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אור וחום ההתקשרות

]אחד שאל את הרבי מהו עניין הנסיעה אל ה'אוהל', והרי 

אפשר תמיד ובכל מקום להיות בהתקשרות עם הרבי? והשיב 

לו הרבי:[ “איתא בספרים שבמקום שנמצא הגוף, דווקא שם 

יכולה להיות ההתקשרות עם היחידה שבנפש".
)שבת פרשת במדבר תש"י – 'ימי בראשית', עמוד 166(
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כבוד התורה

מענה לאחד מתלמידי התמימים ששהה בחודש החגים ב'בית חיינו', 
ובסופו כתב לרבי וביקש הדרכה כיצד להמשיך ולהתעלות בעבודת ה':

פתגם  שיבארוהו  שלו  שי'  המשפיע  ויבקש  ידבר   – כתבו  בתוכן 
את  לפרוק[   =[ פַאנַאנדערפַאקען  צריך  תשרי  שלאחרי   – נשיאינו 

החבילה שקיבלו בתשרי וכו'.

'לפרוק' את תשריהכתב והמכתב 

העולם ממתין לתיקון
לעשות",  אלוקים  ברא  “אשר  בכתוב  ומסיים  הבריאה,  סדר  אודות  מסופר  בראשית  בפרשת 
ומפרש רש"י )בשם המדרש( “לתקן". כלומר, אף-על-פי שהקב"ה ברא את העולם באופן שהעולם 
צריך תיקון, דהיינו שיש בו חסרון, מכל-מקום, מיד בתחילת הבריאה הייתה כבר הכוונה בחסרון 

זה – בכדי שהאדם יתקן וישלים את החיסרון.

וידיעת ענין זה היא יסוד בכללות העבודה:

כאשר יהודי הולך לפעול איזה עניין בעולם, יכול לבוא היצר-הרע ולטעון: כיצד הנך הולך לשנות 
סדרי בראשית?!

נגד סדרי  הולך  אינו  וכיוון שכן, הרי  “לתקן",  “אשר ברא אלקים לעשות",   – זה  ...והמענה על 
בראשית, ואדרבה: הכוונה של סדרי בראשית היא שיהודי יתקן וישלים את החסרון.

)תורת מנחם כרך טו עמ' 189(

ַא חסידישע פרשה

5CHESHVAN 5776
A CHASSIDISHER DERHER

בתוכן כתבו - ידבר ויבקש המשפיע שי’ שלו שיבארוהו פתגם נשיאינו - שלאחרי תשרי צריך פאנאנדערפאקען את החבילה שקיבלו בתשרי וכו’.
...Regarding what you write - you should speak with your mashpia and ask him to explain to you the phrase from our 

Rabbeim—that after Tishrei, one must unpack the “bundle” [i.e. spiritual hashpa’a] that one received during Tishrei, etc.

Ksav Yad

For the sake of clarity, we quote the Frierdiker Rebbe’s sicha from Leil Simchas Torah, 5709:
We once explained that on Simchas Torah, one must begin unpacking the bundles [of merchandise] 

he bought.
Simchas Torah is the culmination of the avoda of the months of Elul and Tishrei; [their energy] can 

be deeply felt during Shemini Atzeres and Simchas Torah.
This is similar to a merchant who travels to a fair, shelling out all his money, and pawning [his 

belongings] for borrowed money, in order to buy as much merchandise as possible. Later, when he 
returns home, he unpacks his bags and spreads out the merchandise to examine what he bought.

Similarly: during Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Sukkos, we “bought” lots of “merchandise”. 
On Simchas Torah, we must begin “unpacking.” But we need to account for how well we did with last 
year’s merchandise; is it justifiable to buy more now? What do we have to show for ourselves…?

For further explanation of this concept, see the Rebbe’s letter in Igros Kodesh vol. 4 p. 18; 
Likutei Sichos vol. 25 p. 299, et. al.

To Where 
From Here?
This ksav yad kodesh was written by the Rebbe 
in response to a bochur who spent Tishrei with 
the Rebbe, and at the end of the month, he 
wrote to the Rebbe asking for guidance as to 
how to continue growing in avodas Hashem.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ח בתשרי ה'תשפ"א – ה' במרחשון ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות מאכלות אסורות פרק כ"ח בתשריו'
הל' ברכות פרק ט.יד-טז.

מל"ת קפז. קפו. 
קפט. קצ. קצא. 

קצב.

פרק יז. הלכות שחיטה.. בפרקים כ"ט בתשריש"ק
מל"ת קצג. קנג. פרק י.אלו. פרק א-ב.

קצד. מ"ע קמו.

מל"ת קא.פרק יא.פרק ג-ה.ל' בתשריא'

הל' מילה.. בפרקים אלו. פרק ו-ח.א' במרחשווןב'
מ"ע קמז.פרק א.

מל"ת שו.פרק ב.פרק ט-יא.ב' במרחשווןג'

מ"ע קמח.פרק ג.פרק יב-יד.ג' במרחשווןד'

ד' במרחשווןה'
נדבות פי וגו'. ספר הפלאה והוא 
־ספר ששי.. הלכות שבועות.. בפ

רקים אלו. פרק א-ג.
סדר תפלות כל השנה. נהגו 

מל"ת סא.העם.. ימלוך עלינו וכו'.

פרק ד-ו.ה' במרחשווןו'
נוסח ברכות התפלה וסידורן. 
א) ברוך אתה.. נוסח הקדיש.. 

אחת באמצע.
מל"ת סב.
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שבחו של גן עדן
ארבעה נהרות סבבו את גן העדן, שמותיהם מצויינים בתורה ורש"י 
דן בהרחבה במשמעויותיהם • ביאור נפלא בדברי רש"י, שמעניק 

הבנה חדשה לסוגיה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
על1 הפסוק “שם האחד פישון וגו'", מפרש רש"י: 
ועל שם שמימיו  נהר מצרים,  נילוס  הוא   – “פישון 
מתברכין ועולין ומשקין את הארץ נקרא פישון, כמו 
פשתן,  מגדל  שוא  פישון  אחר  דבר  פרשיו2.  ופשו 
שנאמר אצל מצרים ובושו עובדי פשתים3. גיחון – 
שהיה הולך והומה והמייתו גדולה מאוד, כמו וכי 
חדין  – שמימיו  והמוה. חדקל  והולך  יגח4, שמנגח 
וקלין. פרת – שמימיו פרין ורבין ומברין את האדם".

וצריך להבין:
נקראו  למה  טעם  לפרש  רש"י  הוצרך  מדוע 

ארבעת הנהרות בשמות אלו?!
ובהקדים – שיש מקומות שהתורה מפרשת טעם 
השמות )היינו, הקשר והשייכות של השם עם תוכן 
הדבר שנקרא בשם זה(, וכמו השם “חוה", “כי היא 
הייתה אם כל חי"5, וכן “קין" על שם “קניתי איש את 
ה'"6, וכן “שת" – “כי שת לי אלוקים זרע אחר גו'"7;

ואף-על-פי-כן, כאשר התורה אינה מפרשת טעם 
על שמו של “הבל" או “חנוך", וכן כל שאר השמות 

שליטא:  אדמו"ר  כ"ק  אמר  רש"י  דברי  בביאור  שהחל  קודם   )1
על  הוא  זה  קודש  שבת  ביום  אודותיו  שידבור  רש"י  שפירוש  “כיון 
הפסוק “שם האחד פישון וגו' פרת", “שמימיו פרין ורבין וכו'" – הנה 
ההגבלה  הן  “לחיים",  לאמירת  בנוגע  ההגבלות  יסורו  זו  בהתוועדות 
דג' כוסיות קטנים, והן ההגבלה דארבעים שנה, אבל בתנאי שיהיה זה 
בנחת, ולא באופן פראי, ורק בנוגע להתוועדות זו, לא באופן שימשיכו 

זאת על כל השנה...".
2( חבקוק א, ח.
3( ישעיה יט, ט.

4( משפטים כא, כח.
5( פרשתנו ג, כ.

6( שם ד, א.
7( שם כה.

– לא מתעכב רש"י לבאר את הטעם שנקראו בשם 
זה ]וגם אינו אומר “לא ידעתי", כפי שכותב בכמה 
מקומות שבהם אינו יודע הפירוש על דרך הפשט8[, 
טעמי  לבאר  הכרח  אין  הכתובים  שבפשטות  כיון 
השמות, וכדברי רבי אברהם בן עזרא9: “אל תבקש 
טעם לכל השמות כו'" )אף שבמדרשי חז"ל נתבארו 

טעמים לכמה שמות10(.
טעם  לבאר  בכלל  רש"י  הוצרך  מדוע  כן,  ואם 

השמות של ארבע הנהרות?!
וגם ללא ראיה מפסוקים אחרים – יוקשה מפסוק 

זה גופא:
באותו פסוק שבו נאמר “שם האחד פישון", נאמר 
גם “הוא הסובב את כל ארץ החווילה", ורש"י אינו 
מצינו  שבמדרש  )אף  “חוילה"  השם  טעם  מפרש 
צורך  אין  הכתובים  כיון שבפשטות  לדבר11(,  טעם 
לפרש  הצורך  מהו  כן,  ואם  השמות;  טעמי  לבאר 

טעמי השמות של ארבעת הנהרות?!
והרי הדברים קל וחומר: ומה בנוגע לשם “הבל", 
“חוה"  השם  ובין  “קין",  השם  לאחרי  מיד  שנזכר 
שלפני זה והשם “שת" שלאחרי זה, שבהם נתפרש 
 – השם  טעם  לבאר  רש"י  הוזקק  לא  השם,  טעם 
ללא  החוילה",  “ארץ  גם  נזכר  שבו  דידן  בפסוק 
לפרש  רש"י  הוצרך  לא  בוודאי  השם,  טעם  פירוש 

טעם שאר השמות שבפסוק.

8( ראה ליקוטי שיחות חלק ה בתחילתו בשולי הגיליון הא'. וש"נ.
9( נח י, ח.

10( ראה – לדוגמא – תורה שלמה על הפסוק בראשית ה, ט )אות 
מז( ואילך.

11( ראה תורה שלמה על הפסוק )אות צו(.

הזמן להעמיד 
‘שופטים' ו'שוטרים' 

‘שופטים'  להעמיד  עליו  חופשית,  בחירה  ישנה  שליהודי  מכיוון 
שילמדו את האדם לבחור בטוב, ו'שוטרים' שירתיעו את מי שאינו 
ניתן  בזמן הגלות  גם  נצחית,  היא  • התורה  מוכן לציית לשופטים 
ליישם את הציווי “שופטים ושוטרים תתן לך" בעבודת האדם • ציווי 
זה נקרא בתורה בימי חודש אלול, משום שעניינם של ימים אלה הוא 

תשובה ברצון • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
השבוע  לפרשת  בנוגע  פעמים  כמה  דובר 
רבינו  של  המפורסם  הפתגם  נאמר  )שאודותה 
הזקן1 שצריכים לחיות עם הזמן(, ששם הפרשה, 
שבו נקראת הפרשה כולה, ובנדון דידן: “שופטים", 
היא  שהתורה  וכיון  בפרשה,  עיקרי  עניין  הוא 
נצחית2, הרי זה עניין עיקרי גם אתה בנוגע לכל 

ענייני השבוע.
ובהקדמה – שאף על פי שעתה לא שייך המצווה 
בגשמיות,  וגו'"  לך  תתן  ושוטרים  ד"שופטים 
אינם  ישראל  ובני  קיים,  המקדש  בית  כשאין  כי, 
לקיימן  אפשר  שאי  מצות  כמה  יש  אדמתם,  על 
בגשמיות, וביניהן גם מצוות מינוי שופטים, מכל 
הרוחנית  בעבודה  “שופטים"  של  העניין  מקום, 
זו  ישנו גם עתה, ובכל התוקף, דאם לא כן, הרי 

חלישות בעניין התורה.
השופטים  עניין  את  להבין  כדי  אך 
יש   – הרוחנית  בעבודה  עתה  גם  שישנו 
כפשוטו. השופטים  עניין  ביאור   להקדים 

ב  יום"  ב"היום  נעתק  ואילך.   29 עמ'  תש"ב  השיחות  ספר   )1
מרחשוון.

2( תניא ריש פרק י"ז. ובכ"מ.

ב
והעניין בזה:

ואת  החיים  את  גו'  לפניך  נתתי  “ראה  כתיב3 
בחיים"4,  “ובחרת  ולכן,  ההיפך,  את  וגם  הטוב", 

באופן של בחירה חופשית.
החיים  היפך  של  העניין  על  שגם   – ובהקדמה 
גו'",  “נתתי  הקדוש־ברוך־הוא  אומר  והטוב 
אם  כי  תצא"  לא  העליון  ש"מפי  אף־על־פי  כי, 
שהקדוש־ברוך־הוא  כיון  מקום,  מכל  “הטוב"5, 
נתן  לכן  הטוב,  תכלית  ישראל  לבני  ליתן  רוצה 
להם עניין הבחירה, בכדי שלא יהיה אצלם “נהמא 
דכיסופא"6, אלא כל ענייניהם יהיו על־ידי עבודה 
כמובן ממאמר  העילוי,  תכלית  הוא  שאז  דווקא, 
רז"ל7 “אדם רוצה בקב שלו )שבא על ידי עבודתו( 
מתשעה קבים של חברו" – שזהו אפילו כשנשאר 
בידו רק קב אחד, כפי שזה בגשמיות, ועל־אחת־
כמה־וכמה שכן הוא ברוחניות, שלאחרי זה מקבל 
גם את התשעה קבין של חברו )כמובן מהמבואר 

3( נצבים ל, טו.
4( שם, יט.

5( איכה ג, לח.
6( ראה ירושלמי ערלה פרק א הלכה ג. ליקוטי תורה צו ז, ריש 

ע"ד.
7( בבא מציעא לח, א.
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ב
בנוסף לשאלה הכללית הנ"ל – צריך להבין גם כמה 

פרטים בפירוש רש"י זה:
א( בפירוש הראשון מביא ראיה ממה שכתוב “ופשו 
פרשיו". ואינו מובן: מדוע הוצרך להביא ראיה מפסוק 
בחבקוק, בה בשעה שמצינו תיבה זו בחומש – בפרשת 

תזריע, שבה נאמר תיבת “פשה" ריבוי פעמים!

ולא עוד אלא ששם לא פירש רש"י תיבה זו אפילו 
“הנגע  הכתובים:  בפשטות  שמובנת  כיון  אחת,  פעם 
עמד בעניו ולא פשה", “ואם פשה תפשה גו'"12, היינו, 

שפשה הוא מלשון ריבוי, שהנגע נתרבה ונתפשט.
)“כמו"(  ראיה  להביא  רש"י  הוצרך  מדוע  כן,  ואם 
אמר  שחבקוק  שנים,  ריבוי  לאחר  שאירע  ממאורע 

בנבואתו על בבל: “ופשו פרשיו"?
ב( בנוגע לשם “פרת" – מפרש רש"י: “שמימיו פרין 
ורבין ומברין את האדם". ולכאורה: בשם “פרת" מרומז 
הבן חמש למקרא מה  וכפי שזוכר  ד"פרין",  עניין  רק 
שפירש רש"י בפסוק13 “פרו", “לשון פרי, כלומר, עשו 
וכן  “ורבין",  פירושו,  להמשך  בנוגע  אבל  פירות"; 

“מברין את האדם" – היכן מרומז כל זה בשם “פרת"?
ולאחרי זה ממשיך רש"י ומפרש “כוש ואשור" – כי, 
אף-על-פי ש"כוש" ו"אשור" נזכרו בפסוק לפני “פרת" 
ומפרט  הסדר  את  רש"י  משנה  המפרשים14(,  )כדיוק 
תחילה “פרת", כיון שרוצה לפרש תחילה את השמות 
“כוש  לפרש  חוזר  כך  ואחר  הנהרות,  ארבעת  כל  של 
ואשור". אבל, כאמור, הקושיא היא מדוע צריך רש"י 
בכלל לפרש את שמותיהם של ארבעת הנהרות דווקא, 

12( תזריע יג, ה-ז. ועוד.
13( פרשתנו א, כב.

14( ראה לב ארי )ווילהרמש-דארף, תל"ד( על הפסוק.

ומה גם שאינו מפרש את השם “ארץ החוילה" שבפסוק 
זה עצמו.

ועל כורחך צריך לומר, שכוונת רש"י לתרץ שאלה 
בנוגע  למקרא  חמש  הבן  אצל  שמתעוררת  פשוטה 
לשמות ארבעת הנהרות, שלכן לא צריך רש"י לפרשהּ, 
אלא לבאר מיד את התירוץ, על ידי פירוש שמותיהם, 

וכפי שיתבאר לקמן.

ג
]...[ הביאור בפירוש רש"י:

כאשר הבן חמש למקרא לומד אודות ארבע הנהרות, 
“שם האחד... ושם הנהר השני וגו'" – מתעוררת אצלו 
גן  בריאת  אודות  כאן  שמדובר  כיון  פשוטה:  שאלה 
עדן קודם בריאת אדם הראשון – מהו הצורך בקריאת 
להם  שיקרא  מי  שאין  בשעה  בה  אלו,  לנהרות  שמות 

בשמות אלו?!
ושאלה זו מתרץ רש"י על פי פירוש שמות הנהרות, 

שבהם מודגשת גודל מעלת גן עדן.
ובהקדמה:

עדן15:  גן  של  שבחו  אודות  מדובר  אלו  בפסוקים 
“ויטע... גן בעדן... ויצמח... )בו( כל עץ נחמד למראה 

וטוב למאכל ועץ החיים גו' ועץ הדעת".
ל"ארץ  בנוגע  שכתוב  מה  לבאר  יש  ועל-פי-זה 
החוילה" )שזהו סימן על הנהר “פישון" ש"הוא הסובב 
ומוסיף:  הזהב",  שם  “אשר  החוילה"(,  ארץ  כל  את 
 – ואבן השוהם"  “וזהב הארץ ההיא טוב שם הבדולח 
דלכאורה אינו מובן: למאי נפקא מינה מה קורה ב"ארץ 
החוילה"?! – אלא כל זה הוא כדי להפליא את שבחו 
של גן עדן, שנהר פישון שיצא ממנו והיה סובב את כל 

15( ב, ח ואילך.

“שם  הנהרות,  ארבע  אודות  לומד  למקרא  חמש  הבן  כאשר 
האחד... ושם הנהר השני וגו'" – מתעוררת אצלו שאלה פשוטה: 
כיון שמדובר כאן אודות בריאת גן עדן קודם בריאת אדם הראשון 
– מהו הצורך בקריאת שמות לנהרות אלו, בה בשעה שאין מי 

שיקרא להם בשמות אלו?!
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ארץ החוילה, פעל בארץ החוילה שיהיה שם זהב, ולא 
סתם זהב, אלא זהב משובח )“זהב... טוב"(, וכן “בדולח" 
ו"אבן השוהם" – שכל זה היה מצד הנהר פישון שיצא 

מגן עדן!
יוצא מעדן  “ונהר  גם מה שכתוב  יתבאר  זה  פי  ועל 
גו' והיה לארבעה ראשים" – דלכאורה אינו מובן דיוק 
לנהרות(  בנוגע  הרגיל  )כהלשון  ולא  “ראשים",  הלשון 

“יאורים" וכיוצא בזה?
והביאור בזה – שכיון שכאן מדובר אודות שבחו של 
גן עדן, הנה אם היה כתוב “והיה לארבעה נהרות", אזי 
ההפלאה שבדבר?!  מה  שואל:  למקרא  חמש  הבן  היה 
שנחלק  גדול  נהר  לראות  יכולים  צרפת  במדינת  גם 

לחמישה )ויותר( חלקים!
להדגיש  כדי   – ראשים"  לארבעה  “והיה  נאמר  ולכן 
גן עדן, שהנהר שיוצא מתחלק  את גודל ההפלאה של 
לארבעה נהרות שהם “ראשים", היינו, שהם המקור לכל 

הנהרות שבעולם.

ד
ובהמשך לזה מתרץ רש"י את שאלת הבן חמש למקרא 
מהו הצורך בקריאת שמות לארבתע הנהרות – שגודל 
שבחו של גן עדן מתבטא גם בכך שממנו יוצאי ארבע 
נהרות שיש בהם מעלות מיוחדות, כמודגש בשמותיהם:
“שם האחד פישון" – “על שם שמימיו מתברכין ועולין 
פרשיו"  ופשו  כמו  פישון,  נקרא  הארץ  את  ומשקין 
)“פשו" מלשון ריבוי16(; או על שם “שהוא מגדל פשתן 
ן'  ש'  פ'  האותיות  שלושת  ישנם  “פישון"  בתיבת  )כי 
עובדי  ובושו  מצרים  אצל  שנאמר  “פשתן"(,  שבתיבת 
פשתים", והיינו, שבמצרים היה פשתן מצוי לרוב17, ועד 

16( ראה פירוש רש"י שם: “רבו פרשיו".
17( ראה גם פירוש רש"י משלי ז, טו.

כדי כך, שהסימן על המצריים הוא: “עובדי פשתים"18.
והומה  הולך  “שהיה   – גיחון"  השני  הנהר  “ושם 
והולך  שנגח  יגח,  וכי  כמו  מאוד,  גדולה  והמייתו 
והומה". והטעם שרש"י אינו צריך להביא ראיה, “כמו 
וכי יגח" – כי, “גיחון" אינה תיבה שפירושה מובן בלשון 
גחונך  “על  נאמר  הפרשה19  בהמשך  ]ואדרבה:  הקודש 
שצריכה  הנהר  ממעלת  להיפך  הוא  שפירושו  תלך", 

להתבטא בשם “גיחון", “שהיה הולך והומה וכו'[, ולכן 
מביא רש"י ראיה ממה שכתוב “וכי יגח", שנגיחת השור 

היא מתוך רעש כו'.
וקלין".  – שמימיו חדין  חדקל"  “ושם הנהר השלישי 
וכאן אין צורך בפירוש כלל, כי “חד" ו"קל" הם תיבות 

בלשון הקודש שפירושם מובן.
ורבין  פרין  שמימיו   – פרת"  הוא  הרביעי  “והנהר 

ומברין את האדם".

ה
ובהקדים:

“אם לא אמר  ורבו"20 מפרש רש"י:  “פרו  על הפסוק 
ורבו,  ובא  יותר,  ולא  אחד  מוליד  אחד  היה  פרו,  אלא 

שאחד מוליד הרבה".
רק  מורה  “פרת"  שהשם  נפרש  אם  דידן:  ובנידון 
“שמימיו פרין", אינו מובן מהו החידוש וההפלאה בזה? 

– ולכן בהכרח להוסיף גם “ורבין".
ורש"י מוסיף “ומברין את האדם" – כי, בנוגע לפעולה 
נילוס  ש"הוא  ל"פישון"  בנוגע  בשלמא  הנה  בארץ, 
ועולין  מתברכין  ש"מימיו  בכך  צורך  יש  מצרים",  נהר 
ומשקין את הארץ", כיון שאין גשמים יורדים במצרים 

18( ראה פירוש רש"י שם: “זורעי פשתים על הנהר".
19( ג, יד.

20( פרשתנו א, כב.

כיון שכאן מדובר אודות שבחו של גן עדן, הנה אם היה כתוב 
“והיה לארבעה נהרות", אזי היה הבן חמש למקרא שואל: מה 
ההפלאה שבדבר?! גם במדינת צרפת יכולים לראות נהר גדול 

שנחלק לחמישה )ויותר( חלקים!
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רש"י מתעכב לבאר את משמעות שמותיהם של הנהרות היוצאים מגן עדן, כגון: “חידקל – מימיו 
חדין וקלין" וכיוצא בזה.

צריך להבין:

א( בלימוד פשוטו של מקרא אין צורך להתעכב על משמעות שמות אנשים ומקומות. מדוע, אם כן, 
מפרש רש"י את התוכן והמשמעות שבשמות הנהרות היוצאים מגן עדן?

ב( בשם “פרת" מפרש רש"י: “שמימיו פרין ורבין ומברין את האדם". לכאורה, השם “פרת" רומז רק 
על כך שהמים “פרין", ומניין לרש"י שמימיו גם “רבין ומברין את האדם"?

הביאור:

א( שמות אלה ניתנו לנהרות עוד קודם בריאת האדם, וקשה: מפני מה זקוקים לשמות? הרי אין אדם 
שייקרא בהם! וליישב שאלה זו מבאר רש"י כי שמות אלה מבטאים את מעלותיהם של הנהרות, 
נהרות בעלי  עדן, שיוצאים ממנו  גן  ומתארים את שבחו של  “מגדלי פשתן",  ורבין"  “מימיו פשין 

מעלות מיוחדות.

ב( על הפסוק “ויברך אותם אלוקים לאמר פרו ורבו" מפרש רש"י: “אם לא אמר אלא ‘פרו' – היה 
אחד מוליד אחד ולא יותר, ובא ‘רבו' שאחד מוליד הרבה". לפי זה, צריך לומר כי השם “פרת" כולל 

גם שמימיו “רבין", שהרי בזה שמימיו “פרין" – “אחד מוליד אחד" – אין מעלה מיוחדת כל כך.

אולם, גם מה שמימיו “רבין" אין מעלה גדולה כל כך, כיון שבלאו הכי השקיית האדמה נעשית על 
עדן,  גן  וזהו שבחו של  גופו של אדם",  “מברין  נוספת  לומר שבמימיו מעלה  ידי גשמים. בהכרח 

שיוצאים ממנו נהרות כה מובחרים.

ושבחי הנהרות מודגשים במיוחד לאור הלשון “ארבעה ראשים", שכן, נהרות גן-עדן הם המקור לכל 
הנהרות בעולם כולו.

סיכום

בנוגע  אבל  הארץ21;  את  ומשקה  עולה  נילוס  אלא 
לנהר פרת, הרי השקיית הארץ היא על ידי הגשמים 
“לא  האדם  בריאת  שקודם  רש"י22  שפירש  ]וכפי 
המטיר ה' אלוקים על הארץ", לפי שאדם אין לעבוד 
וכשבא  גשמים,  בטובתן של  מכיר  ואין  את האדמה, 
אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו, 
וצמחו האילנות והדשאים"[, ועל כורחך צריך לומר 
שפעולת האדם הריבוי של נהר פרת )“שמימיו פרין 

ורבין"( היא – ש"מברין את האדם".

21( פירוש רש"י ריש פרשת מקץ, ויגש מז, י.
22( פרשתנו ב, ה.

ממה  ראיה  רש"י  מביא  מדוע  לבאר,  צריך  ועדיין 
“פשה" שנאמרה כמה  ולא מתיבת  שנאמר בחבקוק, 
וכמה פעמים בפרשת תזריע )שמזה מוכח שהפירוש 
כאן אינו כמו בפרשת תזריע(, וכן מהו הצורך בשני 
פירושים כפי שיתבאר בהזדמנות אחרת )כיון שהשעה 

מאוחרת, וצריכים תיכף להתפלל מנחה(.

 )משיחת שבת פרשת בראשית תשכ"ט – 
תורת מנחם כרך נד עמ' 244 ואילך(
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 נצחיות הגוף
 על-ידי הנשמה

השכר לעתיד הוא גילוי ההמשכה 
שנעשית עכשיו

האדם:  בריאת  אודות  מסופר  בראשית  בפרשת 
 – האדמה"  מן  עפר  האדם  את  אלקים  הוי'  “וייצר 
חיים",  נשמת  באפיו  “ויפח   – כך  ואחר  הגוף,  בריאת 
נשמה שהיא “חלק אלוקה ממעל ממש". והכוונה בזה 
ממנו  לעשות  כדי  הגוף  עם  תעבוד  שהנשמה  כדי   –
כלי לאלקות, והיינו, לפי שתכלית הכוונה היא “דירה 

בתחתונים" דווקא.
והעניין בזה – שכאשר הנשמה היא למעלה ועובדת 
אור  פועלת המשכת  אזי  עליונים,  בעולמות  עבודתה 
בגוף  עבודתה  על-ידי  כן  שאין  מה  בלבד,  הממלא 
מגעת הנשמה למעלה יותר, והיינו, לפי שהשורש של 
העבודה  על-ידי  ולכן  האמיתי,  מיש  הוא  הנברא  יש 
בגוף הגשמי ‘לוקחים' את העצמות, אלא, שלעת עתה 

הרי זה בהעלם, ויתגלה לעתיד לבוא.
בזמן  שיהיה  השכר  ושלימות  תכלית  עניין  וזהו 

התחייה:
החסידות  תורת  פוסקת  )וכן  הרמב"ן  שיטת  ידועה 
גופים,  גן-עדן לנשמות בלא  אינו  להלכה( שהתכלית 

אלא זמן התחייה שאז יהיו נשמות בגופים דווקא.
השכר  עניין  שכללות  הידוע  על-פי   – הדבר  וטעם 
הוא גילוי ההמשכות שנמשכים עכשיו על-ידי התורה 
בגוף  למטה  היא  ההמשכה  שתכלית  וכיוון  ומצוות, 
גם  לכן  העצמות,  את  לוקחים  זה  שעל-ידי  דווקא, 
 – העבודה  שעל-ידי  ההמשכה  גילוי  שענינו   – השכר 

הוא למטה בגוף.
וזוהי מעלת זמן התחייה על גן עדן, שבגן עדן נמשך 
תהיה  התחייה  בזמן  כן  שאין  מה  הממלא,  אור  רק 

התגלות העצמות.
המתים  שתחיית  בזוהר  שכתוב  מה  יובן  זה  על-פי 
גם  בשלימותה  שנשארת  הלוז",  “עצם  על-ידי  תהיה 

לאחר שהגוף נרקב, וממנה תתחיל התחייה:
בגמרא  מצינו  מובן:  אינו  שלכאורה  ובהקדמה, 

 – ראייה לתחיית המתים בקל-וחומר מבריאת האדם 
“דלא הוו חיי, דהוי חיי לא כל שכן" )אותן שלא היו 
כל  לא  כבר  שהיו  אותן  וחיין,  ונולדין  נוצרין  מעולם 
שכן שחוזרין וחיין(. ועל-פי זה אינו מובן: מהו הצורך 
ב"עצם לוז" – הרי אפילו אם לא יישאר מהגוף כלום, 
מתחילת  בקל-וחומר  מחדש,  להיבראות  הוא  יכול 
ועל  מעולם,  היה  שלא  דבר  נברא  שאז  הבריאה, 
יכול לשוב  היה בעבר  וכמה שדבר שכבר  אחת כמה 

ולהיבראות?
דהוו  חיי,  הוו  “דלא  שהקל-וחומר   – בזה  והביאור 
מינא",  ל"ההוא  תשובה  אלא  אינו  שכן"  כל  לא  חיי 
וכדי  המתים,  תחיית  עניין  כל  את  להכחיש  שרצה 
לשלול סברא זו נאמר לו קל-וחומר זה; אבל לאמתם 
התהוות  של  באופן  אינו  התחייה  עניין   – דברים  של 
חדשה )כמו בהתחלת הבריאה(, כי אם עניין של שכר 
והיינו,  וגילוי ההמשכה שממשיכים על-ידי העבודה. 
שפעולתה של הנשמה בעבודתה בגוף בזמן הזה על-

ידי התורה ומצוות – היא המתגלית בגוף לעתיד לבוא, 
ולכן יש צורך באותו גוף עצמו שבו נתקיימו התורה 

ומצוות, ולא בהתהוות חדשה.
וזהו ההכרח שתחיית המתים תהיה על-ידי ה"עצם 

לוז":
אילו היה אופן התחייה רק מצד הקל-וחומר “דלא 
הוו חיי, דהוי חיי לא כל שכן" – היתה זו בריאה חדשה, 
ולא אותו הגוף שבו קיים האדם תורה ומצוות, ואילו 
מבלי  נפסד,  היה   – ומצוות  תורה  קיים  שבו  הגוף 

שיישאר זכר מקיום התורה ומצוות על-ידי הגוף.
שאינו   – המתים  תחיית  עניין  הוא  זה  לא  אמנם, 
על-ידי  גילוי ההמשכה שנעשית  אלא  בריאה חדשה, 
לוז"  ה"עצם  על-ידי  התחייה  נעשית  שלכן  העבודה, 
דווקא, שהוא עיקר ועצם הגוף שנשאר תמיד בשלימותו, 
התורה  נתקיימו  שבו  הגוף  אותו  לתחייה  קם  וממנו 

ומצוות.

 )משיחת יום שמחת תורה תשי"ט; 
תורת מנחם כרך כד, עמ' 147-149 - בלתי מוגה(

משיח וגאולה
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"צריכים לדעת מה 
הקב"ה דורש!"

'הידורים' במצוות אינם בכלל איסור “בל תוסיף" • קבלת תלמידים 
לישיבה גם כשאין להם אמצעים לשלם שכר-לימוד • חשיבות הכנסת 
תלמידות לסמינרים בכל דרך וזהירות מאי קבלתן חס-ושלום • יציאת 
תלמידים לחו"ל רק לצורך תלמוד-תורה • ההחלטה לקיום בית לפי 
התורה – אין בה קושי ותצליח • מוסדות ל'החזרה בתשובה' – היפך 

פסק-דין שאסור להזכיר “זכור מעשיך הראשונים" • מדוע לא אחז הרבי 
את ה'עץ חיים' בטלית?

“הידורים" במצוות – אין זה 
בכלל איסור “בל תוסיף"

בשיחת ש"פ תצא תשכ"ז )‘תורת מנחם' כרך נ' עמ' 
346( אמר הרבי:

יותר מאשר  מנהג ישראל בחודש אלול להדר במצוות 
במשך כל השנה.

במצוות,  מהדרים  השנה  כל  במשך  שגם  שאף  והיינו, 
הרי בעניני תורה ומצוות אין הגבלות, ואין זה בגדר של “בל 
תוסיף" )ראה אנציקלופדיא תלמודית ערך בל תוסיף )כרך 
הענינים  לכל  בנוגע  כמו  נסמן((  ושם  ואילך,  שכו  עמ'  ג' 
של מצוות דרבנן, דברי סופרים, עד למנהג ישראל )תורה 

הוא( שנכללים בתרי"ג מצוות.

מעלת הנופל על קידוש השם
בר"ח טבת תשל"א )‘אגרות-קודש' כרך ז"ך עמ' נט-

ס( כתב הרבי: 
הזכרת  לאחרי  בתוארים  להרבות  יש  אם  עיון  צריך 

“הי"ד", המורה שנפל על קידוש השם.
הרקע לדברים:

בשנת תשל"א הופיע ספר זיכרון בשם “דובב שפתי 
הי"ד שנפל  אטינגר  דב  צה"ל  חייל  לזכרו של  ישנים" 
בהרי חברון. הרבי עודד את הוצאת הספר )במכתבו( 

אך בין השאר ציין בדבריו את המצוטט כאן.

קבלת תלמידים לישיבה ללא 
שכר לימוד

בז' מרחשון תשכ"ו )‘ימי תמימים' כרך ג' עמ' 324( 
תומכי  ישיבת  להנהלת  הרבי  מזכירות  מכתב  נשלח 

תמימים:
“הגיעה אלינו היום שמועה אשר הישיבה.. ממאנת 
יכולים  מלקבל תלמידים חדשים שכפי דבריהם אינם 
לשלם שכר לימוד בסך שדורשים מאיתם. ואף שקשה 
להאמין בשמועה זו ואשר תלמידים יסתובבו בחוצות 
אך ורק משום שאין להם כסף, בכל זאת מצאנו לנכון 

למהר בבקשתינו לברר לפנינו המצב בעניין הנ"ל".

חשיבות קבלת תלמידות 
לסמינרים

תשד"מ  בשנת  נתקבלו  ברורות  טלפוניות  הוראות 
)‘ימי תמימים' כרך ח' עמ' 233(:

כאן  המדובר  לסמינר...  תלמידות  קבלת  “בעניין 
ילדים  שנים-עשר  למישהו  יש  באם  מישראל;  בנפש 
גם הם לא כולם שווים ואי-אפשר להשאירם להפקר, 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

אהבת ישראל ומעלת 
י"ב הפסוקים

הרבי נמנע מלספר לרב צינער שהנושא אודותיו עורר עלה כבר 
על שולחנו הקדוש ברבים, ובכתב הודה לו • החידוש הגדול בי"ב 

הפסוקים שאת שינונם ע"י ילדי ישראל יזם הרבי בקיץ תשל"ו

 אהבת ישראל 
הגדולה של הרבי

הגאון רבי גבריאל ציננער, הנמנה ידות פאפא, 
סידרת  בזכות  התורני  בעולם  לימים  שהתפרסם 
מהרבי,  רב  לעידוד  זכה  גבריאל',  ‘נטעי  ספריו 
הערותיו  על  ענה  ואף  לספריו  רבות  שהתייחס 

ושאלותיו כו'. 
בראשית דרכו והתקרבותו לרבי, הבחין במנהגו 
לברך  ההתוועדויות  למשתתפי  להזכיר  הרבי  של 
יברך  בטח  כשיעור  שאכל  )“מי  אחרונה  ברכה 

ברכה אחרונה" וכדומה(.
טרח,  הוא  תשמ"ב.  מנחם־אב  בחודש  זה  היה 
אפוא, לכתוב לרבי, כי מצא אסמכתא בדברי הגאון 
רבי ישעי' פיק בספר ‘שאילת שלום' )לשאילתות 

פרשת יתרו ס"ק סו( הכותב כך:
“ואנן בעוונותינו ראינו כי גם מקצת בעלי תורה 
ואוכלין  בסעודה...  שיושבים  נכשלים  ה'  ויראת 
מיני תרגימא ולביבות ופת כיסנין והולכים לביתם 
בלתי לברך במקומם ברכה הראוי' לאחריו.. ומצוה 
על כל אחד מהמסובין להיות כזריז ומזכיר לחבירו 

טרם ישכח וילך לו.."
הרבי הודה לו על־כך בכותבו:

נת]קבל[ ות]שואת ח]ן[". 
ב'הערות  לימים  זאת  פרסם  ציננער  הרב 
ניסן  י"א  תתלה  גיליון  נ.י.'  תורה  אהלי  וביאורים 

תשס"ב עמ' 99.
יושם לב: באהבת־ישראל הגדולה של הרבי לא 

וכבר  לו,  חדשים  אינם  הדברים  כי  הרבי  לו  כתב 
שוחח על־כך ברבים חמש שנים קודם לכן במספר 
בהתוועדות  במיוחד  תשל"ז,  בשנת  התוועדויות 
ל"ג בעומר, ולאחר־מכן הורה הרבי לפרסם בסוף 
‘לקוטי שיחות' פרשת בהר־  – החוברת השבועית 

הגר"י  מדברי  שלמה  ציטטה  תשל"ז  בחוקותי 
]נדפסה  שלום'  ‘שאילת  ספר  המחבר  בעל  פיק 
לימים ב'לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 381 בהערה[ 
כשהרבי מוסיף על אישיותו של הגר"י פיק מדברי 
הרב החיד"א, הכותב אודותיו “הוא הרב הגאון זה 

סיני".
- וראה גם איגרת מאדר"ח אייר תשל"ז להגאון 
)‘אגרות־קודש'  יאלעס  הרב אפרים אליעזר הכהן 
הרבי  עם  להתכתבותו  בהמשך  רג(  עמ'  לב  כרך 
בנושא  הארכנו  וכבר  קנז־ח(  עמ'  )שם  זה  בנושא 

בגליון תתלב עמודים 8-11.

 ה'מהפך' האמיתי 
של שנת החינוך

החינוך  שנת  על  הרבי  הכריז  תשל"ו  בשנת 
בעל־ ישננו  ילד/ילדה  “שכל  השאר,  בין  וביקש, 

פה את ה"י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל" ]ש[ נדפסו 
)ברוקלין  חז"ל"  ומאמרי  פסוקים  “י"ב  בחוברות 
תשל"ו(; בחוברות “צבאות השם" בכמה מקומות, 
יום'  ‘היום  קובץ  שבראש  פרקים  ראשי   – ועוד" 

תשמ"ב )ואילך(.
הגאון  בעריכת  “המאור",  התורני  בביטאון 
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יוכלו להתקבל  וההכרח למצוא הדרך איך שכל הבנות 
באופן  זו  בדרך  הולכים  ובאם  בסמינר,  כתלמידות 
הדרך  את  לכך  למצוא  אפשר  יהיה  לאמיתו  אמת  של 

המתאימה".
ויום קודם לכן )שם עמ' 232(:

צריך  אחד  דבר  אבל  במקום,  או  כסף  חסר  “אולי 
וכל  התלמידות  לקלוט  דרך  למצוא  השעה  צו  לדעת 
המקיים אפילו נפש אחת כו'... כל מי ששומע אינו יכול 
]להתחמק[ לומר שעל מוסד פלוני לקבלם... הצד השווה 
שצריך להציל הילדות ולעשות משהו בזה ואף אחד אינו 

יכול להתעלם.
גם- ונוגע  הנפש  סכנת  וגם-כן  בסכנה  מדובר  “...פה 
כן להדורות הבאים אחרי זה, והענין הוא רציני מאוד... 
שלא יכשלו בהחלטות. )בד בבד עם הכלל ש( אין )לו( 
מה  לדעת  צריכים  אבל  רואות,  שעיניו  מה  אלא  לדיין 

הקב"ה דורש!".

 אין מניעה לשידוך 
בין בני דודים

בכ"ד מנחם-אב תשמ"ב ציטט הרב אפרים וולף מענה 
הרבי בקשר לשידוך:

התורה  יסודי  על  ביתם  לייסד  שניהם  החליטו  באם 
והמצוות בחיי היום יום ויהא השידוך בשעה טובה ומוצלחת 

אזכיר על הציון.
בעל-פה(:  שנמסרו  )דברים  וולף  הרב  מוסיף  ועוד 
בני  הם  והמדוברת  שהמדובר  העובדה  אם  “לשאלה 
שליט"א  הרבי  השידוך,  את  למנוע  כדי  בה  יש  דודים 

שולל שאלה זו, ואין בזה מניעה".
]והשווה: ‘לקוטי שיחות' כרך כ' עמ' 647 ובמקומות 

שהובאו בשולחן מנחם' כרך ה' עמ' שכח-ט[.

ההחלטה לקיום בית עפ"י תורה 
– אין בה קושי ותצליח

יעזרם   – בזה  ובשמחה  באמת  כשיחליטו   – לההחלטה 
השי"ת ויקיימו ההחלטה ואין מקום כלל לדאגה בזה.

קטע זה בא כהמשך לקטע שקדם לו:
יסודי  על  בישראל  ביתם  לייסד  שניהם...  החליטו  בודאי 
בשעה  שתהא  רצון  ויהי  יומים,  היום  בחיי  והמצוה  התורה 

טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד. בברכה.
)‘אגרות-קודש' כרך כו עמ' קכח(

רשות לפרסום תשובות
ויחידויות[  מענות  ]תכריך  ליובאוויטש'  ב'אוצרות 

מצאנו את הקטע הבא:
 "פעמים לצורך תעמולה בעניני תורה ומצוות נזקקים 
לפרסם שו"תים מגדולי ישראל מדורות קודמים שחיוו 
הפרק  על  העומדות  לבעיות  הקשורים  בעניינים  דעתם 

בימינו.
"טרם הפרסום הורה אד"ש – לברר באם ישנם יורשים 
או  גדולי-ישראל  אותם  מיורשי  רשות  שיבקשו   – ואז 

מחברים לפרסם התשובות שלהם.
נכון  טוב  הוא  הענין  עצם  א(  טעמים:  מכמה  "וזאת 
והגון גם עפ"י דין תורה. ב( אותם המנגדים לעניני הדת 
הרשות  וקבלת  וכו',  הנ"ל  יורשי  את  להתסיס  עלולים 

תשלול אפשרות זו מכל וכל".
]והשווה: ‘ימי תמימים' כרך ה' עמ' 155[

יציאה לחו"ל רק לצורך לימוד
 )125 עמ'  ה'  כרך  תמימים'  )‘ימי  תשל"א  אדר  בג' 
נמסרו הדברים הבאים בטלפון להרב אפרים וולף ונראה 

שהם עפ"י מענה בכתב:
התלמידים  אשר  היא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  “דעת 
להיות  צריכים  ]=חו"ל[  לכאן  ת"ו  מאה"ק  ששולחים 
]=מפסק-דין[  מפס"ד  וכדמוכח  מצויינים,  תלמידים 

הרמב"ם הידוע".
הכוונה היא לדברים שנתבארו גם ב'תורת מנחם' כרך 

ב' עמ' 92:
מארץ  לצאת  מותר  בשבילם  שרק  היחידים  מהדברים 
ישראל )ולולי זאת אסור לצאת מארץ ישראל( לחוץ לארץ, 
ה"ט(,  פ"ה  מלכים  הלכות  )רמב"ם  תורה"  “ללמוד  הוא 
ובנידון-דידן, לקח הרבי על עצמו את האחריות והורה להם 
לצאת מארץ ישראל בשביל ללמוד התורה, וכיון שכן, הרי, 
אם חסר אצלם חס-ושלום בלימוד התורה, נמצא, שהרשיון 

להיציאה מארץ ישראל אינו בתקפו ע"פ דין.

 לא להזכיר לבעלי-תשובה
 את מעשיהם

בג' ניסן תש"מ )‘ימי תמימים' כרך ז' עמ' 356( כותב 
הרב אפרים וולף:

לפתוח  שלא  ]מהרבי[  הוראה  לנו  הייתה  “בזמנו 
להכלילם  אם  כי  לבעלי תשובה  בנפרד  מיוחדת  ישיבה 
בתוך מסגרת הישיבה, וכמדומני שגם לירושלים ולצפת 
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הוראה  היתה  וצפת[  בירושלים  חב"ד  ]=למוסדות 
דומה".

האדמו"ר  של  בביקורו  הרבי  דיבר  זה  בנושא 
ספר  )השווה:  תשמ"א  שני  אדר  בד'  שליט"א  מבעלז 
ב'שיחות-קודש'  עוד  ]וראה   .)128 עמ'  ‘בצל החכמה' 
תש"מ כרך ג' עמ' 102 ואילך בשלילת הביטוי “קירוב 

רחוקים"[.

 לסמוך “בלי נדר"
 להחלטה טובה

אחי  קטנה  ישיבה  תלמידי  שיגרו  תשמ"ה  בשנת 
תמימים ראשון-לציון שורת החלטות טובות לרגל ר"ח 

כסלו וכו' אותם הם קיבלו על-עצמם והן:
א. שינון ל"ב פרקי תניא בעל-פה. ב. שינון י"ב פרקי 
ד.  בעל-פה.  חסידות  מאמר  שינון  ג.  בעל-פה.  תניא 
לימוד 20 שיחות. ה. לימוד 20 דפי גמרא לעיון בעל-

פה. ו. לימוד 50 דפי גמרא לגירסא בעל-פה. ז. לימוד 
30 סימני הלכה בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן. ח. לרשום 
38 ילדי ישראל לספר-תורה ]הכללי של ילדי ישראל[. 
ט. לתת 38 מטבעות לצדקה בכל חודש. י. לספר סיפור 

חסידי בעת האכילה. 
תמימים'  )‘ימי  הייתה  אלו  להחלטות  הרבי  תגובות 

כרך ח' עמ' 372(:
1. לצד המילים “ההחלטות הן" כתב הרבי: השמטת 

בל"נ!! ]= השמיטו שההחלטות הן “בלי נדר"[.
2. לצד החלטות א' ד' סימן הרבי קו וכתב: בשביל 

תלמידי ישיבה אינו ענינם.
3. על החלטות ט' י' סימן הרבי וכתב: “עד סוף כל 

הדורות?!"

 עליה לקבר אחרי
 תקופה ארוכה

אימו של הרב אפרים וולף )ז"ל( מרת בריינדל ע"ה 
שנים  כמה  הולנד.  באמסטרדם,  החיים  בבית  טמונה 
לא ביקר הרב וולף בהולנד. בשנת תשמ"א שאל הרב 
וולף את הרבי אם לנסוע ולבקר בציונה. תשובת הרבי 

הייתה:
ע"ד עלי' לציון לאחר שלא היו שם כמה שנים לשלוח 

לפני"ז השַמָשׁ להודיע וכו'.
ר' אפרים וולף דיווח לרבי: “דיברתי עם א' מאנ"ש 
בהולנד, ר' שמעון שי' פורסט, ואמר שיוכל לנסוע אתי 

לבית העלמין )‘ימי תמימים' כרך ח' עמ' 53(".

 מדוע לא אחז הרבי 
את ה'עץ חיים' בטלית?

“בעלי']ה[ לתורה:  נאמר:   13 ב'ספר המנהגים' עמ' 
אחיזה ב"עץ חיים" על ידי הטלית...".

לראשונה  נדפסו  )הדברים  הרבי  מציין  כמקור 
בקונטרס זה )ב' ניסן תש"ח( במנהגי היארצייט(:

אורח-חיים  השולחן-ערוך  בנושאי-כלי  הדעות  ראה 
ריש סימן קמ"ז.

ולפני-כן )ב'ספר המנהגים' שם(:
מו"ח אדמו"ר  כ"ק  כ"ק אדמו"ר שליט"א: רק   – ומציין 

ראיתי נזהר בזה.
בטלית  החיים  עצי  את  אחז  שהרבי  ראינו  לא  ואכן 
מלבד בשמחת-תורה ]יש-אומרים שבשנים האחרונות 
אף בשמחת-תורה לא אחז הרבי את העץ חיים בטלית[.
גרינגלאס כותב ברשימתו:  זאב הלוי  ר' מנחם  הרב 
]אדמו"ר  אד"ש  קדשים[  ]קודש  ק"ק  אשר  “לזה 
שליט"א[ אינו אוחז העץ חיים של הספר-תורה בטלית 
ששאל  טננבוים[  מענדל  מנחם  ]ר'  מרממ"ט  שמעתי 
זה וכ"ק אד"ש ענה לו שאינו יכול לעשות זה בעלייתו 
לתפלת מנחה )בש"ק או בימי התענית( לזה אינו נזהר 

בזה גם בבוקר".

קביעת שלט בחצר בית כנסת
והנה תשובה לשאלה על יסוד הנהגה בבית הכנסת 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר:
“לשאלתנו באם אפשר לקבוע שלט בחצר ביהכנ"ס 
של  ]=שלט  העתיקה  בירושלים  צדק  צמח  וביהמ"ד 
תקדים  זה  לדבר  יש   – אביו[  לעילוי-נשמת  מנדב 
)מוהריי"צ(  ]=אדמו"ר  אדמונ"ע  של  שבביהכנ"ס 
ולכן  אינטש,   14X12 בגודל  שלט  קבעו  נשמתו-עדן[ 

אפשר לעשות זאת גם כאן".
‘ימי   – אייר(  מט"ו  שאלה  )על  תשמ"ה  אייר  )י"ז 

תמימים' כרך ח' עמ' 289(

“דברים בטלים" – שאינם 
שייכים למעשה בפועל

מדברים  כאשר  שגם  הרבי  אמר  הזדמנויות  בכמה 
דברים רצויים, דברי תורה וכו' – הנה כאשר הדברים 
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נשארים בעולם הדיבור ואינם פועלים פעולתם בנוגע 
למעשה בפועל, נחשבים הם ל"דברים בטלים" )ראה 
‘התוועדויות תשמ"ב'   ;227 טו עמ'  תורת מנחם כרך 

כרך א' עמ' 490. ועוד(.
אייר  כ"ד  ה'  ביום  גם  הרבי  השמיע  הדברים  את 
כיום  אלתר,  ר"י  הגה"צ  של  ביקורו  בסיום  תשל"ז 
18 עמ'  גליון  )‘פרדס חב"ד'  האדמו"ר מגור שליט"א 
42(, ולפני כן בעת ביקור אביו זצ"ל בעל “לב שמחה" 
יום ב' ט' אלול תשל"ח )‘בצל החכמה' עמ' 64( – אז 
ייחס הרבי את הדברים להקאצקער )רמ"מ מקוצק(. 
חב"ד'  ב'פרדס  טעות-הדפוס  נפלה  לדברים  במקור 
שם ועתה הציון המדוייק: שו"ת ארץ צבי – להרא"צ 
פרומער הי"ד אב"ד קוזיגלאב – ח"ב )אה"ק תשמ"ח, 

תש"ס( סימן כה – בשם הרה"צ ר' פינחס מקוריץ.
ואולי יש להצביע על מעין מקור ברמב"ם הל' שבת 

פכ"ג הי"ח:
בשבת  להן,  צריך  שהוא  חשבונות,  לחשב  “אסור 
יכתוב.  גזרה שמא   – בין שעתיד להיות  בין שעבר,   –
לפיכך, חשבונות שאין בהן צורך – מותר לחשבן. כיצד? 
כמה סאין תבואה היה לנו בשנה פלונית, כמה דינרין 
שיחה  בכלל  שהן  באלו;  וכיוצא  בנו,  בחתונת  הוציא 

בטלה, שאין בהן צורך כלל כו'".
– כמחשב  אותן בשבת  “המחשב  ]הרמב"ם מסיים: 
בחול". ומעיר ה'מגיד משנה': “אבל אין שיחה בטלה 

ראוי' ליראי חטא"[.
תורה  בענייני  הרבי  של  חידושים  חמישה  להלן 

הלכה וגדריה:

בתורה אין ‘בדרך אגב'
גם  שבה,  הפרטים  שכל  שבתורה,  להענינים  בנוגע 
)על-דרך  אגב  בדרך  רק  שהם  בחיצוניות  כשנראים 

מקרה( הם הוראה. 
כך קובע הרבי במאמר ד"ה עשרה שיושבין תשמ"ב 

– ‘ספר המאמרים מלוקט' כרך ד' ע' פא.

גדר מצוות תפילה
)‘ספר  מוגה  תשמ"ב  שיושבין  עשרה  ד"ה  במאמר 
המאמרים  מלוקט' חלק ד' עמ' עד( הערה 16 מחדש 

הרבי חידוש גדול בגדר מצות תפילה:
המבוקש דתפילה הוא שהקב"ה ימלא את בקשתו ]= 
של המתפלל[ דהגם שגם כשיודע שלא תמולא בקשתו – 
כי עליו נאמר )ישעי' א, טו. רמב"ם הל' תשובה פ"ד ה"ז( 

“גם כי תרבו תפלה אינני שומע" – פשוט שבתפלתו מקיים 
מצות תפלה, מכל-מקום, המבוקש דתפלה הוא שהקב"ה 
ציווי וחיוב להשתדל  ימלא בקשתו. ולא עוד אלא שיש 
ברכות  הל'  אדה"ז  שו"ע  ראה  בקשתו.  ימלא  שהקב"ה 

השחר ריש סימן נב. ובכמה מקומות.

גדר חדש ב"כבוד ספרים"
מעשה ביהודי ששיגר לרבי מספר ספרים שהוציא-

לאור וביקש תשלום עבורם.
)‘אגרות קודש' כרך לב עמ'  לו הרבי  במענה כתב 

סה-סו(:
עיקר תפקיד]דנו[ כאן להוציא לאור ספרים ולא לקנות 
יודיע המגיע בעד  ספרים, אך מפני הכבוד שכבר שלח, 

הנשלח וישגרו לו.
וכו'  השולח[  ]=של  הכבוד  מפני  דאי-אפשר   )1 שכן: 

להחזירם, כולל ]2([- כבוד הספרים.
אפשר  אי  ספרים  כבוד  מפאת  אפוא:  החידוש, 

לשגרם בחזרה!

‘קולא' לנשמת הנפטר למעלה
אמרו חז"ל )עירובין מו, סע"א וש"נ(: “הלכה כדברי 
המיקל באבל", וחידש הרבי שכיוון שקולא זו היא על-

פי פסק-דין התורה, בהכרח, לומר שהנהגה זו מסייעת 
)‘המלך  וכו'(  בדינו  )להקל  למעלה  הנפטר  לנשמת 
במסיבו' כרך ב' עמ' סד; תו"מ מנחם ציון כרך ב' עמ' 

356 ואילך; 371(.
חומרה  כי  למדנו  הדברים  ממוצא  המו"ל:  הערת 

בעניינים אלו עלולה לגרום ההיפך.

“יפתח האבל תחילה" ע"י 
שהאבל ש"ץ

ועוד חידוש למדנו בעניני אבלות: על פי דין נפסק 
)מועד קטן כט,ב. רמב"ם הל' אבל פי"ג ה"ג. טושו"ע 
שעל  כלומר  תחלה",  האבל  ד"יפתח  שעו(  ר"ס  יו"ד 

האבל לפתוח בדברים כשנכנסים לנחמו.
תשמ"ח'  )‘התוועדויות  תשמ"ח  שבט  כ"ז  ב'  ביום 
כרך ב' עמ' 624( הגיע הרב משה ניישלאס לנחם את 
הרבי, ומיד עם כניסתו פתח בדברים. כשהתנצל אחר-

כך שפתח תחילה אמר לו הרבי שהפתיחה על ידו )על 
ידי הרבי( הייתה כבר בשעת התפילה! 

זהו חידוש גדול שלא מצינו לפני-כן. 



13

הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי
כ"ח בתשרי

מהרגיל  יותר  צדקה,  בנתינת  להוסיף  יש  היום 
בכל ערב-שבת קודש1.

נהגו  חב"ד  נשיאי  תרגום:  ואחד  מקרא  שניים 
לקרוא פרשה אחת או שתיים )'ראשון', 'שני'( ביום 
אחר  שישי  ביום  שישי.  ליום  אור  בלילה  חמישי 
חצות2.  היו מתחילים שוב מההתחלה, ו'מעבירים' 
לפני  בבוקר  בשבת  ההפטרה.  עם  הסדרה  כל  את 
נזהרים  מ'שביעי'.  שוב  'מעבירים'  היו  התפילה, 
קריאת  באמצע  להפסיק  שלא  לכתחילה(  )עכ"פ 

שמו"ת3.

שבת-קודש פרשת בראשית
כ"ט בתשרי, מברכים-החודש וערב-

ראש-חודש מרחשוון

מען  ווי  "אזוי  נשיאינו4:  רבותינו  פתגם  ידוע   *
שטעלט זיך שבת בראשית, ַאזוי גייט ַא גַאנץ יָאר" 
נמשכת  כך  בראשית,  בשבת  שמתייצבים  ]=כפי 

השנה כולה[.
קידוש: למנהגנו, נזהרים גם בארה"ק שלא לקדש 

בליל שבת ב"שעה השביעית"5.

יום השבת  גם בעד  כפול,  ‘משנה' סכום  בו  כל עש"ק, שנותנים  בנוסף על   )1
משום  במיוחד,  להוסיף  יש  הפעם  סא(,  סי'  צדקה'  ב'שערי  הנלקט  )ראה 
ש"בערב-ראש-חודש מוסיפים בנתינת צדקה" )התוועדויות תשמ"ו ח"ג ס"ע 
שטרות-כסף  ז"ל  גרונר  הרב  ע"י  ער"ח  מדי  נותן  היה  שהרבי  מספרים   .)593

)כנראה: $100 בכל פעם( לצדקה, לגבאי ביהכ"נ )הרב פינסון ז"ל(.
בין הדעות  “בנוגע לפועל"  ובאג"ק סוף כרך ח"י הביא הרבי שזו ההכרעה   )2
השונות אודות הזמן המועדף לקריאת שמו"ת שהובאו בשו"ע אדה"ז סי' רפה 

ס"ו )אחר חצות או אחרי תפילת שחרית(, עיי"ש.
3( שו"ע אדה"ז סי' רפה ס"ו. ‘התקשרות' גיליון תסז עמ' 20. 

וב'אוצר מנהגי חב"ד' ר"ע ת' מוכיח  וש"נ.   ,556 כ, עמ'  4( לקוטי-שיחות, כרך 
מלקוטי-שיחות, כרך י, עמ' 190, שגם מוצאי-שבת בכלל זה. )עוד בקשר לשבת 

בראשית: סה"ש תש"ד עמ' 44. ‘התוועדויות' תשנ"ב ח"א עמ' 188(.
)בשעון החורף(. ראה שו"ע   18:41 17:41 עד השעה  דהיינו בת"א מהשעה   )5
אדמוה"ז סי' רעא ס"ג. ‘קיצור הלכות' שם ס"ז ובהערות. שערי הל' ומנהג או"ח 

ח"א סי' קמא. ‘התקשרות' גיליון שעט עמ' 16.

לבית-הכנסת  אנ"ש  יתקבצו  בבוקר6  השכם 
כל  אמירת  אחרי  בציבור7.  התהילים  כל  לאמירת 
התהילים יאמר מי שאין לו הורים קדיש יתום. ואם 
אחר  קדיש  יאמרו   – אבל  או  יארצייט   – חיוב  יש 
כל ספר, ויאמרו תחילה )לפחות – יאמרנו האומר 
אחרי- זה.  ספר  שאחרי  רצון'  ה'יהי  את  קדיש8( 
מובן  שיהיה  חסידות  של  מאמר  כשעה9  ילמדו  כן 

לכולם, ואחר-כך התפילה10.
לאיזה  שייך  אינו  האמור,  תהילים  אמירת  "דבר 
נוסח... ומצד אהבת-ישראל... עלינו להשתדל בכל 
הבתי-כנסיות  בכל  יוקבע  אשר  השתדלות11,  מיני 

30(, והמאחר  6( אמירת תהילים אינה דוחה תפילה בציבור )קובץ רז"ש עמ' 
‘היכל מנחם' ח"ג עמ' רסו: אחר מנחה, ואם לאו  – ישלימנה בהקדם )בספר 
ג עמ' תקעח. מאידך,  כרך  וראה אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ,  א'.  ביום   –
התהילים  כל  את  לסיים  מספיקים  שאינם  לאלה  ביחידות,  שונים  מענות  היו 
בשבת מברכים: בס' ‘דעם רבינ'ס קינדער' עמ' תלד, וכן בס' ‘דיני ומנהגי ראש-

חודש – חב"ד' עמ' ז הערה 26 בד"ה ושמעתי. ואולי כל אלו הן הוראות פרטית 
במצב מיוחד(.

עוסקים  שהם  שמכיוון  שחושבים  חב"ד'  כ'שפיץ  ולא  התקנה,  היתה  “כך   )7
בחסידות – אינם צריכים לבוא לאמירת תהילים, כי בזמן שהוא עוסק בלימוד 
החסידות או שהוא “מייחד ייחודים" או שהוא בעצמו אינו יודע מה הוא עושה, 
ממילא אומר הוא תהילים בפני-עצמו “מורם מעם"; לא כך היתה התקנה, אלא 
צריך לומר תהילים בציבור דווקא, יחד עם כל ישראל. שבהמשך לזה היא גם 
הוא  הרי  ההתוועדות  שעניין  התפילה,  התוועדות שלאחר   – השנייה  התקנה 
מיוסד על אהבת ישראל... שבזמן ההתוועדות אומרים ‘לחיים' ומברכים איש 
בס'  גם  נדפס  תשכ"א(.  א,  התוועדות  בראשית,  שבת  )משיחת  רעהו..."  את 

“דעם רבי'נס קינדער" עמ' תלב(.
8( הרבי לא נהג לומר ‘יהי רצון' אחר אמירת כל ספר שבתהילים )י"א שאמרו 
כל  כולל  כי  ואז צריך לומר זאת כמובן בלשון רבים,  פ"א בסוף כל התהילים. 
כל  על  קדיש  אמירת  יותר  ליישב  כדי  רק  אמירתו  הציע  כאן  וגם  הספרים(, 
נאמר. את אמירת הפסוקים הנדפסים בספר  אינו  זאת  ומשמע שללא  ספר, 
התהילים לאומרם לפני ואחרי אמירת תהילים לא גרס הרבי כלל )ראה צילום 
כי"ק בשבועון ‘כפר חב"ד' גיליון 789 עמ' 11, ומשם ל'התקשרות' גיליונות תמה, 

תפד ולשערי הל' ומנהג ח"ה סי' יג(.
9( “בכנופיא בבית-הכנסת דווקא" )בכל שבת( – אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

ח"א עמ' רפא.
10( כל הענין – ספר המנהגים עמ' 30.

העלו  תשי"ח  כסלו  חודש  בראשית  כנראה  שהתקיימה  צא"ח  באסיפת   )11
סברא לנהל תעמולה מורחבת אודות אמירת תהלים כפי שנחלק לימי החודש, 
אך הרבי העלה חשש שעיסוק גדול בזה באותה שעה יפריע לפעילות הקבועה 
והעיקרית, ולכן ענה: “לעת-עתה לא לחשוב על-דבר פעולות חדשות בממדים 
רחבים". אבל יחד עם זה הורה: “מובן ופשוט שכל הנ"ל הוא בהנוגע לעבודה 
מיוחדה בהחדרת תקנה זו, אבל פשיטא שבכל הזדמנות יש להזכיר ולעורר על-

דבר תקנה זו וכן אודות השיעור דחומש ותניא" )ההדגשה שלי - אג"ק כרך טז 
עמ' קכט(. כן עורר הרבי בהזדמנות אחרת באמצעות המזכירות את יו"ר צא"ח 
בשעתו הרה"ח ר' ישראל לייבוב ע"ה “לעורר על כך ]שתקנת אמירת תהילים 
בכל יום שייכת לכל יהודי[, ולהשתדל שבבתי-כנסת רבים ככל האפשר תונהג 

תקנה זו" )ספר ‘צעירי-אגודת-חב"ד' עמ' 193(.

לוח השבוע

להערות ומראי המקומות במלואם - ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף-שמחה גינזבורג
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באיזה נוסח שיהיה"12.
חיינו,  בבית  הבעל-קורא  העולים:  בין  ההפסקות 
הרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן ע"ה, קרא כנדפס בחומש 
תובל-קין  "ואחות  מסיים:  החמישי   - תמימה'  'תורה 
)ה,כה(.  "לקח אותו אלוקים"  והשישי:  )ד,כב(;  נעמה" 

הפטרה: "מחר חודש".
נכון לדעת זמן המולד לפני ברכת החודש13. המולד: 
ליל ש"ק בשעה 3:23. מברכים החודש מרחשוון14: ביום 

הראשון וביום השני. אין אומרים "אב הרחמים"15.
 – ההתוועדות  התוועדות.  יום  היא  מברכים  שבת 
בבית-הכנסת16. זמנה – בהתאם לתנאי המקום10. בדרך 
עם  בביתם  להמשיכה  שיוכלו  באופן  לסדרה  יש  כלל, 
לעצמן  התוועדות  יסדרו  והבנות  הנשים  בני-הבית. 

בשבת, או במוצאי שבת17.
להתוועד  נוהגים  החסידים  היו  בראשית  בשבת 

'בחילא יתיר'18.
בהתוועדות שבת בראשית תשי"ז ציווה כ"ק אדמו"ר 
שנה,  כבכל  למכור,  בית-הכנסת,  לגבאי  דורנו  נשיא 
בשנים  וגלילה.  הגבהה  השנה,  כל  של  ה'עליות'  את 
עד  נוספות,  מצוות  למכור  נהגו  יותר  מאוחרות 
שבשנים האחרונות נמכרו, בין השאר: הוצאת הספר-
תורה והכנסתו; עליות 'חזק'; 'נר למאור'; 'יין לקידוש' 

)=הוצאות ההתוועדויות של הרבי(19.
בתפילת מנחה אין אומרים "צדקתך".

במוצאי שבת בראשית מכריזים שוב20: "ויעקב הלך 
לדרכו"21.

12( כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע - אג"ק ח"ב עמ' תקכד. קובץ מכתבים שבסו"ס תהלים 
192. וכן באג"ק של הרבי כרך ה עמ' לג. ובשיחת ש"פ פקודי  יוסף יצחק עמ'  אהל 
תשכ"ז )הובא גם בס' ‘דעם רבינ'ס קינדער' שם, תרגום מאידיש(: “כשיבוא משיח, לא 
יידע שום ‘קונצים' אלא ידרוש “אלה פקודי המשכן"... - כתוב )וא"ו בחולם( בפתק: על 

כמה יהודים פעלת שיגיעו לומר את כל התהילים בשבת מברכים?".
13( סידור אדמוה"ז. ולכן נהגו להכריז זאת באותה שעה ברבים, ראה ליקוטי מהרי"ח 
)בראש ח"ג, בהשמטות לח"ב פח,ב(, ושערי-רחמים על השערי-אפרים שער י ס"ק 
מז. הש"ץ עומד, זכר לקידוש החודש, שבו ראש בי"ד עומד ואומר ‘מקודש' וכל העם 
עונין אחריו )מג"א סי' תיז ס"ק א(, והציבור עומדים אגב חביבותא )שערי-רחמים שם 
ס"ק מג, אבל לא מן הדין, אף שהמנהג ]כמ"ש בקצות השלחן סי' פג בבדה"ש ס"ק 
י, משערי אפרים שם סל"ו[ שהש"ץ אוחז אז ס"ת בידו, ראה משנה-ברורה סי' קמו 

בשער-הציון ס"ק יח(.
14( כן הוא האיות - “מרחשון" תיבה אחת, כנפסק בשו"ע אה"ע סי' קכו ס"ז בהג"ה 
ונו"כ )וכן הוא ברוב מכתבי רבותינו נשיאינו מחודש זה, ולא כמופיע בלוח כולל-חב"ד 
ובלוח  החודש,  בברכת  ה'  ותהלת  תורה-אור  בסידורי  המופיע  ו'חשון'  “מר-חשון". 
היום יום וכדומה במשך החודש - אינו אלא קיצור(. הוא"ו הנוספת כאן בפנים – היא 

כמובן רק מפני הכתיב המלא, להקלה על הקורא ותו לא.
15( סידור אדמוה"ז.

16( היום-יום, ל' בניסן.
17( לקוטי-שיחות, כרך טז, עמ' 523.

18( ספר-השיחות תש"ה, עמ' 64.
רק  סט"ז  שו  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע  שנפסק  )אף  שצו.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  ‘אוצר   )19
ש"אפשר ליישב המנהג בדוחק" לעשות ‘מכירה פומבית' בשבת, עיי"ש. וראה המובא 
בכף החיים שם ס"ק מב(. ובסה"ש תש"נ ח"א עמ' 83 נתבארה שייכות העניין לשבת 

בראשית דווקא.
20( לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 269.

תעופה  משדה  מטוס  בכל  או  מקום,  מכל  אל-על  במטוסי  המראה  לעניין   )21

יום ראשון
ל' בתשרי, א' דראש-חודש מרחשון

בכל יום שיש בו מוסף, אין האבל יורד לפני התיבה, 
בתפילת  אומרים  ומנחה22.  ערבית  בתפילות  לא  גם 
ויבוא" גם אם מתפללים ערבית מבעוד  ערבית "יעלה 

יום23.
בליל ראש-חודש אין מפסיקין להכריז "יעלה ויבוא" 
לפני שמונה-עשרה24 בדיבור, אבל טופחים על השולחן 

וכדומה כדי להזכיר זאת25.
אינו  ערבית,  בתפילת  ויבוא"  "יעלה  לומר  שכח 
חוזר. בשחרית ובמנחה – אם נזכר )או הסתפק( לאחר 
אמירת "ה'" של "המחזיר שכינתו לציון", יסיים "למדני 
אם  "ותחזינה".  וימשיך  ויבוא"  "יעלה  יאמר  חוקיך"26, 
לפני  שם,  ויבוא"  "יעלה  יאמר  הברכה,  את  סיים  כבר 
"מודים". אם כבר התחיל "מודים" ועד סיום יהיו לרצון 
יהיו לרצון  סיום  נזכר לאחר  חוזר ל"רצה". אם  השני, 

בארה"ק, במוצאי ש"ק -  ראה ‘כפר חב"ד' גיליון 398 עמ' 31, ושם באריכות לפני ג' 
תמוז ה'תשס"ו, שהרבי עורר את הרה"ח ר' אברהם שי' סלמון מראשון-לציון שיש 
‘שאלה' בזה, ומתברר שלמרות שהרבי דיבר, כדרכו, על ‘שאלה' ולא על איסור ממש, 
הרי בפועל הסביר זאת לעיתונאי מר יצחק שי' הילדסהיימר באריכות עד שעיכבו 
כך, בארה"ק על אחת כמה  בניו-יורק  ואם  והפסיד את הטיסה במוצש"ק, בשעתו. 
וכמה. ומתברר שבפועל מכינים פעמים רבות את המטוסים בש"ק כשיש להם צורך 
בכך. הכנה רגילה של מטוס נמשכת כשלוש שעות, וניתן היה לחשוב שלא לאסור 
ביהודי יותר מאשר בגוי “בכדי שיעשו" )ראה קצות השלחן סי' קכד בבדי-השלחן ס"ק 
ה בשם שו"ת כתב סופר או"ח סי' נ, ובפסקי תשובות סי' שיח אותיות ב-ג(, אבל הרבי 
דיבר גם על טיסות שהיו בשעות מאוחרות יותר, וכנראה יש לאסור כל הלילה, אולי 
מפני שבפועל מחללים שבת בשבילנו ויש למנוע זאת, גם אם אין בטיסה זו איסור 

מצידנו משורת הדין. ועצ"ע.
22( ספר-המנהגים עמ' 36.

‘דיני ומנהגי ראש חודש-חב"ד' פ"ז  23( שו"ע אדמוה"ז סי' קח סי"ג. וראה בארוכה 
הערה 2, וש"נ.

24( סידור אדמוה"ז.
25( ‘דיני ומנהגי ר"ח – חב"ד' פ"ז הערה 4, שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו המתין לזה כדי 

לפסוע לאחוריו לפני תפילת שמונה-עשרה.
 - עכ"פ  תשכ"ה  שנת  )עד  לזה  המתין  לא  והרבי  השולחן,  על  טפחו  לא  ב'  בליל 
טופחים  היו  חיינו  בבית  עיי"ש שבשנים האחרונות   ,20 עמ'  קיח  גיליון  ‘התקשרות' 
בקביעות גם בליל ב', אבל לא ידוע אם הרבי המתין לזה(. ועכ"פ מפני ירידת הדורות 
והתגברות השכחה, לכאורה יש מקום לטפוח גם ביום השני, ואף בשחרית ובמנחה 
האי  וכולי  רם,  בקול  ויבוא'  ‘יעלה  התיבות  את  וכדומה  הגבאים  אחד  שיאמר  רצוי 
ואולי. וראה הגהות מהרש"ל לטור סי' רלז ומטה משה סי' תקיט שאצלם לא נהגו 
להכריז יעו"י, אלא הש"ץ או השמש היה מתחיל להתפלל בלחש מוקדם לפני הציבור, 
וכשהיה מגיע ליעו"י היה אומר זאת בקול רם. וראה מנהגי מהרי"ל הל' ר"ח )עמ' ה(, 
שבליל שני דר"ח היו מכריזים “ראש חודש". ומציינים למנהגים דק"ק וורמיישא לר' 

יוזפא שמש סי' סב, ולספר ‘דברי קהלת' עמ' 63, 78.
26( משמעות הדברים היא, שגם אם נזכר בסיום ברכת ‘מודים' או ‘שים שלום' אחרי 
דין  מקור  לבטלה.  ברכה  על  עדיף  זה  ‘הפסק'  כי  חוקיך',  ‘למדני  מסיים  ה',  שאמר 
זה בריטב"א )תענית ג,ב ד"ה ושמעתי( שהובא להלכה ע"י החיד"א, שערי-תשובה, 
משנה-ברורה ועוד, כמצויין בכף-החיים סי' קיד ס"ק כח. הפמ"ג )משבצות סוף ס"ק 
י( שכותב אחרת - לא ראהו, ולכן, ככלל, אין לפסוק כמותו בזה )ראה סידור אדמוה"ז 
יו"ד סו"ס רמ"ב אות ח(. בשו"ת אגרות-משה או"ח  בראש הל' מכירת חמץ, מש"ך 
ח"ד סי' צג דחה דברי הריטב"א מסברא, אך בשו"ת יחווה-דעת ח"ה סו"ס מט שלל 
את דבריו, עיי"ש. בקצות-השולחן סי' כא בבדי-השולחן ס"ק יב וסי' מז בבדי-השולחן 
ס"ק ז האריך בענין זה, אבל משנה אחרונה שלו בלוח כולל-חב"ד ליל א' דחוהמ"ס 
מביא  בהערה,   228 עמ'  שבח-המועדים  בס'  מאידך,  ויבוא.  יעלה  לעניין  כן  לנהוג 
)יש לזכור שאדה"ז, ורבים בזמנו  בשם הגרז"ש דבורקין ע"ה שלא לומר זאת, וצ"ע 
וש"גדלותו  האמורים,  הריטב"א  דברי  את  עדיין  ראו  לא  כנראה  הנ"ל,  הפרמ"ג  כמו 
]=בעניננו: של הריטב"א[ בתור פוסק – נתקבלה עד כדי כך שאין ספק כלל שהפסק-

דין שלו היה מתקבל" כלשון הרבי בנדון כזה בסה"ש תשמ"ז וכו' דלהלן הערה 29(.
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השני – חוזר לראש התפילה ואינו אומר "אדנ-י שפתי 
הש"ץ  לחזרת  התיבה  לפני  לרדת  ורשאי  תפתח"27. 
אינו  מוסף,  תפילת  אחרי  נזכר  אם  אבל  זה.  במקום 
"הטוב  ברכת  לפני  נזכר  אם  המזון,  בברכת  חוזר28. 
והמטיב", אפילו בלילה, יאמר כנוסח שבסידור, ואם 

נזכר אחר-כך – אינו חוזר29.
גם  וסוף  תחילה  בהלל  מברך  היחיד  אשר  נוהגים 

בימים שאין גומרים בהם את ההלל30.
את  אבל  מוסף,  קודם  מניחים  התפילין  כל  את 

השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה23.
רם31.  בקול  ולא  לעצמו,  לציון  ובא  מסיים  הש"ץ 
מכיוון שיש הפסק גדול בין הכנסת ספר-התורה לבין 

בבדי- קצות-השולחן  )וע"ע  הנ"ל.  הריטב"א  בשם  שם  וכו'  שערי-תשובה   )27
השולחן סו"ס עח(.

משו"ת  ג  ס"ק  שם  ממג"א  הם  אדה"ז  )דברי  ס"ג.  קכו  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   )28
הרמ"ע מפאנו סי' כה, מאידך בשו"ת הרשב"א ]שאותה לא ראו אדה"ז ומקורותיו[ 
שהובאה בשיורי ברכה ובמשנ"ב ר"ס תכב, פסק דיחיד לעולם חוזר אפילו התפלל 
מוסף. והנה בשיחת יום אדר"ח אלול תשמ"ב )בלתי מוגה - ‘התוועדויות' תשמ"ב 
ח"ד עמ' 2119, שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סי' עא( פסק הרבי במקרה שהאחרונים 
לא ראו את דברי הראשונים שפסקו אחרת מהם, שיש לנהוג אפילו לקולא כדברי 
הראשונים ואין להחמיר כדברי האחרונים )וזאת ע"פ פסיקת אדמו"ר הזקן ביו"ד 
בשיחה  אך  עיי"ש(.  והט"ז,  הרמ"א הש"ך  נגד  להרמב"ן,  נדה  כהל'  סי"ג  סי' קפט 
‘ע"ד המהדורות דספר היד להרמב"ם' )מהתוועדויות ט"ו תמוז תשמ"ו ויו"ד שבט 
תשמ"ז  וב'התוועדויות'   310 עמ'  ח"א  תשמ"ז  בסה"ש  ונדפסה  הוגהה  תשמ"ז, 
“סברתם  בזה:  וציין שם  94( מביא הרבי סיכום דעות הפוסקים שראה  ח"ד עמ' 
שמצד  שם  שמבאר  ]כפי  ונתפשט  שנתפרסם  הפס"ד  לשנות  שאין   - הראשונה 
“ועמהם בדבר המשפט" אין לומר שפס"ד הלכה למעשה שנתפשט בכל תפוצות 
ישראל היה טעות ח"ו[, אא"כ )א( נתפרסם פס"ד אחר דפוסק שהוא בערך או יותר 
מגדלות הפוסקים שפסקו הפס"ד שלפנ"ז )כמו בדברי רבינו הזקן הנ"ל(, )ב( רק 
לנהוג  ולכן  להחמיר,  וכיו"ב – עלינו  בספיקא דאורייתא, להוציא ממון מחזקתו 
כמותו, וכמפורש בדברי אדה"ז הנ"ל )ועד"ז בכמה מהספרים הנ"ל( “אין לסמוך 
להקל למעשה", עכלה"ק. ולכאורה גם לפי שיחה זאת באות )א(, הרי בענייננו, ע"ד 
הפסק הנ"ל ביו"ד, תשובת הרשב"א מכריעה כנגד הרמ"ע מפאנו והמג"א שהביאו. 

וצ"ע למעשה(.
29( שו"ע אדמוה"ז סי' קפח ס"י.

30( ספר-המנהגים שם, וראה אג"ק חלק טז עמ' פד. כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע 
נהג לברך בעצמו על הלל דר"ח גם כשהתפלל בציבור. ואמנם הוא ציין זאת כמנהג 
דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  ‘רשימות'   – עד"ז  לספר  שלא  וציווה  בלבד,  הרב  בית 
20; ‘רשימות היומן' עמ'  רי, וש"נ. אך בהתוועדות שבת מברכים  חוברת ח, ס"ע 
סיפר  מוגה(,  בלתי   ,322 ס"ע  ח"ד  תשמ"א  )שיחות-קודש  תשמ"א  מנ"א  החודש 
זאת הרבי ברבים, כ'מנהג חסידים' - ‘אריינכאפן' ולומר את הברכה בעצמו בחשאי 
)והרי גילוי המנהגים לרבים ע"י הרבי כמוהו כהוראה לרבים בזה, כמ"ש בשיחה 

הנדפסת בראש ס' המנהגים(.
ב'התקשרות'  המסקנא  ראה  וחוהמ"פ,  בר"ח  בהלל  אמן  לעניית  הפסקה  לעניין 
גיליון תמא ובס' הפסק בתפילה ספ"ד ובמילואים שם, שלפי אדמוה"ז כנראה אין 

לענות יותר מאשר בברכות ק"ש )דלא כמ"ש כמה מלקטים ובגיליון שלח(, וש"נ.
31( כי אז יצטרך לומר מייד את הקדיש, ולא כנהוג להסמיכו )גם( לתפילת מוסף 

)וכפי שהורה פעם הרבי, וראה נימוקי או"ח סי' נה(.

הקדיש, ומניחים בינתיים תפילין דרבנו-תם וקוראים 
קריאת-שמע וכו', על-כן צריך לומר ]ולפחות לסיים 
שלפני  הקדיש  אמירת  לפני  מזמור  איזה  בקול32[ 

מוסף33.
מנהג עתיק ללמוד בכל ראש-חודש פסוק אחד עם 
פירוש רש"י, ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מפרק 
אם  )לדוגמה,  חייו  שנות  למספר  המתאים  התהילים 
פחות  מכיל  ואם הפרק  י"ד(,  פרק  אומר  י"ג  בן  הוא 
ללמוד  חוזרים  העיבור,  בשנת  וכן  פסוקים,  מי"ב 
השנה;  חודשי  כמספר  שיעלה  עד  שוב  הפרק  את 
ואם הפרק מרובה בפסוקים, לומדים שניים או יותר 

פסוקים בכל ראש-חודש23.

יום שני
א' במרחשון, ב' דראש-חודש

מוצאי- בערבית  ונזכר  במנחה,  ויבוא  יעלה  שכח 
ראש-חודש – לאחר 'שמונה עשרה' של ערבית יאמר 
עשרה'  'שמונה  שוב  יתפלל  ואחר-כך  מזמור,  איזה 
לתשלומי מנחה, וזאת בתורת נדבה דווקא )ואין צריך 

לחדש בה דבר, כיוון שמתפלל אותה מפני ספק(34.

יום שישי
ה' במרחשוון

סכום   – 'משנה'  לצדקה  נותנים  בערב-שבת-קודש 
כפול, גם בשביל יום השבת35.

32( ע"פ ספר-המנהגים עמ' 6, ד"ה כ"ק אדמו"ר.
33( כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, ‘ספר המאמרים - ליקוט' ח"ב עמ' שטז. כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו, אג"ק ח"כ עמ' רפג.
34( לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' קט סעיף יז, ועיי"ש בסעיף ה.

35( ראה הנלקט ב'שערי צדקה' סי' סא.
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    כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מייסד את ישיבת "תורת אמת" בחברון 
תלמידים  ואתו  הבלין,  זלמן  שלמה  הרב  המשפיע  את  ושולח 
מישיבת תומכי תמימים שבליובאוויטש. התלמידים השלוחים היו: 
אלטר שימחוביץ, הלל פריוטקין, צבי הירש קצב, יחזקאל פייגין, 

נחמן מנחם קרסיק, אברהם אלי' אשערוב וישראל זלמן אסנאס. 
בקיץ תרע"ד, כשהחלה מלחמת עולם הראשונה, גירשו השלטונות 
הטורקים מארץ ישראל את כל אזרחי רוסיה, וכולם נאלצו לעזוב 

את חברון ולחזור לליובאוויטש.
)ימי חב"ד ע' 35(

    כ"ק אדמו"ר אמר בשיחה:
ידי מייסד הישיבה  ניתן על   – - "תורת אמת"  "שמה של הישיבה 
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע. ובודאי ששם זה – "שמו אשר יקראו לו 
בלשון הקודש" – מורה ומבטא את תוכנה של הישיבה, והלומדים 
שענין  היינו,  אמת",  ד"תורת  באופן  תהיה  הנהגתם  שכללות  בה, 
"בריח  נעשה   – יחד  גם  התורה  ופנימיות  דתורה  נגלה   – התורה 
מציאותם  בכל  שחודר  הקצה",  אל  הקצה  מן  המבריח  התיכון 
 – הזולת  על  לפעולתם  בנוגע  והן  לעצמם,  בנוגע  הן  וישותם, 

בהיותם "נרות להאיר". 
)תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ה ח"ג ע' 1551( 

יום פטירת הרה"ק ר' אברהם 
שניאורסון

אברהם  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
שניאורסאהן בן הרה"ק ר' ישראל נח – 
מהרי"ן מניעז'ין )בן הצ"צ( חותנו של 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ומנוחתו כבוד 

בעיר קישינוב שבמולדבה.
היה  מפורסם  אברהם  ר'  הרה"ק 
וענוותנותו  חסידותו  בצדקותו, 
אביו  של  פטירתו  לאחר  המופלאה. 
אביו,  חסידי  בו  הפצירו  מהרי"ן, 
שיבוא לישב על כסאו בניעז'ין. אולם 
עצמו  על  לקבל  סירב  אברהם  רבי 
בקישינוב,  נשאר  הוא  הנשיאות.  את 
ולפרנסתו עסק במסחר. גם אז המשיך 
ועבודה  כימים בתורה  לילות  לעשות 

עד יומו האחרון. 

תרח"צתער"ב

עת לדעת

 ל'
תשרי

ב' 
חשון

מאת על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

יום פטירת ר' יעקב מרדכי בעזפאלוב - הרב בפולטבה

יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' יעקב מרדכי בעזפאלוב. היה מחסידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש וכ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב, ומהשלשה שקבלו "סמיכה" מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. במשך יותר משלשים שנה שימש כרבה 

של העיר פולטבה שבאוקראינה.
לפני שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב קיבל את הנשיאות, הוא היה חברו ורעו, והיו לומדים בחברותא. 

)ימי חב"ד ע' 30(

עם פטירתו כתב עליו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב:
אהבתי אהבת איתן את כבוד ידידי עוז הרה"ח מוה"ר יעקב מרדכי ז"ל . . אתאפק לא אוכל, עיני יורדה 
מים על הלקח מאתנו נפש יקרה זכה ותמימה, מאנה להנחם נפשי על אוהב דבק ידיד נפש אשר ניטל 

מאתי והמות הפריד בינינו, צדיק ה' בכל דרכיו תנצב"ה. 
)אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ב ע' תתיב(

תרע"ו
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ההסבר היחידי 
שהגאולה טרם באה 

החיוב על כל אחד - אנשים נשים וטף - להשתדל למצוא עוד יהודים 
ולקרבם לתורה ומצוות, ובפרט שזהו הביאור היחידי מדוע מתעכבת 

הגאולה. כמה יהודים קירבת בשבועות ובימים האחרונים?

יום שישי כ"ח תשרי, ערב שבת בראשית
הקהל,  להפתעת  הרבי,  החל  מנחה  תפילת  אחר 

באמירת שיחה קצרה שארכה כ-10 דקות.
הראשון  אדם  בריאת  על  הרבי  התעכב  בשיחה 
לכל  שייך  זה  עניין  לבריאה.  השישי  ביום  שהייתה 
הראשון.  אדם  שם  על  נקרא  אחד  שכל  משום  אחד, 
לעליון",  "אדמה  מלשון  הוא  "אדם"  מכך:  וההוראה 
ורק  מהעליון  למטה  היא  האדם  עבודת  ובתחילה, 
להגיע  מסוגל  הוא  מכן  לאחר  אך  לעליון",  "אדמה 
"אדמה   – מהעליון  למעלה  תהיה  שעבודתו  כך  לידי 

לעליון", למעליותא.
לאנשים  כשסיים החל בחלוקת שטר אחד לצדקה 

נשים וטף.

כ"ט תשרי, יום שבת קודש
הרבי נכנס לאמירת תהלים בשעה 8:45 לערך ועמד 

כל משך זמן אמירת התהלים.
בשעה 13:30 נכנס הרבי להתוועדות. אחרי שקידש 
שר הקהל "דידן נצח" והרבי עודד מידי פעם בתנועות 

ראשו להגברת השירה.
שארכה  הראשונה  השיחה  באמירת  החל  אחר-כך 

קרוב לשעה.

שיחה א'
א( בראשית:  שבת  של  העניינים  שני  על  התעכב 
שהיא הסיום והסך הכל של השבוע האחרון. ב( שעל 
ידי זה היא מברכת את כל השבוע והחודש הבא. ולכן 
ברמב"ם  נחלות  הלכות  סיום  על  להתעכב  הראוי  מן 

וספר 'קנין' בכלל, אותו סיימו ביום חמישי האחרון.
בהמשך השיחה, ביאר בהרחבה את ההלכה ברמב"ם 

שהוא  כפי  שהקב"ה   - קצוות  שני  בה  שמודגשים 
למעלה מכל העניינים, ויחד עם זה יורד ופועל למטה. 
זהו גם התוכן של פרשת בראשית, שגם בה מודגשים 
שני הקצוות הנ"ל, שהקב"ה כפי שהוא למעלה מכל 
יורד  יתברך,  ומהותו  עצמותו  מציאות,  של  גדר 
ומהווה את כל הנבראים, ועל ידי עבודתם של ישראל 
הבריאה  בכל  חידוש  נעשה  התורה  ידי  על  ובפרט 

כולה, שיהיה "שמים חדשים וארץ חדשה".

שיחה ב'
והעולם,  האדם  בריאת  על  בתורה  קורין  זו  בשבת 
וזה מתאים לפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"אזוי ווי מען 
שטעלט זיך ַאוועק שבת בראשית, אזוי גייט עס ַאגַאנץ 
יָאר". כלומר, שבשבת בראשית "מוכרים את המצוות" 
)את ענייני בית הכנסת – עליה לתורה, נר למאור, יין 
לקידוש ולהבדלה וכו'( לכל השנה כולה, ומכירה זו 
נעשית על ידי גבאי בית הכנסת, שגבאי ראשי תיבות 

"אנא בכח גדולת ימינך".
 והעיקר שכל זה יהיה מתוך זריזות, ושיקבלו הרבה 
וקיבלו  ועבודתם  מעשיהם  ידי  על  שזכו  מאלו  ממון 
הרבה ממון מהקב"ה על מנת לתת חלק לצדקה. ויהי 
רצון שעוד קודם לזה יבוא משיח צדקינו, כך שהמשך 

ההכרזות והמכירות יהיה בארץ הקודש.
חבוש  את המצוות כשהוא  פינסון מכר  ר"י  הגבאי 
שטריימל כנהוג מידי שנה, ואמר 'ווָארט' מהבעש"ט. 
במשך ההכרזה ענה הרבי לקהל 'לחיים'. אח"כ ניגש 
בידו  לו  נתן  וכשסיים, הרבי  ודיבר עם הרבי,  הגבאי 

הק' מספר חתיכות מהמזונות.
בקבוקי  את  שהגישו  שֵאלו  הרבי  אמר  מכן  לאחר 
המשקה יעלו ויסבירו את פרטי הדברים, והעיקר שזה

תש"נ / יומן מ'בית חיינו'
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ג' 
חשון

יום פטירת הרה"ק מהרי"ל מקאפוסט

יום פטירתו של הרה"ק יהודה ליב  -  מהרי"ל מקאפוסט – בנו השני של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, בליל עש"ק 
בשעה 2:30 לפנות בוקר, ומנוחתו כבוד בעיר קאפוסט. בן חמישים ושש שנים היה, כאשר עברה רק כמחצית שנה 

מאז הסתלקותו של אביו הצ"צ. 
מסופר כי לעת ערב קרא קריאת-שמע בניגון אבי-סבו כ"ק אדמו"ר הזקן בדביקות נפלאה. בהמשך הלילה היו 
שפתיו מרחשים פסוקים: ברוך שם גו' וידעת היום וגו'. ואחר כך העביר ידו על מצחו ואמר בדביקות "אחת שאלתי 

וגו' לבקר בהיכלו". ופסק מלדבר ויצאה נשמתו ושבק חיים לכל חי.
זקנו כ"ק אדמו"ר האמצעי כינה את המהרי"ל מקאפוסט "הסטענדר שלי", כי היה נשען עליו כשהיה אומר חסידות. 
)סה"ש תורת שלום ע' 244(

תרכ"ז

חי
נצ

ע 
רג

ה'מצוות'  זכויות  נמכרו  במהלכו  המצוות',  'מכירת  מעמד  ב-770  נערך  בראשית'  'שבת  בכל  תשי"ז  שנת  מאז 
- העליות והכיבודים החשובים לאורך השנה בחצר הרבי. במהלך המכירה חבש הגבאי הממונה על המכירה 

'שטריימל', אמר 'לחיים' ופתח בדבר תורה קצר על-פי הוראתו של הרבי.

הרבי עצמו ביאר את הטעם למנהגים אלו: "רשות הדיבור לגבאים שיסדרו את מכירת המצוות, לאחרי אמירת 
דבר  איד'...  שטריימל  'ַא  נעשה  ידי-זה  שעל  'שטריימל',  עם   – כנהוג   – זה  וכל  'דבר-תורה',  ואמירת  'לחיים' 
המדגיש שהוא למעלה מעניני חול, ומה שמתעסק ב'מכירת' המצוות, הרי זה רק מפני שמדובר אודות 'צרכי 
)ספר  ל"גבאות"  המינוי  של  והחשיבות  המעלה  "להדגיש  כדי  וכן   ,)339 ע'  ח"א  תשמ"ח  )התוועדויות  ציבור' 

השיחות תש"נ עמוד 85. וראה בהרחבה ביומן(.

התמונה שלפנינו היא מהתוועדות מוצאי שבת קודש פרשת בראשית תש"מ. בעקבות מאורעות שמיני עצרת 
תשל"ח התוועד הרבי בשנים אלו במוצאי שבת. נושא דברים, חבוש בשטריימל, הגבאי ר' יהושע פינסון ז"ל. 

jem id/123049
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היעוד  שיקויים  ועד  העניינים  בכל  עליה  יפעול 
)בשם רבנו הזקן( שהארץ תהא "כולה משקה".

לאביו  ההקפות  בניגון  החל  מיד  השיחה  בסיום 
זצ"ל, ואח"כ החל בחלוקת בקבוקי המשקה, כשלפני 
בסיום  ומכוסו לבקבוק.  לכוסו,  מוזג מכל בקבוק  כן 
והרבי  הידוע,  שמחה  ניגון  לנגן  הרבי  החל  החלוקה 

הניף בידו מידי פעם להגברת השירה.

שיחה ג'
הזכיר מדרש חז"ל על הפסוק "ויקהל משה – עשה 
לי קהילות גדולות בשבת כדי שילמדו הדורות הבאים 
נוהגים  ולכן  שבת",  בכל  קהילות  להקהיל  אחריך 
ישראל לעשות קהילות בכל שבת, אך בשבת בראשית 
בזה,  הוספה  להיות  צריכה  השנה  כל  ראשית  שהיא 
ידיים  נטילת  עם  נוספת  התוועדות  תתקיים  ולכן 
'סעודתא  קודש,  שבת  במוצאי  גם  שתימשך  וסעודה 
המזון  ברכת  גם  כך  ואחר  משיחא'.  מלכא  דדוד 
את  לסיים  וכדאי  ברכה'.  של  'כוס  וחלוקת  והבדלה 
וניגון  צדיקים'  'אך   – הידועים  בניגונים  ההתוועדות 

'אין עוד מלבדו', בלשון אומות העולם.
בסיום השיחה הורה לחזן טלישבסקי שינגן 'שיבנה 
בית המקדש', ואחר כך החלו לנגן 'אך צדיקים' ו'ניעט 
ניעט ניקווא', והרבי עודד בתנועות ידיו הק' להגברת 
השירה. בסיום הכריז אודות אמירת 'ברכה אחרונה', 
על  הכריז  הגבאי  לבסוף,  מנחה.  התפללו  ואח"כ 

התוועדות נוספת )כאמור בשיחה( בשעה 17:50. 
זהו גם מחידושיה של תהא שנת ניסים...

התוועדות ב' דשבת בראשית
ונטל  לערך,   18:00 להתוועדות בשעה  נכנס  הרבי 
פעמים  ג'  )וטבל  משנה'  ה'לחם  על  ובצע  הק'  ידיו 
שלא  מי  שכל  שיכריז  לגבאי  סימן  כן  אחרי  במלח(. 
ולאחרי  השקיעה,  עד  זאת  לעשות  יכול  ידיו  נטל 

אמירת לחיים ושירה החל הרבי באמירת שיחה.

שיחה א'
 – הבא  השבוע  של  העבודה  תוכן  מהו  לדעת  כדי 
יש לעיין בתורה, ועל ידי זה אפשר לדעת מה צריכים 

לעשות בשבוע הבא.
בפרשת השבוע )בראשית( מדובר על בריאת העולם 
מכך  וההוראה  בראשית,  ימי  בששת  הקב"ה  ידי  על 

היא שעל האדם לנצל כל יום ויום בשלימות ובאופן 
צריכה  יום  בכל  שהעבודה  ועד  בקודש"  "מעלין  של 

להיות מחדש ממש, כמו שהיה בששת ימי בראשית. 
ועל ידי זה נזכה לקיום היעוד של "השמים החדשים 
והארץ החדשה", ובפרט על ידי הקריאה והצעקה "עד 
מתי", ו"כלו כל הקיצין", הרי בוודאי שכבר הגיע הזמן 
שהקב"ה יחזיק את ה"משכונות" שלקח מבני ישראל 
)את בית המקדש(, ושומר עליהם וגם על היופי שלהם. 

בסיום השיחה ניגן הקהל ניגון שמח.

שיחה ב'
שבין  החילוק  על  הרבי  התעכב  השנייה  בשיחה 
כלל,  שכר  היה  שלא  נח"  ועד  מאדם  דורות  "עשרה 
לבין ה"עשרה דורות שמנח ועד אברהם" שהיה להם 
שכר, אלא שאברהם קיבל את השכר שלהם, ובעבודת 
האדם: ישנם עניינים שאפשר וצריך לבררם ולהעלותם 
לקדושה )כדוגמת הדורות שמנח ועד אברהם( וישנם 
אלא  בירור  של  באופן  אינה  בהם  שהעבודה  עניינים 
"שבירתן זוהי תקנתן" )כדוגמת הדורות "שמאדם ועד 
נח"( ולמטה מזה ישנם עניינים שאינו צריך להתעסק 

עמהם כלל, ועליו לזרוק את זה מעצמו.
הזקן  רבנו  עם  הידוע  הסיפור  את  סיפר  בהמשך 
וקופסת הטבק, ולמד מכך שכל יהודי צריך לברר את 
הבירור  לזה,  שייכים  ובאם  לקדושה,  העולם  ענייני 
הוא באופן שכל העולם כהרחת טבק )כפתגם הידוע 

בזה(. 
שהעולם  וכמה  כמה  שאצל  רואים  אמנם  בפועל 
תופס אצלם מקום יותר מזה... ולכן עליהם להשתמש 
תועלת  שיביאו  באופן  פנים  כל  על  העולם  בענייני 
של  שבבית  פעמים  כמה  שדובר  וכמו  ה',  בעבודת 
קופת  להיות  צריכה  התבשיל  בבית  ובפרט  יהודי 

צדקה.
בין השיחות הרבי אכל מהחלות וכל חתיכה שאכל 
שמח,  ניגון  ניגן  הקהל  במלח.  פעמים  ג'  שוב  טבל 

והרבי הניף בידו מידי פעם להגברת השירה.

שיחות ג' וד'
בשיחה השלישית ביאר מספר שלבים בעבודה של 
הוא אחרי ראש  והשלב הסופי  לדרכו",  "ויעקב הלך 
חודש חשוון שחל השנה ביום השלישי שהוכפל בו כי 

טוב.
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בפועל  מעשה  ענייני  על  הזכיר  הרביעית  בשיחה 
ל'קרן  צדקה  ונתינת  החת"ת  שיעורי  מלימוד  החל 
השנה', והעיקר – להזכיר על החיוב שכל אחד צריך 
לשער בעצמו – מה יכול לעשות עוד כדי לקרב את 
ביאת המשיח ולדבר בזה עם חברו, כי על ידי הדיבור 

של שנים נפעל יותר.
'שיבנה  בסיום השיחה הורה לחזן טלישבסקי לנגן 
בית המקדש'. באמצע פנה לרב חכם רפאל אלשווילי 
שיאמר 'לחיים'. אח"כ בירך ברכת המזון. בזימון אמר 
'רצה והחליצנו' 'יעלה ויבוא', ואח"כ התפללו מעריב.

אחר התפילה עשה הרבי הבדלה. לפני שבירך על 
הבשמים הניח את הכוס ולקח בשתי ידיו את קופסת 
הבשמים ובירך על זה והריח, ואח"כ הושיט שתי ידיו 
לכיוון נר ההבדלה ובירך, ואז לקח את הכוס והמשיך. 

כשסיים החל בחלוקת כוס של ברכה.
]כל מה שהיה כאן זהו חידוש גדול. גם ההתוועדות 

השנייה, וגם החלוקה. ביטוי נוסף לשנת ניסים...[ 
ואחד,  אחד  לכל  כרגיל  יין  הרבי  חילק  בחלוקה 
ואמר 'לחיים ולברכה'. הפעם לא חילק בקבוקי משקה 
ואנ"ש  התמימים  קהל  עמד  בינתיים  וכו'.  לעסקנים 
ושרו ניגונים שמחים כרגיל בכל חלוקה. הרבי עודד 
במיוחד בניגון 'סטאו יַא פיטו' במילים "ואתה תשמע 
)כשהקהל מסלסל  הק'  בידו  חזק  וסובב  מן השמים" 

בתיבה "תשמע"(. חייך במיוחד לילדים.
לאחר  עד   20:00 מהשעה  לערך  נמשכה  החלוקה 

השעה 21:30.
אחרונה,  ברכה  לאמירת  התיישב  החלוקה  בסיום 
ואחריה נעמד ואמר 'ויתן לך' מתוך סידורו )המזכירים 
"כי  בעוז  לשיר  החל  וכשסיים  הרבי(  עם  יחד  אמרו 

בשמחה תצאו", ויצא כשמעודד את השירה.

יום ראשון ל' תשרי א' דר"ח חשוון
 10:00 בשעה  שחרית  לתפילת  הרבי  כשנכנס 
הסתובב לעבר הקהל והניף בידו הק' להגברת השירה 
סיבוב  מסתובב  אלו.  דימים  התפילות  בכל  זה  )כך 

התורה  קריאת  אחר  בידו(.  ומניף  הקהל  לעבר  שלם 
לחלוץ  לחדרו  ונכנס  סידורו  את  ולקח  למקומו  חזר 

את התפילין ולאחר כרבע שעה נכנס לתפילת מוסף.
כמה  להלן  הדולרים.  חלוקת  החלה  התפילה  אחר 

דברים שאירעו בשעת החלוקה:
לראשי חברת 'אל-על' שהוצגו על ידי הרב יקותיאל 
ראפ )ז"ל( אמר הרבי: "השי"ת יברך אתכם לחשוב מה 
גם בכל העניינים  זה  יועיל  ואז  נעשה מעל, בשמים, 
בארץ, בשורות טובות. ונתן לכל אחד 2 דולר נוספים 

והוסיף "כפלים לתושיה, כפלים לברכה".
אמר:  ישראל  של  הביטחון  משלחת  מחברי  לאחד 
"כיון שאתה מהביטחון צריך ליתן לך כפליים", ונתן 

לו דולר נוסף.
לרב מרדכי ברון שמסר לרבי עבודת יד שלו – שעון 
קיר עליו חקוקה דוגמת 770 מעץ, על מדרגותיו הציב 
במסגרות פלסטיק את תמונות כל הרביים ולמטה כתב 
את שמותיהם אמר הרבי: "זָאל זיין בהצלחה רבה. ַא 
גרויסען יישר כוח". שאל האם זה עבורו, ונענה שכן, 
ואמר: "מסתמא יש אצלכם את השמות שלהם?" הנ"ל 
ענה שכן, שכתוב שמו של כל אחד מהם. הרבי: "אני 
שואל האם אתה זוכר את שמותיהם?", והנ"ל ענה שכן. 
הרבי: "ממילא צריך אתה לקחת זאת בחשבון כשאתה 
עושה דבר שהם יהיו שבעי רצון מכך". והוסיף שאכן 

כך יהיה. 
החלוקה נגמרה בשעה 14:30 לערך. לתפילת מנחה 
נכנס הרבי בשעה 15:13 וכשהגיע לסטענדר הסתובב 
לעבר הקהל והניף את שתי ידיו הק' להגברת השירה.

שיחה  נאמרה  לא  היום   .17:30 בשעה  היה  מעריב 
אחר התפילה. מאז עשרת ימי תשובה עד היום נאמרה 

שיחה בכל יום ללא הפסק.
בימים אלו שבים לבתים הרבה מהאורחים ובעיקר 
ה'בעלי בתים'. לאחר התפילה עומדים בצד הנוסעים 
והרבי מברכם בדרך כלל "פָאר געזונטערהייט" ]סעו 

לשלום[. בשורות טובות והצלחה הרבה".

אתכם  יברך  יתברך  "השם  הרבי:  אמר  אל-על  חברת  לראשי 
לחשוב מה נעשה מעל, בשמים, ואז יועיל זה גם בכל העניינים 

בארץ. בשורות טובות!"
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:ïë-éäéå ּדי מּיא ּבין ואפריׁש רקיעא ית יי ועבד ©«§¦¥«ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

והוה  לרקיעא מעל ּדי מּיא ּובין לרקיעא ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמלרע

çáøò-éäéåכן: íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå ֵ©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤
:éðL íBé ø÷á-éäéåíéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå ©«§¦−Ÿ¤¬¥¦«©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦

äéå:éðL íBé ø÷á-éäéå áøò-é לרקיעא יי ּוקרא ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¥¦«ְְְִִָָָ

פ  ּתנין: יֹום צפר  והוה רמׁש והוה ְְְְֲֲִַַַַַָָָָׁשמּיא

èíéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìàøîàiå ¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«©´Ÿ¤

ãçà íB÷î-ìà íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´¤½̈
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå מּיא יתּכּנׁשּון יי ואמר §¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«ְְְֲִַַַַָָ

והוה  יּבׁשּתא ותתחזי חד לאתר ׁשמּיא ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמּתחֹות

éäå÷îìeכן: õøà äLaiì | íéäìà àø÷iå ֵ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné àø÷ íénäàø÷iå ©©−¦¨¨´©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«©¦§¨̧

íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì | íéäìà¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®
:áBè-ék íéäìà àøiå ארעא ליּבׁשּתא יי ּוקרא ©©¬§¡Ÿ¦−¦«ְְְְְֶַַָָָָ

טב: ארי יי וחזא יממי קרא מּיא ּכניׁשּות ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָּולבית

àéáNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤
øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò òøæ òéøæî©§¦´©¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬

:ïë-éäéå õøàä-ìò Bá-Bòøæíéäìà øîàiå ©§−©¨¨®¤©«§¦¥«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À
éøt õò òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àLãz©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©¤½©¥´§¦º
:ïë-éäéå õøàä-ìò Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−©¨¨®¤©«§¦¥«

ּד ארעא ּתדאית יי זרעּהואמר ּדבר עסּבא יתאה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

זרעּה בר ּדי לזנּה ּפירין עבד ּפירין אילן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָמזּדרע

כן: והוה ארעא על áéàLcּבּה õøàä àöBzå ְֲֵֵַַַָָ©¥̧¨¹̈¤Â¤¤
øLà éøt-äNò õòå eäðéîì òøæ òéøæî áNò¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬

:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì Bá-BòøæàöBzå ©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«©¥̧
õòå eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä̈¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯
íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékזרעּה ּדבר עסּבא ּדיתאה ארעא ואּפקת ¦«ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּבּה זרעּה ּדבר ּפירין עבד ואילן לזנֹוהי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָמזּדרע

טב: ארי יי וחזא âéø÷á-éäéåלזנֹוהי áøò-éäéå ְְֲֲִִֵַָָָ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éLéìL íBé:éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ¬§¦¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

ּתליתאי: יֹום צפר והוה רמׁש ãéøîàiåוהוה ְְְֲֲִֵַַַַָָָ©´Ÿ¤
ïéa ìécáäì íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§©§¦¾¥¬
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìeòé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå §¨¦−§¨¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©
úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì íéîMä©¨©½¦§©§¦¾¥¬©−¥´©®̈§¨§¨³§ŸŸÆ

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על-ידי 'חזק הוצאה לאור'
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:íéðLå íéîéìe íéãòBîìe נהֹורין יהֹון יי ואמר §´£¦½§¨¦−§¨¦«ְְְֲִַַָ

ליליא  ּובין יממא ּבין לאפרׁשא דּׁשמּיא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּברקיעא

ּוׁשנין: יֹומין בהֹון ּולממני ּולזמנין לאתין ְְְְְְְִִִִִִִֵָויהֹון

åèøéàäìס íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−
:ïë-éäéå õøàä-ìòäåíéîMä òé÷øa úøBàîì eé ©¨¨®¤©«§¦¥«§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦

:ïë-éäéå õøàä-ìò øéàäì ּברקיעא לנהֹורין ויהֹון §¨¦−©¨®̈¤©«§¦¥«ְְִִִִִָ

כן: והוה ארעא על לאנהרא æèNòiåדׁשמּיא ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ©©©́
øBànä-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤©¨³
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîìíéäìà Nòiå §¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«©©©́¡Ÿ¦½
ìãbä øBànä-úà íéìãbä úøànä éðL-úà¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤©¨³©¨ŸÆ
úìLîîì ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤

:íéáëBkä úàå äìélä נהֹורּיא ּתרין ית יי ועבד ©©½§¨§¥−©«¨¦«ְְְֲֵַַַָָָ

וית  ּביממא למׁשלט רּבא נהֹורא ית ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָרברבּיא

ּכֹוכבּיא: וית ּבליליא למׁשלט זערא ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָנהֹורא

æéøéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìòíéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå ©¨¨«¤©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦

:õøàä-ìò øéàäì ּברקיעא יי יתהֹון ויהב §¨¦−©¨¨«¤ְְְִִִַָָָ

ארעא: על לאנהרא çéíBiaדׁשמּיא ìLîìå ְְְְִַַַַָָָָ§¦§ŸÆ©´
àøiå CLçä ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe©©½§¨«£Ç©§¦½¥¬¨−¥´©®¤©©¬§

:áBè-ék íéäìàìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå ¡Ÿ¦−¦«§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½
:áBè-ék íéäìà àøiå CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥´©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«
נהֹורא  ּבין ּולאפרׁשא ּובליליא ּביממא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָּולמׁשלט

וחזא חׁשֹוכא טב:ּובין ארי èéáøò-éäéåיי ְֲֲֲֵֵַָָָָ©«§¦¤¬¤
:éòéáø íBé ø÷á-éäéåíBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

:éòéáø:רביעאי יֹום צפר והוה רמׁש והוה §¦¦«ְְְֲֲִֵַַַַָָָ

ëäiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦
óBòå äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®§Æ

:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé יי ואמר §¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦ְֲַַָ

על  יפרח ועֹופא חיתא נפׁשא רחׁש מ ּיא ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָירחׁשּון

דׁשמּיא: רקיעא אּפי על àëíéäìàארעא àøáiå ְְְִִֵַַַַָָָ©¦§¨´¡Ÿ¦½
| äiçä Lôð-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨¤´¤©«©¨´
úàå íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä̈«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À§¥̧

ðk óBò-ìk:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó ¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
Lôð-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨¤´¤
úàå íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä | äiçä©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À§¥̧

ðk óBò-ìk:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó ּוברא ¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«ְָ

חיתא  נפׁשא ּכל וית רברבּיא ּתּנינּיא ית ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָיי

עֹופא  ּכל וית לזניהֹון מּיא ארחיׁשּו ּדי ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּדרחׁשא

טב: ארי יי וחזא לזנֹוהי áëíúàדפרח Cøáéå ְְְֲֲִִֵַַָָָָ©§¨¯¤Ÿ¨²
íénä-úà eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³¤©©̧¦Æ

:õøàa áøé óBòäå íéniaáéåíéäìà íúà Cø ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−
óBòäå íénia íénä-úà eàìîe eáøe eøt øîàì¥®Ÿ§´§À¦§³¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−

:õøàa áøéּוסגּו ּפּוׁשּו למימר יי יתהֹון ּוברי ¦¬¤¨¨«¤ְְְְִֵָָָָ

ּבארעא: יסּגי ועֹופא ּביממּיא מּיא ית ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָּומלּו

âë:éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéåáøò-éäéå ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«©«§¦¤¬¤
:éLéîç íBé ø÷á-éäéå יֹום צפר והוה רמׁש והוה ©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«ְְֲֲַַַַָָ

פ ãëõøàäחמיׁשאי: àöBz íéäìà øîàiå ֲִֵָ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤
õøà-Búéçå Nîøå äîäa dðéîì äiç Lôð¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤

:ïë-éäéå dðéîìLôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå §¦¨®©«§¦¥«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤
dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa dðéîì äiç©¨Æ§¦½̈§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®

:ïë-éäéåלזנּה חיתא נפׁשא ארעא ּתּפק יי ואמר ©«§¦¥«ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָ

כן: והוה לזנּה ארעא וחות ּורחׁש äëNòiåּבעיר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ©©©́
äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ
àøiå eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§

:áBè-ék íéäìàõøàä úiç-úà íéäìà Nòiå ¡Ÿ¦−¦«©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤
Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä-úàå dðéîì§¦À̈§¤©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤

:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì äîãàä ית יי ועבד ¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«ְֲַַָָ

רחׁשא  ּכל וית לזנּה ּבעירא וית לזנּה ארעא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָחות

טב: ארי יי וחזא לזנֹוהי åëøîàiåדארעא ְְְְֲֲִִֵַַָָָָ©´Ÿ¤
ecøéå eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®§¦§Á
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàäøîàiå ¨½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤©´Ÿ¤
úâãá ecøéå eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®§¦§Á¦§©̧
-ìëáe õøàä-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä אינׁשא נעביד יי ואמר ¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤ְֲֲִֵַַַָָָ

ּובעֹופא  יּמא ּבנּוני ויׁשלטּון ּכדמּותנא ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָּבצלמנא
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רחׁשא  ּובכל ארעא ּובכל ּובבעירא ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָדׁשמּיא

ארעא: על æëíãàä-úàּדרחׁש | íéäìà àøáiå ְְֵַַָָ©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ
äá÷ðe øëæ Búà àøa íéäìà íìöa Bîìöa§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈

:íúà àøaBîìöa íãàä-úà | íéäìà àøáiå ¨¨¬Ÿ¨«©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøa íéäìà íìöa§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«
יתּה ּברא אלהין ּבצלם ּבצלמּה אדם ית יי ְְְְְְֱִֵֵֵַַָָָָָָָָּוברא

יתהֹון: ּברא ונּוקבא çëíéäìàּדכר íúà Cøáéå ְְְְְַָָָ©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼
õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íéäìà íäì øîàiå©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤
-ìëáe íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨

:õøàä-ìò úNîøä äiçíéäìà íúà Cøáéå ©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼
õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íéäìà íäì øîàiå©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤
äiç-ìëáe íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨©−̈

:õøàä-ìò úNîøä להֹון ואמר יי יתהֹון ּוברי ¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤ְְְֲִַַָָָ

עלּה ּותקּופּו ארעא ית ּומלּו ּוסגּו ּפּוׁשּו ְְְְְֲַַָָָיי

חיתא  ּובכל דׁשמּיא ּובעֹופא יּמא ּבנּוני ְְְְְְִֵַַַָָָָָּוׁשלּוטּו

ארעא: על èëézúðּדרחׁשא äpä íéäìà øîàiå ְְֵַַָָָ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦
éðt-ìò øLà òøæ òøæ | áNò-ìk-úà íëì̈¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´
òøæ õò-éøô Ba-øLà õòä-ìk-úàå õøàä-ìë̈¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©

:äìëàì äéäé íëì òøæäpä íéäìà øîàiå ®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¥Á
éðt-ìò øLà òøæ òøæ | áNò-ìk-úà íëì ézúð̈©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´
òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà õòä-ìk-úàå õøàä-ìë̈¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©

:äìëàì äéäé íëì ית לכֹון יהבית הא יי ואמר ¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«ְְְֲִַַָָָָ

ארעא  כל אּפי על ּדי מזּדרע זרעּה ּדבר עסּבא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָּכל

זרעּה ּדבר אילנא ּפירי בּה ּדי אילנא ּכל ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָוית

למיכל: יהא לכֹון ìõøàäמזּדרע úiç-ìëìe ְְְְְִֵֵָָ§¨©©´Â¨Â̈¤
õøàä-ìò NîBø | ìëìe íéîMä óBò-ìëìe§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´©¨À̈¤
äìëàì áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤§¨§¨®

:ïë-éäéåíéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe ©«§¦¥«§¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦
ìëìe|äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò NîBø §´Ÿ¥´©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈

:ïë-éäéå äìëàì áNò ÷øé-ìk-úà חות ּולכל ¤¨¤¬¤¥−¤§¨§¨®©«§¦¥«ְֵַָ

ארעא  על ּדרחׁש ּולכל דׁשמּיא עֹופא ּולכל ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹארעא

למיכל  עסּבא ירֹוק ּכל ית חיתא נפׁשא בּה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָּדי

כן: àìäNòוהוה øLà-ìk-úà íéäìà àøiå ֲֵַָ©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ãàî áBè-äpäå§¦¥−§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

ãàî áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−§®Ÿ
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ּדי ּכל ית יי וחזא ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«ְֲִַָָָָ

יֹום  צפר והוה רמׁש והוה לחדא תּקין והא ְְְֲֲֲֲִַַַַַַַָָָָעבד

פ à:íàáö-ìëåׁשתיתאי: õøàäå íéîMä elëéå ְִֵָ©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«
:íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéåואׁשּתכללּו ©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«ְְְִַָ

חיליהֹון: וכל וארעא áíBiaׁשמּיא íéäìà ìëéå ְְְְֵֵַַָָָ©§©³¡Ÿ¦Æ©´
íBia úaLiå äNò øLà Bzëàìî éòéáMä©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®©¦§ŸÆ©´

:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMäìëéå ©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«©§©³
úaLiå äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨®̈©¦§ŸÆ

:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia יי וׁשיצי ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«ְְֵֵָ

ּביֹומא  ונח עבד ּדי עבדּתּה ׁשביעאה ְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָּביֹומא

עבד: ּדי עבדּתּה מּכל âíéäìàׁשביעאה Cøáéå ְְֲֲִִִִֵָָָָ©§¨³¤¡Ÿ¦Æ
úáL Bá ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³¨©Æ
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«
Bá ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL̈©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«
בּה ארי יתּה וקּדיׁש ׁשביעאה יֹומא ית יי ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּוברי

פ  למעּבד: יי ברא ּדי עבדּתּה מּכל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנח

ã éðùõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§Ç¦´¨«§¨®
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé úBNò íBéaälà §À£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦¥´¤

BãìBúúBNò íBéa íàøaäa õøàäå íéîMä ú «§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À£²
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé ׁשמּיא ּתּולדת אּלין §Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦ְְִֵַַָ

אלהים  יי עבד ּדי ּביֹומא אתּבריאּו ּכד ְְְְְְֱֲִִִִַַַָָָֹוארעא

ּוׁשמּיא: ääéäéארעא íøè äãOä çéN | ìëå ְְַַָָ§´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´
àì ék çîöé íøè äãOä áNò-ìëå õøàá̈½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ
ïéà íãàå õøàä-ìò íéäìà ýåýé øéèîä¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´©½¦

:äîãàä-úà ãáòìíøè äãOä çéN | ìëå ©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«§´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤
àì ék çîöé íøè äãOä áNò-ìëå õøàá äéäé¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−¤´¤¦§®̈¦Á¸Ÿ
ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò íéäìà ýåýé øéèîä¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ

:äîãàä-úàהוּו לא עד חקלא אילני וכל ¤¨«£¨¨«ְְֲִֵַַָָָֹ

לא  ארי צמח לא עד דחקלא עסּבא וכל ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָבארעא

לית  ואּנׁש ארעא על אלהים יי מטרא ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָֹאחית

אדמתא: ית åõøàä-ïîלמפלח äìòé ãàå ְְְְִַַָָ§¥−©«£¤´¦¨¨®¤
:äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå-ïî äìòé ãàå §¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«§¥−©«£¤´¦
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:äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä הוה ועננא ¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«ֲֲַָָָ

אדמתא: אּפי ּכל ית ואׁשקי ארעא מן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָסליק

æ-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦
íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå äîãàä́̈£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈

:äiç Lôðìøôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå §¤¬¤©¨«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ
íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå äîãàä-ïî¦¨´£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈

:äiç Lôðì מן עפרא אדם ית אלהים יי ּוברא §¤¬¤©¨«ְְְֱִִַָָָָָָֹ

ּבאדם  והות דחּיי נׁשמתא ּבאנּפֹוהי ּונפח ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָאדמתא

ממללא: çïãòa-ïbלרּוח íéäìà ýåýé òhiå ְְְַַָ©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤
:øöé øLà íãàä-úà íL íNiå íãwîòhiå ¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«©¦©º

íãàä-úà íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈
:øöé øLà מּלקדמין בעדן ּגינתא אלהים יי ּונציב £¤¬¨¨«ְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָֹ

ברא: ּדי אדם ית תּמן èýåýéואׁשוי çîöiå ְְְִֵַַָָָָָ©©§©º§Ÿ̈³
áBèå äàøîì ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬§©§¤−§´
áBè úòcä õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾©©−©¬

:òøåõò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå ¨¨«©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²
ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì ãîçð¤§¨¬§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈

:òøå áBè úòcä õòå ארעא מן אלהים יי ואצמח §¥¾©©−©¬¨¨«ְְְְֱִִַַַָָֹ

חּייא  ואילן למיכל וטב למחזי ּדמרּגג אילן ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכל

חּכימין  ּפירֹוהי ּדאכלין ואילן ּגינתא ְְְְְִִִִִִִִֵַָָָּבמציעּות

לביׁש: טב éúB÷Läìּבין ïãòî àöé øäðå ְִֵַ§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−
:íéLàø äòaøàì äéäå ãøté íMîe ïbä-úà¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«
ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½

:íéLàø äòaøàì äéäå מעדן נפיק הוה ונהרא §¨−̈§©§¨¨¬¨¦«ְֲֲִֵֵֶַָָָ

לארּבעה  והוי יתּפרׁש ּומּתּמן ּגינתא ית ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָלאׁשקאה

נהרין: àéááqäריׁשי  àeä ïBLét ãçàä íL ֲִֵֵַ¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À
:áäfä íL-øLà äìéåçä õøà-ìk úàíL ¥µ¨¤´¤©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«¥¬

äìéåçä õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä̈«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤©«£¦½̈
:áäfä íL-øLà ית מּקיף הּוא ּפיׁשֹון חד ׁשּום £¤−̈©¨¨«ִִַָָ

ּדהבא: תּמן ּדי ּדחוילה ארע áéæeõøàäּכל áä ֲֲֲִִִַַַָָָָ«£Ç©²¨¨¬¤
:íäMä ïáàå çìãaä íL áBè àåääáäæe ©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©«£©²

:íäMä ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä̈¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©
ואבני  ּבדלחא ּתּמן טב ההיא ּדארעא ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָודהבא

âéááBqäבּורלא: àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå ְָ§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½

:Lek õøà-ìk úààeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå ¥−¨¤¬¤«§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´
:Lek õøà-ìk úà ááBqä תנינא נהרא וׁשּום ©¥½¥−¨¤¬¤«ְְֲִַָָָ

דכּוׁש: ארעא ּכל ית מּקיף הּוא ãé-íLåּגיחֹון ְִִִַַָָָ§¥«
øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®

:úøô àeä éòéáøä øäpäåéLéìMä øäpä-íLå §©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«§¥«©¨¨³©§¦¦Æ
éòéáøä øäpäå øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®§©¨¨¬¨«§¦¦−

:úøô àeä הּוא ּדיגלת ּתליתאה נהרא וׁשּום ¬§¨«ְְְֲִִַַָָָ

פרת: הּוא רביעאה ונהרא דאּתּור למּדנחא ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָמהּל

åè-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©
ìe dãáòì ïãò:døîL-úà íéäìà ýåýé çwiå ¥½¤§¨§−̈§¨§¨«©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤

ìe dãáòì ïãò-ïâá eäçpiå íãàä:døîL יי ודּבר  ¨«¨®̈©©¦¥´§©¥½¤§¨§−̈§¨§¨«ְְַָָ

למפלחּה דעדן ּבגינתא ואׁשרּה אדם ית ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹאלהים

æèøîàìּולמּטרּה: íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå ְְִַ©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ
:ìëàz ìëà ïbä-õò ìkîíéäìà ýåýé åöéå ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬ŸŸ¥«©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ìëàz ìëà ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò ּופּקיד ©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬ŸŸ¥«ִַ

מיכל  ּגינתא אילן מּכל למימר אדם על אלהים ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹיי

æéìëàúּתיכּול: àì òøå áBè úòcä õòîe ֵ¥¥À©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−
:úeîz úBî epnî Eìëà íBéa ék epnîõòîe ¦¤®¦À§²£¨§¬¦¤−¬¨«¥¥À

Eìëà íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²£¨§¬
:úeîz úBî epnî חּכימין ּפירֹוהי ּדאכלין ּומאילן ¦¤−¬¨«ְְִִִִִֵֵַָָ

ּדתיכּול  ּביֹומא ארי מּנּה תיכּול לא לביׁש טב ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָּבין

ּתמּות: מימת çé-àìמּנּה íéäìà ýåýé øîàiå ְִֵֵַ©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ
:Bcâðk øæò Bl-äNòà Bcáì íãàä úBéä áBè²¡¬¨«¨−̈§©®¤«¡¤¬¥−¤§¤§«
Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®

:Bcâðk øæò Bl-äNòà תּקין לא אלהים יי ואמר ¤«¡¤¬¥−¤§¤§«ְֱֲִִַַַָָֹ

לקבלּה: סמ לּה אעּביד ּבלחֹודֹוהי אדם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָָָלמהוי

èéúiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³
íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈
íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²

:BîL àeä äiç Lôð-ïî íéäìà ýåýé øöiå ¤¬¤©−̈¬§«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦
íéîMä óBò-ìk úàå äãOä úiç-ìk äîãàä̈«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦
øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà àáiå©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é יי ּוברא ¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«ְְָָ

עֹופא  ּכל וית ּברא חות ּכל ארעא מן ְְֱִִֵַַָָָָָָָֹאלהים
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וכל  לּה יקרי מה למחזי אדם לות ואיתּה ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּדׁשמּיא

נפ  אדם לּה קרי הוה ׁשמּה:ּדי הּוא חיתא ׁשא ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָ

ë éùéìùäîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ
-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä óBòìe§´©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ

:Bcâðk øæò àöî-ìëì úBîL íãàä àø÷iå ¨¨¬¥−¤§¤§«©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨
íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä óBòìe äîäaä©§¥¨Æ§´©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈

:Bcâðk øæò àöî-àì לכל ׁשמהן אדם ּוקרא «Ÿ¨¨¬¥−¤§¤§«ְְְָָָָָָ

ּולאדם  ּברא חות ּולכל דׁשמּיא ּולעֹופא ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹּבעירא

לקבלּה: סמ אׁשּכח |àëלא íéäìà ýåýé ìtiå ְְְִֵֵַַָָ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯
åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå íãàä-ìò äîcøz©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈

:äpzçz øNa øbñiåäîcøz | íéäìà ýåýé ìtiå ©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²
øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå íãàä-ìò©¨«¨−̈©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈

:äpzçzּודמ אדם על ׁשנתא אלהים יי ּורמא ©§¤«¨ְְְְֱִִֵַָָָָָֹ

ּתחֹותּה: בׂשרא ּומלי מעלעֹוהי חדא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָונסיב

áëç÷ì-øLà òìvä-úà | íéäìà ýåýé ïáiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïîýåýé ïáiå ¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸

äMàì íãàä-ïî ç÷ì-øLà òìvä-úà | íéäìà¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬¦¨«¨−̈§¦¨®
:íãàä-ìà äàáéå עלעא ית אלהים יי ּובנא ©§¦¤−¨¤¨«¨¨«ְְְֱִִָָָָֹ

אדם: לות ואיתּה לאּתתא אדם מן ְְְְְִִִִַַַָָָָָָּדנסיב

âëøNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨

:úàféîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå «Ÿ©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî øNáe¨−̈¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨

:úàf מּגרמי ּגרמא זמנא הדא האדם ואמר «Ÿְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָ

מּבעלא  ארי אּתתא יתקרי לדא מּבסרי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָּובסרא

דא: ãë-úàåנסיבא åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò ְִָָ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤
:ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå Bnàïk-ìò ¦®§¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«©¥Æ

eéäå BzLàa ÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´§¦§½§¨−
:ãçà øNáì מׁשּכבי ּבית ּגבר יׁשּבֹוק ּכן על §¨¨¬¤¨«ְְְְִִֵֵֵַַ

חד: לבסרא ויהֹון ּבאּתתּה וידּבק ואּמּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָאבּוהי

äëneøò íäéðL eéäiåàìå BzLàå íãàä íé ©¦«§³§¥¤Æ£¦Ç½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúéBzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå ¦§¨«©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®

:eLLaúé àìå אדם ערטילאין תרויהֹון והוֹו §−Ÿ¦§¨«ְְֲִִֵַַַָָָ

מתּכּלמין: ולא àíeøòואּתתּה äéä Lçpäå ְְְְְִִִֵַָ§©¨¨Æ¨¨´¨½

íéäìà ýåýé äNò øLà äãOä úiç ìkî¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬¨−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®
àì íéäìà øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ

:ïbä õò ìkî eìëàúìkî íeøò äéä Lçpäå «Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ
øîàiå íéäìà ýåýé äNò øLà äãOä úiç©©´©¨¤½£¤¬¨−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ
ìkî eìëàú àì íéäìà øîà-ék óà äMàä-ìà¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ

:ïbä õò ּדעבד ּברא חות מּכל חּכים הוה וחויא ¥¬©¨«ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ

לא  יי אמר ארי ּבקּוׁשטא לאּתתא ואמר אלהים ְְְְְְֱֲֲֲִִֵַַַָָָָָיי

ּגינתא: אילן מּכל áäMàäתיכלּון øîàzå ְְִִִֵַָֹ©¬Ÿ¤¨«¦−̈
:ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìàäMàä øîàzå ¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«©¬Ÿ¤¨«¦−̈
:ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà אּתתא ואמרת ¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«ְֲִֶֶַָ

ניכּול: ּגינתא אילן מּפירי  âõòäלחויא éøtîe ְְְִִִִֵֵֵַָָ¦§¦´¨¥»
epnî eìëàú àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½

:ïeúîz-ït Ba eòbú àìåøLà õòä éøtîe §¬Ÿ¦§−®¤§ª«¦§¦´¨¥»£¤´
eòbú àìå epnî eìëàú àì íéäìà øîà ïbä-CBúa§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−

:ïeúîz-ït Ba ּגינתא במציע ּות ּדי אילנא ּומ ּפירי ®¤§ª«ְְִִִִִִֵֵָָָ

ּדילמא  ּבּה תקרבּון ולא מ ּנּה תיכלּון לא יי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָאמר

ãúBî-àìּתמּות ּון: äMàä-ìà Lçpä øîàiå ְ©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−
:ïeúîz:ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå §ª«©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦®̈Ÿ−§ª«

ּתמּותּון: מּות לא לאּתתא חויא äòãéואמר ék ְְְְֲִִַַָָָ¦ µŸ¥´©
íëéðéò eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®

:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäåíéäìà òãé ék ¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½
íúééäå íëéðéò eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ

òøå áBè éòãé íéäìàk:ארי יי  קדם ּגלי ארי ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«ְֲֲֳֵֵֵַָָ

ּותהֹון עיניכ ֹון ויתּפּתחן מ ּנּה ּדתיכלּון  ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָּבי ֹומא

לביׁש: טב ּבין  חּכימין  åäMàäכרברבין àøzå ְְְְִִִִֵַַַ©¥´¤¨«¦¿̈
íéðéòì àeä-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´¨«¥©À¦
ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯

:ìëàiå dnò dLéàì-íbáBè ék äMàä àøzå ©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á
õòä ãîçðå íéðéòì àeä-äåàú éëå ìëàîì õòä̈¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ
dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²

:ìëàiå dnò למיכל אילן טב ארי אּתתא וחזת ¦−̈©Ÿ©«ְְֲֲִִֵֵַַַָָָ

לאסּתּכלא  אילנא ּומרּגג לעינין הּוא אּסי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוארי

לבעלּה אף ויהבת ואכלת מאּבּה ּונסיבת ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָבּה

ואכל: æékעּמּה eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå ֲִַַָ©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬
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íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå íä ínøéò¥«ª¦−¥®©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−
:úøâçínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå £Ÿ«Ÿ©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−

:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå íä¥®©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ
ערטילאין  ארי וידעּו תרויהֹון עיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואתּפּתחא

להֹון  ועבדּו תאנין טרפי להֹון וחּטיטּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַאינּון

çCläúîזרזין: íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå ְִָ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬
éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä çeøì ïba©−̈§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ

:ïbä õò CBúa íéäìà ýåýéìB÷-úà eòîLiå §Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«©¦§§º¤¸
àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧
:ïbä õò CBúa íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä̈«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«

מה  אלהים דיי מימרא קל ית ּבגינתא ּוׁשמעּו ּל ְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָָָֹ

יי  קדם מן ואּתתּה אדם ואיטּמר יֹומא ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָלמנח

גינתא: אילן ּבגֹו èíéäìàאלהים ýåýé àø÷iå ְְֱִִִַָֹ©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−
:äkià Bì øîàiå íãàä-ìàíéäìà ýåýé àø÷iå ¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−
:äkià Bì øîàiå íãàä-ìà לאדם אלהים יי ּוקרא ¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨ְְְֱִָָָָֹ

אּת: אן לּה éïbaואמר ézòîL Eì÷-úà øîàiå ְֲֵַַָָ©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈
:àáçàå éëðà íøéò-ék àøéàåEì÷-úà øîàiå ¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬

:àáçàå éëðà íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL ואמר ¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«ֲַַ

ארי ּודחילית ּבגינתא ׁשמעית  מימר קל  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָית

ואיטּמרית: אנא àéEìערטילאי ãébä éî øîàiå ְְֲִִִַַַָָ©¾Ÿ¤¦ µ¦¦´§½
éúéeö øLà õòä-ïîä äzà íøéò ékézìáì E ¦¬¥−Ÿ®̈¨£¦¨¥À£¤¯¦¦¦²§¦§¦¬

:zìëà epnî-ìëàíøéò ék Eì ãébä éî øîàiå £¨¦¤−¨¨«§¨©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ
éúéeö øLà õòä-ïîä äzàepnî-ìëà ézìáì E ®̈¨£¦¨¥À£¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−

:zìëà המן אּת ערטילאי ארי ל חּוי מן ואמר ¨¨«§¨ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָ

אכלּת: מּנּה למיכל ּדלא ּבדיל ּדפּקדּת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאילנא

áéàåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúðäMàä íãàä øîàiå ¨«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ

òä-ïî él-äðúð àåä éãnò äzúð øLà:ìëàå õ £¤´¨©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«
מן  לי יהבת היא עּמי ּדיהבּת אּתתא האדם ְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָואמר

ואכלית: âéäMàìאילנא íéäìà ýåýé øîàiå ֲִִַָָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈
éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå úéNò úàf-äî©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦

:ìëàåúéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå יי ואמר ©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«ְֲַַָ

אּתתא  ואמרת עבדת ּדא מה לאּתתא ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹאלהים

ואכלית: אטעינית |ãéחויא íéäìà ýåýé øîàiå ְְֲִִִִַַָָ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬
-ìkî äzà øeøà úàf úéNò ék Lçpä-ìà¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨

ðçb-ìò äãOä úiç ìkîe äîäaäøôòå Cìú E ©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬
éiç éîé-ìk ìëàz:E| íéäìà ýåýé øîàiå Ÿ©−¨§¥¬©¤«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬

-ìkî äzà øeøà úàf úéNò ék Lçpä-ìà¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨
ðçb-ìò äãOä úiç ìkîe äîäaäøôòå Cìú E ©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬

éiç éîé-ìk ìëàz:E ארי לחויא אלהים יי ואמר Ÿ©−¨§¥¬©¤«ְְְֱֲֲִִֵַַָָֹ

ּברא  חות ּומּכל ּבעירא מּכל אּת ליט ּדא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹעבדּת

:חּיי יֹומי ּכל תיכּול ועפרא ּתיזיל מע ְְְִֵֵֵַַַָָָָעל

åèðéa úéLà | äáéàåEòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©«§£−
epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ ïéáe¥´©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬

:á÷òðéa úéLà | äáéàåEòøæ ïéáe äMàä ïéáe E ¨¥«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©«§£−
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ ïéáe¥´©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«
ּבנה ּה ּובין ּבנ ּובין א ּתתא ּובין ּבינ א ׁשוי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּודבב ּו

וא ּת מ ּלקדמין לּה ּדעבד ּת מה   ל ּדכיר  יהי  ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּוא 

ל  נטיר  ס ּתהי  לס ֹופא : æèøîàּה äMàä-ìà ְְִֵֵָָ¤¨«¦¨´¨©À
ðBávò äaøà äaøäðøäå Cíéðá éãìz áöòa C ©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®

:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàåäMàä-ìà §¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«¤¨«¦¨´
ðBávò äaøà äaøä øîàðøäå Cíéðá éãìz áöòa C ¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®

:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå אמר לאּתתא §¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«ְְֲִַָ

בנין  ּתלדי ּבצער ועּדּוייכי צעריכי אסּגי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָאסּגאה

:ּב יׁשלט והּוא ּתאּובּתי ּתהא ּבעל ס ּוּלות ְְְְְְִִִֵֵֵַַָ

æéìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õòä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä äøeøà£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ
éiç éîé:EEzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe §¥¬©¤«§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼

éúéeö øLà õòä-ïî ìëàzåìëàú àì øîàì E ©¸Ÿ©Æ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−
äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä äøeøà epnî¦¤®£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨

éiç éîé ìk:E למימר קּבילּת ארי אמר ּולאדם −Ÿ§¥¬©¤«ְְְֲֲִֵֵַַַָָָ

לא  למימר פּקידּת ּדי אילנא מן ואכלּת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָאּתת

ּתיכלינּה ּבעמל ּבדיל ארעא ליטא מּנּה ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָתיכּול

:חּיי יֹומי çéCìּכל çéîöz øcøãå õB÷å ֵַָָ§¬§©§©−©§¦´©¨®
:äãOä áNò-úà zìëàåçéîöz øcøãå õB÷å §¨«©§−̈¤¥¬¤©¨¤«§¬§©§©−©§¦´©

:äãOä áNò-úà zìëàå Cì ואטּדין וכּובין ¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤©¨¤«ְְְִִַ
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ד  עסּבא ית ותיכּול ל èéúòæaחקלא:ּתצמח ְְְְְִֵַַַָָָָ§¥©³
étàék äîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E ©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬

:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«
étà úòæaék äîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬

:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«
לארעא  ּדתיתּוב עד לחמא ּתיכּול דאּפ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָּבזעתא

ּתתּוב: ּולעפרא אּת עפרא ארי אתּבריתא ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּדמּנּה

ëäúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íààåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå ¥¬¨¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬

:éç-ìk íà äúéä ארי חּוה אּתתּה ׁשם אדם ּוקרא ¨«§−̈¥¬¨¨«ְְֲִֵֵֵַָָָָ

אנׁשא: ּבני דכל אּמא הות àëýåýéהיא Nòiå ְְֱֲִִֵַַָָָָ©©Á©Á§Ÿ̈¸
:íLaìiå øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−©©§¦¥«
øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−

:íLaìiå לבּוׁשין ּולאּתתּה לאדם אלהים יי ועבד ©©§¦¥«ְְְְְֱֲִִִֵַַָָָֹ

פ  ואלּביׁשּנּון: ּבׂשריהֹון מׁש על ְְְְִִִִֵַַַַּדיקר

áë éòéáøäéä íãàä ïä íéäìà ýåýé | øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ
çìLé-ït | äzòå òøå áBè úòãì epnî ãçàk§©©´¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´
:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb ç÷ìå Bãé̈À§¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
epnî ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé | øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´¦¤½
íb ç÷ìå Bãé çìLé-ït | äzòå òøå áBè úòãì̈©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ©µ

íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî: הא אלהים  יי ואמר ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«ְֱֲִַַָָֹ

ּוביׁש טב למידע מּנּה ּבעלמא יחידי הוה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָאדם

חּייא  מאילן אף ויּסב ידּה יֹוׁשיט ּדילמא ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּוכען

לעלם: ויחי âëíéäìàויכּול ýåýé eäçlLéå ְְִֵֵָָ©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−
:íMî çwì øLà äîãàä-úà ãáòì ïãò-ïbî¦©¥®¤©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«
-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤

:íMî çwì øLà äîãàä אלהים יי וׁשּלחּה ¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«ְְְִֵֶַָֹ

מּתּמן: ּדאיתּברי ּבארעא למפלח דעדן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמּגינתא

ãëïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤
úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkä-úà¤©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤

ì:íéiçä õò Cøc-úà øîLíãàä-úà Løâéå ¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬©«©¦«©§−̈¤¤¨«¨®̈
èäì úàå íéáøkä-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À§¥̧©³©

ì úëtäúnä áøçä:íéiçä õò Cøc-úà øîL ס ©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬©«©¦«
ית  דעדן לגינתא מּלקדמין ואׁשרי אדם ית ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָותרי

ית  למיטר ּדמתהּפכא חרּבא ׁשנן וית ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָּכרּובּיא

חּייא: אילן àäeç-úàאֹורח òãé íãàäå ִַַַָ§¨´¨½̈¨©−¤©¨´
Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå BzLà¦§®©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−

:ýåýé-úàøäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå ¤§Ÿ̈«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå ואדם ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«ְָָ

קין  ית וילידת ועּדיאת אּתתּה חּוה ית ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידע

גברא קניתי יי:(ÔÓ)ואמרת áúãììקדם óñzå ְֲִִֶֶַַָָƒְֳָָ©´Ÿ¤¨¤½¤
ïé÷å ïàö äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦

:äîãà ãáò äéä-úà åéçà-úà úãìì óñzå ¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö äòø ìáä-éäéå ìáä̈®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«
הבל  והוה הבל ית אחֹוהי ית למילד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואֹוסיפת

ּבארעא: ּפלח הוה וקין ענא âõwîרעי éäéå ְְְֲִֵַַַָָָָָָ©§¦−¦¥´
:ýåýéì äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé̈¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈©«Ÿ̈«
äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈

:ýåýéì מאּבא קין ואיתי יֹומין מּסֹוף והוה ©«Ÿ̈«ְְֲִִִִִֵַַַָָ

יי: קדם ּתקרבּתא ãàeä-íâדארעא àéáä ìáäå ְְְְְֳַַָָָָֻ§¤̧¤¥¦¬©²
ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe Bðàö úBøëaî¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤

:Búçðî-ìàåBðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå §¤¦§¨«§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe והבל ¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«ְֶֶ

רעוא  והות ּומּׁשּמנהֹון ענּה מּבּכירי הּוא אף ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָאיתי

ּולקּורּבנּה: להבל יי קדם ä-ìàåמן ïé÷-ìàå ְְְְֳִֵֶֶָָָ§¤©¬¦§¤
:åéðt eìtiå ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ©¦§−¨¨«
ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨®̈©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ

:åéðt eìtiå ּותקף רעוא הות לא ּולקּורּבנּה ּולקין ©¦§−¨¨«ְְְְְֲִֵֵַַַָָָ

אּפֹוהי: ואתּכביׁשּו לחדא åýåýéלקין øîàiå ְְְְֲִִִִַַַָ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
éðô eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà:Eøîàiå ¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«©¬Ÿ¤

eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýééðô:E §Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«
אתּכביׁשּו ּולמא ל ּתקיף למא לקין יי ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָואמר

:אּפיæáéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä ַָ£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½
éìàå õáø úàhç çútìäzàå Bú÷eLz E ©¤−©©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈

:Ba-ìLîzàì íàå úàN áéèéz-íà àBìä ¦§¨«£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ
éìàå õáø úàhç çútì áéèéúäzàå Bú÷eLz E ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈

:Ba-ìLîzל יׁשּתבק עֹובד ּתיטיב אם הלא ¦§¨«ְְֲִִִֵֵָָָָ

נטיר  חטאת ּדינא ליֹום עֹובד תיטיב לא ְְְִִִִֵַַָָָָואם
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ּתתּוב  ואם תתּוב לא אם מּנ לאתּפרעא ְְְְְְְֲִִִִִִָָָָודעתיד

:ל çéäéåיׁשּתבק åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå ְְִֵָ©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ
åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦¤¤¬¤¨¦−

:eäâøäiåíúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå ©©«©§¥«©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOaקין ואמר ©¨¤½©¨¬¨©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«ֲִַַַ

קין וקם ּבחקלא ּבמהויהֹון והוה אחֹוהי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהבל

וקטלּה: אח ֹוהי èéàּבהבל ïé÷-ìà ýåýé øîàiå ְְְִֵֶֶַַ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−
éçà ìáä:éëðà éçà øîLä ézòãé àì øîàiå E ¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé הבל אן לקין יי ואמר ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦ְְֲִֶֶַַַָָ

אנא: אחי הנטר ידענא לא ואמר אחּוéøîàiå ְֲֲִֵַַַָָָָָָָָ©−Ÿ¤
éçà éîc ìB÷ úéNò äî-ïî éìà íé÷òö E ¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−¦

:äîãàäéçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåíé÷òö E ¨«£¨¨«©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬
:äîãàä-ïî éìà זרעין ּדם קל עבדּתא מה ואמר ¥©−¦¨«£¨¨«ְְֲֲִֶַַַַַָָ

ארעא: מן קדמי קּבילין אחּו מן למּפק ְְֲֳִִִִִִִִַַַַָָָּדעתידין

àéäúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî Eäzòå ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«§©−̈

äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà̈´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨
éçà éîc-úà úç÷ì:Eãiî E מן אּת ליט ּוכען ¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«ְְִִַָ

ּדאחּו ּדמּה ית וקּבילת ּפּומּה ית ּדפתחת ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָארעא

:יד áéóñú-àìמן äîãàä-úà ãáòú ék ְִָ¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬
:õøàá äéäz ãðå òð Cì dçk-úzãáòú ék ¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤¦³©«£ŸÆ

äéäz ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈¦«§¤¬
:õøàáחילּה למּתן תֹוסיף לא ּבארעא תפלח ארי ¨¨«¤ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ

בארעא: ּתהי וגלי מּטלטל לâéïé÷ øîàiå ְְְְְִֵֵַַַָָָ©¬Ÿ¤©−¦
:àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìàýåýé-ìà ïé÷ øîàiå ¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®

:àBNpî éðBò ìBãb חֹובי סּגי יי קדם קין ואמר ¨¬£¦−¦§«ְֲֳִִִַַַַָָָ

ãééðtמּלמׁשּבק: ìòî íBiä éúà zLøb ïä ְְִִָ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´
éðtîe äîãàäõøàa ãðå òð éúééäå øúqà E ¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤

:éðâøäé éàöî-ìë äéäåìòî íBiä éúà zLøb ïä §¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ
éðtîe äîãàä éðtõøàa ãðå òð éúééäå øúqà E §¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤

:éðâøäé éàöî-ìë äéäå דין יֹומא יתי תריכּתא הא §¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦ְִִֵָָָָָ

ּומ  ארעא אּפי לאּטּמרא מעל אפׁשר לית קדמ ן ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּדיׁשּכחּנני  כל ויהי ּבארעא וגלי מּטלטל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻואהי

÷åèïéיקטלינני: âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå ְְִִִָ©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦
ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúòáL¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬

:Bàöî-ìk Búà-úBkä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå ©«Ÿ−¨«Ÿ§«©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨
úBà ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúòáL ïé÷ âøäŸ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½

:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì ּכל לכן יי לּה ואמר §¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«ְְֲֵֵַַָָ

לקין  יי וׁשּוי מּנּה יתּפרע דרין לׁשבעא קין ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָקטיל

דיׁשּכחּנּה: ּכל יתּה למקטל ּדלא ּבדיל ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָאתא

æèãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−
:ïãò-úîã÷-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå ¦§©¥«¤©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤

:ïãò-úîã÷ ãBð ּבארעא ויתיב  יי קדם מן קין ּונפק −¦§©¥«¤ְְְְֳִִִִַַַָָָ

מלקדמין עלֹוהי עבידא  ּדהוה ּומ ּטלטל  ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָּגלי

דעדן : æéãìzåּדגינתא øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå ְְְִֵֶָ©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤
íLk øéòä íL àø÷iå øéò äða éäéå CBðç-úà¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−

:CBðç Bðaãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå §¬£«©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤
Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò äða éäéå CBðç-úà¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬

:CBðç ית וילידת ועּדיאת אּתתּה ית קין וידע £«ְְִִִִִִֵַַַַַָָ

ּכׁשּום  דקרּתא ׁשמא ּוקרא קרּתא ּבני והוה ְְְְְְֲֲֵַַַָָָָָָחנֹו

:חנֹו çéãìéּברּה ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå ְֲֵ©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−
ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe ìàéeçî-úà¤§«¨¥®§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½

:Cîì-úà ãìé ìàLeúîeãøéò-úà CBðçì ãìeiå §«¨¥−¨©¬¤¨«¤©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈
-úà ãìé ìàéiçîe ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®§¦¨¥À¨©Æ¤

:Cîì-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî ואתיליד §´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤¨«¤ְְְִִ

מחּויאל  ית אֹוליד ועירד עירד ית ְְֲִִִֵַָָָָָלחנֹו

ית  אֹוליד ּומתּוׁשאל מתּוׁשאל ית אֹוליד ְְְִִִֵֵֵָָָָָּומחּייאל

:ֶָלמ

èé éùéîçúçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ
:älö úéðMä íLå äãòíéLð ézL Cîì Bì-çwiå ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®

:älö úéðMä íLå äãò úçàä íLלּה ּונסיב ¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«ְִֵ

ּתניתא  וׁשּום עדה חד ׁשּום נׁשין ּתרּתין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָלמ

ëáLéצּלה: éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå ִָ©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬
:äð÷îe ìäàéáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå −Ÿ¤¦§¤«©¥¬¤¨−̈¤¨®̈´¨½̈£¦¾

:äð÷îe ìäà áLé הוה הּוא יבל ית עדה וילידת ¥¬−Ÿ¤¦§¤«ֲִִַָָָָָָ

בעיר: ּומרי מׁשּכנין ּדיתבי ּדכל àëíLåרּבהֹון ְְְְְְְִִֵֵַַָָָ§¥¬
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà̈¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«
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øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−®̈´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå ּדכל רּבהֹון הוה הּוא יּובל אחֹוהי וׁשּום §¨«ְְְֲִַַָָָ

ואּבּובא: ּכּנֹורא זמר ידעי נבלא ּפּום על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּדמנּגן

áëLèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«
Løç-ìk Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾¨Ÿ¥¬

áez úBçàå ìæøáe úLçð:äîòð ïé÷-ì אף וצּלה §−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«ְִַָ

עיבידת  ידעי ּדכל רּבהֹון קין ּתּובל ית ילידת ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָהיא

נעמה: קין ּדתּובל ואחתּה ּופרזלא ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָנחׁשא

âë éùéùïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©
pæàä Cîì éLð éìB÷ézâøä Léà ék éúøîà ä ¦½§¥´¤½¤©«£¥−̈Ç¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ

:éúøaçì ãìéå éòöôìäãò åéLðì Cîì øîàiå §¦§¦½§¤−¤§©ª«¨¦«©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³
Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð éìB÷ ïòîL älöå§¦¨Æ§©´©¦½§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³

:éúøaçì ãìéå éòöôì ézâøäלנ ׁשֹוהי למ ואמר ¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤§©ª«¨¦«ְֲִִֶֶַַ

לממרי אציתא למ נ ׁשי קלי  ׁשמען  וצּלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעדה

ואף חֹובי  סביל אנא ּדבדילּה קטלית גברא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלא

זרעי: י ׁשּתיצי ּדבדילּה חּבלית עֹולימא ãëékלא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָ¦¬
:äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáLék ¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«¦¬
:äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ארי ¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«ֲֵ

ּברּה ללמ הלא לקין איתלין דרין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלׁשבעא

וׁשבעא: äëBzLà-úàׁשבעין ãBò íãà òãiå ְְְִַַָ©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½
éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨¦³

:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéäìàòãiå ¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦©¥̧©
BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà̈¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−

áä úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úLék ì ¥®¦´¨¦³¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬
:ïé÷ Bâøä ּבר וילידת אּתתּה ית עֹוד אדם וידע £¨−¨«¦ְִִִִֵַַַָָָ

אחרן  ּבר יי לי יהב אמר ארי ׁשת ׁשמּה ית ְְְְֲֲֳִֵֵֵַַַַָָָָּוקרת

קין: ּדקטלּה הבל åëìeïa-ãléחלף àeä-íb úL ְֲִִֵֶֶַַָ§¥³©Æª©¥½
íLa àø÷ì ìçeä æà LBðà BîL-úà àø÷iå©¦§¨¬¤§−¡®¨´©½¦§−Ÿ§¥¬

:ýåýéìeBîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §Ÿ̈«§¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà LBðà הּוא אף ּולׁשת ¡®¨´©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«ְֵַ

ּביֹומֹוהי  ּבכן אנֹוׁש ׁשמּה ית ּוקרא ּבר ְְְְְְֱִִִֵֵַָָאתיליד

ס דיי: ּבׁשמא מּלצּלאה אנׁשא בני àäæחלּו ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ¤´
íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈

:Búà äNò íéäìà úeîãaúãìBz øôñ äæ ¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«¤´¥½¤«§−Ÿ
íéäìà úeîãa íãà íéäìà àøa íBéa íãà̈®̈§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬¡Ÿ¦−

:Búà äNò ּדברא ּביֹומא אדם ּתּולדת ספר ּדין ¨¨¬Ÿ«ְְְְִֵַַָָָָ

יתּה: עבד אלהים ּבדמּות אדם áäá÷ðeיי øëæ ְְֱִִֵֵָָָָָֹ¨¨¬§¥−̈
íBéa íãà íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−

:íàøaäàø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ ¦¨«§¨«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³
:íàøaä íBéa íãà íîL-úà ונּוקבא ּדכר ¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«ְְְַָ

אדם  ׁשמהֹון ית ּוקרא יתהֹון ּוברי ְְְְִָָָָָָָָּבראנּון

דאתּבריאּו:ּב âìLיֹומא íãà éçéåúàîe íéL ְְְְִִָ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ
BîL-úà àø÷iå Bîìök Búeîãa ãìBiå äðL̈½̈©¬¤¦§−§©§®©¦§¨¬¤§−

:úLìL íãà éçéåãìBiå äðL úàîe íéL ¥«©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤
iå Bîìök Búeîãa:úL BîL-úà àø÷ אדם וחיא ¦§−§©§®©¦§¨¬¤§−¥«ֲַָָָ

לּה ּדדמי ּבדמּותּה ואֹוליד ׁשנין ּותלתין ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָמאה

ׁשת: ׁשמּה ית ãéøçàּוקרא íãà-éîé eéäiå ְְֵֵָָ©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ
íéða ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeúL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå ¨«©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½
úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî äðîL: יֹומי והוֹו §Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«ֲֵַ

ׁשנין  מאה ּתמני ׁשת ית ּדאֹוליד ּבתר ְְְְִִֵֵַַָָָָָאדם

ּובנן: ּבנין äéç-øLàואֹוליד íãà éîé-ìk eéäiå ְְְִִָ©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½
ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLeéäiå §©³¥Æ¨½̈§¦−¨¨®©¨«Ÿ©¦«§º

ìLe äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìkíéL ¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈§¦−
úîiå äðL: מאה ּתׁשע ּדחּיא אדם יֹומי ּכל והוֹו ¨®̈©¨«Ÿְְֲִֵַַַָָָָָ

ּומית: ׁשנין ñåíéðLּותלתין Lîç úL-éçéå ְְִִִָ©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−
:LBðà-úà ãìBiå äðL úàîeLîç úL-éçéå §©´¨¨®©−¤¤¡«©«§¦¥¾¨¥¬

:LBðà-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL ׁשת וחיא  ¨¦−§©´¨®̈©−¤¤¡«ֲֵַָ

אנֹוׁש: ית ואֹוליד ׁשנין וחמׁש æúL-éçéåמאה ְְְֱֲִִֵַָָ©«§¦¥À
äðîLe íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½§Ÿ¤¬

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîéøçà úL-éçéå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¥À©«£¥Æ
äðL úBàî äðîLe íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä«¦´¤¡½¤´©¨¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiå ית ּדאֹוליד ּבתר ׁשת וחיא ©¬¤¨¦−¨«ְֲִֵַַָָָ

ּתמנ  ּובנן:אנֹוׁש ּבנין ואֹוליד ׁשנין ּוׁשבע מאה י ְְְְְְְֱִִִֵַַָָ

çòLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàîíézL úL-éîé-ìk eéäiå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³

:úîiå äðL úBàî òLúe äðL äøNò ּכל והוֹו ¤§¥Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿֲַָ
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ּומית: ׁשנין עׂשרי ותרּתא מאה ּתׁשע ׁשת ñיֹומי ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

è:ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéåéçéå ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«©§¦¬
:ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðàאנֹוׁש וחיא ¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«ֱֲַָ

קינן: ית ואֹוליד ׁשנין ééøçàּתׁשעין LBðà éçéå ְְְִִִִֵָָ©§¦´¡À©«£¥Æ
äðîLe äðL äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîéøçà LBðà éçéå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´¡À©«£¥Æ
úBàî äðîLe äðL äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

úBðáe íéða ãìBiå äðL: ּדאֹוליד ּבתר אנֹוׁש וחיא ¨¨®©¬¤¨¦−¨«ְֱֲִַַָָ

ואֹוליד  ׁשנין עׂשרי וחמׁש מאה ּתמני קינן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָית

ּובנן: àéíéðLּבנין Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå ְְִָ©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½
:úîiå äðL úBàî òLúeLBðà éîé-ìk eéäiå §©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©¦«§Æ¨§¥´¡½

úîiå äðL úBàî òLúe íéðL Lîç: ּכל והוֹו ¨¥´¨¦½§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿֲַָ

ּומית: ׁשנין וחמׁש מאה ּתׁשע אנֹוׁש ñיֹומי ְְְֱֲִִֵֵַַָ

áé:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«
:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå וחיא ©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«ֲַָ

מהללאל: ית ואֹוליד ׁשנין ׁשבעין âééçéåקינן ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ©§¦´
äðL íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeïðé÷ éçéå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´¥À̈
äðîLe äðL íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈§Ÿ¤¬

úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî: ּבתר קינן וחיא ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«ֲֵַַָָָ

ׁשנין  וארּבעין מאה ּתמני מהללאל ית ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּדאֹוליד

ּובנן: ּבנין ãéøNòואֹוליד ïðé÷ éîé-ìk eéäiå ְְְִִָ©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤
:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLéîé-ìk eéäiå ¨¦½§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©¦«§Æ¨§¥´

úîiå äðL úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷:והוֹו ¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿֲַ

ּומית: ׁשנין ועׂשר מאה ּתׁשע  קינן יֹומי ñּכל ְְְֲִִֵֵַַַָָָ

åèäðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®
:ãøé-úà ãìBiåíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´

ãøé-úà ãìBiå äðL:וחמׁש ׁשּתין מהללאל וחיא ¨¨®©−¤¤¨«¤ְֲֲֲִִֵֵַַַַָ

ירד: ית ואֹוליד æèéøçàׁשנין ìàììäî éçéå ְְִִֶָָ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLéøçà ìàììäî éçéå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBääðL úBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiå ּדאֹוליד ּבתר מהללאל  וחיא ©¬¤¨¦−¨«ְְֲֲִֵַַַַָָ

ּבנין  ואֹוליד ׁשנין ּותלתין מאה ּתמני ירד ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָית

æéíéòLúåּובנן: Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå ְָ©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ
:úîiå äðL úBàî äðîLe äðLéîé-ìk eéäiå ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî äðîLe äðL íéòLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨®̈
:úîiåות ׁשעין מאה ּתמני מהללאל  יֹומי ּכל והוֹו ©¨«Ÿְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָ

ּומית: ׁשנין ñçéíéMLåוחמׁש íézL ãøé-éçéå ְֲִִֵַ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîe äðLãøé-éçéå ¨−̈§©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤¾¤

:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¤£«
ית  ואֹוליד ׁשנין ותרּתין וׁשּתין מאה ירד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוחיא

:חנֹוèéCBðç-úà BãéìBä éøçà ãøé-éçéå ֲ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLãøé-éçéå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤À¤

ãìBiå äðL úBàî äðîL CBðç-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¬¤
:úBðáe íéðaחנֹו ית ּדאֹוליד ּבתר ירד וחיא ¨¦−¨«ְֲֲִֶֶַַָָָ

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ׁשנין מאה ëeéäiåּתמני ְְְְְְִִִֵַָָ©¦«§Æ
úBàî òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk̈§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLäðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¨®©¨«Ÿ©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî òLúe ּתׁשע ירד יֹומי ּכל והוֹו §©¬¥−¨¨®©¨«Ÿְֲֵֶֶַַָ

ּומית: ׁשנין ותרּתין וׁשּתין ñàëCBðçמאה éçéå ְְְְְִִִִֵַָ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîçéçéå ¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤§¨«©©§¦´

çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç: £½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤§¨«©
ית  ואֹוליד ׁשנין וחמׁש ׁשּתין חנֹו ְְֲֲֲִִִִֵַַָָוחיא

áëéøçàמתּוׁשלח: íéäìàä-úà CBðç Cläúiå ְַָ©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ
ìL çìLeúî-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî L «¦´¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaéøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå ¨¦−¨«©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ
ìL çìLeúî-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî L «¦´¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤

:úBðáe íéða ּבתר דיי ּבדחלּתא חנֹו והלי ¨¦−¨«ְְְְֲִַַַַַָָָ

ואֹוליד  ׁשנין מאה ּתלת מתּוׁשלח ית ְְְְְְִִִֶַַָָּדאֹוליד

ּובנן: âëíéMLåּבנין Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ְְִָ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ
ìLe äðL:äðL úBàî LCBðç éîé-ìk éäéå ¨½̈§¬¥−¨¨«©§¦−¨§¥´£®

ìLe äðL íéMLå Lîç:äðL úBàî L ּכל והוה ¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬¥−¨¨«ֲַָָ

ׁשנין: וחמׁש וׁשּתין מאה ּתלת חנֹו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָיֹומי

ãëç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬
:íéäìà Búàepðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾

:íéäìà Búà ç÷ì-ék דיי ּבדחלּתא חנֹו והּלי ¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«ְְְְֲִַַַַָָ

ארי יי (Ï‡)וליתֹוהי יתּה ñ:אמית ְֲִֵֵ»ְֲֵֵָָ
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éòéáùäëäðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈
:Cîì-úà ãìBiå äðL úàîeòáL çìLeúî éçéå §©´¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´§¤½©¤¯©

Cîì-úà ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe: וחיא §Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¤¨«¤ֲַָ

ית  ואֹוליד ׁשנין ּוׁשבע ּותמנן מאה ְְְְְְִִֶַַָָָָמתּוׁשלח

:למåëCîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå ֶָ©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤
ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe íézL§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤

:úBðáe íéða-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå ¨¦−¨«©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤
äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiå ּדאֹוליד ּבתר מתּוׁשלח וחיא ©¬¤¨¦−¨«ְְֲִֶַַַָָ

ואֹוליד  ׁשנין ותרּתין ּותמנן מאה ׁשבע למ ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָית

ּובנן: æëòLzּבנין çìLeúî éîé-ìk eéäiå ְְִָ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©
:úîiå äðL úBàî òLúe äðL íéMLåeéäiå §¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©¦«§Æ

úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk̈§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−
úîiå äðL: מאה ּתׁשע מתּוׁשלח יֹומי  ּכל והו ֹו ¨®̈©¨«Ÿְְְֲֵֶַַַָָ

ּומית: ׁשנין ּותׁשע ñçëíézLו ׁשּתין  Cîì-éçéå ְְְִִִִַ©«§¦¤¾¤§©¯¦
:ïa ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLeCîì-éçéå §Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¥«©«§¦¤¾¤

:ïa ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe íézL וחיא §©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¥«ֲַָ

ּבר: ואֹוליד ׁשנין ותרּתין ּותמנן מאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָלמ

èëäæ øîàì çð BîL-úà àø÷iåeðîçðé ©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤ºÇ§©«£¥³
øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe eðNònî¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬

:ýåýé døøàäæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå ¥«£−̈§Ÿ̈«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º
øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe eðNònî eðîçðé§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬

:ýåýé døøà ּדין למימר ּנח ׁשמּה ית ּוקרא ¥«£−̈§Ÿ̈«ְְְֵֵֵַָָָֹ

ּדי  ארעא מן ידנא ּומּלאּות מעֹובדנא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָינחמּננא

יי: ìçð-úàלטטּה BãéìBä éøçà Cîì-éçéå ְְַַָ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©
ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL íéòLúå Lîç̈¥³§¦§¦Æ¨½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaçð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå ¨¦−¨«©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©
íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL íéòLúå Lîç̈¥³§¦§¦Æ¨½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−

úBðáe: מאה חמׁש נח ית ּדאֹוליד ּבתר למ וחיא ¨«ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ׁשנין וחמׁש àìéäéåותׁשעין ְְְְְְֲִִִִִֵַָ©«§¦Æ
úBàî òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk̈§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLäðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå ¨¨®©¨«Ÿ©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî òáLe ׁשבע למ יֹומי ּכל והוֹו §©¬¥−¨¨®©¨«Ÿְֲֵֶֶַַָ

ּומית: ׁשנין ּוׁשבע וׁשבעין ñáìçð-éäéåמאה ְְְְְִִִַַָ©«§¦¾Ÿ©

íç-úà íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬
:úôé-úàåçð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå §¤¨«¤©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈©´¤½Ÿ©

úôé-úàå íç-úà íL-úà:חמׁש ּבר נח והוה ¤¥−¤¨¬§¤¨«¤ֲֲֵַַַָֹ

יפת: וית חם ית ׁשם ית נח ואֹוליד ׁשנין ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹמאה

àäîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáeáøì íãàä ìçä-ék éäéå ¨−ª§¬¨¤«©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ

:íäì eãlé úBðáe äîãàä éðt-ìòּכד והוה ©§¥´¨«£¨¨®¨−ª§¬¨¤«ֲַַָ

ּובנתא  ארעא אּפי על למסּגי  אנׁשא בני ְְְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָׁשריאּו

áúBða-úàלהֹון:אתילידּו íéäìàä-éðá eàøiå ְְְִִ©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´
ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék íãàä̈«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ

:eøça øLàíãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå £¤¬¨¨«©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«
אּנין  ׁשּפירן ארי אנׁשא ּבנת ית רברבּיא בני ְְְְֱֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָוחזֹו

אתרעיאּו: ּדי מּכל נׁשין להֹון âøîàiåּונסיבּו ְְְְְִִִִִִֹ©´Ÿ¤
àeä íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈´

:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNáýåýé øîàiå ¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À
eéäå øNá àeä íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈´¨®̈§¨´

:äðL íéøNòå äàî åéîé ּדרא יתקּים לא יי ואמר ¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«ְְֲִַַַַָָָָ

ּבׂשרא  ּדאּנּון ּבדיל לעלם קדמי הדין ְְְְֳִִִִֵַָָָָָָביׁשא

מאה  להֹון יהיבת ארכא ּביׁשּיא ְְְְְִִֵַַַָָָָועֹובדיהֹון

יתּובּון: אם ׁשנין ãõøàáועׂשרין eéä íéìôpä ְְְְִִִַ©§¦¦º¨´¨»̈¤»
éða eàáé øLà ïë-éøçà íâå íää íéîia©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³
änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä̈«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨

:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabäeéä íéìôpä ©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«©§¦¦º¨´
éða eàáé øLà ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá̈»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³
änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä̈«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨

:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabäהוֹו ּגּברּיא ©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«ֲִַָָ

ּבני  עלין ּדי ּכן ּבתר ואף האּנּון ּביֹומּיא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָבארעא

ּגּברּיא  אּנּון להֹון וילידן אנׁשא ּבנת לות ְְְְְֱִִִִַַַַַָָָָָָרברבּיא

ּדׁשמא  אנׁשין פ :ּדמעלמא ְְֱִִִֵָָָָ

øéèôîäõøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëåàøiå §¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©©´§

úáLçî øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì ּביׁשת סגיאת ארי יי וחזא ¦½©¬©−¨©«ְְֲֲִִֵַַַָָ
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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

ּביׁש לחֹוד לּבּה מחׁשבת יצרא וכל ּבארעא ְְְְְְְֱִִִֵַַַָָָָָאנׁשא

יֹומא: åíãàä-úàּכל äNò-ék ýåýé íçpiå ָָ©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈
:Baì-ìà ávòúiå õøàaäNò-ék ýåýé íçpiå ¨¨®¤©¦§©¥−¤¦«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬

Baì-ìà ávòúiå õøàa íãàä-úà: יי ותב ¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−¤¦«ְְָָ

ואמר  ּבארעא אנׁשא ית עבד ארי ְְְְֱֲֲֲֵֵֵַַַַָָָָּבמימרּה

ּכרעּותּה: ּתקּפהֹון למּתבר æøîàiåּבמימרּה ְְְְְְְִִֵֵֵַָ©´Ÿ¤
éðt ìòî éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´
óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä̈«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMäýåýé øîàiå ©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À

äîãàä éðt ìòî éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈
ék íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨¨®¦¦¬

íúéNò ék ézîçð: ּדי אנׁשא ית אמחי יי ואמר ¦©−§¦¦¬£¦¦«ְְֲֲִֵֶַַָָָָ

עד  ּבעירא עד מאנׁשא ארעא אּפי מעל ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָבראתי

ארי  ּבמימרי תבית ארי דׁשמּיא עֹופא ועד ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָרחׁשא

ç:ýåýéעבדּתּנּון: éðéòa ïç àöî çðåàöî çðå ְֲִַ§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«§¾Ÿ©¨¬¨
:ýåýé éðéòa ïç:יי קדם רחמין אׁשּכח çðåונח ¥−§¥¥¬§Ÿ̈«ְְְֲֳִַַַַָָֹ§¾Ÿ©

:ýåýé éðéòa ïç àöîô ô ô ¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
.ïîéñ å"äé÷æçé ,ä"éöîà .íé÷åñô å"î÷

úéùàøá úùøôì äøèôääéòùéááî ÷øô

áîääéìr írì äîLð ïúð äéàöàöå õøàä ò÷ø íäéèBðå íéîMä àøBa ýåýé ìàä øîà-äk«Ÿ¨©º¨¥´§Ÿ̈À¥³©¨©̧¦Æ§´¥¤½Ÿ©¬¨−̈¤§¤«¡¨¤®¨Ÿ¥³§¨¨Æ¨¨´¨¤½¨
:da íéëìäì çeøååéúàø÷ ýåýé éðàðzàå Eøvàå Eãéa ÷æçàå ÷ãöá E:íéBb øBàì ír úéøáì E §−©©«Ÿ§¦¬¨«£¦¯§Ÿ̈²§¨¦¬§¤−¤§©§¥´§¨¤®§¤¨§À§¤¤§²¦§¦¬−̈§¬¦«

æ:CLç éáLé àìk úéaî øéqà øbñnî àéöBäì úBøår íéðér ç÷ôìçéãBáëe éîL àeä ýåýé éðà ¦§−Ÿ©¥©¦́¦§®§¦³¦©§¥Æ©¦½¦¥¬¤−¤¬§¥«¤£¦¬§Ÿ̈−´§¦®§¦Æ
:íéìéñtì éúläúe ïzà-àì øçàìèäðçîöz íøèa ãébî éðà úBLãçå eàá-äpä úBðLàøä §©¥´«Ÿ¤¥½§¦¨¦−©§¦¦«¨¦«Ÿ−¦¥¨®©«£¨Æ£¦´©¦½§¤¬¤¦§©−§¨

:íëúà réîLàé:íäéáLéå íéià Bàìîe íiä éãøBé õøàä äö÷î Búläz Lãç øéL ýåýéì eøéL ©§¦¬©¤§¤«¦³©«Ÿ̈Æ¦´¨½̈§¦¨−¦§¥´¨¨®¤«§¥³©¨Æ§Ÿ½¦¦−§«§¥¤«
àé:eçåöé íéøä Làøî òìñ éáLé epøé øã÷ áLz íéøöç åéørå øaãî eàNéáéãBák ýåýéì eîéNé ¦§³¦§¨Æ§¨½̈£¥¦−¥¥´¥¨®¨¸ŸÆ´§¥¤½©¥¬Ÿ¨¦−¦§¨«¨¦¬©«Ÿ̈−¨®

:eãébé íéiàa Búläúeâéåéáéà-ìr çéøöé-óà réøé äàð÷ øéré úBîçìî Léàk àöé øBabk ýåýé §¦¨−¨«¦¦¬©¦«§Ÿ̈Æ©¦´¥¥½§¦¬¦§¨−¨¦´¦§¨®¨¦¸©Æ©©§¦½©©«Ÿ§−̈
:øabúéãé:ãçé óàLàå íMà ärôà äãìBik ÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçäåèíéøä áéøçà ¦§©¨«¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈©«£¦−¤§©¨®©«¥¨´¤§¤½¤¬Ÿ§¤§©−¨«©©«£¦³¨¦Æ

:LéáBà íénâàå íéiàì úBøäð ézîNå LéáBà íaNr-ìëå úBòáâeæèàì Cøca íéøår ézëìBäå §¨½§¨¤§−̈¦®§©§¦³§¨Æ¨¦¦½©«£©¦−¦«§«©§¦´¦§¦À§¤̧¤Æ´Ÿ
ãé-àì úBáéúða eòãéíéøácä älà øBLéîì íéM÷rîe øBàì íäéðôì CLçî íéNà íëéøãà eò ¨½̈¦§¦¬Ÿ¨«§−©§¦¥®¨¦Á©§¨̧¦§¥¤¹¨À©«£©¦Æ§¦½¥µ¤©§¨¦½
:íézáær àìå íúéNræé:eðéäìà ízà äëqîì íéøîàä ìñta íéçèaä úLá eLáé øBçà eâñð £¦¦−§¬Ÿ£©§¦«¨³Ÿ¨Æ¥´½¤©«Ÿ§¦−©¨®¤¨«Ÿ§¦¬§©¥−̈©¤¬¡Ÿ¥«

çé:úBàøì eèéaä íéøåräå eòîL íéLøçäèééî çìLà éëàìîk Løçå écár-íà ék øer éî ©¥«§¦−§¨®§©«¦§¦−©¦¬¦§«¦³¦¥Æ¦´¦©§¦½§¥¥−§©§¨¦´¤§¨®¦³
:ýåýé ãárk øerå ílLîk øerë:òîLé àìå íéðæà çB÷t øîLú àìå úBaø úBàøàëõôç ýåýé ¦¥Æ¦§ª½̈§¦¥−§¤¬¤§Ÿ̈«¨¬©−§´Ÿ¦§®Ÿ¨¬©¨§©−¦§¬Ÿ¦§¨«§Ÿ̈¬¨¥−

:øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö ïrîì§©´©¦§®©§¦¬−̈§©§¦«


