
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 #127  עלון ,ד"בס
 ד"התשע–תזריע

 שבת החודש
 בעריכת הרב נחום גמליאל 

äùøôäî ç÷ì, 
 )'ט' יג ('...נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן'

שב ניג וד לד עת בנ י   , ל"מלמד ים א ותנו  חז...) ה יה צריך  להי ות כת וב ו בא אל הר ופא(? מה קשור  נגע  הצרעת אל  הכ הן
, אלא  כל  מח לה   נובעת  מקלק ול  בנ פש האדם ,  אי ן הדבר  כןעל ינ ו  לדעת  ש',  קל קול  גופ ני'האדם הר ואים  במח לה  

 . מחסרון  רוח ני
שפתי כה ן ': שעל יו  נאמר, ולכן  היה  מח ויב  לבא אל  הכ הן,  נגו ע ה יה ב חטא לש ון  הרע,  אדם זה שקיב ל את  הצרעת

 .  ולכן  הוא  ורק ה וא מס וגל  לרפא את  חטאי  הלשו ן'צבקות הו א' ישמרו דעת ותורה יבקשו מ פיהו כי מלאך ה
 .  תי סי פור מ ופל א על רב נ ית צדקני ת שידע ה גם ה יא ל רפא את חטא  לשו ן הרע שש מעה אצל א חריםשמע

ומאחר יה  ישבו שת י בנ ות  שדיברו  לשון  הרע  על א חת  מחברותי הן ש התארסה  בלי ל  , פעם נס עה הר בנית  באוט ובו ס
ה ייתה  שצריך לר ח ם ומסק נת  הדברים , וגינ ו את  הבת ה היא בכ ל הג ינו יים ה אפשרי ים,  השתיים דבר ו וד ברו. אמש

 . ..שהתאר ס עימה  שאינ ו י ודע א ילו  חי י ם מצפים לו  עם איש ה שכזו' ה אומל ל'על החת ן 
אנ י מאוד מודה  לכן על הדברים ששמעתי  ז ה ': והנה  לפתע  הסתובב ה הרב ני ת ההיא א ל שתי הב נות  וא מרה להן

 . 'עתה
הן  שהחת ן שהתאר ס עם  הבת  שדברו   הרב נית   המשיכה  וס יפרה  ל .  הבנות  ה ופתע ו  ולא  יד עו  אל   מה רו מזים  דבריה

ולכן אני צריכה להודות  לשתיכן על הדברים כי  אני  הולכת עכשיו לביתי ואספר  ', עליה  הוא ל א אחר מאשר ב נ ה
מי ותר לצי ין ש השתי ים  . 'לבן שלי את  כל הדברים  שי צאו מפיכן ואשכנע אותו לעז וב את אותה במהירות ה אפשרית

עד כדי כך שבש ל הן על ולה  לבוא צרה שכז ו  על  , ו  את גוד ל הרע ה שעשומא חר ול פתע  פתאום הב ינ, נבהלו  מאוד
ה ן הב ינו   . עינ יה ן ראו ולא זר א ת ההשפעה המ ידית שה יית ה ללשון הר ע שלהן. שהחת ן יעזוב את ה כלה, הבית

 אנחנו הגזמ נו מעט כדרכן ! אל ת יקח י את העני ינים כל  כך ברצינו ת': ו פנו  אל ה רבנית  ואמרו  לה, שהגזימו  בדבריה ן
ברצותה  ,  א בל הרבנ ית שכמ ובן  לא ה יי תה אמו  של ה חתן. 'של בנות ל א התכוונו עד כד י כך שבנך  ייפרד ממ נה

עמד ה ע ל דע תה שדוו קא הש יחה  הקודמ ת  , לגרום לכך  שהבנ ות ה ללו  לא  תעזנה  יו תר לדבר  לשון  הרע  כל ימ י ח ייה ן
ו ל כן כך אמר ה כשתג יע  הבית ה  , יתנשמ עת ל ה י ותר א מיתי ת מההת נצלות  הנ וכח ' משיח  לפי  תו מו' שהיית ה כע ין 

 .  אבל הרבנ ית לא  חזרה ב ה,  הבנו ת פרצו בבכ י.  היא תשכנ ע את ב נה ל עזוב א ת הכלה
 ) ע לינ ו לשבח                           (  . מה שברור הוא שהשתי ים  הללו באמת ל א תדברנה  כבר  לשון הרע

                                                                         

äëìää úðéô 
 מהלכות פסח

 : מכירת חמץ
כשיש צורך מוכרים את החמץ שנשא ר   , כדי שלא יישאר חמץ בח ג, כדאי ומומלץ לצר וך את כל החמץ עד פס ח: א

 .  לגוי
 :  המכירה מתבצ עת באמצע ות הרב בא ופן  הבא: ב

 .)  א ין צ ורך ל הביא את  החמץ  לרב.  (חותמים  אצל הרב  על הרשא ה למכירת  חמץ �
 . עד א חרי  פסח,  מערב ה חג-  סוגרים את  החמ ץ במקום  מי וחד ומ סומן   �
 . החמץ  נשאר כל  החג ברש ות  המוכר �
 . ואפשר ש וב ל השתמש ולאכ ול ממ נו,  במוצאי שבי עי של  פסח  החמ ץ נקנ ה מהג וי �

ימ נה של יח   ,  חתוםמי  של א יכו ל ל .   אפשר ל חתום  על  הה רשאה גם  לפנ י שמרכז ים את  החמ ץ במק ום מי וחד:חשוב
    .שיחתום בשמ ו

 .  א  לדחות  לרגע  האחר וןרצו י ל, ראש חודש  ניס ןמאפשר לחת ום על  ההרשא ה : ג
 . במוצאי שבי עי של  פסח א פשר לאכול  ול השתמש בחמ ץ  שנמכר ללא  פע ולה מ יו חדת: ד
  

 : חשוב

גם א ם היה  מכ וסה   ,   אסור ל אכול  או  ליהנות בכל  צורה  שהיא  מ חמץ של א  נמכר לגויאחרי  פסח  •
 .  ונע ול

צריך להי ות אישור  על כך מגורם   . ר חמץאין לק נות או לא כול חמ ץ אחרי החג אצל מ י שלא מכ  •
 . מוסמך

 

íééç  úîëçíééç  úîëçíééç  úîëçíééç  úîëç : : : :ה'שימחל (   .וכשאני טועה אף אחד לא שוכח, כשאני צודק אף אחד לא זוכר 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

íéãìé êåðéç 

 .אביב הגיע פסח בא!) ?(שמחה רבה 
כ בר שנים אני שו אלת את ע צמי מי שמח שפסח   , ובכן?  מכירים את השיר

פרי חה   /  גרדת/ ג ורמ ת לחלק מא יתנ ו ל עלי ה בלח ץ הדם' פס ח'רק המי לה ? בא
 ...).זה מא וד איש י. (בעור

. שליליתחייבת להיות בקונוטציה ' פסח'האם המילה ? האם כך צריך להיות
 .אפשר גם אחרת! התשובה היא לא

ברור   . ה ילדים  או ה ניק יו ן. קודם על ינ ו ל החל יט מה  ס דר העדי פות  שלנ ו
בשל ב שני צר יך ל למוד א ת ה הלכ ות איך  מכשיר ים את   . לכולנ ו שה ילד ים כמוב ן

נג לה שהרב ה מהעב ודות שאנ ו ע ושים ה ם   , כשנד ע  איך מ כשירים. הבית ל פסח
 .   אך אי נן ח יו ניות  דווק א לח ג-וד חשובות מ א–עבודות  ניק יו ן  

נפס יק   ,  נשתף  אות ם בעשייה! את ההכנ ות ל חג צריך  לעש ות עם ה ילד ים
וה עיקר   .)  זו ב חירה(,  ני קח  הכול  בקל ות,  באמצע העב ודה  לאר וחות  מ שותפות

 ! הכול בשמ חה
', לימון'הימים שלפני החג עלולים להיות . נקבל על עצמנו להיות רגועים ולא לכעוס

 . להפוך אותם ללימונדהאך אפשר גם
.  שושנה,  בהצלחה ושבת שלום                                                                                                        

úáùì øåôéñ 

 שלמה  גל פרין / ניצוץ שהתעורר
ֲעדַ ִין ה ּוא ַק ָּים ְוֶאְפָׁש ר   , א ָח בּויְוַגם ִאם ה ּו,  ַּגם ִאם  הּוא  ָקָטן ְמאֹוד.   ְּבתֹוְך ָּכל  ֶנֶפׁש יְ הּוִד ית ָטמּו ן ִניצ ֹוץ ֱאל ִֹקי

הּוא ָס ַפג ֶאת   .  ֶנֶפׁש- מ ֹוֵהל  ּוַבעַ ל ְמִסירּות ,הּוא ָהיָ ה ׁשֹוֵחט.  עֹוֵרר ְנָׁשמ ֹות ַרּבֹות ִלְתׁש ּוָבה,  ל"ֲחנ ֹוְך ז' ר, ַאָּבא. ְלַלּבֹות ֹו
ִהֵּנה  ִסּפ ּורֹו  ֶׁשל  ִניצֹו ץ  ".  ִּכי  ָעֶלי ָך הֹרַ ְגנ ּו ּכָ ל ַהּי ֹום"ֹו  ּוְמאֹוד ֹו  ֶאת ַהָּפס ּוק  ְוִק ֵּים ְּבָכל  ַנְפׁש , ד"רֵ י ַח ַּב"ַהִחּנּו ְך ֶׁשִהְׁשִר יׁשּו ַאְדמ ֹו

 . ְיהּוִד י ֶאָחד ִמ ִּני ַרִּב ים ֶׁשָּזָכה  ְל ַהְדִליק
'   ָהְיָתה רַ ְעָית ֹו ֶׁשל ֶה ָחִסיד ר ,   ַחּיָ ה.ּוִבְּקָׁשה  ִמֶּמּנּו  ָלמּול  ֶאת ֶנְכָּדה,  ְׁשָמּה' ַחּיָ ה, 'יֹום ֶאָחד  ָּפְנָת ה ֵאָלי ו ִאָּׁשה  ְמֻבֶּגֶרת

ִע ם  . ִנְמַׁשְך ַאַח ר רּוח ֹות ַהְּזַמ ן  ּוְכָבר ִּבנְ עּורָ יו  ִהְתַחֵּבר לַ ּנַֹער  ַהּק ֹומּונִ יְסִט י,  ַאְבָרָׁשה, ְּב ָנם. ֶׁשְּכָבר  ָהַלְך  ְלעֹו ָלמֹו, ַאְבָרָהם ָיפֶ ה
הּוא  ָהָיה  ָח ֵבר .  ת ַהִּמ ְפָלָגה  ַהּקֹומ ּונִ י ְסִטית ַעד ֶׁש ַּנֲעָׂשה ִא יִׁשּיּו ת מֻ ֶּכֶרת ְוִחּי ּונִ ית ָּבּהֲחלֹוף ַהָּׁש ִנים  ִהְתַקֵּדם ַאְבָרָׁש ה ְּבַמֲעל ֹו

.   יּו  יְ הּוִדיםְמַעט ְּבִכ יִרים ַּבִּמ ְפָלגָ ה ָה -לֹא . ְּבַכָּמה וְ ָעדֹות  ֲחׁשּוב ֹות  ְוִׁשֵּמׁש  רֹאׁש ַהִּלְׁשָּכה  ַהֶּמְרָּכזִ ית ֶׁשל   ַהִּמְפָלגָ ה ְּבָכל  ָהֵאז ֹור
, ִמֵּדי  ָׁשנָ ה.  ַאְב ָרָׁשה ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמֶהם. ָהי ּו ֶׁשה ֹוִסי פּו  ִלְׁשמֹ ר ֶקֶׁשר ְמסֻ ָּים ִעם  ֲעָבָרם.  ִמְּקָצָתם ִנְּתק ּו ָּכִל יל ַמ ָּגע  ִעם  ַיֲהדּוָתם

 .  ַהְּכֶנֶסת-ָנַה ג ִלְפק ֹד ִלְזַמ ן ָק ָצר ֶאת ֵּבית , ַהִּכּפּוִר ים-ְּביֹום 
ַאְך ִאּמ ֹו ָלֲחָצה   , ִמיָלה-ַא ְבָרָׁשה ֲאִפּלּו לֹ א ָחַׁשב ַלֲערְֹך  ְּבִרית . נ ֹוַלד ֵּבן, ְיהּוִדּיָ ה ַּגם ִהיא,  ם ּוְלַאְבָרָׁשה  ְוִאְׁשּתֹוַוְיִה י ַהּי ֹו

, ַה ְׁשָקָעה ֶׁשל ָׁש ִנים ֵּתֵרד  ְלִטְמי ֹו ןֻיַּדח  ִמָּיד ִמַּת ְפִקיד ֹו וְ , ַאְבָרָׁשה ָּפַחד  ֶׁשִאם ִיְתּגַ ֶּלה  ַהָּדָבר. ָעָליו  ְמאֹוד  ָלמּו ל ֶאת  ַהִּתי נֹוק 
, ְּתַנא י ֶא ָח ד: ְׁשֵני ְּת ָנִאים  ִהְתנָ ה.  ִנְכנַ ע ְּבנָ ּה,  אּוָלם ַּכֲאֶׁשר  ִאְּיָמ ה ַח ָּיה ֶׁשִא ם לֹא  יּוָבא  ָהַרְך  ִּבְבִרית  ְּתַא ֵּבד ַעְצָמּה  ָלַדַעת

יּוכַ ל ִלְטעֹן ִּכי  ַהָּדָבר   , ָּכְך ֶׁשִאם ִיְתַּגֶּלה ַהָּדָבר,   ֶׁשַהְּבִרית ִּתְתַּבֵּצַע ְּבֵהָעְדרֹו–ֵׁשִני  ְּתַנא י . ְלַקֵּים ֶאת ַהְּבִרית ַּבֲחָׁשִא ּיּות ּגְ מּוָרה
 . ַנֲעָׂשה ְּב ָיְזַמת ִאּמֹו  ְוֶׁשּלֹא  ַעל ּדַ ְעּתֹו

ְּבַדְרּכ ֹו  ַלְּבִרית   . וְ ֵהם ִסְּכמ ּו ּבֵ ינֵ יֶהם עַ ל ָׁשעָ ה,  ַחָּיה  ָמְסָרה  ל ֹו ֶאת  ְּכ תֶֹבת ְמג ּוֶריָה.  ַאָּבא ָׂשַמח  ְלַקֵּבל  ָעלָ יו  ֶאת  ַה ְּמִׂשיָמה
ְּכֶׁש ִהִּגיע ּו ַלְּכתֹבֶ ת ָמְצאּו ִּכ י ַהִּת ינֹו ק . ְּכֵדי ֶׁשֶאָחד ֵמ ֶהם ִיְה ֶיה ַס ְנָּדק  ְוַהֵּׁשִני  ְיַס ֵּיַע ל ֹו ִּבְמַלאְכת ֹו,  ָאַסף ַאָּבא עֹוד  ְׁשֵני  ֲחִסיִד ים

ּוִמְצ ֶנֶפת   , ִּכּפּור-ֶׁשא ֹותֹו נָ ַהג  ִלְלּבֹׁש ַּגם ְּביֹום , ַאָּבא  הֹוִציא  ִמַּסּלֹו ִקיְט ל ָלָבן. מּוָכן  ַלעֲ ִריַכת ַהְּבִרית, ְּכָבר ְמֻחָּתל ָּכָראּו י
ָּכל א ֹוָתּה ָׁשָעה  . ינּוְּבת ֹוְך ָׁשָעה ַקָּלה ה ּובָ א ָהַרְך ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם  ָאִב. ִמיָלה-ֶׁשָהיָ ה חֹוֵבׁש ְּבֵעת ֶׁש ָעַרְך ְּבִרית , ְצחֹוָרה

ִמּכֵ יָון   . ְוַרק ַהַּסְבָּתא ַחּיָ ה  ָטְרָחה ְסִביב ַהֲחִס יִדים ְוַה ּנִ ּמֹול ְוָדֲאגָ ה ְלָכל ַהָּדרּוׁש, ָׁשֲהָתה ִאּמֹו ֶׁשל ַהִּתי נֹוק ְּבֶח ֶדר ָסמּוְך
ִּכְׁשמ ֹו  ,  ָקְרא ּו  לֹו, "ִיְׂשָרֵאל . "  ל ֹו ַה ֲחִסיִד ים ֵׁשם  ַעל  ַּדַעת  ַעְצָמ םָּבֲחר ּו,  ֶׁשהֹוֵרי  ַהִּת ינֹוק  ל ֹא  ִהְתַּכְּונ ּו  ְל ַהֲעִני ק ל ֹו ֵׁשם  יְ הּוִדי

טֹוב הּוא ֶׁשֶהְחִּד יר ֶא ת ֶרֶגׁש ָהַאֲהָבה ְלָכל יְ הּוִד י וְ ִחֵּנְך ִלְמסֹר ֶאת ַה ֶּנֶפׁש  -ֵׁשם-ַהּבַ ַעל : ְוִנּמ ּוָקם ִעָּמם, טֹוב-ֵׁשם-ֶׁשל ַהַּבַעל 
ַּבאֶׁשה ֵהִב יָאה ַּבְקּב ּוק  וֹוְדָק ה ְוַה ֲחבּוָרה   -ַח ָּיה .  ַהְּבִרי ת ה ֹוִציאּו  ַהֲחִס יִדים ִמ ינֵ י ְמזֹו נֹות  ֶׁשֵהִביאּו  ִעָּמםְלַאַחר .  ְלַמַען  ַהּזּוַלת
 .ּכ ֹוִסית  וְ עֹוד ּכֹוִס ית ּו ֵביְנַת ִים ָיַרד  ָהֶערֶ ב. 'ְלַח ִּיים'ָיְׁשָבה ל ֹוַמר 

ַּכֲעבֹר ֶרַגע  ִנַּצב ַּבֶּדֶלת   . ַהֲחִסיִד ים ִהְפ ִסיקּו  ֶאת ִׁשי ָרָתם. ּה ֶׁשל  ַחָּיה  ִהְתּכַ ֵּוץ ִמּפַ ַחד ִלָּב. ְלֶפַתע  ִנְׁשְמעּו  ְנִקיׁש ֹות ַּבֶּדלֶ ת
ֹו א  ּב, ֲאִבי  ַהֵּבן, נּו. " ֵעצֹות הּו א ְוֵאי נֹו  יֹוֵדַע ָמ ה עָ ָליו לַ ֲעׂשֹות-ִנַּכר ָה ָיה עָ ָלי ו ִּכי אֹוֵבד . ֵעינָ יו ִה ְתרֹוְצצּו ּכֹה  ָוכֹה. ַאְבָרָׁשה

ִּבְצָעִד ים ְמֻהָּס ִס ים ּוְבֵלב  ָחֵרד ִהְתָקֵרב ַאְברָ ָׁשה . ֵהֵפר  ַאָּבא ֶא ת ַהְּׁשִתיָקה, ! "ִלְכבֹוד  ָהַרְך ַהִּנּמ ֹול'  ְלַח ִּיים'ְוַתִּגיד  ִעָּמנּו  
ְּכֶׁשַאָּבא ֵהִניַח ִּכּפָ ה ַעל רֹ אׁשֹו  , ן ִלְׁשּתֹו תהּוא ָנַטל ֶאת ּכ ֹוִסית ַה ּוֹוְדָק ה ֶׁשֻהְּגָׁשה לֹו וְ ִהְתַּכּוֵ .  ַלֻּׁשְלָחן וְ ִהְצָטֵרף ַלֲחִס יִדים

'   הֲ ִּתְזּכֹר ֶא ת ֶה ָחִסיד  ר",  ָקַט ע ַאּבָ א ֶא ת ַהּנִ ּגּון, "ַאְבָרָׁש ה.  "ַה ֲחִסיִד ים ָּפְצ חּו ְּב ִנּגּון". ֶׁשַהּכ ֹל  ִנְה יָ ה ִּבְדָברֹו "ְוִהְזִּכיר  לֹו  ְלָבֵרְך  
ְלַאַחר ע ֹוד  . ֶׁשּלֹא ָׁשַכח ֶאת ָאִבי ו, ַאְבָרָׁשה ָענָ ה  , "זֹוכֵ ר ֲאִני ֵהי ֵטב, ּכֵ ן" "?ֹו ְוֶאת ַהְדַרת ּפָ ָני וֶאת  ַהְּתִפּלָ ה ֶׁשּל , ַאְבָרָהם ָיֶפה

הּוא  ִנְזּכַ ר .  'ֵחֶדר' ה ּוא  ֵהֵחל  ְל ַהֲעל ֹות ִזְכר ֹונֹו ת ִמְּׁשנ ֹות ִלּמ ּוָדי ו ַּב. נִ ְפְּתח ּו  ִלּבֹו  ּוִפ יו  ֶׁשל  ַאְבָרָׁשה' ְל ַחּיִ ים'ַּכָּמה ּכֹו ִסּיֹות  
ְלפֶ ַתע ָעַצם ֶאת ֵעיָני ו ְוֵהֵח ל ְלַׁשְח ֵזר ִּבְדֵבקּות ְקָטִעים   . ֶׁשִּנְמְׁשכּו ַעד ֲחצֹות ַהּי ֹום, ִּגיל ֹו ְוִנְזַּכר ַּגם ִּבְתִפּל ֹות ָאִביו -ִּביִדיָדי ו ְּבֵני 

 . עֵ יָני ו ָהֲעצ ּומֹות זָ ְלגּו ְּד ָמעֹות"...  ּו ְרֵאה ִּכי ָה ִיי נּו  ַלַעג  ָוֶקֶלסַהֵּבט ִמָּׁשַמ ִים "... " ְוהּוא  ַרחּום  יְ ַכֵּפר ָעו ֹון: " ִמְּתִפַּלת ָאִב יו
ַאָּבא  ַוֲחֵברָ יו  ַהֲחִס יִדים ל ֹא ָרצּו  ֶׁשַהִהְת עֹוְרר ּות  ֶׁשָאֲחָזה ְּבַאְבָרָׁשה  ַּתְח לֹף ְּבל ֹ א .  ַהַּדּקֹות  ָהי ּו ְלָׁשע ֹות  ְוַהַּׁשַחר  ֵה ֵחל לַ ֲעלֹות

ַאְך  ַּדע ִּכ י ְל ִנְׁשָמתֹו  ַהְּגד ֹולָ ה לֹ א   , ַאְבָרָהם  ָיפֶ ה'  ֲאנַ ְחנ ּו ֵאי ֶנּנ ּו ַמּגִ יִע ים ְלַקְר ֻסָּלי ו ֶׁשל  ֶהָחִס יד ר,  ָרָׁשהַאְב, נ ּו.  "ּתֹוָצאֹות
ְלַה ְחִלי ף ֶאת , ִלְׁשמֹר ַׁשָּבת, ֵמַהּי ֹום ְוָה ְלָאה ָעלֶ יָך ְלַהְתִח יל ְלָה ִני ַח ְּתִפ ִּלין. ִּתְהֶיה ְמ נּוָח ה ָּכל עֹוד לֹ א ְּתַׁשּנֶ ה ַאָּתה ֶאת ַּדְרְּכָך

ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים ָהְפכָ ה ִהְתַרְּגׁש ּו תֹו  .  ַאְבָרָׁשה ִקֵּבל  ָעָלי ו  ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָאַמר ל ֹו ַאָּבא...". ְּכֵלי ַהִּמְטּבָ ח ּוְל ַהְקִּפ יד ַעל ַּכְׁש רּות
ַאְבָרָׁשה ִהְצִל יַח  ". ְיה ּוִדי  נֹוַלְדִּת י וִ י הּוִדי ֶאָּׁשֵאר : "ֵה ֵח ל ִלְרקֹדהּוא ָקם ִמְּמקֹומ ֹו ְו. ַהְּפִני ִמית ְל ִהְתַלֲהב ּות ֶׁשל ַמ ָּמׁש

ָּכְך ָהָיה  ָיכֹל  ְלַהְתִח יל  ְלַהְגִׁש ים ֶאת ַהַה ְחָלט ֹות ֶׁשִּקֵּבל  ָעלָ יו   .  ְלִהְׁשַּתְחֵרר ֵמ ֲעבֹוָדת ֹו ַהְּבִכירָ ה ַּבִּמְפָלגָ ה ַהּק ֹומּו ִניְסִט ית
   ...ִיְׂשָרֵאל-ֶהְחִזירָ ה ֶאת ַאְברָ ָהם ְלֵח יקֹו ֶׁשל  ַעם ,  ְכ ָנָסתֹו ֶׁש ל יִ ְׂשָרֵאל ִּבְבִריתֹו  ֶׁשל ַאְבָרָהם  ָא ִבינּוַה. ַּבְּבִרית ֶׁשל ְּבנ ֹו
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 ',  הפך הנגע את עינולא'
אפשר להסביר לפי מה שאמר ו 
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