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אור וחום ההתקשרות

שופכים  ידו  שעל  “משפך",  הנני  אני  תרפ"ט:  בשנת  החתונה  בזמן  אמר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
וכאשר נשפכת טיפה אחת החוצה, מאשימים את ה"משפך". אלא שעל עצמי  כו',  ומשפיעים 
לא איכפת לי. אפילו אם יזמינו את כולם לחתונה, ואותי לא – גם לא איכפת לי. אבל מקווה הנני 

שחסידים וועלן מיר ניט פַארלָאזן... ]= לא יזניחו אותי[.

ומזה מובן גודל האחריות שמוטלת עלינו – שהרי כאשר חסידים מתנהגים שלא כדבעי חס ושלום, 
הרי זה נוגע גם לה"משפך", שנחשב כמו שנשפך החוצה.

ואכן, בגלל שלא צייתנו אל הרבי כדבעי ולא היינו מקושרים אליו כדבעי, הנה באשמתנו אירע 
מה שאירע בשנת תש"י... )בדברים אלו כ"ק אדמו"ר בכה מאוד(.

)שבת פרשת וישב תשי"ד, תורת מנחם חלק י, עמ' 273(
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כבוד התורה

את  וביקשה  דרכים  תאונת  שעברה  לאישה  מענה 
ברכתו של הרבי:

אזכיר עה"צ להנ"ל.
וכמובן, שמצער שכנראה לע"ע ]= לעת עתה[ עדיין 
אינה מקיימת כדבעי הוראת הרב שי' )שביקרה אצלו 
ביחד עם בעלה שי'( ושכנראה גם המאורע ל"ע ]= 
לא עלינו[ הנ"ל הוא להזכירה ע"ז ]= על זה[. ולמה 

לה שיזכירוה מלמעלה – דוקא באופן כזה?
הזקן[  דאדמו"ר   =[ דאדה"ז  מהמשל  יודעת  בטח 

שבאלול המלך בשדה וכו'. וד"ל.

למה לחכות לתזכורת?הכתב והמכתב 

פרשת לך לך | הלוואי שהיו מנצלים הכוחות
הקב"ה מצווה כל יהודי על ידי אברהם אבינו: “לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". 
צא מעצמך ומארבע אמות שלך, מארצך ומולדתך וביתך, וצא לפעול ולשנות את העולם, שיתנהג כפי רצונו של 
הקב"ה, על ידי הפצת היהדות, תורה ומצוות לכל היהודים שאתה יכול להגיע אליהם, ובכלל – טוב ויושר בעולם.
...שואל הוא: מוטב שיישאר לשבת בארצך, מולדתך ובית אביך, ששם למד נגלה וחסידות, התפלל בכוונה וקיים 
המצוות בהידור – מלצאת בשליחות למקום חדש, שיש ניסיונות חדשים, ועד למקום שאינו יודע כלל איזה מקום 

הוא זה – עדיין צריך להראות לו...?!
...הוָרה נשיא דורנו שלא זו הדרך כלל, ואמר בפירוש שלכל אחד ואחת יש החוב וזכות ואחריות לצאת לשליחות 
הנ"ל! ולא סתם לצאת ידי חובה ולעשות טובה ולעזור לשני כשבא אליו וכו' – אלא הוא צריך בעצמו לצאת 

ולחפש יהודים לעזור להם בגשמיות וברוחניות.
בנוסף לזה יש גם הסברה – שאדרבה: “לך לך מארצך" הוא “להנאתך ולטובתך"... הלוואי – שהיו מנצלים כדבעי 

ובפועל כל הכוחות שנותנים בריבוי הכי גדול )“מ'גיסט"(!...
)משיחת ש"פ לך לך תשמ"ט, תורת מנחם תשמ"ט חלק א' עמ' 318( 

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ב במרחשון ה'תשפ"א – י"ט במרחשון ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות נדרים פרק יג. הלכות נזירות.. י"ב במרחשווןו'
מ"ע צה. צב. מל"ת רט.הל' שבת פרק ה.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מל"ת רב. רג. רד.פרק ו.הלכות נזירות. פרק ג-ה.י"ג במרחשווןש"ק

מל"ת רה. רו. רח. רז.פרק ז.פרק ו-ח. י"ד במרחשווןא'

־פרק ט-י. הלכות ערכין וחרמין.. בפרט"ו במרחשווןב'
מ"ע צג. קיד.פרק ח.קים אלו. פרק א.

מ"ע קטו. קטז. קיז.פרק ט.פרק ב-ד.ט"ז במרחשווןג'

מ"ע קמה. מל"ת קי.פרק י.פרק ה-ז.י"ז במרחשווןד'

י"ח במרחשווןה'
פרק ח. תהי ידך וגו'. ספר זרעים והוא 
ספר שביעי.. הלכות כלאים.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
מל"ת קיא. רטו.פרק יא.

מל"ת רטז.פרק יב.פרק ג-ה.י"ט במרחשווןו'
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דבר מלכות

4

מי השכן שלך?
לוט זכה ל"צאן בקר ואוהלים" בזכות זה ששהה בחברת אברהם אבינו  • 
גם לשכנות זמנית וארעית יש השפעה רבה • הורים אינם רשאים לסמוך 

על החינוך שנותנים בביתם בלבד, יש לוודא שגם חבריו של הילד 
מחונכים בדרך זו • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
פירושם  עם  יחד  ניתנו  שבכתב  תורה  ענייני  כל 
בתורה שבעל פה, כדברי הרמב"ם בהקדמתו לספרו: 
“כל המצוות שניתנו לו למשה מסיני בפירושן ניתנו... 
פירושה... תורה  זו  והמצווה  זו תורה שבכתב,  תורה 
שבעל פה". וכן הוא בנוגע לפסוקים של תורה שבכתב 
שבפרשתנו – שניתנו יחד עם פירושם בתורה שבעל 
)בראשית  לפסוק שבפרשתנו  בנוגע  גם  הוא  וכן  פה. 
ובקר  צאן  היה  אברם  את  ההולך  ללוט  “וגם  ה(  יג, 

ואוהלים".
וכל עניינים אלו הם חלק מ"תורה" שעניינה הוראה, 
והוראה נצחית, “התורה היא נצחית", בכל מקום ובכל 
זמן, ומכיון שכן, שייכת הוראה זו גם ליהודי שנמצא 
בגלות, ובגלות גופא – לא רק בארץ ישראל, אלא גם 
בחוץ לארץ, ארץ העמים, בחשכת הגלות – גם במצב 
מעשה   – שתכליתן  התורה,  הוראות  כל  שייכות  כזה 

בפועל, “המעשה הוא העיקר", כדלקמן.

ב
“וגם ללוט ההולך את אברם  על הכתוב בפרשתנו 
היה צאן ובקר ואוהלים", איתא בגמרא )בבא קמא צג, 
ניכסי  מרי  בתר  אינשי  דאמרי  מילתא  הא  “מנא  א(: 
ציבי משך ]=אחרי בעל נכסים נמשך השומן[... דכתיב 
וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואוהלים":

ביאור הדברים:
ובקר  צאן  היה  ללוט  “וגם  נאמר  שלא  מכיון 
ללוט  “וגם  ומדגיש  מוסיף  הכתוב  אלא  ואהלים", 
ההולך את אברם היה צאן ובקר ואהלים" )אף שכבר 

אברם,  עם  הלך  שלוט  זה  שלפני  מהפסוקים  יודעים 
ואם כן, מאי קא משמע לן( – מוכח, שכוונת הכתוב 
להדגיש שהליכתו עם אברם היא שגרמה לכך ש"גם 

ללוט... היה צאן ובקר ואוהלים".
המקור  הוא   – הגמרא  אומרת   – זה  פסוק  ובכן, 
“מנא  משך",  ציבי  ניכסי  מרי  “בתר  העולם  למאמר 
כלומר,  כו'",  דכתיב  כו'  אינשי  דאמרי  מילתא  הא 
שעניין זה מהווה לימוד והוראה לא רק לבני ישראל, 
]אמנם,  יהודים  אינם  גם  סתם,  ל"אינשי"  גם  אלא 
 – כו'  עיקר ההוראה שבדבר, עם כל הפנימיות שבה 
שייכת לבני ישראל, שהרי התורה ניתנה לבני ישראל 
גם  זה,  לנו את תורתו"; אבל ביחד עם  “ונתן  דווקא, 
אינם יהודים מוצאים לימוד והוראה מעניין זה[, כפי 
שרואים במוחש שפתגם הנ"ל )“בתר מרי ניכסי צבי"( 

רגיל בפי העולם “אמרי אינשי", גם אינם יהודים.

ג
וההוראה מזה – מובנת בפשטות:

יכול מישהו לחשוב לעצמו שאין נפקא מינה )כל כך( 
מי הוא ה"שכן" שלו. – הרמב"ם פוסק, אמנם, ש"דרך 
ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר 
רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך 
כל אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד 
“שאנשיה  במדינה  לגור  ללכת  צריך  כן  וכמו  כו'", 
צדיקים ונוהגים בדרך טובים", וכמו כן אומר כל יהודי 
בתפילתו “ואל תביאני לידי ניסיון"  – אבל אף-על-פי-
כן, מכיון שמכיר בכוחות עצמו )או ששמע מפי בית 
כל  בפני  לעמוד  וביכולתו  שבכוחו  בזה(  וכיוצא  דין 
אין  השכנים,  של  מצדם  שיבואו  וההסתות  הפיתויים 

הזמן להעמיד 
‘שופטים' ו'שוטרים' 

‘שופטים'  להעמיד  עליו  חופשית,  בחירה  ישנה  שליהודי  מכיוון 
שילמדו את האדם לבחור בטוב, ו'שוטרים' שירתיעו את מי שאינו 
ניתן  בזמן הגלות  גם  נצחית,  היא  • התורה  מוכן לציית לשופטים 
ליישם את הציווי “שופטים ושוטרים תתן לך" בעבודת האדם • ציווי 
זה נקרא בתורה בימי חודש אלול, משום שעניינם של ימים אלה הוא 

תשובה ברצון • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
השבוע  לפרשת  בנוגע  פעמים  כמה  דובר 
רבינו  של  המפורסם  הפתגם  נאמר  )שאודותה 
הזקן1 שצריכים לחיות עם הזמן(, ששם הפרשה, 
שבו נקראת הפרשה כולה, ובנדון דידן: “שופטים", 
היא  שהתורה  וכיון  בפרשה,  עיקרי  עניין  הוא 
נצחית2, הרי זה עניין עיקרי גם אתה בנוגע לכל 

ענייני השבוע.
ובהקדמה – שאף על פי שעתה לא שייך המצווה 
בגשמיות,  וגו'"  לך  תתן  ושוטרים  ד"שופטים 
אינם  ישראל  ובני  קיים,  המקדש  בית  כשאין  כי, 
לקיימן  אפשר  שאי  מצות  כמה  יש  אדמתם,  על 
בגשמיות, וביניהן גם מצוות מינוי שופטים, מכל 
הרוחנית  בעבודה  “שופטים"  של  העניין  מקום, 
זו  ישנו גם עתה, ובכל התוקף, דאם לא כן, הרי 

חלישות בעניין התורה.
השופטים  עניין  את  להבין  כדי  אך 
יש   – הרוחנית  בעבודה  עתה  גם  שישנו 
כפשוטו. השופטים  עניין  ביאור   להקדים 

ב  יום"  ב"היום  נעתק  ואילך.   29 עמ'  תש"ב  השיחות  ספר   )1
מרחשוון.

2( תניא ריש פרק י"ז. ובכ"מ.

ב
והעניין בזה:

ואת  החיים  את  גו'  לפניך  נתתי  “ראה  כתיב3 
בחיים"4,  “ובחרת  ולכן,  ההיפך,  את  וגם  הטוב", 

באופן של בחירה חופשית.
החיים  היפך  של  העניין  על  שגם   – ובהקדמה 
גו'",  “נתתי  הקדוש־ברוך־הוא  אומר  והטוב 
אם  כי  תצא"  לא  העליון  ש"מפי  אף־על־פי  כי, 
שהקדוש־ברוך־הוא  כיון  מקום,  מכל  “הטוב"5, 
נתן  לכן  הטוב,  תכלית  ישראל  לבני  ליתן  רוצה 
להם עניין הבחירה, בכדי שלא יהיה אצלם “נהמא 
דכיסופא"6, אלא כל ענייניהם יהיו על־ידי עבודה 
כמובן ממאמר  העילוי,  תכלית  הוא  שאז  דווקא, 
רז"ל7 “אדם רוצה בקב שלו )שבא על ידי עבודתו( 
מתשעה קבים של חברו" – שזהו אפילו כשנשאר 
בידו רק קב אחד, כפי שזה בגשמיות, ועל־אחת־
כמה־וכמה שכן הוא ברוחניות, שלאחרי זה מקבל 
גם את התשעה קבין של חברו )כמובן מהמבואר 

3( נצבים ל, טו.
4( שם, יט.

5( איכה ג, לח.
6( ראה ירושלמי ערלה פרק א הלכה ג. ליקוטי תורה צו ז, ריש 

ע"ד.
7( בבא מציעא לח, א.

דבר מלכות
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כל נפקא מינה, טוען הוא, מי יהיו השכנים שלו.
זה  במקום  להתיישב  אינה  כוונתו  כאשר  ובפרט 
אם  כי  עולמים...  ולעולמי  לעד  קביעות,  של  באופן 
אלא  אינו  המדובר   – מזה  ויתירה  בלבד,  זמן  למשך 
בעת  “שכנו"  יהיה  מי  בלבד,  בדרך  להליכה  בנוגע 

הליכתו בדרך בלבד!
ללוט  “וגם  מפרשתנו:  ההוראה  באה  זה  על  הנה 
היינו,  ואוהלים",  ובקר  צאן  היה  אברם  את  ההולך 
שהליכתו עם אברם )אפילו הליכה בדרך בלבד( היא 

שגרמה לו רכוש רב, “צאן ובקר ואוהלים", שמזה מובן 
 – וזאת  ה"שכן",  של  מהותו  ונוגעת  חשובה  כמה  עד 

אפילו כאשר מדובר אודות הליכה בדרך בלבד!

ד
גם  אלא  ונכסיו,  לרכושו  רק  לא  נוגע  זה  ועניין 
בהמשך  שלומדים  כפי   – מציאותו  וכללות  להנהגתו 
השיעור היומי אודות החלפת השכנים, כאשר לוט בחר 

לו שכנים חדשים – “אנשי סדום"...
וכן לאידך, בנוגע לאברם, אחרי שנפרד משכנותו של 
לוט שהיה במעמד ומצב בלתי רצוי, כמבואר בפירוש 

רש"י: “כל זמן שהרשע עמו כו'".
ולהעיר, שרש"י נזהר בלשונו, ובכלל, “דברי חכמים 
בנחת נשמעים", ואף-על-פי-כן, קורא רש"י ללוט בשם 
הזהירות  להיות  צריכה  כמה  עד  להדגיש  כדי   – כו' 

משכן בלתי רצוי, ולכן, צריך להתרחק ממנו כו'.
הוראה,  שעניינה  מהתורה,  חלק  זה  עניין  וכאמור, 
ל"אינשי"  אפילו  הגיעה  זו  שהוראה  אלא  עוד,  ולא 

סתם, “אמרי אינשי",
ובנוגע לפועל – צריך כל אדם, אפילו אינם יהודים, 
ומצוות,  תורה  שומר  יהודי  וכמה  כמה  אחת  ועל 
להיזהר ולהשתדל שיהיו לו שכנים טובים, וכל זה, לא 
רק בנוגע למקום שדר בו בקביעות, אלא אפילו בנוגע 

ל"שכן" שהולך עמו בדרך בלבד.

ועל פי הכלל ש"איני מבקש כו' אלא לפי כוחן"  – 
ובמילא,  האדם,  של  בבחירתו  תלוי  זה  שדבר  מובן, 
אינו יכול לתרץ עצמו שאין לו ברירה אחרת כו', שכן, 
“תורת אמת" קובעת שאם רק ירצה בכך, בוודאי יצליח 

לפעול זאת.

ה
ואם הדברים אמורים בנוגע לאנשים מבוגרים – הרי 
ביותר  נוגע  זה  שעניין  וחומר  וקל  שכן  במכל  מובן 

לחינוך הבנים והבנות, כדלקמן.
לימים  במיוחד  שייכת  זו  שהוראה   – ובהקדמה 
אלו, שכן, אף על פי שהתחלת שנת הלימודים באופן 
רשמי היא באמצע או בסיום חודש אלול, אף-על-פי-
כן, הזמן שבו מתחילים הלימודים בבתי הספר באופן 
של קביעות, מידי יום ביומו, הוא – לא בחודש תשרי, 

שהוא “מרובה במועדות", כי אם “אחר הרגל".
ובכן, ההוראה שלמדים מהעניין ד"ההולך עם אברם" 

– נוגעת במיוחד לחינוך הבנים והבנות:
לעצמם,  החושבים  הורים  ישנם  הרבים,  בעוונותינו 
עד  כשרות,  של  באופן  היא  הבית  שהנהגת  שמכיוון 
לטהרת הקודש, וכל ענייני תורה ומצוותיה הם לא רק 
על-פי דין, אלא באופן של הידור כו' – אם כן, מה נוגע 
כל כך ההשתדלות לשלוח את ילדיהם לבית ספר כזה 
ששכניהם לספסל הלימודים יהיו ילדים שבאים גם הם 
 – הוא  העיקר  הקודש,  טהרת  על  שמתנהלים  מבתים 
טוענים הם – שאצלם בבית יהיה הכל כדבעי, בתכלית 

השלימות.
ועד כדי כך, שישנם הורים המרחיקים לכת וטוענים: 
ספר  לבתי  הילדים  את  לשלוח  ההשתדלות  מה  לשם 
הנמצאים בריחוק מקום מן הבית, ונוסף לזה, יצטרכו 
לשלם שכר לימוד – בה בשעה שישנם בתי ספר עממיים 
שיסדה ה"מלוכה" בכל שכונה ושכונה, כך שאין צורך 

בטלטול הדרך, ואין צורך בתשלום שכר לימוד!...

צריך כל אדם, אפילו אינם יהודים, ועל אחת כמה וכמה 
יהודי שומר תורה ומצוות, להיזהר ולהשתדל שיהיו לו 
שכנים טובים, וכל זה, לא רק בנוגע למקום שדר בו 

קביעות, אלא אפילו בנוגע ל"שכן" שהולך עמו בדרך בלבד
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הילד  יָמֵצא  עממי  ספר  שבבית  הם  יודעים  אמנם, 
“אינשי"  ל"אברם",  שייכים  שאינם  ילדים  עם  בשכנות 
של  עניינו  היפך  שהם  ילדים   – מזה  ויתירה  סתם, 
אף- אבל  סדום"...  “אנשי  ובדוגמת  דרך  על  “אברם", 
על-פי-כן – טוענים הם – מכיון ששכנות זו אינה אלא 
שהולך  שלפני  גם  ומה  בלבד,  ספורות  שעות  למשך 
לבית הספר ולאחרי שחוזר מבית הספר מחנכים אותו 
ברוח היהדות, ומזהירים אותו שיאכל רק מאכל כשר, 
ויברך לפני האכילה, וכיוצא בזה בכל שאר אזהרות כו' 
– לא משנה כל כך, טוענים הם, אם ילך לאותו בית ספר 
שהולך “אברם", או שילך לבית ספר שהולכים “אינשי" 

סתם!
ובכן, על זה אומרים להם – “מנא הא מילתא דאמרי 
אינשי בתר מקרי ניכסי ציבי משך... דכתיב וגם ללוט 

ההולך את אברם היה צאן ובקר ואוהלים":
אפילו “אינשי" סתם, אינם יהודים, יודעים ואומרים 
ש"שכנּות" יש לה השפעה חשובה ומכרעת, ובפשטות: 
כאשר הולך עם אברם, ובנידון דידן, שהילד הולך לאותו 
מ"אברם"  מקבל  אזי   – “אברם"  הולך  שבו  ספר  בית 

ונעשה דוגמתו; ומכלל הן אתה שומע לאו...

וכל התירוצים שביכולתם של ההורים למנוע ולשמור 
מפני השפעה בלתי רצויה – אומרים לו: הרי גם אתה 
מבין שאם לא היה הדבר נראה במוחש בפועל ממש, לא 

היו “אינשי" אומרים כן!
זאת ועוד: אפילו בשביל “ספק" לא כדאי להסתכן... 
אם  הורים, שאפילו  של  בטבעם  במוחש  שרואים  וכפי 
בנוגע לעצמם יכנסו למצבים של ספקות כו' – לא יעשו 

זאת על חשבונם של ילדיהם!
ולמותר להוסיף, שכל האמור לעיל נוגע הן לחינוך 
הטועים שרק  כדעת  – שלא  הבנות  לחינוך  והן  הבנים 
בנוגע לבנים צריכים להשתדל לשלחם ל"ישיבה", מה 
לאן  כך(  )כל  מינה  נפקא  אין  לבנות,  בנוגע  כן  שאין 
מלימוד  הן  פטורות  הכי  בלאו  שהר  אותה,  לשלוח 
התורה ומכל מצוות עשה שהזמן גרמא, ככל ה"היתרים" 
שמצאו )ויותר נכון: שנדמה להם שמצאו( בנוגע לחינוך 

הבנות, אשר, למותר לבאר שאין בהם ממש.

)משיחת ליל ז' מרחשוון ה'תשמ"ו. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו 
חלק א עמ' 915 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

נאמר בפרשתנו: “וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואוהלים".
בן-לוויה  שהיה  משום  ואוהלים"(  בקר  )“צאן  רב  ברכוש  התברך  לוט  כי  הפסוק,  מן  מדייקת  הגמרא 
של אברהם, וכי זהו המקור לפתגם העממי: “ההולך אחר עשיר בעל נכסים – זוכה ונדבק בו מעט מן 

העושר".
לוט   – ומשפיעה  משמעותית  הינה  וארעית  זמנית  שכנות  שאפילו  למדים,  אנו  בפרשתנו  מהפסוק 
הושפע מהשכנות לאברהם אף שזו לא הייתה קבועה אלא בעודם הולכים בדרך בלבד – “לוט ההולך 

את אברהם".
ההוראה בעבודת האדם:

אדם מושפע מסביבתו ושכניו. לפיכך, עליו לבחור להתגורר בסביבה ראויה ובחברת שכנים טובים. גם 
כאשר מדובר בשכנות ארעית ובלתי קבועה, אל לו לאדם לסמוך על עצמו ששכנות שכזו לא תשפיע 

עליו לרעה. אפילו ב'דרך' יש להקפיד להימצא בחברת שכנים טובים. 
עניין זה נוגע במיוחד לחינוך הילדים:

ישנם הורים הסבורים בטעות, שמאחר שבביתם מקבל הילד חינוך לשמירת התורה והמצוות בהידור, 
אין צריך להשתדל שגם את לימודיו יעשה דווקא בחברת ילדים המקבלים בביתם חינוך זהה. לטענתם, 

החינוך שבביתם הוא העיקר.
על כך באה ההוראה מפרשתנו: “וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואהלים". אין להסתפק 
בחינוך הניתן בבית. הילד מושפע רבות מחבריו בבית הספר. יש להקפיד שההשפעה החברתית תתמוך 

בחינוך האיכותי והערכי שניתן בבית.

סיכום
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 מתכוננים לקניין
 הארץ בשלימות

ההוראה כיום מהציווי "לך-לך"
כיוון שהעניין המוזכר בפרשתנו בדבר הליכת וכניסת אברהם לארץ-ישראל, ונתינתה לו ולזרעו, שב וחוזר 

ובהוספה מדי שנה כאשר קוראים את הפרשה - נשאלת השאלה:
לאחר שהקב"ה )בפרשתנו( מסר כבר בפועל את ארץ-ישראל לידי בני-ישראל – “לזרעך נתתי את הארץ הזאת 
ועל-אחת-כמה-וכמה לאחר שעם-ישראל אכן כבש כבר בפועל את   ]...[ “כבר נתתי"  “נתתי" לשון עבר,  גו'", 

ארץ-ישראל בכיבוש הראשון )כיבוש יהושע( ואחרי כן בכיבוש שני )כיבוש עזרא( – 
מהי משמעותו העכשווית לפועל של הסיפור בפרשה על יציאתו של אברהם “מארצך" והליכתו “אל הארץ 
אשר אראך", ושהקב"ה העניק לו את ארץ-ישראל – אלה הם לכאורה מאורעות העבר שאינם שבים יותר עוד 

על עצמם?
ויש לומר הביאור בזה:

כאשר נתן הקב"ה את ארץ-ישראל לאברהם בברית בין הבתרים )“לזרעך נתתי את הארץ הזאת" “כבר נתתי" 
בפועל(, הוא כבר נתן לו בפועל )באותה ברית( את כל עשר הארצות. לא רק את שבע הארצות – “את החיתי 
וגו'", אלא גם את כל ג' הארצות – “את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני". רק שבגלוי ובפועל “לא נתן להם אלא 
שבעה גויים והשלושה כו' עתידים להיות ירושה לעתיד" – “בימי המלך המשיח", אבל הקב"ה נתן הכל מיד בבת 

אחת ]...[.
מכל זה מובן, שמכיוון שבזמן הזה – ואפילו בזמן יהושע ובזמן בית ראשון או בזמן עזרא – החזיקו )לכל היותר( 
רק בשבעה ארצות ולא בג' הארצות )קיני, קניזי וקדמוני( ]...[ ממילא חסר בשלימות הקניין של ארץ-ישראל 

)גם של ז' הארצות(.
כשם שהדבר נוגע לארץ-ישראל עצמה, כן הוא בנוגע ליהודים שבארץ-ישראל. אפילו לאחר כיבוש הארץ, 

עדיין לא היה בכל הזמנים מצב של “כל יושביה עליה" )מציאות אשר בה תלוי קיום דיני היובל( ]...[.
לפי זה מובן כיצד העניין שבפרשתנו – “לך לך מארצך וגו' אל הארץ אשר אראך", וכן עניין קניין הארץ )על-
ידי הליכה “לאורכה ולרוחבה"( – נוגע לפועל גם בזמן הזה. מכיוון שכל זמן שאין עדיין בפועל את ג' הארצות 
– קיני, קניזי וקדמוני )ובכלל זה תכלית השלימות של “כל יושביה עליה" – כל בני-ישראל מכל הדורות(, בגאולה 
האמיתית והשלימה – עדיין אוחזים בעיצומו של קניין הארץ )כיוון שאז גם קניין ז' הארצות עדיין אינו בתכלית 
השלימות(, ועדיין נדרש שיהיה “לך לך מארצך גו'", שבני-ישראל מכל המקומות )ושל כל הדורות( יילכו מחוץ-

לארץ “אל הארץ אשר אראך" ויקנו את ארץ-ישראל בשלימותה – כל עשר הארצות.

)מהתוועדות שבת פרשת לך-לך ה'תשנ"ב, התוועדויות ה'תשנ"ב כרך א עמ' 652-852 - תרגום מאידיש(

משיח וגאולה
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 ‘תומכי תמימים'
 בעיר שדרות

לחלק את המשקה מהרבי קודם חג הפסח • “לקנות רכב חדש - לא נראה 
לי", כתב הרבי בשנת תשל"ט • מענה לאישה בשנת תשל"א: “כדאי שתהיה 
לה עבודה מחוץ לבית על-כל-פנים שעות אחדות ביום )משרה חלקית( 
“נכונה ההצעה   • וכיוצא-בזה"  נוסף על השתתפות בפעולות נשי חב"ד 
במאד מאד" – כתב הרבי בשנת תשכ"ב על הרעיון לפתוח סניף ישיבת 
‘תומכי תמימים' בעיר שדרות • מכתבים וקטעים ממכתבי הרבי שנחשפו 
השבוע לראשונה )בפרסום-ראשון( בתשורה של משפחות קפלן-רוזן )ח' 

מרחשון תשפ"א(

“נכונה ההצעה במאד מאד"
ישיבת  סניף  לפתוח  רעיון  עודד  הרבי   - חשיפה 

“תומכי תמימים" בעיר שדרות:
ב"ה, יח' תמוז תשכ"ב

ברוקלין
האברך נחום שי' ]קפלן - לוד[

שלום וברכה!
במענה למכתבו מט"ז תמוז, בו כותב אודות ההצעה בנוגע 
הטעמים  וכותב  בשדרות  תמימים  תומכי  ישיבת  לסניף 

שלילים בזה.
מפני  ואולי  החיובים  הטעמים  גם  מזכיר  שאינו  ולפלא 

שמובנים הם בפשטות,
ומפני טעמים חיובים - נכונה ההצעה במאד מאד, ותקותי 
חזקה אשר יתעסק )וכידוע הדיוק בלשון עוסק בתורה - 
כמבואר בדרושי דא"ח מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל( 
הנהלת  עם  והתדברות  הוראות  ע"פ  כמובן  במרץ,  בזה 

ישיבה הק' תומכי תמימים דלוד,
הנ"ל  במקום  דא"ח  מעינות  להפיץ  יצליחו  והשי"ת 
נעשים  אשר  הזקן,  אדמו"ר  הבטחת  וידועה  וסביבותיו, 
מצוה  שהפס"ד  וכיון  ככה,  פעמים  אלף  זכים  ולבו  מוחו 
בלוד  הק'  דישיבה  שחבריו  חזקה  התקוה  מצוה,  גוררת 
יחסר  שלא  רק  לא  ואשר  דלוד,  דת"ת  פעולותיו  ימלאו 

המזג, אלא עוד יתוסף, וכפסק המשנה הנ"ל.
המחכה לבשו"ט בכל האמור

חי"ק.

“להוסיף התמדה ושקידה"
ב"ה, כ"א אייר תש"כ

ברוקלין
האברך נחום שי' ]קאפלאן - לוד[

שלום וברכה!
רצון על  והפ"נ שיקרא בעת  אייר  במענה למכתבו מט"ז 
הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

להמצטרך לו.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

אהבת ישראל ומעלת 
י"ב הפסוקים

הרבי נמנע מלספר לרב צינער שהנושא אודותיו עורר עלה כבר 
על שולחנו הקדוש ברבים, ובכתב הודה לו • החידוש הגדול בי"ב 

הפסוקים שאת שינונם ע"י ילדי ישראל יזם הרבי בקיץ תשל"ו

 אהבת ישראל 
הגדולה של הרבי

הגאון רבי גבריאל ציננער, הנמנה ידות פאפא, 
סידרת  בזכות  התורני  בעולם  לימים  שהתפרסם 
מהרבי,  רב  לעידוד  זכה  גבריאל',  ‘נטעי  ספריו 
הערותיו  על  ענה  ואף  לספריו  רבות  שהתייחס 

ושאלותיו כו'. 
בראשית דרכו והתקרבותו לרבי, הבחין במנהגו 
לברך  ההתוועדויות  למשתתפי  להזכיר  הרבי  של 
יברך  בטח  כשיעור  שאכל  )“מי  אחרונה  ברכה 

ברכה אחרונה" וכדומה(.
טרח,  הוא  תשמ"ב.  מנחם־אב  בחודש  זה  היה 
אפוא, לכתוב לרבי, כי מצא אסמכתא בדברי הגאון 
רבי ישעי' פיק בספר ‘שאילת שלום' )לשאילתות 

פרשת יתרו ס"ק סו( הכותב כך:
“ואנן בעוונותינו ראינו כי גם מקצת בעלי תורה 
ואוכלין  בסעודה...  שיושבים  נכשלים  ה'  ויראת 
מיני תרגימא ולביבות ופת כיסנין והולכים לביתם 
בלתי לברך במקומם ברכה הראוי' לאחריו.. ומצוה 
על כל אחד מהמסובין להיות כזריז ומזכיר לחבירו 

טרם ישכח וילך לו.."
הרבי הודה לו על־כך בכותבו:

נת]קבל[ ות]שואת ח]ן[". 
ב'הערות  לימים  זאת  פרסם  ציננער  הרב 
ניסן  י"א  תתלה  גיליון  נ.י.'  תורה  אהלי  וביאורים 

תשס"ב עמ' 99.
יושם לב: באהבת־ישראל הגדולה של הרבי לא 

וכבר  לו,  חדשים  אינם  הדברים  כי  הרבי  לו  כתב 
שוחח על־כך ברבים חמש שנים קודם לכן במספר 
בהתוועדות  במיוחד  תשל"ז,  בשנת  התוועדויות 
ל"ג בעומר, ולאחר־מכן הורה הרבי לפרסם בסוף 
‘לקוטי שיחות' פרשת בהר־  – החוברת השבועית 

הגר"י  מדברי  שלמה  ציטטה  תשל"ז  בחוקותי 
]נדפסה  שלום'  ‘שאילת  ספר  המחבר  בעל  פיק 
לימים ב'לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 381 בהערה[ 
כשהרבי מוסיף על אישיותו של הגר"י פיק מדברי 
הרב החיד"א, הכותב אודותיו “הוא הרב הגאון זה 

סיני".
- וראה גם איגרת מאדר"ח אייר תשל"ז להגאון 
)‘אגרות־קודש'  יאלעס  הרב אפרים אליעזר הכהן 
הרבי  עם  להתכתבותו  בהמשך  רג(  עמ'  לב  כרך 
בנושא  הארכנו  וכבר  קנז־ח(  עמ'  )שם  זה  בנושא 

בגליון תתלב עמודים 8-11.

 ה'מהפך' האמיתי 
של שנת החינוך

החינוך  שנת  על  הרבי  הכריז  תשל"ו  בשנת 
בעל־ ישננו  ילד/ילדה  “שכל  השאר,  בין  וביקש, 

פה את ה"י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל" ]ש[ נדפסו 
)ברוקלין  חז"ל"  ומאמרי  פסוקים  “י"ב  בחוברות 
תשל"ו(; בחוברות “צבאות השם" בכמה מקומות, 
יום'  ‘היום  קובץ  שבראש  פרקים  ראשי   – ועוד" 

תשמ"ב )ואילך(.
הגאון  בעריכת  “המאור",  התורני  בביטאון 

9

תשורה   שמחת הנישואין קפלן-רוזן   ח' מר חשון ה'תשפ"א

"להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה"  

"להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה".
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תו"ת,  בישיבת  ולומד  שזכה  מאחר  פשוט,  וגם  ומובן 
מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר על הציון 
יזכר, שעליו להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד  הק' שלו 
ועד  המצות,  בקיום  ובהידור  ובחסידות,  בנגלה  התורה 
הענין  גודל  ומלבד  שי'.  חבריו  לכל  חי'  דוגמא  שישמש 
מצד עצמו וההכרח של הנ"ל, מוסיף זה בברכות השי"ת 

בענינים שכותב.
בברכה לבשו"ט בכל האמור, ובקשר ליום הולדתו )שבטח 

ינהג במנהגי יום הולדת(
- לשנת הצלחה בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א  
א. קווינט  

מזכיר.  

“אודות הלימוד בישיבה כאן"
ב"ה, כ"א אדר תשכ"ב

ברוקלין
האברך נחום שי'

שלום וברכה!
הלימוד  אודות  כותב  בו  אדר,  מי"ז  למכתבו  במענה 

בישיבה כאן.
והנה בענינים כגון אלו, עליו לפנות להנהלת הישיבה בה 

לומד, שהם יפנו להנהלת הישיבה דכאן.
שבודאי  כיון  הרי  דר"ת,  תפילין  הנחת  אודות  לשאלתו 
לומד בכל יום דא"ח, ונזהר עכ"פ בטבילת עזרא בתוככי 
הנהגה חסידותית בכלל, יתחיל להניח תפילין דר"ת בשעה 
טובה ומוצלחת, ויהי רצון שימשיך גם כוונת תפילין בכלל, 
כמבואר בשו"ע רבנו הזקן ובתניא קדישא שלו ריש פרק 

מא'.
בודאי משתתף בפעולות בהפצת המעינות באופן המתאים 
ובאופן שלא יגע בהתמדה ושקידה בלימוד הנגלה וחסידות 

מתאים לסדרי הישיבה.
בברכה לבשו"ט בכל האמור  

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א  
ש.מ. סימפסון  

מזכיר  
 - שי'  נחום  ל"האברך  הרבי  כותב  תשכ"ב  ניסן  בד' 

קפלן-לוד":
ב"ה, ד' ניסן תשכ"ב

ברוקלין
האברך נחום שי'

שלום וברכה!
שני,  אדר  מכ"ז  מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 
ומובן שצדק בכתבו אשר הפעולות דעד עתה, הם מעט 

מן המעט ממה שהי' ביכולת.
נודע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל טובה  וכבר 

פעולה אחת מאלף אנחות.
ועאכו"כ כו"כ פעולות כפי המקווה והנדרש מאת כאו"א 

מהם.
לפעולות  בנוגע  בשו"ט  תתקבלנה  סו"ס  אשר  רצון  ויהי 
טוב  לשמים  טוב  חז"ל  וכביאור  האמיתי  טוב  הטובות, 
לבריות וטוב העושה פירות, ובאופן דמוסיף והולך ומעלין 

בקדש.
והרי  וק"ל.  מהם,  לכאו"א  מופנה  לעיל  שהכתוב  מובן 

הימים ימי סגולה, חדש הגאולה.
בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר  

10

לימוד בישיבה כאן / יתחיל להניח תפילין דר"ת
15

תשורה   שמחת הנישואין קפלן-רוזן   ח' מר חשון ה'תשפ"א

עבודה מחוץ לבית

עבודה מחוץ לבית עכ"פ שעות אחדות ביום )משרה חלקית( - מכתב לזקנתו )ע"ה( של החתן. 

"כדאי שתהיה לה עבודה מחוץ לבית... נוסף על השתתפות בפעולות נשי חב"ד"מועד התחלת הנחת תפילין דרבנו-תם
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ושמח חי"ק

נ.ב.
לכתבו אודות מה שקבל לחלק וכו' אינה מובנת השאלה 

שהרי פשוט שצריך לחלק קודם חג הפסח.

מובנת  אינה  וכו'  לחלק  שקבל  מה  אודות  “לכתבו 
הפסח"  חג  קודם  לחלק  שצריך  פשוט  שהרי  השאלה 
ההקפדה  וידועה  הרבי,  לו  למשקה שהעניק  הכוונה   –
שלא למוכרו לאינו-יהודי במכירת חמץ )השווה: ‘אוצר 

מנהגי חב"ד' )פסח( עמ' פ-פא(.

“פלא שאין ידיעות"
בז' אדר-ראשון ה'תשכ"ז כותב הרבי:

“אל ועד אנ"ש
לוד

ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבם מאז ולפלא גדול שאין כל ידיעות 
מפעולות וכו'".

את מכתבו מד' תמוז תשכ"ח חתם הרבי:
בברכת הצלחה בקנית הדירה 

חי"ק.
ובי"א טבת תשכ"ו: 

בברכת הצלחה בהענינים שכותבם
חי"ק.

רכב חדש? “לא נראה לי"
כך כתב הרבי לרעייתו "מרת מלכה תי'" )ע"ה( קפלן 

בז' ניסן תשל"א:
כדאי שתהי' לה עבודה מחוץ לבית עכ"פ ]=על כל פנים[ 
שעות אחדות ביום )משרה חלקית( - נוסף על השתתפות 

בפעולות נשי חב"ד וכיו"ב ]וכיוצא-בזה[...
ולחה"פ  טובות[  ]ולבשורות  ולבשו"ט  לבריאות  בברכה 

]ולחג הפסח[ כשר ושמח...
אברהם  ר'  לחסיד  הרבי  כותב  תשל"ט  אייר  בכ"ח 

סקובלו מכפר חב"ד:
...בנוגע להרכב - יעשה כעצת ידיד מבין.

לקנות רכב חדש - לא נראה לי.
לר' אברהם הנ"ל )כשהתגורר בלוד( כתב הרבי בי"ב 

תמוז תשל"ג:
בברכה לבשו]רות[ ט]ובות[ ולהצלחה בהפצת היהדות.

)ת"ח להרה"ת ר' זאב קפלן והרה"ת ר' יצחק יהודה 
רוזן שיחי'(
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תשורה   שמחת הנישואין קפלן-רוזן   ח' מר חשון ה'תשפ"א

כו"כ פעולות כפי המקווה והנדרש מאת כל או"א מהם

כנראה המדובר במשקה שקיבל מכ"ק אדמו"ר שהרי אין למוכרו לגוי - ראה אוצר מנהגי חב"ד )ניסן( עמ' פ-פא. 

18
"ולפלא גדול שאין ידיעות מפעולות וכו'"

כיצד לנהוג ב'משקה' מהרבי בקשר לחג הפסח "ולפלא גדול שאין ידיעות מפעולות וכו'"
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בן כמה אתה?
כיצד מגדירים את תחשיב שנות חייו של האדם - האם לפי השנה 
ועוסקת  הרבי  שחיבר  מרתקת  'רשימה'   • היוצאת  לפי  או  הנכנסת 
בסוגיה תוך הבאת מקורות רבים • אברהם אבינו, משה רבנו, הפיכת 
סדום ועמורה, יציאת מצרים, דין ערלה, רש"י, תוספות, רמב"ם, רבי 
עובדיה מברטנורא - כל אלו מהווים ראיות לשני הצדדים, בשאלת 
פירוש המשנה במסכת אבות "בן חמש למקרא" • מעובד בידי מערכת 

'התקשרות' 

שנה,  ט'  לך  מלאות  "ליום  הרבי  כתב  זו  רשימה   
עוסק  הרשימה  תוכן  חמות".  ברכותי  לך  אשלח 
לפי  האם   – האדם  של  הגילאי  התחשיב  בהגדרת 
את  הנכנסת.  השנה  לפי  או  לו  שמלאו  השנים 

ללא  הרבי  חותם  הרשימה 
הכרעה – "וצריך עיון". עוד 
מקומות  בכמה  כי  יצויין, 
הותיר הרבי חללים תחומים 
בסוגריים כדי להשלים בהם 
בידי  )נוספו  מקומות  מראי 
בלה"ק  הנחות  'ועד  עורכי 

במהדורה המפוענחת(.

)אבות  במשנה  שנינו 
למקרא,  חמש  "בן  כב(:  ה, 
שלוש  בן  למשנה,  עשר  בו 
חמש  בן  למצוות  עשרה 
שמונה  בן  לגמרא  עשרה 
עשרים  בן  לחופה  עשרה 

לרדוף".
כיצד  הראשונים  נחלקו 
המשנה:  דברי  את  לפרש 

"בן חמש למקרא":

מחלוקת הראשונים
רבי עובדיה מברטנורא ורש"י )אבות שם( פירשו 
כי משעה שנכנס הילד לשנתו  את דברי המשנה, 
הוא  מחויב  החמישית, 
כלומר,  המקרא.  בלימוד 
אין להמתין עד שימלאו לו 
שימלאו  אלא  שנים,  חמש 

ארבע שנים בלבד.
פירושם מבוסס על דברי 
)קדושים  תנחומא  מדרש 
יד( על הפסוק: "וכי תבואו 
עץ  כל  ונטעתם  הארץ  אל 
את  ערלתו  וערלתם  מאכל 
ובשנה  שנים...  שלש  פריו 
פריו  כל  יהיה  הרביעית 

קדש הלולים לה'":      
וערלתם,  "ונטעתם 
בתינוק.  מדבר  הכתוב 
לכם  יהיה  שנים  שלוש 
לא  יכול  שאינו  ערלים, 
ובשנה  לדבר,  ולא  להשיח 
פריו  כל  יהיה  הרביעית 
מקדישו  שאביו  קודש, 

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

רשימה זו ייעד הרבי 
לנמען ל"יום מלאות 
לך ט' שנה", והוסיף: 
"אשלח לך ברכותי 
חמות". הרשימה 
עוסקת בהגדרת 

התחשיב הגילאי של 
האדם, ומסתיימת 

ללא הכרעה - "וצריך 
עיון"
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לתורה... ובשנה החמישית תאכלו את פריו, משעה 
שהוא מתחייב לקרות בתורה... מכאן שנו רבותינו 

בן חמש שנים למקרא כו'".
כלומר, כשם שלגבי דין ערלה מונים את שנות 

הנכנסות  השנים  לפי  העץ 
ולא השנים שמלאו, כך גם 

במשנה דנן.
התוספות  בעלי  ברם, 
למשנה"  עשר  ש"בן  פרשו 
עשר  לו  שמלאו  מי  היינו 
כלומר,  שלמות.  שנים 
לאחר שהשלים הילד עשר 
הוא  מחויב  חיים  שנות 

בלימוד משנה.
התוספות  ובלשון 
א(:  עמ'  נ  דף  )סנהדרין 
"ההוא דמסכת אבות דהתם 
אחד,  ויום  עשר  בר  הוי 
עשרה  שלוש  דבן  דומיא 

למצוות".
)טו,  אישות  בהלכות 
"האיש  הרמב"ם:  כתב  ב( 
ורביה…  פריה  על  מצווה 
ה'מגיד  עשרה".  שבע  מבן 
משנה' מבאר כי לפי גרסה 

דברי  שאת  לומר  בהכרח  זו, 
עשרה  שמונה  "בן  המשנה 

שמונה  לשנת  משיכנס  הרמב"ם  מפרש  לחופה" 
ורבייה  בפריה  חייב  שאדם  פסק  ולפיכך  עשרה, 

משימלאו לו שבע עשרה שנה.
זו(, שהרמב"ם מחזיק כדעת  גרסה  )לפי  נמצא 
עשר  בן  למקרא  חמש  ו"בן  וברטנורא,  כרש"י 
בתוך  היינו  לחופה"  עשרה  שמונה  בן  למשנה... 

השנה החמישית, העשירית והשמונה עשר.

דעת אדמו"ר הזקן, והוכחת 
הרבי לעמדה זו

תורה  תלמוד  בהלכות  פסק  הזקן  אדמו"ר  גם 
..." א(:  )א,  לשונו  וזה  וברטנורא,  רמב"ם  כרש"י 
עד  פה  בעל  פסוקים  פסוקים  מעט  מעט  מלמדו 

שיהא בן חמש שנים דהיינו בשנה חמישית  שאז 
אחרון  )בקונטרס  שבכתב"  תורה  לקרות  מלמדו 
)ס"ק א( מתייחס אדמו"ר הזקן לדעות הראשונים 

בעניין(.
יש להביא סימוכין לפירוש 
במדרש  חז"ל  ממאמר  זה 
ח(:  פ"ל,  רבה  )בראשית 
יוחנן  ורבי  חנינא  "רבי 
תרוויהון אמרין בן ארבעים 
את  אברהם  הכיר  ושמונה 

בוראו".
דברי  את  לפרש  יש  כאן 
ומלאו  משחלפו  )לא  חז"ל 
בשנתו  אלא(  שנים,  מ"ח 
הכיר  ושמונה  הארבעים 
כלומר  בוראו,  את  אברהם 
כשהיה  המקובלת(  )בשפה 

בן 47 שנה:
)שבת  בגמרא  מבואר 
הוקמו  סדום  ערי  כי  ב(  י, 
בשנת הפלגה. שנת הפלגה 
הכיר  בה  השנה  היא 
)ראה  בוראו  את  אברהם 
א'תתקנח:  הדורות  סדר 
"ולדעתי בן מ"ח שנה הכיר 
הפלגה"(  הייתה  שאז  לפי 
בגמרא  רש"י  פירוש  )וראה 
שם(. כלומר, שנת הפלגה, שנת הקמת ערי סדום 
ושנת הכרת אברהם את בוראו – היא אותה השנה.
בגמרא )שבת, שם( מבואר כי מהקמת ערי סדום 

עד חורבנן חלפו חמישים ושתים שנה. 
תשעים  בן  אברהם  היה  סדום  הפיכת  בעת 
ותשע, כמפורש בפסוק )לך לך יז, כד( "ואברהם 
בן תשעים ותשע שנה בהימולו גו'". ימים ספורים 
אחר כך נהפכה סדום, כמסופר בהמשך הפסוקים.
חמישים  הייתה  סדום  ערי  שהקמת  נמצא, 
בן  היה  אבינו  אברהם  שהיה  לפני  שנה  ושתיים 
תשעים ותשע )47=99-52(, ומוכח אם כן, שהכיר 
ושבע  ארבעים  חלפו  שמחייו  לאחר  בוראו  את 

שנים ועמד בשנתו הארבעים ושמונה.
בדברו   80 בן  שהיה  נאמר  רבינו  משה  על  גם 
אל פרעה. לאחר מכן החלו המכות, שנמשכו שנה 

כשם שלגבי דין ערלה 
מונים את שנות העץ 
לפי השנים הנכנסות 
ולא השנים שמלאו, 
כך גם במשנה דנן - 

בן חמש שנים למקרא 
- הכוונה לכניסתו 
לשנה החמישית, 
לאחר שמלאו לו 
ארבע שנים מלאות
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במדבר  ושהו  ממצרים  יצאו  ישראל  בני  אחת. 
ארבעים שנה שלמות )פחות ימים ספורים(, שהרי 
הירדן  את  חצו  בניסן  ובעשירי  בניסן  בט"ו  יצאו 
היה משה  ה-40  בשנה  אדר  בז'  לארץ.  בכניסתם 

שנים  ועשרים  מאה  בן  רבינו 
הגמרא  כדברי  שלמות, 
במסכת ראש השנה )יא, א(: 
ושנותיי".  ימי  מלאו  "היום 
נמצא, שגיל 80 המדובר כאן 
בדברו אל פרעה הינו בתוך 
זו  זמן  ומנקודת  ה-80,  שנת 
סופרים 41 שנים עד הכניסה 

לארץ.

קושייה מ"בן 
עשרים"

ברם, לפירוש זה יש לעיין 
"בן  המשנה  לשון  מהמשך 
יש  אשר  לרדוף",  עשרים 
בברטנורא(  )הובא  מבארים 
שכאשר  היא  הכוונה  כי 
הוא  הרי  עשרים  בן  נעשה 
ונענש  "נרדף"  להיות  ראוי 

בבית דין של מעלה.
לפרש  בהכרח  זה,  לפי 

עשרים  "בן  המשנה  דברי  את 
מלשון  שכן  שנה,  "עשרים"  משימלאו  לרדוף" 
מלאו  כאשר  שרק  מוכח  ב(  פט,  )שבת  הגמרא 

לאדם עשרים שנה מענישים בית דין של מעלה: 
"כמה שנותיו של אדם? שבעים שנה. דל עשרין 

כלומר,  חמשין".  להו  פשו   – עלייהו  ענשת  דלא 
עשרים  הוא  אדם  מענישים  אין  שבו  הזמן  משך 

שנים שלמות.
של  תקופה  אדם  לכל  כי  נראה  מדברי המשנה 
לימוד  של  שנים  חמש 
לאחריהן  שרק  גמרא, 
"בן  תקופת  מתחילה 

עשרים לרדוף".
לפרש  בהכרח  כן,  ואם 
עשרה  חמש  "בן  כי 
משמלאו  היינו  לגמרא" 
ולא  שנה,  עשרה  חמש 
ניתן לפרש שכוונת התנא 
היא לתוך שנה החמישית 

העשירית והחמש עשרה.
)בבא  הגמרא  דברי  גם 
ואילך(  ב  קנה,  בתרא 
מאימתי  קטן  "איתמר 
רב  אביו?...  בנכסי  מוכר 
רב  אמר  חיננא  בר  הונא 
שנה",  עשרים  מבן  נחמן 
בעלי  בפירוש  תומכים 
כוונתם  שכן  התוספות, 
שנה,  עשרים  משימלאו 
)קנו,  שם  הגמרא  וכלשון 
זמן  תוך  "והלכתא  א(: 
כלפני  ה-20(  שנתו  )תוך 

זמן.
ובכל זה ראו גם: ליקוטי שיחות כרך כ עמ' 25.

)מעובד מתוך 'רשימות' חוברת נה(

מדברי המשנה נראה 
כי לכל אדם תקופה 
של חמש שנים של 
לימוד גמרא, שרק 
לאחריהן מתחילה 
תקופת "בן עשרים 
לרדוף", ובהכרח 
לפרש כי "בן חמש 

עשרה לגמרא" היינו 
משמלאו לו חמש-

עשרה
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פרשת לך לך
לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך )יב,א(

ציווי זה מופנה לנשמתו של כל יהודי ויהודי, אשר צריכה לרדת ממקור חוצבה בעולמות העליונים, דרך השתלשלות 
מדרגות רבות, עד לעולם הזה:

“מארצך" – מבחינת רצון העליון )ארץ מלשון רצון(;
“ממולדתך" – מבחינת חכמה העליונה )הנקראת ‘אב'(;

“מבית אביך" – מבחינת בינה )שהיא בית וכלי לאב, חכמה(;
“אל הארץ" – לעולם הזה הגשמי;

“אשר אראך" – אשר אני, מהותו ועצמותו יתברך, אראה לך. רק בעולם הזה מסוגלת הנשמה להמשיך ו'לקחת' את 
עצמות הבורא, על-ידי עסק התורה והמצווה.

)לקוטי שיחות, כרך א, עמ' 15(

מארצך וממולדתך ומבית אביך )יב,א(
שכלו  וכן  אברהם,  של  שרצונותיו  אף  משכלך.   – אביך"  “מבית  ממידותיך;   – “ממולדתך"  מרצונותיך;   – “מארצך" 
ומידותיו, היו חדורים קדושה, מכל מקום, הם כוחות שלו )אמנם של קדושה, אבל מציאות דקדושה(; ועליו ללכת “אל 
הארץ אשר אראך" – העבודה שהקב"ה מראה לו. אמנם, גם לפני ציווי זה פרסם אברהם אלוקות בעולם והכניס רבים 
תחת כנפי השכינה, אבל הוא עשה זאת מצד הכרתו והבנתו באלוקות; ואילו לאחר הציווי נכנס לסדר חדש – פרסום 

אלוקות מצד ציווי ה', בתור שליח ה'.

)לקוטי שיחות כרך כ ,עמ' 58(

מארצך וממולדתך ומבית אביך )יב,א(
התורה אינה מזכירה את גדולתו של אברהם )שהכיר את בוראו, שמסר נפשו על קידוש ה' באור-כשדים, ועוד(, כפי 

שאנו מוצאים אצל נח )שקודם שהקב"ה דיבר אליו מקדימה התורה ומספרת שהיה צדיק ותמים(. מדוע?
יש לומר, שאצל כל העמים, ההתקרבות לאלוקות תלויה בכך שהם מכירים בקב"ה ומתקשרים אליו. אך אצל עם-
ישראל מתבסס עיקר קירובם לאלוקות ומציאותם כיהודים על כך שהקב"ה בחר בהם. וכאן יש רמז לעניין זה – שייחודו 
וייחדו;  הבדילו  שהקב"ה  אלא  לבורא,  התקרב  בכך שהוא  אינם מתחילים  הגדולה  ומעלתו  כיהודי  אבינו  של אברהם 

הקב"ה ציווה והוא קיים.

)לקוטי שיחות כרך כ,עמ' 305(

ויוצא אותו החוצה )טו,ה(
אמר לפניו – ריבונו-של-עולם, נסתכלתי באצטגנינות שלי, ואיני ראוי להוליד בן. אמר 
ליה: צא מאצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל )שבת קנו(

התוספות הקשו על זה: איך אפשר לומר שאין מזל לישראל, והרי אמרו רז"ל )מו"ק כח( “בני, חיי ומזוני – לאו בזכותא 
תליא אלא במזל תליא"?

מתרץ אדמו"ר הזקן:
ודאי שיש מזל לישראל, כדמוכח גם ממה שאמרו רז"ל )שבת נג( “אדם אית ליה מזלא", וכן – “הכול תלוי במזלא" 

ממעייני החסידות
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)זוהר ח"ג רפט(. אלא שאינה דומה בחינת המזל של ישראל לבחינת המזל של אומות העולם. המזל של אומות 
העולם הוא – המזלות, שבעים השרים והכוכבים, שחלק ה' להם; ואילו ישראל אינם נתונים לשליטת המזלות, 
ומזלם הוא בחינת “ַאִין", שלמעלה מהשתלשלות. וכך יש לפרש את מאמר חז"ל: “אין – מזל לישראל", המזל של 

ישראל הוא בחינת ה'ַאִין'.

)ליקוטי תורה דברים עא,ד(

והאמין בה' ויחשבה לו צדקה )טו,ו(
כלום יש פלא וחידוש בזה שאברהם אבינו ע"ה, שמסר את עצמו למיתה על קידוש ה' בכבשן האש, האמין 

בהבטחת ה' שיהיה לו בן?
אמר אדמו"ר הזקן:

יצא  “אשר  הובטח  זה  ועל  ה'.  בעבודת  עבודתו  דרך  את  שיירש  בן  לו  שיהיה  היתה  אברהם  של  תשוקתו 
ממעיך הוא יירשך". אבל הוקשה לאברהם: הלא יצחק הוא בעל בחירה, וכיצד אברהם יכול להיות בטוח שילך 

בעקבותיו? לכן נחשבה לו לזכות העובדה שהאמין בהבטחה זו.
כיצד, באמת, היה יכול הקב"ה להבטיח הבטחה כזו, והרי על-ידי כך שוללים מיצחק את הבחירה החפשית? 

אלא הידיעה שלמעלה אינה מכריחה את הבחירה, כידוע.

)שמועות וסיפורים חלק ג, עמ' 203(

במה אדע כי אירשנה )טו,ח(
כיצד אפשר להבין את העובדה שאברהם ביקש אות וסימן להבטחת הקב"ה, וכי הבטחתו של הקב"ה עצמה 

אינה מספקת?
הביאור בזה: רז"ל אמרו )בבא-בתרא קל( “אין למדין הלכה לא מפי לימוד כו' )שאם לומד הרב דרך לימודו 
יותר  ידקדק  לידי מעשה  יבא  אין תלמידיו למדין משם הלכה, דשמא אם  ‘מסתבר טעמא דפלוני חכם'  ואמר 
ויראה טעם אחר בדבר, רשב"ם(, עד שיאמרו לו הלכה למעשה". הווי אומר: הדיבור אינו מכריח שהדבר יבוא 
לידי מעשה בפועל, ובהחלט ייתכן הפסק בין הדיבור למעשה. לכן צריכה להיות פעולה מיוחדת שתוריד מדיבור 

למעשה.
ולכן, אף שהקב"ה הבטיח לאברהם בדיבור לתת את הארץ לישראל, מכל-מקום אברהם חשש שמא לא ‘יומשך' 

הדבר מדיבור למעשה, כי מחמת חטאיהם לא יהיו ישראל ראויים לקבל את הארץ.
רק  זה  יהיה  שמא  החשש  קיים  עדיין   – המבטיח(  הוא  הקב"ה  )שהרי  להתקיים  מוכרחה  שההבטחה  ואף 
‘יומשך' כלל למטה בגשמיות. וברור שאם ה'המשכה' תהיה ברוחניות בלבד, רק יחידי-סגולה  ברוחניות, ולא 
יוכלו לזכות בכך, כי לא כולם יהיו ‘כלים' להשפעה. מה-שאין-כן כשה'המשכה' היא בגשמיות – הרי היא לכל 

בני-ישראל בשווה.
לכן ביקש אברהם כריתת-ברית בעניין של מעשה-בפועל. ואז כשההבטחה מלווה במעשה-בפועל בהכרח הוא 

שתינתן הארץ בפועל )בגשמיות( לישראל.

)אור התורה כרך א, דף פב(

וגם את הגוי אשר יעבֹדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול )טו,יד(
לפעמים יש יהודים שעובדים את הגוי ובוטחים בו, כדרך ישראל בהיותם באשור ומצרים, שהיו עובדים אותם 
ובוטחים בהם. אבל כשהקב"ה דן את הגוי הזה, רואים ישראל שרק לה' הישועה, ויעשו תשובה ויֵצאו ברכוש 

גדול.
את  דן  הקב"ה  מהם.  תבוא  ישראל  שישועת  וחושבים  וב'מצרים',  ב'אשור'  הבוטחים  יש  המרה  בגלותנו  גם 
‘אשור' ו'מצרים' בדין גדול )נוסף על העונש המגיע להם על חטאיהם ופשעיהם(, כדי שבני-ישראל יראו וילמדו 

שלא לשים את ביטחונם בהם, שכן הם משענת קנה רצוץ. או-אז יעשו תשובה וייגאלו.

)ספר השיחות תש"ג עמ' 55(
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עת לדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

אדמו"ר הרש"ב נ"ע עוזב את העיירה ליובאוויטש

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב עוזב את העיר ליובאוויטש יחד עם בני ביתו ומלווים אחדים )בשל מלחמת עולם 
הראשונה והתקרבות הגרמנים לאזור ליובאוויטש( בדרכו לעיר רוסטוב על נהר דאן. כשבועיים התעכב 

בדרכו עד בואו לרוסטוב.
102 שנים בדיוק )מחודש חשון תקע"ד( שימשה העיר ליובאוויטש כמקום מושבם של נשיאי חב"ד .

סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
בצאתנו ביום א' ט"ז מר-חשון מליובאוויטש ונסענו לאראל ג' ימים, ובאנו לשם ביום ד' י"ט מר-חשון 

בשעה שש בערב, הנה בישבנו במרכבה, אמר אבי:
אדמו"ר  סבי  לחודש.  מחודש  שנים  ושתים  מאה  בליובאוויטש,  משפחתנו  היתה  שנים  ושתים  מאה 
האמצעי התיישב בליובאוויטש )בישיבה של קבע( במר-חשון תקע"ד ובמר-חשון תרע"ו אנו עוזבים את 
ליובאוויטש. וביאר את המאמר "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחת", 
ואמר שהמספר ק"ב הוא מספר מרובה ממאה ואחד - שלא לפי ערך ההוספה במספר א', כי ק"ב הוא 
בגימטריא יסוד וכ"ב אותיות. ליובאוויטש במאה ושתים השנים שלה עשתה יסוד מוסד עם כ"ב אותיות. 
)ליקוטי דיבורים ח"א ע' 36(

ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש עד  נותרה  ליובאוויטש,  למרות שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב עזב את 
לקיץ תרע"ח, אז נאלצו, בשל המצב הכלכלי, להעבירה לעיר קרמנצ'וג.   

תרע"ו

 י"ד
חשון

ט"ו 
חשון

ט"ז 
חשון

חתונת הרה"ק מהרי"ל מקאפוסט

יום חתונת כ"ק אדמו"ר יהודה ליב שניאורסאהן - 
מהרי"ל מקאפוסט - בן כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, 
– מגדולי  ר' שלמה פריידס משקלוב  עם בתו של 

חסידי אדמו"ר הזקן וכ"ק אדמו"ר האמצעי.
הזקן.  אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  ה"כותב"  היה  הוא 
כ"ק אדמו"ר האמצעי בשנת תקפ"ז,  את  כשאסרו 

אסרו גם אותו. 
כמה  ואמר  בחתונה  השתתף  האמצעי  אדמו"ר 

מאמרי חסידות. 
)מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית ע' תקעח(

יום פטירת הרה"ק ר' לייב בעל יסורים

היסורים"  "בעל  לייב  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
בעיר  כבוד  ומנוחתו  הזקן,  כ"ק אדמו"ר  מתלמידי 

צפת.
והראשון  שמים,  וביראת  בתורה  מאוד  גדול  היה 
- בין חסידי חב"ד - שהתיישב בעיר חברון. בסוף 

ימיו עבר לעיר צפת ונפטר שם.
לפני פטירתו אמר שכל מי שיהיה בעת צרה ר"ל, 
רבים  פוקדים  ימינו  עד  ויוושע.  קברו  על  ישתטח 

את קברו. 
)תולדות חב"ד בארץ הקודש ע' עג-עד. ימי חב"ד ע' 41(

תקצ"זתקפ"ה



17

"שכל רואיהם יכירום 
שגרים בארץ הקודש"

שיחות קודש על פרשת השבוע עם הוראות מעשיות, ביקור אדמו"ר, בכירים 
מארץ ישראל בחלוקת דולרים, וברכה לחולה )ל"ע( שביקש לראות ניסים 

עכשיו

שבת קודש פרשת לך לך, י"ג חשון
הקהל  לערך.   13:30 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
שר בינתיים 'היה תהא שנת ניסים', עד שהרבי התיישב. 
ואחר-כך  )כרגיל(,  מזמור"  "שיר  שרו  הקידוש  לאחר 

החל בשיחה.

שיחה א'
מתחילת  הנלמדת  ההוראה  על  באריכות  דובר 
שלא  נעלה  באופן  להתנהג  צריך  אחד  שכל  הפרשה, 
בערך לגבי מה שהתנהג עד עכשיו, "עולם חדש ראה", 
סביבתו,  על  להשפעה  בנוגע  וגם  לעצמו,  בנוגע  גם 
תיבות  שהראשי  תש"נ  בשנת  כשנמצאים  ובמיוחד 
שלה תהא שנת ניסים, הרי בוודאי שמוטל על כל אחד 

להתנהג באופן של 'נס' לגבי מעמדו ומצבו לפני כן.
בהמשך השיחה אמר שעל ידי הנהגה כזו זוכים למה 
"וירא ה' אל אברהם"  שנאמר בתחילת הפרשה הבאה 
להתגלות של הקב"ה, וכל אחד צריך שתהא לו תשוקה 
ורצון שהקב"ה יתגלה אליו, כהסיפור הידוע עם הרבי 

הרש"ב נ"ע.
נפוליאון',  'מארש  את  ניגן  הקהל  השיחה  בסיום 

והרבי עודד בתנועות ראשו.

שיחה ב'
מצינו אצל אברהם אבינו ש"גדולה הכנסת אורחים 
יותר מהקבלת פני השכינה", ומכיוון שלשבת זו הגיעו 
)ובפרט  תבל  ברחבי  מקומות  וכמה  מכמה  אורחים 

כשנמצאים עכשיו בחודש חשוון שמודגש בו העניין של 
הכנסת אורחים יותר מחודש תשרי(, לכן יכבדו אותם 
באמירת 'לחיים', וכל הקהל יענה להם "לחיים טובים 

וארוכים" וכו'.
לעבר  הק'  בידו  הורה  הרבי  השיחה  בסיום  מיד 
קבוצת האורחים ממונטריאול שעמדו לצד ה'פירמידה' 
)בחיוך(:  הוסיף  ואח"כ  'לחיים'  שיאמרו  המערבית 
ַא טומל בא די אורחים" )=שיעשו 'רעש'  "מזָאל מַאכן 
'האדרת  לשיר  החלו  האורחים  האורחים(.  אצל 
והאמונה' והקהל הצטרף, והרבי הניף בידו השמאלית 

לעברם במשך זמן השירה בתנועות חזקות.

שיחה ג'
הצורך  על  הקודמת  בהתוועדות  להמדובר  בהמשך 
ישראל  תפוצות  בכל  שבת  בכל  קהילות  להקהיל 
של  באחדותם  להוסיף  כדי  הרי  הבאה,  השנה  במשך 
המתקהלים כדאי שילמדו )בנוסף לשיעורים הנלמדים 
עניין  ופשטיה"(  נהרא  "ונהרא  בשבת  הכנסת  בבית 
הזקן  אדמו"ר  של  פתגמו  כידוע  השבוע,  בפרשת 

ש"צריכים לחיות עם הזמן".
עניינים  גם  אלו  בהזדמנויות  ללמוד  כדאי  כן,  כמו 
על  האחדות(  עניין  בה  )שמודגש  התורה  מפנימיות 
פרשת השבוע, כמו "אור התורה" לה'צמח צדק' שיש בו 
כמה חידושים על כל פרשה, וכיוצא בזה בשאר עניינים 
כפי שיחליט רוב הקהל, לא נוגע כל כך כמות הלימוד, 
ומכיוון  בזה  וכיוצא  רגעים  וכמה  כמה  מספיק  אלא 
שבכל קהילה יש עניינים שצריך לעורר אודותם – כדאי

תש"נ / יומן מתוך 'בית חיינו'

»



18

לנצל את ההזדמנויות הנ"ל ולעורר ולפקח על צרכי 
הרבים.

והרבי  בימיו',  'יפרח  ניגן  הקהל  זו  שיחה  בסיום 
שוב עודד בתנועות ידו כשמניף את ידו בעיקר לעבר 

קבוצת האורחים.

שיחה ד'
בנתינה  גם  להוסיף  יש  לעיל  להמדובר  בנוסף 
יתאספו  החינוך  מוסדות  שבכל  כדאי  ולכן  לצדקה, 
לכל הפחות פעם בשבוע )ומה טוב יותר מפעם אחת( 
כמו בימי שישי ואז ייתן מנהל המוסד מכספו הפרטי 
לתיתו  מנת  על  מטבע  אחד  לכל  המוסד  מקופת  או 
לצדקה בביתו, וזה יעורר גם את אלה שיפגוש בביתו 
וכו' לנתינה לצדקה, וכדי לא להכביד יתנו מטבע של 
ואחד  אחד  כל  את  יעורר  וזה  דוגמא(  )בתור  פרוטה 

להוסיף מעצמו כפי נדבת לבו הטהור.
על דרך זה כדאי להנהיג בכל מקום ומוסד ציבורי, 
ויש מקום לומר שגם באומות העולם ינהיגו כך שהרי 
לכמה דעות עניין הצדקה – הוא משבע מצוות בני נח, 
שזהו מישוב העולם. ובפרט במדינה זו שעניין הצדקה 
שהגישו  שאלה  וסיים  העולם.  אומות  על  מקובל 
אחד  כל  ויכריזו  למעלה  שיעלו  המשמח  יין  בקבוקי 

על עניינו.
אח"כ החלה חלוקת המשקה. הרבי שפך מעט מכל 
מהכוס  אח"כ  החזיר  לא  )והפעם  כוסו  לתוך  בקבוק 
לבקבוקים כבכל פעם(. אחרון לקח הר' גרייזמן מארץ 
הקודש עבור הכינוס המרכזי של צעירי אגודת חב"ד 
על  הכריז  הנ"ל  הרבי.  לנשיאות  שנה  ארבעים  לרגל 
הכינוס וכשסיים, החל הרבי לנגן ניגון ההקפות לאביו 

ז"ל.
מיד לאחרי זה אחז הרבי בשתי ידיו בכוסו המלאה 
הזכיר  מהמזונות.  ואכל  גמירה'  עד  ו'שתה  ב'משקה' 

אודות אמירת ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה ב-15:30 לערך.

התפילה  בסיום  מנחה.  תפילת  התפללו  כן  אחרי 
שבכל  למסור  ביקשו  הרבנים  שמטעם  הכריז  הגבאי 
על  שיחות  בליקוטי  שיעור  יתקיים  קודש  שבת  ליל 

פרשת השבוע אחר התפילה )כמדובר בהתוועדות(.
במוצאי שבת קודש כרבע שעה אחר תפילת ערבית 
לאחר שהלבנה נראתה בין העבים יצא הרבי מחדרו 
בלבנה  הביט  לסטענדר  כשהגיע  לבנה'.  ל'קידוש 
הביט  שוב  אחדות  שניות  ולאחר  בסידורו,  והסתכל 
ברור  נראתה  זמן עד שהלבנה  והפעם במשך  בלבנה 
בין העבים, ואח"כ החל באמירת הקידוש לבנה. בסיום 
הקידוש לבנה בירך את הסובבים 'ַא גוט חודש', ונכנס 

לחדרו הק'.

יום ראשון, י"ד חשוון
חלוקת דולרים

למזכיר הממשלה מר אליקים רובינשטיין – שאמר 
ארה"ב  נשיא  בין  פגישה  לסדר  כדי  לארה"ב  שבא 
הרבי  אמר   – ברכה  ומבקש  שמיר  יצחק  לרה"מ 
ארץ  בעניין  בתוקף  שיעמדו  שמיר  ליצחק  שימסור 
מהיחידים  היה  )שמיר(  הוא  שהרי  השלמה,  ישראל 
צריך  עכשיו  וגם  דייויד'  'קמפ  הסכמי  נגד  שיצאו 
אלא  גרידא  בעקשנות  היה  לא  ושזה  בתוקף,  לעמוד 
ושגם  מקיומנו,  חלק  זהו  זה,  שעניין  להם  שיסביר 
האמריקאים בהתיסדותם יצאו נגד שאר המדינות כמו 

אנגליה וצרפת כי זה היה קשור עם קיומם.
חבר הכנסת רחבעם זאבי )גנדי( שאל את הרבי מה 
זה בארץ? והרבי השיב: עכשיו  עלינו לעשות במצב 
צריך לראות כמה שיותר להפיץ יהדות תורה ומצוות, 
שיהיו לא רק תושבי ארץ ישראל אלא גם בני ישראל, 
גם  הקודש  בארץ  גרים  שהם  יכירום  רואיהם  שכל 
לפעול  דבר שקשה  לא  וזה  ברוחניות.  וגם  בגשמיות 
אותו כי זה ישנו אצל כל אחד, רק צריך לגלות זאת 
ובפרט זה יותר קל אצל ילדים קטנים שאין להם את 

כל החישובים וכו'. 
הנ"ל שאל "מה אני צריך לעשות בכנסת?".

הרבי: "שבכל הזדמנות שלך בכנסת תמסור ותדרוש 
שצריך כעת להפיץ יותר יהדות ותורה ומצוות".

לראש עיריית בני ברק ר' משה אירנשטיין שביקש 
ואמר  שיצליח,  הרבי  ברכו  העיר  ענייני  עבור  ברכה 
לרבי  בישר  הנ"ל  וכו'.  המניעות  כל  אף  על  שיצליח 

»
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על דבר המקווה ברחוב אחיה השילוני שהבורות של 
המקווה שרוקנו התמלאו שוב במי גשמים.

על  עמו  ודיבר  לו,  נודע  כבר  הגיב שהדבר  והרבי 
עוד עניינים.

לרבי  אמר  קשות  רפואיות  בעיות  לו  שיש  אחד 
ש"רוצה לראות את הניסים עכשיו", והרבי השיב לו 

"ברכה והצלחה. בשורות טובות".
אישה אחת עברה עם בנה בן השלוש ל'אופרשניש' 
הרבי  הילד.  של  מהשערות  שיגזור  מהרבי  וביקשה 
והכניסן  מהשערות  מעט  וגזר  המספריים  את  נטל 
עבור  לילד  נוסף  דולר  ונתן  מוכנה,  לשקית שהייתה 

'האופשרניש'.
בשעה  לערך.   14:00 השעה  עד  נמשכה  החלוקה 
ונכנס   19:00 בשעה  חזר  לאוהל,  הרבי  נסע   15:00

לתפילות מנחה וערבית כרגיל.

יום שני, ט"ו חשון
פתח  הש"ץ  חזרת  באמצע  שחרית  בתפילת  היום 
הרבי את רצועות תפילין של יד והוסיף על פרק הזרוע 
עוד כריכה, וכך נשאר עד סיום התפילה עם 8 כריכות. 
תפילת מנחה הייתה כרגיל ב-15:45. לאחר תפילת 
מנהלי  וזוגתו,  ירוסלבסקי  משה  הר'  עמדו  ערבית 
הכנסת אורחים, והרבי ברכם בנסיעה טובה, והוסיף: 
גדולה הכנסת  )=אל תשכחו ש(  ַאז  נישט  "פַארגעסט 

אורחים מקבלת פני השכינה".

יום שלישי, ט"ז חשוון
אחר תפילת שחרית בירך הרבי את הנוסעים בנוסח 
ב"נסיעה  נוסע  בירך  מנחה  תפילת  ולאחר  הרגיל, 

בהצלחה רבה".
לביתו.  הרבי  נסע  מנחה  תפילת  אחר  שעה  כרבע 

בביתו,  ימים  מספר  שהה  שהרבי  האחרונה  הפעם 
הייתה בתשעת הימים.

היו  יכולים  וכולם  בבית  התקיימה  מעריב  תפילת 
להיכנס לתפילות בבית. גם בביתו נכנס הרבי לתפילה 

לבוש בסרטוק משי. בבית כשנכנס לא שרים.
עליהם.  הביט  שארף  ילדי  של  הקדיש  באמירת 
להגברת  ידו  בתנועות  חזק  עודד  התפילה  בסיום 

השירה.

יום רביעי, י"ז חשוון
הישנה.  הטלית  את  לבש  הרבי  שחרית  בתפילת 
מנחה,  תפילת  בסיום  נוסעים.  בירך  התפילה  בסיום 
לפני שחזר מהתפילה, דיבר עם האדמו"ר ממכנובקא 

שליט"א מבני ברק. 
הנ"ל נתן את ידו ל"שלום עליכם" לרבי והרבי אמר 
לו "מזל טוב, און זָאל זיין בשורות טובות, און יאריך 

ימים על ממלכתו". 
"אמן,  אמר:  והרבי  לרבי,  ברכה  השיב  האדמו"ר 
לחדרו  בדרכו  המשיך  כך  אחר  ורוחניות".  בגשמיות 

כשמעודד את השירה בידו.

יום חמישי, י"ח חשוון
לערך   13:00 בשעה  כרגיל.  הייתה  שחרית  תפילת 
נסע לאוהל, וחזר בשעה 18:00 לערך. התפללו מנחה 
וערבית. הגבאי הכריז שב-770 בשעה 21:30 תתקיים 
התוועדות חסידים לרגל כ' חשוון יום הולדת אדמו"ר 
את  כשמעודד  לחדרו  נכנס  והרבי  נ"ע,  מוהרש"ב 

השירה.
עם  התמימים  של  התוועדות  התקיימה  בלילה 

הנהלת הישיבה.

תש"נ / יומן מבית חיינו
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שלום של אוהבי התורה
“ָשׁלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול". )קיט, קסה(

בשנת  שנאמר  רב'  ‘שלום  המתחיל  דיבור  במאמר 
“שלום  הלשון  נאמר  מדוע  הקודם  הרבי  תש"ד שואל 
התורה מתאים  לימוד  לגבי  הרי  תורתך",  לאוהבי  רב 

יותר הלשון “לומדי תורתך".
מביאה,  שהתורה  רב"  ל"שלום  להגיע  כדי  ומבאר: 
אהבת  גם  דרושה  אלא  בלבד,  התורה  בלימוד  די  לא 
התורה. יתר על כן: אהבת התורה איננה צריכה לנבוע 
רק מחשיבות ומעלת התורה עצמה, אלא בעיקר מכך 

שהיא “תורתך" – מצד נותן התורה.
לפי ביאור זה יש להבין: הגמרא )ברכות בסופה( מביאה 
לכך  כהוכחה  תורתך"  לאוהבי  רב  “שלום  הפסוק  את 
לצורך  אם  בעולם".  שלום  מרבים  חכמים  ש"תלמידי 
התורה,  אהבת  דווקא  דרושה  רב"  “שלום  השגת 
חכמים",  “תלמידי  הביטוי  נאמר  עצמו  במאמר  מדוע 
מודגש  ולא  התורה,  את  הלומדים  אנשים  שפירושו 

שהם אוהבים את התורה?
ההסבר לכך: הפסוק “שלום רב לאוהבי תורתך" אינו 
שתלמידי  לכך  הוכחה  לשמש  כדי  רק  בגמרא  מובא 
ללמוד  אפשר  זה  שאת  בעולם,  שלום  מרבים  חכמים 
מהמאמר “תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם", אלא 
חכמים  שתלמידי  זה  ידי  על  אחר:  עניין  להוסיף  כדי 
ל"שלום  הם  גם  זוכים  בעולם,  שלום  לריבוי  גורמים 
יותר  “שלום" מסוג הנעלה  ביחס אליהם,  רב", אפילו 

מן ה"שלום" שהם מביאים לעולם.
מנוצחת  שההתנגדות  רק  איננו  האמיתי  השלום 
קיימת  איננה  המנגדת  המציאות  אלא  שלום,  ונעשה 
עוד ואז ישנו שלום ממילא. אופן זה של שלום קיים רק 
אצל עצמותו יתברך, כיוון שהוא איננו מוגבל באמת, 
ואין לו שום הגדרות, ולכן לא תיתכן מציאות בעולם 

שהיא מנוגדת והפכית לו.
וזוהי התוספת של הפסוק “שלום רק לאוהבי תורתך" 

על המאמר “תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם":
בכוחם של תלמידי חכמים להשכין שלום בעולם – 
ומנגד  ‘מעלים'  שהוא  העולם,  את  הפכים:  שני  לאחד 
לאלקות, ואת האלקות, בזכות ה"שלום רב" – השלום 

האמיתי שנמצא בתורה, ששורשו בעצמותו יתברך.

בעולם  לשלום  גורמים  חכמים  שתלמידי  ידי  ועל 
נגרם  לומדים,  שהם  שבתורה  האמיתי  השלום  בזכות 
שמתגלה   – לדרגתם  בהתאם  רב"  “שלום  אצלם  גם 
אצלם הרצון והתענוג של עצמותו יתברך, אשר קיימים 

בתורה.
זה דרושה עבודה מתוך  לגילוי  והיות שכדי לזכות 
רצון  למלא  כדי  לעבוד  ה',  כלפי  מוחלטת  התבטלות 
תורתך", שאהבתם  “אוהבי  של  בעניין  צורך  יש  קונו, 
והתמסרותם לתורה )כולל לימוד שמביא לידי מעשה(, 
עצמה  שבתורה  והמעלות  החשיבות  מן  נובעות  אינן 

אלא מפני שהיא תורתך – מצד נותן התורה.
“אוהבי  העבודה של  אם  להבין:  צריך  אלא שעדיין 
שזו  מתבקש  קונם,  רצון  למלא  כדי  רק  היא  תורתך" 
המצוות  לקיום  יותר  רב  וחשק  חיות  להם  תגרום 
ה' מתבצע  מאשר ללימוד התורה, מפני שעיקר רצון 
באמצעות קיום המצוות, בבירור הגשמיות. מדוע אם-
כן הם נקראים “אוהבי תורתך" ומייחסים את עבודתם 

ללימוד התורה דווקא?
הדבר יובן לפי הסבר אדמו"ר הזקן )תו"א וישב כז, ב( 
על היתרון הקיים בביטול שנגרם בעת לימוד התורה 
קיום  בעת  המצוות:  בקיום  שנפעל  הביטול  פני  על 
המלך  מצות  המקיים  “כעבד  מתבטל  האדם  המצוות 
ועושה דבריו", ואילו ההתבטלות בהתעסקותו בתורה 
מתוך  המדבר  היא  הלכה...  זו  ה'  ש"דבר  באופן  היא 
כל  אלא  המלך,  לפני  עבד  ניצב  לא  הוא  כאן  גרונו". 

ישותו היא המלך בלבד.
“אוהבי  נקראים  שהם  שהסיבה  לומר,  יש  זה  לפי 
המצוות  בקיום  היא  חיותם  שעיקר  למרות  תורתך", 
בגלל התבטלותם לרצון ה', היא מפני שקיום המצוות 
על ידם נעשה בהתבטלות מוחלטת שדומה להתבטלות 

שבלימוד התורה. 
כלומר, הם אינם מקיים את המצוות באופן של עבד 
‘מרכבה'  הממלא רצון המלך, אלא כל מציאותם היא 
שבאמצעותה מתבצע רצון ה' – על דרך לימוד התורה 
שלהם. דווקא בזכות התבטלות מוחלטת זו הם זוכים 

ל"שלום רב", “נחת רוח לבורא".
)מעובד על-פי ליקוטי שיחות חלק טו עמוד 313(

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
הנרות  שהדלקת  “אף  )תמיד(:  נש"ק  הדלקת   *
היא על-ידי בעלת-הבית )עקרת הבית(, מכל מקום 
מנהג ישראל שגם הבעל משתתף בזה )באופן סמלי 
כגון  לזה,  בהכנות  הסיוע  על-ידי  על-כל-פנים( 

בהגשת הגפרורים או הנרות וכיוצא-בזה"1.

שבת קודש פרשת לך-לך2
י"ג במרחשוון

תתהלל"  ישראל   – יעקב  תאמר  "למה  הפטרה: 
)ישעיה מ-מא(.

1( משיחת כ"ג אייר תשמ"ט לנשי ובנות חב"ד, התוועדויות תשמ"ט 
ח"ג עמ' 209 הערה 25. ולהעיר שבשו"ע אדמו"ר הזקן )סי' רסג ס"ה, 
ממג"א שם בשם כתבי האריז"ל( נפסק ש"טוב שהוא יתעסק בתיקון 
“לא  נאמר  תכז  עמ'  היומן'  ב'רשימות  ]ואגב:  והנרות"  הפתילות 
נהגינן להבהב נר של שבת קודם ההדלקה", בניגוד להנפסק בשו"ע 
אדה"ז סי' רסד סי"ד שמנהג יפה הוא להבהב “כדי שתהיה מחורכת 
ב'התקשרות'  וראה  לזה.  א"צ  ימינו  של  בנרות  ואולי  יפה".  ותדליק 

גיליון תרפ"ט[.
2( כן הוא שם הפרשה בתורה-אור, תורת-חיים, עד היום-יום ולקוטי-

שיחות ועד בכלל.

יחליפו  ה'  "וקֹוֵוי  בקריאת ההפטרה, קרא הרבי 
כוח" )ישעיה מ,לא( כאשר הצירי תחת הוא"ו3.

שבת  מוצאי   – לכתחילה  לבנה  קידוש  זמן  סוף 
בשעה 9.45.

יום שני
ט"ו במרחשוון

תענית 'שני' בתרא.

3( הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' אופן והרה"ח ר' טוביה שי' זילברשטרום 
)האחרון כתב על כך לביתו כששמע זאת לראשונה מפי הרבי, כיוון 
שבמקומו למד לקרוא אחרת(, כדעת האבן-עזרא שהביא המנחת-
שי בתהילים )לז,ט(, וכן הוא במסורה שב'מקראות גדולות' שלו ושלנו, 
וכן נדפס בחומש ‘תורה תמימה' שממנו קרא הרבי את ההפטרות. 
היידנהיים,  בחומש  וכנדפס  עצמו,  והמנחת-שי  הרד"ק  כדעת  ולא 
בתנ"ך קורן, בתנ"ך ברויאר )שממנו נעתק ‘ספר ההפטרות – חב"ד', 
הוצאת קה"ת תשנ"ה( ובתיקון ‘איש מצליח', שם הצירי תחת היו"ד 
וקוראים וקוֵיי. זאת למרות שלפי דעת הראב"ע והמסורה הנ"ל הרי 
בתהילים שם צריך לקרוא “וקוֵיי", ולמעשה בכל ספרי התהילים, גם 
בתהילים ‘אוהל יוסף יצחק' שלנו, נדפס שם “וקֵויי", אם-כי לא ידוע 
איך קרא הרבי שם. וראה בקשר למסורה מול הנהגות ב'התקשרות', 

גיליונות תש"ב, תשמ"ו.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

שליח בארץ או בחו"ל?
"תו פיקוח חב"ד"

מקפידים לתת לך את הטוב ביותר

10mivtzoim.co.il

 הזמן תפילין ומזוזות
עם 'תו פיקוח חב"ד' -
ותהנה מאחריות ומשקט נפשי

 תו פיקוח חב"ד 
- יש על מי לסמוך!

הגהה ובקרה כפולה  |  אחריות  |  רמות הידור 
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דכנען: לארעא ואתֹו דכנען לארעא למיזל ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָּונפקּו

åïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBîãò õøàa íøáà øáòiå ¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ

:õøàa æà éðòðkäå äøBî ïBìà ãò íëL íB÷î§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

מֹורה  מי ׁשר עד ׁשכם  אתר עד  ּבארעא אברם ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָועבר

ּבארעא : ּבכן æíøáà-ìàּוכנענאה ýåýé àøiå ְְְְֲֵַַָָָ©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈
íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàiå©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ

:åéìà äàøpä ýåýéì çaæîíøáà-ìà ýåýé àøiå ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈
íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàiå©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ

:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî לאברם יי ואתּגלי ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«ְְְְְְִִַָָ

תּמן  ּובנא הדא ארעא ית אּתן לבנ ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָואמר

לּה: ּדאתּגלי יי קדם çíMîמדּבחא ÷zòiå ְְְְְְֳִִִֵָָָ©©§¥̧¦¹̈
ìà-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî äøää̈À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³
àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈

:ýåýé íLaìà-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå §¥¬§Ÿ̈«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−
íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìà-úéa äìäà èiå©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³

:ýåýé íLa àø÷iå ýåýéì çaæî מּתּמן ואסּתּלק ¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«ְְִִַַַָ

אל  ּבית מׁשּכנּה ּופרס אל לבית מּמדנח ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָלטּורא

מדּבחא תּמן ּובנא מּמדינחא ועי קדם מּמערבא ְְְְְְֳִִִִַַַַָָָָָָָ

דיי: ּבׁשמא וצּלי èòBñðåיי CBìä íøáà òqiå ְְְְִִַַָָָ©¦©´©§½̈¨¬§¨−©
:äaâpä:äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå ּונטל ©¤«§¨©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨ְַ

פ לדרֹומא: ונטל אזל éõøàaאברם áòø éäéå ְְְֵֵַָָָָָ©§¦¬¨−̈¨¨®¤
áòøä ãáë-ék íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈

:õøàaøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå ¨¨«¤©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa áòøä ãáë-ék íL ּבארעא כפנא והוה ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤ְְְֲַַַָָָ

תּקיף  ארי תּמן לאּתֹותבא למצרים אברם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּונחת

ּבארעא: àéàBáìּכפנא áéø÷ä øLàk éäéå ְְְַַָָ©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´
ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦

:zà äàøî-úôé äMà ékáéø÷ä øLàk éäéå ¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§©§¦¾©«£¤¬¦§¦−
àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´

:zà äàøî-úôé äMà ék ézòãé קריב ּכד והוה ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§ְֲֵַַָ

כען  הא אּתתּה לׂשרי ואמר למצרים ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלמיעל

אּת: חיזּו ׁשּפירת אּתתא ארי áéäéäåידעית ְְְֲִִִֵֵַַָָָ§¨À̈
úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ

:eiçé Cúàå éúà eâøäåCúà eàøé-ék äéäå §¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ
Cúàå éúà eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬

:eiçéּכד ‡¯È)ויהי È") מצראי יתי יחזּון §©«ִֵַ«≈ְֱִִֵֶָָ

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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יקימּון: ויתי יתי ויקטלּון ּדא אּתתּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָויימרּון

âéCøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçåïòîì zà éúçà àð-éøîà §¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeáòá éì-áèéé כען אמרי ¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«ְְִִַ

נפׁשי  ותתקּים ּבדיל לי ּדייטב ּבדיל אּת ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָאחתי

ְְְִִָָּבפתּגמיכי:

ãé éðùíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úààBák éäéå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©§¦¾§¬

-ék äMàä-úà íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ¤¨´¦½̈¦«
:ãàî àåä äôéוחזֹו למצרים אברם על ּכד והוה ¨¨¬¦−§«Ÿְְְֲֲִִַַַַַָָָ

לחדא: היא ׁשּפירא ארי אּתתא ית ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָמצראי

åè-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤
:äòøt úéa äMàä çwzå äòøtdúà eàøiå ©§®Ÿ©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

äMàä çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬¨«¦−̈
:äòøt úéaיתּה וׁשּבחּו פרעה רברבי יתּה וחזֹו ¥¬©§«Ÿְְְְֲֵַַַַַַָָָֹ

ּפרעה: לבית אּתתא ואּדּברת æèíøáàìeלפרעה ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹ§©§¨¬
íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½

:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòåíøáàìe ©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«§©§¨¬
íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½

:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå אֹוט יב ּולאברם ©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«ְְִַָ

ועבדין  וחמרין ותֹורין עאן לּה והוֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָּבדילּה

וגמלין: ואתנן æéäòøt-úàואמהן | ýåýé òbðéå ְְְְְְִַַַָָ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ
úLà éøN øác-ìò Búéa-úàå íéìãb íéòâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤

:íøáàíéìãb íéòâð äòøt-úà | ýåýé òbðéå ©§¨«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−
:íøáà úLà éøN øác-ìò Búéa-úàå יי ואיתי §¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«ְְְִַָ

על  ּביתּה אנׁש ועל רברבין מכּתׁשין ּפרעה ְְְְְֱִִֵֵַַַַַַַָֹעל

אברם: אּתת ׂשרי çéíøáàìעיסק äòøô àø÷iå ְִֵַַַַָָ©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈
él zãbä-àì änì él úéNò úàf-äî øîàiå©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½

:àåä EzLà ékøîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ¦¬¦§§−¦«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤
EzLà ék él zãbä-àì änì él úéNò úàf-äî©−Ÿ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−

:àåäעבדּת דא מה ואמר לאברם פרעה ּוקרא ¦«ְְְְְְֲֲַַַַַָָָָֹ

היא: אּתת ארי לי חּויתא לא למא èéäîìלי ְְֲִִִִֵֵַָָָָ¨¨³
äzòå äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà̈©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®§©¾̈

:Cìå ç÷ EzLà äpäàåä éúçà zøîà äîì ¦¥¬¦§§−©¬¨¥«¨¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå äMàì éì dúà çwàå̈«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«
לאּתּו לי יתּה ּודברית היא אחתי אמרּת ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָלמא

ואיזל: ּדבר אּתת הא ëäòøtּוכען åéìò åöéå ְְְְִִֵַַָָ©§©¬¨¨²©§−Ÿ
-ìk-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤¨

:Bì-øLàéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBúà eçlL £¤«©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²
:Bì-øLà-ìk-úàå BzLà-úàå עלֹוהי ּופּקיד §¤¦§−§¤¨£¤«ֲִִַ

ּכל  וית אּתתּה וית יתּה ואלויאּו ּגּוברין ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּפרעה

àBzLàåּדילּה: àeä íéøönî íøáà ìòiå ִֵ©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯
:äaâpä Bnò èBìå Bì-øLà-ìëåíøáà ìòiå §¨£¤²§¬¦−©¤«§¨©©Á©Á©§¨¸

Bnò èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤²§¬¦−
:äaâpä וכל ואּתתּה הּוא מּמצרים אברם ּוסליק ©¤«§¨ְְְְְְִִִִִֵַַָָ

לדרֹומא: עּמּה ולֹוט áãàîּדילּה ãák íøáàå ְְִִֵֵָָ§©§−̈¨¥´§®Ÿ
:áäfáe óñka äð÷naäð÷na ãàî ãák íøáàå ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾

:áäfáe óñka ּבבעירא לחדא ּתּקיף ואברם ©¤−¤©¨¨«ְְְֲִִִַַַָָָ

ּובדהבא: â-ãòåּבכסּפא áâpî åéòqîì Cìiå ְְְֲַַָָ©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©
äìäà íL äéä-øLà íB÷nä-ãò ìà-úéa¥«¥®©©¨À£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ

:éòä ïéáe ìà-úéa ïéa älçzaåéòqîì Cìiå ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬¨¨«©¥̧¤Æ§©¨½̈
íL äéä-øLà íB÷nä-ãò ìà-úéa-ãòå áâpî¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À£¤¨̧¨¨³

:éòä ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà ואזל ¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬¨¨«ֲַַ

ּדי  אתרא עד אל ּבית ועד מּדרֹומא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָלמטלנֹוהי

ּובין  אל ּבית ּבין ּבקדמיתא מׁשּכנּה ּתמן ְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָפרס

ãíLעי: äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà ָ¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøa-ìà ¨¦«Ÿ¨®©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«¤

àø÷iå äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ®̈©¦§¨¬
:ýåýé íLa íøáà íL עבד ּדי מדּבחא לאתר ¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«ְְֲֲִִַַַָ

דיי: ּבׁשמא אברם תּמן וצּלי ּבקדמיתא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָּתּמן

éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ
:íéìäàå ø÷áeäéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå ¨−̈§«Ÿ¨¦«§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬

:íéìäàå ø÷áe-ïàö אברם עם ּדאזיל ללֹוט ואף «Ÿ¨−̈§«Ÿ¨¦«ְְְְִֵַַָָ

ּומׁשּכנין: ותֹורין עאן åíúàהוה àNð-àìå ְְְֲִִַָָ§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²
ì õøàäàìå áø íLeëø äéä-ék åcçé úáL ¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ
ì eìëé:åcçé úáLì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨«§−¨¤¬¤©§¨«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤

ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçé:åcçé úáL ©§®̈¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«
הוה  ארי ּכחדא למיתב ארעא יתהֹון סֹוברת ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָָולא
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ּכחדא: למיתב יכילּו ולא סּגי æáéø-éäéåקנינהֹון ְְְְְֲִִִִַַַָָָ©«§¦¦À
èBì-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥®

:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäåïéa áéø-éäéå §©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤©«§¦¦À¥µ
éðòðkäå èBì-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòøŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥®§©§©«£¦Æ

:õøàa áLé æà éføtäå רעי ּבין מּצּותא והות §©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤ֲֵֵַַַָָ

ּוכנענאה  ּדלֹוט ּבעירּה רעי ּובין ּדאברם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָּבעירּה

ּבארעא: יתיב ּבכן çíøáàּופרּזאה øîàiå ְְְְִִֵַָָָָ©¸Ÿ¤©§¹̈
ðéáe éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìàïéáe E ¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½¥¬

éòø ïéáe éòø:eðçðà íéçà íéLðà-ék Eøîàiå Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§©¸Ÿ¤
ðéáe éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáàïéáe E ©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½¥¬

éòø ïéáe éòøeðçðà íéçà íéLðà-ék E: ואמר Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§ֲַַ

ּובינ ּבינא מּצּותא ּתהי כען לא ללֹוט  ְְְְֵֵֵַַַָָָָָאברם

אנחנא: אחין גּוברין ארי רעות ּובין רעותי ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּובין

èéðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOäàìä ©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨£³Ÿ

éðôì õøàä-ìëìàîOä-íà éìòî àð ãøtä E ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦©§´Ÿ
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ארעא כל הלא §¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨ְֲַָָָ

ואנא  לצּפּונא אּת אם מּלותי ּכען אתּפרׁש ְְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָָָָקדמ

לצּפּונא: ואנא לדרֹומא אּת ואם ְְְְְֲִִַַָָָָָָלדרֹומא

éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½
íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîò-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øòöøkk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå «Ÿ©©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´
íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék ïcøiä©©§¥½¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîò-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
ירּדנא  מיׁשר ּכל ית וחזא עינֹוהי ית לֹוט ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּוזקף

וית  סדֹום ית יי חּבלּות קדם ׁשקיא ּבית כּלּה ְְְְֲֳֵֵַַַָָָָָָֻארי

לצער: מטי דמצרים ּכארעא דיי ּכגינתא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹעמרה

àéèBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwîèBì Bì-øçáiå ¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©¦§©´À

Léà eãøtiå íãwî èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−¦¤®¤©¦¨´§½¦−
:åéçà ìòî ירּדנא מיׁשר ּכל ית לֹוט לּה ּובחר ¥©¬¨¦«ְְְֵֵַַַָָָ

אחּוהי: מּלות ּגבר ואּתפרׁשּו מּלקדמין לֹוט ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָּונטל

áééøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´

:íãñ-ãò ìäàiå økkäïòðk-õøàa áLé íøáà ©¦½̈©¤«¡©−©§«Ÿ©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©
:íãñ-ãò ìäàiå økkä éøòa áLé èBìå אברם §À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−©§«Ÿְַָ

מיׁשרא  ּבקירוי יתב ולֹוט דכנען ּבארעא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָיתב

סדֹום: עד âéíéàhçåּופרס íéòø íãñ éLðàå ְְַַ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®
:ãàî ýåýéìýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå ©«Ÿ̈−§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàî וחּיבין ּבממֹונהֹון ּביׁשין ּדסדֹום ואנׁשי §«Ÿְְְְֱִִִִִֵֶַָָ

לחדא: יי קדם ãé-ìàּבגוּיתהֹון øîà ýåýéå ְְְֲֳִִַָָָָ©«Ÿ̈º¨©´¤
éðéò àð àN Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáàE ©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ
äaâðå äðôö íL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®¨¬Ÿ¨¨¤−§¨

:änéå äîã÷åéøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå ¨¥¬§¨¨¨«¨©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ
éðéò àð àN Bnòî èBì-ãøtäíB÷nä-ïî äàøe E ¦¨«¤´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà ויי £¤©¨´¨®¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨ְַָ

ּכען  זקֹוף מעּמּה לֹוט ּדאתּפרׁש ּבתר לאברם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָאמר

ּולדרֹומא  לצּפּונא ּתּמן ּדאּת אתרא מן וחזי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָעינ

ּולמערבא: åèõøàä-ìk-úàּולמדינחא ék ְְְְִַַָָָ¦¯¤¨¨¨²¤
:íìBò-ãò Eòøæìe äpðzà Eì äàø äzà-øLà£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈§©§£−©¨«
äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®¨

:íìBò-ãò Eòøæìe חזי אּת ּדי ארעא ּכל ית ארי §©§£−©¨«ְְֲִֵֵַַָָָָ

עלם: עד ולבני אּתנּנּה לæèEòøæ-úà ézîNå ְְְִִֶַַָָָָ§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôòk©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà-úà ézîNå ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«§©§¦¬¤
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôòk Eòøæ©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úàּבני ית ואׁשוי ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«ְֱִֶַָָ

לגבר  אפׁשר לא ּדי ּכמא דארעא ּכעפרא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָסּגיאין

יּתמנּון: לא ּבני אף דארעא עפרא ית ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלממני

æéEì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzàék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷ ¤§¤«¨µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬

:äpðzà Eìולפתיּה לארּכּה ּבארעא הּלי קּום §−¤§¤«¨ְְְְְְִִַַַַָָָ

אּתנּנּה: ל çéáLiåארי  àáiå íøáà ìäàiå ְֲִֵֶַָ©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤
çaæî íL-ïáiå ïBøáça øLà àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©

:ýåýéìàøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå ©«Ÿ̈«©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça øLà ּופרס פ £¤´§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«ְַ

בחברֹון  ּדי ממרא ּבמיׁשרי ויתב ואתא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָאברם

יי: קדם מדּבחא תּמן ְְְְֳִַָָָָָּובנא
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à éòéáøCBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbCìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå ¦«©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«
מלּכא  אריֹו דבבל מלּכא אמרפל ּביֹומי ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָוהוה

ו דעילם מלּכא ּכדרלעמר מלּכא דאּלסר  תדעל ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

áíãñדעממי : Cìî òøa-úà äîçìî eNò ְְֵַ¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîò Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåÈ¯˜ ÌÈÈ·ˆ ·È˙ÎCìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤
:øòö-àéä òìaíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò ¤−©¦«Ÿ©¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ

äîãà Cìî | áàðL äøîò Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈
:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö Cìî øáàîLåסדרּו §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©ְָ

(e„·Ú È") ועם דסדם מלּכא ּברע עם קרבא ¬«ְְְְִִִֶַַָָָֹ

דאדמה  מלּכא ׁשנאב דעמרה מלּכא ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹּברׁשע

צער: היא דבלע ּומלּכא דצבֹוים מלּכא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוׁשמאבר

âíé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬
:çìnäíé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk ©¤«©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬
:çìnä הּוא חקלּיא למיׁשר אתּכנׁשּו אּלין ּכל ©¤«©ְְְְִִֵֵַַַָָָ

דמלחא: יּמא ãeãáòאתר äðL äøNò íézL ְְֲִַַָָ§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNò-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò ית ּפלחּו ׁשנין עׂשר ּתרּתי ¤§¥¬¨−̈¨¨«ְְְֲִֵַַָָ

מרדּו: ׁשנין עׂשרי ּותלת äòaøàáeּכדרלעמר ְְְְְְִֵֶֶָָָָֹ§©§©Á
äå øîòìøãë àa äðL äøNòøLà íéëìn ¤§¥̧¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ£¤´

-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥̧¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
ּומלכּיא  כדרלעמר אתא ׁשנין עׂשרי ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹּובארּבע

וית  קרנים בעׁשּתרֹות ּדי ּגּברּיא ית ּומחֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּדעּמּה

קריתים: ּדבׁשוה אימתני וית ּדבהמּתא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּתּקיפּיא

åøLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìòìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå ©©¦§¨«§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´

:øaãnä-ìò øLà ïøàt בטּורהֹון ּדי חֹוראי וית ¨½̈£¤−©©¦§¨«ְְְִֵָָ

מדּברא: על ּדסמי ּפארן מיׁשר עד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָּדׂשעיר

æekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööçaàåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiå §©«£¬Ÿ¨¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´
éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷̈¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½

:øîz ïööça áLiä ּפּלּוג למיׁשר ואתּו ותבּו ©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«ְְֲִֵַַָ

ואף  עמלקאה חקל ּכל ית ּומחֹו רקם היא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָּדינא

ּגדי: ּבעין ּדיתיב אמֹוראה çíãñ-Cìîית àöiå ְְֱִֵֵֶָָָָ©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ
Cìîe äîãà Cìîe äøîò CìîeÌÈÈ·ˆ ·È˙Î ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤

È¯˜ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ
:íécOä ÷îòa äîçìîCìîe íãñ-Cìî àöiå ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤

òìa Cìîe íéBáö Cìîe äîãà Cìîe äøîò£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
òiå øòö-àåä:íécOä ÷îòa äîçìî ízà eëø ¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«

ּומלּכא  דעמֹורה ּומלּכא דסדֹום מלּכא ְְְְְֲִַַַַַָָָָּונפק

צֹוער  היא דבלע ּומלּכא דצבֹוים ּומלּכא ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדאדמה

חקלּיא: ּבמיׁשר קרבא עּמהֹון èúàוסּדרּו ְְְְְִֵַַַַָָָָ¥´
íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®

:äMîçä-úà íéëìî äòaøàøîòìøãk úà ©§¨¨¬§¨¦−¤©«£¦¨«¥´§¨§¨¹Ÿ¤
øòðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
:äMîçä-úà íéëìî äòaøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬§¨¦−¤©«£¦¨«
מלּכא  ותדעל דעילם מלּכא ּכדרלעמר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹעם

מלּכא  ואריֹו דבבל מלּכא ואמרפל ְְְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָדעממין

חמׁשא: לקביל מלכין ארּבעה é÷îòåדאּלסר ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָ§¥´¤
íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ

:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå÷îòå ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«§¥´¤
íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ

:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå ּומיׁשר ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«ֵַ

מלּכא  וערקּו חימרא מסקן ּבירין ּבירין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָחקלּיא

לטּורא  ּודאׁשּתארּו תּמן ּונפלּו ועמֹורה ְְְְְֲִִַַָָָָָָדסדֹום

àéäøîòåערקּו: íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ֲָÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåíãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ

-ìk-úàå äøîòå:eëìiå íìëà קנינא ּכל ית ּוׁשבֹו ©«£Ÿ̈²§¤¨¨§−̈©¥¥«ְְִָָָָ
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ואזלּו: מיכלהֹון ּכל וית ועמֹורה áéeç÷iåדסדֹום ְְְֲֲִֵַַָָָָָ©¦§¸
àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬

:íãña áLééçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå ¥−¦§«Ÿ©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬
:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà וית לֹוט ית ּוׁשבֹו ©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿְְָָ

יתב  והּוא ואזלּו דאברם אחּוהי ּבר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָקנינּה

âééøáòäּבסדֹום: íøáàì ãbiå èéìtä àáiå ְִ©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®
ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa ïëL àeäå§ÁŸ¥̧§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ

:íøáà-úéøá éìòa íäå øðò éçàåèéìtä àáiå ©«£¦´¨¥½§¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¨ŸÆ©¨¦½
àøîî éðìàa ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧§¥«Ÿ¥¹©§¥´
-úéøá éìòa íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä̈«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−©«£¥¬§¦«

:íøáà עבראה לאברם וחּוי מׁשיזבא ואתא ©§¨«ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָ

אחּוהי  אמֹוראה ממרא ּבמיׁשרי ׁשרי ְְְְֱֲִֵֵֵֵַָָָוהּוא

קימּה אנׁשי ואּנּון דענר ואחּוהי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָדאׁשּכֹול

ãé÷øiåּדאברם: åéçà äaLð ék íøáà òîLiå ְְַָ©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úàL ¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´

:ïc-ãò ócøiå úBàîäaLð ék íøáà òîLiå ¥½©¦§−Ÿ©¨«©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈
øNò äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà̈¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ

ìLe:ïc-ãò ócøiå úBàî L ארי אברם ּוׁשמע §´¥½©¦§−Ÿ©¨«ְְֲֵַַָ

ביתּה ילידי עּולמֹוהי ית וזריז אחּוהי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָאׁשּתבי

ּדן: עד ּורדף עסר ותמני מאה åè÷ìçiåּתלת ְְְְְֲֵַַַַָָָ©¥«¨¥̧
íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì | íäéìò£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ

îOî øLà äáBç-ãò:÷Nnãì ìà÷ìçiå ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¥«¨¥̧
-ãò íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì | íäéìò£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ©

:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç עליהֹון ואתּפלג ½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤ְְְֲִֵֵ

חֹובה  עד ּורדפּנּון ּומחֹונּון ועבדֹוהי הּוא ְְְְְִִֵַַָָָליליא

לדּמׂשק: מּצּפּונא æèLëøä-ìkּדי úà áLiå ְִִִֶַָָ©¾̈¤¥−¨¨«§ª®
-úà íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬¤

:íòä-úàå íéLpäíâå Lëøä-ìk úà áLiå ©¨¦−§¤¨¨«©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á
íéLpä-úà íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬¤©¨¦−

:íòä-úàå ּבר לֹוט ית ואף קנינא ּכל ית ואתב §¤¨¨«ְְֲִֵַַַָָָָָ

עּמא: וית נׁשּיא ית ואף אתיב וקנינּה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָאחּוהי

æéúBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL ÷îòíãñ-Cìî àöiå ¥´¤¨¥½−¥¬¤©¤«¤©¥¥´¤«¤§Ÿ»

-úàå øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤§¤
÷îò àeä äåL ÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−¥¬¤

:Cìnä ּדתב ּבתר לקּדמּותּה דסדֹום מלּכא ּונפק ©¤«¤ְְְְְִֵַַַַָָָָ

עּמּה ּדי מלכּיא וית ּכדרלעֹומר ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמּלממחי

דמלּכא: ריסא ּבית אתר הּוא מפנא ְְְְֲִֵֵַַַַָָָלמיׁשר

çéàeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìàì ïäëàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe Ÿ¥−§¥´¤§«©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−

:ïBéìò ìàì ïäë àeäå ïééå íçì מלּכא ּומל צדק ּכי ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«ְְִֶֶַַָ

קדם  מׁשּמׁש והּוא וחמר לחם אּפיק ְְְְֲֳִֵֵֵֶַַַָָדירּוׁשלם

עּלאה: èéìàìאל íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå ִֵָָ©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìòCeøa øîàiå eäëøáéå ¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³

:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìàì íøáà ואמר ּוברכּה ©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤ְֲֵַָָ

וארעא: ׁשמּיא ּדקנינּה עּלאה לאל אברם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּברי

ëéøö ïbî-øLà ïBéìò ìà Ceøáe-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤
:ìkî øNòî Bìéøö ïbî-øLà ïBéìò ìà CeøáeE ¬©«£¥−¦«Ÿ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−

:ìkî øNòî Bì-ïziå Eãéa עּלאה אל ּוברי §¨¤®©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿְִִֵָָ

מּכּלא: עסרא מן חד לּה ויהב ּביד סנא ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹּדמסר

àë éùéîçéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpä-ìà íãñ-Cìî øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤

:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpä éì-ïz íøáà מלּכא ואמר ©§¨®¤¦´©¤½¤§¨«§ª−©¨«ְֲַַַָ

וקנינא נפׁשתא לי הב לאברם Ò·)דסדֹום ‡") ְְְְְְִִִַַַָָָָָ«
:ל áëíãñּדבר Cìî-ìà íøáà øîàiå ְַָ©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ

íéîL äð÷ ïBéìò ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåéãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå ¨¨«¤©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³

:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìà ýåýé-ìà ואמר ¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤ֲַַ

יי  קדם ּבצלֹו ידי ארימית דסדֹום למלּכא ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָאברם

וארעא: ׁשמּיא ּדקנינּה עּלאה אל âë-íàקדם ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָָ¦
Cì-øLà-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨£¤¨®

:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå-íà §´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦
Cì-øLà-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨£¤®̈

:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå מחּוטא אם §´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«ִִָ

ולא  ל ּדי מּכל אּסב ואם מסנא ערקת ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָועד

אברם: ית אעּתרית אנא ãë÷øתימר éãòìa ְְֲִֵַַַָָָָ¦§¨©À©µ
eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−
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:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«
íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìçלחֹוד(¯a 'Ò‰ ÏÎ·) עּולמּיא מּדאכלּו ¤§¨«ְ«ֲִִֵַָָ

ּוממרא  אׁשּכל ענר עּמי אזלּו ּדי ּגברּיא ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻוחלק

ס חלקהֹון: יקּבלּון àíéøácäאּנּון | øçà ְְְֲִַָ©©´©§¨¦´
äæçna íøáà-ìà ýåýé-øáã äéä älàä̈¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ¤©§½̈©©«£¤−
EøëN Cì ïâî éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ¨¥´½̈§¨«§−

:ãàî äaøääéä älàä íéøácä | øçà ©§¥¬§«Ÿ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³
àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà ýåýé-øáã§©§Ÿ̈Æ¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî éëðà íøáà ּבתר ©§À̈¨«Ÿ¦Æ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿַָ

אברם  עם דיי ּפתּגמא הוה האּלין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּפתּגמּיא

ּתקֹוף  מימרי אברם תדחל לא למימר ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבנבּואה

לחדא: סּגי אגר לáýåýé éðãà íøáà øîàiå ְֲִַַַָָָ©´Ÿ¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ
éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä éëðàå éì-ïzz-äî©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½

:øæòéìà ÷Nnc àeäîàiåýåýé éðãà íøáà ø −©¤¬¤¡¦¤«¤©´Ÿ¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ
éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä éëðàå éì-ïzz-äî©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½

:øæòéìà ÷Nnc àeä מה אלהים יי אברם ואמר −©¤¬¤¡¦¤«¤ְְֱֲִַַַַָָֹ

הדין  ּפרנסא ּובר ולד ּבלא אזיל ואנא לי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתּתן

אליעזר: ּדּמׂשקאה הּוא âíøáàּדבביתי øîàiå ְְֱִִִֵֶֶַַָָ©´Ÿ¤©§½̈
:éúà LøBé éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−¥¬Ÿ¦«
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©´Ÿ¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBé ולד יהבּת לא לי הא אברם ואמר ¥¬Ÿ¦«ְְְְְֲִַַַַָָָָ

יתי: ירית ּביתי בר ãåéìàוהא ýåýé-øáã äpäå ְִִִֵַָָָ§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ
éònî àöé øLà íà-ék äæ ELøéé àì øîàìE ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½

:ELøéé àeäàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå −¦«¨¤«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
éònî àöé øLà íà-ék äæ ELøéé:ELøéé àeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

ּדין  ירתּנ לא למימר עּמּה ּדיי ּפתּגמא ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהא

:ירתּנ הּוא ּדתֹוליד ּבר äBúàאלהין àöBiå ְְֱִִִֵַָָ©¥̧Ÿ¹
øôñe äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨§ŸÆ
äk Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©´Ÿ¤½¬Ÿ

:Eòøæ äéäéàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«§¤−©§¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´
íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ®̈

:Eòøæ äéäé äk Bì øîàiå לברא יתּה ואּפיק ©´Ÿ¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«ְְִֵַָָָ

ּתּכֹול  אם ּכֹוכבּיא ּומני לׁשמּיא ּכען אסּתכי ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָואמר

:ּבני יהֹון ּכדין לּה ואמר יתהֹון åïîàäåלממני ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָ§¤«¡¦−
:ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéaýåýéa ïîàäå ©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®

:ä÷ãö Bl äáLçiå דיי ּבמימרא וחׁשבּהוהימין ©©§§¤¬¨−§¨¨«ְְְְְְִֵֵַַָָָ

לזכּו: ְֵָלּה

æ éùéùéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE §¦§¨«©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøì מאּורא ּדאּפקּת יי אנא לּה ואמר §¦§¨«ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָ

למירתּה: הדא ארעא ית ל לּמּתן ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָדכׂשּדאי

ç:äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨
:äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå ואמר ©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨ֲַָ

ארתינּה: ארי אּדע ּבמה אלהים èåéìàיי øîàiå ְְְֱֲִִִֵֵַַָָֹ©Ÿ́¤¥À̈
lLî äìâò éì äç÷lLî æòå úLìéàå úL §¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤§©´¦

lLî:ìæBâå øúå Läìâò éì äç÷ åéìà øîàiå §ª¨®§−Ÿ§¨«©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´
lLîlLî æòå úLlLî ìéàå úL:ìæBâå øúå L §ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

ּתלתא  ועּזין ּתלתא עגלין קדמי קרב לּה ְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָואמר

יֹונא: ּובר וׁשפנינא ּתלת é-úàודכרין Bì-çwiå ְְְְְִִִַַָָָ©¦©´¤
Bøúa-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk̈¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«¦§−

:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ìBì-çwiå ¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«©¦©´
Bøúa-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå äìà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«¦§−

:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì וקרב ¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«ְֵָ

ויהב  ּבׁשוה יתהֹון ּופּליג אּלין ּכל ית ְְֳִִִִֵֶַַָָָָָקדמֹוהי

ּפּל פּליג:ּפלגּיא לא עֹופא וית חברּה לקבל ּוג ְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

àé:íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
:íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå ּונחת ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«ְַ

אברם: יתהֹון ואפרח ּפגלּיא על áééäéåעֹופא ְְְְְַַַַַַָָָָ©§¦³
äpäå íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®§¦¥¬

:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéàLîMä éäéå ¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©§¦³©¤̧¤Æ
äîéà äpäå íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì̈½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®§¦¥¬¥¨²

:åéìò úìôð äìãâ äëLç למיעל ׁשמׁשא והוה £¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«ְְֲִֵַַָָ

סּגי  קבל אימה והא אברם על נפלת ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָוׁשנתא

עלֹוהי: âéòãzנפלת òãé íøáàì øîàiå ְֲִַָ©´Ÿ¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹
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íeãáòå íäì àì õøàa Eòøæ äéäé | øâ-ék¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½©«£¨−
:äðL úBàî òaøà íúà epòåíøáàì øîàiå §¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«©´Ÿ¤§©§À̈

íäì àì õøàa Eòøæ äéäé | øâ-ék òãz òãé̈¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå ואמר ©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«ֲַַ

ּבארעא  ּבני יהֹון דּירין ארי ּתּדע מּדע ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָלאברם

ארּבע  יתהֹון ויעּנּון ּבהֹון ויפלחּון דילהֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָּדלא

ׁשנין: ãéïcמאה eãáòé øLà éBbä-úà íâå ְְִָ§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´
:ìBãb Lëøa eàöé ïë-éøçàå éëðàéBbä-úà íâå ¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬¥«§−¦§ª¬¨«§©¯¤©²

:ìBãb Lëøa eàöé ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬¥«§−¦§ª¬¨«
ּכן  ּובתר אנא ּדיין ּבהֹון ּדיפלחּון עּמא ית ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואף

סּגי: ּבקנינא åèéúáà-ìàיפקּון àBáz äzàåE ְְְִִִַָָ§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−
äáBè äáéNa øáwz íBìLa:àBáz äzàå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§©¨²¨¬

éúáà-ìà:äáBè äáéNa øáwz íBìLa Eואּת ¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«ְְַ

טבא: ּבסיבּו ּתתקבר ּבׁשלם אבהת לות ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָּתיעֹול

æèïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ
:äpä-ãò éøîàäék äpä eáeLé éòéáø øBãå ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯

:äpä-ãò éøîàä ïåò íìL-àì רביעאה ודרא «Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨ְְִָָָָ

עד  דאמֹוראה חֹובא ׁשלים לא ארי הכא ְְֱֲִֵֶַָָָָָָיתּובּון

æéäpäåּכען: äéä äèìòå äàa LîMä éäéå ְָ©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧
íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå ïLò øepú©³¨¨Æ§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬

:älàäøepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå ¨¥«¤©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå ïLò̈¨Æ§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤
דתנן  תּנּור והא הוה וקבלא עּלת ׁשמׁשא ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָוהוה

האּלין: ּפלגּיא ּבין עדא ּדי ּדאּׁשתא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּובעּור

çéúéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´
øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì øîàì¥®Ÿ§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò íéøöîàeää íBia ¦§©½¦©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«©´©À
ézúð Eòøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk̈©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À¨©̧¦Æ
ìãbä øäpä-ãò íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬©¨−Ÿ

:úøt-øäð קים אברם עם יי ּגזר ההּוא ּביֹומא §©§¨«ְְְְְִַַַָָָָ

נהרא  מן הדא ארעא ית יהבית לבני ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָלמימר

פרת: נהרא רּבא נהרא ועד èé-úàדמצרים ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָ¤
:éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwäéðéwä-úà ©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«¤©¥¦Æ

:éðîãwä úàå éfðwä-úàå קנּזאי וית ׁשלמאי ית §¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«ְְְִֵֵַָָָָ

קדמֹונאי: ë-úàåוית éføtä-úàå ézçä-úàå ְְֵַָָ§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøä:íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ¨«§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«

ּגּבראי: וית ּפרּזאי וית חּתאי àë-úàåוית ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָ§¤
-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤

:éñeáéäéLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå ©§¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−
:éñeáéä-úàå וית ּכנענאי וית אמֹוראי וית §¤©§¦«ְְְְֱֲֵֵַָָָָָ

ס יבּוסאי: וית ààìּגרּגׁשאי íøáà úLà éøNå ְְְִֵֵָָָָ§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ
:øâä dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìééøNå ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬¨¨«§¨©Æ

úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−
:øâä dîLeולּה לּה ילידת לא אברם אּתת וׂשרי §¨¬¨¨«ְְְְִִֵַַַַַָָָ

הגר: ּוׁשמּה מצריתא áéøNאמתא øîàzå ְְְִֵַַָָָָ©¸Ÿ¤¨©¹
àð-àa úãlî ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ
íøáà òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬©§−̈

:éøN ìB÷ìàð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå §¬¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé éðøöò£¨©³¦§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnî ׂשרי ואמרת ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«ֲַַַַָ

לות  ּכען עּול מ ּלמילד יי מנעני ּכען הא ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָלאברם

למימר  אברם וקּביל מּנּה אתּבני אם מה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָאמתי

âà-úLàׂשרי: éøN çwzåøâä-úà íøá ָָ©¦©º¨©´¥«¤©Ç§À̈¤¨¨³
ì íéðL øNò õwî dúçôL úéøönäúáL ©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤

dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk õøàa íøáà©§−̈§¤´¤§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈
:äMàì Bìøâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå ¬§¦¨«©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³

ì íéðL øNò õwî dúçôL úéøönäíøáà úáL ©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk õøàa§¤´¤§®̈©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
אמתּה מצריתא הגר ית אברם אּתת ׂשרי ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָּודברת

ּדכנען  ּבארעא אברם למּתב ׁשנין עׂשר ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָמּסֹוף

לאנּתּו: לּה ּבעלּה לאברם יתּה ãàáiåויהבת ְְְְְִִֵַַַַַָָָ©¨¬Ÿ
dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈

:äéðéòaäúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå §¥¤«¨©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨
:äéðéòa dzøáb ì÷zå ועּדיאת הגר לות ועל ©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨ְְְִַַַַָָ

ּבעינהּה: רּבנּתּה ּוקלת עּדיאת ארי ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָוחזת

äéìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåà Eéëð ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«ÇŸ¦À
ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−

éðéa ýåýé ètLé äéðéòa:ּוביניéøN øîàzå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬ֵֶֹֽ©¸Ÿ¤¨©´
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éìò éñîç íøáà-ìàE÷éça éúçôL ézúð éëðà E ¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½
éðéa ýåýé ètLé äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬

eéðéá:E אנא על לי ּדין לאברם ׂשרי ואמרת ¥¤«Ÿְְֲֲֲִִַַַַַָָָָ

ּוקלית  עּדיאת ארי וחזת ל אמתי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָיהבית

:ּובינ ּביני יי ידין åíøáàּבעינהּה øîàiå ְְְִִֵֵֵַָָָ©¸Ÿ¤©§¹̈
áBhä dì-éNò Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´

éðéòa:äéðtî çøázå éøN äpòzå Cøîàiå §¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¸Ÿ¤
áBhä dì-éNò Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´

éðéòa:äéðtî çøázå éøN äpòzå C אברם ואמר §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨ְֲַַַָ

ּכדתּקין  לּה עבידי ּבידי אמתי הא ְְְִִִִִִִֵַַַַָָלׂשרי

מּקדמהּה: וערקת ׂשרי ועניתּה ְְְְְֳִִִֵַַַַַָָָָָּבעיניכי

æøaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìòýåýé Càìî dàöîiå ©¨©−¦§¤¬¤«©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²

:øeL Cøãa ïéòä-ìò øaãna íénä ïéò-ìò©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦§¤¬¤«
ּבמדּברא  דמּיא עינא על דיי מלאכא ְְְְְְְְְֲֵַַַַַַַָָָָָואׁשּכחּה

דחגרא: ּבארחא עינא çúçôLעל øâä øîàiå ְְְְֵַַָָָָ©Ÿ©À¨º̈¦§©¬
éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá äfî-éà éøN̈©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ

:úçøa éëðà ézøáb éøNúçôL øâä øîàiå ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©Ÿ©À¨º̈¦§©¬
éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá äfî-éà éøN̈©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´

:úçøa éëðà ézøáb מנן דׂשרי אמתא הגר ואמר §¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©ְְְֲַַַַָָָָָ

ׂשרי  קדם מן ואמרת אזלא אּת ּולאן אתיא ְְְְְֲֳִַַַַַַָָָָָָָאּת

ערקא אנא èdìערקת):(È"רּבנּתי øîàiå ְֲֲִִַָָָָָָ©³Ÿ¤¨Æ
úçz épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©

:äéãéøîàiåCzøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì ¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®
:äéãé úçz épòúäå ּתּובי דיי מלאכא לּה ואמר  §¦§©¦−©¬©¨¤«¨ְְֲֲִַַַַַָָ

ידהא: ּתחֹות ואׁשּתעּבדי רּבֹונּת éøîàiåלות ְְְְְְְְִִִִַַָָ©³Ÿ¤
àìå Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì̈Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ

:áøî øôqéäaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå ¦¨¥−¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−
:áøî øôqé àìå Còøæ-úà דיי מלאכא לּה ואמר ¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿְְֲֲַַַַַָָ

מּסגי: יּתמנּון ולא ּבניכי ית אסּגי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאסּגאה

àépä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©´§§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©´§§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

ּבר  ותלדין מעדיא אּת הא דיי מלאכא לּה ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָָואמר

:צלֹותי יי קּביל ארי יׁשמעאל ׁשמּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָותקרין

áéBa ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòåíãà àøt äéäé àeäå §©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈

:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå Ba ìk ãéå ìká Bãé והּוא ¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿְ

וידא  לכּלא צרי יהא הּוא ּבאנׁשא מרֹוד ְְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹיהא

אחֹוהי  כל אּפי ועל לּה צריכין יהֹון אנׁשא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָדבני

âéäzàיׁשרי: äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå ְִֵ©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék éàø ìà¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«
ék éàø ìà äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´

:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà וצּליאת ¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«ְִַַ

אלהא  הּוא אּת אמרת עּמּה ּדמתמּלל דיי ְְְְְֱֲִִִֵַַַַַַָָָָּבׁשמא

הכא הברם אמרת ארי כּלא ‰‡Ûדחזי È") ְְֲֲֵֵַַַַָָָָֹ««
‡‡:לי ּדאתּגלי ּבתר חזיא ׁשרתי (ãéïk-ìò ¬»ְְְְִִִִֵַָָָָ©¥Æ

ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷̈¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬
:ãøaäpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò ¨«¤©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá ּבארא לבארא קרא ּכן על ¥«¨¥−¥¬¨«¤ְְְִֵֵֵַָָָ

הא עלּה אּתחזי ק ּימא דמלא(‡È‰) רקם ּבין ְְֲֲִִַַַַַָָָƒְֵָ

חגרא: åèàø÷iåּובין ïa íøáàì øâä ãìzå ְֵַָ©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà Bða-íL íøáà©§¨¯¤§²£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«
Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²

:ìàòîLé øâä äãìé-øLà לאברם הגר וילידת £¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«ְְִִַַָָָ

יׁשמעאל: הגר ּדילידת ּברּה ׁשּום אברם ּוקרא ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבר

æè-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤
:íøáàì ìàòîLé-úà øâäíéðîL-ïa íøáàå ¨¨¬¤¦§¨¥−§©§¨«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬

ìàòîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå äðL̈−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−
:íøáàì ילידת ּכד ׁשנין וׁשּת ּתמנן ּבר ואברם §©§¨«ְְְְְְְִִִַַַַָָָ

ס לאברם: יׁשמעאל ית àíøáàהגר éäéå ְְְִֵַָָָָָ©§¦´©§½̈
ýåýé àøiå íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹
Cläúä écL ìà-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬

:íéîú äéäå éðôìäðL íéòLz-ïa íøáà éäéå §¨©−¤«§¥¬¨¦«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈
åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ

:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà והוה £¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«ֲַָ

לאברם  יי ואתּגלי ׁשנין ּותׁשע ּתׁשעין ּבר ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָאברם
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ׁשלים: והוי קדמי ּפלח ׁשּדי אל אנא לּה ְְֱֲֲֳִֵֵֵֶַַַַַַָָואמר

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåEúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−
:ãàî ãàîaðéáe éðéa éúéøá äðzàåäaøàå E ¦§¬Ÿ§«Ÿ§¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬

:ãàî ãàîa EúBàּובינ מימרי ּבין קימי ואּתן «§−¦§¬Ÿ§«Ÿְְְִִֵֵֵֵֶָָ

לחדא: לחדא ית âåéðt-ìòואסּגי íøáà ìtiå ְְֲֲֵַַַָָָָ©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®
:øîàì íéäìà Bzà øaãéååéðt-ìò íøáà ìtiå ©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®
:øîàì íéäìà Bzà øaãéå אּפֹוהי על אברם ּונפל ©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿְְִַַַַָ

למימר: יי עּמּה ãCzàּומּליל éúéøá äpä éðà ְְִִֵֵַָָ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®
:íéBb ïBîä áàì úééäåCzà éúéøá äpä éðà §¨¦¾¨§©−£¬¦«£¦¾¦¥¬§¦¦−¦®̈
:íéBb ïBîä áàì úééäåהא ‚Ê¯אנא ÂÈ‡ È"·)( §¨¦¾¨§©−£¬¦«ֲָָ¿«

עממין: סּגי לאב ּותהי  עּמ äàøwé-àìåקימי  ְְְְִִִִֵַַַָָ§«Ÿ¦¨¥¬
ék íäøáà EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ©§¨½̈¦²

ézúð íéBb ïBîä-áà:EEîL-úà ãBò àøwé-àìå ©£¬¦−§©¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−
íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL äéäå íøáà©§®̈§¨¨³¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−

ézúð:E ויהי אברם ׁשמ ית עֹוד יתקרי ולא §©¦«ְְְְְִִֵֵַָָָָ

:יהבּת עממין סּגי אב ארי אברהם ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָׁשמ

åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®
:eàöé Enî íéëìîeãàî ãàîa Eúà éúøôäå §¨¦−¦§¬¥¥«§¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ

ézúðe:eàöé Enî íéëìîe íéBâì Eית ואּפיׁש §©¦−§¦®§¨¦−¦§¬¥¥«ְִַָָ

ּדׁשּליטין  ּומלכין לכנׁשין ואּתנּנ לחדא ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָלחדא

יפקּון: מּנ ְְְִִַַָָּבעממּיא

æ éòéáùðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåEòøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Eòøæìe íéäìàì:Eéúéøa-úà éúî÷äå ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹
ðéáe éðéaéøçà Eòøæ ïéáe EíìBò úéøáì íúøãì E ¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®

éøçà Eòøæìe íéäìàì Eì úBéäì:E ית ואקים ¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«ֲֵַָ

לדריהֹון  ּבתר ּבני ּובין ּובינ מימרי ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָקימי

:ּבתר ולבני לאלהא ל למהוי עלם ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָלקים

çéøçà Eòøæìe Eì ézúðåéøâî õøà | úà EE §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À
íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk úà¥µ¨¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−

:íéäìàìéøçà Eòøæìe Eì ézúðåõøà | úà E ¥«Ÿ¦«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤
éøâîøà-ìk úà Eéúééäå íìBò úfçàì ïòðk õ §ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©©«£ª©−®̈§¨¦¬¦

:íéäìàì íäì ארעא ית ּבתר ולבני ל ואּתן ¨¤−¥«Ÿ¦«ְְְְְִֵֶַַָָָָָ

עלם  לאחסנת דכנען ארעא ּכל ית ְְְֲִַַַַַָָָָָָָָּתֹותבּות

לאלהא: להֹון è-ìàואהוי íéäìà øîàiå ְְֱֵֵֶָָ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤
Eòøæå äzà øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ©¨²§©§£¬

éøçà:íúøãì Eíäøáà-ìà íéäìà øîàiå ©«£¤−§«ŸŸ¨«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈
éøçà Eòøæå äzà øîLú éúéøa-úà äzàåE §©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−

:íúøãì תּטר קימי ית ואּת לאברהם יי ואמר §«ŸŸ¨«ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָ

לדריהֹון: ּבתר ּובני éøLàאּת éúéøa úàæ ְְְְֵַַָָָ´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìéðéa eøîLz øLà éúéøa úàæ ¨¤−¨¨¨«´Ÿ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ
éøçà Eòøæ ïéáe íëéðéáe:øëæ-ìk íëì ìBnä E ּדא ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«ָ

ּבני ּובין ּוביניכֹון מימרי ּבין תּטרּון ּדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָקימי

ּדכּורא: ּכל לכֹון מגזר ּבתרàéúà ízìîðe ְְְְִַַָָָ§©§¤¾¥−
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«
úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½

:íëéðéáe éðéaּותהי דערלתכֹון ּבׂשרא ית ותגזרּון  ¥¦−¥«¥¤«ְְְְְְְְִִֵָָָָ

‡‰˙e È"):ּוביניכֹון מימרי  ּבין  קים לאת ( ¿≈ְְְִֵֵֵֵָָ

áéðîL-ïáeíëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé ú ¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ

:àeä Eòøfîøëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe ¦©§£−«¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈
øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²

:àeä Eòøfî àìיתּגזר יֹומין ּתמניא (È"ּובר ¬Ÿ¦©§£−«ְְְְִִַַַָ

(¯Ê‚È ביתא ילידי לדרתיכֹון ּדכּורא ּכל לכֹון ƒ¿«ְְְְִֵֵֵָָָָָ

הּוא: מּבנ ּדלא עממין ּבר מּכל כסּפא ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹּוזביני

âéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäå| ìBnä §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«¦¯

éúéøá äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯§¦¦²
:íìBò úéøáì íëøNáaיתּגּזרּון (È"אתּגּזרא ¦§©§¤−¦§¦¬¨«ְְְִִַַָָ

(¯Ê‚È ¯Ê‚Ó קימי ּותהי ּכסּפ ּוזבין ּבית יליד ƒ¿«ƒ¿«ְְְְְִִִֵֵַָָָ

עלם: לקים ãéøLàּבבׂשריכֹון øëæ | ìøòå ְְְִִֵָָָ§¨¥´¨À̈£¤³
Lôpä äúøëðå Búìøò øNa-úà ìBné-àì«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²©¤¬¤

:øôä éúéøa-úà äénòî àåääøëæ | ìøòå ©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«§¨¥´¨À̈
Lôpä äúøëðå Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²©¤¬¤

:øôä éúéøa-úà äénòî àåää ּדי ּדכּורא וערל ©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«ְְִֵָָ

ההיא  אנׁשא ויׁשּתיצי ערלתּה ּבׂשר ית יגזר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָלא

ס אׁשני: קימי ית åèíéäìàמעּמיּה øîàiå ְְִִֵֵַַָָ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
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dîL-úà àø÷ú-àì EzLà éøN íäøáà-ìà¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ¦§¨¬¤§−̈
:dîL äøN ék éøNíäøáà-ìà íéäìà øîàiå ¨¨®¦¬¨−̈§¨«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈

äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú-àì EzLà éøN̈©´¦§§½«Ÿ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈
:dîL ית תקרי לא אּתת ׂשרי לאברהם יי ואמר §¨«ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ

ׁשמּה: ׂשרה ארי ׂשרי æèíâåׁשמּה dúà ézëøáe ְְֲֵַַָָָָ¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧
íéBâì äúéäå äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð̈©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´§¦½

:eéäé äpnî íénò éëìîézúð íâå dúà ézëøáe ©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦
íénò éëìî íéBâì äúéäå äézëøáe ïa Eì äpnî¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−

:eéäé äpnî ּבר ל מּנּה אּתן ואף יתּה ואבר ¦¤¬¨¦«§«ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבעממּיא  ּדׁשּליטין מלכין לכנׁשין ּותהי ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַַָָואברכּנּה

יהֹון: æé÷çöiåמּנּה åéðt-ìò íäøáà ìtiå ְִַ©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®
äøN-íàå ãìeé äðL-äàî ïálä Baìa øîàiå©´Ÿ¤§¦À©§¤³¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈

:ãìz äðL íéòLz-úáäåéðt-ìò íäøáà ìtiå £©¦§¦¬¨−̈¥¥«©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈
-íàå ãìeé äðL-äàî ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧

:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN על אברהם ּונפל ¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«ְְַַַָָ

יהי  ׁשנין מאה הלבר ּבלּבּה ואמר וחדי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָאּפֹוהי

ּתליד: ׁשנין ּתׁשעין הבת ׂשרה ואם çéøîàiåולד ְְְְְֲִִִִִַַָָ©¬Ÿ¤
éðôì äéçé ìàòîLé eì íéäìàä-ìà íäøáà:E ©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬§¨¤«

äéçé ìàòîLé eì íéäìàä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E יתקּים יׁשמעאל לוי יי קדם אברהם ואמר §¨¤«ְְְְְֲֳִִֵַַַַַָָָָָָ

:קדמèézLà äøN ìáà íéäìà øîàiåE ֳָָ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÇÀ
éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å ïa Eì úãìéŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧

òøæì íìBò úéøáì Bzà éúéøa-úà:åéøçà B ¤§¦¦¬¦²¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéäìà øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì ּבקּוׁשטא יי ואמר ¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«ְְְֲַַָָ

יצחק  ׁשמּה ית ותקרי ּבר ל ּתליד אּתת ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָׂשרה

בתרֹוהי: לבנֹוהי עלם לקים עּמּה קימי ית ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָואקים

ëézòîL ìàòîLéìeBúà ézëøa | äpä E §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ
ãàî ãàîa Búà éúéaøäå Búà éúéøôäå§¦§¥¦¬Ÿ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ
:ìBãb éBâì åézúðe ãéìBé íàéNð øNò-íéðL§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½§©¦−§¬¨«

ézòîL ìàòîLéìeéúéøôäå Búà ézëøa | äpä E §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³

:ìBãb éBâì åézúðe ãéìBé íàéNð יׁשמעאל ועל §¦¦Æ¦½§©¦−§¬¨«ְְִֵַָ

ואסּגי  יתּה ואּפׁש יתּה ּברכית הא צלֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָקּבלית

יליד  רברבּיא עׂשר ּתרין לחדא לחדא ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָיתּה

סּגי: לעם àë-úàואּתנּנּה íé÷à éúéøa-úàå ְְְִִֵֶַַ§¤§¦¦−¨¦´¤
äðMa äfä ãòBnì äøN Eì ãìz øLà ÷çöé¦§¨®£¤Á¥¥̧§³¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈

:úøçàäãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå ¨«©¤«¤§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN Eì קימי וית §³¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤ְְִָָ

הדין  לזמנא ׂשרה ל תליד ּדי יצחק עם ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָאקים

אחרנּתא: áëìòiåּבׁשּתא Bzà øaãì ìëéå ְְֳַַָָָ©§©−§©¥´¦®©©©́
:íäøáà ìòî íéäìàìòiå Bzà øaãì ìëéå ¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«©§©−§©¥´¦®©©©́
:íäøáà ìòî íéäìàעּמּה למּללא וׁשיצי ¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«ְְִִֵֵַָָ

ּדאברהם: מעּלוֹוהי דיי יקרא âëçwiåואסּתּלק ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ©¦©̧
òîLé-úà íäøáàBúéá éãéìé-ìk úàå Bða ìà ©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³¥Æ

úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´

:íéäìà Bzà øac øLàk äfäíäøáà çwiå ©¤½©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«©¦©̧©§¨¹̈
-ìk úàå Búéá éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³¥Æ§¥Æ¨
ìîiå íäøáà úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´©§¨¨®©¹̈¨
øac øLàk äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½©«£¤²¦¤¬

:íéäìà Bzà וית ּברּה יׁשמעאל ית אברהם ּודבר ¦−¡Ÿ¦«ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

ּדכּורא  ּכל כסּפּה זביני ּכל וית ביתּה ילידי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָּכל

דערלתהֹון  ּבׂשרא ית ּוגזר אברהם ּבית ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָּבאנׁשי

יי: עּמּה מּליל ּדי ּכמא הדין יֹומא ְְְִִִִֵֵַַָָָָּבכרן

ãë øéèôîäðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®
:Búìøò øNa BìnäaòLúå íéòLz-ïa íäøáàå §¦Ÿ−§©¬¨§¨«§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©

:Búìøò øNa Bìnäa äðL ּתׁשעין ּבר ואברהם ¨®̈§¦Ÿ−§©¬¨§¨«ְְְִִַַָָ

דערלתּה: ּבׂשרא ּגזר ּכד ׁשנין ְְְְְְְִִֵַַַָָּותׁשע

äëìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úàìL-ïa Bða ìàòîLéåäøNò L ¥−§©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìøò øNa úà Bìnäa äðL ּבר ּברּה ויׁשמעאל ¨®̈§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«ְְְִֵֵַָ

דערלתּה: ּבׂשרא ית ּגזר ּכד ׁשנין עׂשרי ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָּתלת

åëìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−
:BðaìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa §«§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−
:Bðaאתּגזר הדין יֹומא אברהם (È"ּבכרן ּגזר) §«ְְְְְִִֵַַַַָָָָ

ּברּה: æëúéaויׁשמעאל ãéìé Búéá éLðà-ìëå ְְְִֵֵָ§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦
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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

:Bzà eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îeéLðà-ìëå ¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ¦«§¨©§¥³
eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ

:Bzà כסּפא ּוזביני ביתא ילידי ביתּה אנׁשי וכל ¦«ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

אתּגזרּו עממין ּבר e¯Êb)מן È"):עּמּה-ìëå ְְְִִִַַָ¿»ִֵ§¨
øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®

:Bzà eìnðô ô ô.ïîéñ é"áãðëî .ïîéñ å"ìîð ,íé÷åñô å"ë÷ ¦−Ÿ¦«

êì-êì úùøôì äøèôäàî-î ÷øô äéòùéá

îæë:øBáré éètLî éäìàîe ýåýéî ékøc äøzñð ìàøNé øaãúe á÷ré øîàú änìçëàBìä ¨³¨Ÿ©Æ©£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®¦§§¨³©§¦Æ¥«Ÿ̈½¥¡Ÿ©−¦§¨¦¬©£«£¸
zrãéø÷ç ïéà òâéé àìå óréé àì õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò éäìà zrîL àì-íà ¨©¹§¨¦´Ÿ¨©À§¨¡Ÿ¥̧¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨®¥¬¥−¤

:Búðeáúìèë:äaøé äîör íéðBà ïéàìe çk óriì ïúðì:eìLké ìBLk íéøeçáe eòâéå íéørð eôréå ¦§«¨«Ÿ¥¬©¨¥−®Ÿ©§¥¬¦−¨§¨¬©§¤«§¦«£¬§¨¦−§¦¨®©¦−¨¬¦¨¥«
àì:eôréé àìå eëìé eòâéé àìå eöeøé íéøLpk øáà eìré çë eôéìçé ýåýé éå÷åàîàeLéøçä §Ÿ¥³§Ÿ̈Æ©«£¦´½Ÿ©©«£¬¥−¤©§¨¦®¨¸Æ§´Ÿ¦½̈¥«§−§¬Ÿ¦¨«©«£¦³

:äáø÷ð ètLnì åcçé eøaãé æà eLbé çë eôéìçé íénàìe íéià éìàá÷ãö çøænî øérä éî ¥©Æ¦¦½§ª¦−©«£¦´®Ÿ©¦§Æ¨´§©¥½©§−̈©¦§¨¬¦§¨«¨¦³¥¦Æ¦¦§½̈¤−¤
:BzL÷ ócð L÷k Baøç øôrk ïzé cøé íéëìîe íéBb åéðôì ïzé Bìâøì eäàø÷éâøBáré íôãøé ¦§¨¥´§©§®¦¥̧§¨¨³¦Æ§¨¦´©½§§¦¥³¤«¨¨Æ©§½§©¬¦−̈©§«¦§§¥−©«£´

:àBáé àì åéìâøa çøà íBìLãíéðøçà-úàå ïBLàø ýåýé éðà Làøî úBøcä àø÷ äNrå ìrô-éî ¨®¬Ÿ©§©§−̈¬Ÿ¨«¦«¨©´§¨½̈Ÿ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ£¦³§Ÿ̈Æ¦½§¤©«£Ÿ¦−
:àeä-éðàä:ïeéúàiå eáø÷ eãøçé õøàä úBö÷ eàøééå íéià eàøååéçàìe eøæré eärø-úà Léà £¦«¨³¦¦Æ§¦½̈§¬¨−̈¤¤«¡¨®¨«§−©¤«¡¨«¦¬¤¥¥−©§®Ÿ§¨¦−

:÷æç øîàéæeä÷fçéå àeä áBè ÷ácì øîà írt íìBä-úà Léht ÷éìçî óøö-úà Løç ÷fçéå Ÿ©¬£¨«©§©¥³¨¨Æ¤Ÿ¥½©«£¦¬©¦−¤´¤¨®©Ÿ¥³©¤̧¤Æ´½©§©§¥¬
:èBné àì íéøîñîáçézøça øLà á÷ré écár ìàøNé äzàå:éáäà íäøáà òøæ EèøLà §©§§¦−¬Ÿ¦«§©¨Æ¦§¨¥´©§¦½©£−Ÿ£¤´§©§¦®¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«£¤³

éz÷æçäéúàø÷ äéìéöàîe õøàä úBö÷î Eézøça äzà-écár Eì øîàå Eézñàî àìå E:E ¤«¡©§¦̧Æ¦§´¨½̈¤¥«£¦¤−¨§¨¦®¨«³Ÿ©§Æ©§¦©½¨§©§¦−§¬Ÿ§©§¦«
ééäìà éðà-ék òzLz-ìà éðà Enr-ék àøéz-ìàézönà Eézøær-óà Eézëîz-óà Eïéîéa E ©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦©¦§−̈¦£¦´¡Ÿ¤®¦©§¦̧Æ©£©§¦½©§©§¦−¦¦¬

:é÷ãöàééå ïéàë eéäé Ca íéøçpä ìk eîìkéå eLáé ïä:Eáéø éLðà eãáàáéíàöîú àìå íL÷áz ¦§¦«¥³¥¸Æ§¦¨´§½−Ÿ©¤«¡¦´¨®¦«§¬§©²¦§«Ÿ§−©§¥¬¦¤«§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½
:Ezîçìî éLðà ñôàëe ïéàë eéäé Eúvî éLðàâééäìà ýåýé éðà ékðéîé ÷éæçî EEì øîàä E ©§¥−©ª¤®¦«§¬§©²¦§¤−¤©§¥¬¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¦´§¦¤®¨«Ÿ¥¬§²

ézøær éðà àøéz-ìà:Eãéézøær éðà ìàøNé éúî á÷ré úrìBz éàøéz-ìàCìàâå ýåýé-íàð C ©¦−̈£¦¬£©§¦«©¦«§¦Æ©´©©«£½Ÿ§¥−¦§¨¥®£¦³£©§¦Æ§ª§Ÿ̈½§«Ÿ£¥−
:ìàøNé LBã÷åèézîN äpäõnk úBòáâe ÷ãúå íéøä Leãz úBiôét ìra Lãç õeøç âøBîì C §¬¦§¨¥«¦¥´©§¦À§©Æ¨´¨½̈©−©¦«¦®¨³¨¦Æ§¨½Ÿ§¨−©¬Ÿ

:íéNzæè:ìläúz ìàøNé LBã÷a ýåýéa ìéâz äzàå íúà õéôz äørñe íàOz çeøå íøæz ¨¦«¦§¥Æ§´©¦¨¥½§¨−̈¨¦´Ÿ¨®§©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«


