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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת וישלח | לנהוג בעשו באהבה וחיבה 
...ההוראה מהסיפור שיעקב שלח מלאכים “אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום", כפשוטו 

של מקרא.

ובכן, בענין זה ישנה הוראה נפלאה בנוגע לאהבת ישראל:

שבגלוי  כך,  כדי  עד  ביותר,  נמוך  ומצב  במעמד  שנמצא  יהודי  אודות  מדובר  כאשר  גם 
ובלשון  ובחיצוניות נראה שהוא כמו “עשו", תכלית הירידה... – הרי מכיון שהוא “אחיך", 
אדמו"ר הזקן בתניא פרק לב: “אב א' לכולנה", יש להתייחס אליו )לא מתוך רוגז וכעס כו', 
כי אם( בדרכי נועם ודרכי שלום, מתוך אהבה וחיבה, “למשכו בחבלי עבותות אהבה", עי"ז 
ששולח אליו שלוחים )“מלאכים"( להודיע שהוא שלם עמו ומבקש אהבתו, ורוצה ללכת 

יחד עמו לקראת הגאולה האמיתית והשלימה!
 )תו"מ תשמ"ו חלק א' עמוד 693(

שזכה  לאדם  הנראה,  ככל  נכתב,  הבא  המענה 
כתב  זמן  וכעבור  החסידות  טעם  את  לטעום 

דברים שעובדה זו הייתה ניכרת בהם:

קראתי ונהנתי
בראותי גם בזה

קיום פתגם הידוע – ַא חסידישע שטיקל
]= פת לחם חסידית  ניט פארלארען  גייט  ברויט 

לא הולכת לאיבוד[.
]ואדרבא – עושה פירות[

לא הולך לאיבוד

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט"ו בכסלו ה'תש"פ – כ"ב בכסלו ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מל"ת קלז.הל' מכירה פרק כב.הל' תרומות פרק יג-טו.ט"ו בכסלוו'

הל' מעשר.. בפרקים אלו. ט"ז בכסלוש"ק
מ"ע קכז.פרק כג.פרק א-ג.

מ"ע קכז.פרק כד.פרק ד-ו.י"ז בכסלוא'
מ"ע קכז.פרק כה.פרק ז-ט.י"ח בכסלוב'
מ"ע קכז.פרק כו.פרק י-יב.י"ט בכסלוג'

כ' בכסלוד'
פרק יג-יד. הל' מעשר שני 
ונטע רבעי.. בפרקים אלו. 

פרק א.
מ"ע קכז. קכח. מל"ת פרק כז.

קנב.

מל"ת קנ. קנא.פרק כח.פרק ב-ד.כ"א בכסלוה'

מל"ת קמא. קמב. פרק כט.פרק ה-ז.כ"ב בכסלוו'
קמג.



 לא רק תרופה,
 אלא גילוי הנשמה 

מרפא  והביאה  ישראל,  לעם  קשה  שפל  בתקופת  התגלתה  חסידות 
• חסידות מגלה את הנשמה שבכל  עניינה  זהו  לנגעי הדור, אך לא 
דבר, ומגלה באדם את עצם הנשמה, שאינו ניתן לשליטה של הגלות 
ויצר הרע • אדם אינו יכול לקיים את מצוות התורה כהלכתן ללא הסרת 

ההפרעות בכוח תורת החסידות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
]...[ מהאמור לעיל מובן ענין נוסף בנוגע לכללות 

נתינת התורה, ובמילא גם בנוגע לפנימיות התורה:
התורה לא נבראה מחדש בזמן מסויים שבו הוצרכו 
בני ישראל לתורה, אלא “אלפיים שנה קדמה תורה 
דורות  כ"ו  לאחרי  היה  תורה  מתן  ואילו  לעולם"1, 
את  ד"בהוציאך  ההכנה  ולאחרי  העולם2,  משנברא 
העם ממצרים", לאחרי הבירור והזיכוך על-ידי “כור 

הברזל" במצרים.
כלומר: התורה מצד עצמה היא עניין כללי שכולל 
הכול, ולאו דווקא עניין הקשור עם גלות מצרים – 
עניין הגלות  להקל את הגלות, על-ידי ביאור תוכן 
כדי שיוכלו לעמוד בו, או לפעול את עניין החירות, 

ולרפא את כל הקשיים והצרות שהשאירה הגלות;
התורה פעלה אמנם את כל העניינים הנ"ל – שהרי 
בקבלם את התורה הבינו בני ישראל מדוע הוצרכו 
להתייסר מאתיים ועשר שנה בגלות מצרים, ובמתן-
בני- אצל  שהיו  מומין  בעלי  כל  נתרפאו  גם  תורה 
ישראל3, וכיוצא בזה בשאר העניינים שנפעלו במתן 
תורה; אבל, כל עניינים אלו הם רק פרטים בתורה, 

1( ראה מדרש תהילים צ, ד. ב"ר פ"ח, ב. תנחומא וישב ד. וש"נ. 
זח"ב מט, א.

2( ראה פסחים קיח, א. ב"ר פ"א, ד. ועוד.
3( מכילתא ופרש"י יתרו כ, טו. תנחומא שם ח. יל"ש שם רמז ש. 

במדב"ר רפ"ז. וש"נ.

חיים",  “תורת   – הוא  התורה  עניין  עיקר  ואילו 
)תורה מלשון  שהפירוש הפשוט בזה שהיא הוראה 
הוראה4( בחיים )כיצד לחיות(, אבל ישנו גם הפירוש 
הפנימי בזה5 – שזוהי תורה שיוצרת ופועלת חיים, 
שיהיו חיים הראויים לשמם, לא כמו חיים של בהמה, 

או צומח ודומם.
ובהקדמה:

כמו  צרכיו,  את  להשיג  רק  מתמסר  אדם  כאשר 
בין  חילוק  אין  אזי  במנוחה,  ושינה  ושתיה  אכילה 
החיים שלו לחיים של צומח – שהרי גם צומח אוכל 
)כמבואר  ישן  הוא  שבהם  זמנים  גם  וישנם  ושותה, 
יש  הצמיחה  בשביל  כי:  הטבעיים(,  חכמות  בספרי 
הכתוב6  ובלשון  השתיה,  עניין  שזהו  במים,  צורך 
“אשר  מצרים  לארץ  בניגוד  ישראל,  לארץ  )בנוגע 
תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק"(: “למטר 

השמים תשתה מים".
)מלבד  נוספים  לעניינים  הוא  זקוק  כן  וכמו 
על-ידי שורשיו.  מן הארץ  אותם  משקים(, שמקבל 
וכמו כן ישנם זמנים במשך המעת-לעת שבהם נפסק 
עניין הצניחה, שזהו בדוגמת עניין השינה, ובכללות, 
במשך השנה, הנה בזמן החורף היא המנוחה )שינה( 
לאילן"  השנה  מ"ראש  שמתחילה  הצמיחה,  מעניין 

4( ראה רד"ק לתהילים יט, ח. גו"א ר"פ בראשית )בשם הרד"ק(. 
זח"ג נג, ב.

5( ראה גם תו"מ חמ"ט ע' 249. וש"נ.
6( עקב יא, יו"ד־יא.

דבר מלכות
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)כדברי הגמרא במסכת ראש השנה7(, ולפני זה ישנו 
הפסק לשינה.

ואף שיש יתרון לאדם שיכול לעבור ממקום למקום 
– שזהו החילוק  ולהתאים את עצמו למצבים שונים 
מקום  עם  קשור  שהצומח  לחי,  צומח  בין  בכללות 
מסויים שבו יכול לצמוח ולגדול, ואינו יכול להתקיים 
בתנאים אחרים )אלא אם כן יחפשו עצות ותחבולות 
ממקום  שהולך  חי  בעל  כן  שאין  מה  כו'(,  ותרופות 
 – ויכול להתאים את עצמו למקומות שונים  למקום, 
בכך  רק  מתבטאת  החדש  למקום  ההתאמה  אם  הרי 
מאכלו  צרכיו,  את  להשיג  יוכל  בואו  מקום  שבכל 
ומשקהו ולבושו ומסחרו כו', אזי אין חילוק בין החיים 

של מין המדֵּבר לחיים של בעל-חי.
השל"ה8  כפירוש  אדם,  חיי  יהיו  שהחיים  וכדי 
“בצלמנו  לעליון"9,  “אדמה  מלשון  הוא  ש"אדם" 
כדמותנו"10 של הקב"ה – הרי זה דווקא כאשר יהודי 
חי על-פי התורה, כי, על-ידי אורייתא נעשים ישראל 
וקודשא-בריך-הוא כולא חד11, היינו, שהאדם מתקשר 

עם מקורו ושרשו, “בצלמנו כדמותנו".
– שפועלת את עניין  זהו אפוא עניינה של התורה 

החיוּת.
וכאמור לעיל, בנוגע ליציאת מצרים, שכאשר בני-
ישראל היו זקוקים לביאור והסבר על העינוי בגלות 
מצרים במשך מאתים ועשר שנה, נתנה התורה מענה 
בעלי  עבור  לרפואה  הוצרכו  כאשר  כן  וכמו  זה,  על 
עצמה  מצד  התורה  אבל  התורה;  זאת  פעלה  מומין, 
עניין  זהו   – בערך.  ולמעלה שלא  מזה,  למעלה  היא 

כללי שפועל חיים, ומורה דרך בחיים.

ב
כפי  או  התורה,  לפנימיות  בנוגע  ועל-דרך-זה 
בניגוד  דאורייתא",  “נשמתא  בזהר12:  שנקראת 
לנגלה דתורה שנקראת גופא דאורייתא )על פי לשון 

המשנה13 “גופי תורה"(:
אז  היו  ישראל  שבני  שהיות  לפרש,  שרוצים  יש 

7( כדברי הגמרא במסכת ראש השנה בתחלתה.
8( ג,א. כ, ב. רסח, ב. שח, ב.

9( ישעי' יד, יד.
10( בראשית א, כו.

11( ראה זח"ג עג, א.
12( שם קנב, א.

13( חגיגה יו"ד, א. וראה אבות ספ"ג.

שהייתה  לפרנסה  בנוגע  גם  כולל  המצב,  בשפל 
באופן של הרס וחורבן – כידוע המעמד ומצב שהיה 
לאחרי הרדיפות והגזירות של שנת ת"ח, לא עתה ולא 
עלינו, וגם בשנים שלאחרי זה – לכן יסדו את שיטת 
שיוכלו  ישראל  בני  עבור  “עצה"  בתור  החסידות, 
להתקרב אל הקב"ה מתוך שמחה וטוב לבב, ובאופן 
שיהיה שייך לכל, אפילו מי שאינו “למדן" – על-ידי 
עבודת התפילה, קיום המצוות ו"בכל דרכיך דעהו"14.
ובכן: האמת היא ששיטת החסידות היא זו שהפיחה 
ונתנה  ההן,  הגזירות  לאחרי  ישראל  בני  אצל  חיים 
ימצא  לבב  וטוב  יהודי שמתוך שמחה  לכל  אפשרות 
מכל  להתפעל  שלא  בחיים,  והיסוד  התוקף  את 
להיות  אמור  היה  שבגללם  בעבר,  לו  שהיו  הקשיים 
שלא  אלו  ובפרט  בתכלית,  הרוח  נפילת  של  במצב 
היו שייכים להבנה והשגה בלימוד התורה, נתנה להם 
תורת החסידות אחיזה שגם הם יוכלו לחיות בשמחה, 
לא רק בשבתות וימים טובים, אלא גם בכל יום, אפילו 
ומושקעים  ועסוקים  טרודים  שבהם  הקשים  בימים 

בטרדות הפרנסה;
אבל, זהו רק פרט – שבכוחה של פנימיות התורה, 
תורת החסידות, לפעול זאת; ואילו עיקר עניינה הוא 
– היותה “נשמתא דאורייתא", היינו, שהיא מראה בכל 
עניין של תורה את הנשמה שבו, ובמילא ניתוסף גם 

בחיי האדם – “אדמה לעליון" – הנשמה שבחיים15.
ולדוגמא: כאשר יהודי מניח תפילין, הנה נוסף על 
בשולחן- )כמבואר  והלב  המוח  את  לשעבד  הכוונה 
ערוך16 שזוהי כוונת מצות תפילין שצריכה להיות בכל 
תורת  על-ידי  יהודי  מקבל  תפילין(,  שמניחים  פעם 
החסידות גם את הנשמה שבמצוות תפילין – כמבואר 
בתורת החסידות17 שעל-ידי הנחת תפילין מתקשרים 

עם בחינת המוחין דלעילא.
שלא   – החיים  בעניין  אצלו  ניתוסף  ועל-ידי-זה 
תפילין  להנחת  בנוגע  לו  שיש  מהקשיים  להתפעל 

וכיוצא בזה מצד טרדות הפרנסה:
בהנחת תפילין אסור שיהיה היסח הדעת18. ומובן, 

14( משלי ג, ו.
 257 15( ראה קונטרס עניינה של תורת החסידות )תו"מ חמ"ה ע' 

ואילך(.
16( ראה שו"ע אדה"ז או"ח סכ"ה סי"א. וש"נ.

ג  ו,  )עם דא"ח( שער התפילין  ב(. סידור  )נו,  17( ראה תניא פמ"א 
ואילך אמ"ב שער התפיליון טו ]צז[, ג ואילך   סהמ"צ להצ"צ מצות 

תפילין )דרמ"ב טז, סע"ב ואילך(. ובכ"מ.
18( ראה שו"ע אדה"ז שם רסכ"ח. וש"נ.
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שקשה להיזהר מהיסח הדעת בהיותו מוטרד בפרנסה, 
ואכן ישנם קשיים בפרנסה – אם מצד הניסיון של עוני, 
מצד  יותר19(  גדול  )קושי  או  ההם,  בזמנים  שהיה  כפי 
בני  עושר, כמו עתה, שהקב"ה העמיד את  הניסיון של 
פרנסה  ומצב שיש להם  ישראל במכה מדינות במעמד 
מאמר  בהם  נתקיים   – לטרדות  בנוגע  אבל  בהרחבה, 
זו  שלא  היינו,  דאגה",  מרבה  נכסים  “מרבה  המשנה20 
אלא  הדאגה,  את  ממעט  אינו  הנכסים  שריבוי  בלבד 
הפרנסה  טרדות  לו  שיש  כך,  דאגה",  “מרבה  אדרבה: 
ביותר, ובמילא קשה לו לפעול על עצמו שהנחת תפילין 

תהיה ללא היסח הדעת.
התורה  מצוות  שאר  לקיום  בנוגע  ועל-דרך-זה 
נאמר  כולה לתפילין"21(, שעליהן  כל התורה  )“הוקשה 
ליהודי  שקשה   – וצוונו"  במצוותיו  קדשנו  “אשר 
המצווה,  )על-ידי  ולהתקשר  העולם,  מענייני  להתנתק 
תפילין או ציצית ושבת כו'( עם הרוחניות והמקור של 

העולם, שזהו הקב"ה.
את  ליהודי  שנותנים  על-ידי-זה   – לזה  והעצה 
מצווה,  ובכל  שבתורה  עניין  בכל  שישנה  ה"נשמה" 
העולם,  ענייני  הגבלת  עליו  שאין  רוחני  עניין  שזהו 
ואליו לא יכול להגיע גוי, אפילו לא ה"גוי" שישנו בכל 
זה היצר הרע  זר אשר בקרבך"22,  אחד מישראל, “א-ל 
שלו, שגם הוא אינו יכול להגיע לעצם הנשמה ונקודת 
על  הבט  שמבלי  התוקף,  לו  ניתן  ועל-ידי-זה  היהדות; 
מכל  להתנתק  יוכל  הנכסים,  ריבוי  מצד  הדאגה  ריבוי 
מלשון  מצווה   – המצוות  על-ידי  ולהתקשר  העניינים, 
נשמת  שהוא  המצוות,  מַצוה  עם   - וחיבור23  צוותא 
את  ממלאה  הנפש  “מה  רז"ל24  כמאמר  כולה,  הבריאה 

הגוף כך הקב"ה ממלא את עולמו".
באה  החסידות  שתורת  באופן  זה  אין  אופן,  ובכל 
בתור רפואה למצב פרטי. ועל-דרך האמור לעיל בנוגע 

לכללות העניין דמתן-תורה.

ג
ויש דוגמה נוספת ששייכת יותר לעניין זה:

מצינו שיש חיוב ללמוד הלכות החג בחג, או שלושים 

19( ראה תו"מ חי"ח ע' 136. וש"נ.
20( אבות פ"ב מ"ז.

21( קידושין לה, א. וש"נ.
22( ראה שבת קה, ב.

23( ראה לקו"ת בחוקותי מה, ג. מז, ב. ובכ"מ.
24( מדרש תהילים )שוח"ט( קג, א. וראה ברכות יו"ד, א. ויק"ר ספ"ד.

יום לפני החג25. ומובן, שעניינה של התורה אינה הלכות 
החג בלבד, או הלכות שבת, שבכל ערב שבת צריך לחזור 
וללמוד ההלכות שצריך לידע אותן לקראת בוא השבת; 
עניינה של התורה – ליתן חיים ליהודי )כנ"ל(, ובמילא 
החיות  כללות  על  נוסף  הנה  השבת,  יום  שבבוא  מובן, 
שישנה בכל הימים, נותנת לו התורה חיות של שבת )“ַא 
שנוגעות  שבת  הלכות  גם  ישנן  ואז  לעבן"(,  שבת'דיקן 
וכן הוא בנוגע להלכות החג בחג הפסח, חג  לו בפרט. 

השבועות או חג הסוכות וכו'.
ועל-דרך-זה גם בנוגע לפנימיות התורה:

הייתה  התורה,  פנימיות  ניתנת  הייתה  שבו  זמן  בכל 
מתגלה לכל אחד מישראל נשמת התורה והמצוות, אשר, 
ופנימיות  ימינו"26,  ואורך  חיינו  “הם  והמצוות  התורה 

התורה היא הנשמה של חיי בני ישראל;
אמנם, כשמגיע זמן מיוחד שבו נמצאים במעמד ומצב 
מיוחד של שפל המצב רחמנא-ליצלן, אזי נוגע במיוחד 
להפיץ את פנימיות התורה ביתר שאת וביתר עוז, כדי 
וכדי  מסביבם,  שראו  מהקשיים  יתפעלו  לא  שיהודים 
והבנת  ללימוד  להגיע  יכול  היה  שלא  יהודי  שאפילו 
התורה, מצד סיבות שאינן תלויות בו או מצד איזו סיבה 
שמחה  מתוך  יהדות  חיי  לחיות  הוא  גם  יוכל  שתהיה, 
ביאור הטעם  וזהו  התורה.  פנימיות  על-ידי  לבב,  וטוב 

להתגלות פנימיות התורה בזמן ההוא דווקא.
בלימוד  חדש  אופן  זה  הרי   – אז  שנתגלה  מה  אבל 

התורה ואופן חדש בקיום המצוות, 
התורה  פנימיות  שהרי  ושלום,  חס  חדש  דבר  לא   –
ניתנה במעמד הר סיני )כמבואר וכמדובר כמה פעמים 
בכתב ובעל-פה כו'27(, אלא החידוש הוא בעניין הגילוי – 
אלא שבאותו זמן )שבו נתגלתה פנימיות התורה( היה 
זה בדוגמת לימוד הלכות החג שלושים יום לפני החג או 
הלכות החג בחג, והיינו, שזהו עניין שהייתה לו שייכות 
מיוחדת לאותו זמן – לעזור להתמודד עם קשיי הגלות 

המיוחדים שהיו בזמן ההוא.

ד
ומזה מובן גם בנוגע לזמנינו זה:

יכול  ג'( שעניין הגלות  ובהקדם האמור לעיל )סעיף 
להיות בשני אופנים: על-ידי ניסיון של עוני או על-ידי 

ניסיון של עושר.

25( ראה שו"ע אדה"ז שם רסתכ"ט. וש"נ.
26( נוסח תפילת ערבית – ע"פ לשון הכתוב ס"פ ניצבים.

27( ראה – לדוגמא – תורת מנחם ח"נ ע' 60. וש"נ.
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וכדברי שלמה:28 “ֵראש ועושר אל תתן לי, הטריפני 
כל  לו  שיתן  מהקב"ה  שמבקש  והיינו,  חוקי",  לחם 
המצטרך לו, אבל לא את הניסיון של עוני )“ראש"(, 

ואפילו לא את הניסיון של עושר.
אבל, לפעמים מנסה הקב"ה ובוחן יהודי בעשירות, 
הקשורה עם “מרבה דאגה" עוד יותר מאשר הדאגה 

של עוני.

ה
)כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך, ואמר:(

עוד  )שאירע  סיפור29  פעם  סיפר  נשיאינו  רבינו 
אחיו  את  לבקר  שבא  יהודי  אודות  המלחמה(  לפני 
בהיותם   – לגור בארצות-הברית שבאמריקא.  שעבר 
בעיירה הישנה )כפי שאומרים היום: “אין דער ַאלטער 
גדולים... אבל לאחרי  היו שניהם קבצנים  שטעטל"( 
– כפי שנקרא  זה נסע אחד האחים לארה"ב, ונעשה 
כאן – “ַא ָאל־רייט'ניק" )אדם מסודר(. ולאחרי ישוב 
את  להזמין  עליו  אלא  בכך,  די  החליט, שלא  הדעת, 
אחיו ולהראות לו את גודל עשרו, והמעמד שהצליח 
)כלשון  חיים"  “עושה  הוא  איך  שיראה  אליו,  להגיע 
בעיירה  שכן,  בארה"ב,  לעבן"(  ַא  “מַאכט  הידוע: 
היה  החתונה  ולאחרי  חדר,  באותו  שניהם  חיו  הקטנה 
ואילו בבואו לארה"ב, הצליח  לכל אחד חדר משלו; 
לקנות ולבנות כו', ועכשיו יש לו דירה בעלת עשרות 

חדרים!...
לצורך הנסיעה היה צריך לשלוח לאחיו כסף, כיוון 
שלא היה לו כסף לרכוש כרטיס לנסוע באונייה )כפי 
לא  לו,  שולח  היה  אם  גם  אבל  פעם(,  נוסעים  שהיו 

היה נוסע.
)ה"ָאל-רייט'ניק"(,  העשיר  לאח  עזר  הקב"ה  אבל 
ולא  להשיאן,  שהוצרך  בנות  כמה  היו  שלאחיו  בכך 
קיבל  ובמילא כאשר  “נדן",  ליתן  לו אפשרות  הייתה 
על-ידי-זה  לו  יתאפשר  שאולי  חשב  מאחיו,  הזמנה 
 – ברירה  בלית   – החליט  ולכן  בנותיו,  את  להשיא 
כו', כדי  לנסוע ל"גלות אמריקא", ולבחון את המצב 
מצבו,  אודות  אחיו  עם  לדבר  יוכל  שסוף-כל-סוף 

ואולי יעזור לו להשיא את בנותיו.
יבוא  מהאונייה  שבירידתו  מתאים  שלא  כיוון  אך 
שבתקופה  בדעתו,  התיישב  בקשתו,  להציע  מיד 

28( משלי ל, ח.
29( ראה שיחת י"ט כסלו תש"ב ס"ו )סה"ש תש"ב ע' 21(. וראה גם 

תו"מ חי"ד ע' 184. וש"נ.

הראשונה לא יתחשב במעמדו ומצבו כו', ויניח לאחיו 
להנהיג אותו כרצונו.

ובכן, התחיל האח העשיר להראות לו גודל עשרו, 
בהוליכו אותו בין כל חדרי הבית וכו' וכו', עד שהבחין 

שאחיו מהעיירה הקטנה אינו בהתפעלות גדולה...
אל  אותו  יעלה  שהוא  העשיר  האח  אפוא  החליט 
גג הבית – הוא היה גר בבית בעל ריבוי קומות, כפי 
קרַאצער"(,  ווָאלקן  )ַא  שחקים"  “גורד  כאן:  שנקרא 
ומשם יראה לו גודלה של העיר ניו-יורק, ומזה בוודאי 

יתפעל בהשוואה לעיירה הקטנה שממנה בא.
– שהעלה אותו הגגה, והתחיל להראות  וכך עשה 
פלוני  עניין  תראה   – צפונה  כשתביט  לו:  ולהסביר 
אלמוני  עניין  תראה   – דרומה  וכשתביט  בניו-יורק, 
גדולה התרוצץ על  וכך, מתוך התפעלות  בניו-יורק, 
הגג לכל ד' סטרין, ד' רוחות העולם, להראות לו את 

גודלה של ניו-יורק.
בינתיים עברו כמה שעות – מהתחלת הסיור בחדרי 
האח  הבחין  ולפתע   – כו'  הגג  על  הסיור  ועד  הבית 
רץ  אינו  אחיו  ואילו  לבדו,  מתרוצץ  שהוא  העשיר 
בפינה  עומד  שאחיו  ראה  הצידה,  וכשהביט  אחריו, 

ומתפלל מנחה...
הניח לו העשיר לסיים “שמונה עשרה", ושאל אותו: 
ניו- של  גודלה  את  לך  מראה  שאני  הייתכן שבשעה 

ומצפון,  מדרום  נעשה  מה  רואה   שהנך  כפי  יורק, 
לפתע,  להפסיק  “ראש"  לך  יש   – וממזרח  ממערב 
ולעמוד  כו',  ולספר  לרוץ  להמשיך  אותי  להשאיר 
להתפלל מנחה?! וכי לא יכולת להתפלל מנחה לאחרי 

חצי שעה?!
השיב לו האח: אומר לך את האמת לאמיתתה )“דעם 
ריינעם אמת"( – אינני מבין אותך: אני גר בחדר אחד 
בעיירה קטנה, ואין מסביבי כל כך הרבה גויים, ואף-

על-פי-כן יש לי ריבוי טרדות; ואילו אתה גר בדירה 
הרבה  כך  כל  ומסביבך  חדרים,  עשר  חמישה  בעלת 
– איך יש  גויים, כפי שהנך מראה לי ריבוי גדול כו' 
ביכולתך לעמוד בכך ולסבול כל זה, ולהמשיך לחיות 
ובכן,  בניו-יורק?!...  לך  שיש  הטרדות  ריבוי  למרות 
– חשבתי לעצמי:  – סיים האח  כשראיתי את המצב 

בינתיים אתפלל מנחה!...
– שאין הכוונה  וזהו “מרבה נכסים מרבה דאגה"   
אלא  הנכסים,  מריבוי  הדאגה  רק  אצלו  שנשארת 
אצלו  ניתוסף  עתה,  עד  לו  שהייתה  הדאגה  שמלבד 

ריבוי דאגה מריבוי הנכסים.



ו
דברי  – שלמרות  כוחו  את  להראות  יהודי  צריך  וכאן 
המשנה שבדרך הטבע “מרבה נכסים מרבה דאגה", אינו 
אצלו  פועל  זה  שאין  הטבע,  את  ומשנה  מזה,  מתפעל 
מתפלל,   – להתפלל  שצריך  הזמן  ובבוא  וטרדה,  דאגה 
“בכל  ועל-דרך-זו  צדקה,  נותן   – צדקה  ליתן  וכשצריך 
דרכיך דעהו", בכל פרטי העניינים ד"כל יומא ויומא עביד 

עבידתיה"30.
להיות  שלא  והכוח  האפשרות  את  לו  נותן  והקב"ה 
בזה,  לעמוד  אדרבה,  אלא  דאגה",  ב"מרבה  מושקע 
– שירגיש כאילו  ועד  ולהיות במעמד ומצב של חירות, 
נמצא במדבר, ששם נמצא רק הוא עם הקב"ה, והקב"ה 
דווקא31,  סיני  במדבר  שניתנה  כפי  התורה,  את  לו  נותן 

שהרי “בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים"32.
וכדי שיהיה נקל יותר לפעול זאת, ומתוך שמחה וחיות 
בטלים  נשמתו, שאז  כל  את  בזה  להכניס  יהודי  צריך   –
המדידות וההגבלות של הגוף, ואז ילך לבטח דרכו, כך, 

30( זוהר ח"א רה, סע"א. ח"ג רע"ב.
31( ראה גם תורת מנחם חלק כ"ג עמ' 52. וש"נ.
32( ראה שו"ע אדה"ז שם סימן ס"א ס"ב. וש"נ.

נמצא  דאגה",  “מרבה  זה  הרי  אחרים  שאצל  שלמרות 
הוא במעמד ומצב של היפך הדאגה, אלא בשמחה וטוב 
לבב, כיוון שנרגש אצלו ש"אנא עבדא דקוב"ה דסגידנא 
קמיה ומקמי דיקר אורייתיה"33, ולכן לומד תורה ומקיים 
מצוות, ומפיץ “נר מצווה ותורה אור34 בכל מקום שנמצא, 
ועושה זאת מתוך שמחה וטוב לבב, שאז הרי זה בהצלחה 
ועל-ידי-זה  יעשו,  וכן  יראו  שממנו  שפועל  ועד  יתירה, 

מקיים הציווי “ואהבת לרעך כמוך"35.
וכך הולך ומתפשט האור בכל מקום ומקום, ועד ש"לכל 

בני ישראל היה אור במושבותם"36,
ומזה באים לקיום היעוד “והלכו גוים לאורך"37, כיוון 
בקרוב   – ה'"38  באור  ונלכה  “לכו  אומרים  ישראל  שבני 
ממש, בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.

 )מהתוועדות מוצש"ק פרשת וישלח, י"ט כסלו, ה'תש"ל – 
תורת מנחם כרך נח עמ' 332(

33( זח"ב רו, א.
34( משלי ו, כג.

35( קדושים יט, יח.
36( בא י, כג.

37( ישעי' ס, ג.
38( שם ב, ה.

תורת החסידות איננה תרופה ומרפא לתחלואים 
הרוחניים של הדור בלבד, כשם שמתן תורה לא נועד 
על  הקלה  התורה  אכן,  מצרים.  גלות  את  לתקן  רק 

סבל הגלות, אולם לא זה עיקר עניינּה.
לאדם,  חיּות  להעניק  הוא  חסידות  של  מהותה 
ובזכותה איננו מרוכז בהשגת צרכיו בלבד, כמו בעלי 
החיים והצמחים, אלא מתקשר עם הקב"ה – מקורו 
ולא  בחיים,  דרך  מורה  אפוא,  היא,  התורה  ושורשו. 

רק מענה למצוקות ופתרון לבעיות.
אומנם  היא  התורה.  לפנימיות  בנוגע  הדברים  כן 
התגלתה בתקופת שפל בעם ישראל והפיחה בו רוח 

חיים;
להתפעל משום  תוקף שלא  ליהודי  היא מעניקה 
מתוך  ה'  את  לעבוד  מסוגל  הוא  ובזכותה  קושי, 
‘נשמתא  היותה  מפני  טרדותיו,  למרות  שמחה 
דאורייתא', שמגלה בכל עניין של תורה את הנשמה 

שבו, ומוסיפה באדם את הנשמה שבחיים;

על  להתגבר  לאדם  מאפשרת  החסידות  תורת 
מצווה,  מקיים  כשיהודי   – לדוגמה  שונות,  הפרעות 
אך  וציוונו",  במצוותיו  קידשנו  “אשר  מברך  הוא 
ולהתקשר  העולם  מענייני  להתנתק  לו  קשה  לרוב 
עם הקב"ה. בהנחת תפילין הוא נדרש שלא יהיה לו 
אפשרית  בלתי  לעיתים  נראית  זו  אך  הדעת,  היסח 
החסידות  תורת  הרבות.  הטרדות  מחמת  ליישום 
הוא מתעלה  ובכוחה  הנשמה שבאדם,  מאירה את 

על כל המניעות והעיכובים;
זה עיקרה של החסידות.  ועדיין ככלות הכול, אין 
את  מסבירה  הדור,  למצוקות  מענה  היותה  עובדת 
התגלותה בעת הזו דווקא, כשם ששלושים יום קודם 
החג יש ללמוד את הלכות החג. כלומר, יש שייכות 
מיוחדת בין חלק מסוים בתורה לזמן מסוים. אולם 
אלא,  החסידות,  תורת  של  הפנימי  מהותה  זהו  לא 
וקיום  התורה  בלימוד  לגמרי  חדש  אופן  היותה 

המצוות.

8

סיכום
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מתקרבים לימות 
המשיח

גאולת אדמו"ר הזקן קשורה 
עם הגאולה הכללית

..בביאור שייכות כל הפירושים )גאולת רבינו הזקן, 
וגאולת  משיחא,  מלכא  ודוד  המלך  דדוד  הגאולה 

השכינה עם בני ישראל( – יש לומר:
תוכנה של גאולת רבינו הזקן בי"ט כסלו היא הפצת 
המעיינות חוצה, כידוע שעיקר עניין “יפוצו מעינותיך 
חוצה" התחיל לאחרי פטרבורג. וכיון שעל ידי הפצת 
נמצא,  משיחא,  מלכא  דא  מר  אתי  חוצה  המעיינות 
שגאולת רבינו הזקן )“כשקריתי . . פדה בשלום נפשי 
. יצאתי בשלום"( קשורה עם ה"פדה בשלום נפשי"   .
בשלום  ה"פדה  עם  גם  ובמילא  משיחא,  מלכא  דדוד 
מבין  ולבני  לי  “פדאני  ישראל,  ובני  דהקב"ה  נפשי" 

אומות העולם".
ובעומק יותר - שיפוצו מעינותיך חוצה הוא התוכן 
דביאת המשיח וגאולת השכינה ובני ישראל, כי, תוכן 
ידיעת  בעולם  שמתגלה  הוא  חוצה  המעיינות  הפצת 
יותר בהתגלות ידיעת  אלקות, וככל שהולך ומיתוסף 
אלקות בעולם, הולכים ומתקרבים יותר ל"אותו הזמן 
יהיה עסק כל העולם אלא  . )ש(לא   . )ימות המשיח( 
הארץ  מלאה  כי  שכתוב  כמו   .  . בלבד  ה'  את  לדעת 
דעה את ה' כמים לים מכסים", שלא זו בלבד שהעולם 
אדרבה,  אלא  השכינה(,  )גלות  אלקות  על  יסתיר  לא 
)תכלית  ה'"  ב"דעה את  לגמרי  יהיה מכוסה  שהעולם 
וכמה  כמה  אחת  ועל  השכינה(,  בגאולת  השלימות 
דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ש"יהיו  ישראל,  בני 
הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם" )תכלית 
. היו   . השלימות בקירוב ישראל להקב"ה, “מקרב לי 

עמדי"(.

רק לגשת ולהסב אל השולחן
...ויש להוסיף במעלה המיוחדת של י"ט כסלו בשנה 

זו מצד מעלת השנה כולה:
שניהם  וכסלו  שחשון  שלימה,  שנה  היא  זו  שנה 
העיבור,  חודש  בה  שנוסף  תמימה,  שנה  וגם  שלמים, 
ובצירוף שניהם יחד נעשה מספר ימיה שפ"ה, מספר 
ימים הכי גדול ושלם - ריבוי ושלימות המספר בעניינים 
הקשורים עם בני ישראל ועם תורה ומצות, שהוא לא 
ושלימות  ריבוי  גם  אלא  בכמות,  ושלימות  ריבוי  רק 
והשלימות  הריבוי  הוא  העיקר  ואדרבה,  באיכות, 

באיכות, וממנו נשפע גם הריבוי והשלימות בכמות.
של  באופן  הם  זו  בשנה  העניינים  שכל  מובן  ומזה 
כסלו,  לי"ט  בנוגע  ובמיוחד  כולל  ותמימות,  שלימות 
שעניין “פדה בשלום נפשי" )שלום גם מלשון שלימות( 

הוא בתכלית השלימות.
בפועל  נעשה  ומיד  שתיכף   - העיקר  והוא  ...ועוד 
עמדי",  היו  ברבים  כי  גו'  נפשי  בשלום  “פדה  ממש 
שכל אחד ואחד מישראל הוא “עמדי", עם דוד מלכא 
אומות  מבין  ולבני  לי  “פדאני  הקב"ה,  ועם  משיחא, 

העולם".
שבהם   - המשיח  ימות   - אלה  בימינו  ובפרט 
העיניים",  את  “לפתוח  רק  וצריכים  עכשיו,  נמצאים 
ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה 
בפשטות, וכל בני ישראל, “בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו 
ובבנותינו", מוכנים בכל הפרטים ופרטי פרטים “לגשת 
ולהסב אל השולחן" )“צוגיין און זעצן זיך צום טיש"(, 
מענייני  החל  טוב,  ובכל  מטעמים  בכל  ערוך  שולחן 
ויין המשומר, ועוד ועיקר,  הגאולה, לויתן ושור הבר 
“לדעת את ה'", “מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים".

)קטעים מ"יחידות כללית" מוצאי י"ט-כ' כסלו ה'תשנ"ב - 
מוגה. התוועדויות תשנ"ב, כרך א, עמ' 390-394(

משיח וגאולה
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התוועדויות והתנגדויות
הרבי דרש: התוועדויות כדבעי בכל קצוי ארצנו-הקדושה • שיתוף תלמידי 
ישיבות בפעילות סביב י"ט כסלו – חשובה ורצויה • הרבי הגן על האירוע 
המרכזי בכפר חב"ד, וטען כי ההתנגדויות אליו נובעות לא מיראת-שמים 
• כתב הפלסתר שכמעט מנע משז"ר להגיע להתוועדות!.. • ואיך משלימים 

אי השתתפות בהתוועדות? 

תבנה- ארץ-הקודש  קצוי  בכל  כדבעי  יתועדו  בודאי 
אם  ותשואת-חן  הבע"ל.  כסלו  י"ט  הבהיר  ביום  ותכונן 

יבשרני טובות, בפרטיות המתאימה
 כך כתב הרבי בי"ד כסלו תשט"ו להרה"ח ר' אברהם 

פאריז )ז"ל, ‘אחד היה אברהם' עמ' 234(.

שיתוף תלמידי ישיבות 
בפעילות סביב י"ט כסלו

בכ"ה מרחשון תשט"ו כותב הרבי להרה"ח ר' יהודה 
לייב הכה )ז"ל(, ששימש כמזכיר צא"ח באותם שנים 

)‘אגרות-קודש' כרך יו"ד עמ' צח(:
דישיבת  דהבחורים  ההשתתפות  אודות  מה-שכותב 
לוד בנסיעות ההסברה ותעמולת י"ט כסלו פורים והדומה. 
הנה פליאה בעיני שעדיין שאלה בדבר, לאחר שכתבתי 
לא  כי  ואף  מאד.  במאד  הדבר  שנכון  כמה־פעמים  זה 
תמיד נכון ]בהנדפס: נבון, ובהעתק שלפנינו: נכון[ להפוך 
תלמיד למדריך או אפילו למלמד שבזה נראה בעיניו שכבר 
אין  שבהישיבה  כנראה  אף־על־פי־כן  לימודו.  חוק  גמר 
מפקפקים בזה כלל וכלל, אבל שהתלמידים ידעו שעליהם 
לנדב יום אחד או שעות אחדות וכמו בהמסע די"ט כסלו, 
ואף  כהרים.  ספיקות  מקימים  דוקא  בזה  הרי  כו',  פורים 
שבטח יודעים שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
הנהיג כזה גם בישיבה דכאן. ורובא דרובא של התלמידים 

השתתפו בה ע"פ ציוויו.

התנגדויות הנובעות מקנאה
באותה שנה – תשט"ו – היו מנגדים לחב"ד שהתלוננו 

על אופי ההתוועדות בכפר חב"ד, בה נטלו חלק עסקני 
ציבור מחוגים שונים. 

במכתב  )ראה  מיוחדת  בצורה  על-כך  הגיב  הרבי 
שנדפס  צימער  אוריאל  ר'  להרה"ח  טבת  מכ"ו 
לראשונה בספר ‘מקדש מלך' כרך ב' עמ' 013 ואילך; 

ובפרט מעמוד 313 ואילך(.
נטלו חלק  נשים  גם  לפיהן  הרבי התייחס לטענות, 
במסיבת י"ט כסלו, אף כי בהפרדה כמובן – “לא גרשו 
פב"פ  אשר  “השתדלו  וגם,   – מהחגיגה"  הנשים  את 
ופב"פ ]=פלוני בן פלוני ופלוני בן פלוני[ ישתתפו בה, 

ידברו בשבח תורת החסידות ורבנו הזקן וכו'".
בין השאר ציין הרבי:

לא  ציבור  ועסקני  ]=הפוליטיקאים  לאלו  “הודות   )1
שנה  במשך  הנה  כסלו,  י"ט  בחגיגת  שהשתתפו  דתיים[ 
ובנות  י]שראל[  בנ]י[  ]=תלמידים[  מאות  למדו  שעברה 

ישראל תורת השם על טהרתה וכו'"
2( משתתפים אלו “לא הזמינם בתור באי-כח מפלגה" 

אלא כאישים פרטיים
3( “לאחרי החגיגה די"ט כסלו “בכל זה" ]=בכל זאת[ 
לא חסר אף אחד בהשיעורים הנלמדים בהכפר, ואדרבה, 
גם  התפלה  לפני  במקוה  הטובלים  מספר  נתמעט  לא 

בימות החול, ואדרבה, וכו' וכו'.
)בכ"א  פאריז  אברהם  להרב  כתב  לכך  בהמשך  אך 

טבת – ‘אחד היה אברהם' עמ' 234(:
הקושיות   – בטענות  שהבאים  אני  שחושש  ובפרט 
מיוסדות הן על קנאה ולא על יראת-שמים וכיוצא-בזה, 

בכל זאת רצוני לראות הנוסח של הנ"ל, כמובן.
כוונת הרבי ְלמה שמופיע קודם לכן במכתב:

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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בפרטיות  להודיעני  מאנ"ש  לאיזה  שכתבתי  אף 
מהתועדות בכפר חב"ד ואכפול בקשתי גם אליו בזה, כיון 

שבמכתבו כותב בקיצור נמרץ.
והעיקר אם אפשרי לשלוח את הנאומים כיון שפונים 
אלי בשאלות וקושיות בזה, ואינני יודע היש להם יסוד אם 
לאו, וכבר ברור שבכגון דא אין שייך הענין דלשון-הרע, 

כיון שנוגע לפועל.

הפאשקוויל שחולל סערה
גם לקראת י"ט כסלו תשט"ז בשנה הבאה התעוררו 
ניסיונות לפגוע בחגיגה שבכפר חב"ד. באותם  ימים  
התפרסם מכתב פלסתר אנונימי )'פאשקוויל'( שנשלח 
‘הצופה'  בעיתונים  פורסם  ואף  חשובים  לאישים  הן 
חב"ד  שם  את  להבאיש  במטרה  אחרונות',  ו'ידיעות 

ולגרום לאורחים שלא להגיע לאירוע. 
חב"ד  חסידי  אגודת  מנהלי  דאז,  חב"ד  עסקני 
לטפל  השתדלו  )ז"ל(  קרסיק  אליעזר  הרב  בראשות 
מיוחדים  מכתבים  להם  כתב  שהרבי  לאחר  בנושא, 

בנושא.
בט"ז טבת תשט"ז כותבים הרבנים אליעזר קרסיק 

ומשה גורארי' )ז"ל( לרבי:
“...קבלנו בשבוע העבר מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שנדפס  פלסטר  המכתב  אודות  כסלו,  כ"ו  מיום 

בעתונים וגם אחדים קבלו אותו ע"י הדואר.
“סעיף א( עד י"ט כסלו הנוכחי לא קבל שום איש 
חוץ מידידינו מר שזר יחי', על-כל-פנים לנו לא ידוע 
ממקרה כזה. ורק בסמוך ממש לי"ט כסלו קבלו אנשים 
וידיעות  הצופה  בעתון  נדפס  המכתב  וגם  אחדים, 

אחרונות.
“סעיף ב( מר שזר יחי' קבל את המכתב בדיוק יום 
יומיים לפני נסיעתו לחו"ל... והרש"י זוין כפי שסיפר 
מזויף.  הוא  שהמכתב  נאמנה  לו  והוכיח  הרגיעו,  לנו 
ומיד בבואו חזרה מחו"ל לאחרי חדשיים היינו אצלו 
והוכחנו לו שהמכתב הוא מזויף. ושלחנו אליו שלוחים 
בפנינו,  צערם  להביע  חב"ד  אגודת  מצעירי  מיוחדים 
ולבקשו שיבוא לחגיגת י"ט כסלו. ומר שזר אף שנודע 
מזויף החליט בעצמו שלא  הוא  בבירור שהמכתב  לו 
לגרום  לו  למה  כי  ובטעמו  כסלו.  לי"ט  השנה  לבוא 
כי  בשלנו,  אנו  אבל  והקנאים.  מהקיצונים  צרות  לנו 
הקנאים  אם  והעיקר  גדול.  צער  לנו  יגרום  ביאתו  אי 
]י[ראו שזממם הצליח אזי ניתוסף אצלם מרץ לעשות 

זיופים כהנה וכהנה. ולבסוף הצלחנו לשכנעו.

ישיבה  נקבע]ה[  כסלו  בי"ט  זה  שביום  אף  “והנה 
מר  הממשלה  ראש  עם  הסוכנות  מהנהלת  משותפת 
זו  לישיבה  היוזם  עיקר  הי'  ושמר שזר  גוריון  בן  דוד 
לבוא  החליט  הנה  זו  בישיבה  להשתתף  מוכרח  והי' 
לחגיגת י"ט כסלו גם במאוחר, וכך היה שבא להחגיגה 

אחרי עשר בלילה".
להעניש  כדי  לעשות  מה  מתלבטים  הם  ]בהמשך 
את כותבי הפלסתר; התקיימו פגישות עם עוד אנשים 
התקשרות  גם  ראה   – הפלסתר  מכתב  את  שקיבלו 

גיליון א'קסט[

זכות בעל השמחה
תשח"י  בשנת  כסלו  י"ט  לקראת  הרבי  כתב  כך 

)‘אגרות-קודש' כרך טז עמ' קלט[: 
הכנות  עורכים  ]=הטהור[,  הט'  במחנם  גם  בוודאי 
הזקן  אדמו"ר  של  הגאולה  יום  כסלו  י"ט  הבהיר  ליום 
בעל השמחה  וזכות  והדרכותיה,  עניניה  החסידות  תורת 
כלל-ישראל  בתוככי  לכל-אחד-ואחת  יעמוד  הזקן  רבנו 

בהמצטרך לו בגשמיות וברוחניות.
בברכה לבשורות טובות ולהתוועדות שמחה ופעילה.

נצטערתי שנפקד מושבו – 
דרושה השלמה בכפליים

בשנת תשל"ג הורע מצב בריאותו של הגאון החסיד 
רבי שלמה יוסף זוין, ולכן לא הגיע כדרכו להתוועדות 

המרכזית בכפר חב"ד.
חנוכה  בזאת  לו  וכתב  על-כך  צערו  הביע  הרבי 

)‘אגרות-קודש' כרך כח עמ' עט(:
נצטערתי, כמובן, על שנפקד מושבו בכפר חב"ד בי"ט 

כסלו, ויהי-רצון שיהא לטובה על-ידי כפליים בעתיד.
בברכה לרפואה-קרובה-ושלימה ולבשורות-טובות.

סיפר הרה"ח ר' שלמה מיידנצ'יק, ששימש יו"ר ועד 
כפר חב"ד במשך שנים רבות )‘הקטר של חב"ד' עמ' 

:)98
שז"ר  של  השתתפותו  את  החשיב  כה  “הרבי 
בהתוועדויות י"ט בכסלו, עד שזכורני שפעם, בתקופה 
אותו  הזמנו  המדינה,  נשיא  בתפקיד  שימש  ששז"ר 
להשתתף במסיבה שנערכה בכפר כחודש ימים קודם 
לכן, וקיבלנו הוראה דחופה מהרבי להשתדל שביקורו 
זה לא יבוא על חשבון ביקורו בהתוועדות י"ט כסלו".



12
המשך בעמ' 18

 יום הסתלקות
המגיד ממעזריטש

דובער  רבי  הסתלקות   יום 
הרב   – פרידמאן(  )למשפחת 
ג'  ביום  ממעזריטש,  המגיד 
בעיר  כבוד  ומנוחתו  וישב,  פ' 

אניפולי.

הרב  לקח  הסתלקותו  לפני 
הזקן  רבנו  של  ידו  את  המגיד 

ואמר לו:

ההילולא  יום  הוא  כסלו  י"ט 
שלנו. כעבור עשרים ושש שנה 
רבנו  כאשר  הדברים,  הובנו 

הזקן נגאל בי"ט כסלו. 
)ליקוטי דיבורים ח"א ע' קא(

יום הולדת הרבנית מנוחה רחל

יום הולדת הרבנית מנוחה רחל סלונים, בתו 
של כ"ק אדמו"ר האמצעי. נולדה ביום בו יצא 

רבנו הזקן ממאסרו.

לו  שנולדה  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  כשנתבשר 
בת, אמר: מעתה מנוחה תהיה לנו וקרא לבתו 
"מנוחה". השם רחל הוא על שם בתו הצעירה 
של כ"ק אדמו"ר הזקן, שנסתלקה בצעירותה 

בחיי אביה, בשנת תקנ"ו. 
)ספר הצאצאים ע' 100(

בשנת תר"ה, בעצת גיסה כ"ק אדמו"ר הצמח 
לארץ  משפחתה  בני  עם  יחד  עלתה  צדק, 

הקודש, והתיישבו בעיר חברון.
 )ימי חב"ד ע' 67(

כ"ק אדמו"ר יוצא 
בקריאה להשפיע על 

אומות העולם בקיום ז' 
מצוות בני נח

בקריאה  יוצא  אדמו"ר  כ"ק 
העולם  אומות  על  להשפיע 
מצות  ז'  שיקיימו  נח,  בני   –

שלהם.
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס. ראה 
תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ג ח"ב ע' 
639 ואילך(

יום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן

ביום ג', י"ט כסלו, יצא לאור משפט כ"ק אדמו"ר 
ממאסרו  והשתחרר  פשע  מכל  הוא  חף  כי  הזקן, 
בפטרבורג לפנות ערב. יום זה נקבע לדורות כחג 
ליום  ועושים  לחסידות',  השנה  וכ'ראש  הגאולה 
י"ט כסלו ליום טוב ומשתה ושמחה. 35 ימים ישב 

אדמו"ר הזקן בבית הסוהר "פטרופבלסקי".

כ"ק אדמו"ר הזקן כותב:

"ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ה' 
לנו יום י"ט כסלו, יום ג' שהוכפל בו כי טוב, יום 
וכשקריתי  נ"ע,  הקדוש  רבינו  של  רבא  הילולא 
קודם  נפשי,  בשלום  פדה  בפסוק  תהילים  בספר 
מה'  בשלום  יצאתי  שלאחריו,  פסוק  שהתחלתי 

שלום". 
)אג"ק אדמו"ר הזקן ע' צח(

 כ"ק אדמו"ר
 ערך לראשונה

'הדרן' על הרמב"ם

את  אמר  אדמו"ר  כ"ק 
ההדרן הראשון על הרמב"ם 

בהתוועדות י"ט כסלו. 
)נדפס בספר חידושים וביאורים בש"ס ח"ב 
ע' רצ(

כ"ק אדמו"ר מעורר 
על לימוד יומי בספר 

'היום יום'

על  מעורר  אדמו"ר  כ"ק 
"היום  לוח  לימוד  דבר 

יום" בכל יום ויום. 
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת 
מנחם – התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 5(

תשמ"גתקנ"טתקל"ג

תשמ"טתשל"התקנ"ט

עת לדעת

י"ט 
כסלו

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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"ַא פריילעכן י"ט כסלו"
כך איחל הרבי במהלך חלוקה פתאומית של קונטרס 'דרושי חתונה - 

תרפ"ט' • מאורעות שבוע י"ט כסלו בבית חיינו
יום שישי, ט"ו כסלו

זמן קבלת שבת הכריזו לשעה 5:00, הרבי נכנס ב-5:30 
ועודד את שירת ״שמח תשמח״.

ואח״כ  בימיו״  ״יפרח  בניגון  בתחילה  ניגנו  דודי'  'לכה 
בניגון ״שמח תשמח״. אחרי 'בואי בשלום' עודד הרבי 

חזק וכפלו את הניגון ג' פעמים.

ממשפ'  הילדים  על  הביט  'כגוונא'  שלפני  בקדיש 
שארף.

אחרי התפילה פנה הרבי ואיחל 'גוט שבת'. ניגנו ״שמח 
תשמח״ והרבי עודד לכל אורך הדרך עד שהגיע לחדרו 

הק'.

שב"ק פ' וישלח, ט"ז כסלו

בניגון 'שיבנה' לפני תפילת שחרית עודד הרבי בחוזק 
שניגנו  קטעים  בשאר  עודד  כן  הסטענדער.  על  בידו 

בתפילה.

'לכתחילה אריבער',  ניגנו בניגון  'ממקומך' שבקדושה 
ובתנועה הידועה סימן לחזור שש פעמים כשהסתובב 
הביט  ובמוסף  בשחרית  כהנים  בברכת  הש״ץ  לעבר 

לעבר הילדים וענה עמהם 'אמן'.

ב'כתר' שבמוסף סימן לחזור את הניגון של ״הן גאלתי 
וכו'״ כמה פעמים!

והרבי עלה לחדרו  התפילה הסתיימה ב-12:00 לערך 
בעידוד השירה ״מהרה ישמע״.

ב-1:40 נכנס הרבי להתוועדות, ניגנו ״מהרה ישמע״.

יוניק  ר' בערל  הכין המשב״ק הרה״ח  אחרי שהתיישב 
את הגביע והרבי הודה לו בניד ראש. אחרי שבירך על 
היין, טעם מהמזונות והחל לענות 'לחיים' לעבר הקהל, 
'זאל  ניגן  הקהל  שארף.  לילדי  מהמזונות  נתן  באמצע 

שוין זיין די גאולה' והרבי עודד את השירה בידו הק'.

שלאחרי  הימים  במעלת  הרבי  החל  הראשונה  בשיחה 
הייתה  השיחה  סיום  והולך.  שמוסיף  בחודש  ט״ו 

מיוחדת: "ותהיה שלווה נצחית עד סוף כל הדורות".

ניגנו ״פדה בשלום״ ובמילים 'השלך על ה' יהבך' עודד 
ל״ואני אבטח בך״ עודד  פ״א לעבר הזקנים. כשהגיעו 

הרבי חזק שוב ושוב.

בשיחה השנייה עורר הרבי כמה וכמה פעמים על ארגון 
התוועדויות י״ט כסלו בכל מקום ומקום, וכ״א ישתדל 

שבמקומו תהיה ההתוועדות העיקרית שבעיקרית...
עודד  והרבי  מר'  קאתי  'אימתי  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
כלפי  מוגבהת  כשהיא  הק'  בידו  רצופות  בתנועות 

מעלה.
ומעלתם  אלו  ימים  רצף  על  נסבה  השלישית  השיחה 

וסדר הפרשיות בשבועות הבאים.
אחרי שיחה זו שתה הרבי מהגביע עד תומו, ניגנו 'ויהי 
חזק, בעיקר לעבר קבוצת  עודד  והרבי  בישורון מלך' 
בין  גם  עידודים  להרבה  וזכו  לשבת  שהגיעו  אורחים 
בימת  שעל  הילדים  לעבר  עודד  וכן  השיחות,  שאר 

ההתוועדויות.
השתתפות  על  שוב  הרבי  עורר  הרביעית  בשיחה 
בהתוועדויות י״ט כסלו, כן עורר על הדפסה נוספת של 
עניינים בתורה לפי הצורך עד י״ט כסלו. בסיום התבטא 
'לחיים'  ואמירת  ניגון  מתוך  ומיד  תיכף  שהולכים 

והתוועדות חסידית לארצנו הקדושה...
אח״כ  השירה.  את  עודד  והרבי  אלקינו״  ״הוא  ניגנו 
סימן לחזן הר״מ טלישבסקי, והלה התחיל מיד 'יה״ר... 
ניגנו  לא  שבועות  כמה  שכבר  )יצוין  ביהמ״ק'  שיבנה 
הניף  ואח״כ  האחת  בידו  בתחילה  עודד  והרבי  זאת( 
בשתי ידיו הק' יחד! כו״כ פעמים וכל הקהל שר בשמחה 

רבה ביותר.
חלוקת  על  והזכיר  חמישית  שיחה  הרבי  אמר  אח״כ 
המשקה, מיד לאחריה העלה המזכיר 27 בקבוקים על 
ההתוועדויות  מארגני  עלו  זה  אחר  ובזה  הרבי  שולחן 

למקומותיהם, והכריזו על המקום והזמן.
הרבי  מזג  מהבקבוקים  בד״כ:  פעם  כבכל  היה  הסדר 
לתוך הגביע ואח״כ לכוס הזכוכית, ומהם מזג הרבי שוב 

לבקבוק ומהבקבוק לכוס המקבל.
ההתוועדות  אחרונה.  ברכה  על  הרבי  הזכיר  בסיום 

הסתיימה ב-3:35.

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»
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לעבר  בתחילה  הרבי  עודד  מנחה  של  שלום'  ב'שים 
השנייה  בידו  לעודד  החל  ואח״כ  הבימה  על  העומדים 
והניפה אל על מעל הסטענדער לעבר הקהל. ב'קדישים' 
לכל  הקהל  את  וסקר  הרבי  הסתובב  מנחה  שבסוף 

הצדדים.
הכריזו על מעריב ויצא בעידוד השירה 'שמח תשמח'.

תפילת מעריב התקיימה בזאל למעלה שלא כבשבועות 
האחרונים, הרבי נכנס מוקדם בחמש דקות )ב-5:10(.

אחר התפילה בירך נוסעים כרגיל.
יום ראשון, טו׳׳ב כסלו

לפני שבת התפרסמה השמועה שהרבי הולך לחלק היום 
בבירור שחלוקת  ונודע  קונטרס! כבר התבהרו הפרטים 
הקונטרס תהי' יחד עם ה'דולרים' והקונטרס הוא - דרושי 

חתונה תרפ״ט - בהמשך ליום הבהיר י״ד כסלו.
ב-10:20,  מהרגיל,  מעט  מאוחר  הרבי  נכנס  לשחרית 

בעודדו את השירה 'מהרה ישמע'.
בסיום התפילה הכריז הגבאי  על ה'דינר' של כולל חב״ד. 

ועל זמן תפילת מנחה - כשיהיו מוכנים.
בגעה״ת.  מנחה  לתפילת  הרבי  יצא   1:00 השעה  לפני 
יצא   1:30 ובשעה  לחדרו,  הרבי  נכנס  התפילה  בסיום 
לחלוקת הקונטרסים. כאמור, הפעם לא הייתה החלוקה 

למטה, כ״א על פתח חדרו הק' של הרבי...
הדלת הייתה פתוחה, ושולחן הדולרים היה צמוד לפתח, 
שעות!  כ-5  דולר   2 בצירוף  קונטרס  וחילק  עמד  כך 

לאנשים נשים וטף.
משובח,   - הנייר  התכלת,  בצבע  כריכתו   - הקונטרס 
״קונטרס  עליו:  רשום  עין  מרהיבות  אדומות  ובאותיות 
תרפ״ט  חתונה  דרושי  את  כולל  הוא  חתונה״.  דרושי 
ושני מאמרי הרבי משנת תשי״ד ותשל״ט המיוסדים על 
פלסטיק.  עטיפת  בתוך  וארוז  תרפ״ט,  דשנת  המאמרים 

תאריך הפתח דבר: עש״ק וישלח ט״ו כסלו.
כסלו",  י״ט  "הצלחה׳דיקן  הרבי  בירך  החלוקה  בתחילת 
לכמה אמר "ַא פריילעכן י״ט כסלו", ובהמשך בירך 'ברכה 

והצלחה'.
אלפי איש עברו בזה אחר זה ליד הרבי, ומסיבה זו - ריבוי 
האנשים - כמעט לא היה סיפק בידי מישהו לשוחח עם 
פני  באור  לזכות למבט חטף  בזריזות,  לעבור  רק  הרבי, 

מלך, ולצאת מאושר עם תשורה מיוחדת.
הרבי  שוחח  ואתו  מדעברעצין,  הרב  היה  העוברים  בין 

מעט.
בער  גרשון  ר'  זשורנאל'  'אלגעמיינער  העיתון  לעורך 

ג'ייקובסון נתן הרבי 2 קונטרסים עבור העיתון.
נכנס  מספר  דקות  וכעבור  החלוקה  הסתיימה  ב-6:30 

גמר גאולת רבינו הזקן

כשיצא  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  גאולת  גמר  יום 
המתנגד,  בבית  שעות  שלוש  בן  מוויכוח 

לאחר מאסרו.

 אדמו"ר הזקן התבטא, כי שעות אחדות אלו 
היו קשות לו יותר מכל המאסר! 

)ליקוטי דיבורים ח"א ע' כט, א. וע' מ, ב(

יום גמר הדפסת 
התניא בפעם 

הראשונה

יום בו נגמרה הדפסת 
בפעם  התניא  ספר 
בבית  הראשונה, 
בסלאוויטא,  הדפוס 
 – ראשון  חלק  וכולל: 
ספר של בינונים, חלק 
שני – חנוך קטן ושער 

היחוד והאמונה. 

נדפס  התניא  ספר 
ראשונה  בהוצאה 

ב-51 אלף עותקים. 
)היום יום כ' כסלו( 

כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
מבקש לייסד לוח 

לחסידי חב"ד

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
הורה לכ"ק אדמו"ר, לסדר 
לוח השנה, ואת הלוח אשר 
יסדר יכנה בשם היום יום, 
לחסידי  זרוע  אור  לוח 
יצא  ניסן  בחודש  חב"ד. 

הקובץ לאור עולם. 
)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ז ע' ל(

מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
התבטא על הספר: "יצירת 
אמיתית,  חסידית  איכות 
זהו מזון רוחני ליום יום". 

)שם ע' רלא(

מסוגל  כזה  מסודר  ליקוט 
עמוק,  "פנימי  רק  לעשות 
דעת  בעל  יסודי,  מסודר 

רחבה ועמוקה".
)סה"ש קיץ ש"ת ע' 80(

תקנ"ט

תש"גתקנ"ז

כ' 
כסלו
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תשנ"ב / יומן
הרבי לתפילת מעריב. כשעלה לבימה, לא הסתובב לעודד 

ובסיום יצא בעידוד השירה ובירך נוסעים ליד הפתח.
יום שני, ח"י כסלו

הרבי נכנס בשעה הקבועה לתפילת שחרית, ניגנו ״אימתי 
קאתי מר״.

פתוח  הסידור  את  והשאיר  לתורה,  הרבי  עלה  בקריה״ת 
על הסטענדער. לפני שעלה חזרה לבימה נגע בפרוכת! - 

)הנהגה חדשה לאחרונה(.
למקווה נסע הרבי ב-1:05 כשחזר נפנף לשלום לילד שעמד 
קרוב. כשיצא הרבי לאהל בשעה 2:40, עמדו בגעה״ת חתן 
אח״כ  ובירכו,  לחתן  הסידור  את  נתן  הרבי  עם משפחתו. 
חילק לו ולכל בני משפחתו מטבעות לצדקה. לפני הנסיעה 
בירך נוסע וחילק לצדקה לכל הנוכחים שם, אנשים נשים 

וטף.
מתוך המכונית וגם לפנ״כ סימן בידו לשלום.

ב-6:10 חזר הרבי מהאהל והרמב״ם בידו. כעבור דקות יצא 
לתפילת מנחה ומעריב ולעומדים ליד המעלית סימן בידו 
לשלום. לפני שמו״ע של מעריב הכין הרבי את המשניות - 

אותם יאמר אחר התפילה - מתוך הסידור.
את ה׳קדישים' אמר הרבי מתוך דף נפרד. לאחר קדיש יתום 
אמר את המשניות זמן ארוך, אמר קדיש בתרא והכניס את 

המשניות בסדור ומיד הסתובב וסימן לחלוקת דולרים.
לאחר הכרזת הגבאי בקול 'גוט יו״ט', ירד הרבי מהבימה 
והחל לחלק לכאו״א שתי שטרות. כמה פעמים חייך לעבר 
ילדים, ולאשה א' נתן כפליים ודיבר עמה בעניינה הפרטי.

את  ויצא  בסידורו,  שטרות  שתי  הרבי  הניח  צאתו  טרם 
בירך  השירה.  עידוד  כדי  תוך  מהירים  בצעדים  הזאל 

נוסעים למטה וגם למעלה בנוסח הרגיל.

יום שלישי, י"ט כסלו - חג החגים

'אימתי  ניגנו  לזאל  הרבי  בהיכנס  שחרית,  תפילת  לפני 
מתוך  ה'קדישים',  את  אמר  התפילה  בסיום  מר',  קאתי 
הסידור. קדיש קמא לאחר תהלים אמר מתוך דף של קדיש 
המשניות  את  ופתח  התהלים  את  סגר  בתהלים,  הנמצא 

שהיו בסידור, וכשסיים אמר קדיש.
הכריזו על התוועדות חסידים שתתקיים הלילה ב-770.

מטבע,  לו  ונתן  נוסע  בירך  למקווה,  הרבי  יצא  ב-1:20 
וכן לאדם נוסף שעמד שם. לאהל יצא הרבי ב-3:10, נתן 
ונכנס לרכב כשתכף לוקח את  )לצדקה( למשב״ק  מטבע 

ספר הרמב״ם לידו. כרגיל סימן לשלום מתוך המכונית.
לתפילות  כשיצא  ב-770.  חזרה  הרבי  היה  כבר  ב-6:15 
מנחה ומעריב סימן בידו לשלום, ולמטה עודד את שירת 

"ואני אבטח בך".

לקראת סיום מנחה הכין הרבי את דפי הקדיש והמשניות. 
ב'עושה שלום' שבקדיש קמא פנה תחילה לשמאלו )שלא 
לצדקה  שטרות  שתי  הרבי  חילק  התפילה  אחרי  כרגיל(. 
לכאו״א. על חלוקה זו הודיע לפני התפילה, בעת החלוקה 
היה בפנים מאירות, וחייך לכמה מהעוברים, ביניהם, ילדי 
נתן  גוראריה  רש״ז  להרה״ח  וויס.  וד״ר  שארף  משפחת 

שטרות נוספים.
בסיום הניח שתי שטרות בסידורו, ואחר שחילק לעוד כמה 
כשמעודד  ויצא  קיבלו,  כולם  באם  שאל  נוספים,   2 הניח 
בפנים  הוסיף  שם  ולמעלה,  למטה  נוסעים  בירך  השירה, 

מאירות 'זאל זיין בשו״ט'.
כסלו  לי״ט  שבאו  לאורחים  היחידות  כי  נודע  הלילה 

תתקיים מחר.

יום רביעי, כ' כסלו

כשיצא הרבי מתפילת שחרית בירך נוסעים בברכת הדרך.
לפני תפילת מנחה נתן הרבי את הסידור לחתן וגם מטבעות 

לצדקה למעלה ולמטה.
תפילת מעריב התקיימה בזמנה הרגיל - 6:45 בזאל למעלה 
התפילה  אחרי  הלילה.  למטה  שתתקיים  היחידות  מפני 
בירך נוסעים. ליחידות יצא הרבי מחדרו הק' ב-8:15 לפני 
שנכנס למעלית סימן פעמיים לשלום. בהגיעו למקומו הביט 
הייתה  הראשונה  השיחה  בשיחה.  והחל  הקהל  על  לרגע 
לאורחים )גם לקבוצה של התלמידים השלוחים(, והיו בה 
ביטויים מיוחדים. ארכה כחצי שעה לערך, ובסיומה הזיז 
הרבי מעט את המיקרופון ופנה לחלוקת השטרות וקבלת 
הפ״נים מכאו״א. לרוב אמר 'ברכה והצלחה'. לילדים שהיו 
ר'  בידי הוריהם הרים את הדולר אל מול עיניהם. לצייר 

ברוך נחשון הניד הרבי בראשו.
השיחה השנייה הייתה לבני ובנות מצוה. אחריה כשעבר 
הרה״ח רש״ז גוראריה, קרא לו ונתן לו שטר נוסף. גם להם 
בירך 'ברכה והצלחה'. להגאון הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי 
חב״ד  רבני  ועד  ומזכיר  דנחה״ח  דאתרא  מרא  שליט״א 
באה״ק נתן דולר נוסף - עבור רבני אנ״ש. בסיום חלוקה 
זו עברו בני משפחת המזכיר רש"מ סימפסאן, והרבי נתן 

לכ״א שני שטרות.
אח״כ נכנסו החתנים וכלות, הרבי הקריב את המיקרופון 
נתן הרבי שני שטרות לכ״א  ופתח בשיחה. אחרי השיחה 

בברכו "זאל זיין בשטומו״צ".
בסיום ביקש הרבי את חבילת הפ״נים, אחר קם ממקומו 
)ואמר  הקודש  ארון  לעבר  הביט  הפ״נים,  בסל  באחזו 
שבקיר  השעון  לעבר  הביט  בדרכו  מהזאל.  ויצא  משהו(, 
את  הרבי  עודד  למעלה   .9:30 הייתה  השעה  הדרומי, 

השירה.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת וישלח

ט"ז בכסלו
הפטרה: "חזון עובדיה... והיתה לה' המלוכה" )עובדיה 

פרק א(1.

יום שני
י"ח בכסלו

הלימוד  בסדר  התניא  ספר  לימוד  סיום   — היום 
ד'חת"ת', כתקנת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע2. ]וכן נהגו 

לסיים את לימוד לוח 'היום יום'. וראה להלן[.
י"ט כסלו3, את  יום  יש לסיים עד צאת הכוכבים של 
הש"ס  בחלוקת  ואחד  אחד  כל  עליו  שקיבל  המסכת 

אשתקד.

1 ספר־המנהגים עמ' 32. לוח כולל־חב"ד.
2 וראה להלן הערה 47.

3 שיחת ש"פ שמות תשי"ג, 'תורת מנחם — התוועדויות' ח"ז עמ' 291. 
של  תורה  "שמחת  הוא  כסלו  שי"ט   ,50 עמ'  תש"ד  סה"ש  גם  וראה 
התורה".  את  ומתחילים  "מסיימים  תורה  ובשמחת  התורה",  פנימיות 
לשאלה אודות אדם שלא יכול היה לסיים את המסכת דחלוקת הש"ס 
עניין  איזה  יש  והאם  אחר־כך,  להשלימה  צריך  האם  בכסלו,  י"ט  עד 
תרס"ג־תשי"ב,  בשנים  הש"ס  חלוקת  ]תאריך  בטבת  כ"ד  עד  לסיים 
ב'כפר  )נדפס  כמובן"  ישובח,  "וכל ההקדם  ענה הרבי:  לקמן[,  כמובא 
בסיום  אמרו  בליובאוויטש  עצמו:  ל'סיום'   .)21 עמ'   927 גיליון  חב"ד', 
בקדיש  וסיימו  לא,  ותו  פפא,  רב  בני  ושמות  עלך'  'הדרן  רק  מסכת 
דרבנן רגיל )רשימת דברים להרב חיטריק ח"ד עמ' ריט(. ובדורנו: הרב 
פנחס  הרב  אביו  על  אבלו  בשנת  'חיוב'  כשהיה  ז"ל,  אלטהויז  בנימין 
שראה  והוסיף  מסכת,  בסיום  לומר  קדיש  איזה  הרבי  את  שאל  ע"ה, 
בהתוועדות של הרבי )כ"ד טבת תשי"ב, הפעם היחידה שנערך 'סיום' 
'הדרן'( שהרב מאיר אשכנזי  ולא רק שהרבי אמר  ממש בהתוועדות, 
ע"ה אמר קדיש "של הגמרא" )="בעלמא דהוא עתיד..."(. וענה הרבי: 
)תודה  זאת מעולם"  זה חידוש, מלבד הפעם הזאת לא ראיתי  "אצלי 
להרב מיכאל שי' זליגזאן(. וכן ל' הש"ך יו"ד סי' רמו ס"ק כז, וכ"מ באג"ק 
ליישב.  ויש   ,4 עמ'   50 גיליון  חיינו'  'בית  וע"ע  עיי"ש.  שעה,  עמ'  חי"ד 
1700, שמשמע  לגבי ההמשך, להעיר מהתוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 
שאומרים את הבקשה "כשם שסיימתי...". האומרים את נוסח הקדיש 
שבגמ' )שאין בו "ויצמח פורקניה"(, וכן את "הערב נא" דשם, צריכים 

לתקן בהם כנוסחנו.

בתפילת מנחה אין אומרים תחנון1.
תכנון ההתוועדויות ברוב עם:

]י"ט  זה  יום  * יש להכין "תכנית מפורטת איך לנצל 
בכסלו[ להפצת המעיינות, ובאופן שיהיה רישומו ניכר 
שנקרא  כיוון  זה,  והחודשים שלאחרי  השבועות  במשך 

ראש־השנה לחסידות ודרכי החסידות"4.
כסלו  די"ט  ההתוועדות  עיקר  אשר  המנהג,  "פשט   *
הוא באור ליום כ' כסלו, כי הגאולה מהמאסר היתה בעת 
מנגד  בדירת  היה  זה  אחר  שעות  שלוש  מנחה,  תפילת 

בייסורים נפשיים וכו'5.
גם  מתוועדים  מקומות  וכמה  בכמה  הרי  זה,  "בכל 

באור לי"ט כסלו, וברכת חסידים עליהם תבוא.
"בכלל, שני אופנים בהתוועדות:

"א( לסדרה במקומות רבים בעיר, בכדי שישתתפו גם 
אנשים כאלו אשר למקום אחר לא היו באים. ב( לאסוף 
כל המתוועדים במקום אחד, אשר אז הנה — ברוב עם 
והגדולים  הזקנים  עם  תהיה  ההתוועדות  מלך,  הדרת 

שבחבורה וכו'.
" — ריבוי הכמות, או עילוי האיכות, וידועה השקלא־

וטריא מי מהם עדיף...
לי"ט  אור  הראשון,  בלילה  אשר  בזה,  "והצעתי 
אודות  שם  )ויודיעו  שונים6  במקומות  יתוועדו  כסלו, 
ההתוועדות דלמחר(. ולמחרתו, אור לכ' כסלו, יתאספו 

במקום אחד להתוועדות..."7.
* כדאי ונכון שכל אחד ואחד יערוך התוועדות )ומה 
טוב — ג' התוועדויות, "בתלת זימני הווי חזקה" — אחת 
בעצמו  שמשתתף  או  שלוחיו,  על־ידי  ושתים  בעצמו 

4  אג"ק חט"ז עמ' קלב.
ונמשכה  המנחה(,  תפלת  )בעת  היום  חצות  לאחר  הייתה  הגאולה   5
לדירת  שהגיע  עד  וכו'  השעות  ג'  )לאחרי  בכסלו  דכ'  הלילה  בתוך 
די"ט  נשיאינו לסדר ההתוועדות  רבותינו  נהגו  זה  ומטעם  החסידים(; 
בכסלו — באור לכ' בכסלו. ומכיוון שנהגו כן ברבים ובפירסום — הרי 
וראה  וש"נ(.   ,155 עמ'  ח"א  תשמ"ח  )ספר־השיחות  לרבים  הוראה  זו 

התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 7.
 ,178 6 בכל מקום ומקום האפשרי — ספר־השיחות תנש"א ח"א עמ' 

תשנ"ב ח"א עמ' 166.
7 אג"ק ח"ה עמ' מח. ספר המנהגים עמ' 93.

לוח השבוע
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בשלושתן כיוון שנערכות בזמנים שונים — בליל י"ט 
בכסלו, ביום י"ט בכסלו, ובפרט קרוב לסיומו ובאופן 
שיומשך גם בליל כ' בכסלו8( — עם עצמו )בכל עשר 
כוחות נפשו(, עם בני ביתו, עם חבריו וידידיו וכיו"ב 
גם  הוא  ואחד  אחד  שכל  יותר  עוד  להדגיש  כדי   —
משפיע, וכמו שכתוב )בשייכות להגאולה( "והשיב לב 

אבות על בנים ולב בנים על אבותם"9.
* הצעות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאחד מראשוני 
בכסלו  י"ט  התוועדות  לעריכת  בקשר  שלוחיו, 
ההתוועדות  תאריך  את  מראש  לפרסם  בישיבה10: 
ואת סיבתה בקצרה בעיתונות הנקראת על־ידי יהודי 
המקום; להכין מבין התלמידים כאלו שיחזרו מאמר 
קבוצת  לסדר  וכן  דא"ח;  של  ענין  על־כל־פנים  או 
רוממות  תהיה  שבזה  מסודר,  בסדר  מהם  מנגנים 
רוח לתלמידים, ובטח יעורר הדבר ביניהם גם 'קנאת 
אנשי  על  המתאים  הרושם  את  יעשה  וכן  סופרים', 

העיר והסביבה11.
* אף במוסדות לבנות הציע12, שינאמו על פרשת החג 
מסייעים  הרוב  שעל־פי  אף  מהתלמידות,  אחדות  גם 
להן בעריכת הנאומים, כי חשובה ההשתתפות מצידן, 

וגם עצם הדבר שהן נואמות — ערך רב לו.
גם  שייכות  בכסלו  י"ט  והתוועדויות  מסיבות   *

לשבתות שלפניו ושלאחריו13.

יום שלישי
חג הגאולה — י"ט בכסלו14

אין אומרים תחנון1. 
ביום זה לפנות ערב, יצא כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"מ 
הראשון  ממאסרו  האסורים  מבית  לחירות  זיע"א 

בפטרבורג בשנת תקנ"ט15.

8 ש"פ וישלח תנש"א.
9 סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 166.

10 בעיר מרקש במרוקו, אג"ק ח"ח עמ' קמו.
11 בקשר לביקורת על הזמנת אישי ציבור שלעת־עתה אינם שומרי 
שנדפסה  הרבי  תגובת  ראה   — כיו"ב  לאירועים  וכו'  ומצוות  תורה 

ב'התקשרות' סוף גיליון יז.
12 אג"ק ח"י עמ' קצח.

13 אג"ק ח"ד עמ' סו.
14 בי"ט בכסלו, לבש כ"ק אדמו"ר בגדי שבת )יומן תשכ"ה אות קנו, 

'כפר חב"ד' גיליון 692 עמ' 32(.
ג, תשמ"ו.  15 פרשת היום ב'ספר התולדות — אדמו"ר הזקן', כרך 
שם  'אוהלי  מכון   ,4 גיליון  חב"ד',  'כרם  בקובץ  מקוריים  מסמכים 
— ליובאוויטש' תשנ"ב, ולאחרונה נאסף חומר רב בספר "המאסר 

הראשון", להרב יהושע מונדשיין ז"ל, ירושלים תשע"ב.

מאחלים בלשון יחיד: "גוט יום־טוב — לשנה טובה 
בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתב ותחתם"16. 

י"ט בכסלו נקרא על־ידי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ "חג 
החגים"17. 

י"ט בכסלו הוא 'מתן תורה' דפנימיות התורה18. 
כיוון שי"ט בכסלו הוא 'ראש השנה לחסידות', ניתן 

עדיין להשלים בו כל מה שחסר עד אז19.

יום־ההילולא
אדמו"ר  של  ההסתלקות־הילולא  יום  הוא  זה  יום   
רבי דובער, הרב המגיד ממזריטש נבג"מ זיע"א )בשנת 

תקל"ג, ומנוחתו־כבוד בעיר אניפולי(20. 

התוועדות21
"הזקנים, הצעירים גם הנערים, ִעבדו את ה' וַקבלו 
כל  הזה  ביום  כי  דעו  יתברך.  מלכותו  עול  עליכם 
עליכם  קבלו  בעזרכם.  יהיו   — מהבעש"ט   — אבותינו 
ללמוד דא"ח באמת, וחיו. היזהרו מאוד ביום הזה כי 

ח"ב  תשמ"ט  התוועדויות   —  )56 עמ'  המנהגים  )ס'  בר"ה  כמו   16
 19 עמ'  תש"ב  בסה"ש  דהיום.  'היום־יום'  לוח   — הברכה   .4 עמ' 
נמסר, שמנהג חסידי אדה"ז היה לומר 'גוט יו"ט' לפני ואחרי מעריב, 

ובמשך כל המעל"ע די"ט בכסלו כשחסידים נפגשים.
יום'. נתבאר בלקו"ש ח"ה  'היום  17 אג"ק שלו ח"ז עמ' ל. הקדמת 

עמ' 436, חכ"ה עמ' 385.
למעלה  שגילויו  ועיי"ש   ,483 עמ'  ח"ב  תשנ"ב  ספר־השיחות   18

מגילוי פנימיות התורה לע"ל.
19 לקוטי־שיחות ח"ב עמ' 468.

הוצאת  המגיד ממעזריטש',  הרב  דובער —  'רבי  בס'  תולדותיו   20
קה"ת, תשל"ה.

21 בליובאוויטש היו עורכים סעודה )ראה אג"ק אדמו"ר מהורש"ב 
ח"ד עמ' עג. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' סט(, וכן בבתי־כנסת 
ובה  תמג(  עמ'  ח"ה  מהוריי"צ  אדמו"ר  )אג"ק  מקום  בכל  חב"ד 
 — במאסר  בהיותו  אדה"ז  למאכל  זכר   — קאשע'  'שווארצע  אכלו 
תרח"ץ  סה"ש  )ראה  מיוחדת  זכות  ראו  ה'קאשע'  והכנת  ובבישול 
'ברוב עם — הדרת  י"ט כסלו  250(. בדורנו נערכת התוועדות  ס"ע 
מלך' ללא סעודה, וכההוראה לוועד כפר־חב"ד )אג"ק חט"ז עמ' קז(: 
מזונות,  מיני  יהיה  שבעיקר  ראוי  בכלל  להסעודה,  בהנוגע  "במ"ש 
אלא שכיותר ממניין יטלו ידיהם לסעודה כדי שיוכלו לברך ברכת 
המזון בעשרה, משא"כ האורחים שלא תמיד נשארים... לברהמ"ז... 
נוסף על הקושי בנט"י כדבעי", ולמעשה אף הרבי לא היה נוטל ידיו: 
י"ט כסלו הכינו גבאי ביהכ"נ  ביום  ואילך, בכל שנה  "משנת תש"א 
סעודה לכבוד יו"ט ואח"כ עלו )מי שזכה להיכנס( להתוועדות כ"ק 
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע — למזונות ומשקה — אבל כ"ק אדמו"ר נשיא 
דורנו לא נטל ידיו לסעודה אחרי הנ"ל, להוציא פעם אחת בי"ט כסלו 
תשי"ב" )הרה"ח רי"ל שי' גרונר(. מאידך, בכמה מקומות של ציבור 
ואין  גדולות מסודרות  אחב"י הספרדים שהורגלו בסעודות־מצווה 

חשש כהנ"ל, יש שהחזירו עטרה ליושנה.
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קדוש הוא. לחיים ולברכה!"22.
הניגון  את  הגאולה  בחג  )=לזמר(  לנגן  נוהגים 
הידוע על הפסוקים "פדה בשלום נפשי"23. בתקופות 
שונות24 הורה הרבי לנגן ניגון זה בהתוועדות, ופעם 
אחת הורה לנגנו כבר בשבת מברכים חודש כסלו25. 
אף לסיום ההתוועדויות בתקופת י"ט כסלו, לפעמים 
בשבת־קודש  ]וגם  מההתוועדות  בצאתו  הרבי,  היה 
הסמוכה וכדומה[, מתחיל לשיר "פדה בשלום" או את 

סיום הניגון "ואני אבטח בך"26.

החלטות טובות
ברבים,  ודא"ח  הנגלית  לתורה  עיתים  "בקביעות   
וחיזוק דרכי החסידות באהבת רעים"27, וכן "בעבודת 
באור  המצוות  ו"בקיום  ישראל"28,  ואהבת  התפילה 
בג'  והולך"29  דמוסיף  באופן   — זה  וכל  והתלהבות, 
ג'  הקווים דתורה עבודה וגמ"ח30, בלימוד הרמב"ם, 
רבותינו  למוסדות  בממונו  גם  לסייע  ליום31,  פרקים 
שליט"א  אחב"י  לכל  ב"קריאה  ולצאת  נשיאינו32, 
אשר ליבם ער ל'קול ילד בוכה' — לפעולות נמרצות 
החסידות33  מעיינות  והפצת  בכלל  התורה  בהפצת 
התלהבות  ומתוך  יחד,  גם  והמעשה  הלימוד  בפרט, 

חיות ואור"34.

חלוקת הש"ס

כסלו  י"ט  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ממכתב  ח"ב,  היום־יום   22
תרפ"א. וראה אג"ק הריי"צ ח"א עמ' קכב.

23 עד סוף המזמור — ספר־הניגונים, ח"א ניגון נ"ה.
מקץ  ש"פ  ס"א,  תשכ"ד  סכ"ג,  תשכ"ב  בכסלו  י"ט  שיחת  כגון:   24

תשכ"ד ס"א.
25 ראה שיחת ש"פ תולדות תשי"ד ס"א, ועוד.

ברוקלין  זליגזאן,  שי'  אהרן  מיכאל  ר'  )להרה"ח  החגים'  'חג  ס'   26
תשנ"ט( עמ' 66.

27 'היום־יום' דהיום.
28 אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"י עמ' שכב, ח"ט עמ' שנד.

29 אג"ק חכ"ב עמ' עו.
ומובן  ועוד.   ,191 עמ'  ח"א  תנש"א   ,182 עמ'  ח"א  תש"נ  סה"ש   30
לחזור   — תורה  הקווין:  ג'  שיהיו  צריך  גופא  שבהתוועדות  ופשוט 
מתורת רבותינו נשיאינו. עבודה, תפילה — באמירת 'לחיים' כאשר 
את  איש  ולעודד  לצדקה,  לתת   — גמ"ח  רעהו.  את  איש  מברכים 
רעהו )סה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 166. התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 8(.

31 סה"ש תנש"א עמ' 191.
32 אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' תקנג. ח"ב עמ' תעד.

החסידות,  שלימוד  היינו  שבנפשו,  מה'חוצה'  החל   — חוצה   33
בחינת ה'יחידה' שבתורה שקשורה עם ה'יחידה' שבנפש, חודר בכל 

מציאותו וכוחות נפשו )שיחת ש"פ וישלח תש"נ(.
34 אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו חכ"ב עמ' שע.

עצם עניין חלוקת הש"ס הוא מנהג קדום בישראל, 
ובלשון כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע35: "המנהג הקדום 
בתפוצות ישראל לגמור כל הש"ס בכל שנה ושנה בכל 
ובית־ בית־כנסת  בכל   — שאפשר  ובמקום  ועיר,  עיר 

מדרש על־ידי חלוקת המסכתות". וידועה השתדלות 
כ"ק אדמו"ר הזקן בזה, וזה לשונו36: לגמור כל הש"ס37 
בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר לחלק המסכתות על־פי 
הגורל או ברצון, ועיר שיש בה מנינים הרבה — יגמרו 
בכל מניין ומניין, ואם איזה מניין קטן מהכיל — יצרפו 
אליהם אנשים מאיזה מניין גדול, בבל ישונה, חוק ולא 

יעבור".
אחת.  מסכת  לקיחת  על־ידי  בזה  ישתתף  אחד  כל 
ומה טוב, באם הדבר ביכולתו, לקחת שתי מסכתות או 
יותר38. כדאי וראוי שההתחייבות על לימוד המסכת 
תבוא בכתב, וליתן הכתב בידי אחר, שהרי רואים שזה 
בדבר,  קשיים  יהיו  אם  גם  וזירוז  כוח  תוספת  פועל 
ביודעו שיכולים לשאול ולברר אצלו האם אמנם קיים 

את הבטחתו39.
כל  צריך  הפחות  "ולכל  כותב:  המהר"ש  אדמו"ר 

אחד ללמוד מסכת גמרא בשנה"40.
חג  ביום  הש"ס  חלוקת  לסדר  מאז  נהגו  זה  על־פי 
אפס  מפני  ואילך,  תרס"ג  משנת  כסלו.  י"ט  הגאולה 
הפנאי בי"ט כסלו, הנהיגו בליובאוויטש חלוקת הש"ס 
ומשנת  הזקן,  רבינו  של  ההילולא  יום   — טבת  בכ"ד 
]על־ידי  הש"ס  דחלוקת  המנהג  נקבע  שוב  תשי"ג 

הרבי[ — לי"ט כסלו41.
כשהיה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בזמן חלוקת הש"ס 

בחו"ל, היה מודיע במברק איזו מסכת הוא לוקח42.
בחלוקת הש"ס יש כמה עניינים43:

לחלקו.  לקח  אשר  המסכתא  של  תורה  תלמוד  א( 
ב( לימוד המסכתא בתור חלק מלימוד כל הש"ס. ג( 
כאילו לומד )בשותפות( את כל הש"ס כולו. ד( נחשב 

35 אג"ק שלו ח"י עמ' סא־סב.
36 אגה"ק ד"ה 'הוכח תוכיח', שבסו"ס התניא.

37 נוהגין לחלק "כל הש"ס כולו" גם המסכתות שאין בהן גמרא )כמו 
זרעים וטהרות(, וגם תמיד ומידות )אף שאינן אלא סיפור דברים( — 

סה"ש תשנ"ב ח"ב עמ' 487 הערה 114.
38 שם עמ' 491.
39 שם עמ' 490.

40 היום־יום י"ח אדר־ב; ובענייננו, סה"ש תשנ"ב ח"ב עמ' 499.
41 סה"ש שם עמ' 492. ובמקור: 'תורת־מנחם — התוועדויות' תשי"ג 

ח"א )ז( עמ' 216.
42 ס' ליובאוויטש וחייליה עמ' 45.

43 מכתב בסה"ש שם עמ' 497.



אחד  לכל  ומזכה  מקנה  ה(  ויותר.  בעשרה  כלימוד 
ואחד מהמשתתפים חלק בלימודו.

רשימת  בית־הכנסת  בכותלי  ידביקו  "בטח 
ולזיכרון  לחיזוק  ויהיה  הש"ס,  בחלוקת  המשתתפים 

טוב בהיכל ה', והוא מנהג ליובאוויטש"44.
ואותם הנמצאים במקום אשר, מאיזו סיבה שתהיה, 
מצטרפים   — הש"ס  כל  לחלק  מהכיל"  "קטן  הוא 
ע"י  הרבי  בבית מדרשו של  הנעשית  לחלוקת הש"ס 

"מחנה ישראל"45.

שיעורי תורה
 "לשאלתו מה ילמוד בהמעת־לעת דיום הבהיר... 
י"ט כסלו... מובן שהלימוד צריך להיות בתורתו של 
חסידות  תורת  אומרת,  זאת  והגאולה,  השמחה  בעל 
חב"ד, אם בספריו )כמו ספר התניא, תורה אור ולקוטי 
)ביחד עם הביאורים שנתוספו( במאמרים  תורה( או 

ושיחות של רבותינו נשיאינו"46.
ברכת  קודם  תשי"ב,  כסלו  י"ט  התוועדות  בסיום 
המזון, ציווה הרבי להכריז "שמי שלא סיים עדיין את 
התניא ... יסיימנו". ולבסוף הוסיף, שלאו־דווקא כעת, 

אך שלא יפסיקו בין 'חתן תורה' ל'חתן בראשית"47.
שיעורי  שוב  ללמוד  מתחילים  בכסלו  י"ט  ביום 
לימי  שנחלקו  כפי  הספר,  מתחילת  התניא,  לימוד 

44 ממכתב בסה"ש תשנ"ב עמ' 496. 'בית חיינו', גיליון 117 עמ' 29.
45 ספר־המנהגים שם.
46 אג"ק ח"כ עמ' סא.

אחר  שמייד  הפירוש,  וכנראה   .200 עמ'  ד,  כרך  מנחם  תורת   47
שיסיימו, גם יתחילו מחדש ]ולכאורה גם בזמן המקורי של הסיום, 
בשמח"ת  כמו   — זמנו  הגיע  שטרם  אף  להתחיל,  שייך  כסלו,  ח"י 

שמתחילים לקרוא 'בראשית'[.

השנה על־ידי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.
תחילת הלימוד היום צריך להיות בעניינים שהזמן־

גרמא, ולכל לראש ב'לשון הרב' שבתחילת לוח 'היום 
בו  למצוא  ואפשר  בכסלו.  י"ט  יום  )במעלת  יום' 
שייכות לכל יום, גם כשאין הקביעות מתאימה, ובפרט 

כאשר יהיו 'מונחים בזה'(48.
שחרית: בעבר, כשעדיין לא התפשט המנהג לטבול 
במקווה בכל יום, היה י"ט כסלו מהימים שבהם הקפידו 
לטבול: "חסידים נוהגים לטבול לפני תפילת שחרית 
די"ט כסלו, כמנהג המקובל מחסידים הראשונים בשם 
מורנו הבעש"ט, שבערב שבת ובערב יום־טוב, כמו גם 

בשבת ויום־טוב שחרית טובלים במקווה"49.

יום רביעי
חג הגאולה — כ' בכסלו

— ראה דברי הרבי לעיל  )ועיקר( ההתוועדות  יום 
בראש לוח זה.

אין אומרים תחנון.
בימים אלה מתחילה ההכנה לעבודה דימי חנוכה, 
והן  לעצמו  בנוגע  הן  חנוכה,  הלכות  מלימוד  החל 

בנוגע להזולת50.

48 שיחת ליל י"ט בכסלו תשמ"ט ס"ב )'תורת־מנחם — התוועדויות' 
ח"ב עמ' 4(, ועיי"ש במעלת לוח זה בכלל. ואכן רבים מאנ"ש נוהגים 
ללמדו כסדרו מידי יום ביומו )וידוע שהרבי הקפיד שיידעו אותו(, 

בציבור או ביחידות, ולסיימו ולהתחילו מחדש היום.
49 סה"ש תש"ב עמ' 19. הובא בספר־המנהגים.

50 התוועדויות תשנ"ב ח"א עמ' 393 )מוגה( הערה 58.
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

ãåéçà åNò-ìà åéðôì íéëàìî á÷òé çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®
:íBãà äãN øéòN äöøàíéëàìî á÷òé çìLiå ©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ

:íBãà äãN øéòN äöøà åéçà åNò-ìà åéðôì§¨½̈¤¥−̈¨¦®©¬§¨¥¦−§¥¬¡«
אחּוהי  עׂשו לות קדמֹוהי אזּגּדין יעקב ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָֹּוׁשלח

אדֹום: לחקל דׂשעיר äøîàìלארעא íúà åöéå ְְְֱֲִֵַַַָ©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ
á÷òé Ecáò øîà äk åNòì éðãàì ïeøîàú äḱŸ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ©§§´©«£½Ÿ

:äzò-ãò øçàå ézøb ïáì-íòøîàì íúà åöéå ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ
Ecáò øîà äk åNòì éðãàì ïeøîàú äká÷òé ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ©§§´©«£½Ÿ

:äzò-ãò øçàå ézøb ïáì-íò יתהֹון ּופּקיד ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨ְִַָ

אמר  ּכדנן לעׂשו לרּבֹוני ּתימרּון ּכדין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָלמימר

ּכען: עד ואֹוחרית ּדרית לבן עם יעקב ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹעבּד

åäçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®
éðéòa ïç-àöîì éðãàì ãébäì äçìLàå:E-éäéå ¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«©«§¦

ãébäì äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ§©¦´
éðéòa ïç-àöîì éðãàì:E וחמרין ּתֹורין לי והוה ©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«ֲֲִִִַַָָ

לרּבֹוני  לחּואה ּוׁשלחית ואמהן ועבּדין ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָען

:ּבעיני רחמין æíéëàìnäלאׁשּכחא eáLiå ְְְֲִֵַַָָָ©¨ª̧Æ©©§¨¦½
éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìàíâå åNò-ìà E ¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ¤¥½̈§©Æ

:Bnò Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì CìäeáLiå Ÿ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−¦«©¨ª̧Æ
éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä-ìà E ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ¤

:Bnò Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−¦«
אחּו לות אתינא למימר יעקב לות אזּגּדּיא ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָֹותבּו

גברא  מאה וארּבע לקּדמּות אתי ואף עׂשו ְְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָלות

ç-úàעּמּה: õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå ִֵ©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤
ø÷aä-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLà íòä̈¨´£¤¦À§¤©¯Ÿ§¤©¨¨²

ì íélîbäå:úBðçî éðLøöiå ãàî á÷òé àøéiå §©§©¦−¦§¥¬©«£«©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́
-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLà íòä-úà õçiå Bì®©©¹©¤¨¨´£¤¦À§¤©¯Ÿ§¤

ì íélîbäå ø÷aä:úBðçî éðL לחדא יעקב ּודחיל ©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«ְֲֲִַַָֹ

וית  ענא וית עּמּה די עּמא ית ּופּליג לּה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָועקת

מּׁשירין: לתרין וגמלּיא èàBáé-íàּתֹורי øîàiå ְְְְִִֵֵַַַָָ©¾Ÿ¤¦¨¬
äðçnä äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò¥¨²¤©©«£¤¬¨©©−§¦¨®§¨¨²©©«£¤¬

:äèéìôì øàLpä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå ©¦§−̈¦§¥¨«©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤
øàLpä äðçnä äéäå eäkäå úçàä äðçnä©©«£¤¬¨©©−§¦¨®§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈

:äèéìôì חדא למׁשריתא עׂשו ייתי אם ואמר ¦§¥¨«ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ

ויהי È‰˙e)וימחּנּה dÁÓÈÂ È") מׁשריתא ְְִִִֵֵ¿ƒ¿≈«¿ƒְִַָ

לׁשיזבא: ééáàדתׁשּתאר éäìà á÷òé øîàiå ְְְִֵַָָָ©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´
éìà øîàä ýåýé ÷çöé éáà éäìàå íäøáà©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À

:Cnò äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeLøîàiå ¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨¦¨«©Ÿ»¤»
ýåýé ÷çöé éáà éäìàå íäøáà éáà éäìà á÷òé©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º
äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä̈«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨

:Cnòואלהּה אברהם ּדאּבא אלהּה יעקב ואמר ¦¨«ְְֱֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּוליּלדּות לארע ּתּוב לי אמר ּדי יי יצחק ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָּדאּבא

:עּמ àé-ìkîeואֹוטיב íéãñçä ìkî ézðè÷ ְִֵָ¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨
éì÷îá ék Ecáò-úà úéNò øLà úîàä́̈¡¤½£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À

ì éúééä äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáòéðL ¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬
:úBðçîøLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷ ©«£«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬

ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà úéNò̈¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´
ì éúééä äzòå äfä:úBðçî éðL מּכל זכּותי זעירן ©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬©«£«ְִִַָָֹ

יחידי  ארי עבּד עם עבדּת ּדי טבון ּומּכל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָחסּדין

לתרין הויתי ּוכען הדין ירּדנא ית (È"עברית ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

(ÔÈz¯˙Ï:מׁשריןáéãiî éçà ãiî àð éðìévä ¿«¿≈ְִַָ©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´
íà éðkäå àBáé-ït Búà éëðà àøé-ék åNò¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦ÆŸ½¤¨´§¦©½¦¥−

:íéða-ìòàøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä ©¨¦«©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥®̈¦«¨¥³
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït Búà éëðà ׁשזבני ¨«Ÿ¦ÆŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«ְִֵַ

מּנּה אנא דחל ארי דעׂשו מידא דאחי מידא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָכען

ּבנּיא: על אּמא וימחּנני ייתי âéäzàåּדילמא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ§©¨´
Eòøæ-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ

:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçkzøîà äzàå §´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ§©¨´¨©½§¨
íiä ìBçk Eòøæ-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ§´©½̈

:áøî øôqé-àì øLà אֹוטיב אֹוטבא אמרּת ואּת £¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿְְְֲֵַַָָָ

לא  ּדי דיּמא ּכחּלא סּגיאין ּבני ית ואׁשוי ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָעּמ

מּסּגי: ְִִִִַיּתמנּון

ãé éðùBãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²
:åéçà åNòì äçðîçwiå àeää äìéla íL ïìiå ¦§−̈§¥¨¬¨¦«©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º

:åéçà åNòì äçðî Bãéá àaä-ïî ּתּמן ּובת ¦©¨¯§¨²¦§−̈§¥¨¬¨¦«ַָָ

ּתקרבּתא  בידּה ּדאיתי מן ּונסיב ההּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֻּבליליא
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אחּוה  åèíéøNòי:לעׂשו íéLéúe íéúàî íéfò ְֲִֵָ¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®
úàî íéìçø:íéøNò íéìéàå íéíéúàî íéfò §¥¦¬¨©−¦§¥¦¬¤§¦«¦¦´¨©½¦

:íéøNò íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬¤§¦«
ודכרין  מאתן רחלין עסרין ּותיׁשּיא מאתן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָעּזי

æèìLעסרין: íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéL ְִֶ§©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®
íéøNò úðúà äøNò íéøôe íéòaøà úBøẗ³©§¨¦Æ¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½

òå:äøNò íøéìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéL ©§Ç¨¦−£¨¨«§©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®
íøéòå íéøNò úðúà äøNò íéøôe íéòaøà úBøẗ³©§¨¦Æ¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−

:äøNò ּתֹורתא ּתלתין ּובניהֹון מנקתא ּגמלי £¨¨«ְְְְְִֵֵֶַָָָָ

עסרא: ועירי עסרין אתנן עסרא ותֹורי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָארּבעין

æé-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤
ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò åéãáò£¨¨Æ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬

:øãòøîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå ¥«¤©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤
ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò åéãáò-ìà¤£¨¨Æ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬

:øãò ּבלחֹודֹוהי עדרא עדרא עבּדֹוהי ּביד ויהב ¥«¤ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּבין  ּתׁשּוּון ּורוחא קדמי עּברּו לעבּדֹוהי ְְְְֲֳִִֵַַַַַָָָָואמר

עדרא: ּובין çéékעדרא øîàì ïBLàøä-úà åöéå ְְֵֶֶָָ©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´
äzà-éîì øîàì EìàLe éçà åNò ELâôé¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ

éðôì älà éîìe Cìú äðàåE:ïBLàøä-úà åöéå §¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«©§©¬¤¨«¦−
-éîì øîàì EìàLe éçà åNò ELâôé ék øîàì¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ¥½Ÿ§¦

éðôì älà éîìe Cìú äðàå äzà:E ית ּוּפקיד ©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«ִַָ

ּוׁשאלנ אחי עׂשו יערעּנ ארי למימר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָקדמאה

:ּדקדמ אּלין ּולמן אזל אּת ּולאן אּת למן ְְְְְְֳִִֵֵֵַַָָָָָָָלמימר

èéäçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì éðãàìzøîàå ©«Ÿ¦−§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«§¨«©§¨Æ

åNòì éðãàì äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−§¥¨®
:eðéøçà àeä-íâ äpäå ליעקב לעבּד ותימר §¦¥¬©−©«£¥«ְְְְֲֵַַַָֹ

אף  והא לעׂשו לרּבֹוני ּדמׁשּלחא היא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻּתקרבּתא

בתרנא: אתי ëíbהּוא éðMä-úà íb åöéå ְֵַָָָ©§©º©´¤©¥¦À©µ
éøçà íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä-úà¤©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½©«£¥¬
åNò-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä̈«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈

:Búà íëàöîa-úà íb éðMä-úà íb åöéå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©§©º©´¤©¥¦À©µ¤
íéøãòä éøçà íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−
íëàöîa åNò-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈§Ÿ©«£¤−

:Búà ית אף ּתליתאה ית אף ּתנינא ית אף ּופקיד Ÿ«ְְִִִַַַַָָָָָָָ

הדין  ּכפתּגמא למימר עדרּיא ּבתר ּדאזלין ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָּכל

יתּה: ּתׁשּכחּון ּכד עׂשו עם àëízøîàåּתמּללּון ְְְְִֵֵַַַָָ©«£©§¤¾
äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´
äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô̈À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤´¤§¨Ç̈½§©«£¥¥Æ¤§¤´

:éðô àOé éìeà åéðôEcáò äpä íb ízøîàå ¨½̈©−¦¨¬¨¨«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬
äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷òé©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ
:éðô àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬¨¨«
ארי  בתרנא אתי יעקב עבּד הא אף ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָָֹותימרּון

לקדמי  ּדאזלת ּבתקרבּתא לרּוגזּה אנחּנּה ְְְְְְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָֻאמר

אּפי: יסב מאים אּפֹוהי אחזי ּכן áëøáòzåּובתר ֱִִִֵֵֶַַַַָָָ©©«£¬Ÿ
àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−

:äðçna-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå ©©«£¤«©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨
:äðçna àeää והּוא אּפֹוהי על ּתקרבּתא ועברת ©−©©«£¤«ְְְֲִִַַַַָָֻ

ּבמׁשריתא: ההּוא ּבליליא âëäìélaבת | í÷iå ְְְְִֵַַָָָ©¨´¨©©´§¨
åéúçôL ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeäÀ©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´¦§Ÿ½̈
:÷aé øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ
ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla | í÷iå©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬

:÷aé וית נׁשֹוהי ּתרּתין ית ּודבר הּוא ּבליליא וקם ©«Ÿְְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ית  ועבר ּבנֹוהי עסר חד וית לחינתּה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָּתרּתין

יּובקא: ãëìçpä-úàמעבר íøáòiå íçwiå ְֲַַָ©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©
:Bì-øLà-úà øáòiåìçpä-úà íøáòiå íçwiå ©©«£¥−¤£¤«©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©
Bì-øLà-úà øáòiå: נחלא ית ועּברּנּון ּודברנּון ©©«£¥−¤£¤«ְְְִִַַָָָָ

ּדילּה: ית äë÷áàiåואעּבר Bcáì á÷òé øúeiå ְְִֵַַָ©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬
:øçMä úBìò ãò Bnò LéàBcáì á÷òé øúeiå ¦Æ¦½©−£¬©¨«©©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®

ò Léà ÷áàiåøçMä úBìò ãò Bn: יעקב ואׁשּתאר ©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬©¨«©ְְֲִַַָֹ

צפרא: ּדסלק עד עּמּה ּגברא ואׁשּתּדל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבלחֹודֹוהי

åëò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ
:Bnò B÷áàäa á÷òé Cøé-ókBì ìëé àì ék àøiå ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½

Bnò B÷áàäa á÷òé Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå: ©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«
ּפתי  וזע ירּכּה ּבפתי ּוקריב לּה יכיל לא ארי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָוחזא

עּמּה: ּבאׁשּתּדלּותּה דיעקב æëøîàiåירּכא ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹ©´Ÿ¤
ék EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½¦−
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:éðzëøa-íàøîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå ¦¥«©§¨«¦©´Ÿ¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ
éðzëøa-íà ék EçlLà àì: ארי ׁשּלחני ואמר ´Ÿ£©¥«£½¦−¦¥«©§¨«¦ְֲֲִֵַַַַ

ּברכּתני: אּלהין אׁשלחּנ לא ואמר צפרא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָסליק

çë:á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiåøîàiå ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ©¬Ÿ¤
á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà:ׁשמ מה לּה ואמר ¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿְֲֵַַָָ

יעקב: èëãBòואמר øîàé á÷òé àì øîàiå ֲֲַַַֹ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ
íéäìà-íò úéøN-ék ìàøNé-íà ék EîL¦§½¦−¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²

:ìëezå íéLðà-íòåãBò øîàé á÷òé àì øîàiå §¦£¨¦−©¨«©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ
-íòå íéäìà-íò úéøN-ék ìàøNé-íà ék EîL¦§½¦−¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦

:ìëezå íéLðàׁשמ עֹוד יתאמר יעקב לא ואמר £¨¦−©¨«ְְֲֲֲִַַַַָָֹ

גּוברּיא  ועם יי קדם רברבת ארי יׂשראל ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלהין

ìEîLויכלּתא: àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå ְִָָ©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½
åì ìàLz äf änì øîài:íL Búà Cøáéå éîL ©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨
ì ìàLz äf:íL Búà Cøáéå éîL יעקב ּוׁשאל ¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«ְֲֵַֹ

ׁשאל  אּת דנן למה ואמר ׁשמ כען חּוי ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָואמר

ּתּמן: יתּה ּוברי ְִִִֵַָָָלׁשמי

éùéìùàì-ék ìàéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéäìà éúéàø̈¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«
íéäìà éúéàø-ék ìàéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦¡Ÿ¦Æ

:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt ׁשמא יעקב ּוקרא ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«ְְֲַָָֹ

אּפין  דיי מלאכּיא חזיתי ארי ּפניאל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָדאתרא

נפׁשי: ואׁשּתזבת áìLîMäּבאּפין Bì-çøæiå ְְְְְִִִַַַָ©¦§©´©¤½¤
:Bëøé-ìò òìö àeäå ìàeðt-úà øáò øLàk©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬Ÿ¥−©©§¥«
àeäå ìàeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬

Bëøé-ìò òìö: ית עבר די ּכמא ׁשמׁשא לּה ּודנח Ÿ¥−©©§¥«ְְְֲִִֵַַָָָ

ירּכּה: על מטלע והּוא âì-àìּפנּואל ïk-ìò ְְְְֵֵַַַַ©¥¿Ÿ
ók-ìò øLà äLpä ãéb-úà ìàøNé-éðá eìëàé«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À£¤Æ©©´
á÷òé Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ

:äLpä ãéâa-úà ìàøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò §¦−©¨¤«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤
ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò øLà äLpä ãéb¦´©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³

:äLpä ãéâa á÷òé Cøé-óëa òâð ייכלּון לא ּכן על ¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«ְֵֵַָ

ּגיד  ית יׂשראל עד ּבני ירּכא ּפתי על ּדי דנׁשיא א ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ּבגידא  דיעקב ירּכא ּבפתי קריב ארי הדין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹיֹומא

ààaדנׁשיא: åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå ְְַָ©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈
íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà Bnòå§¦¾©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À

:úBçôMä ézL ìòå ìçø-ìòå äàì-ìòàOiå ©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«©¦¨̧
úBàî òaøà Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾©§©¬¥−
ìòå ìçø-ìòå äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½§©−

:úBçôMä ézL והא וחזא עינֹוהי יעקב ּוזקף §¥¬©§¨«ְְֲֲִֵַַַָָֹ

ית  ּופּליג ּגברין מאה ארּבע ועּמּה אתא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻעׂשו

לחינתא: ּתרּתין ועל רחל ועל לאה על ְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבנּיא

á-úàå úBçôMä-úà íNiåäðLàø ïäéãìé ©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®
óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì-úàå§¤¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−

:íéðøçàäðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå ©«£Ÿ¦«©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®
óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì-úàå§¤¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−

íéðøçà: וית קדמאין ּבניהן וית לחינתא ית וׁשּוי ©«£Ÿ¦«ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבתראין: יֹוסף וית רחל וית ּבתראין ּובנהא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָלאה

âòáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©
:åéçà-ãò BzLb-ãò íéîòtíäéðôì øáò àeäå §¨¦½©¦§−©¨¦«§−¨©´¦§¥¤®

åéçà-ãò BzLb-ãò íéîòt òáL äöøà eçzLiå: ©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½©¦§−©¨¦«
זמנין  ׁשבע ארעא על ּוסגיד קדמיהֹון עבר ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָוהּוא

עד מקרבּה ÂÏ˙עד È")(:אחּוהיãåNò õøiå ְְִֵַַ¿«ֲִ©¨̧¨¥¨³
åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìÂ¯‡Âˆ ·È˙Î ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈

:ekáiå eä÷LéBìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå ©¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ
ekáiå eä÷LéB åéøàeö-ìò:לקּדמּותּה עׂשו ּורהט ©©¨−̈©¦¨¥®©¦§«ְְֵֵַַָָ

ּובכֹו: ונׁשקּה צּוארּה על ּונפל äàOiåוגּפפּה ְְְְְְְֵֵֵַַַַַ©¦¨´
øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤
íéäìà ïðç-øLà íéãìéä øîàiå Cl älà-éî¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:Ecáò-úàíéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå ¤©§¤«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ
íéãìéä øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾

:Ecáò-úà íéäìà ïðç-øLà עינֹוהי ית ּוזקף £¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«ְִֵַָ

ואמר  ל אּלין מן ואמר ּבנּיא וית נׁשיא ית ְְְֲֲֲִֵַַַַַַַָָָָָָָוחזא

:עבּד ית יי חס ּדי ְְְִַַָָָָָּבנּיא

éòéáøå:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå ּוקריבת ©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨ְִַ

ּוסגידא: ּובניהן אּנין æäàì-íbלחינתא Lbzå ְְְִִִֵֵֵָָָ©¦©¯©¥¨²
ìçøå óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²§¨¥−



23

:eåçzLiåøçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå ©¦§©«£«©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À
eåçzLiå ìçøå óñBé Lbð: לאה אף ּוקריבא ¦©¬¥²§¨¥−©¦§©«£«ְִֵַָָ

ּוסגידּו:ּוב  ורחל יֹוסף קריב ּכן ּובתר ּוסגידּו נהא ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָ

çéî øîàiåézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì ©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦
:éðãà éðéòa ïç-àöîì øîàiåEì éî øîàiå ©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©¾Ÿ¤¦¬§²

ïç-àöîì øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä-ìk̈©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−
:éðãà éðéòa ּדי הדין מׁשריתא ּכל ל מן ואמר §¥¥¬£Ÿ¦«ְֲִִֵַַַָָָָָ

רּבֹוני: ּבעיני רחמין לאׁשּכחא ואמר ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָערעית

è:Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå: ואמר ©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«ֲַַ

:ּבדיל אצלח אחי סּגי לי אית éøîàiåעׂשו ְְִִִִִֵַַַָָָ©´Ÿ¤
éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òézç÷ìå E ©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬

éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðîéðt úàøk E ¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬
:éðöøzå íéäìààð-íà àð-ìà á÷òé øîàiå ¡Ÿ¦−©¦§¥«¦©´Ÿ¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧
éðéòa ïç éúàöîïk-ìò ék éãiî éúçðî zç÷ìå E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º

éðô éúéàø:éðöøzå íéäìà éðt úàøk E ואמר ¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦ֲַַ

ּבעיני רחמין אׁשּכחית ּכען אם ּבבעּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹיעקב

לאּפי חזּתּנּון ּכן על ארי ידי מן ּתקרבּתי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֻּותקּבל

לי: ואתרעית רברבּיא אּפי àé-úàּכחיזּו àð-ç÷ ְְְְְְִִֵֵֵַַַָ©¨³¤
éëå íéäìà éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦¡Ÿ¦−§¦´

:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lééúëøa-úà àð-ç÷ ¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«©¨³¤¦§¨¦Æ
ìë-éì-Lé éëå íéäìà éðpç-ék Cì úàáä øLà£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ

:çwiå Ba-øöôiå ּדאּתֹותיאת ּתקרבּתי ית ּכען קּבל ©¦§©−©¦¨«ְְְְִִִִֵַַַָֻ

עלי רחים ארי ל(Ì„˜) כּלא לי אית וארי יי ֲֲִֵַַָ√»ְֲִִֵַָָֹ

וקּביל: ּבּה áéäëìðåואתקף äòñð øîàiå ְְְִֵֵַַ©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨
:Ecâðì äëìàåäëìàå äëìðå äòñð øîàiå §¥«§−̈§¤§¤«©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈

:Ecâðì:לקבל ואיה וניה נּטל âéøîàiåואמר §¤§¤«ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ©´Ÿ¤
ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò̈´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ
ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©´Ÿ¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò ø÷aäå§©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨

ïàvä: רּכיכין ינקּיא ארי ידע רּבֹוני לּה ואמר ©«Ÿְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָ

חד  יֹומא ּודחֹוקנּון עלי מינקּתא ותֹורי ְְְְִִֵֵַָָָָָָוענא

ענא: ּכל ãéBcáòוימּותּון éðôì éðãà àð-øáòé ִָָָ©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®

éðôì-øLà äëàìnä ìâøì éhàì äìäðúà éðàå©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ
éðãà-ìà àáà-øLà ãò íéãìéä ìâøìe§¤´¤©§¨¦½©²£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−

:äøéòNäìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé ¥¦«¨©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´
íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä ìâøì éhàì§¦¦À§¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½

:äøéòN éðãà-ìà àáà-øLà ãò רּבֹוני ּכען יעּבר ©²£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨ְְִִִַַ

די  עֹובדּתא לרגל ּבניח אדּבר ואנא עבּדּה ְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָקדם

רּבֹוני  לות אעֹול ּדי עד ינקּיא ּולרגל ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָקדמי

åè-ïîלׂשעיר: Enò àp-äâévà åNò øîàiå ְִֵ©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦
ïç-àöîà äf änì øîàiå ézà øLà íòä̈−̈£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−

:éðãà éðéòaíòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå §¥¥¬£Ÿ¦«©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå ézà øLà£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«
ואמר  ּדעּמי עּמא מן עּמ ּכען אׁשּבֹוק עׂשו ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָואמר

רּבֹוני: ּבעיני רחמין אׁשּכח דנן æèáLiåלמא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ©Á̈¨Á
åNò àeää íBia:äøéòN BkøãìíBia áLiå ©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨©Á̈¨Á©¸

:äøéòN Bkøãì åNò àeää ההּוא ּביֹומא ותב ©¬¥¨²§©§−¥¦«¨ְְַַָ

לׂשעיר: לארחּה æéïáiåעׂשו äúkñ òñð á÷òéå ְְְִֵֵֵָָ§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤
àø÷ ïk-ìò úkñ äNò eäð÷îìe úéa Bì−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬

:úBkñ íB÷nä-íLBì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå ¥«©¨−ª«§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−
íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò úkñ äNò eäð÷îìe úéä®¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−

:úBkñ ּביתא לּה ּובנא לסּכֹות נטל ויעקב ª«ְְְְֲֵֵַַָָֹֻ

דאתרא  ׁשמא קרא ּכן על מטּלן עבד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָולבעירּה

ñçéøLàסּכֹות: íëL øéò íìL á÷òé àáiå ֻ©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ
éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa ïòðk õøàa§¤´¤§©½©§Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬

:øéòäõøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå ¨¦«©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤
:øéòä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa ïòðk ואתא §©½©§Ÿ−¦©©´£®̈©¦−©¤§¥¬¨¦«ֲַָ

דכנען  ּבארעא ּדי דׁשכם קרּתא ׁשלים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹיעקב

לקבל ּוׁשרא ּדארם מּפּדן קרּתא:(‡Èt)ּבמיתּה ְְֲֳִֵֵֵַַַָָָ«≈ְַָ

èéåBìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷i ©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨¢½
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiîï÷iå ¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«©¦¹¤

ãiî Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨¢½¦©¬
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ית ּוזבן §¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«ְַָ

דבני  מידא מׁשּכנּה ּתּמן פרס ּדי חקלא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָאחסנת

חּורפן: ּבמאה דׁשכם אבּוהי ëíL-áviåחמֹור ְְְֲֲִִֵֶָָ©©¤−̈
:ìàøNé éäìà ìà Bì-àø÷iå çaæîíL-áviå ¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©©¤−̈
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:ìàøNé éäìà ìà Bì-àø÷iå çaæî ּתּמן ואקם ¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«ֲֵַַָ

דיׂשראל: אלהא אל קדם עלֹוהי ּופלח ס מדּבחא ְְְְְֱֲֳִִֵֵַַָָָָָ

éùéîçàá÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ
:õøàä úBðáa úBàøìøLà äàì-úa äðéã àözå ¦§−¦§¬¨¨«¤©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬

:õøàä úBðáa úBàøì á÷òéì äãìé ּדינה ּונפקת ¨«§−̈§©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤ְִַָָ

ארעא: ּבבנת למחזי ליעקב ילידת ּדי לאה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבת

áõøàä àéNð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiå©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤
:äpòéå dúà ákLiå dúà çwiådúà àøiå ©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨©©̧§Ÿ¹̈

dúà çwiå õøàä àéNð éeçä øBîç-ïa íëL§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤©¦©¬Ÿ¨²
:äpòéå dúà ákLiå חמֹור ּבר ׁשכם יתּה וחזא ©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨ְֲֲֶַַַָָ

יתּה ּוׁשכיב יתּה ּודבר דארעא רּבא ְְְְִִַַַַַָָָָָָחיואה

âáäàiåועניּה: á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå ְְַַ©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ
-úàÈ¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Îáì-ìò øaãéå äøòpä ¤©©«£¨½©§©¥−©¥¬

È¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Î:äøòpääðéãa BLôð ÷aãzå ©©«£¨«©¦§©´©§½§¦−̈
áì-ìò øaãéå äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£¨½©§©¥−©¥¬

äøòpä: יעקב ּבת ּבדינה נפׁשּה ואתרעיאת ©©«£¨«ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ

דעּולמּתא: לּבא על ּומליל עּולמּתא ית ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּורחים

ãéì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©´Ÿ¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²
:äMàì úàfä äcìiä-úà-ìà íëL øîàiå ¤©©§¨¬©−Ÿ§¦¨«©´Ÿ¤§¤½¤

úàfä äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬©−Ÿ
äMàì: לי סב למימר אבּוהי לחמֹור ׁשכם ואמר §¦¨«ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָ

לאנּתּו: הדא עּולמּתא äànèית ék òîL á÷òéå ְְְִֶָָָָ§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ
äãOa eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá äðéc-úà¤¦¨´¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®

:íàa-ãò á÷òé Løçäåànè ék òîL á÷òéå §¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ
äãOa eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá äðéc-úà¤¦¨´¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®

:íàa-ãò á÷òé Løçäå סאיב ארי ׁשמע ויעקב §¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«ְְֲֲֵֵַַָֹ

ּבחקלא  גיתֹוהי עם הוֹו ּובנֹוהי ברּתּה ּדינה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָית

מיתיהֹון: עד יעקב å-éáàוׁשתיק øBîç àöiå ְֲִֵֵַַָֹ©¥¥²£¬£¦«
:Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL-éáà øBîç àöiå §¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«©¥¥²£¬£¦«
:Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL אבּוהי חמֹור ּונפק §¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«ְֲֲִַ

עּמּה: למּללא יעקב לות æeàaדׁשכם á÷òé éðáe ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ§¥´©«£ÀŸ¨³
øçiå íéLðàä eávòúiå íòîLk äãOä-ïî¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©

ì ìàøNéá äNò äìáð ék ãàî íäìákL ¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ
:äNòé àì ïëå á÷òé-úa-úàeàa á÷òé éðáe ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«§¥´©«£ÀŸ¨³

íäì øçiå íéLðàä eávòúiå íòîLk äãOä-ïî¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©¨¤−
ì ìàøNéá äNò äìáð ék ãàî-úa-úà ákL §®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ¤©

:äNòé àì ïëå á÷òé חקלא מן עּלּו יעקב ּובני ©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«ְְֲִֵַַַָֹ

לחדא  להֹון ּותקיף ּגברּיא ואתנסיסּו ׁשמעּו ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָֻּכד

יעקב  ּבת עם למׁשּכב ּביׂשראל עבד קלנא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹארי

לאתעבדא: כׁשר לא çízàוכן øBîç øaãéå ְְְֲִֵַָָָָ©§©¥¬£−¦¨´
àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬

:äMàì Bì dúàíëL øîàì ízà øBîç øaãéå Ÿ¨²−§¦¨«©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç éða§¦À¨«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«
אתרעיאת  ּברי ׁשכם למימר עּמהֹון חמֹור ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָּומּליל

לאנּתּו: לּה יתּה כען הבּו ּבברּתכֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָָנפׁשּה

è-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤
:íëì eç÷z eðéúðaíëéúða eðúà eðzçúäå §Ÿ¥−¦§¬¨¤«§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ

:íëì eç÷z eðéúða-úàå eðì-eðzz ותתחּתנּון ¦§½̈§¤§Ÿ¥−¦§¬¨¤«ְְְִַ

לכֹון: ּתּסבּון ּבנתנא וית לנא ּתּתנּון ּבנתיכֹון ְְְְְְִִֵָָָָָָָָָּבנא

éeáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ
:da eæçàäå äeøçñeàåäéäz õøàäå eáLz eðz §¨½¨§¥¨«£−¨«§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´

:da eæçàäå äeøçñe eáL íëéðôì ּתתבּון ועּמנא ¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«ְְִֵָָ

סחֹורתא  בּה ועבידּו ּתיבּו קדמיכֹון ּתהי ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָוארעא

ּבּה: àé-ìàåואחסינּו äéáà-ìà íëL øîàiå ְֲִַַ©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤
éìà eøîàz øLàå íëéðéòa ïç-àöîà äéçà©¤½¨¤§¨¥−§¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−

:ïzàïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå ¤¥«©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéòa: ׁשכם ואמר §¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«ְֲֶַַ

ודי  ּבעיניכֹון רחמין אׁשּכח ּולאחהא ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָלאבּוהא

אּתן: לי áéïzîeתימרּון øäî ãàî éìò eaøä ְִֵֵֶ©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈
-úà éì-eðúe éìà eøîàz øLàk äðzàå§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®§¦¬¤

È¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Î:äMàì øòpäãàî éìò eaøä ©©«£−̈§¦¨«©§¸¨©³§ŸÆ
éì-eðúe éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî́Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®§¦¬

:äMàì øòpä-úà ּומּתנן מֹוהרין לחדא עלי אסּגֹו ¤©©«£−̈§¦¨«ְְֲֲֲִַַַַָָ

עּולמּתא  ית לי והבּו לי תימרּון די ּכמא ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָואּתן

âéøBîç-úàåלאנּתּו: íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå ְְִ©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬
äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa åéáà̈¦²§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬

:íúçàøBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå £Ÿ¨«©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa åéáà̈¦²§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«
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אבּוהי  חמֹור וית ׁשכם ית יעקב בני ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָֹואתיבּו

אחתהֹון: ּדינה ית סאב ּדי ּומּלילּו ְְְֲִִִֵַָָָָָָָּבחכמתא

ãéäfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½
äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì-ék ¨¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«

:eðì àåä ätøçúBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå ¤§¨¬¦−¨«©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ
Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì äfä øácä©¨¨´©¤½¨¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´

:eðì àåä ätøç-ék äìøò נּכּול לא להֹון ואמר ּו ¨§¨®¦«¤§¨¬¦−¨«ְֲִַָָ

לגבר  אחתנא ית למּתן הדין ּפתּגמא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלמעּבד

לנא: היא חּסּודא ארי ערלתא åè-Càּדיֿליּה ְְֲִִִֵֵָָָָָ©
íëì ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−

:øëæ-ìkeðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà ¨¨¨«©§−Ÿ¥´¨¤®¦µ¦«§´¨½Ÿ
øëæ-ìk íëì ìnäì: אם לכֹון נתּפס ּבדא ּברם §¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«ְְְְִִֵַָ

ּדכּורא: ּכל לכֹון למגזר ּכותנא æèepúðåּתהוֹון ְְְְְֱִֶַָָָָָ§¨©³
eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®§¨©´§

:ãçà íòì eðééäå íëzàíëì eðéúða-úà epúðå ¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½
íòì eðééäå íëzà eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå§¤§«Ÿ¥¤−¦©®̈§¨©´§¦§¤½§¨¦−§©¬

:ãçà לנא נּסב ּבנתיכֹון וית לכֹון ּבנתנא ית ונּתן ¤¨«ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָ

חד: לעּמא ונהי עּמכֹון æéeòîLúונּתּוב àì-íàå ְְְְִִֵֵַָָ§¦¯Ÿ¦§§²
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà-íàå ¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§§¦

eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì̄Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
eðëìäå: ית ּונדּבר למגזר מּננא תקּבלּון לא ואם §¨¨«§ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ונזיל: çéiåøBîçּברּתנא éðéòa íäéøáã eáèé ְְֵֵַָָ©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®
:øBîç-ïa íëL éðéòáeéðéòa íäéøáã eáèéiå §¥¥−§¤¬¤£«©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´

:øBîç-ïa íëL éðéòáe øBîç פתּגמיהֹון ּוׁשפרּו £®§¥¥−§¤¬¤£«ְְִֵָָ

חמֹור: ּבר ׁשכם ּובעיני חמֹור èéøçà-àìåּבעיני ְְְֲֲֵֵֵֵֶַ§«Ÿ¥©³
àeäå á÷òé-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä©©̧©Æ©£´©¨½̈¦¬¨¥−§©©«£®Ÿ§´

:åéáà úéa ìkî ãaëðúBNòì øòpä øçà-àìå ¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©£´
úéa ìkî ãaëð àeäå á÷òé-úáa õôç ék øácä©¨½̈¦¬¨¥−§©©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬

:åéáà ארי ּפתגמא למעּבד עּולימא אֹוחר ולא ¨¦«ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבּוהי: ּבית מּכל יּקיר והּוא יעקב ּבבת ְְְְֲֲִִִִִֵַַַֹֹאתרעי

ëeøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²
:øîàì íøéò éLðà-ìàBða íëLe øBîç àáiå ¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ©¨¬Ÿ£²§¤¬§−

:øîàì íøéò éLðà-ìà eøaãéå íøéò øòL-ìà¤©´©¦¨®©§©§²¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ
ּומּלילּו קרּתהֹון לתרע ּברּה ּוׁשכם חמֹור ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָואתא

למימר: קרּתהֹון אנׁשי àëälàäעם íéLðàä ְְְֲִֵֵַָָ¨«£¨¦̧¨¥¹¤
eðzà íä íéîìLdúà eøçñéå õøàá eáLéå §¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈

íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«
õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà: ¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

ּבארעא  ויתיבּון עּמנא אנּון ׁשלמין האּלין ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻּגברּיא

ידין  פתיּות הא וארעא סחֹורתא ּבּה ְְְְְְְְְִַַַָָָָויעּבדּון

ּבנתנא  וית לנׁשין לנא נּסב ּבנתיהֹון ית ְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָָָקדמיהֹון

להֹון: áëíéLðàäנּתן eðì eúàé úàæa-Cà ְִֵ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ
ìeðì ìBnäa ãçà íòì úBéäì eðzà úáL ¨¤´¤¦½̈¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ

:íéìnð íä øLàk øëæ-ìkeðì eúàé úàæa-Cà ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³
ì íéLðàäìBnäa ãçà íòì úBéäì eðzà úáL ¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−§©´¤¨®§¦¬

:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì יּתפסּון ּבדא ּברם ¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«ְְְִַָָ

חד  לעּמא למהוי עּמנא למּתב גּובריא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָלנא

ּגזירין: אנּון ּדי ּכמא ּדכּורא ּכל לנא ְְְְְִִִִִַָָָָָלמגזר

âëíä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®
:eðzà eáLéå íäì äúBàð Càíðéð÷å íäð÷î ©µ¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«¦§¥¤³§¦§¨¨Æ

íäì äúBàð Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ¥´¨¨¤½
:eðzà eáLéå הלא ּבעירהֹון וכל וקנינהֹון ּגיתיהֹון §¥«§−¦¨«ְְְְְְֲִִֵֵָָָ

עמנא: ויתיבּון להֹון נתּפס ּברם אנּון ְְְִִִִִִֵַָָָָּדילנא

ãëéàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò øòL©´©¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«
øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©

Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò:וקּבילּו ¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«ְִַ

קרּתּה ּתרע נפקי ּכל ּברּה ׁשכם ּומן חמֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמן

קרּתּה: ּתרע נפקי ּכל ּדכּורא ּכל äëéäéåּוגזרּו ְְְְְֵֵַַָָָָָ©§¦Á
-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«
Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òé-éðá§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½

áiå:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò eàéäéå ©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«©§¦Á
-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«
eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òéÂ©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò ביֹומא והוה ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«ְֲַָָ
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תרין  ּונסיבּו ּכאביהֹון עליהֹון ּתקיפּו ּכד ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָתליתאה

ועּלּו חרּבּה ּגבר דינה אחי ולוי ׁשמעֹון יעקב ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָֹּבני

ּדכּורא: ּכל ּוקטלּו לרחצן ּדיתבּון קרּתא ְְְְְְֲַַָָָָָָָעל

åëáøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà eç÷iåøBîç-úàå ©¦§¯¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«§¤£Æ

äðéc-úà eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯¤¦¨²
:eàöiå íëL úéaîּברּה ׁשכם וית חמֹור וית ¦¥¬§¤−©¥¥«ְְְְֲֵֶָָ

ׁשכם  מּבית ּדינה ית ּודברּו ּדחרב לפתּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָקטלּו

æëefáiåּונפקּו: íéììçä-ìò eàa á÷òé éða ְָ§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ
:íúBçà eànè øLà øéòäeàa á÷òé éða ¨¦®£¤¬¦§−£¨«§¥´©«£ÀŸ¨µ

:íúBçà eànè øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò ּבני ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−£¨«ְֵ

סאיבּו ּדי קרּתא ּובזֹו קטילּיא לחּלצא עלּו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹיעקב

çë-úàåאחתהֹון: íø÷a-úàå íðàö-úà ְֲָ¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤
äãOa øLà-úàå øéòa-øLà úàå íäéøîç£«Ÿ¥¤®§¥¯£¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−

:eç÷ìúàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà ¨¨«¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéòa-øLà וית ענהֹון ית £¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«ְְָָָ

ּדי  וית בקרּתא ּדי וית חמריהֹון וית ְְְְְְֲִִֵַָָָָָּתֹורהֹון

ּבזֹו: èëítè-ìk-úàåבחקלא íìéç-ìk-úàå ְְְַָ§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ
áiå eáL íäéLð-úàå:úéaa øLà-ìk úàå ef §¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦

eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−
:úéaa øLà-ìk úàå efáiå וית נכסיהֹון ּכל וית ©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦ְְְִֵָָָ

ּדי  ּכל וית ּובזֹו ׁשבֹו נׁשיהֹון וית טפלהֹון ְְְְְְְִֵַָָָָּכל

ìéåì-ìàåבביתא: ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå ְֵָ©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»
éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì éúà ízøëò£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−
éðekäå éìò eôñàðå øtñî éúî éðàå éføtáe©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦

:éúéáe éðà ézãîLðåïBòîL-ìà á÷òé øîàiå §¦§©§¦−£¦¬¥¦«©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´
õøàä áLéa éðLéàáäì éúà ízøëò éåì-ìàå§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤
éìò eôñàðå øtñî éúî éðàå éføtáe éðòðka©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ

:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå לׁשמעֹון יעקב ואמר §¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«ְְֲֲִַַַֹ

יתבי  ּובין ּביננא ּדבבּו למּתן יתי עכרּתּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָּוללוי

ּדמנין  עם ואנא ּובּפרּזאה ּבכנענאה ְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָארעא

ואנׁש אנא ואׁשּתצי וימחּנּוני עלי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָויתּכּנׁשּון

àì:eðúBçà-úàּביתי: äNòé äðBæëä eøîàiå ִֵ©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
eðúBçà-úà äNòé äðBæëä eøîàiå:ôואמרּו ©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«ֲַָ

יתעבד ּברא È˙הכנפקת „aÚÈ È")(:לאחתנא ְְְֲִֵַַָָָ«¿≈»ֲַָָָ

àìà-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNò éðtî Eçøáa:Eá÷òé-ìà íéäìà øîàiå §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ
ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLå ìà-úéá äìò íe÷²£¥¬¥«¥−§¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ

éìà äàøpäéçà åNò éðtî Eçøáa E:E יי ואמר ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«ְֲַַָ

ּתּמן  ועבד ּתּמן ותיב אל לבית סק קּום ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹליעקב

קדם  מן ּבמערק ל ּדאתּגלי לאלהא ְְְְְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָמדּבחא

:אחּו á-ìkעׂשו ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå ֵָָ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨
íëëúa øLà øëpä éäìà-úà eøñä Bnò øLà£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½

:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå-ìà á÷òé øîàiå §¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤
øëpä éäìà-úà eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ

íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà: ואמר £¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«ֲַַ

טעות  ית אעדֹו עּמּה ּדי ּולכל ּביתּה לאנׁש ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹיעקב

ּכסּותכֹון: וׁשּנֹו ואּדּכֹו ביניכֹון ּדי ְְְְְִִֵֵַַַַָעממּיא

âçaæî íM-äNòàå ìà-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©
Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúà äðòä ìàì̈¥º¨«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤

:ézëìä øLà-äNòàå ìà-úéa äìòðå äîe÷ðå £¤¬¨¨«§¦§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤
éãnò éäéå éúøö íBéa éúà äðòä ìàì çaæî íḾ̈¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½

:ézëìä øLà Cøca ואעּבד אל לבית ונּסק ונק ֹום ©¤−¤£¤¬¨¨«§¦ְְְְְִֵֵֵֵֶַ

דעקתי  ּביֹומא צלֹותי ּדקּבל לאלהא מדּבחא ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּתּמן

אזלית: ּדי ּבארחא ּבסעּדי מימרּה ãeðziåוהוה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ©¦§´
íãéa øLà øëpä éäìà-ìk úà á÷òé-ìà¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈

ä-úàåá÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæp §¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ
:íëL-íò øLà äìàä úçzá÷òé-ìà eðziå ©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«©¦§´¤©«£ÀŸ

øLà íéîæpä-úàå íãéa øLà øëpä éäìà-ìk úà¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈§¤©§¨¦−£¤´
øLà äìàä úçz á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ©¬©¨«¥−̈£¤¬

:íëL-íò די עממּיא טעות ּכל ית ליעקב ויהבּו ¦§¤«ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹ

יתהֹון  וטּמר באדניהֹון ּדי קדׁשּיא וית ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָבידיהֹון

ׁשכם: עם ּדי ּבטמא ּתחֹות |äיעקב éäéå eòqiå ְְְֲִִֶַָָֹ©¦¨®©§¦´
íäéúBáéáñ øLà íéøòä-ìò íéäìà úzç¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½

:á÷òé éða éøçà eôãø àìåúzç | éäéå eòqiå §´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ©¦¨®©§¦´¦©´
eôãø àìå íäéúBáéáñ øLà íéøòä-ìò íéäìà¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½

á÷òé éða éøçà: על דיי ּדחלא והות ּונטלּו ©«£¥−§¥¬©«£«Ÿְְֲֲַַַַַָָָ
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ּבני  ּבתר רדפּו ולא סחרניהֹון ּבקרוי ּדי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָעממיא

åàåäיעקב: ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå ֲַֹ©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−
:Bnò-øLà íòä-ìëå àeä ìà-úéaá÷òé àáiå ¥«¥®−§¨¨¨¬£¤¦«©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ

íòä-ìëå àeä ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeìÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−§¨¨¨¬
Bnò-øLà: דכנען ּבארעא ּדי ללּוז יעקב ואתא £¤¦«ְְְְֲֲִִַַַַַָָֹ

עּמּה: ּדי עּמא וכל הּוא אל ּבית æíLהיא ïáiå ְִִִֵֵֵַָָ©¦³¤¨Æ
eìâð íL ék ìà-úéa ìà íB÷nì àø÷iå çaæî¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³

:åéçà éðtî Bçøáa íéäìàä åéìàçaæî íL ïáiå ¥¨Æ¨«¡Ÿ¦Ç½§¨§−¦§¥¬¨¦«©¦³¤¨Æ¦§¥½©
k ìà-úéa ìà íB÷nì àø÷iååéìà eìâð íL é ©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³¥¨Æ
:åéçà éðtî Bçøáa íéäìàä מדּבחא תּמן ּובנא ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«ְְְַַָָָ

יי  לּה אתּגלי תּמן ארי אל ּבית אל לאתרא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָּוקרא

אחּוהי: קדם מן çú÷ðéîּבמערקּה äøác úîzå ְְֳִִִֵֵָָ©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́
ïBlàä úçz ìà-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©¨«©®

:úeëa ïBlà BîL àø÷iåú÷ðéî äøác úîzå ©¦§¨¬§−©¬¨«©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́
àø÷iå ïBlàä úçz ìà-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬

:úeëa ïBlà BîL דרבקה מנקּתא ּדבֹורה ּומיתת §−©¬¨«ְְְְִִִֵַָָָ

ּוקרא  מיׁשרא ּבׁשּפֹולי אל לבית מּלרע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָואתקברת

ּבכיתא: מיׁשר èá÷òé-ìàפׁשמּה íéäìà àøiå ְִֵֵַָָ©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ
:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBòíéäìà àøiå ½§Ÿ−¦©©´£¨®©§−̈¤Ÿ«©¥¨̧¡Ÿ¦³

:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®©§−̈¤Ÿ«
ּוברי ארם מּפּדן ּבמיתֹוהי עֹוד ליעקב יי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹואתּגלי

éàøwé-àìיתּה: á÷òé EîL íéäìà Bì-øîàiå ֵָ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á
EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò EîL¦§¸¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½

:ìàøNé BîL-úà àø÷iåEîL íéäìà Bì-øîàiå ©¦§¨¬¤§−¦§¨¥«©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´
ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò EîL àøwé-àì á÷òé©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ

ìàøNé BîL-úà àø÷iå EîL äéäé: יי לּה ואמר ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬¤§−¦§¨¥«ְֲֵַַָ

אּלהין  יעקב עֹוד ׁשמ יתקרי לא יעקב ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשמ

יׂשראל: ׁשמּה ית ּוקרא ׁשמ יהא ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָיׂשראל

àééBb äáøe äøt écL ìà éðà íéäìà Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
öìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷eé:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

ìä÷e éBb äáøe äøt écL ìà éðà íéäìà Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²§©¬
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBbeàöé E:לּה ואמר ¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«ֲֵַַ

יהא  ׁשבטין וכנׁשת עם ּוסגי ּפּוׁש ׁשּדי אל אנא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָיי

יּפקּון: מּנ ּבעממּיא ּדׁשּליטין ּומלכין ְְְְְִִִִִִַַַַָָָמּנ

éùéùáéíäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬
éøçà Eòøæìe äpðzà Eì ÷çöéìe-úà ïzà E §¦§−̈§´¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤

:õøàä÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå ¨¨«¤§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈
éøçà Eòøæìe äpðzà Eì:õøàä-úà ïzà E וית §´¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤ְָ

אּתננּה ל ּוליצחק לאברהם יהבית ּדי ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָארעא

ארעא: ית אּתן ּבתר ולבניâéåéìòî ìòiå ְְְְִֵֶַַָָָָ©©¬©¥«¨−̈
:Bzà øac-øLà íB÷na íéäìàåéìòî ìòiå ¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«©©¬©¥«¨−̈

:Bzà øac-øLà íB÷na íéäìàמע ּלֹוהי ואסּתּלק ¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«ְְִִִֵַַָ

עּמּה: מּליל  ּדי  ּבאתרא דיי ãéá÷òéיקרא áviå ְְְְִִִֵַַַָָָָ©©¥̧©«£¹Ÿ
Cqiå ïáà úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤¨®¤©©¥³

:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìòäávî á÷òé áviå ¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈
Cñð äéìò Cqiå ïáà úávî Bzà øac-øLà íB÷na©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤¨®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤

:ïîL äéìò ÷öiå ּדי ּבאתרא קמתא יעקב ואקים ©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤ְְְֲֲִֵַַַַָָֹ

עלּה ואּסי אבנא קמת עּמּה ואריק מּליל נּסּוכין ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָ

מׁשחא: åèíB÷näעלּה íL-úà á÷òé àø÷iå ְֲִַָ©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À
:ìà-úéa íéäìà íL Bzà øac øLààø÷iå £¤Á¦¤̧¦¬¨²¡Ÿ¦−¥«¥«©¦§¨̧

íéäìà íL Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬¨²¡Ÿ¦−
ìà-úéa: מּליל ּדי דאתרא ׁשמא ית יעקב ּוקרא ¥«¥«ְְְְֲִִַַַָָָָֹ

אל: ּבית יי ּתּמן æèìàעּמּה úéaî eòñiå ְִֵֵֵַָָ©¦§Æ¦¥´¥½
ãBò-éäéåãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák ©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´¤§¨®¨©¥¬¤

:dzãìa L÷zå ìçøãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå ¨¥−©§©¬§¦§¨«©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬
L÷zå ìçø ãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák¦§©¨−̈¤¨´¤§®̈¨©¥¬¤¨¥−©§©¬

:dzãìa ארעא ּכרּובת עֹוד והוה אל מּבית ּונטלּו §¦§¨«ְְְֲִֵֵַַַָָָ

ּבמילדּה: וקּׁשיאת רחל וילידת לאפרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלמיעל

æéúãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìàdúL÷äá éäéå ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«©§¦¬§©§Ÿ−̈

äæ-íâ-ék éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå dzãìa§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½¦«©¤¬
:ïa Cìלּה ואמרת ּבמילדּה ּבקׁשיּותּה והוה −̈¥«ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָ

ּבר: לי ּדין אף ארי תדחלי לא çééäéåחיתא ְְֲֲִִִֵֵַָָָָ©§¦º
éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®

:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàåék dLôð úàöa éäéå §¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

מיתת ארי נפׁשּה ּבמּפק ÈÓ˙‡והוה È")( ּוקרת ְְֲֲִִֵַַַַַָ«¿»ְַ

ּבנימין: לּה קרא ואבּוהי ּדוי ּבר èéúîzåׁשמּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ©−̈¨
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:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø̈¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤
:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤
ּבית  היא אפרת ּבארח ואתקברת רחל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּומיתת

ëàåäלחם: dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå ֶָ©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²
:íBiä-ãò ìçø-úøá÷ úávîäávî á÷òé áviå ©¤¬¤§ª«©¨¥−©©«©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈

:íBiä-ãò ìçø-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìò©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©¨¥−©©«
קברּתא  קמת היא קברּתּה על קמתא יעקב ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹֻֻואקים

דין: יֹומא עד àëäìäàדרחל èiå ìàøNé òqiå ְֵֵַָָ©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ
:øãò-ìcâîì äàìäîäìäà èiå ìàøNé òqiå ¥−̈§¨§¦§©¥«¤©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ
:øãò-ìcâîì äàìäîמׁשּכנּה ּופרס יׂשראל ּונטל ¥−̈§¨§¦§©¥«¤ְְְְְִֵֵַַַָ

דעדר: למגּדלא áëìàøNéמּלהּלא ïkLa éäéå ְְְְְִִֵֶַָָ©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ
ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàä¨´¤©¦½©¥¤́§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ

ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét פá÷òé-éðá eéäiå ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ
:øNò íéðLàåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå §¥¬¨¨«©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½

åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå©¥´¤§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½
:øNò íéðL á÷òé-éðá eéäiå ìàøNé òîLiå והוה ©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«ֲַָ

ראּובן  ואזל ההיא ּבארעא יׂשראל ׁשרא ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּכד

יׂשראל  ּוׁשמע דאבּוהי לחינתא ּבלהה עם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּוׁשכיב

עסר: ּתרי יעקב בני âëá÷òéוהוֹו øBëa äàì éða ְְֲֲֲֵֵַַַֹ§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ
:ïeìáæe øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàøéða §¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§ª«§¥´

äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå ראּובן דיעקב ּבּוכרא לאה ּבני §¦¨−̈§ª«ְְְְֲֵֵֵַָָֹ

ּוזבלּון: ויּׂששכר ויהּודה ולוי ãëéðaוׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵָָָֻ§¥´
:ïîéðáe óñBé ìçø:ïîéðáe óñBé ìçø éða ּבני ¨¥½¥−¦§¨¦«§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«ְֵ

ּובנימן: יֹוסף äëìçøרחל úçôL ääìá éðáe ְִִֵֵָָ§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½
:éìzôðå ïc:éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe −̈§©§¨¦«§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

ונפּתלי: ּדן דרחל אמתא בלהה åëéðáeּובני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ§¥¬
á÷òé éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´©«£½Ÿ

:íøà ïcôa Bì-ãlé øLàäàì úçôL ätìæ éðáe £¤¬ª©−§©©¬£¨«§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈
íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷òé éða älà øLàå ãb: ¨´§¨¥®¥µ¤§¥´©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

יעקב  ּבני אּלין ואׁשר ּגד דלאה אמתא זלּפה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּובני

ארם: ּבפּדן לּה אתילידן æë-ìàּדי á÷òé àáiå ְְְֲִִִֵַַַָ©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤
ïBøáç àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´¤§½

:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà-ìà á÷òé àáiå £¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤

òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-øLà ïBøáç àåä ¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´¤§½£¤
:÷çöéå íäøáà íL-øb יצחק לות יעקב ואתא ¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«ְְֲֲִַַַָָֹ

ּתּמן  דר ּדי חברֹון היא ארּבע קרית ממרא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָאבּוהי

ויצחק: çëäðLאברהם úàî ÷çöé éîé eéäiå ְְְִַָָָ©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈
:äðL íéðîLeíéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiå §Ÿ¦¬¨¨«©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬

:äðL:ׁשנין ּותמנן מאה יצחק יֹומי èëòåâiåוהוֹו ¨¨«ְְְְֲִִֵַָָָָ©¦§©̧
òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöéíéîé ¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®

:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iåúîiå ÷çöé òåâiå ©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ
åNò Búà eøa÷iå íéîé òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬

:åéða á÷òéåלעּמּה ואתּכניׁש ּומית יצחק ואתנגיד §©«£−Ÿ¨¨«ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָ

ּבנֹוהי: ויעקב עׂשו יתּה ּוקברּו יֹומין ּוׂשבע פ סיב ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

à:íBãà àeä åNò úBãìz älàåúBãìz älàå §¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«§¥²¤«Ÿ§¬
:íBãà àeä åNòּתּולדת אדֹום:ואּלין הּוא עׂשו ¥−̈¬¡«ְְֱִֵֵַָ

áäãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

:éeçä ïBòáöïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò ¦§−©«¦¦«¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©
äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa äãò-úà¤¨À̈©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈

éeçä ïBòáö-úa: ּכנען מּבנת נׁשֹוהי ית נסיב עׂשו ©¦§−©«¦¦«ְְְְִִִֵַַָָָ

ענה  ּבת אהליבמה וית חּתאה אילֹון ּבת עדה ְֲֳִִֵַַָָָָָָָָָָית

חּואה: צבעֹון âìàòîLé-úaּבת úîNa-úàå ְִִַָָ§¤¨§©¬©¦§¨¥−
:úBéáð úBçàúBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå £¬§¨«§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬

:úBéáð:ּדנביֹות אחתּה יׁשמעאל ּבת ּבׂשמת וית §¨«ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

ãåNòì äãò ãìzåäãìé úîNáe æôéìà-úà ©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úàúîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå ¤§¥«©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½

ìàeòø-úà äãìé: אליפז ית לעׂשו עדה וילידת ¨§−̈¤§¥«ְֱִִִֵַָָָָָ

רעּואל: ית ילידת ääãìéּובׂשמת äîáéìäàå ְְְִֵַַָָ§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈
È¯˜ ˘ÈÚÈŒ˙‡ ·È˙Î-úàå íìòé-úàå Leòé-úà¤§¬§¤©§−̈§¤

:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà çø÷®Ÿ©¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©
çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà: ¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

קרח  וית יעלם וית יעּוׁש ית ילידת ְְְְְְֳִִַַַָָָָָָָֹואהליבמה

דכנען: ּבארעא לּה אתילידּו ּדי עׂשו ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָאּלין

ååéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»
-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk-úàå§¤¨©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨
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ïòðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa§¤§À§¥Æ¨¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©
:åéçà á÷òé éðtî õøà-ìà CìiååNò çwiå ©¥¤́¤¤½¤¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«©¦©´¥¿̈

úBLôð-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨©§´
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½

é éðtî õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLàá÷ò £¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−©«£¬Ÿ
:åéçàּבנתּה וית ּבנֹוהי וית נׁשֹוהי ית עׂשו ּודבר ¨¦«ְְְְְְִִֵֵַָָָָָ

ּבעירּה ּכל וית ּגיתֹוהי וית ּביתּה נפׁשת ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוית

לארעא  ואזל דכנען ּבארעא קנא ּדי קנינּה ּכל ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָוית

אחּוהי: יעקב קדם מן æíLeëøאחרי äéä-ék ֲֲֳִִֵַָָָֹ¦«¨¨¯§¨²
íäéøeâî õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø̈−¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ

:íäéð÷î éðtî íúà úàNìáø íLeëø äéä-ék ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«¦«¨¨¯§¨²−̈
íúà úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå åcçé úáMî¦¤´¤©§®̈§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈

:íäéð÷î éðtî מּלמּתב סּגי קנינהֹון הוה ארי ¦§¥−¦§¥¤«ְְְֲֲִִִִֵַַָָ

לסֹוברא  ּתֹותבּותהֹון ארע יכילת ולא ְְְְֲֲִַַַָָָָָּכחדא

ּגיתיהֹון: קדם מן çøéòNיתהֹון øäa åNò áLiå ְֳִֵֵָָ©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½
:íBãà àeä åNòàeä åNò øéòN øäa åNò áLiå ¥−̈¬¡«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬

íBãà: הּוא עׂשו דׂשעיר ּבטּורא עׂשו ויתיב ¡«ְְִִֵֵֵֵָָָ

èøäaאדֹום: íBãà éáà åNò úBãìz älàå ֱ§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−
:øéòNøäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå ¥¦«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−
:øéòN דאדֹומאי אבּוהֹון עׂשו ּתּולדת ואּלין ¥¦«ְְֱֲִֵֵֵֶַָָ

ּדׂשעיר: éæôéìàּבטּורא åNò-éða úBîL älà ְְִֵָ¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À
úLà úîNa-ïa ìàeòø åNò úLà äãò-ïa¤¨¨Æ¥´¤¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤

:åNòNò-éða úBîL älàúLà äãò-ïa æôéìà å ¥¨«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤
:åNò úLà úîNa-ïa ìàeòø åNò ׁשמהת אּלין ¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«ְִֵַָ

ּבר  רעּואל עׂשו אּתת עדה ּבר אליפז עׂשו ְְֱִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבני

עׂשו: אּתת àéïîézּבׂשמת æôéìà éða eéäiå ְִֵַַָָ©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´
îBàð÷e ízòâå Bôö ø:æïîéz æôéìà éða eéäiå Ç̈½§¬§©§−̈§©«Ç©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´

:æð÷e ízòâå Bôö øîBà ּתימן אליפז ּבני והוֹו ½̈§¬§©§−̈§©«ְֱֲִֵֵַָָ

ּוקנז: וגעּתם צפֹו áéLâìéôאֹומר äúéä | òðîúå ְְְְַַָָ§¦§©´¨«§¨´¦¤À¤
älà ÷ìîò-úà æôéìàì ãìzå åNò-ïa æôéìàì¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤

:åNò úLà äãò éðaLâìéô äúéä | òðîúå §¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«§¦§©´¨«§¨´¦¤À¤
éða älà ÷ìîò-úà æôéìàì ãìzå åNò-ïa æôéìàì¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬

:åNò úLà äãò ּבר לאליפז לחינתא הות ותמנע ¨−̈¥¬¤¥¨«ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָ

עדה  ּבני אּלין עמלק ית לאליפז וילידת ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעׂשו

עׂשו: âéänLאּתת çøæå úçð ìàeòø éða älàå ִֵַָ§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´
:åNò úLà úîNá éða eéä älà äfîeälàå ¦¨®¥´¤¨½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«§¥̧¤Æ

éða eéä älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦®̈¥´¤¨½§¥¬
åNò úLà úîNá: וזרח נחת רעּואל ּבני ואּלין ¨§©−¥¬¤¥¨«ְְְִֵֵֵֶַַַָ

עׂשו: אּתת בׂשמת ּבני הוֹו אּלין ּומזה ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָׁשּמה

ãéïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−
åNòì ãìzå åNò úLàÈ¯˜ ˘ÈÚÈŒ˙‡ ·È˙Î ¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈

çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà:éða eéä älàå ¤§¬§¤©§−̈§¤«Ÿ©§¥´¤¨À§¥̧
ãìzå åNò úLà ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà̈«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤

:çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà åNòìהוֹו ואּלין §¥½̈¤§¬§¤©§−̈§¤«Ÿ©ְֲִֵ

עׂשו  אּתת צבעֹון ּבת ענה בת אהליבמה ְְֲֳִִִֵֵַַַָָָָָּבני

קרח: וית יעלם וית יעּוׁש ית לעׂשו ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹוילידת

åèåNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈
îBà óelà ïîéz óelàð÷ óelà Bôö óelà ø:æ ©³¥¨Æ©´Ç̈½©¬§−©¬§Ç©«

óelà åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈©³
æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz: אּלין ¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«ִֵ

רּבא  דעׂשו ּבּוכרא אליפז ּבני עׂשו ּבני ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵַַַָָָָרברבי

קנז: רּבא צפֹו רּבא אֹומר רּבא æèóelàתימן ְְֵַַַַָָָָָ©¬
éôelà älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤©¥³

:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìàçø÷ óelà ¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«©¬²Ÿ©
æôéìà éôelà älà ÷ìîò óelà ízòb óelà©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ

:äãò éða älà íBãà õøàa רּבא קרח רּבא §¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«ַַַָָֹ

ּבארעא  דאליפז רברבי אּלין עמלק רּבא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָגעּתם

עדה: ּבני אּלין æéìàeòøדאדֹום éða älàå ְֱִֵֵֶָָ§¥À¤§¥³§¥Æ
óelà änL óelà çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©©¬©−̈©´
éða älà íBãà õøàa ìàeòø éôelà älà äfî¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬

:åNò úLà úîNáéða älàååNò-ïa ìàeòø ¨«§©−¥¬¤¥¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈
älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà úçð óelà©¬©̧©Æ©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤
úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø éôelà©¥³§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤

:åNò רּבא נחת רּבא עׂשו ּבר רעּואל ּבני ואּלין ¥¨«ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָ

רעּואל  רברבי אּלין מּזה רּבא ׁשמה רּבא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזרח

עׂשו:(„)ּבארעא אּתת בׂשמת ּבני  אּלין אדֹום ְְַָ∆ְְֱִִֵֵֵַַָָ

çéLeòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²
äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé óelà©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²
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:åNò úLà äðò-úaúLà äîáéìäà éða älàå ©£−̈¥¬¤¥¨«§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤
älà çø÷ óelà íìòé óelà Leòé óelà åNò¥½̈©¬§²©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤

åNò úLà äðò-úa äîáéìäà éôelà: ּבני ואּלין ©¥º¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤¥¨«ְְִֵֵ

רּבא  יעלם רּבא יעּוׁש רּבא עׂשו אּתת ְְֳִִֵַַַַַָָָָָָָָאהליבמה

עׂשו: אּתת ענה ּבת אהליבמה רברבי אּלין ְְֲֳִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹקרח

èé:íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«
:íBãà àeä íäéôeìà äìàå åNò-éðá älà אּלין ¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«ִֵ

אדֹום: הּוא רברבניהֹון ואּלין עׂשו ñּבני ְְְְֱִֵֵֵֵַָָ

éòéáùëïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬
:äðòå ïBòáöå ìáBLåéáLé éøçä øéòN-éðá älà §−̈§¦§¬©«£¨«¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−

:äðòå ïBòáöå ìáBLå ïèBì õøàä ׂשעיר ּבני אּלין ¨¨®¤¨¬§−̈§¦§¬©«£¨«ְִִֵֵֵ

וענה: וצבעֹון וׁשֹובל לֹוטן ּדארעא יתבי ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָחֹוראה

àëéða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬
:íBãà õøàa øéòNälà ïLéãå øöàå ïBLãå ¥¦−§¤¬¤¡«§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤

:íBãà õøàa øéòN éða éøçä éôelà ואצר ודׁשֹון ©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−§¤¬¤¡«ְְִֵֶ

ּבארעא  ׂשעיר ּבני חֹוראי רברבי אּלין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָודיׁשן

áëúBçàåדאדֹום: íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå ֱֶ©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬
:òðîz ïèBìúBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå −̈¦§¨«©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥®̈©«£¬
:òðîz ïèBìואחתּה והימם חֹורי לֹוטן בני והוֹו −̈¦§¨«ְְֲֲִֵֵֵַַָָָ

ּתמנע: âëúçðîeּדלֹוטן ïåìò ìáBL éða älàå ְְִָָ§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©
:íðBàå BôL ìáéòåúçðîe ïåìò ìáBL éða älàå §¥¨®§−§¨«§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©
:íðBàå BôL ìáéòå ּומנחת עלון ׁשֹובל ּבני ואּלין §¥¨®§−§¨«ְְְִֵֵַַַָָָ

ואֹונם: ׁשפֹו ãëïBòáö-éðáועיבל älàåäiàå ְְְֵָָ§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´
øaãna íîiä-úà àöî øLà äðò àeä äðòå©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈

:åéáà ïBòáöì íéøîçä-úà Búòøa-éðá älàå ¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«§¥¬¤§¥«
íîiä-úà àöî øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³¤©¥¦Æ

åéáà ïBòáöì íéøîçä-úà Búòøa øaãna: ואּלין ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«ְִֵ

ית  אׁשּכח ּדי ענה הּוא וענה ואּיה צבעֹון ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָּבני

לצבעֹון  חמרּיא ית רעי הוה ּכד ּבמדּברא ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָּגּברּיא

äëäîáéìäàåאבּוהי: ïLc äðò-éðá älàå ֲִ§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈
:äðò-úa-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå ©£¨«§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©

:äðò ואהל דׁשן ענה ּבני ענה:ואּלין ּבת יבמה £¨«ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

åë:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«
:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå ואּלין §¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«ְִֵ

ּוכרן: ויתרן ואׁשּבן חמּדן דיׁשן æëälàּבני ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ¥−¤
:ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éðaïäìa øöà-éða älà §¥¥®¤¦§¨¬§©£−̈©«£¨«¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬

ï÷òå ïåòæå::ועקן וזעון ּבלהן אצר ּבני אּלין §©£−̈©«£¨«ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

çë:ïøàå õeò ïLéã-éðá älàïLéã-éðá älà ¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈
:ïøàå õeò:וארן עּוץ דיׁשן ּבני èëälàאּלין ¬©«£¨«ְֲִִֵֵַָָ¥−¤

ïBòáö óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬¦§−
:äðò óelàóelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà ©¬£¨«¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´

äðò óelà ïBòáö óelà ìáBL: חֹוראה רברבי אּלין ½̈©¬¦§−©¬£¨«ְְִֵֵַָָ

ענה: רּבא צבעֹון רּבא ׁשֹובל רּבא לֹוטן ְֲִַַַַָָָָָָָרּבא

ìéôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯
:øéòN õøàa íäéôlàì éøçäóelà ïLc óelà ©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«©¬¦²Ÿ©¬

íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc óelà øöà¥−¤©´¦®̈¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−
øéòN õøàa: אּלין דיׁשן רּבא אצר רּבא דׁשן רּבא §¤¬¤¥¦«ִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

דׂשעיר: ּבארעא לרברבניהֹון חֹוראה ôרברבי ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

àìíBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®
ìî-Cìî éðôì:ìàøNé éðáì Cíéëìnä älàå ¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«§¥̧¤Æ©§¨¦½

éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãà õøàa eëìî øLà£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬
ìàøNé: דאדֹום ּבארעא מליכּו ּדי מלכּיא ואּלין ¦§¨¥«ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָ

יׂשראל: לבני מלּכא מל ּדי áìCìîiåקדם ְְְְֳִִִֵֵַַָָָ©¦§´Ÿ
:äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨
:äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨
ּדנהבה: קרּתּה וׁשּום ּבעֹור ּבר ּבלע ּבאדֹום ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָּומל

âìCìîiå òìa úîiåçøæ-ïa ááBé åézçz ©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©
:äøöaîçøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå ¦¨§¨«©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©
:äøöaî זרח ּבר יֹובב ּתחֹותֹוהי ּומל ּבלע ּומית ¦¨§¨«ְְִִֶַַַַָָ

ãìíLçמּבצרה: åézçz Cìîiå ááBé úîiå ְִָָ©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈
:éðîézä õøàîíLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå ¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈
:éðîézä õøàî חׁשם ּתחֹותֹוהי ּומל יֹובב ּומית ¥¤¬¤©¥«¨¦«ְְִִַָָֻ

דרֹומא: äìåézçzמארעא Cìîiå íLç úîiå ְֵַָָָ©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈
áàBî äãNa ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ¦§¥´½̈

:úéåò Bøéò íLåããä åézçz Cìîiå íLç úîiå §¥¬¦−£¦«©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´
Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà äknä ããa-ïa¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−

:úéåò ּבדד ּבר הדד ּתחֹותֹוהי ּומל חׁשם ּומית £¦«ְְְֲִִַַַַָֻ

קרּתּה וׁשּום דמֹואב ּבחקלא מדינאי ית ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּדקטיל
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åìäìîNעוית: åézçz Cìîiå ããä úîiå ֲִ©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈
:ä÷øNnîäìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå ¦©§¥¨«©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈
:ä÷øNnî ׂשמלה ּתחֹותֹוהי ּומל הדד ּומית ¦©§¥¨«ְְְֲִִַַָָ

æììeàLמּמׂשרקה: åézçz Cìîiå äìîN úîiå ְִֵַָ©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−
:øäpä úBáçøîåézçz Cìîiå äìîN úîiå ¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈

øäpä úBáçøî ìeàL:ּומל ׂשמלה ּומית ¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«ְְִַַָ

ּפרת: דעל מרחֹובי ׁשאּול çìúîiåּתחֹותֹוהי ְְְְִֵֵַָָ©−̈¨
:øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL̈®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«
:øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«
עכּבֹור: ּבר חנן ּבעל ּתחֹותֹוהי ּומל ׁשאּול ְְְִִַַַַַָָָּומית

èìåézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ
ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò íLå øãä£©½§¥¬¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ

:áäæ éî úa ãøèî-úaïðç ìòa úîiå ©©§¥½©−¥¬¨¨«©»̈¨»©´©¨¨´
eòt Bøéò íLå øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«
הדר  ּתחֹותֹוהי ּומל עכּבֹור ּבר חנן ּבעל ְְְֲִִַַַַַַָָּומית

ּבת  מהיטבאל אּתתּה וׁשּום ּפעּו קרּתּה ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָוׁשּום

ּדהבא: מצרף ּבת ְְֲֵֵַַַָָמטרד

øéèôîîíúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìò óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈

úúé óelà:íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàå ©¬§¥«Â§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬

úúé: לזרעיתהֹון עׂשו רברבי ׁשמהת ואּלין §¥«ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

עלוה  רּבא תמנע רּבא ּבׁשמהתהֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָלאתריהֹון

יתת: àîóelàרּבא äìà óelà äîáéìäà óelà ְֵַָ©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬
:ïðét:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà רּבא ¦«Ÿ©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿַָ

פינן: רּבא אלה רּבא ÷áîæðאהליבמה óelà ֳִִֵַַָָָָָָֹ©¬§©²
:øöáî óelà ïîéz óelàïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬§©²©¬¥−̈

:øöáî óelà:מבצר רּבא תימן רּבא קנז רּבא ©¬¦§¨«ְְִֵַַַַָָָָָ

âîéôelà | älà íøéò óelà ìàécâî óelà©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´
éáà åNò àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬

:íBãàéôelà | älà íøéò óelà ìàécâî óelà ¡«©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´
éáà åNò àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬

:íBãà רברבי אּלין עירם רּבא מגּדיאל רּבא ¡«ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

עׂשו  הּוא אחסנּתהֹון ּבארעא למֹותבנהֹון ְְְְְְְֱֲֵַַַָָָאדֹום

ּדאדֹומאי: ôאבּוהֹון ô ô :.ïîéñ ä"èéì÷ ,íé÷åñô ã"ð÷ ֱֲֵֶָ

çìùéå úùøôì äøèôäà ÷øô äéãáåòá

ויצא) שבפרשת יעקב" "ויברח ההפטרה את וישלח בפרשת להפטיר הנוהגים (יש

ààeîe÷ çlL íéBba øéöå ýåýé úàî eðrîL äreîL íBãàì äåäé éðãà øîà-äk äéãár ïBæç£−«Ÿ©§¨®«Ÿ¨©Á£Ÿ¨̧¡Ÿ¦¹¤«¡À§¨̧¨©¹§¥¥³§Ÿ̈Æ§¦Æ©¦´ª½̈²
äéìr äîe÷ðå:äîçìnìáézúð ïè÷ äpä:ãàî äzà éeæa íéBba EâéðëL EàéMä Eaì ïBãæ §¨¬¨¨¤−¨©¦§¨¨«¦¥¬¨²Ÿ§©¦−©¦®¨¬©−̈§«Ÿ§³¦§Æ¦¦¤½«Ÿ§¦¬

:õøà éðãéøBé éî Baìa øîà BzáL íBøî òìñ-éåâçáãíéN íéáëBk ïéa-íàå øLpk déaâz-íà §©§¥¤−©§´¦§®Ÿ¥´§¦½¦¬«¦¥−¦¨«¤¦©§¦´©©¤½¤§¦¥¬«¨¦−¦´
p÷:ýåýé-íàð EãéøBà íMî Eäéà äìéì éããBL-íà Eì-eàa íéápb-íàeáðâé àBìä äúéîãð C ¦¤®¦¨¬¦«§−§ª§Ÿ̈«¦©¨¦³¨«§Æ¦´§¥©½§¨¥´¦§¥½¨£¬¦§§−

:úBììr eøéàLé àBìä Cì eàa íéøöa-íà íicåéà:åéðtöî eòáð åNr eNtçð Cæìeábä-ãr ©¨®¦«Ÿ§¦Æ¨´½̈£−©§¦¬«Ÿ¥«¥µ¤§§´¥½̈¦§−©§ª¨«©©§´
ézçz øBæî eîéNé Eîçì EîìL éLðà Eì eìëé EeàéMä Eúéøá éLðà ìk EeçlLäðeáz ïéà E ¦§ÀµŸ©§¥´§¦¤½¦¦²¨«§¬§−©§¥´§Ÿ¤®©§§À¨¦³¨Æ©§¤½¥¬§−̈

:Baç:åNr øäî äðeáúe íBãàî íéîëç ézãáàäå ýåýé-íàð àeää íBia àBìäèéøBaâ ezçåE «£²©¬©−§ª§Ÿ̈®§©«£©§¦³£¨¦Æ¥«¡½§−̈¥©¬¥¨«§©¬¦¤−
:ìèwî åNr øäî Léà-úøké ïrîì ïîézééçà ñîçî:íìBòì zøëðå äLeá Eqëz á÷ré E ¥¨®§©¯©¦¨«¤¦²¥©¬¥−̈¦¨«¤¥«£©²¨¦¬©«£−Ÿ§©§´¨®§¦§©−¨§¨«

àéäzà-íb ìøBâ ecé íéìLeøé-ìrå åéørL eàa íéøëðå Bìéç íéøæ úBáL íBéa ãâpî Eãîr íBéa§Æ£¨«§´¦¤½¤§²§¬¨¦−¥®§¨§¦º¨´§¨À̈§©§«¨©̧¦Æ©´½̈©©−̈
:íäî ãçàkáééçà-íBéá àøz-ìàåìcâz-ìàå íãáà íBéa äãeäé-éðáì çîNz-ìàå Bøëð íBéa E §©©¬¥¤«§©¥³¤§«¨¦̧Æ§´¨§½§©¦§©¬¦§¥«§−̈§´¨§¨®§©©§¥¬

ét:äøö íBéa EâéBãéà íBéa Búrøa äzà-íâ àøz-ìà íãéà íBéa énr-ørLá àBáz-ìà ¦−§¬¨¨«©¨³§©«©©¦Æ§´¥½̈©¥¯¤©©¨²§¨«¨−§´¥®



לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

:Bãéà íBéa Bìéçá äðçìLz-ìàåãéåéãéøN øbñz-ìàå åéèéìt-úà úéøëäì ÷øtä-ìr ãîrz-ìàå §©¦§©¬§¨§¥−§¬¥«§©©«£ŸÆ©©¤½¤§©§¦−¤§¦¨®§©©§¥¬§¦−̈
:äøö íBéaåè:ELàøa áeLé Eìîb Cl äNré úéNr øLàk íéBbä-ìk-ìr ýåýé-íBé áBø÷-ék §¬¨¨«¦«¨¬«§Ÿ̈−©¨©¦®©«£¤³¨¦̧¨Æ¥¨´¤½̈§ª«§−¨¬§Ÿ¤«

æè:eéä àBìk eéäå eòìå eúLå ãéîz íéBbä-ìë ezLé éLã÷ øä-ìr íúéúL øLàk ékæéøäáe ¦À©£¤³§¦¤Æ©©´¨§¦½¦§¬¨©¦−¨¦®§¨´§¨½§¨−§¬¨«§©¬
:íäéLøBî úà á÷ré úéa eLøéå Lã÷ äéäå äèéìô äéäz ïBiöçéóñBé úéáe Là á÷ré-úéá äéäå ¦²¦«§¤¬§¥−̈§¨´¨®Ÿ¤§¨§Æ¥´©£½Ÿ¥−¨«¥¤«§¨¨Á¥«©£¸Ÿ¥¹¥¯¥´

:øac ýåýé ék åNr úéáì ãéøN äéäé-àìå íeìëàå íäá e÷ìãå L÷ì åNr úéáe äáäìèéeLøéå ¤«¨À̈¥³¥¨Æ§©½§¨§¬¨¤−©«£¨®§Ÿ¦«§¤³¨¦Æ§¥´¥½̈¦¬§Ÿ̈−¦¥«§¨«§¸
ìt-úà äìôMäå åNr øä-úà áâpäïîéðáe ïBøîL äãN úàå íéøôà äãN-úà eLøéå íézL ©¤¹¤¤©´¥À̈§©§¥¨Æ¤§¦§¦½§¨§Æ¤§¥´¤§©½¦§¥−§¥´«Ÿ§®¦§¨¦−

:ãrìbä-úàëãøôña øLà íéìLeøé úìâå úôøö-ãr íéðrðk-øLà ìàøNé éðáì äfä-ìçä úìâå ¤©¦§¨«§¨ª´©¥«©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³£¤§©«£¦Æ©¨´§©½§¨ª¬§«¨©−¦£¤´¦§¨©®
:áâpä éør úà eLøéàëì ïBiö øäa íérLBî eìrå:äëeìnä ýåýéì äúéäå åNr øä-úà ètL ¦§¾¥−¨¥¬©¤«¤§¨³«¦¦Æ§©´¦½¦§−Ÿ¤©´¥¨®§¨«§¨¬©Ÿ̈−©§¨«


