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 ג , לב-א , בראשית פרק לא
�ֵמֲאֶ	ר ְל�ִבינ� ֲאֶ	ר ָ�ל ֵאת ַיֲעקֹב ָלַקח ֵלאמֹר ָלָב� ְבֵני ִ�ְבֵרי ֶאת ַוִ�ְ	ַמע) א( � ַהָ�בֹד ָ�ל ֵאת ָעָ ה ְל�ִבינ

 ֶאֶר* ֶאל 	�ב ַיֲעקֹב ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) ג( :ִ	ְל	&) ִ�ְתמ&ל ִע'& ֵאיֶנ%� ְוִהֵ%ה ָלָב� ְ$ֵני ֶאת ֲעקֹבַי ַוַ�ְרא) ב( :ַהֶ"ה
 ָלֶה� ַו�ֹאֶמר) ה( :צֹאנ& ֶאל ַהָ-ֶדה �ְלֵל�ה ְלָרֵחל ַוִ�ְקָרא ַיֲעקֹב ַוִ�ְ	ַלח) ד( :ִעָ'ְ+ ְוֶאְהֶיה �ְלמ&ַלְדֶ,ָ+ ֲאב&ֶתיָ+
�י ֲאִביֶכ� ְ$ֵני ֶאת �נִֹכי רֶֹאהִ � 1ְָכל ִ�י ְיַדְעֶ,� ְו0ֵ,ָנה) ו( :ִעָ'ִדי ָהָיה �ִבי ֵואלֵֹהי ִ	ְל	ֹ) ִ�ְתמֹל ֵאַלי ֵאיֶנ%
 ְלָהַרע ֱאלִֹהי) ְנָתנ& אְולֹ מִֹני) ֲעֶ ֶרת ַמְ �5ְרִ,י ֶאת ְוֶהֱחִל3 1ִי ֵהֶתל ַוֲאִביֶכ�) ז( :ֲאִביֶכ� ֶאת ָעַבְדִ,י �ִֹחי
ִ�י) יֹאַמר �ֹה ִא)) ח( :ִעָ'ִדי ִ�י) ַה6ֹא� ָכל ְוָיְלד� ְ ָכֶרָ+ ִיְהֶיה ְנק5 ִ�י) יֹאַמר �ֹה ְוִא) ְנק5  ְ ָכֶרָ+ ִיְהֶיה ֲעק5
�ִ�י) ַה6ֹא� ָכל ְוָיְלד  ֵעיַני ָוֶאָ-א ַה6ֹא� ַיֵח) 1ְֵעת ַוְיִהי) י( :ִלי ַוִ�ֶ,� ֲאִביֶכ) ִמְקֵנה ֶאת ֱאלִֹהי) ַוַ�6ֵל) ט( :ֲעק5
ִדי) ְוִהֵ%ה 1ֲַחל&) ָוֵאֶרא ִ�י) ַה6ֹא� ַעל ָהעִֹלי) ָהַע,5 ִ�י) ֲעק5  ָהֱאלִֹהי) ַמְל0ְ+ ֵאַלי ַו�ֹאֶמר) יא( :�ְבר5ִ�י) ְנק5
ִדי) ָ�ל ֵאה�ְר ֵעיֶניָ+ ָנא ָ א ַו�ֹאֶמר) יב( :ִהֵ%ִני ָואַֹמר ַיֲעקֹב 1ֲַחל&) ִ�י) ַה6ֹא� ַעל ָהעִֹלי) ָהַע,5 ִ�י) ֲעק5  ְנק5
 ָנַדְרָ, ֲאֶ	ר ַמ6ֵָבה 9ָ) ָמַ	ְחָ, ֲאֶ	ר ֵאל 1ֵית ָהֵאל �נִֹכי) יג( :8ְָ+ עֶֹ ה ָלָב� ֲאֶ	ר ָ�ל ֵאת ָרִאיִתי ִ�י �ְבר5ִ�י)

 ל& ַו,ֹאַמְרָנה ְוֵל�ה ָרֵחל ַוַ,ַע�) יד( :מ&ַלְדֶ,ָ+ ֶאֶר* ֶאל ְו	�ב ַה"ֹאת ָה�ֶר* ִמ� ֵצא ק�) ַעָ,ה ֶנֶדר ָ	) 8ִי
�י ל& ֶנְחַ	ְבנ� ָנְכִר�&ת ֲהל&א) טו( :�ִבינ� 1ְֵבית ְוַנֲחָלה ֵחֶלק ָלנ� ַהע&דִ ��ְסֵ$נ� ֶאת �כ&ל ַ:) ַו�ֹאַכל ְמָכָרנַ: 

 :ֲעֵ ה ֵאֶליָ+ ֱאלִֹהי) �ַמר ֲאֶ	ר �ֹל ְוַעָ,ה �ְלָבֵנינ� ה�א ָלנ� ֵמ�ִבינ� ֱאלִֹהי) לִה6ִי ֲאֶ	ר ָהעֶֹ	ר ָכל ִ�י) טז(
�ל ֶאת ַוִ�ְנַהג) יח( :ַהְ:ַמ8ִי) ַעל ָנָ	יו ְוֶאת 1ָָניו ֶאת ַוִ�ָ-א ַיֲעקֹב ַוָ�ָק)) יז(ָ � ָרָכ	 ֲאֶ	ר ְרכ5	& ָ�ל ְוֶאת ִמְקֵנה

 ַוִ,ְגנֹב צֹאנ& ֶאת ִלְגזֹז ָהַלְ+ ְוָלָב�) יט( :ְ�ָנַע� 0ְרָצה �ִביו ִיְצָחק ֶאל ָלב&א ֲאָר) 1ְַפַ�� ָרַכ	 ֲאֶ	ר ָינ&ִקְנ ִמְקֵנה
  :אה� בֵֹרַח ִ�י ל& ִהִ:יד 1ְִלי ַעל ָהֲאַרִ'י ָלָב� ֵלב ֶאת ַיֲעקֹב ַוִ�ְגנֹב) כ( :ְל�ִביָה ֲאֶ	ר ַהְ,ָרִפי) ֶאת ָרֵחל
 1ַ�&) ְלָלָב� ַו�5ַ:ד) כב( :ַהִ:ְלָעד ַהר ָ$ָניו ֶאת ַוָ�ֶ ) ַהָ%ָהר ֶאת ַוַ�ֲעבֹר ַוָ�ָק) ל& ֲאֶ	ר ְוָכל ה�א ַוִ�ְבַרח) כא(

 :ַהִ:ְלָעד 1ְַהר אֹת& ַוַ�ְד1ֵק ָיִמי) ִ	ְבַעת ֶ�ֶרְ+ 0ֲחָריו ַוִ�ְר�3ֹ ִע'& ֶאָחיו ֶאת ַוִ�ַ=ח) כג( :ַיֲעקֹב ָבַרח ִ�י ַה9ְִליִ	י
 :ָרע ַעד ִמ<&ב ַיֲעקֹב ִע) ְ,ַד1ֵר ֶ$� ְלָ+ ִה9ֶָמר ל& ַו�ֹאֶמר ַה8ְָיָלה 1ֲַחלֹ) ָהֲאַרִ'י ָלָב� ֶאל ֱאלִֹהי) ַוָ�בֹא) כד(
 ָלָב� ַו�ֹאֶמר) כו( :ַהִ:ְלָעד 1ְַהר ֶאָחיו ֶאת ַקעָ, ְוָלָב� 1ָָהר �ֳהל& ֶאת ָ,ַקע ְוַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ֶאת ָלָב� ַוַ�ֵ-ג) כה(

 אִֹתי ַוִ,ְגנֹב ִלְברַֹח ַנְח1ֵאָת ָלָ'ה) כז( :ָחֶרב ִ�ְ	ב5י&ת 1ְנַֹתי ֶאת ַוְ,ַנֵהג ְלָבִבי ֶאת ַוִ,ְגנֹב ָעִ יָת ֶמה ְלַיֲעקֹב
 ִהְסַ�ְלָ, ַעָ,ה ְוִלְבנָֹתי ְלָבַני ְלַנ9ֵק ְנַטְ	ַ,ִני ְולֹא) כח( :�ְבִכ%&ר ת1ְ3ֹ �ְבִ	ִרי) 1ְִ ְמָחה ָוֲאַ	8ֲֵחָ+ 8ִי ִהַ:ְדָ, ְולֹא
 ַיֲעקֹב ִע) ִמ1ֵ�ַר ְלָ+ ִה9ֶָמר ֵלאמֹר ֵאַלי �ַמר ֶאֶמ	 ֲאִביֶכ) ֵואלֵֹהי ָרע ִעָ'ֶכ) ַלֲע &ת ָיִדי ְלֵאל ֶי	) כט( :ֲע &
 ַיֲעקֹב ַוַ�ַע�) לא( :ֱאלָֹהי ֶאת ָגַנְבָ, ָלָ'ה �ִביָ+ ְלֵבית ִנְכַסְפָ,ה ִנְכס3ֹ ִ�י ָהַלְכָ, ָהלְֹ+ הְוַעָ,) ל( :ָרע ַעד ִמ<&ב
 ִיְחֶיה לֹא ֱאלֶֹהיָ+ ֶאת ִ,ְמָצא ֲאֶ	ר ִע)) לב( :ֵמִעִ'י 1ְנ&ֶתיָ+ ֶאת ִ,ְגזֹל ֶ$� �ַמְרִ,י ִ�י ָיֵראִתי ִ�י ְלָלָב� ַו�ֹאֶמר
�ְבאֶֹהל ַיֲעקֹב 1ְאֶֹהל ָלָב� ַוָ�בֹא) לג( :ְ:ָנָבַת) ָרֵחל ִ�י ַיֲעקֹב ָיַדע ְולֹא ָלְ+ ְוַקח ִעָ'ִדי ָמה ְלָ+ ַהֶ�ר 0ֵחינ� ֶנֶגד 
 ְ,ָרִפי)ַה ֶאת ָלְקָחה ְוָרֵחל) לד( :ָרֵחל 1ְאֶֹהל ַוָ�בֹא ֵל�ה ֵמאֶֹהל ַוֵ�ֵצא ָמָצא ְולֹא ָהֲאָמהֹת ְ	ֵ,י �ְבאֶֹהל ֵל�ה

 ִיַחר 0ל �ִביָה ֶאל ַו,ֹאֶמר) לה( :ָמָצא ְולֹא ָהאֶֹהל ָ�ל ֶאת ָלָב� ַוְיַמ9ֵ	 ֲעֵליֶה) ַוֵ,ֶ	ב ַהָ:ָמל 1ְַכר ַוְ,ִ ֵמ)
 ְלַיֲעקֹב ַוִ�ַחר) לו( :ִפי)ַהְ,ָר ֶאת ָמָצא ְולֹא ַוְיַחֵ$  ִלי ָנִ	י) ֶדֶרְ+ ִ�י ִמָ$ֶניָ+ ָלק�) א�ַכל ל&א ִ�י ֲאדִֹני 1ְֵעיֵני
 ַמה ֵ�ַלי ָ�ל ֶאת ִמ9ְַ	ָ, ִ�י) לז( :0ֲחָרי ָדַלְקָ, ִ�י ַחָ<אִתי ַמה ִ$ְ	ִעי ַמה ְלָלָב� ַו�ֹאֶמר ַיֲעקֹב ַוַ�ַע� 1ְָלָב� ַוָ�ֶרב

 ְרֵחֶליָ+ ִעָ'ְ+ �נִֹכי ָ	ָנה ֶעְ ִרי) ֶזה) לח( :ְ	ֵנינ� י�1ֵ ְוי&ִכיח� ְו0ֶחיָ+ 0ַחי ֶנֶגד �ֹה ִ י) ֵביֶתָ+ ְ�ֵלי ִמ�ֹל ָ'ָצאָת
 ְ,ַבְקֶ	ָ%ה ִמָ�ִדי ֲאַחֶ<ָ%ה �נִֹכי ֵאֶליָ+ ֵהֵבאִתי לֹא ְטֵרָפה) לט( :�ָכְלִ,י לֹא צֹאְנָ+ ְוֵאיֵלי ִ	ֵ�ל� לֹא ְוִעֶ"יָ+
 ֶעְ ִרי) 8ִי ֶזה) מא( :ֵמֵעיָני ְ	ָנִתי ַוִ,ַ�ד 8ָ1ְַיָלה ְוֶקַרח חֶֹרב ֲאָכַלִני &)ַב� ָהִייִתי) מ( :ָלְיָלה �ְגנ5ְבִתי י&) ְ:נ5ְבִתי
 ֲעֶ ֶרת ַמְ �5ְרִ,י ֶאת ַוַ,ֲחֵל3 1ְצֹאֶנָ+ ָ	ִני) ְוֵ		 ְבנֶֹתיָ+ 1ְִ	ֵ,י ָ	ָנה ֶעְ ֵרה 0ְר1ַע ֲעַבְדִ,יָ+ 1ְֵביֶתָ+ ָ	ָנה
 ְיִגיַע ְוֶאת ָעְנִיי ֶאת ִ	8ְַחָ,ִני ֵריָק) ַעָ,ה ִ�י ִלי ָהָיה ִיְצָחק �ַפַחד 0ְבָרָה) ֱאלֵֹהי �ִבי ֱאלֵֹהי ל�ֵלי) מב( :מִֹני)
 ְוכֹל צֹאִני ְוַה6ֹא� 1ַָני ְוַה1ִָני) 1ְנַֹתי ַה1ָנ&ת ַיֲעקֹב ֶאל ַו�ֹאֶמר ָלָב� ַוַ�ַע�) מג( :�ֶמ	 ַו�&ַכח ֱאלִֹהי) ָר�ה ַ�ַ$י
 ִנְכְרָתה ְלָכה ְוַעָ,ה) מד( :ָיָלד� ֲאֶ	ר ִלְבֵניֶה� א& ַה�&) ָלֵא8ֶה ֶאֱעֶ ה ָמה ְוִלְבנַֹתי ה�א ִלי רֶֹאה 0ָ,ה ֲאֶ	ר
 ְלֶאָחיו ַיֲעקֹב ֶמרַו�ֹא) מו( :ַמ6ֵָבה ַוְיִריֶמָה �ֶב� ַיֲעקֹב ַוִ�ַ=ח) מה( :�ֵביֶנָ+ 1ֵיִני ְלֵעד ְוָהָיה ָו�ָ,ה ֲאִני ְבִרית
� ל& ָקָרא ְוַיֲעקֹב ָ ֲהד�ָתא ְיַגר ָלָב� ל& ַוִ�ְקָרא) מז( :ַהָ:ל ַעל ָ	) ַו�ֹאְכל� ָגל ַוַ�ֲע � ֲאָבִני) ַוִ�ְקח� ֲאָבִני) ִלְקט
�ַמר ֲאֶ	ר ְוַהִ'ְצָ$ה) מט( :ַ:ְלֵעד ְ	מ& ָקָרא ֵ�� ַעל ַה�&) �ֵביְנָ+ 1ֵיִני ֵעד ַהֶ"ה ַהַ:ל ָלָב� ַו�ֹאֶמר) מח( :ַ:ְלֵעד 
 ִאי	 ֵאי� 1ְנַֹתי ַעל ָנִ	י) ִ,ַ=ח ְוִא) 1ְנַֹתי ֶאת ְ,ַעֶ%ה ִא)) נ( :ֵמֵרֵעה� ִאי	 ִנָ@ֵתר ִ�י �ֵביֶנָ+ 1ֵיִני ְיקָֹוק ִיֶצ3
� 1ֵיִני ָיִריִתי ֲאֶ	ר ַהַ'6ֵָבה ְוִהֵ%ה ַהֶ"ה ַהַ:ל ִהֵ%ה ְלַיֲעקֹב �ָלָב ַו�ֹאֶמר) נא( :�ֵביֶנָ+ 1ֵיִני ֵעד ֱאלִֹהי) ְרֵאה ִעָ'נ
 ֵאַלי ַתֲעבֹר לֹא 0ָ,ה ְוִא) ַהֶ"ה ַהַ:ל ֶאת ֵאֶליָ+ ֶאֱעבֹר לֹא �ִני ִא) ַהַ'6ֵָבה ְוֵעָדה ַהֶ"ה ַהַ:ל ֵעד) נב( :�ֵביֶנָ+
 ֲאִביֶה) ֱאלֵֹהי ֵביֵנינ� ִיְ	ְ$ט� ָנח&ר ֵואלֵֹהי 0ְבָרָה) ֱאלֵֹהי) נג( :ָרָעהְל ַה"ֹאת ַהַ'6ֵָבה ְוֶאת ַהֶ"ה ַהַ:ל ֶאת

 ַוָ�ִלינ� ֶלֶח) ַו�ֹאְכל� ָלֶח) ֶלֱאָכל ְלֶאָחיו ַוִ�ְקָרא 1ָָהר ֶזַבח ַיֲעקֹב ַוִ�ְז1ַח) נד( :ִיְצָחק �ִביו 1ְַפַחד ַיֲעקֹב ַוִ�9ַָבע
  :ִלְמקֹמ& ָלָב� ַוָ�ָ	ב ַוֵ�ֶלְ+ ֶאְתֶה) ַוְיָבֶרְ+ ְוִלְבנ&ָתיו ְלָבָניו ַוְיַנ9ֵק 11ֶַֹקר ָלָב� ַוַ�ְ	ֵ�)) א(] לב פרק [:1ָָהר

�ֲאֶ	ר ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר) ג( :ֱאלִֹהי) ַמְלֲאֵכי ב& ַוִ�ְפְ:ע� ְלַדְר�& ָהַלְ+ ְוַיֲעקֹב) ב(ַ (� ָראַוִ�ְק ֶזה ֱאלִֹהי) ַמֲחֵנה ָר
 : ַמֲחָנִי) ַהה�א ַהָ'ק&) ֵ	)
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 בעור ב�. ע) שבלה D בלע): אחר דבר, ע) בלא D בלע). וגחזי ואחיתופל ודואג בלע) הדיוטות ארבעה
D בעור. הארמי לב� הוא רשעתי) כוש� הוא, בעור הוא: תנא. בעיר על שבא D כוש�, בעיר על שבא 

 לב� D שמו ומה. השופטי) שפוט בימי ואחת יעקב בימי אחת, בישראל רשעיות שתי דעבד D רשעתי)
 . שמו הארמי

 

 שופטים פרק ג 
�ַ	� 1ְַיד ַוִ�ְמְ�ֵר) 1ְִיְ ָרֵאל ְיקָֹוק 30 ַוִ�ַחר) ח(��ַ	� ֶאת ִיְ ָרֵאל ְבֵני ַוַ�ַעְבד� ַנֲהָרִי) ֲאַר) ֶמֶלְ+ ִרְ	ָעַתִי) � 

 ֵאת ַו�&ִ	יֵע) ִיְ ָרֵאל ִלְבֵני מ&ִ	יַע ְיקָֹוק ַוָ�ֶק) ְיקָֹוק ֶאל ִיְ ָרֵאל ְבֵני ַוִ�ְזֲעק�) ט( :ָ	ִני) ְ	מֶֹנה )ִרְ	ָעַתִי
 ַוִ�ֵ,� ַלִ'ְלָחָמה ַוֵ�ֵצא ִיְ ָרֵאל ֶאת ַוִ�ְ	$ֹט ְיקָֹוק ר�ַח ָעָליו ַוְ,ִהי) י( :ִמֶ'%� ַהָ=טֹ� ָכֵלב ֲאִחי ְקַנז �1ֶ ָעְתִניֵאל
�ַ	� ֶאת 1ְָיד& ְיקָֹוק��ַ	� ַעל ָיד& ַוָ,ָעז ֲאָר) ֶמֶלְ+ ִרְ	ָעַתִי) � ָ	ָנה 0ְר1ִָעי) ָה�ֶר* ַוִ,ְ	קֹט) יא) :ִרְ	ָעָתִי( 
 :ְקַנז �1ֶ ָעְתִניֵאל ַוָ�ָמת
 

 במדבר פרק לא פסוק ח 
 ְוֶאת ֱאִוי ֶאת ֵליֶה)ַחְל ַעל ָהְרג� ִמְדָי� ַמְלֵכי ְוֶאת
 ַמְלֵכי ֲחֵמֶ	ת ֶרַבע ְוֶאת ח�ר ְוֶאת צ�ר ְוֶאת ֶרֶק)
 : 1ֶָחֶרב ָהְרג� 1ְע&ר �1ֶ 1ְִלָע) ְוֵאת ִמְדָי�

  )שם (יונתןתרגום 
 ַית ַמִ	ְרַייְתה&� ְקט�ֵלי ַעל ְקָטל� ִמְדָיָנֵאי ַמְלֵכי ְוַית
 ֶרַבע ְוַית ח�ר ְוַית 1ָָלק ה�א צ�ר ְוַית ֶרֶק) ְוַית ֱאִוי

 ְקָטל� 1ְע&ר 1ַר 1ְִלָע) ְוַית ִמְדָי� ַמְלֵכי ֲחֵמֶ	ת
  ִ$יְנָחס ַית ַחָייָבא 1ְִלָע) ְדָחָמא ֵ�יַו� ַוֲהָוה 1ְַסְייָפא

 ְוַקִדיָ	א ַר1ָא ְ	ָמא ִ$יְנָחס ַ�רִאיְד ַיד ִמ� ְ	ַמָיא 01ְִויר �ָפַרח ְדק�ְסִמי� ִמְלָתא ָעַבד 1ְַתר&י ִמ� ָרִדי3 ַ�ֲהָנא
�ְבָעא ַסְייָפא ְ	ַל3 ְו0ְחֵתיG 1ְֵריֵ	יG ְו0ְחֵדיG 1ְַתר&י �ָפַרח Gַתח ְלִמְקְטֵלי$ָ Gֵמי� ַוֲאַמר ַתֲחנ�ִני� 1ְִמיֵלי $

 ַוֲאַמר ָעֵני ַעָמְ+ ַית ְמַלֵטיט ֲאָנא ֵלית ְקַיי) ַדֲאָנא י&ִמי� ְדָכל ָלְ+ ִמְ	ַ,1ְַעָנא ַנְפִ	י ַית ְ,ַקֵיי) ִאי� ְלִפיְנָחס
Gא 0ְנְ, ֲהָלא ֵלי� ַזְרָעא ְלמ&ְבָדא 1ְִגי� ְלִמְצַרִי) �ְנָחַתת �ב�ָנ� ַיֲעקֹב ַית ְלֵמיֵ	יַצָיא ְדָבִעית ֲאַרָמ�ה ָלָב� ה
 ְוֵכיַו� ַיְתה&� ְלֵמיל&ט ִאיְתְגָרא ִאיְתְגָרָתא �ְכד&� ַרִ	יָעא ֲעָמֵלק 1ְה&� ָגֵריָתא ִמִמְצַרִי) ִדְנָפק� 1ַָתר �ִמ�

 ַית ְלמ�ְקָמא 1ָָלק ַית 1ִיָ	א ַמְלָ�א ִאְמִליַכת ִמיָנְ+ ַדְיָי ֵמיְמָרא ַק1ֵיל ְוָלא ע&ָבָדְ+ 0ַהְנַי� ְדָלא ְדָחִמיָתא
Gת 1ְָנֵתי	ַיְתה&� ְלִמְטַעָיא א&ְרָחָתא 1ְַפְרַ � ֶאְפַ	ר ֵלית ֵ�� 1ְִגי� 0ְלִפי� ְו0ְר1ְָעא ֶעְ ִרי� ִמְנה&� ֵ�� 1ְִגי� �ְנָפל
 :ְוַקְטֵליG ְ,ָיָקא ִמ� ַסְייֵפיG ָ	ַל3 ַיד �ִמ� ַנְפָ	ְ+ ַית ִלְמַקְייָמא ,�ב
 

  הלכות תפילין הלכה ו -ספר ליקוטי הלכות 
�נ&ת, ַעד ַהַ:ל ַהֶ"ה) א"1ְֵראִ	ית ל(ֶ	ה�א 1ְִחיַנת , ג 1ָעֶֹמר" ְוֶזה 1ְִחיַנת ַל]לה[ָ��ָבא 1ַַ'��י ַיֲעקֹב, ִַ �, ַהְינ

 ַמְפִסיק&ת 1ְמֹח& 1ְִפֵני &תל �ַמ6ֵָבה ֶ	ִ�ְהי� ְמִח6"ֶ	ה�א 1ְִחיַנת ְקד9ַ5ת ְ�ַלל ִיְ ָרֵאל ָצִריְ+ ַלֲע &ת ַ:
�י ַהִ@ְטָרא 0ֲחָרא ִהיא . ת ְוִהְרה�ִרי) ַה1ִָאי) ֵמַהִ@ְטָרא 0ֲחָרא ִמ1ְִחיַנת ָלָב� ָהֲאַרִ'יַהַ'ֲחָ	ב&ת ָרע&ִ

ְוָהִעָ=ר 1ְִעְנַי� , ו" חְמצ�ָדָת)ֶ	1ָא 1ְַרָ'א�ת ָ:ד&ל �ְבַתְח1�ל&ת ַהְר1ֵה ְלָתְפס& 1ִ, 1ְִחיַנת ָלָב� ָהֲאַרִ'י
1ַ'ַֹח ֶ	ֵה) ִמְתַנְ�ִלי) ַעל ָה�ָד) 1ְַכָ'ה ְוַכָ'ה ְ:ֵנב&ת ְוַרָ'א�ת ְוַעְרִמיִמ��ת ַעד ֶ	ִ$ְתא&) י&ֵצא ַהַ'ֲחָ	ב&ת ֶ	

ָרט ִמי 1ְִפ, ַ�ֲאֶ	ר י&ֵדַע ָה�ָד) 1ְַנְפ	&,  ִלְצָל�אַרֲחָמָנ, מֹח& ח�* ַל9ִיִטי� ְוח&ֵ	ב ַמֲחָ	ב&ת ח�* ַמה 9ֶח&ֵ	ב
�ָבא , ד ְ�ָבִרי) ַהְמַעְ�ִבי) ֶאת ַהְ,	�ָבה"ִ�י ה�א מהכ, ֶ	ה�א ִמָ�ה ָרָעה ְמאֹד ְמאֹד, ֶ	ה�א 1ַַעל ַמֲחָ	ָבה'�ַ

+ְ�ְלָח� ָער מ& ֶ	ָ�ת�ב 1ִַ'ְדָר	 ְ�,  1ְִחיַנת ָלָב� ָהֲאַרִ'י ֶ	ְ'ל�1ָ5 1ְֶרַ	עי)ְוָכל ֵא8ו ַהַ'ֲחָ	ב&ת ָרע&ת ִנְקָרִא. 1ְ	5
�ָבר ִנְק1ַע 1ֶָזה ְ�ִא8� ֵאי� 	�) ֶ�ֶרְ+ , ֶ	ַעל ֵ	) ֶזה ִנְקָרא ָלָב�ְ ��ִא8ְ +ְ�ַהְינ� ֶ	ה�א ַמְל1ִי� ָהִרְ	ע�ת ָ�ל ַ

ֲעֵלי ַמֲחָ	ב&ת ֶ	ִאי ֶאְפָ	ר ָלֶה) ַלֲעמֹד ְ�ֶנֶגד ִלְבֵני ַהְ%ע�ִרי) 1ְִפָרט ְלַה1ַ, ו" ִנְדֶמה חֶ	רַ�ֲא, ו"ְלִהָ'ֵלט ִמ9ָ) ח
�ְבח�ט . ִ�י ַהַ'ֲחָ	ָבה 1ְַיד ָה�ָד) ָ,ִמיד, ֲאָבל 1ֱֶאֶמת לֹא ֵ�� ה�א, ַהַ'ֲחָ	ב&ת ָרע&ת ְוִהְרה�ִרי) ָרִעי)

 ַעל  ְיֵדי ֶ	ַ�ֶ<ה ַ�ְע,& ְלַמֲחָ	ָבה ְוִהְרה�ִרי) ב&ת ָרע&תַהIְָֹעָרה ָיכ&ל ְלִהָ%ֵצל 1ְֵ	ב ְו0ל ַ,ֲעֶשֹה ִמָ�ל ִמיֵני ַמֲחָ	
�י �ִחיו ה�א 1ְַרָ'א�ת, ְוֶזה 1ְִחיַנת ַיֲעקֹב ֶ	ה&ֵלְ+ 1ְָעְרָמה ִע) ָלָב� ָהֲאַרִ'י. ל"ְ�ֵ	ָרה ְוַכַ%ִ , ��מ& ֶ	�ְמרְ

, 1&ֵרַח ִמ8ָָב� ָהֲאַרִ'י, ֶ	ה�א ְקד9ַ5ת ִיְ ָרֵאל, ַהְינ� ֶ	1ְִחיַנת ַיֲעקֹב, )ג" י8ָהְמִג(ַר1&ֵתינ� ִזְכר&ָנ) ִלְבָרָכה 
ַוִ�ְגנֹב ַיֲעקֹב ) א"1ְֵראִ	ית ל(ְוֶזה 1ְִחיַנת . ְ�ַהְינ� ִמַ'ֲחָ	ב&ת ָרע&ת ַרק 1ְֵ	ב ְו0ל ַ,ֲעֶשֹה 1ְִלי 	�) ִמְלָחָמה

ל ֶ	ְ�ֶ	1&ְרִחי� "ֶזה� 1ְִחיַנת ַמה 9ֶ�ַמר ַר1ֵנ� ַז.  ַעל 1ְִלי ִהִ:יד ל& ִ�י 1&ֵרַח ה�איֲאַרִ'ֶאת ֵלב ָלָב� ָה
�', ֵמַהַ'ֲחָ	ב&ת ָרע&ת ֵיֵלְ+ ְלַדְר�& 1ֶַ'ה 9ֶה�א ח&ֵ	ב ַמֲחָ	ב&ת ְ�ֵ	ר&ת ְולֹא ִיְסַ,ֵ�ל ַלֲאח&ָריו ְ�ָלל �ְכָלל ְוכ

)��י ֶזה ֶ	<&ֵע� ִע) ', ַעל 1ְִלי ִהִ:יד ל& ְוכ�' ְוֶזה� 1ְִחיַנת ַוִ�ְגנֹב ַיֲעקֹב ְוכ�) ב"ִסיָמ� ע' מ& ֶ	ָ�ת�ב 1ְִל=�ֵטי אְִ
מ& ִמי ֶ	ַ'ִ:יד ְלָהר&ֵד3  ְ�ה�ֶז, ַהַ'ֲחָ	ב&ת ָזר&ת ְוִנְכַנס ִעָ'ֶה) 1ְט&ֵע� ְוִנְטָע� ְור&ֶצה ֶ	ַ�ִ%יח� א&ת& ָלֵצאת ֵמֶה)

ֲאָבל 1ֱֶאֶמת ִעַ=ר ָהֵעָצה ִלְברַֹח ֵמֶה) ְוֵליֵלְ+ ְלַדְר�& ְוִלְבִלי , ֶ	ר&ֶצה ִלְברַֹח ִמֶ'%� ַוֲאַזי ה�א ר&ְדפ& י&ֵתר
ַוִ�ְגנֹב ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב ָלָב� ' ִ�ְבַרח ַיֲעקֹב ְוכ� ַויַנתֶ	ֶ"ה� 1ְִח, ְלִהְסַ,ֵ�ל ַלֲאח&ָריו ְ�ָלל ְוִלְבִלי ִלְטעֹ� ִעָ'ֶה) ְ�ָלל

ֶ	ֵה) ַהַ'ֲחָ	ב&ת ָרע&ת ַעל 1ְִלי ִהִ:יד ל& ִ�י 1&ֵרַח ה�א ֶ	ֵאינ& ַמִ:יד ָלֶה) ֶ	1&ֵרַח ֵמֶה) ַרק 1&ֵרַח , ָהֲאַרִ'י
&� . ֵמֶה)לְוַעל  ְיֵדי ֶזה ַ�ְיָקא ִנ6&. ְלת�מ& ְלַדְר
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