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אור וחום ההתקשרות

כל אחד רוצה לראות את הרבי, כ"ק מו"ח אדמו"ר, כדי שיפתור 
את שאלותיו, שהרי לכל אחד ואחד ישנם שאלות )גם מי שאינו 
יודע שיש לו שאלות(, וכדי לפתור אותם צריך לראות את הרבי. 
והעצה לזה – ההליכה בראש השנה לבתי כנסיות לעורר את בני 
ישראל, נשמות בגופים, שבזה מקיים רצונו של הרבי, ועי"ז יזכה 

שהרבי יפתור את שאלותיו באופן של נשמה בגוף.
)משיחת ש"פ נצבים ה'שי"ת – תו"מ ח"א עמ' 214(
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת לך לך | ירידה שמביאה התעלות
הקב"ה מצווה לכל יהודי: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". צא מעצמך 
ומד' 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 לכל 

באי עולם!
טוען היהודי: ע״י הירידה בעולם —  אפשר לכאורה לגרוע בשלימות עבודתו לה׳, למה הוא צריך לירד 

— מוטב שיתיישב ללמוד יותר תורה לעצמו, ולקיים מצוות בהידור?!
אומר הקב״ה בתורתו — אדרבה: דוקא ע״י היציאה ״מארצך גו״׳ לפעול בעולם, יהי׳ ״אראך״ — שיגלה 

מהותו ומציאותו האמיתית, ומקבל ע״ז כחות יותר נעלים ממה שיש לו בפני עצמו.
)משיחת שבת פרשת לך לך תשמ"ט(

לשמירת  שהתקרב  ליהודי  במענה 
תורה ומצוות, והתלונן בפני הרבי על 

מקום מגוריו:

 - כתבו  על  המענה  מפורש  כבר 
בפרשה שני' של ק"ש ]קריאת-שמע[

והי' אם שמוע תשמעו גו' - 
שבמשך של קרוב 3300 שנה אומרים 

אותה בנ"י ]=בני ישראל[
]=ומסירות  ומסנ"פ  יום  בכל  פעמים 
חכמים  וביניהם  זה[  ]=על  ע"ז  נפש[ 

הכי גדולים וכו' וכו'.
ע"פ  עתה  חי  אשר  חלקו  ואשרי 

התומ"צ ]=על פי התורה והמצוות[
ובסביבה של שומרי תומ"צ.

המענה נמצא בקריאת שמע

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י' במרחשון ה'תש"פ – י"ז במרחשון ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מאכלות אסורות פרק י' במרחשווןו'
ב-ד.

הל' חובל ומזיק 
פרק ח.

מ"ע קנ. קנא. קנב. מל"ת 
קעב. קעד.

פרק ה-ז.י"א במרחשווןש"ק
הל' רוצח ושמירת 

נפש.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מל"ת קעג. קעה. קעו. קעז. 
קעח.

מל"ת קעט. קפ. קפח.פרק ב.פרק ח-י.י"ב במרחשווןא'

מל"ת קפא. קפב. קפד. קפה. פרק ג.פרק יא-יג.י"ג במרחשווןב'
קפג.

מל"ת קפז. קפו. קפט. קצ. פרק ד.פרק יד-טז.י"ד במרחשווןג'
קצא. קצב.

פרק יז. הל' שחיטה.. בפרקים ט"ו במרחשווןד'
מל"ת קצג. קנג. קצד. מ"ע פרק ה.אלו. פרק א-ב.

קמו.

מל"ת קא.פרק ו.פרק ג-ה.ט"ז במרחשווןה'

מ"ע קמז.פרק ז.פרק ו-ח.י"ז במרחשווןו'



‘לך לך' אל הגאולה
בברית בין הבתרים ניתנה הבטחה לירושת עשר ארצות העמים, וכל זמן 

שלא נתקיימה במלואה השליחות ‘לך לך' לא הסתיימה • בגלות ניתן 
לשנות את שבע המידות בלבד, ובבוא הגאולה ניתן יהיה לשנות גם את 
שלוש בחינות המוחין • יש להתחיל כבר עתה בלימוד פנימיות התורה 

השייכת לימות המשיח • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בכריתת ברית בין הבתרים נאמר1: “ביום ההוא כרת 
ה' ברית את אברם לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת 

וגו' את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני וגו'":
ש"עשר   – הבתרים  בין  ברית  בכריתת  החידוש 
אומות יש כאן", אף על פי שבינתיים )עד היום הזה( 
“לא נתן להם אלא שבעה גוים, והשלשה .. קיני קניזי 
כשיקויים   – לעתיד"2  ירושה  להיות  עתידים  וקדמוני 
הציווי שנאמר בערי מקלט “ואם3 ירחיב ה' אלקיך את 
גבולך כאשר נשבע לאבותיך )לתת לך ארץ קיני קניזי 
וקדמוני( .. ויספת לך עוד שלש ערים וגו'" ]ש"מעולם 
לא היה דבר זה ולא ציווה הקב"ה לתוהו"4[ – “בימי 
 .. המלך המשיח מוסיפין שלש אחרות על אלו השש 
בערי הקיני הקניזי והקדמוני שנכרת לאברהם אבינו 
בתורה  נאמר  ועליהן  נכבשו,  לא  ועדיין  עליהן  ברית 
ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך"5, שאז תתקיים מצות 

ערי מקלט בשלימותה, שיהיו תשעה ערי מקלט.
ונמצא, שבחלק זה של הפרשה מודגשת הברכה הכי 
גדולה הקשורה עם הגאולה האמיתית והשלימה תיכף 
“עשר  הזאת",  הארץ  את  נתתי  “לזרעך   – ממש  ומיד 

אומות".

ב
“לך   – )שם( הפרשה  בכללות  גם  מודגש  זה  עניין   

1( טו, יח-יט.
2( פירוש רש"י על הפסוק.

3( שופטים יט, ח-ט ובפירוש רש"י.
4( רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ב.

5( שם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ח הלכה ד.

לך":
התוכן של “לך לך גו' אל הארץ" הוא ציווי הקב"ה 
לאברהם לילך לארץ ישראל, אשר, בהמשך לזה באה 
גם ההבטחה והנתינה של ארץ ישראל לו ולזרעו. ומזה 
בני  כל  בהליכת  היא  לך"  “לך  של  שהשלימות  מובן 
והשלימה,  – בגאולה האמיתית  ישראל  ישראל לארץ 
שאז יהיו “כל יושביה עליה"6, שכל בני ישראל יתיישבו 
בכל ארץ ישראל, בכל עשר הארצות שהובטחו וניתנו 

בברית בין הבתרים.
כלומר: אף על פי שכבר היה בעבר המעמד ומצב 
שכל בני ישראל ישבו על אדמתם שלכן היה נוהג דין 
יובל )שתלוי בתנאי ד"כל יושביה עליה"(, מכל מקום, 
תהיה  עליה"  יושביה  “כל  של  האמיתית  השלימות 
שיבואו  לכך  נוסף  כי,  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
כולל  תבל,  קצווי  מכל  ישראל  בני  כל  ישראל  לארץ 
גם עשרת השבטים שגלו מעבר לנהר סמבטיון7, תהיה 
השלימה,  ישראל  בארץ  ישראל  בני  של  ההתיישבות 
ארץ עשר אומות, שעל ידי זה ניתוסף יותר בשלימות 

של “כל יושביה עליה".
האמיתית  לגאולה  והשייכות  שהקשר  ולהוסיף, 
כדאיתא   – לך"  “לך  של  בכפל  גם  מרומז  והשלימה 
במדרשי חז"ל8 “חמש אותיות נכפלו וכולן לשון גאולה, 
ך"ך שבו נגאל אברהם אבינו מאור כשדים שנאמר לך 
לך", כפי שנתבאר בארוכה במאמרו הידוע של אדמו"ר 

6( ערכין לב, סוף ע"ב. רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ח.
7( בראשית רבה פע"ג, ו.

לך  לך  ריש פרשת  ילקוט שמעוני  מח.  פרק  אליעזר  דרבי  פרקי   )8
)רמז סד(.

דבר מלכות

4
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בסגנון  אריבער"10(  “לכתחילה  )שענינו  מהר"ש9 
ולכולם  וטף,  נשים  לאנשים  והשגה  להבנה  שניתן 
בבת אחת )כשם שהגאולה האמיתית והשלימה היא 

לאנשים נשים וטף בבת אחת(.

ג
 – האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  לבאר  ...ויש   

בהכנה לגאולה האמיתית והשלימה:
ומצב  בזמן  עדיין  נמצאים  פי שלעת עתה  על  אף 

“מפני  אומרים  ישראל  ארץ  בני  שגם  ועד  הגלות, 
שישנה  כיון  מקום,  מכל  מארצנו",  גלינו  חטאינו 
וכבר  ההבטחה ש"אין הדבר תלוי אלא בתשובה"11, 
וממילא,  הכפתורים,  את  צחצחו  וכבר  תשובה,  עשו 

אין הדבר “תלוי" אלא ישנו כבר ב"מזומן",
]והפירוש ד"חטאינו" עתה אינו אלא חסרון )“חטא" 
מלשון חסרון12, ולא חס ושלום חסרון בשלימות של 
קיום המצוות אפילו לפנים משורת הדין, אלא חסרון( 
בשלימות הראויה מצד היות כל אחד ואחת מישראל 
האמיתית  ששלימותו  הוא13,  ברוך  לקדוש  יחיד  בן 
היא כמו השלימות דעצמות ומהות, “ישראל וקוב"ה 

כולא חד"14 גם בעניין השלימות[,
מעין  העבודה  תהיה  עכשיו  שכבר  להשתדל  יש 
האמיתית  בגאולה  שתהיה  לעבודה  והכנה  ודוגמא 

9( מאמר ד"ה לך לך תרכ"ז. תר"ל.
10( אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק א עמ' תריז.

11( סנהדרין צז, ב.
12( פירוש רש"י ויצא לא, לט.

13( כתר שם טוב הוספות סימן קל"ג.
14( ראה זוהר חלק ג עג, א.

והשלימה.
ולדוגמא – בנוגע ללימוד התורה:

דין  לפסק  עד  שבתורה  נגלה  שלימוד  פי  על  אף 
בנוגע למעשה בפועל בעניינים שהזמן גרמא עיקרו 
)שעניינים  הגלות  זמן  הזה,  בזמן  השייכים  בעניינים 
צריך  מקום,  מכל  גרמא(,  שהזמן  הענינים  הם  אלו 
להיות השתדלות והוספה יתירה גם ובעיקר בלימוד 
– לימוד ענייני התורה  התורה ששייך לזמן הגאולה 
האמיתית  והגאולה  צדקנו  משיח  אודות  שמדברים 

והשלימה.

ועוד ועיקר:
פנימיות  בלימוד  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף 
שהלימוד  ]ובאופן  והשגה  הבנה  של  באופן  התורה 
ומתאחד  ומתקשר  שמתפשט  התורה  פנימיות  של 
עם נגלה שבתורה, עד שנעשים “תורה אחת", “תורה 
שהתחילה  כפי  תמימה"15,  החסידות  ותורת  הנגלית 
ודוגמת  מעין   – תמימים"16[  ב"תומכי  העבודה 
המעמד ומצב דימות המשיח, כמו שכתב הרמב"ם17 
ש"באותו הזמן .. לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת 
את ה' בלבד .. שנאמר18 כי מלאה הארץ דעה את ה'".

גם את סיום  – כפי שהרמב"ם מוסיף  ויתירה מזה 
הפסוק “כמים לים מכסים" )דלא כבהלכות תשובה19 
שמביא רק חציו הראשון של הפסוק, “כי מלאה הארץ 
ימות  ה'"(, שקאי על התקופה השנייה של  דעה את 

15( ספר המאמרים תרנ"ט )בהוספות( עמ' רכה, ועוד.
16( ונמשכה אחר כך בכל המחלקות שנתוספו ל"תומכי תמימים" 

בכמה שמות, “אחי תמימים", וכיוצא בזה, כמדובר כמה פעמים.
17( הלכות מלכים בסופן.

18( ישעיה יא, ט.
19( פרק ט הלכה ב.

כיון שנמצאים בסמיכות ממש לגאולה האמיתית והשלימה 
צריך להיות כבר מעין ודוגמא והתחלה של עבודת המוחין 
בפני עצמם – על ידי הלימוד וההשתדלות לקיים בפועל 

העניינים הקשורים עם עבודת המוחין
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המשיח20 – שבזה מודגש שנוסף על לימוד עניני התורה 
דימות  הראשונה  לתקופה  השייכים  התורה  ופנימיות 
ופנימיות  המשיח, צריכים כבר ללמוד גם עניני התורה 

התורה השייכים לתקופה השנייה של ימות המשיח.

ד
ל"השלשה...  ובשייכות  בקשר   – יותר  ובפרטיות 
לעתיד",  ירושה  להיות  )ש(עתידים  וקדמוני  קניזי  קיני 

בהוספה על ה"שבעה גוים" שניתנו כבר:
ירושת  של  העניין  תוכן  חסידות21  בדרושי  מבואר 
שבעה אומות וירושת השלשה אומות קיני קניזי וקדמוני 
בעבודת האדם – ששבעה אומות קאי על עבודת המדות 
המוחין  עבודת  על  קאי  אומות  והשלשה  מדות(,  )שבע 
)שלושה מוחין(, ומהחילוקים שביניהם, שעבודת המדות 

עיקרה בזמן הזה, ועבודת המוחין עיקרה לעתיד לבוא.
כלומר: בזמן הזה עיקר העבודה היא עבודת המדות, 
פולחנא  )“לית  אלקיך  ה'  את  “ואהבת  שכתוב22  כמו 
שבלב24,  מדות  לבבך",  בכל  דרחימותא"23(  כפולחנא 
ולא עוד אלא שגם עבודת המוחין אינה אלא כפי הדרוש 
לצורך השלימות של עבודת המדות; ולעתיד לבוא תהיה 

עבודת המוחין בפני עצמם.
האמיתית  לגאולה  ממש  בסמיכות  שנמצאים  וכיון 
של  והתחלה  ודוגמא  מעין  כבר  להיות  צריך  והשלימה 
עבודת המוחין בפני עצמם – על ידי הלימוד וההשתדלות 
המוחין,  עבודת  עם  הקשורים  העניינים  בפועל  לקיים 

20( ראה הדרן על הרמב"ם תנש"א )תורת מנחם הדרנים על הרמב"ם 
וש"ס עמ' רג ואילך(.

21( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים חלק א בתחילתו.
22( ואתחנן ו, ה.

23( ראה זוהר חלק ב נה, ב. חלק ג רסז, א.
ובכל  וכמה(  כמה  )ועל אחת  נפשך"  “ובכל  נאמר  זה  אף שלאחרי   )24

מאודך", שכולל כל העבודות כולם )ראה גם המשך השיחה(.

בני  שאר  לעבודת  או  לעבודתו  נוגע  זה  כשאין  אפילו 
ישראל בעניין המדות, כי אם למוחין בפני עצמם.

ה
 ובנוגע לפועל:

נתבארו  שבהם  החסידות  בתורת  דרושים  כמה  ישנם 
עם  הקשורים  התורה  בפנימיות  עמוקים  ענינים  דווקא 
אדמו"ר  בדרושי  ובפרט  עצמם,  בפני  המוחין  עבודת 
 – לאחרונה  דווקא  נדפסו  מהם  שכמה   – האמצעי 
וקשור  החסידות25,  תורת  של  הנהר"  “רחובות  שעניינו 
האמיתית  בגאולה  הנהר"  “רחובות  של  השלימות  עם 
ועומק  וגבהות  אמיתית  רחבות  תהיה  שאז  והשלימה, 

אמיתיים בכל העניינים בתכלית השלימות.
עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  לכך  ובהתאם 
באופן  החסידות  תורת  של  העמוקים  העניינים  בלימוד 
של “רחובות הנהר", בהרחבת הביאור וההבנה וההשגה, 
השתדלותו  ידי  )על  ומצליח  עוזר  הוא  ברוך  והקדוש 
עד כמה שהדבר תלוי בו( שהלימוד יהיה מתוך רחבות 
לו  נותן  אחת  באצבע  קלה  טירחא  ידי  שעל  בגשמיות, 
הקדוש ברוך הוא פרנסתו הגשמית בהרחבה, ועל ידי זה 
גם רחבות המוחין )ועל אחת כמה וכמה רחבות המדות(.
וכן יש להוסיף מתוך שמחה וטוב לבב בהתוועדויות 
פנימיות  של  העניינים  אודות  ידברו  שבהן  חסידותיות, 
התורה באופן של הבנה והשגה בהרחבה, כולל ובמיוחד 
על ידי “דיבוק חברים ופלפול התלמידים"26, שעל ידי זה 

ניתוסף עוד יותר בהרחבת ההבנה וההשגה.

25( ראה ליקוטי שיחות חלק כ"ה עמ' 319, וש"נ.
26( אבות פרק ו משנה ו.

התוכן של “לך לך גו' אל הארץ" הוא ציווי הקב"ה לאברהם לילך 
לארץ ישראל, אשר, בהמשך לזה באה גם ההבטחה והנתינה 

של ארץ ישראל לו ולזרעו. ומזה מובן שהשלימות של “לך לך" 
היא בהליכת כל בני ישראל לארץ ישראל – בגאולה האמיתית 

והשלימה
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בשבת  להתוועד  חסידים  מנהג  כי  סיפר  הריי"צ  הרבי 
בראשית באופן מיוחד וחזק, “שטַארק פארברענגען".

הגאולה האמיתית והשלימה מוזכרת בפרשתנו, בברית 
בין הבתרים, שבה הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו שייתן לו 

את ארץ ישראל. 
שיינתנו  עמים  עשרה  ארצות  הקב"ה  מונה  בהבטחתו 
לבני ישראל. בפועל, כשכבשו את הארץ לא נחלו כי אם 
שבע ארצות בלבד, ואילו שלוש הארצות הנותרות יינתנו 

לבני ישראל רק בבוא הגאולה.
את  המבטיחים  בפרשתנו,  הכתובים  כי  כן,  אם  נמצא, 

נתינת עשר ארצות מבשרים על ביאת הגאולה השלימה.
עניין הגאולה נרמז גם בשם הפרשה “לך לך":

לציווי הקב"ה  נתינת הארץ באה בהמשך  הבשורה על 
לאברהם “לך לך" לארץ ישראל. נמצא, ששלימות הוראת 
ה' לאברהם “לך לך" תהיה רק בנתינת כל עשר הארצות – 
בגאולה האמיתית והשלימה. הרי, שתוכן שם הפרשה “לך 

לך" הוא בוא הגאולה.
ההוראה למעשה:

היות ועומדים אנו בסמיכות לזמן הגאולה, יש להשתדל 
שאופן הנהגתנו עתה יהיה בהתאם לאופן ההנהגה הצפוי 

בזמן הגאולה.
לדוגמה: בעת הגלות, לימוד התורה עוסק בעיקר בעיון 

שיהיו  באלו  ופחות  הגלות  בזמן  הנוהגות  הלכות  ובליבון 
נוהגות בזמן הגאולה. ברם, עקב סמיכותנו לזמן הגאולה, 
יש לעסוק בעיון ובליבון עניינים השייכים לזמן הגאולה גם 

כן.
התורה,  בפנימיות  ובעיון  בלימוד  להרבות  יש  כן,  כמו 
כל  עסק  יהיה  “לא  הגאולה:  בעת  להיות  צפוי  כך  שכן 

העולם אלא לדעת את ה' בלבד".
לימוד התורה עתה, צריך להיות בהתאם למצב שיהיה 

בעת הגאולה – שכל עשר הארצות יינתנו לבני ישראל:
בחסידות מבואר הטעם לכך שרק שבע ארצות נכבשו 
על ידי ישראל, משום שבעת הגלות אפשרית העבודה רק 
בחינות  בשלושת  העבודה  ואילו  שבנפש,  המדות  בשבע 
וזהו אכן הטעם  לבוא,  המוחין שבנפש תתאפשר לעתיד 

שאז יינתנו לישראל גם שלושת הארצות הנותרות.
ממש  בסמיכות  עומדים  בהיותנו  עתה,  ובזממנו 
לגאולה, עלינו לעבוד גם בשלושת בחינות המוחין שבנפש 
והיינו,  לבוא,  לעתיד  שתהיה  העבודה  ודוגמת  מעין  כפי 
ללמוד ולהעמיק גם בעניינים שאינם שייכים להשפעה על 

המדות, אלא על המוחין בלבד.
וכל זה באופן של “לך לך מארצך וממולדתך" – הליכה 

ועלייה למצב נעלה שלא בערך למצבו הקודם. 

סיכום

ו
באופן   – הפרשה  כללות  של  כההוראה   – זה  וכל   

ד"לך לך":
בעילוי  היא  אמיתית  לך(  )לך  שהליכה  ידוע27 
ומזה  הקודם.  ומצב  המעמד  לגבי  כלל  בערך  שלא 
מובן שכשקורין בתורה פרשת לך לך, מודגש הציווי 
והנתינת כח לעבודה באופן של הליכה אמיתית, שלא 

בערך לגבי המעמד ומצב הקודם.
זאת ועוד:

כיון שבמשך השבוע קורין ד"לך לך" כמה פעמים 
חמישי  וביום  שני  ביום  נח,  פרשת  שבת  במנחת   –
בשבוע, וביום השבת קודש פרשת לך לך )שבו קורין 
כל הפרשה כולה( – מובן, שהקריאה ד"לך לך" בפעם 
השנייה היא ציווי ונתינת כח להליכה שבאין ערוך גם 
ביחס להליכה בקריאת “לך לך" בפעם הראשונה, וכן 

הלאה.

27( ראה ליקוטי שיחות חלק כ עמ' 58.

ועד לשלימות הקריאה ד"לך לך" ביום השבת קודש 
גם  קורין  שבו   – לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבא 
כל פרטי הענינים של ירושת הארץ, “לזרעך נתתי את 
הקדמוני  ואת  הקניזי  את  הקיני  את  גו'  הזאת  הארץ 
וגו'", “עשר אומות יש כאן" – שבזה מודגשת שלימות 
שבע  )ארץ  זה  זמן  של  ומצב  מהמעמד  ההליכה 
אומות, עבודת המדות( למעמד ומצב שלעתיד לבוא 
וקדמוני,  קניזי  קיני  אומות  השלשה  גם  )שיתוספו 
כבר  ונעשית  מתחילה  זו  שהליכה  המוחין(,  עבודת 
עתה בהווה, תיכף ומיד ממש, על ידי ההוספה ביתר 
של  באופן  התורה  פנימיות  בלימוד  עוז  וביתר  שאת 

“רחובות הנהר", כמבואר לעיל.

)משיחת מוצאי יום רביעי ח' מרחשוון )אחרי תפילת ערבית( 
תשנ"ב. תורת מנחם התוועדויות תשנ"ב ח"א עמ' 246 
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(
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 ‘רכוש גדול' 
בגאולה הקרובה

מצד התגברות החושך בדורות האחרונים בכלל ובזמן האחרון בפרט – נעשתה בגבול הקדושה תנועה של ריבוי 
זה  ומטעם  החושך(.  התגברות  מניחה  אינה  הקדושה  שמציאות  )כיוון  החושך  את  לגרש  כדי  ביותר,  והתפשטות 
נתגלתה תורת החסידות בדורות האחרונים דווקא. וכידוע המשל של אדמו"ר הזקן מבזבוז האבן היקרה שבכתר 

המלך, כדי להציל את חייו של בן המלך כו'.
ומזה מובן גודל ההכרח שבלימוד תורת החסידות – כיוון שכדאי למלך לאבד את האבן היקרה שבכתר המלכות, 
בהכרח לומר שאי-אפשר בלאו הכי, שכן, אילו היתה איזה עצה אחרת, היו משתמשים בה, ולא היו מאבדים האבן 

היקרה שבכתר המלך!
ועוד זאת – שכללות גילוי תורת החסידות בדורות האחרונים הוא התחלת גילוי המשיח, והיינו, ש"חשף הוי' את 

זרוע קדשו" והתחיל לגלות את הגילוי דמשיח.
היתה  )שלא  וחומר מיציאת מצרים  וקל  גדול", במכל שכן  עניין ה"רכוש  יהיה  – שבגאולה העתידה  ובהקדמה 

גאולה שלימה, אלא גאולה שיש אחריה גלות(, שבה נאמר “ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".
וה"רכוש גדול" הוא הריבוי וההוספה בתורה – כפי שמצינו )אפילו( באחאב ש"מחמד עיניך" קאי על התורה.

וב"רכוש גדול" גופא – יש אבנים טובות שצריכים להיות “מבין" לידע ערכם, כי כאשר אדם פשוט )שאינו “מבין"( 
מי  שכל  טובות  אבנים  ויש  בהעלם;  הוא  שבהם  שהיוקר  כיוון  פשוטות,  אבנים  שהם  הוא  חושב  עליהם,  מסתכל 

שמסתכל עליהם, גם מי שאינו “מבין", רואה מיד שהן אבנים יקרות ביותר.
ודוגמתו בנוגע לתורת החסידות – שלא צריך להיות “מבין" כדי להעריך את היוקר שבה. צריך רק להסתכל, “ַא 

קוק טָאן", על כל פנים “כחודה של מחט", ואז רואים מיד במה דברים אמורים.

)תורת  מנחם ה'תשי"ג כרך ז, עמ' 332-333(

לכל יהודי חלק בארצות קיני קניזי וקדמוני
כיוון ש"לזרעך נתתי את הארץ הזאת גו' את הקיני את הקניזי ואת הקדמוני וגו'" היא הבטחה מפורשת בתורתנו 
הקדושה, שיש בזה התוקף של “דבר ה' זו הלכה" – נעשה כבר על-פי התורה ההליכה )הקשורה עם הלכה( למעמד 
ואפילו  ירושת קיני קניזי וקדמוני. היינו, שגם בזמן הזה ששטח ארצות אלה )שישנו בקיומו בגשמיות  ומצב של 

בחומריות( הוא בשליטת אינם-יהודים, שייך הוא לבעלותם של בני-ישראל.
ובפרט על-פי הידוע שגם בזמן הגלות )כש"גלינו מארצנו"( יש לכל אחד ואחד מישראל חלק בארץ, אמה אחת או 
ד' אמות, כפי שמצינו לדינא בנוגע לכתיבת פרוזבול על הקרקע שגם בזמן הזה סומכין על החלק בארץ שיש לכל 

אחד ואחד מישראל. ויש לומר שכן הוא גם בנוגע לארץ קיני קניזי וקדמוני.
ומזה מובן שירושת ארץ עשר אומות היא ב"מזומן", וצריך רק שכל אחד ואחד יושיט ידו וייטול חלקו בארץ – 

בדרכי נועם ובדרכי שלום.

)התוועדויות ה'תשנ"ב כרך א, עמ' 251-252(

משיח וגאולה
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‘הפרדס' בשירות 
ליובאוויטש

הגאון רבי שמחה עלברג, בעל ‘שלמי שמחה' זכה להיות צינור לגבורה, 
שעמדו  השונים  בנושאים  הרבי  של  עמדותיו  את  מעביר  אחת  שלא 
הרבנים  אגודת  ביטאון   • בצנעה  ולעיתים  בגלוי  פעמים  הפרק,  על 
ל'מלחמות  ‘שופר'  לשמש  זכה   – ‘הפרדס'   – וקנדה  דארצות-הברית 
ה'' של הרבי, והרב עלברג עצמו נטל חלק פעיל בענייני המאבק של 

שלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ

על ה'לקוטי שיחות'
שמואל  הרב  של  מאמרו  מתוך  בקטעים  נפתח 
תמוז  בחודש  ב'הפרדס'  שפורסם  )ז"ל(  זלמנוב 
תשכ"ד )קטעים אחדים פורסמו כבר בעבר במדור 

זה( ]‘הפרדס' שנה לח חוברת יו"ד עמ' 29[:
“כל סיפור פשוט שהרביים נשיאי חב"ד הקודמים 
השמיעו, מכיל בתוכו הוראה לדורות. אין לך שיחה 
שנאמרה סתם במקרה, שיחה בעלמא; הכל בכוונה, 
לשם הוראה, אף ליחיד שיידע לחיות עפ"י התורה 

הזאת בכל עידן ובכל אתר".
* * *

הרבי  של  ב'ליקוטי-שיחות'  מיוחדת  “חשיבות 
המדובר  בו  הנושא,  תופש  שליט"א  מליובאוויטש 
ישראל לעמוד  ובנות  נשי  ותפקידן של  על חובתן 
על משמר הקדושה והטהרה של כל בית מישראל, 
בבחינת כבודה בת מלך פנימה, ובעיקר על זכותן 
הנשגב לעמוד על משמר החינוך של ילדי-ישראל, 

שיהי' עפ"י התורה והמסורה".
ומואחזת  חכז"ל  מאמרי  שפעת  על  “מבוססות 
בהדגשת  אלו  שיחות  מופיעות  החסידות  בדרך 
חובה ותפקידה של האשה היהודית בהחזקת התורה 
עיקבתא  דוד  שלנו,  בדור  הצעיר  הדור  ובחינוך 
יהי'  שביתה  לראות  שמחובתה  רק  ולא  דמשיחא. 
ויראי שמים, אלא  בית קדושה ובית ועד לחכמים 

שמחובתה לעזור להפצת התורה והיהדות בחוגים 
יותר רחבים".

* * *
ביריעות- ומשתזר  ומתרקם  ההולך  הזהב  “חוט 

השיחות של הרבי מליובאוויטש שליט"א, הוא: צו 
השעה בימינו בעקבתא דמשיחא להשפיע ולהגיש 
אהבת-ישראל במדה הגדושה ביותר, לכל בן ובת 
מישראל,מבלי התחשב עם מצבם הפרטי העכשוי 
שלהם בקיום היהדות. מאמץ כל המאמצים צריך 
ניצוץ-היהדות השקוע  להיות הלהבת והתעוררות 
של  יקוד-האש  את  ולהעלות  בפנימיותם,  והנרדם 
נקודת-היהדות שבהם, שתהא עולה מאליה, והכל 
לבא.  הכבוד  וסוף  ואהבה,  סבלנות  נועם.  בדרכי 
של  אמיתית  ליהדות  ויתקרבו  יתחזקו  התועים 

לימוד התורה ושמירת המצוות.
עצומות  בראיות  מוכיח  מליובאוויטש  “הרבי 
בדרכים  להסתפק  לנו  ושאין  חובת-השעה,  שזוהי 
רגילות ושגורות ]=ושגרתיות[ עד הנה. עלינו לעבד 
כעת ביתר שאת וביתר עז, בכחות על-טבעיים הן 
בנוגע  ובעיקר  והן  לתורה.  הקרובים  אלינו  בנוגע 
לקרבם.  ושמחובתנו  שנתרחקו,  לרחוקים  וביחס 
להיחרג  מחובתנו  המשיח,  ימות  ערב  כזאת,  לעת 
]=לחרוג[ מהמדידות והגבולים העד-עכשווים. כל 
כל  את  מקרבו  להפציע  מחובתו  מישראל  ובת  בן 
ממעמקי- הנובעים  ובמאמצים  הנעלמים  הכחות 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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הנשמה להתגייס ולסיים את ההכנות האחרונות, 
ולהסיר את כל המניעות מלפני בוא גואל-הצדק 

מלכא-משיחא, בקרוב ממש".
* * *

מהרבי  אמירתן  כפי  באידיש  נדפסו  “השיחות 
מליובאוויטש בעת הכינוסים החסידיים. הן נרשמו 
ואות  מלה  לכל  חרדים  )חוזרים(  ממקשיבים 
האפשרות  בכל  ומשתדלים  הרבי,  מפי  שיצאה 

למסרם דברים כהווייתן.
ללומדים  לכל:  ספר  הוא  שיחות'  “ה'ליקוטי 
התורה  בפנימיות  חן  יודעי  לחסידים  מופלגים, 
וגם לכל איש יהודי שנפשו אתו להתרענן ולטבול 

במאור החסידות ולמצא קורת-רוח אמיתית".

 עצה ותבונה לניהול 
קהילת בריסל

בידיעה על הקהילה בבריסל, בלגיה, ורבה הרב 
ז'  חוברת  מ"ד  שנה  )‘הפרדס'  חייקין  עזריאל  ר' 

]ניסן תש"ל[ עמ' 37( נאמר בין השאר:
והוא  ליובאוויטשאי,  חסיד  הוא  חייקין  “הרב 
בפעם  פעם  מדי  הרבי.  עם  מתמיד  בקשר  נמצא 

הוא טס לברוקלין בכדי לקחת עצה ותבונה מהרבי 
משמרתו,  על  נאמן  וכחייל  פעולותיו.  להמשך 
עומד הוא הרב חייקין הכן לכל צוו הניתן מטעם 

האדמו"ר מליובאוויטש".
בחודש כסלו תשכ"ח פרסם ‘הפרדס' )שנה מב 
“משיחת  את  ואילך(   7 מעמ'  יג  סימן  ג'  חוברת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש בענין מבצע 

תפילין שבת בראשית תשכ"ח".
בשולי  השומעים"  מ"אחד  לשיחה  בהערה 

העמוד נכתב כדלהלן:
למסור,  הענין  הוא  ופשוט  קל  כך  כל  לא   )*“
שיחתו  את  ביותר,  המצומצמת  בצורה  אפילו 
בשבת  מליובאוויטש,  האדמו"ר  של  הארוכה 
לו  שעות.  כשש-שבע  שארכה  תשכ"ח,  בראשית, 
החוברת  כל  תקצר  אז  הרי  הכל  למסור  הואלתי 
הזאת, ואפילו בקיצור נמרץ למסור את התמצית 
ההברקות  המחשבות,  הרעיונות,  קשה.  ג"כ 
אז  שהושמעו  חב"ד  במתכונת  ההגות  ולפידי 
להיות  השומע  צריך  ולהכלילן  לתפשן  בכדי   –
הנקרא  הלזה  ולמעיין-החיים  לאוצר  קרוב  מאד 
חב"ד. אמנם ההסברה החריפה והצלולה שניתנה 
בשיחה מקילה על השומע לחפש משהו. ברם מי 
זה יהין לומר שירד אל גינת הבושם הזאת שכולה 
נטיעות של תורה, הלכה, קבלה וחסידות, חקירה 

ופילוסופי']ה[.
“אי לזאת החלטתי להצטמצם לענין אחד היינו 
אדמו"רים  גדולי  מן  שהרבה  התפילין',  ‘מבצע 
בכל  לעזור  ותבעו  קראו  שבא"י  ישראל  וגדולי 
עוררו  שאחרים  וכיוון  זה.  במבצע  היכולת 
אני  מוצא  זה  מבצע  של  יעילותה  לגבי  ספיקות 
לנחוץ למסור את תשובתו המקיפה של האדמו"ר 

מליובאוויטש בענין זה".

נגד הבריחה והנטישה
בעיית נטישה של שכונות יהודיות זכתה לעלות 
על סדר היום הודות לרבי, שהתריע על-כך רבות 
אחרון-של-פסח  בשיחת  על-כך  לדבר  והגדיל 

—

בפולין תרע״ג בשנת נוסדא-ב חלר! ?י

p i S V ' = ~

? חוברות י״ח

תרפ״ט ניסן עד תרפ״ז מניסן

הפרדס
י לןובץ נ ב י ר ש ד ח

בשיקאגא ^אור יופיע

י ולהאדירה תורה להגדיל מדברותיו ישא
שליט״א דורנו וגדולי גאוני בהשתתפות

הש״ם, לסיום הדרן מאמרי ופלפול, הלכה מאמרי רפ״ז עמודים, תקי״ב כולל
ישדאל, וחכמת אגדה מאמרי פ״ד נדרים, עירובין, סיום מועד, הסדר סיום

והמסחרי. הכשרות בעולם מודעות והרבנות, היהדות בעולם מאמרים

לאינטרנט והוכנס הועתק
www.hebrewbooks.org -״ . והמו״ל העורך ״ ״ ■ תשס״ט היים י ע

. פרדס הלוי אהרן שמואל הרב
(פולין) ובנרין בזוירצה ור״מ רב מלפנים

בשיקאגא וכעת (גאליציעס, בשטשאהאווא ואב׳׳ד

:לשנה "הפרדס" מחיר
דולר 2 בחו״ל דולר 3 בארצנו

:המען
RABBI S. A. FAROES 

15C4 S. Turner Ave. Chicago, .111.

.O

 קאמפאגי פרינטינג מוינע׳סטער
עוו. וואשיננטאז 1824

מא. לואים סט.
ו י •

שער 
כתב העת 
'הפרדס'. 

צילום: 
היברובוקס
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תשכ"ט )ונדפסה ב'הפרדס' אייר תשכ"ט(.
ב'הפרדס' מחודש תשרי תש"ל עמודים 4-3 מקדיש 
הלכתית  “בעיה  בכותרת:  לנושא  דברים  עלברג  הרב 

ולא פוליטית".
אבל נחזור לפרסום השיחה בחודש אייר, שם ניתנה 

הבהרה כדלהלן: 
“*( בעי' כאובה ומאד רצינית זו של צרת השכונה, 
היא אחת הבעיות היותר קשות, המטרידות ביחוד את 
אחב"י בשנים האחרונות ואשר טרם מצאו לה פתרון 
אחת  משכונה  והנדידה  היציאה  ומקובל.  מתאים 
רצויים",  הבלתי  החדשים  “השכנים  עקב  לחברתה 
יהודים  והרסניות.  שליליות  תוצאות  לידי  מביאה 
תושבי המקום זה עשרות בשנים עוזבים בבהלה את 
דירותיהם ובתיהם, קן פרנסתם ומקום תפילתם, ללא 
כל חשבון רציני ומעמיק. כתוצאה ישירה מבריחה זו 
בדם  שנבנתה  שהשכונה  עזיבתו,  ע"י  גורם,  אחד  כל 
את  מצאו  אלפים  לעשרות  ]ש[יהודים  ואיפה  וביזע 
פרנסתם וביצרו את מעמדם, תיחרב לגמרי ותתרוקן 

כליל מתושביה היהודיים.
ענות- קול  כמעט  נשמע  לא  עכשיו  עד  “ואמנם, 
גבורה, קול מחאה נגד הבריחה המסוכנת הזאת אשר 
כבר חללים רבים, חללים רוחניים וחומריים, הפילה. 
והנה כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, העיר תמיד, 
גם  היהודי,  בעולם  המתרחש  דבר  לכל  קדשו,  ברוח 

הפעם התעורר והוקיע בדברים חריפים את התופעה 
הזאת העלולה להביא אתה חורבן על שכונות שלימות 
בהתאם  הרוחני.  לקיומן  ערוך  אין  אשר  יהודיות 
“בהזדמנויות  הובעה,  פעם  שלא  בנידון  להשקפתו 
שונות, יצא כ"ק האדמו"ר מליובאוויץ חוצץ בדברים 
חוצבים להבות אש וקולעים אל המטרה נגד תופעה 
שלילית זו. ובאחת השיחות שלו במוצאי יו"ט אחרון 
של פסח הסעיר את הנאספים, שמספרם הגיע לשלש 
ודרש  הזאת,  ‘המגפה'  את  לעצור  וקרא  איש,  אלפים 
יתן  ובל  מקומו  על  ישאר  ואחד  אחד  שכל  במפגיע 
חילם לגויים שיכבשו את השכונה שחותם יהודי עליה.

היא   – מליובאוויטש  האדמו"ר  הגיד   – זו  “שאלה 
יסודית- שאלה  זוהי  פוליטית-ציבורית,  שאלה  לא 

ההלכה  צדדי  כל  את  רבה  בבהירות  וגולל  הלכתית 
הכרוכים בענין מדאיב זה. – ולדעתו הגדולה שאלת 
הנדידה משכונה לשכונה היא שאלה, אם היא מותרת 
בתשובה  בפנים,  הקורא  יראה  כאשר  ההלכה,  עפ"י 

הנדפסת לפנינו.
המאמר  את  לפרסם  נעימה  לחובה  אנו  “מוצאים 
שיחה  קטע,  רק  המהווה  ורב-התוכן,  רב-ענין  הזה, 
בליל  עם,  במקהלות  שנאמרו  רבות  שיחות  בין  אחת 

מוצאי אחרון של פסח.
“המערכת".

הגאון הרב 
שמחה 
עלברג. 
צילום: 

שטורעם
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 נגד הפגנות אנטי 
ברית-המועצות

עלבערג  הרב  מפרסם  תשל"א  אדר  בחודש 
 )3-2 )עמ'  רוסיה"  נגד  “ההפגנות  בנושא  מאמר 
מזכירו  )אף שאינו  בהם  ניכרים  הרבי  דברי  ורוח 
מפורשות(. – ראהדברי הרבי ב'תורת מנחם' כרך 
134 ואילך. ועוד )נסמנו בתו"מ כרך סה  סג עמ' 

עמ' 324 ערב הפגנה(

 וזאת הברכה
 ל"שנת השבעים"

לרגל  כמודעה  ‘הפרדס'  שפירסם  הברכה  וזאת 
 – לרבי  שנה  שבעים  מלאת   – תשל"ב  ניסן  י"א 

)פורסם שם אייר תשל"ב(:
ישראל  מנהיג  ורבבות,  אלפים  של  לרבם 
תורה  מפיץ  וקדושו  ישראל  נזר  ותפארתו 
וחסידות, לוחם מלחמת ה' במסירת-נפש מופתית, 
הנאמנה  היהדות  של  החזק  ופטיש  הימיני  עמוד 

העולמית

 כ"ק אדמו"ר
 מליובאוויץ שליט"א
להגיעו לגיל שיבה עד מאה ועשרים שנה

שפעת ברכות ואיחולים
ויזכה להפיץ מעיינותיו לקרב את לבות ישראל 

לתורה וליראה
מערכת “הפרדס"

הדברים עדיין אקטואליים
ב'לקוטי שיחות' כרך לט עמ' 256 ואילך נדפסו 
בקשר  ה'תש"ל  בעומר  ל"ג  משיחות  “קטעים 
לשאלת הגיור", שנדפס ב'הפרדס' חוברת א' שנה 

מה.
נעתקו  ולא   – שם  מופיעים  לשיחה  כהקדמה 

בלקו"ש – דברי ההקדמה דלהלן:
השמיע  מליובאוויטש  שליט"א  אדמו"ר  “כ"ק 
בל"ג בעומר השנה את דבריו, כבכל שנה, בקבלת 

מצעד חגיגי של אלפי בני נוער יהודיים, שאורגן 
על ידי תנועת חב"ד בניו-יורק. בסיום שיחתו זו – 
בה הסביר את תוכן החג והאיר את תפקידם של 
ילדי ישראל על-פי פרשת השבוע – הקדיש דברים 
גם לשאלה האקטואלית של “מיהו יהודי" והגיור 
הרפורמי וכו'. באותו ערב התקיימה “התוועדות" 
ל"ג בעומר לציבור הרחב בבית מדרשו של הרבי 
תורה  בעניני  שיחות  לאחרי  כאן,  וגם  שליט"א, 

ומצוות כדרכו, חזר הרבי שליט"א לנושא הנ"ל. 
להלן קטעים מתורגמים – תרגום חפשי – מדבריו 

בהזדמנויות האמורות בקשר לשאלה הנ"ל".
הגיליון שבו נדפסו הקטעים הוא מחודש תשרי 
תשל"א. כלומר, אחרי למעלה מארבעה חודשים. 
איזה טעם יש בהדפסתם זמן ארוך אחרי אמירתם? 
לשאלה זו העניקה מערכת ‘הפרדס' את התשובה 

הבאה:
אדמו"ר  כ"ק  ע"י  שנאמרו  הדברים   )*“
זה חדשים אחדים, מצאו  מליובאוויטש שליט"א, 
כמו  באמריקה  רבים,  בחוגים  גדול  הד  בשעתם 
אדמו"ר  הרבה.  מחשיבותם  אִבדו  וטרם  בא"י, 
מליובאוויטש עורר בשעתו את היהדות החרדית 
הבעיה  של  מסולף  בפתרון  הכרוכה  הסכנה  על 
והשקיע מאמצים רבים כדי לעורר את דעת הקהל.

שטרם  יהודי'  הוא  ‘מי  שאלת  “לדאבוננו, 
יומה  מסדר  הורדה  הנאות,  פתרונה  את  מצאה 
תקופה  שאחרי  ספק  ואין  הדתית.  היהדות  של 
רגיעה תתעורר שוב השאלה הכאובה הזאת.  של 
כי אותה תסבוכת סביב לבעית הגיור באה  ברור 
בגלל אי פתרון שאלת ‘מי הוא יהודי' בכיוון הנכון 

והרצוי. – המערכת".

 ליובאוויץ לא שקט
 ולא שותק

המונים  השתתפו  תשל"א  פסח  של  שני  ביום 
של  והרצאתו  בשיעורו  איש"(  אלף  של  )“קהל 
תרומת  המפריש  בנושא  עלבערג  שמחה  ר'  הרב 
של  החדש  בבניין  התקיים  המעמד  בפסח.  חמץ 
אגודת ישראל בבורו-פארק. בדבריו האקטואליים 
התייחס הדובר הנכבד לניסיונות ממשלת ישראל 
לכפות על הרבנות הראשית עמדות בענייני הלכה.

ב'הפרדס' חוברת ח' שנה מה )אייר תשל"א( עמ' 
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הציטוט  את  קוראים  אנו  הדברים  נסקרו  בה   28
הבא:

שלפי  העובדה  את  גם-כן  הדגיש  עלברג  “הרב 
שעומד  היחידי  הוא  מליובאוויטש  אדמו"ר  שעה 

וצווח ואינו שותק לרגלי השערוריות הנ"ל".
באותה שנה חוברת א' שנה מה )תשרי תשל"א( 

עמ' 38:
“בהתייחסו לחוות-דעתו האיתנה והברורה של 
ענין  לגבי  שליט"א  מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק 
פרוש  מנחם  הרב  חבר-הכנסת  של  ]מחאתו  זה 
נגד ה"סדור" הרפורמי )ראה תורת מנחם כרך ס' 
נורא  כמה  הוכיח הרב עלברג  ואילך([,   161 עמ' 
של  המשונה  פסק-הדין  היסטורית  מבחינה  הוא 
חמשת שופטי בית המשפט העליון אשר טעמיהם 
של  ביותר  השפלים  לנימוקים  זהים  וטיעוניהם 

שונאי ישראל בכל הדורות".
מרחשון  ב'הפרדס'  שהתפרסם  ארוך  במאמר 
תשל"א תחת הכותרת “קללת השתיקה" )לבעיית: 
יודעים  הדת  שאויבי  מזכיר  הוא  יהודי(  מיהו 
תסתיים  ביותר  הקשה  הסערה  שאף  מלכתחילה 
ולהשתחרר  כל להפסיק  “ראשית  ולכן,  בשתיקה. 

מתורת השתיקה".
ובין הדברים שם:

“ליובאוויץ לא שקט ולא שותק, אף לרגע אחד 
אין האדמו"ר מליובאוויטש מסיח דעת מן ההווי. 
בעשרות שיחות ומאמרים הנאמרים בשבת וביו"ט 
והנשמעים ע"י ]=בפני[ רבבות יהודים, הוא מוכיח 

בשער על הגזרה האיומה של חוק מיהו יהודי".
דברים דומים כתב בחודש סיון תש"ל )בכותרת 

“כולם שותקים"(
שקט  שאינו  אחד  נמצא  האדמו"ריות  “בעולם 
ומעורר  וזועק  הוא  עומד  נרגע:  ואינו  נח  ואינו 
ומצביע על הסכנה הנוראה. בכתב ובעל-פה הוא 
מרעיש על הסכנה האיומה הצפויה לעם ישראל, 

וזה הוא האדמו"ר מלובביץ שליט"א.
“והאומנם הכי נשאיר ]=את[ האדמו"ר מליובביץ 
בבדידותו זו? האמנם נמשיך להיות אדישים והכי 

לא נשמיע הקריאה הגדולה: עורו ישנים".

ידיעה ללא הכחשה
בחודש ניסן תשל"א מפרסם ‘הפרדס' )שנה מה 

חוברת ז' עמ' 39( את הידיעה הבאה:
ד"ר  עם  מלהיפגש  נמנע  מליובאוויץ  “האדמו"ר 

יוסף בורג
האדמו"ר  בא"י,  בעתונות  שנמסר  “כפי 
מליובאוויץ נמנע מלקבל לפגישה את שר הפנים 
הד"ר יוסף בורג. סירובו של האדמו"ר מליובאוויץ 
לקיים ]=לקבל ל[ שיחה אישית ]=עם[ את הד"ר 
מפלגת  על  הרבי  של  לרוגזו  ביטוי  הוא  בורג 
גיור,  בבעיות  הפשרנית  עמדתה  בגלל  מפד"ל 

לרבות בעיית גיור-ווינה.
“מחוגי ליובאוויץ לא אושרה וגם לא הוכחשה 

ידיעה זו".
ועוד כתב הרב עלבערג בהזדמנות:

“עלינו לדעת שיש שתי מהדורות של ליובאוויץ, 
האחת האירגונית המנגנונית, ליובאוויץ החולשת 
במשרדיה ומנהלי' כמעט בכל קצווי התבל ואשר 
הנידחות  בפינות  הפצת-התורה  תפקידה  מעיקר 
ביותר שבעולם, ליובאוויץ המייסדת פינות-יקרות 
זרועות.  לא  בארצות  וישיבות  חינוך  בתי  של 
וישנה ליובאוויץ שני' שנשמת-אפה היא החווייה 
החסידית המקורית. על ליובאוויץ חלוצית-תורנית 
אין כאן ברצוני לדבר. כבר מוסכם ומושכל אצל 
כל שמשמשת היא ליובאוויץ בתור חלוץ-התורה 
מזכירים  להקות  כל  ללא  מבצרי-תורה  לייסד 
כמקובל אצל אחרים, וללא כל מגביות רעשניות 
וראוייה  יכולה  האזן.  את  לפעמים  הצורמות 
ליובאוויץ לשמש סמל מופתי האיך בפעולה של 

לשם-שמים אפשר ליצר נשגבות לאין ערוך.
החסידית  בליובאוויץ  רק  זה  במאמרי  “אטפל 

ואנסה להביע כמה רעיונות בנדון. 
אדם  שום  יצר  לא  באמריקה  חסידות   – “א. 
אוהדים,  להם  יש  אחרים  ליובאוויץ.  מלבד 
נאמנים וחובבים, אבל רובם ככולם אינם תוצרת 
לים  מעבר  אתם  להביא  שהצליחו  ויש  אמריקה, 
והנם ממשיכים כאן השושילתא  מעט מהחסידים 
ליובאוויץ  שמלפנים.  השיגרתית  הנוסחא  באותה 
עיצבה וריתקה דמותה של חסיד אמריקאי מקורי. 
אלפי  אלה  מתגייסים  מלידה  אמריקאיים  מבתים 
אדמת  על  כאן  האמריקאים.  החסידים  האברכים 
נשמת-חיים  לפתח  ליובאוויץ  הצליחה  אמריקה 
הצעירים.  אלה  בלבות  ונאצלת  לוהטת  חסידית 
אלה  אברכים  קיבלו  וזקניהם  מאבותיהם  לא 
שנתלקחו  החסידות  גִּצֵי  החסידות.  דבר  את 
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מהפטיש  אליהם  ונתכוונו  יצאו  בלבותיהם  ונתלהטו 
דאמריקה.  דארעא  הסדנא  על  הליובאוויצאי, שהכה 
ואם אצל אחרים במסיבות דומות ]=ישנם[ רק כמעט 
של  שלחנותיהם  את  מעטרים  וקשישים  ישישים 
האדמורי"ם, הרי בי"ט כסליו האחרון שחזיתי, אלפים 
אחדים בגילים של מן שלש-עשרה ועד חמשים מילאו 

את הביהמ"ד הגדול של הרבי מליובאוויץ.
גדולה ששרשה  זוהי מדרגה  צדיקים  – אמונת  “ב. 
התורה  של  ועדותה  ים-סוף,  קריעת  מימי  עוד  נעוץ 
בצדיקים  ואמונה  עבדו.  ובמשה  בה'  ויאמינו  עלינו: 
אמונה  באין  החסידות.  של  היסודות  יסוד  הריהי 
ניטלת מהרבי היכולת של פועל-ישועות,  ברבי, הרי 
ואף גם כשהוא מוכר בתור איש-אלקים. הבנה זו היא 
מקובלת ומושכלת אצל החסידים בכלל כאלפא-ביתא 
של התנועה הזאת, ברם אמונת-צדיקים כזו שאפשר 
נדנוד  כל  ללא  נאמנה  אמונה  בליובאוויץ,  לראות 
כלשהו, יראת-הכבוד עילאית כזו, התבטלות ממשית 
כשזוכה  אחר.  רבי  אצל  לראות  קשה  הרבי,  מלפני 
חסיד ליובאוויץ לקבל ברכה מפי הרבי, הריהו כמוכן 
ספק  כל  ללא  הדבר  יקום  שקום  להישבע  ומזומן 
החסיד  ללב  יתגנב  לא  היסוס  של  אף שמץ  ותפונה, 
ליובאוויץ  הרבי.  הבטחת  של  ועצמתה  תקפה  בדבר 
אמונת- של  והדגמתה  התגשמותה  היא  ימינו  של 

צדיקים, במדרגה המלאה ביותר.
החסידות  את  ומרבה  מביא  ליובאוויץ  חסיד   – “ג. 
הליובאוויצאית בתוך ביתו הוא. אין הוא הולך בתור 
פרט להתחמם באור של תורתו ואצילותו של הרבי, 
הטוב  כל  את  הרבי  של  מחצרות  מעביר  שהוא  אלא 
ומשכינו בתוך כתלי ביתו ומשפחתו הוא. מניח הוא 

את גושפנקת ליובאוויץ על אשתו ועל בניו. כי ישנם 
אבל  אחר,  או  זה  ברבי  וחבוקים  אדוקים  חסידים 
לביתו יש יחס אדיש ואמונה קלושה בהרבי, אף שכל 
בני-ביתו הם יראי-השם. לא כן ליובאוויץ בכל “ביתו" 
כלם  ובנותיו  כבניו  הרבי. החסיד כאשתו,  הוא  נאמן 
ליובאוויצאים הם מקדקדם ועד רגלם. וזהו מחידושה 
של ליובאוויץ: השראת החסידות בתוך כל כתלי ביתו 

של חסידיו וזוהי גבורת ליובאוויץ המפוארת.
חסידי'  פני  את  והידרה  האדירה  ליובאוויץ   – “ד. 
בזקן, והחזירה עטרת-הזקן של כלל ישראל ליושנה. 
ואין כאן מעניננו לטפל בעיון הלכתי על חובת נשיאת 
יש ביכלתו אף לבחור דרך-יהדות  זקן בכלל. היחיד 
אופיינית משלו, ברם הכלל-ישראל, נציגו של ישראל 
ישראל  ולדאבוננו הכלל  זקן.  – מחובתו לשאת  סבא 
הוותיקה.  ההיסטורית  מצורתו  התערטל  באמריקה 
התפרקו  אמריקה  אדמת  על  דרכו  עת  ככלם  רובם 
הן  ושונות  ומרובות  הזקן.  של  הכבד  המשא  מאותו 
האמתלאות ואכן שהכלל-ישראל דכאן נשאר נטולי-

זקן.
“העדר הזקן הביא אתו כמה וכמה תופעות שליליות, 
שבאה  עד  הדתיים.  בחיים  והן  הרבניים  בחיים  הן 
ליושנו.  הזקן  והחזירה את עטרת תפארת  ליובאוויץ 
ואחריה יצאו עוד והכניסו את כבוד הזקן לעולמות-
התורה שלהם. אבל זוהי זכותה של ליובאוויץ שהיא 
הלבישה את הכלל ישראל את הוד הזקן ובזה חידשה 

את פניו ההיסטוריים של ישראל סבא.
והאיך  הרבי,  מאמרי  של  תורותיו  לתוכן  “ואשר 

שהם נאמרים, בהזדמנות אחרת".
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'לך לך' - סוד הבירורים
מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע 

 ב"ה, כ"ה ניסן תרחץ
 אוטווצק

שלום וברכה
במענה על כתבו ]ה[שי"ת יחזק בריאותו ובריאות זוגתו 

תי' ויעזרהו בכל הדרוש להם בגשמיות וברוחניות.
ש"ק  בכל  דא"ח  שחוזר  הרוחני  ומצבו  מעמדו  בדבר 
בודאי  הנה  הנה  ברבים,  ומשניות  גמרא  שיעור  ולומד 
ת"ל בעד זה וטוב הדבר, אבל ידוע מאמרו של הוד כ"ק 
אאזמו"ר הרה"ק מוהרר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שענה 
לאחד על יחידות בזה"ל "צי אז גוט איז גוט, איז בעסער 
ניט בעסער, גוט איז גוט, און בעסער איז בעסער" – וכי 
אינו  המעולה  זה  בשביל  האם  טוב  הוא  דטוב  מאחר 

משובח? הטוב הוא טוב והמעולה הוא משובח.
העבודה, היא בכל אדם לפי מהותו ומעלתו.

מי שיש בידו לנקוב מרגלית או ללטוש אבנים טובות 
עבודה  שהיא  הגם  לחם,  אפיית  מלאכת  בעבודת  ועוסק 
ומלאכה הצריכה במאד, בכל זה לחטא יחשב לאיש ההוא.

אשר  כשרון,  הבעלי  התמימים  מתלמידי  אחד  הנהו 
פעמים רבות דיבר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה 
להוד  לו  הי'  טובות  תקוות  וכמה  לשבח,  אודותו  נבג"מ 
יאיר  היותו  מקום  בכל  אשר  עליו,  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק 
באור תורה ויעשה סביבה של חסידים ואנשי מעשה, כעל 

אחד מנבחרי התלמידים יחיו.
הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שאל 
להם  יש  אם  ביחידות,  אצלו  שהיו  המלמדים  אחד  את 

קביעות ללמוד דא"ח בימי החול ובש"ק.
אלקים,  ויראי  חסידים  הם  הבע"ב  כי  המלמד,  ויענהו 
אבל ללמוד דא"ח אין להם חשק כל כך ולומדים רק בש"ק.

ויאמר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: 
ולאיזה מטרה הביאך השי"ת מעיר פלונית דחבל ווילנא 
המלמדות  בשביל  רק  אם  חעהסאן,  בחבל  פלונית  לעיר 
הי' יכול להזמין לך תלמידים גם במקום מגורך או בסמוך 
לך, והאם שמת אל לבך כי מד' מצעדי גבר כוננו בשביל 

כוונה פנימית.
מאז שאמר הקב"ה לאאע"ה לך לך מארצך וגו' וכתיב 
הבירורים,  סוד  הותחל  הנגבה,  ונסוע  הלוך  אברם  ויסע 
למסעותיו  הולך  האדם  העליונה  ההשגחה  גזירת  ועפ"י 
במקום אשר הניצוצות שצריכים להתברר על ידו מחכים 

האסורים  בבית  החבושים  האסורים  כמו  שיבררם  לו 
הם  רואים  ראי'  בעלי  שהם  הצדיקים  לגאולתם,  מחכים 
באיזה מקום הבירורים שלהם מחכים להם והולכים שמה 
כל  וסיבת  העילות  כל  עילת  הנה  דבר  ועמא  בעצמם, 
הסיבות מסבב להם עילות וסיבות שיבואו למקום ההוא, 

אשר שם הוטלה עליהם העבודה בעבודת הבירורים.
האדם הוא בעל בחירה בכל עניניו, ואין הדיעה העליונה 
חוסמת דרכי בחירתו, והידיעה שלמעלה אינה מכרחת את 
את  ועובד  דעת,  השי"ת  שחוננו  מי  אמנם  כלל,  בחירתו 
הוי' בתומ"צ ובעבודה שבלב בדרכי תורת החסידות, צריך 

לשום לבו ודעתו על כל הנעשה אתו עמו.
הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק אמר לי בשם אביו הוד כ"ק 
אאזמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, במאמר הגמרא 
)תענית דכ"א ע"ב( לא מקומו של אדם כבודו אלא אדם 
כבדא  לשון  פירושים  ב'  יש  דבכבוד  מקומו,  את  מכבד 
ולשון  ככבד,  לבו  נעשה  פרעה  לב  כבד  ע"פ  וכאמרז"ל 
של  מקומו  לא  וזהו  נעלה,  מקיף  אור  גילוי  שהוא  כבוד 
אדם מכבדו, כלומר מקררו אלא אדם מכבד את מקומו, 
שנותן לו כח ועוז להאיר את מקומו באור תורה ועבודה. 
תהא  אותה  הנה משביעים  בגוף  הנשמה  דבירידת  וכשם 
זו הו"ע השובע שממלאים אותה בכחות  צדיק, דשבועה 
נעלים, שתוכל להשלים כוונת ירידתה, הנה כן הוא בכל 
אדם ואדם במקום שהוא, ניתנו לו כחות רוחנים הצריכים 
לו לעבודתו במקום ההוא להשלים הכוונה אשר בשבילה 
ירדה נשמתו להתלבש בגוף בכלל, ובפרט במי שההשגחה 

העליונה הביאתו בעילות וסיבות שונות ממקום למקום.
כ"ק אאמו"ר  הוד  דיבר  אחרי הדברים הקדושים אשר 
נ"ע,  החסיד  המלמד  עם  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הרה"ק 
הנה כל הדיבורים הביאורים וההסברים אך למותר המה, 
ומשיג את הדברי קדש  ואחד לא רק שמבין  כי כל אחד 
ודברי חיים הנאמרים בזה, אלא גם מרגישם בהרגש נפשי, 
ובאיזה אופן להביא  ודעתינו איך  ועלינו רק לשום לבנו 
דא"ח  ולימוד  תורה  אור  של  סביבה  לעשות  הזה,  הדבר 
מהכח אל הפועל, ולהתחנן אל הוי' בתפלה ותחנונים, כי 
הוא ית' יחוס וירחם להושיע כי יבוא בפועל טוב וטוב יהי' 

בגשמיות וברוחניות.
הדו"ש ומברכו.

)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כרך ד' עמ' שמ(

אוצרות  דור ודור
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המשך בעמ' 18

 יום הולדת הרבנית רבקה נ"ע
אשת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

יום הולדתה של אשת כ"ק אדמו"ר 
מהר"ש, הרבנית רבקה בת הרבנית 
ר'  הרה"ח  הרה"ג  )אשת  שרה  חי' 
אדמו"ר  כ"ק  בת  משקלאוו(,  אהרן 

האמצעי.

 חתונת הרה"ק מהרי"ל מקאפוסט,
בן כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק

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

האמצעי.
הוא היה ה"כותב" את דברי כ"ק אדמו"ר הזקן. כשאסרו את כ"ק 

אדמו"ר האמצעי בשנת תקפ"ז, אסרו גם אותו. 
אדמו"ר האמצעי השתתף בחתונה ואמר כמה מאמרי חסידות. 

)מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית ע' תקעח(

 יום פטירת הרה"ק הרז"א,
בנו הבכור של כ"ק אדמו"ר מהר"ש

יום פטירתו של הרה"ק ר' שניאור זלמן אהרן שניאורסאהן - 
הרז"א – בנו הגדול של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, בגיל חמישים 

וחצי. מנוחתו כבוד בעיר וויטבסק.
ימים אחדים קודם פטירתו שרף את כל הכתבים שרשם במשך 
לבן,  בבד  וצררו  האפר  את  צבר  הוא  שנה.  משלושים  יותר 

וביקש שיעשו אתו חסד של אמת להניחו בקברו, וכן עשו
)שמועות וסיפורים ח"ג ע' 234(

תרס"ט

תקפ"התקצ"ה

עת לדעת

י' 
חשון

י"א 
חשון

י"ד 
חשון

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

 הרה"ק ר' שניאור זלמן אהרון,
בן כ"ק אדמו"ר מהר"ש ואחיו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע
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כשהגיע לקצה הבימה נעצר 
לפתע... ופתח בשיחה

לגבאי שנסע לארה"ק איחל: "בשעה טובה ומוצלחת איר וועט געבן דָארטן 
ַא פריילעכן גריס און ברענגען פון דָארטן ַא פריילעכן גריס" )- תמסרו שם 

דרישת שלום משמחת ותביאו משם דרישת שלום משמחת(

יום שישי, עש"ק פ' לך לך י' מר־חשון
תפילת שחרית התקיימה כרגיל.

בסיום תפילת מנחה סימן הרבי לחלוקת דולרים, פנה לעבר 
המדרגות, והקהל כבר החל לנגן, אך כשהגיע לקצה הבימה 
שיחה,  באמירת  והתחיל  לפתע...  נעצר  המדרגות(  )ליד 
את  אוחז  השנייה  ובידו  המעקה  על  מונחת  האחת  כשידו 

הסידור.
הרה״ח ר׳ מאיר שי׳ הארליג מיהר והחזיק בידו את המיקרופון 

סמוך לכ״ק אד״ש, והשיחה נשמעה בכל הזאל.
השיחה הייתה קצרה, ותוכנּה מעלת היום הזה, שהוא עשירי 
ולפני  בתשרי,   - בשנה׳  ׳אחת   - עשירי  לאחרי  ובא  בחודש 
וגם:  עשירי.  ג״פ  של  ורצף  ״חזקה״  הרי   - בכסלו  עשירי 
ובכל  ב״שמים  זאת  ולהמשיך  מאד״,  ״טוב  נאמר  בעש״ק 
צבאם״. בסיום השיחה חילק שטר א׳ לכל אחד ואחד, ויצא 

תוך כדי שמעודד את השירה בחזקה.
לקבלת שבת ירד דקות מספר קודם הזמן שהכריזו )ב-6:40(.
ניגנו  בשלום׳  ׳בואי  ובסיום  השירה,  את  עודד  דודי׳  ב׳לכה 
מהרגיל,  רב  זמן  השירה משך  את  עודד  והרבי  ניגון שמח, 
ידו הק׳ על הסטענדער, כשמידי פעם מרים את  ובתנועות 

היד כולה בתנופה.
ש"ק פ' לך לך, י"א מר־חשון

ב׳ממקומך׳ בקדושת שחרית ניגנו ניגון ׳לכתחילה אריבער׳, 
והרבי סימן לחזור על התנועה הידועה שבע פעמים. 

עם כניסת הרבי להתוועדות ניגן הקהל את הניגון ״שובה ה׳ 
עד מתי״ והרבי עודד את השירה. לאחר שהתיישב במקומו 
גאולה׳.  די  זיין  שוין  ׳זאל  לנגן  הקהל  החל  היין,  על  ובירך 
אד״ש.  כ״ק  של  ידו  תנועות  בעידוד  וגברה  הלכה  השירה 
גם  זכו  ואורחיה  צא״ח,  ע״י  ׳פגישה׳  נערכה  זו  בשבת  אגב, 

להשתתף בהתוועדות.
ואמר  לך,  לך  מפ׳  ההוראה  על  דובר  הראשונה  בשיחה 
״איתן״ ע״ש התוקף. אף שהיה אז   - נק׳ ברמב״ם  שאברהם 
בהמשך  הרוב.  שהיה  מהעולם  התפעל  לא  יחיד,  במיעוט, 
אמר שמוסיפים בקיום הציווי של רבותינו נשיאנו ׳מַאך דָא 

א״י׳, החל בנפשו פנימה, ואחר-כך בחלקו בעולם.
אחרי השיחה ניגנו ״כי אלקים יושיע ציון״. הרבי עודד כמה 
פעמים בידו הק׳, ובאמצע נתן פרוסה מהעוגה לילד הקטן 

ממשפ׳ שארף שי׳.
לישראל בארץ עשר  הקניין שיש  על  דובר  בשיחה השנייה 
- עבודת המוחין,  ועד״ז בעשר כוחות הנפש, כולל  אומות, 
עבודה שלמעלה מהגבלה. בסיומּה הזכיר את הסיפור אודות 
לאברהם.  כמו  ה'  אליו  נגלה  לא  למה  שבכה  נ״ע,  אדמו״ר 
השירה  את  עודד  והרבי  מתי״  עד  ה'  ״שובה  ניגנו  אח״כ 
בחזקה, במיוחד בתנועה הידועה בה עודד כמ״פ לפי הקצב. 
קהילות'  'להקהיל  לפועל  הוראה  הייתה  השלישית  בשיחה 
לה״.  ד״לאפשה  באופן  אחד  כל  ולהוסיף  התורה,  ללימוד 
אחריה ניגנו ״יפרח בימיו צדיק״, וכאן עודד הרבי בתנועות 

נמרצות כשמניף ידיו מצד אל צד.
בלימוד  הנעלמים  כוחות  גילוי  על  דובר  הרביעית  בשיחה 
ניגנו  מוריך'!  את  רואות  עיניך  'והיו  בקול  וסיימּה  התורה, 
ניגון שמחה )מניגוני שמח״ת(. הרבי עודד את השירה בחוזק 
לכל עבר, ובאמצע עודד בב' ידיו הק' גם יחד! אח״כ הורה 
לחזן הרה״ח הר״מ טלישבסקי לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״, ועודד 

את השירה.
בשיחה החמישית הזכיר על חלוקת המשקה ו״מצוה לפרסם 

עושי מצוה״.
)כהסדר  והרבי  בקבוקים,  כ-13  השולחן  על  הועלו  אח״כ 
ושוב  לתוכם,  ומהגביע  לגביע,  מתוכם  מזג  הרוב(  על-פי 
שמברכו  כדי  תוך  מקבל-המשקה,  של  לכוסו  מהבקבוק 

ב'הצלחה רבה'.
בסיום התחיל לנגן ניגון הקפות לאביו ז״ל ועודד את השירה. 
ואז התחיל בעצמו בשירת 'נייעט נייעט', ועודד את השירה 
בחוזק רב, וכמה פעמים עודד לעבר אורח שמחא כף במרץ.
ברכה  אודות  הזכיר  והרבי  ב-3:40,  הסתיימה  ההתוועדות 
אחרונה. אמר את הברכה מתוך הסידור, נטל ידיו הק' ונעמד 

לתפילת מנחה.

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»
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ט"ו 
חשון

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

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

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

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

 כ"ק אדמו"ר יצא לראשונה מחדרו
מאז האירוע בשמיני-עצרת

כ"ק אדמו"ר יצא לראשונה מחדרו הקדוש מאז 
לשמיעת  הקטן  לזאל  עצרת,  בשמיני  האירוע 

קריאת התורה.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 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.
כמקום  ליובאוויטש  העיר  שימשה  תקע"ד(  חשון  )מחודש  בדיוק  שנים   201

מושבם של נשיאי חב"ד.
סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

ג' ימים, ובאנו  "בצאתנו ביום א' ט"ז מר-חשון מליובאוויטש ונסענו לאראל 
לשם ביום ד' י"ט מר-חשון בשעה שש בערב, הנה בישבנו במרכבה, אמר אבי:
"מאה ושתים שנים היתה משפחתנו בליובאוויטש, מאה ושתים שנים מחודש 
לחודש. סבי אדמו"ר 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(

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

להעבירה לעיר קרמנצ'וג.

 יום פטירת הרבנית
יוכבד שניאורסון

הרבנית  של  פטירתה  יום 
שניאורסאהן,  יוכבד 
אברהם  ר'  הרה"ק  אשת 
שניאורסאהן, חמותו של כ"ק 
אדמו"ר מוהריי"צ, ומנוחתה 

כבוד בעיר קשינוב.

תשל"חתקצ"ז

תר"פתרע"ו
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תשנ"ב / יומן
בעשרה לעשר יצא הרבי לקידוש לבנה - אל הסטענדער 
די  זיין  שוין  'זאל  שרו  המכונית.  חניית  במקום  שעמד 
הרוח  מפני  לרגע  בכובעו  אחז  כשיצא  מיד  גאולה'. 
החזקה שנשבה, ועודד את השירה. אמר ״שלום עליכם״ 
לר' מאיר הארליג, ר' יהודה מיכאל צירקינד ור' ישראל 
לחדרו  ללכת  פנה  ג״פ,  הט״ק  שולי  ניער  בסיום  ירמוש. 
גוט  'ַא  ואומר  לשמאלו  שלם  סיבוב  תחילה  כשמסתובב 
שוין  'זאל  השירה  את  עודד  שוב  הסובבים.  לכל  חודש' 

זיין די גאולה'.
יום ראשון, י"ב מר־חשון

תפילת  זמן  אשר  הגבאי  הכריז  שחרית  תפילת  בסיום 
מנחה הוא ״כשיהיו מוכנים״. הרבי לקח את הסידור ופנה 
ללכת, אך מאמצע ביהכ״נ נשמע קולו של א' שעדיין לא 

סיים 'קדיש בתרא' והרבי המתין עד שסיים.
הסתיימה  והחלוקה  ב-1:35,  יצא  הדולרים  לחלוקת 
לאחריה  ומיד  ב-6:35,  ירד  מנחה  לתפילת  ב-5:35. 
הכניסה,  דלת  ליד  מהזאל,  שיצא  לפני  מעריב.  התפללו 
את  המזמין  א'(  יום  בכל  )שתלוי  שלט  על  לרגע  הביט 
לשמיעת  לפעילות  הדולרים  לחלוקת  בתור  העומדים 

הרצאות, קבלת עזרה, עידוד וכו'.
יום שני, י"ג מר־חשון - תענית שני בתרא

הסידור  את  עמו  הוציא  מנחה  לתפילת  הרבי  כשיצא 
)השני( ונתנו לחתן. גם מטבעות לצדקה נתן לו, ובירכו.

חילק  למעלית,  שנכנס  לפני  מגעה״ת  כשיצא  אח״כ 
חתן  יצא  באמצע  שם.  לילדים שעמדו  לצדקה  מטבעות 
'בשורות  לו  שאמר  שוב,  הרבי  לברכת  וזכה  מגעה״ת, 

טובות הצלחה רבה', ונכנס למעלית.
כמידי שנה בזמן זה - אחרי מנחה - נכנס הרה״ח הרה״ת 
ר' יהושע קארף ליחידות בחדרו הק' של כ״ק אד״ש. הוא 

שהה בקודש במשך כ-25 דקות.
למעריב נכנס הרבי ב-6:45. בקדיש אחרי שמונה-עשרה, 
האחרון שהסתובב  בקדיש  וכן  חזרה,  הרבי  שפסע  לפני 
לעבר  'אמן'  בהדגשה  ואמר  בראשו  נענע  הקהל,  לעבר 

הילדים שעמדו בקרבתו.
שהתקלקלה  התברר  לחדרו  לעלות  מהזאל  כשיצא 
במדרגות  הרבי  עלה  ולכן  פתאומי,  באופן  המעלית 
שהמתינו  אלו  בשבת(.  לתפילות  יורד  )בהן  הפנימיות 
כשדלת  המעלית  ליד  והמתינו  זאת,  ידעו  לא  למעלה 
געה״ת פתוחה לרווחה, עד שלפתע... ראו את הרבי יוצא 
הרבי  הפנימיות.  המדרגות  מפתח  התחתון  ג״ע  תוך  אל 
השרים  לעבר  הק'  בידו  בחוזקה  ועודד  צעדיו  את  האט 

בחוץ פעם ופעמיים, ונכנס לחדרו הק'.
יום שלישי, י"ד מר־חשון

ולכן בסיום תפילת שחרית, לא  היום נסע הרבי לאוהל, 

הכריז הגבאי על זמן תפילת מנחה, אך הרבי שכבר החל 
לו  אמר  והרבי  הריל״ג  המזכיר  ניגש  מיד  נעצר.  ללכת 
שיכריזו שיתפללו מנחה 'ווען מ׳וועט זיין פארטיג' )- מתי 

שיהיו מוכנים(.
למקווה נסע בשעה 2:00. בשעה 3:25 יצא לאוהל, לפני 
היום,  הנוסעים  לא'  לצדקה  מטבע  נתן  לרכב  היכנסו 
אלי  לצלם  מטבע  נתן  אח״כ  בהצלחה'.  'נסיעה  ובירכו 
יונה, ושאלו היכן בנו, ושוב נתן לו מטבע עבור בנו. הנ״ל 

ביקש ברכה, והרבי ענהו 'בשורות טובות'.
ירד  דקות  מספר  וכעבור  מהאוהל,  הרבי  חזר  ב-7:20 
בראשו  עודד  האחרון  בקדיש  ומעריב.  מנחה  לתפילת 
הק' את אמירת ה'אמן' של הילדים. כשפנה - עודד לעבר 
אחורי בימת התפילה )לאחרונה זה קורה פעמים רבות(, 
והמשיך  הילדים,  לעבר  שוב  עודד  המדרגות  באמצע 

בדרכו לחדרו הק' בעידוד השירה כרגיל.
יום רביעי, ט"ו מר־חשון

מנחה  שיתפללו  הגבאי  הכריז  שחרית  תפילת  בסיום 
'כשיהיו מוכנים' וכן הכריזו גם למחרת. היום נוסע הרבי 
'ברכת  בירך  מהזאל  בצאתו  בחודש.  ט״ו  כבכל  לאוהל 
לארה״ק,  הנוסעים  מהתלמידים-השלוחים   15 הדרך' 

ללמוד בישיבת 'תורת אמת' בירושלים עיה״ק.
לגבאי הרה״ח ר' יהושע פינסון, שנוסע גם הוא לארה״ק, 
הוסיף: 'בשעה טובה ומוצלחת איר וועט געבן דָארטן ַא 
פריילעכן גריס און ברענגען פון דָארטן ַא פריילעכן גריס' 
)- תמסרו שם דרישת שלום משמחת ותביאו משם דרישת 

שלום משמחת(.
חילק  לרכב  שנכנס  לפני  ב-1:45.  הרבי  נסע  למקווה 
לאוהל,  שנסע  לפני  גם  שם.  לעומדים  לצדקה  מטבעות 
חילק מטבעות לצדקה. לבנו של הצלם אלי יונה שביקש 
ברכה עבור משהו ענה 'בשו״ט', ועוררו )בשפת המדינה( 
אל  בדרכו  הרבי  יצא  ב-3:10  אביו.  עם  שיבוא להתפלל 

האוהל.
ירד  דקות  כמה  וכעבור  מהאוהל,  הרבי  חזר  ב-6:50 
לתפילת מנחה ומעריב. בסיומם עלה לחדרו הק' בעידוד 

השירה כרגיל.
יום חמישי, ט"ז מר-חשון

למקווה נסע הרבי ב-2:10 וב-4:05 יצא ל'אוהל'. ב-7:25 
הגיע הרבי חזרה ל-770 אך נשאר דקה ברכב, כשמעיין 
הק'.  לחדרו  ונכנס  מהמכונית  יצא  אח״כ  רמב״ם,  בספר 

כעבור מספר דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב.
בסיום התפילה, בדרכו ליד המעלית למטה, עמד יהודי 

וביקש ברכה, הרבי ענה 'בשורות טובות'.
ב׳פארט  נוסע  בירך  מהמעלית  כשיצא  למעלה,  גם  כן 

געזונטערהייט', וכשביקש ברכה אמר הרבי 'בשו״ט'.



20

ממעייני החסידות

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;

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

)לקוטי שיחות כרך א, עמ' 15(

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

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 בחירת הקב"ה בהם. וכאן יש רמז לעניין זה 
– שייחודו של אברהם אבינו כיהודי ומעלתו הגדולה אינם מתחילים בכך שהוא התקרב לבורא, אלא שהקב"ה 

הבדילו וייחדו; 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 
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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:

“הכול תלוי   – וכן  נג( “אדם אית ליה מזלא",  רז"ל )שבת  ודאי שיש מזל לישראל, כדמוכח גם ממה שאמרו 
אומות העולם. המזל  ישראל לבחינת המזל של  בחינת המזל של  דומה  ח"ג רפט(. אלא שאינה  )זוהר  במזלא" 
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:

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

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

אלא הידיעה שלמעלה אינה מכריחה את הבחירה, כידוע.

)שמועות וסיפורים, חלק ג, עמ' 203(

במה אדע כי אירשנה )טו,ח(
כיצד אפשר להבין 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  יבוא לידי מעשה ידקדק  ואמר ‘מסתבר טעמא דפלוני חכם' אין תלמידיו למדים משם הלכה, דשמא אם 
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.

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

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(



22

כוחה של ברכה
כהנים;  וברכת  צדיק  ברכת  לרעהו,  מאיש  ברכה  של  וחשיבותה  כוחה 

המברך מתברך – בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר

כוחה של ברכה נאמנה ולבבית 
מאיש לרעהו

מה  על  מיוסדת  שלימה,  באמונה  אני  ...מאמין 
חשוב  שאולי  ומה  פעמים,  כמה  חיי  משך  שראיתי 
עוד יותר על מה ששמעתי מאחרים בעלי סמכא בזה, 
בהחלטיות  בזה  המדובר  על  מיוסדת  שהיא  ובעיקר 
)הוראה בחיים(, אשר  ובפירוש בתורתנו תורת חיים 
תוקף  לה  יש  לרעהו  מאיש  ולבבית  נאמנה  ברכה 
בחלקה,  ופעמים  במילואה  פעמים   – היא  ופועלת 
הענין  על  נוסף  זמן;  לאחרי  ופעמים  תיכף  פעמים 
את  מעודד  הלבבות  את  שמקרב  שבזה,  הפסיכולוגי 

הרוח וכולי וכולי.

)אגרות קודש חכ"ו ע' תנז-ח(

פעולת המחשבה והטובה 
והאיחולים הטובים מאחד לחבירו

...ידוע המבואר בכמה ספרים, שאף אם אי אפשר 
טובה  מחשבה  פנים  כל  על  הרי  בגשמיות,  לעזור 
ואיחולים טובים של אחד מישראל לחברו ענין הוא. 
וכידוע ג"כ המעלה כשממשיכים בעולם הדיבור בגלוי 
מעלת רעהו והחסרון בהמצטרך לו, שזהו פועל, אם 
 – הביאור  )עיין  מצבו  בהקלת  זמן,  לאחר  אם  תיכף 
במשל של הרב הלל מפאריטש המובא בהתמים ח"ב 

ונדפס בקובץ מכתבים א' ע' כ'(.
וכידוע שהבעש"ט השתדל לגרום שאנשים פשוטים 

ידברו טוב איש על רעהו ועי"ז היו נמתקים הדינים.
הפדיון-נפש אקרא בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
בשעת  וכן  וליחידות,  פדיונות  לנתינת  שם  שנכנסים 

הכושר על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וצדיק מברך והשי"ת ממלא ברכות צדיק, דאשתכח 
בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, על מילואן.

)אגרות קודש ח"ג ע' תב(

כוחה של ברכה בהתוועדות 
חסידית

על  הבאים   .  . חתונה  בשמחת  המסובים  כבוד 
החתום במכתב ברכה ליום ההולדת, ה' עליהם יחיו,

שלום וברכה!
ִמָּלָתם  וכבר  האמור.  ברכה  מכתב  קבלתי  בנועם 
המברך  כל  חיים,  תורת  הקדושה  בתורתנו  אמורה 
מתברך, אלא שבברכתו של הקב"ה שהיא מרובה על 

העיקר.
התועדות  מתוך  הברכה  באה  כאשר  וביחוד 
חסידותית, וכידוע דברי רבנו הזקן על דבר הפתקא 
וכו' אשר מה שבכוחה של  נחתא  אשר משמי שמיא 
התוועדות חסידית לפעול אין בכחו של מלאך מיכאל 
לפעול, וביאורו בזה כמובא במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נדפס בקובץ מכתבים א'.

)אגרות קודש חי"ט ע' רמט-רנ(

ברכת צדיק ודאי תקוים
מו"ח  כ״ק  הוא  שהרבי  לזכור  עליו  סוף  כל  סוף 
וברכת  אותו,  ברך  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה״ה  אדמו״ר 
צדיק ודאי תקויים, במילא גם ברכתו שלו ]שהנמען 
לו  נתנו  ודאי תקויים. אלא מה,  התברך מאת הרבי[ 
שתי ברירות: או שעד שיראה בקיום הברכה, יתהלך 
מודאג אולי ח"ו הברכה לא תקויים, ואחר כך, כאשר 
צריך  הי׳  למה  דאגה,  עוד  לו  תתוסף  תקויים,  היא 
לבזבז כל כך הרבה כוחות נפש לחינם; או שיהי׳ חזק 
אותו  ינחה  שהוא  בהשי״ת,  שלו  ובאמונה  בבטחון 
בדרך הנכונה ויקיים את כל הברכות שבירכו אתכם, 

עצתו אמונה
מתוך סט הספרים 'דרכי החיים' - בהוצאות מכון 'אור החסידות'

ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך )לך לך יב, ג(
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ולאחר מכן, כשיראה איך הן מתקיימות בפועל ממש, 
יוכל לומר לעצמו: ראה כמה טוב נהגתי, שלא דאגתי 

על דברים שלא הי' ממה לחשוש אודותם.
רק  ולא  אליו,  חמי  בברכות  מהכוונות  אחת  זוהי 
כי  בתור ברכה, אלא גם בתור ציווי, שיהי׳ בשמחה, 
כך קשות  כל  לו שהן  בעזר השי״ת, הבעיות שנדמה 
להיות  יכול  והוא  לדאוג,  מה  לו  אין  וכלל  יפתרו, 

בשמחה ולקיים את ה]ציווי[ עבדו את ה׳ בשמחה1.

)תרגום מאגרות קודש ח"ד ע' רנה(

ברכה שתוכה רצוף רגש חם ולבבי
בנועם קבלתי מכתבו, לאחרי ההפסק הארוך. ולכל 
עם  בקשר  הברכות  על  הלבבית  תודתי  אביע  לראש 
יום ההולדת, וברכה אשיבנו2 בדברי חכמינו ז״ל3 כל 
שתוספתו  הברכות,  מקור  מהשי״ת  מתברך  המברך 

מרובה על העיקר4, ואין לך ברכה גדולה מזו.
על  אמורים,  הדברים  לרעהו  איש  ברכה  בכל  ואם 
אחת כמה וכמה ברכה שתוכה רצוף רגש חם ולבבי, 
אז,  שהיתה  והאוירה  אבא5  בית  זכרונות  ובצירוף 
בבית  שהמדובר  ובפרט  הקורא,  אצל  גם  המעוררת 
אין  לדכותי׳  ובודאי  וחוויות.  ורגשים  זכרונות  אבא, 
הדבר זקוק לאריכות. והרי ניכר במכתב כבודו אשר 
גם אצלו זכרונות ימים שעברו עומדים חיים נגד עיניו.

)אגרות קודש חל"ב ע' רד(

"ואברכה מברכיך", המברך חבירו 
זוכה בברכת ה'

"ואברכה  אבינו  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  ...כיון 
מברכיך", הרי כל המברך יהודי, ועל אחת כמה וכמה 
יהודי המברך יהודי, מובטח לו שהוא מתברך מהשי"ת 
הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו  הברכות,  מקור 

והרחבה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

)אגרות קודש ח"ל ע' ק-קא(

1( תהלים ק, ב.
2( ע"פ במדבר כג, כ.

3( ראה סוטה לח, ב. ירושלמי ברכות ספ"ח, הובא בתוד"ה ואברכה 
— חולין מט, א.

4( בראשית רבה פס"א, ד.
5( הנמען הנו מר יונה כסה, שגר בצעירותו ביקטרינוסלב, והכיר את 

בית הוריו של כ״ק אדמו״ר זי"ע. המו"ל.

במענה על מכתבו בברכת השנה, שנתקבל באיחור 
מבעל  מתברך  המברך  וכל  אשיבנו  וברך  תודה  זמן 
הברכות וכמו שכתוב ואברכה מברכיך, נמצא ראובן 
שברך את שמעון הרי מצד זה גדול חלקו של ראובן, 
וראובן ברכתו של  ודם  כי שמעון מקבל ברכת בשר 

הקב״ה.
לל״א  )וחייבו  התקינו  חלקם  להשוות  כדי  ואולי 

ברש״י מכות כג, ב( לשאול שלום חברו בשם דוקא.

)אגרות קודש ח"ב ע' קעז(

הברכות מלמעלה – על ידי הברכה 
הגורמת מלמטה

בנועם קבלתי מכתבו ברכה ליום האחד עשר בחדש 
עם  לכהנים  ובפרט  השי״ת  הבטחת  וידוע  הגאולה, 
מברכתו  מתברך  המברך  אשר  אברכם6  ואני  קדושו, 

של הקב״ה ותוספתו, בתוספת מרובה על העיקר.
בכמה  המובא  פירוש  דרך  על  שהוא  לומר  ויש 
יפה כח הבן מכח האב,  מקומות7 בחסידות במרז״ל8 
שאף  בזה,  גם  הוא  וכן  האב.  מכח  הוא  זאת  שבכל 
שתוס' הוא מרובה מן העיקר, אבל בכל זאת גם זה בא 
דלעילא  דרך שאף שאתערותא  על  והוא  העיקר,  מן 
גדולה  היא  מלמעלה[   – הקב"ה  של  ]=ההתעוררות 
המטה[   – האדם  ]=התעוררות  דלתתא  מאתערותא 
האתערותא  ידי  על  היא  נמשכת  כן  פי  על  אף  אבל 

דלתתא, ובמילא יש דמיון וערך ביניהם.
הסיבה  היא  שהיא  דלתתא  בהאתערותא  ומעלה 
זה  נק׳  שלכן  לומר  ויש  כביכול,  והמכריח  הגורם 
אנו  מה  כי  אף  שלנו,  החוזק  וזהו  עיקר,  וזה  תוספת 
ומה חיינו כו׳9 אשר אף כי פותחים אנו פתח רק כחודה 
של מחט10, הנה אף על פי כן פתיחת של אולם תלוי 

בחודה של מחט שלנו. 
)אגרות קודש ח"ה ע' שיא(

6( במדבר ו, כז.
7( ספר המאמרים תרנ"ז ע' רסט. ועוד.

8( שבועות מח, א.
9( נוסח התפילה.

10( ראה שיר השירים ה, ב.

»
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 ברכת הפרנסה 
בזכות האשה

שמירת שלום-בית וכבוד האשה מביאים ומזרזים את הברכה בפרנסה

הצלחת הפרנסה בזכות האשה
איך  בו מבאר מצבו  במענה על מכתבו מה' טבת, 
שבמסחרים ועסקים שונים שעשה הנה לעת עתה לא 
שבתחלת  אף  זה,  על  שתמה  וכנראה  בהצלחה,  היה 
מכתבו כתוב כבר התירוץ, וכנראה שלא התבונן בזה, 
כי מתחיל במכתבו, שבלי שום התעוררות מצדו, קיבל 
מכתב מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נבג"מ זי"ע 
ויתעסק  טוב  בשידוך  "להסתדר  הלשון:  גם  ומעתיק 
איך  מבאר  זה  אחר  ותיכף  לו",  המוכשר  בעסק 
שהתחיל בעסקים וכו' בה בשעה שכ"ק מו"ח אדמו"ר 
ברור כותב לו, שיסתדר בשידוך טוב ויתעסק בעסק, 
לזה  הכנה  בענין האחרון מבלי לעשות  הוא  והתחיל 

כפי הוראת צדיקו של עולם, נשיא ישראל.
מפני  וכו'  ראיות  לחפש  מההכרח  אין  בכלל  והנה 
מה כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר וחיבר שני הענינים ביחד, 
ולא עוד אלא שהתחיל בענין השידוך ואחר כך העסק, 
אבל יש לפרשו על פי מאמר רבותינו ז"ל1 המובא גם 

1(  יבמות סב, ב. ושם: אמר רבי תנחום א"ר חנילאי, כל אדם שאין 
ברכה  בלא   .  . טובה  בלא  ברכה  בלא  שמחה  בלא  שרוי  אשה  לו 

דכתיב "להניח ברכה אל ביתך".

לאדם  ברכה, שהברכה  פרשת  סוף  תורה  בלקוטי  כן 
היא בשביל אשתו, עיין שם הטעם.

הכי  בלאו  פרנסתם  נותנים  אנשים  שלכמה  ואף 
בשביל  דוקא  היא  ברכה  אבל  העתיד,  על חשבון  או 
כ"ק  הוראת  לקיים  לו  שהיה  ברור  שבמילא  אשתו. 
מו"ח אדמו"ר להסתדר בשידוך טוב, וכמאמר רז"ל2 
ש"דרכו של איש לחזר וכו'", וחתן הוא על שם נחות 
דרגא3, ודברי צדיקים קיימים לעד, שכיון שהורה לו 
יבלבל בבחירתו  לא  הנה אם  טוב,  להסתדר בשידוך 
יזמין לו השם יתברך, ובודאי אחר כך יקוים בו מאמר 

רבותינו ז"ל4 על הפסוק5 "להניח ברכה אל ביתך".
ובודאי למותר להעיר אשר תיכף ומיד צריך להוסיף 
הן בלימוד הנגלה דתורה והן בלימוד החסידות, וזה 
ישמש לו צנור וכלי נוספים להמשכת וקבלת ברכות 

השם יתברך בכל הנזכר לעיל.
)אגרות קודש ח"ז ע' קמט(

שלום-בית - הדרך לפרנסה
שישרה  מוכרח  לפרנסה(  ונוגע  )ועיקר,  ...ועוד 

השלום ביניהם )הוא וזוגתו תי'(.
ולא  משלו  מקצת  יוותר  אחד  שכל  מוכרח  וזה 
להיכנס לנצחנות וכיוצא בזה, ואחרי זה "איש ואשה 

זכו שכינה שרויה ביניהם6", ויבשר טוב.
)אגרות קודש חכ"ד ע' קצד(

2(  קידושין ב, ב.
3(  ראה יבמות סג, א.
4(  דיבמות סב הנ"ל.

5(  יחזקאל מד, ל.
6(  סוטה יז, א.

ֲעבּוָרּה  ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ּבַ
לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין 
ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא 
היטיב  "ולאברם  שנאמר:  אשתו,  בשביל 

בעבורה". )לך לך יב, טז. בבא מציעא נט, א(
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת לך-לך1

י"א במרחשוון
בקריאת ההפטרה קרא הרבי: “וקֹוֵוי ה' יחליפו כוח" 

)ישעיה מ,לא( הצירי תחת הוא"ו2.

היום-יום  עד  וכו',  תורת-חיים  בתורה-אור,  הפרשה  שם  הוא  כן   )1
ולקוטי-שיחות ועד בכלל )מלבד כשבאים לקצר, שכותבים 'לך' פעם 
אחת, כמו  בקובץ מכתבים שבסו"ס התהילים 'אהל יוסף יצחק' עמ' 

197, קטע ד"ה כל התינוקות(.
שיחי'  טוביה  ר'  והרה"ח  אופן  שיחי'  יוסף-יצחק  ר'  הרה"ח   )2
מפי  לראשונה  זאת  כששמע  הביתה  כתב  )האחרון  זילברשטרום 
הרבי, כיוון שלמד לקרוא אחרת(, כדעת האבן-עזרא שהביא המנחת-

שי בתהילים לז,ט וכן הוא במסורה שבמקראות 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', 
תחת  נמצא  שהצירי  מצליח',  'איש  ובתיקון  תשנ"ה(  קה"ת  הוצאת 
היו"ד וקוראים "וקֹוֵיי". זאת למרות שלדעת הראב"ע והמסורה הנ"ל 

במוצאי שבת – קידוש לבנה.

יום שני
יג במרחשוון

תענית ‘שני' בתרא. 

יום שלישי
י"ד במרחשוון

ליום  אור  בלילה  שני  יום   – לבנה  קידוש  זמן  סוף 
שלישי כל הלילה.

הרי בתהילים שם צריך לומר "וקֹוֵיי", ולמעשה בכל ספרי התהילים, 
גם בתהילים 'אוהל יוסף יצחק' שלנו, נדפס "וקֵויי", אם-כי לא ידוע 

איך קרא הרבי שם.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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ּבמּפקּה ׁשנין וחמׁש ׁשבעין ּבר ואברם לֹוט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָעּמּה

äèBì-úàåמחרן: BzLà éøN-úà íøáà çwiå ֵָָ©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´
-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNò-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïòðk äöøà eàáiå ïòðkéøN-úà íøáà çwiå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©¦©´©§¨Á¤¨©¸
øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa èBì-úàå BzLà¦§¹§¤´¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´
úëìì eàöiå ïøçá eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø̈½̈§¤©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ

öøà:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk ä ית אברם ּודבר ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©ְְַַָָ

קנינהֹון  ּכל וית אחּוהי  ּבר לֹוט וית אּתתּה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָׂשרי

בחרן  לאֹוריתא ּדׁשעּבידּו נפׁשתא וית קנֹו ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָּדי

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
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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¦



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©§©§¦−¦¦¬
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