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אברהםּכיוןּכיוןּכיוןּכיון ׁשהתּבּׂשר ¥¨¤¦§©¥©§¨¨
וּיקמּו ּכתּוב? מה ª¨©¨©¨§¦§ּביצחק,
על וּיׁשקפּו האנׁשים ©¦§©©¦¨£¨¨¦מּׁשם
אמר, אלעזר רּבי סדם. ©¨¨¨§¤¦©Ÿ§¥§ּפני

ראה  הּקדֹוׁשּב א  נֹוהג ּכּמה Ÿ§¥©¨¥©¨
ּכל עם טֹובה הּוא ¨¦¨ּ̈ברּוךְ 
לאֹותם ׁשּכן וכל ¨§¥¤¨§¦§©הּברּיֹות,
ׁשאפּלּו ּבדרכיו, ¦£¤¨¨§¦¦§¤ׁשהֹולכים
את לדּון ׁשרֹוצה ¤¨¤¤©§¦ּבזמן
למי גֹורם הּוא ¦§¥¨̈העֹולם,
ּבּדבר לזּכֹות אֹותֹו ¨¨©§¦¥¤ׁשאֹוהב
הּדין אֹותֹו יבא ׁשּלא ¦©Ÿ¨Ÿ¤©עד

¨̈לעֹולם.

ׁשהּקדֹוׁשׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּו,,,, ּבׁשעה ¤¨¦§¨¨¤©¨
האדם, את אֹוהב הּוא ¨¨¨¤¥ּ̈ברּוךְ 
העני, ּומיהּו? ּדֹורֹון, לֹו ¦¨¤¦©¥ׁשֹולח
ׁשּזֹוכה וכיון ּבֹו. לזּכֹות ¤¤¨¥§§¦¥§ּכדי
אחד חּוט עליו מֹוׁשךְ  הּוא ¨¤¨¨¥ּבֹו,
הּימין מּצד ׁשּנמׁשךְ  חסד ¦¨©©¦¨§¦¤¤¤¤ׁשל
ורֹוׁשם ראׁשֹו על ¥§Ÿ©¥ּופֹורס
הּדין ׁשּכׁשּיבא ּכדי ¦©Ÿ¨¤§¤¥§אֹותֹו,
יּזהר הּמׁשחית אֹותֹו ¥¨¦¦§©©¨̈לעֹולם,
אֹותֹו ורֹואה עיניו ּומרים ¤§¨¥¦¥ּבֹו,

ּׁשּיזּכה. ּבמה הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש מקּדים ּכךְ  מּׁשּום עליו. ונזהר מּמּנּו מסּתּלק ואז ¤§¦¤©§¨¨©¦§©¨¦¨¨¨§¦§¤¦¥©§¦¨§¤Ÿ̈הרׁשם,
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הּקדֹוׁשּו ראה ּובאּובאּובאּובא ּכׁשרצה , Ÿ§¥§¤¨¨©¨
על דין להביא הּוא ©¦¦¨§ּ̈ברּוךְ 

אברהםס את קדם זּכה דם, §Ÿ¦¨Ÿ¤¤©§¨¨
עּמהם לזּכֹות ּדֹורֹון לֹו ¤¨¦§¦©¨§וׁשלח
אחיו ּבן לֹוט את להּציל ¦¨¤¤¦©§¥§ּכדי
וּיזּכר ׁשּכתּוב זהּו Ÿ§¦©¨¤¤¨¦מּׁשם.
ויׁשּלח אברהם את ©©§©¨¨§©¤¦Ÿ¡אלהים
ולא ההפכה, מּתֹוךְ  לֹוט Ÿ§¨¥£©¦¤את
לֹוט, את אלהים וּיזּכר ¤¦Ÿ¡Ÿ§¦©̈כתּוב
נּצל. אברהם ּבזכּות ©¦¨¨§©§¦¥£¤ׁשהרי
אֹותֹו ׁשּזכר וּיזּכר? ּזה ©¨¤Ÿ§¦©¤©ּומה
אֹותם עם קדם ּׁשּזכה ¨¦¤Ÿ¨¨¤©מה

הּמלאכים. ¦¨§©©¤Ÿ§ׁשלׁשת

ׁשּזֹוכהּכמֹוּכמֹוּכמֹוּכמֹו אדם ּבן זה, §¤¤¨¨¤¤
ּבׁשעה אדם, ּבני עם ¨¨§¨¨¥§¦¨¨§¦ּבצדקה
הּקדֹוׁש ּבעֹולם, ׁשרּוי ¨©¨¨¨¦¤ׁשּדין
אֹותּה את לֹו זֹוכר הּוא ¨¤¥ּ̈ברּוךְ 
ׁשּבכל מּׁשּום ׁשעׂשה. ¨§¤¦¨¨¤¨¨§©הּצדקה
ּכךְ  אדם, ּבן ׁשּזֹוכה ¨¨¨¤¤¤¨ׁ̈שעה
ואפּלּו למעלה. עליו ¦£©¨§©§¨¨¨§¦נכתב
עליו, ׁשֹורה ׁשּדין ¨¨¤¦¤¨¨§ּבׁשעה
את זֹוכר הּוא ּברּוךְ  ¤¥¨¨©הּקדֹוׁש
עם וזכה ׁשעׂשה הּטֹוב ¦¨¨§¨¨¤©אֹותֹו

ׁשּנאמר ּכמֹו אדם, (משליּבני §¥¨¨§¤¤¡©
אתיא) ויּציל ׁשּיזּכה ּכדי לאברהם, הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש הקּדים ּכךְ  מּׁשּום מּמות. ּתּציל ¤¦©§¤§¦¤¥§¨¨§©§¨¨©¦§¦¨¦¤¨¦¦©¨¨§ּוצדקה

לֹוט.
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