
  אבגד
  
ַמאי ַקא ֲחמּו ְּדבֹוָרה . יָ "ִּבפרֹוע ְּפָרעֹות ְּבִיׂשָרֵאל ְּבִהתַנֵּדב ָעם ָּבְרכּו יְ , ְּפַתח ִרִּבי ַאָּבא ַוֲאַמר) א

ְּדַכִתיב ִאם , ֵלית ָעְלָמא ִמתַקְּיָמא ֵאָלא ַעל ַהאֵיי ְּבִרית, ֵאָלא ַהֵכי ְּתֵניַנן. ּוָבָרק ִּדפַתחּו ְּבַהאֵיי ְקָרא
ָּכל ִזמָנא ְּדִיׂשָרֵאל ְמַקְּיִמין , ְּבִגין ָּכך. ְּדַהא ְׁשַמָּיא ְוַארָעא ַעל ָּדא ָקְיִמין. 'ִתי יֹוָמם ָוָליָלה וגולֹא ְבִרי

ְוָכל ִזמָנא ְּדָחס ְוָׁשלֹום ִיׂשָרֵאל ְמַבְּטִלין ַהאֵיי . ִנּמֹוֵסי ְׁשַמָּיא ְוַארָעא ָקְיִמין ְּבִקּיּוַמיהּו, ַהאֵיי ְּבִרית
ָלא ְׁשִליטּו ְׁשָאר ַעִּמין , ַּתא ֲחִזי. ּוִברָכאן ָלא ִמׁשַּתכָחן ְּבָעְלָמא, ְׁשַמָּיא ְוַארָעא ָלא ִמתַקְּיִמין, יתְּבִר 

ְוַעל . ְּדָלא ִאתַּפרָען ְוָלא ִאתַּגְּלָין, ּוַמה ַּבִּטילּו ִמַּניהּו. ֵאָלא ַּכד ַּבִּטילּו ִמַּניהּו ְקָיָמא ָּדא, ַעל ִיׂשָרֵאל
ַעד . ָי ַמָּמׁש"ַוַּיַעזבּו ֶאת יְ . ַוִּימּכֹור אֹוָתם ְּבַיד ִסיְסָרא. 'ָי וגו"ַוַּיַעזבּו ְבֵני ִיׂשָרֵאל ֶאת יְ , א ַּכִתיבּדָ 

, ןְוַהינּו ִּדתֵנינַ . ְּכֵדין ִאתְּכַנעּו ָׂשְנֵאיהֹון ְּתחֹוַתיהּו, ַּדֲאָתת ְּדבֹוָרה ְוִאתַנַּדַבת ְלָכל ִיׂשָרֵאל ְּבִמָּלה ָּדא
ְוִכי ִיׂשָרֵאל ֲאִטיִמין ִאּנּון ְוָלא ִאתְּפַרעּו ְוָלא ִאתַּגְּלָין ְוָלא ַקְּיֵמי , ַּדֲאַמר ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ִליהֹוֻׁשעַ 

ְוַעד . ׁשּוב מֹול ֶאת ְּבֵני ִיׂשָרֵאל ֵׁשִנית. ְוַאּת ַּבֵעי ְלַאָעָלא ְלהּו ְלַארָעא ּולַאכָנָעא ָׂשְנֵאיהֹון, ְקָיָמא ִּדיִלי
ֵּכיָון , אּוף ַהָכא. ְוָלא ִאתְּכַנעּו ָׂשְנֵאיהֹון, ָלא ָעאלּו ְלַארָעא, ְּדִאתְּפַרעּו ְוִאתַּגְּלָיא ַהאֵיי ְבִרית

ָהָדא הּוא . ּוִברָכאן ִאַּתחַזרּו ְלָעְלָמא, ִאתְּכַנעּו ָׂשְנֵאיהֹון ְּתחֹוַתיהּו, ְדִאתַנְּדִבין ִיׂשָרֵאל ְּבַהאֵיי ָאת
  :יָ "ִּבפרַֹע ְּפָרעֹות ְּבִיׂשָרֵאל ְּבִהתַנֵּדב ָעם ָּבְרכּו יְ , ְּדַכִתיב

  
ֲאַמר . ְלמֶֹׁשה, ְלַמאן. ָי ַויַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו"ַויִהי ַבֶּדֶרך ַּבָּמלֹון ַוִּיפְּגֵׁשהּו יְ , ָקם ָאֳחָרא ּופַתח ַוֲאַמר) ב

, ׂשָרֵאל ִמִּמצַרִים ּולַאכָנָעא ַמלָּכא ַרב ְוַׁשִּליָטאְוִכי ַאּת ַאֵזיל ְלַאָּפָקא ָית יִ , ֵליּה ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא
ְנַחת ַּגבִריֵאל ְּבַׁשלהֹוָבא , ַּתאָנא. ִמָּיד ַויַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו. ִּדבָרך ָלא ִאתְּגַזר, ְוַאּת ַאנֵׁשית ִמָּנך ְקָיָמא

דָׁשא ֲאַמר ֵליּה קֻ . ַאַּמאי ִחוָיא.  ְּבַגֵּויּהְוִאתְרִמיז ַחד ִחוָיא ִמּתֹוְקָדא ְלָׁשֳאָפא ֵליּה, ְּדֶאָּׁשא ְלאֹוְקֵדיּה
ִמָּיד ִאתְרִמיז ְלַחד ִחוָיא . ּובָרך ָלא ִאתְּגַזר, ַאּת ַאֵזיל ְלָקטָלא ִחוָיא ַרבְרָבא ְוַתִּקיָפא, ְּבִריך הּוא

ַמהּו , ַוִּתַּקח ִצּפֹוָרה צֹור, ָהָדא הּוא ְּדַכִתיב. ַעד ַּדֲחָמת ִצּפֹוָרה ּוגַזַרת ִלבַרּה ְוִאׁשֵּתיֵזיב. ְלָקטָלא ֵליּה
  :ְּדִנצְנָצא ַּבּה רּוח ֻקדָׁשא, ְּדַכִתיב ַוִּתכרֹות ֶאת ָערַלת ְּבָנּה, ּוַמאי ָאְסָוָתא. ָלא ָאְסָוָתאצֹור אֵ 

  
, ְוִכי ַאַּמאי ְקִרי ְלהּו. 'ַוּיֹאֶמר וגו. ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו, ָקם ָאֳחָרא ַוֲאַמר) ג

. ְּתַוהּו ַּדֲחמּו ֵליּה ְּבַמלכּו ִעָּלָאה, ֵאָלא ְּבָׁשֲעָתא ַּדֲאַמר לֹון ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם. ַּגֵּביּהְוַהא ְקִריִבין ֲהוֹו 
. ְּדַאחִזי ְלהּו ַהאֵיי ְקָיָמא ְּדִמיָלה, ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו. ְּבִגין ָּדא ְרַוחָנא ַלּה, ַמלכּו ָּדא, ֲאַמר יֹוֵסף

, ַמאן ְּדָנֵטיר ְלַהאֵיי ָאת ְקָיָמא, ִמָּכאן אֹוֵליפָנא. ְּבִגין ִּדנַטִרית ַלּה, ַמת ִלי ַמלכּו ָּדאָּדא ְּגרַ , ֲאַמר
ַעד , ַּדֲהָוה ְמַקטֵרג ֵליּה ִיצֵריּה. ָי ִׁשכִבי ַעד ַהּבֶֹקר"ְּדַכִתיב ַחי יְ , ִמּבַֹעז, ְמָנַלן. ַמלכּו ִאתְנַטַרת ֵליּה

, ְּבִגין ָּכך ְזָכא ִּדנַפקּו ִמֵּניּה ַמלִכין ַׁשִּליִטין ַעל ָּכל ְׁשָאר ַמלִכין. ַהאֵיי ְּבִריתְּדאֹוִמי אֹוָמָאה ּונֵטיר לְ 
  :ּוַמלָּכא ְמִׁשיָחא ְּדִאתְקִרי ִּבׁשָמא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא

  
ָּדא . ַמהּו ְּבזֹאת, ֲאִני בֹוֵטחַ ְּבזֹאת , ַהֵכי ַּתאָנא. 'ַּכִתיב ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה וגו, ְּפַתח ִאַּדך ַוֲאַמר) ד

ְּכָמא ְּדַכִתיב , ּובִגיֵני ָּכך ִאתֲאַמר ְּבזֹאת. ְוִאתְרִמיָזא ְלֵעיָלא, ָאת ְקָיָמא ִּדזִמיָנא ָּתֵּדיר ַּגֵּבי ַּבר־ַנׁש
. א ִאּנּון ְוָלא ִמתָּפְרָׁשןְּבַחד ַּדרּגָ , ֶזה ְוזֹאת, ְוַתאָנא. ְוכָֹלא ְּבַחד ַּדרָּגא. זֹאת ְּבִריִתי. זֹאת אֹות ַהְּבִרית
ֵאָלא ְּבִגין ַּדֲאִחיָדא . ַאַּמאי ָּדִוד ִּבלחֹודֹוי ְוָלא ָאֳחָרא, ַהא ְׁשָאר ְּבֵני ָעְלָמא ַהֵכי, ְוִאי ֵּתיַמא ִאי ַהֵכי

ַטר ֵליּה ָּדִוד ַמלָּכא ְּבִגין ְּדַהאֵיי זֹאת ָלא נְ , ַּתא ֲחִזי. ְוִהיא ִּכתָרא ְּדַמלכּוָתא, ֵּביּה ְוִאתְרִמיָזא ֵּביּה
ַהאֵיי זֹאת ִאתְרִמיָזא ְּבַמלכּוָתא , ְוַהֵכי אֹוֵליפָנא. ַמלכּוָתא ִאַּתעִּדי ִמֵּניּה ָּכל ַההּוא ִזמָנא, ִּכדַקא ַחֵזי
, ָלא ַוֲאַמרְנַפק ָק , ְּבַהִהיא ָׁשֲעָתא ְּדָדִוד ֲעַבר ֲעֵליּה. ְוִאתְרִמיָזא ִּביֻרׁשֶלם ַקרָּתא ַקִּדיָׁשא, ִּדלֵעיָלא

ְּדַכִתיב ִהנִני , ְמָנא ַלן. ּוַמלכּוָתא ִאַּתעִּדי ִמָּנך, ָלך ָטְרִדין ִמְּיֻרׁשֶלם. ִּתׁשְּתִרי, ְּבַמה ְדִאתְקַטרּת, ָּדִוד
ד ַמלָּכא ּוַמה ָּדוִ . ֵּביּה ִאתֲעַנׁש, ְּבַמה ַּדֲעַבר, ְוַהֵכי ֲהָוה. ִמֵּביֶתָך ַּדיָקא. ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמֵּביֶתךָ 

  :ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה, ְׁשָאר ְּבֵני ָעְלָמא, ַהֵכי
 


