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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת ואתחנן | לפעול את הנחמה

זו עדיין לא היתה הנחמה בפועל,  נחמו עמי" בשבת  “נחמו  כיוון שגם לאחרי אמירת ההפטרה 
שהרי משיח צדקנו עדיין לא בא – על כך צריך לומר, שיש להוסיף עוד יותר ב"מעשינו ועבודתינו" 
לפעול הענין ד"נחמה בכפלים" בפועל ממש. וכדי לפעול “נחמה בכפלים" צריכה להיות העבודה 

מעין ודוגמת זה -  לא רק על דרך הרגיל, אלא באופן של הוספה על הרגיל, “כפלים לתושיה".

...וזהו גם התוכן ד"ואתחנן", “אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם" )פירוש רש"י( )בעבודת 
האדם( – עבודה באופן של הוספה על המוכרח והמחוייב על פי דין, לפנים משורת הדין, ועד לאופן 

של “מתנת חינם".

)תורת מנחם תשמ"ח ח"ד ש"פ ואתחנן ע' 148(

 ...וכשידבר עמו מטובו למסור מענתי
נאמר  בזה[  ]=כיוצא  כיו"ב  על  כי  לגמרי,  מזה  דעת  שיסיח 
ליהודים: מאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה.

ואין לזה כל שליטה ח"ו על בנ"י ]= בני ישראל[, כ"א ]= כי אם[ 
רק באם היהודי נותן לזה חשיבות ע"י ]= על ידי[ שמתבונן 

בזה וכו'.
ב( המשקה והברכות נתקבלו ות"ח ]= ותשואות חן[.

הקב"ה  של  בברכתו  מתברך  המברך  דכל  ואמחז"ל 
שתוספתו מרובה על העיקר.

בלקו"ת  אדה"ז  )כדברי  תלויות  בה(  )והאחישנה  הגאולה 
תורה[  דבר   =[ ד"ת  ואפילו   – ובצדקה  בתורה  דברים(  ס"פ 
אחד ופרוטה אחת, ואפילו ביחיד ואפילו בנתינה לפושקע 

]= לקופת צדקה[.
ובפרט כשעושים זה בכל יום.

הגאולה והאחישנה תלויות בתורה ובצדקה

8

יוםרביעיבסיוןעט

‰‚‡ול‰ ו‰‡חינ‰ לויו בור‰ ובˆ„˜‰
...וכשידבר עמו מטובו למסור מענתי 

א) שיסיח דעת מזה לגמרי, כי על כיו"ב [= כיוצא בזה] 
יחתו  כי  תחתו  אל  השמים  מאותות  ליהודים:  נאמר 

הגוים מהמה.

ואין לזה כל שליטה ח"ו על בנ"י [= בני ישראל], כ"א 
[= כי אם] רק באם היהודי נותן לזה חשיבות ע"י [= על 

ידי] שמתבונן בזה וכו'.

ב) המשקה והברכות נתקבלו ות"ח [= ותשואות חן]. 

הקב"ה  של  בברכתו  מתברך  המברך  דכל  ואמחז"ל 
שתוספתו מרובה על העיקר.

אדה"ז  (כדברי  תלויות  בה)  (והאחישנה  הגאולה  ג) 
בלקו"ת ס"פ דברים) בתורה ובצדקה – ואפילו ד"ת 
ביחיד  ואפילו  אחת,  ופרוטה  אחד  תורה]  דבר   =]

ואפילו בנתינה לפושקע.

ובפרט כשעושים זה בכל יום.

‰מכיר‰ ‰ר‡ונ‰ בחנוו ‰י' בענין ל מˆו‰
מענלחפחחנובכונרוןייטס

לו  הנדבר  זוכר  בטח 
פורים  בהתועדות 
ה"דעפאזיט"  ע"ד 

האמתי.

שהמכירה  ישתדל 
בחנותו  הראשונה 
יהי' בענין של מצוה.

ויה"ר [= ויהי רצון] שיהי' בשטומו"צ [= בשעה טובה ומוצלחת] ולהצלחה בגו"ר [= בגשמיות ורוחניות]

זה]
חתו 

"א 
על 

ן]. 

"ה 

ה"ז 
"ת 
חיד 

לו  
רים
ט"

רה
ותו
וה.

ורוחניות] בגשמיות ] בגו"ר ולהצלחה ומוצלחת] טובה בשעה ו[ בשטומו"צ שיהי' [

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י' במנחם-אב ה'תש"פ – י"ז במנחם-אב ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' תפלה וברכת כהנים פרק י' במנחם-אבו'
מ"ע ה.הל' יסודי התורה פרק י.ב-ד.

הל' דעות.. בפרקים אלו. פרק ה-ז.י"א במנחם-אבש"ק
מ"ע ה.פרק א.

מ"ע ה.פרק ב.פרק ח-י.י"ב במנחם-אבא'

מ"ע ה.פרק ג.פרק יא-יג.י"ג במנחם-אבב'

פרק יד-טו. הל' תפילין ומזוזה י"ד במנחם-אבג'
מ"ע כו. יב.פרק ד.וס"ת.. בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע יג.פרק ה.פרק ב-ד.ט"ו במנחם-אבד'

מ"ע טו. יח.פרק ו.פרק ה-ז.ט"ז במנחם-אבה'

מ"ע יז.פרק ז.פרק ח-י.י"ז במנחם-אבו'



 ירידה גדולה
 – עלייה גדולה

בכל חודש "קיימא סיהרא באשלמותא", מהי המעלה המיוחדת 
בשלמות הלבנה של חודש אב? • הגלות שהחלה בתשעה באב 

חמורה יותר מגלות מצרים, שכן, זוהי גלות של "ממלכת כהנים 
וגוי קדוש" • אופן ההנהגה בליובאוויטש – נמשך ומתפשט בכל 

מקום ובכל זמן

א
“לא  חז"ל1:  אמרו   – באב  עשר  חמישה  אודות 
באב".  עשר  כחמישה  לישראל  טובים  ימים  היו 
והטעם הראשון – בזמן – על יום טוב זה הוא: “יום 
שכלו בו מתי מדבר"2, שכן, בכל תשעה באב היו 
עושין קבריהן ושוכבין בתוכן, ולמחר הכרוז יוצא 
הבדלו החיים, ואותה השנה שכלתה הגזירה קמו 
והיו סבורים שמא טעו בחודש, עד שראו  כולם, 
שנתמלאה הלבנה בט"ו בחודש, ואז ידעו שכלתה 

הגזירה, ועשאוהו יום טוב3.
נמצא, שחמישה עשר באב הוא עניין של תיקון 
על תשעה באב – גזירת מתי מדבר, שזהו העניין 
הבלתי רצוי הראשון של תשעה באב, והתיקון לזה 

היה בחמישה עשר באב, שאז כלתה הגזירה כו'.
פרשת  השבוע,  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 
ואתחנן, שבה נאמר “ואתם הדבקים בה' אלוקיכם 
חיים כולכם היום"4, והרי פסוק זה נאמר על אלו 
ובלשון  מדבר,  דמתי  הגזירה  לאחרי  שנשארו 
רש"י5: “כבר כלו מתי מדבר, ואלו – מאותן שכתוב 

1( תענית כו, ריש ע"ב – במשנה. בבא בתרא קכא, א.
2( תענית ל, סוף ע"ב. בבא בתרא שם.

3( ירושלמי סוף תענית. פתיחתא דאיכה רבה לג. הובא בפירוש 
רש"י ותוספות תענית שם. וברשב"ם ותוספות בבא בתרא שם.

4( ד, ד.
5( חוקת כ, כב.

בהן חיים כולכם היום".
ב. ויש להוסיף, שחמישה עשר באב אינו תיקון 
רק על עניין מתי מדבר, אלא גם תיקון על החורבן 

והגלות של תשעה באב:
של  שהעילוי  וחסידות6  קבלה  בספרי  מבואר 
חמישה עשר באב – “לא היו ימים טובים לישראל 
הלבנה,  מילוי  עם  קשור   – באב"  עשר  כחמישה 

“קיימא סיהרא באשלמותא"7.
ט"ו  בכל  ישנו  הלבנה  מילוי  של  שהעניין  ואף 
לחודש, מכל מקום, ישנו עילוי מיוחד בט"ו באב 
לגבי יום ט"ו של כל שאר חודשי השנה, ואפילו 
לגבי ט"ו ניסן, חג הפסח, וט"ו תשרי, חג הסוכות – 
להיותו לאחרי גודל הירידה של תשעה באב, שאז 

היה כללות עניין החורבן.
והעניין בזה:

ידוע הכלל שכל ירידה היא לצורך עלייה, ומזה 
מובן, שככל שהירידה היא ביותר, אזי גם העלייה 

היא באופן נעלה יותר.
והנה, תשעה באב הוא עניין של ירידה גדולה 
ארבעה  מכל  שכן,  ממנה,  למטה  שאין  ביותר 

6( פרי עץ חיים שער חג השבועות בסופו. אור התורה נ"ך )כרך 
ב( עמ' א'צו. ד"ה נחמו עת"ר )ספר המאמרים עת"ר עמ' ריח 

ואילך(.
7( זוהר חלק א קנ, ריש ע"א. חלק ב פה, א. וראה גם שם רטו, 

א. שמות רבה פט"ו, כו.

דבר מלכות
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הצומות הקשורים עם עניין החורבן והגלות, הרי 
לילו  מכולם,  החמור  הוא  באב  תשעה  של  הצום 
העלייה  שגם  מובן,  ומזה  בזה.  וכיוצא  כיומו8, 
שבאה לאחרי ירידה גדולה זו – העלייה של ט"ו 
היא   – באשלמותא"  סיהרא  “קיימא  שאז  באב, 

עלייה גדולה ביותר שאין למעלה ממנה.
כחמישה  לישראל  טובים  ימים  היו  “לא  ולכן, 
עשר באב", היינו, שהיום טוב של ט"ו באב גדול 
יותר מהימים טובים של ט"ו ניסן )חג הפסח( וט"ו 
תשרי )חג הסוכות( – שכן, אף שגם בימים טובים 
של פסח וסוכות ישנו העילוי של “קיימא סיהרא 
אינה  זו  שעלייה  מכיון  מקום  מכל  באשלמותא", 
של  הירידה  כמו  כזו  גדולה  ירידה  לאחרי  באה 
תשעה באב, לכן, אין זו עלייה גדולה כל כך כמו 
העלייה של ט"ו באב שבאה לאחרי גודל הירידה 

של תשעה באב.

ב
בפרטיות יותר:

בא  בניסן(  )ט"ו  הפסח  חג  של  העילוי  גם 
מצרים,  גלות   – הגלות  עניין  של  הירידה  לאחרי 
הייתה  מצרים  שגלות  מכיון  כן,  פי  על  אף  אבל 
להיות,  ישראל  שהוכתרו  לפני  תורה,  מתן  לפני 
“ממלכת כוהנים וגוי קדוש"9, הרי מובן, שאין זו 
ירידה גדולה כל כך לגבי ירידת הגלות של תשעה 
באב, לאחרי שנעשו ישראל “ממלכת כוהנים וגוי 
קדוש" במתן תורה, שכן, כאשר “ממלכת כוהנים 
זה  הרי  גלות,  של  במצב  נמצאים  קדוש"  וגוי 
ביותר וביותר, ובמילא, גם העלייה  ירידה גדולה 

שלאחרי זה היא עלייה גדולה יותר.
אשר   – תשרי(  )ט"ו  הסוכות  לחג  בנוגע  וכן 
עבודת התשובה של עשרת  לאחר  היותו  למרות 
בחסידות10  )כמבואר  אלול  וחודש  תשובה  ימי 
הבאה  השמחה  שזוהי   – שמחתנו"  “זמן  בעניין 
התשובה  עבודת  והרי  התשובה(,  עבודת  לאחרי 
מקום,  מכל   – כו'  ירידה  של  עניין  עם  קשורה 

סימן  חיים  אורח  ז.  הלכה  ד  פרק  תעניות  הלכות  רמב"ם   )8
תקנ"ג סעיף ב.

9( יתרו יט, ו.
10( אור התורה שמיני עצרת סוף עמ' א'תשעט ואילך. וראה 

ליקוטי שיחות חלק י"ד עמ' 156. וש"נ.

בין  ביותר  גדול  חילוק  שישנו  פשוט  וגם  מובן 
מצב הירידה של תשעה באב, למצב שבו נמצאים 
באב,  עשר  בחמישה  ובפרט  זה,  שלאחרי  בימים 
לאחרי התיקון של ענייני תשעה באב, ועל אחת 
התחלת  אלול,  חודש  ראש  כשמגיע  וכמה  כמה 
 – כולה  השנה  כל  על  והחשבון  התשובה  חודש 
של  המצב  לגבי  כלל,  בערך  שלא  עצום,  ריחוק 

תשעה באב!
ומרגיש  יודע  שבפשוטים  פשוט  יהודי  גם 
בעצמו את ריחוק הערך שבין תשעה באב לראש 
אדמו"ר11  מו"ח  כ"ק  שמתאר  כפי   – אלול  חודש 
אצל  אפילו  בליובאוויטש,  ששררה  האווירה  את 
האווירה  אלו;  בתקופות  ביותר,  פשוטים  אנשים 
לתשעה  עד  השבועות,  שלושת  במשך  שהייתה 
טעג"(,  )“טרויער  צער  ימי  באמת  שהיו  באב, 
לעומת האווירה בימים שלאחרי זה – החל משבת 
נחמו שאז התחילו ללמוד לאחרי מעריב, לקיים 
הגיעה  וכאשר  בלילה12,  רוני  קומי  שנאמר  מה 
שבת מברכים אלול )עוד לפני ראש חודש אלול( 
והריח של חודש אלול,  הרגישו כבר את האוויר 
“עס הָאט זיך שוין ָאנגעהויבן פילן דער אלול ריח, 
דבר  ווינט"...  תשובה  ַא  געבלָאזן  שוין  הָאט  עס 
שבא לידי ביטוי באמירת תהילים, לימוד חסידות, 

וכיוצא בזה, כמסופר שם בארוכה ובפרטיות13.

11( ליקוטי דיבורים חלק א קטז, א.
12( איכה ב, יט. וראה הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פרק 

ד סעיף ח.
קטעים  כאן  מובאים  העניין,  לשלמות  המערכת:  הערת   )13

מתוך שיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ )בתרגום ללה"ק(:
עד  השבועות  חג  שאחר  הימים   – הקיץ  חודשי  שני  “במשך 
שהיו  המצרים,  בין  בימי  מסוימת  הפסקה  עם   – נחמו  שבת 
באמת ימי יגון ועצב, שכן את הלכות תשעה באב היו שומרים 
בכיכר  למעריב  מנחה  בין  קצת  מטיילים  היו   – פרטיהם  על 

השוק...
"אחרי שבת נחמו החלו כבר ללמוד אחרי מעריב, לקיים את 
מה שנאמר “קומי רוני בלילה", וכשהגיעה שבת מברכים אלול 
חיכו  רבה  בדריכות  אלול,  של  באוויר  זאת  לחוש  החלו  כבר 
ל"לדוד ה' אורי וישעי", לקול השופר, לתקיעה הראשונה שהיה 

בה משום הודעה ששערי חודש הרחמים נפתחו...
עדיין  שהייתה  למרות  בליובאוויטש,  אלול  מברכים  "בשבת 
יום קיץ בהיר – השתנתה האווירה, החלו לחוש את ריח חודש 
אלול, החלה כבר לנשב רוח של תשובה. כל יהודי נעשה מתון 
יותר, עסוק יותר במחשבותיו. החלו לשכוח את עסקי החולין.

"יום מימי חודש אלול אינו דומה כלל לימי השנה כולה. כאשר 
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ולכן, עם היות שעבודת התשובה של חודש אלול 
קשורה עם מצב של ירידה כו' – הרי מובן וגם פשוט 
שמצב זה הוא נעלה יותר באין ערוך לגבי הירידה 
של תשעה באב, ולכן, העלייה של ט"ו באב, לאחרי 
יותר מאשר  גדולה  באב,  הירידה של תשעה  גודל 

העלייה של חג הסוכות )בט"ו תשרי( ביחס למצב 
של חודש אלול.

ג
מאמר המוסגר:

ששררה  האווירה  אודות  לעיל  למוזכר  בקשר 
 – כו'  פשוטים  אנשים  אצל  אפילו  בליובאוויטש 
בלבד,  העבר  לנחלת  השייך  עניין  זה  שאין  מובן, 
מצב שהיה בעיירה ליובאוויטש, בזמן שונה ובמצב 

שונה כו', כי:
אורה  ש"משם   – הוא  ליובאוויטש  של  עניינה 
“נרות  הידוע15:  ובלשון  העולם"14,  לכל  יוצאת 
להאיר", כלומר, לא להסתגר בארבע האמות שלו, 

הותיקין  שמניין  שומעים  בבוקר,  שש  בשעה  במיטה  שוכבים 
הראשון בבית המדרש כבר סיים תפילתו ותוקעים בשופר. קול 
השופר מעורר, אלול בעולם! ממהרים להתלבש, האדם חש אי 
נוחות מכך שהאריך בשנתו עד שעה כה מאוחרת. הימים הם 
בן  להיות  יש  לגמרי,  אחר  באופן  בהם  לפעול  אפשר  רצון,  ימי 

אדם, אסור להפסיד את הזמן.
שאומרים  יש  גדול,  קהל  בו  מוצאים  המדרש  לבית  כשבאים 
זוהר  תיקוני  אומרים  אחרים  חסידות,  לומדים  אחרים  תהילים, 

ואחרים עומדים או יושבים ומתפללים".
14( לשון חז"ל – ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ה. שיר השירים 

רבה פ"ר, ד )ו(. וראה “התמים" חלק ב עמ' קכו.
15( ראה ליקוטי שיחות חלק ב עמ' 484 ואילך. וש"נ.

ועל כל פנים – שנים עשר מיל, ולומר “אני את נפשי 
עד  העולם,  כל  את  להאיר  צריכים  אלא  הצלתי", 
ידי  על  והשלמה  האמיתית  הגאולה  את  שפועלים 
משיח צדקנו, כמבואר בשיחה הידועה16 בעניין “כל 
היוצא למלחמת בית דוד"17, שתפקידם של “חיילי 

בית דוד" להילחם  עם “אויבך ה' אשר חרפו עקבות 
משיחך"18, עד שפועלים את ביאת משיח צדקנו.

בליובאוויטש  ההנהגה  אופן  שגם  מובן,  ומזה 
)כמוזכר לעיל תיאור כ"ק מו"ח אדמו"ר( – נמשך 

ומתפשט בכל מקום ובכל זמן.
אודות  הנ"ל  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שדברי  ובפרט, 
אופן ההנהגה בליובאוויטש, נאמרו כמה וכמה שנים 
לאחרי היציאה מהעיירה ליובאוויטש, ויתירה מזה 
העיירה  כאשר  ההיא,  מהמדינה  היציאה  לאחרי   –
ליובאוויטש נשארה “מאחורי מסך הברזל", ובמצב 

של חורבן כו'.
ואף על פי כן, סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשיחתו 
 – בליובאוויטש  ההנהגה  אופן  אודות  הקדושה 
על  אם  כי  בלבד,  נאה"  “שיחה  שאינה  כזו  שיחה 
דרך ובדוגמת “שיחה" דתפילה או “שיחה" דתורה, 
כלומר, עניין של הוראה, ובפרט לאחרי שכתב את 
מובן  שמזה  לדורות19,  להדפיסם  וציווה  הדברים, 
עד כמה נוגעים הדברים באופן של הוראה לדורות.

והגע עצמך:

ספר  ואילך.  ב  תשפז,  ד  חלק  דיבורים  בליקוטי  נדפסה   )16
השיחות תש"ב סוף עמ' 141 ואילך.

17( שבת נו, א.
18( תהילים פט, נב.

שפב.  עמ'  ב  חלק  מוהריי"צ  אדמו"ר  קודש  אגרות  ראה   )19
ליקוטי שיחות חלק ב עמ' 522. ועוד.

האווירה ששררה בליובאוויטש אפילו אצל אנשים פשוטים 
כו' – מובן, שאין זה עניין השייך לנחלת העבר בלבד, שכן 

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר בשיחתו הקדושה אודות אופן 
ההנהגה בליובאוויטש וציווה להדפיס את הדברים לדורות. 

מכך מובן שיש בדברים הוראה לכל אחד ואחד
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מובן וגם פשוט שאצל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו היה כל רגע ורגע יקר ביותר, ובוודאי ניצל 
התפילה,  עבודת  קדושה,  לענייני  ורגע  רגע  כל 
פשוט  אפילו  שהרי   – כו'  המצוות  וקיום  לימוד 
שבפשוטים יודע עד כמה חמור העניין של ביטול 
העניין  כמבואר  בלבד,  אחד  רגע  אפילו  התורה 

בעמוד הראשון של “פנים" ספר התניא.
ואפילו אם לא למד עדיין את העמוד הראשון 
של ספר התניא – הרי כאשר מסבירים לו, מבין 

היטב את חומר הדבר:
ונכבד  חשוב  לאדם   – דומה  הדבר  למה  משל 
ביותר, מלך גדול, שנותן לו מתנה חשובה ביותר, 
הרי בוודאי שלא יניח את המתנה של המלך בצד 
כמה  אחת  ועל  אחרים,  בעניינים  לעסוק  וילך 
וכמה – בעומדו לפני המלך!... ואם יתנהג באופן 
בפניו  בצד  המלך  של  מתנתו  את  )להניח  הפכי 
של המלך( – הרי מובן וגם פשוט עד כמה חמור 

הדבר!
ברוך  הקדוש  בנמשל:   – האלה  הדברים  וככל 

הוא נתן לכל אחד ואחד מישראל דבר הכי יקר 
– “ונתן לנו את תורתו", תורתו של הקדוש ברוך 
מלך  לפני  שבעומדו  ייתכן  כיצד  כן,  ואם  הוא! 
שאומר  כפי   – הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי 
מכיון  נוכח,  לשון  ה'",  אתה  “ברוך  ברכה:  בכל 
שהקדוש ברוך הוא עומד לנגדו תמיד – יניח את 
התורה, מתנה הכי יקרה של הקדוש ברוך הוא, על 

הצד, וילך לעסוק בעניינים אחרים?!...
ומכיון שכן, הרי כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר מצא 
לנצלו  יכול  שהיה  זמן   – מזמנו  להקדיש  לנכון 
לעבודת התפילה, ללימוד התורה וקיום המצוות 
– כדי לספר ולכתוב סיפור זה, ולצוות לפרסמו 
נוגע  וגם פשוט עד כמה  באופן של דפוס, מובן 

וחשוב סיפור זה בתור הוראה לדורות!

)משיחת שבת פרשת ואתחנן ה'תשמ"ה. תורת מנחם 
התוועדויות ה'תשמ"ה ח"ה עמ' 2666 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה(

אמרו חז"ל: “לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים".
אחת הצרות שהיו בתשעה באב היא – גזירת מתי מדבר. ביום ט"ו באב בטלה הגזירה, “כלו מתי 

מדבר".
בט"ו באב יש גם תיקון על חורבן בית המקדש והגלות שבאה בעקבותיו – בט"ו באב הירח מלא, 

“קיימא סיהרא באשלמותא", דבר המורה על העלייה הבאה לאחר הנפילה של תשעה באב.
ט"ו באב מורה על עלייה גדולה ביותר, שכן, זוהי עלייה מירידה שאין כדוגמתה – תשעה באב.

חג הפסח, שחל בט"ו בניסן, בא אחרי הירידה של גלות מצרים, אך בעת גלות מצרים בני ישראל 
טרם היו “ממלכת כהנים וגוי קדוש". הגלות שהחלה בתשעה באב, בה גלה ַעם שהוא “ממלכת 

כהנים וגוי קדוש", הינה חמורה יותר.
ַלכל  ותיקון החטאים. אך  חג הסוכות, ט"ו בתשרי, בא אחרי הירידה הכרוכה בעיסוק בתשובה 

ברור כי ירידה זו אינה מתקרבת בחומרתה לירידה של תשעה באב...
הרבי הריי"צ מתאר את אווירת ההתעוררות ששררה בימי בין המצרים וימי אלול בליובאוויטש. 

הדברים אינם ‘סיפור נאה' אלא הוראה לדורות, והם נוגעים לכל אחד ואחד.

סיכום
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"ויהי בארבעים שנה" - 
 כולל 'תפארת זקנים

 - לוי יצחק'
לפחות בעשר התוועדויות בשנים תש"מ-תשמ"א עורר הרבי על חשיבות 
שילובם של זקנים במסגרות לימוד מיוחדות שהקים על-שם אביו הרה"ק 
רבי לוי יצחק • פעמיים בשנה השמיע שיחות מיוחדות לחברי כוללים אלו • 
הכוונה לא הייתה לפתוח מוסדות נוספים או לדאוג למשרות עבור מגידי-

והוא  כי עוד מעט מגיע משיח-צדקנו  ולפעול בכך,  "להזדרז   • שיעורים 
יפעל בכך בעצמו ולא יזדקקו לאנשים – כערכינו"

תש"מ: יוצא בקריאה לייסד כוללים לזקנים.. לאנשים 
בשם "כולל תפארת זקנים – לוי יצחק"... 

מתולדות  פרקים  וראשי  היחס  שלשלת  מתוך   -
בית רבינו, שבהקדמה ללוח 'היום יום'.  

מדובר אודות כיבוש העולם: שכן, מעולם לא היה זמן 
כה מוכשר כמו עכשיו לפעול על יהודים ללמוד תורה. 
יהודים ממתינים שיבואו אליהם ויזמינום ללמוד תורה. 
ו"טרודים" ב"קושיא":  יש כאלה שעסוקים  זה  ותמורת 

את מי למנות למגיד-שיעור?! 
...בניו-יורק ישנם 2,000,000 יהודים כאשר 1,999,990 
אינם )כאלה ש("תורתם אומנותם" רחמנא-ליצלן, ואויר 
נ.י. אינו אויר של לימוד התורה כמו שהי' בליובאוויטש 
בשבת מברכים אלול )דבר זה יכול יהודי לפעול עתה(.

כוללים  לפתוח  אפשר  בהם  מקומות  והותר  די  יש 
וסניפים;

גליציאני,  ליטאי,   – החוגים  לכל  מופנים  והדברים 
ליובאוויטשער, חסיד או מתנגד, לבן או שחום, ספרדי 
או אשכנזי – ליהודים בכל מקום שהוא שלכולם ניתנה 

תורה בשלימותה.
גם  כולל  נרחב,  בהיקף  זה,  בכל  לפעול  יש  אמנם 
יהודים במקומות  לצאת מד' אמות העצמאיים ולמצוא 

נוספים ולהציע להם להצטרף.
)הדברים שהובאו כאן – משיחת ש"פ ראה תש"מ 

'שיחות-קודש' תש"מ כרך ג' עמודים  935-936(
ועתה   – נה  בגליון  זה  בנושא  עסקנו  לראשונה 

מוסיפים אנו לפרסם חומר נוסף בנושא.

מסגרות גם לנשים
תש"מ  מנחם-אב  כ"ד  ביום  הרבי  שכתב  בפתק 
כותב  נח(  עמ'  ג'  כרך  מנחם'  'היכל  בספר  )נדפס 

הרבי:
א( הדגשתי שהצעתי רק כללים כיון שצריך-להיות 

באופן שלב המשתתפים חפץ.
ב( שכוונתי שהזקנים שעד-עתה אין לומדים בקביעות 
יקבעו עתים בכל יום )ולא שהתכלית – הוספת מוסדות 

שאינם אלא אמצעים להתכלית(.
זו... מסתובבים  וגם בשכונה  "זקנים"  היודע כמה  ג( 

בכל יום כמה שעות – ואין יודעים איך למלאות הזמן?
לקריאתו  כהמשך  באו  הרבי  של  אלה  דברים 
)והתוועדויות  תש"מ  מנחם-אב  כ"ף  בהתוועדות 
כך:  תוכנה  תומצתה  לימים  אשר  שלאחרי-זה( 
"השתדלות עם זקנים וזקנות וייסוד כוללי "תפארת 
דבר"  )ב"פתח  נשים"..."  ו"חכמת  יצחק"  לוי  זקנים 

ל'לקוטי שיחות' כרך כט(.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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השיחה הזו הוגהה כמה שנים אחר אמירתה ויצאה 
לאור )בת שלש-עשרה סעיפים( בחוברת לקו"ש כ' 
מנחם-אב תשד"מ )ומשם ל'לקוטי שיחות' כרך כט 
עמודים 271-263(. ]השווה: יומן רישומה של שנה 

בבית חיינו )ה'תשד"מ( עמודים 277; 283[.
תש"מ  מנחם-אב  כ"ף  עקב  פרשת  שבת 
ברבים  הציע  שהרבי  הראשונה  הפעם  הייתה 
היה  ההמשך  שביעית(;  השיחה  )במהלך  הצעתו 
עקב  פרשת  שבת  מוצאי  הבאות:  בהתוועדויות 
)שיחה השלישית, וגם ברביעית והחמישית( מוצאי 
שבת פרשת ראה )שיחה שלישית(; אור ליום בדר"ח 
אלול )שיחה שלישית(; שבת פרשת תבוא ח"י אלול 
)שיחה  וילך  נצבים  פרשת  שבת  חמישית(;  )שיחה 

שניה וגם בסיום השיחה השלישית(.
על-כך:  לדבר  הרבי  הוסיף  תשמ"א  בשנת  גם 
)שיחה  יתרו  שלישית(;  )שיחה  תולדות  בשבתות 
)שיחה  בלק  פרשת  שבת  ורביעית(;  שלישית 

חמישית(; שבת פרשת עקב )שיחה שניה(.
יצויין, כי בשיחה המוגהת )'לקוטי שיחות' כרך כט 
שנזכרת בראשית הרשימה( נכללו מרבית הנקודות 

שבכל השיחות שהוזכרו כאן.

כללי ה'כולל'
במהלך שיחה לילדים שהתקיימה ביום ג' פרשת 
כד  כרך  שיחות'  )'לקוטי  תש"מ  אלול  י"ד  תבוא 
עמודים 306-305( הזכיר הרבי את הפסוק "לתהלה 
מאמר  את  ציין  לכך  ובהקשר  ולתפארת",  ולשם 
נח, סוף  )ברכות  זו מתן תורה"  "והתפארת  הגמרא 
עמוד א( וקרא להשפיע על האבות והסבים שיוסיפו 
והסבתות  האמהות  על  גם  כמו  זקנים"  ב"תפארת 
ב"תפארת חכמת נשים" )והדברים הוגהו בסמיכות 

לאמירתם ע"י הרבי(.
]לימים )בשנת תשמ"ו( הורה הרבי לפרסם "מצוה 
לזקנים  ל"כוללים"  בנוגע  מצוה"  עושי  לפרסם 
'התוועדויות  ראה   – התורה  ללימוד  בקשר  וזקנות 

תשמ"ו' כרך ב' עמ' 294; 472[.
תמצית הדברים: 

ואינם  לפנסיה  יצאו  שכבר  מבוגרים  אנשים  א( 
להתמסר  נדרשים  פרנסה,  בעניני  עוד  טרודים 
בלימוד,  להתייגע  ואף  כפשוטו,  התורה  ללימוד 
ללימוד  קביעות-עתים  להם  שתהיה  הפחות  ולכל 

התורה בכל יום.

ב( מהראוי לעשות זאת בצוותא )חברותא( ומתוך 
במסגרת  מלך"  הדרת  עם  ו"ברוב  חברים  דיבוק 

כוללים הנ"ל, ומה טוב לצרף עוד ועוד משתתפים.
שיהיו,  שמסיבות  יותר,  צעירים  אנשים  גם  ג( 
ב"כולל"  ללימודים  להצטרף  יכולים  בידם,  הפנאי 
לעיתים  רק  ולא  בקביעות  לבוא  שישתדלו  ובלבד 

מזומנים.
ד( סדר הלימוד צריך להיות אחיד, כלומר שכולם 
בנעימות  הדבר  ייעשה  שאז  נושאים,  אותם  ילמדו 
ויהיה לו קיום והצלחה, הנושאים הנלמדים ייקבעו 
חפץ  שלבם  ובאופן  המשתתפים  של  רצונם  על-פי 

בכך.
– שיעורים בפרשת  – בין השאר  ה( ראוי לקבוע 

השבוע )לפי שיעורי לימוד היומיים(.
ו( כדאי להעמיד במקום קופת-צדקה ומה טוב – 
להקים גם קרן גמ"ח ע"י המשתתפים במסגרות אלו.

ז( לצרף גם ענין של תפילה וצדקה – כדי שיהיו 
אלו ג' הקוין דתורה, עבודה וגמילות-חסדים.

השכונה(  או  הכנסת  בית  )של  המקומי  הרב  ח( 
יהיה אף הוא מעורב בענייני הכולל. ועל-כל-פנים – 

ישמיע בו שיעור אחת לשבוע.
ט( אף לנשים, לקיים מסגרות לימוד בדמות הנ"ל 

בשם "תפארת חכמת נשים".
יו"ד( פעולות הנ"ל נועדו בין השאר להשלים מה 
שהחסירו בעבר – הן הגברים הן הנשים – בתפילה 
חסדים  גמילות  המצוות  מעשי  יום,  בכל  בכוונה 

וכדומה, ובפרט בלימוד התורה.

תשלום סמלי לזקני ה"כולל"
)'שיחות-קודש'  לראשונה  על-כך  דיבר  כשהרבי 
תש"מ כרך ג' עמ' 884( הוא ציין שכל אחד מחברי 
יהיה לו  יקבל תשלום )סמלי(, כדי שהדבר  הכולל 

קיום אמיתי.
ועוד הציע הרבי באותה הזדמנות )שם( ששיעור 
תפארת  ד"כולל  הרשת  סניפי  בכל  יילמד  אחיד 
ואחדות  באהבת  להוסיף  כדי  יצחק",  לוי   – זקנים 

ישראל )הצעה – פרשת השבוע כנ"ל(.
בסיום ההתוועדות העניק הרבי את המזונות והיין 
הנועדה  הנוספת  ההתוועדות  עבור  חדקוב  להרב 
להתקיים במוצאי שבת-קודש ש"פ עקב כ"ף מנחם-

אב )בשעה עשר(.
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 מי יקבל ח"י שקל,
 ומי מאה שקל?

הסביר   – מוצאי שבת-קודש  התוועדות  במהלך 
הרבי שבמכוון ביקש שידובר על-כך בשבת-קודש 
נשמעים  הדברים  שאז  במוצאי-שבת-קודש,  וגם 

בכמה מקומות ואפשר להחליט ולייסדם בפועל.
כולל  לכל  יוענקו  שקל  ח"י  כי  הודיע  הרבי 
חדש בשם "תפארת זקנים" ומאה שקל לכל כולל 
שייקרא על-שם בעל ההילולא – "תפארת זקנים – 

לוי יצחק".
בשיחה החמישית, הוסיף הרבי כי יעניק בקבוק 

משקה לכל כולל חדש שיוקם.
אבל הדגיש )שם עמ' 919(:

יקח  לא   – כנ"ל  לארגן  יכול  ואינו  שייך  שאינו  מי 
בקבוק; - מאידך, מי שכן מסוגל הרי אין זה רק ענין של 
חיוב וחוב אלא אדרבה ענין של זכות הרבים והציבור, 
ולכן לא רק שהוא יכול לקחת, אלא הוא מחוייב לקחת 
ולאחר-מכן ישתדל ככל יכולתו להביא הדברים לידי 

ביצוע ו"זכות הרבים מסייעתו" "והקב"ה עוזרו".

הרבנים בראש
בש"פ תבוא )עמ' 1061 ואילך( הזכיר הרבי את 
על  דיבר  ובהמשך  היהדות(  )דהפצת  ה"מבצעים" 

הכוללים: 
הרבי אמר כי בכמה מקומות בהן כבר נתייסדו 
למרא- אך  יצחק",  לוי   – זקנים  תפארת  "כולל 
דאתרא אין שייכות להם. הרבי הביע פליאתו על-
השכונה(  או  בית-הכנסת  )של  הרב  כי  וקבע  כך 

צריך להיות קשור בכוללים אלו.
הרב צריך להיות פעיל ולא לישון: כיצד מסוגל 
לעזרתו?!  זקוקים  בעלי-בתים  כאשר  לישון  הוא 
את  לדרוש  צריכים  שהבעלי-בתים  ציין  ]הרבי 
מעורבותו של הרב, ואם אינם עושים כן גדולה פי 

כמה אחריותו של הרב![.
השתתפות  חשיבות  את  הרבי  הזכיר  לראשונה 
עמ'  )שם  במוצאי ש"פ עקב  ה"כולל"  בעניני  הרב 

.)918
ולאחר-מכן בש"פ ראה )שם עמ' 935(: 

המרא-דאתרא ינהל את הכולל... חיוב המוטל עליו 
הינו גם זכות מיוחד... והדבר יעניק חשיבות ל"כולל", 
שהרב מניח כל עיסוקיו ומגיע למסור שיעור ב"כולל".

 השתתפות נוספת 
במספר "ארבעים"

תשד"מ'  )'התוועדויות  תשד"מ  מנחם-אב  בכ"א 
כרך ד' עמ' 2431( הודיע הרבי, שכל אלה שְיַיסדו 
אלו  גם  כמו   – הקרובים  בימים  כאלו  "כוללים" 
יקבלו   – הקודמת  השנה  במהלך  זאת  שייסדו 
זו  הוספה במספר "ארבעים". שכן, כ"ף אב דשנה 
מהווה סיום וחותם דארבעים שנה מיום ההילולא.

שיחות מיוחדות
ה'תשד"מ  כ"ג מנחם-אב  פ' ראה,  ג'  יום  "שיחת 
ו"חכמת  יצחק"  לוי  זקנים  "תפארת  הכולל  לחברי 
נשים" שיחיו – בבית הכנסת, לאחרי תפלת המנחה".

הייתה זו ההזדמנות הראשונה שהרבי אמר שיחה 
מיוחדת )שאמירתה נמשכה כ-25 דקות( במסגרת 
כינוס לחברי הכוללים "תפארת זקנים – לוי יצחק" 

ו"חכמת נשים" באיזור ניו-יורק והסביבה.
ביומן 'רישומה של שנת תשד"מ' עמ' 285 מתואר 

האירוע כדלקמן:
"בשעה 1:00 נערך ב-770 כינוס לחברי הכוללים 
'תפארת זקנים – לוי יצחק' ו'חכמת נשים' לזקנות 

באיזור נ.י. והסביבה.
"בית המדרש סודר עבור הכינוס בצורה מיוחדת, 
וכמו בכינוסי 'צבאות השם' הוכנה ב'מזרח', בימה 

עבור הרבי.
הכינוס  תכנית  את  הרבי  החזיר  לכן  קודם  "יום 
'דברי  למילים  והוסיף  לכן  קודם  לו  שנמסרה 

הפתיחה'.
כוכב  עם  )סימן  של  מתורתו  מלכות  "בדבר 
לשמו של אביו נבג"מ שהי' מודפס על הבלאנק – 
המובן  יצחק  לוי  )ר'(  לוי"צ(  זקנים  תפארת  כולל 

להנאספים שי' אזכיר עה"צ".
הכינוס,  את  פתח  הרבי,  להוראת  "בהתאם 
המנחה, הר' שד"ב ]שלום דובער[ גורדון בלימוד 
מתורתו של בעל ההילולא. אח"כ ניגנו החזנים, הת' 
א. פריד, ור' שנ"ז בוימגרטן ולאחר מכן הוקרן סרט 

'וידיאו' אודות חסידות חב"ד.
מנחה  לתפלת  הרבי  ירד  לערך   3:15 "בשעה 
ובדרכו הגביה ידו הק' לשלום לעבר המשתתפים, 

מספר פעמים.
הסתובב  האחרון,  בקדיש  התפלה,  סיום  "עם 
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הרבי לצד הסטענדר כשפניו אל הקהל, ואז ניגש 
לא  אז  )עד  לרבי  המיקרופון  את  והקריב  הריל"ג 
הי' ברור אם הרבי יאמר שיחה(. והרבי אמר שיחה 

שנמשכה כ-25 דקות.
השמחה  גודל  על  הרבי  עמד  השיחה,  "בפתח 
לגיל  שהגיעו  יהודים  עם  נפגשים  בו  זה  בכינוס 
יודיעו  שנים  "רוב  אצלם  נתקיים  שוודאי  הזקנה 
הפגישה  של  מטרתה  את  הדגיש  הרבי  חכמה" 
טוב  עניני  בכל  רעהו  את  איש  ולעודד  להתחזק 

וקדושה.
"בהמשך השיחה עמד הרבי על ההוראות שיש 
ומיום  השבוע  בפרשת  החומש  משיעור  ללמוד 
שלישי וקישר זאת לתוכן שמו של אביו לוי יצחק 
זצ"ל. כן הזכיר הרבי את השיעור היומי ברמב"ם, 
עלול  לפעמים  כי  הסביר,  הרבי  נזירות.  בהלכות 
ולקיים  תורה  ללמוד  מהתחייבות  לפחד  יהודי 
עבורו,  מדי  קשה  עבודה  שזוהי  בחשבו  מצוות, 
באה ההוראה מענין נדרים ונזירות ללמדנו כיצד 
חולין,  של  בדבר  קדושה  לפעול  יהודי  של  בכחו 
בלבד  דיבור  ע"י  מיוחד,  וקושי  מאמץ  כל  ללא 

כאשר אומר שדבר זה יהי' כקרבן. 
עצמו  על  לוקח  כאשר  הנזירות,  בענין  "כך 
התחייבות מסויימת לכבודו של הקב"ה )כמו לא 
להסתפר שלשים יום(. אף שזהו דבר קל ופשוט, 

הרי נוספת אצלו קדושה מיוחדת.
שכאשר  ואמר  ברכות  של  בשפע  סיים  "הרבי 
]לארץ- לאה"ק  כולם  ויבואו  בקרוב  משיח  יבוא 
הקודש[ יפגשו אז את כל הקרובים ותהי' שמחה 
יחלקו  שכנהוג  הרבי  אמר  מכן  לאחר  גדולה. 

למשתתפים שטרות של דולר כדי לתתן לצדקה.
לרבי  ניגש  הכינוס  מארגן  גרליצקי  מנחם  "ר' 
וקיבל ממנו חבילת שטרות. הרבי אמר לו שיוכל 
הר'  עלו  כך  הדולרים,  בחלוקת  במישהו  להיעזר 
ור"מ  באגמילסקי  והר'  כמנחה(  )ששימש  גורדון 

קנלסקי כדי לקבל חבילות של שטרות.
כי  והכריז  למיקרופון  שוב  הרבי  ניגש  "אח"כ 
כיון שיש כאן חזן, יסיימו בניגון "שיבנה ביהמ"ק". 
החזן ר' משה שי' טלישבסקי ניגן "שיבנה ביהמ"ק" 

והרבי עודד את השירה במחיאות כפיים.
"קודם צאתו, ניגשו אל הרבי שני זקנים )זה אחר 
זה(, נשקו את ידו הק' ואמרו מספר מילים. הרבי 
נפנף  בצאתו,  מיוחדת.  בחביבות  אליהם  התייחס 

הרבי שוב לשלום לזקנים והזקנות".

עד כאן מיומן הנ"ל.
יצויין כי הרב מנחם נחום שיחי' גערליצקי קיבל 
בשנת תשד"מ )ראה בהרחבה ב'רישומה של שנה' 
בקשר  מהרבי  מענות  הבאות  בשנים  וגם  הנ"ל( 

ל'תפארת זקנים'.
בשנים הבאות השמיע הרבי לפחות פעם אחת 
)לאחר  בחנוכה  הנ"ל,  לזקנים-ות  שיחות  בשנה 
תפלת מנחה והדלקת נר חנוכה( ובסמיכות לכ"ף 

מנחם-אב.
תשמ"ה: אור לג' חנוכה )'התוועדויות תשמ"ה' 

כרך ב' עמ' 936 ואילך(.
)'התוועדויות  מנחם-אב  כ"ו  ראה  פ'  ג'  יום 

תשמ"ה' כרך ה' עמ' 2792 ואילך(.
לה'  אור  כסלו,  כ"ח  מקץ  פ'  ד'  יום  תשמ"ו: 
 124 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ו'  )'התוועדויות  דחנוכה 

ואילך(. בכינוס השתתפו גם ילדי "צבאות השם".
תשמ"ח: יום ב' אדר"ח טבת אחרי הדלקת נר ז' 
 145 )'התוועדויות תשמ"ח'( כרך ב' עמ'  דחנוכה 

ואילך(.
ג'  נר  הדלקת  אחרי  כסלו  כ"ו  ב'  יום  תשמ"ט: 
 51 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ט'  )'התוועדויות  דחנוכה 

ואילך(.
נר  הדלקת  אחרי  טבת  אדר"ח  ה'  יום  תש"נ: 
 65 עמ'  ב'  כרך  תש"נ'  )'התוועדויות  דחנוכה  ז' 

ואילך(.
תנש"א: יום ד' פ' מקץ כ"ה כסלו אחרי הדלקת 
עמ'  ב'  כרך  תנש"א'  )'התוועדויות  דחנוכה  ב'  נר 

38 ואילך(.

הוספות בלימודים שמכבר
נחזור לתקופת הבראשית:

על  וולף  אפרים  הרב  מדווח  תש"מ  אלול  בא' 
עמ'  ז'  כרך  תמימים'  )'ימי  בלוד  הכולל-זקנים 

:)374
יצחק  לוי  זקנים  תפארת  הכולל  "במסגרת 
שיעורים...  קביעויות   3 חב"ד  בשיכון  קיימים 
הוראת  לאחר  ועכשיו  רב...  זמן  קיימת  הקביעות 
ב'  שיעור  הוסיפו...  הכולל,  בענין  אד"ש  כ"ק 
שקיים זמן רב בכל לילה מלמד ]הרה"ג הרה"ח[ ר' 
אליעזר שי' הורביץ שיעור בגמרא... שו"ע ותניא 
ועכשיו הוסיפו... שיעור ג' שנוסד עתה הוא משעה 
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6:00 בערב...".

הרבי משתתף
חדקוב  הרב  ע"י  וולף  להרב  שנמסרה  ההוראה 

)שם עמ' 375(:
הורה  יצחק  לוי  ע"ש  זקנים  תפארת  כולל  "לכל 
עבור  המדינה  של  שקלים   18 לתת  אד"ש  כ"ק 
לוי  השם  עבור  שקלים   100 ועוד  הכולל,  פתיחת 
יצחק. במקום שייסדו כוללים שישלחו את הרשימה 

של הלומדים בו ולשלוח לכאן הרשימה".

במושבי זקנים
בג' כסלו תשמ"א )'ימי תמימים' כרך ח' עמוד 52( 

מוסר הרב חדקוב:
שיושבים  יהודים  ישנם  וכדומה  זקנים  "במושבי 
ללמוד  איזה אברך  והיו מעוניינים שיבוא  בשיעור 
ועל- ללמד,  יכול  עצמם  מתוכם  שאחד  או  איתם, 
אפילו בשעות  כולל  במקום  להקים  יכולים  ידי-זה 

ביום".

ה'כולל' נשאר בשמו הישן...
כולל בעלי-הבתים בכפר חב"ד הוקם כבר בשנת 
הר"נ  המזכיר  כותב  תשל"ח  סיון  בר"ח  תשל"ח. 

מינדל )'כפר חב"ד' חלק שני, בוקיעט, עמ' רכא(:
"זה מזמן נתקבלה ידיעה ע"ד יסוד הכולל, ובודאי 
יודיעו מהתפתחות המוסד וכל המרבה בפרטים הרי 

זה משובח".
מסופר )שם עמ' רכג(:

כשהודיעו לרבי על פתיחת הכולל, הגיע מענה-
מכתב ברכה על פתיחת הכולל ואליו ]היו[ מצורפים 
משתתף...  כל  קיבל  שממנו  סכום   – שקלים   2000

הרבי שלח כהשתתפות סכום מלגה שלמה.
הכולל  של  בשמו  קשורה  מעניינת  ועובדה 
לייסד  הרבי  כשהציע  רכב(:  עמ'  שם  )מסופרת 
רשת כוללים "תפארת זקנים לוי יצחק" חשב מזכיר 
הכולל דאז, הרה"ח ר' יעקב יוסף ע"ה רסקין, שמן 
והכין  הזה  הכולל  של  שמו  את  גם  לשנות  הראוי 
חותמת חדשה... אך משהודיע לרבי על שינוי השם 

כולל  "לכבוד  במילים  שנפתח  במכתב  הרבי  ענה 
בית מנחם..." אז הבינו שאת הכולל הזה השאיר על 

שמו.
שיחות'  ב'לקוטי  הנדפס  למכתב  הכוונה  כנראה 

כרך כד עמ' 377 )ונעתק שם עמ' רכב(:
ב"ה, כ"ט מנ"א תש"מ, ברוקלין

הנהלת "כולל בית מנחם"  
חברי הכולל  

תומכי הכולל  
שליט"א  

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת המכ'-דו"ח, ות"ח.

ודבר בעתו –
בסמיכות לחמשה עשר באב

 - קיימא סיהרא באשלמותא -
ולא היו יו"ט לישראל כטו באב כו'.

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'
בכבוד ובברכה שהיותנו בשנה   
השביעית שבת להשם – תוסיף   

עוד יותר בלימודם בתורת ה'   
ובתמיכת הלימוד )שלכו"ע      

בשבת   
ניתנה תורה, כי תוכנם שווה   

כמבואר בתו"א ובכ"מ( ות"ח   
נקרא שבת –   

ומתוך שמחה וט"ל   

עמ'  )שם  הרבי  להם  כותב  תשמ"א  אלול  בימי 
רכב(:

בנועם קבלתי הדו"ח והפ"נ וכו'
בכבוד ובברכה להצלחה רבה בכל העניינים ומתוך 

בריאות שמחה וטוב-לבב.
יצוין, כי במעמד חלוקת המשקה בקשר להקמת 
כוללי תפארת לוי יצחק - בסרט-ההקלטה ממוצאי 
הנדפס  )לפי  תש"מ  מנחם-אב  כ"ף  עקב  ש"פ 

ב'שיחות-קודש' כרך ג' עמ' 919( נאמר:
מישהו  יש  אם  התעניין  שליט"א  אדמו"ר  "כ"ק 
נמצא  'מי  בקול:  הכריז  נענה  כשלא  חב"ד,  מכפר 
מכפר חב"ד? יש מי שנמצא?'. מישהו ניגש ואמר לו 

אד"ש: "...טוב, אך אתה תזרזם!".
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סודותיה של מצוות צדקה
“לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאד". )קיט, צו(

נאמר על הצדקה “שקולה צדקה כנגד כל המצוות" )ב"ב ט, א(. מבואר בתניא )פרק לז( ש"כולן הן רק 
להעלות נפש החיוניות לה'... ואין לך מצוה שנפש החיונית מתלבשת בה כל כך כבמצות הצדקה... )ש(

כל כח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו או עסק אחר שנשתכר בו מעות אלו... )ועכ"פ( במעות 
אלו היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית, הרי נותן חיי נפשו לה'“.

אמנם, ביאור זה מסביר את מעלת הצדקה רק ביחס לפעולת האדם בקיום המצוות, אך לא את מעלתה 
לישראל"  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  “מגיד  כנאמר  מצוותיו של הקב"ה,  לקיום  ביחס  של הצדקה 

)תהלים קמז, יט( ומובא במדרש )רבה פ"ל( “מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות ולשמור".
עניין זה מבואר באגרת הקודש )סימן יז( על פי מה שנאמר בתהלים “רחבה מצוותך מאוד". 'מצוותך' 
– לשון יחיד, ולא 'מצוותיך' לשון רבים, משום שזה קאי על “מצות הצדקה, שהיא מצוות ה' ממש, מה 

שהקב"ה בכבודו ובעצמו עושה תמיד להחיות העולמות... בתורת צדקה וחסד חנם". 
היינו, שכל פעולותיו של הקב"ה, כולל גם “חוקיו ומשפטיו", אינם בדרך הכרח, חס ושלום, כי אם 
בתורת צדקה וחסד חנם מפני שכך עלה ברצונו ]כדרשת רז"ל על הפסוק “מי הקדימני ואשלם" )איוב 
מא, ג(: “זה רווק הדר במדינה ונותן שכר סופרים ומשנים; אמר הקב"ה “עלי לשלם גמולו ושכרו וליתן 

לו בן זכר".[.
במצוות  ובמיוחד  ישראל,  בקיום המצוות של  גם  הוא  מובן, שכן  לבוראם,  דומים  מכיוון שצדיקים 
הצדקה )“מצוותך"( שקיומּה איננו מפני ההכרח, או בגלל שמתבייש מגבאי-הצדקה וכיוצא בזה, כי אם, 

מפני שזהו רצונו האמיתי.
והעיקר – נתינת הצדקה בפועל היא בהתאם לרצון ה', כמובן ופשוט שאי אפשר להשוות נתינת צדקה 
מצד ההכרח או מפני הבושה, לגבי נתינת צדקה מתוך רצון אמיתי, עד שזוהי כל מציאותו, כך, שכאשר 

מסתכלים עליו “רואים צדקה"... מכיוון שבכל דבר ודבר רואים בגלוי את השתתפותו.
)תורת מנחם תשמ"ז ח"ג עמוד 252(

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי

כשם שכל פעולותיו של הקב"ה אינם מפני הכרח, חס 
ושלום, אלא צדקה - מצד חסד חינם, כך על יהודי לתת 

צדקה לא מפני ההכרח או הבושה, כי אם מתוך רצון 
אמיתי עד שזו כל מציאותו
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הסגת גבול בחינוך
ונהנית  גבול,  זוכה להחרגה מדיני הסגת  חינוכיים  בין מוסדות  תחרות 
מהיתרים מיוחדים ואף מתמיכה מפורשת • הסברו של הרבי לגבי ההיתר 
התפתח לדיון מרתקת, ובו הגיב הרבי על שאלות שהתעוררו • מעובד 

מתורת רבינו בידי מערכת ‘התקשרות'

בשנת  שבט  י'  ההילולא  ליום  בקשר  ששלח  במכתב 
ההילולא  בעל  של  בדרכיו  ללכת  הרבי  מעורר  תשל"ב, 
ולבצע את שליחותו “בביסוס מוסדות החינוך על טהרת 
בכל  חדשים  מוסדות-אלו  ביסוד  והן  הקיימים,  הקודש 
מקום שאפשר, וכדרשת חכמינו ז"ל על כגון זה – ה' חפץ 

למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".
בהתוועדות של חג הפורים באותה שנה התייחס הרבי 
הביאור  את  והרחיב  המכתב,  בהערות  בקיצור  למובא 
המכתב",  חתימת  לאחרי  זמן  משך  ב"הוספה  שנדפס 
בשולי הגיליון למכתב הנ"ל. להלן סיכום עיקר הדברים 

)באחריות המערכת בלבד(:
הרבי מציין במכתב את מקור הדברים האמורים  מפסק 

דין הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה )פ"ב(:
ללמד  בית  ופתח  חבירו  שבא  תינוקות  “מלמד   
או  לו,  אחרים  תינוקות  שיבואו  כדי  בצדו  תינוקות 
יכול  אינו   - זה  אצל  זה  של  מתינוקות  שיבואו  כדי 
למחות בידו שנאמר: ‘ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה 

ויאדיר'".
א(  )כב,  בתרא  בבא  מהגמרא  הוא  הרמב"ם  של  מקורו 

העוסקת בדיני הסגת גבול, וזה לשונה: 
תינוקות  ]מלמד  מעכב  מצי  לא  דרדקי  “במקרי 
וללמד  לבוא  יכול למנוע ממלמד אחר  לא  במבוי 
לישראל  להן  תיקן  עזרא  מר:  דאמר  לו[,  בשכנות 
סופרים  קנאת  סופר...  בצד  סופר  מושיבין  שיהו 

תרבה חכמה".
נמצא, שהגמרא מביאה טעם להלכה זו - "קנאת סופרים 
תרבה חכמה", ואילו הרמב"ם מביא פסוק - "יגדיל תורה 

ויאדיר". 
נזקק  אלא  הגמרא  טעם  את  מביא  הרמב"ם  אין  מדוע 

לפסוק?
בכללי  מלאכי  יד  )ראה  הרמב"ם  כללי  פי  שעל  לתרץ,  ניתן 
יעדיף  יותר",  “מבואר  פסוק  שישנו  בשעה  ד(,  אות  הרמב"ם 

באם  אך  בגמרא.  שמובא  הטעם  פני  על  הרמב"ם  אותו 
אותו  מביאה  לא  מדוע  יותר,  מבואר  הרמב"ם  פסוק 

הגמרא בעצמה?
החכמים   – ש"בתראי"  כלל  לפי  בדוחק  לבאר  ניתן 
שבדורות האחרונים מפרשים את דבריהם ומביאים ראיות 
בין  החילוק  ]כדוגמת  להם  שקדמו  הראשונים  מן  יותר 
רבי  של  לחוכמתו  בהתאם  קצרה"  “לשון  שהיא  המשנה, 
יהודה הנשיא, לבין הברייתא שמאריכה בביאורּה לאחר 

ש"נתמעטו הלבבות" )הסבר הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות(.[
ועדיין, הקושיה במקומה עומדת. משום שהרמב"ם לא 
מרחיב את טעם הגמרא - 'קנאת סופרים', אלא מביא טעם 

שונה - 'יגדיל תורה'.
 ]אפילו אם נאמר שהרמב"ם מצא נוסח אחר מהמצוי 
לפנינו, ונוסח זה ישר בעיניו - עדיין שינויי נוסחאות אלו 

גופא דורש ביאור.[

ביאור א'
בדין הגמרא ש'מושיבין סופר על גבי סופר' ישנן שתי 
תורה.  תלמוד  ובהלכות  גבול  הסגת  בהלכות  הוראות: 
בדיני הסגת גבול אנו נדרשים להסיר את חשש של הסגת 
גבול בהוראה לתלמידים. כיצד? ה'תחרות' בין המלמדים 
למלמד  ייגרם  ולא  ההוראה,  מקצוע  איכות  את  תשפר 
כל נזק מכך שיבוא לידו מלמד אחר )כלשון רש"י )שם(: 

“שמתוך כך יזהרו באומנותן שייראו זה מזה"(. 
זה הטעם שהגמרא בבבא בתרא, שעוסקת בדיני הסגת 
גבול, מביאה את הנימוק "קנאת סופרים תרבה חכמה", כי 
בכך סר חשש הסגת גבול, ודווקא התחרות תועיל למלמד.
הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה בא להורות על החובה 
המוטלת ללמד תורה, ולעשות כל מה שניתן )“לפרוץ את 
לכן מוטלת חובה  בישראל.  כדי ללמד תורה  הגדרים"(  
כדי  לשני,  בסמוך  אחד  רבים,  תינוקות  מלמדי  להושיב 

שיגדל הלימוד בתורה. 

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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צדקו,  למען  חפץ  "ה'  הפסוק  את  מביא  הוא  כך  על 
יגדיל תורה ויאדיר", שמבטא את החיוב להרבות בהוראת 
רק שהדבר  למדים  ממנו  הגמרא,  טעם  את  ולא  התורה, 

מותר.

ביאור ב'
רק  מביאה  הגמרא  לעיל,  האמור  הכלל  עיקרון  לפי 
ידי  – להרבות חכמה בלימוד התורה על  והסיבה  הטעם 
‘קנאת סופרים', והדין למעשה בפועל יהיה מובן מעצמו. 
“פסקי  הוא  וחיבורו  'בתראי',  בהיותו  הרמב"ם,  אך 
הלכות", מפרש רק את פסק הדין למעשה בפועל – "יגדיל 
תורה ויאדיר" - החובה להרבות בלימוד, ללא טעם הדין 

- 'קנאת סופרים'. 

שאלות ותשובות
כמה  הרבי  הציג  תשא  פרשת  שבת  של  בהתוועדות 
מתייתרת  השאלה  לפיהן  הנ"ל,  הביאור  על  שאלות 

מלכתחילה מסיבות שונות, והשיב עליהן. להלן חלקן:
- א -

הרמב"ם מביא שני דינים באותה הלכה. הדין הראשון 
לא עוסק בהסגת גבול אלא בדיני שכנים: 

“אחד מבני מבוי שביקש להעשות מלמד... אין יכולין 
שכניו למחות בידו".

בין  גבול  בהסגת  שעוסק  הדין  את  הוסיף  לאחריו 
המלמדים:

“מלמד תינוקות שבא חבירו ופתח בית ללמד תינוקות 
בצדו כדי שיבואו תינוקות אחרים לו, או כדי שיבואו 
בידו  למחות  יכול  אינו   - זה  אצל  זה  של  מתינוקות 

שנאמר: ‘ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר'".
 בדין הראשון לא שייך הטעם של ‘קנאת סופרים', שהרי 
בין  בתחרות  ולא  המלמד  על  השכנים  בטרוניית  מדובר 

המלמדים. 
ויאדיר',  תורה  ‘יגדיל  הפסוק  את  הרמב"ם  הביא  לכן 
‘קנאת  הגמרא  טעם  את  ולא  הדינים,  לשני  שמתאים 
סופרים' שמתאים רק לדין אחד. ואם כן, השאלה מתייתרת 

מלכתחילה.
דחה הרבי את ההסבר הזה:

חיבורו, עד  בניסוח  ידוע הדיוק המופלג של הרמב"ם 
שאפילו סדר הדברים מדוקדק בתכלית. אם הרמב"ם כתב 
את הנימוק 'יגדיל תורה ויאדיר' בגלל הדין הראשון, היה 
עליו לכותבו מיד בתחילת ההלכה או בסופה, ולא לאחר 
מובן  השני  הדין  לאחר  נכתב  שהפסוק  מכך  השני.  הדין 
שהוא משמש מקור לשני הדינים, ויש מקום לשאול מדוע 
לא הביא ביחס לדין השני את טעם הגמרא, כמוסבר לעיל 

באריכות.

מפני  הראשון,  בדין  בעיקר  הוא  שהחידוש  ]ובפרט 
שלדעת הרמב"ם אם אחד מבני המבוי אומן וחברו פתח 
נמצא  בעדו.  לעצור  יכול  אינו  הוא  לצידו,  זהה  אומנות 
בלימוד  חידוש  לא  הוא  הרמב"ם  שמביא  השני  שהדין 
עליו  היה  ולכן  האומניות,  בשאר  גם  אלא  התינוקות, 
להביא את הפסוק היכן שהדברים מחודשים יותר – בדין 
שהפסוק  שסבר  מוכח  השני  בדין  משהביא  הראשון. 

מתאים לשני הדינים[.
 - ב -

כסיוע  סופרים'  ‘קנאת  של  הטעם  את  הביאה  הגמרא 
האומניות,  התינוקות משאר  לימוד  את  לדעה שמחריגה 
ומתירה תחרות בין מלמדים בגלל ש'קנאת סופרים תרבה 

חכמה'.
שגם שאר  בגמרא,  האחרת  כדעה  מחזיק  הרמב"ם  אך 
השכן.  לאומנות  לרדת  יכולים  במבוי  האומניות  בעלי 
אם כן, זו הסיבה להימנעות הרמב"ם מהבאת הטעם של 

‘קנאת סופרים', ונקיטת הפסוק 'יגדיל תורה ויאדיר'.
דחה הרבי את ההסבר הזה:

הביאור:
זהה  דין המלמדים  זו, אם לדברי הרמב"ם  לפי שאלה 
לשאר אומנויות, גם אין צורך בפסוק 'יגדיל תורה ויאדיר', 

ומדוע הביאו הרמב"ם בכל זאת?
מסתבר, אפוא, שישנו חידוש בתלמוד תורה על בעלי 
חברו  לאומנות  ירידה  מותרת  שבאלו  האומניות,  שאר 
לקוחות,  ממנו  נוטל  ולא  נזק  לחברו  גורם  אינו  אם  רק 
גם  מותר  ויאדיר',  תורה  ‘יגדיל  תורה, מצד  אך בתלמוד 

לשכנע תלמידים מהמלמד הקודם שיבואו ללמוד אצלו.
דוחה רק את  ‘קנאת סופרים תרבה חכמה'  הטעם של 
טענת ההיזק עקב הסגת הגבול, ואילו 'יגדיל תורה ויאדיר' 
לגרום להעברת תלמידים  ממלמד  כיצד ההיתר  מדגיש 

אחד לעמיתו, נובע מהחיוב להגדיל תורה ולהאדירה.

הערת סיום
הממוקמת  חנות  בין  הרמב"ם  מחלק  )שם(  י"ב  בהלכה 
שמפריע  הרעש  על  למחות  רשאים  שהשכנים  בחצר, 
לשנתם, לבין לימוד תינוקות שבגללו אין השכנים רשאים 
‘יגדיל  זו לא מביא הרמב"ם את הפסוק  למחות. בהלכה 
תורה ויאדיר' - זאת  בהתאם לדרכו של הרמב"ם לסמוך 
על מה שכתב קודם לכן, ושטעם המובא בהלכות קודמות 

לא יחזור עליו שוב.

)מעובד מתוך: אגרות קודש חלק כ"ז עמוד שכד ואילך. התוועדות 
חג הפורים תשל"ב. שבת פרשת תשא תשל"ב - תורת מנחם חלק סז 
עמוד 367 ואילך.(
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עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

סיום ביקור כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ בארץ הקודש

את  סיים  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ברכבת  ויצא  הקודש,  בארץ  ביקורו 
בארצות  לביקורו  בדרכו  למצרים 
ארך  ישראל  בארץ  ביקורו  הברית. 

חמישה־עשר יום.
אדמו"ר  כ"ק  של  שהותו  בזמן 
היה  הקדושה,  בארצנו  מוהריי"צ 
מורגש בקרב היהודים החרדים לדבר 
ה' רוח אצילות והוד קודש, וכשיצא 
כי  הורגש  הקדושה  ארצנו  את  הרבי 
הדרה.  ופנה  הודה  פנה  זיוה,  פנה 
אולם הרושם שנחרת עמוק בלב - לא 

ימחה לעולם...
את  ליוו  אוטובוסים  עשר  חמישה 

הרבי כשסיים את הביקור באה"ק. 
)ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 41(

.

תרפ"ט

יום הסתלקות כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' ר' לוי 
יצחק שניאורסון, אביו של כ"ק אדמו"ר

יצחק  לוי  ר'  וכו'  המקובל  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  הסתלקות  יום   
שניאורסאהן, אביו של כ"ק אדמו"ר, ביום ד', בגולה באלמא־אטא 
שבקזחסטן. נפטר בגיל שישים ושש וחצי, ממחלה ממארת, ומנוחתו 

כבוד שם.
ביום הסתלקותו אמר לחסיד אחד שעמד ליד מיטתו, ש"הגיע הזמן 
להתכונן לעבור לעולם אחר!". היו אלו דבריו האחרונים באותו יום 

– ולא יסף, רק שפתותיו נעות וקולו לא ישמע.
)תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 757(

כ"ק אדמו"ר ישב שבעה בחדרו הק' ב-770.

 כ'
אב  ט"ז

אב

תש"ד

הרבי מתחיל 
 בביאורים

ב'לקוטי לוי יצחק'

כ"ק אדמו"ר החל לבאר 
יצחק"  לוי  "לקוטי  את 
התניא  על  הערות   -
מבאר  )היה  מאביו 
התוועדות,  בכל  עניין 

עד כ"ג אדר תשל"א(.
)הקדמת 'היום יום' בשלשלת היחס(

תש"ל

יסוד כולל 'תפארת זקנים - לוי 
יצחק'

כ"ק  יצא  אב  מנחם  כ"ף  בהתוועדות 
מקום  בכל  לייסד  בקריאה,  אדמו"ר 
ומקום "כולל" עבור יהודים בגיל הזקנה 
- "כולל תפארת זקנים לוי יצחק" על שם 

אביו.
שהכוללים  שמכיוון  הוסיף,  הרבי      
מוטלת  אביו,  של  שמו  על  נקראים 
אישית  להשתתף  והזכות  החובה  עליו 

בהקמתם. 
מטרת הכוללים היא, לייסד מקום עבור 
עתים  לקבוע  שיוכלו  זקנים  יהודים 

לתורה ולמלא את זמנם באופן מסודר.
)שיחות קודש תש"מ ח"ג ע' 884(

 סיום כתיבת ספר התורה 
 הראשון

של ילדי ישראל

התקיים סיום ספר התורה הראשון 
הותחל  ומיד  ישראל,  ילדי  של 
בכתיבת ספר התורה השני. חגיגת 
סיום והכנסת ספר התורה התקיימה 
"צמח  המדרש  ובית  הכנסת  בבית 
בירושלים,  העתיקה  בעיר  צדק" 

וברחבת הכותל המערבי.
)אלבום אות בספר תורה ע' 285(

תש"מ

תשמ"א
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יום ראשון, י"ב מנחם אב 
הגיע מביתו ב-10:40, ועשה בידו הק' שלום לעומדים 
בשני צידי הדרך. לאחרי שנכנס לגעה"ת הסתובב לכיוון 
ביהמ"ק",  "שיבנה  והתחיל  במסדרון  שעמדו  הילדים 

ובידו הק' הורה להגברת השירה.
למעריב  יצא  נוסעים.  ובירך  ב-15:40  למנחה  יצא 
ובתו.  אלטהויז  ב.  עם  בגעה"ת  דיבר  אח"כ  ב-21:30. 
כשהם עמדו לצאת שוב פנה אליהם הרבי והוסיף כמה 

מילים.
יום שני, י"ג מנחם אב 

ב-15:30.  יצא  למנחה  ב-10:10.  התורה  לקריאת  יצא 
חזר  חתן,  שם  שעומד  וראה  לגעה"ת  כשיצא  כן  לפני 
אמר  לו  וכשנתן  הסידור,  את  לחתן  והוציא  לחדרו 

)כרגיל( "זָאלסט אויס בעטען ַאלע גוטע בקשות".
יום שלישי, י"ד מנחם אב 

ונתן צדקה. למנחה  חילק  ב-10:10,  הגיע מביתו  הרבי 
יצא ב-15:25. אח"כ בירך נוסעים. נסע לביתו ב-18:15, 

וחזר ב-19:10. 
בשעה 20:40 הודיע ר' בנימין קליין שתהיה התוועדות. 
הרבי יצא למעריב ב-21:30. בזמן אמירת "עלינו לשבח", 
פרשת  של  בקריאה  השבוע  פרשת  על  בסידור  הסתכל 
עקב, ובינתיים המשיך לומר "עלינו לשבח" כרגיל בקול 

מורם קצת. 
ב-21:45 ירד להתוועדות. 

הרבי דיבר על כך ש"לא היו י"ט לישראל כ-ט"ו באב", 
לכאורה, מה המעלה ביום זה יותר מחגי סוכות ופסח? 
כיתרון  שהוא  בעל-תשובה  דרגת  כמו  שזהו  והסביר, 
האור הבא מן החושך, וכן הוא ב-ט"ו באב שמגיע לאחרי 
החורבן והחושך שבט' באב. כן דיבר, שמעתה הלילות 
מתארכים, ולא נברא לילה אלא לגירסא, וזוהי הוראה, 

שצריך להוסיף בלימוד התורה. 
ודיבר ע"כ שידוע, שבהבדלים של יום ולילה, הוא הבדל 
בין חצי כדור הארץ אחד לשני, ובין מזרח ומערב צפון 
דרום, וכן הבדלים בקיץ וחורף. מדוע שבזמן שגילו את 
ענין  מצאו  ואז  עגול,  הארץ  שכדור  החליטו  אמריקה 
לכאורה הפוך מהתורה, שכתוב מ-4 כנפות הארץ. אלא 
בתורה  כבר  כל,  ראשית  איננה.  מלכתחילה  שהשאלה 
כדורית,  שהארץ  אמריקה,  גילוי  לפני  עוד  כתוב,  היה 
וזה כתב רשב"י בזוהר. ועוד, השאלה איננה שאלה, כי 

אין הכוונה שהעולם שטוח, כי פשוט שג"כ כעת שהארץ 
כדורית ישנם 4 כיוונים – כנפות. והם מזרח מערב צפון 

דרום, ובכל מקום זהו אקלים וכיו"ב אחר. 
מ-3  משקה  לכוסו  מזג  הרבי  ההתוועדות,  בתחילת 
חסידים  של  התוועדויות  מ-3  כנראה  בקבוקים, 
במקומות מיוחדים, ואח"כ הוסיף הר' מענטליק עוד יין. 
בסוף ההתוועדות הרבי מזג מהבקבוקים לכוסו, ומכוסו 
שהיות  הרבי,  אמר  אח"כ  בקבוק.  כל  וניער  לבקבוק, 
מההתוועדות  ייתן  לכן  דתו"ת,  ס"ת  סיום  יהיה  ומחר 

השתתפות גשמית.
לארץ-  מחר  שנוסע  זה  כאן  "נמצא  הרבי:  אמר  עוד 
הקודש, הלוי, בן-דוד שלי )"מיינער ַא שוועסטערקינד"(, 
וולפא! היכן הוא"? הנ"ל ניגש מיד אל הרבי. הרבי שאל 
לו  מזג  הרבי  ישראל?".  לארץ  מחר  נוסע  "אתה  אותו: 
הנוסעים  כל  עבור  'משקה'  בקבוק  לו  ונתן  'משקה', 
ללבנון )במלחמת שלום הגליל(. והרבי הוסיף: "תקיים 
בעיקר  אבל  נפרד,  דבר  זהו  חב"ד.  בכפר  התוועדות 
לנוסעים ללבנון. ותאמר להם שמכיוון ששלחו לי ספרי 
את  גם  לי  ישלחו  מסתמא  בלבנון,  שנדפסו  אלה  תניא 
לכל  שייכנסו  רצה  הרבי  )כידוע,  התניא"  ספרי  שאר 

הערים בלבנון וגם לביירות וידפיסו שם תניא(
הרבי אחז בידו הק' שלוש ספרי תניא והגביהם והראה 
ובוודאי  אלו,  תניא  ספרי  שלחו  "הם  ואמר:  לוולפא 
ישלחו גם את האחרים". ]למחרת הגיע מ-6 ערים בלבנון 
עוד ספרי תניא, מכל עיר 2 ספרים עבור הרבי[. אח"כ 
שאל איפה החתן? אחרי שאמר לחיים וענה הרבי לחיים 
ישראל,  בית חב"ד בארץ  לכל  לו שייתן  ולברכה, אמר 

ולישיבה בכפר חב"ד, ושגם ייקח לחתונתו. 
השולחן  על  הכה  הק'  ובידו  ההקפות,  ניגון  התחיל 
לנגן  ציווה  הרבי  הסיום.  על  הכריזו  השירה.  להגברת 
אח"כ  פעמים.  עשר  כפל  א'  ובבא  אריבער'  'לכתחילה 
"כי  התחיל  אחרונה  ברכה  לאחרי  נייעט'.  'נייעט  שרו 
"הוא  כששרו  ההתוועדות,  במהלך  תצאו".  בשמחה 
אלוקינו", הסתובב אל ד"ר אבוחצירא, וסימן בידו הק' 
לשרוק, והשמחה הייתה גדולה, פורצת כל הגדרים של 
הגלות. ובסוף התחיל "שיבנה ביהמ"ק" ומחא כפיים. בא' 
השירים הראה בידו הק' לשטיימץ )על שאינו בשמחה 
כפיים(.  )כמוחא  באצבע  הק' עשה  ידו  כף  על  כנראה( 

ההתוועדות הסתיימה ב-12:00, ובסיומה נסע לביתו.

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

"ימים טובים לישראל"
רשמים מהתוועדות חמישה-עשר באב

מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת ואתחנן

י"א במנחם-אב - שבת נחמו
בקשר  לעשות  ואחד  אחד  כל  שעל  החשבון-צדק   *
ללימוד התורה, נתינת הצדקה וכללות המצוות במשך כל 

השנה, מתחיל משבת נחמו1.
הקהל,  עומד  עשרת-הדיברות  קריאת  בעת  שחרית: 
עשרת-הדיברות  את  קוראים  ספר-התורה2.  אל  ופניו 

ב'טעם העליון'3. מנחה: פרקי אבות פרק ד.

יום שלישי,
י"ד במנחם-אב

סוף זמן קידוש לבנה, כל ליל ג' י"ד בחודש.
בתפילת מנחה אין אומרים תחנון4.

יום רביעי,
חמישה-עשר באב

אין אומרים תחנון6.
* כל אחד מישראל צריך לעשות כל התלוי בו, ]כדי[ 
שמיד בתחילת ובראשית היום )וכל היום כולו( יהיה ניכר 
באב",  כחמישה-עשר  לישראל  טובים  ימים  היו  ש"לא 
כמבואר עניינו גם בהלכה, שמיום זה ואילך צריכה להיות 

הוספה בלימוד התורה וכו'5.
הוראת  את  מקום  בכל  ולהכריז  לפרסם  ונכון  כדאי   *

1( ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 582.
2( ספר-המנהגים עמ' 31.

תצד  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע  האחרונה  כדעה  יתרו,  פ'  כולל-חב"ד  לוח   )3
סו"ס יא.

אדמוה"ז היה קורא את עשרת הדיברות דפ' ואתחנן בנוסח-טעמים 
מיוחד, שונה מזה של הקריאה בכל השנה ואף מזה של עשה"ד דפ' 
יתרו, וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח-
נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אחי  הרז"א  להרה"ק  זאת  שלימד  צדק, 
)לקוטי-דיבורים ח"ב עמ' 459. וראה תולדות אדמוה"ז ח"ד עמ' 1070(.

4( סידור אדמוה"ז, לפני ‘למנצח... יענך'.
5( ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 157, 412, 415.

חז"ל6 ש"מחמישה-עשר באב ואילך  -  דמוסיף לילות על 
הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו"7.

גדולה  התוועדות  ומקום  מקום  בכל  שיעשו  "כדאי   *
וטף,  נשים  אנשים,    - יהודים   לקבץ  גדולה8:  בשמחה 
מסכת9,  'סיום'  לעשות    - טוב   ומה  תורה,  דברי  ולדבר 
ולתת לצדקה, ולקבל החלטות טובות להוסיף בכל ענייני 

תורה ומצוות ובכל עניינים טובים.
לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  התוועדות    - "ובהדגשה  
בהתאם לכך ש'לא היו ימים טובים לישראל כחמישה-עשר 
באב', עד לשמחה הכי גדולה, בדוגמת שמחת נישואין... 
)לאחרי תשעה  אלו  ישראל שבימים  ובפרט על-פי מנהג 
באב(, מרבים בשידוכין וחתונות בישראל )ובפרט שזה בא 

לאחרי ההפסק בעניינים אלו ב'שלושת השבועות'(10.
* לקראת ראש-השנה: "...ידוע מנהג ישראל שמחמישה-
עשר-באב ואילך, מברכים איש את רעהו בברכת 'כתיבה 
וחתימה )וגמר חתימה( טובה', וכמרומז במזלו של חודש 
ראש- 'אלול,  תיבות  ראשי    - אריה...   מזל  מנחם-אב, 
שבחודש  היינו,  הושענא-רבה',  יום-הכיפורים,  השנה, 
בה'פתקא  טובה  החתימה  ושלימות  גמר  נרמז  מנחם-אב 

טבא' דהושענא-רבה"11.

6( תענית לא,א ובפירש"י. רמ"א יו"ד רמו סעיף כ"ג, מג"א או"ח רלח 
ס"ק א.

ולחזק  חדשים  לייסד  ברבים,  תורה  בשיעורי  להוסיף  ובמיוחד   )7
ולהרחיב את השיעורים הקיימים - ‘התוועדויות' תש"נ ח"ג עמ' 124.

ממש  לסעודה  ועד  ושתייה,  אכילה  ושמחה',  ‘משתה  של  באופן   )8
)‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 157, עיי"ש(.

9( “ובזה גופא - קדימה לסיום שבו מדובר מעלת היום דחמשה-עשר 
ט"ו  ליל  - שיחת  טוב'"  ‘דבר בעתו מה  סיום מסכת תענית...  באב... 
ח"ד  תשמ"ז  התוועדויות'   - מנחם  ‘תורת  בתחילתה,  ה'תשמ"ז  באב 

עמ' 220.
10( ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.

הערה   725 בעמ'  גם  וראה   ,770 עמ'  ח"ב  תנש"א  11( ספר-השיחות 
63. בע"פ היה הרבי מקדים ומברך, כגון בשיחת י"ג מנ"א תשל"ט. וכן 
)‘ספר המאמרים - מלוקט' ח"ה  בסיום המאמר דכ"ג מנ"א תשכ"ח 
1163 בהערה, שבכ'  ומצויין שם ללקוטי-שיחות ח"ד עמ'  עמ' שמו, 
מנ"א מתחלת - בנוגע לכמה עניינים - ההכנה לראש-השנה(. בכתב 
- בדרך-כלל היה מאחל רק מיום א' דר"ח אלול, אך היו יוצאים-מן-
‘בית חיינו'  יב-יג. וראה  )‘אוצר מנהגי חב"ד', אלול-תשרי, עמ'  הכלל 

גיליון 99 עמ' 14(.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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פרשת ואתחנן
אתה החילות להראות את עבדך 

את גדלך... אעברה נא )ג,כד-כה(

היתה  ים-סוף  שקריעת  בחסידות שכשם  מבואר 
לגילוי  כהכנה  לעתיד,  גם  כן  תורה,  למתן  הכנה 
סודות התורה, יהיה "והניף ידו על הנהר" )ישעיה 

יא(.
זהו שרמז הכתוב:

 – גדלך"  את  עבדך  את  להראות  החילות  "אתה 
"גדלך" רומז לקריעת ים-סוף, כמאמר רז"ל )ברכות 
התפלל  זה  ועל  ים-סוף".  קריעת  זו  "הגדולה  נח( 
משה רבנו, שכשם שזכיתי שקריעת הים היתה על-
ידי, כך אזכה שגם "והניף ידו על הנהר" יהיה על-

ידי, "אעברה נא".

)אור התורה דברים עמ' קיב(

עלה ראש הפסגה )ג,כז(

לא נענה אלא בתפילה, שנאמר אל 
תוסף דבר אלי וסמיך ליה עלה ראש 
הפסגה )בדבר תפילה זו נתרציתי 
להראותך אותה, רש"י( )ברכות לב(

מי שתורתו אומנותו פטור מן התפילה )שבת יא(, 
ואין לך אדם שתורתו אומנותו יותר ממשה. מדוע 

אם-כן היה משה זקוק לתפילה?
רגילה,  תפילה   – בתפילה  יש  סוגים  שני  אלא 
שהיא חיוב בכל יום, ותפילה שמטרתה לבטל גֵזרה 
רעה. מי שתורתו אומנותו פטור מן הסוג הראשון 
של תפילה, אבל גם הוא זקוק לתפילה כדי לבטל 

גֵזרה רעה.

)אור התורה דברים עמ' קלו(

ועתה ישראל )ד,א(

השם ישראל מורה על ניצחון במלחמה, "כי שרית 
עם אלוקים ועם אנשים ותוכל" )וישלח לב(. דווקא 
בזמן הזה נקראת הנפש האלוקית 'ישראל', על שם 
שאז  לעתיד,  ואילו  הבהמית;  הנפש  על  ניצחונה 
לא  במלחמה,  צורך  יהיה  ולא  לגמרי  הרע  יתבטל 

תיקרא עוד בשם זה.

)לקוטי תורה דברים עמ' לח(

לא תוסיפו... ולא תגרעו )ד,ב(
"לא  על  שעובר  שמי  מלמדנו  הציוויים  סמיכות 
וכמאמר  תגרעו".  "לא  על  לעבור  סופו  תוסיפו", 

רז"ל )סנהדרין כט(: "כל המוסיף גורע".

)לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 491(

ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים 
כולכם היום )ד,ד(

בקב"ה  הדבקות  כך:  הפסוק  מבואר  בזוהר 
חיותו  את  אינה ממעטת  יתברך  אליו  וההתבטלות 
של האדם, אלא להפך – היא מביאה חיים אמיתיים. 
היינו, שככל  לחיים".  ה'  "יראת  יט(  )משלי  ככתוב 
שפע  יתרבה  האדם,  של  וביטולו  יראתו  שתגדל 

חיותו.
באותו עניין אומר הרב המגיד ממזריטש:

מדוע חיים המלאכים חיים נצחיים? – כי יש בהם 
יותר יראת-שמים.

)סדור עם דא"ח עמ' 164(

ממעייני החסידות
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

âë:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà ïpçúàåïpçúàå ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ¨«¤§©©−
:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà יי קדם וצּליתי ¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿְְֳִֵַָָ

למימר: ההיא ãëäzàּבעּדנא äåäé éðãà ְְִִֵַָָָ£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³
-úàå Eìãb-úà Ecáò-úà úBàøäì úBlçä©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧¨§§½§¤
-øLà õøàáe íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé̈«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦¨½̈¤£¤

éNòîë äNòé:Eúøeáâëå Eäzà äåäé éðãà ©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³
Eãé-úàå Eìãb-úà Ecáò-úà úBàøäì úBlçä©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧¨§§½§¤¨«§−
äNòé-øLà õøàáe íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦¨½̈¤£¤©«£¤¬

éNòîë:Eúøeáâëå E ׁשריתא אּת אלהים יי §©«£¤−§¦§«Ÿ¤«ְְֱִֵַָָָֹ

ּדי  ּתּקפּתא יד וית רבּות ית עבּד ית ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָלאחזאה

וׁשּליט  מּלעּלא ּבׁשמּיא ּדׁשכנּת אלהא הּוא ְְְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָאּת

:ּוכגּברּת ּכעֹובדי ּדיעּבד ולית ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָּבארעא

äëøLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øáòa-äøaòà §¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ¤§§¨

ïcøiä øáòa øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp̈À§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−§¥´¤©©§¥®
:ïðáläå äfä áBhä øää ית ואחזי ּכען אעבר ¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿְְֱִֵֵֶַַָ

הדין  טבא טּורא דירּדנא ּבעברא ּדי טבתא ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָארעא

מקּדׁשא: åëàìåּובית íëðòîì éa ýåýé øaòúiå ְֵַָָ©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ
óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå éìà òîL̈©−¥¨®©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤

:äfä øáca ãBò éìà øacéa ýåýé øaòúiå ©¥¬¥©²−©¨¨¬©¤«©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ
Cì-áø éìà ýåýé øîàiå éìà òîL àìå íëðòîì§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈

:äfä øáca ãBò éìà øac óñBz-ìà רגז והוה ©À¤©¥¬¥©²−©¨¨¬©¤«ְֲַַָ

ּבדילכֹו עלי יי קדם יי מן ואמר מּני קּביל ולא ן ְְְְְֲֲֳִִִִִַַַַָָָָ

ּבפתּגמא  עֹוד קדמי למּללא תֹוסף לא ל סּגי ְְְֳִִִֵַַַָָָָָָָלי

æëéðéòהדין: àNå äbñtä Làø | äìòäné E ֵָ£¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúå äðôöåàì-ék E §¨²Ÿ¨§¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ

:äfä ïcøiä-úà øáòúàNå äbñtä Làø | äìò ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«£¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬
éðéòéðéòá äàøe äçøæîe äðîéúå äðôöå äné EE ¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®

:äfä ïcøiä-úà øáòú àì-ék רמתא לריׁש סק ¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«ְֵַָָָ

ולדרֹומא  ּולצּפּונא למערבא עיני ְְְְְֲִִֵַָָָָָּוזקֹוף

ירּדנא  ית תעבר לא ארי בעיני וחזי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּולמדינחא

çë-ékהדין: eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå ֵָ§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦
íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì øáòé àeä́©«£ÀŸ¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈

:äàøz øLà õøàä-úàeä÷fçå òLBäé-úà åöå ¤¨−̈¤£¤¬¦§¤«§©¬¤§ª−©§©§¥´
ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì øáòé àeä-ék eäönàå§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´

:äàøz øLà õøàä-úà íúBà יהֹוׁשע ית ּופּקד ½̈¤¨−̈¤£¤¬¦§¤«ְֵַַָֻ

הדין  עּמא קדם יעבר הּוא ארי ואּלמהי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָותּקפהי

תחזי: ּדי ארעא ית יתהֹון יחסן èëáLpåוהּוא ְְְְֱִֵֵֶַַָָָ©¥´¤
:øBòt úéa ìeî àéba:øBòt úéa ìeî àéba áLpå ©½̈§−¥¬§«©¥´¤©½̈§−¥¬§«

פ ּפעֹור: ּבית לקבל בחילתא àäzòåויתבנא ְְְֳִֵֵֵֵָָָָ§©¨´
øLà íéètLnä-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤©¦§¨¦½£¤¯
íúàáe eéçz ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà̈«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©¦«§À¨¤Æ
íëéúáà éäìà ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−

:íëì ïúð-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå Ÿ¥¬¨¤«§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©

zýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéç ¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²
:íëì ïúð íëéúáà éäìà ׁשמע יׂשראל ּוכען ¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«ְְְִֵַַָ

למעּבד  יתכֹון מאּלף אנא ּדי ּולדינּיא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלקימּיא

יי  ּדי ארעא ית ותירתּון ותיתּון ּדתיחּון ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָּבדיל

לכֹון: יהב דאבהתכֹון á-ìòאלהא eôñú àì ְְֱֲֵַַָָָָ´ŸŸ¦À©
eòøâú àìå íëúà äeöî éëðà øLà øácä©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½§¬Ÿ¦§§−

ì epnîøLà íëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL ¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¬
:íëúà äeöî éëðàøLà øácä-ìò eôñú àì ¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«´ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³

ì epnî eòøâú àìå íëúà äeöî éëðàøîL ¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½§¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ
:íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé úåöî-úà¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
ולא  יתכֹון מפּקד אנא ּדי ּפתּגמא על תֹוספּון ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָלא

ּדי  אלהכֹון ּדיי ּפּקֹודּיא ית למּטר מּנּה ְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָתמנעּון

יתכֹון: מפּקד â-øLàאנא úà úBàøä íëéðéò ְְֲֵַָָ¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤
øLà Léàä-ìë ék øBòt ìòáa ýåýé äNò̈¨¬§Ÿ̈−§©´©§®¦´¨¨¦À£¤³
éäìà ýåýé BãéîLä øBòt-ìòá éøçà CìäE ¨©Æ©«£¥´©«©§½¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaøwîýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò ¦¦§¤«¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−
-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt ìòáa§©´©§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©

éäìà ýåýé BãéîLä øBòt:Eaøwî E חזן עיניכֹון §½¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«ֵֵָָ

אזל  ּדי ּגברא ּכל ארי ּפעֹור ּבבעל יי עבד ּדי ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָית

:מּבינ אלה יי ׁשציּה ּפעֹור ּבעל ãízàåּבתר ְְְֱִֵֵֵַַַָָָָָ§©¤Æ
:íBiä íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−©«
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:íBiä íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−©«
קּימין  אלהכֹון דיי ּבדחלּתא ּדאדּבקּתּון ְְְְְְְֱֲִֶַַַַַַָָָָואּתּון

ּדין: יֹומא ְֵָָּכלכֹון

ä éðùíéètLîe íéwç íëúà ézãnì | äàø§¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½
õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö øLàk©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéàa ízà øLàézãnì | äàø £¤¬©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«§¥´¦©´§¦
éäìà ýåýé éðeö øLàk íéètLîe íéwç íëúà¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ®̈
änL íéàa ízà øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²¨¦¬−̈¨

:dzLøì ּכמא ודינּיא קימּיא יתכֹון ּדאּלפית חזֹו §¦§¨«ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתּון  ּדי ארעא ּבגֹו ּכן למעּבד אלהי יי פּקדני ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָדי

למירתּה: ּתּמן åàåäעּלין ék íúéNòå ízøîLe ְְִֵַַַָ§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³
ïeòîLé øLà íénòä éðéòì íëúðéáe íëúîëç̈§©§¤Æ¦´©§¤½§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À
íëç-íò ÷ø eøîàå älàä íéwçä-ìk úà¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤§¨«§À©µ©¨¨´

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðåék íúéNòå ízøîLe §¨½©¬©¨−©¤«§©§¤»©«£¦¤¼¦´
øLà íénòä éðéòì íëúðéáe íëúîëç àåä¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½§¥¥−¨«©¦®£¤´
íëç-íò ÷ø eøîàå älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤§¨«§À©µ©¨¨´

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå ארי ותעּבדּון ותּטרּון §¨½©¬©¨−©¤«ְְְְְֲִֵַ

ּדי  עממּיא לעיני וסּוכלתנּותכֹון חכמתכֹון ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָהיא

עם  לחֹוד וימרּון האּלין קימּיא ּכל ית ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָיׁשמעּון

הדין: רּבא עּמא וסּוכלתן æìBãbחּכים éBâ-éî ék ְְִֵַַַָָָָָ¦ µ¦´¨½
eðéäìà ýåýék åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:åéìà eðàø÷-ìëaBì-øLà ìBãb éBâ-éî ék §¨¨§¥−¥¨«¦ µ¦´¨½£¤¬
eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék åéìà íéáø÷ íéäìà¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥®̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−

:åéìàלּה קריב אלהא לּה ּדי רב עם מן ארי ¥¨«ֱֲִִֵֵֵַַָָָָ

עּדן  ּבכל אלהנא ּכיי עקתּה ּבעּדן צלֹותּה ְְְְְְֱִִֵֵַַַַָָָָָָָָלקּבלא

קדמֹוהי: מצּלין çBì-øLàּדאנחנא ìBãb éBb éîe ְְֲֳִִַַַַָָ¦Æ´¨½£¤²
úàfä äøBzä ìëk í÷écö íéètLîe íéwçª¦¬¦§¨¦−©¦¦®§ŸÆ©¨´©½Ÿ

:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLàìBãb éBb éîe £¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«¦Æ´¨½
äøBzä ìëk í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®§ŸÆ©¨´

:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä רב עם ּומן ©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«ַַָ

ּדי  הדא אֹוריתא ּככל קּׁשיטין ודינין קימין לּה ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹּדי

דין: יֹומא קדמיכֹון יהב èEìאנא øîMä ÷ø ֲֳֵֵֵָָָָ©¿¦¨´¤§Á
íéøácä-úà çkLz-ït ãàî ELôð øîLe§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧¤©§¨¦¹

éðéò eàø-øLàéiç éîé ìk Eáálî eøeñé-ïôe EE £¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½−Ÿ§¥´©¤®

éðáì ízòãBäåéðá éðáìå E:EEì øîMä ÷ø §«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«©¿¦¨´¤§Á
-øLà íéøácä-úà çkLz-ït ãàî ELôð øîLe§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧¤©§¨¦¹£¤

éðéò eàøéiç éîé ìk Eáálî eøeñé-ïôe EE ¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½−Ÿ§¥´©¤®
éðáì ízòãBäåéðá éðáìå E:Eל אסּתּמר לחֹוד §«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«ְְִַַָ

ּדי  ּפתּגמּיא ית תנׁשי ּדילמא לחדא נפׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָוטר

חּיי יֹומי ּכל מּלּב יעּדּון ודילמא עיני ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹחזֹו

:בני ולבני לבני ézãîòּותהֹודעּנּון øLà íBé ְְְְְְִִִֵָָÀ£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýé éðôìéìà ýåýé øîàa áøça E ¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À

øLà éøác-úà íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−¤§¨¨®£¤̧
íéiç íä øLà íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ£¤̧¥³©¦Æ

:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìòøLà íBé ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«À£¤̧
éäìà ýåýé éðôì zãîòéìà ýåýé øîàa áøça E ¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À
å íòä-úà éì-ìä÷äøLà éøác-úà íòîLà ©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−¤§¨¨®£¤̧

íéiç íä øLà íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ£¤̧¥³©¦Æ
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò קמּתא ּדי יֹומא ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«ְִַָָ

ּכנֹוׁש לי יי דאמר ּבחרב אלה יי (Lðëà)קדם ְְְְְֱֲֳִֵַָָָָָֹ©§¥

ילפּון  ּדי ּפתּגמי ית ואׁשמעּנּון עּמא ית ְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָקדמי

ארעא  על קּימין אּנּון ּדי יֹומּיא ּכל קדמי ְְְֳִִִִַַַַַַָָָָָלמדחל

יּלפּון: ּבניהֹון àéúçzוית ïeãîòzå ïeáø÷zå ְְְֵַָ©¦§§¬©©«©§−©´©
CLç íéîMä áì-ãò Làa øòa øääå øää̈¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ©¥´©¨©½¦−¤

:ìôøòå ïðòøääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå ¨¨¬©«£¨¤«©¦§§¬©©«©§−©´©¨®̈§¨À̈
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò Làa øòaŸ¥³¨¥Æ©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«
ּבער  וטּורא טּורא בׁשּפֹולי וקמּתּון ְְְְְְִֵֵֶַָָָּוקרבּתּון

ואמיטתא: עננא חׁשֹוכא ׁשמּיא צית עד ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָּבאּׁשתא

áéíéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«
ízà íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ©¤´

:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ּומּליל «Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«ִַ

ׁשמעין  אּתּון ּפתּגמין קל אּׁשתא מּגֹו עּמכֹון ְְְְִִִִִֶַַָָָָָיי

קלא: אּלהן חזן ליתיכֹון âéíëìּודמּות ãbiå ְֵֵֵֶָָָָָ©©¥̧¨¤¹
úøNò úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½£¤−¤

:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácäãbiå ©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«©©¥̧
úøNò úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì̈¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½£¤−¤

:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä וחּוי ©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«ְִַ
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עׂשרת  למעּבד יתכֹון פּקיד ּדי קימּה ית ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָלכֹון

אבנּיא: לּוחי ּתרין על ּוכתבנּון ãééúàåּפתּגמין ְְְְִִִֵֵַַַָָָ§Ÿ¦ÇÀ
íéwç íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½ª¦−
ízà øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬©¤²

:dzLøì änL íéøáòúòa ýåýé äeö éúàå «Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´
íëúNòì íéètLîe íéwç íëúà ãnìì àåää©¦½§©¥´¤§¤½ª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´
:dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàa íúàŸ½̈¨¾̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
קימין  יתכֹון לאּלפא ההיא ּבעּדנא יי ּפּקיד ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָויתי

עברין  אּתּון ּדי ּבארעא יתהֹון למעּבדכֹון ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָודינין

למירתּה: åèékּתּמן íëéúLôðì ãàî ízøîLðå ְְֵַַָ§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´
íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz-ìk íúéàø àì³Ÿ§¦¤Æ¨§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²

:Làä CBzî áøçaíëéúLôðì ãàî ízøîLðå §Ÿ¥−¦¬¨¥«§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®
íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz-ìk íúéàø àì ék¦´³Ÿ§¦¤Æ¨§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²

:Làä CBzî áøça לנפׁשתיכֹון לחדא ותסּתּמרּון §Ÿ¥−¦¬¨¥«ְְְְְֲִֵַַַָָ

יי  מּליל ּדי ּביֹומא ּדמּות ּכל חזיתּון לא ְְְֲֲִִֵֵַָָָָארי

אּׁשתא: מּגֹו ּבחרב æèïeúçLz-ïtעּמכֹון ְְִִֵֶָָֹ¤̧©§¦½
øëæ úéðáz ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨¨®¤©§¦¬¨−̈

:äá÷ð Bàúðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït ¬§¥¨«¤̧©§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ-ìk תחּבלּון ּדילמא ¨¨®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«ְְְִַָ

אֹו ּדכר ּדמּות צּורא ּכל ּדמּות צלם לכֹון ְְְְְְְֶֶַַָָותעּבדּון

æéàaנקּבא: øLà äîäa-ìk úéðázúéðáz õø ְָֻ©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ
ðk øBtö-ìk:íéîMa óeòz øLà óúéðáz ¨¦´¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦©§¦¾

ðk øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìkøLà ó ¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈£¤¬
:íéîMa óeòz ּדמּות בארעא ּדי ּבעירא ּכל ּדמּות ¨−©¨¨«¦ְְְְְִִַָָָ

ׁשמּיא: רקיע ּבאור פרח ּדי ּגדפא צּפר ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָּכל

çéäâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«Ç£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLàNîø-ìk úéðáz £¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤©§¦¾¨Ÿ¥−

úçzî íéna-øLà äâc-ìk úéðáz äîãàa©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬£¤©©−¦¦©¬©
:õøàì נּוני ּכל ּדמּות בארעא די רחׁשא ּכל ּדמּות ¨¨«¤ְְְְֲִִֵַָָָָ

לארעא: מּלרע במּיא èééðéòדי àOz-ïôeE ְְְְִִַַַָָ¤¦¨̧¥¤¹
-úàå çøiä-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤©¨¥¹©§¤
úéåçzLäå zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²§¦§©«£¦¬¨

éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäìíúà E ¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈
:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëìéðéò àOz-ïôeE §ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦¤¦¨̧¥¤¹

-úàå çøiä-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤©¨¥¹©§¤
úéåçzLäå zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²§¦§©«£¦¬¨

éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäììëì íúà E ¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈§ŸÆ
:íéîMä-ìk úçz íénòäעיני תזקֹוף ודילמא ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦ְְְִִֵָָ

ּכֹוכבּיא  וית סיהרא וית ׁשמׁשא ית ותחזי ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָָלׁשמּיא

ּדי  ותפלחּנּון להֹון ותסּגּוד ותטעי ׁשמּיא חילי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָֹּכל

ּכל  ּתחֹות עממּיא לכל יתהֹון אלה יי ְְְְְֱִַַַָָָָָָֹזּמין

ëøekîׁשמּיא: íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå ְַָ§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬
íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî ìæøaä©©§¤−¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬

:äfäøekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå ©¤«§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî ìæøaä©©§¤−¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«
מּכּורא  יתכֹון ואּפק לדחלּתּה יי קריב ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָויתכֹון

אחסנא  לעּמא לּה למהוי מּמצרים ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָָדפרזלא

הדין: àëpàúäּכיֹומא ýåýéåíëéøác-ìò éa-ó ְֵָָ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®
àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò ézìáì òáMiå©¦¨©À§¦§¦³¨§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ

éäìà ýåýé øLà äáBhä õøàä-ìàEì ïúð E ¤¨¨´¤©½̈£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
:äìçðpàúä ýåýéåòáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«£¨«©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À

õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò ézìáì§¦§¦³¨§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤
éäìà ýåýé øLà äáBhä:äìçð Eì ïúð E ּומן ©½̈£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«ִ

ּבדיל  וקּיים ּפתּגמיכֹון על עלי רגז הוה יי ְְְְְֲֲֳִִִֵַַַַָָָָקדם

לארעא  למיעל ּדלא ּובדיל ירּדנא ית למעבר ְְְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּדלא

אחסנא: ל יהב אלה יי ּדי áëéëðàטבא ék ְֱֲִֵַָָָָָָָָָ¦´¨«Ÿ¦¬
ízàå ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®§©¤Æ

:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáòék ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ¦´
ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà̈«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ
ית  עבר אנא לית הדא ּבארעא מאית אנא ְְֲֲֲִֵֵַַָָָָָָָָארי

טבא  ארעא ית ותירתּון עברין ואּתּון ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָירּדנא

âëúéøa-úàהדא: eçkLz-ït íëì eøîMä ָָ¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³
íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz ìñt:E ¤̧¤Æ§´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
íëéäìà ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½
ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§´©½Ÿ

éäìà ýåýé Eeö øLà:E ּדילמא לכֹון אסּתּמרּו £¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְְִִַָָ
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עּמכֹון  גזר ּדי אלהכֹון דיי קימא ית ְְְְְֱֲִִִִַַָָָָָתּתנׁשּון

יי  פּקד די ּכּלא ּדמּות צלם לכֹון ְְְְְְְִֶֶַַָָָֹותעּבדּון

:אלהãëéäìà ýåýé ékìà àeä äìëà Là E ֱָָ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−
:àp÷éäìà ýåýé ék:àp÷ ìà àeä äìëà Là E ©¨«¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«

אל  הּוא אכלא אּׁשא מימרּה אלה יי ְְְֱֲֵֵֵֵֶָָָָָָארי

פ äëízðLBðåקּנא: íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék ַָ¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−
ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå õøàä¨®¤§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ

éäìà-ýåýé éðéòa òøä íúéNòå:Bñéòëäì E ©«£¦¤¬¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Bñéòëäì E ּבנין תֹולדּון ארי §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«ְְֲִֵ

ותעּבדּון  ּותחּבלּון ּבארעא ותתעּתקּון בנין ְְְְְְְְְְְְִִֵַַַַָּובני

אלה יי קדם ּדביׁש ותעּבדּון ּכלא ּדמּות ְְְְְְֱֳִֶֶַָָָָָֹצלם

קדמֹוהי: åë-úàלארּגזא íBiä íëá éúãéòä ְְֳִַָָָ©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤
ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà õøàä̈½̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨
ãîMä ék äéìò íéîé ïëéøàú-àì dzLøì§¦§®̈Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−

:ïeãîMz-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä ¦¨«¥«©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤
ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék õøàä̈À̈¤¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹

ú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáòíéîé ïëéøà «Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§®̈Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
:ïeãîMz ãîMä ék äéìòּדין י ֹומא ּבכֹון  אסהדית ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«ְְִֵֵַָ

מעל ּבפריע ּתיבד ּון  מיבד ארי  ארעא וית ׁשמּיא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָית

לא  למירתּה לתּמן  יר ּדנא ית עברין  אּתּון  ּדי  ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָארעא

ּתׁשּתצּון : אׁשּתצאה ארי  עלּה י ֹומין ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָתֹורכ ּון 

æëéúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba øtñî¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨
øtñî éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈

:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba יי ויבּדר ©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨ְִַַָ

ּדי  ּבעממּיא ּדמנין עם ותׁשּתארּון ּבעממּיא ְְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָיתכֹון

לתּמן: יתכֹון יי çëíéäìàידּבר íL-ízãáòå ְְְְַַַָָָ©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½
àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå õò íãà éãé äNòî©«£¥−§¥´¨¨®¥´¨¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ

:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLéíL-ízãáòå ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«©«£©§¤¨´
ïeàøé-àì øLà ïáàå õò íãà éãé äNòî íéäìà¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´¨¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ

:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ותפלחּון §´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«ְְְִ

אעא  אנׁשא ידי עבד טעותא פלחי לעממּיא ְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹּתּמן

ולא  אכלין ולא ׁשמעין ולא יחזּון לא ּדי ְְְְְְְֱִִִֶַָָָָָָָואבנא

èëéäìàמריחין: ýåýé-úà íMî ízLwáeE ְִִ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú ék úàöîe¨¨®¨¦´¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

ýåýé-úà íMî ízLwáeéäìàék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú ותתּבעּון ¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«ְְְִ

מן  תבעי ארי ותׁשּכח אלה דיי ּדחלּתא ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּתּמן

:נפׁש ּובכל לּב ּבכל ìEìקדמֹוהי øva ְְְֳִִַָָָָָ©©´§½
íéîiä úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½

éäìà ýåýé-ãò záLå:Bì÷a zòîLå EEì øva §©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«©©´§½
záLå íéîiä úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½§©§¨Æ

éäìà ýåýé-ãò:Bì÷a zòîLå Eל יעֹוק ּכד ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«ֵַָ

ּותתּוב  יֹומּיא ּבסֹוף האּלין ּפתּגמּיא ּכל ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹֻויׁשּכחּנ

למימרּה: ּותקּבל אלה דיי àììàלדחלּתא ék ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָ¦´¥³
éäìà ýåýé íeçøàìå EúéçLé àìå Etøé àì E ©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®§³Ÿ

éúáà úéøa-úà çkLé:íäì òaLð øLà Eék ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«¦´
éäìà ýåýé íeçø ìààìå EúéçLé àìå Etøé àì E ¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®§³Ÿ

éúáà úéøa-úà çkLé:íäì òaLð øLà E ארי ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«ֲֵ

יחּבלּנ ולא יׁשּבקּנ לא אלה יי רחמנא ְְְְְְֱֱֲִִִַַָָָָָָָָָָָאלהא

להֹון: קּיים ּדי דאבהת קימא ית יּתנׁשי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָולא

áìéðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
õøàä-ìò íãà | íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì§¦©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤
äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈

:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä øáckék ©¨¨³©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ¦´
éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL-ïîì E §©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦

äö÷îìe õøàä-ìò íãà | íéäìà àøa øLà íBiä©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤§¦§¥¬
ìBãbä øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³©¨Æ

:eäîk òîLðä Bà äfä ליֹומּיא ּכען ׁשאל ארי ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿְְְֲֵֵַַָ

על  אדם יי ברא ּדי יֹומא למן קדמ ּדהוֹו ְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָָָקדמאי

ההוה  ׁשמּיא סיפי ועד ׁשמּיא ּולמּסיפי ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָארעא

ּכותּה: האׁשּתמע אֹו הדין רּבא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּכפתּגמא

âìLäLàä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òî £Ç¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàkìB÷ íò òîLä ©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦£¨´©¬¨Á¸

äzà zòîL-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤¨©¬§¨©−̈
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:éçiåמּגֹו ממּלל דיי מימרא קל עּמא הׁשמע ©¤«¦ְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

ויתקּים: אּת ׁשמעּת די ּכמא |ãìאּׁשתא Bà ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ´
éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤¼
ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³
ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe ä÷æç£¨¨Æ¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ
íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì äNò-øLà£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦

éðéòì:EéBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä | Bà §¥¤«´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»
äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb áøwî¦¤´¤¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈
ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe ä÷æç ãéáe§¨³£¨¨Æ¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ

éðéòì íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì äNò-øLà:E £¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
עם  לּה למפרק לאתּגּלאה יי עבד ּדי נּסין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָאֹו

ּובידא  ּובקרבא ּובמֹופתין ּבאתין ּבנּסין עם ְְְְְִִִִִִִַָָָָמּגֹו

ּדי  ּככל רברבין ּובחזונין מרמא ּובדרעא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹתּקיפא

:לעיני ּבמצרים אלהכֹון יי לכֹון äìäzàעבד ְְְְְֱֲֲִִֵַַָָָ©¨Æ
ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä̈§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−

:Bcálîk úòãì úàøä äzààeä ýåýé é ¦§©«©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´
:Bcálî ãBò ïéà íéäìàä למּדע אתחזיתא אּת ¨«¡Ÿ¦®¥¬−¦§©«ְְְֲִִֵַַָ

מּנּה: ּבר עֹוד לית אלהים הּוא יי åì-ïîארי ְֱֲִִֵֵֵַָָ¦
õøàä-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©¨À̈¤
CBzî zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨¦¬

:Làä-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî ¨¥«¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzîמימרּה קל ית אׁשמע ׁשמּיא מן ¦¬¨¥«ְְְְִֵֵַַַָָָ

רּבתא  אּׁשתּה ית אחזי ארעא ועל ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָלאּלפּות

אּׁשתא: מּגֹו ׁשמעּת æìáäàּופתּגמֹוהי ék úçúå ְְְִִִֶַַָָָ§©À©¦³¨©Æ
éúáà-úàåéðôa EàöBiå åéøçà Bòøæa øçáiå E ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®©¦«£¯§¨¨²

:íéøönî ìãbä Bçëa-úà áäà ék úçúå §Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦§©À©¦³¨©Æ¤
éúáàBçëa åéðôa EàöBiå åéøçà Bòøæa øçáiå E £Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬

:íéøönî ìãbäאבהת ית רחים ארי וחלף ©¨−Ÿ¦¦§¨«¦ְֲֲֳִֵַָָָָָ

ּבחילּה ּבמימרּה ואּפק ּבתר ֹוהי בבנֹוהי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָואּתרעי

מּמצרים: çìíéîöòåרּבא íéìãb íéBb LéøBäì ְִִִַָָ§¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²
éðtî Enîíöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì E ¦§−¦¨¤®©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²

:äfä íBik äìçðíéîöòå íéìãb íéBb LéøBäì ©«£−̈©¬©¤«§¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²
éðtî Enîäìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì E ¦§−¦¨¤®©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈

:äfä íBikמּנ ותּקיפין רברבין עממין לתרכא ©¬©¤«ְְְְְִִִִִַַַָָָָ

אחסנא  ארעהֹון ית ל למּתן לאעלּות קדמ ְְְֲֲֳִִַַַָָָָָָָָָמן

הדין: èìEááì-ìàּכיֹומא úáLäå íBiä zòãéå ְֵָָ§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼
-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä àeä ýåýé ék¦³§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©

:ãBò ïéà úçzî õøàäúáLäå íBiä zòãéå ¨−̈¤¦¨®©¥−«§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»
ìònî íéîMa íéäìàä àeä ýåýé ék Eááì-ìà¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©

:ãBò ïéà úçzî õøàä-ìòå דין יֹומא ותּדע §©¨−̈¤¦¨®©¥−«ְִֵַָ

ּבׁשמּיא  ּדׁשכנּתּה אלהא הּוא יי ארי ללּב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵַָָָָָּותתּוב

עֹוד: לית מּלרע ארעא על וׁשּליט ְְְְִִִֵֵַַַָָָמּלעּלא

îéëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³
éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöîéøçà EE §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®

éøàz ïòîìeýåýé øLà äîãàä-ìò íéîé C §©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯
éäìà:íéîiä-ìk Eì ïúð Eåéwç-úà zøîLå ¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¨©¨¦«§¨«©§º̈¤ª¨´

áèéé øLà íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-úàå§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³§©§Æ©½£¤Æ¦©´
éðáìe Eìéøçà Eéøàz ïòîìe E-ìò íéîé C §½§¨¤−©«£¤®§©̧©©«£¦³¨¦Æ©

éäìà ýåýé øLà äîãàä:íéîiä-ìk Eì ïúð E ¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¨©¨¦«
מפּקד אנא ּדי ּפּקֹודֹוהי וית קימֹוהי ית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָותּטר

ּובדיל  ּבתר ולבני ל ייטב ּדי דין ְְְְִִִֵֵַַָָָָיֹומא

ּכל  ל יהב אלה יי ּדי ארעא על יֹומין ְְְֱִִִֵַַָָָָָָָּדתֹורי

פ  ַָיֹומּיא:

àî éùéìùìL äLî ìécáé æàøáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤
:LîL äçøæî ïcøiäìL äLî ìécáé æàíéøò L ©©§¥®¦§§−̈¨«¤¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½

:LîL äçøæî ïcøiä øáòa ּתלת מׁשה יפרׁש ּבכן §¥−¤©©§¥®¦§§−̈¨«¤ְְְֵֵֶַַֹ

ׁשמׁשא: מדנח ּדירּדנא ּבעברא áîñðìקרוין ְְְְְְְְִִִִִַַָָָ¨ª̧
úòã-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL̈¹¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©

ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäåúçà-ìà ñðå íL §²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤©©²
:éçå ìàä íéøòä-ïîøé øLà çöBø änL ñðìçö ¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³

ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-éìáa eäòø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ
ìL:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà-ìà ñðå íL ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

ּבלא  חברּה ית יקטֹול ּדי קטֹולא ּתּמן ְְְְִִִֵֵַַָָָָָלמעירֹוק

ּומּדקּמֹוהי  מאתמּלי לּה סני לא והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָמנּדעי

ויתקּים: האּלין קרוּיא מן לחד âî-úàויערֹוק ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ¤
-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«
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-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø ית ¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«ָ

דראּובן  לׁשבטא מיׁשרא ּבארעא ּבמדּברא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבצר

ּבמתנן  ּגֹולן וית דגד לׁשבטא ּבּגלעד ראמֹות ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָָוית

דמנּׁשה: ãîíN-øLàלׁשבטא äøBzä úàæå ְְְִִֶַָ§−Ÿ©¨®£¤¨´
:ìàøNé éða éðôì äLîíN-øLà äøBzä úàæå ¤½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«§−Ÿ©¨®£¤¨´
:ìàøNé éða éðôì äLî סּדר ּדי אֹוריתא ודא ¤½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«ְְִַַַָָ

יׂשראל: ּבני קדם äîíéwçäåמׁשה úãòä älà ְְֳִֵֵֶָָֹ¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−
ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà íéètLnäå§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:íéøönî íúàöaíéwçäå úãòä älà §¥−̈¦¦§¨«¦¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−
ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà íéètLnäå§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:íéøönî íúàöa ודינּיא ּוקימּיא סהדותא אּלין §¥−̈¦¦§¨«¦ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבמּפקהֹון  יׂשראל ּבני עם מׁשה מּליל ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹּדי

åîøBòtמּמצרים: úéa ìeî àéba ïcøiä øáòa ְִִִָ§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½
ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®
íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈

:íéøönîøBòt úéa ìeî àéba ïcøiä øáòa ¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½
çéñ õøàaøLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ï §¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦
ּפעֹור  ּבית לקבל ּבחילתא דירּדנא ְְְְְְְֳִֵֵֵַָָָָָּבעברא

ּבחׁשּבֹון  יתב ּדי דאמראה מלּכא ּדסיחן ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבארעא

מּמצרים: ּבמּפקהֹון יׂשראל ּובני מׁשה מחא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹּדי

æîïLaä-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîL-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå ¨«¤©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤
çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL ïLaä©¨À̈§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîL מלּכא ּדעֹוג ארעא וית ארעּה ית ויריתּו ¨«¤ְְְְְִִֵַַַָָָָ

דירּדנא  ּבעברא ּדי אמראה מלכי ּתרין ְְְְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָָָֹּדמתנן

ׁשמׁשא: çîìçð-úôN-ìòמדנח øLà øòøòî ְְִִַָ¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãòå ïðøàøLà øòøòî ©§²Ÿ§©©¬¦−Ÿ¬¤§«¥«£Ÿ¥º£¤̧

:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬¦−Ÿ¬¤§«
טּורא  ועד דארנן נחלא ּכיף על ּדי ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹֹמערער

חרמֹון: הּוא èîïcøiäדׂשיאן øáò äáøòä-ìëå ְְִֶֹ§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ
:äbñtä úcLà úçz äáøòä íé ãòå äçøæî¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

äáøòä íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®
:äbñtä úcLà úçz דירּדנא עברא מיׁשרא וכל ©−©©§¬Ÿ©¦§¨«ְְְְְְִֵַָָָָ

מׁשּפ ּתחֹות דמיׁשרא יּמא ועד ְְְְְְְִֵַַַַָָָָלמדינחא

פ  ְָָָמרמתא:

éòéáøàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNòì ízøîLe íúà ízãîìeäLî àø÷iå §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«©¦§¨´¤»
-úà ìàøNé òîL íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤
íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−

:íúNòì ízøîLe íúà ízãîìe íBiä ּוקרא ©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«ְָ

ית  יׂשראל ׁשמע להֹון ואמר יׂשראל לכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה

יֹומא  קדמיכֹון ממּלל אנא ּדי ּדינּיא וית ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָָָקימּיא

למעּבדהֹון: ותּטרּון יתהֹון ותּלפּון áýåýéדין ְְְְְְְְִֵֶַָָ§Ÿ̈´
:áøça úéøa eðnò úøk eðéäìàeðéäìà ýåýé ¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«§Ÿ̈´¡Ÿ¥À

:áøça úéøa eðnò úøk קים עּמנא ּגזר אלהנא יי ¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«ְְְֱִַָָָָָָָ

âúéøaä-úàּבחרב: ýåýé úøk eðéúáà-úà àì ְֵֹ´Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´
eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà ék úàfä©®Ÿ¦´¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬

:íéiçúéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì ©¦«´Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà ék úàfä©®Ÿ¦´¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«
אּלהן  הדא קימא ית יי ּגזר אבהתנא עם ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָָָלא

קּימין: ּכּלנא דין יֹומא הכא אּלין אנחנא ְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָֻעּמנא

ãCBzî øäa íënò ýåýé øac íéðôa | íéðẗ¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:LàäCBzî øäa íënò ýåýé øac íéðôa | íéðt ¨¥«¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làä ּבטּורא עּמכֹון יי מּליל ממלל עם ממלל ¨¥«ְְְְְִִִַַַָָָָ

אּׁשתא: äíëéðéáeמּגֹו ýåýé-ïéa ãîò éëðà ִֶָָÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ
ýåýé øác-úà íëì ãébäì àåää úòaék ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³

øäa íúéìò-àìå Làä éðtî íúàøé§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ£¦¤¬¨−̈
:øîàìàåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðà ¥«ŸÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½

Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì ãébäì§©¦¬¨¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½
:øîàì øäa íúéìò-àìå ּבין קאם הויתי אנא §«Ÿ£¦¤¬¨−̈¥«Ÿֲֲִֵֵֵָָ

לכֹון  לחּואה ההיא ּבעּדנא ּוביניכֹון דיי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָמימרא

ולא  אּׁשתא מּקדם דחלּתּון ארי דיי ּפתּגמא ְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָָָית

ס למימר: ּבטּורא åéäìàסלקּתּון ýåýé éëðàE ְְְְֵֶָָ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
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éúàöBä øLà:íéãáò úéaî íéøöî õøàî E £¤´«¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À
éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦

:íéãáò úéaî מארעא אּפקּת ּדי אלה יי אנא ¦¥´£¨¦Àְְְֱֲִֵֵַַָָָָָָ

עבדּותא: מּבית æíéäìàדמצרים Eì äéäé àì ְְְִִִֵַַָ´Ÿ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧
:éðt-ìò íéøçàíéøçà íéäìà Eì äéäé àì £¥¦¹©¨©À´Ÿ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹

:éðt-ìò:מּני ּבר אחרן אלּה ל יהי çàìלא ©¨©Àְֱֳִִֵַָָָָָ´Ÿ
| íéîMa øLà äðeîz-ìk | ìñô Eì-äNòú©«£¤§´¤´¤¨§¿̈£¤´©¨©´¦
| íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦

:õøàì úçzîäðeîz-ìk | ìñô Eì-äNòú àì ¦©´©¨À̈¤´Ÿ©«£¤§´¤´¤¨§¿̈
øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©©«£¤´

:õøàì úçzî | íéna ּכל צלם ל תעּבד לא ©©´¦¦©´©¨À̈¤ְֵֶֶַָָָ

ודי  מּלרע בארעא ודי  מּלעּלא בׁשמּיא ּדי ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּדמּות

לארעא: מּלרע èàìåבמּיא íäì äåçzLú-àì ְְְְִַַַָָ«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ
éäìà ýåýé éëðà ék íãáòúã÷t àp÷ ìà E ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥
lL-ìòå íéða-ìò úBáà ïBòíéòaø-ìòå íéL £¸¨¯©¨¦²§©¦¥¦¬§©¦¥¦−

:éàðNìéëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì §«Ÿ§¨®«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²

lL-ìòå:éàðNì íéòaø-ìòå íéL תסּגּוד לא §©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨®ְִָ

קּנא  אל אלה יי אנא ארי תפלחּנּון ולא ְְְְְֱֲֲִִֵֵַָָָָָָלהֹון

ּתליתי  ּדר על מרדין ּבנין על אבהן חֹובי ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָמסער

למחטי  ּבנּיא מׁשּלמין ּכד לׂשנאי רביעי ּדר ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָועל

אבהתהֹון: ééáäàìּבתר íéôìàì ãñç äNòå ְֲַַָָ§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦®§«Ÿ£©−
ìeéøîLéø÷ åúåöî áéúë:éúåöîãñç äNòå §«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúåöî éøîLטיבּו ועבד ©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«ְֵֵָ

ס פּקֹודי: ּולנטרי לרחמי ּדרין àéàìלאלפי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָ¬Ÿ
éäìà ýåýé-íL-úà àOúäwðé àì ék àåMì E ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýéàOú àì §Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàúà ýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLà ׁשמא ית תימי לא £¤¦¨¬¤§−©¨«§ְֵֵָָָ

ימי  ּדי ית יי יזּכי לא ארי למּגנא אלה ְְְְֱֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָדיי

ס לׁשקרא: áéúaMäבׁשמּה íBé-úà øBîL ְְְִִֵָ¨´¤Á©©¨̧
éäìà ýåýé | Eeö øLàk BLc÷ì:EøBîL §©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨´

ýåýé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà¤Á©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´
éäìà:E די ּכמא לקּדׁשּותּה דׁשּבתא יֹומא ית טר ¡Ÿ¤Àְְְְִֵַַַָָָָָ

:אלה יי פקּדâéúéNòå ãáòz íéîé úLL ְְֱַָָָָ¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨
:Ezëàìî-ìë-ìë úéNòå ãáòz íéîé úLL ¨§©§¤¼¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨

:Ezëàìî ּכל ותעּבד ּתפלח יֹומין ׁשּתא §©§¤¼ְְְִִִֵַָָָ

:עבדּתãééäìà ýåýéì | úaL éòéáMä íBéåE ְִִָ§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À
ðáe äzà äëàìî-ìë äNòú àìEzáe-E ´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§«¦¤´

Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹§¨§¤§¤À
éøòLa øLà EøâåEúîàå Ecáò çeðé ïòîì E §¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−

:EBîkéäìà ýåýéì | úaL éòéáMä íBéåàì E ¨®§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ
ðáe äzà äëàìî-ìë äNòú-Ecáòå Ezáe-E ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§«¦¤´§©§§

øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLå Eúîàå©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹§¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´
éøòLa:EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì E ויֹומא ¦§¨¤½§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨®ְָ

ּכל  תעּבד לא אלה יי קדם ׁשּבתא ְְְְֱֳִֵַַָָָָָָָָָׁשביעאה

ותֹור ואמת ועבּד ּוברּת ּובר אּת ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָעבידא

ּדי  ּבדיל בקרו ּדי וּגּיֹור ּבעיר וכל ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָוחמר

:ּכות ואמת עבּד åèãáò-ékינּוח zøëæå ְְְְְַַַָָָָ§¨«©§º̈¦¤¬¤
éäìà ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa | úééäíMî E ¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ

ýåýé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´
éäìà:úaMä íBé-úà úBNòì Eãáò-ék zøëæå ¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«§¨«©§º̈¦¤¬¤

éäìà ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa | úééäíMî E ¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ
éäìà ýåýé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéaE §¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:úaMä íBé-úà úBNòì עבּדא ארי ותדּכר ©«£−¤¬©©¨«ְְְֲִֵַַָ

מּתּמן הויתא אלה יי ואּפק דמצרים ּבארעא ְְְְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָָָ

יי  ּפּקד ּכן על מרמא ּובדרעא תּקיפא ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָּבידא

ס דׁשּבתא: יֹומא ית למעּבד אלהæèãak ְְְְֱֶַַָָָָָ©¥³
éáà-úàéäìà ýåýé Eeö øLàk Enà-úàå EE ¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

éîé ïëéøàé | ïòîììò Cì áèéé ïòîìe E §©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ
éäìà ýåýé-øLà äîãàä:Cì ïúð Eãak ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©¥³

éáà-úàéäìà ýåýé Eeö øLàk Enà-úàå EE ¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éîé ïëéøàé | ïòîìäîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E §©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E וית אבּו ית יּקר £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«ְֲַַָָ

יֹומי ּדיֹורכּון ּבדיל אלה יי פּקד די ּכמא ְְְְְְֱִִִַָָָָָָָאּמ

ס  :ל יהב אלה ּדיי ארעא על ל ּדיֹוטב ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָּובדיל

æéçöøz àì סóàðz àìå סáðâz àìå ס −Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ
:àåL ãò Eòøá äðòú-àìåàìå çöøz àì §Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ



27

:àåL ãò Eòøá äðòú-àìå áðâz àìå óàðz לא ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§ָ

תגנֹוב ולא תּגּוף. ולא נפׁש. ולא (àLôð)תקטֹול . ְְְְְְִִָָָ©§¨ְָ

ס דׁשקרא: סהדּותא ּבחבר çéàìåתסהד ְְְְְֲִֵַַַָָָ§¬Ÿ
êòø úLà ãîçú סEòø úéa äeàúú àìå ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À

øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬
:Eòøìêòø úLà ãîçú àìåúéa äeàúú àìå §¥¤«§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´

øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN Eòø¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬
:Eòøì ּבית תרֹוג ולא  חבר אּתת תחמד ולא §¥¤«ְְְְִֵֵֵַַַָָָ

וכל  וחמרּה ּתֹורּה ואמתּה ועבדּה חקלּה ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֹחבר

:לחבר ְְִַָּדי

éùéîçסèé-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤
ìôøòäå ïðòä Làä CBzî øäa íëìä÷-ìk̈§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨´̈§¨«£¨¤½
úçì éðL-ìò íázëiå óñé àìå ìBãb ìB÷¬¨−§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ

:éìà íðziå íéðáàøac älàä íéøácä-úà £¨¦½©¦§¥−¥¨«¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á
ïðòä Làä CBzî øäa íëìä÷-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´
úçì éðL-ìò íázëiå óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ

:éìà íðziå íéðáà יי מּליל האּלין ּפתּגמּיא ית £¨¦½©¦§¥−¥¨«ְְִִִֵַַָָָָָ

עננא  אּׁשתא מּגֹו ּבטּורא קהלכֹון ּכל ְְְֲִִֶָָָָָָָעם

ּתרין  על ּוכתבּנּון פסק ולא רב קל ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָואמיטתא

לי: ויהבּנּון אבנּיא ë-úàלּוחי íëòîLk éäéå ְִִִֵַַָָ©§¦À§¨§£¤³¤
ïeáø÷zå Làa øòa øääå CLçä CBzî ìBwä©Æ¦´©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´

:íëéð÷æå íëéèáL éLàø-ìk éìàíëòîLk éäéå ¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©§¦À§¨§£¤³
ïeáø÷zå Làa øòa øääå CLçä CBzî ìBwä-úà¤©Æ¦´©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´

:íëéð÷æå íëéèáL éLàø-ìk éìà ּכד והוה ¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«ֲַַָ

ּבער  וטּורא חׁשֹוכא מּגֹו קלא ית ְְֲֲִֵַָָָָָָׁשמעכֹון

ׁשבטיכֹון  ריׁשי ּכל לותי וקרבּתּון ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּבאּׁשתא

àëeðéäìàוסביכֹון: ýåýé eðàøä ïä eøîàzå ְֵָ©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ
àå Bãák-úàCBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-ú ¤§Ÿ´§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´

-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä̈¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤
:éçå íãàäeðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå ¨«¨−̈¨¨«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ

Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà¤§Ÿ´§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®
:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø äfä íBiä©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«
וית  יקרּה ית אלהנא יי אחזינא הא ְְְְְְֱֲֵַַַָָָָָָָָָָואמרּתּון

יֹומא  אּׁשתא מּגֹו ׁשמענא מימרּה קל וית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָרבּותּה

ויתקּים: אנׁשא עם יי ימּלל ארי חזינא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָהדין

áëäìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
ì eðçðà | íéôñé-íà úàfäýåýé ìB÷-úà òîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯

:eðúîå ãBò eðéäìàeðìëàú ék úeîð änì äzòå ¡Ÿ¥²−¨¨«§§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½
ì eðçðà | íéôñé-íà úàfä äìãbä LàäòîL ¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©

:eðúîå ãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà למא ּוכען ¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−¨¨«§ְְַָ

אם  הדא רּבתא אּׁשתא תיכלּננא ארי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָנמּות

אלהנא  דיי מימרא קל ית למׁשמע אנחנא ְְְְְְֱֲִִֵַַַָָָָָָָָמֹוספין

אנחנא: ּומיתין âëøLàעֹוד øNa-ìë éî ék ְְֲִַָָ¦´¦´¨¨¿̈£¤´
Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà ìB÷ òîĹ̈Ç©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²

:éçiå eðîkíéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék ¨−Ÿ©¤«¦¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧
:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç ּכל מן ארי ©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦ֲֵָָ

מּגֹו ממּלל קּימא דיי מימרא קל ׁשמע די ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָּבׂשרא

ואתקּים: ּכותנא ãëúàאּׁשתא òîLe äzà áø÷ ְְְִֶַָָָָָָ§©³©¨Æ«£½̈¥²
øaãz | zàå eðéäìà ýåýé øîàé øLà-ìk̈£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§©´§§©¥´
éìà eðéäìà ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìàE ¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−

:eðéNòå eðòîLåøLà-ìk úà òîLe äzà áø÷ §¨©¬§§¨¦«§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬
úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà ýåýé øîàéŸ©−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á

-ìkéìà eðéäìà ýåýé øaãé øLàeðòîLå E ¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§
:eðéNòå אלהנא יי יימר ּדי ּכל ית ּוׁשמע אּת קרב §¨¦«ְְְְֱִֵֵַַַָָָָָָ

עּמ אלהנא יי מּלל ּדי ּכל ית עּמנא ּתמּלל ְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָָָָָואּת

ונעּבד: äëíëéøácּונקּבל ìB÷-úà ýåýé òîLiå ְְְֵֵַַ©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½
-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå éìà íëøaãa§©¤§¤−¥¨®©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤

éìà eøac øLà äfä íòä éøác ìB÷eáéèéä E ¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ£¤´¦§´¥¤½¥¦−
:eøac øLà-ìkíëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå ¨£¤¬¦¥«©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½

ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå éìà íëøaãa§©¤§¤−¥¨®©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸
éìà eøac øLà äfä íòä éøácøLà-ìk eáéèéä E ¦§¥¹¨¨³©¤Æ£¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬

:eøac ּפתּגמיכֹון קל ית יי קדם ּוׁשמיע ¦¥«ְְְֳִִֵַָָָָָ

קל  ית קדמי ׁשמיע לי יי ואמר עּמי ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָּבמּללּותכֹון

ּדי  כל אתקינּו עּמ מּלילּו ּדי הדין עּמא ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָּפתּגמי

åëäàøéìמּלילּו: íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî ִַ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬
ìå éúàïòîì íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úà øîL Ÿ¦²§¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©

:íìòì íäéðáìå íäì áèééíááì äéäå ïzé-éî ¦©¬¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧
ìå éúà äàøéì íäì äæ-ìk éúåöî-ìk-úà øîL ¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨
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:íìòì íäéðáìå íäì áèéé ïòîì íéîiä ּדי לוי ©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«ְִַ

ּכל  ית ּולמּטר קדמי למדחל להֹון הדין לּבא ְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָיהי

ולבניהֹון  להֹון ּדייטב ּבדיל יֹומּיא ּכל ְְְְְִִִֵֵַַַָָּפּקֹודי

æë:íëéìäàìלעלם: íëì eáeL íäì øîà Cì ְָָ¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«
:íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì אמר אּזל ¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«ֱִֵַ

למׁשּכניכֹון: לכֹון ּתּובּו çëãîòלהֹון ät äzàå ְְְְְֵַ§©À̈Ÿ»£´Ÿ
éìà äøaãàå éãnòíéwçäå äåönä-ìk úà E ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬

øLà õøàá eNòå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯
:dzLøì íäì ïúð éëðàéãnò ãîò ät äzàå ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼

éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
éëðà øLà õøàá eNòå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²

:dzLøì íäì ïúð ואמּלל קדמי קים הכא ואּת Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«ְְֱֳִֵֶַַַָָָ

תּלפּון  די ודינּיא ּוקימּיא ּתפקדּתא ּכל ית ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָעּמ

למירתּה: להֹון יהב אנא ּדי ּבארעא ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָויעּבדּון

èëíëéäìà ýåýé äeö øLàk úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúàúBNòì ízøîLe ¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ§©§¤´©«£½

ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬
:ìàîNe יי פּקיד די ּכמא למעּבד ותּטרּון §«Ÿְְְְְְִִִֶַַָָ

ּוׂשמאלא: יּמינא תסטּון לא יתכֹון ְְְֱֲִִַָָָָָָאלהכֹון

ìíëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−
íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½

:ïeLøéz øLà õøàaýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa ¨−̈¤£¤¬¦«¨«§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯
íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz íëúà íëéäìà¡«Ÿ¥¤²¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½

:ïeLøéz øLà õøàa íéîé ízëøàäå ארחא ּבכל §©«£©§¤´¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«ְְָָָ

ּדתיחּון  ּבדיל ּתהכּון יתכֹון אלהכֹון יי פּקיד ְְְְְֱֲִִִֵַָָָָּדי

תירתּון: ּדי ּבארעא יֹומין ותֹורכּון לכֹון ְְְְְְְִִֵֵַַָוייטב

àäeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤

:dzLøì änL íéøáò ízà øLàúàæåäåönä £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§´Ÿ©¦§À̈
íëéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçä©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéøáò ízà øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änL ּדי ודינּיא קימּיא תפקדּתא ודא −̈¨§¦§¨«ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

ּבארעא  למעּבד יתכֹון לאּלפא אלהכֹון יי ְְְְְְְֱֲִֶַַַַָָָָָָפּקיד

למירתּה: ּתּמן עברין אּתּון áàøézּדי ïòîì ְְְִִֵַַַָָ§©̧©¦¹̈

éäìà ýåýé-úàì Eåéúwç-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîeða-ïáe EE ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½

éiç éîé ìkéîé ïëøàé ïòîìe E:Eàøéz ïòîì −Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«§©̧©¦¹̈
éäìà ýåýé-úàì Eåéúåöîe åéúwç-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´¦§Ÿ¨»

ðáe äzà Eeöî éëðà øLàða-ïáe Eéiç éîé ìk EE £¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´©¤®
éîé ïëøàé ïòîìe:Eאלה יי קדם ּדתדחל ּבדיל §©−©©«£¦ª¬¨¤«ְְְְֱֳִִַָָָָ

מפּקד אנא ּדי ּופּקֹודֹוהי קימֹוהי ּכל ית ְְְְֲִִִִִַַָָָָָלמּטר

ּדיֹורכּון  ּובדיל חּיי יֹומי ּכל ּבר ּובר ּובר ְְְְְְִֵַַַָָָָאּת

:יֹומיâøLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå ָ§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ
ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹

éúáà éäìà:Láãe áìç úáæ õøà Cì EzòîLå ¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§¨«©§¨³
øLàå Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬

éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøzCì E ¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈
:Láãe áìç úáæ õøà ותּטר יׂשראל ּותקּבל ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«ְְְִִֵֵַַָ

די  ּכמא לחדא תסּגּון ודי ל ייטב ּדי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלמעּבד

חלב  עבדא ארעא ל דאבהת אלהא יי ְְְֱֲֲִַַַַָָָָָָָָָָמּליל

פ  ְָּודבׁש:

ã éùéùîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
:ãçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé òîL ׁשמע §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«ְַ

חד: יי אלהנא יי äýåýéיׂשראל úà záäàå ְְְֱִֵָָָָָָָ§¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´
éäìà:Eãàî-ìëáe ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−§¨§Ÿ¤«

éäìà ýåýé úà záäàåELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−
:Eãàî-ìëáeלּב ּבכל אלה יי ית ותרחם §¨§Ÿ¤«ְְְְֱִִַָָָָָָ

:נכס ּובכל נפׁש åälàäּובכל íéøácä eéäå ְְְְִַָָָָ§¨º©§¨¦´¨¥À¤
:Eááì-ìò íBiä Eeöî éëðà øLàíéøácä eéäå £¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¨º©§¨¦´

:Eááì-ìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä ויהֹון ¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«ִ

על  דין יֹומא מפּקד אנא ּדי האּלין ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּפתּגמּיא

:לּבæéðáì ízðpLåEzáLa ía zøaãå E ִָ§¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

éðáì ízðpLåEúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáeלבני ּותתנּנּון §¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«ְְִִָָ

ּבארחא  ּובמהכ ּבבית ּבמּתב ּבהֹון ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָּותמּלל

:ּובמקימ ּובמׁשּכבçEãé-ìò úBàì ízøL÷e ְְְְִִִָָ§©§¨¬§−©¨¤®
éðéò ïéa úôèèì eéäå:EEãé-ìò úBàì ízøL÷e §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨¬§−©¨¤®
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éðéò ïéa úôèèì eéäå:Eיד על לאת ותקטרּנּון §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«ְְְְְִִַָָ

לת  עיני:ויהֹון ּבין èúBææî-ìòפּלין ízáúëe ְִִִִֵֵָ§©§¨²©§ª¬
éøòLáe Eúéa:EEúéa úBææî-ìò ízáúëe ¥¤−¦§¨¤«§©§¨²©§ª¬¥¤−

éøòLáe:Eותקּבעּנּון ס מזּוזין על ותכּתבּנּון ¦§¨¤«ְְְְְְְְִִִִַָ

:ּובתרעי בית éýåýéּבסּפי | Eàéáé-ék äéäå ְְְִֵֵַָָ§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

úìãb íéøò Cì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:úéðá-àì øLà úáèåýåýé | Eàéáé-ék äéäå §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´

éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà Eíäøáàì E ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²
øLà úáèå úìãb íéøò Cì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤®̈¨¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬

:úéðá-àì ּדי לארעא אלה יי יעלּנ ארי ויהי «Ÿ¨¦«¨ְְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָָ

למּתן  ּוליעקב ליצחק לאברהם לאבהת ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָֹקּיים

בניתא: לא ּדי וטבן רברבן קרוין לàéíézáe ְְְְְִִִֵַָָָָָָ¨̧¦¹
íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ
-àì øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ

:zòáNå zìëàå zòèðáeè-ìk íéàìî íézáe ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨¨̧¦¹§¥¦´¨»
záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
:zòáNå zìëàå zòèð-àì øLà íéúéæå íéîøk§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
ּפסילן  וגּבין מּליתא לא ּדי טּוב ּכל מלן ְְְִִִִֵַָָָָָָֻּובּתין

נצבּתא  לא ּדי וזיתין ּכרמין פסלּתא לא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּדי

ותׂשּבע: áéîMä-úàותיכּול çkLz-ït Eì ø ְְְִֵָ¦¨´¤§½¤¦§©−¤
úéaî íéøöî õøàî EàéöBä øLà ýåýé§Ÿ̈®£¤¯¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáòøLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä £¨¦«¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî EàéöBäל אסּתּמר ¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«ְִַַָ

מארעא  אּפק ּדי דיי דחלּתא ית תנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָּדילמא

עבדּותא: מּבית âééäìàדמצרים ýåýé-úàE ְְְִִִֵַַָ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
:òáMz BîLáe ãáòú Búàå àøézýåýé-úà ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©¤§Ÿ̈¯

éäìà:òáMz BîLáe ãáòú Búàå àøéz E יי ית ¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©ְָָ

ּתקּים: ּובׁשמּה ּתפלח וקדמֹוהי ּתדחל ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָָָאלה

ãééäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ
:íëéúBáéáñ øLà íénòäéøçà ïeëìú àì ¨«©¦½£¤−§¦«¥¤«´Ÿ¥«§½©«£¥−

:íëéúBáéáñ øLà íénòä éäìàî íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−§¦«¥¤«
עממּיא  מּטעות עממּיא טעות ּבתר תהכּון ְְְֲֲִַַַַַַַַַָָָָָלא

בסחרניכֹון: åèéäìàדי ýåýé àp÷ ìà ékE ְֲִֵַָ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éäìà ýåýé-óà äøçé-ït Eaø÷aCa E §¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈
:äîãàä éðt ìòî EãéîLäåýåýé àp÷ ìà ék §¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬

éäìàéäìà ýåýé-óà äøçé-ït Eaø÷a ECa E ¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈
:äîãàä éðt ìòî EãéîLäå יי קּנא אל ארי §¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«ְֲֵֵַָָ

אלה דיי רגזא יתקף ּדילמא ּבינ ׁשכנּתּה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵַָָָָָָָָָאלה

ס ארעא: אּפי מעל ויׁשצ ּבæèeqðú àì ְִֵֵֵַַַָָָ´Ÿ§©½
:äqna íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úààì ¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−©©¨«´Ÿ

:äqna íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−©©¨«
נּסתּון  די ּכמא אלהכֹון יי קדם תנּסּון ְְְֱֲֳִֵַַָָָָָלא

æéýåýéיתא:ּבנּס úåöî-úà ïeøîLz øBîL ְִֵָ¨´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´
:Ceö øLà åéwçå åéúãòå íëéäìàøBîL ¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«¨´

åéwçå åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈
:Ceö øLà אלהכֹון דיי ּפּקֹודּיא ית ּתּטרּון מּטר £¤¬¦¨«ְְֱֲִִִַַַָָָָ

:פקּד די ּוקימֹוהי çéøLiäּוסהדותּה úéNòå ְְְְִִֵֶַָָָ§¨¦²¨©¨¨¬
zLøéå úàáe Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈À̈¨§¨«©§¨Æ

éúáàì ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà:E ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«
Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

éúáàì:E ּבדיל יי קדם ּודתקן ּדכׁשר ותעּבד ©«£Ÿ¤«ְְְְְְֳִֵֵַַָָָָ

קּיים  ּדי טבתא ארעא ית ותירת ותעּול ל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָדייטב

:לאבהתי èééáéà-ìk-úàיי óãäìéðtî EE ְֲַָָָָ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®
:ýåýé øac øLàkéáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®
:ýåýé øac øLàkדבב ּבעלי ּכל ית למּתבר ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«ְְְֲִֵַַָָָָ

ס יי: מּליל די ּכמא מּקדמëðá EìàLé-ékE ְְֳִִִַָָָָ¦«¦§¨«§¬¦§²
íéètLnäå íéwçäå úãòä äî øîàì øçî̈−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½

:íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLàðá EìàLé-ékE £¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«¦«¦§¨«§¬¦§²
øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä äî øîàì øçî̈−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬

:íëúà eðéäìà ýåýé äeöּבר יׁשאלּנ ארי ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«ְְֲֲִִֵָָ

ּדי  ודינּיא ּוקימּיא סהדותא מא למימר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָמחר

יתכֹון: אלהנא יי àëðáìפּקיד zøîàåíéãáò E ְְֱִַָָָָָ§¨«©§¨´§¦§½£¨¦²
íéøönî ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä̈¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:ä÷æç ãéaðáì zøîàåäòøôì eðééä íéãáò E §¨¬£¨¨«§¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå íéøöîa§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«
ּבמצרים  לפרעה הוינא עבדין לבנ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹותימר



30

תּקיפא: ּבידא מּמצרים יי áëýåýéואּפקנא ïziå ְְְְִִִִִַַַָָָָָ©¦¥´§Ÿ̈¿
íéøöîa | íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦

:eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôaúúBà ýåýé ïziå §©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«©¦¥´§Ÿ̈¿´Ÿ
-ìëáe äòøôa íéøöîa | íéòøå íéìãb íéúôîeÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨

:eðéðéòì Búéa רברבין ּומֹופתין אתין יי ויהב ¥−§¥¥«ְְְְִִִִַַָָ

ּביתּה אנׁש ּובכל ּבפרעה ּבמצרים ְְְְְֱִִִִֵֵַַַָֹּוביׁשין

âëàéáäלעיננא: ïòîì íMî àéöBä eðúBàå ְֵָָ§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´
òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúàŸ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−

:eðéúáàìeðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå ©«£Ÿ¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì̈³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«
לנא  למּתן יתנא לאעלא ּבדיל מּתּמן אּפק ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָויתנא

לאבהתנא: קּיים ּדי ארעא ãëýåýéית eðeöéå ְֲִִַַַָָָָָָ©§©¥´§Ÿ̈À
-úà äàøéì älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈¤
eðúiçì íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½§©Ÿ¥−

:äfä íBiäkíéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå §©¬©¤«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´
-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä̈¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨

:äfä íBiäk eðúiçì íéîiä למעּבד יי ּופּקדנא ©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«ְְְְֶַַָָָ

ל  האּלין קימּיא ּכל לטב ית אלהנא יי ית מדחל ְְְְְֱִִֵַַַָָָָָָָָָָ

הדין: ּכיֹומא לקּימּותנא יֹומּיא ּכל ְְֵַַָָָָָָָָָלנא

äë-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤
øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä-ìk̈©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬

:eðeö-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe ¦¨«§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤
:eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä-ìk̈©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«
ּכל  ית למעּבד נּטר ארי לנא ּתהי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָוזכּותא

ס  פּקדנא: די ּכמא אלהנא יי קדם הדא ְְְְְֱֳִֶַַָָָָָָָָָָָּתפקדּתא

à éòéáùéäìà ýåýé Eàéáé ék-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
| íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´

éðtîéføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä E ¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À
íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL éñeáéäå éeçäå§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−

:jnîéäìà ýåýé Eàéáé ék-øLà õøàä-ìà E ¦¤«¨¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
éðtî | íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzàE ©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿

éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ
:jnî íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL éñeáéäå ארי §©§¦½¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨ֲֵ

לתּמן  עלל אּת ּדי לארעא אלה יי ְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָָָָָיעלּנ

חּתאי  קדמ מן סּגיאין עממין ויתר ְְְֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָלמירתּה

ויבּוסאי  וחּואי ּופרּזאי ּוכנענאי ואמראי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹוגרּגׁשאי

:מּנ ותּקיפין סּגיאין עממין áíðúðeׁשבעא ְְְִִִִִִַַַַָָ§¨º̈
éäìà ýåýééðôì Eíéøçz íøçä íúékäå E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³©«£¦Æ

ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà:íðúðe Ÿ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«§¨º̈
éäìà ýåýééðôì Eíúà íéøçz íøçä íúékäå E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈

:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì יי וימסרּנּון «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«ְְְְִִָ

לא  יתהֹון תגּמר ּגּמרא ותמחּנּון קדמ ְְְְֱֳִִַַַָָָָָָָָאלה

עליהֹון: תרחם ולא קים להֹון âàìåתגזר ְְְְְֲִֵַַַָָ§¬Ÿ
çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬

ðáì:EBzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå ¦§¤«§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−
ðáì çwú-àì:E תּתן לא ּברּת ּבהֹון תתחּתן ולא «Ÿ¦©¬¦§¤«ְְְְִִֵַַַָָָ

:לבר תּסב לא ּוברּתּה ãða-úàלברּה øéñé-ékE ְְְִִִֵֵַַָָ¦«¨¦³¤¦§Æ
ýåýé-óà äøçå íéøçà íéäìà eãáòå éøçàî¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³©§Ÿ̈Æ

:øäî EãéîLäå íëaða-úà øéñé-ékéøçàî E ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½
íëa ýåýé-óà äøçå íéøçà íéäìà eãáòå§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½

:øäî EãéîLäå ּפלחני מּבתר ּבר ית יטעין ארי §¦§¦«§−©¥«ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָ

ּבכֹון  דיי רגזא ויתקף עממּיא לטעות ְְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָויפלחּון

ּבפריע: ויׁשצäíäì eNòú äk-íà ék ְִִִֵַָ¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½
íäøéLàå eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ

:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâzäk-íà ék §©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´¦³Ÿ
eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNòú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®

:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå ארי ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«ֲֵ

ּתתרעּון  אגֹוריהֹון להֹון ּתעּבדּון ּכדין ְְְְְְֱִֵֵַָאם

וצלמי  ּתקֹוצצּון ואׁשריהֹון ּתתּברּון ְְְְְְְְֲֵֵֵַַַָָוקמתהֹון

ּבנּורא: ּתֹוקדּון åäzàטעותהֹון LBã÷ íò ék ְְְֲַָָ¦´©³¨Æ©½̈
éäìà ýåýéìýåýé | øça Ea EéäìàúBéäì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦«§¬

éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì BìÆ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬
:äîãàäéäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékEa E ¨«£¨¨«¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º

éäìà ýåýé | øçaìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¨©´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ
:äîãàä éðt-ìò øLà íénòäאּת קּדיׁש עם ארי ¨«©¦½£¤−©§¥¬¨«£¨¨«ְֲִֵַַַ

לעם  לּה למהוי אלה יי אּתרעי ּב אלה יי ְְְְְֱֱֱֳִִֵֵֵֵַָָָָָָָָקדם

ארעא: אּפי על ּדי עממּיא מּכל æàìחּביב ְְִִִֵַַַַַַָָֹ´Ÿ
øçáiå íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
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:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëaíëaøî àì ¨¤®¦«©¤¬©Ç§©−¦¨¨«©¦«´Ÿ¥«ª§¤º
ízà-ék íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«©¤¬

:íénòä-ìkî èòîä מּכל אּתּון מּדסּגיאין לא ©§©−¦¨¨«©¦«ְִִִִַַָָ

אּתּון  ארי בכֹון ואּתרעי ּבכֹון יי צבי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָעממּיא

עממּיא: מּכל çíëúàזערין ýåýé úáäàî ék ְְִִֵַַָָ¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À
íëéúáàì òaLð øLà äòáMä-úà BøîMîe¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½
úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáòúáäàî ék £¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦¦Á¥©«£©̧
òaLð øLà äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ
Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî ארי ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦ֲֵ

קּיים  ּדי קימא ית ּומּדנטר יתכֹון יי ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמּדרחם

ּופרק תּקיפא ּבידא יתכֹון יי אּפק ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָלאבהתכֹון

דמצרים: מלּכא דפרעה מידא עבדּותא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמּבית

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zòãéåíéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®
åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpä ìàä̈¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²

ìeéøîLéø÷ åúåöî áéúë:øBc óìàì åéúåöîzòãéå §«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§¨´©§½̈

éäìà ýåýé-ékøîL ïîàpä ìàä íéäìàä àeä E ¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaäóìàì åéúåöî éøîL ©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤

:øBc אלהא אלהים הּוא אלה יי ארי ותּדע «ְְֱֱֱֲִִֵַָָָָָָ

ּולנטרי לרחמֹוהי וחסּדא קימא נטר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָמהימנא

דרין: לאלפי é-ìàּפּקֹודֹוהי  åéàðNì ílLîe ְְִִִֵַָ§©¥¯§«§¨²¤
åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðẗ−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈

:Bì-ílLéàì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe §©¤«§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ
:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNì øçàé ּומׁשּלם §©¥Æ§´§½¤¨−̈§©¤«ְֵַ

ּבחּייהֹון  קדמֹוהי עבדין אּנּון ּדי טבן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָלסנאֹוהי

ּדי  טבון לסנאֹוהי טב עבד מאחר לא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹלאֹובדיהֹון

להֹון: מׁשּלם ּבחּייהֹון קדמֹוהי עבדין ְְְְֳִִִֵַַַָָאּנּון

àé-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
íéètLnä-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦À

:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà ית ותּטר £¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«ְִַָ

מפּקד אנא ּדי ּדינּיא וית קימּיא וית ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָּתפקדּתא

למעּבדהֹון: דין ôיֹומא ô ô.ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷ ְְְֵֶָָ

ïðçúàå úùøôì äøèôäî ÷øô äéòùéá

îà:íëéäìà øîàé énr eîçð eîçðáäàìî ék äéìà eàø÷å íéìLeøé áì-ìr eøac ©«£¬©«£−©¦®Ÿ©−¡«Ÿ¥¤«©§º©¥³§«¨©̧¦¸§¦§´¥¤½¨¦³¨«§¨¸
:äéúàhç-ìëa íéìôk ýåýé ãiî äç÷ì ék dðBr äöøð ék dàáöâept øaãna àøB÷ ìB÷ §¨½̈¦¬¦§−̈£¨®¦³¨«§¨¸¦©´§Ÿ̈½¦§©−¦§¨©Ÿ¤«¨´¥½©¦§¾̈©−

:eðéäìàì älñî äáøra eøMé ýåýé Cøcãäéäå eìtLé äráâå øä-ìëå àNpé àéb-ìk ¤´¤§Ÿ̈®©§¸¨«£¨½̈§¦−̈¥«Ÿ¥«¨¤¸¦¨¥½§¨©¬§¦§−̈¦§¨®§¨¨³
:är÷áì íéñëøäå øBLéîì á÷rääýåýé ét ék åcçé øNa-ìë eàøå ýåýé ãBák äìâðå ¤«¨Ÿ¸§¦½§¨«§¨¦−§¦§¨«§¦§−̈§´§Ÿ̈®§¨³¨¨¨¸©§½̈¦²¦¬§Ÿ̈−

:øacå:äãOä õéök Bcñç-ìëå øéöç øNaä-ìk àø÷à äî øîàå àø÷ øîà ìB÷æLáé ¦¥«µŸ¥´§½̈§¨©−¨´¤§®̈¨©¨¨´¨¦½§¨©§−§¦¬©¨¤«¨¥³
:írä øéöç ïëà Ba äáLð ýåýé çeø ék õéö ìáð øéöççeðéäìà øáãe õéö ìáð øéöç Láé ¨¦¸¨´¥«¦½¦²¬©§Ÿ̈−¨´§¨®¨¥−¨¦¬¨¨«¨¥¬¨¦−¨´¥«¦®§©¬¡Ÿ¥−

:íìBòì íe÷éèíéìLeøé úøOáî CìB÷ çká éîéøä ïBiö úøOáî Cì-éìr dáb-øä ìr ¨¬§¨«©´©¨³Ÿ©£¦¨¸§©¤´¤¦½¨¦³¦©¸Ÿ©̧¥½§©¤−¤§«¨¨®¦
:íëéäìà äpä äãeäé éørì éøîà éàøéz-ìà éîéøäéBòøæe àBáé ÷æça äåäé éðãà äpä ¨¦¸¦¸©¦½̈¦¦§¦¸§¨¥´§½̈¦¥−¡«Ÿ¥¤«¦¥̧£Ÿ¨³¡Ÿ¦¸§¨¨´¨½§Ÿ−

:åéðôì Búlrôe Bzà BøëN äpä Bì äìLîàéB÷éçáe íéàìè õa÷é Bòøæa ärøé Bøãr ärøk ´Ÿ§¨®¦¥³§¨¸¦½§ª¨−§¨¨«§Ÿ¤¸¤§´¦§¤½¦§Ÿ¸§©¥´§¨¦½§¥−
:ìäðé úBìr àOéáéìMa ìëå ïkz úøfa íéîLå íéî BìrLa ããî-éîì÷Lå õøàä øôr L ¦¨®¨−§©¥«¦«¨©̧§¨«¢¹©À¦§¨©̧¦¸©¤´¤¦¥½§¨¬©¨¦−£©´¨®̈¤§¨©³

:íéðæàîa úBòáâe íéøä ñìtaâé:eprãBé Búör Léàå ýåýé çeø-úà ïkú-éîãéõrBð éî-úà ©¤̧¤¸¨¦½§¨−§«Ÿ§¨«¦¦«¦¥¬¤−©§Ÿ̈®§¦¬£¨−«¦¤«¤¦³©¸
:epréãBé úBðeáz Cøãå úrã eäãnìéå ètLî çøàa eäãnìéå eäðéáéååèéìcî øîk íéBb ïä ©§¦¥½©§©§¥−§´Ÿ©¦§®̈©§©§¥´©½©§¤¬¤§−«¦¤«¥³¦¸§©´¦§¦½

:ìBhé ÷ck íéià ïä eáLçð íéðæàî ÷çLëeæè:äìBò éc ïéà Búiçå øra éc ïéà ïBðáìe §©¬©«Ÿ§©−¦¤§¨®¥¬¦¦−©©¬¦«§¨¾¥¬¥−¨¥®§©̧¨½¥¬¥−¨«
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æé:Bì-eáLçð eäúå ñôàî Bcâð ïéàk íéBbä-ìkçé:Bì-eëørz úeîc-äîe ìà ïeénãz éî-ìàå ¨©¦−§©´¦¤§®¥¤¬¤¨−Ÿ¤§§«§¤¦−§©§´¥®©§−©«©§«
èé:óøBö óñk úB÷úøe eprwøé áäfa óøöå Løç Cñð ìñtäëá÷øé-àì õr äîeøz ïkñîä ©¤̧¤¸¨©´¨½̈§Ÿ¥−©¨¨´§©§¤®§ª¬¤−¤¥«©«§ª¨´§½̈¥¬«Ÿ¦§©−

:èBné àì ìñt ïéëäì Bì-Lwáé íëç Løç øçáéàëãbä àBìä eòîLú àBìä eòãú àBìä ¦§¨®¨¨³¨¨¸§©¤½§¨¦¬¤−¤¬Ÿ¦«£³¥«§¸£´¦§½̈£²ª©¬
:õøàä úBãñBî íúBðéáä àBìä íëì Làøîáëíéáâçk äéáLéå õøàä âeç-ìr áLiä ¥−Ÿ¨¤®£¸£¦´¤½«§−¨¨«¤©Ÿ¥¸©´¨½̈¤§«Ÿ§¤−¨©«£¨¦®

ì ìäàk íçzîiå íéîL ÷cë äèBpä:úáLâë:äNr eäzk õøà éèôL ïéàì íéðæBø ïúBpä ©¤³©ŸÆ¨©½¦©¦§¨¥¬¨−Ÿ¤¨¨«¤©¥¬«§¦−§¨®¦¬Ÿ§¥¤−¤©¬Ÿ¨¨«
ãëLwk äørñe eLáiå íäa óLð-íâå íræb õøàa LøL-ìa óà eòøæ-ìa óà eòhð-ìa óà©´©¦À̈©µ©Ÿ̈½©²©Ÿ¥¬¨−̈¤¦§®̈§©̧¨©³¨¤¸©¦½̈§¨−̈©©¬

:íàOzäë:LBã÷ øîàé äåLàå éðeénãú éî-ìàååëälà àøá-éî eàøe íëéðér íBøî-eàN ¦¨¥«§¤¦¬§©§−¦§¤§¤®Ÿ©−¨«§«¨¸¥«¥¤³§¸¦«¨¨´¥½¤
à çk õénàå íéðBà áøî àø÷é íLa ílëì íàáö øtñîá àéöBnä:øcrð àì Lé ©¦¬§¦§−̈§¨¨®§ª¨¸§¥´¦§½̈¥³Ÿ¦¸§©¦´½Ÿ©¦−¬Ÿ¤§¨«

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!


