
ה י ָוֵאַחר ַעד ָעֻתָ ְרֻתִ ָך ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ֻגַ ו ֻכֹה ָאַמר ַעְבֻדְ א. ַוְיַצו אָֹתם ֵלאמֹר ֻכֹה ֹתאְמרֻון ַלאדִֹני ְלֵעש ָ ָכא ֵליֻה ְלַעְבֻדָ ַתח ַיֲעקֹב ְלִאְתַהֻפָ ד ֻפָ , ִמֻיָ

ָבְרֵכיֻה ֲאבֹוי ְרָכאן ֻדְ ִאינֻון ֻבִ ו ֻבְ ל ֵעש ָ ֻכַ ָלא ִיְסֻתַ ִגין ֻדְ ְדָקא ֲאָמָרןֻדְ , ֻבְ ר ֵליֻה  .ָהא ַיֲעקֹב ָסִליק לֹון ְלָבַתר ֻכְ ֻדַ ַ ש  י ְיהֻוָדה ַמאי ָחָמא ַיֲעקֹב ֻדְ ָאַמר ִרֻבִ

י ְרֻתִ ו ְוָאַמר ִעם ָלָבן ֻגַ ו , ְלֵעש ָ ֵעש ָ ִליחֻוֵתיֻה ֻדְ ְ ש  ה ָדא( דאמר)ְוִכי ַמה ָעִביד ֻבִ ַעלְ . ִמֻלָ י ָקֵליֻה ָאִזיל ֻבְ א ָלָבן ָהֲאַרֻמִ ָמא ְדָלא ֲהָוה ַבר ָנש  ֶאֻלָ

יהֻ  ִזיב ִמֻנֵ ֻתְ ְ ִיש  קֹוְסִמין, ֻדְ ין ְוַרב ֻבְ ִ ֳחָרש  הֻוא ֲהָוה ָחָרש  ֻבֶ ְכִתיב , ֻוְבעֹור ֲאבֹוי ְדִבְלָעם, ַוֲאבֹוי ִדְבעֹור ֲהָוה, ֻדְ עֹור ַהֻקֹוֵסם( יהושע יג)ֻדִ ן ֻבְ ְלָעם ֻבֶ , ֻבִ

ין ְוקֹוְסִמין ַיֻתִ  ִ ֳחָרש  הוֻ ְוָלָבן ָחָכם ֻבֶ ֻלְ ַיֲעקֹב, יר ִמֻכֺ א ָלא ָיִכיל ֻבְ ל ֻדָ ה ַזְייִנין ֲהָדא הֻוא ִדְכִתיב. ְוִעם ֻכָ ַכֻמָ ( דברים כו), ֻוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעקֹב ֻבְ

י אֹוֵבד ָאִבי ין ְוקוֹ  .ֲאַרֻמִ ִ יִמין ָוֳחָרש  ָלָבן ֲהָוה ַרב ַחֻכִ א ֻכֻוֵלי ַעְלָמא ֲהֵוי ָיְדֵעי ֻדְ י ַאֻבָ ִזיב , ְסִמיןָאַמר ִרֻבִ ֻתְ ְ ֹוי ָלא ִאש  ֳחָרש  ָבֵעי ְלאֹוָבָדא ֻבֶ ֻוַמאן ֻדְ

יהֻ  יֻה ֲהָוה, ִמֻנֵ ְלָעם ִמֻנֵ ָיַדע ֻבִ ִבְלָעם . ְוָכל ַמה ֻדְ יֻה ֻבְ אֹר יֻוָאר( במדבר כב)ֻוְכִתיב ֻבֵ ר ֻתָ ֶ ָבֵרְך ְמבָֹרְך ַוֲאש  ר ֻתְ ֶ י ֵאת ֲאש  י ָיַדְעֻתִ ְוכֻוֵלי ַעְלָמא . ֻכִ

ֹויֲהוֻו ִמְסֻתָ  ָבן ֻוֵמֳחָרש  י, ֵפי ִמֻלָ ְרֻתִ ו ָאַמר ִעם ָלָבן ֻגַ ר ַיֲעקֹב ְלֵעש ָ ֻדַ ַ ש  ה ַקְדָמָאה ֻדְ א .ֻוִמֻלָ ֻתָ ַ ְזֵעיר ֲהָוה ֶיַרח אֹו ש  א ָוֵאַחר , ָלאו ָהִכי. ְוִאי ֵתיָמא ֻדִ ֶאֻלָ

ה יהֻ , ַעד ָעֻתָ ִנין ִאְתֲאָחִרית ִעֻמֵ ְ ִרין ש  ָלא ָסִלי. ֶעש ְ לֻוםְוִאי ֵתיָמא ֻדְ ָיִדי ֻכְ ֹור ַוֲחמֹור. ק ֻבְ ְזֵרי ִדיִנין, ַוְיִהי ִלי ש  ֵרין ֻגִ ְרַווְייהֻו , ִאינֻון ֻתְ ָרן ֻתַ ַכד ִמְתַחֻבְ ֻדְ

ֲחָדא א ַעְלָמא, ֻכְ ָ ָרן ֶאָלא ְלַאְבָאש  ִתיב. ָלא ִמְתַחֻבְ ְך ֻכְ ו( דברים כב), ֻוְבִגין ֻכָ ֹור ֻוַבֲחמֹור ַיְחֻדָ ש  ְפָחהצֹאן וְ  .לֹא ַתֲחרש  ֻבְ ִ ִאֵלין ִאינֻון , ֶעֶבד ְוש 

ִמְצַרִים  ִריְך הֻוא ֻבְ א ֻבְ ָ ָקַטל קֻוְדש  ֵאי ֻדְ ֻתָ ְתֵרי ֻתַ ֵהָמה ( שמות יב)ֻכִ כֹור ֻבְ ִבי ( שמות יב)ֻבְ ְ כֹור ַהש ֻ ְפָחה( שמות יא)ֻבְ ִ כֹור ַהש ֻ ֲהָדא הֻוא , ֻבְ

ְפָחה ִ ֵפי ֲהָוה ֵעש ָ . ִדְכִתיב צֹאן ְוֶעֶבד ְוש  ד ִמְסֻתָ ו, ו ְוָנַפק ָלֳקָדמֻוֵתיהֻ ִמֻיָ ֲהָוה ֵליֻה ְלַיֲעקֹב ֵמֵעש ָ ָמה ֻדְ ֲעקֹב ֻכְ ֲהָוה  .ֻוְדִחילֻו ֲהָוה ֵליֻה ִמֻיַ ְלַבר ָנש  ֻדְ

ָאְרָחא ָאְרָחא, ָאִזיל ֻבְ ַמן ֻבְ ֲהָוה ֻכָ ַמע ַעל ַחד ִלְסִטים ֻדְ ָ ֲהָוה ָאִזיל ש  יֻה ַבר ָנש  ָאֳחָרא, ַעד ֻדְ ַגע ֻבֵ אן ַאְנֻתְ ָאַמר ֵלי. ֻפָ לֹוִני ִלְגיֹון , ֻה ִמֻמָ ָאַמר ֵליֻה ִמֻפְ

ֲהָדאי ַחד ִחְוָיא ֲאָנא ַמְייֵתי ְוָקִטיל ֵליהֻ , ֲאָנא ָקִריב ֻבַ ָכל ַמאן ֻדְ אי ֻדְ ֻבָ ָאַמר ֵליֻה ַחד ַבר , ֲאַזל ַההֻוא ַבר ָנש  ְלַההֻוא ִלְגיֹון. ָאַמר ֵליֻה ְסֵטי ָלְך ִמֻגַ

י הֻוא ַמְייֵתי  ָנש  ָאֵתי ְוָכל ַמאן ֻדִ ֵכיֻה ַחד ִחְוָיא ֻדְ ְ ֲהֵדיֻה ָנש  ַמע ַההֻוא ִלְגיֹון ְוָדִחיל .ֻוַמֵיית( א''דף קסז ע)ָקִריב ֻבַ ָ ֵאִזיל ְלֳקְבֵליֻה , ש  ָאַמר ָיאֹות ֻדְ

ֲהֵדיהֻ  ֵייס ֻבַ ָחָמא ֵליֻה ַההֻוא ַבר ָנש  . ְוִאְתֻפַ א ִיְקְטֵליֵניֻה ַהה, ָאַמר, ַעד ֻדְ ֻתָ ְ ַהש  אֵרי ָסִגיד ְוָכַרע ְלֳקְבֵליהֻ . ֻוא ִלְגיֹוןַווי ֻדְ ָ , ָאַמר ַההֻוא ִלְגיֹון. ש 

יֵדיֻה ִחְוָיא ְלָקְטָלא ָאה. ָלא ְסִגיד ֻכֻוַלי ַהאי ְלֳקְבִלי, ִאְלָמֵלא ֲהָוה ֵליֻה ֻבִ אֵרי ִלְגיֹוָנָאה ְלִאְתֻגָ ָ ַרע ְלִקְבִלי ָלא , ָאַמר, ש  ְך ֻכָ הֹוִאיל ְוָכל ֻכָ

ה .ֶאְקְטִליֵניהֻ  י ָוֵאַחר ַעד ָעֻתָ ְרֻתִ ָך ָאַמר ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ֻגַ א, ֻכָ ָ ִני ָנש  יֻה ְוֲאָנא ַמְייֵתי ִחְוָיא ְלָקְטָלא ֻבְ ִנין ִאְתֲאָחִרית ִעֻמֵ ְ ִרין ש  ו. ֶעש ְ ַמע ֵעש ָ ְ , ָאַמר, ש 

יהֻ  פֻוֵמיהֻ . ַווי ַמאן ָיקֻום ַקֻמֵ א ִיְקְטִליֵניֻה ַיֲעקֹב ֻבְ ֻתָ ְ ַהש  אֵר , ֻדְ ָ יהֻ ש  ְייָסא ִעֻמֵ יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד  .י ָנִפיק ָלֳקָדמֻוֵתיֻה ְלִאְתֻפַ ִתיב ַוֻיִ ָחָמא ֵליֻה ַמה ֻכְ יָון ֻדְ ֻכֵ

ֶצר לוֹ  ַרע ְוָסִגיד ְלֳקְבֵליהֻ , ַוֻיֵ אֵרי ֻכָ ָ ֲהֵדיֻה ש  ָקִריב ֻבַ יָון ֻדְ ָעִמים ַעד גִֻ . ֻכֵ ַבע ֻפְ ֶ חֻו ַאְרָצה ש  ֻתַ ְ ש  ְכִתיב ַוֻיִ ֻתֹו ַעד ָאִחיוֲהָדא הֻוא ֻדִ ְ ו . ש  ָאַמר ֵעש ָ

יהֻ  ְך ֲהָוה ִעֻמֵ ל ֻכָ ָאה, ָלא ְסִגיד ְלִקְבִלי, ִאְלָמֵלא ֻכָ אֵרי ְלִאְתֻגָ ָ א ֲחֵזי .ש  ִבְלָעם , ֻתָ ִתיב ֻבְ ְלָעם ַלְיָלה( במדבר כב)ַמה ֻכְ בֹא ֱאלִֹהים ֶאל ֻבִ ָלָבן . ַוֻיָ ֻבְ

ִתיב  בֹא ֱאלִהים ֶאל ָלָבן( בראשית לא)ֻכְ ר ִעם ַיֲעקֹב ִמֻטֹוב ְוגו ַוֻיָ ַדֻבֵ ן ֻתְ ֶמר ְלָך ֻפֶ ָ ְיָלה ַוֻיֹאֶמר לֹו ִהש ֻ ֲחלֹום ַהֻלַ י ֻבַ ר. 'ָהֲאַרֻמִ ַדֻבֵ ן ֻתְ ה , ֻפֶ ֲעש ֶ ן ֻתַ ֻפֶ

ֵעי ֵליהֻ  יֻה ְקָר . ְלַיֲעקֹב ָרָעה ִמֻבָ ֵחיָלא ְדגֻוְבִרין ַלֲאָגָחא ֻבֵ ַיֲעקֹב ֻבְ א ָלָבן ָלא ָרַדף ֲאַבְתֵריֻה ֻדְ יהֻ . ָבאֶאֻלָ ַיֲעקֹב ֻוְבנֹוי ַרב ִמֻנֵ ָהא ֵחיָלא ֻדְ א , ֻדְ ֶאֻלָ

א יָצָאה ֻכֹֻלָ ֵ פֻוֵמיֻה ֻוְלש  י אֹוֵבד ָאִבי. ְלִמְקְטֵליֻה ֻבְ ְכִתיב ֲאַרֻמִ ר. ֲהָדא הֻוא ֻדִ ַדֻבֵ ן ֻתְ ְך ֻפֶ ה, ֻוְבִגין ֻכָ ֲעש ֶ ן ֻתַ ִתיב ֻפֶ ֻוְכִתיב ֵיש  ְלֵאל ָיִדי . ְוָלא ֻכְ

ֹות יֵדיהֻ ִמנַֻ . ַלֲעש  א ֲהָוה ֻבִ ְיכְֹלֻתָ ָמר ֱאלֵֹהי ֲאִביֶכם ֱאֶמש  ָאַמר ֵאַלי ְוגו. ִין ֲהָוה ָיַדע ֻדִ ָמה ְדִאֻתְ א ֻכְ ִריְך , ְוָדא הֻוא ַסֲהדֻוָתא .'ֶאֻלָ א ֻבְ ָ יד קֻוְדש  ֻקִ ֻפָ ֻדְ

ְכִתיב . הֻוא ְלַאְסָהָדא י אֹוֵבד ָאִבי ְוגוְוָעִניָת ְוָאַמְרֻתָ ִלְפֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֲאַר ( דברים כו)ֻדִ ָמה ְדַאֻתְ ָאֵמר, ְוָעִניתָ . 'ֻמִ . לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעךָ ( שמות כ), ֻכְ

ִבְלָעם  .ָעָנה ְבָאִחיו( דברים יט) יֻה ֻבְ ִתיב ֻבֵ ים( במדבר כד)ֻכְ ִ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחש  ִאיהֻו ֲהָוה ְמַנֵחש  , ְולא ָהַלְך ְכַפַעם ֻבְ ָהִכי הֻוא ָאְרֵחיֻה ֻדְ . ֻדְ

ִתיבבְֻ  י( בראשית ל), ָלָבן ֻכְ ֻתִ ְ ִעְסָקא ְדַיֲעקֹב, ִנַחש  ֹוי ֻוִבְקָסמֹוי ֻבְ ֲחָרש  ח ֻבַ ֻגַ ְ ַאש  ָעא , ֻדְ יֵליֻה ֻבָ א ֻדִ ָ א ֻוַבֲחָרש  ָ ְנָחש  ָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעקֹב ֻבִ ְוַכד ֻבָ

ִריְך הֻוא, ְלאֹוָבֵדיהֻ  א ֻבְ ָ ְבֵקיֻה קֻוְדש  ַ ֵריֻה  .ְוָלא ש  ר ֻבְ ְלָעם ֻבַ ָאַמר ֻבִ ָרֵאל( במדבר כג)ְוַהְיינֻו ֻדְ ִיש ְ ַיֲעקֹב ְולֹא ֶקֶסם ֻבְ י לֹא ַנַחש  ֻבְ ַמאן ָיִכיל , ֻכִ

ידֹוי, ְלהֹון יֵליֻה ְוָלא ְסִליָקא ֻבִ ים ֻוִבְקָסִמים ֻדִ ִ ְנָחש  ָעא ְלאֹוָבָדא ַלֲאבֻוהֹון ֻבִ ָהא ָסָבאי ֻבָ ְבֵקיֻה ְלַלְט . ֻדְ ַ ָלא ש  י לֹא ַנַחש  . ָיאֻדְ ֲהָדא הֻוא ִדְכִתיב ֻכִ

ָרֵאל ִיש ְ ַיֲעקֹב ְולֹא ֶקֶסם ֻבְ ַיֲעקֹב וְ  .ֻבְ ִאין ֲעַבד ָלָבן ְלֳקְבֵליֻה ֻדְ ֻתָ ִכְתִרין ֻתַ קֻוְזְטֵפי ֻדְ ין ְוקֹוְסִמין ֻדְ ִ ָרה ִזיֵני ֳחָרש  הֻו ֲעש ָ ֲהָדא הֻוא . ָלא ָיִכילֻוְבֺכֻלְ

חְ ( בראשית לא), ִדְכִתיב ֶרת מֹוִניםַוֻתַ י ֲעש ֶ ְרֻתִ ֻכֺ א ֵליהֻ . ֵלף ֶאת ַמש ְ ָ ידֹוי ְלַאְבָאש  הֻו ֲעַבד ָלָבן ְלֳקְבֵליֻה ְוָלא ְסִליקֻו ֻבִ ֺכֻלְ ְכִתיב, ֻדְ בראשית ), ֻדִ

ִדי( לא ֶרת מֹוִנים ְולֹא ְנָתנֹו ֱאלִהים ְלָהַרע ִעֻמָ י ֲעש ֶ ְרֻתִ ֻכֺ ַתְרֻגוֻ , ַמאי מֹוִנים. ְוֶהחִליף ֶאת ַמש ְ ר ֵהם זֹוִנים ( ויקרא יז)ֻוְכִתיב , ם ִזיִניןֻכְ ֶ ִעיִרים ֲאש  ְ ַלש ֻ

ָמעוֹ , מֹוִנים. ַאֲחֵריֶהם ְ ַמש  הֻו ֲעַבד ְלֳקְבֵליהֻ . ִמיִנים ֻכְ ִאין ְוֺכֻלְ ֻתָ ִכְתִרין ֻתַ ין ְוקֹוְסִמין ֻבְ ִ ֲחָרש  ָרה ִזיִנין ִאינֻון ֻדְ ָרה ִזיִנין ִאינֻון .ַוֲעש ָ ְכִתיב, ֲעש ָ  דברים), ֻדִ

ִתים( יח ִרש  ֶאל ַהֻמֵ ֹוֵאל אֹוב ְוִיְדעֹוִני ְודֹוִ ף ְוחֹוֵבר ָחֶבר ְוש  ֵ ָרה ִאינֻון, קֹוֵסם ְקָסִמים ְמעֹוִנן ֻוְמַנֵחש  ֻוְמַכש ֻ י יֹוֵסי ַנַחש  ְוֶקֶסם .ָהא ֲעש ָ ֵרי , ָאַמר ִרֻבִ ֻתְ

א ַחד ָסְלִקין, ִזיֵני ִאינֻון ֶק . ֻוְבַדְרֻגָ ְלָעם ֻבְ ָרֵאלְוַכד ֲאָתא ֻבִ ִיש ְ ָיָדם( במדבר כב), ְוַהְיינֻו ִדְכִתיב. ֶסם ֲעַבד ְלִקְבֵליהֹון ֻדְ ֻוְלֳקְבֵליֻה . ֻוְקָסִמים ֻבְ

ַנַחש   ַיֲעקֹב ֲאָתא ָלָבן ֻבְ ְכִתיב, ֻדְ יַדְייהֻו ֲהָדא הֻוא ֻדִ ָראֵ ( שם כג), ַהאי ְוַהאי ָלא ְסִליקֻו ֻבִ ִיש ְ ַיֲעקֹב ְולא ֶקֶסם ֻבְ י לא ַנַחש  ֻבְ י לא ַנַחש  . לֻכִ ֻכִ

יֹומֹוי ְדָלָבן ַקְדִמיָתא ֻבְ ַיֲעקֹב ֻבְ יֹומֹוי ְדִבְלָעם. ֻבְ ָרֵאל ְלָבַתר ֻבְ ִיש ְ ְלָעם ְלָבָלק .ְולא ֶקֶסם ֻבְ א ֲחֵזי, ָאַמר ֻבִ ין . ַמאן ָיִכיל ְלהֹון, ֻתָ ִ ָכל ְקָסִמין ַוֲחָרש  ֻדְ

יָלן ְבִכְתִרין ֻדִ לְ , ֻדִ יְזָפא ְדַמְלכֻוָתא ֻדִ ָרן ( ותתא)ֵעיָלא ִמֻקִ הוֻ , (דהא)ִמְתַעֻטְ ר ֻבְ ַ ְכִתיב ְיָי ֱאלָהיו ִעֻמֹו ֻוְתרֻוַעת ֶמֶלְך ֻבוֹ , ְוהֻוא ִאְתַקש ֻ י  .ֻדִ ָאַמר ִרֻבִ

ה ִדְלֵעיָלא  ָ ְקדֻוש  ְלָעם ֻבִ לֹום ְדֲהָוה ָיַדע ֻבִ ָ ָלל( ב''דף קסז ע)ְיהֻוָדה ַחס ְוש  ִריְך הֻוא ָלא אִ . ֻכְ א ֻבְ ָ ָהא קֻוְדש  ש  ֻדְ ֻמֵ ֻתַ ְ ִיש  ן ָאֳחָרא ֻדְ ָ ַעם ְוִליש  ְתָרֵעי ֻבְ

יָקֵריהֻ  ין, ֻבִ ִ יש  נֹוי ַקֻדִ א ֻבְ ים( ויקרא יא)ְוָאַמר . ֶאֻלָ ִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוש  ֻתֶ ְ ש  ה, ְוִהְתַקֻדִ ָ ְקדֻוש ֻ ֻון ֻבִ ְמש  ֻתַ ְ ין ִיש  ִ יש  ִאינֻון ַקֻדִ ין , ַמאן ֻדְ ִ יש  ָרֵאל ִאינֻון ַקֻדִ ִיש ְ

ְכִתיב ה( ברים ידד), ֻדִ י ַעם ָקדֹוש  ַאֻתָ ה ָקדֹוש  ְוָלא ַעם ָאֳחָרא. ֻכִ ִאינֻון ְמָסֲאִבין .ַאֻתָ ֲאָבא ֲעֵליהֻ , ַמאן ֻדְ ן לֹון ְלִאְסֻתָ ֻמַ ִתיב. ְמָסֲאבֻו ִאְזֻדַ , ֻכְ

בוֹ ( ויקרא יג) ָ ֲחֶנה מֹוש  ב ִמחֻוץ ַלֻמַ ֵ ָדד ֵיש  כְ . ָטֵמא הֻוא ֻבָ ִאיהֻו ָטֵמא, ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא( שם), ִתיבֻוְמָסֲאָבא ִלְמָסֲאָבא ָקֵרי ֻדִ ְלָטֵמא , ַמאן ֻדְ

ַתר ִזיֵניהֻ , ִיְקָרא י ִיְצָחק .ֻכָֹלא ָאִזיל ֻבָ ֹוי, ָאַמר ִרֻבִ ָלָבן ֻוַבֲחָרש  ַאב ֻבְ ִאְסֻתָ א לֹוַמר ֻדְ ָ יש  ֲהָוה ַקֻדִ ָבָחא הֻוא ִדיֵליהֻ , ָיאֹות הֻוא ְלַיֲעקֹב ֻדְ ְ ָאַמר . אֹו ש 

י ְיהֻוָדה, י יֹוֵסיֵליֻה ִרבִֻ  ָקֲאַמר ַרֻבִ ב ֻדְ יַע ָלךְ , ַאף ַעל ֻגַ ִתיב. ֲאָנא ְמַסֻיֵ ָהא ֻכְ כֹוֶרךָ ( בראשית כז), ֻדְ ו ֻבְ ַיֲעקֹב . ָאנִֹכי ֵעש ָ יָקא ֻכְ ְוִכי ָיאֹות הֻוא ְלַצֻדִ

ְמָסֲאָבא ָמא ֻדִ ְ ש  ֵמיֻה ֻבִ ְ א ָאנִֹכי, ְלִמְחַלף ש  ְסָקא ַטְעָמא, ֶאֻלָ ֲאָנא ְוָאַמר. ֻפָ כֹוֶרָך ְוָהא אֻוְקמֻוהָ , ָאנִֹכי ַמאן ֻדְ ו ֻבְ ֹור , אֻוף ָהָכא .ֲאָבל ֵעש ָ ַוְיִהי ִלי ש 

י, ַוֲחמֹור ים ֻבִ ִאְתְקֻיַ א ֻדְ ָבִריְך ִלי ַאֻבָ ְרָכָתא ֻדְ ְך ֻוְרעֻוָתְך ְלַהִהיא ֻבִ י ִלֻבָ ֻוֵ ַ ְ . לֹוַמר ָלא ְתש  ִריְך ִלי ֱהִוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיש  ךָ הֻוא ֻבָ ֵני ִאֻמֶ ֲחוֻו ְלָך ֻבְ , ֻתַ

ָך ַיֲעקֹב ְך ַעְבֻדְ ִגין ֻכָ ו. ֻבְ ָגן ְוִתירֹוש  . ַלאדִֹני ְלֵעש ָ רֹוב ֻדָ ִריְך ִלי ֻבְ י. הֻוא ֻבָ ים ֻבִ א. ְדָלא אֹוַצְרָנא לֹון, ָהא ָלא ִאְתְקֻיַ ֹור ַוֲחמֹור צֹאן , ֶאֻלָ ַוְיִהי ִלי ש 

ַחְקָלא, ְוֶעֶבד ִריְך ִליהֻוא . ָרֵעי ָעָנא ֻבְ י ָהָאֶרץ, ֻבָ ַמֻנֵ ְ ַמִים ֻוִמש  ָ ל ַהש ֻ י. ִמֻטַ ים ֻבִ י, ָהא ָלא ִאְתְקֻיַ ְרֻתִ ָהא ִעם ָלָבן ֻגַ ִגין ֻדְ ִגֻיֹוָרא, ֻבְ ָלא ֲהָוה ִלי . ֻכְ ֻדְ

י ָהָאֶרץ ַמֻנֵ ְ ן ִמש  ֻכֵ ֶ ל ש  יָתא ָחָדא ֻכָ ַיֲעקֹב ַעל. ֻבֵ יֻה ֻבְ ל ֻבֵ ֻכַ ָלא ִיְסֻתַ ִגין ֻדְ א ֻבְ יהֻ  ְוָכל ֻדָ ְרָכאן ִויַקְטֵרג ִעֻמֵ ַיֲעקֹב  .ִאינֻון ֻבִ יֻה ֻבְ ִתיב ֻבֵ א ָאַמר ֻכְ י ַאֻבָ ִרֻבִ

ב אָֹהִלים( בראשית כה) ֵ ם יֹוש  ִלים, ִאיש  ֻתָ ְ ַבר ש  ִאין. ֻגְ ִנין ִעֻלָ ֻכָ ְ ְתֵרין ִמש  ִאיהֻו ְיִתיב ֻבִ ִגין ֻדְ ִלים ְלַהאי ִגיָסא ֻוְלַהאי ִגיָסא. ֻבְ ְ א ָאַמר ְוִאיהֻו לָ , ְוַאש 

ֹוי ֲחָרש  ַאב ֻבַ ִאְסֻתָ י ְיהֻוָדה. ֻדְ ָקֲאַמר ִרֻבִ ִריְך הֻוא, ֲאָבל ַעל ַמה ֻדְ א ֻבְ ָ ֲעִביד ֵליֻה קֻוְדש  ֹוט ֻדְ ִלים ַעל ִטיבֻו ֻוְקש  ְ ִלֻבֹוי ש  ִגין ֻדְ ָכל ַעְלָמא ָיְדֵעי . ֻבְ ֻדְ

ָזָבא , עֹוָבדֹוי ְדָלָבן ַמאן ִאינֻון ֻתְ ְ ָבֵעי ְלאֹוָבָדא ִלי( כל עשרין שנין דהויתי עמיה, א מניה''ס)ֻוַמאן ָיִכיל ְלִאש  ְטרֻוָגא ִדיֵליֻה ֻדְ א ואנא ''ס. )ִמֻקִ

יהֻ ( יתיבנא ועבדנא עמיה עשרין שנין ְזַבִני ִמֻנֵ ֵ ִריְך הֻוא ש  א ֻבְ ָ יֻה ִאינ. ְוקֻוְדש  ימֻו ֻבֵ ִאְתַקֻיְ ו ֻדְ יֻה ֵעש ָ ל ֻבֵ ֻכַ ָלא ִיְסֻתַ ִגין ֻדְ א ֲהָוה ֻבְ ְרָכאןְוכֹֻלָ ְוָלא , ֻון ֻבִ

ָבבוֻ  ִתיב. ִיְנַטר ֵליֻה ֻדְ א ֻכְ ְרֵכי ְיָי ְוגו( הושע יד), ְוַעל ֻדָ ִרים ֻדַ ָ י ְיש  ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאלֶֹהיךָ ( דברים יח), ֻוְכִתיב', ֻכִ ִמים ֻתִ  :ֻתָ


