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ִהתַהֵּלך , ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי. 'ָי וגו"ַוֵּיָרא יְ , ַויִהי ַאבָרם ֶּבן ִּתׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים, ְּפַתח ִאַּדך ַוֲאַמר) י
ְוִכי ַעד ַהׁשָּתא ָלא ִאתְּגִלי ֵליּה . ְוַקׁשָיא ְבַכָּמה אֹרִחין, ַהאֵיי ְקָרא ִאית ְלַעָּיָנא ֵביּה. 'ְלָפַני וגו
. ָי ֶאל ַאבָרם ְולֹא קֹוֵדם"ֵאָלא ַהאיַּדָנא ַּכד ְמָטא ְלַהֵני יֹוִמין ַוֵּיָרא יְ , ִריך הּוא ְלַאבָרָהםֻקדָׁשא ְּב 

ְוַהאיַּדָנא ְמִני . 'ַוּיֹאֶמר ְלַאבָרם ָידֹוַע ֵּתַדע וגו. ָי ָאַמר ֶאל ַאבָרם"ַוי. ָי ֶאל ַאבָרם"ְוַהַּכִתיב ַוּיֹאֶמר יְ 
, ְועֹוד. ִאׁשְּתַמע ְּדַעד ַהׁשָּתא ָלא ִאתְּגִלי ֲעלֹוי. ָי ֶאל ַאבָרם"ַּכִתיב ַוֵּיָרא יְ ,  ְמִני ְלהּוְוַכד. חּוׁשָּבן יֹוִמין

ָּכל ִאּנּון , ֵאָלא ַהֵכי ַּתאָנא. ְּבַקדֵמיָתא ָׁשָנה ּולַבּסֹוף ָׁשִנים, ְּדַכִתיב ֶּבן ִּתׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים
ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ָלא ִאתְּגִלי , ֵאָלא ָּכל ְּכָמא ַּדֲהָוה ֲאִטים ּוסִתים. ַמאי ַטעָמא. איֹוִמין ָלא ַּכִתיב ַוֵּירָ 

ִמּׁשֹום ִּדבָעא ְלַגָּלָאה ֵּביּה ַהאֵיי . ַמאי ַטעָמא. ְּדַכִתיב ַוֵּיָרא, ַהאיַּדָנא ִאתְּגִלי ֲעֵליּה. ֲעֵליּה ִּכדַקַחֵזי
ְוַקִּדיָׁשא ָלא ִלהֵוי , בָעא ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְלַאָּפָקא ִמֵּניּה ַזרָעא ַקִּדיָׁשאִּד , ְועֹוד. ָאת ִּכתָרא ַקִּדיָׁשא

ּוזָמן ָקִריב הּוא , ַהׁשָּתא ְּדהּוא ֶּבן ִּתׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים, ֵאָלא ֲאַמר. ְּבעֹוד ְּדִאיהּו ֲאִטים ִּבׂשָרא
. ּולָבַתר ִינּפֹוק ִמֵּניּה ַזרָעא ַקִּדיָׁשא, ֵוי הּוא ַקִּדיָׁשא ְּבַקדֵמיָתאִלה, ְּדִינּפֹוק ִמֵּניּה ַזרָעא ַקִּדיָׁשא
ְּדָכל יֹומֹוי ַקדָמֵאי ָלא , ּתּו ִּתׁשִעים ָׁשָנה. ְוָלא ְּבָכל ַהֵני ִזמֵני ַקדֵמיָתא, ְּבִגין ָּכך ְמִני יֹומֹוי ְּבַהאֵיי
  :ָׁשִנים ִאּנּון ְוָלא ָׁשָנה, ַהׁשָּתא ִּדמָטא ְלַהאֵיי. מֹוי יֹוִמיןְּדָלא ֲהוֹו יֹו, ֲהוֹו ָׁשִנים ֵאָלא ְּכַחד ָׁשָנה

  
ֲעַבד , ֵאָלא ַהֵכי ַּתאָנא. ַמאי ַמׁשַמע ְּדַעד ַהׁשָּתא ָלא ַקֲאַמר ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי

ִיסָּתֲאבּון ְּבהֹון , ְוָכל ִאּנּון ְּדָלא ִאתְּגַזרּו. ְלַתָּתאֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ִּכתִרין ַּתָּתִאין ְּדָלא ַקִּדיִׁשין 
ּובִגין ָּכך ִאסָּתֲאבּון . ת ְוָלא ַיִּתיר"ן ֶּדלֶ "ְּדִאַּתחִזי ְּבהּו ִׁשי. ּוַמאי ִרּׁשּוָמא ִאית ְּבהֹון. ּורִׁשיִמין ְּבהֹון

ּד "ְוִאתַּגְּלָיא ְּבהּו יֹו.  ֵמִאֵּלין ְוָעאִלין ְּבַגדּפֹוי ִּדׁשִכיְנָתאָנְפִקין, ָּבַתר ְּדִאתְּגַזרּו. ְּבהּו ְוִאתַּדְּבקּון ְּבהּו
ְוַעל ָּדא ַּכִתיב . י ְוִאׁשְּתִלים ְּבִקּיּוָמא ְׁשִלים"ְוִאתְרִׁשים ְּבהּו ַׁשּדַ , ָאת ְקָיָמא ְׁשִלים, ְרִׁשיָמא ַקִּדיָׁשא

ן "ְדַהׁשָּתא ַאּת ָחֵסר ִּברִׁשיָמא ְּדִׁשי. ְׁשִלים, ה ָתִמיםִהתַהֵּלך ְלָפַני ֶוהיֵ , ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי, ְּבַהאֵיי
ִאַּתחִזי ְלִאתָּבָרָכא , ּוַמאן ְּדִאיהּו ְּבִרּׁשּוָמא ָּדא. ּד"ְּגַזר ַּגרָמך ִוהִוי ְׁשִלים ִּברִׁשיָמא ְּדיֹו. ת"ְוֶדלֶ 

הּוא ְּדָׁשֵליט , ַההּוא ְּדִברָכאן ָנְפָקן ִמֵּניּה. ַּדיַמהּו ֵאל ַׁש . ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרך אֹוְתךָ , ְּדַכִתיב. ִּבׁשָמא ָּדא
ָּכל ִאּנּון ְּדָלא , ַמאן ְּדִאתְּגַזר, ְּבִגיֵני ָּכך. ְוכָֹלא ִמַּדחְלֵתיּה ָּדֲחִלין ּוִמזַּדעְזִעין. ַעל ָּכל ִּכתִרין ַּתָּתִאין

ְּדַכִתיב ְוַעֵּמך ֻּכָּלם , עֹוד ֵאָלא ְּדָלא ָנֵחית ְלֵּגיִהָּנםְולֹא . ַקִּדיִׁשין ִאתַרֲחָקן ִמֵּניּה ְוָלא ָׁשְלִטין ֵּביּה
ַזָּכָאה חּוָלִקי ַּדֲאֵתיָנא . ַזָּכִאין ַאּתּון ְּבָעְלָמא ֵדין ּובָעְלָמא ְּדָאֵתי, ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא. 'ַצִּדיִקים וגו

ָי "ֶזה יֹאַמר ַלי, ֲעַליכּו ַּכִתיב. ֻּכְּלכּו ְּבֵני ֱאָלָהא ַקִּדיָׁשא, ֻּכְּלכּו ַקִּדיִׁשין. ן ִמֻּפֵּמיכֹוןְלִמׁשַמע ִמִּלין ִאֵּלי
ָּכל ַחד ִמְּנכֹון ֲאִחיד ְוִאתַקַּׁשר . ָי ּובֵׁשם ִיׂשָרֵאל ְיַכֶּנה"ְוֶזה ִיכּתֹוב ָידֹו ַלי, ְוֶזה ִיקָרא ְבֵׁשם ַיֲעקֹב, ָאִני

, ְּדִאְּקִרי ֶאֶרץ ַהַחִּיים, ְוַאּתּון ַרבְרִבין ְמֻמַּנן ָּתִריִסין ֵמַהִהיא ֶאֶרץ. ִּדיָׁשא ִעָּלָאהְּבַמלָּכא ַק 
  :ְּדַרבְרָבנֹוִהי ָאְכִלין ִמַּמָּנא ְּדַטָּלא ַקִּדיָׁשא

  
ְוַכִתיב ִאי ָלך ֶאֶרץ . ּוְוָׂשַרִיך ָּבֵעת יֹאֵכל, ַאׁשֵריך ֶאֶרץ ֶׁשַּמלֵּכך ֶּבן חֹוִרין, ְּפַתח ִאַּדך ַוֲאַמר) יא

, ַהאֵיי ְּדַכִתיב ַאׁשֵריך ֶאֶרץ. ְוָלא ַקׁשָין. ַהֵני ְקַרֵאי ַקׁשָין ַֽאַהַּדֵּדי. ְוָׂשַרִיך ַּבּבֶֹקר יֹאֵכלּו, ֶׁשַּמלֵּכך ָנַער
, ַוֲעַלּה ַּכִתיב. ֶאֶרץ ַהַחִּייםּובִגיֵני ָּכך ִאְּקִרי . ָּדא ֶאֶרץ ִּדלֵעיָלא ְּדָׁשְלָטא ַעל ָּכל ִאּנּון ַחִּיין ִּדלֵעיָלא

לֹא , ְוַכִתיב ֶאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ְבִמסֵּכנּות ּתֹאַכל ָּבּה ֶלֶחם. ָי ֱאלֶֹהיָך ּדֹוֵרׁש אֹוָתּה ָּתִמיד"ֶאֶרץ ֲאֶׁשר יְ 
ָּדא ֻקדָׁשא , ן חֹוִריןִמּׁשֹום ְּדַכִתיב ֶׁשַּמלֵּכך ּבֶ . ְוָכל ָּכך ָלָּמה. לֹא ֶתחַסר ּכֹל ָּבּה ַּדיָקא. ֶתחַסר ּכֹל ָּבה

, ְּכָמא ְּדִאתֲאַמר יֹוֵבל ִהוא. ַמהּו ֶּבן חֹוִרין. ֶּבן חֹוִרין. ְּכָמא ְּדִאתֲאַמר ְּבִני ְבכֹוִרי ִיׂשָרֵאל, ְּבִריך הּוא
ִגיֵני ָּכך ֶּבן ְּב , ִמּיֹוֵבָלא ַקא ַאֵּתי, ְּדַהא ָּכל ֵחירּו. ְוַכִתיב ּוקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ. קֶֹדׁש ִּתהֶיה ָלֶכם

ֵאָלא . ֶּבן ֵחירּות ִמְּבִעי ֵליּה, ַהֵכי הּוא ַוַּדאי. ְוִאי ֵּתיַמא ֶּבן חֹוִרין ְוָלא ַּכִתיב ֶּבן ֵחירּות. חֹוִרין
קֹות ְּכֵדין ַּכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁש, א"ּד ְּבֵה "ַּכד ִמתַחְּבָרן יֹו, ְּבַמתִניָתא ְסִתיָמָאה ִּדיַלן ְּתֵניָנא

ְוַעל ָּדא ַאׁשֵריך . ּובִגיֵני ָּכך ֶּבן חֹוִרין ַּכִתיב. ֵאָלא ִמתַחְּבָרן ַוַּדאי, ְוָלא ֵּתיַמא ַּכד ִמתַחְּבָרן. ֶאת ַהָּגן
, ַערִאי ָלך ֶאֶרץ ֶׁשַּמלֵּכך נָ . ְּבֶחדַוָתא ִּבׁשִלימּו ְּבַרֲעָוא, ֶאֶרץ ֶׁשַּמלֵּכך ֶּבן חֹוִרין ְוָׂשַרִיך ָּבֵעת יֹאֵכלּו

. ִאתְיִהיבּו ְלַרבְרִבין ָּתִריִסין ִּדמֻמַּנן ֲעַליהּו, ָּכל ְׁשָאר ַארֵעי ִּדׁשָאר ַעִּמין, ְּדַתנָיא. ַהאֵיי ֶאֶרץ ִּדלַתָּתא
ם ָׂשרֹו ֶׁשָּל־עֹולָ , ַהאֵיי ְקָרא, ְוַתאָנא. ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקנִּתי, ַההּוא ְּדַכִתיב ֵּביּה, ְוֵעיָלא ִמּכּוְּלהּו

, ְוַכד ִיׂשָרֵאל ְּבָגלּוָתא. ָוי ְלָעְלָמא ְּדִמִּסטָרא ָּדא ָיְנָקא. ְוַעל ָּדא ַּכִתיב ִאי ָלך ֶאֶרץ ֶׁשַּמלֵּכך ָנַער. ֲאָמרֹו
ִזמָנא ְוָלא ְּב , ַּבּבֶֹקר. ְוָלא ְּבֻכֵּלי יֹוָמא, ְוָׂשַרִיך ַּבּבֶֹקר יֹאֵכלּו. ָיְנִקין ְּכַמאן ְּדָיֵניק ֵמְרׁשּוָתא ָאֳחָרא

. ֻרגָזא ְּתִלי ְּבָעְלָמא, ְּבָׁשֲעָתא ְּדַחָּמה זֹוַרַחת ְוַאתָין ְוָסְגִדין ֵליּה ְלִׁשמָׁשא, ְּדַתנָיא. ָאֳחָרא ְּדיֹוָמא
 .ַההּוא ְּדִאְּקִרי ַנַער, ִמּׁשֹום ְּדַמלֵּכך ָנַער, ַמאן ְּגֵרים ַהאֵיי. ֻרגָזא ַּתלָיא ְּבָעְלָמא, ְּבָׁשֲעָתא ְּדִמנָחה

ָלא ָיְנִקין ֵמַהאֵיי ִסטָרא ֵאָלא ֵמַההּוא ֲאַתר , ְּבֵני ַמלָּכא ַקִּדיָׁשא, ַקִּדיֵׁשי ֶעליֹוִנין, ְוַאּתּון ַזָּכֵאי ְקׁשֹוט
 :ָי ֱאלֵֹהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום"ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבי, ֲעַליכּו ַּכִתיב. ַקִּדיָׁשא ִּדלֵעיָלא


