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לפנינו מענה ליהודי הנמנה עם חוגי חסידות פולין, שכתב לרבי שמפריעה לו העובדה כי נכדתו 
השתדכה עם בחור חב"די ומתכוונת לכסות את ראשה בפאה ולא במטפחת, והחתן אינו מתכוון 

לחבוש שטריימל אחרי הנישואין 
כמנהג חוגי פולין:

תי'  נכדתו  אודות  שכתב[  במה   =[ במש"כ 
 =[ כאו"א  הרי   – שי'   – שלה  והמדובר 
ביר"ש  חינוך  קיבל  מהם  ואחת[  אחד  כל 

כן  ומתנהגים  וחסידות  שמים[  ביראת   =[

לדעתי  ולכן   – הם  ומבוגרים  בפועל 
עליהם  שילחוץ  וכלל  כלל  מקום  אין 

שיקבלו דעתו דוקא.

חינוך חסידיהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
א' במנחם-אב ה'תשפ"ב – ח' במנחם-אב ה'תשפ"ב

מסעי | מסע ועוד מסע

יש  לכאורה,  ד'מסעי':  העבודה  נוספת מתוכן  הוראה 
רבן   – המעלות  ברום  שנמצא  שמכיוון  לחשוב  מקום 
של כל בני הגולה, יש בידו ריבוי זכויות, ריבוי פעולות 
באצבע  להראות  וביכולתו  והיהדות,  התורה  בהפצת 
נתן  זה  ליהודי  ידו,  על  ליהדות  התקרב  זה  שיהודי 
בזה  וכיוצא  טובה,  עצה  נתן  זה  וליהודי  חסד,  גמילות 
גדול  "כלל  שזהו  ישראל,  אהבת  בענייני  פעולות  ריבוי 

בתורה"... יכול הוא להישאר על עומדו.
הנה על זה באה ההוראה ד'מסעי' – שבכל מעמד ומצב 
להישאר  לו  אין  המעלות,  ברום  אפילו  נמצא,  שיהודי 

לעמוד על עומדו, אלא עליו להיות תמיד בתנועה של 
'מסעי', ולא רק מסע אחד, אלא 'מסעי' לשון רבים, היינו, 

ללכת ולהתעלות בעילוי אחר עילוי, עד אין סוף.
שהעדר  כך,  כדי  עד  הוא  זה  בעניין  החיוני  והצורך 
התנועה ד'מסעי' )שהולך רק מסע אחד, ואחר כך נשאר 
לנוח( אינו רק חיסרון בעניין השלימות, שהיה יכול לבוא 
לדרגה נעלית יותר – אלא העדר התנועה ד'מסעי' מורה 
שהוא נמצא עדיין ב'מדבר העמים', במעמד ומצב ד"נחש 

שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים"!...

)תורת מנחם תשד"מ ח"ד עמ' 2271(

ַא חסידישע פרשה

הודפס מאתר אוצר החכמה פתקים משלחנו של הרבי - ב / שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק {עמוד 147} (131194)

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת שנה.הל' גזילה ואבידה פרק ג.הל' אישות פרק ח-י.א' במנחם-אבו'

מל"ת שנה.פרק ד.פרק יא-יג.ב' במנחם-אבש"ק

מל"ת רסב.פרק ה.פרק יד-טז.ג' במנחם-אבא'

מל"ת רסב.פרק ו.פרק יז-יט.ד' במנחם-אבב'

מ"ע ריב.פרק ז.פרק כ-כב.ה' במנחם-אבג'

מ"ע ריב.פרק ח.פרק כג-כה.ו' במנחם-אבד'

הל' גירושין.. בפרקים אלו. ז' במנחם-אבה'
מ"ע רכב.פרק ט.פרק א-ג.

מ"ע רכב.פרק י.פרק ד-ו.ח' במנחם-אבו'
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חודש של "נחמה"
מכך שהמילה "מנחם" קודמת למילה "אב" מוכח שהנחמה היא העניין 
העיקרי של חודש "מנחם־אב" • כל ה"מסעות" של בני ישראל לאורך 
הגלות, עד התגלות המלך־המשיח, נכללים ב"מסעי בני ישראל אשר 
יצאו מארץ מצרים" • הגעגועים והתשוקה לגאולה יוצרים ופועלים 

"נחמה" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
שמו של החודש – בנוגע לדיני כתיבת שטרות ע"פ 

תורה – הוא: "מנחם אב".
הוא  החודש  של  ששמו  דעות  שיש  מזה,  ויתירה 
"מנחם" )בלבד(1. וגם לדעות שהשם הוא "מנחם־אב", 
קדימה  )שזוהי  ל"אב"  קודם  לכך ש"מנחם"  נוסף  הרי 
)איכות(,  גם בתוכן העניין  )כמות(, אלא  לא רק בזמן 
ובפרט שזהו עניין של תורה, שבה העיקר היא האיכות, 
הרי  בלבד,  "מנחם"  נכתב  אם  גם  הנה  הכמות(,  ולא 
ישראל  תפוצות  בכל  נתפרסם  שכבר  לפי  כשר,  זה 

ש"מנחם" קאי על חודש אב. 
וכיוון שזהו עניין ששייך לבני ישראל, תורה ויהדות 
ש"תורה  ישראל  מנהג  על־פי  שנקרא  שם  זה  )שהרי 
על־ שנעשים  ישראל  בני  של  לשטרות  ונוגע  היא"2, 
איז  )"עס  המציאות  היא  שכן  מובן  הרי   – תורה(  פי 
העניין  וישנו  בעיקר  נוגע  אב  ַאזוי"(, שבחודש  טַאקע 

ד"מנחם", עניין הנחמה.

ב
ולכאורה אינו מובן:

עניין  ישנו  דווקא  זה  שבחודש  לומר  אפשר  איך 
– בה בשעה שלכאורה הרי זה להיפך, כלשון  הנחמה 

1. ראה גט פשוט אבן העזר סימן קכו סקל"ה. הובא בפתחי תשובה שם סקי"ב. 
ובערוך השולחן שם סט"ז. וראה גם תורת־מנחם חלק מ עמ' 292. וש"נ.

2. ראה תוספות ד"ה נפסל – מנחות כ, ב. מהרי"ל – הובא ברמ"א יו"ד סימן 
שעו סעיף ד. מנהגים ישנים מדורא עמ' 153. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח־

חיים סוף סימן קפ. סימן תלב סעיף יא. סימן תנב סעיף ד. סימן תצד סעיף 
טז. ועוד.

בשנה  יש  אחד  )חודש  ימצאונה"  "בחדשה  הכתוב3: 
וכו'(, שלכן הרי זה חודש של היפך השמחה, כמאמר 
כמה  יש  ולכן  בשמחה",  ממעטין  אב  "משנכנס  רז"ל4 
יש  אלא  זה5,  בחודש  לעשותם  שאסור  שמחה  ענייני 
אומרים  ואף־על־פי־כן  אלול;  לחודש  להמתין  צורך 
שהחל  ועד  לשמחה",  כו'  "יחדשהו  זה  חודש  בברכת 

משבת מברכים ישנו כבר עניין השמחה?!

ג
]...[ ויש לומר הביאור בזה:

ישנו דין ששלוש שנים הוי חזקה6. וכיון שבני ישראל 
מזמן  שנים  משלוש  יותר  הרבה  בגלות  כבר  נמצאים 

החורבן, היו צריכים כבר להתרגל לגלות.
ואף־על־פי־כן רואים לפועל שבמשך כל הזמן יש אצל 
בני ישראל רגש של געגועים ותשוקה לצאת מהגלות 
ששם  הרווחה,  בארצות  שנמצאים  אלו  אצל  )אפילו 
במחשבה,  רק  ולא  כו'(,  ומצוות  תורה  לקיים  יכולים 
אלא גם בדיבור – כפי שאומרים בתפילת שמונה־עשרה 
כו'",  עבדך  דוד  צמח  "את  יום:  בכל  פעמים  שלוש 
שכינתו  "המחזיר  עד  לציון",  בשובך  עינינו  "ותחזינה 

לציון", 
של  עניין  שזהו  מישראל,  עשרה  מתאספים  וכאשר 

פרהסיא7, אזי מכריזים זאת בגלוי,

3. ירמיה ב, כד )ובפירוש רש"י( – הפטרת יום השבת קודש זה.
4. תענית כט, סוף ע"א.

5. ראה אנציקלופדיה תלמודית )כרך א( ערך אב )ד( ס"ג )ע' יט ואילך(. וש"נ.
6. ראה בבא־בתרא כח, א ואילך. 

7. ראה גם תורת־מנחם חלק נט עמ' 208. וש"נ.
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ובוודאי אומרים זאת בתפלה מתוך רגש הלב, שכיוון 
)ובלשון  השוטה  הוא  מי  הרי  ללבב"8,  יראה  ש"ה' 
הידוע9: "אטו בשופטני עסקינן"( שיאמר זאת ללא רגש 

הלב?!...
שכינה  לאדום  "גלו  רז"ל10  שאמרו  כיוון  ולכאורה: 
השכינה  עיקר  נמצאת  הזה  שבזמן  והיינו,  עמהם", 
בגלות11, הרי יש מעלה בחוץ לארץ לגבי ארץ ישראל, 

ואם כן, מהי סיבת הגעגועים?
וכדברי כ"ק   – וגם: מהי התועלת בעניין הגעגועים 
ולא בכחותינו  כו'  גלינו  מו"ח אדמו"ר12: לא מרצוננו 
נשוב לארץ ישראל, כך, שיש להמתין עד שיבוא זמן 

הגאולה, כמו שכתוב13 "אני ה' בעתה אחישנה"?!
אך העניין הוא – שעצם עניין הגעגועים הוא עניין 
)שלכן  בגלות  שנמצאים  נזכרים  כאשר  נחמה:  של 
ישנו עניין הגעגועים(, הרי זה פועל עניין של נחמה – 
שמסיימים את העבודה, ובפרט כשיודעים שנשאר רק 
לסיים "פכים קטנים"14, וכשמסיימים את כל הבירורים 
יוצאים  אזי  בגלות(,  ניצוץ  שום  נשאר  שלא  )באופן 

מהגלות.
גם  ביטוי  לידי  בא  הגעגועים  עניין  כאשר  ובפרט 
אצל  גם  זה  עניין  נפעל  שעל־ידי־זה  כנ"ל,  בדיבור, 
ש"אי  הזקן15  רבינו  מדברי  )כמובן  הבהמית  הנפש 
אפשר לנפש האלוקית לבטא בשפתיים... כי אם על־ידי 
נפש החיונית הבהמית כו'"(, ועד שמתבטא גם באכילה 
הגוף,  עם  הנשמה  חיבור  לפעול  שעניינם  ושתייה, 
לקשר גשמיות עם רוחניות ורוחניות עם גשמיות, ועל־
ידי־זה פועלים בני ישראל שעניין זה יימשך גם בעולם.
מכריזים  ישראל  ובני  אב,  חודש  בבוא  ולכן:   
שנמצאים בגלות ובית־המקדש חרב כו' – הרי זה גופא 
פועל את עניין הנחמה, "מנחם־אב", ובאופן ש"הפכתי 
אבלם לששון"16 )והיינו, שלא זו בלבד שהאבל מתבטל 

8. שמואל־א טז, ז.
9. ראה בבא־קמא פה, א. בבא־מציעא מ, א. בבא־בתרא ז, א. ועוד.

10. ספרי סוף פרשתנו )מסעי(. וראה מגילה כט, א.
כב,  ויצא  אור  )ראה תורה  ורחל  רבינו הזקן בעניין לאה  גם מדברי  נזכר   .11
סע"ד ואילך, ש"אחר חורבן בית־המקדש שגלו ישראל וגלתה עמהם השכינה, 
שהיא בחי' רחל, שהיא בבחינת גלות בשבעים שרים, ואינה מאירה כלל מערך 
הגילוי שהייתה מאירה בזמן הבית... ומכל מקום נשאר מאיר בארץ ישראל 
בחי' לאה... אך... הוא עלמא דאתכסיא והעלם כו'". ובתורת חיים שם ל, ד: 

"מטעם זה יש יתרון מעלה בזמן הגלות"(.
12. ספר השיחות תרפ"ז ע' 169. וש"נ.

13. ישעיה ס, כב.
14. ראה גם תורת־מנחם חלק ב עמ' 181 ואילך. ועוד.

15. תניא פרק לז )מז, א(.
16. ירמיה לא, יב.

על־ידי  לששון(,  שנהפך  אדרבה,  אלא  ממציאותו, 
הקדוש־ברוך־הוא, "הוי' מלכנו"17, ש"אוחז בידיו ממש 
תלוקטו  ואתם  שנאמר18  כעניין  ממקומו,  איש  איש 
מאף  להתיירא  אין  )שלכן  ישראל"19  בני  אחד  לאחד 
אל  אותו  ומוליך  מפניו(,  להתגונן  צורך  שיהיה  אחד 
תשב  ד"פרזות  ובאופן  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 

וגו'"20, בקרוב ממש.

ד
אף־על־פי שעל־ידי עניין הגעגועים באים לגאולה – 

הרי אין זה עניין שנעשה בבת אחת, אלא במשך זמן.
וזהו גם הקישור לפרשת מסעי:

בני  מסעי  "אלה  שכתוב22  מה  על  השאלה21  ידועה 
אלה  לשון  "להבין  מצרים":  יצאו מארץ  אשר  ישראל 
מארץ  יצאו  אשר  וכתיב  רבים,  לשון  שהוא  מסעי 
ונסיעה  יציאה  רק  הוא  מצרים  מארץ  והרי  מצרים, 

ראשונה כו'"?
"כימי  שכתוב24  מה  על  הזוהר23  קושיית  ובדוגמת 
כיום  "כימי,  נפלאות":  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
היציאה  כו'", שהרי  נפקו  זמנא  בחד  דהא  ליה,  מבעי 
ממצרים הייתה ביום אחד, כמו שכתוב25 "למען תזכור 

את יום צאתך מארץ מצרים"? 
חנייתם  "עד  מסעות",  ש"כל המ"ב   , בזה26 ומבואר 
יצאו מארץ מצרים",  "נקרא הכל אשר  יריחו",  בירדן 
כי, תכלית היציאה ממצרים היא הכניסה לארץ ישראל, 
ולכן, כל זמן שעדיין לא נכנסו לארץ ישראל, והיינו, 
כל זמן שנמצאים עדיין בגלות, הרי זה עדיין באמצע 
שבזה  יריחו27,  לירדן  שמגיעים  עד  ממצרים,  היציאה 
נרמזת גם הגאולה האמיתית והשלימה, כי "יריחו הוא 
כמו  זו",  בחינה  יתגלה  לבוא  "ולעתיד  ריח",  בחינת 

17. ישעיה לג, כב.
18. שם כז, יב.

19. פירוש רש"י נצבים ל, ג.
20. זכריה ב, ח.

21. ליקוטי־תורה פרשתנו )מסעי( פח, ג.
22. ריש פרשתנו )מסעי(.

23. חלק ג קעו, רע"א. וראה גם זוהר חלק א בהשמטות סי' כה )רסא, ב(, הובא 
באור התורה נ"ך עה"פ סק"ז )ע' תפז(.

24. מיכה ז, טו.
25. פרשת ראה טז, ג.

26. ליקוטי־תורה שם פט, ב.
27. בעניין זה נזכר מאמר הגמרא )בכורות נה, א(: "הרי הוא אומר מעבר לירדן 

ירחו קדמה מזרחה, מה ירחו ארץ כנען, אף ירדן ארץ כנען".
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שכתוב במשיח "והריחו ביראת ה'28... דמורח ודאין29, 
וזהו גם כן בחינת ירדן יריחו".

גם  זה  עניין  ישנו  נצחית30,  היא  שהתורה  וכיוון 
כל  שאצל  הבעל־שם־טוב31  כתורת   – האדם  בעבודת 

במשך  המסעות  מ"ב  פרטי  כל  ישנם  מישראל  אחד 
כללות ימי חייו במשך מאה ועשרים שנה, החל מירידת 
נשמתו למטה עד שמגיע אל התכלית – "והרוח תשוב 

אל האלוקים אשר נתנה"32.
 – ויום33  יום  בכל  גם  זה  עניין  ישנו  יותר  ובפרטיות 
"עניין מסירת נפש  בשעת קריאת שמע ותפילה שזהו 
כל  נגאלים  שאז  כו'"34,  הגוף  מן  בצאתה  כמו  ממש 
בנוגע  רק  ולא  עבודתו;  על־ידי  שנתבררו  הניצוצות 
לעצמו, אלא גם בנוגע לזולת – שרק אז יכולה להיות 
היציאה מן הגלות )שזוהי התכלית של עניין הגעגועים(, 
כי, כל זמן שהזולת לא נתברר, אין ביכולתו לצאת מן 
הגלות בעצמו, כיוון שהיציאה מהגלות היא רק לאחרי 

גמר בירור כל הניצוצות כו'35.

28. ישעיה יא, ג.
29. סנהדרין צג, ב.

30. תניא ריש פרק י"ז. ובכ"מ.
31. ראה כתר־שם־טוב בהוספות סימן ל. וש"נ.

32. קהלת יב, ז. וראה ליקוטי־תורה ריש פרשת האזינו. ובכ"מ.
33. ראה אור התורה פרשתנו )מסעי( סוף עמ' א'שנב.

34. תניא פרק מא )נח, סע"א(.
35. ראה גם תורת־מנחם חלק ל סוף עמ' 274 ואילך. וש"נ.

ה
"אך  נאמר37  ישראל36  לכניסה לארץ  בנוגע  והנה, 
בגורל יחלק את הארץ", וכן בפרשתנו: "והתנחלתם את 
וגו'"39,  "זאת הארץ אשר תיפול לכם  הארץ בגורל"38, 

ומפרש רש"י: "על שם שנתחלקה בגורל נקראת חלוקה 
דרך  על  שזהו  רש"י40  וכמובא במפרשי  נפילה",  לשון 

מה שכתוב41 "הפיל פור הוא הגורל". 
והעניין בזה:

וכפי  ודעת,  מטעם  שלמעלה  עניין  הוא   – גורל 
"במאי  בעניין  הקודש42  באגרת  הזקן  רבינו  שמבאר 
הוי זהיר טפי"43, ש"כמו שאברי האדם כל אבר יש לו 
אור  מאיר  מצווה  בכל  כך  ומיוחדת...  פרטית  פעולה 
פרטי ומיוחד מאור־אין־סוף ברוך־הוא", ובהתאם לכך 
יש לכל אחד מצווה מיוחדת שבה צריך להיות "זהיר 
ידם  שעל  וה"צינור"  ה"שער"  היא  זו  ומצווה  טפי", 
עולים כל שאר המצוות כו'44, ומסיים, ש"יתרון האור 
הזה לנשמות פרטיות אינו בבחינת טעם ודעת מושג, 
הוא  למטה  ודוגמתו  הדעת...  מבחינת  למעלה  אלא 

בחינת הגורל ממש". 
ויש לבאר דיוק הלשון "בחינת הגורל ממש":

מלכות  רבים,  לשון  ט(,  קטז,  )תהלים  החיים"  "ארצות   – יותר  ובפרטיות   .36
)אימא תתאה ומטרוניתא( ובינה )יהל אור עמ' תמד(, שזה הוא עניין ירושלים 
של מטה וירושלים של מעלה שמכוונת כנגדה )ראה ליקוטי־תורה פקודי ד, 

א ואילך(.
37. פינחס כו, נה.
38. מסעי לג, נד.

39. שם לד, ב.
40. ראה שפתי חכמים.

41. אסתר ג, ז. ט, כד.
42. סוס"ז.

43. שבת קיח, סע"ב.
44. ראה ספר השיחות תרצ"א ס"ע 264 ואילך. וש"נ.

בבוא חודש אב, ובני ישראל מכריזים שנמצאים בגלות ובית־
המקדש חרב כו' – הרי זה גופא פועל את עניין הנחמה, 

"מנחם־אב", ובאופן ש"הפכתי אבלם לששון"
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סיכום

"מנחם־ בשם  החודש  את  לכנות  ישראל  מנהג 
אב", שם המורה על עניין של נחמה וגאולה. מכך 
קודמת  הנחמה,  על  המורה  "מנחם",  שהמילה 
העניין  היא  ה"נחמה"  כי  מובן  "אב",  למילה 

העיקרי של חודש זה.

צריך להבין: הלא בחודש זה התרחשו כמה וכמה 
חז"ל  שהורו  ועד  ישראל,  לעם  חמורים  אסונות 
ייתכן כי עניינו העיקרי  למעט בו בשמחה, כיצד 

של החודש הוא "נחמה"?!

הביאור בזה:

הכמיהה והגעגועים לגאולה מעוררים וממריצים 
בוא  את  לזרז  בכדי  העולם  בבירור  להוסיף 

הגאולה.

לפי זה, בחודש "אב" בו גוברים הגעגועים לגאולה 
גובר  בשמחה,  והמיעוט  האבלות  מנהגי  מחמת 
הגעגועים  על־ידי  שכן  "מנחם",  הנחמה,  עניין 
גאולה  ובהבאתו למצב של  העולם  בבירור  נוסף 

ונחמה.

נמצא, שאכן גם בחודש אב יש עניין של נחמה, 
ואדרבה, זה הוא עניינו העיקרי.

הדברים קשורים לפרשת השבוע – "מסעי":

הפרשה נפתחת: "אלה מסעי בני ישראל". מבואר 
בזה, שאף שיציאת מצרים נעשתה במסע יחיד, 
שכיוון  רבים,  בלשון  מסעי"  "אלה  הכתוב  נוקט 
לארץ  הכניסה  היא  ממצרים  היציאה  שתכלית 
"מסעי  שבינתיים  המסעות  כל  נקראים  ישראל, 

בני ישראל בצאתם מארץ מצרים".

התגברות  על־ידי  הנוצרת  ה"נחמה"  בעניין  גם 
הגעגועים לגאולה, אין הדבר מתרחש בבת אחת 

אלא זה הוא על־ידי כמה וכמה "מסעות".

הכניסה לארץ נעשית על־ידי "גורל" – "אך בגורל 
יחלק את הארץ". "גורל" הוא עניין שאיננו על־פי 
הסבר והיגיון. כך הוא גם בעניין ה"כניסה לארץ" 
זו היא עבודה  ובירור הניצוצות המביא לגאולה, 
מתוך   – "גורל"  של  באופן  להיעשות  שצריכה 

מסירות שלמעלה מטעם ודעת. 

ידוע שיש שני פירושים בעניין שהנשמה היא "חלק 
)ב( מלשון  )א( אלוקות ממש,  אלקה ממעל ממש"45: 
ממשות, כמו דבר שיכולים למשש, והיינו, שגם בהיות 
הנשמה למטה במקום שישנו עניין המישוש, הרי היא 
)ובלשון הידוע46: כפי שאלוקות נעשה  אלוקות ממש 

בבחינת נברא(.
וכמו כן יש לומר בעניין "בחינת הגורל ממש" – ממש 
בחינת הגורל שלמעלה מטעם ודעת, שהוא עניין עצם 
הנשמה; ובאופן כזה נמשך גם למטה במקום המישוש.
וזהו "אך בגורל יחלק את הארץ" – שעניין הכניסה 
שלמעלה  הגורל  עניין  על־ידי  להיות  מוכרח  לארץ 

45. תניא ריש פרק ב. וראה גם תניא עם ליקוט פירושים מרבותינו נשיאינו 
לתניא ריש פרק ב )ע' ח ואילך(. וש"נ.

ולאדמו"ר  ואילך.  ד  קיד,  פינחס  האמצעי  לאדמו"ר  הזוהר  ביאורי  ראה   .46
הצמח־צדק ע' תקמו ואילך. ועוד.

להיות  יכול  על־ידי־זה  שדווקא  כיוון  ודעת,  מטעם 
בירור הניצוצות כו'.

עניין  זה  שגם  המשיח,  לביאת  זוכים  ועל־ידי־זה   
"שלושה  בגמרא47  כדאיתא  ודעת,  מטעם  שלמעלה 

באין בהיסח הדעת... משיח כו'". 
ואז יגאלו כל הניצוצות48 באופן של גאולה שלימה, 
ראשם"  "על   – ראשם"49  על  עולם  ד"שמחת  ובאופן 
דייקא, בבחינת מקיף, כי, ככל שירבה הגילוי בפנימיות, 

ישארו עוד עניינים בבחי' מקיף50 כו'51.

)משיחת ש"פ מטות־מסעי, מבה"ח מנחם־אב, ה'תש"ל. תורת־מנחם 
חלק סא עמ' 102 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

47. סנהדרין צז, א.
48. שהם בדוגמת הנשמה שמעולם לא הלכה לגלות כו' )ספר השיחות תרפ"ז 

ע' 170. וש"נ(.
49. ישעיה לה, יו"ד. נא, יא.

50. ראה ליקוטי־תורה ואתחנן ז, ב ואילך. ובכ"מ.
51. חסר הסיום )המו"ל(.
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'סיום' על הגלות
הסיומים דתשעת־הימים – הכנה לגאולה העתידה

]...[ צריכה להיות הדגשה מיוחדת  'חזק' דספר הרביעי, שבו מתחילים גם ספר חמישי  בעמדנו בשבת 
בנוגע לנקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות.

ועניין זה בא במעשה בפועל על־ידי ההליכה בדרכיו של אהרון )שיום הסתלקותו בחודש החמישי באחד 
לחודש( . . לא )רק( מפני שביטול הגלות הוא על־ידי ביטול סיבת הגלות . . אלא ההדגשה דאהבת־ישראל היא 
– שבאה בתור טעימה ועד לההתחלה דהגאולה האמיתית והשלימה הקשורה עם נקודת האחדות שלמעלה 
מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל, מצד בחינת ה'יחידה' )דרגה החמישית( שבכל ישראל בשווה, 

שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, 'יחידה' הכללית.
דגאולה  התורה  ללימוד  להקירוב  היא  שהכוונה   – לתורה"  "ומקרבן  בפירוש  גם  להוסיף  יש  ועל־פי־זה 

העתידה, "תורה חדשה מאתי תצא".
 . . יש להשתדל במיוחד בשנה זו בעריכת הסיומים "ברוב עם הדרת מלך", לאחד רבים מישראל בשמחה 
לגמרה של תורה, כולל גם הקטנים )לא רק קטנים בידיעות, אלא גם קטנים בשנים( שעדיין אינם שייכים 

להבנה והשגה, על־דרך ובדוגמת הסיום דערב פסח שמנהג ישראל לשתף בו גם את הבכורים הקטנים.
ולהעיר, שהסיום דערב פסח אינו דוגמה בעלמא, אלא שייך גם להסיומים דתשעת־הימים – כי, הסיום 

דערב פסח הוא הכנה להגאולה דפסח, והסיומים דתשעת־הימים הם הכנה להגאולה העתידה.

)משיחת שבת פרשת מטות־מסעי, ב' מנחם־אב ה'תנש"א; ספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 719־717(

כבר יצאו בוודאי ידי חובת הגלות...
לאחר אריכות וקושי הגלות ביותר וביותר, "כלו כל הקיצין", ולאחר ריבוי "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך 
הגלות", כולל ובמיוחד עבודת התשובה, הרי "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן", 
ואין לך אדם מישראל שלא הרהר כמה וכמה הרהורי תשובה – בוודאי ובוודאי שכבר יצאו ידי חובת גלות, 
ותיכף ומיד נעשה "והצילו העדה", ו"פוטרים אותו", היינו, שכל בני־ישראל יוצאים מהגלות ובאים אל ארץ 

אחוזתם, בגאולה האמיתית והשלימה...
ויש להוסיף, שעניין זה מרומז גם בסיום וחותם פרשת מסעי וכל ספר במדבר – "אלה המצוות והמשפטים 

אשר ציווה ה' ביד משה אל בני־ישראל בערבות מואב":
סיום ספר במדבר, הבא בהמשך לסיום הספר שלפניו )ויקרא(, "אלה המצוות אשר ציווה ה' את משה אל 
בני־ישראל בהר סיני" – בא וכולל הספרים שלפניו )כפשטות הכתוב דסיום הספר – "אלה המצוות והמשפטים 

אשר ציווה ה' גו'"(, כי ספר החמישי הוא "משנה תורה", שחוזר וכולל מה שנאמר בספרים שלפניו.
ויש לומר, שסיום ד' הספרים בפרשת מסעי שבסיום ספר במדבר רומז גם לסיום "מעשינו ועבודתינו כל 
זמן משך הגלות" – ד' גלויות, כידוע שעניין הגלות נחלק בפרטיות לד' מלכויות וגלויות )וגלות מצרים הרי 
הוא שורש ומקור דד' המלכויות והגלויות(, אשר, על־ידי מעשינו ועבודתינו מהפכים ד' הגלויות לד' גאולות, 

ד' לשונות של גאולה.

)משיחות ש"פ מטות־מסעי, מבה"ח מנחם־אב ה'תשמ"ט; התוועדויות ה'תשמ"ט, כרך ד, עמ' 67־64(

משיח וגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

אהבת ישראל ומעלת 
י"ב הפסוקים

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

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

 אהבת ישראל 
הגדולה של הרבי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בגליון תתלב עמודים 8-11.

 ה'מהפך' האמיתי 
של שנת החינוך

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

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

תשמ"ב )ואילך(.
הגאון  בעריכת  “המאור",  התורני  בביטאון 

גיוס 'שותפים' לעבודת 
ליובאוויטש באנגליה

 שתי יחידויות לא שגרתיות, אחת מהן חשאית
בצהרי יום י"ז סיון תשמ"ו • אוסף מענות נדירים

שבט  )י"ז(  טו"ב  חמישי,  ביום  ב'יחידות'  החל  הכל 
תשמ"א, של משפחת אחד הנגידים מלונדון שהתגורר 
עם  הגיע  הלה  בעיר.  ליובאוויטש'  ל'בית  בסמיכות 
משפחתו לרגל חתונת הבן. הרבי ניאות לקבלם למרות 
יחידויות  כמעט  כבר  התקיימו  לא  כללי  שבאופן 

פרטיות.
ה'יחידות' עצמה )'שיחות קודש' תשמ"א כרך ב' עמ' 
דיבר   – הראשון  בחלק  חלקים:  ג'  כללה  ואילך(   795
הרבי על מעלת שמחת נישואין, חתן וכלה, ובירך את 
הנוכחים ובסיום הדברים העניק לכל אחד מהם שטר 

של דולר.
]כאן בירך הנגיד את הרבי שיהיה לו כח להנהיג את 

כלל ישראל על כתפיו[
והרבי הגיב:

ה[תורה  ]החזקת  אך  השם־יתברך,  מעניק  כח 
צריכה להיעשות ע"י בני ישראל, אתם ומשפחתכם... 

ולכך אני זקוק לעזרתכם[

ארבעה מיליון לירות
בחלק השני – הציג הבן מרדכי שאלה בנושא בחירה־
חופשית והשגחה והרבי השיב לו בהרחבה ובפרטיות 
שאלות  פתרו  זה  "ובביאור  הפטיר:  הביאור  ]ובסיום 
רבות"...[, ומכאן עבר לחלק השלישי – מעלת הצדקה 

והנצחיות שבה.
הרבי ציין שנושא הצדקה חדר גם בין אומות־העולם 
לאלה  כבוד־  עיטור  מעניקה  אנגליה  שמלכות  עד 
הנותנים ממון רב לצדקה. בין כה הדבר מעורר גם אצל 

יהודים להוסיף בנתינת צדקה.
וכאן הוסיף הרבי:

לכם",  יהי'  הידות  "ארבע  אשר  ההבטחה  קיימת 
לירות  מאה  משל(  דרך  )על  כשנותנים  כלומר, 
ככה,  פעמים  ארבע  הקב"ה  אחר־כך  נותן  לצדקה, 

ארבע מאות לירות כנגד זה.
הנותן מיליון לירות לצדקה, יקבל מהקב"ה ארבעה 

מיליון לירות.

"תחסכו ממני את הדאגה"
הדברים הבאים כוונו כנראה לראש המשפחה:

כאן קיימת לפניו ההזדמנות – אינני יודע מה גודל 
התיאבון שלכם, אבל בכל אופן – יקבל ארבע פעמים 

כנגד נתינתו לצדקה.
ויעזור השם־יתברך שתעשו זאת מתוך שמחה וטוב 

לבב.
ושוב המשיך הרבי:

תודה חמה ]נתונה לכם[ באם בין הצדקות שהנכם 
ברוחו  שמתנהלים  המוסדות  עבור  גם  תתנו  נותנים 

של כב' קדושת מורי וחמי אדמו"ר.
יכולים  צדקה  ליתן  החיוב  שמצד  למרות  שכן 
הייתי  גם בנתינה למקום אחר, אבל אז  אתם לצאת 
צריך לחפש מישהו אחר ]שיסייע למוסדות חב"ד[ – 
תחסכו ממני, אפוא, את העוגמת־נפש ותחסכו ממני 

את הטירחה והדאגה.
ובסיום אמר הרבי:

תמסרו פ"ש ]פרישת שלום[ ממוסדות ליובאוויטש 
כאחד  אלא  בחוץ,  שנמצא  אחד  כמו  ולא  בלונדון, 

שנמצא בפנים...

גביר שותף
שנתיים וחצי חלפו מאז ובחודש אלול תשמ"ג נקלעו 
מוסדות ליובאוויטש בלונדון לקשיים וחובות גדולים. 
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הרה"ח ר' נחמן סודאק שוחח עם המשפיע הרה"ח ר' 
מנחם מענדל פוטערפאס ושניהם ניגשו לאותו גביר 
לא  שהפגישה  אלא  מאז,  הרבי  דברי  את  להזכירו 

הניבה את התוצאות המקוות.
הרבי  דברי  בהשראת   – לחפש  החל  סודאק  הרב 
נדיב־  – אחר"  משהו  לחפש  "צריך  יחידות  באותה 
שותף אחר וביום ט' אלול ניגש אל מר איתמר גארמאן 

והציע לו להיות השותף השני. 
הלה התעניין באיזה סכום מדובר והרב סודאק אמר 
הזכיר  אותו  הסכום  )שטערלינג(",  לירות  "מיליון  לו 
הרבי במהלך ה'יחידות' דתשמ"א. ר' איתמר השיב כי 
מחד אין באפשרותו לתת עכשיו סכום כזה, אך מאידך 
הוא ינסה לעשות 'כלים' כדי שהדבר יתאפשר, יתייעץ 
עם אביו )ר' יעקב חיים( ואחיו )אלחנן צבי( ויכתוב 
שזוכה  השני  יהיה  שהוא  יאשר  הרבי  ובאם  לרבי, 
"לחסוך עוגמת־נפש כו'" הנה מסכים הוא לקבל זאת 

על־עצמו בשמחה.
באותו  לרבי  גארמאן  מר  כתב  תשמ"ג  אלול  בט"ו 
שאר  בין  ב־770(  ימים  באותם  שהה  )הוא  נושא 

הפרטים שדיווח.
למחרת, ט"ז אלול כתב לו הרבי:

טובה  בשעה  ויהא   ]- הענין  כללות  ]על   )1
ומוצלחת.

ה"מארקעט"  מתי  יברר   ]- עסקיו  ]בנידון   )2
בהמדינה מתאים לזה.

3( ]בנידון סכום התרומה -[ כל הסכום שתאמר 
ההנהלה בלונדון בהוספת – 36 לירות.

4( ]על איחוליו -[ וכל המברך כו'.

התעניינות עקבית
בערב שבת קודש פרשת תבוא, י"ז אלול תשמ"ג - 
למחרת קבלת המענה, כתב מר גארמאן לרבי שלאחר 
שמקבלים  החליטו  ואחיו,  אביו  עם  על־כך  ששוחח 
על־עצמם בשמחה את כל הנ"ל, כולל אודות הסכום 
וכו', ועוד באותו היום )לפני הדלקת־נרות( קיבל את 

המענה: 
נתקבל ותשואת־חן על הבשורות־טובות, והבטיחו 
בשמחה  ושיהי'  עוזר,  שהקב"ה   – כיו"ב  בכל  רז"ל 

וט"ל. אזכיר עה"צ.
בש"פ תבוא, ח"י אלול תשמ"ג – בעת ההתוועדות – 
 for our נתן לו רבינו בקבוק משקה, ואמר אשר זהו

new venture ] – עבור המיזם החדש שלנו[.

עם שובו של מר גארמאן לביתו בכ' אלול תשמ"ג 
נועד עמו ר"נ סודאק, בהשתתפות אביו ואחיו, ליבנו 
לסכום  להגיע  שבכדי  למסקנה,  והגיעו  הנושא,  את 
הנזכר – סכום שאינו ברשותם עדיין כאמור – יצטרכו 
איזו  ברכישת  נוספים,  שותפים  עם  יחד  להשקיע, 
חברה, ולאחר שיפתחוה וכו' – הנה מהרווחים שיניבו 
אמנם  הנזכר;  הסכום  את  להפריש  יוכלו  ממכירתה, 
)ובכל  והוסכם  הוחלט  ההתחייבות,  את  לחזק  בכדי 
התוקף באמצעות קנין וכו'( שיהא נחשב כאילו נמסר 
בתורת  להם  שהוחזר  אלא  סודאק,  לרב  הסכום  כל 
הלוואה עד לזמן שיוכלו להחזירו, ובתור דמי קדימה 
לירות שטערלינג   5,000 סך  הבאים  בימים  ישלחו   –
את  ללבן  שסיימו  לאחר   – אלול(.  בכ"ד  )שנתקבל 
מהמשקה  לחיים  שתו  וכו',  וההתחייבות  הדברים 

שרבינו העניק להם בשבת־קודש.
בימים הבאים חיפש מר גארמאן שותפים להשקעה, 
שיניב  שמהרווחים   – לפניהם  שמציב  התנאי  כאשר 

העסק, יופרש מיליון לי"ש למוסדות ליובאוויטש.
זמן קצר חלף מאז ובכ"ט תשרי תשד"מ קיבל הרב 
המענה  ובשולי  אחר,  בנושא  מרבינו  מענה  סודאק 

הוסיף רבינו: "ההמשך דגארמאן שי'?".
במכתבו־דו"ח,  רנ"ס  כתב  תשד"מ  מר־חשון  בז' 
ש"איתמר שי' גארמאן אמר לי אשר מאז שהתדברנו 
לזה  ובהמשך  כו'",  אופנים  מיני  בכל  במאד  משתדל 
המדובר,  העסק  ברכישת  ההשקעה  אודות  כתב 
שעומדת עתה לצאת אל הפועל. ושוב: בי"ז מר־חשון 
חדקוב,  רחמ"א  הרב  הרבי  של  מזכירו  אליו  טלפן 
ואמר לו, שעל מה שכתב "מאז שהתדברנו כו'" – ציין 

הרבי לברר אצלו "מה הם פרטי ההתדברות". 
כאשר החל לסקור את הענין מתחילתו, ביקש ממנו 
המזכיר לחכות קצת, ולאחר מספר דקות, שבמהלכן 
הורמה  נוספת  טלפון  ששפופרת  סודאק  הרב  שמע 
המזכיר  לו  הורה  לשיחה(,  מאזין  שהרבי  )כלומר 
סקירתו  שבמהלך  רנ"ס  )וסיפר  בסקירתו  להמשיך 
"מה"  "נו",  מתעניין:  הרבי  את  פעמים  איזה  שמע 

וכיו"ב(.

התחייבות - "לא בשמי"
העסק  את  פיתחו  בהן  חלפו,  וחצי  משנתיים  יותר 
וכו' והגיע זמנו להימכר ברווחים נאים, והתקרב עת 
מילוי ההתחייבויות הנ"ל – בערב שבת קודש פרשת 
לרחמ"א  סודאק  הרב  כתב  תשמ"ו,  שני  פסח  בהר, 
למסור  מבקשים  ושותפיו  גארמאן  מר  אשר  חדקוב 
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לידי הרבי את הסכום לו התחייבו. וכך כתב: "ביקשוני 
במאד לעזור להם למסור לידי רבנו את הסכום הנ"ל; 
ובהיות ואין עכשיו יחידות – הציעו אולי בהפרוזדור 
או  שיהי',  אופן  באיזה  או  הדלת,  יד  על  או  מבחוץ, 
בעת התוועדות – העיקר למסור לידי רבינו", והוסיף 
לכתוב ש"רוצים לבוא": איתמר שי' גארמאן, ושותפיו 
צבי  יצחק  ליפקין,  לייב  אריה  שולדענפריי,  חנוך   –

וויילדער וזלמן מרגלית; ורצונם שאסע יחד אתם".
שבוע וחצי אחר־כך טלפן הרב חדקוב להרב סודאק 
שבאם  והוסיף,  שיבואו,  הסכים  שרבינו  לו  והודיע 
הנסיעה;  ידחה  או  יאחר   – לאהל  ביום שנוסע  יבואו 
כן הודיע הרב חדקוב, שלגבי מקום הפגישה – סימן 
רבינו על מכתבו שתתקיים "על יד הדלת בהפרוזדור" 
כל  כתב:   – לבוא"  ש"רוצים  האנשים  רשימת  ועל 

השמות.
חדקוב  לרב  רנ"ס  כתב  תשמ"ו  אייר  בכ"ח 
ומסרתי  גארמאן  שי'  איתמר  אצל  תמול  ש"ביקרתי 
רבינו  לידי  למסור  שיבואו  רבינו  הסכמת  אודות  לו 
עבור  רק  זה  אין  אשר  הסברתיו  וכן  הפלעדז...  את 
הכספים, כי על רבינו אי אפשר לפעול איזה ענין ע"י 
כספים... ואמרתי לו אשר זה בטח בעיקר על להבא 
כאן  במדינה  ליובאוויטש  ופעולות  עניני  כל  לבסס 
באופן גדול ומורחב... ותיכף־ומיד שתהי' התחייבות 
שהם  "היום  מכתבו:  ובהמשך  מהנ"ל";  כפול  לסך 
הציעו לבוא למסור לידי רבינו הוא במשך שבוע של 

פ' בהעלותך, ובאם מתאים, אולי יום ג' י"ז סיון".
סיון תשמ"ו טלפן הרב  בג'  כך,  ימים אחדים אחר 
שכתב  מה  שעל  לו  והודיע  סודאק  להרב  חדקוב 
במכתבו שאמר למר גארמאן אשר ]הכוונה בהסכמת 
התחייבות  שתהי'  "ותומ"י  אשר[  היא  לפגישה  הרבי 

לסך כפול מהנ"ל" – הקיף הרבי תיבות אלו, וכתב: 
?! בודאי שלא אמר זה בשמי כלל וכלל.

 ובענין ההצעה לאיזה יום תיקבע הפגישה – אישר 
הרבי שיהי' זה: 

במשך שבוע של פ' בהעלותך את הנרות... יום ג' 
שהוכפל בו כי טוב, לאחרי תפלת מנחה, י"ז – טו"ב 

סיון.
סודאק  הרב  כתב  תשמ"ו,  סיון  י"ג  נשא,  בעש"ק 
ופ"נ  אודות הבאים למסור התרומה,  לרבי בפרטיות 

עבור כאו"א מהם. – בראש מכתבו זה, כתב הרבי: 
בטח סודר כמתאים להאורחים שי', הסדר לאחר 
פגישתינו )ולפני זה(, בכדי שילכו לאהליהם שמחים 

– וטובי לב. וד"ל. אזכיר לכהנ"ל עה"צ.

שיחה באנגלית
תפלת  לפני  תשמ"ו,  סיון  טו"ב  יום  של  בבוקרו 
שחרית, הגיעו מלונדון הרב סודאק, מר גארמאן, אביו 

ושנים משותפיו; והשאר הצטרפו מאוחר יותר.
)האנשים  הקבוצה  כל  נכנסו  מנחה  תפלת  לאחרי 
והנשים( ל"גן עדן התחתון" ]החדר שלפני חדרו של 
הרבי[. מר איתמר גארמאן הודה בשם כל הקבוצה על 
גודל הזכות שזכו, ואשר תקוותם ותפלתם שגם להבא 
יזכו למלא שליחויות הרבי ואף במידה גדולה יותר, 
פנוי,  )אותו השאירו התורמים  לרבי את הצ'ק  ומסר 
מהמוסדות  לאיזה  זאת  למסור  לרבי  לאפשר  בכדי 

שירצה(. 
ובירכם  מאירות,  בפנים  הצ'ק  את  קיבל  הרבי 
טובה  ופרנסה  טובה  בבריאות  הנ"ל[  כל  "]שיהי' 
והרבה נחת מכל־אחד־ואחת מבני המשפחה". לאחר 
מכן אמר בפניהם שיחה )ובתחלתה הקדים, ש"תקוותי 
שאדבר בפניכם באידיש באופן שכולכם תבינו, לכל־
הפחות ]את[ רגשותיי, אם לא המילים ממש"; אמנם 

בפועל עבר רבינו לדבר באנגלית(.
תוכן השיחה:

בעמדנו בחודש שבו ניתנה התורה, והרי ה"צדקה 
הזמן   - צדקה"  בשם  שנק'  התורה  כל  כללות  היא 
גם  זה  אשר  בצדקה,  להוספה  במיוחד  מתאים 
מביא להוספה בהבנת התורה ולקבלת כל הברכות 

הקשורות עם התורה.
בתחלת הסדרה של שבוע זה, פרשת "בהעלותך 

את הנרות", מדובר אודות המנורה הטהורה:
השונים  הסוגים  על  מרמזים  המנורה  קני  שבעת 
שבבני־ישראל, מארי תורה ומארי עובדין טבין וכו'. 
אמנם ביחד עם זה – נעשתה המנורה "מקשה אחת 
ד"אל  באופן  הי'  בהם  שהועלה  והאור  טהור",  זהב 
מול פני המנורה )נר האמצעי( יאירו שבעת הנרות"; 
אשר כל זה מדגיש את האחדות שבבני־ישראל, וגם 
"זהב  הוא  ישראל  מבני  כל־אחד־ואחד  מסמל אשר 
 – עצמו  את  להאיר  בכוחו  וכל־אחד־ואחד  טהור", 
המנורה  באור   – שמסביבו  העולם  את  ועל־ידי־זה 
מהיותו  וכתוצאה  מבית־המקדש;  היוצא  הטהורה 
ללא  מאירה  גם   – קדוש  ממקום  הבא  טהור  אור 

מאמץ וקושי מיוחד.
במנורה  הועלה  מסביר,  שרש"י  כפי  זה,  ואור 
שוב   – הדליקה  הכהן  שאהרן  לאחר  אשר  באופן 
שזהו  דלוקה,  שתישאר  על־מנת  בו  צורך  הי'  לא 
מרמז,  גם  וזה  מאלי'";  עולה  שלהבת  שתהא  "עד 
שברגע שמתווים את הדרך לאחד מבנ"י, שוב אינו 
צריך לעזרה ועידוד נוסף, כיון שירש את כל הכחות 

11



העולם  ואת  בנפשו  האור  את  להאיר  והאפשריות 
מסביבו.

למסירת השעק,  הענינים שהביאו  בשמעי מהלך 
רואה אני שלא הי' צורך במאמץ מיוחד לעורר אתכם 
ועוד בלי כל פרסום, פרסומת או  זה,  לנתינת סכום 
וגם  תקוותי,  ואף־על־פי־כן  כלשהי,  מדלי'  קבלת 
 – גארמאן  מר  שאמר  וכפי   – לב  שבחפץ  בטוחני, 
תמשיכו גם להבא בכיוון זה, ואף במדה גדולה יותר.
ככל יהודי – מורגל אני לא להסתפק בקבלת דולר 
עבור  טובה"  "התחלה  גם  משמש  זה  ובטח  אחד, 
שני דולרים. והוא הדין לגבי מיליון אחד ושני מיליון 
לירות־שטערלינג – ואף יותר – בעתיד הקרוב. וכפי 
שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שכשהקב"ה רואה שיהודי 
אף   – טוב  דבר  עבור  מיוחד  סכום  לתת  מחליט 
שבדרך הטבע אין הדבר באפשרותו להגיע לסכום 
צנורות  עבורו  פותח  יכול,  כל  שהוא  הקב"ה,   - זה 
ומקורות השפעה בכדי להגיע לסכומים כאלו שלא 
מבטיח  אף  אלא  הבטחתו,  את  לקיים  שיוכל  רק 
באותו יום ובאותו שעה שבעתיד אף יעשה טוב יותר.
מסתפק  שאיני  רק  שלא  הנכם,  רואים  הרי 

בכפליים, אלא – כמה שרק אפשרי.
השי"ת יברך את כאו"א מכם לילך מחיל אל חיל, 
וכאמור לעיל – מתוך בריאות טובה, פרנסה טובה, 
והחשוב מכל – נחת מתוך עונג מכל בני המשפחה; 
והשם־יתברך יברך את כאו"א מאתנו שניפגש שוב 
שיחד   – מכולם  והטובה  טובות,  בנסיבות  בקרוב 
גופא  ושם  נלך לארצנו הקדושה,  עם משיח צדקנו 
המקדש,  בבית  ולאחרי־זה  הקודש,  עיר  בירושלים 
איך   – ושנים  ימים  לאורך   – עינינו  במו  נחזה  ושם 
המנורה  את  מדליק  מבניו  אחד  או  הכהן  שאהרן 

הקדושה על כל שבעת נרותי'.
תסלחו לי על שאני מקבל אתכם באופן מצומצם 
זה, שזהו מפני שכולנו נמצאים בגלות, אשר לכן אין 

לי ברירה אחרת.
וכן  משקה,  הרבי  חילק  ה'יחידות'  שיחת  לאחר 

שטרות לצדקה, לכל אחד ואחת מהנוכחים.
הבתים  באחד  הקבוצה  התאספה  הפגישה  בתום 

הסמוכים, כדי לומר לחיים ולהתוועד וכו'.
לרב  הרבי  ממזכירות  טלפנו  ההתוועדות  במהלך 
בבואו  הוראה.  עבורו  שנתקבלה  להודיעו  סודאק 
למזכירות, נאמר לו שהרבי הורה למסור אשר יסביר 
עולה  שלהבת  שתהא  "עד  של  הענין  את  לקבוצה 

מאלי'" )שנתבאר בשיחה(.

מה לעשות בכספי התרומה?
בחודשים שלאחר הפגישה דיווח הרב סודק מספר 
פעמים על ההתפתחויות מאז הפגישה המיוחדת אצל 

הרבי.
אשר  לרבי  כתב  תשמ"ו,  סיון  בכ"ג  לדוגמא,  כך 

משפחת גארמאן )וכן אחד השותפים( "התדברו תמול 
ביניהם בהמשך להיחידות שהי' להם בשבוע העברה 
טו"ב סיון, ומקבלים על עצמם התחייבות מהמשפחה 
לסך של 2 מיליון לי"ש... באופן ההתחייבות הקודמת 
אשר ת"ל עלה בידם למלאות בשמחה". – על מכתב 

זה נתקבל המענה בט"ו מנ"א )ע"י הטלפון(: 
נתקבל ות"ח על הבשו"ט, ואזכיר עה"צ לבשו"ט 

בכל זה ובהוספה.
הרב  שלח  תשמ"ו,  מנ"א  יו"ד  ואתחנן,  בעש"ק 
סודאק לרבי תזכיר )"מעמאראנדום"( מהעסק החדש 

של מר גארמאן ושותפיו, שעל זה כתב רבינו: 
נתקבל ט"ו באב. אזכיר עה"צ לבשו"ט בזה.

במכתבו מאותו היום הנ"ל דיווח הרב סודאק אודות 
זה  להכניס  "אולי   – לרבי  הכספים שמסרו התורמים 

מענה הרבי בכתב יד קודשו
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ריבית  לקבל  שיוכלו  למקום  ]=להפקיד[  עתה  לעת 
עד שיוציאו את הכספים". ועל זה הגיב הרבי: "כבר 
נענה לאחרי התועדות בט"ו במנ"א, שבטח שם הובא" 

– הוא המענה הא' שבאגרת הבאה.
בקשר  ומדוקדקת  מקיפה  לתשובה  הכוונה 
ביום  הרבי  כתב  אותה  התרומה,  שסביב  להתנהלות 
עמ'  ג'  כרך  מנחם  )היכל  תשמ"ו  אב  במנחם  ט"ו 

קמה־ו(:
ב"ה

חמשה עשר באב, שלא היו ימים טובים לישראל 
כחמישה עשר באב וכו'

הזמן גרמא להמשך שיחתנו כשנפגשנו פנים אל 
פנים,

החלוקה  העיקר(,  )שהוא  להמעשה  ובהנוגע 
בפועל,

סודאק  נחמן  ר'  הרב  ידי  )על  הצעתם  ובהקדם 
שליט"א( שיהי' לצרכי חב"ד ליובאוויטש במדינתם,

בהווה  שישנם  החובות  דחצי  פרעון   – כולל 
למוסדות חב"ד במדינתם )1(

ובהשאר – לעסוק עסק מתאים – שיכניס רווחים 
לקרן זו )2(

הצעתי: )1( ומובן שכולל כל האי )גם סקאטלאנד 
כו'(

)2( – אין לעשות עסק בצדקה והקדש )אף שיהיה 
בטוח לדעת בני אדם( ולכן מופרך, כי אם להכניס 
הנשאר לבנק באחוזים, עד שיוציאוהו לצרכי חב"ד.

לייסד בית חב"ד חדש במקום   – בנוסף על הנ"ל 
מתאים – על כל פנים אחד.

להוציא לאור ספר חב"די מקרן הנ"ל עתה – על 
כל פנים אחד.

כיון שחו"ל סניף לאה"ק – נכלל בצרכיהם שילוח 
סכום לחב"ד באה"ק )מה טוב, על כל פנים עשרת 
אלפים לירות. ה' ]אלפים[ - לרבני חב"ד בירושלים 
תבנה ותכונן לחלקם למוסדות חב"ד שם. ה' ]אלפים[ 
– לוועד הרוחני דכפר חב"ד לחלקם למוסדות חב"ד 

שם(.
גדולים  סרסרות  שדמי  אפשר   – טכנית  הערה 

בטיפול בהשעק שלהם.
יותר  ]=וכדאי[  ולויענט  מתאים  אפשר   – ויבררו 
ואחד  אחד  כל  על־שם  חדשים  שעקים  שיכתוב 

ממוסדות הנ"ל ישר, ויהיו תמורת השעק שאצלי.

והזירוז בהודעת הבפועל ממש דכהנ"ל ישובח.
את  שהעתיק  גרונר  לייב  יהודה  הרב  המזכיר 
התשובה לרב סודאק, הוסיף בעל פה בשם הרבי, כי 
ולמסור  בדבר,  המעורבים  מאלו  אסיפה  לקרוא  יש 

להם את ההצעות שעלו ולקבל החלטות, אם אפשרי 
בו ביום, מה שיגרום לרבי שביעות רצון רבה.

ואכן, תיכף ומיד לאחר קבלת התשובה, נפגש הרב 
סודאק בביתו של מר גורמן עם חלק מהתורמים וקרא 

בפניהם את תוכן תשובתו של הרבי.
ולבסוף  הדברים  צדדי  את  ושקלו  דנו  התורמים 
בהתאם  הכספים  חלוקת  תכנית  את  לשנות  החליטו 

לרצונו של הרבי:
בכל  חב"ד  מוסדות  של  מהחובות  חצי  לשלם  א( 

אנגליה.
ב( לא לעשות עסקים עם חציה השני של התרומה, 

כיון שמדובר בכספי צדקה והקדש.
)מתאים  חדשים  חב"ד  בתי  שני  לייסד  הוחלט  ג( 

ולאור מה שהרבי כתב "על כל פנים אחד"(.
מכספי  חדשים  חב"ד  ספרי  שני  לאור  להוציא  ד( 

הקרן )גם זה לאור דברי הרבי "על כל פנים אחד"(.
לירות   18,000 הקודש  לארץ  לשלוח  הוחלט  ה( 

שטערלינג.
הרבי  של  להערתו  לבם  העסקים  אנשי  שמו  עוד 
על גובה דמי התיווך של פדיית הצ'ק, ומצאו כי הוא 
עומד על שני אחוז, סכום נכבד בהחלט. הם החליטו 
אפוא לכתוב המחאות חדשות היישר למוסדות חב"ד, 
שמסרו,  הגדולה  שההמחאה  מבקשים  הם  כאשר 

תישאר ברשותו של הרבי.
מיד עם קבלת ההחלטות, נמסרו אלו לרבי, והרבי 

מיהר להשיב )היכל מנחם שם עמ' קמו־ז(:
נתקבל תיכף בחזרתי מן הציון הקדוש,

וגרם כפשוט שמחה רבה.
ודבר בעתו – "חמשה עשר באב" ש"לא היו ימים 

טובים לישראל כחמישה עשר באב וכו'".
"מוסיף"  להיות  היום  כציווי   – שהוסיפו  ובמיוחד 
ושכרם תיכף ומיד בתיבה השניה לה "יוסיף" "חיים 

על חייו".
סיום המשנה והגמרא.

"בית  ממש  דהנ"ל  הסיום  שיקויים  רצון  ויהי 
ואחד  אחד  ו"כל  בימינו"  במהרה  שיבנה  המקדש 
נגילה  גו'  לו  קיווינו  הוי'  זה  ואומר  באצבעו  מראה 

ונשמחה בישועתו"
 - גם הסיום ממש דפרש"י ותוספ]ו[ת שם.

בלי נדר אמסור על הציון הקדוש תיכף לחמישה 
עשר באב, ויבשרו טוב.

)כל החומר נדפס ע"י ועד הנחות בלה"ק לש"פ פינחס תשע"ד – 
עפ"י רשימת הרב נחמן סודאק ז"ל(
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פרשת מסעי
אלה מסעי בני־ישראל )לג,א(

אומר הבעל־שם־טוב:
כל יהודי עובר ארבעים ושניים מסעות במשך חייו, 
מ"אשר יצאו מארץ מצרים", היינו לידתו, עד שמגיע 

ל'ארץ־ישראל', ארץ החיים העליונה.
שבהם  כאלה  היו  המסעות  בין  הרי  תשאל:  ואם 
וכיצד  התאווה",  "קברות  כמו  בני־ישראל,  חטאו 
זה  'מסע'  לעבור  מוכרח  יהודי  שכל  לקבוע  אפשר 
בחייו? דע לך, שכל המסעות מצד עצמם הם דרגות 
קבורת  על  שמורה  התאווה",  "קברות  וכמו  נעלות, 
חלק  הפכו  שבני־ישראל  אלא  התאוות;  כל  וביטול 

מהם )במעשיהם הרעים( מטוב לרע.
מוסיף כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:

בנפשיה  איניש  ידע  הרי   – עברו  שכבר  המסעות 
איזה מהם ניצל לטוב ואיזה לא; אך בנוגע למסעות 
שעליו עוד לעבור אותם – בידו לנצל את כולם לטוב.

)לקוטי שיחות כרך ד עמ' 1083(

שם...  וימת  ה'  על־פי  ההר  הר  אל  הכהן  אהרן  ויעל 
בחדש החמישי באחד לחדש: ואהרן בן שלוש ועשרים 

ומאת שנה במותו )לג,לח־לט(
בפרשת חוקת )כ( מסופר בקצרה על פטירתו של 
יום  פרטים:  כמה  התורה  מוסיפה  כאן  ואילו  אהרן, 
ההסתלקות )ראש־חודש אב(, אופן ההסתלקות )"על־

פי ה'", מיתת נשיקה(, וימי חייו )קכ"ג(.
לפנינו דוגמה בולטת לכלל הידוע שפרשת השבוע 
שכן  זו.  פרשה  קוראים  שבו  בשנה  לזמן  שייכת 
פרשתנו נקראת תמיד בסמיכות לראש־חודש אב, יום 

הסתלקותו של אהרן.

)לקוטי שיחות כרך ח, עמ' 198(

שש ערי מקלט תהיינה לכם )לה,יג(
שש מצוות... חיובן תמידי... ואלו הם: א. להאמין בה'. 
ב. שלא להאמין לזולתו. ג. לייחדו. ד. לאהבה אותו. ה. 
וראיית  לתור אחר מחשבת הלב  שלא  ו.  אותו.  ליראה 
העיניים. סימנם, שש ערי מקלט תהיינה לכם )הקדמת 

ספר החינוך(
חטא  של  הפגם  את  מתקנות  אלו  תמידיות  מצוות 
הדורות,  כל  סוף  עד  תמידי  פגם  שהוא  הדעת,  עץ 
כידוע; ואף ערי מקלט מתקנות פגם זה. שכן חטא עץ 
בשגגה"  נפש  ו"מכה  החטאים,  כל  שורש  הוא  הדעת 
ל'מיתה', שכן החטא  גורם  רומז לכל חטא: כל חטא 
מפריד את החוטא מאלוקים חיים, והחטא אינו אלא 
'בשגגה', שהרי סיבת החטא היא הרוח שטות שהתגבר 

על החוטא.

)לקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1330(

ועוד:
מפני  מקלט'  כ'עיר  משמשות  התמידיות  המצוות 
וגם  השטן  גם  )שהוא  הרע  היצר  היינו  הדם',  'גואל 
מלאך המוות(, המתגבר על האדם תמיד כל היום. ויש 
שש מצוות דווקא, שכן עיקר הזהירות צריכה להיות 
בששת ימי המעשה, שאז עסוק האדם בענייני העולם.

)שיחת ש"פ מטו"מ תשמ"ז. התוועדות תשמ"ז כרך ד, עמ' 133(

כי אני ה' שוכן בתוך בני־ישראל )לה,לד(
גלו לאדום – שכינה עמהם )ספרי(

"גלו לאדום" – כשאדם עושה מעשה אדום, "שכינה 
האלוקי  הניצוץ  את  לשם  מוריד  הוא   – עמהם" 

שבנשמתו.

)תניא פרק יז(

ממעייני החסידות
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 "וכל מעשיך
יהיו לשם שמים"

רבי יוסי אומר: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה – 
שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמים )פרק ב, משנה יב(

פירש רבנו עובדיה מברטנורא:
הואיל  תאמר,  שלא   – תורה  ללמוד  עצמך  התקן 
ואבי חכם ואבי־אבי חכם, תורה חוזרת לאכסניה שלה, 

ואיני צריך לבקש אחריה.
שאתה  בשעה  אף   – שמים  לשם  יהיו  מעשיך  וכל 
עוסק באכילה ושתייה ובדרך־ארץ, לא תכוון להנות 

גופך, אלא שתהיה בריא לעשות רצון קונך.
פירש כ"ק אדמו"ר:

"וכל מעשיך יהיו לשם שמים" – ישנם ענייני העולם 
)ואסור  עליהם  לברך  חייב  אדם  אין  שמשורת־הדין 
לברך עליהם, משום ברכה לבטלה(. והתנא מלמדנו, 
שמצד מידת חסידות חייב אדם להזכיר "שם שמים" 
"בכל מעשיך", גם אלו שאינם חייבים בברכה, על־ידי 

זה שאומר "ברוך ה'", "תודה לא־ל", וכיוצא בזה.

 )מהתוועדות שבת־קודש פרשת מטות־מסעי תש"מ – בלתי מוגה; 
ביאורים לפרקי־אבות, כרך א, עמ' 119(

כתבו  המפרשים   – שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  "וכל 
בפרטיות  אמנם  דעהו".  דרכיך  ד"בכל  העבודה  שזו 

יותר הם שני אופני עבודה.
"וכל מעשיך יהיו לשם שמים" הוא שאכילת האדם 
)על־דרך משל( היא לשם שמים, והוא גם עובד את ה' 
בכוח האכילה, אך האכילה עצמה היא דבר חול, לא 
מצווה. ואילו "בכל דרכיך דעהו" הוא – שידיעתו את 

ה' היא באכילה עצמה, והיא נעשית בדוגמת אכילת 
בזה,  וכיוצא  קודשים  אכילת  מצווה,  סעודת  שבת, 

שהם עצמם מצווה.
]...[ ושני אופני עבודה אלו תלויים במידת הכרת 
לידי  בא  שאדם  בשעה  הקב"ה.  של  באחדותו  האדם 
בלבד  הארה  אמנם  היא  העולם  מציאות  שכל  הכרה 
"טפל"  בבחינת  היא  בכל־זאת  אבל  האלוקי,  מהכוח 
על־כל־פנים – אז כל מעשיו הם "לשם שמים" בלבד 
)בדוגמת דבר טפל שכל מציאותו היא בשביל העיקר, 
ואילו כשמכיר ומרגיש  אבל הוא טפל על־כל־פנים(. 
לגבי  ואפס  אין  הוא  שהעולם  מלבדו",  עוד  ש"אין 
לשון  שהוא  "עוד"  בשם  אפילו  נקרא  ואינו  הקב"ה 

טפל, גם דברי הרשות נעשים בקדושה.

 )ליקוטי־שיחות, כרך ג, עמ' 931,907; ביאורים לפרקי־אבות, 
כרך א, עמ' 120(

יש לפרש הדיוק   – יהיו לשם שמים"  "וכל מעשיך 
"כל מעשיך", שהכוונה לא רק כל המעשים שלך, אלא 
גם שכל מעשה עצמו יהיה כל־כולו לשם שמים. שכן 
אם יש חלק קטן במעשה שאינו לשם־שמים – הרי זו 
"עבודה שזרה לו", היות שהוא ההפך של "אני נבראתי 

לשמש את קוני".

 )ספר־השיחות תשנ"ב, כרך א, עמ' 220; ביאורים 
לפרקי־אבות, כרך א, עמ' 120(

פרקי אבות
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 הילולת
האריז"ל החי

'שמירת הלשון' בדיבור על יהודי • 'מלחמת מדין' 
באמצעות אהבת ישראל • דיבורים והוראות לרגל 
הילולת האריז"ל • רזין דרזין – עד למטה ביותר

שבת פרשת מטות־מסעי, ב׳ מנחם־אב
בהתאם  בברכה,  פתח  דבריו  את  להתוועדות.  הרבי  ירד  בערך   13:30 בשעה 
הזקוקים לברכה. את  ימים  בין המצרים,  בימי  ובפרט  לכלל ש״פותחין בברכה", 
הברכה יש למצוא בתורה שהתחלתה באות בי״ת - ראשי תיבות ׳ברכה׳. ובתורה 
עניני  עם   - הזמן״  עם  לחיות  ש״צריכים  הידוע  כפתגם  השבוע,  בפרשת  עצמה, 
התורה השייכים לשבוע זה - פרשת השבוע. בתחילתה של פרשת השבוע מובא 

ענין הנדרים, ממנו למד הרבי הוראה נפלאה במעלתן של ישראל.
ענינו של נדר הוא שעל ידו נהפך כל דבר לקדושה. הדבר שהיה עד עתה חולין 
ובזה ממשיך  הנדר  את  בפיו  יהודי שמוציא  ידי  על  נעשה  זה  כל  לקדוש.  הופך 
קדושה על הדבר הנידר. בזה מודגשת מעלתו של היהודי, שהרי כל יהודי, אפילו 
גר וקטן לפני בר מצווה ובכל מצב, גם יהודי ש״נטמע בין העכו״ם״ רח״ל, בכל 
מקום - גם בחוץ לארץ, ובכל זמן - גם בזמן הגלות, ובכל לשון - גם בלשון עם 
זר, יכול הוא בדיבור בלבד, ללא כל עשיה, להמשיך בכל דבר את קדושת הנדר 
מדאורייתא. ומכאן למדים עד כמה "אשרינו מה טוב חלקנו" של כל יהודי. וטעם 

הדבר הוא כי לכל יהודי יש נשמה שהיא "חלק אלוקה ממעל ממש".
של  דיבורו  ידי  על  שנפעלים  הנדרים,  מעניין  לומדים  הרבי,  אמר  נוסף,  דבר 
יהודי, עד כמה יש להיזהר ב"שמירת הלשון", שכן כוחה רב לשני הכיוונים... הרבי 
הסיק מכך הוראה באופן עבודת הפצת היהדות והמעיינות חוצה, שהדיבור צריך 
להיות - כדרך החסידות - באופן של "עשה טוב", ולא להדגיש את ה"סור מרע", 

שיתבטל בדרך ממילא על ידי הוספת הטוב, שהרי "מעט אור דוחה את החושך".
הרבי למד גם הוראה בעבודת ה׳ משיעור הרמב״ם היומי המדבר בדיני מומי 
בכורות, שיש להיזהר מלימוד דברי זכות על עצמו, שהרי "כל הבכורות אדם רואה 

חוץ מבכורי עצמו".
המבואר  על  עמד  הרבי  ההתוועדות.  סיום  לקראת  היה  במיוחד  מרגש  רגע 
ל"מדין"  החסידי  הפירוש  את  והביא  מדין  מלחמת  בנושא  לוי־יצחק'  ב'ליקוטי 
ישראל  אהבת  באמצעות  היא  במדין  המלחמה  כן  ואם  ומריבה׳,  ׳מדון  מלשון 
ואחדות ישראל - בניגוד לרצונו של היצר הרע ההולך ומסית לב יהודי על רעהו. 
בהקשר זה חזר הרבי על מילות השיר החסידי - במילים אוקראיניות - שממשילות 
ואיננו  קונה  איננו  תועלת,  ללא  בשוק  המסתובב  הטיפש  למרקו  הרע  היצר  את 

מוכר, רק מסכסך ומחרחר ריב.
בסוף שיחה זו שהייתה האחרונה בהתוועדות התקיימה "חלוקת המשקה" לאלו 
העורכים פעולות שונות בימים הקרובים. בסיום החלוקה החל הרבי, כרגיל, את 

 יומן
 מבי+ת
+חיינו
תשמ"ח
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הניגון ״והריקותי לכם ברכה", ומיד לאחר 
"עך  זה החל הרבי לשיר את הניגון  שיר 
מאזין  הקהל  כשכל  מארקא..."  דורין  טי 
בדומיה חרישית ובהתרגשות קודש לכל 
ורק  לבדו,  הרבי  ידי  על  שהושר  הקטע 
אחר כך הצטרף כל הקהל לשירה מתוך 

התלהבות מיוחדת.
 הרבי הרבה לעודד ולהגביר את קצב 
והקהל  הקדושות  ידיו  בשתי  השירה 
הנרגש חזר שוב ושוב על קטע זה המהוה 
לפתע  הניגון.  של  הראשון  חלקו  את  רק 
הקדושות,  פניו  על  כשחיוך  הרבי,  העיר 
של  הנוסף  הקטע  את  גם  לשיר  יש  כי 
נפשי".  לך  "צמאה  הפסוק  שהוא  הניגון 
הקהל החל לנגן "צמאה לך נפשי" והרבי 

עודד את השירה בחוזק זמן רב. 
שלישי  ניגון  הרבי  התחיל  מכן  לאחר 
בימינו",  במהרה  המקדש  בית  "שיבנה   -
ובסיום השירה אמר הרבי "לחיים" ואיחל 
אריכות  מיוחד,  ובאורח  מופלא  בסגנון 
נצחיים  לחיים  עד  טובות  ושנים  ימים 
ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

משיח צדקנו.
הן  מההתוועדות  לפועל  ההוראות 
בכל  מסכת"  "סיומי  לערוך  א(  שתים: 
מדברים  כאשר  וגם  הימים,  מתשעת  יום 
יש  יהודי שהוא בגדר תינוק שנשבה  עם 
הדברים,  בתוך  מסכת.  לסיים  להשתדל 
הקצרה   - תמיד  מסכת  את  הזכיר  הרבי 
בנתינת  להוסיף  ב(  דפים.  כ־8  בש״ס, 
ושביה  תפדה  במשפט  "ציון   - צדקה 
בצדקה". ג( לעסוק בלימוד הלכות תשעה 

באב והלכות בית הבחירה.
נערכים  אלו  בימים  שאכן  יצוין  אגב, 
ביחידות  שנעשים  הסיומים  )מלבד 
בשכונה(  רבים  כנסת  בבתי  וברבים 
סיומי מסכתות מעל גלי האתר. בצורה זו 
מזכים אלפים רבים של יהודים בשמיעת 

הסיומים.

יום שני, ד' מנחם־אב
בבוקר לאחר תפילת שחרית בבית הרבי, ירד הרבי במפתיע חזרה לקומה התחתונה והחל בחלוקת 

דולרים פתאומית שארכה שעה ארוכה.

 כשהרבי התבטא
אודות "הפרנסה" שלו

חודש  ראש  ערב  כמידי   - לאוהל  נסיעתו  טרם 
- הודיע הרבי כי תתקיים התוועדות. אחר חזרתו 
התקיימה תפילת מנחה כרבע שעה לפני השקיעה, 
וירד  הק'  לחדרו  הרבי  נכנס  לאחריה  ומיד 

להתוועדות ב'זאל' הגדול.
"ציון  בפתח ההתוועדות אמר הרבי מאמר ד"ה 
בשיחה  בשעתו.  מיד  הוגה  שאף  תפדה"  במשפט 
בזמן  ההתוועדות  פשר  על  הרבי  עמד  שלאחריו 

החריג שנכנס כבר לתשעת הימים )!(:
התוועדות  לערוך  חידוש  דבר  זהו  "לכאורה 
באמצע שלושת השבועות, במילא התייגעתי לחפש 
ביותר אותו מצאתי, שכתוב  וההיתר הטוב  היתר, 
זאת  צריכים  הם  שבאם  )כלי־זמר(  לנגנים  בנוגע 
בשלושת  אפילו  לנגן  להם  מותר  פרנסתם,  לשם 

השבועות, כיון שאצלם זהו ענין של פרנסה.
ברירה,  לי  אין  הרי הפרנסה שלי…  "כיון שזוהי 
כפי   - אלא  השבועות,  בשלושת  אפילו  ובמילא 
שכתוב בפוסקים ]שהדבר יהיה[ בלי ריקודים, אבל 
לניגונים,  בנוגע  הוא  לנגנים  בנוגע  השמחה  ענין 

וזהו היתר מפורש בפוסקים אפילו באחרונים.
בדבר  שמדובר  כיון  היא  העיקרית  "הסיבה 
על  לדבר  אפשר  שאי  הרי  הימים  לתשעת  הנוגע 
ח"ו,  לייאש  שאסור  כיון  זה,  לפני  זמן  כמה  כך 
הרי כשמדברים יום קודם ומדברים אודות תשעת 
הימים, זהו סימן שמחר ודאי שמשיח ח"ו לא יבוא, 
ערב  של  האחרונים  לרגעים  עד  מחכים  במילא 
תשעת הימים, שאז רואים ש"עבר קיץ כלה קציר 

ואנחנו לא נושענו"...".
סיומי  לעריכת  בקשר  הרבי  עורר  בהתוועדות 
מסכת בתשעת הימים, ובמיוחד בר"ח מנחם־אב יום 
ההילולא  יום  מנחם־אב  ובה'  הכהן,  אהרן  פטירת 

דהאריז"ל.
התוועדויות  נערכו  ותש"מ  תשל"ו  בשנים  ]גם 
תשמ"ח־תשמ"ט  ובשנים  מנחם־אב,  ער"ח  בליל 

ותנש"א אמר הרבי שיחות[.

תשל"ה
ליל ר"ח מנחם־אב
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פתח  ערבית  תפילת  אחר  בלילה 
הילולת  יום  לרגל  קודש  בשיחת  הרבי 
ביום  אנו  נמצאים  אמר:  וכך  האריז״ל, 
כך  הנקרא  החי  האריז״ל  הסתלקות 
שלאחר  כיון  והטעם:  מקומות,  בכמה 
שכתב  וכמו  שלו,  בחיים  נוסף  פטירתו 
אדמו"ר הזקן ב׳אגרת הקודש׳: "צדיקא 
עלמין  בכולהו  אשתכח  דאתפטר 
 - זאת  שרואים  ועד  מבחיוהי"  יתיר 
בפרט  הארץ.  בקרב  ישועות  פועל 
מעשיו  כל  אז  שהרי  הסתלקותו,  ביום 
חייו,  ימי  משך  כל  עבד  אשר  ועבודתו 

פועלים ישועות בקרב הארץ.
״יצחק״  כשמו:  האריז״ל  של  ענינו 
מלשון צחוק ושמחה. שזה יהיה לעתיד 
לבוא, כפי שנאמר "אז ימלא שחוק פינו" 
שאין  שימלא,  באופן  "ימלא"  וכלשון 
והדבר  השמחה,  מלבד  אחר  דבר  שום 
"כל  שהרי  ואחד  אחד  כל  עם  קשור 
שאפילו  שפירושו  לי",  יצחק  השומע 
יצחק.  רואה,  בדרגת  שאינו  שומע 
ופועל  ההילולא שמשפיע  ביום  ובפרט 
"בקרב הארץ", על אלו שבדרגת "ארץ", שכל יהודי הוא "ארץ חפץ". ושייכות מיוחדת לדורנו, ששמו 

)השני( של נשיא דורנו הוא: "יצחק", כשמו של האריז״ל.
כל הנזכר מקבל תוקף מקביעות ההילולא בשנה זו: יום השלישי בשבוע, בשנת תשמח: יום השלישי 
שהוכפל בו כי טוב, טוב גלוי שמביא לשמחה, וכן מספר שלוש מזכיר את הגאולה העתידה, השלישית, 
שאז יבנה ביהמ״ק השלישי. עוד עניין של טוב במספר שלוש הוא שכאשר יהודי עובד את ה׳ ב״חוט 
המשולש״ בשלושת הקווים - תורה עבודה וגמ״ח, אז "לא במהרה ינתק", אין ניתוק בין השלושה: 
הזמן,  מצד  וכן  אחרים,  וְּתשמח  בעצמך  ִּתשמח  מלשון  תשמח:  ובשנת  וקוב״ה",  אורייתא  "ישראל 

בחודש אב, שימיו הרי יהפכו )לע״ל( להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה.
וכפי  התורה,  פנימיות  והפצת  לימוד   - האריז״ל  של  מענינו  הוראה  ללמוד  יש  בפועל:  ולמעשה 
שמוסבר באופן של ׳יתפרנסון מיניה׳ בתורת חסידות חב״ד, ובמיוחד בנוגע לימים אלו: "ציון במשפט 
תפדה ושביה צדקה". לימוד עניינים הקשורים בזמננו: הלכות תשעה באב ועניני בית הבחירה. וכמו 

כן גם לערוך סיומי מסכתות - שמחה על פי ׳שולחן ערוך׳.
צדקנו,  משיח  לביאת  שנזכה  רצון  "ויהי  לצדקה,  שליחות  אחד  לכל  שייתן  אמר  הדברים  בסיום 
והקיצו ורננו שוכני עפר ובעל יום ההילולא, ונשיא דורנו בתוכם, והיו עיניך רואות את מוריך, עוד 

היום בלילה, שנהי׳ באה״ק בירושלים ובביהמ״ק, ובמהרה בימינו ממש".

יום שלישי, ה׳ מנחם־אב
בצהרי היום נסע הרבי לאוהל הק׳. עם שובו, לאחר תפילות מנחה וערבית, החל באמירת שיחת 
של  והתחלה  הכנה  אלא  הסוף  אינו  הוא  למעשה  שסיום  הילולא,  יום  בסיום  אנו  נמצאים  הקודש: 
כן תעזרני לסיים  זו  "כשם שעזרתני לסיים מסכת  וכפי שבסיום מסכת אומרים  יותר.  גבוהה  דרגה 
עוד מסכתות וספרים אחרים", ובענייננו, סיום יום הילולת האריז״ל שענינו הפצת רזי תורה, פנימיות 

תש"נ
א' מנחם־אב

 נסיעה לאוהל
בראש חודש

מיומנו של א' התמימים:
מנחה  תפילת  על  הכריזו  שחרית  תפילת  אחרי 
ב־14:35. מכיוון שב־15:15 יש סיום מסכת ברדיו שגם 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נוהג לשמוע מדי שנה. 
לחדרו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שעלה  אחרי  לפועל 
הודיעו שנוסע היום ל"אוהל"! זו היסטוריה! מאז עלותו 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א על כס הנשיאות לאויוש"ט, זו 

הפעם הראשונה שהוא נוסע לאוהל בראש חודש.
מספרים שאתמול כבר הודיע כ"ק אדמו"ר שליט"א 
למזכיר ר' בנימין קליין, שיסע ל"אוהל" מחר. המזכיר 
ענה:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  חודש".  "ראש  הגיב: 

"יארצייט פון ]= של[ אהרן הכהן".
נסע ב־14:10.

חזר ב־21:45. כעבור מס' דקות ירד למנחה.
]מאז נסע הרבי עוד כמה פעמים: אדר"ח אלול תש"נ, 

אדר"ח טבת תנש"א ור"ח שבט תשנ"ב[.
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התורה, הוא הקדמה להוספה יתירה בלימוד 
בחסידות  שנתבאר  וכפי  התורה  פנימיות 

חב״ד.
נתבארו  חב״ד  חסידות  שבתורת  בפרט 
שהאדם  כך  והוספות,  בהקדמות  הדברים 
ומבין  לומד  דרזין',  ה׳רזין  את  הלומד 
בשכלו  נתפסים  והדברים  והשגתו  בהבנתו 
כלשון  כבשרו,  ובשר  לדם  שנעשים  עד 
הפסוק "ותורתך בתוך מעי" ועד להתאחדות 
בחסידות  המבואר  וכפי  הגשמי.  מוחו  עם 
השכלות,  בשכליים,  העסק  ריבוי  ידי  שעל 
)ויש  במוח  וחריצים  שרטוטים  מתווספים 
עוד  לקליטת  במוח  מקום  נוסף  שאז  לומר 
מקום  להם  היה  לא  זה  שלפני  השכלות 
בדרגה  והשגה  להבנה  שיורד  ועד  במוחו(, 
הכי תחתונה שאין למטה הימנה - שכל דנפש 
 - הקצוות  שני  שמתאחדים  הרי  הבהמית. 
אחת  נעשית  דרזין׳  ד׳רזין  העליונה  הדרגה 
אדמו"ר  כדברי  הבהמית,  דנפש  השכל  עם 
את  תופס  השכל  "...הרי  פ״ה  בתניא  הזקן 
נתפס  והמושכל  בשכלו,  ומקיפו  המושכל 
יחוד  והוא  השכל...  בתוך  ומלובש  ומוקף 
נמצא  כערכו  ולא  כמוהו  יחוד  שאין  נפלא 
כלל להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד 

ופינה".
המעשה,  על  דגש  שמה  חב״ד  חסידות 
היינו גם במעשה הגוף שבאדם, ועד לדרגה 
׳רזין  להחדיר  יש  העקב  שהיא  התחתונה 
דרזין׳, שניכר בעקב שרץ לדבר מצוה מפני 
כמבואר  דרזין׳.  ב׳רזין  חדור  כאמור  היותו 

בחסידות שכשרוצים לגלות ולהמשיך דרגה גבוהה במקום תחתון, צריך להגיע אף למעלה מן הדרגה 
הגבוהה. ובענייננו, הכוח להמשיך ׳רזין דרזין׳ בעקב שברגל הוא משום שב׳רזין דרזין׳ נמשך ממקום 
"אור"  בגימטרייה  ביותר, כמבואר שרז  נעלית  היא דרגה  דרזין  רזין  והיינו אף שדרגת  ביותר.  עליון 
ובאור עצמו רז הוא דרגה גבוהה, הרי כשם שבאור יש למעלה ממנו דרגת ה"מאור", כמו כן יש דרגה 

למעלה מה"רזין דרזין" וממנה ניתן הכוח לחסידות חב״ד להמשיך רזין דרזין עד למטה ביותר.
והחי ייתן אל לבו: להוסיף בלימוד התורה ובפרט פנימיות התורה ובאופן של "יפוצו", ועל ידי זה 
"אתי מר דא מלכא משיחא", ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש והקיצו ורננו שוכני עפר במהרה בימינו 

ממש.
הרבי סיים כרגיל בחלוקת צדקה לכל אחד ואחד אנשים נשים וטף. אלא שהפעם, שלא כרגיל, חילק 

הרבי שני דולר, "כפליים לתושיה".

הדפסת ערך בית המקדש 
מהאנציקלופדיה התלמודית 

לזכר הרב זוין
הרבי  לחדר  חדקוב  הרב  נכנס  שבת  במוצאי 
בנין  "מצות  מאמר  את  להדפיס  הוראה  וקיבל 
)"דרך  לצמח־צדק  המצוות  בספר  הנדפס  מקדש" 
יד  מכתב  צילום  לזה  יצרפו  ושבנוסף  מצוותיך"( 
קדשו של הצ"צ, בעת ההוראה הוסיף הרבי: "מ'זָאל 
ווָאס פריער" ]= שידפיסו זאת בהקדם  ָאפדרוקען 

האפשרי[. 
כשאמר הרב חדקוב שבלילה הדפוס לא פועל, 
ענה לו הרבי: "ס'איז דָא די יונגעלייט ווָאס ַארבעטן 
סיי־ווי ביינַאכט" ]= ישנם הרי האברכים שעובדים 

בין כה בלילה[. 
לכתוב  תאריך  איזה  חדקוב  הרב  שאלת  על 
את  נתן  הרבי  פעם  שבכל  )כמנהג,  דבר"  ב"פתח 
התאריך( ענה הרבי שיתנו בעצמם, והוסיף שרצונו 
המאמר  יהיה  כבר  בבוקר  מחר  ל-770  שכשיבוא 

הנ"ל למכירה. 
הרבי הוסיף והורה להדפיס את ערך בנין בית־

המקדש מהאנציקלופדיה התלמודית של הרב זווין 
ז"ל, שנפטר כמה חודשים קודם לכן - בכ"א אדר־

ראשון תשל"ח - ולהנציח את שמו עליו, ובהמשך 
ה"ביכל"  את  גרונר  לייב  יהודה  הרב  למזכיר  נתן 

ממנו יש לצלם את כתי"ק הצ"צ.

תשל"ח
ב' מנחם־אב
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 המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',עת לדעת
 שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

תרפ"טתרפ"ט

תשט"זתקמ"אתשמ"ו

ביקור הרבי הריי"ץ בארץ־הקודש

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מגיע לביקור בארץ הקודש. 
)ראה באריכות בסה"ש תרפ"ח ע' יח ואילך(

מטרת הביקור הייתה להתפלל במקומות הקדושים, וכפי שכותב הרבי:
אבות  ציוני  קודש  בהיכלי  לזמן  מזמן  לבקר  מולדתי,  בארץ  הייתי  רגיל 
כל  ובעד  בעדנו  רבים  רחמים  בהתעוררות  ותפלה  רינה  לשאת  הקדושים, 
מושלל  הנני  הזה  בזמן  שי'.  ישראל  בני  אחינו  כלל  בתוך  ואנ"ש  תלמידינו 
לאה"ק  מסעי  לעשות  ית'  בעזרתו  והחלטתי  מולדתי,  לארץ  לנסוע  היכולת 

תובב"א, לבקר במקומות הקודש... 
)אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' קפה. קפז. קצג(

הרבי ביקר בירושלים, בעפולה, בטבריה, בצפת )ביום ה' מנחם אב – הילולא 
של האר"י ז"ל(, במירון, בחברון, בתל אביב, בבני ברק ובפתח תקוה. 

)ימי חב"ד ע' 221(

אל מסעו הצטרף אח"כ גם הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין, חתנו של כ"ק 
אדמו"ר מהר"ש. 

)ראה שם בסה"ש תרפ"ח(

ביקורי הרבי הריי"ץ

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
במקומות  בחברון  מבקר 
המכפלה,  מערת  הבאים: 
בית הכנסת "אברהם אבינו", 
בית  בית הדסה,  רומנו,  בית 
סלונים,  יוסף  יעקב  הרב 

ובישיבת סלבודקה.

"בקשה נפשית"

בבקשה  הציע  אדמו"ר  כ"ק 
מזה,  יותר  )"ועוד  נפשית 
לע"ע  בידי  שאין  אלא 
שכל  יותר"(  מתאים  ביטוי 
דברי  את  יקיים  ואחד  אחד 
המשנה "עשה לך רב", אשר 
עמו יתייעץ בכל ענייניו, ולו 
וחשבון"  "דין  ליתן  יצטרך 

מידי פעם בפעם.
 )תורת מנחם – התוועדויות 
תשמ"ו ח"ד ע' 175(

כתב החרם כנגד 
חסידות

התעוררות מחודשת לרדוף 
חרמה.  עד  החסידים  את 
בווילנא  )חרם(  כתב  נעשה 
הגר"א  בא  החתום  ועל 
אב"ד  שמואל  רבי  והגאון 
הצטרפו  ואח"כ  דווילנא, 

לזה ממקומות נוספים. 
 )ספר התולדות אדמו"ר הזקן 
ח"ב ע' 440(

קבוצת שלוחים לארץ הקודש

לארה"ק מגיעים שנים־עשר בחורים, שלוחי כ"ק 
ספר  בבית  הקטלני  הפיגוע  בעקבות  אדמו"ר, 
למלאכה בכפר חב"ד בראש חודש אייר תשט"ז, 
בו נרצחו בידי מרצחים שפלים חמישה תלמידים 
ומדריכם. מטרת שליחותם היא לעודד ולחזק את 

חסידי חב"ד בכלל ותושבי כפר חב"ד בפרט.

הקודש.  בארץ  השלוחים  נחתו  שישי  ביום 
כולם,  עצומה.  היתה  אנ"ש  בקרב  ההתרגשות 
אנשים נשים וטף, הגיעו לנמל התעופה לקבל את 

פני השלוחים. השלוחים שהו בארץ עד א' אלול.
)ימי חב"ד ע' 222(

 ב' 
אב

 ד'
אב

 ה'
אב

 ז'
אב
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת מסעי1

ב' במנחם־אב
בפסוק  לעמוד  ישראל  מנהג  התורה2:  קריאת 
האחרון, ורצוי שהקורא יפסיק קמעא לפני־כן, מפני 

הרעש הנגרם בעמידת כל הקהל.
גם העולה לתורה אומר "חזק, חזק ונתחזק!". 

הפטרה: "שמעו... אלוקיך יהודה. אם תשוב... ובו 
יתהללו" )ירמיה ב,ד־כח; ד,א־ב(3.

זו  בבית־הכנסת, שהרי  – התוועדות  אחר התפילה 
'שבת חזק'4.

גם השבת עורכים 'סיום' עם סעודה5.
פרקי אבות – פרק ב.

מוצאי שבת:
מבדילים על היין6.

1. בחוץ לארץ – מטות־מסעי.
2. הבעל־קורא בבית־חיינו, הר"ר מרדכי שוסטערמאן ע"ה, ועוד כו"כ בעלי־

קריאה ותיקים ובעלי־מסורת, קראו את המסעות בקריאה רגילה )ראה לוח 
'דבר בעתו' ע"ד המנהגים בזה(.

3. ספר־המנהגים עמ' 33. לוח כולל־חב"ד.

4. ראה ספר־השיחות תש"נ ח"א עמ' 233.
5. סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 708 – נעתק ב'לוח השבוע' בשבוע שעבר )וצריך 
ביאור לתווך זאת עם זה שביארצייט פרטי, ההוראה היא שלא לעשות 'סיום', 
כיוון שבש"ק אין כל קס"ד של תענית – תורת־מנחם תשד"מ ח"ב עמ' 873, 

שערי הל' ומנהג יו"ד סו"ס קמז(.
בענייני  לחינוך  שהגיע  לתינוק  לשתות  שנותנים  כתב  כולל־חב"ד  בלוח   .6
ירושלים. ואם אין תינוק – שותה  יודע להתאבל על  ברכות, אך עדיין אינו 

המבדיל בעצמו, ע"כ. 
והוא על־פי הרמ"א סימן תקנ"א סעיף י. ובאשל אברהם )בוטשאטש( כתב: 
בית־ על  להתאבל  שיודע  לתינוק  להטעים  שלא  האחרונים  שכתבו  "מה 

יודע  כשאינו  קצת,  כשיודע  גם  אולי   – חזון  דשבת  הבדלה  כוס  המקדש 
מהאבלות שיש ביין מצד ביטול נסכים בבית־המקדש יש ליתן לו. וכן, מספק 

יש ליתן לו שהוא מכל מקום תרי דרבנן וגדול חד דרבנן".
בשנת תשל"ח, במוצאי שבת קודש מטות־מסעי )שחל בתאריך ב' מנחם־

אב(, החל המבדיל בבית חיינו לשתות את היין מכוס ההבדלה. הרבי הורה 
היה  הילד  לשתות.  לילד  שיתנו  בידו[  סימן  ]או  ואמר  תנועת־תמיהה  בידו 
ר' אלחנן־דוב שי' בר"ד מרוזוב, בן י"א אז. כששתה, חייך הרבי ביותר, ויצא 

לחדרו )ראה שיחות־קודש תשל"ח ח"ג עמ' 496(.

יום ראשון
ג' במנחם־אב

מסיימים:  חת"ת,  דשיעורי  היומי  חומש  בשיעור 
"כאשר דיבר לכם" )א,יא(7.

יום שלישי
ה' במנחם־אב

יום ההילולא של האריז"ל מעורר בפשטות – נוסף 
בהדגשה  שהם  בכלל,  ו'צדקה'  ב'משפט'  להוספה 
הפעולות  בכל  שיוסיפו   – האריז"ל  אצל  מיוחדת 
ובפרט  החכמה",  "זאת  חוצה,  המעיינות  דהפצת 

כמוסבר בתורת חסידות חב"ד8.

ערב שבת־קודש
ח' במנחם־אב

ל'שבת חזון' לובשים9 בגדי שבת כרגיל10.
תורת  אודות  אומרו"(  )ו"בשם  לפרסם  "מצווה 
הרה"צ מברדיצ'וב בעניין 'שבת חזון' ש'חזון' מלשון 
המקדש  את  ואחת  אחד  לכל  מראים  שבו  ראייה, 

דלעתיד מרחוק"11.

בבית־חיינו  והנהיגו  שינו  כאשר  בליובאוויטש.  התורה  בקריאת  נהגו  כך   .7
לסיים פסוק אחד לפני 'שני', כדי שלא להתחיל בפסוק 'איכה' )כמובא בכמה 
פוסקים(, כאמור בספר־המנהגים ס"ע 31, העירו על כך הזקנים, והדבר חזר 
לקדמותו. ראה בזכרונות הבעל־קורא בבית־חיינו, הרה"ח ר"מ שוסטרמאן 
שהוא  המספר   ,)138 עמ'  תשנ"ז,  אה"ק  יוולדו",  בנים  יידעו…  )"למען  ע"ה 

שהנהיג זאת וכיצד הפסיק לנהוג כך.
8. תורת־מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 109.

9. לעניין רחיצה וטבילה, ראה לעיל בלוח לפ' פינחס.
בעניין  הדנים  לפוסקים  וש"נ  אדה"ז,  נהג  שכך   ,46 עמ'  המנהגים  ספר   .10
זה. וראה גם בהוספות לשו"ע אדה"ז, במהדורה הישנה חלק ה־ו עמ' 1846 

בשולי־הגיליון.
11. תורת־מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 132.

לוח השבוע
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àõøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî äìà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöîéòñî äìà ¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ¥¹¤©§¥´

íúàáöì íéøöî õøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ®̈
ïøäàå äLî-ãéa: ּדי יׂשראל בני מּטלני אּלין §©¤−§©«£«Ÿְְְִִִֵֵֵֵַָָ

דמׁשה  ּבידא לחיליהֹון דמצרים מארעא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹנפקּו

áíäéòñîìואהרן: íäéàöBî-úà äLî ázëiå ְֲַֹ©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−
:íäéàöBîì íäéòñî äìàå ýåýé ét-ìòázëiå ©¦´§Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§¸Ÿ

äìàå ýåýé ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®§¥¬¤
:íäéàöBîì íäéòñî מּפקניהֹון ית מׁשה ּוכתב ©§¥¤−§¨«¥¤«ְְֵֶַַָָֹ

מּטלניהֹון  ואּלין דיי מימרא על ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָלמּטלניהֹון

âïBLàøäלמּפקניהֹון: Lãça ññîòøî eòñiå ְְֵַָ©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½
úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé øNò äMîça©«£¦¨¬¨¨²−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´
éðéòì äîø ãéa ìàøNé-éðá eàöé çñtä©¤À©¨«§³§¥«¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−

:íéøöî-ìkïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå ¨¦§¨«¦©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½
Nò äMîçaçñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé ø ©«£¦¨¬¨¨²−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©

:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé-éðá eàöé̈«§³§¥«¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦
עׂשרא  ּבחמׁשא קדמאה ּבירחא מרעמסס ְְְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָּונטלּו

בני  נפקּו ּפסחא מּבתר קדמאה לירחא ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָיֹומא

מצראי: ּכל לעיני ּגלי ּבריׁש ãíéøöîeיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ¦§©´¦
øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®

:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáeíéøöîe ¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«¦§©´¦
øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®

:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe מקּברין ּומצראי ¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«ְְְִִֵַָ

עבד  ּובטעותהֹון ּבּוכרא ּכל ּבהֹון יי קטל ּדי ְְְְְְֲֲִַַַַָָָָית

ּדינין: äeðçiåיי ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå ְִִָ©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−
:úkña:úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå §ª«Ÿ©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

ּבסּכת: ּוׁשרֹו מרעמסס יׂשראל בני ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָֹֻּונטלּו

åäö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬
:øaãnääö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå ©¦§¨«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬
:øaãnä ּבסטר ּדי באתם ּוׁשרֹו מּסּכת ּונטלּו ©¦§¨«ְְְְִִִֵַָָֹֻ

æúøéçäמדּברא: ét-ìò áLiå íúàî eòñiå ְְַָ©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa éðt-ìò øLà£¤¬©§¥−©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ
éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−

ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa: ותב מאתם ּונטלּו ©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿְְֵֵָָָ

קדם  ּוׁשרֹו צפֹון ּבעל קדם ּדי חירתא ּפּום ְְְֳֳִִֵַָָָָעל

çíiä-CBúáמגּדל: eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå ְִֹ©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈
ìL Cøc eëìiå äøaãnäøaãîa íéîé úL ©¦§¨®¨©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´

:äøîa eðçiå íúàeøáòiå úøéçä éðtî eòñiå ¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬
ìL Cøc eëìiå äøaãnä íiä-CBúáíéîé úL §«©−̈©¦§¨®¨©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ

äøîa eðçiå íúà øaãîa: ּפּום מן ּונטלּו §¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«ְִָ

מהל ואזלּו למדּברא יּמא ּבגֹו ועברּו ְְְְֲֲֲִַַַַַַָָָָָָחירתא

ּבמרה: ּוׁשרֹו דאתם ּבמדּברא יֹומין ְְְְְְְִֵַָָָָָָּתלתא

èíézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò äøNò¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£¨«
äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹

íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò:ּונטלּו ¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£¨«ְָ

מּבּועין  עׂשר ּתרי ּובאילם לאילם ואתֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָמּמרה

תּמן: ּוׁשרֹו ּדקלין וׁשבעין éíìéàîּדמּין eòñiå ְְְְְִִִִַַַָ©¦§−¥«¥¦®
:óeñ-íé-ìò eðçiå-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå ©©«£−©©«©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©

óeñ::דסּוף יּמא על ּוׁשרֹו מאילם ּונטלּו «ְְְִֵֵַַָָ

àé:ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiåeòñiå ©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«©¦§−
ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî: דסּוף מּיּמא ּונטלּו ¦©®©©«£−§¦§©¦«ְְִַָָ

דסין: ּבמדּברא áéîּוׁשרֹו eòñiåeðçiå ïéñ-øaãn ְְְְְִַָ©¦§−¦¦§©¦®©©«£−
:ä÷ôãaä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå:ּונטלּו §¨§¨«©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«ְָ

ּבדפקה: ּוׁשרֹו דסין âéä÷ôcîמּמדּברא eòñiå ְְְְְְִִַָָָ©¦§−¦¨§®̈
:Leìàa eðçiå:Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå ©©«£−§¨«©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

ּבאלּוׁש: ּוׁשרֹו מּדפקה ãéLeìàîּונטלּו eòñiå ְְְְִָָָָ©¦§−¥¨®
íòì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈

ì:úBzLäéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå ¦§«©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨
ì íòì íéî íL:úBzLּוׁשרֹו מאלּוׁש ּונטלּו ¨¬©²¦¨−̈¦§«ְְֵָָ

למׁשּתי: לעּמא מּיא תּמן הוה ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּברפידם

åè:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiåeòñiå ©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«©¦§−
:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî מרפידם ּונטלּו ¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«ְְִִֵָ

דסיני: ּבמדּברא æèéðéñּוׁשרֹו øaãnî eòñiå ְְְְְִַָָ©¦§−¦¦§©´¦¨®
:äåàzä úøá÷a eðçiåeðçiå éðéñ øaãnî eòñiå ©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«©¦§−¦¦§©´¦®̈©©«£−

:äåàzä úøá÷aּוׁשרֹו דסיני מּמדּברא ּונטלּו §¦§¬Ÿ©©«£¨«ְְְְְִִַָָָ

 שניים מקרא
ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

 מוקדש לע"נ
 הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

 למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים )עכ"פ לכתחילה( שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

22



דמׁשאלי: æéeðçiåּבקברי äåàzä úøáwî eòñiå ְְְֲִִֵֵַ©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−
:úøöça:úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå ©«£¥«Ÿ©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

ּבחצרת: ּוׁשרֹו דמׁשאלי מּקברי çéeòñiåּונטלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָֹ©¦§−
:äîúøa eðçiå úøöçîå úøöçî eòñiåeðçi ¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−

äîúøa::ּברתמה ּוׁשרֹו מחצרת èéeòñiåּונטלּו §¦§¨«ְְְְֲִֵֵָָֹ©¦§−
:õøt ïnøa eðçiå äîúøîeðçiå äîúøî eòñiå ¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤©¦§−¥«¦§®̈©©«£−

õøt ïnøa::ּפרץ ּברּמן ּוׁשרֹו מרתמה ּונטלּו §¦¬Ÿ¨«¤ְְְְִִֵֶָָָֹ

ë:äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiåïnøî eòñiå ©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«©¦§−¥¦´Ÿ
äðáìa eðçiå õøt:ּוׁשרֹו ּפרץ מרּמן ּונטלּו ¨®¤©©«£−§¦§¨«ְְִֵֶָָֹ

àë:äqøaּבלבנה: eðçiå äðáìî eòñiåeòñiå ְְִָ©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«©¦§−
:äqøa eðçiå äðáìî:ּברּסה ּוׁשרֹו מּלבנה ּונטלּו ¦¦§¨®©©«£−§¦¨«ְְְְִִִָָָ

áë:äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiåäqøî eòñiå ©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨©¦§−¥«¦®̈
äúìä÷a eðçiå::ּבקהלתה ּוׁשרֹו מרּסה ּונטלּו ©©«£−¦§¥¨«¨ְְְִִֵֵָָָָ

âë:øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiåeòñiå ©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤©¦§−
øôL-øäa eðçiå äúìäwî: מקהלתה ּונטלּו ¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤ְְִֵָָָ

דׁשפר: ּבטּורא ãëeðçiåּוׁשרֹו øôL-øäî eòñiå ְְְֶָָ©¦§−¥«©¨®¤©©«£−
:äãøçaå øôL-øäî eòñiåäãøça eðçi:ּונטלּו ©«£¨¨«©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«ְָ

ּבחרדה: ּוׁשרֹו דׁשפר äëäãøçîמּטּורא eòñiå ְְֲִֶַָָָָ©¦§−¥«£¨¨®
:úìä÷îa eðçiåúìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå: ©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−¥«£¨®̈©©«£−§©§¥«Ÿ

ּבמקהלֹות: ּוׁשרֹו מחרדה åëeòñiåּונטלּו ְְְְֲֵֵַָָָ©¦§−
:úçúa eðçiå úìä÷nîeðçiå úìä÷nî eòñiå ¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−

úçúa::ּבתחת ּוׁשרֹו מּמקהלֹות æëeòñiåּונטלּו §¨«©ְְְְִֵַַָָֹ©¦§−
:çøúa eðçiå úçzî:çøúa eðçiå úçzî eòñiå ¦¨®©©©«£−§¨«©©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

ּבתרח: ּוׁשרֹו מּתחת çëçøzîּונטלּו eòñiå ְְְִַַָָָ©¦§−¦¨®©
:ä÷úîa eðçiåä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå: ©©«£−§¦§¨«©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

ּבמתקה: ּוׁשרֹו מּתרח èëä÷únîּונטלּו eòñiå ְְְְִִַָָָ©¦§−¦¦§®̈
:äðîLça eðçiåäðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå: ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

ּבחׁשמנה: ּוׁשרֹו מּמתקה ìeòñiåּונטלּו ְְְְְִִַָָָֹ©¦§−
:úBøñîa eðçiå äðîLçîeðçiå äðîLçî eòñiå ¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−

úBøñîa::ּבמסרֹות ּוׁשרֹו מחׁשמנה ּונטלּו §«Ÿ¥«ְְְְֵֵַָָֹֹ

àì:ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiåeòñiå ©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«©¦§−
ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî:ּוׁשרֹו מּמסרֹות ּונטלּו ¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«ְְִֵָֹ

יעקן: áìøçaּבבני eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå ְֲִֵַָ©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ
:ãbãbä:ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå ©¦§¨«©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

הּגדּגד: ּבחר ּוׁשרֹו יעקן מּבני âìeòñiåּונטלּו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ©¦§−
:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçîãbãbä øçî eòñiå ¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨©¦§−¥´Ÿ©¦§®̈

:äúáèéa eðçiåּוׁשרֹו הּגדּגד מחר ּונטלּו ©©«£−§¨§¨«¨ְְְִֵַָָֹ

ãì:äðøáòaּביטבתה: eðçiå äúáèiî eòñiå ְְָָָ©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«
äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå: מּיטבתה ּונטלּו ©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«ְְִָָָָ

ּבעברנה: äìïéöòaּוׁשרֹו eðçiå äðøáòî eòñiå ְְְַָֹ©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ
:øábøáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå:ּונטלּו ¨«¤©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤ְָ

ּגבר: ּבעצין ּוׁשרֹו åìøábמעברנה ïéöòî eòñiå ְְְְֵֶֶַָָֹֹ©¦§−¥«¤§´Ÿ¨®¤
:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiåøáb ïéöòî eòñiå ©©«£¬§Ç¦§©¦−¦¬¨¥«©¦§−¥«¤§´Ÿ®̈¤
:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå ּגבר מעצין ּונטלּו ©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«ְְֵֶֶָָֹ

רקם: היא דצן ּבמדּברא æìLãwîּוׁשרֹו eòñiå ְְְְְְִִַָָ©¦§−¦¨¥®
:íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiåeòñiå ©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«©¦§−
:íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwîּונטלּו ¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«ְָ

דאדֹום: ארעא ּבסיפי טּורא ּבהר ּוׁשרֹו ְְְְְֱִֵֵֶַָָָָֹמרקם

çìýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ
:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
úîiå ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨
õøàî ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL̈®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî: ּוסלק ¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤ְֵ

ּתּמן  ּומית דיי מימרא על טּורא להר ּכהנא ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָֹֹאהרן

מארעא  יׂשראל ּבני למּפק ארּבעין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָּבׁשנת

לירחא: ּבחד חמּׁשאה ּבירחא èìïøäàåדמצרים ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָ§©«£½Ÿ
ìL-ïaøäa Búîa äðL úàîe íéøNòå L ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ
:øääìL-ïa ïøäàåBúîa äðL úàîe íéøNòå L ¨¨«§©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−

øää øäa: ׁשנין ּותלת ועׂשרין מאה ּבר ואהרן §¬Ÿ¨¨«ְְְְְְֲִִַַַַָֹ

טּורא: ּבהֹור מית ñîCìîּכד éðòðkä òîLiå ְִַָ©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤
éða àáa ïòðk õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬

:ìàøNéáLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå ¦§¨¥«©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬
ìàøNé éða àáa ïòðk õøàa áâpa: ּוׁשמע ©¤−¤§¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«ְַ

ּבארעא  ּבדרֹומא יתב והּוא דערד מלּכא ְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָּכנענאה

יׂשראל: ּבני ּבמיתי àîøääדכנען øäî eòñiå ְְְְִִֵֵֵֵַָָ©¦§−¥´Ÿ¨¨®
:äðîìöa eðçiåøää øäî eòñiåäðîìöa eðçiå: ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

ּבצלמנה: ּוׁשרֹו טּורא מהר áîeòñiåּונטלּו ְְְְֵַָָָֹֹ©¦§−
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:ïðeôa eðçiå äðîìvîeðçiå äðîìvî eòñiå ¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−
:ïðeôa:ּבפּונן ּוׁשרֹו מּצלמנה âîeòñiåּונטלּו §«Ÿְְְְִַָָֹֹ©¦§−

:úáàa eðçiå ïðetî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiå ¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ
ּבאבת: ּוׁשרֹו מּפּונן ãîúáàîּונטלּו eòñiå ְְְִָֹֹֹ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ

:áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiåúáàî eòñiå ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«©¦§−¥«Ÿ®Ÿ
áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå: מאבת ּונטלּו ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«ְֵָֹֹ

מֹואב: ּבתחּום עבראי ּבמגּזת äîeòñiåּוׁשרֹו ְְְֲִִִֵַָָָ©¦§−
:ãb ïáéãa eðçiå íéiòîïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå ¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ

ãb::גד ּבדיבן ּוׁשרֹו מּמגּזתא åîeòñiåּונטלּו ¨«ְְְְִִִָָָָֹ©¦§−
:äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécîïáécî eòñiå ¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−¦¦´Ÿ

:äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ּגד מּדיבן ּונטלּו ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨ְִִָָֹ

ּדבלתימה: ּבעלמן æîïîìòîּוׁשרֹו eòñiå ְְְְְִַָָָֹ©¦§−¥«©§´Ÿ
:Báð éðôì íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìáceòñiå ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬§«©¦§−

:Báð éðôì íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬§«
דעבראי  ּבטּורי ּוׁשרֹו דבלתימה מעלמן ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹּונטלּו

נבֹו: çîeðçiåּדקדם íéøáòä éøäî eòñiå ְֳִָ©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòaéøäî eòñiå §©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«©¦§−¥«¨¥´

:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä̈«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
דמֹואב  ּבמיׁשרּיא ּוׁשרֹו דעבראי מּטּורי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָּונטלּו

דירחֹו: ירּדנא èîúéaîעל ïcøiä-ìò eðçiå ְְִֵַַָ©©«£³©©©§¥Æ¦¥´
:áàBî úáøòa íéhMä ìáà ãò úîLéäeðçiå ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«©©«£³

íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
áàBî úáøòa: יׁשימֹות מּבית ירּדנא על ּוׁשרֹו §©§−Ÿ¨«ְְְְִִֵַַָ

דמֹואב: ּבמיׁשרּיא ׁשּטין מיׁשר ס עד ְְְִִֵֵַַַָָ

éðùð-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©
:øîàì Bçøé ïcøéúáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå ©§¥¬§¥−¥«Ÿ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ

øîàì Bçøé ïcøé-ìò áàBî: מׁשה עם יי ּומּליל ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿְִִֶַָֹ

למימר: דירחֹו ירּדנא על דמֹואב ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָּבמיׁשרּיא

àðízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøáòéða-ìà øac «Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©©¥Æ¤§¥´

ïcøiä-úà íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−
:ïòðk õøà-ìà להֹון ותימר יׂשראל ּבני עם מּלל ¤¤¬¤§¨«©ְְְְִִֵֵֵֵַַָ

דכנען: לארעא ירּדנא ית עברין אּתּון ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָארי

áðíëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½

éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³
:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«
ízãaàå íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½
eãaàz íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½

eãéîLz íúBîa-ìk úàå: יתבי ּכל ית ּותתרכּון §¥¬¨¨«−̈©§¦«ְְְֵָָָָ

סגּדתהֹון  ּבית ּכל ית ותבדּון קדמיכֹון מן ְְְְְֳִִֵֵֵַַָָָָארעא

ּבמתהֹון  ּכל וית ּתבדּון מּתכתהֹון צלמי ּכל ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָוית

âðékּתׁשצּון: da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå ְֵ§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëìízLøBäå ¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«§«©§¤¬

õøàä-úà ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤
dúà úLøì: ותיתבּון ארעא יתבי ית ּותתרכּון ¨¤¬¤Ÿ¨«ְְְְְְֵֵַָָָָ

יתּה: למירת ארעא ית יהבית לכֹון ארי ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּבּה

éùéìùãðìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈
èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ
änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èéòîz©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨
:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
áøì íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º
ìà Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½¤Á

éäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLàúBhîì ä £¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬
:eìçðúz íëéúáà בעדבא ארעא ית ותחסנּון £«Ÿ¥¤−¦§¤¨«ְְְְְְַַַָָָ

ולזעירי  אחסנּתהֹון ית ּתסּגּון לסּגיאי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָלזרעיתכֹון

ּדי  עדבא ּתּמן לּה לדיּפֹוק אחסנּתהֹון ית ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּתזעירּון

ּתחסנּון: אבהתכֹון לׁשבטי יהי äðàì-íàåלּה ְְְְְְֲִֵֵֵַַָ§¦¸Ÿ
øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´
íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®
:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«
äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz øLà£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−
ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå íëécöa§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−

:da íéáLé מן ארעא יתבי ית תתרכּון לא ואם «§¦¬¨«ְְְְְִִֵַָָָָָ

זין  נטלן לסיען מּנהֹון תׁשארּון ּדי ויהי ְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָקדמיכֹון

על  לכֹון ויעיקּון מקּפנכֹון ּולמּׁשרין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָלקבליכֹון

ּבּה: יתבין אּתּון ּדי åðéúéncארעא øLàk äéäå ְְִִַַַָָ§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦
:íëì äNòà íäì úBNòìéúénc øLàk äéäå ©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦
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íëì äNòà íäì úBNòì: חׁשבית די ּכמא ויהי ©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«ְֲִִִֵָָ

לכֹון: אעּבד להֹון ôàýåýéלמעּבד øaãéå ְְְְְֵֶֶַ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàì äLî-ìà:øîàì äLî-ìà ýåýé øaãéå ¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

למימר: מׁשה עם יי áìàøNéּומּליל éða-úà åö ְְִִֵֶַָָֹ©º¤§¥³¦§¨¥Æ
ïòðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§¨®©

äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæïòðk õøà ´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©
:äéúìáâìíäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö ¦§ª«Ÿ¤«¨©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½

øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§¨®©´Ÿ¨À̈¤£¤̧
:äéúìáâì ïòðk õøà äìçða íëì ìtz ית ּפּקד ¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨ֵַָ

לארעא  עלין אּתּון ארי להֹון ותימר יׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּבני

ארעא  ּבאחסנא לכֹון תתּפלג ּדי ארעא ּדא ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָדכנען

לתחּומהא: âáâð-úàtדכנען íëì äéäå ְְִִַַָָ§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤
áâð ìeáb íëì äéäå íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤

:äîã÷ çìnä-íé äö÷îáâð-úàt íëì äéäå ¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤
áâð ìeáb íëì äéäå íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤

:äîã÷ çìnä-íé äö÷î ּדרֹומא רּוח לכֹון ויהי ¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨ְְִֵַָ

ּתחּום  לכֹון ויהי אדֹום ּתחּומי על דצן ְְְְְְֱִִִֵֵַַָמּמדּברא

קּדּומא: דמלחא יּמא מּסיפי ãíëìּדרֹומא áñðå ְְְְִִִֵַָָָָָ§¨©´¨¤Á
äðö øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨

È¯˜ ‰È‰Â ·È˙ÎLã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´
:äðîöò øáòå øcà-øöç àöéå òðøaíëì áñðå ©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©´¨¤Á

eéäå äðö øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨§¨Æ
øáòå øcà-øöç àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬

äðîöò: למסקנא מּדרֹומא ּתחּומא לכֹון ויסחר ©§«Ÿ¨ְְְְְְְִַַַָָָָ

מּדרֹומא  מּפקנֹוהי ויהֹון לצן ויעבר ְְְְְִִִִִִִַַַַָָדעקרּבים

לעצמן: ויעבר אּדר לחצר ויּפֹוק ּגיאה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹלרקם

äeéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬
:äniä åéúàöBúäìçð ïBîöòî ìeábä áñðå «§Ÿ−̈©¨«¨§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨

äniä åéúàöBú eéäå íéøöî: ּתחּומא ויסחר ¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨ְְְַַָ

ליּמא: מּפקנֹוהי ויהֹון דמצרים לנחלא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמעצמֹון

åìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®
:íé ìeáb íëì äéäi-äæíiä íëì äéäå íé ìeáâe ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬

:íé ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä ּותחּום ©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«ְ

יהי  ּדין ּותחּומּה רּבא יּמא לכֹון ויהי ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָמערבא

מערבא: ּתחּום æïBôöלכֹון ìeáb íëì äéäi-äæå ְְְַַָ§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®
:øää øä íëì eàúz ìãbä íiä-ïîäéäi-äæå ¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ¨¨«§¤¦«§¤¬

øä íëì eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì̈¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ
:øää רּבא יּמא מן צּפּונא ּתחּום לכֹון יהי ודין ¨¨«ְְְְִִֵֵַַָָָ

טּורא: להר לכֹון çeàúzּתכּונּון øää øäî ְְְְַָֹ¥´Ÿ¨½̈§¨−
:äããö ìábä úàöBz eéäå úîç àáìøäî §´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−§¨«¨¥´Ÿ

:äããö ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää̈½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−§¨«¨
מּפקנֹוהי  ויהֹון חמת למטי ּתכּונּון טּורא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹמהר

לצדד: èeéäåדתחּומא äðøôæ ìábä àöéå ְְִִָָ§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðéò øöç åéúàöBú«§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«
ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈

ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ: לזפרֹון ּתחּומא ויּפֹוק ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«ְְְְִִָ

ּתחּום וי  לכֹון יהי ּדין עינן לחצר מּפקנֹוהי הֹון ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

éøöçîצּפּונא: äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå ִָ§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬
:äîôL ïðéòäîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå ¥−̈§¨«¨§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨

:äîôL ïðéò øöçî קּדּומא לתחּום לכֹון ּותכּונּון ¥«£©¬¥−̈§¨«¨ְְְְִִַָ

לׁשפם: עינן àéíôMîמחצר ìábä ãøéå ְֲִֵֵַָָ§¨©̧©§ª¯¦§¨²
óúk-ìò äçîe ìábä ãøéå ïéòì íãwî äìáøä̈«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´©§ªÀ¨¨²©¤¬¤

:äîã÷ úøpk-íéäìáøä íôMî ìábä ãøéå ¨«¦¤−¤¥«§¨§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈
úøpk-íé óúk-ìò äçîe ìábä ãøéå ïéòì íãwî¦¤´¤¨®̈¦§¨©´©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤

:äîã÷ מּמדנח לרבלה מּׁשפם ּתחּומא ויחֹות ¥«§¨ְְְְְְִִִֵַַָָָ

גנסר  ים ּכיף על וימטי ּתחּומא ויחֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָלעין

áéåéúàöBúקּדּומא: eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå ִָ§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈
äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæ çìnä íé̈´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨

:áéáñíé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå ¨¦«§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´
áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæ çìnä: ©¤®©ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

ליּמא  מּפקנֹוהי ויהֹון לירּדנא ּתחּומא ְְְְְְְִִֵַַַָָָָויחֹות

סחֹור  לתחּומהא ארעא לכֹון תהי ּדא ְְְְְְְִִֵַָָָָָדמלחא

âéúàæסחֹור: øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå ְ©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ
äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´

nä éöçå úBhnä úòLúì úúì ýåýé:ähåöéå §Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«©§©´
øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤£¤̧
úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì ית מׁשה ּופּקיד §¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«ִֶַָֹ
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יתּה תתחסנּון ּדי ארעא ּדא למימר יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָּבני

ׁשבטין  לתׁשעת למּתן יי ּפּקיד ּדי ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָּבעדבא

ׁשבטא: ãééðáeàøäּופלּגּות éðá ähî eç÷ì ék ְְִַָ¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ
íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®

:íúìçð eç÷ì äMðî ähî éöçåähî eç÷ì ék ©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−©«£¨¨«¦´¨«§º©¥̧
úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´

:íúìçð eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà ארי £Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−©«£¨¨«ֲֵ

אבהתהֹון  לבית ראּובן דבני ׁשבטא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָקּבילּו

ׁשבטא  ּופלּגּות אבהתהֹון לבית גד דבני ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוׁשבטא

אחסנּתהֹון: קּבילּו åèéöçåדמנּׁשה úBhnä éðL ְְְֲִִֶַַַַ§¥¬©©−©«£¦´
äîã÷ Bçøé ïcøéì øáòî íúìçð eç÷ì ähnä©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨

:äçøæîíúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL ¦§¨«¨§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈
:äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øáòî ׁשבטין ּתרין ¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨ְְִִֵ

לירּדנא  מעברא אחסנּתהֹון קּבילּו ׁשבטא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּופלּגּות

מּדינחא: קּדּומא פ דירחֹו ְִִִֵַָָ

æè éòéáø:øîàì äLî-ìà ýåýé øaãéåøaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬
øîàì äLî-ìà ýåýé: מׁשה עם יי ּומּליל §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְִִֶַָֹ

æéeìçðé-øLàלמימר: íéLðàä úBîL äìà ְֵָ¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬
ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä-úà íëì: ¨¤−¤¨¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−Æ¦«

õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL äìà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤
ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà: ּגברּיא ׁשמהת אּלין ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−Æ¦«ְְִֵַַָָֻ

ויהֹוׁשע  ּכהנא אלעזר ארעא ית לכֹון יחסנּון ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻּדי

נּון: çéähnîּבר ãçà àéNð ãçà àéNðå ַ§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®
:õøàä-úà ìçðì eç÷zãçà àéNð ãçà àéNðå ¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈

õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî: רּבא חד ורּבא ¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤ְַַַָָ

ארעא: ית לאחסנא ּתּסבּון מּׁשבטא èéäìàåחד ְְְְֲִִִַַַָָָָָ§¥−¤
:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«
-ïa áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL äìàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−¤

:äpôé דיהּודה לׁשבטא ּגברּיא ׁשמהת ואּלין §ª¤«ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

יפּנה: ּבר ëìàeîLּכלב ïBòîL éða ähîìe ְֵֶַָֻ§©¥¸§¥´¦§½§¥−
:ãeäénò-ïa-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe ¤©¦«§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤

:ãeäénò ּבר ׁשמּואל ׁשמעֹון ּדבני ּולׁשבטא ©¦«ְְְְְִִִֵֵַָ

àë:ïBìñk-ïaעמיהּוד: ããéìà ïîéðá ähîì ִַ§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«
:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì דבנימן לׁשבטא §©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«ְְְְִִִָָ

ּכסלֹון: ּבר áëéwaאלידד àéNð ïã-éðá ähîìe ְֱִִַָ§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−
:éìâé-ïaìeéìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähî: ¤¨§¦«§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

יגלי: ּבר ּבּקי רּבא דן דבני âëéðáìּולׁשבטא ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ
-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤

:ãôà רּבא מנּׁשה דבני לׁשבטא יֹוסף לבני ¥«Ÿְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

אפד: ּבר ãëàéNðחּניאל íéøôà-éðá ähîìe ִֵֵַַֹ§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®
:ïèôL-ïa ìàeî÷àéNð íéøôà-éðá ähîìe §¥−¤¦§¨«§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®

:ïèôL-ïa ìàeî÷ רּבא אפרים דבני ּולׁשבטא §¥−¤¦§¨«ְְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשפטן: ּבר äëàéNðקמּואל ïìeáæ-éðá ähîìe ְְִֵַָ§©¥¬§¥«§ª−¨¦®
ðøt-ïa ïôöéìà:CàéNð ïìeáæ-éðá ähîìe ¡¦«¨−̈¤©§¨«§©¥¬§¥«§ª−¨¦®

ðøt-ïa ïôöéìà:C רּבא זבּולן דבני ּולׁשבטא ¡¦«¨−̈¤©§¨«ְְְְִִֵַָָֻ

:ּפרנ ּבר åëàéNðאליצפן øëùOé-éðá ähîìe ְֱִַַָָָ§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®
:ïfò-ïa ìàéèìtàéNð øëùOé-éðá ähîìe ©§¦¥−¤©¨«§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®

:ïfò-ïa ìàéèìt רּבא יּׂששכר דבני ּולׁשבטא ©§¦¥−¤©¨«ְְְִִִֵַָָָָ

עּזן: ּבר æëàéNðּפלטיאל øLà-éðá ähîìe ְִֵַַַָ§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®
:éîìL-ïa ãeäéçààéNð øLà-éðá ähîìe £¦−¤§Ÿ¦«§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®

:éîìL-ïa ãeäéçà רּבא אׁשר דבני ּולׁשבטא £¦−¤§Ÿ¦«ְְְִִֵֵַָָָ

ׁשלמי: ּבר çëàéNðאחיהּוד éìzôð-éðá ähîìe ְֲִִַֹ§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®
:ãeäénò-ïa ìàäãtähîìeàéNð éìzôð-éðá §©§¥−¤©¦«§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®

:ãeäénò-ïa ìàäãt רּבא נפּתלי דבני ּולׁשבטא §©§¥−¤©¦«ְְְְִִִֵַַָָָ

עּמיהּוד: ּבר èëýåýéּפדהאל äeö øLà äìà ְְִֵַַַ¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®
:ïòðk õøàa ìàøNé-éða-úà ìçðìøLà äìà §©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¤¬¤§¨«©¥¾¤£¤−

:ïòðk õøàa ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¤¬¤§¨«©
יׂשראל  ּבני ית לאחסנא יי ּפּקיד ּדי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָאּלין

דכנען: פ ּבארעא ְְְִַַָָ

éùéîçàáàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìòäLî-ìà ýåýé øaãéå ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−

øîàì Bçøé ïcøé-ìò áàBî úáøòa: עם יי ּומּליל §©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿְִִַָ

למימר: דירחֹו ירּדנא על דמֹואב ּבמיׁשרּיא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה

áúìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²
ì íéøò íúfçàíéøòì Løâîe úáL £ª¨−̈¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ

:íiåìì eðzz íäéúáéáñìàøNé éða-úà åö §¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«©»¤§¥´¦§¨¥¼
ì íéøò íúfçà úìçpî íiåìì eðúðåLøâîe úáL §¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´¨¨®¤¦§À̈
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:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéøòì ּבני ית ּפּקד ¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«ְֵֵַָ

קרוין  אחּודתהֹון מאחסנת ללואי  ויּתנּון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיׂשראל

ללואי: ּתּתנּון סחרניהֹון לקרוּיא ורוח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָלמּתב

âøòä eéäåì íäì íéeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáìíéøòä eéäå ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«§¨¯¤«¨¦²

ì íäìíLëøìå ízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL ¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈
:íúiç ìëìe ורוחיהֹון למּתב להֹון קרוּיא ויהֹון §−Ÿ©¨¨«ְְְְְִִִֵַַָָ

חיותהֹון: ּולכל ּולקניניהֹון לבעירהֹון ְְְְְְְְִִִֵַַָָיהֹון

ãøéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³
:áéáñ änà óìà äöeçå øéòäíéøòä éLøâîe ¨¦Æ¨½¨¤¬¤©−̈¨¦«¦§§¥Æ¤«¨¦½

änà óìà äöeçå øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨¤¬¤©−̈
áéáñ: מּכתל ללואי תּתנּון ּדי קרוּיא ּורוחי ¨¦«ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹ

סחֹור: סחֹור אּמין אלף ּולברא äíúcîeקרּתא ְְְְֲִַַַָָָ©Ÿ¤º
änàa íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈
| íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈
:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza øéòäå§¨¦´©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«
íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàä«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©
änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà | íé̈´©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈
íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza øéòäå: §¨¦´©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

ּתרין  קּדּומא רּוח ית לקרּתא מּברא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָותמׁשחּון

אּמין  אלפין ּתרין ּדרֹומא רּוח וית אּמין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָאלפין

רּוח  וית אּמין אלפין ּתרין מערבא רּוח ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוית

יהי  ּדין במציעא וקרּתא אּמין אלפין ּתרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָצּפּונא

קרוּיא: רוחי åeðzzלהֹון øLà íéøòä úàå ְְְִֵַָָ§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ
ñðì eðzz øLà èì÷nä éøò-LL úà íiåìì©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬

äéìòå çöøä änLíézLe íéòaøà eðzz í −̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬§©−¦
:øéòéøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå ¦«§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´

íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´
:øéò íézLe íéòaøà eðzz תּתנּון ּדי קרוּיא וית ¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«ְְְִִִַָָ

למערק  תּתנּון ּדי ׁשזבּותא קרוי ׁשית ית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָללואי

ותרּתין  ארּבעין ּתּתנּון ועליהֹון קטֹולא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּתּמן

æíéòaøàקרוין: íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk ְִִ¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬

:ïäéLøâî-úàå ïäúà øéò äðîLeíéøòä-ìk §Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«¨¤«¨¦À
ïäúà øéò äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−

ïäéLøâî-úàå: ללואי תּתנּון ּדי קרוּיא ּכל §¤¦§§¥¤«ְְְִִִֵֵַָָָ

רוחיהן: וית יתהן קרוין ותמני ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָארּבעין

çìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½
Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä úàî¥¥³¨©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À
:íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà Búìçð éôk§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«
úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³

íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà Búìçð: ּדי וקרוּיא ©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«ְְִִַָ

ּומן  ּתסּגּון סּגיאי מן יׂשראל ּבני מאחּודת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָתּתנּון

יּתן  יחסנּון ּדי אחסנּתּה ּכפּום ּגבר ּתזעירּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַזעירי

ללואי: ôמּקרוֹוהי ְְִִִֵֵָ

è éùéù:øîàì äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàì äLî-ìà ע יי למימר:ּומּליל מׁשה ם ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ

éízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáòéða-ìà øac «Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©©¥Æ¤§¥´

ïcøiä-úà íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−
:ïòðk äöøà להֹון ותימר יׂשראל ּבני עם מּלל ©¬§¨§¨«©ְְְְִִֵֵֵֵַַָ

דכנען: לארעא ירּדנא ית עברין אּתּון ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָארי

àéäðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå íëì̈¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«
ñðå íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬

:äââLa Lôð-äkî çöø änL לכֹון ּותזּמנּון ¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«ְְְַ

לתּמן  ויערֹוק לכֹון יהוין ׁשזבּותא קרוי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָקרוין

ּבׁשלּו: נפׁשא ּדיקטֹול áéíëìקטֹולא eéäå ְְְְִַָָָָ§¨¸¨¤¯
-ãò çöøä úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©

:ètLnì äãòä éðôì Bãîòíéøòä íëì eéäå ¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²
éðôì Bãîò-ãò çöøä úeîé àìå ìàbî èì÷îì§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬

:ètLnì äãòä מּגאל לׁשזבא קרוּיא לכֹון ויהֹון ¨«¥−̈©¦§¨«ְְְִִִֵֵַָָָָ

ּכנׁשּתא  קדם ּדיקּום עד קטֹולא ימּות ולא ְְְְְְֳִֵַָָָָָָּדמא

âéèì÷îלדינא: éøò-LL eðzz øLà íéøòäå ְִָ§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈
:íëì äðééäzéøò-LL eðzz øLà íéøòäå ¦«§¤¬¨¨¤«§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬

íëì äðééäz èì÷î: קרוי ׁשית תּתנּון ּדי וקרוּיא ¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«ְְְְִִִִִֵַָ
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לכֹון: יהוין ãéìLׁשזבּותא | úàíéøòä L ְְֵֶֶַָָ¥´§´¤«¨¦À
ìL úàå ïcøiì øáòî eðzzeðzz íéøòä L ¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−

:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàaìL | úàL §¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¥´§´
ìL úàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòäíéøòä L ¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½
:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz ּתלת ית ¦§−§¤´¤§®̈©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨ְַָ

קרוּיא  ּתלת וית לירּדנא מעברא ּתּתנּון ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָקרוּיא

יהוין: ׁשזבּותא קרוי דכנען ּבארעא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּתּתנּון

åèäðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨
-ìk änL ñeðì èì÷îì äìàä íéøòä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨

:äââLa Lôð-äkîáLBzìå øbìå ìàøNé éðáì ©¥¤−¤¦§¨¨«¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ
ñeðì èì÷îì äìàä íéøòä-LL äðééäz íëBúa§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´

:äââLa Lôð-äkî-ìk änL יׂשראל לבני ½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«ְְִִֵֵָ

קרוּיא  ׁשית יהוין ביניכֹון ּולתֹותבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּולגּיֹורא

נפׁשא  ּדיקטֹול ּכל לתּמן למערֹוק לׁשזבא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהאּלין

æèçöøּבׁשלּו: úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå ְָ§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeäeäkä | ìæøá éìëa-íàå ®¬©−¨«Ÿ¥«©§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²

:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå ּבמן ואם ©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©ְְִַ

אתקטלא  הּוא קטֹולא וקטלּה מחהי ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָדפרזלא

קטֹולא: æédaיתקטל úeîé-øLà ãé ïáàa íàå ְְִַָָ§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬
:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäíàå ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©§¦¿

kä da úeîé-øLà ãé ïáàaàeä çöø úîiå eä §¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®
:çöøä úîeé úBî בידא ּדמתנסבא ּבאבנא ואם ¬©−¨«Ÿ¥«©ְְְְְְִִִַָָָָ

קטֹולא  וקטלּה מחהי ּבּה ימּות ּדי כמּסת ְְְְְְִִִִֵַַָָָָּדהיא

קטֹולא: יתקטל אתקטלא çé-õòהּוא éìëa Bà ְְְְִִַָָָָ¿¦§¦´¥
úBî àeä çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé̈Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬

:çöøä úîeéBa úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà ©−¨«Ÿ¥«©¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬
:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä ּבמן אֹו ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©ְַ

ּבּה ימּות ּדי כמּסת ּדהיא ּבידא ּדמתנסב ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָּדאע

יתקטל  אתקטלא הּוא קטֹולא וקטלּה ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָמחהי

èéçöøä-úàקטֹולא: úéîé àeä ícä ìàb ָָŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©
:epúîé àeä Bá-Bòâôaúéîé àeä ícä ìàb §¦§−¬§¦¤«Ÿ¥´©½̈¬¨¦−

:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà הּוא ּדמא ּגאל ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«ְֵָָ

הּוא  ּדינא מן לּה אתחּיב ּכד קטֹולא ית ְְִִִִֵַַַָָָָיקטֹול

ëéìLä-Bàיקטלּנּה: epôcäé äàðNa-íàåC ְְִִֵ§¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬

:úîiå äiãöa åéìò-Bà epôcäé äàðNa-íàå ¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ§¦§¦§−̈¤§¢¤®«
éìLä:úîiå äiãöa åéìò Cאֹו ּדחהי ּבסנאה ואם ¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿְְְְִִַָָ

וקטלּה: בכמנא עלֹוהי àëeäkäרמא äáéàá Bà ְְְְְֲִֵַָָָ´§¥º̈¦¨³
ìàb àeä çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©®Ÿ¥´

:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícääáéàá Bà ©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«´§¥º̈
ìàb àeä çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©®Ÿ¥´

:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícäבדבבּו אֹו ©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«ְִָ

מחיא  יתקטל אתקטלא וקטלּה בידּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָמחהי

ּכד  קטֹולא ית יקט ֹול ּדמא ּגאל הּוא ְְִֵַָָָָָָָקטֹולא

ּדינא: מן לּה áëäáéà-àìaאתחּיב òúôa-íàå ְִִִֵַַָ§¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈
éìLä-Bà Bôãä:äiãö àìa éìk-ìk åéìò C £¨®«¦§¦¬¨¨²¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«

éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìk ּדחהי דבבּו ּבלא ּבתכף ואם ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«ְְְְְִִִֵָָָ

לּה: כמן ּבלא מן ּכל עלֹוהי רמא âëBàאֹו ְְְֲִֵַָָָָ´
åéìò ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈

:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiåBà ©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«´
åéìò ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈

:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiåאֹו ©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«
חזי  ּבלא ּבּה ימּות ּדי כמּסת ּדהיא אבנא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָבכל

תבע  ולא לּה סני לא והּוא וקטלּה עלֹוהי ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָּורמא

ãëìàbּביׁשתּה: ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå ְִֵ§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´
:äìàä íéètLnä ìò ícäïéa äãòä eèôLå ©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ

:äìàä íéètLnä ìò ícä ìàb ïéáe äknä©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤
על  ּדמא ּגאל ּובין מחיא ּבין ּכנׁשּתא ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָוידּונּון

האּלין: äëãiîּדינּיא çöøä-úà äãòä eìéväå ִִֵַָָ§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»
Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå ícä ìàbŸ¥´©¨¼§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−
ìãbä ïäkä úBî-ãò da áLéå änL ñð-øLà£¤¨´¨®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ

:Lãwä ïîLa Búà çLî-øLàäãòä eìéväå £¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¦̧¨«¥¹̈
äãòä Búà eáéLäå ícä ìàb ãiî çöøä-úà¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈
Bî-ãò da áLéå änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìàú ¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨§¨´©À̈©Æ
Lãwä ïîLa Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä: ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤

ּדמא  ּגאל מּיד קטֹולא ית ּכנ ׁשּתא ְְְְִִִֵֵַָָָָָָויׁשזבּון

ערק  ּדי ׁשזבּותּה לקרית ּכנׁשּתא יתּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָויתיבּון

יתּה רּבי ּדי רּבא ּכהנא ּדימּות עד ּבּה ויתב ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָלתּמן
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קּודׁשא: åë-úàּבמׁשח çöøä àöé àöé-íàå ְְִַָ§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤
:änL ñeðé øLà Bèì÷î øéò ìeábàöé-íàå §Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨§¦¨¬Ÿ

ñeðé øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−
:änL קרית ּתחּום ית קטֹולא יּפֹוק מּפק ואם ¨«¨ְְְִִִִַַָָָ

לתּמן: ערק ּדי æëícäׁשזבּותּה ìàb Búà àöîe ְֲִֵֵַַָָ¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈
ícä ìàb çöøå Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ

:íc Bì ïéà çöøä-úàícä ìàb Búà àöîe ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈
-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤

:íc Bì ïéà çöøä מּברא ּדמא ּגאל יתּה ויׁשּכח ¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«ְְְִֵֵַַָָָָָ

ית  ּדמא ּגאל ויקטֹול ׁשזבּותּה קרית ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָלתחּום

ּדמא: לּה לית çëáLéקטֹולא Bèì÷î øéòá ék ְֵֵָָָ¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½
ìãbä ïäkä úBî-éøçàå ìãbä ïäkä úBî-ãò©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ

:Búfçà õøà-ìà çöøä áeLéBèì÷î øéòá ék ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤£ª¨«¦´§¦³¦§¨Æ
ïäkä úBî-éøçàå ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥Æ©Ÿ¥´

:Búfçà õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä בקרית ארי ©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤£ª¨«ְְֲִֵַ

ּדימּות  ּובתר רּבא ּכהנא ּדימּות עד יּתב ֲִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשזבּותּה

אחסנּתּה: לארע קטֹולא יתּוב רּבא èëeéäåּכהנא ְְֲֲֲֵַַַַַַָָָָ§¨¸
ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì äìà¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ

:íëéúáLBîètLî úwçì íëì äìà eéäå «§«Ÿ¥¤«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈
:íëéúáLBî ìëa íëéúøãì לכֹון ו אּלין יהֹון §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«ְִִֵ

מֹותבניכֹון: ּבכל לדריכֹון ּדין ì-äkî-ìkלגזרת ְְְְִִֵֵֵַָָָ¨©̧¥
ãçà ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈

:úeîì Lôðá äðòé-àìíéãò éôì Lôð-äkî-ìk Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«¨©̧¥¤½¤§¦´¥¦½
:úeîì Lôðá äðòé-àì ãçà ãòå çöøä-úà çöøé¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«
ית  יקטֹול סהדין לפּום נפׁשא ּדיקטֹול ְְְְְֲִִִַַָָָּכל

למקטל: ּבאנׁש יסהד לא חד וסהיד ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָקטֹולא

àìòLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîìçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå ¨®¦−¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©

:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLà ולא £¤¬¨−̈¨®¦−¨«ְָ

חּיב  הּוא ּדי קטֹול אנׁש על ממֹון ְְֱִַַַַָָָתקּבלּון

יתקטל: אתקטלא ארי áìeç÷ú-àìåלמקטל ְְְְְְֲִִִֵָָָָ§«Ÿ¦§´
ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôëì áeLõøàa úáL ½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤¨½̈¤

:ïäkä úBî-ãòøéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìå ©−©Ÿ¥«§«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´
ì Bèì÷îì áeLïäkä úBî-ãò õøàa úáL: ולא ¦§¨®¨Æ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«ְָ

למּתּוב  ׁשזבּותּה לקרית למערֹוק ממֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָתקּבלּון

ּכהנא: ּדימּות עד ּבארעא âìeôéðçú-àìåלמּתב ְְְֲִִַַַַָָ§Ÿ©«£¦´
éðçé àeä ícä ék da ízà øLà õøàä-úàó ¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−

-CtL øLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©
:BëôL íãa íà-ék daõøàä-úà eôéðçú-àìå ½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤

a ízà øLàéðçé àeä ícä ék dõøàä-úà ó £¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨®̈¤
íãa íà-ék da-CtL øLà ícì øtëé-àì õøàìå§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−§©¬

BëôL: ארי ּבּה אּתּון ּדי ארעא ית תחּיבּון ולא «Ÿ§«ְְְְֲִֵַַַַָָָ

מתּכּפר  לא ּולארעא ארעא ית מחּיב הּוא ְְְְְְִַַַַַַָָָָָדמא

אׁשּדּה: ּבדם אּלהן ּבּה ּדאּתׁשד זּכי ּדם ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָעל

ãìíéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´
ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà dä½£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦ µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾

:ìàøNé éða CBúaøLà õøàä-úà ànèú àìå §−§¥¬¦§¨¥«§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³
éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦ µ£¦´

:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé ית תסאבּון ולא §Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«ְְֲָָָ

ּבגּוּה ׁשריא ׁשכינּתי ּדי ּבּה יתבין אּתּון ּדי ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָארעא

פ  יׂשראל: ּבני ּבגֹו ׁשריא ּדׁשכנּתי  יי אנא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָארי

éòéáùà-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«
óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa ãòìâ¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®
úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì eøaãéå©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−

:ìàøNé éðáìúçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå ¦§¥¬¦§¨¥«©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©
óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa ãòìâ-éða§¥«¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®
úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì eøaãéå©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−

ìàøNé éðáì: ּבני לזרעית אבהתא ריׁשי וקריבּו ¦§¥¬¦§¨¥«ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

יֹוסף  ּבני מּזרעית מנּׁשה ּבר מכיר ּבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּגלעד

אבהתא  ריׁשי רברבּיא ּוקדם מׁשה קדם ְְֲֳֳִֵֵֶַַַָָָָָָֹּומּלילּו

יׂשראל: áýåýéלבני äeö éðãà-úà eøîàiå ְְִִֵֵָ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½
ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða õøàä-úà úúì̈¥̧¤¨¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®
ãçôìö úìçð-úà úúì ýåýéá äeö éðãàå©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬

:åéúðáì eðéçàà eøîàiåúúì ýåýé äeö éðãà-ú ¨¦−¦§Ÿ¨«©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧
äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða õøàä-úà¤¨¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´
:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúì ýåýéá©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«
ארעא  ית למּתן יי ּפּקיד רּבֹוני ית ְְְֲִִִִַַַַָָָָָואמרּו

אתּפּקד  ורּבֹוני יׂשראל לבני ּבעדבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבאחסנא
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אחּונא  צלפחד אחסנת ית למּתן דיי ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָּבמימרא

âìàøNé-éðáלבנתּה: éèáL éðaî ãçàì eéäå ְִֵָÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»
óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå íéLðì§¨¦¼§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾
ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬

:òøbé eðúìçð-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäå ©«£¨¥−¦¨¥«©Â§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«
eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå íéLðì ìàøNé¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½
ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò óñBðå§©¾©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬

:òøbé eðúìçð דבני ׁשבטּיא מּבני לחד ויהוין ©«£¨¥−¦¨¥«©ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

מאחסנת  אחסנּתהן ותתמנע לנׁשין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָיׂשראל

תהוין  ּדי ׁשבטּיא אחסנת על ותּתֹוסף ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאבהתנא

יּתמנע: אחסנּתא ּומעדב ãìáiäלהֹון äéäé-íàå ְְְֲֲִִֵַַַָָ§¦¦«§¤´©Ÿ¥»
ähnä úìçð ìò ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´©©¤½
òøbé eðéúáà ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−

:ïúìçðäôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå ©«£¨¨«§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ
íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò ïúìçð©«£¨½̈©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®

:ïúìçð òøbé eðéúáà ähî úìçpîe יהי ואם ¦©«£©Æ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«ְְִֵ

ל  על יֹובלא אחסנּתהֹון ותּתֹוסף יׂשראל בני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ

ׁשבטא  ּומאחסנת להֹון תהוין ּדי ׁשבטא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָאחסנת

אחסנּתהן: יּתמנע ä-úàדאבהתנא äLî åöéå ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ©§©³¤Æ¤
ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬

:íéøác óñBé-éðáìàøNé éða-úà äLî åöéå §¥«¥−«Ÿ§¦«©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìò©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«
דיי  מימרא על יׂשראל ּבני ית מׁשה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּופּקיד

ממּללין: יֹוסף דבני ׁשבטא יאּות åäæלמימר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ¤´
øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
úçtLîì Cà íéLðì äðééäz íäéðéòa áBhì©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©

:íéLðì äðééäz íäéáà ähî-øLà øácä äæ ©¥¬£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«¤´©¨º̈£¤
íäéðéòa áBhì øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−
íäéáà ähî úçtLîì Cà íéLðì äðééäz¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−

:íéLðì äðééäz לבנת יי פּקיד ּדי ּפתּגמא ּדין ¦«§¤¬¨§¨¦«ְְְִִִִֵַַָָָ

לנׁשין  ּתהוין ּבעיניהֹון לדתּקין למימר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָצלפחד

לנׁשין: ּתהוין דאבּוהן ׁשבטא לזרעית ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּברם

æ-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤
éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék ähî©¤®¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬

:ìàøNéähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå ¦§¨¥«§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−
éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék ähî-ìà¤©¤®¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬

:ìàøNé יׂשראל לבני אחסנא תסחר ולא ¦§¨¥«ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

ׁשבטא  ּבאחסנת גבר ארי לׁשבטא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָמּׁשבטא

יׂשראל: ּבני יּדּבקּון çúLøéדאבהתֹוהי úa-ìëå ְְְֲִִִֵֵַַָָָ§¨©ºŸ¤´¤
ì ìàøNé éða úBhnî äìçðúçtLnî ãçà ©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©

éða eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´
:åéúáà úìçð Léà ìàøNéäìçð úLøé úa-ìëå ¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈

äéáà ähî úçtLnî ãçàì ìàøNé éða úBhnî¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨
úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïòîì äMàì äéäz¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬

:åéúáà ּדבני מּׁשבטּיא אחסנא ירתת ּברּתא וכל £Ÿ¨«ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

לאנּתּו ּתהי דאבּוהא ׁשבטא מּזרעית לחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל

אחסנת  ּגבר יׂשראל ּבני ירתּון ּדי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּבדיל

èähîìאבהתֹוהי: ähnî äìçð áqú-àìå ֲִָָ§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´
éða úBhî e÷aãé Búìçða Léà-ék øçà©¥®¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬

:ìàøNéøçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå ¦§¨¥«§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða Léà-ék ולא ¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«ְָ

גבר  ארי אחרנא לׁשבטא מּׁשבטא אחסנא ְְְְְֲֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָתסחר

יׂשראל: ּדבני ׁשבטּיא יּדּבקּון éøLàkּבאחסנּתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ©«£¤²
:ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
:ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
צלפחד: ּבנת עבדּו ּכן מׁשה ית יי ּפּקיד די ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹּכמא

øéèôîàéäkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða äòðå§Ÿ̈−§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«
úBða äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−§´

çôìöíéLðì ïäéãã éðáì ã: מחלה והואה §¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«ְֲַַָָָ

לבני  צלפחד ּבנת ונעה ּומלּכה וחגלה ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹתרצה

לנׁשין: אבּוהן áéäMðî-éðaאחי úçtLnî ְֲֲִִֵֶ¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬
ähî-ìò ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−

:ïäéáà úçtLîóñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî ¦§©¬©£¦¤«¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−
úçtLî ähî-ìò ïúìçð éäzå íéLðì eéä̈´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©

:ïäéáà הואה יֹוסף בר מנּׁשה ּבני מזרעית £¦¤«ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

אבּוהן: זרעית ׁשבטא על אחסנּתהן והות ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָלנׁשין

âéýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä äìà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²

30



ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøéäeö øLà íéètLnäå úåönä äìà ©§¥¬§¥«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯

áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈
:Bçøé ïcøé ìò פּקיד ּדי ודינּיא ּפּקֹודּיא אּלין ©−©§¥¬§¥«ְִִִִִֵַַַָָ

ּבמיׁשרּיא  יׂשראל ּבני לות דמׁשה ּבידא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹיי

דירחֹו: ירּדנא על úåönäדמֹואב äìà ְְְִֵַַָָ¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´

:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé÷æç ÷æç ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«£©£©
÷fçúðå§¦§©¥

óìà øáãîá øôñã é÷åñô íåëñ .ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

øçáà øùà ùéàä äéäå åéöçå .ïîéñ çøôà .äðîùå íéðîùå íéúàîå

.á"ì åéøãñå .ïîéñ åðçðé ããá éé .äøùò åéúåéùøôå .çøôé åäèî åá

úàæ åìéëùé åîëç åì .å"ì åé÷øôå .ïîéñ íéäìà éì àøá øåäè áì

ìëä ,ùùå íéùù úåîåúñäå ,íéòùúå íéúù úåçåúôä ïéðî .ïîéñ

êúìçðå ê÷ìç éðà .úåéùøô äðîùå íéùîçå äàî.ïîéñ

éòñî úùøôì äøèôäá ÷øô äéîøéá

ã:ìàøNé úéa úBçtLî-ìëå á÷ré úéa ýåýé-øáã eòîLäíëéúBáà eàön-äî ýåýé øîà | äk ¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ§¨¦§§−¥¬¦§¨¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¨«§Æ£«¥¤¬
:eìaäiå ìáää éøçà eëìiå éìrî e÷çø ék ìår éaåõøàî eðúà äìrnä ýåýé äià eøîà àìå ¦Æ½̈¤¦¬¨«£−¥¨¨®©¥«§²©«£¥¬©¤−¤©¤§¨«§´Ÿ¨«§½©¥´§Ÿ̈½©©«£¤¬Ÿ−̈¥¤´¤

éìBnä íéøöîLéà da øár-àì õøàa úåîìöå äiö õøàa äçeLå äáør õøàa øaãna eðúà C ¦§¨®¦©¦̧Ÿ¹̈©¦§À̈§¤̧¤£¨¨³§¨Æ§¤̧¤Æ¦¨´§©§½̈¤§¤À¤Ÿ¨³©¨Æ¦½
:íL íãà áLé-àìåæeànèzå eàázå dáeèå déøt ìëàì ìîøkä õøà-ìà íëúà àéáàå §«Ÿ¨©¬¨−̈¨«¨«¨¦³¤§¤Æ¤¤´¤©©§¤½¤«¡¬Ÿ¦§−̈§¨®©¨¸ŸÆ©§©§´

:äárBúì ízîN éúìçðå éöøà-úàçéðeòãé àì äøBzä éNôúå ýåýé äià eøîà àì íéðäkä ¤©§¦½§©«£¨¦¬©§¤−§«¥¨«©«Ÿ£¦À³Ÿ¨«§Æ©¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥³©¨Æ´Ÿ§¨½¦
:eëìä eìrBé-àì éøçàå ìraá eàað íéàéápäå éá eòLt íérøäåèýåýé-íàð íëzà áéøà ãò ïëì §¨«Ÿ¦−¨´§¦®§©§¦¦Æ¦§´©©½©§©«£¥¬«Ÿ¦−¨¨«¨¥À²Ÿ¨¦¬¦§¤−§ª§Ÿ̈®

:áéøà íëéðá éða-úàåéäúéä ïä eàøe ãàî eððBaúäå eçìL øã÷å eàøe íéizë éià eøár ék §¤§¥¬§¥¤−¨¦«¦´¦§º¦¥³¦¦¦Æ§½§¥¨²¦§¬§¦§«§−§®Ÿ§¾¥¬¨«§−̈
:úàækàé:ìérBé àBìa BãBák øéîä énrå íéäìà àì änäå íéäìà éBb øéîéääáéíéîL enL ¨«Ÿ©«¥¦¬Æ¡Ÿ¦½§¥−¨´Ÿ¡Ÿ¦®§©¦²¥¦¬§−§¬¦«¬Ÿ¨©−¦

:ýåýé-íàð ãàî eáøç eørNå úàæ-ìrâéíéiç íéî | øB÷î eáær éúà énr äNr úBòø íézL-ék ©®Ÿ§©«£²¨§¬§−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦«§©¬¦¨−¨¨´©¦®Ÿ¦̧¨«§¹§´©´¦©¦À
íéøaLð úøàa úBøàa íäì áöçì:íénä eìëé-àì øLàãéàeä úéa ãéìé-íà ìàøNé ãárä ©§³Ÿ¨¤ÆŸ½ŸŸÆ¦§¨¦½£¤¬«Ÿ¨¦−©¨«¦©¤̧¤Æ¦§¨¥½¦§¦¬©−¦®

:æáì äéä recîåèì Böøà eúéLiå íìB÷ eðúð íéøôë eâàLé åéìr:áLé éìaî eúvð åéør änL ©−©¨¨¬¨©«¨¨Æ¦§£´§¦¦½¨«§−¨®©¨¦³©§Æ§©½̈¨¨¬¦§−¦§¦¬Ÿ¥«
æèð-éða-íb:ã÷ã÷ Ceòøé ñçðtçúå óæééäìà ýåýé-úà Cáær Cl-äNrz úàæ-àBìäúra C ©§¥−Ÿ§©§©§¥®¦§−¨§«Ÿ£−Ÿ©«£¤¨®¨§¥Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦§¥−

:Cøca CëìBîçéì íéøöî Cøãì Cl-äî äzråì øeMà Cøãì Cl-äîe øBçL éî úBzLúBzL «¦¥¬©¨«¤§©À̈©¨Æ§¤´¤¦§©½¦¦§−¥´¦®©¨Æ§¤´¤©½¦§−
:øäð éîèééúBáLîe Cúrø Cøqézéäìà ýåýé-úà Cáær øîå òø-ék éàøe érãe CçëBz Càìå C ¥¬¨¨«§©§¥´¨«¨¥À§ª«©̧¦Æ«¦ª½§¦³§¦Æ¦«©´¨½̈¨«§¥−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¨®¦§³Ÿ

éìà éúcçô:úBàáö äåäé éðüà-íàð CëéúBøñBî éz÷zð Clr ézøáL íìBòî ékàì éøîàzå C ©§¨¦Æ¥©½¦§ª£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«¦´¥«º̈¨©´§¦ª¥À¦©̧§¦Æ«§©½¦©«Ÿ§¦−´Ÿ
:äðæ ärö zà ïðrø õr-ìk úçúå ääáb äráb-ìk-ìr ék øBárààëézrèð éëðàåälk ÷øBN C ¤«¡®¦´©¨¦§º̈§ŸÀ̈§©̧©Æ¨¥´©£½̈©−§Ÿ¨¬Ÿ¨«§¨«Ÿ¦Æ§©§¦´¥½ª−Ÿ

éàå úîà òøæ:äiøëð ïôbä éøeñ éì zëtäð Cáëízëð úéøa Cì-éaøúå øúpa éñaëz-íà ék ¤´©¡¤®§¥Æ¤§©´§§¦½¥−©¤¬¤¨§¦¨«¦³¦§©§¦Æ©¤½¤§©§¦−̈Ÿ¦®¦§¨³
ðBr:äåäé éðãà íàð éðôì CâëéàCkøã éàø ézëìä àì íéìraä éøçà éúàîèð àì éøîàz C £¥Æ§¨©½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¥´«Ÿ§¦º´Ÿ¦§¥À¦©«£¥³©§¨¦Æ´Ÿ¨©½§¦§¦³©§¥Æ

:äéëøc úëøNî äl÷ äøëa úéNr äî érc àébaãëäôàL dLôð úeàa øaãî ãnì | äøt ©©½§¦−¤´¨¦®¦§¨¬©−̈§¨¤¬¤§¨¤«¨¤¤́¦ª´¦§À̈§©©³©§¨¸¨«£¨´
:äðeàöîé dLãça eôréé àì äéL÷áî-ìk äpáéLé éî dúðàz çeøäëðBøâe óçiî Cìâø érðîC ½©©«£¨−̈¦´§¦¤®¨¨§©§¤̧¨Æ´Ÿ¦½̈§¨§−̈¦§¨«§¨¦§¦³©§¥Æ¦¨¥½§¥−

:Cìà íäéøçàå íéøæ ézáäà-ék àBì LàBð éøîàzå äàîvîåëeLéáä ïk àöné ék ápb úLák ¦¦§¨®©«Ÿ§¦´½̈¾¦«¨©¬§¦¨¦−§©«£¥¤¬¥¥«§³Ÿ¤©¨Æ¦´¦¨¥½¥¬Ÿ¦−
:íäéàéáðe íäéðäëå íäéøN íäéëìî änä ìàøNé úéaæëzà ïáàìå äzà éáà õrì íéøîà ¥´¦§¨¥®¥³¨©§¥¤Æ¨¥¤½§«Ÿ£¥¤−§¦«¥¤««Ÿ§¦¸¨¥¹¨´¦©À¨§¨¤̧¤Æ©´§

ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøéäeö øLà íéètLnäå úåönä äìà ©§¥¬§¥«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯

áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈
:Bçøé ïcøé ìò פּקיד ּדי ודינּיא ּפּקֹודּיא אּלין ©−©§¥¬§¥«ְִִִִִֵַַַָָ

ּבמיׁשרּיא  יׂשראל ּבני לות דמׁשה ּבידא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹיי

דירחֹו: ירּדנא על úåönäדמֹואב äìà ְְְִֵַַָָ¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´

:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé÷æç ÷æç ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«£©£©
÷fçúðå§¦§©¥

óìà øáãîá øôñã é÷åñô íåëñ .ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

øçáà øùà ùéàä äéäå åéöçå .ïîéñ çøôà .äðîùå íéðîùå íéúàîå

.á"ì åéøãñå .ïîéñ åðçðé ããá éé .äøùò åéúåéùøôå .çøôé åäèî åá

úàæ åìéëùé åîëç åì .å"ì åé÷øôå .ïîéñ íéäìà éì àøá øåäè áì

ìëä ,ùùå íéùù úåîåúñäå ,íéòùúå íéúù úåçåúôä ïéðî .ïîéñ

êúìçðå ê÷ìç éðà .úåéùøô äðîùå íéùîçå äàî.ïîéñ

éòñî úùøôì äøèôäá ÷øô äéîøéá

ã:ìàøNé úéa úBçtLî-ìëå á÷ré úéa ýåýé-øáã eòîLäíëéúBáà eàön-äî ýåýé øîà | äk ¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ§¨¦§§−¥¬¦§¨¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¨«§Æ£«¥¤¬
:eìaäiå ìáää éøçà eëìiå éìrî e÷çø ék ìår éaåõøàî eðúà äìrnä ýåýé äià eøîà àìå ¦Æ½̈¤¦¬¨«£−¥¨¨®©¥«§²©«£¥¬©¤−¤©¤§¨«§´Ÿ¨«§½©¥´§Ÿ̈½©©«£¤¬Ÿ−̈¥¤´¤

éìBnä íéøöîLéà da øár-àì õøàa úåîìöå äiö õøàa äçeLå äáør õøàa øaãna eðúà C ¦§¨®¦©¦̧Ÿ¹̈©¦§À̈§¤̧¤£¨¨³§¨Æ§¤̧¤Æ¦¨´§©§½̈¤§¤À¤Ÿ¨³©¨Æ¦½
:íL íãà áLé-àìåæeànèzå eàázå dáeèå déøt ìëàì ìîøkä õøà-ìà íëúà àéáàå §«Ÿ¨©¬¨−̈¨«¨«¨¦³¤§¤Æ¤¤´¤©©§¤½¤«¡¬Ÿ¦§−̈§¨®©¨¸ŸÆ©§©§´

:äárBúì ízîN éúìçðå éöøà-úàçéðeòãé àì äøBzä éNôúå ýåýé äià eøîà àì íéðäkä ¤©§¦½§©«£¨¦¬©§¤−§«¥¨«©«Ÿ£¦À³Ÿ¨«§Æ©¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥³©¨Æ´Ÿ§¨½¦
:eëìä eìrBé-àì éøçàå ìraá eàað íéàéápäå éá eòLt íérøäåèýåýé-íàð íëzà áéøà ãò ïëì §¨«Ÿ¦−¨´§¦®§©§¦¦Æ¦§´©©½©§©«£¥¬«Ÿ¦−¨¨«¨¥À²Ÿ¨¦¬¦§¤−§ª§Ÿ̈®

:áéøà íëéðá éða-úàåéäúéä ïä eàøe ãàî eððBaúäå eçìL øã÷å eàøe íéizë éià eøár ék §¤§¥¬§¥¤−¨¦«¦´¦§º¦¥³¦¦¦Æ§½§¥¨²¦§¬§¦§«§−§®Ÿ§¾¥¬¨«§−̈
:úàækàé:ìérBé àBìa BãBák øéîä énrå íéäìà àì änäå íéäìà éBb øéîéääáéíéîL enL ¨«Ÿ©«¥¦¬Æ¡Ÿ¦½§¥−¨´Ÿ¡Ÿ¦®§©¦²¥¦¬§−§¬¦«¬Ÿ¨©−¦

:ýåýé-íàð ãàî eáøç eørNå úàæ-ìrâéíéiç íéî | øB÷î eáær éúà énr äNr úBòø íézL-ék ©®Ÿ§©«£²¨§¬§−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦«§©¬¦¨−¨¨´©¦®Ÿ¦̧¨«§¹§´©´¦©¦À
íéøaLð úøàa úBøàa íäì áöçì:íénä eìëé-àì øLàãéàeä úéa ãéìé-íà ìàøNé ãárä ©§³Ÿ¨¤ÆŸ½ŸŸÆ¦§¨¦½£¤¬«Ÿ¨¦−©¨«¦©¤̧¤Æ¦§¨¥½¦§¦¬©−¦®

:æáì äéä recîåèì Böøà eúéLiå íìB÷ eðúð íéøôë eâàLé åéìr:áLé éìaî eúvð åéør änL ©−©¨¨¬¨©«¨¨Æ¦§£´§¦¦½¨«§−¨®©¨¦³©§Æ§©½̈¨¨¬¦§−¦§¦¬Ÿ¥«
æèð-éða-íb:ã÷ã÷ Ceòøé ñçðtçúå óæééäìà ýåýé-úà Cáær Cl-äNrz úàæ-àBìäúra C ©§¥−Ÿ§©§©§¥®¦§−¨§«Ÿ£−Ÿ©«£¤¨®¨§¥Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦§¥−

:Cøca CëìBîçéì íéøöî Cøãì Cl-äî äzråì øeMà Cøãì Cl-äîe øBçL éî úBzLúBzL «¦¥¬©¨«¤§©À̈©¨Æ§¤´¤¦§©½¦¦§−¥´¦®©¨Æ§¤´¤©½¦§−
:øäð éîèééúBáLîe Cúrø Cøqézéäìà ýåýé-úà Cáær øîå òø-ék éàøe érãe CçëBz Càìå C ¥¬¨¨«§©§¥´¨«¨¥À§ª«©̧¦Æ«¦ª½§¦³§¦Æ¦«©´¨½̈¨«§¥−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¨®¦§³Ÿ

éìà éúcçô:úBàáö äåäé éðüà-íàð CëéúBøñBî éz÷zð Clr ézøáL íìBòî ékàì éøîàzå C ©§¨¦Æ¥©½¦§ª£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«¦´¥«º̈¨©´§¦ª¥À¦©̧§¦Æ«§©½¦©«Ÿ§¦−´Ÿ
:äðæ ärö zà ïðrø õr-ìk úçúå ääáb äráb-ìk-ìr ék øBárààëézrèð éëðàåälk ÷øBN C ¤«¡®¦´©¨¦§º̈§ŸÀ̈§©̧©Æ¨¥´©£½̈©−§Ÿ¨¬Ÿ¨«§¨«Ÿ¦Æ§©§¦´¥½ª−Ÿ

éàå úîà òøæ:äiøëð ïôbä éøeñ éì zëtäð Cáëízëð úéøa Cì-éaøúå øúpa éñaëz-íà ék ¤´©¡¤®§¥Æ¤§©´§§¦½¥−©¤¬¤¨§¦¨«¦³¦§©§¦Æ©¤½¤§©§¦−̈Ÿ¦®¦§¨³
ðBr:äåäé éðãà íàð éðôì CâëéàCkøã éàø ézëìä àì íéìraä éøçà éúàîèð àì éøîàz C £¥Æ§¨©½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¥´«Ÿ§¦º´Ÿ¦§¥À¦©«£¥³©§¨¦Æ´Ÿ¨©½§¦§¦³©§¥Æ

:äéëøc úëøNî äl÷ äøëa úéNr äî érc àébaãëäôàL dLôð úeàa øaãî ãnì | äøt ©©½§¦−¤´¨¦®¦§¨¬©−̈§¨¤¬¤§¨¤«¨¤¤́¦ª´¦§À̈§©©³©§¨¸¨«£¨´
:äðeàöîé dLãça eôréé àì äéL÷áî-ìk äpáéLé éî dúðàz çeøäëðBøâe óçiî Cìâø érðîC ½©©«£¨−̈¦´§¦¤®¨¨§©§¤̧¨Æ´Ÿ¦½̈§¨§−̈¦§¨«§¨¦§¦³©§¥Æ¦¨¥½§¥−

:Cìà íäéøçàå íéøæ ézáäà-ék àBì LàBð éøîàzå äàîvîåëeLéáä ïk àöné ék ápb úLák ¦¦§¨®©«Ÿ§¦´½̈¾¦«¨©¬§¦¨¦−§©«£¥¤¬¥¥«§³Ÿ¤©¨Æ¦´¦¨¥½¥¬Ÿ¦−
:íäéàéáðe íäéðäëå íäéøN íäéëìî änä ìàøNé úéaæëzà ïáàìå äzà éáà õrì íéøîà ¥´¦§¨¥®¥³¨©§¥¤Æ¨¥¤½§«Ÿ£¥¤−§¦«¥¤««Ÿ§¦¸¨¥¹¨´¦©À¨§¨¤̧¤Æ©´§

31



 צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
 שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
)'תורת מנחם — התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497(

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א

:eðréLBäå äîe÷ eøîàé íúrø úráe íéðô àìå óøò éìà eðô-ék eðzãìéçëéäìà äiàåøLà E §¦§½̈¦«¨¬¥©²−Ÿ¤§´Ÿ¨¦®§¥³¨«¨¨Æ«Ÿ§½−¨§«¦¥«§©¥³¡Ÿ¤̧Æ£¤´
éør øtñî ék Eúrø úra EeòéLBé-íà eîe÷é Cl úéNréäìà eéä E:äãeäé EãàáeLz-íà ¨¦´¨½̈¨¾¦«¦−§¥´¨«¨¤®¦ µ¦§©´¨¤½¨¬¡Ÿ¤−§¨«¦¨¸

éöewL øéñz-íàå áeLz éìà ýåýé-íàð | ìàøNé:ãeðú àìå éðtî Eáúîàa ýåýé-éç zraLðå ¦§¨¥¯§ª§Ÿ̈²¥©−¨®§¦¨¦¯¦¤²¦¨©−§¬Ÿ¨«§¦§©̧§¨Æ©§Ÿ̈½¤«¡¤−
:eìläúé Báe íéBb Bá eëøaúäå ä÷ãöáe ètLîa§¦§¨´¦§¨®̈§¦§¨¬§²¦−¬¦§©¨«

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

32


