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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
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כיצד נראית התפילה שלנו? גם מי שמתכונן היטבל 
ומתפלל  צדקה  ובנתינת  במקווה  בטבילה  תפילה 
המחשבות  שם".  "נמצא  באמת  לא   – בכוונה 
לא  זו  אך  אותנו.  וסוחפות  משתלטות  הארציות 
סיבה להרים ידיים ולנפילת רוח. חודש כסלו מלמד 
 • לאור  החושך  את  להפוך  הכוח  שבידינו  אותנו 

התוועדות עם הרבי

לעבודה  נמשך  עשיו  אימו  בבטן  שכבר  ייתכן  איך 
נולד  ורבקה  שליצחק  להיות  יכול  האם  זרה? 
מלמד  עשיו  של  סיפורו  ומלידה?  מבטן  רשע  ילד 
לנטיות  האופי,  לכשלי  להתייחס  נכון  כיצד  אותנו 
השליליות ולתכונות הרעות שטבועים בנו • שיעור 

בלקוטי שיחות

כל הורה לילד מתבגר מכיר את זה: הילד לא תמיד 
וכמה  אותו,  לראות  רוצים  שהיינו  במצב  נמצא 
שנשתדל לייצר מולו אוירה של שיח פתוח, נראה כי 
הכל נועד לכשלון. איך נשפיע על ילדינו המתבגרים? 
כיצד נוכל להתוות להם דרך, או להעמיד אותם על 
טעויותיהם בלי לייצר אנטגוניזם? • מכתב מבואר

מתי זה בסדר לפרסם על מי שעשה מצווה או מעשה 
טוב ומתי לא, מה אם הפרסום עלול להזיק לעניין 
עצמו, וכיצד ראה הרבי את התרבות האמריקאית 

לפרסם כל דבר  • ניצוצי רבי

שולחן  על   – השבת  נרות  את  להניח  צריך  איפה 
הסעודה או דווקא לידו? • הלכה עם טעם

באיזה ספר תורה קראו ב"הקהל"?  • פרק שלישי 
"שנת  למושג  המקורות  בבירור  המאמרים  בסדרת 

הקהל"

ולהקליט  לרשום  לתעד,  היוזמה  נולדה  ולמה  איך 
את ניגוני חב"ד, את מי מינה הרבי הקודם כאחראי 
 • בתווים   הניגונים  את  רשם  ומי  לפרויקט, 

היסטוריה חסידית
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ֵעיָניו  ַוִתְּכֶהיָן  ִיְצָחק  ָזֵקן  ִכּי  "ַוְיִהי 
ֵמְרֹאת", מספרת לנו התורה בפרשה.

כמה  מביא  המקום  על  רש"י 
ועל  יצחק,  של  לעיוורון  הסברים 
ההסבר השלישי הרבי עומד באופן 
את  יעקב  שייטול  "כדי  מיוחד: 

הברכות".

הרבי לומד מכאן דבר גדול. הלא 
לגלות  היה  יכול  הוא  ברוך  הקדוש 
צדיק,  בדיוק  איננו  שעשיו  ליצחק 
ובמיוחד שיצחק בעצמו כבר הבחין 
לכך  לב  שם  הוא  העבים:  ברמזים 
וידע  בפיו",  ש"אין שם שמים שגור 
גם שנשותיו מקטירות לעבודה זרה. 
כך יצחק בעצמו היה בוחר להעניק 
זאת,  ובכל  ליעקב.  הברכות  את 
לעוור  הוא  ברוך  הקדוש  העדיף 
שלא  העיקר   – מיוחד  בנס  אותו 

לומר לשון הרע, על עשיו!

לשיחה  מתחברת  הזו  הנקודה 
של  ליבו  שהיא  השבוע,  שהבאנו 
אותנו  הרבי מלמד  בשיחה  הגיליון. 
משהו עמוק מאד על עשיו, ועלינו. 
אימו  שבבטן  עשיו  שאפילו  כך  על 
כבר נמשך לעבודה זרה – היה יכול 
לבחור להיות "כובש את יצרו" ובכך 
עם  ביותר  עמוק  לחיבור  להגיע 

הקדוש ברוך הוא.

נבקש שוב מכם הקוראים לשלוח 
והערותיכם,  תגובותיכם  את  אלינו 

שיתקבלו בתשומת לב ובברכה.



 - ומצבו  במעמדו  מתבונן  יהודי  כאשר 
הרי  הכללי,  לגלות  שנוסף  רואה  הוא  הרי 

הוא שקוע בגלות הפנימי.

בחזקת  הוא  מישראל  ואחד  אחד  כל 
מצוות  ומקיים  שלומד  ובוודאי  כשרות, 
התפילה  כוונות  התפילה,  בעבודת  ועוסק 
כו',  המילות  פירוש  הפחות  ולכל  וכו', 
וקודם התפילה טובל במקווה, ובימי החול 

נותן לצדקה.

אבל אף-על-פי-כן, למרות שיודע שישנו 
התפילה  שבעת  בשולחן-ערוך  פסק-דין 
המקדש  וכנגד  ירושלים  כנגד  גם  "יכוון 
בנוגע  הנה  הקדשים" –  בית קדשי  וכנגד 
יכול  אינו  להתפלל  נעמד  כאשר  לפועל, 
שבגלות,  ממקומו  לצאת  בעצמו  לפעול 
ועל- שבברוקלין,  הייטס  קראון  בשכונת 

בעת  ולהימצא  שכונות,  בשאר  זה  דרך 
ועד  הקדשים"!  קדשי  ב"בית  התפילה 
אודות  מהרהר  הוא  הרי  התפילה  שבעת 
או  זה  ברחוב  הנמצא  בביתו,  המתרחש 
ברחוב אחר בשכונת קראון הייטס, וחושב 
שבביתו,  מהתקרה  מים  נזילת  אודות 

וכיוצא בזה!...

הירידה  בגודל  מתבונן  כאשר  כן,  ואם 
בגלות הפרטי, יכול הוא ליפול ברוחו.

מחודש  הכללית  ההוראה  באה  זה  ועל 
כסלו:

במוחו  שיתבונן  עד  לחכות  מה  לו  אין 

ישלוט  שהמוח  ועד  לעיל,  האמור  אודות 
ברגש  גם  אצלו  יבוא  זה  ועניין  הלב,  על 
שבלב, היינו, שירגיש שנמצא בבית קדשי 
זמן.  משך  הדורש  דבר  זהו  כי  הקדשים, 
אלא עליו לדעת שגם בעת הימצאו בחושך 
חודש  מכללות  כוח  נתינת  לו  יש  הגלות 
ועד  הגלות  חושך  כללות  כסלו להפוך את 

שיהיה יתרון האור ]מן החושך[.

חודש  של  הפנימית  הנקודה  שזוהי 
גודל  למרות[   -[ על  הבט  שמבלי  כסלו. 
כללות העניין של  אז  נפעל  הגלות,  ירידת 
"חנוכת חשמונאי", ובאופן ש"הנרות הללו 
נצחיות  של  עניין   -[ לעולם"  בטלין  אינן 
גילוי  של  העניין  כללות  גם  וזהו  ותוקף[. 

תורת החסידות בזמן הגלות דווקא.

וזוהי ההוראה לכל אחד ואחד מישראל. 
אלא  הגלות,  מחשכת  להתפעל  מה  שאין 
של  ומכופל  כפול  בחושך  היותו  בעת  גם 
זמן הגלות, הרי הוא עובד עבודתו כדבעי 
חוצה,  המעיינות  בהפצת  שצריך[  כפי   -[
ומאיר את העולם כולו באור של "נר מצווה 

ותורה אור".

חנוכה,  ימי  הוראת  פי  על  היא  ועבודתו 
באופן ש"מוסיף והולך ואור". היינו, שאינו 
בלילה  אלא  אחד,  נר  בהדלקת  מסתפק 
בלילה  לילה  ומדי  נוסף,  נר  מדליק  השני 
העניין  בכללות  יותר  עוד  מוסיף  הוא  הרי 

ד"נר מצווה ותורה אור".

באמצע התפילה הוא 
מהרהר על הנזילה בביתו 

בשכונת קראון הייטס...
)שבת פרשת חיי שרה תשמ"ב(

התוועדות עם הרבי
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 צדיק 
ושמו עשיו
איך ייתכן שכבר בבטן 
אימו עשיו נמשך 
לעבודה זרה? האם 
יכול להיות שליצחק 
ורבקה נולד ילד רשע 
מבטן ומלידה? סיפורו 
של עשיו מלמד אותנו 
כיצד נכון להתייחס 
לכשלי האופי, לנטיות 
השליליות ולתכונות 
הרעות שטבועים בנו.  
השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות חלק כ, שיחה שניה 
לפרשת תולדות.

עובר מתרוצץ
היהודיים 	  הנישואים  על  קראנו  הקודמת  הפרשה  בסוף 

מתחילה  שלנו  הפרשה  ורבקה.  יצחק  נישואי  הראשונים, 
לספר על הדור הבא. לאחר שנים ארוכות של ציפייה לילדים, 
רבקה סוף סוף מתבשרת בבשורות טובות, ואז מספרת לנו 

התורה כך1:

ִלְדֹרׁש  ֶלְך  ַוּתֵ ָאֹנִכי  ה  ּזֶ ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ִאם  אֶמר  ַוּתֹ ּה  ִקְרּבָ ּבְ ִנים  ַהּבָ ְתֹרְצצּו  ַוּיִ
ֶאת ה'.

ּוְלֹאם  ֵרדּו  ִיּפָ ַעִיְך  ִמּמֵ ים  ְלֻאּמִ ֵני  ּוְשׁ ִבְטֵנְך  ּבְ גֹוִים  ֵני  ְשׁ ָלּה:  ה'  אֶמר  ַוּיֹ
ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר.

מה ההתרוצצות הזו? מדוע היא גורמת לרבקה לחוסר אונים? 
-  הפרשנות של  מה'?  אותה התשובה שקיבלה  מרגיעה  ואיך 

חז"ל2 מוכרת לכולנו:

ַיֲעֹקב  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ַעל  ֶשָׁהְיָתה עֹוֶמֶדת  ְּבָשָׁעה 
ְמַפְרֵּכס ָלֵצאת . . ּוְבָשָׁעה ֶשָׁהְיָתה עֹוֶבֶרת ַעל ָּבֵּתי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים 

ֵעָשׂו ָרץ ּוְמַפְרֵּכס ָלֵצאת.

ילד מחכה לה שם. כזה שנמשך  רבקה לא מבינה איזה סוג 
הצדיק  פגניים?  לפולחנים  שמשתוקק  כזה  או  התורה,  לעולם 
של אותה תקופה, שם בן נוח, מרגיע אותה בכך שבבטנה ישנם 

תאומים, שני עוברים בעלי תכונות הפוכות.

שתי  על  פוסח  שלה  שהתינוק  מזה  מוטרדת  הייתה  רבקה 
של  בלשונו  יותר,  בסיסית  שאלה  מטרידה  ואותנו  הסעיפים, 

הרבי:

לכאורה הדבר תמוה ביותר:
האבות "הן הן המרכבה"א לרצון העליון. וכביאור רבינו 
העליון  לרצון  רק  מרכבה  נעשו  "לא  בתניאב...  הזקן 
מאליו[  מובן   -[ פשיטא  כן,  ואם  ימיהם".  כל  לבדו 
איך  כן,  ואם  הקדושהג...  בתכלית  נולדו  שתולדותיהם 

יתכן שבנו של יצחק ימשך בטבע שלו לעבודה זרה?!
מה שעשו גדל אחר כך להיות רשע – אין זה קושיא, 
שהרי "קלקל במעשיו". כל אדם הוא בעל בחירה לנהוג 
כרצונו, ועשו בחר )מפני הסביבה, "הכנעני אשר אנכי 
יושב בקרבו", עסקו עם נמרודד וכו'( לקלקל במעשיו. 

1.  בראשית כה, כב-כג.
2.  ב"ר סג, ו.

א.  ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ו.
ב.  פכ"ג.

ג.  ראה גם לקוטי שיחות חט"ו ע' 194 ובהנסמן בהערה 35 שם.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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– המעשים ש)על  "מעשיו"  אלו  היו  אבל 
ידם( הוא )בבחירתו( קלקל. הדבר לא בא 

מיצחק, חס ושלוםה.
..אך כאן נאמר שעוד בטרם נולד – דהיינו, 
ו( ל)יצחק  מחיבורו  שנפרד  קודם  עוד 

רבקה – כבר נמשך לעבודה זרה!

תקופה  היא  היריון  שתקופת  יודעים  אנחנו 
רגישה בה האימא נוקטת משנה זהירות. נזהרים 
יותר  מלאמץ  שונים,  מאכלים  מלאכול  יותר 
זה  לזיהומים. כל  מדי את השרירים או להיחשף 
מבחינה  גם  ייפגע.  לא  העובר  ושלום  שחס  כדי 
במשך  יותר  לנוח  ממליצים  דבר  יודעי  מנטלית, 
מחשבות  לחשוב  ולא  להתעצבן  לא  ההיריון, 
להשפיע  יכול  האימא  של  הרוח  מצב  שליליות. 

על מזגו של התינוק.

שמירה  על  מדובר  כאשר  מתעצמים  הדברים 
רוחנית וקדושה. ההתנהגות של האימא משפיעה 
על מצבו הרוחני של העובר, ולכן האימא תקפיד 
יותר על אכילת מאכלים בכשרות מהודרת יותר, 
מוזיקה חסידית.  ותשמע  תראה מראות טהורים 
בספרים  שמקורה  ואמיתית,  נכונה  זו  גישה 
הקדושה  ומידת  הרוחנית  התנהגותם  הקדושים: 
של שני ההורים משפיעות על מצבו הרוחני של 

הילד שעומד להיוולד.

הזה  שהכלל  נראה  עשיו  של  בסיפורו  והנה, 
לא עובד. יצחק ורבקה שניהם צדיקים וקדושים 
שאר  בתוך  יצחק,  את  מכנים  חז"ל  וטהורים. 
האבות, בכינוי הנשגב "מרכבה". זה בא לבטא עד 
כמה הייתה מושלמת הדבקות שלו בקדוש ברוך 
הוא, עד כדי כך שהוא היה כמו כלי רכב שעומד 
כפי  צדיקה,  הייתה  היא  גם  רבקה  הנהג.  לרשות 
כעת,  חז"ל.  לנו  ומספרים  התורה  לנו  שמספרת 
אם התכונות של העובר נקבעות לפי ההתנהגות 
של ההורים שלו, איך זוג כזה מקבל עובר שכבר 
בבטן אימו נמשך להקטיר קטורת לעבודה זרה?!

ורע  עול  פורק  נער  להיות  גדל  שעשיו  זה  על 
החופש  ניתן  אדם  לכל  שואלים.  איננו  מעללים, 
החיים  נסיבות  מעשיו.  ואת  דרכו  את  לבחור 
אנשי  הוא התרועע עם  עליו.  של עשיו השפיעו 

עד  נמרוד  עם  התעסק  הוא  הרשעים,  הסביבה 
שלבסוף הרג אותו )כפי שמספרים לנו חז"ל(, וכך 
יצא ממנו מה שיצא. זו אינה אשמתם של יצחק 
ורבקה, זו בחירה שלו. אבל איך יכול להיות שעוד 
לפני שהוא יצא לאוויר העולם, כבר יש לו תשוקה 

לא מוסברת לבלות את ימיו בחטא?!

אחרת,  שאלה  ונשאל  עשיו  את  לרגע  נעזוב 
תוהה  עצמו  את  למצוא  יכול  מאיתנו  אחד  שכל 

אותה על חייו.

התפוח רחוק מהעץ
נתחיל ונקרא את הדברים בלשונו של הרבי: 

לבנים",  סימן  אבות  "מעשה  בענין  ידועו 
ש"מעשה אבות" הוא הנתינת כח לעבודת 
שכל  מובן,  ומזה  ישראל.  בני  )ה"בנים"( 
ה"בנים",  אצל  הקיימים  ה'  עבודת  אופני 
ישנם גם )באופן של "סימן", על כל פנים( 

ב"מעשה אבות".
הרמב"ם בשמונה פרקיםז מבאר בארוכה 
"החסיד   – העבודה  אופני  שני  את 
רק  מתאווה  )שמלכתחילה  המעולה" 
לטוב(, ו"הכובש את יצרו" )"והוא מתאווה 
אל הפעולות הרעות . . ויכבוש את יצרו"(.
הן  הן  ודרושה הסברה: מאחר ש"האבות 
ב"מעשה  נמצא  היכן   – כנ"ל  המרכבה", 
אבות" ה"סימן לבנים" לעבודה ד"הכובש 

את יצרו"ח?

שמצליחים  אנשים  מכיר  מאיתנו  אחד  כל 
תלמידי  יהודים  ממנו.  יותר  לפחות  ה',  בעבודת 
פנוי,  זמן  בכל  בתורה  שהוגים  אמיתיים  חכמים 
יהודים שמוסרים את נפשם בשביל אהבת ישראל 
לומדים  מוקדם,  קמים  בוקר  שמדי  כאלה  או 
ובסיפורים  גדולה.  בכוונה  ומתפללים  חסידות 
על  מופלאים,  צדיקים  על  שומעים  אנחנו  שם   –
יהודים נטולי יצר הרע, בעלי אופי מרומם ונעלה 
וספר התהלים  והמצוות שואבות אותן  שהתורה 

מושך אותם יותר מכל הנאה אחרת.

אבל באותה מידה, כל אחד, בין אם הוא מתקרב 
לא  ממש  שהוא  יודע  מלידה,  או  חדש  ליהדות 
וצדדים  שלו  מסויימים  ורצונות  תשוקות  כזה. 
שכתוב  מה  לפי  מיושרים  לא  שלו  באישיות 
בשולחן ערוך. לכל אחד יש את השק שלו: אחד 
שבין  מצוות  עם  מסתדר  ולא  מאוד  וקפדן  רגזן 

ד.  רש"י פרשתנו כז, טו )מב"ר עה"פ. פדר"א פכ"ד. תיב"ע פרשתנו כה, 
כז. ועוד(.

ה.  כדיוק לשון חז"ל פסחים נו, א. ועוד. ראה לקוטי תורה ואתחנן ה, א. 
שיר השירים ט, ד. ובכ"מ.
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מסתדר  ולא  דעת  וקל  עצלן  אחר  לחברו,  אדם 
עם הדרישות התובעניות של סדר היום היהודי, 
ושלישי אוהב את החיים ולא יכול לסבול שחצי 
או  כשר  לא  אסור,  זה  להציע  לעולם  שיש  ממה 
הוא  ברוך  שהקדוש  נראה  לפעמים  ראוי.  לא 
שתל בכל אחד איזה 'באג' באופי שלא יסתדר עם 

דרישות התורה.

שני  אלו  הרמב"ם,  של  במונחים  נשתמש  אם 
"החסיד  יש את  סוגים של אנשים שונים לגמרי. 
המעולה", שבאופן טבעי נמשך אל הטוב; ויש את 
שיש  זה  המתמודד,  הטיפוס  יצרו",  את  "הכובש 
נאלץ  והוא  רעים  לדברים  ומשיכה  הרע  יצר  לו 
הזמן.  כל  האלה  האינסטינקטים  עם  להתמודד 
של  לקטגוריה  שייכים  לא  לעשות,  מה  ורובנו, 

"החסיד המעולה".

שאלה:  מעוררת  הזו  המפוכחת  ההתבוננות 
על  הקדושים,  האבות  על  התורה  סיפורי  האם 
בכלל  רלבנטיים  רבינו,  ומשה  הצדיק  יוסף 
אחר,  מסוג  אנשים  אלו  הרי  כמונו?  לאנשים 
וקדושה.  טוב  אלא  בעולמם  היה  לא  שבאמת 
אנחנו לא כאלה. לנו יש כשלים באופי, אותנו ה' 
ברא עם תכונות רעות שמושכות אותנו שוב ושוב 

אל הנפילות הכואבות. איפה אנחנו ואיפה הם?

והרי האבות הקדושים הם גם המחנכים שלנו. 
הם מורי הדרך שלנו, ומעשיהם הם "סימן" עבורנו. 
לא רק במובן של תמרור או מצפן שמכוון אותנו, 
נכון. אבל  ה'  לעבוד את  וכוח  גם כהשראה  אלא 
אם הם היו "חסידים מעולים", ואנחנו "הכובשים 

את יצרם" – מה נוכל ללמוד מהם?

מבפנים או מבחוץ
התשובה הראשונית היא: גם לצדיקים הגדולים 
ביותר שנמשכים רק לה' בלבד, יש התמודדויות. 
אלא שההתמודדויות שלהם הם מסוג שונה. אלו 

לא מכשולים מבפנים, אלא מבחוץ.

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

פי  על  שאף  לתרץ,  אפשר  היה  לכאורה 
ועיכובים  מניעות  כל  היו  לא  שלאבות 
מבפנים חס ושלוםט, מכל מקום היו להם 

מהסביבה  מבחוץ,  ועיכובים  מניעות 
)כנ"ל(, אשר אותם היו צריכים "לכבוש".

ונמצא, שעבודתם התחלקה לשני סוגים: 
בקדושה  לדרגא  מדרגא  בעליה  העבודה 
מבחוץ;  המניעות  על  וההתגברות  גופא, 
שבעבודת  אלו  ו"כיבוש"  והתגברות 
לבנים"(  )"סימן  כח  נתינת  הם  האבות 

לעבודת "הכובש את יצרו".

עם  התמודדו  והצדיקים  הקדושים  האבות  גם 
עם  התמודד  אבינו  אברהם  ה'.  בעבודת  אתגרים 
כל העולם שסגד לאלילים, ויעקב אבינו התמודד 
עם הקשיים הרבים שהערים עליו לבן. וכך במשך 
כל הדורות, החיים של הרמב"ם היו מלאי טרדות 
מחפיר  מעוני  סבל  הקדוש  החיים  האור  וצרות, 
ישב  הקודם  והרבי  במרוקו,  הערבים  ומפרעות 
בכלא הסובייטי ועונה שם בגין פעילותו בהפצת 

יהדות.

וסיפורי  התורה  סיפורי  את  כשקוראים 
הצדיקים, רואים את האמת הפשוטה: אין סיפורי 
הוא  ברוך  הקדוש  התמודדויות.  נטולי  חיים 
מתכנן ומתפעל את החיים של כל אחד מאיתנו, 
יגיעת נפש  לנו אתגרים שדורשים מאתנו  ומזמן 

והשקעת כוחות.

נכון, הצדיקים מתמודדים בעיקר עם הפרעות 
עם  גם  לזה  בנוסף  מתמודדים  ואנחנו  מבחוץ, 
הנפש  מתכונות  הנובעים  סובייקטיביים  קשיים 
כשאנו  אך  לנו.  שידך  שה'  הרע  ומיצר  שלנו 
להתמודד  שהצליחו  האבות  סיפורי  את  קוראים 
יכולים  אנו  קשים,  תנאים  עם  נפש  בתעצומות 
הקשיים  עם  להתמודדות  השראה  מכך  לקבל 

שלנו בעבודת ה'.

אבל התשובה הזו לא ממש מספקת. נקרא את 
הדברים בלשונו של הרבי:

אבל לכאורה אין זה ביאור מספיק, שהרי 
"כובש  להיות  יותר  קשה  פרטים  בכמה 
את יצרו" )להתגבר על המניעות מבפנים( 

מאשר להתגבר על המניעות שמבחוץ.
נתינת כח מ"מעשה  ישנה  זה: כיצד  ולפי 

6

12)ועוד(.  76 הערה  20. חט"ו ע'  79 הערה  ו.   ראה לקוטי שיחות ח"ה ע' 
וש"נ.

ז.  פ"ו.
ח.  אף שבדוחק י"ל עכ"פ בנוגע לאברהם – שעד שלימותו בהכיר את בוראו 

א  יז,  מב"ב  )ולהעיר  יצרו  כובש  של  באופן  עבודתו  היתה  מרכבה  והיותו 
ובתוד"ה שלשה לא שם(.

ט.  להעיר מזה שאברהם "כבש את רחמיו כו'". אבל לכאורה אי"ז דומה כלל 
להענין דכובש את יצרו.
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אבות" לעבודה זו של בני ישראל?

לא  אם  להתגבר,  הכוחות  כל  מגיעים  מאיפה 
מבפנים? לצדיקים יש תעצומות נפש אדירות, הם 
בטוחים באמונתם וחווים אותה בצורה מלאה, הם 
רואים בעיניים איך דרך ה' היא הנכונה והטובה – 

ובדיוק לכן הם מצליחים.

כל העולם,  נגד  יכול היה ללכת  אברהם אבינו 
בדיוק מפני שבפנים בערה בו אהבה לה' עד שכל 
איום אחר לא איים עליו; העוני והחוסר בכסף היו 
פרט שולי אצל אדם קדוש כמו האור החיים; הרבי 
בגבורה  הקומוניסטי  השלטון  נגד  עמד  הקודם 
ייסורי גוף נוראיים, אבל כל זה לא הפריע  וסבל 
לו כי היו לו "שני עולמות ואלוקים אחד", הקדוש 
שבשבילו  הדבר  היו  הקדושה  ותורתו  הוא  ברוך 

הוא חי ולמענו הוא היה מוכן לסבול כל עינוי.

וזוהי בדיוק הבעיה שלנו. ה"בפנים" שלנו פגום, 
מעולם  יותר  לנו  יש  מקולקלת.  שלנו  המערכת 
עובד  שלנו  הרע  היצר  אותנו,  שמעניין  אחד 
שעות נוספות, ודווקא לכן קשה לנו הרבה יותר 
לוותר על מה שהעולם מזמן לנו ולדבוק בתורה 
"לכבוש  כוחות  לקבל  נוכל  מאיפה  אז  ובמצוות. 

את היצר", זה שבפנים, מהאבות הקדושים?

האני האמיתי
הרבי:  של  המהפכנית  התשובה  מגיעה  כאן 
מהצדיקים  ללמוד  יכולים  בהחלט  אנחנו 
הגמורים. לא כי הם דומים לנו, אלא כי אנחנו בדיוק 
כמוהם. למה הכוונה? – נקרא את הדברים בלשונו 

של הרבי:

בכך  היא  יצרו"  את  "הכובש  מעלת 
ומבטאת  מגלה  יצרו  כנגד  זו  ש"גבורה"י 
עד כמה חזקה היא התקשרותו אל הקדוש 
מתאווה  שהוא  שלמרות  הוא,  ברוך 
בכך  אין  מקום  מכל  הרעות,  לפעולות 
ה'  בקול  לשמוע  רצונו  את  להחליש  כדי 

ולעשות אך טוב...
הוא  לבנים"  סימן  אבות  "מעשה  ולפיכך 
יצרו"...  את  "הכובש  לעבודת  בנוגע  גם 
כי התקשרות תקיפה זו אל הקדוש ברוך 

הוא, שאין בכח שום דבר להחלישה, באה 
כל  שהיו  מהאבות,  בירושה  ישראל  לבני 
ימיהם "מרכבה" לקדוש ברוך הוא באופן 
שאין שייך בו הפסק "אפילו שעה אחת"יא.
ולכן, למרות ש"גבורה" זו של האבות באה 
למניעות  בשייכות  רק  בפועל  ביטוי  לידי 
שהיא   – ה"גבורה"  סיבת  הרי  מבחוץ, 
 – הוא  ברוך  לקדוש  ההתקשרות  תוקף 
היא נתינת כח לבנים לגבי המניעות שיש 

להם מבפניםיב.

החסידות מלמדת כי המהות האמיתית של כל 
יהודי היא הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, ומתחת 
כל שכבות הבצל חבויה בכל יהודי נשמה אלוקית 
על  כעס,  על  מתגבר  כשיהודי  ה'.  את  האוהבת 
תאווה או על עצלות, הוא לא "יוצא מעצמו", הוא 
לא "שובר את עצמו", אלא מתקרב יותר למהות 
החסידי  היחס  גם  כך  שלו.  והאמיתית  הפנימית 
החיים  את  שעזב  אדם  לא  הוא   – תשובה  לבעל 
הטבעיים שלו וגילה עולם חדש, אלא יהודי שחזר 
הביתה אל המקום שאליו השתוקק כל חייו ואליו 

הוא היה שייך תמיד.

היחס  את  לחלוטין  לנו  משנה  הזה  הסוד 
עד  "מבפנים".  שלנו  הבעיות  עם  להתמודדות 
התמודדות  על  מדובר  שכאשר  חשבנו  עכשיו 
להעצים  צריך  יהודי  חיצוני,  ומכשול  קושי  עם 
שהרוע  כדי  שלו  הפנימיים  הכוחות  את  ולגלות 
מדובר  כאשר  ואילו  עליו,  ישפיע  לא  שמבחוץ 
בו.  ולטפל  ברע  להתמקד  צריך  פנימי  קושי  על 
תכונת  את  ולהכיר  ללמוד  צריך  אדם  לדוגמה: 
הכעסנות שלו, לחשוב על התאוות שלו ולמצוא 

דרך לשלוט בהן ולטפל בהן.

הוא  הפנימי  הקושי  שגם  מבינים  אנחנו  כעת 
למעשה קליפה חיצונית, וזה מחייב אותנו לשנות 
טקטיקה. גם כשמדובר על תאווה, על עצלות או 
יהודי  על  שמוטל  מה  אחר,  פנימי  קושי  כל  על 
עלינו  שלו.  הפנימיות  את  ולגלות  להעצים  הוא 
לחשוב על כך שיש לנו נשמה אלוקית שקשורה 
עם הקדוש ברוך הוא, נשמה טהורה שמשתוקקת 
אך ורק להיות מחוברת לה', לעבוד אותו ולעשות 
את רצונו. זוהי האמת הפנימית שלי, בעוד האופי 
זה  החיצוניות,  התוספות  הם  ההתנהגות  ודפוסי 

7

י.  אבות רפ"ד.
יא.  לשון התניא רפל"ד.

בכו"כ  המובא  עם  בפנים  המבואר  תיווך   28 הערה  השיחה  בגוף  ראה  יב.  
מקומות שמעלת התשובה גדולה יותר ממעלת עבודת הצדיקים.
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לא מי שאני. התבוננות כזו והפנמה של הדברים 
יגרמו לנו להתעלות מעל המסגרות שבהן מסגרנו 
את עצמנו, וייתנו לנו את הכוח לעבוד את ה' גם 

מול קשיים פנימיים.

חֹוֵמד  ֶשַׁהֵּלב  ְּבָשָׁעה  "ַּגם  בתניא3:  נאמר  כך 
ְּבִאּסּור  אֹו  ְּבֶהֵּתר  ַּגְשִׁמִּיית  ַּתֲאָוה  ֵאיזֹו  ּוִמְתַאֶּוה 
ִמֶּמָּנה  ַּדְעּתֹו  ּוְלָהִסיַח  ְלִהְתַּגֵּבר  ָיכֹול  ְוָשׁלֹום,  ַחס 
ְלַגְמֵרי, ְּבָאְמרֹו ְלִלּבֹו: . . ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ִלְהיֹות ֻמְבָּדל 
ְוִנְפָרד ַחס ְוָשׁלֹום ֵמה' ֶאָחד ְּבׁשּום ֹאֶפן . . ֵמַאֲהָבה 

ְמֻסֶּתֶרת ֶשְּׁבִלִּבי ַלה'".

ואיך הצדיקים  כעת אפשר להבין היטב מדוע 
משהיינו  יותר  הרבה  עצמנו  על  אותנו  מלמדים 
את  למצוא  הכוח  שאת  משום  לחשוב.  רוצים 
אנחנו  אותו  הנשמה,  של  העמוק  היהודי  ה"אני" 
מקבלים מאותם הצדיקים. אותו כוח שגרם להם 
שיכול  זה  הוא  מבחוץ,  הקשיים  על  להתגבר 
הקשיים  על  גם  לגבור  לנו  ולאפשר  בנו  לפעול 

מבפנים.

לנו  מגלים  האבות,  מעשי  הצדיקים,  סיפורי 
איזה כוח קיים בליבו של כל אחד ואחד מאיתנו. 
הזה,  הכוח  את  להעצים  עבודה.  הרבה  לנו  יש 
להפעיל  איך  ולדעת  עליו  לחשוב  עליו,  ללמוד 
אותו. אך ביסודו של דבר עומד אותו דבר בדיוק, 
האמת  הוא".  ברוך  לקדוש  ההתקשרות  "תוקף 
הפשוטה שיהודי הוא שייך לקדוש ברוך הוא. זה 
כי  ל"מרכבה",  הקדושים  האבות  את  שעשה  מה 
שיכול  מה  וזה  שיא,  בהתגשמות  היה  זה  אצלם 
טובה,  בצורה  יצרו"  את  "כובש  אותנו  לעשות 

נכונה ומצליחה.

ביום חורפי וקר בשנת תשל"ב, עמד בפתח 
גבה  יהודי  צעיר  הרבי  של  המדרש  בית 

קומה בעל שיער שחור מתולתל.

לאחר זמן ממושך של המתנה, נראה הרבי 
ריק  שהיה  השביל  אל  הבניין  מפתח  יוצא 
מול  התייצב  המתולתל  הצעיר  מאדם. 
הרבי והחל לומר דבר מה. הרבי השיב לו 
כשהוא מסמן בידו תנועה סיבובית. הצעיר 
לרבי.  משהו  אמר  ושוב  מרוצה,  לא  נראה 
ואמר  אליו  מבטו  את  הישיר  חייך,  הרבי 
של  ליבו  לעבר  באצבעו  מצביע  מה,  דבר 
הבחור. הרבי הוסיף ואמר עוד כמה מילים, 
והן השאירו את הצעיר עומד כמסומר על 

3.  לקו"א פרק יד.

עמדו.

הרבי פנה לעבר הרכב ונסע, והבחור נכנס 
ופרץ  ספסל  על  התיישב  המדרש,  לבית 

בבכי.

בחורי הישיבה שעמדו מרחוק ועקבו אחרי 
מכן  ולאחר  הצעיר,  את  הרגיעו  המתרחש 

החלו לדובב אותו.

לאחר  הבחור  אמר  לסקי",  אליוט  "שמי 
בבאפאלו  "נולדתי  רוחו.  מסערת  שנרגע 
ידעתי  לא  מעולם  אבל  יהודית,  למשפחה 

מה זה יהדות".

כל  במוחי  ניקרה  יהדותי  לפשר  "השאלה 
נערה  כשהכרתי  במיוחד  והתחזקה  הזמן 
קשר.  בינינו  להיווצר  והתחיל  יהודייה  לא 
ומישהו  רבות,  שאלות  לשאול  התחלתי 

המליץ לי להיפגש עם הרבי.

השאלה  הייתה  הרבי,  אל  "כשניגשתי 
'היכן  לשוני:  על  שעמדה  הראשונה 
אם  לשאלה  בעצם  התכוונתי  אלוקים?'. 
אכן יש אלוקים. הרבי השיב לי כי אלוקים 
סביב:  באצבעו  וסימן  מקום,  בכל  נמצא 

"באבן, בעץ, בכל דבר!".

תשובתו של הרבי לא סיפקה אותי, ואמרתי 
לו: 'רבי, אני יודע. אבל איפה?'.

אותי  שהיממה  תשובה  ענה  הרבי  "ואז 
'הוא  ואמר  ליבי  על  הצביע  הוא  לחלוטין. 
כאן, בלב שלך, אם זה מה שאתה שואל...'.

כי  בקצרה  הרבי  לי  הסביר  מכן  "לאחר 
הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא מתעצם 
לי  והמליץ  קיום המצוות,  ידי  על  ומתגלה 
בספר  וללמוד  תפילין,  להניח  להתחיל 

קיצור שולחן ערוך".

של  חייו  את  שינתה  הזו  הקצרה  הפגישה 
מאושר  אבא  הוא  כיום  הצעיר.  אליוט 
לארבעה ילדים ונכדים רבים, כולם הולכים 

בדרך התורה והמצוות.

צדיק ושמו עשיו
עשיו  של  סיפורו  את  לנו  מסביר  זה  כל 
זרה.  עבודה  לבתי  לצאת  ומפרכס  שמתרוצץ 

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

לשני  התחלקה  האבות  שעבודת  כיון 
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גם  השתקף  הדבר  הנ"ל,  הסוגים 
סוגי  שני  היו  לאבות  בתולדותיהם. 
"תולדות", בהתאם לשני סוגי העבודהיג – 

"החסיד המעולה" ו"הכובש את יצרו"...
 – אהלים"  יושב  תם  "איש  היה  יעקביד 
יודע  "איש  היה  ועשו  המעולה";  "החסיד 
לעבודת  בהתאם   – גו'"  שדה[  ]איש  ציד 

"הכובש את יצרו"...
של  בטבע  עשו[  ]של  ולידתו  הורתו 
משיכה לעבודה זרה היו . . רק כדי שעל 
ידי זה תוכל להתקיים עבודת "הכובש את 

יצרו";
בחירה,  בעל  היה  שעשו  שמאחר  אלא 
ו"יצא ממנו", הוא נפרד  "קלקל במעשיו" 
מ)קדושתו של( יצחק, ונהג להפך – הוציא 

את הרע מן הכח אל הפועל.

הביטוי הכי מוחשי ל"כובש את יצרו" בעבודתם 
יצחק  של  שלנו:  ובמקרה  האבות,  של  הרוחנית 
אימם  בבטן  כבר  שלהם.  בילדים  הוא   – אבינו 
הם היו שניים, שונים מאוד זה מזה. יעקב קיבל 
"איש  היה  הוא  המעולה".  "החסיד  תכונות  את 
לבית  לצאת  ופרכס  שנמשך  אוהלים",  יושב  תם 
הוא  בחייו  גם  כך  ואכן  המדרש,  ולבית  הכנסת 
אחיו  היה  לצידו  בה'.  ולדבקות  לתורה  נמשך 
שונה  משימה  המתינה  לעשיו  עשיו.  תאומו, 

לגמרי בעולם.

לעשיו ניתנה נשמה אלוקית שהמשימה שלה 
לעבודה  והתשוקה  האופי  על  להתגבר  הייתה 
הקשר  נקודת  את  למצוא  כן  פי  על  ואף  זרה, 
פרא  להיות  נועד  לא  עשיו  הוא.  ברוך  לקדוש 
"כובש  להיות  כדי  כזה  נולד  הוא   – להיפך  אדם, 
בו  נטבעה  זרה  לעבודה  הזו  המשיכה  יצרו".  את 
שלו  העוצמתי  הקשר  את  לחשוף  כדי  דווקא 
לה'. אם למרות החשק הגדול לעבוד עבודה זרה 
עשיו יתגבר וימשיך בדרך האבות, הוא יראה בכך 
כמו  ה'.  אל  כוחה של ההתקשרות הפנימית  את 
שיהודי פשוט יתגבר על התאוות שלו והתכונות 

שלו למען הדבקות בה'.

בה.  להבחין  שצריך  מאאד  חשובה  נקודה  זו 
לעשיו אכן היה יצר מלידה, אך הוא לא היה רשע 

מלידה. הוא נמשך לעבודה זרה, אבל זה לא אומר 
שמעשיו הוכתבו מראש. הוא היה צריך להתמודד 
עם המשיכה הזו. למצוא בעצמו את הכוח שאבא 
"תוקף  חזק  כמה  עד  ולהראות  לו,  הוריש  שלו 
לו  שמאפשר  הוא"  ברוך  לקדוש  ההתקשרות 
שבא  כזה  ועצום  מייסר  קושי  עם  גם  להתמודד 

מתוכו ומושך אותו לעולם הטומאה.

כלומר,  יצחק",  של  "בן  להיות  היה  יכול  הוא 
"תוקף  חייו כאדם שגילה בעצמו את  לחיות את 
ההתקשרות לקדוש ברוך הוא" כמו אביו. בסופו 
של דבר הוא נכשל, אבל זו כבר הייתה הבחירה 
ההתקשרות  נקודת  את  למצוא  במקום  שלו. 
שלו  לחולשות  נתן  הוא  שבקרבו,  הפנימית 
בסיפור  לראות  אפשר  מסוים,  ובמובן  להתגבר. 
חייו של עשיו שהוא כן היה יכול, ושבשלב מסוים 
מבטן  שלו  המשיכה  למרות  הצליח.  אפילו  הוא 
גיל  שעד  מספרים  חז"ל  רעה,  לתרבות  ומלידה 
רק  שמים.  וירא  צדיק  היה  עשיו  עשרה  חמש 
בעקבות פטירתו של סבו אברהם הוא פרק עול 

ונתן דרור לתשוקותיו ויצריו השליליים.

לבעיה  תשובה  לנו  נותן  הזה  הנפלא  ההסבר 
פגמי  הכול,  אחרי  בה.  לדון  שהתחלנו  העמוקה 
האישיות הרוחניים שלנו הם עניין מתסכל מאוד. 
גם אחרי שאני מפנים שהצדדים הרעים הם לא 
"האמת האמיתית" שלי, בסופו של דבר זה חלק 
וזה  ממנו.  להיפטר  יכול  שאני  משהו  ולא  ממני 

עלול לייאש ולתסכל מאוד.

על כך מלמד אותנו הרבי כאן תובנה עמוקה. 
ה'בעיות' שלנו הן כלים שהקדוש ברוך הוא העניק 
לנו כדי שדרכם נגלה ונחשוף את הנשמה שלנו, 
את הקשר העמוק שלנו איתו. היצר הרע והנטיות 
הרעות שלנו נועדו כדי שנחשוף מי אנחנו באמת. 
רכיב  אלא  במערכת,  'באג'  אינן  שלנו  החולשות 
שהוכנס בנו בכוונה תחילה כדי שבעזרתו נפעיל 
הרבה  עצום  בכוח  הנשמה  של  המעמקים  את 
יותר. שנעבוד את ה' ב"אף על פי כן", בהתגברות 
אותו  מכוח   – מבפנים  שבאים  הקשיים  על  גם 
על  שמתגבר  הוא  ברוך  הקדוש  עם  עמוק  קשר 

הכול.

בכל פעם שאנו נתקלים בקושי פנימי בעבודת 
ה', במשיכה לדבר שאיננו מתאים על פי השולחן-

ערוך, עלינו להזכיר לעצמנו את עשיו המתרוצץ 

צדיקים מעשים  ד"תולדותיהם של  ברוחניות,  הצדיק  "תולדות"  יג.  שזהו 
טובים" )רש"י ר"פ נח ממ"ר ותנחומא עה"פ. וראה סוטה מו, סע"א: מאי 

פירות . . מצות(.

 31 יד.  המבואר בפנים הוא לגבי תולדות יצחק, וראה בגוף השיחה הערה 
בנוגע לתולדות אברהם ויעקב.
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בבטן אימו. להבין שמה שעושה אותנו עובדי ה' 
וההחלטות  הבחירות  אלא  שלנו  הטבע  לא  זה 
הופכות  לא  שלנו  השליליות  התכונות  שלנו. 
נכון  נפעל  אם  להיפך,  ורעים,  לבעייתיים  אותנו 
זה מה שיעשה אותנו ל"כובש את יצרו" ועובד ה' 

ברמה הגבוהה ביותר.

מאלף  מסר  הם  כאן  שלמדנו  הדברים 
ילד  "אין  אומר  הפתגם  הילדים:  בחינוך 
זה לא מדויק.  ובכן,  לו".  ילד שרע  יש  רע, 
ילד הוא טוב  ילד רע, כי כל  נכון שאין  זה 
עם  שנולד  ילד  שיש  גם  נכון  וזה  ונפלא. 
זה  אם  התמודדות.  ממנו  שדורש  אופי 
קשיים בריכוז, אם זה קשיים במשמעת או 

שובבות יתר.

על  הללו,  ה"חסרונות"  על  שלנו  המבט 
הקשיים באופי של הילד, צריך להיות כמו 
ההסתכלות של יצחק אבינו על בנו עשיו. 
הוא לא ראה בו רוע, אלא פוטנציאל. הוא 
להתגבר,  היא  עשיו  של  שהמשימה  הבין 

וזה מה שיחשוף את הטוב הגנוז בו.

לדעת  עלינו  חולשה,  בילד  מזהים  כשאנו 
שזו למעשה החוזקה שלו, הדרך שאם ילך 

בה נכון הוא ישגשג ויצמח, בעזרת השם. 

ד"ר  של  במשרדו  הטלפון  צלצל  אחד  יום 
וולוול גרין, פרופסור חשוב באוניברסיטה 
משה  הרב  היה  הקו  על  מינסוטה.   של 
פלר, שליח הרבי למינסוטה, שהיה בקשרי 

ידידות חמים עם הפרופסור.

"וולוול, אני יודע שאתה אמור לטוס בקרוב 
"תעשה  ואמר.  הרב  פתח  עבודה",  לצרכי 
לחברת  תתקשר  הטיסה,  לפני  טובה.  לי 
התעופה ותזמין אוכל כשר. חשוב שאנשים 

יראו פרופסור כמוך מקבל מנה כשרה".

להתקרב  לאחרונה  שהחל  הפרופסור, 
אך  הרב.  לבקשת  הסכים  למסורת, 
והוא  האוכל  מנות  את  לחלק  כשהתחילו 
שחלה  התברר  הכשרה,  מנתו  את  ביקש 
טעות ואין מנה כשרה במטוס. כעת כבר לא 
היה לו נעים לבקש מנה רגילה ולהצטייר 

כמי שאיננו עומד על עקרונותיו.

אך  הפרופסור,  את  הכעיסה  הסיטואציה 

יותר מכל הוא כעס על הרב פלר ששכנע 
אותו לעשות זאת. הוא החליט לנקום בו.

לחניית  בשיקגו  הלילה  באמצע  כשנחת 
ביניים, הוא ניגש לדוכן למכירת נקניקיות, 
משהו  לקנות  כדי  כמובן,  כשרות,  לא 
הטלפון  ליד  נעצר  כן  לפני  אך  לאכול, 
כבוד  "שלום  פלר.  לרב  והתקשר  הציבורי 
מנה  הייתה  שלא  לך  לספר  רציתי  הרב, 
כשרה במטוס, ואני כעת רעב מאוד והולך 

לאכול נקניק טרף".

אמר:  ואז  זמן,  למשך  שתק  פלר  הרב 
מהי  אותי  שאלת  רבות  פעמים  "וולוול, 
ממש  יהודי.  להיות  של  התמצית  נקודת 
עומד  אני  הזו,  הטלפון  בשיחת  עכשיו, 
לומר לך מהי. להיות יהודי זה לעבור ליד 
דוכן הנקניקיות כשאתה רעב וכועס, לדעת 
שהקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא ולוותר 

על הנקניקיה".

הפרופסור  הגיב  משוגע!",  אתה  "פלר, 
חשבתי  "תמיד  פעמיים.  לחשוב  בלי 
שאתה  יודע  אני  עכשיו  משוגע,  שאתה 
לעיסה  בכל  פלר,  היהדות?  זוהי  משוגע. 
ואזכיר  מהנקניקייה שאוכל, אחשוב עליך 
הנקניקייה  את  אוכל  אני  שלך.  השם  את 

לכבודך".

אל  וניגש  הטלפון  את  טרק  הפרופסור 
הדוכן, אבל דברי הרב הדהדו באוזנו. הוא 
ברוך  לקדוש  שלו  שהקשר  לפתע  הרגיש 

הוא עמוק יותר מהרעב וריח הנקניקייה.

באותו ערב לא אכל פרופסור גרין נקניקיה, 
להיות  זה  מה  להרגיש  זכה  ולראשונה 

יהודי.

תרגולת מעשית
ממורמר  להיות  סיבה  כל  אין 
נטיות  לנו  שיש  מזה  ומתוסכל 
ותאוות רעות. זה לא הופך אותנו 
לצדיקים פחות, זה מראה לנו את 
להתגבר  ה':  את  לעבוד  כיצד  שלנו  הדרך 

ולמרות הכל להתנהג על פי השולחן ערוך.

בכל פעם שאנו רוצים מאוד לעשות משהו 
ונמנעים בסוף מפני שכך רוצה הקדוש ברוך 
שזוהי  ולדעת  לשמוח,  עלינו  מאיתנו,  הוא 

בדיוק עבודת ה'.
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ירידה  חוו  שכנראה  שיחיו  ובתו  בנו  אודות  שכותב  במה 
רוחנית, בודאי אינו מסתפק בדבורו הוא עמהם, אלא משתדל 
תורה  בעניני  עליהם  להשפיע  שיכולים  כאלה  עם  שיפגשו 

ומצות,

ומדוע יש לנהוג כך? - שהרי רואים במוחש שלפעמים הכי 
מאנשים  השפעה  מקבלים  ילדים  המקרים  ברוב   - קרובים 

זרים, יותר בנקל מאשר מההורים,

על  הזה  הישיר  השיח  אין  זרים  לאנשים  בהנוגע  )א(  כי 
ההתנהגות שלהם, פוגם בהכרת - תחושת העצמאות שלהם, 
קרוב  שאינו   - בגוף  קרוב  בלתי  איש  אשר  זאת  ועוד  )ב( 
משפחה יכול לדבר מבלי התרגשות מעורבות רגשית נוספת 
ומיותרת, שלפעמים ַמֶּזֶקת היא, מה שאין כן הורים וקרובים 

שלא תמיד שולטים ברוחם.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש - מתאימים 
לכל אדם בחומש תהלים ותניא הידועים, וישמור עליהם, על 

כל פנים מכאן ולהבא.

מכתב מבואר

כל הורה לילד מתבגר 
מכיר את זה: הילד 

לא תמיד נמצא במצב 
שהיינו רוצים לראות 

אותו, וכמה שנשתדל 
לייצר מולו אוירה של 

שיח פתוח, נראה כי 
הכל נועד לכשלון. 

איך נשפיע על ילדינו 
המתבגרים? כיצד 
נוכל להתוות להם 

דרך, או להעמיד 
אותם על טעויותיהם 
בלי לייצר אנטגוניזם?

 להשפיע
 נכון על 
המתבגרים
)אגרות קודש כרך ג, עמוד תמו(

במכתב שלפנינו הרבי מנתח ברגישות רבה את המצב, 
ומסביר לאב הכאוב כי כדאי לו להשפיע על ילדיו 

דווקא בעקיפין, משום שדווקא האהבה ההדדית 
והבריאה בין ההורים לילדים נושאת בתוכה שני 

חסרונות:

א. הילדים חשים מחויבות מסוימת כלפי ההורים, ולכן 
ניסיון ישיר להשפיע עליהם בגיל המתבגר עלול לגרום 

להם רתיעה, כיוון שהשיח ה'פתוח' מצד ההורה יכול 
להתפרש כניסיון להכתיב ולדרוך על הצורך הטבעי 

בגילאים אלו לשמור על עצמאות.

ב. דווקא בשל אהבתם ודאגתם לילד, עלולים ההורים 
להיגרר תוך כדי שיח לאמוציות מיותרות ולסערת 

רגשות שלעיתים יכולה להיות בלתי נשלטת ומזיקה.

אם טובת הילד עומדת מול עיני ההורה, עדיף 
שלפעמים הוא יתפוס מרחק ולא יתערב בגלוי בנושאים 

הרגישים הללו וידאג לפתור אותם בעקיפין על ידי 
דמויות אחרות שהילד מכבד ומעריך.
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פרסומת טובה
מתי זה בסדר לפרסם על מי שעשה מצווה או מעשה טוב ומתי לא, 

מה אם הפרסום עלול להזיק לעניין עצמו, וכיצד ראה הרבי את 
התרבות האמריקאית לפרסם כל דבר

הגאון ב הרבי  אצל  ביקר  תשד"מ  שנת 
)מי  זצ"ל  אלתר  מנחם  פנחס  רבי 
ה"פני  כאדמו"ר  נודע  יותר  שמאוחר 
בין  עסקה  השיחה  מגור(.  מנחם" 
האורח,  של  אחיו  שהנהיג  התקנה  בנושא  השאר 
האדמו"ר ה"לב שמחה" זצ"ל, ללמוד את התלמוד 
הירושלמי בקביעות. הרבי אמר כי היה טוב ונכון 
ידי  שעל  מכיוון  גדול,  בפרסום  "סיומים"  לערוך 
ויעודד אנשים  כולו  יותר כל הרעיון  יתפרסם  זה 

נוספים להצטרף ללימוד.

אוהב  בכלל  האחרון  "בזמן  ואמר:  הוסיף  הרבי 
העולם "פרסומת"... ובפרט בארצות הברית, ולכן, 
רושם  יוצר  זה  הרי  הדבר  בפרסום  חסר  כאשר 

שיש חיסרון בדבר".

בהמשך הוסיף ואמר: "רואים במוחש שהפרסום 
והוספה  תועלת  לידי  מביא  קדושה  ענייני  בכל 
מרובה, ולא רק בממון... אלא אפילו בגוף ובנפש. 
ובפשטות, ישנם יהודים רבים שלולי הפרסום לא 
היה הדבר מעורר אצלם שום רושם, ואילו על ידי 
של  בדבר  להשתתף  הם  גם  מתעוררים  הפרסום 

קדושה".

על  העלה  אכן  הרבי  אחת  מהזדמנות  ביותר 
הברית  בארצות  הרווחת  התרבות  את  ושיבח  נס 
לפרסם כל דבר שבקדושה שנעשה, משום שעל 
ידי זה מרחיבים את האפשרות שעוד כמה וכמה 
בשבט  )י'  טובים  דברים  לעשות  יצטרפו  יהודים 
 .)23 עמ'  יא  כרך  התוועדויות'   - 'תורת-מנחם   - תשי"ד 

מחויכת:  בנימה  ואמר  הרבי  הוסיף  זה  בהקשר 
כל  בראש  עומד  הברית  בארצות  הפרסום  "עניין 
דבר... עוד לפני שיודעים אם מדובר אודות "עושי 
מצווה" אם לאו, מקיימים לכל לראש את ה"מצווה 

לפרסם"...".

ענווה שלא במקומה
היהדות  בהפצת  רבות  שפעל  האנשים  אחד 

היה  אותו  שאפיינו  ובצניעות  בשקט  והמעיינות 
אתא  בקריית  שהתגורר  קופצ'יק,  שלמה  הרב 
ופעל רבות בשליחות הרבי. באיגרת מכ"ט בסיוון 
תשט"ז )אגרות-קודש כרך יג עמ' ריט(, כותב לו הרבי 
של  גישתו  על  רבות  ללמוד  ניתן  שמהם  דברים 
שניתן  העקרונות  אחד  הפרסום.  לנושא  הרבי 
יוסיף  המצווה  עושה  פרסום  שאם  הוא  לראות 

ויסייע להפצת תורה ויהדות, חייבים לפרסם.

מכ"ד  מכתבם  על  "במענה  הרבי:  לו  כותב  וכך 
בפועל  שהשתתף  בו  לקרות  לי  נעם  סיוון, 
בחלוקת מצה שמורה. אף שלפלא סיומו בסעיף 
זהו  כי  ביוזמתו,  בא  שזה  נודע  לא  שכמעט  זה 
עניוות ]- ענווה[ שלא במקומה, ובוודאי שלו היה 
נודע שפעולה זו שייכת אליו והוא הגורם, היה זה 
מביא שישמעו לדבריו ולתעמולתו על-דבר לימוד 

תורת החסידות והליכה בהדרכותיה ומנהגיה".

נגד "פרסומת זולה"
דברים  לפרסום  העקרוני  החיובי  היחס  לצד 
יתר לא  טובים, הרבי הביע הסתייגות מפרסומת 

מכבדת.

במכתב מא' שבט תשי"ב )אגרות-קודש כרך ה עמ' 
יוסף  לגאון החסיד הרב שלמה  כותב הרבי  קעט( 

זווין, מי שהיה אב בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש 
התלמודית:  האנציקלופדיה  של  הראשי  והעורך 
"נהניתי לקרות... על דבר מה שהיה בהעיתון בנוגע 
בנוגע  וכן  השואבה,  בית  דשמחת  להתוועדות 
להתוועדות דנשי חב"ד והשייכות אליהן, ובטח גם 
להבא יתאמצו בכגון דא ]- בדברים כאלה[, ונוסף 
ובאופן  בפרסום,  וישתדל  עצמה,  העבודה  על 
וכידוע  זול,  פרסום  בלא  היינו  דווקא,  המתאים 
מתשובת הרשב"א שמצווה לפרסם עושי מצווה 
כיוון שעל-ידי זה אפשר להמשיך ]- למשוך[ עוד 

אחרים וכהעניין דקנאת סופרים תרבה חכמה".

הרב מרדכי מנשה לאופרניצוצי רבי
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ובאיגרת נוספת אליו )אגרות-קודש כרך ט' עמ' רנו( 
על  לשמור  הצורך  את  נוספת  פעם  הרבי  מזכיר 
כנראה בקשר לעבודתו  'זול'.  ולא  פרסום מכובד 
על האנציקלופדיה, הרב זווין קיבל הצעה שהייתה 
הרבי  ובמכתב   – הברית  לארצות  בנסיעה  כרוכה 
זאת בתרבות הפרסום  ומנמק  שולל את ההצעה 
לו  ידועה  "בוודאי  הברית:  שבארצות  הריקנית 
אשר  זו,  במדינה  הנהוגה  הזולה  הפירסומת 
לצערינו הגדול הנה חדרה גם לאוהלה של תורה 
כו'  גם  אלא  דאורייתא,  בתמכין  רק  ולא  וכו', 
גם  אלא  תורה  לענייני  התורמים  אצל  רק  לא   -[
ללומדי תורה עצמם[, ואשרי האיש אשר ביכולתו 
שיישמרו  מבטיחים  אם  גם  אף  מזה...  להשתמט 
מצורה מופרזת של הפרסומות הנה ברובא דרובא 
]- כמעט תמיד[ אי אפשר לקיים הבטחה בזה, כי 
אתית לקרתא אזלת בנימוסא ]- כשבאים למקום 

נוהגים במנהגיו[".

ומה עם הגאווה?
ומה לגבי הטענה שהפרסום עלול לעורר גאווה 

אצל האדם?

לדוגמה  פעמים,  כמה  לכך  התייחס  הרבי 
בשיחה שהשמיע בפסח שני שנת תשמ"ז )'תורת-

תשמ"ז  התוועדויות'   - מנחם 

הרבי   .)253-255 עמ'  ג'  כרך 

בכך  מעלה  שיש  הסביר 
צדקה  שנותנים  שאנשים 
הוסיף  אך  זאת,  מצניעים 
אחרים  שאנשים  ואמר 
שאותו  לחשוב  עלולים 
צדקה  כלל  נותן  לא  אדם 
לעשות  ממנו  ללמוד  ואף 
יש  ולכן   – כן  גם  כך 
גלוי  באופן  צדקה  לתת 
להשפיע  כדי  ומפורסם 
גם על אחרים לתת צדקה. 
עם  לכת  "הצנע  לגבי  ומה 
הפתרון   – אלוקיך?"  ה' 
מהצדקה  חוץ  פשוט: 
ובפרסום,  בגלוי  שנותנים 
ועוד  עוד  לתת  אפשר 
ובלי  בחשאי  לצדקה 

פרסום.

שנת  הסליחות'  ב'ימי 
יג  כרך  )אגרות-קודש  תשט"ז 
עמ' תצב( כותב הרבי לאחד החסידים: "מה שכותב 

יכולות  וכיוצא-בזה  והפרסומת  שהפעולות 
)ואפשר כבר גורמות( רגש של ישות וכיוצא בזה 
מעג  ציבעלע  א  האמצעי:  אדמו"ר  פתגם  ידוע   -
פון דיר ווערן, אבער חסידות זאלסטו חזר'ן ]- גם 
אם ייעשה ממך בצל, עליך לחזור דברי חסידות. 
אדם  למנוע  יכולה  לא  ישות  תחושת  כלומר: 
שבעוונותינו  ובפרט  לפעול[.  ואחריותו  מחובתו 
הרבים, אצל כמה רגש הישות ישנו, אבל פעולות 

אינן".

'תורת-מנחם   - תשי"ד  בשבט  )י'  הרבי  סיכם  כך 
בעניין:  עמדתו  את   )21 עמ'  יא  כרך  התוועדויות'   -

יגרום  תועלת...  להביא  יכול  שהפרסום  "ְּבָמקֹום 
אזי  כמותו,  יעשו  שאחרים  סופרים',  ל'קנאת 
בפרסום,  תועלת  שאין  במקום  לפרסם.  צריכים 
יש להתייחס לכך באופן ש'אם לא יועיל לא יזיק' 
]אין עניין לפרסם אבל גם אין בעיה לפרסם[. אבל 
שהפרסום שהוא המתעסק  חשש  שיש  במקום 
אחר,  מישהו  אצל  חלישות  לגרום  עלול  בדבר 
צריך לעסוק בזה ביתר שאת וביתר עוז, אבל ללא 
היא  ההתעסקות  כאשר  יתירה  ומעלה  פרסום. 
ללא פרסום, שאז ההתעסקות היא ללא פניות ]- 

נקייה מאינטרס אישי[!".
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הדלקת נרות שבת )ג(
לעיתים, כאשר אורחים רבים 
מסבים בסעודת השבת ושולחן 
השבת נעשה מעט צפוף, עולה 
להדליק  ניתן  האם  השאלה, 
לשולחן  סמוך  השבת  נרות  את 
עצמו,  השולחן  על  ולא  השבת 
ישיבה  מקומות  בכך  ו'להרוויח' 
נוספים על יד שולחן השבת. או 
שאין אפשרות כזאת, אלא נרות 
מונחים  להיות  צריכים  השבת 
על שולחן השבת עצמו דווקא?

ובכן, כמה צדדים בדבר: 

להניח  אין  הקבלה1  פי  על 
הסעודה  שולחן  על  הנרות  את 
סמוך  עצמו, אלא יש להעמידם 

לשולחן הסעודה דווקא.

השבת  ששולחן  מפני  זאת 
בית  שולחן  בדוגמת  הוא 
הם  השבת  ונרות  המקדש, 
המקדש,  בית  מנורת  בדוגמת 
עומדת  הייתה  ומנורת המקדש 
הייתה  לא  והיא  עצמה  בפני 
שכל  מפני  השולחן,  על  מונחת 
אחד מהם הוא עניין בפני עצמו 

ולא נכון "לערבם יחד"2. 

בנוסח פזמון "אזמר בשבחין" 
שתיקן האריז"ל לזמר בליל שבת 
ואדה"ז בחר להכניסו בסידורו3, 
אנחנו אומרים: "אסדר לדרומא 
עם  ושולחן  דסתימא,  מנרתא 
כלומר:  ארשין".  בצפונא  נהמא 
המנורה  את  דרום  בצד  אסדר 
הלחם  עם  והשולחן  הנעלמה, 

בצד צפון ארשום". 

1. תיקוני זוהר סט,ב.
רסב  סי'  וע"ש  סקס"ח.  רסג  סי'  החיים  כף   .2

סק"א. 
בעדות  שנהוג  הזמירות  שאר  כל  מתוך   .3
את  המבטא  דבר  שבת.  בליל  לזמר  ישראל 

חשיבות פזמון זה.

שכוונת  האומרים,  יש 
לנרות  היא  זה  בפזמון  האריז"ל 
השבת ושולחן השבת, שהנרות 
של  דרום  בצד  לעמוד  צריכים 
המקדש  שמנורת  כמו   - החדר 
ושולחן  דרום.  בצד  עמדה 
צפון  בצד  לעמוד  צריך  השבת 
של החדר - כמו שהשולחן של 

בית המקדש עמד בצד דרום. 

- לפי זה נמצא, שהנרות אינם 
הסעודה  שולחן  על  מונחים 
עצמו, שהרי כל אחד מהם עומד 
הדבר  החדר.  של  אחר  בצד 
מתאים לשיטת האריז"ל וגישת 
הסוד, שהנרות לא יהיו מונחים 

על שולחן הסעודה עצמו. 

המשנה  שבזמן  נראה, 
והגמרא, לא היו הנרות מונחים 

על שולחן הסעודה עצמו.

היו  לא  זמן,  באותו  שהרי 
על  הסעודה  בזמן  יושבים 
מרכזי  שולחן  סביב  כיסאות, 
היו  אלא  בימינו.  כמו  אחד 
הארץ,  על  כרית  ע"ג  יושבים 
ולכל אחד היה שולחן אישי קטן 
קטנות(  רגליים  על  מגש  )כמו 
מן  אחד  לכל  נפרד  שולחן   -

המסובים. 

מניחים  היו  הסעודה  לפני 
מנה  שולחן  כל  על  במטבח 
ובתחילת  אחד,  לאדם  אישית 
הידיים  נטילת  אחרי  הסעודה 
מביאים  היו  המוציא,  וברכת 
האישי  השולחן  את  אחד  לכל 

ועליו המנה שלו4. 

מחזירים  היו  הסעודה  אחרי 
למטבח  הללו  השולחנות  את 
ומפנים שם את שאריות האוכל. 

4. רעא,יז.

מוגש ע"י רבני קהילות אנ"שהלכה עם טעם

המקום 
הנכון 
להניח 
עליו את 
נרות 
השבת

הלכות ומנהגי חב"ד בתחומי החיים היומיומיים, עם טעמיהם ההלכתיים

הגה"ח הרב מאיר אשכנזי
מרא דאתרא ואב"ד כפר חב"ד
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היו  הידיים,  ונטילת  קידוש  אחרי  ולמחרת 
מביאים שוב לכ"א את השולחן עם המנה שלו. 

היו  לא  השבת  שנרות  עכ"פ,  יוצא  לפי"ז 
מונחים על שולחן האוכל עצמו, שהרי:

והאישה  ואישיים,  קטנים  היו  השולחנות  א. 
השולחנות  בין  נרותיה  את  פיזרה  לא  בוודאי 
היא  אלא  שולחן,  כל  על  נר  שיהיה  הקטנים 

הדליקה את כל הנרות שלה על שולחן אחד.

האישיים,  השולחנות  על  נרות  היו  אם  ב. 
לפני  הללו  השולחנות  את  לטלטל  אסור  היה 
אסור  והיה  דלקו.  שהנרות  בעוד  הסעודה 
שהנרות  למרות  הסעודה  אחרי  גם  לטלטלם 

כבו, כי הם נעשו בסיס לדבר האסור5. 

נרות  מדליקים  היו  הגמ'  שבזמן  כרחך,  ועל 
אך  המסובים,  של  האוכל  לשולחנות  סמוך 
מן  אחד  כל  של  עצמו  האוכל  שולחן  על  לא 

המסובים.

אך לשון אדה"ז בשו"ע הוא, שהנרות מונחים 
"על השולחן"6. 

הנ"ל  הפזמון  שנוסח  האומרים  יש  ובאמת 
שכוונת  לפרש  שיתכן  מפני  לזה,  סותר  אינו 
המקדש  לנרות  היא  הפזמון  בנוסח  האריז"ל 
השבת  לנרות  ולא  דווקא,  המקדש  ושולחן 
ושולחן השבת. ואכן נרות השבת צריכים להיות 

מונחים על שולחן השבת עצמו.

ניתן לומר, שהדבר תלוי )גם( בסיבת הדלקת 
הנרות: 

בזמן המשנה והגמ' שלא היה חשמל, הטעם 
העיקרי להדלקת נרות השבת היה משום שלום 
בית, כדי שבני הבית לא יצטערו "לישב בחושך 

ולאכול"7. 

- לפי טעם זה, הדלקת הנרות באה בעיקרה 
יראה  שהאדם  כדי  הסעודה,  מקום  את  להאיר 
בזמן  מידיו  ייפול  לא  והאוכל  האוכל,  את 
האכילה וכו'. ואם כך, אין הכרח שהנרות יעמדו 
על שולחן הסעודה עצמו, אלא העיקר שהחדר 

היו  אך השולחנות  לחם.  גם  לפני שבת  עליהם  הניחו  כן  אם  5. אלא 
קטנים. ואכמ"ל.

6. רסג,יד.
7. רסג,ד.

יהיה מואר. 

הבית  את  מאיר  החשמל  שאור  בימינו  אך 
והדלקת  בחושך,  מאכילה  הצער  את  וחוסך 
הנרות בימינו8 נעשית מן הטעם הב'9 של עונג 
עונג  מוסיפה  נרות  לאור  שאכילה  בסעודה, 
בסעודה, יש לומר שהנרות צריכים לעמוד על 
'לאור  אכילה  כי  דווקא,  שולחן הסעודה עצמו 
נרות' היא זו שמוסיפה עונג בסעודה10, וכאשר 
הנרות מונחים על שולחן הסעודה עצמו – קרוב 

לאדם, נעשית האכילה 'לאור הנרות'.

יוקרתיים  שבמקומות  רואות,  עינינו  והרי   -
בהם מבקשים ליצור אווירה מיוחדת באמצעות 
שולחן  על  )גם(  הנרות  את  מניחים  נרות, 
'לאור  תהיה  שהאכילה  כדי  עצמו,  הסעודה 

הנרות'.

אם כך, לפנינו שתי גישות שונות היכן צריך 
להניח את נרות השבת: על פי נגלה11, על הנרות 
כדי  עצמו,  הסעודה  שולחן  על  מונחים  להיות 

שהאכילה תהיה 'לאור הנרות'. 

הנרות  את  להפריד  יש  הסוד  פי  על  אך 
דרום  בצד  נרות השבת  ולהניח את  מהשולחן, 
של החדר, ואת השולחן בצד צפון של החדר - 

בדומה למקדש. 

למעשה:

במכון  הסדר  בליל  הרבי  מביקורי  באחד12 
הנוכחים  הנרות?  היכן  הרבי  התעניין  חנה, 

הצביעו על שולחן בצד, עליו הם היו מונחים. 

הרבי העיר על כך, שפלא בעיניו שהבנות אינן 
יודעות שבשבת ויו"ט הנרות צריכים לעמוד על 

שולחן הסעודה דווקא.
כך היה המנהג בבית של הרבי, שהנרות היו 

מונחים על שולחן הסעודה עצמו. 

8. ראו במדורנו בגיליונות קודמים. 
9. ראה טעם זה בסי' רסג,א. 

10. כך ניתן לדייק גם ב'לשונו הזהב' של אדה"ז, שלגבי טעם ההדלקה 
אדם  כל  ש"חייב  )רסג,א(  אדה"ז  כתב  השבת  בסעודת  עונג  משום 
כשאוכל סעודת הלילה לאוכלה אצל אור הנר, שזה בכלל עונג שבת 

הוא", הרי שהדגיש בטעם זה שהאכילה צ"ל בסמיכות לנר.   
11. כפי שדייקנו מלשון אדה"ז בשו"ע. 

12. ראה שולחן מנחם ח"ב ע' מד.
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"
"
ישמעו
למען 

 ילמדו
 ולמען 

הבימה לנושאי שנת הקהל

ההשתדלות ב את  ראינו  הקודם  פרק 
הרבה של הרבי למצוא תימוכין בנגלה 
זאת  בעקבות  הקהל".  "שנת  למושג 
מופלא  באופן  ונוכיח  במקורות  נעיין 
ממש מתוך פשטות התרחשות המאורעות במקדש 
הראשון  המקדש  בבית  ה"הקהל"  כבר  אכן  כי 

נמשך בפועל כל השנה כולה.

הלכות  )פ"ג  הרמב"ם  מדברי  בקטע  נפתח 
ועוד(  סוטה,  במסכת  המשנה  בסיס  על  חגיגה, 
המתאר את מעמד ה"הקהל": "ּתֹוְקִעין ַּבֲחצֹוְצרֹות 
ּוְמִביִאין  ָהָעם;  ֶאת  ְלַהְקִהיל  ְּכֵדי  ְירּוָׁשַלִים,  ְּבָכל 
אֹוָתּה  ּוַמֲעִמיִדין  ָהְיָתה,  ֵעץ  ְוֶׁשל  ְּגדֹוָלה,  ִּביָמה 
ָעֶליָה,  ְויֹוֵׁשב  עֹוֶלה  ְוַהֶּמֶלְך  ָנִׁשים.  ֶעְזַרת  ְּבֶאְמַצע 
ֶלָחג,  ָהעֹוִלים  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ְקִריָאתֹו;  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ְּכֵדי 
ִמְתַקְּבִצין ְסִביָביו. ְוַחַּזן ]שמש[ ַהְּכֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר 
ּתֹוָרה, ְונֹוְתנֹו ְלֹראׁש ַהְּכֶנֶסת, ְוֹראׁש ַהְּכֶנֶסת נֹוְתנֹו 
ַלְּסָגן ]של כהן גדול[, ְוַהְּסָגן נֹוְתנֹו ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְוֹכֵהן 
ָאָדם.  ְּבֵני  ְּבֹרב  ְלַהְּדרֹו  ְּכֵדי   – ַלֶּמֶלְך  נֹוְתנֹו  ָּגדֹול 
ָיַׁשב.  ָרָצה,  ְוִאם  עֹוֵמד;  ְּכֶׁשהּוא  ְמַקְּבלֹו  ְוַהֶּמֶלְך 
ַּבּתֹוָרה  קֹוֵרא  ָּכל  ֶׁשְּמָבֵרְך  ְּכֶדֶרְך  ּוְמָבֵרְך  ּופֹוֵתַח 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוקֹוֵרא ַהָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשָאַמְרנּו ַעד ֶׁשהּוא 
ּגֹוֵמר, ְוגֹוֵלל ּוְמָבֵרְך ְלַאֲחֶריָה ְּכֶדֶרְך ֶׁשְּמָבְרִכין ְּבָבֵּתי 

ְּכֵנִסּיֹות. ּומֹוִסיף ֶׁשַבע ְּבָרכֹות...".

והנה, בתיאור המפורט הזה ברמב"ם חסר לנו 
מנין  המלך?  קרא  ספר  באיזה  חשוב:  אחד  פרט 

הגיע לשם ספר תורה?

כמובן,  היא,  מאליה  המתבקשת  התשובה 
המלך,  של  האישי  תורה  בספר  שהשתמשו 
שיהיו  מצווה  כידוע,  לעזרה.  איתו  אותו  שהביא 
בביתו  מאוחסן  אחד  תורה,  ספרי  שני  למלך 
וכפי  מקום,  לכל  עמו  והולך  לחיקו  צמוד  ואחד 
א(:  הלכה  הלכות מלכים  )פ"ג  שמפרט הרמב"ם 

"בעת שישב המלך על כסא מלכותו... כותב שני 
ספרי תורות: אחד מניחו בבית גנזיו... והשני לא 
נכנס  עמו;  והוא   – למלחמה  יוצא  מלפניו...  יזוז 
– והוא עמו; יושב בדין – והוא עמו; מסב – והוא 
כנגדו. שנאמר: והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו". 
לכאורה, כפי שמסתבר ומובן מאליו, גם במעמד 
המלכותי  התורה  ספר  מתוך  המלך  קרא  הקהל 
ממטרות  אחת  זו  הלא  בחיקו.  שנשא  המיוחד 
הספר הזה מלכתחילה, לקרוא בו בכל הזדמנות 

שניתן.

אך באופן מפתיע, מתברר שמסקנה זו לא כל 
נפנה  העניין  ולבירור   – שנראה  כמו  פשוטה  כך 
לסוגיה מעניינת בגמרא, במסכת בבא בתרא )דף 

י"ד(.

ארון  בתוך  )ובמשכן(,  הראשון  המקדש  בבית 
הפריטים  ארבעת  הונחו  אליו,  ובצמוד  הקודש 
החשובים והקדושים ביותר לעם ישראל: לוחות 
עמודי  הראשונים,  הברית  לוחות  שברי  הברית, 
וספר  המלך  שלמה  שבנה  מהאפיריון  הכסף 
בקודש  הונחו  כן  רבינו.  משה  שכתב  התורה 
משמעות  ובעלי  סמליים  פריטים  עוד  הקדשים 
גדולה לעם ישראל, כמו צנצנת המן, מטה אהרן, 
צלוחית שמן המשחה וארגז עם כלי זהב ששלחו 
ששבו  הארון  את  שהחזירו  אחרי  הפלישתים 

במלחמה.

הסוגייה ארוכה ומתפרסת על פני עמוד וחצי. 
רב  ובדיוק  גדולה  באריכות  מפרטת  שם  הגמרא 
עד לרזולוציה של סנטימטרים בודדים את מיקום 
וצורת הנחת הפריטים השונים בתוך חלל הארון. 
להזכיר, נפח הארון לא היה גדול. "אמתיים וחצי 
זו   – אורכו אמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו" 
בסך  ברוטו  סנטימטר   72*72*120 בגודל  תיבה 

 באיזה ספר תורה 
קראו ב"הקהל"?

 סדרת מאמרים מיוחדת 
העוסקת בבירור המקורות ל"שנת הקהל"

מאת הרב פרץ בלוי, עורך ראשי הוצאת "חזק" ומנהל תיכון חב"ד ירושלים
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הכול.

כל  את  מחשבת  הגמרא 
של  לנפחם  בהתאם  החישובים 
לשיטות  ובהתאם  הפריטים  כל 
בנושא,  התנאים  של  השונות 
השיטה  שלפי  למסקנה  ומגיעה 
מאיר(  רבי  )שיטת  העיקרית 
הארון  בתוך  התורה  ספר  הונח 
)ולפי  לצידו  נסמכו  והעמודים 
שיטת רבי יהודה, הפוך – העמודים 
התורה  וספר  הארון  בתוך  הונחו 

בצמוד לו(.

צורת  את  מחשבת  כשהגמרא 
הארון,  בתוך  התורה  ספר  הנחת 
הרווח  מידת  את  גם  היא מחשבת 
את  ולהכניס  להוציא  כדי  שנדרש 
הספר, ובלשון הגמרא )שמצטטת 
שני  שם  "נשתיירו  מהברייתא(: 
טפחים, כדי שלא יהא ספר תורה 

נכנס ויוצא כשהוא דחוק".

משפט  על  מזדעקים  התוספות 
היה  מדוע  ותוהים  שבגמרא,  זה 
צריך רווח כדי להוציא את הספר. 
מן  אותו  מוציאין  היו  לא  "והלא 
בבית  ליכנס  אסור  דהא  הארון. 
הכפורים  וביום  הקדשים,  קודש 
שהיה  יומא  בסדר  אשכחן  לא 
הפעם  הרי  כלומר,  מוציאו!". 
לקודש  נכנסו  שבה  היחידה 
הקדשים הייתה כניסתו של הכהן 
הגדול להקטיר את הקטורת ביום 
הכהן  של  היום  ובסדר  הכיפורים, 
מקום  בשום  מופיע  לא  הגדול 
אזכור לכך שהוא היה מוציא מתוך 
מדוע  אז  התורה!  ספר  את  הארון 
לשלוף  יהיה  שאפשר  רווח  צריך 

את הספר מתוך הארון?

התשובה של התוספות היא שכן 
היו נכנסים בעת הצורך כדי לשפץ 
ולתקן מה שצריך לתחזק בקודש 
מוציאים  היו  גם  וכך  הקדשים 
התורה  ספר  את  ומחזירים 
שבארון. "כדי לתקן ספר תורה כדי 

שלא יתעפש ויתקלקל".

כך או כך, אנו רואים שהתוספות 
משה  של  התורה  שספר  סבורים 
חפץ  בתור  בארון  מונח  היה 

סימבולי, ולא היה חפץ שימושי.

רש"י  דברי  את  נקרא  אם  אך 
נגלה תגלית מעניינת מאוד. בצורה 
אגבית, בסוף הסוגייה שם )דף י"ד 
ע"ב ד"ה "ספר עזרה"( כותב רש"י: 
"ספר ֲעָזָרה - ספר שכתב משה, ובו 
בהקהל  המלך  פרשת  בעזרה  קורין 

וכהן גדול ביום הכיפורים".
אם כן, רש"י סבור שספר התורה 
של משה שהיה מונח בארון העדות 
במעמד  גם  איך.  ועוד  שמיש  היה 
הקהל, אז היה קורא בו המלך; וגם 
היה  אז  הכיפורים,  ביום  מדי שנה 
את  בסיימו  הגדול  הכהן  בו  קורא 

עבודת יום הכיפורים.

מפתיעה  רש"י  של  זו  שיטה 
מאוד, ועל פניו גם תמוהה.

קושיית  בגלל  כל  קודם 
ואומרת:  שצווחת  התוספות 
לקודש  להיכנס  איסור  קיים  הלא 
תחזוקה(!  צורכי  )מלבד  הקדשים 
מיוחד  היתר  שישנו  נניח  אם  גם 
לצורך  הקדשים  לקודש  להיכנס 
מה  בשביל  הקהל,  מצוות  קיום 
לחפש את ההיתרים האלה, בשעה 
שלמלך עצמו יש ספר תורה משלו 

שיכול לקרוא בו!

ושנית, מה אילץ את רש"י לקבוע 
עובדה זו? – מתבקש כמובן לומר 
שמקור האילוץ לשיטת רש"י הוא 
המשפט בברייתא שהזכרנו לעיל, 
כדי  טפחים  שני  שם  "נשתיירו 
ויוצא  נכנס  תורה  ספר  יהא  שלא 
משמע  שממנו  דחוק",  כשהוא 
את  ומוציאים  מכניסים  היו  שאכן 
די  לא  אך  בהחלט,  סביר  הספר. 
זה אפשר הרי  – משום שאת  בכך 
כפי שהסבירו התוספות.  להסביר 

אז מנין החידוש של רש"י?

שבת קודש 
 פרשת תולדות

ב' בכסלו
בקריאת התורה, יש 

כמה נוסחים כיצד 
לקרוא את המילה 
"מחלת" שבסיום 

הפרשה )כח, ט(. הרב 
מרדכי שוסטרמן 

)בעל הקורא הוותיק 
אצל הרבי( היה קורא 

"ַמֲחַלת" – וכך גם 
בתנ"ך קורן ובתורה 

שלמה.

 יום רביעי
ו' בכסלו

החל מתפילת ערבית 
הערב, מי שלא בטוח 

האם אמר "ותן טל 
ומטר לברכה" – לא 

חוזר על התפילה 
)משום שכבר עברו 

שלושים יום מאז 
שהתחילה "שאילת 

גשמים" בז' מרחשוון(.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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של ס סדרה  הוא  הניגונים  פר 
מאות  שמרכזת  כרכים  שלושה 
בתווים,  רשומים  חב"ד  ניגוני 
על  והסברים  מבוא  לצד 
הפך  השנים  ברבות  הניגונים. 
חיים  למפעל  הניגונים  ספר 
ועל  עתיקים,  ניגונים  וגילה  שהחיה  חסידי, 
ניח"ח  מקהלת  של  גם  הקלטות  בוצעו  בסיסו 

הזכורה.

איך כל זה התחיל?

דב  שאול  הרב  החסיד  כתב  תרצ"ו  בשנת 
אנ"ש  בראותי  לי  "צר  כך:  הקודם  לרבי  זיסלין 
במסיבתם  יחיו  חב"ד[   חסידי  שלומנו,  ]אנשי 
מתחילים ]ניגון[ ואין מי יגמור, או שגם להתחיל 
לא ידעו ורק מן האמצע הם מנגנים, וחס ושלום 
אם לא יוצלו כעת ממנו, חס ושלום, אין להם מי 
שידע אותם. ואמר לי ר' יחיאל גלפרין נ"י ]נרו 
היה מקיים  לו רשות מרבינו  היה  אם  כי  יאיר[ 
על  לפרסמם  לא  ואם  כולם,  לרושמם  בקשתי 
ניצולים מאבדון חס  ידי  כל פנים אם היו תחת 

ושלום".

של  תווים  גם  לרבי  נשלחו  למכתב  בהמשך 
והרבי  גלפרין,  יחיאל  ר'  שכתב  ניגונים  כמה 
יכלו לקרוא אותם"  נגן פה לא  "יודעי  כי  השיב 
וביקש "לקנות נייר טוב ולעשות שרטוט מסודר, 
ואפשר אשר במחנהו יש מי שהוא יכול לכתוב 

נאטין ]תווים[ אז הייתי מבקשו אשר הוא יכתוב 
תחת השגחתו".

כעבור תשע שנים, בשנת תש"ד, מינה הרבי 
את  להקים  זלמנוב  שמואל  הרב  את  הקודם 
החסידיים  הניגונים  ותיעוד  לשימור  המפעל 
אשכולות.  איש  היה  זלמנוב  הרב  האותנטיים. 
חסיד, משכיל ותלמיד חכם, מנהל ישיבת חב"ד 
מוזיקלי  חוש  בעל  "חוזר",  ובווילנה,  בוורשה 
לרבי  מאוד  ומקורב  וקפדן  דקדקן  מפותח, 
למשימה  מתאים  אותו  שעשה  מה   – הקודם 

החשובה.

ניגוני  חברת  "לסדר  שתפקידו  לו  כתב  הרבי 
לאסוף  במטרה  )ניח"ח(  חב"ד  חסידי  יהודי 
מהשגיאות  לנקותם  הישנים,  חב"ד  ניגוני  את 
שלמדו  הקשישים  התמימים  תלמידי  בעזרת 
ידי  על  נגינה  בתווי  ולכותבם  בליובאוויטש 
מומחה לדבר על פי ועד מבקר ולסדרם בדפוס".

לאור  יצא  הניגונים  ספר  של  הראשון  הכרך 
)ניגוני  ניח"ח  בהוצאת  בניו-יורק  תש"ח  בשנת 
יהודי חסידי חב"ד(. בכרך זה נכללו 175 מניגוני 
חב"ד. בעקבות הוצאתו לאור של הכרך הראשון 
והתקבלותו עודד הרבי הקודם את הרב זלמנוב 
להוציא כרך נוסף. כעבור זמן קצר הסתלק הרבי 
זלמנוב להמשיך  עודד את הרב  והרבי  הקודם, 
במלאכה והזכיר לו כי "המתחיל במצוה אומרים 

לו גמור".

היסטוריה חסידית

ספר הניגונים
למה נולדה היוזמה לתעד, 
לרשום ולהקליט את ניגוני 

חב"ד, את מי מינה הרבי 
הקודם כאחראי לפרויקט, ומי 

רשם את הניגונים בתווים
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לאחר מאמצים רבים יצא לאור הכרך השני של ספר 
 35 ניגונים,  יחסית של  הניגונים עם מספר מצומצם 
במספר, כשהכוונה הייתה להוציא קבצים מצומצמים 

מסוג זה מדי פעם.

על  זלמנוב  הרב  עמל  האחרונות  חייו  בשנות 
עבודה  הניגונים,  ספר  של  שלישי  כרך  הוצאת 
בנו  תשל"ה.  בשנת  נפטר  כשהוא  באיבה  שנקטעה 
של הרב זלמנוב, הרב ישראל יוסף זלמנוב, הבין כמה 
הפרויקט חשוב והשלים את המלאכה ובשנת תש"מ 
יצא לאור הכרך השלישי של ספר הניגונים החב"די 

ובו 137 ניגונים נוספים.

רישום התווים של הניגונים התבצע בידי מוזיקאים 
כתב  הנגינה של הכרך הראשון  תווי  מקצועיים. את 
החזן ר' יהושע ווייסר ואת תווי הכרך השלישי כתבו 

המוזיקאים איתן אביצור ויעקב מזור.

סיפר  וחסידית,  יהודית  מוזיקה  חוקר  מזור,  יעקב 
לרב  בינו  שנוצר  המיוחד  הקשר  ועל  הפרויקט  על 
באחת  כינור  לנגן  ממני  ביקשו  אחד  "יום  זלמנוב: 
ההפקות של ניח"ח. פנה אלי חיים צור שהכרתי אותו 
היה  המקהלה  מנצח  למוזיקה.  באקדמיה  מימי  עוד 
יוסף מרטון. באחת החזרות נכח גם זלמנוב. במהלך 
מרטון  אל  פנה  התפרץ,  הוא  הניגונים  אחד  שירת 
'אבל  טען  בתגובה  מרטון  שרים!'.  לא  'ככה  וקרא: 
כך כתוב בתווים', אך זלמנוב דחה את טענתו ואמר 

'תשיר איך שאני אומר לך' ושר את הקטע השגוי".

על רישום התווים לכרך השלישי של ספר הניגונים 

א  כסלו

תרנ"ח

יום הולדת הרש"ג – הרה"ח ר' שמריהו 
וגיסו  הריי"צ  הרבי  של  חתנו  גורארי', 
ר'  הנגיד  הרה"ח  היה  אביו  הרבי.  של 
הרבי  חסידי  מחשובי  מענדל,  מנחם 

הרש"ב.

תשל"ח

הרבי שב לאיתנו וחזר לביתו לראשונה 
מאז אירוע הלב בשמיני עצרת באותה 
שנה. מאז ראש חודש כסלו נהפך ליום 
טוב, יום משתה ושמחה והתוועדויות 

חסידים.

תשמ"ח

הרבי חילק לכל השלוחים והשלוחות 
חוברת מיוחדת: "קונטרס ר"ח כסלו – 
תשמ"ח", שכלל בתוכו מאמר "ושבתי 
זה  לצדקה.  דולר  של  ושטר  בשלום" 
היה כינוס השלוחים העולמי הראשון.

ב כסלו

תשמ"ח

הוחזרו  נשיאינו  רבותינו  וכתבי  ספרי 
ליובאוויטש,  בספריית  למקומם 
טבת  בה'  שניתן  הדין  פסק  בעקבות 
פסק  על  הערעור  ודחיית  תשמ"ז 
נסע  הרבי  תשמ"ח(.  חשון  בכ"ה  הדין 

 עת 
לדעת
 מתוך הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
 שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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הכרך  של  מהתווים  אחוז  "שישים  מזור:  מספר 
אביצור  איתן  כתב  הניגונים  ספר  של  השלישי 
שמע  זלמנוב  אני.  כתבתי  הנותר  החלק  ואת 
יהודי  מוזיקה  וחוקר  ]מלחין  היידו  מאנדרה  עלי 

ישראלי[. 

יודע  'אתה  זלמנוב  אותי  שאל  נפגשנו  כאשר 
ביקש  כאשר  בחיוב.  עניתי  תווים?'.  לרשום 
שאפרט – הוא ידע על חלקי ברישום ניגוני הריקוד 
סיפרתי   – היידו  אנדרה  עם  במאמר  החסידיים 
ושירים  ערבית  מוזיקה  של  תווים  שרשמתי  לו 

תימניים. 

"הוא התרשם ואמר: 'יש לי הקלטות. אני רוצה 
ההקלטות  את  ניגונים.  כמה  לניסיון  שתרשום 

אתה מחזיר לי ומתחייב לא להעתיק אותם'. ואחר 
שאל: 'כמה זמן אתה חושב שייקח לך לכתוב את 
התווים?', עניתי שזה תלוי בסוג הניגון; ניגון ריקוד 
ברבע  ארוך  הוא  ואם  דקות  בכמה  לכתוב  אוכל 
ניגון  או  התוועדות  בניגון  מדובר  אם  אבל  שעה, 
זמן  זה עשוי לקחת  ומורכב,  ארוך  דבקות, שהוא 

רב.

בו.  מעוניין  שהוא  בפירוט  תלוי  שזה  "הדגשתי 
'צריך להחליט על 'הקנייטשן',  'ובמיוחד', אמרתי, 
לאמור: על הקישוטים. שאלתי אותו באיזה דרגת 
ירשמו,  ה'קנייטשים'  כל  ואם  מעוניין  הוא  פירוט 
כי זה ישפיע על זמן הרישום ואפשר שרישום של 
הבנתי  מתשובתו  שעות.  שש  גם  יארך  אחד  ניגון 
כשה'קיינטש'  אבל  מקסימלי  בפירוט  צורך  שאין 
מבחינת  משמעותי  והוא  מהמלודיה  חלק  הוא 

הסגנון – חשוב שיירשם. 

להיפגש  וקבענו  ניגונים  מספר  על  "סיכמנו 
לאחר שבועיים. בפגישה הצגתי לפניו את התווים. 
תשיר  'עכשיו  ואמר:  ברפרוף  עליהם  עבר  הוא 
שזכור  כמו  ולא  שכתוב  כמו  תשיר  אבל  אותם, 
זמר  לך מההקלטה'. הערתי שאף פעם לא הייתי 
זאת. אני  'תשיר בכל  והוא אמר  וקולי אינו צלול, 
רוצה להבין מה רשמת'. שרתי לפי הנחיותיו כמה 
קטעים מהרישומים. ואז הוא אמר 'טוב זה מספיק. 

זה בסדר', וקיבלתי את העבודה".

הורה  הרבי  בכתב,  הניגונים  לרישום  במקביל 
ולהוציאם  הניגונים  את  להקליט  גם  זלמנוב  לרב 
לאור על גבי תקליטים. מלבד עניין השימור והצלת 
משימה  הכתבה,  בתחילת  שראינו  כפי  הניגונים, 
השואה  לאחר  יותר  עוד  דחופה  אולי  שנעשתה 
כמה  לראות  אפשר   – הקומוניסטי  הדיכוי  ושנות 
דיוק הרבי רצה שתהיה במלאכה הזו, עד כמה היה 
ניגון במסורת הכי מדויקת שלו,  כל  חשוב לתעד 
ואכן,  לדור.  מדור  שעוברת  פה  שבעל  תורה  כמו 
ניגון הוא חלק חשוב  כידוע לנו, בדרכי החסידות 
בעבודת ה', ועל כן גם הוא צריך לימוד והתבוננות.

הצליל  בארכיון  שוכן  כיום  כי  לציין  מעניין 
 – זלמנוב"  "אוסף  בירושלים  הלאומית  בספרייה 
הקלטות  עם  מגנטיים  סרטים  העתקי  של  אוסף 
"ספר  יצירת  כדי  תוך  זלמנוב  שמואל  הרב  של 

הניגונים".

לאוהל הקדוש בשעה שתים אחר הצהריים, 
צאתו  לפני  שלוש.  בשעה  הגיעו  והספרים 
כשהוא  יגיעו  הספרים  שאם  הרבי  הורה 
אליו  מהם  כמה  שישלחו  באוהל,  שוהה 

לשם.

ג כסלו

תרפ"ט

קישורי התנאים של הרבי והרבנית, נערכו 
נהוג  שהיה  התנאים  בין  שבלטביה.  בריגה 
במשפחת "בית הרב" להתנות עם החתנים 
ובכל  שישי  ליל  בכל  ער  יהיה  שהחתן  היו 
לא  הצעיר  החתן  שלגבי  אלא   – שבת  ליל 
היו בתנאים האלה חידוש, כי כך הוא הורגל 

מילדותו בבית אביו.

 

ה כסלו

תקס"ד

בת  עם  צדק  הצמח  הרבי  של  חתונתו  יום 
שניאורסאהן,  מושקא  חיה  הרבנית  דודו 
בתו של אדמו"ר האמצעי – בהיותו בן ארבע 

עשרה וחצי. 
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זצ"ל,  אליהו  מרדכי  הרב  המקובל  הגאון 
בשנים  לישראל  הראשי  והרב  לציון  הראשון 
וקרוב  גדול  חב"ד  ידיד  היה  תשמ"ג-תשנ"ג, 
לאורך  נמשך  הרבי  עם  שלו  הקשר  לרבי.  מאד 
מצידו  עצומה  בהערצה  והתאפיין  שנים,  עשרות 
לרבי ולפעולותיו הקדושות. הוא סייע לשלוחים 
ולעסקני חב"ד בכל עניין, ובכתב ובעל פה ביטא 
של  וקדושתו  מגדולתו  העצומה  התפעלותו  את 

הרבי.

אצל  ביחידות  אליהו  הרב  ביקר  פעמים  ארבע 
כולן במהלך כהונתו כרב הראשי. הביקור  הרבי, 
ו' במרחשוון תשנ"ב. הרב  האחרון התקיים בליל 
קיבל  והרבי  ומקורביו,  בנו  בליווי  הגיע  אליהו 
הספרייה  בבניין  מראש  שהוכן  בחדר  פניהם  את 
אליהו  הרב  פני  את  קיבל  הרבי  ל-770.  הסמוך 
שארכה  לשיחה  יחד  ישבו  והם  רבה,  בחמימות 
הרב  את  ליווה  הרבי  ובסיומה  לשעתיים  קרוב 

אליהו בדרכו עד לרכבו.

שונים,  תורניים  בנושאים  עסקה  השיחה 
מזוויות הלכתיות,  גם   – בנושא הגאולה  ובמיוחד 
לבוא.  הגאולה  צריכה  שבה  בדחיפות  ובעיקר 
רשמי  קונטרס  יצא  יותר  מאוחר  ימים  כעשרה 
אף  והרבי  השיחה,  את  שתיעד  קה"ת  בהוצאת 

הגיה אותו.

באירוע  כבוד  כאורח  השתתף  אליהו  הרב 
יורק,  בניו  שבוע  באותו  חב"ד שנערך  של כולל 
עם  מהפגישה  התרשמותו  את  תיאר  הוא  ושם 
הרבי, דיבר בהתפעלות על דאגתו של הרבי לכלל 
ישראל ובין היתר אמר כי "לית דין בר נש ]- לא 
עומד  אלא מלאך קדוש  שלפנינו[,  זה  הוא  אדם 

לפנינו!".

היה  השולחן  על  בוידאו,  תועד  כולו  המפגש 
ובנוסף  השיחה  את  שהקליט  טייפ  גם  מונח 
בין  הביקור.  את  שתיעדו  תמונות  גם  צולמו  לזה 
הדברים זכור במיוחד המשפט שהרבי אמר: "לא 
רק סוף הגאולה לבוא, אלא שהיא כבר עומדת על 
מאיתנו  ואחת  אחד  לכל  ורק שמחכה  הדלת  סף 
לתוך  הגאולה  את  ונסחוב  הדלת  את  שנפתח 
בידו  עשה  הדברים  את  וכשאמר   – שלנו"  החדר 
בידו  סוחב  הוא  כאילו  של משיכה, ממש  תנועה 

משהו פנימה אל תוך החדר.

של  ידו  את  ולחץ  אליהו  הרב  קם  כשנפרדו, 
הרבי, והרבי אומר: "תקוותי שבקרוב ממש תהיה 
הגאולה ואזי אבקר את כבודו בהיכל קדשו בארץ 
"ברוך  וקרא:  מאד  התרגש  אליהו  הרב  הקודש". 
הבא בשם ה'", אני אגיד. זו בשורה גדולה, בשמחה 

גדולה!".

תמונה מספרת

הראשון לציון
תאריך: ו' מרחשוון תשנ"ב

JEM
 / 1

65
68

0
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לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

15:5617:1516:1717:1616:0517:1416:1917:18תולדות
15:5517:1416:1617:1616:0317:1316:1817:17ויצא

א' בכסלו ה'תשפ"ג – ח' בכסלו ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שגגות פרק טו. הל' מחוסרי כפרה.. א' בכסלוו'
מ"ע סח. עה. עו.הל' שכירות פרק ח.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע עד. עז.פרק ט.פרק ג-ה.ב' בכסלוש"ק
מל"ת קו. מ"ע פז.פרק י.הל' תמורה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.ג' בכסלוא'

ד' בכסלוב'
פרק ד. לב טהור וגו'. ספר טהרה והוא 
ספר עשירי.. הל' טומאת מת.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
מל"ת קז. מ"ע קז.פרק יא.

מ"ע קז.פרק יב.פרק ג-ה.ה' בכסלוג'

מ"ע קז.פרק יג.פרק ו-ח.ו' בכסלוד'

הל' שאלה ופקדון.. בפרקים אלו. פרק ט-יא.ז' בכסלוה'
מ"ע קז.פרק א.

מ"ע קז.פרק ב.פרק יב-יד.ח' בכסלוו'

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

4.145.025.246.258.5111.2711.574.37.05.03ו', א' בכסלו
4.155.035.256.268.5111.2811.584.36.75.03ש"ק, ב' בכסלו

4.165.035.266.278.5211.2811.584.36.55.03א', ג' בכסלו
4.165.045.266.288.5311.2811.584.36.35.02ב', ד/ בכסלו
4.175.055.276.298.5311.2911.594.36.15.02ג', ה' בכסלו
4.185.065.286.308.5411.2911.594.36.05.02ד', ו' בכסלו
4.185.065.296.318.5411.3012.004.35.95.02ה', ז' בכסלו
4.195.075.296.328.5511.3012.004.35.85.02ו', ח' בכסלו
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èéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈
:÷çöé-úà ãéìBä-ïa ÷çöé úãìBz älàå ¦¬¤¦§¨«§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤

:÷çöé-úà ãéìBä íäøáà íäøáà ּתּולדת ואּלין ©§¨¨®©§¨−̈¦¬¤¦§¨«ְְִֵַ

יצחק: ית אֹוליד אברהם אברהם ּבר יצחק
תולדות 

ְְְְִִִַַַָָָָָָָ

ë-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤
úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²

:äMàì Bì énøàä ïáìíéòaøà-ïa ÷çöé éäéå ¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a äðL̈½̈§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøà יצחק והוה £¨®£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«ְֲִַָָ

ּבתּואל  ּבת רבקה ית נסיב ּכד ׁשנין ארּבעין ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבר

לּה ארּמאה ּדלבן אחתּה ארם מּפּדן ְֲֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָָארּמאה

àëékלאנּתּו: BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå ְְִ©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬
ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå àåä äø÷ò£¨−̈¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬

:BzLàék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå ¦§«©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå àåä äø÷ò£¨−̈¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«
היא  עקרה ארי אּתתּה לקבל יי קדם יצחק ְְְְֲֲֳֳִִִִֵֵֵַָָָָָָוצּלי

אּתתּה: רבקה ועּדיאת יי צלֹותּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָוקּבל

áëänì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà äfeööøúiå ¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«©¦§«Ÿ£³

éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦
:ýåýé-úà Løãì Cìzå ּבמעהא ּבנּיא ודחקין ©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«ְְְֲִִַַָָָ

למתּבע  ואזלת אנא דנן למה ּכן אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָואמרת

יי: קדם מן âëéðLאּולפן dì ýåýé øîàiå ְְֳִַָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
È¯˜ ÌÈÈ‚ ·È˙Îðèáa íéBâíénàì éðLe C ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½

éònîãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté C ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§Ç´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ
:øéòöðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåéðLe C ¨¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´

éònî íénàìáøå õîàé íàìî íàìe eãøté C §ª¦½¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−
:øéòö ãáòé ּבמעיכי עממין ּתרין לּה יי ואמר ©«£¬Ÿ¨¦«ְְְְְֲִִִֵַַַַַָ

מּמלכּו ּומלכּו יתּפרׁשן מּמעיכי מלּכון ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָותרּתין

לזעירא: יׁשּתעּביד ורּבא ãëäéîéיתקף eàìîiå ְְְְְִִִִִַַַָָ©¦§§¬¨¤−¨
:dðèáa íîBú äpäå úãììúãìì äéîé eàìîiå ¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤

dðèáa íîBú äpäå: יֹומ והא ּוׁשלימּו למילד הא §¦¥¬¦−§¦§¨«ְְְִֵָָָָ

ּבמעהא: äëBlkתיּומין éðBîãà ïBLàøä àöiå ְְִִָָ©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−

:åNò BîL eàø÷iå øòN úøcàkïBLàøä àöiå §©¤´¤¥¨®©¦§§¬§−¥¨«©¥¥³¨«¦Æ
:åNò BîL eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬§−¥¨«

ּכגלים ּכּלּה סּמֹוק קדמאה ÔÏÎk)ּונפק ‡") ְְְִִִֵַַָָֻƒ¿»
עׂשו: ׁשמּה ּוקרֹו åëåéçàּדׂשער àöé ïë-éøçàå ְְְִֵֵָָ§©«£¥¥º¨¨´¨¦À

÷çöéå á÷òé BîL àø÷iå åNò á÷òa úæçà Bãéå§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²
:íúà úãìa äðL íéML-ïaàöé ïë-éøçàå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«§©«£¥¥º¨¨´

á÷òé BîL àø÷iå åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà̈¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ
:íúà úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå נפק ּכן ּובתר §¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«ְֵַַָ

ׁשמּה ּוקרא דעׂשו ּבעקבא אחידא וידּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָאחּוהי

יתהֹון: ילידת ּכד ׁשנין ׁשּתין ּבר ויצחק ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹיעקב

æëLéà ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãNeìcâiå ¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¦§§Æ

á÷òéå äãN Léà ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®§©«£ŸÆ
íéìäà áLé íz Léà: עׂשו והוה עּולמּיא ּורבּיּו ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«ְֲִֵֵַַָָָ

ׁש ּגבר ויעקב לחקלא נפק ּגבר נחׁשירכן לים ּגבר ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹ

אּולפנא: ּבית çëåNò-úàמׁשּמׁש ÷çöé áäàiå ְְֵֵַָָ©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈
:á÷òé-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ékáäàiå ¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ©¤«¡©¬

-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤
:á÷òé הוה מּצידּה ארי עׂשו ית יצחק ּורחם ©«£«Ÿְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָָ

יעקב: ית רחימת ורבקה èëá÷òéאכיל ãæiå ְְְֲִִֵַַָָָֹ©¨¬¤©«£−Ÿ
éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð:óá÷òé ãæiå ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«©¨¬¤©«£−Ÿ
éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð:ó יעקב ּובּׁשיל ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«ֲִַַֹ

ואתא ÏÚÂ)ּתבׁשילא È") והּוא חקלא מן עׂשו ְֲִַַָָ¿«ְְִֵַָָ

ìàðמׁשּלהי: éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå ְְֵַ©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ
éò ék äfä íãàä íãàä-ïîïk-ìò éëðà ó ¦¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬

:íBãà BîL-àø÷éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå ¨«¨§−¡«©¸Ÿ¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦
éò ék äfä íãàä íãàä-ïî àðïk-ìò éëðà ó ¨Æ¦¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬

:íBãà BîL-àø÷ כען אטעמני ליעקב עׂשו ואמר ¨«¨§−¡«ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָֹ

ּכן  על אנא מׁשּלהי ארי הדין סּמֹוקא סּמֹוקא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָמן

אדֹום: ׁשמּה àìíBiëקרא äøëî á÷òé øîàiå ְְֱֵָ©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²
:éì Eúøëa-úà-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå ¤§Ÿ̈«§−¦«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤

:éì Eúøëa ית ּדלהן ּכיֹום זּבין יעקב ואמר §Ÿ̈«§−¦«ְְֲֲִִֵַַַַָֹ

לי: ּבכרּותáìCìBä éëðà äpä åNò øîàiå ְִֵָ©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

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
23עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים )עכ"פ לכתחילה( שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.



:äøëa éì äf-änìå úeîìéëðà äpä åNò øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬
:äøëa éì äf-änìå úeîì CìBä הא עׂשו ואמר ¥−¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«ֲֵַַָָ

ּבכרּותא: לי ּדנן ּולמה לממת אזל âìøîàiåאנא ְְְְֲִִֵֵָָָָָָ©´Ÿ¤
økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ

:á÷òéì Búøëa-úàél äòáMä á÷òé øîàiå ¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ
á÷òéì Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik: ואמר ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿֲַַ

ית  וזּבין לּה וקּיים ּדלהן ּכיֹום לי קּים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹיעקב

ליעקב: ãìãéæðeּבכרּותּה íçì åNòì ïúð á÷òéå ְְֲֵֵַֹ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´
åNò æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå íéLãò£¨¦½©´Ÿ©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈

:äøëaä-úàíéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå ¤©§Ÿ̈«§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©´Ÿ©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«
ואכל  ּדטלֹופחין ותבׁשיל לחם לעׂשו יהב ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹויעקב

ּבכרּותא: ית עׂשו וׁשט ואזל וקם àéäéåפּוׁשתי ְְְְֲִֵֵַָָָָָָ©§¦³
äéä øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø̈¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬¨−̈
-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéa¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

ìt:äøøb íézLáòøä ãálî õøàa áòø éäéå §¦§¦−§¨«¨©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²

à-ìàìt-Cìî Cìîéáäøøb íézL: כפנא והוה ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨ְֲַַָָ

ּביֹומי  הוה ּדי קדמאה מּכפנא ּבר ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָּבארעא

מלּכא  אבימל לות יצחק ואזל ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָאברהם

לגרר: áøîàiåדפלׁשּתאי ýåýé åéìà àøiå ְְְִִִֵָָ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤
øîà øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬

éìà:Eäîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå ¥¤«©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨
éìà øîà øLà õøàa ïëLE: ואמר יי לּה ואתּגלי §´Ÿ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«ְְְְֲִִֵַַָ

:ל אימר ּדי בארעא ׁשרי למצרים תחֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָלא

âEì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ
éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMä-úà:E ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«

Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMäE: ּדּור ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
ארי  ואברכּנ בסעּד מימרי ויהי הדא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּבארעא

ית  ואקם האּלין ארעתא ּכל ית אּתן ולבנ ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָל

:אבּו לאברהם קּימית ּדי ãéúéaøäåקימא ְְְֲִִֵַַָָָָ§¦§¥¦³

úà Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬
ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìàä úöøàä-ìk̈¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

:õøàäíéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå ¨¨«¤§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦
eëøaúäå ìàä úöøàä-ìk úà Eòøæì ézúðå§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´

:õøàä ééBb ìk Eòøæá סּגיאין ּבנ ית ואסּגי §©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤ְְְִִֵַַָָ

האּלין  ארעתא ּכל ית לבנ ואּתן ׁשמּיא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּככֹוכבי

ּבדיל  ארעא:ויתּברכּון עממי ּכל ּבנäá÷ò ְְְְְְְִִֵַַָָָֹ¥¾¤
ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½

:éúøBúå éúBwç éúåöîíäøáà òîL-øLà á÷ò ¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈
:éúøBúå éúBwç éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«
מּטרת  ּונטר ּבמימרי אברהם קּביל ּדי ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָחלף

ואֹוריתי: קימי ּפּקֹודי ְְְִִֵַַָָָָמימרי

å éðù:øøâa ÷çöé áLiå:øøâa ÷çöé áLiå ויתב ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¥¬¤¦§−̈¦§¨«ִֵ

ּבגרר: æBzLàìיצחק íB÷nä éLðà eìàLiå ְְִִָָ©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½
-ït ézLà øîàì àøé ék àåä éúçà øîàiå©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤
úáBè-ék ä÷áø-ìò íB÷nä éLðà éðâøäé©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«©¬

:àåä äàøîøîàiå BzLàì íB÷nä éLðà eìàLiå ©§¤−¦«©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤
éLðà éðâøäé-ït ézLà øîàì àøé ék àåä éúçà£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³

:àåä äàøî úáBè-ék ä÷áø-ìò íB÷näּוׁשאילּו ©¨Æ©¦§½̈¦«©¬©§¤−¦«ְִ

אתרא ÒÈÚ˜)אנׁשי ÏÚ)היא לאּתתּה אחתי ואמר ְֲֵַָָ«≈«ְְֲֲִִִֵַַָ

אנׁשי  יקטלּנני ּדלמא אּתתי למימר דחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֻארי

היא: חיזּו ׁשּפירת ארי רבקה על çékאתרא éäéå ְְֲִִִֵֵַַַַָָ©§¦À¦´
Cìî Cìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà̈«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤

ìt÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãòa íézL §¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½
:BzLà ä÷áø úàà ék éäéåíéîiä íL Bì-eëø ¥−¦§¨¬¦§«©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½

ìt Cìî Cìîéáà ó÷Liåàøiå ïBlçä ãòa íézL ©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§
:BzLà ä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäå ּכד והוה §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬¦§«ֲַַָ

מלּכא  אבימל ואסּתכי יֹומּיא ּתּמן לּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָסגיאּו

עם  מחּיי יצחק והא וחזא חרּכא מן ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָדפלׁשּתאי

אּתתּה: èøîàiåרבקה ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå ְְִִֵָ©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ
éàå àåä EzLà äpä Cààåä éúçà zøîà C ©´¦¥³¦§§Æ¦½§¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®

:äéìò úeîà-ït ézøîà ék ÷çöé åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´¨©½§¦¤¨−¨¤«¨
àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

éàåék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´

 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
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:äéìò úeîà-ït ézøîà ליצחק אבימל ּוקרא ¨©½§¦¤¨−¨¤«¨ְְְֲִִֶֶָָ

אחתי  אמרּת ואכּדין היא אּתת הא ּברם ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָואמר

אימּות  ּדלמא אמרית ארי יצחק לּה ואמר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָהיא

éeðlעלּה: úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå ֲַ©´Ÿ¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®
úàáäå EzLà-úà íòä ãçà áëL èòîk¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬

:íLà eðéìòeðl úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå ¨¥−¨¨«©´Ÿ¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨®̈
eðéìò úàáäå EzLà-úà íòä ãçà áëL èòîk¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−

:íLà ּכזער לנא עבדּת ּדא מה אבימל ואמר ¨¨«ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ואיתיתא  אּתת עם ּבעּמא ּדמיחד ׁשכיב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּפֹון

חֹובא: àéíòä-ìk-úàעלנא Cìîéáà åöéå ֲָָָ©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈
:úîeé úBî BzLàáe äfä Léàa òâpä øîàì¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²§¦§−¬¨«
Léàa òâpä øîàì íòä-ìk-úà Cìîéáà åöéå©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬

:úîeé úBî BzLàáe äfä ּכל ית אבימל ּופּקיד ©¤²§¦§−¬¨«ֲִִֶֶַָָ

ּובאּתתּה הדין ּבגברא ּדינזק למימר ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָעּמא

יתקטל: áéàåääאתקטלא õøàa ÷çöé òøæiå ְְְְִִֵָָ©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½
eäëøáéå íéøòL äàî àåää äðMa àöîiå©¦§¨²©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−

:ýåýéäðMa àöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå §Ÿ̈«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬
:ýåýé eäëøáéå íéøòL äàî àåää יצחק ּוזרע ©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«ְְִַָ

מאה  חד על ההיא ּבׁשּתא ואׁשּכח ההיא ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָּבארעא

יי: ּוברכּה ְְְֲִִֵַָָבדׁשערֹוהי

éùéìùâéìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå §«Ÿ©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîאזיל ואזל גברא È‚Òּורבא È")( עד ורבי §«Ÿְְֲֲִַַַָָ»≈ְֵַָ

לחדא: רבא ãéäð÷îeּדי ïàö-äð÷î Bì-éäéå ְֲִַָָ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´
ìt Búà eàð÷éå äaø äcáòå ø÷á:íézLBì-éäéå ¨½̈©«£ª−̈©¨®©§©§¬Ÿ−§¦§¦«©«§¦³

Búà eàð÷éå äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®©§©§¬Ÿ−
ìt:íézL תֹורין וגיתי ענא ּגיתי לּה והוה §¦§¦«ְֲִֵֵֵֵֵַָָָ

e·ÚÂ„‰ּופלחנא È")(בּה וקּניאּו סגיא ְָָָ«¬»ְְִֵַַָ

åèéãáòּפלׁשּתאי: eøôç øLà úøàaä-ìëå ְְִֵָ§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´
ìt íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáàíézL ¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´§¦§¦½

:øôò íeàìîéåéãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå ©§©§−¨¨«§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´
ìt íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáàíézL ¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´§¦§¦½

:øôò íeàìîéå אבּוהי עבדי חפרּו ּדי ּבירין וכל ©§©§−¨¨«ְְֲֲִִִֵֵַָָ

ּומלאנּון  ּפלׁשּתאי טּמֹונּון אבּוהי אברהם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹּביֹומי

æèeðnòîעפרא: Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå ְַָ©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈
:ãàî epnî zîöò-ék÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå ¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®

:ãàî epnî zîöò-ék eðnòî Cìאבימל ואמר ¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿֲֲִֶֶַַ

לחדא: מּננא תקפּתא ארי מעּמנא אּזל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָליצחק

æé:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå ואזל ©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«ֲַַ

ּתּמן: ויתב דגרר בנחלא ּוׁשרא יצחק ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמּתּמן

çéøLà íénä úøàa-úà | øtçiå ÷çöé áLiå©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéa eøôçíézL ¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½

úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî éøçà©«£¥−´©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ
:åéáà ïäì àø÷-øLà| øtçiå ÷çöé áLiå £¤¨¨¬¨¤−¨¦«©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ

åéáà íäøáà éîéa eøôç øLà íénä úøàa-úà¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½
ìt íeîzñéåïäì àø÷iå íäøáà úBî éøçà íézL ©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨®̈©¦§¨³¨¤Æ

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL יצחק ותב ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«ְְִָָ

אברהם  ּביֹומי חפרּו ּדי דמּיא ּבירי ית ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָוחפר

אברהם אבּוהי  ּדמית ּבתר ּפלׁשּתאי וטּמֹונּון ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

להן  קרי הוה ּדי ּכׁשמהן ׁשמהן להן ְְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָּוקרא

èé-eàöîiåאבּוהי: ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå ֲִ©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§
:íéiç íéî øàa íLìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå ½̈§¥−©¬¦©¦«©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©

:íéiç íéî øàa íL-eàöîiå יצחק עבדי וחפרּו ©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«ְְֲִֵַַָָ

נבעין: ּדמּיין ּבירא תּמן ואׁשּכחּו ëeáéøiåּבנחלא ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ©¨¦¹
àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòøŸ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³

:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íLéòø eáéøiå ¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«©¨¦¹Ÿ¥´
àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³

:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL רעותא ּונצֹו ¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«ְֲַָָ

מּיא  לנא ּדי למימר דיצחק רעותא עם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָדגרר

עּמּה: אתעּסיקּו ארי עסקא דבירא ׁשמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּוקרא

àëàø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬
:äðèN dîL-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå §−̈¦§¨«©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©

:äðèN dîL àø÷iå äéìò אחרי ּבירא וחפרּו ¨¤®¨©¦§¨¬§−̈¦§¨«ֲֳִֵַָָָ

ׂשטנה: ׁשמּה ּוקרא עלּה אף áëíMîּונצֹו ÷zòiå ְְְְֲִַַַָָ©©§¥´¦À̈
dîL àø÷iå äéìò eáø àìå úøçà øàa øtçiå©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−¨¤®¨©¦§¨³§¨Æ
eðéøôe eðì ýåýé áéçøä äzò ék øîàiå úBáçø§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬

:õøàáeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zòiå ¨¨«¤©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−
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çø dîL àø÷iå äéìòáéçøä äzò ék øîàiå úBá ¨¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯
õøàá eðéøôe eðì ýåýé: וחפר מּתּמן ואסּתּלק §Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤ְְֲִִַַַַַָ

רחבֹות  ׁשמּה ּוקרא עלּה נצֹו ולא אחרי ְְְְְֲֳִֵַַָָָָֹּבירא

וניפּוׁש לנא יי אפּתי כען ארי ("‡ואמר ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ

‡LÙÈÂ(:ּבארעא ¿«¿ƒ»»ְְַָ

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìòiåøàa íMî ìòiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©©¬©¦−̈§¥¬
:òáL:ׁשבע ּבאר  מ ּתּמן  ãëåéìàואסּתּלק  àøiå ¨«©ְְְִִֵַַַַָָ©¥¨̧¥¨³

íäøáà éäìà éëðà øîàiå àeää äìéla ýåýé§Ÿ̈Æ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´
éáàézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà Eéúéaøäå E ¨¦®©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´

:écáò íäøáà øeáòa Eòøæ-úàýåýé åéìà àøiå ¤©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éäìà éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìàEòøæ-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤©§£½
:écáò íäøáà øeáòa ּבליליא יי לּה ואתּגלי ©«£−©§¨¨¬©§¦«ְְְְְְִִֵֵָָ

לא  אבּו ּדאברהם אלהּה אנא ואמר ְְֱֲֲֲֵַַַַָָָָָההּוא

ית  ואסּגי ואברכּנ מימרי בסעּד ארי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָתדחל

עבּדי: אברהם ּבדיל ּבנäëçaæî íL ïáiå ְְְְִִַַָָָ©¦¯¤¨´¦§¥À©
íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬

:øàa ÷çöé-éãáòíLa àø÷iå çaæî íL ïáiå ©§¥«¦§−̈§¥«©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´
:øàa ÷çöé-éãáò íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬©§¥«¦§−̈§¥«
ּתּמן  ּופרס דיי ּבׁשמא וצּלי מדּבחא תּמן ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָּובנא

ּבירא: יצחק עבדי תּמן ּוכרֹו ְְְְְִֵֵֵַַַָָָמׁשּכנּה

åëeäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½
:Bàáö-øN ìëéôeøøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ¦−Ÿ©§¨«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®

:Bàáö-øN ìëéôe eäòøî úfçàå אזל ואבימל ©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«ֲֲִֶֶַַ

חילּה: רב ּופיכל מרחמֹוהי וסיעת מּגרר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹלותּה

æëízàå éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®§©¤Æ
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðNíäìà øîàiå §¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éúà íúàðN ízàå éìà íúàa òecî ÷çöé¦§½̈©−©¨¤´¥¨®§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½
íëzàî éðeçlLzå: ּדין מה יצחק להֹון ואמר ©§©§−¦¥«¦§¤«ְְֲִֵַַָָ

וׁשּלחּתּוני  יתי סניתּון ואּתּון לותי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָאתיתּון

|çëמּלותכֹון: ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå ְְִָ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäz øîàpå CnòE ¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®

:Cnò úéøá äúøëðåäéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå §¦§§¨¬§¦−¦¨«©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´
eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäz øîàpå Cnò | ýåýé§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´

ðéáeCnò úéøá äúøëðå E: חזינא מחזא ואמרּו ¥¤®§¦§§¨¬§¦−¦¨«ֱֲֲֵֶַָָָ

ּכען  ּתתקּים ואמרנא ּבסעּד דיי מימרא הוה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָארי

ונגזר  ּובינ ּביננא אבהתנא בין ּדהוה ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָָָָָמֹומתא

:עּמ èëàìקים øLàk äòø eðnò äNòz-íà ְִָָ¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ
EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò øLàëå Eeðòâð§©«£½§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−

:ýåýé Ceøa äzò äzà íBìLaäNòz-íà §¨®©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«¦©«£¥̧
ì øLàk äòø eðnòEnò eðéNò øLàëå Eeðòâð à ¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½§©«£¤̧¨¦³¦§Æ

:ýåýé Ceøa äzò äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø©½©§©¥«£−§¨®©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
אנזיקנ לא ּדי ּכמא ּביׁשא עּמנא ּתעּבד ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאם

ּבׁשלם  וּנׁשּלחּנ טב לחֹוד עּמ עבדנא די ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָּוכמא

דיי: ּבריכא ּכען ְְְְִַַַָָאּת

éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì NòiåNòiå ©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«©©³©
:ezLiå eìëàiå äzLî íäì מׁשּתיא להֹון ועבד ¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«ְְְֲִַַָ

ּוׁשתיאּו: àìLéàואכלּו eòáMiå ø÷aá eîékLiå ְֲִַָ©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé íçlLéå åéçàì§¨¦®©§©§¥´¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«
÷çöé íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´¦§½̈

íBìLa Bzàî eëìiå: ּגבר וקּיימּו בצפרא ואקּדימּו ©¥«§¬¥«¦−§¨«ְְְְְְִִַַַַָ

ּבׁשלם: מּלותּה ואזלּו יצחק וׁשּלחּנּון ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָלאחּוהי

áìBì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia | éäéå©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eðàöî Bì eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìò©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬

:íéîBì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia | éäéå ¨«¦©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eðàöî Bì eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìò©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬

:íéîוחּויאּו יצחק עבדי ואתֹו ההּוא ּביֹומא והוה ¨«¦ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָ

אׁשּכחנא  לּה ואמרּו חפרּו ּדי ּבירא עיסק על ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָלּה

âìøéòä-íLמּיא: ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå ַָ©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ
:äfä íBiä ãò òáL øàaäòáL dúà àø÷iå §¥´¤½©©−©¬©¤«©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®

:äfä íBiä ãò òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò ּוקרא ©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©©−©¬©¤«ְָ

דׁשבע  ּבארא דקרּתא ׁשמא ּכן על ׁשבעה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָיתּה

Ú·L ¯‡a È")( הדין יֹומא ñãìåNò:עד éäéå ¿≈∆«ֵַָָ©§¦³¥¨Æ
-úa úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½©

:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàaéäéå §¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«©§¦³
úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«
ית  אּתתא ּונסיב ׁשנין ארּבעין ּבר עׂשו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהוה
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אילֹון  ּבת ּבׂשמת וית חּתאה ּבארי ּבת ְְְְִִִֵֵַַָָָָָיהּודית

äì:ä÷áøìeחּתאה: ÷çöéì çeø úøî ïééäzå ִָָ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå: מסרבן והואה ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«ְְֲַָָָָ

ורבקה  יצחק מימר על ñàï÷æ-ék:ּומרּגזן éäéå ְְְְְִִֵַַַָָָ©«§¦Æ¦«¥̈´
| åNò-úà àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈¤¥¨´
:éðpä åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦
àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða | åNò-úà¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

éðpä: מּלמחזי עינֹוהי וכהּיא יצחק סיב ּכד והוה ¦¥«¦ְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

לּה ואמר ּברי לּה ואמר רּבא ּברּה עׂשו ית ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּוקרא

אנא: áézòãéהא àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ָָָ©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦
:éúBî íBéíBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ¬¦«©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬

:éúBî יֹומא ידע אנא לית סיבית כען הא ואמר ¦«ְְֲֲִֵֵַַַַָָָ

âéìëדאימּות: àð-àN äzòåéìz EEzL÷å E ְֵ§©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®
él äãeöå äãOä àöåÈ¯˜ ‰„Èˆ ·È˙Î:ãéö §¥Æ©¨¤½§¬¨¦−¨«¦

éìë àð-àN äzòåéìz EäãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
ãéö él äãeöå:וקׁשּת סיפ זינ ּכען סב ּוכען §¬¨¦−¨«¦ְְְְְֵַַַַַָָָ

צידא: לי וצּוד לחקלא ãéì-äNòåּופּוק ְְְִֵַָָ©«£¥¦̧
äìëàå él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨

:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòaéì-äNòå ©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«©«£¥¦̧
äìëàå él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨

:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa לי ועביד ©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«ְִִֵ

ּבדיל  ואיכּול לי ואעל דרחימית ּכמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָתבׁשילין

אימּות: לא עד נפׁשי תברכּנ ää÷áøåּדי ְְִִִֵֵַַָָָ§¦§¨´
åNò Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîLŸ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤¥¨Æ

:àéáäì ãéö ãeöì äãOäøaãa úòîL ä÷áøå ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´
ãéö ãeöì äãOä åNò Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦

:àéáäì עׁשו לות יצחק מּליל ּכד ׁשמעת ורבקה §¨¦«ְְְְְִִִֵַַַַַָָָ

לאיתאה: צידא למיצד לחקלא עׂשו ואזל ְְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָּברּה

åäpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³
éáà-úà ézòîLéçà åNò-ìà øaãî EE ¨©̧§¦Æ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−

øîàì:äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå ¥«Ÿ§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³
éáà-úà ézòîLéçà åNò-ìà øaãî Eøîàì E: ¨©̧§¦Æ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

ׁשמעית  הא למימר ּבר ּה יעקב לות אמרת ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹורבקה

למימר: אחּו עׂשו עם ממּלל אבּו æäàéáäמן ְְֲֲִִֵֵֵַָָ¨¦̧¨
äëëøáàå äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²

:éúBî éðôì ýåýé éðôìéì-äNòå ãéö él äàéáä ¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«¨¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬
éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå äìëàå íénòèî: ©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

ואיכּול  תבׁשילין לי ועביד צידא לי ְְְֱִִִִִִֵֵֵַָאתי

מֹותי: קדם יי קדם ואברכּנçòîL éðá äzòå ְֱֳֳִִֵֶָָָָָ§©¨¬§¦−§©´
:Cúà äeöî éðà øLàì éì÷aòîL éðá äzòå §Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«§©¨¬§¦−§©´
:Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a מּני קּבל ּברי ּוכען §Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«ְְִִִֵַַ

:ית מפּקד אנא די èïàvä-ìàלמא àð-Cì ְְֲִֵַָָָָ¤¨Æ¤©½Ÿ
äNòàå íéáè íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧

éáàì íénòèî íúà:áäà øLàk Eàð-Cì Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«¤¨Æ
íéáè íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®

éáàì íénòèî íúà äNòàå:áäà øLàk E אּזיל §¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«ִֵ

ּגדיי ּתרין מּתּמן לי וסב ענא לות עּזין (·¯)ּכען ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ«ִִ

די  ּכמא לאבּו ּתבׁשילין יתהֹון ואעּבד ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָטבן

ééáàìרחם: úàáäåøLà øáòa ìëàå E ְֵ§¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬
:BúBî éðôì Eëøáééáàì úàáäåøáòa ìëàå E §¨«¤§−¦§¥¬«§¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²

:BúBî éðôì Eëøáé øLàותיתיÏÚ˙Â È")( £¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«ְְֵַ¿»≈
מֹותּה: קדם ּדיברכּנ ּבדיל  וייכּול ְְְְְֳִִִֵֵָָָָלאבּו

àééçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ
:÷ìç Léà éëðàå øòN Léàá÷òé øîàiå ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«©´Ÿ¤©«£½Ÿ

éëðàå øòN Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−
:÷ìç Léà עׂשו הא אּמּה לרבקה יעקב ואמר ¦¬¨¨«ְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

ׁשעיע: ּגבר ואנא ׂשערן ּגבר áééðMîéאחי éìeà ְְְֲֲִִַַַַַָָָ©³§ª¥̧¦Æ
éìò éúàáäå òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà̈¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©§¥«¥¦¬¨©²

:äëøá àìå äìì÷éúééäå éáà éðMîé éìeà §¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦
:äëøá àìå äìì÷ éìò éúàáäå òzòúîk åéðéòá§¥−̈¦§©§¥®©§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«
ואהי  ּכמתלעב בעינֹוהי ואהי אּבא ימּׁשּנני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻמאים

È˙ÈÓמיתי È‰‡Â È")(:ברכן ולא לוטין עלי ְֵַ»¡ƒ«¿≈ְְְֲִִַָָָ

âéòîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬
:éì-ç÷ Cìå éì÷aEúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå §Ÿ¦−§¥¬©¦«©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−

:éì-ç÷ Cìå éì÷a òîL Cà éðaאּמּה לּה ואמרת §¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬©¦«ֲִֵֵֶֶַ

ּברי  על לוטּיא ייתּון ּדלא ּבנבּואה אתאּמר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָעלי

לי: סב ואּזיל מּני קּבל ãéàáiåּברם çwiå Cìiå ְְִִִִֵֵַַַ©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−
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:åéáà áäà øLàk íénòèî Bnà Nòzå Bnàì§¦®©©³©¦Æ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«
øLàk íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½©«£¤−

åéáà áäà: ועבדת לאּמּה ואיתי ּונסיב ואזל ¨¥¬¨¦«ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָ

אבּוהי: ּדרחם ּכמא ּתבׁשילין åèçwzåאּמּה ְְְֲִִִִִֵֵַָ©¦©´
øLà úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø¦Â§Â̈¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«
úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà øLà£¤¬¦−̈©®̈¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«
ּדכיתא  רּבא ּברּה עׂשו לבּוׁשי ית רבקה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּונסיבת

זעירא: ּברּה יעקב ית ואלּביׁשת ּבביתא עּמּה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּדי

æèìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−
:åéøàeö ú÷ìçäLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå ¤§©¬©¨¨«§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨

:åéøàeö ú÷ìç ìòå åéãé-ìò ּבר ּגדיי מׁשכי וית ©¨¨®§©−¤§©¬©¨¨«ְְְֵֵַַַָ

צורּה: ׁשעיעּות ועל ידֹוהי על אלּביׁשת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַעּזי

æéøLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´
:dða á÷òé ãéa äúNòåíénòènä-úà ïzz ¨¨®¨§©−©«£¬Ÿ§¨«©¦¥¯¤©©§©¦²

:dða á÷òé ãéa äúNò øLà íçlä-úàå ויהבת §¤©¤−¤£¤´¨¨®¨§©−©«£¬Ÿ§¨«ִַָ

דיעקב  ּבידא עבדת ּדי לחמא וית ּתבׁשילּיא ְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָֹית

çééppäּברּה: øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå ְַ©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦Ç
:éða äzà éîøîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå ¦¬©−̈§¦«©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤

:éða äzà éî éppä אּבא ואמר אבּוהי לות ועל ¦¤½¦¦¬©−̈§¦«ְְֲֲִַַַַַָ

ּברי: אּת מן אנא הא èéá÷òéואמר øîàiå ְְֲֲִַַַָָָ©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ
øLàk éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
øeáòa éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−

:ELôð épëøázåNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´
äáL àð-íe÷ éìà zøac øLàk éúéNò Eøëa§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈

ELôð épëøáz øeáòa éãévî äìëàå: יעקב ואמר §¨§¨Æ¦¥¦½©«£−§¨«£©¬¦©§¤«ֲֲַַַֹ

די  ּכמא עבדית ּבּוכר עׂשו אנא ְְֲֲֲִִִֵַָָָָָלאבּוהי

עּמי ÈÏמּלילּתא ‡")( ואכּול אסּתחר ּכען קּום ְִִִַָƒְְֱִֶַַַ

:נפׁש תברכּנני ּדי ּבדיל ë÷çöéמּצידי øîàiå ְְְֲִִִִִִֵַַָָ©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék øîàiå éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬

éäìà ýåýé äø÷ä:éðôì EBða-ìà ÷çöé øîàiå ¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½
ýåýé äø÷ä ék øîàiå éða àöîì zøäî äf-äî©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬

éäìà:éðôì E אֹוחיתא ּדין מה לברּה יצחק ואמר ¡Ÿ¤−§¨¨«ְְֲִִֵֵֵַַָָָ

קדמי  אלה יי זּמין ארי ואמר ּברי :לאׁשּכחא ְְְְֱֲֲֳִִֵַַַַָָָָָָָ

àëéða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®
:àì-íà åNò éða äæ äzàä÷çöé øîàiå ©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

åNò éða äæ äzàä éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈
:àì-íàואמּׁשּנ ּכען קריב ליעקב יצחק ואמר ¦«Ÿְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָֹֻ

לא: אם עׂשו ּברי ּדין האּת áëá÷òéּברי Lbiå ְְְִִִֵֵַַָָ©¦©¯©«£²Ÿ
á÷òé ìB÷ ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ´©«£½Ÿ

:åNò éãé íéãiäååéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå §©¨©−¦§¥¬¥¨«©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−
:åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷ ìwä øîàiå eäMîéå©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ´©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«
קלא  ואמר ּומׁשיּה אבּוהי יצחק לות יעקב ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָֹּוקריב

דעׂשו: ידֹוהי וידּיא דיעקב âëBøékäקלא àìå ְְְֲִִֵַַָָָָֹ§´Ÿ¦¦½
:eäëøáéå úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ©§¨«£¥«
úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ

eäëøáéå: ּכידי ידֹוהי הואה ארי אׁשּתמֹודעּה ולא ©§¨«£¥«ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָ

ׂשעירן אחּוהי  ÔÈ¯ÚNעׂשו È")(:ּוברכּה ְֲִִֵָָ«¬«¿»ֲֵָ

ãëøîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå:éðàøîàiå ©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦©¾Ÿ¤
:éðà øîàiå åNò éða äæ äzà ּברי ּדין אּת ואמר ©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦ְְֲִֵַַַ

אנא: הא ואמר äëäìëàåעׂשו él äLbä øîàiå ֲֲֵַַָָָ©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ
ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz ïòîì éða ãévî¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½

:zLiå ïéé Bì àáiåãévî äìëàå él äLbä øîàiå ©¨¯¥’©−¦©¥«§§©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´
Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz ïòîì éða§¦½§©¬©§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥’

:zLiå ïéé דברי מּצידא ואיכּול קדמי קריב ואמר ©−¦©¥«§§ְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָ

ואיתי  ואכל לּה וקריב נפׁשי תברכּנ ּדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבדיל

ÏÈÚ‡Â È")(:ּוׁשתי חמרא åëåéìàלּה øîàiå ¿»≈ְְִֵַָ©¬Ÿ¤¥−̈
:éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöéåéìà øîàiå ¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«©¬Ÿ¤¥−̈
:éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöéלּה ואמר ¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«ֲֵַַ

לי ּונׁשק ּכען קריב אבּוהי ÈÏיצחק ˜LÂ È")( ְְְְֲִִִֵַַָ¿«ƒ
æëåéãâaּברי: çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå ְִ©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈

øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬
:ýåýé Bëøaåéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå ¥«£−§Ÿ̈«©¦©Æ©¦©½©²̈©¤¥¬©§¨−̈

øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬
ýåýé Bëøa: ריחא ית וארח לּה ּונׁשק ּוקרב ¥«£−§Ÿ̈«ְְֲֵֵֵַַַָָ

הוֹו ואמר ּוברכּה ÈÊÁ)דלבּוׁשֹוהי ‡") ריחא ְְֲֲִִֵַַָ¬≈ֵָ

יי: ברכּה ּדי דחקלא ּכריחא ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָדברי 
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éùéùçëépîLîe íéîMä ìhî íéäìàä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
:Løéúå ïâc áøå õøàäìhî íéäìàä Eì-ïzéå ¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧

:Løéúå ïâc áøå õøàä épîLîe íéîMäל ויּתן ©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«ְִֶָ

ּוסגיאּות דארעא ּומּטּובא דׁשמּיא מּטּלא (È"יי ְְְְְִִִִַַַָָָָָ

˙eÈ‚ÒÂ(:וחמר èëíénòעיבּור Eeãáòé ¿«¿ֲִַָ©«©§´©¦À
È¯˜ ÂÁ˙˘ÈÂ ·È˙Îäåä íénàì Eì eåçzLéå§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³

éçàì øéáâéøøà Enà éða Eì eåçzLéå EE §¦Æ§©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´
éëøáîe øeøà:Ceøa EEì eåçzLéå íénò Eeãáòé ¨½§¨«£¤−¨«©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ

éçàì øéáâ äåä íénàìEnà éða Eì eåçzLéå E §ª¦½¡¥³§¦Æ§©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®
éøøàéëøáîe øeøà E:Ceøa E עממין יפלחּנ «Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−¨«ְְְִִַָֻ

ו  לאחי רב הוי מלּכון ל לויׁשּתעּבדּון יסּגדּון ְְְְְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ

יהֹון  ּומברכי ליטין יהֹון מלטטי אּמ ְְְְְְֲִִִֵַָָָָּבני

ì-úàּבריכין: Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå ְִִ©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤
÷çöé éðt úàî á÷òé àöé àöé Cà éäéå á÷òé©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´

:Bãévî àa åéçà åNòå åéáàälk øLàk éäéå ¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«©§¦À©«£¤̧¦¨´
á÷òé àöé àöé Cà éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ

:Bãévî àa åéçà åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî והוה ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«ֲַָ

מּפק  ּברם והוה יעקב ית לברכא יצחק ׁשיצי ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹּכד

אחּוהי  ועׂשו אבּוהי יצחק אּפי מּלות יעקב ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹנפק

ÏÚאתא È")(:מּצידּהàìàeä-íb Nòiå ָָ«ִֵֵ©©³©©Æ
éáà í÷é åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À¨ª³¨¦Æ

:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéåNòiå §Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«©©³©
í÷é åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À¨ª³

:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà ועבד ¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«ֲַַ

ואמר  אבּוהי לות ואעיל ּתבׁשילין הּוא ְְְֲֲִִִֵַַַַַָאף

ּדי  ּבדיל דברּה מּצידא וייכּול אּבא יקּום ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלאבּוהי

:נפׁש áì-éîתברכּנני åéáà ÷çöé Bì øîàiå ְְְִִַַָָ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦
ða éðà øîàiå äzà:åNò Eøëá EBì øîàiå ¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬§«Ÿ§−¥¨«©¬Ÿ¤²

ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöéåNò Eøëá E: ¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬§«Ÿ§−¥¨«
ּבר אנא ואמר אּת מן אבּוהי יצחק לּה ְְְֲֲֲֲִִֵַַַַָָָָָואמר

עׂשו: ּבּוכרâì-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå ְֵָָ©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©
éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹
Ceøa-íb eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå̈«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®©¨−

:äéäéøîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå ¦«§¤«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤

íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤
:äéäé Ceøa-íb eäëøáàå àBáz ּתוהא יצחק ּותוה ¨−¨«£¨«£¥®©¨−¦«§¤«ְְְִִָָָ

צידא  ּדצד דיכי הּוא מן ואמר לחדא עד ְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָרּבא

ּוברכּתּה תיעֹול לא עד מּכּלא ואכלית לי ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹואעיל

יהי: ּברי ãìåéáàאף éøác-úà åNò òîLk ְְִֵַ¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½
øîàiå ãàî-ãò äøîe äìãb ä÷òö ÷òöiå©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤

:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàìéøác-úà åNò òîLk §¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´
øîàiå ãàî-ãò äøîe äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà̈¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤

:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì ית עׂשו ׁשמע ּכד §¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«ְֵַַָָ

לחדא  עד ּומרירא רּבא צוחא ּוצוח אבּוהי ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָּפתּגמי

אנא אף ּברכני לאבּוהי ÈÏואמר È")(:אּבא ְֲֲֲִִֵַַַַָָƒַָ

äìéçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E על ואמר ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§®̈©¦©−¦§¨¤«ֲַַַ

:ּברּכת וקּביל ּבחכמתא אחּוåìéëä øîàiå ְְְְְְִִַָָָָ©¿Ÿ¤£¦Á
éúøëa-úà íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷̈¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´
-àìä øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì̈½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ

:äëøa él zìöàá÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå ¨©¬§¨¦−§¨¨«©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ
äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîòô äæ éðá÷òiå©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈

:äëøa él zìöà-àìä øîàiå éúëøa ç÷ì ואמר ¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«ֲַַ

זמנין  ּתרּתין ּדנן וחּכמני יעקב ׁשמּה קרא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹיאּות

ואמר  ּברּכתי קּביל ּכען והא נסיב ּבכירּותי ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָית

ּברּכתא: ּלי ׁשבקּת æìøîàiåהלא ÷çöé ïòiå ְְְְֲִִַָָָ©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤
ézúð åéçà-ìk-úàå Cì åézîN øéáb ïä åNòì§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ§¤¨¤À̈¨©³¦
àBôà äëìe åézëîñ Løéúå ïâãå íéãáòì BìÆ©«£¨¦½§¨¬̈§¦−§©§¦®§¨´¥½

:éða äNòà äîøéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå ¨¬¤«¡¤−§¦«©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤§¥À̈¥´§¦º
ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå Cì åézîN©§¦¬¨Æ§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬
éða äNòà äî àBôà äëìe åézëîñ Løéúå: §¦−§©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«

ל ׁשּוּתּה רב הא לעׂשו ואמר יצחק (È"ואתיב ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ

CÂlÚ( ועיבּור לעבּדין לּה יהבית אחֹוהי ּכל וית ƒ«»ְְְְְֲִִִִֵַָָָ

ּברי: אעּביד מה הכא ול סעדּתּה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוחמר

çìEì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà̈¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§
éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½

:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa ואמר ¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§ֲַַ
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לי  ּבר אּבא ל היא חדא הברּכתא לאבּוהי ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָעׂשו

ו  אּבא אנא ּובכא:אף קלּה עׂשו èìïòiåארים ְֲֲֵֵֵַַַָָָָָ©©²©
õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ

:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé÷çöé ïòiå ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«©©²©¦§¨¬
EáLBî äéäé õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà̈¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ¦«§¤´«¨¤½

:ìòî íéîMä ìhîe ואמר אבּוהי יצחק ואתיב ¦©¬©¨©−¦¥¨«ְֲֲֲִִֵַַַָ

ּומּטּלא  מֹותב יהא דארעא מּטּובא הא ְְְְִִֵֵַַָָָָָלּה

מּלעּלא: îéçà-úàåדׁשמּיא äéçú Eaøç-ìòåE ְְִִֵַָָ§©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−
ìòî Blò z÷øôe ãéøz øLàk äéäå ãáòz©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬

:Eøàeöéçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåäéäå ãáòz E ©¨¤«§©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe ãéøz øLàkחרּב ועל ©«£¤´¨¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«ְְַַָ

על  ּבנֹוהי יעּברּון ּכד ויהי ּתפלח אחּו וית ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּתיחי

:צור מעל נירּה ותעּדי אֹוריתא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּפתּגמי

àîøLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬
ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå åéáà Bëøa¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤

:éçà á÷òé-úà äâøäàå éáàåNò íèNiå ¨¦½§©«©§−̈¤©«£¬Ÿ¨¦«©¦§³Ÿ¥¨Æ
øîàiå åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤
á÷òé-úà äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈¤©«£¬Ÿ

:éçà ּדי ּברּכתא על ליעקב ּדבבּו עׂשו ּונטר ¨¦«ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹ

אבלי  יֹומי יקרבּון ּבלּבּה עׂשו ואמר אבּוהי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָברכּה

אחי: יעקב ית ואקטֹול áîä÷áøìדאּבא ãbiå ְְְֲִֶַַָָָֹ©ª©´§¦§½̈
àø÷zå çìLzå ìãbä dða åNò éøác-úà¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º©¦§¨³
éçà åNò äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷òéìE §©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½

:Eâøäì Eì íçðúîåNò éøác-úà ä÷áøì ãbiå ¦§©¥¬§−§¨§¤«©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈
ïèwä dða á÷òéì àø÷zå çìLzå ìãbä dða§¨´©¨®Ÿ©¦§©º©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈

éçà åNò äpä åéìà øîàzå:Eâøäì Eì íçðúî E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«
רּבא  ּברּה עׂשו ּפתּגמי ית לרבקה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָואתחּוה

הא  לּה ואמרת זעירא ּברּה ליעקב ּוקרת ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹּוׁשלחת

:למקטל ל ּכמן אחּו âîòîLעׂשו éðá äzòå ְְְְִִֵָָָָ§©¨¬§¦−§©´
:äðøç éçà ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷aäzòå §Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨§©¨¬

:äðøç éçà ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨
אחי  לבן לות ל אזיל וקּום מּני קּבל ּברי ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּוכען

ãî-øLàלחרן: ãò íéãçà íéîé Bnò záLéå ְָָ§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤
éçà úîç áeLz:Eãò íéãçà íéîé Bnò záLéå ¨−£©¬¨¦«§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬

éçà úîç áeLz-øLà:E יֹומין עּמּה ותתיב £¤¨−£©¬¨¦«ְִִֵֵֵ

:דאחּו רּוגזא ּדיתּוב עד äîáeL-ãòזעירין ְְְִִֵַָָ©¸
éçà-óàBl úéNò-øLà úà çëLå Enî E ©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½

ézç÷ìe ézçìLå-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©
:ãçà íBé íëéðLéçà-óà áeL-ãòçëLå Enî E §¥¤−¬¤¨«©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ

ézç÷ìe ézçìLå Bl úéNò-øLà úàäîì íMî E ¥´£¤¨¦´¨½§¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬
:ãçà íBé íëéðL-íb ìkLà רּוגזא ּדיתּוב עד ¤§©²©§¥¤−¬¤¨«ְִַָ

ואׁשלח  לּה עבדּת ּדי ית ויתנׁשי מּנ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָדאחּו

יֹומא ואדּברּנ ּתרויכֹון אף אתּכל למה מּתּמן  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

åî÷çöé-ìàחד: ä÷áø øîàzå÷éiçá ézö ָ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©Ḉ§¦§©©½
-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà úç úBða éðtî¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«

:íéiç él änì õøàä úBðaî älàk úçøîàzå ¥³¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«©³Ÿ¤
úç úBða éðtî éiçá ézö÷ ÷çöé-ìà ä÷áø¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®
úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

:íéiç él änì õøàä עקית ליצחק רבקה ואמרת ¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«ְְְֲִִִֶֶַָָָ

אּתתא  יעקב נסיב אם חּתאה ּבנת קדם מן ְְְְֲֳִִִִִַַַַָָָָֹּבחּיי

חּיים: לי למה ארעא מּבנת כאּלין חּתאה ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמּבנת

àeäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
:ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiåàø÷iå ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©©¦§¨¬

Bì øîàiå eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ©´Ÿ¤½
:ïòðk úBðaî äMà çwú-àì ליעקב יצחק ּוקרא «Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©ְְְֲִַָָֹ

אּתתא  תּסב לא לּה ואמר ּופּקדּה יתּה ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּוברי

ּכנען: áctמּבנת Cì íe÷ìàeúá äúéa íøà äð ְְִַַָ¬¥Æ©¤Ḉ¨¬£½̈¥¬¨§¥−
éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å Enà éáà£¦´¦¤®§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬

:EnàEnà éáà ìàeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷ ¦¤«¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å: קּום §©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

וסב  דאּמ אבּוהא ּבתּואל לבית ארם לפּדן ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָאּזיל

:דאּמ אחּוהא לבן מּבנת אּתתא מּתּמן לâìàå ְְְֲִִִִַַָָָָָָָ§¥³
ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬

:íénòúééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìàå ©¦«§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨
:íénò ìä÷ìויסּגּנ ויּפׁש ית יבר ׁשּדי ואל ¦§©¬©¦«ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשבטין: לכנׁשת ãúkøa-úàּותהי Eì-ïzéå ְְְְִִִֵַ§¦¤§Æ¤¦§©´
õøà-úà EzLøì Czà Eòøæìe Eì íäøáà©§¨½̈§−§©§£´¦¨®§¦§§Æ¤¤´¤

éøâî:íäøáàì íéäìà ïúð-øLà EEì-ïzéå §ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«§¦¤§Æ
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EzLøì Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦®̈§¦§§Æ
éøâî õøà-úà:íäøáàì íéäìà ïúð-øLà E ויּתן ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«ְִֶ

למירת עּמ ולבני ל דאברהם ּברּכתא ית ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָל

לאברהם: יי יהב ּדי ּתֹותבּות ארע ְְְְֲִַַַָָָָָָית

éòéáùäct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiåíøà äð ©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤Ḉ¨¬£¨®
íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬

:åNòå á÷òéäðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå ©«£−Ÿ§¥¨«©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬
íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà íøà£¨®¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬

åNòå á÷òé: לפּדן ואזל יעקב ית יצחק ּוׁשלח ©«£−Ÿ§¥¨«ְְְֲֲִַַַַַַָָֹ

דרבקה  אחּוהא ארּמאה ּבתּואל ּבר לבן לות ְְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָארם

ועׂשו: ּדיעקב å÷çöéאּמּה Cøá-ék åNò àøiå ְְֲִֵֵַָֹ©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»
Bì-úç÷ì íøà äðct Búà çlLå á÷òé-úà¤©«£Ÿ¼§¦©³ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬

úà Bëøáa äMà íMîøîàì åéìò åöéå B ¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ
:ïòðk úBðaî äMà çwú-àìCøá-ék åNò àøiå «Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©©©´§¥À̈¦«¥©´

Bì-úç÷ì íøà äðct Búà çlLå á÷òé-úà ÷çöé¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬
çwú-àì øîàì åéìò åöéå Búà Bëøáa äMà íMî¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬

ïòðk úBðaî äMà: ית יצחק ברי ארי עׂשו וחזא ¦−̈¦§¬§¨«©ְֲֲִִֵֵַָָָָָ

מּתּמן  לּה למּסב ארם לפּדן יתּה וׁשּלח ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹיעקב

לא  למימר עלֹוהי ּופּקיד יתּה ּברי ּכד ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאּתתא

ּכנען: מּבנת אּתתא ְְְִִִַַַָָתּסב

øéèôîæCìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷òé òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤
:íøà äðctCìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷òé òîLiå ©¤´¨¬£¨«©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤
:íøà äðctאּמּה ּומן אבּוהי מן יעקב וקּביל ©¤´¨¬£¨«ְֲֲִִִִִֵַַֹ

ארם: לפּדן çúBðaואזל úBòø ék åNò àøiå ְֲֲַַַַָ©©´§¥½̈¦¬¨−§´
:åéáà ÷çöé éðéòa ïòðkúBða úBòø ék åNò àøiå §¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«©©´§¥½̈¦¬¨−§´
:åéáà ÷çöé éðéòa ïòðk ּבנת ביׁשא ארי עׂשו וחזא §®̈©§¥¥−¦§¨¬¨¦«ְֲֲִֵֵַַָָָ

אבּוהי: יצחק ּבעיני è-ìàּכנען åNò Cìiå ְְְֲִִֵֵַָָ©¥¬¤¥−̈¤
-ïa ìàòîLé-úa | úìçî-úà çwiå ìàòîLé¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧¤

:äMàì Bì åéLð-ìò úBéáð úBçà íäøáàCìiå ©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«©¥¬¤
ìàòîLé-úa | úìçî-úà çwiå ìàòîLé-ìà åNò¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧

:äMàì Bì åéLð-ìò úBéáð úBçà íäøáà-ïa ואזל ¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«ֲַַ

ּבת  מחלת ית ּונסיב יׁשמעאל לות יׁשמעאל עׂשו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ

לּה נׁשֹוהי על ּדנביֹות אחתּה אברהם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבר

ïîéñ.סלאנּתּו: å"ìò ,íé÷åñô å"÷ ְְִ

úåãìåú úùøôì äøèôäá-à ÷øô éëàìîá

חודש" "מחר הפטרת מפטירים בשבת, ר"ח ערב חל אם

àà:éëàìî ãéa ìàøNé-ìà ýåýé-øáã àOîáeðzáäà äna ízøîàå ýåýé øîà íëúà ézáäà ©¨¬§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®§©−©§¨¦«¨©³§¦¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©«£©§¤−©¨´£©§¨®
:á÷ré-úà áäàå ýåýé-íàð á÷réì åNr çà-àBìäâàå éúàðN åNr-úàåäîîL åéøä-úà íéN £¨̧¥¨³§©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−¤©«£«Ÿ§¤¥−̈¨¥®¦¨«¨¦³¤¨¨Æ§¨½̈

:øaãî úBpúì Búìçð-úàåãúBàáö ýåýé øîà äk úBáøç äðáðå áeLðå eðLMø íBãà øîàú-ék §¤©«£¨−§©¬¦§¨«¦«Ÿ©̧¡¹ª©À§§¨Æ§¦§¤´¢¨½³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
:íìBò-ãr ýåýé íræ-øLà íräå ärLø ìeáb íäì eàø÷å ñBøäà éðàå eðáé änääíëéðérå ¥¬¨¦§−©«£¦´¤«¡®§¨«§³¨¤Æ§´¦§½̈§¨¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−©¨«§¥«¥¤−

:ìàøNé ìeáâì ìrî ýåýé ìcâé eøîàz ízàå äðéàøzåéðà áà-íàå åéðãà ãárå áà ãaëé ïa ¦§¤®¨§©¤³«Ÿ§Æ¦§©´§Ÿ̈½¥©−¦§¬¦§¨¥«¥²§©¥¬−̈§¤´¤£Ÿ¨®§¦¨´¨´¦
øîà éàøBî äià éðà íéðBãà-íàå éãBáë äià|ízøîàå éîL éæBa íéðäkä íëì úBàáö ýåýé ©¥´§¦¿§¦£¦´Á̈¦Á©¥̧«¨¦¹¨©´§Ÿ̈´§¨À¨¤Æ©«Ÿ£¦Æ¥´§¦½©«£©§¤¾

:EîL-úà eðéæá änaæïçìL íëøîàa Eeðìàâ äna ízøîàå ìàâî íçì éçaæî-ìr íéLébî ©¤¬¨¦−¤§¤«©¦¦³©¦§§¦Æ¤´¤§Ÿ½̈©«£©§¤−©¤´¥«©§®¤«¡¨§¤¾ª§©¬
:àeä äæáð ýåýéçàð eäáéø÷ä òø ïéà äìçå çqt eLébú éëå òø ïéà çaæì øer ïeLbú-éëå §Ÿ̈−¦§¤¬«§¦«©¦¸¦¥³¦§¸Ÿ©Æ¥´½̈§¦¬©¦²¦¥¬©§Ÿ¤−¥´¨®©§¦¥̧¹̈

éðô àOéä Bà Eöøéä Eúçôì:úBàáö ýåýé øîà Eèäúéä íëãiî eðpçéå ìà-éðô àð-elç äzrå §¤«¨¤À£¦§§Æµ£¦¨´¨¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§©¨²©¨¬§¥¥−¦«¨¥®¦¤§¤Æ¨´§¨
:úBàáö ýåýé øîà íéðt íkî àOéä úàféíéúìc øbñéå íëa-íâ éîípç éçaæî eøéàú-àìå ½Ÿ£¦¨³¦¤Æ¨¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦³©¨¤Æ§¦§´Ÿ§¨©½¦§«Ÿ¨¦¬¦§§¦−¦¨®

:íëãiî äöøà-àì äçðîe úBàáö ýåýé øîà íëa õôç éì-ïéààéBàBáî-ãrå LîL-çøænî ék ¥¦̧¥¹¤¨¤À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§−̈«Ÿ¤§¤¬¦¤§¤«¦´¦¦§©¤¹¤§©§À
ì Lbî øè÷î íB÷î-ìëáe íéBba éîL ìBãbýåýé øîà íéBba éîL ìBãâ-ék äøBäè äçðîe éîL ¨³§¦Æ©¦½§¨¨Àª§¨¬ª¨²¦§¦−¦§¨´§¨®¦¨³§¦Æ©¦½¨©−§Ÿ̈¬
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:úBàáöáé:Bìëà äæáð Báéðå àeä ìàâî éðãà ïçìL íëøîàa BúBà íéìlçî ízàåâéízøîàå §¨«§©¤−§©§¦´®¤«¡¨§¤Àª§©³£Ÿ¨Æ§Ÿ¨´½§¦−¦§¤¬¨§«©«£©§¤Á
íúàáäå äìBçä-úàå çqtä-úàå ìeæb íúàáäå úBàáö ýåýé øîà BúBà ízçtäå äàìzî äpä¦¥̧©§¨¹̈§¦©§¤´À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½©«£¥¤´¨À§¤©¦¥̧©Æ§¤©´¤½©«£¥¤−

:ýåýé øîà íëãiî dúBà äöøàä äçðnä-úàãéúçLî çáæå øãðå øëæ Bøãra Léå ìëBð øeøàå ¤©¦§¨®©«¤§¤¬¨²¦¤§¤−¨©¬§Ÿ̈«§¨´¥À§¥³§¤§Æ¨½̈§Ÿ¥²§Ÿ¥¬©¨§−̈
:íéBbá àøBð éîLe úBàáö ýåýé øîà éðà ìBãb Cìî ék éðãàìáàúàfä äåönä íëéìà äzrå ©«Ÿ¨®¦Á¤̧¤¨¹À̈¦¨©Æ§Ÿ̈´§¨½§¦−¨¬©¦«§©À̈£¥¤²©¦§¨¬©−Ÿ

:íéðäkäáì ãBák úúì áì-ìr eîéNú àì-íàå eòîLú àì-íàézçlLå úBàáö ýåýé øîà éîL ©«Ÿ£¦«¦´Ÿ¦§§¿§¦ŸÁ¨¦̧©¥¹¨¥¯¨´¦§¦À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½§¦©§¦³
:áì-ìr íéîN íëðéà ék äéúBøà íâå íëéúBëøa-úà éúBøàå äøànä-úà íëáâíëì ørâ éððä ¨¤Æ¤©§¥½̈§¨«¦−¤¦§«¥¤®§©Æ¨´¦½¨¦¬¥«§¤−¨¦¬©¥«¦«§¦̧Ÿ¥³¨¤Æ

:åéìà íëúà àNðå íëébç Løt íëéðt-ìr Løô éúéøæå òøfä-úàãíëéìà ézçlL ék ízrãéå ¤©¤½©§¥¦³¦¤̧¤Æ©§¥¤½¤−¤©¥¤®§¨¨¬¤§¤−¥¨«¦«©§¤¾¦µ¦©´§¦£¥¤½
:úBàáö ýåýé øîà éåì-úà éúéøa úBéäì úàfä äåönä úàäéúéøa|íéiçä Bzà äúéä ¥−©¦§¨´©®Ÿ¦«§³§¦¦Æ¤¥¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§¦¦´¨«§¨´¦À©«©¦Æ

:àeä úçð éîL éðtîe éðàøéiå àøBî Bì-íðzàå íBìMäååäìårå eäéôa äúéä úîà úøBz §©¨½¨«¤§¥¬−̈©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬«©³¡¤Æ¨«§¨´§¦½§©§−̈
:ïBrî áéLä íéaøå ézà Cìä øBLéîáe íBìLa åéúôNá àöîð-àìæúrã-eøîLé ïäë éúôN-ék «Ÿ¦§¨´¦§¨¨®§¨³§¦Æ¨©´¦¦½§©¦−¥¦¬¥«¨«¦«¦§¥³Ÿ¥Æ¦§§©½©

:àeä úBàáö-ýåýé Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå§−̈§©§´¦¦®¦²©§©¬§Ÿ̈«§¨−«

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

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

ימי חנוכה מסוגלים ביותר להוסיף עידוד  וחיזוק "
בלימוד "תורתך" ובקיום "חוקי רצונך", "נר מצוה 
ותורה אור", ובאופן ד"פירסומי ניסא",  ברוב עם", 

שזהו גם התוכן ד"הקהל את העם,  האנשים והנשים 
והטף גו' ליראה את ה' אלקיכם 
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