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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה
פרשת כי תצא | הניצחון מובטח

כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו )כא,י(

“כי תצא למלחמה" – אם רק תצא להילחם, “על אויביך" – הגוף והנפש הבהמית, “ונתנו 
ה' אלוקיך בידך" – מובטח לך שבעזרת ה' תנצח אותם, ולא זו בלבד, אלא “ושבית שביו" – 
תנצל את כוחה הגדול של הנפש הבהמית בקדושה, ככתוב )משלי יד( “ורב תבואות בכוח 

שור".
)לקוטי שיחות ב עמ' 384(

במיוחד בגילה - אין כדאי 
רחמי  אשר  בתפלה  לקצר 
לגירסתינו  )ובפרט*  נינהו 
דמושכל  ב  כ,  בברכות 
משא"כ   - הוא  ראשון 

לגירסת התוס' ושברי"ף(
כ"א ]=כי אם[ 1( להתפלל 
באופן  )כמובן  בהפסקות 

המותר(
2( לאכול כפי הדרוש בזמן 
י'  יום  היום  וראה  הדרוש. 

שבט**.
לרבי:  שכתב  לאחד  מענה 
זה  מתנהגת  זקנתי  "אמי 
הג'  שמתפללת  שנים  הרבה 
יום, אבל כעת,  תפילות בכל 
מפני זקנותה פאלט איר דאס 
זייער שווער ] =מתקשה בכך 
מנחה  תפילות  וכן  מאוד[ 
לשאול  ובבקשה   - וערבית 
במה יוכל להקל עליה בזה".

תפילה המעוררת רחמים

וחייבין  מק"ש...  פטורין  וקטנים  ועבדים  נשים  "מתניתין:  שם:  *ראה 
בתפלה"... גמרא: וחייבין בתפלה: דרחמי נינהו. וכתב רש"י )שם(: "דתפלה 
רחמי היא ומדרבנן היא ותקנוה אף לנשים... ולא גרס בגמ' "וחייבין בתפלה 

- פשיטא", דהא לאו דאורייתא היא".
"פשיטא!",  בגמרא:  גרסינן  דאורייתא,  תפילה  שלשיטתם  ולתוס', 
ומיישבים: כיוון דכתיב "ערב ובוקר וצהרים... כמצוות עשה שהזמן גרמא 
הוי", הווא אמינא דנשים צריכות להיפטר מתפילה, קמ"ל "דרחמי נינהו". 
ואולם לרש"י "רחמי נינהו" לכתחילה, ובלשון רבינו: "מושכל ראשון הוא".
** ושם: "אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה 
בקומה  תיכף  תאכל  אשר  הרופא  וציוה  חלתה,   - תרי"א  בשנת   - שנה 
מתפללת  והיתה  התפלה,  קודם  לטעום  חפצה  לא  היא  אמנם  משנתה, 
בהשכמה ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע הדבר לחותנה 
אדמו"ר הצמח צדק, אמר לה: יהודי צריך להיות בריא ובעל כח. על מצוות 
נאמר "וחי בהם", הפירוש וחי בהם, צריכים להכניס חיות במצוות... עדיף 

לאכול בשביל להתפלל מאשר להתפלל בשביל לאכול".

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
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עבודה שלימה: עד 
הפרט הקטן ביותר

כדי שהעבודה תקרא “עבודה שלימה" יש צורך שגם הפרטים הקטנים 
שבה ייעשו באופן הטוב ביותר • תורה שלימה היא זו שיש בה חיבור 
וייחוד של נגלה ונסתר, שגם בעת שלומד החלק הנגלה שבתורה 
ניכר עליו שלומד גם את החלק הנסתר שבה • ישיבת תומכי תמימים 
תורה  בין  הקשר  מודגש  זה  שבחודש  משום  אלול  בחודש  נפתחה 

ותפילה • משיחת כ"ק אדמו

א
נעשית  דווקא כשהעבודה  היא  עבודה שלימה 
באופן שנוגע לא רק כללות העניין, אלא גם פרטי 
העניינים, והיינו, שכל פרט ופרט עד לפרט היותר 

קטן נוגע לשלימות העבודה.
ולדוגמא: 

בשער  מבואר   – ההתבוננות  לעניין  בנוגע 
הייחוד1 שלא מספיקה התבוננות כללית, אלא יש 

צורך בהתבוננות פרטית דווקא.
וכן הוא בעניין העבודה – שלא מספיקה תנועה 
עול, אלא צריך  וקבלת  נפש  כללית של מסירות 
כפי  היינו,  דווקא,  המצוות  פרטי  קיום  להיות 
שרצון העליון מתלבש בפרטים דווקא, ועל דרך 
זה בנוגע לכל מצוה פרטית, שצריך לקיימה בכל 

פרטיה.
ועד שניתוסף שלימות בקיום מצוה מצד ריבוי 

הפרטים דבני ישראל – “ברוב עם הדרת מלך"2.
לפני  ]שעוד  מילה  למצות  בנוגע  ועד שמצינו 
מתן תורה הייתה כבר בדוגמת המצוות שלאחרי 
מתן תורה3, שפועלים המשכת וחיבור הרוחניות 
הגשמי,  בדבר  קדושה  להמשיך  הגשמיות,  עם 

1( לאדמו"ר האמצעי – בתחילתו, ובפרק ד.
2( משלי יד, כח. וראה אנציקלופדיה תלמודית בערכו.

3( ראה תורת מנחם חלק מא עמ' 241.

תחת  ידך  נא  “שים  לאליעזר  אברהם  אמר  שלכן 
שייטול  צריך  שהנשבע  לפי  ואשביעך",  ירכי 
בידו חפץ של מצוה4, וקודם מתן תורה היה ענין 
של  במקלות  כן  שאין  )מה  מילה  במצות  רק  זה 
ידם פעל ההמשכה דתפילין5,  יעקב אבינו, שעל 
שלא הייתה בהם קדושה, אלא נשארו בגשמיותן 
ד"זריזין  העניין  לדחות  מקום  שיש  כמקודם([, 
שנאמר8  ממה  )שלמדים7  למצוות"6  מקדימין 
באופן  לקיימה  כדי  בבוקר"(  אברהם  “וישכם 

ד"ברוב עם הדרת מלך"9.
שאין  עניין  הוא  מלך"  הדרת  עם  “ברוב  והרי 
בו הגבלה, והיינו, שאין זה באופן שאם יש תשע 
חייב להצטרף  אזי  ותשע אנשים,  ותשעים  מאות 
יש  אם  כן  שאין  מה  אלף,  למספר  להשלים  כדי 
אלף אנשים בלעדו, אלא תמיד ניתוסף בזה עוד 

יותר, ללא הגבלה.
ועל דרך זה בנוגע לתורה – החל מכללות העניין 
של מתן תורה, שבשביל זה היה צורך בשלימות 

4( חיי שרה כד, ב־ג ובפירוש רש"י.
5( ראה זוהר חלק א קסא, ב ואילך.

6( ראה אנציקלופדיה תלמודית בערכו.
7( פסחים ד, א.

8( וירא כב, ג.
9( ראה אגרות קודש חלק ד עמ' קנד ואילך.

דבר מלכות

4
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המספר דששים ריבוא בני ישראל10,
]ולהעיר, שעניין זה נוגע לדינא גם לאחרי מתן 
כתובות11  במסכת  בגמרא  שמצינו  כפי  תורה, 
)לענין הוצאת המת רחמנא ליצלן(: “נטילתה )של 

)מסיני(  כנתינתה  בטל(  ותלמודו  כשמת  תורה... 
בששים  נטילתה  אף  רבוא  בששים  נתינתה  מה 

רבוא".
ישראל  אוכלוסי  ש"הרואה  הדין  ישנו  כן  וכמו 
חכם  ברוך  אומר  רבוא(  ששים  של  גדול  )חיל 
כששים  בעיניו  כשחשובים  רק  לא   – הרזים"12 
להיות  שצריך  הגמרא  כמסקנת  אלא  ריבוא13, 

ששים ריבוא בפועל ממש[,
וכן מצינו העילוי דעשרה מישראל לא רק לגבי 
כמאמר  התורה,  לימוד  לגבי  גם  אלא  תפלה14, 
שכינה  בתורה  ועוסקין  שיושבין  “עשרה  רז"ל15 
שרוי' ביניהם", כמבואר בארוכה באגרת הקודש16 
]ולהעיר גם ממ"ש כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע 
ב"מודעה רבה" בנוגע לשמיעת קריאת התורה17: 
“יזהרו על נפשם שלא לדבר ולשוח בעת קריאת 
התורה כו'", אפילו כש"יש עשרה זולתו שאזניהם 
עניינים  – שבכל  קריאת התורה"[  לקול  קשובות 

אלו מודגשת החשיבות של כל פרט ופרט.
דעהו",  דרכיך  ד"בכל  הענין  תוכן  גם  וזהו 
שנוסף  והיינו,  כו',  ושינתו  ובשתייתו  באכילתו 

10( ראה מכילתא יתרו יט, יא. דברים רבה פ"ז, ח.
11( יז, סע"א )ובפירוש רש"י(.

12( ברכות נח, רע"א )ובפירוש רש"י(.
13( ראה שם, ב.

14( ראה שם כא, ב.
15( אבות פרק ג משנה ו.

16( סימן כג.
17( אגרות קודש שלו ח"א עמ' קעז ואילך.

לכך שמקיים כל התורה והמצוות, כולל גם מנהגי 
ישראל כו', שהם למעלה מ"כל דרכיך", נוגע גם 
פרטי ענייני הנהגתו באכילתו ושתייתו כו' באופן 
קטנה  “פרשה  שזוהי  ועד  דעהו",  דרכיך  ש"בכל 

שבעניין  כיון   – בה"18  תלויין  תורה  גופי  שכל 
האחדות נוגע גם הפרט היותר תחתון.

ב
שבוודאי  בתורה,  יותר  עוד  מודגש  זה  ועניין 
שכל פרט ופרט שבה נוגע לשלימות התורה כולה 

– “תורה אחת"19, “תורת ה' תמימה"20.
וכמו בעניין ד"תמים", בלי מום, שאפילו אם יש 
מום הכי קטן באצבע הקטנה שברגל, הנה אף על 
פי שהרגל הוא החלק התחתון שבגוף, וברגל גופא 
)שיש בו כמה אברים, כפי שנימנו במשנה21( הרי 
זה בחלק הכי תחתון שבו, מכל מקום, נוגע הדבר 
לכל מציאות הגוף )כולל גם הראש(, שנקרא בעל־

מום.
ובעניין זה נכלל גם החיבור של נגלה שבתורה 
ישיבת  של  החידוש  שזהו   – התורה  פנימיות  עם 
תומכי תמימים, שמטרתה “להיות תורת ה' תורה 

הנגלית ותורת החסידות תמימה"22:
נגלה  רק  ללמוד  מספיק  שלא  בלבד  זו  לא 
התורה  פנימיות  גם  ללמוד  ובהכרח  שבתורה, 
אלא  בתורה,  שלם  חלק  חסר  זאת  לולי  שהרי   –

18( ברכות סג, א.
19( בא יב, מט.

20( תהילים יט, ח.
21( אהלות פרק א משנה ח.

22( שיחת ליל שמחת תורה תרנ"ט – ספר המאמרים תרנ"ט 
)הוצאת תשע"א( בהוספות )עמ' רצד(.

לא מספיקה תנועה כללית של מסירות נפש וקבלת עול, 
אלא צריך להיות קיום פרטי המצוות דווקא, היינו, כפי 

שרצון העליון מתלבש בפרטים דווקא, ועל דרך זה בנוגע 
לכל מצוה פרטית, שצריך לקיימה בכל פרטיה
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שבתורה  נגלה  ולייחד  לחבר  שצריך  מזה,  יתירה 
נגלה  שבלימוד  והיינו,  התורה,  פנימיות  עם 
התורה,  פנימיות  גם  לומד  שהוא  ניכר  שבתורה 
ובלימוד פנימיות התורה ניכר שהוא לומד גם נגלה 
שבתורה, כך, שלימוד פנימיות התורה הוא לא רק 
הוספה בכמות הלימוד, אלא גם באיכות הלימוד – 

שבנגלה יהיה ניכר ונרגש הפנימיות וכו'23.

ג
 והעניין בזה24:

כשעוסקים רק בלימוד נגלה שבתורה, הנה כיון 
כמו  העולם,  בענייני  סברות  בהבנת  הוא  שהעסק 
יכולים  אזי  בזה,  וכיוצא  “המחליף פרה בחמור"25 
שלכן   – התורה"  “נותן  אודות  ושלום  חס  לשכוח 
תחילה"26,  בתורה  ד"ברכו  העניין  להיות  צריך 
להיות  צריך  התורה  לימוד  של  העניין  וכללות 

לאחרי התפלה דווקא27.
וזהו תוכן העניין דלימוד פנימיות התורה – על 
דרך “ברכו בתורה תחילה" – דכיון שעוסק בלימוד 
עניני אלוקות, לא שייך שישכח אודות הקב"ה )ועל 
עצמו  “הוא  חמץ28:  בדיקת  לעניין  שמצינו  דרך 
)בתמיה(  מיני'"  קאכיל  מיכל  לשורפו  עליו  מחזר 
– אף־על־גב דבעלמא גזרינן בדבר שעסוק בו שלא 
יושיט לפיו, הכא בבדיקת חמץ ליכא למיגזר, דהוא 

23( ראה גם תורת מנחם חלק מח עמ 431.
24( ראה גם תורת מנחם חלק ד עמ' 172.

25( בבא מציעא ק, רע"א )במשנה(.
26( נדרים פא, א. וראה ליקוטי שיחות חלק טו עמ' 3.

27( ראה ליקוטי תורה ברכה צו, ב.
28( פסחים יא, א ובפירוש רש"י.

עליו  מחזר  אלא  אינו  בחמץ  זה  עסקו  כל  עצמו 
לשורפו אין לך זכרון לאיסור גדול מזה(.

גם  הנה  התורה,  פנימיות  לימוד  ידי  על  ולכן, 
בלימוד נגלה שבתורה לא ישכח שזוהי תורתו של 
הקדוש־ברוך־הוא – כנוסח ברכת התורה: “נתן לנו 
את תורתו", והיינו, שזוהי התורה שלומד הקדוש־

ריחוק הערך  גודל  מבין  כל אחד  והרי  ברוך־הוא, 
הקדוש־ברוך־הוא,  של  ללימוד  שלו  הלימוד  בין 
תורתו",  את  לנו  ש"נתן  מברך  הוא  ואף־על־פי־כן 
היינו, שבלימודו בסברות של אביי ורבא הרי הוא 
לומד בפועל תורתו של הקדוש־ברוך־הוא – שהרי 
אמירת ברכה אינה אלא על דבר שישנו בפועל, כמו 
ברכת הטוב והמטיב, שאין מברכים אותה על טובה 
שתהיה בעתיד, אלא על טובה שישנה בפועל, וכן 
על  אותה  מברכים  שאין  הנהנין,  לברכת  בנוגע 
שנהנה  דבר  על  אלא  ממנו,  ליהנות  שבכחו  דבר 
ממנו בפועל, ומזה מובן גם בנוגע לברכת התורה, 
“אשר נתן לנו את תורתו" – שהעניין בנגלה דתורה 

שלומד בפועל הוא תורתו של הקדוש־ברוך־הוא.
וכאשר לימוד התורה הוא באופן כזה – הרי זה 
באופן  תהיה  שהנהגתו  כולו,  היום  כל  על  פועל 

ד"בכל דרכיך דעהו".

ד
 – אלול  ח"י  יום  עם  במיוחד  קשור  זה  ועניין   

שקשור עם התייסדות ישיבת תומכי תמימים29:
ההתייסדות  התחלת  הנה   – יותר  ובפרטיות 
הלבנה  שלימות  היא  שבו  אלול,  ט"ו  ביום  הייתה 

29( ספר השיחות תש"ב עמ' 133. “היום יום" ט"ו אלול.

לימוד נגלה שבתורה ניכר שהוא לומד גם פנימיות התורה, 
 ובלימוד פנימיות התורה ניכר שהוא לומד גם נגלה 

שבתורה כך, שלימוד פנימיות התורה הוא לא רק הוספה 
בכמות הלימוד, אלא גם באיכות הלימוד – שבנגלה יהיה 

ניכר ונרגש הפנימיות
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הפרטים  שגם  כזו  היא  מושלמת  עבודה 
ואילו  בשלימות,  מתבצעים  שבה  הקטנים 
חסרון אפילו בפרט אחד קטן פוגם בכללות 

העבודה.
מבואר  ה':  בגדולת  בהתבוננות  הדבר  כך 
בחסידות שלא דיי בהתבוננות כללית, אלא 
יש צורך בהתבוננות והעמקה בעניין פרטי. 

כך גם בעבודת ה': לא דיי בתנועה כללית 
תחדור  שהתנועה  אלא  נפש,  מסירות  של 

בקיום המצוות הפרטיות.
זה מודגש במיוחד בתורה, שעליה נאמר 

“תורת ה' תמימה":
ללמוד  ‘שלם';  להיות  עליו  התורה  לימוד 
הן את הנגלה שבתורה והן הנסתר שבתורה.
יתירה מזו, יש לחבר את שני חלקי התורה, 
להיות  צריך  שבתורה  הנגלה  לימוד  כלומר, 
באופן שניכר שהלומד עוסק גם את בחלק 
הנסתר, וכן, בלימוד הנסתר ניכר הלימוד של 

חלק הנגלה.
הביאור:

חלק הנגלה עוסק רבות בסברות הקשורות 
בענייני העולם, ולפיכך עלול להיות מצב בו 

בלימוד נרגשת מציאות העולם ולא מציאות 
“נותן התורה". 

עוסק  שבתורה  הנסתר  החלק  ברם, 
בגדולתו של “נותן התורה", וכאשר לומדים 
ועוסקים בעבודת התפילה, הרי  זאת היטב 
התורה".  “נותן  מורגש  הנגלה  בלימוד  גם 
הנסתר  שלימוד  זה,  באופן  בלימוד  דווקא 
משפיע על לימוד הנגלה, התורה שלימה – 

“תורת ה' תמימה".
אלול:  חודש  לימי  במיוחד  שייך  זה  עניין 
אף  התפילה.  עניין  מודגש  אלול  בחודש 
משה רבינו – שעניינו העיקרי הוא תורה – 
עיקר עסקו בימי חודש אלול היה בתפילה, 
הרי  התורה.  עניין  עם  קשורה  שהיא  כפי 
הנגלה  לימוד  עניין  מודגש  אלול  שבחודש 

הבא לאחר עבודת התפילה.
הן  לומדים  תמימים  תומכי  בישיבת 
והן נסתר, ועוסקים בעבודת התפילה  נגלה 
נפתחה  שהישיבה  הטעם  שזהו  לומר,  ויש 
בחודש אלול, שכן, בחודש זה ישנה הדגשה 
יראת  מתוך  הנגלה  לימוד  לעניין  מיוחדת 

ואהבת “נותן התורה".

סיכום

)קיימא סיהרא באשלמותא30( דחודש אלול.
והעניין בזה:

עניין  מודגש  שבו   – אלול  חודש  של  עניינו 
התפלה, שהרי אפילו משה רבינו, שעניינו תורה, 
אז  עסק  עבדי",  משה  תורת  “זכרו  שכתבו31  כמו 

בעיקר בעניין התפלה32.
וכיון שמדתו של משה היא מדת האמת33, ועיקר 
תפלתו  שגם  מובן,  הרי  התורה,  עניין  הוא  עניינו 
הייתה קשורה עם עניין התורה – תפלה שבתורה 
או תורה שבתפלה, כמו ספר תהלים34, שהוא אחד 

30( זוהר חלק א קנ, ריש ע"א. חלק ב פה, ריש ע"א.
31( מלאכי ג, כב.

32( לשלימות העניין ראה שיחת שבת פרשת ניצבים וילך שנה 
זו )תשכ"ז( סעיף ח ואילך.

קיא,  ואילך.  סע"א  קי,  סנהדרין  א.  עד,  בתרא  בבא  ראה   )33
סע"א. שמות רבה פ"ה, י. תנחומא שמות כח. קרח יא.

34( ראה גם תורת מנחם חלק מז עמ' 38.

מעשרים וארבע ספרים שבתורה, ועניינו תהילות 
עניינה  תפלה  יותר:  ובכללות  )תפלה(,  ותשבחות 
הרי  גופא  ובתורה  עומד"35,  אתה  מי  לפני  “דע 
אלקי  את  “דע   – התורה  פנימיות  של  העניין  זה 

אביך"36.
תומכי  ישיבת  התייסדות  של  השייכות  וזוהי 
– כיון  תמימים לט"ו )השלימות של חודש( אלול 
שבחודש אלול מודגש החיבור של תורה ותפלה, 
תמימים  תומכי  ישיבת  של  לעניינה  בהתאם 
תפלה  התורה,  פנימיות  עם  שבתורה  נגלה  לחבר 

שבתורה.

)משיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול תשכ"ז. תורת מנחם כרך 
נ' עמ' 370 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

35( ראה ברכות כח, ב.
36( דברי הימים א כח, ט.
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לקראת נישואי הקב"ה 
עם ישראל

לבושים יפים ומרגליות
ואילו  אירוסין  של  הוא  ומצב  המעמד  שעתה  בלקוטי־תורה  מבואר  המשיח?  בביאת  החידוש  יהיה  מה 

לעתיד־לבוא יהיו הנישואין.
החופה,  מתחת  השני,  ליד  אחד  אותם  ומעמידים  הכלה  ואת  החתן  את  נוטלים   – הנישואין?  עניין  מהו 
ומדגישים שאין זו עמידה בריחוק מקום, אלא דווקא בקירוב מקום, ויתר על כן – באופן של “נקבה תסובב 

גבר".
זהו גם אחד העניינים, שבזמן הגלות נתגלה כיצד יהיה לעתיד־לבוא, ומכאן המנהג שבשעת החופה “נקבה 

תסובב גבר" בפועל – כבר בזמן זה של גלות כפול ומכופל...
כאשר באים ליהודי ואומרים לו הקשב: “הנה זה עומד אחר כתלינו", “אט קומט ]=הנה בא[ משיח", ועליך 
להיות מוכן! ומוסיפים ואומרים: עד־עכשיו היה מצב של “ארוסה", ועכשיו מתקרבים אל ה"נישואין". ומיהו 

החתן? הקב"ה אשר עליו נאמר “לי הכסף ולי הזהב" – עם כל העניינים כפשוטם וכמדרשם –
ייתכן מצב שהוא – היהודי – יסבור שבשבילו די ב"מרדעת של חמור", הוא מסתפק במועט, והוא “שמח 
אחר  רודף  הוא  ואין  עבורו,  מספיקים  ובברייתא(  )במשנה  שבת  במסכת  הנמנים  לבושים  ח"י  בחלקו", 

“מרגליות"!...
על כך משיבים ואומרים לו: מה הפירוש “אינך רודף"?! עליך לגשת לחופה עם הקב"ה! האם תתלבש 
הוא  אף  הולך   – ב"בורסקי"  נמצאת  שכלתו  יודע  המלך  כאשר   – המדרש  כדברי   – שאז  עני,  של  בלבוש 

ל"בורסקי"?!
דבר זה אמנם נכון ומתאים לזמן הגלות. כעת אבל, “דאלאי גלות!", “אויס גלות!", צריכה להיות הגאולה 

האמיתית והשלימה! ומכיוון שכן, איך ייתכן שאתה “סוחב" לשם בגדים של “בורסקי", ריחם וכו' וכו'?!
דרושים בגדים יפים – “יפתי", המייפים את הקב"ה, והעובדה שחסר לך במוחין, במידות וכו' וכו' – הרי 
כמוסבר במאמרו של אדמו"ר הזקן שכוחם של הלבושים הוא שתחילה הם – הלבושים – יפים, ולאחר־מכן 

פועלים הם שסוף־כל־סוף נהיים גם המוחין ומידות מבוררים כדבעי.
בזמן ההוא יידרשו מרגליות ולא יהיה די בלבושים, שכן, לא מדובר עוד על יהודי כפי שהוא נמצא בזמן 
הגלות – אלא על יהודי שעומד להיכנס לחופה עם מלך־מלכי־המלכים הקב"ה, שאז מוכרח הוא למרגליות, 

ומרגליות בריבוי הכי גדול!
אלא מה? בשנים מלפנים היה עוד זמן של שנים עד ביאת המשיח, לא היה אפוא צורך להאריך בהכרח 
ה"מרגליות", די היה בביאור הצורך ב"גחלים". אך האם בשל כך להמשיך הלאה ב"בורסקי" ולהמתין עם 

ה"מרגליות"?! – לא זה הזמן ולא זה המקום.

)משיחת שמחת־בית־השואבה תשכ"א – תרגום חופשי בלתי מוגה(

משיח וגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

“בברכה לעבודה פנימית"
בנושאים  תורה  בלימוד  אחת  קביעות  לפחות  דרושה  ואשה  לבעל 
המעניינים את שניהם  • מבצע אהבת ישראל כולל בוודאי את היחס 
הנדרש בין בעל ואשה • “יפסיק לשחק בזה" – נתבעו כל שבידם לעשות 
להתפתחות המוסד החב"די • הוראות לבחור ישיבה מתקרב לחב"ד 
פלסתר'  ‘כתב  על  הרבי  הגיב  כך   • הלימוד  בתחום  תשל"ב  בחורף 
במכתבים  הדרכות  הוראות,  צרור   • חב"ד  כפר  בחוצות  שהתפרסם 

ויחידויות רובן בפרסום ראשון

‘התקשרות' - כיצד?
בכ"א שבט תשכ"א כותב הרבי במענה לשאלת 

אחד החסידים:
במענה למכתבו מכ' שבט עם הפ"נ המצורף אליו 
שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
על  מיוסד  בזה  אנ"ש  מנהג  הנה   – פ"נ  בנוסח  א( 
]=הפסק־ הפס"ד  וידוע  דור,  מדור  החסידים  מנהגי 

דין[, מעשה רב ]=שבת ק"ל,ב[ .
להיות  שזכה  לזה  בין  שייך  ההתקשרות  ענין  ב( 
מספרים  ועניניו  תורתו  שלמד  או  בפועל  תלמידו 

וקונטרסים וכמבואר בכ"מ".

לעסוק בדבר הגורם שמחה 
ונחת

אחד מתלמידי החכמים בירושלים ת"ו )“מלאכתו 
של  הריונה  על  לרבי  דיווח  וכו'"(  שמים  מלאכת 

אשתו, אך ציין כי מצב רוחה אינו שפיר.
הרבי השיב לו בח"י אדר שני תשכ"ה:

לכתבו ע"ד מצב רוח זוג' תי' – כנראה זהו תוצאת 
עוד   – הכללית  חולשתה  )ומפני  שלקחה  הכדורים 

הוגדלה(.
ועפ"ז ]=ועל־פי־זה[ מובנת העצה לזה. ועוד ועיקר 
– היסח דעתה מכל הענין ועסקה בענין שמחה ונח"ר 
בכל  קלה  שעה  ]=על־כל־פנים[  עכ"פ  ]=ונחת־רוח[. 

יום.

דברי נועם
באותה שנה תשכ"ה – כתב הרבי לאשה שחזרה 

בתשובה:
בקשר  שי'  ההורים  עם  ליחסים  בנוגע  לשאלתה 
לאכילה וכו' - מובן שבעניני שו"ע אין שייך ויתורים, 

אבל זה גופא צ"ל ]=צריך להיות[ בדרכי נועם וכו'.

דרושים חסידים בריאים
באירופה  אנ"ש  מעסקני  אחד  של  ב'יחידות' 

בשנות הממי"ם אמר הרבי בין השאר:
הזקן.  אדמו"ר  שקבעה  הלכה  זוהי   – לצום  אסור 
אפילו שעה אחת – אין לצום לגבי ]תענית של ערב?[ 

ראש חודש נקבע שיש לתת צדקה דמי התענית.
שתהיינה  ל...  שירוצו  בריאים  לחסידים  אני  זקוק 
בשורות־טובות עוד טרם נסיעתכם, ונשמע בשורות־

טובות מהתם.
הבן נשאר כאן – יתן, אפוא, צדקה כאן.

]בטח כל זה ב[ הסכמת הרעיה".
]הערת הכותב: בקשר לתענית, הכוונה לתענית 

של תשובה – ראה אגרת התובה לאדמו"ר הזקן[

קטע מיחידות
ועוד קטע מ'יחידות' נוספת:

אם  ל...  בקשר  שדיווחתם  מה  על  “ישר־כוח 
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תשגרו לי העתק )“קאפי"( נוסף.
שאלה: אודות י.ש.?

או  רופאים?  עם  שוחחתם  האם  אדמו"ר:  כ"ק 
שמא נועץ הרב ברופאים?".

“אודות ש.. מה קורה עמו? בן כמה הוא? רפואה 
קרובה.

וברוחניות.  בגשמיות  והצלחה  ברכה  “שיהי' 
חופה  לתורה  לבב  ובטוב  בנחת  הילדים  תגדלו 
ויותר  בהרחבה,  לתת  שתוכלו  ומעשים־טובים. 

ממה שלפני שמחת־תורה – עבור שמחת־תורה".

עם מי להתייעץ
את  ששאל  מאירופה,  החסידים  באחד  מעשה 
הרבי אודות רכישת בית במקום מסוים, וציין גם 
הרבי:  ציין  בתשובה  הכספיות.  אפשרויותיו  את 
בנימין  ברב  להיוועץ  כלומר:  הרב"ג".  “כעצת 

גורודצקי – בא־כוחו באירופה וכו'.

 עידוד הבעל
 באמצעות אשתו

בז' תמוז תשל"ו כותב הרבי לאישה אחת:
מרת.. תחי'

ברכה ושלום!
מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום 
אדר"ח תמוז והחבור של בעלה שי', ות"ח. כן נתקבלו 

המכ' שלפני הנ"ל.
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  יקראו  רצון  ובעת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
בברכה להצלחה רבה בפעולותי' הברוכות )חי"ק(

הבא  המכתב  את  הרבי  כתב  תשל"ז  בשנת 
המהווה הדרכה ל'שלום־בית'.

בשעתו  ופורסם  באנגלית,  נכתב  המכתב 
11 )תמוז תשמ"ב( בתרגום־ גליון  ב'באהלי חנה' 
חופשי )עמודים 31-30( וניתן כאן שוב בתיקונים 

קלים:
ב"ה, י"ב מנחם אב תשל"ז

ברוקלין נ.י.
שלום וברכה!

קבלתי מידע על מערכת היחסים בבית אבל אינני 
יודע עד כמה הוא משקף את המצב האמיתי. לכן אני 
היחס  באור  למחשבה  נקודות  אליך  להעביר  רוצה 
הרצוי לפי השולחן ערוך – המדריך בחיי היהודי. אם 

“היחס" אמנם כפי הנ"ל, אזי תכלית מכתב זה יהיה 
להשתפר  אפשר  ותמיד  היות  אותו,  ולהעמיק  לחזק 
בענינים של טוב וקדושה, תורה ומצוות. ומאידך, אם 
“נר  היא  והתורה  היות  מאמין  אני  כנדרש,  הוא  אין 
לרגלך", תעלה אותו לדרגה הרצויה בשמחה ובטוב 

לבב.
הנקודה המרכזית בהנהגת בית יהודי וחיי משפחה 
היא השתתתם על התורה ש"דרכיה דרכי נועם וכל 
פעולות  לכל  שייך  זה  כלל  ואם  שלום",  נתיבותיה 
יהודי אפילו מחוץ לבית, על אחת כמה וכמה בתוך 

הבית עצמו.
עם  אחד  כל  האדם  בני  את  ברא  וה'  היות  ברור, 
דעה ורגשות משלו ואין הם אחידים, שלום והרמוניה 
כלומר,  וקח",  “תן  של  בסיס  על  רק  להשיג  אפשר 
זה  של  ויתור  ואשה  בעל  בין  הדרך.  בחצי  להיפגש 
לזו לא יחשב הקרבה, ח"ו. להיפך, זה מה שהתורה 
מלמדת, מצווה ומצפה מאתנו, כי מדובר על ויתורים 
ומצוות,  תורה  לקיום  בנוגע  פשרות  כוללים  שאינם 
ושניכם בדעה אחת שאין להתפשר על הלכות שו"ע.
ויתר על כן, להשיג שלום והרמוניה אמיתית דרוש 
באילוץ  ולא  באדיבות  ברצון,  ייעשו  שהוויתורים 
כאילו שזו הקרבה כנ"ל, אלא בהכרה שזה לתועלת 
האדם עצמו ולתועלת בן זוגו, ולעצמו אולי עוד יותר, 
מכיון וזה קיום רצון ה'. ואם חכמינו אמרו שכל יהודי 
את  וודאי  ודאי  יפות",  פנים  בסבר  אדם  “כל  יקבל 

אשתו או בעלה.
של  אלה  גם  ובכללם  חז"ל,  מאמרי  הם  רבים 
ואשה  בעל  תמיד  המדרבנים  ז"ל,  נשיאינו  רבותינו 
וסובלנות  לב  בתשומת  משותפים  בענינים  לשוחח 
רצוי  הדדית.  בהסכמה  לפעול  ואז  השני,  של  לדעה 
ללמוד  אחת  קביעות  לפחות  להם  שתהיה  גם  מאד 
פרשת  כגון:  שניהם,  את  המעניינים  בנושאים  תורה 
השבוע, עניני דיומא הקשורים לתקופה או חג מסויים 
)כגון עכשיו מתקרבים אנו לחודש אלול, על תפילה 

ותשובה וכן חגי חודש תשרי וכו'..(.
צוין שחיוב לימוד תורה חל על האיש. הודגש שגם 
שהן  בתחומים  תורה  לימוד  במצות  חייבות  נשים 
של  תורה  תלמוד  בהלכות  כמבואר  בהם,  מעורבות 
אדמו"ר הזקן. ועל אחת כמה וכמה בימינו אנו כשיש 
חלקן  לעשות  ההתחייבות,  ולכן  האפשרות,  לנשים 

בהפצת היהדות לא פחות מהאנשים.
זמן  לקחת  לבעל  קשה  נראה  לפעמים  אם 
מהתעסקותו בענייני תורה על מנת לשוחח עם אשתו 
בנושא  עמה  תורה  לימוד  או  משותפות  בעיות  על 
להיפך,  אלא  כהקרבה  לא  זאת  לראות  עליו  אחר, 
החשובה  מצוה  קיום  בהתלהבות  זה  את  לעשות 
ביותר – שלום בית, ואם כל מצוה מקיימים בשמחה, 
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הרי עוד יותר כשמדובר במצווה עיקרית.
ולסיום ברצוני להוסיף שבמבצעים שהודגשו בשנים 
האחרונות, תשומת לב מיוחדת מופנית למצות אהבת 
כמה  אחת  על  זר,  אפילו  יהודי,  כל  הכוללת  ישראל 

וכמה אחד כה קרוב ויקר.
אני מקווה ומתפלל שכל אחד ושניכם ביחד תעשו 
לבב  וטוב  בשמחה  כן  ותעשו  הנ"ל  בכוון  מאמץ  כל 
אמיתיים וה' יתן נחת אמיתית, שהיא נחת תורה, זה מזו 

וביחד מצאצאיכם בטוב גשמי ורוחני.
בברכה.

אחריות של מרא דאתרא 
לגבי המוסד שבמקומו

בקשר  הרבנים  לאחד  הרבי  כתב  תשמ"ח  בקיץ 
)המענה  מגוריו  במקום  קיים  שהיה  למוסד־חינוכי 
בנימין  ר'  הרה"ח  המזכיר  של  ידו  בכתב  הועתק 

קליין ע"ה(:
דברי  שמסביר  ידיעה  קבלתי  גדול  הכי  בתמהון 
בנוגע ל... שאין צורך בהסברות כיון שמד"א ]=שמרא 
אומר(  כן  כי  יאומן  שלא  )ואף  כך  מחליט  דאתרא[ 
מרא דאתרא כשמרשה שיסגרו  כי  כוונתי  פשוטה  כי 
מוסד חינוך על טה"ק ]=טהרת הקודש[ באתרא ואינו 
ע"ע  לוקח  הנ"ל  וחינוך  המוסד  שימשיך  נפש  מוסר 
]=על עצמו[ האחריות דהנהגות כל אלה שהיו יכולים 
להיות שומרי תומ"צ ]=תורה ומצוות[ )באם היו לומדים 
בו( ודמשפחותיהם כשיתחתנו כו' וספק בזה הרי ספק 

דאורייתא.

כל שהיכולת בידו “יפסיק 
לשחק בזה"

שנים רבות לפני ה'מענה' הנ"ל, כתב הרבי מכתב 
שהתייחס לאחד ממוסדות חב"ד, שהיה אז בקשיי 

התפתחות וצעדים הראשונים: 
ב"ה. ח' אדר...

אודות המצב של הפקר  ]=ובמה שכותב[  ...ובמ"ש 
ב..., יש להסביר את כל אלו שהיכולת בידם לפעול בזה, 
זיך דערמיט ]=להפסיק לשחק  צו אויפהערין שפילען 
הנה  דידן  ובנדון  מחדתא,  עתיקא  קשה  כי   – זה[  עם 
לחזק  יש  ערך[  ]=לפי  לפ"ע  קלה  שבהתאמצות  אף 
ה... וגם לְפַתְחוֹ, הנה אם ח"ו וכו' – תצטרך ]=תידרש[ 

השתדלות גדולה ביותר וביותר והלואי שאז תצליח.

לא יכול לסבול ‘פשקוויל'
באחד השנים התפרסם בחוצות כפר חב"ד ‘כתב־

המקומיים.  מהעסקנים  אחד  נגד  שכוון  פלסתר' 
 – חפשי  )תרגום  הגיב  הוא  לרבי  הדבר  כשנמסר 

בלתי מוגה כלל(:
חב"ד,  כפר  של  דאתרא'  ל'מרא  זאת  למסור  יש 
של  הבעל־הבית  הרי  הינו  אדמו"ר[  ]=מו"ח  והשווער 

כפר חב"ד והוא אינו יכול לסבול ‘גזירות' שכאלו.

תוכן מיחידות
בחודש מרחשון תשל"ב התקיימה ‘יחידות' ואחד 
כיום  הורוויץ  שי'  יעקב  ר'  )הרה"ח  שי'  התמימים 
בראשון־לציון( העלה על הכתב את תוכנה – בלתי 
בשינויים  כאן  ניתנים  הדברים  וכלל.  כלל  מוגה 

קלים:
שאלה: האם כדאי לנהוג במנהגים שאינם ממנהגי 

חב"ד או שיש בזה משום סתירה.
מענה: קשה לקבוע כללים בזה. וצריך לבחון בכל 
חב"ד,  של  למנהגים  בניגוד  אכן  זה  אם  וענין  ענין 

]במקרה כזה כמובן[ אין לנהוג בהם.
ברם, אם אין ניגוד, אין בזה משום סתירה.

ו[ אינה  ]נחלשת  שאלה: ההתעוררות שבתפילה 
משפעת לפועל כל היום.

מענה: מהראוי לקשר את ההתעוררות ]שבתפילה 
של  בעניין  טובה  החלטה  עם  קיימת[  היא  בעוד 

מעשה.
שאלה: יש אצלי חידושים שחידשתי על פסוקים.

מענה: זהו דבר נכון במאד )ס'איז זייער אגלייכע 
זאך( למי שחונן בחוש לחדש בתורה, וימשיך בזה.

להראותם  כדאי   – לדפוס  הבאתם  טרם   – אבל 
לבקיאים )מומחים בתחום זה(.

]מעלה הדברים על הכתב ציין כאן:
גימטריאות  של  חיבור  להדפיס  אם  שאל  אחד 
וכו' על התורה שישנם באמתחתו, והורה לו הרבי 
בזה  חוש  לו  ויש  בירושלים  שמתגורר  שמכיוון 

שיראה זה לבקיאים שם[
שאלה: האבא שי' דורש שאלמד שחיטה, סופרות, 

וכן הוראה.
מענה: כדאי שייגש לבקיאים הנמצאים על אתר 
לחיוב,  דעתם  ואם  בזה,  חוש  לו  יש  אם  שיבחנוהו 
מחוץ  ]כלומר:  הסדרים'  ש'בין  בזמן  בזה  יעסוק 
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לסדר זמני הלימוד של ישיבת תומכי תמימים כאן[.
שאלה: אחי הצעיר נמצא בארץ־הקודש וברצוני 

להשפיע עליו )לקרבו וכו'(.
עוד  כל  אבל  שאפשר,  מה  לעשות  צריך  מענה: 
שנמצא כאן, יפעל בכך באמצעות אחרים. והוא רק 

ישגיח וימלא...

 אמירת ‘רוענו' בברכת 
המזון בשבת

ברשימה שפרסם הרה"ח ר' יהושע מונדשיין ז"ל 
בשנת תשל"ח )‘יגדיל תורה' ירושלים ת"ו, גליון ב' 
עמ' 88( הוא התייחס לסידורי תהלת ה', וגילה בין 

השאר מה ששמע מהרבי:
שמעתי  רוֹעֵנו".  “בשבת:  נדפס  המזון  “בברכת 
רוענו,  לומר  צריך  ביום־טוב  גם  כי  אד"ש  מכ"ק 
ומה שנאמר ב'הגדה של פסח' לומר בשבת רוענו 
לומר  צריך  תמיד  הסדר  ובליל  טעות־הדפוס  הוא 

רוענו".

 אמירת ‘רוענו' בברכת 
המזון בשבת

לפני שנים חשפנו כאן )התקשרות גליון קכב עמ' 
14( שני מברקים ששיגר הרבי לארץ־הקודש בשנת 

תשכ"ו בדבר ה'מעמד'.
ומעשה שהיה כך היה )ראה ‘אגרות־קודש' כרך 

כד עמ' קמה בשולי־הגליון(:
באותן השנים, היה הרבי מוסר את מעות ‘מעמד 
בית הרב' לרבנית הזקנה, והיא הייתה מחלקת אותן 

לפי ראות עיניה לבני משפחת בית הרב.
שם־ ציון  בן  ר'  הרה"ח  התוועד  תקופה  באותה 

טוב בארץ־הקודש, ועורר את אנ"ש לשלוח מעמד 
באופן אישי אל הרבי. נוצר, אפוא, רושם כאילו כל 
ההצעה הזאת היא בהסכמתו של הרבי )ראה צילום 
אלול  י'  )תצא  א'רו  גליון  ב'התקשרות'  המודעה 

תשמ"ז( עמ' 11(.
כללי־פרטי  מכתב  הרבי  כתב  תשכ"ו  ניסן  בי"א 
וטופס אחד נשלח ל"הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

כו' מו"ה בן ציון שי'" שמטוב.
הרבי כתב לו בשולי המכתב בכתב־יד־קדשו:

הפעילות  כל  ומיד[  ]=תיכף  תומ"י  יפסיק  בודאי 
בנוגע ל"מעמד פרטי". ות"ח ]=ותשואת־חן[ מראש.

וכל הרוצים באמת לחזק את התקשרותם לרבותינו 
ובביסוס  במרץ  המעיינות  בהפצת  יתעסקו  נשיאינו 

מוסדותיהם, ולא בכסף תגאלו.
לעבודה  בברכה  “וחותם  עוד:  מתבטא  והרבי 

פנימית" – ‘אגרות־קודש' )כרך כד( שם עמ' קמו.
)לפי זה ניתן לשער כי המכתב לא הגיע לתעודתו 
בזמן, כי בחודשי אייר־סיון עדיין הי' הרב"צ עסוק 

בפעילותו הנ"ל(.
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פרשת תצא
ועשית מעקה לגגך... כי יפול 

הנופל ממנו )כב,ח(
אסור שגאוותך )“גגך"( תגרום נפילה רוחנית אצל 
יהודי אחר. כשיוצאים לקרב יהודי לתורה ומצוות, 
עלול  זה  וישות,  גאווה  של  הרגש  בכך  ומתערב 
ולכן  יתרה,  נפילה  ולגרום אצלו  להרחיק את השני 
צריכים להגביל את הגאווה – “ועשית מעקה לגגך".

ואם יאמר האומר שהוא חושש מפני הגאווה ולכן 
הוא מושך את ידו מעבודה זו – עליו לדעת שלא זו 
העצה )האם בגלל גאוותו חייב השני לסבול?(, אלא 
העצה היא “ועשית מעקה לגגך", להגביל את הישות 

שלו.
לפני  אחד  אברך  התאונן  אחת  שפעם  וכמסופר 
אדמו"ר האמצעי שהוא מתגאה מכך שחוזר מאמרי 
“אַ  הרבי:  לו  השיב  בטוב־טעם.  ברבים  חסידות 
ציבעלע זאָל פון דיר ווערן, אָבער חסידות זאָלסטו 
חזר'ן" )=המשך לחזור חסידות אפילו אם יהיה ממך 

‘בצל'(.

)לקוטי שיחות כרך כד, עמ' 143(

לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו 
)כב,י(

בחסידות מובאים שני טעמים לאיסור זה: א( כדי 
שהקליפה )חמור( לא תינק מהקדושה )שור(. ב( כדי 
שלא לערב את הגבורות )שור( ואת החסדים )חמור(.

אומר על כך כ"ק אדמו"ר:
לפי הדעה )רמב"ם הלכות כלאים פ"ט( שהאיסור 
האיסור  טעם  טמא,  מין  עם  טהור  במין  אלא  אינו 
הוא כדי שהקליפה לא תינק מהקדושה; ואילו לדעה 
)רא"ש הלכות קטנות הלכות כלאים ס"ה( שהאיסור 
טעם  טמא,  עם  וטמא  טהור  עם  בטהור  גם  הוא 

האיסור הוא כדי שלא לערב מידות מנוגדות.

)לקוטי שיחות כרך כד, עמ' 150(

ולא יראה בך ערוות דבר )כג,טו(

חד חסיד שאל לאליהו זכור לטוב: ערום 
מהו שיקרא שמע, אמר ליה: ולא יראה 
בך ערוות דבר, ערוות דיבור )ירושלמי 
תרומות פ"א ה"ד(

מאמר  ה'צמח־צדק'  אדמו"ר  פירש  בחרותו  בימי 
זה כך:

שיקרא  “מהו  בחסידות,  ‘משכיל'  היינו   – “ערום" 
עילאה'  ‘ייחודא  של  המושג  את  שיסביר   – שמע" 
קמיה  ו'כולא  האמיתי  היש  הוא  הקב"ה  איך  ויבאר 
ייחודא  הוא  ש'שמע'  בחסידות  )מבואר  כלא חשיב' 
עילאה, ו'ברוך שם' ייחודא תתאה(. “ולא יראה בך . . 
ערוות דיבור" – גנאי הוא לאדם להרחיב את הדיבור 

בדברים כאלו שהוא רחוק מהם.
“ערום" – אדם שהוא ערום מידיעה והשגה בענייני 
פשוטה,  בעבודה   – שמע"  שיקרא  “מהו  חסידות, 
גנאי   – “ולא יראה בך... ערוות דיבור"  מתוך בכיות. 

הוא ל'עובד' כשחסרה לו ידיעה והבנה בחסידות.

)ספר השיחות ת"ש עמ' 106(

מוצא שפתך תשמור ועשית 
)כג,כד(

“מוצא שפתיך" – היינו אמירת ‘מודה אני' בבקר. 
“תשמור ועשית" – יש לזכור ולשמור אמירה זו במשך 

כל היום ולהתנהג בהתאם אליה.

)לקוטי שיחות כד עמ' 296(

זכור את אשר עשה לך עמלק 
)כה,יז(

אדמו"ר  חסידי  מגדולי  אחד  של  התקרבותו  על 
קריאת  בעת  אחת,  שפעם  מסופר,  לחסידות  הזקן 
את  הביעו  שפניו  אחד  באיש  הבחין  זכור,  פרשת 
סלידתו העמוקה מעמלק. לאחר הקריאה ניגש אליו 
שונא  שאתה  עמלק  לך  עשה  מה  יהודי,  ר'  ושאל: 

אותו כל כך?

ממעייני החסידות
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 כ"ק אדמו"ר הריי"צ
עוזב את ריגה

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עוזב את 
העיר ריגא שבלטביה ומתיישב 
קרוב   שבפולין.  וורשה  בעיר 
'עיר  ריגא  הייתה  שנים  לשש 

הבירה' של חסידות חב"ד. 

עד  כשנתיים,  ישב  בוורשה 
לעיר  עבר  שאז  תרצ"ה,  קיץ 

אטוואצק. 
)אג"ק מוהריי"צ חי"ג ע' רפב(

יסוד ישיבת 'תומכי תמימים'

ישולבו  בה  'תומכי תמימים',  ישיבת  מייסד את  כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
לימוד נגלה וחסידות יחד. היה זה ביום א' לסדר "השקיפה ממעון קדשך 
כ"ק  בנו  של  ברכות"  "שבע  סעודת  במהלך   - ישראל"  עמך  את  וברך 

אדמו"ר מוהריי"צ - בעיר אבותינו רבותינו הקדושים, ליובאוויטש.
)אג"ק מוהריי"צ ח"י ע' שסה(

עשר שנים – אמר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב – חשבתי על יסוד ישיבה זו, 
ובמשך שנים אלו בקרתי הרבה פעמים בגלל כך על ציוני אהלי הקודש 

של אבי, הרבי מהר"ש, ושל סבי, הרבי ה"צמח צדק".

התיסדות הישיבה אינה בשביל התורה בלבד - תורה אינה חסרה ב"ה, 
ישנן הרבה ישיבות - הכוונה היא "להאיר אור"; שילמדו נגלה ושילמדו 

חסידות בשילוב הדוק, שיהיה במה ללכת בשוק.

הישיבה שהנני מייסד בעזרתו יתברך היום, משאלי מאתו יתברך ויתעלה, 
אשר יאציל עלי' רוח של יראת שמים, רוח של עבודה ופועל, רוח של 

נועם המדות, רוח של קבלת עול מלכות שמים.
)ימי חב"ד ע' 249(

תרנ"זתרצ"ג

עת לדעת

 יום היָארצייט של
 הרבנית חיה מושקא הורנשטיין,

בת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

בתו  הורנשטיין  מושקא  חי'  הרבנית 
מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  הצעירה 
נרצחה  הכהן(,  משה  ר'  הרה"ח   - )בעלה 

בטרבלינקה, הי"ד. 
)סה"מ תשי"א )לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ( ע' 106( 

תש"ב

יום חתונת הורי כ"ק רבינו הזקן

ר'  הרה"ק    - הזקן  אדמו"ר  כ"ק  של  הוריו  חתונת  יום 
אברהם.  ר'  הרה"צ  של  בתו  רבקה,  הרבנית  עם  ברוך 
החופה הייתה ביום שישי ערב שבת פרשת כי תבוא, י"ז 
כי אחד  אלול, אבל סעודת החתונה היתה בח"י אלול, 
שהחתונה  היה  התנאים  בשעת  ברוך  רבי  של  מתנאיו 

תהיה בח"י אלול. 
)סה"ש תש"ה ע' 117. ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"א ע' 45(

תק"ג

ט"ו 
אלול

י"ז 
אלול

י"ד 
אלול

מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט
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תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ‘בית חיינו'

»

שבת קודש פרשת תצא, י"ד אלול
ומטעם  הייתה שמירה מוגברת מטעם המשטרה  בשבת 

השכונה, וב"ה הייתה שבת שקטה.
הניגונים המלווים את הרבי בימים אלו הם ניגוני חתונה, 
זאת לאור ה'שטורעם' בשיחות הק' אודות ימי הנישואין 
מרכזי  מקום  תפס  זה  עניין  נ"ע.  מוהריי"צ  הרבי  של 

בהתוועדות השבת.
תחילת ההתוועדות הייתה בענייני פרשת השבוע – "כי 
תצא". הרבי הרחיב את הדיבור על המשמעות הרוחנית 
כדי  הזה  לעולם  עד  רמא  מאיגרא  הנשמה  'יציאת'  של 
להילחם עם החומריות והסביר כיצד המעבר מ'כי תצא' 
ל'כי תבוא' מגלה כי תכליתה של המלחמה היא לבוא אל 
הארץ, כניסה שתושלם במילואה עם בוא הגאולה. בעת 

הגלות קיימת ההוראה של "מַאך ָדא ארץ ישראל".
שיחת הק' הראשונה עסקה בכל הנושאים הללו בהרחבה 
והיא נמשכה יותר משעה. בסופה קישר הרבי את עניין 
הנישואין לגאולה על פי מה שנאמר במשיח "ירום ונשא 

וגו'".
לאספקת  התעוררות  הייתה  השנייה,  בשיחה  כך,  אחר 
זאת  להתחיל  יש  ההלכה  שלפי  לנזקקים,  החג  צרכי 
שלושים יום קודם החג. וגם הדברים הללו שולבו בצורה 
תואר  יפת  בהלכות  שפותחת  השבוע  בפרשת  מעניינת 
"בן  לדין  הדיבור  נסב  ומכאן  ימים"  "ירח  דין  בה  שיש 

סורר ומורה" ודברים מאלפים בנושא החינוך.
'יה"ר... שיבנה'  זו הורה הרבי לחזן לשיר  בסיום שיחה 

ועודד את השירה פעם אחר פעם..
בעניין  התחיל  הרבי  נוספת.  שיחה  הייתה  מכן  לאחר 
החג  צרכי  אספקת  על  והזכיר  וחזר  המשקה,  חלוקת 
הולכים  כאשר  כך  על  לעורר  שראוי  באמרו  נצרך  לכל 
לדבר בבתי הכנסת. לפני החלוקה היה ביטוי נדיר: הרבי 
איחל כי על־ידי עלייתם של מנין יהודים מלמטה למעלה 
תהיה  האירועים(  על  ולהכריז  המשקה  קנקני  )לקבל 
עלייה מכל הארצות לארץ ישראל ובה עצמה – עליה עד 
גג בית המקדש )על משקל הילקוט שמעוני המפורסם בו 

נאמר שמשיח עומד על דד בית המקדש(.
בעצמו  הרבי  התחיל  הקנקן  את  קיבל  שהאחרון  אחרי 

ניגון הקפות לאביו ז"ל.
מובן שהשתתפות בתוועדות העלתה את הציבור לעולם 
ממה שהתרחש  לחלוטין  התעלם  היהודי  והציבור  אחר 

אותה שעה בחוץ, ממש מעבר לכביש. בצהריים התקיימה 
הפגנה של השחורים ובשעה שלוש לערך היא עברה על 
פני איסטרן פארקווי. המפגינים מנו מאות אחדות בלבד, 

מספר השוטרים היה כפול ממספרם.
יום ראשון, ט"ו אלול

 770 ליד  התקיימה  בצהריים  אחת  השעה  בסביבות 
הלווייתו של החסיד רבי יוסף נימוטין ז"ל. איש תם וישר 
רב להגה"ק  לזר  להיות  על הבריות שזכה  ונאהב  אהוב 
נ"ע  חנה  מרת  הצדקנית  והרבנית  זצ"ל  יצחק  לוי  רבי 

הוריו של הרבי בשנותיהם הקשות בגלות קזחסטן.

הרבי בעצמו יצא בעקבות מסע הלוויה וצעד כברת דרך 
לשדרת  שמעבר  הראשונים  הבתים  )עד  הארון  לאחר 
המלוים.  מכוניות  כל  שנסעו  עד  המתין  שם  קינגסטון( 
ליד הפתח הכינו לרבי ספל מים והרבי נטל את ידיו )ד' 

פעמים על כל יד, לסירוגין(.
חלוקת השטרות לצדקה ארכה כשלוש וחצי שעות.

תפילות מנחה וערבית התקיימו בזו אחר זו ולאחר תפילת 
ערבית היתה שיחת קודש. גם הפעם דובר בהרחבה על 
ובעיקר הורחב הביאור על מעלת  ימי הנישואין  המשך 

היום – ט"ו בחודש שבו "קיימא סיהרא באשלמותא".
השיחה ארכה כחצי שעה ונכללה בה נושאים רבים. להלן 

אי אלו 'נקודות':
תשנ"ב היא ר"ת 'תהא שנת נפלאות בינה' לאחר שהשנה 
בחינת  היא  הראיה  כי  נפלאות'  'אראנו  היתה  החולפת 
יום יסוד  חכמה ואחר כל באים ל'בינה'; ט"ו אלול הוא 
'תומכי תמימים' כלומר שיש להחדיר את ענייני תומכי 
תמימים בתוך הבית הפרטי; שמחתו הגדולה של הרבי 
מוהרש"ב נ"ע בשמחת הנישואין של בנו הרבי מוהריי"צ 
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י"ז 
אלול

ח"י 
אלול

"הנחת אבן הפינה" להרחבת בניין 770

 ,)770( 'אבן הפינה' להרחבת "בית רבנו שבבבל"  כ"ק אדמו"ר מניח את 
ברוקלין ניו יורק )ההרחבה הייתה בהמשך להוראת הרבי בז' אלול אותה 

שנה ש"עת לבנות"(.
    כ"ק אדמו"ר הגיע מביתו בשעה החמישית, לבוש בסירטוק של משי, 
עלה לבימה מיוחדת שהוקמה מחוץ לבניין, ופתח מיד בשיחה שנמשכה 
כעשר דקות. בשיחה דיבר על ענין הנחת אבן הפינה, שבאנגלית קוראים 
אבן  את  מניחים  ואח"כ  הקרקע  את  )ששוברים  הקרקע"  "שבירת  לזה 

היסוד( והרבי ביאר את העניין בעבודת השם. ואח"כ אמר:
של  בכוחו  היא  שהבנייה  בהכרה  נבנה  והוא  'קודש'  שיסודו  כזה  "בית 
והבניה  בבניין  כביכול,  שותף,  הנעשה  ה'  מאת  לברכות  זוכה   – הקב"ה 
בו  ויקויים  בזריזות,  ושתהיה  וברוחניות,  בגשמיות  רבה  בהצלחה  תהיה 

'ושכנתי בתוכם', מתוך שמחה וטוב לבב".
    לאחר שסיים את השיחה הורה הרבי למר דוד צ'ייס, יו"ר קרן הבנין , 
ומר דברים באידיש, וכן חדב"נ רבי שמריהו גורארי' – הרש"ג – בירך ברכה 
אבן  ליריית  שיועד  למקום  וניגש  מהבימה  הרבי  ירד  מכן  לאחר  קצרה. 
הפינה, הוא לקח לידיו את החפירה, הסיט מעט את העפר בתוך הגומא ואז 
אחז בשתי ידיו הק' באבן שהייתה מונחת ליד הגומא, נשאה והניחה בתוך 
הגומא. לאחר מכן לקח הרבי את האת בידו וכיסה את האבן במעט חול. 

בסיום האירוע חילק הרבי דולר לצדקה לכל הנוכחים.
)תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 287. ימי חב"ד ע' 251(

 אחיה השילוני
מתגלה לבעש"ט

מתגלה  השילוני  אחי'  הנביא 
בהיותו  טוב,  שם  הבעל  לכ"ק 
אקופ(  )בעיר  ושש  עשרים  בן 
המאור שבתורת  את  לו  ומגלה 
הנגלה והקבלה, כמו שלומדים 
אחי'  למד  שנים  עדן. עשר  בגן 

השילוני עם הבעש"ט. 
)סה"ש תש"ה ע' 122(

 התגלות
הבעש"ט

בהיות כ"ק הבעל שם טוב 
בן שלושים ושש, הצטווה 
השילוני  אחיה  ידי  על 
כעושה  בעולם  להתגלות 
נפלאות ומגלה עמוקות. 
)סה"ש שם. תש"ה ע' 122(

 

יום הולדת מורנו ר' ישראל בעש"ט

אליעזר  רבי  להוריו הרה"ק  טוב.  כ"ק הבעל שם  ישראל  רבי  מורנו  הולדת  יום 
והרבנית שרה, יום ב' פ' שוש אשיש, בעיירה אקופ. 

)ספר התולדות הבעל שם טוב ח"א ע' 28(

אביו היה בן מאה שנה ואמו היתה בת צ'. פעם גילו לו בחלום שיקדש את עצמו, 
כי יוולד לו בן שיאיר את ישראל, והתקדש ונולד הבעל שם טוב.

)כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( ע' תכד( 

סימן השנה שנולד בה הבעש"ט הוא "נחת": א( היינו שמביא נחת לקב"ה מכל 
יהודי, אף מאנשים פשוטים. ב( נייחא לעליונים ונייחא לתחתונים. 

)תולדות הבעש"ט ע' 28(

הבעל שם טוב היה נוהג לערוך סעודה בכל שנה ביום ח"י אלול, ולומר תורה. 
)סה"ש תש"ג ע' 154(

תפ"דתשמ"ח

תצ"דנח"ת
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ימי  שבעת  בעת  שגילה  החסידות  בגילוי  ניכרת 
הנישואין.

אחרי השיחה שוב היתה חלוקת שטרות לצדקה.
למטה  נוסעים  בירך  החלוקה  בסיום  הרבי  כשיצא 

ולמעלה: "כתיבה וחתימה טובה".
יום שני, ט"ז אלול

נוסע לאוהל. אחרי תפילת ערבית חילק הרבי  הרבי 
ערב  כל  עצמו  על  חוזר  הדבר  לצדקה.  שטרות 

ברציפות מאז ער"ח אלול )!(

יום שלישי, י"ז אלול
מחנות  ילדי  הייטס  לקראון  שבו  הצהריים  בשעות 
הקיץ 'גן ישראל' לבנים ו'בנות יעקב-יהודה – מחנה 
אמונה' לבנות, לרגל שובם התקיים כינוס צבאות ה' 

במעמד הרבי.
לביהמ"ד  הרבי  נכנס  הצהריים  אחר  ארבע  בשעה 
שהיה מלא בהמוני ילדים כ"י. בדרכו למקומו עודד 
חלונות  לעבר  פנה  ואף  הק'  בידו  הילדים  שירת  את 
רבים.  הצטופפו  קינגסטון( שם  )מצד  נשים'  ה'עזרת 
והרבי  הרגילים  הניגונים  את  הילדים  שרו  בתפילה 

עודד בכל פעם.
הסטנדר  אל  הרבי  ניגש  התפילה  סיום  לאחרי  מיד 
פתח  הכט  שמעון  והרבי  הקהל,  כלפי  המכוון  השני 

בתכנית.
שהרבי  היה  וניכר  הפסוקים  י"ב  את  אמרו  הילדים 
ושוב  נאו',  משיח  וואנט  'ווי  שרו  אתם.  ביחד  אומר 
הרבי עודד, הפעם יותר בחוזק ולכל הכיוונים. וכעת 

פתח הרבי בשיחת קודש.
הכט.  דובר  שלום  הרב  לאנגלית  תרגם  השיחות  בין 

אחר כך הייתה עוד שיחה קצרה בה דובר על חלוקת 
ומיד  שתיכף  איחל  והרבי  לצדקה,  מטבעות  שלושה 
יהיה "כי תבוא אל הארץ" בפועל, בגאולה השלימה, 

ואמר שסיום הכנס יהיה בניגון שקשור בגאולה.
הרבי רמז לחזן ר' משה טלישבסקי להתחיל 'זאל שוין 
הרבי  בהתלהבות.  שרו  הילדים  וכל  גאולה'  די  זיין 
ידיו הק'  עודד את השירה במרץ רב והניף את שתי 

ביחד פעמים רבות.
אחר כך היתה חלוקת המטבעות על ידי מנהלי מחנות 

יוסף יצחק חדקוב הגיש חוברת מיוחדת  הקיץ. הת' 
הביט  הרבי  ישראל'.  'גן  מילדי  לרבי  מכתבים  של 
יָאר פַאר  ַא ליכטיגע  זיין  זָאל  "יישר כוח!  בה ואמר: 
אלע, ]= שתהיה שנה מאירה לכול אחד[ שנה טובה 

ומתוקה".
הרבי נתן לו כמה חפיסות של מטבעות באמרו לתת 
לכל ילד שלוש מטבעות, והוסיף )בחיוך(: "און נעמען 

אויך פַאר זיך" ]= ושייקחו גם לעצמם[.
לפני צאתו בירך הרבי את כולם: "לשנה טובה תכתב 

ותחתם".
תפילת ערבית התקיימה בזמן הקבוע ואחריה הייתה 
הרבי  נתן  פלס  טוביה  לרב  לצדקה.  שטרות  חלוקת 

דולר נוסף: "פאר'ן ]= עבור[ דבר מלכות".
עם תום החלוקה ניגש הרב לייבל זיינץ ועמו שניאור 
זלמן חאנין והגיש לרבי עשרים וארבעה ספרי תניא 
נתן  שנדפסו זה עתה במקומות שונים בעולם. הרבי 
עבור  רבה  הצלחה  כוח,  "יישר  ואמר:  נוסף  דולר 

העתידים להיות".

תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ‘בית חיינו' »

»
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ח"י 
אלול

יום הולדת כ"ק אדמו"ר הזקן

יום הולדת כ"ק אדמו"ר הזקן להרה"ק ר' ישראל ברוך ומרת רבקה 
)בת הר' אברהם( פוזנר, ביום ד' פ' קומי אורי, בעיר ליוזנא )עיירה 
בשם  נקרא  וויטבעסק(.  לעיר  הסמוכה  הלבנה,  ברוסיה  קטנה 

"שניאור זלמן" על שם סבו, אביו של ר' ברוך.
)אודות המסורת מרבותינו נשיאינו שאדה"ז נולד בתק"ה – ראה אג"ק אדמו"ר חי"ח ע' רפב(

סימן השנה שנולד בה: "קה"ת" – קרני הוד תורה. רבנו הזקן תבע 
לא רק תורה, כי אם גם קרני תורה, ולא רק קרני תורה כי אם קרני 

הוד תורה.
)סה"ש תש"ד ע' 163(

מטבילתו  טוב  שם  הבעל  כשחזר  תק"ה,  אלול  ח"י  יום,  באותו 
כל  את  שהפליא  ושמח,  מרומם  רוח  במצב  היה  טהרה,  במקוה 
התלמידים. אך אף אחד לא העיז לשאול על פשר השמחה. מורנו 
החג  ניגוני  על  התפלאו  וכולם  העמוד  לפני  התפלל  הבעש"ט 
השמחים בהם התפלל. ובמיוחד התפלאו  על כך שהבעש"ט לא 
אמר תחנון באותו יום. אחרי התפלה הזמין הבעש"ט את תלמידיו 

לסעודת מצווה, והיה בשמחה גדולה. בתוך הסעודה אמר: 
אורי,  קומי  לסדר  זה  רביעי  ביום  המאורות.  נתלו  רביעי  "ביום 
הנגלית  בתורה  העולם  את  שתאיר  לעולם  חדשה  נשמה  ירדה 
והחסידות, ותהיה לו מסירות נפש על דרך החסידות ותצליח עד 

ביאת המשיח". 
)ליקוטי דיבורים ח"ג ע' 962(

 התחלת הלימודים
בישיבת 'תומכי תמימים' 

בליובאוויטש

ובחסידות,  בנגלה  הלימודים  התחלת  יום 
בליובאוויטש  תמימים  תומכי  בישיבת 

)הישיבה שנוסדה בט"ו באלול(.
כ"ק  של  ברכות  השבע  סעודת  בעת      
אדמו"ר  כ"ק  אמר  מוהריי"צ,  אדמו"ר 

מוהרש"ב:
ידינו,  במעשה  שכינה  שתשרה  רצון  "יהי 
נתלו  בראשית  למעשה  הרביעי  ביום 
הקדוש,  היום  אלול  ח"י  היום  המאורות. 
נולד  שנים  ותשע  תשעים  מאה  שלפני 
בישיבה,  זו  בהתחלה  טוב,  שם  הבעל 
מדליק  בשם,  קראתיה  לא  עתה  שלעת 
שהבעל  המאורות  של  התמיד  נר  את  אני 
שתקויים  לנו,  הנחילו  והרביים  טוב  שם 
ההבטחה של יפוצו מעינותיך חוצה וביאת 

משיח צדקנו". 
)סה"ש תש"ב ע' 133(

 

כ"ק אדמו"ר האמצעי מעתיק את מושבו לעיירה ליובאוויטש

כ"ק אדמו"ר האמצעי נוסע מקרמנצו'ג ומגיע לעיר ליובאוויטש פלך מאהליב, ביום שני לפ' שוש אשיש, ואתו אלפי 
חסידים.

ליובאוויטש היתה עיירה קטנה, התגוררו בה אז כשלוש מאות משפחות יהודיות וכמאה משפחות נוכריות.
ליובאוויטש היתה מוקפת מאז ומתמיד יערות גדולים ששיוו לה מראה של מקום מבודד והעניקו לתושביה תחושת 

התבודדות, כך נעשתה ליובאוויטש נקודת משיכה לאנשים שרצו להתייחד עם נפשם ולהתקרב אל ה' ובריאתו.
כ"ק  צדק,  כ"ק אדמו"ר הצמח  כ"ק אדמו"ר האמצעי,  חב"ד,  נשיאי  דורות  הבירה של ארבעה  עיר   – ליובאוויטש 
אדמו"ר מהר"ש וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, שהשפיעו מליובאוויטש את תורת החסידות והעבודה שבלב ברחבי העולם, 

בתקופה של יותר ממאה ושתי שנים.
 )ספר התולדות אדמו"ר האמצעי ע' 49. ימי חב"ד ע' 258(

רק בחשון תקע"ד התיישב במקום בישיבה של קבע. 
)סה"ש קיץ ת"ש ע' 95 הערה 76(

קה"ת
תרנ"ז

תקע"ג
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תנש"א / יומן
יום רביעי, ח"י אלול

תשע,  השעה  בסביבות  ובשובו,  לאוהל  נסע  הרבי 
הוא  בתפילות  המלווה  השיר  וערבית,  מנחה  התפללו 

'מהרה ישמע' מניגוני חתונה.
בסוף התפילה הביט הרבי לעבר המיקרופון ומיד הכינו 

את הסטנדר ואת מערכת ההגברה לאמירת שיחה.
דברי  היה  ועיקרה  יחסית  קצרה  הייתה  הקודש  שיחת 
י"ב  מתחילים  בו  הסגולה  יום  את  לנצל  התעוררות, 
הימים האחרונים של השנה שנועדו לתקן את כל השנה, 

'יום לחודש'. 
הרבי פירט כי על משקל הפתגם המפורסם שח"י אלול 
נותן חיות בעבודת כל חודש אלול, העיקר הוא פעולות 
ממשיות בתורה, עבודה וגמילות חסדים, שלושת הקוים 

שרמוזים גם בראשי התיבות השונים של אלול.
בסוף שיחה זו הייתה חלוקת השטרות לצדקה, והפעם 

שני שטרות לכאו"א.
במשך החלוקה חייך במיוחד לכמה מהעוברים. 

'עבור   – נוספים  שטרות  שני  נתן  האנס  מר  לחייט 
הסרטוק החדש'.

מנת  על  שטרות  שני  עוד  הרבי  נתן  פלס  טוביה  לרב 
"לתנם לצדקה בארץ הקודש".

נוספים  שטרות  הרבי  נתן  הערב  שנישאו  וכלה  לחתן 
וברכות במאור פנים. אחרי שיצא הרבי מבית המדרש 
הייתה התוועדות חסידים לרגל ח"י אלול, בה התוועד 

בעיקר המשפיע הרה"ח ר' אליהו חיים רויטבלאט.
יום חמישי, י"ט אלול

הרבי נסע לאוהל.
לצדקה.  שטרות  חלוקת  הייתה  ערבית  תפילת  אחרי 

הפעם שתי שטרות לכאו"א.
יום שישי, כ' אלול

אף שהכריזו אחרי תפילת שחרית על זמן תפילת מנחה 
הודיע הרבי בצהריים שבכוונתו גם היום לנסוע לאוהל 

)פעם רביעית בשבוע זה(.
הקודש  אגרת  המכתב־כללי,  הופיע  השבת  לקראת 

הנושאת את התאריך: ח"י אלול.

»

י"ט 
אלול

חלוקת דולרים 
לראשונה בהתוועדות, 

על־ידי הטנקיסטים

חילק  אדמו"ר  כ"ק 
באמצע  הראשונה  בפעם 
לכול  דולרים  ההתוועדות 
הקהל על ידי הטנקיסטים.
)שיחות קודש תשל"ד ח"ב ע' 425(

כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
 קובע דירתו
בבניין 770

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
 "770" בבנין  דירתו  קובע 
פארקוויי,  איסטערן 

ברוקלין ניו יורק.
תחילה נכנס לבית הכנסת 
שבקומה הראשונה, ואמר:
יהיו  שהתפלות  רצון  "יהי 
יהיו  ושהם  בפנימיות, 
 – עבודה  של  במתיקות 

פנימית – אמיתית".
לחדר  נכנס  כך  אחר 
במקומו  ישב  האוכל, 
הסביר  בה  שיחה,  ואמר 
את  מברכים  אין  מדוע 

חודש תשרי. 
)סה"ש קיץ ת"ש ע' 175(

  הכרזה על
מבצע 'אהבת ישראל'

אהבת  "מבצע  על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
ישראל".

לכל  והשורש  היסודי  הוא  זה  מבצע      
המבצעים: היסוד לפעולה עם הזולת בכל 
ישראל'  ה'אהבת  הוא  מהמבצעים,  אחד 
אחד  כל  כלפי  בנו  הטמונה  והאכפתיות 
מעמדו  על  להביט  מבלי  ישראל  מבני 

ומצבו. 
בתור הצעה מעשית למבצע, ביקש הרבי 
בקרן  שותף  להיות  לדאוג  אחד,  מכל 

גמילות חסדים של עזרה לזולת.

ת"שתשל"ד

תשל"ו
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הלכות ומנהגי חב"ד
* יש ללמוד בימים אלו ‘דרושי חתונה' של רבותינו 
כ"ק אדמו"ר  אלו שנאמרו בחתונת  ובפרט  נשיאינו, 

מהוריי"צ נ"ע1 )י"ג אלול תרנ"ז ואילך(.
יש לפרסם, שאלה שעורכים בימים אלו חתונות – 
ימי  בשבעת  אחר־כך  וכן  בשמחה,  יותר  עוד  יוסיפו 
שבעת  בתוך  שנמצאים  באלו  זה  ועל־דרך  המשתה, 
גם במספר  – להוסיף  ומה טוב  ימי המשתה שלהם, 
פעם  שהיה  )“כפי  ישראל  במנהג  ובפרט  הסעודות. 
הסדר בכל חתונה"( לעשות סעודה לעניים, ודווקא 

שם היו מביאים מהמובחר2.
סוף זמן קידוש לבנה כל ליל שבת קודש.

שבת־קודש פרשת תצא3
י"ד באלול

ביום זה – שלושים יום לפני חג הסוכות – מתחילין 
“לדרוש",  נכלל במיוחד  ובזה  לדרוש בענייני החג4, 
והפתיחה  בהתחלה  )ובפרט  יתרה  השתדלות  היינו 
דכל השלושים יום(, בעניין השמחה ד'זמן שמחתנו'5, 
וכן להשתדל בנתינת צורכי החג לכל הזקוקים לכך 
ל'זמן  להתכונן  שיוכלו  כדי  החג,  לפני  יום  שלושים 
 – זה  לפני  ועוד  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  שמחתנו' 
“אכלו  הכתוב  כלשון  ראש־השנה,  לצורכי  בנוגע 

1( ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 315. וראה גם ב'התוועדויות' 
בס'  נדפסו  אלו  מנישואין  המאמרים   .264 עמ'  ח"ד  תשמ"ח 
המאמרים תרנ"ז. המאמרים מנישואי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
ואילך,   31 עמ'  ח"א  קונטרסים'   – המאמרים  ב'ספר  נדפסו 

ובספר המאמרים תרפ"ט עמ' 71 ואילך.
2( ר"ד משיחת י"ד אלול תנש"א.

3( כן היא הכתיבה הנכונה של שם זה, וראה דברי הרבי המובאים 
בהערה 1 בלוח השבוע לפ' תבא הבעל"ט.

4( שו"ע אדה"ז סי' תכט ס"א.
אלו   – שמחתכם  “וביום  שבת  שבכל  השמחה  על  נוסף  וזאת   )5
הוא  שבת  של  עניינו  שעיקר  אף  י,י(,  בהעלותך  )ספרי  השבתות" 
תענוג “וקראת לשבת עונג" – ספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 625. 

וראה גם סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 806.

משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו"6.
כ"ק אדמו"ר הזקן הורה לכתוב בספר־תורה ‘דכא' 

)בפרשתנו כג,ב(, באל"ף לבסוף, ולא בה"א7.
יש  ‘זכור'(  )ובפרשת  פרשתנו  בסוף  עמלק"  “זכר 
‘זֶכר',  השנייה  ובפעם  ‘זֵכר'  הראשונה  בפעם  לקרוא 
בכמה  נערים  מנהג  במפטיר8.  ובין  בשביעי  בין 
מקומות ‘להכות' בקריאת שם ‘עמלק', ונכון להימנע 

מזה9.
הפטרה: קוראים שתי הפטרות ברצף. את הפטרת 
עניה   – ראה  הפטרת  ואת  וגו'.  עקרה  רני   – השבוע 

סוערה וגו'10.

6( נחמיה ח,י. וראה לקוטי־שיחות כרך יד עמ' 369 ואילך, וש"נ – 
סה"ש תנש"א שם עמ' 808.

7( שו"ת שארית־יהודה יו"ד סי' טז. ושם, ש"ציווה להגיה ספר־
תורה שהיתה תחילתה כתוב בה"א וציווה לכתוב באל"ף דווקא". 
וכן באג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט עמ' תיט )שהורה לתקן זאת 
עוד לפני תיקון האותיות הנפסקות!(. היום־יום, ז' באלול. ספר־
דברי־נחמיה  בשו"ת  וראה  כולל־חב"ד.  לוח   .32 עמ'  המנהגים 
)דף נט,ג. הובאו בהוספות לשו"ע אדה"ז הוצאת תשכ"ח ואילך 
הלכה  ב'שערי  נקבצו  בזה  הרבי  מכתבי   .)1898 עמ'  ה־ו  חלק 
איך  ספק  יש  ואם  להגיה.  הורה  שם  וגם  קטז,  סי'  יו"ד  ומנהג' 
כתוב – יש לבדוק את הס"ת לפני הקריאה. אבל בדיעבד, כיוון 
סו"ס  בבדי־השלחן  בקצות־השלחן  כתב  אחרות,  דעות  שיש 
פז, שאין להחליף את ספר־התורה אם נמצא בקריאה שכתוב 

בה"א.
 ,31 עמ'  ספר־המנהגים  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הוראת   )8
ובאריכות שם עמ' 72. וראה ‘התקשרות' גיליון כה עמ' 17 הערה 
3. כמובן שיש לדייק לקרוא את הטעם ‘מונח' של תיבה זו בשתי 

הפעמים.
יש שציינו להוראת הרבי לקרה"ת גם לעניין ‘זכר' בצירי או בסגול 
בשש זכירות. אבל אין זה שייך לנושא, ע"פ האמור באג"ק כרך 
יב ס"ע ג )במענה לשאלה מדוע אין מסיימים כמה פסוקים שם 
עד סופם( “דאין הכוונה לקריאת פסוק או פרשה, כ"א לזכירת 
עניין". ומה שנהג הרבי בעצמו לחזור תיבה זו )ותיבות אחרות, 

בכמה מקומות( בניקוד שונה, אולי אינו הוראה לרבים.
תשנ"ו,  תצא  דש"פ  ‘התקשרות'  בגיליון  בזה  בארוכה  ראה   )9
 – ילקוט־יוסף  ראה  שעברו,  בדורות  כן  כתבו  וכבר  קט.  גיליון 
מועדים )כרך ה( עמ' 259 ס"ה, משו"ת בן ימין ומהר"א פאלאג'י.

10( לוח כולל חב"ד.

לוח השבוע
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בפסוק  קולם  להגביה  הקוראים  מנהג  מנחה: 
 – ‘השקיפה'  מילת  )קריאת  ‘השקיפה'  האחרון 

מלעיל!(11.
ישראל'  ‘כל  אומרים  א־ב.  פרקים  פרקי־אבות: 

לפני פרק א' ו'רבי חנניה' אחרי פרק ב'12.

יום ראשון
ט"ו באלול

)בשנת  תומכי־תמימים  ישיבת  התייסדות 
תרנ"ז(. נכון להוסיף בימים ט"ו־ח"י אלול: בלימוד 
אדמו"ר  ואדמוה"ז,  מהבעש"ט  )ובפרט  החסידות 
מהוריי"צ  אדמו"ר  של  ובמיוחד  נ"ע  מהורש"ב 
האפשרי  מקום  בכל  בהם  לקבוע   – ובנוסף  נ"ע( 
מכבר(;  הקיימים  חיזוק  )מלבד  חדשים  שיעורים 
זו(;  לישיבה  במיוחד  )הקשורה  התפילה  בעבודת 
להאיר';  ‘נרות  להיות   – ברוחניות  כולל  בצדקה, 
לערוך התוועדות חסידית, ‘ברוב עם הדרת מלך', 
בכל  לפתוח  תו"ת;  ישיבת  בו  שישנה  מקום  בכל 

מקום המתאים סניף חדש לישיבה זו, ועוד13.

יום רביעי
ח"י באלול

השמונה־עשר  יום  אשר  נתפרסם14  אשר  מעת 
הבעש"ט  של  יום־ההולדת  הוא  אלול  בחודש 
]בשנת נח"ת[ ושל רבנו הזקן ]בשנת קה"ת[ – נהגו 
בכמה מקומות ובפרט בבתי־כנסיות חב"ד לעשות 
צדיקים,  מעשי  בסיפורי  התוועדות,  יום  אותו 
ואהבת־ישראל  בכלל  החסידים  בדרכי  חיזוק 

11( לוח כולל־חב"ד, בקריאת שבת הבאה, ומציין לירושלמי 
מעשר־שני פ"ה ה"ט. ולכאורה העניין שייך גם לקריאת שבת 

זו במנחה ושני וחמישי.
12( ראה סה"ש תש"נ כרך ד' עמ' 259 הע' 104 ובשולי הגיליון. 

וראה בזה באריכות בהתקשרות גיליון תתקצ"ו הע' 17.
13( ע"פ ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 315 ואילך.

14( ובמקום אחר כתב הרבי: “שנים רבות היה עניין ח"י אלול 
ועניין ג' דסליחות בהעלם, ועכשיו ניתנה רשות לגלות" )אג"ק 
בזה  העניינים  לפרטי  הפרסום  החל  לכאורה  תלב(.  עמ'  ח"ג 
החל מ)שיחת( ח"י אלול ה'ש"ת, אף שהתאריך היה ידוע הרבה 
לפני־כן )אם לא מאז ומקדם( לא רק לרבותינו נשיאינו שלפניו, 
שאצלם היה יום זה “יום הילולא פנימית בסוד אתכסיא", כאמור 
101 מרשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, אלא  בס' המנהגים עמ' 
גם לחסידים, ולא רק לחסידי חב"ד אלא גם לחסידים אחרים 

)כדאיתא בלקוטי־דיבורים ח"א עמ' 64 ובכ"מ(. וע"ע.

ללימוד  עיתים  בקביעות  החלטות  וקבלת  בפרט, 
התורה – הנגלה והנסתר15.

החשבון־צדק הוא במיוחד בי"ב ימים אחרונים 
של חודש אלול, מח"י אלול עד סוף החודש, שכל 
יום מהי"ב ימים הוא כנגד חודש אחד מי"ב חודשי 
השנה, יום לחודש יום לחודש )ח"י אלול – כנגד 
מרחשוון,  חודש  כנגד   – אלול  י"ט  תשרי,  חודש 

וכו'(16.
עד שנת תשל"א היה הרבי מתוועד בח"י אלול 
ומשנת  השבת,  ביום  חל  כשהיה  רק  כלל  בדרך 
ושנה.  שנה  בכל  זה  ביום  התוועד  ואילך  תשל"א 
בהתוועדויות אלו היה הרבי אומר שיחות ומאמר 

דא"ח17.
חתן  היה  לא  )אם  הרבי  בו  שהתפלל  במניין 
)וראה  זה18  ביום  תחנון  אומרים  היו  וכיו"ב(, 

בהערה(.
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
– נ"ע – היו אומרים ‘גוט יום טוב!' בח"י אלול19. 
פעם סיים הרבי את שיחת ח"י אלול: “כ"ק מו"ח 
אדמו"ר אמר פעם20 בח"י אלול: ‘גוט יום טוב!' )חג 

שמח(", ואמר בעצמו: ‘גוט יום טוב!'21.

ספר־השיחות   .179  ,177 עמ'  תש"ג  ספר־השיחות   )15
תשמ"ח ח"ב עמ' 634 הערה 8.

16( לקוטי־שיחות, כרך כד, עמ' 518.
17( ‘אוצר מנהגי חב"ד', אלול־תשרי, עמ' כא. 

18( בשנת תשמ"ט נשאל הרבי בדבר אמירת תחנון בח"י אלול, 
והשיב בכתב: “בעניינים התלויים ברגש – אין לשאול, כיוון שזו 

הוכחה שאין רגש" )‘אוצר מנהגי חב"ד' שם עמ' כב(.
והנה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב הורה לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שלא 
בתרגום   .140 עמ'  תש"ג  )ספר־השיחות  זה  ביום  תחנון  לומר 
ללה"ק עמ' קמד(, אבל זו במפורש “הוראה ליחיד" ולא לרבים. 
חב"ד'  מנהגי  ב'אוצר  הרבי  אצל  בפועל  ההנהגה  אודות  וראה 

שם. 
בדבר המסופר שם, שפעמים רבות הכה הרבי ב'סלח לנו', אף 
שהיה חתן ובשל כך לא אמרו תחנון )וי"א שאף אמר ‘צדקתך' 
מנע  לא  שהרבי  י"א  חתן(,  אז  שהיה  למרות  אלול  ח"י  בשבת 
אמירת תחנון כיוון שלא רצה לקבוע לרבים מנהג בזה מצידו, 
בדרך ‘מלמעלה למטה', אלא שהדברים יבואו מתוך הרגש של 
הציבור, כלשון המענה. וע"ע )ראה ‘התקשרות' גיליון תמא עמ' 

15 ואילך(.
19( ספר־המנהגים עמ' 102.

ב'התוועדויות'  )נסמן  תש"ה  תש"ג,  תש"ב,  בשנים   )20
שבהערה הבאה(.

ולהעיר   .173 עמ'  ח"ג(,  )תשי"ב  ו  כרך  תורת־מנחם   )21
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ע"ז  142 שאמר  עמ'  מסה"ש תש"ג 

“חייב אדם לומר בלשון רבו".
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ééáéà-ìò äîçìnì àöú-ékýåýé Bðúðe E ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯
éäìà:BéáL úéáLå Eãéa Eäîçìnì àöú-ék ¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«¦«¥¥¬©¦§¨−̈

éáéà-ìòéäìà ýåýé Bðúðe E:BéáL úéáLå Eãéa E ©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«
דבב ּבעלי על קרבא לאגחא תּפֹוק ְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָארי

ׁשביהֹון: ותׁשּבי ּביד אלה יי ְְְְְְְְֱִִִִִֵָָָָוימסרּנּון

àédá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå-úôé úLà äéáMa úéàøå §¨«©§¨¬§−§¦¨«§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©

äMàì Eì zç÷ìå dá z÷Lçå øàz: ותחזי ®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬§−§¦¨«ְֱֵֶ

ותּסבּה בּה ותּתרעי חזּו ׁשּפירת אּתתא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּבׁשביה

לאנּתּו: לáéäçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå ְְִָ©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ
:äéðøtö-úà äúNòå dLàø-úàdúàáäå ¤Ÿ½̈§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨©«£¥−̈

-úà äúNòå dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈§¨«§−̈¤
äéðøtö:ריׁשּה ית ּותגּלח בית לגֹו ותעלּנּה ¦¨«§¤«¨ְְְִֵֵֵַַַַָָָ

טּופרנהא: ית âéúìîN-úàּותרּבי äøéñäå ְְִַָָָָ§¥¦Á¨Á¤¦§©̧
äéáà-úà äúëáe Eúéáa äáLéå äéìòî déáL¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨
äéìà àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå§¤¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ

:äMàì Eì äúéäå dzìòáeúìîN-úà äøéñäå §©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«§¥¦Á¨Á¤¦§©̧
äéáà-úà äúëáe Eúéáa äáLéå äéìòî déáL¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨
äéìà àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå§¤¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ

äMàì Eì äúéäå dzìòáe: ּכסּות ית ותעּדי §©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«ְְְֵֶָ

וית  אבּוהא ית ותבּכי ּבבית ותיתב מּנּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָׁשביּה

ותבעלּנּה לותּה ּתעּול ּכן ּובתר יֹומין ירח ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָאּמּה

לאנּתּו: ל ãédaּותהי zöôç àì-íà äéäå ְְְִֵָ§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈
óñka äpøkîú-àì øëîe dLôðì dzçlLå§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤

:dúépò øLà úçz da ønòúú-àìäéäå «Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬¦¦¨«§¨º̈
-àì øëîe dLôðì dzçìLå da zöôç àì-íà¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ«Ÿ
øLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

dúépò:ותפטרּנּה בּה תּתרעי לא אם ויהי ¦¦¨«ְְְְִִִִִִֵֵַַָ

ּבּה תּתגר לא ּבכסּפא תזּבנּנּה לא וזּבנא ְְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָלנפׁשּה

עּניתּה: ּדי åèíéLðסחלף ézL Léàì ïééäú-ék ֲִִִַַ¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À
íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå äáeäà úçàä̈«©©³£¨Æ§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½
:äàéðOì øëaä ïaä äéäå äàeðOäå äáeäàä̈«£−̈§©§¨®§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«
úçàäå äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ§¨«©©´

äéäå äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®§¨¨²
:äàéðOì øëaä ïaä ּתרּתין לגבר תהוין ארי ©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«ְְְְֲִֵֵֶַַָ

לּה וילידן ׂשניאתא וחדא רחמּתא חדא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָנׁשין

בּוכרא  ּברא ויהי ּוׂשניאתא רחמּתא ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָּבנין

æèúàלׂשניאתא: åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå ְֲִִָ§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬
-ïa-úà økáì ìëeé àì Bì äéäé-øLà£¤¦«§¤−®´Ÿ©À§©¥Æ¤¤

:øëaä äàeðOä-ïá éðt-ìò äáeäàääéäå ¨´£½̈©§¥¬¤©§−̈©§«Ÿ§¨À̈
àì Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®´Ÿ
äàeðOä-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤©§−̈

:øëaä יהי ּדי ית לבנֹוהי ּדיחסן ּביֹומא ויהי ©§«Ÿְְְְֲִִִִֵֵֵַָָ

אּפי  על רחמּתא ּבר ית לבּכרא רׁשּו לּה לית ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָלּה

ּבּוכרא: ׂשניאתא æé-ïaבר øëaä-úà ék ְְֲִַָָ¦Á¤©§¸Ÿ¤
ìëa íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ
Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−

:äøëaä ètLîäàeðOä-ïa øëaä-úà ék ¦§©¬©§Ÿ̈«¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈
Bì àöné-øLà ìëa íéðL ét Bì úúì øéké©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®

äøëaä ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék: ית ארי ¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬©§Ÿ̈«ֲֵָ

ּתרּתין  לּה למּתן יפרׁש ׂשניאתא בר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָּבּוכרא

ּתקּפּה ריׁש הּוא ארי לּה יׁשּתכח ּדי ּבכל ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָָֹחלקין

בכרּותא: חזיא çéïaסלּה Léàì äéäé-ék ְְֵֵָָָ¦¦«§¤´§¦À¥µ
ìB÷áe åéáà ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬¨¦−§´

:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnàäéäé-ék ¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«¦¦«§¤´
åéáà ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬¨¦−

:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe ארי §´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«ֲֵ

למימר  מקּבל ליתֹוהי ּומרי סטי ּבר לגבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָיהי

יקּבל  ולא יתּה ּומּלפן אּמּה ּולמימר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָאבּוהי

èéBúàמּנהֹון: eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå ְִ§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò éð÷æ-ìàåéáà Bá eNôúå ¤¦§¥¬¦−§¤©¬©§Ÿ«§¨¬§−¨¦´

øòL-ìàå Bøéò éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−§¤©¬©
:Bî÷îיתּה ויּפקּון ואּמּה אבּוהי ּבּה ויחדּון §Ÿ«ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָ

אתרּה: ּדין ּבית ולתרע קרּתּה סבי ְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָלקדם

ëäøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½
:àáñå ììBæ eðì÷a òîL epðéàéð÷æ-ìà eøîàå ¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«§¨«§º¤¦§¥´

נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'

שניים מקרא ואחד תרגום
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ììBæ eðì÷a òîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−
àáñå: ּומרי סטי דין ּבננא קרּתּה לסבי ויימרּון §Ÿ¥«ְְְְְֵֵֵֵֵֵַָָָָָ

חמר: וסבי ּבסר זלל למימרנא מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָליתֹוהי

àëúîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½
eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬

:eàøéåúîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøe §¦¨«Â§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½
eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä zøòáe: ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

ּותפּלי  וימּות ּבאבנּיא קרּתּה ּגברי ּכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֻוירּגמּנּה

יׁשמעּון  יׂשראל וכל מּבינ ּדביׁש ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָעבד

ס וידחלּון: ְְֲִ

éðùáëúåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤
:õò-ìò Búà úéìúå úîeäåLéàá äéäé-éëå §¨®§¨¦¬¨Ÿ−©¥«§¦¦«§¤´§¦À

:õò-ìò Búà úéìúå úîeäå úåî-ètLî àèç¥²§¦§©−̈¤§¨®§¨¦¬¨Ÿ−©¥«
ויתקטל  ּדקטֹול ּדין חֹובת בגבר יהי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַוארי

צליבא: על יתּה âëBúìáðותצלֹוב ïéìú-àì ְְְִִֵַָָ«Ÿ¨¦̧¦§¨¹
-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ©´©½¦«
Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eïéìú-àì £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¨¦̧
àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´©½
Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð E תבית לא £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«ְִָ

ּביֹומא  ּתקּברּנּה מקּבר ארי צליבא על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָנבלּתּה

תסאב  ולא אצטלב יי קדם ּדחב על ארי ְְְְְְֲֳִֵֵַַַָָָָָההּוא

אחסנא: ל יהב אלה יי ּדי ארע à-àìס ית ְְֱֲִֵַַָָָָָָָָָ«Ÿ
éçà øBL-úà äàøúíéçcð BéN-úà Bà E ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½

éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦««Ÿ
éçà øBL-úà äàøúíéçcð BéN-úà Bà E ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½

éçàì íáéLz áLä íäî zîìòúäå:E לא §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«ָ

ּדטען  אּמרּה ית אֹו דאחּו ּתֹורא ית ְְְֱִֵֵֶָָָָָָתחזי

:לאחּו תתיבּנּון אתבא מּנהֹון ְְְְְְִִִֵֵָָָָותתּכבׁש

áéçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®
Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìà Bzôñàå©«£©§Æ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³

éçà:Bì BúáLäå Búà Eéçà áBø÷ àì-íàåE ¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«§¦¸Ÿ¨¬¨¦²
éìàäéäå Eúéa CBz-ìà Bzôñàå Bzòãé àìå E ¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ¤´¥¤½§¨¨´

éçà Løc ãò EnòBì BúáLäå Búà E: לא ואם ¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«ְִָ

לגֹו ותכנׁשּנּה לּה ידעּת ולא לות אחּו ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָקרב

ותתיבּנּה יתּה אחּו ּדיתּבע עד עּמ ויהי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָבית

âBúìîNìלּה: äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå ֵ§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼
éçà úãáà-ìëì äNòz ïëåãáàz-øLà E §¥̧©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬

:íìòúäì ìëeú àì dúàöîe epnîïëå ¦¤−§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«§¥¯
äNòz ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹

éçà úãáà-ìëìdúàöîe epnî ãáàz-øLà E §¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−§¨®̈
:ílòúäì ìëeú àì וכן לחמרּה ּתעּבד וכן ¬Ÿ©−§¦§©¥«ְְְֲֵֵֵֵַַָ

ּדי  אחּו אבדת לכל ּתעּבד וכן לכסּותּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָּתעּבד

רׁשּו ל לית ותׁשּכחּנּה מּנה ְְְְִִֵֵֵַַַָתיבד

ãéçàסלאתּכּסאה: øBîç-úà äàøú-àìE ְְִַָָ«Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹
í÷ä íäî zîlòúäå Cøca íéìôð BøBL Bà³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬

:Bnò íé÷zéçà øBîç-úà äàøú-àìBøBL Bà E ¨¦−¦««Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ
Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca íéìôð: «Ÿ§¦´©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

רמן  תֹורּה אֹו דאחּו חמרא ית תחזי ְֱֲֵֵֶָָָָָָָלא

עּמּה: תקים אקמא מּנהֹון ותתּכבׁש ס ּבארחא ְְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

äøáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNE-ìk ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨

:älà äNò-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àì ¬Ÿ¥¥«¤Ÿ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ
ýåýé úáòBú ék äMà úìîN øáb Laìé¦§©¬¤−¤¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬

éäìà:älà äNò-ìk E ּדגבר זין תּקּון יהי לא ¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤ְְִִֵֵַָ

ארי  אּתתא ּבתּקּוני ּגבר יתּקן ולא אּתתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָעל

אּלין: עבד ּכל אלה יי קדם åékפמרחק ְְֱֳִֵֵָָָָָָָָ¦´
éðôì | øBtö-ï÷ àøwéBà | õò-ìëa Cøca E ¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´

úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìòéðôì | øBtö-ï÷ àøwé ékCøca E ©©¨¦«¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤
íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò Bà | õò-ìëa§¨¥´´©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½
-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò úöáø íàäå§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ

:íéðaä-ìò íàä çwú דצּפרא קּנא יערע אי ¦©¬¨¥−©©¨¦«ְְְִִֵַָָָ

אפרחין  ארעא על אֹו אילן ּבכל ּבארחא ְְְְְֳִִֶַַָָָָָָָֹקדמ

ּבעין  על אֹו אפרחין על רבעא ואמא בעין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹאֹו

ּבנּיא: על אּמא תּסב æ-úàלא çlLz çlL ְִִַַַָָָ©¥³©§©©Æ¤
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Cì áèéé ïòîì Cì-çwz íéðaä-úàå íàä̈¥½§¤©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈
:íéîé zëøàäå-úàå íàä-úà çlLz çlL §©«£©§−̈¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤

íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì Cì-çwz íéðaä: ©¨¦−¦©®̈§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«
ñל ּתּסב ּבנּיא וית אּמא ית תׁשּלח ְְְִִַַַַַָָָָָָָׁשּלחא

יֹומין: ותֹורי ל ּדייטב ְְְִִִֵַָּבדיל

éùéìùçä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−
ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå Ebâì§©¤®§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−

:epnîEbâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék ¦¤«¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«
לאּגר ּתיקא ותעּבד חדּתא ּביתא תבני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָארי

יּפל  ארי ּבבית ּדקטֹול ּדין חֹובת תׁשּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָולא

מּנּה: è-ïtּדנפל íéàìk Eîøk òøæú-àì ְִֵֵָ«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤
òøfä äàìîä Lc÷zúàeáúe òøæz øLà ¦§©À©«§¥¨³©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−

:íøkäLc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì ©¨«¤«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À
:íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä äàìîä לא ©«§¥¨³©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤ָ

ּדמעת  תסּתאב ּדילמא ערּובין ּכרמ ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָתזרע

ּכרמא: ועללת תזרע ּדי éLøçú-àìסזרעא ְְְֲִִַַַַַָָָŸ©«£¬
:åcçé øîçáe-øBLaøîçáe-øBLa Løçú-àì §«©«£−Ÿ©§¨«Ÿ©«£¬§«©«£−Ÿ

:åcçé:ּכחדא ּובחמרא בתֹורא תרּדי àéàìלא ©§¨«ְְֲֲִֵַַָָָָָ³Ÿ
:åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìúàì ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«³Ÿ

:åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìúתלּבׁש לא ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«ְִַָ

ּכחדא: מחּבר וכּתן עמר áéíéìãbסׁשעטנזא ְְְֲֲִֵַַַַַָָָֻ§¦¦−
øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−£¤¬

:da-äqëzòaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb §©¤¨«§¦¦−©«£¤¨®©©§©²
da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk: ּכרסּפדין ©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«ְְְִֻ

תכּסי  ּדי כסּות ּכנפי ארּבע על ל ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָּתעּבד

âéäéìàסבּה: àáe äMà Léà çwé-ék ַ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨
:dàðNe:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék §¥¨«¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«

ויסנּנּה: לותּה ויעּול אּתתא ּגבר יּסב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָארי

ãéòø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìåúìéìò dì íNå §«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«§¨¬¨Æ£¦´Ÿ
ä-úà øîàå òø íL äéìò àöBäå íéøácäMà §¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À¤¨«¦¨³

dì éúàöî-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ¨¨¬¦−̈

:íéìeúaעלּה ויּפק מּלין ּתסקֹופי לּה ויׁשּוי §¦«ְְֲִִִִֵֵַַַַַ

ועּלית  נסבית הדא אּתתא ית ויימר ּביׁש ְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשּום

ּבתּולין: לּה אׁשּכחית ולא åèéáàלותּה ç÷ìå ְְְְִִַַַָָָ§¨©²£¦¬
È¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Î-úà eàéöBäå dnàå äøòpä©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤

éìeúaÈ¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Îøéòä éð÷æ-ìà äøòpä §¥¯©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−
:äøòMäeàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå ©¨«§¨§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹

äøòMä øéòä éð÷æ-ìà äøòpä éìeúa-úà: ¤§¥¯©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨
אבּוהא ‡·È‰e)ויּסב ‡")ואּמּה דעּולמּתא ְֲִַָ¬ƒְְְִֶַָ

קרּתא  סבי לקדם עּולמּתא ּבתּולי ית ְְְְְֳֵֵֶַַָָָָָָויּפקּון

אתרא: ּדין ּבית æèéáàלתרע øîàå¯Ú‰ ·È˙Î ְְִִֵַַָ§¨©²£¦¬
È¯˜Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬

:äàðNiå äMàì äfä-ìà äøòpä éáà øîàå ©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¨©²£¦¬©©«£−̈¤
äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈

:äàðNiå ית לסבּיא דעּולמּתא אבּוהא ויימר ©¦§¨¤«¨ְְְְֲֵֶַַָָָָָ

ּוסנּנּה: לאנּתּו הדין לגברא יהבית ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּברּתי

æé-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ
ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì éúàöî̈¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®

:øéòä éð÷æ éðôì äìîOä eNøôeàeä-äpäå ¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬¨¦«§¦¥¿
Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN̈Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øéòä éð÷æ למימר מּלין ּתסקֹופי ׁשּוי הּוא והא ¦§¥¬¨¦«ְְְִִִֵֵַַַָ

ּבתּול  לברּת אׁשּכחית ברּתי לא ּבתּולי ואּלין ין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

קרּתא: סבי קדם ׁשֹוׁשיפא çéeç÷ìåויפרסּון ְְְְֳִִֵַָָָָ§¨«§²
:Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå: §¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«

וילקּון  ּגברא ית ההיא קרּתא סבי ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָוידּברּון

èééáàìיתּה: eðúðå óñë äàî Búà eLðòå ֵָ§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´
ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä ék äøòpä©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®

ì ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå:åéîé-ìk dçlL §¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«
ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´

ì ìëeé-àì äMàì:åéîé-ìk dçlLמּנּה ויגּבּון §¦½̈«Ÿ©¬§©§¨−¨¨¨«ְְִִֵ

ארי דעּולמּתא לאב ּוהא ויּתנ ּון  ּדכסף סלעין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָמאה

ּתהי ולּה די ׂשראל ּבתּולּתא על ּבי ׁש ׁשּום ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָאּפק
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יֹומֹוהי: ּכל למפטר ּה רׁשּו לּה לית ñלאנ ּתּו ְְְְְְִִִֵֵַָ

ëeàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬
íéìeúáÈ¯˜ ¯ÚÏ ·È˙Î:äøòpìúîà-íàå §¦−©©«£¨«§¦¡¤´

äøòpì íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä: ¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«
אׁשּתּכחּו לא הדין ּפתּגמא הוה קׁשטא ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָֻואם

לעּולמּתא: àë-úàבתּולין eàéöBäå ְְְִֶָ§¦̧¤
È¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Îäéáà-úéa çút-ìà äøòpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨

-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNò̈«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøòáeäøòpä-úà eàéöBäå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦̧¤©©«£¹̈
døéò éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³
ìàøNéa äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàä«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½
Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì: ¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

אבּוהא  ּבית לתרע עּולמּתא ית ְְְְִֵֶַַָָָָויּפקּון

ארי  ּותמּות ּבאבנּיא קרּתּה אנׁשי ְְְְְְְֱֲִֵֵַַַַַָָֻוירּגמּנּה

אבּוהא  ּבית לזּנאה ּביׂשראל קלנא ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָעבדת

:מּבינ ּדביׁש עבד áëLéàסּותפּלי àöné-ék ְְִִֵֵֵַָָ¦«¦¨¥̧¦¹
-íb eúîe ìòa-úìòá äMà-íò | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

:ìàøNiî òøä zøòáe| áëL Léà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´
Léàä íäéðL-íb eúîe ìòa-úìòá äMà-íò¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½¨¦²
òøä zøòáe äMàäå äMàä-íò áëMä©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiî אּתתא עם ּדׁשכב ּגבר יׁשּתכח ארי ¦¦§¨¥«ְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּדׁשכב  ּגברא ּתרויהֹון אף ויתקּטלּון ּגבר ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָאּתת

ּדביׁש עבד ּותפּלי ואּתתא אּתתא ְְְְְִִִִֵֵַָָָעם

âëäéäéסמּיׂשראל: ékÈ¯˜ ¯Ú ·È˙Îäøòð ְִִֵָ¦³¦«§¤Æ©«£¨´
øéòa Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−

:dnò áëLåäNøàî äìeúá äøòð äéäé ék §¨©¬¦¨«¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈
:dnò áëLå øéòa Léà dàöîe Léàì תהי ארי §¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬¦¨«ְֲֵֵ

ּגבר  ויׁשּכחּנּה לגבר ּדמארסא בתלּתא ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻעּולמּתא

עּמּה: ויׁשּכּוב ãë-úàּבקרּתא íúàöBäå ְְְְִִַַָ§«¥¤̧¤
ízì÷ñe àåää øéòä | øòL-ìà íäéðL§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À§©§¤̧

-úà eúîå íéðáàa íúà¯Ú‰ ·È˙Î Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤
È¯˜àì øLà øác-ìò øòpäøéòá ä÷òö- ©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½

úLà-úà äpò-øLà øác-ìò Léàä-úàå§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤
:Eaøwî òøä zøòáe eäòø-úà íúàöBäå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§«¥¤̧¤

íúà ízì÷ñe àåää øéòä | øòL-ìà íäéðL§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬
-àì øLà øác-ìò øòpä-úà eúîå íéðáàä«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ
äpò-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö̈«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈

:Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà ותּפקּון ¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ְְַ

יתהֹון  ותרּגמּון ההיא קרּתא לתרע ּתרויהֹון ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָית

לא  ּדי עסק על עּולמּתא ית וימּותּון ְְְִִֵֶַַַַָָָָּבאבנּיא

אּתת  ית ּדעּני עסק על ּגברא וית ּבקרּתא ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָצוחת

:מּבינ ּדביׁש עבד ּותפּלי ñäë-íàåחברּה ְְְִִֵֵֵֵַַָָ§¦
-úà Léàä àöîé äãOa¯Ú‰ ·È˙Î ©¨¤º¦§¨´¨¦À¤

È¯˜Léàä da-÷éæçäå äNøàîä äøòpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«¨¬¨¦−
dnò áëL-øLà Léàä úîe dnò áëLå§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤¨©¬¦−̈

:Bcáìäøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå §©«§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ
úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå äNøàîä©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À

Bcáì dnò áëL-øLà Léàä: ּבחקלא ואם ¨¦²£¤¨©¬¦−̈§©«ְְְִַָ

ּבּה ויתקף דמארסא עּולמּתא ית ּגבר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָיׁשּכח

עּמּה ּדׁשכב ּגברא ויתקטל עּמּה ויׁשּכּוב ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּגברא

˜¯åëÈּבלחֹודֹוהי: ¯ÚÏÂ ·È˙Î-àì äøòpìå ְִִ§©©«£¨ÆŸ
ïéà øáã äNòúÈ¯˜ ¯ÚÏ ·È˙Îàèç äøòpì ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§

Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´
:äfä øácä ïk Lôðøáã äNòú-àì äøòpìå ¤½¤¥−©¨¨¬©¤«§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈

Léà íe÷é øLàk ék úåî àèç äøòpì ïéà¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³
ð Bçöøe eäòø-ìò:äfä øácä ïk Lô ©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«

לעּולמּתא  לית מּדעם תעּבד לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּולעּולמּתא

על  ּגברא דיקּום ּכמא ארי ּדקטֹול ּדין ְְְֲִִִֵַַַָָחֹובת

הדין: ּפתּגמא ּכן נפׁש ויקטלּנּה æëékחברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ¦¬
ä÷òö dàöî äãOáÈ¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Îäøòpä ©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ

:dì òéLBî ïéàå äNøàîädàöî äãOá ék ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©¨«¦¬©¨¤−§¨¨®
:dì òéLBî ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö ארי ¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©¨«ֲֵ

ולית  ּדמארסא עּולמּתא צוחת אׁשּכחּה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָבחקלא

לּה: ñçëLéàּדפריק àöîé-ékÈ¯˜ ¯Ú ·È˙Î ְִַָ¦«¦§¨´¦À
áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá äøòð©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´

:eàöîðå dnòLéà àöîé-ék¯Ú ·È˙Î ¦¨®§¦§¨«¦«¦§¨´¦À
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È¯˜dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá äøòð©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈
:eàöîðå dnò áëLå עּולמּתא ּגבר יׁשּכח ארי §¨©´¦¨®§¦§¨«ְְְֲֵֶַַַָ

עּמּה ויׁשּכּוב ויחדּנּה מארסא לא ּדי ְְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָֻבתלּתא

èëéáàìויׁשּתּכחּון: dnò áëMä Léàä ïúðå ְְְִַÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬
È¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Î-Bìå óñk íéMîç äøòpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§

ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬
:åéîé-ìk dçlLéáàì dnò áëMä Léàä ïúðå ©§−̈¨¨¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

úçz äMàì äéäú-Bìå óñk íéMîç äøòpä©©«£−̈£¦¦´®̈¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©
åéîé-ìk dçlL ìëeé-àì dpò øLà: ּגברא ויּתן £¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨¨¨«ְְִֵַָ

סלעין  חמׁשין דעּולמּתא לאבּוהא עּמּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻּדיׁשּכב

לּה לית ענּיּה ּדי חלף לאנּתּו ּתהי ולּה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַּדכסף

יֹומֹוהי: ּכל למפטרּה ñàLéàרׁשּו çwé-àì ְְְְִִַָ«Ÿ¦©¬¦−
ìå åéáà úLà-úàðk älâé à:åéáà óçwé-àì ¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¦©¬

ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà:åéáà ó לא ¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦«ָ

ּכנפא  יגּלי ולא אבּוהי אּתת ית ּגבר ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָיּסב

áúeøëeסדאבּוהי: àkc-òeöô àáé-àì ֲִַ«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬
:ýåýé ìä÷a äëôLàkc-òeöô àáé-àì ¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²

:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe דפסיק ידּכי לא §¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«ְְִִֵָָ

דיי: ּבקהלא למעל âøæîîסודמחּבל àáé-àì ְְְְְִִֵַַַַָָָ«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−
ìä÷a Bì àáé-àì éøéNò øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬

:ýåýéøBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì §Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì éøéNò ידּכי לא £¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«ְִֵָ

לא  עׂשיראה ּדרא אף דיי ּבקהלא למעל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָממזרא

דיי: ּבקהלא למעל לּה ãéðBnòסידּכי àáé-àì ְְְְִִֵֵֵַַָָָ«Ÿ¨¯Ÿ©¦²
àáé-àì éøéNò øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ

:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäìéðBnò àáé-àì ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨««Ÿ¨¯Ÿ©¦²
àáé-àì éøéNò øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ

:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì עּמֹונאי ידּכּון לא ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«ְִֵַָָ

עׂשיראה  ּדרא אף דיי ּבקהלא למעל ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָּומֹואבאי

עלם: עד דיי ּבקהלא למעל להֹון ידּכי ְְְְְֳִִֵֵַַַָָָָָלא

äíçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤
øëN øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧

éìòíøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà E ¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬
:jìì÷ì íéøäðíëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò ©«£©−¦§©§¤«¨©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ

øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á
éìò øëNíøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬

:jìì÷ì íéøäð יתכֹון ערעּו לא ּדי עסק על ©«£©−¦§©§¤«¨ְֲִֵַַָָָ

ודי  מּמצרים ּבמּפקכֹון ּבארחא ּובמּיא ְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָּבלחמא

על  ּדי ארם מּפתֹור ּבעֹור ּבר ּבלעם ית על ְְְֲֲֲִִִַַַַָָָאגר

:ללּטיּות åéäìàּפרת ýåýé äáà-àìåE ְְַָָָ§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìéäìà ýåýé Côäiå íòìa-ìà òîLEl E ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§Ç²

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà:E ¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ

éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−
éäìà ýåýé:E מן לקּבלא אלה יי אבי ולא §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְְֱִֵַָָָָָָָ

ארי  לברכן לוטין ית ל אלה יי והפ ְְְְְֱֲֲִִִֵַַָָָָָָָָּבלעם

:אלה יי רחמæíúáèå íîìL Løãú-àì ְֱֲָָָָָ«Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®
éîé-ìk:íìBòì Eíúáèå íîìL Løãú-àì ¨¨¤−§¨««Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®
éîé-ìkíìBòì E: וטבתהֹון ׁשלמהֹון תתּבע לא ¨¨¤−§¨«ְְְְְִַָָָָ

לעלם: יֹומי ס ּכל ְָָָָ

éòéáøçéçà ék éîãà áòúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî áòúúáòúú-àì §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§««Ÿ§©¥´

éçà ék éîãàøâ-ék éøöî áòúú-àì àeä E £Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½¦¥−
:Böøàá úééäאחּו ארי אדֹומאה תרחק לא ¨¦¬¨§©§«ְֱֲֲֵַַָָָ

מצרא  תרחק לא בארעּה:הּוא הויתא דּיר ארי ה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָ

èàáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ
:ýåýé ìä÷a íäìøBc íäì eãìeé-øLà íéða ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«¨¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´

ýåýé ìä÷a íäì àáé éLéìL:יתילידּו ּדי ּבנין §¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«ְְְִִִִ

ּבקהלא  למעל להֹון ידּכי תליתאה ּדרא ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָלהֹון

ééáéà-ìòסדיי: äðçî àöú-ékzøîLðå E ְַָ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈
:òø øác ìkîéáéà-ìò äðçî àöú-ékE ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®

:òø øác ìkî zøîLðå מׁשריתא תּפֹוק ארי §¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«ְֲִִֵַָ

ּביׁש: מּדעם מּכל ותסּתּמר דבב ּבעלי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹעל

àéøBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−
àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàøLà Léà Eá äéäé-ék ¤¬©©«£¤«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìב יהי ארי ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«ְֲֵֵָ
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למּברא  ויּפֹוק ליליא מּקרה דכי יהי לא ּדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָּגבר

מׁשריתא: לגֹו יעּול לא áéäéäåלמׁשריתא ְְְְִִֵַַָָָ§¨¨¬
àáé LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàíéna õçøé áøò-úBðôì äéäå ¤¬©©«£¤«§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦
äðçnä CBz-ìà àáé LîMä àáëe: למפני ויהי §´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ¤¬©©«£¤«ְְִִֵֵ

לגֹו יעּול ׁשמׁשא ּוכמעל במּיא יסחי ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָרמׁשא

âéäðçnìמׁשריתא: õeçî Eì äéäz ãéå ְִַָ§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå §¨¨¬¨−̈¨«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéå מּברא ל יהי מתּקן ואתר §¨¨¬¨−̈¨«ְְֲִֵַַַָָָָ

לברא: ּתּמן ותּפֹוק ãéäéäzלמׁשריתא ãúéå ְְְְִִַַָָָָ§¨¥²¦«§¤¬
ðæà-ìò Eìdá äzøôçå õeç EzáLa äéäå E §−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈

:Eúàö-úà úéqëå záLåEì äéäz ãúéå §©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«§¨¥²¦«§¤¬§−
ðæà-ìòzáLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå E ©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈

:Eúàö-úà úéqëåזינ על ל ּתהי וסּכתא §¦¦¬¨¤¥«¨¤«ְְְִֵֵַָָָ

ית  ּותכּסי ּותתּוב ּבּה ותחּפר לברא ּבמּפק ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָויהי

:מּפקתåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ְִָָ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤
ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬
éðçîáLå øác úåøò Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈

éøçàî:Eéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¥©«£¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤
ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eéðçî äéäå EE ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©£¤−

éøçàî áLå øác úåøò Eá äàøé-àìå LBã÷:E ¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
מׁשרית ּבגֹו מהּלכא ׁשכנּתּה אלה יי ְְְְְְְֱֲִִֵֵַַָָָָָארי

ּותהי  קדמ דבב ּבעלי ּולממסר ְְְְְֲֳִֵֵֵַַָָָָָָלׁשזבּות

ּפתגם  עברת ב יתחזי ולא קּדיׁשא ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָמׁשרית

:ל מּלאֹוטבא מימרּה æèøébñú-àìסויתּוב ְְִִֵֵָָָ«Ÿ©§¦¬
éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò:åéðãà íòî E ¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«

øébñú-àìéìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáòE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòîרּבֹונּה ליד עממין עבד תמסר לא ¥¦¬£Ÿ¨«ְְְִִִֵֶֶַַַָ

רּבֹונּה: מּלות לות æéáLéּדיׁשּתזב Enò ְְְְִִִֵֵֵָָָ¦§º¥¥´
éøòL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−

:epðBz àì Bì áBhaíB÷na Eaø÷a áLé Enò ©´®−Ÿ¤«¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯
éøòL ãçàa øçáé-øLààì Bì áBha E £¤¦§©²§©©¬§¨¤−©´®−Ÿ

ñ :epðBz יּתרעי ּדי ּבאתרא ּבינ יּתב עּמ ¤«ְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

תֹונּנּה: לא לּה ּבדייטב קרוי מן çé-àìּבחדא ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָŸ

Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
:ìàøNé éðaîìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àì ¦§¥¬¦§¨¥«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®

:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå אּתתא תהי לא §Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«ְְִֵָָ

מּבני  ּגברא יּסב ולא עבד לגבר יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּבנת

אמא: אּתתא èéäðBæיׂשראל ïðúà àéáú-àì ְְִִֵָָָָ«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈
éäìà ýåýé úéa áìk øéçîeék øãð-ìëì E §¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯

éäìà ýåýé úáòBú:íäéðL-íb Eàéáú-àì «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©§¥¤««Ÿ¨¦Á
éäìà ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúàE ¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì:íäéðL-íb E §¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©§¥¤«
לבית  ּכלּבא וחּולפן זּניתא אגר תעל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָלא

קדם  מרחק ארי נדרא לכל אלה ּדיי ְְְְְְֱֲֳִֵַַָָָָָָָָָמקּדׁשא

ּתרויהֹון: אף אלה ëéMú-àìéçàìסיי CE ְְֱֵַַָָָ«Ÿ©¦´§¨¦½
CLð óñk CLðøLà øác-ìk CLð ìëà ¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬

:CMééMú-àìéçàì Cìëà CLð óñk CLð E ¦¨««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤
:CMé øLà øác-ìk CLðלאחּו תרּבי לא ¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«ְֲֵַַָ

מּדעם  ּכל רּבית עבּור רּבית ּכסף ְִִִִִִִִַַַָרּבית

àëéMúּדמתרּבי: éøëpìéçàìe CéMú àì EC ְְִֵַ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®
éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìEãé çìLî ìëa E §©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½

:dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä-ìò©¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤

dzLøì änL-àá äzà: ּתרּבי עּממין לבר ©¨¬¨−̈¨§¦§¨«ְְְִֵַַַ

ּבכל  אלה יי ּדיברכּנ ּבדיל תרּבי לא ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָֹולאחּו

לתּמן  עלל אּת ּדי ארעא על יד ְְְְִֵַַַַָָָָָאֹוׁשטּות

ñáëéäìàלמירתּה: ýåýéì øãð øcú-ékàì E ְְֵַ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ
ì øçàúéäìà ýåýé epLøãé Løã-ék BîlLE §©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:àèç Eá äéäå Cnòîýåýéì øãð øcú-ék ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýéàèç Eá äéäå Cnòî E: תּדר ארי §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§ֲִֵַ

ארי  לׁשּלמּותּה תאחר לא אלה יי קדם ְְְְֱֲֳֵֵֵַַַָָָָָָנדר

חֹובא: ב ויהי מּנ אלה יי יתּבעּנּה ְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָָָמתּבע

âë:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëåéëå §¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú תּתמנע וארי ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§ְֲִִֵַַ

חֹובא: ב יהי לא ãëéúôNלמנּדר àöBîE ְְְִֵַָָָ¨¬§¨¤−
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éäìà ýåýéì zøãð øLàk úéNòå øîLzE ¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
éôa zøac øLà äáãð:EôN àöBîéúE §¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«¨¬§¨¤−

éäìà ýåýéì zøãð øLàk úéNòå øîLzE ¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
éôa zøac øLà äáãð:E ּתּטר ספות אּפקּות §¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«ְִִַַָָָ

ּדי  נדבּתא אלה יי קדם נדרּתא די ּכמא ְְְְְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָותעּבד

:ּבפּומ ס מּללּתא ְְֶַָָ

éùéîçäëíéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EòáN ELôðk:ïzú àì Eàáú ék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³¨ŸÆ

EòáN ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−¨§¤®
éìk-ìàå:ïzú àì Eדחבר ּבכרמא תּתגר ארי §¤¤§§−¬Ÿ¦¥«ְְְְֲִֵַַַָָָ

לא  ּולמאנ ׂשבע ּכנפׁש ענבין ְְְְְְִִִֵַָָָָָותיכּול

åëzôè÷åסתּתן: Eòø úî÷a àáú ék ִֵ¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬
éðú àì Lîøçå Eãéa úìéìîúî÷ ìò ó §¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬

:EòøEãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék ¥¤«¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì LîøçåEòø úî÷ ìò ó:ñ תּתגר ארי §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«ֲִֵַָ

ּומגלא  ּביד ּדמלין ותקטֹוף דחבר ְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָּבקמתא

:דחבר קמתא על תרים àLéàלא çwé-ék ְְְְִַַַָָָ¦«¦©¬¦²
åéðéòa ïç-àöîú àì-íà äéäå dìòáe äMà¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´§¥À̈
øôñ dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkçwé-ék §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«¦«¦©¬
ïç-àöîú àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk: יּסב ארי §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«ֲִֵַ

רחמין  תׁשּכח לא אם ויהי ויבעלּנּה אּתתא ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּגבר

ויכּתֹוב  ּפתּגם עברת ּבּה אׁשּכח ארי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָּבעינֹוהי

מּביתּה: ויפטרּנּה ּבידּה ויהב ּפּטּורין ּגט ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַלּה

á:øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
אחרן: לגבר ּותהי ּותה מּביתּה ְְְְֳִִִֵֵֵַַָָותּפֹוק

âøôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤
éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä Léàä úeîé̈Æ¨¦´¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä ּגברא ויסנּנּה ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«ְְְִִַַָ

ּבידּה ויּתן ּפּטּורין ּגט לּה ויכּתֹוב ְְְְִִִִִֵֵַַַָָבתראה

בתראה  ּגברא ימּות ארי אֹו מּביתּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָויפטרּנּה

לאנּתּו: לּה ãïBLàøäּדנסבּה dìòa ìëeé-àì ְְְְִֵַָ«Ÿ©´©§¨´¨«¦´
ì dçlL-øLàäMàì Bì úBéäì dzç÷ì áeL £¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈

éðôì àåä äáòBú-ék äànhä øLà éøçà©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬¦−¦§¥´
ýåýé øLà õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð EïBLàøä dìòa ìëeé-àì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ©´©§¨´¨«¦´
ì dçlL-øLàäMàì Bì úBéäì dzç÷ì áeL £¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈

ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék äànhä øLà éøçà©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®
éäìà ýåýé øLà õøàä-úà àéèçú àìåïúð E §³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

:äìçð Eì די קדמאה לבעלּה רׁשּו לּה לית §−©«£¨«ְְְְִֵֵַַַָָ

ּדי  ּבתר לאנּתּו לּה למהוי למּסבּה למּתב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָֻפטרּה

תחּיב  ולא יי קדם היא מרחקא ארי ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָָָאסּתאבת

אחסנא: ל יהב אלה יי ּדי ארעא ס ית ְְֱֲִֵַַָָָָָָָָָ

éùéùäàöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå àáva©¨½̈§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³
-øLà BzLà-úà çnNå úçà äðL Búéáì§¥Æ¨¨´¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤

:ç÷ìàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék ¨¨«¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà יּסב ארי ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«ֲִֵַ

יעבר  ולא ּבחילא יּפֹוק לא חדּתא אּתתא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּגבר

חדא  ׁשּתא לביתּה יהי ּפני מּדעם לכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָעלֹוהי

נסב: ּדי אּתתּה ית åíéçøויחּדי ìáçé-àì ְְְְִִֵֵַַָŸ©«£¬Ÿ¥©−¦
:ìáç àeä Lôð-ék áëøåíéçø ìáçé-àì ¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«Ÿ©«£¬Ÿ¥©−¦

ìáç àeä Lôð-ék áëøå: מׁשּכֹונא יּסב לא ¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«ְִַַָָ

לכל  מזֹון מתעבד בהֹון ארי ורכּבא ְְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָרחיא

æéðaîסנפׁש: åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék ְַ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´
àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå ìàøNé¦§¨¥½§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½

:Eaøwî òøä zøòáeLôð áðb Léà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤
úîe Bøëîe Ba-ønòúäå ìàøNé éðaî åéçàî¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−§¨®¥Æ

:Eaøwî òøä zøòáe àeää ápbä יׁשּתּכח ארי ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ְְֲִֵַ

ּבּה ויּתגר יׂשראל מּבני מאחֹוהי נפׁשא ּגנב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּגבר

ּדביׁש עבד ּותפּלי ההּוא ּגּנבא ויתקטל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָויזּבנּנה
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:סמּבינçì úòøvä-òâða øîMäãàî øîL ִֵָ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
é-øLà ìëk úBNòìåíéðäkä íëúà eøB §©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯

:úBNòì eøîLz íúéeö øLàk íiåìäøîMä ©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¦¨¯¤
ì úòøvä-òâða-øLà ìëk úBNòìå ãàî øîL §¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ£¤

íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−
:úBNòì eøîLz למּטר סגירּו ּבמכּתׁש אסּתּמר ¦§§¬©«£«ְְְְְִִִַַַַַ

ּכהנּיא  יתכֹון יּלפּון ּדי ּככל ּולמעּבד ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָֹלחדא

למעּבד: ּתּטרּון פּקדּתּנּון די ּכמא èøBëæלואי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ¨¾
éäìà ýåýé äNò-øLà úàCøca íéøîì E ¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöaýåýé äNò-øLà úà øBëæ §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬
éäìàíéøönî íëúàöa Cøca íéøîì E: הוי ¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦ֱֵ

ּבארחא  למרים אלה יי עבד ּדי ית ְְְְְְֱֲִִִַָָָָָָָדכיר

מּמצרים: éúàMîסּבמּפקכֹון Eòøá äMú-ék ְְְִִִִָָ¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèáò èáòì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«
-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤

Bèáò èáòì Búéa:רׁשּו בחבר תרׁשי ארי ¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«ְְְְֲֵֵַַָ

מׁשּכֹונּה: למּסב לביתּה תעּול לא ְְְִִֵֵֵֵַַַָָמּדעם

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBáòä-úà Eãîòz õeça ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨©−©«£®Ÿ

éìà àéöBé Bá äLð äzà øLà LéàäåE §¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬¥¤²
äöeçä èBáòä-úà:אּת ּדי וגברא ּתקּום ּבברא ¤¨«£−©«¨ְְְְְִַַָָָ

לברא: משּכֹונא ית לות יּפק בּה áé-íàåרׁשי ְְְֵֵֵַַָָָָָָָ§¦
:Bèáòa ákLú àì àeä éðò LéàLéà-íàå ¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«§¦¦¬

:Bèáòa ákLú àì àeä éðò מסּכן גבר ואם ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«ְְְִִֵַ

ּבמׁשּכֹונּה: תׁשּכּוב לא âéBìהּוא áéLz áLä ְְְִֵַָ¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBáòä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−
éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:E ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìà:E ּכמעל מׁשּכֹונא ית לּה תתב אתבא ¡Ÿ¤«ְְֵֵֵַַָָָָָָ

ּתהי  ול ויברכּנ ּבכסּותּה ויׁשּכּוב ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָׁשמׁשא

:אלה יי קדם ס זכּותא ְְֱֳָָָָָ

ãé éòéáùéçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìE Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾
éøòLa Eöøàa øLà Eøbî Bà:E÷Lòú-àì ¯¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«Ÿ©«£¬Ÿ

éçàî ïBéáàå éðò øéëNEöøàa øLà Eøbî Bà E ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬§©§§−
éøòLa:E ּומסּכנא עניא אגירא תעּׁשּוק לא ¦§¨¤«ְְְֲִִִֵַָָָָ

:ּבקרוי בארע ּדי מּגּיֹור אֹו מאחיåèBîBéa ְְְְִִִִֵַַָָָָ§Á
éðò ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìò:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà Eïzú BîBéa ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§§Á¦¥̧
àeä éðò ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìò àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàאגרּה ּתּתן ּביֹומּה ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§ְְִֵֵֵַ

ולּה הּוא עניא ארי ׁשמׁשא עלֹוהי תעּול ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָולא

ויהי  יי קדם על יקרי ולא נפׁשּה ית מסר ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַָָָָָהּוא

חֹובא: סבæèíéða-ìò úBáà eúîeé-àì ָָŸ«§³¨Æ©¨¦½
Bàèça Léà úBáà-ìò eúîeé-àì íéðáe¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬§¤§−

îeé:eú-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àì ¨«Ÿ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìò eúîeé:ñ לא «§´©¨®¦¬§¤§−¨«ָ

על  ימּותּון לא ּובנין ּבנין ּפּום על אבהן ְְְְֲִִַַָָָימּותּון

ימּותּון: ּבחֹובּה אנׁש אבהן æéähúּפּום àì ְְֱֲֵַָָ´Ÿ©¤½
:äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLîàì ¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«´Ÿ

:äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«
מׁשּכֹונא  תּסב ולא ויּתּמא ּגּיֹורא דין תצלי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָלא

ארמלא: çéúééäלבּוׁש ãáò ék zøëæå ְְְַָ§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaïk-ìò íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨®©¥º

:äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðàzøëæå ¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«§¨«©§À̈
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ékE ¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈

äfä:ּופרק ּבמצרים הויתא עבּדא ארי ותדּכר ©¤«ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ

ית  למעּבד מפּקד אנא ּכן על מּתּמן אלה ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָָָיי

הדין: èéEãNáסּפתּגמא Eøéö÷ øö÷ú ék ְִֵָָָ¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹
øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa øîò zçëLå§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²
ýåýé Eëøáé ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´

éäìàéãé äNòî ìëa E:EEøéö÷ øö÷ú ék ¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸
Bzç÷ì áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½
ýåýé Eëøáé ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´

éäìàéãé äNòî ìëa E:Eחצד תחצֹוד ארי ¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«ְֲֲֵַָָ
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למּסבּה תתּוב לא בחקלא עמרא ותנׁשי ְְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻּבחקל

יי  ּדיברכּנ ּבּדיל יהי ּולארמלא ליּתּמא ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָלגּיֹורא

:יד עֹובדי ּבכל אלהëékàì Eúéæ èaçú ְְֱֵָָָָֹ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ
éøçà øàôú:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì E §©¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«

éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå תפּלי לא זית תחּבֹוט ארי §¨«©§¨−̈¦«§¤«ְְֲֵֵֵַַָָ

יהי: ּולארמלא ליּתּמא לגּיֹורא ּבתרàëék ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ¦³
éøçà ììBòú àì Eîøk øöáúíBúiì øbì E ¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬

:äéäé äðîìàìåììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì E ארי ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«ֲֵ

ליּתּמא  לגּיֹורא ּבתר תעלל לא ּכרמ ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָתקטֹוף

יהי: áëõøàaּולארמלא úééä ãáò-ék zøëæå ְְְְֵַָ§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤
øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íéøöî¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈

:äfäïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå ©¤«§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º
:äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ותדּכר ¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«ְְִַ

אנא  ּכן על דמצרים ּבארעא הויתא עבּדא ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָארי

הדין: ּפתּגמא ית למעּבד מפּקדñàäéäé-ék ְְְְְִֵֶַַָָָָָ¦¦«§¤¬
íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«
ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈
-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤

òLøä: ויתקרבּון ּגברּיא ּבין דין יהי ארי ¨«¨¨«ְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

זּכאה  ית ויזּכּון וידּונּנּון ית לדינא ויחּיבּון ְְִִִִַַַָָָָָֻ

áBìétäåחּיבא: òLøä úBkä ïa-íà äéäå ַָָ§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì eäkäå èôMä©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«
eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´

:øtñîa BúòLø éãk åéðôì חּיבא ּבר אם ויהי §¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«ִִֵַַָָ

קדמֹוהי  וילקּנּה ּדּינא וירמּנּה חּיבא ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלאלקאה

ּבמנין: חֹובתּה âéñéּכמּסת àì epké íéòaøàó ְְְְִִֵַָ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®
éñé-ïtäì÷ðå äaø äkî älà-ìò Búkäì ó ¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬
éçàéðéòì E:Eéñé àì epké íéòaøàéñé-ït óó ¨¦−§¥¤«©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧

éçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìò BúkäìE §©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−
éðéòì:E יֹוסף ּדילמא יֹוסף לא ילקּנּה ארּבעין §¥¤«ְְְְִִִֵֵֵַַָָ

אחּו ויקל רּבא מחא אּלין על ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָלאלקיּותּה

:לעיניã:BLéãa øBL íñçú-àìíñçú-àì ְֵָ«Ÿ©§¬Ÿ−§¦««Ÿ©§¬Ÿ
:BLéãa øBL:ּבדיׁשּה ּתֹורא ּפּום תחֹוד ס לא −§¦«ְִֵֵָָָ

äïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´
øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®
:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«Ç§¦−̈§¦§¨«
Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ

dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò àáé: יתבּון ארי ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«ְֲֵֵ

לא  ּלּה לית ּובר מּנהֹון חד וימּות ּכחדא ְֲִִִֵֵַַַַָָאחין

יעּול  יבמּה חּלֹוני לגבר לברא מתנא אּתת ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָתהי

ויּבמּה: לאנּתּו לּה ויּסבּה åøBëaäעלּה äéäå ְְְְְְֲִִִֵַַַ§¨À̈©§Æ
-àìå únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ

:ìàøNiî BîL äçnéãìz øLà øBëaä äéäå ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½
BîL äçné-àìå únä åéçà íL-ìò íe÷é̈¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−

:ìàøNiî ׁשמא על יקּום תליד ּדי בּוכרא ויהי ¦¦§¨¥«ְְְְִִִֵַָָ

מּיׂשראל: ׁשמּה יּתמחי ולא מתנא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָדאחּוהי

æBzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®
äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé äúìòå§¨«§¨Á§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ
àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ

:éîaé äáàúç÷ì Léàä õtçé àì-íàå ¨−̈©§¦«§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©
íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé äúìòå Bzîáé-úà¤§¦§®§¨«§¨Á§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À
ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî äøîàå§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½

:éîaé äáà àì ית למּסב ּגברא יצבי לא ואם ¬Ÿ¨−̈©§¦«ְְְְִִִֵַַָָָ

לקדם  דינא ּבית לתרע יבמּתּה ותּסק ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָיבמּתּה

לאחּוהי  לאקמא יבמי צבי לא ותימר ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָסבּיא

ליּבמּותי: אבי לא ּביׂשראל çBì-eàø÷åׁשמא ְְְְִִֵֵַָָָָָ§¨«§¬
àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ

:dzç÷ì ézöôçeøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å ¨©−§¦§©§¨«§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´
dzç÷ì ézöôç àì øîàå ãîòå åéìà: ויקרּון ¥®̈§¨©´§¨©½¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«ְְִ

לא  ויימר ויקּום עּמּה וימללּון קרּתּה סבי ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָלּה

èåéìàלמסּבּה:(¯Ú‡)רענא Bzîáé äLbðå ְֵָ»≈»ְְִַ§¦§¨̧§¦§´¥¨»
çå íéð÷fä éðéòìä÷øéå Bìâø ìòî Bìòð äöì §¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈

øLà Léàì äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬
:åéçà úéa-úà äðáé-àìåéìà Bzîáé äLbðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨̧§¦§´¥¨»
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ä÷øéå Bìâø ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

åéçà úéa-úà äðáé-àì:לותּה יבמּתּה ותתקרב «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«ְְְְְְִִֵֵַָ

ותרֹוק  רגלּה מעל סינּה ותׁשרי סבּיא ְְְְֳֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָלקדם

לא  ּדי לגבר יתעבד ּכדין ותימר ותתב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָּבאנּפֹוהי

דאחּוהי: ּביתא ית éìàøNéaיבני BîL àø÷ðå ְֲִִֵֵַָָ§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìòpä õeìç úéaúéa ìàøNéa BîL àø÷ðå ¥−£¬©¨«©§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−

ìòpä õeìç:ñ ׁשרי ּבית ּביׂשראל ׁשמּה ויתקרי £¬©¨«©ְְְְְְְִִִֵֵֵֵָ

àéåéçàåסינא: Léà åcçé íéLðà eöpé-ék ֵָ¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½
ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´

:åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkîeöpé-ék ©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«¦«¦¨¸
ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå ּגבר ּכחדא ּגברין ינצּון ארי §¤«¡¦−¨¦§ª¨«ְְְֲֲִִֵַַָֻ

ּבעלּה ית לׁשזבא חד אּתת ותתקרב ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָואחּוהי

ּבהּתתּה: ּבבית ותתקף ידּה ותֹוׁשט מחּוהי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָמּיד

áéðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷å:Eäúv÷å §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«§©Ÿ−̈
ðéò ñBçú àì dtk-úà:E לא ידּה ית ּותקּוץ ¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«ְְַָָ

:עינ âéïáàåסתחּוס ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ְֵָŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤
Bãb:äpè÷e äìïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨®̈¤

:äpè÷e äìBãb ּומתקל מתקל ּבכיס ל יהי לא §−̈§©¨«ְְְְִֵַַַַָָָ

ּוזערּתא: ãéäôéàרּבתא Eúéáa Eì äéäé-àì ְְְֶַָָŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàåEúéáa Eì äéäé-àì §¥¨®§−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−

:äpè÷e äìBãb äôéàå äôéàּבבית ל יהי לא ¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«ְְֵֵָָָ

ּוזערּתא: רּבתא ּומכילא åèäîìLמכילא ïáà ְְְְְִִֶַָָָָ¤´¤§¥¨³
Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå̈¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®

éîé eëéøàé ïòîìýåýé-øLà äîãàä ìò E §©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð ECl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈

éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéàE ¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½

éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìòCì ïúð E: מתקלין ©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«ְְִַ

ּדקׁשֹוט  ׁשלמין מכילן ל יהֹון ּדקׁשֹוט ְְְְְְִִִִִָָָָׁשלמין

ּדיי  ארעא על יֹומי ּדיֹורכּון ּבדיל ל ְְְְְְִַַַָָָָיהֹון

:ל יהב אלהæèéäìà ýåýé úáòBú ékE ֱֵָָָָ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:ìåò äNò ìk älà äNò-ìkýåýé úáòBú ék ¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬

éäìà:ìåò äNò ìk älà äNò-ìk E מרחק ארי ¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤ְֲֵָָ

ׁשקר: עבד ּכל אּלין עבד ּכל אלה יי ôקדם ְְֱֳִֵֵֵַָָָָָָָֹ

æé øéèôîà øBëæCøca ÷ìîò Eì äNò-øLà ú ¨¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaEì äNò-øLà úà øBëæ §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¨¾¥²£¤¨¨¬§−

íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîò: ית דכיר הוי £¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦ְֲִֵָ

מּמצרים: ּבמּפקכֹון ּבארחא עמלק ל עבד ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָּדי

çéíéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLà£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´
éøçàéò äzàå E:íéäìà àøé àìå òâéå ó ©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå óערע ּדי §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«ְִָָ

ּבתר מתאחרין דהוֹו ּכל ּב וקטל ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָּבארחא

יי: קדם מן דחל ולא ּולאי מׁשלהי ְְְְְְְֳִֵֵֵַַָָָָואּת

èééäìà ýåýé çéðäa äéäåéáéà-ìkî Eì | EE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîEì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³
øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð(¯ÎÊ) ·È˙Î ©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´Ç¤∆∆

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîòäéäå £¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«§¨¿̈
éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À

éäìà-ýåýé øLà õøàadzLøì äìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈
àì íéîMä úçzî ÷ìîò øëæ-úà äçîz¦§¤Æ¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ

çkLz: ּבעלי מּכל ל אלה יי יניח ּכד ויהי ¦§¨«ְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָָ

יהב  אלה יי ּדי ּבארעא סחֹור מּסחֹור ְְְְְְֱִִֵַָָָָָָָדבב

דעמלק  ּדּוכרנא ית ּתמחי למירתּה אחסנא ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָל

ּתּתנׁשי: לא ׁשמּיא ôמּתחֹות ô ô,íé÷åñô é"÷ ְְְִִִֵַָָ

.ïîéñ é"ìò



לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

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

àöú éë úùøôì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

הפטרה  לאחר מוסיפים חודש) ראש שבת הי' ראה פרשת שבת (שאז אלול בי"ד חלה תצא פרשת שבת אם

.(1160 עמוד (לעיל סוערה" "עניה – ראה פרשת שבת הפטרת את גם זו

ãðàøîà äìeòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈¨©¬
:ýåýéáéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷î éáéçøäéøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehé Céúãúéå CC §Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦
:é÷fçâ:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ékãàì-ék éàøéz-ìà ©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«©¦«§¦Æ¦´Ÿ

éîeìr úLá ék éøétçú àì-ék éîìkz-ìàå éLBáúéúeðîìà útøçå éçkLz Càì C ¥½¦§©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ
:ãBr-éøkæúäéìrá ékéùò C:àøwé õøàä-ìë éäìà ìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé C ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«

åéäìà øîà ñànú ék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær äMàë-ék:Cæòâøa ¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©
ézáær ïè÷:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe CçíìBò ãñçáe Cnî òâø éðô ézøzñä óö÷ óöLa ¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤̧©Æ¦¥½§¤¬¤−̈

ézîçø:ýåýé Cìàb øîà Cèõøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà éì úàæ çð éî-ék ¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬Ÿ̧©Æ´Ÿ¦½£¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤
aLð ïkéìr óöwî ézr:Ca-ørbîe CéCzàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää ék ¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«¦³¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥«¦¥´

:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«
ãðàééðáà Ceta õéaøî éëðà äpä äîçð àì äørñ äiðrézãñéå C:íéøétqa CáéézîNå £¦¨¬«Ÿ£−̈´Ÿª¨®¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©¸£¨©½¦¦«©§¦−©©¦¦«§©§¦³

éúLîL ãëãkéørLe C:õôç-éðáàì Cìeáb-ìëå çc÷à éðáàì Câééða-ìëåáøå ýåýé éãenì C ©«§Ÿ¸¦§Ÿ©½¦§¨©−¦§©§¥´¤§¨®§¨§¥−§©§¥¥«¤§¨¨©−¦¦¥´§Ÿ̈®§©−
éða íBìL:Cãééìà áø÷ú-àì ék äzçnîe éàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø éððBkz ä÷ãöa:Cåèïä §¬¨¨«¦¦§¨−̈¦¨®¦©«£¦³¥¸Ÿ¤Æ¦´Ÿ¦½̈¦¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−¥¨«¦¥´

éìr Czà øâ-éî éúBàî ñôà øeâé øBb:ìBté Cæèíçt Làa çôð Løç éúàøa éëðà äpä ¬¨²¤−¤¥«¦®¦¨¬¦−̈¨©¬¦¦«¦¥³¨«Ÿ¦¸¨¨´¦¨½̈Ÿ¥̧©̧§¥´¤½̈
:ìaçì úéçLî éúàøa éëðàå eäNrîì éìë àéöBîeæééìr øöeé éìk-ìkì-ìëå çìöé àì CïBL ¦¬§¦−§©«£¥®§¨«Ÿ¦²¨¨¬¦©§¦−§©¥«¨§¦º©³¨©̧¦¸´Ÿ¦§½̈§¨¨²

:ýåýé-íàð ézàî íú÷ãöå ýåýé éãár úìçð úàæ éréLøz ètLnì Czà-íe÷zäðàéBä ¨«¦¨¬©¦§−̈©§¦®¦¿Ÿ©«£©Á©§¥̧§Ÿ̈¯§¦§¨¨²¥«¦¦−§ª«§Ÿ̈«³
øéçî àBìáe óñë-àBìa eøáL eëìe eìëàå eøáL eëì óñk Bì-ïéà øLàå íénì eëì àîö-ìk̈¨¥¸§´©©½¦©«£¤¬¥«−¨®¤§³¦§¸¤«¡½Ÿ§´¦§À§¤²¤§¬§¦−

:áìçå ïééáéìà rBîL eòîL äráNì àBìa íëréâéå íçì-àBìa óñë-eì÷Lú änì ©¬¦§¨¨«¨³¨¦§§¤̧¤¸§¤½¤¦¦«£¤−§´§¨§¨®¦§¸¨³©¥©¸
:íëLôð ïLca âprúúå áBè-eìëàåâìà eëìe íëðæà ehääúøëàå íëLôð éçúe eòîL é §¦§½§¦§©©¬©¤−¤©§§¤«©³¨§§¤¸§´¥©½¦§−§¦´©§§¤®§¤§§¨³

:íéðîàpä ãåã éãñç íìBò úéøa íëìã:íénàì äeöîe ãéâð åézúð íéneàì ãr ïääéBb ïä ¨¤¸§¦´½̈©§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«¥²¥¬§¦−§©¦®¨¦¬§©¥−§ª¦«¥´³
éìà Eeòãé-àì éBâå àø÷z òãú-àìéäìà ýåýé ïrîì eöeøé E:Cøàô ék ìàøNé LBã÷ìå E «Ÿ¥©¸¦§½̈§¬«Ÿ§¨−¥¤´¨®§©̧©¸§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«

האשכנזים. מסיימים כאן


