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ובודאי ימלא את ברכותיו.
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת תבוא | לצורך עלייה
“והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך )כו,א(

כל מקום שנאמר והיה אינו אלא שמחה )ב"ר פמ"ב(

ביאת הארץ רומזת לירידת הנשמה לעולם הזה, שהיא ירידה גדולה, מאיגרא 
רמא לבירא עמיקתא. ובכל־זאת נאמר עליה לשון שמחה, שכן זה רצון הקב"ה, 

“אשר ה' אלוקיך נותן לך", ואם־כן ברור שירידה זו צורך עלייה היא.
)לקוטי שיחות כרך ט, עמ' 357(

קבלתי מכ' ממנו והזכרתיו על 
הציון. והלואי הי' נותן – מאז – 
מזמנו ללימוד החסידות, שאז 
כל  להשקיע  מוכרח  הי'  לא 
]=והוא  וה"ה  בעסקים.  זמנו 
מרבה  כשהי'  בצדקה,  הדין[ 
השי"ת  נותן  הי'   – בצדקה 
להפריש  ממה  פרנסה  די  לו 
וויל  מען  ַאז  און  הצדקה, 
זַאכען  ביידע  אין  שפָארען 
פון  מצב  דער  ַארויס  איז   –
לחסוך  כשרוצים   =[ איצט 
למצב  הגענו  הדברים  בשני 
ושינוי  ותשובה  הנוכחי[. 

בפועל מועילים.

במה לחסוך?

זמני השבוע

תאריך

עלות השחר
זמן 

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף 
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.265.155.376.349.2912.341.056.41.07.05ו', כ' באלול 

4.275.165.376.359.2912.341.046.39.67.04ש"ק, כ"א באלול 
4.285.165.386.359.2912.331.046.38.37.02א', כ"ב באלול 
4.295.185.396.369.2912.331.036.36.67.01ב', כ"ג באלול 
4.305.185.396.379.2912.331.036.35.67.00ג', כ"ד באלול 
4.305.185.406.379.2912.321.036.34.36.58ד', כ"ה באלול 
4.315.195.406.389.3012.321.026.33.06.57ה', כ"ו באלול 
4.325.205.416.399.3012.321.026.31.76.56ו', כ"ז באלול 



כל אחד יכול לשוב 
מאהבה – וברגע 

אחד!
ראיה על פי נגלה מזה שרשע גמור שקידש על מנת שהוא צדיק גמור, 
שתשובתו היתה תשובה מאהבה • כיון שהריחוק עצמו הוא הפועל 
את הצימאון לשוב מאהבה, נהפכים הזדונות לזכיות, ואילו בתשובה 
• הכלי לאהבת ה'  מצד פנייה אחרת – נשאר מהם רושם כשגגות 
בלי גבול – אהבת ישראל וצדקה 'ללא כל חשבונות • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו

א
 ]. .[ כאשר כל בני ישראל מבקשים ותובעים 
טובה  וחתימה  הכתיבה  פועלים  וסוף־כל־סוף 
לשנה טובה ומתוקה – צריך כל אחד ואחד להיות 
במעמד ומצב שאין עליו עבירות כלל, אפילו לא 
בשוגג ]שהרי גם שוגג צריך כפרה משום שנקרא 
חוטא1, כמו שכתוב בקרבן חטאת – שבא על שוגג 
ראוי  “והתוודו את חטאתם אשר עשו"2[, שאז   –

הוא לקבל שנה טובה ומתוקה בכל הפרטים.
כיצד יכולים לבוא למעמד ומצב כזה אפילו אם 
במשך השנה היו עניינים שלא כדבעי למיעבד? – 

הרי זה על ידי שלימות התשובה:
)א(  בתשובה:  אופנים  ב'  שיש  בגמרא3  מצינו 
לו  נעשות  “זדונות  ידה  שעל  מיראה,  תשובה 
כשגגות", )ב( תשובה מאהבה, שעל ידה “זדונות 

נעשות לו כזכיות".
ומזה מובן שכדי שהעניינים הבלתי־רצויים שהיו 
יישארו אפילו  )ולא  יתבטלו לגמרי  במשך השנה 

1( פרש"י נח ט, ה. שבועות ב, א )ד"ה תולה(.
2( נשא ה, כז.

3( יומא פו, רע"ב.

שגגות( – לא מספיקה תשובה מיראה ]שמתאימה 
לימי הרחמים והסליחות וימי התשובה שנקראים 
“ימים נוראים"4, על שם העבודה במדת היראה5[, 
צריכה  אלא  כשגגות,  הזדונות  נעשים  ידה  שעל 
להיות תשובה מאהבה, שעל ידה נעשים הזדונות 

כזכיות.
ומקבל  מבקש  מישראל  ואחד  אחד  וכיון שכל 
מהקב"ה שנה טובה ומתוקה בכל הפרטים, משום 
שאין עליו עבירות כלל, אפילו לא בשוגג – על כן 
ואחד מישראל  כל אחד  של  לומר, שבכוחו  צריך 

להגיע לשלימות של תשובה מאהבה!

ב
בנגלה  מפסק־דין  לדבר  ראייה  להביא  ויש 
דתורה – המקדש את האשה “על מנת שאני צדיק 
הרהר  שמא  מקודשת,  גמור  רשע  אפילו  )גמור( 

4( ראה אוה"ת ואתחנן ס"ע קעט ואילך. ועוד.
ד"גילו  באופן  צ"ל  היראה  במדת  העבודה  גם  ואעפ"כ,   )5
ברעדה" )תהלים ב, יא(, אלא, שהגילה היא בהעלם, והרעדה 

היא בגילוי )ראה לקו"ת נצבים מז, רע"א(.

דבר מלכות

4
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תשובה בדעתו"6:
)שאז  גמור  לצדיק  גמור  מרשע  להתהפך  כדי 
קידושיו קידושין( – לא מספיק ש"זדונות נעשות 
לפי  כפרה  צריכים  דכיון שהשגגות  כשגגות",  לו 
שנקרא חוטא, הרי גם לאחרי ש"זדונות נעשות לו 

כשגגות" )שלכן אינו נקרא בשם “פושע" ו"מורד" 
שאינו  ובודאי  “חוטא",  בשם  עדיין  נקרא  ח"ו(, 
“צדיק גמור"; ורק כש"זדונות נעשות לו כזכיות" 

נעשה צדיק גמור.
כזכיות"  לו  נעשות  ד"זדונות  שהעילוי  וכיון 
)שעל ידי זה נעשה מרשע גמור לצדיק גמור( אינו 
או  ולא בתשובה מיראה,  מאהבה,  אלא בתשובה 

לשם איזו פנייה אחרת,
)בניגוד  מיראה"  ב"תשובה  הכוונה  ]שהרי 
לו  נעשות  זדונות  ידה  שעל  מאהבה  לתשובה 
כזכיות( אינה ל"יראה" דווקא, אלא גם לכל שאר 
האופנים בתשובה שאינם מאהבה – כמובן מביאור 
רבינו הזקן בתניא7 בתוכנה של התשובה מאהבה 
שעל ידה זדונות נעשות לו כזכיות: “אהבה רבה 
וחשיקה ונפש שוקקה . . וצמאה נפשו לה' כארץ 
וציה להיות כי עד הנה היתה נפשו בארץ  עיפה 
ציה וצלמות היא הסטרא אחרא . . ולזאת צמאה 
זו  רבה  מאהבה  תשובה  ועל   .  . עז  ביתר  נפשו 
ידי  ועל  הואיל  כזכיות  לו  נעשו  שזדונות  אמרו 
זה בא לאהבה רבה זו", כלומר, כיון שה"זדונות" 
גדול  צימאון  של  ומצב  למעמד  לבוא  לו  גרמו 
ביותר, שזהו עניין התשובה מאהבה, לכן, נעשים 
בשאר  כן  שאין  מה  ל"זכיות",  עצמם  ה"זדונות" 
מיראה,  תשובה  מאהבה,  שאינם  התשובה  אופני 
או לשם איזו פנייה אחרת, שבהם לא שייך טעם 

טושו"ע  ה"ה.  פ"ח  אישות  הל'  רמב"ם  ב.  מט,  קידושין   )6
אה"ע סל"ח סל"א.

7( פרק ז. וראה לקו"ש חי"ז ע' 187 ואילך.

הנ"ל, נעשים הזדונות כשגגות בלבד[,
שקידושי  פסק־הדין  של  שהמשמעות  נמצא, 
נחשבים  גמור  צדיק  שאני  מנת  על  גמור  רשע 
שאפילו   – היא  תשובה,  שהרהר  כיון  לקידושין 
ידי  על  מאהבה  לתשובה  להגיע  יכול  גמור  רשע 

הרהור תשובה בשעתא חדא וברגעא חדא!

ג
לבעל  בנוגע  שמצינו  שכשם  להוסיף,  ויש   
גמור  צדיק  שאני  מנת  )“על  האשה  את  המקדש 
לאשה  בנוגע  גם  זה  דרך  על  מצינו   – כו'"( 

המתקדשת:
שאין עליה נדרים  המקדש את האשה על מנת 
או מומים – “הלכה אצל חכם והתירה )מן הנדרים( 
המומין(  )מן  אותה  וריפא  רופא  אצל  מקודשת, 
אינה מקודשת, מה בין חכם לרופא, חכם עוקר את 
הנדר מעיקרו )נמצא כמי שלא היה עליה בשעת 
ולהבא"  מכאן  אלא  אינו מרפא  ורופא  קידושין(, 
תנאי  נמצא שבשעת  עליה,  היו  עכשיו  עד  )אבל 

הקידושין הטעתו(8.
ועל דרך זה בנוגע לקידושין בין הקב"ה וכנסת 
ישראל – שכאשר הקב"ה מקדש את כנסת ישראל 
על מנת שאין עליה עבירות )כמו נדרים ומומים(, 
אזי לא מספיקה תשובה מיראה, שעל זה נאמר9 
“ארפא משובתם", “משמע מכאן ואילך כבעל מום 
שנתרפא שמקצת שמו עליו"10 )כמו “אצל רופא 
אינו  ש"רופא  כיון  מקודשת",  אינה  אותה  וריפא 
להיות  צריכה  אלא  ולהבא"(,  מכאן  אלא  מרפא 
עוונו  “נעקר  ידה  שעל  דווקא,  מאהבה  תשובה 

8( כתובות עד, רע"ב )ובפרש"י(.
9( הושע יד, ה. יומא פו, סע"א.

10( פרש"י יומא שם.

לאחרי מאה ועשרים שנה, כשיבוא לעולם העליון, אין 
רצונו לבזבז את הזמן על דיון עם הסוסים, שידרשו חלק 

בשכר הליכתו מליובאוויטש, כיון שהם סייעו לו בכך
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מקודשת",  והתירה  חכם  “אצל  )כמו  מתחילתו"10 
וטעם  מעיקרו"(,  הנדר  את  עוקר  ש"חכם  כיון 
לו  נעשות  “זדונות  מיראה  שבתשובה  לפי  הדבר, 
כשגגות", ששוגג צריך עדיין כפרה ותיקון, ובמילא 
“מקצת שמו עליו", מה שאין כן בתשובה מאהבה, 
ש"זדונות נעשות לו כזכיות", לא נשאר שום רושם 
כלל, ועד שלא שייך אפילו לומר “ארפא משובתם", 
כיון שאין כאן “משובה" כלל, כי אם “זכיות" בלבד.
זמן ]על  אין צורך באריכות  זה  וכאמור, בעניין 
בלימוד  לקביעות  בנוגע  הזקן11  רבינו  דרך מאמר 
אלא  בזמן,  )רק(  לא  היא  ש"קביעות"  התורה, 
יכולים  חדא,  וברגעא  חדא  בשעתא  שכן,  בנפש[, 
מו"ח  כ"ק  )כלשון  החזקה"  “הסתכלות  ידי  על   –
אדמו"ר במאמר12( – להתהפך מן הקצה אל הקצה, 
ולבוא לתשובה מאהבה, שעל ידה “זדונות נעשות 
הבלתי־רצויים  העניינים  שכל  כך,  כזכיות",  לו 
כלל,  רושם  מהם  נשאר  ולא  לגמרי  מתבטלים 
ובמילא מקבלים בשעתא חדא וברגעא חדא כתיבה 

וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

ד
החילוק  אודות  לעיל  למדובר  בהמשך   ].  .[  
שבין תשובה מיראה לתשובה מאהבה – יש להעיר 
ממה שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר במאמר שיצא לאור 

לקראת ח"י אלול13, וזה לשונו:
)ו(אהבה   .  . אליה  להגיע  יותר  בנקל  “היראה 
– כפי שממשיך  לזה  יותר", ומהטעמים  הוא קשה 
אחרת  תנועה  האהבה  ש"תנועת   – במאמר  לבאר 
מכמו היראה, דיראה הרי אפשר הדבר שהוא מה 
שהוא, ויש לו יראה ופחד מאיזה דבר שחוץ ממנו, 
ומכל מקום הוא במציאותו, והאהבה תנועתה בנפש 
הוא  אם  כי  לעצמו,  אינו  כן  ואם  והמשכה,  קירוב 
אשר  וישתוקק,  ויאהב  שיכסוף  למה  ההוא  הדבר 
כן  ואם  אהבות,  ב'  שיהיו  אפשר  דאי  היטב  מובן 
לאהבת  הזה  עולם  מאהבת  לבבו  להפוך  בהכרח 
המפורסם14  “המאמר  זה  לפני  שמביא  וכפי  הוי'", 

11( לקו"ד ח"א ז, א. וראה גם סה"מ תשי"א ריש ע' 242. ועוד.
אלול  ח"י  בקונטרס  שי"ל   – פ"ו  תרפ"א  קרוב  כי  ד"ה   )12

)סה"מ תשי"א ע' 335(, ולאח"ז בסה"מ תרפ"א ע' שלח.
13( ד"ה כי קרוב הנ"ל פ"ב )סה"מ תשי"א ע' 323. תרפ"א ע' 

שכו(. וראה גם סה"מ מלוקט ח"ד ע' ה ובהערה שם.
14( ראה חובת הלבבות שער אהבת ה' בתחלתו.

דכשם שאי אפשר שישכנו האש והמים בכלי אחד, 
כן לא תשכון בלב המאמין אהבת הוי' ואהבת עולם 

הזה".
קירוב  היא  האהבה  שתנועת  כיון  כלומר: 
לצאת  הוא  מוכרח  האהוב,  הדבר  אל  והמשכה 
אל  ולהתקרב  הקודם  ומצבו(  )מעמדו  ממקומו 
בתנועה  להיות  יכול  אינו  כן  וכמו  האהוב,  הדבר 
של קירוב והמשכה לעניין אחר, ובודאי לא לעניין 

הפכי.

ה
 ובנוגע לענייננו – תשובה מאהבה:

הפעולה  הרי,  קשה,  עבודה  היא  שאהבה  אף 
שכאשר   – יותר  בערך  שלא  היא  מזה  והתוצאה 
קירוב  של  תנועה  מתוך  האהבה  בעניין  משתדל 
לדבר  ומתקרב  הולך  האהוב,  לדבר  והמשכה 
גם   – הזמן  )ובמשך  ידועה  שבמידה  ועד  האהוב, 

ללא מידה( נעשה הוא בעצמו הדבר האהוב,
ומציאותו,  ענינו  כל  הוא  האהוב  שהדבר  היינו, 

ועד שאי־אפשר לחלק בינו לבין הדבר האהוב!
ויש להביא דוגמא לדבר – שמצינו בנוגע לרצון 
נמצא"15,  הוא  שם  אדם  של  שרצונו  ש"במקום 
 – ב"שרפים"  שמצינו  כפי  לאהבה,  בנוגע  הוא  וכן 
באהבה  אלא(  הרצון,  בעניין  )לא  היא  שעבודתם 
מגודל  שנשרפים  עד  לאלקות  גדולה  ותשוקה 
האהבה והתשוקה – שנאמר עליהם “שרפים עומדים 
דכיון שאהבתם  )“ממעל" לשם אד'(,  לו"16  ממעל 
ותשוקתם להיכלל בעצמות אור אין סוף שלמעלה 
שם,  נמצאים  הם  הרי  לו"(,  )“ממעל  אד'  משם 
“ממעל לו". ועל דרך זה בנוגע לתנועת ההמשכה 
והקירוב שבאהבה, שהולך ומתקרב לדבר האהוב 
עד שהדבר האהוב נעשה המציאות שלו, ואי־אפשר 

לחלק ביניהם.
והתוצאה מזה בעבודה בפועל – שאין שום דבר 
עד  האהוב,  של  רצונו  לקיים  אותו  למנוע  שיוכל 

כדי מסירת־נפש, ועוד יותר מזה!
וכמו שכתוב17 “ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך 
“בכל  רק  לא  היינו,  מאדך",  ובכל  נפשך  ובכל 

15( ראה כש"ט הוספות סל"ח. וש"נ.
16( ישעי' ו, ב.

17( ואתחנן ו, ה.
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גם  אלא  נפשך"18,  את  נוטל  הוא  “אפילו  נפשך", 
“בכל מאדך", “בכל מדה ומדה שהוא מודד לך"81, 
שזהו עניין נעלה יותר מ"בכל נפשך" – כפי שמצינו 
שקיימו  שאף  ועזריה,  מישאל  לחנניה  בנוגע 
הציווי “בכל נפשך", “אפילו הוא נוטל את נפשך", 
מכל  האש,  לכבשן  ליפול  נפש  במסירת  שעמדו 
מקום, “אילמלי נגדוה כו'"19; ולמעלה מזה, “בכל 

ללא  לך",  מודד  שהוא  ומדה  מדה  “בכל  מאדך", 
איזה  דבר  שום  שייך  שלא   – והגבלה כלל  מדידה 
שיהיה )“ָאט ווָאס דער ענין זָאל נָאר זיין"(, אפילו 
האהוב,  של  רצונו  לקיים  ממנו  שימנע  “נגדוה", 

כיון שהוא והאהוב הם מציאות אחת!

ו
לעבודת  וסיוע  כוח  ייתן  שהקב"ה  כדי  והנה,   
שתהיה  מאהבה[  התשובה  גם  ]כולל  ה'  אהבת 
“בכל מאדך", בלי גבול – צריכה להיות גם ההנהגה 
כדברי  ה',  אהבת  עם  חד  ]שהיא  ישראל  באהבת 
התורה  אהבת  ה',  שאהבת  אדמו"ר20  מו"ח  כ"ק 

ואהבת ישראל כולא חד[ בלי גבול:
לרעך  “ואהבת  ישראל,  באהבת  ההתעסקות 
חשבונות  שעושה  באופן  להיות  יכולה  כמוך"21, 
ולסייע  לעזור  הוא  חייב  כמה  ועד  מדה  באיזו 
צדקה,  במצות  ולדוגמא:  לא.  ותו  פה  עד  לזולת, 
ייתן רק כמה שמחויב על פי שולחן ערוך – מעשר, 
– חומש,  מן המובחר  – משום מצוה  היותר  ולכל 
ולא יותר, ומה גם – טוען הוא – שיש תקנת אושא 
ש"המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"22. ועל דרך זה 
יכול לגרום  זה  ידי  לזולת במקום שעל  יעזור  לא 

18( ברכות נד, א )במשנה(. הובא בספרי ופרש"י עה"פ.
19( כתובות לג, רע"ב.

20( סה"מ תש"י ריש ע' 105. ועוד.
21( קדושים יט, יח.

22( כתובות נ, רע"א. וש"נ. שו"ע יו"ד ר"ס רמט וברמ"א שם.

לעצמו היזק – כיון שעל זה אין חיוב בשולחן ערוך.
על כך אומרים לו שההתעסקות באהבת ישראל 
צריכה להיות ללא חשבונות כלל, למעלה ממדידות 
והגבלות  ממדידות  למעלה  גם  כולל  והגבלות, 
כדברי   – חסידות  מדת  פי  על   – ערוך  דהשולחן 
דברי  פי  על  “חסיד"  השם  בפירוש  הזקן23  רבינו 
שלטובת  צדיק",  קוברן  חסיד  “שורפן  הגמרא24 

מעוברת(  אשה  עליהם  תעבור  )שלא  הזולת 
על  אף  לקוברן(  )ולא  לשורפן  )החסיד(  “מחמיר 
גב שמזיק לו" )ש"שרפת צפורן )וכל דבר הבא מן 
שלמרות  אלא  עוד  ולא  לאדם"(25,  מזקת  האדם( 
שההיזק לעצמו בשריפת הציפורניים עלול וקרוב 
יותר מאשר החשש הרחוק שבקבורת הציפורניים 
אפשריות  עם  מתחשב  אינו   – ומגלו"26  “דהדרי 
מציאות  אפשריות  שימנע  העיקר  לעצמו,  ההיזק 
רחוקה של היזק לזולת, אף שעל פי שולחן ערוך 

בודאי אינו חייב בכך.
ועל דרך זה בנוגע לצדקה: אף על פי שכבר נתן 
מעשר, ולהיותו מהדר, ומהדר מן המהדר, נתן גם 
חומש, ונתן המעשר והחומש מכל סוגי הרווחים – 
הן מהשדות )מעשר עני של תבואה ופירות(, והן 
להתחשב  מבלי  כספים(,  )מעשר  מה"פרקמטיא" 
בחילוקי הדעות שבדבר אם גם מעשר כספים הוא 
מן התורה או שאינו אלא מדרבנן27 – אינו מסתפק 
לו  וכשצועקים  ויותר,  יותר  ליתן  וממשיך  בכך, 
הוא  צועק  מחומש",  יותר  יבזבז  אל  “המבזבז 

שצריך לצאת מכל ההגבלות!
כשם שבאהבת ה' צריך להיות עד כדי מסירת־

נפש, אף על פי שלא נתפרש בתורה החיוב דמסירת 

23( לקו"ד ח"א סח, א.
24( נדה יז, א. וש"נ. הובא בשו"ע אדה"ז או"ח סר"ס ס"ד.

25( תוס' שם.
26( פרש"י שם.

27( נקבצו הדעות בס' מעשר כספים )ירושלים תשל"ז( פ"ו.

עשיית חשבון היא אמנם דבר חשוב, אבל יש להשאיר זאת 
לעניינים שבהם מוכרחים לעשות חשבונות, ואילו בצדקה 

ואהבת ישראל – אין לעשות חשבונות כלל
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נפש28, כמו כן פעל בעצמו שתהיה לו אהבת ישראל 
לעיין  מבלי  הגבלות,  ללא  מאדך",  ד"בכל  באופן 
בשולחן ערוך אם צריך לעשות כך או כך, ולבדוק 

שמא “עבר" ח"ו וח"ו על תקנת אושא!...
הצחות  דרך  על  בספרים29  שמובא  דרך  ועל   –
הטעם שאין מברכים לפני קיום מצות הצדקה, כמו 
נתינת  חיוב לברך לפני  בכל המצוות, שאילו היה 
הצדקה, יהיו כאלה שירצו תחילה לטבול במקוה, 
יודע  מי  ובינתיים,  יחוד",  “לשם  תחילה  לומר  או 
סגור,  יהיה  שהמקוה  יתכן  העני...  עם  יקרה  מה 
והסידור לא יהיה בהישג ידו, וכיון שקודם הטבילה 
את  לומר  יכול  אינו  יחוד  לשם  ואמירת  במקוה 

הברכה, במילא, אינו יכול ליתן צדקה לעני...
אין   – ישראל  ואהבת  צדקה   – אלה  בעניינים 
לעשות חשבונות, ומה גם שחבל על הזמן שמבזבזים 

על עשיית חשבונות.

28( ראה הערת כ"ק אדמו"ר בסה"מ תש"ט ע' 121. וראה גם 
ד"ה כי קרוב הנ"ל פ"ג )סה"מ תשי"א ע' 327. תרפ"א ע' שלא(.
29( דעת זקנים )איטינגא( פ"ז בשם הרה"ק בעל “בני יששכר" 
מדינוב. שיח שרפי קודש )ח"א אות תרנז( בשם הרה"ק ר"ב 

מפשיסחא.

מקפיד  שהיה  החסידים  אחד  על  מספרים30   –
כשבניו  בזקנותו,  וגם  לליובאוויטש,  רגלי  לילך 
לנסוע  הסכים  לא  עגלה,  עבורו  לשכור  הציעו 
שנה,  ועשרים  מאה  שלאחרי  באומרו,  בעגלה, 
כשיבוא לעולם העליון, אין רצונו לבזבז את הזמן 
על דיון עם... הסוסים שידרשו חלק בשכר הליכתו 
אף  שכן,  בכך!  לו  סייעו  שהם  כיון  לליובאוויטש 
שיוכל להתטען עמם, מכל מקום, חבל על הזמן!...

יש  אבל,  חשוב,  דבר  אמנם  הוא  חשבון  עשיית 
להשאיר זאת עבור עניינים כאלה שבהם מוכרחים 
לעשות חשבונות31, ואילו בצדקה ואהבת ישראל – 

אין לעשות חשבונות כלל.

 )מהתוועדות ש"פ תבא, ח"י אלול, ה'תשי"א. תורת 
מנחם כרך ג עמ' 318-326, בלתי מוגה(

30( ראה גם אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ו ס"ע רסט ואילך.
31( וע"ד הסיפור בנוגע ליגיעה בתורה – שכאשר רבינו הזקן 
הסכים,  לא  באופן של מתנה,  תורה  עניני  להצ"צ  ליתן  רצה 
באמרו, שרצונו להגיע אליהם ע"י יגיעה, ולאח"ז התחרט על 
זה, באמרו, שהי' לו ליקח במתנה, ואת היגיעה הי' יכול לנצל 

עבור ענינים נעלים יותר )ראה לקו"ש חט"ו ע' 81. ועוד(.

מבואר בגמרא שיש שתי מדרגות בתשובה: )א( 
תשובה מיראה )ב( תשובה מאהבה.

על תשובה מיראה נאמר בגמרא שהיא פועלת 
שזדונות נעשות לו כזכויות, ואילו תשובה מאהבה 

גורמת שזדונות נעשות לו כזכויות.
בכדי לזכות לשנה טובה ומתוקה יש לתקן לגמרי 
מיראה,  בתשובה  דיי  ולא  תיקון,  הצריך  כל  את 
“שגגות",  בתיקון  צורך  יהיה  לאחריה  גם  שכן 
דווקא, שאין אחריה אלא  אלא בתשובה מאהבה 

“זכויות".
יכול להגיע לתשובה מאהבה  וראיה שכל אחד 

מחלק הנגלה שבתורה: 
הדין הוא, שהמקדש את האישה “על מנת שאני 
צדיק גמור" מקודשת מספק, שמא הרהר תשובה 

בלבו.
מגדר  האדם  את  מוציאה  מיראה  תשובה 
למדרגת  האדם  את  מרוממת  אינה  אך  “מורד", 
“צדיק גמור", שהרי זדונות נעשו לו רק כשגגות, ומי 

שיש לו “שגגות" אינו נחשב “צדיק גמור".
שהוא  מנת  על  שהמקדש  הוא  שהדין  מכך 
“צדיק גמור" קידושיו קידושין שמא הרהר תשובה 
יהודי לבוא לתשובה  בלבו, מוכח שבכוחו של כל 
מאהבה המהפכת את הזדונות לזכויות ולהתרומם 

למדרגת “צדיק גמור". 
ויש להוסיף, שעניין דומה מצינו גם אצל האשה 

המתקדשת:
מנת  על  וקידשה  אדם  ובא  נדר  שנדרה  אשה 
והתירה  חכם  אצל  “הלכה   – נדרים  עליה  שאין 
הנדר  את  “עוקר  שהחכם  משום  מקודשת", 
נדרים  עליה  היו  לא  כי  נמצא  ולמפרע  מעיקרו", 

בעת הקידושין.
כך גם הדבר בקידושין שבין הקדוש ברוך הוא 
העוקרת את  צורך בתשובה מאהבה  יש  וישראל, 

הזדונות מיסודם ומהפכת אותם לזכויות.
האדם  יוצא  שבאהבה  בחסידות  מבואר 
ועד  האהוב,  לדבר  ונמשך  מתקרב  ממציאותו, 
שמציאותו היא מציאות הדבר האהוב, מה שאין כן 

ביראה נותר הירא במציאותו.
מכך מובן, שעבודה הנעשית מתוך אהבה הינה 
יותר מעבודה הנעשית מתוך יראה,  נעלית הרבה 
את  העובד  זונח  מאהבה  בעבודה  דווקא  שכן 
מציאותו ותפיסותיו ומתמסר כליל לקיום התורה 

והמצוות. 
כדי לקבל סיוע באהבת ה' עד כדי מדריגת "בכל 
מאודך",  יש לנהוג ב'אהבת ישראל' ללא גבול, וכן 

נתינת צדקה צריכה להיות ללא חשבונות כלל.

סיכום
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משיח וגאולה

הבא ביכורים ותבע 
את הגאולה!

בכוחו של יהודי לבטל את הגלות
השלימות ד"תבוא אל הארץ" )וקיום מצות ביכורים בפשטות( תהיה בגאולה האמיתית והשלימה כפי 

שהיה “כימי צאתך מארץ מצרים", כמדובר בפרשת ביכורים.
כיון שזהו עניין הכי עיקרי שהזמן גרמא – כי על־פי כל הסימנים היתה הגאולה צריכה לבוא כבר לפני 
זמן רב – מובן שה"וענית ואמרת לפני ה' אלקיך", ובפרט בחודש אלול כאשר “רשאין כל מי שרוצה להקביל 
פניו והוא מקבל את כולם בספר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם" – צריכה להיות בקשה מיוחדת 

“עד מתי"?!... שתבוא כבר הגאולה בפועל ממש!
]. .[ במילא, על־ידי “וענית ואמרת" של בני־ישראל יש בכוחו לבטל את ההעלם וירידה לפי שעה של 

הגלות, ולהכניס ולגלות בזה את האל"ף – אלופו של עולם – הגאולה האמיתית והשלימה.
ויהי רצון, שעל־ידי ה"וענית ואמרת" של יהודי, שמבקש וצועק להקב"ה: אנא רחם והוצא כבר את בני־

ישראל מהגלות, והבא כבר את הגאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו – 
ויהי רצון מהשם שזה יפעל את פעולתו, ויביא את הגאולה תיכף ומיד ממש, וכל בני־ישראל הולכים – 

“תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה גו'",
“וענית ואמרת" – שיהיה תיכף ומיד ממש.

)משיחת שבת פרשת כי־תבוא ה'תנש"א, התוועדויות תנש"א כרך ד' עמ' 287-289, בלתי מוגה(

אילו היתה עבודתו כדבעי היה משיח צדקנו כבר בא!
בעמדנו בשבת־קודש ח"י אלול, יום־הולדת את שני המאורות הגדולים – צריכים לקבל החלטות טובות 
להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הפעולות הקשורות עם מילוי השליחות של רבותינו נשיאינו – אשר 
“גילה סודו אל עבדיו הנביאים", ולאחר מכן – “חכם עדיף מנביא", חכמי ונשיאי ישראל, עד לכ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא דורנו, ובפשטות – להוסיף בכל הפעולות דהפצת התורה והיהדות, עד להפצת המעיינות, וכל 

זה – גם במקום ה"חוצה", תחתון שאין למטה ממנו.
]. .[ ובוודאי שההתעסקות עם הזולת צריכה להיות בסבר פנים יפות, ובפרט – בחודש אלול, כאשר המלך 
נמצא בשדה, ומקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, כלומר: הקב"ה אמנם יודע 

שהוא נמצא ב"שדה" ובלבושי שדה,
צריך  שבתמימים"  ו"תמים  “תמים"  ש"חסיד",  מה  ועושה  זופיצע",  “זיידענע  שלובש  למרות  שהרי   -
לעשות, מכל מקום, לפי ערך המעמד ומצב שדורשים ממנו, נמצא הוא ב"שדה"! וראיה לדבר – שמשיח 
צדקנו עדיין לא בא, ואילו היתה הנהגתו כדבעי ליה למיעבד, היה זוכה להיות אותו “צדיק אחד" שעל־ידי 
עבודתו בא משיח צדקנו, כד"איתא בתיקונים שאפילו אם היה צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו היה 
בא משיח"! בנוגע לאחרים – יכול לעשות חשבונות כו', אבל בנוגע לעצמו, הרי ידע בנפשיה שמשיח הפרטי 

שבנפשו עדיין לא בא!...
ואף־על־פי־כן, יוצא הקב"ה ל"שדה" ומקבל את פניו בסבר פנים יפות, ומראה לו פנים שוחקות, ולכן 

פשיטא שהנהגתו ביחס אל הזולת צריכה להיות באופן כזה.

)משיחת שבת פרשת כי־תבוא, ח"י אלול ה'תשד"מ, התוועדויות תשמ"ד כרך ד, עמודים 2552-2551 – בלתי מוגה(
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סידורו של רבינו הזקן
הדיון בסוגיית מועד ההדפסה הראשון של סידור של רבינו הזקן • 
גודל הדיוק בעריכת הסידור • ויריעה נרחבת על ההלכות המשולבות 
בסידור • כשהרבי ציין: “הרב זווין נהנה מהעבודה!" • בבואנו מח"י 

אלול, דברים אחדים על סידורו המפורסם של אדמו"ר הזקן

עם חיבוריו הגדולים והמאירים של כ"ק אדמו"ר 
הזקן נ"ע נמנה, כידוע, גם הסידור שחיבר ובו בירר 
פי  על  נפש  לכל  השווה  התפלה  נוסח  את  וליבן 

נוסח האר"י ז"ל.
מלבד נוסח התפלה עצמו שנדפס ברבות השנים 
תורה  “סידור  שבהם:  והנפוצים  שונים,  בשמות 
אור" ו"סידור תהלת ה'", נדפסו גם מספר חיבורים 
המבארים את המקורות ששימשו את אדמו"ר הזקן 
בעריכת הסידור, דנים בחידושים אשר בו ובדרכי 
רבותינו  מדברי  מביאים  ואף  והדפסתו,  עריכתו 

נשיאינו אודותיו.
בין חיבורים אלה ניתן למנות את ‘שער הכולל' 
של  סב־סבו  לאוואוט,  דוד  אברהם  רבי  להגאון 
הרבי, ה'הגדה של פסח' עם ליקוטי טעמים ומנהגים 
שערך הרבי, ‘סדר ברכת הנהנין' עם ‘שם הגדולים' 
להגרמש"ז שניאורסון נכד הצ"צ, ובזמננו: ‘סידור 
רבינו הזקן' מהדורת הגרלוי"צ שי' ראסקין, ‘סידור 
‘היכל  שבהוצאת  ‘הסידור'  חזק,  שבהוצאת  הרב' 

מנחם' במונסי, ועוד.
הולדת  יום  אלול,  ח"י  הבהיר  יום  לרגל 
חלק  זו  ברשימה  נאסוף  והבעש"ט,  הזקן  אדמו"ר 
של  לסידורו  הרבי  של  הרבות  מהתייחסויותיו 

אדמו"ר הזקן, שחלקם הובאו בספרים האמורים.

 שנת הדפסת 
הסידור לראשונה

במקומות שונים ניטשו ויכוחים על שנת הדפסת 
)דומה  הזקן  אדמו"ר  על־ידי  לראשונה  הסידור 
שי'  הגר"ב  של  במאמרו  נמצא  מקיף  שסיכום 
ל"ז(.  גליון  הבעש"ט"  ב"היכל  שנדפס  אבערלנדר 

ב"סידור  )לוקטו  בנידון  הרבי  דברי  יבואו  להלן 
הרב" עמודים: 9; 481; 483(.

בשנת תש"ו נדפס על ידי הוצאת קה"ת, שבראשה 
עמד אז הרבי, הקונטרס “תורת החסידות" שכתב 
מהות  את  המבאר  נ"ע,  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
מהותה  התפלה,  והכרח  החסידות  תורת  חכמת 

ותוכן פעולתה.
בסיום ה'פתח דבר', שנכתב ונחתם על־ידי הרבי, 

מופיע המשפט הבא:
על פי הצעת כ"ק אדמו"ר שליט"א, הוספתי בזה . 
. בתור מילואים . . ידיעות על־דבר השתלשלות תורת 

חסידות חב"ד.
מפורטת  רשימה  נדפסה  הקונטרס  בסוף  ואכן, 
תורת  קבלת  “שלשלת  הכותרת  תחת  ומאלפת 
תנש"א(  בהוצאת   25-32 )עמודים  החסידות" 
כינוייהם,  הוריהם,  הנשיאים,  שמות  את  הכוללת 
ילדיהם,  שמות  והסתלקותם,  הולדתם  תאריכי 

ספריהם, מכתביהם, ועוד.
 )3 הערה   25 )עמוד  הרשימה  בתחילת  בהערה 

כותב הרבי:
גם־כן  ציינתי  זו   .  . ברשימה  שהכנסתי  בספרים 
מקום וזמן הדפסת הוצאה היותר קדומה של הספר...

ה'צריך עיון' של הרבי
 26 )עמוד  מופיע  הזקן  אדמו"ר  של  ספריו  בין 

והערה 9(:
סידור )שקלאוו, תקס"ג(.

)להלן  הגיליון  בשולי  הרבי  הערת  באה  כך  על 
תחולק לקטעים ויפוענחו ראשי־התיבות(:

הכולל  לשער  בהקדמתו  לאוואט  הרב  כן־כתבו 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי



11

והבית־רבי חלק־א' עמוד 168.
המאמר  בא  להסידור  הקדמה  בתור  כי  וצריך־עיון. 
בא  תקס"ו  שקלאוו  הוצאת  ובתניא  יעקב.  קל  הקל 
אגרת־התשובה.  אחר  חתימה  בתור  גופא  זה  מאמר 
בסידור זה  מאמר  הדפיסו  שבתחילה  לומר   ודוחק 
]ו[אחר־כך בא גם־כן, בחיי רבנו הזקן ואם־כן בודאי על־

פי ציוויו, בחתימת התניא. ואחר־כך שוב השמיטוהו מן 
התניא.

התניא.  בחתימת  נדפס  שבתחילה  לומר,  ומסתבר 
אחר־כך כשנדפס הסידור, וכיוון שמאמר זה מדבר על־

דבר קריאת־שמע ותפלה, ציוה אדמו"ר־הזקן להדפיסו 
שם בתור הקדמה. ובמילא השמיטוהו מהוצאות התניא 

שאחר זמן זה.
אלא שאח"כ ]אולי נפלה טעות הדפוס וצ"ל: שא"כ, 
או  אלו,  משתי  אחת  הרי  ראסקין[  הגרלוי"צ  הערת 
אחר שנת תקס"ו או שסידור הראשון  שהסידור נדפס 

לא היתה בו הקדמה זו )וזה דוחק קצת(.

 “נדפס לראשונה 
בשקלאוו תקס"ג"

שי'  טוביה  ר'  הגה"ח  חותני  כתב  תשכ"ה  בשנת 
בלוי סקירה מקיפה על “סידור התפילה של אדמו"ר 
)אלול   26 גיליון  חב"ד"  ב"בטאון  שנדפסה  הזקן" 

תשכ"ה(.
בתוך הסקירה הועתק תוכן הערת הרבי האמורה, 
הדפסת  שנת  את  לאחֵר  נוטה  שהרבי  נראה  ממנה 
אולם כאשר  לראשונה לאחַר שנת תקס"ג,  הסידור 
הייתה הסקירה למראה עיני הרבי עובר להדפסתה, 
נותר  שבמאמר  כך  זה,  קטע  הרבי  מחק  אז,  כנהוג 
של  הראשונה  מהדורתו  הדפסת  שנת  המשפט:  רק 

סידור זה מקובלת כשנת תקס"ג.
מהנכתב  בו  חזר  שהרבי  זו,  מהגהה  שהבינו  היו 
בהערה זו ודעתו כ"משנה בתרא" היא שאכן, הסידור 
נדפס בשנת תקס"ג, והביאו סימוכין לכך מהעובדה 

הבאה.
בשנת  האמורה,  הסקירה  הדפסת  לאחר  שנתיים 
כ"ק  מאת  תש"ד"  השיחות  “ספר  נדפס  תשכ"ז, 
הופיעה   16 בעמוד  ושם  נ"ע,  מוהריי"צ  אדמו"ר 
הערה נוספת של הרבי בנידון )תצלום כתב־יד־קודש 

פורסם ברשימתנו בגיליון תרא עמוד 10(:
סידור אדמו"ר־הזקן נדפס לראשונה שקלאוו תקס"ג, 
אבל כנראה עוד לפני זה היו רשימות משנוי הנוסחא, 
כי בשנת תקנ"ח כבר ניתן רשיון מהממשלה להחסידים 

להתפלל בנוסח שלהם.

 “בתכלית הדיוק" 
גם בסדר הדברים

גם למיקום התפלות והסדר שלהן בסידור אדמו"ר 
הזקן התייחס הרבי.

ידוע גודל הדיוק בסדר של אדמו"ר הזקן בכל עניניו, 
“סדר תפלות מכל  ובפרט ב"סדר תפלה" שתוכנו הוא 
השנה" – מובן, שהסדר בזה הוא בתכלית הדיוק. הדיוק 
לסדר  זאת  משווים  כאשר  יותר  עוד  מודגש  בסדר 
שבסידור האריז"ל, שהרי סידורו של אדמו"ר הזקן הוא 
“על פי נוסח האריז"ל" – שבסידורי האריז"ל )שראיתי( 
הסיום )אינו ב"ספירת העומר", אלא( עם )הכוונות של( 

שמיני־עצרת ושמחת־תורה.
הציטוט דלעיל הינו תרגום חפשי של פתיח לשיחה 
עיונית )ליקוטי שיחות חלק כ"ב, שיחה א' לפרשת 
בה  אדה"ז',  'סידור  על  הרבי  שערך  סיום   - אמור( 
שאדמו"ר  לכך  הסיבה  את  בהרחבה  הרבי  מבאר 
הזקן הציב את ספירת העומר בסוף הסידור דווקא.

הטעם בפשטות הוא – אומר הרבי – משום שסידור 
בשונה  נפש,  לכל  שווה  כידוע,  הינו,  הזקן  אדמו"ר 
ולכן  סגולה,  יחידי  עבור  שנכתב  האריז"ל  מסידור 
הוא מסודר לפי התדיר יותר ולפי סדר חדשי השנה.

אדמו"ר  שסידור  כיוון   – הרבי  ממשיך   – אולם 
הזקן נכתב בהתאם לדעות הפוסקים בנגלה ובהתאם 
מסתבר  האריז"ל  כוונות  פי  על  המכוון  לנוסח 
שההסבר לדבר קשור בכך שספירת העומר מהווה 
פי  על  הן  כולו,  התפלה  סידור  של  והחותם  הסיום 

נגלה והן על פי סוד.
להבנת הביאור עצמו יש לעיין בשיחה האמורה.

מיקום ההלכות בסידור 
אדמו"ר הזקן

התייחסות נוספת של הרבי לסדר ומיקום הדברים 
בסידור אדמו"ר הזקן עוסקת במיקומם של “הלכות 

נטילת ידים לסעודה" ו"סדר ברכת הנהנין".
חשובה  המיקום  שאלת  כמה  להיווכח  מפליא 
 – הנובעת  ובדייקנות  בהרחבה  דיון  כדי  עד  לרבי, 
כפי הנראה – מהכלל ש"סדר בתורה אף הוא תורה". 
בדיון זה משתמש הרבי ביותר ממניין )!( סידורים 
)לקוטי  הזקן  אדמו"ר  נוסח  את  לברר  כדי  שונים 

שיחות חלק כ"ד עמוד 69 הערה 18(:
נטילת־ידים  הלכות  נשתנו  למה  וצריך־עיון־גדול 
לאחרי  בהסידור  שבאו   – ודברכת־הנהנין  לסעודה 
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כשאר  לפניהם  ולא  וכו'(  )ותקון־חצות  ברכת־המזון 
ההלכות שבסידור.

בכל סידורי תורה אור שראיתי )כולל ההוצאה דשנת 
תרנ"ב “שערי תפלה"( הוא כנזכר־לעיל,

אבל בסידור עם דא"ח בהוצאה הראשונה שהוצאה־
לאור על־ידי אדמו"ר האמצעי )וכן בשלאחרי'( באו דיני 
ברכת־ וסדר  ברכת־המזון,  לפני  לסעודה  נטילת־ידים 

הנהנין – לאחרי ברכת־המזון ]וכן־הוא גם בסידור אור 
המאיר )ווילנא תרנ"ה(. ועוד[.

תרכ"ה(,  )טשערנאוויץ  השנה  לכל  תפלות  בסדר 
המאורות  ושני  תר"ל(  )ווילנא  לארץ  המאיר  וסידור 
שניהם לפני ברכת המזון. בסידור  )ווילנא תרנ"ו( באו 
)גם  ההלכות  כל  באו  תרס"ו(  )ווילנא  תודה  שלמי 
 – הסידור  בתחלת  ברכת־הנהנין(  וסדר  דנטילת־ידים 
על־ נהגו המוציאים־לאור  אלו  נראה שבסידורים  אבל 

דעת עצמם בכל כיוצא־בזה.
וסידור  שבתי  )דר'  האריז"ל  בסידור  אשר  ולהעיר 
קול יעקב( כוונת הנטילה הן לפני ברכת־המזון וכוונת 
ברכת הנהנין – לאחרי ברכת־המזון )אלא שבסידור קול 
יעקב בא בין ברכת־המזון לכוונת ברכת־הנהנין “כוונת 

הלימוד"(.

“מקום הדינים הוא בשולחן־
ערוך ולא בסידור"

הזקן  אדמו"ר  כתב  שבסידור  פסח"  של  ב"הגדה 
אפיקומן.  אחר  ישתה  שלא  ויזהר  “צפון":  בפיסקא 
להגדה  הרבי  שחיבר  ומנהגים"  טעמים  ב"לקוטי 
הזהיר  מדוע  א.  השאר(:  )בין  כך  על  הרבי  מקשה 
אחר  אכילה  הרי  השתיה,  על  רק  הזקן  אדמו"ר 
אפיקומן חמורה יותר? ב. מדוע לשון אדמו"ר הזקן 

היא “ויזהר שלא ישתה" ולא “ואין לשתות"?
הרבי מבאר:

פירוש ויזהר שלא ישתה, היינו על־ידי שישתדל שלא 
איסור  דין  להשמיענו  בא  לא   .  . מובן  ובזה  צמא.  יהי' 
הוא  הדינים  מקום  כי  האפיקומן,  אחר  אכילה־ושתיה 
קא־ הסדר  הנהגות  ורק  בסידור.  ולא  בשולחן־ערוך 

משמע־לן, שישתה, באופן שלא יצמא אחר־כך...
ולא  בשולחן־ערוך  הוא  הדינים  “מקום  המשפט 
בסידור" שכתב הרבי עורר את תמיהתו של הגאון 
החסיד ר' יצחק דובוב ע"ה ששטח אותה בפני הרבי: 
הרי בסידור אדמו"ר הזקן נכתבו גם דינים והלכות?

 “בההלכות שבסידור 
שני סוגים ישנם"

במכתב־קדשו מט"ז אייר תש"ח מתרץ הרבי את 
האמור  במשפט  קדשו  כוונת  את  ומבאר  התמיהה 
אנו  מכאן  שדמ(,  עמוד  ב'  חלק  קודש,  )אגרות 
מתוודעים על הבחנה בין שני סוגי הלכות שנכתבו 

בסידור אדמו"ר הזקן:
וטעמים  מנהגים  לקוטי  עם  בהגדה  במה־שכתבתי 
ולא  בשולחן־ערוך  הוא  הדינים  שמקום   –  35 עמוד 
אדמו"ר־הזקן  כתב  דינים  שכמה  ומקשה   – בסידור 

בסידורו:
קא־ הסדר  הנהגות  “ורק  שם  סיימתי  הרי  הנה 
ישנם:  סוגים  כי בההלכות שבסידור שני   - משמע־לן" 
להכניסם  אדמו"ר־הזקן  שחיבר  שלמים  קונטרסים  א( 
בסידור כחטיבה בפני עצמה. והם פסקי־דינים בקיצור 
נמרץ בענינים הרגילים ושווים לכל נפש וצריכים־להיות 
מצויים גם תחת־יד זה שאין השולחן־ערוך באותה שעה 
בשער־ )כמו־שכתב  סדר  בשם  ונקראים  שולחנו.  על 
שגם  ויש־לומר  הלכות.  או  ד(,  סעיף  א  פרק  הכולל 
הלכות ברכות כהנים בכלל זה. ב( הנהגות )ולא דינים( 
בודדות השייכות לאמירת תפלה או ברכה פרטית )עיין 
בשער־הכולל שכל הלכות קריאת־שמע צריכים־להיות 

נדפסים בריש הסידור ביחד(.
והנה בהגדה לא כתב אדמו"ר־הזקן קונטרס, כי־אם 
מעשה.  בשעת  לדעת  הנחוצות  הנהגות  בסידור  הביא 

ועל־זה מיוסד מה שכתבתי בלקוטי.

“הנאה להם והנאה לעולם"
שח הגה"ח ר' מנחם מענדל שי' גרונר:

דא"ח"  עם  ה"סידור  לאור  יצא  תשכ"ה  בשנת 
הרה"ח  אבי,  עסק  שבעריכתה  חדשה,  בהוצאה 
ערך רשימת  ובין השאר  גרונר,  שי'  לייב  יהודה  ר' 

ציונים והערות לסידור אדמו"ר הזקן.
ע"ה  זוין  רש"י  הגה"ח  כתב  הספר  פרסום  לאחר 
לרבי כי נהנה מאוד מההוצאה החדשה של הסידור.

זוין  “]הרב[  גרונר באמרו:  לרב  זאת  סיפר  הרבי 
נהנה  זוין  הרב   =[ ארבעט"  דיין  פון  הנאה  האט 

מעבודתך[...
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פרשת תבוא
הסכת ושמע ישראל, היום הזה 

נהיית לעם )כז,ט(
שופר,  תקיעת  למצוות  רומז   – ושמע"  “הסכת 
– תקיעות דמיושב,  “הסכת"  קול שופר".  “לשמוע 

“ושמע" – תקיעות דמעומד.
ובכל  תתק"א,  עולה  ושמע"  “הסכת  )וסימנך: 
שיעור  )שכן  טרומיטין  תת"ק  יש  קולות  המאה 
כל קול הוא תשע טרומיטין(, והתקיעה האחרונה 
דתקיעות דמיושב היא גדולה, אם־כן צריכים לחשב 

טרומיט נוסף – סך הכול תתק"א(.
“זה  כמאמר  ראש־השנה,  על  קאי   – “היום הזה" 

היום תחילת מעשיך".
“נהיית לעם" – ככתוב )ניצבים כט( “אתם ניצבים 
לו לעם", שכידוע  היום  היום... למען הקים אותך 

קאי על ראש־השנה.

)לקוטי לוי יצחק לזוהר חלק ב, עמ' שפח(

ובאו עליך כל הברכות האלה 
והשיגוך )כח,ב(

היינו המשכת   – האלה"  “ובאו עליך כל הברכות 
הברכה   – “והשיגוך"  האצילות.  בעולם  הברכה 

נמשכת ויורדת עד לעולם הזה.
לכן אנו מבקשים בכל יום ‘רפאנו', ‘ברך עלינו', 
נפסק  כבר  אדם  כל  של  שדינו  אף  בזה,  וכיוצא 
הרפואה  נמשכות  בראש־השנה  כי  בראש־השנה, 
והברכה בעולם האצילות, ואדם נידון בכל יום )לפי 
מעשיו של אותו יום( אם ראוי הוא שירד חסד זה 

אליו בעולם הזה.

)אור התורה דברים עמ' תתרפט(

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 
נקרא עליך )כח,י(

רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין 
שבראש )מנחות לה(

“אליעזר הגדול" בגימטרייה שס"ו )366(, כמניין 
“שם הוי'".

)לקוטי לוי יצחק לזוהר חלק א, עמ' סח(

פרשת התוכחה
לא  אחת  פעם  בעל־קורא.  היה  הזקן  אדמו"ר 
בנו,  ושמע  תבוא,  פרשת  בשבת  בביתו  הרבי  היה 
אדמו"ר האמצעי )שהיה אז לפני הבר־מצווה(, את 
קריאת התורה מפי אחר. שמיעת הקללות שבפרשת 
התוכחה גרמה לנער עגמת־נפש וכאב־לב עד שהיה 

ספק אם יוכל לצום ביום־הכיפורים.
שאלו את בנו של הרבי – הרי בכל שנה קוראים 
פרשה זו, ומה נשתנה השנה? ענה הנער: כשאבא 

קורא, לא שומעים קללות.

)היום יום יז באלול(

פרשת התוכחה
הקליפה,  כנגד  מכוונות  זו  שבפרשה  הקללות 
ככתוב )ניצבים ל( “ונתן ה' אלוקיך את כל האלות 
מקללם  הכתוב  שונאיך".  ועל  אויביך  על  האלה 
לעתיד  שיתקיים  דבר  לגמרי,  וייכרתו  שיאבדו 
לבוא, ככתוב )זכריה יג( “ואת רוח הטומאה אעביר 

מן הארץ".

)אור התורה דברים תתרצד(

פרשת התוכחה
 – מדוע נקבעה פרשת התוכחה בעלייה חשובה 

שישי?
אלא ידוע שלאמיתו של דבר אין כאן קללות אלא 
ברכות נעלות ביותר, שמצד גודל מעלתן מוכרחים 
להסתיר אותן במעטה של קללות. נאה ויאה אפוא 

‘לכבד' ברכות נעלות כאלה בעלייה חשובה.

)לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 235(

ממעייני החסידות
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חנוכת הבית של בניין 770

ידי כ"ק  על   770 של  הבית"  "חנוכת 
פתח  הריי"צ  מוהריי"צ. הרבי   אדמו"ר 
"על  ד"ה   מאמר  באמירת  האירוע  את 
ואחרי  עומד",  העולם  דברים  שלושה 
במהלכה  בהתוועדות  המשיך  המאמר 

אמר כמה שיחות קודש.
)סה"מ ת"ש ע' 160. סה"ש קיץ ת"ש ע' 176(

 הרבי מציין יובל
לחנוכת בניין 770

לרגל היום בו מלאו יובל שנים לחנוכת "770" הגיה הרבי מאמר 
עומד",  העולם  דברים  שלושה  "על  המתחיל  דיבור  חסידות 
תשי"ד,  אייר  החודש  מברכים  קדושים  פרשת  בשבת  שנאמר 
מאמר זה הוא ביאור על מאמר דיבור המתחיל זה, שאמר כ"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ בעת חנוכת הבית בשנת ת"ש.
)נדפס בתורת מנחם – ספר המאמרים )מלוקט( ח"ג ע' קעט. התוועדויות תש"נ ח"ד ע' 272(

תש"נת"ש

עת לדעת

 כ"ק אדמו"ר הריי"צ
עוזב את אוטווצק

אטוואצק,  את  מוהריי"צ עזב  אדמו"ר  כ"ק 
שאליה הגיע ארבע שנים קודם לכן בעקבות 
אדמו"ר  כ"ק  השנייה.  עולם  מלחמת  פרוץ 
את  שעזב  בעת  מאד  בכה  מוהריי"צ 

אטוואצק.

בגלל המלחמה לא עלה בידו להגיע לריגה, 
ת"ש  טבת  ב'  יום  עד  בוורשה  נשאר  ולכן 
הצליח  נס  בדרך  ואז  חדשים(,  )שלושה 

לצאת לריגא.
)ימי חב"ד ע' 260( 

תרצ"ט

יום פטירת הרב מאיר שלמה ינובסקי

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי, אב"ד 
ניקולייב, אביה של הרבנית חנה, זקנו של כ"ק אדמו"ר.

ליב  ישראל  הרב  הרה"ג  של  בנו  היה  שלמה  מאיר  ר'  הרה"ג 
ינובסקי, ששימש כראש ישיבה במושבה  רומנובקה, והרבנית 
ביילא רבקה, בתו של הגאון החסיד הרב אברהם דוד לאוואט, 

רבה של ניקולייב. 

היה גאון גדול בנגלה ובחסידות, ולאחר הסתלקות זקנו הרה"ג 
של  רבה  הכולל",  "שער  בעל  לאוואט  דוד  אברהם  ר'  הרה"ח 

ניקולייב, נתמנה לממלא מקומו, על פי צוואתו.

כ"ק אדמו"ר סיפר אודות זקנו:

אחרי חתונתו, הי' זקני ע"ה – מן היושבים )"זיצערס"( אצל כ"ק 
אדמו"ר מהר"ש במשך חצי שנה או שנה )כך היה הסדר באותם 

ימים, מיד אחר החתונה היו נוסעים לרבי למשך תקופה(.

הרבי  היה אומר קדיש ביום זה.
)תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"ד ע' 438. ימי חב"ד ע' 261(

כ"ג 
אלול

כ"א 
אלול

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

תרצ"ג

תמונות הרה"ג 
הרה"ח ר' מאיר 
 שלמה ינובסקי,
אב"ד ניקולייב
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תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ‘בית חיינו'

»

שבת קודש פרשת תבוא, כ"א אלול
בשבת ב-770 היה קהל רב. התלמידים חזרו, הראשונים 
מבין אורחי תשרי כבר באו בשטו"מ, ואווירת המועדים 

השתלטה.
בהתוועדות פתח הרבי  בכך שהתחלת כל הפרשה "והיה 
והנושא  בגאולה השלימה,  אל הארץ" קשורה  כי תבוא 
פרט  כל  כיצד  האריך  הרבי  הביכורים.  עניין  הוא  הבא 
אפילו  יהודי,  כל  בעיני  נחשב  להיות  צריך  ה'  בעבודת 
ועונה ואומר  ילד קטן, כאילו הוא עומד בבית־המקדש 

דבר תודה לפני הקב"ה בעצמו.
אחר־כך שרו "שובה ה' עד מתי" בהתלהבות גדולה והרבי 
ִהרבה לעודד את השירה באופן בלתי רגיל גם בשתי ידיו 
הקדושות ביחד. אחר כך הורה לחזן ר' משה טלישבסקי 
שלישית,  שיחה  והייתה  שיבנה'.  רצון...  'יהי  לשיר 
קצרה, בה דובר על אספקת צרכי החג לנזקקים )הרבי 
התבטא כי כך יוכל כל הנצרך לומר סליחות במנוחה...( 
'סעוון  זה  ובבית  זה  בזמן  מיד  'תבוא'  ואיחל שהגאולה 
סעוונטי'... לבסוף הזכיר על חלוקת המשקה והלוקחים 

לאירועים שונים עלו והכריזו.
אחרי אחרון הלוקחים אמר הרבי למזכיר הריל"ג לקרוא 
לבנו שנמצא בתוך שבעת ימי נישואיו, וכשעלה מזג לו 

הרבי 'לחיים' ונתן לו בקבוק משקה.
לאביו  ההקפות  ניגון  את  לנגן  בעצמו  התחיל  הרבי 
המנוח  של  לבניו  קרא  השירה  ובאמצע  ז"ל,  הרלוי"צ 
הרה"ת ר' יוסף נימוטין ע"ה ונתן גם להם בקבוק משקה 
פאר  טיילן  "פאנאנדער  ואמר:   – לכוסם  שמזג  אחרי   –
עליית  עבור  )מה'לחיים'(  לחלק   =[ הנשמה"  עליית 

הנשמה[.
מוצאי שבת סליחות

סליחות  אמירת  התקיימה  בוקר  לפנות  אחת  בשעה 
הראשונה. למרות שבשנה זו התחילה אמירת הסליחות 

כשבוע לפני ראש השנה ורבים מהאורחים טרם הגיעו, 
היה המעמד ברוב עם, ונראו קבוצות־קבוצות של אנשים 

שבאו משכונות אחרות בעיר.
עם סיום הסליחות החל מעמד קבלת הפ"נים הנהוג מדי 
שנה. אלפים עברו ליד פתח חדרו של הרבי, הגישו את 

הפ"נ לידיו הק' וזכו בברכת: "כתיבה וחתימה טובה".
יום ראשון, כ"ב אלול

חלוקת השטרות לצדקה נמשכה מספר שעות ותפילות 
זו. בתפילת ערבית אמר  מנחה וערבית נערכו בזו אחר 
ר'  הרה"ג  הסבא  של  היארצייט  יום  לרגל  'קדיש'  הרבי 

מאיר שלמה ינובסקי זצ"ל.
שטרות  חלוקת  שוב  התקיימה  ערבית  תפילות  אחרי 

לצדקה.
יום שני, כ"ג אלול

לאמירת  הרבי  נכנס  וחצי  שמונה  השעה  בסביבות 
התקיימה  סליחות  אחרי  הקהל  ולהפתעת  הסליחות 
החלוקה  מתקיימת  בו  )במקום  לצדקה  שטרות  חלוקת 

בתוך ביהכנ"ס(.
בתפילות היום אמר הרבי 'קדיש'.

כלליים'  ה'מכתבים  בסדרת  השני  המכתב  הופיע  היום 
התאריך:  את  נושא  המכתב  החדשה,  השנה  לקראת 
'מוצאי ש"ק פ' תבוא אל הארץ, כ"א אלול, שבת סליחות, 

ה'תנש"א'.
הייתה  ערבית  תפילת  אחרי  ובשובו,  לאוהל  נסע  הרבי 

שיחת קודש.
הפעם היה הסגנון מיוחד במינו, ואין ספק שכל הציבור 
בעקבות  מיוחד  במצב  אחרת  או  זו  במידה  שרוי  כאן 

שיחת ההתעוררות.
אמרו  בו  דסליחות,  ג'  יום,  של  עניינו  על  דובר  תחילה 
רבותינו הק' מאמרי חסידות ברבים והרבי הורה ללמוד 
במשך היום לפחות אחד מהם. בהמשך, הורחב הדיבור 
על המיוחד בשנה זו כאשר 'נצבים וילך' נפרדות )בהתאם 
לסימן "פת בג המלך"( ובכל זאת קשורות זו בזו, והרבי 
ביאר ולימד הוראה משיעור חומש היומי של יום שלישי. 
יום  של  היומי  חומש  משיעור  הוראה  הייתה  בהמשך, 
שלישי. בהמשך, הייתה הוראה מפתיעה לערוך הלילה 
"שטורעם'דיקע התוועדויות" בהן לפחות אחד הנוכחים 

יצא מהמגבלות ויבוא לבחינת 'עד דלא ידע' – והרבי 
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כ"ד 
אלול

כ"ה 
אלול

כ"ו 
אלול

ההכרזה על 'מבצע נש"ק'

כ"ק אדמו"ר הכריז על "מבצע נרות שבת קודש".  
נרות  תדליק  ישראל  בת  שכל  כך  על  עורר  הרבי 
לגיל  שהגיעו  קטנות  ילדות  אפילו  קודש.  שבת 
חינוך ידליקו בברכה. הרבי קישר זאת לכך שאנו 
מתקרבים לגאולה עליה נאמר "והי' הוי' לך לאור 

עולם", לכן יש להוסיף בפעולות של אור.
 

)שיחות קודש תשל"ד ח"ב ע' 441(

יום ה'ברית' של רבינו הזקן

אברהם  של  הזקן בבריתו  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
אבינו ע"ה.

הבעל שם טוב ציווה לערוך סעודה ואמר תורה על 
הפסוק: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו".

הברית  – השבת שלאחר  נצבים  ביום השבת פרשת 
מילה – אמר הבעש"ט תורה על הפסוק "שוש אשיש 
בהוי'" והי' בשמחה גדולה, ואיש לא ידע טעם הדבר.

 
)סה"ש תש"ג ע' 163(

 סיום כתיבת ספר התורה
השלישי של ילדי ישראל

השלישי  התורה  ספר  כתיבת  הסתיימה 
של ילדי ישראל, והתקיימה חגיגת סיום 
והכנסת ספר התורה בבית הכנסת ובית 
העתיקה  בעיר  צדק"  "צמח  המדרש 

בירושלים, וברחבת הכותל המערבי.
)אלבום אות בספר תורה ע' 347(

 

 אחרוני הספרים חוזרים
להיכל כ"ק אדמו"ר הריי"צ

ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב, ג' דסליחות - גמר ה"דידן 
שבספריית  נשיאינו  רבותינו  וכתבי  לספרי  בקשר  נצח" 
והוחזרו  האחרונים  הספרים  הגיעו  ליובאוויטש.  ביום 
ובקשר  נ"ע.  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  הק'  להיכלו 
לזה הורה הרבי שיפתחו את היכלו הק' על מנת שיוכלו 

להתפלל שם בימי ראש השנה.  
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס(

קה"תתשל"ד

תשנ"התש"נ

קופסת גפרורים 
שהעניק הרבי למרת 

אסתר שטרנברג, 
מראשי המתעסקות 

במבצע, בי"א ניסן 
תשל"ה בחתימת 

שמו הקדוש )מתוך 
3000 חפיסות 

גפרורים שהורה 
הרבי להדפיס באותו 

יום(
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התבטא "אם כי מובן שאין לצאת לגמרי שהרי בכל זאת 
בליובאוויטש  כי  הסיפור  גם  הוזכר  היום".  פורים  לא 

הלכו החסידים לסליחות כשהם 'מתנדנדים'.
כמובן שבעקבות שיחה זו היו רבים שהלילה הדירו שינה 
באחד  או  ב-770  התוועדות'  ב'שטורעם'דיקע  מעיניהם 

מבתי הכנסת הסמוכים.
יום שלישי, כ"ד אלול

בשעה חמש אחר הצהריים, הייתה שיחת הק' השנתית 
למעלה  החדשה.  השנה  לקראת  ישראל  ובנות  לנשי 
משעה נמשכו דברות הק' והרבי פירט והרחיב כל עניין 
ברמה המובנת לכל ועם זאת בעמקות. עיקרי הנושאים: 
מהבריאה  משתקפת  שהיא  כפי  ה'  בגדלות  התבוננות 
)זריחת ושקיעת השמש וכו' וחינוך ילדי ישראל(. כן היו 
דברים על פרשת השבוע, לימוד הוראות מפרקי אבות 
ועוד נושאים רבים. בסיום השיחה נתן הרבי למארגנות 

ג'  אחת  לכל  לתת  דולרים  של  שטרות 
שטרות וטרם צאתו מבית הכנסת בירך 
"לשנה  יחיד:  בלשון  לברך  הנהוג  כפי 

טובה תכתבי ותחתמי".
יום רביעי, כ"ה אלול

מהרגיל  מאוחר  קצת  החלו  ה'סליחות' 
הרבי  אמר  היום  בתפילות  )ב-8:50(. 

קדיש.
בשובו  לאוהל.  הרבי  נסע  בצהריים 

'קדיש'(  הרבי  אמר  )בה  מנחה  התפללו 
ואחריה תפילת ערבית.

ומיד הכינו  בסוף התפילה פנה הרבי לעבר המיקרופון 
את הסטענדר לאמירת שיחה. קרוב לשעה נמשכה שיחת 
הק'. היא נפתחה בביאור מהותו של יום כ"ה אלול יום 

בריאת העולם ובהמשך כללה נושאים רבים.
המיועד  למקום  מהבימה  הרבי  ירד  השיחה  בסיום 

לחלוקת השטרות לצדקה ונתן לכאו"א דולר אחד.
יום חמישי, כ"ו אלול

הרבי נסע לאוהל.
היום כבר ניתן לקבוע בוודאות כי 'תשרי התחיל'. במשך 
כאשר  ובערב,  תבל  קצוי  האורחים מכל  זרמו  היום  כל 
הרבי חזר מהאוהל, היה ביהכנ"ס מלא מפה לפה. הפעם 
ערבית  תפילת  לאחר  שיחה  אמירת  על  מראש  נודע 

והסטנדר הנוסף, זה שכלפי העם, היה מוכן מראש.
כבר  כאשר  הזמן,  במעלת  הרבי  התחיל  השיחה  את 

ובשנת  השישית  בפעם  סליחות  לאמירת  מתכוננים 
'נפלאות אראנו'. אחר כך היה ביאור בפרשת השבוע – 
"כי המצווה הזאת... לא רחוקה היא ולא מעבר לים היא". 
ייחודם של  ביניהם:  כבדרך אגב היו עוד כמה עניינים, 
דווקא בהם  'הקצרים', שלפעמים  הזקן  מאמרי אדמו"ר 

קיים עומק מיוחד במינו.
הרבי גם הזכיר כי חסידים נוהגים היו להחשיב את היום 

בו הגיעו אל הרבי פעם ראשונה כיום ההולדת שלהם...
מאוד  הדבר  אליך  קרוב  "כי  בפסוק  היה  השיחה  סיום 
בפיך ובלבבך לעשותו", ואחר כך הייתה חלוקת שטרות 
לצדקה, שני שטרות לכל אחד. כאמור, היום כבר הגיעו 
אורחים רבים והחלוקה נמשכה, אפוא, כארבעים דקות. 
מסביב  העומדים  גדולה,  שמחה  על  הרבי  דברי  לאור 
שרו בהתלהבות והרבי עודד את השירה בעוז תוך כדי 

חלוקה.
בינתיים השתרך מחוץ לבית הכנסת תור 
ארוך של ממתינים למסור פ"נים. הפעם 
בשנה  פ"נים  הרבי  קיבל  בה  הראשונה 
זו הייתה, כזכור, במוצאי השבת לאחר 
שפורסם  וכפי  הראשונות  הסליחות 
מלכתחילה – הערב הוא הפעם השנייה.

במוצאי השבת מסרו רוב תושבי המקום 
נראו  היום  ואילו  האורחים,  וראשוני 

ה'פנים חדשות' שהגיעו במשך השבוע.
מספר דקות אחרי השיחה נפתחו הדלתות 
והרבי עמד בפתח חדרו וקיבל הפ"נים כשהוא מברך את 
כאו"א ב'כתיבה וחתימה טובה'. התור התקדם במהירות 
ובתוך פחות משעה עברו כולם. המעמד הסתיים בשעה 
נוסף,  יום  אירועי  אחת עשרה בערך. בכך תמו, בעצם, 
של סיום השנה והכנה לשנה החדשה. אמנם, רבים בכלל 
לא מיהרו לנוח. הרי הרבי אמר הערב כי "עבודת היום 
היא תשובה עילאה מתוך שמחה גדולה"... ובנוסף לכך, 
שמו  הראשונה(  בפעם  לא  אם  )גם  היום  שהגיעו  רבים 
בו  שהיום  לכך  אזכור  היה  הק'  שבשיחת  כך  על  דגש 

החסיד בא אל הרבי נחשב כיום בו נולד...
יום שישי כ"ז אלול

הסליחות ותפילת שחרית נערכו במועד הרגיל ובצהריים 
נסע הרבי לאוהל )זה היום השלישי ברציפות( ושב רק 
לעת הדלקת הנרות. אחרי כמה דקות יצא לתפילת מנחה 

בזאל הקטן.
לפני השבת הופיע ה'מכתב כללי' השני לראש השנה.

תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ‘בית חיינו' »
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת תבוא1

כ"א באלול – ‘שבת סליחות'
שחרית: מנהג הקוראים בתורה להגביה את קולם 

בפסוק ‘השקיפה' שבסיום ‘שני'2.
לעליית ‘שישי' עולה הבעל־קורא, ומעצמו – בלי 
קריאה בשמו – ומברך לפניה ולאחריה3. לאחר מכן 

מברכים אותו בשמו, כרגיל4.
באופן  )אך  קולם  את  להנמיך  הקוראים  מנהג 
וחוזרים  התוכחה,  בקריאת  ישמע(  שהציבור 
שבסיום  הברית"  דברי  ב"אלה  קולם  ומגביהים 

‘שישי'5.

‘כי  )ולא  שראיתי  החומשים  בכל  נקראת  “כך  כתב:  הרבי   )1
תבוא'(, ועד לדרושי רבותינו נשיאינו דפרשה זו בהתחלתם" 
611 בהערה למכתב כללי. ושם  יט, עמ'  )לקוטי־שיחות, כרך 
עמ' 244 בהערה 8: “כ"ה בטאו"ח סו"ס תכח. וברמב"ם ‘סדר 
תפילות' – ‘והיה כי תבוא' ואכ"מ". כ"ז מופיע גם להלן כרך כד 
עמ' 641. וזאת למודעי, שלא ניתן לומר שהכוונה כאן ברמב"ם 
כתב  כבר  זאת  כי  לשמה,  ולא  הפרשה  להתחלת  )רק(  היא 
בהל'  המופיעות  הפרשיות  בשמות  השינוי  על  כהסבר  הרבי 
תפילה ר"פ יג, מול ‘סדר תפלות' שבו כן מציין הרמב"ם את 
57 בשוה"ג  ה' עמ'  כרך  שם הפרשה – ראה בלקוטי־שיחות 

הראשון להערה 1(.
2( לוח כולל־חב"ד.

3( היום־יום ח"י אלול. ספר־המנהגים עמ' 31. לוח כולל־חב"ד. 
וראה שערי־אפרים שער ז סעיף כג, ‘אוצר מנהגי חב"ד' אלול־

תשרי, עמ' יט, וש"נ.
4( לפי המורגל בהרבה ממנייני אנ"ש לברך כל עולה לתורה 
בליובאוויטש  כמדומני  “כי  זה:  על  כתב  )הרבי  שבירך'  ב'מי 
לא נהגו כן" – אג"ק כרך ב עמ' שכז. ומכך משמע, ששלילת 
האמירה היתה לא רק כדי שלא לבטל מזמנו של הרבי. וראה 
 .)2 הערה  השבוע'  ב'לוח  תקי"ב,  גיליון  ב'התקשרות'  בזה 
אגב, בהמשך הדברים שם כתב הרבי: “נוסח... היותר מדוייק 
בדפוס  לפחות  שם,  וגם  תורה־אור",  בסידור  הוא  שראיתי, 
לתורה  שעלה  “בעבור  לתקן  יש  תשמ"ז,  ..ברוקלין  שלפניי, 

לכבוד...", כבמחזור־השלם. 
לעניין  ח,  ס"ק  במ"א  הובא  תכח,  סי'  ב"י  בהגהת  כנה"ג   )5

כפי  בבית־הכנסת,  התוועדות   – התפילה  אחרי 
ערב־ שבת־קודש  בכל  להתוועד  חסידים  שנהגו 

כהכנה   – במוצאי־שבת־קודש  ואף  סליחות6, 
לאמירת הסליחות.

‘כל  אומרים  ג־ד.  פרקים   – פרקי־אבות  מנחה. 
ישראל' לפני פרק א' ו'רבי חנניה' אחרי פרק ב'7.

יום ראשון
כ"ב באלול, א' דסליחות

מוצאי שבת־קודש
ימי הסליחות המעוררים לתשובה, הם מהזמנים 
ניגונו של אדמו"ר  הידועים שבהם היו מנגנים את 

הזקן, בעל ‘ארבע הבבות'8.
ובסמוך  אחר  מתחילים  הראשונות,  סליחות9 

משנה־תורה במיוחד. פר"ח שם ס"ק ז. אם כי בשער־הכוונות 
ובפע"ח הובא שהאר"י עלה וקרא את התוכחה בפיו ובקול רם 
כמנהג חכמי ספרד )ואולי ס"ל לרבותינו שהנהגה זו שלו אינה 
הוראה לרבים ולדורות, וע"ד לשון אדמו"ר האמצעי “כשאבא 
שו"ת  וראה  אלול(.  יז  היום־יום,  קללות",  נשמעות  אין  קורא, 
מנחת־אלעזר ח"א סי' סו ד"ה ובפרט - ס' ‘בין פסח לשבועות' 

פ"ד, סעיפים נא־נה, וש"נ.
6( ‘התוועדויות': תשי"א ח"ב עמ' 327, תשמ"ב ח"ד עמ' 2253, 

תשמ"ג ח"ד עמ' 2045 ועוד.
7( ראה סה"ש תש"נ כרך ד' עמ' 259 הע' 104 ובשולי הגיליון. 

וראה בזה באריכות בהתקשרות גיליון תתקצ"ו הע' 17.
ניגון  86-85 )ספר־הניגונים ח"א,  8( ספר־השיחות תש"א עמ' 

א(.
 – הש"ק  בבגדי  לסליחות  יצא  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק   )9
‘אוצר מנהגי חב"ד', אלול־תשרי, עמ' כג, וש"נ )וכן מובא מס' 

לקט־יושר(.
ובפרט  אנ"ש.  בין  נפוץ  וכן  בעמידה,  הסליחות  שצ"ל  י"א 
באמירת ‘אשמנו' )מדינא – שו"ע אדה"ז סי' תר"ז ס"ז. ועד"ז 
לכאורה גם באמירת “אשמנו מכל עם"; “סלח לנו" שאחרי י"ג 

מידות, וכיו"ב(. וכן י"ג מידות, שמע קולנו. 

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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לחצות הלילה10.
יש לפרסם בכל בתי הכנסת )ולא רק לחסידים(, 
 – )=תפילה(  הסליחות  אמירת  את  לקשר  שכדאי 
בכל אחד מימי הסליחות – עם תורה וצדקה: לפני 
אמירתן, ללמוד )הפעם – קודם חצות( את מאמר 
אדמו"ר הזקן ד"ה ‘לך ה' הצדקה' הנדפס בתחילת 
הסליחות, ולפחות תחילתו וסופו, וכן עניין בתורה 
מיד   – )הפעם  צדקה  ולתת  להלכה;  מסקנה  עם 
הסליחות  אמירת  את  לדחות  וניתן  חצות.  לאחר 
יקיימו את מצות הצדקה(, כדי  בזמן מועט, שבו 
והתפילה,  הלימוד  של  והשגה  בהבנה  שיפעל 
וההמשכה  הסליחות  בקשת  את  פועלים  ואז 

שלאחריה11.
השליח־ציבור מתעטף בטלית בלי ברכה12.

לומר  שיוכלו  כדי  בעשרה  ‘אשרי'  להתחיל  יש 
אחריו קדיש מיד, ואם השלימו לעשרה מיד אחרי 
אם  קדיש.  וחצי  פסוקים  כמה  יאמר  אשרי,  סיום 
היו עשרה באמירת הסליחות, אסור לצאת באופן 
שלא יישארו עשרה לקדיש. אך אם יצאו ונשארו 

אפילו שישה, יאמר הש"ץ קדיש תתקבל13.
“הנשמה לך" – הש"ץ מתחיל בקול רם14.

'במוצאי  שאומרים  )מפני   54 עמ'  ספר־המנהגים   )10
שתהא  וכדי  כג.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  וראה  מנוחה'(, 
יש לעשות זאת מייד אחר חצות  לסליחות שייכות לשבת, 

)שיחה דלהלן הע' 15, וראה בקטע הבא בפנים(.
קודש  משיחות  עו,  סי'  אלול',   – המועדים  ‘שערי  ע"פ   )11

תשל"ד ח"ב עמ' 435.
)ע"פ  בה  מתעטף  בחור,  הוא  אם  וגם  כולל־חב"ד.  לוח   )12
יז,א ותנא־דבי־אליהו  שערי הל' ומנהג ח"א עמ' רכו, מר"ה 
זוטא פכ"ג. וראה באריכות ב'הערות וביאורים – אהלי תורה' 

גיליון תתנ"א עמ' 50 ואילך, ובפרט בעמ' 62(.
סי"ד,  ונעתק במטה אפרים שם  ב,  ס"ק  )סי' תקפ"א  הט"ז 
במשנ"ב ס"ק ו ועוד( כתב ליטול טלית מחבירו בהשאלה כדי 
לצאת מספק ברכה )על בגד יום בלילה. והוא כמ"ש בשו"ע 
הציבור  לכבוד  ללבשה  טלית  ס"ח, שהשואל  יד  סי'  אדה"ז 
אינו חייב לברך. וצ"ב בשערי הל' ומנהג או"ח סי' נז שכתב 
יל"ע  מאידך  הברכה"(.  ע"ד  שאלה  בגדר  ש"נכנס  בכיו"ב 
בשו"ע אדה"ז סי' יח ס"ג שגם בליל יו"כ, שאז אין מתעטפים 
על  מברכים  למלאכים,  להידמות  אלא  ציצית  מצות  לשם 
הטלית מבעוד יום. וכן ברשימות היומן עמ' רי; שיחות קדש 
עמ'  ח"ג  מנחם  והיכל   ;)182 עמ'  תשנ"ט  )מהדורת  תשי"א 

רמה, שם ברור שעקרונית לבישה כיו"ב חייבת בברכה.
סי'  ואלף־המגן  מטה־אפרים  וכיו"ב,  הש"ץ  חזרת  כדין   )13

תקפ"א סעיף י"ז.
ממטה־אפרים  ומקורות'  טעמים  לקוט   - ‘סליחות   )14

תקפ"א סי"ח.

תמיד  הרבי  אמר  שמך'  רחום  ‘א־ל  באמירת 
– ת' בקמץ,  בריָתך"  אמיָתך, למען  כש"ץ: “למען 

וכן בכולם.
באמירת ‘עננו' מסיים הש"ץ בקול רם במקומות 

המופסקים בשתי נקודות, דלא כמנהג העולם15.
אומרים ‘קדיש תתקבל' אחר הסליחות, גם אם 

מתפללים שחרית מיד לאחריהן16.
באמירת סליחות בבית־המדרש של כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו, לאחר קדיש תתקבל, מסיימים בשירת 
“רחמנא דעני לעניי ענינא", והרבי היה מעודד את 

השירה כדרכו בקודש17.
מידות18,  י"ג  יאמר  לא  ביחיד,  סליחות  האומר 

גם לא בניגון ובטעמים19.

יום שני
כ"ג באלול, ב' דסליחות

בכלל  ועד  ראש־השנה  ערב  עד  ואילך  מהיום 
ידוע  הבוקר"20.  “באשמורת  הסליחות  אמירת   –
ועל־כל־ בבית21,  ברכות־השחר  לברך  מנהגנו 
פנים יש לברכן, ולפחות את ברכות־התורה, קודם 

הסליחות22.
לאחר  בטלית  מתעטף  הש"ץ  שלמעשה  מכיוון 
מיד  בה  מתפלל  אם  עליה  יברך  היום,  שהאיר 

לאחר מכן23.

15( ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' כח.
‘אוצר מנהגי  16( ‘סליחות – לקוט טעמים ומקורות'. וראה 

חב"ד' עמ' כט.
17( ‘אוצר מנהגי חב"ד' שם )ספר־הניגונים ח"ג, ניגון רמז(.

18( שו"ע הב"י סי' תקס"ה ס"ה.
זה  בעניין  האמור  )למרות  רסה  עמ'  ח"ג  מנחם'  ‘היכל   )19
בשו"ע שם. ראה כף־החיים סי' קלא ס"ק ג. גם בשו"ת מנחת־
אלעזר ח"ד סי' כב מסיק שלא לומר גם בניגון ובטעמים, וכן 

נהג  בפועל – ‘דרכי חיים ושלום' אות קצ(.
בלוח  ביחיד,  דבשמייא'  ‘מרן  ומסי',  ‘מחי  אמירת  לעניין 
מלהתפלל  מנוע  שיחיד  כיוון  שידלגם,  הביא  כולל־חב"ד 
יש  אך  ס"ה.  קא  סי'  רבינו  בשו"ע  כמבואר  ארמי  בלשון 
מקום להוכיח אחרת מלשון אדה"ז בסידורו, שהסתייג רק 
מאמירת ‘יקום פורקן' השני ביחיד, ראה ‘התקשרות' גיליון ס 

עמ' 20. הערות הת' ואנ"ש, צפת, גיליון ל עמ' 39.
הרבי  של  במניין  )למעשה,  ר"ה.  מנהגי  ספר־המנהגים,   )20

אמרו סליחות בשעה 07:00(.
21( אג"ק חי"ט עמ' שצ, וראה ספר־השיחות תש"ד עמ' 20.

22( לוח כולל־חב"ד, ע"פ שו"ע אדה"ז סי' מו ס"ח.
23( למרות מש"כ במטה־אפרים שם סעיף ט"ו לברך תמיד, 
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ומנהג משנים רבות,  נשיאינו הקדושים  הוראת 
אשר היורד לפני התיבה, ובפרט בימים הנוראים, 
כל  על  ובפרט  התפילות,  כל  על  תחילה  יעבור 
המילות  פירוש  הפחות  לכל  לדעת  הפיוטים, 
כפשוטו, וכמובן מאליו לדעת דיני התפילה בכלל, 
ודיני הש"ץ בפרט24. ואף אם עשה כך לפני שנה, 
יעשה כן גם בכל שנה כמה ימים קודם שיורד לפני 
התיבה בתור ש"ץ25. כמובן, על התוקע והמקריא 
כולל  כהלכתן,  התקיעות  דיני  את  היטב  ללמוד 

הטעויות והספקות השכיחות בהן26.

הרי לדעת אדה"ז הנ"ל הערה )?( אין לברך על עטיפה זו כלל, 
אא"כ היא מיועדת גם לתפילה שאח"כ.

לפיוטי הסליחות. ראה  גם  זו שייכת  24( לכאורה – הוראה 
גם   – ]כנראה  באג"ק ח"ז עמ' שנא, שרצוי שלא להתפלל  
כל השנה[ במניין שבו אומר הש"ץ פיוטים באמצע ברכות 
להתיר  יש  אולי  אשכנזיות(.  קהילות  בכמה  )כנהוג  ק"ש 
לש"ץ  בקשר  וראה  וכיו"ב.  כתוקע  לו  זקוקים  כשהציבור  
גיליון  ב'התקשרות'  אחר  דנוסח  בביהכ"נ  מאנ"ש המתפלל 

תקל"ד עמ'  14 ואילך, ובפרט בהערה 12.
25( אגרות־קודש חי"א עמ' שנג, תטז וש"נ. 

26( ראה ספר־המנהגים ס"ע 56.

יום שלישי
כ"ד באלול, ג' דסליחות

הוא  דסליחות  “ג'  דורנו:  נשיא  הרבי  מדברי 
מאמר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אמר  ולכן  מיוחד,  יום 

חסידות ביום זה"27.

יום רביעי
כ"ה באלול, ד' דסליחות

שחסידים  סיפר,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
בפרשת  באלול  כ"ה  ביום  לומדים  היו  הראשונים 
“יום  עד   – באלול  בכ"ו  אחד";  “יום  עד  בראשית 
שני" וכו'; בכך התכוונו להביא תוכן של ‘עבודה' 
)אתערותא  ברא…"  “בראשית  של  בעניינים  גם 

דלעילא(28.

27( ‘התוועדויות' תשמ"ב ח"ד עמ' 2254. וכן נהג כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו כמה פעמים. וראה לקוטי־שיחות חי"ד עמ' 347 

ואילך, וש"נ.
מהנכון שבמשך המעל"ע של יום זה ילמדו עכ"פ חלק מאחד 
מאמרים  ריבוי  ישנם  שהרי  כחפצו,  )איש  הללו  המאמרים 
והעיקר שכל  ג' דסליחות תנש"א.  ר"ד משיחת   – זה(  דיום 
 – וכיו"ב  טובה  הנהגה  לימוד,  של  עניין  עוד  יוסיף  אחד 

‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 373.
28( לקוטי־שיחות חט"ז עמ' 488.
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àéäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àBáú-ék äéäåE §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúðäéäå Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«§¨¨Æ

éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àBáú-ékEì ïúð E ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
:da záLéå dzLøéå äìçð תעּול ארי ויהי ©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«ֲִֵֵֵ

ותרתּה אחסנא ל יהב אלה יי ּדי ְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָָָָָָלארעא

ּבּה: áéøt-ìkותיתב | úéLàøî zç÷ìå ְֵֵַ§¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´
ýåýé øLà Eöøàî àéáz øLà äîãàä̈«£¨À̈£¤̧¨¦¯¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯

éäìà-ìà zëìäå àðhá zîNå Cì ïúð E ¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤§¨«©§¨Æ¤
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷näì EBîL ïkL ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−

:íLøLà äîãàä éøt-ìk | úéLàøî zç÷ìå ¨«§¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧
éäìà ýåýé øLà Eöøàî àéázzîNå Cì ïúð E ¨¦¯¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´

ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå àðhá©¤®¤§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL אּבא ּכל מריׁש ותּסב ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«ְִִֵֵַָָ

ל יהב אלה יי די מארע תעל ּדי ְְְְֱִִֵֵֵַַָָָָָָָָדארעא

אלה יי יּתרעי ּדי לאתרא ּותה בסּלא ְְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָָָָּותׁשוי

ּתּמן: ׁשכנּתּה âøLàלאׁשראה ïäkä-ìà úàáe ְְְְִֵַַָָָ¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬
íBiä ézãbä åéìà zøîàå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ

éäìà ýåýéìòaLð øLà õøàä-ìà éúàá-ék E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯
:eðì úúì eðéúáàì ýåýéøLà ïäkä-ìà úàáe §Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬

íBiä ézãbä åéìà zøîàå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ
éäìà ýåýéìòaLð øLà õøàä-ìà éúàá-ék E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯

eðì úúì eðéúáàì ýåýé: יהי ּדי ּכהנא לות ותיתי §Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«ְְְֲִֵֵֵַַָ

ח  לּה ותימר האּנּון קדם ּביֹומּיא דין יֹומא ּויתי ְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָ

לאבהתנא  יי קּיים ּדי  לארעא עּלית ארי אלה ְְְְֱֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָיי

לנא: ãBçépäåלמּתן Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå ְִַָָ§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½
éäìà ýåýé çaæî éðôì:Eàðhä ïäkä ç÷ìå ¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤

éäìà ýåýé çaæî éðôì Bçépäå Eãiî:E ויּסב ¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְִַ

ּדיי  מדּבחא קדם ויצנענּה מיד סּלא ְְְְְְֲֳִִֵַַַַַָָָָָָּכהנא

:אלהäéäìà ýåýé | éðôì zøîàå úéðòåE ֱָָ§¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà ãáà énøà£©¦ÆŸ¥´¨¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´

:áøå íeöò ìBãb éBâì íL-éäéå èòîúéðòå §¨®©«§¦¾̈§¬¨−¨¬¨¨«§¨¦̧¨
éäìà ýåýé | éðôì zøîàåãøiå éáà ãáà énøà E §¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´¨¦½©¥´¤

ìBãb éBâì íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈§¬¨−
áøå íeöò: לבן אלה יי קדם ותימר ותתיב ¨¬¨¨«ְְְֱֳֵֵַָָָָָָָ

למצרים  ּונחת אּבא ית לאֹובדא ּבעא ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָארּמאה

ּתּקיף  רב לעם תּמן והוה זער ּבעם ּתּמן ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָודר

åeðéìòוסּגי: eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå ְִַ©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−
:äL÷ äãáòeðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå £Ÿ̈¬¨¨«©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬

äL÷ äãáò eðéìò: ועּנינא מצרים לנא ואבאיׁשּו ¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«ְְְְְִִִַַַָָָָ

קׁשיא: ּפלחנא עלנא æýåýé-ìàויהבּו ÷òöpå ְְֲִַָָָָָָָ©¦§©¾¤§Ÿ̈−
àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©̄§

:eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà-ìà ÷òöpå ¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«©¦§©¾¤
àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©̄§

eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà: קדם וצּלינא ¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«ְֳֵַָָ

א  וגלי יי צלֹותנא יי וקּביל דאבהתנא להא ְְְְְֱֲִִֶַַָָָָָָָָָָ

ודּוחקנא: ולאּותנא עמלנא çeðàöBiåקדמֹוהי ְְְֲֳִֵַָָָָָָָ©«¦¥³
àøîáe äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−

:íéúôîáe úBúàáe ìãbíéøönî ýåýé eðàöBiå ¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦
úBúàáe ìãb àøîáe äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−

:íéúôîáe תּקיפא ּבידא מּמצרים יי ואּפקנא §«Ÿ§¦«ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

ּובאתין  רּבא ּובחזונא מרממא ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָּובדרעא

èeðì-ïziåּובמֹופתין: äfä íB÷nä-ìà eðàáéå ְְִ©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä õøàä-úàeðàáéå ¤¨¨´¤©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«©§¦¥−

õøà úàfä õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¤²¤
:Láãe áìç úáæ לנא ויהב הדין לאתרא ואיתנא ¨©¬¨−̈§¨«ְְְְִֵַַַָָָָָָ

ּודבׁש: חלב עבדא ארעא הדא ארעא éäzòåית ְְְְֲַַַָָָָָָָָ§©À̈
-øLà äîãàä éøt úéLàø-úà éúàáä äpä¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈£¤
éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúðE ¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:Eäpä äzòå §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§©À̈¦¥³
él äzúð-øLà äîãàä éøt úéLàø-úà éúàáä¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈£¤¨©¬¨¦−

éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýééðôì úéåçzLäå E §Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨¦§¥−
éäìà ýåýé:E אּבא ריׁש ית איתתי הא ּוכען §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְִִֵֵַַָָָ

אלה יי קדם ותצנענּה יי לי ּדיהבּת ְְְְְְְְְֱֳִִִֵַַַָָָָָָדארעא

:אלה יי קדם àéáBhä-ìëáותסּגּוד zçîNå ְְְֱֳִָָָָ§¨«©§¨´§¨©À
נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'

שניים מקרא ואחד תרגום
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éäìà ýåýé Eì-ïúð øLàéåläå äzà Eúéáìe E £¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¥¤®©¨Æ§©¥¦½
:Eaø÷a øLà øbäåøLà áBhä-ìëá zçîNå §©¥−£¤¬§¦§¤«§¨«©§¨´§¨©À£¤¯
éäìà ýåýé Eì-ïúðøbäå éåläå äzà Eúéáìe E ¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−

:Eaø÷a øLà יי ל יהב ּדי טבתא בכל ותחדי £¤¬§¦§¤«ְְְְְֱִֵֶַַָָָָ

בינ ּדי וגּיֹורא ולואי אּת ּבית ולאנׁש אלה: ְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

éðùñáéøNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
øNònä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®
eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålì äzúðå§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬

éøòLá:eòáNå EøNòî-ìk-úà øNòì älëú ék ¦§¨¤−§¨¥«¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNònä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éøòLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåעללּת מעׂשר ּכל ית לעּׂשרא תׁשצי ארי §¨¥«ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָָ

ללואי  ותּתן מעׂשרא ׁשנת תליתאה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּבׁשּתא

ּבקרוי ויכלּון ּולארמלא לי ּתּמא ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָלגּיֹורא

âééäìàויׂשּבעּון: ýåýé éðôì zøîàåézøòa E ְְְִ§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eýåýé éðôì zøîàå ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸
éäìàéålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä ézøòa E ¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ

éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦®̈¦
éúåönî ézøáò-àìézçëL àìå E: יי קדם ותימר «Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦ְְֳֵַָָ

יהבּתּה ואף ּביתא מן מעׂשרא קדׁש ּפּלתי ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאלה

ּדי  ּפּקֹוד ּככל ּולארמלא ליּתּמא ּולגּיֹורא ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָללואי

אּתנׁשיתי: ולא מּפּקֹודי עברית לא ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּפּקידּתני

ãéepnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ
ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå àîèa§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò éäìà ýåýé-àì §Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦«Ÿ
àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà̈©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNòמּנּה ּבאבלי אכלית לא ¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦ְְֲִִִֵֶָָ

למית  מּנּה יהבית ולא ּבדמסאב מּנּה פּלתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָולא

ּדי  ּככל עבדית אלהי ּדיי למימרא ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹקּבלית

åèíéîMä-ïîפּקיד ּתני: ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ְִִַַ©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬

úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬
:Láãe áìçíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¨−̈§¨«©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦

øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìç ׁשמּיא מן קדׁש מּמדֹור אסּתכי ¨−̈§¨«ְְְְְִִִִַָָָ

לנא  יהבּת ּדי ארעא וית יׂשראל ית עּמ ית ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָּובר

חלב  עבדא ארע לאבהתנא קּימּתא די ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָָָּכמא

ס ּודבׁש: ְָ

éùéìùæèéäìà ýåýé äfä íBiäúBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNòåíBiä §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«©´
éäìà ýåýé äfäíéwçä-úà úBNòì Eeöî E ©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤©«ª¦¬

zøîLå íéètLnä-úàå älàäíúBà úéNòå ¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ½̈
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëaאלה יי הדין יֹומא §¨§¨«§−§¨©§¤«ְֱֵָָָָָ

ּדינּיא  וית האּלין קימּיא ית למעּבד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָמפּקד

:נפׁש ּובכל לּב ּבכל יתהֹון ותעּבד ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָותּטר

æéíéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤´¤¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¯̈¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîLúBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà §¦§¬Ÿ©§Ÿ«¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á
ìå åéëøãa úëììå íéäìàì Eìåéúåöîe åéwç øîL §¸¥«Ÿ¦¹§¨¤´¤¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²

ìå åéètLîe:Bì÷a òîL דין יֹומא חטבּת יי ית ¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©§Ÿ«ְְֲֵַָָָָ

קדמֹוהי  ּדתקנן ּבארחן ולמה לאלּה ל ְְְְְְְֱֱֳִִֵֵֶַָָָָָָָלמהוי

ּולקּבלא  ודינֹוהי ּופּקֹודֹוהי קימֹוהי ְְְְִִִִִִַַָָָּולמּטר

çéBìבמימרּה: úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå ְְֵֵ©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ
ìå Cì-øac øLàk älâñ íòì-ìk øîL §©´§ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨

:åéúåöîíòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå ¦§Ÿ¨«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´
ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL ויי §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«ַָ

די  ּכמא חּביב לעם לּה למהוי דין יֹומא ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָחטב

ּפּקֹודֹוהי: ּכל ּולמּטר ל èéïBéìòמּליל Ezúìe ְִִִִַַָָ§¦§´¤§À
ìe äläúì äNò øLà íéBbä-ìk ìòíL ©³¨©¦Æ£¤´¨½̈¦§¦−̈§¥´

éäìà ýåýéì Lã÷-íò Eúéäìå úøàôúìeE §¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:øac øLàkøLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe ©«£¤¬¦¥«§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´

ìe äläúì äNòLã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íL ¨½̈¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéìøac øLàk E: ּכל על עּלאה ּולמּתנ ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«ְְִִַָָָָ
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ּולמהו ולרבּו ּולׁשּום לתׁשּבחא עבד ּדי ְְְְְְְֱֲִִֵַַַָָָָֻעממּיא

ד  ּכמא אלה יי קדם קּדיׁש מּליל:עם פ י ְְֱֳִִִַַַָָָָָ

éòéáøàøîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−

:íBiäøîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå ©«©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−

íBiä: למימר עּמא ית יׂשראל וסבי מׁשה ּופּקיד ©«ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

יֹומא  יתכֹון מפּקד אנא ּדי ּתפקדּתא ּכל ית ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָטר

áïcøiä-úàדין: eøáòz øLà íBia äéäå ֵ§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìàúî÷äå Cì ïúð E ¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³

:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eìäéäå §Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«§¨À̈
-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà eøáòz øLà íBia©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤

éäìà ýåýéúBìãb íéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½
:ãéOa íúà zãNå ית תעּברּון ּדי ּבי ֹומא ויהי §©§¨¬Ÿ−̈©¦«ְְְִִֵַָָ

ל ּותקים ל יהב אלה ּדיי לארעא ְְְְְְֱִֵַַַָָָָָָָָירּדנא

ּבסידא: יתהֹון ּותסּוד רברבין âzáúëåאבנין ְְְְְְִִִַַָָ§¨«©§¨´
Eøáòa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ§¨§¤®
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬
éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eïäéìò záúëå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨«©§¨´£¥¤À

øLà ïòîì Eøáòa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ§¨§¤®§©¿©£¤Á
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àázà Eì ïúð | Eõø ¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤

éúáà-éäìà ýåýé øac øLàk Láãe áìç úáæE ¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−
:Cì הדא אֹוריתא ּפתּגמי ּכל ית עליהֹון ותכּתֹוב ¨«ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ

יהב  אלה דיי לארעא תעּול ּדי ּבדיל ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָּבמעּבר

יי  מּליל די ּכמא ּודבׁש חלב עבדא ארעא ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָל

:ל דאבהת ã-úàאלהא íëøáòa äéäå ֱֲַָָָָָָ§¨¨»§¨§§¤´¤
éëðà øLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹
íúBà zãNå ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOa-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå ©¦«§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤
íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä íéðáàä̈«£¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−

:ãéOa íúBà zãNå ìáéò øäa ּבמעברכֹון ויהי §©´¥¨®§©§¨¬−̈©¦«ְְֲִֵֵָ

מפּקד  אנא ּדי האּלין אבנּיא ית ּתקימּון ירּדנא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָית

יתהֹון  ּותסּוד דעיבל ּבטּורא דין יֹומא ְְְְְֵֵָָָָָיתכֹון

äéäìàּבסידא: ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ְִָ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´
éðú-àì íéðáàíM úéðáe :ìæøa íäéìò ó £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«¨¦³¨¨Æ

éäìà ýåýéì çaæîéðú-àì íéðáà çaæî Eó ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½«Ÿ¨¦¬
:ìæøa íäéìòאלה יי קדם מדּבחא תּמן ותבני £¥¤−©§¤«ְְְְְֱֳִֵַַָָָָָָ

ּפרזלא: עליהֹון תרים לא אבנין åíéðáàמדּבח ְְְְְֲִִֵַַַַָָ£¨¦³
éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìLúéìòäå E §¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨

éäìà ýåýéì úìBò åéìò:Eäðáz úBîìL íéðáà ¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«£¨¦³§¥Æ¦§¤½
éäìà ýåýé çaæî-úàýåýéì úìBò åéìò úéìòäå E ¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−

éäìàE:אלה ּדיי מדּבחא ית ּתבני ׁשלמין אבנין ¡Ÿ¤«ְְְְְְֱִִִֵַַַָָָָָָ

:אלה יי קדם עלון עלֹוהי æzçáæåותּסק ְְֱֲֲֳִֵַָָָָָָ§¨«©§¨¬
ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìà:Eëàå íéîìL zçáæåéðôì zçîNå íM zì ¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−
éäìà ýåýéE: ּתּמן ותיכּול קּודׁשין נכסת ותּכֹוס §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְְְִִִֵַַָ

:אלה יי קדם çíéðáàä-ìòותחדי záúëå ְְֱֱֳֵֶָָָָ§¨©§¨´©¨«£¨¦À
:áèéä øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬¥¥«
úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ

:áèéä øàa ּפתּגמי ּכל ית אבנּיא על ותכּתֹוב ©¥¬¥¥«ְְְְִִֵַַַָָָָ

ס יאּות: ּפרׁש הדא èäLîאֹוריתא øaãéå ְַַָָָָָ©§©¥³¤Æ
-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå| úkñä øîàì ìàøNé §©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³

ýåýéì íòì úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−
éäìà:E-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¡Ÿ¤«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨

äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ
éäìà ýåýéì íòì úééäðE: וכהנּיא מׁשה ּומּליל ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«ְֲִֶַַָָֹ

יׂשראל  ּוׁשמע אצית למימר יׂשראל לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָלואי

:אלה יי קדם לעּמא הויתא הדין ְְֱֲֳֵֵַָָָָָָָָיֹומא

ééäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàåzòîLå §¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¨´©§½̈

éäìà ýåýé ìB÷aåéwç-úàå åúåöî-úà úéNòå E §−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈
:íBiä Eeöî éëðà øLà ּדיי למימרא ּותקּבל £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«ְְְְֵֵַַָָ

אנא  ּדי קימֹוהי וית ּפּקֹודֹוהי ית ותעּבד ְְְְֱֲִִִִֵַָָָָָָאלה

דין: יֹומא מפּקדñ ְְֵַָָ

éùéîçàéia íòä-úà äLî åöéå:øîàì àeää íB ©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
:øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå ּופּקיד ©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿִַ

למימר: ההּוא ּביֹומא עּמא ית áéälàמׁשה ְְֵֶַַָָָָֹÂ¥¤
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íëøáòa íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½§¨§§¤−
óñBéå øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§¥¬

:ïîéðáeøä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älà ¦§¨¦«Â¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´
äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa íéføb§¦¦½§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈

:ïîéðáe óñBéå øëùOéå ית לברכא יקּומּון אּלין §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«ְְִֵָָָָ

ירּדנא  ית ּבמעברכֹון דגרזים טּורא על ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָעּמא

ּובנימן: ויֹוסף ויּׂששכר ויהּודה ולוי ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָׁשמעֹון

âéïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå ãbeãîòé älàå ¨´§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«§¥²¤©«©§¬

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðå דעיבל ּבטּורא לוטּיא על יקּומּון ואּלין §©§¨¦«ְְְְְִֵֵַַָָָָ

ונפּתלי: ּדן ּוזבּולן ואׁשר ּגד ãéeðòåראּובן ְְְְְִֵֵַָָָָֻ§¨´
:íø ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬¨«
:íø ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬¨«
קלא  יׂשראל אנׁש לכל ויימרּון לואי ְְְְֱִִִֵֵֵֵַָָָָָויתיבּון

ñåèìñôרמא: äNòé øLà Léàä øeøà ָָ¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤
íNå Løç éãé äNòî ýåýé úáòBz äëqîe©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´

:ïîà eøîàå íòä-ìë eðòå øúqaLéàä øeøà ©¨®¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«¨´¨¦¿
éãé äNòî ýåýé úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬

:ïîà eøîàå íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç ליט ¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«ִ

ּומ  צלם יעּבד ּדי עבד ּגברא יי קדם מרחקא ּתכא ְְְְְֳִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ויימרּון  עּמא ּכל ויתיבּון בסתרא ּומׁשּוי אמן ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָידי

ñæèøîàåאמן: Bnàå åéáà äì÷î øeøà ֵָ¨¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬
:ïîà íòä-ìkøîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk ּכל ויימר ואּמּה אבּוהי ּדיקלי ליט ¨¨−̈¨¥«ְְְְֲִִִִֵֵֵַָ

אמן: æéøîàåסעּמא eäòø ìeáb âéqî øeøà ֵַָָ¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà íòä-ìkøîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk ויימר דחברּה ּתחּומא ּדיׁשני ליט ¨¨−̈¨¥«ְְְְְְִִֵֵֵַַָ

אמן: עּמא çéCøcaסּכל øeò äbLî øeøà ֵַָָָ¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤
:ïîà íòä-ìk øîàåCøca øeò äbLî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©®̈¤
:ïîà íòä-ìk øîàå ּבארחא עּוירא ּדיטעי ליט §¨©¬¨¨−̈¨¥«ְְְְֲִִֵַָָָ

אמן: עּמא ּכל èéètLîסויימר ähî øeøà ְֵֵַַָָָ¨À©¤²¦§©¬
:ïîà íòä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbøeøà ¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À

íòä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈

:ïîà ויימר וארמלא יּתּמא ּדּיר ּדין ּדיצלי ליט ¨¥«ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

אמן: עּמא ëékּכל åéáà úLà-íò áëL øeøà ֵַָָָ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬
ðk älâ:ïîà íòä-ìk øîàå åéáà óáëL øeøà ¦−̈§©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ

ðk älâ ék åéáà úLà-íòíòä-ìk øîàå åéáà ó ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîà ּגּלי ארי אבּוהי אּתת עם ּדיׁשּכּוב ליט ¨¥«ְְֲֲִִִִִִֵַַ

אמן: עּמא ּכל ויימר דאבּוהי ñàëøeøàּכנפא ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¨¾
:ïîà íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëLøeøà Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾
ïîà íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL: ליט Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«ִ

אמן: עּמא ּכל ויימר ּבעירא ּכל עם ñּדיׁשּכּוב ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

áëBnà-úá Bà åéáà-úa Búçà-íò áëL øeøà̈ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàåBúçà-íò áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½

:ïîà íòä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa ליט ©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«ִ

ויימר  אּמּה בת אֹו אבּוהי ּבת אחתּה עם ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָּדיׁשּכּוב

אמן: עּמא ñâëBzðúç-íòּכל áëL øeøà ֵַָָָ¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®
:ïîà íòä-ìk øîàåBzðúç-íò áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®
:ïîà íòä-ìk øîàåחמֹותּה עם ּדיׁשּכּוב ליט §¨©¬¨¨−̈¨¥«ְְֲִִִֵ

אמן: עּמא ּכל ñãëeäòøויימר äkî øeøà ְֵֵַַָָָ¨¾©¥¬¥¥−
:ïîà íòä-ìk øîàå øúqaeäòø äkî øeøà ©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−
ïîà íòä-ìk øîàå øúqa:לחברּה ּדימחי ליט ©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«ְְְְִִֵֵַ

אמן: עּמא ּכל ויימר äëç÷ìסּבסתרא øeøà ְְְִֵֵַַָָָָ¨ÆŸ¥´©
íòä-ìk øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàøîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
:ïîà íòä-ìkנפׁש למקטל ׁשחדא מקּבל ּדי ליט ¨¨−̈¨¥«ְְְְֲִִִֵַַַָֹ

אמן: עּמא ּכל ויימר זּכי ñåëøLàּדם øeøà ְֵֵַַַַַָָָ¨À£¤¯
úBNòì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

ïîà íòä-ìk øîàå íúBà:íé÷é-àì øLà øeøà ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À£¤¯«Ÿ¨¦²
øîàå íúBà úBNòì úàfä-äøBzä éøác-úà¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´¨®§¨©¬

:ïîà íòä-ìk ּפתּגמי ית יקּים לא ּדי ליט ¨¨−̈¨¥«ְְִִִֵַַָָָ

עּמא  ּכל ויימר יתהֹון למעּבד הדא ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָאֹוריתא

àýåýéפאמן: ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäå ֵָ§¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´
éäìàì EøLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²

ðúðe íBiä Eeöî éëðàéäìà ýåýé Eìò ïBéìò E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−
:õøàä ééBb-ìkìB÷a òîLz òBîL-íà äéäå ¨¥¬¨¨«¤§¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ

éäìà ýåýéì EøLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
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ðúðe íBiä Eeöî éëðàéäìà ýåýé Eìò ïBéìò E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−
:õøàä ééBb-ìk למימרא תקּבל קּבלא אם ויהי ¨¥¬¨¨«¤ְְְִִֵֵֵַַָָָ

אנא  ּדי ּפּקֹודֹוהי ּכל ית למעּבד למּטר אלה ְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָָּדיי

ּכל  על עּלי אלה יי ויּתנּנ דין יֹומא ְְְְְֱִִִֵַַַָָָָָָָמפּקד

ארעא: áéìòעממי eàáeälàä úBëøaä-ìk E ְְֵַַָ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ék EâéOäå:Eeàáe §¦¦ª®¦´¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¯

éìòìB÷a òîLú ék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´¦§©½§−
éäìà ýåýé:E האּלין ּברּכתא ּכל על וייתּון §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְְֲִִֵֵָָָָ

:אלה ּדיי למימרא תקּבל ארי וידּבקּנâCeøa ְְְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָָָֻ¨¬
:äãOa äzà Ceøáe øéòa äzàäzà Ceøa ©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«¨¬©−̈

:äãOa äzà Ceøáe øéòa ּבקרּתא אּת ּברי ¨¦®¨¬©−̈©¨¤«ְְְְִַַָ

ּבחקלא:ּו אּת בריãðèá-éøt Ceøaéøôe E ְְְְִַַָ¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàúBøzLòå E ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe E Ÿ¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´
éôìà øâL Ezîäáðàö úBøzLòå E:Eּברי §¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«ְִ

ּבקרי  דבעיר ּוולּדא דארע ואּבא דמע ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָולּדא

:ענ ועדרי תֹוריä:EzøàLîe Eàðè Ceøa ְְֵֶָָָ¨¬©§£−¦§©§¤«
:EzøàLîe Eàðè Ceøa:ואצות סּל ּברי ¨¬©§£−¦§©§¤«ְְְִַַָָָ

å:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà CeøaCeøa ¨¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«¨¬
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzàאּת ּברי ©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«ְְִַ

:ּבמּפק אּת ּוברי ְְְְְֲִִֵַָָּבמעל

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äòáLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eéáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä EE ¨¬§¨¤«¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½
éðôì íéôbðéìà eàöé ãçà Cøãa EäòáLáe E ¦¨¦−§¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬

éðôì eñeðé íéëøã:Eדבב ּבעלי ית יי יּתן §¨¦−¨¬§¨¤«ְְֲִֵֵַָָָָ

יּפקּון  חד ּבארחא קדמ ּתבירין על ְְְְְְֲֳִִִִַָָָָָָּדקימין

:מּקדמ יערקּון ארחן ּובׁשבעא לותçåöé ְְְְְֳִִִֵָָָָָָָ§©̧
éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýéçìLî ìëáe E §Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´

Là õøàa Eëøáe Eãééäìà ýåýé-ø:Cì ïúð E ¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéçìLî ìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´

éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé:Cì ïúð E ¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
אֹוׁשטּות  ּובכל ּבאֹוצר ּברּכתא ית עּמ יי ְְְְְְִִַַָָָָָָָֹיפּקד

:ל יהב אלה ּדיי ּבארעא ויברכּנ ידèEîé÷é ְְְְֱִִֵֵַַָָָָָָָָָ§¦«§Æ

ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLúzëìäå E ¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈

:åéëøãaøLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é ¦§¨¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ék Cì-òaLðE ¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:åéëøãa zëìäå ּכמא קּדיׁש לעם לּה יי יקימּנ §¨«©§−̈¦§¨¨«ְְְְִִִֵַַָָָ

ּותה אלה ּדיי ּפּקֹודּיא ית תּטר ארי ל קּיים ְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָָָָדי

קדמֹוהי: ּדתקנן éõøàäּבארחן énò-ìk eàøå ְְְְֳִָָָָָ§¨Æ¨©¥´¨½̈¤
éìò àø÷ð ýåýé íL ék:jnî eàøéå Eeàøå ¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−¦¤«¨§¨Æ

éìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énò-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−
:jnî דיי ׁשמא ארי ארעא עממי ּכל ויחזּון ¦¤«¨ְְְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָ

:מּנ וידחלּון על àéýåýéאתקרי EøúBäå ְְְְֲֲִִִֵָָ§¦«§³§Ÿ̈Æ
ðèá éøôa äáBèìéøôáe Ezîäá éøôáe E §½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−¦§¦´

ýåýé òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²
éúáàì:Cì úúì Eéøôa äáBèì ýåýé EøúBäå ©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯

ðèáäîãàä ìò Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E ¦§§²¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈
êéúáàì ýåýé òaLð øLà:Cì úúì יי ויֹותרּנ £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¨¬¤¨«ְְְִָָ

ּובאּבא  דבעיר ּובולּדא דמע ּבולּדא ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָלטבא

:ל למּתן לאבהת יי קּיים ּדי ארעא על ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָדארע

áé-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé çzôé¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤
úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì íéîMä©¨©À¦¨¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−
àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå Eãé äNòî-ìk̈©«£¥´¨¤®§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ

:äåìúáBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé çzôé ¦§¤«¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹
úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì íéîMä-úà¤©¨©À¦¨¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−
àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå Eãé äNòî-ìk̈©«£¥´¨¤®§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ

:äåìú ׁשמּיא ית טבא אֹוצרּה ית ל יי יפּתח ¦§¤«ְְְִֵַַָָָָָָָָ

עֹובדי  ּכל ית ּולברכא ּבעּדנּה ארע מטר ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָלמּתן

תזּוף: לא ואּת סּגיאין לעממין ותֹוזף ְְְְְְְִִִֵַַַָָיד

âéðúðe÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´
-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì§©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤

éäìà ýåýé | úåöîíBiä Eeöî éëðà øLà E ¦§´Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
ì:úBNòìå øîLðúðeáðæì àìå Làøì ýåýé E ¦§¬Ÿ§©«£«§¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈

òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì ÷ø úééäå§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º
éäìà ýåýé | úåöî-ìàíBiä Eeöî éëðà øLà E ¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−

ì:úBNòìå øîLלחּלׁש ולא לתּקיף יי ויּתנּנ ¦§¬Ÿ§©«£«ְְְְְְִִִַַָָָָ
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תקּבל  ארי לתחּתא תהי ולא לעּלא ּברם ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָּותהי

דין  יֹומא מפּקד אנא ּדי אלה ּדיי ְְְְֱֲִִֵַַַָָָָָָָלפּקֹודּיא

ּולמעּבד: ãéíéøácä-ìkîלמּטר øeñú àìå ְְְִֶַָ§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ
ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà äeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ

:íãáòì íéøçà íéäìà éøçà úëììàìå ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−§¨§¨«§´Ÿ
íëúà äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú̈À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²
íéøçà íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:íãáòì מפּקד ולא אנא ּדי ּפתּגמּיא מּכל תסטּון §¨§¨«ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ּבתר  למה ּוׂשמאלא יּמינא דין יֹומא ְְְִִֵַַַָָָָָָיתכֹון

למפלחּנּון: עממּיא ôåèàì-íàטעות äéäå ְְְְֲִִַַַַָ§¨À̈¦³Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì EúBNòì øîL ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éìò eàáe:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eäéäå ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«§¨À̈

éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íàì EúBNòì øîL ¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ
íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éìò eàáe:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk E אם ויהי ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«ִִֵ

ית  למעּבד למּטר אלה ּדיי ּבמימרא תקּבל ְְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָלא

דין  יֹומא מפּקד אנא ּדי ּוקימֹוהי ּפּקֹודֹוהי ְְְֲִִִִֵַָָָָָּכל

:וידּבקּנ האּלין לוטּיא ּכל על æèøeøàוייתּון ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֻ¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéòa äzàäzà øeøà ©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«¨¬©−̈

:äãOa äzà øeøàå øéòa וליט ּבקרּתא אּת ליט ¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«ְְְְִִַַָ

ּבחקלא: æé:EzøàLîeאּת Eàðè øeøàøeøà ְְְַַָ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬
EzøàLîe Eàðè::ואצות סּל çéøeøàליט ©§£−¦§©§¤«ְְִַַָָָ¨¬

ðèá-éøtéôìà øâL Eúîãà éøôe EúøzLòå E §¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ
ðàö:Eðèá-éøt øeøàL Eúîãà éøôe Eéôìà øâE Ÿ¤«¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Eדארע ואּבא דמע ולּדא ליט §©§§¬ŸŸ¤«ְְְְְִִִַַָָָָ

:ענ ועדרי תֹורי èéEàáaּבקרי äzà øeøà ְְְֵֵֶַָָָ¨¬©−̈§Ÿ¤®
:Eúàöa äzà øeøàåøeøàå Eàáa äzà øeøà §¨¬©−̈§¥¤«¨¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬

:Eúàöa äzàאּת וליט ּבמעל אּת ליט ©−̈§¥¤«ְְְְֲִִֵַַָ

:ּבמּפקëäøànä-úà Ea | ýåýé çlLé ְְִָ§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³
Eãé çìLî-ìëa úøòânä-úàå äîeänä-úà¤©§¨Æ§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−
øäî Eãáà-ãòå EãîMä ãò äNòz øLà£¤´©«£¤®©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½

éììòî òø éðtî:éðzáæò øLà E| ýåýé çlLé ¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬£©§¨«¦§©©´§Ÿ̈´
úøòânä-úàå äîeänä-úà äøànä-úà EaÂ§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ§¤©¦§¤½¤

-ãòå EãîMä ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´¦¨«¤§³§©
éììòî òø éðtî øäî Eãáà:éðzáæò øLà E יגרי £¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬£©§¨«¦ְֵָ

ּבכל  מזֹופיתא וית ׁשּגּוׁשּיא וית מארּתא ית ּב ְְְְְְְִִֶַָָָָָָָָָיי

דתיבד  ועד ּדתׁשּתצי עד תעּבד ּדי יד ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָאֹוׁשטּות

ּדׁשבקּתא  עֹובדי ּביׁשּות קדם מן ְְְֳִִִִִַַָָָָּבפריע

àëBúlkדחלּתי: ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé ְִַַ©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìòî Eúà«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìBúlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé §¦§¨«©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìòî Eúà«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìית ּדיׁשּתצי עד מֹותא ית ּב יי ידּבק §¦§¨«ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ

למירתּה: לתּמן עלל אּת ּדי ארעא áëäëkéמעל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ©§¨´
øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýéÂ§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«¨®§¨−©¬¨§¤«
øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ

ôcMáe áøçáe:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïB ©¤½¤©¦¨−©¥«¨®§¨−©¬¨§¤«
ּובדלקּתא  ּובקּדחּתא ּבׁשחפּתא יי ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָימחנ

ּובירקֹונא  ּובׁשּדפֹונא ּובחרּבא ְְְְְְְְִַַַָָָָּובחרחּורא

ּדתיבד: עד וירּדפּנâëéîL eéäå-ìò øLà E ְְְְִֵַָָֻ§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa Eeéäå «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«§¨¬

éîL-øLà õøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E ¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤
ézçz:ìæøa E חסינין ריׁש עּלוי ּדי ׁשמּי ויהֹון ©§¤−©§¤«ְֲִִִִִֵֵַָָָ

תחֹות די וארעא מטרא מּלאחתא ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָּכנחׁשא

ּפרין: מּלמעּבד כפרזלא ãëýåýéּתּקיפא ïzé ְְְְְִִִֵֶַַַָָ¦¥¯§Ÿ̈²
ãøé íéîMä-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ¥¥´

éìò:CãîMä ãò EEöøà øèî-úà ýåýé ïzé ¨¤½©−¦¨«§¨«¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−
éìò ãøé íéîMä-ïî øôòå ÷áàCãîMä ãò E: ¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

ׁשמּיא  מן ועפרא אבקא ארע מטר ית יי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָיּתן

ּדתׁשּתצי: עד על äëðzébðיחּות | ýåýé Eó ְְֲִֵֵֵַָ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»
éáéà éðôìäòáLáe åéìà àöz ãçà Cøãa E ¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈§¦§¨¬

úBëìîî ìëì äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ©§§¬
:õøàäðzébð | ýåýé Eéáéà éðôì óãçà Cøãa E ¨¨«¤¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ

úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà àöz¥¥´¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨
:õøàä úBëìîî ìëì äåòæì קדם ּתביר יי יּתנּנ §©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨«¤ְְְֳִִִָָָ

ארחן  ּובׁשבעא לותּה ּתּפֹוק חדא ּבארחא ְְְְְְְֲִִֵָָָָָָָָָסנא
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מּק ארעא:ּתערֹוק מלּכות לכל לזיע ּותהי דמֹוהי ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָ

åëíéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìeEúìáð äúéäå §¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«§¨«§¨³¦§¨«§Æ

ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì ìëàîì§©«£½̈§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨¨®¤§¥−
ãéøçî: עֹופא לכל למיכל מׁשּגרא נבלּת ּותהי ©«£¦«ְְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּדמניד: ולית ארעא ולבעירת æëäëkéדׁשמּיא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ©§¨̧
íéøöî ïéçLa ýåýéÈ¯˜ ÌÈÏÙÚ·Â ·È˙Î §Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ

ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−
:àôøäìíéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½

:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe יי ימחּנ ©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«ְְִִָָ

ּובחריס  ּובגרּבא ּובטחֹורין דמצרים ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָּבׁשחנא

לאּתּסאה: תּכּול לא ּדי çëýåýéיּביׁש äëké ְִִִִַַָָָ©§¨´§Ÿ̈½
:ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLaýåýé äëké §¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«©§¨´§Ÿ̈½
:ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa יי ימחּנ §¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«ְְִִָָ

לּבא: ּובׁשעממּות ּובסמיּותא ְְְְְֲִַַַָָָָּבטפׁשּותא

èëøeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàaCà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå ÷eLòúééäå ¨¯§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©§¨¦¹¨
àìå äìôàa øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ

éëøc-úà çéìöú-ìk ìeæâå ÷eLò Cà úééäå E ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨
:òéLBî ïéàå íéîiä ּכמא ּבטיהרא ממּׁשׁש ּותהי ©¨¦−§¥¬¦«©ְְְְֲִֵֵַָָ

ת  ולא ּבקבלא עּוירא מּׁשׁש ארחתידי ית צלח ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ

ּדפריק: ולית יֹומּיא ּכל ואניס עׁשיק ּברם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּותהי

ìøçà Léàå Nøàú äMàÈ¯˜ ‰Ï‚˘È ·È˙Î ¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
òhz íøk Ba áLú-àìå äðáz úéa äpákLé¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−

:epìlçú àìåäpákLé øçà Léàå Nøàú äMà §¬Ÿ§©§¤«¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå äðáz úéa©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«
תבני  ּביתא יׁשּכבּנּה אחרן ּוגבר תירֹוס ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָאּתתא

תחּלּנּה: ולא תּצֹוב ּכרמא ּבּה תיתב ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָולא

àìéðéòì çeáè EøBLEøîç epnî ìëàú àìå E «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå EúBðúð E ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´

éáéàì:òéLBî Eì ïéàå Eéðéòì çeáè EøBLE §«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©«§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:òéLBî Eì ïéàå Eּתֹור ¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©ָ

אנס  יהי חמר מּנּה תיכּול ולא לעיני נכס ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָיהי

דבב לבעלי מסירין ענ ל יתּוב ולא ְְְְְֲֳִִִֵַָָָָָָָָמּקדמ

ּפריק: ל áìéðaéúðáeולית Eíòì íéðúð E ְִֵָָ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³
éðéòå øçàïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå úBàø E ©¥Æ§¥¤´Ÿ½§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬
:Eãé ìàìéðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EE §¥−¨¤«¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå úBàøŸ½§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«
ועיני  אחרן לעּמא מסירין ּובנתי חזן ּבני  ְְְְְֲֳִִֵַָָָָָָָָ

:ּביד חילא ולית יֹומא ּכל ּבגללהן ְְְִִִֵֵֵָָָָָָויסּופן

âìøLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé-àì«Ÿ¨¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«
zòãé-àì øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäåדארע אּבא §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«ְְִַָָ

ברם  ּותהי ידעּת לא ּדי עּמא יכּול לאּות ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָוכל

יֹומּיא: ּכל ּורעיע ãìòbLîעׁשיק úééäå ְִִַַָָָ§¨¦−¨§ª¨®
éðéò äàønî:äàøz øLà EòbLî úééäå ¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«§¨¦−¨§ª¨®
éðéò äàønî:äàøz øLà Eמחזּו מׁשּתּטה ּותהי ¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«ְְִֵֵֵֵַ

תחזי: ּדי עיניäìòø ïéçLa ýåýé äëké ֱִֵֵֶָ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈
ìëeú-àì øLà íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬«Ÿ©−

:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäìýåýé äëké §¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«©§¨̧§Ÿ̈¹
-àì øLà íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬«Ÿ

:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú יי ימחּנ ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«ְְִִָָ

תּכּול  לא ּדי ׁשקּיא ועל רכבּיא על ביׁשא ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻּבׁשחנא

:מֹוח ועד רגל מּפרסת åìýåýéלאּתּסאה CìBé ְְְְִִַַַַַָָָָ¥̧§Ÿ̈¹
éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå EúàéBb-ìà E «Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½¤¾

éúáàå äzà zòãé-àì øLàíM zãáòå E £¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²
:ïáàå õò íéøçà íéäìàEúà ýåýé CìBé ¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À
éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå-àì øLà éBb-ìà E §¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½¤¾£¤¬«Ÿ

éúáàå äzà zòãéíéøçà íéäìà íM zãáòå E ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−
:ïáàå õò וית ית יי עליגלי תקים ּדי מלּכ ¥¬¨¨«¤ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּתמן  ותפלח ואבהתי אּת ידעּת לא ּדי ְְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָלעם

ואבנא: אעא טעותא ּפלחי æìúééäåלעממּיא ְְְְְֲֵַַַַַָָָָָָ§¨¦´¨
ììå ìLîì änL-øLà íénòä ìëa äðéðL §©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½£¤

:änL ýåýé Eâäðéì úééäåìå ìLîì änLäðéðL §©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨§¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®
:änL ýåýé Eâäðé-øLà íénòä ìëaלצדּו ּותהי §ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨ְְֵָ
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לתּמן: יי ידּברּנ ּדי עממּיא ּבכל ּולׁשֹועי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלמתל

çìék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèòîe äãOä àéöBz áø òøæ ©§§¤−¨«©§¤«¤¬©©−¦´©¨¤®§©´

:äaøàä epìñçé ék óñàz ּתּפק סּגי זרע ּבר ¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−¨«©§¤«ְִֵַַַַ

ּגֹובא: יחסלּנּה ארי ּתכנֹוׁש ּוזער ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָלחקלא

èìàìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ
:úòìzä epìëàú ék øâàúzãáòå òhz íéîøk ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨

:úòìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì ïééå§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
ולא  תׁשּתי לא וחמרא ותפלח ּתּצֹוב ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּכרמין

ּתלעּתא: תיכלּנּה ארי îEìתכנֹוׁש eéäé íéúéæ ְְְֲִִֵֵֵַָֹ¥¦²¦«§¬§−
:Eúéæ ìMé ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬¦©−¥¤«
ìMé ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬¦©−

Eúéæ: לא ּומׁשחא ּתחּומ ּבכל ל יהֹון זיתין ¥¤«ְְְְִִֵָָָָָ

:זיתי יּתרּון ארי תסּוàîãéìBz úBðáe íéða ְְֲִֵֵָ¨¦¬¨−¦®
:éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìåãéìBz úBðáe íéða §Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦¨¦¬¨−¦®
:éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìå ולא ּתֹוליד ּובנן ּבנין §Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦ְְְִִָָ

ּבׁשביא: יהכּון ארי ל áîéøôeיהֹון Eöò-ìk ְְְְֲִֵָָָ¨¥«§−§¦´
:ìöìvä Løéé EúîãàEúîãà éøôe Eöò-ìk ©§¨¤®§¨¥−©§¨©«Ç¨¥«§−§¦´©§¨¤®

öìvä Løéé:ìיחסנּנּה דארע ואּבא אילנ ּכל §¨¥−©§¨Ç©«ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

âîéìòסּקאה: äìòé Eaø÷a øLà øbääìòî E ַָָ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨
:ähn ähî ãøú äzàå äìònøLà øbä ¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨©¥Æ£¤´

éìò äìòé Eaø÷aãøú äzàå äìòn äìòî E §¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨®̈§¨§©¨¬¥¥−
:ähn ähî על סליק יהי בינ ּדי ערל ּתֹותב ©¬¨¨«¨ְִִֵֵֵַַָָָ

לתחּתא  נחת ּתהי ואּת לעּלא לעּלא ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָמּנ

ãîàeäלתחּתא: epåìú àì äzàå Eåìé àeä ְְַָ´©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ
:áðæì äéäz äzàå Làøì äéäéäzàå Eåìé àeä ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈¦«§¤¬§¨¨«´©§§½§©−̈

:áðæì äéäz äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì́Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈¦«§¤¬§¨¨«
ואּת לתּקיף יהי הּוא תֹוזפּנּה לא ואּת יֹוזפּנ ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָהּוא

לחּלׁש: äîéìòּתהי eàáeälàä úBììwä-ìk E ְְֵַָ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤
zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨

éäìà ýåýé ìB÷aì Eåéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈
eö øLà:Céìò eàáeälàä úBììwä-ìk E £¤¬¦¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤

ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ
éäìà ýåýéì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

וידּבקּנ וירּדפּנ האּלין לוטּיא ּכל על ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוייתּון

אלה ּדיי למימרא קּבל ּתא לא ארי ּדתׁשּתצי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעד

:פּקד ּדי ּוקימֹוהי ּפּקֹודֹוהי åîEáלמּטר eéäå ְְְִִִִִַַָָ§¨´§½
:íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàìEá eéäå §−§¥®§©§£−©¨«§¨´§½

íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì: לאת ּב ויהֹון §−§¥®§©§£−©¨«ְִָָ

עלם: עד ּובבני æî-àìּולמֹופת øLà úçz ְְֳִֵַָָ©À©£¤³«Ÿ
éäìà ýåýé-úà zãáòááì áeèáe äçîNa E ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®

:ìk áøîéäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ¥−Ÿ«Ÿ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìk áøî ááì áeèáe äçîNa: לא ּדי חלף §¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿֳִָָ

לּבא  ּובׁשּפירּות ּבחדוא אלה יי קדם ְְְְְְֱֳִִֶַַָָָָָָָפלחּתא

ּכלא: çîéáéà-úàמּסגי zãáòåepçlLé øLà E ְִֵָֹ§¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³
ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa Ca ýåýé§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ
:Cúà BãéîLä ãò Eøàeö-ìò ìæøa ìò ïúðå§¨©º³Ÿ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

éáéà-úà zãáòåáòøa Ca ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯
-ìò ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ©

:Cúà BãéîLä ãò Eøàeöדבב ּבעלי ית ותפלח ©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«ְְְֲִֵַַָָָ

ּבכפנ  ּב יי יגרּנּה ּובערטיליתא ּדי ּובצחּותא א ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

עד  צּואר על ּפרזלא ניר ויּתן ּכּלא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּובחסירּות

:ית èîéìòּדיׁשּתיצי ýåýé àOé÷çøî éBb E ְִֵֵָָ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ
øLà éBb øLpä äàãé øLàk õøàä äö÷î¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬

ì òîLú-àì:BðLéìò ýåýé àOé÷çøî éBb E «Ÿ¦§©−§Ÿ«¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ
øLà éBb øLpä äàãé øLàk õøàä äö÷î¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬

ì òîLú-àì:BðL מּסיפי מרחיק עם על יי ייתי «Ÿ¦§©−§Ÿ«ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

תׁשמע  לא ּדי עּמא נׁשרא מׁשּתדי די ּכמא ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָארעא

ðï÷æìליׁשנּה: íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb ִֵָ−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½
:ïçé àì øòðåíéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb §©−©¬Ÿ¨«Ÿ−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ

:ïçé àì øòðå ï÷æì יּסב לא ּדי אּפין ּתּקיף עם §¨¥½§©−©¬Ÿ¨«Ÿִִִִַַַַָ

מרחם: לא ינקא ועל לסבא àðéøtאּפין ìëàå ְְְְִֵַַַָָָָָÂ§¨©Â§¦¸
-àì øLà CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧«Ÿ
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLéE ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Cúà Bãéáàä ãò Eéøt ìëàå §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«Â§¨©Â§¦¸
-àì øLà CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧«Ÿ
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLéE ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Cúà Bãéáàä ãò E ולּדא וייכּול §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«ְְֵַָ
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יׁשאר  לא ּדי ּדתׁשּתצי עד דארע ואּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָדבעיר

ועדרי  תֹורי ּבקרי ּומׁשחא חמרא עבּורא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָל

:ית ּדיֹובד עד ענáðéøòL-ìëa Eì øöäåE ְֵַָָָָ§¥©̧§¹§¨§¨¤À
éúîç úãø ãòäzà øLà úBøöaäå úäábä E ©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²

éøòL-ìëa Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèaE Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½
Eöøà-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà:Cì Eøöäå §¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«§¥©̧

éøòL-ìëa Eìéúîç úãø ãò Eúäábä E §¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ
øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³

éøòL-ìëa Eìýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa E §Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬
éäìàCì E:ּדיכּבׁש עד קרוי ּבכל ל ויעק ¡Ÿ¤−¨«ְְְְְִִֵַַָָָָ

לאׁשּתזבא  רחץ אּת ּדי ּוכריכּיא רמּיא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָׁשּורי

ארע ּבכל קרוי ּבכל ל ויעק ארע ּבכל ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָבהן

:ל אלה יי יהב âððèá-éøôּדי zìëàåøNa E ְְֱִַָָָָ§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³
éðaéúðáe Eéäìà ýåýé Eì-ïúð øLà EøBöîa E ¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ

:Eáéà Eì ÷éöé-øLà ÷Böîáeðèá-éøô zìëàåE §¨½£¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«§¨«©§¨´§¦«¦§§À
éða øNaéúðáe Eéäìà ýåýé Eì-ïúð øLà EE §©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

Eáéà Eì ÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa: ותיכּול §¨Æ§¨½£¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«ְֵ

יי  ל יהב ּדי ּובנתי ּבני ּבׂשר דמע ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָולּדא

:סנא ל ּדיעק ּובעקתא ּבצירא אלהãðLéàä ְְְְְֱִֵַָָָָָָָָָ¨¦Æ
úLàáe åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä̈©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤

:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éçEa Cøä Léàä ¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«¨¦Æ¨©´§½
øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤

:øéúBé øLà åéða לחדא ודמפּנק ּב דרּכי ּגברא ¨−̈£¤¬¦«ְְְְֲִִַַַַַָָָ

ּובׁשאר  קימּה ּובאּתת ּבאחּוהי עינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּתבאׁש

יׁשאר: ּדי äðîøNaîּבנֹוהי íäî ãçàì | úz ְְִִַַ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³
øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà åéðä¨Æ£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ
éøòL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe:E §¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

éìaî ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì | úzî¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½¦§¦¬
Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²

éøòL-ìëa EáéàE: מּבׂשר מּנהֹון לחד מּלמּתן «Ÿ¦§−§¨§¨¤«ְְְְִִִִַַַ

ּבצירא  ּכּלא לּה אׁשּתאר מּדלא ייכּול ּדי ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנֹוהי

:קרוי ּבכל סנא ל יעק די åðäkøäּובעקתא ְְְְְִִֵַָָָָָָָ¨«©¨̧
âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éçøLà äbðòäå Eá äkøä ¥½̈¦§−̈§¦¨«¨«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧
âpòúäî õøàä-ìò âvä dìâø-óë äúqð-àì«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−
:dzááe dðááe d÷éç Léàa dðéò òøz Cøîe¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈¦§−̈§¦¨«
רגלּה ּפרסת נּסיאת לא ּדי ודמפּנקא ב ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָּדרּכיכא

עינּה ּתבאׁש ּומרּכיכּו מּמפּנקּו ארעא על ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלאחתא

ּובברּתּה: ּובברּה קימּה æðdúéìLáeּבגבר ְְְְִִִַַַַַָ§¦§¨º̈
ãìz øLà äéðááe äéìâø ïéaî | úöBiä©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½
÷Böîáe øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EdúéìLáe £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«§¦§¨º̈
-ék ãìz øLà äéðááe äéìâø ïéaî | úöBiä©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦
øLà ÷Böîáe øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½£¤̧

éøòLa Eáéà Eì ÷éöéE: ּדיּפקּון ּבנהא ּובזער ¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«ְְְְִִֵָָ

ּבחסירּות  תיכלּנּון ארי תליד ּדי ּובבנהא ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָמּנּה

סנא ל יעק ּדי ּובעקתא ּבצירא ּבסתרא ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָֹּכּלא

:ּבקרויçð-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà ְְִָ¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨
äfä øôqa íéáúkä úàfä äøBzä éøác¦§¥Æ©¨´©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®

fä àøBpäå ãaëpä íMä-úà äàøéìúà ä Â§¦§Â̈¤©¥º©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−
éäìà ýåýé:E-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨

äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä äøBzä éøác¦§¥Æ©¨´©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä íMä-úà:E ¤©¥º©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

הדא  אֹוריתא ּפתּגמי ּכל ית למעּבד תּטר לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם

יּקירא  ׁשמא ית למדחל הדין ּבספרא ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּדכתיבין

:אלה יי ית הדין èðýåýéּודחילא àìôäå ְְֱִֵָָָָָָ§¦§¨³§Ÿ̈Æ
úìãb úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ

:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðåýåýé àìôäå §¤´¡¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«§¦§¨³§Ÿ̈Æ
úBðîàðå úìãb úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½

:íéðîàðå íéòø íéìçå וית מחת ית יי ויפרׁש ¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«ְְְְַַָָָָָָ

ּביׁשין  ּומכּתׁשין ּומהימנן רברבן מחן ּבני ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָמחת

ñíéøöîּומהימנין: äåãî-ìk úà Ea áéLäå ְְִֵ§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦
:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLàúà Ea áéLäå £¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«§¥¦´§À¥µ

:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk̈©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«
דחלּתא  ּדי מצרים מכּתׁשי ּכל ית ּב ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָויתב

:ּב וידּבקּון àñ-ìëåמּקדמיהֹון éìç-ìk íb ְְְֳִִֵָָ©³¨¢¦Æ§¨
úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà äkî©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ
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éìò ýåýé íìòé:CãîMä ãò Eéìç-ìk íb ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«©³¨¢¦Æ
úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ

éìò ýåýé íìòé:CãîMä ãò E מ ּכל וכל אף רע ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«ְְַַָָ

הדא  דאֹוריתא ּבספרא כתיבין לא ּדי ְְְְְִִִִַָָָָָָָמחא

:ּדיׁשּתצ עד על יי áñéúîaייתּנּון ízøàLðå ְְְְֲִִֵַַָָָ§¦§©§¤Æ¦§¥´
áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èòî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ

éäìà ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék:EízøàLðå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§©§¤Æ
íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èòî éúîa¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦
éäìà ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøìE: ¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ּככֹוכבי  הויתּון ּדי חלף זער ּבעם ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַָותׁשּתארּון

ּדיי  למימרא קּבלּתא לא ארי למסּגי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשמּיא

:אלהâñíëéìò ýåýé NN-øLàk äéäå ֱָָÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À
ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ
íëúà ãéîLäìe íëúà ãéáàäì íëéìò£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´¤§¤®
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìòî ízçqðå§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäå §¦§¨«Â§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´
íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe íëúà¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½
ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà ãéáàäì§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´

:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä ּכמא ויהי ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«ְִֵָ

יתכֹון  ּולאסּגאה יתכֹון לאֹוטבא עליכֹון יי ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָדחּדי

ּולׁשצאה  יתכֹון לאֹובדא עליכֹון יי יחדי ְְְְֱֲֵֵֵֵֶָָָָָָּכן

לתּמן  עלל ּדאּת ארעא מעל ותּטלטלּון ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָיתכֹון

ãñäö÷îלמירתּה: íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå ְְֵַ¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬
íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷-ãòå õøàä̈−̈¤§©§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´

éúáàå äzà zòãé-àì øLà íéøçàõò E £¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬
:ïáàåõøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå ¨¨«¤¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤

øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷-ãòå§©§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯
éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E יי ויבּדרּנ «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤ְְִִַָָ

מּס עממּיא ארעא ּבכל סיפי ועד ארעא יפי ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

ידעּת לא ּדי טעותא ּפלחי לעממּיא ּתמן ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָותפלח

ואבנא: אעא ואבהת äñàìאּת íää íéBbáe ְְְֲַַַָָָָָָ©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå òébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤
-óëì çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©

íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦
Lôð ïBáàãå: יהא ולא תנּוח לא האּנּון ּובעממּיא §©«£¬¨«¤ְְְְְִֵַַַָָָָ

ּדחל  לב ּתּמן ל יי ויּתן רגל לפרסת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָמנח

נפׁש: ּומּפחן עינין åñéiçוחׁשכת eéäåíéàìz E ְְְְְִַַַַַָ§¨´©¤½§ª¦¬
ïéîàú àìå íîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ©«£¦−

éiça:Eéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §©¤«§¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eל ּתלן חּיי ויהֹון §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«ְִַָָָ

תהימין  ולא ויממא ליליא תוה ּותהי ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵָָָָָמּקבל

:ּבחּייæñáøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa ְַָ©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤
ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàzŸ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈

éðéò äàønîe:äàøz øLà Eøîàz ø÷aa ¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ
ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©

éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì:äàøz øLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«
מן  תימר ּוברמׁשא רמׁשא יּתן מן תימר ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָּבצפרא

תו  תהי ּדי לּב מּתוהּות צפרא ּומחזּויּתן ה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

חזי: תהי ּדי עיניçñíéøöî | ýåýé EáéLäå ְִֵֵֵָָ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»
éñú-àì Eì ézøîà øLà Cøca úBiðàaãBò ó ¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−

éáéàì íL ízøkîúäå dúàøìíéãáòì E ¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬
ìå:äð÷ ïéàå úBçôLíéøöî | ýåýé EáéLäå §¦§¨−§¥¬Ÿ¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»

éñú-àì Eì ézøîà øLà Cøca úBiðàaãBò ó ¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−
éáéàì íL ízøkîúäå dúàøìíéãáòì E ¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬

ìåäð÷ ïéàå úBçôL: ּבספינן מצרים יי ויתיבּנ §¦§¨−§¥¬Ÿ¤«ְְְְִִִִִֵַָָָָ

למחזיּה עֹוד תֹוסף לא ל אמרית ּדי ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָּבארחא

ּולאמהן  לעבּדין דבב לבעלי  ּתּמן ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָותזּדּבנּון

ּדקנה: èñäeö-øLàסולית úéøaä éøáã älà ְְֵֵָ¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹£¤¦¨¯
õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBî¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

:áøça ízà úøk-øLà ּדי קימא ּפתּגמי אּלין £¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«ְְִִִֵֵָָָ

ּבארעא  יׂשראל ּבני עם למגזר מׁשה ית יי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹפּקיד

ּבחרב  עּמהֹון גזר ּדי מּקימא ּבר  ô:דמֹואב ְְְְְִִִֵֵַָָָֹ

éòéáùàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
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åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðéòì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈
:Böøà-ìëìeøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå §¨©§«©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤

ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðéòì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà אּתּון ּוקר להֹון ואמר יׂשראל לכל מׁשה א ©§«ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

דמצרים  ּבארעא לעיניכֹון יי עבד ּדי ּכל ית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָחזתּון

ארעּה: ּולכל עבדֹוהי ּולכל áúBqnäלפרעה ְְְְְְִֵַַַָָֹ©©Æ
éðéò eàø øLà úìãbäíéúônäå úúàä E ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²

íéìãbä:íääéðéò eàø øLà úìãbä úBqnäE ©§Ÿ¦−¨¥«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàä ּדי רברבּיא נּסי ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«ְְִִֵַַָ

האּנּון: רברבּיא ּומֹופתּיא אתּיא עיני ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָחזאה

âúBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîLíëì ýåýé ïúð-àìå §¨§©´¦¦§®Ÿ©©−©¬©¤«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬

ì íéðæàå úBàøì íéðéòå úòãì áìíBiä ãò òîL ¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©´¦¦§®Ÿ©©−©¬
äfä: למחזי ועינין למּדע לּבא לכֹון יי יהב ולא ©¤«ְְְְְְְְֱִִִֵֵַַַָָָ

הדין: יֹומא עד למׁשמע ãíëúàואדנין CìBàå ְְְְִִֵַַָָֻ¨«¥¬¤§¤²
íëéúîìN eìá-àì øaãna äðL íéòaøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ

:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòîCìBàå ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«¨«¥¬
íëéúîìN eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ

:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî ודּברית ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«ְִַָ

ּכסּותכֹון  בליאת לא ּבמדּברא ׁשנין ארּבעין ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָיתכֹון

:רגל מעל עדֹו לא ּומסנ äàìמּנכֹון íçì ְְְֲִֵַַָָָָ¤µ¤´Ÿ
ïééå ízìëàék eòãz ïòîì íúéúL àì øëLå £©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²

:íëéäìà ýåýé éðàøëLå ïééå ízìëà àì íçì £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïòîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
ׁשתיתּון  לא ועּתיק חדת וחמר אכלּתּון לא ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָלחמא

אלהכֹון: יי אנא ארי ּדתּדעּון ְְְְֱֲֲֲִִֵָָָּבדיל

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìàöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå ©¦§¨−̈©©¥«©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnì ּונפק הדין לאתרא ואתיתּון ©¦§¨−̈©©¥«ְְְֲֵֵַַַָָ

דמתנן  מלּכא ועֹוג דחׁשּבֹון מלּכא ְְְְְְְִֶַַַָָָסיחֹון

ּומחֹונּון: קרבא לאגחא æ-úàלקדמּותנא çwpå ְְֲֳַָָָָָָָָ©¦©Æ¤
éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−

:éMðîä èáLäìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå ¥¬¤©«§©¦«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈
éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì: ית ּונסבנא ¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«ְְִָָ

דראּובן  לׁשבטא לאחסנא ויהבּנּה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָארעהֹון

דמנּׁשה: ׁשבטא ּולפלגּות דגד ְְְְְְְִִִֶַַָָָּולׁשבטא

çíúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì íúàŸ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«
íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®

:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì ית ותּטרּון §©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«ְְִָ

ּבדיל  יתהֹון ותעּבדּון הדא קימא ְְְְְְְִִֵַָָָָָָּפתּגמי

תעּבדּון: ּדי ּכל ית úà-ּדתצלחּון ízøîLe ְְְְְִִַָָ§©§¤À¤
ïòîì íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©

:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz©§¦½¥−¨£¤¬©«£«
ô ô ô.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷

àåáú éë úùøôì äøèôäñ ÷øô äéòùéá
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