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אור וחום ההתקשרות

איני יודע בפרטיות מצב... אבל תמיהה היא בעיַני, שאף אם התנה מראש 
שפטור הוא מזה, אבל בשביל מה ולמה עזב משמרתו, שכנראה ַּכר נרחב 
הוא והצליח בזה, ועתה הלוך ילך לחפש ולגשש בארץ אחרת ובעבודה 
אחרת, ועוזב כלי מחזיק וממשיך ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ )הריני 
באר  ָמן  להמשיך  בידו  האלקים  ַמֵטה  עתה  גם  אשר  משכבו(,  כפרת 
וענני הכבוד, הן בגשמיות והן ברוחניות, לכל אלו המחזקים התקשרותם 

וההליכה בדרכיו אשר הורה ביתר שאת ויתר עז.
)אגרות קודש כרך ג' עמוד רנד(
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כבוד התורה

להוסיף
בנ"י  על  שאין  הטעם  לשאלתה  במענה 
להשתדל לגייר את או"ה ]= אומות העולם[ 

 –
לו  יש  ואחת[  אחד  לכל   =[ לכאו"א 
תפקידו בעולם וסדר הנהגתו ע"פ תורה ה': 
לבנ"י ]=לבני ישראל[ תרי"ג מצות, או"ה ]= 
נח[  בני   =[ ב"נ  מצות  ז'   – העולם[  אומות 

ופרטיהם
ביותר  )במספר(  מעטות  נשמות  רק 

תפקידן גם ענין הגירות.

כל אחד ותפקידוהכתב והמכתב 

פרשת נח | לצאת ולכבוש

לאחר המבול ציווה ה' את נח “צא מן התיבה אתה... כל החיה הוצא אתך".
לכאורה, היה לנח טוב וקל יותר להישאר בתיבה:

בתיבה היה ביכולתו לעבוד את ה' בשלימות, כל היום וכל הלילה... מכיוון שהיה סגור ומסודר 
בתיבה, שמור ומוגן מכל העניינים שיכולים להפריע לאדם בעבודתו לקונו, ועד שאפילו מזונו היה 

מוכן בתיבה – היה יכול להתמסר כל כולו לעבודת ה'.
...למרות זאת – תיכף כש"יבשה הארץ" ציווה עליו הקב"ה “צא מן התיבה", לצאת ולפעול בעולם, 
והמטרה בזה – “פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה"... “וכבשוה", שיתעסקו בענייני העולם הזה הגשמי 

והתחתון שהעולם לא ישאר במצב של תהו, אלא יהיה מלא בברואי ה'.

)מעובד משיחת ב' דראש חודש חשוון – בעת ה'יחידות'. תורת מנחם תשמ"ט חלק א' עמוד 273(

ַא חסידישע פרשה

תפקיד אומות העולם -
שבע מצוות בני נח

 קיום שבע מצוות
ועשיית חסד

מענה למכתב בתאריך י"ז מנ"א תשכ"ב:

להוסיף

במענה לשאלתה הטעם שאין על בנ"י להשתדל לגייר את או"ה ]אומות העולם[ –

לכאו"א יש לו תפקידו בעולם וסדר הנהגתו ע"פ תורת ה': לבנ"י תרי"ג מצות, או"ה – ז' מצות ב"נ 
]בני נח[ ופרטיהם

רק נשמות מעטות )במספר( ביותר תפקידן גם ענין הגירות.
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מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ה' במרחשון ה'תשפ"א – י"ב במרחשון ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

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

אחת באמצע.
מל"ת סב.

פרק ז-ט.ו' במרחשווןש"ק
־וזהו נוסח כל הברכות האמ

צעיות. ברכה אמצעית.. שוב 
אינו צריך.

מל"ת רמח.רמט.

פרק י-יב.ז' במרחשווןא'
נוסח הוידוי. א-להינו וא-

להי..נוסח ברכת המזון. ברוך 
אתה.. אשיש ביי'.

מ"ע ז.

הלכות נדרים.. בפרקים אלו. ח' במרחשווןב'
פרק א-ג.

נחלתי עדותיך וגו'. ספר 
זמנים והוא ספר שלישי.. הל' 

שבת.. בפרקים אלו. פרק א.
מ"ע צד.

מ"ע צד.פרק ב.פרק ד-ו.ט' במרחשווןג'

מל"ת קנז.פרק ג.פרק ז-ט.י' במרחשווןד'

מ"ע צה.פרק ד.פרק י-יב.י"א במרחשווןה'

־פרק יג. הלכות נזירות.. בפי"ב במרחשווןו'
מ"ע צה. צב. מל"ת רט.פרק ה.רקים אלו. פרק א-ב.
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מעלתם של שישה 
ושבעה בחשוון

שישה בחשוון הוא היום החותם את עבודת חודש תשרי, שבעה בחשוון 
הוא היום הפותח את עבודת “ויעקב הלך לדרכו" • גם בשישה הימים 

הראשונים של חודש חשוון ישנו הגילוי ד"מלך בשדה" • בשביעי בחשוון 
“פותחים" וסוללים את הדרך לעבודת כל השנה • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו 

א
“אחרון  היה  שבו  היום  הוא  בחשוון  שבעה  יום   
המקדש  בבית  לרגל  מהעלייה  ושב  חוזר  שבישראל" 
ממתינים  ולכן  פרת",  ב"נהר  לביתו  שבירושלים 
בחשוון,  שבעה  עד  ישראל(  )בארץ  גשמים  בשאלת 
“כדי  החג",  אחר  מיד  בה  לשאול  ראוי  ש"היה  אף 
לנהר  לביתו  לרגל  שעלה  שבישראל  האחרון  שיגיע 
פרת, שהוא מקום יישוב היותר רחוק מירושלים, ולא 

יעכבנו הגשם"1.
ומזה מובן, שכל הימים עד שבעה בחשוון מהווים 
שכאשר  בש"ך2  וכמבואר  החג,  לענייני  המשך  עדיין 
ט"ו   – בזה  הכוונה  אזי  הרגל",  “אחר  בשטר  כותבים 
יום “אחר הרגל", כלומר, שבעה בחשוון, וטעם הדבר 
– מפני ש"כל פעם שהיו ישראל עולים לרגל לא היו 
יכולים להגיע לבתיהם אחר הרגל אלא בט"ו יום, והיה 
עסוקים  ישראל  בארץ  עדיין  הם  כאילו  להם  דומה 
בענייני הרגל, כל זמן שלא היו עוברים הנהר הגדול 
נהר פרת"; ובשבעה בחשוון מתחיל סדר עבודה חדש 
– “ויעקב הלך לדרכו"3, לעבודת כל ימי השנה כולה.

יום  שייך  תקופה  לאיזו  לשאלה  הפתרון  ומכאן 
שבעה בחשוון עצמו – לתקופה שבה “עסוקים בענייני 
הרגל", או לתקופה שלאחרי זה, כידוע השאלה בכל 

1( תענית י, א. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים ריש סימן קיז.
2( חושן משפט סימן מג ס"ק מז.

3( לשון הכתוב – ויצא לב, ב. 

וכיוצא  ישראל,  ארץ  )גבול  במקום  “גבול"  של  עניין 
בזה(, האם שטח הגבול עצמו שייך לפנים מן הגבול 
הגבול  לעניין  בנוגע  זה  דרך  ועל  הימנו,  מחוץ  או 

בזמן, ובענייננו – הגבול דשבעה בחשוון:
מכיון שבהתחלת יום שבעה בחשוון שואלים גשמים 
– בהכרח לומר שעוד לפני זה, בשישה בחשוון, הגיע 
תמצי  אם  שהרי  פרת,  לנהר  שבישראל  אחרון  כבר 
כיצד  בדרכו,  עדיין  הוא  בחשוון  שבשבעה  לומר 
יעכבו  הגשמים  הרי  ביום,  בו  גשמים  לשאול  יכולים 
שכאשר  לומר  בהכרח  וודאי  אלא   – בדרכו?!  אותו 
ואילו  בביתו,  כבר  הוא  נמצא  בחשוון  שבעה  מגיע 

היום האחרון להליכה בדרך הוא – שישה בחשוון.
)שבה  ל"רגל"  השייכת  התקופה  שסיום  ונמצא, 
“עסוקים בענייני הרגל"( הוא – בשישה בחשוון, ואילו 
שבעה בחשוון שייך כבר להתחלת התקופה החדשה 

– “ויעקב הלך לדרכו", בעבודת כל ימי השנה כולה.

ב 
מתחילה  בחשוון  שבשבעה  לעיל  האמור  פי  על 
תקופה חדשה – יובן עניין נפלא שמצינו בזוהר בסוף 
ה"תוספות" של ספר שמות4 אודות התקופה שסיומה 

בשישה בחשוון:
“מאלול עד שית יומין בחשוון... יומין דאתוון אינון 

4( ערה, א.

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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מיוחדת  סגולה  ישנה  ובהם  הם(,  אותיות  )=ימי  כו'" 
)“אתוון"(,  האותיות  עם  הקשורים  בעניינים  להצלחה 

אותיות התורה, וכיוצא בזה, כמבואר שם.
שית  ש"עד  בתקופה  המיוחד  מהו  תמוה:  ולכאורה 
עניינו  מוזכר  מקומות  בכמה  הרי  בחשוון",  יומין 

המיוחד של שבעה בחשוון, ולא שישה בחשוון?
פי האמור לעיל, שבשבעה  – על  בזה  אלא הביאור 
התקופה  ואילו  החדשה,  התקופה  מתחילה  בחשוון 
בחשוון,  שישה  עד  נמשכת  תשרי  לחודש  השייכת 

יומין  שית  עד  “מאלול  הימים  שכל  בזוהר  כמפורש 
בחשוון" הם עניין ונקודה אחת, “יומין דאתוון", כלומר, 
)שהתחלתה  תשרי  חודש  של  המועדים  שתקופת 
ומסתיימת  נמשכת  אלול(  חודש  של  ההכנה  בעבודת 

בשישה בחשוון.

ג
אלול  לחודש  שייך  זה  שעניין   – בזה  להוסיף  ויש   
מודגש  שלכן  תשרי(,  המשך  להיותו  רק  )ולא  דווקא 
מזכיר  )ואינו  בחשוון"  יומין  שית  עד  “מאלול  בזוהר 

תשרי כלל(.
והביאור בזה:

בנוגע לייחודו של חודש אלול – מבאר אדמו"ר הזקן 
בליקוטי תורה5 “משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין 
היינו,  בשדה",  פניו  ומקבלין  לקראתו  העיר  אנשי 

שבחודש אלול נמצא המלך בשדה.
“יומין  בלשון  בזוהר  מרומז  זה  שעניין  לומר  ויש 
שית  עד  )“מאלול  אלו  ימים  שמעלת  היינו,  דאתוון", 

יומין בחשוון"( קשורה עם מעלת האותיות:

5( ראה לב, ב.

בוקר"6,  “אתא  מלשון   – עניינן  )“אתוון"(  אותיות 
הבאה והמשכה למקום אחר שמחוץ למקומם האמיתי.
וזהו כללות העניין של “מלך בשדה" – שהמלך יוצא 
מקומו  שהרי  האמיתי,  למקומו  שמחוץ  אחר  למקום 
האמיתי של המלך הוא – בעיר הבירה, בהיכל מלכותו, 
בטרקלין כו' עד לקיטון של המלך, ולכן, כאשר המלך 
נמצא בשדה – הנה אף שגם המלך עצמו זקוק לעניין 
השדה, “ארץ ממנה יצא לחם"7 ]על דרך כללות העניין 
מקומו  זה  אין  אף-על-פי-כן,  עם"8[,  בלא  מלך  ד"אין 

האמיתי של המלך.
דרך  על  זה  הרי  לשדה  המלך  של  שבואו  ונמצא, 
ובדוגמת עניין האותיות, “אתא בוקר", הבאת והמשכת 

הדבר למקום אחר שמחוץ למקומו האמיתי.

ד
שזהו  מכיון  אפשר,  בדרך   – לומר  יש  ועל-פי-זה   
דבר חידוש – שהעניין ד"מלך בשדה" ישנו גם בחודש 
חשוון, עד שישה בחשוון, היינו, שהנקודה המשותפת 

לכל ימים אלו היא – מלך בשדה )“יומין דאתוון"(.
ועיקר החידוש שבדבר הוא – בנוגע לימים שלאחרי 
דסוף  לימים  בנוגע  כן  שאין  מה  חשוון,  חודש  ראש 

חודש תשרי – אין זה חידוש גדול כל כך, כי:
 – עניינו  אלול  שבחודש  בשדה"  “מלך  של  העילוי 
גילוי י"ג מדות הרחמים, ומכיון שהגילוי של י"ג מדות 
הרחמים ביום הכיפורים הוא באופן נעלה יותר מאשר 
חודש אלול, כמבואר בליקוטי תורה9 שאז נמצא המלך 

6( לשון הכתוב – ישעיה כא, יב. ראה תורה אור מקץ מב, ב. ליקוטי תורה 
במדבר יא, ג. שיר השירים לג, ג. ובכ"מ.

7( איוב כח, ה.
8( מדרש רבינו בחיי וישב לח, ל. ריש פרשת בלק. עמק המלך שער א ריש 

פרק א. תניא שער היחוד והאמונה ריש פרק ז. ובכ"מ.
9( שם.

העילוי של שישה בחשוון הוא – להיותו סיום התקופה של 
חודש תשרי, ובפרטיות יותר – המשך ונקודה אחת עם 

מעלת חודש אלול, והעילוי של שבעה בחשוון הוא – להיותו 
התחלת תקופה חדשה, “ויעקב הלך לדרכו"
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יותר  נעלה  באופן  הוא  )שאז  מלכותו  ובהיכל  בעירו 
מהגילוי  שכתוצאה  לומר,  יש  בשדה(,  שנמצא  מכפי 
אומרים  אין  תשרי  חודש  סוף  עד  הכיפורים  יום  של 
תחנון )כתוצאה מההשפעה של יום הכיפורים(, כלומר, 
המלך(  )התגלות  אלול  חודש  של  המיוחד  שהעניין 
נמשך גם בימים האחרונים של חודש תשרי. אבל כאשר 
מדובר אודות הימים שלאחרי ראש חודש חשוון, שבהם 
של  ההשפעה  שנסתיימה  )מכיון  תחנון  אומרים  כבר 
יום הכיפורים הנמשכת עד סוף חודש תשרי( – הרי זה 
חידוש גדול לומר שבימים אלו נמשך העילוי המיוחד 

של התגלות המלך בחודש אלול.
ועניין זה ]שיש עילוי בכל הימים עד שישה בחשוון[ 
שכל  דווקא,  התורה  בפנימיות  ובגילוי  בהדגשה  בא 
העניינים שבה הם באופן ד"תורה אור"10 – כי פנימיות 
לגבי  הנשמה  בדוגמת  היא  דתורה  נגלה  לגבי  התורה 
בדוגמת  הוא  דתורה  שגלייא  בזוהר11  ]כמבואר  הגוף 
“גופי תורה" ופנימיות התורה היא “נשמתא דאורייתא"[, 
שמחיה  זה  על  )נוסף  הגוף  ענייני  את  מאירה  שהיא 

ומהווה את הגוף(.
מיוחדת  מעלה  שישנה   – לעיל  האמור  מכל  המורם 
בחשוון:  בשבעה  מיוחדת  ומעלה  בחשוון,  בשישה 
העילוי של שישה בחשוון הוא – להיותו סיום התקופה 
של חודש תשרי, ובפרטיות יותר – המשך ונקודה אחת 
עם מעלת חודש אלול, והעילוי של שבעה בחשוון הוא 
– להיותו התחלת תקופה חדשה, “ויעקב הלך לדרכו", 

כדלקמן.

ה 
העילוי המיוחד בתקופה שהתחלתה בשבעה בחשוון 
בכללות  תחתון(  )הכי  האחרון  השלב  להיותה   – הוא 

העבודה ד"יעקב הלך לדרכו", כדלקמן. ובהקדים:
 – הוא  לדרכו"  הלך  ד"ויעקב  העניין  בכללות12, 
אדמו"ר  בדרושי  כמבואר  הכיפורים,  יום  במוצאי 
מהר"ש13 שאז מתחיל כללות עניין ההמשכה מלמעלה 
למעלה(,  מלמטה  דהעלאה  העבודה  )לאחרי  למטה 
והמשכה  ירידה   – לדרכו"  הלך  ד"ויעקב  העניין  שזהו 

מלמעלה למטה.
]ועניין זה מתבטא גם בתוכן עבודתם של בני ישראל 

10( משלי ו, כג.
11( זוהר חלק ג קנב, א.

12( בהבא לקמן – ראה גם ליקוטי שיחות חלק כ עמ' 266.
13( המשך וככה תרל"ז ריש פרק צו.

בימים אלו:
יום הכיפורים עניינו – תורה, שבו ניתנו לוחות שניים 
ואילו  תורה(.  מתן  של  העניין  ועיקר  ושלימות  )סיום 
סוכה  בענייני  לעסוק  מתחילים  הכיפורים  יום  לאחרי 

וארבעת המינים, כללות העניין של קיום המצוות.
ומובן, שעניין ה"מצוות" ביחס ל"תורה" הוא על דרך 
ובדוגמת העניין ד"ויעקב הלך לדרכו" – ירידה מלמעלה 
הקדוש-ברוך- של  “דברי"  היא  התורה  שהרי  למטה, 
השמיעך  השמיים  “מן  כאש"14,  דברי  כה  “הלא  הוא, 
גשמיים  בדברים  נתלבשו  המצוות  ואילו  קולו"15.  את 
שבין  החילוק  כללות  דרך  על  הוא  זה  וחילוק  דווקא. 
“לי  אותיות  “ישראל",  ו"יעקב":  “ישראל"  השמות  שני 
ראש"16 – בדוגמת עניין התורה, ו"יעקב" מלשון עקב17 
המצוות  קיום  עבודת  ולכן,  המצוות.  עניין  בדוגמת   –
הלך  ד"ועיקב  לעבודה  נחשבת  התורה  ללימוד  ביחס 

לדרכו"[.
למטה מזה – הדרגא ד"ויעקב הלך לדרכו" שבמוצאי 
שמחת תורה, סיום כל המועדים של חודש תשרי, חודש 
השביעי, המושבע ומשביע כו', שאז מתחילה העבודה 
של “ויעקב הלך לדרכו" בענייני חול. כלומר: ההליכה 
לענייני  ביחס   – היא  הכיפורים  יום  במוצאי  “לדרכו" 
במוצאי  “לדרכו"  ההליכה  ואילו  תורה(,  )לגבי  מצוות 
שמחת תורה היא – ביחס לענייני הרשות )לגבי ענייני 

קדושה(.
לאחרי  לדרכו"  הלך  ד"ויעקב  הדרגא   – מזה  למטה 
סיום כל חודש תשרי, שהרי גם בימים שלאחרי שמחת 
תורה אין אומרים תחנון, מפני שייכותם לחודש תשרי 
שהוא “מרובה במועדות"18, ולכן, כאשר יוצאים מחודש 
תשרי לחודש מרחשוון )שבו אומרים תחנון(, אזי באים 

לשלב נמוך יותר בעבודה ד"ויעקב הלך לדרכו". 
בחשוון  עד שבעה  הנה   – גופא  חשוון  ובחודש   ]...[
עוסקים  ישראל  בארץ  עדיין  הם  כאילו  להם  “דומה 
אזי   – בחשוון  שבעה  מגיע  וכאשר  הרגל",  בענייני 
מתחיל השלב “האחרון" )והכי נמוך( בעבדוה ד"ויעקב 

הלך לדרכו".

14( ירמיה כג, כט.
15( דברים ד, לו.

להאריז"ל  הליקוטים  ספר  כט.  לב,  וישלח  להאריז"ל  הפסוקים  שער   )16
ויחי מז, כח. שם מח, ב. פע"ח שער הלולב פ"א. ערכי הכינויים )לבמח"ס 

סדה"ד( מערכת ראש. סהמ"צ להצ"צ טו, ב – בשם הזהר.
17( בראשית כה, כו ובפירוש רש"י.

גם  וראה  ס"ב.  אדה"ז שם  שו"ע  ומ"ש(.  )ד"ה  או"ח סתצ"ב  לטור  ב"י   )18
השלמה לשו"ע אדה"ז או"ח סקל"א ס"ח.
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ביום שישה בחשוון עוד היו עשויים  שבעה בחשוון הוא היום בו שבים אחרוני עולי הרגל לבתיהם. 
להיות בדרכם, אך בשבעה בחשוון שבו הכול לחיי השגרה. 

נמצא כי התאריכים ו' ו-ז' בחשוון הם נקודת התפר בין התקופות: שישה בחשוון הוא היום האחרון של 
עבודת חגי תשרי, ואילו שבעה בחשוון משתייך לסדר העבודה של ימי החולין והשגרה.

יש להוסיף ולבאר את מעלת ימים אלה:

מעלת שישה בחשוון: בזוהר מבואר כי ימי חודש אלול עד שישה בחשוון הינם “ימי אותיות" – ימים 
המסוגלים ללימוד אותיות התורה.

עניינן של אותיות הוא – גילוי לזולת. ימי חודש אלול ראויים להיקרא “ימי אותיות" משום שה' נגלה 
בהם באופן מיוחד – “מלך בשדה", והרי השדה אינו מקומו הטבעי של המלך, אלא הוא ירד לשם כדי 

להתגלות לבריות. נמצא, שעניין “מלך בשדה" נמשך עד )כולל( ו' בחשוון.

מעלת ז' חשוון: הירידה של ז' חשוון הינה גדולה ביותר – חזרה לחיי שגרה ועיסוק בענייני העולם. אך 
ז' חשוון הינה גדולה ביותר, בהכרח שהיא מביאה  זו היא לצורך עלייה, והיות והירידה שביום  ירידה 

לעלייה גדולה ביותר.

בז' חשוון, היום הראשון של עבודת “יעקב הלך לדרכו", סוללים את הדרך לעבודת כל השנה, וכל פרטיה 
כלולים בעבודת יום זה.

סיכום

ו
והנה, אף שלכאורה הרי זה תכלית הירידה, שהרי 
לא מודבר כאן אודות העבודה ד"ויעקב הלך לדרכו" 
אודות  אם  כי  וכו',  העולם  בענייני  המצוות,  בקיום 
הלך  ד"ויעקב  בעניין  נמוך  והכי  האחרון  השלב 
עליה,  צורך  שירידה  מכיון  אדרבה:  הרי   – לדרכו" 
נמצא, שככל שתגדל הירידה למטה יותר אזי העילוי 
העבודה  ידי  על  שדווקא  ונמצא,  ביותר.  גדול  הוא 
באים   – נמוך  הכי  בשלב  לדרכו"  הלך  ד"ויעקב 
לתכלית העילוי. ומכיון שכן, הרי במקום שמחשבתו 

של אדם שם הוא נמצא.
למטה  מלמעלה  הנשמה  ירידת  כללות  דרך  ]ועל 
גם  ד"אעלך  ובאופן  עליה,  צורך  היא  זו  שירידה   –
גם  אעלך  ש"אנוכי  ועד  עילוי,  לאחר  עילוי  עלה"19, 
כל  התהוות  מקור  שהוא  הוי',  משם  למעלה  עלה", 
סדר השתלשלות, הוי' מלשון מהווה, ואילו עליה זו 

19( בראשית מו, ד.

היא מבחינת “אנוכי" דווקא[.
ועל פי זה מובן גודל העילוי של שבעה בחשוון:

מכיון שבשבעה בחשוון מתחילה העבודה ד"ויעקב 
ביותר,  גדולה  )עליה  נמוך  הכי  בשלב  לדרכו"  הלך 
התחלת  )א(  בדבר:  מעלות  שתי  שיש  מובן,  כנ"ל(, 
ופתיחת הדרך )“דורכברעכן די וועג"( – באופן ד"כל 
השנה  דכל  העבודה  לכללות   – קשות"20  ההתחלות 
כולה בעניינים של מעשה בפועל, כמו שנתבאר לעיל 
שזוהי  מכיון  )ב(  זה21.  שלפני  בהתוועדות  בארוכה 
הפתיחה וההתחלה דכללות העבודה במשך כל השנה 
העניינים  פרטי  כל  כבר  כלולים  נמצא, שבזה  כולה, 

דעבודת כל השנה, מכיון שנעוץ סופן בתחילתן.

)משיחת שבת פרשת לך לך, ח' מרחשוון ה'תשד"מ, תורת מנחם 
התוועדויות ה'תשד"מ חלק א עמ' 924 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה(

20( מכילתא ופרש"י יתרו יט, ה.
התוועדויות  מנחם  )תורת  ואילך  ד  סעיף  נח  פרשת  שבת  שיחת   )21

ה'תשד"מ חלק א עמ' 395 ואילך(.
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משיח וגאולה

טהרת העולם תלויה 
ביחיד

מנוחת העולם מעין לעתיד
...כאשר מדברים אודות המצב שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו – “וערבה לה' מנחת יהודה 
וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות" – מקשרים את העניין ד"ימי עולם" עם “ימי נח", שנאמר “כי מי נח זאת לי", 

כנזכר לעיל בארוכה.
ועניין זה מהוה הוראה לכל אחד ואחת מישראל – מכיוון ש"התורה היא נצחית":

עם  ולהלחם  לצאת  צריך  בעצמו  והוא  לאומים",  וערפל  ארץ  יכסה  ורואה ש"החושך  סביבו  יהודי מתבונן  כאשר 
העולם כולו, וביודעו שכאשר יוצאים למלחמה אי אפשר לדעת מי יהיה המנצח וכו', הרי יכול לבוא לידי נפילת הרוח 

וכיוצא בזה – הנה . . מסבירים לו את ההוראה הנלמדת מהתחלת פרשת נח:
...אף-על-פי שנח היה לפני מתן תורה, ועמד אחד ויחיד נגד העולם כולו שהיה במעמד ומצב דתכלית הירידה – 
הנה על-ידי עבודתו ופעולתו והנהגתו באופן ד"צדיק תמים" נחל ניצחון מוחלט בתכלית השלימות, עד כדי כך שפעל 
“עולם חדש" לגמרי, ופעל את העניין ד"וירח ה' את ריח הניחוח", ובאופן ד"נח נח" ב' פעמים, נייחא בעליונים ונייחא 

בתחתונים, כלומר, שנח לבדו פעל שכל העולם כולו יהיה במעמד ומצב דתכלית השלימות.
ועד כדי כך – בדוגמת שלימות העולם בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו . . שלכן מקשרים את העניין 

ד"וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" . . עם מעמד ומצב העולם בימי נח – “כימי עולם, כימי נח".

)משיחת ר"ח חשוון תשמ"ג, התוועדויות תשמ"ג כרך א, עמ' 366-370(

הכוח לבירור העולם – מהשלום בתיבה
...בכדי לפעול טהרת הארץ . . נדרשים שני עניינים: א( טהרת העולם שנפעלת על-ידי הביטול ד"ותשחת" ו"חמס" 

בארץ על-ידי המבול ש"בלה את הכל כו'". ב( הפעולה החיובית דבירור וזיכוך העולם )ולא שבירת העולם(.
ויש לומר, שבכללות נפעל זה על-ידי )א( המבול שטיהר את העולם מ"מלאה הארץ חמס", על-ידי “בלה את הכל" 
)כל מה שחוץ מן התיבה( שבגלוי הרי זה היפך מנוחת וקיום העולם. ו)ב( תיבת נח, שעליה ציווה הקב"ה “עשה לך 
תיבת וגו'", שבזמן המבול )ש"בלה את הכל"( יימצאו נח ובני ביתו בתיבה, ויינצלו ממי המבול ויישארו במציאותם, 
ואחר כך הרי זה נותן כוח לפעול העבודה בבירור וזיכוך העולם בדרך נייחא )לעליונים ולתחתונים(, לא על-ידי ביטול 

העולם:
...בתיבה )וכל הנמצאים בה – כל סדר השתלשלות( שרר מצב של שלום ומנוחה מעין לעתיד לבוא – “וגר זאב עם 
כבש גו' לא ירעו ולא ישחיתו גו'", כיוון ש"כי מלאה הארץ דעה את ה'" ]היפך הגמור מהמצב בעולם אז – “מלאה 

הארץ חמס"[.
ומזה בא הכוח, שאחר כך כאשר יהיה “צא מן התיבה" ובכל הזמנים לאחרי זה – יוכלו לפעול בירור וזיכוך העולם, 

באופן שהעולם עצמו יתעלה )באופן של נייחא(.

)משיחת ש"פ נח תנש"א, התוועדויות תנש"א כרך א, עמ' 236(
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“קץ הימין" לשיטות 
השונות של הרמב"ן 

וה'חתם סופר'
כשהדפיסו ספרים עם ‘הסכמה' בלבד • ה'חתם סופר' חלק על הרמב"ן 
בנושא ה"קץ", ולימים חלקו על קיציו שלו – לאור דברי הרבי שניהם 
צדקו • ממנהיג ישראל נדרש ללמד זכות וסניגוריה על בני ישראל • 

בשיחה עם ה'פני מנחם' אמר הרבי: אסור להשתמש בסגולות המופיעות 
בש"ס – המקורות לכך • מעלת שפת ה'אידיש' • ההרגל למידת מלכות 

– ביטול • נקמתו של תלמיד-חכם כנחש • חברת עונג שמחת שבת 
ויום-טוב • כשהרבי תבע מגבירים תומכי תורה להוסיף בעצמם בלימוד 

התורה

הדפסה עם 'הסכמה' בלבד
בש"פ בראשית תשל"א )נדפס ב'תורת מנחם' כרך סב 

עמ' 217( אמר הרבי בין השאר: 
הסכמה,  ללא  ספר  להדפיס  שאסור  תקנה  היתה  פעם 

אבל עכשיו חיים בתקופה של דמוקרטיה...
לפני-כן כתב הרבי באותו נושא ב'אגרות-קודש' כרך 

ט' עמ' לד )מכ' י"ג אייר תשי"ד(:
תקנה היתה מלפנים שלא ידפיסו ספרים - יהי' מי שיהי' 
בן אדם  כי כל  והטעם פשוט,  - מבלי הסכמות,  המחבר 
עלול לטעות, ועל כל פשעים ושגיאות תכסה אהבת עצמו 
בדרא  וחד  ישראל  גדולי  ואפילו  עצמו.  בשכל  והאמונה 
ושואלים  מתייעצים  היו  ב'(  עמוד  ז  )סנהדרין  אמיתיים 

חוות-דעת אחרים קודם שיפסקו פסק דין.
ובדורנו עלוב זה, אין צורך כבר בהסכמות וכל... משער 
דפוס  מעשה  אחר  שאין  מדפיס...  והמדפיס  השערות... 

ולא כלום.
למה כיוון הרבי בדבריו?

הדפוס  מלאכת  התחדשה[   =[ לאור  יצא  ״מאז  ובכן, 
נהגו הגבורים מעולם אנשי השם, רבני קשישאי להחזיק 

קדושים״,  ספרים  מדפיסי  הקודש,  מלאכת  עושי  ביד 
׳שאגת  כלשון הגאון רבי מרדכי בנעט בהסכמתו לספר 

אריה׳ )ברין תקנ״ז(.
ליתר פירוט - כוונת הרבי הייתה לתקנות קדושות כמו 
כשראשון  שי״ד  בשנת  )איטלי'(  בפיארדה  שנתקבלה  זו 
החותמים עליה הוא מהר״ם מפאדובה: ״שלא יוכלו בעלי 
אם  כי  מעולם,  נדפס  שלא  ספר,  שום  להדפיס  הדפוס 
ברשות ובהסכמת שלושה רבנים סמוכים משלשה רבנים, 
ועם הסכמת ראשי אחת הקהלות הקדושות הסמוכות אל 
מקום הדפוס, ויהיה רשום בהקדמת הספר שמות הרבנים 

וראשי הקהילה״.
 ]עד כדי כך שקונה ספר שלא באו בו הסכמות כנ״ל 
סכום  סקוד״י,  וחמשה  עשרים  של  בסכום  נקנס  יהיה 

שיינתן לקופת הצדקה בעיר בה הומרה התקנה הנ״ל![
׳ועד  ע״י  נקבע  שנ״ד  בשנת  יותר  מאוחרת  בתקופה 
ארבע ארצות׳: "ספרים לא ידפיס שום מדפיס בלי רשות 
רבנים ואלופים, כפי תקנות ארצות שנתקנו בשנת דש״ן 
אזי  המדפיס,  יעבור  ואם  דבר.  יקום  פיהם  ועל  לפ״ק, 
יבטלו הם את מלאכת הדפוס ויחרימו את המדפיס וכל 

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 



10

המתעסקים במלאכה״.
)שו״ת  סופר׳  ה׳חתם  מתבטא  אלו  תקנות  חשיבות  על 
בנעט:  ר״מ  עם  בויכוחו  מא(  סימן  משפט  חושן  חת״ס 
נטילת  מנהג  יתבטל  שמרצונו  בראותי,  מאד  ״ותמהתי 
ספרי  רבו  ההסכמה  בנטילת  שזלזלו  מיום  כי  ההסכמה... 
מירוס )הומרוס – כינוי לספרים חיצוניים( בישראל... אבל 
ברוך ה׳ כי עדיין יש ויש יראי ה׳, שאינם לוקחים ספר חדש 
היא  הגזירה  ה׳...  ביראת  יראו הסכמה מרב בדוק  לא  אם 

קדמונית מכל הגאונים על כל באי העולם...״.
ועוד הוסיף החתם-סופר )שו״ת חת״ס חו״מ סימן עט(: 
״הסכמה קרוב למאתיים שנים... ואף ע״פ שלא נמנו עליה 
חכמי ישראל בצירוף ובמנין א׳ ]אחד[, מ״מ ]מכל מקום[ 
המנהג שנהגו הכל מכמה מאות שנים... שנת שס״ב ובאו 
פה  פוצה  אין  ובתוכם...  גאונים  כמה  החתום[  ]על  עה״ח 
הסכימו  כאילו  ]=נחשב  כולם  כהסכימו  הוה  ומצפצף, 

כולם[, ומדפיסים כ]ו[לם ניחא לנו בהאי תקנתא״.
כלומר: החתם סופר סבור שהתקנה היא לטובת הסדר 
הטוב וטובת המדפיסים כולם הן הכלכלית, אבל גם מצד 

הפיקוח על התוכן )ראה לעיל ע״ד ספרי מירוס!(.
סימן  ח״ו  חת״ס׳  שו״ת  )׳ליקוטי  נוסף  במקום  אמנם 
ס״א( מתבטא החת״ס ממש ברוח דברי הרבי, שאי חקיקת 
התקנות בצורה הכי חזקה גרמה להתרופפות בשמירה על-

כך:
וחרם  קבועה  ותקנה  גדור  וגדר  מונח  כלל  היה  ״ואי 
הזמן,  מגאוני  הסכמה  עליו  שאין  ספר  שום  קנות  לבלתי 
תחילה  היה  והסגנים  השרים  שיד  מכיון  אבל  ראוי...  וכן 
כח  אין  על-כן  הסכמה,  בלי  הקדושים  ספרים  להדפיס 
יעזור  ה׳  בעוונותינו-הרבים...  השורה  ונתקלקלה  למחות 
יראה  ואז  הסכלות  מסך  עמו  מעל  לגול  במהרה  ויושיע 

עינינו וישמח לבנו״.
במקורות  היוצרים  זכויות  בספר  הנ״ל  בכל  ]וראה 
היהודיים )ר״נ רקובר, ירושלים ת״ו תנש״א( פרקים שני-

שלישי וש"נ[

הנהגת הרמב״ן והחתם-סופר
באותה תשובה )לקוטי שו״ת ח״ו סימן סא( האריך החתם 
סופר לחלוק על דברי הרמב״ן: ״ואסיים בדבר טוב בעקבות 
משיחא אעורר על דברי רמב״ן בפרשת בראשית על פסוק 
לגלות קץ  אלוקים לעשות, שם האריך  ברא  ג׳[ אשר  ]ב׳ 
חשבונו  קירב  משיח  לביאת  ותאותו  חשקו  ומרוב  הכמוס 
להיות קרוב לזמנו ז״ל וטעה טעות גדול במח״כ ]במחילת-

כבודו[ הרמה״...
לימים באו עוד וחלקו על החת״ס וקיציו באותו מטבע 

להיות  חשבונו  ״קירב  הרמב״ן  על  הוא  שהשתמש  לשון 
קרוב לזמנו״ ) כמבואר בכמה ספרים(.

שיחות׳  )׳לקוטי  הרבי  של  הביאור-קביעה  לאור  אבל 
כרך כט עמ׳ 15 ואילך( אלו )הרמב״ן( ואלו )החת״ס( דברי 
אלוקים חיים, שהרי ביאר הרבי כך: ״צדיקים וגדולי ישראל 
הגאולה  ענין  גופא..  בגלות  רואים  מאירות  עינים  שלהם 
שעבודת  כדי  הקץ...  זמן   – השלימות  זמן  גילו  שבזה.. 
]התורה ומצוות[ של בני-ישראל תהיה בהתאם לזה ויתווסף 
זו  "חישוב קיצין״ אלא  בכלל  זה  ואין  בפועל,  בעבודתם 
תוספת  ישראל  בני  אצל  לפעול  כדי  זאת  לגלות  חובתם 

בעבודתם", עיין שם.
פעל  אחד  כל  בזמנו  בזמנו והחת״ס  שהרמב״ן  ונמצא 
פעולתו, בהתאם לצורך אז, וכתב את ה״קץ״ שאכן התאים 

לזמנו, כדי לזרז את היהודים לעשות המוטל עליהם.

 ממנהיג נדרש ללמד 
זכות על ישראל

)בעיקר  אלול  חודש  לקראת  נוספות  רבות  בשיחות 
)ראה  נוספות  רבות  ובשיחות  ואילך(  תשמ״ב  משנת 
סכ״ג  תשמ״ג  השבועות  דחג  ב'  יום  התוועדות  גם 
ואילך - ׳התוועדויות תשמ״ג' כרך ג עמ׳ 1564 ואילך( 
- ובהרחבה בניסן תש״נ ובחורף תנש״א - הִרבה הרבי 
להאריך אודות שלילת דיבור שלא בשבחם של ישראל, 

לא להשמיע ״מוסר״ ולדבר סרה בבניו של מקום.
ו״נאים הדברים כשהן יוצאים מפי עושיהן״ - דברים 
שני  )שו״ת  הרדב״ז  שכתב  מה  עפ״י  לרבי  המתאימים 
שילמדו  חפץ  הקב״ה  שאין  ידעת  "כבר  רצד(:  אלפים 
וזכות,  סנגוריא  אלא  דלטוריא  ולא  קטיגוריא  בניו  על 
אברהם  עשה  כאשר  הדור  על  יתפלל  שהצדיק  ורוצה 
אבינו ע״ה... וכי לא למד זה ממשה רבו שהתפלל לפני 
כמה פעמים על עם ישראל ומסר נפשו עליהם... וילמד 

עליהם זכות כאשר עשה משה".

 האיסור להשתמש
 בסגולות שבש״ס

)לימים  אלתר  מנחם  פינחס  רבי  הגאון  ביקור  בעת 
התבטא  תשמ״ג  בשנת  )זצ״ל(  מגור  מנחם״(  ״פני  בעל 

הרבי בין השאר )׳בצל החכמה׳ עמ׳ 187(: 
המובאות  בסגולות  להשתמש  אסור  כי  בספרים  נאמר 
בש״ס - והמקור לדברים אלו הוא )נוסף על המצויין שם(: 
ליקוטים שבסוף ספר מהרי״ל הובא בהגהות רעק״א ליו״ד 
שלו, א. ובים-של-שלמה חולין ח, יב. שהוא חרם הקדמונים. 
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– וראה גם שו״ת ‘חוות יאיר' סימן רלדד.

  ההרגל למידת
מלכות - ביטול

התבטא  תשכ״ז  בהעלותך  פרשת  בשבת-קודש 
הרבי )‘תורת מנחם' כרך נ׳ עמ׳ 80(: 

דוד המלך - אף שהי׳ מלך, והקפיד על כבוד מלכותו.. מכל-
״כי  ודוממתי״...  שויתי  לא  ענין הביטול ״אם  אצלו  הי׳  מקום, 

עני ואביון אני״...
פ״ב שהי׳  מלך  מינוי  מצות  מצוותיך׳  ב׳דרך  וראה 
ויש  ואילך(.  ב  )קח,  המלכות  לספירת  מרכבה  דוד 
לציין ל׳תומר דבורה׳ - להרמ״ק - פרק תשיעי: “היאך 
יתגאה...  שלא  המלכות...  עצמו במדת  האדם  ירגיל 
ועני  יחיד  ״כי  שאמר  הרבה  התנהג במדה זו  ודוד 

אני"...".

מעלת שפת ה״אידיש״
)׳לקוטי  תשמ״א  יתרו  פרשת  שבת-קודש  בשיחת 
שיחות׳ כרך כא עמ׳ 446 ואילך( באות ג׳ ביאר הרבי 
בנוגע לשפת אידיש, שמזה גופא שבמשך כמה-וכמה 
האשכנזים  ישראל  וגדולי  ישראל  רוב  דיברו  דורות 
- מוכח שיש מעלה  ״אידיש״  זו עד שנקראת  בשפה 

בשפה זו על שאר שפות, עיין שם.
ובשעתו ציינתי להעיר שמצינו על-דרך-זה בשו״ת 
״אם  נ״ד שכותב:  סימן  יורה-דעה  יעקב חלק  ויאמר 
הורגלנו מאז נתפזרנו בארצות, בלשוננו זה המדובר 

הוא ה״זארגאן״ עם היותו בלול מלשונות שונות...
בכל זאת חביבה היא אצלנו כלה״ק שנשתמשו בה 
אבותינו עליהם-השלום לעניין שלא לשנותו ולהמירו 

בלשון אחר״, עכ״ל.
וראה גם כן בלקוטי דיבורים ח״ג )תו, א( שמבאר 
פ״א(,  )שמו״ר  כו׳  שמם ולשונם  שינו  שלא  המדרש 
אידישער  דער  אויף  רעדט  ש״מען  היא  שהכוונה 
היהודית- בשפה  ]=מדברים  גלות-שפראך...״ 

גלותית[ עכל״ק.
 )הערות התמימים ואנ״ש כפר חב״ד גליון כט ]י״א 

ניסן תשמ״א[ עמ׳ ה(

נקמתו של תלמיד חכם כ״נחש״
לביאורו המיוחד של הרבי במחז״ל )יומא כב, ע״ב 
ואילך( ת״ח שאינו נוקם ונוטר כנחש - שהוא עושה 

זאת מפני ציווי ה׳ ללא כל הנאה )וראה ׳התקשרות׳ 
גליון א׳ מג עמ׳ 9 ג׳ מקורות לפירוש זה(, יש להוסיף 

ולציין כמקור:
)מינקוויץ תקנ״ו, לב,  א( ראה גם אמתחת בנימין 
)מונדשיין(  חב״ד׳  ב׳כרם  )נעתק  הריב״ש  בשם  א( 

גליון 4 עמ׳ 146(.
הנוקם  הת״ח  "כך  תצא:  פ׳  משה׳  ׳ישמח  ספר  ב( 
ונוטר, יראה שלא יהנה מזה כלל וכלל... רק שיהיה 

כולו כליל לה׳ להרבות כבודו וכבוד תורה הק׳".

 חברת שמחת עונג 
שבת ויום-טוב

זה  במדור  בחסד"(  “גאון  )בסידרת  בעבר  עסקנו 
בעריכת מגבית מיוחדת לצורכי החגים - עפ"י הוראת 
)‘לקוטי  תשל"ח  השנה  ראש  של  שני  ביום  הרבי 
גליונות  גם  וראה  ואילך(   369 עמ'  יד  כרך  שיחות' 

א'קצ עמ' 10-11. א'רפב עמ' סו.
וראוי להוסיף עוד כמה פרטים בנושא:

נאמר:  פ"ז  ר"ה  תפילת  שער  חיים'  עץ  ב'פרי  א( 
“וגם נכון.. להאכיל עניים על שלחנו".

]בדומה  המתביישים  כאלה  ישנם  בוודאי  אבל   - 
עמ'  חג-הפסח  שיחת  ז'  כרך  בלקו"ש  שנאמר  למה 
48[ להתארח על שולחנם של אחרים, ולהם יש לדאוג 
המרובה  תשרי  )ושל  החגים  לצרכי  מועד(  )מבעוד 
ב"קימחא  שזה  כפי  בדיוק  במיוחד(.  במועדות 

דפיסחא".
 :)22 )הערה  שם  הרבי  בדברי  מתורץ  זה  ודבר 
קבוע  מנהג  שאין  על  הוא  והפליאה  כאן  “המדובר 
לראש- וגם  לחג-הסוכות  בנוגע  ובפרסום  ומגבית 

השנה, ומשך זמן לפניהם וכו'".
ב( לכללות המדובר בשיחה - ראה בהקדמתו של 
הגאון רבי חיים פלאג'י לספרו ‘מועד כל חי' המעיד: 
עם  מעשירי  בתים  כמה  עיני  ראתה  הגבר  “...ואנכי 
הבלים  בדברי  מתקוטטים...  והם  טוב...  כל  מלאים 
מועדים  עליהם  בבוא  ובפרט  ממשות,  בהם  שאין 
וימים טובים וכו', ודקדקתי אחריהם, וראיתי שהסיבה 
היא שאינם פותחים את ידיהם לחלק לעניים בחגים 
וכדברי  להם...  באה  כן  ועל  עושרם,  כפי  ובמועדים 
אני  שלי,  ארבעה  משמח  אתה  אם  ורש"י,  רבותינו 

משמח ארבעה שלך...".
מדגיש  והרבי  מתייחס להנותנים,  שהוא  אלא   -

בעיקר את צורך המקבלים הזקוקים להעזר! 
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עזרא )ונחמי'(
ג( בהערה 13 בשיחה כתב הרבי: 

ובשולחן-ערוך  יוסף  בבית  בנחמי"...  הוא  פסוק 
אדמו"ר-הזקן... פרש"י ביצה... כותב “וכן כתוב )בספר( 
עזרא" - על-פי מאמר חז"ל )סנהדרין צג, סוף עמוד ב( 
לא נקרא ספרו )של נחמיה( על שמו. ולהעיר גם מבבא 

בתרא יד, ב...
 וראה מ"ש בגליון א'רד עמ' 12-11 .

הלכות  הרמב"ם  בדברי  גם  שמקורו  לומר  ויש 
איסורי ביאה פרק יב הלכה א:

“וכן מפורש ע"י עזרא: “ואשר לא נתן בנותינו לעמי 
הארץ, ואת בנותיהם לא נקח לבנינו"" ]הרמב"ם נקט 
הוא  ה'("וכן  משנה  א  פרק  )שקלים  המשנה  בלשון 
גויים[   ע"י  ביהמ"ק  בנין  לענין  עזרא"  ע"י  מפורש 

בעוד שהוא פסוק בנחמי' י, לא.
ואכן כבר ציינו האחרונים שהרמב"ם )הל' ס"ת פרק 

שביעי הלכה טו( לא הזכיר ספר נחמי'!

תביעה מגבירים להוסיף 
בעצמם בלימוד התורה

מוסדות  ותומכי  מגבירים  לתבוע  הרבי  היה  רגיל 
תורה שבעצמם יוסיפו בלימוד התורה.

כך למשל באחת הפעמים כתב לרי"י גוטניק הי"ו:
בודאי יש לו קב]יעות[ ע]תים[ בנגלה ובחסידות.

וכיוצא-בזה לר' ישכר דוב )בערל( וייס ז"ל - ראה 
‘התקשרות' בעבר.

.79  .11 עמ'  תנחני'  הרבי  ‘עצת  בספר  גם   וראה 
שיהיה  כדי  בפשטות  זאת  לבאר  היה  ניתן  לכאורה 
ברכות  במסכת  כמבואר   - בעצמם  ת"ח  מעלת  להם 

לד, ב: אבל תלמידי חכמים עצמם כו'.
וראה גם רש"י עה"פ ברכה לג, ט. יששכר וזבולון, 

ויהא להם פנאי לעסוק בתורה.
וכן איתא גם ברש"י עה"פ במדבר ג, לח שיששכר 
וזבולון היו שכניו של משה וטוב לצדיק טוב לשכנו 

ונעשו גדולים בתורה.
אמנם באמת אין לדחוק בקביעה זו, כי הרבי דיבר 
 )118 עמ'  יד  כרך  מנחם'  ‘תורת  )ראה  פעמים  כמה 
בעניין נשמות התועות שישנה החלוקה הכללית בין 
מארי  שגם  וציין  טבין,  עובדין  ומארי  תורה  מארי 
עובדין טבין נדרשים לעסוק גם בתורה באופן ‘רציני'.

הרבי בעמדת המהר"ל מפראג
מסכת  על  בהדרן  נתבאר  עוונות  מקצת  בכפרת 
שם  ואילך(,   177 ע'  יז  כרך  שיחות'  )‘לקוטי  יומא 
המסכת  בסיום  עקיבא  רבי  דברי  פי  על  הרבי  קובע 
“מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את 
את  גם  מטהר  שמקוה  כשם  כאן,  יש  שרמז  ישראל" 
אלו שלאחרי הטבילה במקוה נשארים הם בטומאה, 
ישראל  של  טהרתן  היא  כך  טומאה,  ממקצת  טהרה 

ע"י הקב"ה:
יכול יהודי לעשות )בינתיים( תשובה רק על חלק 
מעוונותיו והקב"ה מקבל את התשובה במקצת שעשה 

ומיד מכפר עליו “הקב"ה מטהר את ישראל".
לקביעתו זו של הרבי יש להצביע על מקור מפורש 
בדברי המהר"ל מפראג )נתיבות עולם נתיב התשובה 

פרק וא"ו( הכותב:
“ממדת טובו שאם עשה תשובה על מקצת חטאיו 
כי  ראוי  והי'  חטאיו..  כל  על  תשובה  עשה  שלא  אף 
מאחר שלא שב על הכל לא ינקה לו לכך אמר ונקה".

אלא שהרבי בעצמו בשיחה מעיר בהערה על-כך 
מדברי רבינו הזקן באגרת התשובה פרק א': “שיגמור 
הן  עשה  במצות  הן  כו'  עוד  יעבור  ולא  כו'  בלבו 

במצות לא תעשה".
ואכן מצינו ב'ערוך לנר' )ראש השנה ט, א( שפירש 
את הדמיון למקוה בצורה הפוכה מרבינו )וממסקנת 
ע"י תשובה למקוה  המהר"ל( שדימה טהרת הקב"ה 
כמו שבמקוה צריך לטבול את כל חלקי הגוף כמו-כן 
בל יאמר אדם היום אעשה תשובה על חטא זה ומחר 
כל  על  התשובה  להיות  צריכה  אלא  אחר  חטא  על 
העבירות יחד ]והיינו בדומה למ"ש באגרת-התשובה 

שם[.
]וברוח הדברים איתא גם ב'חובת הלבבות' המובא 
 בלקו"ש חכ"ח עמ' 146 הערה 59. ואין כאן מקומו.[
אלא שמסקנת הרבי מבוססת ומבוארת היטב בהשיחה: 
מפני שהקב"ה מטהר את ישראל: מכיון שגם הטהרה 
אלא  ישראל,  של  עבודתו  בכוח  באה  אינה  במקוה 
ההתקשרות העצמית של  מצד  - היינו  מצד הקב"ה 
הגבלות, שזה  בזה שום  אין  לכן  ישראל עם הקב"ה, 
למי  גם  עד  סוגי המצבים,  ובכל  הזמנים  בכל  נמשך 
שגם לאחרי הטהרה יש עליו עדיין טומאות אחרות, 

הנה גם לגביו הנה הקב"ה מטהר את ישראל.
כן  גם  “וזה  שכתב  המהר"ל  כוונת  גם  שזו  ]ויתכן 

ממדת טובו"[.
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אהבת אחרון שבישראל
על אף הנוהג בעולם לבטל את צורך היחיד מפני הרבים, בשלוש סוגיות 
שונות ומרתקות מחדש הרבי ביאור נפלא במצוות אהבת ישראל • גשם 
אמיתית  הנפש  מנוחת   • ממנו  חזקים  רגשות  יש  אך  חיוני  צורך  הוא 
אפשרית רק כשכולם זוכים בנחלה • ומדוע חסרו מספר טעמים מהָמן 
בידי מערכת  רבינו, מעובדת  סוגייה מרתקת מתורת   • שירד במדבר? 

'התקשרות'

שאילת הגשמים
ישראל(  )בארץ  מתחילים  מר-חשון  ז'  מיום  החל 
לשאול גשמים. מן הראוי היה להתחיל לבקש גשמים 
איסוף  מסתיים  אז  שכן  הסוכות,  חג  בסיום  מיד 
כדי  שיבוא  למטר  להמתין  ונותר  מהשדות  התבואה 

לרכך את האדמה לצורך החריש הראשוני.
שעלו  ביהודים  להתחשב  החליטו  שחכמים  אלא 
פרת'  ב'נהר  לביתם  החזרה  שזמן  ממרחקים,  לרגל 
מלצער  להימנע  כדי  יום.   15 אורך  הגבול  שבקצה 
אותם בדרכם חזרה ממתינים עם שאלת הגשמים עד 

שיגיע לבתיהם.
ששאלת  למרות  נפלא:  דבר  כאן  מוצאים  אנו 
שכן  לאדם,  ביותר  וקיומי  חיוני  צורך  היא  גשמים 
הגשמים הם משאב חיוני בהיותם מצמיחים את המזון 
הנחוץ לחיי האדם, בכל זאת טובתו של אותו ‘אחרון 
שבישראל' שלא יירטב בגשם בדרך הילוכו דוחָה את 
שאלת הגשמים של כלל ישראל, למרות שזו שמדובר 

בענייני נוחיות בלבד!
ישראל  ואחדות  אהבת  של  העניין  גודל  מצד 
ששוררת בין כל עם ישראל, הרי שטובתו של ‘אחרון 
נוגעת לכלל ישראל עד שכולם מאחרים  שבישראל' 
כדי  ביותר  חיוני  צורך  שהיא  הגשמים,  בקשת  את 

שיבוא לביתו בקלות ובנחת.
ויש להקשות: מצוות אהבת ישראל היא דבר נעלה 
מאוד, אך לפי פסק ההלכה שמביא הרמב"ם )הלכות 

תפילה ב, ב( עולה שכאשר יהודי נזקק לדבר מה חלה 
עליו מצוות עשה לבקש אותו מה' מיד כשנזקק לו: 
שהוא  צרכיו  שואל  אדם...  שיהא  זו...  מצוה  “חיוב 
היא  הגשמים  ירידת  ובתחנה".  בבקשה  להם  צריך 
אפוא צורך חיוני מהמעלה הראשונה, ועל פי הלכה 
חלה על האדם חובה לבקש מה' את צרכיו, ובענייננו, 
שיוריד גשמים מיד כשצריך להם! כיצד ניתן לדחות 
התחשבות  בגלל  רק  בגשמים  ההלכתי  הצורך  את 

בחוסר נוחיות של אדם אחר?
שכן  הגוף,  את  לצער  הלכתי  איסור  קיים  בנוסף, 
“אין לאדם רשות על גופו כלל... לצערו בשום צער, 
ערוך  )שולחן  ומשקה"  מאכל  איזה  במניעת  אפילו 
אדמו"ר הזקן הלכות נזקי גוף ונפש ס"ד(, וכיצד ניתן 
לעכב את ירידת הגשמים במשך 15 יום כשבזמן הזה 

נגרם צער לגוף?!
]ולחיזוק הקושיות הנ"ל - הצורך בירידת הגשמים 
הוא דבר ודאי שכן ארץ ישראל זקוקה לגשמים מיד 
אחרי החג, ועיכוב הגשמים גורם באופן ודאי לצער 
יכולה  שבישראל'  ל'אחרון  הדאגה  ומאידך,  הגוף, 
התחייב  לא  אדם  שאותו  ייתכן  שכן  בספק  לעמוד 
ח,  )פסחים  קרקע  לו  שאין  מפני  אם  לרגל  בעלייה 
ב. ירושלמי פאה ג, ז.(, או לפי שאר האופנים שבהם 
הלכות  )רמב"ם  לרגל  מעלייה  תורה  פי  על  פטור 
חגיגה פרק ב(. אך לא זו בלבד שאנו דוחים את בקשת 
ז'  ליום  עד  גשמים  לשאול  נאסר  גם  אלא  הגשמים, 

חשון![

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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הביאור בזה:
היא  מה'  צרכיו  את  לבקש  ההלכתית  החובה 

כאשר האדם מרגיש את הצורך בדבר. 
אך כאשר יהודי חדור ברגש של אהבת ואחדות 
אפשרות  שקיימת  ביודעו  הרי  כדרוש,  ישראל 
‘אחרון  אחר,  שיהודי  בלבד(  הספק  על  )אפילו 
שבישראל' שנמצא בדרכו לביתו בנהר פרת יצטער 

אותו  שירטיב  הגשם  על 
מאבד  שהוא  הרי  בצעידתו, 
את הצורך בירידת הגשמים, 
שייהנה  ייתכן  לא  ובוודאי 
את  שיצמיחו  מגשמים 
מקום  שיש  בשעה  שדותיו, 
צער  יגרום  שהדבר  לחשש 

ליהודי אחר.
שהיהודי  כזה,  במצב 
הגשם,  בצורך  מרגיש  לא 
את  לבקש  הלכתי  חיוב  אין 

צרכיו מה'. 
הגוף  צער  של  איסור  גם 
שירד  הגשם  שכן,  נעדר, 
את  יצמיח  לא  חשון  ב-ו' 
שהרי  יום,  באותו  הלחם 
הלחם  והפקת  גידול  תהליך 
מספר,  שבועות  אורך 
והצער הכרוך בהמתנה הינו 
מההבנה   – בלבד  תודעתי 
התבואה  צמיחת  שבעתיד 

תתעכב בגלל העיכוב בירידת 
הגשמים.

צער  יחווה  אחר  שיהודי  שייתכן  ביודעו  אבל 
רצון  כל  אצלו  מתבטל   – הללו  מהגשמים  גופני 
ברגש  צער  שום  לו  אין  וממילא,  גשמים,  בירידת 
הלב או במוח מזה שאינו שואל גשמים, ואדרבה, 
אם ירד גשם לפני ז' בחשון הוא יצטער על צערו 

של ‘אחרון שבישראל' שמתעכב בדרך!
העניין  הדגשת  גדולה  כמה  עד  למדים  נמצאנו 
זו בלבד שבגלל  ישראל, שלא  ואחדות  של אהבת 
טובתו של ‘אחרון שבישראל' מוכן יהודי לוותר על 
צרכיו, למרות שהוויתור גורם לו צער, אלא בהיותו 
לא  הוא  ישראל  אהבת  של  ברגש  כל-כך  חדור 
וירידת הגשמים אף תצער  מרגיש צורך בגשמים, 

הללו  שהגשמים  אפשרות  שקיימת  ביודעו  אותו 
יגרמו אי נעימות ‘לאחרון שבישראל'.

עניין זה נפסק כדין בשולחן ערוך והוא מציג את 
של  ברגש  כמי שחדורים  בוודאות  בני-ישראל  כל 
אהבת ישראל כדרוש, וכל יהודי, גם האדם הפשוט 
בגלל  גשם  בירידת  וצורך  רצון  כל  מאבד  ביותר, 

חשש שיבוא על ידי כך צער ליהודי אחר.

)משיחת ליל ז' מר-חשון. תורת 
מנחם תשמ"ו ח"א עמוד 506(

הבאת ביכורים
חז"ל לומדים )קידושין לז, 
ב( שמצוות ביכורים חלה רק 
לאחר כיבוש וחלוקת הארץ, 
שנה.  כ-14  בפועל  שנמשכו 
והחילוק  עד לסיום הכיבוש 

לא הביאו ביכורים.
הביכורים  הבאת  מצוות 
מביעה  לבית-המקדש 
הכניסה  על  לקב"ה  הודיה 
ההנאה  ועל  ישראל  לארץ 
רש"י  וכדברי  מפירותיה, 
ההיפך  את  מבטאת  היא 
מכפיות טובה – “שאיני כפוי 

טובה".
יש להבין:

כבר  ישראל  מבני  יחידים 
בירושת  חלקם  את  לקבל  זכו 
וכך,  הואיל  גידולים.  הצמיחו  ושדותיהם  הארץ 
מדוע עליהם להמתין 14 שנה עד שכל כלל ישראל 
ביכורי  את  להביא  ולא  בארץ,  חלקם  את  יקבלו 
תבואתם תכף ומיד לקב"ה ולהוקיר תודה על כך?

הפנימית  האחדות  עומק  ביטוי  לידי  באה  כאן 
של עם-ישראל. מצוות הבאת הביכורים באה לתת 
תודה על שלימות הטוב. לכן מביאים ביכורים רק 
ובמיוחד  ישראל,  ארץ  בהם  שנשתבחה  מפירות 
“מקרא ביכורים", הנאמר רק “בזמן שמחה" )רש"י 

דברים כו, יא( מתוך הנאה ושמחת הלב. 
נחלתו,  את  קיבל  לא  יהודי שעדיין  יש  עוד  כל 
פוגע  ירושת הארץ,  לו השמחה של  ועדיין חסרה 
הדבר גם בשמחתם של כל האחרים, גם מי שכבר 

כל עוד יהודי אחד 
ויחיד לא קיבל את 
נחלתו, פוגע הדבר 
גם בשמחתם של כל 
האחרים, גם מי שכבר 
קיבל את נחלתו, מצד 

האחדות הפנימית 
שבין כל בני ישראל. 
לכן עדיין אי-אפשר 

להביא ביכורים
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קיבל את נחלתו, מצד האחדות הפנימית שבין כל 
ביכורים,  להביא  אי-אפשר  עדיין  לכן  ישראל.  בני 

מכיוון שאין כאן עדיין שלמות של שמחה.
חלקם  את  קיבלו  ישראל  בני  שכל  לאחר  רק 
בארץ, ניתן להביא ביכורים ולהוקיר תודה בשמחה 

מושלמת.

)ליקוטי שיחות כרך ט, עמוד 152(

שומרים על 
התינוקות

התורה מספרת על הטענות 
בפני  השמיעו  שבני-ישראל 
במדבר:  במסעם  רבינו  משה 
נאכל  אשר  הדגה  את  “זכרנו 
הקישואים  את  חנם  במצרים 
החציר  ואת  האבטחים  ואת 
השומים"  ואת  הבצלים  ואת 

)יא, ה(.
על המילים “את הקשואים" 
)על  מהספרי  רש"י  מביא 
שמעון:  רבי  “אמר  הפסוק(: 
לכל  משתנה  המן  מה  מפני 
שהן  מפני  מאלו?  חוץ  דבר 
אומרים  למניקות.  קשים 
ובצל  לאשה אל תאכלי שום 

מפני התינוק...".
ה'  מנע  מדוע  לשאול,  יש 

מכל בני ישראל את טעמם של מינים אלו בָמן רק 
בגלל שהם טעמים שמזיקים למניקות - מיעוט קטן 

בייחס לכול עם-ישראל?
הביאור:

הוא  בפירושו  רש"י  מביא  אותו  המאמר  בעל 
ייתכן  רבי שמעון בר-יוחאי. שיטתו היא, שפעמים 

שמיעוט מכריע את הרוב.
רבי שמעון אמר )סוכה מה, ב(: “יכול אני לפטור 
את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, 

ואילמלי אלעזר בני עמי, מיום שנברא העולם ועד 
עכשיו, ואלמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא 

העולם ועד סופו".
כלומר, רבי שמעון בר יוחאי אחז שלמרות היותם 
העולם  כל  את  להכריע  ביכולתם  ממש,  יחידים 
כולו. מפני שרבי שמעון ‘רואה' את כל ישראל בכל 
הדורות כולם כמציאות אחת ממש, ולכן מעשה של 
פרט בישראל נוגע לכלל כולו.

וכן להפך: כאשר ישנו דבר 
המיעוט  את  להזיק  שיכול 
העניין  את  למנוע  כדאי 
המזיק מהרוב, כדי שלא יהיה 
שום חשש, אפילו חשש רחוק 
ביותר שתגיע רעה זו למיעוט 

בישראל.
לכן נמנעו מכל עם ישראל 
כדי  בָמן,  טעמים  מספר 
לב  ישימו  לא  שהמניקות 
שכל ישראל נהנים ממאכלים 
הן  ואז  להם,  ויתאוו  טובים 
תינזקנה מהם. בשביל טובתן 
למנוע  כדאי  המינקות  של 
מכל עם ישראל להנות מטעם 

המאכלים האלו.
היכן  עד  למדים  אנו  מכאן 
והדאגה  ההשתדלות  נדרשת 
פרטי,  איש  של  טובתו  למען 
כפי  תינוק,  הוא  אם  אפילו 
מנע  שהקב"ה  רואים  שאנו 
יהיה  שלא  כדי  בני-ישראל  מכל  טובים  מאכלים 

חשש היזק לתינוקות היונקים.
להשתדל  שצריך  שכן  כל  בגשמיות,  כך  אם 
של  הרוחנית  לטובתם  לדאוג  הנפש  את  ולמסור 
קטנים וקטנות מישראל, ולדאוג שיקבלו חינוך על 
טהרת הקודש, באופן ש"גם כי יזקין לא יסור ממנה" 

)משלי כב, ו(.

)ליקוטי שיחות חלק ל"ג עמוד 76(

רשב"י אחז שיחידים 
יכולים להכריע את כל 
העולם כולו. זה משום 
שרבי שמעון ‘רואה' 
את כל ישראל בכל 

הדורות כולם כמציאות 
אחת ממש, ולכן 

מעשה של יחיד ופרט 
בישראל נוגע לכלל 

כולו
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 יום פטירת הרה"ק הרב זלמן אהרון,
אחיו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע

יום פטירתו של הרה"ק ר' שניאור זלמן אהרן שניאורסאהן - הרז"א – בנו הגדול של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, 
בגיל חמישים וחצי. מנוחתו כבוד בעיר וויטבסק.

ימים אחדים קודם פטירתו שרף את כל הכתבים שרשם במשך יותר משלושים שנה. הוא צבר את האפר 
וצררו בבד לבן, וביקש שיעשו אתו חסד של אמת להניחו בקברו, וכן עשו - - - 

)שמועות וסיפורים ח"ג ע' 234(

מסופר:
כאשר נכנסו זקני החסידים ובראשם המשפיע המפורסם הרב החסיד ר' שמואל גרונם נ"ע לנחם את הוד 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"מ על פטירת אחיו הנ"ל, כ"ק אדמו"ר נ"ע אמר להם בזה"ל: "איהר וייסט גָאר 

ניט ווָאס ַא פליישיקער ברודער איז! ]אינכם יודעים כלל מהו אח גשמי!...[ 
)הלקח והלבוב ח"ב ע' ק(

תרס"ט

עת לדעת

 ז'
חשון

י' 
חשון

י"א 
חשון

מאת על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

הרבי מבקש לפרסם על-דבר חובת 
הציפיה לביאת משיח צדקנו

הדברים  את  לפרסם  מעורר  אדמו"ר  כ"ק 
והדרישה  הקיווי  אודות  בספרים  האמורים 
אחד  שכל  זה  ידי  על  צדקנו,  משיח  לביאת 
 - אלו  מספרים  יצטט  שבו  מכתב  ישלח 
לעשרה מישראל ולהציע לכל אחד ממקבלי 
המכתב לשלוח מכתב עם תוכן דומה לעוד 

עשרה מישראל, וכן הלאה. 
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו 
ח"א ע' 538(

 יום הולדת הרבנית רבקה,
אשת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע

מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  של  הולדתה  יום 
הרבנית רבקה בת הרבנית חי' שרה )אשת הרה"ג 
אדמו"ר  כ"ק  בת  משקלאוו(,  אהרן  ר'  הרה"ח 

האמצעי. 

תקצ"גתשמ"ו
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 'הקהלת קהילות'
גם ביחיד

יום שישי, ה' חשון
השבוע יצא 'ליקוט' מוגה מהשיחה שנאמרה באסרו 
חג כ"ד תשרי לאחר תפילת ערבית שזהו יום היארצייט 

של אמו זקנתו הרבנית הצדקנית מרת רחל ע"ה.
כ"ד  התאריך  על  מעיר  הרבי  הראשונה  בהערה 
רחל  זקנתי  דאמי  היָארצייט  "יום  לשונו:  וזה  תשרי, 
הי"ד אשת הרה"ג וכו' וכו' ר' מאיר שלמה יַאנובסקי 
ז"ל )ניקוליעב( – כמה שבועות בסיום חדשי הקיץ – 
]עד   – וכו'"  בי  וטפלה  בניקוליעב  הייתה  שנים  כמה 
עתה לא היה ידוע בבירור אחר מי אומר הרבי קדיש 

ביום זה[.

שבת פרשת נח, ו' חשון
התיישב  הקהל  התפילה  אחת  קודש  שבת  בליל 
לסדר ניגונים וחזרת דא"ח. הסדר הזה התחיל בשבת 
ניגונים  הסדר  ובמקום  קצרות,  והשבתות  היות  זו 
וכו' בזמן של 'רעוא דעוין' העבירו את זה לליל שבת 

קודש. מענה הרבי על זה היה "אזכיר על הציון".
כשנכנס לתפילות, הסתובב על מקומו והניף בידו 

להגברת השירה. 
בשעה 13:30 נכנס הרבי להתוועדות.

תוכן השיחות:

שיחה א'
מכיוון שנמצאים אנו כעת בשבת הפרטית הראשונה 
של השנה )שהרי שבת בראשית היא שבת כללית(, הרי 
זהו הזמן להתעכב בקשר לעבודה הפרטית שצריכה 
להיות בשבת והיא – כפי שמצינו "מעשה רב" בזמנו 
של משה רבנו וכן היה נהוג בכל הדורות, שבכל שבת 
לפניהם  דורשים  והיו  ישראל  בני  את  מקהילים  היו 
הפסוק  על  דורשים  שחז"ל  )כפי  דיומא  בעניינים 

"ויקהל משה"(.

יש  ומקום  מקום  שבכל  העיקר",  הוא  ו"המעשה 
להקהיל יהודים ביום השבת ולדרוש לפניהם מענינא 

דיומא ודברי תורה, בצירוף החלטות טובות.
יש לציין שרוב  ניגונים שמחים.  ניגנו  בין השיחות 

נושא ההתוועדות היה סביב הוראה מיוחדת זו.

שיחות ב' וג'
כאמור, עומדים אנו בשבת הפרטית הראשונה ולכן 
שיעורי  לימוד  על  שוב  ולעורר  להזכיר  המקום  כאן 
החת"ת, נתינת צדקה ל'קרן השנה' ולהקהיל קהילות 

בכל שבת.
יהודים  שישנם  מבלי  לבדו,  נמצא  כשאחד  וגם 
יכול  הרי   – אותם  להקהיל  שיכול  מסביבו  נוספים 
להקהיל את עשרת כוחות נפשו )כידוע הסיפור בזה(.
נמצא  כשאדם  מיוחדת  מעלה  ישנה  ואדרבה, 
צריכה  לא  ולכן  רבים,  עם  כשנמצא  מאשר  ביחידות 

להיות לו עוגמת נפש מזה שנמצא ביחידות.
בשיחה השלישית התעכב הרבי על עניין הגשמים 
כפי שהוא בעבודת האדם – עבודה מלמטה למעלה, 
שבו  מרחשון  ז'  בערב  כעת  שנמצאים  לכך  בהתאם 

שואלים על הגשמים בארץ ישראל.
ואף שכעת איננו נמצאים בארץ ישראל – אך מכיון 
ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", נזכה בקרוב ממש להיות 

בארץ ישראל ולשאול על הגשמים.
בשיחה הרביעית הורה הרבי לאלו שהכניסו בקבוקי 
משקה שיבואו ויכריזו על פרטי האירוע שהם עושים 
החלטות  לקבל  שיש  והוסיף,  יעשו,  וכן  יראו  ומהם 
ג' הקוין של תורה עבודה  טובות "עד אין סוף" בכל 

וגמילות חסדים.
כשסיים אתה שיחה החל בחלוקת בקבוקי משקה.

תש"נ / יומן מ'בית חיינו'
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)שלא  הרבי  החל  להכריז,  סיימו  שכולם  לאחרי 
הורה  ואח"כ  זצ"ל,  לאביו  הקפות  ניגון  לנגן  כרגיל( 
הכריז  כשסיימו  המקדש'.  בית  'שיבנה  שינגן  לחזן 
אודות אמירת ברכה אחרונה, ונתן את המזונות והיין 

לרב משה ירוסלבסקי עבור הכנסת אורחים.
והסתיימה  מהרגיל  קצרה  הייתה  ההתוועדות 

ב-15:00.

דברים שאירעו לאחרונה
לר' איצ'קה גנצבורג, שהכין על פי הוראת הרבי את 
עד  תרנ"ז  אלול  מט"ו  ראשון  )חלק  התמימים'  'ספר 
תחילת תש"י( והכניסו לרבי לפני שמחת תורה, אמר: 
"יישר כוח. דָאס איז ַארויס געקומען שענער ווי הָאב 

זיך געריכט" )זה יצא יותר יפה ממה ששיערתי(.
בנוגע למוסד לבנות שהוקם בזמן האחרון ברוסיה, 
נשאל הרבי האם לקרוא לו בשם 'בית רבקה', והשיב: 

"הסכמה וברכה, אזכיר על הציון".
הרבי  לחצר  לחזור  להצליח  ברכה  שביקש  ליהודי 
בלי כל מניעות ועיכובים ענה: "כמובן כ"ז צ"ל עפ"י 
]=כמובן כל זה צריך להיות על-פי[ חוק, אזכיר עה"צ".

יום ראשון, ז חשון
משי.  בסירטוק  לבוש  כשהוא  לתפילה  נכנס  הרבי 
שלם  סיבוב  הקהל  לעבר  הסתובב  למקומו  כשהגיע 
כשמניף בידו הק' מספר פעמים. אחר התפילה נכנס 
שנמשכה  דולרים  בחלוקת  החל  מכן  ולאחר  לחדרו 

לערך עד השעה 14:30.
להלן כמה דברים שאירעו בשעת החלוקה.

לבחור שאמר לרבי שנוסע ללמוד בכפר חב"ד נתן 
דולר נוסף ואמר: "ָאפגעבן אויף )לתת ל( צדקה אין 

)ב( כפר חב"ד".
הפרנסה",  "דאגות  לו  יהיו  שלא  שביקש  לאחד 
אמר הרבי: "דאגות? דאס שטערט נָאר! ס' דַארף זיין 
להיות  צריך  מפריע!  רק  זה  )=דאגות?  בה'"  ביטחון 

ביטחון בה'(.
לשליחות  שיוצא  לנדא  ישראל  התמים  לרב 
די  איז  "דָאס  ואמר:  נוסף  דולר  הרבי  נתן  בטורונטו 

התחלה, זָאל זיין התחלה טובה".

לאחר שביקש עבור אחד שסגור בביתו אמר: "כדאי 
שהוא יעסוק בעסקנות ציבורית".

אמר  מחר  שמתחתן  בנו  עם  שעבר  שיסגל  להרב 
הרבי: "זה זמן רב שלא התראנו זוהי שמחה. מסתמא 

בינתיים הספקת להפוך עולם שלם.
הנ"ל: "חצי עולם אולי"?

הרבי: הלואי והיית מספיק להפוך חצי עולם. הנ"ל 
בנו שמתחתן מחר. הרבי ברכו ב"בנין עדי  הציג את 
לפרוטה  נוסף  שזה  ואמר  נוסף  דולר  לו  נתן  עד", 
ברדיו,  תוכנית  שמוסר  אמר  הנ"ל  הקידושין.  של 
והרבי הגיב: "שהיהי באופן של מי שיש לו מנה רוצה 

מאתים".
)כנראה  בר-מצווה  שעושה  בנו  עם  שעבר  לאחד 
האבא שופט( אמר הרבי: "שגם הוא יהיה שופט, כמו 

האבא. כוונתי שופט בשולחן ערוך".
הכניסו  כן  )שלפני  ביתו  עם  שעבר  מאנ"ש  אחד 
'פתק' בנוגע ל'שידוך' ולא הספיקו לקבל מענה( אמר 
הרבי: מזל-טוב, ובירך שיהיה בנין עדי עד. שאל איפה 
נוסף  דולר  לבת  נתן  פה  נמצא  שלא  וכשענו  החתן, 
ואמר שתתן את זה לחתן, והוסיף "עכשיו את נותנת 

לו, אבל אחרי החתונה הוא יתן לך כסף".
לאחד שרצה לבקש ברכה עבור חולה, אלא שבגלל 
ולכן  יספיק לבקש  וחשב שלא  לו מספר שמות  שיש 
החליט שלא לבקש, וכשעבר נתן לו דולר נוסף והוסיף 

שיהיה לרפואה שלימה )מבלי שהלה אמר משהו(.
בשעה 15:30 לערך נסע הרבי לאוהל, וחזר בשעה 

19:30 לערך.
אחר תפילות מנחה וערבית בירך קבוצה גדולה של 
הייט.  געזונטער  "פאר  בחורים  היו  שרובים  נוסעים 
שנת  א  זיין  זָאל  און  רבה.  והצלחה  טובות  בשורות 

ניסים".
במשך כל השבוע הזה בירך נוסעים בנוסח הרגיל.

יום רביעי י' חשוון
לפני  בה"ב(.  תענית  )מחר  לאוהל  היום  נסע  הרבי 
שנכנס למכונית בדרכו למקווה נתן מטבע ניקל לאחד 
לפני  וחזר  לערך  ב-13:30  לאוהל  נסע  היום.  שנוסע 

השעה 19:00.

»
תש"נ / יומן מבית חיינו
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פרשת נח
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו 

)ו,ט(
באופן  היתה  יתברך  ה'  רצון  בקיום  צדקתו   – צדיק 
רק  לא  היום,  כל  במשך  ובשלמות,  בתמימות   – דתמים 

בשעה שלמד והתפלל, אלא גם בשעה שאכל ושתה וכו'.

)משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו(

בוא אתה וכל ביתך אל התיבה )ז,א(
 – הוא  והתפילה  התורה  תיבות  אל  ב'לבוא'  הפירוש 
ידיעה ברורה ומוחלטת שהעיקר הוא תורה ותפילה, ואילו 
כל שאר ענייני האדם הגשמיים )כדוגמת פרנסה( טפלים 

ומשניים.
העיסוק  גם   – האדם  בנפש  קבועה  זו  שהכרה  בשעה 
לפחות  )או  הבורא  מעבודת  חלק  להיות  נהפך  עצמו 
עסקי  של  רבים'  שה'מים  חשש  ואין  למענה(,  אמצעי 

הפרנסה ישטפו אותו.

)לקוטי שיחות, כרך א, עמ' 7-8(

ויבא נח ובניו ואשתו... אל התיבה 
)ז,ז(

‘תיבה' רומזת לתיבות התורה והתפילה. אין אדם יכול 
להסתפק בכך שהוא עצמו נכנס לתיבות התורה והתפילה, 
כלומר, שנמצא במצב של קדושה ועילוי. מחובתו ‘להכניס' 

גם את בני ביתו – “בניו ואשתו" – אל התיבה.
אלו   – “בניך  ו(  דברים  )רש"י  אמרו  חז"ל  מזו:  יתרה 
כוללים  ו'אשה'  ‘בן'  למקבל.  רומזת  ו'אשה'  התלמידים", 
בני-ישראל, שהם קומה  כי כל  בני-ישראל,  אפוא את כל 

אחת שלמה, מקבלים זה מזה.
לעזר  זוכה  הוא  יהודי,  עוד  ל'תיבה'  מכניס  כשאדם 
טז(,  )פסוק  ככתוב  הפרטית,  בעבודתו  מלמעלה  ולסיוע 
“ויסגור ה' בעדו". וכפי שאמרו חז"ל )תמורה טז( שכאשר 
והן  הנותן  הן  שניהם,  מתברכים  לעני,  משפיע  העשיר 

המקבל.

)לקוטי שיחות כרך א, עמ' 10-8(

נבקעו כל מעיינות תהום רבה 
וארובות השמים נפתחו )ז,יא(

שני סוגי טרדות מונעות את האדם מעבודת ה':
“מעיינות תהום רבה" – טרדות הבאות מדברים פחותים 

וגשמיים, טרדות ודאגות הפרנסה וכיוצא בזה.
נעלים  מעניינים  הנובעות  טרדות   – השמים"  “ארובות 
ורוחניים, כמו הטרדות של עסקנות ציבורית וכיוצא בזה.

העצה לשני סוגי הטרדה היא )כנ"ל( – “בוא אל התיבה", 
להיכנס אל תוך תיבות ואותיות התורה והתפילה.

)לקוטי שיחות כרך א, עמ' 5(

ויהי הגשם על הארץ )ז,יב(
עונש  כגון  שלילי,  תוכן  בעל  שהוא  בתורה  עניין  גם 
המבול, הנה לפי הפירוש הרוחני – כפי שהתורה נלמדת 
במדרש  שנאמר  זהו  קודש.  כולו   – העליונים  בעולמות 
לא  עולם  של  ברייתו  “מתחילת  פ"ה,א(:  )בראשית-רבה 
דור  מן המים... עמד  קילוסו של הקב"ה עולה אלא  היה 
ויבואו  ויעמדו  אלו  יפנו  הקב"ה  אמר  בו...  ומרד  המבול 
הגשם  ויהי  דכתיב  הוא  הדא  מקודם.  בהן  שישבו  אותן 
מששת  שהיה  הגשם  אותו  כלומר,  )“הגשם,  הארץ"  על 
ימי בראשית", רש"י(. היינו, שמצב העולם במשך המבול 
דומה למצבו הנעלה בתחילת בריאתו – עולם המקלס את 

הקב"ה.

)לקוטי שיחות כרך ל, עמ' 16(

כשהורידן, הורידן ברחמים, שאם יחזרו 
יהיו גשמי ברכה )רש"י(

שנה  ועשרים  מאה  התשובה.  מעלת  גודל  וראה  בוא 
האריך הקב"ה את אפו, אולי יחזרו אנשי הדור בתשובה, 
אך הם לא חזרו, דבר המעיד על עוצם ירידתם ושפלותם. 
ואף-על-פי-כן, גם לאחרי שכבר התחיל המבול, היה הדבר 
תלוי באנשי דור המבול, ואילו חזרו אז בתשובה )ואפילו 
הרהור של תשובה(, הרי בשעתא חדא וברגעא חדא, היו 

מי המבול נהפכים לגשמי ברכה.

)ספר השיחות תשמ"ח כרך א, עמ' 26(

ממעייני החסידות
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת נח

ו' במרחשוון
הפטרה: "רני עקרה... אמר מרחמך ה'" )ישעיה נד,א-י(1. 
וכן בימי  'לך-לך', במנחת שבת,  בקריאת התורה בפרשת 
שני וחמישי, קוראים לעליית 'לוי' עד "והכנעני אז בארץ"; 

ול'ישראל': "וירא ה' אל אברם... וחיתה נפשי בגללך"2.
קידוש לבנה.

יום ראשון
ז' במרחשוון

במוצאי-שבת- ערבית  בתפילת  מוצאי-שבת-קודש. 
ומטר'  'טל  לשאול  בארץ-ישראל  מתחילים  זו,  קודש 
ובן  בחוץ-לארץ  הנמצא  ארץ-ישראל  בן  בברכת השנים3. 
כבני  ישאל  מהם  אחד  כל   – בארץ-ישראל  הנמצא  חו"ל 
בז'  בארץ-ישראל  הארץ שנמצא בה4. אם התחיל לשאול 
במרחשוון ואחר-כך יצא לחו"ל, ממשיך לשאול כבני ארץ-

ישראל; אך אם נעשה שליח ציבור – ישאל בחזרת-הש"ץ 
כבני חו"ל5.

תפילת שמונה- לפני  ומטר'  'טל  להכריז  מפסיקים  אין 
עשרה6.

של  "ה'"  קודם  הברכה,  בתוך  ונזכר  ומטר'7  'טל  שכח 
כסדר.  וממשיך  ומטר"  טל  ל"ותן  חוזר  הברכה,  סיום 
נזכר אחר שאמר "ה'" שם, מסיים הברכה ואומר "ותן טל 
ומטר לברכה" קודם "תקע בשופר"8. נזכר לאחר שהתחיל 
אתה  "כי  לפני  קולנו",  "שמע  בברכת  זאת  יאמר  "תקע", 

1( ספר-המנהגים עמ'  23. לוח כולל-חב"ד.
2( ספר-המנהגים עמ'  41. לוח כולל-חב"ד. הטעם הוא, כנראה, כדי להתחיל ולסיים בדבר 

טוב )רמ"א סו"ס קלח. ועיין שערי-אפרים שער ז ס"ז ונו"כ(.
3( שו"ע אדמוה"ז סי' קיז ס"א.

גיליון תרמ"ד  ‘התקשרות'  ע.  ומנהג או"ח ח"א סי'  והעיר על כך הרבי )שערי הלכה   )4
עמ' 81(: “צע"ג מפני מה לא פסקו שבדעתו לחזור – במשך ימי הגשמים – ישאל מטר 
ב'שומע תפילה' כיחיד. ויש לעיין בברכי-יוסף, ואינו תחת-ידי" )ב'התקשרות' שם צויין גם 

לס' אשי ישראל על הל' תפילה, פכ"ג סל"ז, וש"נ(.
5( קצות-השולחן סי' כא ס"י.

6( לוח כולל-חב"ד. וע"פ ההנהגה בראש-חודש )ראה בגיליון ‘התקשרות' הקודם; ובקל-
וחומר ממנה( יש לטפוח על השולחן כדי להזכיר זאת לציבור. ואכן מסר הרה"ח רי"ל 
גרונר ע"ה, שלמיטב זכרונו, פעם שאל אותו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו למה לא טפחו על 

השולחן להזכיר אמירת טל ומטר.
7( מכאן ואילך על-פי שו"ע אדמוה"ז סי' קיז ס"ד-ה, ולוח כולל-חב"ד.

8( קצות-השולחן סי' כא ס"ט, דלא כערוך-השולחן סי' קיז ס"ו.

שומע". שכח גם שם, ונזכר אחר ה' של סיום הברכה, יסיים 
וימשיך  לברכה",  ומטר  טל  "ותן  יאמר  חוקיך"9,  "למדני 
"כי אתה שומע". סיים הברכה, יאמר זאת שם. נזכר לאחר 
שהחל "רצה", חוזר ל"ברך עלינו". נזכר לאחר שסיים "יהיו 

לרצון" האחרון, חוזר לראש התפילה.
הבאה,  התפילה  זמן  כשהגיע  ונזכר  ומטר'  'טל  שכח 
מתפלל בתפילה הבאה פעמיים שמונה-עשרה: הראשונה 
לתפילה  כתשלומין  והשנייה  הנוכחית  התפילה  לחובת 
הקודמת. אולם אם נזכר אחר מנחת ערב-שבת, לא יתפלל 
בערבית של שבת שתיים. המסופק אם שאל 'טל ומטר', עד 
מלאות שלושים יום מהיום10 ]השנה – עד ערבית אור לז' 

כסלו ולא עד בכלל[, דינו כמי ששכח לאומרו11.

יום שני
ח' במרחשוון

בתעניות  נוהגים  אין  אלה,  בימינו  קמא.  'שני'  תענית 
כמובן,  החסידים.  בחוגי  בעיקר(   – )ואדרבה  גם  בה"ב12, 
להתיר  ואין  הטוב,  במנהגם  ימשיכו   – להתענות  הנוהגים 
חובת  אך  הגוף;  בריאות  חולשת  כמו  לצורך,  אלא  להם 
בגלוי,  השמחה  בקו  אלו  רצון'  ב'ימי  להוסיף  היא  הכול 

ב"פיקודי ה' ישרים, משמחי לב"13.

יום חמישי
י"א במרחשוון

תענית 'חמישי'.

בשם  ג  ס"ק  קיד  סי'  משערי-תשובה  סוכות,  דחול-המועד  א'  כולל-חב"ד,  לוח  ע"פ   )9
הריטב"א.

10( אף הש"ץ אינו מוחזק עד ל' יום, ראה לקט ציונים והערות לשו"ע אמודה"ז סי' קיד 
סו"ס י.

11( על-פי שו"ע אדה"ז סי' קיד ס"י, שערי-תשובה הנ"ל בשם הריטב"א, וקצות-השולחן 
סי' כא ס"ו.

12( במדינות אשכנז נהגו להתענות בימי שני וחמישי ושני שאחרי המועדים פסח וסוכות, 
לפי שחוששים שמא מתוך משתה ושמחת המועד באו לידי עבירה. והיו ממתינים עד 
שייצאו חודשי ניסן ותשרי )טושו"ע ושו"ע אדמוה"ז סי' תצב(. היו מברכים את המתענים 
בשבת שלפני-כן, ואין מברכים אותם בשבת-מברכים-החודש, וגם לא בשבת ר"ח אייר 

או מרחשוון )שו"ע רבינו שם ס"ד(.
13( ‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' 852 ואילך, וראה שם ביאור טעמו של דבר – אם כי 
הרבי נשיא דורנו בעצמו הקפיד להתענות בתעניות אלו, ובחודש אייר תשמ"ח אף אמר 

באחד הצומות ‘דברי כיבושין', שמהם נעתק האמור בפנים.
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èäéä íéîz ÷écö Léà çð çð úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈
:çð-Cìäúä íéäìàä-úà åéúøãaäìà §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©¥µ¤

åéúøãa äéä íéîz ÷écö Léà çð çð úãìBz«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈§«ŸŸ®̈
:çð-Cìäúä íéäìàä-úà נח נח ּתּולדת אּלין ¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©ְִֵַַַֹֹ

הּלי דיי ּבדחלּתא ּבדרֹוהי הוה ׁשלים זּכאי ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָּגבר

éìLנח: çð ãìBiåíç-úà íL-úà íéðá äL ַֹ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬
:úôé-úàåìL çð ãìBiåíç-úà íL-úà íéðá äL §¤¨«¤©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬
:úôé-úàå חם ית ׁשם ית בנין ּתלתא נח ואֹוליד §¤¨«¤ְְְִִֵַָָָָָֹ

יפת: àéíéäìàäוית éðôì õøàä úçMzå ְֶָָ©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®
:ñîç õøàä àìnzåéðôì õøàä úçMzå ©¦¨¥¬¨−̈¤¨¨«©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´

ñîç õøàä àìnzå íéäìàä: ארעא ואתחּבלת ¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤¨¨«ְְְִַַַָָ

חטֹופין: ארעא ואתמליאת יי áéàøiåקדם ְְְְְֲֳִִִַַָָָ©©̄§
úéçLä-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéäìà¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«¦§¦¯

:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìkíéäìà àøiå ¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤©©¯§¡Ÿ¦²
øNa-ìk úéçLä-ék äúçLð äpäå õøàä-úà¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«¦§¦¯¨¨¨²

:õøàä-ìò Bkøc-úà והא ארעא ית יי וחזא ¤©§−©¨¨«¤ְְְֲַַָָָָָ

על  ארחּה ית אנׁש ּבסרא ּכל חּבילּו ארי ְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאתחּבלת

ס âéàaארעא: øNa-ìk õ÷ çðì íéäìà øîàiå ְַָ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´
õøàä äàìî-ék éðôìéððäå íäéðtî ñîç §¨©½¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦§¦¬
:õøàä-úà íúéçLîõ÷ çðì íéäìà øîàiå ©§¦−̈¤¨¨«¤©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³

íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék éðôì àa øNa-ìk̈¨¨Æ¨´§¨©½¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®
:õøàä-úà íúéçLî éððäå קּצא לנח יי  ואמר §¦§¦¬©§¦−̈¤¨¨«¤ְְֲִַַַָָֹ

ארעא  אתמליאת ארי  לקדמי עּלת ּבסרא ְְְְְֲֳִִִִֵַַַַַָָָָדכל 

אנא  והא ּבי ׁשּיא ע ֹובדיהֹון קדם מן  ְֲֲֳִִִֵַָָָָָחטֹופין

ארעא: עם ãéøôâ-éöòמחּבלהֹון úáz Eì äNò ְְְִֶַַָ£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤
úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNòz íép÷¦¦−©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦

:øôka õeçîeíép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò ¦−©«Ÿ¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−
õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNòz©«£¤´¤©¥®̈§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−

:øôka מדֹורין ּדקדרֹום דאעין ּתבֹותא ל עיבד ©«Ÿ¤ְְְְִִִֵֵַָָָ

ּומּברא  מּגו יתּה ותחּפי ּתבֹותא ית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּתעּבד

åèìLּבכפרא: dúà äNòz øLà äæåúBàî L ְְָָ§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´
daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈

ìLe:dúîB÷ änà íéLdúà äNòz øLà äæå §¦¬©−̈«¨¨«§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ®̈

ìLänà íéMîç äázä Cøà änà úBàî L §¯¥´©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ
ìLe daçø:dúîB÷ änà íéLיתּה ּדתעּבד ודין ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«ְְִֵֵַַָ

אּמין  חמׁשין דתבֹותא ארּכא אּמין מאה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּתלת

רּומּה: אּמין ּותלתין æèäNòzּפתיּה | øäö ְְִִַַַָָ´Ÿ©©«£¤´
çúôe äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©

ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázäíéL ©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−
òz:äNäplëz änà-ìàå äázì äNòz | øäö ©«£¤«¨´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈

íizçz íéNz dcöa äázä çúôe äìòîìî¦§©½§¨¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²
ìLe íiðL:äNòz íéL לתבֹותא ּתעּביד נהֹור §¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨ְְֵֵֵַָ

דתבֹותא  ותרעא מּלעּלא ּתׁשכללּנּה ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּולאמתא

ּותליתאין ּתנינין ארעין  מדֹורין ּתׁשּוי ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָּבסטרּה

æéíéîּתעּבדּנּה: ìeanä-úà àéáî éððä éðàå ְְִַַ©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ
ì õøàä-ìòíéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMä úçzîéððä éðàå ¦©−©©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦À¦«§¦Á
ì õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáîøNa-ìk úçL ¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈

õøàa-øLà ìk íéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨®̈¦¬Ÿ£¤¨−̈¤
:òåâé על מּיא טֹופנא ית מיתי אנא הא ואנא ¦§¨«ְֲֲֵַַַַָָָָָָָ

דחּיי  רּוחא בּה ּדי ּבסרא ּכל לחּבלא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָארעא

ימּות: בארעא ּדי ּכל ׁשמיא çééúî÷äåמּתחֹות ְְְְְִִַַָָֹ©«£¦«Ÿ¦¬
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úàE ¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eéúéøa-úà éúî÷äå §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà-éLðe EzLàå E ¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²§¦§§¬§¥«

éðá:Czà E לתבֹותא ותעֹול עּמ קימי ית ואקם ¨¤−¦¨«ְְְְִִֵֵֵָָָָָ

:עּמ בני ּונׁשי ואּתת ּובני èééçä-ìkîeאּת ְְְְְְִִֵַָָָָ¦¨Â¨©Â
úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ

:eéäé äá÷ðe øëæ CzàíéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe ¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄
äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈

:eéäé ּתעיל מּכּלא ּתרין ּבסרא מּכל ּדחי ּומּכל ¦«§«ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ

ונ  ּדכר עּמ לקּימא יהֹון:לתבֹותא ëóBòäîקּבא ְְְְְְִֵַַָָָָָָ¥«¨´
äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈

éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì:úBéçäì EóBòäî §¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«¥«¨´
äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈

éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì:úBéçäì E מעֹופא §¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«ֵָ

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
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דארעא  רחׁשא ּומּכל לזנּה ּבעירא ּומן ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֹלזנֹוהי

לקּימא: לות יעלּון מּכּלא ּתרין àëäzàåלזנֹוהי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹ§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäå-ìkî Eì-ç÷ äzàå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«§©¨´©§À¦¨
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàîíäìå Eì äéäå E ©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−

:äìëàìותכנֹוׁש ּדמתאכל מיכל מּכל ל סב ואּת §¨§¨«ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

למיכל: ּולהֹון ל ויהי לותáëìëk çð Nòiå ְְְִֵֵָָָָ©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ
:äNò ïk íéäìà Búà äeö øLàìëk çð Nòiå £¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ
:äNò ïk íéäìà Búà äeö øLà ּדי ּככל נח ועבד £¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«ְֲִַַַֹֹ

עבד: ּכן יי יתּה ְֲֵֵֵַָָָפּקיד

éðùàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬

:äfä-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå ©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«
לתבֹותא  ּבית אנׁש וכל אּת עּול לנח יי ְְְְְֱֲֵֵַַַַַָָָָֹואמר

הדין: ּבדרא קדמי זּכאי חזיתי ית |áארי ìkî ְֲֲֳִֵֵֵַַַָָָָָָ¦´Ÿ
Léà äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈¦´
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðLäøBähä äîäaä | ìkî §©−¦¦¬§¦§«¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈
äîäaä-ïîe BzLàå Léà äòáL äòáL Eì-çwz¦©§²¦§¨¬¦§−̈¦´§¦§®¦©§¥¿̈

BzLàå Léà íéðL àåä äøäè àì øLà: מּכל Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬§¦§«ִֹ

ונקּבא  ּדכר ׁשבעא ׁשבעא ל ּתּסב דכיא ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָּבעירא

ּדכר  ּתרין היא דכיא איתהא ּדלא ּבעירא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָּומן

âøëæונקּבא: äòáL äòáL íéîMä óBòî íb ְְָָ©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ úBiçì äá÷ðeóBòî íb §¥¨®§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤©´¥¯

òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©
õøàä-ìë éðt-ìò: ׁשבעא דׁשמּיא מעֹופא אף ©§¥¬¨¨¨«¤ְְִֵַַַָָָ

כל  אּפי על זרעא לקּימא ונקּבא ּדכר ְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָׁשבעא

ãøéèîîארעא: éëðà äòáL ãBò íéîéì ék ְַָ¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´
éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò©¨½̈¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦
:äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà íe÷éä-ìk-úà¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨

äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà íe÷éä: לזמן ארי ©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«ְֲִֵַ

ארעא  על מטרא מחת אנא ׁשבעא עֹוד  ְְְֲִִֵַַַָָָָָיֹומין

ּכל  ית ואמחי לילון וארּבעין יממין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָארּבעין

ארעא: אּפי מעל עבדת די äçðיקּומא Nòiå ְְְִֵֵֵַַַַָָ©©−©®Ÿ©
:ýåýé eäeö-øLà ìëkLà ìëk çð Nòiåeäeö-ø §¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈

ýåýé::יי פּקדּה ּדי ּככל נח åLL-ïaועבד çðå §Ÿ̈«ְְְֲִֵַַַַָֹֹ§¾Ÿ©¤¥¬
:õøàä-ìò íéî äéä ìeanäå äðL úBàîçðå ¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤§¾Ÿ©

:õøàä-ìò íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤
על  מּיא הוה וטֹופנא ׁשנין מאה ׁשּת ּבר ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹונח

æBzàארעא: åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå ְַָ©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−
:ìeanä éî éðtî äázä-ìàåéðáe çð àáiå ¤©¥¨®¦§¥−¥¬©©«©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈

éî éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−¥¬
:ìeanä בנֹוהי ּונׁשי ואּתתּה ּובנֹוהי נח ועאל ©©«ְְְְְְִִִֵֵַָֹ

טֹופנא: מי קדם מן לתבֹותא çäîäaä-ïîעּמּה ְֳִִֵֵֵָָָָ¦©§¥¨Æ
-ïîe äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧

:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòääîäaä-ïî ¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«¦©§¥¨Æ
-ïîe äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧

:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä ּבעירא מן ¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«ְִִָ

וכל  עֹופא ּומן ּדכיא ליתהא ּדי ּבעירא ּומן ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹּדכיא

ארעא: על רחׁש èçð-ìàּדי eàa íéðL íéðL ְִֵַַָָ§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©
íéäìà äeö øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà¤©¥−̈¨¨´§¥¨®©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−

:çð-úàøëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL ¤«Ÿ©§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´
:çð-úà íéäìà äeö øLàk äá÷ðeעּלּו ּתרין ּתרין §¥¨®©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©ְְֵֵַ

ל  נח ית לות יי ּפקיד די ּכמא ונקּבא ּדכר תבֹותא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ

éìנח: éäéåeéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ַֹ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−
:õøàä-ìòì éäéåeéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©¨¨«¤©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−
:õøàä-ìò טֹופנא ּומי יֹומין ׁשבעת לזמן והוה ©¨¨«¤ְְֲִִִֵַַַָָָ

ארעא: על àé-éiçìהוֹו äðL úBàî-LL úðLa ְֲַַָ¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥
íBia Lãçì íBé øNò-äòáLa éðMä Lãça çð½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´
úaøàå äaø íBäz úBðéòî-ìk eò÷áð äfä©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ

:eçzôð íéîMäçð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa ©¨©−¦¦§¨«¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©
äfä íBia Lãçì íBé øNò-äòáLa éðMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À
íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðéòî-ìk eò÷áð¦§§Æ¨©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦

eçzôð: ּבירחא נח לחּיי ׁשנין מאה ׁשּת ּבׁשנת ¦§¨«ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹ

הדין  ּביֹומא לירחא יֹומא עׂשרא ּבׁשבעת ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּתנינא
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וכּוי  רּבא ּתהֹומא מּבּועי ּכל ְְְְִֵֵַַַָָָָאתּבזעּו

áéõøàä-ìòאתּפּתחּו:ׁשמּיא  íLbä éäéå ְְִַַָָ©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà-ìò íLbä éäéå ©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨©§¦¬©¤−¤©

:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä מטרא והוה ¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨ְֲִַָָ

לילון: וארּבעין יממין ארּבעין ארעא על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָנחת

âéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤
ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈

:äázä-ìàíçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa ¤©¥¨«§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬
ìLe çð úLàå çð-éða úôéåízà åéðá-éLð úL ¨¤−¤§¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈

:äázä-ìà וחם וׁשם נח עאל הדין יֹומא ּבכרן ¤©¥¨«ְְְִֵֵַַָָָָֹ

עּמהֹון  בנֹוהי נׁשי ּותלתא נח ואּתת נח ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויפת

ãé-ìëåלתבֹותא: dðéîì äiçä-ìëå änä ְֵָ¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤
ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå eäðéîì:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«

-ìëå dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈§¨
óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´

ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì:óלזנּה חיתא וכל אּנּון §¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«ְְְִִַַָָ

ארעא  על ּדרחׁש רחׁשא וכל לזנּה ּבעירא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוכל

ּדפרח: ּכל צּפר ּכל לזנֹוהי עֹופא וכל ְְְְִִִִִַָָָָָֹלזנֹוהי

åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaä-ìà çð-ìà eàáiå ©¨½̈£¤−¬©©¦«©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤

çeø Ba-øLà øNaä-ìkî íéðL íéðL äázä©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨©¨½̈£¤−¬©
:íéiç מּכל ּתרין ּתרין לתבֹותא נח עם ועּלּו ©¦«ְְְְִִֵֵֵַַָָֹ

דחיי: רּוחא בּה די æèäá÷ðeּבׂשרא øëæ íéàaäå ְְִִֵֵַָָ§©¨¦À¨¨̧§¥¨³
øbñiå íéäìà Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ

:Bãòa ýåýéeàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå §Ÿ̈−©«£«§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈
:Bãòa ýåýé øbñiå íéäìà Búà äeö øLàk ועלּיא ©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«ְַָָ

יתּה ּפקיד די ּכמא עּלּו ּבׂשרא מּכל  ונקּבא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּדכר

יי ואגן עלֹוהי:(d¯ÓÈÓa)יי ְְֲֵַָָ¿≈¿≈ֲִ

éùéìùæéõøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤
ìòî íøzå äázä-úà eàNiå íénä eaøiå©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬

:õøàäeaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå ¨¨«¤©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´
ä:õøàä ìòî íøzå äázä-úà eàNiå íén והוה ©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤ֲַָ

מּיא  ּוסגיאּו ארעא על יֹומין ארּבעין ְְְְִִִַַַַָָָָטֹופנא

ארעא: מעל ואּתרמת ּתבֹותא ית çéeøaâiåּונטלּו ְְְִֵֵַַַָָָָָָ©¦§§¬
äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈

:íénä éðt-ìò-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå ©§¥¬©¨«¦©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©
íénä éðt-ìò äázä Cìzå õøàä: מּיא ּותקיפּו ¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈©§¥¬©¨«¦ְִַָ

אּפי  על תבֹותא ּומהּלכא ארעא על לחדא ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָּוסגיאּו

èéõøàä-ìòמּיא: ãàî ãàî eøáb íénäå ַָ§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤
-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk eqëéå©§ªÀ¨¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨

:íéîMäeqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå ©¨¨«¦§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk ּומּיא ¨¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦ַָ

ּכל  ואתחפיאּו ארעא על לחדא לחדא ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָּתקיפּו

ׁשמּיא: ּכל תחֹות ּדי רמּיא ëäøNòטּורּיא Lîç ְְִַַַָָָָָ£¥̧¤§¥³
:íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änàLîç ©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«£¥̧

:íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«
ואתחפיאּו מּיא ּתקיפּו מלעּלא אּמין עׂשרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָחמׁש

àëõøàä-ìòטּוריא: Nîøä | øNa-ìk òåâiå ַָ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤
õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòä³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´

:íãàä ìëå õøàä-ìòNîøä | øNa-ìk òåâiå ©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´
õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòa õøàä-ìò©¨À̈¤¨³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤

:íãàä ìëå õøàä-ìò õøMä ּבׂשרא ּכל ּומית ©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«ְִִָָ

ּובכל  ּובחיתא ּובבעירא ּבעֹופא ארעא על ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָּדרחׁש

א  וכל ארעא על ּדרחׁש áëøLàנׁשא:רחׁשא ìk ְְְֲֲִֵַַָָָָָֹ¿Ÿ£¤Á
äáøça øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈

:eúîøLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk ¥«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬
eúî äáøça: ּדחּיין רּוחא נׁשמתא ּדי ּכל ¤¨«¨−̈¥«ְְְִִִַָָֹ

מיתּו: ּביּבׁשּתא ּדי מּכל âëîiå-úàּבאנפֹוהי ç ְְְְִִִִֶַַָֹ©¦¹©Ç¤
íãàî äîãàä éðt-ìò | øLà | íe÷éä-ìk̈©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
äîãàä éðt-ìò | øLà | íe÷éä-ìk-úà çîiå©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî eçniå©¦¨−¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
מאנׁשא  ארעא אּפי על ּדי יקּומא ּכל ית ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָּומחא

דׁשמּיא  עֹופא ועד רחׁשא עד ּבעירא ְְְֲִִִַַַַָָָָעד

עּמּה ודי נח ּברם ואׁשּתאר ארעא מן ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹואתמחיאּו
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ãëíéMîçּבתבֹותא: õøàä-ìò íénä eøaâiå ְֵָ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬
:íBé úàîeúàîe íéMîç õøàä-ìò íénä eøaâiå §©−«©¦§§¬©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−

íBé::יֹומין וחמׁשין מאה ארעא על מּיא ּותקיפּו «ְְְְְִִִַַַַָָָ

à-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéäìà økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤
íéäìà øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk̈©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬

eø:íénä ekLiå õøàä-ìò çíéäìà økæiå ¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−
:íénä ekLiå õøàä-ìò çeø íéäìà øáòiå äáza©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦
ּדי  ּבעירא ּכל וית חיתא ּכל וית נח ית יי ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָֹּודכיר

ונחּו ארעא על רּוחא יי ואעּבר ּבתבֹותא ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָעּמּה

áíéîMäמּיא: úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå ַָ©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦
:íéîMä-ïî íLbä àìkiåíBäz úðéòî eøëqiå ©¦¨¥¬©¤−¤¦©¨¨«¦©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½

:íéîMä-ïî íLbä àìkiå íéîMä úaøàå©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤¦©¨¨«¦
ואתּכלי  ׁשמּיא וכּוי תהֹומא מּבּועי ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָואסּתכרּו

ׁשמּיא: מן âõøàäמטרא ìòî íénä eáLiå ְְִִַָָ©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤
úàîe íéMîç äö÷î íénä eøñçiå áBLå CBìä̈´¨®©©§§´©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−

:íBéeøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå «©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´
íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä: מעל מּיא ותבּו ©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«ְֵַַָָ

מאה  מּסֹוף מּיא וחסרּו ותיבין אזלין ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָארעא

יֹומין: ãéòéáMäוחמׁשין Lãça äázä çðzå ְְִִַ©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½
:èøøà éøä ìò Lãçì íBé øNò-äòáLaçðzå §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«©¨³©

Lãçì íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤
èøøà éøä ìò: ׁשביעאה ּבירחא ּתבֹותא ונחת ©−¨¥¬£¨¨«ְְְְִֵַַָָָָָ

קרּדּו: טּורי על לירחא יֹומא עׂשר ְְְְְֲִֵַַַַַָָּבׁשבעת

äéøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòä«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«
éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®

íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòa: ּומּיא ¨«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«ַָ

ּבעׂשיראה  עׂשיראה ירחא עד וחסרין אזלין ְְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָָָהוֹו

טּורּיא: ריׁשי אתחזיאּו לירחא åõwîּבחד éäéå ְְְְֲִִֵֵַַַָָ©§¦¾¦¥−
øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬

:äNòïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå ¨¨«©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬
:äNò øLà äázä יֹומין ארּבעין מּסֹוף והוה ©¥−̈£¤¬¨¨«ְְֲִִִַַָ

עבד: ּדי ּתבֹותא ּכּות ית נח æçlLéåּופתח ְֲִֵַַַַָָָֹ©§©©−

íénä úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤©©−¦
:õøàä ìòîáBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå ¥©¬¨¨«¤©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½

õøàä ìòî íénä úLáé-ãò: ערּבא ית וׁשּלח ©§¬¤©©−¦¥©¬¨¨«¤ְְַַָָָ

ארעא: מעל מּיא ּדיּביׁשּו עד ותיב מּפק ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָּונפק

ççlLéåíénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà ©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦
:äîãàä éðt ìòîBzàî äðBiä-úà çlLéå ¥©−§¥¬¨«£¨¨«©§©©¬¤©−̈¥«¦®

:äîãàä éðt ìòî íénä el÷ä úBàøì ית וׁשּלח ¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«ְַַָ

אּפי  מעל מּיא הקּליאּו למחזי מּלותּה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָיֹונה

èdìâø-óëìארעא: çBðî äðBiä äàöî-àìå ְַָ§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈
-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà åéìà áLzå©¨³¨¥¨Æ¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨
åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé çìLiå õøàä̈¨®¤©¦§©³¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈

:äázä-ìàdìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå ¤©¥¨«§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈
-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà åéìà áLzåõøàä ©¨³¨¥¨Æ¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨®̈¤
:äázä-ìà åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé çìLiå ולא ©¦§©³¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«ְָ

לותּה ותבת רגלּה לפרסת מנח יֹונה ְְְְְְְֵַַַַַַַַַָָָאׁשּכחת

ידּה ואֹוׁשיט ארעא כל אּפי על מּיא ארי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָלתבֹותא

לתבֹותא: לותּה יתּה ואעיל éãBòונסבּה ìçiå ְְְְְֵֵֵַַָָָָָ©¨´¤½
äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈

:äázä-ïîóñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå ¦©¥¨«©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤
:äázä-ïî äðBiä-úà çlL ׁשבעא עֹוד ואֹורי ©©¬¤©−̈¦©¥¨«ְְִִָ

ּתבֹותא: מן יֹונה ית ׁשּלח ואֹוסיף אחרנין ְֳִִִִֵַַָָָָָיֹומין

àéúéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè̈¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤
óøè úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦¨¨´

õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa: ואתת §¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤ֲַַ

ּתביר  זיתא טרף והא רמׁשא לעּדן יֹונה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָלותּה

מעל  מיא קּליאּו ארי נח וידע ּבפּומּה ְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹנחית

áéçlLéåארעא: íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå ְַָ©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úàãBò ìçiiå ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«©¦¨´¤½

äôñé-àìå äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬
ãBò åéìà-áeL: אחרנין יֹומין ׁשבעה עֹוד ואֹורי «¥−̈«ְְֳִִִִָָָ

עֹוד: לותּה למּתּוב אֹוסיפת ולא יֹונה ית ְְְְִֵֵַַַָָָָוׁשּלח

âéãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤
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:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨®̈¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤
äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî: ¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«

לירחא  ּבחד ּבקדמאה ׁשנין וחד מאה ּבׁשּת ְְְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָוהוה

חֹופאה  ית נח ואעּדי ארעא מעל מּיא ְְְְִֵַַַַַָָָָָֹנגּובּו

ארעא: אּפי נגּובּו והא וחזא ãéLãçáeּדתבֹותא ְְְְֲֵֵַַַָָָָ©¸Ÿ¤Æ
äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈

:õøàäíBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe ¨¨«¤©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−
õøàä äLáé Lãçì: ּבעׂשרין ּתנינא ּובירחא ©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤ְְְְְִִַַָָָ

ארעא: יּביׁשת לירחא יֹומא ñוׁשבעא  ְְְְְִִַַַַָָָָ

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéäìà øaãéåøaãéå ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ©§©¥¬
:øîàì çð-ìà íéäìà:למימר נח עם יי ּומּליל ¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿְְִִֵַַָָֹ

æèéðáe EzLàå äzà äázä-ïî àö-éLðe E ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«
éðá:Czà Eéðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöE ¨¤−¦¨«¥−¦©¥®̈©¾̈§¦§§²¨¤¬

éðá-éLðe:Czà Eּובנ ואּתת אּת ּתבֹותא מן ּפּוק §¥«¨¤−¦¨«ְְְְִִֵַָָָ

:עּמ בנ æé-ìkîּונׁשי Ezà-øLà äiçä-ìk ְְִֵָָ¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨
-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe óBòa øNäÀ̈¨¯©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©

õøàäÈ¯˜ ‡ˆÂ‰ ·È˙ÎeöøLå Czà àöéä ¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´
:õøàä-ìò eáøå eøôe õøàá-øLà äiçä-ìk ¨½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤¨©«©¨̧£¤

Nîøä-ìëáe äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²§¨¨¤²¤
àöéä õøàä-ìò Nîøäeøôe õøàá eöøLå Czà ¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬

õøàä-ìò eáøå: ּבׂשרא מּכל ּדעּמ חיתא ּכל §¨−©¨¨«¤ְְִִִִַָָָָָ

ארעא  על ּדרחׁש רחׁשא ּובכל ּובבעירא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּבעֹופא

על  ויסּגּון ויּפׁשּון ּבארעא ויתיּלדּון עּמ ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאּפיק

çéåéðá-éLðeארעא: BzLàå åéðáe çð-àöiå ְַָ©¥−¥Ç®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈
:Bzà:Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå ּונפק ¦«©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«ְַ

עּמּה: בנֹוהי ּונׁשי ואּתתּה ּובנֹוהי èé-ìkנח ְְְְְִִִִֵֵֵַֹ¨
-ìò NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©

:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìk ¨¨®¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«¨
õøàä-ìò NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©¨¨®¤

:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì ּכל חיתא ּכל §¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«ְַָָָ

ארעא  על ּדרחׁש ּכל עֹופא וכל ְְְֲִֵַַָָָָָֹרחׁשא

ּתבֹותא: מן נפקּו ëçaæîלזרעיתהֹון çð ïáiå ְְְְֲִֵַָָָ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©

ìkîe äøähä äîäaä | ìkî çwiå ýåýéì©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòäçaæî çð ïáiå ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©

óBòä ìkîe äøähä äîäaä | ìkî çwiå ýåýéì©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´
:çaæna úìò ìòiå øBähä קדם מדּבחא נח ּובנא ©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©ְְְֳִַָָָֹ

דכי  עֹופא ּומּכל דכיא ּבעירא מּכל ּונסיב ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֹיי

ּבמדּבחא: עלון àëçéø-úàואּסיק ýåýé çøiå ְְְְֲִֵַָָָ©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©
ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧
áì øöé ék íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯

î òø íãàäúBkäì ãBò óñà-àìå åéøòp ¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬
:éúéNò øLàk éç-ìk-úàçéø-úà ýåýé çøiå ¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©

ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
òø íãàä áì øöé ék íãàä øeáòa äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−
øLàk éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−©«£¤¬

éúéNò: יי ואמר קּורּבנּה ית ּברעוא יי וקּביל ¨¦«¦ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

ּבדיל  ארעא ית עֹוד למילט אֹוסף לא ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָּבמימרּה

מּזעירּה ּביׁש דאנׁשא לּבא יצרא ארי אנׁשא ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָחֹובי

דעבדית: ּכמא ּדחי ּכל ית לממחי עֹוד אֹוסף ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָולא

áëõé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçåõøàä éîé-ìk ãò ¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ−Ÿ¨§¥´¨®̈¤

àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ
eúaLé: וקֹורא וחצדא זרֹועא ארעא יֹומי ּכל עֹוד ¦§«Ÿְְְֲֵַַָָָָָָ

יבטלּון: לא וליליא וימם וסתוא וקיטא ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָוחֹומא

àíäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéäìà Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøtíéäìà Cøáéå §¬§−¦§¬¤¨¨«¤©§¨´¤¡Ÿ¦½

eàìîe eáøe eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬§−¦§¬
õøàä-úà: להֹון ואמר ּבנֹוהי וית נח ית יי ּוברי ¤¨¨«¤ְְְְֲִִַַַָָָָֹ

ארעא: ית ּומלּו ּוסגּו áíëzçåּפּוׁשּו íëàøBîe ְְְַָָ©«£¤³§¦§¤Æ
íéîMä óBò-ìk ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´©¨¨®¦
iä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëaí §ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈

:eðzð íëãéaúiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe §¤§¤¬¦¨«©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´
Nîøz øLà ìëa íéîMä óBò-ìk ìòå õøàä̈½̈¤§©−¨´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ

:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä ודחלתכֹון ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«ְְֲַַ

עֹופא  ּכל ועל ארעא חות ּכל על ּתהי ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָואימתכֹון

יּמא  נּוני ּובכל ארעא תרחיׁש ּדי ּבכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹדׁשמּיא
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מסירין: יהֹון âéç-àeäּבידכֹון øLà Nîø-ìk ְְְְִִֶ¨¤̧¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNò ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàäéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk ¤«Ÿ¨¤̧¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−
:ìk-úà íëì ézúð áNò ÷øék äìëàì רחׁשא ּכל §¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿֲִָָ

יהבית  עׂשּבא ּכירֹוק למיכל יהי לכֹון חי ְְְְְִִִִֵֵַָָָּדהּוא

ּכּלא: ית ãàìלכֹון Bîã BLôða øNa-Cà ְָָֹ©¨¾̈§©§¬¨−¬Ÿ
:eìëàú:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ּברם Ÿ¥«©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«ְַ

תכלּון: לא ּדמּה ּבנפׁשּה ä-úàּבׂשרא Càå ְְְְְִֵֵֵַָָ§©̧¤
äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

:íãàä Lôð-úàíëéúLôðì íëîc-úà Càå ¤¤¬¤¨«¨¨«§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ
ãiî íãàä ãiîe epLøãà äiç-ìk ãiî Løãà¤§½¦©¬¨©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ

íãàä Lôð-úà Løãà åéçà Léà: ית ּוברם ¦´¨¦½¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«ְַָ

אתּבעּנּה חיתא ּכל מּיד אתּבע לנפׁשתיכֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדמכֹון

דאחֹוהי  ּדמא ית ּדיׁשֹוד ּגבר מּיד אנׁשא ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָּומּיד

דאנׁשא: נפׁשא ית åíãàäאתּבע íc CôL ְְֱֶֶַַָָָָŸ¥Æ©´¨«¨½̈
äNò íéäìà íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈

:íãàä-úàCôMé Bîc íãàa íãàä íc CôL ¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®
ìà íìöa ékíãàä-úà äNò íéä: ּדמא ּדיׁשֹוד ¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«ְְֵָ

ארי  יּתׁשד ּדמּה ּדּינּיא מימר על ּבסהדין ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָדאנׁשא

אנׁשא: ית עבד דיי æeáøeּבצלמא eøt ízàå ְְְֱֲַַַָָָָָ§©¤−§´§®
:dá-eáøe õøàá eöøLeöøL eáøe eøt ízàå ¦§¬¨−̈¤§¨«§©¤−§´§®¦§¬

dá-eáøe õøàá:ñאתילידּו ּוסגּו ּפּוׁשּו ואּתּון ¨−̈¤§¨«ְְְְִִַ

בּה: ּוסגּו ְְְַַָבארעא

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìBzà åéða-ìàå çð-ìà íéäìà øîàiå ¥«Ÿ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàì:למימר עּמּה ולבנֹוהי לנח יי ואמר ¥«Ÿְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

è-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤
:íëéøçà íëòøæéúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ©§£¤−©«£¥¤«©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−

íëéøçà íëòøæ-úàå íëzà: מקים אנא הא ואנא ¦§¤®§¤©§£¤−©«£¥¤«ֲֲִֵַָָָ

ּבתריכֹון: ּבניכֹון ועם עּמכֹון קימי éúàåית ְְְְְִִִֵֵַָָ§¥̧
äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk̈¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ

:õøàä úiçíëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå ©©¬¨¨«¤§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½

éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòä¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´
:õøàä úiç ìëì äázä חיתא נפׁשא ּכל ועם ©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤ְְְִַַָָָ

ארעא  חות ּובכל בבעירא ּבעֹופא ְְְְְְִִִֵַַָָָָּדעּמכֹון

ל  תבֹותא נפקי מּכל ארעא:ּדעּמכֹון חות כל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹ

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçL-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå §©¥¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ
ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNa-ìk úøké¦¨¥¯¨¨¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²

ì ìeaî:õøàä úçL ולא עּמכֹון קימי ית ואקם ©−§©¥¬¨¨«¤ְְְְִִֵָָָָ

עֹוד  יהי ולא טֹופנא מּמי עֹוד ּבׂשרא כל ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָיׁשּתיצי

ארעא: לחּבלא áéúàæטֹופנא íéäìà øîàiå ְְַַָָָָָ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À³Ÿ
ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìkøîàiå ¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«©´Ÿ¤
éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéäìà¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ
úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ

íìBò: ּבין יהב אנא ּדי קים את ּדא יי ואמר ¨«ְְֲֲִֵֵַַָָָָָָ

עּמכֹון  ּדי חיתא נפׁשא ּכל ּובין ּוביניכֹון ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמימרי

עלמא: âéäúéäåלדרי ïðòa ézúð ézL÷-úà ְְֵַָָ¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ
:õøàä ïéáe éðéa úéøa úBàìézúð ézL÷-úà §´§¦½¥¦−¥¬¨¨«¤¤©§¦¾¨©−¦

:õøàä ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa קׁשּתי ית ¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬¨¨«¤ְִַָ

ּובין  מימרי ּבין קים לאת ּותהי ּבעננא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָיהבית

ãéäúàøðåארעא: õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå ְַָ§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðòa úLwääúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå ©¤−¤¤«¨¨«§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðòa úLwä ארעא על עננא ּבעננּותי ויהי ©¤−¤¤«¨¨«ְֲֲִִִַַַָָָָ

ּבעננא: קׁשּתא åèéúéøa-úàותתחזי ézøëæå ְְְֲֲִֵַַָָָ§¨«©§¦´¤§¦¦À
ð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLàøNa-ìëa äiç Lô £¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®

ì ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå:øNa-ìk úçL §Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«
Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤

ì ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiçúçL ©−̈§¨¨®̈§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½§©¥−
:øNa-ìk מימרי בין ּדי קימי ית ּודכירנא ¨¨¨«ְְְְִִִִֵֵָָָ

ולא  ּבׂשרא ּבכל חיתא נפׁשא ּכל ּובין ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָּוביניכֹון

ּבׂשרא: כל לחּבלא לטֹופנא מּיא עֹוד ְְְְִֵַַָָָָָָָיהי

æèúéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´
øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéäìà ïéa íìBò½̈¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈
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:õøàä-ìò øLàäéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå £¤¬©¨¨«¤§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨
äiç Lôð-ìk ïéáe íéäìà ïéa íìBò úéøa økæì¦§ŸÆ§¦´½̈¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈

õøàä-ìò øLà øNa-ìëa: ּבעננא קׁשּתא ּותהי §¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤ְְֲֵַַָָָ

ּכל  ּובין דיי מימרא ּבין עלם קים למדּכר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָואחזּנּה

ארעא: על ּדי ּבׂשרא ּבכל חיתא æéøîàiåנפׁשא ְְְְְִִַַַַָָָָָ©¬Ÿ¤
éúî÷ä øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦

øLà øNa-ìk ïéáe éðéa:õøàä-ìòøîàiå ¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤©¬Ÿ¤
éðéa éúî÷ä øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾

:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe ּדא לנח יי ואמר ¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤ְְֲַַַָָֹ

ּדי  ּבׂשרא ּכל ּובין מימרי ּבין אקמית ּדי קים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָאת

ארעא  ô:על ְַַָ

éùéùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïòðë éáà àeä íçå úôéåiä çð-éðá eéäiåíéàö ¨¨®¤§¾̈−£¦¬§¨«©©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ

:ïòðë éáà àeä íçå úôéå íçå íL äázä-ïî¦©¥½̈¥−§¨´¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©
ויפת  וחם ׁשם ּתבֹותא מן נפקּו ּדי נח בני ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהוֹו

דכנען: אבּוהי הּוא èéìLçð-éðaוחם älà äL ְְֲִִַָָ§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
:õøàä-ìë äöôð älàîeìLçð-éða älà äL ¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
:õøàä-ìë äöôð älàîe נח ּבני אּלין ּתלתא ¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤ְְִֵֵַָָֹ

ארעא: ּכל אתּבּדר ּו ëLéàּומאּלין çð ìçiå ְְִִֵֵַַָָָ©¨¬¤−Ÿ©¦´
:íøk òhiå äîãàäòhiå äîãàä Léà çð ìçiå ¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−

íøk::ּכרמא ּונציב ּבארעא ּפלח ּגבר נח וׁשרי ¨«¤ְְְְְְִֵַַַַַָָָָֹ

àë:äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ
:äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå ּוׁשתי ©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿְִ

מׁשּכנּה: ּבגֹו ואתּגלי ּורוי חמרא áëíçמן àøiå ְְְְְְְְִִִִֵַַָ©©À§¨µ
ì ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáàåéçà-éðL £¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈

:õeçaãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå ©«©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬
ì:õeça åéçà-éðL ית דכנען אבּוהי חם וחזא ¦§¥«¤−̈©«ְֲֲִִַַַָָָ

ּבׁשּוקא: אחֹוהי לתרין וחּוי דאבּוהי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָעריתא

âë-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©
úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåøòå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ

:eàøeîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå ¨«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ
úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìò©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´

à íäéðôe íäéáà:eàø àì íäéáà úåøòå úépøç £¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«

ּכתף  על וׁשּויּו ּכסּותא ית ויפת ׁשם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּונסיב

עריתא  ית וחפיאּו מחּזרין ואזלּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּתרויהֹון

לא  דאבּוהֹון ועריתא מחּזרין ואּפיהֹון ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָדאבּוהֹון

ãëBìחזֹו: äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ֲ©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−
:ïèwä BðaäNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå §¬©¨¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨
ïèwä Bða Bì: עבד ּדי ית וידע מחמרּה נח ואּתער −§¬©¨¨«ְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹ

זעירא: ּברּה äëãáòלּה ïòðk øeøà øîàiå ְְֵֵֵָ©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤
:åéçàì äéäé íéãáòãáò ïòðk øeøà øîàiå £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤
:åéçàì äéäé íéãáò ּפלח עבד ּכנען ליט ואמר £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«ְֲִֶֶַַַַָָ

לאחֹוהי: יהי åëéäìàעבדין ýåýé Ceøa øîàiå ְְֲִִֵַַ©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥
:Bîì ãáò ïòðë éäéå íLýåýé Ceøa øîàiå ¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−

:Bîì ãáò ïòðë éäéå íL éäìà יי ּברי ואמר ¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«ְְֲִַַָ

להֹון: עבדא כנען ויהי ּדׁשם æëzôéאלהּה ְְְְֱִֵֵֵַַַָָ©³§§
ãáò ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéäìà¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤

:Bîìéäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéäìà zôé ¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬
:Bîì ãáò ïòðëׁשכינּתּה ויׁשרי ליפת יי יפּתי §©−©¤¬¤¨«ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָ

ל  עבדא כנען ויהי ּדׁשם çëçð-éçéåהֹון:ּבמׁשּכנּה ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָ©«§¦−Ÿ©
ìL ìeanä øçà:äðL íéMîçå äðL úBàî L ©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨«

ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
äðL: וחמׁשין מאה ּתלת טֹופנא ּבתר נח וחיא ¨¨«ְְְְֲִַַַַַָָָָָֹ

èëäðLׁשנין: úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ְִ©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈
:úîiå äðL íéMîçåúBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ

úîiå äðL íéMîçå äðL: ּתׁשע נח יֹומי כל והוֹו ¨½̈©«£¦¦−¨®̈©¨«Ÿְֲֵַַַָֹ

ּומית: ׁשנין וחמׁשין ôàúãìBzמאה älàå ְְְְִִִַָ§¥̧¤Æ«§´Ÿ
íL çð-éðaøçà íéða íäì eãìeiå úôéå íç §¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−©©¬

:ìeanäeãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå ©©«§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨®̈¤©¦¨«§¬
ìeanä øçà íéða íäì: ׁשם נח ּבני ּתּולדת ואּלין ¨¤²¨¦−©©¬©©«ְְְִֵֵֵַַֹ

טֹופנא: ּבתר ּבנין להֹון ואתילידּו ויפת áéðaחם ְְְְְִִִֶַָָָָָָ§¥´
:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨΅§ª¨®¤−¤§¦¨«
:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª®̈¤−¤§¦¨«
ּומׁש ותּובל ויון ּומדי ּומגֹוג ּגֹומר יפת ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבני

â:äîøâúåותירס: úôéøå æðkLà øîb éðáeéðáe ְִָ§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«§¥−
äîøâúå úôéøå æðkLà øîb: אׁשּכנז ּגֹומר ּובני ®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«ְְְֵֶַַ

ותֹוגרמה: ãLéLøúåוריפת äLéìà ïåé éðáe ְְְִַַָ§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®
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:íéðããå íézkíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe ¦¦−§«Ÿ̈¦«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããå:ודדנים ּכּתים ותרׁשיׁש אליׁשה יון ּובני §«Ÿ̈¦«ְְְְֱִִִִִֵַָָָָֹ

äLéà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîÂ¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−
ìì:íäéBâa íúçtLîì BðLéià eãøôð älàî ¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³

ìì Léà íúöøàa íéBbäíäéBâa íúçtLîì BðL: ©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«
ּגבר  ּבארעהֹון עממּיא נגות אּתפרׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָמאּלין

ּבעממיהֹון: לזרעיתהֹון åLekלליׁשנּה íç éðáe ְְְְְְֲִֵֵַַָָ§¥−¨®¬
:ïòðëe èeôe íéøöîeèeôe íéøöîe Lek íç éðáe ¦§©−¦¬§¨«©§¥−®̈¬¦§©−¦¬

ïòðëe::ּוכנען ּופּוט ּומצרים ּכּוׁש חם æéðáeּובני §¨«©ְְְִִֵַַָָ§¥´
éðáe àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®§¥¬

:ïããe àáL äîòøäzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe ©§−̈§¨¬§¨«§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬
ïããe àáL äîòø éðáe àëzáñå äîòøå:כּוׁש ּובני §©§−̈§©§§¨®§¥¬©§−̈§¨¬§¨«ְֵ

רעמה  ּובני וסבּתכא ורעמה וסבּתה וחוילה ְְְְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָסבא

ּודדן: çìçäׁשבא àeä ãøîð-úà ãìé Leëå ְְָָ§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½
:õøàa øab úBéäììçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½
:õøàa øab úBéäì ׁשרי הּוא נמרד ית אֹוליד וכּוׁש ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤ְְִִֵָָֹ

ּבארעא: ּתּקיף גּבר èãéö-øabלמהוי äéä-àeä ְְְֲִִֵֵַַַָ«¨¨¬¦«Ÿ©−¦
ab ãøîðk øîàé ïk-ìò ýåýé éðôìéðôì ãéö øB ¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬

:ýåýéøîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä §Ÿ̈««¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½
ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk: ּתּקיף גּבר הוה הּוא §¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«ֲִִַַָ

יי: קדם תּקיף ּגּבר ּכנמרד יתאמר ּכן על יי ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַַָָָָֹקדם

éäðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®
:øòðL õøàaCøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå §¤−¤¦§¨«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤

:øòðL õøàa äðìëå ãkàåמלכּותּה ריׁש והוה §©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«ְֲֵֵַַָ

דבבל: ּבארעא וכלנה ואּכד ואר àé-ïîּבבל ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ¦
-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä̈¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤

úáçø:çìk-úàå øéòàöé àåää õøàä-ïî §Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©¦¨¨¬¤©¦−¨¨´
:çìk-úàå øéò úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©

ארעא ÈÚˆ‰)מן ‡") ּובנא אתּוראה נפק ההיא ְִַָ≈»ְְֲִַַָָָ

רחבת וית נינוה ¯È·BÁ)ית ‡") וית קרּתא ְְְִֵָָֹֹ¿≈ְְַָָ

áéàåäּכלח: çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå ַָ§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−
:äìãbä øéòäàåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå ¨¦¬©§Ÿ¨«§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−
:äìãbä øéòä היא ּכלח ּובין נינוה ּבין רסן וית ¨¦¬©§Ÿ¨«ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

רּבתא: âé-úàåקרּתא íéãeì-úà ãìé íéøöîe ְְַַָָ¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤

:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðòãìé íéøöîe £¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«¦§©¿¦¨©º
-úàå íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−§¤

íéçzôð:ּומצראי(ÌÈ¯ˆÓe 'Ò‰ ÏÎ·) ית אֹוליד ©§ª¦«ְִֵָƒ¿«ƒִָ

נפּתּוחאי: וית להבאי  וית ענמאי  וית ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָָָלּודאי

ãéíMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL-úàå íéñøút-úàå §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§¤©§ª¦º§¤

ìt íMî eàöé øLà íéçìñkíéøzôk-úàå íézL: ©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²§¦§¦−§¤©§Ÿ¦«
מּתּמן  נפקּו ּדי ּכסלּוחאי וית ּפתרּוסאי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוית

קּפּוטקאי  וית ñåè-úà:ּפלׁשּתאי ãìé ïòðëe ְְְְִֵֵַָָָ§©À©¨©²¤
:úç-úàå Bøëa ïãéöBøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe ¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−

úç-úàå::חת וית ּבכרּה צידֹון ית אֹוליד ּוכנען §¤¥«ְְְִִֵֵַַָָָ

æè:éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«
:éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå וית §¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«ְָ

ּגרּגׁשאי: וית אמֹוראי וית æééeçä-úàåיבּוסאי ְְְְֱִֵֵֵָָָָָָ§¤©«¦¦¬
:éðéqä-úàå é÷øòä-úàåé÷øòä-úàå éeçä-úàå §¤¨«©§¦−§¤©¦¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−

:éðéqä-úàå:אנּתֹוסאי וית ערקאי וית חּואי וית §¤©¦¦«ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ

çéøçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðòðkä úBçtLî eöôðéøîvä-úàå éãåøàä-úàå ¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−

éðòðkä úBçtLî eöôð øçàå éúîçä-úàå: וית §¤©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«ְָ

אתּבּדרּו ּכן  ּובתר חמתאי  וית צמראי וית ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָארודאי

ּכנענאי: èéïãévîזרעית éðòðkä ìeáb éäéå ְְֲֲֵַַַָ©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ
äøîòå äîãñ äëàa äfò-ãò äøøâ äëàa«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²

äîãàå·È˙ÎÈ¯˜ ÌÈ·ˆì-ãò íéBáöe:òLéäéå §©§¨¬¿…ƒ§¦−©¨«©©§¦º
äëàa äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈

ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ:òL והוה §¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©ֲַָ

מטי  עּזה עד לגרר מטי מּצידֹון ּכנענאי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּתחּום

לׁשע: עד ּוצבֹוים ואדמה ועמֹורה ëälàלסדֹום ְְְְֲִִַַַַָָָ¥´¤
ìì íúçtLîì íç-éðáíúöøàa íúðL §¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈

:íäéBâaìì íúçtLîì íç-éðá älàíúðL §«¥¤«¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®
íäéBâa íúöøàa: לזרעיתהֹון חם ּבני אּלין §©§Ÿ−̈§«¥¤«ְְְְֲִֵֵַָָ

ּבעממיהֹון  ּבארעתהֹון ñàëìeíL:לליׁשנהֹון ְְְְְְְִֵַַָָ§¥¬
:ìBãbä úôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãléª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤©¨«

ìeúôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤
ìBãbä: ּבני ּדכל אבּוהֹון הּוא אף אתיליד ּולׁשם ©¨«ְְְְְֲִִֵֵַָ
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רּבא: ּדיפת אחּוהי áëøeMàåעבר íìéò íL éða ְֲִֵֶֶֶַָ§¥¬¥−¥¨´§©®
:íøàå ãeìå ãLëtøàåøeMàå íìéò íL éða §©§©§©−§¬©«£¨«§¥¬¥−¥¨´§©®
:íøàå ãeìå ãLëtøàå ואּׁשּור עילם ׁשם ּבני §©§©§©−§¬©«£¨«ְְֵֵֵַָ

וארם: ולּוד âëìeçåוארּפכׁשד õeò íøà éðáe ְְְְֲַַַַָ§¥−£¨®¬§−
:Lîå øúâåLîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe: ּובני §¤¬¤¨©«§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«ְֵ

ומׁש: וגתר וחּול עּוץ ãëãìéארם ãLëtøàå ְְֲֶֶַָָ§©§©§©−¨©´
:øáò-úà ãìé çìLå çìL-úàãìé ãLëtøàå ¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤§©§©§©−¨©´
:øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà אֹוליד וארּפכׁשד ¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤ְְְִַַַ

עבר: ית אֹוליד וׁשלח ׁשלח äëãléית øáòìe ְִֵֶֶַַָָָ§¥¬¤ª©−
äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´

:ïè÷é åéçà íLå õøàäíéðá éðL ãlé øáòìe ¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®
åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä íL¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−

:ïè÷é ּפלג חד ׁשּום ּבנין ּתרין אתילידּו ּולעבר ¨§¨«ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

אחּוהי  וׁשּום ארעא אתּפליגת ּביֹומֹוהי ְְְְְֲֲִִִִֵַַָארי

åëóìL-úàåיקטן: ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ְָָ§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤
:çøé-úàå úåîøöç-úàåããBîìà-úà ãìé ïè÷éå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¨§¨´¨©½¤©§−̈

:çøé-úàå úåîøöç-úàå óìL-úàå אֹוליד ויקטן §¤¨®¤§¤£©§−̈¤§¤¨«©ְְִָָ

ירח: וית חצרמות וית ׁשלף וית אלמֹודד ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָית

æë:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå-úàå §¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«§¤
:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä וית הדֹורם וית £¨¬§¤−̈§¤¦§¨«ְְֲָָָ

ּדקלה: וית çëìàîéáà-úàåאּוזל ìáBò-úàå ְְִָָָ§¤¨¬§¤£¦«¨¥−
:àáL-úàå:àáL-úàå ìàîéáà-úàå ìáBò-úàå §¤§¨«§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

ׁשבא: וית אבימאל וית עֹובל èëøôBà-úàåוית ְְְְֲִֵָָָָָָ§¤¦¬
:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå-úàå §¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«
ּבני  אּלין ּכל יֹובב וית חוילה וית אֹופר ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָוית

ìøäיקטן: äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå ְָָ©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬
:íãwäøä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå ©¤«¤©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬
:íãwä טּור לספר מטי מּמׁשא מֹותבנהֹון והוה ©¤«¤ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

àìììמדינחא: íúçtLîì íL-éðá älàíúðL ְִָָ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®
:íäéBâì íúöøàaíúçtLîì íL-éðá älà §©§Ÿ−̈§«¥¤«¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈

ìì:íäéBâì íúöøàa íúðL ׁשם ּבני אּלין ¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«ְִֵֵֵ

ּבעממיהֹון: לארעתהֹון לליׁשנהֹון ְְְְְְְְְְֲִֵַַַָָָלזרעיתהֹון

áìíäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®

:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð älàîeälà ¥¥¹¤¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«¥´¤
eãøôð älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤¦§§¯

:ìeanä øçà õøàa íéBbä נח ּבני זרעית אּלין ©¦²¨−̈¤©©¬©©«ְְֲִֵֵַַַֹ

עממּיא  אּתפרׁשּו ּומאּלין ּבעממיהֹון ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָלתּולדתהֹון

טֹופנא: ּבתר ôּבארעא ְְַַָָָָ

éòéáùàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−
:íéãçàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå £¨¦«©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−
:íéãçà חד ליׁשן ארעא כל חד:ּומ והוה מלל £¨¦«ְְֲִַַַַָָָָָָ

áõøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤
:íL eáLiå øòðLeàöîiå íãwî íòñða éäéå ¦§−̈©¥¬§¨«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬

:íL eáLiå øòðL õøàa äò÷áּבמּטלהֹון והוה ¦§¨²§¤¬¤¦§−̈©¥¬§¨«ְְֲִַַָ

ויתיבּו דבבל ּבארעא ּבקעתא ואׁשּכחּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבקדמיתא

âäðaìðתּמן: äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå ַָ©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´
äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå íéðáì§¥¦½§¦§§−̈¦§¥®̈©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ

:øîçì íäì äéä øîçäå ïáàìLéà eøîàiå §½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤©«Ÿ§º¦´
äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥®̈
:øîçì íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤
ונׂשרפּנּון  לבנין נרמי הבּו לחברּה ּגבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָואמרּו

יֹוקדּתא ea¯‡)ּבנּורא È") לבנּתא להֹון והות ְְַָָ¿»ְְְֲִַַָ

לׁשיע: להֹון הוה וחימרא ãeøîàiåלאבנא ְְְְְֲִֵַַָָָָ©«Ÿ§º
íéîMá BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð | äáä́̈¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´©¨©½¦
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤
BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð | äáä eøîàiå©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨

õøàä: ּומגּדלא קרּתא לנא נבני הבּו ואמרּו ¨¨«¤ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

ׁשּום  לנא ונעּביד ׁשמּיא צית עד מטי ְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָוריׁשּה

ארעא:ּדילמ  כל אּפי על נתּבּדר äýåýéא ãøiå ְְְִִֵַַַַַָָָ©¥¤́§Ÿ̈½
eða øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøìéða ¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬

:íãàäìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨«¨¨«©¥´¤§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®
:íãàä éða eða øLà על לאתּפרעא יי ואתּגלי £¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«ְְְְְְְִִִַָָָ

אנׁשא: ּבני בנֹו ּדי ּומגּדלא קרּתא åøîàiåעֹובדי ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָ©´Ÿ¤
äæå ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−
øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬

:úBNòì eîæéäôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå ¨«§−©«£«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³
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øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä äæå ílëì úçà©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´
úBNòì eîæé øLà ìk íäî: חד עּמא הא יי ואמר ¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«ְֲַַַַָָָ

לא  ּוכען למעּבד ּדׁשרי ּו ודין לכּלהֹון חד ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוליׁשן

למעּבד: ּדחּׁשיבּו ּכל מּנהֹון æäãøðיּתמנע äáä ְְְְִִִִִֶַַָֹ¨µ¨¥«§½̈
úôN Léà eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½¦−§©¬

:eäòøàì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä ¥¥«¨µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨®̈£¤Æ´Ÿ
eäòø úôN Léà eòîLé: ּתּמן ּונבלּבל נתּגלי הבּו ¦§§½¦−§©¬¥¥«ְְְְִִֵַַָָ

יׁשמעּון ּדלא חברּה:(b·¯)ליׁשנהֹון ליׁשן אנׁש ְְְִִִָָ¿«ְֱִֵַַַ

çõøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤
:øéòä úðáì eìcçiåíMî íúà ýåýé õôiå ©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øéòä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìòיי ּובּדר ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«ְַַָ

למבני  ּומנעּו ארעא כל אּפי על מּתּמן (È"יתהֹון ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â:קרּתאèdîL àø÷ ïk-ìò ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈ְַָ©¥º¨¨³§¨Æ
íMîe õøàä-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáä¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨¨¨®¤¦¨Æ

:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôädîL àø÷ ïk-ìò ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤©¥º¨¨³§¨Æ
íöéôä íMîe õøàä-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáä¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨¨®̈¤¦¨Æ¡¦¨´

õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé: ארי ּבבל ׁשמּה קרא ּכן על §Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤ְְֲֵֵֶַַָָ

יי  ּבּדרּנּון ּומּתּמן ארעא ּכל ליׁשן יי ּבלּבל ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָתּמן

ארעא: ּכל אּפי éíLפעל íL úãìBz älà ְֵַַַָָ¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ
øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå äðL úàî-ïa¤§©´¨½̈©−¤¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬

:ìeanäãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ©©«¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤
ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà: ּתּולדת אּלין ¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«ְִֵַ

ארּפכׁשד  ית ואֹוליד ׁשנין מאה ּבר ׁשם ְְְְְִִֵֵַַַָָָׁשם

טֹופנא: ּבתר ׁשנין àééøçàּתרּתין íL-éçéå ְְִֵַַָָָ©«§¦¥À©«£¥Æ
ãìBiå äðL úBàî Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä«¦´¤©§©§½̈£¥¬¥−¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå ¨¦−¨«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî Lîç ׁשם וחיא £¥¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«ֲֵַָ

ׁשנין  מאה חמׁש ארּפכׁשד ית ּדאֹוליד ְְְְְֲִִֵַַַָָָָּבתר

ּובנן: ּבנין ñáéLîçואֹוליד éç ãLëtøàå ְְְִִָ§©§©§©´©½¨¥¬
ìLe:çìL-úà ãìBiå äðL íéLéç ãLëtøàå §¦−¨¨®©−¤¤¨«©§©§©§©´©½

ìLe LîççìL-úà ãìBiå äðL íéL: וארּפכׁשד ¨¥¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«©ְְְַַַ

ׁשלח: ית ואֹוליד ׁשנין וחמׁש ּתלתין âééçéåחיא ְְְֲֲִִִֵַַָָָָ©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåéçéå §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´

ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå וחיא §©§©¬¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«ֲַָ

ּותלת  מאה ארּבע ׁשלח ית ּדאֹוליד ּבתר ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָארּפכׁשד

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ñãéìLׁשנין éç çìLåíéL ְְְְִִִָ§¤¬©©−§¦´
:øáò-úà ãìBiå äðLìL éç çìLåäðL íéL ¨¨®©−¤¤¥«¤§¤¬©©−§¦´¨¨®

:øáò-úà ãìBiå ואֹוליד ׁשנין ּתלתין חיא וׁשלח ©−¤¤¥«¤ְְְְֲִִִֶַָָ

עבר: åèøáò-úàית BãéìBä éøçà çìL-éçéå ֵֶָ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤
ìLíéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL L ¨´¨¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåL ¨«©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL וחיא ¨¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«ֲַָ

ּותלת  מאה ארּבע עבר ית ּדאֹוליד ּבתר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשלח

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ñæèòaøàׁשנין øáò-éçéå ְְְְִִִָ©«§¦¥¾¤©§©¬
ìLe:âìt-úà ãìBiå äðL íéLòaøà øáò-éçéå §¦−¨¨®©−¤¤¨«¤©«§¦¥¾¤©§©¬
ìLeâìt-úà ãìBiå äðL íéL: ּתלתין עבר וחיא §¦−¨¨®©−¤¤¨«¤ְֲִֵֶַָָ

ּפלג: ית ואֹוליד ׁשנין æééøçàוארּבע  øáò-éçéå ְְְְִִֶַַָָ©«§¦¥À¤©«£¥Æ
ìL âìt-úà BãéìBäúBàî òaøàå äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§©§©¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLBãéìBä éøçà øáò-éçéå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´
ìL âìt-úàãìBiå äðL úBàî òaøàå äðL íéL ¤¤½¤§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéða ּפלג ית ּדאֹוליד ּבתר עבר וחיא ¨¦−¨«ְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ואֹול  ׁשנין ּותלתין מאה ּובנן:ארּבע ּבנין ñיד ְְְְְְְִִִִַַָָָ

çéìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL-éçéå ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«©«§¦
ìL âìô:eòø-úà ãìBiå äðL íéL פלג וחיא ¤−¤§¦´¨®̈©−¤¤§«ֲֶֶַָ

רעּו: ית ואֹוליד ׁשנין èééøçàּתלתין âìô-éçéå ְְְְִִִָָ©«§¦¤À¤©«£¥Æ
äðL íéúàîe íéðL òLz eòø-úà BãéìBä«¦´¤§½¥¬©¨¦−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiå-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå ©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe íéðL òLz eòø§½¥¬©¨¦−¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ׁשנין  ּותׁשע מאתן רעּו ית ּדאֹוליד ּבתר פלג ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָוחיא

ּובנן: ּבנין ñëìLeואֹוליד íézL eòø éçéåíéL ְְְִִָ©§¦´§½§©¬¦§¦−
:âeøN-úà ãìBiå äðLìLe íézL eòø éçéåíéL ¨¨®©−¤¤§«©§¦´§½§©¬¦§¦−
:âeøN-úà ãìBiå äðL ותרּתין ּתלתין רעּו וחיא ¨®̈©−¤¤§«ְְְְֲִֵַַָָ

ׂשרּוג: ית ואֹוליד àëBãéìBäׁשנין éøçà eòø éçéå ְְְִִָ©§¦´§À©«£¥Æ«¦´
íéða ãìBiå äðL íéúàîe íéðL òáL âeøN-úà¤§½¤¬©¨¦−¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeòáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå ¨«©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe íéðLרעּו וחיא ¨¦−¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«ְֲַָ
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ואֹוליד  ׁשנין ּוׁשבע מאתן ׂשרּוג ית ּדאֹוליד ְְְְְִִִַַָָָָּבתר

ּובנן: ñáëìLּבנין âeøN éçéåãìBiå äðL íéL ְְִָ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤
:øBçð-úàìL âeøN éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ¤¨«©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤

ð:øBç:נחֹור ית ואֹוליד ׁשנין ּתלתין ׂשרּוג וחיא ¨«ְְְְֲִִִַָָָָ

âëíéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðLBãéìBä éøçà âeøN éçéå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§À©«£¥²«¦¬

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàî øBçð-úà וחיא ¤¨−¨©´¦¨®̈©¬¤¨¦−¨«ֲַָ

ואֹוליד  ׁשנין מאתן נחֹור ית ּדאֹוליד ּבתר ְְְְִִִַָָָָָׂשרּוג

ּובנן: ñãëäðLּבנין íéøNòå òLz øBçð éçéå ְְִָ©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®
:çøz-úà ãìBiåäðL íéøNòå òLz øBçð éçéå ©−¤¤¨«©©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®
:çøz-úà ãìBiå ׁשנין ּותׁשע עׂשרין נחֹור וחיא ©−¤¤¨«©ְְְֲִִַַַָָ

ּתרח: ית äëBãéìBäואֹוליד éøçà øBçð éçéå ְִַָָ©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´
ãìBiå äðL úàîe äðL äøNò-òLz çøz-úà¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈§©´¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaçøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå ¨¦−¨«©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe äðL äøNò-òLz§©¤§¥¬¨−̈§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ּותׁשע  מאה ּתרח ית ּדאֹוליד ּבתר נחֹור ְְְֲִֶַַַַָָָָָוחיא

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ׁשנין ñåëçøú-éçéåעׂשר ְְְְֲִִִַָ©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäíøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå ¨¨«©«§¦¤−©¦§¦´¨®̈©¸¤Æ¤©§½̈
:ïøä-úàå øBçð-úà ׁשנין ׁשבעין תרח וחיא ¤¨−§¤¨¨«ְְֲִִִֶַַָ

הרן: וית נחֹור ית אברם ית æëälàåואֹוליד ְְְִַָָָָָָָ§¥̧¤Æ
øBçð-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤¨−

:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàåúãìBz älàå §¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«§¥̧¤Æ«§´Ÿ
ïøä-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤¨−§¤¨¨®

Bì-úà ãéìBä ïøäå:è ּתרח ּתרח ּתּולדת ואּלין §¨−̈¦¬¤«ְְִֵֶֶַַַ

אֹוליד  והרן הרן וית נחֹור ית אברם ית ְְְִִַָָָָָָָָָאֹוליד

לֹוט: çëõøàaית åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiå ָ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤
:íécNk øeàa BzãìBîçøz éðt-ìò ïøä úîiå «©§−§¬©§¦«©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©

:íécNk øeàa BzãìBî õøàa åéáà על הרן ּומית ¨¦®§¤¬¤«©§−§¬©§¦«ִַָָ

ּבאּורא  דיּלדּותּה ּבארעא אבּוהי ּתרח ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּפי

ְְֵַָדכסּדאי:

øéèôîèëíL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³
äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈

:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaíøáà çwiå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©¦©̧©§¨¯
íLå éøN íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³
éáàå äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬

:äkñé אּתת ׁשּום נׁשין להֹון ונחֹור אברם ּונסיב ¦§¨«ְְְְְִִִַַָָ

הרן  ּבת מלּכה נחֹור אּתת וׁשּום ׂשרי ְְְִִַַַָָָָָָָאברם

דיסּכה: ואבּוהא דמלּכה ìéøNאבּוהא éäzå ְְְְֲֲִִַָָָָ©§¦¬¨©−
:ãìå dì ïéà äø÷òdì ïéà äø÷ò éøN éäzå £¨¨®¥¬−̈¨¨«©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈

:ãìå:ולד לּה לית עקרה ׂשרי àìçwiåוהות ¨¨«ְֲֲֵַַַָָָָָ©¦©̧
Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz¤¹©¤©§¨´§À§¤Ç³¤¨¨Æ¤§½

úàåízà eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN §¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈
-ãò eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk øeàî¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©

:íL eáLiå ïøçBða íøáà-úà çøz çwiå ¨−̈©¥¬§¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
äöøà úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨

:íL eáLiå ïøç-ãò eàáiå ïòðk ית ּתרח ּודבר §©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«ְֶַַָ

ׂשרי  וית ּברּה ּבר הרן ּבר לֹוט וית ּברּה ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָאברם

מאּורא  עּמהֹון ּונפקּו ּברּה אברם אּתת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּכּלתּה

חרן  עד ואתֹו דכנען לארעא למיזל ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָדכסּדאי

תּמן: áìíéðLויתיבּו Lîç çøú-éîé eéäiå ִִַָ©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−
øça çøz úîiå äðL íéúàîeÑ:çøú-éîé eéäiå ¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©§¨¨«©¦«§´§¥¤½©

:ïøça çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîçוהוֹו ¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©§¨¨«ֲַ

ּבחרן: ּתרח ּומית ׁשנין וחמׁש מאתן תרח ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָיֹומי

úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨
:ïøça çøzô ô ô ¤−©§¨¨«

.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷

çð úùøôì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

à:ýåýé øîà äìeòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³§©«£¦ÆŸ½̈¨¦©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈¨©¬§Ÿ̈«
á| éáéçøäéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷îéøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehé Céúãúéå C:é÷fç C ©§¦´¦§´¨«¢¥À¦¦¯¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦
â:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ékãéLBáú àì-ék éàøéz-ìà ¦«¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦
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éîeìr úLá ék éøétçú àì ék éîìkz-ìàåéúeðîìà útøçå éçkLz C:ãBr-éøkæú àì Cäék §©¦¨«§¦−¦´´Ÿ©§¦®¦¦´³¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«¦³
éìráéNr C:àøwé õøàä-ìë éäìà ìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé Cåäáeær äMàë-ék «Ÿ£©̧¦Æ«Ÿ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²
eöråéäìà øîà ñànú ék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úá:Cæézáær ïè÷ òâøaíéîçøáe C ©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬

:Cöa÷à íéìãbçézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô ézøzñä óö÷ óöLa:ýåýé Cìàb øîà C §Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤̧©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«
èéìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà éì úàæ çð éî-ékC ¦¥¬¸Ÿ©Æ´Ÿ¦½£¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦

:Ca-ørbîeéàì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää ék ¦§¨¨«¦³¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ
:ýåýé Cîçøî øîà èeîú̈½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«

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

לא קונים
סת"ם
 מכל

אחד...
 רק באתר 
בית חב"ד, 
 תפילין

ומזוזות עם 
"תו פיקוח 

חב"ד"

שליח בארץ או בחו"ל?
"תו פיקוח חב"ד"

מקפידים לתת לך את הטוב ביותר

10mivtzoim.co.il

הזמן תפילין ומזוזות עם 'תו פיקוח חב"ד' -
ותהנה מאחריות ומשקט נפשי

תו פיקוח חב"ד - יש על מי לסמוך!

הגהה ובקרה כפולה
כל הפרשיות מוגהות

במכון ע"י צוות מגיהים 
מומחים ועוברים בקרות

כפולות

אחריות 
לכל מזוזה או תפילין 

מצורפת תעודת אחריות 
המבטיחה את כשרות הכתב 

ואחריות להחלפה באם 
ימצא פסול כלשהו

רמות הידור 
מוצרי הסת"ם קיימים בכמה 
רמות הידור תוך הבטחה על 

רמת כשרות לכתחילה 


