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 התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

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

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

תוכן
החובה  על  לומדים  אנחנו  האמצעי  מאדמו"ר 
חסידות.  להפיץ  ואחת  אחד  כל  של  האישית 
יהודי,  לכל  החסידות  תורת  את  להביא  אחריותנו 
עם  התוועדות   • לרמתו  הדברים  את  ולהתאים 

הרבי

ארץ  מלאכי  על  קוראים  אנו  הפרשה  בתחילת 
של  בסופה  אך  ממנה,  מלצאת  שנמנעים  ישראל 
יוצאים  כן  מלאכים  שאותם  מגלים  אנו  הפרשה 
זה  ומה  בדרך?  השתנה  מה  בחופשיות.  מהארץ 
יכול ללמד אותנו על "מלאכי ארץ ישראל" בחיים 

הרוחניים שלנו? • שיעור בליקוטי שיחות

איכותית  חינוכית  לסביבה  הדאגה   – גובר  מה 
הנפשית  בריאותם  על  השמירה  או  הילדים,  עבור 
והרגשית? האם זה בסדר לשלוח ילד למוסד חינוכי 
לילד  יגרום  זה  אם  גם  בו,  רוצים  שההורים  טוב 

לחצים ובעיות רגשיות? • מכתב מבואר

סיפורים והתייחסויות מיוחדות של הרבי על תורתו 
של אדמו"ר האמצעי: הזיעה שניגרה מכובעו בעת 
לימודו, מה גרם לו לא לומר מאמר חסידות כדרכו 
מקצה  המדרש  בבית  כשפסע  עשה  ומה  בשבת, 

אחד לקצה השני • ניצוצי רבי

איזו  שבת?  נרות  בהדלקת  לבקש  צריך  מה  על 
סגולה יש בהידור בנרות ופמוטים יפים? ומה לעשות 
אם אין כסף לפמוטים מיוחדים עבור כל הנרות?  • 

הלכה עם טעם

ועמודי  רבינו  משה  של  התורה  ספר  עם  עשו  מה 
הגדול  שהכוהן  אחרי  המלך,  שלמה  של  הכסף 
הכיפורים?  ביום  הקדשים  מקודש  אותם  הוציא 
מקורות  על  המאמרים  בסדרת  אחרון  פרק   •

המושג "שנת הקהל"

אחד,  כנסת  בית  בו  שיש  במקום  בשבת  מתארח 
ומתפללים שם קבלת שבת מוקדם. האם גם אצלו 
נחשב שכבר קיבל שבת, או שיכול לקבל את השבת 

מאוחר יותר כפי שהוא רגיל? • שו"ת אנש
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נציין ה בכסלו,  ט'  שבת, 
ויום  ההולדת  יום  את 
אדמו"ר  של  ההסתלקות 
לשושלת  השני  האמצעי, 
רבותינו נשיאינו, בנו וממלא מקומו 
ראשון  וביום  הזקן.  אדמו"ר  של 
 – שלו  הגאולה"  "חג  את  נחגוג 
של  ממעצר  שוחרר  הרבי  זה  ביום 
מספר שבועות, לאחר שנוקה מכל 
בעקבות  נגדו,  שהופנו  ההאשמות 
שהוא  כך  על  מרושעת  הלשנה 
מגייס כספים שלא כחוק ללא דיווח 
נגד  הפיכה  מתכנן  שהוא  כך  ועל 

השלטון הצארי ברוסיה.

במיוחד  אותנו  שמעניין  מה 
מ"הימים  ללמוד  הוא  כחסידים 
ל"זמן הזה", לדרכנו בעבודת  ההם" 
יהדות  להפצת  ובשליחותנו  ה' 
אבות  "מעשה  בבחינת  וחסידות, 

סימן לבנים".

מהתוועדות  בקטע  פותחים  אנו 
הרבי  שבה  כסלו,  בי'  הרבי  של 
המיוחדים  המאפיינים  את  מציין 
של  החסידות  הפצת  דרך  של 
אדמו"ר האמצעי. הדגש הוא על כך 
בעצמו  התמסר  האמצעי  שאדמו"ר 
להפיץ חסידות בצורה כזו שמאמרי 
לאנשים  גם  יגיעו  החסידות 
יכולים  שלא  ביותר,  הפשוטים 
ללמוד בעומק ובכמות גדולה ואולי 
גם קשה להם כלכלית לרכוש ספרי 

חסידות.

מוקדש  רבי"  "ניצוצי  המדור  גם 
לאדמו"ר  הרבי  של  להתייחסויות 
האמצעי – בדגש על גדלותו בתורה, 
גם בחסידות וגם בנגלה, ועל "עמלו 

בתורה" בצורה יוצאת דופן.



הוא  נשיאינו  רבותינו  של  הכללי  עניינם 
הפעולה  דרך  חוצה.  המעיינות  הפצת 
של  ככולם  וברובם  בעיקר,  הייתה  זה  בעניין 
דברי   -[ אמירת דא"ח  ידי  על  פעולותיהם, 
אלוקים חיים, חסידות[, שעל ידי זה גילו את 
המעיינות של תורת החסידות, כל נשיא ונשיא 
גם  דאגו  לכך  ונוסף  הוא.  וסגנונו  דרכו  לפי 
על  או  בעצמם  שלהם,  התורות  את  שירשמו 
לכך מחבריהם עד לתלמידיהם,  ידי הראויים 
ואחר כך הגיהו רשימות אלו כדי שיהיה דבר 
מוגה ומנופה כו' בתכלית השלמות, ואז יוכלו 
במקום  גם  ה"מעיינות"  את  ולהפיץ  לפרסם 

ה"חוצה"...

אצל  מיוחד  חידוש  מצינו  זה  ובעניין 
אדמו"ר האמצעי, שמסר את נפשו להפיץ את 
המעיינות על ידי הדפסת דברי חסידות באופן 
לפשוט  עד  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  השייך 

שבפשוטים.

ידועים ריבוי אגרותיו של אדמו"ר האמצעי 
החסידות  תורת  בלימוד  ההכרח  גודל  אודות 
באופן של הבנה והשגה, ולכן משתדל – ממשיך 
החסידות  מאמרי  את  להדפיס   – במכתביו 
תיכף ומיד, ובאופן שמאמרים אלו יהיו בהישג 
ידו של כל אחד ואחד, על ידי זה שידפיס כל 
יהיה  ומחירו  עצמו,  בפני  חוברת[   -[ "בויגן" 
כך וכך "קָאּפקעס" ]- אגורה, מאית רובל של 
אותה תקופה[ )כפי שמפרט במכתבו בדיוק( 
שכולם  כך  הקונים",  על  להכביד  שלא  "כדי 

יוכלו לרכוש וללמוד את מאמרי החסידות.

שהקדיש  זאת  מלבד  כלומר: 
השתדלות  אצלו  מצינו  מזמנו לאמירת דא"ח, 
ממש,  בפועל  הדברים  מיוחדת בהדפסת 
היכולת  גם למעוטי  יגיעו  שהדברים  באופן 
למעוטי  ועד  והשגה,  בהבנה  ברוחניות, 
היכולת בגשמיות, שאינם יכולים להוציא אלא 

סכום קטן ביותר.

בענין  השתדל  בעצמו  שהוא  כך,  כדי  ועד 
שכן  ותלמידיו.  שלוחיו  ידי  על  רק  לא  זה, 
זה,  בענין  האגרות  את  לכתוב  טרח  בעצמו 
ובעצמו טרח לחלק את המאמרים באופן כזה 
שיתאימו לגודל של "בויגן" וכיוצא בזה, וקבע 

בעצמו מחירם.

זו  אלא  פעמי,  חד  דבר  היה  לא  זה  וענין 
האגרות  מריבוי  כמובן  בקודש,  דרכו  היתה 
אודות עניינים אלו, ומובן עוד יותר מההנהגה 
של  נשיאותו  זמן  במשך  בפועל  במעשה 

אדמו"ר האמצעי...

של  המיוחדת  מעבודתו  שלמדים  ההוראה 
בעל הגאולה היא שיש להשתדל ביותר, מתוך 
חוצה,  המעיינות  בהפצת  ונתינה,  מסירה 
יגיעו  תורת החסידות  באופן שהמעיינות של 
לכל אחד ואחד מישראל, כל אחד ואחד לפי 
ערכו – הן ביחס למצב הרוחני, שאם אינו שייך 
עדיין ללמוד מאמר שלם, יתנו לו "בויגן", "רבע 
 – והן ביחס למצב הגשמי  וכיוצא בזה;  בויגן" 
ואחד,  אחד  כל  של  ידו  בהישג  יהיה  שהדבר 
מכיוון שמחירו יהיה כך וכך "קָאּפקעס" בלבד 
וכיוצא בזה במעות ]- במטבע[ של כל מדינה.

וההתעסקות בזה צריכה להיות באופן שלא 
אצל  שמצינו  כפי  כלל.  ויגיעה  טרחה  יחסוך 
אדמו"ר האמצעי שטרח והתייגע בזה בעצמו, 
זה  שעניין  כך  על  לסמוך  שאין  למדים  ומזה 
ואחד  או תלמידו, אלא כל אחד  יעשה שלוחו 

צריך להתייגע ולטרוח בזה בעצמו...
המיוחדת  והחיות  כוח  ונתינת  ההוראה 
שלוקחים מי' כסלו היא אפוא שיש להתמסר 
ולטרוח בגופו בכל הקשור לעבודה של הפצת 
המעיינות חוצה, לחפש ולמצוא עצות ודרכים 
כיצד להביא את המאמר, תורה והוראה, לכל 

אחד ואחת מישראל!

להפיץ חסידות גם למי 
שמתקשה ללמוד ברמה גבוהה 

וגם למעוטי יכולת כלכלית
מהתוועדות י' כסלו תשמ"ה

התוועדות עם הרבי
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מלאכים של 
ארץ ישראל
בתחילת הפרשה אנו 
קוראים על מלאכי 
ארץ ישראל שנמנעים 
מלצאת ממנה, אך 
בסופה של הפרשה 
אנו מגלים שאותם 
מלאכים כן יוצאים 
מהארץ בחופשיות. 
מה השתנה בדרך? 
ומה זה יכול ללמד 
אותנו על "מלאכי 
ארץ ישראל" בחיים 
הרוחניים שלנו?

השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות חלק כה, שיחה שניה 
לפרשת ויצא.

שני מחנות מלאכים
יהודי  ועדיין החלום של כל  זה היה  להגיע לארץ ישראל. 
זו  לאבותינו,  ה'  הבטיח  אותה  הארץ  זו  שנים.  אלפי  במשך 
הארץ הקדושה השייכת לנו כעם. מצווה גדולה לעלות לארץ 
ישראל ולגור בה, וההלכה אף קובעת כי אסור לצאת מארץ 
ָאסּור  הרמב"םא:  פוסק  כך  חריגים.  מקרים  למעט  ישראל, 
ָלֵצאת ֵמֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְלחּוָצה ָלָאֶרץ ְלעֹוָלם. ֶאָּלא ִלְלֹמד ּתֹוָרה 
יֹוֵצא  ְוֵכן  ָלָאֶרץ.  ְוַיְחֹזר  ָהַעּכּו"ם,  ִמן  ְלַהִּציל  אֹו  ִאָּשׁה  ִלָּשׂא  אֹו 

הּוא ִלְסחֹוָרה.

היא  ישראל  מארץ  לצאת  שאסור  לכך  הפשוטה  הסיבהב 
אפשר  שאי  רבות,  מצוות  חלות  ישראל  בארץ  שרק  משום 
לקיים בחוץ לארץ – כמו תרומות ומעשרות ושמיטה, המצוות 
מהארץ  יוצא  יהודי  כאשר  ועוד.  המקדש  בבית  התלויות 
הוא מאבד את האפשרות לקיים את אותן מצוות. אך ישנה 
סיבה עמוקה יותר לאיסור זה. בארץ ישראל שוררת קדושה 
מיוחדת, השכינה הקדושה שורה בה. אדם שחי בארץ ישראל 
על  יושב  באוטובוס,  נוסע  כשהוא  גם  קדוש,  אוויר  נושם 
הספה בבית או מטייל להנאתו. יציאה מהארץ היא התנתקות 

מהקדושה הבלעדית הזו.

פרשת ויצא עוסקת, כפי שמעיד שמה, ביציאתו של יעקב 
אבינו מארץ ישראל. גם יעקב עצמו יוצא מן הארץ רק מתוך 
בכדי לשאת  וגם  רעה,  אחיו החורש  כבריחה מעשיו  אילוץ, 

אישה ולהקים את ביתו.

מיד בתחילת מסעו של יעקב מבית אביו בבאר שבע, הוא 
נעצר לשנת לילה בבית אל, ושם הוא חולם חלוםג:

ה  ְוִהּנֵ ָמְיָמה,  ַהּשָׁ יַע  ַמּגִ ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  ְוִהּנֵ ֲחלֹם  ַוּיַ
ַמְלֲאֵכי ֱא-לִֹהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו.

רש"י מסביר את פשר החלום:

ועלו לרקיע,  יוצאין בחוצה לארץ,  מלאכים שליווהו בארץ אין 
וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו.

מתברר כי לאורך כל מסעו של יעקב אבינו, מלווים אותו 
מלאכי שמים. חלום הסולם מרמז על חילופי משמרות של 
מלאכים. מלאכי ארץ ישראל שליוו אותו במסעו בתוך הארץ 
לחו"ל  לצאת  יכולים  שאינם  משום  לרקיע,  עכשיו  עולים 
חו"ל',  'מלאכי  מגיעים  במקומם  יעקב;  את  ללוות  ולהמשיך 

א. הלכות מלכים פרק ד הלכה י.
ב. ראה בגוף השיחה הערה 15 מקורות לשתי הסיבות דלקמן.

ג. בראשית כח, יב.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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ללוות  כדי  יותר,  פחותה  רוחנית  ברמה  מלאכים 
את יעקב בהמשך המסע שלו.

אחר  לעקוב  ממשיכים  אנו  הפרשה  במהלך 
על התלאות  אחד מסופר  יעקב. מצד  מסעו של 
והקשיים שעובר יעקב בארץ זרה במשך עשרים 
מקים  שהוא  המשפחה  על  שני  ומצד  שנה, 
שהוא  הרב  הרכוש  ועל  גלותו  במקום  לתפארת 

צובר שם.

בסופה של הפרשה אנו קוראים על סיומו של 
חוזרים  ורכושו  משפחתו  וכל  יעקב  בו  המסע, 
הארץ,  של  הצפוני  גבולה  ועל  ישראל.  לארץ 
כך  הנה  המלווים.  במלאכים  פוגשים  אנו  שוב 

מסתיימת הפרשהד:

ֱא-לִֹהים.  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעֹקב 
ֶזה!",  ֱא-לִֹהים  "ַמֲחֵנה  ָרָאם:  ר  ֲאֶשׁ ּכַ ַיֲעֹקב  אֶמר  ַוּיֹ

קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים. ם ַהּמָ ְקָרא ֵשׁ ַוּיִ

אותם  הם  מי  מסתורי.  מעט  הזה  הסיפור 
שלהם  ההיתקלות  פשר  מה  אלוקים"?  "מלאכי 

ביעקב? – רש"י מסביר לנו:

מחניים – שתי מחנות. של חוצה לארץ שבאו עמו 
עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו ]ללוותו 

לארץ[.

אותו  מלווים  לארץ,  בחוץ  נמצא  כשיעקב 
מלאכי חו"ל – את זה כבר ראינו בתחילת הפרשה. 
יוצאים  לארץ,  בחזרה  מתקרב  הוא  כאשר  כעת, 
גם מלאכי הארץ לקראתו לקבל את פניו. מתרחש 
כאן מפגש בין  מחנות של מלאכים, אלו של הארץ 
ואלו של חוץ לארץ. זהו אירוע משמעותי שיעקב 
שמו,  על  למקום  לקרוא  ואף  לציין  לנכון  רואה 

"מחניים".

כאן מתעוררת שאלה פשוטה:

לארץ  מחרן  בחזרתו  שכאן,  יתכן  כיצד 
ישראל, מלאכי ארץ ישראל כן יצאו לחוץ 

לארץ?

לא  הארץ  של  שהמלאכים  ראינו  הלוך  בדרך 

יוצאים מגבולות הארץ, אפילו לא צעד אחד. עוד 
לפני שיעקב חוצה את גבול ארץ הקודש, מלאכי 
מלאכי  הרקיע.  אל  בחזרה  בסולם  עולים  הארץ 
את  חוצה  כשהוא  אותו  שמלווים  אלה  הם  חו"ל 
הגבול החוצה. אז מדוע כאן מלאכי ארץ ישראל 
כן יוצאים מהגבול, כדי לקבל את פניו של יעקב 

השב הביתה?

לשם  כשמבינים  יותר,  עוד  מתחזקת  השאלה 
מה יצאו אותם מלאכים לחו"ל:

כפולה?  לשמירה  יעקב  צריך  מה  לשם 
אותו  לארץ ששומרים  חוץ  מלאכי  ]הרי[ 
מניעה  מכל  ממילא  עליו  שומרים  בדרך, 

ועיכוב עד ארץ ישראל!
כי מלאכי ארץ  לומר  זאת מסתבר  ולאור 
לא  "ללוותו",  רק  לקראתו"  "באו  ישראל 
ל'לויה'  אם  כי  שמירה  של  מטרה  לשם 

לשם כבוד בלבד.
כבודו  יתכן שבשביל  כיצד  ביאור:  וצריך 
בשמירתו(  הנחיצות  בגלל  )לא  יעקב  של 
לארץ,  לחוץ  ישראל  ארץ  יישלחו מלאכי 
בניגוד לכלל ש"אין יוצאים חוצה לארץ"?

יעקב  את  המלווים  המלאכים  של  תפקידם 
יעקב  כאשר  ופגע.  רע  מכל  עליו  לשמור  הוא 
נמצא בחו"ל, עושים מלאכי חו"ל עבודה מצויינת 
ושומרים עליו מכל משמר. זו בדיוק הסיבה לכך 
היה  לא  הארץ  מן  צאתו  עם  מיד  הלוך,  שבדרך 
יעקב זקוק לעזרתם של מלאכי ארץ ישראל. הוא 
לא נשאר ללא שמירה. גם בדרכו חזרה, יעקב מן 
הסתם איננו זקוק למלאכי ארץ ישראל היוצאים 
המלאכים  מחנה  אותו  מלווה  עדיין  כי  לקראתו, 

מחוץ לארץ.

המלאכים  באים  מדוע  שמירה,  לשם  לא  אם 
בקטע  בדרכו  יעקב  את  ללוות  ישראל  ארץ  של 
משמר  כמו  לליווי,  רק  המסע?  של  האחרון 
כבוד. כדי להראות כמה הוא חשוב ואיזה מאורע 
את  מחזק  וזה  לארץ.  שלו  השיבה  הוא  מיוחד 
אמורים  לא  ישראל  ארץ  מלאכי  אם  השאלה: 
לצאת מהארץ, איך זה שהם חורגים מהכלל הזה 
– ואפילו לא בשביל צורך חיוני כמו שמירה, אלא 

רק כדי להביע כבוד ליעקב?

זו לא יציאה
הרבי מציע על השאלה הזו תשובה פשוטה:

ד. שם לב, ב-ג.
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ויש לומר הביאור בזה בפשטות:
של  יציאתו  על  מדובר  הפרשה  בתחילת 
מובן,  לארץ.  לחוץ  ישראל  מארץ  יעקב 
לא  ישראל  ארץ  מלאכי  מדוע  כן,  אם 
וללוות אותו הלאה, משום  יכלו להמשיך 
חוצה  יוצאים  "אין  ישראל  ארץ  שמלאכי 

לארץ".
כאשר  הפרשה,  בסוף  כן  שאין  מה 
אל  יעקב  שיבת  הפוך,  מצב  על  מדובר 
 – )ואולי  המלאכים  יכלו  ישראל,  ארץ 
שכן  לארץ,  חוצה  אל  לבוא  חייבים(  היו 
לומר  ויש   – לארץ"  "ללוותו  היא  המטרה 
של  בהגדרה  נכלל  אינו  לגמרי  שהדבר 

יציאה לחוץ לארץ:
כתב המאירי: "מותר לצאת מארץ ישראל 
לקראת  או  אביו  לקראת  לארץ  לחוצה 
אמו וכן לשאר מיני כבוד״ . . יציאה לחוץ 
לארץ "לקראת אביו ואמו" אשר באים אל 
כי  לארץ,  חוץ  למען  איננה  ישראל,  ארץ 
אם למען )העליה לארץ ישראל(, ובמילא 

הדבר מלכתחילה איננו בגדר יציאה.
שמטרת  מאחר  בענייננו:  זה  דרך  ועל 
הייתה  ישראל  מארץ  בצאתם  המלאכים 
הגדרה  כך  על  חלה  לא  לארץ",  "ללוותו 
ובמילא  לארץ,  לחוץ  מהארץ  יציאה  של 
אין צורך לחפש סיבה להתיר את היציאה 

הזו.

יש הבדל אחד פשוט, אבל משמעותי, בין הליווי 
שבסופה.  לזה  הפרשה  בתחילת  המלאכים  של 
בתחילת הפרשה יעקב יוצא מהארץ לחוץ לארץ 

– ועכשיו הוא חוזר מחוץ לארץ ארצה.

לא  אבל  ישראל,  מארץ  לצאת  בעיה  יש 
יש  לארץ.  כניסה  של  מתהליך  כחלק  כשיוצאים 
לזה גם ביטוי הלכתי מעשי: מותר לצאת מגבולות 
הארץ כדי לקבל את פניהם של ההורים שבאים 
כדי  מהארץ  כשיוצאים  אותם.  וללוות  ארצה 
ללוות מישהו פנימה, זו לא באמת יציאה. אפילו 
של  הטריטוריה  של  הרחבה  של  סוג  זה  להיפך, 
ארץ ישראל – כאילו עכשיו גם החו"ל הזה הוא, 

במובן מסוים, פיסה מארץ ישראל.

המלאכים  הארץ,  את  עוזב  כשיעקב 
החוצה.  אותו  ללוות  יכולים  לא  הארצישראלים 
זו יציאה מהארץ. אבל כשהוא חוזר, הם יוצאים 

בכדי לקבל את פניו – משום שזה חלק מהמסע 
ארצה, חזרה אל הארץ.

יותר  נעמיק  אם  אך  הפשוט.  ההסבר  זהו 
קרה  באמת  מה  ונגלה  יעקב  של  המסע  בסיפור 
שם במהלך אותן שנים של השהייה בחוץ לארץ 
– נבין הרבה יותר טוב ועמוק את סיפור יציאתם 

של המלאכים לקבל את פני יעקב בשובו.

הדגמה של גלות
סיפורי האבות אינם סתם סיפורים היסטוריים 
מוסר  בהם  שיש  סיפורים  רק  לא  ואפילו  יפים, 
השכל. הם בראש ובראשונה סלילת דרך בעבור 
האמרה  משמעות  זו  מאיתנו.  ואחד  אחד  כל 
הידועה: "מעשה אבות – סימן לבנים". כל אירוע 
בחייהם של האבות הקדושים מלמד אותנו, ואף 
עד  ומשפיע  משהו  חולל  הוא  מכך,  יותר  הרבה 

היום על החיים שלנו כיהודים ועובדי ה'.

המסע  סיפור  על  נסתכל  הזו  המבט  מנקודת 
של יעקב מביתו לבית דודו בחוץ לארץ.

לחרן,  והליכתו  שבע  מבאר  יעקב  יציאת 
ואין  ישראל...  עם  של  גלותם  על  מרמזת 
עניין  לבנים".  "סימן  אלא  צדדי,  עניין  זה 
מ"מעשה  נובע  ישראל  בני  אצל  הגלות 
בבית  לגלות  יעקב  של  מיציאתו  אבות", 

לבן.

מה מסמל בעבורנו האירוע הזה, היציאה מארץ 
ישראל לחרן, במסע של יעקב? – אם מסתכלים 
התקופה  כללי,  באופן  ישראל  עם  תולדות  על 
שבה עם ישראל עזב את ארץ ישראל ויצא לגלות 

היא המקבילה ליציאה של יעקב לחוץ לארץ.

שקרה  מה  את  חז"ל  מפרשים  בעצם  כך 
מספר  הלילה",  "באותה  אלה.  בבית  לילה  באותו 
ארבע  הוא...  ברוך  הקדוש  לו  "הראה  המדרשו, 
הוא  המלכויות  ארבע  ואובדן".  מושלן  מלכויות, 
מושג שמוכר מהחלומות הנבואיים בספר דניאל, 
שהתרחשו בגלות בבל. משמעות הנבואות  אחת: 
)נכון  ישתעבד  ישראל  עם  ההיסטוריה  במהלך 
עדיין  מהדברים  חלק  לפחות  הנבואה,  לעת 
פעמים  ארבע  לעתיד(  והתייחסו  התרחשו  לא 
היוונים  הפרסים,  הבבלים,  גדולות:  לאימפריות 
והרומאים. ובאותו לילה בבית אל, בחזיון הלילה 
יעקב רואה את כל מה שעתיד להתרחש. הסולם 
והמלאכים הם מעין רמז. ה' מראה לו את עלייתן 
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המלכויות  ארבע  של  ואובדן"(  )"מושלן  ונפילתן 
שישעבדו את בניו באלפי השנים הבאות.

וכך עלינו להסתכל על סיפור יציאתו של יעקב 
הקודש  מארץ  יעקב  של  יציאתו  לחרן.  מהארץ 
הגלות  של  'דוגמית'  היא  ומנוכרת  זרה  ארץ  אל 
הרפתקאות  אותן  כל  נמצאים.  אנו  בה  הארוכה 
שעובר יעקב הם למעשה שלבים המסמלים את 
אלפי שנות הגלות שעברנו ועדיין עוברים. יעקב 
עושה מעין 'נסיעת מבחן' במהמורות הגלות, כדי 
לסלול בעבורנו את הדרך ולבנות תבנית התנהגות 
לגלות ה'אמיתית' שיחוו בניו אלפי שנים מאוחר 

יותר.

כעת נשים לב למה שקורה ליעקב באותה גלות:

ישראל  מארץ  אבינו[  יעקב  ]של  יציאתו 
וביאתו לחרן הייתה לא רק באילוץ – כיוון 
שהרי  ישראל,  בארץ  להישאר  יכל  שלא 

מוכרח היה לברוח מעשיו,
אלא לֵשם "ולך קח לך משם אישה ]מבנות 
לבן אחי אמך. ואל שדי יברך אתך ויפרך 
וירבך[ והיית לקהל עמים" - הליכתו לחרן 
את  לבצע  בכדי  היו  לבן  בבית  ועבודתו 
"עבודת הבירורים" שלו בחוץ לארץ, ועד 
כדי כך שדווקא בבית לבן הוא הקים את 
של  ככולם  רובם  ישראל,  עם  של  היסוד 

השבטים נולדו שם.

הוא  וקשיים.  תלאות  עובר  יעקב  אחד,  מצד 
מביתו  רחוק  שלו,  הטבעית  בסביבה  נמצא  לא 
וממשפחתו הקרובה. הוא נאלץ לתת את כל כוחו 
וזמנו כדי לשמור על צאן לבן, גם בתנאים קשים 
מנשוא.  שנים קשות  בעשרים  מדובר  וקיצוניים. 
שנות  בין  ההשוואה  את  לראות  קל  זו,  מבחינה 

גלותו של יעקב לבין שנות הגלות שלנו.

ושגשוג.  פריחה  שנות  היו  אלו  שני,  מצד  אך 
ְבַמְקִלי  "ִּכי  יעקב יוצא אל המסע הזה בלי כלום, 
ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה", אך כשהוא בורח מבית לבן 
לו רכוש אדיר. כמו שמספרת  יש  וחוזר הביתה, 
התורה, "ַוִּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד, ַוְיִהי לֹו ֹצאן ַרּבֹות 

ּוְשָׁפחֹות ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים ַוֲחֹמִרים".

וזה לא מסתכם רק בעושר החומרי. דווקא שם 
בחרן יעקב מקים משפחה לתפארת. הוא מעלה 

ילדים  עשר  אחד  גדולה,  משפחה  ישראל  לארץ 
זה  האמת,  למען  שלםז.  עם  לצאת  עתיד  שמהם 
היה התכנון שלו כבר כשיצא לדרך. כפי שאומר 
לו יצחק אביו: "קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל 
ֲאִחי  ָלָבן  ִמְּבנֹות  ִאָּשׁה  ִמָּשׁם  ְלָך  ְוַקח  ִאֶּמָך,  ֲאִבי 
ְוָהִייָת  ְוַיְרֶּבָך  ְוַיְפְרָך  ֹאְתָך  ְיָבֵרְך  ַשַּׁדי  ְוֵאל  ִאֶּמָך, 

ִלְקַהל ַעִּמים" – וזה אכן מתממש.

על  יעקב  של  ממסעו  ללמוד  רוצים  כשאנחנו 
הגלות שלנו, זה עשוי להפתיע. האם ניתן להשוות 
את הפריחה הנפלאה הזו של יעקב בחרן לשנות 
בעולם,  נפוץ  ישראל  עם  בהן  הנוראות  הגלות 
 – בתרבויותיהם?  ומתערבב  הגויים  בין  נאבד 
ההסבר הוא שאכן, וצריך להבין אחרת את מסעו 

של יעקב.

ועבר  הנדודים  מקל  את  לקח  סתם  לא  יעקב 
דירה. הייתה לו מטרה רוחנית להשיג. יעקב יצא 
להאיר ולקדש את המקומות החשוכים והרחוקים 
מאור ה', את התחומים שמחוץ ל"ארץ הקודש". 
"עבודת  הקבלה  בלשון  נקראת  זו  משימה 
הסוד  תורת  הניצוצות".  "בירור  או  הבירורים" 
'ניצוץ' של  יש  מלמדת אותנו שבכל דבר בעולם 
קדושה. בכל דבר קיים איזשהו פוטנציאל רוחני 
היא  והכוונה  ה'.  לעבודת  לממש  וצריך  שאפשר 
מתחככים  שאנו  חיים  אורח  או  תרבות  לכל  גם 
בהם, ולכל סיטואציה בחיים שאליה אנו נקלעים. 
כאשר אנו מממשים את הפוטנציאל הזה ועושים 
את  'בוררים'  אנו  ה',  רצון  לפי  הנכון  הדבר  את 

הניצוץ ומעלים אותו בחזרה לקדושה. 

לעושר  יעקב  זכה  בחרן  שדווקא  הסיבה  וזו 
רב וגם להקים את משפחת השבטים, שכן אותם 
'ניצוצות' חבויים, דווקא אלה שמצויים במקומות 
רוחניות  עוצמות  מכילים  ביותר,  החשוכים 
האלה,  הניצוצות  את  'מבררים'  כאשר  גדולות. 

זוכים לשלמות רוחנית וגשמית.

וזה בדיוק מה שקורה אצלנו, בגלות שלנו:

כך גם לגבי גלותם של עם ישראל:
היא  ישראל  מארץ  ישראל  עם  יציאת 
אך  מארצנו",  גלינו  חטאינו  "מפני  אמנם 
"עבודת  את  לבצע  היא  בגלות  המטרה 

הבירורים" בכל מקום שבעולם...
ההוראה  נשיאינו,  רבותינו  ובלשון 

7

חז"ל  מדברי  הזו,  להשוואה  מקורות  כמה  מביא  הרבי  עצמה  בשיחה  ה. 
והרמב"ם.

ו. פרקי דרבי אליעזר, לה.
ז. בנימין נולד בארץ - בראשית לה.
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 – ישראל"  ארץ  כאן  "ֲעֵׂשה  המפורסמת 
בבחינת  תהיה  לארץ  שחוץ  לכך  לגרום 
לעשות  ש"רצתה  כזו  ארץ  ישראל,  ארץ 
רצון קונה", באופן של ישראל, "ָׂשִריָת עם 

אלוקים ועם אנשים ותוכל".
אחד  כל  עבודת  ידי  על  נעשה  וזה 
דירה  יתברך  לו  לעשות  מישראל  ואחת 
הגלות  זמן  במשך  אשר  עד  בתחתונים, 

מגיע עם ישראל לכדי שלימות.

הגלות היא לא רק עונש על עוונותינו, אלא גם 
חלק מדרך אותה אנו עוברים כדי להביא תוצאות.

חז"ל אומרים את זה כך: "לא הגלה הקדוש ברוך 
הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו 
עליהם גרים", והכוונה העמוקה של האימרה הזו 
היא לא רק לאנשים שיתגיירו, אלא ל'גיור' שעובר 

העולם כולו, ל'ניצוצות' שחוזרים למקורם.

'מתערב'  ישראל  עם  הארוכה,  הגלות  במשך 
באומות העולם. חיינו והננו חיים במדינות שונות 
היעד  אך  חדשות.  לתרבויות  ונחשפים  בעולם 
'לברר'.  להיפך,  אלא  להיטמע,  לא  ברור:  הוא 
סגנונות  שאבו  ישראל  עדות  איך  לראות  אפשר 
עיצוב ושירה והשתמשו בהם לתפילה ולעבודת 
הקודש; איך לקחו את המאכלים השונים והעלו 
פשוט,  הכי  ובמובן  השבת.  שולחן  על  אותם 
קהילות יהודיות התקיימו ומתקיימות במקומות 
ומקפידים  ה'  את  עובדים  ושם  ביותר,  הרחוקים 
ניצוצות'  'בירור  זה  והמנהגים.  המצוות  כל  על 

מסביב לעולם.

'עבודת הבירורים' הזו היא לא רק בתולדות עם 
ישראל כאומה באופן כללי. בכל פעם שיהודי בא 
לעבודת  אותו  ומנצל  שסביבו  העולם  עם  במגע 
ה', הוא 'מברר' את ה'ניצוצות'. כשהוא אוכל מצה, 
פנצ'ר,  לתקן  למישהו  עוזר  או  אתרוג  על  מברך 
עובד לפרנסתו  גם כשהוא  ניצוצות'.  'מברר  הוא 
ומשתמש  ובאמונה, מפריש כספי מעשר  ביושר 
ביתרת הסכום לקיים חיים יהודיים של עבודת ה', 
הוא עושה 'בירורים'. וכך בכל סיטואציה בחיים: 
קיום קשרים חברתיים, התנדבות במיזמי חסד או 
סתם סידור בירוקרטי משמים. לכל דבר יש סיבה 

ולכל מצב יש תכלית לתיקון ו'בירור'.

אלפי  כבר  נמשכת  הזו  הבירורים'  'עבודת 
עד   – הדורות  בכל  יהודים  מיליוני  ידי  על  שנים, 

הגאולה.  ביאת  בעצם  וזו  תושלם,  שהמשימה 
רוחני,  'רכוש'  להשיג  זוכים  אנו  הדרך  לאורך 
אותם  בזכות  רוחניות,  לעוצמות  להתעלות 

'ניצוצות'.

הניצוצות  בירור  עבודת  החסידית,  בשפה 
ישראל".  ארץ  כאן  "לעשות  במוטו  גם  מוכרת 
שסיפר  מפורסם  סיפור  על  מבוסס  הזה  הביטוי 
הרבי הריי"צח. חסיד של הרבי ה"צמח צדק" ביקש 
את הסכמתו וברכתו לנסוע לארץ ישראל, והוסיף 
ואמר שהוא מאוד משתוקק לעלות לארץ הקודש 
לו  ה'. ענה  ועבודת  בלימוד תורה  ושם להשקיע 

הרבי: "ֲעֵׂשה כאן ארץ ישראל!".

ישראל"  "ארץ  המושג  הדברים?  משמעות  מה 
שמתאר  מצב  זה  גיאוגרפי.  מרחב  רק  לא  הוא 
וְמֻרָּצה,  "ארץ" מלשון רצון  ה'.  שלימות בעבודת 
ה';  ציווי  את  למלא  השתוקקות  של  במובן 
את  מקדש  יהודי  שבה  ה'  עבודת  זו  ו"ישראל" 
שררה  משיג  הוא  הרוחני  שבמובן  עד  הסביבה 

ושליטה על הסביבה.

וזו  חיים.  דרך  זו  ישראל"  ארץ  כאן  "לעשות 
מתגורר  שפיזית  מי  על  גם  שמוטלת  משימה 
אחריותנו  בגלות,  אנו  עוד  כל  ישראל.  בארץ 
להפוך את "חוץ לארץ" ל"ארץ ישראל" – להביא 

את הקדושה והאלוקות אל תוך העולם הגשמי.

יש מלאכים ויש מלאכים
מכאן נוכל לחזור לסיפור הליווי של המלאכים 

ולהבין מה בדיוק קרה שם:

ואלו הם שני סוגי ה"מלאכים":
מלאכי ארץ ישראל ש"ליווהו בארץ" לפני 
נתינת  עניינם  לגלות,  לארץ,  לחוץ  צאתו 

כוח מלמעלה לעבודה בזמן הגלות.
ארץ  של  ה"מלאכים  של  עניינם  אך 
זוהי  ללוותו",  לקראתו  ש"באו  ישראל" 
ְלארץ  ָלארץ  חוץ  מהפיכת  התוצאה 
בחוצה  יעקב  של  עבודתו  בתום  ישראל: 
ארץ  שם  "עשה  שהוא  מאחר  לארץ, 
מגיעים  לכן  עבודתו,  ידי  על  ישראל", 
לשם מלאכים של ארץ ישראל – המשכת 

קדושת ארץ ישראל בחוץ לארץ.
הגיעו  מדוע  כן...  גם  יובן  ]זה[  פי  על 

ח. אג"ק שלו ח"א ע' תפה, בתרגום חופשי.

8



המלאכים הללו רק כדי ללוותו )לא לשם 
שמירה וכו'(, שזהו עניין של כבוד בלבד.

בעצם  הוא  לחו"ל,  מהארץ  יוצא  יעקב  כאשר 
יוצא למסע של 'עבודת הבירורים'. כאן המלאכים 
לצאת  יכולים  אינם  ישראל  ארץ  של  השומרים 
שסיים  לאחר  לארץ,  שב  הוא  כאשר  אבל  איתו. 
 – ישראל"  ארץ  כאן  "לעשות  משימתו  את 
המלאכים יוצאים מהארץ לקבל את פניו. מדוע? 
זה  'חו"ל',  ממש  לא  כבר  היא  שלו  הסביבה  כי 
את  קידש  כבר  יעקב  כי  ישראל'.  'ארץ  של  סוג 
כבר  וכולם  עסק,  הוא  בהם  הגשמיים  הדברים 
למרחב  ישראל.  ארץ  מקדושת  חלק  נחשבים 
כביכול  המלאכים  לצאת.  יכולים  המלאכים  כזה 
'גוזרים את הסרט' של השגרירות הארצישראלית 

שהקים יעקב אבינו בחו"ל.

המלאכים  של  התפקיד  את  לנו  מסביר  גם  זה 
כמשמר כבוד ולא ככוח מגן. המלאכים הללו לא 
בתור  אותו  מלווים  הם  ליעקב,  לעזור  צריכים 
בונוס. אלו מלאכים לשם כבוד, זו מחווה מיוחדת 
ב'בירור  עבודתו  השלמת  על  מקבל  שיעקב 

הניצוצות'.

הפסוק החותם את הפרשה, "ְוַיֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו 
רגע  למעשה  מתאר  ֱא-ֹלִהים",  ַמְלֲאֵכי  בֹו  ַוִּיְפְּגעּו 
שיא, את הרגע שבו יעקב מבין שהוא אכן השלים 

את משימתו ועכשיו הזמן לחזור הביתה.

קולות  הרעידו  אחד  בהיר  ביום 
תקיעת שופר את קירות הרובע 
היהודי בירושלים. הקולות הגיעו 
מכיוונו של הר הזיתים. זמן קצר 
לאחר מכן, נצפה יהודי מעורער 
בנפשו כשהוא יורד מההר עם שופר בידו.

שתקע  זה  הוא  המשוגע  כי  הבינו  רבים 
הנביא  שאליהו  שהאמינו  היו  אך  בשופר, 
 – בשופר  שתקע  זה  הוא  הגאולה  מבשר 

והגאולה עומדת לבוא.

ברחבי  והתפשטה  הלכה  השמועה 
הארץ, עד שהגיעה לטבריה, אל ביתו של 
מויטבסק,  מענדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 
שזכה  ממזריטש,  המגיד  תלמידי  מגדולי 

בערוב ימיו לעלות לארץ ישראל.

רבי  קם  קול השופר,  על  לשמע השמועה 
החלון,  אל  ניגש  מכיסאו,  מענדל  מנחם 
ארשת  ורחרח.  ראשו החוצה  את  הוציא 

תקיעת  זו  "אין  פניו:  על  ניכרה  אכזבה 
שופרו של משיח", פסק בהחלטיות. "עדיין 

אינני מריח את ריח המשיח".

להריח  מסוגל  הרבי  אם  החסידים:  תמהו 
ריחו של המשיח, לשם מה הוא צריך  את 
לגשת אל החלון? האם הוא לא יכול להריח 

את ריח המשיח בתוך חדרו?

השיב על כך אחד מבכירי תלמידיו: "בתוך 
של  ריחו  תמיד  שורר  הרבי  של  חדרו 
הגיע  משיח  אם  לבדוק  כדי  לכן,  המשיח. 

לעולם, הוא מוכרח היה לרחרח בחוץ".

המלאכים שסובבים אותנו
כאמור, סיפורו של יעקב הוא 'דגם' של הגלות 
סיפור  אותנו  מלמד  מה  אז  עוברים.  שאנחנו 

המלאכים על הסיפור שלנו?

בעבודת  הוראה  מהווה  בתורה  עניין  כל 
האדם. כך גם בעניין זה:

ישראל,  לבני  מספרת  שהתורה  העובדה 
כי עוד בזמן היותם בחוץ לארץ – בגלות 
– עוד לפני חזרתם אל ארץ ישראל, שולח 
ישראל  ארץ  מלאכי  הוא  ברוך  הקדוש 
בכדי  היא  לארץ",  ללוותו  כדי  "לקראתו 
גודל  את  ישראל  בבני  ולהעצים  לגלות 
הדבר  נותן  ובמילא  שבעבודתם,  המעלה 

תוספת כוח, עידוד וחיזוק בעבודה זו.
עדיין  נמצאים  יהודים  בו  בזמן  אפילו 

בגלות, נאמר לכל יהודי ֶׁש - 
מהגלות  להתפעל  צריך  שאיננו  רק  לא 
ותרבות הגויים, שכן הולכים איתו מלאכי 
ולא  ינום  ו"לא1  עליו,  לארץ שמגנים  חוץ 
יישן שומר ישראל. ה' שומרך ה' צלך על 
יד ימינך2", עד אשר "ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִיְך, 

ְוָׂשרֹוֵתיֶהם ֵמיִניֹקַתִיְך" כבר בזמן הגלות –
הוא  ברוך  הקדוש  מכך:  יתירה  אף  אלא 
כדי  ישראל,  ארץ  מלאכי  את  שולח 
אי-התפעלותו  כלומר,  כבוד.  לו  להוסיף 
מהגלות והאווירה ה'גלותית' השוררת בה, 
בהרחבה  אלא  גלותי,  באופן  'סתם'  אינה 
ישראל,  ארץ  מלאכי  'גאולתי',  ובאופן 

1. וקאי על זמן הגלות, כפירוש הראב"ע בריש המזמור.
2. תהילים קכא, ד-ה.
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באופן של כבוד.
עידוד  תוספת  נותנת  הזו  הידיעה  ועצם 
וחיזוק בגמר העבודה שבסוף זמן הגלות, 
בתרבות  כלל  יתחשבו  לא  ישראל  שבני 
הגויים אלא יילכו ָלֶבַטח דרכם, לסיים את 
נותר  שעוד  קטנים'  ה'פכים  של  העבודה 

לבררן בעבודה שבזמן הגלות.

'בירור  בעבודת  ועוסקים  בגלות  אנו  עוד  כל 
הצרות  של  הגשמיות  הבעיות  מלבד  הניצוצות', 
רוחנית.  מנטלית,  בעיה  גם  ישנה  והרדיפות, 
הכוונה היא ל'אווירה גלותית', או 'תרבות הגויים'. 
זו הרדיפה אחר כסף, כבוד או מותגים, או סגנונות 
שונים של בידור ריק מתוכן. מעבר לכך, מדובר 
'עשה מה שטוב לך', חיה  על אווירה כללית של 
של  אווירה  סתמיים.  הנאה  חיי  תוכן,  ללא  חיים 
כדי  נוחות חומרית  על  לוותר  זלזול במי שבוחר 

לשמור את המצוות בהידור.

ההליכה נגד הזרם של תרבות הגויים השוררת 
בחוץ, תוך שמירה על חיי תורה ומצוות בעיקשות 
ובדבקות, זו משימה לא פשוטה. כשיהודי נעמד 
תפילין,  להניח  לאנשים  להציע  הרחוב  באמצע 
צנוע  בלבוש  חגיגי  לאירוע  יוצאת  כשאישה 
למרות שזה לא אופנתי, או כשזוג מסתפק ברכב 
פשוט רק כדי שיוכל לממן את הלימוד בישיבות 
לליבם  להתגנב  עלולה   – לילדיו  ובסמינרים 
הרגשה של נחיתות, של חולשה ורפיון ידיים מול 

הרוח השלטת.

המסר  המלאכים.  מסיפור  הלקח  מגיע  וכאן 
הזו,  במערכה  לבד  איננו  יהודי  ומחזק:  מעודד 
נגד  לשחות  כשעליו  צעד.  בכל  אותו  מלווה  ה' 
אלו  אותו.  שילוו  שמים  מלאכי  שולח  ה'  הזרם, 
הם "מלאכי חוץ לארץ" שלנו: מלאכים שעומדים 
"לעשות  להצליח  הכוח  את  לנו  ונותנים  לצידנו 

כאן ארץ ישראל".

הפתעה  לנו  מצפה  הפרשה  של  בסופה  אך 
נעימה. התורה נותנת לנו עידוד גדול הרבה יותר. 
נוספת  קבוצה  אותנו  מלווה  הדרך  של  בסופה 
הם  ישראל.  ארץ  של  כבוד  מלאכי  מלאכים,  של 

נותנים לנו את הכוח לחוש כבר את החיים בעידן 
של גאולה, של "ארץ ישראל".

מה משמעות הדברים? לא רק שאין לנו ממה 
להמשיך  הכוח  את  לנו  ויש  ולהתרגש  להתפעל 
לדבוק באמונת אבותינו ולהעז ללכת נגד הזרם. 
את  עושים  ואנחנו  בזה,  מוחלט  ביטחון  לנו  יש 
ובלי להתנצל. כשיהודי הולך  יהודית  זה בגאווה 
ברחוב עם כיפה וציצית בולטות, כשהוא נועל את 
החנות לקראת שבת גם בעונה חמה של מכירות 
ולכן  כבוד,  מלאכי  אותו  שמלווים  יודע  הוא   –
הוא עושה זאת בגאווה ובשמחה. הוא שם שלט 
גדול בפתח החנות "כשר למהדרין", הוא מרגיש 
וליבו  תפילין,  להניח  לקולגה  להציע  וטבעי  נוח 
מתרחב כאשר הוא רואה מניין שחרית שמתארגן 

באמצע טרמינל הנוסעים.

ליהודי  נותנים  ישראל  ארץ  של  המלאכים 
כך,  וכשחיים  בגלות.  כשהוא  עוד  גאולה  לטעום 
והייחודיות  העצמאות  עם  מאוד  נוח  מרגישים 

שלנו כיהודים ולא מתביישים בשונות שלנו –

ושל  יהודי  כל  כניסתו של  וזה ממהר את 
עם  ישראל,  ארץ  אל  כולם  היהודים  כל 
מלאכי ארץ ישראל, באופן של "ֲאִחיֶׁשָּנה", 

במהרה בימינו ממש.

תרגולת מעשית
לעיתים אנו חשים פיק ברכיים 
כאשר אנו ניגשים לדבר עם יהודי 
אחר על עניינים של תורה ומצוות, 
להציע לו להניח תפילין או לברך 
לנו  להרגיש  יכול  זה  המינים.  ארבעת  על 
'לא מתורבת'. ברגעים  'לא מתאים' או  קצת 
בהוספת  עוסק  יהודי  כאשר  כי  נזכור  אלו 
של  מלאכים  אותו  מלווים  בעולם  קדושה 
זו בראש  כבוד, ועל כן עליו לגשת לעבודה 

מורם, בביטחון ובגאווה!

צידה לדרך
עשה כאן ארץ ישראל!

)הרבי הצמח צדק מליובאוויטש(
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אודות מקום המשך לימודו של בנו... כיון שישנו פסק דין תורתנו 
בזה, הרי אין מקום לספיקות. ומפורשת ההוראה: "לעולם ילמוד אדם 
במקום שלבו ָחֵפץ". וגדולה הפלגת חז"ל בהוראה האמורה ]ההוראה 
הזו כל כך מוחלטת[, עד שנפסק הדין להלכה למעשה... שאפילו אם 
האב מוחה בו ]מתרה בילד[, ואפילו אם המחאה מפני סכנת נפשות 

]מסיבות של סכנת חיים[, בכל זאת ילמוד דוקא במקום שלבו חפץ.

חיים,  תורת   – תורתנו  הוראת  שזוהי  שכיון  כן,  גם  ומובן  פשוט 
בוודאי שזוהי הבחירה ללמוד במקום שבו הוא רוצה הטובה, לא רק 
של התלמיד אלא גם של ההורים שלו, ופשוט גם כן, כיון שהמדובר 
לגזור  אפשר[  ]אי  בזה  שייך  שאין  במוחש  ורואים  מובן  הלב,  בחפץ 
"גזירה" שייכת  כי  ]להכריח[ על התלמיד הבן שיחפוץ במקום אחר, 

למעשה בפועל אבל לא בנוגע לחפץ הלב והרגשו...

והנה פשיטא ]מובן וברור[ גם כן שלטובת כל המעונינים בדבר הוא 
]המעבר של הבן למקום שבו הוא רוצה ללמוד[  שֵיעשה כל האמור 
בדרכי נועם ומתוך קירוב הלבבות, שבכלל הרי גדול השלום וקירוב 
ומצוותיה  התורה  על  המיוסד  שלהם,  כמו  ]ב[בית  ובפרט  הלבבות, 

אשר על התורה נאמר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

ובכגון דא ]בדברים כאלה[ יש לדרוש מההורים יותר מאשר מהבן, 
שהרי הורים הם מבוגרים יותר ויש להם נסיון רב יותר בדרכי החיים 

והיחסים שבבית וכו'.

יותר שבגללו  ואולי  פחות  לא  חשוב  דבר  ]עוד  עיקר  זה  וגם  ועוד 
ההורים צריכים להתחשב עוד יותר בבן[, שהבן נמצא בתקופת הבגרות 
מתוחים  שלו  העצבים  טבע,  פי  שעל  אומרת  זאת  ההתבגרות[,  ]גיל 
]שהשיקולים  הלב  על  שליט  יהיה  שהמוח  זוכה  אדם  כל  ולא  יותר, 
וככל  וכו',  לגמרי  העצבים  להשקיט  הרגשות[  על  יגברו  ההגיוניים 

שמבוגר האדם יותר ]כך[ המוח שליט על הלב יותר.

מוכרחני  אבל  ושלום,  חס  להפחיד  רצוני  שאין  ]כמובן[  פשוט 
להדגיש עוד הפעם שבכל הזמנים ועל אחת כמה וכמה בתקופתנו זו, 
צריך לשמור ולהזהר ביותר בכל שנוגע בניערווען ]- עצבים, המצב 
]ואת זאת מבינים[ הרגשי והנפשי של[ הדור הצעיר, הבנים והבנות, 

בהתבונן לא עלינו ולא עליכם בנעשה בתוככי הנוער, בנוגע לבריאות 
בכלל, ובקישור עם הנערווין בפרט. ולכן ההקדם בכל האמור, ישובח.

ובהדגשה עוד הפעם שזוהי הטובה של כל הפרטים ושל כל הצדדים, 
שהוא וכן זוגתו ]אשתו[ תחיה יעודדו את בנם שיחיה לנסיעתו למקום 

שלבו חפץ, ויעשו בזה כנ"ל בהקדם.

מכתב מבואר

מה גובר – 
הדאגה לסביבה 

חינוכית איכותית 
עבור הילדים, 

או השמירה על 
בריאותם הנפשית 

והרגשית? האם זה 
בסדר לשלוח ילד 
למוסד חינוכי טוב 

שההורים רוצים 
בו, גם אם זה יגרום 
לילד לחצים ובעיות 
רגשיות? – במכתב 

שלפנינו הרבי 
מדריך זוג הורים 

כיצד להתמודד עם 
נער מתבגר שנשלח 

ללמוד בישיבה 
שלא רצה בה והם 
כן רצו שהוא ילמד 

בה, בגלל אכפתיות 
חינוכית.

להיזהר במיוחד 
על המצב הרגשי 
של הילדים
)אגרות קודש, כד, אגרת ט'מב(
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על החסידות והנגלה של 
אדמו"ר האמצעי

הזיעה שניגרה מכובעו בעת לימודו, מה גרם לו לא לומר מאמר 
חסידות כדרכו בשבת, ומה עשה כשפסע בבית המדרש מקצה אחד 

לקצה השני

"רחובות הנהר"
בדברי  נחשבת  האמצעי  אדמו"ר  של  תקופתו 
דרך  לציון  הרבי  של  הקודש  ובשיחות  רבותינו 
חב"ד.  חסידות  תורת  בהתפתחות  ויסודי  חשוב 
למעשה, הוא זה שפתח בסגנון המאמרים החב"די 
הטיפוסי, המאופיין בהרחבת הביאורים ופירוטם. 
)בתורה  הנהר"  "רחובות  לתואר  זכה  כך  משום 
מופיע כשם מקום שממנו יצא אחד ממלכי אדום 
שדברי  היא  הביטוי  משמעות  וכאן  שאול,  בשם 
מתאפיינים  האמצעי  אדמו"ר  של  החסידות 
ברחבות ו'זרימה', שפע גדול(, שהוענק לו על ידי 

הרבי ה"צמח צדק".

כך למשל אמר הרבי בהתוועדות שבת פרשת 
ויצא, ט' כסלו תשמ"ב )תורת-מנחם התוועדויות 

תשמ"ב כרך א, עמ' 264-264(:

כידוע שכללות עניינו של אדמו"ר האמצעי הוא 
הנהר",  ד"רחובות  באופן  החסידות  תורת  גילוי 
וכפי שרואים במוחש שמאמרי דא"ח של אדמו"ר 
האמצעי הם באופן דהרחבה יתירה, בריבוי פרטים 

ובריבוי הסברים וכו'.

הנהר"  ד"רחובות  העניין  כללות  מזו:  ויתירה 
במאמרי אדמו"ר האמצעי, אינו רק ביחס למאמרי 
חסידות שלפני זה, אלא גם ביחס למאמרי חסידות 
של רבותינו נשיאינו שלאחריו, הן בנוגע להצמח-

בנוגע  ואפילו  מהר"ש,  לאדמו"ר  בנוגע  הן  צדק, 
לאדמו"ר מהורש"ב נ"ע - אף-על-פי שסגנונו הכי 
- ועל דרך זה  קרוב לסגנון של אדמו"ר האמצעי 

בנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו...

זיעה ניגרת מהכובע
)שיחות-קודש  תשמ"א  תשרי  ו'  בהתוועדות 

היגיעה  על  הרבי  דיבר   )98 עמ'  א,  כרך  תשמ"א 
בזמן  האמצעי  אדמו"ר  של  העצומה  הפנימית 

שהתעמק והתבונן בענייני תורה וחסידות:

אמנם מבחוץ לא היה ניכר בתנועותיו החיצוניות 
על  מאידך  אך  והתנועעות,  מיוחדת  התרגשות 
הכובע שחבש על ראשו היתה זיעה ניגרת מקצהו 
הרבי  הדברים  כדי  ]תוך  השני  לקצהו  הראשון 
את  להכיר  יכלו  ומכאן  באצבעותיו[,  זאת  הדגים 
בהם  בעניינים  וההתעמקות  ההתבוננות  עומק 

התבונן.

מהראש  המרוחקת  ובנקודה  בלבוש,  כלומר: 
ההעמקה  גודל  על  המלמדנו  דבר  זיעה,  ניגרה   -

וההתבוננות!

דבריו ודברי אביו – דבר אחד
בהתוועדות שבת פרשת ויצא, ט' כסלו תשי"ב 
עמ' ד,  כרך  תשי"ב  התוועדויות   )תורת-מנחם 

 160-159(, סיפר הרבי סיפור:

בשופי,  חסידות  אומר  היה  האמצעי  אדמו"ר 
לייב  יהודה  )רבי  המהרי"ל  קרובות.  לעתים 
מקאפוסט, בנו של הצמח-צדק ונכדו של אדמו"ר 
לשמוע  אליו  לבוא  תמיד  נוהג  היה  האמצעי( 
בעת  עליו  נשען  היה  האמצעי  ואדמו"ר  חסידות, 

אמירת החסידות, והיה קוראו: "הסטנדר שלי".

ביום  הרגיל,  בזמן  המהרי"ל  בא  אחת  פעם 
לא  ולהפתעתו  חסידות,  לאמירת  השבת-קודש, 
לאביו הצמח- בא המהרי"ל  היה מאמר חסידות. 

צדק וסיפר לו בתמיהה שהסבא הרבי אינו אומר 
חסידות היום, ולא ענהו הצמח-צדק מאומה.

ומעשה שהיה כך היה: באותו ערב שבת דיברו 
ובין  ביניהם,  והצמח-צדק  האמצעי  אדמו"ר 

הרב מרדכי מנשה לאופרניצוצי רבי
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הדברים התאונן אדמו"ר האמצעי על כך שסובל 
מהפחדות. והעיר הצמח-צדק, שאולי הסיבה לזה 
שמצד   - שלו  החסידות  אמירת  באופן  קשורה 
הרבי  דברי  להיבלע  עלולים  האמירה  ריבוי 

)אדמו"ר הזקן(.

לכך  גרמו  לעיל  הנזכרים  הצמח-צדק  דברי 
שבאותה שבת לא אמר אדמו"ר האמצעי חסידות 
בזמן הרגיל כבכל שבת, אך כעבור שעות אחדות 
כדרכו  חסידות  ואמר  האמצעי  אדמו"ר  יצא 

בקודש.

בשבת פרשת ויצא תש"מ )שיחות-קודש תש"מ 
כרך א, עמ' 485( הסביר הרבי את הדברים:

כדעת הטועים  היתה, שלא  טענת הצמח-צדק 
הסבורים שהיא נסבה כלפי הריבוי בכמות, אלא 
במאמריו  להכיר-להבין  ניתן  שלא  היתה  הטענה 
האמצעי[,  אדמו"ר  ]של  אביו  דברי  הם  היכן 

אדמו"ר הזקן, והיכן מתחילות התוספות שלו.

]אך[ למרות זאת לא התחשב אדמו"ר האמצעי 
בטענה זו... הוא לא הרגיש שיש כאן שני דברים 
רק  אלא  שלו,  וביאוריו  אביו  של  דבריו  שונים, 
למטה  הדברים  כשיירדו  ורק  אביו.  דברי  שאלו 
של  דברים  שישנם  הרגישו  השומעים,  אצל 

אדמו"ר הזקן וישנם ביאורים שלו.

גאונותו של אדמו"ר האמצעי
בכמה הזדמנויות התייחס הרבי לתורת הנגלה 
שבת  בהתוועדות  למשל,  האמצעי.  אדמו"ר  של 
פרשת וישב תשל"א )שיחות-קודש תשל"א, כרך 

א, עמ' 318(:

את גדלותו של אדמו"ר האמצעי בתורת הנגלה 
זה.  בתחום  ממנו  שנותרו  מהכתבים  ללמוד  ניתן 

כך גם מהקדמתו לשולחן-ערוך אדמו"ר הזקן.

וכידוע גם שבשעה שחתנו אדמו"ר הצמח-צדק 
בתנאי  לכך  ניאות  הנשיאות,  את  עצמו  על  קיבל 
שלא יבלבלוהו מלימוד התורה וכו'. וכששאלוהו: 
השיב  האמצעי?  אדמו"ר  חותנך,  אצל  היה  ומה 
בעת  חותני,  לחותני?  תשווני  כיצד  הצמח-צדק: 
לקצה  בית-המדרש  של  האחד  מקצה  הילוכו 

השני, היה מעביר במחשבתו את כל הש"ס.

בהתוועדות  שוב  הזה  לסיפור  התייחס  הרבי 
בכ"ט אלול תשל"ט וגם בי' כסלו תש"מ )שיחות-

קודש תשל"ט כרך ג, עמ' 738, תש"מ כרך א, עמ' 
:) 439

מזעיר  מעט  ישנו  שבתורה  הנגלה  בתחום 
שכבר פורסם, ממנו כבר ניתן ללמוד על גדלותו 
ברת-הסמכא  עדותו  לפי  ובמיוחד  דתורה  בנגלה 
]- המוסמכת[ של ה"צמח צדק" )לעדות סתם על 
גדלותו לא היו נזקקים, שכן זו היתה ידועה לכל!...( 
שהעיד על העברת מסכת שלימה במחשבתו בעת 

עברו מקצה אחד של בית-המדרש לקצה השני.

למחשבת  איננה  במחשבה'  ב'העברה  והכוונה 
המילים בלבד, אלא כפי שהצמח-צדק הבין שיש 
כמו  נדרשים,  מוחין  איזה  מובן  מסכת!  'לחשוב' 
גם סוג תפיסה, כדי שיוכלו להעביר מסכת אפילו 

כשמהלכים על פני שטח גדול.

בהתוועדות שבת פרשת תצווה תשל"ז )שיחות-
קודש תשל"ז כרך א, עמ' 522(, אמר הרבי:

למרות דבריו של הצמח-צדק על חותנו אדמו"ר 
היה  לא  אצבעו  את  חותכים  היו  שאם  האמצעי 
עסק  הוא  הרי   - חסידות  אם  כי  דם  ממנו  נוטף 
כפי  שבתורה,  הנגלה  בחלק  גם  ובחיות  בלהט 
שניתן להיווכח מהציונים ומראי-המקומות שכתב 

על השולחן-ערוך.

וכו'  המקורות  את  שלמד  רואים,  אלו  מציונים 
הלכה  לפסק  שבנוגע  אף-על-פי  העניינים,  לכל 
כבר  שכך  משום  נפקא-מינה  בכך  אין  למעשה 
הציונים  כתיבת  ומאופן  לפועל.  ההלכות  נקבעו 
וכו' מוכח שכתבם לא כמעתיק ממקומות אחרים 

כו', אלא שזה נהיה "תורתו" ]שלו[.

תורה'  'יגדיל  בקובץ  שהתפרסם  במאמרו 
כותב   ,)62 עמ'  ד,  )גיליון  תשל"ח  תשרי  בחודש 
ללמוד  )שזכה  הילביץ  אלתר  ר'  החסיד  הגאון 
בישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש, ובהמשך 
וספרי ההלכה שכתב,  בגלל המחקרים  התפרסם 

ושימש גם כעורך באנציקלופדיה התלמודית(:

שולחן- על  דינים'  'פסקי  הספר  "כשהופיע 
ערוך יורה-דעה לאדמו"ר האמצעי נ"ע זי"ע, ועוד 
לא הופץ ברבים, הייתי אז באחד הביקורים שלי 
אדמו"ר  וכ"ק  תשי"ט.  בכסלו  בארצות-הברית 
הספר,  להופעת  לבי  תשומת  את  הסב  שליט"א 
והוא  הואיל  מיוחד  לציון  ראוי  שהספר  לי  ואמר 
הראשון בתורת הנגלה מאדמו"ר האמצעי, והאיץ 
שרואים  אמר  הוא  הספר.  על  מאמר  לפרסם  בי 
בספר את גישתו של אדמו"ר האמצעי בנגלה כמו 
בדא"ח – העמקה והבהרה. ואמנם תיכף כשחזרתי 
דברים  ומסרתי  כ"ק  דברי  מילאתי  מביקורי, 

בדפוס".
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הדלקת נרות )ד(
בעת  הנרות,  הדלקת  אחרי 
שהאישה מכסה את עיניה, היא 
לקב"ה  ותפילה  בקשה  נושאת 
לבקש  עליה  מה  רבה.  ברצינות 
ברגעים אלו - בריאות? פרנסה? 

נחת? מנוחת הנפש? גאולה? 

בקשות האישה – 
'הפסק' במצווה?

לבקש  חב"ד  שמנהג  נקדים, 
הוא  זה  ברגע  דווקא  בקשות 

מפתיע מבחינה הלכתית. 

נרות  הדלקת  במצוות  שהרי, 
א.  חלקים:  שלושה  ישנם  שבת 
ב.  הנרות.  של  ההדלקה  מעשה 
אמירת הברכה "להדליק נר של 
מאור  ההנאה  ג.  קודש".  שבת 
בסיום  נעשה  זה  חלק  הנרות. 
תהליך ההדלקה, כאשר האישה 
ונהנית  הנרות  על  מביטה 

מאורם1.

מנהג  לפי  ההדלקה  סדר 
מדליקה  האישה  כך:  הוא  חב"ד 
העיניים  את  מכסה  הנרות,  את 
כדי  תוך  עליהם  ומברכת 
שהעיניים מכוסות. אחרי הברכה 
היא מבקשת בקשות )שלעיתים 
שהיא  אחרי  זמן(.  אורכות  גם 
היא מסירה את  מסיימת לבקש 
על  מביטה  מהעיניים,  הידיים 
אז  ורק  מהאור,  ונהנית  הנרות 
הנרות  מאור  נהנית  היא  כאשר 
עליה  המוטל  את  מסיימת  היא 

במצוות ההדלקה2.

מהאישה  נדרש  ועדיין  רסג,ח.  אדה"ז  שו"ע   .1
ליהנות מהנרות אחרי צאת הכוכבים, ואז נשלם 

קיום המצווה, ראה רסג,יג. 
עדיין  ההדלקה,  אחרי  הנאמרת  הברכה  לכן   .2
שם  בשו"ע  כמבואר  לעשייתן"  "עובר  נחשבת 

ע"ש.

פלא:  דבר  נמצא  כך  אם 
הבקשות הנערכות בין ההדלקה 
מאור  ההנאה  לבין  והברכה 
יוצרות מעין 'הפסק' בין  הנרות, 
לבין  והברכה  ההדלקה  מעשה 

סיום תהליך ההדלקה. 

מדוע  לכאורה.  תמוה  והדבר 
שכזה3?  'הפסק'  ליצור  נכון 
האם לא עדיף שבקשות האישה 
יתקיימו רק אחרי שהיא הביטה 
על הנרות ונהנתה מהם וסיימה 

את עשיית מצוות ההדלקה4?

היא  לומר  שנראה  התשובה 
במהלך  האישה  שבקשות 
נפרד  בלתי  חלק  הן  ההדלקה 
לכן  עצמו.  ההדלקה  מתהליך 
בתהליך  'הפסק'  מהוות  אינן  הן 

ההדלקה.

ביאור העניין:

הבאנו  הקודמים  בפרקים 
הגשמיים  הטעמים  שני  את 
משום  שבת5:  נרות  להדלקת 
שלום בית שלא ייכשל וכו', וכדי 
באכילה  בסעודה  עונג  להוסיף 

לאור הנרות. 

יש  שבת  נרות  להדלקת  אך, 
רוחני משמעותי מאוד  גם טעם 
נר  "כי  אדה"ז6:  בשו"ע  כמובא 
נר  ידי  על  אור:  ותורה  מצוה 
הדלקת  תורה".  אור  בא  מצוה 
נרות שבת מחזקת את האווירה 
אותו  ומאירה  בבית,  הרוחנית 

3. שגם אינו קיים במצווה אחרת.
4. ואכן בסדר ההדלקה שהובא בכף החיים סי' 
רסג אות לד, בקשות האישה נערכות רק אחרי 
ולא  ע"ש,  בנרות  והביטה  עיניה  את  שפתחה 
למנהגינו  ויל"ע  כן,  אינו  חב"ד  מנהג  אך  קשיא. 

כבפנים.
5. שם, רסג,א.

6. שם.

מוגש ע"י רבני קהילות אנ"שהלכה עם טעם

על מה 
צריך לבקש 
בהדלקת 
נרות שבת? 
איזו סגולה 
יש בהידור 
בנרות 
ובפמוטים 
יפים? ומה 
לעשות אם 
אין כסף 
לפמוטים 
מיוחדים 
עבור כל 
הנרות?

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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באור של תורה ומצוות. 

הדגש המרכזי בבקשות האישה בהדלקת הנרות, 
בני  של  הרוחניות  לחיזוק  להתייחס  הוא  גם  צריך 
שלהם,  השמים  ויראת  התורה  ללימוד  הבית7, 
האישה  שתתפלל  "ראוי  אברהם8:  במגן  כמובא 
זכרים  בנים  הקב"ה  לה  שיתן  הדלקה,  בשעת 

מאירים בתורה". 

ויש לומר, שלכן בקשות האישה בזמן הזה הן חלק 
'הפסק'.  נחשבות  ואינן  עצמו  ההדלקה  מתהליך 
מפני שתוכן מצוות ההדלקה גופא הוא להאיר את 
הבית בנר מצווה ותורה אור, ובקשות האישה בעת 
רצון זו על העניינים הרוחניים מוסיפות ומחזקות 

את הדבר. 

יופי הפמוטים והנרות 
באופן  המשפיע  הנרות  בהדלקת  נוסף  עניין 
משמעותי על הרוחניות של בני הבית, הוא ההידור 

בנרות השבת.

איתא בגמ'9: "הרגיל בנר, הויין ליה בנים תלמידי 
הדלקת  במצוות  שמהדר  אדם  כלומר:  חכמים". 

נרות שבת, זוכה לבנים תלמידי חכמים.

לדעת אדה"ז, הידור בהדלקת נרות הוא שנרות 
זהיר  "ויהא  כלשונו10:  ומהודרים.  יפים  יהיו  השבת 
בו לעשותו יפה, וכל הזהיר בו זוכה לבנים תלמידי 
חכמים, שנאמר: 'כי נר מצוה ותורה אור', על ידי נר 

מצוה בא אור תורה". 

גם  מתייחס  השבת  בנרות  והיופי  ההידור 
לאדם  אין  אם  עצמם11.  לנרות  וגם  לפמוטים, 
מספיק כסף להדר ביופי הפמוטים והנרות שאשתו 
מדליקה עבור כל בני הבית, עליו להדר עכ"פ ביופי 
הפמוטים של שני הנרות הבסיסיים שהיא מדליקה 
הבסיסית  שההדלקה  מפני   - החתונה  אחרי  כבר 
נרות12.  שני  של  )בד"כ(  היא  נשואה  אישה  של 
הוא  שנולד  ילד  כל  עבור  מוסיפה  שהיא  והנרות 
מנהג טוב, אך אין זה חלק מעיקר ההדלקה. לכן יש 
יהיו  להקפיד לכל לראש, ששני הנרות הבסיסיים 

יפים ומהודרים.  

7. ראה לקו"ש ח"ב ע' 552.
8. סי' רסג סקי"א בשם הבחיי.

9. שבת כג,ב.
10. רסג,א.

ת"ח  לבנים  שהסגולה  מביא,  לח  אות  רסג  סי'  החיים  שהכף  להעיר,   .11
זית ע"ש. אך  בשמן זית, כי התורה נמשלה לשמן  קיימת כאשר מדליקים 
אדה"ז )שם( אינו קושר את הסגולה לבנים ת"ח בהדלקה בשמן זית, כי אם 

בזה שההדלקה תהיה בנר יפה כבפנים.
12. ראה שו"ע אדה"ז שם. 

שמדליקה  הבסיסיים  הנרות  שני  ועוד:  זאת 
אישה נשואה, הם )גם( אחד כנגד הבעל ואחד כנגד 
האישה. והעניין בזה13, שעל ידי שהאישה מדליקה 
נר עבור בעלה ונר עבור עצמה, הרי זה מחזק את 
הרוחניות של הילדים שייוולדו משניהם. כאשר שני 
הנרות הבסיסיים הללו יפים ומהודרים, זוכים הבעל 

והאישה שייצאו משניהם בנים תלמידי חכמים14. 

נקיים  יהיו  שהפמוטים  גם,  לב  לשים  יש 
ומצוחצחים כראוי. 

לחתנים15  גם  סגולה  הוא  השבת  בנרות  הידור 
ציווה  שהרבי  הסיבות  אחת  וזו  חכמים.  תלמידי 
שגם בנות ידליקו נרות שבת – כדי שיזכו לחתנים 

תלמידי חכמים16. 

הוא  השבת  בנרות  שהידור  בפוסקים17,  הובא 
לכל לראש סגולה עבור הבעל שיהיה תלמיד חכם 
– אם לא היה כזה לפני החתונה. ואם כבר היה ת"ח 
באותה שעה, הסגולה היא שימשיך לעסוק בתורה.

והרי אחת הסיבות18 שחז"ל העבירו לאישה את 
מעשה ההדלקה של נרות השבת אף שהיא מצוות 
הבעל, הוא כדי שתתקן את חטא עץ הדעת שלה, 
בו היא כיבתה את הנר של בעלה )אדם הראשון(. 
להאיר  לראש  לכל  באה  הנרות  שהדלקת  ונמצא, 
את בעלה בנר מצווה ותורה אור, כולל זה שהבעל 

יהיה תלמיד חכם.  

על פי זה, בקשות האישה בהדלקת הנרות צריכות 
בני  הרוחנית של  בהתחזקות  לראש  לכל  להתמקד 

הבית, לזכות לבעל, בנים וחתנים תלמידי חכמים. 

זמן  זהו  הרוחניים,  בעניינים  הבקשות  על  נוסף 
של עת רצון לבקש על כל המצטרך19.

כדברי  לגאולה,  סגולה  היא  שבת  נרות  הדלקת 
אני  שבת,  של  נרות  משמרים  אתם  אם  חז"ל20: 
מראה לכם נרות של ציון, ויש לבקש על כך בזמן 

ההדלקה. 

13. בן יהוידע שבת כג,ב. 
14. להעיר, שהמנהג לקנות פמוטים יפים ומיוחדים לכלה חדשה שנכנסת 
לביתנו, נועד גם להיות סגולה לזוג הצעיר שיזכו לבנים תלמידי חכמים, כי 

הסגולה לזכות לזה היא ע"י ההידור והיופי בנרות השבת כבפנים.
15. רש"י שבת כג,ב ד"ה "דבי נשא".

16. לקו"ש חי"ז ע' 147.
17. ב"ח ולבוש ר"ס תרעא.

18. שו"ע אדה"ז רסג, ה. הובא במדור זה בפרקים הקודמים. 
19. שיחת ו' תשרי תשל"ה. וראה לקו"ש חט"ז ע' 578. וראה בשיחת הרבי 
)נדפסה בתורת מנחם תפארת לוי יצחק, בראשית ע' לד( שהדלקת נש"ק 

מביאה אריכות ימים לה ולבעלה, ע"ש. 
20. ילקוט שמעוני ר"פ בהעלותך.
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"
"
ישמעו
למען 

 ילמדו
 ולמען 

הבימה לנושאי שנת הקהל

ראינו שלפי רש"י, ב הקודם  פרק 
בתוך  מונח  שהיה  התורה  ספר 
לקריאת  שימש  העדות  ארון 

התורה של המלך בהקהל.

סובר  שכך  לראות  מעניין 
המלך  שלמה  של  לעמודים  בקשר  גם  רש"י 
טוען  רש"י  הברית.  ארון  בתוך  הם  אף  שהיו 
המלך  שלמה  ידי  על  נעשו  אלה  שעמודים 
"הקהל".  מעמד  בעת  אותו  לשמש  במטרה 
יצר  "הקהל",  ולפאר את מעמד  כדי להאדיר 
המרהיבים.  הכסף  עמודי  את  המלך  שלמה 
בנביא ובדברי חז"ל מתואר איך שלמה המלך 
להעצים  ובכדי  הקהל,  במצוות  והידר  חיבב 
את השפעת האירוע על העם ולהותיר רושם 
עמוק הוא יצר את העמודים שנועדו לגלילת 

ספר התורה בעת מעמד הקהל!

וכפי שרש"י כותב שם בגמרא: "שני עמודי 
כסף כמין עמודי ספר תורה שוכבים לארכו... 

שנאמר עמודיו עשה כסף".

המעמד  על  מוחשי  מושג  לנו  נותן  זה 
המרגש של טקס ההקהל. או אז היו מוציאים 
את העמודים המרהיבים שעשה שלמה וגללו 
עמם את ספר התורה שכתב משה, שבו קרא 

המלך.

לא  מדוע  לשאול  כלל  מקום  אין  לפיכך 
בספר  בהקהל  לקריאה  המלך  השתמש 
התורה שבחיקו. אדרבה, כדי לפאר ולהותיר 
המיוחדים  העמודים  נחשפו  העם  על  רושם 
הללו וספר התורה המופלא והמיוחד שכתב 
משה רבינו בעצמו, כדי להאדיר ולהעצים את 

מצוות ההקהל ואת מידת השפעתו!

שרש"י  נראה  התורה,  לספר  נחזור  אם 
שהיה  התורה  מספר  הייתה  שהקריאה  למד 
הקהל  על  התורה  מפסוקי   – בארון  מונח 
"ַוִּיְכֹּתב  וילך:  בפרשת  נאמר  כך  הרי  עצמם. 
ֹמֶשׁה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני 
ִזְקֵני  ָּכל  ְוֶאל  ה'  ְּבִרית  ֲארֹון  ֶאת  ַהֹּנְשִׂאים  ֵלִוי 
ֶשַׁבע  ִמֵּקץ  ֵלאֹמר:  אֹוָתם  ֹמֶשׁה  ַוְיַצו  ִיְשָׂרֵאל. 
ָשִׁנים ְּבֹמֵעד ְשַׁנת ַהְּשִׁמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות. ְּבבֹוא 
ַּבָּמקֹום  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ְּפֵני  ֶאת  ֵלָראֹות  ִיְשָׂרֵאל  ָכל 
ָּכל  ֶנֶגד  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִּתְקָרא  ִיְבָחר  ֲאֶשׁר 
ָהֲאָנִשׁים  ָהָעם  ֶאת  ַהְקֵהל  ְּבָאְזֵניֶהם.  ִיְשָׂרֵאל 

ְוַהָּנִשׁים ְוַהַּטף...".

לקרוא  הוא  בפשטות, שהציווי  מבין  רש"י 
הזאת"  "התורה  מאותה  הזאת",  "התורה  את 
בארון  הונח  כך  ואחר  רבינו,  משה  שכתב 

הברית!

כיצד  התמיהה:  עם  נותרנו  שעדיין  אלא 
להוציא  כדי  לקודש הקדשים  כניסה  הותרה 
את   – הברית?  מארון  התורה  ספר  את 
מגייס  שהוא  בכך  רש"י  נותן  לכך  התשובה 
בבית  שהייתה  נוספת  קריאה  העניין  לעזרת 
הגדול  הכוהן  שקרא  הקריאה  זו  המקדש, 
"ספר  רש"י:  כתב  כך  כזכור  הכיפורים,  ביום 
המלך  פרשת  בעזרה  קורין  ובו  משה  שכתב 

בהקהל וכהן גדול ביום הכיפורים".
קריאה זו אמנם לא הייתה מוכרחת להיות 
מתוך ספר התורה שבתוך הארון, ואין לנו על 
להניח  ראוי  בהחלט  אך  אסמכתא,  שום  כך 
שגם קריאה זו הייתה לעת מצוא מתוך ספרו 

ספר התורה של משה רבינו 
ועמודי הכסף של שלמה המלך

 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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מתי  בכך.  מיוחד  צורך  היה  כאשר  משה,  של 
בשנת  מאוד:  פשוט  כזה?  צורך  היה  באמת 
הקהל, לאחר שסיים הכוהן הגדול את עבודתו 
ביום הכיפורים בחזרתו מכניסתו לפניי ולפנים. 
ואת העמודים  אז הוא הוציא את ספר התורה 
כעבור  שתתקיים  הקריאה  לצורך  המיוחדים 
וכדי  סוכות.  של  ראשון  חג  במוצאי  כשבוע, 
ללא  הקדשים  בקודש  שהות  זו  תהיה  שלא 
צורך, הכוהן הגדול אף קרא באותה שנה בספרו 
וגם השתמש בעמודים לצורך  רבינו  של משה 

קריאתו שלו.

הקדשים  בקודש  הברית  מארון  משהוצאה 
"ערכת ההקהל" – ספר התורה של משה רבינו 
ועמודי הכסף של שלמה המלך – על ידי הכוהן 
הגדול, ומשהשתמשו בה לאחר כשבוע במעמד 

ההקהל, כיצד הוחזרה ה'ערכה' בחזרה לארון?

נותרה  אכן  זו  ערכה  פשוטה:  לכך  התשובה 
שכן  הבאה!  לשנה  עד  הקדשים  לקודש  מחוץ 
מעמד  בתום  להשיבה  הדרך  נמצאה  לא 
ה"הקהל", עד לשנה הבאה, שאז הוחזרה בעת 
ביום  הקודש  עבודת  )בסדר  הרביעית  כניסתו 
הכיפורים( של הכוהן הגדול לקודש הקדשים, 
בדרך  נכנס  כאשר  אחרי,  פרשת  קריאת  בתום 

כלל בידיים ריקות להוציא את המחתה והכף. 

בספר  קרא  הגדול  שהכוהן  יוצא  זה  לפי 
וגם  אחרי  פרשת  את  רבינו  משה  של  התורה 
רצופות:  בשנתיים  הכסף,  בעמודי  השתמש 
פעם ראשונה ביום הכיפורים של שנת הקהל, 
ופעם שנייה בשנה הבאה, לפני שהוחזר הספר 

לארון.

ממעמד  נפרד  בלתי  שחלק  מתברר  כן  ואם 
חמודות  נחשפו  הקהל  שבשנת  הוא  הקהל 
אלה, שהן ספר התורה שכתב משה והעמודים 
של שלמה, והיו חשופים לעיני כל ישראל במשך 

שנה תמימה.
והאמת שמצאנו את הדברים כמעט מפורשים 
הלא  התוספות,  מבעלי  מהראשונים  אחד  מפי 
ה"אבי  בעל  הלוי  יואל  בן  אליעזר  רבי  הוא 
שלאחרונה  זרוע"(,  ה"אור  של  )רבו  העזרי" 
יד  מכתבי  ונדפסו  מתשובותיו  הרבה  נחשפו 
נדירים. וכך הוא כותב )תשובות ראבי"ה השלם, 
דבליצקי מכון ירושלים, ח"ג סימן תתקצ"א( על 

דברי רש"י שהבאנו:

בכף  נכנס  גדול  כהן  שכשהיה  לומר  "צריך 
ומחתה, עם יציאתו מיד היה מוציא ספר תורה 
זמן  עד  מבחוץ  בתיבה  מונחת  והייתה  לחוץ 
המלך  כשהיה  השמינית  ובשנה  בה.  קריאתו 
זה  כיפורים  מיום  מבחוץ  מונחת  הייתה  קורא 
כשנכנס  מחזירה  והיה  הבא...  כיפורים  יום  עד 

להוציא כף ומחתה".

שעושה  ל"היקש"  הדברים  מתאימים  וכמה 
הראשון  בפרק  שהבאנו  הכללי  במכתב  הרבי 
 – היובל"  ל"שנת  הקהל"  "שנת  את  בהשוואתו 
"במשוך  החלה  היובל"  ש"שנת  כפי  בדיוק  שכן 
על  השפעתה  את  ונתנה  הכיפורים  ביום  היובל" 
כל השנה כולה – כך בדיוק היא גם "שנת הקהל", 
שהתחלתה גם היא ביום הכיפורים ונמשכה שנה 

שלמה עד ליום הכיפורים הבא!
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ט כסלו

תקל"ד

יום הולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי רבי דובער, 
שם משפחתו היה שניאורי. אביו הוא אדמו"ר 
ר'  הנגיד  )בת  סטערנא  הרבנית  ואמו  הזקן 

יהודה לייב סגל, מנכבדי ויטבסק(.

בשנת  היתה  הזקן  אדמו"ר  של  חתונתו 
שנה  עשרה  וארבע  בנות,  לו  נולדו  תק"כ. 
לפני  זכר.   בן  לו  שנולד  עד  מהחתונה  עברו 
הסתלקותו של המגיד ממזריטש' )בי"ט כסלו 
"בן  לו:  ואמר  הזקן  לאדמו"ר  קרא  תקל"ג(, 
יוולד לך וקראת אותו בשמי". כעבור שנה נולד 

אדמו"ר האמצעי.

האמצעי  אדמו"ר  של  מצווה  הבר  חגיגת 
הודלקו  הגדול  הכנסת  בבית  במיוחד.  זכורה 
נרות רבים, ברחבת החצר שליד בית המדרש 
המרובים,  האורחים  עבור  נוסף  מבנה  הקימו 
ואמר  גדולה  בשמחה  היה  הזקן  ואדמו"ר 

דרושי חסידות. 

תקפ"ז

על  האמצעי  אדמו"ר  התבשר  זה  ביום 
בשבת  זה  היה  בוויטבסק.  ממאסרו  שחרורו 
מסופר  מנחה.  בשעת  ויצא,  פרשת  קודש 
שאדמו"ר  בעת  הגיעה  הגאולה  שבשורת 
האמצעי עמד ואמר חסידות על המלים "אתה 
אחד". באמצע הפסיק ואמר: "שא, פנו מקום! 

אבא נמצא כאן"...

ומאז  מהמאסר,  גאולתו  יום  היה  למחרת 
יום  טוב,  ליום  חב"ד  חסידי  בין  זה  יום  נקבע 
משתה ושמחה. י' כסלו נחשב גם כ"זמן הלידה 

של חסיד".

תקפ"ח

הקנטוניסטים,  גזירת  כשהתפרסמה 
ערך  לצבא,  יהודים  צעירים  לקחת  הפקודה 
לציון  מליובאוויטש  מסע  האמצעי  אדמו"ר 
חזרה  נסיעתו  במהלך  בהאדיטש.  אביו  של 
ביום  כסלו,  ט'  וביום  חלה.  לליובאוויטש 
הסתלק.  שנים,  וארבע  חמישים  לו  שמלאו 
בגדי  אותו  שילבישו  ביקש  הסתלקותו  לפני 
לבן, והתחיל להגיד דברי חסידות על הפסוק 
"אחרי ה' אלקיכם תלכו". כשסיים את דבריו, 
מקור  עמך  "כי  במילים:  השחר,  עלות  לפני 

חיים מחיי החיים" – יצאה נשמתו.

מקום הסתלקותו,  בקרבת  כבוד  מנוחתו 
בבית העלמין שבניעז'ין.

להיות  צריך  שהיה  הראשון,  גאולתו  יום 
יום חג ומועד, נהפך ליום אבל כבד לחסידים 

ולכלל ישראל.

תש"ד

הרה"ג  הרבי,  של  דודו  של  פטירתו  יום 
הרה"ח ר' שמואל שניאורסאהן. הוא היה אחיו 
אביו  יצחק,  לוי  המקובל רבי  הרה"ג  כ"ק  של 
הייתה  גיטל  מרים  הרבנית  וזוגתו  הרבי,  של 
של  אמו  חנה,  הרבנית  של  הצעירה  אחותה 
כשרונות  בעל  היה  מכריו  דברי  לפי  הרבי. 
וחסידות.  בקבלה  נפלא  ובקי  מחדש  נדירים, 
רבי שמואל היה רב בניקולייב ונהרג על קידוש 

השם בידי הנאצים.

י"ג כסלו
 תשמ"ו

של  הפדרלי  המשפט  בית  פסק  בו  יום 
ארצות הברית שהרבי פטור מלהתייצב בבית 

 עת 
לדעת
 מתוך הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
 שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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המשפט להעיד. "המלך אינו מעיד ואין מעידין 
אותו" – מאמר חז"ל שמשמעותו שהמלך איננו 
ליום  זה  יום  נקבע  הדין  פסק  לפני  בדין.  מעיד 
תענית ואמירת תהילים, ומשעה מוקדמת מאוד 
שאמרו  ותמימים  באנ"ש  מלא  היה   770 בבוקר 

תהילים, וזעקתם פעלה את פעולתה.

י"ד כסלו
תרפ"ט

מושקא,  חיה  הרבנית  עם  הרבי  חתונת  יום 
בת הרבי הריי"צ. החתונה נערכה בחצר ישיבת 
הבשורה  שבפולין.  בוורשה  תמימים  תומכי 
הטובה גרמה לשמחה אדירה והתרגשות גדולה 
והתמימים  אנ"ש  ובין  בכלל  פולין  יהודי  בין 

בפרט.

מסדר הקידושין היה הרבי הריי"צ, שגם אמר 
את שבע הברכות בחופה. השושבינים של הרבי 
היו הרה"ח ר' משה  הורנשטיין - חתנו של כ"ק 
מושקא.  חיה  הרבנית  וזוגתו   - מהר"ש  אדמו"ר 
מראדזין,  האדמו"ר  נתכבד  הכתובה  בקריאת 
שמוטקין,  משה  דובער  ר'  הגה"ח  היו  עדים 
עוד  שהיה  בוורשה  חב"ד  חסידי  עדת  מנכבדי 
מנחם  ר'  והגה"ח  המהר"ש,  אדמו"ר  מחסידי 
מענדל קופרשטוק, מרבני חב"ד בליטא ולימים 

אב"ד ורב עדת החסידים בחיפה.

מברית  לצאת  יכלו  לא  הרבי  של  הוריו 
המועצות ולא היו בחתונה.

אלפים  מחמשת  למעלה  השתתפו  בחופה 
חצות  לאחר  ידיהם  את  נטלו  המוזמנים  איש. 
הלילה, סעודת החתונה נמשכה עד אור הבוקר 

ורק אז התפזרו הכל לבתיהם.

הרבי התבטא על היום הזה שהוא "קישר אותי 
אתכם – ואתכם איתי".

 שבת-קודש פרשת ויצא
ט' בכסלו

של  וההסתלקות  ההולדת  יום 
זה  יום  לנצל  יש  האמצעי.  הרבי 
של  תורתו  בלימוד  להוסיף  כדי 
התפילה,  בעבודת  האמצעי,  הרבי 
עדיפות  )עם  צדקה  ובנתינת 
הקשורים  ולעניינים  למוסדות 
רבותינו  של  המיוחדת  לעבודתם 
התוועדות  לערוך  יש  כן  נשיאינו(. 
ִשמחה ולקבל בה החלטות טובות 

בענייני תורה ומצוות.

פעם  בכל  התורה,  בקריאת 
שכתוב "יששכר" קוראים "ִיָׂשָכר".

 יום ראשון
יו"ד בכסלו

הרבי  השתחרר  בו  הגאולה  חג 
אומרים  לא  ממאסרו.  האמצעי 
רבת  התוועדות  ועורכים  תחנון, 

משתתפים.

 יום רביעי
י"ג בכסלו

רביעי  יום  לבנה:  קידוש  זמן  סוף 
בלילה, כל הלילה.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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תשובה
כתוב בשולחן ערוך )רס"ג סעיף 
שבת  בערב  לעיר  שבא  "אדם  יג(: 
העיר  אנשי  עליהם  קיבלו  וכבר 
את השבת אף על פי שעדיין היום 
שום  או  מעות  עליו  היו  אם  גדול, 
שם  כתוב  וכן  ליפול".  מניחו  חפץ 
קיבל  הקהל  רוב  שאם  יב(  )סעיף 
שבת, המיעוט נמשך אחריהם בעל 

כרחם.

)סימן  הזקן  אדמו"ר  פסק  וכן 
רפ"ג סעיף יז(, ואף מוסיף: "ואפילו 
רוצים  שאינם  בפירוש  אומרים 
דעתם  בטלה  השבת,  את  לקבל 

והמיעוט נמשכים אחר הרוב".

אם יש הרבה בתי כנסיות בעיר, 
המתפללים  אם  גם  שונה.  המצב 
בתי  בכמה  או  מסוים  כנסת  בבית 
יותר  מאוחר  מתפללים  כנסיות 
קבלת שבת, הם לא נמשכים אחרי 

הם  אם  גם   – המתפללים  שאר 
הכנסת  בתי  לרוב  יחסית  מיעוט 

שבהם מתפללים מוקדם.

העיר  בני  רוב  אם  להיפך.  וכן 
מי  גם  לא קיבלו את השבת,  עדיין 
ורגיל  מסוים  כנסת  לבית  ששייך 
שלו  הכנסת  ובבית  בו,  להתפלל 
התפללו קבלת שבת מוקדם – הוא 
שלו,  הכנסת  בית  אחרי  נגרר  לא 
ואם הוא לא רוצה עדיין לקבל את 
מלאכות  לעשות  לו  מותר  השבת 

ואצלו עדיין לא שבת.

שנקלע  אדם  למסקנה:  כן,  אם 
לעיר שיש בה בית כנסת אחד ושם 
אחרי  נגרר  הוא  השבת,  את  קיבלו 
נכנסת  והשבת  הזה  הכנסת  בית 
אצלו מוקדם, גם אם יש עוד הרבה 
שבת.  וכניסת  השקיעה  עד  זמן 
כי  במיוחד,  בזה  להיזהר  וצריך 
מלאכות  לעשות  הזה  בזמן  אסור 

שבת – גם אלו שאסורות מדרבנן.

 שו"ת
אנ"ש

שאלות 
 ותשובות
עם רבני 

קהילות חב"ד

אדם שמתארח בשבת במקום שיש בו בית כנסת אחד, 
אצלו  גם  האם  מוקדם.  שבת  קבלת  שם  ומתפללים 
השבת  את  לקבל  שיכול  או  שבת,  קיבל  שכבר  נחשב 

מאוחר יותר כפי שהוא רגיל? לה
שא

הרב יעקב משה 
מנדלזון,

 רב קהילת 
חב"ד ערד
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פני כשנה נפטר, בגיל 82, האמן החסידי ל
היישוב  ממחדשי  שהיה  נחשון,  ברוך  ר' 
בשל  במיוחד  והתפרסם  בחברון  היהודי 

ציוריו ודמותו הייחודיים.

כבר  דתית.  למשפחה  בחיפה  נולד  נחשון  ברוך 
בן שתים  נער  ובהיותו  ציור,  כישרון  בו  גילו  כילד 
הצייר  אצל  ציור  ללמוד  אותו  שלחו  הוריו  עשרה 
שלמה נרינסקי, שהיה מהצלמים הראשונים בארץ 

ותלמידו של צייר צרפתי מפורסם.

חדה  תפנית  קיבל  נחשון  של  חייו  מסלול 
לדרך  ונחשף  חסידית  בהתוועדות  כשהשתתף 
והוא  ליבו  את  כבשה  החסידית  הרוח  החסידות. 
ורעייתו  נחשון  תשכ"ד,  בשנת  לחב"ד.  התקרב 
לפגוש  כדי  יורק,  לניו  באונייה  יחד  שרה הפליגו 
את הרבי. היחידות שלהם אצל הרבי ארכה שלוש 
בתוכניותיהם  התעניין  הרבי  תמימות.  שעות 
לעסוק  להמשיך  ברוך  ר'  את  ועודד  לעתיד, 
לשליחות  שהפך  משפט  לו  אמר  הרבי  באמנות. 
חייו: "דורות רבים עברו וחוש הציור בכשרות לא 

תוקן – ואתה תתקן".

הרבי אף תמך בו חומרית. ברוך נרשם ללימודי 
אמנות חזותית באוניברסיטה בניו יורק ועשה חיל 
בלימודיו, והרבי העניק לו תמיכה כספית במשך 

שנה שלמה. 

הרבה  נחשון  ברוך  ר' 
חברון  נופי  את  לצייר 
השראה  שאב  וירושלים, 
תהילים,  מפסוקי  רבה 
ועם השנים החל לצייר גם 
מעולם  וסמלים  דימויים 
ציורים  והסוד.  הקבלה 
מתארים  שלו  רבים 
שמסופרים  אירועים 
חגים  ובמדרש,  בתנ"ך 
וגם  יהודיות,  וחוויות 
חזיונות הנביאים ובמיוחד 
וכיסופים  השתוקקות 
הצבעים  לגאולה. 
והססגוניים  העשירים 
הציורים,  את  שמאפיינים 
ומעוררים  שמחה  נוסכים 

אופטימיות ואמונה.

החלו  השנים  במשך 
בשנת  להתפרסם.  נחשון  ברוך  ר'  של  ציוריו 
ציוריו  של  תערוכה  בלונדון  הציג  הוא  תשל"ט 
שהצליחה מאד, ומשם הוא הגיע עם ציוריו לניו 
יורק. כשנכנס לרבי ליחידות, הציע ר' ברוך נחשון 
כדי שיוכל  ציורים לחדר של הרבי  להכניס כמה 
להתרשם, אבל הרבי בתגובה הציע לו להציג את 
כל הציורים בבניין המשרדים המרכזי של חב"ד, 
להפתעתו,  ואמר,  הוסיף  הרבי  ל-770.  הסמוך 
"ואני אהיה הפותח" – כלומר, הרבי מתכוון לפתוח 

את התערוכה ולהיות המבקר הראשון בה.

ועלה  מחדרו  יצא  הרבי  נדיר.  מחזה  היה  זה 
לבקר  כדי  הסמוך  בבניין  המשרדים  לקומות 
הרבי  ביקר  דקות  חמישים  במשך  בגלריה. 
על  הביט  הרבי  הצייר.  של  בליווי  בתערוכה, 
פרטים  על  נחשון  ברוך  לר'  והעיר  הציורים  כל 
שונים, ובשיחה עלו נושאים הלכתיים ואמנותיים 

מגוונים.

הביקור  "בסוף  נחשון:  ברוך  ר'  סיפר  לימים 
שאל אותי הרבי אם הצלחתי למכור משהו. עניתי 
בהומור שאנשים שמעו את המחירים והתעלפו. 

חייך הרבי ואמר: "תמכור לאנשים בריאים...".

החסידי  האמן  שצייר  ציורים  מאלף  למעלה 
פזורים על פני העולם כולו ומעטרים קירות רבים 

באמנות של אמונה ועבודת השם.

תמונה מספרת

ציור של חסיד
תאריך: ו' כסלו תשל"ט
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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
15:5517:1416:1617:1616:0317:1316:1817:17ויצא

15:5517:1516:1617:1616:0417:1416:1817:18וישלח

ח ' בכסלו ה'תשפ"ג – ט"ו בכסלו ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע קז.הל' שאלה ופקדון פרק ב.הל' טומאת מת פרק יב-יד.ח' בכסלוו'

מ"ע קז.פרק ג.פרק טו-יז.ט' בכסלוש"ק
מ"ע קז.פרק ד.פרק יח-כ.י' בכסלוא'
מ"ע קז.פרק ה.פרק כא-כג.י"א בכסלוב'

פרק כד-כה. הל' פרה אדומה.. בפרקים י"ב בכסלוג'
מ"ע קז. קיג.פרק ו.אלו. פרק א.

מ"ע קיג.פרק ז.פרק ב-ד.י"ג בכסלוד'
מ"ע קיג.פרק ח.פרק ה-ז.י"ד בכסלוה'
מ"ע קח.הל' מלוה ולוה.. בפרקים אלו. פרק א.פרק ח-י.ט"ו בכסלוו'

תאריך

עלות השחר
זמן

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

 72
ד' לפני 
הזריחה

4.195.075.296.328.5511.3012.004.35.85.02ו', ח' בכסלו
4.205.085.306.328.5611.3012.004.35.85.02ש"ק, ט' בכסלו

4.215.095.316.338.5611.3112.014.35.75.02א', י' בכסלו
4.215.095.326.348.5711.3112.014.35.85.02ב', י"א בכסלו
4.225.105.326.358.5711.3212.024.35.85.02ג', י"ב בכסלו
4.235.115.336.368.5811.3212.024.35.95.02ד', י"ג בכסלו
4.235.115.346.368.5911.3212.024.36.05.02ה', י"ד בכסלו
4.245.125.356.378.5911.3312.034.36.15.03ו', ט"ו בכסלו
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é:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiåøàaî á÷òé àöiå ©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´®̈©©¥−¤¨¨«¨©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´
:äðøç Cìiå òáL:לחרן ואזל דׁשבע מּבארא יעקב ּונפק ¨®©©¥−¤¨¨«¨ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹ

àééðáàî çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ¥«©§¥´
:àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷näòbôiå ©¨½©−̈¤§©«£Ÿ®̈©¦§©−©¨¬©«©¦§©̧

íNiå íB÷nä éðáàî çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ¥«©§¥´©¨½©−̈¤
:àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî ּתּמן ּובת ּבאתרא וערע §©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬©«ְְֲַַַַָָָ

ּוׁשכיב  אּסדֹוהי וׁשּוי אתרא מאבני ּונסיב ׁשמׁשא על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָארי

ההּוא: áéBLàøåּבאתרא äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå ְְַַָ©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−
:Ba íéãøéå íéìò íéäìà éëàìî äpäå äîéîMä òébî©¦´©©¨®̈§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«
äpäå äîéîMä òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ

:Ba íéãøéå íéìò íéäìà éëàìî נעיץ סלמא והא וחלם ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«ְְֲִַַָָָֻ

דיי  מלאכּיא והא ׁשמּיא צית עד מטי וריׁשּה ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבארעא

ּבה: ונחתין âééðàסלקין øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå ְְֲִִֵָָ§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´
éáà íäøáà éäìà ýåýéøLà õøàä ÷çöé éäìàå E §Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈¨À̈¤£¤³

:Eòøæìe äpðzà Eì äéìò áëL äzàávð ýåýé äpäå ©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´
äìà ýåýé éðà øîàiå åéìòéáà íäøáà é÷çöé éäìàå E ¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®

:Eòøæìe äpðzà Eì äéìò áëL äzà øLà õøàä והא ¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«ְָ

ּדאברהם  אלהּה יי אנא ואמר עּלוֹוהי מעּתד דיי ְְְְְְֱֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָָיקרא

אּתנּנּה ל עלּה ׁשרי אּת ּדי ארעא ּדיצחק ואלהּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאבּו

:ולבניãéäné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå ְְִָ§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨
äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöå äîã÷å̈¥−§¨§¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:Eòøæáeäîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå §©§¤«§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨
:Eòøæáe äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöå§¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈§©§¤«
למערבא  ותתקף דארעא ּכעפרא סּגיאין ּבני ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָויהֹון

זרעית  ּכל ּבדיל ויתּברכּון ּולדרֹומא ּולצּפּונא ְְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹּולמדינחא

:ּבני ּובדיל åèézøîLeארעא Cnò éëðà äpäåìëa E ְְְִַָָ§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ
éúáLäå Cìz-øLààì ék úàfä äîãàä-ìà E £¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ

:Cì ézøac-øLà úà éúéNò-íà øLà ãò Eáæòà¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«
ézøîLe Cnò éëðà äpäåéúáLäå Cìz-øLà ìëa EE §¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½

úà éúéNò-íà øLà ãò Eáæòà àì ék úàfä äîãàä-ìà¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½¦¥¬
:Cì ézøac-øLà אתר ּבכל ואּטרּנ ּבסעּד מימרי והא £¤¦©−§¦¨«ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּדי  עד אׁשּבקּנ לא ארי הדא לארעא ואתיבּנ תה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדי

:ל ּדמּללית ית æèøîàiåאעּביד BúðMî á÷òé õ÷éiå ְְִֵֵֶַָָ©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤
:ézòãé àì éëðàå äfä íB÷na ýåýé Lé ïëàõ÷éiå ¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦©´

àì éëðàå äfä íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ
:ézòãéּבקּוׁשטא ואמר מּׁשנּתּה יעקב (‡È˙)ואּתער ¨¨«§¦ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָֹƒ

ידע: הויתי לא ואנא הדין ּבאתרא ׁשרי דיי æéàøéiåיקרא ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ©¦¨Æ
úéa-íà ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ¦¥´

:íéîMä øòL äæå íéäìààøBp-äî øîàiå àøéiå ¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈
:íéîMä øòL äæå íéäìà úéa-íà ék äæ ïéà äfä íB÷nä©¨´©¤®¥´¤À¦ µ¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦
הדיֹוט  אתר ּדין לית הדין אתרא ּדחילּו מה ואמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּודחיל

ׁשמּיא: קבל ּתרע ודין יי קדם מן בּה ּדרעוא אתר ְְְְְֲֲֳֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאּלהין

çéíN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî§©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥®̈©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«
åéúLàøî íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈

:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå יעקב ואקּדים ©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«ְְֲֵַַֹ

קמא  יתּה וׁשּוי אּסדֹוהי ׁשּוי ּדי אבנא ית ּונסיב ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָּבצפרא

ריׁשּה: על מׁשחא èéíB÷nä-íL-úàואריק àø÷iå ְֲִִֵַַַָ©¦§¨²¤¥«©¨¬
:äðLàøì øéòä-íL æeì íìeàå ìà-úéa àeääàø÷iå ©−¥«¥®§¨²¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦§¨²

øéòä-íL æeì íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬¥«¨¦−
:äðLàøì ּוברם אל ּבית ההּוא דאתרא ׁשמא ית ּוקרא ¨¦«Ÿ¨«ְְְְְֵֵַַַָָָָ

ּבקדמיתא: דקרּתא ׁשמא ëøîàìלּוז øãð á÷òé øciå ְְְְְֵַַָָָ©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ
éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe éãnò íéäìà äéäé-íà¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´

:Laìì ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBäøãð á÷òé øciå ¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤
øLà äfä Cøca éðøîLe éãnò íéäìà äéäé-íà øîàì¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´

:Laìì ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà יעקב וקּיים ¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿְֲִַַֹ

ּבארחא  ויּטרּנני ּבסעּדי דיי מימרא יהא אם למימר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָקים

לחמא לי ויּתן אזל אנא ּדי ÌÁÏ)הדין È") למיכל ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ¿≈ְֵַ

למלּבׁש: àëäéäåּוכסּו éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ְְְִָ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯
:íéäìàì éì ýåýéäéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯

:íéäìàì éì ýåýé מימרא ויהא אּבא לבית ּבׁשלם ואתּוב §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«ְְְְִִֵֵֵֵַַָָ

לאלהא: לי áëäávîדיי ézîN-øLà úàfä ïáàäå ְִֵַָָָ§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈
epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå íéäìà úéa äéäé¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬

:Cìíéäìà úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå ¨«§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå ּדי הדא ואבנא §ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«ְְִַָָָ

ּדי  וכל יי קדם מן עלּה פלח אהי ּדי ּתהי קמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹׁשּויתי

:קדמ אפרׁשּנּה עׂשרא מן חד לי ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָּתּתן

à éðù:íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé àOiåàOiå ©¦¨¬©«£−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.



:íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé רגלֹוהי יעקב ּונטל ©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤ְְֲִַַַֹ

(È‰BÏ‚È¯ È"):מדינחא ּבני לארע áäpäåואזל àøiå ƒ¿ƒְְֲֲִֵַַַַָָ©©º§§¦¥¯
ìL íL-äpäå äãOa øàáäéìò íéöáø ïàö-éøãò äL §¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨

ét-ìò äìãb ïáàäå íéøãòä e÷Lé àåää øàaä-ïî ék¦ µ¦©§¥´©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
:øàaäìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå-éøãò äL ©§¥«©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³¤§¥

íéøãòä e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìò íéöáø ïàöŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦ µ¦©§¥´©¦½©§−¨«£¨¦®
:øàaä ét-ìò äìãb ïáàäå והא בחקלא בירא והא וחזא §¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«ְְְְֲֵַַָָָָָ

ההיא  ּבירא מן ארי עלּה רבעין ּדען עדרין ּתלתא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָתּמן

דבירא: ּפּומא על רּבתא ואבנא עדרּיא â-eôñàðåמׁשקן ְְְְְֲֵַַַַַָָָָָָָ§¤«¤§
øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änĹ̈¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½
øàaä ét-ìò ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤©¦¬©§¥−

:dî÷îììòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änL-eôñàðå ¦§Ÿ¨«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ
ét-ìò ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤©¦¬

:dî÷îì øàaä ית ּומגנּדרין עדרּיא ּכל לתּמן ּומתּכּנׁשין ©§¥−¦§Ÿ¨«ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

ית  ּומתיבין ענא ית ּומׁשקן דבירא ּפּומא מעל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָאבנא

לאתרּה: דבירא ּפּומא על ãîàiåá÷òéאבנא íäì ø ְְְְֵַַַַָָָ©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ
:eðçðà ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçàá÷òé íäì øîàiå ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈£¨«§©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ
:eðçðà ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà יעקב להֹון ואמר ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈£¨«§ְֲֲַַַֹ

אנחנא: מחרן ואמרּו אּתּון מנן äíäìאחי øîàiå ְְֲֲֵַַַַָָָָָָ©Ÿ́¤¨¤½
:eðòãé eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéäíäì øîàiå ©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§©´Ÿ¤¨¤½
:eðòãé eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéä להֹון ואמר ©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§ְֲַַ

ידענן: ואמרּו נחֹור ּבר לבן ית åíäìהידעּתּון øîàiå ְְְְֲַַַַַָָָָָָ©¬Ÿ¤¨¤−
äàa Bza ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈

:ïàvä-íòäpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå ¦©«Ÿ©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ
:ïàvä-íò äàa Bza ìçøואמרּו לּה הׁשלם להֹון ואמר ¨¥´¦½¨−̈¦©«Ÿְְֲֲֵַַַַַָ

ענא: עם אתיא ּברּתּה רחל והא æãBòׁשלם ïä øîàiå ְְְְִֵֵַַָָָָָָ©ÀŸ¤¥¬Æ
eëìe ïàvä e÷Lä äð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®©§¬©−Ÿ§¬

:eòøäð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå §«©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:eòø eëìe ïàvä e÷Lä עּדן לא סּגי יֹומא עֹוד הא ואמר ©§¬©−Ÿ§¬§«ֲִִַַַַָָָ

רעּו: ואּזילּו ענא אׁשקּו ּבעיר çìëeðלמכנׁש àì eøîàiå ְְְְְְִִִִַַָָ©«Ÿ§»´Ÿ©¼
ììâå íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãòét ìòî ïáàä-úà e ©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´

:ïàvä eðé÷Läå øàaäeôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå ©§¥®§¦§¦−©«Ÿ©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ
eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìk̈¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−

:ïàvä עדרּיא ּכל מתּכּנׁשין ּדי עד נּכּול לא ואמרּו ©«Ÿְְֲֲִִִִַַַַָָָָָ

ענא: ונׁשקי דבירא ּפּומא מעל אבנא ית ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָויגנּדרּון

èøLà ïàvä-íò äàa | ìçøå ínò øaãî epãBò¤−§©¥´¦®̈§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´

:àåä äòø ék äéáàìäàa | ìçøå ínò øaãî epãBò §¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨
:àåä äòø ék äéáàì øLà ïàvä-íò ממּלל ּדהּוא עד ¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«ְְֵַַ

היא: רעיתא ארי לאבּוה ּדי ענא עם אתת ורחל ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָעּמהֹון

éBnà éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´¦½
ïáàä-úà ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ

:Bnà éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìòîéäéå ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬¦«©§¦¿
ïàö-úàå Bnà éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´¦½§¤¬Ÿ
øàaä ét ìòî ïáàä-úà ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì̈−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½

:Bnà éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå רחל ית יעקב חזא ּכד והוה ©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬¦«ֲֲֲֵַַַָָָָֹ

דאּמּה אחּוהא דלבן ענא וית דאּמּה אחּוהא לבן ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָָָּבת

ית  ואׁשקי דבירא ּפּומא מעל אבנא ית וגנּדר יעקב ְְְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּוקרב

דאּמּה: אחּוהא דלבן àéàOiåענא ìçøì á÷òé ÷Miå ְְֲִֵָָָָָ©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬
:jáiå Bì÷-úà:jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå ¤Ÿ−©¥«§§©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§

ּובכא: קלּה ית וארם לרחל יעקב áéá÷òéּונׁשק ãbiå ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹ©©¥̧©«£¹Ÿ
õøzå àeä ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈®©−̈¨

:äéáàì ãbzåéëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå ©©¥¬§¨¦«¨©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬
:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïá ארי לרחל יעקב וחּוי ¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨ְְֲֲִֵֵַַָֹ

וחּויאת  ּורהטת הּוא רבקה בר וארי הּוא דאבּוה אחה ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָבר

âéBúçà-ïaלאבּוה: á÷òé | òîL-úà ïáì òîLë éäéå ְָָ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ
Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì õøiå©¨³¨¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéåïáì òîLë éäéå ©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈
Bì-÷açéå Búàø÷ì õøiå Búçà-ïa á÷òé | òîL-úà¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨¦§¨Æ©§©¤Æ

íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå©§©¤½©§¦¥−¤¥®©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−
:älàäאחתּה ּבר יעקב ׁשמע ית לבן ׁשמע ּכד והוה ¨¥«¤ְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָָֹ

לביתּה ואעלּה לּה ונּׁשיק לּה וגּפף לקּדמּותּה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָּורהט

האּלין: ּפתּגמּיא ּכל ית ללבן ãéïáìואׁשּתעי Bì øîàiå ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָ©³Ÿ¤Æ¨½̈
:íéîé Lãç Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Càøîàiå ©²©§¦¬§¨¦−®̈¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤¨¦«©³Ÿ¤

:íéîé Lãç Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì BìÆ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤¨¦«
ירח  עּמּה ויתיב אּת ּובׂשרי קריבי ּברם לבן לּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָואמר

åèéðzãáòåיֹומין: äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå ִ©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦
:EzøkNn-äî él äãébä ípçéì ïáì øîàiåá÷ò ¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ

:EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«
מה  לי חּוי מּגן ותפלחּנני אּת המּדאחי ליעקב לבן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָָֹואמר

:אגרæèíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe ְַָ§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬
:ìçø äpèwäíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe ©§©−̈¨¥«§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬
:ìçø äpèwä וׁשּום לאה רּבתא ׁשּום ּבנן ּתרּתין ּוללבן ©§©−̈¨¥«ְְְְְֵֵַַָָָָָ

 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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רחל: æéøàz-úôéזערּתא äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå ְְֵֶָָ§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©
:äàøî úôéåøàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå ¦©¬©§¤«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©
:äàøî úôéå בריוא ׁשּפירא הות ורחל יאין לאה ועיני ¦©¬©§¤«ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

בחזוא: ְְְֲֶָָָויאיא

çé éùéìùòáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðLøîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå ¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤

:äpèwä Eza ìçøa íéðL òáL Eãáòà ית יעקב ּורחם ¤«¡¨§Æ¤´©¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«ְֲֵַָֹ

זערּתא: ּברּת ּברחל ׁשנין ׁשבע אפלחּנ ואמר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחל

èéLéàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©´Ÿ¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´
:éãnò äáL øçàézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå ©¥®§−̈¦¨¦«©´Ÿ¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬

:éãnò äáL øçà Léàì dúàיתּה ּדאּתן טב לבן ואמר Ÿ−̈§¦´©¥®§−̈¦¨¦«ְֲֵֶַַַַָָָ

עּמי: ּתיב אחרן לגבר יתּה מּדאּתן לëá÷òé ãáòiå ְְֳִִִִִֵֶַַָָָָ©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ
Búáäàa íéãçà íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´£¨¦½§©«£¨−

dúà:íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå Ÿ¨«©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
:dúà Búáäàa íéãçà ׁשנין ׁשבע ּברחל יעקב ּופלח £¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«ְְְְֲִֵַַַָֹ

יתּה: רחים ּכד זעירין ּכיֹומין בעינֹוהי àëøîàiåוהוֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ©¸Ÿ¤
äàBáàå éîé eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−¨®̈§¨−¨

:äéìàéîé eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå ¥¤«¨©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−¨¨®
:äéìà äàBáàå ארי אּתתי ית הב ללבן יעקב ואמר §¨−¨¥¤«¨ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָֹ

לותּה: ואעֹול פלחני יֹומי áëïáìאׁשלמית óñàiå ְְְְִִֵֵֵַַָָָ©¤«¡¬Ÿ¨¨²
:äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk-úà-úà ïáì óñàiå ¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤

:äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk אנׁשי ּכל ית לבן ּוכנׁש ¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«ְֲֵַָָָָָ

מׁשּתיא: ועבד âëBzáאתרא äàì-úà çwiå áøòá éäéå ְְְֲִַַַָָ©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½
:äéìà àáiå åéìà dúà àáiåäàì-úà çwiå áøòá éäéå ©¨¥¬Ÿ−̈¥®̈©¨−Ÿ¥¤«¨©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´

:äéìà àáiå åéìà dúà àáiå Bzá ית ּודבר ברמׁשא והוה ¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ¥¤«¨ְְְֲַַַָָָ

לותּה: ועל לותּה יתּה ואעיל ברּתּה ãëïáìלאה ïziå ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָ©¦¥³¨¨Æ
:äçôL Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dìdì ïáì ïziå ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−¦§¨«©¦¥³¨¨Æ½̈

:äçôL Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà ית לּה לבן ויהב ¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−¦§¨«ִַַָָָ

לאמהּו: ברּתּה ללאה אמתּה äëø÷aáזלּפה éäéå ְְְְְְִֵֵֵַַַָָ©§¦´©½Ÿ¤
él úéNò úàf-äî ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå§¦¥¦−¥®̈©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½

:éðúénø änìå Cnò ézãáò ìçøá àìäø÷aá éäéå £³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©§¦´©½Ÿ¤
àìä él úéNò úàf-äî ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå§¦¥¦−¥¨®©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ

:éðúénø änìå Cnò ézãáò ìçøá היא והא בצפרא והוה §¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦ְְְֲִַַָָָ

ּפלחית  ברחל הלא ּלי עבדּת דא מה ללבן ואמר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָלאה

ּבי: ׁשּקרּת ּולמא עמåëïë äNòé-àì ïáì øîàiå ְְִִַַָָָ©´Ÿ¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−
:äøéëaä éðôì äøéòvä úúì eðîB÷îaïáì øîàiå ¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬©§¦¨«©´Ÿ¤¨½̈

:äøéëaä éðôì äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ואמר Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬©§¦¨«ֲַַ

רּבתא: קדם זערּתא למּתן ּבאתרנא ּכדין אתעבד לא ְְְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלבן

æëäãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz øLàòáL àlî £¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«©¥−§ª´©

éãnò ãáòz øLà äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ¨Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½
:úBøçà íéðL-òáL ãBòל ונּתן דדא ׁשבּועתא אׁשלים −¤«©¨¦¬£¥«ְְְְֲִִֵַָָָ

ׁשנין  ׁשבע עֹוד עּמי תפלח ּדי ּבפלחנא ּדא ית ְְְְְִִִִִַַַָָָָָאף

çëBì-ïziåאחרנין: úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå ֳִָָ©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
:äMàì Bì Bza ìçø-úàòáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå ¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©

:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziå úàæ ּכן יעקב ועבד ®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«ֲֲֵַַַֹ

לּה ּברּתּה רחל ית לּה ויהב דדא ׁשבּועתא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָואׁשלים

èëdìלאנּתּו: BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå ְְִ©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôLáì ïziådì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ï §¦§¨«©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôLלּה אמתּה ּבלהה ית ּברּתּה לרחל לבן ויהב §¦§¨«ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ììçø-úà-íbלאמהּו: áäàiå ìçø-ìà íb àáiå ְְַ©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò ãáòiå äàlîíb àáiå ¦¥¨®©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬£¥«©¨ŸÆ©´

ãBò Bnò ãáòiå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ¦½−
:úBøçà íéðL-òáL רחל ית אף ּורחים רחל לות אף ועל ¤«©¨¦¬£¥«ְְְֵֵֵַַַַָָָ

אחרנין: ׁשנין ׁשבע עֹוד עּמּה ּופלח àìýåýéמּלאה àøiå ְְְֳִִִִֵֵַַָָָ©©³§§Ÿ̈Æ
:äø÷ò ìçøå dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ékàøiå ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§®̈§¨¥−£¨¨«©©³§

:äø÷ò ìçøå dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®§¨¥−£¨¨«
עקרא: ורחל עּדּוי לּה ויהב לאה ׂשניאתא ארי יי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוחזא

áìäøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ékäàì øäzå ¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©³©¥¨Æ

ééðòa ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½
:éLéà éðáäàé äzò ék ּוקרת ּבר וילידת לאה ועּדיאת ¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«ְְִִִֵַַַַָָ

כען  ארי עלּבֹוני יי קדם גלי ארי אמרת ארי ראּובן ְְְְְְֲֲֲֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻׁשמּה

בעלי: âìòîL-ékירחמּנני øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå ְְֲִִִִַַ©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³
æ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék ýåýéBîL àø÷zå ä §Ÿ̈Æ¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

:ïBòîLýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå ¦§«©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
:ïBòîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«
ארי  יי קדם ׁשמיע ארי ואמרת ּבר וילידת עֹוד ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָועּדיאת

ׁשמעֹון: ׁשמּה ּוקרת ּדין ית אף לי ויהב אנא ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָׂשניאתא

ãìéLéà äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³¦¦Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà:éåì BîL-àø÷ ïk-ìò íéðá äL ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬¨«¨§−¥¦«

éìà éLéà äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³¦¦Æ¥©½
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ìL Bì ézãìé-ék:éåì BîL-àø÷ ïk-ìò íéðá äL ועּדיאת ¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬¨«¨§−¥¦«ְִַַ

ארי  בעלי לי יתחּבר זמנא הדא ואמרת ּבר וילידת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעֹוד

לוי: ׁשמּה קרא ּכן על בנין ּתלתא לּה äìøäzåילידית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָ©©̧©
ïk-ìò ýåýé-úà äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²

:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ïa ãìzå ãBò øäzå ¨«§¨¬§−§®̈©©«£−Ÿ¦¤«¤©©̧©¹©¥´¤¥À
äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò ýåýé-úà äãBà íòtä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§¨®

:úãlî ãîòzå הדא ואמרת ּבר וילידת עֹוד ועּדיאת ©©«£−Ÿ¦¤«¤ְֲִִִֶֶַַַַָָָ

וקמת  יהּודה ׁשמּה קרת ּכן על יי קדם אֹודה ְְְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָזמנא

ààp÷zåמּלמילד: á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå ְִֵַ©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬
ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå dúçàa ìçø̈¥−©«£Ÿ®̈©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦

:éëðà äúîìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå ¥¨¬¨«Ÿ¦©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−
äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå dúçàa©«£Ÿ¨®©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬

:éëðà ו ליעקב ילידת לא ארי רחל רחל וחזת קּניאת ¨«Ÿ¦ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

אנא: מיתא לא ואם בנין לי הב ליעקב ואמרת ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאחתּה

áéëðà íéäìà úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLàøîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå £¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤

:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà íéäìà úçúä ּותקיף £©³©¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤ְֵ

מן  הלא ּבעיא אּת מּני הא ואמר ּברחל דיעקב ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹרּוגזא

דמעין: ולדא מּני מנע ּדי ּתבעין יי âäpäקדם øîàzå ְְְְְֳִִִִִִִַַָָָ©¾Ÿ¤¦¥²
äðaàå ékøa-ìò ãìúå äéìà àa ääìá éúîà£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ©¦§©½§¦¨¤¬

:äpnî éëðà-íâäéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå ©¨«Ÿ¦−¦¤«¨©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìò ãìúå אמתי הא ואמרת §¥¥Æ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨ְֲִֶֶַַָ

אנא  אף ואתּבני ארּבי  ואנא ּותליד לותּה עֹול ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָבלהה

ãàáiåמּנּה: äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå ִַ©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦®̈©¨¬Ÿ
:á÷òé äéìààáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå ¥¤−¨©«£«Ÿ©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ
:á÷òé äéìà ועל לאנּתּו אמתּה ּבלהה ית לּה ויהבת ¥¤−¨©«£«Ÿְְְְְִִִֵַַַַָָָ

יעקב: ä:ïaלותּה á÷òéì ãìzå ääìa øäzåøäzå ְֲַַָֹ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©©´©
:ïa á÷òéì ãìzå ääìa ליעקב וילידת ּבלהה ועּדיאת ¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«ְְְֲִִִִַַַַָֹ

åéì÷aּבר: òîL íâå íéäìà épðc ìçø øîàzå ָ©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa éì-ïziåépðc ìçø øîàzå ©¦¤¦−¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦

:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéäìà¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«
ּכן  על ּבר לי ויהב צלֹותי קּביל ואף יי ּדנּני רחל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואמרת

ּדן: ׁשמּה æìçøקרת úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå ְְֵַָ©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®
:á÷òéì éðL ïaïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå ¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬

:á÷òéì éðL ּבר דרחל אמתא ּבלהה וילידת עֹוד ועּדיאת ¥¦−§©«£«Ÿְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ליעקב: çézìzôðּתנין | íéäìà éìezôð ìçø øîàzå ְְֲִַָֹ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦

:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb éúçà-íòìçø øîàzå ¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«©´Ÿ¤¨¥À
àø÷zå ézìëé-íb éúçà-íò ézìzôð | íéäìà éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬

:éìzôð BîL ּבאתחּננּותי ּבעּותי יי קּביל רחל ואמרת §−©§¨¦«ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוקרת  לי אתיהיב אף ּכאחתי ולד לי ּדיהי חמידת ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָּבצלֹותי

נפּתלי: èçwzåׁשמּה úãlî äãîò ék äàì àøzå ְְִֵַָ©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úààøzå ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«©¥´¤

ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬
:äMàì á÷òéì dúà ּודברת מּלמילד קמת ארי לאה וחזת Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

לאנּתּו: ליעקב יתּה ויהבת אמתּה זלּפה éätìæית ãìzå ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ©¥À¤¦§¨²
:ïa á÷òéì äàì úçôLá÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå ¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ

:ïa:ּבר ליעקב דלאה אמתא זלּפה àéøîàzåוילידת ¥«ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ©¬Ÿ¤
äàìÈ¯˜ „‚· ·È˙Î:ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa ¥−̈¨´®̈©¦§¨¬¤§−¨«

:ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå לאה ואמרת ©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«ֲֵֶֶַָ

ּגד: ׁשמּה ית ּוקרת גד áéäàìאתא úçôL ätìæ ãìzå ְְֲֵַָָָָ©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈
:á÷òéì éðL ïa:á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå ¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

ליעקב: ּתנין ּבר דלאה אמתא זלּפה âéøîàzåוילידת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ©´Ÿ¤
:øLà BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−¨¥«
BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−

:øLà יׁשּבחּנני בכן ארי לי הות ּתׁשּבחּתא לאה ואמרת ¨¥«ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻ

אׁשר: ׁשמּה ית ּוקרת ְְְֵֵַַָָָנׁשּיא

ãé éòéáøíéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ
äàì-ìà ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈

ða éàãecî éì àð-éðz:Cíéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå §¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À
øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã àöîiå©¦§¨³«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø:C ּביֹומי ראּובן ואזל ¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«ְְֲֵֵַַ

ללאה  יתהֹון ואיתי ּבחקלא יברּוחין ואׁשּכח חּטין ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָחצד

ו  ּדברי:אּמּה מּיברּוחי לי כען הבי ללאה רחל אמרת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

åèíb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:CéLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå ©−©«¨¥¬§¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½
Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà íb úç÷ìå§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ

ðá éàãec úçz äìélä:C ית ּדדברּת הזעיר לּה ואמרת ©©½§¨©−©«¨¥¬§¥«ְְְְֲִֵֶֶַַַַָ

יׁשּכּוב  ּבכן רחל ואמרת ּדברי יברּוחי ית אף ותּסבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבעלי

:דברי יברּוחי חלף ּבליליא עמæè-ïî á÷òé àáiå ְְְְֳִִִֵֵַַָָ©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦
àBáz éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå áøòa äãOä©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½

ézøëN øëN ékäìéla dnò ákLiå éða éàãeãa E ¦ µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨
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:àeäBúàø÷ì äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå «©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzåákLiå éða éàãeãa E ©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬

:àeä äìéla dnòואתא(ÏÚÂ È") חקלא מן יעקב ¦−̈©©¬§¨«ֲַָ¿«ְֲִַַָֹ

ארי  תיעֹול לותי ואמרת לקּדמּותּה לאה ּונפקת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּברמׁשא

הּוא: ּבליליא עּמּה ּוׁשכיב ּדברי ּביברּוחי אגרּתי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָמיגר

æéïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéäìà òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥®̈©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîçïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéäìà òîLiå £¦¦«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîç ויל ועּדיאת ּדלאה צלֹותּה יי ליעקב וקּביל ידת £¦¦«ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹ

חמיׁשא: çé-øLàּבר éøëN íéäìà ïúð äàì øîàzå ֲִַָ©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL ézúðøîàzå ¨©¬¦¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«©´Ÿ¤

àø÷zå éLéàì éúçôL ézúð-øLà éøëN íéäìà ïúð äàì¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬
:øëùOé BîL אמתי ּדיהבית אגרי יי יהב לאה ואמרת §−¦¨¨«ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

יׂששכר: ׁשמּה ּוקרת èéãìzåלבעלי äàì ãBò øäzå ְְְְִִֵַַָָ©©¬©−¥®̈©¥¬¤
:á÷òéì éML-ïa:á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå ¥«Ç¦¦−§©«£«Ÿ©©¬©−¥®̈©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

ליעקב: ׁשתי ּבר וילידת לאה עֹוד ëøîàzåועּדיאת ְְֲִִִִֵַַַַַַָֹ©´Ÿ¤
éLéà éðìaæé íòtä áBè ãáæ éúà | íéäìà éðãáæ äàì¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ¦§§¥¦́¦¦½
:ïeìáæ BîL-úà àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬¤§−§ª«
éðìaæé íòtä áBè ãáæ éúà | íéäìà éðãáæ äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ¦§§¥¦́
:ïeìáæ BîL-úà àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬¤§−§ª«
יהי  זמנא הדא טב חלק לי ית ּה יי יהב לאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואמרת

ית  ּוקרת בנין ׁשּתא לּה ילידית ארי לותי ּדבעלי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָמדֹורּה

זבלּון: àëdîL-úàׁשמּה àø÷zå úa äãìé øçàå ְְֵֻ§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈
:äðéc:äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå ּכן ּובתר ¦¨«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«ֵַָ

ּדינה: ׁשמּה ית ּוקרת ּברּתא áëíéäìàילידת økæiå ְְְְִִַַַַָָָ©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−
:dîçø-úà çzôiå íéäìà äéìà òîLiå ìçø-úà¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«
-úà çzôiå íéäìà äéìà òîLiå ìçø-úà íéäìà økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤

:dîçø ויהב יי צלֹותּה וקּביל יי קדם דרחל ּדּוכרנא ועל ©§¨«ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָָָָ

עּדּוי: âëíéäìàלּה óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå ִַ©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−
:éútøç-úà-úà íéäìà óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå ¤¤§¨¦«©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤

:éútøç:חּסּודי ית יי ּכנׁש ואמרת ּבר וילידת ועּדיאת ¤§¨¦«ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ãë:øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
:øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå ּוקרת ©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«ְַ

אחרן: ּבר לי יי יֹוסף למימר יֹוסף ׁשמּה äëéäéåית ְְְֳִֵֵֵֵַָָָָָ©§¦¾
ïáì-ìà á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈

:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlLäãìé øLàk éäéå ©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬
-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø̈¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤

:éöøàìe éîB÷î יעקב ואמר יֹוסף ית רחל ילידת ּכד והוה §¦−§©§¦«ְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָֹ

ּולארעי: לאתרי ואיה ׁשּלחני åëéLð-úàללבן äðz ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָ§º̈¤¨©´
äzà ék äëìàå ïäa Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦ µ©¨´

ézãáò øLà éúãáò-úà zòãé:E-úàå éLð-úà äðz ¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«§º̈¤¨©´§¤
ëìàå ïäa Eúà ézãáò øLà éãìézòãé äzà ék ä §¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦ µ©¨´¨©½§¨

ézãáò øLà éúãáò-úà:E פלחית ּדי ּבני וית נׁשי ית הב ¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«ְְְְִִַַַָָָ

:ּדפלחּת ּפלחני ית ידעּת אּת ארי ואזיל ּבהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָית

æëéðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåézLçð E ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®¦©¾§¦
:Eììâa ýåýé éðëøáéåïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiå ©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−

éðéòa:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð E אם לבן לּה ואמר §¥¤®¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«ִֵַַַָָ

:ּבדיל יי ּוברכני נּסיתי קדמ רחמין אׁשּכחית ְְְְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָָָָָּכען

çë éùéîç:äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiåäá÷ð øîàiå ©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨©Ÿ©®¨§¨¯
:äðzàå éìò EøëN:ואּתן עלי אגר ּפריׁש ואמר §¨«§²¨©−§¤¥«¨ְְֲֲֵֵֶַַַָָָ

èëézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåúàå E ©´Ÿ¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®§¥²
ð÷î äéä-øLà:ézà EøLà úà zòãé äzà åéìà øîàiå £¤¨¨¬¦§§−¦¦«©´Ÿ¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´

ézãáòð÷î äéä-øLà úàå E:ézà Eידעּת אּת לּה ואמר £©§¦®§¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«ְְְֲֵַַַַָ

עּמי: בעיר ּדהוה וית ּדפלחּת ìäéä-øLàית èòî ék ְְְֲִִִִִַָָָָָָ¦¿§©Á£¤¨¨̧
äzòå éìâøì Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈

:éúéáì éëðà-íâ äNòà éúîEì äéä-øLà èòî ék ¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«¦¿§©Á£¤¨¨̧§³
ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôìéúî äzòå éìâøì Eúà §¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²

:éúéáì éëðà-íâ äNòà ּותקיף קדמי ל הוה ּדי זעיר ארי ¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«ְְֲֲֳִֵֵֵָָָָ

אנא  אף אעּביד אימתי ּוכען ּבדילי ית יי ּוברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלמסּגי

àì-ïzú-àìלביתי: á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå ְִֵ©−Ÿ¤¨´¤¤®̈©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤
äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî éì¦´§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà E-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå «Ÿ§−¤§«Ÿ©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤
ðàö äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî éìE ¦´§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−

:øîLà מּדעם לי תּתן לא יעקב ואמר ל אּתן מה ואמר ¤§«Ÿֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

אּטר: ענ ארעי אתּוב הדין ּפתּגמא לי ּתעּבד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאם

áìðàö-ìëa øáòàã÷ð | äN-ìk íMî øñä íBiä E ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ
íéfòa ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®

:éøëN äéäåðàö-ìëa øáòà| äN-ìk íMî øñä íBiä E §¨−̈§¨¦«¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´
íéfòa ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®

:éøëN äéäåהעדי דין יֹומא ענ ּבכל ‡ÈcÚ)אעּבר È") §¨−̈§¨¦«ְְֲֵֵֶַַָָָָ«¿ƒ
ּבאּמרּיא  ׁשחּום אּמר וכל ּורקֹוע נמֹור אּמר ּכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָמּתּמן

אגרי: ויהי ּבעּזּיא ּונמֹור âìéú÷ãöּורקֹוע éa-äúðòå ְְְְִִִֵַַַָ§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ
éðôì éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéaepðéà-øLà ìk E §´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ
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:ézà àeä áeðb íéáNka íeçå íéfòa àeìèå ã÷ð̈¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½¨¬−¦¦«
éðôì éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòåìk E §¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ

àeä áeðb íéáNka íeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½¨¬−
:ézà אגרי על תיעֹול ארי ּדמחר ּביֹום זכּותי ּבי ותסהד ¦¦«ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבאּמרּיא  ּוׁשחּום ּבעּזּיא ּורקֹוע נמֹור ליתֹוהי ּדי ּכל ְְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָֹקדמ

עּמי: הּוא ãì:Eøáãëּגנּובא éäé eì ïä ïáì øîàiå ְִִָ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå יהי לוי ּברם לבן ואמר ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«ְְְֲֵֵַַָָָ

:כפתּגמäìíéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå ְְִָָ©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ

:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLàøñiå £¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«©¨´©
-ìk úàå íéàìhäå íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À§¥³¨
íeç-ìëå Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä̈«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½§¨−

:åéða-ãéa ïziå íéáNka ּתיׁשּיא ית ההּוא ביֹומא ואעּדי ©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«ְְְְִַַַָָָָ

ּדי  ּכל ּורקֹועתא נמֹורתא עזּיא ּכל וית ּורקֹועּיא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹרגֹולּיא

ּבנֹוהי: ּביד ויהב ּבאּמרּיא ּדׁשחּום וכל ּבּה åìíNiåחּור ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָ©À̈¤
ìL Cøcïàö-úà äòø á÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²¤¬Ÿ

:úøúBpä ïáììL Cøc íNiåá÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ¨−̈©«¨«Ÿ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ
:úøúBpä ïáì ïàö-úà äòø á÷òéå ּתלתא מהל וׁשּוי §©«£ÀŸŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿְְֲִַַַָָ

דלבן  ענא ית רעי ויעקב יעקב ּובין ּבינֹוהי ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹיֹומין

æìì-çwiåæeìåּדאׁשּתארן: çì äðáì ìwî á÷òé B ְְֳִַָ©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´
øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîøòå§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−

:úBì÷nä-ìòïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå ©©©§«©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®
:úBì÷nä-ìò øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«
ודדלּוף  ּדדלּוז רּטיבין ּדלבן חּוטרין יעקב לּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָֹּונסיב

חּוטרּיא: על ּדי חּור קלּוף חורין קלפין ּבהֹון ְְְְִִִִִִִִַַַָָָוקליף

çìúBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénääðîçiå ïàvä çëðì úBzL ©®̈¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨

ì ïàáa:úBzLíéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå §Ÿ¨¬¦§«©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−
ì ïàvä ïàáz øLà íénä úBú÷Laïàvä çëðì úBzL §¦«£´©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ

ì ïàáa äðîçiå:úBzL קּליף ּדי חּוטרּיא ית ּודעיץ ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«ְְִִִַַָָ

ּדאתן אתר דמּיא ׁשקיא ּבית אתר ÔÈ˙‡c)ּברהטּיא È") ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ¿»¿»
למׁשּתי: ּבמיתיהֹון ּומתיחמן ּדענא לקבלהֹון למׁשּתי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָענא

èìíéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬
:íéàìèe íéc÷ðïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå §ª¦−§ª¦«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ

:íéàìèe íéc÷ð íéc÷ò וילידא ּבחּוטרּיא ענא ואתיחמא £ª¦¬§ª¦−§ª¦«ְְְְֲִִִַַָָָָָ

ּורקֹועין: נמֹורין רגֹולין îá÷òéענא ãéøôä íéáNkäå ְְְִִִָָ§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼

Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³
:ïáì ïàö-ìò íúL àìå Bcáì íéøãòãéøôä íéáNkäå £¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§©§¨¦»¦§¦´

àvä éðt ïziå á÷òéúLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷ò-ìà ï ©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤
:ïáì ïàö-ìò íúL àìå Bcáì íéøãò Bìאפרׁש ואּמרּיא ³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«ְְְִֵַַָ

דלבן  ּבענא ּדׁשחּום וכל ּדרגֹול ּכל ענא ּבריׁש ויהב ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹיעקב

דלבן: ענא עם ערבּנּון ולא ּבלחֹודֹוהי עדרין לּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָוׁשּוי

àî-úà á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nääéäå ©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−Ç̈©©§«§¨À̈

éðéòì úBì÷nä-úà á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤©©§²§¥¥¬
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä עּדן ּבכל והוי ©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«ְֲִֵַַָ

לעיני  חּוטרּיא ית יעקב ּומׁשּוי מבּכרּתא ענא  ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּדמתיחמן

ּבחּוטרּיא: ליחמּותהֹון ּברהטּיא áîéèòäáeïàväענא ó ְְְְְִַַַָָָָָָ§©«£¦¬©−Ÿ
:á÷òéì íéøLwäå ïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì́Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈§©§ª¦−§©«£«Ÿ

éèòäáeíéøLwäå ïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈§©§ª¦−
:á÷òéì ללבן לקיׁשא והוֹו מׁשּוי לא ענא ּובלּקיׁשּות §©«£«Ÿְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ

ליעקב: âîBì-éäéåּובּכירּיא ãàî ãàî Léàä õøôiå ְֲִַַַָֹ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ
:íéøîçå íélîâe íéãáòå úBçôLe úBaø ïàöõøôiå ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«©¦§¬Ÿ

íéãáòå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä̈¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½
íéøîçå íélîâe: ען לּה והוֹו לחדא לחדא ּגברא ּותקיף §©¦−©«£Ÿ¦«ְְֲֲֲֵֵַַַַָָָָ

וחמרין: וגמלין ועבּדין ואמהן à-úàסּגיאן òîLiå ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ©¦§©À¤
eðéáàì øLà-ìk úà á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®

:äfä ãákä-ìk úà äNò eðéáàì øLàîeòîLiå ¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«©¦§©À
eðéáàì øLà-ìk úà á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®

:äfä ãákä-ìk úà äNò eðéáàì øLàîe ית ּוׁשמע ¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«ְַָ

לאבּונא  ּדי ּכל ית יעקב נסיב ּדאמרין לבן בני ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָֹּפתּגמי

הדין: נכסּיא ּכל ית קנא לאבּונא áá÷òéּומּדי  àøiå ְְְִִִֵַָָָָָָָ©©¬§©«£−Ÿ
ìL ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà:íBLàøiå ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬¦§«©©¬§
ìL ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé:íBL וחזא ©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬¦§«ֲַָ

ּכמאתמּלי  עּמּה ליתֹוהי והא לבן אּפי סבר ית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹיעקב

âõøà-ìàּומּדקּמֹוהי: áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiå ְִִַ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤
éúBáà:Cnò äéäàå EzãìBîìe Eá÷òé-ìà ýåýé øîàiå £¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ

éúBáà õøà-ìà áeL:Cnò äéäàå EzãìBîìe E יי ואמר ²¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«ְֲַַָ

מימרי  ויהי ּוליּלדת דאבהת לארעא ּתּוב ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹליעקב

:ּבסעּדãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå ְְַָ©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
:Bðàö-ìàäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå ¤Ÿ«©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
:Bðàö-ìà לות לחקלא ּוללאה לרחל ּוקרא יעקב ּוׁשלח ¤Ÿ«ְְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָֹ
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äepðéà-ékענּה: ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ֵָ©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬
ìL ìîúk éìà:éãnò äéä éáà éäìàå íLïäì øîàiå ¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«©´Ÿ¤¨¤À

ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàøíL Ÿ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ
:éãnò äéä éáà éäìàå אּפי סבר ית אנא חזי להן ואמר ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«ְְֲֲֵֵֵַַַַָָָ

ואלהּה ּומּדקּמֹוהי ּכמאתמּלי עּמי ליתֹוהי ארי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָאבּוכן

ּבסעּדי: הוה åézãáòּדאּבא éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå ְְְֲִַַָָ§©¥−¨§©§¤®¦ µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦
:ïëéáà-úà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå ¤£¦¤«§©¥−¨§©§¤®¦ µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤

:ïëéáà:אבּוכן ית ּפלחית חילי ּבכל ארי ידעּתין ואּתין £¦¤«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

æíéðî úøNò ézøkNî-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤´¤Ÿ¦®
:éãnò òøäì íéäìà Bðúð-àìåóìçäå éa ìúä ïëéáàå §«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬

:éãnò òøäì íéäìà Bðúð-àìå íéðî úøNò ézøkNî-úà¤©§ª§¦−£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«
ׁשבקּה ולא זמנין עׂשר אגרי ית ואׁשני ּבי ׁשּקר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָואבּוכן

עּמי: לאבאׁשא çEøëNיי äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà ְְְִִַָָָ¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½
äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´

:íéc÷ò ïàvä-ìë eãìéå EøëNíéc÷ð øîàé äk-íà §¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ£ª¦«¦´ŸŸ©À§ª¦Æ
÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäéíéc ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ

:íéc÷ò ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé אמר הוה ּכדין אם ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ£ª¦«ְֲֲִֵַָ

הוה  ּכדין ואם נמֹורין ענא ּכל וילידן אגר יהא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָנמֹורין

רגֹולין: ענא ּכל וילידן אגר יהא רגֹולין èìviåאמר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ©©¥¯
:éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéäìà-úà íéäìà ìviå ¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«©©¥¯¡Ÿ¦²¤

:éì-ïziå íëéáà äð÷î ויהב דאבּוכֹון ּגיתי ית יי ואפרׁש ¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

éíBìçaלי: àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå ִ©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáeíBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå §ª¦«©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
:íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦«
ּבחלמא  וחזית עיני ּוזקפית ענא ּדאתיחמא ּבעּדן ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָוהוה

ּופּציחין: נמֹורין רגֹולין ענא על ּדסלקין תיׁשּיא ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָוהא

àéøîàå á÷òé íBìça íéäìàä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpäøîàå á÷òé íBìça íéäìàä Càìî éìà øîàiå ¦¥«¦©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpä הא ואמרית יעקב ּבחלמא דיי מלאכא לי ואמר ¦¥«¦ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

áééðéòאנא: àð-àN øîàiåíéãzòä-ìk äàøe E ֲָ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ
úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä̈«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

:Cl äNò ïáì øLà-ìkéðéò àð-àN øîàiåäàøe E ¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ
ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä-ìk̈¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´

:Cl äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàøעינ ּכען זקֹוף ואמר ¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«ְְְֲַַַַָ

ּופּציחין  נמֹורין רגֹולין ענא על ּדסלקין ּתיׁשּיא ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָוחזי

:ל עבד לבן ּדי ּכל ית קדמי גלי âéìàäארי éëðà ֱֲֳִִֵֵַָָָָָָָ¨«Ÿ¦³¨¥Æ
íL él zøãð øLà äávî íM zçLî øLà ìà-úéa¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈£¤̧¨©¬§¨¦²−̈
õøà-ìà áeLå úàfä õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤©½Ÿ§−¤¤¬¤

:EzãìBîäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà «©§¤«¨«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
úàfä õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤©½Ÿ

:EzãìBî õøà-ìà áeLå ּבבית על ּדאתּגליתי אלהא אנא §−¤¤¬¤«©§¤«ְְְְֱֲֲִִֵֵָָָָ

ּכען  קים ּתּמן קדמי קּימּתא ּדי קמא תּמן מׁשחּתא ּדי ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָָָָָָָאל

:יּלדּות לארעא ותּוב הדא ארעא מן ּפּוק ãéïòzåקּום ְְְְִַַַָָָָָָ©©³©
úéáa äìçðå ÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø̈¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤§©«£−̈§¥¬

:eðéáà÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå ¨¦«©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðå העֹוד לּה ואמרן ולאה רחל ואתיבת §©«£−̈§¥¬¨¦«ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

(ÔÚk):אבּונא ּבבית ואחסנא חלק åèúBiøëðלנא àBìä ¿«ְְֲֲֳֵַָָָָָָ£¯¨§¦²
:eðtñk-úà ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð¤§©¬§−¦´§¨®̈©¬Ÿ©©¨−¤©§¥«
ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−

:eðtñk-úà ואכל זּבננא ארי לּה אתחׁשבנא נּוכראן הלא ¤©§¥«ְְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

ּכ ית מיכל æèìéväסּפנא:אף øLà øLòä-ìë ék ְֵַַַָָָ¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³
øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe àeä eðì eðéáàî íéäìà¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯

éìà íéäìà:äNò Eíéäìà ìévä øLà øLòä-ìë ék ¡Ÿ¦²¥¤−£¥«¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ
íéäìà øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe àeä eðì eðéáàî¥«¨¦½¨¬−§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²

éìà:äNò E ּדילנא מאבּונא יי אפרׁש ּדי עּותרא כל ארי ¥¤−£¥«ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָ

עבד: ל יי אמר ּדי ּכל ּוכען ּולבננא ְְְֲִִֵַַָָָָָֹהּוא

æé éùéù-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbä-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå ©§©¦«©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbä:ּגמלּיא על נׁשֹוהי וית ּבנֹוהי ית ּונטל יעקב וקם ©§©¦«ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָֹ

çéLëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨Ç̈½
÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

:ïòðk äöøà åéáàBLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ¨¦−©¬§¨§¨«©©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ

àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²
:ïòðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà ּכל וית ּגיתֹוהי ּכל ית ּודבר ¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©ְְִֵַָָָָ

לות  למיתי ארם ּבפּדן קנא ּדי קנינּה ּגיתי ּדקנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָקנינּה

כנען: לארעא אבּוהי èéBðàö-úàיצחק ææâì Cìä ïáìå ְְְְֲִִַַָָָ§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®
:äéáàì øLà íéôøzä-úà ìçø áðâzåææâì Cìä ïáìå ©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨§¨¨´¨©½¦§−Ÿ

:äéáàì øLà íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ולבן ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨ְָָ

לאבּוהא: ּדי צלמנּיא ית רחל וכּסיאת ענּה ית למּגז ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָאזל

ëék Bì ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬
:àeä çøáãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå Ÿ¥−©«©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
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:àeä çøá ék Bì על ארּמאה דלבן לּבא מן יעקב וכּסי ½¦¬Ÿ¥−©«ְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

הּוא: אזל ארי לּה חּוי àëBì-øLà-ìëåּדלא àeä çøáiå ְֲִֵֵֵַָָ©¦§©¬Æ§¨£¤½
:ãòìbä øä åéðt-úà íNiå øäpä-úà øáòiå í÷iå©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«
íNiå øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®©¨¬¤

:ãòìbä øä åéðt-úà ית ועבר וקם לּה ּדי וכל הּוא ואזל ¤¨−̈©¬©¦§¨«ְְֲֲִֵַַַַָָָ

דגלעד: לטּורא אּפֹוהי ית וׁשּוי áëíBiaּפרת ïáìì ãbiå ְְְְְִִִַַָָָָ©ª©¬§¨−̈©´
:á÷òé çøá ék éLéìMäçøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå ©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−

:á÷òé:יעקב אזל ארי תליתאה ּביֹומא ללבן ואתחוה ©«£«Ÿְְְְְֲֲֲִִֵֵַָָָָָָָֹ

âëíéîé úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiåócøiå Bnò åéçà-úà çwiå ©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ

:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå íéîé úòáL Cøc åéøçà ּודבר ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«ְַ

ּבתר  ּורדף עּמּה אחּוהי ואדּבק ית יֹומין ׁשבעת מהל ֹוהי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָ

דגלעד: ּבטּורא ãëénøàäיתּה ïáì-ìà íéäìà àáiå ְְְִֵָָָ©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−
-íò øaãz-ït Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça©«£´Ÿ©¨®§¨©´Ÿ¤À¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦

:òø-ãò áBhî á÷òéíìça énøàä ïáì-ìà íéäìà àáiå ©«£−Ÿ¦¬©¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ
áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä Bì øîàiå äìélä©¨®§¨©´Ÿ¤À¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò ארּמאה לבן לות יי קדם מן מימר ואתא ©¨«ְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָָָ

תמּליל  ּדילמא ל אסּתּמר לּה ואמר ליליא  די ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבחילמא

ּביׁש: עד מּטב יעקב äëá÷òéåעם á÷òé-úà ïáì âOiå ֲִִִַַַֹ©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ
øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z̈©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬

:ãòìbäøäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå ©¦§¨«©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈
:ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå יעקב ית לבן ואדּביק §¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«ְְֲֵַַָָָֹ

אחֹוהי  ית אׁשרי ולבן ּבטּורא מׁשּכנּה ית ּפרס ְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹויעקב

דגלעד: åëáðâzåּבטּורא úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå ְְְִָָ©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ
:áøç úBéáLk éúða-úà âäðzå éááì-úàïáì øîàiå ¤§¨¦®©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤©³Ÿ¤¨¨Æ

éúða-úà âäðzå éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ¤§Ÿ©½
:áøç úBéáLk מּני וכּסיתא עבדּת מה ליעקב לבן ואמר ¦§ª−¨«¤ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָֹ

חרּבא: ּכׁשביֹות ּבנתי ית æëçøáìּודברּתא úàaçð änì ְְְְְְַַַַָָָָ¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©
íéøLáe äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå éúà áðâzå©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−

:øBpëáe óúazãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì §¬Ÿ§¦«¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨
e äçîNa EçlLàå él:øBpëáe óúa íéøLáאטמרּת למה ¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«ְְְִַָָ

ּבחדוא  ּפֹון וׁשּלחּת לי חּויתא ולא מּני וכּסיתא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלמיזל

ּובכּנרין: ּבתּופין çë÷Mðìּובתּוׁשּבחן éðzLèð àìå ְְְְְִִִָָ§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬
:BNò zìkñä äzò éúðáìå éðáì÷Mðì éðzLèð àìå §¨©−§¦§Ÿ®̈©−̈¦§©¬§¨£«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬

:BNò zìkñä äzò éúðáìå éðáì לנּׁשקא ׁשבקּתני ולא §¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨£«ְְְְִַַַָָָ

למעּבד: אסּכלּתא ּכען ולבנתי èëéãéלבני ìàì-Lé ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ¤§¥´¨¦½

éìà øîà | Lîà íëéáà éäìàå òø íënò úBNòì©«£¬¦¨¤−®̈¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤¨©¯¥©´
:òø-ãò áBhî á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«
øîà | Lîà íëéáà éäìàå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤¨©¯

:òø-ãò áBhî á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà אית ¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«ִ

ּברמׁשא  דאבּוכֹון ואלהא ּביׁש עּמכֹון למעּבד בידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחילא

עד  מּטב יעקב עם מּלמּללא ל אסּתּמר למימר לי ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹאמר

ìúéáìּביׁש: äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòå ִ§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
éáà:éäìà-úà záðâ änì Eóñëð-ék zëìä Cìä äzòå ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ

éáà úéáì äzôñëð:éäìà-úà záðâ änì E מיזל ּוכען ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«ְֵַַ

ית  נסבּתא למה אבּו לבית חּמדּתא חּמדא ארי ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָאזלּת

àìékּדחלּתי: éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ְִַַ©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨®̈¦´¨¥½¦¦´
éúBða-úà ìæâz-ït ézøîà:énòî Eøîàiå á÷òé ïòiå ¨©½§¦¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤

éúBða-úà ìæâz-ït ézøîà ék éúàøé ék ïáìì:énòî E §¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«
ּדילמא  אמרית ארי דחילית ארי ללבן ואמר יעקב ְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹואתיב

מּני: ּבנת ית áìéäìà-úàתניס àöîz øLà íòàì E ְִִֵָָָָ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ
òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà ãâð äéçé¦«§¤¼¤´¤©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©®̈§«Ÿ¨©´

:íúáðb ìçø ék á÷òééäìà-úà àöîz øLà íòàì E ©«£½Ÿ¦¬¨¥−§¨¨«©¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ
á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà ãâð äéçé¦«§¤¼¤´¤©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

:íúáðb ìçø ékעם(¯˙‡ È")ּדחלּת ית תׁשּכח ּדי ¦¬¨¥−§¨¨«©ִ¬«ְְִַַַַָָ

ל וסב דעּמי מה ל אׁשּתמֹודע אחנא קדם יתקּים ְְְְְֲֳִִִִַַַַָָָָָָָלא

נסיבתהֹון: רחל ארי יעקב ידע âìïáìולא àáiå ְְְְֲֲִֵֵַַָָָֹ©¨¸Ÿ¨¹̈
àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì ìäàáe | á÷òé-ìäàa§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ

:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiå àöîïáì àáiå ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«©¨¸Ÿ¨¹̈
àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì ìäàáe | á÷òé-ìäàa§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ

:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiå àöî לבן ועל ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«ְַָָ

ּדתרּתין  ּובמׁשּכנא דלאה ּובמׁשּכנא דיעקב ְְְְְְְְְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָֹּבמׁשּכנא

ּבמׁשּכנא  ועל דלאה מּמׁשּכנא ּונפק אׁשּכח ולא ְְְְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָלחינתא

ãìøëaדרחל: íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå ְֵָ§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬
Mîéå íäéìò áLzå ìîbäàìå ìäàä-ìk-úà ïáì L ©¨−̈©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ

:àöîìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå ¨¨«§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
:àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò áLzå ורחל ©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«ְֵָ

ויתיבת  דגמלא ּבעביטא וׁשּוּתּנּון צלמנּיא ית ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָָנסיבת

אׁשּכח: ולא מׁשּכנא ּכל ית לבן ּומּׁשיׁש ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָעליהֹון

äììëeà àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ
éðtî íe÷ìàöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈

:íéôøzä-úàék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå ¤©§¨¦«©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´
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éðtî íe÷ì ìëeà àBìàöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ³©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈
:íéôøzä-úà ארי רּבֹוני ּבעיני יתקף לא לאבּוהא ואמרת ¤©§¨¦«ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ולא  ּובלׁש לי נׁשין ארח ארי קדמ מן למיקם אּכּול ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַָָָָֹלא

צלמנּיא: ית åìïòiåאׁשּכח ïáìa áøiå á÷òéì øçiå ְְַַַַָָָ©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨®̈©©³©
z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî ïáìì øîàiå á÷òé©«£ŸÆ©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨

:éøçàïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå ©«£¨«©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©Ÿ́¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî ליעקב ּותקיף ©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«ְְֲֵַֹ

מה  חֹובי מה ללבן ואמר יעקב ואתיב לבן עם ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹּונצא

ּבתרי: רדפּתא ארי æìéìk-ìk-úàסּורחני zLMî-ék ְְְְֲִֵַַָָָ¦«¦©´§¨¤¨¥©À
éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá-éìk ìkî úàön-äîE ©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®

eðéðL ïéa eçéëBéå:úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék §¦−¥¬§¥«¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ
éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá-éìk ìkî:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

בית מני מּכל אׁשּכחּתא מה מני ּכל ית מּׁשׁשּתא ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹארי

ּתרונא: ּבין ויֹוכיחּון ואחי אחי קדם הכא çìäæׁשּוי ְְְֳִִֵַַַַַָָָָָָ¤Á
éìçø Cnò éëðà äðL íéøNòéfòå Eéìéàå eìkL àì E ¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ¦¥®§¥¥¬

ðàö:ézìëà àì Eéìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæE «Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬
éfòåðàö éìéàå eìkL àì E:ézìëà àì E ׁשנין עסרין ּדנן §¦¤−´Ÿ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦ְְְִִֶַ

לא  ענ ודכרי אתּכילּו לא ועּזי רחלי עּמ ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָאנא

èìéìàאכלית: éúàáä-àì äôøèéãiî äphçà éëðà E ֲִָ§¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷ázéúàáä-àì äôøè §©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨§¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦

éìàéúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz éãiî äphçà éëðà E ¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−
:äìéì מּני מּמנינא ׁשגיא ּדהוה לות איתיתי לא ּדתבירא ¨«§¨ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

ּבליליא: ּונטרית ּביממא נטרית לּה ּבעי îéúééäאּת ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ¨¦¯¦
:éðéòî éúðL ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«
:éðéòî éúðL ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«

ּוגלידא ׁשרבא אכלני ביממא עלי (‰Â‰)הויתי נחית ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ¬»ֲֵַָ

מעיני: ׁשנּתי ּונדד àîäðLּבליליא íéøNò él-äæ ְְְְִִֵֵֵַָָ¤¦º¤§¦´¨¨»
ézãáò Eúéáaéúðá ézLa äðL äøNò-òaøà ELLå E §¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬

ðàöa íéðL:íéðî úøNò ézøkNî-úà óìçzå El-äæé ¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«¤¦º
ézãáò Eúéáa äðL íéøNòézLa äðL äøNò-òaøà E ¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³¨¨Æ¦§¥´

éúðáðàöa íéðL LLå EúøNò ézøkNî-úà óìçzå E §Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤
:íéðî עסרי ארּבע ּפלחּת ּבבית ׁשנין עסרין לי ּדנן Ÿ¦«ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אגרי  ית ואׁשניתא ּבענ ׁשנין וׁשּת ּבנתי ּבתרּתין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשנין

זמנין: áîãçôeעׂשר íäøáà éäìà éáà éäìà éìeì ְֲִִַ¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©
ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék éì äéä ÷çöé¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º

:Lîà çëBiå íéäìà äàø étk òéâé-úàåéäìà éìeì §¤§¦¯©©©²¨¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤¥¿¡Ÿ¥´

í÷éø äzò ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éäìà éáà̈¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈¥¨´
:Lîà çëBiå íéäìà äàø étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
לּה ּודדחיל ּדאברהם אלהּה ּדאּבא אלהּה פֹון ְְְְֱֱִִֵֵֵַַָָָָָָָאילּולא

וית  עמלי ית ׁשּלחּתני ריקן כען ארי ּבסעּדי הוה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָיצחק

ּברמׁשא: ואֹוכח יי קדם ּגלי ידי ְְְְְֱֳִֵַַַָָָליאּות

âî éòéáùíéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³
éúðáìå àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå éðä©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®§¦§Ÿ©º

:eãìé øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äîïáì ïòiå ¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬¨¨«©©̧©¨¹̈
ìëå éðàö ïàväå éða íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ
íBiä älàì äNòà-äî éúðáìå àeä-éì äàø äzà-øLà£¤©¨¬Ÿ¤−¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½

:eãìé øLà ïäéðáì Bà ּבנתא ליעקב ואמר לבן ואתיב ¬¦§¥¤−£¤¬¨¨«ְְֲֲֲֵַַַַָָָָֹ

ּד וכל עני וענא בני ּובנּיא ולבנתי ּבנתי הּוא ּדילי חזי אּת י ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּדילידן: לבניהן אֹו דין יֹומא לאּלין אעּביד ãîäzòåמה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ§©À̈
ðéáe éðéa ãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúøëð äëì:E §¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«
ðéáe éðéa ãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúøëð äëì äzòå:E §©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«

:ּובינ ּביני לסהיד ויהי ואּת אנא קים נגזר אתא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּוכען

äî:äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiåïáà á÷òé çwiå ©¦©¬©«£−Ÿ®̈¤©§¦¤−¨©¥¨«©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤

:äávî äîéøéå:קמא ּוזקפּה אבנא יעקב åîøîàiåּונסיב ©§¦¤−¨©¥¨«ְְְֲִַַַָָָָֹ©¸Ÿ¤
ìâ-eNòiå íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−©©«£¨®

:ìbä-ìò íL eìëàiåíéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé øîàiå ©¬Ÿ§−̈©©¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½
:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå íéðáà eç÷iå יעקב ואמר ©¦§¬£¨¦−©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«ֲֲַַַֹ

ואכלּו דגֹורא ועבדּו אבנין ּונסיבּו אבנין לקּוטּו ְְְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָלאחֹוהי

ּדגֹורא: על æîá÷òéåתּמן àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå ְַַָָ©¦§¨´¨½̈§©−¨«£®̈§©£́½Ÿ
:ãòìb Bì àø÷àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå ¨¬¨−©§¥«©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨

:ãòìb Bìלּה קרא ויעקב ׂשהדּותא יגר לבן לּה ּוקרא −©§¥«ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָֹ

çîðéáeּגלעד: éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåíBiä E ְֵַ©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®
:ãòìb BîL-àø÷ ïk-ìòéðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiå ©¥¬¨«¨§−©§¥«©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬

ðéáe:ãòìb BîL-àø÷ ïk-ìò íBiä E הדין ּדגֹורא לבן ואמר ¥«§−©®©¥¬¨«¨§−©§¥«ְֲֵַַָָָָ

ּובי  ּביני ּגלעד:סהיד ׁשמּה קרא ּכן על דין יֹומא נ ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

èîðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåøúqð ék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−
:eäòøî Léàðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåék E ¦¬¥«¥¥«§©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬

:eäòøî Léà øúqð ּביני דיי מימרא יס אמר ּדי וסכּותא ¦¨¥−¦¬¥«¥¥«ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

מחברּה: ּגבר נתּכּסי ארי ּובינðéúða-úà äpòz-íà ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ¦§©¤´¤§Ÿ©À
íéäìà äàø eðnò Léà ïéà éúða-ìò íéLð çwz-íàå§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½¥¬¦−¦®̈§¥¾¡Ÿ¦¬

ðéáe éðéa ãò:EíéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà ¥−¥¦¬¥¤«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ
ðéáe éðéa ãò íéäìà äàø eðnò Léà ïéà éúða-ìò:E אם ©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«ִ
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עּמנא  אנׁש לית ּבנתי על נׁשין ּתּסב ואם ּבנתי ית ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּתעּני

:ּובינ ּביני סהיד דיי מימרא àðá÷òéìחזי ïáì øîàiå ְְִִֵֵֵֵַָָָָָ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ
ðéáe éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå äfä ìbä | äpä:E ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

øLà äávnä äpäå äfä ìbä | äpä á÷òéì ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬
ðéáe éðéa éúéøé:E והא הדין דגֹורא הא ליעקב לבן ואמר ¨¦−¦¥¦¬¥¤«ְְְֲֲֵַַַָָָָָָֹ

:ּובינ ּביני אקימית די áðäãòåקמתא äfä ìbä ãò ְֲִִִֵֵֵַָָ¥µ©©´©¤½§¥−̈
éìà øáòà-àì éðà-íà äávnääfä ìbä-úà E ©©¥®̈¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½

äávnä-úàå äfä ìbä-úà éìà øáòú-àì äzà-íàå§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬
:äòøì úàfäòéðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ã ©−Ÿ§¨¨«¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦
éìà øáòà-àìéìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹

:äòøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà ּדגֹורא סהיד ¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«ְִָָ

ּדגֹורא  ית לות אעּבר לא אנא אם קמא וסהדא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָָהדין

קמתא  וית הדין ּדגֹורא ית לותי תעּבר לא אּת ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָהדין

לביׁשּו: âðeètLéהדא øBçð éäìàå íäøáà éäìà ְִָָ¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³Ç¨Æ¦§§´
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå íäéáà éäìà eðéðéá¥¥½¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«
íäéáà éäìà eðéðéá eètLé øBçð éäìàå íäøáà éäìà¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−£¦¤®

:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiåואלהּה דאברהם אלהּה ©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«ְְֱֵֵֵַָָָָ

ּבדדחיל  יעקב וקּיים דאבּוהֹון אלהּה ּביננא ידּונּון ְְְְֱֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹדנחֹור

יצחק: אבּוהי ãðàø÷iåלּה øäa çáæ á÷òé çaæiå ְֲִִֵָ©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå íçì-ìëàì åéçàìçaæiå §¤−̈¤«¡¨®̈¤©´Ÿ§¤½¤©¨¦−¨¨«©¦§©̧

íçì eìëàiå íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤©´Ÿ§¤½¤
:øäa eðéìiå לאחֹוהי ּוקרא ּבטּורא נכסתא יעקב ּונכס ©¨¦−¨¨«ְְְְֲֲִִֵַַָָָָֹ

ּבטּורא: ּוביתּו לחמא ואכלּו לחמא ְְְְֲִֵַַַַָָָָלמיכל

øéèôîàCøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå ¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯

:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«
יתהן  ּוברי ולבנתּה לבנֹוהי ּונׁשק ּבצפרא לבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָואקדם

לאתרּה: לבן ותב áBá-eòbôiåואזל Bkøãì Cìä á÷òéå ְְְֲֵַַַַָָ§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−
:íéäìà éëàìîéëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷òéå ©§£¥¬¡Ÿ¦«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬

:íéäìà:דיי מלאכּיא בּה וערעּו לארחּה אזל ויעקב ¡Ÿ¦«ְְְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָָֹ

âàø÷iå äæ íéäìà äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íLíàø øLàk á÷òé øîàiå ¥«©¨¬©−©«£¨«¦©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå äæ íéäìà äðçî ואמר ©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦ֲַַ

ׁשמא  ּוקרא ּדין יי קדם מן מׁשריתא חזנּון ּכד ְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָָָָֹיעקב

מחנים: ההּוא ôדאתרא ô ô ְְֲִַַַָָ

.ïîéñ í"éðçî .ïîéñ é"÷ìç ,íé÷åñô ç"î÷

àöéå úùøôì äøèôäáé-àé ÷øô òùåäá
àéæ:íîBøé àì ãçé eäàø÷é ìr-ìàå éúáeLîì íéàeìú énråçéàðzà Cðbîà íéøôà Eéà ìàøNé Eðzà CE §©¦¬§¦−¦§«¨¦®§¤©Æ¦§¨ª½©−©¬Ÿ§¥«¥º¤¤§´¤§©À¦£©¤§Æ¦§¨¥½¥µ¤¤§´

:éîeçð eøîëð ãçé éaì éìr Ctäð íéàáök EîéNà äîãàëèì áeLà àì étà ïBøç äNrà àìék íéøôà úçL §©§½̈£¦«§−¦§Ÿ¦®¤§©³¨©Æ¦¦½©−©¦§§¬¦¨«³Ÿ¤«¡¤Æ£´©¦½¬Ÿ¨−§©¥´¤§¨®¦¦´
:øéra àBáà àìå LBã÷ Eaø÷a Léà-àìå éëðà ìàéíéðá eãøçéå âàLé àeä-ék âàLé äéøàk eëìé ýåýé éøçà ¥³¨Ÿ¦Æ§Ÿ¦½§¦§§´¨½§¬Ÿ¨−§¦«©«£¥¯§Ÿ̈²¥«§−§©§¥´¦§®̈¦´¦§©½§¤«¤§¬¨¦−

:íiîàé:ýåýé-íàð íäéza-ìr íézáLBäå øeMà õøàî äðBéëe íéøönî øBtöë eãøçéáéàíéøôà Lçëá éðááñ ¦¨«¤«¤§³§¦Æ¦¦§©½¦§¨−¥¤´¤©®§«©§¦¬©¨¥¤−§ª§Ÿ̈«§¨ª³¦§©̧©Æ¤§©½¦
:ïîàð íéLBã÷-írå ìà-ír ãø ãò äãeäéå ìàøNé úéa äîøîáeááæk íBiä-ìk íéã÷ óãøå çeø ärø íéøôà §¦§¨−¥´¦§¨¥®¦«À̈¬Ÿ¨Æ¦¥½§¦§¦−¤«¡¨«¤§©¹¦Ÿ¤¬¸©Æ§Ÿ¥´¨¦½¨©¾¨¨¬

:ìáeé íéøöîì ïîLå eúøëé øeMà-ír úéøáe äaøé ãLåâåéììrîk åéëøãk á÷ré-ìr ã÷ôìå äãeäé-ír ýåýéì áéøå ¨−Ÿ©§¤®§¦Æ¦©´¦§½Ÿ§¤−¤§¦§©¬¦¨«§¦¬©«Ÿ̈−¦§®̈§¦§³Ÿ©©£ŸÆ¦§¨½̈§©«£¨¨−
:Bì áéLéã:íéäìà-úà äøN BðBàáe åéçà-úà á÷r ïèaaäepàöîé ìà-úéa Bì ïpçúiå äëa ìëiå Càìî-ìà øNiå ¨¦¬«©¤−¤¨©´¤¨¦®§−¨¨¬¤¡Ÿ¦«©¨³©¤©§¨Æ©ª½̈¨¨−©¦§©¤®¥«¥Æ¦§¨¤½

:eðnr øaãé íLåå:Bøëæ ýåýé úBàávä éäìà ýåýéåæéäìàa äzàåéäìà-ìà äe÷å øîL ètLîe ãñç áeLú EE §¨−§©¥¬¦¨«©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´©§¨®§Ÿ̈−¦§«§©¨−¥«Ÿ¤´¨®¤³¤¦§¨Æ§½Ÿ§©¥¬¤¡Ÿ¤−
:ãéîzç:áäà ÷Lrì äîøî éðæàî Bãéa ïrðkèéì-eàöîé àì éréâé-ìk éì ïBà éúàöî ézøLr Cà íéøôà øîàiå ¨¦«§©À©§¨²«Ÿ§¥¬¦§¨−©«£¬Ÿ¨¥«©Ÿ́¤¤§©½¦©´¨©½§¦¨¨¬¦−¦®¨§¦©¾¬Ÿ¦§§¦−

:àèç-øLà ïBrééäìà ýåýé éëðàåàî E:ãrBî éîék íéìäàá EáéLBà ãò íéøöî õøàééëðàå íéàéápä-ìr ézøaãå ¨¬£¤¥«§§¨Ÿ¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¥¤´¤¦§¨®¦²Ÿ¦§¬¨«¢¨¦−¦¥¬¥«§¦©̧§¦Æ©©§¦¦½§¨«Ÿ¦−
:änãà íéàéápä ãéáe éúéaøä ïBæçáéìr íélâk íúBçaæî íb eçaæ íéøåL ìbìba eéä àåL-Cà ïåà ãrìb-íà ¨´¦§¥®¦§©¬©§¦¦−£©¤«¦¦§¨¬¨̧¤Æ©¨´§¨½©¦§¨−§¨¦´¦¥®©³¦§§¨Æ§©¦½©−

:éãN éîìzâé:øîL äMàáe äMàa ìàøNé ãáriå íøà äãN á÷ré çøáiåãéìàøNé-úà ýåýé äìrä àéáðáe ©§¥¬¨¨«©¦«§©¬©«£−Ÿ§¥´£®̈©©£³Ÿ¦§¨¥Æ§¦½̈§¦¨−¨¨«§¨¦¾¤«¡¨¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−
:øîLð àéáðáe íéøönî¦¦§®̈¦§¨¦−¦§¨«

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


