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 התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד 
לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי 
מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

תוכן
מצוות מחצית השקל מלמדת אותנו: מסירות 
קרן  ש"תרום  בכדי  מספיקה.  לא  לבד  נפש 
ביטול•  ומתוך  צדקה,  לתת  צריך  ישראל" 

התוועדות עם הרבי

להשתחרר  המסרב  העבד  של  אוזנו  רציעת 
מטביעה בו אות קלון מבזה ומשפילה לכל חייו. 
מדוע זה מגיע לו? מדובר באנשים מתחתית 
נותרה  שלא  מרודים  עניים  החברתי,  הסולם 
להם ברירה אלא להימכר לעבדות – ודווקא 
להם רוצעים את האוזן? ניתוח פסיכולוגי של 
שהוא  בדיעבד  מגלה  העבד  של  הרוח  הלך 
עבד מרצון, ועל כך מגיע לו הקלון. וזה מלמד 
אותנו הרבה על השעבוד המודרני שלנו וכיצד 
נכון להתמודד איתו • שיעור בלקוטי שיחות

איך  דתי?  לא  עבודה  מקום  לעזוב  האם 
הלימודים  את  שאסיים  אחרי  אתפרנס 
בישיבה? ואילו סגולות יכולות לעזור להצלחה 
פרנסה•  בנושא  מכתבים  לקט   – בפרנסה? 

מכתב מבואר

המפגש של משלחת נכי צה"ל- "מצויני צה"ל", 
כפי שהרבי תיקן - עם הרבי שינה את חייהם 

לתמיד• תמונה מספרת

מדוע הרבי היה מורה לגבאי לחבוש שטריימל 
בהתוועדות ולהזמין את הקהל לערב ההתרמה 
לגמ"ח, מה השיב הרבי לתעשיין יעקב שוורץ 
בעם,  לאחדות  תקווה  שהביע  אביב  מתל 
ולאיזו מטרה הציע הרבי להקים גמ"ח בנחלת 

הר חב"ד • ניצוצי רבי
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אדמו"ר י בשם  אמרה  שנה 
ילד  בהיותו  שכבר  האמצעי, 
מבוגרים  שאנשים  הבחין 
כלכליות,  מבעיות  מוטרדים 
פסוק  זהו  "הלא  כך:  על  ואמר 
וזהב.  כסף   – עצביהם  מפורש. 
כסף  בגלל  רק  עצובים  אנשים 

וזהב"...

לפרשת  קשור  הכסף  נושא 
השבוע, בה אנו קוראים על מצוות 
במיוחד  ובהן  רבות,  כלכליות 
עמי"  את  תלווה  כסף  "אם  מצוות 
שצריך,  למי  להלוות  המצווה   –
כפי  לעשירים",  ובין  לעניים  "בין 
רבות.  פעמים  הדגיש  שהרבי 
אנו  בה  שקלים  פרשת  גם  כמובן, 
קוראים על נתינת מחצית השקל, 

מעלה על הדעת את אותו נושא.

עוסקת  הרבי  עם  ההתוועדות 
על  בגמרא  שמובא  חז"ל  במאמר 
נתינת  ידי  שעל  שקלים,  פרשת 
ישראל".  קרן  "תרום  הצדקה 
הבאנו  מבואר  מכתב  במדור 
עבודה  בנושא  מכתבים  של  לקט 
ופרנסה, בהם הרבי עונה לאנשים 
וגם  דילמות שקשורות לעניין  על 
בפרנסה.  להצלחה  סגולות  מציע 
על  מספר  רבי  ניצוצי  המדור 
בהקמה  הרבי  של  המעורבות 
ומביא  גמ"ח,  קרנות  של  וניהול 
מיוחדות  והתייחסויות  סיפורים 
של  לפעילותם  בקשר  הרבי  של 

גמ"חים שונים.
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אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? אמר לו: ב"כי תישא" - קח מהם 
כופר לצדקה )גמרא, יומא, דף י, עמוד ב; רש"י שם(

משה רבינו היה רעיא מהימנא ]רועה נאמן[ ואוהב ישראל. כיוון שלאחר חטא העגל היו בני ישראל 
במעמד ומצב ירוד, לכן לא הסתפק משה רבינו בכך שעל ידי מסירת נפשו פעל אצל הקדוש ברוך הוא 

ענין הסליחה, אלא רצה לפעול עילוי גדול יותר אצל בני ישראל, ש"תרום קרנם של ישראל".

וכן הוא גם בנוגע לדורות הבאים – שגם אותם ראה משה רבינו, ורצה לפעול גם בהם ש"תרום קרנם".

ולדוגמא:

ישנם כאלו שלא מבינים מה רוצים מהם. *

הוא ]כך אומר לעצמו יהודי כזה[ מתפלל ולומד חת"ת, וכאשר 
ונותן כפי נדבת לבו, וממילא,  עורכים "מגבית" משתתף גם הוא 

"שישו בני מעיי..." ]הוא מסופק ושבע רצון ממצבו הרוחני[.

די בכך – טוען הוא – שבהיותו ברוסיה היה צריך להתייסר. אבל 
עכשיו, בהיותו בברוקלין שבאמריקה, יכול הוא לנוח, לישון ביום 
"ג'וס" ]מיץ, רכיב טיפוסי בארוחה אמריקאית[, ולקרוא את העיתון  השבת קודש אחר חצות, לשתות 
כדי לדעת מה קורה בוושינגטון ובשאר מדינות, ולהיראות יהודי מכובד – להקפיד שזקנו יהיה מסורק 
ושהעניבה תהיה במקומה... וכיוצא בזה בשאר עניינים שלא הייתה להם תפיסת מקום בהיותו ברוסיה, 
בנעוועל או בביישינקוביטש ]עיירות חסידיות מובהקות[, ששם היה חסר לפעמים גם עבור אוכל נפש 

]צורכי קיום בסיסיים[.

מנסים  וכאשר  ויותר...  יותר  בו  ושוקעים  הולכים   – הבוץ  וכטבע  אמריקה,  של  ב"בוץ"  נמצא  הוא 
להסביר לו שאין זה מעמד ומצב הרצוי, אינו מבין מה רוצים ממנו. למה עליו לצאת מעורו?... וכמו כן 
כשאומרים לו שצריך לעסוק בהפצת המעיינות חוצה, טוען שעניין זה יכול להיעשות על ידי ]מישהו[ 

אחר, שהרי "הרבה שלוחים למקום", ואין זה העניין שלו...

וכיון שמשה רבינו רואה את המעמד ומצב לאמיתתו, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא: "ריבונו של 
עולם, במה תרום קרן ישראל" שבדור זה? וכי זוהי תכלית הכוונה ב"דירה בתחתונים", שישבו בברוקלין 

שבאמריקה, "גן עדן" שבעולם הזה, יטפחו את זקנם ויקפידו על מקומה המדויק של העניבה?...

ועל זה השיב הקדוש ברוך הוא למשה: "בכי תישא", "קח מהם כופר לצדקה" – שאין זה ענין של פריעת 
חוב, שהרי אינו חייב לו ]לעני שמקבל את הצדקה[ מאומה... ]אלא[ הוא מצדו מרגיש שצריך ליתן לו 

צדקה – שזהו מצד ענין הביטול, ולכן הרי זה פועל ש"תרום קרן ישראל".

והרי זו הוראה שצריך להוסיף ולהרבות בנתינת הצדקה, ומתוך ביטול. והרי זוהי המעלה המיוחדת 
שיש באמריקה, שאף על פי שמונחים ושקועים בעניין הפרנסה ראשו ורובו, וגם למעלה מהראש, הרי 
לאידך גיסא ]מצד שני[, ישנה היכולת ליתן צדקה בריבוי ובהרחבה... ולכן יש להוסיף ולהרבות בעניין 

הצדקה, שעל ידי זה פועלים ש"תרום קרן ישראל".

"עכשיו הוא יכול לנוח, לשתות מיץ 
ולקרוא את העיתון... להקפיד על זקן 

מסורק ועניבה מסודרת"
)מהתוועדות שבת פרשת כי תישא תשכ"ה(

ווארט חסידות – 13 • לוח השבוע – 18 • עת לדעת - 20• שניים מקרא ואחד תרגום – 22• זמנים ושיעורי השבוע – 21 

התוועדות עם הרבי

* בשכונת קראון הייטס התגוררו יהודים חסידיים 
הברית  לארצות  המועצות  מברית  שהיגרו  רבים 
הרבי  השנייה.  העולם  מלחמת  שלאחר  בשנים 
מצב  את  להחליף  עלול  כזה  יהודי  איך  מדגים 
וברווחת  בנוחות  'שם',  שנדרש  נפש'  ה'מסירות 

החיים של התרבות החומרית האמריקאית.
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עבד מרצון
רציעת אוזנו של העבד 
המסרב להשתחרר 
מטביעה בו אות קלון 
מבזה ומשפילה לכל 
חייו. מדוע זה מגיע 
לו? מדובר באנשים 
מתחתית הסולם 
החברתי, עניים 
מרודים שלא נותרה 
להם ברירה אלא 
להימכר לעבדות – 
ודווקא להם רוצעים 
את האוזן? ניתוח 
פסיכולוגי של הלך 
הרוח של העבד 
מגלה בדיעבד שהוא 
עבד מרצון, ועל כך 
מגיע לו הקלון. וזה 
מלמד אותנו הרבה 
על השעבוד המודרני 
שלנו וכיצד נכון 
להתמודד איתו.

השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות, חלק יא, שיחה 
ראשונה לפרשת משפטים.

עבד נרצע
בפרשת השבוע אנו קוראים את דיני העבדים. מושג שכיום 
מוכר לנו בעיקר מהסיפורים, אך במשך אלפי שנים היה בגדר 
תופעה רווחת, שהמשיכה להתקיים במקומות רבים בעולם 

עד לפני כמאה וחמישים שנה בלבד.

זכויות  ברורים, שנועדו לשמור על  התורה1 קבעה כללים 
העבד ועל כבודו כאדם, ובפרט כאשר מדובר על עבד יהודי. 
באופן כללי, אסור להשתמש בו לשירותים שיש בהם משום 
האדון  וחובת  סביר,  לא  במאמץ  שכרוכים  או  בכבודו  זלזול 
לספק לעבד תנאי מחיה, אוכל ודיור ברמה נאותה ולמעלה 
מכך. בנוסף לכך, זמן העבדות קצוב מראש לשש שנים בלבד.

גם עצם האפשרות עבור יהודי להפוך לעבד, מוגבלת מאד. 
יהודי למכור את עצמו כעבד.  באופן עקרוני, חל איסור על 
ראוי  ולא  ה',  של  עבד  הוא  יהודי  ערכית:  מתפיסה  נובע  זה 
שיהיה עבד של בן אדם. בשני מקרי קיצון בלבד יהודי יכול 

להפוך לעבד.

מקרה ראשון הוא גנב שנתפס כשהוא חסר כל ואין לו דרך 
להחזיר את הגניבה, אז בית הדין מוסר אותו לעבדות לאדם 
אדם  הוא  שני  מקרה  הגניבה.  עבור  כתשלום  גנב  שממנו 
לו פת לחם לאכול.  נואש, עד שאין  שהידרדר למצב כלכלי 
לעצמו  לדאוג  כדי  רק  כעבד,  עצמו  את  למכור  רשאי  הוא 

למזון ולצרכים הכרחיים2.

מה קורה אם העבד מסרב לחזור הביתה כעבור שש שנים? 
– נקרא את הפסוקים מהתורה3:

ם... י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִשׁ ִנים ַיֲעֹבד ּוַבּשְׁ ׁש ָשׁ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי, ֵשׁ ּכִ
ִויָלֶדיָה  ה  ָהִאּשָׁ ָבנֹות,  ָבִנים אֹו  לֹו  ְוָיְלָדה  ה  ִאּשָׁ לֹו  ן  ִיּתֶ ֲאֹדָניו  ִאם 

ְהֶיה ַלאֹדֶניָה, ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפֹו. ּתִ
ָני, לֹא  י ְוֶאת ּבָ ּתִ י ֶאת ֲאֹדִני ֶאת ִאְשׁ ְוִאם ָאֹמר ֹיאַמר ָהֶעֶבד: ָאַהְבּתִ
אֹו  ֶלת  ַהּדֶ ֶאל  יׁשֹו  ְוִהּגִ ָהֱא-לִֹהים  ֶאל  ֲאֹדָניו  יׁשֹו  ְוִהּגִ י.  ָחְפִשׁ ֵאֵצא 

ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלֹעָלם. ּמַ זּוָזה, ְוָרַצע ֲאֹדָניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ֶאל ַהּמְ

עבד שנישא והקים משפחה בתוך מסגרת העבדות, ייאלץ 
להיפרד מאשתו ומהילדים עם יציאתו לחופשי, כי הם ייוותרו 
את  להמשיך  יעדיף  שהעבד  ייתכן  לכן  האדון.  של  ברשותו 
של  לליבו  מבינה  התורה  להשתחרר.  ולסרב  הקיים,  המצב 
לחיות  להמשיך  לו  ומאפשרת  ברגשותיו,  ומתחשבת  העבד 
חמור:  בעונש  אותו  מענישה  גם  היא  בבד  בד  אבל  כעבד. 
האדון מנקב )רוצע( את אוזנו של העבד, וזה נותר כאות קלון 

נצחית בגופו של העבד.

1. ראו באריכות – רמב"ם הלכות עבדים, פרק א, הלכה ו ואילך.
2. רמב"ם שם, הלכה א.

3. שמות, פרק כא, פסוקים ב-ו.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ

4



מה פשר העונש החריג הזה? כך אומרים חז"ל4:

ְוָהַלְך  ִתְגֹנב",  "לֹא  ִסיַני  ַהר  ַעל  ְמָעה  ָ ׁשּ ׁשֶ ֹזאת  ֹאֶזן 
ָרַצע. ְוָגַנב, ּתֵ

י  "ּכִ ִסיַני  ַהר  ַעל  ְמָעה  ָ ׁשּ ׁשֶ ֹאֶזן   – ַעְצמֹו  מֹוֵכר  ְוִאם 
ְלַעְצמֹו,  ָאדֹון  ְוָקָנה  ְוָהַלְך  ֲעָבִדים",  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ִלי 

ָרַצע. ּתֵ

או   – מהשניים  אחד  כאמור,  הוא,  עברי  עבד 
שהוא מכר את עצמו בגלל בעיה כלכלית קשה, 
את  להחזיר  ממה  לו  נותר  שלא  גנב  שהוא  או 
בו  שיש  בעייתי  מעשה  זהו  כך,  או  כך  הגניבה. 

התרסה כלפי הקדוש ברוך הוא.

זוהי התרסה של  עבד מבחירה,  או  גנב  להיות 
הקדוש  של  הבלעדית  ריבונותו  כלפי  יחיד  אותו 
ברוך הוא עליו. איסור "ֹלא ִּתְגֹנב" הוא הלא אחד 
מעשרת הדברות ששמענו באוזנינו במעמד מתן 
גם  אומר  הוא  ברוך  והקדוש  סיני;  בהר  תורה 
במפורש "ִּכי ִלי ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם, ֲאֶשׁר 
– ה' הוציא אותנו  ִמְצָרִים"5  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתי אֹוָתם 
למרותו  הבסיס  וזהו  ונפלאות,  בניסים  ממצרים 
עלינו. ועל כן, מי שהופך את עצמו לעבד, למעשה 

מורד במרותו של ה' עליו.

על מה כזה עונש?!
אלא שכאשר מנסים להיכנס לנעליו של אותו 
עבד עברי, מבינים שזה לא כל כך פשוט. אדרבה, 
הענישה  על  ומוסרית  רגשית  שאלה  מתעוררת 
לשאת  ונאלץ  מקבל,  שהוא  והמבזה  המשפילה 
בתום  הביתה  לשוב  סירובו  בגין  חייו,  כל  אותה 

שש שנות עבדות:

בזיון  עונש  זה  לעבד  דווקא  מגיע  למה 
תמידי ומוםא כרציעה?

אפשר להציג את השאלה בצורת "ממה נפשך". 
האם זה עונש על תחילת הסיפור, על מה שקרה 
שש שנים קודם, אז הוא הפך לעבד? או שזה עונש 
מהעבדות  להיפרד  מסרב  הוא  שעכשיו  כך  על 
ולשוב הביתה? – כך או כך, איך שלא נסתכל על 

4. רש"י על הפסוק – על פי הגמרא, קידושין, כב, ב.
5. ויקרא, פרק כה, פסוק נה.

זה, קשה להבין מדוע מגיע לעבד עונש כזה.

תקופת  בראשית  הסיפור,  בתחילת  נתחיל 
אדם  על  עובר  מה  להבין  וננסה  העבדות, 

שמתגלגל למקום כזה:

לו  אפשר  ואי  שגנב  במי  הוא  המדובר 
דרך  שעל  לשלם,  או  הגניבה  להחזיר 
וגנב  הוא  מדוכא  שעני  מפני  הוא  הרגיל 
להשקיט רעבונו ורעבון בני ביתו, העניות 
קונוב.  דעת  ועל  דעתו  על  אותו  העבירה 

ולמה ייענש עונש חמור כזה?
זה  דחקו:  מצד  לעבד  עצמו  במוכר  וכן 
מרותו  עליו  וקיבל  עצמו  את  שהשפיל 
של אדון, מוכיח שהציקתו עניותו עד כדי 

שיעשה דבר שהוא בניגוד לטבע האדם.

על  מדובר  אם  ובין  גנב  על  מדובר  אם  בין 
שום  מוצא  ולא  אחרת  ברירה  לו  שאין  עני 
מלבד  המשפחה,  את  ולהאכיל  להתפרנס  דרך 
להיעשות לעבד – אלו הם האנשים הכי אומללים 
למצב  שהגיעו  ומדוכאים,  עניים  הכי  בחברה. 
שפל כל כך שנוטל מהם את צלם האנוש והטבע 

האנושי.

לחם,  לפת  הגיעו  ומשפחתו  אדם  אותו  הרי 
מדוכן  לגנוב  נאלץ  המשפחה  כראש  שהוא  עד 
הירקות או מהמאפייה או לכייס מישהו, רק כדי 
ימותו  ולא  לפה  להכניס  משהו  יהיה  שלילדים 
מרעב. זו הרי מסכנות בהתגלמותה שמעוררת רק 
אמפתיה, כמו שאומר הפסוק במשלי6: "ֹלא ָיבּוזּו 

ַלַּגָּנב ִּכי ִיְגנֹוב ְלַמֵּלא ַנְפׁשֹו ִּכי ִיְרָעב".

האם עולה על דעת מישהו שזה אדם שהתכוון 
מה  על  חלילה?  הוא,  ברוך  הקדוש  נגד  להתריס 
נרצע",  "עבד  החיים  כל  להיות  הביזיון  לו  מגיע 

אדם פגום פשוטו כמשמעו?

אבל גם על הבחירה הנוכחית שלו, בתום שש 
לכאורה  סביר  לא  לחופשי,  לצאת  לא  השנים, 

להעניש אותו בעונש מבזה כל כך:

וכמו כן אין לעונשו עד כדי כך על רצונו 
אצא  )״לא  אדונו  אצל  להישאר  עכשיו 

חפשי״(.

6. פרק ו, פסוק ל.

ב. עירובין מא, ב.א. ראה מכילתא הפלוגתא אם כהן נרצע.
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״אהבתי  היא:  שכלית  טענתו  דהרי 
)היינו  בניי״  ואת  אשתי  את  אדוני[  ]את 
שילדה  והילדים  אדונו  לו  שנתן  האישה 
לו(, ובצאתו לחפשי יהא מוכרח להיפרד 
מהם, כמו שכתובג ״האישה וילדיה תהיה 

לאדוניה״.
והרי על אהבה זו נאמר: ״הוא אמר ויהי, 

הוא ציווה ויעמוד"ד!

איננה  להשתחרר  לא  העבד  של  הבחירה  הרי 
עצמה  התורה  רגעית.  גחמה  או  חצופה  החלטה 
נימוק מובן מאד: "אהבתי את אשתי  נותנת לכך 
כעת  נמצא  העבד  חופשי".  אצא  לא  בניי,  ואת 
בדילמה קשה. הוא נקרע בין הרצון לצאת לחופשי 
ולחזור להיות אדון לעצמו, לבין הרצון הטבעי כל 
כך להישאר יחד עם האנשים הכי קרובים אליו, 

אשתו והילדים שנולדו לו בבית אדונו.

יחד עם המשפחה  להישאר  לכאורה, הבחירה 
אנושי  טבע  זה  בעולם.  לגיטימי  הכי  הדבר  היא 
בני  בנו  טבע  עצמו  הוא  ברוך  שהקדוש  עמוק, 
האדם. כך אומר אדמו"ר הזקן בתניא7: "ְלָבְבָך" – 
ָבֶהן  ְקׁשּוָרה  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשְּלָבבֹו  ִויָלֶדיָה,  ָהִאָּׁשה  ֵהן 
ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְּבִטְבעֹו, 
ִצָּוה  "הּוא  ִאָּׁשה",  "זֹו   – ַוֶּיִהי"  ָאַמר  "הּוא  ָּפסּוק: 
ַוַּיֲעמֹוד" – "ֵאּלּו ָבִנים". ה' הוא זה שהטביע בנו את 
ההיקשרות העמוקה כל כך עם האישה והילדים.

בצורה  ולהעניש  להאשים  אפשר  איך  כן,  ואם 
מבזה ומשפילה כל כך, את מי שבחר, לא לעבור 
המשפחה  עם  להישאר  רק  אלא  חלילה,  עבירה 

החדשה שהקים ונקשר אליה?

בזמנו  התפרסם  הבא  המרגש  הסיפור 
שם  לקידוש  וגרם  החברתיות  ברשתות 

שמים.

לפני מספר שנים התקבל במשטרת ישראל 
מוצרים  גונבת  שנתפסה  אישה  על  דיווח 

ממכולת שכונתית.

כי  וראו  למקום,  להגיע  מיהרו  השוטרים 

7. פרק מט.

המחזיקה  מבוהלת,  קשישה  היא  הגנבת 
בחקירתה  בסיסיים.  מזון  מצרכי  ובו  סל 
נאלצת  היא  כי  סיפרה  המשטרה,  בתחנת 

לגנוב מזון בשל מצוקה כלכלית קשה.

גורמי  את  בסיפור  עירבה  המשטרה 
העניקה  החקירה  הליך  ובתום  הרווחה, 
החוקרת לקשישה מעטפה ובה סכום כסף 

מכובד שנאסף משוטרי התחנה.

למה גנבת?
כך: אכן, אי אפשר להעניש  זאת  הרבי מסביר 
בחירה  אף  כך, על  כל  חמור  בעונש  העבד  את 
להיות  שלו  הבחירה  על  לא   - כשלעצמה  שלו 
עבד, וגם לא על הבחירה שלו לדבוק במשפחתו 
בנפרד  אלה  שתי  לחופש.  לצאת  ולא  החדשה 
את  כשמחברים  אך  לגיטימיות.  בחירות  נראות 
שני החלקים של הסיפור יחד, ורואים את הרצף 
של הסיפור שנמשך שש שנים – אז מבינים היטב 

מדוע מגיע לו עונש כזה.

נקרא את ההסבר בלשונו של הרבי:

הציווי  על  ועובר  מחברו  גונב  כשאדם 
שאנוס  לומר  אפשר  הרי  תגנוב״,  ד״לא 
היה מצד דוחקו ומצוקתו, ולכן )עם היות 
שאין זה מצדיק הנהגתו הלא־טובה, מכל 

מקום( אין לעונשו בעונש דרציעה.
הרי  לאונסו,  גונב  שכשאדם  מובן  אמנם, 
שיתפרסם  רצונו  ואין  בזה  מתבייש  הוא 
קלונו ברבים. ואם נמכר לעבד ומתפרסם 
במאד,  לו  מיצר  בגניבתו,  שנמכר  הדבר 
וכל עת שהותו אצל אדונו – עת קלונו – 

הרי הוא מצפה לעת יציאתו לחירות.
ואדרבה,  לחפשי,  לצאת  בהול  אינו  ואם 
רוצה להישאר אצל אדונו, הרי זה מוכיח 
ועד  בעיניו,  בזיון  הדבר  אין  שמעיקרא 
שלא אכפת לו בפרסום הדבר שהוא עבד 

על ידי שגנב ונמכר בגניבתו.
מצד  שגנב  תחילתו  על  מוכיח  סופו 
תכונתו הרעה, ומה שעבר על הציווי ״לא 
תגנוב" לא היה מפני דחקו, ולכן ״אזן זאת 
]והלך  תגנוב  לא  סיני[  הר  ]על  ששמעה 

וגנב[ תירצע״.

לחובות  נקלע  יהודי  כשאותו  שאמרנו,  כפי 

6

ג. פרשתנו כא, ד.
ד. שבת קנב, א. וראה תניא פמ"ט שע"ז קאי הציווי בק"ש בכל לבבך – כי 

לבבו של אדם קשורה בהן בטבעו.
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בגניבתו,  ונמכר  ונתפס  גנב  או  עצמו,  את  ומוכר 
ולא  רצה  לא  הוא  נואש.  הוא צעד  המעשה שלו 
בחר להיות עבד, הוא "אנוס" לעשות זאת כי לא 
עומד  שזה  אלא  אחרת.  ברירה  שום  לו  נותרה 
למבחן כשמסתיימות שש השנים, ומאפשרים לו 

לצאת הביתה.

אדם שגנב רק כי הגיע לחרפת רעב שהובילה 
במעשהו.  מתבייש  מאחרים,  אוכל  לגנוב  אותו 
עבד כזה סופר את הימים עד שיוכל לחזור להיות 
אדם מהשורה. כל יום שבו הוא 'עבד של', מזכיר 
שלו.  הבוס  היום  שהוא  ממי  גנב  שהוא  לכולם 
זה מרחף מעליו כל הזמן. לכן, אך טבעי שברגע 
יבחר  הוא  לצאת,  הזדמנות  לו  שתהיה  הראשון 

ללכת הביתה ולהשתחרר מהתיוג השלילי.

וללכת  החפצים  את  לארוז  בוחר  לא  הוא  אם 
מהר הביתה, ובמקום זה מצהיר "לא אצא חופשי" 
מלכתחילה.  שלו  המניע  על  משהו  אומר  זה   –
עובדה שלא אכפת לו להמשיך לשאת את הביזיון 
הזה לשארית חייו. זה אומר שהוא גנב לא לגמרי 
בגלל  רעה,  תכונה  בגלל  גם  אלא  ברירה  מחוסר 
על  במודע  לעבור  לו  שגרם  שלו  מוסרי  כשל 
בהחלט  זה  ועל   – תגנוב"  "לא  המפורש  האיסור 

מגיע לו שירצעו את אוזנו במרצע.

נשים לב: לא מענישים אותו על הבחירה שלו 
לצאת  לא  שלו  הבחירה  לחופשי.  לצאת  לסרב 
לחופשי מלמדת שגם מה שהוא עשה לפני שש 
ועל   – וערכית  מוסרית  מבעיה  נבע  ויותר,  שנים 

כך מענישים אותו.

זה  השני,  מהסוג  העברי  לעבד  באשר  גם  כך 
שמכר את עצמו בגלל דוחק כלכלי:

על דרך זה מובן במוכר עצמו מצד דחקוה:
ברציעה  להענישו  אין  מעשה  בשעת 

מכיוון דאנוס הוא מצד דחקו.
אשתו  ומזונות  שמזונותיו  ]8מכיוון  אבל 
יש  הרגיל  דרך  על  הרי  האדוןו,  על  ובניו 
לו הכסף שקיבל בעת שמכר עצמו לעבד. 

8. הערה 32 בגוף השיחה.

ועוד בעת יציאתו יעניק לו האדון כהציוויז 
לומר  אפשר  אי  הרי  לו".  תעניק  "הענק 
הדוחק  מצד  עבד  לישאר  הוא  שרוצה 

שיהיה בעת יציאתו לחפשי.[
ולכן, עם היות שעל רצונו עכשיו להישאר 
דרציעה,  בעונש  לעונשו  אין  אדונו  אצל 
הוא  אנוס  פנים(  כל  על  )במקצת  שהרי 
מצד אהבתו הטבעית אל אשתו ובניו כנ״ל 
את  ״אהבתי  מטענתו  מובן  מקום,  מכל   –
כך(  )כל  לו[   -[ ליה  אכפת  שלא  אדוני״ 
להיות עבד. ומוכיח סופו על תחילתו שלא 
אונס  מצד  מלכתחילה  עצמו  את  מכר 
דחקו אלא מרצונו הטובח, ולכן נרצע על 

ש"הלך וקנה אדון לעצמו".

גם עבד עברי שמוכר את עצמו כדי להתפרנס, 
כשהוא מעדיף "את אדוני, את אשתי ואת בניי" – 
הוא  הכלכלי  שהדוחק  רטרואקטיבית  לנו  מגלה 
לא המניע האמיתי, ולפחות לא המניע הבלעדי, 

לכך שהוא מכר את עצמו.

כסף,  היה  הסיפור  כל  אם  פשוט.  החשבון 
ללכת הביתה כשמסתיימות שש  היה שמח  הוא 
השנים. מפני שבכל הזמן הזה שבו הוא עבד, אין 
לו הוצאות , כי האדון נושא בכל הוצאות המחיה 

שלו.

את  מסיים  שהוא  להיות  מאד  יכול  מזה:  יותר 
משום  משלו.  כסף  סכום  עם  העבדות  תקופת 
שאם הערך שלו כעבד גבוה יותר מהסכום שעליו 
לשלם בכדי להחזיר את הגניבה – את העודף הוא 
מקבל. ואם זה לא מספיק, כשהוא הולך הביתה 
האדון מחויב לתת לו סכום כסף ומתנות. כך שאם 
הוא יאמר "כן, אצא לחופשי", לא תהיה לו דאגה 

כלכלית, בטח לא ברמה המיידית והדחופה.

משום  חופשי"  אצא  "לא  טוען  כשהוא  לכן, 
את אדוני, את אשתי ואת בניי", אנחנו  ש"אהבתי 
הסיפור  לא  הוא  הכלכלי  שהדוחק  מבינים 
להיות  בחר  הטוב  מרצונו  שהוא  אלא  האמיתי, 
האדון  את  אוהב  הוא  בעבדות,  לו  נוח  כי  עבד 
לקרוא  אותנו  מכוון  זה  הזו.  החיים  צורת  ואת 

7

ה. ברא"ם כתב: דוחק הוא לומר שמפני שבתחלת שש לא מכר עצמו אלא 
זקנים:  וקנה אדון לעצמו, אבל ראה מושב  מחמת דוחקו אינו נקרא שהלך 
דין  ולכן אינו  כשמוכר עצמו מפני דוחקו פעם ראשונה, נמכר מחמת עוני, 

שירצע אבל כו'. וראה משכיל לדוד, ועוד.
ו. רש"י כא, ג.

ז. ראה טו, יד.
אלא   .  . אפי' מתחלה  רציעה  שייכא  דהוה  דאה"נ  תירץ,  לדוד  במשכיל  ח. 
אינו  זה  תירוץ  אבל  בחטא.  לפי ששנה  לנרצע  אלא  תורה  חייבה  לא  מיהא 
מספיק דלפ"ז תישאר הקושיא למה לא ירצע גם על שאר חטאים אדם ששנה 

בחטא.



את הסיפור מהסוף להתחלה, ולהבין שהוא פנה 
למכירה עצמית משום שכבר אז הוא רצה בחיים 
האלה של עבד – וזו כבר התרסה נגד האמירה של 
הקדוש ברוך הוא "כי לי בני ישראל עבדים", ועל 

זה הוא מקבל את אות הקלון לכל חייו.

חוסר ביטחון
הבחירה בעבדות כמוצא ממצב כלכלי נואש או 
כמקור לתשלום בגין גניבה, חותרת נגד הביטחון 
בקדוש ברוך הוא, נגד מה שכל יהודי שמע "על 

הר סיני" מפי ה' – כפי שהרבי מסביר:

"אוזן  ]ה[דיוק...  כן  גם  יובן  זה  פי  על 
מודגש  בזה  כי   – סיני"  הר  על  ששמעה 
של  העונש  וטעם  העוון  חומר  יותר 

ה"נרצע":
סיני  הר  על  אותן  שמע  הרי  אלו  ציוויים 
וידוע  דגלוי   - הואט  ברוך  הקדוש  מפי 
לידי  האדם  שיבוא  הדבר  שאפשר  לפניו 
ללכת  השעה  לו  ותדחק  עניות  של  מצב 
בכדי  לעבד  עצמו  את  למכור  או  לגנוב 
מקום  ומכל  ביתו,  ונפשות  נפשו  לפרנס 
בני  לי  "כי  ואמר  תגנוב"י  "לא  לו  ציווה 

ישראל עבדים".
והרי הקדוש ברוך הוא, הזן ומפרנס לכל 
בריותיויא, בטח ימציא לו פרנסתויב באופן 
אחר, ולא שיהיה מוכרח לעבור על רצונו 

יתברך.
ולכן, גם בהיותו במצב דחוק, עליו לבטוח 
יעזרהו  שבוודאי  הוא  ברוך  בקדוש 

ויחלצהו ממצוקתו. ומכיוון שהוא לא בטח 
לכן  ציוויו,  על  ועבר  הוא,  ברוך  בקדוש 
תגנוב  לא  סיני[  הר  ]על  ששמעה  "אוזן 
ששמעה  זאת  אוזן  תירצע.  וגנב[  ]והלך 
עבדים  ישראל  בני  לי  כי  סיני[  הר  ]על 

]והלך וקנה אדון לעצמו[ תירצע".

לא  היא  בעבדות  בבחירה  הערכית  הבעיה 
לי  "כי  על  או  תגנוב"  "לא  על  העבירה  עצם  רק 
מה  נגד  שזה  היא  הבעיה  עבדים".  ישראל  בני 
ברוך  הקדוש  אם  סיני.  הר  על  האוזן  ששמעה 
הוא עצמו אסר לגנוב ואסר להימכר לעבד, עלינו 
להיות בטוחים שיש פתרונות אחרים. ה' הוא זה 
שנותן את הפרנסה ואת החיים, ולכן גם במצוקה 
שבוחר  מי  הפתרון.  איננה  עבדות   – גדולה  הכי 
בעבדות, גם אם זה בלית ברירה, מראה שאין לו 
ביטחון בקדוש ברוך הוא שיעזור לו ויחלץ אותו 

ממצוקתו.

אחרי חודשים רבים בהם הסתובב בעיירות 
צרור  זבולון  של  בידו  היה  במסחר,  ועסק 
כסף הגון שיכול היה לפרנס את משפחתו 
לזמן ארוך. הוא החליט לצאת לדרך חזרה 

לעיר מגוריו.

ביציאה מן העיר מצא עגלה שנוסעת בדיוק 
ליעד. היה זה סוחר יהודי עם עגלה עמוסת 

חביות יין, אותן תכנן למכור בעיר היעד.

הארוכה,  לדרך  יחדיו  היהודים  יצאו 
וכשהתקרבה השבת עצרו לשבות בפונדק 
צרור  על  היין  לסוחר  סיפר  זבולון  דרכים. 
איתו  והתייעץ  שברשותו,  המכובד  הכסף 
השבת וכיצד  במהלך  אותו  להחביא  היכן 
לו  הציע  הלה  גנבים.  מפני  אותו  לשמור 
להחביא את הכסף בין חביות היין, וזבולון 

עשה כעצתו.

צעקה.  קול  זבולון  הקים  השבת,  במוצאי 
ההון  כל  החביות.  בין  שם  היה  לא  הצרור 

שצבר נגנב.

בליבו חשד זבולון בסוחר היין כי ידו במעל, 
שכן הוא היחיד שידע על האוצר המוחבא 
הוא  כי  הראה  הסוחר  אך  החביות.  בין 
האחרון  ולזה  זבולון,  של  בצערו  משתתף 
ומלא  כבד  בלב  ברירה.  כל  נשארה  לא 

אכזבה, המשיך זבולון עם ידידו במסע.

פעמיו  את  זבולון  החיש  לעיר,  כשהגיעו 

כ, א(:  )יתרו  וידבר אלקים את כל הדברים האלה. ובפרש"י  ט. בפשש"מ: 
שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור א'. וראה צידה לדרך על פרש"י )שם( 
ששמעו ישראל והבינו מפי הקב"ה עצמו. וגם כשמשה הי' מדבר ומשמיע 
הדברות לישראל בפעם השני' )רש"י שם יט, יט( – ה"ז ש"חזר ופירש על 
כל דבור ודבור בפ"ע" – היינו פי' הדבור ששמעו מפי הקב"ה )בדבור א'(. 
ולהעיר שגם בפעם הב' הי' זה עם קולו של הקב"ה – ראה צידה לדרך על 

פרש"י )שם(.
א( ס"ח  )כ,  ליתרו  ראה תו"ש  ושמיעת עשה"ד –  באופן אמירת  השיטות 

ובמילואים שם.
ולהעיר דבקידושין: אזן ששמעה קולי כו', וראה רא"ם וצידה לדרך כאן )- 
דקאי על מה ששמעו בפעם הא' רק קולו של הקב"ה(. ומה שלא כתב רש"י 
הל' ששמעה קולי – י"ל מפני שבלשונו "ששמעה על הר סיני" בסתם כולל 

גם מה ששמעו הדבור ד"לא תגנוב" בפעם שני' ע"י משה כנ"ל.
י. והוא ג"כ קיבל ע"ע וענה "על הן הן ועל לאו לאו" )פרש"י שם כ, א(. וראה 

בארוכה לקו"ש ח"ו ע' 119 ואילך.
יא. ראה שבת קז, ב: "יושב הקב"ה וזן מקרני ראמים ועד וכו'".
יב. ראה כתובות סז, ב: שכל או"א נותן הקב"ה פרנסתו בעתו.
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לביתו של רב העיר, סיפר לו את המעשה, 
העלה את החשד, וביקש ממנו עזרה ועצה. 
חשב  הרבה,  בפיקחותו  ידוע  שהיה  הרב, 
מעט והפטיר: "אל דאגה. בוא לכאן בערב 

ואחזיר לך את הגניבה".

כדי  העיר  רב  אל  לבוא  הסוחר  היה  רגיל 
וכך  היין,  חביות  על  הכשר  ממנו  לבקש 
במאור  אותו  קיבל  הרב  הפעם.  גם  עשה 
כספו  צרור  היכן  לך  "הידוע  ושאל:  פנים, 

של זבולון?".

הסוחר.  נרעש  בי?!",  חושד  הרב  "האם 
"חלילה לי לגעת בכסף שאיננו שלי! איש 
הגויים  הגנבים  אחד  בוודאי  אנוכי!  ישר 
במהלך  אותו  וגנב  החביות,  בין  שוטט 

השבת".

הרב  קרא  זאת",  עשה  הגויים  אחד  "אם 
אסורות  שלך  היין  שחביות  "הרי  כמנצח, 
כל  את  לשפוך  ועליך  ובהנאה,  בשתייה 

התכולה לנהר...".

והוא  והחווירו,  האדימו  היהודי  של  פניו 
שלף את צרור הכסף מתוך מעילו. "אכן, זה 
לי  "האמן  פנים.  בבושת  הודה  אני",  הייתי 
כבוד הרב, אף נוכרי לא שוטט בין החביות, 

היין כשר למהדרין".

בשנינותו ידע הרב לגרום לכך שסוחר היין 
לא יוכל לתפוס את החבל משני קצותיו.

לצאת לחופשי
להתנתק  שמסרב  הנרצע"  "העבד  של  סיפורו 
מהעבדות, איננו רק דין שקשור בעיקר למציאות 
החיים בעידן שחלף מזמן. זה בדיוק מה שקורה 
לכל אחד מאיתנו, בעבודת ה' ובחיים. נקרא את 

הדברים בלשונו של הרבי:

הגשמיים  בעסקיהם  כך  כל  הטרודים  יש 
במשך ששת ימי החול, עד שהם ״עבדים 
לעבדים״ לרצונם הגשמי, כאדם זה הקונה 

אדון לעצמו למשך שש שנים.
השבת  יום  ״השביעי״,  יום  בבוא  וגם 

לשבות  חפשייג,  לצאת  צריך  שבו  קודש 
ולנוח מכל עניני חול – אינם רוצים לצאת 
חפשי ולשחרר עצמם מאהבתם ושעבודם 
ומוטרדים  וטרודים  הגשמיים,  לענייניהם 

הם בענייני העולם.
ועל זה באה ההוראה: הקדוש ברוך הוא 

ציווה ״כי לי בני ישראל עבדים״.
יתברך  ה'  עבודת  הוא  האדם  של  ענינו 
״כי  המצוותיד(,  )וקיום  התורה  בלימוד 
נשמתו  ירידת  תכלית  זוהי  נוצרת״,  לכך 
ציווי  שזהו  ומכיוון  בעולם.  ושליחותו 
את  ומהווה  המחיה  הוא,  ברוך  הקדוש 
והיכולת  הכוח  לו  ייתן  בוודאי  הרי  הכל, 

הדרושים למלאות שליחותו בעולם.
בענייניו  בעסקו  החול  בימי  שגם  דהיינו 
עסקו  אין  להם,  משועבד  אינו  הגשמיים 
באופן של ״עבד לעבדים״, כי אם אדרבה, 
להיות  האמיתי,  לצורכו  בהם  משתמש 

עבד לקדוש ברוך הוא.
מבדיל  קודש, מקדש,  יום השבת  וכשבא 
חול,  מעניני  לגמרי  עצמו  את  ומגביה 
ה'  ועבודת  התורה  לימוד  הוא  ועסקוטו 

יתברך.

מוכרחים  אנו  ודם,  בשר  אדם  בני  בהיותנו 
צרכי  להשגת  מחיינו  משמעותי  חלק  להקדיש 
הקיום ומילוי השאיפות האנושיות שלנו – לצאת 
וגם  לעבודה, קניות, טיפולים רפואיים, סידורים 
העולם  את  ברא  ה'  כך  כי  בסדר,  זה  בילויים. 
ואותנו – רק כל עוד אנחנו לא הופכים ל"עבדים 

לעבדים", כל עוד איננו משועבדים לעולם הזה.

יהודי עלול, אולי בלי כוונת זדון, להיסחף אחרי 
והעבודה  העסקים  לו.  משועבד  ולהיות  העולם 
את  באמת  ותופסים  אותו  שמטרידים  אלו  הם 
שיש  הטובים  הדברים  את  אוהב  הוא  עולמו, 
לעולם להציע. זה כבר לא הכרח של "אלו החיים"; 

זה כבר שעבוד מרצון.

איפה  לנו  לגלות  שיכולה  טובה  הכי  ההוכחה 
אנחנו באמת, זו השבת. שבת קודש היא יום בלי 
טלפונים ובלי עבודה, אפשר לתת יממה שלמה 

ג"כ ממ"ש בחזקוני  ולהעיר  בן הרמב"ם.  פי' התורה לרבנו אברהם  יג. ראה 
על עבד שנמכר בגניבתו – דמורה על העדר היר"ש שלו "דדחיל ברייתא טפי 
מהקב"ה . . כמו ששנו רבותנו . . אמר להם )ריב"ז( זה השוה כבוד עבד לכבוד 

קונו כו'".
יד. ולהעיר שגמ"ח – דהשווה ריב"ז לביהמ"ק – היא כללות המצות )לקו"ת 

ראה )כג, ג( ובכ"מ. ובתניא פל"ז דבירושלמי נק' בשם מצוה סתם כו' )וראה 
ירוש' פאה בסופו(. אגה"ק סל"ב(.

אגה"ק  ויקהל.  פ'  ריש  שמעוני  ילקוט  וראה  ס"ה.  סר"צ  אדה"ז  שו"ע  טו. 
בסופו. וראה לקו"ש ח"ו ע' 217 הערה 47.
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עיסוק  של  האילוצים  בלי  הוא  ברוך  לקדוש 
בחולין. ואם גם ביום הזה, מדגדג לך לדעת כמה 
עשתה הבורסה ומה קורה בפוליטיקה העולמית, 
או שמטעמי השבת והמנוחה של שבת בצהריים 
חשובים לך יותר משיעור חסידות לפני התפילה, 
לימוד עם הילדים ושולחן שבת חסידי – זה סימן 
שאתה עבד לגשמיות ולחומריות. זה מוכיח שגם 
בששת ימי המעשה שלך אתה לא 'עובד בעבודה', 

אלא 'עובד את העבודה'.

בדיוק כמו אותו עבד עברי, שלא רוצה לצאת 
הביתה בתום שש השנים. כל עוד הוא היה עבד, 
לו  הייתה  שלא  לעצמו  להסביר  היה  יכול  הוא 
השער  את  לו  כשפותחים  אבל  אחרת.  ברירה 
"את  מעדיף  הוא  זאת  ובכל  ללכת,  לו  ונותנים 
לצאת  רוצה  ולא  בניי"  ואת  אשתי  את  אדוני, 
שונה  היה  הסיפור  שכל  לנו  מראה  זה  לחופשי, 
מלכתחילה. שהוא בעצם בחר מרצון להיות עבד 
במדור  כעבד  העבודה  את  חיפש  כשהוא  כבר 
את  אהב  הוא  השנים  שש  כל  ובמהלך  דרושים, 

העבדות והרגיש שזה המקום שלו.

ברוך  הקדוש  של  לקריאה  שנשמע  יהודי 
ומתנהג  נראה  עבדים!",  ישראל  בני  "לי  הוא: 
אחרת לגמרי. הוא לא עבד לעבודה שלו, הכסף 
זה  הוא  להיפך,  אותו.  מנהלים  לא  והחומריות 
ששולט בהם. משום שהוא משתמש בהם לצרכים 
כסף  מרוויח  הוא  ה'.  לעבודת  שלו,  האמיתיים 
שיש  באמצעים  משתמש  הוא  צדקה,  לתת  כדי 
לו כדי ללמוד ולהתפלל טוב יותר, וגם לחופשה 
חדשה  חיות  ולקבל  כוח  להחליף  כדי  יוצא  הוא 

בעבודת ה'.

אמיתי.  חופש  זהו  עבורו   – השבת  וכשמגיעה 
להתעלות  אפשר  שבה  יממה  מגיעה  סוף-סוף 
לעבודת  נטו  הזמן  את  ולהקדיש  השטויות  מכל 
שלו  השבת  ולתפילה.  ללימוד  ולקדושה,  ה' 
ומתמלא  נהנה  הוא  בה  חסידית,  שבת  היא 
פחות  והרבה  התורה,  ומדברי  מההתוועדות 

מהסלטים והתבשילים ומהמיטה הנוחה.

היהודית-חסידית.  השבת  להיראות  צריכה  כך 
בהלכות  להלכה,  הזקן  אדמו"ר  זאת  מתאר  כך 
ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוִבים  ְוָיִמים  ַׁשָּבתֹות  ִנְּתנּו  "ֹלא  שבת9: 
ַהֹחל  ְימֹות  ַּבּתֹוָרה. ֶׁשָּכל  ָּבֶהם  ַלֲעסֹוק  ְּכֵדי  ֶאָּלא 
ֵהם ְטרּוִדים ִּבְמַלאְכָּתם ְוֵאין ָלֶהם ְּפַנאי ַלֲעסֹוק ָּבּה 
ִויכֹוִלים  ִמְּמָלאָכה  ְּפנּוִיים  ֵהם  ּוְבַׁשָּבת  ִּבְקִביעּות, 
ָבִּתים  ּוַבֲעֵלי  ּפֹוֲעִלים  ְלִפיָכְך,  ָּכָראּוי.  ָּבּה  ַלֲעסֹוק 

9. סימן רצ, סעיף ה.

ֶׁשֵאיָנם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ִּבְקִביעּות ָּכל ְיֵמי ַהָּׁשבּוַע – 
ֹלא ַיְמִׁשיכּו ַהְרֵּבה ְּבֹעֶנג ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְּבַׁשָּבת, ְוַדי 
ָלֶהם ְּבֹעֶנג ְקָצת, ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעסֹוק ַּבּתֹוָרה ַהְרֵּבה... 

ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר: "ַׁשָּבת ַלה' ֱא-ֹלֶהיָך".

מי  עבורנו.  כולו  השבוע  מהו  מגלה  כזו  שבת 
ששבת עבורו היא יום של תורה וחסידות, אפשר 
את  ללבוש  צריך  הוא  בהם  בימים  שגם  להניח 
שוכח  לא  הוא  לעבוד,  ולצאת  העבודה  סרבל 
לרגע שתכלית חייו היא התורה והמצוות ועבודת 
את  לו  נותן  הוא  ברוך  שהקדוש  גם  ויודע  ה', 

הכוחות ואת כל מה שצריך בשביל זה.

אודות  ודיברו  בנשף,  ישבו  פריצים  כמה 
ה'מֹוְׁשֶקה' שלהם, כך היו מכנים הפריצים 

את היהודים שעבדו באחוזתם.

התגלגלה השיחה לכך שה'מושקה'ס' הינם 
קנאים לדתם, ולא יעברו על מצוותיה בעד 
לפניהם את המאכל  תגיש  גם אם  הון.  כל 
יאכלו  לא  הם  ביותר,  והטעים  המשובח 

אותו אם הוא לא יהיה כשר.

אראה  "ואם  ואמר:  הפריצים  אחד  קם 
מה  חזיר,  אוכל  שלי  מושקה  כיצד  לכם 
הגון,  סכום  חבריו  לו  הבטיחו  לי?".  תיתנו 

וההתערבות יצאה לדרך.

זימן הפריץ את אחד היהודים בדחיפות אל 
הנשף, ומשבא, הושיב את היהודי המבוהל 
ולחש  צלעותיו  בין  אקדח  לו  תחב  לידו, 
נתח  את  לאכול  עליך  "מושק'ה,  באוזנו: 

החזיר הזה, ולא, אהרוג אותך במקום".

היהודי המסכן הבין כי הפריץ השיכור רציני 
שלח  הוא  נפש.  בפיקוח  ומדובר  בדבריו, 
והתחיל לאכול בלב  יד רועדת אל המזלג, 
שהמאכל  מושק'ה  גילה  להפתעתו,  כבד. 
לא רע. למען האמת, הוא לא טעם מעולם 

מנת גורמה כזו.

האוכל,  ביהודי  הביטו  כולם  הפריצים 
ומחאו כפיים. אכן, ניצח הפריץ בהתערבות. 
ואמר  לכיסו,  האקדח  את  החזיר  הפריץ 

למושק'ה שהוא משוחרר.

"אדוני הפריץ", ביקש מושק'ה. "השאר את 
כדי  צלעותיי,  בין  דקות  כמה  עוד  האקדח 
שאוכל לסיים את המנה הנפלאה הזו מתוך 

'פיקוח נפש'... ".
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האם לעזוב מקום עבודה לא דתי?
אנשים שומרי מצוות שעובדים בסביבת עבודה שלא הולמת את אורח 
החיים הדתי, תוהים לעתים האם נכון לעזוב את מקום העבודה ולחפש 
יהודי  כזו הפנה  דילמה  יעבדו עם אנשים דתיים.  מקום עבודה שבו 
לרבי, ובמכתב שלפנינו הרבי מראה לו כיצד נכון להסתכל על מקום 
העבודה הנוכחי ובכך להפחית את החיכוך ולהבין אחרת את הקושי 

שמוצב בפניו.

)אגרות קודש, כרך כב, אגרת ח'תצ(

במענה למכתבו ]למכתבך – בדרך כלל, הרבי פנה לנמענים בגוף שלישי[... 
]באשר[  בהנוגע  ]המחשבות[  והסָברות  פרנסתו  מצב  אודות  כותב  בו 

לפרנסה בעתיד, ושואל דעתי בזה.

ובפרט  של פרנסה בעסקים,  ענין  עוזבים  אין  כללי[,  ]באופן  ובכלל 
כשהמדובר בבעל משפחה, בשביל לנסות ענייני פרנסה חדשים. ובמיוחד 
אשר בפרנסתו ְדעתה ]הנוכחית[ עושה זה כמה זמן ]הוא עוסק כבר תקופה[.

הוא  בה  הרוחנית  הסביבה  כותב[,  שהוא  כפי  ש,  ]למרות  ֶׁשְּכָכְתבֹו  אף 
לעזוב  נכון  לא  זאת  בכל  הדתי,  החיים  לאורח  מתאימה  אינה  היום  עובד 
]הוא  הם  ]גרים[  דרים  משום שהרי   – אחרת  עבודה  ולחפש  העבודה  את 
ומשפחתו[ עתה בסביבה דאנשי יראי שמים וכו' ]באזור דתי[, ולכן סוף סוף 
מצבו  על  כך  כל  שלילית  השפעה  לה  תהיה  לא  עבודתו  במקום  הסביבה 
הרוחני – וזאת באם יחליט בעצמו שעליו להתנהג באופן מתאים להוראות 
עליהם  התורה,  של  מצוותיה  בקיום  ולהקפיד  חיים,  תורת  שהיא  תורתנו, 
נאמר "וחי בהם" ]כלומר, ששמירת התורה והמצוות היא תנאי לחיים טובים[.

כלל  כדאי  אין  נוספות[,  ]מסיבות  טעמים  כמה  ומעוד  שכמובן,  אלא 
להיכנס בוויכוחים עם האנשים הנמצאים במקום פרנסתו עתה, כי אם עליו 
להיות דוגמא חיה להנהגת בן ישראל ]יהודי, בן לעם ישראל[ וזה ישפיע גם 

על העמיתים לעבודה... אשר כל אחד מהם נקרא בן אברהם יצחק ויעקב.

נוספת: רואים במוחש אשר היחס לכמה עניינים וסביבות תלוי  ונקודה 
בגישה.

כוונתי לומר, שבאם יביט על מקום פרנסתו עתה בהעדר שביעת רצון, 
הדבר  עלול  לרע,  שלו  העבודה  מקום  על  יתסכל  מכך,  יותר  עוד  ואולי 

להשפיע בצורה לא טובה על הנמצאים שם.

אבל באם יביט על זה כמקום פרנסה, שביכולת ]שמאפשר לו[ להשתמש 
דרך  על  ילידיהם  חינוך  ומצות,  תורה  לענייני  שיקבל[  ]בשכר  בפרנסה 
של פרנסה קשורים  עניין  כל[  ]כמו  ככל  אשר  גם  יבין   – והמצווה  התורה 
גם הם ]ענייני התורה והמצוות[ בקישוים ]בקשיים[, שכן הוא ]כך זה[ בכל 
העבודה.  במקום  קושי  מרגיש  לכך שהוא  הסיבה  וזו  ענין פרנסה שתהיה, 
ואז, הצד הבלבול שבפרנסתו לא תהיה קשה כל כך ולא ישפיעו עליו כלל, 
משום שהוא יידע שזה חלק בלתי נפרד מהשגת הפרנסה והאמצעים לשמור 

תורה ומצוות.

מכתב מבואר
פרנסה וכלכלה
 

הביאור מופיע 
בגופן כזה. מילים 

שעוזרות לשטף 
הקריאה הכנסנו 

ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים 

או מילים - מופיעות 
בתוך סוגריים.
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איך אתפרנס אחרי שאסיים את הלימודים בישיבה?
בישיבה לומדים רק תורה, בלי לשלב לימודים מקצועיים או אקדמיים. יש מי שמעלה חשש לגבי 
אפשרויות הפרנסה בעתיד, אחרי שמקדישים תקופה לא קצרה ללימוד תורה בלבד. במכתב 
ביכולת  פוגע  רק שלא  לא  מסוימת  לתקופה  תורה  בלימוד  מסביר שהתמקדות  הרבי  שלפנינו 
להתפרנס בעתיד, אלא להיפך – זה מה שמעניק אושר, שלווה פנימית ותחושת יציבות, ומונע 

בדידות ובלבול, ולכן זה התנאי ההכרחי שמאפשר בהמשך החיים לצאת ללימודים ולעבודה.

)אגרות קודש, כרך יט, אגרת ז'תלו(

במענה למכתבו... בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו, ועל החלטתו לאחרונה ללמוד במשך שנה 
בישיבה, וכותב שעלה במחשבתו הספק: מה יהיה בנוגע לפרנסתו, ומה יהיה לאחרי שיצא מהישיבה.

ואין ברור במכתבו, האם באמת מטרידה אותו המחשבה שדווקא חודשים אלו שילמד בישיבה הם 
הן המבלבלים ענין פרנסתו ]הם הגורם שיפריע לו בעתיד להתפרנס[.

ואדרבה, יש לקוות שלאחרי שיטעום טעם לימוד  לו ממה לחשוש.  אין  אם אכן זה החשש שלו, 
תורתנו, שהיא תורת חיים, מבלי לימודים אחרים המבלבלים להתמקדות בלימוד התורה בלבד, יראה 
כי טוב הוא, שזהו טוב אמיתי. והכוונה היא שלימוד התורה הוא הדבר הטוב לא רק בנוגע לחיי עולם 

הבא כי אם גם לחיי עולם הזה.

וההסבר לזה:

הרי רואים במוחש, אשר העניין הכי עיקרי אשר בו תלוי אושר האדם, הוא הרגשתו שעומד בחיים 
לא מבודד ]בודד[, )בתחושה שהוא מצד אחד וכל העולם והסביבה מצד השני(. ששלילת נקודה זו 
]מה שמונע את תחושת הבדידות[, אצל אלו העושים חשבון עולמם ]מי שמתבונן באמת וחושב על 

חייו בצורה נכונה[, הוא רק על ידי האמונה בבורא עולם ומנהיגו ושהוא משגיח על העולם גם עתה...

וכמה  כמה  אחת  על  האדם,  של  הנפש  למנוחת  עיקרי  האמור  העניין  היה  התקופות  בכל  ואם 
בתקופתנו, לאחרי השמדות ]הרדיפות[ והגזירות שעברו על העם היהודי, ובהן במיוחד השואה. אשר 

רק זה מעניק לנו את אחיזתנו ועמידתנו בחיים, אמונה טהורה ואמונה חזקה.

והרי פשיטא ]מובן מאליו[ שלא יחזק את האמונה שלו בבורא העולם על ידי לימוד מקצוע ומלאכה, 
כל  מערערים  הם  הרי  זו,  בתקופתנו  שהם  כמו  במדעים  כשעוסקים  ואדרבה,  מדע.  לימוד  ואפילו 

היסודות ומובילים לבלבול וחוסר יציבות...

ויכולתו  האדם  נפש  שלוות  הוא  ]ראויה[  לפרנסה כדבעי  הראשון  שהתנאי  להדגיש  היא  כוונתי 
להתרכז בענייני פרנסה, ולכן לימוד מקצועי ובוודאי לימוד אקדמי ומדעי לא יספקו לו בסיס להצלחה 

בפרנסה אלא רק יפגעו בה, מאחר שהם מערערים את השלווה והביטחון.

]נבון[, שעליו נאמר "יוסיף דעת - יוסיף מכאוב",  כשמדובר על מי שהוא בר דעת  וזה נכון ביותר 
אשר למראה הנעשה בסביבתו עליו לבסס את השקפת עולמו ולייסדה יותר ויותר. ואת זאת אי אפשר 
לעשות כי אם על ידי הקדשת זמנו ללימוד תורה והימצאו בסביבה החדורה השקפת עולם של תורתנו 

תורת חיים וקשורה עם העמקה בלימוד התורה )וכנ"ל, מבלי בלבולים מלימודים אחרים(.

ידי  ולאחרי שיונח היסוד באופן חזק ואיתן כנ"ל, אזי יש להשתדל בהקמת "הבניין" לפרנסה, על 
לימוד מקצוע וכיוצא בזה.

במילות אחרות, החודשים ושנים שיקדיש אך ורק ללימוד התורה הרי הם המבססים ענין פרנסתו 
בעתיד, הפוך בדיוק לחשש שהביע במכתבו.

באשר לשאלתו במה יתפרנס לאחרי זמן ]בעתיד[. הרי כיוון שנמצא הוא בגיל שעלול לגלות בעצמו 
שינוי בשאיפתו במה יהיה עניין פרנסתו, ובפרט לאחרי שיקדיש זמנו משך תקופה מסוימה ]מסוימת[ 
שלו[  ]למקצוע  למלאכתו  )בנוגע  עתה  בזה  להחליט  כדאי  אין  האמור,  באופן  בלבד  תורה  ללימוד 
ויעסוק בו בזמן המתאים[, זאת אומרת, כשיגיע הזמן  ]שיניח לעניין  וַדיֹו לעניין זה בשעתו  בעתיד(. 

להתעניין בזה בנוגע לפועל ]בצורה מעשית[.

המשך בעמוד 14
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פרשת משפטים

ם )שמות, פרק כא, פסוק ב( י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ ִנים ַיֲעֹבד ּוַבּשׁ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ּכִ
מדוע נבחר דינו של עבד עברי להיות הציווי הראשון בתורה לאחר 

מתן תורה בהר סיני?

אחד מדיני עבד עברי הוא שעבד שמסרב לצאת לחירות לאחר שעבד 
את אדונו שש שנים, רוצעים את אוזנו במרצע. הסיבה לזה היא, כפי 
שמסביר רש"י: "ומה ראה אוזן להירצע מכל שאר אברים שבגוף? אמר 
רבי יוחנן בן זכאי: אוזן זאת ששמעה על הר סיני 'לא תגנוב', והלך וגנב, 
'כי לי בני ישראל  תירצע. ואם מוכר עצמו: אוזן ששמעה על הר סיני 

עבדים', והלך וקנה אדון לעצמו, תירצע".

הר  מעמד  עם  שלו  הקשר  הגשמי  בגופו  אפילו  ניכר  העברי  בעבד 
סיני, ולכן פתחה התורה דווקא בדינים אלה.

)הרבי – לקוטי שיחות, כרך טז, עמוד 256( 

ֶחּנּו ָלמּות )פרק כא, פסוק יד( ּקָ ִחי ּתִ ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגוֹ ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזּבְ
א ְלָהִמית, ֲאָבל ְלַהֲחיוֹת – ֲאִפּלּו  נּו ֶאּלָ ִחי"... לֹא ׁשָ ִחי", ְולֹא "ֵמַעל ִמְזּבְ "ֵמִעם ִמְזּבְ

ִחי" )גמרא, יומא, דף פה, עמוד ב( "ֵמַעל ִמְזּבְ
לעבוד  והלך  בשגגה  שהרג  גדול  כוהן  כי  מהפסוק  לומדת  הגמרא 
במקדש, אינו נלקח לדין עד שישלים את עבודתו. אך כוהן גדול שיודע 
ללמד זכות על אדם שנידון בבית דין להריגה, לוקחים אותו גם באמצע 
עבודתו להעיד בפני בית הדין, כי פיקוח נפש דוחה גם את עבודת בית 

המקדש.

כשם  היהדות.  הפצת  לעבודת  הנוגע  נפלאה בכל  הוראה  מכאן 
חייב  הקדשים  בקודש  הכיפורים  ביום  העובד  גדול  כוהן  שאפילו 
להפסיק את עבודתו לצורך פיקוח נפש של יהודי אחר, כן הוא גם לגבי 
כדי  ביותר  נעלים  דברים  גם  ולדחות  להפסיק  יש  רוחני.  נפש  פיקוח 

להציל יהודים מבחינה רוחנית.

והדברים הם גם בקשה ותביעה כלפי מעלה, כביטוי חז"ל "אלוקיכם 
כוהן הוא" – שעליו לדחות הכול, כביכול, ולעסוק בהצלתם של ישראל.
)הרבי – שיחת שבת פרשת משפטים תשמ"ה(

פרשת תרומה

רּוָמִתי  ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבוֹ ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאֶשׁ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ֵני ִיְשָׂרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ
)פרק כה, פסוק ב(

הפירושים  שני  והרמה.  הפרשה,  פירושים:  שני  "תרומה"  למילה 
משלימים זה את זה: כאשר יהודי מפריש מרכושו לדברים של קדושה, 
לרוחניות  אותם  ומעלה  וגשמיותם  מחומריותם  אותם  מרים  הוא 
יתברך  השם  הזקן:  אדמו"ר  של  הידוע  הפתגם  אומר  כך  ולקדושה. 

משפיע לאדם גשמיות, והאדם עושה מהגשמיות – רוחניות.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך יא, עמוד 315(

יהודי שנודב מממונו לדבר שבקדושה, נותן זאת בכל הלב ועם כל 
הלב, כפי שאומרת התורה: "אשר ידבנו ליבו". כל יהודי רוצה לתת כפי 

יכולתו, וצריכים רק למצוא את הגישה המתאימה לעורר אותו.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך ד, עמוד 1275( 

 ווארט 
חסידות

ישנו העניין של 
"הקהל" בתורה, על 
ידי זה שכמה וכמה 
מישראל נקהלים 

יחדיו על מנת 
ללמוד תורה. ובפרט 
בנוגע ללימוד תורת 

החסידות – אלו 
שהם כבר חסידים 
צריכים להקהיל 
יהודים נוספים 

שנמצאים בסביבתם 
וללמוד עמהם 

חסידות.
)שיחת שבת פרשת 

מסעי תשכ"ז(

רעיונות קצרים מתורת 
החסידות על פרשת 
השבוע - רעיון אחד 

לכל יום
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ת )פרק כה, פסוק ג( ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶשׁ ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאֶשׁ ְוזֹאת ַהּתְ
שלוש המתכות – זהב, כסף ונחושת – רומזות לשלושת הסוגים שבעם ישראל: כסף – מלשון כיסופים 
ואהבה, רומז לצדיקים; זהב – קשור למידת הגבורה וההעלאה מלמטה למעלה, ורומז לבעלי התשובה 
שמתגברים על הרע שדבק בהם ומעלים אותו לקדושה; נחושת – מלשון נחש, שהוא הגורם לחטא עץ 

הדעת ושורש לכל החטאים כולם, רומז לרשעים.

על אף שהזהב הוא חומר הגלם החשוב והיקר ביותר, את המשכן וכליו עשו גם מכסף ונחושת. וזאת 
עצמו  ולהבדיל  בגדולה  עצמו  להחזיק  רשאי  אינו  אלוקים  ועובד  חכם  תלמיד  שגם  אותנו  ללמד  כדי 
מפשוטי העם, אלא עליו לרדת מדרגתו ולקרבם – כי לבניית הבית לה' צריכים את כולם. ומצד שני, גם 

יהודי פשוט לא יחשוב שאינו ראוי לגשת אל הקודש.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך ו, עמוד 106; עמוד 152(

ה ָוֵחִצי ֹקָמתוֹ )פרק כה, פסוק י( ה ָוֵחִצי ָרְחּבוֹ ְוַאּמָ ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכוֹ ְוַאּמָ ים ַאּמָ ּטִ ְוָעׂשּו ֲארוֹן ֲעֵצי ִשׁ
באדם  לפעול  צריכה  והתורה  לתורה,  רומז  הארון  חצויות.  אלא  לא שלמות  כולן  היו  הארון  מידות 

הלומד תורה שבירה של ההרגלים והמידות הרעות שלו.
)הרבי הריי"צ – ספר המאמרים קונטרסים, כרך א, עמוד 318(

ֶרׁש ָהֶאָחד  ַחת ַהּקֶ ֵני ֲאָדִנים ּתַ י ְיֹדָתיו ּוְשׁ ּתֵ ֶרׁש ָהֶאָחד ִלְשׁ ַחת ַהּקֶ ֵני ֲאָדִנים ּתַ ֶרׁש ְשׁ ַחת ֶעְשִׂרים ַהּקָ ֲעֶשׂה ּתַ ִעים ַאְדֵני ֶכֶסף ּתַ ְוַאְרּבָ
י ְיֹדָתיו )פרק כו, פסוק יט( ּתֵ ִלְשׁ

האדנים נעשו מתרומה שבה כל אחד מעם ישראל תרם, וכולם תרמו במידה שווה. ואילו המשכן וכליו 
נעשו מתרומות כפי נדבת ליבו של כל אחד. זאת משום שכלי המשכן רומזים לעבודת ה' עם כוחות 
הנפש, הרצון והעונג, השכל והמידות – ובעבודה הזו יש הבדלים בין יהודי ליהודי, כי כל אחד עובד לפי 
כוחותיו וחושיו האישיים. לעומת זאת, האדנים רומזים לעבודה של קבלת עול מלכות שמים פשוטה – 

ובזה כולם שווים.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך א, עמוד 162(

הקדושה  תורתנו  ללימוד  כולה  המקודשת  בישיבה  ללמוד  שעליו  היא  מהאמור  ]המסקנה[  המורם 
למשך זמן מסוים, וכל המרבה בזה הרי זה מבוסס יותר בחיים. ולאחרי זה, או סמוך לסיום תקופה זו, 

יתעניין בנוגע לפרנסה.

מזוזה, סידור ותהלים בחנות
לפנינו מכתב לחייט שהעביר את החנות שלו למקום חדש ולא ראה הצלחה בעסק. הרבי מזכיר לו 
את המצוות שעליו לזכור לקיים בכל מה שקשור לעסק: לתת צדקה מהרווחים גם כשהמצב הכלכלי 

קשה, לקבוע מזוזה בעסק ולהציב בו ספרי קודש.

)אגרות קודש, כרך יז, אגרת ו'רמח(

הצלחה  רואה  אינו  לעכשיו[  ]נכון  עתה  ולעת  חדשה,  לחנות  עבר  אשר  כותב  בו  למכתבו...  במענה 
בפרנסתו, והוא במקצועו חייט.

דוחק  כשיש  ובפרט  מהרווח.  לצדקה  מעשר  הפרשת  מענין  יודע  אתה  הסתם[  ]מן  מסתמא 
וצריך לחלק את סכום  ולא להיפך, אבל בכל אופן לא פחות ממעשר.  בפרנסה, צריך להרבות בצדקה 
הצדקה ולתרום אותו בכמה פעמים, ומזמנים המסוגלים והמתאימים ביותר לנתינת הצדקה הוא בכל יום 

חול קודם תפלת הבוקר.

וכן מהנכון לבדוק את התפילין שלו ולוודא שהן כשרות. וישאל אצל רב, באם פתח החנות שלו חייב 
במזוזה, ואז יקבע מזוזה כשרה באופן הכשר. ובאם אין החנות חייבת במזוזה, אזי על כל פנים ]לפחות[ 

צריך שיהיו מצויים שם בחנותו סידור ותהלים.

המשך מעמוד 12
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יום  מלחמת  לאחר  שנים  כשלוש  היה  זה 
הכיפורים, שחוללה טראומה קשה בארץ והותירה 
קבוצה  צה"ל.  חיילי  בקרב  ופצועים  חללים  אלפי 
של נכי צה"ל יצאה להשתתף בתחרות ספורטיבית 

בקנדה, ובמסגרת הביקור רצו לפגוש את הרבי.

חלקם  הנכים,  את  נשאו  גדולים  אוטובוסים 
ל-770.  המלון  מבית  גלגלים,  לכיסאות  רתוקים 
כמו  באידיש,  ידבר  שהרבי  סברו  המארגנים 
בדרך כלל, והכינו מתורגמן שיתרגם את הדברים 
להפתעתם,  אך  המשתתפים.  בעבור  לעברית 
בהתנצלות:  פותח  כשהוא  בעברית,  דיבר  הרבי 
"אני אדבר בהברה אשכנזית כי הורגלתי בה, אבל 

תקוותי שכולם יבינו אותי".

המשתתפים,  את  ריגשה  הזו  המחווה 
של  דבריו  את  כששמעו  גברה  רק  והתרגשותם 
הרבי. הרבי דיבר על כך שמגבלה פיזית, במיוחד 
חסד  של  מעשה  בעקבות  לאדם  שנגרמה  כזו 
מלמעלה.  מיוחדים  כוחות  עם  יחד  באה  וגבורה, 
שנותנים  מהשם  נוחה  דעתי  "אין  כי  אמר  הרבי 
למישהו שהוא נכה, שזה מראה נחיתות וירידה, כי 
אם אדרבה, צריך להדגיש בזה שהוא משהו מיוחד 
ותיָקראו  השם  שְיַשנו  מציע...  הייתי  לכן  ומצוין. 

מצוינים בישראל".

בין  ועבר  מהבימה  ירד  הרבי  השיחה,  בסוף 
של  ידיהם  את  לחץ  אחד-אחד,  המשתתפים,  כל 
הגברים ושוחח קצרות עם כל אחד. הרבי העניק 
הרבי  של  פניו  העת  וכל  לצדקה,  דולר  אחד  לכל 

אהבה  והביעו  חייכו 
ולבביות  גדולה 

למשתתפים.

החיילים,  אחד 
הרבה,  בהתרגשותו 
לרבי  להעניק  רצה 
במתנה  משהו 
החזיק  הוא  כמחווה. 
ברשותו 'כובע טמבל', 
לרבי.  אותו  ומסר 
הרבי לקח את הכובע 
והחזיק  גדול  בחיוך 
אותו בזרועו – כפי שאפשר לראות בתמונת השער 
הרבי  מהאולם,  בצאתו  כך,  אחר  הגיליון.  של 
הצמיד את הכובע לסידור שלו, ויצא כשהוא חובק 

אותם יחד.

מאד  ריגש  משעה,  יותר  מעט  שארך  המפגש, 
את ה"מצוינים" ושינה לטובה את חייהם. כך סיפר 
יוסף לאוטנברג, אחד ממארגני הקבוצה, ובעצמו 
במלחמת  ירושלים  על  מהקרבות  מלחמה  פצוע 

העצמאות:

"הייתה איזו רוח מיוחדת, רוח של קדושה. הרבי 
יצא ועלה על הבמה ודיבר אלינו. חשנו בהתרגשות 
הגדולה שלו, מתוך יחס מיוחד. זה דיבר ללב כולם. 
שאינם  כאלו  והיו  מסורתיים,  אנשים  בינינו  היו 
מסורתיים, אבל על כולם הותיר המפגש הזה עם 

הרבי הערכה והתרגשות רבה.

הרבי.  של  לדרשה  והאזנו  שם  קסומים  "ישבנו 
כאדם שעסק כל חייו בתחום הזה, אני יכול לומר 
שנפגעו  אנשים  מצאתי  לרגליי.  נר  היו  שדבריו 
הלאה,  וכן  ומשותקים  עיוורים  קשה,  הכי  בצורה 
הכי  להישגים  הגיעו  הם  להם  שנשאר  ובמעט 
גדולים שיכול אדם לתאר לעצמו. אדם שלא מכיר 
את התחום לא יכול להאמין לאילו הישגים אנשים 
כאלו יכולים להגיע, אבל הרבי "תפס את זה" מיד 
אלינו  דיבר  וזה  אותנו,  וכשקיבל  אותנו  כשראה 

בצורה בלתי רגילה.

אלינו  ירד  הרבי  הדרשה,  את  סיים  "כשהוא 
ולחץ את ידי כולם. זה היה חיזיון שקשה לתארו. 
חשנו שהוא באמת אוהב אותנו ומעריך את הנכים 
זה  והגנתה של הארץ.  מגופם לשלמותה  שתרמו 

היה ביקור ייחודי במינו".

 מצוינים, לא נכים
תאריך: כ"ג מנחם אב תשל"ו
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"עבודה בגמ"ח אי אפשר שתהיה 
קשה, כיוון שעל ידה מקבלים 

סיפוק נפשי גדול ביותר"
מדוע הרבי היה מורה לגבאי לחבוש שטריימל בהתוועדות ולהזמין 

את הקהל לערב ההתרמה לגמ"ח, מה השיב הרבי לתעשיין יעקב 
שוורץ מתל אביב שהביע תקווה לאחדות בעם, ולאיזו מטרה הציע 

הרבי להקים גמ"ח בנחלת הר חב"ד
במהלך השנים, עודד הרבי הקמת קופות גמ"ח 
המעניקות הלוואה ללא ריבית, עקב אחרי מאזנים 
ותבע להגביר את פעילות גיוס הכספים והענקת 
להשתתף  נהג  ובעצמו  הקרנות,  של  ההלוואות 
ולתרום לגמ"חים שונים1. הרבי גם סייע לאנשים 
ניהל  ואף  אחר2,  כלכלי  וסיוע  הלוואות  לקבל 
בעצמו מספר קופות גמ"ח, מהן העניק הלוואות 
העניק  אף  פעמים  וכמה  פרטיים3  לאנשים 

הלוואות ייעודיות לשלוחים.

"ישמח בחלקו הטוב בכל יום אשר 
ההשגחה בחרה בו לעזור לבני 

ישראל בעת דחקם"
"מה שכותב בסיום מכתבו אשר "עובד אני קשה 
אותו",  מנהל  ואני  קדושינו  שם  על  גמ"ח  מאד... 
כותב  לסיפא",  מרישא  סתירה  הוא  שבזה  מובן 
הרבי4, "כי עבודה בגמ"ח אי אפשר שתהיה קשה, 
כיוון שעל ידה מקבלים סיפוק נפשי גדול ביותר... 
שנאמר  במה  קלה  לשעה  אפילו  ולכשיתבונן 
מלווה ה' חונן דל, ובמאמר חז"ל גדולה גמ"ח יותר 
אשר  יום  בכל  הטוב  בחלקו  ישמח  הצדקה,  מן 
ישראל  לבני  לעזור  בו  בחרה  העליונה  ההשגחה 

בעת דחקם".

קשה,  כלכלי  מצב  שרר  בהן  בתקופות  גם 
את  להגדיל  גמ"ח  קופות  ממנהלי  תבע  הרבי 
"מובן", כותב הרבי למנהל  היקף פעילות החסד. 

1. ראו למשל, אגרות קודש, כרך ז, עמוד קסו. אגרת ל"הנהלת קרן גמילות 
חג  אגודת חב"ד באה"ק תובב"א" לקראת  צעירי  ידי מרכז  חסדים שעל 

הפסח תשל"ט. ועוד.
2. ראו למשל, אגרת ל"הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו" מד' תשרי תשט"ו. 

אגרת מכ"ט מר חשוון תשט"ו.
3. ראו למשל, אגרות קודש, כרך ט, עמוד שא.

4. אגרות קודש, כרך יא, אגרת ג'תרפד.

יותר  גדול  להיות  היה  צריך  "אשר המחזור  קרן5, 
לא  עדיין  הרבים  בעוונותינו  שהרי  ובהרבה, 
נתקיימה התפילה שלא יצטרכו עמך בית ישראל 
זה לזה, אבל תקוותי חזקה שכל אחד מהם יעשה 
לעשות  ומכיריו  ידידיו  על  ישפיע  וכן  בו  התלוי 
קופת  של  האפשריות  להגדלת  בהם  התלוי  ככל 

הגמ"ח ככל האפשרי ובהקדם האפשרי".

שיגר  הישיבה,  של  בחורים"  "קופת  להנהלת 
]מצורף[  פה  "מוסגר  וכתב6:  ברכה,  מכתב  הרבי 
מאתיים  בסך  אצלי,  אשר  הקופות  מאחת  גמ"ח 
שקל, ובמילא הרי יש בידם להגדיל ההוצאה תיכף 
ומיד, על כל פנים ]לפחות[ במאתיים שקל יותר 
מההכנסה... כדאי להשתמש במידת הביטחון גם 
יגדילו  אם  אשר  רואים  ולהיות  זה,  פרטי  בעניין 
ההוצאה לפי ערך, הרי בוודאי יומצא להם מקורי 
אדרבה  ואפשר  גדולים,  יותר  הכנסה  ]מקורות[ 

זהו הדרך ]לקבל מלמעלה שפע גדול יותר[".

יעקב שוורץ מתל אביב היה יהודי חם, תעשיין 
מתכת ודמות מרכזית ב"התאחדות בעלי המלאכה 
סדרת  לרבי  כתב  שוורץ  בארץ.  והתעשייה" 
בין  ברעיונותיו.  הרבי  את  שיתף  בהם  מכתבים, 
והביע  לארץ  לעלות  ברבי  הפציר  הוא  השאר, 

תקווה לאחדות בין כל חלקי העם.

תשל"ח  ובחורף  גמ"ח,  קופת  ניהל  גם  שוורץ 
של  רשמי  מכתבים  נייר  על  לרבי  שוורץ  כתב 
של  לשלומו  דאגה  שוורץ  הביע  במכתב  הגמ"ח. 
הרבי, בעקבות אירוע הלב בשמחת תורה באותה 
חיבה,  שופע  הרבי  של  התשובה  מכתב  שנה. 
ובסיומו כותב הרבי: "יהי רצון שכיוון שיו"ר אגודת 

5. שם, כרך טז, עמוד כז.
6. שם, כרך ז, עמוד רכט.

הרב מרדכי מנשה לאופרניצוצי רבי
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 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

גמ"ח הוא, והרי גמ"ח לא מצטמצם דווקא לגמ"ח 
נפשיים,  בעניינים  גמ"ח  גם  כולל  אלא  בממון 
שיעשה ויוסיף בהאמור בכל מקום שידו מגעת". 
כהשתתפות  כסף  סכום  גם  הרבי  צירף  למכתב 

סמלית בגמ"ח.

"עלה בדעתי לייסד קרן גמ"ח"
וכמה  כמה  של  הקמה  עודד  הרבי  כאמור, 
מעורב  והיה  בעצמו  יזם  אף  חלקם  את  גמ"חים, 

בהקמתם באופן פעיל.

במכתב לרב החסיד הרב זעליג סלונים, מראשי 
עסקני הציבור של חב"ד בארץ הקודש וממנהלי 
כולל חב"ד, הרבי מציע לנסח סעיף מיוחד בקול 
הרבי  לגמ"ח.  ולתרום  להשתתף  שיקרא  קורא 
הנני מעורר  "ביחוד  נוסח הסעיף7:  אף מציע את 
את ידידנו אנ"ש שבכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו 
על המפעל החשוב ביותר של הכולל חב"ד, והוא 
ה'כולל'[,  ידי  ]על  ידו  שעל  מרכזית  קופת גמ"ח 
נעלות  היותר  מהמעלות  אחת  שזהו  ידוע  אשר 
מיד  הניתן  הקרן  אשר  ובפרט  הצדקה.  במצות 
את  והולכים ]ו[לווים  ולווים  הוא,  קיים  נדיבים 
ופעם  פעם  בכל  אשר  פעמים,  וכמה  כמה  הכסף 
הנה עוד הפעם משתמשים בכספו למפעל חשוב 

זה".

מברית  עלייה  גל  היה  תשכ"ט-תשל"ב  בשנים 
המועצות, ומשפחות רבות של חסידי חב"ד הגיעו 
והתיישבו בשכונת נחלת הר חב"ד בקרית  לארץ 
מלאכי. במכתב מקיץ תשל"א, הרבי כותב לתושבי 
בטוח  אשר  ובהסכמתם  בדעתי,  "עלה  השכונה8: 
אני שתהיה מתוך שמחה וטוב לבב, לייסד בנחלת 
עלו  אשר  ישראל  בני  חב"ד קרן גמ"ח לאחינו  הר 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הולדת  ממדינת  משם, 
עוד  הוספת  ותביא  המועצות[...  ]ברית  ישראל 
מוסד קדוש בנחלת הר חב"ד להוספה בכל עניני 
הנחלה הגשמיים והרוחניים גם יחד, כולל כמובן 
ועיקר, אשר בקרוב ממש ובעגלא דידן יתראו עם 
יכונה  ישראל  וכל אשר בשם  וידידיהם  קרוביהם 
חבר  ]מדינות  לה  והדומות  האמורה  במדינה 
דכל  לבב  וטוב  – התראּות מתוך שמחה  העמים[ 

המתראים הם ובני ביתם שליט"א".

הרבי  הוראת  פי  על   – הקים  תשל"ב  בשנת 
משלוחי  ליפסקר,  זלמן  הרב  החסיד  הרב   –
ליובאוויטש  "גמ"ח  קרן  את  בפילדלפיה,  הרבי 

7. שם, כרך ד, אגרת א'קיג.
8. שם, כרך כז, אגרת י'קעט.

בפילדלפיה". וכך סיפר הרב ליפסקר9: "הרבי ייחס 
חשיבות רבה לפעילות הגמ"ח. ל'דינר' שמתקיים 
מדי שנה לטובת הגמ"ח שיגר הרבי בכל שנה – בין 
תשל"ב לתשנ"ב – מכתב ברכה וצירף שיק או כסף 
מזומן. בנוסף לכך, הרבה הרבי להתעניין במקבלי 
הגמ"ח – מי הם, מאיזה חוג הם". הרבי גם עבר על 
סעיפי  על  והעיר  הגמ"ח,  של  הכספיים  הדו"חות 

הוצאות מסוימים.

סיפור עם שטריימל
אחד הגמ"חים החב"דיים הוותיקים הוא "חברת 
בניו  שהוקמה  שבת",  שומרי   - חסדים  גמילות 
יורק בשנת תרס"ט. הקרן נוסדה מלכתחילה בכדי 
נפגעה  שעבודתם  שבת  שומרי  ביהודים  לתמוך 
היה  הריי"צ  הרבי  בשבת.  לעבוד  סירובם  בגלל 
תורם לאגודה באופן קבוע, וכך גם הרבי שאף נתן 

את הסכמתו לכך שהקרן תהיה תחת נשיאותו.

מדי שנה, במוצאי שבת פרשת משפטים – בה 
תלווה  כסף  "אם  הגמ"ח,  מצוות  בתורה  מופיעה 
נערך ערב ההתרמה השנתי של  היה   – את עמי" 
מכבד  היה  הרבי  בשבת,  בהתוועדות  הגמ"ח. 
מגבאי  אחד  גורדון,  יוחנן  הרב  החסיד  הרב  את 
לאירוע.  הקהל  את  להזמין  האגודה,  ומנהל   770
כפי  שטריימל,  לחבוש  אותו  מכבד  היה  הרבי 
שהרבי עצמו הסביר זאת פעם: להדגיש המעלה 
והחשיבות של המינוי ל"גבאות"10, והוא היה פותח 

בסיפור חסידי ואחר כך מזמין את הציבור.

ברכה  מכתב  שנה  מדי  משגר  היה  גם  הרבי 
הנה  החגיגי.  לאירוע  זהה,  כמעט  בנוסח  מיוחד, 
רצון  "ויהי  תשל"ב:  משנת  לדוגמה  ממכתב  קטע 
להחלטות  ותביא  ומוצלחת  טובה  בשעה  שתהא 
 – ובכללות  ובמעשה,  בפועל  ולקיומן  טובות 
להוספה רבה בכל פעולות החברה דשנים שעברו. 
ובוודאי אשר, מתאים למצב המיוחד בכל מקום, 
ועל פי פסק דין חז"ל עניי שכניך ועירך קודמין, 
כולל עשירים אשר באותה שעה עניים הם - תהיה 
העניין  לחשיבות  ומתאימה  הדרושה  לב  שימת 
שלהן  והתוצאות  שמטרתן  לנתינת גמ"ח  וגודלו 
הוא ביסוס השכונות בהן בני ישראל דרים – דירה 
כדבעי, היינו ביחד עם בית הכנסת ובית המדרש 
ביסוס  ומוסדות גמ"ח,  הכשר  חינוך  ומוסדות 
אמיתי היינו הכולל גם שיפור והתפשטות בכמות 

ובאיכות".

9. כפר חב"ד, גליון 668, עמוד 29.
10. תורת מנחם - התוועדויות תש"נ כרך א עמ' 296.
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 שבת קודש
פרשת משפטים – שקלים

כ"ז בשבט

אחרי  בציבור.  התהלים  כל  את  אומרים  בבוקר 
יאמר  מאם  או  מאב  יתום  התהלים,  כל  אמירת 
מישהו  או  )יארצייט  חיוב  יש  ואם  יתום.  קדיש 
כל ספר  יאמר קדיש אחרי אמירת  בשנת אבל(, 
אחרי  רצון"(.  ה"יהי  אמירת  )לאחר  בתהלים 
חסידות  מאמר  כשעה  ילמדו  התהלים  אמירת 

שיהיה מובן לכולם, ואחר כך התפילה.

קריאת התורה
ספרי 	  שני  מוציאים  הקודש  ארון  בפתיחת 

 – תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע 
פרשת  את  קוראים  ובשני  משפטים,  פרשת 
שקלים )בפרשת כי תישא(. לאחר שמגיעים 
ספרי התורה לבימה, אפשר לתת לילד לשבת 
בר  שהוא  בתנאי  השני,  התורה  ספר  עם 
דעת ומחזיק את ספר התורה בצורה נאותה 

ויציבה.

לשבעה 	  קוראים  הראשון  התורה  בספר 
מניחים  מכן  לאחר  השבוע,  בפרשת  עולים 
של  מימינו  הבימה  על  השני  הספר  את 
אחר  קדיש.  חצי  ואומרים  הראשון,  הספר 
הראשון,  הספר  את  וגוללים  מגביהים  כך 
הראשון  הספר  את  שמלבישים  לאחר  ורק 
בספר  השני.  מהספר  המעיל  את  מפשיטים 
ואחר  בפרשת שקלים,  עולה המפטיר  השני 
ורק  השני,  הספר  את  וגוללים  מגביהים  כך 
לאחר שמתחילים לחגור את הספר – המפטיר 

יכול להתחיל לקרוא את ברכות ההפטרה.

יז 	  ב, מפסוק  במלכים  קוראים  את ההפטרה 
יז  פסוק  ועד  יהוידע"(,  )"ויכרות  יא  בפרק 

בפרק יב )"לכוהנים יהיו"(.

ברכת החודש
מולד הירח ביום שני בצהריים, בשעה 12:40 	 

ו-11 חלקים.

ֲאָדר, 	  חודש  "ראש  אומרים:  החודש  בברכת 
עלינו  הבא  הרביעי  וביום  השלישי  ביום 

לטובה".

לא אומרים "אב הרחמים".	 

בבית 	  התוועדות  עורכים  התפילה  אחרי 
הכנסת, וממשיכים אותה בבית עם בני הבית. 
וכדאי שגם הנשים והבנות יערכו התוועדות.

הרבי, בשבועות הבאים, בהם 	  הוראת  פי  על 
המשכן  בניית  על  ה'  בציווי  עוסקת  הפרשה 
וכליו והכנת בגדי הכהונה, יש ללמוד מדי יום 
רש"י(  עם  בחומש  היומי  השיעור  על  )נוסף 
מפירושי חז"ל על הפסוקים – ולפחות פירוש 

אחד על פסוק אחד בכל יום.

יום שני
כ"ט בשבט – ערב ראש חודש

בתפילת מנחה לא אומרים תחנון.	 

"יעלה  ששכח  ומי  חודש,  בראש  התפילה  סדר 
ויבוא"

בכל התפילות בראש חודש, "חיוב" לא עומד 	 
חזן.

לא מכריזים "יעלה ויבוא" לפני שמונה עשרה 	 
לציבור  ומזכירים  בשחרית,  או  בערבית 

בדפיקה על השולחן וכדומה.

בתפילת 	  ויבוא"  "יעלה  לומר  ששכח  מי 
ערבית, אינו חוזר ומתפלל.

שחרית 	  בתפילת  ויבוא"  "יעלה  ששכח  מי 
שם  את  שאמר  אחרי  נזכר  אם   – במנחה  או 
לציון",  שכינתו  "המחזיר  ברכת  בסיום  השם 
יסיים את הברכה, יאמר "יעלה ויבוא" וימשיך 
שכבר  אחרי  נזכר  ואם  בברכת "מודים". 
ואם  "רצה" .  לברכת  חוזר  "מודים",  התחיל 
השני  לרצון"  "יהיו  את  שאמר  אחרי  נזכר 
שוב  ומתפלל  חוזר  עשרה,  שמונה  בסיום 

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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)בלי לומר "ה' שפתיי תפתח"( או שייגש חזן 
ויתפלל את חזרת הש"ץ.

אם שכח "יעלה ויבוא" בשחרית ונזכר אחרי 	 
שהתפלל מוסף, אינו חוזר.

את 	  בעצמו  מברך  אחד  כל  ההלל,  באמירת 
ו"מלך  ההלל"  את  )"לקרוא  ההלל  ברכות 

מהולל בתשבחות"(.

את 	  יאמר  לא  בציבור,  לתפילה  שמאחר  מי 
ההלל עם הציבור אלא לפי סדר התפילה.

לארון 	  התורה  ספר  את  שמכניסים  אחרי 
רש"י  של  התפילין  את  חולצים  הקודש, 
ומניחים תפילין של רבינו תם. קוראים בהם 
קריאת שמע, פרשות "קדש" "והיה כי יביאך" 
ושש זכירות )ואת השיעורים היומיים לומדים 
אחרי סיום כל התפילה(. אחר כך חולצים את 

התפילין ומתפללים מוסף.

הזרוע 	  את  בחזרה  לא מלבישים  מנהגנו  לפי 
בשרוול אחרי חליצת התפילין של רבינו תם 
לפני מוסף, וכן לא לתחוב את השרוול מתחת 

לאבנט.

החזן לא מסיים "ובא לציון" בקול רם. מכיוון 	 
שיש הפסקה ארוכה בין הכנסת ספר התורה 
לארון הקודש לבין אמירת חצי קדיש שלפני 
מוסף, החזן צריך לומר מזמור תהלים כלשהו 
לפני אמירת הקדיש, ולפחות את סיומו לומר 

בקול.

בברכת 	  ויבוא"  "יעלה  אמר  ולא  ששכח  מי 
המזון – אם נזכר אחרי שאמר את שם השם 
בברכת "בונה ברחמיו ירושלים", אומר אחרי 
שנתן   .  . "ברוך  ברחמיו":  "בונה  ברכת  סיום 
ואם  לזיכרון".  ישראל  לעמו  חודשים  ראשי 
של  "ברוך"  לומר  התחיל  שכבר  אחרי  נזכר 
ולא  הברכה הבאה, ממשיך את ברכת המזון 

חוזר.

הנשים נוהגות לא לעשות מלאכות מסוימות 	 
בראש חודש, כמו תפירה וגיהוץ – בכל מקום 

לפי מנהגו.

יום שלישי
ל' בשבט – ראש חודש

פסוק 	  חודש  ראש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג 
אחד עם פירוש רש"י ופירושים נוספים מפרק 
התהלים האישי המתאים לגיל )לדוגמה, אם 
יותר  בפרק  יש  אם  י"ד(.  פרק   –  13 בן  הוא 
אם  מעוברת,  )ובשנה  פסוקים  עשר  משנים 
יש יותר משלושה עשר(, מחלקים את הפרק 
ולומדים בכל ראש חודש מספר פסוקים כך 
ואם  ילמדו את הפרק כולו.  שבמהלך השנה 
יש פחות פסוקים, חוזרים ולומדים שוב את 

הפרק.

יום רביעי
א' באדר – ראש חודש

לפני 	  "כזית"  אכל  וכבר  לאכול  שהתחיל  מי 
אפילו  הארוחה  נמשכה  אם  גם  השקיעה, 
אומר  חודש,  ראש  צאת  אחרי  שעות  כמה 
"יעלה ויבוא" בברכת המזון – בתנאי שעדיין 

לא התפלל ערבית.

מקורות: לוח כולל חב"ד. סידור תהילת ה'. ספר 
השיחות תשמ"ט, חלק א, עמוד 252; תשנ"ב, חלק א, 
עמוד 266. ספר המנהגים עמוד 6, 19. אגרות קודש, 

כרך ג, עמוד קלח; כרך י, עמוד ד. שערי אפרים, שער 
י, סעיף ו; סעיף כה. סידור אדמו"ר הזקן. שולחן 

ערוך אדמו"ר הזקן, סימן קפח סעיף י, יז. שער 
הכולל, פרק ט, סעיף קטן לו.
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שבת קודש פרשת יתרו
כ' בשבט

קריאת התורה
בטעם 	  קוראים  הדיברות  עשרת  את 

העליון.

הדיברות 	  עשרת  קריאת  לקראת 
נעמדים, ובעת הקריאה עומדים עם 

הפנים לעבר ספר התורה.

בישעיה, 	  ו  בפרק  קוראים  להפטרה 
פסוק  ועד  מות"(  )"בשנת  א  מפסוק 
יג )המסתיים ב"זרע קודש מצבתּה"(.
מקורות: ספר המנהגים עמוד 31, 33. לוח 

כולל חב"ד.

כ"ז שבט

תשל"ז

הרבי שלח קבוצה שניה של שלוחים לארץ 
הקודש, שנשלחו לצפת עיר הקודש.

כ"ח שבט

תרפ"ח

שבועיים  בן  לביקור  נסע  הריי"צ  אדמו"ר 
להתראות  תשוקתי  "לגודל  ובליטא,  בפולין 
עם ידידינו אנ"ש והתמימים, ולבקר את ישיבת 
תומכי תמימים" בוורשה. זאת לאחר שבחודש 
והגיע  המועצות  ברית  את  הרבי  עזב  תשרי 

לריגה שבלטביה.

ל' שבט

תר"ח

בצלאל  שמואל  ר'  החסיד  הרב  הרשב"ץ, 
שעפטיל, בא בפעם הראשונה לאדמו"ר הצמח 
עם  מזוהה  שהייתה  מגוריו  מעיירת  צדק, 
ה'מתנגדים'. אדמו"ר הריי"צ כותב כי "הוא אחד 
המיוחד מתלמידי וחסידי הצמח צדק, מהבעלי 
משאת  נקודת  תמצית  בכל  ומסורים  עבודה 

נפשם עד כדי מסירת נפש".

תלאות  "אחרי  כי  הריי"צ  אדמו"ר  מספר  כן 
שונים  ודיחויים  בעינויים  נפש  בייסורי 
סוף  הנה   – ורעב  עניות  עמל,  של  ושלשלת 
מאת  ופנימי  גדול  קירוב  של  לאור  זכה  דבר 
בקירוב  לקרבו  הואיל  ]אדמו"ר מהר"ש[ אשר 
פנימי נפלא, ובחר בו למסור על ידו את חינוכו 
של בנו האמצעי הוא ]אדמו"ר הרש"ב[, בהיותו 

עדיין בצעירותו".

מורהו  את  הרש"ב  אדמו"ר  מינה  כך  אחר 
הרשב"ץ גם למחנכו ומדריכו של בנו, אדמו"ר 
הריי"צ, משנת תרנ"ד עד שנת תר"ס. אדמו"ר 
הרשב"ץ  על  לו  אמר  שאביו  מספר  הריי"צ 
לעשות  להפליא,  מיוחד  חוש  לו  ש"יש 
יעורר  עצמו  שהוא  עימו,  שלומד  מהתלמיד 

חיות בעבודתו".

למשפיע  הרשב"ץ  התמנה  תר"ס  בשנת 
זה  ובתפקיד  תמימים,  תומכי  בישיבת  ראשי 

שימש עד לפטירתו.

ב' אדר

תרח"צ

של  ביותר  הנרחב  המעצרים  גל  מתבצע 
נעצרו  במסגרתו  המועצות,  בברית  חסידים 
מיידית  למוות  נורו  וחלקם  חסידים  עשרות 

במרתפי המשטרה החשאית, ה' ייקום דמם.

 עת 
לדעת
 מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
 שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו

דברי הימים
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לחיות עם הזמןדברי הימים

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
16:4718:0417:0818:0516:5718:0417:0918:06משפטים/שקלים

16:5318:0917:1418:1117:0318:1017:1518:11תרומה

כ"ו בשבט ה'תשפ"ג – ג' באדר ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע רמה.הל' סנהדרין פרק יז.הל' זכיה ומתנה פרק ז-ט.כ"ו בשבטו'

מ"ע רמה.פרק יח.פרק י-יב.כ"ז בשבטש"ק
מ"ע רלו.פרק יט.הל' שכנים.. בפרקים אלו. פרק א-ג.כ"ח בשבטא'
מ"ע רלו.פרק כ.פרק ד-ו.כ"ט בשבטב'
מ"ע רלו.פרק כא.פרק ז-ט.ל' בשבטג'
מ"ע רלו.פרק כב.פרק י-יב.א' באדר ד'

פרק יג-יד. הל' שלוחין ושותפין.. בפרקים ב' באדר ה'
מ"ע רמה.פרק כג.אלו. פרק א.

מ"ע רמה.פרק כד.פרק ב-ד.ג' באדר ו'

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

 72 ד'
לפני 

הזריחה
4.235.105.316.299.0711.5512.255.27.85.52ו', כ"ו בשבט

4.225.095.306.289.0611.5512.255.28.75.53ש"ק, כ"ז בשבט
4.215.085.296.279.0611.5512.255.29.55.54א', כ"ח בשבט
4.205.075.286.269.0511.5512.255.30.35.55ב', כ"ט בשבט

4.195.065.276.259.0511.5512.255.31.25.56ג', ל' בשבט
4.185.055.266.249.0411.5512.255.32.05.56ד', א' באדר
4.175.045.256.239.0311.5512.255.32.85.57ה', ב' באדר
4.165.035.246.229.0311.5412.245.33.65.58ו', ג' באדר
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à:íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàåälàå §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«§¥̧¤Æ
:íäéðôì íéNz øLà íéètLnä ּדי ּדינּיא ואּלין ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«ְִִִֵַָ

קדמיהֹון: áLLתסּדר éøáò ãáò äð÷ú ék ְֳֵַַָ¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬
:ípç éLôçì àöé úòáMáe ãáòé íéðLék ¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦³

àöé úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬
:ípç éLôçìׁשּת יׂשראל בר עבּדא תזּבן ארי ©«¨§¦−¦¨«ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

מּגן: חֹורין לבר יּפֹוק ּובּׁשביעתא יפלח ְְְְִִִִִֵַַַָָָׁשנין

âàeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéåàöé Btâa àáé Btâa-íà §¨«§¨¬¦§−¦«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®

:Bnò BzLà äàöéå àeä äMà ìòa-íà אם ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«ִ

אּתתא  ּבעל אם יּפֹוק ּבלחֹודֹוהי ייעֹול ְְְְִִִִִִִֵֵָּבלחֹודֹוהי

עּמּה: אּתתּה ותּפֹוק ãBì-ïzéהּוא åéðãà-íà ְְִִִֵֵ¦£Ÿ¨Æ¦¤´
äéãìéå äMàä úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®¨«¦¨´¦«¨¤À¨

:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäzåéðãà-íà ¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«¦£Ÿ¨Æ
Bl-äãìéå äMà Bì-ïzéäMàä úBðá Bà íéðá ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®¨«¦¨´

:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéåרּבֹונּה אם ¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«ִִֵ

אּתתא  בנן אֹו ּבנין לּה ּותליד אּתתא לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָיּתן

ּבלחֹודֹוהי: יּפֹוק והּוא לרּבֹונהא ּתהי ְְְְְִִִִֵָָָָּובנהא

äéðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úàøîà-íàå ¤¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¨³Ÿ

éða-úàå ézLà-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàéŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤¦§¦−§¤¨¨®
:éLôç àöà àì רחימנא עבּדא יימר מימר ואם ¬Ÿ¥¥−¨§¦«ְְְִֵֵֵַַַָָָ

חֹורין: לבר אּפֹוק לא ּבני וית אּתתי ית רּבֹוני ְְְְִִִִִֶַָָָָָית

åúìcä-ìà BLébäå íéäìàä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì BãáòåBLébäå íéäìàä-ìà åéðãà BLébäå ©«£¨−§Ÿ¨«§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ
Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà úìcä-ìà¤©¤½¤−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ

:íìòì Bãáòå òöøna לקדם רּבֹונּה ויקרבּנּה ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«ְֳִִִִֵֵָָ

לות אֹו ּדׁשא לות ויקרבּנּה ּמזזּתא (ÂÏÈc˙)ּדּינּיא ְְְִִֵַַָָָָָָָƒ¿»ְְָֻ

עבד  לּה ויהי ּבמרצעא אּודנּה ית רּבֹונּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָוירצע

לעלם: ñæäîàìּפלח Bza-úà Léà økîé-éëå ְַָָָ§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®
:íéãáòä úàök àöú àì-úà Léà økîé-éëå ¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤

:íéãáòä úàök àöú àì äîàì Bza יזּבן וארי ¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«ְֲֵֵַַ

כמפקנּות  תּפֹוק לא לאמהּו ּברּתּה ית ְְְְְְִֵַַַַָָָּגבר

çäéðãàעבּדּיא: éðéòa äòø-íàŒ¯˘‡ ·È˙Î ְַַָ¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨
È¯˜ ‡Ïå dãòé Bì-øLàéøëð íòì dcôä £¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬¨§¦²

:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àìéðéòa äòø-íà «Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«¦¨º̈§¥¥¯
ìLîé-àì éøëð íòì dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ

:dá-Bãâáa døëîìרּבֹונּה ּבעיני ּביׁשא אם §¨§−̈§¦§¨«ְִִִֵֵַָ

רׁשּו לּה לית אחרן לגבר ויפרקּנּה לּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּדיקימּה

ּבּה: ּבמׁשלטּה èäpãòééלזּבֹונּה Bðáì-íàå ְְְְִֵַַַ§¦¦§−¦«¨¤®¨
:dl-äNòé úBðaä ètLîkäpãòéé Bðáì-íàå §¦§©¬©¨−©«£¤¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨
:dl-äNòé úBðaä ètLîkיקימּנּה לברּה ואם §¦§©¬©¨−©«£¤¨«ְְְְִִִֵַַ

לּה: יעּבד יׂשראל ּבנת éúøçà-íàּכהלכת ְְְְְִִֵֶַַַַָ¦©¤−¤
:òøâé àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé-íà ¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«¦

:òøâé àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«
לא  ועֹונתּה ּכסּותּה זּיּונּה לּה יּסב אחרנּתא ְְְְֳִִִֵַַַַַָָָאם

àéìL-íàådìיתמנע: äNòé àì älà-L ְְִָ§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®
:óñk ïéà ípç äàöéåìL-íàåäNòé àì älà-L §¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−

:óñk ïéà ípç äàöéå dì לא אּלין ּתלת ואם ®̈§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤ְְִִֵָָ

ס כסף: ּבלא מּגן ותּפֹוק לּה áéLéàיעּבד äkî ְְְְִֵַַַָָָ©¥¬¦²
:úîeé úBî úîå:úîeé úBî úîå Léà äkî ¨¥−¬¨«©¥¬¦²¨¥−¬¨«

יתקטל: אתקטלא ויקטלּנּה לאנׁש ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָּדימחי

âéézîNå Bãéì äpà íéäìàäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³
:änL ñeðé øLà íB÷î Eìäãö àì øLàå §Æ¨½£¤¬¨−¨«¨©«£¤Æ´Ÿ¨½̈

ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìàäå§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−
:änLלידּה אּתמסר  יי קדם ּומן לּה כמן לא ודי ¨«¨ְְְְֳִִִִִֵֵַַָָָ

ס לתּמן: ּדיערֹוק אתר ל ãéLéàואׁשּוי ãæé-éëå ְֱֲִִִֵֶַַַָָ§¦«¨¦¬¦²
epçwz éçaæî íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½¦¨¤−

:úeîìäîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå ¨«§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®
:úeîì epçwz éçaæî íòî על ּגבר ירׁשע וארי ¥¦´¦§§¦½¦¨¤−¨«ְְֲֵַַַַַ

ּתדּברּנּה מדּבחי מן ּבנכילּו למקטלּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַחברּה

ס åè:úîeéלממת: úBî Bnàå åéáà äkîeäkîe ְִָ©¥¬¨¦²§¦−¬¨«©¥¬
:úîeé úBî Bnàå åéáàואּמּה אבּוהי ודימחי ¨¦²§¦−¬¨«ְְְֲִִִֵֵ

ס יתקטל: æèàöîðåאתקטלא Bøëîe Léà áðâå ְְְְִִֵָָ§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬
:úîeé úBî BãéáBøëîe Léà áðâå §¨−¬¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²

שניים מקרא ואחד תרגום
 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



:úîeé úBî Bãéá àöîðå ּבני מן נפׁשא ודיגנּוב §¦§¨¬§¨−¬¨«ְְְְִִֵַָ

אתקטלא  ּבידּה ויׁשּתכח ויזּבנּנּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָיׂשראל

ס æé:úîeéיתקטל: úBî Bnàå åéáà ìl÷îe ְְִֵ§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe אבּוהי ודילּוט §©¥¬¨¦²§¦−¬¨«ְֲִִ

ס יתקטל: אתקטלא çéíéLðàואּמּה ïáéøé-éëå ְְְְְִִִֵֵָָ§¦«§¦ª´£¨¦½
àìå óøâàá Bà ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´§¤§®Ÿ§¬Ÿ

:ákLîì ìôðå úeîéLéà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå ¨−§¨©¬§¦§¨«§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ
ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà ïáàa eäòø-úà¤¥¥½§¤−¤´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬

:ákLîìחברּה ית ּגבר וימחי ּגברין ינצּון וארי §¦§¨«ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֻ

לבּוטלן: ויּפל ימּות ולא בכּורמיזא אֹו ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָּבאבנא

èéäwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknäíe÷é-íà ©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáL ּבברא ויהּלי יקּום אם ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«ְְִִִַָָ

יּתן  ּבּוטלנּה לחֹוד מחּיא זּכאה ויהי ּבּוריּה ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָעל

ס  יׁשּלם: אסיא ְְֲֵַַַָָואגר

ë éðùBúîà-úà Bà Bcáò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaLéà äké-éëå ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«§¦«©¤Á¦̧

Bãé úçz úîe èáMa Búîà-úà Bà Bcáò-úà¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤¥−©´©¨®
:í÷pé í÷ð ית אֹו עבּדּה ית גבר ימחי וארי ¨−Ÿ¦¨¥«ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

יּתדן: אתּדנא ידּה ּתחֹות וימּות ּבׁשלטן ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאמתּה

àëék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬
:àeä Btñëíwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà ©§−«©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½

:àeä Btñë ék יֹומין תרין אֹו יֹומא אם ּברם ¦¬©§−«ְְִִֵַָ

ס הּוא: כסּפּה ארי יּתדן לא áëeöpé-éëåיתקּים ְְְֲִִֵֵַַָָָ§¦«¦¨´
àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ
ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

:íéììôa ïúðå äMàäeôâðå íéLðà eöpé-éëå ¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹
LBðò ïBñà äéäé àìå äéãìé eàöéå äøä äMà¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´
ïúðå äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−

:íéììôa מעּדיא אּתתא וימחּון ּגברין ינצּון וארי ¦§¦¦«ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָֻ

יתּגבי  אתּגבאה מֹותא יהא ולא ולדהא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָויּפקּון

מימר  על ויּתן ּדאּתתא ּבעלּה עלֹוהי דיׁשּוי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּכמא

âëúçzּדּינּיא: Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå ַַָָ§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©

:Lôð:Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå ¨«¤§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
נפׁשא: חלף נפׁשא ותּתן יהא מֹותא ãëïéòואם ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָ©µ¦

úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©
:ìâøìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò ¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤

:ìâø úçz ידא ׁשּנא חלף ׁשּנא עינא חלף עינא ©¬©¨«¤ְֳֳִִֵֵָָָָָָָ

רגלא: חלף רגלא ידא äëäiåkחלף úçz äiåk ְְְֳֳַַָָָָָ§¦¨Æ©´©§¦½̈
:äøeaç úçz äøeaç òöt úçz òötäiåk ¤−©©´©¨®©©¾̈©−©©¨«§¦¨Æ

:äøeaç úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈©−©©¨«
מׁשקֹופי  ּפדעא חלף ּפדעא ּכואה חלף ְְְְְֳֳִִֵַָָָָָָָָּכואה

ס מׁשקֹופי: åëBcáòחלף ïéò-úà Léà äké-éëå ְֳֵַָ§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²
epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïéò-úà-Bà«¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−

:Bðéò úçz-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå ©¬©¥«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïéò¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«
עינא  ית אֹו דעבּדּה עינא ית גבר ימחי ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָוארי

עינּה: חלף יפטרּנּה חֹורין לבר ויחּבלּנּה ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַַַָדאמתּה

æëéLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLéBúîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå §©§¤−©¬©¦«§¦¥¬©§²¥¬£¨−

:BpL úçz epçlLé éLôçì ìétéדעבּדּה ׁשּנא ואם ©¦®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«ְְְִִֵַָ

חלף  יפטרּנּה חֹורין לבר יּפל דאמתּה ׁשּנא ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַָָאֹו

פ çëäMà-úàׁשּנּה: Bà Léà-úà øBL çbé-éëå ִֵ§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈
BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå̈¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½

:é÷ð øBMä ìòáeBà Léà-úà øBL çbé-éëå ©¬©©−¨¦«§¦«¦©̧¬¤¦²¬
ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ

:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ית ּתֹורא יּגח וארי ¤§¨½©¬©©−¨¦«ֲֵַַַָָ

ּתֹורא  יתרגם אתרגמא וימּות אּתתא ית אֹו ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּגברא

זּכאה: יהי ּדתֹורא ּומרּה ּבסרּה ית יתאכל ְְְְְֳִִֵֵֵֵַָָָָָָולא

èëìL ìîzî àeä çbð øBL íàåãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³
äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå åéìòáa¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®

:úîeé åéìòa-íâå ì÷qé øBMäçbð øBL íàå ©Æ¦¨¥½§©§¨−̈¨«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäå åéìòáa ãòeäå íLepøîLé àì ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìòa-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeé ּומּדקּמֹוהי מאּתמּלי הּוא נּגח ּתֹור ואם ¨«ְְְִִִִֵֵַַַַ

אֹו ּגברא ויקטֹול נטרּה ולא ּבמרּה ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָויּתסהד

יתקטל: מרּה ואף יתרגם ּתֹורא ì-íàאּתתא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָ¦
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-øLà ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ£¤
:åéìò úLeéBLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà ©−¨¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½

:åéìò úLeé-øLà ìëk עלֹוהי יׁשּוֹון ממֹון אם §¬Ÿ£¤©−¨¨«ְֲִִַָ

עלֹוהי: דיׁשוּון ּככל נפׁשּה ּפּורקן àìïá-Bàויּתן ְְְְֲִִִֵֵַַַֹ¥¬
:Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbéïá-Bà ¦−̈Ç©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«Ç¥¬
:Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé לבר אֹו ¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«ְַ

ּכדינא  יּגח יׂשראל לבת אֹו ּתֹורא יּגח ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָיׂשראל

לּה: יתעבד áìBàהדין øBMä çbé ãáò-íà ְֲִֵֵֶָ¦¤²¤¦©¬©−´
ìL | óñk äîàåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈

:ì÷qé øBMäåäîà Bà øBMä çbé ãáò-íà §©−¦¨¥«¦¤²¤¦©¬©−´¨®̈
ìL | óñk:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L íéL ¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

ּתלתין  ּכסף לאמתא אֹו ּתֹורא יּגח לעבּדא ְְְְְְִִַַַַַָָָָאם

ס יתרגם: ותֹורא לרּבֹונּה יּתן âìçzôé-éëåסלעין ְְְְְִִִִִֵֵֵָ§¦«¦§©̧
epqëé àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®

:øBîç Bà øBM änL-ìôðåøBa Léà çzôé-éëå §¨«©¨¬¨−¬£«§¦«¦§©̧¦¹À
øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék BàÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−

:øBîç Bà יפ גבר וארי יכרה ארי אֹו ּגֹוב ּגבר ּתח ¬£«ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַ

חמרא: אֹו ּתֹורא ּתּמן ויּפל יכּסּנּה ולא ְְְֲִִֵֵַַָָָָָּגֹוב

ãìúnäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
:Bl-äéäéåéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa ¦«§¤«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨®̈

:Bl-äéäé únäå יתיב ּכסּפא יׁשּלם דגּבא מרי §©¥−¦«§¤«ְְְִֵֵַַָָָָֻ

ס דילּה: יהא ּומיתא äìbé-éëå-øBLלמרֹוהי ó ְְִִֵֵֵָָ§¦«¦¯Ÿ«
øBMä-úà eøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³
:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«

bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçéּדחברּה ּתֹורא ית ּדגבר ּתֹור יּגֹוף וארי ¤«¡«ְְְֲִִֵֵַַַָָ

ּכסּפּה ית ויפּלגּון חּיא ּתֹורא ית ויזּבנּון ְְְִִִֵַַַַָָָָוימּות

יפּלגּון: מיתא ּדמי ית åìøBLואף ék òãBð Bà ְְְְֵֵַַָָ´©À¦Â´
ìL ìBîzî àeä çbðåéìòa epøîLé àìå íL ©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«
ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ

øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½
:Bl-äéäé únäå הּוא נּגח תֹור ארי אתידע אֹו §©¥−¦«§¤«ְְֲִֵַַַ

ׁשּלמא  מרּה נטרּה ולא ּומּדקּמֹוהי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמאּתמּלי

ס  דילּה: יהא ּומיתא ּתֹורא חלף ּתֹורא ְְֳִֵֵֵֵַָָָָיׁשּלם

æìBøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
Mä úçz ílLé ø÷á äMîçïàö-òaøàå øB £¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ

:äOä úçzBà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék ©¬©©¤«¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´
ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëî§¨®£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ

:äOä úçzויּכסּנּה אּמר אֹו ּתֹור ּגבר יגנּוב ארי ©¬©©¤«ְְְְֲִִִִֵֵַָ

וארּבע  ּתֹורא חלף יׁשּלם תֹורין חמׁשא זּבנּנּה ְְְְְֳִִֵֵַַַַַָָָאֹו

אּמרא: חלף àápbäענא àöné úøzçna-íà ְֳִָָָָ¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈
:íéîc Bì ïéà úîå äkäåàöné úøzçna-íà §ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦©©§¤²¤¦¨¥¬

:íéîc Bì ïéà úîå äkäå ápbä ּבמחּתרּתא אם ©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«ְְְִַַָ

ּדם: לּה לית וימּות ויתמחי ּגּנבא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָיׁשּתּכח

áílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íàLîMä äçøæ-íà ¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«¦¨«§¨¬©¤²¤

økîðå Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìò̈−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½§¦§©−
:Búáðâaלּה ּדמא עלֹוהי נפלת דסהדּיא עינא אם ¦§¥«¨«ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

ּבגנבּתּה: ויזּדּבן לּה לית אם יׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻׁשּלמא

â-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©
:ílLé íéðL íéiç äN-ãò øBîçàönä-íà £²©¤−©¦®§©−¦§©¥«¦¦¨¥Á

íéiç äN-ãò øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©¤−©¦®
:ílLé íéðLּבידּה יׁשּתכח אׁשּתכחא אם ס §©−¦§©¥«ְְְְִִִִֵַָָ

על  חּיין ּדאּנּון אּמר עד חמר עד מּתֹור ְְְֲִִִִַַַַַַָֻּגנבּתא

יׁשּלם: ּתרין ְְֵֵַַחד

ã éùéìùçlLå íøë-Bà äãN Léà-øòáé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
øçà äãNa øòáe Bøéòa-úàeäãN áèéî ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²

:ílLé Bîøk áèéîeíøë-Bà äãN Léà-øòáé ék ¥©¬©§−§©¥«¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤
eäãN áèéî øçà äãNa øòáe Bøéòa-úà çlLå§¦©Æ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²

:ílLé Bîøk áèéîe כרם אֹו חקל ּגבר יאכיל ארי ¥©¬©§−§©¥«ְְֲֲִֵַַָֹ

ׁשפר  אחרן ּבחקל וייכּול ּבעירּה ית ְְְֲֳִִֵֵַַַַַָָָויׁשּלח

יׁשּלם: ּכרמּה ּוׁשפר äLàסחקלּה àöú-ék ְְְְֵֵֵַַַַ¦«¥¥̧¥¹
Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´

:äøòaä-úà øòánä ílLé ílL äãOä-ék ©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«
äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈

:äøòaä-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà ארי ´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«ֲֵ
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קמא  אֹו ּגדיׁשין וייכּול ּכּובין ויׁשּכח נּור ְְְְִִִִֵַַַַָָתּתּפק

ס  ּדלקּתא: ית ּדאדלק יׁשּלם ׁשּלמא חקלא ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָאֹו

åì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ
ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬

:íéðLíéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ék §¨«¦¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ
ìílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå øîL ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬

:íéðL למּטר מנין אֹו ּכסף לחברּה ּגבר יּתן ארי §¨«¦ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ

על  יׁשּלם ּגּנבא יׁשּתכח אם ּגברא מּבית ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָויתּגּנבּון

ּתרין: æ-ìòaחד áø÷ðå ápbä àöné àì-íà ְֵַ¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìàä-ìà úéaä©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤

:eäòøúéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà ¥¥«¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦
ä-ìà:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìà ¤¨«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

לקדם  דביתא מרי ויתקרב ּגּנבא יׁשּתכח לא ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָָָָאם

חברּה: לּה דמסר ּבמה ידּה אֹוׁשיט לא אם ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדּינּיא

çäN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´
ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìàä ãò äæ¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

:eäòøì íéðL ílLé íéäìàòLt-øác-ìk-ìò ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«©¨§©¤¿©
-ìk-ìò äîìN-ìò äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò©¿©£ÁÁ©¤̧©©§¹̈©¨
àáé íéäìàä ãò äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ
íéðL ílLé íéäìà ïòéLøé øLà íäéðL-øác§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦

eäòøì: על חמר על ּתֹור על ּדחֹוב ּפתּגם ּכל על §¥¥«ְְֲִַַַַַַָ

הּוא  ארי יימר ּדי אבדּתא ּכל על ּכסּו על ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָאּמר

יחּיבּון  ּדי ּתרויהֹון ּדין ייעֹול ּדּינּיא לקדם ְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָָדין

לחברּה: ּתרין חד על יׁשּלם èïzé-ékסּדּינּיא ְְְְֵֵֵַַַַַַָָ¦«¦¥Á
-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²§¨

ì äîäaïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬
:äàøøBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék Ÿ¤«¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬

ì äîäa-ìëå äN-Bà-Bà øaLð-Bà úîe øîL ¤²§¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«
:äàø ïéà äaLðאֹו חמר לחברּה ּגבר יּתן ארי ¦§−̈¥¬Ÿ¤«ְְְֲֲִֵֵֵַַַ

אּתבר  אֹו ּומית למּטר ּבעירא וכל אּמר אֹו ְְְְִִִִִַָָָָתֹור

ּדחזי: לית אׁשּתבי éïéaאֹו äéäz ýåýé úòáL ְְְִִֵֵָ§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´
ç÷ìå eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬

:ílLé àìå åéìòaïéa äéäz ýåýé úòáL §¨−̈§¬Ÿ§©¥«§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´

ç÷ìå eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬
:ílLé àìå åéìòa ּתרויהֹון ּבין ּתהי דיי מֹומתא §¨−̈§¬Ÿ§©¥«ְְְֵֵֵַַָָָ

ויקּבל  חברּה לּה דמסר ּבמה ידּה אֹוׁשיט לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָאם

יׁשּלם: ולא מֹומתא מּנּה àéáðbéמרּה áðb-íàå ְְִֵֵֵַָָָָ§¦¨¬Ÿ¦¨¥−
:åéìòáì ílLé BnòîílLé Bnòî áðbé áðb-íàå ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−

:åéìòáì יׁשּלם מעּמּה יתּגנב אתּגנבא ואם ¦§¨¨«ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

áéäôøhäלמרֹוהי: ãò eäàáé óøhé óøè-íà ְִָ¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈
:ílLé àìàì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà ¬Ÿ§©¥«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ

:ílLé לא ּדתבירא סהדין ייתי יּתבר אּתברא אם §©¥«ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָ

פ âéøaLðåיׁשּלם: eäòø íòî Léà ìàLé-éëå ְֵַ§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´
:ílLé ílL Bnò-ïéà åéìòa úî-BàìàLé-éëå ¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«§¦«¦§©¬

Bnò-ïéà åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−
ílLé ílL: ויּתבר חברּה מן ּגבר יׁשאל וארי ©¥¬§©¥«ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַ

יׁשּלם: ׁשּלמא עּמּה לית מרּה מית ãé-íàאֹו ְִִֵֵֵֵַַָָָ¦
àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈

:BøëNaàeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà ¦§¨«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½
:BøëNa àa אגירא אם יׁשּלם לא עּמּה מרּה אם −̈¦§¨«ְֲִִִִֵֵֵַָָָ

ּבאגרּה: על åèäìeúaסהּוא Léà äzôé-éëå ְְֵַַ§¦«§©¤´¦À§¨²
ò áëLå äNøà-àì øLàBl äpøäîé øäî dn £¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìäNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå §¦¨«§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò áëLå יׁשּדל וארי §¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«ְֲֵֵַַ

קּימא  עּמּה ויׁשּכּוב מארסא ּדלא ּבתלּתא ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָֻּגבר

לאנּתּו: לּה æèäéáàיקּימּנּה ïàîé ïàî-íà ְְְְִִֵַַ¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨
:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúìïàî-íà §¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ¦¨¥¯

:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ
ּכסּפא  לּה למּתנּה אבּוהא יצּבי לא מצּבא ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאם

ּבתלּתא: ּכמֹוהרי æé:äiçúסיתקֹול àì äôMëî ְְְְֲִֵָֻ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
:äiçú àì äôMëî:תחי לא çéáëL-ìkחרׁשא §©¥−̈¬Ÿ§©¤«ֵָָָָָ¨Ÿ¥¬

:úîeé úBî äîäa-íòúBî äîäa-íò áëL-ìk ¦§¥−̈¬¨«¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬
úîeé: אתקטלא ּבעירא עם ּדיׁשּכּוב ּכל ¨«ְְְְְִִִִָָָָ

ס  èéýåýéìיתקטל: ézìa íøçé íéäìàì çáæ ְְִֵŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−
:Bcáì:Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìàì çáæ §©«Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

דיי  לׁשמא אּלהן יתקטל עממּיא לטעות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדדּבח

ë-ékּבלחֹודֹוהי: epöçìú àìå äðBú-àì øâå ְִִ§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«
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:íéøöî õøàa íúééä íéøâàìå äðBú-àì øâå ¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú וגּיֹורא ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦ְִָ

הויתּון  דּירין ארי לּה תעיקּון ולא תֹונּון ְְֱֲִִֵֵֵַָָָלא

דמצרים: àëàìּבארעא íBúéå äðîìà-ìk ְְְְִִַָָ¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ
:ïepòúïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk: ארמלא ּכל §©«¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«ְְַָָ

תעּנּון: לא áëékויּתם Búà äpòú äpò-íà ְְִַָָ¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´
:Bú÷òö òîLà òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−©«£¨«
òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©

:Bú÷òö òîLà אם ארי יתּה תעּני עּנאה אם ¤§©−©«£¨«ְֲִִֵֵֵַַָָָ

קבלּתּה: אקּבל קּבלא קדמי יקבל ְְְְֱֳִִִֵֵֵַַַַָָָמקבל

âëíëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìàézâøäå étà äøçå ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬

íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøça íëúà¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−
:íéîúé ּבחרּבא יתכֹון ואקטֹול רּוגזי ויתקף §Ÿ¦«ְְְְְְְְִִֵֶַָָ

פ יתמין: ּובניכֹון ארמלין נׁשיכֹון ãë-íàויהוין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָ¦
-àì Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz | óñk¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ

:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-íà ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤¦
äéäú-àì Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz | óñk¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬

:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì ּתֹוזף ּכסּפא אם −§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤ְִֵַָ

לא  ּכרׁשיא לּה תהי לא עּמ ּדי לעניא ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּבעּמי

חּבּוליא: עלֹוהי äëìaçzתׁשּוֹון ìáç-íà ְְֲִִַָ¦¨¬Ÿ©§−Ÿ
:Bì epáéLz LîMä àa-ãò Eòø úîìN©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬«
LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLz עד דחבר ּכסּותא תּסב מׁשּכֹונא אם §¦¤¬«ְְְְִִַַַַָָָ

לּה: ּתתיבּנּה ׁשמׁשא åëàåäמעל ék ְְִִִֵֵֵַָ¦´¦³
È¯˜ ‰˙ÂÒÎ ·È˙ÎBúìîN àåä dcáì Búeñë§Æ§©½̈¦¬¦§¨−

ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé äna Bøòì§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−
:éðà ïepç-ékBúìîN àåä dcáì Búeñë àåä ék ¦«©¬¨«¦¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−

ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé äna Bøòì§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−
:éðà ïepç-ék היא ּבלחֹודּה כסּותּה היא ארי ¦«©¬¨«¦ְְֲִִִֵֵַ

יקבל  ארי ויהי יׁשּכּוב ּבמה למׁשּכּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָתֹותבּה

אנא: חּננא ארי קבלּתּה ואקּבל ס קדמי ְְֱֲֲֳִֵֵֵֶַַַָָָָ

éòéáøæëàì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìà¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàú:øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìà ¨«Ÿ¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ

תלּוט: לא בעּמ ורּבא תקיל לא ְְְְִַַַָָָָָָּדּינא

çëéða øBëa øçàú àì Eòîãå EúàìîE §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−
:éì-ïzzéða øBëa øçàú àì Eòîãå EúàìîE ¦¤¦«§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−
:éì-ïzzדבנ ּבּוכרא תאחר לא ודמע ּבּכּור ¦¤¦«ְְְְְִִִֵַָָָָָ

קדמי: èëìּתפרׁש äNòz-ïkðàöì EøLE ְֳֵַָָ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®
íBia Bnà-íò äéäé íéîé úòáLéðéîMä ¦§©³¨¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−

:éì-Bðzzì äNòz-ïkðàöì EøLíéîé úòáL E ¦§¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò äéäé ּתעּבד ּכן ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«ְֵֵַ

ּביֹומא  אּמּה עם יהי יֹומין ׁשבעא לענ ְְְְְִִִִֵֵָָָָָלתֹור

קדמי: ּתפרׁשּנּה ìïeéäzתמינאה Lã÷-éLðàå ְְְֳִִִֵָָָָ§©§¥−Ÿ¤¦«§´
áìkì eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½©¤−¤

:Búà ïeëìLzøNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå ©§¦¬Ÿ«§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàú àì äôøè äãOa©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«
חיוא  מן ּתליׁש ּוב ׂשר קדמי ּתהֹון קּדיׁשין ְְְֱֳִִִִִֵֶַַָָָָואנׁשין

ס יתּה: ּתרמּון לכלּבא תיכלּון לא ààìחּיא ְְְְִֵֵַַָָָָ¬Ÿ
òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈

:ñîç ãò úéäìúLz-ìà àåL òîL àOú àì ¦«§−Ÿ¥¬¨¨«¬Ÿ¦−̈¥´©®̈§©¨³¤
:ñîç ãò úéäì òLø-íò Eãé ׁשמע תקּבל לא ¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«ְְֵַַָ

סהיד  לּה למהוי חּיבא עם יד תׁשּוי לא ְְְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָָָּדׁשקר

á-àìåׁשקר: úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ְָŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ
:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìò äðòú©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ
áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À

:úhäì íéaø éøçà úèðì סּגיאין ּבתר תהי לא ¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿְִִֵַַָָ

מּלא  תּתמנע ולא על לאבאׁשא דבעינ מה ּלפא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָ

ּדינא: ׁשלם סּגיאי ּבתר âøcäúּדינא àì ìãå ְִִִֵַַַָָָ§¾̈¬Ÿ¤§©−
:Báéøa:Báéøa øcäú àì ìãå לא מסּכינא ועל §¦«§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«ְְִֵַָָ

ס  ּבדינּה: ãBàתרחם Eáéà øBL òbôú ék ְְִֵֵַ¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬
:Bì epáéLz áLä äòz BøîçøBL òbôú ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦´¦§©º¯

:Bì epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà תפּגע ארי «Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«ְֲִֵַ

ּתתיבּנּה אתבא ּדטעי חמרּה אֹו דסנא ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָָּתֹורא

ñäúçzלּה: õáø EàðN øBîç äàøú-ék ֵ¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî zìãçå BàOî©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈

Bnò áæòz áæò Bì áæòî:ñ חמרא תחזי ארי ¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«ֱֲֲֵֵֶָָ
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לּה מלמׁשּבק ותּתמנע טֹוענּה ּתחֹות רביע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָדסנא

עּמּה: ּותפרק עלֹוהי דבלּב מה ּתׁשּבֹוק ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמׁשּבק

éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eähú àì ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¬Ÿ©¤²
ðéáà ètLî:Báéøa Eמסּכינ ּדין תצלי לא ¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«ְְִִֵֵַָָ

æ-ìàּבדינּה: ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî ְִֵ¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©
:òLø ÷écöà-àì ék âøäz÷çøz ø÷L-øácî ©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−¨¨«¦§©¤−¤¦§®̈

òLø ÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå: §¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−¨¨«
דׁשקר  נפקמּפתּגמא ודי ודזכי רחיק הוי (ÈÎc)א ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָ¿≈

חּיבא: אזּכי לא ארי תקטֹול לא ּדינא ְֱֲִִִֵֵַַָָָָָמן

çíéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåãçMä ék çwú àì ãçLå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ

:íé÷écö éøác ólñéå íéç÷t øeòé לא וׁשֹוחדא §©¥´¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«ְֲָָ

ּומקלקל  חּכימין מעּור ׁשֹוחדא ארי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָתקּבל

ּתריצין: èízòãéּפתּגמין ízàå õçìú àì øâå ְְִִִִָ§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék øbä Lôð-úà¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦
øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½

:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék תעיקּון לא וגּיֹורא ¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦ְְִִָָ

דּירין  ארי דגּיֹורא נפׁשא ית ידעּתּון ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָואּתּון

דמצרים: ּבארעא éòøæzהויתּון íéðL LLå ְְְְֲִִֵַָָ§¥¬¨¦−¦§©´
:dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úàíéðL LLå ¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«§¥¬¨¦−

:dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz וׁשית ¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«ְִ

עללּתּה: ית ותכנֹוׁש ארע ית ּתזרע ְְְְְְֲִִִַַַַָָָׁשנין

àééðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´
äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enò©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬

:Eúéæì EîøëìdzLèðe äpèîLz úòéáMäå §©§§−§¥¤«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
úéå Enò éðéáà eìëàåäãOä úiç ìëàz íø §¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk:ּתׁשמטּנּה ּוׁשביעתא ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«ְְְִִֵַַָ

ּתיכּול  ּוׁשארהֹון עּמ מס ּכני וייכלּון ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָותרטׁשּנּה

:לזית לכרמ ּתעּבד ּכן ּברא áéúLLחות ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ¥³¤
éNòî äNòz íéîéúaLz éòéáMä íBiáe E ¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ

Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−
:øbäåéNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E §©¥«¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−

Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−
:øbäå ׁשביעאה ּוביֹומא עֹובד ּתעּבד יֹומין ׁשּתא §©¥«ְְְִִִֵַָָָָָָ

ּבר  ויׁשקֹוט וחמר ּתֹור ּדינּוח ּבדיל ְְְְֲִִִַַַַָָָּתנּוח

וגּיֹורא: אמתâéíëéìà ézøîà-øLà ìëáe ְְִַָָ§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−
àì eøékæú àì íéøçà íéäìà íLå eøîMz¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ

ét-ìò òîMé:Eíëéìà ézøîà-øLà ìëáe ¦¨©−©¦«§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−
òîMé àì eøékæú àì íéøçà íéäìà íLå eøîMz¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−

ét-ìò:E וׁשּום ּתסּתּמרּון לכֹון אמרית ּדי ּובכל ©¦«ְְְְְֲִִִַָֹ

על  יׁשּתמע לא תדּכרּון לא עממּיא ְְְְְֲִִַַַַַַָָָטעות

ãéìL:äðMaּפּומכֹון: éì âçz íéìâø LìLL ְ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«¨´
:äðMa éì âçz íéìâø קדמי ּתחֹוג זמנין ּתלת §¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«ְְֳִִֵַַָ

åèíéîéּבׁשּתא: úòáL øîLz úBvnä âç-úà ְַָ¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦Á
Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàzŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−

:í÷éøìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà ¥¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
áàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvîBá-ék áé ©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−
:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé חּגא ית ¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«ַָָ

ּכמא  ּפּטירא ּתיכּול יֹומין ׁשבעא ּתּטר ְְְִִִִִֵַַַַָָָָדפּטירּיא

נפקּת בּה ארי דאביבא ירחא לזמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָדפּקידּת

ריקנּון: קדמי יתחזּון ולא æèâçåמּמצרים ְְְֲֳִִִִֵַָָָָ§©³
éNòî éøeka øéöwäâçå äãOa òøæz øLà E ©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³

éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàäE ¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−
:äãOä-ïîéNòî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¦©¨¤«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−

-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤
éNòî:äãOä-ïî Eעֹובד ּבּכּורי דחצדא וחּגא ©«£¤−¦©¨¤«ְֲִֵַַָָָָָ

דׁשּתא  ּבמּפקא דכנׁשא וחּגא ּבחקלא תזרע ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּדי

חקלא: מן עֹובדי ית ּבמכנׁשæéìLíéîòt L ְְְְִִַָָָָָ¨¬§¨¦−
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨®̈¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
:ýåýé | ïãàä ּכל יתחזּון ּבׁשּתא זמנין ּתלת ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«ְְְְֲִִִַַָָ

יי: עלמא רּבֹון קדם ּדכּורçé-ìò çaæú-àì ְְְֳִָָָָָ«Ÿ¦§©¬©
:ø÷a-ãò ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç̈¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−

:ø÷a-ãò ולא ּפסחי ּדם חמיע על תּכֹוס לא ©«Ÿ¤ְְֲִִִִַַַָָ

עד  חּגא נכסת ּתרּבי מדּבחא מן ּבר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָיביתּון

èéúéaצפרא: àéáz Eúîãà éøeka úéLàø ְַָ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−
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éäìà ýåýé:Bnà áìça éãb ìMáú-àì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

Bnà áìça éãb ìMáú-àì:ôארע ּבּכּורי ריׁש «Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«ְִֵֵַָ

ּבׁשר  תיכלּון לא  אלה דיי מקּדׁשא לבית  ְְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָָָּתיתי

ֲַָּבחלב:

éùéùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøcaäpä ©¨®¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦¦¥̧

éðôì Càìî çìL éëðàì EEàéáäìå Cøca EøîL ¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤§©«£¦´£½
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà מלאכא ׁשלח אנא הא ¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦ְֲַַָָָָָ

לאתרא  ּולאעלּות ּבארחא למּטר ְְְְְְְֳֳִַָָָָָָָָקדמ

àë-ìàּדאתקנית: Bì÷a òîLe åéðtî øîMä ְִִֵַ¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé àì ék Ba ønz©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«
àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ

Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé: מן אסּתּמר ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«ְִִַַ

לא  ארי לקבלּה תסרב לא למימרּה וקּבל ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֵַָָָָקדמֹוהי

מימרּה: בׁשמי ארי לחֹוביכֹון áë-íàיׁשּבֹוק ék ְְְְֲִִִֵֵֵֵ¦´¦
øaãà øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL̈³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®

éáéà-úà ézáéàåéøøö-úà ézøöå E:E-íà ék §¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦´¦
øaãà øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL̈³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®

éáéà-úà ézáéàåéøøö-úà ézøöå E:E אם ארי §¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«ֲִֵ

ואסני  ּדאמּליל ּכל ותעּבד למימרּה תקּבל ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹקּבלא

:ל לדמעיקין ואעיק סנא âëéëàìîית Cìé-ék ְְְְִִִִָָָָָ¦«¥¥´©§¨¦»
éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ

éñeáéäå éeçä éðòðkäå:åézãçëäåCìé-ék §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«¦«¥¥´
éðôì éëàìîéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E ©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ

:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäåיה ארי §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«ְֲֵַ

ּופרּזאי  וחּתאי אמֹוראי לות ויעלּנ קדמ ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָמלאכי

ואׁשצּנּון: ויבּוסאי חּואי ãë-àìּוכנענאי ְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ«Ÿ
äNòú àìå íãáòú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîíãáòú àìå íäéäìàì äåçzLú-àì ©¥«Ÿ¥¤««Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½
øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú àìå§¬Ÿ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬

íäéúávî øaLz: ולא לטעותהֹון תסּגּוד לא §©¥−©¥«Ÿ¥¤«ְְְְֲִַָָָ

פּגרא  ארי ּכעֹובדיהֹון תעּבד ולא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָתפלחּנּון

קמתהֹון: תתּבר ותּברא äëúàּתפּגרּנּון ízãáòå ְְְְְִַַַַָָָָ©«£©§¤À¥µ
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìà ýåýéE §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®

:Eaøwî äìçî éúøñäåýåýé úà ízãáòå ©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìàéúøñäå E ¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬

:Eaøwî äìçîויבר אלהכֹון יי קדם ותפלחּון ©«£−̈¦¦§¤«ְְְְֱֲֳִִֵָָָָ

ּביׁשין  מרעין ואעּדי מׁשּתי וית מיכל ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָית

:מּבינñ ִֵָ

éòéáùåëEöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EäìkLî äéäú àì ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬

ñî-úà Eöøàa äø÷òåéîé øt:àlîà E תהי לא ©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬¨¤−£©¥«ְֵָ

אׁשלים: יֹומי מנין ית ּבארע ועקרא ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָמתּכלא

æëéðôì çlLà éúîéà-úà-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨
-úà ézúðå íäa àáz øLà íòäéáéà-ìkE ¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²

éìà:óøò Eéðôì çlLà éúîéà-úà-úà éúnäå E ¥¤−«Ÿ¤¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLà íòä-ìkE ¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²

éìà:óøò Eואּתפר קדמ אׁשּלח אימתי ("‡ית ¥¤−«Ÿ¤ְְְֲֳִֵֶַַַָָָ

L‚L‡Â( ּבהֹון לאגחא אתי ּדאּת עּמא ּכל ית ∆¡«≈ְְְֲֵַַַָָָָָָ

קדל: מחזרי קדמ דבב ּבעלי ּכל ית ְְְְְְֲֳֵֵֶַַַָָָָָָָואמסר

çëéðôì äòøvä-úà ézçìLå-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà éeçä:EézçìLå ©«¦¦¯¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«§¨©«§¦¬

éðôì äòøvä-úàéðòðkä-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²
éðôlî ézçä-úàå:Eקדמ ערעיתא ית ואׁשלח §¤©«¦¦−¦§¨¤«ְְֲֳִֶַָָָָָ

:קדמ מן חּתאי וית ּכנענאי ית חּואי ית ְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּותתר

èëéðtî epLøâà àìäéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³
éìò äaøå äîîL õøàä:äãOä úiç Eàì ¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«¯Ÿ

éðtî epLøâàõøàä äéäz-ït úçà äðLa E £¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E מן אתרכּנּון לא §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«ֱִִֵָָ

צדיא  ארעא תהי ּדילמא חדא ּבׁשּתא ְְְְְֲֳִֵַַַָָָָָָָקדמ

ּברא: חות  על ìepLøâàותסּגי èòî èòî ְְֲִֵֵַָָָ§©¬§©²£¨«§¤−
éðtîõøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãò E:èòî ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤§©¬

éðtî epLøâà èòîzìçðå äøôz øLà ãò E §©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈
:õøàä-úà עד קדמ מן אתרכּנּון זעיר זעיר ¤¨¨«¤ְְֱֳִִֵֵֵַָָָ

ארעא: ית ותחסן àìEìáb-úàּדתסּגי ézLå ְְְְִִֵֵַַָָ§©¦´¤§ª«§À
ìt íé-ãòå óeñ-íiîøäpä-ãò øaãnîe íézL ¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈©©¨¨®
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BîzLøâå õøàä éáLé úà íëãéa ïzà | ék¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈
éðtî:Eíé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLå ¦¨¤«§©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´
ìtúà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãò øaãnîe íézL §¦§¦½¦¦§−̈©©¨®̈¦´¤¥´§¤§¤À¥µ

éðtî BîzLøâå õøàä éáLéE:ּתחּומ ית ואׁשּוי «§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«ְֱֵֶַָָ

עד  ּומּמדּברא דפלׁשּתאי יּמא ועד דסּוף ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָמּיּמא

ארעא  יתבי ית ּבידיכֹון אמסר ארי ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּפרת

:קדמ מן áìíäìּותתרכּנּון úøëú-àì ְֳִִֵָָָ«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåíäéäìàìå íäì úøëú-àì §¥«Ÿ¥¤−§¦««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−

úéøa::קים ּולטעותהֹון להֹון תגזר âìàìלא §¦«ְְְְְֲִַַָָָ³Ÿ
ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ

:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéäìà-úàeáLé àì ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«³Ÿ¥«§Æ
-úà ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤

:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéäìàּבארע יתבּון לא ¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«ְְְֵַָָ

טעותהֹון  ית תפלח ארי קדמי ית יחּיבּון ְְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָָָָָּדילמא

לתקלא: ל יהֹון àäìòפארי øîà äLî-ìàå ְְְֲֵַָָ§¤¤̧¨©¹£¥´
íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½§¦§¦−

:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fîäLî-ìàå ¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ§¤¤̧
àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà̈©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½
÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå: §¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

נדב  ואהרן אּת יי לקדם סק אמר ְְְְֲֲֳִֶַַַַָָָָֹֹּולמׁשה

מרחיק: ותסּגדּון יׂשראל מּסבי וׁשבעין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָואביהּוא

áeLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®
:Bnò eìòé àì íòäåýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå §¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½

:Bnò eìòé àì íòäå eLbé àì íäå מׁשה ויתקרב §¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«ְְְִֵֶֹ

לא  ועּמא יתקרבּון לא ואּנּון יי לקדם ְְְְְְֳִִִִִַָָָָָָבלחֹודֹוהי

עּמּה: âúàיּסקּון íòì øtñéå äLî àáiå ְִִֵ©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ
-ìk ïòiå íéètLnä-ìk úàå ýåýé éøác-ìk̈¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©¨
øac-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ íòä̈¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤¦¤¬

:äNòð ýåýéúà íòì øtñéå äLî àáiå §Ÿ̈−©«£¤«©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ
íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk úàå ýåýé éøác-ìk̈¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈
ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−

äNòð: ּכל ית לעּמא ואׁשּתעי מׁשה ואתא ©«£¤«ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

קלא  עּמא ּכל ואתיב ּדינּיא ּכל וית דיי ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָּפתּגמיא

נעּבד: יי מּליל ּדי ּפתּגמּיא ּכל ואמרּו ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָחד

ãíkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´
äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ

ì äávî:ìàøNé éèáL øNò íéðLäLî ázëiå ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤À
úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©

ì äávî äøNò íézLe øääéèáL øNò íéðL ¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
ìàøNé: ואקּדם דיי ּפתּגמּיא ּכל ית מׁשה ּוכתב ¦§¨¥«ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ

ותרּתא  טּורא ּבׁשּפֹולי מדּבחא ּובנא ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָּבצפרא

דיׂשראל: ׁשבטּיא עסר לתרי קמן äçìLiåעׂשרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ©¦§©À
íéçáæ eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯

:íéøt ýåýéì íéîìLéða éøòð-úà çìLiå §¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´
ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íéøt עלון ואּסיקּו יׂשראל ּבני ּבּוכרי ית ּוׁשלח ¨¦«ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ּתֹורין: יי קדם קּודׁשין נכסת åçwiåוקריבּו ְְְְֳִִִִַָָָ©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:çaænä-ìòúðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå ©©¦§¥«©©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ
çaænä-ìò ÷øæ ícä éöçå: ּפלּגּות מׁשה ּונסיב ©«£¦´©½̈¨©−©©¦§¥«©ְְִֶַֹ

על  זרק ּדמא ּופלּגּות ּבמזרקּיא וׁשּוי ְְְְְְְְִִַַַַַָָָּדמא

æíòäמדּבחא: éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå ְְַָ©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«
ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨®̈©´Ÿ§½²Ÿ

:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà ספרא ּונסיב £¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«ְְִִָ

יי  מּליל ּדי ּכל ואמרּו עּמא קדם ּוקרא ְְְֲֳִִִַַַָָָָָָָֹדקימא

ּונקּבל: ç÷øæiåנעּבד ícä-úà äLî çwiå ְְֵֵַַ©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ
Là úéøaä-íã äpä øîàiå íòä-ìòúøk ø ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³
:älàä íéøácä-ìk ìò íënò ýåýéçwiå §Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©¦©³

-íã äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³©
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

älàä: מדּבחא על ּוזרק ּדמא ית מׁשה ּונסיב ¨¥«¤ְְְְְִֶַַַָָָֹ

יי  ּדגזר קימא ּדם דין הא ואמר עּמא על ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָלכּפרא

האּלין: ּפתּגמּיא ּכל על èäLîעּמכֹון ìòiå ְְִִִֵַַָָָָ©©¬©¤−
:ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«
éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬

ìàøNé: ואביהּוא נדב ואהרן מׁשה ּוסליק ¦§¨¥«ְְֲֲִֵֶַַָָֹֹ

יׂשראל: מּסבי ééäìàוׁשבעין úà eàøiå ְְְִִִִֵֵָָ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´
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øétqä úðáì äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½
:øäèì íéîMä íöòëeìàøNé éäìà úà eàøiå §¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®

íöòëe øétqä úðáì äNòîk åéìâø úçúå§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½§¤¬¤
:øäèì íéîMä דיׂשראל אלהא יקר ית וחזֹו ©¨©−¦¨«Ÿ©ְְְֱֲִֵַַָָָָ

ּוכמחזי  טבא אבן ּכעֹובד יקרּה ּכרסא ְְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָּותחֹות

לברירּו: àéàìׁשמּיא ìàøNé éða éìéöà-ìàå ְְִַָָ§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ
:ezLiå eìëàiå íéäìàä-úà eæçiå Bãé çìL̈©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«
eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ

:ezLiå eìëàiå íéäìàä-úà יׂשראל ּבני ּולרברבי ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«ְְְְְִֵֵֵַָ

חדן  והוֹו דיי יקרא ית וחזֹו נזקא הוה ְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָָָלא

ס  וׁשתן: אכלין ּכאּלּו ּדאתקּבלּו ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָּבקרּבניהֹון

áéäøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨
äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ

íúøBäì ézáúk øLà äåönäå:ýåýé øîàiå §©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹
ézáúk øLà äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦

íúøBäì: והוי לטּורא לקדמי סק למׁשה יי ואמר §«Ÿ¨«ְְְֱֲֳִֵֶֶַַַַָָָֹ

ותפקדּתא  ואֹוריתא אבנא לּוחי ית ל ואּתן ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָתּמן

לאּלֹופיהֹון: âéòLBäéåּדכתבית äLî í÷iå ְְִִֵַָ©¨´¨¤½¦«ª−©
:íéäìàä øä-ìà äLî ìòiå BúøLîí÷iå §¨«§®©©¬©¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«©¨´¨

øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìàä ּוסלק מׁשמׁשנּה ויהֹוׁשע מׁשה וקם ¨«¡Ÿ¦«ְְְְִֵֵֶַָָֹֻֻ

דיי: יקרא עלֹוהי ּדאתּגלי לטּורא ãé-ìàåמׁשה ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ§¤
áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©

:íäìà Lbé íéøáceðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå §¨¦−¦©¬£¥¤«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´

øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãò äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
:íäìà Lbé íéøác ìòá-éî íënò אמר ּולסבּיא ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«ְֲַַָָ

אהרן  והא לותכֹון ּדנתּוב עד הכא לנא ְְְְֲִִַַָָָָָָֹאֹוריכּו

יתקרב  ּדינא לּה ּדאית מן עּמכֹון ְְְְְִִִִֵֵָָוחּור

ֳִֵָלקדמיהֹון:

øéèôîåè-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤
:øää:øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå ¨¨«©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

טּורא: ית עננא וחפא לטּורא מׁשה ְְֲֲֵֶַָָָָָָֹּוסליק

èæïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−

:ïðòä CBzîéðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå ¦¬¤«¨¨«©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½
íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL ïðòä eäqëéå©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬

ïðòä CBzî éòéáMä: טּורא על דיי יקרא ּוׁשרא ©§¦¦−¦¬¤«¨¨«ְְְַַָָָָָ

למׁשה  ּוקרא יֹומין ׁשּתא עננא וחפהי ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹדסיני

עננא: מּגֹו ׁשביעאה æéãBákּביֹומא äàøîe ְְֲִִָָָָָ©§¥Æ§´
éða éðéòì øää Làøa úìëà Làk ýåýé§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®§¥¥−§¥¬

:ìàøNéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¦§¨¥«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ
:ìàøNé éða éðéòì øää ּכאּׁשא דיי יקרא וחיזּו ¨¨®§¥¥−§¥¬¦§¨¥«ְְְְֵֶַָָָָ

יׂשראל: ּבני לעיני טּורא ּבריׁש çéàáiåאכלא ְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָ©¨¬Ÿ
äLî éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³¤Æ

:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäaäLî àáiå ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨©¨¬Ÿ¤²
øäa äLî éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈

:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà עננא ּבגֹו מׁשה ועל ©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨ְְֲֶַָָֹ

יממין  ארּבעין ּבטּורא מׁשה והוא לטּורא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּוסלק

לילון: ôוארּבעין ô ô ְְְִֵַָָ

.ïîéñ é"ððç .ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

íéèôùî úùøôì äøèôäãì ÷øô äéîøéá

ãìçírä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ
:øBøc íäì àø÷ì íéìLeøéa øLàèìäiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL £¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈

:Léà eäéçà éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôçéúéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiå ¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬¨¦−¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À
ì:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çlLàéeáeLiå §Â©©Â¦´¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà:úBçôL ©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«
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áé:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåâéúéøá ézøk éëðà ìàøNé éäìà ýåýé øîà-äk ©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ
:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úàãéeçlLz íéðL òáL õwî ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿

eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³
:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáàåèøBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eNrzå íBiä ízà eáLzå £«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À©©«£³¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì LéàæèeáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå ¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À
ðì íéLôç ízçlL-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léàíëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½

ìå íéãárì:úBçôLæéLéàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì ©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
äåræì íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëìçééøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå §−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´
ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà úéøaä:åéøúa ïéa eøáriå íéðLèééøNå äãeäé éøN ©§¦½£¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©«©©§−¥¬§¨¨«¨¥̧§¹̈§¨¥´

:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøéëíäéáéà ãéa íúBà ézúðå §«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½
:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáeàëeäi÷ãö-úàå §©−§©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤¦§¦¨̧

íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−
:íëéìrîáëäôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî éððä ¥«£¥¤«¦«§¦̧§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàå LàáâIäëäìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé øîà äk ¨¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨
:ézîN-àì õøàå íéîL úBwçåëòøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«§¦«©¤´©©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå ÷çNé íäøáà©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦«©§¦«

íéì÷ù úùøôì äøèôäáé-àé ÷øô á íéëìîá

àéæéCìnä ïéáe ýåýéì írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤
:írä ïéáeçéúàå áèéä eøaL åéîìö-úàå åéúçaæî-úà eäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë eàáiå ¥¬¨¨«©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¤¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À

:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkä íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäk ïzîèéúBànä éøN-úà çwiå ©¨ÆŸ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«©¦©´¤¨¥´©Â¥Â
ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå íéöøä-úàå éøkä-úàå§¤©¨¦¸§¤¨«¨¦¹§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©

:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä úéa íéöøäëeäéìúr-úàå äè÷L øéräå õøàä-ír-ìk çîNiå ¨«¨¦−¥´©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨§¤£©§¨²
:Cìnä úéa áøçá eúéîäáéà:Bëìîa LàBäé íéðL òáL-ïaáLàBäé Cìî àeäéì òáL-úðLa ¥¦¬©¤−¤¥¬©¤«¤¤¤¬©¨¦−§¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ¨©´§½̈

:òáL øàaî äéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî äðL íéraøàåâýåýé éðéra øLiä LàBäé Nriå §©§¨¦´¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§−̈¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−
:ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìkã:úBîaa íéøh÷îe íéçaæî írä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷ø ¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈©Ÿ¥«©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²§©§¦¬§©§¦−©¨«

äóñk Léà øáBò óñk ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½¦¾¤¬¤
:ýåýé úéa àéáäì Léà-áì ìr äìré øLà óñk-ìk Bkør úBLôðåLéà íéðäkä íäì eç÷é ©§−¤§®¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½¦−
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:÷ãa íL àöné-øLà ìëì úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå Bøkî úàîær úðLa éäéåìLå íéøNL ¥¥´©¨®§¥À§©§Æ¤¤´¤©©½¦§²Ÿ£¤¦¨¥¬−̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ
:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì LàBäé Cìnì äðLçïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå ¨−̈©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ

úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî íäìà øîàiå íéðäkìå§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´
:eäðzz úéaä ÷ãáì-ék íëéøkîè÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä eúàiå ©¨¥¤½¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−

:úéaä ÷ãa-úàéïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå ¤¤¬¤©¨«¦©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À
:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úà óqä éøîL íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáaàééäéå §¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ

àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiå ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék íúBàøk¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬
:ýåýé-úéááéeäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä óñkä-úà eðúðå ¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õrä éLøçìâéáöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä éáöçìe íéøãbìå §¨«¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½
:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçìãéúBtñ ýåýé úéa äNré àì Cà §©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À¦¬

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñkåèéNòì-ék ¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzé äëàìnäæèóñkä-úà eðzé øLà íéLðàä-úà eáMçé àìå ©§¨−̈¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ

:íéNò íä äðîàá ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìræéúéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´
é íéðäkì ýåýé:eéä §Ÿ̈®©«Ÿ£¦−¦«§«

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
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