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אור וחום ההתקשרות

בנוגע לקיום הציווי של הרבי, שאף שלכאורה יש לחקור אם 
זהו חיוב מן התורה, מדרבנן, דקדוקי סופרים או הידור מצוה, 
בציווי  נכללים  מצוה  והידור  סופרים  דקדוקי  שגם  כשם  הרי, 
התורה “ע"פ התורה אשר יורוך", “לא תסור גו'“, “שאל אביך 
גו'“, כן הוא גם בנוגע לציווי של הרבי, ובמילא, הרי זה כמו חיוב 

מן התורה.
)משיחת יום ב' דחה"ש ה'שי"ת – תו"מ ח"א עמ' 91(
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת וירא | להשתנות בכל גיל
ההוראה מסיפור בכייתו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, בהיותו בן ד' או ה' שנים מדוע ה' אינו מתגלה אליו, 

ועל כך השיבו זקנו הצמח-צדק שיהודי בן תשעים ותשע שמחליט למול עצמו ראוי להתגלות:
יהודי טוען, מה נזכרו עכשיו לבוא אליו בטענות? בשלמא אם היו מדברים עמו לפני כמה וכמה שנים, 

כאשר כחו היה במתניו - היתה אפשרות שישנה את עצמו, אבל עכשיו...
באה ההוראה – שלמרות שמדובר אודות אברהם אבינו, שכל ימיו היה בבחינת מרכבה להקב״ה, הנה 
בהגיעו לגיל תשעים ותשע שנה, לאחרי כל עבודתו במשך כמה וכמה שנים, כולל ״את הנפש אשר עשו 

בחרן״ - באים ואומרים לו שהוא צריך למול את עצמו!
והפעולה היא - למול את עצמו. לשנות את טבעו ורגילותו כו׳.

)משיחת שבת פרשת לך לך תשד"מ, התוועדויות חלק א' עמ' 439(

במענה לסובל ממרה שחורה כתב הרבי:

להתמדה  לנצל  צריך  שחורה  שמרה  )יט,ג(  תו"א*  עיין 
ושקידה יום ולילה בתורה – ובמילא בלייבט ניט אויף )= 

לא נותר זמן ל( דברים בטלים. אזכיר עה"צ.

*ושם: “...ויש מהם נולד במזג אחר, שלא יתאווה ויחשוק 
לחכמות, אף כי יבינם אין לו תענוג להשים מחשבתו בהם 
היום  כל  רע  רק  לבו  שרירות  אחר  רק  אחת,  רגע  אפי' 
לזאת תכלה נפשו. וסבת זה הוא מצד הָמרֹות. יש שגובר 
בדבר  מחשבתו  לצמצם  ביכלתו  שאין  הלבנה,  מרה  בו 
בו  שגובר  ויש  כלל.  בו  יתענג  ולא  שכלי,  שהוא  אף  א' 
מרה שחורה בתולדתו תשתוקק נפשו מאד אל החכמה, כל 

חפציה לא ישוו בה...".

המענה נמצא בקריאת שמע

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע קמז.הל' רוצח ושמירת נפש פרק ז.הל' שחיטה פרק ו-ח.י"ז במרחשווןו'

מל"ת שו.פרק ח.פרק ט-יא.י"ח במרחשווןש"ק
מ"ע קמח.פרק ט.פרק יב-יד.י"ט במרחשווןא'

כ' במרחשווןב'
נדבות פי וגו'. ספר הפלאה 

והוא ספר ששי.. הל' שבועות.. 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

מל"ת סא.פרק י.

מל"ת סב.פרק יא.פרק ד-ו.כ"א במרחשווןג'
מל"ת רמח. רמט.פרק יב.פרק ז-ט.כ"ב במרחשווןד'
מ"ע ז.פרק יג.פרק י-יב.כ"ג במרחשווןה'

הל' נדרים.. בפרקים אלו. פרק כ"ד במרחשווןו'
א-ג.

ראשית חכמה וגו'. ספר קנין 
והוא ספר שנים עשר.. הל' 

מכירה.. בפרקים אלו. פרק א.
מ"ע צד.



להטמיע בגוף את 
הוראות השולחן ערוך

כ"ק אדמו"ר הרש"ב פעל על גופו שיתנהג מעצמו לפי הוראות השולחן 
ערוך • “אפס קצהו ושמץ מנהו" של דרגה זו שייך לכל אחד ואחת • יש 
לנצל את הזמן ש'מזלו גובר' לפעול התגברות בכל ענייני תורה ומצוות 

ובאופן שמשפיע גם על הגוף • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
אדמו"ר  וחמי  מורי  כ"ק  מספר  משיחותיו1  באחת   
ההולדת,  יום  בעל  אביו,  לו  שאמר  דורנו,  נשיא 
שבהיותו בן שתים עשרה שנה, נעשה גופו באופן שכל 
אבר ואבר התנהג על פי ציווי והוראת השולחן ערוך!

איזו  לעשות  הוצרך  שכאשר  הכוונה  אין  כלומר: 
פעולה – היה מספיק הזיכרון על המסקנא שהוחלטה 
פי  על  להתנהג  ההתבוננות(  אריכות  )לאחרי  אצלו 
לאריכות  זקוק  היה  לא  ושוב   

,
ערוך השולחן  ציווי 

שכן,   – זה  דבר  עצמו  על  לפעול  כדי  ההתבוננות 
המושג של זיכרון אינו שייך לאברי הגוף; זיכרון שייך 
הגוף.  לאיברי  כלל  שייכות  לו  ואין  הנפש,  לכוחות 
ומכיון שהמדובר הוא אודות פעולה על אברי הגוף – 
הרי פירוש הדברים הוא שעבודתו הייתה באופן שפעל 
בדרך  להתנהג  רגילים  שיהיו  עצמם  הגוף  אברי  על 

ממילא על פי השולחן ערוך.
ובלשון הגמרא2: “מנפשיה כרע", היינו כאשר הגוף 
צריך  אינו   – “מודים"  אומרים  הדיבור  שכלי  שומע 
להיזכר שישנו דין שצריכים לכרוע במודים, אלא הוא 

כורע מאליו ובדרך ממילא. 

1( קונטרס “חנוך לנער" סוף עמ' 9 ואילך. ספר המאמרים תשי"א עמ 
246. ליקוטי דיבורים חלק א קמב, סוף ע"ב. ספר השיחות תש"ג עמ' 

4. וראה ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ חלק ג סוף עמ' 90.
עיון  ד"ה  תוספות  ד.  הלכה  סוף  ב  פרק  ברכות  ירושלמי  ראה    )2

תפילה – שבת קיח, סע"ב. מובא במקומות שבהערה הקודמת.

ב
 והנה, מכיוון שכ"ק מורי וחמי אדמו"ר סיפר וציווה 
ששומעים  אלו  שכל  מובן,   – זאת  ולפרסם  להדפיס 
לעבודתם  בנוגע  הוראה  ללמוד  צריכים  זה  סיפור 
הם, היינו, שגם אצלם צריכה להיות )מעין ודוגמא ל(

הנהגה זו!
מובן וגם פשוט, שרוב העניינים המיוחדים בהנהגת 
רבותינו נשיאינו לא נתגלו לרבים. אפילו “פרא אדם" 
של  מעלתם  שהפלאת  לחשוב  דעתו  על  יעלה  לא 
רבותינו נשיאינו היא רק באותם סיפורים אחדים )או 
כמה עשרות סיפורים( שנתגלו לרבים, ובמכל שכן וקל 
וחומר: אפילו בנוגע לחכם סתם אמרו שמעלתו ניכרת 
הוא  שכן  וכמה  כמה  אחת  על  הרי  פעולותיו,  בכל 
בנוגע לנשיא ישראל, אשר “משכמו ומעלה גבוה מכל 
מבחינת  למעלה  הוא  “שכמו"  שאפילו  היינו,  העם"3, 
הראש של כל העם4, ועל אחת כמה וכמה – “ראשו"!... 
הרי בוודאי שהבדלתו מכל שאר העם היא בכל פרטי 
הנהגתו – ריבוי הכי מופלג! אלא מאי, אותם סיפורים 
שנתגלו ונתפרסמו לרבים, הם בבחינת הוראה לרבים, 
היינו, שכל אחד ואחד ששומע אודות עניין זה, עליו 

ללמוד ולקחת הוראה בנוגע לעבודתו הפרטית.
ואף על פי אשר “מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו 

3( שמואל א ט, ב.
4( אור התורה וירא )כרך ד( תשסד, ב. שיר השירים כרך ב עמ' תיד 

תטו. ועוד.

דבר מלכות

4
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לגשת כו'" – מכל מקום, הרי אפס קצהו ושמץ מנהו"5 
הוא  המדובר  שכן,  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  שייך 

אודות הנהגת נשיא הדור, אשר “הנשיא הוא הכל".
הפעולה  אודות  הנ"ל  לסיפור  בנוגע  כן  וכמו 
פי  על  יתנהגו  ומאליהם  שמעצמם  הגוף  איברי  על 
השולחן ערוך – שאפס קצהו ושמץ מנהו שייך לכל 

אחד ואחד מישראל.
בנגלה  לדבר  המקור  הוא  היכן  השואלים  ולאלו 

שבתורה – המענה לזה:
מפני  לברוח  בהמה  של  שדרכה  בהלכה6  מצינו 

לתוך  קופצת  שאינה   – וכמה  כמה  אחת  ועל  האש, 
שכאשר  שומרים,  לדיני  בנוגע  מינה  ונפקא  האש, 
אין השומר חייב לשלם, מכיון   – בהמה קפצה לאש 
שכן,  נורמלית,  שאינה  בהמה  לשמור  התחייב  שלא 

בהמה נורמלית אינה קופצת לאש7.
ועל דרך זה בנוגע לענייננו: מכיון שגופו של יהודי 
הוא גוף קדוש – זהו מצב נורמלי אצל יהודי – הרי 
לא ייתכן שיעשה פעולה שהיא היפך השולחן ערוך, 
שכן, פעולה כזו פירושה: “קפיצה לתוך האש"... והרי 
אפילו בהמה – אם היא רק “נורמלית"... לא תקפוץ 

לתוך האש!

ג 
יום  בעל  אודות  מדובר  הנ"ל  שבסיפור  אף  והנה, 
בר  לפני  שנה,  עשרה  שתים  בן  בהיותו  ההולדת 

5( לשון אדמו"ר הזקן בתניא פרק מ"ד.
6( ראה סמ"ע חושן משפט ריש סימן שפג. סוף סימן תיח.

7( ראה רמב"ם הלכות שכירות פרק ג הלכה ט. טור ושולחן ערוך 
חושן משפט סימן דש סעיף יג.

יהודים שלאחרי  כן, כאשר מדברים עם  מצווה, ואם 
בר  שנעשו  שיבה  בעלי  יהודים  ובפרט  מצווה,  בר 
מצווה לפני עשרות שנים, יכולים לבוא ולשאול מה 
העיקר,  על  ]נוסף  הרי   – אליהם  זו  הוראה  שייכת 
שהלוואי יהיו הם בדרגא כזו עשרות שנים לאחרי בר 
מצווה8...[ גם אצלם שייך לדבר אודות המצב דלפני 

בר מצווה, כדלקמן.
ובשני אופנים:

בנוגע  וכן  נאמרה9,  ופרטות  כללות   – התורה  א( 
לחייו של יהודי – “זה ספר תולדות אדם"10 – שיש בזה 

חילוק של כללות ופרטות, ובענייננו: כשם שבכללות 
וזמן שלאחרי  זמן שלפני בר מצווה  ישנו  חיי האדם 
בר מצווה, כמו כן ישנו חילוק זה בפרטיות – בעבודת 

כל יום ויום.
והעניין בזה: 

החילוק שבין התקופה שלפני בר מצווה לתקופה 
שלאחרי בר מצווה הוא – בגדר דמצווה ועושה, שכן, 
גם לפני בר מצווה ישנם כמה וכמה מעלות, העילוי 
ד"גוי קדוש"11 וכיוצא בזה, ]ולא עוד אלא שיש מעלה 
רבן"  בית  של  ד"תינוקות  התורה  בלימוד  מיוחדת 
יותר מאשר לימוד התורה של גדולים, ועד כדי כך, 
שכאשר רב פפא שאל לאביי “דידי ודידך מאי" ) = מה 
עם לימוד התורה שלנו?(, אמר לו אביי: “אינו דומה 
הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא"12[ אבל אף על 
פי כן, בתקופה זו אין עדיין העילוי ד"מצווה ועושה", 

8( ראה ספר השיחות תש"ג שם.
9( ראה תורת כהנים ופירוש רש"י ריש פרשת בהר, חגיגה ו, סע"א 

ואילך.
10( בראשית ה, א. וראה ספר השיחות ה'ת"ש ריש עמוד 111.

11( יתרו יט, ו.
12( שבת קיט, סוף ע"ב.

מכיון שגופו של יהודי הוא גוף קדוש – זהו מצב נורמלי אצל 
יהודי – הרי לא ייתכן שיעשה פעולה שהיא היפך השולחן ערוך, 
שכן, פעולה כזו פירושה: “קפיצה לתוך האש"... והרי אפילו 

בהמה – אם היא רק “נורמלית"... לא תקפוץ לתוך האש!
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להיות באופן של צוותא וחיבור13 עם מַצווה המצוות, עד 
לאחרי שנעשה בר מצווה.

ומעין דוגמא לדבר – בכל יום ויום:
בהתחלת היום, מיד כשיהודי ניעור משנתו – אינו יכול 
ללמוד תורה עד שיברך ברכת התורה, ונמצא, שכל זמן 

לימוד  אינו מצווה על  בירך ברכת התורה כעדיין  שלא 
בדוגמת   – תורה(  ללמוד  לו  אסור  )ואדרבה:  התורה 

המצב שלפני בר מצווה.
לימוד  של  השלימות  אודות  מדובר  כאשר  ]ובפרט 
עבודת התפלה14,  – שאינו אלא לאחרי הקדמת  התורה 
ולפני זה – לבישת טלית ותפילין )כידוע מכתבו של בעל 
יום ההולדת15 אודות גודל המעלה של התבוננות בדא"ח 

קודם התפלה לאחרי לבישת טלית ותפילין([.
לבן שלוש   – לדרגא  ומתעלה מדרגא  הולך  כך  ואחר 
עשרה למצוות )על ידי לבישת טלית ותפילין(, ואחר כך 
– לבן חמש עשרה לגמרא, וכן הלאה עד שמגיע לתכלית 
השלימות בעבודת היום – “בן מאה כאילו מת ועבר מן 
ההעלם  של  העניינים  כל  את  היינו, שמבטל  העולם"16, 
העמידה  תפילת  של  העבודה  שזוהי  העולם17,  וההסתר 
– “כעבדא קמיה מריה"18, שמכיון שאינו מציאות לעצמו 
כלל, וכל מציאותו אינה אלא מציאות האדון, הרי מובן, 
להעלם  כלל  מקום  תפיסת  אין  כזה  ומצב  שבמעמד 

וההסתר של העולם.
בהתחלת  נמצא  יהודי  כאשר  גם  לענייננו:  ובנוגע 

13( ראה ליקוטי תורה בחוקותי מה, ג. ובכמה מקומות.
14( ליקוטי תורה ברכה צו, סוף ע"ב. 

15( אגרות קודש אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע חלק א עמ' כד ואילך.
16( אבות סוף פרק ה.

17( ליקוטי שיחות חלק ה עמ' 87, וש"נ.
י, ריש עמ' א. רמב"ם הלכות תפלה פרק ה הלכה ד. שולחן  18( שבת 

ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סוף סימן צה.

 – )כנ"ל(  בר מצווה  ומצב שלפני  היום, במעמד  עבודת 
כזו  בדרגא  יהיה  הגשמי  שגופו  עצמו  על  לפעול  צריך 

שיתנהג בדרך ממילא על פי ציווי השולחן ערוך.
ב( גם בנוגע לתקופה שלפני בר מצווה כפשוטם של 
ולתקן את המצב שיהיה  )וצריך( לפעול  – שייך  דברים 

בעבר, על ידי עבודת התשובה19.
ועל דרך שנתבאר לעיל20 בנוגע למה שכותב אדמו"ר 
אדם",  כל  מדת  היא  הבינוני  ש"מדת  בתניא21  הזקן 
עבירה  עבר  ש"לא  מי  הוא  ש"בינוני"  מכיון  דלכאורה, 
מימיו... ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע 
אחד כל ימיו"22, אם כן, כיצד שייך מצב כזה אצל יהודי 
שחטא ופגם ועבר את הדרך? ואפילו יהודי שלא חטא כו' 
– הרי ישנו פסק דין ברמב"ם )בנוגע לשחיטת עולה לשמו 
אפשר  ש"אי  בענייננו"(  כלום  מחוייב  ש"אינו  אחד  של 
מישראל  אדם  לך  שאין  לשמיים,  כפרה  חייב  יהא  שלא 
שלא עבר מעולם על מצוות עשה", ואם כן, כיצד אפשר 
– שעל  לומר עליו ש"לא עבר עבירה מימיו"? והביאור 
העבר,  ענייני  כל  את  יהודי  מתקן  התשובה  עבודת  ידי 
לאחרי  וממילא,  ל"זכויות"23,  נעשים  העניינים  עד שכל 
עבר  ש"לא  ומצב  במעמד  הוא  נמצא  התשובה  עבודת 

עבירה מימיו".
הנלמדת מאופן  – שההוראה  לענייננו  בנוגע  כן  וכמו 
עבודתו של בעל יום ההולדת לפני בר מצווה, שייכת היא 
גם לאחרי שעברו עשרות שנים מאז שנעשה בר מצווה, 
גם את התקופה  ולתקן  וביכולתו לפעול  מכיון שבכוחו 

שלפני בר מצווה.

19( ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן שם סוף סימן שמג.
20( במאמר של התוועדות כ' מרחשוון שנה זו )תשמ"ה(. 

21( ריש פרק י"ד.
22( שם ריש פרק י"ב.

23( יומא פו, ב.

כאשר יוצאים לרחוב ופוגשים יהודי שעדיין אינו שייך להבין “לשון 
הקודש" – הן כפשוטה, והן בנוגע לתוכן הדברים, הנה גם בהיותו 
במעמד ומצב זה יכולים וצריכים להשפיע ולפעול עליו לכל ענייני 
יהדות, תורה ומצוותיה, עד כדי כך, שגופו הגשמי יתנהג מאליו 

וממילא על פי הוראת השולחן ערוך
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הסיפורים שגילו לנו אודות הנהגת רבותינו נשיאינו 
מהווים הוראה לכל אחד ואחת, שכן, רוב  הנהגותיהם 
ומעלותיהם של רבותינו לא פורסמו והם אינם ידועים 
לנו, ומובן אם כן, שהדברים שרבותינו בחרו כן לגלות 

ולפרסם – יש בהם הוראה עבורנו. 
הרבי הריי"צ סיפר, כי אביו – הרבי הרש"ב – פעל 
על עצמו בהיותו בן י"ב שנה שהנהגת גופו תהא על 
פי הוראות השולחן ערוך, והיינו, שטבע גופו התנהג 

בדרך ממילא כפי הוראות השולחן ערוך.
שאם   – ואחת  אחד  לכל  הוראה  מהווה  זה  סיפור 
לא כן, לא היה הרבי הריי"צ מספרו לנו, וכמו עניינים 
רבים מהנהגותיהם של רבותינו נשיאינו שלא סיפרו 
לנו אודותם... – וההוראה היא: לפעול על טבע הגוף 
שיהיה בהתאם להוראות השולחן ערוך. על אף שזוהי 
לכל  שייך  זו  ממדרגה  משהו  מאוד,  גבוהה  מדרגה 

אחד ואחת, “אפס קצהו ושמץ מנהו". 
הרש"ב  הרבי  הנהגת  על  סיפור  שזהו  פי  על  אף 
אף  לכל  הוראה  הוא  מהווה  מצווה,  בר  היותו  קודם 
ה'  לעבודת  שייכים  מבוגרים  אף  שכן  למבוגרים, 

שקודם הבר מצווה: 
במצב  מצויים  התורה  ברכת  קודם  בוקר  בכל  )א( 
הדומה למצב שלפני בר מצווה: קודם ברכות התורה 
אי אפשר לקיים את מצוות לימוד תורה, והרי זה כעין 

המצב שלפני בר מצווה – “אינו מצווה )ועושה(". 
)ב( על ידי תשובה ניתן להשפיע ולתקן גם את הזמן 

שלפני הבר מצווה.   
בכ' מרחשוון, יום ההולדת של הרבי הרש"ב “מזלו 
גובר", יש לנצל זאת בכדי לפעול התגברות בכל ענייני 
טבע  על  גם  וישפיע  שיחדור  ובאופן  ומצוות  תורה 

הגוף.

סיכום

ד
 המורם מכל האמור לעיל בנוגע למעשה בפועל:

העניין ד"מזלו גובר" שביום ההולדת דכ"ף מרחשוון 
)ששלימותו ביום השבת( – צריך לפעול עילוי והוספה, 
בכל  המזל  התגברות  של  באופן  והוספה  לעילוי  עד 
ענייני התורה ומצוותיה, ובאופן שהדבר פועל אפילו 
על אברי הגוף, כפי שלמדים מאופן עבודת בעל יום 

ההולדת.
בנוגע  והן  לעצמו,  בנוגע  הן   – זה  בכל  והכוונה 
של  העניין  שנפעל  לאחרי  שכן,  הזולת,  על  לפעולה 
“יפוצו מעיינותיך חוצה" בי"ט כסלו הראשון )כמבואר 
ובפרט  ההולדת24(,  יום  בעל  של  הידועה  בשיחה 
דוד"25,  בית  היוצא למלחמת  “ד"כל  לאחרי ההוראה 
שאף שבתחילה נאמרה לתמידי תומכי תמימים, הרי 

24( ספר השיחות תורת שלום סוף עמוד 112 ואילך.
25( שמחת תורה תרס"א – נדפסה בליקוטי דיבורים חלק ד תשפז, 

ב ואילך. ספר השיחות תש"ב סוף עמ' 141 ואילך.

בימינו אלו, אחרי פרסום הדבר על ידי נשיא דורנו, 
שייכים הדברים לכל אחד ואחת מישראל26 - הרי מובן 
מישראל,  ואחת  אחד  לכל  שייכת  הנ"ל  הוראה  שגם 

אפילו ליהודי שנמצא ב"חוצה".
יהודי  ופוגשים  לרחוב  יוצאים  כאשר  ובפשטות: 
שעדיין אינו שייך להבין “לשון הקודש" – הן כפשוטה, 
במעמד  בהיותו  גם  הנה  הדברים,  לתוכן  בנוגע  והן 
ומצב זה יכולים וצריכים להשפיע ולפעול עליו לכל 
שגופו  כך,  כדי  עד  ומצוותיה,  תורה  יהדות,  ענייני 
הגשמי יתנהג מאליו וממילא על פי הוראת השולחן 

ערוך.

)משיחת שבת פרשת חיי שרה, כ"ב מרחשוון תשמ"ה. תורת 
מנחם התוועדויות תשמ"ה ח"א עמ' 647 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה(

26( נתבאר באריכות בהתוועדות כ' מרחשוון שנה זו )תשמ"ה(.
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לפרסם אלוקות בכל 
מקום אפשרי

השליחות: להביא את הגילוי דלעתיד לבוא
“כשלקחני  כפי שמביא רש"י שאברהם אמר  אבינו,  היהודי הראשון, אברהם  בפועל בעבודתו של  ..וכפי שהיה 
מבית אבי היה אלוקי השמים ולא אלוקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו ושמו לא היה רגיל בארץ", ואחר 
כך “הרגלתיו בפי הבריות", ונהיה “אלוקי השמים ואלקי הארץ". עד שפעולתו של אברהם בעולם הייתה באופן של 
“ויקרא שם בשם הוי' א-ל עולם", כפי שחז"ל אומרים “אל תקרי ויקרא אלא ויקריא, מלמד שהקריא אברהם אבינו 
לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב כו'", ש"למד לבריות לקרות בשם ה' א-ל עולם", שהכוונה היא )כפי שחסידות 

מבארת בארוכה( שלא רק “א-ל העולם", אלא “א-ל עולם", שאלקות ועולם הם דבר אחד, כביכול.
ובזה מתבטאת השליחות של כל יהודי, שיפעל את “ויקריא שם בשם ה' א-ל עולם", להפיץ אלקות בעולם, שכל 

באי עולם ידעו ש"מלא כל הארץ כבודו".
כאשר מבצעים עניין זה בפועל ומבצעים את השליחות, מביא הדבר לביאת המשיח בפשטות, מכיוון שבביאת 
המשיח יקוים “אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי' לעבדו שכם אחד", “והייתה להוי' המלוכה", 

זאת אומרת יהיה בגלוי העניין של “מלא כל הארץ כבודו" בין “כל באי עולם".
וכהוראת נשיא דורנו, שצריך להיות “נרות להאיר", להאיר את העולם באור ואש של הניצוץ יחידה שבכל אחד 
ואחד, ולא באופן שנשאר במקומו ויש לו חלונות “שקופים אטומים", שממנו אורה יוצא לכל העולם כולו, כפי שהיה 
בבית המקדש, אלא צריך הוא בפשטות להתרחק מד' אמותיו הפרטיות ולצאת לעולם, ושם לפרסם יהדות ואלקות.

ניצוץ של משיח יצית את חומות הגלות
תוכן עניין זה מפורש במדרש, ש"אחד מכם גולה לברבריא ואחד מכם גולה לסמטריא", וכמבואר בכמה מקומות 
שהכוונה היא בכדי לקיים שם את השליחות של הפצת היהדות ובירור הניצוצות וגילוי אלקות במקום ההוא, עד 

לאופן של “ויקריא שם בשם ה' א-ל עולם", כנ"ל.
ובדורנו זה כולל הדבר במיוחד את עניין הפצת המעיינות חוצה, שזה )כללות העניין של גילוי פנימיות התורה( 
התחיל בכללות בזמן אשר נהיה “מצווה לגלות זאת החכמה", ועוד יותר – בזמן הבעל שם טוב כאשר התחיל עניין 
נשיא דורנו, שאמר  ובפרט לאחר פטרבורג, עד לזמן  יותר על-ידי אדמו"ר הזקן,  ועוד  “יפוצו מעיינותיך חוצה", 
שהשליחות של כל יהודי בדור זה היא להפיץ את המעיינות חוצה כפשוטו, חוצה שאין חוצה ממנו, עד לשבעים 
לשון, ואמר שלשם כך יש לצאת ממקומו )כולל – ממדרגתו( וללכת בכל המדינות ובכל המקומות שבעולם שיכול 

להגיע אליהם, ושם לקיים את השליחות של הפצת היהדות והפצת המעיינות.
ועל-ידי ההתנהגות בדרך של “נרות להאיר", ומגלים את הניצוץ בורא שביהודי, ובכל יהודי הוא ישנו – מביאים 
את ביטול הגלות, מכיוון שהניצוץ קטן של משיח שבכל אחד ואחד )בחי' יחידה שבנשמתו( יש בכוחו להצית את 
חומות הגלות . . עד שמכלה אותם לגמרי, ואז בדרך ממילא מתגלה משיח )בחינת יחידה הכללית( שכבר לפני זה 

“הנה זה עומד אחר כתלינו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים"!

)משיחת שמחת-תורה התשמ"ו. לקוטי שיחות כרך כט, עמ' 364(

משיח וגאולה



9

קבלת פנים לשלוחים
הרבי עודד עריכת “צאתכם לשלום" עם צאתם של שלוחים וכן עריכת 
“קבלת פנים" בהגיעם למקומות השליחות • “יהי בואכם לשלום" כתב 
הרבי במברק בשנת תשט"ז ובמכתב משנת תשכ"ב • הרבי הודה לשגריר 
ישראל בוינה ולראשי הקהילה בטולוז על קליטת השלוחים בסבר-פנים-

יפות • השליח שקורא כל יום את מכתבו של הרבי אליו

מנחם  )תורת  חג השבועות תשכ"א  של  שני  ביום 
לא עמודים 57-56( השמיע הרבי שיחה שהיו  כרך 
במשפטים  והסתיימה  נדירים  די  ביטויים  כמה  בה 

הבאים:
סעו כולכם – כל הנמצאים כאן – בשליחות, ועשו זאת 
כל  את  ימלא  והקדוש-ברוך-הוא  לבב,  ובטוב  בשמחה 

עניניכם הגשמיים והחומריים!
“יישר  ברכת  והביע  נס  על  הרבי  העלה  לפני-כן 
כח" לכל אלו שנסעו בשליחות להפיץ את המעיינות 

במקומות הרחוקים, והם עושים זאת בשמחה.
התועלת בנסיעה מתוך שמחה וטוב לבב – הוסיף 
היא  עבודתם  “עצם   – להצלחתם  מסייעת   – הרבי 
בהידור וביופי" – ועד כדי כך, שפועלת גם על ההורים 

שאף הם יהיו בשמחה )ולפחות שלא יתלוננו(!
גורמים  בשמחה  הנוסעים  שאלו  הרבי,  רמז  כאן 
אף לנוספים לצעוד בעקבותיהם ולנסוע לשליחות – 
“ומה גם שמצד שמחתם פועלים הם גם על אנשים 
נוספים, על אחד ועל עוד אחד כו', עד שפועלים על 

קבוצה שלימה, שגם הם יהיו כמותם".
המקומיים   – ה"זבולון"  את  ושיבח  הרבי  הוסיף 
הקולטים את השלוחים ומסייעם להחזקתם, ובלשונו 
התנהגות   – בכבוד"  השלוחים  את  “ומקבלים  הק': 
המדרבנת את נסיעת השלוחים בשמחה ובטוב לבב.

ועוד הוסיף הרבי:
ועל-דרך-זה בנוגע לכל אלו הגורמים תוספת שמחה 
]='צאתכם  ללוותם  שנוסעים  על-ידי  השלוחים  אצל 
פנים'[  ]='קבלת  פניהם  את  לקבל  באים  או  לשלום'[ 

וכיוצא-בזה שלכל אלו מגיע “יישר כח".

השליח שזכה ליחס נדיר
בניו- נערכה מטעם צא"ח  אלול תשח"י,  ט'  ביום 

להת'  לשלום",  “צאתכם  התוועדות  מסיבת  יורק 
)הרה"ת( זושא שי' פוזנר, שהתעתד לנסוע בשליחות 

לארץ-הקודש תבנה-ותכונן. 
כ"ק   .770 בביהכנ"ס  התקיימה  ההתוועדות 
ואמר  צפוי,  בלתי  באופן  להתוועדות  נכנס  אדמו"ר 
שיחה מיוחדת. השיחה הוגהה על-ידי הרבי ונדפסה 
נדיר  דבר   – שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מזכירות  על-ידי 
ביותר )לימים נדפסה השיחה ב'תורת מנחם' כרך כג 

עמ' 265 ואילך(.

מברקים לשלוחים לארה"ק
שלוחי חב"ד-ליובאוויטש

בואכם לארץ הקדושה לשלום ובקורכם בה להצלחה 
הפצת  הפנימית  שנקודתה  שליחותכם  במילוי  מופלגה 
כל  שלום  בפרישת  לגאולה  לאלתר  חוצה.  המעיינות 

אנ"ש.
עמ'  יג  כרך  ב'אגרות-קודש'  )נדפס  זה  מברק 
שדמ; וב"מבוא" שם עמ' 17( שיגר הרבי לתלמידים 
השלוחים לקראת בואכם צלחה לארץ-הקודש בשנת 

תשט"ז.
בשנת  הרבי  שיגר  מיוחד  מברק  לכך,  ובדומה 
תשל"ו “להשלוחים האנשים והנשים והטף שליט"א" 
עמ'  לא  כרך  )‘אגרות-קודש'  לארץ-הקודש  שעלו 

קכב-ג(, ונפתח כך:
תשואת-חן על גודל הנחת-רוח מהדו"ח שנתקבל זה 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי



10

השליחות  מילוי  התחלת  על-דבר  עתה 
בהצלחה, והעיקר – על ההתחלה עצמה,

דמוסיף  באופן  שתומשך  רצון  ויהי 
והולך..

וזכות ארץ הקודש מסייעתם
וברכות רבותינו נשיאינו תלוונה אותו...

הזכות מעודדת וגם 
תובעת

הרבי  כותב  ה'תשמ"א  טבת  בח"י 
לשגריר ישראל באוסטריה את המכתב 

הבא )‘ניצוצי אור' מינדל עמ' 116(:
לכבוד השגריר מר יששכר בן יעקב שי'

וינה
שלום וברכה:

טבת.  מט'  מכתבו  קבלת  אני  מאשר 
]=הסבר- הספ"י  על  בברכה,  ופותחין 

בידרמן,  שי'  יעקב  ר'  להרב  והעידוד שנתן  פנים-יפות[ 
בזה  ועזר  עידוד  גם  טוב  עניני  בכל  כמו  בודאי  אשר 
יהי]ה[ באופן דמוסיף והולך, ובלשון חכמינו ז"ל “מעלין 
הרבים,  לטובת  היא  פעילותו  אשר  ובפרט  בקודש". 
מתחיל ועיקר בשטח החינוך. וזכות הרבים מסייעת וגם 

מעודדת ותובעת...

 תודות על קבלת 
הפנים החיובית

כמה שנים קודם לכן )י"ד מרחשון תשל"ו(, שיגר 
ברוח  מענה  מכתב  בטולוז  הקהילה  לראשי  הרבי 
הדברים האמורים וכה כתב בפתיחתו )‘אגרות-קודש' 

כרך לא עמ' לא(:
מהפעולות  הטובה  הבשורה  על  ותשואת-חן 
המוצלחות של הרה"ח וו"ח אי"א ]=הרב-החסיד וותיק-
וחסיד איש-ירא-אלוקים[ בעל מדות ורב פעלים הרי"י 
]=הרב יוסף יצחק[ מטוסוב וזוגתו, שיחיו, במחנם הט' 

]=הטהור[.
הסבר-פנים-יפות  בעד  ובפרט  גם-כן  ותשואת-חן 
בהצלחה,  ולעשות  לפעול  עזרתם  ובעד  להם,  שהראו 
אשר בעזרת ה' כבר הביאו פירות טובים בשטח החינוך 

ובעניני יהדות בכלל.
גם כאן – אחרי המשך נרחב – מסיים הרבי באיחול:
זכותם, בתוך כל חברי קהלתם שעושים בזה,  וגדול 
ובודאי עוד יעשו יותר, שהרי תמיד יש מקום להוסיף.. 
הנפש  מנוחת  מתוך  האמור  בכל  שיעשו  רצון  ויהי 

ובשמחה ובטוב לבב.

ריחוק מקום – כלי לברכת ה'
בחורף תשכ"ב יצאו הרב משה יחיאל פעלר וזוגתו 

בשליחות למיניאפוליס, מינסוטה.
מיוחדת  איגרת  הרבי  להם  שיגר  טבת  בי"ג 

הרבי מבשר לשז"ר על התכנית לשגר משלחת שלוחים לארה"ק, בעקבות הפיגוע ל"ע בבית-הספר למלאכה בכפר חב"ד

פניית ה'מזכירות' להרה"ת ר' לייב זלמנוב )ז"ל(, שילווה את השלוחים שהגיעו לארה"ק בשנת 
תשט"ז
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פח-פט(  עמ'  כב  כרך  )אגרות-קודש 
הפותחת כך:

שלום וברכה!
הט]הור[  למחנם  לשלום  בואכם  יהי 
להפיץ  בקדש,  בפעולותיהם  ולהצלחה 
ובאופן  בפרט,  והמעינות  בכלל  היהדות 
כמה  וכמדובר  ואור,  והולך  דמוסיף 

פעמים.
ובשמחה  המתאים  במרץ  זה  ויעשו 

ובטוב.
הרבי ציטט את תורת אדמו"ר הזקן 

במצרים,  שגם  מצרים",  בארץ  יעקב  “ויחי  לפסוק 
מן  גשמי  מקום  ובריחוק  הגלות  ימי  “בחוץ-לארץ 

הישיבה וכו'" – היה “ויחי":
השם-יתברך  ברכת  לקבלת  וכלי  צינור  גם  זה  והרי 

בענינים הפרטים.
וחותם:

בברכה לבשורות-טובות בכל-הנזכר-לעיל.
במהלך התוועדות יו"ד שבט תשכ"ב )תורת מנחם 
כרך לג עמ' 57( מציין הרבי את העובדה: “שניתוספו 
לעניני  ]='מרכז  ה"מרכז"  של  שלוחים  שני  לאחרונה 
כל  במיניאפאליס,  ואחד  בפילדלפיא  אחד  חינוך'[ 
אחד עבור המדינה שמסביב לו – יאמרו, אפוא, לחיים 
ויקחו גם עבור המושפעים... ויומשך אחר-כך למטה 
מעשרה טפחים, בשמחה ובטוב לבב, שהמועט יהיה 

מרובה... וכך ילכו “מחיל אל חיל"...".
השליחות',  )‘יסודות  בהזדמנות  ציין  פלר  הרב 
תשורה בירנהאק, תשע"ט, עמ' 76(, כי מדי יום ביומו 
תמונת  על  מביט  ואחר-כך  המכתב  את  קורא  הוא 

הרבי.
ועוד באותו חורף:

טרם נסיעתם של הרב בנימין קליין )ע"ה( ורעייתו 
לאוסטרליה בשנת תשכ"ב התקיימה מסיבת ‘צאתכם 

לשלום'. 
היה זה בערב ראש חודש כסלו. הרב חודקוב, מנהל 
המזכירות, נשא דברים בהם עמד על מעלת השליחות 
בכלל ושליחות הרבי במיוחד. את המסיבה פתח הרב 
הרב  הישיבה  ראש  דברים  נשאו  כן  כמו  רסקין.  דוד 
מרדכי מענטליק והרב שמואל זלמנוב, מנהל “ניח"ח" 

)ראה ‘מקדש מלך' כרך א' עמ' 132 ואילך(.
בה' טבת קיבל הרב אפרים וולף מברק ממזכירות 
הרבי “בקשר לסידור צאתכם לשלום להרב קליין שי'" 

)‘ימי תמימים' כרך ג' עמ' 100(.

ניסן  מחודש  ב'הפרדס'  שהתפרסמה  ידיעה  להלן 
תשל"ו )שנה נ' חוברת ז' עמודים 34-33( ויש לשער 

שהייתה למראה עיני הרבי טרם פרסומה:

עליית השלוחים בתשל"ו
“מאות עולי חב"ד בשכונת העולים נחלת הר חב"ד 
ערכו קבלת פנים מפוארת ומסיבת פרידה יחד להרב 
ר' מרדכי מענטליק ראש ישיבת חב"ד בארה"ב הנלווה 
להשתקע  מארה"ב  שהגיעו  חב"ד  עולי  לקבוצת 

בישראל.
מאות  האזינו  הלילה  של  המאוחרות  לשעות  “עד 
לדברי  מלאכי  בקרית  המתגוררים  חב"ד  מחסידי 
השליח של הרבי אשר מסר על מטרת שליחותו בארץ, 
שלח  אשר  מארה"ב  חב"ד  עולי  שליחת  מטרת  ועל 

הרבי להשתקע בארץ.
“הרב מענטליק מסר בפרטות על השליחות, וקרא 
לחסידי חב"ד לעזור להשליחים להשתלב בחיי הארץ, 
הוא אמר כי תפקידי השליחים לחזק את ישוב הארץ 
לחזק  בארץ,  הדרים  על  לכן  וברוחניות,  בגשמיות 
הכריז  שעליהם  המבצעים  בפעולות  ולהתחזק  אותם 

הרבי.
“מסיבה זו היתה מסיבת פרידה להרב מנטליק, הרב 
מענטליק אמר, שהוא מקווה כי השליחות הזו תעלה 
בהצלחה, שכן הוא הוסיף אם תהיה עליה זו מוצלחת 
עוד  ישלח  הרבי  אזי  מאיתנו,  ייהנו  והם  מהם  וייהנו 

קבוצות עולים לארץ.
“במשך שהותו בארץ, עמד הרב מענטליק מקרוב 
ולצפת,  לירושלים  הקבוצות  של  הקליטה  חבלי  על 
והוא  בארץ,  מקליטתם  רצון  שבע  שהוא  אמר  והוא 
מניח כי שליחותם תעלה יפה, והם ישתלבו יפה בחיי 

הארץ יחד עם שאר חסידי חב"ד בארץ".

"בבקשה 
להודיע לאגו"ח 

וצאגו"ח ולכל 
השייכים, 

ולסֵדר קבלת 
פנים". מברק 

המזכירות 
בדבר בואם של 
השלוחים בקיץ 

תשט"ז
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קבלת פנים 
ומסיבת פרידה 

בנחלת הר 
חב"ד

ומדריך  כמלווה-צמוד 
בשנת  שנשלחו  לשלוחים 
 – הרבי  ע"י  נבחר  תשט"ז 
יהודא  מיכל  יחיאל  הרב 
אליו   – )ז"ל(  זלמנוב  לייב 
כותב הרב ניסן מינדל בי"ט 

תמוז )ראה צילום(:
כ"ק  הוראת  פי  על 
באשר  שליט"א,  אדמו"ר 
כ]בודו[ מכיר את השלוחים 
אותו,  מכירים  והשלוחים 

נבחר כ' להיות לשלוחים לעינים משך ביקורם באה"ק 
כל  סידור  ע"ד  שי'  חבריו  עם  יתייעץ  ומצדו  ת"ו, 
הענינים שימצאו לנכון על אתר כדי לעזור לשלוחים 

למלא שליחותם ותפקידיהם על הצד היותר טוב.
המזכירות צירפה העתק “הודעה לעיתונות" )“פאר 
והשליחות,  הנסיעה  עם  בקשר  “כאן  פרעסע"(  דער 
לפירסום  בהנוגע  בזה  להשתמש  יוכלו  בטח  אשר 

המתאים בעתונות באה"ק ת"ו".
והנה מברק נוסף הנמצא בארכיון ליובאוויטש:

ב"ה. ב' מנ]חם[ א]ב[ תשט"ז.
מברק ממזכירות כ"ק אד"ש

שנתקבל היום:
השלוחים יגיעו ]ל[ לוד ביום הששי ה' מנ]חם[ 
א]ב[ בשעה 7 ]ב[בקר אל-על ]טיסה מספר[ 404 

מרומא. בבקשה להודיע לאגו]דת[ ח]ב"ד[ ולצעירי 
אגו]דת[ ח]ב"ד[ ולכל השייכים ולסדר קבלת פנים.

מזכירות
בשולי הרשימה אפיזודה:

באור ליום י' אלול תשט"ז התקיימה אסיפת אגודת 
חב"ד בראש האסיפה היה היושב-ראש ]הרב[ ר' נחום 

גולדשמידט והמזכיר ]הרב[ ר' ישראל לייבוב 
היום שאלת ההשתתפות  סדר  על  עלה  בין השאר 

של חברי אגו"ח בקבלת פני האורחים.
אליעזר  הרבנים  היו:  בקבלת-הפנים  הנוכחים 
אברהם  אלטהויז,  פנחס  סלונים,  זעליג  קרסיק, 

דרייזין, ישראל לייבוב, זלמן סודקביץ
בשנת הראשונה לשבתם של השלוחים בכפר חב"ד 

באו לכפר כמעט כל חברי אגודת חב"ד.

מכתב הרבי 
להרה"ת ר'  
לייב זלמנוב 

)ז"ל( משלהי 
תשט"ז, 

בעקבות ביקור 
השלוחים 

בארה"ק

היכן יתוועדו התמימים 
השלוחים ששבו מ'קבוצה'? 
מודעה מטעם ישיבות חב"ד
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת וירא

ח"י במרחשוון
ותצא"  בנה  את  ותשא  אחת...  “ואשה  הפטרה: 

)מלכים-ב ד,א-לז(1.

יום שני
כ' במרחשוון

בשנת  נ"ע,  אדמו"ר מהורש"ב  כ"ק  את  יום-הולדת 
תרכ"א2.

פועל  הנשיא  של  גובר'  ה'מזלו  שבו  סגולה,  יום 
ישראל,  כלל  ושל  חסידים  של  בעבודתם  התגברות 

ועל-ידם – בכל העולם כולו3.

מהוראות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
החלטות  לקבל  ואחד  אחד  כל  צריך  זה4,  ביום 
טובות להוסיף בהפצת המעיינות חוצה, לכל לראש – 
בנוגע לעצמו... ועוד ועיקר – הפצת התורה והמצוות 
בפנימיות התורה  חדורים  בכללותה,  היהדות  והפצת 

1( ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל-חב"ד.
2( ראה בדבר הולדתו וברית-המילה שלו, ברשימות מדברי ימי חייו 
אדמו"ר   – התולדות  וב'ספר  לנער',  'חנוך  קונטרס  בראש  שנדפסו 

מוהרש"ב', הוצאת קה"ת, כפר-חב"ד תשל"ו, פרק א.
שבו  יום  באותו  לעולם  היא  מרחשוון  דכ"ף  שהקביעות  "להעיר, 
"יום  והוא   .)89 הערה   118 עמ'  ח"א  תש"נ  )סה"ש  ראש-השנה  חל 
הכתר  בחינת  הנו"ן,  שער  על  שמורה  מראש-השנה,  החמישים" 

)השייך לכ"ף מרחשוון(" – שולי-הגיליון שם.
3( ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 70.

496 )מוגה(, ובסגנון אחר בספר- 4( 'התוועדויות' תשמ"ז ח"א עמ' 
השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 69.

אור  להפצת  ועד  חב"ד,  חסידות  בתורת  שנתבארה 
הקדושה בכל העולם כולו, גם בנוגע למצוות שנצטוו 

בני-נח.
ב'שנת הבניין' הציע הרבי5, שביום זה )ומה טוב – 
ואחד  כל אחד  ישתדל  ושלאחריו(  בימים שלפניו  גם 
תומכי- ישיבת  קיימת  שבה  ועיר  עיר  בכל  הנמצא 

בארצנו  ועל-אחת-כמה-וכמה  וסניפיה,  תמימים 
שם  ולעשות  הישיבה,  לבניין  להיכנס  ת"ו,  הקדושה 
עבודה  דתורה,  הקווים  שלושת  בכל  טובות  פעולות 
לומר מזמור תהילים,  )או  וגמילות-חסדים: להתפלל 
שנותיו  למספר  המתאים  המזמור   – ובמיוחד  כולל 
וללמוד  ג[(,  מזמור   – ]השנה  מהורש"ב  אדמו"ר  של 

מתורתו.
בניין  בתוך  זאת  יעשו   – זו  ישיבה  בה  שאין  בעיר 
תורה,  בית  בית-חב"ד,  כגון  הישיבה,  מעין  שתפקידו 
תפילה וגמילות-חסדים. ומובן שעל-פי הציווי “ואהבת 
לרעך כמוך", יש להשתדל להשפיע על יהודים נוספים 
שגם הם יעשו כן, ועוד ועיקר – שפעולות אלה תיעשנה 
ברבים6. וכדאי ונכון שבין העניינים שלומדים מתורתו 
‘החלצו',  קונטרס  גם  ילמדו  יום-ההולדת,  בעל  של 
שעל-ידי זה יתווסף באהבת-ישראל ואחדות-ישראל, 

כמבואר בארוכה בקונטרס זה.

הוא  האמור  כל  אם  וצ"ב   .56 עמ'  ח"א  תשמ"ט  ספר-השיחות   )5
הוראה גם לכל שנה ושנה.

'החלצו'  בקונטרס  יום-ההולדת  בעל  שכתב  מה  על-פי  "ובפרט   )6
)ספר המאמרים תרנ"ט עמ' סא(, ש'ההסכם אשר עושים שניים או 
רבים, יש לזה חיזוק הרבה יותר מההסכם שעושה בפני עצמו'" )ס' 

השיחות שם(.

לוח השבוע
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המשך בעמ' 18

המשך בעמ' 18

 יום הולדת
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
כתר"א,   בשנת  דובער  שלום  רבי   -
תשע  בשעה  שרה,  חיי  לפ'  ב'  ביום 

בבוקר, בעיר ליובאוויטש.
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נקרא על שם 
אדמו"ר האמצעי – רבי דובער, וחצי 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  שם 

צדק רבי שלום שכנא.
)כ"ו  בברית  השם  קריאת  בשעת 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  אמר  כסלו( 

צדק:
- רש"ב בשר שבר – צריכים לשבור 
בשר הגוף; ונולד בכ' חשון תרכ"א, 
הרמז  שהוא  כפי"ן,  שני  בזה  שיש 

לכתר עילאה. 
)סה"ש תרצ"ו ע' 113(

 הזהירות בהדפסת תמונת
 בעלי-חיים

שאינם טהורים לילדים

בקריאה  יצא  אדמו"ר  כ"ק 
רק  קטנים  לילדים  שיתנו 
חיות  של  וצעצועים   תמונות 

ובהמות טהורות.
)תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ ח"א ע' 487(

 יצא לאור קונטרס
'בית רבינו שבבבל'

רבנו  "בית  הקונטרס  לאור  יצא 
בית  מעלת  על  ביאור  שבבבל", 
הכנסת ובית המדרש – "770" שהוא, 

בין היתר, מקומו של נשיא הדור. 
)נדפס בספר השיחות תשנ"ב ח"ב ע' 465(

החזיקו  לאור,  יצא  שהקונטרס  מאז 
לא  ושוב  שלו  הסידור  בתוך  הרבי 

הוציאו!

 אמירת מאמר
 'איתא במדרש תילים'
על-ידי כ"ק אדמו"ר 

הרש"ב נ"ע

כ"ק  של  בר-המצווה  חגיגת 
חתן  נ"ע.  מוהרש"ב  אדמו"ר 
המאמר  את  אמר  הבר-מצוה 
שהוא  תילים",  במדרש  "איתא 
כ"ק אדמו"ר  מאמר מאת אביו, 

מהר"ש. 
)נדפס בספר המאמרים תרל"ד ע' נג(

חלוקת קונטרס 'החלצו'

הקונטרס  את  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
אדמו"ר  כ"ק  של  "החלצו-רנ"ט" 

מוהרש"ב בעל יום ההולדת.

נגמרו  החלוקה  במהלך 
הקונטרסים, והחלוקה נעצרה.

עוד באותו לילה הודפסו במיוחד 
נוספים, ולמחרת  אלפי קונטרסים 
את  הרבי  המשיך  חשון  כ"א 
זו, היא החלוקה  החלוקה, חלוקה 
ה"חלוקות"  במתכונת  הראשונה 

שהחלו באותם השנים.

ספריית כ"ק 
אדמו"ר מוהריי"צ 
שנותרה בפולין, 

מוחזרת לרבי

אדמו"ר  כ"ק  ספריית 
שנותרה  מוהריי"צ 
בפולין בתחילת מלחמת 
עולם השנייה - הוחזרה 

לידי כ"ק אדמו"ר.

תשל"חתשמ"חתרל"ד

תשנ"בתשד"מתרכ"א

 כ'
חשון

 כ"א
חשון

 קונטרס
'בית רבינו 
שבבבל' תשנ"ב

עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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השלוחים מגיעים
האווירה מיוחדת, לחיצות ידיים חמות נראים בכל פינה, גם חיבוקים ונשיקות בפגישות לבביות 

בין שלוחים לשלוחים, ובינם לבין ידידים או מכירים מתושבי השכונה

יום שישי, טו"ב מר-חשון
ברכת  את  תורה'  'אהלי  מתלמידי  קבוצה  קיבלו  היום 
״ליובאוויטש- בתו״ת  לשליחות  לצאתם  הרבי  והסכמת 

ישיבה״ באושען פארקווי.
אחרי תפילת מנחה עמד יהודי עם בנו הקטן שזאת לו הפעם 
ונתרפא  ל״ע  חולה  שהיה  אחרי  לביהכ״נ  שבא  הראשונה 

ת״ל, והרבי בירכו 'לגדלו לתורה, חופה ומעש״ט'.
על גרם המדרגות שמחוץ לבניין 788 הצמוד ל-770 נתלה 
היום שלט ארוך הנושא את ההכרזה ״ברוכים הבאים, שלוחי 
כ״ג חשון  כינוס השלוחים העולמי.  כ״ק אדמו״ר שליט״א. 
שנת  תהא  הי'  חשון  כ״ז  כסלו  מבה״ח  שרה  חיי  פ'  עש״ק 

נפלאות בה״.
שב"ק פ' וירא, ח"י מר-חשון

לקבלת שבת נכנס הרבי ב-6:45. ב'לכה דודי' עודד כרגיל, 
די  זיין  שוין  'זאל  הניגון  שניגנו  ולאח״ז  בשלום'  וב'בואי 
ידו הק' על  גאולה' עודד הרבי בחוזק רב, תוך כדי הנפת 

הסטענדער.
די  זיין  שוין  'זאל  הקהל  ניגן  להתוועדות  הרבי  כשנכנס 
גאולה'. גם לאחרי שבירך הרבי על היין המשיכו לנגן הניגון 

הנ״ל, כשהרבי מעודד את השירה בידו הק'.
את השיחה הראשונה פתח הרבי בייחודיות זמן זה, מתחיל 
כ' מר-  - ימים  ג'  וההמשך בתוך  - ח״י מר-חשון  זה  מיום 

ההילולא  יום   - ושבט  טבת  כסלו,  החודשים  ואח״כ  חשון, 
ברכת  עם  הגאולה  את  שמקשרים  וסיים  דורנו,  דנשיא 

״שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה״.
אחר השיחה ניגנו ״שובה ה' עד מתי״ כהמשך ישיר למדובר 
בשיחה אודות פרק תהלים זה, ושירת הקהל זכתה לעידוד 

ידו הק' של כ״ק אד״ש.
באמצע השירה נתן חתיכת עוגה לילד הקטן ממשפ' שארף.

של  הידוע  מהסיפור  הוראה  הרבי  לימד  הבאה  בשיחה 
כ״ק אדמו״ר נ״ע שבכה מדוע לא התגלה אליו הקב״ה כפי 
שהתגלה לאברהם - שאכן אפשר אצל כל יהודי שיהיה ניכר 

בפעולה שלו שנעשית ע״י ״אדמה לעליון״.
בתום השיחה ניגנו 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה'. באמצע 
כוס  על  לחיים  לומר  קוטלארסקי  משה  לר'  סימן  השיחה 

גדולה.
יהודי, שהרי  כל  על שליחותו של  דובר  בשיחה השלישית 

בכ״א ישנו הניצוץ מן ה'כוכב' הכללי, משיח צדקנו. בדברו 
על הפיכת ענייני חולין לקודש, אמר הרבי, שכפי שרואים, 
שאפילו לפני ששייך התינוק לומר ״מודה אני״, נמשך הוא 
לנשק את המזוזה לפני השינה, ואם אין מגיע הוא בעצמו, 

מבקש מהוריו שיעזרו לו...
והרבי  שמח״ת(,  )מניגוני  שמחה  ניגון  ניגנו  השיחה  אחרי 
ראשי-הקהילות  לעבר  וביחוד  עבר,  לכל  רב  בחוזק  עודד 
בשכונת  להתארח  האחרון,  בשבוע  לכאן  שהגיעו  מרוסיה 
מכ״ק  עידוד  ולשאוב  ולראות  הברכה',  את  ה'  ציוה  'כאן 
אד״ש. במשך הניגון אף עודד כמה פעמים לילדים וילדות 

קטנים.
מאדמו״ר  הנ״ל  הסיפור  את  שוב  הזכיר  הרביעית  בשיחה 
נ״ע. בהמשך התבטא שהשלימות ד״אכלת ושבעת״ שייכת 
רק בגאולה, שהרי איך שייך לומר ״ושבעת״ בשעה שיהודי 

רעב לסעודת הלוויתן ויין המשומר... 
והרבי  אלקים״  ביהודה  ״נודע  הניגון  ניגנו  השיחה  בסיום 
הר״מ  לחזן  סימן  באמצע  הק'.  ידו  בתנועת  בחוזק  עודד 

טלישבסקי וניגנו ״שיבנה ביהמ״ק״.
בשיחה הבאה - החמישית בהתוועדות זו, לימד הרבי הוראה 
ה'ארץ-ישראל'  את  למצוא  יש  בעולם  ענין  שבכל  נוספת, 
שנתפשט בו, את ה׳מאך דא ארץ ישראל' והקדושה שבכל 
שהרבי  כדי  תוך  אלקינו״  ״הוא  ניגנו  לאחריה  חולין.  דבר 

מעודד את השירה.
בשיחה השישית, אמר הרבי שבתור הכנה לעליה מהגולה 

לגאולה, יעלו אלו שהכינו משקה המשמח וכו'.
על השולחן הועלו 14 בקבוקים, והסדר היה כרגיל. בקבוק 
ראשון ניתן עבור המלווה מלכה של 'עזרת אחים' המתקיים 
הקהילות  לראשי  פנים  קבלת  בתור  מוצש״ק,   - הלילה 

מרוסיה. גם לראשי הקהילות מזג לתוך כוסם.
בין מקבלי המשקה הייתה גם קבוצה מהתלמידים-השלוחים 
פארקווי.  אושען  ב'ליובאוויטש-ישיבה'  ללמוד  העוברים 

הורה ע״י המזכיר הריל״ג שיכריזו.
עבור  משקה  לקחה  המרכזית-770  תות״ל  ישיבת  הנהלת 
לרוב  תו״ת.  מייסד  הולדת  יום  מר-חשון  כ״ף  התוועדות 

לוקחי המשקה בירך 'בהצלחה'.
כמידי  ההקפות  לניגון  מצפה  הקהל  הסתיימה,  החלוקה 

שבוע, ולמרבה ההפתעה ממשיך הרבי בשיחה השביעית 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»
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 כ"ב
חשון

יום הולדת הרב"ש נ"ע

יום הולדת הרה"ק ר' ברוך שלום – הרב"ש – 
בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק וסב 

סבו של כ"ק אדמו"ר. 
נקרא כך על שם זקניו: רבי ברוך, אביו של 
ורבי שלום שכנא, אביו  כ"ק אדמו"ר הזקן, 

של הצמח צדק. נולד בעיירה ליאדי.
אדמו"ר  כ"ק  סיפר  משיחותיו  באחת 

מוהריי"צ:
את  מאד  מחבב  היה  הזקן  אדמו"ר  "כ"ק 
ללכת  שהחל  ומאז  הרב"ש,  כ"ק  דודי-זקני 
ל"חדר" היה צריך לבוא כל יום לאביו-זקנו 

רבנו הזקן.
"בהיותו בן שש לימדו אדמו"ר הזקן דקדוק. 
בן שבע לימדו רבנו נגינת הטעמים של תנ"ך 
. . מיום שנסע רבנו – במלחמת נפוליון – עם 
אב  )כ"ט  מליאדי  מחסידיו  וחלק  משפחתו 
תקע"ב( ועד יומו האחרון של רבנו בעלמא 
דין )כ"ד טבת תקע"ג( היה הרב"ש ליד רבינו. 

הוא ישב אתו במרכבה וישן בחדרו...". 
)ימי חב"ד ע' 45(

בעת הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הזקן )אבי 
וההסתלקות  שבע,  בגיל  היה  הוא  זקנו( 
השפיעה עליו כל כך שלבו נשבר עליו, וכך 

נשאר במשך כל ימי חייו – בעל לב נשבר. 
)סה"ש תש"ד ע' 125(

תקס"ו

רצון  ב״יהי  ההתוועדות  את  הרבי  מסיים  בה  זו!  בהתוועדות 
האמתית  בגאולה  בהתיישבות,  בתורה,  ועוסק  יושב  אחד  שיהיה 
תשובה,  עשו  כבר  ישראל  שכל  דורנו  נשיא  וכדברי  והשלימה, 
ולא עיכבן אפילו כהרף עין בגאולה האמתית והשלימה...״, וכאן 
החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות לאביו ז״ל, כשכל הקהל מצטרף 
לשירה בחוזקה כהד לעידוד ידו הקדושה. ההתוועדות הסתיימה 
ב-3:45, כשלפני-כן הזכיר הרבי אודות 'ברכה אחרונה' ולאחריה 

נעמד לתפילת מנחה.
הלילה יצא ״קונטרס כ״ף חשון״ מוגה ע״י כ״ק אד״ש.

יום ראשון, י"ט מר-חשון
לפני חלוקת הדולרים הודיע הרבי שהלילה יחלק את 'קונטרס כ״ף 
הצהרים  אחר  עד  מהודרת.  בכריכה  מחדש  היום  שיודפס  חשון' 

נשאר הדבר בלי פרסום, אך אז כבר נודע.
אט אט נודע בבירור מה יחלק הרבי - את קונטרס כ״ף חשון, שבו 

מאמר כ״ק אדמו״ר שליט״א!
כעבור  ב-5:35.  והסתיימה   1:30 בשעה  החלה  הדולרים  חלוקת 
דקות אחדות ירד הרבי לתפילת מנחה ומעריב. קודם התפילה לא 

הסתובב לעודד, רק ניגש מיד למקומו.
הייתה מחשבה שהרבי יחלק מיד אחרי התפילה, אך לאחר שהכריז 
על  לעמוד  הרבי  נשאר  מחר,  ושחרית  הרמב״ם  סיום  על  הגבאי 
מקומו, ומיד ניגש המזכיר הריל״ג. לאחר שהרבי אמר לו משהו, 
אמר הריל״ג לגבאי, והגבאי הכריז בשם המזכירות שהחלוקה תחל 

ב-6:45.
ארוך  בתור  הסתדר  הקונטרס,  לקבלת  בדריכות  שחיכה  הקהל 
וב-6:55 התחיל הרבי את החלוקה  מקצה ביהמ״ד לקצהו השני, 
והתור  הסטענדער  ע״ג  נשען  קודשו!  היכל  פתח  על  כשעומד 
עובר מפתח האחד של ג״ע התחתון לפתחו השני )שבו יוצא הרבי 

לאוהל(, כשבפני כאו״א מביט הרבי תוך כדי מסירת הקונטרס.
הקונטרס, מכורך בנייר עבה לבן, שעליו באותיות כחולות בולטות 

- ״קונטרס כ״ף מרחשון - תשנ״ב״.
בתוך הקונטרס מצורף דולר לשליחות מצוה לצדקה.

לכמה מהעוברים אמר 'ברכה והצלחה' ולכמה 'בשורות טובות'.
בער  גרשון  ר'  הרה״ח  זשורנאל״  ״אלגמיינער  העיתון  לעורך 

»

מאמר 'ויהיו חיי שרה'

המאמר 'כעין-שיחה' האחרון לעת עתה 
ששמענו מהרבי:  ד"ה "ויהיו חיי שרה".

)נדפס בתורת מנחם – התוועדויות תנש"א ח"א ע' 302(

תנש"א

JE
M

\ 8
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תשנ"ב / יומן
יעקבסאהן שאמר לרבי שנוסע למדריד, נתן הרבי קונטרס 

נוסף עבור העיתון, ועוד קונטרס להשאיר במדריד.
לגב' שטרנברג נתן קונטרס נוסף למסור לבעלה.

בסיום החלוקה, לקח בידו 2 קונטרסים ונכנס פנימה להיכל 
קודשו. השעה 9:40.
יום שני, כ' מר-חשון

היום זכינו ויצאו לאור שתי קונטרסים מוגהים מכ״ק אד״ש, 
והם: 'קונטרס בעניין בית מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל', 
 ,770 וביהכנ״ס  ביהמד״ר  והרחבת  להגדלת  בקשר  שיו״ל 
בזמן זה. הקונטרס השני הוא 'ר״ד ושקו״ט בביקור-יחידות 

הרב מרדכי אליהו אצל כ״ק אדמו״ר שליט״א'.
אחרי שחרית הכריזו על מנחה ״כשיהיו מוכנים״. למקווה 
הק'  בידו  החזיק  לאוהל  הרבי  כשיצא  ב-1:55.  הרבי  נסע 
את גליון בית-חיינו האחרון ]מס' 111[, את הקונטרס ״בית 

רבינו שבבבל״ ומעטפה.
נסע בשעה 3:25. חזר מהאוהל ב-6:50 ואחר דקות אחדות 
עמד  התפילה  אחר  בצאתו  ומעריב.  מנחה  לתפילת  ירד 

שמו״ע  בתפילת  בחור 
פנה  הרבי  השביל,  באמצע 
לצדו והמשיך כשהוא מביט 

בו לרגע קט.
יום רביעי, כ"ב מר-חשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי 
ב-10:20!

השלוחים  הגיעו  כבר  היום 
פני  כשאת  בהמוניהם, 
״ברוכים  שלט  מקבל  כולם 
הבאים שלוחי כ״ק אדמו״ר 
השלוחים  כינוס  שליט״א. 
העולמי, תהא שנת נפלאות 
הקיר  על  התולה  בה״, 
למטה  ה'זאל'  של  המערבי 

)מעל הפירמידה(.
לתפילת  הרבי  כשיצא 
מטבעות  חילק  מנחה, 
שעמדו  צ״ה  לילדי  לצדקה 

המשיך  למטה  וכן  למעלה, 
עד  הדרך  כל  לאורך  לחלק 
לתפילת  למקומו.  הגיעו 

מעריב נכנס ב-6:55.
יום חמישי, כ"ג מר-חשון

היום, ניתן לראות את רובם 
שי',  השלוחים  של  ככולם 
מיוחדת,  האווירה  כן-ירבו. 
נראים  חמות  ידיים  לחיצות 

בין  לבביות  בפגישות  ונשיקות  חיבוקים  גם  פינה,  בכל 
שלוחים לשלוחים, ובינם לבין ידידים או מכירים מתושבי 
השכונה. שלוחים, וביניהם אברכים שעד לפני שנים אחדות 
באפשרותם  היה  ולא  ב-770,  הישיבה  ספסלי  את  חבשו 
להגיע זמן רב, מסתובבים לאורך כל הזאל, ובוחנים אותו 
שוב על כל טפחיו עם מה שהתחדש בו... אוירה של בנים 

שחזרו לביתם, ומתרפקים על כל רגע נוסף של שהות בו.
חילק  לרכב  שנכנס  לפני  ב-1:40.  למקווה  נסע  הרבי 

מטבעות לצדקה לעומדים שם.
לאוהל נסע ב-3:20. טרם צאתו לרכב נתן את סידור לחתן, 
לצדקה  חילק  שוב  עד״.  עדי  ״בנין  והוסיף  כרגיל  בירכו 
בחוץ לפני הנסיעה. ב-6:40 חזר, וכעבור מספר דקות נכנס 

לתפילת מנחה ומעריב.
ב'קדישים' שאחר התפילה, עמד הרבי כשפניו לעבר ילדי 
ובהדגשה  הק',  פיו  בתנועת  ״א-מ-ן״  איתם  וענה  שארף, 

מיוחדת יותר מהרגיל.

JEM\885305

ר' נחמן אלבוים מירושלים אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א: "דרישת שלום ממוסקבה, זה ממש קידוש ה' 
מה שעושים שם שלוחי חב"ד".

 – טובות  בשורות  אליו  שתגיעו  מקום  בכל  שתפיצו  לכם  יעזור  "שה'  השיב:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שהיהדות מתבססת שם, במילא )מובן( מכל שכן וקל וחומר – כיצד צריכים לחזקּה כאן. מותר לך לומר 
זאת גם לכל אלה )הראה בידו הק' לעבר האנשים שעמדו שם( שנמצאים פה, הם הרי כאן ואין להם 
את כל הקשיים. וכשישמעו זאת מ'פנים חדשות'... – ממני )הראה בידו הק' על עצמו( הם התרגלו כבר, 

מכיוון שאני מוכיחם באופן מתמיד"...
הרבי נתן לו דולר נוסף ואמר: "איז במילא הצלחה אין אייער מוסר" )= שתצליח, אפוא, בדברי המוסר 

שתאמר(.

רגע נצחי
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àáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬
:íBiä íçk ìäàä-çútéðìàa ýåýé åéìà àøiå ¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−

:íBiä íçk ìäàä-çút áLé àeäå àøîî ואתּגלי ©§¥®§²¥¬¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«ְְְִִ

מׁשּכנא  ּבתרע יתב והּוא ממרא ּבמׁשרי יי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָלּה

יֹומא: áìLּכמיחם äpäå àøiå åéðéò àOiåäL ְֵַָ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´
çútî íúàø÷ì õøiå àøiå åéìò íéávð íéLðà£¨¦½¦¨¦−¨¨®©©À§©¨³¨¦§¨¨Æ¦¤´©

:äöøà eçzLiå ìäàääpäå àøiå åéðéò àOiå ¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ
ìLíúàø÷ì õøiå àøiå åéìò íéávð íéLðà äL §¨´£¨¦½¦¨¦−¨¨®©©À§©¨³¨¦§¨¨Æ

:äöøà eçzLiå ìäàä çútî וחזא עינֹוהי ּוזקף ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨ְֲִֵַַָ

גברין ּתלתא ‚·¯ÔÈוהא È")( עּלוֹוהי קימין ְְְִָָָֻ«¿ƒְִִִָָ

על  ּוסגיד מׁשּכנא מּתרע לקּדמּותהֹון ּורהט ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָוחזא

âãàארעא: øîàiåïç éúàöî àð-íà éð ְַָ©Ÿ©®£ÇŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ
éðéòa:Ecáò ìòî øáòú àð-ìà Eéðãà øîàiå §¥¤½©¨¬©«£−Ÿ¥©¬©§¤«©Ÿ©®£ŸÀ̈

éðéòa ïç éúàöî àð-íàìòî øáòú àð-ìà E ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ¥©¬
:Ecáòקדמ רחמין אׁשּכחית ּכען אם יי ואמר ©§¤«ְְְֲֲֳִִִַַַַָָָָָ

(CÈÈÚa È"):עבּד מעל ּתעּבר כען ã-çwéלא ¿≈»ְְְִֵַַַַָָª©
úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð̈´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©

:õòäeðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwé ¨¥«ª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−
:õòä úçz רגליכֹון ואסחּו מּיא זעיר ּכען יּסבּון ©¬©¨¥«ְְְְְְִֵֵַַַַָ

אילנא: ּתחֹות äíçì-úôואסּתמיכּו äç÷àå ְְְְִִִָָ§¤§¨̧©¤¹¤
ízøáò ïk-ìò-ék eøáòz øçà íëaì eãòñå§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−
:zøac øLàk äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò©©§§¤®©´Ÿ§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨
eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©´Ÿ§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk לּבכֹון ּוסעידּו דלחמא ּפּתא ואּסב ©«£¤¬¦©«§¨ְְְְְִִִֶַַָָ

ּתעּב ּכן עבּדכֹון ּבתר על עברּתּון ּכן על ארי רּו ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָ

מּללּתא: ּדי ּכמא ּתעּביד ּכן åøäîéåואמרּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָ©§©¥¯
ìL éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáàL ©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º§³

:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñøäîéå §¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«©§©¥¯
ìL éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáàL ©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º§³

:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ ואֹוחי §¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«ְִ

ּתלת  אֹוחא ואמר ׂשרה לות למׁשּכנא ְְְְְְֲַַַַַָָָָָָָאברהם

גריצן: ועבידי לּוׁשי דסלּתא קמחא æ-ìàåסאין ְְְְְְִִִִִִִָָָָ§¤

ïziå áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ©¦¥´
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìàõø ø÷aä-ìàå ¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«§¤©¨−̈¨´

øòpä-ìà ïziå áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ©¦¥´¤©©½©
:Búà úBNòì øäîéå אברהם רהט ּתֹורי ּולות ©§©¥−©«£¬Ÿ«ְְְֵַַַָָ

ואֹוחי  לעּולמא ויהב וטב רּכי ּתֹורי ּבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָּודבר

יתּה: çø÷aä-ïáeלמעּבד áìçå äàîç çwiå ְְֵֶַָ©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ
íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì ïziå äNò øLà£¤´¨½̈©¦¥−¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²

:eìëàiå õòä úçzø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå ©¬©¨¥−©Ÿ¥«©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ
úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì ïziå äNò øLà£¤´¨½̈©¦¥−¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©

:eìëàiå õòä עבד ּדי ּתֹורי ּובר וחלב ׁשמן ּונסיב ¨¥−©Ÿ¥«ְְֲֲִִֵַַַַָ

ּתחֹות  עּלויהֹון מׁשּמׁש והּוא  קדמיהֹון ְְְֳִִֵֵֵַַָָויהב

ואכלּו: èàאילנא eøîàiå


éì

å


äøN äià ֲִַָָָ©«Ÿ§´¥Ç½̈©¥−¨¨´
:ìäàá äpä øîàiå EzLàäià åéìà eøîàiå ¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬¨«Ÿ¤©«Ÿ§´¥½̈©¥−

ìäàá äpä øîàiå EzLà äøN: אן לּה ואמרּו ¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬¨«Ÿ¤ֲֵַָָ

במׁשּכנא: הא ואמר אּתת éáBLׂשרה øîàiå ְְְְֲִַַַָָָָָ©ÀŸ¤´
éìà áeLàEzLà äøNì ïá-äpäå äiç úòk E ¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®

:åéøçà àeäå ìäàä çút úòîL äøNåøîàiå §¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«©ÀŸ¤
éìà áeLà áBLäøNì ïá-äpäå äiç úòk E ´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−§¨¨´

:åéøçà àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«
והא  קּימין ּדאּתּון ּכעּדן לות אּתּוב מּתב ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָואמר

מׁשּכנא  ּבתרע ׁשמעת וׂשרה אּתת לׂשרה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָבר

אחֹורֹוהי: àéíéàaוהּוא íéð÷æ äøNå íäøáàå ְֲִ§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−
:íéLpk çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©©¨¦«
úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´

:íéLpk çøà äøNìעּלּו סיבּו וׂשרה ואברהם §¨½̈−Ÿ©©¨¦«ְְְִַַָָָָ

ּכנׁשּיא: אֹורח לׂשרה מּלמהוי ּפסק ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָּביֹומין

áééúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéädaø÷a äøN ÷çözå ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¦§©¬¨−̈§¦§¨´

:ï÷æ éðãàå äðãò éì-äúéä éúìá éøçà øîàì¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«
הות  ּדסיבית ּבתר למימר ּבמעהּה ׂשרה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָוחיכת

סיב: ורּבֹוני עּולימּו âéàלי ýåýé øîàiå-ì ְִִִִֵ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîàíäøáà-ìà ýåýé øîàiå ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®

שניים מקרא ואחד תרגום
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éðàå ãìà íðîà óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì̈´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬
:ézð÷æ ׂשרה חיכת דנן למא לאברהם יי ואמר ¨©«§¦ְְְְְְֲַַַַַָָָָָָָ

סיבית: ואנא אֹוליד ּבקּוׁשטא הברם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָלמימר

ãééìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiçãòBnì øác ýåýéî àìtéä ©−̈§¨¨¬¥«£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º

éìà áeLà:ïá äøNìe äiç úòk E קדם מן  הית ּכּסי ¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬¥«ְֲֳִִֵַָ

ק ּימין ּדא ּתּון ּכע ּדן   לות א ּתּוב  לזמן ּפת ּגמא  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָיי

בר : ְָָָּול ׂשרה 

éðùåèäàøé | ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
:z÷çö ék àì | øîàiåàì øîàì | äøN Lçëzå ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ

:z÷çö ék àì | øîàiå äàøé | ék éz÷çö וכּדיבת ¨©−§¦¦´¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§ְִַַ

ּברם  לא ואמר דחלת ארי חּיכית לא למימר ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָׂשרה

æèéðt-ìòחּיכּת: eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå ְְַָ©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´
ì ínò Cìä íäøáàå íãñ:íçlLíMî eî÷iå §®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«©¨ª³¦¨Æ

ínò Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈
ì:íçlL אּפי על ואסּתכיאּו ּגברּיא מּתּמן וקמּו §©§¨«ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻ

לאלוֹואיהֹון: עּמהֹון אזל ואברהם æéýåýéåסדֹום ְְְְְְִֵֵַַָָָ©«Ÿ̈−
:äNò éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà̈¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«

ýåýéå:äNò éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«
עבד: אנא ּדי מאברהם אנא המכּסי אמר ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָויי

çé-eëøáðå íeöòå ìBãb éBâì äéäé Béä íäøáàå§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§
:õøàä ééBb ìk BáìBãb éBâì äéäé Béä íäøáàå ½−Ÿ¥¬¨¨«¤§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−

:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeöòå מהוה ואברהם §¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤ְְֲֵַָָָ

עממי  ּכל ּבדילּה ויתּברכּון ותּקיף סּגי לעם ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיהוי

èéåéða-úàארעא: äeöé øLà ïòîì åézòãé ék ְַָ¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³
úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa-úàå§¤¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬
íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì ètLîe ä÷ãö§¨−̈¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈

:åéìò øac-øLà úàäeöé øLà ïòîì åézòãé ék ¥¬£¤¦¤−¨¨«¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹
ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa-úàå åéða-úà¤¨¨³§¤¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½
-ìò ýåýé àéáä ïòîì ètLîe ä÷ãö úBNòì©«£¬§¨−̈¦§®̈§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©

:åéìò øac-øLà úà íäøáàקדמי גלי (‚È'ארי ©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«ְֲֳִֵַָ

(dzÚ„È Ô"·Ó¯אנ ׁש וית ּבנ ֹוהי  ית יפּקד ּדי ּבדיל  ¿«¿ƒ≈ְְְְֱִִִֵַַָָ

למעּבד יי  קדם ּדתּקנן  ארחן  וי ּטרּון  ּבתר ֹוהי ְְְְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָּביתּה

ּדמ ּלל ית אברהם על יי איתי ּבדיל  ודינא ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָצדקּתא

ëäaø-ékעלֹוהי : äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå ֲִ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
:ãàî äãáë ék íúàhçåãñ ú÷òæ ýåýé øîàiåí §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ

:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîòå יי ואמר ©«£Ÿ̈−¦¨®¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿְֲַַָ

ארי  וחֹובתהֹון סגיאת ארי ועמֹורה ּדסדֹום ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָקבלת

לחדא: àëdú÷òökäתקיפת äàøàå àp-äãøà ְֲִַַָ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²
:äòãà àì-íàå äìk | eNò éìà äàaä©¨¬¨¥©−¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨
| eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´

:äòãà àì-íàå äìk הכי ואּדּון כען אתּגלי ¨®̈§¦−Ÿ¥¨«¨ְְְְֲִִִֶַ

עּמהֹון  אעּבד עבדּו לקדמי ּדעּלת ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָקבלּתהֹון

˙ÔÈ·È)ּגמירא ‡Ï Ì‡):אתּפרע לא ּתיבין ואם ְֵָƒ»»¿ƒְְְְִִֶָָָ

áëíäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBòíéLðàä íMî eðôiå ¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½

:ýåýé éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
ואברהם  לסדֹום ואזלּו ּגברּיא מּתּמן ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻואתּפניאּו

יי: קדם ּבצלֹו מׁשּמׁש ּכען âëíäøáàעד Lbiå ְְְְֳִֵַַַָָ©¦©¬©§¨−̈
:òLø-íò ÷écö ätñz óàä øîàiåLbiå ©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦¨¨«©¦©¬
:òLø-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà ּוקרב ©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦¨¨«ְֵ

חּיבא: עם זּכאה ּתׁשיצי הברגז ואמר ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָאברהם

ãëóàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬

:daø÷a øLà í÷écväí÷écö íéMîç Lé éìeà ©©¦¦−£¤¬§¦§¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−
ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øéòä CBúa§´¨¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

:daø÷a øLà í÷écvä íéMîç חמׁשין אית מאים £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«ְִִִַָ

תׁשּבֹוק  ולא ּתׁשיצי הברגז קרּתא ּבגֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָזּכאין

בגּוּה: ּדי זּכאין חמׁשין ּבדיל äëäììçלאתרא ְְְְְִִִִַַַַַָָ¨¦̧¨
òLø-íò ÷écö úéîäì äfä øáck | úNòî El§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨

:ètLî äNòé àì õøàä| úNòî El äììç ¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«¨¦̧¨§¹¥«£´
÷écvë äéäå òLø-íò ÷écö úéîäì äfä øáck©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈§¨¨¬©©¦−
äNòé àì õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk̈«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−

:ètLî ּכפתּגמא מּלמעּבד ּדינ אּנּון קּוׁשטא ¦§¨«ְְְְְִִִִֶַָָָָ

ּכחּיבא  זּכאה ויהי חּיבא עם זּכאה לקּטלא ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָהדין

ּדדין ּדינ אּנּון ‰„ÔÈ)קּוׁשטא È") לא ארעא ּכל ְְִִִָָָ¬««ְַָָָ

(Ì¯a È"):ּדינא åë-íàיעּבד ýåýé øîàiå ¿«ְִֵַָ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦
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øéòä CBúa í÷écö íéMîç íãñá àöîà¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðåýåýé øîàiå §¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½

øéòä CBúa í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå אם יי ואמר §¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«ְֲִַַָ

ואׁשּבֹוק  קרּתא ּבגֹו זּכאין חמׁשין ּבסדֹום ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָאׁשּכח

ּבדילהֹון: אתרא æëøîàiåלכל íäøáà ïòiå ְְְְִַָָ©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
øôò éëðàå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåøaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå ¨¥«¤©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà ואמר אברהם ואתב ¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤ְֲֲֵַַַָָָ

ּוקטם: עפר ואנא יי קדם למּללא ׁשריתי כען ְְְְֲֳִֵַַַָָָָָָָָָָהא

çëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ

:äMîçå íéòaøà íL àöîà-íà úéçLàéìeà ©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«Â©Â
úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà יחסרּון מאים ¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«ְְִַָ

ּכל  ית ּבחמׁשא התחּבל חמׁשא זּכאין ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָחמׁשין

ארּבעין  ּתּמן אׁשּכח אם אחּבל לא ואמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָָקרּתא

èëéìeàוחמׁשא: øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå ְְַָ©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²
øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà íL ïeàöné¦¨«§¬−̈©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−

:íéòaøàäéìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå ¨«©§¨¦«©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²
øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà íL ïeàöné¦¨«§¬−̈©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−

:íéòaøàä ואמר קדמֹוהי למּללא עֹוד ואֹוסף ¨«©§¨¦«ְְֲֳִֵַַַָָָ

אעּבד  לא ואמר ארּבעין ּתּמן יׁשּתּכחּון ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָמאים

ארּבעין: ּבדיל ìéðãàìּגמרא øçé àð-ìà øîàiå ְְְְִִֵַָ©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ
ìL íL ïeàöné éìeà äøaãàåàì øîàiå íéL ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ

ìL íL àöîà-íà äNòà:íéLàð-ìà øîàiå ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈§¦«©ÂÂŸ¤©º̈
ìL íL ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçéíéL ¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬−̈§¦®

ìL íL àöîà-íà äNòà àì øîàiå:íéL ואמר ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈§¦«ֲַַ

קדם יתקף כען ¯Ê‚e‡)לא È") מאים ואמּלל דיי ְְֳִַָָֹ¿»ְֱִֵֶַַָָ

ל  ואמר ּתלתין ּתּמן אם יׁשּתּכחּון ּגמרא אעּבד א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּתלתין: ּתּמן àìézìàBäאׁשּכח àð-äpä øîàiå ְְִַַַָָ©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ
íéøNò íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®

:íéøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiåøîàiå ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÀŸ¤

íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈
:íéøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò ואמר ¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«ֲַַ

יׁשּתּכחּון  מאים יי קדם למּללא ׁשריתי כען ְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָָהא

עׁשרין: ּבדיל אחּבל לא ואמר עׂשרין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָּתּמן

áì-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©
àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà íòtä©©½©©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ

:äøNòä øeáòa úéçLàøçé àð-ìà øîàiå ©§¦½©«£−¨«£¨¨«©ÂÂŸ¤©º̈¦³©
íL ïeàöné éìeà íòtä-Cà äøaãàå éðãàì©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬−̈

:äøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò ואמר £¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«ֲַַ

הדא  זמנא ּברם ואמּלל יי קדם יתקף כען ְְְְְֱֳִִֵֶַַַָָָָָָֹלא

אחּבל  לא ואמר עׂשרא ּתּמן יׁשּתּכחּון ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָמאים

עׂשרא: âìøaãìּבדיל älk øLàk ýåýé Cìiå ְְִַָ©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−
:Bî÷îì áL íäøáàå íäøáà-ìàýåýé Cìiå ¤©§¨¨®§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«©¥¤́§Ÿ̈½

áL íäøáàå íäøáà-ìà øaãì älk øLàk©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈§©§¨−̈¨¬
:Bî÷îì עם למּללא ׁשצי ּכד דיי יקרא ואסּתּלק ¦§Ÿ«ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

לאתרּה: ּתב ואברהם ְְְְְֵַַַָָָָָאברהם

à éùéìùèBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨¦§¨½̈

:äöøà íétà eçzLiåíéëàìnä éðL eàáiå ©¦§©¬©©−¦¨«§¨©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³
èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé èBìå áøòa äîãñ§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ì í÷iå ּתרין ועּלּו ©¨´¨¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨ְְֵַ

ּבתרעא יתב ולֹוט ּברמׁשא לסדֹום (È"מלאכּיא ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָ

(Ú¯˙a ּוסגיד לקּדמּותהֹון וקם לֹוט וחזא דסדֹום ƒ¿«ְְְְְֲִִַַָָָ

ארעא: על אּפֹוהי áéðãà-àpעל äpä øîàiå ְִַַַַָ©¹Ÿ¤¦¤´¨«Ç£Ÿ©À
íëéìâø eöçøå eðéìå íëcáò úéa-ìà àð eøeñ́Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½
ék àl eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´Ç½Ÿ¦¬

:ïéìð áBçøáàð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå ¨«§−¨¦«©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈
ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå íëcáò úéa-ìà¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−
:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå íëkøãì ízëìäå©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
עבּדכֹון  לבית כען זּורּו רּבֹוני כען ּבבעּו ְְְְְְֲִֵַַַַַַָואמר

לארחכֹון  ּותהכּון ּותקּדמּון רגליכֹון ואסחּו ְְְְְְְְֲִֵַַַָָּוביתּו

נבית: ּברחֹובא אּלהן לא âía-øöôiåואמרּו ְְֲִִֵֶַָָָָ©¦§©¨´
íäì Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ

:eìëàiå äôà úBvîe äzLîãàî ía-øöôiå ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«©¦§©¨´§½Ÿ
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äzLî íäì Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½
:eìëàiå äôà úBvîeּב וזרּוואתקף לחדא הֹון ©¬¨−̈©Ÿ¥«ְְְְֲֵַַָָ

ּופּטיר  מׁשּתיא להֹון ועבד לביתּה ועּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָלותּה

ואכלּו: להֹון ãøéòäאפא éLðàå eákLé íøè ְֲֲַָָ¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹
ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò eañð íãñ éLðà©§¥³§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®

:äöwî íòä-ìkéLðà øéòä éLðàå eákLé íøè ¨¨−̈¦¨¤«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwî סדֹום אנׁשי קרּתא ואנׁשי ׁשכיבּו לא עד ¦¨¤«ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ

עּמא  ּכל סבא ועד מעּולימא ּביתא על ְִֵֵֵַַַַָָָָָָאּקיפּו

ääiàמּסֹופּה: Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ִֵ©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäíàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´

:íúà äòãðå eðéìàBì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½
éìà eàa-øLà íéLðàä äiàíàéöBä äìélä E ©¥¯¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©®̈§¨«¦¥´

:íúà äòãðå eðéìà אן לּה ואמרּו ללֹוט ּוקרֹו ¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«ְְֲֵַָָ

ונּדע  לותנא אּפקּנּון ליליא לות אתֹו ּדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּגברּיא

åøâñיתהֹון: úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå ְָ©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬
:åéøçàøâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå ©«£¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬
:åéøçà אחד ודׁשא לתרעא לֹוט לותהֹון ּונפק ©«£¨«ְְְְְְֲַַַָָָָ

æ:eòøzּבתרֹוהי: éçà àð-ìà øîàiåøîàiå ְִַ©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«©Ÿ©®
à àð-ìà:eòøz éç לא אחי כען ּבבעּו ואמר ©¨¬©©−¨¥«ְְֲַַַַַָָ

ç-àìתבאיׁשּון: øLà úBðá ézL éì àð-äpä ְִַ¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ
ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà Léà eòãé̈«§Æ¦½¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½
eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéòa áBhk©−§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìò-ék øáãézL éì àð-äpä ¨½̈¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«¦¥¨̧¦¹§¥´
ïäúà àp-äàéöBà Léà eòãé-àì øLà úBðá̈À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½¦«¨¨³¤§¤Æ
ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà כען הא ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«ְַָ

יתהן  ּכען אּפק ּגבר ידעּנּון לא ּדי ּבנן ּתרּתין ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלי

לחֹוד  ּבעיניכֹון ּכדתּקן להן ועיבידּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָלותכֹון

עּלּו ּכן על ארי מּדעם תעּבדּון לא האּלין ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֻלגברּיא

ׁשרּותי: èeøîàiåּבטלל äàìä-Lb | eøîàiå ְִִֵַ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ
Eì òøð äzò èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä̈«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−

ì eLbiå ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäîøaL ¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ
:úìcä-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb | eøîàiå ©¨«¤©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«

eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå øeâì̈Æ©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸
ì eLbiå ãàî èBìa Léàá:úìcä øaL קרב ואמרּו ¨¦³§Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤ְֲֵַָ

ּדינא  דיין והא לאּתֹותבא אתא חד ואמרּו ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָלהּלא

בלֹוט  בגברא ּותקיפּו מּדילהֹון ל נבאׁש ְְְְְְְִִִֵַַַָָּכען

ּדׁשא: למּתבר ּוקריבּו éíéLðàäלחדא eçìLiå ְְְֲִִַַָָָ©¦§§³¨«£¨¦Æ
-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤

:eøâñ úìcäeàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¤−¤¨¨«©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«
לֹוט  ית ואיתיאּו ידיהֹון ית גברּיא ְְְְְִִֵַַָָָֻואֹוׁשיטּו

אח  ּדׁשא וית לביתא àéíéLðàä-úàåדּו:לותהֹון ְְְְֲֵָָָָָָ§¤¨«£¨¦º
-ãòå ïèwî íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©

:çútä àöîì eàìiå ìBãb-øLà íéLðàä-úàå ¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©§¤¨«£¨¦º£¤
eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî íéøåðqa ekä úéaä çút¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−

:çútä àöîìמחֹו ּביתא בתרע ּדי ּגברּיא וית ¦§¬Ÿ©¨«©ְְְְִִֵַַָָָֻ

לאׁשּכחא  ּולאיּו רּבא ועד מּזעירא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּבׁשברירּיא

áéEì-éîתרעא: ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå ְַָ©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´
éðáe ïúç äôéúðáe Eøéòa Eì-øLà ìëå E ½Ÿ¨¨Æ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®

:íB÷nä-ïî àöBäãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå ¥−¦©¨«©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ
éðáe ïúç äô Eì-éîéúðáe Eøéòa Eì-øLà ìëå E ¦«§´½Ÿ¨¨Æ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®
:íB÷nä-ïî àöBäל מן עֹוד ללֹוט גברּיא ואמרּו ¥−¦©¨«ְְֲַַָָָָֻ

אּפיק  ּבקרּתא ל ּדי וכל ּובנת ּובנ חתנא ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹהכא

אתרא: âéíB÷nä-úàמן eðçðà íéúçLî-ék ְִַָ¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−
eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö äìãâ-ék äfä©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬

ì ýåýé:dúçLíB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék §Ÿ̈−§©«£¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−
eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö äìãâ-ék äfä©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬

ì ýåýé:dúçL אתרא ית אנחנא מחּבלין ארי §Ÿ̈−§©«£¨«ְְְְֲֲִֵַַַָָָ

יי  וׁשלחנא יי קדם קבלּתהֹון סגיאת ארי ְְְְְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָָהדין

|ãéלחּבלּותּה: åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå ְַַָ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´
äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá éç÷ì«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§ÇÆ¦©¨´©¤½
éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà ýåýé úéçLî-ék¦«©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåéúðá éç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå £¨¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

:åéðúç éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà לֹוט ּונפק ¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«ְַ

ּפּוקּו קּומּו ואמר בנתּה נסבי חתנֹוהי עם ְְְֲִִִֵֵַַַַָָּומּליל
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והוה  קרּתא ית יי מחּבל ארי הדין אתרא ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָמן

חתנֹוהי : ּבעיני  ּכמחיåèäìò øçMä Bîëe ְְְִִִֵֵַָ§Æ©©´©¨½̈
-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®ŸÁ©̧¤

éúðá ézL-úàå EzLàäôqz-ït úàöîpä E ¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−
:øéòä ïåòaíéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe ©«£¬Ÿ¨¦«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−

éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìaE §´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ
:øéòä ïåòa äôqz-ït úàöîpä צפרא ּוכמּסק ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«ְְִַַָ

ית  ּדבר קּום למימר ּבלֹוט מלאכּיא ּודחיקּו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָהוא

עּמ מהימנא ּדאׁשּתכחן ּבנת ּתרּתין וית ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָאּתת

קרּתא: ּבחֹובי תלקי |æèּדילמא dîäîúiå ְְְְִִֵֵַָָ©¦§©§Ã̈
ézL ãéáe BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À§©Æ§¥´
õeçî eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬

:øéòì-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå ¨¦«©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©
åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨®̈

:øéòì õeçî eäçpiå eäàöiåואתקיפּו ואתעּכב ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«ְְְְִִַַַ

ּבנתּה ּתרּתין ּוביד דאּתתּה ּובידא ּבידּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻגברּיא

ÒÁ)ּכרחם „k È") ואׁשרּוהי ואּפקּוהי עלֹוהי יי ְִַ«»ְְְְְֲִִִַַָ

לקרּתא: æéäöeçäמּברא íúà íàéöBäë éäéå ְְִַָָָ©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìò èìnä øîàiåE ©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©©¦´©«£¤½
-ït èìnä äøää økkä-ìëa ãîòz-ìàå§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−¤

:äôqzøîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå ¦¨¤«©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìò èìnäãîòz-ìàå E ¦¨¥´©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ

:äôqz-ït èìnä äøää økkä-ìëa ּכד והוא §¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«ֲַַָ

לא  נפׁש על ח ּוס ואמר לברא יתהֹון ְְְֲִַַַַַָָָָָאּפיקּו

לטּורא  מיׁשרא ּבכל תקּום ולא לאחֹור ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָתסּתכי

תלקי: ּדלמא çéíäìàאׁשּתזב èBì øîàiå ְְְְִִִֵֵָ©¬Ÿ¤−£¥¤®
:éðãà àð-ìà:éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå ©−̈£Ÿ¨«Ç©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«

רּבֹוני כען ּבבעּו להֹון לֹוט ÈÈ)ואמר È"): ְְְֲִַַַָָ¿»
èééðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå äòøäéðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäE ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼
-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà Ecñç ìcâzå©©§¥´©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤

ää èìnäì ìëeà àì éëðàå éLôðéð÷aãz-ït äø ©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå äòøäקדמ רחמין עבד אׁשּכח כען הא ¨«¨−̈¨©«¦ְְְֲֳִַַַַַָָָָ

נפׁשי  ית לקּימא עּמי עבדּת ּדי טיבּות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָואסּגיתא

ּדילמא  לטּורא לאׁשּתזבא יכיל אנא לית ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָואנא

ואימּות: בׁשּתא ëúàfäתערעּנני øéòä àð-äpä ְְְְִִִֵַַָ¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ
eðì äáø÷ סàð äèìnà øòöî àåäå änL §Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈

:éLôð éçúe àåä øòöî àìä änLàð-äpä À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬©§¦«¦¥Â̈
äèìnà øòöî àåäå änL eðì äáø÷ úàfä øéòä̈¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧

:éLôð éçúe àåä øòöî àìä änL àð כען הא ¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬©§¦«ְַָ

זעירא  והיא לתּמן למעירֹוק קריבא הדא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָקרּתא

ותתקּים  היא זעירא הלא ּתּמן ּכען ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאׁשּתזב

ְִַנפׁשי:

àë éòéáøéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì הא לּה ואמר §¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨ֲֵַַָ

ּדלא  ּבדיל הדין לפתּגמא אף אּפ ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָנסיבית

עלּה: ּדבעיתא קרּתא ית למהּפáëèìnä øäî ְְְְֲִֵֵַַַָָָ©¥Æ¦¨¥´
änL Eàa-ãò øác úBNòì ìëeà àì ék änL̈½¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−¨®¨

:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìòänL èìnä øäî ©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©©¥Æ¦¨¥´½̈¨
ïk-ìò änL Eàa-ãò øác úBNòì ìëeà àì ék¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−®̈¨©¥²

:øòBö øéòä-íL àø÷ ארי ּתּמן לאׁשּתזב אֹוחי ¨¨¬¥«¨¦−«©ְְֲִִֵֵֵַָ

ּכן  על לתּמן מית עד ּפתּגמא למעּבד אּכּול ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלא

צֹוער: דקרּתא ׁשמא âë-ìòקרא àöé LîMä ְְְְַַָָָ©¤−¤¨¨´©
:äøòö àa èBìå õøàäõøàä-ìò àöé LîMä ¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨©¤−¤¨¨´©¨®̈¤

:äøòö àa èBìå על ולֹוט ארעא על נפק ׁשמׁשא §−¨¬«Ÿ£¨ְְְְִַַַַָָ

ãëäøîò-ìòåלצֹוער: íãñ-ìò øéèîä ýåýéå ְַ©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−
:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làå úéøôbýåýéå ¨§¦´¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©«Ÿ̈À

úàî Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®¥¥¬
:íéîMä-ïî ýåýé עמֹורה ועל סדֹום על אמטר ויי §Ÿ̈−¦©¨¨«¦ְְְֲַַַַַָָ

ׁשמּיא: מן יי קדם מן ואּׁשתא äëCôäiåּגפריתא ְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָ©©«£ŸÆ
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøòäìàä íéøòä-úà Côäiå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½
çîöå íéøòä éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´¤«¨¦½§¤−©

:äîãàä מיׁשרא ּכל וית האּלין קרוּיא ית והפ ¨«£¨¨«ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ
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דארעא: וצמחא קרוּיא יתבי ּכל åëèazåוית ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ©©¥¬
:çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLàBzLà èazå ¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©©©¥¬¦§−

:çìî áéöð éäzå åéøçàîאּתתּה ואסּתכיאת ¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©ְְְְִִִֵַ

דמלחא: קמא והות æëíäøáàמּבתרֹוהי íkLiå ְְְֲִִִַַַָָָ©©§¥¬©§¨−̈
ðt-úà íL ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aaé ©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬

:ýåýé-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå §Ÿ̈«©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤
:ýåýé éðt-úà íL ãîò ּבצפרא אברהם ואקּדים ¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«ְְְְְֵַַַָָָ

יי: קדם ּבצלֹו ּתּמן ּדׁשּמׁש çëó÷Liåלאתרא ְְְְֳִִֵַַַָָָָ©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«
õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ

:ïLákä ּכל ועל ועמֹורה סדֹום אּפי על ואסּתכי ©¦§¨«ְְְְְֲִִֵַַַַָָ

ּתננא  סליק והא וחזא דמיׁשרא ארעא ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָאּפי

דאּתּונא: ּכתננא èëíéäìàדארעא úçLa éäéå ְְְְִַַָָָָ©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ
íäøáà-úà íéäìà økæiå økkä éøò-úà¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤©§¨¨®
-úà Côäa äëôää CBzî èBì-úà çlLéå©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈©«£ŸÆ¤

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòäíéäìà úçLa éäéå ¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ
çlLéå íäøáà-úà íéäìà økæiå økkä éøò-úà¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³
-øLà íéøòä-úà Côäa äëôää CBzî èBì-úà¤Æ¦´©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤

:èBì ïäa áLéּבחּבלּות Ï·Á)והוה „k È") יי ¨©¬¨¥−«ְֲַַָָ«¬«ְָ

ית  וׁשּלח אברהם ית יי ּודכיר מיׁשרא קרוי ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָית

יתב  הוה ּדי קרוּיא ית הפ ּכד הפכּתא מּגֹו ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָלֹוט

לֹוט: ìézLeּבהן øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå ְֵ©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³
ì àøé ék Bnò åéúðáäøòna áLiå øòBöa úáL §Ÿ¨Æ¦½¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈
:åéúðá ézLe àeäøäa áLiå øòBvî èBì ìòiå −§¥¬§Ÿ¨«©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈

k Bnò åéúðá ézLeì àøé éáLiå øòBöa úáL §¥³§Ÿ¨Æ¦½¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ
:åéúðá ézLe àeä äøòna מּצֹוער לֹוט ּוסלק ©§¨½̈−§¥¬§Ÿ¨«ְִֵַ

דחיל  ארי עּמּה ּבנתּה ותרּתין ּבטּורא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָויתב

ּבנתּה: ותרּתין הּוא ּבמערּתא ויתב ּבצֹוער ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָלמּתב

àìï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà Léàå§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤
ïéà Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧¥³

:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ואמרת ¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤ֲֶֶַ

ּבארעא  לית ּוגבר סיב אבּונא לזערּתא ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָרּבתא

ארעא: ּכל ּכאֹורח עלנא áìä÷Lðלמיעל äëì ְְְֲֵַַַָָָָ§¨̧©§¤¯
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©
äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬

:òøæ eðéáàî חמרא אבּונא ית נׁשקי איתא ¥«¨¦−¨«©ְְֲִֵַַָָָָ

ּבנין: מאבּונא ּונקּים עּמּה âìïé÷Lzåונׁשּכּוב ְְְְֲִִִֵֵֵַָ©©§¤¯¨
äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ

÷áe dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå:dîe ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§Ç¥¨«
äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ
:dîe÷áe dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§¨«
ועּלת  הּוא ּבליליא חמרא אבּוהן ית ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָואׁשקיאה

ּבמׁשּכבּהרּבתא ידע ולא אבּוהא עם ּוׁשכיבא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָ

ãìäøéëaäּובקימּה: øîàzå úøçnî éäéå ְִַ©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ
ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä äøéòvä-ìà¤©§¦½̈¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧
eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe äìélä-íb ïéé©¹¦©©©À§¨¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−

:òøæäøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå ¨«©©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe ּביֹומא והוה ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©ְֲַָָ

ׁשכיבית  הא לזערּתא רּבתא ואמרת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָדבתרֹוהי

ועּולי  ּבליליא אף חמרא נׁשקּנּה אּבא עם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָרמׁשא

ּבנין: מאבּונא ּונקּים עּמּה äìíbׁשכיבי ïé÷Lzå ְְְֲִִִִֵֵֵַָ©©§¤¹¨©´
äøéòvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ

:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzåïé÷Lzå ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«©©§¤¹¨
äøéòvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ

:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå ואׁשקיאה ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«ְְִַָ

זערּתא  וקמת חמרא אבּוהן ית ההּוא ּבליליא ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָאף

ּובקימּה: ּבמׁשּכבּה ידע ולא עּמּה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָּוׁשכיבת

åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåézL ïéøäzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©©«£¤²¨§¥¬
:ïäéáàî èBì-úBðá לֹוט ּבנת ּתרּתין ועּדיאן §«−¥«£¦¤«ְְְִֵַַַַ

æìBîLמאבּוהן: àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå ֲֵֵ©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−
:íBiä-ãò áàBî-éáà àeä áàBîäøéëaä ãìzå ¨®¬£¦«−̈©©«©¥³¤©§¦¨Æ

:íBiä-ãò áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈©©«
אבּוהֹון  הּוא מֹואב ׁשמּה ּוקרת ּבר רּבתא ְְְֲִִֵַַַַָָוילידת

עד  דין:ּדמֹואבא çìàåä-íâיֹומא äøéòväå ְֵַָָָ§©§¦¨³©¦Æ
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éáà àeä énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé̈´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®²£¦¬
:íBiä-ãò ïBnò-éðáïa äãìé àåä-íâ äøéòväå §¥«©−©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½

:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä énò-ïa BîL àø÷zå©¦§¨¬§−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«
עּמי  ּבר ׁשמּה ּוקרת ּבר ילידת היא אף ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָּוזערּתא

ס דין: יֹומא עד עּמֹון ּדבני אבּוהֹון àòqiåהּוא ְֲִֵֵַַָ©¦©̧
ïéáe Lã÷-ïéa áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤¥¨¥−¥´

:øøâa øâiå øeLáâpä äöøà íäøáà íMî òqiå ®©−̈¨¦§¨«©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa áLiå מּתּמן ּונטל ©¥¬¤¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«ְִַַָ

חגרא  ּובין רקם ּבין ויתב דרֹומא לארעא ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָאברהם

ּבגרר: áäøN-ìàואּתֹותב íäøáà øîàiå ְְִִַָ©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬
øøb Cìî Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈

:äøN-úà çwiåBzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå ©¦©−¤¨¨«©¯Ÿ¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−
çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå àåä éúçà£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−

:äøN-úà אחתי אּתתּה ׂשרה על אברהם ואמר ¤¨¨«ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָ

ׂשרה: ית ּודבר דגרר מלּכא אבימל ּוׁשלח ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהיא

âäìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéäìà àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©®̈§¨
pä Bì øîàiåzç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E ©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨

:ìòa úìòa àåäåàáiåCìîéáà-ìà íéäìà §¦−§ª¬©¨«©©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤
pä Bì øîàiå äìélä íBìçaäMàä-ìò úî E ©«£´©®̈§¨©´Ÿ¤À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´
:ìòa úìòa àåäå zç÷ì-øLàמן מימר ואתא £¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©ֲִֵַַָ

ל ּה ואמר  דליליא ּבחלמא אבימל לות יי ְְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָקדם

אּתת  והיא דדברּתא אּתתא עיסק על מית אּת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָהא

ãéðãàּגבר: øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå ְָ©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈
:âøäz ÷écö-íb éBâääéìà áø÷ àì Cìîéáàå £¬©©¦−©«£«Ÿ©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨

:âøäz ÷écö-íb éBâä éðãà øîàiå לא ואבימל ©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬©©¦−©«£«Ÿֲִֶֶַָ

ּתקטֹול: זּכאי אף העם יי ואמר לותּה ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָקרב

äàåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦

:úàæàåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä «Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦

:úàæ היא אף והיא היא אחתי לי אמר הּוא הלא «Ÿְֲֲֲִִִִִַַָָ

ידי  ּובזּכאּות לּבי ּבקּׁשיטּות הּוא אחי ְְְֲִִִִַַַַָָָאמרת

ּדא: åíbעבדית íìça íéäìàä åéìà øîàiå ֲִָָ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´
úàf úéNò Eááì-íúá ék ézòãé éëðà̈«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ

-àì ïk-ìò éì-Bèçî EúBà éëðà-íb CNçàå̈«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬«Ÿ
ézúð:äéìà òbðì Eíìça íéäìàä åéìà øîàiå §©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ

úàf úéNò Eááì-íúá ék ézòãé éëðà íb©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ
-àì ïk-ìò éì-Bèçî EúBà éëðà-íb CNçàå̈«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬«Ÿ

ézúð:äéìà òbðì E יי קדם מן מימר לּה ואמר §©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨ְֲֳִֵֵַַַָָ

עבדּת לּב ּבקׁשיטּות ארי ּגלי קדמי אף ְְְְֱֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָּבחלמא

ּכן  על קדמי מּלמחטי ית אנא אף ּומנעית ְְֱֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָּדא

ׁשבקּת לותּה:לא æ-úLàלמקרב áLä äzòå ְְְְִִַַָָָָ§©À̈¨¥³¥«¤
äéçå Eãòa ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®

ðéà-íàåäzà úeîz úBî-ék òc áéLî E §¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈
:Cì-øLà-ìëåàéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå §¨£¤¨«§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´

ðéà-íàå äéçå Eãòa ìltúéå àeäòc áéLî E ½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ
:Cì-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék אתיב ּוכען ¦´¨½©−̈§¨£¤¨«ְֲֵַ

ואם  ּותחי על ויצּלי הּוא נבּיא ארי ּגברא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאּתת

:ל ּדי וכל אּת ּתמּות מימת ארי ּדע מתיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָלית

çåéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈
eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬

:ãàî íéLðàäàø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«£¨¦−§«Ÿ©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ
älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå åéãáò-ìëì§¨£¨½̈©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤

:ãàî íéLðàä eàøéiå íäéðæàaאבימל ואקּדים §¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿְְֲִֵֶֶַ

ּפתּגמּיא  ּכל ית ּומּליל עבּדֹוהי לכל ּוקרא ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָּבצפרא

לחדא: גּוברּיא ּודחילּו קדמיהֹון èàø÷iåהאּלין ְְֲֳִִֵֵַַָָָָ©¦§¨̧
eðl úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ
ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨

:éãnò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¦¨¦«©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤
-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNò̈¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©
eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç ézëìîî©§©§¦−£¨¨´§Ÿ®̈©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½

nò úéNò:éãלּה ואמר לאברהם אבימל ּוקרא ¨¦−¨¦¨¦«ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ

חבית ּומה לנא עבדּת ÈËÁ˙)מה È") ארי ל ְִֶֶַָָָָָ»≈ֲֵָ

ּדי  עֹובדין רּבא חֹובא מלכּותי ועל עלי ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָאיתיתא

עּמי: עבדּת לאתעבדא כׁשרין éøîàiåלא ְְְְֲֲִִִִַָָָָָ©¬Ÿ¤
úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨

:äfä øácä-úàäî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå ¤©¨¨¬©¤«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨®̈¨´
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:äfä øácä-úà úéNò ék úéàøאבימל ואמר ¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬©¤«ֲֲִֶֶַַ

הדין: ּפתּגמא ית עבדּת ארי חזית מה ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָלאברהם

àéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na íéäìà¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«
íéäìà úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½

:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na ואמר ©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«ֲַַ

דיי  ּדחלּתא לית לחֹוד אמרית ארי ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָאברהם

אּתתי: עיסק על ויקטלּנני הדין áé-íâåּבאתרא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ§©
énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà̈§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®

:äMàì éì-éäzåàåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå ©§¦¦−§¦¨«§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½
:äMàì éì-éäzå énà-úá àì Cà ּבקּוׁשטא ּוברם ©−´Ÿ©¦¦®©§¦¦−§¦¨«ְְְַָ

לי  והות אּמי בת לא ּברם היא אּבא ּבת ְֲֲִִִִִַַַַַַָָָאחתי

âéúéaîלאנּתּו: íéäìà éúà eòúä øLàk éäéå ְְִ©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´
cñç äæ dì øîàå éáàéãnò éNòz øLà C ¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®

éçà éì-éøîà änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬
:àeäéáà úéaî íéäìà éúà eòúä øLàk éäéå «©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼

ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì øîàå̈«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³
:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà íB÷nä-ìk̈©¨Æ£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«
יתי  ידיהֹון עֹובדי ּבתר עממּיא טעּו ּכד ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָוהוה

ּדין  לּה ואמרית אּבא מּבית לדחלּתּה יי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָקריב

(‡c È") אתרא לכל עּמי תעּבדי ּדי טיבּותי »ְְְְִִִִִֵַַָָ

הּוא: אחי עלי אמרי לתּמן נה ãéçwiåּדי ְְֱֲִִִַַַָָָ©¦©̧
ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−

:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàìçwiå §©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«©¦©̧
ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−

:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì ּודבר §©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«ְַ

ויהב  ואמהן ועבדין ותֹורין עאן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָאבימל

אּתתּה: ׂשרה ית לּה ואתיב åèøîàiåלאברהם ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ©´Ÿ¤
éðôì éöøà äpä Cìîéáàéðéòa áBha E:áL E £¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−¥«

éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
:áL ּבדתּקין קדמ ארעי הא אבימל ואמר ¥«ְְֲֲֳִִִִֶֶַַַַָָָ

ּתיב: ּבעיניæèøNìeóìà ézúð äpä øîà ä ְִֵָ§¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤
éçàì óñkìëì íéðéò úeñk Cì-àeä äpä C ¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ

:úçëðå ìk úàå Czà øLàäpä øîà äøNìe £¤´¦¨®§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©§¨¨´¨©À¦¥̧

éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´
:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò ּולׂשרה ¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©ְָָ

הא  לאחי ּדכסף סלעין אלף יהבית הא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאמר

ּדיקר ּכסּות לי ּדׁשלחית (ÔÈÈÚ)הּוא חלף ְִִָ«¿ƒְֳִִַָ

הלא ּדעּמ ּכל וית יתי וחזית ּדברּתי(ÏÚ) ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹ«
ואּתֹוכחת: ּדאמרת מה æéíäøáàּכל ìltúiå ְֲִַַַַָָָ©¦§©¥¬©§¨−̈

-úàå Cìîéáà-úà íéäìà àtøiå íéäìàä-ìà¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹¤£¦¤¯¤§¤
:eãìiå åéúäîàå BzLà-ìà íäøáà ìltúiå ¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«©¦§©¥¬©§¨−̈¤

BzLà-úàå Cìîéáà-úà íéäìà àtøiå íéäìàä̈«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹¤£¦¤¯¤§¤¦§²
:eãìiå åéúäîàå ית יי ואּסי יי קדם אברהם וצּלי §©§Ÿ−̈©¥¥«ְְְְְֳִִַַַָָָָָָ

ואתרוחּו: ואמהתּה אּתתּה וית אבימלçé-ék ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìòøöò øöò-ék ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«¦«¨³Ÿ¨©Æ
äøN øác-ìò Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤©§©¬¨−̈

:íäøáà úLà ּפתח כל ּבאּפי יי אחד מיחד ארי ¥¬¤©§¨¨«ְְֲֲֵֵֵַַַַָָָ

אּתת  ׂשרה עיסק על אבימל לבית ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָולדא

ס àøîàאברהם: øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå ְַָָ©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®
:øac øLàk äøNì ýåýé Nòiåã÷t ýåýéå ©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈©«£¤¬¦¥«©«Ÿ̈²¨©¬

øLàk äøNì ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈©«£¤¬
:øac יי ועבד אמר ּדי ּכמא ׂשרה ית ּדכיר ויי ¦¥«ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָ

ּכ מּליל:לׁשרה ּדי áäøNמא ãìzå øäzå ְְִִַָָָ©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯
Búà øac-øLà ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−

:íéäìàåéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ¡Ÿ¦«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®
:íéäìà Búà øac-øLà ãòBnì וילידת ועּדיאת ©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«ְִִִַַַ

יתּה מּליל ּדי לזמן לסיבתֹוהי ּבר לאברהם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָׂשרה

âBì-ãìBpäיי: Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå ְָ©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²
:÷çöé äøN Bl-äãìé-øLàíäøáà àø÷iå £¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨«©¦§¨̧©§¨¹̈

:÷çöé äøN Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨«
ּדילידת  לּה ּדאתיליד ּברּה ׁשּום ית אברהם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּוקרא

יצחק: ׂשרה ãBðaלּה ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ְִֵָָָ©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéäìà Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïaìîiå ¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¨³¨

äeö øLàk íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬
:íéäìà Búà ּבר ּברּה יצחק ית אברהם ּוגזר Ÿ−¡Ÿ¦«ְְְְִֵַַַָָָָ

יי: יתּה פּקיד די ּכמא יֹומין ְְְְִִִֵַַָָָָּתמניא
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ä éùéîçúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå ¦§¨¬§«§©§¨−̈¤§©´¨®̈§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéלּה אתיליד ּכד ׁשנין מאה ּבר ואברהם ¦§¨¬§«ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ּברּה: יצחק åéìית äNò ÷çö äøN øîàzå ְְִֵָָ©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−
:éì-÷çöé òîMä-ìk íéäìà÷çö äøN øîàzå ¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ

:éì-÷çöé òîMä-ìk íéäìà éì äNò ׂשרה ואמרת ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«ֲֶֶַָָ

לי: יחּדי ּדׁשמע ּכל יי לי עבד æéîחדוא øîàzå ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ©ÀŸ¤¦³
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìíéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå ¦§ª¨«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék äøN מהימן מאן ואמרת ¨¨®¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«ְֲֵֶֶַָָ

ארי  ׂשרה ּבנין ּדתֹוניק וקיים לאברהם ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָּדאמר

לסיבתֹוהי: ּבר çNòiåילידית ìîbiå ãìiä ìcâiå ְְְִִִֵַ©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLî íäøáà©§¨¨Æ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«
íBéa ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½§−

:÷çöé-úà ìîbä ועבד ואתחסיל רביא ּורבא ¦¨¥¬¤¦§¨«ְְְְֲֲִִַַַָָ

יצחק: ית ּדאתחסיל ּביֹומא רּבא מׁשּתיא ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָאברהם

èäãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìøâä-ïa-úà äøN àøzå §©§¨−̈§©¥«©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯

:÷çöî íäøáàì äãìé-øLà úéøönä ׂשרה וחזת ©¦§¦²£¤¨«§¨¬§©§¨−̈§©¥«ֲַַָָ

:מחיי לאברהם ּדילידת מצריתא הגר ּבר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָית

é-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤
éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék dða§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−

:÷çöé-íòúàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå ¦¦§¨«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ
íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàåéða- §¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−

:÷çöé-íò וית הדא אמתא ּתר לאברהם ואמרת ¦¦§¨«ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ

עם  ּברי עם הדא אמתא ּבר ירת לא ארי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּברּה

àéìòיצחק: íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå ְִָ©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−
:Bða úãBàìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå ¬Ÿ§«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−
:Bða úãBà אברהם ּבעיני לחדא ּפתּגמא ּובאיׁש ¬Ÿ§«ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ּברּה: עיסק áéíäøáà-ìàעל íéäìà øîàiå ְֵֵַַ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈
éðéòa òøé-ìàøLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìò E ©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧
éìà øîàzàøwé ÷çöéá ék dì÷a òîL äøN E Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬
:òøæ Eìòøé-ìà íäøáà-ìà íéäìà øîàiå §−¨«©©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³

éðéòaøîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìò E §¥¤̧Æ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬

éìà:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a òîL äøN E ¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
עּולימא  על ּבעיני יבאׁש לא לאברהם יי  ְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָואמר

ארי  מּנּה קּבל ׂשרה ל תימר ּדי ּכל אמת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹועל

ּבנין: ל יתקרּון âéäîàä-ïa-úàביצחק íâå ְְְְְִִִָָ§©¬¤¤¨«¨−̈
:àeä Eòøæ ék epîéNà éBâìäîàä-ïa-úà íâå §´£¦¤®¦¬©§£−«§©¬¤¤¨«¨−̈
:àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì אמתא ּבר ית ואף §´£¦¤®¦¬©§£−«ְְַַַָָ

הּוא: בנ ארי אׁשּוּנּה |ãéלעם íäøáà íkLiå ְְֲֲִֵֵַַָ©©§¥´©§¨¨´
å ø÷aaíN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwi ©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯

òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©
:òáL øàa øaãîaø÷aa | íäøáà íkLiå §¦§©−§¥¬¨«©©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤

-ìò íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©
øaãîa òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©§¦§©−

:òáL øàa לחמא ּונסיב ּבצפרא אברהם ואקּדים §¥¬¨«©ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

רביא  וית ּכתּפּה על ׁשּוי להגר ויהב דמּיא ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָורקּבא

ּבמדּברא ותעת ואזלת a„Óa¯)וׁשלחּה È") ּבאר ְְְְְְֲַַַַַַָָָ¿«¿≈ְֵ

åè-úàׁשבע: CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå ַָ©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiäúîçä-ïî íénä eìëiå ©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¦§¬©©−¦¦©¥®¤

:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåּוׁשלימּו ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«ְִ

מן חד ּתח ֹות רביא ית ּורמת רקּבא מן ְְְְִִַַַַָָָָָמּיא

æèéåçèîkאילנּיא: ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå ִַָָ©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´
áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà ék úL÷¤½¤¦´¨«§½̈©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤

:jázå dì÷-úà àOzå ãâpîdì áLzå Cìzå ¦¤½¤©¦¨¬¤Ÿ−̈©¥«§§©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈
äàøà-ìà äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈©¤§¤−
:jázå dì÷-úà àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬¤Ÿ−̈©¥«§§

ארחיקת מּקבל לּה ויתיבת ‡¯ÈÁ˜)ואזל È") ְֲֳִִִֵֵֵַַַַַ«¿ƒ
דרביא  ּבמֹותא אחזי לא אמרת ארי  קׁשּתא ְְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמיגר

ּובכת: קלּה ית וארימת מּקבל  æéòîLiåויתיבת ְֲֳִִִִֵַַַַָָָ©¦§©´
| íéäìà Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéäìà¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³
øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨¨®
øòpä ìB÷-ìà íéäìà òîL-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©

:íL-àeä øLàaøòpä ìB÷-úà íéäìà òîLiå ©«£¤¬¨«©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼
øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà | íéäìà Càìî àø÷iå©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤
-ìà íéäìà òîL-ék éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì̈−©¨´¨¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤

:íL-àeä øLàa øòpä ìB÷ ית יי קדם ּוׁשמיע ¬©©−©©«£¤¬¨«ְְֳִַָָָ
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ׁשמּיא  מן להגר דיי מלאכא ּוקרא ּדרביא ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָקלּה

קדם  ׁשמיע ארי תדחלי לא הגר ּל מה לּה ְְֲֲֲֳִִִֵַַַַַָָָָָואמר

תּמן: ּדהּוא ּבאתר ּדרביא קלּה ית ÷çééîeיי ְְְְֲֵַַַַָָָָָµ¦
éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬

:epîéNà ìBãbé÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷ ¨−£¦¤«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Ba Cãé-úà ית טּולי קּומי ¤¨¥−®¦«§¬¨−£¦¤«ִִָ

אׁשּוּנּה: סּגי לעם ארי ּבּה יד ית ואתקיפי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָרביא

èéíéî øàa àøzå äéðéò-úà íéäìà ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦
-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå Cìzå©¥¹¤©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤

:øòpäíéî øàa àøzå äéðéò-úà íéäìà ç÷ôiå ©¨«©©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå Cìzå©¥¹¤©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©
ּומלת  ואזלת דמּיא ּבירא וחזת עינהּה ית יי ְְְְֲֲֵֵַַַַַַַָָָָָָָּוגלא

רביא: ית ואׁשקיאת מּיא רקּבא ëéäéåית ְְְְִַַַַָָָָָָ©§¦¯
iå øòpä-úà íéäìàéäéå øaãna áLiå ìcâ ¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−

:úM÷ äáøáLiå ìcâiå øòpä-úà íéäìà éäéå Ÿ¤¬©¨«©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ
:úM÷ äáø éäéå øaãnaּבסעדּה דיי מימרא והוה ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬©¨«ְְְֲֲֵֵַַַָָָ

קׁשּתא: רבי והוה ּבמדּברא ויתב ּורבא ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָּדרביא

àëäMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈
:íéøöî õøàîBnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²

:íéøöî õøàî äMà דפארן ּבמדּברא ויתב ¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦ְְְְִֵַָָָ

פ  דמצרים: מארעא אּתתא אּמּה לּה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּונסיבת

áë éùéùìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enò íéäìà øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàøîàiå àåää úòa éäéå £¤©−̈Ÿ¤«©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤
øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ

:äNò äzà-øLà ìëa Enò íéäìà ּבעּדנא והוה ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ£¤©−̈Ÿ¤«ְֲִַָָָ

לאברהם  חילּה רב ּופיכל אבימל ואמר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹההיא

עבד: אּת ּדי ּבכל ּבסעד דיי מימרא ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹלמימר

âëø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ
Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ
:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò äNòz©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«
éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò לי קּים ּוכען ¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«ְִֵַַ

ּברי  ּובבר ּובברי ּבי תׁשּקר ּדלא הכא דיי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבמימרא

ארעא  ועם עּמי ּתעּבד עּמ עבדית ּדי  ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָּכטיבֹותא

בּה: ãëàדאּתֹותבּתא íäøáà øîàiåéëð ְְִַַָ©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−
:òáMà:òáMà éëðà íäøáà øîàiå ואמר ¦¨¥«©©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©ֲַַ

אקּים: אנא äë-úàאברהם íäøáà çëBäå ְֲֲֵַַָָָ§¦¬©©§¨−̈¤
éãáò eìæb øLà íénä øàa úBãà-ìò Cìîéáà£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬

:CìîéáàúBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå £¦¤«¤§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä øàa ואֹוכח §¥´©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤ְַ

ּדי  דמּיא ּבירא עיסק על אבימל ית  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאברהם

:אבימל עבדי åëàìאּניסּו Cìîéáà øîàiå ְֲִִֵֶֶַַ©´Ÿ¤£¦¤½¤´Ÿ
äzà-íâå äfä øácä-úà äNò éî ézòãé̈©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®§©©º̈
:íBiä ézìa ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦¦§¦¬©«
øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©´Ÿ¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa עבד מאן ידעית לא אבימל ואמר ¦§¦¬©«ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָ

אנא  ואף ּלי חּוית לא אּת ואף הדין ּפתּגמא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָית

דין: יֹומא אּלהין ׁשמעית æëíäøáàלא çwiå ְִֵֵֶָָָָ©¦©³©§¨¨Æ
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö́Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«
eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬

:úéøa íäéðL ויהב ותֹורין עאן אברהם ּודבר §¥¤−§¦«ְְְִִַַַָָָ

קים: תרויהֹון ּוגזרּו לאבימלçëíäøáà áviå ְְְֲִֵֶֶַַָָ©©¥´©§¨À̈
:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úàíäøáà áviå ¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«©©¥´©§¨À̈

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà ית אברהם ואקים ¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«ְֲִַַָָָ

ּבלחֹודיהן: ּדעאן  חּורפן èëCìîéáàׁשבע øîàiå ְְְְִֵֶַַָ©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øLà älàä úNák òáL äpä äî íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©§¨Æ¨¥½¤£¤¬

:äðcáì závääî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå ¦©−§¨§©¨«¨©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´
:äðcáì závä øLà älàä úNák òáL äpä¥À¨¤³©§¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨
חּורפן  ׁשבע אּנּון מה לאברהם אבימל ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָואמר

ּבלחֹודיהן: ּדאקמּתא ìòáL-úàאּלין ék øîàiå ְְֲִִֵֵֵֶַָ©¾Ÿ¤¦ µ¤¤´©
ék äãòì él-äéäz øeáòa éãiî çwz úNák§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´§¥½̈¦¬

:úàfä øàaä-úà ézøôçòáL-úà ék øîàiå ¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¾Ÿ¤¦ µ¤¤´©
ék äãòì él-äéäz øeáòa éãiî çwz úNák§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´§¥½̈¦¬

:úàfä øàaä-úà ézøôç ׁשבע ית ארי ואמר ¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿְֲֲֵַַַָ

ארי  לסהדּו לי ּדתהי ּבדיל ידי מן ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַחּורפן
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הדין ּבירא ית ‰„‡)חפרית È"):àìàø÷ ïk-ìò ֲִֵֵָָָָ»»©¥À¨¨²
eòaLð íL ék òáL øàa àeää íB÷nì©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò §¥¤«©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²
:íäéðL eòaLð íL ההּוא לאתרא קרא ּכן על ¨¬¦§§−§¥¤«ְְְֵַַַָָ

ּתרויהֹון: קּימּו תּמן ארי ׁשבע áìeúøëiåּבאר ְְֲֵֵֵַַַַָָָ©¦§§¬
-øN ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá§¦−¦§¥´¨®©©¨´¨£¦¤À¤¦ŸÆ©

ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö:íézLúéøá eúøëiå §¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«©¦§§¬§¦−
eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa¦§¥´®̈©©¨´¨£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−

ìt õøà-ìà:íézL ּבב קים וקם ּוגזרּו ׁשבע אר ¤¤¬¤§¦§¦«ְְְְִֵַָָָָ

ּפלׁשּתאי: לארע ותבּו חילּה רב ּופיכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאבימל

âìíLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬
:íìBò ìà ýåýé-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §Ÿ̈−¥¬¨«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨

:íìBò ìà ýåýé íLa íLנצּבא (È"ּונציב ½̈§¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«ְְִֵָ

(‡ÏÈ‡ אלהא דיי ּבׁשמא תּמן וצּלי ׁשבע ּבבאר ƒ»»ְְְְֱִִִֵַַַַָָָָָָ

ãììtדעלמא: õøàa íäøáà øâiåíéîé íézL ְְַָ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬
:íéaøìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¦«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

סּגיאין: יֹומין ּפלׁשּתאי ּבארע אברהם ôואּתֹותב ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

à éòéáùäqð íéäìàäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦
-úà äqð íéäìàäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤

:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà והוה ©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦ֲַָ

לּה ואמר אברהם ית נּסי ויי האּלין ּפתּגמּיא ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָּבתר

אנא: הא ואמר á-úàאברהם àð-ç÷ øîàiå ְֲֲַַַָָָָ©¿Ÿ¤©Â̈¤
ðaEì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà E ¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½

ãçà ìò äìòì íL eäìòäå äiønä õøà-ìà¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´
éìà øîà øLà íéøääE:ða-úà àð-ç÷ øîàiåE ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸

-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
íéøää ãçà ìò äìòì íL eäìòäå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½

éìà øîà øLà:E ית ּבר ית ּכען ּדבר ואמר £¤−Ÿ©¬¥¤«ְְְֲַַַַָָָ

לארעא  ל ואיזל יצחק ית רחמּת ּדי ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָיחיד

מן  חד על לעלתא ּתּמן קדמי ואסקּה ְְְֲֳִֵַַַַַַָָָָָָּפּולחנא

:ל אימר ּדי âø÷aaטּורּיא íäøáà íkLiå ִֵַָָָ©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤
Bzà åéøòð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ¦½
Cìiå í÷iå äìò éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´¨©¥½¤

:íéäìàä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìàíkLiå ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«©©§¥̧
éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³
í÷iå äìò éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´¨

:íéäìàä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå ואקּדים ©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«ְְֵַ

ּתרין  ית ּודבר חמרּה ית וזרז ּבצפרא ְְְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָאברהם

לעלתא  אעי וצּלח ּברּה יצחק וית עּמּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָעּולימֹוהי

יי: לּה אמר ּדי לאתרא ואזל ãíBiaוקם ְְְְְֲִֵַַַָָָָ©´
-úà àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤

:÷çøî íB÷näíäøáà àOiå éLéìMä íBia ©¨−¥«¨«Ÿ©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯
:÷çøî íB÷nä-úà àøiå åéðéò-úà ּביֹומא ¤¥¨²©©¬§¤©¨−¥«¨«Ÿְָ

אתרא  ית וחזא עינֹוהי ית אברהם ּוזקף ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָתליתאה

äíëì-eáLמרחיק: åéøòð-ìà íäøáà øîàiå ִֵָ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬
äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä-íò ätŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ

:íëéìà äáeLðå äåçzLðå-ìà íäøáà øîàiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤
äëìð øòpäå éðàå øBîçä-íò ät íëì-eáL åéøòð§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈

:íëéìà äáeLðå äåçzLðå äk-ãò אבר הם ואמר ©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«ְֲַַַָָ

ואנא  חמרא עם הכא לכֹון אֹוריכּו ְְֲֲִִִֵַָָָָָלעּולימֹוהי

לותכֹון: ּונתּוב ונסּגּוד ּכא עד נתמטי ְְְְְְְְִִֵֵַַָָועּולימא

å÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðLíNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå §¥¤−©§¨«©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ
úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða ÷çöé-ìò©¦§¨´§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤

:åcçé íäéðL eëìiå דעלתא אעי ית אברהם ּונסיב ©¥«§¬§¥¤−©§¨«ְְֲֵֵַַָָָָָָ

וית  אּׁשתא ית ּבידּה ּונסיב ּברּה יצחק על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוׁשּוי

ּבתרא תרויהֹון ואזלּו Ák„‡)סּכינא È"): ְְֲִֵַַַַָָָ«¬»
æéáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©´Ÿ¤¨¦½

äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä øîàiå©−Ÿ¤¦¤´Ç¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬
:äìòì äOäåéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå ©¤−§Ÿ¨«©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ

Làä äpä øîàiå éðá éppä øîàiå éáà øîàiå©´Ÿ¤¨¦½©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ
:äìòì äOä äiàå íéöòäå לאברהם יצחק ואמר §¨´¥¦½§©¥¬©¤−§Ÿ¨«ְְְֲִַַַָָָ

הא  ואמר ברי אנא הא ואמר אּבא ואמר ְֲֲֲֲֲִִַַַַַַַָָָָאבּוהי

לעלתא: אימרא ואן ואעּיא çøîàiåאּׁשתא ְְְֲִֶַַָָָָָָָָ©¸Ÿ¤Æ
eëìiå éða äìòì äOä Bl-äàøé íéäìà íäøáà©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬

:åcçé íäéðLäàøé íéäìà íäøáà øîàiåBl- §¥¤−©§¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬
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:åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOä ואמר ©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«ֲַַ

ּברי  לעלתא אימרא לּה ּגלי יי קדם ְְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָָָאברהם

ּכחדא: תרויהֹון èøLàואזלּו íB÷nä-ìà eàáiå ְֲֲֵַַַָָ©¨ÀŸ¤©¨»£¤´
çaænä-úà íäøáà íL ïáiå íéäìàä Bì-øîà̈«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©
íNiå Bða ÷çöé-úà ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´§½©¨³¤

:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà-ìà eàáiå ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«©¨ÀŸ¤
íäøáà íL ïáiå íéäìàä Bì-øîà øLà íB÷nä©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³©§¨¨Æ
÷çöé-úà ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´

:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bðaואתּו §½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«ְָ

ית  אברהם תּמן ּובנא יי לּה אמר ּדי ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָלאתרא

וׁשּוי  ּברּה יצחק ית ועקד אעּיא ית וסּדר ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָמדּבחא

אעּיא: מן עיל מדּבחא על éíäøáàיתּה çìLiå ְְִֵֵַַַָָָָ©¦§©³©§¨¨Æ
ì úìëànä-úà çwiå Bãé-úà:Bða-úà èçL ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«

úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
ì:Bða-úà èçL ּונסיב ידּה ית אברהם ואֹוׁשיט ¦§−Ÿ¤§«ְְְְֵֵֵַָָָ

ּברּה: ית למיכס סּכינא àéCàìîית åéìà àø÷iå ְְִֵֵַַָָָ©¦§¨̧¥¹̈©§©³
íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®

:éðpä øîàiåíéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå ©−Ÿ¤¦¥«¦©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦
:éðpä øîàiå íäøáà | íäøáà øîàiåלּה ּוקרא ©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨®̈©−Ÿ¤¦¥«¦ְֵָ

אברהם  אברהם ואמר ׁשמּיא מן דיי ְְְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָָמלאכא

אנא: הא áé-ìàואמר Eãé çìLz-ìà øîàiå ֲֲַַָָ©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤
òãé äzò | ék äîeàî Bì Nòz-ìàå øòpäéz ©©½©§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦

à íéäìà àøé-ékða-úà zëNç àìå äzE ¦«§¥³¡Ÿ¦ÆÇ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬
:épnî Eãéçé-úà-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ¤§¦«§−¦¤«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤

ézòãé äzò | ék äîeàî Bì Nòz-ìàå øòpä©©½©§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦
ða-úà zëNç àìå äzà íéäìà àøé-ék-úà E ¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤

:épnî Eãéçé ולא לעּולימא יד תֹוׁשיט לא ואמר §¦«§−¦¤«¦ְְְֲֵֵַַָָָָ

ידענא ּכען ארי מּדעם לּה ÈÚ„È˙)תעּבד È") ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ¿»ƒ
יחיד ית ּבר ית מנעּת ולא אּת דיי דחלא ְְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָארי

âéìéà-äpäåמּני: àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå ִִ©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦
çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà©©¾¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´

:Bða úçz äìòì eäìòiå ìéàä-úààOiå ¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦¨̧
æçàð øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬
ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa©§©−§©§®̈©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

:Bða úçz äìòì eäìòiå עינֹוהי ית אברהם ּוזקף ©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«ְְִֵַַָָָ

ּבאילנא  אחיד ּבתר דכרא והא וחזא אּלין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבתר

ואסקּה ּדכרא ית ּונסיב אברהם ואזל ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָּבקרנֹוהי

ּברּה: חלף ãé-íLלעלתא íäøáà àø÷iå ְֲֲֵַַָָ©¦§¨¯©§¨¨²¥«
íBiä øîàé øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ¥«¨¥´©½

:äàøé ýåýé øäaíB÷nä-íL íäøáà àø÷iå §©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬
ýåýé øäa íBiä øîàé øLà äàøé | ýåýé àeää©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−

äàøé: ההּוא ּבאתרא ּתמן אברהם וצּלי ּופלח ¥«¨¤«ְְְְְִַַַַַַָָָָ

יתאּמר  ּבכן ּדרּיא ּפלחן יהֹון הכא יי קדם ְְְְְֲֳִֵַַַַַַַָָָָָָואמר

ּפלח: יי קדם אברהם הדין ּבטּורא הדין ְְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָּביֹומא

åè-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMäúéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå ©¨¨«¦©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−

:íéîMä-ïî ּתנינּות לאברהם דיי מלאכא ּוקרא ¦©¨¨«¦ְְְְְְִַַַָָָָָָָ

ׁשמּיא: æèékמן ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå ְִַָ©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À
zëNç àìå äfä øácä-úà úéNò øLà ïòé©µ©£¤³¨¦̧¨Æ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨

ða-úà:Eãéçé-úà E-íàð ézòaLð éa øîàiå ¤¦§¬¤§¦¤«©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª
àìå äfä øácä-úà úéNò øLà ïòé ék ýåýé§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ

ða-úà zëNç:Eãéçé-úà E קּימית ּבמימרי ואמר ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«ְְֲִֵֵֵַַַ

ולא  הדין ּפתּגמא ית עבדּתא ּדי חלף ארי יי ְְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָאמר

:יחיד ית ּבר ית æéEëøáàמנעּתא Cøá-ék ְְְְִַָָָָָ¦«¨¥´£¨«¤§À
íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòLäaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék ©¬©«Ÿ§¨«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³
úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´

:åéáéà øòL úà Eòøæ Løéå íiä ברכא ארי ©¨®§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«ֲֵָָָ

ׁשמּיא  ּככֹוכבי ּבנ ית אסּגי ואסּגאה ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָאברכּנ

קרוי  ית ּבני וירתּון יּמא ּכיף על ּדי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּוכחלא

çéõøàäסנאיהֹון: ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ְֵַ§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤
:éì÷a zòîL øLà á÷òìk Eòøæá eëøaúäå ¥¾¤£¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ

:éì÷a zòîL øLà á÷ò õøàä ééBb יתּברכּון ו ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«ְְְִָ

קּבלּתא  ּדי חלף דארעא עממּיא ּכל ּבני ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבדיל

èéeëìiåלמימרי: eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå ְְִֵ©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà åcçé©§−̈¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©
-ìà åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©¨ª²©¥«§¬©§−̈¤
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:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa ותב §¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©ְַ

לבאר  ּכחדא ואזלּו וקמּו עּולימֹוהי לות ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאברהם

פ  ׁשבע: ּבבאר אברהם ויתיב ְְִִֵֵַַַָָָָׁשבע

ë øéèôîãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬
àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì íäøáàì§©§¨−̈¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²

éçà øBçðì íéða:Eälàä íéøácä éøçà éäéå ¨¦−§¨¬¨¦«©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤
àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì íäøáàì ãbiå©ª©¬§©§¨−̈¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¸̈¦§¨¬©¦²

éçà øBçðì íéða:E האּלין ּפתּגמּיא ּבתר והוה ¨¦−§¨¬¨¦«ְֲִִֵַַַָָָָָ

אף  מלּכה ילידת הא למימר לאברהם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָואתחוא

:אחּו לנחֹור ּבנין àë-úàåהיא Bøëa õeò-úà ְְִִָָ¤¬§Ÿ−§¤
:íøà éáà ìàeî÷-úàå åéçà æeaBøëa õeò-úà ´¨¦®§¤§¥−£¦¬£¨«¤¬§Ÿ−

:íøà éáà ìàeî÷-úàå åéçà æea-úàå עּוץ ית §¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬£¨«ָ

דארם: אבּוהי קמּואל וית אחּוהי ּבּוז וית ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָּבּוכרּה

áëóìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®
:ìàeúa úàåLcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−§¥«§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈

ìàeúa úàå óìãé-úàå: וית חזֹו וית ּכׂשד וית §¤¦§¨®§¥−§¥«ְְְֲֶֶָָָ

ּבתּואל: וית ידלף וית âëãìéּפלּדׁש ìàeúáe ְְְְְִִֵָָָָ§¥−¨©´
øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−

:íäøáà éçàäðîL ä÷áø-úà ãìé ìàeúáe £¦¬©§¨¨«§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬
:íäøáà éçà øBçðì äkìî äãìé älà ּובתּואל ¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬©§¨¨«ְֵ

לנחֹור  מלּכה ילידת אּלין ּתמניא רבקה ית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאֹוליד

דאברהם: ãëäîeàøאחּוהי dîLe BLâìéôe ְְֲִַָָ¦«©§−§¨´§¨®
Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä-íb ãìzå©¥³¤©¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©

:äëòî-úàå-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe §¤©«£¨«¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«
טבח  ית היא אף וילידת ראּומה ּוׁשמּה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּולחנתּה

מעכה: וית ּתחׁש וית ּגחם dîLeוית BLâìéôe ְְְֲַַַַַָָָָ¦«©§−§¨´
íçb-úàå çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©§¤©½©

:äëòî-úàå Lçz-úàåô ô ô §¤©−©§¤©«£¨«
.ïîéñ ï"åðîà ,íé÷åñô æ"î÷

àøéå úùøôì äøèôäã ÷øô á íéëìîá

ãàék zrãé äzàå úî éLéà Ecár øîàì òLéìà-ìà ä÷rö íéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå§¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â¨«£¨̧¤¡¦¹̈¥ÀŸ©§§³¦¦Æ¥½§©¨´¨©½§¨¦´
:íéãárì Bì éãìé éðL-úà úç÷ì àa äLpäå ýåýé-úà àøé äéä EcáráòLéìà äéìà øîàiå ©§§½¨¨¬¨¥−¤§Ÿ̈®§©̧¤½À̈¨©¹©¤§¥¯§¨©²−©«£¨¦«©¸Ÿ¤¥¤³¨¡¦¨Æ

ì ïéà øîàzå úéaa Cì-Li-äî éì éãébä Cl-äNrà äî:ïîL Ceñà-íà ék úéaa ìë EúçôL ¨´¤«¡¤½̈©¦´¦¦½©¤−̈©¨®¦©ÀŸ¤¥´§¦§¨«§¬ŸÆ©©½¦¦−¦¨¬¨«¤
âéðëL-ìk úàî õeçä-ïî íéìk Cì-éìàL éëì øîàiå:éèérîz-ìà íé÷ø íéìk Cãzøâñå úàáe ©ÀŸ¤§¦̧©«£¦¨³¥¦Æ¦©½¥¥−¨§¥¨®¦¥¦¬¥¦−©©§¦«¦À̈§¨©³§§

éða-ãráe Cãra úìcä:éréqz àìnäå älàä íéìkä-ìk ìr z÷öéå Cäøbñzå Bzàî Cìzå ©¤̧¤Æ©«£¥´§©¨©½¦§¨©¾§§©¬¨©¥¦−¨¥®¤§©¨¥−©¦«¦©¥̧¤Æ¥¦½©¦§´Ÿ
:ú÷öBî àéäå äéìà íéLébî íä äéða ãráe dãra úìcäåøîàzå íéìkä úàìîk | éäéå ©¤½¤©«£−̈§©´¨¤®¨¥²©¦¦¬¥¤−¨§¦¬¨«¤©§¦´¦§´Ÿ©¥¦À©³Ÿ¤

:ïîMä ãîriå éìk ãBò ïéà äéìà øîàiå éìk ãBò éìà äLébä dða-ìàæLéàì ãbzå àázå ¤§¨Æ©¦̧¨¥©¬Æ¤½¦©´Ÿ¤¥¤½¨¥¬−¤®¦©©«£−Ÿ©¨«¤©¨ÀŸ©©¥Æ§¦´
éLð-úà éîlLå ïîMä-úà éøëî éëì øîàiå íéäìàäéðáe zàå C:øúBpa ééçz CçíBiä éäéå ¨«¡Ÿ¦½©ÀŸ¤§¦Æ¦§¦´¤©¤½¤§©§¦−¤¦§¥®§©´§¨©½¦¦«§¦−©¨«©§¦̧©¹

änL øñé Bøár écî éäéå íçì-ìëàì Ba-÷æçzå äìBãâ äMà íLå íðeL-ìà òLéìà øáriå©©«£¯Ÿ¡¦¨´¤¥À§¨Æ¦¨´§½̈©©«£¤−¤«¡¨¨®¤©§¦Æ¦¥´¨§½¨ª¬−̈¨
:íçì-ìëàìèîz eðéìr øáò àeä LBã÷ íéäìà Léà ék ézrãé àð-äpä dLéà-ìà øîàzå:ãé ¤«¡¨¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤¦½̈¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¬¡Ÿ¦−¨´®Ÿ¥¬¨¥−¨¦«

éøeñé eðéìà Bàáa äéäå äøBðîe àqëå ïçìLå ähî íL Bì íéNðå äpè÷ øé÷-úiìr àp-äNrð©«£¤¨³£¦©¦Æ§©½̈§¨¦̧¬¨²¦¨¬§ª§−̈§¦¥´§¨®§¨¨²§Ÿ¬¥¥−¨¬
:änLàé:änL-ákLiå äiìrä-ìà øñiå änL àáiå íBiä éäéåáéàø÷ Børð éæçéb-ìà øîàiå ¨«¨©§¦¬©−©¨´Ÿ¨®¨©¨¬©¤¨«£¦−̈©¦§©¨«¨©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½§−̈

:åéðôì ãîrzå dì àø÷iå úàfä úénðeMìâéeðéìà | zãøç äpä äéìà àð-øîà Bì øîàiå ©«©¦´©®Ÿ©¦̧§¨½̈©©«£−Ÿ§¨¨«©´Ÿ¤À¡¨¨´¥¤»¨»¦¥̧¨©´§§¥¥»»
øîàzå àávä øN-ìà Bà Cìnä-ìà Cì-øaãì Léä Cì úBNrì äî úàfä äãøçä-ìk-úà¤¨©«£¨¨´©Ÿ¼¤µ©«£´½̈£¥³§©¤¨Æ¤©¤½¤−¤©´©¨¨®©¾Ÿ¤

:úáLé éëðà énr CBúaãé:ï÷æ dLéàå dì-ïéà ïa ìáà éæçéb øîàiå dì úBNrì äîe øîàiå §¬©¦−¨«Ÿ¦¬¨«¤©¾Ÿ¤¤−©«£´¨®©´Ÿ¤¥«£¦À£¨²¥¬¥−̈§¦¨¬¨«¥
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åè:çúta ãîrzå dì àø÷iå dì-àø÷ øîàiåæèïa ú÷áç zà äiç úrk äfä ãrBnì øîàiå ©−Ÿ¤§¨¨®©¦̧§¨½̈©©«£−Ÿ©¨«©©ÀŸ¤©¥³©¤Æ¨¥´©½̈©−§Ÿ¤´¤¥®
:EúçôLa áfëz-ìà íéäìàä Léà éðãà-ìà øîàzåæéúrk äfä ãrBnì ïa ãìzå äMàä øäzå ©ÀŸ¤©£Ÿ¦Æ¦´¨«¡Ÿ¦½©§©¥−§¦§¨¤«©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³©¤Æ¨¥´

:òLéìà äéìà øac-øLà äiççé:íéøöwä-ìà åéáà-ìà àöiå íBiä éäéå ãìiä ìcâéåèéøîàiå ©½̈£¤¦¤¬¥¤−¨¡¦¨«©¦§©−©®̈¤©§¦´©½©¥¥¬¤¨¦−¤©«Ÿ§¦«©¬Ÿ¤
:Bnà-ìà eäàN ørpä-ìà øîàiå éLàø | éLàø åéáà-ìàëáLiå Bnà-ìà eäàéáéå eäàOiå ¤¨¦−Ÿ¦´Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤©©½©¨¥−¤¦«©¦̧¨¥½©§¦¥−¤¦®©¥¯¤

:úîiå íéøävä-ãr äékøa-ìràë:àözå Bãra øbñzå íéäìàä Léà úhî-ìr eäákLzå ìrzå ©¦§¤²¨©©¨«¢©−¦©¨«Ÿ©©̧©Æ©©§¦¥½©¦©−¦´¨«¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ©«£−©¥¥«
áëLéà-ãr äöeøàå úBðúàä úçàå íéørpä-ïî ãçà éì àð äçìL øîàzå dLéà-ìà àø÷zå©¦§¨»¤¦¨¼©ÀŸ¤¦§¨̧¨¬¦Æ¤¨´¦©§¨¦½§©©−¨«£Ÿ®§¨²¨©¦¬

:äáeLàå íéäìàäâë:íBìL øîàzå úaL àìå Lãç-àì íBiä åéìà úëìä zà recî øîàiå ¨«¡Ÿ¦−§¨«¨©ÀŸ¤©ÂÂ©©´§Ÿ¤³¤¥¨Æ©½Ÿ−Ÿ¤§´Ÿ©¨®©−Ÿ¤¨«
ממשיכים: הקהילות, ושאר חב"ד הספרדים. מסיימים כאן

ãë:Cì ézøîà-íà ék ákøì éì-øörz-ìà Cìå âäð dørð-ìà øîàzå ïBúàä LáçzåäëCìzå ©©«£Æ¨¨½©¬Ÿ¤¤©«£−̈§©´¨¥®©©«£¨¦´¦§½Ÿ¦−¦¨©¬§¦¨«©¥À¤
éæçéb-ìà øîàiå ãâpî dúBà íéäìàä-Léà úBàøk éäéå ìîøkä øä-ìà íéäìàä Léà-ìà àázå©¨²Ÿ¤¦¬¨¡Ÿ¦−¤©´©©§¤®©Â§¦Â¦§¸¦«¨«¡Ÿ¦³¨Æ¦¤½¤©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´

:ælä úénðeMä äpä BørðåëíBìLä CLéàì íBìLä Cì íBìLä dì-øîàå dúàø÷ì àð-õeø äzr ©«£½¦¥−©«©¦¬©¨«©¨»«¨´¦§¨¨¼¤«¡¨À̈£¨¬¨²£¨¬§¦¥−£¨´
:íBìL øîàzå ãìiìæëøîàiå dôãäì éæçéb Lbiå åéìâøa ÷æçzå øää-ìà íéäìàä Léà-ìà àázå ©®̈¤©−Ÿ¤¨«©¨ºŸ¤¦³¨«¡Ÿ¦Æ¤¨½̈©©«£¥−§©§¨®©¦©̧¥«£¦¹§¨§À̈©ŸÁ¤Á

:éì ãébä àìå épnî íéìrä ýåýéå dì-äøî dLôð-ék dì-ätøä íéäìàä Léàçëøîàzå ¦̧¨«¡Ÿ¦³©§¥¨Æ¦«©§¨´¨«¨½̈©Ÿ̈Æ¤§¦´¦¤½¦§¬Ÿ¦¦−¦«©¾Ÿ¤
:éúà äìLú àì ézøîà àìä éðãà úàî ïá ézìàLäèëéðúî øâç éæçéâì øîàiåézðrLî ç÷å E ©¨©¬§¦¥−¥¥´£Ÿ¦®£´Ÿ¨©½§¦¬Ÿ©§¤−Ÿ¦«©¸Ÿ¤§¥«£¦¹£´Ÿ¨§¤À§©̧¦§©§¦´

:ørpä éðt-ìr ézðrLî zîNå epðrú àì Léà Eëøáé-éëå epëøáú àì Léà àöîú-ék Cìå Eãéá§¨«§»¨¥¼¦¦§¨¬¦Æ´Ÿ§¨«£¤½§¦«§¨«¤§¬¦−´Ÿ©«£¤®§©§¨¬¦§©§¦−©§¥¬©¨«©
ì:äéøçà Cìiå í÷iå jáærà-íà ELôð-éçå ýåýé-éç ørðä íà øîàzåàìíäéðôì øár éæçâå ©¸Ÿ¤Æ¥´©©½©©§Ÿ̈¬§¥«©§§−¦¤«¤§¤®¨©−̈¨©¥¬¤©«£¤«¨§¥«£¦º¨©´¦§¥¤À

õé÷ä àì øîàì Bì-ãbiå Búàø÷ì áLiå áL÷ ïéàå ìB÷ ïéàå ørpä éðt-ìr úðrLnä-úà íNiå©¨³¤¤©¦§¤̧¤Æ©§¥´©©½©§¥¬−§¥´®̈¤©¨³¨¦§¨Æ©©¤´¥½Ÿ¬Ÿ¥¦−
:ørpäáì:Búhî-ìr ákLî úî ørpä äpäå äúéaä òLéìà àáiåâìãra úìcä øbñiå àáiå ©¨«©©¨¬Ÿ¡¦−̈©¨®§¨§¦¥³©©̧©Æ¥½ª§−̈©¦¨«©¨¾Ÿ©¦§¬Ÿ©¤−¤§©´

:ýåýé-ìà ìltúiå íäéðLãìåétëå åéðér-ìr åéðérå åét-ìr åét íNiå ãìiä-ìr ákLiå ìriå §¥¤®©¦§©¥−¤§Ÿ̈«©©¹©©¦§©´©©¤À¤©Á̈¤Á¦̧©¦¹§¥¨³©¥¨Æ§©¨´
:ãìiä øNa íçiå åéìr øäâiå åétk-ìräìøäâiå ìriå äpä úçàå äpä úçà úéaa Cìiå áLiå ©©¨½©¦§©−¨¨®©−̈¨§©¬©¨«¤©¹̈¨©¥¤́©©À¦©©¬¥̧¨Æ§©©´¥½¨©©−©©¦§©´

:åéðér-úà ørpä ç÷ôiå íéîrt òáL-ãr ørpä øøBæéå åéìråìàø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå ¨¨®©§¥³©©̧©Æ©¤´©§¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ
ðá éàN øîàiå åéìà àázå äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà:CæìeçzLzå åéìâø-ìr ìtzå àázå ¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨©¨´Ÿ¥¨®©−Ÿ¤§¦¬§¥«©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈©¦§©−

:àözå dða-úà àOzå äöøà̈®§¨©¦¨¬¤§−̈©¥¥«

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!

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



חסידית מיוחדת התוועדות 
סביב שולחנות ערוכים לסעודת מלווה מלכה

ב"ה

 לכל המשתתפים 
 בכינוס השנתי של חסידי חב"ד,

אשר בארצנו הקדושה – שליט"א

שלום רב וברכה מרובה!

 יהי רצון שיהא הכינוס – כינוס אמתי, 
 אחדות אמתית של כל המשתתפים בו, 

 ועל ידם – אחדות כל המושפעים שלהם, 
ועד – לאחדות כל ישראל.

 והרי זה כלל גדול בתורה, ויתירה מזה – 
כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור,

 הנאה להם והנאה לעולם, 
אשר בשביל ישראל גוי אחד בארץ – נברא,

שקיבלו התורה תורה אחת ולומדים ומקיימין 
מצותי' כאיש אחד בלב אחד –

לקבל החלטות טובות ובתוקף ובאופן שתבואנה 
במעשה בפועל, שהוא העיקר, החלטות 

שתכליתן בכיון האמור – אחדות ישראל אמתית, 
)ממכתב כ"ק אדמו"ר לכינוס תשמ"ז(

בפתח הכינוס קבלת הפנים
 לשבים מחצרות קדשנו 

בחודש השביעי

 וברכת צאתכם לשלום 
 לשלוחי הרבי באה"ק היוצאים 

לכינוס העולמי בחצרות קודשנו

במעמד רבני חב"ד, שלוחי הרבי והמשפיעים שליט"א
הכניסה לשנת השבעים לנשיאות הרבי 

הרב מנחם מענדל גרונר
מראשי ישיבת תומכי תמימים קרית גת

במוצאי שבת )וירא( אור לי"ט במרחשוון בשעה 20:00
באולם 'מרכז צבאות השם' בבית צעירי אגודת חב"ד, כפר חב"ד

 מראות 
קודש 

יחודיים 
מהרבי 

 בשירה ובזמרה 
עם הבעל מנגן החסידי
אליאסף חפץ

ותזמורתו

תש"י
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

צעירי 
אגודת 
חב"ד

y.w
. g
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hic

des
ign

ציבור אנ"ש מוזמנים להשתתף וליטול חלק

בכינוס השנתי ה-60 
של חסידי חב"ד באה"ק

שיערך לכבוד יום הבהיר כ' מרחשוון
ובסימן הכנה לשנת השבעים לנשיאות הרבי תשי-תש"פ

מוצאי 
שבת 
קודש זו


