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ַתח   .1 ּפָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ וגו'.  ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך 
מו) ְוָאַמר  ֵלב   (ישעיה  יֵרי  ַאּבִ ֵאַלי  ְמעּו  ׁשִ

ֵלב   יֵרי  ַאּבִ ֵאַלי  ְמעּו  ׁשִ ָדָקה.  ִמּצְ  - ָהְרחֹוִקים 
רֹוִאים   ִעים, ׁשֶ ל ָהְרׁשָ ה ֲחָזִקים ִלּבֹוֵתיֶהם ׁשֶ ּמָ ּכַ
ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ְוַדְרֵכי  ִביֵלי  ׁשְ ֶאת 
חֹוְזִרם  ֵאיָנם  ׁשֶ ֲחָזִקים  ְוִלּבֹוֵתיֶהם  ֶהם,  ּבָ

ְתשׁ  ֵלב. ּבִ יֵרי  ַאּבִ ְוִנְקָרִאים  ְלִרּבֹוָנם,  ּוָבה 
ָדָקה  ְתַרֲחִקים ִמן ַהּתֹוָרה. -ָהְרחֹוִקים ִמּצְ ּמִ  ׁשֶ

  

ְוָאַמר, .1 ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ וגו'.  ֵמַאְרְצָך  ְלָך  (ישעיה  ֶלָך 
ְמעּו ֵאַלי  מו) ִיִרי ֵלב ָהְרחֹוִקים ִמְצָדָקה. ׁשִ ְמעּו ֵאַלי ַאּבִ ׁשִ

לֵ  יֵרי  ָחָמאן ַאּבִ ּדְ ַחָייַבָיא,  ּדְ ְייהּו  ִלּבַ יִפין  ּקִ ּתַ ה  ּמָ ּכַ ב, 
ְייהּו   וִלּבַ הּו,  ּבְ ָלן  ּכְ ִמְסּתַ וָלא  ְדאֹוַרְייָתא  וָאְרֵחי  ִביֵלי  ׁשְ
ְוִאְקרּון  ָמֵריהֹון,  י  ְלַגּבֵ א  ְתיּוְבּתָ ּבִ ִרין  ְמַהּדְ ָלא  ּדְ יִפין  ּקִ ּתַ

ִמְת  ָדָקה ּדְ יֵרי ֵלב. ָהְרחֹוִקים ִמּצְ  ַרֲחֵקי ֵמאֹוַרְייָתא. ַאּבִ

דֹוׁש  .2 ְתַרֲחִקים ִמן ַהּקָ ּמִ י ִחְזִקיָּה ָאַמר, ׁשֶ ַרּבִ
ְך   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּנּו,  ִמּמֶ ְרחֹוִקים  ְוֵהם  הּוא,  רּוְך  ּבָ

ָדָקה   יֵרי ֵלב. ָהְרחֹוִקים ִמּצְ ֵאיָנם   -ִנְקְראּו ַאּבִ ׁשֶ
וּ  רּוְך הּוא, ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ְך רֹוִצים ִלְקַרב ֶאל ַהּקָ ם ּכָ

ְרחֹוִקים  ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָדָקה.  ִמּצְ ְרחֹוִקים  ֵהם 
ָלֶהם   ֵאין  ׁשֶ לֹום,  ָ ִמׁשּ ֵהם  ְרחֹוִקים  ָדָקה,  ִמּצְ

תּוב ּכָ ׁשֶ לֹום,  מח) ׁשָ ָאַמר  (ישעיה  לֹום  ׁשָ ֵאין 
ֵהם ְרחֹוִקים  ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ִעים. ָמה ַהּטַ ה' ָלְרׁשָ

ָדָקה.   ִמּצְ

  

ָאמַ  .2 ה  ִחְזִקּיָ י  הּוא  ַרּבִ ִריְך  ּבְ א  ִמקּוְדׁשָ ִמְתַרֲחֵקי  ּדְ ר 
ֵלב.   יֵרי  ַאּבִ ִאְקרּון  ְך  ּכָ ּוְבִגין  יּה,  ִמּנֵ ְרִחיִקין  ְוִאּנּון 
א   קּוְדׁשָ י  ְלַגּבֵ ְלָקְרָבא  ָעאן  ּבָ ָלא  ּדְ ָדָקה  ִמּצְ ָהְרחֹוִקים 
ִאּנּון יָון ּדְ ּכֵ ָדָקה,  ְך ִאּנּון ְרחֹוִקים ִמּצְ ִגין ּכָ ּבְ ִריְך הּוא,   ּבְ
לֹום.  ֵלית לֹון ׁשָ לֹום ּדְ ָ ָדָקה ְרחֹוִקים ִאּנּון ִמׁשּ ְרחֹוִקים ִמּצְ

ְכִתיב, ַמאי  (ישעיה מח) ּדִ ִעים.  ָלְרׁשָ ְיָי  ָאַמר  לֹום  ׁשָ ֵאין 
ָדָקה.  ִאּנּון ְרחֹוִקים ִמּצְ ִגין ּדְ  ַטְעָמא ּבְ

דֹוׁש   .3 ּבֹא ְרֵאה, ַאְבָרָהם ָרָצה ִלְקַרב ֶאל ַהּקָ
וְ  הּוא  רּוְך  תּובּבָ ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  (תהלים   ִהְתָקֵרב. 

ָאַהב   מה) ּום ׁשֶ ע. ִמׁשּ ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ֶדק ַוּתִ ָאַהְבּתָ ּצֶ
זֶה   ְוַעל  ִלְצָדָקה,  ִהְתָקֵרב  ע,  ֶרׁשַ ָנא  ְוׂשָ ֶצֶדק 

תּוב ַעם   (ישעיה מא) ּכָ ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי. ָמה ַהּטַ
ָהַאֲהָבה  ֶדק.  ּצֶ ָאַהְבּתָ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ   ֹאֲהִבי? 
ל  ִמּכָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ַאְבָרָהם  ָאַהב  ׁשֶ
ְרחֹוִקים  ְוֵהם  ֵלב,  יֵרי  ַאּבִ ָהיּו  ׁשֶ דֹורֹו,  ֵני  ּבְ

ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָדָקה, ּכְ  ִמּצְ

  

ִריְך הּוא  .3 א ּבְ ֵעי ְלָקְרָבא ְלקּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ַאְבָרָהם ּבָ ּתָ
ִדְכִתיב, ֲהָדא הּוא  ֶצֶדק   מה)  (תהלים ְוִאְתָקַרב.  ָאַהְבּתָ 

ִאְתָקַרב   ע  ֶרׁשַ ָנא  ְוׂשָ ֶצֶדק  ְדָאַהב  ִגין  ּבְ ע.  ֶרׁשַ ָנא  ׂשְ ַוּתִ
ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  מא) ִלְצָדָקה,  אֹוֲהִבי.   (ישעיה  ַאְבָרָהם 

ְכִתיב ָאַהְבּתָ ֶצֶדק. ְרִחימּוָתא   ִגין ּדִ ַמאי ַטְעָמא אֹוֲהִבי, ּבְ
ָרִחי ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵני ּדְ ּבְ ל  ִמּכָ ַאְבָרָהם  ֵליּה  ם 

ָמה   ּכְ ָדָקה  ִמּצְ ְרחֹוִקים  ְוִאּנּון  ֵלב  יֵרי  ַאּבִ ֲהוּו  ּדְ ָדִריּה 
ָמר.  ִאּתְ  ּדְ

ַתח, .4 ּפָ יֹוֵסי  י  פד) ַרּבִ ִדידֹות   (תהלים  יְּ ַמה 
ָאָדם   ִלְבֵני  יֵׁש  ה  ּמָ ּכַ ְצָבאֹות.  ה'  נֹוֶתיָך  ּכְ ִמׁשְ

דוֹ  ֲעבֹוַדת ַהּקָ ל ּבַ ּכֵ ֲהֵרי  ְלִהְסּתַ רּוְך הּוא, ׁשֶ ׁש ּבָ
ִלים ַעל  ּכְ ֵני ָהָאָדם לֹא יֹוְדִעים ְולֹא ִמְסּתַ ל ּבְ ּכָ
ר   ֲאׁשֶ ּכַ ָמה עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַעל ָמה ֵהם ַקיִָּמים. ׁשֶ
ה   ָעׂשָ ָהעֹוָלם,  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ
ָהיּו   ְולֹא  ַיַחד,  ְמעָֹרִבים  ִים  ּוִמּמַ ֵמֵאׁש  ַמִים  ׁשָ

רּוַח ֶעְליֹוָנה, ק ְך ָקְפאּו ְוָעְמדּו ּבְ ֹוְפִאים, ְוַאַחר ּכָ
ַעּמּוִדים,  ַעל  ַלֲעֹמד  ָהעֹוָלם  ַתל ֶאת  ׁשָ ם  ָ ּוִמׁשּ
רּוַח  ּבָ א  ֶאּלָ עֹוְמִדים  לֹא  ַהּתֹוְמִכים  ְואֹוָתם 
ם   ּלָ ּכֻ עֹוָלה,  ָהרּוַח  אֹוָתּה  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ַהִהיא. 

ְוָהעֹוָלם ְוָזִעים  ֶזהּו    ִמְתרֹוְפִפים  רֹוֵתת. 
תּוב ּכָ ט) ׁשֶ קֹוָמּה  (איוב  ִמּמְ ֶאֶרץ  יז  ְרּגִ ַהּמַ

ַהּתֹוָרה.  ַעל  עֹוֵמד  ְוַהּכֹל  צּון.  ּלָ ִיְתּפַ ְוַעּמּוֶדיָה 

  

ַתח .4 ּפָ יֹוֵסי  י  ְיָי  (תהלים פד) ַרּבִ נֹוֶתיָך  ּכְ ִדידּות ִמׁשְ ּיְ ַמה 
פּוְלָחָנא  ָלא ּבְ ּכָ א ְלִאְסּתַ ה ִאית לֹון ִלְבִני ָנׁשָ ּמָ ְצָבאֹות. ּכַ
א ָלא ָיְדֵעי ְוָלא  ֵני ָנׁשָ ל ּבְ ָהא ּכָ ִריְך הּוא. ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ְייִמין.  ּקָ ַמה  ַעל  ְוִאּנּון  ָעְלָמא.  ִאים  ּקָ ַמה  ַעל  ֵלי  ּכְ ִמְסּתַ

כַ  ַמָיא ֵמֵאׁש  ּדְ ִריְך הּוא ָעְלָמא ֲעַבד ׁשְ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבְ
ְלֵדי. ּוְלָבַתר ַאְגִלידּו  ֲחָדא ְוָלא ֲהוּו ּגַ ִים ִמְתָעְרִבין ּכְ ּוִמּמַ
ִתיל ָעְלָמא, ְלָקְייָמא ַעל  ן ׁשָ ּמָ ָאה ּוִמּתַ רּוָחא ִעּלָ ְוָקְיימּו ּבְ

ָקְייִמין   ָלא  ָסְמִכין  ְוִאּנּון  רּוָחא, ָסְמִכין,  ַההּוא  ּבְ א  ֶאּלָ
ְוָזִעין   ְמַרְפִפין  ְלהּו  ּכֻ ק  ּלַ ִאְסּתַ רּוָחא  ַההּוא  ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ

ת ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, יז ֶאֶרץ  (איוב ט) ְוָעְלָמא ִאְרּתַ ְרּגִ ַהּמַ
א ָקִאים ַעל אֹוַרְייָתא,  צּון. ְוכֹּלָ ּלָ ִמְמקֹוָמּה ְוַעּמּוֶדיָה ִיְתּפַ
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ּתֹוָרה, ִמְתַקיֵּם  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ַקיִָּמים  ַהּתֹוְמִכים  ָהַעּמּוִדים  ְואֹוָתם  ָהעֹוָלם, 

ְמקֹומָ  ֵלם. ּבִ ִקיּּום ׁשָ  ם ּבְ
ָרֵאל ַכד ִיׂשְ אֹוַרְייָתא ִמְתַקּיֵים ָעְלָמא ְוִאּנּון   ּדְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ

ִלים.  ִקּיּוָמא ׁשְ ַאְתַרְייהּו ּבְ  ָקְייִמין ְוָסְמִכין ָקְייִמין ּבְ

ְיָלה  .5 ְתעֹוֵרר ֲחצֹות ַהּלַ ּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
ָהֵעֶדן   ְלַגן  ִנְכָנס  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

ַע   ֲעׁשֵ ּתַ ל  ְלִהׁשְ ׁשֶ ָהִאיָלנֹות  ל  ּכָ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ִעם 
ְלָפָניו,  ִחים  ּבְ ּוְמׁשַ ִרים  ְמַזּמְ ָהֵעֶדן  ן  ּגַ

תּוב ּכָ הימים ׁשֶ טז)-(דברי  ֲעֵצי   א  נּו  ְיַרּנְ ָאז 
ְפֵני ה' וגו'.  ַהיַַּער ִמּלִ

  

א   .5 ְוקּוְדׁשָ ֵליְלָיא  ְלגּות  ּפַ ְדִאְתַער  ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִעם  ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ְדֵעֶדן  ְלִגְנָתא  ָעאל  הּוא  ִריְך  ּבְ
ָחן  ּבְ ּוְמׁשַ ָרן  ְמַזּמְ ְדֵעֶדן  ְבִגְנָתא  ּדִ ִאיָלִנין  ְלהּו  ּכֻ יַקָיא,  ַצּדִ

ְכִתיב, ּדִ יּה.  טז) ַקּמֵ א  הימים  נוּ  (דברי  ְיַרּנְ ַער    ָאז  ַהּיָ ֲעֵצי 
ְפֵני ְיָי ְוגו'.  ִמּלִ

ָלֶכם אֹוְמִרים  .6 ְואֹוֵמר:  ְבַחִיל  קֹוֵרא  רֹוז  ְוַהּכָ
רּוַח   ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ם  ִמּכֶ ִמי  ֶעְליֹוִנים,  ים  ְקדֹוׁשִ
ְוִלּבֹו   ִלְראֹות,  קּוחֹות  ּפְ ְוֵעיָניו  ֹמַע,  ִלׁשְ ְלָאְזָניו 

ל ָהרּוַח ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ תּוַח ָלַדַעת, ּבְ ל ָהרּוחֹות    ּפָ ּכָ
ם יֹוֵצא   ָ ּוִמׁשּ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ מּות  ְ ׂשּ ְמִריָמה ֶאת ִהְתּבַ
רּו   זְּ ִהְתּפַ ָבאֹות  ַהּצְ ַהּקֹולֹות,  ל  ׁשֶ ַהּקֹול 

ָעה רּוחֹות ָהעֹוָלם.   ְלַאְרּבָ

  

ין ֶעְליֹוִנין,   .6 יׁשִ ְוָכרֹוָזא ָקֵרי ְבָחִיל ְוָאַמר ְלכֹון ָאְמִרין ַקּדִ
ָעיִ  ִקִחין ָמאן ִמְנכֹון ּדְ ָמע, ְוֵעינֹוי ּפְ אּוְדנֹוי ְלִמׁשְ יל רּוָחא ּבְ

ְדָכל   רּוָחא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְלִמְנַדע,  תּוַח  ּפָ יּה  ְוִלּבֵ ְלֶמֱחֵמי. 
ָקַלָיא,   ן ָנִפיק ָקָלא ּדְ ּמָ ָמָתא, ּוִמּתַ ִסימּו ְדִנׁשְ רּוִחין ָאִרים ּבְ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא. ר ְלַאְרּבַ ּדַ  ֵחְיִלין ִאְתּבַ

יֹוֵרד  א .7 ֶאָחד  ב.  ֶאָחד.  ְלַצד  עֹוֶלה  ֶאָחד   .
ַנִים   ַנִים. ד. ׁשְ ין ׁשְ ד. ג. ֶאָחד ִנְכָנס ּבֵ ְלאֹותֹו ַהּצַ

ה  [ִמְתַעְּטִרים] ִמְתעֹוְרִרים לֹׁשָ ׁשְ ה.  ה.  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ה  ָ ׁשּ ֶאָחד. ו. ֶאָחד מֹוִציא ְגָוִנים. ז. ׁשִ ִנְכָנִסים ּבְ

ֵמהֶ  ה  ָ ׁשּ ְוׁשִ ֶאָחד,  ְלַצד  ְלאֹותֹו  ֵמֶהם  יֹוְרִדים  ם 
ֵנים   ר. ט. ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ה ִנְכָנִסים ּבִ ָ ׁשּ ד. ח. ׁשִ ַהּצַ
ה  ָ ׁשּ ׁשִ י.  ַנִים.  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ּבְ ִמְתעֹוְרִרים  ר  ָעׂשָ

ֶאָחד.  ָרה עֹוְמִדים ּבְ ָרה. יא. ֲעׂשָ ֲעׂשָ לּוִלים ּבַ  ּכְ

  

ָנִחית ְלַההּוא ְסַטר .7 ִלְסַטר ָחד. ב ַחד  .  א ַחד ָסִליק 
ב) ג לב  לעיל  עג,  ֵרין  (תיקונים  ּתְ ד  ֵרין.  ּתְ ין  ּבֵ ָעִייל  ַחד 

ַחד   ו  ַחד.  ּבְ ָעְייֵלי  ַלת  ּתְ ה  ְתַלת.  ּבִ ָרן  ִמְתַעּטְ ִמְתָעִרין 
ית ִמְנהֹון ָנֲחֵתי   ית ִמְנהֹון ִלְסַטר ָחד, ְוׁשִ ָווִנין. ז ׁשִ יק ּגְ ַאּפִ

ְתֵריַסר. ט ּתְ  ית ָעְייֵלי ּבִ ֵריַסר ִמְתָעִרין  ְלַההּוא ְסַטר. ח ׁשִ
ָרה ָקִאים  ָרה. יא ֲעׂשָ ֲעׂשָ ִליָלן ּבַ ית ּכְ ִרין ּוְתֵרין. י ׁשִ ֶעׂשְ ּבְ

ַחד.   ּבְ
ְנִחיֵריֶהם, לֹא  .8 ָנה ּבִ ִנים ְוׁשֵ ׁשֵ יְּ אֹוי ְלאֹוָתם ׁשֶ

ין   ּדִ ּבַ ָיקּומּו  ֵאיְך  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ְולֹא  יֹוְדִעים 
ְטמָ  ּנִ ׁשֶ ּכְ ִנְמֶנה,  ּבֹון  ַהֶחׁשְ ׁשֶ ָמה ּכְ ׁשָ ְוַהּנְ ַהּגּוף,  א 

ְועֹוָלה  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ָהֲאִויר  ֵני  ּפְ ַעל  ְמׁשֹוֶטֶטת 
ִלים  ְלּגְ ּוִמְתּגַ ִחים,  ִנְפּתָ לֹא  ָעִרים  ְ ְוַהׁשּ ְויֹוֶרֶדת, 
ׁש  ְיַבּקֵ ִמי  ָלֶהם!  אֹוי  ַלע.  ַהּקֶ תֹוְך  ּבְ ֲאָבִנים  ּכַ
תֹוְך   ּבְ ַהזֶּה?  ֲענּוג  ַבּתַ ָיקּומּו  ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתם 

ק יִקים ְוִנְפָקד ְמקֹוָמם.  ַהּמְ ּדִ ל ִעּנּוֵגי ַהּצַ ֹומֹות ׁשֶ
עֹוִלים.   ְולֹא  יֹוְרִדים  דּוָמה,  יֵדי  ּבִ ְוִנְמָסִרים 

תּוב ן יֹוֵרד   (איוב ז) ֲעֵליֶהם ּכָ ָלה ָעָנן ַויֵַּלְך ּכֵ ּכָ
אֹול לֹא ַיֲעֶלה.   ׁשְ

  

ָיְד  .8 ָלא  חֹוֵריהֹון,  ּבְ ְנָתא  ׁשֵ ַנְייֵמי  ּדְ ְלִאּנּון  ְוָלא ַווי  ֵעי 
ד   ּכַ ַקד,  ִאְתּפַ ן  ּבַ חּוׁשְ ּדְ ִדיָנא  ּבְ ְיקּומּון  ֵאיְך  ָלאן  ּכְ ִמְסּתַ
ֲאִויָרא  ּדְ י  ַאְנּפֵ ַעל  ְטָיא  ׁשַ ָמָתא  ְוִנׁשְ ּגּוָפא,  ַאב  ִאְסּתָ
ָחן,  ּתְ ִמְתּפַ ָלא  ְוַתְרִעין  ְוַנֲחָתא,  ְוָסְלָקא  ִטיֲהָרא,  ּדְ

גֹו קּוְסִפי ַאְבִנין ּבְ ָלן ּכְ ְלּגְ ע לֹון, ִמְתּגַ ָתא. ַווי לֹון ַמאן ִיְתּבַ
יַקָיא,   ִעּנּוֵגי ְדַצּדִ י ּדְ גֹו דּוְכּתֵ ִעּדּוָנא ָדא ּבְ ָלא ְיקּומּון ּבְ ּדְ
יָדא ְדדּוָמה, ַנֲחֵתי ְוָלא   רּון ּבִ ְייהּו. ִאְתַמּסְ ְקּדּון ּדּוְכּתַ ִאְתּפַ

ִתיב, ּכְ ֲעַלְייהּו  ז) ַסְלֵקי.  כֵּ  (איוב  ַלְך  ַוּיֵ ָעָנן  ָלה  יֹוֵרד ּכָ ן 
אֹול לא ַיֲעֶלה.   ׁשְ

ַאַחת  .9 ְלֶהֶבת  ׁשַ ִמְתעֹוֶרֶרת  ָעה  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה  ּבְ
ָהעֹוָלם,  רּוחֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ה  ּוַמּכָ פֹון,  ַהּצָ ד  ִמּצַ
ְרְנגֹול,   ַהּתַ ְנֵפי  ּכַ ְלֵבין  יָעה  ּוַמּגִ ְויֹוֶרֶדת 
ְוֵאין   ְוקֹוֵרא.  ְלֶהֶבת  ַ ַהׁשּ אֹוָתּה  ּבֹו  ּוִמְתעֹוֶרֶרת 

ְלאֹוָת  ָרט  ּפְ ְתעֹוֵרר,  ּמִ ׁשֶ ָהֱאֶמת ִמי  יֵקי  ַצּדִ ם 

  
ָצפֹון  .9 ַטר  ִמּסְ ַחד  ְלהֹוָבא  ׁשַ ִאְתַער  ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ

ְדֵפי  ּגַ ין  ּבֵ ּוָמֵטי  ְוָנִחית  ָעְלָמא  ִסְטֵרי  ע  ַאְרּבַ ּבְ ּוָבַטׁש 
יּה ְוָקֵרי, ְוֵלית ַמאן   ְלהֹוָבא ּבֵ ְדַתְרְנגֹוָלא ְוִאְתַער ַההּוא ׁשַ

ְקׁשֹוט ֵאי  ַזּכָ ִאּנּון  ר  ּבַ ִאְתַער  ְוִאְתָערּו   ּדְ ָקְייֵמי  ּדְ
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דֹוׁש   ַהּקָ ְוָאז  ּתֹוָרה.  ּבַ ּוִמְתעֹוְרִרים  עֹוְמִדים  ׁשֶ
ן  ּגַ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוָתם  ְוָכל  הּוא  רּוְך  ּבָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלקֹוָלם,  יִבים  ַמְקׁשִ (שיר   ָהֵעֶדן 
ְלקֹוֵלְך  ח) יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים  ים  ּנִ ּגַ ּבַ ֶבת  ַהיֹּוׁשֶ

 ִמיִעִני.ַהשְׁ 

יַקָייא   ִריְך הּוא ְוָכל ִאּנּון ַצּדִ א ּבְ אֹוַרְייָתא. ּוְכֵדין קּוְדׁשָ ּבְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַצְייֵתי ְלָקֵליהֹון. ּכְ (שיר   ּדִ

ח) ְלקֹוֵלְך  השירים  יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים  ים  ּנִ ּגַ ּבַ ֶבת  ַהּיֹוׁשֶ
ִמיִעִני ְ  :ַהׁשּ

תֹוָרה  ) .10 ְרצֹון  ִסְתֵרי  ְּבֹתֶקף  ָלַמְדנּו   )
ַהֶּמֶל� ָנַטע ִאיָלן ֶאָחד ָּגדֹול ְוָחָזק ְּבתֹו� ַהְּנִטיעֹות  
ִּבְתֵריַסר   ַהֶּזה  ָהִאיָלן  ֶׁשל  ַהְּנִטיָעה  ָהֶעְליֹונֹות, 
ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ְצָדִדים  ְּבַאְרָּבָעה  ְמֻסֶּבֶבת.  ְּתחּוִמים 

 . ְּפרּוָׂשה ַרְגלֹו
  

יב ַחד ִאיָלָנא  .10 א, ַאְנּצִ ֻהְרָמנּו ְדַמְלּכָ א ּדְ ּתּוְקּפָ ּתאָנא ּבְ
ֵריַסר  ּתְ א, ּבִ יף ּגֹו ְנִטיָען ִעָלִאין, ְנִטיַע ִאיָלָנא ּדָ ּקִ א ְוּתַ ַרּבָ
א  ִריׂשָ ּפְ ְדָעְלָמא  ִסְטִרין  ע  ַאְרּבַ ּבְ ַחר,  ִאְסּתַ חּוִמין  ּתְ

 ַרְגֵליּה. 
ָהְרצֹונֹות  .11 ל  ּכָ ַמְסעֹוָתיו.  ְרָסאֹות  ּפַ ת''ק 

זֶּה ִמְתעֹוֵרר,  ׁשֶ לּוִיים. ּכְ ְרסֹות ּבֹו ּתְ ל אֹוָתם ּפַ ׁשֶ
יֹּוֵצא ֵמְרצֹונֹו.  ם ִמְתעֹוְרִרים ִעּמֹו. ֵאין ִמי ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ָרצֹון ֶאָחד ִעּמֹו. ם ּבְ ּלָ ְך ּכֻ  ַאַחר ּכָ
  

ְרע .11 ל  ּכָ ַמְטָלנֹוי,  ְרֵסי  ּפַ יּה  ּת''ק  ּבֵ ְרִסין  ּפָ ִאּנּון  ּדְ ין  ּוּתִ
ֲהֵדיּה ֵליּת ַמאן  ָעִרין ּבַ ְלהּו ִמּתְ ַער ַהאי, ּכֻ ד ִאּתְ ְלָיין, ּכַ ּתָ
ֲהֵדיּה.  א ָחָדא ּבַ ְרעּוּתָ ְלהּו ּבִ ר, ּכֻ יּה ְלָבּתַ יק ֵמְרעּוּתֵ ָנּפִ  ּדְ

ִמְלַמְעָלה, .12 ַמְסעֹוָתיו  [יֹוֵרד] ָקם  ּבְ יֹוֵרד 
ּנּו ַהיָּםְלתֹוְך ַהיָּם. מִ  א. הּוא  [ִמְתַּגֶּלה] ּמֶ ִמְתַמּלֵ

קֹור  ָּכל]  ַהּמָ יו  [ֶׁשל  ְחּתָ ּתַ ַהּנֹוְבִעים,  ִים  ַהּמַ
ן  ַהּגָ ָקאֹות  ַהׁשְ ית.  ְבֵראׁשִ ֵמיֵמי  ל  ּכָ ֶנֱחָלִקים 

לּוִיים ּבֹו.  ּתְ

  

ֵעיָלא .12 א.  (ס''א נחית) ָקם ִמּלְ ַמְטָלנֹוי ְלגֹו ַיּמָ ָנִחיּת ּבְ ִאּתְ
יהּ  א  ִמּנֵ ְמקֹוָרא (אתגלי) ַיּמָ ִאיהּו  ַמְלָייא.  ד''א   ִאּתְ (דכל 
ֵמימֹוי  לכל) ל  ּכָ ִגין  ּלְ ּפַ ִמּתְ יּה  חֹוּתֵ ּתְ ָנְבִעין.  ּדְ ַמִיין 

ְלָיין.  יּה ּתַ א ּבֵ ִגְנּתָ ְקיּו ּדְ יּת, ׁשַ ְבֵראׁשִ  ּדִ

ּפֹוְרחֹות  .13 ָהעֹוָלִמים  ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ
ָלֶרֶדת   ן  ַלּגָ ִנְכָנסֹות  לּו  ַהּלָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ּנּו.  ִמּמֶ

יֹּוצֵ  ׁשֶ ֶרֶכת ָלעֹוָלם ַהזֶּה. ּכְ ָמה, ִהיא ִמְתּבָ את ְנׁשָ
ֲעִליָּה ּבַ ַלּגּוף  ָאב  ִלְהיֹות  ָרכֹות  ּבְ ַבע  ׁשֶ [ֶׁשל   ּבְ

ֶאל   ה'  ַוּיֹאֶמר  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ָהֶעְליֹוָנה.  ַהְּדמּות 
ַאְבָרם. ֲהֵרי ְנָׁשָמה ֶעְליֹוָנה ַאָּבא ַלּגּוף ַּבֲעִלָּיה ֶׁשל  

 ְּדמּות ֶעְליֹוָנה.

  

ְמּתִ  .13 ִנׁשְ ל  ין  ּכָ ִאּלֵ ין  ְמּתִ ִנׁשְ ְרִחין.  ּפָ יּה  ִמּנִ ָעְלָמא  ּדְ ין 
ָקא  ד ָנּפְ א ּכַ ָמּתָ א ְלַהאי ָעְלָמא. ִנׁשְ א ְלָנֲחּתָ ִגְנּתָ ָעאִלין ּבְ
ְסִליקּו   ּבִ א  א ְלגּוּפָ ְרָכאן ְלֶמֱהֵוי ַאּבָ בע ּבִ ׁשֶ ְרָכא ּבְ ּבָ ִאּתְ
הא  אברם  אל  יי  ויאמר  דכתיב  הוא  הדא  עלאה 

ָאה.נשמתא עלאה אבא לג ִדיּוְקנא ִעּלָ  ופא בסליקו ּדְ

רֹוָצה .14 ׁשֶ ַהזֶּה,  [ַהֶּנֶפׁש] ּכְ ָלעֹוָלם  ָלֶרֶדת 
ֹמר ֶאת  ִלׁשְ רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ יַע אֹוָתּה ַהּקָ ּבִ ַמׁשְ
ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו, ּומֹוֵסר ָלּה ֵמָאה  

ל יֹום ְלַהשְׁ  ל ּכָ ָרכֹות ׁשֶ ל ּבְ חֹות ׁשֶ ִלים ֶאת ַמְפּתְ
ֲהֵרי   ׁשֶ ּבֹון ֶל''ְך ְל''ָך.  ֶחׁשְ ּכְ ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות  ַהּדְ
ן   ַהּגָ ֶאת  ֶהם  ּבָ ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ָלּה  ִנְמְסרּו  ם  ּלָ ּכֻ

ְמָרּה. ֵמַאְרְצָך  ן ָהֵעֶדן.   -ּוְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ  ֶזה ּגַ

  

ְעָיא .14 ּבַ ד  ָלּה   (נפשא) ּכַ אֹוֵמי  ָעְלָמא,  ְלַהאי  א  ְלָנֲחּתָ
ד  ּוְלֶמְעּבַ א  אֹוַרְייּתָ ּקּוֵדי  ּפִ ְלִמיַטר  הּוא  ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִבְרָכאן. דכל יומא,  ָחאן ּדְ ּתְ יּה. ּוָמַסר ָלּה ְמָאה ַמּפְ ְרעּוּתֵ
לאשלמא לדרגין עלאין, כחושבן לך לך. דהא כלהו  
אתמסר לה, בגין לאתקנא בהו לגנתא, ולמפלח לה  

 ולנטרא לה. מארצך דא גנתא דעדן.
ָך   .15 ים,    -ּומֹוַלְדּתְ ְקָרא ֵעץ ַהַחיִּ ּנִ ֶזה ַהּגּוף, ׁשֶ

ית ָאִביָך  ָבִטים ֶעְליֹוִנים. ּוִמּבֵ הּוא ְתֵריַסר ׁשְ ׁשֶ
הּוא,   - רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ָאִביָך  ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ זֹו 

ּנֱֶאַמר  ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְוֹאֵמר ֵאין  (משלי כח) ׁשֶ
ע וגו'. ְוֵאי ׁשַ רּוְך הּוא, ּפָ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ן ָאִביו ֶאּלָ

ָהָאֶרץ   ֶאל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ א  ֶאּלָ ִאּמֹו  ְוֵאין 

  

דאיהו   .15 דחיי  אילנא  דאתקרי  גופא  דא  ומולדתך 
ביך תריסר שבטין עלאין. ומבית אביך דא שכינתא. א

שנאמר הוא.  בריך  קודשא  כח) דא  אביו  (משלי  גוזל 
ואמו ואומר אין פשע וגו'. ואין אביו אלא קודשא בריך 
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ר ַאְרֶאּךָ   ַהזֶּה.  -ֲאׁשֶ (ַעד ָּכאן   ֶזה הּוא ָהעֹוָלם 
 ִסְתֵרי תֹוָרה) 

אשר   הארץ  אל  ישראל.  כנסת  אלא  אמו  ואין  הוא 
 (עד כאן סתרי תורה) אראך דא איהו האי עלמא,

תּוב   .16 ּכָ ַמה  ַאְבָרם.  ֶאל  ה'  ַויֹּאֶמר 
יא) ְלַמְעָלה? ֵני  ַויָָּמת   (בראשית  ּפְ ַעל  ָהָרן 

א ַעד אֹותֹו  אן? ֶאּלָ ַרח ָאִביו וגו'. ָמה אֹוֵמר ּכָ ּתֶ
ָרט ָלֶזה,  ַחיֵּי ָאִביו ּפְ ת ּבְ ּמֵ ַהיֹּום לֹא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ
ּום ֶזה  ְזַרק ַאְבָרָהם ָלֵאׁש, ֶנֱהַרג ָחָרן, ּוִמׁשּ ּנִ ּוְכׁשֶ

ם. ָ  ָיְצאּו ִמׁשּ

  

ְלֵעיָלא .16 ִתיב  ּכְ ַמה  ַאְבָרם,  ֶאל  ְיָי  (בראשית   ַוּיֹאֶמר 
ַרח ָאִביו ְוגו'. ַמאי ִאיְרָיא ָהָכא,  יא) ֵני ּתֶ ָמת ָהָרן ַעל ּפְ ַוּיָ

י ֲאבֹוי   ַחּיֵ ִמית ּבְ ר ָנׁש ּדְ א ַעד ַההּוא יֹוָמא ָלא ֲהָוה ּבַ ֶאּלָ
א, ְוַכד ִאְתְרֵמי ַאְבָרם ְלנּוָרא ִאְתְקִטיל הָ  ר ּדָ ָרן, ּוְבִגין ּבַ

ן.  ּמָ א ָנְפקּו ִמּתַ  ּדָ
ֶאת  .17 ַרח  ּתֶ ח  ּקַ ַויִּ תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא 

ם   ן ָהָרן ְוגֹו', ַויְֵּצאּו ִאּתָ נֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ ַאְבָרם ּבְ
ָצִריְך  ָהָיה  ִאּתֹו  ם?  ִאּתָ ַויְֵּצאּו  ים.  ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמאּור 
זֶּה  ַמה  וגו'.  ַרח  ּתֶ ח  ּקַ ַויִּ תּוב  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ִלְהיֹות, 

ֶתַר  א  ֶאּלָ ם?  ִאּתָ ַאְבָרָהם  ַויְֵּצאּו  ִעם  ְולֹוט  ח 
ִמּתֹוְך  ָלֵצאת  ר  ָהִעּקָ ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ָיְצאּו,  ָרה  ְוׂשָ
ַאְבָרָהם  ָרָאה ֶתַרח ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ ִעים. ׁשֶ אֹוָתם ָהְרׁשָ
ל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, ָחַזר ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו   נֹו ִנּצַ ּבְ
ַרח ּתֶ ם  ִאּתָ ַויְֵּצאּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַאְבָרָהם,  ל    ׁשֶ

 ְולֹוט.

  

נֹו ְוֶאת   .17 ַרח ֶאת ַאְבָרם ּבְ ח ּתֶ ּקַ ִתיב ַוּיִ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ם,  ְצאּו ִאּתָ ִדים. ַוּיֵ ׂשְ ם ֵמאּור ּכַ ְצאּו ִאּתָ ן ָהָרן ְוגו'. ַוּיֵ לֹוט ּבֶ
ְצאּו   ַוּיֵ ַרח ְוגו' ַמאי  ח ּתֶ ּקַ ַוּיִ ִתיב  ָהא ּכְ ֵעי ֵליּה. ּדְ ִאּתֹו ִמּבָ

ַר  א ּתֶ ם. ֶאּלָ ִאּנּון  ִאּתָ ָרה ַנְפקּו ּדְ ח ְולֹוט ִעם ַאְבָרָהם ְוׂשָ
ַרח  ָחָמא ּתֶ ֵכיָון ּדְ א, ּדְ יַבּיָ ק ִמּגֹו ִאּנּון ַחּיָ ָרא ְלֵמיּפַ ֲהוּו ִעּקְ
ד  ְלֶמְעּבַ ר  ִאְתַהּדַ נּוָרא,  ִמּגֹו  ִזיב  ּתְ ִאׁשְ ֵריּה  ּבְ ַאְבָרָהם  ּדְ

ְצאּו אִ  ְך ַוּיֵ ַאְבָרָהם, ּוְבִגין ּכָ ַרח ְולֹוט.ְרעּוֵתיּה ּדְ ם ּתֶ  ּתָ

תּוב? ָלֶלֶכת ַאְרָצה  .18 יְָּצאּו ַמה ּכָ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
אן   ִמּכָ ם.  ְלׁשָ ָלֶלֶכת  ָהָיה  ְרצֹוָנם  ׁשֶ ַנַען.  ּכְ
ִעים   ְמַסיְּ ֵהר,  ְלִהּטַ ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ָלַמְדנּו, 
תּוב  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ הּוא,  ְך  ּכָ ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא  אֹותֹו. 

ַאְר  ִמיָּד  ָלֶלֶכת  ַנַען,  ּכְ ֶאל    -ָצה  ה'  ַויֹּאֶמר 
ה,   ִחּלָ ּתְ ּבַ הּוא ִהְתעֹוֵרר  ַאְבָרם ֶלְך ְלָך. ְוַעד ׁשֶ

 לֹא ָכתּוב ֶלְך ְלָך. 

  

ַנַען.  .18 ּכְ ַאְרָצה  ָלֶלֶכת  ִתיב  ּכְ ַמה  ַנְפקּו  ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ
אן אֹוִליְפָנא כָּ  ִמּכָ ן.  ּמָ ּתַ ְלֵמיַהְך  ֲהָוה  ְרעּוָתא ִדְלהֹון  ל  ּדִ

ָהִכי   א ֲחֵזי, ּדְ ָאה ְמַסְייִעין ֵליּה. ּתָ ּכָ ִאְתַער ְלִאְתּדַ ַמאן ּדְ
ד ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל  ַנַען ִמּיָ ְכִתיב ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ֵכיָון ּדִ הּוא ּדְ
ִתיב   ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ ִאיהּו ִאְתַער ּבְ ַאְבָרם ֶלְך ְלָך, ְוַעד ּדְ

 ֶלְך ְלָך.
בָ  .19 ַמְעָלה לֹא ִמְתעֹוֵרר  ּבֹא ְרֵאה, ַהּדָ ּלְ ר ׁשֶ

ַמה   ַעל  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ה  ְלַמּטָ ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ַעד 
ָבר   ַמְעָלה. ְוסֹוד ַהּדָ ּלְ ׁשֶ ֶרה ָעָליו אֹותֹו  ׁשְ יִּ ֶ   -ׁשּ

ִהיא  ָבן ַעד ׁשֶ אֹור ַהּלָ ֹחר ֵאינֹו ֶנֱאָחז ּבָ ָ ָהאֹור ַהׁשּ
ִמְתעֹוֶר  ִהיא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִראׁשֹוָנה.  ּבָ ֶרת  ִמְתעֹוֶרֶרת 
ָבן.  ִראׁשֹוָנה, ִמיָּד ׁשֹוֶרה ָעֶליָה ָהאֹור ַהּלָ  ּבָ

  

ִאְתַער  .19 ּדְ ַעד  ִאְתַער  ָלא  ִדְלֵעיָלא  ִמָלה  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֵרי ַהִהיא ִדְלֵעיָלא, ְוָרָזא   ִתׁשְ ַקְדִמיָתא ַעל ַמה ּדְ א ּבְ ְלַתּתָ

וָרא   ְנהֹוָרא ִחּוָ ה, ְנהֹוָרא אּוְכָמא ָלא ִאְתַאִחיד ּבִ ַעד ְדִמּלָ
ִאְתָעִרית  ִאיִהי  ּדְ יָון  ּכֵ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ִאְתָעִרית  ִאיִהי  ּדְ

ְרָייא ֲעָלּה. ד ְנהֹוָרא ִחְווָרא ׁשַ ַקְדִמיָתא, ִמּיָ  ּבְ
תּוב .20 ּכָ זֶה  פג) ְוַעל  ִמי  (שם  ּדֳ ַאל  ֱאלִֹהים 

ּלֹא   ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵאל,  קֹט  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ֱחַרׁש  ּתֶ ַאל  ָלְך 
בָ  ַהּלָ ָהאֹור  ֵסק  ְלעֹוָלִמים.  ִיּפָ ָהעֹוָלם  ִמן  ן 

סב) ְוֵכן ִמי   (ישעיה  ּדֳ ַאל  ה'  ֶאת  יִרים  ְזּכִ ַהּמַ
ֶרה  ׁשְ ּתִ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ה  ְלַמּטָ ְלעֹוֵרר  ֵדי  ּכְ ָלֶכם, 
ִעיר ָאָדם   ּמֵ יָון ׁשֶ ַמְעָלה. ְוֵכן ּכֵ ּלְ ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ

ִמְתעֹוֶרֶרת  [טֹוָבה] ִהְתעֹוְררּות ָאז  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ
תּוב  ִהְתעוֹ  ּכָ יָון ׁשֶ ַמְעָלה. ּבֹא ְרֵאה, ּכֵ ּלְ ְררּות ׁשֶ

  

ִתיב .20 א ּכְ ִמי ָלְך ַאל  (תהלים פג) ְוַעל ּדָ ֱאלִֹהים ַאל ּדָ
ָלא ִיְתפְּ  ִגין ּדְ קֹט ֵאל. ּבְ ׁשְ ֱחָרׁש ְוַאל ּתִ וָרא ּתֶ ַסק ְנהֹוָרא ִחּוָ

ְוֵכן ְיָי ַאל   (ישעיה סב) ֵמָעְלָמא ְלָעְלִמין.  יִרים ֶאת  ְזּכִ ַהּמַ
ֵרי   ְדִיׁשְ ה  ּמָ ּבְ א  ְלַתּתָ ְלַאְתָעָרא  ִגין  ּבְ ָלֶכם.  ִמי  ּדֳ
ר ָנׁש ִאְתֲערּוָתא  ִאְתַער ּבַ יָון ּדְ ִאְתֲערּוָתא ִדְלֵעיָלא. ְוֵכן ּכֵ

ִאְתַער   ֵדין  ּכְ ַקְדִמיָתא  ֲחֵזי,  ּבְ א  ּתָ ִדְלֵעיָלא.  ִאְתֲערּוָתא 
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ים ְוגֹו', ִמיָּד   ּדִ ׂשְ ם ֵמאּור ּכַ ַויֹּאֶמר    -ַויְֵּצאּו ִאּתָ
 ה' ֶאל ַאְבָרם וגו'. 

ד ַוּיֹאֶמר  ִדים ְוגו' ִמּיָ ׂשְ ם ֵמאּור ּכַ ְצאּו ִאּתָ ְכִתיב ַוּיֵ יָון ּדִ ּכֵ
 ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוגו'.

י   .21 ַרּבִ ָאַמר  ְלָך.  ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ַויֹּאֶמר ה' 
ְלָך   ֶלְך  ֶאת   -ֶאְלָעָזר,  ן  ְלַתּקֵ ְלַעְצְמָך, 

ְתָך. ֶלְך ְלָך  ַחֵּזק][ְלִהתְ  ַעְצְמָך, ְרּגָ ן ֶאת ּדַ ְלַתּקֵ
ִעים   [ס''א ְּכַדאי] ֵאיְנךָ   - ין ָהְרׁשָ אן ּבֵ ַלֲעֹמד ּכָ

לּו.   ַהּלָ

  

י ֶאְלָעָזר ֶלְך   .21 ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך, ָאַמר ַרּבִ
ְרָמְך, ּגַ ְלַאְתָקָנא  ְלַגְרָמְך  ְלַאְתָקָנא   (לאתתקפא) ְלָך, 

א ִדיָלְך. ֶלְך ְלָך, ֵלית ַאְנּתְ  ְרּגָ ְלֵמיַקם ָהָכא  (ס''א כדאי) ּדַ
ין. יִבין ִאּלֵ ין ַחּיָ  ּבֵ

ָבר   .22 ַהּדָ דֹוׁש   -ְוסֹוד  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלָך,  ֶלְך 
ל ָחְכָמה, ְוָהָיה  רּוְך הּוא ָנַתן ְלַאְבָרָהם רּוַח ׁשֶ ּבָ

ּוְמָצֵרף ָהעֹוָלם,  [ִצּנֹורֹות] יֹוֵדַע  ּוב  ִיׁשּ ִצְדֵדי 
ֶאת   ְוָיַדע  ָקל  ִמׁשְ ּבְ ַקל  ְוׁשָ ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ

ים ַעל ִצְדֵדי הַ  ּוב. ַהּכֹחֹות ַהְמֻמּנִ ׁשּ  יִּ
  

ה ֶלְך ְלךָ  .22 ִריְך  (דף עח ע''א) ְוָרָזא ְדִמּלָ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ּדְ
ָיַדע   ְוֲהָוה  ְדָחְכְמָתא,  רּוָחא  ְלַאְבָרָהם  ֵליּה  ָיִהיב  הּוא 

הּו  (צנורי) ּוְמָצֵרף ּבְ ל  ּכַ ְוִאְסּתַ ָעְלָמא,  ִייׁשּוֵבי  ּדְ ִסְטֵרי 
ִתיְקָלא ְוָיַדע ֵחיִלין   ן ַעל ִסְטֵרי ִייׁשּוָבא. ְוַאְתַקל ּבְ י ְמַמּנָ  ּדִ

ּוב,  .23 ׁשּ ַהיִּ ֶאְמַצע  ת  ְנֻקּדַ ְלתֹוְך  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ִהְתּבֹוֵנן   ְבָידֹו.  עֹוֶלה  ָהָיה  ְולֹא  ָקל  ִמׁשְ ּבְ ַקל  ׁשָ
ָיכֹל  ְולֹא  ָעֶליָה,  ֻמּנֶה  ּמְ ׁשֶ ַהּכַֹח  ֶאת  ָלַדַעת 

ְרצֹונֹו. ק ּבִ ּבֵ  ְלִהְתּדַ
  

ְלג .23 ָמָטא  ד  ִקיל  ּכַ ּתָ ְדִייׁשּוָבא  ֶאְמָצִעיָתא  ּדְ ְנקּוָדה  ֹו 
ְלִמְנַדע ֵחיָלא  ח  ּגַ ַאׁשְ ָיֵדיּה.  ּבְ ֲהָוה ָסִליק  ְוָלא  ִתיְקָלא  ּבְ

ְרעּוֵתיּה.  ָקא ּבִ ּבְ א ֲעָלּה ְוָלא ָיִכיל ְלִאְתּדַ  ִדי ְמַמּנָ

ם   .24 ָ ִמׁשּ ִהּנֵה  ׁשֶ ְוָרָאה  ְפָעִמים,  ה  ּמָ ּכַ ַקל  ׁשָ
הָ  ל  ּכָ ל  ּתַ ַקל ִנׁשְ ְוׁשָ ְוֵצַרף  ִהְתּבֹוֵנן  עֹוָלם. 

ָעֶליָה ֵאין  ִהּנֵה ַהּכַֹח ָהֶעְליֹון ׁשֶ ָלַדַעת, ְוָרָאה ׁשֶ
ל  ָדִדים ׁשֶ מֹו ַהּצְ ר, ְוֵאינֹו ּכְ עּור, ָעֹמק ְוִנְסּתָ לֹו ׁשִ

ּוב.  ׁשּ ְרגֹות ַהיִּ  ּדַ
  

כָּ  .24 יל  ּתִ ִאׁשְ ן  ּמָ ִמּתַ ָהא  ּדְ ְוָחָמא  ִזְמִנין  ה  ּמָ ּכַ ִקיל  ל  ּתָ
ֵחיָלא  ָהא  ּדְ ְוָחָמא  ְלִמְנַדע  ְוָתַקל  ְוָצַרף  ח  ּגַ ַאׁשְ ָעְלָמא, 
עּוָרא ָעִמיק ְוָסִתים ְוָלאו ִאיהּו  ֲעָלּה ֵלית ֵליּה ׁשִ ָאה ּדְ ִעּלָ

ּוָבא. י ְדִיׁשּ ְרּגֵ ִסְטֵרי ּדַ ַגְווֵני ּדְ  ּכְ
מֹו  .25 ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ְוָיַדע  ַקל  ְוׁשָ ִהְתּבֹוֵנן 

ּנָה   ּוב, ִמּמֶ ׁשּ ל ַהיִּ ה ַהִהיא ֶאְמָצִעיתֹו ׁשֶ ֻקּדָ ַהּנְ ּמֵ ׁשֶ
ָיַדע  ם  ּגַ ְך  ּכָ ְצָדָדיו.  ְלָכל  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ל  ּתַ ִנׁשְ
ל  ּכָ ָיְצאּו  ם  ָ ִמׁשּ ָעֶליָה,  ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ ַהּכַֹח  ֲהֵרי  ׁשֶ

ים   ַהְמֻמּנִ ַהּכֹחֹות  ָאר  ָהעֹוָלם,  ׁשְ ִצְדֵדי  ל  ּכָ ַעל 
ָאז ּבֹו.  ֲאחּוִזים  ם  יא) ְוֻכּלָ ַויְֵּצאּו   (בראשית 

ַנַען.  ים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ּדִ ׂשְ ם ֵמאּור ּכַ  ִאּתָ

  

ְנקּוָדה   .25 ֵמַהִהיא  ּדְ ה  ּמָ ּכְ ָהא  ּדְ ְוָיַדע  ְוָתִקיל  ַגח  ַאׁשְ
ָעְלמָ  ל  ּכָ יל  ּתִ ִאׁשְ יּה  ִמּנֵ ּוָבא  ִיׁשּ ּדְ ְלָכל  ֶאְמָצִעיָתא  א 

ן ָנְפקּו   ּמָ ֵרי ֲעָלּה ִמּתַ ׁשָ ָהא ֵחיָלא ּדְ ִסְטרֹוי. ָהִכי ָנֵמי ָיַדע ּדְ
יּה   ל ִסְטֵרי ָעְלָמא, ְוֻכְלהּו ּבֵ ְמַמָנן ַעל ּכָ ָאר ֵחיִלין ּדִ ל ׁשְ ּכָ

ֵדין ּכְ יא) ֲאִחיָדן.  ִדים   (בראשית  ׂשְ ּכַ ֵמאּור  ם  ִאּתָ ְצאּו  ַוּיֵ
ַנַען.   ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ

רּור  .26 ַקל ְוֵצַרף ַלֲעֹמד ַעל ּבֵ יַח ְוׁשָ ּגִ עֹוד, ִהׁשְ
ְולֹא   יֹוֵדַע,  ְולֹא ָהָיה  קֹום  ַהּמָ ל אֹותֹו  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ
ָרָאה ֶאת ּכֹחֹו  יָון ׁשֶ יג. ּכֵ ִ ָיכֹל ַלֲעֹמד ָעֶליָה ְלַהׂשּ
ִמיָּד  ָעָליו,  ַלֲעֹמד  ָיכֹל  ְולֹא  ַהזֶּה  קֹום  ַהּמָ ל  ׁשֶ

ם. ַויָֹּבאּו ַעד ָחָרן וַ  בּו ׁשָ  יֵּׁשְ
  

ה   .26 ִריָרא ְדִמּלָ ח ְוָתִקיל ְוָצִריף ְלֵמיַקם ַעל ּבְ ּגַ עֹוד ַאׁשְ
ֲעָלּה  ְלֵמיַקם  ָיִכיל  ְוָלא  ָיַדע  ֲהָוה  ְוָלא  ֲאַתר  ַההּוא  ּדְ
ַהאי ֲאַתר ְוָלא ָיִכיל   ָחָמא ּתּוְקָפא ּדְ יָון ּדְ ָקא, ּכֵ ּבְ ְלִאְתּדַ

בֹאּו  ד ַוּיָ ם. ְלֵמיַקם ֲעֵליּה ִמּיָ בּו ׁשָ ׁשְ  ַעד ָחָרן ַוּיֵ
הּוא ָהָיה  .27 א ׁשֶ ל ַאְבָרָהם? ֶאּלָ ַעם ׁשֶ ָמה ַהּטַ

יִטים ַמְנִהיֵגי  ּלִ ַ ל אֹוָתם ַהׁשּ יֹוֵדַע ּוְמָצֵרף ֶאת ּכָ
ּוב, ְוָהָיה ׁשֹוֵקל ּוְמָצֵרף  ׁשּ ָכל ִצְדֵדי ַהיִּ ָהעֹוָלם ּבְ

ַמְנהִ  ּוב  ׁשּ ַהיִּ ִצְדֵדי  ּבִ ֹוְלִטים  ַהׁשּ יֵגי  אֹוָתם 
ֶהם ִמי ֵהם ַהֲחָזִקים ֵאּלּו  ּלָ זָּלֹות ׁשֶ ַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ

  
ִאיהּו ֲהָוה ָיַדע ְוָצִריף  .27 א ּדְ ַמאי ַטְעָמא ְדַאְבָרָהם. ֶאּלָ

ּוָבא,   ָכל ִסְטרֹו ְדִיׁשּ ֵרי ָעְלָמא ּבְ ְלָטִנין ְמַדּבְ ָכל ִאּנּון ׁשָ ּבְ
ֵרי  ּוָבא ְמַדּבְ ִסְטֵרי ְדִיׁשּ ְלִטין ּבְ ׁשָ ִקיל ְוָצִריף ִאּנּון ּדְ ְוֲהָוה ּתָ

ֵליהֹון, ַמאן ִאנּ  ין, ְוֲהָוה ּכְֹכַבָיא ּוַמּזָ ין ַעל ִאּלֵ יִפין ִאּלֵ ּקִ ּון ּתַ
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ּוֵבי  ִיׁשּ ל  ּכָ ֶאת  ׁשֹוֵקל  ְוָהָיה  ֵאּלּו.  ַעל 
יַע  [ְולֹא] ָהעֹוָלם ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ְבָידֹו.  עֹוֶלה  ְוָהָיה 

קֹום ַהזֶּה ָרָאה ֶאת חֶֹזק ָהֳעָמִקים ְולֹא ָיכֹל  ַלּמָ
 ַלֲעֹמד ּבֹו. 

ְדָעְלָמא ּוֵבי  ִיׁשּ ל  ּכָ ִקיל  ד   (ולא) ּתָ ּכַ ידֹוי.  ּבִ ָסִליק  ְוֲהָוה 
ָיִכיל   ְוָלא  ֲעִמיִקין  ּדְ יפּו  ּקִ ּתַ ָחָמא  ֲאַתר  ְלַהאי  ָמָטא 

יּה.   ְלֵמיַקם ּבֵ

ֶאת   .28 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָעָליו ִהְתעֹוְררוּ  ה  ּלָ ִהְתּגַ ִמיָּד  ּוְתׁשּוָקתֹו,  תֹו 

ן ַעְצְמָך.     ְוָאַמר לֹו ֶלְך ְלָך, ָלַדַעת אֹוְתָך ּוְלַתּקֵ
ִדיֵליּה   .28 ִאְתֲערּוָתא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָחָמא  ּדְ יָון  ּכֵ

ִלי ֲעֵליּה ְוָאַמר ֵליּה ֶלְך ְלָך.  ד ִאְתּגְ א ִדיֵליּה. ִמּיָ ְוִתיאּוְבּתָ
ְרָמְך.ְלִמנְ   ַדע ָלְך ּוְלַאְתָקָנא ּגַ

ּוב    -ֵמַאְרְצָך   .29 ׁשּ ַהיִּ ל  ׁשֶ ד  ַהּצַ ֵמאֹותֹו 
ָך   ּוִמּמֹוַלְדּתְ ּבֹו.  ק  ִנְדּבָ ָהִייָת  ֵמאֹוָתּה   -ׁשֶ

ָך   ה ִמְתּבֹוֵנן ְוׁשֹוֵקל ֶאת ּתֹוַלְדּתְ ַאּתָ ַהָחְכָמה ׁשֶ
ּבֹו,   ּנֹוַלְדּתָ  ׁשֶ ַמן  ְוַהזְּ ָעה  ָ ְוַהׁשּ ּוְבאֹותֹו  ְוָהֶרַגע 

זָּל.   ַהּכֹוָכב ּוְבאֹותֹו ַהּמַ
  

ק   .29 ּבַ ִמְתּדַ ֲהִוית  ּדְ ּוָבא  ְדִיׁשּ ִסְטָרא  ֵמַההּוא  ֵמַאְרְצָך, 
ְוָתִקיל   ח  ּגַ ַמׁשְ ַאּתְ  ּדְ ָחְכָמה  ֵמַההּוא  ָך,  ּוִמּמֹוַלְדּתְ יּה.  ּבֵ

ִאְתְייִליַדת בֵּ  ֲעָתא ְוִזְמָנא ּדְ יּה  ּתֹוְלָדָתא ִדיָלְך ְוִרְגָעא ְוׁשַ
ָלא.  ּוְבַההּוא ּכֹוָכָבא ּוְבַההּוא ַמּזָ

ָאִביָך   .30 ית  ֵבית   -ּוִמּבֵ ּבְ יַח  ּגִ ַתׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
עֹוָלם   ּבָ ְלַהְצִליַח  ׁשֶֹרׁש  ְלָך  יֵׁש  ְוִאם  ָאִביָך. 
ְך ֶלְך ְלָך ֵמַהָחְכָמה ַהזֹּו   ּום ּכָ ית ָאִביָך, ִמׁשּ ִמּבֵ

ָחה ַהזּוֹ  ּגָ  ּוֵמַהַהׁשְ
  

ֲאבּוְך. ְואִ  .30 ֵביָתא ּדְ ח ּבְ ּגַ ָלא ַתׁשְ ית ָאִביָך, ּדְ י ִאית ּוִמּבֵ
ְך  ִגין ּכָ ֲאבּוְך, ּבְ יָתא ּדְ ָעְלָמא ִמּבֵ א ְלַאְצָלָחא ּבְ ְרׁשָ ָלְך ׁשָ

א.  חּוָתא ּדָ ּגָ א ּוֵמַאׁשְ  ֶלְך ְלָך ֵמָחְכָמה ּדָ

ֵמאּור   .31 ָיְצאּו  ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא,  ְך  ּכָ ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא 
ְלָך   ֶלְך  לֹו  יֹאַמר  ה  ָלּמָ ְבָחָרן,  ְוָהיּו  ים  ּדִ ׂשְ ּכַ

וּ  מֹו  ֵמַאְרְצָך  ּכְ ָבר  ַהּדָ ר  ִעּקַ א  ֶאּלָ ָך?  ִמּמֹוַלְדּתְ
. ַאְרֶאּךָ   ר ַאְרֶאּךָ ּנֱֶאַמר. ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַמה    -ׁשֶ

ָלַדַעת   ָיכְֹלּתָ  ְולֹא  ָעָליו,  ַלֲעֹמד  ָיכְֹלּתָ  ּלֹא  ֶ ׁשּ
ר. הּוא ָעֹמק ְוִנְסּתָ  ֶאת ּכַֹח ָהָאֶרץ ַהִהיא ׁשֶ

  

ָהא .31 ָהִכי הּוא, ּדְ א ֲחֵזי, ּדְ ים ְוֲהוּו   ּתָ ּדִ ׂשְ ָנְפקּו ֵמאּור ּכַ
ָך.   ּוִמּמֹוַלְדּתְ ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ֵליּה  ֵייָמא  אי  ַאּמַ ָחָרן,  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָמר.  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ָתא  ְדִמּלְ ָרא  ִעּקְ א  ֶאּלָ
ָלא ְיִכיַלת ְלֵמיַקם ֲעֵליּה ְוָלא ְיִכיַלת   . ַאְרֶאּךָ ַמה ּדְ ַאְרֶאּךָ

ִאיהּו ָעִמיק ְוָסִתים:ְלִמְנַדע  ַהִהיא ַאְרָעא ּדְ  ֵחיָלא ּדְ
ָך   .32 דֹול וגו'. ְוֶאֶעׂשְ ּגָ ָך ְלגֹוי  ּום   -ְוֶאֶעׂשְ ִמׁשּ

ַוֲאָבֶרְכָך   ְלָך.  ֶלְך  תּוב  ּכָ תּוב    -ׁשֶ ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ֶמָך   ׁשְ ָלה  ַוֲאַגּדְ תּוב    -ֵמַאְרְצָך.  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ָרכָ  ּבְ ֶוְהיֵה  ָך.  תּוב    -ה  ִמּמֹוַלְדּתְ ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ית ָאִביָך.   ּוִמּבֵ

  
ְכִתיב ֶלְך ְלָך.  .32 ִגין ּדִ ָך, ּבְ ָך ְלגֹוי ָגדֹול ְוגו' ְוֶאֶעׂשְ ְוֶאֶעׂשְ

ִגין   ּבְ ֶמָך,  ׁשְ ָלה  ַוֲאַגּדְ ֵמַאְרְצָך.  ְכִתיב  ּדִ ִגין  ּבְ  , ַוֲאָבַרֶכּךָ
ּדִ  ִגין  ּבְ ָרָכה,  ּבְ ְוְהֵיה  ָך.  ּוִמּמֹוַלְדּתְ ְכִתיב  ית  ּדִ ּוִמּבֵ ְכִתיב 

 ָאִביָך.
דֹול   .33 ּגָ ְלגֹוי  ָך  ְוֶאֶעׂשְ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י    - ַרּבִ

ַוֲאָבֶרְכָך   ַהיִָּמין.  ד  ֹמאל.   -ִמּצַ ְ ַהׂשּ ד  ִמּצַ
ֶמָך   ָלה ׁשְ ָרָכה  -ַוֲאַגּדְ ד ָהֶאְמַצע. ֶוְהיֵה ּבְ   - ִמּצַ

ל  ׁשֶ א  ּסֵ ּכִ אן  ּכָ ִהּנֵה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ
כְּ  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַעּמּוִדים  ָעה  ַאְבָרָהם. ַאְרּבָ ּבְ לּוִלים 

אן,  זֹּוִנים ִמּכָ ּנִ ָרכֹות ָלֲאֵחִרים ׁשֶ אן ָוָהְלָאה ּבְ ִמּכָ
ָאֹאר   ְלָך  ּוְמַקּלֶ ְמָבֲרֶכיָך.  ַוֲאָבְרָכה  תּוב  ּכָ ׁשֶ

חֹת ָהֲאָדָמה. ּפְ  ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמׁשְ

  

ְטָרא  .33 ִמּסִ ָגדֹול  ְלגֹוי  ָך  ְוֶאֶעׂשְ ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ֶמָך  ּדְ  ׁשְ ָלה  ַוֲאַגּדְ ָמאָלא  ׂשְ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ַוֲאָבַרֶכּךָ  ָיִמיָנא. 

ְדַאְרָעא   ְטָרא  ִמּסִ ָרָכה  ּבְ ְוְהֵיה  ְדֶאְמָצִעיָתא.  ְטָרא  ִמּסִ
ֻכְלהּו   ּדְ ָסְמִכין  ע  ַאְרּבַ ּדְ ְרְסָייא  ּכֻ ָהָכא  ָהא  ָרֵאל.  ְדִיׂשְ

אן ּוְלָהְלָאה בִּ  ַאְבָרָהם, ִמּכָ יּה ּבְ ִליָלן ּבֵ ְרָכאן ְלַאֲחִריֵני ּכְ
ְמָבַרֶכיךָ  ַוֲאָבְרָכה  ְכִתיב  ּדִ ֵמָהָכא  ְזֵני  ִמּתְ עח  ּדְ (דף 

חֹות ָהֲאָדָמה.  ע''ב) ּפְ ְלָך ָאאֹור ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמׁשְ  ּוְמַקּלֶ
ְמעֹון   .34 ׁשִ י  ַרּבִ ִלְפֵני  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ

ְיהּוָדה   י  ַרּבִ ִעּמֹו  ְוָהָיה  י ָאִביו,  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ְוַרּבִ
ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ִחְזִקיָּה. 

  
יָ  .34 ֲהָוה  ֶאְלָעָזר  י  ֲאבֹוי, ַרּבִ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ ִתיב 

ָאַמר  ה.  ִחְזִקּיָ י  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ְוַרּבִ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ִעֵמיּה  ְוֲהֵוי 
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ָך,   תּוב ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ ּכָ ָאִביו, ֶזה ׁשֶ
לֹו   ֶנֱאַמר  לֹא  ה  ָלּמָ ָלֶלֶכת,  ָיְצאּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ם יְֵצאּו?  ּלָ ּכֻ  ׁשֶ
ְמעֹון ֲאבֹוי, ַהאי ִדְכִתיב ֶלְך ְלָך  י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ֵליּה ַרּבִ

ֻכְלהּו ָנְפקּו ְלֵמהַ  יָון ּדְ ָך, ּכֵ אי ָלא ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ ְך, ַאּמַ
ֻכְלהּו ִיְפקּון. ָמר ֵליּה ּדְ  ִאּתְ

עֹוֵבד   .35 ָהָיה  ַרח  ּתֶ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֲהֵרי  ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות   ּבְ ִהְתעֹוֵרר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה 
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְוָרִאינּו  ַאְבָרָהם,  ִעם  ָלֵצאת  טֹוָבה 

ׁשּוַבת ָהְרשָׁ  ה ִמּתְ רּוְך הּוא ְמֻרּצֶ ִעים, ְוִהְתִחיל ּבָ
ה   ָלּמָ ָלֶכם?  ְלכּו  ָכתּוב  לֹא  ה  ָלּמָ ָלֵצאת, 

 ְלַאְבָרָהם ְלַבּדֹו ֶלְך ְלָך?. 

  

יָון   .35 ַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה. ּכֵ ֶתַרח ֲהָוה ּפְ ב ּדְ ָהא ַאף ַעל ּגַ ּדְ
ַאְבָרָהם,   ּדְ ֲהֵדיּה  ּבַ ְלֵמיַפק  ַטב  ִאְתֲערּוָתא  ּבְ ִאְתַער  ּדְ

קּוְדׁשָ  יַבָיא ְוָחִמיָנן ּדְ ַחּיָ א ּדְ ְתיּוְבּתָ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבִ א ּבְ
אי   ַאּמַ ָלֶכם,  ְלכּו  ִתיב  ּכְ ָלא  אי  ַאּמַ ְלֵמיַפק  ָרא  ּוׁשְ

ְלחֹודֹוי ֶלְך ְלָך.  ְלַאְבָרָהם ּבִ
ַרח,  .36 ּתֶ ְמעֹון, ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר לֹו ַרּבִ

ֵד  ּכְ ָהָיה  ֶזה  ים,  ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמאּור  יָָּצא  ׁשֶ ַלֲחזֹר ּכְ י 
ְתׁשּוָבה   ָיָצא    -ּבִ יָָּצא,  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ְך!  ּכָ לֹא 

יָון  ֵני ַאְרצֹו ָרצּו ַלֲהֹרג אֹותֹו. ּכֵ ל ּבְ ּכָ ֵצל, ׁשֶ ְלִהּנָ
ְלֶתַרח:   אֹוְמִרים  ָהיּו  ַאְבָרָהם,  ל  ּצַ ּנִ ׁשֶ ָראּו  ׁשֶ
ִסיִלים   ּפְ ּבַ אֹותֹו  ַמְטֶעה  ָהִייָת  ׁשֶ הּוא  ה  ַאּתָ

לּו. ּוִמּתֹוךְ  יָון    ַהּלָ ֶהם ָיָצא ֶתַרח. ּכֵ ּלָ ַהַהְפָחָדה ׁשֶ
תּוב  ּכָ ְך, ׁשֶ ם ַאַחר ּכָ ָ יַע ְלָחָרן, לֹא ָיָצא ִמׁשּ ִהּגִ ׁשֶ
ִאּתֹו  ַויֵֶּלְך  ה'  ֵאָליו  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְבָרם  ַויֵֶּלְך 

ָכתּוב לֹא  ֶתַרח  ְוִאּלּו  ֶאָּלא   לֹוט.  ַוֵּיֶל�,  [ּבֹו 
 ַוֵּיֵצא.]

  

ָנַפק  .36 ד  ּכַ ֶתַרח  ּדְ ֵתיָמא  ִאי  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
ְתׁשּוָבה ֲהָוה, ָלאו ָהִכי.   ִגין ְלַאֲהָדָרא ּבִ ים ּבְ ּדִ ׂשְ ֵמאּור ּכַ
ֵני ַאְרֵעיּה   ְלהּו ּבְ ֲהוּו ּכֻ ָזָבא ָנַפק, ּדְ ּתְ ד ָנַפק ְלִאׁשְ א ּכַ ֶאּלָ

ִאׁשְ  ּדְ ָחזּו  ּדְ יָון  ּכֵ ְלִמְקְטֵליּה.  ָעאן  ֲהוּו ּבָ ַאְבָרָהם  ִזיב  ּתְ
ין  ִאּלֵ ּבְ ָלן  ַמְטֵעי  ֲהִוית  ּדְ הּוא  ַאְנּתְ  ְלֶתַרח,  ֵליּה  ָאְמֵרי 
ָמָטא ְלָחָרן  יָון ּדְ ַרח, ּכֵ ְלהֹון ָנַפק ּתֶ ֲחָלא ּדִ ִסיִלין, ּוִמּגֹו ּדַ ּפְ
ר  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶלְך ַאְבָרם ּכַ ְכִתיב ַוּיֵ ן ְלָבַתר, ּדִ ּמָ ָלא ָנַפק ִמּתַ

ִתיבֵאָליו יְ  ַרח ָלא ּכְ ֶלְך ִאּתֹו לֹוט, ְוִאילּו ּתֶ (ביה וילך,   ָי ַוּיֵ
 . אלא ויצא)

ְוָאַמר, .37 ַתח  לח) ּפָ ִעים  (איוב  ֵמְרׁשָ ַנע  ְוִיּמָ
ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ֵבר.  ָ ׁשּ ּתִ ָרָמה  ּוְזרֹוַע  אֹוָרם 

אֹוָרם   ִעים  ֵמְרׁשָ ַנע  ְוִיּמָ ֲאָבל  ֶזה    -ֱהִקימּוהּו, 
ּוְבֵני דוֹ  ָהָיה ִנְמרֹוד  ׁשֶ ֵמֶהם,  יָָּצא ַאְבָרָהם  ׁשֶ רֹו 

ֵבר  ָ ׁשּ  ֶזה ִנְמרֹוד. -אֹוָרם. ּוְזרֹוַע ָרָמה ּתִ
  

ְוָאַמר .37 ַתח  לח) ּפָ ּוְזרֹוַע   (איוב  אֹוָרם  ִעים  ֵמְרׁשָ ְמַנע  ַוּיִ
ִעים  ְמַנע ֵמְרׁשָ ר. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה, ֲאָבל ַוּיִ ּבֵ ׁשַ ה ּתְ ָרּמָ

ִנְמרֹוד   א  ּדָ ְייהּו אֹוָרם,  ִמּנַ ַאְבָרָהם  ָנַפק  ּדְ ֵריּה  ּדָ ּוְבֵני 
א ִנְמרֹוד.  ר, ּדָ ּבֵ ׁשַ ה ּתְ ֲהָוה אֹוָרם. ּוְזרֹוַע ָרּמָ  ּדְ

אֹוָרם   .38 ִעים  ֵמְרׁשָ ַנע  ְוִיּמָ ַאֵחר  ָבר  ֶזה   -ּדָ
אֹוָרם   ֵביתֹו.  ּוְבֵני  לֹא   -ֶתַרח  ַאְבָרָהם.  ֶזה 

ָהָיה ִעּמָ  א אֹוָרם, ׁשֶ ֶהם. ּוְזרֹוַע ָכתּוב ָהאֹור ֶאּלָ
ֵבר   ָ ׁשּ ָהָיה ַמְטֶעה ַאֲחָריו    -ָרָמה ּתִ ֶזה ִנְמרֹוד, ׁשֶ

תּוב ֶלְך ְלָך,   ְך ּכָ ּום ּכָ ֵני ָהעֹוָלם, ּוִמׁשּ ל ּבְ ֶאת ּכָ
ָך   ִמּמְ יְֵּצאּו  ׁשֶ אֹוָתם  ּוְלָכל  ְלָך  ְלָהִאיר  ֵדי  ּכְ

אן ָוָהְלָאה.   ִמּכָ

  

ּוְבֵני   .38 ַרח  ּתֶ א  ּדָ אֹוָרם,  ִעים  ֵמְרׁשָ ְמַנע  ַוּיִ ַאֵחר  ָבר  ּדָ
א   ֶאּלָ ִתיב  ּכְ ָלא  ָהאֹור  ַאְבָרָהם.  א  ּדָ אֹוָרם,  ֵביֵתיּה. 
ִנְמרֹוד  א  ּדָ ר,  ּבֵ ׁשַ ּתְ ה  ָרּמָ ּוְזרֹוַע  הֹון.  ִעּמְ ֲהָוה  ּדְ אֹוָרם 

ֵני ָעְלָמא, ּוְבִגין כָּ  ל ּבְ ֲהָוה ַמְטֵעי ֲאַבְתֵריּה ּכָ ִתיב  ּדְ ְך ּכְ
אן  ִיְפקּון ִמיָנְך ִמּכָ ִגין ְלַאְנָהָרא ָלְך ּוְלָכל ִאּנּון ּדְ ֶלְך ְלָך. ּבְ

 ּוְלָהְלָאה.
ַתח ְוָאַמר, .39 ה לֹא ָראּו   (שם לז) עֹוד ּפָ ְוַעּתָ

ַטֲהֵרם.  ָחִקים ְורּוַח ָעְבָרה ַוּתְ ְ ׁשּ ִהיר הּוא ּבַ אֹור ּבָ
אֹור   ָראּו  לֹא  ה  שָׁ   -ְוַעּתָ ּבְ ָאַמר  ָמַתי?  ׁשֶ ָעה 

ֵמַאְרְצָך   ְלָך  ֶלְך  ְלַאְבָרָהם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָחִקים  ְ ׁשּ ִהיר הּוא ּבַ ית ָאִביָך. ּבָ ָך ּוִמּבֵ ּוִמּמֹוַלְדּתְ

ֶאת   - יק  ְלַהְדּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ
ם. ַמְעָלה ּוְלָהִאיר ׁשָ ּלְ אֹור ַההּוא ׁשֶ  ַאְבָרָהם ּבָ

  

ַתח ְוָאַמר,ּתּו   .39 ִהיר  (איוב לז) ּפָ ה לֹא ָראּו אֹור ּבָ ְוַעּתָ
ָראּו  לא  ה  ְוַעּתָ ַטֲהֵרם.  ַוּתְ ָעְבָרה  ְורּוַח  ָחִקים  ְ ׁשּ ּבַ הּוא 
הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָאַמר  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֵאיָמַתי,  אֹור, 
ָאִביָך.  ית  ּוִמּבֵ ָך  ּוִמּמֹוַלְדּתְ ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ְלַאְבָרָהם 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָבָעא  ּדְ ָחִקים.  ְ ׁשּ ּבַ הּוא  ִהיר  ּבָ
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ְלֵעיָלא  ּדִ אֹור  ַההּוא  ּבְ ְלַאְבָרָהם  ֵליּה  ָקא  ְלַאְדּבָ
ן. ּמָ  ּוְלַאְנָהָרא ּתַ

ַטֲהֵרם   .40 ַוּתְ ָעְבָרה  ְך    -ְורּוַח  ּכָ ַאַחר  ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵביתוֹ  ֵני  ּבְ ְוָכל  ַרח  ּתֶ ְתׁשּוָבה  ּבִ בּו  ְוכָ  ׁשָ ל  [נ''א 

ִעירֹו.] ֵביתוֹ  ְּבֵני  ֵני  ִעירֹו] ּבְ ְּבֵני  תּוב [נ''א  ּכָ ׁשֶ  ,
תּוב   ּכָ ׁשֶ ַרח,  ּתֶ ְבָחָרן.  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאת 

לֹום וגו'.  ׁשָ ה ָתבֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך ּבְ  ְוַאּתָ

  

א   .40 ְתיּוְבּתָ בּו ּבִ ָהא ְלָבַתר ּתָ ַטֲהֵרם. ּדְ ְורּוַח ָעְבָרה ַוּתְ
ֵני ֵביֵתיהּ  ַרח ְוָכל ּבְ ֵני ֵביֵתיהּ (נ''א וכל בני מאתיה) ּתֶ (נ''א   . ּבְ

ַרח,  בני מאתיה) ּתֶ ְבָחָרן.  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאת  ְכִתיב  ּדִ
לוֹ  ׁשָ ה ָתבֹא ֶאל ֲאבֹוֶתיָך ּבְ ְכִתיב ְוַאּתָ  ם ְוגו'. ּדִ

(ְוֶאֶעְׂש� ְלגֹוי ָּגדֹול. ּזֹו   ִסְתֵרי תֹוָרה ) .41
 - ְׁשַּתִים. ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ�    -ְבָרָכה ַאַחת. ַוֲאָבֶרְכ�  

 - ַאְרַּבע. ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכי�    -ָׁש�ׁש. ֶוְהֵיה ְּבָרָכה  
ָאֹאר   ּוְמַקֶּלְל�  ֹּכל   -ָחֵמׁש.  ְב�  ְוִנְבְרכּו  ֵׁשׁש. 

ָהֲאָדָמה  ִמׁשְ  ֶׁשִהְתָּבֵר�   -ְּפֹחת  ֵּכיָון  ֶׁשַבע.  ִהֵּנה 
ַאְבָרם  ַוֵּיֶל�  ָּכתּוב?  ַמה  ַהָּללּו,  ַהְּבָרכֹות  ְּבֶׁשַבע 
ְּכִפי   ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ָלֶרֶדת  ה',  ֵאָליו  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 

 ֶׁשִהְצַטָּוה.

  

וַ  .41 ָחָדא,  א  ּתָ ְרּכְ ּבִ ַהאי  ָגדֹול  ְלגֹוי  ָך  ֲאָבֶרְכָך ְוֶאֶעׂשְ
ע.  ַאְרּבַ ָרָכה  ּבְ ְוְהֵיה  ַלּת,  ּתְ ֶמָך  ׁשְ ָלה  ַוֲאַגּדְ ֵרין,  ּתְ
יּת. ְוִנְבְרכּו  ְלָך ָאאֹור ׁשִ ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך ָחֵמׁש, ּוְמַקּלֶ
ְרכּו   ּבָ ִאּתְ ּדְ יָון  ּכֵ ַבע.  ׁשֶ הא  ָהֲאָדָמה  חֹוּת  ּפְ ִמׁשְ ל  ּכָ ְבָך 

כְּ  ַמה  ְרָכאן,  ּבִ ַבע  ׁשֶ ין  ִאּלֵ ר  ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ַאְבָרם  ֶלָך  ַוּיֵ יב  ּתִ
ְקָדא.  ּפָ ִאּתְ ָמה ּדְ א ְלַהאי ָעְלָמא ּכְ ר ֵאָליו ְיָי ְלָנֲחּתָ ּבֶ  ּדִ

ל  .42 ִהְתַקּלֵ ָחׁש ׁשֶ ִמיָּד ַויֵֶּלְך ִאּתֹו לֹוט. ֶזה ַהּנָ
ַתח  ַלּפֶ הּוא עֹוֵמד  ׁשֶ ְגָללֹו,  ּבִ ל ָהעֹוָלם  ְוִהְתַקּלֵ

ִתפְ  ְולֹא  ַלּגּוף,  ֲעבֹוָדה  ְלַהְסִטין  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַעל 
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ָעֶליָה  יַַּעְברּו  ׁשֶ ַעד  ָתה  ִהְצַטּוְ ׁשֶ
ִנים   ר ׁשָ ֵנים ָעׂשָ ְ ֲהֵרי ִמׁשּ ִנים. ׁשֶ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ
ֶאת   ַלֲעֹבד  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִמְתעֹוֶרֶרת  ָוַמְעָלה 
ן   ּבֶ ְוַאְבָרם  תּוב.  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָתה.  ִהְצַטּוְ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה 

ֵהם ָחמֵ  ְוָחֵמׁש  ַבע  ׁשֶ ָנה.  ׁשָ ְבִעים  ְוׁשִ ִנים  ׁשָ ׁש 
ר  ָעׂשָ ֵנים  ֲעֵליֶהם   ׁשְ ֶעְליֹוִנים  ַאְרָּבָעה   -[ּוְׁשֵני 
 ָעָׂשר ֵהם.]

  

ַלְטָיא   .42 ִאּתְ ּדְ ָנָחׁש  ִאיהּו  א  ּדָ לֹוט.  ִאּתֹו  ֶלָך  ַוּיֵ ד  ִמּיָ
חָ  ּתְ ְלּפִ ָקִאים  ִאיהּו  ּדְ ִגיֵניּה  ּבְ ָעְלָמא  ַלְטָיא  א ְוִאּתְ

ּפּוְלָחָנא  א  ָמּתָ ִנׁשְ עֹול  ּפְ ּתִ ולא  א,  ְלגּוּפָ ְלַאְסָטָאה 
ִנין,  ׁשְ י''ג  ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ֲעָלּה  ַיַעְברּון  ּדְ ַעד  ְקַדּת  ּפַ ְדִאּתְ
ַלח  ְלִמּפְ ָעַרּת  ִאּתְ א  ָמּתָ ִנׁשְ ּוְלֵעיָלא  ִנין  ׁשְ ֵריַסר  ִמּתְ ָהא  ּדְ

ְקַדּת ֲהָדא הּוא ִדְכּתִ  ּפַ ן ָחֵמׁש  ּפּוְלָחנא ְדִאּתְ יב. ְוַאְבָרם ּבֶ
ִאּנּון ֵריַסר  ּתְ ְוָחֵמׁש  ַבע  ׁשֶ ָנה.  ׁשָ ְבִעים  ְוׁשִ ִנים  (ותרין   ׁשָ

 . עלאין עלייהו ארבע סרי אנון)

ִהיא   .43 ׁשֶ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִנְרֵאית  ְוָאז 
ל ֵעץ   ְרסֹות ׁשֶ ֵהם ת''ק ּפַ ִנים ׁשֶ ָאה ֵמָחֵמׁש ׁשָ ּבָ

ְבִע  ים. ְוׁשִ ָנה  ַהַחיִּ ׁש,   -ים ׁשָ ֶזהּו אֹותֹו ִאיָלן ַמּמָ
ָנה. ְבִעים ׁשָ ָרגֹות ְוִנְקָרא ׁשִ ִביִעי ַלּדְ הּוא ׁשְ  ׁשֶ

  
ָיא   .43 ִאיִהי ַאּתְ ַהאי ָעְלָמא. ּדְ א ּבְ ָמּתָ ֲחִזיַאּת ִנׁשְ ּוְכֵדין ִאּתְ

ְבִעים  י. ְוׁשִ ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ְרֵסי ּדְ ִאּנּון ּת''ק ּפַ ִנים ּדְ ֵמָחמש ׁשָ
ִביָעָאה ׁשָ  ׁשְ ִאיהּו  ּדְ ׁש  ַמּמָ ִאיָלָנא  ַההּוא  ִאיהּו  א  ּדָ ָנה 

ְקֵרי. ָנה ִאּתְ ְבִעין ׁשָ ין ְוׁשִ  ְלַדְרּגִ
ָחׁש, ְוִנְכֶנֶסת  .44 ָאז יֹוֵצאת ֵמאֹוָתּה זֲֻהַמת ַהּנָ

ֵצאתֹו   ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלֲעבֹוָדה 
ַחִּיים   ֵמָחָרן ְספּורֹות  לֹא  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  [ְיֵמי 

ֶעְׂשֵרה] ַאְרַּבע  ֶקף   ֵמאֹוָתם  ְוַהּתֹ ָהֹרֶגז  ֵמאֹותֹו 
ל ָהיָ  [ַהָּׂשָטן] ׁשֶ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ אֹותֹו  ַההּוא  ֵמִסית  ה 

ו ֶאת ַהּגּוף ְוׁשֹוֵלט ָעָליו.  ַעד ַעְכׁשָ

  

ּפּוְלָחָנא  .44 ַקּת ֵמַההּוא זּוֲהָמא ְדָנָחׁש ְוָעאַלּת ּבְ ֵדין ָנּפְ ּכְ
אּתֹו ֵמָחָרן ּצֵ יב ּבְ א ֲהָדא הּוא ִדְכּתִ יׁשָ (ימי ע' שנה לא  ַקּדִ

סרי) ארבע  מההוא  חיים  א   ספורות  ְוּתּוְקּפָ רּוְגָזא  ֵמַההּוא 
ַההּוא א   (שטן) ּדְ א ְלגּוּפָ ּתָ ֲהָוה ַאְסֵטי ֵליּה ַעד ַהׁשְ ָנָחׁש ּדְ

ְלָטא ֲעלֹוי.   ְוׁשָ
ִנים.   .45 ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ָעְרָלה  ׁשֹוֶלֶטת  ִאיָלן  ּבָ

ֵני  ׁשְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ִנים  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ָאָדם  ּבָ
עַ  ָעְברּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִנים  ָעְרָלה.  ָ ַהׁשּ אֹוָתן  ַהּגּוף  ל 

  
ְלָטא .45 ׁשָ ִאיָלָנא  ַלּת    ּבְ ּתְ ָנׁש  ַבר  ּבְ ִנין.  ׁשְ ַלּת  ּתְ ָעְרָלה 

א  ּגּוּפָ ַעל  ַאֲעָברּו  ּדְ יָון  ּכֵ ָעְרָלה,  ֵני  ׁשְ ִאְקרּון  ּדְ ִנין  ׁשְ ָסֵרי 
ַעְבַרּת  ְוִאּתְ ִנין  ׁשְ ואתערת) ִאּנּון  ַלח  (ד''א  ְלִמּפְ א  ָמּתָ ִנׁשְ
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ָרה ְוִהְתעֹוְרָרה] ְוִהְתַעּבְ ַלֲעֹבד   [ד''א  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ַהּגּוף   ֶאת  ה  ְמַצּוָ ִהיא  ַהּקֶֹדׁש,  ֲעבֹוַדת  ֶאת 
ִהּנֵה  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ אֹותֹו  ֶאת  ְלַהְכִניַע  טֹוב,  ְלָרצֹון 

ָהָיה.  מֹו ׁשֶ לֹט ּכְ  לֹא ָיכֹול ִלׁשְ

א ָטָבא, לִ  א ִלְרעּוּתָ ִקיַדּת ְלגּוּפָ א, ּפְ יׁשָ ְכּפֹוף ּפּוְלָחָנא ַקּדִ
י. ָמה ְדַהּוִ ְלָטָאה ּכְ ָהא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ  ְלַההּוא ָנָחׁש ּדְ

ּתֹו  .46 ִאׁשְ ַרי  ׂשָ ֶאת  ַאְבָרם  ח  ּקַ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ַהְּנָׁשָמה   ְוגֹו' זֹו  י'  ה'.  זֹו  ָׂשַרי  ֶאת  י'.  זֹו  [ַאְבָרם 

ֶׁשל   ַהְּנָׁשָמה  זֹו  ה'  ָזָכר.  ְוהּוא  ִלְנָׁשָמה, 
מֹו    ֶזה ַהְּנֵקָבה.] ּכְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֵאֶצל  הּוא  ׁשֶ ַהּגּוף, 

ָאִחיו   ן  ּבֶ לֹוט  ְוֶאת  ַהזָָּכר.  ֵאֶצל    - ְנֵקָבה 
ְך ִמן ַהּגּוף,   [ֵיֶצר ָהָרע] ֶזה ל ּכָ ּלֹא ָזז ּכָ ָחׁש ׁשֶ ַהּנָ

ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא  ַהּגּוף  ל  ׁשֶ ֵבקּות  ַהּדְ ּום  ִמׁשּ
ַההּוא]  ָזִזים ִהְתעֹוְר  [ַהְּזַמן  ֲאָבל  ּנּו.  רּות  ִמּמֶ

ּבֹו  ּוַמְתָרה  אֹותֹו  ַמְלָקה  ִמיד  ּתָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ְרחֹו, ְולֹא  ַעל ּכָ ּומֹוִכיָחה אֹותֹו ּוַמְכִניָעה אֹותֹו ּבְ

לֹט.   ָיכֹול ִלׁשְ

  

ּתֹו ְוגו' .46 ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאּת ׂשָ ּקַ יב ַוּיִ ְכּתִ (אברם דא י'   ּדִ
א נשמתא  את שרי דא ה'. י' דא נשמתא לנשמתא והוא זכר. ה' ד

י דנוקבא) נּוְקָבא ְלַגּבֵ א ּכְ ָמּתָ י ִנׁשְ ִאיִהי ְלַגּבֵ א, ּדְ א ּגּוּפָ . ּדָ
א ּדָ ָאִחיו  ן  ּבֶ לֹוט  ְוֶאּת  הרע) ְדכּוָרא.  ּדלא   (יצר  ָנָחׁש 

א ָלא ַאֲעִדיּו  גּוּפָ א ּדְ ֵבקּוּתָ ִגין ּדְ א, ּבְ ָך ִמן ּגּוּפָ ל ּכָ ַאֲעֵדי ּכָ
ךָ  ּכָ ל  ההוא) ּכָ יּה, (זמנא  א    ִמּנֵ ָמּתָ ְדִנׁשְ א  ֲערּוּתָ ִאּתְ ֲאָבל 

יף ֵליּה על  יּה ְואֹוַכח ֵליּה ְוָכּפִ ֵרי ּבֵ ִדיר ְוַאּתְ ַאְלֵקי ֵליּה ּתָ
ְלָטָאה. ְרֵחיּה ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ  ּכָ

ָרָכׁשּו   .47 ר  ֲאׁשֶ ם  ְרכּוׁשָ ל  ּכָ ֵאּלּו    -ְוֶאת 
ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָאָדם  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ים  ֲעׂשִ   ַהּמַ

ר   ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאת  ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ּבַ
ִראׁשֹוָנה    -ָעׂשּו ְבָחָרן   ָהְיָתה ּבָ ֶפׁש ׁשֶ אֹוָתּה ַהּנֶ

ל ָהָעְרָלה ַהִהיא ִעם ַהּגּוף   ֲחֵברּות ׁשֶ ֵבקּות ּבַ ּדְ ּבַ
לֹׁש  ׁשְ ַאַחר  ֲהֵרי  ׁשֶ ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  אֹוָתּה  ן  ְוִתּקֵ

ָוַמְע  ִנים  ׁשָ ֵרה  ִמְתעֹוֶרֶרת  ֶעׂשְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ָלה, 
אֹוָתּה   ֶאת  ִנים  ְמַתּקְ ֵניֶהם  ׁשְ ַהּגּוף,  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ
ּוְתׁשּוָקתֹו  ָחׁש  ַהּנָ חֶֹזק  ֶפת ִעם  ּתֶ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ
ָעׂשּו   ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאת  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָהָרָעה. 

 ְבָחָרן. 

  

ר   .47 ֲאׁשֶ ם  ְרכּוׁשָ ל  ּכָ ָטִבין ְוֶאּת  עֹוָבִדין  ין  ִאּלֵ ָרָכׁשּו 
א.   ָמּתָ ְדִנׁשְ א  ֲערּוּתָ ִאּתְ ּבְ ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ָעִביד  ּדְ
ֲהַוּת   ּדְ ׁש  ְנּפֶ ַההּוא  ְבָחָרן,  עשּו  ר  ֲאׁשֶ ׁש  ּפֶ ַהּנְ ְוֶאּת 
ֲהֵדי   א ְדַהִהיא ָעְרָלה ּבַ ַחְברּוּתָ א ּבְ ַקְדִמיּתָ א ּבְ ְדֵבקּוּתָ ּבִ

ִקי ְוַאּתְ א  ִנין גּוּפָ ׁשְ ֵליַסר  ּתְ ּדִ ר  ְלָבּתַ ָהא  ּדְ ר,  ְלָבּתַ ָלּה  ן 
ְרַווייהּו  ּתַ א,  ְלגּוּפָ ָקָנא  ְלַאּתְ ָעַרּת  ִאּתְ א  ָמּתָ ִנׁשְ ּדְ ּוְלֵעיָלא 
ְדָנָחׁש   א  ּתּוְקּפָ ּבְ א  ּפָ ּתְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ׁש  ְנּפֶ ְלַההּוא  ִנין  ּקְ ְמּתַ

ְוֶאּת   יב  ִדְכּתִ ֲהָדא הּוא  א  יׁשָ ּבִ יּה  אּוְבּתֵ ר ּוּתְ ֲאׁשֶ ּפׁש  ַהּנְ
 ָעׂשּו ְבָחָרן.

אֹותֹו   .48 ּבְ ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם 
ל   ׁשֶ ְעּבּוד  ׁשִ ּבְ חֶֹזק  ּבְ אֹותֹו  ּבֹר  ִלׁשְ ָחׁש  ַהּנָ

ׁשּוָבה [נ''א ְּבִׁשְעּבּוד ֶׁשל ּתֹוָרה, ּומֹוֵׁש� אֹותֹו   ּתְ
ְּכֵדי ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ִיְתַּגֵּבר    ְלָבֵּתי  ֶׁשּלֹא 

ְּכָבִראׁשֹוָנה.] ָהרּוַח  תּוב  ַעל  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 
 (.  (ע''כ סתרי תורה ַויֲַּעֹבר.

  

ָנָחׁש   .48 ַההּוא  ּבְ יּה  ּבֵ ּת  ֵקיּפַ ַאּתְ א  ְמּתָ ִנׁשְ א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם 
ׁשּוָבה ּתְ ּדִ ְעּבּודא  ׁשִ ּבְ א  ּתּוְקּפָ ּבְ ֵליּה  ָרא  ּבְ (נ''א   ְלּתַ

מדרשות   ובתי  כנסיות  בתי  לגבי  ליה  ואמשיך  דאורייתא,  בשעבודא 
כדבקדמיתא) רוחא  על  יתגבר  דלא  יב   בגין  ִדְכּתִ הּוא  ֲהָדא 

ֲעבֹור (עד כאן סתרי   (הכתוב בדף פ' אחר הגליון שורה ט''ו) וּיַ
 תורה) 

ָאַמר  .49 ה'.  ֵאָליו  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְבָרם  ַויֵֶּלְך 
ֲהֵרי לֹא ָכתּוב ַויֵֵּצא  י ֶאְלָעָזר, ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ ַרּבִ
מֹו  א ַויֵֶּלְך, ּכְ ר ֵאָליו ה', ֶאּלָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַאְבָרם ּכַ

ּנֱֶאַמר ֶלְך ְלָך, ִראׁשֹוָנה ָעׂשּו ְיִציָאה,    ׁשֶ ֲהֵרי ּבָ ׁשֶ
ָלֶלֶכת   ים  ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמאּור  ם  ִאּתָ ַויְֵּצאּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ָכתּוב  ְולֹא  ַויֵֶּלְך,  תּוב  ּכָ ו  ְוַעְכׁשָ ַנַען.  ּכְ ַאְרָצה 

 ַויֵֵּצא.

  

י ֶאְלָעָזר   .49 ר ֵאָליו ְיָי. ָאַמר ַרּבִ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶלָך ַאְבָרם ּכַ ַוּיֵ
ר ֵאָליו   ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ִתיב ַוּיֵֵצא ַאְבָרם ּכַ ָהא ָלא ּכְ א ֲחֵזי, ּדְ ּתָ
ְיִציָאה  ָהא  ּדְ ְלָך,  ֶלְך  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ֶלְך.  ַוּיֵ א  ֶאּלָ ְיָי. 

צְ  ַוּיֵ ְכִתיב  ּדִ ֲעְבדּו  ַקְדִמיָתא  ים  ּבְ ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמאּור  ם  ִאּתָ אּו 
ִתיב ַוּיֵֵצא.  ֶלְך ְוָלא ּכְ ִתיב ַוּיֵ א ּכְ ּתָ ָנַען, ְוַהׁשְ  ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ
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ר ֵאָליו ה'   .50 ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ִהְבִטיַח לֹו ֶאת   -ּכַ ׁשֶ
לֹוט   ִאּתֹו  ַויֵֶּלְך  ַהַהְבָטחֹות.  ל  ר    -ּכָ ִהְתַחּבֵ ׁשֶ

י ֲעׂשָ ֵדי ִלְלֹמד ִמּמַ ל ֶזה לֹא ָלַמד  ִעּמֹו ּכְ ו, ְוִעם ּכָ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶזה.  ל  ּכָ
ֵדי ָלֶלֶכת  רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ְרֵכי ַהּקָ ּלֹוְמִדים ּדַ ׁשֶ
ָעִתיד   ׁשֶ ין  ַהּדִ יֹום  ֵמאֹותֹו  ּנּו  ִמּמֶ ְוִליָרא  ֶהם  ּבָ

דֹושׁ  ּבֹון ַלּקָ ין ְוֶחׁשְ רּוךְ -ָאָדם ָלֵתת ּדִ  הּוא.-ּבָ

  

ֻכְלהּו   .50 ּבְ ֵליּה  ַאְבַטח  ּדְ ְיָי,  ֵאָליו  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִגין ְלֵמיַלף  יּה ּבְ ר ִעּמֵ ִאְתַחּבַ ֶלְך ִאּתֹו לֹוט, ּדְ ַהְבָטחֹות. ַוּיֵ
י  א ָלא אֹוִליף ּכּוֵלי ַהאי. ָאַמר ַרּבִ ל ּדָ ֵמעֹוָבדֹוי, ְוִעם ּכָ

יא יַקּיָ ַצּדִ ִאּנּון  ִאין  ַזּכָ א    ֶאְלָעָזר  קּוְדׁשָ ּדְ ָאְרחֹוי  אֹוְלֵפי  ּדְ
יּה ֵמַההּוא יֹוָמא  הּו ּוְלָדֲחָלא ִמּנֵ ִגין ְלֵמיַהְך ּבְ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ
א   ָנא ְלקּוְדׁשָ ּבָ יָנא ְוחּוׁשְ ָנׁש ְלֵמיַהב ּדִ ר  ין ּבַ ַזּמִ ּדְ ְדִדיָנא 

ִריְך הּוא.  ּבְ
ְוָאַמר, .51 ַתח  לז) ּפָ ָאָדם  (איוב  ל  ּכָ ַיד  ּבְ

סּוק ַהזֶּה  ַיְחּתוֹ  הּו. ַהּפָ י ַמֲעׂשֵ ל ַאְנׁשֵ ּכָ ם ָלַדַעת 
ַההּוא   יֹּום  ּבַ ְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל  ֲארּוהּו.  ּבֵ
ָלִמים ְיֵמי ָהִאיׁש ָלֵצאת ִמן ָהעֹוָלם, ַהיֹּום   ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֵרד   ְלִהּפָ רֹוָצה  ֶפׁש  ְוַהּנֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ַהּגּוף  ׁשֶ ַההּוא 

ָלָאָד  ְרׁשּות  ֶנת  ִנּתֶ ָאז  ּנּו,  ַמה  ִמּמֶ ִלְראֹות  ם 
ַהּגּוף   ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ִלְראֹות  ְרׁשּות  לֹו  ָהְיָתה  ּלֹא  ֶ ׁשּ

ְריֹו. ַלט ְוָעַמד ַעל ּבֻ  ׁשָ

  

ְוָאַמר, .51 ַתח  ָלַדַעת   (איוב לז) ּפָ ַיְחּתֹום  ל ָאָדם  ּכָ ַיד  ּבְ
ֲאָבל אּוְקמּוָה.  ְקָרא  ַהאי  הּו  ַמֲעׂשֵ י  ַאְנׁשֵ ל  עט  ּכָ (דף 

ַההוּ  ע''א) ּבְ ֲחֵזי  א  ָנׁש ּתָ ַבר  ּדְ יֹומֹוי  ִלימּו  ַאׁשְ ּדְ יֹוָמא  א 
א  ְוַנְפׁשָ ר  ִאְתּבַ גּוָפא  ּדְ יֹוָמא  ַההּוא  ֵמָעְלָמא,  ְלֲאָפָקא 
ָנׁש   ְלַבר  ְרׁשּו  ִאְתְייִהיב  ֵדין  ּכְ יּה,  ִמּנֵ א  ְרׁשָ ְלִאְתּפָ ְעָיא  ּבָ
גּוָפא  ִזְמָנא ּדְ ָלא ֲהָוה ֵליּה ְרׁשּו ְלֶמֱחֵמי ּבְ ְלֶמֱחֵמי ַמה ּדְ

 ְלָטא ְוָקִאים ַעל ּבּוְרֵייּה.ׁשָ 
ִליִחים   .52 ׁשְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ָעָליו  עֹוְמִדים  ְוָאז 

עֹוָלם   ה ּבָ ָעׂשָ ֶ ִבים ָיָמיו ַוֲחָטָאיו ְוָכל ַמה ׁשּ ְ ּוְמַחׁשּ
ְך הּוא  ִפיו, ְוַאַחר ּכָ ַהזֶּה, ְוהּוא מֹוֶדה ַעל ַהּכֹל ּבְ
ָאָדם  ל  ּכָ ַיד  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָידֹו.  ּבְ ָעָליו  חֹוֵתם 

 ַיְחּתֹום.
  

ֵבי יֹומֹוי ְוחֹובֹוי  ּוְכֵדין ָק  .52 ִליָחן ְוָחׁשְ ַלת ׁשְ ְייֵמי ֲעֵליּה ּתְ
א   ּכֹּלָ ַעל  אֹוֵדי  ְוהּוא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ֲעַבד  ּדְ ַמה  ְוָכל 
הּוא  ֲהָדא  יֵדיּה,  ּבִ ֲעֵליּה  ָחִתים  הּוא  ּוְלָבַתר  פּוֵמיּה,  ּבְ

ל ָאָדם ַיְחּתֹום. ַיד ּכָ  ִדְכִתיב ּבְ
ֲחתּומִ  .53 ם  ּלָ ּכֻ אֹותוֹ ּוְבָידֹו  ָלדּון  [ְּבאֹותֹו   ים 

ְּבֶזה] ְוַעל  ד''א  ָהִראׁשֹוִנים  ַעל  ָהעֹוָלם 
ח  ּכָ ִנים, לֹא ִנׁשְ ים ְוַעל ְיׁשָ ָהַאֲחרֹוִנים, ַעל ֲחָדׁשִ
י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ָלַדַעת  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֵמֶהם.  ֶאָחד 
עֹוָלם   ּבָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ אֹוָתם  ְוָכל  הּו.  ַמֲעׂשֵ

גוּ  גּוף ְורּוַח  ַהזֶּה ּבְ ּבֹון ּבְ ם נֹוֵתן ֶחׁשְ ְך ּגַ ף ְורּוַח, ּכָ
ֶטֶרם ָיָצא ִמן ָהעֹוָלם   ּבְ

  

ֵליהּ  .53 ְלֵמיַדן  ֲחִתיִמין  ְלהּו  ּכֻ ד''א   ּוִביֵדיּה  (בההוא 
ְוַעל  בהאי) י  ַחְדּתֵ ַעל  ְתָרֵאי  ּבַ ְוַעל  ַקְדָמֵאי  ַעל  ָעְלָמא 

ְייהּו, הֲ  י ַחד ִמּנַ יֵקי ָלא ִאְתְנׁשֵ ָדא הּוא ִדְכִתיב ָלַדַעת  ַעּתִ
ַהאי ָעְלָמא  ֲעַבד ּבְ הּו. ְוָכל ִאּנּון עֹוָבִדין ּדְ י ַמֲעׂשֵ ל ַאְנׁשֵ ּכָ
א ְורּוָחא ַעד   גּוּפָ ָנא ּבְ ּבְ גּוָפא ְורּוָחא ָהִכי ָנֵמי ָיִהיב חּוׁשְ ּבְ

 ָלא ִיּפּוק ֵמָעְלָמא.
עֹולָ  .54 י עֶֹרף ּבָ ִעים ְקׁשֵ ה ָהְרׁשָ ּמָ ם  ּבֹא ְרֵאה ּכַ

רֹוִצים ָלֵצאת ִמן   ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ם ֲאִפּלּו  ּגַ ְך  ּכָ ַהזֶּה, 
ֵרי  ַאׁשְ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ עֶֹרף.  י  ְקׁשֵ ֵהם  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם 
דֹוׁש  ְרֵכי ַהּקָ ּדַ עֹוָלם ַהזֶּה ֶאת  ּלֹוֵמד ּבָ ָהִאיׁש ׁשֶ
ע, ַאף ַעל  ְוָהָרׁשָ ֶהם.  ּבָ ֵדי ָלֶלֶכת  ּכְ רּוְך הּוא  ּבָ

כֵּ  ְסּתַ ּמִ ׁשֶ י  ֵאּלוּ ּפִ ּבְ ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל  ל  [נ''א 
ה עֶֹרף ְולֹא רֹוֶצה ִלְלֹמד.  ִעם] יִקים, ַמְקׁשֶ ּדִ  ַהּצַ

  

ָעְלָמא  .54 ַהאי  ּבְ ְקַדל  י  ַאְקׁשֵ יַבָיא  ְדַחּיָ ָמה  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָעְלָמא  ֵמַהאי  ְלַנְפָקא  ָבֵעי  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ֲאִפּלּו  ָנֵמי  ָהִכי 

י ְקַדל. ְבִגין כָּ  ַהאי  ַאְקׁשֵ ָיִליף ּבְ ּדְ ָנׁש  ר  ָאה הּוא ּבַ ַזּכָ ְך 
הּו.  ּבְ ְלֵמיַהְך  ִגין  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָאְרחֹוי  ָעְלָמא 

י  ַהּנֵ ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  יָבא  דאשתדל  ְוַחּיָ (נ''א 
ֵעי ְלֵמיַלף.  בהדי) י ְקַדל ְוָלא ּבָ יַקָייא ַאְקׁשֵ  ַצּדִ

ְוַאף  .55 ּבֹו.  ְלַהֲחִזיק  יק  ּדִ ַלּצַ יֵׁש  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ַיֲעזֹב   לֹא  הּוא,  עֶֹרף  ה  ַמְקׁשֶ ע  ָהָרׁשָ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 
י   ָידֹו ְולֹא ַיֲעזֹב אֹותֹו. ּכִ אֹותֹו, ְויֵׁש לֹו ְלַהֲחִזיק ּבְ

 ִאם ַיֲעזֹב אֹותֹו, יֵֶלְך ְוַיֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם.
  

ְך ִאית לֵ  .55 ּכָ ְוַאף ַעל ּוְבִגין  יּה  ּבֵ ְלִמְתַקף  יָקא  ְלַצּדִ יּה 
ּבֹוק ֵליּה ְוִאית ֵליּה  י ְקַדל הּוא ָלא ִיׁשְ יָבא ַאְקׁשֵ ַחּיָ ב ּדְ ּגַ
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ּבֹוק ֵליּה ְיַהְך  ִאי ִיׁשְ ּבֹוק ֵליּה, ּדְ יֵדיּה ְוָלא ִיׁשְ ְלַאְתָקָפא ּבִ
 ְוַיֲחִריב ָעְלָמא.

ָחה ֶאת גֵ  .56 ּדָ ע ׁשֶ יֲחִזי. ְוֵכן  ּבֹא ְרֵאה ֵמֱאִליׁשָ
ַאְבָרָהם   לֹא   -ּבְ ִעּמֹו,  ָהָיה  ּלֹוט  ׁשֶ ַעם  ּפַ ל  ּכָ

ּנּו, ַמה   ְפַרד ִמּמֶ ּנִ יָון ׁשֶ ִעים. ּכֵ ר ִעם ָהְרׁשָ ִהְתַחּבֵ
ן.  ַהיְַּרּדֵ ר  ּכַ ּכִ ל  ּכָ ֵאת  לֹוט  לֹו  ְבַחר  ַויִּ תּוב?  ּכָ
ְך?  תּוב ַאַחר ּכָ ְוָכתּוב ַויֱֶּאַהל ַעד ְסדֹום. ַמה ּכָ

ִאים ַלה' ְמֹאד.ְוַאְנשֵׁ   י ְסדֹם ָרִעים ְוַחּטָ

  

ל   .56 ַאְבָרָהם ּכָ ָדָחה ְלֵגֲחִזי. ְוֵכן ּבְ ע ּדְ א ֲחֵזי, ִמן ֱאִליׁשָ ּתָ
א,  יַעּיָ ִ ַרׁשּ ֲהֵדי  ּבַ ר  ִאְתַחּבַ ָלא  ֲהֵדיּה  ּבַ ֲהָוה לֹוט  ּדְ ִזְמָנא 
ל   ְבַחר לֹו לֹוט ֶאת ּכָ ַוּיִ ִתיב  יּה ַמה ּכְ ִמּנֵ ַרׁש  ִאְתּפְ יָון ּדְ ּכֵ

ן, ּוְכִתיב ַוֶיֱאַהל עַ  ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ְתֵריּה ּכִ ִתיב ּבַ ד ְסדֹום. ַמה ּכְ
ִאים ַלְיָי ְמאֹד.  י ְסדֹום ָרִעים ְוַחּטָ  ְוַאְנׁשֵ

ָאַמְרּתָ ַויֵֶּלְך ַאְבָרם   .57 א, ֶזה ׁשֶ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
סֹוף   -ְולֹא ָכתּוב ַויֵֵּצא ַאְבָרם   ֶזה ָיֶפה. ֲאָבל ּבְ

ַרבִּ  ָאַמר  ֵמָחָרן.  ֵצאתֹו  ּבְ תּוב?  ּכָ ַמה  סּוק  י  ַהּפָ
ֵמֶאֶרץ   ַהִהיא  ְוַהְיִציָאה  ֵמָחָרן,  תּוב  ּכָ ֶאְלָעָזר, 

ִראׁשֹוָנה.   מֹוַלְדּתֹו ָהְיָתה ּבָ
  

ִתיב   .57 ֶלְך ַאְבָרם ְוָלא ּכְ ֲאַמְרּתְ ַוּיֵ א ַהאי ּדְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ִתיב   ּכְ יר הּוא. ֲאָבל סֹוָפא ִדְקָרא ַמה  ּפִ ַוּיֵֵצא ַאְבָרם ׁשַ

ָאמַ  ֵמָחָרן.  ֵצאתֹו  ְוַהִהיא ּבְ ִתיב  ּכְ ֵמָחָרן  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ר 
ַקְדִמיָתא:   ְיִציָאה ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ֲהַות ּבְ

ח?   .58 ּקַ ּתֹו. ַמה זֶּה ַויִּ ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ּקַ ַויִּ
ּום  ִמׁשּ ְנִעיִמים,  ְדָבִרים  ּבִ אֹוָתּה  ְך  ָמׁשַ א  ֶאּלָ

ֵאין ְרׁשּות ְלָאָדם ְלהֹוִציא ֶאת ִאשְׁ  ּתֹו ָלֶלֶכת ׁשֶ
הּוא   ְוֵכן  ְרצֹוָנּה.  ְללֹא  ַאֶחֶרת  ְלֶאֶרץ 

כ) אֹוֵמר  ַאֲהֹרן, (במדבר  ג) ַקח ֶאת  ַקח  (שם 
ְך   ָמׁשַ ַאְבָרם.  ח  ּקַ ַויִּ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ם.  ַהְלִויִּ ֶאת 
ֵני ַהּדֹור  ְרֵכי ּבְ ְדָבִרים ְוהֹוִדיַע ָלּה ֶאת ּדַ אֹוָתּה ּבִ

וּ  ּוִמׁשּ ָרִעים.  ֵהם  ה  ּמָ ֶאת ּכַ ַאְבָרם  ח  ּקַ ַויִּ ְך  ּכָ ם 
ּתֹו. ַרי ִאׁשְ  ׂשָ

  

א  .58 ֶאּלָ ח,  ּקַ ַוּיִ ַמהּו  ּתֹו.  ִאׁשְ ַרי  ׂשָ ֶאת  ַאְבָרם  ח  ּקַ ַוּיִ
ר  ֵלית ֵליּה ְרׁשּו ְלּבַ ִגין ּדְ י ַמַעְלָייָתא, ּבְ ִמּלֵ יְך ָלּה ּבְ ַאְמׁשִ
ָלא  ּבְ ָאֳחָרא  ַאְרָעא  ּבְ ְלֵמיַהְך  ֵתיּה  ִאּתְ ְלֲאָפָקא    ָנׁש 

אֹוֵמר הּוא  ְוֵכן  ִדיָלּה.  כ) ְרעּוָתא  ֶאת   (במדבר  ַקח 
ח ַאְבָרם  (במדבר ג) ַאֲהרֹן ּקַ ְך ַוּיִ ַקח ֶאת ַהְלִוִים. ּוְבִגין ּכָ

ִני ָדָרא  ּבְ ִאּנּון  ּדְ ָאְרֵחיהֹון  ָלּה  ְואֹוַדע  ין  ִמּלִ ּבְ ָלּה  יְך  ָמׁשִ
ַקח ַאְבָרם ֶאת שָׂ  ְך ַוּיִ ין. ּוְבִגין ּכָ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּתֹו. ּכַ  ַרי ִאׁשְ

ַאְבָרם   .59 ָרָאה  ָמה  ָאִחיו.  ן  ּבֶ לֹוט  ְוֶאת 
ָפה   ּצָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ לֹוט?  ֶאת  ִעּמֹו  יק  ְלַהְדּבִ
ְוֶאת   ִוד.  ּדָ ּנּו  ִמּמֶ ָעִתיד ָלֵצאת  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ

ר ָעׂשּו ְבָחָרן   ֶפׁש ֲאׁשֶ רֹות    -ַהּנֶ ִרים ְוַהּגֵ ֵאּלּו ַהּגֵ
אֶ  נּו  ּקְ ּתִ ים,  ׁשֶ ֲאָנׁשִ ְמַגיֵּר  ַאְבָרָהם  ַנְפׁשֹוָתם.  ת 

ִאּלּו ָעׂשּו   ים, ּוַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ּכְ ָרה ְמַגיֶֶּרת ָנׁשִ ְוׂשָ
 אֹוָתם.

  

יּה  .59 ן ָאִחיו. ָמה ָחָמא ַאְבָרָהם ְלָדְבָקא ִעּמֵ ְוֶאת לֹוט ּבֶ
ין ְלֵמיפַּ  ַזּמִ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּדְ ָצָפה ּבְ ִגין ּדְ א ּבְ יּה  לֹוט, ֶאּלָ ק ִמּנֵ

ְוִגּיֹורֹות  ִרים  ּגֵ ין  ִאּלֵ ְבָחָרן.  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאת  ִוד.  ּדָ
יֶרת  ָרה ְמַגּיֶ יר ּגּוְבִרין ְוׂשָ ְייהּו, ַאְבָרָהם ְמַגּיֵ ַאְתִקינּו ַנְפׁשַ ּדְ

ִאּלּו ֲעְבדּו ְלהֹון. ין ּוַמֲעֶלה ֲעֵליהֹון ּכְ  ָנׁשִ

ךְ  .60 א, ִאם ּכָ י ַאּבָ ֵני ָאָדם ָאַמר ַרּבִ ה ּבְ ּמָ ּכַ  ,
י   ם ָהְלכּו ִעּמֹו? ָאַמר ַרּבִ ּלָ ּכֻ ָהיּו, ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

ן, ּכֵ ָּכ�   ֶאְלָעָזר,  ּוִמּׁשּום  ד''א  ֶׁשֻּכָּלם  [ּוִמּׁשּום 
ם ִנְקְראּו  ֻּכָּלם] ּלָ ָהיּו הֹוְלִכים ִעּמֹו, ּכֻ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

ָאֶר  ץ ְולֹא ָהָיה ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ְוָהָיה עֹוֵבר ּבָ
ָאֶרץ.  תּוב ַויֲַּעֹבר ַאְבָרם ּבָ ּכָ  פֹוֵחד, ׁשֶ

  

א ֲהוּו, ִאי ֵתיָמא   .60 ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ּמָ א ִאי ָהִכי ּכַ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ִאין. ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ יּה. ָאַמר  ִעּמֵ ֲאְזלּו  ֻכְלהּו  (ובגין כלהו   ּדְ

כלהו) כך  ובגין  ְלהּו   ד''א  ּכֻ יּה  ִעּמֵ ָאְזִלין  ֲהוּו  ּדְ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ
ע''ב) ִאְקרּון עט  ַמֲעַבר   (דף  ְוֲהָוה  ַאְבָרָהם.  ֱאלֵֹהי  ַעם 

ָאֶרץ. ֲעבֹר ַאְבָרם ּבָ ְכִתיב ַוּיַ ִחיל ּדִ ַאְרָעא ְוָלא ֲהָוה ּדָ  ּבְ
ֶפׁש  .61 תּוב ְוַהּנֶ א, ִאם ָהָיה ּכָ י ַאּבָ ָאַמר לֹו ַרּבִ

ְבָחָרן   ָעׂשּו  ר  א   -ֲאׁשֶ ֶאּלָ ְך.  ּכָ אֹוֵמר  ָהִייִתי 
ֶפׁש. ֶאת   ַהּנֶ כּות  ְלַר   -ָכתּוב ְוֶאת  ַהזְּ ּבֹות ֶאת 

ל ִמי   ּכָ ָהיּו הֹוְלכֹות ִעּמֹו. ׁשֶ ָפׁשֹות ׁשֶ ל ַהּנְ ל ּכָ ׁשֶ

  
ר ָעׂשּו  .61 ֶפׁש ֲאׁשֶ ִתיב ְוַהּנֶ א ִאי ֲהָוה ּכְ י ַאּבָ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

ֶאת  ִתיב,  ּכְ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאת  א  ֶאּלָ ָהִכי,  ֲאִמיָנא  ֲהָוה  ְבָחָרן 
יּה, ּדְ  ֲהוּו ָאְזֵלי ִעּמֵ אן ּדְ ֻכְלהּו ַנְפׁשָ ָאה ְזכּוָתא ּדְ ָכל  ְלַאְסּגָ
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ּבֹו  לּוָיה  ּתְ כּות  ַהזְּ אֹוָתּה  ָהַאֵחר,  ֶאת  ה  ַזּכֶ ּמְ ׁשֶ
ֶפׁש  תּוב ְוֶאת ַהּנֶ ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ ּנּו. ִמּנַ ְולֹא ָזָזה ִמּמֶ

ַהנְּ  אֹוָתן  ל  ׁשֶ כּות  ַהזְּ ְבָחָרן.  ָעׂשּו  ר  ָפׁשֹות ֲאׁשֶ
 ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ִעם ַאְבָרָהם.

יּה ְוָלא ַאֲעֵדי  ְלָיא ּבֵ ה ְלָאֳחָרא ַההּוא ְזכּוָתא ּתַ ְמַזּכֶ ַמאן ּדִ
ר ָעׂשּו ְבָחָרן, ְזכּוָתא   ֶפׁש ֲאׁשֶ ְכִתיב ְוֶאת ַהּנֶ יּה, ְמָנָלן ּדִ ִמּנֵ

ַאְבָרָהם. יּה ּדְ ן ֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ ִאּנּון ַנְפׁשָ  ּדְ

הַ  .62 ָמה  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ְלָך.  ַעם  ֶלְך  ּטַ
דֹוׁש  ַהּקָ ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ּלּות  ַהִהְתּגַ ׁשֶ
ֲהֵרי  ֶלְך ְלָך, ׁשֶ רּוְך הּוא ַעל ַאְבָרָהם ּפֹוַתַחת ּבְ ּבָ
רּוְך הּוא. ָמה   דֹוׁש ּבָ ר ִעּמֹו ַהּקָ אן לֹא ִדּבֵ ַעד ּכָ
ָרַמז   ׁשֶ ָאְמרּו  זֶה  א  ֶאּלָ ְלָך?  ֶלְך  ּבְ ַתח  ּפָ ַעם  ַהּטַ

ּבֹונוֹ  ֶחׁשְ לֹו    ּבְ נֹוַלד  ִנים  ׁשָ ְלֵמָאה  ֲהֵרי  ׁשֶ ֵמָאה, 
ן.   ּבֵ

  

ִגּלּוָיא  .62 ּדְ ַטְעָמא  ַמאי  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ְלָך.  ֶלְך 
ַאְבָרָהם  ּדְ ֲעֵליּה  ִריְך הּוא  ּבְ א  ֵלי קּוְדׁשָ ִאְתּגְ ּדְ ַקְדָמָאה 
א   יּה קּוְדׁשָ יל ִעּמֵ ָהא ַעד ָהָכא ָלא ַמּלִ ֶלְך ְלָך, ּדְ ַתח ּבְ ּפָ

א ָהא ָקֲאְמרּו בְּ  ַתח ֶלְך ְלָך. ֶאּלָ ִריְך הּוא, ַמאי ַטְעָמא ּפָ
ִנין ִאְתְייִליד ֵליּה   ָהא ְלֵמָאה ׁשְ ִניּה ְמָאה ּדְ ּבְ חּוׁשְ ָרַמז ּבְ ּדְ

ר.  ּבַ
דֹוׁש   .63 ה ַהּקָ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ֲאָבל ּבֹא ִתְרֶאה, ּכָ

ל ָחְכָמה.   ָאֶרץ, ַהּכֹל הּוא סֹוד ׁשֶ ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ
דֹושׁ  ּקָ ּבַ ָדבּוק  ָהָיה  לֹא  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ּום  - ִמׁשּ

רּוךְ  ְוֶזה  -ּבָ ְלָך.  ֶלְך  לֹו  ָאַמר  ָראּוי,  ּכָ ָאז  הּוא 
ִעם  ְלִהְתָקֵרב  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַההּוא  קֹום  ַלּמָ ֶרֶמז 
ָהִראׁשֹוָנה   ה  ְרּגָ ַהּדַ ְוִהיא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

דֹושׁ  ַלּקָ ֵנס  רּוךְ -ְלִהּכָ ִמׁשּ -ּבָ ֶלְך  הּוא,  ְך  ּכָ ּום 
 ְלָך. 

  

ִריְך הּוא  .63 ּבְ א  ָעִביד קּוְדׁשָ ּדְ ַמה  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֲאָבל 
ַאְבָרָהם ָלא   ִגין ּדְ א ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהּו, ּבְ ַאְרָעא ּכֹּלָ ּבְ
ְדָקא ָחֵזי,  ֵדין ּכְ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ִביק ּבֵ ֲהָוה ּדָ

וְ  ְלָך,  ֶלְך  ֵליּה  ָבֵעי ָאַמר  ּדְ ֲאַתר  ְלַההּוא  ֶרֶמז  ָדא 
א  ְרּגָ ִריְך הּוא, ְוִאיהּו ּדַ א ּבְ קּוְדׁשָ ֲהֵדיּה ּדְ ְלִאְתְקָרָבא ּבַ
ְך ֶלְך ְלָך. ִגין ּכָ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ  ַקְדָמָאה ְלָאֳעָלא ְלקּוְדׁשָ

ּה   .64 ה ַהזֹּו לֹא ָיכֹול ַאְבָרָהם ְלֵהָאֵחז ּבָ ְרּגָ ּוַבּדַ
נֵ  ּכָ יִּ ׁשֶ ה ַעד  ְרּגָ ַהּדַ ֶאת  ל  ְיַקּבֵ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָלָאֶרץ,  ס 

תּוב מֹו ֵכן ּכָ ִוד  ב ב)-(שמואל ַהִהיא. ּכְ ַאל ּדָ ׁשְ ַויִּ
ְיהּוָדה  ֵמָעֵרי  ַאַחת  ּבְ ַהֶאֱעֶלה  ֵלאֹמר  ה'  ּבַ
ִוד ָאָנה ֶאֱעֶלה ַויֹּאֶמר   ַויֹּאֶמר ה' ֲעֵלה ַויֹּאֶמר ּדָ

וְ  אּול  ׁשָ ת  ּמֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוִכי  ְלכּות  ֶחְברֹוָנה.  ַהּמַ
ְלכּות ִמיָּד   ל ֶאת ַהּמַ ה לֹא ִקּבֵ ְראּוָיה ְלָדִוד, ָלּמָ

ָרֵאל?.  ל ִיׂשְ  ַעל ּכָ

  

יּה ַעד  .64 ְוַהאי ַדְרָגא ָלא ָיִכיל ַאְבָרָהם ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ
ַגְווָנא  ן ְיַקֵבל ֵליּה ְלַההּוא ַדְרָגא, ּכְ ַתּמָ ֵייעּול ְלַאְרָעא ּדְ ּדְ

ִתיב, ְיָי ֵלאמֹר ַהֶאֱעֶלה  ב ב)(שמואל  ָדא ּכְ ִוד ּבַ ַאל ּדָ ׁשְ ַוּיִ
ַאַחת ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ְיָי ֲעֵלה ַוּיֹאֶמר ָאָנה ֶאֱעֶלה  ּבְ
אּול ּוַמְלכּוָתא ִאְתֲחֵזי  ִמית ׁשָ יָון ּדְ ַוּיֹאֶמר ֶחְברֹוָנה. ְוִכי ּכֵ

ָר  ל ִיׂשְ ד ַעל ּכָ יל ַמְלכּוָתא ִמּיָ אי ָלא ַקּבִ  ֵאל.ְלָדִוד ַאּמַ

ּום  .65 ִמׁשּ ָחְכָמה,  ל  ׁשֶ סֹוד  הּוא  ַהּכֹל  א  ֶאּלָ
ַעד  א  ֶאּלָ ַמְלכּות  ל  ְלַקּבֵ לֹו  ֵאין  ִוד  ּדָ ׁשֶ
ל  ֶחְברֹון, ְוָאז ְיַקּבֵ ֵהם ּבְ ר ִעם ָהָאבֹות ׁשֶ ְתַחּבֵ יִּ ׁשֶ
ִנים,  ַבע ׁשָ ם ׁשֶ ב ׁשָ ן ִהְתַעּכֵ ֶהם ַמְלכּות. ְוַעל ּכֵ ּבָ

ַמְלכוּ  ל  ַקּבֵ יְּ ׁשֶ ֵדי  סֹוד  ּכְ ּבְ ְוַהּכֹל  ָראּוי,  ּכָ ת 
ֵכן   מֹו  ּכְ ַמְלכּותֹו.  ֶאת  ן  ַתּקֵ יְּ ׁשֶ ּוְכֵדי  ַהָחְכָמה 
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ל ַהּקָ ִנְכַנס ִלְבִריתֹו ׁשֶ ַאְבָרָהם לֹא 

ְכַנס ָלָאֶרץ. ּנִ  הּוא ַעד ׁשֶ

  

ָדִוד ֵלית ֵליּה   .65 ִגין ּדְ א ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהּו, ּבְ א ּכֹּלָ ֶאּלָ
ִאּנּון   ּדְ ֲאָבָהן  ּבַ ר  ִיְתַחּבַ ּדְ ַעד  א  ֶאּלָ ַמְלכּוָתא  ָלא  ְלַקּבְ
ב   ִאְתַעּכַ א  ּדָ ְוַעל  ַמְלכּוָתא.  ל  ְיַקּבֵ הּו  ּבְ ּוְכֵדין  ֶחְברֹון  ּבְ

ל ַמְלכ יַקּבֵ ִגין ּדִ ִנין ּבְ ַבע ׁשְ ן ׁשְ ּמָ א  ּתַ ְדָקא ְיאּות ְוכֹּלָ ּוָתא ּכְ
ָדא   ַגְווָנא  ּכְ ַמְלכּוֵתיּה.  ן  יַתּקֵ ּדִ ּוְבִגין  ָחְכְמָתא  ּדְ ָרָזא  ּבְ
ַעד   הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִקּיּוָמא  ּבְ ָעאל  ָלא  ַאְבָרָהם 

ָעאל ְלַאְרָעא.  ּדְ
ָאֶרץ.   .66 ּבָ ַאְבָרם  ַויֲַּעֹבר  תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה 

אן הּוא  א ּכָ ַויֲַּעֹבר? ַויֵֶּלְך ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! ֶאּלָ
ְבִעים  ׁשִ ם ּבֹו ָהעֹוָלם ּבְ ּנְֶחּתָ דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ֶרֶמז ַהׁשּ
ַהזֶּה.  ם  ֵ ׁשּ ּבַ ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֲחקּוקֹות  אֹוִתיֹּות  ִים  ּתַ ּוׁשְ

  
ֶלְך  .66 ַוּיֵ ֲעבֹר  ַוּיַ ָאֶרץ.  ּבָ ַאְבָרם  ֲעבֹר  ַוּיַ ִתיב  ּכְ ַמה  ָחֵמי 

א   יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ֶרֶמז  הּוא  ָהָכא  ֶאָלא  ֵליּה,  ֵעי  ִמּבָ
ִליפָ  ּגְ ַאְתָוון  ע''ב  ּבְ ָעְלָמא  יּה  ּבֵ ים  ִאְתַחּתִ ֻכְלהּו  ּדְ ּדְ ן 
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ַויַּ  אן  ּכָ תּוב  םּכָ ׁשָ ְוָכתּוב  (שמות  ֲעֹבר, 
ְקָרא.  לד) ָניו ַויִּ  ַויֲַּעֹבר ה' ַעל ּפָ

ָהָתם ּוְכִתיב  ֲעבֹר  ַוּיַ ָהָכא  ִתיב  ּכְ ָדא.  ָמא  ׁשְ (שמות   ּבִ
ְקָרא: לה) ָניו ַוּיִ ֲעבֹר ְיָי ַעל ּפָ  ַוּיַ

תּוב, ַויֲַּעֹבר  .67 י יֵיָסא ַהזֵָּקן ּכָ ל ַרּבִ ִסְפרֹו ׁשֶ ּבְ
ם ׁשָ ְוָכתּוב  ָאֶרץ,  ּבָ לג) ַאְבָרם  ֲאִני   (שם 

ְוהּוא טּוִבי.  ל  ּכָ ָהָאֶרץ   ַאֲעִביר  ת  ַ ִלְקֻדׁשּ ֶרֶמז 
ָראּוי.  קֹום ֶעְליֹון ּכָ ָאה ִמּמָ ּבָ  ׁשֶ

  
ֲעבֹר ַאְבָרם  .67 ִתיב ָהָכא ַוּיַ י ֵייָסא ָסָבא ּכְ ַרּבִ ִסְפָרא ּדְ ּבְ

ָהָתם ּוְכִתיב  ָאֶרץ  לג) ּבָ טּוִבי.   (שמות  ל  ּכָ ַאֲעִביר  ֲאִני 
ָאֵתי ֵמֲאַתר עִ  ה ְדַאְרָעא ּדְ ְדָקא  ְוהּוא ֶרֶמז ִלְקדּוׁשָ ָאה ּכְ ּלָ

 ָחֵזי.
ד   .68 ִמּצַ מֹוֶרה,  ֵאלֹון  ַעד  ֶכם  ׁשְ ְמקֹום  ַעד 
ַנֲעִני   [ד''א ל''ג ֶׁשְּלַמָּטה] ֶזה ָראּוי. ְוַהּכְ ְלַצד ֶזה ּכָ

ׁשֹוֵלט   ֵעת  ּכָ ַעד  ׁשֶ ֵאר  ִנְתּבָ ֲהֵרי  ָאֶרץ,  ּבָ ָאז 
ַעל   ְקָללֹות  ְוֵהִביא  ל  ִהְתַקּלֵ ׁשֶ ָהָרע  ָחׁש  ַהּנָ

כָּ  ָנַען ֶעֶבד  (בראשית ט) תּובָהעֹוָלם, ׁשֶ ָארּור ּכְ
ְוָכתּוב  ְלֶאָחיו,  ִיְהיֶה  ג) ֲעָבִדים  ָארּור   (שם 

ם ִהְתָקֵרב ַאְבָרָהם   ֵהָמה וגו'. ְוׁשָ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ַאּתָ
דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ַויֵָּרא ה' ֶאל -ּבָ תּוב?  ּכָ הּוא. ַמה 

יוֹ  ָהָיה  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  לֹו  ה  ּלָ ִהְתּגַ אן  ּכָ ֵדַע ַאְבָרם. 
ּום  ֹוֵלט ַעל ָהָאֶרץ. ּוִמׁשּ ׁשּ אֹותֹו ַהּכַֹח ֶהָעֹמק ׁשֶ

ּנּו. ה ִמּמֶ ָהָיה ְמֻכּסֶ ֶ ְך ַויֵָּרא, ַמה ׁשּ  ּכָ

  

ְטָרא ָדא  .68 ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה. ִמּסִ (ד''א   ַעד ְמקֹום ׁשְ
ָאֶרץ. ל''ג דלתתא) ַנֲעִני ָאז ּבָ ְדָקא ָחֵזי. ְוַהּכְ . ְלִסְטָרא ָדא ּכְ

אִ  ִאְתַלְטָיא  ָהא  ּדְ א  יׁשָ ּבִ ִחְוָיא  ְלָטא  ׁשָ ֵדין  ּכְ ַעד  ּדְ ָמר  ּתְ
ְכִתיב, ּדִ ָעְלָמא  ַעל  ְלָווִטין  ט)  ְוַאְייֵתי  ָארּור   (בראשית 

ּוְכִתיב, ְלֶאָחיו  ִיְהֶיה  ֲעָבִדים  ֶעֶבד  ַנַען  (בראשית   ּכְ
ִאְתְקִריב   נ) ן  ְוַתּמָ ְוגו'.  ֵהָמה  ַהּבְ ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ ָארּור 

ָרא ְיָי ֶאל  ַאְבָרָהם   ִתיב ַוּיֵ ִריְך הּוא. ַמה ּכְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְלַגּבֵ
ָלא ֲהָוה ָיַדע ַההּוא ֵחיָלא   ִלי ֵליּה ַמה ּדְ ַאְבָרם ָהָכא ִאְתּגְ

ָרא ַמה ַוּיֵ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ַאְרָעא.  ַעל  ְלָטא  ְלׁשָ (דף פ  ֲעִמיָקא 
יּה. ע''א) י ִמּנֵ ּסֵ ֲהָוה ִמְתּכַ  ּדְ

יָון   .69 ְרֶאה ֵאָליו. ּכֵ ַח ַלה' ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ְוָאז ַויִּ
אן   ּכָ א  ְרֶאה ֵאָליו? ֶאּלָ ַהּנִ זֶּה  ָאַמר ַלה', ַמה  ׁשֶ
ַעל  ֹוֶלֶטת  ׁשּ ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ אֹוָתּה  לֹו  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ

ּה. ּה ְוִהְתַקיֵּם ּבָ  ָהָאֶרץ, ְוִנְכַנס ּבָ
  

ָאַמר  .69 יָון ּדְ ְרֶאה ֵאָליו, ּכֵ ַח ַלְיָי ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ּוְכֵדין ַוּיִ
ַההּוא  ֵליּה  ִלי  ִאְתּגְ ָהָכא  א  ֶאּלָ ֵאָליו.  ְרֶאה  ַהּנִ ַמהּו  ַלְיָי 

יּה: ים ּבֵ יּה ְוִאְתְקּיַ ְלָטא ַעל ַאְרָעא ְוָעאל ּבֵ ׁשָ  ַדְרָגא ּדְ

70.  ָ ם ָהָהָרה. ִמׁשּ ָ ק ִמׁשּ ם ָיַדע ַהר ה' ְוָכל ַויְַּעּתֵ
ָאֳהלֹה,   ַויֵּט  ַהזֶּה.  קֹום  ּמָ ּבַ טּועֹות  ַהּנְ ָרגֹות  ַהּדְ
ַמְלכּות   ל  ְוִקּבֵ ה  ִריׂשָ ּפְ ַרׂש  ּפָ ֵה''א.  ּבְ תּוב  ּכָ
ָיַדע   ְוָאז  ּבֹו,  ֲאחּוזֹות  ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ ָכל  ּבְ ַמִים  ׁשָ

נָ  רּוְך הּוא ׁשֹוֵלט ַעל ַהּכֹל, ְוָאז ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ה ׁשֶ
ַח.   ִמְזּבֵ

  

ין   .70 ְרּגִ ן ָיַדע ַהר ְיָי. ְוֻכְלהּו ּדַ ּמָ ם ָהָהָרה. ִמּתַ ָ ק ִמׁשּ ְעּתֵ ַוּיַ
ִריׂש  ּפָ ִתיב.  ּכְ ֵה''א  ּבְ ָאֳהלה  ַוּיֵט  ֲאַתר.  ַהאי  ּבְ ְנִטיִעין  ּדִ
יּה.  ֲאִחיָדן ּבֵ ין ּדְ ְרּגִ ֻכְלהּו ּדַ ַמָיא ּבְ יל ַמְלכּו ׁשְ ִריׂשּו ְוַקּבִ ּפְ

א. ּוְכֵדין ּוְכֵדין ָיַד  יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ קּוְדׁשָ ע ּדְ
ַח. ָנה ִמְזּבֵ  ּבָ

ה  .71 ּלָ ִהְתּגַ אן  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהיּו,  חֹות  ִמְזּבְ ֵני  ּוׁשְ
ַהּכֹל,  ׁשֹוֵלט ַעל  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ לֹו 
יֹוֵדעַ  ָהָיה  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ָהֶעְליֹוָנה  ַהָחְכָמה   ְוָיַדע 

חֹות   ֵני ִמְזּבְ ְפֵני ֵכן. ּוָבָנה ׁשְ ה    -ִמּלִ ְרּגָ ֶאָחד ַלּדַ
ְרֵאה  ֶרת.ּבֹא  ְסּתֶ ַהּנִ ה  ְרּגָ ַלּדַ ְוֶאָחד  לּוָיה,  ַהּגְ
ַח ַלה'   ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ תּוב ַויִּ ִראׁשֹוָנה. ּכָ ְך ָהָיה ּבָ ּכָ ׁשֶ
ם   ׁשָ ֶבן  ַויִּ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוגֹו',  ֵאָליו  ְרֶאה  ַהּנִ

ֵאָליו,  ִמזְ  ְרֶאה  ַהּנִ ָכתּוב  ְולֹא  ְסָתם,  ַלה'  ַח  ּבֵ
ל ָחְכָמה.   ְוַהּכֹל הּוא סֹוד ׁשֶ

  

ָהא   .71 ּדְ ֵליּה  ִלי  ִאְתּגְ ָהָכא  ּדְ ִגין  ּבְ ֲהוּו,  ָחן  ַמְדּבְ ּוְתֵרין 
ָאה,  א ְוָיַדע ָחְכָמה ִעּלָ יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָחן ַחד  ּבְ ִרין ַמּדְ ָנא. ּוָבָנה ּתְ ְדַמת ּדְ ָלא ֲהָוה ָיַדע ִמּקַ ַמה ּדְ

א ְלַדְרּגָ ְוַחד  ְלָיא  ִאְתּגַ ּדְ א  ֲחֵזי,    ְלַדְרּגָ א  ּתָ ְסָיא.  ִאְתּכַ ּדְ
ְרֶאה  ַח ַלְיָי ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ִתיב ַוּיִ ַקְדִמיָתא ּכְ ָהִכי ֲהָוה ּבְ ּדְ
ְוָלא  ְסָתם  ַלְיָי  ַח  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ֶבן  ַוּיִ ִתיב  ּכְ ּוְלָבַתר  ְוגו'.  ֵאָליו 

א ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהּו.  ְרֶאה ֵאָליו. ְוכֹּלָ ִתיב ַהּנִ  ּכְ
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ה ַעד   ְוָאז .72 ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ר ַאְבָרָהם ִמּדַ ִהְתַעּטֵ
ע ַאְבָרם ָהלֹוְך  ּסַ תּוב ַויִּ ּכָ תֹו. ֶזהּו ׁשֶ ָעָלה ְלַדְרּגָ ׁשֶ
ל   ׁשֶ ֶחְלקֹו  הּוא  ׁשֶ רֹום,  ַהּדָ ֶזה  ה.  ְגּבָ ַהּנֶ ְוָנסֹוַע 
ַעד   ה  ְרּגָ ּדַ ַאַחר  ה  ְרּגָ ּדַ ְוָנסֹוַע  ָהלֹוְך  ַאְבָרָהם, 

ְושָׁ  רֹום  ַלּדָ ָעָלה  ְוָעָלה  ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ר  ִנְקׁשַ ם 
רֹום.  ל ַהּדָ תֹו ׁשֶ  ְלַדְרּגָ

  

ָסִליק   .72 א ַעד ּדְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ר ַאְבָרָהם ִמּדַ ּוְכֵדין ִאְתַעּטַ
ְוָנסֹוַע   ָהלֹוְך  ַאְבָרם  ע  ּסַ ַוּיִ ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  יּה  ְלַדְרּגֵ

ַאְבָרהָ  ּדְ חּוָלֵקיּה  הּוא  ּדְ ָדרֹום  א  ּדָ ה.  ְגּבָ ָהלֹוְך ַהּנֶ ם. 
ן  ְוַתּמָ ְלָדרֹום  ָסִליק  ּדְ ַעד  א  ְרּגָ ּדַ ַתר  ּבָ א  ְרּגָ ּדַ ְוָנסֹוַע 

יּה ְדָדרֹום.  ְדָקא ְיאּות ְוָסִליק ְלַדְרּגֵ ר ּכְ ַ  ִאְתַקׁשּ
ָאֶרץ  .73 ּבָ תֹו  ַדְרּגָ ּבְ ר  ִהְתַעּטֵ ַאְבָרָהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ְוִנְכַנס ה  דֹוׁשָ דֹושָׁ  [ָּבָאֶרץ] ַהּקְ ה ַהּקְ ְרּגָ ה, ָאז ַלּדַ
ּלֹא ָהיּו יֹוְדִעים  ָאֶרץ, ׁשֶ תּוב? ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ַמה ּכָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ  ְיִדיָעה ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּקָ
  

א   .73 יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ּבְ ַדְרּגֹוי  ּבְ ַאְבָרָהם  ר  ִאְתַעּטַ ּדְ יָון  ּכֵ
ַוְיִהי   (בארעא) ְוָעאל ִתיב  ּכְ ַמה  ֵדין  ּכְ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַדְרּגָ ּבְ

י  ְלַגּבֵ ְלָקְרָבא  ְיִדיָעה  ָיְדֵעי  ֲהוּו  ָלא  ּדְ ָאֶרץ.  ּבָ ָרָעב 
ִריְך הּוא: א ּבְ  ְדקּוְדׁשָ

ֵעת לֹא ָהָיה ַהּכַֹח   .74 ַעד ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ
ַעל ָהָאֶרץ נֹוֵתן חֶֹזק ּוָמזֹון ַעל ָהָאֶרץ, מִ  ּום  ׁשֶ ׁשּ

ה ׁשָ ִהְתַקּדְ ֶרם  ּטֶ ִנְתְקָנה] ׁשֶ ָעְמָדה  [נ''א  ְולֹא 
ַהּכַֹח  אֹותֹו  ֶאת  ָרָאה  ַאְבָרָהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְבִקיּּום. 
ָקדֹוׁש   ְוכַֹח  ֹחֶזק  ָנַתן  לֹא  ָהָאֶרץ,  ַעל  ַהְמֻמּנֶה 

ם.  ָראּוי, ָאז ַויֵֶּרד ַאְבָרם ִמְצַרִים ָלגּור ׁשָ  ּכָ
  

ָאְר  .74 ּבָ ָרָעב  ַעל ַוְיִהי  ּדְ ֵחיָלא  ֲהָוה  ָלא  ָען  ּכְ ַעד  ּדְ ץ, 
ָלא   ַעד  ּדְ ִגין  ּבְ ַאְרָעא,  ַעל  ּוְמזֹוָנא  ּתּוְקָפא  ָיִהיב  ַאְרָעא 

ת ׁשַ ָחָמא   (נ''א אתתקנת) ִאְתַקּדְ יָון ּדְ ִקּיּוָמא. ּכֵ ְוָלא ָקְייָמא ּבְ
א ַעל ַאְרָעא ָלא ָיִהיב  ְמַמּנָ ָהא ַההּוא ֵחיָלא ּדִ ַאְבָרָהם ּדְ

ַאְבָרם ּתּוְק  ֶרד  ַוּיֵ ֵדין  ּכְ ְדָקָחֵזי,  ּכִ א  יׁשָ ַקּדִ ְוֵחיָלא  ָפא 
ם.   ִמְצַרְיָמה ָלגּור ׁשָ

י   .75 תּוב ְלַזְרֲעָך ָנַתּתִ ּכָ ִין ָיַדע ַאְבָרָהם? ׁשֶ ִמּנַ
ִהּנֵה  ׁשֶ ַאְבָרָהם  ָיַדע  ָאז  ַהזֹּאת.  ָהָאֶרץ  ֶאת 
א   ֶאּלָ ָקדֹוׁש,  ִתּקּון  ּבְ ִנְתְקָנה  לֹא  ָהָאֶרץ 

ְדָר  ְוָאז  [ְידּועֹות] גֹותּבִ ּנּו.  ִמּמֶ יְֵּצאּו  ׁשֶ ְקדֹוׁשֹות 
לֹא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ַהָחְכָמה,  סֹוד  ֶאת  ַאְבָרָהם  ָיַדע 

ָאַמְרנּו. ִפי ׁשֶ א ּכְ ה, ֶאּלָ ָ ְקֻדׁשּ ן ּבִ ּקֵ  ִתּתַ

  

י ֶאת ָהָאֶרץ  .75 ְכִתיב ְלַזְרֲעָך ָנַתּתִ ְמָנא ָיַדע ַאְבָרָהם, ּדִ
אַ  ָיַדע  ֵדין  ּכְ ְקָנא  ַהּזֹאת.  ִאְתּתַ ָלא  ַאְרָעא  ָהא  ּדְ ְבָרָהם 

ין ַדְרּגִ ּבְ א  ֶאּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ִתּקּוָנא  ִיְפקּון  (ידיען) ּבְ ּדְ ין  יׁשִ ַקּדִ
ַאְרָעא ָלא   ּדְ ָרָזא ְדָחְכְמָתא  ָיַדע ַאְבָרָהם  ּוְכֵדין  יּה,  ִמּנֵ

ְדֲאָמָרן: א ּכִ ה ֶאּלָ ְקדּוׁשָ ן ּבִ ּקַ  ִתּתַ
הוּ  .76 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֶעְליֹוָנה ַהּקָ ָחְכָמה  רֹוֵמז  א 

ָמה   ָמה ִלְנׁשָ ׁשָ ַאְבָרָהם ּוְבִיְצָחק. ַאְבָרָהם זֹו ַהּנְ ּבְ
ָרה.  [ס''א ָאב ְוָרם] ְוִהיא ָמה ַהזֹּו ִהיא ׂשָ ׁשָ , ְוַהּנְ

ַהסמא''ל   ל  ׁשֶ זּוגֹו  ּוַבת  ָח''ׁש  ַהּנָ הּוא  ֶזה  לֹוט 
ֶנֶפ''ׁש   ִיְצָחק.  זֶה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ רּו''ַח  ַההּוא. 

ֵהָמה, הַ  ה זֹו ִרְבָקה. יֵֶצ''ר ָהָרע זֹו רּוַח ַהּבְ דֹוׁשָ ּקְ
ָחְכָמתוֹ  ּבְ לֹֹמה  ׁשְ ָאַמר  ֶזה  ג) ְוַעל  ִמי   (קהלת 

ֶנֶפׁש   וגו'.  ִהיא  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע 
ד ַהיֵֶּצר ָהָרע. ֶפׁש ִמּצַ ֲהִמית זֹו ַהּנֶ  ַהּבַ

  

ִריָך   יון)(ע''ט ע''ב מקב''ה עד ויעבור הוא גל .76 א ּבְ קּוְדׁשָ
ָחק, ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם ּוְבִיּצְ ָאה ּבְ א ִעּלָ הּוא ָרִמיז ָחְכְמּתָ

א ְוִאיִהי ָמּתָ א ְלִנׁשְ ָמּתָ א ִנׁשְ ָמ''ה דא  (ס''א אב ורם) ּדָ , ְנׁשָ
ַההּוא סמאל.   א הּוא ָנָח''ׁש ּוַבּת זּוֵגיּה ּדְ ָרה. לֹוט ּדָ ִהיא ׂשָ

א יִ  א ּדָ יׁשָ ''ר רּו''ַח ַקּדִ א ִרְבָקה. ֵיּצֶ א ּדָ יׁשָ ''ׁש ַקּדִ ָחק. ְנּפֶ ּצְ
לֹמֹה   ׁשְ ָאַמר  א  ּדָ ועל  ֵהָמה,  ַהּבְ רּוַח  א  ּדָ ָהָרע 

יהּ  ָחְכָמּתֵ ג) ּבְ ָהעֹוָלה  (קהלת  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  ִמי 
ר ָהָרע.  ֵיּצֶ ְטָרא ּדְ ׁש ִמּסִ א ְנּפֶ ֲהִמיּת ּדָ ׁש ַהּבַ  ִהיא ְוגו' ְנּפֶ

ָאְמרוּ  .77 ֶזה  ָמה  [ֶׁשַההּוא] ְוַעל  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ
ִיְרָא''ה  ּבְ ָהִאיׁש  ֶאת  ְמעֹוֶרֶרת  ַהזֹּו  ָמה  ִלְנׁשָ
ָהִאיׁש   ֶאת  ְמעֹוֶרֶרת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּוְבָחְכָמ''ה. 

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִביָנה.  כח) ּבְ ָלָאָדם  (איוב  ַויֹּאֶמר 
ָמ''ה   ׁשָ ַהּנְ וגו'.  ָחְכָמה  ִהיא  ה'  ִיְרַאת  ֵהן 

ְק  ּנִ ׁשֶ ְתׁשּוָב''ה  ּבִ ְוִנְקֵראת ְמעֹוֶרֶרת  יָנה  ּבִ ֵראת 

  

א ָאְמרוּ  .77 א   (נ''א דההוא) ְוַעל ּדָ ָמּתָ א ְלִנׁשְ ָמּתָ ִאיִהי ִנׁשְ ּדְ
ֲעָרא  א ִאּתְ ָמּתָ א, ִנׁשְ ִיְרָא''ה ּוְבָחְכְמ''ּתָ ֲעָרא ְלַגְבָרא ּבְ ִאּתְ

יב, ִדְכּתִ הּוא  ֲהָדא  ִביָנה,  ּבְ כח) ְלִאיִניׁש  ַוּיֹאֶמר  (איוב 
עֳ  ִאּתְ א  ָמ''ּתָ ִנׁשְ ְוגו'.  ָחְכָמה  ִהיא  ְיָי  ִיְרַאּת  ֵהן  ֵרי ָלָאָדם 

הּוא  ְורּו''ַח  ָר''ה.  ׂשָ ְוִאְקֵרי  יָנה  ּבִ ְקֵרי  ִאּתְ ּדְ ׁשּוָב''ה  ּתְ ּבִ
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ַדַעת,   ְוִנְקָרא  ַהּקֹו''ל,  הּוא  ְורּו''ַח  ָר''ה.  ׂשָ
ַבּתֹוָרה,  עֹוֶלה  ּקֹולֹו  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  ּוְמעֹוְרִרים 
ְכִלית   ִ ַהׂשּ ְוַהּנֶֶפׁש  ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ תֹוָרה  ְוִנְקָרא 

ים טֹוִבים. ּה ַמֲעׂשִ ּנָ  ִמְתעֹוְרִרים ִמּמֶ

ָקֵליּה   ָסִליק  י  ּדִ ְלִאיִניׁש  ֳעֵרי  ְוִאּתְ ַדַעּת  ְקֵרי  ְוִאּתְ ַהּקֹו''ל 
ְכִליּת   ַהׂשִ ׁש  ְוְנּפֶ ב,  ְכּתָ ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ְקֵרי  ְוִאּתְ א,  אֹוַרְייּתָ ּבְ

יּה עֹוָבִדין טָ  ָער ִמּנֵ  ִבין.ִאּתְ

ָעה   .78 ֵמַאְרּבָ ַהּגּוף  ֶאת  ָרא  ּבָ ַהזֹּו  ְגָמה  ּוַבּדֻ
הּוא    -ְיסֹודֹות   ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוַמִים,  ְוָעָפר  ְורּוַח  ֵאׁש 

ֶזה   ַמִים  ְוֶנֶפׁש.  ְורּוַח  ָמה  ְנׁשָ ָמה,  ִלְנׁשָ ָמה  ְנׁשָ
ה. ְויֵׁש ַמִים   ָ ל ְקֻדׁשּ תּוִקים ׁשֶ ִים ַהּמְ ָזָכר, ְוֶזהּו ַהּמַ

ה    ַהְמָאְרִרים ְקדֹוׁשָ ֵאׁש  יֵׁש  ָהָרע.  יֵֶצר  ֵהם  ׁשֶ
תּוב   ְנֵקָבה, ְויֵׁש ֵאׁש ָנְכִריָּה, ֵאׁש ָזָרה. ְוַעל ֶזה ּכָ
ְנֵקָבה  ִהיא  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֶאל  ֵעת  ְבָכל  ָיֹבא  ְוַאל 
רּוַח   יֵׁש  ָזָכר.  ִהיא  ה  ְקדֹוׁשָ רּוַח  ָהָרע.  ִמיֵֶּצר 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ָהָרע,  יֵֶצר  ֶזה  י  יד)  (ישעיה ֻטְמָאה,  ּכִ
ְויֵׁש   ָקדֹוׁש  ָעָפר  יֵׁש  ֶצַפע.  ֵיֵצא  ָנָחׁש  ֶֹרׁש  ִמׁשּ

 ָעָפר ָטֵמא. 

  

ע ְיסֹודֹוּת ֵאׁש ְורּוַח  .78 א ֵמַאְרּבַ ָרא גּוּפָ ּוְבדּוְגָמא ָדא ּבָ
ָמה ְורּוַח  א ְנׁשָ ָמּתָ א ְלִנׁשְ ָמּתָ ַגְווָנא ְדהּוא ִנׁשְ ר ּוַמִים ּכְ ְוָעּפָ

ּדְ  א  ּדָ ַמִים  ׁש.  ה,  ְוֶנּפֶ ִדְקדּוׁשָ יֵקי  ְמּתִ ַמִים  הּוא  ודא  ַכר 
א   ֶאׁשָ ִאיּת  ָהָרע.  ר  ֵיּצֶ ִאּנּון  ּדְ ַהְמָאְרִרים  ַמִים  ְוִאיּת 
א   א נּוְכָרָאה אש ָזָרה, ְוַעל ּדָ א נּוְקָבא ְוִאיּת ֶאׁשָ יׁשָ ַקּדִ
א   נּוְקְבּתָ ִאיִהי  ּדְ ַהּקֶֹדׁש,  ֵעּת ֶאל  ָכל  ּבְ ָיבֹא  ְוַאל  יב  ּתִ ּכְ

ר   ַכר. ִאיּת רּוַח ְמָסֳאָבא  ִמן ֵיּצֶ א ִאיהּו ּדְ יׁשָ ָהָרע. רּוַח ַקּדִ
ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ָהָרע  ר  ֵיּצֶ א  א   (ישעיה יד) ּדָ ִיּצֻ ָנָחׁש  ִמׁשֶֹרׁש  י  ּכִ

ר ְמָסֳאָבא. א וִאיּת ָעּפָ יׁשָ ר ַקּדִ ע. ִאיּת ָעּפָ ּפַ  ּצֶ
ְתׁשּוָב''ה,   .79 ִהיא  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶזה,  ְוַעל 

א ֶרת ּבְ ּבֶ ְעּבּוד  ִמְתּגַ ׁשִ ּבֹר אֹותֹו ּבְ ָחׁש ִלׁשְ ֹותֹו ַהּנָ
י   ֵנִסיֹּות ּוָבּתֵ י ּכְ ְך אֹותֹו ְלָבּתֵ ׁשּוָבה, ּומֹוׁשֵ ל ּתְ ׁשֶ
ַהְיסֹודֹות  ַעת  ַאְרּבַ ְואֹוָתם  ִמְדָרׁשֹות, 
בומ''ף   אחה''ע  אֹוִתיֹּות,  ְלכ''ב  ִטים  ְ ׁשּ ִמְתּפַ

 גיכ''ק דטלנ''ת זסשר''ץ. 

  

ָמּתָ  .79 ִנׁשְ ּדא  יּה ְוַעל  ּבֵ ּת  ִקיּפַ ַאּתְ ׁשּוָב''ה  ּתְ ִאיִהי  ּדְ א 
ׁשּוָבה   ּתְ ּדִ ְעּבּוָדא  ׁשִ ּבְ ֵליּה  ְבָרא  ְלּתַ ָנָחׁש  ַההּוא  ּבְ
ְוִאּנּון  ִמְדָרׁשֹוּת,  י  ּוְלָבּתֵ ְכֵנִסּיֹוּת  י  ְלָבּתֵ ֵליּה  יָך  וַאְמׁשִ
בומ''ף   אחה''ע  ָוון  ַאּתְ ְלכ''ב  ִטין  ׁשְ ּפַ ִמּתְ ְיסֹוֵדי  ע  ַאְרּבַ

 : (עד כאן גליון) ק דטלנ''ּת זסשר''ץ. גיכ''
( ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ   ִסְתֵרי תֹוָרה ) .80

ְׁשֶכם   ְמקֹום  ִּדּיּור    -ַעד  ְמקֹום  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶזה 
ַוֲאִנ''י  (בראשית מח) ַהְּׁשִכיָנה ָׁשם, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר

ֶׁשְרא ְׁשִכיָנה  זֹו  ַאַחד.  ְׁש'ֶכ'ם  ְל�  לֹו, ָנַתִּתי  ּוָיה 
ִּדּיּוָרּה   ֵאין  ַהֶּצֶדק  ֶׁשֲהֵרי  ַצִּדיק,  ְוִנְקָרא  הֹוִאיל 
ְׁשֶכם. ַעד ֵאלֹון   ְוֶזהּו ַעד ְמקֹום  ַצִּדיק,  ֶאָּלא ִעם 

ֵאּלּו ָּבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשּלֹוְמִדים ּומֹוִרים ָׁשם   -מֹוֶרה  
 ּתֹוָרה ָּבַרִּבים. 

  

י   .80 ּבֵ א  ּדָ ֶכם.  ׁשְ ְמקֹום  ַעד  ָאֶרץ  ּבָ ַאְבָרם  ֲעבֹר  ַוּיַ
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ן  ּמָ ּתַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ִדּיּוָרא  ּדְ ר  ֲאּתַ א  ּתָ ִניׁשְ ּכְ

מח) ָאֵמר, א   (בראשית  ּדָ ֶאָחד,  'ֶכ'ם'  ׁשְ ְלָך  י  ּתִ ָנּתַ וֲאִנ''י 
י  ּדִ ְקֵרי ּצַ ֲחֵזי ֵליּה הֹוִאיל ְוִאּתְ ִאּתְ א ּדְ ִכיְנּתָ ֶדק  ׁשְ ָהא ּצֶ ק, ּדְ

ֶכם.   יק, ְוָדא הּוא ַעד ְמקֹום ׁשְ ּדִ ֲהֵדי ּצַ א ּבַ ּיּוָרּה ֶאּלָ ָלאו ּדִ
ן  ּמָ ין ּומֹוִרים ּתַ אֹוְלּפִ י ִמְדָרׁשֹוּת ּדְ ּתֵ ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ֵאּלּו ּבָ

ים. ַרּבִ  ּתֹוָרה ּבָ
ָאֶרץ   .81 ַנֲעִני ָאז ּבָ ק ְוִנְתַקן יֵֶצר   -ְוַהּכְ ָאז ִנְמּתַ
יֵׁש לֹו,  ָהָר  ים  ַרּבִ מֹות  ֵ ׁשּ ׁשֶ ְרחֹו.  ּכָ ַעל  ּבְ ּגּוף  ּבַ ע 

ךְ  ּכָ ּום  ָאז   [ָחַזר] ּוִמׁשּ ים.  ַרּבִ מֹות  ׁשֵ ּבְ ר  ִנְזּכָ
ַהּגּוף  ָאז  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה,  ּבָ ְוִנְכָנע  אי,  ַוּדַ ָאֶרץ,  ּבָ
ְך,   ּכָ ל  ּכָ ָחׁש  ַהּנָ אֹותֹו  ּנּו  ִמּמֶ ַטל  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

ֵבקוּ  ּדְ ּום  ָאֶרץ.  ִמׁשּ ּבָ ָאז  ַנֲעִני  ַהּכְ ָאז  ַהּגּוף  ת 
סֹוֵבב ֶאת ַהּגּוף ְלִדיִנים   ּמְ ַנֲעִני? ׁשֶ ה ִנְקָרא ּכְ ָלּמָ

 ָרִעים. 

  

ר ָהָרע   .81 ן ֵיּצֶ ּקַ ּתַ ם ְוִאּתְ ּסַ ּבַ ֵדין ִאּתְ ָאֶרץ. ּכְ ַנֲעִני ָאז ּבָ ְוַהּכְ
לֵ  ִאיּת  ָמָהן  ׁשְ יִאין  ַסּגִ ּדְ ְרֵחיּה.  ּכָ ַעל  ּבְ א  גּוּפָ ּוְבִגיֵני  ּבְ יּה, 

וּדאי   (אתהדר) ָכךָ  ָאֶרץ  ּבָ ָאז  יִאין.  ַסּגִ ָמָהן  ׁשְ ּבִ ר  ִאְדּכַ
ָלא   ּדְ ִזְמָנא  ּבְ א  גּוּפָ ִאיהּו  ְכֵדין  ּדִ ִגין  ּבְ ַהאי,  ּבְ ָיא  ּפְ ּכַ ְוִאּתְ
א  גּוּפָ א ּדְ ֵבקּוּתָ ִגין ּדְ ָך, ּבְ ל ּכָ יּה ַההּוא ָנָחׁש ּכָ ֲעַבר ִמּנִ ִאּתְ

ַנֲענִ  ַהּכְ ֵדין  ַאְסַחר ּכְ ּדְ ַנֲעִני,  ּכְ ִאְקֵרי  אי  ַאּמַ ָאֶרץ,  ּבָ ָאז  י 
ין. יׁשִ א ְלִדיִנין ּבִ  ּגּוּפָ

ֵדי  .82 ָראּוי ּכְ עֹוָלם ַהזֶּה ּכָ ָמה עֹוֶמֶדת ּבָ ׁשָ ְוַהּנְ
ַהזֶּה.   ָהעֹוָלם  ִמן  יֹוֵצאת  ְך  ּכָ ַאַחר  ּה,  ּבָ ִלְזּכֹות  ָעְלָמא .82   ַהאי  ּבְ ָקְייָמא  א  ָמּתָ אורחוי   ְוִנׁשְ (לאתתקנא 

ַקּת   דגופא) ָנּפְ ד  ּכַ ר  ְלָבּתַ ּה,  ּבָ י  ְלִמְזּכֵ ִגין  ּבְ ְיאּוּת  ְדָקא  ּכְ
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זֹוָכה   ָיְצָאה  -ִאם  ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ִלְמקֹוָמּה  , עֹוָלה 
ם  ׁשָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ְמקֹום  ֶאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ם   ׁשָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ַעד  ְוָכתּוב  ִראׁשָֹנה.  ּבָ

ֵה''א. ה. ָאֳהלֹ''ה ּבְ ִחּלָ ּתְ  ָאֳהלֹה ּבַ

ן  ּמָ ִמּתַ ַקּת  ָנּפְ ּדְ ָרּה  ְלַאּתְ ָסְלָקא  ָזָכאּת  ִאי  ָעְלָמא  ֵמַהאי 
ִראׁשֹוָנה   ּבָ ם  ׁשָ ה  ָעׂשָ ַח אשר  ְזּבֵ ַהּמִ ְמקֹום  ֶאל  יב  ְכּתִ ּדִ

ּתְ  ּבַ ָאֳהלה  ם  ׁשָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  יב  ה.  ּוְכּתִ ִחּלָ
ֵה''א.   ָאֳהלה ּבְ

ְלַמְעָלה   .83 ַלֲעלֹות  ין  ּבֵ עֹוֶמֶדת  ִהיא  ְוָכֵעת 
ה, ית ֵאל ּוֵבין   [ֶׁשָּכתּוב] ּוֵבין ָלֶרֶדת ְלַמּטָ ין ּבֵ ּבֵ

ר   -ָהָעי. ִאם זֹוָכה   ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ עֹוָלה ֶאל ְמקֹום ַהּמִ
א  ֶאּלָ ַח?  ִמְזּבֵ ְוֵאיֶזה  ה  ָעׂשָ ִמי  וגו'.  ם  ׁשָ ה  ָעׂשָ

ה ֲאשֶׁ  ָעׂשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ם ֶזה ַהּקָ ה ׁשָ ר ָעׂשָ
ים   ּתֵ ׁשְ ַעל  אֹותֹו  ן  ְוִתּקֵ ַהזֶּה  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶאת  ם  ׁשָ
ר   ֵני ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ ְבֵטי ּבְ ר ׁשִ ֵרה ֲאָבִנים ְלִמְסּפַ ֶעׂשְ
ֶמָך   ׁשְ ִיְהיֶה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאָליו ֵלאֹמר  ַבר ה'  ּדְ ָהָיה 

אי.  ַוּדַ

  

ּתָ  .83 ּוֵבין ְוַהׁשְ ְלֵעיָלא  ְלָסְלָקא  ין  ּבֵ ָקְייָמא  ִאיִהי  א 
א. ּתָ א ְלּתַ יּת אל ּוֵבין ָהָעי. ִאי ָזָכאּת  (דכתיב) ְלָנֲחּתָ ין ּבֵ ּבֵ

ם ְוגו'. ַמאן עשה  ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַח, ֲאׁשֶ ְזּבֵ ָסְלָקא אל ְמקֹום ַהּמִ
ִריךָ  ּבְ א  ם, ָדא קּוְדׁשָ ה ׁשָ ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ א  ֶאּלָ ַח.  ִמְזּבֵ  ּוַמאן 
ֵריַסר  ִקין ָלּה על ּתְ ַח ְוַאּתְ ן ַהאי ִמְזּבֵ ּמָ ִאיהּו ָעַבד ּתַ הּוא. ּדְ
ַבר ְיָי ֵאָליו  ֵני ַיֲעקֹב אשר ָהָיה ּדְ ְבֵטי ּבְ ר ׁשִ ַאְבִנין ְלִמְסּפַ

אי. ֶמָך וּדַ ָרֵאל ִיְהְיה ׁשְ  ֵלאמֹר ִיׂשְ

ר   .84 ֲאׁשֶ ִראׁשֹוָנה ּכַ ם ּבָ ה ׁשָ ַח ַהזֶּה ָעׂשָ ְזּבֵ ְוַהּמִ
ל   [ֶעְליֹון] ְבָרא ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון,נִ  ל ּכָ ִמיר ׁשֶ ַהּטָ

עֹוֵמד  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ּוִמיָכֵאל  ָהעֹוָלמֹות, 
יָון   ּכֵ מֹות.  ְנׁשָ ל  ׁשֶ נֹות  ָקְרּבָ ָעָליו  ּוַמְקִריב 
ם   ׁשָ ְקָרא  ַויִּ תּוב?  ּכָ ַמה  ָמה  ְנׁשָ ם  ְלׁשָ עֹוָלה  ׁשֶ

ָמה קֹוֵראת ׁשָ ם ה'. ַהּנְ ׁשֵ ם ְוִנְצֶרֶרת   ַאְבָרם ּבְ ׁשָ
ים. ְצרֹור ַהַחיִּ  ּבִ

  

ֵרי ָעְלָמא  .84 ּבְ ד ִאּתְ ִראׁשֹוָנה ּכַ ם ּבָ ה ׁשָ א ָעׂשָ ַח ּדָ ּוִמְזּבֵ
ָאה ֲהָנא   (עלאה) ִעּלָ ּכַ ּוִמיָכֵא''ל  ָעְלִמין,  ְלָכל  ְטִמיָרא 

יָון ין, ּכֵ ָמּתִ ִנׁשְ ִנין ּדְ א ָקִאים ּוַמְקִריב ֲעָלּה ָקְרּבָ (דף פ  ַרּבָ
ם ַאְבָרם  ע''ב) ְקָרא ׁשָ יב ַוּיִ ּתִ ן ַמה ּכְ ּמָ א ָסְלָקא ּתַ ָמּתָ ִנׁשְ ּדְ

רוֹ  ּצְ ִריָרא ּבִ ן ְוִאּצְ ּמָ א ָקאֵרי ּתַ ָמּתָ י. ּבשם ְיָי, ִנׁשְ  ָרא ְדַחּיֵ

ן ַהּגּוף   .85 עֹוָלם ַהזֶּה ְלַתּקֵ יק ּבָ ְוָכל ֶזה ִאם ַצּדִ
ּוְלַהְכִניעַ  ָראּוי  אֹותֹו   [ְוֶלֱאֹסף] ּכָ ל  ׁשֶ ַהחֶֹזק 

תּוב? ַוְיִהי ִריב  ּנּו ַמה ּכָ ְפַרד ִמּמֶ ּנִ ל. ַעד ׁשֶ ַהְמֻקּלָ
ין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה לֹוט [ֶזה  ּבֵ

ָהָרע]יֵ  ֵהם ֶצר  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ  ,
ִעים   ְמַסיְּ ְוֵהם  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ּוַמְנִהיִגים  ִעים  ְמַסיְּ
ְמַקְטְרִגים   ֵהם  ָהָרע,  ַהיֵֶּצר  ֶאת  ּוַמְנִהיִגים 
ל ַהּגּוף   ִקְטרּוג ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו, ְוָכל ָהֵאיָבִרים ׁשֶ ּבְ

ין ּבֵ יֵניֶהם,  ּבֵ ַצַער  ָחׁש   ּבְ ַהּנָ ְלאֹותֹו  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ָכל יֹום. ְקָרב ּבְ ְלָחִמים ּבִ ּנִ  ׁשֶ

  

א  .85 ּגּוּפָ ָקָנא  ְלַאּתְ ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ָאה  ַזּכָ ִאי  א,  ּדָ ְוָכל 
ָיא ּפְ ּוְלִאּכַ ָיאֹוּת  ְדָקא  ַההּוא  (ולאספיא) ּכְ ּדְ א  ּתּוְקּפָ

יב, ּתִ ּכְ יּה ַמה  ִמּנֵ א  ְרׁשָ ּפָ ִאּתְ ּדְ ין   ָלְטָייא, ַעד  ּבֵ ַוְיִהי ִריב 
, (דא יצר הרע) רֹוֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֹוֵעי ִמְקֵנה לֹוט

ּוַמְנִהיִגי  ִסיָען  ִאּנּון  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ְויֹוָמא  יֹוָמא  ָכל  ּבְ ּדְ
ִאּנּון   ָהָרע,  ר  ֵיּצֶ ּדְ ּוַמְנִהיִגין  ִסיָען  ְוִאּנּון  א,  ָמּתָ ִנׁשְ ּדְ

אִ  ְמַקְטְרִגין  ִקְטרּוָגא  א ּבְ גּוּפָ ּדְ ין  ְייּפִ ׁשָ ְוָכל  ין,  ִאּלֵ ּבְ ין  ּלֵ
יִחין   ַמּגִ ָקא  ּדְ ָנָחׁש  ְוַההּוא  א  ָמּתָ ִנׁשְ ין  ּבֵ יַנְייהּו  ּבֵ ֲעָרא  ּצַ ּבְ

ָכל יֹוָמא.   ְקָרָבא ּבְ
לֹוט.   .86 ֶאל  ַאְבָרם  ַויֹּאֶמר  תּוב?  ּכָ ַמה 

ָמה חֹוֶזֶרת ַליֵֶּצר ָהָרע ְואֹוֶמֶרת לֹו, ַאל ָנא   ׁשָ ַהּנְ
רֹוֶעיָך,  ְתהִ  ּוֵבין  ֹרַעי  ּוֵבין  ּוֵביֶנָך  יִני  ּבֵ י ְמִריָבה 

ים ַאִחים   י ֲאָנׁשִ ָך, ּכִ ּלְ ָדִדים ׁשֶ י ְוַהּצְ ּלִ ָדִדים ׁשֶ ַהּצְ
ֲאָנְחנּו. יֵֶצר ַהּטֹוב ְויֵֶצר ָהָרע ְקרֹוִבים ֶזה ִעם ֶזה.  

ֹמאל.   ֶזה ְלָיִמין ְוֶזה ִלׂשְ

  

יב ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם א .86 ּתִ ָרא ַמה ּכְ א ֲאַהּדְ ָמּתָ ל לֹוט. ִנׁשְ
יִני   ּבֵ ְמִריָבה  ִהי  ּתְ נא  ַאל  ֵליּה,  ְוָאַמר  ָהָרע  ר  ֵיּצֶ י  ְלַגּבֵ
יָלָך.  יִלי ְוִסְטִרין ּדִ ּוֵביְניָך ּוֵבין רֹוַעי ּוֵבין רֹוֶעיָך, ִסְטִרין ּדִ
א  ר ָהָרע ְקֵריִבין ּדָ ר טֹוב ְוֵיּצֶ ים ַאִחים ֲאַנְחנּו, ִיּצֶ י ֲאָנׁשִ ּכִ

ָמאָלא. בְּ  א ִליִמיָנא ְוָדא ִלׂשְ  ָדא, ּדָ
ֶרד ָנא ֵמָעָלי.  .87 ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהּפָ

ַאֲחֵריֶהם   ְוׁשֹוֵטט  ֵלְך  עֹוָלם,  ּבָ ִעים  ָהְרׁשָ ים  ַרּבִ יִאין  .87   ַסּגִ ֵמָעַלי.  ָנא  ֶרד  ִהּפָ ְניָך  ְלּפָ ָהָאֶרץ  ָכל  ֲהלא 
ַרׁש  ּפְ ְוִאּתְ ַרְייהּו  ּתְ ֲאּבַ ְוׁשּוט  ִזיל  ָעְלָמא,  ּבְ ִאּנּון  יַבָיא  ַחּיָ
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וגו'.  ְוֵאיִמָנה  ֹמאל  ְ ַהׂשּ ִאם  י.  ֵמִעּמִ ֵרד  ְוִהּפָ
ה ְקָרבֹות שֶׁ  ַכּמָ ה  ּומֹוִכיַח אֹותֹו ּוֵמִציק לֹו ּבְ עֹוׂשֶ

ֵמַעל   ְרדּו ִאיׁש  ּפָ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ יֹום, ַעד  ָכל  ּבְ ִעּמֹו 
 ָאִחיו.

מֹאל ְוֵאיִמינָ  י. ִאם ַהׂשְ ה ְוגו'. ְואֹוַכח ֵליּה ְוָאִעיק ֵליּה  ֵמִעּמִ
יב   ְכּתִ ּדִ ָכל יֹוָמא, עד  ֲהֵדיּה ּבְ ּבַ ָעִביד  ה ְקָרִבין ּדְ ַכּמָ ּבְ

ְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו. ּפָ  ַוּיִ

תּוב? ַאְבָרם  .88 ְפָרִדים ֶזה ִמזֶּה ַמה ּכָ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ָמה ִעם אֹוָתם  ׁשָ ֶבת ַהּנְ ֶ ָנַען. ִמְתַיׁשּ ֶאֶרץ ּכְ ב ּבְ ָיׁשַ
ָעֵרי   ב ּבְ לֹום. ְולֹוט ָיׁשַ ׁשָ ּוב טֹוב ּבְ ִיׁשּ יִקים ּבְ ּדִ ַהּצַ
ל ַהְמַקְטֵרג הֹוֵלְך ְלַקְטֵרג   ר. אֹותֹו ַהְמֻקּלָ ּכָ ַהּכִ

תּוב  ּוְלִהְתַחבֵּ  ּכָ ׁשֶ ם,  ׁשָ ִעים  ָהְרׁשָ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ר 
י ְסדֹם   תּוב ַאֲחָריו? ְוַאְנׁשֵ ַויֱֶּאַהל ַעד ְסדֹם. ַמה ּכָ
יּּורֹו   ם ּדִ רּוי ְוׂשָ ם ׁשָ ִאים ַלה' ְמֹאד. ׁשָ ָרִעים ְוַחּטָ
ד  ֶהם ְלָהִסיט אֹוָתם ּוְלַאּבֵ ר ִעּמָ יֵניֶהם ְלִהְתַחּבֵ ּבֵ

ְּבַמֲעׂשִ  אֹוָתם. ִּבְתׁשּוָבה,  [ְוַאְבָרָהם  טֹוִבים,  ים 
 [ְּבַמֲעִׂשים ָרִעים.] (חסר) ּוַבּתֹוָרה]

  

יב, ַאְבָרם ישב  .88 ּתִ א ַמה ּכְ א ִמן ּדָ ין ּדָ ְרׁשִ ּפָ ִמּתְ יָון ּדְ ּכֵ
ִיׁשּוָבא   יַקָיא ּבְ ּדִ ִאּנּון ּצַ א ּבְ ַבּת ִנׁשמּתָ ַיׁשְ ָנַען. ִאּתְ ֶאֶרץ ּכְ ּבְ
ָלְטָיא  ַההּוא  ר,  ּכָ ַהּכִ ָעֵרי  ּבְ ב  ָיׁשַ ְולֹוט  ָלם.  ׁשְ ּבִ ַטב 

ַחבְּ  ּוְלִאּתְ ְלַקְטְרָגא  ָאִזיל  יַבָיא ְמַקְטְרָגא  ַחּיָ ּדְ ר  ֲאּתַ ּבְ ָרא 
י   ֵריּה ְוַאְנׁשֵ ּתְ יב ּבַ ּתִ ֱאַהל ַעד ְסדֹום. ַמה ּכְ יב ַוּיֶ ְכּתִ ן ּדִ ּמָ ּתַ
ּיּוֵריּה  ִוי ּדִ ְרָיא ְוׁשָ ן ׁשַ ּמָ ְסדֹום ָרִעים ְוַחָטִאים ַלְיָי ְמאֹד. ּתַ
ּוְלאֹוָבָדא   לֹון  ְלַאְסָטָאה  הּו  ּבְ ָרא  ַחּבְ ְלִאּתְ יַנְייהּו  ּבֵ

בתשובה  .לֹון טבין  בעובדין  (ואברהם 
ין. (ס''א) (חסר) באורייתא) יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ  ּבְ

[ֵּכיָון ֶׁשִּנְׁשֶאֶרת ַהְּנָׁשָמה ְּבִלי ְמַקְטֵרג ְוִנְטָהר   .89
הּוא   ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ִמָּיד  ַהּזֲֻהָמה,  ֵמאֹוָתּה  ַהּגּוף 

ַנֲחָלה   ְויֹוֵרׁש  ִעּמֹו  ִּדּיּורֹו  ֶאת  ֶעְליֹוָנה  ַמְׁשֶרה 
ְוַהְמֻקָּלל   ַהַּצִּדיִקים.  ֵּבין  ַנַחת  לֹו  ְוֵיׁש  ְוַתְחּתֹוָנה, 
ַעד  ִעּמֹו,  חֹוְטִאים  ָהְרָׁשִעים  אֹוָתם  ֵּבין  ַההּוא 

 ֶׁשֵאין ְפדּות ַלֲחָטֵאיֶהם.] 

  

ֵכי   .89 ּדְ ְוִאּתְ ְמַקְטְרָגא  ָלא  ּבְ א  ָמּתָ ִנׁשְ ָאַרּת  ּתְ ִאׁשְ ּדְ יָון  ּכֵ
ז ֵמַההּוא  א  ֵרי גּוּפָ ַאׁשְ הּוא  ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִמּיָד  ּוֲהָמא, 

ְוִאיּת   ָאה,  ּתָ ְוּתַ ָאה  ִעּלָ א  ַאְחַסְנּתָ ְוָיִריּת  ֲהֵדיּה  ּבַ ִדּיּוֵריּה 
יַעָייא  ין ִאּנּון ַרׁשִ יַקָיא, וַההּוא ָלְטָיא ּבֵ ּדִ ין ּצַ ֵליּה ַנְייָחא ּבֵ

ָלא ֲהָוה ּפּוְרָקָנא ְלחוֹ  ֲהֵדיּה, ַעד ּדְ  ַבְייהּו. ָחָטאן ּבַ
ַהְּנָׁשָמה   .90 זֹו  ַאְבָרם.  ַוִּיְׁשַמע  ָּכתּוב?  [ַמה 

ֶזה ֵיֶצר   -ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ְּבֹטַהר ַהּגּוף. ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו 
ַּבֲחָטִאים   ָהְרָׁשִעים  אֹוָתם  ֵּבין  ֶׁשִּנְׁשָּבה  ָהָרע 

ֵביתֹו   ְיִליֵדי  ֲחִניָכיו  ֶאת  ַוָּיֶרק  ֵהם    -ַרִּבים.  ֵאּלּו 
ִּדיִקים ֶׁשעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֵהם ָהֵאיָבִרים ֶׁשל ַהּצַ 

ּוְׁש�ׁש  ָעָׂשר  ְׁשֹמָנה  ִעּמֹו.  ָלֶלֶכת  ַהְּזִריִזים  ַהּגּוף 
ֶׁשל    -ֵמאֹות   ְוִׁשְבִעים  ַהּגּוף,  ֵאיְבֵרי  רמ''ח  ֵאּלּו 

ִמָּׁשם.] ֶׁשּיֹוֵצאת  ַהְּנָׁשָמה  ֵרז   סֹוד  ִמְזּדָ ּכֹל  ּבַ
ְלאוֹ  ם  ְלׁשָ יב  ָלֶלֶכת  ְלָהׁשִ ִעים  ָהְרׁשָ ָתם 

 ֵמֲחָטֵאיֶהם.  [ֵמֶחְטָאם] אֹוָתם

  

ַמע  .90 ׁשְ ַוּיִ ָאִחיו.  ה  ּבָ ִנׁשְ י  ּכִ ַאְבָרם  ַמע  ׁשְ ַוּיִ יב  ּתִ ּכְ ַמה 
י   ּכִ א.  גּוּפָ ּבְ ַדְכיּו  ּבְ ָאַרּת  ּתְ ִאׁשְ ּדְ א  ָמּתָ ִנׁשְ א  ּדָ ַאְבָרם 

בֵּ  ה  ּבָ ִנׁשְ ּדְ ָהָרע  ר  ֵיּצֶ א  ּדָ ָאִחיו,  ה  ּבָ יַבָיא  ִנׁשְ ַחּיָ ִאּנּון  ין 
ין ִאּנּון   ֶרק ֶאּת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביּתֹו, ִאּלֵ ַוּיָ יִאין.  חֹוִבין ַסּגִ ּבְ
ְזִריִזין   א  ְדגּוּפָ י  ְייּפֵ ׁשַ ִאּנּון  ּדְ א  אֹוַרְייּתָ ּבְ ָלָעאן  ּדְ יַקָייא  ּדִ ּצַ
ין  ְייּפִ ׁשַ רמ''ח  ין  ִאּלֵ ֵמאֹוּת,  ּושֹלׁש  י''ח  ֲהֵדיּה  ּבַ ְלֵמיַהָך 

ןּדְ  ּמָ ִמּתַ ָקא  ָנּפְ ּדְ א  ָמּתָ ִנׁשְ ּדְ ָרָזא  ּדְ ְבִעין,  וׁשִ א,  . (ע''כ) גּוּפָ
ָבא   ְלֲאּתָ יַבָיא  ַחּיָ ִאּנּון  י  ְלַגּבֵ ן  ּמָ ּתַ ְלֵמַהָך  ָרז  ִאְזּדְ א  כּלָ ּבְ

 ֵמחֹוֵביהֹון.  (מחובוי) לֹון
ן. רֹוֵדף ַאֲחֵריֶהם  .91 ְרּדֹף ַעד ּדָ ַויִּ תּוב?  ַמה ּכָ

ָלֶהם ְועֶֹנׁש    ּומֹוִדיַע  ַההּוא  ָהעֹוָלם  ין  ּדִ ֶאת 
ְיָלה   ּוַבּלַ יֹּום  ּבַ ְלֵעינֹו  ָנה  ׁשֵ נֹוֵתן  ְולֹא  יִהּנֹם,  ַהּגֵ
ִעים,   ָהְרׁשָ אֹוָתם  ֶאת  אֹוָתם  ּמֹוִכיַח  ׁשֶ ַעד 

דֹושׁ  ַלּקָ ְתׁשּוָבה  ּבִ אֹוָתם  יב  רּוךְ -ּוֵמׁשִ הּוא. -ּבָ
יב א ל ָהְרֻכׁש. ֵהׁשִ ב ֵאת ּכָ תּוב? ַויָּׁשֶ ֹוָתם  ַמה ּכָ

ָראּוי. ֵלָמה ּכָ ְתׁשּוָבה ׁשְ  ּבִ

  

ַרְייהּו ְואֹוַדע לֹון  .91 ּתְ ן. ָרִדיף ֲאּבַ ְרּדֹף ַעד ּדָ יב וּיִ ּתִ ַמה ּכְ
ִמיכּו   ֵגיִהּנֹם, ְוָלא ָיִהיב ּדְ א ּדְ ַההּוא ָעְלָמא ְועֹוְנׁשָ ינא ּדְ ּדִ

ַחיָּ  ְלִאּנּון  לֹון  אֹוַכח  ּדְ עד  ּוְבֵליְלָיא  יָמָמא  ּבִ יִבין ְלֵעיֵניּה 
ַמה   הּוא.  ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ְלַגּבֵ א  יּוְבּתָ ּתְ ּבִ לֹון  יב  ְוָאּתִ
א   יּוְבּתָ ּתְ ּבִ לֹון  יב  ָאּתִ ָהְרכּוׁש,  ל  ּכָ ֶאּת  ב  ׁשֶ ַוּיָ יב  ּתִ ּכְ

ְדָקא ְיאּוּת.  ֵליָמא ּכְ  ׁשְ
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ֲאִפּלּו ֶאת אֹותֹו   -ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ְוגֹו'   .92
ִעּמוֹ  ַמֲחִזיק  ָהָרע  ַעל  יֵֶצר  ּבְ ְכִניעֹו  ּמַ ׁשֶ ַעד   ,

ְרחוֹ  ְוַהּכֹל  [ְולֹא] ּכָ ָראּוי.  ּכָ אֹותֹו  יק  ּוַמְמּתִ
ּלֹא   ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ָראּוי,  ּכָ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ יב  ֵמׁשִ
ּמֹוִכיַח אֹוָתם ְורֹוֵדף  קֹט יֹוָמם ָוַלְיָלה, ַעד ׁשֶ ִיׁשְ
ִבים  ָ ׁשּ ׁשֶ ַעד  ָחְטאּו  ׁשֶ ַהֵחְטא  אֹותֹו  ַעל  אֹוָתם 

ָראּוי. ֵלָמה ּכָ ְתׁשּוָבה ׁשְ  ּבִ

  

ָהָרע  ְוַגם   .92 ר  ֵיּצֶ ְלַההּוא  ּלּו  ֲאּפִ ְוגו'.  ָאִחיו  לֹוט  ֶאּת 
ַעל  ּבְ ֵייה  ַאְכּפְ ּדְ ַעד  ֲהֵדיּה  ּבַ ִקיף  ַאּתְ

ְרֵחיהּ  יב   (ולא) ּכָ ָאּתִ א  ּכּלָ ָחֵזי.  ְדָקא  ּכְ ֵליּה  יק  ְוַאְמּתִ
ַכח   ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְיאּוּת,  ְדָקא  ּכְ א  ֵליָמּתָ ׁשְ א  יּוְבּתָ ּתְ ּבִ

אֹוַכח לֹון ּוְרַדף לֹון ַעל ַההּוא חֹוָבא ְיָמָמא ְוֵלי ְלָיא ַעד ּדְ
ְדָקָחזּו.  א ּכִ ֵליָמּתָ א ׁשְ יּוְבּתָ ּתְ אבּו ּבִ ּתָ ָחאבּו ַעד ּדְ  ּדְ

ה.   .93 ָרׁשָ ַהּפָ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ָבִרים  ַלּדְ ָחַזְרנּו 
תּוב ג) ּכָ ַהּסְֹבִבים  (שיר  ְֹמִרים  ַהׁשּ ְמָצאּוִני 

וגו'. ִעיר  ְּבַאְבָרָהם  [ָׁשִני ּבָ ֶׁשָרמּוז  ְּכֻדְגָמה  נּו, 
ָרמּוז   ַהּזֹו  ַּכֻּדְגָמה  יהו''ה,  ְוִרְבָקה  ְוָׂשָרה  ְוִיְצָחק 

ְוֵׁשם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶל� ְוֵׁשם   (רות א) ַּבָּפסּוק ַהֶּזה
ְוִכְליֹון   ַמְחלֹון  ָבָניו  ְׁשֵני  ְוֵׁשם  ָנֳעִמי  ִאְׁשּתֹו 

ָׁשָמה ִלְנָׁשָמה. ָנֳעִמ''י זֹו ֶאְפָרִתים. ֱאִליֶמֶל''� זֹו ַהּנְ 
ִמּׁשּום ָנֳעִמי?  ִנְקֵראת  ְוָלָּמה  (תהלים   ַהְּנָׁשָמה. 

ַהֹּקֶדׁש.   צ) זֹו רּוַח  ַמְחלֹון  ֹנַעם ה' ֱא�ֵהינּו.  ִויִהי 
ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשָּמַחל  ַמְחלֹון?  ִנְקָרא  ְוָלָּמה 

ְולָ  ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהֶּנֶפׁש  זֹו  רּו''ת  ִנְקֵראת הּוא.  ָּמה 
רּו''ת? ַעל ֵׁשם ּתֹו''ר. ִכְליֹו''ן זֹו רּוַח ַהְּבֵהָמ''ה, 

רּוַח   (קהלת ג) ְוַעל ֶזה ָאַמר ְׁש�ֹמה ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ֶנֶפׁש   זֹו  ָעְרָּפ''ה  ָהָר''ע.  ֵיֶצ''ר  ֶזה  ַהְּבֵהָמה. 
ַהְּׂשמֹאל, ַּבת זּוגֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהָרע. ְוָלָּמה ִנְקֵראת 

   ה? ִמּׁשּום ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף הּוא.ָעְרּפָ 

ִתיב .93 ּכְ א.  ּתָ ְרׁשָ ּפָ ּדְ ַקְדָמֵאי  י  ְלִמיּלֵ (שיר   ַאֲהַדְרָנא 
וגו'. השירים ג) ִעיר  ּבָ ַהּסֹוְבִבים  ַהׁשֹוְמִרים  אּוִני  (תנן   ְמּצָ

ידו''ד, כדוגמא   ורבקה  ויצחק ושרה  כדוגמת דרמיז באברהם 
ושם האיש אלימלך ושם אשתו   (רות א) דא רמיז בהאי קרא

דא   אלימל''ך  אפרתים.  וכליון  מחלון  בניו  שני  ושם  נעמי 
ְקֵרי ָנְעִמי,   נשמתא לנשמתא.) אי ִאּתְ ָמה, ְוַאּמַ א ְנׁשָ ָנְעִמ''י ּדָ

א רּוָחא ִויִהי נֹעַ  (תהלים צ) ִמׁשּום ם ְיָי ֱאלֵֹהינּו. ַמְחלֹון ּדָ
ִריְך   א ּבְ ָמַחל ֵליּה קּוְדׁשָ ה ִאְתְקֵרי ַמְחלֹון ּדְ א, ְוָלּמָ יׁשָ ַקּדִ
ם  ה ִאְתְקֵרי רּו''ת ַעל ׁשֵ א, ְוָלּמָ יׁשָ א ֶנֶפׁש ַקּדִ הּוא. רּו''ת ּדָ

א ָאַמר ְשלמֹ  ִעיָר''א, וַעל ּדָ א רּוָח''א ְדּבְ ה  ּתֹו''ר. ִכְליֹו''ן ּדָ
לֹום ַהׁשָ ג) ָעָליו  ָהָר''ע.   (קהלת  ֵיֶצ''ר  א  ּדָ ַהּבהמה  רּוַח 

ָהָרע.  ֵיֶצר  ל  ׁשֶ זּוֵגיּה  ָמאָלא ַבת  ׂשְ ּדִ א  ַנְפׁשָ א  ּדָ ''ה  ָעְרּפָ
י ַעם קשרז עֶֹרף הּוא. ִאי   ה ִמׁשּום ּכִ ה ִאְתְקֵרי ָעְרּפָ ְוָלּמָ

ְוִאי ָלאו  ָאה,  ִעּלָ א  ָמּתָ ִנׁשְ ָנׁש ָסְלָקא  ר  ּבַ ֵקי    ָזָכה  ּלְ ִמְסּתַ
ָאה  ִעּלָ א  ָמּתָ ִנׁשְ ַאר  ּתָ ְוִאׁשְ ְורּוָחא  א  ָמּתָ ִנׁשְ דֹוְבֵרי  ִאּנּון 

יב, ּתִ ּכְ ַמה  ְכִליּת,  ַהׂשִ ׁש  א) ְוְנּפֶ קֹום  (רות  ַהּמָ ִמן  א  ּצֵ ַוּתֵ
ָנֳעִמי  ַוּתֹאֶמר  ּה  ִעּמָ יָה  ַכלֹוּתֶ י  ּתֵ ּוׁשְ ה  ּמָ ׁשָ ה  ָהיּתָ ר  ֲאׁשֶ

ְבנֹ ׁשְֹבָנה  יָה  ִבי ִלַכלֹוּתֶ ִעי  ּגְ ּפְ ּתִ ַאל  רּוּת  ַוּתֹאֶמר  ְוגו'.  י  ּתַ
א   קּוְדׁשָ ָעַבד  ַנן  ּתְ ּוְלֱאלֶהיָה.  ּה  ְלַעּמָ ָבה  ׁשָ ה  ְוָעְרּפָ ְוגו' 
א,   ּתָ ְלּתַ ַלםִ◌ ּדִ ְירּוׁשָ ַגְווָנא ּדִ ֵלם ְלֵעיָלא ּכְ ִריָך הּוא ְירּוׁשְ ּבְ

יִחין, ְוִאּנוּ  ּתִ ִחין ּפְ ּתְ ִלין ּוּפִ ׁשּוִרין ּוִמְגּדָ ן ִאיּת ּבְ ּמָ ּתַ ן חֹומֹוּת ּדְ
ָנְטִרין ע''א) ֲעַלְייהּו  פא  חֹומֹוּת   (דף  ִאּנּון  ּדְ ְרֵעי  ּתַ ָנְטֵרי  ּדְ

יב, ְכּתִ סב) ּדִ י   (ישעיה  ַקְדּתִ ִהּפְ ַלִים  ְירּוׁשָ ִיָך  חֹומֹוּתַ ַעל 
ְלהּו ָנְטֵרי  ָאה ִמּכֻ א ִעּלָ ֲהָנא ַרּבָ ׁשֹוְמִרים ְוגו'. ּוִמיָכֵאל ּכַ

ְרֵעי ּדְ   ִאּנּון חֹומֹוּת.ּתַ
ָמ''ה .94 ׁשָ ָנֳעִמ''י] ַהּנְ יֹּוֵצאת [ֶׁשִּנְקֵראת  ׁשֶ ּכְ  ,

ִנְכֶנֶסת ְלַגן ָהֵעֶדן    -ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ִאם זֹוָכה  
רּוְך הּוא ְלרּוחֹות   ּבָ דֹוׁש  ַטע ַהּקָ ּנָ ׁשֶ ל ָהָאֶרץ  ׁשֶ

ם כָּ  ַמְעָלה, ְוׁשָ ּלְ ן ֵעֶדן ׁשֶ מֹו אֹותֹו ּגַ יִקים ּכְ ּדִ ל  ַהּצַ
ל ָהעֹוָלם.  יִקים ׁשֶ ּדִ  ַהּצַ

  
ָמ''ה .94 ַקּת ֵמַהאי ָעְלָמא, ִאי  (דאתקרי נעמ''י) ְנׁשָ ד ָנּפְ ּכַ

ִריָך   א ּבְ ָנַטע קּוְדׁשָ ַאְרָעא ּדְ א ְדֵעֶדן ּדְ ִגְנּתָ ָזָכאּת ָעאַלּת ּבְ
ֵעֶדן  ּדְ א  ְנּתָ ּגִ ְדַההּוא  ַגְווָנא  ּכְ יַקָייא  ּדִ ּצַ ּדְ ְלרּוֵחיהֹון  הּוא 

לְ  ָעְלָמא.ּדִ יַקָייא ּדְ ּדִ ל ּצַ ן ּכָ ּמָ  ֵעיָלא. ְוּתַ

https://dailyzohar.com/


Zohar Lech Lecha – Draft – unedited- not for publishing 

21 DailyZohar.com  
 

ַהזֶּה,   .95 ָהעֹוָלם  ִמן  יֹוֵצאת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּוְכׁשֶ
ן  ּגַ ַתח  ּפֶ ם הּוא  ָ ׁשּ ָלה ׁשֶ ְכּפֵ ִנְכֶנֶסת ִלְמָעַרת ַהּמַ
ּוְבאֹוָתם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּבְ ת  ּפֹוֶגׁשֶ ָהֵעֶדן. 

זֹוָכה   ִהיא  ִאם  ם.  ָ ׁשּ ׁשֶ ּה    -ָהָאבֹות  ּבָ ֵמִחים  ׂשְ
ְוִא  ְוִנְכֶנֶסת,  ָתִחים  ּפְ ָלּה  לֹא  ּופֹוְתִחים    - ם 

ַהחּוָצה אֹוָתּה  אֹוֶמֶרת   ּדֹוִחים  ִהיא  [ּוַמה 
ַהחּוָצה? אֹוָתּה  ג) ְּכֶׁשּדֹוִחים  ְמָצאּוִני   (שיר 

ָׁשם   ֶׁשהֹוֶלֶכת  ַאַחר  ְוהֹוֶלֶכת.  וגו'.  ַהֹּׁשְמִרים 
ֵנר ַעל רֹאׁשֹו,  ְוָנתּון  ַהֶּזה  ִמִּלְפֵני ֶׁשָּבָאה ָלעֹוָלם 

ֵנרֹו ֲעֵלי רֹאִׁשי, ָּכל ִמי  ְּבִהּלֹו   (איוב כט) ֶׁשֶּנֱאַמר
ֲהזֹאת   ְואֹוְמִרים  ִמְזַּדְעְזִעים  אֹוָתּה  ֶׁשרֹוִאים 

ְואֹוֶמֶרת, ְמִׁשיָבה  ִהיא  א) ָנֳעִמי?!  ַאל   (רות 
ִּתְקֶראָנה ִּלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ ִּלי ָמָרא וגו'. ֲאִני ְמֵלָאה  

ִלי  ּבְ   - ְּבאֹותֹו ָמקֹום, ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ה'    -ָהַלְכִּתי  
תֹוָרה ּוְבִלי ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֶׁשִהְכִניס אֹוִתי ְלגּוף 

ִבי.] ָעָנה  ַוה'  ָנֳעִמי  ִּלי  ִתְקֶראָנה  ָלָּמה  ְוִאם  ַרע. 
ֶבת  ְכֶנֶסת, יֹוׁשֶ ּנִ יָון ׁשֶ זֹוָכה, ִנְכֶנֶסת ְלַגן ֵעֶדן. ּכֵ

ן ּגָ ם ּבַ [ִמְזַּדֶּוֶגת ִעם ֱאִליֶמֶל�, ֶזה ַמְחלֹון, ֶׁשֶּזה  ׁשָ
ַהֶּנֶפׁש הָ  ֶׁשּזֹו  רּות,  ִעם  ִמְזַּדֵּוג  רּוַח 

ׁשוּ  ַהִּׂשְכִלית] ּוִמְתַלֶּבֶׁשת] ְוִהְתַלּבְ ם  [ד''א  ׁשָ
ם  ְוׁשָ ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ מּות  ַהּדְ ל  ׁשֶ בּוׁש  ּלְ ּבַ

ֶנת.   ִמְתַעּדֶ

  

א  .95 ְמַעְרּתָ ַקּת ֵמַהאי ָעְלָמא, ָעאַלּת ּבִ א ָנּפְ ָמּתָ ְוַכד ִנׁשְ
לְ  ָכּפֶ ָאָדם ּדְ ּבְ ְגַעּת  ּפָ ֵעֶדן.  ן  ּגַ ּדְ ָחא  ּתְ ּפִ ִאיִהי  ן  ּמָ ּתַ ּדְ א  ּתָ

ּה  ן, ִאי ָזָכאּת ִאיִהי, ָחָדאן ּבָ ּמָ ּתַ ָהִראׁשֹון ּוְבִאּנּון ֲאָבָהן ּדְ
ְחָיין ָלּה ְלַבר. ִחין ְוָעאַלּת. וִאי ָלא ּדַ ּתְ ִחין ָלּה ּפִ ּתְ (ומה   ּוּפָ

לבר לה  דחיין  כד  אמרה  השירים   היא  מצאוני   ג)(שיר 
השומרים וגו' אזלת. לבתר דאזלת תמן מקמי דאתיא לעלמא  

שנאמר רישיה  על  נר  ויהיבת  כט) דא  עלי  (איוב  נרו  בהלו 
ראשי כל מאן דחזון לה מזדעזעין ואמרי הזאת נעמי. אתיבת  

אל תקראנה לי נזעמי קראן לי מרה וגו'.  (רות א) היא ואמרה
השיבנ וריקם  אתר  בההוא  הלכתי  מלאה  תורה  אני  בלא  יי  י 

ובלא מעשים טובים דאעיל לי בגופא בישא למה תקראנה לי 
יָון נעמי ויי ענה בי) ּכֵ א ְדֵעֶדן,  ְלִגְנּתָ ָעְייַלּת  ָזָכאּת  ז  . וִאי 

א ִגְנּתָ ּבְ ן  ּמָ ּתַ ָבא  ָיּתְ ָעְייַלּת  (אזדווגת באלימלך דא מחלון   ּדְ
השכלית) נפש  דדא  ברות  אזדווג  רוח  ׁשוּ  דדא  ַלּבְ (ד''א   ְוִאּתְ

ָעְלָמא  ואתלבשת) ַהאי  ּדְ ִדיּוְקָנא  ּדְ א  ְלבּוׁשָ ּבִ ן  ּמָ ּתַ
ן.  ּמָ ַנּת ּתַ ַעּדְ  ְוִאּתְ

ְלַחְכֵמי  .96 ִנְמָסר  ָתִרים  ַהּסְ ֵסֶתר 
ב. זֹו  [ַאְרַּבע] ַהּלֵ ֲאחּוזֹות  ׁשֶ ֵהן  ָרגֹות  ּדְ לֹׁש  ׁשָ

ֶנֶפשׁ  ֵהן  ְוֵאּלּו  זֹו,  ַהְּנָׁשָמה  ּבְ ִלְנָׁשָמה,  [ְנָׁשָמה 
יֹו''ד]הָ  ֶׁשִּנְקֵראת  רּו''ַח  ֶעְליֹוָנה 

ָמה. ַהּגּוף ִנְבֶנה  [ֶנֶפ''ׁש] ּוְנׁשָ ֶפׁש ִהיא ַהּכַֹח ׁשֶ ַהּנֶ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ִמְתעֹוֵרר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּנּו.  ִמּמֶ

יִמים ל ֵאיָבָריו ַמְסּכִ ּוֵג ִעם ְנֵקָבתֹו, ּכָ [נ''א  ְלִהְזּדַ
ם,   [ַלְּנָׁשָמה]  ֵלָהנֹות   ְוִנְתָקִנים ִמְתַּכְּנִסים] ׁשָ

אֹותֹו   ִעם  ים  ַמְסּכִ ּלֹו  ׁשֶ ְוָהָרצֹון  ֶפׁש  ַהּנֶ ְואֹוָתּה 
ה ֲעׂשֶ ֶפׁש  [ַמָּמׁש] ַהּמַ ַהּנֶ אֹוָתּה  ֶאת  ְך  ּומֹוׁשֵ  ,

ֹוֵפְך. ׁשּ אֹותֹו ַהזֶַּרע ׁשֶ ם ּבְ  ּוַמְכִניס אֹוָתּה ׁשָ

  

ָמסַ  .96 א ִאּתְ ִרין ַלֲחִכיֵמי ִלּבָ ָרא ְדִסּתְ ַלּת   (ארבע) ר.ִסּתְ ּתְ
ׁש  ֶנּפֶ ִאּנּון  ין  וִאּלֵ ָדא,  ּבְ א  ּדָ ֲאִחיָדן  ּדְ ִאּנּון  ין  ְרּגִ (נשמתא   ּדַ

יו''ד)  דאתקרי  עלאה  נשמתא  רּו''ַח  לנשמתא 
ָמה. יּה.   (נפ''ש) ּוְנׁשָ ִמּנֵ ֵני  ּבְ ִאּתְ א  גּוּפָ ּדְ ֵחיָלא  ִאיהּו  ׁש  ְנּפֶ

ְלאִ  ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ַער  ִאּתְ ָנׁש  ר  ּבַ ַכד  נּוְקֵביּה  ּדְ ּבְ ְווָגא  ְזּדַ
ֵמי ּכְ ִמְסּתַ י  ִייּפֵ ׁשַ ל  מתכנשי) ּכָ ְקֵני   (נ''א  ּתַ ּוִמּתְ  ֹ

ָאה ַהּנָ ִדיֵליּה   (לנשמה) ְלִאּתְ א  ּוְרעּוּתָ ׁש  ְנּפֶ ְוַההּוא  ן,  ּמָ ּתַ
עֹוָבָדא ַההּוא  ּבְ יּה  ּבֵ ם  ּכַ ֵליּה  (ממש) ִאְסּתַ יָך  ּוָמׁשִ

מָּ  ׁש ְוָאִעיל ֵליּה ּתַ יד. ְלַההּוא ְנּפֶ אֹוׁשִ ַההּוא ַזְרָעא ּדְ  ן ּבְ

ְך   .97 ּמֹוׁשֵ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ַכת  ְוַהְמׁשָ ָרצֹון  ּוִמּתֹוְך 
ָרגֹות   ַהּדְ ם ֵמאֹוָתן  ְלׁשָ ַאֵחר  ּכַֹח  ְך  ִנְמׁשָ ם,  ְלׁשָ
יַכת   ְמׁשִ ּבִ ִנְכָנס  ְוַהּכֹל  י''ם,  ִאיׁשִ ְקָראֹות  ּנִ ׁשֶ
ַהּכַֹח  ְוֶזהּו  ַהּגּוף.  ּנּו  ִמּמֶ ְוִנְבֶנה  ַההּוא  ַהזֶַּרע 

ְחּתֹון שֶׁ  לֹׁש.  [ַאְרַּבע] ל אֹוָתםָהִראׁשֹון ַהּתַ  ׁשָ
  

ָך   .97 ְמׁשַ ן, ִאּתְ ּמָ יָך ּתַ ָמׁשִ א ּדְ ׁשָ יכּו ְדַנּפְ א ּוְמׁשִ ּוִמּגֹו ְרעּוּתָ
י''ם, ְוָעאל  ְקרּון ִאיׁשִ ִאּתְ ין ּדְ ְרּגִ ן ֵמִאּנּון ּדַ ּמָ ֵחיָלא אֹוֲחָרא ּתַ

יּה גּ  ֵני ִמּנֵ ּבְ ַההּוא ַזְרָעא, ְוִאּתְ יכּו ּדְ ְמׁשִ א ּבִ א. ְוָדא  ּכּלָ ּוּפָ
ִאּנּון ָאה ּדְ ּתָ ַלּת.  (ארבע) ִאיהּו ֵחיָלא ַקְדָמָאה ּתַ  ּתְ

זֹּאת .98 ׁשֶ ּום  ִלְנָׁשָמה] ּוִמׁשּ ֶפׁש   [ְנָׁשָמה  ַהּנֶ
ן   ְרּבָ ַהּקָ ַהּגּוף,  ל  ׁשֶ ְוַהְיסֹוד  ְדֵבקּות  ּבִ ִנְקֶרֶבת 
ֵחֶלק ְלאֹוָתם  ן  ִנּתָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ר ַעל  ְלַכּפֵ ְקָרב  ּנִ ׁשֶ

  
ַהאי .98 ּדְ לנשמתא) ּוְבִגין  ַאְקִריב  (נשמתא  ׁש  ְנּפֶ

ָרא  ְקִריב ְלַכּפָ ִאּתְ ָנא ּדְ א, ָקְרּבָ א ִויסֹוָדא ְדגּוּפָ ְדֵבקּוּתָ ּבִ
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ָר  י''םַהּדְ ִאיׁשִ ל  ׁשֶ ְוֶנֶפׁש  גֹות  רּוַח  [ֶׁשִּנְקְראּו 
ל  ַהִּׂשְכִלית] ׁשֶ ַהֵחֶלק  יַכת  ׁשִ ּמְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ  ,

ְוַהְינּו   [ְנָׁשָמה] אֹוָתהּ  ֵמֶהם.  ָאה  ּבָ ֶפׁש  ַהּנֶ
י ַ ְלִאׁשּ ַלְחִמי  ִני  ָקְרּבָ ֶאת  תּוב  ּכָ ַלְחִמי   ׁשֶ [ַמהּו 

וְ  ְלִאַּׁשי,  ָמזֹון  ֶׁשּנֹוֵתן  ֵמאֹור ְלִאַּׁשי?  ֶׁשַפע  ֶזהּו 
ַהְּׁשִכיָנה] ִמִּזיו  ֶנֱהִנים  הּואא ֶׁשֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ  ,

ָאָדם   ת  ּמֵ ּוְכׁשֶ ֶחְלָקם.  נֹוְטִלים  ֶפׁש  ַהּנֶ ַרת  ּפָ ּכַ
ֶבר  ַהּקֶ ִמן  ָזָזה  לֹא  ֶפׁש  ַהּנֶ אֹוָתּה  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ

ִרי ִתים ּוְמַסּפְ ם  ְלעֹוָלִמים, ּוַבּכַֹח ַהזֶּה יֹוְדִעים ַהּמֵ
 ֶזה ִעם ֶזה.

ין   ְרּגִ ּדַ ְלִאּנּון  חּוָלָקא  ְיִהיַבּת  ִאּתְ א  ָמּתָ ִנׁשְ ַעל 
י''ם ִאיׁשִ השכלית) ּדְ ונפש  רוח  ְמ  (דאתקרון  ּדִ יכּו  ְבִגין  ׁשִ

ַההּוא ּדְ חּוְלָקא  ְוַהְיינּו  (נשמה) ּדְ ְייהּו.  ִמּנַ י  ָאּתֵ ׁש  ְנּפֶ
י ְלִאׁשַ ַלְחִמי  ִני  ָקְרּבָ ֶאּת  יב  (מהו לחמי לאשי דיהיב   ִדְכּתִ

מזיו  מתהנן  דאנון  מאור  שפע  הוא  ודא  לאשי  מזונא 
ׁש ָנְטֵלי חּוָלֵקיהֹון. ְוכַ  השכינה) ְנּפֶ ָרה ּדְ ּפָ הּוא ּכַ ִגין ּדְ ד  ּבְ

ִמן  ֲעֵדי  ִאּתְ ָלא  ׁש  ְנּפֶ ַהִהיא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ִמיּת 
א  עּו ּדָ ּתָ ָייא ּוִמׁשְ ִקְבָרא ְלָעְלִמין, ּוְבֵחיָלא ָדא ָיְדֵעי ֵמּתַ

א.  ִעם ּדָ
עֹוָלם  .99 ּבָ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ַקיֶֶּמת  ּמְ ׁשֶ ִהיא  ָהרּוַח 

ַלזָָּכר   ֵקָבה  ַהּנְ יַכת ִהְתעֹוְררּות  ְמׁשִ ְוִהיא  ַהזֶּה, 
ַלזָָּכר  ִמְתעֹוֶרֶרת  ְוָאז  ַאַחת.  ְתׁשּוָקה  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ּכְ
י  ַלּפֵ ּכְ ֵקָבה  ַהּנְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהזֹּו  ָלרּוַח  ְתׁשּוָקָתּה  ּבִ

ה ׁשֹוֶפֶכת ֶזַרע בִּ  ֶתר  ַמּטָ ְתׁשּוָקה ֶאל ַהזָָּכר. ְוַהּסֵ
ְוָכאן   ַהזֶּה ַלְּנֵקָבה,  ִּבְתׁשּוָקה  ֶׁשַפע  [ְּכֶׁשִּנְׁשָּפ� 
יב) סֹוד] ָהֱאלִֹהים  (קהלת  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח 

ר ְנָתָנּה.   ֲאׁשֶ

  

ְוִאיהּו  .99 ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ ׁש  ּפֶ ַלּנְ ים  ְמַקּיֵ ּדִ ִאיהּו  רּוַח 
עֲ  ְדִאּתְ יכּו  ִאּנּון ְמׁשִ ד  ּכַ ְדכּוָרא  י  ְלַגּבֵ נּוְקָבא  ּדְ א  רּוּתָ

ְדכּוָרא   י  ְלַגּבֵ ָעַרּת  ִאּתְ ּוְכֵדין  ָחָדא.  א  יאּוְבּתָ ּתִ ּבְ
י  ְלַגּבֵ נּוְקָבא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ רּוַח  ְלַהאי  ִדיָלּה,  א  יאּוְבּתָ ּתִ ּבְ
ְדכּוָרא.  י  ְלַגּבֵ א  יאּוְבּתָ ּתִ ּבְ ַזְרָעא  ִדיַאּת  ַאׁשְ א  ּתָ ְלּתַ ּדִ

ָרא ָדא (כד אשדיאת שפע בתיאובתא לגבי נוקבא והכא  ְוִסּתְ
ָנּה.  (קהלת יב) רזא) ר ְנּתָ ׁשּוב אל ָהֱאלִהים ֲאׁשֶ  ְוָהרּוַח ּתָ

ַהזּוֹ  .100 ּוְנָׁשָמ''ה  ְוָהרּו''ַח  ּוְנָׁשָמ''ה  [ְוֶנֶפ''ׁש 
ַּכֲאֶׁשר] ַהזֶּה  ַלְּנָׁשָמה  ָהעֹוָלם  ִמן  יֹּוֵצאת  ׁשֶ ּכְ  ,

ַהּנֶֶפשׁ  ִמן  ְלַגן  ְוִנְפֶרֶדת  ִמְסַּתֵּלק  י''ה  [ִנְפָרִדים 
ֵעֶדן ַּבָּׁשַמִים ָהֶעְליֹוִנים, ּוִמְתַלֵּבׁש ִּבְדמּות ֶעְליֹוָנה 

עֹוָלם   ]ְמֻרֶּקֶמת ִמָּכל ַהְּגָוִנים ּבָ ִנְכָנס ְלַגן ָהֵעֶדן ׁשֶ
ָהֲאִויר [ַהַּתְחּתֹון] ַהזֶּה תֹוְך  ּבְ ם  ׁשָ ׁש  ּוִמְתַלּבֵ  ,

ְלָאִכים  ַהּמַ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן  ַהּגָ ל  ׁשֶ
ֵהם   ּום ׁשֶ יֹּוְרִדים ָלעֹוָלם ַהזֶּה, ִמׁשּ ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים ּכְ

תּוב ּכָ ה  קד)(תהלים   ֵמאֹוָתּה ָהרּוַח ָהיּו, ׁשֶ ֹעׂשֶ
   ַמְלָאָכיו רּוחֹות וגו'. 

רּו''חַ  .100 לנשמתא   ְוַהאי  ונשמת''א  ונשמ''ה  (ונפ''ש 
ָעְלָמא כד) ֵמַהאי  ָקא  מנפש) ָנּפְ י''ה  (ואתפרשת  (אתפרשן 

עלאה  בדיוקנא  ומתלבש  עלאה  בשמיא  דעדן  לגנתא  אסתלק 
גוונין) בכל  ְבַהאי   מרקמא  ּדִ ְדֵעֶדן  א  ְלִגְנּתָ ָעאל 

ָמה  תאה)(ת  ָעְלָמא ּכְ א  ְדִגְנּתָ ֲאויָרא  ּגֹו  ן  ּמָ ּתַ ׁש  ַלּבַ ְוִאּתְ  ,
ִגין  ין ְלַהאי ָעְלָמא. ּבְ ד ָנֲחּתִ ֵאי ּכַ י ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ׁשֵ ַלּבְ ִמּתְ ּדְ

יב, ְכּתִ ּדִ ֲהוּו  רּוַח  ֵמַההּוא  ִאּנּון  קד) ּדְ ה  (תהלים  עֹוׂשֶ
בְּ  ׁש  ַלּבָ ִמּתְ רּוחא  ָהִכי  אּוף  וגו'.  רּוחֹוּת  ֵעֶדן  ַמְלָאָכיו  ן  ּגַ

ָכל   ּבְ ַנּת  ַעּדְ ִאּתְ ן  ּמָ ְוּתַ ָעְלָמא  ְדַהאי  ִדיּוְקָנא  ּבְ ְדַאְרָעא 
יּוְקִנין ְדַהאי ָעְלָמא.  ּיּוִרין ְוּדִ א ִאיּת ּצִ ן ֵעֶדן ּדָ ּגַ ִעּדּוִנין, ּבְ
ִאּנּון  ל  ּכָ ן  ּמָ ְוּתַ ָאה,  ִעּלָ ְדָעְלָמא  יּוְקִנין  ְוּדִ ּיּוִרין  ּצִ ְוִאיּת 

יא יַקּיָ ּדִ י ִאּנּון   ּצַ ּתֵ ּבַ ן, ּוְבֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ּמָ ִנין ּתַ ַעּדְ ָאְזִלין ּוִמּתְ
ְלֵעיָלא. ְלָסְלָקא  ָעָאן  דבהאי   ּבָ וא''ש  מרו''ח  דא  (דיוקנא 

וירח''י   זמנ''י  ובכל  עדונין  בכל  אתעדנו  דא  ובדיוקנא  עלמא 
ושבת''י אסתלקו רו''ח ונפ''ש ומתפשטי מהאי גופא ומתלבשי  

בגן עדן דלעילא מרקמא בכל גוונין. באן אתר בדיוקנא עלאה  
הוא י''ה בלבושא דיליה ואזדווגו כחדא ידו''ד ואנון נהנין מאור  

 השכינה) 
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ָכל   .101 ם ּבְ ן יֵׁש ַעּמּוד ֶאָחד ְמֻרּקָ ּוְבֶאְמַצע ַהּגָ
ר רֹוָצה ַלֲעלֹות,   ֲאׁשֶ אֹוָתּה ָהרּוַח ּכַ ָוִנים, ּוְכׁשֶ ַהּגְ

ֵמהַ  ם  ׁשָ ֶטת  ֶ ׁשּ ַההּואִמְתּפַ בּוׁש  [ְוַהֶּנֶפׁש   ּלְ
ַּבּגּוף] ָׁשם  אֹותֹו   ִנְׁשֶאֶרת  ְלתֹוְך  ְוִנְכֶנֶסת 

אֹותֹו   [ְועֹוָלה] ָהַעּמּוד ְלתֹוְך  ְלַמְעָלה  ְועֹוֶלה 
ׁשּוב   ּתָ ְוָהרּוַח  תּוב  ּכָ ּכַ ּנּו,  ִמּמֶ יְָּצָאה  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ

 וגו'. 

  

א ִאיּת ַעּמּוָדא חָ  .101 ְנּתָ ּגִ יעּוּת  ָכל  ּוִבְמּצִ ָמא ּבְ ָדא ֵמֻרּקָ
ן  ּמָ ּתַ ט  ׁשַ ּפַ ִאּתְ ְלָסְלָקא,  ָעא  ּבָ ד  ּכַ רּוַח  ְוַההּוא  ָווִנין.  ּגְ

א ְלבּוׁשָ בגופא) ֵמַההּוא  תמן  אשתארת  ּגֹו  (ונפשא  ְוָעאל 
ַעּמּוָדא ר  (וסלקת) ַההּוא  ֲאּתַ ַההּוא  ּגֹו  ְלֵעיָלא  ְוָסִליק 

יב ְוָהרּוחַ  ִדְכּתִ יּה, ּכְ ַקּת ִמּנֵ ָנּפְ ׁשּוב ְוגו'. ּדְ   ּתָ

דֹול,   .102 ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ִמיָכֵאל  אֹוָתּה  ְונֹוֵטל 
דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ִמים  ׂשָ ּבְ ן  ָקְרּבַ אֹוָתּה  ּוַמְקִריב 

הּוא, רּוְך  ֶנת  [ּוָבָאה] ּבָ ּוִמְתַעּדֶ ם,  ׁשָ ֶבת  ְויֹוׁשֶ
ים, ַהַחיִּ ְצרֹור  אֹותֹו  סד) ּבְ לֹא  (ישעיה  ַעִין  ׁשֶ

ז ֱאלִֹהים  יֹוֶרֶדת  ָרָאָתה  ְך  ּכָ ַאַחר  וגו'.  ּוָלְתָך 
ָכל  ּבְ ֶנת  ּוִמְתַעּדֶ ָהָאֶרץ  ל  ׁשֶ ן  ַהּגָ ְלתֹוְך 

בּוׁש ַההּוא ּלְ ת ּבַ ׁשֶ [ּוִמְזַּדֶּוֶגת   ָהִעּדּוִנים, ּוִמְתַלּבֶ
ַנְפׁשֹו] י ִעם  ּפִ ֶאָחד  ל  ׁשֶ ִעּטּור  ּבְ ם  ׁשָ ֶבת  ְויֹוׁשֶ  ,

ִראׁשֹוָנה. ּבָ ָהְיָתה  ׁשֶ ה  ּמָ ִמּכַ ַנִים  ְּבֹחל.   ׁשְ [ְוֶזהּו 
ְועֹוָלה ַלְיִׁשיבֹות ֶׁשל ַּגן ָהֵעֶדן ּוִמְתַעֶּסֶקת ַּבּתֹוָרה, 
יֹוֶרֶדת   ְוַׁשָּבתֹות  ּומֹוֲעִדים  ֳחָדִׁשים  ָראֵׁשי  ּוְבָכל 

 ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ַהֶּנֶפׁש.]

  

ן  .102 א ּוַמְקִריב ָלּה ָקְרּבַ ֲהָנא ַרּבָ ְוָנִטיל ָלּה ִמיָכֵאל ּכַ
הּוא, ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ן   (ואתת) ּבּוְסִמין  ּמָ ּתַ ָבא  ְוָיּתְ

י ְדַחּיֵ רֹוָרא  ּצְ ַההּוא  ּבְ ָנא  ַעּדְ סד) ּוִמּתְ לֹא  (ישעיה  ַעִין  ּדְ
ר ָך ְוגו'. ְלָבּתַ ה ֱאלִהים זּוָלּתְ א ְלגֹו  ב)(דף פא ע'' ָרָאּתָ ָנֲחּתָ

ּת   ׁשַ ַלּבְ ְוִאּתְ ִעּדּוִנין,  ָכל  ּבְ ָנא  ַעּדְ ּוִמּתְ ְדַאְרָעא  א  ִגְנּתָ
א ְלבּוׁשָ ַההּוא  דידיה) ּבְ בנפש  ן  (ואזדווגא  ּמָ ּתַ ָבא  ְוָיּתְ

א. ַקְדִמיּתָ ֲהַוּת ּבְ ה ּדְ ּמָ ֵרין ִמּכַ טּוָרא ַעל ַחד ּתְ (ודא הוא  ּבְ
ומתעס  עדן  דגן  בישיבות  ואסתלקא  ובכל  בחול  באורייתא  ק 

 . רישי ירחי וזמני ושבתי נחתא אזדווגת בנפש)

ֵאּלּו,   .103 ל  ּכָ ַעל  ֶעְליֹון  ּכַֹח  ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ְוזֹו   ים.  ַהַחיִּ ֵעץ  ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ַהזָָּכר,  ִמּכַֹח  ְוִהיא 

ֵאּלוּ  ְוָכל  ִמיָּד,  ְלַמְעָלה  לֹׁש  [אֹוָתן] עֹוָלה  ׁשְ
רֹות ַיַחד ָרגֹות ִנְקׁשָ ְפָרדֹות,   ַהּדְ ּנִ ֶזה ִעם זֶה. ּוְכׁשֶ

ּנּו.  יְָּצאּו ִמּמֶ בֹות ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ן עֹולֹות ְוׁשָ ּלָ  ּכֻ
  

ְוִאיִהי  .103 ין,  ִאּלֵ ל  ּכָ על  ָאה  ִעּלָ ֵחיָלא  ִהיא  ָמה  ְנׁשָ
י. ְוָדא ָסְלָקא ְלֵעיָלא  ֵמֵחיָלא ִדְדכּוָרא ָרָזא ְדִאיָלָנא ְדַחּיֵ

י ַהּנֵ ְוָכל  ד.  ֲחָדא   'א אנון) (ד'  ִמּיָ ּכְ ִרין  ַקׁשְ ִמּתְ ין  ְרּגִ ּדַ ַלּת  ּתְ
ְלַההּוא  ִבין  וּתָ ָסְלִקין  ְלהּו  ּכֻ ן  ְרׁשָ ּפָ ִמּתְ ְוַכד  ָדא.  ּבְ א  ּדָ

יּה.  קּו ִמּנֵ ַנּפְ ר ּדְ  ֲאּתַ
ַהזֶּה  .104 ָהעֹוָלם  ִמן  יֹוֵצאת  ַהזֹּו  ָהרּוַח  ׁשֶ ּכְ

ְוָהָאבֹות,   ָאָדם  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָעָרה  ַלּמְ ֵהם ְוִנְכֶנֶסת 
ָהֵעֶדן.   ְלַגן  ְוִנְכֶנֶסת  ִסיָמן,  ְנָקס  ּפִ ָלּה  נֹוְתִנים 
ַלַהט  ְואֹוָתּה  רּוִבים  ַהּכְ ּומֹוֵצאת  ם,  ְלׁשָ ְקֵרָבה 

זֹוָכה   ִאם  ֶכת.  ְתַהּפֶ ַהּמִ ְנָקס    -ַהֶחֶרב  ּפִ רֹוִאים 
ַתח ְוִנְכֶנֶסת. ְוִאם לֹא   יָמן, ּופֹוְתִחים ָלּה ּפֶ  - ַהּסִ

 ה. ּדֹוִחים אֹוָתּה ַהחּוצָ 

  

גֹו  .104 ּבְ ְוָעאַלּת  ָעְלָמא  ֵמַהאי  ַקּת  ָנּפְ רּוָחא  ַהאי  ד  ּכַ
ְנָקס ִסיָמָנא   ן, ִאּנּון ָיֲהִבין ָלּה ּפִ ּמָ ָאָדם ְוֲאָבָהן ּתַ א ּדְ ְמַעְרּתָ
ַחּת   ּכָ ְוַאׁשְ ן  ּמָ ּתַ ְקִריַבּת  ְדֵעֶדן,  א  ִגְנּתָ י  ְלַגּבֵ ְוָעאַלּת 

כֶ  ַהּפֶ ּתְ ַהּמִ ַהֶחֶרב  ַלַהט  ְוַההּוא  רּוִבים  ָזָכאּת ּכְ ִאי  ּת. 
ָחא ְוָעאַלּת. ְוִאי ָלא   ּתְ ִחין ָלּה ּפִ ּתְ ְנָקס ִסיָמָנא ּוּפָ ָחָמאן ּפִ

ְחָיין ָלּה ְלַבר.   ּדַ
ֶבת,  .105 יֹּוׁשֶ ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ל אֹותֹו  ּכָ ם.  ׁשָ ֶבת  ְויֹוׁשֶ

ַהזֶּה.   ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ְדמּות  ּבִ ם  ׁשָ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ
תוֹ  ּבָ ְוׁשַ ים  ֳחָדׁשִ י  ַלֲעלֹות,  ּוְבָראׁשֵ רֹוָצה  ׁשֶ ּכְ ת 

ִסיָמן   ְנָקס  ּפִ ָלּה  נֹוְתִנים  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
אֹוָתם   ֶאת  ת  ּופֹוֶגׁשֶ ַההּוא,  ַעּמּוד  ּבָ ְועֹוָלה 

זֹוָכה   ַלִים. ִאם  ּפֹוְתִחים   -ׁשֹוְמֵרי חֹומֹות ְירּוׁשָ
לֹא   ְוִאם  ְוִנְכֶנֶסת,  ַתח  ּפֶ ה   -ָלּה  ּנָ ִמּמֶ נֹוְטִלים 

ָבה  אֹות ְנָקס ְודֹוִחים אֹוָתּה ַהחּוָצה. ִהיא ׁשָ ֹו ַהּפִ

  

ּתַ  .105 ָבא  א  ְוָיּתְ ׁשָ ַלּבְ ִמּתְ ָבא  ָיּתְ ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ל  ּכָ ן,  ּמָ
ד   ּכַ י  ּתֵ ּבַ ְוׁשַ ַיְרֵחי  ּוְבֵריׁש  ָעְלָמא.  ְדַהאי  ִדיּוְקָנא  ּבְ ן  ּמָ ּתַ
ָלּה  ַיֲהִבין  ְדֵעֶדן  א  ְבִגְנּתָ ּדִ יא  יַקּיָ ּדִ ּצַ ְלַסְלָקא.  ָעאּת  ּבָ

ְגעַ  ַההּוא ַעּמּוָדא ּוּפָ ְנָקס ִסיָמָנא, ְוָסְלַקּת ּבְ ִאּנּון ָנְטֵרי  ּפִ ּת ּבְ
ָחא ְוָעאַלּת. ְוִאי   ּתְ ִחין ָלּה ּפִ ּתְ ֵלם, ִאי ָזְכָאה ּפָ חֹומֹוּת ְירּוׁשְ
ַבּת   ּתָ ְלַבר.  ָלּה  ְוַדְחָיין  ְנָקס  ּפִ ַההּוא  ִמיָנּה  ָנְטִלין  ָלא 

וָאְמָרה א  ג) ְלִגְנּתָ השירים  ַהׁשֹוְמִרים   (שיר  אּוִני  ְמּצָ
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ְואֹוֶמֶרת, ן  ג) ַלּגָ ְֹמִרים   (שיר  ַהׁשּ ְמָצאּוִני 
ֵמָעַלי.   ְרִדיִדי  ֶאת  אּו  ָנׂשְ ְוגֹו',  ִעיר  ּבָ ַהּסְֹבִבים 

ּנוּ  ִמּמֶ ְטלּו  ּנָ ׁשֶ יָמן  ַהּסִ ְנָקס  ּפִ [ִמֶּמָּנה[ׁשֹוְמֵרי  ֶזהּו 
אֹוָתם ֵאּלּו  חֹומֹות    ַהחֹומֹות,  ׁשֹוְמֵרי 

ַלְּנָׁשָמה  ְירּוָׁשַלִים. ַהְּנָׁשָמה  ַהּזֹו,  [ַּכֻּדְגָמה 
ּוִמְסַּתֶּלֶקת  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהְּלבּוׁש  ֵמאֹותֹו  ִמְתַּפֶּׁשֶטת 
ַהְּׁשִכיָנה.  ֵמאֹור  ְוֶנֱהֵנית  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ָראׁשֵ  (ְוַהֶּנֶפׁש) ְוַהְּנָׁשָמה ּוְבכל  ַּבּגּוף,  י  ִנְׁשֶאֶרת 
ְנָׁשָמה  יֹוֶרֶדת  ְוַהַּׁשָּבתֹות  ְוַהּמֹוֲעִדים  ֶהֳחָדִׁשים 
ַּבּגּוף  ֶׁשִּנְׁשֲאָרה  ַהְּנָׁשָמה  ִעם  ּוִמְזַּדֶּוֶגת  ַלְּנָׁשָמה 
ָהֵעֶדן   ַּגן  ֶׁשל  ְוַהְּדמּות  ַהְּנָׁשָמה,  ִעם  ּוִמְזַּדֶּוֶגת 

ְלַגּבֵ  ֶׁשִּנָּכר  ְוֶהָעָפר  ָהרּוַח  ִמן  ָהְיָתה  י  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ִמְתַלֵּבׁש   ֶזה  ּוִבְלבּוׁש  הּוא,  ָחׁשּוב  ְוסֹוד  ַמְעָלה, 
י''ה ְלבּוׁש ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן ֶׁשְּלַמָּטה, הּוא ֵאׁש ּוַמִים,  
ַהְּׂשמֹאל   ֶׁשל  ָהרּוַח  ָּכאן  ַעד  ָׁשַמִים.  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה, יֹוֶרֶדת ְלַדְרָּגָתּה, ְוַנְפָׁשּה ִנְׁשֶאֶרת 

ֶׁשָּכתּובַּבּגּו ָהָאֶרץ,  ֶׁשל  יד) ף  ְּבָׂשרֹו  (איוב  ַא� 
ָעָליו ִיְכָאב וגו'. ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ֶׁשַהֵּמִתים יֹוְדִעים  
ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִמְּכבֹוד ַהַּצִּדיִקים ּוֵמָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון 

 ַעד ָּכאן ִסְתֵרי תֹוָרה.  ּוְמַסְּפִרים ֶזה ִעם ֶזה.]

א ִאיהּו   ּדָ ֵמָעַלי,  ְרִדיַדי  ֶאּת  אּו  ָנׂשְ ְוגו'  ִעיר  ּבָ ַהּסֹוְבִבים 
יהּ  ִמּנֵ ָנְטֵלי  ּדְ ִסיָמָנא  ְנָקס  ַהחֹומֹוּת  (ד''א מינה) ּפִ ׁשֹוְמֵרי   .

ַלִים. ְירּוׁשָ חֹומֹוּת  ָנְטֵרי  ִאּנּון  ין  נשמתא   ִאּלֵ דא  (כדוגמא 
לבוש מההוא  אתפשט  לעילא לנשמתא  ומסתלק  דלעילא  א 

אשתארת   (ס''א ונפשא) לעילא ואתהני מאור השכינה. ונשמה
ב) בגופא קמא  נחתא   (שמות  ושבתי  וזמני  ירחי  רישי  ובכל 

ומזדווגא   בגופא  דאשתארת  לנשמה  ומזדווגא  לנשמה  נשמה 
שנאמר  ומים  אש  הוא  דלתתא  דעדן  דגנתא  ודיוקנא  בנשמה 

ל היורדת  דשמאלא  רוחא  הכא  עד  לדרגא  שמים.  אזלת  מטה 
דכתיב, דארעא  בגופא  אשתארא  דיליה  ונפש  (איוב   דיליה 

אך בשרו עליו יכאב וגו'. ועל דא אמרו דמתיא ידעי בעלמא  יד)
עם   דא  ומשתעיין  תתאה  ומעלמא  דצדיקייא  מיקרא  דאתי 

 : (עד כאן סתרי תורה) דא)

ָמה   .106 ם.  ׁשָ ָלגּור  ִמְצַרְיָמה  ַאְבָרם  ַויֵֶּרד 
ַעם ְלמִ  קּול ְלַגן ה', ַהּטַ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ְצַרִים? ֶאּלָ

ַקל ְוָיַרד  ם ׁשָ ָ ׁשּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ׁשֶ ַגן ה' ּכְ תּוב ּכְ ּכָ ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ְלָיִמין,  הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  (בראשית   ָנָהר 

ל ֶאֶרץ   ב) יׁשֹון הּוא ַהּסֵֹבב ֵאת ּכָ ם ָהֶאָחד ּפִ ׁשֵ
ם ַהזָָּהב.  ר ׁשָ  ַהֲחִויָלה ֲאׁשֶ

  

ַטְעָמא  .106 ַמאי  ם.  ׁשָ ָלגּור  ִמְצַרְיָמה  ַאְבָרם  ֶרד  ַוּיֵ
ֶאֶרץ  ַגן ְיָי ּכְ ְכִתיב ּכְ ִקיל ְלַגן ְיָי. ּדִ ׁשָ ִגין ּדְ א ּבְ ְלִמְצַרִים. ֶאּלָ
ְלָיִמיָנא  ִאיהּו  ּדְ ַנֲהָרא  ַחד  ְוָנִחית  ִקיל  ׁשָ ן  ַתּמָ ּדְ ִמְצַרִים. 

ְכִתיב, יׁשֹון הוּ  (בראשית ב) ּדִ ם ָהֶאָחד ּפִ א ַהּסֹוֵבב ֶאת  ׁשֵ
ָהב. ם ַהּזָ ר ׁשָ ל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאׁשֶ  ּכָ

ֱאמּוָנה  .107 ּבָ ְוִנְכַנס  יַָּדע  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוַאְבָרָהם 
ָרגֹות  ַהּדְ אֹוָתן  ל  ּכָ ָלַדַעת  ָרָצה  ֵלָמה,  ְ ַהׁשּ

ה. ּוִמְצַרִים ָהָיה נֹוֵסַע ִמיִָּמין ּנֶֶאְחזּו ְלַמּטָ [ד''א   ׁשֶ
וּ ְלָיִמין] ּוִמׁשּ ּוְרֵאה, ,  ּוֹבא  ָיַרד ְלִמְצַרִים.  ְך  ּכָ ם 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ א  ֶאּלָ ָבָאֶרץ  ִנְמָצא  לֹא  ָהָרָעב 
ין.  ִקים ַרֲחִמים ִמן ַהּדִ ּלְ  ִמְסּתַ

  

ֵליָמָתא.   .107 ׁשְ ֵהיְמנּוָתא  ּבְ ְוָעאל  ָיַדע  ּדְ יָון  ּכֵ ְוַאְבָרָהם 
ִאְתַאֲחָדן ְלַתּתָ  ין ּדְ ְרּגִ ל ִאּנּון ּדַ ָעא ְלִמְנַדע ּכָ א. ּוִמְצַרִים  ּבָ

ִמיָנא ְך ָנַחת ְלִמְצַרִים.  (ד''א לימינא) ֲהָוה ָנִטיל ִמּיָ ּוְבִגין ּכָ
ֵקי   ּלְ ד ִמְסּתַ א ּכַ ַאְרָעא ֶאּלָ ַכח ּבְ ּתְ ְפָנא ָלא ִאׁשְ א ֲחֵזי, ּכַ ְוּתָ

יָנא:  ַרֲחֵמי ִמן ּדִ
ר ִהְקִריב ָלֹבא ִמְצָרְיָמה. ָאַמר   .108 ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

י ֶאלְ  ר ָקַרב ָהָיה ַרּבִ ֲאׁשֶ ר ִהְקִריב? ּכַ ֲאׁשֶ ָעָזר, ּכַ
א   ֶאּלָ ִהְקִריב?  ר  ֲאׁשֶ ּכַ זֶּה  ַמה  ִלְהיֹות!  ָצִריְך 

תּוב ּכָ הּוא ֵקַרב   (שמות יד) ּכַ ּוַפְרעֹה ִהְקִריב, ׁשֶ
ִהְקִריב,  אן  ּכָ ַאף  ִלְתׁשּוָבה.  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 

דֹושׁ  ַלּקָ ַעְצמֹו  ֶאת  ִהְקִריב  רּוךְ -ׁשֶ הּוא -ּבָ
אֹוָתן  כָּ  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ִמְצָרְיָמה,  ָלֹבא  ָראּוי. 

י  ֲעׂשֵ ִמּמַ ּוְלִהְתַרֵחק  ֵמֶהן  ּוְלִהְתַרֵחק  ָרגֹות  ַהּדְ
 ִמְצַרִים.

  

י  .108 ַרּבִ ָאַמר  ִמְצָרְיָמה.  ָלבֹא  ִהְקִריב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי 
ַמאי   ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ָקַרב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהְקִריב,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶאְלָעָזר 

ִדְכִתיב,כַּ  ּכְ א  ֶאּלָ ִהְקִריב,  ר  יד) ֲאׁשֶ ּוַפְרעֹה   (שמות 
אּוף   א.  ְלִתיּוְבּתָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלהּו  ַאְקִריב  ִאיהּו  ּדְ ִהְקִריב 
הּוא   ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ְרֵמיּה  ּגַ ַאְקִריב  ּדְ ִהְקִריב,  ָהָכא 

ְר  ּדַ ִאּנּון  ּבְ ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ ִמְצָרְיָמה  ָלבֹא  ְיאּות.  ְדָקא  ין  ּכְ ּגִ
ְייהּו ּוְלִאְתַרֲחָקא ֵמעֹוְבֵדי ִמְצַרִים.  ּוְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ
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יָון .109 ּכֵ ְרֵאה,  ּבֹא  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ [ס''א   ָאַמר 
ְרׁשּות,  ִמּׁשּום] ִלי  ּבְ ְלִמְצַרִים  ַאְבָרָהם  יַָּרד  ׁשֶ

ָנה,   ׁשָ ע ֵמאֹות  ַאְרּבַ ִמְצַרִים  ּבְ ָבָניו  דּו  ְעּבְ ּתַ ִהׁשְ
ְולֹא   ִמְצָרְיָמה,  ַאְבָרָהם  ַויֵֶּרד  תּוב  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ
ְיָלה ַההּוא  ל ַהּלַ ָכתּוב ֵרד ִמְצַרִים, ְוִהְצַטֵער ּכָ

ָרה. ִביל ׂשָ ׁשְ  ּבִ

  

ַרבִּ  .109 ֵכיָוןָאַמר  ֲחֵזי,  א  ּתָ ְיהּוָדה  בגין)  י  ָנַחת   (ס''א  ּדְ
ִמְצַרִים   נֹוי ּבְ ידּו ּבְ ְעּבִ ּתַ ָלא ְרׁשּו, ִאׁשְ ַאְבָרָהם ְלִמְצַרִים ּבְ
ִמְצָרְיָמה.  ַאְבָרם  ֶרד  ַוּיֵ ִתיב  ּכְ ָהא  ּדְ ִנין,  ׁשְ ְמָאה  ע  ַאְרּבַ

ל ַההּוא ֵלילְ  ִתיב ֵרד ִמְצָרִים, ְוִאְצָטַער ּכָ ִגיָנּה ְוָלא ּכְ ָיא ּבְ
ָרה.  ׂשָ  ּדְ

י   .110 ָיַדְעּתִ ָנא  ִהּנֵה  ּתֹו  ִאׁשְ ַרי  ׂשָ ַויֹּאֶמר ֶאל 
ָעה ַהִהיא   ָ . ְוִכי ַעד ַהׁשּ ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאּתְ ָ י ִאׁשּ ּכִ
ְיַפת   ה  ָ ִאׁשּ ָהְיָתה  ׁשֶ ַאְבָרָהם  יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא 
ַהִהיא   ָעה  ָ ַהׁשּ ַעד  ׁשֶ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ֶזה  א  ֶאּלָ ַמְרֶאה? 

ָרה ׂשָ ְדמּות  ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ִניעּות   לֹא  ַהּצְ ֵמֹרב 
ִהיא  ְלִמְצַרִים,  ַרב  ּקָ ּוְכׁשֶ ֵביֵניֶהם.  ָהְיָתה  ׁשֶ

ָתה ְוָרָאה אֹוָתּה. ּלְ  ִהְתּגַ

  

ה   .110 ָ ִאׁשּ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ָנא  ה  ִהּנֵ ּתֹו  ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ֶאל  ַוּיֹאֶמר 
ָיַדע  ֲהָוה  ָלא  ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ַעד  ְוִכי   . ָאּתְ ַמְרֶאה  ְיַפת 

אִ  ּדְ אּוְקמּוָה  ַאְבָרָהם  ָהא  א  ֶאּלָ ֲהַות.  ַמְרֶאה  ְיַפת  ה  ָ ׁשּ
ָרה   ְדׂשָ ִדיּוְקָנא  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ָלא  ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ַעד  ּדְ
ְלִמְצַרִים   ָקִריב  ְוַכד  יֵניהֹון,  ּבֵ ֲהַות  ּדְ ְצִניעּוָתא  ְסִגיאּות  ּבִ

ּה.  ִאְתַגְלָייא ִאיִהי ְוָחָמא ּבָ
ֶאלָּ  .111 ָיַדע?  ה  ּמֶ ּבַ ַאֵחר,  ָבר  ְיֵדי ּדָ ַעל  א 

ָיְפָיּה   זֶּה, ְוִהיא ָעְמָדה ּבְ ֶרְך ָאָדם ִמְתּבַ טַֹרח ַהּדֶ
י,   ָיַדְעּתִ ָנא  ִהּנֵה  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ָתה.  ּנְ ּתַ ִהׁשְ ְולֹא 
ַטח   ּבָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ ֶאת  ּה  ִעּמָ ָרָאה  ׁשֶ

 .  ַאְבָרָהם ְוָאַמר ֲאחִֹתי ָאּתְ
  

יָ  .111 ה  ּמָ ּבְ ַאֵחר  ָבר  טֹוַרח ּדָ ּדְ ְיָדא  ַעל  א  ֶאּלָ ַדע, 
ירּו ִדיָלּה ְוָלא  ּפִ ׁשַ ה ְוִהיא ָקְייָמא ּבְ ּזֶ ר ָנׁש ִמְתּבַ אֹוְרָחא ּבַ
ּה  ִעּמָ ָחָמא  ּדְ י  ָיַדְעּתִ ָנא  ה  ִהּנִ ַאֵחר  ָבר  ּדָ י.  ּנִ ּתַ ִאׁשְ
ְך ִאְתְרַחץ ַאְבָרָהם ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא.  א. ּוְבִגין ּכָ ִכיְנּתָ  ׁשְ

ְגָוִנים    ְוֶזה .112 ֵני  ִלׁשְ עֹוֶלה  ָבר  ֶאָחד   -ַהּדָ
תּוב ּכָ ּכַ ְוֶאָחד  ָמעֹו,  ַמׁשְ ז) ּכְ ֱאֹמר  (משלי 
ְוָכתּוב  , ָאּתְ ֲאחִֹתי  ה) ַלָחְכָמה  ְוַאּתְ  (דברים 

ֲעבּוֵרְך   ר ֵאֵלינּו. ְלַמַען ִייַטב ִלי ּבַ ַדּבֵ י   -ּתְ ַלּפֵ ּכְ
ד ֲעבּוֵרְך יֵיִטיב ִלי ַהּקָ ִכיָנה ָאַמר, ּבַ רּוְך  ׁשְ ֹוׁש ּבָ

זֶה   ּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְגָלֵלְך,  ּבִ י  ַנְפׁשִ ְוָחְיָתה  הּוא. 
ים.  ה ְלִהְתַעּלֹות ְלֶדֶרְך ַהַחיִּ ה ָאָדם ְוִיְזּכֶ  ִיְתַעּלֶ

  

ָמעֹו. ְוַחד   .112 ַמׁשְ ָווִנין. ַחד ּכְ ק ִלְתֵרי ּגְ ּלַ ה ָדא ִאְסּתָ ּוִמּלָ
ִדְכִתיב, ז) ּכְ ֲאחֹוִת  (משלי  ַלָחְכָמה  ּוְכִתיב  ֱאמֹור   . ָאּתְ י 

ּוְכִתיב,  . ָאּתְ ֲאחֹוִתי  ָנא  ה) ִאְמִרי  ר   (דברים  ַדּבֵ ּתְ ְוַאּתְ 
ָאַמר  ִכיָנה  ׁשְ י  ַלּפֵ ּכְ ֲעבּוֵרְך,  ּבַ ִלי  ִייַטב  ְלַמַען  ֵאֵלינּו. 
י  ַנְפׁשִ ְוָחְיָתה  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִלי  ִייַטב  ֲעבּוֵרְך  ּבַ

ִיְסּתַ  ְבָדא  ִגין ּדִ ּבְ ְגָלֵלְך.  ָקא  ּבִ ּלְ ה ְלִאְסּתַ ְוִיְזּכֶ ָנׁש  ר  ק ּבַ ּלַ
י.   ְלָאְרָחא ְדַחּיֵ

ָאַמר,   .113 יֵיָסא  י  ַרּבִ וגו'.  ֲאחִֹתי  ָנא  ִאְמִרי 
טּוִפים ֵהם   ְצִרים ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ יֹוֵדַע ָהָיה ַאְבָרָהם ׁשֶ
ה לֹא ָפַחד ַעל   ל ֶזה ָיַדע, ָלּמָ ּכָ ה, ְוֵכיָון ׁשֶ ִזּמָ ּבְ
ם?   ְלׁשָ ֵנס  ִיּכָ ְולֹא  ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ָחַזר  ּלֹא  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ

ָרָאה ִעּמָ  ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ִכיָנה.ֶאּלָ  ּה ׁשְ
  

ֲהָוה  .113 ָיַדע  ָאַמר  ֵייָסא  י  ַרּבִ ְוגו'.  ֲאחֹוִתי  ָנא  ִאְמִרי 
ָכל   ה, ְוֵכיָון ּדְ ִזּמָ ִטיִפין ִאּנּון ּבְ ֻכְלהּו ִמְצָרֵאי ׁשְ ַאְבָרָהם ּדְ

ָלא   (דף פב ע''א) ַהאי ֵתיּה ּדְ אי ָלא ָדִחיל ַעל ִאּתְ ָיַדע ַאּמַ
ֵייעּול   ְוָלא  ֵמָאְרָחא  ָחָמא  ַאֲהַדר  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ן.  ְלַתּמָ

ּה:  א ִעּמָ ִכיְנּתָ  ׁשְ
ְראּו   .114 ַויִּ ִמְצָרְיָמה  ַאְבָרם  בֹוא  ּכְ ַוְיִהי 

י ָיָפה ִהוא ְמֹאד. ָאַמר  ּכִ ה  ָ ְצִרים ֶאת ָהִאׁשּ ַהּמִ
ֵתָבה, ּוָפְתחּו אֹוָתּה   י ְיהּוָדה, ִהְכִניס אֹוָתּה ּבְ ַרּבִ

יוָ  ּכֵ ֶמֶכס.  ה  ּנָ ִמּמֶ אֹור  ָלַקַחת  ָהָיה  ח,  ְפּתַ ּנִ ׁשֶ ן 
י ָיָפה ִהוא ְמֹאד. תּוב ּכִ ּכָ ֶמׁש. ֶזהּו ׁשֶ ֶ אֹור ַהׁשּ  ּכְ

  

ֶאת   .114 ְצִרים  ַהּמִ ְראּו  ַוּיִ ִמְצָרְיָמה  ַאְבָרם  בֹא  ּכְ ַוְיִהי 
ֵתיָבה   ּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ְמאֹד.  ִהיא  ָיָפה  י  ּכִ ה  ָ ָהִאׁשּ

ְלֵמיסַ  ָלּה  ּוְפָתחּו  ָלּה,  יָון  ָאִעיל  ּכֵ קּוְסטּוָנא.  ה  ִמּנָ ב 
הּוא  ֲהָדא  א  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ ְנהֹוָרא  ּכִ ְנהֹוָרא  ֲהָוה  ח  ּתַ ִאְתּפַ ּדְ

י ָיָפה ִהיא ְמאֹד.   ִדְכִתיב ּכִ
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ָבה  .115 ּתֵ ּבַ ָראּו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ְמֹאד?  זֶּה  ַמה 
מּות אֹור] ּדְ ְוָראּו   [נ''א  אֹוָתּה  הֹוִציאּו  ַאֶחֶרת. 

ה.   ִחּלָ ַבּתְ ֵרי  אֹוָתּה ּכְ ְראּו ֹאָתּה ׂשָ תּוב ַויִּ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ֶאת   ְצִרים  ַהּמִ ְראּו  ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַפְרעֹה. 
א   ֵרי ַפְרעֹה? ֶאּלָ ְראּו ֹאָתּה ׂשָ ה, ַמה זֶּה ַויִּ ָ ָהִאׁשּ
ְוָאז  ה,  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ אֹוָתּה  ְוָראּו  אֹוָתּה  הֹוִציאּו  ׁשֶ

ְרעֹה וגו'.  ַוְיַהֲללּו ֹאָתּה ֶאל ּפַ

  

ִדיּוְקָנא .115 יָבה  ּתֵ ּבַ ָחמּו  ּדְ א  ֶאּלָ ְמאֹד,  (נ''א   ַמאי 
ִמְלַקְדִמין ֲהָדא הּוא  נהורא) יקּו ָלּה ְוָחמּו ָלּה ּכְ ָאֳחָרא. ַאּפִ

ְראּו  ַוּיִ ְכִתיב  ּדִ יָון  ּכֵ ַפְרעֹה.  ֵרי  ׂשָ אֹוָתּה  ְראּו  ַוּיִ ִדְכִתיב 
ְראּו אֹוָתהּ  ה ַמאי ַוּיִ ָ ְצִרים ֶאת ָהִאׁשּ א   ַהּמִ ֵרי ַפְרעֹה, ֶאּלָ ׂשָ

אֹוָתּה   לּו  ַוְיַהּלְ ּוְכֵדין  ִמין  ִמְלַקּדְ ּכְ ָלּה  ְוָחמּו  ָלּה  ֲאִפיקּו  ּדְ
ְרעֹה ְוגו'.  (כאן שייך מה שבז''ח דף לח ע''ב) ֶאל ּפַ

ֵעי  .116 ִרׁשְ ְלאֹוָתם  אֹוי  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
מַ  ּבְ יִחים  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  יֹוְדִעים  ּלֹא  ׁשֶ י ָהעֹוָלם  ֲעׂשֵ

לֹא   ְוֵהם  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִלים ּכְ עֹוָלם הּוא  [ַּבֹּכל] ִמְסּתַ ּבָ יֵּׁש  ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ

ה   ִחּלָ ּתְ הּוא יֹוֵדַע ּבַ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵמִעם ַהּקָ
תּוב ּכָ ׁשֶ ּסֹוף,  ּבַ ְהיֶה  יִּ ֶ ׁשּ מו) ַמה  יד  (ישעיה  ַמּגִ

ית ַאֲחִרית. ְוהּוא צֹופֶ  ים ֵמֵראׁשִ ה ַמֲעׂשִ ה ְועֹוׂשֶ
ֵדי ְלַהֲעלֹוָתם ְלַאַחר ָיִמים.  ִראׁשֹוָנה ּכְ  ּבָ

  

ָלא   .116 ּדְ ְדָעְלָמא  יַבָיא  ַחּיָ ְלִאּנּון  ַווי  ִיְצָחק.  י  ַרּבִ ָאַמר 
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יּה  ֲעִביְדּתֵ ּבַ יִחין  ּגִ ַמׁשְ ְוָלא  ָיְדִעין 

ֵלי ּכְ ָעְלָמא ֵמִעם   (בכלא) ְוִאּנּון ָלא ִמְסּתַ ֲהֵוי ּבְ ָכל ַמה ּדְ ּדְ
יָ  ִאיהּו  ּדְ ִאיהּו,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ַמה קּוְדׁשָ ַקְדִמיָתא  ּבְ ַדע 

ְכִתיב, ּדִ סֹוָפא  ּבְ ְלהֵוי  מו) ּדִ ית   (ישעיה  ֵמִראׁשִ יד  ַמּגִ
ִגין   ּבְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ֲעִביָדן  ְוֲעִביד  ֵכי  ִאְסּתָ ְוִאיהּו  ַאֲחִרית. 

 ְלָסְלָקא לֹון ְלָבַתר יֹוִמין.
ַרי   .117 ׂשָ ָלה  ּטְ ּנִ ׁשֶ ִאְלָמֵלא  ְרֵאה,  ּבֹא 

ָהיָ  ַהזֹּו ְלַפְרעֹה, הּוא לֹא  ְוַהַהְלָקָאה  ֻמְלֶקה.  ה 
ִמְצַרִים  ְלקּו  יִּ ׁשֶ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַהְלָקָאה  ְרָמה  ּגָ
דִֹלים,  ּגְ ְנָגִעים  אן  ּכָ תּוב  ּכָ דֹוִלים.  ּגְ ְנָגִעים  ּבִ

ם ן ה' אֹוֹתת ּוֹמְפִתים   (דברים ו) ְוָכתּוב ׁשָ ּתֵ ַויִּ
ר   ן ֶעׂשֶ ַהּלָ ִמְצַרִים. ַמה ּלְ דִֹלים ְוָרִעים ּבְ ַמּכֹות  ּגְ

דֹוׁש    - ַהּקָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמּכֹות.  ר  ֶעׂשֶ אן  ּכָ ַאף 
ְיָלה   ּלַ ּבַ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְגבּורֹות  ים  ִנּסִ רּוְך הּוא    - ּבָ

ים   ָרה ִנּסִ רּוְך הּוא ְלׂשָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ אן ָעׂשָ ַאף ּכָ
ְיָלה.  ּלַ  ּוְגבּורֹות ּבַ

  

ַר  .117 ִאְנִסיַבת ׂשָ ּדְ א ֲחֵזי ִאְלָמֵלא  ְרעֹה, ָלא ּתָ ּפַ י  י ְלַגּבֵ
ן  ִרים ַאְלָקאּוָתא ְלָבַתר ּכֵ א ּגָ ַאְלֵקי הּוא, ְוַאְלָקאּוָתא ּדָ
ְנָגִעים   ָהָכא  ִתיב  ּכְ דֹוִלים,  ּגְ ְנָגִעים  ּבִ ִמְצַרִים  ִיְלקּון  ּדְ

ָהָתם ּוְכִתיב  דֹוִלים  ו) ּגְ ּומֹוְפִתים  (דברים  אֹותֹות  ְיָי  ן  ּתֵ ַוּיִ
דֹוִלים ְוָרִעים בְּ  אן  ּגְ ר ַמּכֹות ַאף ּכָ ן ֶעׂשֶ ַהּלָ ִמְצַרִים. ַמה ּלְ

ין  ִנּסִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעִביד  ּדְ ָמה  ּכְ ַמּכֹות.  ר  ֶעׂשֶ
א   קּוְדׁשָ ָלּה  ֲעַבד  ָהָכא  אּוף  ֵליְלָיא,  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְגבּוָרן 

ין ּוְגבּוָראן ֵליְלָיא. ָרה ִנּסִ ִריְך הּוא ְלׂשָ  ּבְ

י יֹוֵסי פָּ  .118 ה  (תהלים ג) ַתח ְוָאַמר,ַרּבִ ְוַאּתָ
ִוד,  י. ָאַמר ּדָ בֹוִדי ּוֵמִרים רֹאׁשִ ֲעִדי ּכְ ה' ָמֵגן ּבַ
י   ֵני ָהעֹוָלם ָיבֹואּו ַלֲעֹרְך ִעּמִ ל ּבְ ּכָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

תּוב   -ְקָרב   ֲעִדי. ּבֹא ְרֵאה, ּכָ ה ה' ָמֵגן ּבַ ְוַאּתָ
דֹושׁ  ַלּקָ ִוד  ּדָ ָאַמר  ֲעִדי.  ּבַ רוּ -ָמֵגן  הּוא: -ךְ ּבָ

י   ּבִ ים  עֹוׂשִ לֹא  ָמה  ֵני  ִמּפְ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָרָכה   ּבְ חֹוְתִמים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרָכה  ּבְ ל  ׁשֶ ֲחִתיָמה 
ְואֹוְמִרים  ָלְך,  ָמֵגן  ָאֹנִכי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ּבְ

 ָמֵגן ַאְבָרָהם?. 

  

ַתח ְוָאַמר .118 י יֹוֵסי ּפָ ה ְיָי ָמֵגן (תהלים ג) ַרּבִ ֲעִדי    ְוַאּתָ ּבַ
ֵני  ּבְ ָכל  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ִוד  ּדָ ָאַמר  י.  רֹאׁשִ ּוֵמִרים  בֹוִדי  ּכְ
א   ֲעִדי. ּתָ ה ְיָי ָמֵגן ּבַ י ְקָרָבא, ְוַאּתָ ָעְלָמא ֵייתּון ַלֲאָגָחא ּבִ
ִריְך הּוא,  ּבְ א  ִוד ְלקּוְדׁשָ ֲעִדי. ָאַמר ּדָ ּבַ ִתיב ָמֵגן  ֲחֵזי, ּכְ

ֵני מָ  ל עֹוָלם ִמּפְ י ֲחִתיָמה ִדְבָרָכה  ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ָלא ַעְבֵדי ּבִ
ָלְך.  ָמֵגן  ָאנִֹכי  ְכִתיב  ּדִ ַאְבָרָהם  ּבְ ָרָכה  ּבְ ָחְתֵמי  ּדְ ָמה  ּכְ

 ְוָאְמֵרי ָמֵגן ַאְבָרָהם. 

רּוְך הּוא ְלָדִוד: ַאְבָרָהם  .119 דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ
ִקיּּום   ּבְ ְלָפַני  ְועֹוֵמד  יו,  ּוְצַרְפּתִ יו  ַחְנּתִ ּבְ ָבר  ּכְ

ְך,שָׁ  ִוד: ִאם ּכָ ָחֵנִני ה'   (שם כו) ֵלם. ָאַמר לֹו ּדָ ּבְ
אֹותֹו   ה  ָעׂשָ ׁשֶ יָון  ּכֵ י.  ְוִלּבִ ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ִני  ְוַנּסֵ
ִוד ְלָפָניו ַעל ַמה   ר ּדָ ַבע, ִנְזּכַ ת ׁשֶ ל ּבַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

  

ָבר  .119 ִריְך הּוא ְלָדִוד, ַאְבָרָהם ּכְ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
ִלים. ָאַמר ֵליּה  ִקּיּוָמא ׁשְ אי ּבְ יו ְוָקִאים ַקּמָ יו ּוְצַרְפּתִ ַחְנּתִ ּבְ

ָהִכי ִאי  ִוד  כו)  ּדָ כִ  (תהלים  ָצְרָפה  ִני  ְוַנּסֵ ְיָי  ָחֵנִני  ְליֹוַתי  ּבְ
ִוד   ּדָ ר  ִאְדּכַ ַבע  ׁשֶ ַבת  ּדְ ה  ִמּלָ ַהִהיא  ֲעַבד  ּדְ יָון  ּכֵ י.  ְוִלּבִ
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ָאַמר. ָאַמר  ֶ ְיָלה  (שם יז) ׁשּ ַקְדּתָ ּלַ י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ ּבָ
נִ  י. ְצַרְפּתַ ל ַיֲעָבר ּפִ ְמָצא ַזּמִֹתי ּבַ  י ַבל ּתִ

ָאַמר. ָאַמר יּה ַעל ַמה ּדְ ַקְדּתָ   (תהלים יז) ַקּמֵ י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ ּבָ
י. ל ַיֲעָבר ּפִ ְמָצא ַזּמֹוִתי ּבַ ל ּתִ י ּבַ ּנִ  ַלְיָלה ְצַרְפּתַ

ָחֵננִ  .120 ּבְ י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ִני,  ָאַמר,  ְוַנּסֵ ה'  י 
י ָצְרָפה ִכְליֹוַתי,   י. ֲאִני ָאַמְרּתִ ַחְנּתָ ִלּבִ ה ּבָ ְוַאּתָ
ָמָצאָת אֹוִתי   ְמָצא, לֹא  ּתִ ַבל  ִני  ְצַרְפּתַ ה  ְוַאּתָ

י   ּפִ ַיֲעָבר  ל  ּבַ ַזּמִֹתי  ָראּוי.  ָבר   -ּכָ ְוַהּדָ ן  ִיּתֵ ִמי 
י.  ּלֹא ַיֲעֹבר ֶאת ּפִ י, ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ  ַהזֶּה ׁשֶ

  
י.   .120 ַחְנּתָ ִלּבִ ִני ְוַאְנּתְ ּבָ ָחִנִני ְיָי ְוַנּסֵ ָאַמר ֲאָנא ֲאִמיָנא ּבְ

ְמָצא ָלא   ל ּתִ י ּבַ ּנִ ֲאָנא ֲאִמיָנא ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוַאּתְ ְצַרְפּתַ
ן   י. ַמאן ִיּתֵ ל ַיֲעָבר ּפִ ְדָקא ְיאּות. ַזּמֹוִתי ּבַ ְחּתְ ִלי ּכְ ּכַ ַאׁשְ

בִ  ֲחׁשָ ה ּדַ ָלא ַיֲעָבר ִלי ּפּוָמאי.ְוַהאי ִמּלָ  ית ּדְ
ָאנּו  .121 ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ּבֹו  ֶזה חֹוְתִמים  ל  ּכָ ְוִעם 

ה   ִוד, ְוַאּתָ ְך ָאַמר ּדָ ּום ּכָ ִוד. ּוִמׁשּ אֹוְמִרים ָמֵגן ּדָ
י. בֹוִדי ּוֵמִרים רֹאׁשִ ֲעִדי ּכְ אי   [ְוֶזה] ה' ָמֵגן ּבַ ַוּדַ

ר ּבֹו. ֲאִני ִמְתַעּטֵ י ׁשֶ ּלִ בֹוד ׁשֶ ה זֹו ַהּכָ ְרּגָ  ּדַ
  

ל ּדָ  .121 ִוד,  ְוִעם ּכָ ָקֲאָמָרן ָמֵגן ּדָ ָרָכה ּדְ יּה ּבְ א ָחְתִמין ּבֵ
ּוֵמִרים   בֹוד  ּכְ ֲעִדי,  ּבַ ָמֵגן  ְיָי  ה  ְוַאּתָ ִוד  ּדָ ָאַמר  ְך  ּכָ ּוְבִגין 

י. ֲאָנא   (ד''א ל''ג והאי) רֹאׁשִ א ְיָקָרא ִדיִלי ּדְ א ּדָ ְרּגָ אי ּדַ ַוּדַ
יּה: ְרָנא ּבֵ  ִמְתַעּטַ

אֲ  .122 ְרעֹה  ּפַ ָעָליו  ֹאתֹו. ַוְיַצו  חּו  ּלְ ַוְיׁשַ ים  ָנׁשִ
יִקים   ּדִ ַלּצַ ָמֵגן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵאה,  ּבֹא 
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ָבֶהם  ְלטּו  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
ּתֹו. ְלטּו בֹו ּוְבִאׁשְ ּלֹא ִיׁשְ  הּוא ֵהֵגן ַעל ַאְבָרָהם ׁשֶ

  
ַויְ  .122 ים  ֲאָנׁשִ ְרעֹה  ּפַ ָעָליו  ֲחֵזי,  ַוְיַצו  א  ּתָ אֹותֹו.  חּו  ּלְ ׁשַ

ְלטּון  ִיׁשְ ָלא  ּדְ יא  יַקּיָ ְלַצּדִ ָמֵגן  ִאיהּו  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ַאְבָרָהם  ַעל  ָאִגין  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ הּו  ּבְ

ֵתיּה.  יּה ּוְבִאּתְ ְלטּון ּבֵ ָלא ִיׁשְ  ּדְ
מִ  .123 ָזָזה  לֹא  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ְרֵאה,  ל ּבֹא  ּכָ ָרה  ָ ׂשּ

ְרעֹה ִלְקַרב ֵאֶליָה   ּפַ א  ְיָלה ַההּוא. ּבָ א    -ַהּלַ ּבָ
ָרה  ָאְמָרה ׂשָ ַעם ׁשֶ ל ּפַ ְלָאְך ְוִהְלָקה אֹותֹו. ּכָ ַהּמַ

ַמֲחִזיק    -ַהְלֵקה   ָהָיה  ְוַאְבָרָהם  ַמְלֶקה.  ָהָיה 
לֹט   ִלׁשְ ָיְכלּו  לֹא  ָרה  ׂשָ ַעל  ֲהֵרי  ׁשֶ ִרּבֹונֹו,  ּבְ

כָּ  ְכִפיר   (משלי כח) תּובָעֶליָה. ֶזהּו ׁשֶ יִקים ּכִ ְוַצּדִ
דֹוׁש  ּלֹא ִהְרֵהר ַאַחר ַהּקָ יֹון ׁשֶ ּסָ ִיְבָטח. ְוָכאן ַהּנִ

רּוְך הּוא.  ּבָ

  

ל   .123 ּכָ ָרה  ׂשָ ּדְ ּה  ִמּנָ ִאְתֲעֵדי  ָלא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֲהָדּה, ֲאָתא ַמְלַאְך  ְרעֹה ְלִמְקַרב ּבַ ַההּוא ֵליְלָיא, ֲאָתא ּפַ

ָרה ַאְלֵקי הּוא ַמְלֵקי, ְואַ  ֲאְמָרה ׂשָ ל ֵאיַמת ּדְ ְלֵקי ֵליּה, ּכָ
ָיְכִלין  ָלא  ָרה  ׂשָ ָהא  ּדְ ָמאֵריּה  ּבְ ַמְתִקיף  ֲהָוה  ְוַאְבָרָהם 

ְלָטָאה ֲעָלּה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, יִקים   (משלי כח) ְלׁשַ ְוַצּדִ
ָלא ִהְרֵהר אֲ  ְכִפיר ִיְבָטח, ְוָהָכא ִנְסיֹוָנא הּוא ּדְ ַבְתֵריּה ּכִ

ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ  ּדְ
ְך   .124 ּכָ ּום  ׁשּ ּמִ י ִיְצָחק, ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ

ְלִמְצַרִים,  ָלֶרֶדת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ִצּוָ לֹא 
ּלֹא ִיְהיֶה  ֵדי ׁשֶ א הּוא ַעְצמֹו ֵמַעְצמֹו ָיַרד, ּכְ ֶאּלָ

ָאַמר לוֹ  ׁשֶ ִלְבֵני ָהעֹוָלם  ה  ּפֶ ְתחֹון  ְוַאַחר  ּפִ ן,  ּכֵ  
ּתֹו.  ְך ִהְצַטֵער ַעל ִאׁשְ  ּכָ

  
יד   .124 ַפּקֵ ָלא  ְך  ּכָ ְבִגין  ּדִ ֲחֵזי,  א  ּתָ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאַמר 

ַעְצמֹו  הּוא  א  ֶאּלָ ְלִמְצַרִים  ְלַנֲחָתא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ָעְלָמא  ִלְבֵני  ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ְיֵהא  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ָנַחת,  ִמַגְרֵמיּה 

אָ  ֵתיּה.ּדְ ן ּוְלָבַתר ִאְצַטֵער ַעל ִאּתְ  ַמר ֵליּה ּכֵ
ְוָאַמר, .125 ַתח  ּפָ ִיְצָחק  י  (תהלים  ַרּבִ
ה.   צב) ּגֶ ִיׂשְ ָבנֹון  ּלְ ּבַ ֶאֶרז  ּכְ ִיְפָרח  ָמר  ּתָ ּכַ יק  ַצּדִ

יק   ַצּדִ יׁש  ִהּקִ ָמה  ֵני  ִמּפְ ִיְפָרח,  ָמר  ּתָ ּכַ יק  ַצּדִ
ּגֹוְזִרים אֹותֹו לֹא עֹוֶלה   יָון ׁשֶ ָמר ּכֵ ְלָתָמר? ַמה ּתָ

ַרב   ְזַמן  ִמן   -ַעד  ָאַבד  ׁשֶ יָון  ּכֵ יק,  ַצּדִ ְך  ּכָ ַאף 
ַאחֵ  עֹוֶלה  לֹא  ַרב.  ָהעֹוָלם,  ְזַמן  ַעד  יו  ְחּתָ ּתַ ר 

ה  ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ם. -ּכְ ְך ּגַ  ַאף ּכָ

  

ְוָאַמר .125 ַתח  ּפָ ִיְצָחק  י  צב) ַרּבִ ָמר   (תהלים  ּתָ ּכַ יק  ַצּדִ
ֵני ָמה  ָמר ִיְפָרח. ִמּפְ ּתָ יק ּכַ א. ַצּדִ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ִיְפָרח ּכְ

יק ְלָתָמר. ַמה   יׁש ַצּדִ ָגְזִרין ֵליּה ָלא ָסִליק  ַאּקִ יָון ּדְ ָמר ּכֵ ּתָ
ִאְתֲאִביד ֵמָעְלָמא  יָון ּדְ יק ּכֵ ַעד ְזַמן ַסְגָיא, אּוף ָהִכי ַצּדִ
ָבנֹון  ּלְ ּבַ ֶאֶרז  ּכְ ַסְגָיא.  ְזַמן  ַעד  חֹותֹוי  ּתְ ַאֵחר  ָסִליק  ָלא 

ֶגא אּוף ָהִכי ָנֵמי.   ִיׂשְ
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ָמר ִיְפָרח   .126 ּתָ ָמר לֹא עֹולֶ   -ּכַ א ַמה ּתָ ה ֶאּלָ
א  ֶאּלָ עֹוֶלה  לֹא  יק  ּדִ ַהּצַ ְך  ּכָ ַאף  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר 
מֹו   ֶקת, ּכְ ֵקָבה ַצּדֶ יק ְוַהּנְ ָזָכר ּוְנֵקָבה. ַהזָָּכר ַצּדִ

ָרה. ַאְבָרָהם ְוׂשָ  ׁשֶ
  

ַכר   .126 ּדְ א  ֶאּלָ ָסִליק  ָלא  ָמר  ּתָ ַמה  ִיְפָרח  ָמר  ּתָ ּכַ
ַכר ְונּוְקָבא,   א ּדְ יק ָלא ָסִליק ֶאּלָ ְונּוְקָבא. אּוף ָהִכי ַצּדִ

ָרה. ַאְבָרָהם ְוׂשָ ַגְווָנא ּדְ ֶקת, ּכְ יק ְונּוְקָבא ַצּדֶ ַכר ַצּדִ  ּדְ

ה   .127 ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָבנוֹ   -ּכְ ּלְ ן ָמה ָהֶאֶרז ּבַ
יו   ְחּתָ ִבים ּתַ ְך   -ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל ְוַהּכֹל יֹוׁשְ ַאף ּכָ

ִבים  יֹוׁשְ ְוַהּכֹל  ַהּכֹל  ַעל  ֶעְליֹון  הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ
יק  ַצּדִ ַעל  א  ֶאּלָ עֹוֵמד  ֵאינֹו  ְוָהעֹוָלם  יו.  ְחּתָ ּתַ

תּוב ּכָ ׁשֶ י) ֶאָחד,  עֹוָלם.  (משלי  ְיסֹוד  יק  ְוַצּדִ
וּ  עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם  ְוָעָליו ְוָעָליו  ִנְסָמְך,  ִבְגָללֹו 

ל.  ּתָ  ִנׁשְ

  

ַעל  .127 ָאה  ִעּלָ ָבנֹון  ּלְ ּבַ ֶאֶרז  ָמה  ֶגא  ִיׂשְ ָבנֹון  ּלְ ּבַ ֶאֶרז  ּכְ
ָאה ַעל  יק הּוא ִעּלָ חֹותֹוי, אּוף ָהִכי ַצּדִ א ַיְתֵבי ּתְ א ְוכֹּלָ ּכֹּלָ

א   ְוָעְלָמא ָלא ָקְייָמא ֶאּלָ חֹותֹוי.  ּתְ ַיְתֵבי  א  א ְוכֹּלָ ַעל ּכֹּלָ
ְכִתיב, ּדִ ַחד  יק  י) ַצּדִ ְוֲעֵליּה  (משלי  עֹוָלם.  ְיסֹוד  יק  ְוַצּדִ

יל.  ּתִ ִמיְך, ְוֲעֵליּה ִאׁשְ  ָקִאים ָעְלָמא, ּוְבִגיֵניּה ִאְסּתְ

ַעל  .128 ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ַוֲהֵרי  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
תּוב ּכָ ּכַ עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם  ַעּמּוִדים  ְבָעה  (שם   ׁשִ

ַעּמ  ט) יֹוֵסי,  ָחְצָבה  י  ַרּבִ ְבָעה. ָאַמר לֹו  ׁשִ ּוֶדיָה 
ֲאָבל אי,  ַוּדַ הּוא  ְך  ָהֲאֵחִרים  [ָּכאן]  ּכָ ל  ּכָ

ל ָהעֹוָלם,  הּוא ֶסֶמְך ׁשֶ ִביִעי ֵהם עֹוְמִדים, ׁשֶ ְ ׁשּ ּבַ
ֶקה ַמׁשְ ְוֶזה  יק,  ַצּדִ ָהעֹוָלם] ְוהּוא  ּוַמְרֶוה   [ֶאת 

ָהעֹוָלם ַהֹּכל] ֶאת  ְוָעָלי [ִמן  ַלּכֹל,  ו ְוָזן 
תּוב ג) ּכָ ְפִרי   (ישעיה  י  ּכִ טֹוב  י  ּכִ יק  ַצּדִ ִאְמרּו 

ְוָכתּוב יֹאֵכלּו,  קמה) ַמַעְלֵליֶהם  טֹוב  (תהלים 
יו.  ל ַמֲעׂשָ  ה' ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

  

ָסְמִכין   .128 ְבָעה  ׁשִ ַעל  ּדְ ִניָנן  ּתָ ְוָהא  ָאַמר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ְכִתיב, ְבָעה. חָ  (משלי ט) ָעְלָמא ָקְייָמא ּדִ ְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ

ֲאָבל אי,  ַוּדַ הּוא  ָהִכי  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ֵליּה  ְלהּו   (הכא) ָאַמר  ּכֻ
ִביָעָאה ׁשְ ּבִ ע''ב) ָאֳחָרִנין  פב  ָסְמָכא   (דף  ִאיהּו  ּדְ ָקְייֵמי 

ֵקי ַאׁשְ ְוָדא  יק  ַצּדִ ְוִאיהּו  ְוָרִוי  (לעלמא) ְדָעְלָמא, 
כלא) ָעְלָמא מן  ִתיב (ס''א  ּכְ ְוֲעֵליּה  א.  ּכֹּלָ (ישעיה  ְוָזן 

יאֵכלּו.   ג) ַמַעְלֵליֶהם  ִרי  ּפְ י  ּכִ טֹוב  י  ּכִ יק  ַצּדִ ִאְמרּו 
יו.טֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרחֲ  (תהלים קמה) ּוְכִתיב, ל ַמֲעׂשָ  ָמיו ַעל ּכָ

תּוב .129 ּכָ ֲהֵרי  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ (בראשית   ָאַמר 
ן. ֶזה הּוא   ב) קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ֶקה   ַמׁשְ ְוהּוא  ָעָליו  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהַעּמּוד 
ן ה  [ָהֵעֶדן] ַלּגָ עֹוׂשֶ ּנּו  ּוִמּמֶ ּנּו,  ִמּמֶ ֶקה  ִנׁשְ ן  ְוַהּגָ  ,
יּּום  ֵפרוֹ  עֹוָלם ְוֵהם ַהּקִ רֹות ּפֹוְרִחים ּבָ ת. ְוָכל ַהּפֵ

ֵהם?   ּוִמי  ַהּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ יּּום  ַהּקִ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ
דֹוׁש   ל ַהּקָ יו ׁשֶ ִרי ַמֲעׂשָ ֵהם ּפְ יִקים ׁשֶ ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ

רּוְך הּוא.  ּבָ

  

ִתיב, .129 י ִיְצָחק, ָהא ּכְ א ְוָנָהר יֹוצֵ  (בראשית ב) ָאַמר ַרּבִ
א הּוא ָסְמָכא ְדָעְלָמא ָקִאים  ן. ּדָ קֹות ֶאת ַהּגָ ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ֵקי ְלִגְנָתא יּה  (דעדן) ֲעֵליּה, ְוִאיהּו ַאׁשְ י ִמּנֵ ּקֵ ּתַ ְוִגְנָתא ִאׁשְ
ָעְלָמא ְוִאּנּון  ְרִחין ּבְ ּפָ יִרין  ּפֵ יִרין. ְוֻכְלהּו  ּפֵ יּה ֲעִביָדא  ּוִמּנֵ

ַמְתהֹון ִקּיּוָמא ְדָעְלָמא ִקּיּוָמא ְד  אֹוַרְייָתא, ּוַמאן ִניְנהּו, ִנׁשְ
ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ ִרי עֹוָבדֹוי ּדְ ִאּנּון ּפְ יַקָייא ּדְ ַצּדִ  ּדְ

מֹות   .130 ִנׁשְ ְוַלְיָלה  ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
דֹוׁש   ַהּקָ ְיָלה,  ַהּלַ ֱחָלק  ּנֶ עֹולֹות.ּוְכׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ

לְ  א  ּבָ הּוא  רּוְך  ֶהם. ּבָ ּבָ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָהֵעֶדן  ַגן 
אֹוָתם  ין  ּבֵ ם.  ֻכּלָ ּבְ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִמי?  ּבְ
ִבים  יֹּוׁשְ עֹוָלם ַההּוא, ּוֵבין אֹוָתם ׁשֶ דֹוָרם ּבָ ּמְ ׁשֶ
ַע   ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ ם  ֻכּלָ ּבְ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ְמדֹוָרם  ּבִ

ְיָלה.  ֲחצֹות ַהּלַ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

יַקָייא   .130 ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא ִנׁשְ ְך ּבְ ּוְבִגין ּכָ
ָאֵתי   הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליְלָיא  ַלג  ִאְתּפְ ְוַכד  ָסְלָקן. 
י יֹוֵסי   ַמאן. ָאַמר ַרּבִ הּו. ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ

ְמדֹוֵריהוֹ  ּדִ ִאּנּון  ין  ּבֵ ֻכְלהּו,  ִאּנּון ּבְ ין  ּבֵ ָעְלָמא,  ַההּוא  ּבְ ן 
הּו  ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ֻכְלהּו ִמׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ְמדֹוֵריהֹון ּבְ ָיְתֵבי ּבִ ּדְ

ַפְלּגּות ֵליְלָיא.  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ  קּוְדׁשָ
ָצִריְך ֶאת  .131 ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ְרֵאה, ָהעֹוָלם  ּבֹא 

ְחּתֹון. ל ָהעֹוָלם ַהּתַ מֹות    ִהְתעֹוְררּותֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ
ְועֹולֹות   ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ִמן  יֹוְצאֹות  יִקים  ּדִ ַהּצַ

  
ְלִאְתֲערּוָתא  .131 ִאְצְטִריְך  ִדְלֵעיָלא  ָעְלָמא  ֲחֵזי,  א  ּתָ

ֵמַהאי  ָנְפֵקי  יַקָייא  ַצּדִ ּדְ ַמְתהֹון  ִנׁשְ ְוַכד  ָאה,  ּתָ ּתַ ְדָעְלָמא 
ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא  י ּבִ ׁשֵ ְלהּו ִמְתַלּבְ ָעְלָמא ְוָסְלֵקי ְלֵעיָלא ּכֻ
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ַמְעָלה   ּלְ ׁשֶ אֹור  ּבָ ׁשֹות  ִמְתַלּבְ ן  ּלָ ּכֻ ְלַמְעָלה, 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוָבֶהם  ָדה,  ִנְכּבָ ְדמּות  ּבִ
יו, ְוַעל  ִרי ַמֲעׂשָ ֵהם ּפְ ַע ְוָתֵאב ָלֶהם, ׁשֶ ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ

מֹות ְקדֹוׁשֹות  ֶזה ִנְקְר  יֵּׁש ָלֶהם ְנׁשָ ָרֵאל ׁשֶ אּו ִיׂשְ
דֹושׁ  ַלּקָ ִנים  רּוךְ - ּבָ מֹו -ּבָ ּכְ הּוא, 

ּנֱֶאַמר  ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם.  (דברים יד) ׁשֶ ִנים ַאּתֶ ּבָ
יו. ִרי ַמֲעׂשָ אי, ּפְ ִנים ַוּדַ  ּבָ

הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּוְבהּו  ְיָקר,  ִדיּוְקָנא  ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ִמׁשְ
ָרֵאל  א ִאְקרּון ִיׂשְ ִרי עֹוָבדֹוי, ְוַעל ּדָ ִאיְנהּו ּפְ ְוָתִאיב לֹון ּדְ
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ִנין  ּבְ ין  יׁשִ ַקּדִ ָמִתין  ִנׁשְ לֹון  ִאית  ּדְ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמא  יד) ּכְ ֱאלֵֹהיֶכם,  (דברים  ַלְיָי  ם  ַאּתֶ ִנים  ּבָ
ע א ּדְ אי ִאיּבָ ִנים ַוּדַ  ֹוָבדֹוי.ּבָ

עֹוָלם  .132 ּבָ י יֵיָסא, ֲאִפּלּו אֹוָתם ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ָהָאֶרץ.] ַהזֶּה ּום  [ֶׁשל  ִמׁשּ לֹו,  ָאַמר  ֵאיְך? 

ם   ּלָ יֵקי ֱאֶמת, ּכֻ ל אֹוָתם ַצּדִ ְיָלה ּכָ ֲחצֹות ַהּלַ ּבַ ׁשֶ
ֶאת  ֹמַע  ְוִלׁשְ ַבּתֹוָרה  ִלְקרֹא  ִמְתעֹוְרִרים 
דֹוׁש   ַהּקָ ׁשֶ ֵאר  ִנְתּבָ ַוֲהֵרי  ַהּתֹוָרה.  חֹות  ּבְ ׁשְ ּתִ
ן  ּגַ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוָתם  ְוָכל  הּוא  רּוְך  ּבָ

ל ֶחֶסד  ָהעֵ  יִבים ְלקֹוָלם, ְוחּוט ׁשֶ ם ַמְקׁשִ ּלָ ּכֻ ֶדן 
תּוב ּכָ ׁשֶ יֹּום,  ּבַ ֲעֵליֶהם  ְך  (תהלים   ִנְמׁשָ

י.  מב) ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ  יֹוָמם ְיַצּוֶה ה' ַחְסּדֹו ּוַבּלַ

  

ְבַהאי  .132 ּדִ ִאּנּון  ְוֲאִפיּלּו  ֵייָסא  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֵליּה  (דארעא) ָעְלָמא ָאַמר  ֵהיַאְך.  ַפְלגּות ,  ּבְ י  ּדִ ִגין  ּבְ

ְלִמְקֵרי  ִמְתָעֵרי  ְלהּו  ּכֻ ְקׁשֹוט  ֵאי  ַזּכָ ִאּנּון  ל  ּכָ ֵליְלָיא 
ָמר  ִאּתְ ְוָהא  אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָחן  ּבְ ּתּוׁשְ ַמע  ּוְלִמׁשְ אֹוַרְייָתא  ּבְ
ְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן  יַקָיא ּדִ ִריְך הּוא ְוָכל ִאּנּון ַצּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ַציְ  ְלהּו  ֲעַלְייהּו ּכֻ ְך  ִאְתְמׁשַ ְדֶחֶסד  ְוחּוָטא  ְלָקֵליהֹון,  יִתין 
ְכִתיב, יָמָמא ּדִ ְיָלה   (תהלים מב) ּבִ ה ְיָי ַחְסּדֹו ּוַבּלַ יֹוָמם ְיַצּוֶ

י. ירֹה ִעּמִ  ׁשִ
ְיָלה  .133 ּלַ ּבַ עֹולֹות  ׁשֶ חֹות  ּבָ ׁשְ ַהּתִ ן  ּכֵ ְוַעל 

בְּ  ְרֵאה,  ּבֹא  ֵלָמה.  ׁשְ ַחת  ּבַ ִתׁשְ זֹו  ָעה ְלָפָניו,  ׁשָ
דֹוׁש   ָהַרג ַהּקָ ׁשֶ יֶהם ּכְ ָבּתֵ ָרֵאל ָהיּו ְסגּוִרים ּבְ ׂשְ יִּ ׁשֶ
ל   ְבכֹוֵרי ִמְצַרִים, ָהיּו אֹוְמִרים ַהּלֵ ּבִ רּוְך הּוא  ּבָ

חֹות ְלָפָניו. ּבָ  ְוִתׁשְ
  

א   .133 ּדָ יּה  ַקּמֵ ֵליְלָיא  ּבְ ָסְלִקין  ּדְ ָחן  ּבְ ּתּוׁשְ א  ּדָ ְוַעל 
ִלים. ׁשְ א  ְחּתָ ּבַ ֲהוּו   ּתּוׁשְ ָרֵאל  ְדִיׂשְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ

כֹוֵריהֹון  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ד ָקַטל קּוְדׁשָ יהֹון ּכַ ָבּתֵ ְסִגיִרין ּבְ
יּה.  ָחן ַקּמֵ ּבְ ִמְצָרֵאי, ֲהוּו ֲאָמֵרי ֲהֵליָלא ְוֻתׁשְ  ּדְ

ֲחצֹות   .134 ֶלְך ָהָיה ָקם ּבַ ִוד ַהּמֶ ּדָ ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ
ּתֹ  ִאם  ׁשֶ ְיָלה,  ׁשֹוֵכב  ַהּלַ אֹו  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ אַמר 

חֹות   ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ תֹו ְוָהָיה אֹוֵמר ׁשִ ִמּטָ לֹא,    -ּבְ
תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ א  קיט) ֶאּלָ ַלְיָלה   (שם  ֲחצֹות 

ֲעִמיָדה   ּבַ אי  ַוּדַ ָאקּום  ָלְך.  ְלהֹודֹות  ָאקּום 
ל ַהּתֹוָרה. חֹות ׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ק ּבְ  ְלִהְתַעּסֵ

  

ִאי  ּתָ  .134 ַפְלגּות ֵליְלָיא, ּדְ א ֲהָוה ָקם ּבְ ָדִוד ַמְלּכָ א ֲחֵזי, ּדְ
יִרין   ַעְרֵסיּה ְוֲהָוה ָאַמר ׁשִ ִכיב ּבְ ֲהָוה ָיִתיב אֹו ׁשָ ֵתיָמא ּדְ

ִדְכִתיב ָמה  ּכְ א  ֶאּלָ ָלא,  ָחן,  ּבְ קיט) ְותּוׁשְ ֲחצֹות  (תהלים 
ֲעִמי ּבַ אי  ַוּדַ ָאקּום  ְלָך.  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ָדה ַלְיָלה 

אֹוַרְייָתא.  ָחן ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ָקא ּבְ  ְלִאְתַעּסְ
ְלעֹוָלִמים,   .135 ַחי  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ֲהֵרי  ׁשֶ ֶמֶלְך.  הּוא  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  יֵמי  ּבִ ַוֲאִפּלּו 
ים הּוא   יַח, ִאם ִמן ַהַחיִּ ׁשִ ִנינּו, ֶמֶלְך ַהּמָ ִוד   -ׁשָ ּדָ

מֹו, ְוִאם   ִתים הּוא  ׁשְ מֹו. ְוהּוא   - ִמן ַהּמֵ ִוד ׁשְ ּדָ
תּוב ּכָ ֶטֶרם ָיֹבא, ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ (שם  ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ּבַ

ָאִעיָרה   נז) ְוִכּנֹור  ַהּנֵֶבל  עּוָרה  ְכבֹוִדי  עּוָרה 
ַחר.  ָ  ׁשּ

  

יֹוֵמי  .135 ּבְ ְוֲאִפיּלּו  ְלָעְלִמין,  ַחי  א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ְך  ּכָ ּוְבִגין 
יָחא   א ְמׁשִ ַנן ַמְלּכָ ּתְ ָהא  א. ּדְ יָחא ִאיהּו ַמְלּכָ א ְמׁשִ ַמְלּכָ
ִוד   ּדָ הּוא  ֵמַתָייא  ִמן  ְוִאי  ֵמיּה  ׁשְ ִוד  ּדָ הּוא  יא  ַחּיָ ִמן  ִאי 

לָ  ַעד  ַצְפָרא  ּבְ ִאְתַער  ֲהָוה  ְוִאיהּו  ֵמיּה,  ֵייֵתי  ׁשְ א 
ְכִתיב, נז) ּדִ ְוִכּנֹור   (תהלים  ֶבל  ַהּנֵ עּוָרה  ְכבֹוִדי  עּוָרה 

ַחר.   ָאִעיָרה ׁשָ
ָרה   .136 ָ ׂשּ ׁשֶ ְיָלה  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 

ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים  אּו ַהּמַ ּבָ ְרעֹה,  ּפַ ָהְיָתה ֵאֶצל 
דֹושׁ  ַלּקָ ר  רּוךְ - ְלַזּמֵ ירֹות -ּבָ ׁשִ ּבְ הּוא 

בָּ  הּוא:  ְוִתׁשְ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָאַמר  חֹות. 
ִמְצַרִים, ִסיָמן  דֹולֹות ּבְ ֶכם ְלכּו ַוֲעׂשּו ַמּכֹות ּגְ ּלְ ּכֻ

  
ַההוּ  .136 ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  יּה ּתָ ְלַגּבֵ ֲהַות  ָרה  ׂשָ ּדְ ֵליְלָיא  א 

ִריְך  א ּבְ ֵאי ְלַזְמָרא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ַפְרעֹה ָאתּו ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ּדְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְלהּו  ָאַמר  ָחן,  ּבְ ְותּוׁשְ יִרין  ׁשִ ּבְ הּוא 
ימוּ  ְרׁשִ ִמְצַרִים,  ּבְ ַרְבְרִבין  ין  ׁשִ ַמְכּתְ ְוֲעִבידּו  ִזילּו  כּו  ּלְ  ּכֻ
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ַמה   ֶזה  ְך.  ּכָ ַאַחר  ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד  ֲאִני  ׁשֶ ְלִמי 
דִֹלים ְוגֹו'  ְרעֹה ְנָגִעים ּגְ ע ה' ֶאת ּפַ תּוב ַוְיַנּגַ ּכָ ֶ  ׁשּ

ד ְלָבַתר, ין ְלֶמְעּבַ ֲאָנא ַזּמִ ע   (דא) ְלַמאן ּדְ ִתיב ַוְיַנּגַ ַמה ּכְ
דֹוִלים ְוגו'. ְרעֹה ְנָגִעים ּגְ  ְיָי ֶאת ּפַ

ַפְרעֹה   .137 ְקָרא  ַויִּ תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא 
ֲהֵרי לֹא ָכתּוב   ִין ָהָיה יֹוֵדַע, ׁשֶ ְלַאְבָרם וגו'. ִמּנַ

אֲ  ּבַ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ אן  ה  ּכָ ְוַעּתָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִביֶמֶלְך, 
י ָנִביא הּוא ְוגֹו', ְוָכאן לֹא  ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ָהׁשֵ

ָבר?   ָאַמר לֹו ּדָ
  

ְרעֹה ְלַאְבָרם ְוגו'. ְמָנא  .137 ְקָרא ּפַ ִתיב ַוּיִ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ָמר   ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ָהָכא  ִתיב  ּכְ ָלא  ָהא  ּדְ ָיַדע,  ֲהָוה 
ָנִביא   י  ּכִ ָהִאיׁש  ת  ֵאׁשֶ ב  ָהׁשֵ ה  ְוַעּתָ ְכִתיב  ּדִ ֲאִביֶמֶלְך  ּבַ

י.   הּוא ְוגו', ְוָהָכא ָלא ָאַמר ֵליּה ִמּדִ
יִ  .138 י  ַרּבִ ַבר ָאַמר  ּדְ ַעל  תּוב  ּכָ ֲהֵרי  ְצָחק, 

ַעל  לֹו:  אֹוְמִרים  ָהיּו  ְך  ּכָ ׁשֶ ַאְבָרם.  ת  ֵאׁשֶ ַרי  ׂשָ
ר   ֲהֵרי לֹא ָהָיה ְמַדּבֵ ת ַאְבָרם. ׁשֶ ַרי ֵאׁשֶ ַבר ׂשָ ּדְ
ָדָבר   ּבְ א  ֶאּלָ ֲאִביֶמֶלְך,  ר ִעם  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִעּמֹו 

ה ַהזֹּו הִ  ּכָ ֵאר ְולֹא יֹוֵתר: ַהּמַ ַבר  ֶזה ִנְתּבָ יא ַעל ּדְ
ר  ת ַאְבָרם. ְולֹא ָהָיה ְמַדּבֵ ַרי ֵאׁשֶ ִעּמֹו.  [ֶזה] ׂשָ

ִהיא.   [הּוא] ָאז ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ זֹּו  ׁשֶ ָיַדע 
ְקָרא ַפְרעֹה ְלַאְבָרם ַויֹּאֶמר וגו'.  -ִמיָּד   ַויִּ

  

ת   .138 ֵאׁשֶ ַרי  ׂשָ ַבר  ּדְ ַעל  ִתיב  ּכְ ָהא  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאַמר 
ת  ַאְבָרם.   ֵאׁשֶ ַרי  ׂשָ ַבר  ּדְ ַעל  ֵליּה,  ָאְמֵרי  ֲהוּו  ָהִכי  ּדְ

יל  ְמַמּלֵ ּדִ ָמה  ּכְ יּה  ִעּמֵ יל  ְמַמּלֵ ֲהָוה  ָלא  ָהא  ּדְ ַאְבָרם. 
א   ׁשָ יר, ַמְכּתְ ָמר ְוָלא ַיּתִ ה ָדא ִאּתְ ִמּלָ א ּבְ ֲאִביֶמֶלְך, ֶאּלָ ּבַ
ֲהָוה   ְוָלא  ִאיִהי,  ַאְבָרם  ת  ֵאׁשֶ ַרי  ׂשָ ַבר  ּדְ ַעל  ָדא 

י ָיַדע (דא) לַמּלִ ֵדין  ּכְ יּה,  ֵתיּה   (הוא) ִעּמֵ ִאּתְ ָהא  ּדְ
ְרעֹה ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְוגו'. ְקָרא ּפַ ד ַוּיִ ַאְבָרָהם ִאיִהי, ִמּיָ  ּדְ

ֵדי  .139 ּכְ ה?  ָלּמָ ים,  ֲאָנׁשִ ְרעֹה  ּפַ ָעָליו  ַוְיַצו 
חּו   ּלְ ַוְיׁשַ ָלֶהם.  ְלָהַרע  ָלֶהם  ָאָדם  ִיְקַרב  ּלֹא  ׁשֶ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ָאַמר לֹו  ֹאתֹו, ְלָויָ  ה ָעׂשּו לֹו ּבְ
ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד  ה  ַאּתָ ְך  ּכָ הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֵמַאְרְצָך,  אֹוָתם  ְתַלּוֶה  ה  ַאּתָ ְלָבָניו, 

תּוב ּכָ יג) ׁשֶ ֶאת   (שמות  ְרעֹה  ּפַ ח  ּלַ ְבׁשַ ַוְיִהי 
ל ַאְרצֹו.  ה אֹוָתם ִמּכָ ּוָ ּלִ  ָהָעם, ׁשֶ

  

ר  ַוְיַצו   .139 ָלא ִיְקַרב ּבַ ִגין ּדְ ה ּבְ ים. ָלּמָ ְרעֹה ֲאָנׁשִ ָעָליו ּפַ
חּו אֹותֹו, ְלָוָייה ֲעָבדּו ֵליּה  ּלְ א לֹון. ַוְיׁשַ הּו ְלַאְבָאׁשָ ַנׁש ּבְ
ִריְך הּוא ָהִכי   א ּבְ ָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ּבְ

ּתֹוזִ  ַאּתְ  ִלְבנֹוי  ד  ְלֶמְעּבַ ין  ַזּמִ ֵמַאְרָעְך  ַאְנּתְ  לֹון  יף 
ְכִתיב, אֹוִזיף  (שמות יג) ּדִ ְרעֹה ֶאת ָהָעם ּדְ ח ּפַ ּלַ ׁשַ ַוְיִהי ּבְ

ל ַאְרֵעיּה.  לֹון ִמּכָ
ן   .140 ּמֵ ִהְזּדַ ה  ָלּמָ ְך  ּכָ ל  ּכָ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ל ֶאת  ֵדי ְלַגּדֵ א ּכְ ְלַאְבָרָהם ּוְלַמה ִהְצָטֵרְך? ֶאּלָ
ֲאִפּלּו  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ָרה  ְוׂשָ ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ָמם  ׁשְ
ֵפי ָהעֹוָלם, ְולֹא ָיכֹול ָהָיה   ְ ֵהם ְמַכׁשּ ִמְצַרִים ׁשֶ ּבְ

ֵצל ֵמֶהם, ִהְתגַּ  ה  ָאָדם ְלִהּנָ ל ַאְבָרָהם ְוִהְתַעּלָ ּדֵ
ְצַרִים.  ִמּמִ ַאְבָרם  ַויַַּעל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְלַמְעָלה. 

ה ְגּבָ [ּוַמה ֶזה הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל   ְלֵאיֶזה ָמקֹום? ַהּנֶ
ָדָבר   ִמֶּמּנּו  ָגְזלּו  ֶׁשּלֹא  ְלהֹוִדיַע  ֶאָּלא  לֹו?  ֲאֶׁשר 

ִּבְׁשִבי  לֹו  ֶׁשָּנְתנּו  ַמָּתנֹות  ֶׁשִּתְהֶיה ֵמאֹוָתן  ָׂשָרה  ל 
 ַלֶּמֶל�.]

  

ן ֵליּה ְלַאְבָרָהם  .140 ּמֵ ה ִאְזּדַ ְך ָלּמָ ל ּכָ א ּכָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ַאְבָרָהם  ּדְ ֵמיּה  ׁשְ ָלא  ְלַגּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ִאיְצְטִריְך,  ּוְלַמאי 

ָעְלָמא, ּבְ ָרה  ע''א) ְוׂשָ פג  ִאּנּון  (דף  ּדְ ִמְצַרִים  ּבְ ָאִפיּלּו  ּדְ
ְייהּו. ֳחָרׁשֵ  ִזיב ִמּנַ ּתְ ר ָנׁש ְלִאׁשְ י ָעְלָמא ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ּבַ

ִדְכִתיב   הּוא  ֲהָדא  ְלֵעיָלא  יק  ּלִ ְוִאְסּתַ ַאְבָרָהם  ל  ּדַ ִאְתּגַ
ה. ְגּבָ ַהּנֶ ֲאַתר  ְלָאן  ְצַרִים,  ִמּמִ ַאְבָרם  ַעל  הוא  ַוּיַ (ומאי 

ואשתו וכל אשר לו, אלא לאודעא דלא גזלו מניה מדעם מאנון  
 נן דיהבו ליה בדיל שרה דתהא למלכא) מת

ְמעֹון, ּבֹא ְרֵאה, ַהּכֹל הּוא   .141 י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ָרגֹות   ְוַהּדְ ָחְכָמה  ּבַ אן  ּכָ ְוָרַמז  ָחְכָמה,  ל  ׁשֶ סֹוד 
ְוָיַדע אֹוָתם,   ַאְבָרָהם ָיַרד ְלָעְמָקם  ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ב ִלְפֵני ִרּבֹונֹו. ֶהם, ְוׁשָ ק ּבָ  ְולֹא ִנְדּבַ
  

ְדָחְכְמָתא   .141 ָרָזא  א  ּכֹּלָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָקא   ּדְ א  ְלַתּתָ ּדִ ין  ְוַדְרּגִ ָחְכְמָתא  ּבְ ָהָכא  ָרַמז  ְוָקא  ִאיהּו, 
ק   ּבָ יא ִדְלהֹון ְוָיַדע לֹון, ְוָלא ִאְתּדַ ָנִחית ַאְבָרָהם ְלעּוְמַקּיָ

י ָמֵריּה. הּו, ְוָתב ְלַקּמֵ  ּבְ
ִהְת  .142 ר  ְולֹא  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָאָדם  ּכְ ָבֶהם  ה  ּתָ ּפַ

ָחׁש ְוָגַרם ָמֶות  ּנָ ה ּבַ ּתָ ה ַהִהיא ִהְתּפַ ְרּגָ יַע ַלּדַ ִהּגִ ַכד ָמָטא ְלַההּוא ַדְרָגא  .142   ָאָדם ּדְ הּו ּכְ א ּבְ ּתָ ְוָלא ִאְתּפַ
נַֹח   א ּכְ ּתָ ָנָחׁש ְוָגִרים מֹוָתא ְלָעְלָמא. ְוָלא ִאְתּפַ א ּבְ ּתָ ִאְתּפַ
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ָיַרד   ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֹנַח,  מֹו  ּכְ ה  ּתָ ִהְתּפַ ְולֹא  ָלעֹוָלם. 
תּוב? ּכָ ַמה  ַהִהיא  ה  ְרּגָ ַלּדַ יַע  (בראשית   ְוִהּגִ

ַויִּ  ט) ר  ּכָ ׁשְ ַויִּ ַהיִַּין  ִמן  ּתְ  תֹוְך ָאֳהלֹה.  ַויֵּׁשְ ּבְ ל  ְתּגַ
ֵה''א.  תּוב ּבְ  ָאֳהלֹה ּכָ

ִתיב, ּכְ ַמה  א  ַדְרּגָ ְלַההּוא  ּוָמָטא  ָנַחת  ַכד  ית  (בראש ּדְ
ָאֳהלֹה  ט) ָאֳהלֹה.  תֹוְך  ּבְ ל  ְתּגָ ַוּיִ ר  ּכָ ׁשְ ַוּיִ ִין  ַהּיַ ִמן  ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ

ה''א.  ִתיב ּבְ  ּכְ

תּוב? ַויַַּעל ַאְבָרם  .143 ַאְבָרָהם ַמה ּכָ ֲאָבל ּבְ
ִלְמקֹומֹו   ב  ְוׁשָ ָיַרד,  ְולֹא  ָעָלה  ׁשֶ ְצַרִים.  ִמּמִ
ָבִראׁשֹוָנה.  ּכְ ּה  ּבָ ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ה  ְלַדְרּגָ
ַהָחְכָמה  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ָהָיה  ַהזֶּה  ה  ֲעׂשֶ ְוַהּמַ

ָראוּ  ֵלם ּכָ ִקיּּום ׁשָ ִהְתַקיֵּם ּבְ ה, ׁשֶ ּתָ י לֹו ְולֹא ִהְתּפַ
ה   ְגּבָ ַהּנֶ ִלְמקֹומֹו.  ב  ְוׁשָ ִקיּּום  ּבְ זֶה    -ְוָעַמד 

ּה   ּבָ ּנֱֶאַחז  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְרּגָ ַהּדַ רֹום,  ַהּדָ
ה. ַאף  ְגּבָ תּוב ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּכָ ָבִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ּכְ

ה  ְגּבָ אן ַהּנֶ ִראׁשֹוָנה -ּכָ ק ּבֹו ּבָ ְדּבַ ּנִ  .ָמקֹום ׁשֶ

  

ְצַרִים.  .143 ַעל ַאְבָרם ִמּמִ ִתיב ַוּיַ ַאְבָרָהם ַמה ּכְ ֲאָבל ּבְ
ָאה  ִעּלָ ְלַדְרָגא  ְלַאְתֵריּה  ְוָתב  ָנִחית,  ְוָלא  ָסִליק  ּדְ
ִגין  ּבְ ֲהָוה,  ָדא  ְועֹוָבָדא  ַקְדִמיָתא.  ּבְ יּה  ּבֵ ק  ּבָ ִאְתּדַ ּדְ

ִלים ִקּיּוָמא ׁשְ ים ּבְ ִאְתַקּיָ ְדָקא ָחֵזי   ְלַאֲחָזָאה ָחְכָמָתא ּדְ ּכְ
ה,  ְגּבָ ִקּיּוָמא ְוָתב ְלַאְתֵריּה. ַהּנֶ א ְוָקם ּבְ ּתָ ֵליּה ְוָלא ִאְתּפַ
ַקְדִמיָתא   ּבְ יּה  ּבֵ ִאְתֲאִחיד  ּדְ ָאה  ִעּלָ א  ְרּגָ ּדַ ָדרֹום  א  ּדָ
ֲאַתר  ה,  ְגּבָ ַהּנֶ ָהָכא  אּוף  ה.  ְגּבָ ַהּנֶ ְוָנסֹוַע  ָהלֹוְך  ְכִתיב  ּדִ

ַקְד  יּה ּבְ ק ּבֵ ִאְתַדּבַ  ִמיָתא.ּדְ
ָבר, ִאם ַאְבָרם לֹא יֵֵרד  .144 ּבֹא ְרֵאה סֹוד ַהּדָ

ִראׁשֹוָנה, לֹא ִיְהיֶה   ם ּבָ ְלִמְצַרִים ְולֹא ִיְצָטֵרף ׁשָ
דֹושׁ  ּקָ ּבַ ּגֹוָרלֹו  רּוךְ - ֵחֶלק  ֶזה  - ּבָ מֹו  ּכְ הּוא. 

ַלֲעׂשֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ְלָבָניו, 
ָלֶהם] לוֹ  ּוְלָקְרָבם   [ד''א  ֵלם,  ׁשָ ַעם  ֶאָחד,  ַעם 

ְולֹא  ְלִמְצַרִים  ִראׁשֹוָנה  ּבָ יְֵרדּו  לֹא  ִאם  ֵאָליו, 
ּלֹו.  ם, לֹא ָהיּו ָהָעם ַהְיִחיִדי ׁשֶ כּו ׁשָ ּכְ  ִיְזּדַ

  

ה, ִאי ַאְבָרם ָלא ֵייחּות ְלִמְצַרִים   .144 א ֲחֵזי, ָרָזא ְדִמּלָ ּתָ
ַקְדִמיָתא. ּבְ ן  ּמָ ּתַ ִיְצָטֵרף  ַעְדֵביּה   ְוָלא  חּוַלק  ְיֵהא  ָלא 

ָעא  ּבָ ד  ּכַ ִלְבנֹוי  ָדא  ַגווָנא  ּכְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ
ֵליהּ  ד  ְלֶמעּבַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  לון) קּוְדׁשָ ָחָדא   (ד''א  א  ַעּמָ

ַקְדִמיָתא   יּה, ִאי ָלא ָנֲחתּו ּבְ ִלים ּוְלָקְרָבא לֹון ְלַגּבֵ א ׁשְ ַעּמָ
א ְיִחיָדא ִדיֵליּה. ְלִמְצַרִים ְוָלא ִיְצַטְר  ן, לא ֲהוּו ַעּמָ ּמָ  פּון ּתַ

ה  .145 דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ  ָנה  ִנּתְ לֹא  ִאם  ֵכן  מֹו  ּכְ
ּה, לֹא ָהְיָתה ָהָאֶרץ   לֹט ּבָ ִראׁשֹוָנה ְוִיׁשְ ִלְכַנַען ּבָ
רּוְך הּוא, ְוַהּכֹל סֹוד   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו ׁשֶ

 ֶאָחד. 
  

א) .145 גַ  (סא  ַאְרָעא  ּכְ ִאְתְייִהיַבת  ָלא  ִאי  ָדא  ְווָנא 
ּה ָלא ֲהות ַאְרָעא   לֹוט ּבָ ַקְדמיָתא ְוִיׁשְ א ִלְכַנַען ּבְ יׁשָ ַקּדִ
א ָרָזא ָחָדא.  ִריְך הּוא. וכֹּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ  חּוְלֵקיּה ְוַעְדֵביּה ּדְ

ֶרְך, ְוָהָיה ִעּמֹו  .146 ּדֶ ְמעֹון ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ י ׁשִ ַרּבִ
ֶאלְ  י  ְיהּוָדה. ַרּבִ י  ְוַרּבִ א  ַאּבָ י  ְוַרּבִ נֹו,  ּבְ ָעָזר 

ֵמַהִני ֵאיְך  ְמעֹון, ּתְ י ׁשִ עֹוָדם הֹוְלִכים, ָאַמר ַרּבִ ּבְ
ְבֵרי תֹוָרה   ּדִ יִחים ָלַדַעת  ּגִ ַמׁשְ ֵני ָהעֹוָלם לֹא  ּבְ

ְוָאַמר, ַתח  ּפָ עֹוְמִדים.  ָמה  (ישעיה   ְוַעל 
רוּ  כו) ַאף  ְיָלה  ּלַ ּבַ יִתָך  ִאּוִ י  י ַנְפׁשִ ְבִקְרּבִ ִחי 

אֹותֹו.   ּוֵבַאְרנּו  ֲארּוהּו  ּבֵ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ  . ֲחֶרּךָ ֲאׁשַ
עֹוֶלה   הּוא  ׁשֶ ּכְ ָהָאָדם,  ֶנֶפׁש  ְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל 
ְוִאם  ְלַמְעָלה.  ְועֹוָלה  ּנּו  ִמּמֶ יֹוֵצאת  תֹו,  ְלִמּטָ

עֹולֹות   ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְוֶאָחד    -ּתֹאַמר  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאין 
נֵ  ֶפׁש עֹוָלה ְולֹא רֹוֶאה ֶאת ּפְ א ַהּנֶ ֶלְך, ֶאּלָ י ַהּמֶ

ם ֹרׁשֶ ַרק  ַהּגּוף,  ִעם  ּה  ּבָ ָאר  ל  [ְנִׁשיָמה] ִנׁשְ ׁשֶ
ב.  ל ַחיּּות ַהּלֵ ה ׁשֶ ּדָ  ַהּמִ

  

י  .146 ַרּבִ יּה  ִעּמֵ ְוֲהָוה  ָאְרָחא,  ּבְ ָאִזיל  ֲהָוה  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
י ְיהּוָדה. ְוַרּבִ א  י ַאּבָ ְוַרּבִ ֵריּה  ּבְ ֲהוּו ָאְזֵלי,   ֶאְלָעָזר  ּדְ ַעד 

יִחין  ּגִ ֵני ָעְלָמא ָלא ַמׁשְ ַווְהָנא ֵהיְך ּבְ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ַתח   ּפָ ָקְייֵמי.  ָמה  וָעל  ְדאֹוַרְייָתא  י  ִמּלֵ ְלִמְנַדע 

י   (ישעיה כו) ְוָאַמר, ִקְרּבִ ְיָלה ַאף רּוִחי ּבְ ּלַ יִתיָך ּבַ י ִאּוִ ַנְפׁשִ
, ַהאי ְקָרא א ֲחֶרּךָ א  ֲאׁשַ ּוְקמּוָה ְואֹוִקיְמָנא ֵליּה, ֲאָבל ּתָ

ד ּכָ ָנׁש,  ר  ּבַ ּדְ א  ַנְפׁשָ ָנְפַקת   (איהו) ֲחִזי,  ְלַעְרֵסיּה,  ָסִליק 
ָלאו   ָסְלָקאן.  ֻכְלהּו  ּדְ ֵתיָמא  ְוִאי  ְלֵעיָלא.  ְוָסְלָקא  יּה  ִמּנֵ
א ָסְלָקא ְוָלא   ַנְפׁשָ א  א, ֶאּלָ ַמְלּכָ י  ל ַחד ְוַחד ָחֵמי ַאּפֵ ּכָ

ּתָ  ַחד  ִאׁשְ ר  ּבַ גּוָפא  ֲהֵדי  ּבַ ּה  ּבָ ַאר 
ימוּ  א.  (נשימו) ְרׁשִ ִלּבָ ַחּיּוָתא ּדְ ֻקיְסָטא ּדְ  ּדְ

ה   .147 ְוַכּמָ ַלֲעלֹות.  ְורֹוָצה  הֹוֶלֶכת  ֶפׁש  ְוַהּנֶ
ְמׁשֹוֶטֶטת   ִהיא  ַלֲעלֹות,  ִלְדָרגֹות  ְדָרגֹות  ין   .147   ין ְלַדְרּגִ ְרּגִ ה ּדַ א ָאְזָלא ּוָבְעָיא ְלָסְלָקא. ְוַכּמָ ְוַנְפׁשָ

ַהנֵּ  ּבְ ִאְתָעְרַעת  ְוִהיא  ָטאת  ׁשָ ְטִהיִרין  ְלָסְלָקא,  י קּוְמִרין 
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ִאם   ְמָאה.  ַהּטֻ אֹורֹות  ל  ׁשֶ ִלּפֹות  ּקְ ּבַ ת  ּופֹוֶגׁשֶ
ְטהוֹ  עֹוָלה  ִהיא  ַביֹּום,  ִנְטְמָאה  ּלֹא  ׁשֶ ָרה, 

יֵניֶהם  ּבֵ ִנְטֵמאת  ְטהֹוָרה,  לֹא  ְוִאם  ְלַמְעָלה. 
ֶהם ְולֹא עֹוָלה יֹוֵתר. ֶקת ּבָ  ְוִנְדּבֶ

יָמָמא  ּבִ ָאַבת  ִאְסּתָ ָלא  ּדְ ִכיַאת  ּדְ ִהיא  ִאי  ְמָסֲאבּוָתא.  ּדִ
יַנְייהּו  ּבֵ ֳאַבת  ִאְסּתָ ִכיַאת,  ּדְ ָלאו  ְוִאי  ְלֵעיָלא.  ָסְלָקא 

יר.  הּו ְוָלא ָסְלָקא ַיּתִ ַקת ּבְ ּבְ  ְוִאְתּדַ

ֶקת  .148 ְוִנְדּבֶ ָבִרים,  ּדְ ָלּה  מֹוִדיִעים  ם  ְוׁשָ
ְוִלְפָעִמים ֵמא ָקרֹוב.  ְזַמן  ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֹוָתם 

ָבִרים ּכֹוְזִבים.  ּצֹוֲחִקים ָעֶליָה ּומֹוִדיִעים ָלּה ּדְ ׁשֶ
ְתעֹוֵרר   יִּ ְיָלה ַעד ׁשֶ ל ַהּלַ מֹו ֶזה ּכָ ְוָאז הֹוֶלֶכת ּכְ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ ִלְמקֹוָמּה.  ָבה  ְוׁשָ ָהִאיׁש, 

ְמגַ  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ סֹודֹוָתיו  ׁשֶ ָלֶהם  ה  ּלֶ
ְלאֹוָתם  אֹוי  ין.  ַהּדִ ִמן  ְמרּו  ָ ׁשּ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲחלֹום  ּבַ

ם. ִאים ַעְצָמם ְוַנְפׁשָ ַטּמְ ּמְ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ  ִרׁשְ

  

ין  .148 ַקת ֵמִאּנּון ִמּלִ ּבְ ין ְוִאיהּו ִאְתּדַ ן מֹוָדֵעי ָלּה ִמּלִ ְוַתּמָ
ין  ִמּלִ ָלּה  ּומֹוָדִעין  ּה  ּבָ ַחְייִכין  ּדְ ּוְלִזְמִנין  ָקִריב.  ְזַמן  ּדִ
ִיְתַער  ל ֵליְלָיא ַעד ּדְ ְווָנא ּכָ ַהאי ּגַ ִדיִבין. ּוְכֵדין ָאְזָלא ּכְ ּכְ

ר ָנׁש ְוָתאַבת ְלַאְתָרּה. ַזכָּ  ָגֵלי לֹון ּבַ יַקָייא ּדְ ִאין ִאּנּון ַצּדִ
רּון  ּמְ ִיְסּתַ ִגין ּדְ ֶחְלָמא ּבְ יֵליּה ּבְ ִריְך הּוא ָרִזין ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְרַמְייהּו  ּגַ ְמָסֲאִבין  ּדִ ָעְלָמא  ַחָייֵבי  ְלִאּנּון  ַווי  יָנא.  ּדִ ִמן 

ְייהּו.  ְוַנְפׁשַ
ִנְטְמאּו,  .149 ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתם  ְרֵאה,  ּבֹא 

ין   ּבֵ ְוִנְכֶנֶסת  עֹוָלה  ֶפׁש  ַהּנֶ ָתם,  ְלִמּטָ עֹוִלים  ׁשֶ ּכְ
ְולֹא  ְועֹוָלה  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ָרגֹות  ַהּדְ אֹוָתן  ל  ּכָ
ּוְמׁשֹוֶטֶטת  הֹוֶלֶכת  ְך  ּכָ ַאַחר  ֶהן.  ּבָ ֶקת  ִנְדּבֶ

ּה. ִפי ַדְרּכָ  ְועֹוָלה ּכְ
  

א ֲחֵזי, ִאנּ  .149 ַעְרַסְייהּו, ּתָ ד ָסְלֵקי ּבְ ֲאבּו, ּכַ ָלא ִאְסּתָ ּון ּדְ
ַקְדִמיָתא   ּבְ ין  ַדְרּגִ י  ַהּנֵ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוָעאַלת  ָסְלָקא  א  ַנְפׁשָ
ָטאת   ְוׁשָ ָאְזָלא  ּוְלָבַתר  הּו.  ּבְ ַקת  ּבְ ִאְתּדַ ְוָלא  ְוָסְלָקא 

פּום אֹוְרָחּה.  ְוָסְלָקא ּכְ
לַ  .150 זֹּוָכה  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ִנְרֵאית  אֹוָתּה  ֲעלֹות, 

ָרצֹון   ּבְ ֶקת  ְוִנְדּבֶ ַהיִָּמים,  ֵני  ּפְ ֵסֶבר  ִלְפֵני 
ֹנַעם  ּבְ ִלְראֹות  ֶעְליֹוָנה  ְתׁשּוָקה  ּבִ ְלֵהָראֹות 
יֵּׁש לֹו  ֵהיָכלֹו. ְוֶזה הּוא ָהִאיׁש ׁשֶ ר ּבְ ֶלְך ּוְלַבּקֵ ַהּמֶ

א.  עֹוָלם ַהּבָ ִמיד ּבָ  ֵחֶלק ּתָ
  

לְ  .150 ְדָזָכת  א  ַנְפׁשָ יּה  ַהִהיא  ַקּמֵ ִאְתֲחִזיַאת  ָסְלָקא 
ָאה  ְלִאְתַחּזָ ְרעּוָתא  ּבִ ַקת  ּבְ ְוִאְתּדַ יֹוִמין  י  ַאּפֵ ְסַבר  ּדִ
ָרא  ּוְלַבּקְ א  ַמְלּכָ נֹוַעם  ּבְ ְלֶמֱחֵמי  ָאה  ִעּלָ א  ִתיאּוְבּתָ ּבְ
ִדיר   ּתָ חּוָלָקא  ֵליּה  ִאית  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ְוָדא הּוא  ֵהיָכֵליּה.  ּבְ

ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ  ּבְ
עֹוָלה   .151 ׁשֶ ּה ּכְ ּלָ ׁשֶ ּסּוף  ַהּכִ ֶפׁש ׁשֶ ְוזֹו ִהיא ַהּנֶ

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ ֶקת   [ָּתִמיד] הּוא-ּבָ ִנְדּבֶ ְולֹא 
הֹוֶלֶכת   ְוִהיא  ָהֲאֵחִרים,  לּו אֹורֹות  ַהּלָ יִנים  ּמִ ּבַ

ָמקֹום יֹּוֵצאת  [ַאַחר ָמקֹום] ַאַחר ִמין ָקדֹוׁש ּבְ ׁשֶ
תוּ  ְך ּכָ ּום ּכָ ם. ּוִמׁשּ ָ ְיָלה, ִמׁשּ ּלַ יִתָך ּבַ י ִאּוִ ב ַנְפׁשִ

ִמין  ַאַחר  ּתֹות  ְלִהְתּפַ ְולֹא  ַאֲחֶריָך  ִלְרּדֹף  ֵדי  ּכְ
 ַאֵחר ָנְכִרי. 

  

ָסְלָקא   .151 ד  ּכַ ִדיָלּה  ְכִסיָפא  ּדִ א  ַנְפׁשָ ִהיא  ְוָדא 
ִריְך הּוא ּבְ א  קּוְדׁשָ ִזיִנין (תדיר) ּבְ י  ַהּנֵ ּבְ ַקת  ִאְתַדּבְ ְוָלא   ,

ַאֲחָר  א  ְטִהיִרין  יׁשָ ַקּדִ ִזיָנא  ַתר  ּבָ ָאְזַלת  ְוִהיא  ִנין, 
ַאְתָרא ִתיב   (ד''א בתר אתרא)  ּבְ ְך ּכְ ן. ּוְבִגין ּכָ ּמָ ָנְפַקת ִמּתַ ּדְ

ְוָלא  ְתָרְך  ּבַ ף  ְלִמְרּדַ ִגין  ּבְ ְיָלה.  ּלָ ּבַ יִתיָך  ִאּוִ י  ַנְפׁשִ
ַתר ִזיָנא ָאֳחָרא נּוְכָרָאה. ָאה ּבָ ּתָ  ְלִאְתּפַ

ְרֵאה,   .152 י  ּבֹא  ֹוֶלֶטת   -ַנְפׁשִ ׁשּ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ זֹו 
יֹּום,   ּה. ָהרּוַח ּבַ ּלָ ה ׁשֶ ְרּגָ ְיָלה ִלְרּדֹף ַאַחר ַהּדַ ּלַ ּבַ
ֶפׁש  ַהּנֶ זֹו  ְיָלה,  ּלַ ּבַ יִתָך  ִאּוִ י  ַנְפׁשִ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ֲחֶרּךָ   י ֲאׁשַ ְיָלה. ַאף רּוִחי ְבִקְרּבִ ּלַ ֹוֶלֶטת ּבַ ׁשּ  - ׁשֶ
ֹוֶלֶטת בַּ  ׁשּ  יֹּום. זֹו ָהרּוַח ׁשֶ

  

ְיָלה  .152 ּלַ ּבַ ְלָטא  ׁשָ ִאיִהי  ּדְ ֶנֶפׁש  א  ּדָ י  ַנְפׁשִ ֲחֵזי,  א  ּתָ
י  ַנְפׁשִ ְכִתיב  ּדִ ּיֹום,  ּבַ רּוַח  א.  ְרּגָ ּדַ ַתר  ּבָ ף  ּוְלִמְרּדַ

יִתיךָ  ע''ב) ִאּוִ פג  ְלָטא   (דף  ׁשָ ִאיִהי  ּדְ ֶנֶפׁש  א  ּדָ ְיָלה,  ּלַ ּבַ
חֲ  ֲאׁשַ י  ִקְרּבִ ּבְ רּוִחי  ַאף  ְיָלה.  ּלַ ִאיהּו  ּבַ ּדְ רּוַח  א  ּדָ  . ֶרּךָ

יָמָמא.  ְלָטא ּבִ  ׁשָ
ֵפרּוד   .153 י ְדָרגֹות ֵהן ּבְ ּתֵ ְ ׁשּ  - ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

ִים  ּתַ ׁשְ ְוֵהן  ַאַחת,  ה  ְרּגָ ּדַ ֵהן  ֲהֵרי  ׁשֶ ְך,  ּכָ לֹא 
ֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהן   ׁשּ ִחּבּור ֶאָחד, ְוַאַחת ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ּבְ

  
ֵתיָמא   .153 ָהִכי,  ְוִאי  ָלאו  ְפרּוָדא,  ּבִ ִאּנּון  ין  ְרּגִ ּדַ ְתֵרין  ּדִ

ְוַחד   ַחד.  ִחּבּוָרא  ּבְ ֵרין  ּתְ ְוִאּנּון  ִאּנּון,  ַחד  א  ְרּגָ ּדַ ָהא  ּדְ
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הּ  ּבָ ְוֵהן  ֶהן  ּבָ ֶקת  ְוִנְקֵראת  [ְוִנְקָרִאים] ְוִנְדּבֶ
ָמה.   ְנׁשָ

ְוִאּנּון  הּו  ּבְ ק  ּבָ ְוִאְתּדַ ֲעַלְייהּו  ְלָטא  ׁשָ ּדְ ָאה  ִעּלָ
יהּ  ָמה.  (ואקרון) ּבֵ  ְוִאְתְקִריַאת ְנׁשָ

ַהָחְכָמה.   .154 סֹוד  ּבְ עֹולֹות  ָרגֹות  ַהּדְ ְוָכל 
ל  ּכֵ ִיְסּתַ ָרגֹות,  ַהּדְ ֵאּלּו  ַעל  ִלים  ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ָמה ַהזֹּו ִנְכֶנֶסת   ׁשָ ָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה, ְוַהּנְ ָהָאָדם ּבַ
אֹותֹו  ָאז  ׁשֹוֵלט,  זֶּה  ּוְכׁשֶ ּה.  ּבָ ִקים  ְוִנְדּבָ ֶהם  ּבָ

ֵלם ִמן ַהּכֹל. ָרצֹון ֶאָחד ָהִאיׁש ִנְקָרא ָקדֹוׁש, שָׁ 
דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ  הּוא. -ּבָ

  

ַכד   .154 ּדְ ָחְכְמָתא,  ּדְ ָרָזא  ּבְ ָסְלָקאן  ין  ְרּגִ ּדַ ְוֻכְלהּו 
ָאה,  ִעּלָ ָחְכָמה  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ל  ּכֵ ִיְסּתַ ין  ְרּגִ ּדַ ין  ִאּלֵ ָלן  ּכְ ִמְסּתַ

ּה, ְוכַ  ָקן ּבָ ּבְ הּו ּוִמְתּדַ ָמה ָעִייל ּבְ ְלָטא  ְוַהאי ְנׁשָ ד ַהאי ׁשָ
א. ְרעּוָתא  ִלים ִמּכֹּלָ ר ָנׁש ִאְקֵרי ָקדֹוׁש ׁשְ ֵדין ַההּוא ּבַ ּכְ

ִריְך הּוא. א ּבְ י קּוְדׁשָ  ָחָדא ְלַגּבֵ
ְוזֹו   .155 ְחּתֹוָנה,  ּתַ ִהְתעֹוְררּות  ִהיא  ֶפ''ׁש  ַהּנֶ

ּה ְוִהיא  ּגּוף ְוָזָנה אֹותֹו, ְוַהּגּוף אֹוֵחז ּבָ ְסמּוָכה ּבַ
א ֲאחּוָזה   ּסֵ ּכִ ית  ְוַנֲעׂשֵ ִנְתֶקֶנת  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגּוף.  ּבַ

ֶפׁש ַהזֹּאת   ִהְתעֹוְררּות ַהּנֶ רֹות ָעֶליָה רּוַח ּבְ ְלַהׁשְ
תּוב ּכָ ּגּוף, ּכַ ּנֱֶאֶחֶזת ּבַ ַעד יֵָעֶרה   (ישעיה לב) ׁשֶ

רֹום.  ָעֵלינּו רּוַח ִמּמָ

  

ָאה ְוָדא ְסִמיכָ  .155 ּתָ גּוָפא ֶנֶפ''ׁש ִאיהּו ִאְתֲערּוָתא ּתַ א ּבְ
גּוָפא.  ּבְ ִאְתַאֲחַדת  ְוִהיא  ּה  ּבָ ָאִחיד  ְוגּוָפא  ֵליּה,  ְוָזַנת 
ֲעָלּה  ָרָאה  ְלַאׁשְ ְרְסָייא  ּכֻ ְוִאְתֲעִביַדת  ְקַנת  ִאְתּתַ ְלָבַתר 
ָמה  גּוָפא, ּכְ ִאְתֲאִחיַדת ּבְ ַהאי ֶנֶפׁש ּדְ ִאְתֲערּוָתא ּדְ רּוַח ּבְ

רֹום. ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלי (ישעיה לכ) ִדְכִתיב,  נּו רּוַח ִמּמָ
ֵניֶהם, ֲעִתיִדים   .156 ַתְקִנים ֶאת ׁשְ ּמְ ְלַאַחר ׁשֶ

א  ּסֵ ּכִ ית  ַנֲעׂשֵ ָהרּוַח  ֲהֵרי  ׁשֶ ָמה,  ְנׁשָ ל  ְלַקּבֵ
ִהיא   ַהזֹּו  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ָעֶליָה,  רֹות  ְלַהׁשְ ָמה  ׁשָ ַלּנְ
מּוִנים.  ל ַהּטְ ֶרת ֶעְליֹוָנה ַעל ַהּכֹל ְטמּוַנת ּכָ  ִנְסּתֶ

  
ָמה.   .156 ְנׁשָ ָלא  ְלַקּבְ ְזִמיִנין  ְרַווְייהּו,  ּתַ ִני  ְמַתּקְ ּדִ ְלָבַתר 

ָרָאה  ְלַאׁשְ ָמה  ְנׁשָ י  ְלַגּבֵ ְרְסָייא  ּכֻ ִאְתֲעִביד  רּוַח  ָהא  ּדְ
א   ּכֹּלָ ַעל  ָאה  ִעּלָ ְסִתיָמא  ִאיִהי  ָמה  ְנׁשָ ְוַהאי  ֲעֵליּה, 

 ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין.
יֵּשׁ  .157 ׁשֶ א כִּ  [ָלּה] ִנְמָצא  ְוִכּסֵ א,  ּסֵ ַלּכִ א  ּסֵ

ְמָצא   ָרגֹות, ּתִ ּדְ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ ָלֶעְליֹון ֲעֵליֶהם. ּוְכׁשֶ
ָחְכָמה   ִהיא  ְוַהּכֹל  ַהזֶּה,  ָבר  ּדָ ּבַ ַהָחְכָמה  סֹוד 

ִרים.  ָבִרים ִנְסּתָ ֶון ַהזֶּה ּדְ ּגָ יק ּבַ  ְלַהְדּבִ
  

ִאית .157 ּדְ ַכח  ּתְ ְרְסָייא  (לה) ִאׁשְ ְוּכֻ ְרְסָייא  ְלּכֻ ְרְסָייא  ּכֻ
ח ָרָזא   ּכַ ׁשְ ין ּתִ ַדְרּגִ ל ּבְ ּכַ ְסּתַ ָאה ֲעַלְייהּו. ְוַכד ּתִ י ִעּלָ ְלַגּבֵ
ָקא   ּבְ א הּוא ָחְכְמָתא ְלִאְתּדַ ה. ְוכֹּלָ ַהאי ִמּלָ ְדָחְכְמָתא ּבְ

ין ְסִתיִמין. ַהאי ַגְווָנא ִמּלִ  ּבְ
ִהיא   .158 ֶפׁש  ַהּנֶ ְרֵאה,  ִהְתעֹוְררּות  ּבֹא 

ל   ׁשֶ ָהאֹור  מֹו  ּכְ ּגּוף,  ּבַ ֶקת  ְדּבֶ ּנִ ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ּתַ
ק  חֹר, ִנְדּבָ הּוא ׁשָ ְחּתֹון ׁשֶ ָהאֹור ַהּתַ אֹור, ׁשֶ ַהּמָ
א  ֶאּלָ ִנְתָקן  ְולֹא  ה  ּנָ ִמּמֶ ִנְפָרד  ְולֹא  ִתיָלה  ּפְ ּבַ
ָלאֹור  א  ִכּסֵ ה  ַנֲעׂשֶ ִתיָלה,  ּפְ ּבַ ְתָקן  ּנִ ּוְכׁשֶ ּה.  ּבָ

חֹר.ָהֶעְליוֹ  ָ ֹוֶרה ַעל אֹותֹו ָהאֹור ַהׁשּ ׁשּ ָבן ׁשֶ  ן ַהּלָ
  

ֲחֵזי .158 א  ב) ּתָ עז  ָאה   (לעיל  ּתָ ּתַ ִאְתֲערּוָתא  ִאיִהי  ֶנֶפׁש 
בּוִציָנא.   ּדְ ִדְנהֹוָרא  ַגְווָנא  ּכְ גּוָפא.  ּבְ יּה  ּבֵ ָקא  ּבְ ִאְתּדַ ּדְ

ְפִתילָ  ַקת ּבִ ּבְ ִאיִהי אּוְכָמא ִאְתּדַ ָאה ּדְ ּתָ ְנהֹוָרא ּתַ ה ְוָלא  ּדִ
ְקַנת   ִאְתּתַ ְוַכד  ּה.  ּבָ א  ֶאּלָ ְקַנת  ִאְתּתַ ְוָלא  ּה  ִמּנָ ַרׁש  ִאְתּפְ
וָרא  ִחּוָ ָאה  ִעּלָ ִלְנהֹוָרא  ְרְסָייא  ּכֻ ִאְתֲעִביַדת  ִתיָלה  ּפְ ּבַ

ְרָייא ַעל ַההּוא ְנהֹוָרא אּוְכָמא.  ׁשַ  ּדְ
ה  .159 ַנֲעׂשֶ ִנְתָקִנים,  ֵניֶהם  ְ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר 

א ֵאינֹו  אֹותֹו  ׁשֶ ר  ְסּתָ ַהּנִ ָלאֹור  א  ּסֵ ּכִ ָלָבן  ֹור 
ָרה ַעל אֹותֹו ָהאֹור   ָ ׁשּ ֶ ׁשּ ְוֵאינֹו נֹוָדע ַמה  ִנְרֶאה 
ֵלם  הּוא ׁשָ ֵלם. ְוָכְך ָהָאָדם ׁשֶ ָבן, ְוָאז ָהאֹור ׁשָ ַהּלָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ּכֹל, ְוָאז ִנְקָרא ָקדֹוׁש, ּכְ (תהלים  ּבַ
ָאֶרץ  טז) ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ה וגו'.  ִלְקדֹוׁשִ  ֵהּמָ

  

ַההּוא  .159 ִאְתֲעִביַדת  ְרַווְייהּו  ּתַ ְקָנן  ִמְתּתַ ד  ּכַ ְלָבַתר 
ִאְתֲחֵזי   ָלא  ּדְ ְסִתיָמָאה  ִלְנהֹוָרא  ְרְסָייא  ּכֻ וָרא  ִחּוָ ְנהֹוָרא 
וָרא. ּוְכֵדין   ָרא ַעל ַההּוא ְנהֹוָרא ִחּוָ ׁשָ ְוָלא ִאְתְייַדע ַמה ּדְ

לִ  ׁשְ ִאיהּו  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ְוָכְך הּוא  ִלים.  ׁשְ א.  ְנהֹוָרא  כֹּלָ ּבְ ים 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ָקדֹוׁש,  ִאְקֵרי  (תהלים   ּוְכֵדין 

ה ְוגו'. טז) ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ  ִלְקדֹוׁשִ
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ָעה  .160 ׁשָ ּבְ ְרֵאה,  ֶעְליֹון.ּבֹא  סֹוד  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַאְבָרָהם ִנְכַנס ָלָאֶרץ, ִנְרָאה לֹו ַהּקָ ׁשֶ

ּנֶאֱ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ל הּוא,  ְוִקּבֵ ֵאָליו,  ְרֶאה  ַהּנִ ַלה'  ַמר 
ְך  ה ַהִהיא. ַאַחר ּכָ ְרּגָ ַח ַלּדַ ם ֶנֶפׁש ּוָבָנה ִמְזּבֵ ׁשָ
ַאַחר  רּוַח.  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ה,  ְגּבָ ַהּנֶ ְוָנסֹוַע  ָהלֹוְך 

ךְ  ָאז  [ַעד] ּכָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ּתֹוְך  ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ָעָלה  ׁשֶ
הִ  זֹו  ְסָתם.  ַלה',  ַח  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ֶבן  ָמה ַויִּ ׁשָ ַהּנְ יא 

ִרים.  ְסּתָ ל ַהּנִ ֶרת ּכָ ִהיא ִנְסּתֶ  ׁשֶ

  

ָעאל  .160 ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ָאה. ּתָ ָרָזא ִעּלָ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּכְ
ָמה   ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ ַאְבָרָהם ְלַאְרָעא, ִאְתֲחִזִי ֵליּה קּוְדׁשָ

יל   ְרֶאה ֵאָליו, ְוַקּבִ ְכִתיב ַלְיָי ַהּנִ ָמר ּדִ ִאּתְ ן ֶנֶפׁש ּוָבָנה  ּדְ ּמָ ּתַ
יל   ַקּבִ ה ּדְ ְגּבָ ַח ְלַההּוא ַדְרָגא. ְלָבַתר ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ִמְזּבֵ

ֶבן   (עד) רּוַח. ְלָבַתר ֵדין ַוּיִ ָמה ּכְ ָקא ּגֹו ְנׁשָ ּבְ ָסִליק ְלִאְתּדַ ּדְ
ִאיִהי ְסִתיָמא ְדָכל   ָמה ּדְ א ִהיא ְנׁשָ ַח ַלְיָי ְסָתם, ּדָ ם ִמְזּבֵ ׁשָ

 ין. ְסִתיִמ 
ר  .161 ֵרף ּוְלִהְתַעּטֵ ִריְך ְלִהּצָ ּצָ ְך ָיַדע ׁשֶ ַאַחר ּכָ

ִמיָּד   ָרגֹות,  ּדְ ל    -ּבַ ְוִנּצַ ִמְצָרְיָמה,  ַאְבָרם  ַויֵֶּרד 
ָהאֹורֹות,   אֹוָתם  ּתֹוְך  ה  ּתָ ִהְתּפַ ְולֹא  ם,  ָ ִמׁשּ

יַָּרד ְוִנְצַרף, ִמיָּד   יָון ׁשֶ ב ִלְמקֹומֹו. ּכֵ   - ְוִנְצַרף ְוׁשָ
ב ִלְמקֹומֹו   ַויַַּעל אי ְוׁשָ ְצַרִים. ָעָלה ַוּדַ ַאְבָרם ִמּמִ

ה.  ְגּבָ תּוב ַהּנֶ ּכָ ֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֶ ק ּבָ  ְוִנְדּבַ
  

ין,   .161 ַדְרּגִ ָרא ּבְ ָבֵעי ְלִאְצְטָרָפא ּוְלִאְתַעּטְ ְלָבַתר ָיַדע ּדְ
וְ  ן.  ּמָ ִמּתַ ִזיב  ּתְ ְוִאׁשְ ִמְצָרְיָמה,  ַאְבָרם  ֶרד  ַוּיֵ ד  ָלא  ִמּיָ

יָון  ּכֵ ְלַאְתֵריּה.  ְוָתב  ְוִאְתָצִריף  ְטִהיִרין,  ִאּנּון  ּגֹו  א  ּתָ ִאְתּפַ
אי   ְצַרִים, ָסִליק ַוּדַ ַעל ַאְבָרם ִמּמִ ד ַוּיַ ָנַחת ְוִאְתָצִריף, ִמּיָ ּדְ
ְכִתיב   ּדִ ָאה  ִעּלָ ְמֵהיְמנּוָתא  ּבִ ק  ּבַ ְוִאְתּדָ ְלַאְתֵריּה  ְוָתב 

ה. ְגּבָ  ַהּנֶ
ָוָהלְ  .162 אן  ַהָחְכָמה  ִמּכָ ַאְבָרָהם  ָיַדע  ָאה 

דֹושׁ  ּקָ ּבַ ק  ְוִנְדּבַ רּוךְ -ָהֶעְליֹוָנה  ה -ּבָ ְוַנֲעׂשָ הּוא, 
ְמֹאד   ֵבד  ּכָ ְוַאְבָרם  ָאז,  ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶ ַהיִָּמין 

ְמֹאד   ֵבד  ּכָ ּוַבזָָּהב.  ֶסף  ּכֶ ּבַ ְקֶנה  ּמִ ַצד    -ּבַ ּבְ
ְקֶנה   ּמִ ּבַ ְזָרח.  ֶסף  -ַהּמִ ּכֶ ּבַ ֲעָרב.  ַהּמַ ַצד   -   ּבְ

זָָּהב  רֹום. ּבַ ד ַהּדָ פֹון.  -ִמּצַ ד ַהּצָ  ִמּצַ

  

ָאה  .162 ִעּלָ ָחְכְמָתא  ַאְבָרָהם  ָיַדע  ּוְלָהְלָאה  אן  ִמּכָ
ִריְך הּוא ְוִאְתֲעִביד ָיִמיָנא ְדָעְלָמא.   א ּבְ קּוְדׁשָ ק ּבְ ּבַ ְוִאְתּדָ
ֵבד   ּכָ ָהב.  ּוַבּזָ ֶסף  ּכֶ ּבַ ְקְנה  ּמִ ּבַ ֵבד ְמאֹד  ּכָ ְוַאְבָרם  ֵדין  ּכְ

ְדמַ  ִסְטָרא  ּבְ ְקֶנה  ּמִ ּבַ ְדִמְזָרח.  ִסְטָרא  ּבְ ֲעָרב. ְמאֹד 
ְטָרא ְדָצפֹון. ָהב ִמּסִ ּזָ ָדרֹום. ּבַ ְטָרא ּדְ ֶסף ִמּסִ ּכֶ  ּבַ

ְוָכל   .163 א  ַאּבָ י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ אּו  ּבָ
א ְוָאַמר,   י ַאּבָ ָכה ַרּבִ קּו ֶאת ָידֹו. ּבָ ְ ַהֲחֵבִרים ְוִנׁשּ
ק ִמן ָהעֹוָלם, ִמי ָיִאיר ֶאת אֹור   ּלֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ַוי ַוי, ּכְ

ֹוְמִעים ַהּתֹוָר  ׁשּ ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ה? ַאׁשְ
יָך.  לּו ִמּפִ ְבֵרי תֹוָרה ַהּלָ  ּדִ

  
קּו   .163 א ְוֻכְלהּו ַחְבַרָיא ּוְנׁשָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ָאתּו ַרּבִ

ק ִמן ָעְלָמא  ּלַ ְסּתַ ד ּתִ א ְוָאַמר ַווי ַווי ּכַ י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ְידֹוי. ּבְ
ַחְבַרָייא ַמאן ַיְנִהיר נְ  ָאה חּוַלְקהֹון ּדְ הֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא. ַזּכָ

ין ִמּפּוָמְך.  אֹוַרְייָתא ִאּלֵ ין ּדְ ְמִעין ִמּלִ ׁשָ  ּדְ
תּוב.  .164 ְמעֹון, ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

תֹו.   ְוַדְרּגָ ְמקֹומֹו  ֶאת  ִלְפקֹד  ָעיו,  ְלַמּסָ ַויֵֶּלְך 
ָעיו   תוּ   -ְלַמּסָ ּכָ עֹו  זֹו ְלַמּסָ עֹו?  ּסָ ַהּמַ ִמי  ב, 

ִראׁשֹוָנה.  ּבָ לֹו  ְראּוָיה  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ה  ְרּגָ ַהּדַ
ם ׁשָ ְוָכתּוב  עֹו,  ַמּסָ אן  ּכָ תּוב  א  -(מלכים ּכָ

ֶאֶבן  ו) ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  ִנְבָנה.  ע  ַמּסָ ֵלָמה  ׁשְ ֶאֶבן 
ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ע, ּכְ אי. ַמּסָ ֵלָמה ַוּדַ  ׁשְ

  

י ׁשִ  .164 ָעיו, ָאַמר ַרּבִ ֶלָך ְלַמּסָ ִתיב ַוּיֵ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ְמעֹון ּתָ
ַמאן  ִתיב,  ּכְ עֹו  ְלַמּסָ ָעיו  ְלַמּסָ ְוַדְרּגֹוי.  ַאְתֵריּה  ְלִמְפַקד 
ַקְדִמיָתא,  ּבְ ֵליּה  ִאְתֲחֵזי  ּדְ ַקְדָמָאה  א  ַדְרּגָ א  ּדָ עֹו.  ַמּסָ

עֹו ּוְכִתיב ָהָתם ִתיב ָהָכא ַמּסָ ֵלמָ  (מלכים א ו) ּכְ ה  ֶאֶבן ׁשְ
ָמה   ע ּכְ אי. ַמּסַ ֵלָמה ַוּדַ ע ִנְבֶנה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ֶאֶבן ׁשְ ַמּסַ

ָמר.   ְדִאּתְ
ה   .165 ְרּגָ ָרגֹות, ּדַ ל אֹוָתן ַהּדְ ָעיו, ּכָ ַויֵֶּלְך ְלַמּסָ

ית ֵאל,   ּנֱֶאַמר. ִמּנֶֶגב ְוַעד ּבֵ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְרּגָ ַאַחר ּדַ
ֲהֵרי  ֵלם, ׁשֶ ִיחּוד ׁשָ ָרם ּבְ ן ֶאת ְמקֹומֹו ּוְלַחּבְ ְלַתּקֵ
ָראּוי.  ית ֵאל ִנְמָצא סֹוד ַהָחְכָמה ּכָ ֶגב ְוַעד ּבֵ    ִמּנֶ

לֶ  .165 ָעיו.ַוּיֵ (עיין פי' בס' הגלגולים דף ו' ע''ג סוף פ'   ָך ְלַמּסָ
ָמר.  ו) ְדִאּתְ ָמה  ּכְ א  ְרּגָ ּדַ ַתר  ּבָ א  ְרּגָ ּדַ ין  ְרּגִ ּדַ ִאּנּון  ל  ּכָ

ֶגב ע''א) ִמּנֶ פד  ַאְתֵריּה  (דף  ְלַאְתָקָנא  ֵאל  ית  ּבֵ ְוַעד 
ית ֶגב ְוַעד ּבֵ ָהא ִמּנֶ ִלים. ּדְ ִיחּוָדא ׁשְ ָרא לֹון ּבְ ֵאל    ּוְלַחּבְ

ְדָקא ְיאּות.  ַכח ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּכְ ּתְ  ִאׁשְ
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ָאֳהלֹה  .166 ם  ׁשָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל 
ית  ּבֵ ֶזה  ָאֳהלֹה?  ִמי  ֵה''א.  ּבְ ָאֳהלֹה  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ם   ָרׁשַ עֹוד  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה,  ׁשְ ֶאֶבן  ֵאל. 

שָׁ  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ְמקֹום  ֶאל  ם ְוָאַמר, 
ְוָאז  ֵאָליו.  ְרֶאה  ַהּנִ ַלה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִראׁשָֹנה,  ּבָ
ֱאמּוָנה  ק ּבָ ם ה', ָאז ִנְדּבַ ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ְקָרא ׁשָ ַויִּ

ֵלָמה.  ְ  ַהׁשּ

  

ה, ָאֳהלה  .166 ִחּלָ ּתְ ם ָאֳהלֹה ּבַ ר ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ֶאל ַהּמָ
ֵלָמה כִּ  ית ֵאל. ֶאֶבן ׁשְ א ּבֵ ֵה''א, ַמאן ָאֳהלה, ּדָ ְדֲאָמָרן.  ּבְ

ם   ׁשָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ְמקֹום  ֶאל  ְוָאַמר  ים  ְרׁשִ תּו 
ם  ְקָרא ׁשָ ַוּיִ ּוְכֵדין  ְרֶאה ֵאָליו.  ַהּנִ ַלְיָי  ְכִתיב  ִראׁשֹוָנה ּדִ ּבָ

ֵליָמָתא.  ְמֵהיְמנּוָתא ׁשְ ק ּבִ ּבַ ֵדין ִאְתּדָ ם ְיָי. ּכְ ׁשֵ  ַאְבָרם ּבְ

ה  .167 ּטָ ִמּמַ ָעָלה  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ְרֵאה,  ּבֹא 
ַויֵָּרא ה' ֶאל ַאְבָרם, ְוָכתּוב  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְלַמְעָלה, 
מֹו  ּכְ ָהִראׁשֹוָנה  ה  ְרּגָ ַהּדַ ְוזֹו  ֵאָליו,  ְרֶאה  ַהּנִ ַלה' 

ֵלָמה ׁשְ ֶאֶבן  ָאַמְרנּו  ְוָכתּוב  ׁשֶ ִנְבָנה,  [ַמָּסע 
ְך ָהלֹוְך ְוָנסוֹ ְלַמָּסָעו] ה , ְוַאַחר ּכָ ְרּגָ ה, ּדַ ְגּבָ ַע ַהּנֶ

ֶחְלקֹו   רֹום,  ּדָ ּבַ ר  ִהְתַעּטֵ ׁשֶ ַעד  ה,  ְרּגָ ּדַ ַאַחר 
ְוָאַמר  ָעָלה  ׁשֶ ּכְ ָבר  ַהּדָ ָסַתם  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוגֹוָרלֹו. 
ָנַסע  ם  ָ ּוִמׁשּ ָהֶעְליֹון,  ָהעֹוָלם  ֶזה  ְסָתם,  ַלה' 
ק   ִנְדּבַ ְוַהּכֹל  ה,  ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ ְוָיַרד  ָרגֹות  ּדְ ּבַ

ָראּוי.בִּ   ְמקֹומֹו ּכָ

  

ְכִתיב   .167 ּדִ ְלֵעיָלא  א  ּתָ ִמּתַ ַקְדִמיָתא ָסִליק  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְרֶאה ֵאָליו. ְוָדא הּוא  ָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם. ּוְכִתיב ַלְיָי ַהּנִ ַוּיֵ

ֵלָמה ׁשְ ֶאֶבן  ְדֲאָמָרן  ּכִ ַקְדָמָאה  א  ְרּגָ וכתיב  ּדַ נבנה  (מסע 
א . ּוְלָבַתר ָהלֹוְך ְונָ למסעו) ְרּגָ ַתר ּדַ א ּבָ ְרּגָ ה. ּדַ ְגּבָ סֹוַע ַהּנֶ

ָסִתים   ְלָבַתר  ְוַעְדֵביּה.  חּוָלֵקיּה  רֹום  ּדָ ּבַ ר  ִאְתַעּטַ ּדְ ַעד 
ָאה.  ִעּלָ ָעְלָמא  א  ּדָ ְסָתם,  ַלְיָי  ְוָאַמר  ָסִליק  ד  ּכַ ה  ִמּלָ

ק ּכֹלָּ  ּבַ א ְוִאְתּדָ ין ְוָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ַדְרּגִ ן ָנִטיל ּבְ ּמָ א  ּוִמּתַ
ְדָקא ְיאּות.  ַאְתֵריּה ּכְ  ּבְ

ְמָצא ֶאת   .168 ָרגֹות, ּתִ ּדְ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ְוָכאן ּכְ
ַויֵֶּלְך   תּוב?  ּכָ ַמה  ָהֶעְליֹוָנה.  ַהָחְכָמה  סֹוד 
ָהעֹוָלם  ית  ֵראׁשִ ַהיִָּמין,  ד  ִמּצַ ֶגב.  ִמּנֶ ָעיו  ְלַמּסָ

סֹוף ֵאין  ַעד  ְלַמְעָלה  ֶהָעֹמק  ר  ְסּתָ ַהּנִ .  ָהֶעְליֹון 
ה ְרּגָ ּדַ ַאַחר  ה  ְרּגָ ּדַ ית  [ַעד] ְוָיַרד  ּבֵ ְוַעד  ֶגב  ִמּנֶ

ה.  ְעָלה ְלַמּטָ  ֵאל, ִמּמַ

  

ח ָרָזא ְדָחְכְמָתא   .168 ּכַ ׁשְ ין ּתִ ַדְרּגִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ד ּתִ ְוָהָכא ּכַ
ָיִמיָנא  ּדְ ְטָרא  ֶגב ִמּסִ ִמּנֶ ָעו  ְלַמּסָ ַוֵיֶלְך  ִתיב  ָאה. ַמה ּכְ ִעּלָ

ָעלְ  ירּוָתא ּדְ ָאה ְסִתיָמא ֲעִמיָקא ְלֵעיָלא ַעד ֵאין ׁשֵ ָמא ִעּלָ
א ְרּגָ ַתר ּדַ א ּבָ ְרּגָ ית ֵאל  (עד) סֹוף, ְוָנִחית ּדַ ֶגב ְוַעד ּבֵ ִמּנֶ

א.   ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ
ה'.  .169 ם  ׁשֵ ּבְ ַאְבָרם  ם  ׁשָ ְקָרא  ַויִּ ְוָכתּוב 

ֶאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ְמקֹומֹו  ּבִ חּוד  ַהיִּ ק  ִנְדּבַ
הַ  ַמה  ְמקֹום  ִראׁשָֹנה.  ּבָ ם  ׁשָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַח  ְזּבֵ ּמִ

ה   ּטָ ִמּמַ אֹוָתּה  ֶהֱעָלה  ׁשֶ ם?  ׁשָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ זֶּה 
ה  ְעָלה ְלַמּטָ ָרגֹות ִמּמַ ּדְ ו ָיַרד ּבַ ְלַמְעָלה, ְוַעְכׁשָ
ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוֵהם  ּלֹא ָתזּוז ֵמאֹוָתן ַהּדְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְוִיְת  ה,  ּנָ ִמּמֶ ָיזּוזּו  ֶאָחד  לֹא  ִיחּוד  ּבְ ַהּכֹל  ַיֵחד 
ָראּוי.  ּכָ

  

ִיחּוָדא   .169 ק  ַאְדּבַ ְיָי  ם  ׁשֵ ּבְ ַאְבָרם  ם  ׁשָ ְקָרא  ַוּיִ ּוְכִתיב 
ר   ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ְכִתיב ֶאל ְמקֹום ַהּמִ ְדָקא ְיאּות ּדִ ַאְתֵריּה ּכְ ּבְ
ָסִליק ָלּה   ם, ּדְ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ִראׁשֹוָנה. ַמאי ֲאׁשֶ ם ּבָ ה ׁשָ ָעׂשָ

ּתָ  א,  ִמּתַ ְלַתּתָ ֵמֵעיָלא  ין  ַדְרּגִ ּבְ ָנִחית  א  ּתָ ְוַהׁשְ ְלֵעיָלא.  א 
ִאין, ְוִאּנּון ָלא ַיֲעדּון  ין ִעּלָ ְרּגִ ִהיא ָלא ַתֲעֵדי ֵמִאּנּון ּדַ ִגין ּדְ ּבְ

ְדָקא ָיאֹות.  ִיחּוָדא ָחָדא ּכְ א ּבְ ּה, ְוִיְתַיֵחד ּכֹּלָ  ִמּנָ

ר ַאְבָרָהם ְוָהָיה ְלֵחלֶ  .170 ּגֹוָרלֹו ָאז ִהְתַעּטֵ ק 
ֵריֶהם   ַאׁשְ אי.  ַוּדַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ
רּוְך הּוא ְוהּוא   דֹוׁש ּבָ ּקָ ִרים ּבַ ְתַעּטְ ּמִ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ֵריֶהם   עֹוָלם ַהזֶּה ְוַאׁשְ ֵריֶהם ּבָ ֶהם. ַאׁשְ ר ּבָ ִמְתַעּטֵ

תּוב ּכָ ֲעֵליֶהם  א.  ַהּבָ עֹוָלם  ְך  (ישעיה ס) ּבָ ְוַעּמֵ
ַצּדִ  ם  ּלָ ָאֶרץ,  ּכֻ ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  יִקים 

ד) ְוָכתּוב ֹנַגּה  (משלי  אֹור  ּכְ יִקים  ַצּדִ ְוֹאַרח 
 הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹּום.

  

ַעְדֵביּה  .170 חּוַלק  ְוֲהָוה  ַאְבָרָהם  ר  ִאְתַעּטַ ֵדין  ּכְ
יא   יַקּיָ ַצּדִ ִאּנּון  ִאין  ַזּכָ אי.  ַוּדַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ר  ִמְתַעּטֵ ְוהּוא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּבֵ ֵרי  ִמְתַעּטְ ּדְ

ִאין ִאּנּון בְּ  ָעְלָמא ֵדין ְוַזּכָ ִאין ִאּנּון ּבְ הֹון. ַזּכָ ָעְלָמא ְדָאֵתי.  ּבְ
ִתיב, ּכְ ס) ֲעַלְייהּו  ְלעֹוָלם  (ישעיה  יִקים  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ

אֹור נֹוַגּה  (משלי ד) ִיְרׁשּו ָאֶרץ. ּוְכִתיב, יִקים ּכְ ְואֹוַרח ַצּדִ
 הֹוֵלְך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום.
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בּו.  .171 ָיׁשְ ֶאָחד  ֶדה  ְלׂשָ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ָהְלכּו. 
ַתח ַר  ְמעֹון ְוָאַמר,ּפָ י ׁשִ ֵנה ֵאַלי   (תהלים כה) ּבִ ּפְ

ַוֲהֵרי  ּבֹו,  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֵׁש  ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ ִני.  ְוָחּנֵ
סּוק   ּפָ ּבַ ֲאָבל  ְמקֹומֹות.  ה  ַכּמָ ּבְ אֹותֹו  ַאְרנּו  ּבֵ

ֵאַלי   ֵנה  ּפְ ּבֹו.  יֵׁש  ִרים  ִנְסּתָ ָבִרים  ּדְ ְוִכי    -ַהזֶּה 
ִני?  ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ  ָדִוד ָאַמר ּפְ

  

ָמטוּ  .171 ד  ּכַ י   ֲאְזלּו,  ַרּבִ ַתח  ּפָ ָיְתבּו.  ֲחַקל  י  ּבֵ ַחד  ּבְ
ְמעֹון ְוָאַמר ֵנה ֵאַלי ְוָחִנִני ְוגו'. ַהאי ְקָרא   (תהלים כה)  ׁשִ ּפְ

ה ֲאַתר.  ַכּמָ יּה, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ֵליּה ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ ִאית ְלִאְסּתַ
ֵנה ֵאַלי. ְוִכי   יּה. ּפְ ין ְסִתיִמין ִאית ּבֵ ַהאי ְקָרא ִמּלִ ֲאָבל ּבְ

ֵנה ֵאַלי ְוָחִנִני.ָדוִ   ד ָאַמר ּפְ
ּה  .172 ר ּבָ הּוא ִמְתַעּטֵ תֹו ׁשֶ ְרּגָ ֲעבּור ּדַ א ּבַ ֶאּלָ

ָך   (שם פו) הּוא ָאַמר. ָך ְלַעְבּדֶ ָנה ֻעזְּ ָנה   -ּתְ ּתְ
תּוב ּכָ ּכַ ָהֶעְליֹון,  ָהעֹז  ֶזה  ָך  א -(שמואל ֻעזְּ

ְלַמְלּכֹו. ִמי ַמְלּכֹו? ֶזה ֶמֶלְך ְסָת  ב) ן עֹז  ם,  ְוִיּתֵ
ֶמֶלְך  ֶזה  ָך  ְלַעְבּדֶ אן  ּכָ ַאף  יַח.  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך 

ָאַמְרנּו ֶמֶלְך ְסָתם. מֹו ׁשֶ יַח, ּכְ ׁשִ  ַהּמָ

  

יּה  .172 ּבֵ ר  ִאְתַעּטַ ִאיהּו  ּדְ ִדיֵליּה  א  ְרּגָ ּדַ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ
ָאה  ִעּלָ עֹז  א  ּדָ ֻעְזָך  ָנה  ּתְ ָך,  ְלַעְבּדֶ ֻעְזָך  ָנה  ּתְ ָקֲאַמר. 

ִדְכִתיב, א   ואל א ב)(שמ ּכְ ן עֹז ְלַמְלּכֹו. ַמאן ַמְלּכֹו ּדָ ְוִיּתֵ
א  ּדָ ָך  ְלַעְבּדֶ ָהָכא  אּוף  יָחא.  ְמׁשִ א  ַמְלּכָ ְסָתם  ֶמֶלְך 

ְדֲאָמָרן ֶמֶלְך ְסָתם.  יָחא ּכִ א ְמׁשִ  ַמְלּכָ
יָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך   .173 ְוִכי לֹא ָהָיה ֶבן    -ְוהֹוׁשִ

ל   ם ׁשֶ ֵ ׁשּ ָאַמר ּבַ י הּוא, ַעד ׁשֶ ם  ִיׁשַ ֵ ׁשּ ִאּמֹו ְולֹא ּבַ
ָיֹבא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵהַקְמנּו,  ִהּנֵה  א  ֶאּלָ ָאִביו?  ל  ׁשֶ
יר, ָצִריְך ָלֶלֶכת   ָבר ֶעְליֹון ְלַהְזּכִ ל ּדָ ָאָדם ְלַקּבֵ
ִאּמֹו   ֶאת  יר  ִהְזּכִ ן  ּכֵ ְוַעל  אי,  ַוּדַ הּוא  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ

ִנינוּ  זֶּ  [ֶׁשֲהֵרי] ְולֹא ֶאת ָאִביו. ְועֹוד, ִהּנֵה ׁשָ ה  ׁשֶ
ָאַמְרנּו. ִפי ׁשֶ  ֶמֶלְך ּכְ

  

י   .173 ִיׁשַ ּדְ ֵריּה  ּבְ ֲהָוה  ָלא  ְוִכי  ֲאָמֶתָך,  ְלֶבן  יָעה  ְוהֹוׁשִ
ָמא   ׁשְ ּבִ ְוָלא  יּה  ְדִאּמֵ ָמא  ׁשְ ּבִ ָאַמר  ִאיהּו  ּדְ ַעד  ִאיהּו 
ל   ְלַקּבֵ ָנׁש  ר  ּבַ ֵייֵתי  ַכד  ּדְ אֹוִקיְמָנא  ָהא  ֶאָלא  ֲאבֹוי.  ּדְ

ָאה ְלִאְדכָּ  ה ִעּלָ אי.  ִמּלָ ִאיהּו ַוּדַ ה ּדְ ִמּלָ ֵעי ְלֵמַהְך ּבְ ָרא, ּבָ
ִניָנן  יּה ְוָלא ְלֲאבֹוי. ְותּו ָהא ּתָ ר ְלִאּמֵ א ַאְדּכַ (ד''א   ְוַעל ּדָ

ְדָקֲאָמָרן. ל''ג דהא) ָדא ֶמֶלְך ּכִ  ּדְ
תּוב.  .174 ְמעֹון, ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָר  תּוב ָחֵסר  ַוְיִהי ִריב ּבֵ ם, ִרב ּכָ
ַהזָָּרה  ַלֲעבֹוָדה  ַלֲחזֹר  לֹוט  ָרָצה  ׁשֶ יֹו''ד. 
תּוב מֹוִכיַח,  ַהּכָ ֵבי ָהָאֶרץ, ְוסֹוף  עֹוְבִדים יֹוׁשְ ׁשֶ

ָאֶרץ. ב ּבָ י ָאז יֹׁשֵ ִרזִּ ַנֲעִני ְוַהּפְ תּוב ְוַהּכְ ּכָ  ׁשֶ
  

ִתיב ַוְיִהי ִר  .174 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ין ָאַמר ַרּבִ יב ּבֵ
לֹוט  ָבָעא  ּדְ יוד,  ָחֵסר  ִתיב  ּכְ ִרב  ַאְבָרם,  ִמְקֵנה  רֵֹעי 
ַפְלֵחי ָיְתֵבי ַאְרָעא, ְוסֹוֵפיּה  ְלֶמהַדר ְלפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ּדְ
ָאֶרץ. ב ּבָ ִריִזי ָאז יֹוׁשֵ ַנֲעִני ְוַהּפְ ְכִתיב ְוַהּכְ ְקָרא אֹוַכח ּדִ  ּדִ

ָחַזר   .175 ּלֹוט  ׁשֶ ָלנּו  ִין  ָהָרע  ּוִמּנַ ְלסּורֹו 
ֶדם. ַמהּו   ִמּקֶ ע לֹוט  ּסַ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָזָרה?  ַלֲעבֹוָדה 
ע  ּסַ ַויִּ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ל עֹוָלם.  ׁשֶ ְדמֹונֹו  ִמּקַ ֶדם?  ִמּקֶ
ַמה  ֶדם.  ִמּקֶ ָנְסָעם  ּבְ ַוְיִהי  ְוָכתּוב  ֶדם,  ִמּקֶ לֹוט 

עֹוָלם   ל  ׁשֶ ְדמֹונֹו  ִמּקַ ְנִסיָעה  ן  ַהּלָ אן    -ּלְ ּכָ ַאף 
ן.   ּכֵ

  

נּוְכָרָאה,   .175 ְלפּוְלָחָנא  ְלָסְרָחֵניּה  ַאֲהַדר  לֹוט  ּדְ ּוְמָנָלן 
ַמאי ֶדם.  ִמּקֶ לֹוט  ע  ּסַ ַוּיִ ְכִתיב  ב) ּדִ עד  ֶדם,  (לעיל  ִמּקֶ

ֶדם   ִמּקֶ לֹוט  ע  ּסַ ַוּיִ ָהָכא  ִתיב  ּכְ עֹוָלם.  ל  ׁשֶ ְדמֹונֹו  ִמּקַ
ְדמֹונֹו   ִמּקַ ְנִטילּו  ן  ַהּלָ ּלְ ַמה  ֶדם  ִמּקֶ ָנְסָעם  ּבְ ַוְיִהי  ּוְכִתיב 

ן.  ל עֹוָלם אּוף ָהָכא ּכֵ  ׁשֶ
ל   .176 ָכְך ָנָטה ִלּבֹו ׁשֶ ּלְ יַָּדע ַאְבָרָהם ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֶרד   -לֹוט, ִמיָּד   ַויֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ְוגֹו' ִהּפָ
י. ָאז ִנְפַרד   ר ִעּמִ ַדאי ְלִהְתַחּבֵ ָנא ֵמָעָלי. ֵאיְנָך ּכְ
ר   ּוְלִהְתַחּבֵ ָלֶלֶכת  ָרָצה  ְולֹא  ַאְבָרָהם  ּנּו  ִמּמֶ

ּמִ  ל ִמי ׁשֶ ּכָ ע, סֹופֹו ָלֶלֶכת ִעּמֹו, ׁשֶ ר ָלָרׁשָ ְתַחּבֵ
ְגָללֹו.   ַאֲחָריו ּוְלֵהָעֵנׁש ּבִ

  

ד   .176 ִמּיָ יּה.  ִלּבֵ ָנֵטי  ְלָהִכי  לֹוט  ּדְ ַאְבָרָהם  ָיַדע  ּדְ יָון  ּכֵ
ַאְנּתְ   ֵלית  ֵמָעַלי.  ָנא  ֶרד  ִהּפָ ְוגו'  ַאְבָרם ֶאל לֹוט  ַוּיֹאֶמר 

ֵדין ִאְת  ֲהָדאי. ּכְ ָרא ּבַ ַדאי ְלִאְתַחּבְ יּה ּכְ ַרׁש ַאְבָרָהם ִמּנֵ ּפְ
ַמאן   ָכל  ּדְ יּה,  ִעּמֵ ָרא  ּוְלִאְתַחּבָ ְלֵמיַהְך  ָעא  ּבָ ְוָלא 
ֲאַבְתֵריּה  ְלֵמיַהְך  סֹוֵפיּה  יָבא  ְלַחּיָ ר  ִיְתַחּבַ ּדְ

ׁש  ִגיֵניּה. (דף פד ע''ב) ּוְלִאְתַעּנַ  ּבְ
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ִעם  .177 ר  ִהְתַחּבֵ ׁשֶ ָפט  ִמיהֹוׁשָ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ
ְוִאלְ  ם,  ַאְחָאב,  ׁשָ ֶנֱעַנׁש  ָאבֹות  ְזכּות  ָמֵלא 

תּוב ּכָ הימים ׁשֶ יח)-(דברי  ָפט.   ב  ְיהֹוׁשָ ְזַעק  ַויִּ
ּנּו. תּוב ַוְיִסיֵתם ֱאלִֹהים ִמּמֶ ּכָ ל, ׁשֶ  ְוָאז ִנּצַ

  
ר ִעם ַאְחָאב ְוִאְלָמֵלא ְזכּו  .177 ִאְתַחּבַ ָפט ּדְ ְמָנָלן ִמיהֹוׁשָ

ְכִתי ּדִ ן  ּמָ ּתַ ׁש  ִאְתַעּנַ ֲאָבָהן  יח) ב,ּדְ ב  הימים  ְזַעק   (דברי  ַוּיִ
ּנּו. ְכִתיב ַוְיִסיֵתם ֱאלִהים ִמּמֶ ִזיב ּדִ ּתְ ָפט. ּוְכֵדין ִאׁשְ  ְיהֹוׁשָ

ן לֹא ָרָצה ַאְבָרם ָלֶלֶכת ִעם לֹוט.  .178 ְוַעל ּכֵ
ָהָרע,   ִמּסּורֹו  ַלֲחזֹר  לֹוט  ָרָצה  ֶזה לֹא  ל  ּכָ ְוִעם 

כַּ  ל ּכִ ְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ּכָ א ַויִּ ע ֶאּלָ ּסַ ן ַויִּ ר ַהיְַּרּדֵ
ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ְדמֹונֹו  ִמּקַ ָנַסע  ֶדם.  ִמּקֶ לֹוט 

מֹו ַאְבָרָהם.  ֵלָמה ּכְ ְ ֱאמּוָנה ַהׁשּ  ָרָצה ִלְדּבֹק ּבָ
  

לֹוט.   .178 ּדְ ֲהֵדיּה  ּבַ ְלֵמיַהְך  ַאְבָרם  ָעא  ּבָ ָלא  א  ּדָ ְוַעל 
ִמּסּוְרחָ  ְלֶמהַדר  לֹוט  ָעא  ּבָ ָלא  א  ּדָ ל  ּכָ א ְוִעם  ֶאּלָ ֵניּה 

ֶדם   ִמּקֶ ע לֹוט  ּסַ ַוּיִ ן.  ְרּדֵ ַהּיַ ר  ּכַ ּכִ ל  ּכָ ְבַחר לֹו לֹוט ֶאת  ַוּיִ
ָקא   ּבְ ְלִאְתּדַ ָעא  ּבָ ְוָלא  ְדָעְלָמא  ַקְדָמָאה  ִמן  ִאְתְנִטיל 

ַאְבָרָהם. ֵליָמָתא ּכְ ְמֵהיְמנּוָתא ׁשְ  ּבִ
ֵבק  .179 ְלִהּדָ ָנַען,  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ב  ָיׁשַ ַאְבָרם 

הָ  ְמקֹום  ֵבק ּבִ ְלִהּדָ ַהָחְכָמה  ְוָלַדַעת  ֱאמּוָנה 
ַעד   ַויֱֶּאַהל  ר  ּכָ ַהּכִ ָעֵרי  ּבְ ב  ָיׁשַ ְולֹוט  ִרּבֹונֹו.  ּבְ
יְָּצאּו  ׁשֶ ל ָהעֹוָלם  ִעים ׁשֶ ְסדֹם, ִעם אֹוָתם ָהְרׁשָ
ָרִעים   ְסדֹם  י  ְוַאְנׁשֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ִמּתֹוְך 

ִנְפַר  ֶאָחד  ל  ּכָ ְמֹאד.  ַלה'  ִאים  ְלַדְרּכֹו ְוַחּטָ ד 
ַהֲחֵבִרים  ֵריֶהם  ַאׁשְ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ָראּוי.  ּכָ
ְוַהֲחֵברּות  ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ּתֹוָרה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
ַוֲעֵליֶהם   הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ

תּוב ד) ּכָ ה'   (דברים  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ
ֶכם ַהיֹּום ּלְ ים ּכֻ  .ֱאלֵֹהיֶכם ַחיִּ

  

ַאְתָרא  .179 ּבְ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ָנַען.  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ב  ָיׁשַ ַאְבָרם 
ָמאֵריּה.  ּבְ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ָחְכְמָתא  ּוְלִמְנַדע  ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ
יִבין  ֱאַהל ַעד ְסדֹום. ִעם ִאּנּון ַחּיָ ר ַוּיֶ ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ ְולֹוט ָיׁשַ

ְמֵהיְמנוּ  ִמּגֹו  ַנְפקּו  ּדְ ָעְלָמא  ְסדֹום  ּדְ י  ְוַאְנׁשֵ ְכִתיב  ּדִ ָתא 
ְלָאְרֵחיּה  ַרׁש  ִאְתּפְ ַחד  ל  ּכָ ְמאֹד.  ַלְיָי  ִאים  ְוַחּטָ ָרִעים 
ֵלי   ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ַחְבַרָייא  ִאּנּון  ִאין  ַזּכָ ְך  ּכָ ְבִגין  ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ
א   קּוְדׁשָ ּבְ ִדְלהֹון  ְוַחְברּוָתא  ְוֵליְלָיא,  ְיָמָמא  אֹוַרְייָתא  ּבְ

הוּ  ִריְך  ִתיב,ּבְ ּכְ ְוֲעַלְייהּו  ד) א.  ֵבִקים  (דברים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ
ֶכם ַהּיֹום: ּלְ ים ּכֻ ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ  ּבַ

לֹוט   .180 ֶרד  ִהּפָ ַאֲחֵרי  ַאְבָרם  ֶאל  ָאַמר  ַוה' 
ַתח, א ּפָ י ַאּבָ ַויָָּקם יֹוָנה   (יונה א) ֵמִעּמֹו וגו'. ַרּבִ

ְלִמי  אֹוי  וגו'.  ה'  ְפֵני  ִמּלִ ה  יׁשָ ְרׁשִ ּתַ ִלְבֹרַח 
תּוב  ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ר ִמּלִ ּתֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ָ  (ירמיה כג) ּבוֹ  ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ֲהלֹוא ֶאת ַהׁשּ
ָפָניו?! א ִלְבֹרַח ִמּלְ  ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם ה', ְוהּוא ּבָ

  

ְוגו'.  .180 ֵמִעּמֹו  ֶרד לֹוט  ִהּפָ ַאֲחֵרי  ַאְבָרם  ָאַמר ֶאל  ַוְיָי 
ַתח ּפָ א  ַאּבָ י  א) ַרּבִ ה   (יונה  יׁשָ ְרׁשִ ּתַ ִלְברֹוַח  יֹוָנה  ָקם  ַוּיָ

ּדְ  ַווי ְלַמאן  ְוגו'.  ְיָי  ְפִני  ִריְך ִמּלִ ּבְ א  י קּוְדׁשָ ּמֵ ר ִמּקַ ּתַ ִאְסּתַ
יהּ  ּבֵ ְכִתיב  ּדִ ְוֶאת   (ירמיהכג) הּוא  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֶאת  ֲהלא 

יּה. ּמֵ  ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם ְיָי ְוהּוא ָאֵתי ְלֶמֱעַרק ִמּקַ
תּוב .181 א ּכָ ַלע  (שיר ג) ֶאּלָ ַחְגֵוי ַהּסֶ יֹוָנִתי ּבְ

יֹוָנִת  ְדֵרָגה.  ַהּמַ ֵסֶתר  ָרֵאל.   -י  ּבְ ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זֹו 
ַלע   ַחְגֵוי ַהּסֶ ל    -ּבְ ִהיא עֹוָלה ַעל ּכָ ַלִים ׁשֶ זֹו ְירּוׁשָ

ַלע הּוא ֶעְליֹון ְוָחָזק ַעל ַהּכֹל,   ָהעֹוָלם. ָמה ַהּסֶ
ַהּכֹל.   ַעל  ַוֲחָזָקה  ֶעְליֹוָנה  ִהיא  ַלִים  ְירּוׁשָ ַאף 

ְדֵרָגה   ַהּמַ ֵסֶתר  ַהִּמְקָּדׁש] ֶזה  -ּבְ קֹום הַ  [ֵּבית  ּמָ
ל   ּכָ ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ י  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

 ָהעֹוָלם. 

  

ִתיב, .181 ּכְ א  ב) ֶאּלָ השירים  ַלע  (שיר  ַהּסֶ ַחְגֵוי  ּבְ יֹוָנִתי 
ַלע  ַחְגֵוי ַהּסֶ ָרֵאל. ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ְדֵרָגה. יֹוָנִתי ּדָ ֵסֶתר ַהּמַ ּבְ
ַלע   ּסֶ ַמה  ָעְלָמא.  ל  ּכָ ַעל  ָסְלָקא  ִאיִהי  ּדְ ֵלם  ְירּוׁשְ א  ּדָ
ָאה  ֵלם ִאיִהי ִעּלָ א אּוף ְירּוׁשְ ּלָ יָפא ַעל ּכֻ ָאה ְוַתּקִ ִאיִהי ִעּלָ

יָפא   אְוַתּקִ ּדָ ְדֵרָגה  ַהּמַ ֵסֶתר  ּבְ א.  ּכֹּלָ (בית  ַעל 
ָכל   המקדש) ּדְ א  ִלּבָ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ית  ּבֵ ִאְקֵרי  ּדְ ֲאַתר 
 ָעְלָמא.

ְדֵרָגה,  .182 ַהּמַ ֵסֶתר  ּבְ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
מֹו  ּכְ ֶרת,  ִנְסּתֶ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ָהְיָתה  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

לְ  ְצנּוָעה  ִהיא  ׁשֶ ה  ָ יֹוֵצאת  ִאׁשּ ְוֵאין  ַבְעָלּה 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהחּוָצה,  יָתּה  (תהלים  ִמּבֵ

  
ן ֲהַות   .182 ַתּמָ ּדְ ִגין  ּבְ ְדֵרָגה  ֵסֶתר ַהּמַ ּבְ ִתיב  ְך ּכְ ּכָ ּוְבִגין 

ִאיִהי ְצנּוָעה ְלַבֲעָלּה ְוָלא   ָתא ּדְ ִאּתְ ָרא ּכְ ּתְ א ִמְסּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ
ָאַמרנָ  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְלַבר.  יָתא  ִמּבֵ (תהלים   ְפָקא 

ֶנֶסת   קכח) ְך ּכְ ֵתי ֵביֶתָך ְוגו'. ּכָ ַיְרּכְ ֶגֶפן ּפֹוִרָיה ּבְ ָך ּכְ ּתְ ֶאׁשְ
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ֵתי ֵביֶתָך וגו'.  קכח) ַיְרּכְ ּבְ ּפֹוִריָּה  ֶגֶפן  ּכְ ָך  ּתְ ֶאׁשְ
ָרֵאל ֵאיָנּה ׁשֹוָרה ִמחּוץ ִלְמקֹוָמּה   ֶנֶסת ִיׂשְ ְך ּכְ ּכָ

ִהי  לּות ׁשֶ ל ַהּגָ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ְדֵרָגה ֶאּלָ ֵסֶתר ַהּמַ א  ּבְ
ָאר   ִלׁשְ לּות,  ּגָ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ לּות.  ַהּגָ תֹוְך  ּבְ

ְלָוה יֹוֵתר. ים יֵׁש טֹוָבה ְוׁשַ  ָהַעּמִ

א  ַדְרּגָ ּדְ ְסִתירּו  ּבִ ֵמַאְתָרָהא  ְלַבר  ְרָייא  ׁשָ ָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ
וּ  לּוָתא,  ּגָ גֹו  ּבְ ִאיהּו  ּדְ ְדָגלּוָתא  ִזְמָנא  ּבְ א  ִאיִהי  ֶאּלָ ּדְ ְבִגין 

יר. ְלָוה ַיּתִ ין ִאית לֹון ִטיבּו ְוׁשַ ָאר ַעּמִ ָגלּוָתא, ׁשְ  ּבְ

ָאֶרץ   .183 ָרֵאל ׁשֹוִרים ּבָ ׂשְ יִּ ְזַמן ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּבִ
א  ּסֵ ְוַהּכִ ָראּוי,  ּכָ ן  ְמֻתּקָ ָהָיה  ַהּכֹל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ּובֹוֵקַע   ָהֲעבֹוָדה,  ֶאת  ים  ְועֹוׂשִ ֲעֵליֶהם,  ֵלם  ׁשָ

עֹוָלה  הָ  ָהֲעבֹוָדה  ְואֹוָתּה  ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶ ֲאִויִרים 
לֹא   ָהָאֶרץ  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְמקֹוָמּה,  ּבִ ְלַמְעָלה 
ם.   ְלַבּדָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ א  ֶאּלָ ָלֲעבֹוָדה  ָנה  ּקְ ִהְתּתַ
ָהיּו  ַעּכּו''ם  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ּלֹא ָהיּו ׁשֹוְלִטים בָּ  ו, ִמְתַרֲחִקים, ׁשֶ מֹו ַעְכׁשָ ּה ּכְ
ְמִצית. א ֵמַהּתַ ּלֹא ִנזֹּונּו ֶאּלָ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

  

א   .183 יׁשָ ְרָיין ַעל ַאְרָעא ַקּדִ ָרֵאל ׁשַ ִזְמָנא ְדִיׂשְ א ֲחֵזי ּבְ ּתָ
ִלים ֲעַלְייהּו,  ְרְסָייא ׁשְ ְדָקא ְיאּות, ְוּכֻ ן ּכְ ּקַ א ֲהָוה ִמְתּתַ ּכֹּלָ
ַההּוא  ְוָסִליק  ָעְלָמא  ּדְ ֲאִויִרין  ּוָבַקע  ּפּוְלָחָנא  י  ְוַעְבּדֵ

ּדְ  ִגין  ּבְ ְלַאְתֵריּה,  ְלֵעיָלא  ְקַנת  ּפּוְלָחָנא  ִאְתּתַ ָלא  ַאְרָעא 
ָאר  ׁשְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְלחֹוַדְייהּו.  ּבִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ א  ֶאּלָ ְלפּוְלָחָנא 
ָלא   לֹות ֲהוּו ִמְתַרֲחֵקי ּדְ ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
א   ֶאּלָ ִאְתָזנּו  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ א  ּתָ ְדַהׁשְ ּכִ ּה  ּבָ ְלִטין  ׁשָ ֲהוּו 

ְמִצית.   ִמּתַ
ה ְמָלִכים ָהיּו  .184 ּמָ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ָרִאינּו ּכַ

ׁש ַקיָּם ַעל ָהעֹוָלם  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ְלטּו ּבִ ָ ׁשּ ׁשֶ
אּו    - ִטּמְ ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ּכְ ִראׁשֹון,  ַבִית  ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא 

ָאר   ׁשְ ׁשֹוְלִטים  ָהיּו  לֹא  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַעּכּו'' עֹוְבֵדי  ים  ִמן ָהַעּמִ ִנזֹּונּו  א  ֶאּלָ ם, 

יָון   ְך. ּכֵ ל ּכָ ְמִצית, ּוָבּה ָהיּו ׁשֹוְלִטים ְולֹא ּכָ ַהּתַ
ָאז   ָהָאֶרץ,  ֶאת  אּו  ְוִטּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְטאּו  ׁשֶ
קֹוָמּה,   ִמּמְ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֶאת  חּו  ּדָ ְבָיכֹול  ּכִ
ָאר   ׁשְ ְלטּו  ׁשָ ְוָאז  ָהַאֵחר,  קֹום  ַלּמָ ְוִהְתָקְרָבה 

ים ְונִ  לֹט. ָהַעּמִ ָנה ָלֶהם ָהְרׁשּות ִלׁשְ  ּתְ

  

יִטין  .184 ּלִ ׁשַ ּדְ ֲהוּו  ַמְלִכין  ה  ּמָ ּכַ ָחֵמיָנן  ָהא  ֵתיָמא  ְוִאי 
ַבִית   א ֲחֵזי, ּבְ ים ַעל ָעְלָמא. ּתָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִזְמָנא ּדְ ּבְ
ְלִטין  ׁשָ ֲהוּו  ָלא  ַאְרָעא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ְסִאיבּו  ָלא  ַעד  ִראׁשֹון 

ָאר ַעִמי א ִאְתָזנּו ׁשְ לֹות ֶאּלָ ן עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
ָחבּו   ּדְ יָון  ּכֵ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ְוָלאו  ְלִטין  ׁשָ ֲהוּו  ּוָבּה  ְמִצית  ִמּתַ
א   ִכיְנּתָ חּו ָלּה ִלׁשְ ְבָיכֹול ּדָ ֵדין ּכִ ָרֵאל ְוָסִאיבּו ַאְרָעא ּכְ ִיׂשְ

א ָאֳחָרא, וּ  ָאר ֵמַאְתָרּה ְוִאְתָקְרַבת ְלדּוְכּתָ ְלִטין ׁשְ ְכֵדין ׁשָ
ְלָטָאה.   ַעִמין ְוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשּו ְלׁשַ

ׁשֹוֵלט  .185 ָרֵאל לֹא  ִיׂשְ ְרֵאה, ַעל ֶאֶרץ  ּבֹא 
דֹושׁ  ַלּקָ ָרט  ּפְ ַאֵחר  רּוךְ - ְמֻמּנֶה  ְלַבּדֹו.  -ּבָ הּוא 

ִרים   ְמַקּטְ ְוָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְטאּו  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ
בְּ  ׁשֶ ַהזָָּרה  ְבָיכֹול  ָלֲעבֹוָדה  ּכִ ָהָאֶרץ,  תֹוְך 

ִכים  ּומֹוׁשְ קֹוָמּה,  ִמּמְ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ִנְדֲחָתה 
ִכיָנה,  ְ ִרים ִלְקׁשֹר ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלתֹוְך ַהׁשּ ּוְמַקּטְ
טֶֹרת ִהיא   ּקְ ּום ׁשֶ ִליָטה, ִמׁשּ ְ ָנה ָלֶהם ַהׁשּ ְוָאז ִנּתְ
ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ְלטּו  ׁשָ ְוָאז  ר,  ֵ ְלִהְתַקׁשּ ר  ֶקׁשֶ

ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות וּ  ָבְטלּו ְנִביִאים, ְוָכל אֹוָתן ַהּדְ
ְלטּו ָבָאֶרץ.  לֹא ׁשָ

  

א  .185 ְמַמּנָ ֲעָלּה  יט  ּלִ ׁשַ ָלא  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֲעָתא   ּוְבׁשַ ְלחֹודֹוי.  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ר  ּבַ ָאֳחָרא 

ָרֵאל ְוֲהוּו ְמַקְטִרין ְלטַ  ָחאבּו ִיׂשְ גֹו ַאְרָעא,  ּדְ ֲעָוון ָאֳחָרִנין ּבְ
ּוְמַקְטֵרי  ֵכי  ּוָמׁשְ ֵמַאְתָרּה  ִכיְנָתא  ׁשְ ְחָייא  ִאּדַ ְבָיכֹול  ּכִ
א, ּוְכֵדין ִאְתְייִהיב לֹון  ִכיְנּתָ ָרא ַטֲעָוון ָאֳחָרן ּגֹו ׁשְ ְלִאְתַקׁשְ
ָרא. ּוְכֵדין   ְקטֶֹרת ִקְטָרא הּוא ְלִאְתַקּטָ ִגין ּדִ ְלָטנּוָתא, ּבְ ׁשָ

ִאין  ׁשָ  ין ִעּלָ ְרּגִ ין, ּוָבְטלּו ְנִביִאים, ְוָכל ִאּנּון ּדַ ָאר ַעּמִ ְלטּו ׁשְ
ַאְרָעא. ְלטּו ּבְ  ָלא ׁשָ

ים,   .186 ָאר ָהַעּמִ ִליַטת ׁשְ ׁשְ ְולֹא ֵהִסירּו ֶאת 
ִכיָנה ֲאֵליֶהם. ְוַעל  ְ כּו ֶאת ַהׁשּ ֵהם ָמׁשְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

 ְ ִני לֹא ָסָרה ַהׁשּ ַבִית ׁשֵ ָאר  ֶזה ִהּנֵה ּבְ ְ ִליָטה ִמׁשּ
ָאר  ׁשְ ּבִ ִכיָנה  ְ ׁשּ ׁשֶ לּות  ּגָ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ים,  ָהַעּמִ
ים.  ָאר ַהְמֻמּנִ ם ׁשֹוְלִטים ׁשְ ָ ׁשּ קֹום ׁשֶ ים, ַהּמָ ָהַעּמִ

  

ּדִ  .186 ְלָטנּוָתא  ׁשָ ַאֲעִדיּו  ִאּנּון ְוָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ין  ַעּמִ ָאר  ׁשְ
ָהא  ִני  ׁשֵ ֵבית  ּבְ א  ּדָ ְוַעל  ְייהּו.  ְלַגּבַ א  ִכיְנּתָ ִלׁשְ כּו  ָמׁשְ
ָגלּוָתא  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ַאֲעִדיּו  ַעִמין ָלא  ָאר  ִמׁשְ ׁשּוְלָטנּוָתא 
ְלִטין ּוְבִגין   ן ׁשָ ָאר ְמַמּנָ ׁשְ ין ֲאַתר ּדִ ָאר ַעּמִ ׁשְ א ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ

ךְ  ְיהּו. ּכָ ּבַ ִאְתְקִריַבת ּגַ א ּדְ ִכיְנּתָ ְלהּו ַיְנִקין ִמן ׁשְ   ּכֻ
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ְקֶרֶבת  ּנִ ִכיָנה ׁשֶ ְ ם יֹוְנִקים ִמן ַהׁשּ ּלָ ְך ּכֻ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
 ֲאֵליֶהם.

רּוִיים ַעל   .187 ָרֵאל ָהיּו ׁשְ ׂשְ יִּ ְזַמן ׁשֶ ְוַעל ֶזה, ּבִ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעבֹוַדת  ֶאת  ְועֹוְבִדים  ָהָאֶרץ 
ְולֹא   יֵניֶהם,  ּבֵ ְצנּוָעה  ָהְיָתה  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ הּוא, 
ְך,  ּום ּכָ לּוי. ּוִמׁשּ ּגָ יָתּה ַהחּוָצה ּבַ ָיְצָאה ִמּתֹוְך ּבֵ

שֶׁ  ִביִאים  ַהּנְ אֹוָתם  ל  לֹא  ּכָ ַמן,  ַהזְּ אֹותֹו  ּבְ ָהיּו 
ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְמקֹוָמּה,  ּבִ א  ֶאּלָ ְנבּוָאה  ָנְטלּו 
ְך יֹוָנה ָהָיה ּבֹוֵרַח ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש,  ּום ּכָ ּוִמׁשּ
יֵֵלְך  ְולֹא  בּוָאה,  ַהּנְ ָעָליו  ה  ּלֶ ִתְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִליחּות ׁשֶ ְ ׁשּ  א.ּבַ

  

ע''א) ְוַעל .187 פה  ָראן  (דף  ׁשָ ֲהוּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ א  ּדָ
א   ִכיְנּתָ ִריְך הּוא, ׁשְ א ּבְ ַעל ַאְרָעא ּוָפְלֵחי ּפּוְלָחָנא ְדקּוְדׁשָ
ְלַבר   יָתא  ּבֵ ִמּגֹו  ָנְפַקת  ְוָלא  יַנְייהּו  ּבֵ ְצנּוָעה  ֲהַות 

ִאּנּון ל  ּכָ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְלָייא.  ִאְתּגַ ַההּוא   ּבְ ּבְ ֲהוּו  ּדְ ְנִביִאים 
ְדָקֲאָמָרן. ּוְבִגין   ַאְתָרּה ּכִ א ּבְ ִזְמָנא ָלא ָנְטלּו ְנבּוָאה ֶאּלָ
ֵלי  ִיְתּגְ ָלא  א, ּדְ יׁשָ יֹוָנה ֲהָוה ָעַרק ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקּדִ ְך  ּכָ
ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ ִליחּוָתא ּדְ ׁשְ  ֲעֵליּה ְנבּוָאה ְוָלא ְיַהְך ּבִ

ָתה וְ  .188 ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ָרִאינּו  ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ִאם 
חּוץ   ּבַ ִהיא  ׁשֶ ָבֶבל,  ּבְ ִכיָנה  ְ נּו    -ַהׁשּ ַרׁשְ ּפֵ ִהּנֵה 

תּוב ּכָ ּלֹא  (יחזקאל א) ׁשֶ ֶ ָהָיה ַמה ׁשּ ָהיֹה ָהָיה, ׁשֶ
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ִמיֹּום  ֵכן  ְפֵני  ִמּלִ ָהָיה 

בּוָאה ַהִהיא ָהְיָתה ְלשַׁ  ּה.ְוַהּנְ  ְעּתָ
  

ָבֶבל   .188 ּבְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ָייא  ּלְ ִאְתּגַ ּדְ ָחִמיָנן  ָהא  ֵתיָמא  ְוִאי 
ְכִתיב, ּדִ אֹוִקיְמָנא  ָהא  ְלַבר.  ִאיהּו  א) ּדְ ָהיֹה  (יחזקאל 

ִמּיֹוָמא  ָנא  ּדְ ַקְדַמת  ִמן  ֲהָוה  ָלא  ּדְ ַמה  ֲהָוה  ּדְ ָהָיה, 
ֲעָתא ֲהַות.  א, ְוַהִהיא ְנבּוָאה ְלׁשַ ׁשָ י ַמְקּדְ ִני ּבֵ  ְדִאְתּבְ

ָבר ָהָיה   .189 ּכְ ָהר ׁשֶ ָבר, ַהּנָ ְוָכתּוב ַעל ְנַהר ּכְ
ִמיד  ּתָ ִכיָנה  ְ ְוַהׁשּ ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ַהיֹּום  ִמן 

תּובִהְתגַּ  ּכָ ׁשֶ ָעָליו,  ָתה  ב) ּלְ ְוָנָהר   (בראשית 
ֵרד   ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ ן  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  יֵֹצא 

 , ְוֶזה הּוא ֶאָחד ֵמֶהם. [ֵׁשם ָהֶאָחד ְוגֹו'] ְוגֹו'

  

ִמּיֹוָמא  .189 ֲהָוה  ְכָבר  ּדִ ָנָהר  ָבר,  ּכְ ְנַהר  ַעל  ּוְכִתיב 
ִכיְנּתָ  ּוׁשְ ָעְלָמא,  ֵרי  ֲעֵליּה ְדִאְתּבְ ִדיר  ּתָ ָייא  ּלְ ִאְתּגַ א 

ְכִתיב, ן  (בראשית ב) ּדִ קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
ֶרד ְוגו'. ם ִיּפָ ָ  ְוָדא ִאיהּו ַחד ִמיַנְייהּו. (שם האחד וגו) ּוִמׁשּ

ָעה   .190 ׁשָ ְלִפי  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ִנְגְלָתה  ם  ְוׁשָ
לְ  ָרֵאל  ִיׂשְ אֹוָתּה  ִהְצָטְרכּו  ֲאָבל ׁשֶ ַצֲעָרם,  ִפי 

ֵדי   ְך יֹוָנה, ּכְ ּום ּכָ ָתה. ּוִמׁשּ ּלְ ְזַמן ַאֵחר לֹא ִהְתּגַ ּבִ
ה ָעָליו,  ּלֶ ִכיָנה ְולֹא ִתְתּגַ ְ ֶרה ָעָליו ַהׁשּ ּלֹא ִתׁשְ ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ּוָבַרח.  ַהּקֶֹדׁש  ֵמֶאֶרץ  (יונה   ָהַלְך 
ים א) ָהֲאָנׁשִ ָיְדעּו  י  ּכִ ְוָכתּוב  ה'.  ְפֵני  י    ִמּלִ ּכִ

ְפֵני ה' הּוא ֹבֵרחַ   ִמּלִ

  

ִאְצְטִריכּו  .190 ֲעָתא ּדְ א ְלפּום ׁשַ ִכיְנּתָ ָייא ׁשְ ּלְ ן ִאְתּגַ ְוַתּמָ
ָלא  ָאֳחָרא  ִזְמָנא  ּבְ ֲאָבל  ַצֲעַרְייהּו.  ְלפּום  ָרֵאל  ִיׂשְ ָלּה 
א   ִכיְנּתָ ֵרי ֲעלֹוי ׁשְ ָלא ִתׁשְ ִגין ּדְ ְך יֹוָנה ּבְ ָייא. ּוְבִגין ּכָ ּלְ ִאְתּגַ
ֲהָדא  ְוֲעַרק.  א  יׁשָ ַקּדִ ֵמַאְרָעא  ָאַזל  ֲעֵליּה,  ֵלי  ִתְתּגְ ְוָלא 

ים  (יונה א) הּוא ִדְכִתיב י ָיְדעּו ָהֲאָנׁשִ ְפֵני ְיָי. ּוְכִתיב ּכִ ִמּלִ
ְפִני ְיָי הּוא ּבֹוֵרַח.  י ִמּלִ  ּכִ

ה   .191 ּלָ ִמְתּגַ לֹא  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ָהָר  ָמקֹום  ּבְ א  ְראּוָיה  ֶאּלָ לֹא  ְך  ּכָ ַאף  ָלּה,  אּוי 

ֲהֵרי   ׁשֶ ָלּה.  ָראּוי  ׁשֶ ָאָדם  ּבְ א  ֶאּלָ ה  ּלָ ִמְתּגַ ְולֹא 
ְך  ְלִהְתַהּפֵ לֹוט  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ַעל  ָעָלה  ׁשֶ ִמיֹּום 
ָקה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמַאְבָרָהם.  ּלְ ְלסּורֹו ָהָרע, ִהְסּתַ

ְרָתה ׁשָ ִמיָּד  לֹוט,  ּנּו  ִמּמֶ ק  ּלֵ ִהְסּתַ רּוַח    ּוְכׁשֶ
ֶאל   ָאַמר  ַוה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְמקֹוָמּה.  ּבִ ַהּקֶֹדׁש 

ֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו וגו'.   ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהּפָ

  

א   .191 ֶאּלָ ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ָלא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ה  ּמָ ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָיא  ּלְ ִאְתֲחֵזי ָלּה, אּוף ָהִכי ָלא ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתּגַ ַאְתָרא ּדְ ּבְ

ָסִליק ַעל  ֶאלָּ  ָהא ִמן יֹוָמא ּדְ ִאְתֲחֵזי ָלּה. ּדְ ר ָנׁש ּדְ ּבַ א ּבְ
רּוָחא  ְלַקת  ִאְסּתַ ֻסְרָחֵניּה,  ּבְ ָכא  ְלִאְתַהּפְ לֹוט  ּדְ ְרעּוֵתיּה 
ָרא  ד ׁשָ יּה, ִמּיָ ק לֹוט ִמּנֵ ּלַ א ֵמַאְבָרָהם. ְוַכד ִאְסּתַ יׁשָ ַקּדִ

יּה ֲהָדא הּוא ִדְכִתי דּוְכּתֵ א ּבְ ב ַוְיָי ָאַמר ֶאל רּוַח קּוְדׁשָ
ְרד לֹוט ֵמִעּמֹו ְוגו'.  ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהּפָ

ּלֹוט  .192 ׁשֶ ַאְבָרָהם  ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְרֵאה,  ּבֹא 
ַאְבָרָהם.  ּפֹוֵחד  ָהָיה  ָהָרע,  ְלסּורֹו  ב  ׁשָ ָהָיה 
ּום ַהֲחֵברּות ִעם ֶזה  לֹום ִמׁשּ ָאַמר, אּוַלי ַחס ְוׁשָ

  
ב   .192 ּתָ ֲהָוה  לֹוט  ּדְ ַאְבָרָהם  ָחָמא  ּדְ יָון  ּכֵ ֲחֵזי,  א  ּתָ

לֹום  יְלָמא ַחס ְוׁשָ ִחיל ַאְבָרָהם. ָאַמר ּדִ ְלֻסְרָחֵניּה, ֲהָוה ּדָ
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הַ  ֶאת  ְגָללֹו  ּבִ י  ְדּתִ ר ִאּבַ ִעּטֵ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֵחֶלק 
ּנּו,  ִמּמֶ ְפַרד  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוִתי 
ר  קֹום ֲאׁשֶ א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהּמָ ָאַמר לֹו, ׂשָ

ם. ה ׁשָ  ַאּתָ

א   יׁשָ ַקּדִ חּוָלָקא  ִגיֵניּה  ּבְ ֲאִביְדָנא  ְדָדא  ַחְברּוָתא  ִגין  ּבְ
ַר  ִאְתּפְ ּדְ יָון  ּכֵ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִלי  ַאֲעַטר  יּה  ּדְ ִמּנֵ ׁש 

ַאָתה   ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ִמן  ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך  ָנא  א  ׂשָ ֵליּה  ָאַמר 
ם.  ׁשָ

ם?   .193 ה ׁשָ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ מֹו ַמה זֶּה ִמן ַהּמָ ּכְ
ֱאמּוָנה   ּבָ ְרּתָ  ְוִהְתַעּטַ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ּבֹו  ְקּתָ  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ

ה  ה ָוֵקְדָמה ָוָיּמָ ֵלָמה. ָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ ְ ֵאּלּו ֵהם   -ַהׁשּ
ָעיו.  ְלַמּסָ ַויֵֶּלְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ ה,  ִחּלָ ַבּתְ ָהיּו  ׁשֶ ָעיו  ַמּסָ

ה   ְגּבָ ַהּנֶ ְוָנסֹוַע  ָהלֹוְך  ָרגֹות    - ְוָכתּוב  ַהּדְ ֵאּלּו 
ֵלָמה   ְ ַהׁשּ ֱאמּוָנה  ּבָ ר  ִהְתַעּטֵ ׁשֶ ָהֶעְליֹונֹות 

ה.  ִחּלָ ּתְ  ּבַ

  

יּה   .193 ַקת ּבֵ ּבְ ִאְתּדַ ם ּדְ ה ׁשָ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ַמאי ִמן ַהּמָ
ָצפֹוָנה  ֵליָמָתא.  ׁשְ ֵהיְמנּוָתא  ּבְ ַרת  ְוִאְתַעּטְ ַקְדִמיָתא  ּבְ
ַקְדִמיָתא   ֲהוּו ּבְ ָעיו ּדְ ין ִאּנּון ַמּסָ ה ָוֵקְדָמה ְוָיָמה. ִאּלֵ ָוֶנְגּבָ

ָעיו. ּוְכִתיב ָהלֹוךְ  ֶלְך ְלַמּסָ ְכִתיב ַוּיֵ ין   ּדִ ה. ִאּלֵ ְגּבָ ְוָנסֹוַע ַהּנֶ
ֵליָמָתא   ׁשְ ְמֵהיְמנּוָתא  ּבִ ר  ִאְתַעּטַ ּדְ ִאין  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ

ַקְדִמיָתא.   ּבְ
ָניו   .194 ּוִמּבָ ּנּו  ִמּמֶ ָתזּוז  ּלֹא  ׁשֶ ר  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ְוָאז 

ר   ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֶאת  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְלעֹוָלִמים, 
ר   ה רֶֹאה. ַמה זֶּה ֲאׁשֶ ה ַאּתָ ְרּגָ ה רֶֹאה? זֹו ַהּדַ ַאּתָ

ַלה'   ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו,  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה 
רֶֹאה,   ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֵאָליו.  ְרֶאה  ַהּנִ
ל   ִמּכָ ִנְכֶלֶלת  ַהזֹּו  ָהִראׁשֹוָנה  ה  ְרּגָ ַהּדַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

כָּ  ּום  ּוִמׁשּ ּה.  ּבָ ִנְראֹות  ן  ְוֻכּלָ ָרגֹות  י ֶאת ַהּדְ ּכִ ְך 
ה רֶֹאה וגו'. ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  ּכָ

  

ְלָעְלִמין   .194 נֹוי  ּבְ ּוִמן  יּה  ִמּנֵ ַיֲעֵדי  ָלא  ּדְ ר  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ּוְכֵדין 
ר   ה רֹוֶאה. ַמאי ֲאׁשֶ ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ ְכִתיב ּכִ ּדִ

לֵ  ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּדְ ַקְדָמָאה  א  ְרּגָ ּדַ א  ּדָ רֹוֶאה.  ה  ָמא ַאּתָ ּכְ יּה 
ה רֹוֶאה  ר ַאּתָ ְך ֲאׁשֶ ְרֶאה ֵאָליו. ּוְבִגין ּכָ ְדַאּתְ ָאֵמר ַלְיָי ַהּנִ
ין ְוֻכְלהּו   ְרּגִ ְלהּו ּדַ ִליל ִמּכֻ א ַקְדָמָאה ִאְתּכְ ַדְרָגא ּדָ ִגין ּדְ ּבְ
ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֶאת  י  ּכִ ְך  ּכָ ּוְבִגין  יּה,  ּבֵ ִאְתֲחזּון 

 רֹוֶאה ְוגו'.
ַאְכַסְנָיה ַר  .195 ְלֵבית  ִנְקַלע  ֶאְלָעָזר  י  ּבִ

ְיָלה ַלֲעסֹק   ּלַ י ִחְזִקיָּה. ָקם ּבַ לֹוד, ְוָהָיה ִעּמֹו ַרּבִ ּבְ
י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ֵאָליו.  ִחְזִקיָּה  י  ַרּבִ ָקם  ּתֹוָרה.  ּבַ

ַאְרמֹון ַצר.  ֶאְלָעָזר, ַהֲחֵבִרים ִנְמָצִאים ּבְ
  

בֵ  .195 ּבְ ִאֲעַרא  ֶאְלָעָזר  י  ְוֲהָוה ַרּבִ לּוד,  ּבְ יָזא  ּפִ אּוׁשְ י 
אֹוַרְייָתא, ָקם  ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ה. ָקם ּבְ י ִחְזִקּיָ יּה ַרּבִ ִעּמֵ
ִקיְסְטָרא  ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר  יּה.  ּבֵ ּגַ ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ

ִכיֵחי. קּוְסָטא ַחְבַרְייא ׁשְ  ּדְ
ְוָאַמר, .196 ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַתח   (שיר ּפָ

ַתּפּוַח   ב) ּכְ וגו'.  ַהיַַּער  ֲעֵצי  ּבַ ַתּפּוַח  ֶזה    -ּכְ
ר   ּוִמְתַעּטֵ ֶנְחָמד  הּוא  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ּדֹוֶמה  ׁשֶ ֵאין ִמי  ׁשֶ ָאר ָהִאיָלנֹות  ל ׁשְ ִמּכָ ְגָוָניו  ּבִ
ֵאין ַאֵחר   לֹו. ָרׁשּום הּוא ִמן ַהּכֹל, ָרׁשּום הּוא ׁשֶ

מֹותֹו.   ּכְ

  

ַתח   .196 ְוָאַמרּפָ ֶאְלָעָזר  י  ב) ַרּבִ השירים  ַתּפּוַח   (שיר  ּכְ
ִאיהּו   ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ א קּוְדׁשָ ַתּפּוַח, ּדָ ַער ְוגו'. ּכְ ֲעֵצי ַהּיַ ּבַ
ִאית   ָלא  ּדְ ִאיָלִנין  ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ְגָוונֹוי  ּבִ ר  ּוִמְתַעּטַ ָחִמיד 

ים הּוא ּדְ  א, ָרׁשִ ים ִאיהּו ִמּכֹּלָ ָדֵמי ֵליּה. ָרׁשִ ֵלית ָאֳחָרא ּדְ
ֵתיּה.  ּוָ  ּכַ

ְולֹא   .197 ִצּלֹו  ּבְ י.  ְדּתִ ִחּמַ ִצּלֹו  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ָאר  ׁשְ ל  ׁשֶ ְבֵצל  ְולֹא  ִצּלֹו  ּבְ ַאֵחר.  ל  ׁשֶ ְבֵצל 

י   ְדּתִ ִחּמַ ים.  ָהָיה   -ַהְמֻמּנִ ׁשֶ ַהיֹּום  ִמן  ָמַתי? 
ֶאת   ְוָאַהב  ֶנְחָמד  הּוא  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ַאְבָרָהם 

בָּ  דֹוׁש  מֹו  ַהּקָ ּכְ ַאֲהָבה,  ּבְ הּוא  רּוְך 
ּנֱֶאַמר  מא) ׁשֶ ּוִפְריֹו   (ישעיה  ֹאֲהִבי.  ַאְבָרָהם 

י   ְלִחּכִ ִרי    -ָמתֹוק  ּפְ הּוא  ׁשֶ ִיְצָחק,  הּוא  ֶזה 
 ָקדֹוׁש. 

  

א ָאֳחָרא.  .197 ִצּלָ ִצּלֹו ְוָלא ּבְ י. ּבְ ִצּלֹו ִחַמְדּתִ ְך ּבְ ִגיִני ּכָ ּבְ
ָאר ׁשְ א ּדִ ִצלֹו ְוָלא ְבִצּלָ י, ֵאיָמַתי, ִמן יֹוָמא    ּבְ ְדּתִ ן. ִחּמַ ְמַמּנָ

ֵליּה  ְוָרִחים  ָחִמיד  ִאיהּו  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ַאְבָרָהם  ֲהָוה  ּדְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַאֲהָבה ּכְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ (ישעיה  ְלקּוְדׁשָ

א הּוא ִיְצָחק   מא) י, ּדָ ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי. ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ
ִאיהּו ִאיבָּ  א. ּדְ יׁשָ  א ַקּדִ
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י   .198 ְבּתִ ְוָיׁשַ י  ְדּתִ ִחּמַ ִצּלֹו  ּבְ ָבר ַאֵחר  ֶזה   -ּדָ
י   ְלִחּכִ ָמתֹוק  ּוִפְריֹו  יק   -ַיֲעקֹב.  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ֶזה 

זֶה   ְוַעל  עֹוָלם,  ּבָ ים  ְקדֹוׁשִ ֵפרֹות  ה  ָעׂשָ ׁשֶ
תּוב ְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף.   (בראשית לז) ּכָ ה ּתֹ ֵאּלֶ

ל ַיֲעקֹב ל אֹוָתם ַהּתֹוָלדֹות ׁשֶ ּכָ [יֹוֵסף ֶׁשהּוא  ׁשֶ
תֹוָלדֹות] ֵהם  ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהַּצִּדיק  ְּביֹוֵסף  [נ''א 

ֻּכָּלם] ְּכֵעין  תֹוָלדֹות  ֶׁשעֹוֶׂשה  [ד''א   עֹוְמִדים, 
ם  ְׁשָבִטים] ׁשֵ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְקְראּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ  ,

תּוב ּכָ ׁשֶ לא) ֶאְפַרִים,  ִלי  (ירמיה  יר  ַיּקִ ֲהֵבן 
 ֶאְפַרִים וגו'.

  

א ַיֲעקֹב. ּוִפְריֹו   .198 י, ּדָ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ִצּלֹו ִחַמְדּתִ ָבר ַאֵחר ּבְ ּדָ
ַק  יִרין  ּפֵ ֲעַבד  ּדְ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  א  ּדָ י,  ְלִחּכִ ין  ָמתֹוק  יׁשִ ּדִ

ִתיב ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ָעְלָמא.  לז) ּבְ ּתֹוְלדֹות   (בראשית  ה  ֵאּלֶ
ַיֲעקֹב  ָכל ִאּנּון ּתֹוְלדֹות ּדְ (יוסף דאיהו דעביד  ַיֲעקֹב יֹוֵסף. ּדְ

(ד''א   (נ''א ביוסף הצדיק קיימי, דעביד תולדות כעין כלהו) תולדות)
ָרֵאל ַעלל''ג שבטים) ְך ִאְקרּון ִיׂשְ ָמא ְדֶאְפַרִים    , ּוְבִגין ּכָ ׁשְ

ְכִתיב, יר ִלי ֶאְפַרִים ְוגו'.  (ירמיה לא) ּדִ  ֲהֵבן ַיּקִ

ַהיַַּער   .199 ֲעֵצי  ּבַ ַתּפּוַח  ּכְ ַאֵחר  ָבר  ֶזה    -ּדָ
ֵריחֹות,   ֲעֶלה  ּמַ ׁשֶ ְלַתּפּוַח  ּדֹוֶמה  ׁשֶ ַאְבָרָהם, 
דֹורֹו,  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְוִנְצַטיֵּן 

אֶ  ם  ה,  ְוִנְרׁשַ ְלַמּטָ ֶאָחד  ם  ְוִנְרׁשַ ְלַמְעָלה  ָחד 
תּוב ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם. ּכָ  ׁשֶ

  

ַאְבָרָהם.  .199 א  ּדָ ַער.  ַהּיַ ֲעֵצי  ּבַ ַתּפּוַח  ּכְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ָסִליק ֵריִחין ָדֵמי ֵליּה ְלַתּפּוַח ּדְ ים  (דף פה ע''ב) ּדְ ְוִאְתְרׁשִ

נֵ  ל ּבְ ֵליָמָתא ַעל ּכָ ְמֵהיְמנּוָתא ׁשְ ים ַחד ּבִ י ָדֵריּה, ְוִאְתְרׁשִ
ְכִתיב  ּדִ א  ְלַתּתָ ַחד  ים  ְוִאְתְרׁשִ ל''ג   ְלֵעיָלא,  (יחזקאל 

 ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם. כ''ד)
ַאֵחר  .200 ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד?  ָהָיה  ַעם  ַהּטַ ָמה 

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶלֱאמּוַנת  ָעָלה  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ
י חִ  ָרט לֹו. ָאַמר לֹו ַרּבִ תּוב ְוֶאת  ּפְ ְזִקיָּה, ַוֲהֵרי ּכָ

ֵעת ֵהם   ר ָעׂשּו ְבָחָרן? ָאַמר לֹו, ַעד ּכָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ַהּנֶ
ֶהם  ּבָ ר  ִהְתַעּטֵ ׁשֶ ֶעְליֹונֹות  ְדָרגֹות  ּבִ ָהיּו  לֹא 

 ַאְבָרָהם.

  

ָעְלָמא  .200 ָלא ֲהָוה ָאֳחָרא ּבְ ַמאי ַטְעָמא ֲהָוה ֶאָחד. ּדְ
ְדקּוְד  ִלְמֵהיְמנּוָתא  ָסִליק  ִאיהּו. ִדי  ר  ּבַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ

ר ָעׂשּו  ֶפׁש ֲאׁשֶ ִתיב ְוֶאת ַהּנֶ ה ְוָהא ּכְ י ִחְזִקּיָ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ִעָלִאין   ין  ַדְרּגִ ּבְ ֲהוּו  ָלא  ִאּנּון  ָען  ּכְ ַעד  ֵליּה  ָאַמר  ְבָחָרן. 

הּו ַאְבָרָהם. ר ּבְ ִאְתַעּטַ  ּדְ
ּלֹא   .201 ׁשֶ י,  ַמְעּתִ ׁשָ ְך ָאַמר לֹו, עֹוד  ּכָ ַאַחר 

ִיְצָחק   ּבְ ה  ִהְתַעּלָ ׁשֶ ַעד  ֶאָחד  ַאְבָרָהם  ִנְקָרא 
ְוָהיּו  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ּבְ ה  ִהְתַעּלָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוַיֲעקֹב. 
ַאְבָרָהם  ִנְקָרא  ָאז  ָהעֹוָלם,  ֲאבֹות  ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ

עֹוָלם, מְ  ּבָ ּפּוַח  ּתַ ְוָאז הּוא  ֵני  ֶאָחד.  ּבְ ל  ִמּכָ ֻציָּן 
 .  ָהעֹוָלם. ָאַמר לֹו, ָיֶפה ָאַמְרּתָ

  

ָלא ִאְקֵרי ַאְבָרָהם  .201 ַמְעָנא ּדְ ְלָבַתר ָאַמר ֵליּה תּו ׁשְ
ק   ּלַ ִאְסּתַ ּדְ יָון  ּכֵ ְוַיֲעקֹב.  ִיְצָחק  ּבְ ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ ַעד  ֶאָחד 

ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  והא) ּבְ ָלְתהוֹ  (נ''א  ּתְ ְלהּו  ּכֻ ֲאָבָהן ְוֲהוּו  ן 
ּפּוַח   ּתַ הּוא  ּוְכֵדין  ֶאָחד.  ַאְבָרָהם  ִאְקֵרי  ֵדין  ּכְ ָעְלָמא  ּדְ
יר ָקא   ּפִ ׁשַ ֵליּה  ָאַמר  ָעְלָמא.  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ ים  ָרׁשִ ָעְלָמא  ּבְ

.  ֲאַמְרּתְ
ַהיַַּער   .202 ֲעֵצי  ּבַ ַתּפּוַח  ּכְ ַאֵחר,  ָבר  ֶזה   -ּדָ

ן ּדֹוִדי   רּוְך הּוא. ּכֵ דֹוׁש ּבָ רּוְך   זֶה  -ַהּקָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִצּלֹו   ּבְ י   -הּוא.  ְדּתִ ִחּמַ רּוְך הּוא.  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 

י   ְבּתִ רּוְך הּוא ַעל   -ְוָיׁשַ דֹוׁש ּבָ ְגָלה ַהּקָ ּנִ יֹּום ׁשֶ ּבַ
ה   ַנֲעׂשֶ ְוָאְמרּו  ּתֹוָרה  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ְוִקּבְ ִסיַני  ַהר 

ָמע  .(שמות כד) ְוִנׁשְ

  

ַתפּ  .202 ָבר ַאֵחר ּכְ ִריְך ּדָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ַער ּדָ ֲעֵצי ַהּיַ ּוַח ּבַ
א   א קּוְדׁשָ ִצּלֹו ּדָ ִריְך הּוא. ּבְ א ּבְ א קּוְדׁשָ ן ּדֹוִדי ּדָ הּוא. ּכֵ
א   קּוְדׁשָ ֵלי  ְדִאְתּגְ יֹוָמא  ּבְ י,  ְבּתִ ְוָיׁשַ י  ִחַמְדּתִ הּוא.  ִריְך  ּבְ

אֹוַר  ָרֵאל  ִיׂשְ ילּו  ְוַקּבִ ְדִסיַני  טּוָרא  ַעל  הּוא  ִריְך  ְייָתא ּבְ
ַמע. (שמות כד) ְוָאְמרוּ  ה ְוִנׁשְ  ַנֲעׂשֶ

י   .203 ְבֵרי ַהּתֹוָרה    -ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ֵאּלּו ּדִ
ֶהם ּבָ תּוב  ּכָ יט) ׁשֶ ַבׁש   (תהלים  ִמּדְ ּוְמתּוִקים 

י   ְלִחּכִ ָמתֹוק  ּוִפְריֹו  ָבר ַאֵחר  ּדָ  - ְוֹנֶפת צּוִפים. 
  

ְכִתיב   .203 ּדִ אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִמּלִ ין  ִאּלֵ י.  ְלִחּכִ ָמתֹוק  ּוִפְריֹו 
הוּ  יט) ּבְ ָבר   (תהלים  ּדָ צּוִפים.  ְונֹוֶפת  ַבׁש  ִמּדְ ּוְמתּוִקים 

יַקָיא   ַצּדִ ּדְ ַמְתהֹון  ִנׁשְ ין  ִאּלֵ י,  ְלִחּכִ ָמתֹוק  ּוִפְריֹו  ַאֵחר 
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לָּ  ּכֻ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ל ֵאּלּו  יו ׁשֶ ִרי ַמֲעׂשָ ּפְ ן 
רּוְך הּוא ְועֹוְמדֹות ִעּמֹו ְלַמְעָלה.  דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

ְוָקְייֵמי   הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ עֹוָבדֹוי  ּדְ א  ִאיּבָ ֻכְלהּו  ּדְ
יּה ְלֵעיָלא.  ִעּמֵ

ֵהן פְּ  .204 מֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ ל ִנׁשְ ִרי  ּבֹא ְרֵאה, ּכָ
סֹוד   ן ֶאָחד ּבְ ּלָ רּוְך הּוא, ּכֻ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ ַמֲעׂשָ
ְגָוִנים  ן ִנְפָרדֹות ּבִ ּלָ יֹּוְרדֹות ָלעֹוָלם, ּכֻ ֶאָחד. ּוְכׁשֶ

רֹות ַיַחד.   ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְוֵהן ָזָכר ּוְנֵקָבה ְמֻחּבָ
  

ִאּנּון ִאיבָּ  .204 ָעְלָמא ּדְ ָמִתין ּדְ ל ִנׁשְ א ֲחֵזי, ּכָ עֹוָבדֹוי  ּתָ א ּדְ
ָנֲחֵתי   ְוַכד  ַחד,  ָרָזא  ּבְ ַחד  ְלהּו  ּכֻ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ְוִאּנּון  ְונּוְקָבא,  ַכר  ּדְ ְגָווִנין  ּבִ ין  ְרׁשִ ִמְתּפָ ְלהּו  ּכֻ ְלָעְלָמא 

ֲחָדא.  ִרין ּכְ ַכר ְונּוְקָבא ְמֻחּבָ  ּדְ
ַלזָָּכר  .205 ֵקָבה  ַהּנְ ׁשּוַקת  ּתְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

ה  עֹוׂשָ ֵקָבה  ַלּנְ ַהזָָּכר  ּוְתׁשּוַקת  ֶנֶפׁש,  ה  עֹוׂשָ
ֵקָבה   ַלּנְ ַהזָָּכר  ׁשּוַקת  ּתְ ל  ׁשֶ ְוָהָרצֹון  ֶנֶפׁש. 
ְוכֹוֵלל   ֶנֶפׁש,  מֹוִציָאה  ּה  ּבָ קּותֹו  ּבְ ְוִהְתּדַ

ׁשּוַקת א [ְּתׁשּוָקתֹו] ּתְ ְונֹוֵטל  ֵקָבה  ֹוָתּה.  ַהּנְ
ׁשּוָקה   ּתְ ּבַ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ׁשּוָקה  ַהּתְ ְוִנְכֶלֶלת 

ִלי ֵפרּוד. ית ָרצֹון ֶאָחד ּבְ ַמְעָלה, ְוַנֲעׂשֵ ּלְ  ׁשֶ

  

ָעִביד  .205 ְדכּוָרא  י  ְלַגּבֵ ְדנּוְקָבא  א  יאּוְבּתָ ּתִ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
נּוְקָבא   י  ְלַגּבֵ ְדכּוָרא  ּדִ א  ִתיאּוְבּתָ ּדְ ּוְרעּוָתא  ֶנֶפׁש. 

ְוָכִליל  ְואִ  ֶנֶפׁש  יק  ַאּפִ ּה,  ּבָ ִדיֵליּה  קּוָתא  ּבְ ְתּדַ
א יאּוְבּתָ תיאובתיה) ּתִ ָלּה.  (נ''א  ְוָנִטיל  ְדנּוְקָבא 

ִליל) ִּדְלֵעיָלא   ְוִאְתּכְ ְּבִתיאּוְבָּתא  ַּתָּתָאה  ִּתיאּוְבָּתא 
 ְוִאְתֲעִבידּו ְרעּוָתא ָחָדא ְּבָלא ִּפירּוָדא. 

ְנֵקָבה,    ּכֹוֵלל [נֹוֵטל] ְוָאז .206 ַהּכֹל 
ֵניֶהם  ׁשְ ל  ׁשֶ ׁשּוקֹות  ְוַהּתְ ַהזָָּכר,  ִמן  ֶרת  ּוִמְתַעּבֶ
ֶזה.  ִעם  ֶזה  לּול  ּכָ ַהּכֹל  ן  ּכֵ ְוַעל  ַיַחד,  קֹות  ִנְדּבָ
ָזָכר   ַיַחד  יֹוְצאֹות  ֵהן  יֹוְצאֹות,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ּוְכׁשֶ

 ּוְנֵקָבה. 
  

ְוִאְת  (נטיל) ּוְכֵדין .206 נּוְקָבא  ּכָֹלא  ִליל  ִמן ּכָ ַרת  ַעּבְ
א   ֲחָדא, ְוַעל ּדָ ָקן ּכְ ּבְ ַתְרַווְייהּו ִמְתּדַ ין ּדְ כּוָרא ְוִתיאּוְבּתִ ּדְ
ַכר ְונּוְקָבא   ָמִתין ָנְפִקין ּדְ ָדא. ְוַכד ִנׁשְ א ּבְ ִליל ּדָ א ּכָ ּכֹּלָ

ֲחָדא ָנְפִקין.   ּכְ
זֹו   .207 ִנְפָרדֹות  יֹּוְרדֹות,  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְך,  ּכָ ַאַחר 

ְוזוֹ  ג    ְלַצד ֶזה  ְמַזּוֵ רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ ְלַצד ֶזה, 
א  ֶאּלָ ְלַאֵחר,  ן  ִנּתָ לֹא  ּוּוג  ְוַהזִּ ְך.  ּכָ ַאַחר  אֹוָתן 

דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ֶאת  -ּבָ יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ְלַבּדֹו,  הּוא 
ָראּוי. ר אֹוָתם ּכָ  ִזּוּוָגם ְלַחּבֵ

  

א ְלִס  .207 ן ּדָ ְרׁשָ ָנֲחֵתי ִמְתּפָ יָון ּדְ ְטָרא ָדא ְוָדא  ְלָבַתר ּכֵ
וג לֹון ְלָבַתר. ְוָלא   ִריְך הּוא ְמַזּוִ א ּבְ ְלִסְטָרא ָדא, ְוקּוְדׁשָ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ א  ֶאּלָ ְלָאֳחָרא  ִזּוּוָגא  ִאְתְייִהיב 
ְדָקא   ּכְ ָרא לֹון  ְלַחּבְ ְלהֹון  ּדִ ִזּוּוָגא  ָיַדע  ִאיהּו  ּדְ ְלחֹודֹוי,  ּבִ

 ָיאֹות. 
ָהִאי .208 ֵרי  ְוהֹוֵלְך  ַאׁשְ יו  ְבַמֲעׂשָ זֹּוֶכה  ׁשֶ ׁש 

מֹו  ֶנֶפׁש ּכְ ר ֶנֶפׁש ּבְ ְתַחּבֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּכְ ּבְ
יו,   ֲהֵרי ִאם הּוא זֹוֶכה ְבַמֲעׂשָ ה. ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ ׁשֶ
תּוב ּוִפְריֹו   ְך ּכָ ּום ּכָ ָראּוי. ּוִמׁשּ ֵלם ּכָ ֶזהּו ָאָדם ׁשָ

ִת  ּבְ הּוא  ׁשֶ י,  ְלִחּכִ ֵרְך  ָמתֹוק  ְתּבָ יִּ ׁשֶ ְמֹבָרְך  ּקּון 
י  ַמֲעׂשֵ ּבְ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהעֹוָלם,  ּנּו  ִמּמֶ

 ָהָאָדם ִאם זֹוֶכה ְוִאם לֹא זֹוֶכה. 

  

אֹוַרח  .208 ּבְ ְוָאִזיל  עֹוָבדֹוי  ּבְ ָזֵכי  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ הּוא  ָאה  ַזּכָ
ָמה ּדְ  ֶנֶפׁש ּכְ ר ֶנֶפׁש ּבְ ִאְתַחּבַ ִגין ּדְ ֲהָוה ֵמִעיָקָרא, ְקׁשֹוט ּבְ

ְדָקא   ּכְ ִלים  ׁשְ ָנׁש  ר  ּבַ הּוא  א  ּדָ עֹוָבדֹוי  ּבְ ָזֵכי  ִאי  ָהא  ּדְ
ִתּקּוָנא   הּוא ּבְ י. ּדְ ִתיב ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ְך ּכְ ְיאּות. ּוְבִגין ּכָ
עֹוָבִדין  ּבְ א  כֹּלָ ּדְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא,  יּה  ִמּנֵ ְרָכא  ְלִאְתּבָ ְמבָֹרְך 

ְליָ  ַבר ָנׁש ּתַ  א ִאי ָזֵכי ִאי ָלא ָזֵכי. ּדְ
י,  .209 ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ָאַמר 

תּוב ּכָ דֹוׁש   (הושע יד) ׁשֶ ְרְיָך ִנְמָצא. ַהּקָ י ּפֶ ּנִ ִמּמֶ
י   ּנִ ִמּמֶ אי  ַוּדַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְכֶנֶסת  ָאַמר  רּוְך הּוא  ּבָ
א   ֶאּלָ ִנְמָצא,  ְרִיי  ּפִ ָכתּוב  לֹא  ִנְמָצא.  ְרְיָך  ּפֶ
ֶנֶפׁש  ה  עֹוׂשָ ׁשֶ ֵקָבה  ַהּנְ ׁשּוַקת  ּתְ אֹוָתּה  ְרְיָך.  ּפֶ

ְוִנְכֶלֶלת   ַהזָָּכר,  כַֹח  ּבְ ֶנֶפׁש,  ְוִנְכֶלֶלת  ּבְ ֶנֶפׁש 
ָאַמְרנּו.   ׁשֶ פי  ּכְ ֶזה,  ּבָ זֹו  ּכֹוֶלֶלת  ַאַחת  ְוַנֲעׂשֹות 

  

ְכִתיב, .209 ּדִ ַמְעָנא  ׁשָ ָהִכי  ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ (הושע   ָאַמר 
ֵליּה  יד) ָאַמר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִנְמָצא.  ְרְיָך  ּפֶ י  ּנִ ִמּמֶ

ְרִיי ִנְמָצא ָלא  ְרְיָך ִנְמָצא. ּפֶ אי ּפֶ י ַוּדַ ּנִ ָרֵאל ִמּמֶ ִלְכְנֶסת ִיׂשְ
ּדְ  א  יאּוְבּתָ ּתִ ַההּוא  ְרְיָך.  ּפֶ א  ֶאּלָ ִתיב  ֲעִביד  ּכְ ּדְ נּוְקָבא 

ֶנֶפׁש  ִליל ֶנֶפׁש ּבְ כּוָרא ְוִאְתּכְ תּוְקָפא ִדּדְ ִליל ּבְ ֶנֶפׁש ְוִאְתּכְ
ְלָבַתר  ְדֲאָמָרן.  ּכִ ָדא  ּבְ א  ּדָ ִליל  ּכָ ָחד  ְוִאְתֲעִבידּו 
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כַֹח   אי ּבְ עֹוָלם, ַוּדַ ֵניֶהם ּבָ ן ִנְמָצִאים ׁשְ ְלַאַחר ִמּכֵ
ֵקָבה. ִרי ַהּנְ  ַהזָָּכר ִנְמָצא ּפְ

ְדכּוָרא   ּדִ ֵחיָלא  ּבְ ְוָדא  ָעְלָמא,  ּבְ ְרַווְייהּו  ּתַ חּו  ּכָ ּתַ ִאׁשְ
א ְדנּוְקָבא ַכח ִאיּבָ ּתְ  . ִאׁשְ

ִרי   .210 ֵקָבה ִנְמָצא ּפְ ְתׁשּוַקת ַהּנְ ָבר ַאֵחר, ּבִ ּדָ
לֹא  ַלזָָּכר,  ֵקָבה  ַהּנְ ְתׁשּוַקת  לֹא  ִאם  ׁשֶ ַהזָָּכר, 
ְרְיָך   י ּפֶ ּנִ תּוב ִמּמֶ ּכָ ַנֲעׂשּו ֵפרֹות ְלעֹוָלִמים. ֶזהּו ׁשֶ

 ִנְמָצא. 
  

ִאיבָּ  .210 ַכח  ּתְ ִאׁשְ נּוְקָבא  ּדְ א  ִתיאּוְבּתָ ּבְ ַאֵחר  ָבר  א ּדָ
י ְדכּוָרא ָלא  נּוְקָבא ְלַגּבֵ א ּדְ יאּוְבּתָ ִאי ָלאו ּתִ ִדְדכּוָרא. ּדְ
ְרְיָך   י ּפֶ ּנִ יִרין ְלָעְלִמין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִמּמֶ ִאְתֲעִבידּו ּפֵ

 ִנְמָצא:
י   .211 ְנָער וגו'. ַרּבִ יֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ׁשִ ַוְיִהי ּבִ

ַתח, ְזָרח ֶצֶדק  ִמי ֵהִעיר   (ישעיה מא) יֹוֵסי ּפָ ִמּמִ
ֲארּו   ּבֵ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ֶאת  וגו'.  ְלַרְגלֹו  ִיְקָרֵאהּו 
ל   ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ הּוא  ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ֲאָבל  ַהֲחֵבִרים. 
ה  ָעׂשָ ְרִקיִעים  ְבָעה  ׁשִ ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ַהָחְכָמה, 
ם ְלהֹוִדיַע ֶאת  רּוְך הּוא ְלַמְעָלה, ְוֻכּלָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

הַ  בֹוד  עֹוְמִדים  ּכְ ם  ְוֻכּלָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ
 ְלהֹוִדיַע ֶאת סֹוד ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה.

  

יֹוֵסי   .211 י  ַרּבִ ְוגו'.  ְנָער  ׁשִ ֶמֶלְך  ַאְמָרֶפל  יֵמי  ּבִ ַוְיִהי 
ַתח ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו   (ישעיה מא) ּפָ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ

ָרָזא  ְוגו'. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה חַ  ְבַרָייא. ֲאָבל ַהאי ְקָרא ּבְ
א   ְבָעה ְרִקיִעין ֲעַבד קּוְדׁשָ ִניָנן ׁשִ ָהא ּתָ ְדָחְכְמָתא ִאיהּו. ּדְ
א   מֹוַדע ְיָקָרא ְדקּוְדׁשָ ּתְ ִריְך הּוא ְלֵעיָלא, ְוֻכְלהּו ְלִאׁשְ ּבְ
ִדְמֵהיְמנּוָתא   ָרָזא  ְלאֹוָדָעא  ָקְייִמין  ְוֻכְלהּו  הּוא,  ִריְך  ּבְ

ָאה  .ִעּלָ
ר   .212 ִנְסּתָ ֶעְליֹון  ָרִקיַע  ֵיׁש  ְרֵאה,  ּבֹא 

ָהָרִקיַע   הּוא  ְוזֶה  ְבָעה,  ִ ַהׁשּ ֵמאֹוָתם  ְלַמְעָלה 
ם, ְוֶזה ֵאינֹו נֹוָדע, ְועֹוֵמד  ְנִהיָגם ּוֵמִאיר ְלֻכּלָ ּמַ ׁשֶ
ר  ִנְסּתָ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְידּוָעה,  ּלֹא  ׁשֶ ֵאָלה  ׁשְ ּבִ

ָעלָ  ֵמִהים  ּתְ ם  ְוֻכּלָ ִנְקָרא ְוָעֹמק,  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ יו. 
תּוב ּכָ ׁשֶ ְרׁשּוָה  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶטן   (איוב לח) ִמ''י,  ִמּבֶ

ַרח, ְוֶנֱאַמר. ְוֶזה הּוא ָהָרִקיַע ָהֶעְליֹון   ִמי ָיָצא ַהּקָ
ְבָעה.  ִ ל אֹוָתם ַהׁשּ עֹוֵמד ַעל ּכָ  ׁשֶ

  

ְיי .212 ָאה ָסִתים ְלֵעיָלא ִמּנַ א ֲחֵזי, ִאית ְרִקיָעא ִעּלָ הּו ּתָ
לֹון  ְוָנִהיר  לֹון  ר  ַדּבָ ּדְ ְרִקיָעא  הּוא  ְוָדא  ְבָעה,  ׁשִ ִאּנּון  ּדְ
ָלא   ּדְ א  ֶאְלּתָ ׁשְ ּבִ ְוָקְייָמא  ִאְתְייַדע,  ָלא  ְוָדא  ְלֻכְלהּו, 
ֲעֵליּה,  ָווִהין  ּתְ א  ְוכֹּלָ ְוָעִמיק,  ָסִתים  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ְיִדיָעא, 

ְדאוּ  ָמה  ּכְ ִמ''י,  ִאְקֵרי  ְך  ּכָ ְכִתיב,ּוְבִגין  ּדִ (איוב   ְקמּוָה 
ְרִקיָעא  לח) הּוא  ְוַהאי  ָמר,  ְוִאּתְ ַרח  ַהּקָ ָיָצא  ִמי  ֶטן  ִמּבֶ

ָאה ְבָעה.  (דף פו ע''א) ִעּלָ ל ִאּנּון ׁשִ ָקְייָמא ַעל ּכָ  ּדְ
ם  .213 ּלָ ִמּכֻ ְחּתֹון  ּתַ הּוא  ׁשֶ ָרִקיַע  ה  ְלַמּטָ ְויֵׁש 

ְחּתֹון שֶׁ  הּוא ּתַ ּום ׁשֶ ּלֹא ֵמִאיר,  ְולֹא ֵמִאיר. ּוִמׁשּ
י   ּתֵ ּוׁשְ ִעּמֹו,  ר  ִמְתַחּבֵ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ָהָרִקיַע  אֹותֹו 
תֹוכֹו, ְוִנְקָרא ָים,   לּו הּוא ּכֹוְלָלם ּבְ ָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ

ְקָרא ִמ''י.  ּנִ אֹותֹו ָהָרִקיַע ָהֶעְליֹון ׁשֶ  ׁשֶ
  

ְוָלא  .213 ְלהּו  ִמּכֻ ָאה  ּתָ ּתַ ִאיהּו  ּדְ ְרִקיָעא  א  ְלַתּתָ ְוִאית 
ְרִקיָעא  ַההּוא  ָנִהיר,  ָלא  ּדְ ָאה  ּתָ ּתַ ִאיהּו  ּדְ ּוְבִגין  ָנִהיר, 
יּה  ַגּוֵ ִליל לֹון ּבְ ֵרין ַאְתָוון ּכָ ין ּתְ יּה, ְוִאּלֵ ר ּבֵ ֲעַלְייהּו ִאְתַחּבַ ּדְ

אָ  ַההּוא ְרִקיָעא ִעּלָ ִאְקֵרי ִמ''י. ְוִאְקֵרי ָים, ּדְ  ה ּדְ
ָהֲאֵחִרים   .214 ָהְרִקיִעים  אֹוָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ַהיָּם  הּוא  ְוָאז  ֵאָליו,  ְוִנְכָנִסים  ְנָחִלים  ים  ַנֲעׂשִ
ה ֵפרֹות ְוָדִגים ְלִמיֵניֶהם. ְוַעל ֶזה   ָהֶעְליֹון, ְועֹוׂשֶ

ִוד דֹול ּוְרַחב ָיָדִים  (תהלים קד) ָאַמר ּדָ ֶזה ַהיָּם ּגָ
ם   דֹלֹות. ׁשָ ר ַחיֹּות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ  ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ

  

ַנֲחִלין  .214 ִאְתֲעִבידּו  ָאֳחָרִנין  ְרִקיִעין  ִאּנּון  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ
ין ְונּוִנין  ָאה ְוֲעַבד ִאיּבִ יּה, ּוְכֵדין ִאיהּו ַים ִעּלָ ְוָעאִלין ְלַגּבֵ

ִוד ּדָ ָאַמר  א  ּדָ ְוַעל  קד) ִלְזַנְייהּו,  דֹול  (תהלים  ּגָ ם  ַהּיָ ֶזה 
ר   ִמְסּפָ ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ם  ׁשָ ָיַדִים  ִעם ּוְרַחב  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות 

דֹולֹות.   ּגְ
תּוב .215 ּכָ ֶזה  מא) ְוַעל  ֵהִעיר   (ישעיה  ִמי 

ְזָרח  ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו. ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ִמּמִ
[נ''א זֹו  -ֶזה ַאְבָרָהם. ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו    -

ְוגֹו'] ְלַרְגלֹו  ִיְקָרֵאהּו  ֶצֶדק  ד''א  הּוא ָׂשָרה.    ֶזה 
ה ָים.  ֲעׂשָ ּנַ ל ָהְרִקיִעים ׁשֶ ל ּכָ ְחּתֹון ׁשֶ ָהָרִקיַע ַהּתַ

  

ִתיב, .215 א ּכְ ְזָרח ֶצֶדק   (ישעיה מא) ְוַעל ּדָ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
ֶצֶדק   ַאְבָרָהם.  א  ּדָ ְזָרח.  ִמּמִ ֵהִעיר  ִמי  ְלַרְגלֹו.  ִיְקָרֵאהּו 

א   (נ''א דא שרה, ד''א צדק יקראהו לרגלו וגו') ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו. ּדָ
ן   הּוא ְרִקיָעא ִיּתֵ ִאְתֲעִביד ָים.  ֻכְלהּו ְרִקיִעין ּדְ ָאה ּדְ ּתָ ּתַ
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ְחּתֹון   ַהּתַ ָהָרִקיַע  ֶזה? הּוא  ִמי  ּגֹוִים,  ְלָפָניו  ן  ִיּתֵ
ׂשֹוְנִאים.  יל  ּוַמּפִ ְנָקמֹות  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ

ְוָאַמר  ִוד  ּדָ ח  ּבַ ּתַ ִהׁשְ יח) ּוָבֶזה  ְוֹאְיַבי  (תהלים 
י עֶֹר  ה ּלִ ְנַאי ַאְצִמיֵתם.ָנַתּתָ  (ישעיה מא) ף ּוְמׂשַ

ֲאָמָרן  ּדְ ָאה  ּתָ ּתַ ְרִקיָעא  הּוא  ַהאי,  ַמאן  ּגֹוִים.  ְלָפָניו 
ִוד   ּדָ ח  ּבַ ּתַ ִאׁשְ ּוְבַהאי  ְנִאין.  ׂשָ יל  ְוַאּפִ נּוְקִמין  ֲעִביד  ּדְ

יח) ְוָאַמר ְנַאי   (תהלים  ּוְמׂשַ עֶֹרף  י  ּלִ ה  ָנַתּתָ ְואֹיַבי 
 ִמיֵתם.ַאצְ 

ן ְלָפָניו ּגֹוִים   .216 ָהָיה    -ִיּתֵ ים ׁשֶ ֵאּלּו ֵהם ָהַעּמִ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ַאֲחֵריֶהם,  רֹוֵדף  ַאְבָרָהם 

אֹוָתם. הֹוֵרג  ַיְרְּד, ָהָיה  ַיְרְּד?  [ּוְמָלִכים  ֶּזה  (ַמה 
ֲעֵליֶהם.   ֶאָּלא) ְלַמְעָלה  ֶׁשְּמֻמִּנים  ַהְּמָלִכים  ֵאּלּו 
ּוְמָלִכים   ֵאּלּו ָהַעִּמים ֶׁשְּלַמָּטה] -ְלָפָניו ּגֹוִים ִיֵּתן 

ַמְעָלה.   -ַיְרּדְ   ּלְ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ַהְמֻמּנִ ֵאּלּו 
ִדין  ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

עֹוָלם ָּבָעם] ּבָ ּכֹל,  [ד''א  ּבַ ִדין  ה  עֹוׂשֶ הּוא   ,
ה.  ַמְעָלה ּוְבַמּטָ  ּבְ

  

ֲהָוה   ה מא)(ישעי .216 ּדְ ין  ַעּמִ ִאּנּון  ין  ִאּלֵ ּגֹוִים.  ְלָפָניו  ן  ִיּתֵ
ָקִטיל   ֲהָוה  ִריְך הּוא  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ַאְבָרָהם  ֲעֵליהֹון  ָרִדיף 

אלין מלכים דממנן לעילא  (מאי ירד אלא) (ומלכים ירד. לֹון.
דלתתא) עמין  אלין  גוים,  לפניו  יתן  ַיְרּדְ  עלייהו.  ּוְמָלִכים 

ִריְך  א ּבְ ַכד ֲעִביד קּוְדׁשָ ְלֵעיָלא. ּדְ ן ַרְבְרָבן ּדִ ין ְמַמּנָ ִאּלֵ
ָעְלָמא ּבְ יָנא  ּדִ בעמא) הּוא  יָנא   (ד''א  ּדִ ֲעִביד  א  כֹּלָ ּבְ

א.  ֵעיָלא ְוַתּתָ  ּבְ

לֹום ֹאַרח  (ישעיה מא ג) .217 ֵפם ַיֲעבֹור ׁשָ ִיְרּדְ
ַרְגָליו לֹא ָיבֹוא, ֵפם (ישעיה מא ג) ּבְ ֶזה   -. ִיְרּדְ

דֹוׁש  ַאְבָרָהם ָהָיה רֹוֵדף אֹוָתם, ְוַהּקָ ַאְבָרָהם, ׁשֶ
אֹוָתם,   ְוהֹוֵרג  ְלָפָניו  עֹוֵבר  ָהָיה  הּוא  רּוְך  ּבָ

הוּ  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  לֹום.  ׁשָ ַיֲעבֹור  תּוב  ּכָ א ׁשֶ
לֹום.  ְקָרא ׁשָ ּנִ  ׁשֶ

  

ָיבֹוא.   .217 לֹא  ַרְגָליו  ּבְ אַֹרח  לֹום  ׁשָ ַיֲעבֹור  ֵפם  ִיְרּדְ
א   ַאְבָרָהם ֲהָוה ָרִדיף לֹון, ְוקּוְדׁשָ א ַאְבָרָהם. ּדְ ֵפם ּדָ ִיְרּדְ
ְכִתיב ַיֲעבֹור  יּה ְוָקִטיל לֹון. ּדִ ִריְך הּוא ֲהָוה ָעַבר ַקּמֵ ּבְ

ִר  א ּבְ א קּוְדׁשָ לֹום ּדָ לֹום. ׁשָ ִאְקֵרי ׁשָ  יְך הּוא ּדְ

ַעל  .218 עֹוֶלה  ְוִכי  ָיבֹוא,  לֹא  ַרְגָליו  ּבְ ֹאַרח 
תֹוְך ָהֲעָנִנים אֹו   ַאְבָרָהם ָהָיה הֹוֵלְך ּבְ ָך ׁשֶ ְעּתְ ּדַ
ַרְגָליו  ּבְ ֹאַרח  א  ֶאּלָ בֹות?  ּוֶמְרּכָ סּוִסים  תֹוְך  ּבְ
ּלֹא ָהָיה הֹוֵלְך ִלְפֵני ַאְבָרָהם לֹא   לֹא ָיבֹוא, ׁשֶ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א  ֶאּלָ ִליַח,  ׁשָ ְולֹא  ַמְלָאְך 
ַרְגָליו. ִמי ֶזה ַרְגָליו? ֵאּלּו  תּוב ֹאַרח ּבְ ּכָ ְלַבּדֹו, ׁשֶ
הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ יו  ְחּתָ ּתַ ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  יד) ּכְ יֹּום  (זכריה  ּבַ ַרְגָליו  ְוָעְמדּו 
 ַההּוא וגו'. 

  

ֲהָוה  .218 ּדְ ְך  ַדְעּתָ ַסְלָקא  ְוִכי  ָיבֹוא.  לא  ַרְגָליו  ּבְ אַֹרח 
א אַֹרח  גֹו סּוְסָוון ּוְרִתיִכין. ֶאּלָ גֹו ֲעָנֵני אֹו ּבְ ַאְבָרָהם ָאִזיל ּבְ
ַאְבָרָהם ָלא  יּה ּדְ ָלא ֲהָוה ָאִזיל ַקּמֵ ַרְגָליו לֹא ָיבֹוא, ּדְ ּבְ

א קּוְדׁשָ  ִליָחא ֶאּלָ ְלחֹודֹוי  ַמְלָאָכא ְוָלא ׁשְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ
ִאּנּון  ּדְ ַמְלָאִכין  ין  ִאּלֵ ַרְגָליו  ַמאן  ַרְגָליו.  ּבְ אַֹרח  ְכִתיב  ּדִ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ חֹותֹוי  (זכריה   ּתְ
ּיֹום ַההּוא ְוגו'. יד)  ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ

ְזָרח   .219 ָבר ַאֵחר ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ּבֹא ְרֵאה,    -ּדָ
רּוְך הּוא ֵהִעיר ֶאת ָהעֹוָלם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ֵאָליו,   אֹותֹו  ּוְלָקֵרב  ַאְבָרָהם  ֶאת  ְלָהִביא 
ָלֵצאת  ָהָיה  ָעִתיד  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהזֹּו  ַהִהְתעֹוְררּות 
ם   ּלָ ָבִטים ּכֻ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ּנּו ַיֲעקֹב ּוְלַהֲעִמיד ׁשְ ִמּמֶ

יִקים ִלְפנֵ  רּוְך הּוא.ַצּדִ דֹוׁש ּבָ  י ַהּקָ

  

ֲעָתא   .219 ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְזָרח.  ִמּמִ ֵהִעיר  ִמי  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ִריְך הּוא ִאְתָער ָעְלָמא ְלַאְייָתָאה ְלַאְבָרָהם  א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ין ַיֲעקֹב  ַזּמִ ִגין ּדְ יּה, ַהאי ִאְתֲערּוָתא ּבְ ּוְלָקְרָבא ֵליּה ְלַגּבֵ

יהּ  ק ִמּנֵ יּה    ְלֵמיּפַ ִאין ַקּמֵ ְלהּו ַזּכָ ְבִטין ּכֻ ֵריַסר ׁשִ ּוְלָקְייָמא ּתְ
ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ  ּדְ

רּוְך   .220 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְלַרְגלֹו,  ִיְקָרֵאהּו  ֶצֶדק 
ְבָרא ָהעֹוָלם,   ּנִ הּוא ָהָיה ָתִמיד קֹוֵרא לֹו ִמיֹּום ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  מא) ּכְ ַהּדֹרֹות  (ישעיה  קֵֹרא 
אי. ְלַרְגלֹו   ְך, ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ַוּדַ ּום ּכָ ֵמרֹאׁש. ּוִמׁשּ

  
ֲהָוה  .220 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְלַרְגלֹו.  ִיְקָרֵאהּו  ֶצֶדק 

ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ָעְלָמא  ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ יֹוָמא  ִמן  ִדיר  ּתָ ֵליּה  ָקֵרי 
ְך ֶצֶדק  קֹוֵרא ַהּדֹורֹות ֵמרֹ  (ישעיה מא) ָאֵמר, אׁש, ּוְבִגין ּכָ

פּוְלָחֵניּה  ּבְ יּה  ּבֵ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ְלַרְגלֹו,  אי.  ַוּדַ ִיְקָרֵאהּו 
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ֲעבֹוָדתֹו וּ   - ר ּבֹו ּבַ ְלָקֵרב אֹותֹו ֵאָליו,  ְלִהְתַחּבֵ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ַרְגֶליָך.  (שמות יא) ּכְ ר ּבְ  ָהָעם ֲאׁשֶ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, יּה. ּכְ ָהָעם   (שמות יא) ּוְלָקְרָבא ֵליּה ְלַגּבֵ
ַרְגֶליָך.  ר ּבְ  ֲאׁשֶ

ְזָרח   .221 ִמּמִ ֵהִעיר  ִמי  ַאֵחר  ָבר  ם   -ּדָ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ
רֹום, אֹותֹו  ַהּדָ ּום ׁשֶ ית ָהאֹור ְלָהִאיר. ִמׁשּ ֵראׁשִ
ן,  ְזָרח. ְוַעל ּכֵ ּלֹו הּוא ִמן ַהּמִ ל ָהאֹור ׁשֶ ַהחֶֹזק ׁשֶ

ְזָרח   -ִמי ֵהִעיר   רֹום. ִמּמִ ל ַהּדָ   - אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ
ְוִנזֹּון נֹוֵסַע  הּוא  ׁשֶ ּום  ּוְתׁשּוָקתֹו   ִמׁשּ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ

ְזָרח.  ל אֹותֹו ָהָרִקיַע ָהֶעְליֹון ָלֵתת ַלּמִ  ׁשֶ

  

רּוָתא   .221 ׁשֵ ן  ּמָ ִמּתַ ּדְ ְזָרח.  ִמּמִ ֵהִעיר  ִמי  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ִדיֵליּה   ּתּוְקָפא  ַההּוא  ָדרֹום  ּדְ ִגין  ּבְ ְלַאְנָהָרא.  ְנהֹוָרא  ּדִ

א ִמי הֵ  ָדרֹום. ִמּגֹו ִמְזָרח ִאיהּו. ְוַעל ּדָ ִעיר ַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ
א   ַקְדִמיָתא, ְוִתיאּוְבּתָ ָזן ּבְ ִאיהּו ָנִטיל ְוִאּתְ ִגין ּדְ ְזָרח, ּבְ ִמּמִ

ָאה ְלֵמיַהב ֵליּה ְלִמְזָרח. ַההּוא ְרִקיָעא ִעּלָ  ּדְ
ְלַרְגלֹו   .222 ִיְקָרֵאהּו  ֲעָרב,   -ֶצֶדק  ַהּמַ ֶזה 

ׁשֹוֵקט, ְולֹא  לֹו  קֹוֵרא  ָתִמיד  הּוא  מֹו    ׁשֶ ּכְ
ּנֱֶאַמר  ִמי ָלְך ַאל   (תהלים פג) ׁשֶ ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ

ֲעָרב   ַהּמַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵאל,  קֹט  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ֱחַרׁש  ּתֶ
ן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים  ִמיד ִמְתעֹוֵרר ֵאָליו. ִיּתֵ ּתָ
ְלַהְכִניַע   ַהחֶֹזק  ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ֲהֵרי  ׁשֶ  , ַיְרּדְ

ל אֹוָתם ָהעַ  ל ָהעֹוָלם. ֶאת ּכָ ים ׁשֶ  ּמִ

  

ִאיהּו ָקֵרי ֵליּה   .222 א ַמֲעָרב, ּדְ ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו. ּדָ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ִכיְך  ׁשָ ְוָלא  ִדיר  פג) ּתָ ֱאלִֹהים  (תהלים 

ַמֲעָרב   ִגין ּדְ קֹוט ֵאל. ּבְ ׁשְ חָרׁש ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך ַאל ּתֶ ַאל ּדֳ
יּה.  ִדיר ְלַגּבֵ ָהא ִאְתַער ּתָ . ּדְ ן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרּדְ ִיּתֵ

ָעְלָמא. ין ּדְ ל ִאּנּון ַעּמִ יל ּתּוְקָפא ְלַאְכָנָעא ּכָ יּה ַקּבִ  ִמּנֵ

י ְיהּוָדה ָאַמר, .223 ִמי ֵהִעיר   (ישעיה מא) ַרּבִ
ְזָרח   ּלֹא ָנַטל ִהְתעֹוְררּות   -ִמּמִ ֶזה ַאְבָרָהם, ׁשֶ

הוּ  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּום ֶאל  ִמׁשּ ְזָרח.  ִמּמִ א  ֶאּלָ א 
ד   ִמּצַ ּבֶֹקר  ּבַ יֹּוֵצאת  ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ְלַנְפׁשֹו  ִהְתעֹוְררּות  ָנַטל  ְזָרח,  ַהּמִ
ֶלְך  ַהּמֶ הּוא  זֶה  ָאַמר,  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ל ַהיֹּום ַההּוא. ָלֶעֶרב  ָרא אֹוִתי. ָעַבד לֹו ּכָ ּבָ ׁשֶ

 ֶ ַהׁשּ ּנֱֶאַסףָרָאה  ׁשֶ [ְוַהְּלָבָנה   ֶמׁש 
אי  יֹוֵצאת] ַוּדַ הּוא  ֶזה  ָאַמר,  ְמִאיָרה.  ָבָנה  ְוַהּלְ

ל ַהיֹּום  י ּכָ ָעַבְדּתִ ֹוֵלט ַעל אֹוָתּה ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ׁשּ ׁשֶ
ְך ְלָפָניו ְולֹא ֵמִאיר. ָעַבד לֹו  ִהּנֵה ֶנְחׁשַ ַהזֶּה, ׁשֶ

ְיָלה ַההּוא. ל ַהּלַ  ּכָ

  

י ְיהּוָדה .223 א   (ישעיה מא) ָאַמר  ַרּבִ ְזָרח, ּדָ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
ִריְך הּוא  א ּבְ י קּוְדׁשָ ָלא ָנִטיל ִאְתֲערּוָתא ְלַגּבֵ ַאְבָרָהם ּדְ
ַצְפָרא  ּבְ ָנִפיק  ּדְ א  ְמׁשָ ׁשִ ָחָמא  ּדְ ִגין  ּבְ ְזָרח,  ִמּמִ א  ֶאּלָ
ִאיהּו   ּדְ יּה  ְלַנְפׁשֵ ִאְתֲערּוָתא  ָנִטיל  ְדִמְזָרח,  ְטָרא  ִמּסִ

ָיִתי.  קּוְדׁשָ  ָבָרא  ּדְ א  ַמְלּכָ א הּוא  ּדָ ִריְך הּוא. ָאַמר  ּבְ א 
א   ְמׁשָ ׁשִ ָחָמא  א  ְלַרְמׁשָ יֹוָמא,  ַההּוא  ל  ּכָ ֵליּה  ַלח  ּפְ

ִניׁש  ִאְתּכְ א הּוא   (וירחא נפקת) ּדְ ּדָ ְוִסיֲהָרא ָנֲהָרא. ָאַמר 
ל ַהאי יֹוָמא,  ָפָלִחית ּכָ יט ַעל ַההּוא ּפּוְלָחָנא ּדְ ּלִ ׁשַ אי ּדְ ַוּדַ
ַההּוא  ל  ּכָ ֵליּה  ַלח  ּפָ ָנִהיר.  ְוָלא  יּה  ַקּמֵ ְך  ִאְתֲחׁשַ ָהא  ּדְ

 ֵליְלָיא.
ָכה ְוֵהִאיר ַצד   .224 ָהְלָכה ַהֲחׁשֵ ַלּבֶֹקר ָרָאה ׁשֶ

ל ֵאּלּו יֵׁש ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך   אי ּכָ ְזָרח. ָאַמר, ַוּדַ ַהּמִ
דֹוׁש   ַהּקָ ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹוָתם.  ְנִהיג  ּמַ ׁשֶ יט  ּלִ ְוׁשַ

ֵאָליו,  בָּ  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ׁשּוָקתֹו  ּתְ ֶאת  הּוא  רּוְך 
ֶצֶדק   תּוב  ּכָ ׁשֶ ִעּמֹו,  ר  ְוִדּבֵ ֵאָליו  ה  ּלָ ִהְתּגַ ֲאַזי 

ה ָעָליו.  ּלָ ר ִעּמֹו ְוִהְתּגַ ּבֵ ּדִ  ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו, ׁשֶ
  

ִסְטָרא  .224 ְוִאְתְנִהיר  ֲחׁשֹוָכא  ָאְזָלא  ּדְ ָחָמא  ְלַצְפָרא 
יט  ְדִמְזָרח. ָאַמר וַ  ּלִ א ִאית ֲעַלְייהּו ְוׁשַ ין ַמְלּכָ ל ִאּלֵ אי ּכָ ּדַ

א   יאּוְבּתָ ִריְך הּוא ּתִ ּבְ א  ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ ּכֵ ַאְנִהיג לֹון.  ּדְ
יּה,   ִעּמֵ יל  ּוַמּלִ ֲעלֹוי  ֵלי  ִאְתּגָ ֵדין  ּכְ יּה,  ְלַגּבֵ ַאְבָרָהם  ּדְ

י ִעּמֵ יל  ַמּלִ ּדְ ְלַרְגלֹו.  ִיְקָרֵאהּו  ֶצֶדק  ְכִתיב  ְוִאְתְגֵלי ּדִ ּה 
 ֲעֵליּה.

ַתח, .225 ּפָ ִיְצָחק  י  מה) ַרּבִ ֶצֶדק   (שם  ּדֵֹבר 
רּוְך הּוא ֵהם   דֹוׁש ּבָ ְבֵרי ַהּקָ ל ּדִ ִרים. ּכָ יד ֵמיׁשָ ַמּגִ
ה   עֹוׂשֶ הּוא  ה  ּמָ ּבַ ִרים.  ֵמיׁשָ ה  ְועֹוׂשֶ ֱאֶמת 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִרים?  ֵמיׁשָ

ֶאת   ְוָהָיה הּוא  עֹוֵמד,  ָהָיה  לֹא  ָהעֹוָלם, 

  
ַתח .225 ּפָ ִיְצָחק  י  מה) ַרּבִ יד  (ישעיה  ַמּגִ ֶצֶדק  ּדֹוֵבר 

ִרים. ל ִמּלֹוי ִאּנּון  (דף פו ע''ב) ֵמיׁשָ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ
ִגין  ּבְ ִרים.  ֵמיׁשָ ֲעִביד  ה  ּמָ ּבְ ִרים,  ֵמיׁשָ ְוֲעִביד  ָטא,  קּוׁשְ ּבְ

ָעְלָמא, ָלא ֲהָוה ָקאִ  ִריְך הּוא  ּבְ א  ָרא קּוְדׁשָ ּבְ ַכד  ים  ּדְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Lech Lecha – Draft – unedited- not for publishing 

46 DailyZohar.com  
 

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ּוְלָכאן.  ְלָכאן  ִמְתמֹוֵטט 
ה ִמְתמֹוֵטט? ָאַמר  ַאּתָ ָך ׁשֶ ּלְ הּוא ָלעֹוָלם: ַמה 
ֵאין   ל עֹוָלם, ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעֹמד, ׁשֶ לֹו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֶאְתַקיֵּם.  ֶ י ְיסֹוד ַעל ַמה ׁשּ  ּבִ

ִריְך   א ּבְ ְוֲהָוה ִמְתמֹוֵטט ְלָהָכא ּוְלָהָכא. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
ַאּתְ ִמְתמֹוֵטט. ָאַמר ֵליּה, ִרּבֹונֹו  ְך ּדְ הּוא ְלָעְלָמא, ַמה ּלָ
י ְיסֹוָדא ַעל ַמה  ֵלית ּבִ ל עֹוָלם ָלא ָיִכיְלָנא ְלֵמיַקם ּדְ ׁשֶ

ים.  ִאְתַקּיָ  ּדְ
ָעִת  .226 ֲאִני  ֲהֵרי  לֹו:  ָך  ָאַמר  ּבְ ְלַהֲעִמיד  יד 

יֹּאַהב אֹוִתי. ִמיָּד   הּוא ַאְבָרָהם ׁשֶ יק ֶאָחד ׁשֶ ַצּדִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִקיּּומֹו.  ּבְ ָהעֹוָלם  (בראשית   ָעַמד 

ְרָאם.   ב) ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ תֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ
ַאְבָרָהם.  ּבְ א  ֶאּלָ ְרָאם  ִהּבָ ּבְ ְקֵרי  ּתִ ַאל 

ַאְבָרָהם ִמְתקַ   יֵּם ָהעֹוָלם. ּבְ

  

יק   .226 ַצּדִ ַחד  ְך  ּבָ ְלֵמיַקם  ין  ַזּמִ ֲאָנא  ָהא  ֵליּה  ָאַמר 
ָעְלָמא  ָקִאים  ד  ִמּיָ ִלי.  ַיְרִחים  י  ּדִ ַאְבָרָהם  ִאיהּו  ּדְ

ִדְכִתיב, ֲהָדא הּוא  ִקּיּוֵמיּה  ּתֹוְלדֹות   (בראשיתב) ּבְ ה  ֵאּלֶ
ְקָרא בְּ  ּתִ ְרָאם ַאל  ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ א  ַהׁשּ ֶאּלָ ְרָאם  ִהּבָ

ַאְבָרָהם ִמְתַקּיֵים ָעְלָמא. ַאְבָרָהם. ּבְ  ּבְ
ִחיָּיא, .227 י  ַרּבִ מה) ָאַמר  יד  (ישעיה  ַמּגִ

דֹושׁ  ַלּקָ ָהעֹוָלם  יב  ֵהׁשִ ִהּנֵה  ׁשֶ ִרים,  - ֵמיׁשָ
רּוךְ  יְֵּצאּו -ּבָ ׁשֶ ָעִתיד הּוא  הּוא: אֹותֹו ַאְבָרָהם 

יֲַּחִריבּו ֶאת  ִנים ׁשֶ י ּבָ ּנִ ְרפּו ֶאת   ִמּמֶ ׁש ְוִיׂשְ ְקּדָ ַהּמִ
לֹו:   ַהּתֹוָרה. ָאַמר  ִיְׁשָמֵעאל.  ִמֶּמּנּו  ָלֵצאת  [נ''א 

ֵעָׂשו  ִמֶּמּנּו  ָלֵצאת  ָעִתיד  לֹו:  ָאַמר  ִיְצָחק!  ִהֵּנה 
ְוִיְׂשֹרף   ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶאת  ֶׁשַּיֲחִריב  ָהָרָׁשע 

ָלֵצאת  ַהּתֹוָרה.] ֶאָחד  ָאָדם  ָעִתיד  לֹו:  ָאַמר 
ר  ִמּמֶ  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ְויְֵצאּו  ַיֲעקֹב,  הּוא  ׁשֶ ּנּו 

ָהעֹוָלם  ִהְתַקיֵּם  ִמיָּד  יִקים.  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ָבִטים  ׁשְ
ִרים. יד ֵמיׁשָ תּוב ַמּגִ ּכָ ִבילֹו. ֶזהּו ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

  

יא .227 ִחּיָ י  ַרּבִ מה) ָאַמר  ָהא   (ישעיה  ּדְ ִרים.  ֵמיׁשָ יד  ַמּגִ
ִריְך הּוא ַההּוא ַאְבָרָהם ָאִתיב ֵליּה ָעְלָמא ְלק א ּבְ ּוְדׁשָ

ְויֹוִקידּו   א  ׁשָ ַמְקּדְ ַיֲחִריבּו  ּדְ ִנין  ּבְ יּה  ִמּנֵ ִיְפקּון  ּדְ הּוא  ין  ַזּמִ
(נ''א לנפקא מניה ישמעאל, אמר ליה הא יצחק, אמר ליה   אֹוַרְייָתא.

אורייתא) ויוקיד  מקדשא  בי  דיחרב  חייבא  עשו  מניה  למיפק  , זמין 
ַזּמִ  ֵליּה  ַיֲעקֹב  ָאַמר  ִאיהּו  ּדְ יּה  ִמּנֵ ק  ְלֵמיּפַ ָנׁש  ר  ּבַ ַחד  ין 

ים   ד ִאְתְקּיַ ִאין. ִמּיָ ַזּכָ ְלהּו  ְבִטין ּכֻ ֵריַסר ׁשִ יּה ּתְ ִמּנֵ ְוִיְפקּון 
ִרים.  יד ֵמיׁשָ ִגיֵניּה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַמּגִ  ָעְלָמא ּבְ

ר,   .228 י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֲהֵרי ֵהַעְרנּו, ַוְיַדּבֵ ַרּבִ
ַויֹּאֶמר  וַ  ד,  ים.    -יַּּגֵ ְרׁשִ ִמְתּפָ ְלַטֲעָמם  ם  ּלָ ּכֻ

ה  ְרּגָ ֵאיָנּה ּדַ ה ִחיצֹוָנה, ׁשֶ ְרּגָ ָגלּוי, ּדַ ר הּוא ּבְ ַוְיַדּבֵ
ְוֶזהּו  ָהֶעְליֹונֹות.  ָרגֹות  ַהּדְ אֹוָתן  מֹו  ּכְ ִניִמית  ּפְ

 ּדֵֹבר ֶצֶדק. 
  

ד ַוּיֹאֶמר  .228 ּגֵ ר ַוּיַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהא ַאְתַעְרָנא ַוְיַדּבֵ ַרּבִ
ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ִאיהּו  ר  ַוְיַדּבֵ ן.  ְרׁשָ ִמְתּפָ ְלַטֲעַמְייהּו  ְלהּו  ּכֻ
ין   ְרּגִ ּדַ ִאּנּון  ּכְ ִניָמָאה  ּפְ א  ְרּגָ ּדַ ִאיהּו  ָלא  ּדְ ְלַבר,  א  ְרּגָ ּדַ

ִאין, ְוָדא ִאיהוּ   ֵבר ֶצֶדק. ּדוֹ  (ישעיה מה) ִעּלָ
ִניִמית ֶעְליֹוָנה   .229 ּפְ ה  ְלַדְרּגָ ֶרֶמז  ד, הּוא  ַויַּּגֵ

ִרים. ִמי  יד ֵמיׁשָ ּבּור, ְוֶזהּו ַמּגִ ֹוֶלֶטת ַעל ַהּדִ ׁשּ ׁשֶ
רּוי   ׁשָ יֲַּעקֹב  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְרּגָ ַהּדַ זֹו  ִרים?  יׁשָ ַהּמֵ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ּה.  צט) ּבָ ּכֹוַנְנּתָ   (תהלים  ה  ַאּתָ
ָכתּוב  ֵמי ְולֹא  יד  ַמּגִ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִרים.  ׁשָ

 ּדֹוֵבר. 

  

ְלָטָאה  .229 ׁשַ ָאה ּדְ ִניָמָאה ִעּלָ א ּפְ ד ִאיהּו ֶרֶמז ְלַדְרּגָ ּגֵ ַוּיַ
א  ּדָ ִרים  ֵמיׁשָ ִרים. ַמאן  ֵמיׁשָ יד  ַמּגִ ְוָדא הּוא  ּבּור,  ּדִ ַעל 

ֲהָדא  יּה  ּבֵ ְרָייא  ׁשַ ְדַיֲעקֹב  ָאה  ִעּלָ א  הּוא   ַדְרּגָ
צט) ִדְכִתיב, ְך  (תהלים  ּכָ ּוְבִגין  ִרים.  ֵמיׁשָ ּכֹוַנְנּתָ  ה  ַאּתָ

ִתיב ּדֹוֵבר. ִתיב, ְוָלא ּכְ יד ּכְ  ַמּגִ
תּוב .230 ּכָ ַוֲהֵרי  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ (דברים   ָאַמר 

הּוא   ד) ְך  ּכָ לֹו,  ָאַמר  ִריתֹו?  ּבְ ֶאת  ָלֶכם  ד  ַויַּּגֵ
ֹולֶ  ׁשּ ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ ִהיא  אי,  ְחּתֹוָנה ַוּדַ ַהּתַ ַעל  ֶטת 

ִהיא ּדֵֹבר ֶצֶדק, ְוַהּכֹל [נ''א ִלְׁשֹּתל   הּוא [ָּבּה] ׁשֶ
ַאף   [ֵיׁש] ְלִהְתּבֹוֵנן ַהְּפִרי] ׁשֶ ְרֵאה,  ּבֹא  אן.  ּכָ

ּתֹאַמר   ַאל  ְחּתֹון,  ּתַ הּוא  ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 
ּבּור הּוא ָמֵלא ִמן  אי ַהּדִ א ַוּדַ ֵאינֹו ֶעְליֹון, ֶאּלָ ׁשֶ

  

ִתיב, .230 ּכְ ְוָהא  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ד ָלֶכם   (דברים ד) ָאַמר  ּגֵ ַוּיַ
א   ַדְרּגָ ִאיהּו  אי  ַוּדַ הּוא  ָהִכי  ֵליּה  ָאַמר  ִריתֹו.  ּבְ ֶאת 

ִאי ּדְ ָאה  ּתָ ּתַ ַעל  ְלָטא  ׁשָ ֶצֶדק.  ּדְ ּדֹוֵבר  הּו 
א לאשתלא   ִאיהוּ  (בה) ְוכֹּלָ (נ''א 
ָלא  איבא) ּכָ א ֲחֵזי, ְדַאף   (נ''א אתיא) ָהָכא. (איכא) ְלִאְסּתַ ּתָ

ָאה  ִעּלָ ָלא  ּדְ ֵתיָמא  ָלא  ָאה,  ּתָ ּתַ ִאיהּו  ּבּור  ּדִ ּדְ ב  ּגַ ַעל 
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ָבר  ַהּכֹ ה ֶעְליֹוָנה, ְוִסיָמן ַלּדָ ְרּגָ (שם   -ל ְוהּוא ּדַ
ם.  לב) י לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמּכֶ  ּכִ

א  ְוַדְרּגָ א  ִמּכֹּלָ ִאיהּו  ַמְלָייא  ּבּור  ּדִ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ִאיהּו, 
ָאה ִאיהּו. ְוִסיָמִניךְ עִ  ָבר ֵרק הּוא  (דברים לכ) ּלָ י לא ּדָ ּכִ

ם.  ִמּכֶ
י ֶאְלָעָזר ָהָיה הֹוֵלְך ְלֵבית ָחִמיו, ְוָהיּו  .231 ַרּבִ

י   י ִחְזִקיָּה. ָאַמר ַרּבִ י יֹוֵסי ְוַרּבִ י ִחיָּיא ְוַרּבִ ִעּמֹו ַרּבִ
ל ַמְעָלה   ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ֶאְלָעָזר, ִהּנֵה ָרִאיִתי ׁשֶ
ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ֵאיָנּה 

ל   ל  ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ׁשּוָקה ׁשֶ ּתְ לּוָיה ּבַ ַמְעָלה ּתְ
ה  [ַהָּדָבר.] ַמּטָ

  

י  .231 ַרּבִ יּה  ִעּמֵ ְוֲהוּו  י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵבי ֲחמֹוי,  ַרּבִ
ָהא  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ה.  ִחְזִקּיָ י  ְוַרּבִ יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ יא  ִחּיָ

ִאְתֲערּוָתא ִדְלֵעיָלא ָלאו ִאיהּו ֶאלָּ  ד ִאְתַער ָחֵמיָנא ּדְ א ּכַ
א   א ִדְלַתּתָ ִתיאּוְבּתָ ָהא ִאְתֲערּוָתא ִדְלֵעיָלא ּבְ א, ּדְ ְלַתּתָ

ְלָייא  . (מלתא) ּתַ
ְוָאַמר, .232 ַתח  פג) ּפָ ַאל  (תהלים  ֱאלִֹהים 

זֹו ִהיא   קֹט ֵאל.  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ֱחַרׁש  ּתֶ ָלְך ַאל  ִמי  ּדֳ
לֹט. ָאַמר ּדָ  ֵדי ִלׁשְ ה ּכְ ל ַמּטָ ִוד, ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ

ָהֶעְליֹון   ֶאל  ְלָהִעיר  ָלְך,  ִמי  ּדֳ ַאל  ֱאלִֹהים 
ר ֶאל ַהיִָּמין.  ּוְלִהְתַחּבֵ

  
ְוָאַמר, .232 ַתח  פג) ּפָ ַאל  (תהלים  ָלְך  ִמי  ּדֳ ַעל  ֱאלִהים 

א   א הּוא ִאְתֲערּוָתא ִדְלַתּתָ ּדָ קֹוט ֵאל.  ׁשְ ּתִ ְוַאל  חָרׁש  ּתֶ
ֱאלִֹהי ִוד,  ּדָ ָאַמר  ְלָטָאה.  ְלׁשַ ִגין  ָלְך, ּבְ ִמי  ּדֳ ַאל  ם 

י ָיִמיָנא.  ּבֵ ָרא ּגַ ָאה ּוְלִאְתַחּבְ י ִעּלָ  ְלַאְתָעָרא ְלַגּבֵ
ּום .233 ַעם? ִמׁשּ י ִהּנֵה אֹוְיֶביָך  (שם) ָמה ַהּטַ ּכִ

וגו'. ָעֶליָך  [ְוָכתּוב] יֱֶהָמיּון  ו  ַיְחּדָ ֵלב  נֹוֲעצּו  י  ּכִ
ְך, ֱאלִֹהים ַאל דֳּ  ּום ּכָ ִרית ִיְכרֹתּו. ּוִמׁשּ ִמי ָלְך  ּבְ

ֲהֵרי ָאז ִמְתעֹוֵרר ַהיִָּמין  י ַמְעָלה, ׁשֶ ַלּפֵ ְלָהִעיר ּכְ
יִָּמין, ָאז  ֶרת ּבַ ר ִנְקׁשֶ ּה. ְוַכֲאׁשֶ ר אֹוָתּה ִעּמָ ְוקֹוׁשֵ

תּוב ּכָ ֹוְנִאים, ׁשֶ ִרים ַהׂשּ ּבָ ְיִמיְנָך  (שמות טו) ִנׁשְ
ְרַעץ אֹויֵב. ּכַֹח ְיִמיְנָך ה' ּתִ ִרי ּבַ  ה' ֶנְאּדָ

  

ִגין .233 ה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון  (תהלים פג) ַמאי ַטְעָמא ּבְ י ִהּנֵ ּכִ
ִרית ִיְכרֹותּו, ּוְבִגין   (וכתיב) ְוגו' יו ָעֶליָך ּבְ י נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחּדָ ּכִ

ָהא  ּדְ ֵעיָלא,  י  ְלַגּבֵ ְלַאְתָעָרא  ָלְך  ִמי  ּדֳ ַאל  ֱאלִהים  ְך  ּכָ
ֵדין ִאְתָעַרת ָיִמיָנא ּוְקִטיַרת ָלּה בַּ  ַרת  ּכְ ֲהָדּה. ְוַכד ִאְתַקׁשְ

ְכִתיב ּדִ ְנִאין  ׂשָ ר  ִאְתּבַ ֵדין  ּכְ ָיִמיָנא  ְיָי  (שמות טו) ּבְ ְיִמיְנָך 
ְרַעץ אֹוֵיב. ּכַֹח ְיִמיְנָך ְיָי ּתִ ִרי ּבַ  ֶנְאּדָ

ל   .234 ּכָ רּו  ִהְתַחּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
ַאְבָר  ַעל  ָרב  ּקְ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ ָלִכים  ַהּמְ ָהם, אֹוָתם 

ְלטּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ְוֵכיָון  ָהעֹוָלם,  ִמן  ְלַהֲעִבירֹו  ִהְתָיֲעצּו 
ָהְלכּו,   ִמיָּד  ַאְבָרָהם,  ל  ׁשֶ ָאִחיו  ן  ּבֶ לֹוט  ּבְ
ֲאִחי  ן  ּבֶ ְרֻכׁשֹו  ְוֶאת  לֹוט  ֶאת  ְקחּו  ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ל  מּותֹו ׁשֶ ּדְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַאְבָרם ַויֵֵּלכּו. ָמה ַהּטַ

ְך ַויֵֵּלכּו,  לֹוט ָהְיָתה דֹוָמה   ּום ּכָ ְלַאְבָרָהם, ּוִמׁשּ
ִבילֹו. ׁשְ ָרב ָהָיה ּבִ ל אֹותֹו ַהּקְ ּכָ  ׁשֶ

  

ַמְלִכין  .234 ִאּנּון  ל  ּכָ רּו  ִאְתַחּבָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחֵזי  ְוָתא 
ְלַאֲעָבָרא   ִאְתָייֲעטּו  ַאְבָרָהם,  ּדְ ֲעֵליּה  ְקָרָבא  ָחא  ְלַאּגָ

לְ  ׁשָ ַאְבָרָהם ֵליּה ִמן ָעְלָמא, ְוֵכיָון ּדְ ר ַאחּוָה ּדְ לֹוט ּבַ טּו ּבְ
ן ֲאִחי  ּבֶ ְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרכּוׁשֹו  ַוּיִ ְכִתיב  ד ֲאְזלּו, ּדִ ִמּיָ
ֲהָוה  לֹוט  ּדְ ִדיּוְקֵניּה  ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי  ֵלכּו.  ַוּיֵ ַאְבָרם 
ְקָרָבא   ַההּוא  ָכל  ּדְ ֵלכּו,  ַוּיֵ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְלַאְבָרָהם,  ָדֵמי 

גִ   יֵניּה ֲהָוה.ּבְ
ַאְבָרָהם ָהָיה מֹוִציא  .235 ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ָמה ַהּטַ

אֹוָתם   ּוַמְכִניס  ָזָרה  ֵמֲעבֹוָדה  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ֶאת 
דֹוׁש  ַהּקָ ְועֹוד,  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַלֲעבֹוַדת 
ל ֶאת   ֵדי ְלַגּדֵ עֹוָלם ּכְ רּוְך הּוא ֵהִעיר אֹוָתם ּבָ ּבָ

ּוְלקָ  עֹוָלם  ּבָ ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ מֹו  אֹותֹו ׁשְ ֵרב 
 ַלֲעבֹוָדתֹו. 

  

ֵני ָעְלָמא  .235 יק ּבְ ֲהָוה ַאְבָרָהם ַאּפִ ִגין ּדְ ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
ִריְך   א ּבְ פּוָלָחָנא ְדקּוְדׁשָ ִמּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ְוָאִעיל לֹון ּבְ
ִגין  ּבְ ָעְלָמא  ּבְ לֹון  ַאְתַער  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְותּו  הּוא. 

ָמא ׁשְ ָלא  ֵליּה   ְלַגּדְ ּוְלָקְרָבא  ָעְלָמא  ּבְ ְדַאְבָרָהם 
 ְלפּוְלָחֵניּה.

ָבר   .236 ַהּדָ ִהְתעֹוֵרר    -ְוסֹוד  ַאְבָרָהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָלְך, ַעד   ִמי  ּדֳ ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם, ָאז ֱאלִֹהים ַאל 
ר  ִנְקׁשַ ַהּכֹל  ּוְכׁשֶ ְלַאְבָרָהם.  ר  ִנְקׁשַ ַהּכֹל  ׁשֶ

  
ף  .236 ְלִמְרּדַ ִאְתַער  ַאְבָרָהם  ּדְ יָון  ּכֵ ה  ְדִמּלָ ְוָרָזא 

א  ר ּכֹּלָ ַ ִאְתַקׁשּ ִמי ָלְך ַעד ּדְ ֵדין ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ ְתַרְייהּו ּכְ ֲאּבַ
רּו  ֵדין ִאְתּבָ ַאְבָרָהם ּכְ א ּבְ ר ּכֹּלָ ַ ַאְבָרָהם, ְוַכד ִאְתַקׁשּ ּבְ
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כָּ  רּו  ּבְ ִנׁשְ ָאז  ָפָניו, ְלַאְבָרָהם,  ִמּלְ ָלִכים  ַהּמְ ל 
ְרַעץ אֹויֵב   ּתִ ְיִמיְנָך ה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ

 וגו'. 
כְ  ּדִ ֲאָמָרן  ְדָקא  ּכְ יּה  ּמֵ ִמּקַ ַמְלִכין  ְלהּו  ְיָי ּכֻ ְיִמיְנָך  ִתיב 

ְרַעץ אֹוֵיב ְוגו':  ּתִ

ֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין.  .237 י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ ּוַמְלּכִ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  עו) ַרּבִ ַוְיִהי   (תהלים 

ְרצֹון   ּבִ ָעָלה  ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  וגו'.  סּוּכֹו  ֵלם  ְבׁשָ
רּוְך הּוא ִלְברֹא ֶאת ָהעֹולָ  דֹוׁש ּבָ ם, הֹוִציא ַהּקָ

ה,  ׁשֶ יצֹוץ ַהּקָ ל ַהּנִ אֹור ׁשֶ ל ַהּמָ ְלֶהֶבת ַאַחת ׁשֶ ׁשַ
ְוהֹוִציא   ְוׂשֹוֶרֶפת.  ֲחׁשּוָכה  רּוַח  ּבְ רּוַח  ף  ְוָנׁשַ
ר אֹוָתם   ְוִחּבֵ ה ַאַחת,  ִטּפָ הֹום  ַהּתְ ִצְדֵדי  ִמּתֹוְך 

 ַיַחד, ּוָבָרא ָבֶהם ֶאת ָהעֹוָלם. 

  

לֵ  .237 ׁשָ ֶמֶלְך  ֶצֶדק  י  י ּוַמְלּכִ ַרּבִ ָוָיִין.  ֶלֶחם  הֹוִציא  ם 
ַתח ְוָאַמר ְמעֹון ּפָ א   (תהלים עו) ׁשִ ֵלם ֻסּכֹו ְוגו'. ּתָ ׁשָ ַוְיִהי ּבְ

ְלִמְבֵרי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְרעּוָתא  ּבִ ָסִליק  ד  ּכַ ֲחֵזי 
ף ִזיָקא  ַקְרִדינּוָתא. ּוְנׁשַ בּוִציָנא ּדְ ְלהֹוָבא ּדְ ָעְלָמא ַחד ׁשַ

ִזיָקא ָחׁשְ  יק ִמּגוֹ ּבְ ִסְטֵרי  (דף פז ע''א) ַכאת ְואֹוִקיַדת. ְוַאּפִ
הּו ָעְלָמא. ַחד ּוָבָרא ּבְ ר לֹון ּכְ הֹוָמא ַחד ִטיף ְוִחּבֵ  ּתְ

ָרה   .238 ְוִהְתַעּטְ ָעְלָתה  ְלֶהֶבת  ַ ַהׁשּ אֹוָתּה 
ָרה   ְוִהְתַעּטְ ָעְלָתה  ה  ּפָ ַהּטִ ְואֹוָתּה  ֹמאל,  ׂשְ ּבִ

ָיִמין. ָעלּו ֶאָחד ִעם אֶ  ָחד, ֶהֱחִליפּו ְמקֹומֹות,  ּבְ
ְוֶזה   ָעָלה,  יַָּרד  ׁשֶ ֶזה  ֶזה.  ְלַצד  ְוֶזה  ֶזה  ְלַצד  ֶזה 

ָעָלה ָיַרד.  ׁשֶ
  

ָמאָלא,  .238 ְ ׂשּ ּבִ ָרא  ְוִאְתַעּטְ ָסִליק  ְלהֹוָבא  ׁשַ ַההּוא 
ַחד   ּבְ ַחד  ָסְלקּו  ָיִמיָנא,  ּבְ ר  ְוִאְתַעּטַ ָסִליק  ִטיף  ְוַההּוא 

א  י ּדָ ָנִחית    ִאְחָלפּו ּדּוְכּתֵ ְלִסְטָרא ָדא ְוָדא ְלִסְטָרא ָדא, ּדְ
 ָסִליק ּוְדָסִליק ָנִחית. 

רּוַח   .239 יֵניֶהם  ִמּבֵ ְוָיְצָאה  ֶזה  ִעם  ֶזה  רּו  ִנְקׁשְ
ֶאָחד,  ַנֲעׂשּו  ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ׁשְ אֹוָתם  ְוָאז  ֵלָמה,  ׁשְ

ֵביֵניֶהם ָנה  ִעם  [ָהרּוַח] ְוִנּתְ ָהֶאָחד  רּו  ְוִהְתַעּטְ
וְ  לֹום ָהֶאָחד.  ְוׁשָ ְלַמְעָלה  לֹום  ׁשָ ִנְמָצא  ָאז 

ָמה.  ה ִהְתַקיְּ ְרּגָ ה, ְוַהּדַ  ְלַמּטָ
  

ִלים.   .239 ׁשְ רּוַח  יַנְייהּו  ִמּבֵ ָנִפיק  ָדא,  ּבְ א  ּדָ רּו  ִאְתַקּטְ
יַנְייהּו  ֵרין ִסְטִרין ִאְתֲעִבידּו ַחד ְוִאְתְייִהיב ּבֵ ֵדין ִאּנּון ּתְ ּכְ
ָלם  ָלם ְלֵעיָלא ּוׁשְ ַכח ׁשְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ַחד. ּכְ רּו ַחד ּבְ ְוִאְתַעּטְ

ים.  א ִאְתַקּיָ א, ְוַדְרּגָ  ְלַתּתָ

ָרה ֵה''א ִעם ָוא''ו, ָוא''ו ִעם ֵה''א, ִהְת  .240 ַעּטְ
ְוָאז  ֵלם.  ׁשָ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ָרה  ְוִנְקׁשְ ֵה''א  ָעְלָתה  ְוָאז 
אי  ֵלם הּוא ַוּדַ ֵלם. ֶמֶלְך ׁשָ י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ ּוַמְלּכִ
ֵלם?  ֵלמּות. ָמַתי הּוא ֶמֶלְך ׁשָ ׁשְ ֹוֵלט ּבִ ׁשּ ֶמֶלְך ׁשֶ

ל הַ  ּכָ ׁשֶ ּפּוִרים, ּכְ יֹום ַהּכִ ִנים ְמִאירֹות.ּבְ  ּפָ

  

ֵדין ַסְלָקא ה''א  .240 ה''א, ּכְ וא''ו ָוא''ו ּבְ ַרת ה''א ּבְ ִאְתַעּטְ
ֶמֶלְך  ֶצֶדק  י  ּוַמְלּכִ ֵדין  ּכְ ִלים.  ׁשְ ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ ָרא  ְ ְוִאְתַקׁשּ
ִלימּו,  ׁשְ ּבִ יט  ּלִ ׁשַ ּדְ ִאיהּו  ֶמֶלְך  אי  ַוּדַ ֵלם  ׁשָ ֶמֶלְך  ֵלם.  ׁשָ

ׁשָ  ֶמֶלְך  ִאיהּו  ין  ֵאיָמַתי  ַאְנּפִ ָכל  ּדְ ְדִכּפּוֵרי  יֹוָמא  ּבְ ֵלם 
(דבר אחר מלכי צדק מלך שלם, אמר רבי שמעון בעא  ְנִהיִרין.

קודשא בריך הוא למיפק כהונתא משם כמא דאת אמר ברוך  
לברכתא   דאברהם  ברכתא  דאקדים  כיון  עליון,  לאל  אברם 
דעבדא   ברכתא  מקדימין  וכי  אברהם  ליה  אמרז  דמריה, 

דמריה, לאברהם   לברכתא  כהונתא  אתיהיבת  מיד 
קי) דכתיב, וכתיב בתריה   (תהלים  לימיני.  יי לאדני שב  נאם 

צדק,   מלכי  דברתי  על  לעולם  כהן  אתה  ינחם  ולא  יי  נשבע 
 דכתיב והוא כהן לאל עליון, ואין זרעו כהן) 

ֶצֶדק   .241 י  ּוַמְלּכִ ַאֵחר  ָבר  ָהעֹוָלם    -ּדָ ֶזה 
ֵלם   ׁשָ ֶמֶלְך  הָ   -ָהַאֲחרֹון.  ָהֶעְליֹון. ֶזה  עֹוָלם 

ֵני   ׁשְ ֵפרּוד  ִלי  ּבְ ֶאָחד  ִעם  ֶאָחד  ר  ִהְתַעּטֵ ׁשֶ
הּוא  ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם  ַוֲאִפּלּו  ַיַחד,  עֹוָלמֹות 

ּבֹו    -ַהּכֹל, ְוהּוא ָדָבר ֶאָחד. הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין   ׁשֶ
ֶעְליֹון   ְלֵאל  כֵֹהן  ְוהּוא  ֵאּלּו.  ֵני  ׁש    -ׁשְ ּמֵ ְמׁשַ

  

ְתָרָאה. ֶמֶלְך  .241 א ָעְלָמא ּבַ י ֶצֶדק. ּדָ ָבר ַאֵחר ּוַמְלּכִ ּדָ
חַ  ּבְ ַחד  ר  ִאְתַעּטַ ּדְ ָאה.  ִעּלָ ָעְלָמא  א  ּדָ ֵלם,  ָלא  ׁשָ ּבְ ד 

א   ָאה ּכֹּלָ ּתָ ֲחָדא, ְוֲאִפיּלּו ָעְלָמא ּתַ ֵרין ָעְלִמין ּכְ ירּוָדא ּתְ ּפִ
יּה.  ין ּבֵ ְתֵרי ִאּלֵ ה ִאיהּו. הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ּדִ הּוא. ְוַחד ִמּלָ
ׁש ָעְלָמא ָלֳקֵבל ָעְלָמא. ְוהּוא   ּמֵ ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון ְמׁשַ
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זֶה ַהיִָּמין. ְלֵאל   -ֹוָלם. ְוהּוא כֵֹהן  עֹוָלם ֶנֶגד ע
ְך ָצִריְך ַהּכֵֹהן   -ֶעְליֹון   ּום ּכָ ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ּוִמׁשּ

 ְלָבֵרְך ֶאת ָהעֹוָלם. 
א ָיִמיָנא. ְלֵאל  ֵעי   כֵֹהן ּדָ ְך ּבָ ָאה. ּוְבִגין ּכָ ֶעְליֹון ָעְלָמא ִעּלָ

ֲהָנא ְלָבְרָכא ָעְלָמא.   ּכַ

ָהעֹוָלם   .242 נֹוֵטל  ָרכֹות  ַהּבְ ְרֵאה,  ּבֹא 
דֹול,  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ִעם  ר  ְתַחּבֵ ּמִ ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה,  ְחּתֹון  ַהּתַ
רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון.  ְוָאז ַוְיָבֲרֵכהּו ַויֹּאַמר ּבָ
ה ִלְקׁשֹר  מֹו ֵכן ָצִריְך ַהּכֵֹהן ְלַמּטָ אי. ּכְ ְך ֶזה ַוּדַ ּכָ

ֶאת   ּוְלָבֵרְך  ִרים  ֵדי  ְקׁשָ ּכְ ַהזֶּה,  קֹום  ַהּמָ
ֵני עֹוָלמֹות ַיַחד.  ר ַהיִָּמין ִלְקׁשֹר ׁשְ ֵ ְתַקׁשּ יִּ  ׁשֶ

  

ְרָכאן .242 ּבִ ֲחֵזי,  א  כד) ּתָ ל''ג  ָעְלָמא  (ד''א  ַהאי  ָנִטיל 
ֵדין ַוְיָבַרֵכהּו ַוּיֹאַמר  א ּכְ ַכֲהָנא ַרּבָ ר ּבְ ד ִאְתַחּבַ ָאה ּכַ ּתָ ּתַ

רּוְך ַאְבָרם ַגְווָנא ָדא  ְלֵאל ֶעלְ  (וגו) ּבָ אי. ּכְ יֹון ָהִכי הּוא ַוּדַ
א   ִרין ּוְלָבְרָכא ַהאי דּוְכּתָ ָרא ִקׁשְ א ְלָקׁשְ ֲהָנא ְלַתּתָ ֵעי ּכַ ּבָ

ַחד.  ֵרין ָעְלִמין ּכְ ָרא ּתְ ְ ָיִמיָנא ְלִאְתַקׁשּ ר ּבְ ַ ִיְתַקׁשּ ִגין ּדְ  ּבְ
ַאְבָרם   .243 רּוְך  ִתּקּון   -ּבָ הּוא  ָבר  ַהּדָ סֹוד 

ָרכֹות.   רּוְך ַאְבָרם  ַהּבְ רּוְך    - ּבָ ָאַמְרנּו, ּבָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶעְליֹון   ְלֵאל  ה.  ַמִים   -ַאּתָ ׁשָ קֵֹנה  ֱאלֵֹהינּו.  ה' 

סֹוד   -ָוָאֶרץ   הּוא  ַהזֶּה  סּוק  ְוַהּפָ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך 
ָרכֹות. ָּכ�] ַהּבְ ה   -ַוְיָבֲרֵכהּו   [ּוִמּׁשּום  ּטָ ִמּמַ

ֶעְליֹון ֵאל  ּוָברּוְך  ָצֶרי� [ֲאׁשֶ  ְלַמְעָלה.  ִמֵּגן  ר 
ֶעְליֹון  ְּבָיֶד�] ֵאל  ּוָברּוְך  ה.   -,  ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ

ִמּכֹל   ר  ַמֲעׂשֵ לֹו  ן  ּתֶ קֹום    -ַויִּ ּמָ ּבַ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ
ה.  ר ְלַמּטָ ר ִנְקׁשָ ׁשֶ ַהּקֶ  ׁשֶ

  

ִאיהּו.   .243 ִבְרָכאן  ּדְ ּקּוָנא  ּתִ ה  ְדִמּלָ ָרָזא  ַאְבָרם  רּוְך  ּבָ
רּוָך ַאְבָרם כְּ  ה. ְלֵאל ֶעְליֹון. ְיָי ּבָ רּוְך ַאּתָ ַאְמִריָנן ּבָ ָמה ּדְ

ְקָרא  ְוַהאי  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ָוָאֶרץ.  ַמִים  ׁשָ קֹוֵנה  ֱאלֵהינּו. 
ִבְרָכאן ִאיהּו. א ְלֵעיָלא.  (ובגין כך) ָרָזא ּדְ ּתָ ַוְיָבַרֵכהּו ִמּתַ

ֶעְליֹון ֵאל  א.  (אשר מגן צריך בידך) ּוָברּוְך  ְלַתּתָ ֵמֵעיָלא   .
ּוָרא  ִקׁשּ ּדְ ֲאַתר  ּבְ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ִמּכֹל  ר  ַמֲעׂשֵ לֹו  ן  ּתֶ ַוּיִ

א.  ר ְלַתּתָ ַ ׁשּ  ִאְתּקַ

יֵיָסא   .244 י  ַרּבִ ֶהם  ּבָ ַגׁש  ּפָ הֹוְלִכים  עֹוָדם  ּבְ
הּוִדי  ַהיְּ אֹותֹו  ְוָהָיה  ִעּמֹו.  ֶאָחד  ִויהּוִדי 

כה) אֹוֵמר, א.   (שם  ָ ֶאׂשּ י  ַנְפׁשִ ֵאֶליָך ה'  ְלָדִוד 
אֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ָכתּוב  לֹא  ה  ָלּמָ ְוִכי  ְלָדִוד, 

 ְלָדִוד ִמְזמֹור? 
  

אִ  .244 ָאְזֵלי,  ֲהוּו  ּדְ יּוָדאי  ַעד  ְוַחד  ֵייָסא  י  ַרּבִ הּו  ּבְ ֲעַרע 
ֲהֵדיּה. ְוֲהָוה ָאַמר ַההּוא יּוָדאי ְלָדִוד ֵאֶליָך  (תהלים כה) ּבַ

ִתיב ִמְזמֹור ְלָדִוד   אי ָלא ּכְ א. ְלָדִוד. ְוִכי ַאּמַ ָ י ֶאׂשּ ְיָי ַנְפׁשִ
 אֹו ְלָדִוד ִמְזמֹור. 

אֶ  .245 ִוד  ּדָ ָאַמר  תֹו  ְרּגָ ּדַ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ת  ֶאּלָ
י   ַנְפׁשִ ה'  ֵאֶליָך  ִבילֹו.  ׁשְ ּבִ ָאַמר  ׁשֶ ַחת  ּבַ ׁשְ ַהּתִ
זֹו   ִמי  י,  ַנְפׁשִ ְלַמְעָלה.  ה'  ֵאֶליָך  א,  ָ ֶאׂשּ

י? ָדִוד, [ֶאָּׂשא] ַנְפׁשִ ה   [הּוא] ֶזה  ְרּגָ ַהּדַ
א   ָ ֶאׂשּ ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו    -ָהִראׁשֹוָנה  ּכְ ַאֲעֶלה, 

ּנֱֶאַמר  קכא)  ׁשֶ ֶההָ  (שם  ֶאל  ֵעיַני  א  ָ ִרים.  ֶאׂשּ
ְלַהֲעלֹות  ָיָמיו  ל  ּכָ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָיה  ִוד  ּדָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ם  ר ׁשָ ֵ ר ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַקׁשּ תֹו ְלִהְתַעּטֵ ְרּגָ ֶאת ּדַ

ָראּוי. ֵלם ּכָ ר ׁשָ ֶקׁשֶ  ּבְ

  

ָאַמר  .245 א ּדְ ְחּתָ ּבַ יּה ָקֲאַמר ְלָדִוד ּתּוׁשְ ִגין ַדְרּגֵ ֶאָלא ּבְ
ִגיֵניּה ֵאֶליָך ְיָי נַ  י, ַמאן ּבְ א. ֵאֶליָך ְיָי ְלֵעיָלא. ַנְפׁשִ ָ י ֶאׂשּ ְפׁשִ

י, ִוד (אשא) ַנְפׁשִ ּדָ א  ָקֲאָמָרן.   (הוא) ּדָ ּדְ ַקְדָמָאה  א  ְרּגָ ּדַ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ק. ּכְ א, ֲאַסּלֵ ָ א ֵעיַני  (תהלים קכא) ֶאׂשּ ָ ֶאׂשּ

ל לְ  ּדֵ ּתַ ָכל יֹומֹוי ְדָדִוד ֲהָוה ִמׁשְ ִגין ּדְ ַסְלָקא  ֶאל ֶהָהִרים. ּבְ
ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ ן  ּמָ ּתַ ָרא  ְ ּוְלִאְתַקׁשּ ְלֵעיָלא  ָרא  ְלִאְתַעּטְ יּה  ַדְרּגֵ

ְדָקא ְיאּות.  ִלים ּכְ  ׁשְ

מֹו ֵכן .246 י ֶאת   (שם קג) ּכְ ְרִכי ַנְפׁשִ ְלָדִוד ּבָ
י   ְרִכי ַנְפׁשִ תֹו ָאַמר. ּוָמה ָאַמר ּבָ ְרּגָ ּום ּדַ ה'. ִמׁשּ

ר בְּ   -ֶאת ה'? ֶאת   ֵ ר ְלַמְעָלה. ְוָכל  ְלִהְתַקׁשּ ֶקׁשֶ
ֶדה   ָ ַהׂשּ ַחיֹּות  ָאר  ׁשְ ֵאּלּו  ְקָרַבי?  ֵהם  ִמי  ְקָרַבי, 

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ְקָראֹות ְקָרַבִים, ּכְ ּנִ ּוֵמַעי   (שיר ה) ׁשֶ
י   ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ָעָליו.  ִבילֹו   -ָהמּו  ׁשְ ּבִ

ֵלמּות ַהּכֹל. ֶאת ה'    -הּוא ָאַמר. ֶאת ה'    - זֹו ׁשְ
ל ַהּכֹל.  ָלל ׁשֶ  ַהּכְ

  

ָדא .246 ַגְווָנא  קג) ּכְ ְיָי   (תהלים  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ ְלָדִוד 
י ֶאת ְיָי. ֶאת   ְרִכי ַנְפׁשִ ֲאַמר, ּוַמאי ָאַמר ּבָ יּה ּקָ ְרּגֵ ִגין ּדַ ּבְ
ְקָרַבי.   ַמאן  ְקָרַבי,  ְוָכל  ְלֵעיָלא.  ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ ָרא  ְ ְלִאְתַקׁשּ

ֵחיָון ָאר  ׁשְ ין  ְדַאּתְ    ִאּלֵ ָמא  ּכְ ְקָרַבִים  ִאְקרּון  ּדְ ָרא.  ּבְ
ְרִכי  (שיר השירים ה) ָאֵמר, ָבר ַאֵחר ּבָ ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו. ּדָ
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ְיָי  א, ֶאת  ִלימּו ְדכֹּלָ ׁשְ א  ּדָ ְיָי  ִגיֵניּה ָקֲאַמר. ֶאת  ּבְ י,  ַנְפׁשִ
א.  כֹּלָ ָלָלא ּדְ  ּכְ

ָרִא  .247 יֵיָסא,  י  ְלַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ יִתי  ָאַמר 
ָאַמר   . ְרּתָ ְוִהְתַחּבַ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ִעם  אָת  ּבָ ׁשֶ אֹוְתָך 
י  ָהַלְכּתִ ׁשֶ ְרָסאֹות  ּפַ לֹׁש  ְוׁשָ אי.  ַוּדַ ֶזה  ְך  ּכָ לֹו, 
ַוֲאִני   ים,  ְמֻעּלִ ְדָבִרים  ה  ּמָ ּכַ ִלי  ְוָאְמָרה  ּה  ִעּמָ
הּוא   ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ַהזֶּה,  ַליֹּום  אֹוָתם  י  ַמְרּתִ ׁשָ

ּמֵ  אֹור ׁשֶ ֵעת.ַהּמָ ָרִאיִתי ּכָ מֹו ׁשֶ  ִאיר ּכְ

  

ָהא   .247 י ֵייָסא ָחִמיָנא ָלְך ּדְ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
הּוא   ָהִכי  ֵליּה  ָאַמר  ַרת.  ְוִאְתַחּבָ ָקֲאִתית  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ִעם 
ה   ּמָ ֲהֵדיּה ְוָאַמר ִלי ּכַ ָאִזיְלָנא ּבַ ְרֵסי הּוא ּדְ אי, ּוְתַלת ּפַ ַוּדַ

ָמא ָדא ְוָלא ְיַדְעָנא  ִמֵלי ַמַעְלָייָתא ְוֲאָנא ֲאִגיְרָנא ֵליּה ְליוֹ 
א.  ּתָ ְדָחִמיָנא ַהׁשְ ָנִהיר ּכִ ִאיהּו ּבֹוִציָנא ּדְ  ּדְ

ַמה  .248 ַההּוא,  הּוִדי  ַליְּ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר 
יֹוֵעֶזר   לֹו,  ָאַמר  יֹוֵעֶזר.  לֹו,  ָאַמר  ֶמָך?  ְ ׁשּ

ֶאָחד] ְוֶאְלָעָזר  ַעל   [ָּדָבר  בּו  ָיׁשְ ַיַחד.  ִבים  יֹוׁשְ
בַּ  ֶאָחד  הּוִדי  ֶסַלע  ַהיְּ אֹותֹו  ַתח  ּפָ ַההּוא.  ֶדה  ָ ׂשּ

מג) ְוָאַמר, ֹמֶחה  (ישעיה  הּוא  ָאֹנִכי  ָאֹנִכי 
ָמה  ֶאְזּכֹר.  לֹא  ְוַחּטֹאֶתיָך  ְלַמֲעִני  ֶעיָך  ְפׁשָ

ֲעַמִים ָאֹנִכי ָאֹנִכי?.  ַעם ּפַ  ַהּטַ

  

ָמְך,  .248 ְ ׁשּ ַמה  יּוָדאי  ְלַההּוא  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
לֵ  ְוֶאְלָעָזר ָאַמר  יֹוֶעֶזר  ֵליּה  ָאַמר  יֹוֶעְזִר.  (מלה   יּה 

ָרא חדא) ִטּנָ ַחד  י  ּבֵ ּגַ ָיְתבּו  ֲחָדא,  ּכְ פז  ְיִתיָבן  (דף 
ְוָאַמר ע''ב) יּוַדאי  ַההּוא  ַתח  ּפָ ֲחַקל.  ַההּוא  (ישעיה  ּבְ
ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא  מג) ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ

ֵרי ִזְמֵני ָאנִֹכי ָאנִֹכי. ֶאְזּכֹור. מַ   אי ַטְעָמא ּתְ
ָרא  .249 ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִסיַני, ְוֶאָחד ּבְ א ֶאָחד ּבְ ֶאּלָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  כ) ֶאת  ה'   (שמות  ָאֹנִכי 
ֶאת  ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוֶאָחד  ִסיַני.  ּבְ הּוא  ֶזה  ֱאלֶֹהיָך. 

תּוב ּכָ ׁשֶ מה)  ָהעֹוָלם,  יִתי   (ישעיה  ָעׂשִ ָאֹנִכי 
ֵדי ְלַהְראֹות ֶאֶר  ץ ְוָאָדם ָעֶליָה ָבָראִתי. הּוא ּכְ

ה.  ין ַמְעָלה ּוַמּטָ רּוד ּבֵ ֵאין ּפֵ  ׁשֶ

  

ָעְלָמא,  .249 ָבָרא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְוַחד  ִסיַני  ּבְ ַחד  א  ֶאּלָ
ְכִתיב  ְוַחד   (שמות כ) ּדִ ִסיַני.  ּבְ א הּוא  ּדָ ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ָאנִֹכי 

ְכִתיב,  ָרא ָעְלָמא ּדִ ד ּבְ יִתי ֶאֶרץ  (ישעיה מה) ּכַ ָאנִֹכי ָעׂשִ
ֲהֵוי  ָלא  ּדְ ְלַאֲחָזָאה  ִגין  ּבְ הּוא,  ָראִתי.  ּבָ ָעֶליָה  ְוָאָדם 

א. ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ירּוָדא ּבֵ  ּפִ
ֶעיָך  .250 ׁשָ ֶעיָך, לֹא ָכתּוב ַמֲעִביר ּפְ ֹמֶחה ְפׁשָ

ְלעֹוָלִמים.  ִיְתָראּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ מֹוֶחה,  א  ֶאּלָ
ּום אֹוָתם ָהַרֲחִמים  ְלַמֲעִני, מַ  ה זֶּה ְלַמֲעִני? ִמׁשּ

תּוב ּכָ י, ׁשֶ לּוִיים ּבִ ּתְ י ֵאל ַרחּום  (דברים ד) ׁשֶ ּכִ
 ה' ֱאלֶֹהיָך וגו'. 

  

א   .250 ֶאּלָ ִתיב,  ּכְ ָלא  ֶעיָך  ׁשָ ּפְ ַמֲעִביר  ֶעיָך.  ְפׁשָ מֹוֶחה 
ְלַמֲעִני,  ַמאי  ְלַמֲעִני.  ְלָעְלִמין.  ִיְתַחּזּון  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ מֹוֶחה. 

ְכִתיב, ּדִ י  ּבִ ַתְלָיין  ּדְ ַרֲחִמין  ִאּנּון  ִגין  ד) ּבְ ֵאל   (דברים  י  ּכִ
 ַרחּום ְיָי ֱאלֶהיָך ְוגו'. 

ֹמחֶ  .251 ַאֵחר  ָבר  ְלַמֲעִני  ּדָ ֶעיָך  ְפׁשָ ּבֹא   -ה 
ָגם   ּפְ ים  עֹוׂשִ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ְרֵאה, 
עֹוִלים,   ֲחָטִאים  אֹוָתם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְלַמְעָלה, 
לֹא  ָרכֹות  ַהּבְ ִויִניַקת  ֶעְליֹון  ְואֹור  ַרֲחִמים 
נֹוֶטֶלת   ֵאיָנּה  ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ְוַהּדַ ה,  ְלַמּטָ יֹוְרדֹות 

מַ  ּלְ ׁשֶ ָרכֹות  ְך ּבְ ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה.  ְלַמּטָ ְלָהִניק  ְעָלה 
ְבָרכֹות   ְנעּו  ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלַמֲעִני, 

 ַלּכֹל.  [לֹו] ְלָהִניק

  

א ֲחֵזי .251 ֶעיָך ְלַמֲעִני. ּתָ ָבר ַאֵחר מֹוֶחה ְפׁשָ (לעיל פד  ּדָ
ִאּנּון  ב) ְדַכד  ְלֵעיָלא,  ִגימּוָתא  ּפְ ָעְבִדין  ָעְלָמא  יֵבי  ַחּיָ

סָ  ָלא חֹוִבין  ִבְרָכאן  ּדְ יקּו  ְוַיּנִ ָאה  ִעּלָ ּוְנִהירּו  ַרֲחִמין  ְלִקין 
ְלֵעיָלא  ּדִ ְרָכאן  ּבִ ָנִטיל  ָלא  א  ַדְרּגָ ְוַהאי  א,  ְלַתּתָ ָנִחית 
ִיְתָמְנעּון  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְלַמֲעִני  ְך  ּכָ ּוְבִגין  א.  ְלַתּתָ ָקא  ְלַיּנָ

ָקא ְרָכאן ְלַיּנָ א. (ליה) ּבִ  ְלכֹּלָ

מֹו כֵ  .252 י ֲאִני ֲאִני   (שם לב) ן,ּכְ ה ּכִ ְראּו ַעּתָ
ה,   ּוַמּטָ ַמְעָלה  ין  ּבֵ רּוד  ּפֵ ֵאין  ׁשֶ ְלַהְראֹות  הּוא. 

ֵאר.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ    ּכְ
ַגְווָנא ָדא .252 י ֲאִני ֲאִני הּוא.   (דברים לכ) ּכְ ה ּכִ ְראּו ַעּתָ

ָמה  ּכְ א  ְוַתּתָ ֵעיָלא  ין  ּבֵ ירּוָדא  ּפִ ֲהֵוי  ָלא  ּדְ   ְלַאֲחָזָאה 
ָמר.  ִאּתְ  ּדְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Lech Lecha – Draft – unedited- not for publishing 

51 DailyZohar.com  
 

יִקים   .253 ַצּדִ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶזה  מֹו  ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ָהעֹוָלמֹות.   ְלָכל  ָרכֹות  ּבְ ִמְתעֹוְררֹות  עֹוָלם,  ּבָ
א ַאְבָרָהם, ִהְתעֹוְררּו ְבָרכֹות ָלעֹוָלם,   ּבָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֶוְהיֵה   זֶּה  ַמה  ָרָכה.  ּבְ ֶוְהיֵה  ַוֲאָבֶרְכָך  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ְצאּו בִ  ּמָ יִּ ׁשֶ ֶרֶמז  ָרָכה?  ְלַמְעָלה  ּבְ ָרכֹות  ּבְ ְגָללֹו 
ְוָכתּוב  ְוגֹו',  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ה,  ּוַמּטָ

 ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך. 

  

ָעְלָמא  .253 ּבְ ִאין  ַזּכָ חּו  ּכָ ּתַ ִאׁשְ ד  ּכַ ַגְווָנא ָדא  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַאְבָרָהם  ָאָתא  ּדְ יָון  ּכֵ ְלהּו.  ּכֻ ְלָעְלִמין  ְרָכאן  ּבִ ִאְתָערּו 

ָרָכה.  ִאְת  ְכִתיב ַוֲאָבֶרְכָך ְוְהֵיה ּבְ ְרָכאן ְלָעְלָמא ּדִ ַער ּבִ
ְרָכאן ְלֵעיָלא  ִגיֵניּה ּבִ חּון ּבְ ּכְ ּתַ ָרָכה. ֶרֶמז ְדִיׁשְ ַמאי ֶוְהֵיה ּבְ
ְכִתיב ְוִנְבְרכּו ְבָך ְוגו' ּוְכִתיב ַוֲאָבְרָכה ְמָבַרֶכיָך. א ּדִ  ְוַתּתָ

א ִיְצָחק ְוהֹוִדיַע ַלּכֹל .254 יָּן    ּבָ ין ְויֵׁש ּדַ יֵּׁש ּדִ ׁשֶ
ִעים, ְוהּוא עֹוֵרר ֶאת   ַרע ִמן ָהְרׁשָ ְלַמְעָלה ְלִהּפָ
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ יְראּו ֵמַהּקָ יִּ ֵדי ׁשֶ עֹוָלם ּכְ ין ּבָ ַהּדִ
ַרֲחִמים  ְועֹוֵרר  ַיֲעקֹב  א  ּבָ ָהעֹוָלם.  ֵני  ּבְ ל  ּכָ

עֹוָלם כָּ  ִלים ֶאת ָהֱאמּוָנה ּבָ עֹוָלם, ְוִהׁשְ  ָראּוי. ּבָ
  

ין   .254 ּיָ ּדַ ְוִאית  ין  ּדִ ִאית  ּדְ א  ְלכֹּלָ אֹוַדע  ִיְצָחק  ֲאָתא 
יָנא   ּדִ ִאְתַער  ְוִאיהּו  יַעָיא,  ִ ֵמַרׁשּ ְרָעא  ְלִאְתּפָ ְלֵעיָלא 
ֵני   ל ּבְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ִיְדֲחלּון ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ִגין ּדְ ָעְלָמא ּבְ ּבְ

ַרֲחמֵ  ְוִאְתַער  ַיֲעקֹב  ֲאָתא  ִלים ָעְלָמא.  ְוַאׁשְ ָעְלָמא  ּבְ י 
ְדָקא ָחֵזי. ָעְלָמא ּכְ  ְמֵהיְמנּוָתא ּבְ

ֶצֶדק   .255 י  ּוַמְלּכִ תּוב?  ּכָ ַמה  ַאְבָרָהם  יֵמי  ּבִ
ְוָאז  ְמקֹומֹו,  ּבִ א  ּסֵ ַהּכִ ר  ִהְתַעּטֵ ׁשֶ ֵלם.  ׁשָ ֶמֶלְך 
ָלל. הֹוִציא ֶלֶחם   ֵלם ְללֹא ְפָגם ּכְ ִנְמָצא ֶמֶלְך ׁשָ

הֹוִציא מְ   -ָוָיִין   ם  ׁשֶ ּלָ זֹונֹות ּוְבָרכֹות ָלעֹוָלמֹות ּכֻ
ָוָיִין   ֶלֶחם  הֹוִציא  ָראּוי.  ְנעּו    - ּכָ ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ

הֹוִציא   ָהעֹוָלמֹות.  ל  ִמּכָ ָרכֹות  מֹו    -ַהּבְ ּכְ
ַמְעָלה   ּלְ ׁשֶ ָרגֹות  ֵמַהּדְ ָהָאֶרץ,  ּתֹוֵצא  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ

 מֹוִציא ְמזֹונֹות ּוְבָרכֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות. 

  

ֵלם,  .255 י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ ִתיב ּוַמְלּכִ יֹוֵמי ְדַאְבָרָהם ַמה ּכְ ּבְ
ֶמֶלְך  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּוְכֵדין  יּה,  דּוְכּתֵ ּבְ ְרְסָייא  ּכֻ ַרת  ִאְתַעּטְ ּדְ
ְמזֹוִנין   יק  ַאּפִ ּדְ ָוָיִין  ַלל. הֹוִציא ֶלֶחם  ּכְ ִגימּו  ּפְ ָלא  ּבְ ֵלם  ׁשָ

ְדָקא ָחֵזי. הוֹ  ְלהּו ּכְ ָלא ִאְתְמָנעּו ְלָעְלִמין ּכֻ ִציא ֶלֶחם ָוָיִין ּדְ
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ הֹוִציא  ָעְלִמין.  ְלהּו  ִמּכֻ ְרָכאן  ּבִ

יק   (בראשית א) ָאֵמר, ְלֵעיָלא ַאּפִ ין ּדִ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ִמַדְרּגִ
ְלהּו.  ְמזֹוִנין ּוִבְרָכאן ְלָעְלִמין ּכֻ

ֶעְליֹון   .256 ְלֵאל  כֵֹהן  ִנְמָצא   - ְוהּוא  ַהּכֹל  ׁשֶ
מֹו בִּ  ּכְ ְלַהְראֹות,  ָראּוי.  ּכָ ֶעְליֹוָנה  ֵלמּות  ׁשְ

ּומֹוְנִעים  עֹוָלם  ּבָ ָגם  ּפְ ים  עֹוׂשִ ִעים  ָהְרׁשָ ׁשֶ
אֹות  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִביל  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ְך  ּכָ ָרכֹות,  ּבְ
ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְרִכים  ִמְתּבָ ּוִבְגָלָלם  ָלעֹוָלם,  ָרכֹות  ּבְ

 ָהעֹוָלם. 

  

עֶ  .256 ְלֵאל  כֵֹהן  ִלימּו  ְוהּוא  ׁשְ ּבִ א  ּכֹּלָ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ְליֹון 
ָעְבֵדי   יַבָיא  ְדַחּיָ ָמה  ּכְ ְלִאְתֲחָזָאה  ָחֵזי.  ְדָקא  ּכְ ָאה  ִעּלָ
ִאין   ַזּכָ ִגין  ּבְ ָנֵמי  ָהִכי  ְרָכאן.  ּבִ ּוָמְנֵעי  ָעְלָמא  ּבְ ִגימּו  ּפְ

ְרָכאן  (אתחזיאן) ַאְתָיין ִאְתּבָ ּוְבִגיַנְייהּו  ְלָעְלָמא,  ְרָכאן  ּבִ
ֵני ָעְלָמא: כָּ   ל ּבְ

ר  .257 ַמֲעׂשֵ זֶּה  ַמה  ִמּכֹל,  ר  ַמֲעׂשֵ לֹו  ן  ּתֶ ַויִּ
ּום   יֹּוְצאֹות ִמּכֹל, ִמׁשּ ָרכֹות ׁשֶ ִמּכֹל? ֵמאֹוָתם ַהּבְ
יֹּוְרדֹות ָלעֹוָלם   ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ּכָ קֹום ׁשֶ הּוא ַהּמָ ׁשֶ
ר ִמּכֹל  ן לֹו ַמֲעׂשֵ ּתֶ ָבר ַאֵחר ַויִּ ם. ּדָ ָ  יֹוְצאֹות ִמׁשּ

ר, ּוַמה הּוא?   - רּוְך הּוא ָנַתן לֹו ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ל  ָרכֹות ׁשֶ ְתֵחי ָהֱאמּוָנה ְוַהּבְ ּפִ ל  ּכָ ה ׁשֶ ְרּגָ זֹו ַהּדַ
ר, ְוִהיא ַאַחת  ּה, ְוִהיא ַמֲעׂשֵ ָהעֹוָלם עֹוְמדֹות ּבָ
ָוָהְלָאה   אן  ִמּכָ ָאה.  ִמּמֵ ָרה  ֲעׂשָ ְוִהיא  ָרה,  ֵמֲעׂשָ

בַּ  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ִנְכַנס  ָראּוי.  ּכָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ יּּום  ּקִ
 . י ֶאְלָעָזר, ָיֶפה ָאַמְרּתָ  לֹו ַרּבִ

  

ֵמִאּנּון  .257 ִמּכֹל  ר  ַמֲעׂשֵ ַמאי  ִמּכֹל.  ר  ַמֲעׂשֵ לֹו  ן  ּתֶ ַוּיִ
ְרָכאן  ּבִ ָכל  ּדְ ֲאַתר  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ִמּכֹל.  ָנְפֵקי  ּדְ ְרָכאן  ּבִ

ן ָנְפֵקי ּמָ ָנֲחֵתי ְלָעְלָמא ִמּתַ ר ּדְ ן לֹו ַמֲעׂשֵ ּתֵ ַוּיִ ָבר ַאֵחר  . ּדָ
ָרא. ּוַמאן ִאיהּו,  ִריְך הּוא ַיַהב ֵליּה ַמַעׂשְ א ּבְ ִמּכֹל. קּוְדׁשָ
ָעְלָמא  ּדְ ּוִבְרָכאן  ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ְתִחין  ּפִ ָכל  ּדְ א  ַדְרּגָ א  ּדָ
ְוִאיהּו  ָרה  ֵמֲעׂשָ ַחד  ְוִאיהּו  ר  ַמֲעׂשֵ ְוִאיהּו  ָקְייֵמי  יּה  ּבֵ

ָרה ִמ  ִקּיּוָמא  ֲעׂשָ אן ּוְלָהְלָאה ָעאל ַאְבָרָהם ּבְ ָאה. ִמּכָ ּמֵ
יר ָקא  ּפִ י ֶאְלָעָזר ׁשַ ַרּבִ ְדָקא ָחֵזי. ָאַמר ֵליּה  ִדְלֵעיָלא ּכְ

.  ֲאַמְרּתְ
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יָך? ָאַמר  .258 ֲעׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ַמה ּמַ ָאַמר לֹו ַרּבִ
י  ַרּבִ א  ּבָ ֵעת  ּכָ ְמקֹוִמי.  ּבִ ינֹוקֹות  ּתִ ד  ְמַלּמֵ לֹו, 

קּו אֹוָתם ֵמֶאְצִלי, יֹוסֵ  ָפר ָחִנין ָלִעיר, ְוִסּלְ י ִמּכְ
ֵני  ל ּבְ יבּו אֹוָתם ֶאְצלֹו. ְוָהיּו נֹוְתִנים ִלי ּכָ ְוהֹוׁשִ
ָהיּו   ינֹוקֹות  ַהּתִ ׁשֶ ַמן  ַהזְּ אֹותֹו  מֹו  ּכְ ָכר  ׂשָ ָהִעיר 
ִלי  ָראּוי  ּלֹא  ׁשֶ ְבַעְצִמי  י  ְלּתִ ּכַ ְוִהְסּתַ ֶאְצִלי, 

חִ  ּבְ ֵמֶהם  ִעם ֵלָהנֹות  ַעְצִמי  י  ְרּתִ ּכַ ְוִהׂשְ ם,  ּנָ
אן   [ַההּוא] ֶהָחָכם ּכָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ַהזֶּה. 

א.  ל ַאּבָ ָרכֹות ׁשֶ  ָצִריְך ֶאת ַהּבְ

  

ֵליּה  .258 ָאַמר  ְך,  ֲעִביְדּתָ ַמאי  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
ְכַפר  ּדִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ֲאָתא  א  ּתָ ַהׁשְ ַאְתִרי,  ּבְ ֵקי  ַדְרּדְ ַקְרָיָנא 
יּה. ְוֲהוּו  אי ְואֹוְתבּו לֹון ְלַגּבֵ ָחִנין ְלָמָתא ּוְסִליקּו לֹון ִמַגּבָ

ַההוּ  ִני ָמָתא ַאְגָרא ּכְ ל ּבְ ֵקי ֲהוּו  ָיֲהִבין ִלי ּכָ א ִזְמָנא ְדַדְרּדְ
י   ְלִאְתַהּנֵ ִלי  ִאְתֲחֵזי  ָלא  ּדְ אי  ַנְפׁשָ ּבְ ְלָנא  ּכַ ְוִאְסּתַ אי.  ּבָ ּגַ
ים. ָאַמר  ַהאי ַחּכִ ֲהֵדי ּדְ ָנא, ַוֲאִגיְרָנא ַגְרָמאי ּבַ ְייהּו ְלַמּגָ ִמּנַ

א ִאְצְטִריכּו ָהָכא.  ַאּבָ ְרָכאן ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבִ  ַרּבִ

ְמעֹוןָקמּו. ָהלְ  .259 י ׁשִ , [ַאַחר ָּכ�] כּו ִלְפֵני ַרּבִ
ְמעֹון.  ׁשִ י  ַרּבִ ִלְפֵני  יֹום  ל  ּכָ ְולֹוֵמד  ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה 
ְלָפָניו.  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ּבִ ָעסּוק  ָהָיה  ֶאָחד  ְויֹום 
ָראּוי, ַאף ַעל  ּלֹא נֹוֵטל ָיָדיו ּכָ ל ִמי ׁשֶ ָאַמר, ּכָ

ֱעָנׁש ְלַמְעָלה   ּנֶ ב ׁשֶ ה. ּוָמה ָעְנׁשֹו    ֶנֱעָנשׁ   -ּגַ ְלַמּטָ
ְך   ָעְנׁשֹו ּכָ מֹו ׁשֶ ּגֹוֵרם ְלַעְצמֹו עִֹני. ּכְ ה? ׁשֶ   - ְלַמּטָ

ּגֹוֵרם ְלַעְצמֹו   ָראּוי, ׁשֶ ּנֹוֵטל ָיָדיו ּכָ ְך זֹוֶכה ִמי ׁשֶ ּכָ
ָרכֹות ַעל ָידֹו   ֹורֹות ַהּבְ ׁשּ ׁשֶ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ָרכֹות  ּבְ

ר.  עֹׁשֶ ֵרְך ּבְ ָראּוי ּוִמְתּבָ  ּכָ

  

ְמעֹון .259 י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ , ְוֲהָוה ָיִתיב  (לבתר) ָקמּו. ָאתּו ַקּמֵ
ְמעֹון. ְויֹוָמא ַחד ֲהָוה ָעִסיק  י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ל יֹוָמא ַקּמֵ ְוָלֵעי ּכָ
ְידֹוי   ָנִטיל  ָלא  ּדְ ַמאן  ל  ּכָ ָאַמר  יּה.  ַקּמֵ ָיַדִים  ְנִטיַלת  ּבִ

ׁש  ִאְתַעּנַ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְיאּות,  ְדָקא  ׁש    ּכְ ִאְתַעּנַ ְלֵעיָלא 
ְלַגְרֵמיּה   ֵליּה  ָגִרים  ּדְ א,  ְלַתּתָ יּה  עֹוְנׁשֵ ּוַמאי  א,  ְלַתּתָ
ָנִטיל   ְך, ָהִכי הּוא ָזֵכי ַמאן ּדְ יּה ּכָ עֹוְנׁשֵ ָמה ּדְ נּוָתא. ּכְ ִמְסּכְ
ְלֵעיָלא  ּדִ ְרָכאן  ּבִ ְלַגְרֵמיּה  ָגִרים  ּדְ ְיאּות  ְדָקא  ּכְ ְידֹוי 

ַעל ְרָכאן  ּבִ ָראן  ׁשָ ַרְך   ּדְ ְוִאְתּבָ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ְידֹוי 
עּוְתָרא.  (דף פח ע''א)  ּבְ

ְוָרָאה  .260 ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ים  ִהְקּדִ ְך  ּכָ ַאַחר 
עּור ַרב  ׁשִ ַמִים, ְונֹוֵטל ָיָדיו ּבְ ּנֹוֵטל ָיָדיו ּבְ אֹותֹו ׁשֶ
ָיָדיו   א  ַמּלֵ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ַמִים.  ל  ׁשֶ
ָוָהְלָאה  ַהיֹּום  ֵמאֹותֹו  ָהָיה.  ְוָכְך  ְרכֹוֶתיָך.  ִמּבִ

ר ּוָמָצא אֹוָצר, ְוָהיָ  ֵ ּתֹוָרה ְונֹוֵתן  ִהְתַעׁשּ ה עֹוֵסק ּבַ
ֶהם,   ִעּמָ ֵמַח  ׂשָ ְוָהָיה  יֹום,  ל  ּכָ ים  ַלֲעִניִּ ָמזֹון 
י   ָפִנים ְמִאירֹות. ָקָרא ָעָליו ַרּבִ יר ָלֶהם ּבְ ּוַמְסּבִ

ְמעֹון, ְקדֹוׁש   (ישעיה מא) ׁשִ ה' ּבִ ִגיל ּבַ ה ּתָ ְוַאּתָ
 וגו'. 

  

ְמעֹון ָחָמא לֵ  .260 י ׁשִ ים ַרּבִ ַאְנַטל ְידֹוי ְלָבַתר ַאְקּדִ יּה ּדְ
י  ַרּבִ ָאַמר  ְדַמִיין.  ַסְגָייא  יעּוָרא  ׁשִ ּבְ לֹון  ְוָנִטיל  ַמָיא  ּבְ
יֹוָמא  ֵמַההּוא  ֲהָוה,  ְוָכְך  ְרכֹוֶתיָך.  ִמּבִ ָיָדיו  א  ַמּלֵ ְמעֹון  ׁשִ
אֹוַרְייָתא  ּבְ ָלֵעי  ְוֲהָוה  ִסיָמא  ח  ּכַ ְוַאׁשְ ר  ִאְתַעּתַ ּוְלָהְלָאה 

ר ְוָיִהיב ְמזֹוָנא ְלִמְס  הֹון ּוַמְסּבַ ל יֹוָמא, ְוֲהָוה ָחֵדי ִעּמְ ֵני ּכָ ּכְ
ְמעֹון ׁשִ י  ַרּבִ ֲעֵליּה  ָקָרא  ְנִהיִרין.  ין  ַאְנּפִ (ישעי'  לֹון 

ְקדֹוׁש ְוגו', מ''א) ְיָי ּבִ ִגיל ּבַ ה ּתָ  (חסר)  ְוַאּתָ

ֶאל   .261 ְדַבר ה'  ָהָיה  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר 
ְיהּוָדה  י  ַרּבִ וגו'.  ַתח,  ַאְבָרם  ז) ּפָ ֲאִני   (שיר 

ֲאָבל  ְרׁשּוָה,  ּפֵ ֲהֵרי  ׁשּוָקתֹו.  ּתְ ְוָעַלי  ְלדֹוִדי 
ַהִהְתעֹוְררּות   ְמָצא  ּתִ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ּבַ
ַעד   ְלַמְעָלה  ִמְתעֹוֵרר  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ
לֹא  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָרכֹות  ְוַהּבְ ה,  ְלַמּטָ ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ

ׁש, ְוֵאינֹו ֵריָקן.ִנְמָצאֹות   יֵּׁש ּבֹו ַמּמָ ֶ ַמה ׁשּ א ּבְ  ֶאּלָ

  

ַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוגו'.  .261 ה ָהָיה ּדְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ
ָתח ּפַ ְיהּוָדה  י  ז) ַרּבִ השירים  ְוָעַלי  (שיר  ְלדֹוִדי  ֲאִני 

א   ִדְלַתּתָ ִאְתֲערּוָתא  ּבְ ֲאָבל  אּוְקמּוָה,  ָהא  ׁשּוָקתֹו.  ּתְ
ּתְ  ָהא ָלא ִאְתַער ְלֵעיָלא ַעד  ִאׁשְ ַכח ִאְתֲערּוָתא ְלֵעיָלא, ּדְ

א  ֶאּלָ ֵחי  ּכְ ּתַ ִמׁשְ ָלא  ְלֵעיָלא  ּדִ ּוִבְרָכאן  א.  ְלַתּתָ ִאְתַער  ּדְ
א ְוָלאו ִאיהּו ֵריַקְנָיא.  ׁשָ יּה ַמּמָ ִאית ּבֵ ֶמה ּדְ  ּבַ

ָלּה   .262 ָאַמר  ׁשֶ עֹוַבְדָיהּו  ת  ֵמֵאׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ
ע ד)-(מלכים ֱאִליׁשָ ָלְך   ב  יֶּׁש  ַמה  ִלי  יִדי  ַהּגִ

ַמְעָלה ֵאיָנן ׁשֹורֹות   ּלְ ָרכֹות ׁשֶ ֲהֵרי ַהּבְ ִית. ׁשֶ ּבָ ּבַ
תּוב?  ּכָ ַמה  ֵריק.  ָמקֹום  ּבְ ְולֹא  ֵריק  ְלָחן  ׁשֻ ַעל 

  
ע .262 ָאַמר ָלּה ֱאִליׁשָ ת עֹוַבְדָיהּו ּדְ (מלכים ב  ְמָנָלן ֵמֵאׁשֶ

ְלֵעיָלא  ד) ּדִ ְרָכאן  ּבִ ָהא  ּדְ ִית.  ּבָ ּבַ ָלְך  ׁש  ּיֵ ִלי ַמה  יִדי  ַהּגִ
תוֹ  ְרָיין ַעל ּפָ ֲאַתר ֵריַקְנָיא. ַמה  ָלא ׁשָ ָרא ֵריַקְנָיא ְוָלא ּבְ

ָאסּוְך   ִאם  י  ּכִ ִית  ּבָ ּבַ ּכֹל  ְפָחְתָך  ְלׁשִ ֵאין  ַוּתֹאֶמר  ִתיב  ּכְ
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י ִאם ָאסּוְך   ִית ּכִ ּבַ ְפָחְתָך כֹל ּבַ ַוּתֹאֶמר ֵאין ְלׁשִ
א ָאְמָר  זֶּה ָאסּוְך? ֶאּלָ ֶמן. ַמה  עּור  ׁשָ ִ ה לֹו, ַהׁשּ

ע   יַחת ֶאְצּבַ ֵדי ְמׁשִ א ּכְ ֶמן ַהזֶּה ֵאינֹו ֶאּלָ ֶ ל ַהׁשּ ׁשֶ
ה.  ְקַטּנָ

ְדַהאי   יעּוָרא  ׁשִ ֵליּה  ֲאְמָרה  א  ֶאּלָ ָאסּוְך.  ַמאי  ֶמן.  ׁשָ
ָעא ְזִעיָרא. יַחת ֶאְצּבְ ֵדי ְמׁשִ א ּכְ ָחא ָלאו ִאיִהי ֶאּלָ  ִמׁשְ

לָ  .263 י  ָאַמר  ָיַדְעּתִ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ִני,  ִנַחְמּתַ ּה, 
ֵריק,   ָמקֹום  ּבְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָרכֹות  ַהּבְ רּו  ִיׁשְ ֵאיְך 
ְצאּו   ּמָ יִּ ֶמן, ֶזהּו ָמקֹום ׁשֶ יֵּׁש ָלְך ׁשֶ ו ׁשֶ ֲאָבל ַעְכׁשָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ָרכֹות.  ּבְ (תהלים   בֹו 
מַ  קלג) ּוְבסֹופֹו  וגו'.  ַהּטֹוב  ֶמן  ֶ ׁשּ ה ּכַ

תּוב? ים   (שם) ּכָ ָרָכה ַחיִּ ה ה' ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ ּכִ
ׁשֹורֹות   ַהזֶּה  קֹום  ּוַבּמָ ָהעֹוָלם.  ַעד 

ָרכֹות.  [ְוִנְתָּבֵאר.] ַהּבְ

  

רּון  .263 ִיׁשְ ֵהיַאְך  ְיַדְעָנא  ָלא  ָהא  ּדְ ִני.  ִנַחְמּתַ ָלּה  ָאַמר 
ִאית   א ּדְ ּתָ א ֵריַקְנָיא, ֲאָבל ַהׁשְ דּוְכּתָ ְלֵעיָלא ּבְ ְרָכאן ּדִ ּבִ
ָלן  ְרָכאן. ִמּנָ יּה ּבִ ָחא ּבֵ ּכָ ּתַ א הּוא ֲאַתר ְלִאׁשְ ֶמן, ּדָ ָלְך ׁשֶ

ְכִתיב, קלג) ּדִ ְוגו'   (תהלים  ַהּטֹוב  ֶמן  ֶ ׁשּ ַמה ּכַ ְוֵסיֵפיּה 
ִתיב, ים ַעד  (תהלים קלג) ּכְ ָרָכה ַחּיִ ה ְיָי ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ ּכִ

ְרָכאן. ָראן ּבִ א ׁשָ  . (ואתמר) ָהעֹוָלם. ּוְבַאְתָרא ּדָ

ּתֹאַמר, .264 יֵֹּרד  (שם) ְוִאם  ׁשֶ ֶחְרמֹון  ַטל  ּכְ
ַטל?  א  ֶאּלָ ֶמן  ׁשֶ ָכתּוב  ְולֹא  ִציֹּון,  ַהְרֵרי  ַעל 
הּוא   ל  ַהּטַ אֹותֹו  ַטל.  ְוהּוא  ֶמן  ׁשֶ הּוא  א  ֶאּלָ
ָהֶעְליֹון.  ֶמן  ֶ ֵמַהׁשּ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יל  ִהּטִ ׁשֶ

ֶמן יֹוֵצא ְלַצד ַהיִָּמין. ֶ אֹותֹו ַהׁשּ  ׁשֶ
  

ֵתיָמא .264 קלג)(תה  ְוִאי  ַעל  לים  ּיֹוֵרד  ׁשֶ ֶחְרמֹון  ַטל  ּכְ
ֶמן  ׁשֶ ִאיהּו  א  ֶאּלָ ַטל.  ֶאָלא  ֶמן  ׁשֶ ִתיב  ּכְ ְוָלא  ִצּיֹון  ַהְרֵרי 
ִריְך הּוא  א ּבְ יל קּוְדׁשָ ַאּטִ ְוִאיהּו ַטל. ַההּוא ַטל ִאיהּו ּדְ

ָיִמיָנא. ֶמן ָנַפק ְלִסְטָרא ּדְ ַההּוא ׁשֶ ָאה. ּדְ ָחא ִעּלָ ׁשְ  ִמּמִ
ַניִ  .265 ֵהם  ׁשְ ֵני   -ם  ִלׁשְ ְוָהְלכּו  ֶמן,  ְוׁשֶ ַיִין 

ֶמן ְלַצד ָיִמין.   -ְצָדִדים  ֶ ֹמאל, ְוַהׁשּ ַהיִַּין ְלַצד ׂשְ
ם  ָ ּוִמׁשּ ָלעֹוָלם,  ָרכֹות  ּבְ יֹוְצאֹות  ַהיִָּמין  ד  ּוִמּצַ
ֶמן   ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלכּות  ַהּמַ ַחת  ִנְמׁשַ

ִראשׁ  ּבָ ה  ְלַמּטָ ִנְתָקן  ן  ָהָיה  ְמַזּמֵ ֶמן  ֶ ַהׁשּ ֹוָנה, 
ָרכֹות.   ְלַמְעָלה ֲהָרַקת ַהּבְ

  

ֶמן. ְוָאְזלּו ִלְתֵרין ִסְטִרין. ַיִין ִלְסַטר  .265 ֵרין ִאּנּון ַיִין ְוׁשֶ ּתְ
ָנְפֵקי  ְדָיִמיָנא  ְטָרא  ּוִמּסִ ָיִמיָנא.  ִלְסַטר  ֶמן  ׁשֶ ָמאָלא  ׂשְ

ח ַמְלכוּ  ן ִאְתְמׁשַ ּמָ ְרָכאן ְלָעְלָמא ּוִמּתַ א ּוְבִגין ּבִ יׁשָ ָתא ַקּדִ
ן  ִאְזַדּמַ ֶמן  ׁשֶ ַקְדִמיָתא,  ּבְ א  ְלַתּתָ ן  ּקַ ִאְתּתַ ֲהָוה  ֶמן  ׁשֶ ּדְ

ִבְרָכאן.  ְלֵעיָלא ֲאִריקּו ּדְ
ֶמן  .266 ֶ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ֵמַהִהְתעֹוְררּות  ְרֵאה,  ּבֹא 

לֹמֹה   ּוׁשְ ִוד  ּדָ ַעל  ְלָהִריק  א  ּבָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַהזֶּה 
ֵרךְ  ַויֲַּעֹמד  בְּ  [ַעל] ְלִהְתּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִין ָלנּו?  ִמּנַ נֹו. 

ם אן ַויֲַּעֹמד, ְוָכתּוב ׁשָ תּוב ּכָ ֶמן. ּכָ ָ (ישעיה  ַהׁשּ
ים. יא) ר עֵֹמד ְלֵנס ַעּמִ י ֲאׁשֶ  ׁשֶֹרׁש ִיׁשַ

  

ֵמִאְתֲערּוָתא .266 ֲחֵזי,  א  ע''ב) ּתָ פח  ֶמן  (דף  ׁשֶ ַהאי  ּדְ
למֹ  ּוׁשְ ִוד  ּדָ ַעל  ְלֲאָרָקא  ָקאי  ְלֵעיָלא  ה  ּדִ

ְרָכא ֶמן.  (על) ְלִאְתּבָ ֶ ַהׁשּ ֲעמֹד  ַוּיַ ְכִתיב  ּדִ ָלן  ְמָנא  נֹוי.  ּבְ
ֲעמֹד. ּוְכִתיב ָהָתם ִתיב ָהָכא ַוּיַ י   (ישעיה יא) ּכְ ַ ְרׁש ִיׁשּ ׁשֹוִ

ים. ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ  ֲאׁשֶ
ִנים,   .267 ַהּפָ ֶלֶחם  ל  ׁשֶ ְלָחן  ֻ ִמׁשּ ְרֵאה,  ּבֹא 

לֹא   ָלעֹוָלם,  ּוָמזֹון  ָרכֹות  ַהּבְ יֹוְצאֹות  ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ֵצא ֵריק ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד, ּכְ ּמָ יִּ ָצִריְך ׁשֶ
ְך לֹא ְמָבְרִכים   ָרכֹות. ַאף ּכָ ם ַהּבְ ָ קּו ִמׁשּ ּלְ ִיְסּתַ

ֲהֵרי הַ  ְלָחן ֵריק, ׁשֶ ַמְעָלה ֵאין ַעל ׁשֻ ּלְ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ
ְלָחן ֵריק.  ׁשֹורֹות ַעל ׁשֻ

  

ָנְפִקין   .267 ִבְרָכאן  ּדְ ִנים  ַהּפָ ֶלֶחם  ּדְ ְלָחן  ֻ ִמׁשּ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֵריַקְנָיא   ָחא  ּכָ ּתַ ְלִאׁשְ ָבֵעי  ָלא  ְלָעְלָמא,  ּוְמזֹוָנא  ן  ּמָ ִמּתַ

ְר  ּבִ קּון  ּלְ ִיְסּתַ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ָחָדא,  ִרְגָעא  ן, ֲאִפּלּו  ּמָ ִמּתַ ָכאן 
ְרָכאן  ָהא ּבִ ְלָחן ֵריַקְנָיא, ּדְ אּוף ָהִכי ָלא ְמָבְרִכין ַעל ׁשֻ

ְלָחן ֵריַקְנָיא. ְרָיין ַעל ׁשֻ ְלֵעיָלא ָלא ׁשָ  ּדִ
ְוָעַלי  .268 ְלדֹוִדי  ֲאִני  תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא 

ְך ְוָעַלי  ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ׁשּוָקתֹו. ֲאִני ְלדֹוִדי ּבַ ּתְ
ה,  ּתְ  ִחּלָ ּתְ ן לֹו ָמקֹום ּבַ ׁשּוָקתֹו. ֲאִני ְלדֹוִדי ְלַתּקֵ

ׁשּוָקתֹו.  ְך ְוָעַלי ּתְ  ְוַאַחר ּכָ
  

ׁשּוָקתֹו, ֲאִני   .268 ִתיב ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ְלדֹוִדי   ֲאִני  ׁשּוָקתֹו.  ּתְ ְוָעַלי  ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא  ּבְ ְלדֹוִדי 

ֵלי ְוָעַלי ְלַאְתָקָנא  ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא.  ּבְ א  ּדּוְכּתָ ּה 
ׁשּוָקתֹו.   ּתְ
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ִנינּו   .269 ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלדֹוִדי,  ֲאִני  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
א   ּבָ יָון ׁשֶ ִעים. ּכֵ ִכיָנה לֹא ִנְמֵצאת ִעם ָהְרׁשָ ְ ׁשּ ׁשֶ

דֹושׁ  ַלּקָ ּוְלִהְתָקֵרב  ֵהר  ְלִהּטָ רּוךְ - ָהָאָדם  - ּבָ
ִכיָנה ׁשֹוָר  ְ תּוב ֲאִני  הּוא, ָאז ַהׁשּ ּכָ ה ָעָליו. ֶזהּו ׁשֶ

ׁשּוָקתֹו    -ְלדֹוִדי   ּתְ ְוָעַלי  ַהְתָחָלה,  ְלַאַחר   -ּבַ
ֵהר  א ָהָאָדם ְלִהּטָ ן. ּבָ  ְמַטֲהִרים אֹותֹו.  -ִמּכֵ

  

ָלא   .269 א  ִכיְנּתָ ׁשְ ִניָנן  ּתָ ָהא  ּדְ ְלדֹוִדי.  ֲאִני  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ָנׁש  ר  ּבַ ָאֵתי  ּדְ יָון  ּכֵ יַבָיא,  ַחּיָ ּדְ ִעְמהֹון  ַחת  ּכְ ּתַ ִאׁשְ
ֵדין   ּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ י  ּבֵ ּגַ ּוְלִמְקַרב  ָאה  ּכָ ְלִאְתּדַ

ֲאִני ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  ֲעֵליּה.  ְרָיא  ׁשַ א  ִכיְנּתָ ְלדֹוִדי    ׁשְ
ָנׁש  ר  ּבַ ָאֵתי  ְלָבַתר.  ׁשּוָקתֹו  ּתְ ְוָעַלי  ַקְדִמיָתא,  ּבְ

ִאין ֵליּה. ָאה ְמַדּכְ ּכָ  ְלִאְתּדַ
ה  .270 ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ְרֵאה,  ּבֹא 

ְוָהַרג   לּו  ַהּלָ ָלִכים  ַהּמְ ַאַחר  ָרַדף  ַאְבָרָהם  ׁשֶ
רּוְך הּוא, ָהָיה ַאְבָרָהם ּת  דֹוׁש ּבָ ֹוֶהה. אֹוָתם ַהּקָ

ָכר   ָ ַהׂשּ י אֹותֹו  ַרְעּתִ ּגָ ְוָחִליָלה  ַחס  אּוַלי  ָאַמר, 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאל  ָאָדם  ֵני  ּבְ ַמֲחִזיר  ָהִייִתי  ׁשֶ
י ָבֶהם ְלָקֵרב אֹוָתם ֵאָליו, ְוָכֵעת  הּוא, ְוָאַחְזּתִ
דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ִמיָּד  ָיִדי.  ַעל  ים  ֲאָנׁשִ ֶנֶהְרגּו 

ַאל הּוא,  רּוְך  ָלְך    ּבָ ָמֵגן  ָאֹנִכי  ַאְבָרם  יָרא  ּתִ
ְלּתָ ֲעֵליֶהם,  ָכר ִקּבַ ה ְמֹאד וגו'. ׂשָ ָכְרָך ַהְרּבֵ ׂשְ

ם לֹא ִיְזּכּו ְלעֹוָלִמים.  ּלָ ֲהֵרי ּכֻ  ׁשֶ

  

ַאְבָרָהם  .270 ָרַדף  ּדְ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִר  ּבְ א  לֹון קּוְדׁשָ ְוָקִטיל  ַמְלִכין  ין  ִאּלֵ ַתר  ֲהָוה ּבָ יְך הּוא, 

ַרֲעָנא ַההּוא  לֹום ּגָ יְלָמא ַחס ְוׁשָ ַאְבָרָהם ּתֹוֶהא, ָאַמר ּדִ
ִריְך הּוא  א ּבְ י קּוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ֵני ָנׁשָ ֲהֵויָנא ַאֲהַדר ּבְ ַאְגָרא ּדַ
ֵני   א ִאְתְקִטילּו ּבְ ּתָ יּה ְוַהׁשְ הּו ְלָקָרָבא לֹון ְלַגּבֵ ְוַאִחיְדָנא ּבְ

ִמ  ָיִדי.  ַעל  א  ַאל  ְנׁשָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ָאַמר  ּיָד 
ַאְגָרא   ְוגו'.  ה  ַהְרּבֵ ָכְרָך  ׂשְ ָלְך  ָמֵגן  ָאנִֹכי  ַאְבָרם  יָרא  ּתִ

ְלהּו ָלא ִיְזּכּון ְלָעְלִמין. ָהא ּכֻ יַלת ֲעַלְייהּו, ּדְ  ַקּבִ

ֲחֶזה ֵלאֹמר,  .271 ּמַ ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ַאְבָרם ּבַ
ֲחֶזה? ֶאלָּ  ּמַ ה ַמה זֶּה ּבַ ְרּגָ ְרֶאה, ַהּדַ אֹותֹו ַהּמַ א ּבְ

ְמעֹון,   ׁשִ י  ַרּבִ ּה. ָאַמר  ּבָ ִנְראֹות  ֻמיֹּות  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ
ה   ּמֹול ַאְבָרָהם, ָהְיָתה ַדְרּגָ ּנִ ּבֹא ְרֵאה, ֶטֶרם ׁשֶ
ַהזֶּה?   ֲחֶזה  ַהּמַ ּוִמי  ִעּמֹו,  ֶרת  ְמַדּבֶ ַאַחת 

תּוב ּכָ י יֱֶחֶזה. (במדבר כד) ׁשֶ ּדַ  ַמֲחֵזה ׁשַ

  

ַמאי  .271 ֵלאמֹר,  ֲחֶזה  ּמַ ּבַ ַאְבָרם  ֶאל  ְיָי  ַבר  ּדְ ָהָיה 
ָיין  יּוְקִנין ִאְתַחּזְ א ְדָכל ּדִ ְרּגָ ַההּוא ֵחיזּו ּדַ א ּבְ ֲחֶזה, ֶאּלָ ּמַ ּבַ
ַזר ַאְבָרָהם  א ֲחֵזי, ַעד ָלא ִאְתּגְ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ יּה. ָאַמר ַרּבִ ּבֵ

ּוַמאן יּה,  ִעּמֵ יל  ַמּלִ א  ְרּגָ ּדַ ַחד  ַמֲחֶזה   ֲהָוה  א  ּדָ ִאיהּו 
ְכִתיב, י ֶיחֶזה.  (במדבר כד) ּדִ ּדַ  ַמֲחֵזה ׁשַ

ָרגֹות ׁשֹורֹות ַעל   .272 ל ַהּדְ ּמֹול, ָהיּו ּכָ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
תּוב ּכָ ר ִעּמֹו. ֶזהּו ׁשֶ ּבֵ ה ַהזֹּו, ְוָאז ּדִ ְרּגָ (שמות   ַהּדַ

ַיֲעקֹב   ו) ְוֶאל  ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא 
אֹוָתן  ָהיּו  לֹא  ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ ְוֶטֶרם  י.  ּדַ ׁשַ ֵאל  ּבְ

ָרגֹות ׁשֹורֹות ָעָליו לְ  ר.ַהּדְ  ַדּבֵ
  

ַהאי  .272 ַעל  ָראן  ׁשָ ין  ְרּגִ ּדַ ְלהּו  ּכֻ ֲהוּו  ַזר  ִאְתּגְ ּדְ יָון  ּכֵ
ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  יּה  ִעּמֵ יל  ַמּלִ ּוְכֵדין  א,  (שמות   ַדְרּגָ

ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב  (דף פט ע''א) ָוֵאָרא ו)
ַזר ָלא ֲהוּו אִ  י ְוַעד ָלא ִאְתּגְ ּדַ ֵאל ׁשַ ָראן ֲעלֹוי  ּבְ ין ׁשָ ְרּגִ ּנּון ּדַ

ָלא.   ְלַמּלָ
תּוב ַויֵָּרא   .273 ה ּכָ ִחּלָ ּתְ ִהּנֵה ּבַ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע  ּסַ ה' ֶאל ַאְבָרם, ְוָכתּוב ַויִּ
אן אֹוָתן   ַח. ִהּנֵה ּכָ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ה, ְוָכתּוב ַויִּ ְגּבָ ַהּנֶ

ָהֶעְליֹונוֹ  ָרגֹות  ֶרם  ַהּדְ ּטֶ ׁשֶ אֹוְמִרים,  ְוָכֵעת  ת. 
ָהֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ַהּדְ אֹוָתן  ָהָיה  לֹא  ּמֹול  ּנִ ׁשֶ

ר ִעּמֹו? ה ַהזֹּו ְלַדּבֵ ְרּגָ  ׁשֹורֹות ַעל ַהּדַ

  

ֶאל   .273 ְיָי  ָרא  ַוּיֵ ִתיב  ּכְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ָהא  ּדְ ֵתיָמא  ְוִאי 
ְוָנסֹוַע הַ  ַסע ַאְבָרם ָהלֹוְך  ַוּיִ ּוְכִתיב  ּוְכִתיב  ַאְבָרם  ה  ְגּבָ ּנֶ

א   ּתָ ְוַהׁשְ ִאין.  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ִאּנּון  ָהָכא  ָהא  ַח  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ֶבן  ַוּיִ
ָראן  ִאין ׁשָ ין ִעּלָ ְרּגִ ַזר ָלא ֲהוּו ִאּנּון ּדַ ַעד ָלא ִאְתּגְ ֲאָמָרן ּדְ

יּה. ָלא ִעּמֵ א ְלַמּלָ ְרּגָ  ַעל ַהאי ּדַ
ד .274 ַהּקָ ָנַתן  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְרֵאה,  רּוְך  ּבֹא  ּבָ ֹוׁש 

ַהָחְכָמה   ֶאת  ָלַדַעת  ְלַאְבָרָהם  ָחְכָמה  הּוא 
ֲאָבל   ָהֱאמּוָנה,  סֹוד  ֶאת  ְוָיַדע  ּבֹו,  ֵבק  ְלִהּדָ
ְחּתֹוָנה  ה ַהּתַ ְרּגָ א ַהּדַ ר ִעּמֹו לֹא ָהְיָתה ֶאּלָ ְלַדּבֵ
ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות  ל ַהּדְ ּמֹול, ּכָ ּנִ יָון ׁשֶ ּה. ּכֵ ַהזֹּו ְלַבּדָ

  
ִריְך הּוא ָחְכָמה   .274 א ּבְ ַקְדִמיָתא ַיַהב קּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ

ְוָיַדע יּה  ּבֵ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ָחְכָמה  ְלִמְנַדע  ָרָזא    ְלַאְבָרָהם 
ַהאי   א  ֶאּלָ ֲהָוה  ָלא  יּה  ִעּמֵ ָלא  ְלַמּלָ ֲאָבל  ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ
ין   ְרּגִ ּדַ ְלהּו  ּכֻ ַזר,  ִאְתּגְ ּדְ יָון  ּכֵ ְלחֹודֹוי,  ּבִ ָאה  ּתָ ּתַ א  ַדְרּגָ
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ׁשֹור  ֵדי  ָהיּו  ּכְ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ַהּדַ ַעל  ֹות 
מֹו   ּכְ ּכֹל,  ּבַ ַאְבָרָהם  ה  ִהְתַעּלָ ְוָאז  ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ

ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ
ָלא  ְלַמּלָ ִגין  ּבְ ָאה  ּתָ ּתַ א  ְרּגָ ּדַ ַהאי  ַעל  ָראן  ׁשָ ֲהוּו  ִאין  ִעּלָ

ק ַאבְ  ּלַ יּה, ּוְכֵדין ִאְסּתַ ָמר.ִעּמֵ ִאּתְ ָמה ּדְ א ּכְ כֹּלָ  ָרָהם ּבְ

לֹא  .275 ָהָאָדם,  ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ֶטֶרם  ְרֵאה,  ּבֹא 
יָון  ּכֵ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ֶנֱאַחז 
ּתֹאַמר,   ְוִאם  ּבֹו.  ְוֶנֱאַחז  מֹו  ׁשְ ּבִ ִנְכַנס  ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ
ָהָיה,  ְך  ּכָ ּמֹול?  ּנִ ׁשֶ ֶטֶרם  ּבֹו  ּנֱֶאַחז  ׁשֶ ַאְבָרָהם 

ָראּוי, שֶׁ  ּכָ ְולֹא  ּבֹו  ּנֱֶאַחז  ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי 
רּוְך הּוא ֵקַרב   דֹוׁש ּבָ ָאַהב אֹותֹו ַהּקָ ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ

 אֹותֹו.

  

ִאְתַאִחיד   .275 ָלא  ָנׁש  ר  ּבַ ַזר  ִאְתּגְ ָלא  ַעד  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֵמיּה   ׁשְ ַזר ָעאל ּבִ ִאְתּגְ יָון ּדְ ִריְך הּוא, ּכֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ׁשְ ּבִ

יּה.   יּה ַעד ְוִאְתַאִחיד ּבֵ ִאְתַאִחיד ּבֵ ְוִאי ֵתיָמא ַאְבָרָהם ּדְ
ְדָקא ְיאּות,  יּה ְוָלא ּכְ ִאְתַאִחיד ּבֵ ַזר. ָהִכי ֲהָוה ּדְ ָלא ִאְתּגְ
ִריְך   ּבְ א  ָרִחים ֵליּה קּוְדׁשָ ָאה ּדְ ִעּלָ ָהא ִמּגֹו ְרִחימּוָתא  ּדְ

 הּוא ָקריב ֵליּה. 
ְונִ  .276 ּמֹול  יִּ ׁשֶ אֹותֹו  ה  ִצּוָ ְך  ּכָ לֹו  ַאַחר  ָנה  ּתְ

ָהֶעְליֹונֹות.  ָרגֹות  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ִרית,  ַהּבְ
ִרית   ר ַהּכֹל ַיַחד ְלַהְכִליל זֶה    -ַהּבְ ֵ ר ְלַקׁשּ ׁשֶ ַהּקֶ

ִרית   ַהּבְ ֶזה.  ּבֹו.    -ִעם  ר  ִנְקׁשָ ַהּכֹל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ
ּבּורֹו לֹא  ּדִ ּמֹול ַאְבָרָהם,  ּנִ ׁשֶ ְך, ֶטֶרם  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ֵאר.ָהָיה ִעּמ  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ַמֲחֶזה, ּכְ א ּבְ  ֹו ֶאּלָ
  

ִרית.   .276 ּבְ ֵליּה  ְוִאְתְייִהיב  ַזר  ִיְתּגְ ּדְ ֵליּה  יד  ּקִ ּפַ ְלָבַתר 
ּוָרא   ִקׁשּ ִרית  ּבְ ִאין.  ִעּלָ ין  ַדְרּגִ ֻכְלהּו  ּדְ ּוָרא,  ִקׁשּ
ִרית   ּבְ ָדא,  ּבְ א  ּדָ ְלַאְכָלָלא  ֲחָדא  ּכְ א  ּכֹּלָ ָרא  ְ ְלִאְתַקׁשּ

ְך ַאְבָר  יּה. ּוְבִגין ּכָ ר ּבֵ א ִאְתְקׁשַ כֹּלָ ּוָרא ּדְ ָהם ַעד ָלא  ִקׁשּ
ָמה  ּכְ ֲחֶזה  ּמַ ּבַ א  ֶאּלָ יּה  ִעּמֵ ֲהָוה  ָלא  ִמּלֹוי  ַזר.  ִאְתּגְ

ָמר.  ִאּתְ  ּדְ
רּוְך   .277 דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּבֹא ְרֵאה, 

ִרית,  א ַעל ַהּבְ הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ
ֱאלִֹהים.   ָרא  ּבָ י''ת,  ׁשִ ָר''א  ּבָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

רּוְך   [ְּבִרית] ַהְינוּ וְ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִקיֵּם  ִרית  ַהּבְ ַעל  ׁשֶ
ְוָכתּוב ָהעֹוָלם,  ֶאת  לג) הּוא  לֹא   (ירמיה  ִאם 

לֹא   ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֻחּקֹות  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ְבִריִתי 
ַהיֹּום  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ִהיא  ִרית  ַהּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ י.  ְמּתִ ׂשָ

ְיָלה לֹא ִנְפָרִדים.  ְוַהּלַ

  

ִריְך הּוא ָעְלָמא  .277 א ּבְ ָבָרא קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
י''ת   ֵר''א ׁשִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ ִרית ּכְ א ַעל ּבְ ִרי ֶאּלָ ָלא ִאְתּבְ

ְוַהְיינוּ  ֱאלִהים,  ָרא  ברית) ּבָ ל''ג  ִקּיֵים   (ד''א  ִרית  ּבְ ַעל  ּדְ
ּוְכִתיב, ָעְלָמא,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ִאם לא  ג)(ירמיה ל קּוְדׁשָ

ָהא   י. ּדְ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשַ ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
אן. ְרׁשָ יֹוָמא ְוֵליְלָיא ָלא ִמְתּפָ ּוָרא ִאיהּו ּדְ ִרית ִקׁשּ  ּבְ

דֹוׁש   .278 ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָהָיה:   ַנאי  ּתְ ַעל  ָהעֹוָלם,  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ

כַּ  לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל, ִאם ְיַקּבְ ר ָיֹבאּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ
ֲהֵריִני ַמֲחִזיְרֶכם ְלֹתהּו ָוֹבהּו.   -ָיֶפה, ְוִאם לֹא    -

ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעְמדּו  ׁשֶ ַעד  ִהְתַקיֵּם  לֹא  ְוָהעֹוָלם 
לּו תֹוָרה, ְוָאז ִהְתַקיֵּם ָהעֹוָלם.   ַהר ִסיַני ְוִקּבְ

  

ֶאְלָעזָ  .278 י  ַרּבִ הּוא  ָאַמר  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָרא  ּבְ ד  ּכַ ר 
לּון  ְיַקּבְ ִאם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵייתּון  ַכד  ּדְ ֲהָוה,  ַנאי  ּתְ ַעל  ָעְלָמא 
ְלֹתהּו   ְלכּו  ַאֲהַדר  ֲאָנא  ֲהִרי  ָלאו  ְוִאם  ָיאֹות.  אֹוַרְייָתא 
ָרֵאל ַעל טּוָרא  ָקְיימּו ִיׂשְ ים ַעד ּדְ ָובֹהּו. ְוָעְלָמא ָלא ִאְתְקּיַ

ים ָעְלָמא. ְדִסיַני וְ  ילּו אֹוַרְייָתא ּוְכֵדין ִאְתְקּיַ  ַקּבִ
רּוְך  .279 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָוָהְלָאה,  ַהיֹּום  ּוֵמאֹותֹו 

ֵני ָהָאָדם.   הּוא ּבֹוֵרא עֹוָלמֹות, ּוִמי ֵהם? ִזּוּוֵגי ּבְ
ג  ְמַזּוֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַמן  ַהזְּ ֵמאֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ

ת ּבַ ְואֹוֵמר:  ֵהם    ִזּוּוִגים  ְוֵאּלּו  ִלְפלֹוִני.  לֹוִני  ּפְ
ָמֵגן  ָאֹנִכי  ְרֵאה,  ּבֹא  בֹוֵרא.  הּוא  ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות 

ּנֱֶאַחז   -ָלְך, ָאֹנִכי   ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ְרּגָ זֹו ִהיא ַהּדַ
ה.  ִחּלָ ּתְ ּה ּבַ  ּבָ

  

ִרי   .279 ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּוְלָהְלָאה  יֹוָמא  ּוֵמַההּוא 
ָהא ֵמַההּוא ִזְמָנא   ָעְלִמין. ּוָמאן א. ּדְ ְבֵני ָנׁשָ ִאּנּון, ִזּוּוִגין ּדִ

לֹוִני ִלְפלֹוִני.  ת ּפְ וג ִזּוּוִגין ְואֹוֵמר ּבַ ִריְך הּוא ְמַזּוֵ א ּבְ קּוְדׁשָ
ֵרי. הּוא ּבָ ין ִאּנּון ָעְלִמין ּדְ  ְוִאּלֵ
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תורה ) .280 ַהְּדָבִרים   סתרי  (ַאַחר 
ְוגֹו'   ִּדְבֵרי  -ָהֵאֶּלה  (דברים   תֹוָרה, ֶׁשָּכתּוב  ֵאּלּו 

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה' ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם.   ה)
תֹוָרה   ִּדְבֵרי  ְּלַהָּלן  תֹוָרה.   -ַמה  ִּדְבֵרי  ָּכאן  ַאף 

ַּבְּדָבִרים   ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאָדם  ֶׁשִהְׁשַּתֵּדל  ַאַחר 
ּומַ  לֹו  ְמַבֵּׂשר  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ְקִּדים  ָהֵאֶּלה, 

ָׁשלֹום ֶׁשָּכתּוב   ַלְּנָׁשָמה  ֶזהּו  טֹובֹות],  [ְּבׂשֹורֹות 
ַהִּמיִנים   ִמָּכל  ָל�,  ָמֵגן  ָאֹנִכי  ַאְבָרם  ִּתיָרא  ַאל 

 ָהָרִעים ֶׁשל ַהֵּגיִהֹּנם.

  

( ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוגו'. ִאֵּלין ִּפְּתָּגֵמי   ִסְתֵרי ּתֹוָרה ) .280
ֶאּת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ְיָי ֶאל ָּכל   (דברים ה) אֹוַרְייָּתא, ִּדְכִּתיב,

ְקַהְלֶכם. ַמה ְּלַהָּלן ִּפְּתָּגֵמי אֹוַרְייָּתא, אּוף ָהָכא ִּפְּתָּגֵמי אֹוַרְייָּתא.  
ר ָנׁש ְּבַהאי ָעְלָמא ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, קּוְדָׁשא ְּבִרי� ָּבַּתר ְּדִאְׁשַּתַּדל ּבַ 

(בשורות טובות),   הּוא ְמַבֵׂשר ֵליּה ְוַאְקִּדים ָלּה ְלִנְׁשָמָּתא ְׁשָלם
ֲהָדא הּוא ִדְכִּתיב ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָל�. ִמָּכל ַזְייִנין ִּביִׁשין 

 ְּדֵגיִהֹּנם.

ִמי  .281 ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ָכְרָך  ׂשְ
ְונֹוֵחל   זֹוֶכה  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

תּוב ּכָ ּכַ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ַנֲחָלה  ת  ַ (משלי   ְיֻרׁשּ
יֵ''ׁש? ח) זֶּה  ַמה  יֵׁש.  ֹאֲהַבי  ֵי''ׁש  ְלַהְנִחיל  [ֶזה 

ֲאפַ  ַנֲהרֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁש�ׁש  ְרְסמֹון  ֵמַאִין 
ֶׁשּנֹוְתִנים לֹו ְיֻרָּׁשה ֶעְליֹוָנה ָּבעֹוָלם  [ִמּדֹות] ָטהֹור
 - ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵּלא   [נ''א ֶזה ָהעֹוָלם ַהָּבא.] ַהָּבא

ִמי   ָהעֹוָלם.  ֶׁשל  טּוב  ְוָכל  ֵמֹעֶׁשר  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 
  זֹוֶכה ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוִמי ֶׁשהֹוֵל�   -ֶׁשהֹוֵל� ְלָיִמין  

ַהֶּזה  -ִלְׂשמֹאל   ָּבעֹוָלם  [ֶׁשֵּיׁש ְׂשמֹאל  ִהֵּנה ֹעֶׁשר 
ִמי   ֶׁשָאַמְרנּו,  הּוא  ְוֶזה  ָטֵמא.  ְׂשמֹאל  ְוֵיׁש  ָקדֹוׁש 
ֶׁשִּמְתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה, נֹוְתִנים לֹו ֹאֶר� ָיִמים ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה,   ָּבעֹוָלם  ְוָכבֹוד  ֹעֶׁשר  לֹו  ְונֹוְתִנים  ַהָּבא 

ג)( ֶׁשֶּנֱאַמר ּוִמי   משלי  וגו'.  ִּביִמיָנּה  ָיִמים  ֹאֶר� 
ִמְתַעֵּסק   ְולֹא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהּגּוף  ֶׁשֵּיָהֶנה  ֶׁשִּיְרֶצה 
ֹעֶׁשר  לֹו  נֹוְתִנים  טֹוִבים,  ּוְבַמֲעִׂשים  ַּבּתֹוָרה 
ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ִמַּצד  ַהְּׂשמֹאל,  ִמַּצד  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ַרע   עֹוֶׂשה  ַהֶּזה  ְוִאם  ּוָבֹעֶׁשר  ֵּגיִהֹּנם.  ְויֹוֵרׁש 
ּתֹאַמר, ְוִכי ֵאין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֹעֶׁשר ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה?  
ֵּכן, ֶׁשָּכל ַהְמַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמֹעִני, סֹופֹו ְלַקְּיָמּה  

 ֵמֹעֶׁשר, ְוֶזהּו ֹעֶׁשר טֹוב ֶׁשִּמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה.] 

  

ִגין   .281 ּבְ ְמאֹד  ה  ַהְרּבֵ ָכְרָך  ל  ׂשְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ
א   ַאְחַסְנּתָ א  ְירּוּתָ ְוַאְחִסין  ָזֵכי  ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ א  אֹוַרְייּתָ ּבְ

יב ִדְכּתִ ָמה  ּכְ י  ָאּתֵ ּדְ ָעְלָמא  אֹוֲהַבי   (משלי ח) ּבְ ְלַהְנִחיל 
ֵי''ׁש  מאי  דאפרסמונא  ִיׁש.  נהרי  עשר  תלת  מאין  י''ש  (דא 

עלאה   (מכילן) דכיא אחסנתא  ליה  דאתי)דיהבי  (נ''א   בעלמא 
דאתי) עלמא  ָעְלָמא דא  ַהאי  ּבְ א,  ֲאַמּלֵ יֶהם  רֹוּתֵ ְואֹוּצְ  .

ָזֵכי  ָאִזיל ְלָיִמיָנא  ּדְ ל ִטיבּו ְדָעְלָמא. ַמאן  ּוִמּכָ ָרא  ֵמעּוּתְ
ָרא  עּוּתְ ָהא  ָמאָלא  ִלׂשְ ָאִזיל  ּדְ ּוַמאן  י,  ְדָאּתֵ ְלָעְלָמא 

ֵדין, ָעְלָמא  א מסאבא, (דאית שמאלא קדישא ואית שמאל ּבְ
ודא הוא דאמרינן מאן דמתעסק באורייתא יהבי ליה ארך ימים 
דין  בעלמא  וכבוד  עשר  ליה  ויהבי  דאתי,  בעלמא 

ארך ימים בימינה וגו', ומאן דיתרעי דיתהני  (משלי ג) שנאמר
גופא בעלמא דין ולא אתעסק באורייתא ובעובדין טבין, יהבי  

צר הרע,  ליה עותרא בעלמא דין מסטרא דשמאלא מסטרא די
אית  לא  וכי  תימא  ואי  גיהנם.  ירית  ביש  עביד  דא  ובעותרא 
את   המקיים  דכל  אין,  דקדושה,  מסטרא  עותרא  דין  בעלמא 
טבא  עותרא  הוא  ודא  מעשר,  לקיימה  סופו  מעוני  התורה 

 . דמסטרא דקדושה)
א, ָהָיה ַמְכִריז: ִמי   .282 י ַאּבָ ם ַרּבִ ָ א ִמׁשּ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ר ּוִמי רוֹ  א, רֹוֶצה עֹׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ים ּבָ ֶצה ֹאֶרְך ַחיִּ
ל   ִסים ֵאָליו ּכָ ּנְ ּתֹוָרה. ָהיּו ִמְתּכַ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ָיֹבא ְוִיׁשְ
א   כּוָנתֹו. יֹום ֶאָחד ּבָ ׁשְ ק ֶאָחד ּבִ ָהעֹוָלם. ָהָיה ַרּוָ
ּתֹוָרה  י, ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעסֹק ּבַ ֵאָליו. ָאַמר לֹו: ַרּבִ

ר. אָ  ְהיֶה ִלי עֹׁשֶ יִּ ֵדי ׁשֶ אי. ָאַמר  ּכְ ַמר לֹו: ִהּנֵה ַוּדַ
ֶמָך? ָאַמר לֹו: יֹוֵסי. ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו  ְ לֹו: ַמה ׁשּ
ב   בֹוד. ָיׁשַ ר ְוַהּכָ ַעל ָהעֹׁשֶ י יֹוֵסי ּבַ ְקְראּו לֹו ַרּבִ יִּ ׁשֶ

ּתֹוָרה.  ק ּבַ  ְוִהְתַעּסֵ

  

ֵעי  .282 ם, ֲהָוה ַמְכִריז ַמאן ּבָ א ֵמָהּתָ ד ֲאּתָ א ּכַ י ַאּבָ ַרּבִ
י  עּוּתְ  ֵייּתֵ י  ְדָאּתֵ ָעְלָמא  ּבְ י  ַחּיֵ ּדְ אֹוְרָכא  ֵעי  ּבָ ּוַמאן  ָרא 

יּה.  ין ּכּוֵלי ַעְלָמא ְלַגּבֵ ְנׁשִ ּכַ א. ֲהוּו ִמּתְ אֹוַרְייּתָ ל ּבְ ּדַ ּתַ ְוִיׁשְ
יּה, ָאַמר   א ְלַגּבֵ יּה. יֹוָמא ַחד ֲאּתָ יְבבּוּתֵ ׁשִ וק ַחד ֲהָוה ּבְ ַרּוָ

ְלִמְלֵעי   ֵעיָנא  ּבָ י  ַרּבִ ִלי ֵליּה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  אֹוַרְייּתָ ּבְ
ֶמָך. ָאַמר  אי. ָאַמר ֵליּה ַמה ׁשְ ָרא. ָאַמר ֵליּה ָהא ַוּדַ עּוּתְ
ָאִזיל  ּדְ ּוַמאן  י,  ְדָאּתֵ ְלָעְלָמא  ָזֵכי  ְלָיִמיָנא  ָאִזיל  ּדְ ֵליּה 

ָעְלָמא ֵדין, ָרא ּבְ ָמאָלא ָהא עּוּתְ (דאית שמאלא קדישא   ִלׂשְ
ו  מסאבא,  שמאלא  דמתעסק  ואית  מאן  דאמרינן  הוא  דא 

באורייתא יהבי ליה ארך ימים בעלמא דאתי, ויהבי ליה עשר 
שנאמר דין  בעלמא  ג) וכבוד  וגו',   (משלי  בימינה  ימים  ארך 
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ומאן דיתרעי דיתהני גופא בעלמא דין ולא אתעסק באורייתא 
ובעובדין טבין, יהבי ליה עותרא בעלמא דין מסטרא דשמאלא  

עותרא דא עביד ביש ירית גיהנם. ואי מסטרא דיצר הרע, וב
אין,  וכי לא אית בעלמא דין עותרא מסטרא דקדושה,  תימא 
דכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעשר, ודא הוא 

דקדושה) דמסטרא  טבא  א עותרא  ֲאּתָ ד  ּכַ א  ַאּבָ י  ַרּבִ  .
ֵעי אֹוְרכָ  ָרא ּוַמאן ּבָ ֵעי עּוּתְ ם, ֲהָוה ַמְכִריז ַמאן ּבָ א ֵמָהּתָ

ֲהוּו  א.  אֹוַרְייּתָ ּבְ ל  ּדַ ּתַ ְוִיׁשְ י  ֵייּתֵ י  ְדָאּתֵ ָעְלָמא  ּבְ י  ַחּיֵ ּדְ
ֲהָוה   ַחד  וק  ַרּוָ יּה.  ְלַגּבֵ ַעְלָמא  ּכּוֵלי  ין  ְנׁשִ ּכַ ִמּתְ
י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר  יּה,  ְלַגּבֵ א  ֲאּתָ ַחד  יֹוָמא  יּה.  יְבבּוּתֵ ׁשִ ּבְ

ֵדי ׁשֶ  א ּכְ אֹוַרְייּתָ ֵעיָנא ְלִמְלֵעי ּבְ ָרא. ָאַמר ּבָ ְהֶיה ִלי עּוּתְ ּיִ
ֶמָך. ָאַמר ֵליּה יֹוֵסי. ָאַמר  אי. ָאַמר ֵליּה ַמה ׁשְ ֵליּה ָהא ַוּדַ
ָרא  עּוּתְ ּדְ ָמאֵרי  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ֵליּה  ִיְקרּון  ּדְ ְלִמידֹוי  ְלּתַ לֹון 

א. אֹוַרְייּתָ ק ּבְ ַעּסַ יב וִאּתְ  ויָקָרא. ָיּתִ
י,    ְלָיִמים ָהָיה עֹוֵמד ְלָפָניו.  .283 ָאַמר לֹו: ַרּבִ

ה  ָעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ִמזֶּה  ָמע  ִנׁשְ ָאַמר:  ר?  ָהעֹׁשֶ ֵאיֹפה 
ֶאָחד   קֹול  ַמע  ׁשָ ְלַחְדרֹו,  ִנְכַנס  ַמִים.  ׁשָ ם  ְלׁשֵ

אֹותוֹ  ֲעִניׁש  ּתַ ַאל  אֹוֵמר:  ָהָיה  ֵאָליו] ׁשֶ , [ׁשּוב 
ב,   ׁשֵ לֹו:  ָאַמר  ֵאָליו.  ב  ׁשָ דֹול.  ּגָ ִאיׁש  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ

ב, וַ  ִני, ׁשֵ ר.ּבְ  ֲאִני נֹוֵתן ְלָך עֹׁשֶ

  

ָאן הּוא  .283 י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר  יּה,  ַקּמֵ ָקִאים  ֲהָוה  ְליֹוִמין 
ַמִים ָקא ֲעִביד,  ם ׁשָ ָלא ְלׁשֵ ַמע ִמיָנּה ּדְ ָרא. ָאַמר ׁשְ עּוּתְ
ָלא  ָאַמר  ֲהָוה  ּדְ ָקָלא  ַחד  ַמע  ׁשְ ְלִאְדֵריּה,  ְוָעאל 

יהּ  ַעְנׁשֵ לגביה) ּתַ ַר  (תוב  ַגְבָרא  יּה, ּדְ ְלַגּבֵ ב  ּתָ ִליֱהִוי.  א  ּבָ
ָרא. יב ְוֲאָנא ָיִהיְבָנא ָלָך עּוּתְ ִרי ּתִ יב ּבְ  ָאַמר ֵליּה ּתִ

ז   .284 ּפָ ל  ׁשֶ ּוְכִלי  ֶאָחד  ִאיׁש  א  ּבָ יְנַתִים  ּבֵ
ִית. ָאַמר לֹו:   ּבַ ָידֹו. הֹוִציא אֹותֹו ְוָנַפל אֹור ּבַ ּבְ

ּתֹוָרה וַ  י, ֲאִני רֹוֶצה ִלְזּכֹות ּבַ ֲאִני לֹא ָזִכיִתי,  ַרּבִ
ֲהֵרי   ׁשֶ ִביִלי,  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ יִּ ׁשֶ ִמי  ְורֹוֶצה 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָאִבי,  ִלי  ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ַרב  ר  עֹׁשֶ ִלי  יֵׁש 
ר   ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ָעָליו ׁשְ ְלָחנֹו ָהָיה ְמַסּדֵ ב ַעל ׁשֻ ָיׁשַ

ּתֹוָרה ַוֲאִני    ּכֹוסֹות ֵמֵאּלּו, ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְזּכֹות ּבַ
ר.  נֹוֵתן עֹׁשֶ

  

ֵקיּה  .284 יֵדיּה, ַאּפְ ז ּבִ ּפָ ְבָרא ַחד ּוָמאָנא ּדְ א ּגַ ַאְדָהִכי ֲאּתָ
י  ְלִמְזּכֵ ֵעיָנא  ּבָ י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר  א.  ֵביּתָ ּבְ ְנהֹוָרא  ל  ּוְנּפַ
ל   ּדַ ּתַ ִיׁשְ ּדְ ָמאן  ּוָבֵעיָנא  ָזִכיָנא,  ָלא  ְוֲאָנא  א  אֹוַרְייּתָ ּבְ

א   אֹוַרְייּתָ ַבק  ּבְ ָקא ׁשְ י ּדְ ָרא ַסּגֵ ָהא ִאיּת ִלי עּוּתְ ִגיִני. ּדְ ּבְ
ֲעֵליּה  ר  ְמַסּדַ ֲהָוה  ּתֹוֵריּה  ּפְ על  יב  ָיּתִ ַכד  ּדְ א,  ַאּבָ ִלי 
ְוֲאָנא   א  אֹוַרְייּתָ ּבְ י  ְלִמְזּכֵ ּוָבֵעיָנא  ין.  ֵמִאּלֵ י  ּסֵ ּכַ ֵליַסר  ּתְ

ָרא.  ָיִהיְבָנא עּוּתְ
ּתֹוָרה,  .285 ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ק:  ָהַרּוָ ְלאֹותֹו  ָאַמר 

ז.  ל ַהּפָ ר. ָנַתן לֹו אֹותֹו ַהּכֹוס ׁשֶ ְוֶזה נֹוֵתן ְלָך עֹׁשֶ
א: ַאּבָ י  ַרּבִ ָעָליו  ה   (איוב כח) ָקָרא  ַיַעְרֶכּנָ לֹא 

ְוָלַמד   ב  ָיׁשַ ָפז.  ִלי  ּכְ ּוְתמּוָרָתּה  ּוְזכּוִכית  ָזָהב 
ּתֹוָרה, ְוָהָאָדם ַההוּ  ר.ּבַ  א ָהָיה נֹוֵתן לֹו עֹׁשֶ

  

ְוָדא   .285 א  אֹוַרְייּתָ ּבְ ל  ּדַ ּתַ ׁשְ ּתִ וק  ַרּוָ ְלַההּוא  ֵליּה  ָאַמר 
ז. ָקָרא ֲעֵליּה  ּפָ א ּדְ ּסָ ָרא, ָיַהב ֵליּה ַההּוא ּכַ ָיִהיב ָלָך עּוּתְ

א י ַאּבָ ּה  (איוב כח) ַרּבִ מּוָרּתָ ה ָזָהב ּוְזכּוִכיּת ּוּתְ לא ַיַעְרֶכּנָ
ִלי פָּ  ר ָנׁש ֲהָוה ָיִהיב ּכְ א ְוַההּוא ּבַ אֹוַרְייּתָ יב ְוָלָעא ּבְ ז. ָיּתִ

ָרא.  ֵליּה עּוּתְ
ְלֵמָעיו.  .286 ַהּתֹוָרה  ת  ֶחְמּדַ ִנְכְנָסה  ְלָיִמים 

ב ְוָהָיה ּבֹוֶכה. ָמָצא אֹותֹו ַרּבֹו   יֹום ֶאָחד ָהָיה יֹוׁשֵ
ּבֹוֶכה?  ה  ַאּתָ ָמה  ַעל  לֹו:  ָאַמר  ּבֹוֶכה.  ָהָיה  ׁשֶ
א   יַח ֶאת ַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ָאַמר לֹו: ּוָמה ֲאִני ַמּנִ

  
ַחד   .286 יֹוָמא  ְמעֹוי.  ּבִ א  ְדאֹוַרְייּתָ ֲחִמידּו  ָעאל  ְליֹוִמין 

ֵכי, ָאַמר  ֲהָוה ּבָ יּה ּדְ ֵחיּה ַרּבֵ ּכְ ֵכי. ַאׁשְ יב ְוֲהָוה ּבָ ֲהָוה ָיּתִ
ִכי  ּבָ ָקא  ָמה  ַעל  י  ֵליּה  ַחּיֵ ְחנא  ַמּנַ ּוָמה  ֵליּה  ָאַמר  ּת. 
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ֶאלָּ  רֹוֶצה  ֵאיִני  ֶזה?  ִביל  ׁשְ ֶאְצִלי. ּבִ ִלְזּכֹות  א 
ם   ְלׁשֵ ה  ָעׂשָ ִהּנֵה  ׁשֶ ָמע  ִנׁשְ ִמזֶּה  ו  ַעְכׁשָ ָאַמר: 

ַמִים.  ׁשָ
אי.  י ְלַגּבָ א ְלִמְזּכֵ ֵעיָנא ֶאּלָ ִגין ַהאי, ָלא ּבְ י ּבְ ְדָעְלָמא ְדָאּתֵ

ַמִים ָקא ֲעִביד.  ם ׁשָ ָהא ְלׁשֵ ַמע ִמיָנּה ּדְ א ׁשְ ּתָ  ָאַמר ַהׁשְ

ֶאת  .287 טֹל  לֹו:  ָאַמר  ָהִאיׁש,  ְלאֹותֹו  ָקָרא 
ִלי ְוֵתן אֹותֹו  ְרָך  נֹוֵתן  ָעׁשְ ַוֲאִני  ים,  ַוֲעִניִּ תֹוִמים 

לֹוֵמד.  ֲאִני  ֶ ׁשּ ַמה  ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ָיֵתר  ֵחֶלק  ְלָך 
ְוַעד   ז,  ּפָ ל  ׁשֶ ַהּכֹוס  אֹותֹו  יֹוֵסי  י  ַרּבִ לֹו  ֶהֱחִזיר 
י   ַרּבִ ְוַהְינּו  ִזי,  ּפָ ן  ּבֶ ָניו  ּוִמּבָ מֹו,  ׁשְ ָסר  לֹא  ַהיֹּום 

ת ה  ְלַכּמָ ְוָזָכה  ִזי,  ּפָ ן  ּבֶ הּוא  יֹוֵסי  ֹוָרה 
ּתֹוָרה.] ּוָבָניו ֶׁשָּלַמד  ָכר  [ִמּׁשּום  ׂשָ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ

ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמַקיֵּם אֹוָתּה. ִמי ׁשֶ עֹוָלם ּכְ  טֹוב ּבָ

  

ָרָך   .287 עּוּתְ טֹול  ֵליּה  ָאַמר  ַגְבָרא,  ְלַההּוא  ֵליּה  ָקָרא 
ִני, ְוֲאָנא ָיִהיְבָנא לָ  ֵמי ּוְלִמְסּכְ יר  ְוַהב ֵליּה ְלַיּתְ ָך חּוַלק ַיּתִ

י יֹוֵסי   ֲאַנן ָלָעאן. ַאֲהַדר ֵליּה ַרּבִ ָכל ַמה ּדְ א ּבְ אֹוַרְייּתָ ּבְ
נֹוי  ּבְ ּוִמן  ֵמיּה,  ז, ְוַעד יֹוָמא ָלא ַאֲעֵדי ׁשְ ּפָ ּדְ א  ּסָ ּכַ ַההּוא 
א הּוא  ה אֹוַרְייּתָ ִזי, ְוָזָכה ְלַכּמָ ן ּפַ י יֹוֵסי ּבֶ י, ְוַהְיינּו ַרּבִ ּזִ ן ּפַ ּבֶ

ָעְלָמא (בגין דלעא באורייתא) יּוְבנוֹ  ֵליּת ָלָך ֲאַגר ַטב ּבְ . ּדְ
א ּוְמַקְייָמּה:  אֹוַרְייּתָ ָלֵעי ּבְ ָמאן ּדְ  ּכְ

ֶאל   .288 ְדַבר ה'  ָהָיה  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר 
תּוב  ּכָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲחֶזה ֵלאֹמר וגו'. ּבְ ּמַ ַאְבָרם ּבַ

שֶׁ  ם  ֵ ַהׁשּ ֶזה  ֲחֶזה,  ּמַ ּבַ ּתֹוָרה  ָלָאבֹות, ּבַ ה  ּלָ ִהְתּגַ
ּנֱֶאַמר  ''י, ׁשֶ ּדַ ָוֵאָרא ֶאל   (שמות ו) ּוִמי הּוא? ׁשַ

מֹו   י, ּכְ ּדַ ֵאל ׁשַ ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ
ּנֱֶאַמר  כד) ׁשֶ יֱֶחֶזה.   (במדבר  י  ּדַ ׁשַ ַמֲחֵזה  ר  ֲאׁשֶ

ְראֹות ָהֶעְליֹונֹות ִנְרִאים   ל ַהּמַ ּכָ ְרֶאה ׁשֶ ְוֶזה ַהּמַ
ֻמיֹּות ִמּת  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ַהזֶּה  ְרֶאה  ַהּמַ מֹו  ּכְ ֹוכֹו. 

הּוא   ּוַמֲחֶזה  ַמְרֶאה  ֶאָחד.  ְוַהּכֹל  ּבֹו  ִנְראֹות 
 ֶאָחד. ֶזה ַתְרּגּום ְוֶזה ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש.

  

ַאְבָרם  .288 ֶאל  ְיָי  ַבר  ּדְ ָהָיה  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר 
ר ֲאּתַ ָכל  ּבְ ְוגו',  ֵלאמֹר  ֲחֶזה  ּמַ א   ּבַ אֹוַרְייּתָ ּבְ יב  ְכּתִ ּדִ

''י,   ּדַ ׁשַ ִאיהּו,  ּוָמאן  ַלֲאָבָהן,  ֵלי  ּגְ ִאּתְ ּדְ ָמא  ׁשְ א  ּדָ ֲחֶזה  ּמַ ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ו) ׁשֶ ְוֶאל   (שמות  ָחק  ִיּצְ ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ י.  ּדַ ׁשַ ֵאל  ּבְ כד) ַיֲעקֹב  ר  (במדבר  ֲאׁשֶ
ְוָד  ֶיחֶזה.  ַדי  ׁשַ ִאין  ַמֲחֵזה  ִעּלָ ֶחְזָוון  ָכל  ּדְ ֵחיזּו  ִאיהּו  א 

יּה  ָיין ּבֵ ַחּזְ יּוְקִנין ִאּתְ ָכל ּדִ ַהאי ַמְרֶאה ּדְ יּה, ּכְ ּוִ ָיין ִמּגַ ַחּזְ ִאּתְ
ְרּגּום ְוָדא ָלׁשֹון   א ּתַ א ַחד. ַמְרֶאה ַמֲחֶזה ַחד הּוא, ּדָ וכֹּלָ

 ַהּקֶֹדׁש. 
ְוַעל  .289 ּתֹוָרה,  ּבַ ים ֵהם  ַרּבִ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

אֹוָתּה  ּבְ ם  ְלַתְרּגֵ ְלאּוְנְקלּוס  ְרׁשּות  ָהְיָתה  ן  ּכֵ
ּתֹוָרה,  ּבַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ׁשֹון  ַהּלָ
ְלָאִכים   ֵמַהּמַ ֶרת  ִנְסּתֶ ִהיא  ַהזֹּו  ׁשֹון  ְוַהּלָ

ֲחֶזה, ּמַ ּבַ ר   ה][ֶׁשִהּנֵ  ָהֶעְליֹוִנים.  ִנְסּתָ ָהָיה  ׁשֶ
ֶזה   ּבָ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ְלָאִכים  ֵמַהּמַ

ר ִעם ַאְבָרָהם.  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ  ּכְ

  

א ֲהָוה  .289 א, ְוַעל ּדָ אֹוַרְייּתָ יִאין ִאּנּון ּבְ י יֹוֵסי ַסּגִ ָאַמר ַרּבִ
ָגֵלי  ּדְ ָנא  ִליׁשְ ַההּוא  ּבְ ם  ְרּגֵ ְלּתַ ְלאּוְנְקלּוס  רשּו  ֵליּה 

ים ִאיהּו ק ָנא ָדא ָסּתִ א. ְוִליׁשְ אֹוַרְייּתָ ִריָך הּוא ּבְ א ּבְ ּוְדׁשָ
ֲחֶזה ּמַ ְלֲאֵכי   (דהא) ִמּגֹו ַמְלֲאֵכי ִעָלָאה, ּבַ ים ִמּמַ ֲהָוה ָסּתִ ּדְ

ַאְבָרָהם. יּה ּבְ יל ּבֵ ד ְמַמּלֵ ָדא ּכַ ָלא ָיְדֵעי ּבְ ֵאי ּדְ  ִעּלָ

לֹ  .290 ַאְבָרָהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָהָיה ָמה  א 
ְך ָהָיה  ּום ּכָ ר, ּוִמׁשּ ׂשָ ָמהּול, ְוָהָיה ָעֵרל ְסתּום ּבָ
ִבְלָעם,  מֹו ֵכן ּבְ ְרּגּום. ּכְ ְלׁשֹון ּתַ יר ֵמֶהם ּבִ ַמְסּתִ
ר  ִנְסּתָ יֱֶחֶזה,  יֱֶחזֶה.  י  ּדַ ׁשַ ַמֲחֵזה  ר  ֲאׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵרת  ָ ַהׁשּ ַמְלֲאֵכי  ִמּתֹוְך  ָבר  ַהּדָ ָהָיה 

הּוא ִיְהיֶ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ָלֶהם  ה 
ֲהֵרי   ׁשֶ ֵמא,  ַהּטָ ֶהָעֵרל  אֹותֹו  ִעם  ר  ְמַדּבֵ

ֵאיָנם ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים  ִנְזָקִקים   [קֹוְרִאים] ַהּמַ
ְרּגּום.   ִלְלׁשֹון ּתַ

  

ְוֲהָוה   .290 ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ָמהּול  ִגין ּדְ ּבְ ַמאי ַטְעָמא, 
ְלׁשֹון ָעֵרל ָסּתִ  ְייהּו ּבִ ים ִמּנַ ָך ֲהָוה ָסּתִ ָרא. ּוְבִגין ּכָ ׂשְ ים ּבִ

י   ּדַ ׁשַ ַמֲחֵזה  ר  ֲאׁשֶ יב  ְכּתִ ּדִ ְלָעם  ּבִ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ ְרּגּום.  ּתַ
ִגין  ּבְ ֵרּת  ַהׁשָ ַמְלֲאֵכי  ִמּגֹו  ה  ִמּלָ ֲהָוה  ים  ָסּתִ ְיֱחֶזה.  ֶיחְזִה, 

ִרי א ּבְ קּוְדׁשָ ְטָרא ּדְ ַההּוא ּדלא ְיֵהא לֹון ּפִ ל ּבְ ָך הּוא ְמַמּלֵ
ְמָסֳאָבא ב) ָעֵרל  עה  ב,  י   (עד  יׁשֵ ַקּדִ ַמְלֲאֵכי  ָהא  ּדְ

ְרּגּום.  (יקרון) ָלאו ׁשֹון ּתַ ּלְ  ִנְזָקִקין ּבִ

יֹוְדִעים   .291 ּלֹא  ׁשֶ ּתֹאַמר  ַוֲהֵרי    -ִאם 
ָלׁשֹון,   ְבִעים  ׁשִ יֹוֵסף  ֶאת  ד  ִלּמֵ ַגְבִריֵאל  ְבִריֵאל אֹוִליף ְליֹוֵסף ע'  .291   יָמא דלא ָיְדֵעי, ְוָהא ּגַ ִאי ּתֵ

א ִמְנַדע ָיְדֵעי ֲאָבל  ְרּגּום ַחד ֵמע' ָלׁשֹון הּוא, ֶאּלָ ָלׁשֹון, וּתַ
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 ִ ְרּגּום הּוא ֶאָחד ִמׁשּ א ָידֹוַע ְוַהּתַ ְבִעים ָלׁשֹון? ֶאּלָ
ֵאין  ׁשֶ ִנְזָקִקים,  ּלֹא  ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ֲאָבל  יֹוְדִעים, 
הּוא   ֲהֵרי  ׁשֶ ָעָליו,  ִמְתּבֹוְנִנים  ְוֵאין  ים  ׁשִ חֹוׁשְ

ׁשֹונֹות. ָאר ַהּלְ ל ׁשְ  ָמאּוס ִלְפֵניֶהם ִמּכָ

ָהא   ּדְ ֲעֵליּה  יִחין  ּגִ ַמׁשְ ולא  י  ַחְייׁשֵ ָלא  ּדְ ַנן,  ּתְ ִנְזָקִקין  ָלא 
ָאר ָלׁשֹון ל ׁשְ ְייהּו ִמּכָ  . ָמִאיס ִאיהּו ַקּמַ

ִמן   .292 ָמאּוס  ְוהּוא  הֹוִאיל  ׁשֶ ּתֹאַמר,  ְוִאם 
אּוְנְקלּוס  ם  ִתְרּגֵ ה  ָלּמָ ָהֶעְליֹוִנים,  ְלָאִכים  ַהּמַ
יֵאל ֶאת  ן ֻעזִּ ׁשֹון ַהזֹּו, ְויֹוָנָתן ּבֶ ּלָ ֶאת ַהּתֹוָרה ּבַ
א ָמאּוס הּוא ִלְפֵניֶהם, ְוָכְך ָצִריְך!   ְקָרא? ֶאּלָ ַהּמִ

ְלאָ  ֵאין ִקְנָאה ַלּמַ ָרֵאל ׁשֶ ִכים ָהֶעְליֹוִנים ִעם ִיׂשְ
ְך, ְוֵאינֹו  ְרּגּום ּתֹוָרה ּוִמְקָרא ּכָ ן ּתַ יֹוֵתר, ְוַעל ּכֵ
דֹוׁש   ַהּקָ ַתב  ּכָ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָמאּוס, 

ְך.  ּתֹוָרה ּכָ רּוְך הּוא ּבַ  ּבָ

  

ֵאי,  .292 ִעּלָ ְלֲאֵכי  ִמּמַ ִאיהּו  ּוָמִאיס  הֹוִאיל  יָמא  ּתֵ ְוִאי 
ן אַ  ּבֶ ן  ְויֹוָנּתָ ָלׁשֹון,  ַהאי  ּבְ א  ם אּוְנְקלּוס אֹוַרְייּתָ ְרּגֵ ּתִ אי  ּמַ

וָהִכי   ְייהּו  ַקּמַ הּוא  ָמִאיס  א  ֶאּלָ ְקָרא.  ַהּמִ עּוִזיֵאל 
ֲהַדְייהּו   ּבַ ֵאי  ִעּלָ ְלַמְלֲאֵכי  ִקְנָאה  ֵליּת  ּדְ ְטִריָך,  ִאּצְ

ָרֵאל א (אלא אורייתא, ואלמלא הוו ידעי שבחי דאוריית ְדִיׂשְ
דישראל) בהדייהו  קנאה  להו  ְרּגּום   הוה  ּתַ א  ּדָ ְוַעל  יר,  ַיּתִ

י   ה דּוְכּתֵ ַכּמָ ָהא ּבְ ָך, ולא ָמִאיס ִאיהּו ּדְ ּתֹוָרה ּוִמְקָרא ּכָ
א ָהִכי.  אֹוַרְייּתָ ִריָך הּוא ּבְ א ּבְ ב קּוְדׁשָ ּתַ  ּכָ

ְלָאִכים  .293 ר ִמּתֹוְך ַהּמַ ְך הּוא ִנְסּתָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ה ְלַאְבָרָהם ָהֶעְליוֹ  ּלָ ן ִהְתּגַ ים. ְוַעל ּכֵ דֹוׁשִ ִנים ַהּקְ

ְלָאִכים  ַהּמַ בֹו  יחּו  ּגִ ַיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ר,  ִנְסּתָ ֶדֶרְך  ּבְ
דֹוׁש  ַהּקָ ה ׁשֶ ְתחֹון ּפֶ ים, ְולֹא ִיְהיֶה ָלֶהם ּפִ דֹוׁשִ ַהּקְ

ה ַעל ִאיׁש ָעֵרל.  ּלָ רּוְך הּוא ִהְתּגַ  ּבָ
  

ִאיהוּ  .293 ים  ָסּתִ ָך  ּכָ י.  ּוְבִגין  יׁשֵ ַקּדִ ֵאי  ִעּלָ ַמְלֲאֵכי  ִמּגֹו   
ָלא   ּדְ ים  ָסּתִ אֹוַרח  ּבְ ַאְבָרָהם  ּבְ יּה  ּבֵ ִלי  ּגְ ִאּתְ א  ּדָ ְוַעל 
ְטָרא,   ּפִ לֹון  ְיֵהא  ְוָלא  ין  יׁשִ ַקּדִ ַמְלָאִכין  יּה  ּבֵ חּון  ּגְ ִיׁשְ

ר ָנׁש ָעֵרל.  ִלי ַעל ּבַ ּגְ ִריָך הּוא ִאּתְ א ּבְ קּוְדׁשָ  ּדְ
ל   .294 ׁשֶ ּלּות  ִהְתּגַ ּבְ לֹו  ה  ּלָ ִהְתּגַ ָמַתי 

ִרית ִקיּּום  ר ָנַתן לֹו ּבְ ֲאׁשֶ ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים? ּכַ
ֵלאֹמר.  ֱאלִֹהים  ִאּתֹו  ר  ַוְיַדּבֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש, 

ַמֲחֵזה   -ֱאלִֹהים   ל ַהּקֶֹדׁש, ְולֹא ָכתּוב ּבְ ם ׁשֶ ֵ ַהׁשּ
ּלּות.  ִהְתּגַ ם ּבַ ֵ  ַהׁשּ

  
ד  ֵאימָ  .294 ֵאי, ּכַ ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ָיא ּדְ ּלְ ּגַ ִאּתְ ִלי ֵליּה ּבְ ּגְ י ִאּתְ ּתַ

ִאּתֹו  ר  ַוְיַדּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ א  יׁשָ ַקּדִ ְקָייָמא  ִריּת  ּבְ ֵליּה  ָיִהיב 
יב   ּתִ ּכְ ולא  א  ְדקּוְדׁשָ ָמא  ׁשְ ֱאלִהים  ֵלאמֹר,  ֱאלִהים 

ָייא. ּלְ ּגַ ִאּתְ ָמא ּבְ ֲחֶזה. ׁשְ ּמַ  ּבַ
ה ֵלאֹמר? ֵלאֹמר ּוְלַהְכִריז  ֵלאֹמר, ַמה זֶּ  .295

ָלׁשֹון   ּבְ לֹא  ה,  ְמֻכּסֶ ּבִ ִתְהיֶה  ּלֹא  ׁשֶ ָלׁשֹון  ָכל  ּבְ
ּה,   ּבָ ִרים  ְמַדּבְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ א  ֶאּלָ ַאֶחֶרת, 
ְלַקְטֵרג  ְיכֹוִלים  ְולֹא  ָלֶזה  ֶזה  לֹוַמר  כֹוִלים  יְּ ׁשֶ

ר ִאּתוֹ  ן ַוְיַדּבֵ ה, ְוַעל ּכֵ ְתחֹון ּפֶ  ֱאלִֹהים  ְולֹוַמר ּפִ
ָהָיה   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַמֲחֶזה,  ְולֹא  ֱאלִֹהים  ֵלאֹמר. 
ַמְכִניס אֹותֹו ִלְבִרית ִקיּּום ַהּקֶֹדׁש ְוֵקַרב אֹותֹו 

 ֵאָליו.

  

ָלׁשֹון  .295 ָכל  ּבְ ּוְלַאְכָרָזא  ֵלאמֹר  ֵלאמֹר,  ַמאי  ֵלאמֹר 
א  ֶאּלָ ָאֳחָרא,  ָנא  ִליׁשְ ּבְ ָלאו  ְסָיא,  ּכַ ִאּתְ ּבְ ֵהא  ּתְ ָלא  ּדְ
א ְלָדא   ָיְכֵלי ְלֵמיַמר ּדָ ּה ּדְ ְעָיין ּבָ ּתָ א ִמׁשְ כּלָ ָנא ּדְ ִליׁשְ ּבְ
ר ִאּתֹו   א ַוְיַדּבֵ ְטָרא, ְוַעל ּדָ ְוָלא ָיְכֵלי ְלַקְטְרָגא ּוְלֵמיַמר ּפִ
יל  ְמֲעּיִ ֲהָוה  ּדְ ִגין  ּבְ ַמֲחְזה.  ְולא  ֱאלִהים  ֵלאמֹר.  ֱאלִהים 

א ְוָק  יׁשָ ְבִריּת ְקָייָמא ַקּדִ יּה. ֵליּה ּבִ  ִריב ֵליּה ְלַגּבֵ

ְך ַהֵה''א לֹא  .296 ּום ּכָ י ְיהּוָדה ָאַמר, ִמׁשּ ַרּבִ
ׁש  ִהיא ַמּמָ ַעם? ׁשֶ ּמֹול. ָמה ַהּטַ ּנִ ָנה לֹו ַעד ׁשֶ ִנּתְ
ִרית,  ּבְ ּבַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ן,  ּכֵ ְוַעל  ִרית.  ּבְ ִנְקֵראת 
ִהּנֵה   ֲאִני  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֵה''א,  ָהאֹות  לֹו  ָנה  ִנּתְ ָאז 
ֵרא  ְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְולֹא ִיּקָ ִריִתי ִאּתָ ּבְ

ְמָך ַאְבָרם וגו'.   עֹוד ׁשִ

  

ְייַהב ֵליּה   .296 ָך ָאּת ה' ָלא ִאּתְ י ְיהּוָדה ָאַמר ְבִגין ּכָ ַרּבִ
ִריּת ִאְקֵרי. ְוַעל  ׁש ּבְ ִאיִהי ַמּמָ ר, ַמאי ַטְעָמא ּדְ ּזַ ּגַ ִאּתְ ַעד ּדְ

עָ  יָון ּדְ א ּכֵ ְייִהיַבּת ֵליּה ָאּת ה''א.  ּדָ ֵדין ִאּתְ ְבִריּת ּכְ אל ּבִ
ָך ְוָהִייּתָ ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ולא  י ִאּתָ ִריּתִ ה ּבְ יב ֲאִני ִהּנֵ ְכּתִ ּדִ

ְמָך ַאְבָרם ְוגו':  ִיָקֵרא עֹוד ׁשִ
ָהָיה   .297 ִחיָּיא  י  ַרּבִ ה.  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר 

י   ַגׁש אֹותֹו ַרּבִ י ֶאְלָעָזר. ּפָ הֹוֵלְך ִלְראֹות ֶאת ַרּבִ יא ֲהָוה ָאִזיל ְלֶמֱחֵמי  .297   י ִחּיָ ה. ַרּבִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ
אי, ָאַמר ֵליּה ַהאי ָאְרָחא  י ַחּגַ יּה ַרּבִ ַגע ּבֵ י ֶאְלָעָזר, ּפְ ְלַרּבִ
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ֶנת ִלְפֵני ַמר,  ֻתּקֶ ּמְ ֶרְך ַהזֹּו ׁשֶ אי. ָאַמר לֹו, ַהּדֶ ַחּגַ
י   ַרּבִ ְלָאן הֹוֶלֶכת ִהיא? ָאַמר לֹו, ִלְראֹות ֶאת 

ָך? ָאַמר לֹו,  ֶאְלָעָזר. ָאַמר לֹו, ְוַגם אֲ  ִני ֵאֵלְך ִעּמְ
ַמע   ׁשְ ּתִ ֶ ׁשּ ְלַמה  יל  ּכִ ְלַהׂשְ ְלָהִבין  ּתּוַכל    - ִאם 

ּלֹא   -ֵלְך, ְוִאם לֹא   ׁשּוב ַלֲאחֹוֶריָך. ָאַמר לֹו, ׁשֶ
ה   ּמָ ּכַ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  ֲהֵרי  ׁשֶ ָלֶזה,  מֹור  ַיְחׁשֹׁש 

ֶהן.  י ַלֲעֹמד ּבָ ל ּתֹוָרה ְוָיכְֹלּתִ  סֹודֹות ׁשֶ

ַמר ְלָאן ִאיהּו ָאִזיל, ָאַמר ֵליּה ְלֶמֱחֵמי  יּה ּדְ ְקנא ַקּמֵ ְמּתַ ּדִ
ְוֲאָנא   י ֶאְלָעָזר, ָאַמר ֵליּה  ֲהָדָך, ָאַמר ְלַרּבִ ּבַ ָנֵמי ֵאיִזיל 

ְוִאי   ִזיל  ַמע  ׁשְ ְדּתִ ְלַמאי  ְסָבָרא  ר  ְלִמְסּבַ יכּול  ּתֵ ִאי  ֵליּה 
ָהא   ָרָך, ָאַמר ֵליּה לא ִליחּוׁש ַמר ְלַהאי, ּדְ ָלאו ּתּוב ֲאַבּתְ
הּו. א ְוָיִכיְלָנא ְלֵמיַקם ּבְ ה ָרֵזי ְדאֹוַרְייּתָ ּמָ ַמְענא ּכַ  ֲאָנא ׁשְ

ַר  .298 ַתח  ַמה  ּפָ ְוָאַמר,  אי  ַחּגַ י  ּבִ
תּוב ּכָ ֶ י  (במדבר כח) ׁשּ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ֶאת ָקְרּבָ

ִני   ָקְרּבָ ֶאת  ְקָרב    -ְוגֹו',  ּנִ ׁשֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ן  ָקְרּבַ ֶזה 
ל  ּכָ ּום ׁשֶ ר, ִמׁשּ ׂשָ ר ַעל ּבָ ׂשָ ם, ּבָ ם ַעל ּדָ ר ּדָ ְלַכּפֵ

ר ְלַכפֵּ  ׂשָ א ַהּבָ נֹות לֹא ִנְקָרִבים ֶאּלָ ְרּבָ ר ַעל  ַהּקָ
ר.  ׂשָ  ַהּבָ

  

יב, .298 ִדְכּתִ ַמאי  ְוָאַמר,  אי  ַחּגַ י  ַרּבִ ח  ּתַ (במדבר  ּפָ
י כח) ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ִני  (דף פט ע''ב) ֶאּת ָקְרּבָ ְוגו'. ֶאּת ָקְרּבָ

ָמא   ּדָ על  ָמא  ּדָ ָרא  ְלַכּפָ ְקַרב  ִאּתְ ּדְ ָרא  ׂשְ ּבִ ן  ָקְרּבַ א  ּדָ
ָקְרִבין  ִמּתְ ָלאו  ִנין  ָקְרּבָ ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ ָרא,  ׂשְ ּבִ ַעל  ָרא  ׂשְ ּבִ

ָרא. ׂשְ ָרא על ּבִ ָרא ְלַכּפָ ׂשְ א ַעל ּבִ  ֶאּלָ
ָחָטא   .299 י, ִאם ָאָדם  ַמְעּתִ ׁשָ ֵהמָ   -ְוָכְך  ה ּבְ

ָאַמר  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָחְטָאה  (ויקרא  ֶמה 
א  א) ה? ֶאּלָ ן ְוגֹו'? ָלּמָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָאָדם ּכִ

ֵני ָאָדם ְוֶאת  ה ֶאת רּוַח ּבְ רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ּום   ּוִמׁשּ ִמזֹּו,  זֹו  ְוִהְפִריד  ֵהָמה,  ַהּבְ רּוַח 

ךְ  ג) ּכָ נֵ  (קהלת  ּבְ ִהיא רּוַח  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  י 
ֶזה   ִנְפָרִדים  אי  ַוּדַ וגו'.  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח  ְלָמְעָלה 

 ִמזֶּה. 

  

ֵהָמה ַמה ָחָטאּת,  .299 ר ָנׁש ָחָטא ּבְ ַמְעָנא ִאי ּבַ ְוָהִכי ׁשְ
ָאַמר הּוא  ִריָך  ּבְ א  א) ְדקּוְדׁשָ ַיְקִריב  (ויקרא  י  ּכִ ָאָדם 
אי, ֶאלָּ  ן ְוגו'. ַאּמַ ם ָקְרּבָ ִריָך הּוא ֲעִביד ִמּכֶ א ּבְ א קּוְדׁשָ

א. ּוְבִגין  א ִמן ּדָ ִריׁש ּדָ ֵהָמה, ְוַאּפְ א ְורּוַח ַהּבְ ֵני ָנׁשָ רּוַח ּבְ
ךָ  ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורּוַח  (קהלת ג) ּכָ רּוַח ּבְ

א.  א ִמן ּדָ ַרׁש ּדָ ּפְ אי ִמּתְ ֵהָמה ְוגו' וּדַ  ַהּבְ

אָ  .300 ָחָטא  ׁשֶ ֶטֶרם  ַמה  ּבְ ָדם 
תּוב? י   (בראשית א) ּכָ ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ִהּנֵה ָנַתּתִ

ב זֵֹרַע ֶזַרע ְוגֹו', ְוָכתּוב ָלֶכם   ל ֵעׂשֶ ָלֶכם ֶאת ּכָ
ְוַהיֵֶּצר  ָחָטא  ׁשֶ יָון  ּכֵ יֹוֵתר!  ְולֹא  ְלָאְכָלה,  ִיְהיֶה 
ה ִדין.  ַאב ְלגּופֹו, ּוְבָכל אֹוָתם ַהּתֹוָלדֹות ָעׂשָ  ִנׁשְ

  

יב,ַעד לָ  .300 ּתִ ַוּיֹאֶמר  (בראשית א) א ָחָטא ָאָדם ַמה ּכְ
ְוגו'   ָזַרע  זֹוֵרַע  ב  ֵעׂשֶ ל  ּכָ ֶאּת  ָלֶכם  י  ּתִ ָנּתַ ה  ִהּנִ ֱאלִהים 
ר  ָחָטא ְוֵיּצֶ יָון ּדְ יר. ּכֵ יב ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ולא ַיּתִ ּוְכּתִ

א ִדיֵליּה, ּוְבָכל ִאּנּון ּתֹוָלִדין גּוּפָ ִאיב ּבְ ּתָ ֲעַבד    ָהָרע ִאׁשְ
יָנא.  הּו ּדִ  ּבְ

ִנְבָנה  .301 ַהּגּוף  ִהּנֵה  ׁשֶ ְוָרָאה  ֹנַח  א  ּבָ ְוַאַחר 
מֹו   ּכְ ן  ָקְרּבָ ִהְקִריב  ָהָרע,  ַהיֵֶּצר  ל  ׁשֶ קֹום  ֵמַהּמָ

תּוב? ּכָ ַמה  ָאָדם,  ִהְקִריב  ח) ׁשֶ ה'  (שם  ַויַָּרח 
י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם  יחַֹח ְוגֹו', ְוָכתּוב ּכִ ֶאת ֵריַח ַהּנִ

מִ  אן  ַרע  ִמּכָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ֻעָריו.  ּנְ
ַהיֵֶּצר  ֵמאֹותֹו  ָאב  ִנׁשְ ְוַהּגּוף  הֹוִאיל  ָוָהְלָאה, 
ר.  ׂשָ ָראּוי לֹו, יֹאַכל ּבָ מֹו ׁשֶ ג ַהּגּוף ּכְ ָהָרע, ִיְתַעּנֵ

י ָלֶכם ֶאת ּכֹל. ב ָנַתּתִ יֶֶרק ֵעׂשֶ  ּכְ

  

ָהא .301 א נַֹח וָחָמא ּדְ ר ֲאּתָ ָרא  ּוְלָבּתַ ֵני ֵמַאּתְ ּבְ א ִאּתְ גּוּפָ
ַמה   ָאָדם,  ַאְקִריב  ּדְ ָמה  ּכְ ן  ָקְרּבָ ַאְקִריב  ָהָרע,  ר  ֵיּצֶ ּדְ

יב, ּתִ ח) ּכְ יחַֹח  (בראשית  ַהּנִ ֵריַח  ֶאּת  ְיָי  ַרח  ַוּיָ
ָאַמר  (וכתיב) וגו'. עּוָריו.  ִמּנְ ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ר  ֵיּצֶ י  ּכִ

ּוְלָהלְ  אן  ִמּכָ הּוא  ִריָך  ּבְ א  א  קּוְדׁשָ ְוגּוּפָ הֹוִאיל  ָאה 
ֲחֵזי  ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ג ּגּוּפָ ַעּנַ ר ָהָרע, ִיּתְ ִאיב ֵמַההּוא ֵיּצֶ ּתָ ִאׁשְ

י ָלֶכם ֶאּת ּכֹל. ּתִ ב ָנּתַ ְיֶרק ֵעׂשֶ ָרא. ּכְ ׂשְ  ֵליּה ֵייכּול ּבִ
ִמְתַעּנֵג   .302 ר  ׂשָ ַהּבָ ֵמאֹותֹו  ר,  ׂשָ ּבָ אֹוֵכל  ׁשֶ ּכְ

ל   ּדֵ ּוִמְתּגַ ֶזה  ִעם  ֶזה  ּוִמְתָעְרִבים  ּלֹו,  ׁשֶ ר  ׂשָ ַהּבָ
ה  ַכּמָ ּבְ ַהּגּוף חֹוֵטא  ּוֵמאֹותֹו ָהעֶֹנג  ַהּגּוף,  ּנּו  ִמּמֶ
ר   ׂשָ ַהּבָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ֲחָטִאים. 

שָׂ  ּבָ ַהּגּוף.  ַעל  ָרה  ּפָ ה  ּכַ ִמְתַרּבֶ ר  ּוָבׂשָ אֹוֵכל,  ר 

  
ָרא  .302 ׂשְ ג ּבִ ַעּנַ ָרא ִאּתְ ׂשְ ָרא. ֵמַההּוא ּבִ ׂשְ ד ָאִכיל ּבִ ּכַ

יּה, ּוֵמַההּוא  א ִמּנֵ י גּוּפָ ַרּבֵ ָדא ְוִאּתְ א ּבְ ָעַרב ּדָ יֵליּה ְוִאּתְ ּדִ
ִריָך הּוא  א ּבְ ה ֶחְטִאין. ָאַמר קּוְדׁשָ ַכּמָ א ָחָטא ּבְ עֶֹנג ּגּוּפָ

ָרא   ׂשְ ָרא. ּבִ ׂשְ א ּבִ ָרה על ּגּוּפָ ּפָ י ּכַ ַרּבֵ ָרא ִאּתְ ָאִכיל ּוִבׂשְ
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ַעל   ר  ְלַכּפֵ ר  ׂשָ ּבָ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ָחָטא.  ּובֹו  ּנּו,  ִמּמֶ
ַלּגּוף ם  ּדָ ה  עֹוׂשֶ אֹוֵכל  ׁשֶ ר  ׂשָ ְוַהּבָ [ִמּׁשּום   ּגּופֹו, 

ָּכ� ַהָּדם ֶׁשִּנְׁשָאר ֵמאֹותֹו ַהָּבָׂשר ֶׁשאֹוֵכל, ַהָּבָׂשר 
ָּדם.] ַלּגּוף  ְך,  עֹוֶׂשה  ּכָ ּום  ָאר   ִמׁשּ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ם  ַהּדָ

ם   ר ַעל ַהּדָ ד ְלַכּפֵ חּוץ, ִמְתַעּתֵ ר ּבַ ׂשָ ֵמאֹותֹו ַהּבָ
תּוב ּכָ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ֵמאֹותֹו  ה  ֲעׂשָ ּנַ (ויקרא   ׁשֶ

ר.  יז) ֶפׁש ְיַכּפֵ ּנֶ ם הּוא ּבַ י ַהּדָ  ּכִ

ָרא.  ׂשְ ּבִ יּה  ּגּוּפֵ ָרא על  ָך ְלַכּפָ ּוֵביּה ָחָטא. ְבִגין ּכָ ִמיֵניּה 
א ָמא ְלגּוּפָ ָרא ֲעִביד ּדָ ׂשְ ָאִכיל ּבִ ָרא ּדְ (בגין כך דמא  ּוִבׂשְ

ְבִגין   דאשתאר מההוא בשרא דאכיל בשרא עבד דמא לגופא)
ֵמַההוּ  ַאר  ּתָ ִאׁשְ ּדְ ָמא  ּדָ ָך  ד  ּכָ ַעּתַ ִאּתְ ְלַבר  ָרא  ׂשְ ּבִ א 

ִדיֵליּה   ָרא  ׂשְ ּבִ ֵמַההּוא  ֲעִביד  ִאּתְ ּדְ ָמא  ּדָ ַעל  ָרא  ְלַכּפָ
יב, ְכּתִ ר.  (ויקרא יז) ּדִ ׁש ְיַכּפֵ ּפֶ ּנְ ם הּוא ּבַ י ַהּדָ  ּכִ

ְנֶכם,   .303 ָקְרּבַ ְוָכתּוב  ִני,  ָקְרּבָ תּוב  ּכָ
תּוב ּכָ א) ׁשֶ מַ  (שם  ְנֶכם.  ָקְרּבַ ֶאת  ְקִריבּו  ה  ּתַ

ִני   ָקְרּבָ א  ֶאּלָ ָלֶזה?  ֶזה  ין  ָלִמים   - ּבֵ ׁשְ מֹו  ּכְ
ְנֶכם   ָקְרּבַ לֹום.  ׁשָ ַעל  ִאים  ּבָ אֹות    -ׁשֶ ַחּטָ מֹו  ּכְ

ּום   ִמׁשּ ם.  ְוָאׁשָ ֵחְטא  ַעל  ִאים  ּבָ ׁשֶ מֹות  ַוֲאׁשָ
ְך, ִני   (במדבר כח) ּכָ ר. ַלְחִמי    - ֶאת ָקְרּבָ ׂשָ  - ּבָ

ְוַיִין. ֵריַח   טֶֹרת  -ֶלֶחם  זֹו ַנַחת   -. ִניחִֹחי  זֹו ַהּקְ
דֹוׁש,   ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ָרצֹון  ּבָ ַהּכֵֹהן  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ רּוַח 

ָבָחה. יר ּוׁשְ ל ׁשִ ָרצֹון ׁשֶ ם ּבְ  ְוַהְלִויִּ

  

יב,  .303 ְכּתִ ּדִ ְנֶכם  ָקְרּבַ יב  ּוְכּתִ ִני,  ָקְרּבָ יב  ּתִ (ויקרא   ּכְ
ְלַהאי, א) ַהאי  ין  ּבֵ ַמה  ְנֶכם,  ָקְרּבַ ֶאּת  ְקִריבּו  א    ּתַ ֶאּלָ

גֹון  ְנֶכם, ּכְ לֹום. ָקְרּבַ ָיין ַעל ׁשָ ַאּתְ ָלִמים ּדְ גֹון ׁשְ ִני. ּכְ ָקְרּבָ
ָך ֶאּת   ם, ְבִגין ּכָ ָיין ַעל ֵחְטא וָאׁשָ ַאּתְ מֹוּת ּדְ ַחָטאֹוּת ַוֲאׁשָ
א ְקטֹוֶרּת.  ָרא. ַלְחִמי ַנֲהָמא ְוַחְמָרא. ֵריַח ּדָ ׂשְ ִני ּבִ ָקְרּבָ

רּוחַ  ַנַחּת  א  ּדָ ָמא    ִניחִֹחי  ׁשְ ּדִ א  ְרעּוּתָ ּבִ ֲהָנא  ּכַ ֲעִביד  ּדְ
ָבָחה.  יר ּוׁשְ ׁשִ א ּדְ ְרעּוּתָ א, ְוֵליָוֵאי ּבִ יׁשָ  ַקּדִ

זֶּה   .304 ַמה  מֹוֲעדֹו,  ּבְ ִלי  ְלַהְקִריב  ְמרּו  ׁשְ ּתִ
ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב,  ּבַ ָכל יֹום  מֹוֲעדֹו? ִאם ּתֹאַמר ּבְ ּבְ

מֹוֲעדֹו? ּבְ זֶּה  ֶׁשה ַמה  אֹוֵמר  ָמה  ּוא  [נ''א 
ֵעת  מֹוֲעדֹו?] אֹוָתּה  ּבְ ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ַהּמֹוֲעדֹו  א  ֶאּלָ

ְידּוָעה.   ה  ַדְרּגָ ּבְ ְלַמְעָלה  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָהָרצֹון  ָרצֹון, 
מֹוֲעדֹו.  תּוב ּבְ ן ּכָ  ְוַעל ּכֵ

  

מֹוֲעדֹו ַמאי ֲהִוי, ִאי   .304 מֹוֲעדֹו. ּבְ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ּתִ
ּבֹ  ָכל יֹוָמא ּבַ יָמא ּבְ מֹוֲעדוֹ ּתֵ (נ''א   ֶקר ּוָבֶעֶרב, מאי ִאיהּו ּבְ

ַההּוא ִזְמָנא מאי אריא דאיהו מועדו) ְלָטא ּבְ ׁשָ א מֹוֲעדֹו ּדְ , ֶאּלָ
א   א ְיִדיָעא. ועל ּדָ ַדְרּגָ ַכח ְלֵעיָלא ּבְ ּתְ ִאׁשְ ַרֲעָוא. ְרעּו ּדְ

מֹוֲעדֹו.  יב ּבְ ּתִ  ּכְ
נֹוְטִלים .305 ַהּכֹל  ן.  ְרּבָ ַהּקָ ְקָרב  ּנִ ׁשֶ ֵחֶלק,   ּכְ

ִנְקָרב  חּוד  ְוַהיִּ ַצד,  ְלָכל  ִלּפֹות  ַהּקְ רֹות  זְּ ּוִמְתּפַ
ָרצֹון  ְוִנְמָצא  ְמִאיִרים,  אֹורֹות  ְוַהּמְ ּוִמְתַיֵחד, 
ִנְמָצא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ
ִחיָּיא  י  ַרּבִ א  ּבָ ָראּוי.  ּכָ ֶאָחד  ִיחּוד  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ

ק אֹותֹו. אָ  י  ְוָנׁשַ ּנִ ִמּמֶ ִני,  ּבְ ה,  ַאּתָ ָנֶאה  לֹו,  ַמר 
ַהיִָּמים. ֵני  ּפְ ֵסֶבר  ֶאת  ְוִלְראֹות  [עֹוד   ָלֶלֶכת 

ָּפַתח ְוָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל�, ֶׁשהּוא ְרִביִעי, ֶׁשהּוא ֶאֶבן  
ַהּבֹוִנים] ָיַרׁש   ָמֲאסּו  ַהֶּמֶל�  ָּדִוד  ָלָּמה  [נ''א 

ֶׁשהּוא ָהְרִביִעי,  ֶׁשהּוא  ָמֲאסּו    ַהַּמְלכּות?  ֶאֶבן 
 ַהּבֹוִנים.]

  

ָרן  .305 ּדְ ּבַ א ָנְטִלין חּוָלָקא, ְוִאּתְ ְקִריב. ּכּלָ ן ִאּתְ ד ָקְרּבָ ּכַ
יִנין  ַייַחד ּובֹוּצִ ְקִריב ְוִאּתְ ין ְלָכל ִסְטָרא, ְוִייחּוָדא ִאּתְ ְקִליּפִ
א   ְוקּוְדׁשָ ָעְלִמין  ָכל  ּבְ ּוְרעּו  ַרֲעָוא  ַכח  ּתְ ְוִאׁשְ ַנֲהִרין  ִאּתְ

ְד  ָרָזא  ּבְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ הּוא  ִריָך  ָחֵזי.  ּבְ ְדָקא  ּכְ ָחָדא  ִיחּוָדא 
י  ִרי ִמיּנִ ֵקיּה, ָאַמר ֵליּה ָיאֹוּת ַאְנּתְ ּבְ יא ּוְנׁשָ י ִחּיָ א ַרּבִ ֲאּתָ

יֹוִמין. ין ּדְ (תו פתח ואמר  ְלֵמיַהָך ְלֶמֱחֵמי ֵליּה ִלְסָבר ַאְנּפִ
(נ''א אמאי   דוד מלכא דאיהו רביעאה ואיהו אבן מאסו הבונים)

 .א דאיהו רביעאה דאיהו אבן מאסו הבונים)דוד מלכא אחסין מלכות

אֹוָתם   .306 ָרָאה  ֵאָליו,  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ָהְלכּו. 
ׁש, ֵלְך ֶוֱאֹמר  ּמָ ַ ַער. ָאַמר לֹו ַלׁשּ ַ ִבים ַעל ַהׁשּ יֹוׁשְ
ה ַעּמּוִדים ַמה הּוא  לֹׁשָ ל ׁשְ א ַהזֶּה ׁשֶ ּסֵ ָלֶהם, ַהּכִ

ל ֶאָחד ֶוֱאֹמר לֹו    ? ָאְמרּו לֹו, ֵלךְ [ַהֹּכל ֶאָחד] ּכָ
הּוא  ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ם  ְלִחּנָ ּלֹא  ׁשֶ ְלַמר, 
ֵלְך   לֹו,  ָאַמר  ַהּבֹוִנים.  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  ָהְרִביִעי, 

  

יּה, ָחָמא ל .306 ד ָמטּון ְלַגּבֵ ְרָעא,  ֲאְזלּו, ּכַ ֵבי ַעל ּתַ ֹון ַיּתְ
ַלּת   ּתְ ְרְסָייא ּדִ ּמשא ִזיל ְוֵאיָמא לֹון ַהאי ּכֻ ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ

ֶאָחד ל  ּכָ ַמהּו  חד) ָקְייִמין  כלא  ִזיל (ס''א  ֵליּה  ָאְמרּו   .
ִאיהּו   א ּדְ ִוד ַמְלּכָ ָנא ָאַמר ּדָ ָלאו ְלַמּגָ ְוֵאיָמא ֵליּה ְלַמר ּדְ

ּבֹוִנים. ָאַמר ֵליּה ִזיל ְוֵאיָמא לֹון ְרִביָעָאה ֶאֶבן ָמֲאסּו הַ 
ִאיהּו ָאַמר ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים. ָדוד ּדְ יּה ּבְ ֲעלּו ּבֵ ָאן ּגָ  ּדְ
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הּוא   ׁשֶ ָדִוד  ּבְ בֹו  ָמֲאסּו  ֵאיֹפה  ׁשֶ ָלֶהם,  ֶוֱאֹמר 
 ָאַמר ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים.

אי,  .307 י ַחּגַ י ִחיָּיא ֶאת רֹאׁשֹו ְלַרּבִ ֶהֱחִזיר ַרּבִ
י   ַמְעּתִ ָבר? ָאַמר, ׁשָ ֶזה ּדָ ּבָ ַמְעּתָ  ְוָאַמר לֹו, ֲהׁשָ

כָּ  ׁשֶ ַהזֶּה  סּוק  ּפָ א) תּובּבַ י   (שיר  ''ִאּמִ ֵני  ''ּבְ
סּוק ַהזֶּה ָאַמר אֹותֹו  ַהּפָ מּוִני ְוגֹו', ׁשֶ ''ִנֲחרּו ִבי ׂשָ
חּו   ּדָ ׁשֶ ּכְ ֶנֱאַמר,  הּוא  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְוַעל  לֹֹמה,  ׁשְ

ּלֹו ֵמֶהם.   אֹותֹו ָהַאִחים ׁשֶ

  

אי ְואָ  .307 י ַחּגַ י ַרּבִ יּה ְלַגּבֵ יא ֵריׁשֵ י ִחּיָ ַמר ֵליּה ַאֲהַדר ַרּבִ
ְקָרא  ַהאי  ּבְ ַמְענא  ׁשְ ָאַמר  ִמיִדי.  ַהאי  ּבְ ְמַעּת  ׁשַ

יב, ְכּתִ מּוִני ְוגו'.  (שיר השירים א) ּדִ י ''ִנֲחרּו ִבי ׂשָ ֵני ''ִאּמִ ''ּבְ
א   ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ְוַעל  ֲאָמרֹו,  א  ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ְקָרא  ַהאי  ּדְ

ְייהּו. חּו ֵליּה ֲאחּוִהי ִמּנַ ד ּדָ ָמר ּכַ  ִאּתְ
רּוְך   .308 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָאה  ָמה  י,  ַמְעּתִ ׁשָ ְועֹוד 

א  ֶאּלָ ֶאָחיו?  ל  ִמּכָ ַמְלכּות ִליהּוָדה  ָלֵתת  הּוא 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ מֹו ֲחקּוקֹות ּבֹו, ְוַהּקָ אֹוִתיֹּות ׁשְ
ֶאת   ָיַרׁש  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ מֹו,  ִלׁשְ בֹוד  ּכָ ָנַתן 

י, יְ  ַמְעּתִ ְלכּות. ְועֹוד ׁשָ ִהּנֵה אֹוִתיֹּות   -הּוָדה  ַהּמַ
ֶלְך   ִוד ַהּמֶ א ֶזה ּדָ ה? ֶאּלָ ה ָלּמָ אי. ד' ֵאיֶנּנָ מֹו ַוּדַ ׁשְ
ָהעֹוָלם,  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ מֹו  ׁשְ ּבִ ר  ְקׁשַ ּנִ ׁשֶ

תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ֱאלֵֹהיֶהם   (הושע  ה'  ֶאת  ּוִבְקׁשּו 
מֹו.  ׁשְ ּבִ ָקׁשּור  ִוד  ּדָ ִהּנֵה  וגו'.  ם  ַמְלּכָ ִויד  ּדָ ְוֵאת 

ִוד ְועֹוד ּדָ ד'  אי,  ַוּדַ ין  ִפּלִ ּתְ ל  ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ הּוא  ׁשֶ  ,
ֶלךְ  ְך  [ד''א ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ַוַּדאי] ַהּמֶ ּום ּכָ , ּוִמׁשּ

מֹו.  ׁשְ ר ּבִ ִוד ִנְקׁשַ  ּדָ

  

ִריָך הּוא ְלֵמיַהב   .308 א ּבְ ַמְעָנא ַמאי ָחָמא קּוְדׁשָ ְוּתּו ׁשְ
ֵמיּה   ׁשְ ּדִ ָוון  ַאּתְ א  ֶאּלָ ֲאחּוִהי,  ל  ִמּכָ ִליהּוָדה  א  ַמְלכּוּתָ
ֵמיּה   ִלׁשְ ְיָקָרא  ָיַהב  הּוא  ִריָך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ יּה,  ּבֵ ֲחִקיָקן 

ַמְעָנא ְיה א. ְוּתּו ׁשְ ָך ַאְחִסין ַמְלכּוּתָ ָוון ּוְבִגין ּכָ ּוָדה ָהא ַאּתְ
א   ַמְלּכָ ִוד  ּדָ א  ּדָ א  ֶאּלָ אי.  ַאּמַ יּה  ֵליּתֵ ד'  אי,  ַוּדַ ֵמיּה  ׁשְ ּדִ

יב, ְכּתִ ּדִ ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ ֵמיּה  ׁשְ ּבִ ר  ַקׁשַ ִאּתְ (הושע   ּדְ
ִוד   ג) ם ְוגו' ָהא ּדָ וד ַמְלּכָ ׁשּו ֶאּת ְיָי ֱאלֵהיֶהם ְוֶאּת ּדָ ּוִבּקְ

ֵמיּה, ּתוּ  ׁשְ יר ּבִ וד  ָקׁשִ אי ד' ּדָ ין וּדַ ּלִ ּפִ ל ּתְ ר ׁשֶ ִאיהּו ֶקׁשֶ  ּדְ
א ר  (ד''א קשר של תפלין ודאי)  ַמְלּכָ ַקׁשַ ִוד ִאּתְ ָך ּדָ , ּוְבִגין ּכָ

ֵמיּה.  ׁשְ  ּבִ
ַתק   .309 בּו ְלָפָניו. ׁשָ ְכְנסּו, ָיׁשְ ּנִ יָון ׁשֶ ִנְכְנסּו. ּכֵ

ֶאְלָעזָ  י  ַרּבִ ִנְכַנס  ְתקּו.  ׁשָ ְוֵהם  ֶאְלָעָזר  י  ר ַרּבִ
ֵלְך  אֹוֵמר:  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  קֹול  ַמע  ְוׁשָ ְלַחְדרֹו, 
ִרים.   ׁשֵ ֲהֵרי ֵהם ּכְ ֵהם רֹוִצים, ׁשֶ ֶ ֶוֱאֹמר ָלֶהם ַמה ׁשּ
ַמע  ָ ׁשּ ׁשֶ ִמי  יֵׁש  ִאם  ָלֶהם,  ָאַמר  ֲאֵליֶהם.  ָחַזר 

ָבר   ים   -ּדָ ְמַחּכִ ָאנּו  לֹו,  ָאְמרּו  ִלי.  יֹּאַמר  ׁשֶ
ח ַהּצַ ִמּתֹוְך  מּוָאִרים  אֹור ִלְהיֹות  ַהּמָ ל  ׁשֶ ּות 

יל. ּכִ  ָהֶעְליֹון, ּוְלָהִבין ּוְלַהׂשְ

  

י  .309 ַרּבִ יק  ּתִ ִאׁשְ יּה,  ַקּמֵ יבּו  ְיּתִ ָעאלּו  ּדְ יָון  ּכֵ ָעאלּו, 
ַמע   י ֶאְלָעָזר ְלִאְדֵריּה ׁשְ יקּו. ָעאל ַרּבִ ּתִ ֶאְלָעָזר ְוִאּנּון ִאׁשְ

אִ  ּדְ ַמה  לֹון  ְוֵאיָמא  ִזיל  ָאַמר  ֲהָוה  ּדְ ָקָלא  ְעָיין ַחד  ּבָ ּנּון 
ַמאן   ִאיּת  לֹון  ָאַמר  ְייהּו.  ְלַגּבַ ַאֲהַדר  ִאּנּון.  ִרין  ְכׁשֵ ּדִ
אן ְלַאְנָהָרא  ה ֵליָמא ִלי. ָאְמרּו ֵליּה ֲאַנן ְמַחּכָ ַמע ִמּלָ ׁשְ ּדִ

ָאה ּוְסָבָרא יָנא ִעּלָ בּוּצִ א ּדְ חּוּתָ ר. (דף צ ע''א) ִמּגֹו ּצַ  ִנְסּבַ

ְוָאַמר, .310 ַתח  ֵהיַכל   ב)  (חבקוק ּפָ ּבְ ַוה' 
דֹוׁש   ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ ָניו  ִמּפָ ַהס  ָקְדׁשֹו 
תֹוְך   ל ּבְ ּכֵ רּוְך הּוא ִלְברֹא ֶאת ָהעֹוָלם, ִהְסּתַ ּבָ
ְולֹא   ּוִמים,  ִרׁשּ ם  ְוָרׁשַ ַהּתֹוָרה  סֹוד  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
ִהיא  ׁשּוָבה, ׁשֶ ָרא ַהּתְ ּבָ ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמד, ַעד ׁשֶ

מּו ֵהיכָ  ִנְרׁשְ ם  ְוׁשָ ר,  ִנְסּתָ ְוסֹוד  ֶעְליֹון  ִניִמי  ּפְ ל 
ֲחִקיקֹוֵתיֶהן. רּו ָהאֹוִתיֹּות ּבַ  ְוִהְצַטיְּ

  

ח ְוָאַמר, .310 ּתַ ָניו  (חבקוק ב) ּפָ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמּפָ ַוְיָי ּבְ
ִריָך הּוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא,  א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ ד ּבָ ל ָהָאֶרץ. ּכַ ּכָ

כַּ  ים ִרׁשּוִמין ולא ִאְסּתַ א ְוָרׁשִ ָבה ָרָזא ְדאֹוַרְייּתָ ל ּגֹו ַמֲחׁשָ
ֵהיָכָלא   ִאיִהי  ּדְ ׁשּוָבה  ּתְ ָבָרא  ּדְ ַעד  ְלֵמיַקם,  ָיִכיל  ֲהָוה 
ְיירּו  ּצַ ימּו ְוִאּתְ ְרׁשִ ן ִאּתְ ּמָ יָמא ְוּתַ ָאה ְוָרָזא ְסּתִ ִניָמָאה ִעּלָ ּפְ

ְייהּו. ִגּלּוּפַ ָוון ּבְ  ַאּתְ
שֶׁ  .311 יָון  ֵהיָכל  ּכֵ ּבַ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ִנְבָרא,  זֶּה 

ָהעֹוָלם,   ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִציּּוִרים  ְלָפָניו  ם  ְורֹוׁשֵ ַהזֶּה, 
ְלָפָניו   ם  ָרׁשַ ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ ָניו  ִמּפָ ַהס  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ל ָהעֹוָלם. ָרָצה ִלְברֹא  ל ּכָ ּוִמים ְוִציּּוִרים ׁשֶ ִרׁשּ

אוֹ  ּבָ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ה?  ָעׂשָ ֶמה  ַמִים,  ָהִראׁשֹון ׁשָ ר 

  
ֵהיָכָלא   .311 ַהאי  ּבְ ל  ּכַ ִמְסּתַ ֲהָוה  ָדא  ֵרי  ּבְ ִאּתְ ּדְ יָון  ּכֵ

ָכל ָעְלָמא ּדִ  ּיּוִרין ּדְ יּה ּצִ ים ַקּמֵ ל  ְוָרׁשִ ָניו ּכָ יב ַהס ִמּפָ ְכּתִ
ֵעי  ּבָ ָעְלָמא.  ָכל  ּדְ ּיּוִרין  ְוּצִ ְרׁשּוִמין  יּה  ַקּמֵ ים  ְרׁשִ ָהָאֶרץ 
ַקְדָמָאה   אֹור  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ֲעַבד  ָמה  ַמִים  ׁשָ ְלִמְבֵרי 
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תּוב ּכָ ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ ּוָבָרא  ּבֹו  ף  (תהלים   ְוִהְתַעּטֵ
ַמִים   קד) ְך נֹוֶטה ׁשָ ְלָמה, ְוַאַחר ּכָ ַ ׂשּ עֶֹטה אֹור ּכַ

ְיִריָעה.  ּכַ
יב, ְכּתִ ַמִים. ּדִ יּה ּוְבָרא ׁשָ ַעַטף ּבֵ עֹוֶטה  (תהלים קד) ְוִאּתְ

ְלָמה ְוַאַחר כָּ  ׁשַ ְיִריָעה.אֹור ּכַ ַמִים ּכַ  ָך נֹוֶטה ׁשָ

ה  .312 ְחּתֹון, ָעׂשָ ל ַלֲעׂשֹות ָהעֹוָלם ַהּתַ ּכֵ ִהְסּתַ
ם  ְוָרׁשַ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּנּו  ּוִמּמֶ ּבֹו,  ְוִנְכַנס  ַאֵחר  ֵהיָכל 
ּוָבָרא אֹותֹו.   ה  ְלַמּטָ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ֶאת  ְלָפָניו 

ִמפָּ  ַהס  ָקְדׁשֹו  ֵהיַכל  ּבְ ַוה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ל ֶזהּו  ּכָ ָניו 
ָניו   ִמּפָ ַה''ס  ל    -ָהָאֶרץ.  ּכָ ְלָפָניו  ם  ָרׁשַ ה''ס 

ְוָחֵמׁש  ים  ִ ׁשּ ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּנְ
ם   ָרׁשַ ן  ְוֻכּלָ ֵהן.  ְוָחֵמׁש  ים  ִ ׁשּ ׁשִ ה''ס.  ּבֹון  ֶחׁשְ ּכְ
בֹודֹו   ּכְ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ָהעֹוָלם.  ָרא ֶאת  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְלָפָניו 

דוֹ  ַהּקָ ל  ְלאֹוָתם ׁשֶ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ ׁש 
ֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ֶהם  ּבָ ְוהֹוְלִכים  ָרָכיו  ּדְ יֹּוְדִעים  ׁשֶ

ָראּוי.  ּכָ

  

ֵהיָכָלא   .312 ֲעַבד  ָאה  ּתָ ּתַ ָעְלָמא  ד  ְלֶמְעּבַ ל  ּכַ ִאְסּתַ
ל   ּכָ יּה  ַקּמֵ ים  ּוְרׁשִ ל  ּכַ ִאְסּתַ יּה  ּוִמּנֵ יּה  ּבֵ ְוָעאל  אֹוֲחָרא 
ֵהיַכל   ּבְ ַוְיָי  יב  ִדְכּתִ ֲהָדא הּוא  ּוְבָרא לֹו.  א  ּתָ ְלּתַ ָעְלִמין 

ָר  ה''ס  ָניו,  ִמּפָ ַה''ס  ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ ָניו  ִמּפָ ַהס  ים ָקְדׁשֹו  ׁשִ
ְוָחֵמׁש,  ין  ּתִ ׁשִ ִאּנּון  ּדְ ָעְלָמא  ָכל  ּדְ ְנקּוִדין  ל  ּכָ יּה  ַקּמֵ
יּה   ים ַקּמֵ ין ִאּנּון ְוָחֵמׁש ִאּנּון, ְוֻכְלהּו ָרׁשִ ּתִ ן ה''ס, ׁשִ ּבַ חּוׁשְ ּכְ
ִריָך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ָך  ּכָ ְבִגין  ָעְלָמא.  ָרא  ּבְ ד  ּכַ

א ְלִאּנּון   אֹוַרח ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ ּה ּבְ ָיְדִעין ָאְרחֹוי ּוְמֲהִכין ּבָ ּדְ
ְדָקא ְיאּוּת.   ְקׁשֹוט ּכְ

ֵאׁש   .313 ָאה  ּבָ ם,  ִעּמָ ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ׁשֶ יְנַתִים  ּבֵ
קֹול   ְמעּו  ׁשָ חּוץ.  ּבַ בּו  ָיׁשְ ְוֵהם  אֹותֹו,  יָפה  ְוִהּקִ
ֶלְך  ַהּמֶ ֱהִביַאִני  ָקדֹוׁש,  ֵאי  ָהָיה אֹוֵמר:  ׁשֶ ֶאָחד 

בְּ  ַהזֵָּקן, ֲחָדָריו,  ֵני  ּפְ ל  ׁשֶ ַהֲחָדִרים  אֹוָתם  ָכל 
דֹושׁ  ַהּקָ ַהְּקדֹוָׁשה] ָהֵעֶלם  ְמְסרּו   [ָהַעְלָמה  ּנִ ׁשֶ

ְלָך   ִנים  ְמֻתּקָ ם  ְוֻכּלָ ָידֹו,  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ חֹות  ְפּתְ ַהּמַ
ל   ּכָ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְבַחיֶּיָך  ִביְלָך.  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ּוְלאֹוָתם 

ַמִים ָנִגיָלה וְ  ָ ְמָחה ָבְך.ְצָבא ַהׁשּ  ִנׂשְ

  

נּוָרא  .313 א  ֲאּתָ ֲהַדְייהּו,  ּבַ ֵעי  ּתָ ִמׁשְ ֲהָוה  ּדְ ַאְדָהִכי 
ֲהָוה   ּדְ ָקָלא  ַחד  ָמעּו  ׁשְ ְלַבר.  בּו  ָיּתְ ְוִאּנּון  ֵליּה,  ְוַאְסַחר 
ָכל ִאּנּון ִאיְדִרין  ֶלָך ֲחָדָריו ּבְ א ֱהִביֲאִני ַהּמֶ יׁשָ ָאַמר ִאי ַקּדִ

א  יׁשָ ַקּדִ עּוֵליָמא  ין  ַאְנּפִ ּדְ ָסָבא  עולימתא  (נ''א   ּדְ
ְקָנן   קדישתא) יֵדיּה, ְוֻכְלהּו ְמּתַ ְלהֹון ּבִ ָחן ּדִ ּתְ ְמָסרּו ַמּפְ ְדִאּתְ

ַמָיא   ִדׁשְ ֵחיָלא  ל  ּכָ א  יׁשָ ַקּדִ יָך  ּוְבַחּיָ ְבִגיָנָך.  ּדִ ּוְלִאּנּון  ָלָך 
ְמָחה ָבָך.  ָנִגיָלה וִנׂשְ

ַרב   .314 ּוַפַחד  ְעְזעּו,  ִהְזּדַ ְך,  ּכָ ָראּו  ה  ֵאּלֶ ׁשֶ ּכְ
ֵנֵצא  ָנַפל   ָלֶזה,  ְראּוִיים  ֵאיֶנּנּו  ָאְמרּו,  ֲעֵליֶהם. 

נּו. ְלַדְרּכֵ ְוֵנֵלְך  אן  ל  [ָהְלכּו.] ִמּכָ ּכָ ם  ׁשָ בּו  ָיׁשְ
אֹותֹו יֹום ְולֹא ָיְכלּו ִלְראֹות אֹותֹו, ְוָאְמרּו, ֵאין  
אן. ָיְצאּו   ב ּכָ ׁשֵ ּנֵ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְרצֹונֹו ׁשֶ

ם ְוָהְלכּו.  ָ  ִמׁשּ

  

ל  .314 ָנּפַ י  ָסּגִ ּוְדִחילּו  ְעזְעּו,  ִאְזּדַ ָהִכי,  ין  ִאּלֵ ָחמּו  ד  ּכַ
ְוֵנַהָך   אן  ִמּכָ ִנּפּוק  ְלַהאי,  ַחְזָיין  ֲאַנן  ֵליּת  ֲאְמֵרי,  ֲעַלְייהּו, 

ָיִכילּו  (אזלו) ְלאֹוְרִחין, ְוָלא  יֹוָמא  ַההּוא  ּכל  ן  ּמָ ּתַ בּו  ַיּתְ
ְרעוּ  ֵליּת  ְוָאְמרּו  ֵליּה,  ִריָך הּוא  ְלֶמֱחֵמי  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ א  ּתָ

ן ְוַאְזֵלי. ּמָ קּו ִמּתַ יב ָהָכא ָנּפְ ֵניּתִ  ּדְ
ִחיָּיא  .315 י  ַרּבִ ַתח  ּפָ הֹוְלִכים,  עֹוָדם  ּבְ

קג) ְוָאַמר, ֹכַח  (שם  ּבֵֹרי  ּגִ ַמְלָאָכיו  ה'  ְרכּו  ּבָ
ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ וגו'.  ְדָברֹו  י  עֹׂשֵ

ל ׁשֶ ים  הּוא    ָהַעּמִ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ה אֹוָתם   ים ְוָעׂשָ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ה ָבֶהם ִמּכָ ִהְתַרּצָ
ה,  ן ָנַתן ָלֶהם ּתֹוָרה ְקדֹוׁשָ ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו, ְוַעל ּכֵ
ִסיַני   ַהר  ַעל  ֶאָחד  ָרצֹון  ּבְ ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ִמיָעה.  יָּה ִלׁשְ ימּו ֲעׂשִ  ְוִהְקּדִ

  

ְוָאַמר .315 יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ַתח  ּפָ ָאְזֵלי  ֲהוּו  ּדְ (תהלים   ַעד 
ִאין  קג) ַזּכָ ְוגו'.  י ְדָברֹו  ּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ ּגִ ַמְלָאָכיו  ְיָי  ְרכּו  ּבָ

ִריָך   א ּבְ קּוְדׁשָ ָעְלָמא ּדְ ין ּדְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ ִאּנּון ִיׂשְ
ַעּמִ  ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ הּו  ּבְ ָרֵעי  ִאּתְ חּוְלֵקיּה  הּוא  לֹון  ְוֲעַבד  ין 

ִגין   ּבְ א,  יׁשָ ַקּדִ א  אֹוַרְייּתָ לֹון  ָיִהיב  א  ּדָ ְוַעל  יּה,  ְוַאְחַסְנּתֵ
ימּו   וַאְקּדִ ְדִסיַני  טּוָרא  ַעל  ֲחָדא  א  ְרעּוּתָ ּבִ ֲהוּו  ֻכְלהּו  ּדְ

ִמיָעה. ה ִלׁשְ ּיָ  ֲעׂשִ
ָקָרא  .316 ִמיָעה,  ִלׁשְ יָּה  ֲעׂשִ ימּו  ִהְקּדִ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ּלֹו. ָאַמר ָלֶהם,  ַהקָּ  ַמְלָיה ׁשֶ רּוְך הּוא ַלּפַ דֹוׁש ּבָ
עֹוָלם,  ּבָ ְלָפַני  ְיִחיִדים  ֱהִייֶתם  ם  ַאּתֶ אן  ּכָ ַעד 

  
ִריָך  .316 א ּבְ ִמיָעה ְקָרא קּוְדׁשָ ה ִלׁשְ ימּו עשּיָ ַאְקּדִ יָון ּדְ ּכֵ

ֲהִויּתּון  ַאּתּון  ָהָכא  ַעד  לֹון  ָאַמר  ִדיֵליּה  ְלָיא  ּמַ ְלּפַ הּוא 
ַאְרָעא   ַני ּבְ אן ּוְלָהְלָאה ָהא ּבָ ָעְלָמא, ִמּכָ אי ּבְ ְיִחיָדִאין ַקּמָ
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ֶהם  ִעּמָ ֲחֵבִרים  ָאֶרץ  ּבָ ַני  ּבָ ִהּנֵה  ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ
ַעד  ִמי  ׁשְ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ְרׁשּות  ָלֶכם  ֵאין  ּכֹל.  ּבַ

כֶ  רּו ִעּמָ ָרֵאל ִיְתַחּבְ ׂשְ יִּ ְהיּו  ׁשֶ ֶכם ּתִ ָאֶרץ, ְוֻכּלְ ם ּבָ
ימּו   ִהְקּדִ ּום ׁשֶ ִמי, ִמׁשּ ׁש ֶאת ׁשְ ַיַחד ֲחֵבִרים ְלַקּדֵ
ְלָאִכים  ַהּמַ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיָעה  ִלׁשְ יָּה  ֲעׂשִ
ַמְלָאָכיו  ה'  ְרכּו  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָרִקיַע,  ּבָ ָהֶעְליֹוִנים 

בְּ  ֹמ''ַע  ִלׁשְ ְדָברֹו  ''י  עֹׂשֵ כַֹח  ּבֵֹרי  ָברֹו. ּגִ ּדְ קֹול 
ֹמַע.  ְך ִלׁשְ ַהְתָחָלה, ְוַאַחר ּכָ י ְדָברֹו ּבַ  עֹׂשֵ

ֵליּת ְלכּו רש א.  כּלָ ּבְ ֲהַדְייהּו  ּבַ ִמי  ֲחֵבִרים  ׁשְ א  ְלַקְדׁשָ ּו 
ֱהוֹון  ַאְרָעא, ְוֻכְלהּו ּתֶ ֲהַדְייכּו ּבְ רּון ּבַ ַחּבְ ָרֵאל ִיּתְ ִיׂשְ ַעד ּדְ
ה  ּיָ ֲעׂשִ ימּו  ַאְקּדִ ּדְ ִגין  ּבְ ִמי,  ׁשְ א  ׁשָ ְלַקּדְ ֲחֵבִרים  ֲחָדא  ּכְ
יב   ְכּתִ ְרִקיָעא ּדִ ֵאי ָעְבֵדי ּבִ ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ַגְוונא ּדְ ִמיָעה ּכְ ִלׁשְ

ְרכּו   קֹול  ּבָ ּבְ מֹוַע  ִלׁשְ ָברֹו  ּדְ י  ּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ ּגִ ַמְלָאָכיו  ְיָי 
מֹע. ר ִלׁשְ א ּוְלָבּתַ ַקְדִמיּתָ ָברֹו ּבְ י ּדְ ָברֹו. עֹוׂשֵ  ּדְ

ַמְלָאָכיו   .317 ה'  ְרכּו  ּבָ ַאֵחר  ָבר  ֵאּלּו   -ּדָ
ִלְפֵני  ֲחׁשּוִבים  ֵהם  ׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוָתם 

רּוךְ  ּבָ דֹוׁש  ָהֶעְליֹוִנים  ַהּקָ ְלָאִכים  ּמַ ּכַ הּוא   
ִרים ַעל  ּבְ ְתּגַ ּמִ ּבֹוֵרי כַֹח ׁשֶ ֵהם ּגִ ּום ׁשֶ ָרִקיַע, ִמׁשּ ּבָ
מַֹע  ר ַעל ׂשֹוְנאֹו. ִלׁשְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ִגּבֹור טֹוב ׁשֶ ִיְצָרם ּכְ

ָברֹו   ּדְ קֹול  קֹול    -ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ יֹום  ָכל  ּבְ זֹּוִכים  ׁשֶ
צְ  ּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ָטְרִכים.ִמְלַמְעָלה ּבְ

  

יַקָיא   .317 ּדִ ּצַ ִאּנּון  ין  ִאּלֵ ַמְלָאָכיו.  ְיָי  ְרכּו  ּבָ ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ַמְלֲאֵכי   ִריָך הּוא ּכְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ִאּנּון ֲחׁשּוִבין ַקּמֵ ַאְרָעא ּדְ ּבְ
ַעל  ֵרי  ּבְ ּגַ ִמּתְ ּדְ כַֹח  ּבֹוֵרי  ּגִ ִאּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ ְרִקיָעא,  ּבִ ֵאי  ִעּלָ

ֵריהֹון כְּ  קֹול  ִיּצְ מַֹע ּבְ ְנֵאיּה. ִלׁשְ ר ַעל ׂשַ ּבֵ ּגַ ִמּתְ ר ַטב ּדְ ִגּבָ
ֵעיָלא  ִמּלְ ָקָלא  ַמע  ְלִמׁשְ יֹוָמא  ָכל  ּבְ ָזָכאן  ּדְ ָברֹו.  ּדְ

ְטִריכּו.  ִאּצְ א ּדְ ֲעּתָ ׁשַ  ּבְ
ֵהם  .318 ׁשֶ אֹוָתם  ִעם  ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ִמי  ֵעת  ּכָ

כֹולִ  יְּ ׁשֶ אֹוָתם  ֵרי  ַאׁשְ ֶעְליֹוִנים?  ים  ים ְקדֹוׁשִ
כֹוִלים יְּ ׁשֶ אֹוָתם  ֵרי  ַאׁשְ ִלְפֵניֶהם.  [ְלִמי  ַלֲעֹמד 

ל   ֶׁשּיּוַכל] ׁשֶ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ְפֵניֶהם.  ִמּלִ ֵצל  ְלִהּנָ
ָכל יֹום. ֵאיְך ָאנּו  רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

תּוב ּכָ ֶזה  ְוַעל  ִלְפֵניֶהם?  ֵנס  ְלִהּכָ (שם  ְיכֹוִלים 
וּ  סה) ְבַחר  ּתִ ֵרי  ְוָכתּובַאׁשְ (שם   ְתָקֵרב, 
ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך וגו'.  פד) (ַעד ָּכאן ִסְתֵרי  ַאׁשְ

 .תֹוָרה)

  

ין   .318 יׁשִ ִאּנּון ַקּדִ ֲהַדְייהּו ּדְ א ָמאן ָיִכיל ְלֵמיַקם ּבַ ּתָ ַהׁשְ
ִאּנּון   ִאין  ַזּכָ ְייהּו,  ַקּמַ ְלֵמיַקם  ָיְכֵלי  ּדְ ִאּנּון  ִאין  ַזּכָ ֶעְליֹוִנין, 

ָיְכֵלי דייכול) ּדְ למאן  ל''ג  ְייהּו,  (ד''א  ּמַ ִמּקַ ָזָבא  ּתְ ְלִאׁשְ
ָכל יֹוָמא, ֵהיָך   ִריָך הּוא ֲעַלְייהּו ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ חּוּתָ ּגָ ַאׁשְ

יב, ּתִ ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ְייהּו.  ַקּמַ ְלֵמיַעל  ְיִכיָלן  (תהלים   ֲאַנן 
ּוְכּתִ  סה) ֶריָך  ֲחּצֵ ּכֹן  ִיׁשְ ָקֵרב  ּוּתְ ְבַחר  ּתִ ֵרי  (תהלים   יבַאׁשְ
ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבָך ְוגו', פד)  :(עד כאן סתרי תורה) ַאׁשְ

ן ִלי.   .319 ּתֶ ַויֹּאֶמר ַאְבָרם ֲאדָֹני יֱהִֹו''ה ַמה ּתִ
ֱאלִֹהים    -ֲאדָֹנ''י   יֹו''ד.  נּו''ן  ֶל''ת  ּדָ   - ָאֶל''ף 

ֵה''א ָוי''ו  ֵה''א  ְּבִנּקּוד  יֹו''ד  ְיֹהָוה  [ֱא�ִהים 
ָבר   ֱא�ִהים.] ַהּדָ סֹוד  א  ֵני   -ֶאּלָ ׁשְ ל  ׁשֶ ִחּבּור 

ְחּתֹון   ַהּתַ ָהעֹוָלם  ַיַחד,  ְוָהעֹוָלם  עֹוָלמֹות 
 ָהֶעְליֹון. 

  

ְרָגא  .319 ּדַ הּוא  א  ּדָ ָאנִֹכי  ָלְך.  ָמֵגן  ָאנִֹכי  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ַקְדִמיָתא:  ּבְ יּה  ּבֵ ִאְתֲאִחיד  ּדְ ַקְדָמָאה 
יו''ד.   נו''ן  דל''ת  אל''ף  אדנ''י  ִלי.  ן  ּתֶ ּתִ ַמה  ִו''ה  יהִֹ ֲאדָֹני 

ה''א. וי''ו  ה''א  יו''ד  בניקוד    (נ''א ֱאלִהים  יהוה  אלהים 
ֲחָדא   אלהים) ּכְ ָעְלִמין  ְתֵרין  ּדִ ִחּבּוָרא  ה,  ְדִמּלָ ָרָזא  א  ֶאּלָ

ָאה. ָאה ְוַעְלָמא ִעּלָ ּתָ  ַעְלָמא ּתַ
ֵאין   .320 ׁשֶ ֲעִריִרי,  הֹוֵלְך  ְוָאֹנִכי  ִלי  ן  ּתֶ ּתִ ַמה 

עֹוָלם  ּבָ ן  ּבֵ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ְוָלַמְדנּו,  ן.  ּבֵ ִלי 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעִריִרי,  ִנְקָרא  (ויקרא  ַהזֶּה 

ָבר  כ) ֲעִריִרים ִיְהיּו. ְוַאְבָרָהם, ַעל ָמה ָאַמר ַהּדָ
ן ִלי?   ּתֶ ּתִ ָאַמר ַמה  ְבָיכֹול לֹא ֶהֱאִמין  ַהזֶּה ׁשֶ ּכִ

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ  הּוא?. -ּבָ

  

ר,  .320 ּבַ ִלי  ֵלית  ּדְ ֲעִריִרי.  הֹוֵלְך  ְוָאנִֹכי  ִלי  ן  ּתֶ ּתִ ַמה 
ַהאי ָעְלָמא ִאְקֵרי  ָרא ּבְ ֵלית ֵליּה ּבְ ָכל ָמאן ּדְ ְואֹוִליְפָנא ּדְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ כ) ֲעִריִרי  ִיְהיּו.   (ויקרא  ֲעִריִרים 
ִלי. ְואַ  ן  ּתֶ ּתִ ַמה  ָאַמר  ּדְ ָדא  ה  ִמּלָ ָאַמר  ָמה  ַעל  ְבָרָהם 

ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ִאילּו לא ֶהֱאִמין ּבֵ ְבָיכֹול ּכְ  ּכִ
רּוְך הּוא, ָאֹנִכי   .321 דֹוׁש ּבָ א ָאַמר לֹו ַהּקָ ֶאּלָ

ה ְמֹאד    -ָמֵגן ָלְך   ָכְרָך ַהְרּבֵ עֹוָלם ַהזֶּה, ׂשְ ָמֵגן ָלְך   .321   - ּבָ ִריְך הּוא ָאנִֹכי  ּבְ א  א ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ֶאּלָ
ה ְמאֹ  ָכְרָך ַהְרּבֵ ַהאי ָעְלָמא. ׂשְ ד  ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ִמּיָ ד ּבְ
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הַ  עֹוָלם  סֹוד ּבָ ּבְ ַאְבָרָהם  ִהְתעֹוֵרר  ִמיָּד  א.  ּבָ
ּלֹא   י ׁשֶ ֲהֵרי ָיַדְעּתִ ן ִלי, ׁשֶ ּתֶ ַהָחְכָמה ְוָאַמר ַמה ּתִ
ּלֹא  ֵנס ָלעֹוָלם ַההּוא ָאָדם ׁשֶ ָכר ְלִהּכָ ל ׂשָ ְמַקּבֵ
ן ִלי ְוָאֹנִכי הֵֹלְך   ּתֶ ן. ְוַעל ֶזה ָאַמר ַמה ּתִ מֹוִליד ּבֵ

לִ  ן  ִתּתֵ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ בֹו. ֲעִריִרי.  ָזִכיִתי  ּלֹא  ׁשֶ י, 
עֹוָלם ַהזֶּה,  ָבִנים ּבָ ּלֹא זֹוֶכה ּבְ ָאָדם ׁשֶ אן ׁשֶ ִמּכָ
ְרּגֹוד.  ֵנס ְלתֹוְך ַהּפַ עֹוָלם ַההּוא ְלִהּכָ  לֹא זֹוֶכה ּבָ

ִלי,  ן  ּתֶ ּתִ ַמה  ְוָאַמר  ָחְכְמָתא  ּדְ ָרָזא  ּבְ ַאְבָרָהם  ִאְתַער 
ַההּוא ָעְלָמא  יּה ּבְ יל ֲאַגר ְלֵמיַעל ּבֵ ָלא ַקּבִ ָהא ְיַדְעָנא ּדְ ּדְ
ן ִלי ְוָאנִֹכי   ּתֶ א ָאַמר ַמה ּתִ ר, ְוַעל ּדָ ָלא אֹוִליד ּבַ ר ָנׁש ּדְ ּבַ

אן הֹוֵלְך ֲעִריִרי יּה. ִמּכָ ָלא ָזִכיָנא ּבֵ ן ִלי ּדְ ּתֶ ָהא ָלא ּתִ , ּדְ
ַההּוא  ַהאי ָעְלָמא ָלא ָזֵכי ּבְ ְבִנין ּבְ ָלא ָזֵכי ּבִ ר ָנׁש ּדְ ּבַ ּדְ

ְרּגֹוָדא.  ָעְלָמא ְלֲאָעָלא ּגֹו ּפַ
ּלֹו   .322 ׁשֶ ִאְצַטְגִנינּות  ּבָ רֹוֶאה  ָהָיה  ְוַאְבָרָהם 

וַ  תּוב?  ּכָ ַמה  יֹוִליד.  ּלֹא  ַהחּוָצה ׁשֶ ֹאתֹו  יֹּוֵצא 
ֵצא  וגו'. הּוא,  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  [ָאַמר 

ֵמִאְצַטְגִנינּות ֶׁשְּל�. ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִליד. ַאְבָרָהם  
ַאל   מֹוִליד] הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר 

ְלָך  ִיְהיֶה  ִמי  ׁשְ ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ א  ֶאּלָ ֶזה,  ּבָ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ
ן. ֶזהּו שֶׁ  ם ּבֵ ֵ ל ַהׁשּ תּוב ּכֹה ִיְהיֶה ַזְרֶעָך. ַהּסֹוד ׁשֶ ּכָ

ֶזה ִעם  לֹו  ר  ִנְקׁשַ ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ דֹוׁש  ְולֹא   [ֵּבן] ַהּקָ
ד ָהַאֵחר.  ֵמַהּצַ

  

ָלא יֹוִליד.   .322 יֵליּה ּדְ ִאְצַטְגִנינּות ּדִ ְוַאְבָרָהם ֲהָוה ָחֵמי ּבְ
ִתיב ַוּיֹוֵצא אֹותוֹ  (אמר ליה   גו'.ַהחּוָצה וְ  (דף צ ע''ב) ַמה ּכְ

מוליד   אינו  אברם  דילך  מאצטגנינות  צא  הוא  בריך  קודשא 
ל  אברהם מוליד) ּכַ ִריְך הּוא ָלא ִתְסּתַ א ּבְ . ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ

ר. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   ִמי ְיֵהא ָלְך ּבַ ָרָזא ִדׁשְ א ּבְ ַהאי ֶאּלָ ּבְ
ִמּתַ  א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ַזְרֶעָך. ָרָזא ִדׁשְ ִיְהֶיה  ר  ּכֹה  ַ ן ִאְתַקׁשּ ּמָ

ָדא ְטָרא ָאֳחָרא. (ברא) ֵליּה ּבְ  ְוָלא ִמּסִ

ּה ִיְמָצא   -ּכֹה   .323 ה, ּבָ ִפּלָ ַער ַלּתְ ַ הּוא ַהׁשּ ׁשֶ
ּכֹה   תֹו.  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  ָאָדם  ִיְמָצא  ּה  ּבָ   - ְבָרָכה, 

ד   ִמּצַ ֲהֵרי  ׁשֶ בּוָרה,  ַהּגְ ד  ִמּצַ א  ּבָ ׁשֶ ד  ַהּצַ אֹותֹו 
ִיְצחָ  א  ּבָ בּוָרה  ִנְקָרא  ַהּגְ בּוָרה  ַהּגְ ַצד  ְואֹותֹו  ק. 

רֹות ּוֵפרֹות ָלעֹוָלם, ְולֹא  ִאים ּפֵ ם ּבָ ָ ׁשּ ּמִ ּכֹ''ה, ׁשֶ
ל ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות.  ה ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ד ׁשֶ  ֵמַהּצַ

  

ּה   .323 ָרָכה, ּבָ ח ּבְ ּכַ ּה ִיׁשְ ְרָעא ִלְצלֹוָתא, ּבָ הּוא ּתַ ּכֹה ּדְ
ְדַאְתָייא   ִסְטָרא  ַההּוא  ּכֹה  יּה.  ִאְלּתֵ ׁשְ ָנׁש  ר  ּבַ ח  ּכַ ִיׁשְ
ֲאָתא   ָקא  ִדְגבּוָרה  ְטָרא  ִמּסִ ָהא  ּדְ ִדְגבּוָרה,  ְטָרא  ִמּסִ

ן ּמָ ִמּתַ ַאְתָיין   ִיְצָחק. ְוַההּוא ִסְטָרא ִדְגבּוָרה ּכֹה ִאְקֵרי ּדְ
כְֹכַבָיא   ּדְ א  ְלַתּתָ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ְוָלא  ְלָעְלָמא,  ּוֵפיֵרי  ין  ִאיּבִ

לֹות.  ּוַמּזָ
ְולֹא   .324 ְלַמְעָלה  ק  ִנְדּבַ ה'.  ּבַ ְוֶהֱאִמן  ָאז 

ְבכֹוָכִבים   ְולֹא  ה',  ּבַ ְוֶהֱאִמן  ה.  ְלַמּטָ ק  ִנְדּבַ
ה'   ּבַ ְוֶהֱאִמן  יְַּר   -ּוַמזָּלֹות.  ׁשֶ לֹו  ִהְבִטיַח  ה  ׁשֶ ּבֶ

ה'   א. ְוֶהֱאִמן ּבַ ָכרֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ אֹוָתּה    -ֶאת ׂשְ ּבְ
ֶזַרע   לֹו  ָיֹבא  ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ לֹו,  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ

עֹוָלם.   ְלהֹוִליד ּבָ

  

ק   .324 ּבַ ִאְתּדָ ְוָלא  ְלֵעיָלא  ק  ּבַ ִאְתּדָ ְיָי.  ּבַ ְוֶהֱאִמין  ֵדין  ּכְ
ְיָי,  ּבַ ְוֶהֱאִמין  ֵלי.  ּוַמּזָ כְֹכַבָיא  ּבְ ְוָלא  ְיָי  ּבַ ְוֶהֱאִמין  א.  ְלַתּתָ
ְיָי,  ָאֵתי. ְוֶהֱאִמין ּבַ י ַאְגֵריּה ְלָעְלָמא ּדְ ַיְסּגֵ ַאְבַטח ֵליּה ּדְ ּדְ

ִאְתְייהִ  ּדְ א  ַדְרּגָ ַההּוא  ַזְרָעא  ּבְ ֵליּה  ֵייֵתי  ן  ּמָ ִמּתַ ּדְ ֵליּה  יב 
ָעְלָמא.   ְלאֹוָלָדא ּבְ

ֶבָה ּלֹו   .325 ֶבָה ּלֹו ְצָדָקה. ַויְַּחׁשְ ַאף   -ַויְַּחׁשְ ׁשֶ
ִאּלּו ִהיא ַרֲחִמים ַה''ּכֹה''   ִהיא ִדין, ּכְ ב ׁשֶ ּגַ ַעל 

ֶבָה ּלֹו ְצָדָקה   ָבר ַאֵחר ַויְַּחׁשְ ר    -ַהזֹּאת. ּדָ ׁשַ ּקָ ׁשֶ
ָרם ַיַחד. ֶקשֶׁ  ְחּתֹון ְלַחּבְ ּתַ  ר ֶעְליֹון ּבַ

  
ִאיִהי   .325 ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ֶבָה לֹו ּדְ ְחׁשְ ֶבָה לֹו ְצָדָקה. ַוּיַ ְחׁשְ ַוּיַ

ֶבָה לֹו   ְחׁשְ ָבר ַאֵחר ַוּיַ ִאילּו ִהיא ַרֲחֵמי ַהאי ּכֹה. ּדָ ִדיָנא ּכְ
ָר  ְלַחּבְ ָאה  ַתּתָ ּבְ ָאה  ִעּלָ ָרא  ִקׁשְ יר  ָקׁשִ ּדְ לֹון  ְצָדָקה,  א 

ֲחָדא.   ּכְ
 - ּבֹא ְרֵאה, ִהּנֵה ֵהִעירּו, ַאְבָרָהם מֹוִליד   .326

הֹוִליד   ִהּנֵה  ׁשֶ ֹתאַמר  ְוִכי  מֹוִליד.  ֵאינֹו  ַאְבָרם 
ן ַההּוא  א ַהּבֵ עֹודֹו ַאְבָרם? ֶאּלָ ָמֵעאל ּבְ ֶאת ִיׁשְ
הֹוִליד  לֹא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ִהְבִטיַח  ׁשֶ

עֹודֹו אַ  עֹודֹו ַאְבָרם הֹוִליד אֹותֹו ּבְ ֲהֵרי ּבְ ְבָרם, ׁשֶ
ִרית,  ּבְ ּבַ ְוִנְכַנס  ַאְבָרָהם  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה.  ְלַמּטָ

  

ֵאינֹו  .326 ַאְבָרם  מֹוִליד  ַאְבָרָהם  ִאְתָערּו  ָהא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִאיהּו   ּדְ עֹוד  ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ אֹוִליד  ָהא  ּדְ ֵתיָמא  ְוִכי  מֹוִליד, 
ִריְך  ּבְ א  ֵליּה קּוְדׁשָ ַאְבַטח  ּדְ ָרא  ּבְ א ַההּוא  ֶאּלָ ַאְבָרם. 

ָהא בְּ  ִאיהּו ַאְבָרם, ּדְ עֹוד ּדְ ִאיהּו  הּוא ָלא אֹוִליד ּבְ עֹוד ּדְ
ְוָעאל  ַאְבָרָהם  ִאְתְקֵרי  ּדְ יָון  ּכֵ א,  ְלַתּתָ אֹוִליד  ַאְבָרם 
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ֵאינֹו  ַאְבָרם  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְלַמְעָלה.  הֹוִליד  ָאז 
מֹו  ּכְ מֹוִליד  ַאְבָרָהם  ֶעְליֹון,  ר  ֶקׁשֶ ּבְ מֹוִליד 

ִיְצחָ  ר ְלַמְעָלה ּבְ ָאַמְרנּו, ְוִנְקׁשָ  ק. ׁשֶ
ְך ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִליד   ֵדין אֹוִליד ְלֵעיָלא, ּוְבִגין ּכָ ִרית ּכְ ּבְ ּבַ
ְדֲאָמָרן,   ָמה  ּכְ מֹוִליד  ַאְבָרָהם  ָאה,  ִעּלָ ּוָרא  ִקׁשּ ּבְ

ִיְצָחק: ר ְלֵעיָלא ּבְ ַ  ְוִאְתַקׁשּ
ִנים   .327 ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ

ַתח, א ּפָ י ַאּבָ י ִמי ֵאל   ב כב)-(שמואל וגו'. ַרּבִ ּכִ
ֶלְך ָאַמר ֶאת  ִוד ַהּמֶ ְלֲעֵדי ה' ּוִמי צּור וגו'. ּדָ ִמּבַ

ְלֲעֵדי ה'   י ִמי ֵאל ִמּבַ סּוק ַהזֶּה, ּכִ ִמי הּוא   - ַהּפָ
שֶׁ  ַהְמֻמּנֶה  אֹו  יט  ּלִ ַ ָבר ַהׁשּ ּדָ ַלֲעׂשֹות  יָּכֹול 

דֹוׁש  ה ֵמִעם ַהּקָ ִהְצַטּוָ א ִמי ׁשֶ ְלֲעֵדי ה'? ֶאּלָ ִמּבַ
עֹוְמִדים  ֵאין  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ הּוא,  רּוְך  ּבָ

ָבר. ּוִמי צּור   ְרׁשּוָתם ְולֹא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּדָ   - ּבִ
ֶקף ּוְגבּוָרה  יָּכֹול ַלֲעׂשֹות ּתֹ יף ׁשֶ ּקִ   ּוִמי הּוא ַהּתַ
ַיד   ּבְ ם  ּלָ ּכֻ א  ֶאּלָ ֱאלֵֹהינּו?  ְלֲעֵדי  ִמּבַ ֵמַעְצמֹו 
ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ְולֹא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

 ַרק ֵמְרׁשּותֹו.

  

י   .327 ִנים ְוגו'. ַרּבִ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ
ַתח א ּפָ לְ  (שמואל ב כב)  ַאּבָ י ִמי ֵאל ִמּבַ ֲעֵדי ְיָי ּוִמי צּור ּכִ

א ָאַמר ַהאי ְקָרא ִוד ַמְלּכָ י ִמי ֵאל   (תהלים י''ח) ְוגו'. ּדָ ּכִ
ד  ְיכּול ְלֶמְעּבַ א ּדְ יָטא אֹו ְמַמּנָ ּלִ ְלֲעֵדי ְיָי. ָמאן הּוא ׁשַ ִמּבַ
א   קּוְדׁשָ ֵמִעם  ד  ּקַ ִאְתּפַ ּדְ ַמה  א  ֶאּלָ ְיָי,  ְלֲעֵדי  ִמּבַ י  ִמּדִ

ִגין ּדְ  ִריְך הּוא, ּבְ ְרׁשּוַתְייהּו ָקְייֵמי ְוָלא ָיְכֵלי  ּבְ ֻכְלהּו ָלא ּבִ
ד  ָיכֹול ְלֶמְעּבַ יף ּדְ ּקִ י. ּוִמי צּור, ּוַמאן ִאיהּו ּתַ ד ִמּדִ ְלֶמְעּבַ
ְלהּו   א ּכֻ ְלֲעֵדי ֱאלֵהינּו. ֶאּלָ ְרֵמיּה ִמּבַ ּתּוְקָפא ּוְגבּוָרה ִמּגַ

ִריְך הּוא ְוָלא ָיִכיל ְלֶמעְ  א ּבְ קּוְדׁשָ יָדא ּדְ ר  ּבִ י ּבַ ד ִמּדִ ּבַ
ְרׁשּוֵתיּה.   ּבִ

ה'   .328 ְלֲעֵדי  ִמּבַ ֵאל  ִמי  י  ּכִ ַאֵחר  ָבר   - ּדָ
ִמי   ּכְ ְרׁשּותֹו, ְולֹא  רּוְך הּוא ַהּכֹל ּבִ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ זָּלֹות,  ְוַהּמַ ַהּכֹוָכִבים  ַמְרֵאה  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ

רּוְך הּוא ַמחֲ  דֹוׁש ּבָ ָבר, ְוַהּקָ ִליפֹו ְלָגֶון ַמְרִאים ּדָ
ְרׁשּוָה   ּפֵ ֲהֵרי  ֱאלֵֹהינּו,  זּוָלִתי  צּור  ּוִמי  ַאֵחר. 
הּוא ַציָּר   רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ מֹו ׁשֶ ֵאין ַציָּר ּכְ ׁשֶ
מּות,   ּדְ תֹוְך  ּבְ מּות  ּדְ ּוְמַציֵּר  ה  עֹוׂשֶ ֵלם,  ׁשָ
ּקּוָנּה,  ּתִ ָכל  ּבְ מּות  ַהּדְ אֹוָתּה  ֶאת  ִלים  ּוַמׁשְ

ּקּון  ּוַמְכִניס   ַלּתִ ּדֹוֶמה  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה,  ֶנֶפׁש  ּבֹו 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ מֹו ַהּקָ ְך ֵאין ַציָּר ּכְ ּום ּכָ ָהֶעְליֹון, ִמׁשּ

 הּוא.

  

ִריְך  .328 א ּבְ קּוְדׁשָ ְלֲעֵדי ְיָי. ּדְ י ִמי ֵאל ִמּבַ ָבר ַאֵחר ּכִ ּדָ
ֵחיזוּ  ִאְתֲחֵזי ּבְ ַמאן ּדְ ְרׁשּוֵתיּה ְוָלא ּכְ א ּבִ כְֹכַבָיא    הּוא ּכֹּלָ ּדְ

ִריְך הּוא ַאְחַלף  א ּבְ ה, ְוקּוְדׁשָ ֻכְלהּו ַאְחְזָיין ִמּלָ ֵלי, ּדְ ּוַמּזָ
ֵליּה ְלַגְווָנא ָאֳחָרא. ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵהינּו. ָהא אּוְקמּוָה  
ִלים  יר ׁשְ ִאיהּו ַצּיָ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמה ּדְ יר ּכְ ֵלית ַצּיָ ּדְ

יר ּדִ  יּוְקָנא  ָעִביד ְוִצּיֵ ִלים ְלַההּוא ּדִ יּוְקָנא ּגֹו ִדיּוְקָנא ְוַאׁשְ
ְלִתּקּוָנא   ָדֵמי  ּדְ ָאה  ִעּלָ ֶנֶפׁש  ּה  ּבָ ְוָאִעיל  ּקּוֵניּה,  ּתִ ָכל  ּבְ

ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ יר ּכְ ְך ֵלית ַצּיָ ָאה, ְבִגין ּכָ  ִעּלָ

ָאָדם,  .329 ל  ׁשֶ ַהזֶַּרע  ֵמאֹותֹו  ְרֵאה,  ּבֹא 
ּוְנֵקָבתֹו   ִלְנֵקָבתֹו,  ׁשּוָקתֹו  ּתְ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ּכְ
ַיַחד,  ֵניֶהם  ׁשְ ִרים  ִמְתַחּבְ ָאז  ֵאָליו,  ִמְתעֹוֶרֶרת 
ְדֻמיֹּות  י  ּתֵ ְ ִמׁשּ לּול  ּכָ ׁשֶ ֶאָחד  ן  ּבֵ ֵמֶהם  ְויֹוֵצא 

רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ ֶאָחד, ִמׁשּ הּוא ִציֵּר אֹותֹו  ּכְ
ָאָדם  ָצִריְך  ן  ּכֵ ְוַעל  ֵניֶהם.  ְ ִמׁשּ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ִציּּור  ּבְ
ֵצא   ּמָ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַההּוא,  ַמן  זְּ ּבַ ַעְצמֹו  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ

ָראּוי. ֵלם ּכָ ִציּּור ׁשָ מּות ַהִהיא ּבְ  ַהּדְ

  

ִאְתַער   .329 ד  ּכַ ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ ַזְרָעא  ֵמַההּוא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
יאוּ  ֵדין ּתִ יּה ּכְ י נּוְקֵביּה ְונּוְקֵביּה ִאְתָעַרת ְלַגּבֵ יּה ְלַגּבֵ ְבּתֵ

ָכִליל   ּדְ ר ַחד  ּבַ ְייהּו  ִמּנַ ְוָנַפק  ֲחָדא  ּכְ ְרַווְייהּו  ּתַ ָרן  ִמְתַחּבְ
ִריְך הּוא ִצֵייר ֵליּה  א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ַחד. ּבְ יּוְקִנין ּכְ ֵרין ּדִ ִמּתְ

ִמ  ִליל  ִאְתּכְ ּדְ ִצּיּוָרא  ָנׁש  ּבְ ר  ּבַ ֵעי  ּבָ א  ּדָ ְוַעל  ְרַווְייהּו.  ּתַ
ַההּוא  ַכח  ּתְ ִיׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ַגְרֵמיּה  א  ְלַקְדׁשָ

ְדָקא ָחֵזי.  ִלים ּכְ ִצּיּוָרא ׁשְ יּוְקָנא ּבְ  ּדִ
דֹוִלים   .330 ה ּגְ ּמָ י ִחיָּיא, ּבֹא ְרֵאה, ּכַ ָאַמר ַרּבִ

ֲהֵרי   ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ֵהם 
מֹו ָהעֹוָלם,  ל ָהָאָדם ִהיא ּכְ יּּור ׁשֶ נּות ְוַהּצִ ָהֻאּמָ
ּבֹוֵרא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל 

כָּ  ִזּוּוִגים  ג  ּוְמַזּוֵ ָראּוי עֹוָלמֹות,  ּכָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל 
מּוָתם ֶטֶרם ּבֹוָאם ָלעֹוָלם.   לֹו, ְוהּוא ִציֵּר ֶאת ּדְ

  

ה ִאּנּון ַרְבְרִבין עֹוָבדֹוי   .330 ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ יא ּתָ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ
ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ ְוִצּיּוָרא  אּוְמנּוָתא  ָהא  ּדְ ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ַגְווָנא ְדָעלְ  ִריְך ִאיהּו ּכְ א ּבְ ָמא, ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא קּוְדׁשָ
ְדָקא ָחֵזי ֵליּה,   ל ַחד ְוַחד ּכְ וג ִזּוּוִגין ּכָ ֵרי ָעְלָמא ְמַזּוִ הּוא ּבָ

יּוְקֵניהֹון ַעד ָלא ֵייתּון ְלָעְלָמא. יר ּדִ  ְוהּוא ִצּיֵ
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תּוב זֶה   .331 ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ
ּתֹוְלדֹ א ֵסֶפר  ֶאּלָ לֹו?  ָהָיה  ֵסֶפר  ְוִכי  ָאָדם,  ת 

ְלָאָדם  ֶהְרָאה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְרׁשּוָה,  ּפֵ
יו ְוכּו'. ֵאיְך ֶהְרָאה לֹו?   ָהִראׁשֹון ּדֹור ּדֹור ְודֹוְרׁשָ
ֵהם ֲעִתיִדים   רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ָרָאה ּבְ ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

ָחְכמָ  ּבְ רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  ּכְ ָלעֹוָלם  יָֹּבא ָלֹבא  ַמה  ה 
ם,   -ָלעֹוָלם   ּלָ ַעִין ֶאת ּכֻ א ָרָאה ּבְ ְך, ֶאּלָ לֹא ּכָ

עֹוָלם,   ּבָ ּה  ּבָ ַלֲעֹמד  ֲעִתיִדים  ׁשֶ מּות  ַהּדְ ְואֹוָתּה 
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ַעִין.  ּבְ ָרָאה  ם הּוא  ּלָ ּכֻ ֶאת 
ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ יֹּום  ּמִ ׁשֶ

ַלֲעֹמד עֹוְמדֹות    ָהֲעִתידֹות  ן  ּלָ ּכֻ ָהָאָדם,  ְבֵני  ּבִ
ׁש   מּות ַמּמָ אֹוָתּה ַהּדְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ

עֹוָלם.  ּה ּבָ ֲעִתידֹות ַלֲעֹמד ּבָ  ׁשֶ

  

ִתיב ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות   .331 ְמעֹון, ּכְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ א ֲחֵזי, ּדְ ּתָ
א אּוְק  ִריְך  ָאָדם. ְוִכי ֵסֶפר ֲהָוה ֵליּה. ֶאּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ מּוָה ּדְ

יו ְוכּו'.   הּוא ַאְחֵמי ֵליּה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּדֹור ּדֹור ְודֹוְרׁשָ
ִאּנּון   א ּדְ רּוַח קּוְדׁשָ ָחָמא ּבְ ֵהיַאְך ַאְחֵמי ֵליּה, ִאי ֵתיָמא ּדְ
ֵייֵתי   ָחְכְמָתא ַמה ּדְ ָחָמא ּבְ ַמאן ּדְ ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא. ּכְ

ְוַההּוא   ְלָעְלָמא. ְלהּו.  ּכֻ ֵעיָנא  ּבְ ָחָמא  א  ֶאּלָ ָהִכי,  ָלאו 
ֵעיָנא,   ְלהּו ָחָמא ּבְ ָעְלָמא ּכֻ יּה ּבְ יִנין ְלֵמיַקם ּבֵ ַזּמִ יּוְקָנא ּדְ ּדִ
אן  ְלהּו ַנְפׁשָ ֵרי ָעְלָמא ּכֻ ִאְתּבְ ִמּיֹוָמא ּדְ ִגין ּדְ ַמאי ַטְעָמא ּבְ

ְלהוּ  ּכֻ א  ָנׁשָ ְבֵני  ּבִ ְלֵמיַקם  יִנין  ַזּמִ א    ּדְ קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ָקְייִמין 
ְלֵמיַקם  יִנין  ַזּמִ ּדְ ׁש  ַמּמָ יּוְקָנא  ּדִ ַההּוא  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ

יהּ  ָעְלָמא. (דף צא ע''א) ּבֵ  ּבְ
ַאַחר   .332 יִקים,  ּדִ ַהּצַ אֹוָתם  ל  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ

ָפׁשֹות עֹולֹות,   ל ַהּנְ יֹּוְצִאים ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ּכָ ׁשֶ
ר  ּבָ דֹוׁש  ַאֶחֶרת  ְוַהּקָ מּות  ּדְ ָלֶהם  ן  ְמַזּמֵ הּוא  ּוְך 

ּום   ִמׁשּ ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה  ּבָ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ
ָאָדם   אֹוָתם  ְוָרָאה  ְלָפָניו,  עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ְך  ּכָ

ַעִין.  ָהִראׁשֹון ּבְ

  

ָנְפִקין ֵמַהאי  .332 ּדְ ַתר  יא ּבָ יַקּיָ ִאּנּון ַצּדִ ל  ּכָ ַגְווָנא ָדא  ּכְ
ַאְזִמין   ִריְך הּוא  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָסְלָקן,  אן  ַנְפׁשָ ְלהּו  ּכֻ ָעְלָמא 
ַהאי   ֲהוּו ּבְ ַגְווָנא ּדְ הּו ּכְ א ּבְ ׁשָ יּוְקָנא ָאֳחָרא ְלִאְתַלּבְ לֹון ּדִ
ָאָדם   לֹון  ְוָחָמא  יּה  ַקּמֵ ָקְייִמין  ְלהּו  ּכֻ ְך  ּכָ ְבִגין  ָעְלָמא, 

ֵעיָנא.  ָהִראׁשֹון ּבְ
ּתֹאמַ  .333 לֹא ְוִאם  ָרָאה אֹוָתם  ׁשֶ ַאַחר  ׁשֶ ר, 

ְבִקיּּוָמם   ְבֵרי   -ָעְמדּו  ּדִ ל  ּכָ ְוִתְרֶאה,  ּבֹא 
ְלָפָניו  ְועֹוְמִדים  ִקיּּום  ּבְ ֵהם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

תּוב ּכָ ֶזה  מֹו  ּכְ ָלעֹוָלם.  יֹּוְרִדים  ׁשֶ (דברים   ַעד 
ְרׁשּוהָ  כט) ּפֵ ֲהֵרי  וגו'.  ּפֹה  נֹו  יֶׁשְ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  י  ,  ּכִ

עֹוָלם,   ּבָ ִלְהיֹות  ֲעִתיִדים  ׁשֶ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ
ם.  ם ִנְמְצאּו ׁשָ ּלָ  ּכֻ

  

ִקּיּוַמְייהּו.  .333 ּבְ ָקְייֵמי  ָחָמא לֹון ָלא  ּדְ ַתר  ּבָ ֵתיָמא  ְוִאי 
ִאּנּון   ִקּיּוָמא  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִמּלֹוי  ל  ּכָ ֲחֵזי  א  ּתָ

נָ  ּדְ ַעד  יּה  ַקּמֵ ָדא  ְוָקְיימּו  ַגְווָנא  ּכְ ְלָעְלָמא.  ֲחתּו 
ִתיב, נֹו פֹה ְוגו' ָהא אּוְקמּוָה   (דברים כט) ּכְ ר ֶיׁשְ י ֵאת ֲאׁשֶ ּכִ

ָכחּו   ּתְ ְלהּו ִאׁשְ ָעְלָמא ּכֻ יִנין ְלֶמֱהֵוי ּבְ ַזּמִ א ּדְ ֵני ָנׁשָ ֻכְלהּו ּבְ ּדְ
ן. ּמָ  ּתַ

ֶאת   .334 תּוב  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ל,  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֵׁש  אן  ּכָ
ָמע   ּוַמׁשְ ְוגֹו',  ּפֹה  ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאׁשֶ

ם,  שֶׁ  [ֻּכָּלם] ֵאּלוּ  ׁשָ ָעְמדּו  ׁשֶ ֵמאֹוָתם  יְָּצאּו 
נּו  ִעּמָ ָכתּוב  ְולֹא  ַהיֹּום,  נּו  ִעּמָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

אי א ַוּדַ ם,   [ָּכאן] עֹוֵמד ַהיֹּום. ֶאּלָ ם ָעְמדּו ׁשָ ּלָ ּכֻ
נּו  תּוב ִעּמָ ְך ּכָ ּום ּכָ ּלֹא ִנְראּו ָלַעִין, ִמׁשּ א ׁשֶ ֶאּלָ

ּלֹא ִנְראוּ  ב ׁשֶ  .ַהיֹּום ַאף ַעל ּגַ

  

ר ֵאיֶנּנּו  .334 ִתיב ֵאת ֲאׁשֶ ָהא ּכְ ָלא ּדְ ּכָ ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
ַמע ַהְנהוּ  ן,  (כלהו) פֹה ְוגו' ּוַמׁשְ ּמָ ָקְיימּו ּתַ ִיְפקּון ֵמִאּנּון ּדְ ּדְ

ַהּיֹום.  עֹוֵמד  נּו  ִעּמָ ִתיב  ּכְ ְוָלא  ַהּיֹום  נּו  ִעּמָ ְכִתיב  ּדִ ִגין  ּבְ
אי ַוּדַ א  ָק  (הכא) ֶאּלָ ְלהּו  ִאְתֲחזּו ּכֻ ָלא  ּדְ א  ֶאּלָ ן  ּמָ ּתַ ְיימּו 

ָלא   ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ַהּיֹום  נּו  ִעּמָ ִתיב  ּכְ ְך  ּכָ ְבִגין  ְלֵעיָנא, 
 ִאְתֲחזּון.

אן  .335 ּכָ ִנְראּו  ַעם לֹא  ַהּטַ ּתֹאַמר, ָמה  ְוִאם 
ָרָאה אֹוָתם ַעִין   ְראּו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

אן   ּכָ ַוֲהֵרי  ַעִין,  אן,  ּבְ ּכָ א  ֶאּלָ יֹוֵתר?  ָראּו 
ָרֵאל, ַמְרֶאה ַאֵחר ּוְדָרגֹות  ָנה תֹוָרה ְלִיׂשְ ּתְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַעִין, ְוָהיּו   ִלים ַעִין ּבְ ּכְ ֶעְליֹונֹות. ָהיּו רֹוִאים ּוִמְסּתַ
ְכבֹוד ִרּבֹוָנם,   ל ְוִלְראֹות ּבִ ּכֵ ּתֹוְקִקים ְלִהְסּתַ ִמׁשְ

  

ָמה   .335 ּכְ ָהָכא  ִאְתֲחזּון  ָלא  ַטְעָמא  ַמאי  ֵתיָמא  ְוִאי 
ֵעיָנא, ְוָהא   ָחָמא לֹון ֵעיָנא ּבְ ִאְתֲחזּון ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּדְ ּדְ
ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא  א ָהָכא ּכַ יר. ֶאּלָ ָהָכא ִאְתֲחֵזי ַיּתִ

ִאין ֲהוּו ָחָמאן ין ִעּלָ ָרֵאל ֵחיזּו ָאֳחָרא ְוַדְרּגִ ָלאן    ְלִיׂשְ ּכְ ּוִמְסּתַ
יָקָרא  ּבִ ּוְלֶמחֵמי  ָלא  ּכָ ְלִאְסּתַ ִאיִבין  ּתְ ְוֲהוּו  ֵעיָנא  ּבְ ֵעיָנא 
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בֹוד ְך ָראּו ֶאת ַהּכָ ּום ּכָ דֹוׁש    ּוִמׁשּ ל ַהּקָ ָהֶעְליֹון ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלַבּדֹו ְולֹא ֵמַאֵחר.   ּבָ

ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָאה  ִעּלָ ְיָקָרא  ָחמּו  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָמֵריהֹון,  ּדְ
ְלחֹודֹוי ְוָלא ֵמָאֳחָרא.  הּוא ּבִ

ֲעִתיִדים ַלֲעמֹ  .336 ֵני ָהָאָדם ׁשֶ ל ּבְ ן, ּכָ ד  ְוַעל ּכֵ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ם עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהּקָ ּלָ עֹוָלם, ּכֻ ּבָ
ֶהן.  ּבָ ַלֲעֹמד  ֲעִתיִדים  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ֻמיֹּות  ַהּדְ אֹוָתן  ּבְ

תּוב ּכָ ׁשֶ קלט) ֶזהּו  ֵעיֶניָך   (תהלים  ָראּו  ְלִמי  ּגָ
ַעם?  ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך, ָמה ַהּטַ ּגָ ְוַעל ִסְפְרָך וגו'. 

מוּ  ּדְ ׁשֶ ּום  ֶזה, ִמׁשּ ּכָ ָהְיָתה  ֶעְליֹוָנה  ַאֶחֶרת  ת 
תּוב ּכָ ְך  ּכָ ּום  יח) ּוִמׁשּ זּוָלִתי   (שם  צּור  ּוִמי 

ַהּטֹוב   יָּר  ַהּצַ ִמי  ֱאלֵֹהינּו, 
יֵּר  ּצִ ֶזה] ַהּכֹל [ֶׁשּכֹוֵלל]  ׁשֶ ִעם  דֹוׁש   [ֶזה  ַהּקָ מֹו  ּכְ

רּוְך הּוא?.  ּבָ

  

יִני .336 ַזּמִ א ּדְ ָנׁשָ ֵני  ְלהּו ּבְ א ּכֻ ָעְלָמא ְוַעל ּדָ ן ְלָקְייָמא ּבְ
ׁש   יּוְקִנין ַמּמָ ִאּנּון ּדִ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְלהּו ָקְייֵמי ַקּמֵ ּכֻ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  יּה  ּבֵ ְלָקְייָמא  יִנין  ַזּמִ (תהלים   ּדְ
ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך.   קלט) ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ְוגו'. ּגָ ּגָ

ַהאי ּוְבִגין  ַמאי ַטְעָמא בְּ  ָאה ֲהִוי ּכְ ִדיּוְקָנא ָאֳחָרא ִעּלָ ִגין ּדְ
ִתיב, ְך ּכְ יר  (תהלים יח) ּכָ ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו. ַמאן ַצּיָ
יר ַצּיָ א (דכליל) ַטב ּדְ ִריְך הּוא. (דא בדא) ּכֹּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ  ּכְ

י ִמי ֱאלֹוּהַ   .337 ָבר ַאֵחר ּכִ ָבר,   - ּדָ ֶזה סֹוד ַהּדָ
ָרגֹות.   ַהּדְ ל  ִמּכָ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ָלל  ּכְ הּוא  ֵאל  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַאֶחֶרת,   ה  ְרּגָ ּדַ ִהיא  ַהזֶּה  ֵאל  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 

תּוב ּכָ ּום ׁשֶ ָכל יֹום? ּבֹא  (שם ז) ִמׁשּ ְוֵאל זֵֹעם ּבְ
ְלֲעֵדי   ֲהֵרי ֵאין ֵאל ִמּבַ ֵאינֹו ְלַבּדֹו, ְרֵאה, ׁשֶ ה' ׁשֶ

תּוב ן ּכָ ב -(שמואל ְולֹא ִנְפָרד ְלעֹוָלִמים, ְוַעל ּכֵ
ְוגֹו',  כב) ּוִמי צּור  וגו'.  ְלֲעֵדי ה'  ִמּבַ ִמי ֵאל  י  ּכִ

ֶאָחד,   ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ְלַבּדֹו,  ֵאינֹו  צּור  ֲהֵרי  ׁשֶ
תּוב ּכָ ד) ּכַ ֶאל   (דברים  ֹבָת  ַוֲהׁשֵ ַהיֹּום  ְוָיַדְעּתָ 

 י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים וגו'. ְלָבֶבָך כִּ 

  

ָהא ֵאל   .337 ה ּדְ א ָרָזא ְדִמּלָ , ּדָ י ִמי ֱאלֹוּהַ ָבר ַאֵחר ּכִ ּדָ
ָהא   ּדְ ֵתיָמא  ְוִאי  ין,  ְרּגִ ּדַ ְלהּו  ִמּכֻ ִליל  ִאְתּכְ ּדְ ָלָלא הּוא  ּכְ

ְכִתיב ִגין ּדִ א ָאֳחָרא ּבְ ְרּגָ ֵאל זֹוֵעם  (תהלים ז) ֵאל ִאיהּו ּדַ
א   ָכל יֹום. ּתָ ָלאו ִאיהּו ּבְ ְלֲעֵדי ְיָי ּדְ ָהא ֵלית ֵאל ִמּבַ ֲחֵזי, ּדְ

ִתיב, א ּכְ ַרׁש ְלָעְלִמין. ְוַעל ּדָ ְלחֹודֹוי ְוָלא ִאְתּפְ (שמואל  ּבִ
ָהא צּור  ב כב) ְלֲעֵדי ְיָי ְוגו', ּוִמי צּור ְוגו' ּדְ י ִמי ֵאל ִמּבַ ּכִ

ִדְכִתיב, ּכְ ַחד  א  ּכֹּלָ א  ֶאּלָ ְלחֹודֹוי  ּבִ ִאיהּו  (דברים  ָלאו 
י ְיָי הּוא ָהֱאלִהים  ד) בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

 ְוגו'.
ּמֹול ַאְבָרָהם, ָהָיה  .338 ּנִ ֶרם ׁשֶ ּטֶ ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ

ּנֱֶאַמר,  מֹו ׁשֶ ר ִעּמֹו ִמּתֹוְך ַמֲחֶזה ְלַבּדֹו, ּכְ ְמַדּבֵ
ֲחזֶ  ּמַ ּבַ ַאְבָרם  ֶאל  ְדַבר ה'  ָהָיה  תּוב  ּכָ וגו'. ׁשֶ ה 

ֲחֶזה   ּמַ ל    -ּבַ ּכָ ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ ְרֶאה,  ַהּמַ אֹותֹו  ּבְ
ֲחזֶה   ְוַהּמַ ּנֱֶאַמר.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה,  ּבָ ִנְראֹות  ֻמיֹּות  ַהּדְ

ִרית.  ַהזֶּה הּוא סֹוד ַהּבְ

  

יּה  .338 יל ִעּמֵ ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ְמַמּלֵ א ֲחֵזי, ַעד ָלא ִאְתּגְ ּתָ
ְלחֹודֹוי כְּ  ַבר ְיָי ִמּגֹו ַמֲחֶזה ּבִ ְכִתיב ָהָיה ּדְ ָמר ּדִ ִאּתְ ָמה ּדְ

ָכל   א ּדְ ְרּגָ ַההּוא ֵחיזּו ּדַ ֲחֶזה. ּבְ ּמַ ֲחֶזה ְוגו'. ּבַ ּמַ ֶאל ַאְבָרם ּבַ
ָמר. ְוַהאי ַמֲחֶזה ִאיהּו  ִאּתְ ָמה ּדְ יּה, ּכְ יּוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ּדִ

ְבִרית.  ָרָזא ּדִ
ְך   .339 ּכָ ּום  ׁשּ ּמִ ׁשֶ ּתֹאַמר  ַמֲחֶזה,  ְוִאם  ִנְקָרא 

ֻמיֹּות  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ה  ְרּגָ ַהּדַ ִהיא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ַמֲחֶזה   ִנְקֵראת  ְוָאז  ּה  ּבָ ָאַמְרּתָ   -ִנְראֹות  ֲהֵרי 

ָהָיה   לֹא  ַאְבָרָהם,  ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ
ֵאין ׁשֹוִרים ָעֶליהָ  ה ַהזֹּו ׁשֶ ְרּגָ ר ִעּמֹו, ַרק ַהּדַ  ְמַדּבֵ

ֲחזֶה   ּמַ ּבַ ָאַמְרּתָ  ו  ְוַעְכׁשָ ָהֲאֵחרֹות,  ָרגֹות    - ַהּדְ
ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות הּוא, ַוֲהֵרי   ל ַהּדְ ל ּכָ ְרֶאה ׁשֶ ַהּמַ
ַאְבָרם   ֶאל  ה'  ְדַבר  ָהָיה  תּוב  ּכָ ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ֶטֶרם 

ֲחֶזה?.  ּמַ  ּבַ

  

ִאיהוּ  .339 ִגין ּדְ ְך ִאְקֵרי ַמֲחֶזה ּבְ ְבִגין ּכָ א ְוִאי ֵתיָמא ּדִ ְרּגָ  ּדַ
יּה ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַמֲחֶזה, ָהא  יּוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ָכל ּדִ ֵחיזּו ּדְ

ַזר ַאְבָרָהם ָלא  (פח ב) ֲאַמְרּתְ  ַעד ָלא ִאְתּגְ ַקְדִמיָתא ּדְ ּבְ
ֲעלֹוי  ָראן  ׁשָ ָלא  ּדְ א  ְרּגָ ּדַ ַהאי  ר  ּבַ יּה  ִעּמֵ יל  ְמַמּלֵ ֲהָוה 

ּתָ  ין ָאֳחָרִנין, ְוַהׁשְ ְרּגִ ין  ּדַ ְרּגִ ָכל ּדַ ֲחֶזה ֵחיזּו ּדְ ּמַ א ֲאַמְרּתְ ּבַ
ִאין ְיָי  (איהו) ִעּלָ ַבר  ּדְ ָהָיה  ִתיב  ּכְ ַזר  ִאְתּגְ ָלא  ַעד  ְוָהא   .

ֲחֶזה. ּמַ  ֶאל ַאְבָרם ּבַ
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ל  .340 ל ּכָ ְרֶאה ׁשֶ ה ַהזֹּו ִהיא ַהּמַ ְרּגָ א ַהּדַ ֶאּלָ
ָרגוֹ  ַהּדְ ל  ׁשֶ ְרֶאה  ּוַבּמַ ָהֶעְליֹונֹות,  ָרגֹות  ת  ַהּדְ

ַמן   אֹותֹו ַהזְּ ּבְ ב ׁשֶ ָהֶעְליֹונֹות ִנְתְקָנה. ְוַאף ַעל ּגַ
ְרֶאה   -ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ָמהּול   ּמַ ה ַהזֹּו ּבַ ְרּגָ ַהּדַ

אֹוָתם   ּוְבָכל  ִהיא,  ָהֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ַהּדְ ל  ׁשֶ
ָוִנים   ַהּגְ אֹוָתם  ל  ׁשֶ ְרֶאה  ְוַהּמַ עֹוֶמֶדת,  ָוִנים  ַהּגְ

יָה. אֶ  ְחּתֶ ּתַ ִמיִָּמין  עֹוֵמד  ְוֶאָחד   -ָחד  ָלָבן,  ֶון  ּגָ
ֹמאל   ְ ל    -ִמׂשּ ִמּכָ לּול  ּכָ ׁשֶ ֶאָחד  ָאדֹם,  ֶון  ּגָ

ָהֶעְליֹוִנים  ָוִנים  ַהּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ְוהּוא  ָוִנים.  ַהּגְ
ַעל   ָעַמד  ַהזֶּה  ְרֶאה  ּמַ ּבַ ֶזה  ְוַעל  ָעָליו.  עֹוְמִדים 

שֶׁ  ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִעּמֹו,  ר  ְוִדּבֵ ִנּמֹול.  ַאְבָרָהם  ּלֹא 
תּוב? ַויֵָּרא ה' ֶאל ַאְבָרם. ּמֹול ַמה ּכָ ּנִ יָון ׁשֶ  ּכֵ

  

ִאיהּו   .340 ִאין  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ָכל  ּדְ ֵחיזּו  א  ַדְרּגָ ַהאי  א  ֶאּלָ
ְבַההּוא  ּדִ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ן.  ּקַ ִאְתּתַ ִאין  ִעּלָ ין  ַדְרּגִ ּדְ ּוְבֵחיזּו 

ִזיר   ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ּגָ ין ִזְמָנא ּדְ ַדְרּגִ ֵחיזּו ּדְ א ּבְ ְרּגָ ַהאי ּדַ
ִאּנּון ָווִנין ִאיהּו ָקִאים. ְוֵחיזּו ּדְ ִאין ִאיהּו ּוְבָכל ִאּנּון ּגְ (קא  ִעּלָ

ור. ַחד   א, וצז ב) ון ִחּוַ ּוָ ִמיָנא ּגַ חֹוֵתיּה ַחד ִמּיָ ָווִנין ָקְייֵמי ּתְ ּגְ
וָ  ל ּגְ ָכִליל ִמּכָ ון סּוָמק. ַחד ּדְ ּוָ ָמאָלא ּגַ ְ וִנין, ְוִאיהּו ֵחיזּו ִמׂשּ

ֵחיזּו  ַהאי  ּבְ א  ּדָ ְוַעל  ֲעֵליּה.  ָקְייֵמי  ּדְ ִאין  ִעּלָ ָווִנין  ּגְ ָכל  ּדְ
ָלא  ּדְ ב  ּגַ ְוַאף ַעל  יּה  ִעּמֵ יל  ּוַמּלִ ַאְבָרָהם  ּדְ ֲעֵליּה  ָקִאים 

ָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם. ִתיב ַוּיֵ ַזר ַמה ּכְ ִאְתּגְ יָון ּדְ ַזר. ּכֵ  ִאְתּגְ

ִבְלָעם .341 ּבְ ְרֵאה,  ַמֲחזֵה   [ָאַמר] ּבֹא  תּוב  ּכָ
ין ֶזה  תּוב ַמֲחֶזה ְסָתם. ַמה ּבֵ י, ּוְבַאְבָרָהם ּכָ ּדַ ׁשַ
ֵאּלּו   י  ּדַ ׁשַ ַמֲחֵזה  א  ֶאּלָ ָלֶזה? 

ה ַמּטָ ּלְ ּלֹו.   [ֶׁשָּיְצאּו] ׁשֶ ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ְוֵהם  ּנּו,  ִמּמֶ
ה' הּוא  ֶזה  ַמֲחֶזה  ְסָתם,  ָּכל   ַמֲחֶזה  [ֶׁשל 

ָהעֶ  ַמְרֶאה] ֻמיֹּות  ַהּדְ ל  ּכָ ּבֹו. ׁשֶ ִנְראֹות  ְליֹונֹות 
ְסָתם,  ַמֲחֶזה  ַאְבָרָהם  ּבְ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

י.  ּדַ  ּוְבִבְלָעם ַמֲחֵזה ׁשַ

  

י .341 ּדַ ׁשַ ַמֲחֵזה  ֲחֵזי,  א  ִבְלָעם.  (אמר) ּתָ ּבְ ִתיב  ּכְ
א  ין ַהאי ְלַהאי. ֶאּלָ ִתיב ַמֲחֶזה ְסָתם, ַמה ּבֵ ּוְבַאְבָרָהם ּכְ

י ִאלֵּ  ּדַ א ַמֲחֵזה ׁשַ ְלַתּתָ יֵליּה.   (דנפקו) ין ּדִ יּה ְוִאּנּון ֵחיזּו ּדִ ִמּנֵ
ה' הּוא  א  ּדָ ַמֲחֶזה  ְסָתם  יּוְקִנין   (דכל חיזו) ַמֲחֶזה  ּדִ ָכל  ּדְ

ַמֲחֶזה  ַאְבָרָהם  ּבְ ִתיב  ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  יּה,  ּבֵ ִאְתַחְזָיין  ִאין  ִעּלָ
י.  ּדַ  ְסָתם ּוְבִבְלָעם ַמֲחֵזה ׁשַ

ן, טֶ  .342 ּמֹול ַאְבָרָהם, ָהְיָתה לֹו ְוַעל ּכֵ ּנִ ֶרם ׁשֶ
ִמיָּד  ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי  ּכְ ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ַהּדַ

ל ּכָ ִנְראּו  וגו'.  ֵאָליו ה'  ָרגֹות   [ְׁשָאר ] ַויֵָּרא  ַהּדְ
ָראּוי  ָרה ִעּמֹו ּכָ ּבְ ה ַהזֹּו ּדִ ְרּגָ ה ַהזֹּו, ְוַהּדַ ְרּגָ ַעל ַהּדַ

וְ  ֵלמּות.  ׁשְ ה,  ּבִ ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ ר  ִנְקׁשַ ַאְבָרָהם 
ֵלמּות.  ׁשְ ָראּוי ּבִ  ְוִנְכַנס ִלְבִרית ַהּקֶֹדׁש ּכָ

  

ַהאי   .342 ֵליּה  ֲהָוה  ַאְבָרָהם  ַזר  ִאְתּגְ ָלא  ַעד  א  ּדָ ְוַעל 
ְיָי ֶאל ַאְבָרם  ָרא  ַוּיֵ ד  ִמּיָ ַזר  ִאְתּגְ ּדְ יָון  ּכֵ ְדֲאָמָרן.  ַדְרָגא ּכִ

כֻּ  ִאְתֲחזּון  ע''ב) (שאר) ְלהוּ ְוגו'  צא  ַהאי  (דף  ַעל  ין  ְרּגִ ּדַ
ִלימּו.   ׁשְ ּבִ ָחֵזי  ְדָקא  ּכְ יּה  ִעּמֵ יל  ַמּלִ א  ְרּגָ ּדַ ְוַהאי  א,  ְרּגָ ּדַ
ְבִרית ְקָייָמא   א ְוָעאל ּבִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ר ִמּדַ ְוַאְבָרָהם ִאְתַקּטַ

ִלימוּ  ׁשְ ְדָקא ָחֵזי ּבִ א ּכְ יׁשָ  ַקּדִ
יָון .343 ּכֵ ְרֵאה,  ָיָצא    ּבֹא  ַאְבָרָהם,  ּמֹול  ּנִ ׁשֶ

ר  ְוִהְתַעּטֵ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִרית  ַלּבְ ְוִנְכַנס  ֵמָהָעְרָלה, 
ָהעֹוָלם עֹוֵמד   ִרית ׁשֶ ּבְ ה, ְוִנְכַנס ּבַ ֲעָטָרה ְקדֹוׁשָ ּבַ
ּום   ִמׁשּ ְגָללֹו,  ּבִ ָהעֹוָלם  ִהְתַקיֵּם  ְוָאז  ָעֶליָה, 

תּוב ּכָ לג) ׁשֶ יֹוָמם  (ירמיה  ְבִריִתי  לֹא  ִאם 
י,  וָ  ְמּתִ ׂשָ לֹא  ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֻחּקֹות  ָלְיָלה 

ב) ְוָכתּוב ַמִים   (בראשית  ָ ַהׁשּ תֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ
ַאְבָרָהם,   ּבְ ָרָאם,  ּבְ ֵה''א  ּבְ ְרָאם,  ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ 

סֹוד ֶאָחד.   ְוַהּכֹל עֹוֵמד ּבְ

  

ַזר ַאְבָרָהם, ָנַפק ֵמָעְרָלה וְ  .343 ִאְתּגְ יָון ּדְ א ֲחֵזי, ּכֵ ָעאל ּתָ
ְוָעאל  א  יׁשָ ַקּדִ ָרא  ִעּטְ ּבְ ר  ְוִאְתַעּטַ א  יׁשָ ַקּדִ ְקָייָמא  ּבִ
ָעְלָמא  ים  ִאְתְקּיַ ּוְכֵדין  ֲעֵליּה,  ָקִאים  ָעְלָמא  ּדְ ִקּיּוָמא  ּבְ

ְכִתיב ּדִ ִגין  ּבְ ִגיֵניּה.  לג) ּבְ יֹוָמם  (ירמיה  ְבִריִתי  לֹא  ִאם 
וּ  י.  ְמּתִ ׂשָ ָוָאֶרץ לא  ַמִים  ׁשָ ֻחּקֹות  (בראשית   ְכִתיבָוַלְיָלה 

ה''א   ב) ּבְ ְרָאם.  ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ
ָרָזא ָחָדא ָקִאים.  א ּבְ ַאְבָרָהם. ְוכֹּלָ ְרָאם, ּבְ  ּבָ

ֶהְרָאה  .344 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ
ָהעֹוָלם,   ל  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  אֹוָתם  ל  ּכָ ֶאת  ָלָאָדם 
ָודֹור,  ּדֹור  ל  ּכָ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ אֹוָתם  ְוָרָאה 
מּות  ַהּדְ אֹוָתּה  ּבְ ָהֵעֶדן  ַגן  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ

  
ֵליּה ְלָאָדם  .344 ַאֲחֵמי  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ

ָרא  ל ּדָ ל ַחד ְוַחד ּכָ ָעְלָמא, ְוָחָמא לֹון ּכָ ִרין ּדְ ל ִאּנּון ּדָ ּכָ
יִנין   ַזּמִ יּוְקָנא ּדְ ַההּוא ּדִ א ְדֵעֶדן ּבְ ִגְנּתָ ְלהּו ָקְיֵמי ּבְ ְוָדָרא ּכֻ
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עֹוָלם ַהזֶּה. ּוֹבא   ּה ּבָ ֲעִתיִדים ַלֲעֹמד ּבָ ּוְרֵאה,  ׁשֶ
ּבֹו   ֵאין  ׁשֶ ִוד  ּדָ ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵאר,  ִנְתּבָ ֲהֵרי 
ְבִעים   ּלֹו ׁשִ ֶ ַמּה, ְוהּוא ָנַתן לֹו ִמׁשּ ָלל, ּתָ ים ּכְ ַחיִּ
ֵמאֹות   ע  ׁשַ ּתְ ְלָאָדם  לֹו  ָהיּו  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ִנים.  ׁשָ
ְבִעים ָעלּו לֹו ְלָדִוד.  ִ ִנים, ְואֹוָתם ַהׁשּ ים ׁשָ לֹׁשִ  ּוׁשְ

א ֲחזֵ  ַהאי ָעְלָמא. ְוּתָ ָחָמא  ְלָקְייָמא ּבְ יָון ּדְ ָמר ּכֵ י, ָהא ִאּתְ
ָוּה, ְוִאיהּו ְיִהיב ֵליּה   ַלל, ּתָ ים ּכְ יּה ַחּיִ ָלאו ּבֵ ֵליּה ְלָדִוד ּדְ
ע ֵמאֹות   ׁשַ ְך ֲהוּו ֵליּה ְלָאָדם ּתְ ִנין, ְבִגין ּכָ יֵליּה ע' ׁשְ ִמּדִ

קּו ֵליּה ְלָדִוד.  ּלָ ְבִעין ִאְסּתַ ִנין. ְוִאּנּון ׁשִ  ּוְתָלִתין ׁשְ
ָחְכָמה,  .345 ל  ׁשֶ סֹוד  הּוא  ַהזֶּה  ָבר  ְוַהּדָ

ֵאין ָדִוד  ּלְ ִנים  [ָיִמים] ׁשֶ ָ ַהׁשּ ְבִעים  ְלׁשִ ָרט  ּפְ
ָחְכָמה.   ל  ׁשֶ סֹוד  הּוא  ְוַהּכֹל  ָהִראׁשֹון.  ֵמָאָדם 
ל ַמְעָלה.  ּסֹוד ׁשֶ ה, ַהּכֹל הּוא ּבַ ַמּטָ ּלְ ֶ  ְוָכל ַמה ׁשּ

  
ִאיה .345 ָחְכְמָתא  ּדְ ָרָזא  א  ּדָ ה  ֵלית  ּוִמּלָ ָדִוד  ּדְ ּו, 
א ָרָזא   (יומין) ֵליהּ  ִנין ֵמָאָדם ַקְדָמָאה, ְוכֹּלָ ְבִעין ׁשְ ר ׁשִ ּבַ

ָרָזא   ּבְ ִאיהּו  א  ּכֹּלָ א  ְלַתּתָ ּדִ ַמה  ְוָכל  ִאיהּו.  ָחְכְמָתא  ּדְ
ְלֵעיָלא.  ּדִ

ל  .346 ׁשֶ ֻמיֹּות  ַהּדְ אֹוָתן  ָכל  ּבְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
לָּ  ל ָהעֹוָלם, ּכֻ מֹות ׁשֶ ׁשָ ם ְלָפָניו זּוגֹות זּוגֹות.  ַהּנְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֶּה,  ָלעֹוָלם  ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר 
ָאַמר   ִזּוּוִגים.  ג  ְמַזּוֵ הּוא  רּוְך  ּבָ

י הּוא [ְיהּוָדה] ַרּבִ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ [ְמַזֵּוג   ִיְצָחק, 
לֹוִני ִלְפלֹוִני. ִזּוּוִגים ְואֹוֵמר] ת ּפְ  אֹוֵמר ּבַ

  

ְלהּו   .346 ָעְלָמא ּכֻ ָמִתין ּדְ ִנׁשְ יּוְקִנין ּדְ ָכל ִאּנּון ּדִ א ֲחֵזי, ּבְ ְוּתָ
א   ד ַאְתָיין ְלַהאי ָעְלָמא קּוְדׁשָ יּה. ְלָבַתר ּכַ ִזּוּוִגין ִזּוּוִגין ַקּמֵ

י וג ִזּוּוִגין. ָאַמר ַרּבִ ִריְך הּוא ְמַזּוִ א   (יהודה) ּבְ ִיְצָחק קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא לֹוִני ִלְפלֹוִני. ין ואמר)(מזווג זווג ּבְ ת ּפְ  ָאַמר ּבַ

ַוֲהֵרי   .347 אֹוֵמר,  זֶּה  ַמה  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
תּוב ֶמׁש?   (קהלת א) ּכָ ָ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש ּתַ ּכָ ֵאין 

ׁשֹוֶנה  תּוב,  ּכָ ֶמׁש  ָ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
רּוז אן ַהּכְ י יֹוֵסי, ַמה ּכָ , ַוֲהֵרי ְלַמְעָלה. ָאַמר ַרּבִ

ָעה  אֹוָתּה ׁשָ י ִחיָּיא, ּבְ י ִחְזִקיָּה ָאַמר ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ֶנת לֹו?  ת זּוגֹו ְמזֻּמֶ יֹּוֵצא ָאָדם ָלעֹוָלם, ּבַ ׁש ׁשֶ  ַמּמָ

  

ִתיב, .347 ּכְ ְוָהא  ַמְייֵרי  יֹוֵסי ַמאי ָקא  י  ַרּבִ (קהלת   ָאַמר 
י יְ  א) ֶמׁש. ָאַמר ַרּבִ ֶ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש ּתַ ַחת  ֵאין ּכָ הּוָדה ּתַ

רֹוָזא  י יֹוֵסי ַמאי ּכָ אֵני ְלֵעיָלא. ָאַמר ַרּבִ ִתיב, ׁשָ ֶמׁש ּכְ ֶ ַהׁשּ
ַהִהיא  ּבְ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  ְוָהא  ָהָכא. 
ַנת   ִאְזַדּמְ זּוגֹו  ת  ּבַ ְלָעְלָמא  ָנׁש  ר  ּבַ ָנִפיק  ּדְ ׁש  ַמּמָ ֲעָתא  ׁשַ

 לֹו.
יִקים  .348 ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

דֹוׁש   ֶלְך ַהּקָ ִלְפֵני ַהּמֶ רֹות  מֹוֵתיֶהם ִמְתַעּטְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ָעה ַהִהיא   ָ ׁשּ ִנינּו, ּבַ ְך ׁשָ ּכָ ֶטֶרם ָיֹבאּו ָלעֹוָלם. ׁשֶ
ָלעֹוָלם,   מֹות  ְנׁשָ מֹוִציא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

שָׁ  ל אֹוָתן ָהרּוחֹות ְוַהּנְ לּולֹות ָזָכר  ּכָ ן ּכְ ּלָ מֹות, ּכֻ
רֹות ַיַחד.  ֻחּבָ ּמְ  ּוְנֵקָבה ׁשֶ

  

ַמְתהֹון   .348 ִנׁשְ ּדְ יא  יַקּיָ ַצּדִ ִאּנּון  ִאין  ַזּכָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ְלָעְלָמא,  ֵייתּון  ָלא  ַעד  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ִרין  ִמְתַעּטְ

יק ַאּפִ ֲעָתא ּדְ ַהִהיא ׁשַ ִניָנן ּבְ ָהִכי ּתָ ִריְך הּוא   ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ִליָלן  ּכְ ְלהּו  ּכֻ ָמִתין  ְוִנׁשְ ִאּנּון רּוִחין  ל  ּכָ ְלָעְלָמא,  ָמִתין  ִנׁשְ

ֲחָדא.  ָרן ּכְ ִמְתַחּבְ ַכר ְונּוְקָבא ּדְ  ּדְ
ִליַח   .349 ָ ַהׁשּ ַהְמֻמּנֶה  אֹותֹו  יֵדי  ּבִ ְוִנְמָסרֹות 

מ ֵני ָהָאָדם, ּוׁשְ ה ַעל ֶהְריֹונֹות ּבְ ְתַמּנָ ּנִ ֹו ַלְיָלה.  ׁשֶ
ִנְפָרדֹות,   ָיָדיו,  ּבְ ְוִנְמָסרֹות  יֹּוְרדֹות  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ
אֹוָתם   ּומֹוִריד  ֶזה,  ִלְפֵני  ים  ַמְקּדִ ֶזה  ְוִלְפָעִמים 

ְבֵני ָהָאָדם.   ּבִ
  

ד   .349 ּקַ ִאְתּפַ ִליָחא ּדְ א ׁשְ ַההּוא ְמַמּנָ יָדא ּדְ ָרן ּבִ ְוִאְתַמּסְ
א. ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ִעּדּוֵאיהֹון  ֲעָתא    ַעל  ּוְבׁשַ ֵמיּה,  ׁשְ ְוַלְיָלה 

ים   א ַאְקּדִ ין, ּוְלִזְמִנין ּדָ ְרׁשִ ידֹוי ִמְתּפָ ָנֲחִתין ְוִאְתַמְסָרן ּבִ ּדְ
א.  ְבֵני ָנׁשָ א ְוָאִחית ְלהּו ּבִ  ִמן ּדָ

יעַ  .350 ּגִ ּמַ דֹוׁש   [ַמֶּכה] ּוְכׁשֶ ַהּקָ ִזּוּוָגם,  ְזַמן 
ָהרּוחֹות אֹוָתן  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ הּוא  רּוְך  מֹות    ּבָ ׁשָ ְוַהּנְ

ֲעֵליֶהם.  ּוַמְכִריז  ָבִראׁשֹוָנה  ּכְ אֹוָתן  ר  ְמַחּבֵ
ָמה  ּוְנׁשָ ֶאָחד  ּגּוף  ים  ַנֲעׂשִ ִרים,  ְתַחּבְ ּמִ ּוְכׁשֶ
ל  ְך ֵאין ּכָ ּום ּכָ ָראּוי, ּוִמׁשּ ֹמאל ּכָ ַאַחת, ָיִמין ּוׂשְ

ֶמׁש.  ָ ַחת ַהׁשּ  ָחָדׁש ּתַ

  

ִזּוּוגָ  (מחא) ְוַכד .350 ּדְ ִעיָדן  א  ָמָטא  קּוְדׁשָ ִדְלהֹון.  א 
לֹון  ר  ְמַחּבַ ָמִתין  ְוִנׁשְ רּוִחין  ִאּנּון  ָיַדע  ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ
ָרן ִאְתֲעִבידּו  ַקְדִמיָתא ּוַמְכְרָזא ֲעַלְייהּו. ְוַכד ִאְתַחּבְ ְדּבְ ּכִ
ְדָקא ָחֵזי, ּוְבִגין   ָמאָלא ּכְ ָמָתא ָיִמיָנא ּוׂשְ ַחד ּגּוָפא ַחד ִנׁשְ

ל ָחָד  ְך ֵאין ּכָ ֶמׁש. ּכָ ָ ַחת ַהׁשּ  ׁש ּתַ
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א  .351 ֵאין ִזּוּוג ֶאּלָ ִנינּו ׁשֶ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ׁשָ
י ְוַדְרֵכי ָהָאָדם   ִאם    -ְלִפי ַמֲעׂשֵ אי! ׁשֶ ְך ֶזה ַוּדַ ּכָ

ר ִעם   ִרים, הּוא זֹוֶכה ְלִהְתַחּבֵ ׁשֵ יו ּכְ זֹוֶכה ּוַמֲעׂשָ
יָָּצא.  מֹו ׁשֶ ּלֹו ּכְ  אֹותֹו ׁשֶ

  
א ְלפּום עֹוָבדֹוי    ְוִאי ֵתיָמא .351 ִניָנן ֵלית ִזּוּוָגא ֶאּלָ ָהא ּתָ

ְועֹוָבדֹוי  ָזֵכי  ִאי  ּדְ אי.  ַוּדַ הּוא  ָהִכי  ָנׁש.  ַבר  ּדְ ְוָאְרחֹוי 
ָמה   ּכְ יּה  ּבֵ ָרא  ְלִאְתַחּבָ יֵליּה  ּדִ ְלַההּוא  ָזֵכי  ָרן,  ׁשְ ִאְתּכַ

ָנִפיק.   ּדְ
ִרים,  .352 ׁשֵ ּכְ יו  ֲעׂשָ ּמַ ׁשֶ ִמי  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר 

שׁ  ֵאיֶזה ָמקֹום ְיַבּקֵ ֶאת ִזּוּוגֹו? ָאַמר לֹו,  [יֹוֵׁשב] ּבְ
ת   א ּבַ ָ ְוִיׂשּ ִנינּו, ְלעֹוָלם ִיְמּכֹר ָאָדם ְוכּו'  ֲהֵרי ׁשָ

ְלִמיד ָחָכם, ְלִמיד ָחָכם  [ד''א ּובֹא ְרֵאה] ּתַ ּתַ ׁשֶ
ְקדֹון ִרּבֹונֹו ִנפְ  ָידֹו. ּפִ  ָקד ּבְ

  

ָאן ֲאַתר  .352 ָרן עֹוָבדֹוי ּבְ ׁשְ ִאְתּכַ יא ַמאן ּדְ ָאַמר ַרִבי ִחּיָ
ע יתבא) ִיְתּבַ ָהא  (ס''א  ֵליּה  ָאַמר  יֵליּה.  ּדִ ִזּוּוָגא  ַההּוא 

ְלִמיד ָחָכם ת ּתַ א ּבַ ָ ִניָנן ְלעֹוָלם ִיְמּכֹר ָאָדם כו' ְוִיׂשּ (ד''א  ּתָ
ְקָדן  ל''ג תא חזי) ְקדֹוָנא ְדָמאֵריּה ִאְתּפַ ַתְלִמיד ָחָכם ּפִ . ּדְ

יֵדיּה.   ּבִ
אוּ  .353 ּבָ ׁשֶ ל אֹוָתם  ּכָ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ סֹוד  ּבְ ִנינּו    ׁשָ

ַרֲחִמים  ים ּבְ מֹות, ְיכֹוִלים ְלַהְקּדִ ל ְנׁשָ ִגְלּגּול ׁשֶ ּבְ
ִאים   ֶאת ִזּוּוָגם. ְוַעל ֶזה ֵהִעירּו ַהֲחָכִמים, ֵאין נֹוׂשְ
ֶמּנּו   ְיַקּדְ א  ּמָ ׁשֶ ים,  ׁשִ ְמַקּדְ ֲאָבל  ּמֹוֵעד,  ּבַ ים  ָנׁשִ
ְוַעל   ִדיּּוק.  ּבְ ַאֵחר  ָאְמרּו  ְוָיֶפה  ַרֲחִמים.  ּבְ ַאֵחר 

ן ָקשִׁ  רּוְך הּוא. ְוַעל ּכֵ דֹוׁש ּבָ ּוּוִגים ִלְפֵני ַהּקָ ים ַהזִּ
ְרֵכי ה'. ִרים ּדַ י ְיׁשָ תּוב ּכִ אי ּכָ ִנים ַוּדַ ל ּפָ  ּכָ

  

ִגְלּגּוָלא  .353 ּבְ ָאתּו  ּדְ ִאּנּון  ל  ּכָ א  ַמְתִניּתָ ּדְ ָרָזא  ּבְ אָנא  ּתָ
ְלהוֹ  ַרֲחֵמי ִזּוּוָגא ּדִ ָמא ּבְ ָמִתין ָיְכִלין ְלַאְקּדָ ִנׁשְ ן. ְוַעל ַהאי ּדְ

ַחְבַרָייא. אבל  ִאְתָערּו  במועד  נשים  נושאין  (אין 
ָקֲאְמרּו  מקדשין) יר  ּפִ ְוׁשַ ַרֲחִמים.  ּבְ ַאֵחר  ֶמּנּו  ְיַקּדְ א  ּמָ ׁשֶ

ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ין ִזּוּוִגין ַקּמֵ ן ָקׁשִ ְייָקא, ְוַעל ּכֵ ַאֵחר ּדַ
א י ְיׁשָ  (פנים) הּוא. ְוַעל ּכֹּלָ אי ּכִ ִתיב. ַוּדַ ְרֵכי ְיָי ּכְ  ִרים ּדַ

ָאַמר,  .354 ֶאְלָעָזר.  י  ְלַרּבִ ַלח  ׁשָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ִגְלּגּול   ּבְ אּו  ּבָ ׁשֶ י, אֹוָתם  ָיַדְעּתִ ָבר  ַהּדָ ֲהֵרי סֹוד 

מֹות   ַלח לֹו,   -ְנׁשָ ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ָלֶהם יֵׁש ִזּוּוג? ׁשָ
תּוב ה ָלֶהם ַלּנֹוָתִר  (שופטים כא) ּכָ ֲעׂשֶ ים ַמה ּנַ

ת  ָרׁשַ ם ָלֶכם וגו'. ּפָ ים וגו'. ְוָכתּוב ַוֲחַטְפּתֶ ְלָנׁשִ
א   ּמָ ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ זֶה  ְוַעל  מֹוִכיָחה,  ִבְנָיִמין  ֵני  ּבְ

ַרֲחִמים. ֶמּנּו ַאֵחר ּבְ [ְוִכי אֹותֹו ַאֵחר ֵאין לֹו   ְיַקּדְ
ַּבת   ֶׁשָּנָׂשא  ָאָדם  ְּכמֹו  ֶזה  ִּתְמָצא  ֲאָבל  זּוגֹו?  ַּבת 

ְולֹא ָאִחיו    זּוגֹו  ָיבֹא  ּוֵמת,  ָּבִנים  ִמֶּמָּנה  לֹו  ָהיּו 
ַהֶּזה  ַהֵּבן  ֵּבן.  ִמֶּמָּנה  לֹו  ְוִיָּוֵלד  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ִויַיֵּבם 
הּוא ַהֵּמת ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ָחְזָרה ָלעֹוָלם, ֶזה הּוא ָהַאֵחר 
ֶׁשֵאין לֹו ַּבת זּוג ֶאָּלא ִאּמֹו. ְוֶזה הּוא ֶׁשָּמא ְיַקְּדֶמּנּו 

ֶאת  ַאֵחר   ִלָּׂשא  ַאֵחר  ְלַהְקִּדים  ֶׁשָּיכֹול  ְּבַרֲחִמים, 
ַּגב  ַעל  ְוַאף  ּוִבְתִפָּלה.  ְּבַרֲחִמים  ֶזה  ֶׁשל  ִאְׁשּתֹו 
ֶׁשָאַמְרִּתי ְל� ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַהְקִּדים ַאֵחר ְּבַרֲחִמים,  

ַּבְעָלּה הּוא ָרָׁשע ְוהּוא  (הּוא) לֹא ָיכֹול ֶאָּלא ִאם
 ַצִּדיק.]

  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהא ָרָזא  ַרבִּ  .354 ַלח ֵליּה ְלַרּבִ י ְיהּוָדה ׁשָ
ָמִתין ֵמָאן ֲאַתר  ִנׁשְ ִגְלּגּוָלא ּדְ ָאתּו ּבְ ה ְיַדְעָנא, ִאּנּון ּדְ ְדִמּלָ

ִתיב, ּכְ ֵליּה  ַלח  ׁשְ ִזּוּוָגא.  כא) ְלהּו  ה   (שופטים  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה 
ְלכּו   ּוְכִתיב  ְוגו'.  ים  ְלָנׁשִ ַלּנֹוָתִרים  ָלֶכם ָלֶהם  ם  ַוֲחַטְפּתֶ

א   ּמָ ׁשֶ ִניָנן  ּתָ ַהאי  ְוַעל  אֹוַכח  ִבְנָיִמין  ְבִני  ּדִ ָתא  ְרׁשָ ּפַ ְוגו'. 
ַרֲחִמים. (כי אותו אחר אין לו בת זוגו, אבל  ְיַקְדֶמּנּו ַאֵחר ּבְ

תשכח דא כגון בר נש דנסיב בת זוגיה ולא הוו ליה מנה בנין  
מנה  ף צב ע''א)(ד ומת, ייתי אחוהי וייבם אתתיה ויתיליד ליה

בר. האי בר הוא מיתא דאהדרת נשמתיה לעלמא. דא הוא אחר 
דאין לו בת זוג אלא אמיה, ודא הוא שמא יקדמנו אחר ברחמים  
דיכיל לאקדמא אחרא למיסב אתתיה דדא ברחמי ובצלותא ואף  
אלא  יכיל  לא  ברחמי  לאקדמא  דיכיל  לך  דאמינא  גב  על 

 ) בעלה חייבא איהו ואיהו זכאה (הוא) אם

ְיהּוָדה, .355 י  ַרּבִ אי   [ָּכֵעת] ָאַמר  ַוּדַ הּוא  ֶזה 
הּוא.   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ּוּוִגים  ַהזִּ ים  ׁשִ ּקָ ׁשֶ
ֶדת  ְמַלּמֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ
ְוָכל  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵכי  ּדַ ֶאת  אֹוָתם 

ָנִזים שֶׁ  רֹות ְוַהּגְ ְסּתָ נּוִזים ְלָפָניו.ַהּנִ  ּגְ
  

ְיהּוָדה .355 י  ַרּבִ ין   (השתא) ָאַמר  ָקׁשִ ּדְ אי  ַוּדַ הּוא  ַהאי 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָאה חּוַלְקהֹון ּדְ ִריְך הּוא. ַזּכָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ִזּוּוִגין ַקּמֵ
ִריְך הּוא, ְוָכל   א ּבְ קּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא אֹוִליף ְלהּו ָאְרחֹוי ּדְ ּדְ

יּה. ְגִניִזין ַקּמֵ  ְטִמיִרין ּוְגִניָזא ּדִ
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תּוב .356 ּכָ אי  יט) ַוּדַ ה'  (תהלים  ּתֹוַרת 
ל   ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ וגו'.  ִמיָמה  ּתְ
ְפָרד ִמן   ּנִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ה, ׁשֶ ּנָ ּתֹוָרה ְולֹא ִנְפָרד ִמּמֶ ּבַ
ֵמַחיֵּי   ְפָרד  ּנִ ׁשֶ ִמי  ּכְ ַאַחת,  ָעה  ׁשָ ֲאִפּלּו  ַהּתֹוָרה 

תּוב ּכָ י ִהיא ַחיֶּיָך ְוֹאֶרְך  (דברים ל) ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּכִ
ים   (משלי ג) ֶמיָך, ְוָכתּוביָ  נֹות ַחיִּ ֹאֶרְך ָיִמים ּוׁשְ

לֹום יֹוִסיפּו ָלְך.  ְוׁשָ

  

ִתיב, .356 אי ּכְ ָאה  (תהלים יט) ַוּדַ ִמיָמה ְוגו'. ַזּכָ ּתֹוַרת ְיָי ּתְ
ִמיָנּה,  ַרׁש  ִיְתּפְ ְוָלא  אֹוַרְייָתא  ּבְ ַדל  ּתָ ִיׁשְ ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה 

ַרׁש  ִיְתּפְ ָכל ַמאן ּדְ ָמה  ּדְ ֲעָתא ָחָדא ּכְ ֵמאֹוַרְייָתא ֲאִפּלּו ׁשַ
ְכִתיב, ּדִ ָעְלָמא  ּדְ י  ֵמַחּיֵ ַרׁש  ִאְתּפְ ל) ּדְ ִהיא  (דברים  י  ּכִ

ּוְכִתיב, ָיֶמיָך.  ְואֶֹרְך  יָך  ג) ַחּיֶ נֹות   (משלי  ּוׁשְ ָיִמים  אֶֹרְך 
לֹום יֹוִסיפּו ָלְך: ים ְוׁשָ  ַחּיִ

שָׁ  .357 ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ ַאְבָרם  י  ַוְיִהי  ַרּבִ וגו'.  ָנה 
ַתח, ּפָ ס) יֹוֵסי  יִקים   (ישעיה  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ

ל   ָרֵאל ִמּכָ ֵריֶהם ִיׂשְ ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ וגו'. ַאׁשְ
רּוְך הּוא ָקָרא ָלֶהם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ים, ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ׁשְ
ֵמָאה   ַמְדנּו,  ּלָ ׁשֶ יִקים.  ַצּדִ

ִרים מֹונָ  [ְוָחֵמׁש] ְוֶעׂשְ ֲעֵלי ְכָנַפִים ּוׁשְ ה ֲאָלִפים ּבַ
ְוׁשֹוְמִעים  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ֶאת  ְוָטִסים  הֹוְלִכים  ׁשֶ

 קֹול ְואֹוֲחִזים ֶאת אֹותֹו ַהּקֹול. 

  

יֹוֵסי   .357 י  ַרּבִ ְוגו'.  ָנה  ׁשָ ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ ַאְבָרם  ַוְיִהי 
ַתח יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ   (ישעיה ס) ּפָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ

ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ ין, ּדְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאּנּון ִיׂשְ ְוגו'. ַזּכָ
ַתְנָיא ֵמָאה ּדְ יִקים.  ִרים  הּוא ָקָרא לֹון ַצּדִ (ד''א ל''ג  ְוֶעׂשְ

ל  וחמש) ּכָ ְוָטאִסין  ָאְזִלין  ּדְ ִפין  ְדַגּדְ ַאְלֵפי ָמאֵרי  ּוְתַמְנָיא 
ְמִעין ָקָלא ְוַאֲחִדין ֵליּה ְלַההּוא ָקָלא.   ָעְלָמא ְוׁשָ

עֹוָלם  .358 ּבָ ָבר  ּדָ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ ִנינּו  ָ ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָרִקיַע. ּבָ ְוָטס  ֵאין לֹו קֹול ְוהֹוֵלְך  ּבֹו   ׁשֶ ְואֹוֲחִזים 

אֹותֹו   ֶאת  ּוַמֲעִלים  ְכָנַפִים,  ֲעֵלי  ּבַ
אֹוְמִרים [ְלִרּבֹוָנם] ַהּקֹול ַהִּדין] ׁשֶ ְוָדִנים   [ַּבֲעֵלי 

תּוב ּכָ י   (קהלת י) אֹותֹו ֵהן ְלטֹוב ֵהן ְלַרע, ׁשֶ ּכִ
ַמִים יִֹליְך ֶאת ַהּקֹול וגו'. ָ  עֹוף ַהׁשּ

  

ֵלית ָלּה ָקָלא,  .358 ָעְלָמא ּדְ ה ּבְ ָתִניָנן ֵלית ָלְך ִמּלָ ָמה ּדְ ּכְ
ְדַגְדִפין  ָמאֵרי  ָלּה  ְוַאֲחִדין  ְרִקיָעא,  ּבָ ְוָטאָסא  ְוָאְזָלא 

ָקָלא ַההּוא  למאריהון) ְוָסְלִקין  ָאְמִרין (ד''א  (נ''א   ּדְ
ְכִתיב, דמדין) י  (קהלת י) ְוַדְייִנין ָלּה ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש ּדִ ּכִ

ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ְוגו'.  ָ  עֹוף ַהׁשּ
ִחיָּיא   .359 י  ַרּבִ ַהּקֹול?  אֹותֹו  ֶאת  ִנים  ּדָ ָמַתי 

ָמתֹו  ְוִנׁשְ ן  ְוָיׁשֵ ׁשֹוֵכב  ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָאַמר, 
ְוָאז  ָהָאָדם,  ֶבן  ּבְ ְמִעיָדה  ְוִהיא  ּנּו,  ִמּמֶ ָיְצָאה 

ֶזהוּ  ַהּקֹול.  אֹותֹו  ֶאת  ִנים  תּובּדָ ּכָ ׁשֶ (מיכה    
ַעם?   ז) ְתֵחי ִפיָך. ָמה ַהּטַ ֹמר ּפִ ֶֹכֶבת ֵחיֶקָך ׁשְ ִמׁשּ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר,   ָאָדם. ַרּבִ ִהיא ְמִעיָדה ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָמתֹו ְמִעיָדה   ָכל יֹום, ִנׁשְ ה ּבְ ָאָדם עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ְיָלה.  ּלַ ָאָדם ּבַ  ּבֹו ּבָ

  

ְלהַ  .359 ְייִנין  ּדָ ָאַמר ֵאיָמַתי  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָקָלא.  הּוא 
יּה,  ְמֵתיּה ָנְפַקת ִמּנֵ ִכיב ְוָנִאים, ְוִנׁשְ ר ָנׁש ׁשָ ּבַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ְייִנין ְלַההּוא ָקָלא   ר ָנׁש, ּוְכֵדין ּדָ ּבַ יּה ּבְ ְוִהיא ַאְסִהיַדת ּבֵ

ְתֵחי  (מיכה ז) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, מֹר ּפִ ֶֹכֶבת ֵחיֶקָך ׁשְ ִמׁשּ
י   ִפיָך. ַבר ָנׁש. ַרּבִ ִהיא ַאְסִהיַדת ּבְ ּום ּדְ ַמאי ַטְעָמא, ִמׁשּ

ָמֵתיּה   ָכל יֹוָמא ִנׁשְ ר ָנׁש ֲעִביד ּבְ ּבַ ל ַמה ּדְ ְיהּוָדה ָאַמר ּכָ
ֵליְלָיא.  ַבר ָנׁש ּבְ יּה ּבְ  ַאְסִהיַדת ּבֵ

ת   .360 ְתִחּלַ ּבִ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָלַמְדנּו, 
בַּ  ָהִראׁשֹוָנה  ָעה  ָ ְיָלה, ַהׁשּ ּלַ

ף ּנֹוׁשֵ ׁשֶ ַעל   [ֶׁשּיֹוֵצא] ּכְ ּבַ ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ְוִנְכָנס  ַהיֹּום 
ְתֵריַסר   ֶמׁש ִנְכָנס ּבִ ֶ ֻמּנֶה ַעל ַהׁשּ ּמְ חֹות ׁשֶ ְפּתְ ַהּמַ
ם,  ֻכּלָ ּבְ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ יֹּום. ַאַחר  ּבַ תּוִחים  ּפְ ׁשֶ ָעִרים  ׁשְ

תּוִמים ָעִרים ַהּסְ ְ ל אֹוָתם ַהׁשּ  . [ַהְּפתּוִחים] ּכָ

  

ְייָתא   .360 ֲעָתא ַקּמַ ְתִחַלת ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבִ אָנא ָאַמר ַרּבִ ּתָ
ָחן  ַמְפּתְ ּדְ ָמאֵרי  א  ְמׁשָ ׁשִ ְוָעאל  ְיָמָמא  ף  ָנׁשַ ד  ּכַ ֵליְלָיא  ּבְ
ְפִתיִחין  ּדִ ְרִעין  ּתַ ְתֵריַסר  ּבִ ָעאל  א  ְמׁשָ ׁשִ ַעל  ן  ְמַמּנָ ּדִ

ל ִאּנּון ּתַ  ֻכְלהּו, ּכָ ָעל ּבְ ַתר ּדְ יָמָמא, ּבָ (נ''א   ְרִעין ְסִתיִמיןּבִ
 .פתחין)

רֹוז עֹוֵמד ּוַמְתִחיל ְלַהְכִריז. עֹוֵמד ִמי  .361 ַהּכָ
ַאַחר  חֹות.  ְפּתְ ַהּמַ אֹוָתם  ֶאת  ְואֹוֵחז  עֹוֵמד  ׁשֶ
ָהעֹוָלם   ׁשֹוְמֵרי  אֹוָתם  ל  ּכָ רֹוז,  ַהּכָ יֵּם  ּסִ ׁשֶ
ִמי   ְוֵאין  ְועֹוִלים,  ִסים  ּנְ ִמְתּכַ

  
ָקִאים   .361 ּדְ ָמאן  ָקִאים  ְלַאְכָרָזא,  ֵרי  ְוׁשָ ָקִאים  רֹוָזא  ּכָ

ִס  ַתר ּדְ ָחן, ּבָ ל ִאּנּון ְנטּוֵרי ְוָאִחיד ְלִאּנּון ַמְפּתְ רֹוָזא, ּכָ ים ּכָ ּיֵ
ָפַתח ין ְוָסְלִקין, ֵלית ָמאן ּדְ ְנׁשִ ְטָרא   (פומא) ָעְלָמא ִמְתּכַ ּפִ
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ּפֹוֵתחַ  ְת  [ֶּפה] ׁשֶ ָאז  ּפִ ׁשֹוְקִטים.  ְוַהּכֹל  ה  ּפֶ חֹון 
ְוהֹוְלִכים  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ִמְתעֹוְרִרים 
ָבָנה ַמְתִחיָלה ְלָהִאיר.  עֹוָלם, ְוַהּלְ  ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ

ְוָאְזִלין   ִמְתָעִרין  א  ְלַתּתָ ּדִ יִנין  ּדִ ֵדין  ּכְ ִכין.  ּכְ ּתַ ִמׁשְ א  ּכֹּלָ
אֵרי ְלַאְנָהָרא. ָעְלָמא, ְוִסיֲהָרא ׁשָ אִטין ּבְ  ְוׁשָ

ִלים.  .362 ּוְמַיּלְ ּתֹוְקִעים  ַהְיָבָבה  ּוַבֲעֵלי 
ִרים   יָרה ּוְמַזּמְ ִנית. ָאז ִמְתעֹוֶרֶרת ׁשִ ּתֹוְקִעים ׁשֵ
עֹוְמִדים   ים  ָמִגּנִ ֲעֵלי  ּבַ ה  ּמָ ּכַ ִרּבֹוָנם.  ִלְפֵני 
ֵני  ּבְ ָאז  עֹוָלם.  ּבָ יִנים  ּדִ ּוְמעֹוְרִרים  ְמקֹוָמם  ּבִ

ָמה יֹוצֵ  ׁשָ ִנים, ְוַהּנְ את ּוְמִעיָדה ֵעדּות ָהָאָדם ְיׁשֵ
ה   עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ין.  ּדִ ּבַ ּוִמְתַחיֶֶּבת 

ָבה ִלְמקֹוָמּה.  ָמה ׁשָ ׁשָ  ֶחֶסד ִעם ָאָדם, ְוַהּנְ

  

ֵדין   .362 ְנָיינּות ּכְ ְקִעין ּתִ ִלין. ּתָ ְקִעין ּוְמַיּלְ ּוָמאֵרי ִדיָבָבא ּתָ
מָ  י  ַקּמֵ ִרין  ּוְמַזּמְ יָרָתא  ׁשִ ָמאֵרי ִמְתָעֵרי  ה  ּמָ ּכַ אֵריהֹון, 

ֵדין   ּכְ ָעְלָמא,  ּבְ יִנין  ּדִ ְוִאְתָעִרין  ִקּיּוַמְייהּו  ּבְ ָקְיימּו  ֵריִסין  ּתְ
ַסֲהדּוָתא   ְוַאְסִהיַדת  ָנְפַקת  ָמָתא  ְוִנׁשְ ָנְייִמין  א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ
ַבר   ִריְך הּוא ָעִביד ֶחֶסד ּבְ א ּבְ ִדיָנא, ְוקּוְדׁשָ ְוִאְתַחְייַבת ּבְ

ַבת ְלַאְתָרּה.ָנׁש ְוִנׁשְ   ְמָתא ּתָ
ִרים  .363 ּפֳ ַהּצִ ׁשֶ ּכְ ְיָלה,  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ

רּוַח, עֹוֵמד   פֹון ִמְתעֹוֵרר ּבָ ִמְתעֹוְררֹות, ַצד ַהּצָ
ה  ּוַמּכֶ רֹום,  ַהּדָ ַצד  ּבְ ׁשֶ ְרִביט  ַ ַהׁשּ ְמקֹומֹו  ּבִ
ִמְתעֹוֵרר   ָאז  ם.  ּסֵ ּוִמְתּבַ ְוׁשֹוֵקט  ָהרּוַח  אֹוָתּה  ּבְ

ְלִהשְׁ  ִמְנָהָגיו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ִעם  ַהּקָ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ
ַגן ֵעֶדן.  יִקים ּבְ ּדִ  ַהּצַ

  

ָצפֹון  .363 ּדְ ִמְתָעִרין, ִסְטָרא  ִרין  ִצּפֳ ד  ּכַ ֵליְלָיא  ַפְלגּות  ּבְ
רֹום  ִבְסַטר ּדָ ְרִביָטא ּדְ ִקּיּוֵמיּה ׁשַ רּוָחא, ָקם ּבְ ִאְתַער ּבְ
ִאְתַער  ֵדין  ּכְ ם,  ּסָ ְוִאְתּבַ ִכיְך  ְוׁשָ רּוָחא  ַההּוא  ּבְ ּוָבַטׁש 

א  ק יַקּיָ ָעא ִעם ַצּדִ ְעׁשְ ּתַ ִנימּוסֹוי ְלִאׁשְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ּוְדׁשָ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן.  ּבְ

ָאָדם   .364 ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ָעה.  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ
דֹוׁש   ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ עֹוֵמד  ׁשֶ

ֵעֶדן, ַגן  ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  הּוא  רּוְך  ם    ּבָ ּלָ ּכֻ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְלקֹולֹו.  יִבים  (שיר   ַמְקׁשִ

ְלקֹוֵלְך  ח) יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים  ים  ּנִ ּגַ ּבַ ֶבת  ַהיֹּוׁשֶ
ִמיִעִני.  ַהׁשְ

  

ָקִאים   .364 ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ ֲעָתא  ׁשַ ַההּוא  ּבְ
ִריךְ  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ע  ֲעׁשַ ּתַ ְוָכל    ְלִאׁשְ הּוא 

ְלהּו ָצְייִתין ְלָקֵליּה ֲהָדא הּוא   א ְדֵעֶדן ּכֻ ְבִגְנּתָ יַקָיא ּדִ ַצּדִ
ח) ִדְכִתיב, השירים  ֲחֵבִרים  (שיר  ים  ּנִ ּגַ ּבַ ֶבת  ַהּיֹוׁשֶ

ִמיִעִני. יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ  ַמְקׁשִ
הּוא   .365 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא 

חּוט ָעָליו  ְך  ֶחֶס''ד    מֹוׁשֵ ל  ׁשֶ ֶאָחד 
ְהיֶה יִּ ֶעְליֹוִנים   [ָתִמיד] ׁשֶ ֲהֵרי  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ מּור  ׁשָ

תּוב ּכָ (תהלים   ְוַתְחּתֹוִנים ׁשֹוְמִרים אֹותֹו. ֶזהּו ׁשֶ
י.  מב) ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ  יֹוָמם ְיַצּוֶה ה' ַחְסּדֹו ּוַבּלַ

  

ָמׁשִ  .365 ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ א  ֶאּלָ ֲעֵליּה ְולֹא עֹוד  יְך 
ֶחֶס''ד ְלֶמֱהֵוי  ָעְלָמא,  (ד''א ל''ג תדיר) ַחד חּוָטא ּדְ ְנִטיר ּבְ

הּוא  ֲהָדא  ֵליּה  ָנְטִרין  ִאין  ְוַתּתָ ִאין  ִעּלָ ָהא  ּדְ
ירֹה  (תהלים מב) ִדְכִתיב, ְיָלה ׁשִ ה ְיָי ַחְסּדֹו ּוַבּלַ יֹוָמם ְיַצּוֶ

י.  ִעּמִ
ִמי   .366 ל  ּכָ ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ל  ָאַמר  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ִמיד   ּתָ ֵחֶלק  לֹו  יֵׁש  אי  ַוּדַ ּתֹוָרה,  ּבַ ַהזֹּו  ָעה  ָ ׁשּ ּבַ
ַעם   ַהּטַ ָמה  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ
ֲחצֹות   ל  ּכָ ׁשֶ ָלַמְדנּו,  ְך  ּכָ לֹו,  ָאַמר  ִמיד?  ּתָ
ַגן   ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ּכְ ַלְיָלה, 

ַהנְּ  ל  ּכָ יֹוֵתר ֵעֶדן,  ִקים  ֻמׁשְ ן  ַהּגָ ל  ׁשֶ ִטיעֹות 
ַנַחל   ְקדּוִמים,  ַנַחל  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַחל  ַהּנַ ֵמאֹותֹו 
ְלעֹוָלִמים.  ֵמיָמיו  ּפֹוְסִקים  ֵאין  ׁשֶ ֲעָדִנים, 
ִאּלּו  ּתֹוָרה, ּכְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ עֹוֵמד ּוִמׁשְ ְבָיכֹול אֹותֹו ׁשֶ ּכִ

א ֶקה  ּוַמׁשְ רֹאׁשֹו  ַעל  מֹוִריק  ַחל  ַהּנַ ֹותֹו אֹותֹו 
ַגן ֵעֶדן.  ּבְ ִטיעֹות ׁשֶ תֹוְך אֹוָתם ַהּנְ  ּבְ

  

ֲעָתא   .366 ַהאי ׁשַ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ל ַמאן ּדְ ה ּכָ י ִחְזִקּיָ ָאַמר ַרּבִ
ָאֵתי.   ָעְלָמא ּדְ ִדיר ּבְ אי ִאית ֵליּה חּוָלָקא ּתָ אֹוַרְייָתא ַוּדַ ּבְ
ָהכִ  ֵליּה  ָאַמר  יר.  ּדִ ּתָ ַטְעָמא  ַמאי  יֹוֵסי  י  ַרּבִ י  ָאַמר 

הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ד  ּכַ ֵליְלָיא  ְלגּות  ּפַ ָכל  ּדְ אֹוִליְפָנא 
ְקָיין   ּתַ ִאׁשְ ִגיְנָתא  ּדְ ְנִטיָען  ִאּנּון  ל  ּכָ ְדֵעֶדן  ִגְנָתא  ּבְ ִאְתַער 

ִאְקֵרי ּדְ ַנֲחָלא  ֵמַההּוא  יר  ע''ב) ַיּתִ צב  ְקדּוִמים  (דף  ַנַחל 
ַההּוא  ְבָיכֹול  ּכִ ְלָעְלִמין,  ֵמימֹוי  ְסקּו  ּפָ ָלא  ּדְ ֲעָדִנים  ַנַחל 
ִאילּו ַההּוא ַנֲחָלא ִאְתַרק   אֹוַרְייָתא ּכְ ל ּבְ ּדָ ּתְ ָקִאים ְוִאׁשְ ּדְ

א ְדֵעֶדן. ְבִגְנּתָ גֹו ִאּנּון ְנִטיָען ּדִ ֵקי ֵליּה ּבְ יּה ְוַאׁשְ  ַעל ֵריׁשֵ
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א הֹוִאיל   יֹוֵסי]  [ָאַמר ַרִּבי .367 ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
יִבים לֹו,   ן ָהֵעֶדן ַמְקׁשִ תֹוְך ּגַ ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ְוָכל ַהּצַ
ַחל. ִנְמָצא  ָקַאת ַהּנַ אֹוָתּה ַהׁשְ ִמים לֹו ֵחֶלק ּבְ ׂשָ

א. עֹוָלם ַהּבָ ִמיד ּבָ יֵּׁש לֹו ֵחֶלק ּתָ  ׁשֶ
  

יוסי) .367 רבי  ְוֻכלְ  (אמר  הֹוִאיל  א  ֶאּלָ עֹוד  הּו  ְולֹא 
ְוָיין ֵליּה  ְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַצְייִתין ֵליּה, חּוְלָקא ׁשַ יא ּדִ יַקּיָ ַצּדִ
ִדיר   ִאית ֵליּה חּוָלָקא ּתָ ַכח ּדְ ּתְ ַנֲחָלא. ִאׁשְ ְקיּו ּדְ ַההּוא ׁשַ ּבְ

ָעְלָמא ְדָאֵתי.   ּבְ
ְלֵבית  .368 ֶבְרָיה  ִמּטְ א  ּבָ ָהָיה  א  ַאּבָ י  ַרּבִ

וְ  ָחִמיו,  ּלְ ׁשֶ ִעּמֹו.  ְטרֹוְנָיא  ָהָיה  נֹו  ּבְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ
ָאַמר  ב,  ּכַ ִלׁשְ ָרצּו  ׁשֶ ּכְ א.  ְטָרׁשָ ְכַפר  ּבִ ׁשּו  ִנְפּגְ
ְרְנגֹול? ָאַמר  אן ּתַ ִית: יֵׁש ּכָ א ְלַבַעל ַהּבַ י ַאּבָ ַרּבִ
ֲאִני   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ לֹו:  ָאַמר  ה?  ָלּמָ ִית:  ַהּבַ ַעל  ּבַ לֹו 

ׁש.  ְיָלה ַמּמָ ֲחצֹות ַהּלַ  ָקם ּבַ

  

ָחמּוי,  .368 א ֲהָוה ָאֵתי ִמְטֶבְרָיה ְלֵבי ְטרֹוְנָיא ּדְ י ַאּבָ ַרּבִ
ד   א. ּכַ ְכַפר ַטְרׁשָ יּה, ִאָעְרעּו ּבִ ֵריּה ֲהָוה ִעּמֵ י ַיֲעקֹב ּבְ ְוַרּבִ
ֵביָתא ִאית ָהָכא   א ְלָמֵריּה ּדְ י ַאּבָ ב, ָאַמר ַרּבִ ּכַ עּו ְלִמׁשְ ּבָ

ְרְנגֹוָלא. ָאַמר ֵליּה ָמאָרא ְדבֵ  אי. ָאַמר ֵליּה ּתַ יָתא, ַאּמַ
ׁש.  ַפְלגּות ֵליְלָיא ַמּמָ ָקִאיְמָנא ּבְ ִגין ּדְ  ּבְ

ֲהֵרי ִסיָמן יֵׁש ִלי   .369 ָאַמר לֹו: לֹא ָצִריְך, ׁשֶ
ִית   ּבַ ֲאִני    -ּבַ ִתי,  ִמּטָ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ַהזֶּה  ָקל  ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ

ה.   ִטּפָ ה  ִטּפָ ּוְמַטְפֵטף  ַמִים,  ּבְ אֹותֹו  א  ְמַמּלֵ
ִים,  ּוַבֲחצ ַהּמַ ל  ּכָ ִמְתרֹוְקִנים  ׁש  ַמּמָ ְיָלה  ַהּלַ ֹות 

ל ְלּגַ ל ַהּגַ ְלּגֵ ָמע  [ַהָּדבּוק] ּוִמְתּגַ ַהזֶּה ְונֹוֵהם, ְוִנׁשְ
ׁש.  ְיָלה ַמּמָ ִית. ְוָאז הּוא ֲחצֹות ַהּלַ ָכל ַהּבַ קֹולֹו ּבְ
ָכל ֲחצֹות ַלְיָלה   ָהָיה ָקם ּבְ ְוָזֵקן ֶאָחד ָהָיה ִלי ׁשֶ

ל  ּדֵ ּתַ ה ֶאת ֶזה.ּוִמׁשְ ְך ָעׂשָ ּום ּכָ ּתֹוָרה, ּוִמׁשּ  ּבַ

  

ֵביָתא   .369 ּבְ ִלי  ִסיָמָנא  ָהא  ּדְ ִאְצְטִריְך,  ָלא  ֵליּה  ָאַמר 
י ַעְרָסאי ָמִליָנא ֵליּה ַמָיא ְוָנִטיף ִטיף   ַקּמֵ ָהֵדין ִטְקָלא ּדְ ּדְ
ְלהּו ַמָיא ואתגלגל  ׁש ִאְתָרקּו ּכֻ ַפְלגּות ֵליְלָיא ַמּמָ ִטיף, ּבְ

יטפא, ונהים ואשתמע קלא בכל ביתא, וכדין  האי ק
הוא פלגות ליליא ממש. וחד סבא הוה לי, דהוה קם 
כך,  ובגיני  באורייתא,  ואשתדל  ליליא,  פלגות  בכל 

 עבד האי. 
ָלַחִני  .370 ְ ׁשּ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ א: ּבָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

אֹותֹו   ָנַהם  ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ְלָכאן. 
ל ְלּגַ ַיֲעקֹב,  ָּדבּוק.][הַ  ַהּגַ י  ְוַרּבִ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָקמּו 

ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ְמעּו ֶאת אֹותֹו  ְוׁשָ
אֹוֵמר,   ְוָהָיה  ִעּמֹו,  ָבָניו  ֵני  ּוׁשְ ִית  ַהּבַ

תּוב קיט) ּכָ ָאקּום  (תהלים  ַלְיָלה  ֲחצֹות 
ֵטי ִצְדֶקָך. ָמה ָרָאה ָדִוד  ּפְ   ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמׁשְ
ְיָלה?  ֲחצֹות ַהּלַ הּוא ָאַמר ֲחצֹות ַלְיָלה ְולֹא ּבַ ׁשֶ

א ֲחצֹות ַלְיָלה   דֹושׁ   -ֶאּלָ אי ַלּקָ רּוךְ -ַוּדַ הּוא -ּבָ
ְך.   ָאַמר ּכָ

  

הכא.   .370 דשדרני  רחמנא  בריך  אבא,  ר'  אמר 
בפלגות ליליא נהים, ההוא גלגלא דקיטפא, קמו רבי  

ית דהוה  גברא,  לההוא  שמעו  יעקב.  ורבי  יב  אבא, 
כתיב   אמר,  והוה  עמיה,  בנוי  ותרין  ביתא,  בשיפולי 
ֵטי ִצְדֶקָך, ַמאי  ּפְ ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ְלָך ַעל ִמׁשְ
ֲחצֹות   ּבַ ְוָלא  ַלְיָלה  ֲחצֹות  ָאַמר  ִאיהּו  ּדְ ָדִוד  ָחָמא  ָקא 
ִריְך הּוא ָאַמר  א ּבְ אי, ְלקּוְדׁשָ א ֲחצֹות ַלְיָלה ַוּדַ ַלְיָלה. ֶאּלָ

 י. ָהכִ 

ן,  .371 ּכֵ הּוא?  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִנְקָרא  ְך  ּכָ ְוִכי 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁש  ַמּמָ ַלְיָלה  ֲחצֹות  ֲהֵרי  ׁשֶ
ְלַגן  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ָעה  ָ ַהׁשּ ִהיא  ְוָאז  ְוִסיָעתֹו,  ִנְמָצא 

יִקים. ּדִ ַע ִעם ַהּצַ ֲעׁשֵ ּתַ  ָהֵעֶדן ְלִהׁשְ
  

ִריְך הּוא ָהִכי   .371 א ּבְ ָהא ֲחצֹות  ְוִכי קּוְדׁשָ ִאְקֵרי. ִאין, ּדְ
ַכח ְוִסיָעָתא ִדיֵליּה   ּתְ ִריְך הּוא ִאׁשְ א ּבְ ׁש קּוְדׁשָ ַלְיָלה ַמּמָ
ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ְדֵעֶדן  ִגְנָתא  ּבְ ָעִייל  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ִהיא  ּוְכֵדין 

 ִעם ַצִדיַקָיא.
אי   .372 ַוּדַ ַיֲעקֹב,  י  ְלַרּבִ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ִעם ף  ּתֵ ּתַ ָקְרבּו   ִנׁשְ ַיַחד.  ר  ְוִנְתַחּבֵ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ
יֶָּפה  ׁשֶ יָך,  ּפִ ַבר  ּדְ ֱאֹמר  לֹו,  ָאְמרּו  ִעּמֹו.  בּו  ְוָיׁשְ
ֶזה  ָבר  ּדָ ָלֶהם,  ָאַמר  ֶזה?  ְלָך  ִין  ִמּנַ  , ָאַמְרּתָ

ִבי.  י ִמּסָ  ָלַמְדּתִ
  

ף   .372 ּתֵ ּתַ ִנׁשְ אי  ַוּדַ ַיֲעקֹב  י  ְלַרּבִ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ִכינְ  ׁשְ יּה, ָאְמרּו ּבִ ֲחָדא, ָקִריבּו ְוָיִתיבּו ִעּמֵ ר ּכְ א ְוִנְתַחּבַ ּתָ

. ְמָנא ָלְך ַהאי.  יר ָקֲאַמְרּתְ ּפִ ׁשַ ה ְדפּוָמְך ּדְ ֵליּה ֵאיָמא ִמּלָ
ָבאי.  ה ָדא אֹוִליְפָנא ִמּסָ  ָאַמר לֹון ִמּלָ
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אֹוֵמר,  .373 ָהָיה  ְועֹוד 
לֹשׁ  ְ ׁשּ ָהִראׁשוֹ  [ֶׁשְּתִחַּלת] ׁשֶ עֹות  ָ ל ַהׁשּ ׁשֶ נֹות 

ִמְתעֹוְרִרים   ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ְיָלה,  ַהּלַ
ְיָלה   ַהּלַ ּוַבֲחצֹות  עֹוָלם.  ּבָ ּוְמׁשֹוְטִטים  ְוהֹוְלִכים 
ֵעֶדן,  ַגן  ּבְ ִמְתעֹוֵרר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁש  ַמּמָ

ה ֵאין ִנְמָצִאים. ַמּטָ ּלְ יִנים ׁשֶ  ְוַהּדִ

  

ְת  .373 ּדִ ָאַמר  ֲהָוה  דתחלת) ַלתְותּו  ָקַמְייָתא   (נ''א  ֲעֵתי  ׁשַ
אִטין  ְוׁשָ ְוָאְזִלין  ִמְתָעִרין  א  ְלַתּתָ ּדִ יִנין  ּדִ ל  ּכָ ֵליְלָיא  ּדְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ׁש  ַמּמָ ֵליְלָיא  ַפְלגּות  ּבְ ָעְלָמא.  ּבְ

ָחן.  ּכְ ּתַ א ָלא ִמׁשְ ְלַתּתָ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְוִדיִנין ּדִ  ִאְתַער ּבְ

ֵאין  .374 ְיָלה,  ּלַ ּבַ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ְנָהִגים  ַהּמִ ְוָכל 
ִין ָלנּו?  ׁש. ִמּנַ ְיָלה ַמּמָ ֲחצֹות ַהּלַ א ּבַ ִנְמָצִאים ֶאּלָ

תּוב ּכָ ׁשֶ יד) ֵמַאְבָרָהם,  ַויֵָּחֵלק  (בראשית 
ִמְצַרִים   ּבְ ַלְיָלה.  יב) -ֲעֵליֶהם  ַוְיִהי  (שמות 

ים ַרּבִ ּוִבְמקֹומֹות  ְיָלה.  ַהּלַ ֲחִצי  ְך   ּבַ ּכָ ּתֹוָרה  ּבַ
 ִנְמָצא. ְוָדִוד ָהָיה יֹוֵדַע.

  

א   .374 ָכחּו ֶאּלָ ּתְ ֵליְלָיא ָלא ִאׁשְ ְלֵעיָלא ּבְ ְוָכל ִנימּוִסין ּדִ
ָחֵלק   ַוּיֵ ְכִתיב  ּדִ ֵמַאְבָרָהם  ְמָנָלן  ׁש.  ַמּמָ ֵליְלָיא  ַפְלגּות  ּבְ

ִמְצַרִים ּבְ ַלְיָלה.  יב) ֲעֵליֶהם  ַהלַּ  (שמות  ֲחִצי  ּבַ ְיָלה, ַוְיִהי 
ֲהָוה   ְוָדִוד  ַכח.  ּתְ ִאׁשְ ָהִכי  אֹוַרְייָתא  ּבְ יִאין  ַסּגִ ּוְבַאְתִרין 

 ָיַדע.
ָאַמר  [ּוֶמה] .375 ְך  ּכָ א  ֶאּלָ יֹוֵדַע?  ָהָיה  ִין  ּוִמּנַ

ֶזה לּוָיה ּבָ ְלכּותֹו ּתְ ּמַ , ְוַעל ֶזה [ַהַּלְיָלה] ַהזֵָּקן, ׁשֶ
ָקָרא  ְוָלֵכן  יָרה,  ׁשִ ְואֹוֵמר  ַהזֹּו  ָעה  ָ ׁשּ ּבַ עֹוֵמד 

דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ֲחצֹות  -ּבָ הּוא 
ֲהֵרי   [ַמָּמׁש] ַלְיָלה ׁשֶ ְוגֹו',  ָלְך  ְלהֹודֹות  ָאקּום 

ְלכּות   ַהּמַ ְוִדיֵני  אן,  ִמּכָ לּוִיים  ּתְ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ
ָעה ָ ַהׁשּ ּוְבאֹוָתּה  אן.  ִמּכָ ִוד   ִנְמָצִאים  ּדָ ר  ִנְקׁשַ

קֹו.  ּוְנׁשָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ א  ּבָ יָרה.  ׁשִ ְוָאַמר  ְוָקם  ּה,  ּבָ
ָלַחִני  ְ ׁשּ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ ְך הּוא. ּבָ אי ּכָ ָאַמר לֹו, ַוּדַ

 ְלָכאן. 

  

ָסָבא.   (ומה) .375 ָאַמר  ָהִכי  א  ֶאּלָ ָיַדע.  ֲהָוה  ּוְמָנא 
ַהאי  ּבְ ַמְלכּוָתא ִדיֵליּה  ְליָ  (ליליא) ּדְ ָקִאים ּתַ א  ּדָ ְוַעל  א. 

א   יָרָתא, ּוְלָהִכי ַקְרֵייה ְלקּוְדׁשָ ֲעָתא ְוָאַמר ׁשִ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ְוגו'  ְלָך  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ׁש,  ַמּמָ ַלְיָלה  ֲחצֹות  הּוא  ִריְך  ּבְ
ֵמָהָכא   ַמְלכּוָתא  ּדְ ְוִדיִנין  ֵמָהָכא,  ְלָיין  ּתַ יִנין  ּדִ ל  ּכָ ָהא  ּדְ

ִחין, ְוַהִהיא ׁשַ  ּכְ ּתַ ִוד ְוָקם ְוָאַמר ִמׁשְ ּה ּדָ ֲעָתא ִאְתְקִטיר ּבָ
אי ָהִכי   ֵקיּה, ָאַמר ֵליּה ַוּדַ א ּוְנׁשָ י ַאּבָ יָרָתא. ֲאָתא ַרּבִ ׁשִ

ַרִני ָהָכא. ּדְ ׁשַ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ  הּוא ּבְ

ָכל ָמקֹום,   .376 ְיָלה הּוא ִדין ּבְ ּבֹא ְרֵאה, ַהּלַ
ָבִרים, ְוכָ  אי, ַוֲהֵרי  ַוֲהֵרי ֵהַקְמנּו ֶאת ַהּדְ ְך הּוא ַוּדַ

נֹו  ְמעֹון. ָאַמר אֹותֹו ַהיֶֶּלד ּבְ י ׁשִ י ִלְפֵני ַרּבִ ֵהַעְרּתִ
ֲחצֹות   תּוב  ּכָ ה  ָלּמָ ְך,  ּכָ ִאם  ָהִאיׁש,  ל אֹותֹו  ׁשֶ
ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ׁשֶ ַלְיָלה? ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ֶנֱאַמר 

ַמִים. ָ  ִמְתעֹוֶרֶרת ַמְלכּות ַהׁשּ
  

א ֲחֵזי, .376 י,   ּתָ ָכל ֲאַתר ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמיּלֵ ַלְיָלה ִדיָנא ּבְ
ָאַמר  ְמעֹון.  ׁשִ י  ְדַרּבִ ַקֵמי  ִאְתַער  ְוָהא  אי,  ַוּדַ הּוא  ְוָהִכי 
ִתיב   אי ּכְ ַההּוא ַגְבָרא ִאי ָהִכי ַאּמַ ֵריּה ּדְ ַההּוא ְינּוָקא ּבְ
ֵליְלָיא  ַפְלגּות  ּבְ ָמר  ִאּתְ ָהא  ֵליּה  ָאַמר  ַלְיָלה.  ֲחצֹות 

ה. מַ  ִמּלָ ַמְעָנא  ׁשְ ֲאָנא  ָאַמר  ִאְתָעַרת.  ַמָיא  ׁשְ ּדִ ְלכּוָתא 
פּוָמְך  ה ּדְ ָהא ִמּלָ ִרי ַטב ּדְ א, ֵאיָמא ּבְ י ַאּבָ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

 ָקָלא ְדבּוִציָנא ֶלהֵוי. 
י  .377 ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ָדָבר.  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  ָאַמר, 

בַ  ֲהֵרי ּדְ ִני טֹוב, ׁשֶ א, ֱאֹמר ּבְ יָך ִיְהיֶה קֹול ַאּבָ ר ּפִ
ְיָלה  ַהּלַ ֲהֵרי  ׁשֶ י,  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  ָאַמר,  אֹור.  ַהּמָ
ְוֶזה  ִדין.  הּוא  ָמקֹום  ּוְבָכל  ְלכּות,  ַהּמַ ין  ּדִ הּוא 
ֵני  ׁשְ ּבִ יֹּוֶנֶקת  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲחצֹות,  ָאַמר  ׁשֶ

ֲחִצית    - [ֲחצֹות] ְגָוִנים ַהּמַ אי ׁשֶ ִדין ְוֶחֶסד. ּוַוּדַ ּבְ
ָהַאֶחֶרת ָהִראׁשֹונָ  ֲחִצית  ּמַ ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ ִדין,  ִהיא  ה 

ן ֲחצֹות   ּכֵ ְוַעל  ַצד ַהֶחֶסד,  ּבְ ָפֶניָה  ִהיא ְמִאיָרה 
אי. תּוב ַוּדַ  ַלְיָלה ּכָ

  

ְדַמְלכּוָתא   .377 ִדיָנא  ַלְיָלה  ָהא  ּדְ ַמְעָנא  ׁשְ ֲאָנא  ָאַמר 
ָקֲאַמר ֲחצֹות, בְּ  יָנא הּוא, ְוַהאי ּדְ ִגין  ִאיהּו ּוְבָכל ֲאַתר ּדִ

ַגְווִני ְתֵרי  ּבִ ַיְנָקא  ְלגּוָתא  (חצות) ּדְ ּפַ אי  ַוּדַ ְוֶחֶסד,  ִדיָנא  ּבְ
ָהא  ְלגּוָתא ָאֳחָרא ְנִהירּו ַאְנּפָ ָהא ּפַ יָנא הּוא, ּדְ ַקְדִמיָתא ּדִ

אי.  ִתיב ַוּדַ א ֲחצֹות ַלְיָלה ּכְ ֶחֶסד. ְוַעל ּדָ ִסְטָרא ּדְ  ּבְ
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בְּ  .378 ָידֹו  ם  ְוׂשָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ּוֵבַרְך  ָקם  רֹאׁשֹו 
ִנְמֵצאת   ֵאין  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ אי  ַוּדַ ָאַמר,  אֹותֹו. 
ֵעת   זָּכּו ָבּה. ּכָ יִקים ׁשֶ ּדִ אֹוָתם ַהּצַ ָחְכָמה, ַרק ּבְ
ְמעֹון   ׁשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ְיָלִדים  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָרִאיִתי 
ְמעֹון! אֹוי   י ׁשִ ֶריָך ַרּבִ ָזכּו ְלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ַאׁשְ

בּו ַעד ַהּבֶֹקר ַלדּ  ּנּו! ָיׁשְ ק ִמּמֶ ּלֵ ה ִתְסּתַ ַאּתָ ֹור ׁשֶ
קּו ַבּתֹוָרה.   ְוִהְתַעּסְ

  

ָאַמר  .378 ּוָבְרֵכיּה,  יּה  ֵריׁשֵ ּבְ ְידֹוי  י  ּוֵ ְוׁשַ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָקם 
ֵאי  ַזּכָ ִאּנּון  ּבְ ר  ּבַ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ָחְכְמָתא ָלא  ּדְ יְבָנא  ֲחׁשִ אי  ַוּדַ

ּתָ  ַהׁשְ ה.  ּבָ ָזכּו  י  ּדְ ְדַרּבִ ָדָרא  ּבְ ְינּוֵקי  ֲאִפיּלּו  ּדְ ָחֵמיָנא  א 
ְמעֹון. ַווי  י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ְמעֹון ָזכּו ְלָחְכְמָתא ִעָלָאה. ַזּכָ ׁשִ

יּה. ָיְתבּו ַעד ק ִמּנֵ ּלַ ְסּתַ ַאְנּתְ ּתִ ַצְפָרא   (דף צג ע''א) ְלָדָרא ּדְ
אֹוַרְייָתא.  לּו ּבְ ּדְ ּתַ  ְוִאׁשְ

ם  .379 ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ ְוָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ַתח  ּפָ
ֲארּוהּו ַהֲחֵבִרים,  ָבר ַהזֶּה ֲהֵרי ּבֵ יִקים וגו'. ַהּדָ ַצּדִ

תּוב ּכָ ַעם  ַהּטַ ס) ָמה  ם  (ישעיה  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ
ַוֲהֵרי   יִקים?  ַצּדִ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוִכי  יִקים,  ַצּדִ

ָרֵאל,   ִיׂשְ ּבְ יֵׁש  ִעים  ְרׁשָ ה  ּמָ חֹוְטִאים ּכַ ה  ּמָ ּכַ
עֹוְבִרים ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ִעים ׁשֶ ה ְרׁשָ  ְוַכּמָ

  

ְוָאַמר .379 א  ַאּבָ י  ַרּבִ ַתח  ס) ּפָ ם  (ישעיה  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ
ה ָדא ָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא ַמאי ַטְעָמא  יִקים ְוגו'. ִמּלָ ַצּדִ
יֵקי   ַצּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלהּו  ּכֻ ְוִכי  יִקים,  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ ִתיב  ּכְ
ִאין  ה ַחּטָ ּמָ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ הּו ּבְ יִבין ִאית ּבְ ה ַחּיָ ּמָ ִניְנהּו. ְוָהא ּכַ

יעִ  ִ ה ַרׁשּ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ְוַכּמָ ָעְבִרין ַעל ּפִ  ין ּדְ
ָניֹות:  .380 ׁשְ ַהּמִ סֹוד  ּבְ ָנה  ׁשָ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ

ָרצֹון   ל  ׁשֶ ן  ָקְרּבָ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ
דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ֵניֶהם  -ּבָ ּבְ ֶאת  ְקִריִבים  ּמַ ׁשֶ הּוא, 

ּמֹוִלים, ּנִ ּוְכׁשֶ ן,  ְלָקְרּבָ ָיִמים  מֹוָנה  ִנְכָנִסים    ִלׁשְ
הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  ַלֵחֶלק 

תּוב ּכָ י) ׁשֶ ְוֵכיָון  (משלי  עֹוָלם.  ְיסֹוד  יק  ְוַצּדִ
ִנְקָרִאים   יק, ֵהם  ּדִ ַהּצַ ל  ַהזֶּה ׁשֶ ֵחֶלק  ּבַ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ

יִקים.  ם ַצּדִ ּלָ אי ּכֻ יִקים. ַוּדַ  ַצּדִ

  

ָרָזא ְדַמְת  .380 א ָהִכי ָתָנא ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ִאין ִאּנּון ִיׂשְ ִניִתין. ַזּכָ
ַמְקִריִבין  ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ָנא ְדַרֲעָוא ְלקּוְדׁשָ ָעְבִדין ָקְרּבָ ּדְ
ַהאי   ָזרּו ָעאלּו ּבְ ָנא, ְוַכד ִאְתּגְ ַנְייהּו ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ְלָקְרּבָ ּבְ

ְכִתיב, ּדִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָטָבא  (משלי   חּוָלָקא 
יק  וְ  י) ַהאי חּוָלָקא ְדַצּדִ ָעאלּו ּבְ יָון ּדְ יק ְיסֹוד עֹוָלם. ּכֵ ַצּדִ

יִקים.  ם ַצּדִ ּלָ אי ּכֻ יִקים, ַוּדַ  ִאְקרּון ַצּדִ

ָאֶרץ,   .381 ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  ן  ּכֵ ְוַעל 
תּוב ּכָ קיח) ּכַ ֶצֶדק  (תהלים  ֲעֵרי  ׁשַ ִלי  ְתחּו  ּפִ

י ַער ַלה' ַצּדִ ַ ִקים ָיֹבאּו ָאֹבא ָבם, ְוָכתּוב ֶזה ַהׁשּ
ֵנֶצר  יִקים.  ַצּדִ ְוִנְקָרִאים  ּמֹולּו  ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  בֹו, 

ַעי   דֹוׁש   -ַמּטָ ַטע ַהּקָ ּנָ ִטיעֹות ׁשֶ ֵנֶצר ֵמאֹוָתם ַהּנְ
ַגן ֵעֶדן. ָהָאֶרץ ַהזֹּו ִהיא ַאַחת ֵמֶהן,   רּוְך הּוא ּבְ ּבָ
א,   ָרֵאל ֵחֶלק טֹוב ָלעֹוָלם ַהּבָ ְלִיׂשְ יֵׁש  ן  ּכֵ ְוַעל 

לז) ְוָכתּוב ָאֶרץ. (שם  ִייְרׁשּו  יִקים  (ישעיה  ַצּדִ
מֹו   ס) ּכְ ְלעֹוָלם?  זֶּה  ַמה  ָאֶרץ,  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם 

ֵאר   ִנְתּבָ ַהזֶּה  ָבר  ַוֲהֵרי ַהּדָ ָנֵתנּו,  ִמׁשְ ּבְ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ
ין ַהֲחֵבִרים.   ּבֵ

  

ִדְכִתיב, .381 ּכְ ָאֶרץ.  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  ן  ּכֵ (תהלים   ְוַעל 
ְת  קיח) ַער ּפִ ַ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם. ּוְכִתיב ֶזה ַהׁשּ חּו ִלי ׁשַ

יִקים.   ַצּדִ ְוִאְקרּון  ָזרּו  ִאְתּגְ ּדְ ִאּנּון  בֹו.  ָיבֹאּו  יִקים  ַצּדִ ַלְיָי 
ִריְך הּוא  א ּבְ ָנַטע קּוְדׁשָ ַעי. ִנֶצר ֵמִאּנּון ְנִטיִעין ּדְ ֵנֶצר ַמּטָ

ִמַנְייהּו, ַחד  ֶאֶרץ  ַהאי  ְדֵעֶדן  ִגְנָתא  ְלהּו    ּבְ ִאית  ן  ּכֵ ְוַעל 
ּוְכִתיב, ָאֵתי  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ָטָבא  חּוָלָקא  ָרֵאל  (תהלים   ְלִיׂשְ

יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ.  לז) ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ.  (ישעיה ס) ַצּדִ
ְוָהא  ִדיָלן,  א  ַמְתִניּתָ ּבְ אֹוִקיְמָנא  ּדְ ָמה  ּכְ ְלעֹוָלם.  ַמהּו 

ין ַחְבַר  ה ּבֵ ָמר ַהאי ִמּלָ  ָייא.ִאּתְ

ִנְקָרא   .382 ֶׁשּלֹא  ַהָּכתּוב  ָרָאה  ָמה  [ְוָלַמְדנּו, 
[נ''א ּבֹא ְרֵאה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�   ַאְבָרָהם ַעד ַעָּתה?]

ָמה   ַעָּתה,  ַעד  ַאְבָרָהם  ְלַאְבָרָהם  ָקָרא  לֹא  הּוא 
ִנּמֹול,  לֹא  ַעָּתה  ֶׁשַעד  ֵּבַאְרנּו,  ָּכ�  ֶאָּלא  ַהַּטַעם? 

הִ  ְוָׁשְרָתה ּוְכֶׁשִּנּמֹול,  ַהּזֹו  ַהֵה''א  ּבֹו  ְתַחְּבָרה 
ִנּמֹול,  ּבֹו.] ו לֹא  ַעְכׁשָ ַעד  ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ

ְרָתה  ִכיָנה ׁשָ ְ ר ַלֵה''א ַהזֹּו ְוַהׁשּ ּמֹול, ִהְתַחּבֵ ּנִ ּוְכׁשֶ
 ּבֹו, ְוָאז ִנְקָרא ַאְבָרָהם.

  

עד   .382 אברהם  אקרי  דלא  קרא  חמא  קא  מאי  (ותאנא 
(נ''א תא חזי, קודשא בריך הוא לא קרא לאברהם אברהם   .השתא)

עד השתא מאי טעמא. אלא הכי אוקימנא דעד השתא לא אתגזר, וכד  
א ָהִכי אֹוִקיְמָנא  אתגזר אתחבר ביה האי ה''א ושריא ביה) , ֶאּלָ

ַהאי ה'  ר ּבְ ַזר ִאְתַחּבַ ַזר, ְוַכד ִאְתּגְ א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ַעד ַהׁשְ ּדְ
א   ִכיְנּתָ יּה ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַאְבָרָהם.ּוׁשְ ְרָיא ּבֵ  ׁשַ

https://dailyzohar.com/


Zohar Lech Lecha – Draft – unedited- not for publishing 

77 DailyZohar.com  
 

תּוב .383 ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ב) ְוַהְינּו  ה  (בראשית  ֵאּלֶ
ה'   ָנה ּבְ ְרָאם. ְוׁשָ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ תֹוְלדֹות ַהׁשּ
א ֶזה   ַאְבָרָהם. ָמה אֹוְמִרים? ֶאּלָ ָנה ּבְ ָרָאם, ְוׁשָ ּבְ

ִכיָנה, ְוַהּכֹל יֹוֵרד ְ ָבר לֹא    ֶחֶסד ְוזֹו ַהׁשּ ַיַחד, ְוַהּדָ
ה, ְוֶזה ְוֶזה ָהָיה.  ָקׁשֶ

  
ְכִתיב, .383 ּדִ ב) ְוַהְינּו  ַמִים  (בראשית  ָ ַהׁשּ ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ

ְוָתאָנא   ָרָאם.  ּבְ ה'  ּבְ ְוָתאָנא  ְרָאם.  ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ 
א   ִכיְנּתָ ׁשְ ְוָדא  ֶחֶסד  א  ּדָ א  ֶאּלָ ָקַאְמֵרי  ַמאי  ַאְבָרָהם.  ּבְ

א ָנחִ  ה ְוַהאי ְוַהאי ֲהֵוי.ְוכֹּלָ ָיא ִמּלָ ֲחָדא, ְוָלא ַקׁשְ  ית ּכְ
ַהזֹּו   .384 ַהה'  א,  ַאּבָ י  ְלַרּבִ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָאַמר 

ל ַהְלה' ה, ְוה' ׁשֶ ְרָאם ִהיא ְקַטּנָ ל ִהּבָ (דברים   ׁשֶ
זֹו   - לב) לֹו,  ָאַמר  ָלזֶה?  ֶזה  ין  ּבֵ ַמה  דֹוָלה.  ּגְ

יֹוֵבל, ְוֶזה  ה,  ִמּטָ ׁשֶ  ׁשְ ֶאָחד.  [ְוֵיׁש  ֶׁשַהֹּכל  ּׁשֹוִנים 
ִּבְׁשֵלמּות   ָאז עֹוֶמֶדת  ֵמַהַּצִּדיק,  ְמִאיָרה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ּוְפָעִמים   ָּכָראּוי.  מּוֶאֶרת  ֶׁשֲהֵרי  ְּגדֹוָלה,  ְוֵה''א 
ָאז   ָהַאֵחר,  ִמַּצד  ְויֹוֶנֶקת  ִּבְׁשֵלמּות  עֹוֶמֶדת  ֶׁשּלֹא 

ְקַטָּנה.] שֶׁ  ֵה''א  ִלְפָעִמים  ְך  ּכָ ּום  ָבָנה  ּוִמׁשּ ַהּלְ
ֶחְסרֹוָנּה,  ּבְ ְוִלְפָעִמים  ֵלמּוָתּה,  ׁשְ ּבִ עֹוֶמֶדת 
רּור  ּוְבָפֶניָה ִנְמָצא ְונֹוָדע, ְוַהּכֹל ָיֶפה, ְוֶזה הּוא ּבֵ

ָבר.   ַהּדָ

  

ְרָאם  .384 ִהּבָ ּדְ ה'  ַהאי  א  ַאּבָ י  ְלַרּבִ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְיָי ַרבְ  (דברים ל''ב ו)  ְזִעיָרא, ְוה' ַהּלַ ין ַהאי ּדְ ּבֵ ְרָבא, ַמה 

א ּדָ ֵליּה  ָאַמר  ְוָדא   (שכינתא) ְלַהאי,  ִמיָטה,  ׁשְ
(ואית דמתני דכלא חד, דכד מנהרא מצדיק כדין קיימא   יֹוְבָלא

ולזמנין   יאות,  כדקא  מתנהרא  דהא  רברבא,  וה'  באשלמותא 
ה''א   כדין  אחרא  מסטרא  וינקא  באשלמותא  קיימא  דלא 

ִזְמִנין  זעירא) ְך  ּכָ ָלמּוָתא    ּוְבִגין  ַאׁשְ ּבְ ָקְייָמא  ִסיֲהָרא  ּדְ
א   מֹוַדע ְוכֹּלָ ּתְ ַכח ְוִאׁשְ ּתְ ָהא ִאׁשְ ְפִגימּוָתא, ּוְבַאְנּפָ ְוִזְמִנין ּבִ

ה.  ִמּלָ ִריָרא ּדְ יר. ְוַהאי ִאיהּו ּבְ ּפִ  ׁשַ

ָרֵאל   .385 ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָאר  ל ׁשְ ה ָבֶהם ִמּכָ רּוְך הּוא ִהְתַרּצָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַהזֹּו,  ִרית  ַהּבְ ָלֶהם אֹות  ְוָנַתן  ים  ָהַעּמִ
יִהּנֹם ִאם   ִרית ַהזֹּו, ֵאין יֹוֵרד ַלּגֵ יֵּׁש ּבֹו אֹות ַהּבְ ׁשֶ

ָראוּ  ּכָ אֹותֹו  ׁשֹוֵמר  אֹותֹו הּוא  ַמְכִניס  ֵאין  ׁשֶ י, 
ל   ּכָ ֶלְך. ׁשֶ ם ַהּמֶ ׁשֵ ר ּבְ ּקֵ ְלָרׁשּות ַאֶחֶרת ְולֹא ְמׁשַ
ל   ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ר  ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ִמי  ּכְ ֶזה,  ּבָ ר  ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ִמי 

תּוב ּכָ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ה) ַהּקָ ה'  (הושע  ּבַ
י ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו. ָגדּו ּכִ  ּבָ

  

ִריְך  ָאַמר ַרבִּ  .385 א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִאין ִאּנּון ִיׂשְ א ַזּכָ י ַאּבָ
ָאר ַעִמין, ְוָיִהיב לֹון ָאת ְקָייָמא   ל ׁשְ הֹון ִמּכָ הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ
יִהּנֹם ִאי  יּה ַהאי ָאת, ָלא ָנִחית ַלּגֵ ִאית ּבֵ ָכל ַמאן ּדְ ָדא, ּדְ

ֵלי ָעִייל  ָלא  ּדְ ָיאּות  ְדָקא  ּכְ ֵליּה  ָנִטיר  ְרׁשּוָתא  ִאיהּו  ּבִ ּה 
ר   ּקֵ ְמׁשַ ָכל ַמאן ּדִ א, ּדְ ַמְלּכָ ֵמיּה ּדְ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ָאֳחָרא ְוָלא ְמׁשַ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֵמיּה  ׁשְ ּבִ ר  ּקֵ ְמׁשַ ּדִ ַמאן  ּכְ ַהאי,  ּבְ

ְכִתיב, ִנים ָזִרים ָיָלדּו.  (הושע ה) ּדִ י ּבָ ָגדּו ּכִ ְיָי ּבָ  ּבַ

ָהָאָדם   .386 ׁשֶ ְזַמן  ּבִ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  עֹוד 
קֹוֵרא   ַהזֹּו,  ִרית  ַלּבְ ְלַהְכִניסֹו  נֹו  ּבְ ֶאת  ַמֲעֶלה 
ּלֹו ְואֹוֵמר, ְראּו  ַמְלָיא ׁשֶ רּוְך הּוא ַלּפָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָעה  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה  ּבְ עֹוָלם!  ּבָ יִתי  ָעׂשִ ִריָּה  ּבְ ֵאיזֹו 

ן ּמֵ וְ  [לֹו] ִמְזּדַ ע  ֵאִליָּהּו,  ַאְרּבַ ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ָטס 
ם,  ן ְלׁשָ ּמֵ  ִטיסֹות ּוִמְזּדַ

  

ֵריּה  .386 ּבְ יק  ַאּסִ ָנׁש  ַבר  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  תּו 
ְלָיא  ִריְך הּוא ְלַפּמַ א ּבְ ִרית, ְקֵרי קּוְדׁשָ ְלָאֳעֵליּה ְלַהאי ּבְ

ָעְלמָ  ּבְ ֲעָבִדית  ה  ִרּיָ ּבְ ַמאי  ָחמּו  ְוָאַמר  יּה  ִדיֵליּה  ּבֵ א. 
ן ּמַ ִאְזּדַ ֲעָתא  ְוָטאס (ליה) ׁשַ ב) ֵאִלָיהּו  ד'   (מו  ּבְ ָעְלָמא 

ן. ּמָ ן ּתַ ּמַ  ָטאִסין ְוִאְזּדַ
א   .387 ּסֵ ן ּכִ ִריְך ָאָדם ְלַתּקֵ ּצָ ִנינּו ׁשֶ ְוַעל ֶזה ׁשָ

ֵאִליָּהּו.  ל  ׁשֶ א  ּסֵ ַהּכִ ֶזה  ְויֹאַמר:  ִלְכבֹודֹו,  ַאֵחר 
שָׁ  ׁשֹוֶרה  ֵאינֹו  לֹא,  ּוֵמִעיד  ְוִאם  עֹוֶלה  ְוהּוא  ם. 
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ  ִלְפֵני ַהּקָ

  
ְרְסָייא ָאֳחָרא  .387 ָנא ּכֻ ר ָנׁש ְלַתּקָ ָבֵעי ּבַ ִניָנן ּדְ א ּתָ ְוַעל ּדָ

ְוֵייָמא יֵליּה,  ּדִ ְוִאי  (יג א) ִליָקָרא  הּו,  ֵאִלּיָ ּדְ ְרְסָייא  ּכֻ א  ּדָ
ְוַאְס  ָסִליק  ְוהּוא  ן.  ַתּמָ ֵרי  ׁשָ ָלא  א  ָלאו  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ִהיד 

ִריְך הּוא.  ּבְ
תּוב .388 ּכָ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ְרֵאה,  א -(מלכים ּבֹא 
ָך ּפֹה ֵאִליָּהּו ְוגֹו', ְוָכתּוב ַקּנֹא ִקּנֵאִתי   יט) ַמה ּלְ

ָרֵאל   ֵני ִיׂשְ י ָעְזבּו ְבִריְתָך ּבְ ַלה' ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ּכִ
ָמקֹום ָכל  ּבְ ׁשֶ ַחיֶּיָך,  לֹו,  ָאַמר  ם    וגו'.  ָהֹרׁשֶ ׁשֶ

  
ִתיב, .388 ּכְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ֲחֵזי,  א  יט) ּתָ א  ָך  (מלכים  ּלְ ַמה 

הּו ְוגו'. ּוְכִתיב ַקּנֹא ִקֵנאִתי ַלְייָ  י  (אלהי צבאות) פֹה ֵאִלּיָ ּכִ
ָרֵאל ְוגו'. ָאַמר ֵליהּ  ֵני ִיׂשְ ִריְתָך ּבְ ָכל ֲאַתר ָעְזבּו ּבְ יָך ּבְ  ַחּיֶ
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ה   ָרם, ַאּתָ ְבׂשָ ּבִ ַני  ּבָ מּו אֹותֹו  ִיְרׁשְ ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהּקָ
ָעְזבּו,   ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ֵהִעיד  ׁשֶ ה  ְוַהּפֶ ם.  ְלׁשָ ן  ּמֵ ִתְזּדַ
ִרית ַהזֹּו.   ִמים ֶאת ַהּבְ ָרֵאל ְמַקיְּ ׂשְ יִּ הּוא ָיִעיד ׁשֶ

ִנינּו, ַעל ָמה ֶנֱעַנׁש ֵאִליָּהּו ִלְפֵני הַ  דֹוׁש ַוֲהֵרי ׁשָ ּקָ
ָניו. ָאַמר ָלׁשֹון ָהָרע ַעל ּבָ רּוְך הּוא? ַעל ׁשֶ  ּבָ

ְרהֹון ַאְנּתְ  ְבׂשַ ַני ּבִ מּון ֵליּה ּבָ א ִיְרׁשְ יׁשָ יָמא ַקּדִ ַהאי ְרׁשִ ּדְ
ָרֵאל ָעְזבּו, הּוא ַיְסִהיד   ִיׂשְ ַאְסִהיד ּדְ ן, ּופּוָמא ּדְ ּמָ ן ּתַ ּמַ ְזּדַ ּתִ
ָמה   ַעל  ִניָנן  ּתָ ְוָהא  ְקָייָמא.  ַהאי  ְמַקְייִמין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ

ׁש  ָאַמר ִאְתַעּנַ ּדְ ַעל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ הּו  ֵאִלּיָ  
נֹוי. ְלטֹוָרא ַעל ּבְ  ּדִ

אֹוְמִרים   .389 ְוָהיּו  ַהיֹּום,  אֹור  א  ּבָ יְנַתִים  ּבֵ
אֹותֹו  לֹו  ָאַמר  ָלֶלֶכת,  ָקמּו  תֹוָרה.  ְבֵרי  ּדִ
ִלימּו.  ְיָלה ַהזֶּה ַהׁשְ ּלַ ם ּבַ ֲעַסְקּתֶ ֶ ַמה ׁשּ ָהִאיׁש, ּבְ

ְראּו ְלָמָחר ֶאת ָאְמרוּ  ּתִ , ַמה הּוא? ָאַמר לֹו, ׁשֶ
ה  ְקׁשָ ּבִ י  ּתִ ִאׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ
ִני  ל ּבְ ִרית ׁשֶ ם, ּוִמיַלת ַהּבְ ה ַהזֹּו ִמּכֶ ׁשָ ּקָ ֶאת ַהּבַ

ּנֹוַלד ִלי   ּלֹו. ָאַמר   -ׁשֶ ְהיֶה ַהִהּלּוָלא ׁשֶ ְלָמָחר ּתִ
בַּ  ִהיא  זֹו  א,  ַאּבָ י  ב ַרּבִ ְוֵנׁשֵ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ּקָ

ִכיָנה. ְ ֵני ַהׁשּ  ִלְראֹות ֶאת ּפְ

  

י  .389 ִמּלֵ ֲאָמֵרי  ְוֲהוּו  ְדיֹוָמא  ְנהֹוָרא  ָאֵתי  ֲהָוה  ַאְדָהִכי 
ה  ּמֶ ּבַ ַגְבָרא  ַההּוא  ֵליּה  ָאַמר  ְלֵמיַזל.  ָקמּו  ְדאֹוַרְייָתא. 

ִלימּו. ֲאָמֵרי מַ  ַהאי ֵליְלָיא ַאׁשְ ַעְסִקיתּו ּבְ אי הּוא. ָאַמר ּדְ
ָהא   ּדְ ַקָייָמא,  ּדְ ָמֵריּה  ּדְ ַאְנּפֹוי  ִלְמָחר  ֶתחמּון  ּדְ ֶלהּו 
ְבֵרי  ּדִ ְקָייָמא  ּוְגַזר  ְייכּו.  ִמּנַ עּוָתא ָדא  ּבָ ָעאת  ּבָ ִביָתאי  ּדְ
י  ַרּבִ ָאַמר  ִדיֵליּה.  ִהּלּוָלא  ֵליֱהֵוי  ְלָמָחר  ִלי,  ִאְתְייִליד  ּדְ

ִמְצָוה עּוָתא ּדְ א ַהאי ּבְ א    ַאּבָ ִכיְנּתָ י ׁשְ ּוְלֶמחֵמי ַאּפֵ ִאיהּו 
 ֵניִתיב. 

ּנֵס  .390 ְיָלה ּכִ אֹותֹו ַהּלַ ל אֹותֹו ַהיֹּום. ּבְ ִחּכּו ּכָ
ְיָלה   ל אֹוֲהָביו, ְוָכל אֹותֹו ַהּלַ אֹותֹו ָהִאיׁש ֶאת ּכָ
ָאַמר   ן.  יָּׁשַ ׁשֶ ִמי  ָהָיה  ְולֹא  ַבּתֹוָרה,  קּו  ִהְתַעּסְ

ַבקָּ  ּבְ ָהִאיׁש,  אֹותֹו  ֶאָחד ָלֶהם  ל  ּכָ ם,  ִמּכֶ ה  ׁשָ
ּתֹוָרה. ָבר ָחָדׁש ּבַ  ְוֶאָחד יֹאַמר ּדָ

  

ל ַההּוא יֹוָמא, .390 ַההּוא ֵליְלָיא  (דף צג ע''ב) אֹוִריכּו ּכָ ּבְ
ֵליְלָיא   ַההּוא  ְוָכל  ְרִחימֹוי,  ִאּנּון  ל  ּכָ ַגְבָרא  ַההּוא  ַנׁש  ּכָ
ֶלהּו  ָאַמר  ָנִאים,  ּדְ ַמאן  ֲהָוה  ְוָלא  אֹוַרְייָתא  ּבְ לּו  ּדָ ּתַ ִאׁשְ
ה   ִמּלָ ֵליָמא  ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ ְייכּו  ִמּנַ ָמטּו  ּבְ ַגְבָרא  ַההּוא 

א ְדאֹוַרְייָתא:   ַחְדּתָ
ַאָּבא] ַתח ֶאָחדפָּ  .391 (שופטים  ְוָאַמר, [ַרִּבי 

ְרכּו   ה) ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ ְפרַֹע ּפְ ּבִ
סּוק ַהזֶּה?  ּפָ ְתחּו ּבַ ּפָ ה'. ָמה ָראּו ְדבֹוָרה ּוָבָרק ׁשֶ
א ַעל  ִנינּו, ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּם ֶאּלָ ְך ׁשָ א ּכָ ֶאּלָ

תוּ  ּכָ ׁשֶ ַהזֹּו,  ִרית  לג) בַהּבְ לֹא  (ירמיה  ִאם 
ַמִים ָוָאֶרץ ַעל   ֲהֵרי ׁשָ ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה וגו'. ׁשֶ

 ֶזה ַקיִָּמים.

  

ַחד .391 ַתח  אבא) ּפָ ה) ְוָאַמר (רבי  ְפרֹוַע   (שופטים  ּבִ
ְיָי. ַמאי ָקא ָחמּו  ְרכּו  ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָרעֹות  ּפְ

ָפְתחּו   בֹוָרה ּוָבָרק ּדְ ִניָנן ֵלית ּדְ א ָהִכי ּתָ ַהאי ְקָרא. ֶאּלָ ּבְ
ְכִתיב, ּדִ ִרית  ּבְ ַהאי  ַעל  א  ֶאּלָ ִמְתָקְייָמא  (ירמיה   ָעְלָמא 

ַמָיא ְוַאְרָעא   לג) ָהא ׁשְ ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגו' ּדְ
א ָקְייִמין.   ַעל ּדָ

ִמים  .392 ְמַקיְּ ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ְך,  ּכָ ּום  ִמׁשּ
עֹוְמִדים   ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֻחּקֹות  ַהזֹּו,  ִרית  ַהּבְ ֶאת 
ֶאת  ִלים  ְמַבּטְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל  ִקיּּוָמם.  ּבְ
ִמים, ְוֵאין  ַמִים ָוָאֶרץ ִמְתַקיְּ ִרית ַהזֹּו, ֵאין ׁשָ ַהּבְ

עֹוָלם.  ָרכֹות ּבָ  ִנְמָצאֹות ּבְ
  

ָרֵאל .392 ְדִיׂשְ ִזְמָנא  ל  ּכָ ְך  ּכָ ִגין  ִרית,   ּבְ ּבְ ַהאי  ְמַקְייִמין 
ַחס   ִקּיּוַמְייהּו, ְוָכל ִזְמָנא ּדְ ַמָיא ְוַאְרָעא ָקְייִמין ּבְ ִנּמּוֵסי ׁשְ
ַמָיא ְוַאְרָעא ָלא   ִרית, ׁשְ ִלין ַהאי ּבְ ָרֵאל ְמַבּטְ לֹום ִיׂשְ ְוׁשָ

ָעְלָמא.  ִחין ּבְ ּכְ ּתַ  ִמְתָקְייִמין, ּוִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ
ְרֵאה, לֹא   .393 ים ַעל ּבֹא  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ְלטּו  ׁשָ

ִרית ַהזֹּו.  לּו ֵמֶהם ֶאת ַהּבְ ּטְ ּבִ ׁשֶ א ּכְ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ
ּלּו. ְוַעל   ּלֹא ִנְפְרעּו ְולֹא ִנְתּגַ לּו ֵמֶהם? ׁשֶ ּטְ ּוַמה ּבִ

תּוב ּכָ יב)-(שמואל ֶזה  ָרֵאל  א  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַויַַּעְזבּו 
ִסי ַיד  ּבְ ֹאָתם  ְמּכֹר  ַויִּ ְוגֹו'  ה'  ַויַַּעְזבּו ֶאת  ְסָרא. 

ֶאת  ָבה  ְוִנּדְ ְדבֹוָרה  ָאה  ּבָ ׁשֶ ַעד  ׁש.  ַמּמָ ה'  ֶאת 

  

א   .393 ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ין ַעל  ַעּמִ ָאר  ׁשְ יטּו  ּלִ ׁשַ ֲחֵזי, ָלא  א  ּתָ
ְייהּו ְקָייָמא   ִטילּו ִמּנַ ּד ּבְ ָלא  ּכַ ִטילּו ִמַנְייהּו. ּדְ א. ּוַמה ּבְ ּדָ

ָרֵאל  ִני ִיׂשְ ַעְזבּו ּבְ ִתיב ַוּיַ א ּכְ ְלָיין. ְוַעל ּדָ ְרָען ְוָלא ִאְתּגַ ִאְתּפָ
ׁש.   ַעְזבּו ֶאת ְיָי ַמּמָ ַיד ִסיְסָרא, ַוּיַ ְמּכֹר אֹוָתם ּבְ ֶאת ְיָי ְוגו' ַוּיִ
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ׂשֹוְנֵאיֶהם  ִנְכְנעּו  ָאז  ַהזֶּה,  ָבר  ַלּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
יֶהם. ְחּתֵ  ּתַ

ַבת ְלָכל ִיׂשְ  בֹוָרה ְוִאְתַנּדְ ֲאַתת ּדְ ה ָדא, ַעד ּדְ ִמּלָ ָרֵאל ּבְ
חֹוַתְייהּו.  ְנֵאיהֹון ּתְ ָנעּו ׂשַ ֵדין ִאְתּכְ  ּכְ

רּוְך   .394 דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ִנינּו, ׁשֶ ָ ׁשּ ֶ ְוַהְינּו ַמה ׁשּ
ְולֹא  ֲאטּוִמים  ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִכי  ַע,  ִליהֹוׁשֻ הּוא 
ִריִתי,   ּבְ ִמים ֶאת  ְמַקיְּ ְולֹא  ּלּו  ִהְתּגַ ְולֹא  ִנְפְרעּו 
ֶאת   ּוְלַהְכִניַע  ָלָאֶרץ  ְלַהְכִניָסם  רֹוֶצה  ה  ְוַאּתָ

ה)  ׂשֹוְנֵאיֶהם? ֵני שׁ  (יהושע  ּבְ ֶאת  ֹמל  ּוב 
ִרית  ָתה ַהּבְ ּלְ ְפְרעּו ְוִנְתּגַ ּנִ ִנית. ְוַעד ׁשֶ ָרֵאל ׁשֵ ִיׂשְ
ׂשֹוְנֵאיֶהם.   ִנְכְנעּו  ְולֹא  ָלָאֶרץ  ִנְכְנסּו  לֹא  ַהזֹּו, 
ַהזֹּו,  אֹות  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ בּו  ִהְתַנּדְ ׁשֶ יָון  ּכֵ אן,  ּכָ ַאף 

ַהבְּ  ְוָחְזרּו  יֶהם  ְחּתֵ ּתַ ׂשֹוְנֵאיֶהם  ָרכֹות  ִנְכְנעּו 
ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָרעֹות  ּפְ ְפרַֹע  ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָלעֹוָלם. 

ְרכּו ה'.  ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ  ּבְ

  

ַע  .394 ִליהֹוׁשֻ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָאַמר  ּדְ ָתִניָנן  ּדְ ְוַהְיינּו 
ְוָלא ִאּנּון  ֲאִטיִמין  ָרֵאל  ִיׂשְ א') ְוִכי  מ'  ָרעּו   (ע) (בא  ִאְתּפְ

ֵעי ְלָאֳעָלא ְוָלא ִאְתגַּ  ְלָייא ְוָלא ָקְייִמין ְקָייָמא ִדיִלי, ְוַאּתְ ּבָ
ְנֵאיהֹון. ׂשַ ּוְלַאְכָנָעא  ְלַאְרָעא  ה) ְלהּו  מֹול  (יהושע  ׁשּוב 

ַהאי  ָייא  ּלְ ְוִאְתּגַ ָרעּו  ִאְתּפְ ּדְ ְוַעד  ִנית.  ׁשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ִני  ּבְ ֶאת 
שַׂ  ָנעּו  ִאְתּכְ ְוָלא  ְלַאְרָעא  ָעאלּו  ָלא  ִרית  אּוף  ּבְ ְנֵאיהֹון. 

ָנעּו   ִאְתּכְ ָאת  ַהאי  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִבין  ִאְתַנּדְ ּדְ יָון  ּכֵ ָהָכא 
חֹוַתְייהּו ּוִבְרָכאן ִאְתֲחָזרּו ְלָעְלָמא ֲהָדא הּוא  ְנֵאיהֹון ּתְ ׂשַ
ְרכּו ְיָי.  ב ָעם ּבָ ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ ְפרֹוַע ּפְ  ִדְכִתיב ּבִ

ַת  .395 ּפָ ַאֵחר,  ְוָאַמר,ָקם  ד) ח  ַוְיִהי   (שמות 
ׁש ֲהִמיתֹו. ֶאת   ַוְיַבּקֵ הּו ה'  ׁשֵ ְפּגְ ַויִּ לֹון  ּמָ ּבַ ֶרְך  ַבּדֶ
רּוְך הּוא, ְוִכי  דֹוׁש ּבָ ה. ָאַמר לֹו ַהּקָ ִמי? ֶאת ֹמׁשֶ
ְצַרִים   ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלהֹוִציא  הֹוֵלְך  ה  ַאּתָ

ה ְוַאּתָ יט,  ּלִ ְוׁשַ דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ַכְחּתָ   ּוְלַהְכִניַע  ׁשָ
ִמיָּד   ִנּמֹול?  לֹא  ְנָך  ּבִ ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ֶאת  ָך   - ִמּמְ

ׁש ֲהִמיתֹו.   ַוְיַבּקֵ

  

ְוָאַמר, .395 ַתח  ּפָ ָאֳחָרא  ד) ָקם  ֶרְך  (שמות  ַבּדֶ ַוְיִהי 
ָאַמר  ה.  ְלמׁשֶ ְלַמאן  ֲהִמיתֹו  ׁש  ַוְיַבּקֵ ְיָי  הּו  ׁשֵ ְפּגְ ַוּיִ לֹון  ּמָ ּבַ

ִריְך הוּ  א ּבְ ָרֵאל ֵליּה קּוְדׁשָ ָקא ַית ִיׂשְ א ְוִכי ַאּתְ ָאִזיל ְלַאּפָ
ֵיית   ַאְנׁשְ ְוַאּתְ  יָטא,  ּלִ ְוׁשַ ַרב  א  ַמְלּכָ ּוְלַאְכְנָעא  ְצָרִים  ִמּמִ

ׁש ֲהִמיתֹו.  ד ַוְיַבּקֵ ַזר, ִמּיָ ְבָרְך ָלא ִאְתּגְ  ִמָנְך ְקָייָמא. ּדִ

ל ֵאׁש   .396 ְלֶהֶבת ׁשֶ ׁשַ ְבִריֵאל ּבְ ָלַמְדנּו, ָיַרד ּגַ
ֹאף   רֹף אֹותֹו, ְוִנְרַמז ְלָנָחׁש ֶאָחד ׂשֹוֵרף ִלׁשְ ִלׂשְ
דֹוׁש   ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ָנָחׁש?  ה  ָלּמָ ְלתֹוכֹו.  אֹותֹו 
ָחׁש  ַהּנָ ֶאת  ַלֲהֹרג  הֹוֵלְך  ה  ַאּתָ הּוא,  רּוְך  ּבָ

ִנּמוֹ  לֹא  ּוִבְנָך  ְוֶהָחָזק,  דֹול  ִנְרַמז ַהּגָ ִמיָּד  ל?! 
 ְלָנָחׁש ֶאָחד ַלֲהֹרג אֹותֹו. 

  

א ְלאֹוְקֵדיּה,   .396 ֶאׁשָ ְלהֹוָבא ּדְ ׁשַ ְבִריֵאל ּבְ אָנא ָנַחת ּגַ ּתָ
אי  יּה. ַאּמַ ַגּוֵ אָפא ֵליּה ּבְ ְוִאְתְרִמיז ַחד ִחיְוָיא ִמּתֹוְקָדא ְלׁשָ

ִריְך הּוא ַאּתְ ָאִזיל א ּבְ ְלַקְטָלא    ִחיְוָיא, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
ד ִאְתְרִמיז  ַזר. ִמּיָ יָפא ּוְבָרְך ָלא ִאְתּגְ ִחיְוָיא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ

 ְלַחד ִחיְוָיא ְלַקְטָלא ֵליּה. 
ָנּה   .397 ּבְ ֶאת  ּוָמָלה  ִצּפֹוָרה  ָרֲאָתה  ׁשֶ ַעד 

זֶּה   ַמה  צֹר.  ִצּפֹוָרה  ח  ּקַ ַוּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְוִנּצֹול. 
ּומָ  ְרפּוָאה.  א  ֶאּלָ תּוב  צֹר?  ּכָ ׁשֶ ָהְרפּוָאה?  ה 

רּוַח  ּה  ּבָ ְצְנָצה  ּנִ ׁשֶ ָנּה.  ּבְ ָעְרַלת  ֶאת  ְכרֹת  ַוּתִ
 ַהּקֶֹדׁש. 

  
ֲהָדא  .397 ִזיב  ּתְ ְוִאׁשְ ִלְבָרּה  ְוַגְזַרת  ִצּפֹוָרה  ָחַמת  ּדְ ַעד 

א ַאְסָווָתא.   ח ִצּפֹוָרה צֹור. ַמהּו צֹור, ֶאּלָ ּקַ הּוא ִדְכִתיב ַוּתִ
ִנְצְנָצא ּוַמאי ַאְסָווָתא ּדִ  ָנּה. ּדְ ְכרֹות ֶאת ָעְרַלת ּבְ ְכִתיב ַוּתִ

א.  ּה רּוַח קּוְדׁשָ  ּבָ
ְוָאַמר, .398 ַאֵחר  מה) ָקם  ַויֹּאֶמר  (בראשית 

ׁשּו ַויֹּאֶמר וגו'.   ּגָ ׁשּו ָנא ֵאַלי ַויִּ יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ּגְ
ְקרֹוִבים   ָהיּו  ֵהם  ַוֲהֵרי  ָלֶהם,  ָקָרא  ה  ָלּמָ ְוִכי 

א ֶאּלָ יֹוֵסף   ֵאָליו?  ֲאִני  ָלֶהם  ָאַמר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ַמְלכּות ֶעְליֹוָנה.  ָראּו אֹותֹו ּבְ ְמהּו ׁשֶ ֲאִחיֶכם, ּתָ
י  ִהְרַוְחּתִ ֶזה  ּום  ִמׁשּ ַהזֹּו,  ְלכּות  ַהּמַ יֹוֵסף,  ָאַמר 
ֶהְרָאה ָלֶהם ֶאת  ׁשּו, ׁשֶ ּגָ ׁשּו ָנא ֵאַלי ַויִּ אֹוָתּה. ּגְ

יָלה. ָאַמר, זֹו ָגְרמָ  ִרית ַהּמִ ְלכּות ּבְ ה ִלי ֶאת ַהּמַ
י אֹוָתּה. ַמְרּתִ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ  ַהזֹּו, ִמׁשּ

  

ְוָאַמר .398 ָאֳחָרא  מה) ָקם  ֶאל   (בראשית  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר 
אי ָקֵרי ְלהּו  ׁשּו ַוּיֹאֶמר ְוגו'. ְוִכי ַאּמַ ּגָ ׁשּו ָנא ֵאַלי ַוּיִ ֶאָחיו ּגְ
ֲאִני  לֹון  ָאַמר  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ א  ֶאּלָ יּה.  ַגּבֵ ֲהוּו  ְקִריִבין  ְוָהא 
ָאַמר  ָאה.  ִעּלָ ַמְלכּו  ּבְ ֵליּה  ָחמּו  ּדְ ָווהּו  ּתְ ֲאִחיֶכם.  יֹוֵסף 

ׁשּו,   יֹוֵסף ַמְלכוּ  ּגָ ׁשּו ָנא ֵאַלי ַוּיִ א ַרַווְחָנא ֵליּה, ּגְ ִגין ּדָ א ּבְ ּדָ
ִלי   ָגְרַמת  א  ּדָ ָאַמר  ְדִמיָלה,  ְקָייָמא  ַהאי  ְלהּו  ַאֲחֵזי  ּדְ

ָנְטִרית ָלּה. ִגין ּדְ  ַמְלכּו ָדא ּבְ
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אֹות  .399 ֶאת  ֹוֵמר  ׁשּ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ָלַמְדנּו,  אן  ִמּכָ
שְׁ  ְלכּות  ַהּמַ ַהזֹּו,  ִרית  ָלנּו? ַהּבְ ִין  ִמּנַ לֹו.  מּוָרה 

תּוב ּכָ ׁשֶ ג) ִמּבַֹעז,  ַעד  (רות  ְכִבי  ׁשִ ה'  ַחי 
ע   ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ּבֹו,  ֶרה  ִמְתּגָ ָהָיה  ְצרֹו  יִּ ׁשֶ ַהּבֶֹקר. 
ְך ָזָכה  ּום ּכָ ִרית ַהזֹּו, ִמׁשּ ַמר ֶאת ַהּבְ בּוָעה ְוׁשָ ׁשְ

ל   ּכָ ַעל  יִטים  ּלִ ׁשַ ְמָלִכים  ּנּו  ִמּמֶ יְָּצאּו  ָאר  ׁשֶ ׁשְ
ל   מֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶלְך  ְוַהּמֶ ָלִכים,  ַהּמְ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ָנִטיר ְלַהאי ָאת ְקָייָמא ַמְלכּו   .399 אן אֹוִליְפָנא ַמאן ּדְ ִמּכָ
ְכִתיב, ְכִבי   (רות ג) ִאְתַנְטַרת ֵליּה. ְמָנָלן ִמּבַֹעז ּדִ ַחי ְיָי ׁשִ

אֹוֵמי אֹוָמָאה ַעד ַהּבֶֹקר ּדְ  ֲהָוה ְמַקְטֵרג ֵליּה ִיְצֵריּה ַעד ּדְ
ַמְלִכין  יּה  ִמּנֵ ָנְפקּו  ּדְ ָזָכה  ָכְך  ִגין  ּבְ ִרית,  ּבְ ְלַהאי  ּוְנִטיר 
ִאְתְקֵרי   יָחא ּדְ א ְמׁשִ ָאר ַמְלִכין, ּוַמְלּכָ ל ׁשְ יִטין ַעל ּכָ ּלִ ׁשַ

ִריְך הּוא: א ּבְ ָמא ְדקּוְדׁשָ ׁשְ  ּבִ

ַאֵחר   .400 ַתח  תּובּפָ ּכָ (תהלים  ְוָאַמר, 
זֹאת   כז) ִנינּו, ּבְ ְך ׁשָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה וגו'. ּכָ ִאם ּתַ

ִרית   ַהּבְ אֹות  זֹו  זֹאת?  ּבְ זֶּה  ַמה  בֹוֵטַח,  ֲאִני 
ְלַמְעָלה.   ְוִנְרְמָזה  ָאָדם,  ֵאֶצל  ִמיד  ּתָ ֶנת  ַהְמזֻּמֶ
זֹאת   תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ זֹאת,  ּבְ ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ה ַאַחת.    אֹות ַדְרּגָ ִריִתי, ְוַהּכֹל ּבְ ִרית, זֹאת ּבְ ַהּבְ
ְולֹא  ַאַחת  ה  ַדְרּגָ ּבְ ֵהם  ְוזֹאת  ֶזה  ִנינּו,  ְוׁשָ

 ִנְפָרִדים. 

  

ִתיב, .400 ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר ּכְ ֲחֶנה ָעַלי   (תהלים כז) ּפָ ִאם ּתַ
זֹאת, ּדָ  זֹאת ֲאִני בֹוֵטַח, ַמהּו ּבְ א  ַמֲחְנה ְוגו'. ָהִכי ָתאָנא ּבְ

ר ָנׁש ְוִאְתְרִמיָזא ְלֵעיָלא,  י ּבַ ּבֵ ִדיר ּגַ ְזִמיָנא ּתָ ָאת ְקָייָמא ּדִ
ִרית.   ָמה ִדְכִתיב זֹאת אֹות ַהּבְ זֹאת ּכְ ָמר ּבְ ּוְבִגיֵני ָכְך ִאּתְ
ַחד   ּבְ ְוזֹאת  ֶזה  ְוָתאָנא  א.  ְרּגָ ּדַ ַחד  ּבְ א  ְוכֹּלָ ִריִתי.  ּבְ זֹאת 

ְרׁשָ  א ִאּנּון ְוָלא ִמְתּפָ ְרּגָ  ן.ּדַ

ֵני   .401 ּבְ ָאר  ׁשְ ֲהֵרי  ְך,  ּכָ ִאם  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
א  ְלַבּדֹו ְולֹא ַאֵחר? ֶאּלָ ה ָדִוד ּבִ ְך, ָלּמָ ָהָאָדם ּכָ
ֶתר  ִהיא ֲאחּוָזה ּבֹו ְוִנְרְמָזה ּבֹו, ְוִהיא ּכֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ְלכּות.   ַהּמַ
  

אי  .401 ֵני ָעְלָמא ָהִכי. ַאּמַ ָאר ּבְ ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ָהא ׁשְ
יּה   ּבֵ ֲאִחיָדא  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ָאֳחָרא.  ְוָלא  ְלחֹודֹוי  ּבִ ִוד  ּדָ

ַמְלכּוָתא.  יּה ְוהּוא ִכְתָרא ּדְ  ְוִאְתְרִמיָזא ּבֵ

לֹא   .402 ַהזֹּו  ַהזֹּאת  ֶאת  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְרֵאה,  ּבֹא 
ּדָ  אֹוָתּה  ַמר  ְלכּות  ׁשָ ַהּמַ ָראּוי,  ּכָ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד 

ָלַמְדנּו,  ְוָכְך  ַמן.  ַהזְּ אֹותֹו  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ָהָעְבָרה 
ַמְעָלה, ְוִנְרְמָזה   ּלְ ְלכּות ׁשֶ ּמַ ַהזֹּאת ַהזֹּו ִנְרְמָזה ּבַ

ה.  דֹוׁשָ ְרָיה ַהּקְ ַלִים, ַהּקִ ירּוׁשָ  ּבִ
  

ַהאי זֹאת ָלא ָנַטר לֵ  .402 ִגין ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ א  ּתָ ִוד ַמְלּכָ יּה ּדָ
ַמְלכּוָתא ָחֵזי,  ְדָקא  ע''א) ּכְ צד  ל   (דף  ּכָ יּה  ִמּנֵ י  ִאְתַעּדֵ

ִאְתְרִמיָזא   זֹאת  ַהאי  אֹוִליְפָנא  ְוָהִכי  ִזְמָנא.  ַההּוא 
א   ַקְרּתָ ם  ַל  ְירּוׁשָ ּבִ ְוִאְתְרִמיָזא  ִדְלֵעיָלא,  ַמְלכּוָתא  ּבְ

א.  יׁשָ  ַקּדִ
ָיָצא  .403 ָעֶליָה,  ָעַבר  ִוד  ּדָ ׁשֶ ָעה  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה  ּבְ

נִּ  ֶ ַמה ׁשּ ִוד, ּבְ ֵתר. אֹוְתָך  קֹול ְוָאַמר: ּדָ ּוָ ְרּתָ ּתִ ְקׁשַ
ָך.  ִמּמְ ּתּוַסר  ְלכּות  ְוַהּמַ ַלִים,  ִמירּוׁשָ טֹוְרִדים 

תּוב ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  יב)-(שמואל ִמּנַ ֵמִקים  ב  ִהְנִני 
ְמֻדיָּק. ְוָכְך ָהָיה.   יְתָך ּבִ יְתָך. ִמּבֵ ָעֶליָך ָרָעה ִמּבֵ

ִוד ַהּמֶ  ָעַבר ָעָליו ֶנֱעַנׁש. ּוַמה ּדָ ֶ ַמה ׁשּ ְך  ּבְ  - ֶלְך ּכָ
ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ ֵני ָהעֹוָלם ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ  ׁשְ

  

ָדִוד ֲעַבר ֲעֵליּה, ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר  .403 ֲעָתא ּדְ ַההּוא ׁשַ ּבְ
ַל ם   ִמְירּוׁשָ ין  ַטְרּדִ ָלְך  ֵרי.  ּתְ ׁשְ ּתִ ִאְתַקְטַרת  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ ִוד  ּדָ

כְ  ּדִ ָלן  ְמָנא  ִמיָנְך.  ִאְתֲעֵדי  ב  ִתיב,ּוַמְלכּוָתא  (שמואל 
ְייָקא ְוָהִכי   יב) יְתָך ּדַ יְתָך. ִמּבֵ ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמּבֵ

ָהִכי   א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ּוַמה  ׁש,  ִאְתַעּנַ יּה  ּבֵ ֲעַבר  ּדְ ה  ּמָ ּבְ ֲהָוה 
ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ ֵני ָעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ  ׁשְ

ְוָאַמר, .404 ַאֵחר  ַתח  צד) ּפָ ה'  לּוֵלי   (תהים 
י. ָלַמְדנּו,  ְכָנה דּוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ י ּכִ ֶעְזָרָתה ּלִ
יִהּנֹם  ַלּגֵ יֹוְרִדים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ה  ּמֶ ּבַ
ְוֵאין   ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ מֹו  ּכְ

יֵדי דּוָמה? אֹות ַהזֹּו. [ֶאָּלא] ִנְמָסִרים ּבִ  ּבָ
  

וְ  .404 ִאיָדְך  ַתח  צד) ָאַמרּפָ ִלי   (תהלים  ֶעְזָרָתה  ְיָי  לּוֵלי 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָזָכאן  ה  ּמֶ ּבַ אָנא  ּתָ י.  ַנְפׁשִ ּדּוָמה  ְכָנה  ׁשָ ְמַעט  ּכִ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ָאר ַעּמִ ׁשְ יִהּנֹם ּכִ ָלא ָנֲחֵתי ַלּגֵ ּדְ

דּוָמה, ידֹוי ּדְ לֹות ְוָלא ִאְתַמְסָרן ּבִ ַהאי ָאת.  (אלא) ּוַמּזָ  ּבְ
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ִמן  .405 יֹוֵצא  ָאָדם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָלַמְדנּו,  ְך  ּכָ ׁשֶ
ל ׁשֶ ְקבּוצֹות  ה  ּמָ ּכַ ַהזֶּה,  (ַמְלֲאֵכי  ָהעֹוָלם 

ִלים ִנְפָקִדים ָעָליו. ְמִריִמים ֵעיַנִים   ַחָּבָלה) ְמַחּבְ
ַהּקֶֹדׁש,   ִרית  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַהזֹּו,  ָהאֹות  ֶאת  ְורֹוִאים 

ְוֵאינוֹ  ּנּו,  ִמּמֶ ָלֶרֶדת   ְוִנְפָרִדים  דּוָמה  יֵדי  ּבִ ן  ִנּתָ
יֹוֵרד   אי  ַוּדַ ָידֹו,  ּבְ ְמָסר  ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ יִהּנֹם.  ַלּגֵ

יִהּנֹם.   ַלּגֵ

  

ה   .405 ּמָ ר ָנׁש ָנִפיק ֵמָעְלָמא ּכַ ּבַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָהִכי ָתאָנא ּבְ ּדְ
ן ֲעֵליּה. ְזִקִפין ֵעיָנא   (מלאכי חבלה) ֲחִביֵלי ְקּדָ ְטִהיִרין ִאְתּפַ

יּה, ְוחָ  ן ִמּנֵ ְרׁשָ א, ִאְתּפָ קּוְדׁשָ הּוא ְקָייָמא ּדְ ָמאן ַהאי ָאת ּדְ
ָכל ַמאן  יִהּנֹם, ּדְ דּוָמה ְלַנֲחָתא ַלּגֵ ידֹוי ּדְ ְוָלא ִאְתְייִהיב ּבִ

אי. יִהּנֹם ַוּדַ ידֹוי ָנִחית ַלּגֵ ִאְתָמַסר ּבִ  ּדְ

ֶעְליֹוִנים   .406 ּפֹוֲחִדים  ַהזֹּו  ּוֵמָהאֹות 
ּבֹו  ְוַתְחּתֹוִנים,   ׁשֹוְלִטים  ֵאין  ָהָרִעים  יִנים  ְוַהּדִ

ִרית ַהזֹּו,   ֹמר ֶאת ַהּבְ ָאָדם ִאם הּוא זֹוֶכה ִלׁשְ ּבָ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ֶנֱאָחז  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

 הּוא.
  

ין ָלא  .406 יׁשִ ִאין, ְוִדיִנין ּבִ ִאין ְוַתּתָ ֲחִלין ִעּלָ ּוֵמַהאי ָאת ּדָ
ר ָנׁש ִאי ִאיהּו ָזִכי ִלְנטּוֵרי ֵליּה ְלַהאי ָאת,   ּבַ יּה ּבַ ְלִטין ּבֵ ׁשָ

ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ׁשְ הּוא ִאְתַאִחיד ּבִ ִגין ּדְ  ּבְ

אֹות   .407 ֶאת  ַמר  ׁשָ לֹא  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְלכּות,   ַהּמַ ּנּו  ִמּמֶ ָהָעְבָרה  ָראּוי,  ּכָ ַהזֹּו  ִרית  ַהּבְ
יֹּוִרידּו   י ָסַבר ׁשֶ ַחד, ּכִ ַלִים. ִמיָּד ּפָ ְוִנְטַרד ִמירּוׁשָ
ְוָימּות  ּדּוָמה  ַיד  ּבְ אֹותֹו  ְוִיְמְסרּו  ִמיָּד,  אֹותֹו 

שֶׁ  ַעד  ַההּוא,  עֹוָלם  ָעָליו, ּבָ ר  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ
תּוב ּכָ אְתָך  ב ב)-(שמואל ׁשֶ ַחּטָ ֶהֱעִביר  ם ה'  ּגַ

ְוָאַמר, לּוֵלי  ַתח  ּפָ ָעה  ָ אֹוָתּה ַהׁשּ לֹא ָתמּות. ּבְ
י. ְכָנה דּוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ י ּכִ  ה' ֶעְזָרָתה ּלִ

  

ְדָקא   .407 א ָלא ָנַטר ָאת ְקָייָמא ָדא ּכְ ָדִוד ַמְלּכָ יָון ּדְ ּכֵ
ד  ָחזֵ  ִמּיָ ַלם.  ִמְירּוׁשָ ְוִאְתְטִריד  ַמְלכּוָתא  יּה  ִמּנֵ י  ִאְתַעּדֵ י, 

ידֹוי   ּבִ ֵליּה  ְוִיְמְסרּון  ד  ִמּיָ ֵליּה  ֵייֲחתּון  ּדְ ְדָסַבר  ִחיל  ּדָ
יּה   ּבֵ ר  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ּדְ ַעד  ָעְלָמא,  ַההּוא  ּבְ ְוָימּות  ְדדּוָמה 

ְכִתיב, אְתָך   (שמואל ב ב) ּדִ ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחּטָ לֹא ָתמּות.  ּגַ
ְכָנה   ְמַעט ׁשָ ַתח ְוָאַמר לּוֵלי ְיָי ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ ֲעָתא ּפָ יּה ׁשַ ּבֵ

י.   דּוָמ''ה ַנְפׁשִ
ַמה   .408 ְוָאַמר,  ַאֵחר  ַתח  ּפָ

ִוד [ֶׁשָּכתּוב] זֶּה ָאַמר ּדָ ְוִהְרַאִני ֹאתֹו   (שם טו) ׁשֶ
ָנֵוהּו? ְואֶ  ְוֶאת  ָּכ�  ְוַאַחר  ֹאתֹו  ְוִהְרַאִני  ת [ַמהּו 

רּוְך  ָנֵוהּו?] ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ִלְראֹות  ָיכֹול  ִמי 
ַזר ָעָליו  ּגָ ָעה ַהִהיא ׁשֶ ָ ׁשּ ִנינּו, ּבַ ְך ׁשָ א ּכָ הּוא? ֶאּלָ
ַמר ָהאֹות   ּלֹא ׁשָ ַעל ׁשֶ אֹותֹו ָהעֶֹנׁש, ְוָדִוד ָיַדע ׁשֶ
ַהּכֹל ַיַחד ָאחּוז, ְוַהּכֹל   ֶזה, ׁשֶ ָראּוי ֶנֱעָנׁש ּבָ ַהזֹּו ּכָ

ֵאינֹו ִנְרָמז   ׁשֶ ִמי  יק  ַצּדִ ִנְקָרא  ְולֹא  ַהזֹּו,  אֹות  ּבָ
ָראּוי   ּכָ אֹותֹו  תֹו    -ׁשֹוֵמר  ׁשָ ּקָ ּבַ ׁש  ְמַבּקֵ ָהָיה 

 ְואֹוֵמר, ְוִהְרַאִני ֹאתֹו ְוֶאת ָנֵוהּו. 

  

ַהאי .408 ַמאי  ְוָאַמר  ִאיָדְך  ַתח  ִוד   (דכתיב) ּפָ ּדָ ָאַמר  ּדְ
ָנִוהּו.  ְוֶאת  אֹותֹו  וה ְוַהְרֵאִני  ואת  (מאי  כך  ואחר  אותו  ראני 

א  נוהו) ִריְך הּוא. ֶאּלָ א ּבְ , ַמאן ָיִכיל ְלֶמחֵמי ֵליּה ְלקּוְדׁשָ
א,  ַזר ֲעֵליּה ַההּוא עֹוָנׁשָ ִאְתּגְ ֲעָתא ּדְ ַהִהיא ׁשַ ִניָנן ּבְ ָהִכי ּתָ
ׁש   ְדָקא ְיאּות ִאְתַעּנַ ָלא ָנַטר ַהאי ָאת ּכְ ַעל ּדְ ְוָדִוד ָיַדע ּדְ

א כְּ  כֹּלָ ַהאי, ּדְ ַהאי ָאת,  ּבְ א ִמְתְרִמיז ּבְ ֲחָדא ֲאִחיָדא, ְוכֹּלָ
ְדָקא ְיאּות, ֲהָוה  ָלא ָנַטר ֵליּה ּכְ יק ַמאן ּדְ ְוָלא ִאְקֵרי ַצּדִ

עּוֵתיּה ְוָאַמר ֵעי ּבְ  ְוַהְרֵאִני אֹותֹו ְוֶאת ָנִוהּו.  (שמואל ב טו) ּבָ

ֹאתֹו? .409 זֶּה  ַהְּבִרית,   ַמה  אֹות  ֶׁשּלֹו,  [ָהאֹות 
ֶׁשּלֹו]ֶׁשֲהֵר  ָהאֹות  ַהָּקָּב''ה  ֶׁשל  אֹותֹו  אֹות   י  זֹו 

ִרית ּפֹוֵחד  [ֶׁשּלֹו] ַהּבְ ֲאִני  ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵני ֵאּלּו   ְ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  י. ָמה ַהּטַ ּנִ ָאְבָדה ִמּמֶ ׁשֶ

ַלִים    - ְלכּות ִוירּוׁשָ ּום    -ַהּמַ ֶזה. ּוִמׁשּ ֲאחּוזֹות ּבָ
ת ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָלה  ּתָ ְך  ֲחזֹר ּכָ ּתַ ׁשֶ ָנֵוהּו,  ְוֶאת  ֹאתֹו  ֹו 

ָבר  ל ָהאֹות ַהזֹּו ִלְמקֹוָמּה, ְוַהּכֹל ּדָ ְלכּות ׁשֶ ַהּמַ
 ֶאָחד. 

  

(אות דיליה אות הברית דהא אותו דקודשא  ַמאי אֹותֹו, .409
דיליה) את  הוא,  ְקָייָמא בריך  ָאת  א  א   (דיליה) ּדָ יׁשָ ַקּדִ

א ִאְתֲאִביד ִמּנָ ִחיְלָנא ּדְ ָהא ּדָ ְתֵרין ּדְ ִגין ּדִ י. ַמאי ַטְעָמא ּבְ
ֵלי  ּתָ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ֲאִחיָדן,  ַהאי  ּבְ ַל ם  ִוְירּוׁשָ ַמְלכּוָתא  ין  ִאּלֵ
ַהאי ָאת  ר ַמְלכּוָתא ּדְ ִיְתַהּדַ ָבעּוֵתיּה אֹותֹו ְוֶאת ָנֵוהּו ּדְ ּבְ

ה. א ַחד ִמּלָ  ְלַאְתֵריּה. ְוכֹּלָ
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ְוָאַמר, .410 ַאֵחר  ַתח  יט) ּפָ ִרי   (איוב  ׂשָ ּוִמּבְ
ָצִריְך   ָהָיה  ִרי?  ׂשָ ּוִמּבְ זֶּה  ַמה   . ֱאלֹוּהַ ֶאֱחֶזה 
ּוַמה  ׁש,  ַמּמָ ִרי  ׂשָ ִמּבְ א  ֶאּלָ ּוֵמַעְצִמי!  ִלְהיֹות 

תּוב ּכָ ׁשֶ יא) ִהיא?  ַיַעְברּו  (ירמיה  קֶֹדׁש  ר  ּוְבׂשַ
ְוָכתּוב יז) ֵמָעָלִיְך,  בְ  (בראשית  ִריִתי  ְוָהְיָתה 

ָאָדם   ם  ְרׁשָ ּנִ ׁשֶ ְזַמן  ָכל  ּבְ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ְרֶכם.  ְבׂשַ ּבִ
רֹוֶאה   ּנָה  ִמּמֶ ַהזֹּו,  ָהאֹות  ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֹרׁשֶ ּבָ
ָמה   ׁשָ ׁש, ְוַהּנְ ּנּו ַמּמָ רּוְך הּוא, ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ ֶאת ַהּקָ

ה ֶנֱאֶחֶזת ּבֹו.  דֹוׁשָ  ַהּקְ

  

ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר .410 ,  יט)(איוב   ּפָ ִרי ֶאחֶזה ֱאלֹוּהַ ׂשָ ּוִמּבְ
ׁש.   ִרי ַמּמָ ׂשָ א ִמּבְ ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ִרי, ּוֵמַעְצִמי ִמּבָ ׂשָ ַמאי ּוִמּבְ

ְכִתיב, ּדִ ִהיא.  יא) ּוַמאי  ַיַעְברּו   (ירמיה  קֶֹדׁש  ר  ּוְבׂשַ
ּוְכִתיב יז) ֵמָעָלִיְך.  ְרֶכם.  (בראשית  ְבׂשַ ּבִ ִריִתי  ּבְ ְוָהְיָתה 

כָ  ּבְ ַתְנָיא  יָמא  ּדְ ְרׁשִ ַהאי  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ים  ִאְתְרׁשִ ּדְ ִזְמָנא  ל 
יּה   ִריְך הּוא. ִמּנֵ א ּבְ יּה ָחֵמי ְלקּוְדׁשָ ַהאי ָאת, ִמּנֵ א ּדְ יׁשָ ַקּדִ

יּה.  א ִאְתֲאִחיַדת ּבֵ יׁשָ ְמָתא ַקּדִ ׁש. ְוִנׁשְ  ַמּמָ

ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ֶאת ָהאֹות   .411 ְוִאם לֹא זֹוֶכה, ׁשֶ
תּוב? ּכָ ַמה  ד) ַהזֹּו,  ֱאלֹוּהַ   (איוב  ַמת  ׁשְ ִמּנִ

הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ם  ָהֹרׁשֶ ֲהֵרי  ׁשֶ יֹאֵבדּו, 
ֵאין   אֹותֹו,  ְוׁשֹוֵמר  זֹוֶכה  ְוִאם  ָמר.  ִנׁשְ לֹא 

ּנּו. ִכיָנה ִנְפֶרֶדת ִמּמֶ ְ  ַהׁשּ
  

ִתיב, .411 ָלא ָנִטיר ַהאי ָאת. ַמה ּכְ (איוב   ְוִאי ָלא ָזֵכי. ּדְ
ַמת אֱ  ד) ׁשְ ִריְך ִמּנִ א ּבְ קּוְדׁשָ ימּו ּדְ ָהא ְרׁשִ לֹוּהַ יֹאֵבדּו. ּדְ

ָלא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֵליּה,  ְוָנִטיר  ָזֵכי  ְוִאי  ִאְתְנִטיר.  ָלא  הּוא 
יּה. ַרׁש ִמּנֵ  ִאְתּפְ

א,   .412 ָ ִנׂשּ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבֹו?  ִמְתַקיֵּם  ָמַתי 
ִלְמקֹוָמהּ  ִנְכֶנֶסת  ַהזֹּו  ָמה   ְוָהאֹות  [ֶׁשָּׁשִנינּו, 

ָזָכר הַ  ַאַחת  ֶאָּלא  ַיַחד?  ֵה''א הֹוְלכֹות  ָוא''ו  ַּטַעם 
ְנֵקָבה.] ם  ְוַאַחת  ׁשֵ ְוִנְקָרא  ַיַחד,  ִפים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ

ֵאיֶזה  ֶאָחד, ָאז ׁשֹוֶרה ֲעֵליֶהם ַהֶחֶסד ָהֶעְליֹון. ּבְ
ֶחֶס''ד  ַהֶחֶסד?  ּוִמי  ַהזָָּכר.  ַצד  ּבְ ׁשֹוֶרה?  ָמקֹום 

א ְויֹוֵצא ֵמַהחָ  ּבָ ר  ֵא''ל ׁשֶ ְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ּוִמְתַעּטֵ
ֵקָבה. ַהּנְ ֶמת  ֶ ׂשּ ִנְתּבַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ זָָּכר.  [נ''א   ּבַ

ְּכמֹו   ַיַחד  הֹוְלִכים  ֵה''א  ָוי''ו  ֶׁשל  ַהּסֹוד  ֶׁשָּׁשִנינּו, 
ָאז   ֶאָחד,  ְוֵהם  ַיַחד  ִמְׁשַּתְּתִפים  ּוְנֵקָבה  ֶׁשָּזָכר 

ּומִ  ָהֶעְליֹון,  ַהֶחֶסד  ֲעֵליֶהם  ַּבָּזָכר  ׁשֹוֶרה  ְתַעֵּטר 
 ְוִנְתַּבֶּׂשֶמת ַהְּנֵקָבה.]

  

ד ִאְתְנִסיב ְוַהאי ָאת ָעִייל   .412 יּה ּכַ ֵאיָמַתי ִמְתָקְייָמא ּבֵ
ַאְתֵריּה, כחדא,  ּבְ אזלין  ה''א  וא''ו  טעמא  מאי  דתניא  (מצוין 

נוקבא)  וחד  דכר  חד  ַחד   אלא  ְוִאְקֵרי  ֲחָדא  ּכַ פּו  ּתָ ּתַ ִאׁשְ
ֲאַתר  ָאן  ּבְ ֲעַלְייהּו.  ְרָייא  ׁשַ ָאה  ִעּלָ ֶחֶסד  ֵדין  ּכְ ָמא,  ׁשְ
ָאֵתי   ְדכּוָרא. ּוַמאן ֶחֶס''ד ֶחֶס''ד ֵא''ל ּדְ ִסְטָרא ּדִ ְרָיא ּבְ ׁשַ

ֵמָחכְ  ְך ְוָנַפק  ּכָ ּוְבִגין  ְדכּוָרא  ּבִ ר  ְוִאְתַעּטַ ָאה  ִעּלָ ָמה 
ְסַמת נּוְקָבא. (נ''א דתנן רזא דוי''ו ה''א אזלין כחדא כגוונא  ִאְתּבַ

דדכר ונוקבא אשתתפו כחדא ואנון חד, כדין חסד עלאה שרייא עלייהו 
 .ואתעטר בדכורא ואתבסמת נוקבא)

אֹור   .413 א''ל,  הּוא.  ְך  ּכָ ֱאלֹוּהַ  ִנינּו,  ׁשָ עֹוד 
ִפים ַיַחד   ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ַהָחְכָמה. ו' ָזָכר, ה' ְנֵקָבה. ּכְ
קֹום ַהזֶּה   ה ֵמַהּמָ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ . ְוַהּנְ ִנְקָרא ֱאלֹוּהַ

אֹות ַהזֹּו.  לּוי ּבָ  ֶנֱאֶחֶזת, ְוַהּכֹל ּתָ
  

הוּ  .413 ָהִכי  ֱאלֹוַה  ִניָנן  ּתָ ְנִהירּו תּו  ֵליּה  ָאַמר  א 
ֱאלֹוּהַ  ֲחָדא  ּכְ פּו  ּתָ ּתַ ִאׁשְ נּוְקָבא.  ה'  ַכר  ּדְ ו'  ָחְכְמָתא.  ּדְ
א   ְוכֹּלָ א ֵמַהאי ֲאַתר ִאְתַאְחַדת,  יׁשָ ַקּדִ ְמָתא  ְוִנׁשְ ִאְקֵרי. 

ַהאי ָאת.  ְלָיא ּבְ  ּתַ
זֹו   .414  . ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ ִרי  ׂשָ ּוִמּבְ תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל 

ֵלמוּ  ׁש, ֵמָהאֹות ַהזֹּו ִהיא ׁשְ ִרי ַמּמָ ׂשָ ת ַהּכֹל, ִמּבְ
ים   ְקדֹוׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ן  ּכֵ ְוַעל  ׁש.  ַמּמָ
עֹוָלם  ֵריֶהם ּבָ רּוְך הּוא, ַאׁשְ דֹוׁש ּבָ ּקָ ֲאחּוִזים ּבַ ׁשֶ

תּוב ּכָ ֲעֵליֶהם  א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  (דברים   ַהזֶּה 
ּומִ  ד) ְוגֹו',  ה'  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ים ְוַאּתֶ ַחיִּ ְך  ּכָ ּום  ׁשּ

ֶכם ַהיֹּום.  ּלְ  ּכֻ

  

א   .414 ּדָ  . ֱאלֹוּהַ ֶאֱחֶזה  ִרי  ׂשָ ּוִמּבְ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל 
ׁש, ְוַעל  ׁש, ֵמַהאי ָאת ַמּמָ ִרי ַמּמָ ׂשָ א, ִמּבְ כֹּלָ ֵלימּוָתא ּדְ ׁשְ
א   קּוְדׁשָ יּה ּבְ ֲאִחיָדן ּבֵ ין ּדְ יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ ִאין ִאּנּון ִיׂשְ א ַזּכָ ּדָ

ִר  ְדָאֵתי,  ּבְ ּוְבָעְלָמא  ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ִאּנּון  ִאין  ַזּכָ הּוא,  יְך 
ִתיב, ְיָי ְוגו', ּוְבִגין   (דברים ד)  ֲעַלְייהּו ּכְ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ

ֶכם ַהּיֹום.  ּלְ ים ּכֻ ְך ַחּיִ  ּכָ
ם  .415 ַאּתֶ ְך  ּכָ ָכל  ּבְ ּוַמה  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ִבי יֹוׁשְ ם  ְוַאּתֶ ִאם  ֲחָכִמים,  לֹו,  ָאְמרּו  אן?  ּכָ ם  יִמין ְוַאּתּון  .415   ְך ַאּתּון ַחּכִ ָכל ּכָ א ּוַמה ּבְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ִיְתַעְקרּו יָ  ִצּפֹוָרָאה  ִאי  ֵליּה  ָאְמרּו  ָהָכא,  ְתִבין 
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ְלָאן   יֹוְדִעים  לֹא  קֹוָמם,  ִמּמְ ַיַעְקרּו  ִרים  ּפֳ ַהּצִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  כז) ָטסֹות.  נֹוֶדֶדת  (משלי  ִצּפֹור  ּכְ

קֹומֹו.  ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּה ּכֵ  ִמן ִקּנָ
ָלא ָיְדִעין ְלָאן ָטאָסן ֲהָדא הּוא  (דף צד ע''ב) ֵמַאְתַרְייהוּ 

ן ִאיׁש נֹוֵדד   (משלי כז) ִדְכִתיב, ּה ּכֵ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּכְ
 ִמְמקֹומֹו. 

ה אֹוָתנּו ַלּתֹוָרה,   .416 קֹום ַהזֶּה ִזּכָ ֶרְך ְוַהּמָ ְוַהּדֶ
ַוֲחִצי  ִנים,  ְיׁשֵ ָאנּו  ֲחִצי  ַלְיָלה,  ָכל  ּבְ נּו.  ּלָ ׁשֶ ַהזֹּו 
ּבֶֹקר,  ָאנּו עֹוְמִדים ּבַ ּתֹוָרה. ּוְכׁשֶ ָאנּו עֹוְסִקים ּבַ
ֶאת   ָלנּו  ְמִאיִרים  ַמִים  ְוַנֲהרֹות  ֶדה  ָ ַהׂשּ ֵריחֹות 

נּו. ִלּבֵ ֶבת ּבְ ֶ  ַהּתֹוָרה, ְוִהיא ִמְתַיׁשּ
  

ָדא ָזֵכי ָלן ְלאֹוַרְייָתא, ְוַהאי אֹוְרָחא ִדיָלן.  ְוַאְתָרא   .416
ָעְסִקין  ֲאַנן  ּוַפְלגּוָתא  ָנְייִמין,  ֲאַנן  ְלגּוָתא  ּפַ ֵליְלָיא  ָכל  ּבְ
ְוַנֲהֵרי  ַצְפָרא ֵריֵחי ַחְקָלא  אֹוַרְייָתא. ְוַכד ֲאַנן ָקְייִמין ּבְ ּבְ

 ַמָיא נהרין לן אורייתא, ואתיישבת בלבן. 
נּו אֹותֹו ְלַמְעָלה  .417 קֹום ַהזֶּה ֲהֵרי ּדָ ְוֶאת ַהּמָ

אֹותֹו   קּו ּבְ ּלְ ים ִהְסּתַ ֵרי ָמִגּנִ ה ׂשָ ַעם ַאַחת, ְוַכּמָ ּפַ
נּו   ּלָ לּות ׁשֶ ּדְ ּתַ ין ַעל עֶֹנׁש ַהּתֹוָרה, ְוָאז ַהִהׁשְ ַהּדִ
ַהזֶּה ְמַסיֵַּע  קֹום  ְוַהּמָ ּתֹוָרה,  ּבַ ָוַלְיָלה ִהיא  יֹוָמם 

ּוִמי ֵמַחיֵּי   ָלנּו,  ְפָרד  ּנִ ׁשֶ ִמי  ּכְ אן,  ִמּכָ ְפָרד  ּנִ ׁשֶ
 ָהעֹוָלם. 

  

ה   .417 ְוַכּמָ ָחָדא.  ִזְמָנא  ְלֵעיָלא  ְיינּוָה  ּדַ ָהא  ואתר דא, 
א ַההּוא ִדיָנא ַעל עֹוְנׁשָ קּו ּבְ ּלָ ִריִסין ִאְסּתַ (עה, קא  ָסְרֵכי ּתְ

ְיָמָמא ב) ִדיָלן  לּוָתא  ּדְ ּתַ ִאׁשְ ּוְכֵדין  ְוֵליְלָיא   ְדאֹוַרְייָתא, 
ּוַמאן   ָלן,  ְמַסְייָעא  ָקא  ָדא  ְוַאְתָרא  הּוא,  אֹוַרְייָתא  ּבְ

י ָעְלָמא.  ַרׁש ֵמַחּיֵ ִאְתּפְ ַמאן ּדְ אן, ּכְ ַרׁש ִמּכָ ִאְתּפְ  ּדְ
בּו  .418 א ּוֵבַרְך אֹוָתם. ָיׁשְ י ַאּבָ ֵהִרים ָידֹו ַרּבִ

ָאְמרּו   ַהיֹּום,  ֵהִאיר  ׁשֶ ַאַחר  ַהיֹּום.  ֵהִאיר  ׁשֶ ַעד 
ִאם   ּוְראּו  ְצאּו  ְפֵניֶהם:  ּלִ ׁשֶ ינֹוקֹות  ַהּתִ ְלאֹוָתם 
ּתֹוָרה   ָבר ָחָדׁש ּבַ ֵהִאיר ַהיֹּום, ְוָכל ֶאָחד יֹאַמר ּדָ

דֹול ַהזֶּה.   ָלִאיׁש ַהּגָ
  

ָנַהר  .418 ּדְ ַעד  ָיְתבּו  לֹון.  ּוָבִריְך  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ְידֹוי  ָזִקיף 
ָקַמְייהּו   ֵקי ּדְ ְרּדְ ָנַהר ְיָמָמא ָאְמרּו ְלִאּנּון ּדַ ַתר ּדְ ְיָמָמא. ּבָ
א   ַחְדּתָ ה  ִמּלָ ֵליָמא  ְוָכל ַחד  ְיָמָמא,  ָנַהר  ִאי  ְוֲחמּו  ּפּוקּו 

א. ְבָרא ַרּבָ  ְדאֹוַרְייָתא ְלַהאי ּגַ
ֶאָחד  .419 ָאַמר  ַהיֹּום.  ֵהִאיר  ׁשֶ ְוָראּו  ָיְצאּו 

ַהזֶּה ֵאׁש ִמְלַמְעָלה. ָאַמר   יֹּום  ּבַ ֶנת  ְמזֻּמֶ ֵמֶהם, 
אן   ִית ַהזֶּה. ָאַמר ַאֵחר, ָזֵקן ֶאָחד ּכָ ַאֵחר, ּוַבּבַ
י   ֵאׁש ַהזֹּו. ָאַמר ַרּבִ ֵרף ּבָ ָ יֹּום ַהזֶּה ְלִהׂשּ ָעִתיד ּבַ ׁשֶ

ילֵ  א, ָהַרֲחָמן ַיּצִ  נּו. ַאּבָ
  

ין ַהאי   .419 ְייהּו ַזּמִ ָנַהר ְיָמָמא. ָאַמר ַחד ִמּנַ ָנְפקּו ְוָחמּו ּדְ
ָאַמר   יָתא.  ּבֵ ּוְבַהְך  ָאֳחָרא  ָאַמר  ֵעיָלא.  ִמּלְ א  ֶאׁשָ יֹוָמא 
ְלִאּתֹוְקָדא   יֹוָמא  ַהאי  ין  ַזּמִ ּדְ ָהָכא  ָסָבא  ַחד  ָאֳחָרא 

א ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ  י ַאּבָ נּוָרא ָדא, ָאַמר ַרּבִ  ְזָבן.ּבְ
ן   .420 ֲעׁשַ ָאַמר,  ר.  ְלַדּבֵ ָיכֹל  ְולֹא  ַמּה  ּתָ

ַהיֹּום ַההּוא  ָאֶרץ. ְוָכְך ָהָיה, ׁשֶ ס ּבָ ְלכּות ִנְתּפָ ַהּמַ
ְבֵאׁש,  פּו  ְוֻהּקְ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֵני  ּפְ ֶאת  ַהֲחֵבִרים  ָראּו 
ְמַחת ַהּתֹוָרה.  ִ ֵאׁש ִמׂשּ א ָלֲהטּו ָפָניו ּכָ י ַאּבָ  ְוַרּבִ

  
וָ  .420 ְדהּוְרָמָנא ּתָ ָאַמר קּוְטָרא  ָלא,  ְלַמּלָ ָיִכיל  ְוָלא  וה 

ַההּוא יֹוָמא ָחמּו ַחְבַרָייא  ְפַסת. ְוָכְך ֲהָוה, ּדְ ַאְרָעא ִאּתַ ּבְ
ִאְתַלִהיטּו  א  ַאּבָ י  ְוַרּבִ א.  ֶאׁשָ ּבְ ֲחרּו  ְוִאְסּתַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ י  ַאּפֵ

נּוָרא ֵמֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא.   ַאְנּפֹוי ּכְ
ם ִמן   .421 ל אֹותֹו ַהיֹּום לֹא ָיְצאּו ֻכּלָ ִנינּו, ּכָ ׁשָ

ים  ׁשִ ְמַחּדְ ְוָהיּו  ן,  ָעׁשָ ּבְ ר  ִנְקׁשַ ִית  ְוַהּבַ ִית,  ַהּבַ
לּו ַהיֹּום ַההּוא ּתֹוָרה   ִאּלּו ִקּבְ תֹוָכם ּכְ ָבִרים ּבְ ּדְ
יֹוְדִעים   ָהיּו  לֹא  קּו,  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ ַאַחר  ִסיַני.  ֵמַהר 

ְוִאם   יֹום  הּוא  א, ִאם  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ַלְיָלה. 
ָבר  נּו ּדָ ל ֶאָחד ֵמִעּמָ עֹוֵדנּו עֹוְמִדים, יֹאַמר ּכָ ּבְ
ִית,  ַהּבַ ְלַבַעל  ֶחֶסד  ִלְקׁשֹר  ָחְכָמה  ל  ׁשֶ ָחָדׁש 

ַעל ַהִהּלּוָלא.   ּבַ

  

יָתא   .421 ִמּבֵ ְלהּו  ּכֻ ָנְפקּו  ָלא  יֹוָמא  ַההּוא  ל  ּכָ אָנא  ּתָ
ִקיְטָר  ּבְ ר  ִאְתַקּטַ ַגַווְייהּו, ּוֵביָתא  ּבְ י  ִמּלֵ ַחְדָתאן  ְוֲהוּו  א, 

ַתר  לּו ַההּוא יֹוָמא אֹוַרְייָתא ִמּטּוָרא ְדִסיַני. ּבָ ִאּלּו ִקּבְ ּכְ
קּו ָלא ֲהוּו ָיְדֵעי ִאי הּוא ְיָמָמא ְוִאי ֵליְלָיא. ָאַמר  ּלָ ִאְסּתַ ּדְ

ל ַחד ִמיָנן ִמ  ֲאַנן ָקְייִמין ֵליָמא ּכָ ּדְ עֹוד  א ּבְ י ַאּבָ ה  ַרּבִ ּלָ
ֵביָתא   ּדְ ְלָמאֵריּה  ִטיבּו  ָרא  ְלַאְקׁשְ ְדָחְכְמָתא  א  ַחְדּתָ

ִהּלּוָלא:   ָמֵריּה ּדְ
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ְוָאַמר, .422 ֶאָחד  ַתח  סה) ּפָ ֵרי   (תהלים  ַאׁשְ
ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ וגו'.  ֲחֵצֶריָך  ּכֹן  ִיׁשְ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ּתִ
ן   ִמּכֵ ּוְלַאַחר  יֶתָך,  ּבֵ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ֲחֵצֶריָך, 

ְוֶזהֵהיָכֶלךָ  ִמזֶּה,  ִניִמי  ּפְ ֶזה  [נ''א   . 
ה,  ְלתֹו�] ִחּלָ ּתְ ּבַ ֲחֵצֶריָך  ּכֹן  ִיׁשְ ִמזֶּה.  ְלַמְעָלה 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ד) ּכְ ִציֹּון   (ישעיה  ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ ְוָהָיה 
ַלִים ָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו. ירּוׁשָ  ְוַהּנֹוָתר ּבִ

  

ְוָאַמר .422 ַתח ַחד  ּוְתָקֵרב   (תהלים סה) ּפָ ְבַחר  ּתִ ֵרי  ַאׁשְ
יֶתָך   ּבֵ ְלָבַתר  ֲחֵצֶריָך  ַקְדִמיָתא  ּבְ ְוגו'.  ֲחֵצֶריָך  ּכֹן  ִיׁשְ

ּדָ  ִמן  ִניָמָאה  ּפְ א  ּדָ ֵהיָכֶלָך.  ְלֵעיָלאּוְלָבַתר  ְוָדא  (נ''א   א, 
ְדַאּתְ   לגו) ָמא  ּכְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ֲחֵצֶריָך  ּכֹן  ִיׁשְ א.  ּדָ ִמן 

ַל ם  (ישעיה ד) ָאֵמר ְירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
 ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו. 

מֹו   .423 ּכְ ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  יֶתָך  ּבֵ טּוב  ּבְ ָעה  ּבְ ִנׂשְ
ּנֱֶאַמר  כד) ׁשֶ לֹא  (משלי  ִית.  ּבָ ֶנה  ִיּבָ ָחְכָמה  ּבְ

ְך,  תּוב ּכָ ִאם ָהָיה ּכָ ָכתּוב ַהָחְכָמה ִיְבֶנה ַבִית. ׁשֶ
תּוב  ּכָ א  ֶאּלָ ִית.  ּבַ ִנְקֵראת  ָחְכָמה  ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ

תּוב ּכָ ֶ ִית, ַהְינּו ַמה ׁשּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ (בראשית   ּבְ
קֹות ֶאת  ב) ן וגו'. ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ  ַהּגָ

  

ְדַאּתְ   .423 ָמא  ּכְ ְלָבַתר  יֶתָך  ּבֵ טּוב  ּבְ ָעה  ּבְ ִנׂשְ
ָחְכָמה ִיְבֶנה ַבִית. ַהָחְכָמה ִיְבֶנה ַבִית   (משלי כד) ָאֵמר, ּבְ

ִית   ּבַ ָחְכָמה  ַמע ּדְ ִתיב ָהִכי, ֲהָוה ַמׁשְ ִאי ּכְ ִתיב, ּדְ ָלא ּכְ
ַהְיינּו   ַבִית,  ִיְבֶנה  ָחְכָמה  ּבְ ִתיב  ּכְ א  ֶאּלָ ִאְקֵרי, 

ְכִתיב, ן  (בראשית ב) ּדִ קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
 ְוגו'.

ֵלמּות   .424 ׁשְ הּוא  ֶזה  ְלַאַחר  ֵהיָכֶלָך  ְקדֹוׁש 
לֹוַמר ה''י  ּכְ ֵהיָכל?  זֶּה  ִנינּו, ַמה  ׁשָ ְך  ּכָ ׁשֶ ַהּכֹל. 

ָלם ַיַחד.     כ''ל, ֶזה ָוֶזה, ְוַהּכֹל ִנׁשְ
א,   .424 כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ הּוא  א  ּדָ ְלָבַתר  ֵהיָכֶלָך  ְקדֹוׁש 

לֹוַמר   ּכְ ֵהיָכל.  ַמהּו  ִניָנן  ּתָ ָהִכי  ְוַהאי.  ּדְ ַהאי  כ''ל,  ה''י 
ֲחָדא.  ִלים ּכְ ּתְ א ִאׁשְ  ְוכֹּלָ

ֵרי  .425 תּוב ַאׁשְ ּכָ תּוב ׁשֶ ַמה ּמֹוִכיַח רֹאׁש ַהּכָ
ְקִריב   ּמַ ׁשֶ ֲחֵצֶריָך? ֶזה ִמי  ּכֹן  ִיׁשְ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ּתִ
רּוְך הּוא, ְרצֹונֹו   דֹוׁש ּבָ ן ִלְפֵני ַהּקָ נֹו ָקְרּבָ ֶאת ּבְ

ר  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ׁשֶ ן ַההּוא, ּוִמְתַרּצֶ ְרּבָ ּקָ ּוְך הּוא ּבַ
ֵני  ׁשְ ּבִ ְמדֹורֹו  ֶאת  ם  ְוׂשָ אֹותֹו,  ּוְמָקֵרב  ּבֹו 
ַנִים  ְ אֹוָתם ַהׁשּ ֲחָדִרים, ְואֹוֵחז ֶאת ֶזה ְוֶאת ֶזה, ׁשֶ
ֵני   ׁשְ אי  ַוּדַ ֲחֵצֶריָך,  ּכֹן  ִיׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַיַחד,  רּו  ִנְקׁשְ

 ֲחֵצֶריָך. 

  

ְדְקָרא   .425 א  ְבַחר ֵריׁשָ ּתִ ֵרי  ַאׁשְ ְכִתיב  ּדִ ּמֹוַכח  ַמה 
ָנא  ֵריּה ָקְרּבָ ַאְקִריב ּבְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך. ַהאי ַמאן ּדְ ּוְתָקֵרב ִיׁשְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ַרֲעָוא  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ
י ְמדֹוֵריּה  ּוֵ יּה ְוָקִריב ֵליּה ְוׁשַ ָנא ְוִאְתְרֵעי ּבֵ ַההּוא ָקְרּבָ ּבְ
רּו   ְ ֵרין ִאְתַקׁשּ ִאּנּון ּתְ ְתֵרין ִאְדִרין ְוָאִחיד ְלַהאי ּוְלַהאי ּדְ ּבִ

ֵרי. אי ּתְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך. ֲחֵצֶריָך ַוּדַ ְכִתיב ִיׁשְ ֲחָדא. ּדִ  ּכְ

ְזֵקֵנינּו  .426 ָהִראׁשֹוִנים,  ַהֲחִסיִדים  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ן  ְרּבָ ַלּקָ ֵניֶהם  ּבְ ֶאת  ְקִריִבים  ּמַ ׁשֶ ּכְ אן,  ּכָ ל  ׁשֶ
ְבַחר ּוְתָקֵרב   ֵרי ּתִ ַהזֶּה, ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים: ַאׁשְ
ֲעֵליֶהם   עֹוְמִדים  ׁשֶ אֹוָתם  ֲחֵצֶריָך.  ּכֹן  ִיׁשְ

יֶת  ּבֵ טּוב  ּבְ ָעה  ּבְ ִנׂשְ ֵהיָכֶלָך.  אֹוְמִרים:  ְקדֹוׁש  ָך 
נּו  ְוִצּוָ ִמְצוֹוָתיו  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ְך ְמָבֵרְך  ּכָ ַאַחר 
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ְואֹוָתם   ְבִריתֹו ׁשֶ ּבִ ְלַהְכִניסֹו 
ִהְכַנְסּתֹו  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ אֹוְמִרים:  ֲעֵליֶהם  עֹוְמִדים  ׁשֶ

ִרית ְוכּו'.   ַלּבְ

  

ִגיֵני ָכְך ֲחִסיֵדי ַק  .426 ד ַמְקִריִבין ּבְ ָהָכא ּכַ ְדָמֵאי ָסָבאן ּדְ
ֵרי ִתְבַחר ּוְתָקֵרב   ְתֵחי ְוָאְמֵרי ַאׁשְ ָנא ָדא. ּפָ ַנְייהּו ְלָקְרּבָ ּבְ
טּוב   ָעה ּבְ ּבְ ָקְייֵמי ֲעַלְייהּו ָאְמֵרי ִנׂשְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך. ִאּנּון ּדְ ִיׁשְ

ׁשָ  ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ְמָבֵרְך  ְלָבַתר  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹוׁש  יֶתָך  נּו  ּבֵ
ָאִבינּו.   ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְבִריתֹו  ּבִ ְלַהְכִניסֹו  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו  ּבְ
ִרית ְוכּו'.  ִהְכַנְסּתֹו ַלּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָקְייֵמי ֲעַלְייהּו ָאְמֵרי ּכְ  ְוִאּנּון ּדְ

ַרֲחִמים  .427 ָאָדם  ׁש  ְיַבּקֵ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִנינּו,  ְוׁשָ
שֶׁ  ָהַאֵחר,  ַעל  ְך  ּכָ ְוַאַחר  תּובָעָליו,  (ויקרא   ּכָ

ֲעדֹו  טז) ר ּבַ ְך   -ְוִכּפֶ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ּוְבַעד    -ּבַ
ֶרְך ַהזֹּו,  ָרֵאל. ְוָאנּו ָלַקְחנּו ֶאת ַהּדֶ ל ְקַהל ִיׂשְ ּכָ

 ְוָכְך ָיֶפה ְוָראּוי ְלָפֵנינּו. 

  

ֲעֵליּה  .427 ַרֲחִמין  ָנׁש  ר  ּבַ ֵעי  ִלּבָ ַקְדִמיָתא  ּבְ ְוָתִניָנן 
עַ  ְכִתיב,ּוְלָבַתר  ּדִ ָאֳחָרא  טז) ל  ֲעדֹו  (ויקרא  ּבַ ר  ְוִכּפֶ

ָרֵאל. ְוֲאַנן אֹוְרָחא  ל ְקַהל ִיׂשְ ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ּוְבַעד ּכָ ּבְ
אן. יר ְוָחֵזי ְלַקּמָ ּפִ  ָדא ַנְקִטיָנן ְוָהִכי ׁשַ
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ְוָנֶאה   .428 הּוא  ְך  ּכָ אי  ַוּדַ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ּלֹא אֹומֵ  ׁשֶ ּוִמי  ָבר.  מֹוִציא ֶאת ַהּדָ ְך, הּוא  ּכָ ר 

דֹוׁש  ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ַהּקָ ָרה ֻחּפֹות ׁשֶ ַעְצמֹו ֵמֲעׂשָ
ם  ְוֻכּלָ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ יִקים  ּדִ ַלּצַ הּוא  רּוְך  ּבָ
ל  ׁשֶ ְדָבִרים  ָרה  ֲעׂשָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶזה.  ּבָ ִרים  ִנְקׁשָ

ְבַחר ּוְתקָ  ֵרי ּתִ סּוק ַהזֶּה ַאׁשְ ּפָ ֵרב ָהֱאמּוָנה יֵׁש ּבַ
ַאַחת   ה  ֻחּפָ ית  ַנֲעׂשֵ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּוִמּכָ ְוגֹו', 

ה.  ּנָ  ִמּמֶ

  

ּוַמאן  .428 ה,  ִמּלָ ְוָיאֹות  ְך הּוא  ּכָ אי  ַוּדַ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ין  ַזּמִ ּדְ ֻחּפֹות  ָרה  ֵמֲעׂשָ ְרֵמיּה  ּגַ יק  ַאּפִ ָהִכי  ָאַמר  ָלא  ּדְ

יַקיָּ  ְלַצּדִ ד  ְלֶמְעּבַ ִריְך הּוא  ּבְ א  ְדָאֵתי,  קּוְדׁשָ ָעְלָמא  ּבְ א 
י  ִמיּלֵ ָרה  ֲעׂשָ ָכְך  ּוְבִגיֵני  ַהאי.  ּבְ ָרן  ִמְתַקׁשְ ְוֻכְלהּו 
ְבַחר ּוְתָקֵרב ְוגו'.  ֵרי ּתִ ַהאי ְקָרא ַאׁשְ ְמֵהיְמנּוָתא ִאית ּבְ ּדִ

ּה.  ה ִאְתֲעִביד ִמּנָ ה ַחד ֻחּפָ ה ּוִמּלָ  ְוָכל ִמּלָ

ּוָבעֹוָלם  .429 ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ֶחְלְקֶכם  ֵרי  ַאׁשְ
ִאּלּו  ּכְ ְלַבְבֶכם  ֶרת ּבִ ִנְקׁשֶ ֲהֵרי ַהּתֹוָרה  ׁשֶ א,  ַהּבָ
ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִסיַני  ַהר  ּבְ גּוְפֶכם  ּבְ ם  ֲעַמְדּתֶ

ָרֵאל.  תֹוָרה ְלִיׂשְ
  

ָעְלָמא ָדא ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּדְ  .429 ָאה חּוָלֵקיכֹון ּבְ ָהא ַזּכָ
ָקְייִמיתוּ  ִאּלּו  ּכְ ְייכּו  ִלּבַ ּבְ ָרא  ְ ִמְתַקׁשּ צה   אֹוַרְייָתא  (דף 

ִאְתְיִהיַבת   ע''א) ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְדִסיַני  טּוָרא  ּבְ גּוַפְייכּו  ּבְ
ָרֵאל:  אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ

ְוָאַמר, .430 ַאֵחר  ַתח  כ) ּפָ ח   (שמות  ִמְזּבַ
ָעָליו ְוָזַבְחּתָ  י  ּלִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ עֹלֶֹתיָך   ֲאָדָמה  ֶאת 

ְקִריב ֶאת   ּמַ ל ִמי ׁשֶ ִנינּו, ּכָ ָלֶמיָך וגו'. ׁשָ ְוֶאת ׁשְ
ל  ּכָ ֶאת  ִהְקִריב  ִאּלּו  ּכְ ַהזֶּה,  ן  ְרּבָ ַלּקָ נֹו  ּבְ
רּוְך הּוא,   דֹוׁש ּבָ ל ָהעֹוָלם ִלְפֵני ַהּקָ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ

ֵלם ְלָפָניו.  ַח ׁשָ ָנה ִמְזּבֵ  ּוְכִאּלּו ּבָ

  

ְוָאַמר .430 ִאיָדְך  ַתח  כ) ּפָ ה   (שמות  ֲעׂשֶ ּתַ ֲאָדָמה  ח  ִמְזּבַ
ל  אָנא ּכָ ָלֶמיָך ְוגו'. ּתָ ִלי ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ
ל   ּכָ ַאְקִריב  ִאּלּו  ּכְ ָדא,  ָנא  ְלָקְרּבָ ֵריּה  ּבְ ָקִריב  ּדְ ַמאן 

ִריְך ה ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יּה  ְלַקּמֵ ָעְלָמא  ּדְ ִנין  ּוְכִאיּלּו  ָקְרּבָ ּוא, 
יּה. ֵליָמָתא ַקּמֵ ָחא ׁשְ ֵני ַמְדּבְ  ּבָ

ִלי   .431 ּכְ ִעם  ַח  ִמְזּבֵ ר  ְלַסּדֵ ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ִרית   ַהּבְ ֶאת  ָעָליו  ָלמּול  ָעָפר  ָמֵלא  ֶאָחד 
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ב  ְוֶנְחׁשָ ַהזֶּה,  דֹוׁש  ַהּקָ

ִאּלּו ָזַבח ָעָליו עֹולֹות  נֹות, צֹאן ּוָבָקר. ּכְ  ְוָקְרּבָ
  

ָמאָנא ַחד ַמְלָייא  .431 ָחא ּבְ ָרא ַמְדּבְ ֵעי ְלַסּדְ ִגיֵני ָכְך ּבָ ּבְ
י   יב ַקּמֵ ִ א, ְוִאְתַחׁשּ יׁשָ ַאְרָעא ְלִמְגַזר ֲעֵליּה ַהאי ְקָייָמא ַקּדִ
ִנין  ְוָקְרּבָ ון  ִעַלּוָ ֲעֵליּה  ח  ַאְדּבַ ִאּלּו  ּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

 א ְותֹוֵרי.ָעאנָ 
ְוָזַבְחּתָ   .432 תּוב  ּכָ ׁשֶ ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  לֹו  ְונֹוַח 

ָכל   ּבְ וגו'.  ָלֶמיָך  ׁשְ ְוֶאת  עֹלֶֹתיָך  ֶאת  ָעָליו 
יר ֶאת   ִמי. ַמהּו ַאְזּכִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ

ִמי? הּ  [ֶאת] ׁשְ ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ יָלה,  ַהּמִ (תהלים   זֹו 
 ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. סֹוד ה' ִליֵרָאיו כה)

  

ֶאת   .432 ָעָליו  ְוָזַבְחּתָ  ְכִתיב  ּדִ ְלהּו  ִמּכֻ יר  ַיּתִ ֵליּה  ְוִניָחא 
יר ֶאת   ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ָלֶמיָך ְוגו'. ּבְ עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ

ִמי ׁשְ ֶאת  יר  ַאְזּכִ ַמהּו  ִמי.  ְכִתיב   (את) ׁשְ ּדִ ִמיָלה  א  ּדָ
הּ   ָי ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם.סֹוד יְ  (תהלים כה) ּבָ

ָאַמְרנּו,   .433 מֹו ׁשֶ אי ּכְ ח ָהֲאָדָמה ַהזֶּה ַוּדַ ִמְזּבַ
ה   ֲעׂשֶ ּתַ ֲאָדָמה  ח  ִמְזּבַ ְוִאם  ַאֲחָריו?  תּוב  ּכָ ַמה 
ה  ֵהם ֵמַעם ְקׁשֵ יֵּר, ׁשֶ ר ִמְתּגַ ֲאׁשֶ ר ּכַ י. ֶרֶמז ַלּגֵ ּלִ

ח ה ֵלב. ֶזה ִנְקָרא ִמְזּבַ  ֲאָבִנים. עֶֹרף ּוְקׁשֵ
  

ְתֵריּה ַמה  .433 ָאִמיָנא. ּבַ ָמא ּדְ אי ּכְ ח ֲאָדָמה ַוּדַ ַהאי ִמְזּבַ
ד   ּכַ ְלִגּיֹוָרא  ֶרֶמז  ִלי.  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֲאָבִנים  ח  ִמְזּבַ ְוִאם  ִתיב  ּכְ
א, ַהאי ִאְקֵרי  י ִלּבָ י ְקַדל ּוְקׁשֵ ִאיהּו ֵמַעם ְקׁשֵ יר ּדְ ִאְתַגּיַ

ח ֲאָבִנים.  ִמְזּבַ
ִריְך  לֹא ִתבְ  .434 ּצָ ִזית, ַמה זֶּה? ׁשֶ ֶנה ֶאְתֶהן ּגָ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַלֲעבֹוַדת  ְלַהְכִניסֹו 
ח  [ְּכֵדי] הּוא, ּכַ ׁשְ יִּ ׁשֶ ַעד  אֹותֹו,  ָימּול  ְולֹא 

ּנּו   ה, ְוָיִסיר ִמּמֶ ָעַבד ַעד ַעּתָ ֲעבֹוָדה ָהַאֶחֶרת ׁשֶ
ב.  י ַהּלֵ  אֹותֹו ְקׁשִ

  

ָבֵעי ְלֲאָעָלא ֵליּה   .434 ִזית. ָמה הּוא, ּדְ לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ פּוְלָחָנא ּדְ ְוָלא ִיְגַזר ָיֵתיּה ַעד  (בגין) ּבְ

יּה ַההּוא  ֲעַבד ַעד ָהָכא ְוַיֲעֵדי ִמּנֵ י ּפּוְלָחָנא ָאֳחָרא ּדְ ִיְנׁשֵ ּדְ
א.  יּו ְדִלּבָ  ַקׁשְ
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י  .435 ְקׁשִ אֹותֹו  ּנּו  ִמּמֶ הּוַסר  ְולֹא  ִנּמֹול  ְוִאם 
דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ַלֲעבֹוַדת  ֵנס  ְלִהּכָ ב  ַהּלֵ
ּגֹוְזִרים  ֶפֶסל ָהֶאֶבן ַהזֶּה ׁשֶ רּוְך הּוא, ֲהֵרי הּוא ּכְ ּבָ
ֶאֶבן  ָאר  ְוִנׁשְ ַהזֶּה,  ד  ַהּצַ ּוִמן  ַהזֶּה  ד  ֵמַהּצַ אֹותֹו 

ּום ָבִראׁשֹוָנה. ִמׁשּ ִזית.  ּכְ ְך לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ ּכָ
יּותֹו   ַקׁשְ ָאר ּבְ ִאם הּוא ִנׁשְ ָך ֵהַנְפּתָ    -ׁשֶ י ַחְרּבְ ּכִ

ּמֹול   ּנִ יָלה ׁשֶ לֹוַמר, אֹוָתּה ַהּמִ ַחֲלֶלָה. ּכְ ָעֶליָה ַוּתְ
 ֵאיָנּה מֹוִעיָלה לֹו.

  

ְדִלבָּ  .435 ָיא  ַקׁשְ ַההּוא  יּה  ִמּנֵ ַאֲעֵדי  ְוָלא  ַזר  ִאְתּגְ א  ְוִאי 
ֲהֵרי  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ פּוְלָחָנא  ּבְ ְלֵמיַעל 
ִגיָסא  ֵמַהאי  ֵליּה  ַגְזֵרי  ּדְ ְדַאְבָנא  ִסיָלא  ּפְ ַהאי  ּכְ הּוא 
ְך   ּכָ ְבִגין  ַקְדִמיָתא.  ְדּבְ ּכִ ַאְבָנא  ַאר  ּתָ ְוִאׁשְ ִגיָסא  ּוֵמַהאי 

ַק  ּבְ ַאר  ּתָ ִאׁשְ ִאי  ּדְ ִזית.  ּגָ ֶאְתֶהן  ִתְבֶנה  י  לא  ּכִ יּוֵתיּה,  ׁשְ
ִזירּו  ּגְ ַההּוא  לֹוַמר  ּכְ ֶליָה,  ַחּלֲ ַוּתְ ָעֶליָה  ֵהַנְפּתָ  ָך  ַחְרּבְ

ַזר ָלא ְמַהְנָיא ֵליּה. ִאְתּגְ  ּדְ
ִמי   .436 ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ְך,  ּכָ ּום  ִמׁשּ

ּוְבָרצֹון   ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַהזֶּה  ן  ְרּבָ ַהּקָ ֶאת  ְקִריב  ּמַ ׁשֶ
ר  דֹוׁש ּבָ ֵחֶלק ִלְפֵני ַהּקָ ֹמַח ּבַ ּוְך הּוא. ְוָצִריְך ִלׂשְ

ַהיֹּום ל  ּכָ תּוב[ַההּוא] ַהזֶּה  ּכָ ׁשֶ (שם  , 
ְוָתֵסְך  ה) נּו  ְיַרּנֵ ְלעֹוָלם  ָבְך  חֹוֵסי  ָכל  ְמחּו  ְוִיׂשְ

ֶמָך.   ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ׁשְ

  

ַהאי   .436 ַאְקִריב  ּדְ ַמאן  ּדְ חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ ָכְך  ִגיֵני  ּבְ
ִריְך הּוא, ּוָבֵעי   א ּבְ י קּוְדׁשָ ַרֲעָוא ַקּמֵ ֶחְדָווָתא ּבְ ָנא ּבְ ָקְרּבָ

ל ּכָ חּוָלָקא  ַהאי  ּבְ ההוא) ְלֶמחֵדי  ל''ג  יֹוָמא  (ד''א 
ְכִתיב, ה) ּדִ נּו  (תהלים  ְיַרּנֵ ְלעֹוָלם  ָבְך  חֹוֵסי  ָכל  ְמחּו  ְוִיׂשְ

ֶמָך:   ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך אֲֹהֵבי ׁשְ
ְוָאַמר, .437 ַאֵחר  ַתח  יז) ּפָ ַוְיִהי   (בראשית 

ַויֵָּרא ה'   ִנים  ׁשָ ע  ְוֵתׁשַ ָנה  ׁשָ ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ ַאְבָרם 
סּוק  ּפָ ּבַ וגו'.  ְלָפַני  ְך  ִהְתַהּלֵ י  ּדַ ׁשַ ֵאל  ֲאִני  ְוגֹו', 
ה ְדָרִכים. ְוִכי ַעד   ַכּמָ ה ּבְ ַהזֶּה יֵׁש ְלַעיֵּן ּבֹו, ְוָקׁשֶ

ה ּלָ ה לֹא ִהְתּגַ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם   ַעּתָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
א ה, ַויֵָּרא   [ַעד] ֶאּלָ יַע ַליִָּמים ָהֵאּלֶ ִהּגִ ׁשֶ ֵעת, ּכְ ּכָ

תּוב ַויֹּאֶמר ה' ֶאל   ה' ֵאָליו ְולֹא קֶֹדם? ַוֲהֵרי ּכָ
ְלַאְבָרם  ַויֹּאֶמר  ַאְבָרם.  ֶאל  ָאַמר  ַוה'  ַאְבָרם. 

ַדע ְוגֹו', ְוָכֵעת מֹוֶנה ֶאת חֶ  ּבֹון ַהיִָּמים,  ָידֹוַע ּתֵ ׁשְ
ַאְבָרם,  ֶאל  ה'  ַויֵָּרא  תּוב  ּכָ אֹוָתם,  ּמֹוֶנה  ּוְכׁשֶ
ְועֹוד,  ָעָליו!  ה  ּלָ ִהְתּגַ לֹא  ה  ַעּתָ ַעד  ׁשֶ ָמע  ִנׁשְ
ה   ִחּלָ ּתְ ִנים. ּבַ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ תּוב ּבֶ ּכָ ׁשֶ

ִנים!. ְך ׁשָ ָנה, ְוַאַחר ּכָ  ׁשָ

  

ְוָאמַ  .437 ִאיָדְך  ַתח  ָנה ּפָ ׁשָ ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ ַאְבָרם  ַוְיִהי  ר 
ְך ְלָפַני ְוגו'.  י ִהְתַהּלֶ ּדַ ָרא ְיָי ְוגו' ֲאִני ֵאל ׁשַ ִנים ַוּיֵ ע ׁשָ ְוֵתׁשַ
ה אֹוְרִחין, ְוִכי  ַכּמָ ָיא ּבְ יּה ְוַקׁשְ ַהאי ְקָרא ִאית ְלַעְייָנא ּבֵ

ִריְך הּוא לְ  א ּבְ ִלי ֵליּה קּוְדׁשָ א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ַאְבָרָהם ַעד ַהׁשְ
א ֶאל   (עד) ֶאּלָ ְיָי  ָרא  ַוּיֵ יֹוִמין  י  ְלַהּנֵ ָמָטא  ד  ּכַ ָהִאיְדָנא 

ַאְבָרם ְוָלא קֶֹדם. ְוָהְכִתיב ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם. ַוְיָי ָאַמר 
ֶאל ַאְבָרם. ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידֹוַע ֵתַדע ְוגו'. ְוָהִאיְדָנא ָמֵני  

ָמִני ְוַכד  יֹוִמין,  ן  ּבַ ַאְבָרם,    חּוׁשְ ֶאל  ְיָי  ָרא  ַוּיֵ ִתיב  ּכְ ְלהּו 
ן   ְכִתיב ּבֶ ִלי ֲעלֹוי. ְועֹוד ּדִ א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ַעד ַהׁשְ ַמע ּדְ ּתְ ִאׁשְ
ּוְלַבסֹוף   ָנה  ׁשָ ַקְדִמיָתא  ּבְ ִנים,  ׁשָ ע  ְוֵתׁשַ ָנה  ׁשָ ִעים  ׁשְ ּתִ

ִנים.  ׁשָ
לֹא   .438 ַהיִָּמים  אֹוָתם  ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ

ָהָיה  ָכתּוב   ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ַויֵָּרא. 
ְוָסתּום, דֹוׁש   [ָּכ�] ָאטּום  ַהּקָ ָעָליו  ה  ּלָ ִהְתּגַ לֹא 

תּוב   ּכָ ה ֵאָליו, ׁשֶ ּלָ ֵעת ִהְתּגַ ָראּוי. ּכָ רּוְך הּוא ּכָ ּבָ
ּבֹו   ְלַגּלֹות  ָרָצה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ַויֵָּרא. 

ֶתר ַהקָּ   דֹוׁש. ָהאֹות ַהזֹּו, ַהּכֶ
  

ָרא,  .438 ַוּיֵ ִתיב  ּכְ ָלא  יֹוִמין  ִאּנּון  ל  ּכָ ָתאָנא,  ָהִכי  א  ֶאּלָ
ָאִטים  ְדֲהָוה  ה  ּמָ ּכַ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ַטְעָמא,  ַמאי 

ֲעֵליּה  (כך) ְוָסִתים ִלי  ִאְתּגְ ָלא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
מַ  ָרא.  ַוּיֵ ְכִתיב  ּדִ ֲעֵליּה  ִלי  ִאְתּגְ ָהִאיְדָנא  ְדָקָחֵזי.  אי ּכִ

ְתָרא   ּכִ ָאת  ַהאי  יּה  ּבֵ י  ְלַגּלֵ ָבָעא  ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטְעָמא. 
א.  יׁשָ  ַקּדִ

הּוא   .439 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ְועֹוד, 
ִיְהיֶה   לֹא  ְוָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש,  ֶזַרע  ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא 
ֵעת  א ָאַמר, ּכָ ר ָאטּום, ֶאּלָ ָבׂשָ ֲעַדִין הּוא ּבְ ׁשֶ ּכְ
ָקרֹוב  ְוִלְזַמן  ִנים  ׁשָ ע  ְוֵתׁשַ ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ

ּנּו ֶזַרע ָקדֹושׁ  יֵֵּצא ִמּמֶ ְהיֶה הּוא ָקדֹוׁש הּוא ׁשֶ יִּ , ׁשֶ
ָקדֹוׁש.   ֶזַרע  ּנּו  ִמּמֶ יֵֵצא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהְתָחָלה,  ּבַ

  

יּה  .439 ִמּנֵ ְלֲאָפָקא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָבָעא  ּדְ ְועֹוד 
ַקּדִ  ָאִטים ַזְרָעא  ִאיהּו  ּדְ עֹוד  ּבְ ֶלֱהֵוי  ָלא  א  יׁשָ ְוַקּדִ א,  יׁשָ

ע   ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ א ְדהּוא ּבֶ ּתָ א ָאַמר ַהׁשְ ָרא, ֶאּלָ ׂשְ ּבִ
א, ֶלהֵוי   יׁשָ יּה ַזְרָעא ַקּדִ ִיְנּפֹוק ִמּנֵ ִנים ּוְזַמן ָקִריב הּוא ּדְ ׁשָ

ִיְנּפוֹ  ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא  ּבְ א  יׁשָ ַקּדִ ַזְרָעא  הּוא  יּה  ִמּנֵ ק 
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ָכל   ּבְ ְולֹא  ֶזה,  ּבָ ָיָמיו  ֶאת  ָמָנה  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ַהְתָחָלה.  ּבַ לּו ׁשֶ ים ַהּלָ ַמּנִ  ַהזְּ

ִזְמִני   י  ַהּנֵ ָכל  ּבְ ְוָלא  ַהאי  ּבְ יֹומֹוי  ָמֵני  ְך  ּכָ ְבִגין  א.  יׁשָ ַקּדִ
 ַקְדִמיָתא. 

ָנה   .440 ׁשָ ִעים  ׁשְ ּתִ ָיָמיו    -עֹוד,  ל  ּכָ ׁשֶ
ָנה ַאַחת,   ׁשָ ּכְ א  ִנים, ֶאּלָ ָהִראׁשֹוִנים לֹא ָהיּו ׁשָ
ֵהם   ָלֶזה,  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ָיִמים.  ָיָמיו  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ

ָנה. ִנים ְולֹא ׁשָ  ׁשָ
  

ִנים  .440 ָכל יֹומֹוי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוּו ׁשָ ָנה, ּדְ ִעים ׁשָ ׁשְ תּו ּתִ
ָמָטא  אֶ  ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ יֹוִמין,  יֹומֹוי  ֲהוּו  ָלא  ּדְ ָנה  ׁשָ ַחד  ּכְ א  ּלָ

ָנה: ִנים, ִאּנּון ְוָלא ׁשָ  ְלַהאי ׁשָ

ִמיַע  .441 ׁשְ י. ַמה ּמַ ּדַ ַויֹּאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ׁשַ
ְך  א ּכָ י? ֶאּלָ ּדַ ו לֹא ָאַמר ֲאִני ֵאל ׁשַ ַעד ַעְכׁשָ ׁשֶ

רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ִנינּו,  ָתִרים  ׁשָ ּכְ הּוא  ְך 
ה, ְוָכל אֹוָתם   ים ְלַמּטָ ֵאיָנם ְקדֹוׁשִ ְחּתֹוִנים ׁשֶ ּתַ

ֶהם.  ּלֹא ִנּמֹוִלים, ִנְטָמִאים ּבָ  ׁשֶ
  

א   .441 ּתָ ַעד ַהׁשְ ַמע ּדְ י. ַמאי ַמׁשְ ּדַ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ׁשַ
א ָהִכי ָתאָנא, ֲעַבד קּוְדׁשָ  י. ֶאּלָ ּדַ א  ָלא ָקֲאַמר ֲאִני ֵאל ׁשַ

א. ְוָכל ִאּנּון  ין ְלַתּתָ יׁשִ ָלא ַקּדִ ִאין ּדְ ּתָ ְתִרין ּתַ ִריְך הּוא ּכִ ּבְ
הֹון. ֲאבּון ּבְ רּו ִיְסּתָ ָלא ִאְתְגּזָ  ּדְ

ֶהם?  .442 יֵּׁש ּבָ ּום ׁשֶ ֶהם. ּוָמה ָהִרׁשּ ּוְרׁשּוִמים ּבָ
ּום  ּוִמׁשּ יֹוֵתר,  ְולֹא  ֶל''ת  ּדָ י''ן  ׁשִ ָבֶהם  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ

ִנְטמָ  ְך  ַאַחר  ּכָ ֶהם.  ּבָ ִקים  ְוִנְדּבָ ֶהם  ּבָ ִאים 
ְלַכְנֵפי  ְוִנְכָנִסים  ֵמֵאּלּו,  יֹוְצִאים  ּמֹוִלים  ּנִ ׁשֶ
דֹוׁש,   ם ַהּקָ ה ָבֶהם יֹו''ד, ָהֹרׁשֶ ּלֶ ִכיָנה, ּוִמְתּגַ ְ ַהׁשּ
''י,   ּדַ ׁשַ ֶהם  ּבָ ם  ְוִנְרׁשָ ֵלם,  ָ ַהׁשּ ִרית  ַהּבְ אֹות 

ֵלם, ְוַעל כֵּ  ִקיּּום ׁשָ ָלִמים ּבְ ֶזה ֲאִני ְוִנׁשְ תּוב ּבָ ן ּכָ
י.  ּדַ  ֵאל ׁשַ

  

ִאְתֲחֵזי  .442 ּדְ הֹון,  ּבְ ִאית  ּוָמא  ִרׁשּ ּוַמאי  הֹון,  ּבְ יִמין  ּוְרׁשִ
הּו  ּבְ ֲאבּון  ִאְסּתַ ְך  ּכָ ּוְבִגין  יר,  ַיּתִ ְוָלא  דל''ת  שי''ן  הּו  ּבְ

ְוָעאלִ  ין  ֵמִאּלֵ ָנְפִקין  ָזרּו  ִאְתּגְ ּדְ ַתר  ּבָ הּו.  ּבְ קּון  ּבְ ין  ְוִאְתּדַ
א   יׁשָ ַקּדִ יָמא  ְרׁשִ יו''ד  הּו  ּבְ ָיא  ּלְ ְוִאְתּגַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ַגְדפֹוי  ּבְ

ִלים ׁשְ ְקָייָמא  ע''ב) ָאת  צה  שד''י   (דף  הּו  ּבְ ים  ְוִאְתְרׁשִ
ַהאי ֲאִני ֵאל  ִתיב ּבְ א ּכְ ִלים, ְוַעל ּדָ ִקּיּוָמא ׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ְוִאׁשְ

י.  ּדַ  ׁשַ
ְך ְלָפַני ֶוְהיֵ .443 ֵעת  ִהְתַהּלֵ ּכָ ֵלם. ׁשֶ ה ָתִמים. ׁשָ

י''ן ְוָדֶל''ת. מֹול ֶאת  ל ׁשִ ם ׁשֶ ֹרׁשֶ אֹות ֲחֵסָרה ּבָ
הּוא  ל יֹו''ד. ּוִמי ׁשֶ ם ׁשֶ ֹרׁשֶ ֵלם ּבָ ַעְצְמָך, ֶוְהיֵה ׁשָ
ַהזֶּה,   ם  ֵ ׁשּ ּבַ ֵרְך  ְלִהְתּבָ ָראּוי  ַהזֶּה,  ם  ֹרׁשֶ ּבָ

תּוב ּכָ י ְיָבֵרְך אֹוְתךָ  (בראשית כח) ׁשֶ ּדַ  .ְוֵאל ׁשַ
  

ָאת  .443 א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ ִלים,  ׁשְ ָתִמים,  ֶוְהֵיה  ְלָפַני  ָך  ִהְתַהּלֶ
ִלים  ׁשְ ֶוֱהֵוי  ְרָמְך  ּגַ ַזר  ּגְ ְודל''ת,  שי''ן  ּדְ יָמא  ְרׁשִ ּבִ ָחֵסר 
ִאְתֲחֵזי  ָדא  ּוָמא  ִרׁשּ ּבְ ִאיהּו  ּדְ ּוַמאן  יּו''ד.  ּדְ יָמא  ְרׁשִ ּבִ

ְכִתיב, ָמא ָדא ּדִ ׁשְ ְרָכא ּבִ י   ת כח)(בראשי ְלִאְתּבָ ּדַ ְוֵאל ׁשַ
 ְיָבֵרְך אֹוְתָך.

ּנּו יֹוְצאֹות  .444 ּמֶ ּמִ י? ַההּוא ׁשֶ ּדַ ַמה זֶּה ֵאל ׁשַ
ָתִרים  ַהּכְ ל  ּכָ ַעל  ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ הּוא  ָרכֹות,  ַהּבְ
ְרָאתֹו   ִמיִּ ּפֹוֲחִדים  ְוַהּכֹל  ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ
ל אֹוָתם  ּמֹול, ּכָ ּנִ ְך, ִמי ׁשֶ ּום ּכָ ְעְזִעים. ִמׁשּ ּוִמְזּדַ

ים ִמְתַרֲחִקים ִמּמֶ  ֵאיָנם ְקדֹוׁשִ ּנּו ְולֹא ׁשֹוְלִטים ׁשֶ
יִהּנֹם,  ַלּגֵ יֹוֵרד  ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ּבֹו, 

תּוב ּכָ ס) ׁשֶ יִקים  (ישעיה  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ
ַצִּדיִקים,   וגו'. ִנְקָרִאים  ֶׁשִּנּמֹולּו  אֹוָתם  [ָּכל 

ּוִמּׁשּום ָּכ� ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ֶׁשֵאין יֹוֵרׁש ֶאת  
הַ  ָּכ�, ָהָאֶרץ  ַאף  ַצִּדיק.  ֶׁשִּנְקָרא  ַההּוא  ֶאָּלא  ּזֹו 

 ְוַעֵּמ� ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ְוגֹו']

  

הּוא  .444 יּה,  ִמּנֵ ָנְפָקן  ִבְרָכאן  ּדְ ַההּוא  י.  ּדַ ׁשַ ֵאל  ַמהּו 
ֲחִלין  ּדָ יּה  ַחְלּתֵ ִמּדַ א  ְוכֹּלָ ִאין,  ּתָ ּתַ ְתִרין  ּכִ ַעל  יט  ּלִ ׁשַ ּדְ

ין  וּ  יׁשִ ָלא ַקּדִ ל ִאּנּון ּדְ ַזר, ּכָ ִאְתּגְ ְך ַמאן ּדְ ְעְזִעין, ְבִגין ּכָ ִמְזּדַ
ָלא   ּדְ א  ֶאּלָ עֹוד  ְוָלא  יּה.  ּבֵ ְלִטין  ׁשָ ְוָלא  יּה  ִמּנֵ ִאְתַרֲחָקן 

ְכִתיב, ּדִ יִהּנֹם  ַלּגֵ ס) ָנִחית  יִקים   (ישעיה  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ
ון צדיקים, ובגין כך לעולם  דאתגזרו אקר  (צג א) (כל אנון ְוגו'.

ירשו ארץ, דלא ירית האי ארץ אלא ההוא דאקרי צדיק, אוף  
 הכי ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ וגו) 

ַהזֶּה   .445 עֹוָלם  ּבָ ֵריֶכם  ַאׁשְ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ֹמַע   ִלׁשְ אִתי  ּבָ ׁשֶ ֶחְלִקי  ֵרי  ַאׁשְ א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 

לּו   ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ים, ֶאת  ְקדֹוׁשִ ֶכם  ּלְ ּכֻ יֶכם.  ִמּפִ
  

ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא  .445 ִאין ַאּתּון ּבְ א ַזּכָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ין  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ַמע  ְלִמׁשְ ָאֵתיָנא  ּדְ חּוָלִקי  ָאה  ַזּכָ ְדָאֵתי, 
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תּוב דֹוׁש. ֲעֵליֶכם ּכָ ֵני ָהֱאלֹוּהַ ַהּקָ ֶכם ּבְ ּלְ (שם   ּכֻ
ַיֲעקֹב  מד) ם  ְבׁשֵ ִיְקָרא  ְוֶזה  ָאִני  ַלה'  ֶזה יֹאַמר 

ל   ּכָ ְיַכּנֶה.  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ּוְבׁשֵ ַלה'  ָידֹו  ב  ִיְכּתֹ ְוֶזה 
ֶלְך ַהקָּ  ּמֶ ם ָאחּוז ְוָקׁשּור ּבַ דֹוׁש ָהֶעְליֹון, ֶאָחד ִמּכֶ

ָהָאֶרץ   ֵמאֹוָתּה  ים  ָמִגּנִ ים  ְמֻמּנִ דֹוִלים  ּגְ ם  ְוַאּתֶ
ִמן   אֹוְכִלים  דֹוֶליָה  ּגְ ׁשֶ ים,  ַהַחיִּ ֶאֶרץ  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ

דֹוׁש.  ל ַהּקָ ל ַהּטַ ן ׁשֶ  ַהּמָ

א,   יׁשָ ַקּדִ ֱאָלָהא  ֵני  ּבְ ְלכּו  ּכֻ ין,  יׁשִ ַקּדִ ְלכּו  ּכֻ ִמּפּוֵמיכֹון, 
ִתיב, ּכְ אָ  (ישעיה מה) ֲעַלְייכּו  ַלְיָי  יֹאַמר  ִיְקָרא ֶזה  ְוֶזה  ִני 

ל   ה. ּכָ ָרֵאל ְיַכּנֶ ם ִיׂשְ ם ַיֲעקֹב ְוֶזה ִיְכּתֹב ָידֹו ַלְיָי ּוְבׁשֵ ׁשֵ ּבְ
ָאה,  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ ּבְ ר  ַ ְוִאְתַקׁשּ ָאִחיד  כֹון  ִמּנְ ַחד 
ִאְקֵרי ֶאֶרץ  ּדְ ֵריִסין ֵמַהִהיא ֶאֶרץ  ּתְ ן  ְמַמּנָ ַרְבְרָבן  ְוַאּתּון 

ַרְבְר  ים ּדְ א: ַהַחּיִ יׁשָ א ַקּדִ א ְדַטּלָ ּנָ  ָבנֹוִהי ָאְכִלין ִמּמַ
ְוָאַמר, .446 ַאֵחר  ַתח  י) ּפָ ֵריְך   (קהלת  ַאׁשְ

יֹאֵכלּו.  ֵעת  ּבָ ַרִיְך  ְוׂשָ חֹוִרים  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ 
ַרִיְך  (שם) ְוָכתּוב ְך ָנַער ְוׂשָ ְלּכֵ ּמַ ֵאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ

סּוִקים ַהלָּ  ּבֶֹקר יֹאֵכלּו. ַהּפְ ים ֲהָדִדית, ּבַ לּו ָקׁשִ
ֶאֶרץ   ֵריְך  ַאׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ים.  ָקׁשִ זֹו    -ְולֹא 

אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ֹוֶלֶטת  ׁשּ ׁשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָהָאֶרץ 
ֶאֶרץ   ִנְקֵראת  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ

תּוב ּכָ ְוָעֶליָה  ים,  יא) ַהַחיִּ ר   (דברים  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ 
ּדֹ ֱאלֶֹהיָך  ֶאֶרץ ה'  ְוָכתּוב  ִמיד.  ּתָ ֹאָתּה  ֵרׁש 

ּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר  אַכל ּבָ ֻנת ּתֹ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֲאׁשֶ
ְך   ּכָ ְוָכל  ְמֻדיָּק.  ּבִ ּה,  ּבָ ּכֹל  ּה. לֹא ֶתְחַסר  ּבָ ּכֹל 
ֶזה  חֹוִרים,  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה?  ָלּמָ

ּנֱֶאמַ  מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ִני   (שמות ד) ר ַהּקָ ּבְ
ָרֵאל.  ְבכִֹרי ִיׂשְ

  

ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר .446 ְך  (קהלת י) ּפָ ְלּכֵ ּמַ ֵריָך ֶאֶרץ ׁשֶ ַאׁשְ
ֶאֶרץ  ָלְך  ִאי  ּוְכִתיב  יֹאֵכלּו.  ֵעת  ּבָ ַרִיְך  ְוׂשָ חֹוִרין  ן  ּבֶ
ָיין   ַקׁשְ ְקָרֵאי  י  ַהּנֵ יֹאֵכלּו.  ּבֶֹקר  ּבַ ַרִיְך  ְוׂשָ ַנַער  ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ

א ֶאֶרץ ַאהֲ  ֵריְך ֶאֶרץ, ּדָ ְכִתיב ַאׁשְ ָיין, ַהאי ּדִ ָדֵדי. ְוָלא ַקׁשְ
ְך  ְלֵעיָלא. ּוְבִגין ּכָ ין ּדִ ל ִאּנּון ַחּיִ ְלָטא ַעל ּכָ ׁשָ ְלֵעיָלא ּדְ ּדִ

ִתיב, ים, ְוֲעָלּה ּכְ ר   (דברים יא) ִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ּוכְ  ִמיד.  ּתָ אֹוָתּה  ּדֹוֵרׁש  ֱאלֶהיָך  לא ְיָי  ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ִתיב 

לא   ּה.  ּבָ ּכֹל  ֶתְחַסר  לא  ֶלֶחם  ּה  ּבָ ּתֹאַכל  נּות  ְבִמְסּכֵ
ְכִתיב   ּדִ ּום  ִמׁשּ ה,  ָלּמָ ְך  ּכָ ְוָכל  ְייָקא.  ּדַ ּה  ּבָ ּכֹל  ֶתְחַסר 
ָמא ְדַאּתְ   ּכְ ִריְך הּוא.  ּבְ א  א קּוְדׁשָ ּדָ ן חֹוִרין  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ

כֹוִרי יִ  (שמות ד) ָאֵמר, ִני ּבְ ָרֵאל.ּבְ  ׂשְ

מֹו  .447 ּכְ חֹוִרים?  ן  ּבֶ זֶּה  ַמה  חֹוִרים,  ן  ּבֶ
ּנֱֶאַמר  כה) ׁשֶ ְהיֶה  (ויקרא  ּתִ ֹקֶדׁש  ִהיא  יֹוֵבל 

ל   ֲהֵרי ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ רֹור ּבָ ָלֶכם, ְוָכתּוב ּוְקָראֶתם ּדְ
ן חֹוִרין.  ְך ּבֶ ּום ּכָ ָאה ִמן ַהיֹּוֵבל, ּוִמׁשּ ַהֵחרּות ּבָ

ן ֵחרּות   ן חֹוִרין, ְולֹא ָכתּוב ּבֶ   -ְוִאם ּתֹאַמר, ּבֶ
ן ֵחרּות ָהָיה ָצִריְך ִלהְ  אי. ּבֶ ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ  יֹות!ּכָ

  

ָאֵמר, .447 ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ חֹוִרין  ן  ּבֶ ַמהּו  ן חֹוִרין,  (ויקרא   ּבֶ
רֹור  כה) ְהֶיה ָלֶכם. ּוְכִתיב ּוְקָראֶתם ּדְ יֹוֵבל ִהיא קֶֹדׁש ּתִ

ן  ּבֶ ְך  ּכָ ְבִגין  ָאֵתי.  ָקא  ִמּיֹוְבָלא  ֵחירּו  ל  ּכָ ָהא  ּדְ ָאֶרץ  ּבָ
כְּ  ְוָלא  חֹוִרין  ן  ּבֶ ֵתיָמא  ְוִאי  ָהִכי  חֹוִרין.  ֵחירּות.  ן  ּבֶ ִתיב 

ֵעי ֵליּה. ן ֵחירּות ִמּבָ אי ּבֶ  הּוא ַוּדַ
ָלַמְדנּו,  .448 תּוָמה  ַהּסְ ָנֵתנּו  ִמׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ

ְוָנָהר יֵֹצא   תּוב  ּכָ ה', ָאז  ּבְ רֹות יֹו''ד  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ּתֹאַמר  ְוַאל  ן.  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן 

א וַ  ִרים, ֶאּלָ ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ּום  ּכְ ִרים, ּוִמׁשּ אי ִמְתַחּבְ ּדַ
ֶאֶרץ   ֵריְך  ַאׁשְ ן  ּכֵ ְוַעל  חֹוִרים.  ן  ּבֶ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ

יֹאֵכלּו   ֵעת  ּבָ ַרִיְך  ְוׂשָ חֹוִרים,  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ  - ׁשֶ
ֵלמּות ּוְבָרצֹון.  ׁשְ ְמָחה, ּבִ ׂשִ  ּבְ

  

ד   .448 ּכַ ִניָנא.  ּתָ ִדיָלן  ְסִתיָמָאה  א  ַמְתִניּתָ ּבְ א  ֶאּלָ
ִתיב,ִמְתַחבְּ  ּכְ ֵדין  ּכְ ה'  ּבְ יּו''ד  יֹוֵצא  (בראשית ב) ָרן  ְוָנָהר 

א  ָרן, ֶאּלָ ד ִמְתַחּבְ ן. ְוָלא ֵתיָמא ּכַ קֹות ֶאת ַהּגָ ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
א  ּדָ ְוַעל  ִתיב,  ּכְ חֹוִרין  ן  ּבֶ ְך  ּכָ ּוְבִגין  אי.  ַוּדַ ָרן  ִמְתַחּבְ

ַריִ  ְוׂשָ חֹוִרין,  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  יֹאֵכלּו  ַאׁשְ ֵעת  ּבָ ְך 
ַרֲעָוא. ִלימּו ּבְ ׁשְ ֶחְדָווָתא ּבִ  ּבְ

ָנַער   .449 ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ָלְך  ָהָאֶרץ    -ֵאי  זֹו 
ָאר   ׁשְ ַאְרצֹות  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ַמְדנּו,  ּלָ ׁשֶ ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ִלְגדֹוִלים   נּו  ִנּתְ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ

ֲעֵליהֶ  ים  ֻמּנִ ּמְ ׁשֶ ים  ַההּוא ָמִגּנִ ם  ְלֻכּלָ ּוֵמַעל  ם. 
תּוב ּבוֹ  ּכָ י.   (תהלים לז) ׁשֶ ם ָזַקְנּתִ ּגַ ַנַער ָהִייִתי 

ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ אֹותֹו  ָאַמר  ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ְוָלַמְדנּו, 

  

א,   .449 ְלַתּתָ ּדִ ֶאֶרץ  ַהאי  ַנַער,  ְך  ְלּכָ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ָלְך  ִאי 
ֲעבֹוַדת   עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ּדִ ַאְרֵעי  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ַתְנָיא  ּדְ

ֵר  ּתְ ְלַרְבְרִבין  ִאְתְיִהיבּו  לֹות  ּוַמּזָ ן ּכֹוָכִבים  ְמַמּנָ ּדִ יִסין 
יהּ  ּבֵ ְכִתיב  ּדִ ַההּוא  ְלהּו  ִמּכֻ ְוֵעיָלא  (תהלים   ֲעַלְייהּו, 

ל   לז) ׁשֶ רֹו  ׂשָ ְקָרא  ַהאי  ְוָתאָנא  י.  ָזַקְנּתִ ם  ּגַ ָהִייִתי  ַנַער 
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ְך ָנַער.  ְלּכֵ ּמַ תּוב ֵאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ ן ּכָ עֹוָלם, ְוַעל ּכֵ
יִּ  ּוְכׁשֶ ַהזֶּה.  ד  ֵמַהּצַ יֹּוֵנק  ׁשֶ ָלעֹוָלם  ָרֵאל אֹוי  ׂשְ

יֹּוֵנק ֵמָרׁשּות ַאֶחֶרת. ִמי ׁשֶ לּות, יֹוְנִקים ּכְ ּגָ  ּבַ
ְך ַנַער.  ְלּכֵ ּמַ ִתיב ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ א ּכְ עֹוָלם ֲאָמרֹו. ְוַעל ּדָ

ְטָרא ָדא יָ  ִמּסִ ּדְ ָגלּוָתא ַווי ְלָעְלָמא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְנָקא, ְוַכד 
יק ֵמְרׁשּוָתא ָאֳחָרא. ַיּנִ ַמאן ּדְ  ַיְנִקין ּכְ

ּבֶֹקר יֹאֵכלּו   .450 ַרִיְך ּבַ ָכל ַהיֹּום.   -ְוׂשָ ְולֹא ּבְ
ּבֶֹקר   ִנינּו,    -ּבַ ָ ׁשּ ׁשֶ ַהיֹּום.  ל  ׁשֶ ַאֵחר  ְזַמן  ּבִ ְולֹא 

ְוסֹוְגִד  ּוָבִאים  זֹוַרַחת  ה  ַהַחּמָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ים ּבְ
ְנָחה   ַהּמִ ַעת  ׁשְ ּבִ עֹוָלם.  ּבָ לּוי  ּתָ ָהֹרֶגז  ֶמׁש,  ֶ ַלׁשּ
ּום  ִמׁשּ ֶזה?  ֶאת  ָגַרם  ִמי  עֹוָלם.  ּבָ לּוי  ּתָ ָהֹרֶגז 

ְקָרא ַנַער. ּנִ ְך ָנַער, ַההּוא ׁשֶ ְלּכֵ ּמַ  ׁשֶ

  

ּבֶֹקר ְוָלא  .450 כּוֵלי יֹוָמא. ּבַ ּבֶֹקר יֹאֵכלּו ְוָלא ּבְ ַרִיָך ּבַ ְוׂשָ
אָ  ִזְמָנא  זֹוַרַחת ּבְ ה  ַחּמָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ַתְנָיא  ּדְ ְדיֹוָמא.  ֳחָרא 

ָעְלָמא,  ּבְ ֵלי  ּתָ רּוְגָזא  א  ְמׁשָ ְלׁשִ ֵליּה  ְוָסְגִדין  ְוַאְתָיין 
ִרים ַהאי,  ָעְלָמא. ַמאן ּגָ ְלָייא ּבְ ִמְנָחה רּוְגָזא ּתַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

ִאְקֵרי ַנַער. ְך ַנַער ַההּוא ּדְ ַמְלּכֵ ּום ּדְ  ִמׁשּ
ים ֶעְליֹוִנים,   .451 יֵקי ָהֱאֶמת, ְקדֹוׁשִ ם ַצּדִ ְוַאּתֶ

ַהזֶּה,   ד  דֹוׁש, ֵאין יֹוְנִקים ִמן ַהּצַ ֶלְך ַהּקָ ֵני ַהּמֶ ּבְ
ַמְעָלה.   ּלְ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ קֹום  ַהּמָ ֵמאֹותֹו  א  ֶאּלָ

תּוב ּכָ ה'   (דברים ד) ֲעֵליֶכם  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ
ֶכם הַ  ּלְ ים ּכֻ  יֹּום.ֱאלֵֹהיֶכם ַחיִּ

  

א   .451 ַמְלּכָ ֵני  ּבְ ֶעְליֹוִנין  י  יׁשֵ ַקּדִ ְקׁשֹוט  ֵאי  ַזּכָ ְוַאּתּון 
ֲאַתר  ֵמַההּוא  א  ֶאּלָ ִסְטָרא,  ֵמַהאי  ָיְנִקין  ָלא  א  יׁשָ ַקּדִ

ִתיב, ּכְ ֲעַלְייכּו  ְלֵעיָלא.  ּדִ א  יׁשָ ד) ַקּדִ ם  (דברים  ְוַאּתֶ
ֶכם הַ  ּלְ ים ּכֻ ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ  ּיֹום:ַהּדְ

ְוָאַמר, .452 א  ַאּבָ י  ַרּבִ ַתח  (ישעיה   ּפָ
יַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו ְוגֹו',   ה) יָרה ּנָא ִליִדיִדי ׁשִ ָאׁשִ

יֵׁש   לּו  ַהּלָ סּוִקים  ּפְ ּבַ וגו'.  ֵלהּו  ַוְיַסּקְ ֵקהּו  ַוְיַעזְּ
יָרה? ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות   תּוב ׁשִ ה ּכָ ְלִהְתּבֹוֵנן, ָלּמָ
מֹו  ּתֹוָכָחה! ִליִדיִדי? ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ְלדֹוִדי, ּכְ

תוּ  ּכָ ן  ׁשֶ ֶקֶרן ּבֶ ֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ יַרת ּדֹוִדי. ּכֶ ב ׁשִ
ָמָצאִתי  ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ָכל  ּבְ י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ֶמן?  ׁשָ

ֶמן.  ן ׁשָ ְקָרא ּבֶ ּנִ  ָמקֹום ׁשֶ

  

א ְוָאַמר .452 י ַאּבָ ַתח ַרּבִ יָרה ָנא ִליִדיִדי   (ישעיה ה) ּפָ ָאׁשִ
יַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו ְוגו'. ַוְיַעזְּ  י ְקָרֵאי ׁשִ ֵלהּו ְוגו'. ַהּנִ ֵקהּו ַוְיַסּקְ

ֵעי  יָרה, ּתֹוָכָחה ִמּבָ ִתיב ׁשִ אי ּכְ הּו. ַאּמַ ָלא ּבְ ּכְ ִאית ְלִאְסּתַ
יַרת   ׁשִ ְכִתיב  ּדִ ָמה  ּכְ ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ְלדֹוִדי  ִליִדיִדי,  ֵליּה. 

ְלָנא בְּ  ּכַ ֶמן. ִאְסּתַ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ְרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ ָכל  ּדֹוִדי. ּכֶ
ְחָנא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ּכַ ֶקֶרן   (דף צו ע''א) אֹוַרְייָתא ְוָלא ַאׁשְ

ֶמן.  ׁשָ
ֲארּו  .453 ּבֵ לּו  ַהּלָ סּוִקים  ַהּפְ ֶאת  א  ֶאּלָ

ֶזה.  ְוָכְך  ָיֶפה  ְוַהּכֹל  צּורֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ַהֲחֵבִרים 
ִליִדיִדי   ּנָא  יָרה  ָאׁשִ ָהָיה   -ֲאָבל  ׁשֶ ִיְצָחק,  זֶה 

יָָּצא ָלעֹוָלם. ָיִדיד, ְוִנְק   ָרא ָיִדיד ֶטֶרם ׁשֶ
  

ה ְגָווִנין   .453 ַכּמָ י ְקָרֵאי ָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא ּבְ א ַהּנִ ֶאּלָ
א   יָרה ָנא ִליִדיִדי, ּדָ ְוָהִכי הּוא, ֲאָבל ָאׁשִ יר  ּפִ ְוֻכְלהּו ׁשַ

ֲהָוה ְיִדיד, ְוִאְקֵרי ְיִדיד ַעד ָלא ִיּפּוק ְלָעְלָמא.  ִיְצָחק ּדְ

ה ָהְיָתה   .454 ִנינּו, ַאֲהָבה ַרּבָ ָ ׁשּ ה ָיִדיד? ׁשֶ ָלּמָ
דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ֶטֶרם  -ּבָ ה  ַנֲעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ּבֹו  הּוא 

ֵלם, ְונֹוְסָפה לֹו   ּמֹול ַאְבָרָהם ָאִביו, ְוִנְקָרא ׁשָ ּנִ ׁשֶ
ָנה ָלּה ֵה''א  ָרה ֲהֵרי ִנּתְ ִלימֹו, ְוֵכן ְלׂשָ ֵה''א ְלַהׁשְ

 ַהזֹּאת.
  

אי   .454 א  ַאּמַ י ֲהָוה ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ָתִניָנן ְרִחימּו ַסּגֵ ְיִדיד, ּדְ
ַזר ַאְבָרָהם  ָלא ִאְתּגְ ָלא ִאְתֲעִביד ַעד ּדְ יּה ּדְ ִריְך הּוא ּבֵ ּבְ
ָלמּוָתא. ְוֵכן   ִלים ְוִאּתֹוַסף ֵליּה ה''א ְלַאׁשְ ֲאבּוָה ְוִאְקֵרי ׁשְ

ָרה ַהאי ה''א ִאְתְיִהיַבת ָלּה.   ְלׂשָ
יֵשׁ  .455 אן  ָיֶפה,  ּכָ ֶזה  ָרה  ְלׂשָ ה'  ְלִהְתּבֹוֵנן,   

ה ֵה''א ְולֹא יֹו''ד? יֹו''ד ָהָיה  ֲאָבל ְלַאְבָרָהם ָלּמָ
א סֹוד  ָזָכר. ֶאּלָ ֲהֵרי הּוא ָהָיה  ב, ׁשֶ ָצִריְך ִלְכּתֹ

ָהָיה ָעָלה   [הּוא] ֶעְליֹון  ַאְבָרָהם  ֶאְצֵלנּו  ָסתּום 
שֶׁ  ָהֶעְליֹוָנה  ֵמֵה''א  סֹוד  ְוָנַטל  ִהיא  ְלַמְעָלה, 

ְוֵה''א  ָהֶעְליֹוָנה  ֵה''א  ַהזָָּכר.  ל  ׁשֶ ָהעֹוָלם 
ֵקָבה.   ּנְ ּבַ אי  ַוּדַ ְוזֹו  זָָּכר  ּבַ לּוָיה  ּתְ זֹו  ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ

  

ָלא, .455 ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  ֲאָבל    ָהָכא  יר,  ּפִ ׁשַ ָרה  ְלׂשָ ה' 
ָהא הּוא  ֵעי ֵליּה ּדְ אי ה''א ְוָלא יו''ד, י' ִמּבָ ְלַאְבָרָהם ַאּמַ

ָאה ֲהָוה א ָרָזא ִעּלָ ַכר ֲהָוה. ֶאּלָ ון  (ד''א הוא) ּדְ ַגּוָ ָסִתים ּבְ
ָרָזא ְוָנִטיל  ְלֵעיָלא  ָסִליק  ָאה  (קי א) ַאְבָרָהם  ִעּלָ ֵמה''א 

ִאיהּו ָעְלָמא ִדְדכוּ  ָאה, ַהאי ּדְ ּתָ ָאה ְוה''א ּתַ ָרא. ה''א ִעּלָ
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ַמְעָלה,   ּלְ ׁשֶ ֵה''א  ּבַ ָעָלה  ַאְבָרָהם  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ה.  ַמּטָ ּלְ ֵה''א ׁשֶ ָרה ָיְרָדה ּבַ  ְוׂשָ

אי. ּוְבִגין ָכְך ַאְבָרָהם  נּוְקָבא ַוּדַ ְדכּוָרא, ְוַהאי ּבְ ְלָיא ּבִ ּתַ
א. תו  ְלַתּתָ ָרה ָנֲחָתא ְבה''א ּדְ  ָסִליק ְבה''א ְדֵעיָלא, ְוׂשָ

ְוָלַמְדנּו  .456 ַזְרֶעָך,  ִיְהיֶה  ּכֹה  תּוב  ּכָ ׁשֶ עֹוד, 
ֵנס    -ַזְרֶעָך   ְלִהּכָ ַמְתִחיל  ָהָיה  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ַזְרֲעָך 

ִרית ַהזֹּו  ּבְ ֵנס ּבַ ְתִחיל ְלִהּכָ ּמַ ִרית ַהזֹּו. ּוִמי ׁשֶ ּבְ ּבַ
ֵגר    - ִנְקָרא  יֵּר  ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ר  ַהּגֵ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִנְכָנס. 

ּום   ִמׁשּ ּמֹולּו.  ֶצֶדק,  ּנִ ׁשֶ ָקדֹוׁש  ַזע  ִמּגֶ ָבא  ּלֹא  ׁשֶ
ֶזה  ְכָנס ּבָ ּנִ ן, ִמי ׁשֶ ֶזה:  -ְוַעל ּכֵ מֹו ּכָ  ׁשְ

  

ׁש,   .456 ְכִתיב ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך. ְוָתָנא ַזְרֶעָך, ַזְרֶעָך ַמּמָ ּדִ
אֵרי ְלֵמיַעל  ׁשָ ַהאי ְקָיים, ּוָמאן ּדְ אֵרי ְלֵמיַעל ּבְ ֲהָוה ׁשָ ּדְ

ַזר ִאְתּגְ ּדְ ּיֹוָרא  ּגִ ָכְך  ּוְבִגיֵני  ָעאל.  ְקָיים  ַהאי  לך   ּבְ (שלח 
ִמגִּ  קסה) ֲאָתא  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ִאְקֵרי  ֶצֶדק  ר  א  ּגֵ יׁשָ ַקּדִ ְזָעא 

ַהאי ֵמיּה ּכְ ַהאי ׁשְ ָעאל ּבְ א ַמאן ּדְ ָזרּו, ְוַעל ּדָ ִאְתּגְ  ּדְ
ִיְהיֶה   .457 ּכֹה  ּבֹו  תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ַאְבָרָהם. 

ְוִאם לֹא   ְוִנְמַסר לֹו ֵה''א.  ׁש,  ַמּמָ ַזְרֲעָך  ַזְרֶעָך, 
ָרה, ָהָיה לֹו ְלַאְבָרָהם ְלהֹולִ  יד  ִנְמְסָרה ֵה''א ְלׂשָ

ה. ַאַחר  ַהּכֹה ַהזֹּו מֹוִליָדה ְלַמּטָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְלַמּטָ
ֵהִהי''ן  י  ּתֵ ׁשְ רּו  ִהְתַחּבְ ֵה''א,  ָרה  ְלׂשָ ְמְסָרה  ּנִ ׁשֶ
הּוא   ֵמֶהם  יָָּצא  ֶ ׁשּ ּוַמה  ְלַמְעָלה,  ְוהֹוִלידּו  ַיַחד 
ִיְצָחק,  ל  ְך יֹו''ד אֹות ָהרֹאׁש ׁשֶ ּכָ ּום  ִמׁשּ יֹו''ד. 

ַמְת  אן  ִמּכָ ן ָזָכר.  ּכֵ ְוַעל  ט,  ֵ ׁשּ ְלִהְתּפַ ַהזָָּכר  ִחיל 
תּוב ֵרא ְלָך ָזַרע.  (בראשית כא) ּכָ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ּכִ

ְלַמְעָלה,   הֹוִליד  ִיְצָחק  ָך.  ּבְ ְולֹא  ִיְצָחק  ּבְ
תּוב ּכָ ז) ׁשֶ ְוַיֲעקֹב   (מיכה  ְלַיֲעקֹב,  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ

ִלים ַהּכֹל.   ִהׁשְ

  

ְך כְּ  .457 יּה ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך, ַזְרֶעָך  ַאְבָרָהם, ְבִגין ּכָ ִתיב ּבֵ
ה''א  ִאְתָמַסר  ּדִ ָלאו  ְוִאי  ה''א.  ֵליּה  ְוִאְתָמַסר  ׁש.  ַמּמָ
ַהאי   ָמה ּדְ א ּכְ ָרה ֲהָוה ֵליּה ְלַאְבָרָהם ְלאֹוִליד ְלַתּתָ ְלׂשָ
ָרה  ְלׂשָ ה''א  ִאְתַמְסַרת  ּדְ ַתר  ּבָ א.  ְלַתּתָ אֹוִליַדת  כ''ה 

ֵרין ה רּו ּתְ ָנַפק  ִאְתַחּבָ ֲחָדא ְואֹוִלידּו ְלֵעיָלא, ּוַמאי ּדְ הי''ן ּכְ
ַכר.   ִיְצָחק ּדְ א ּדְ ִגיִני ָכְך יו''ד ָאת ֵריׁשָ ְייהּו הּוא יו''ד, ּבְ ִמּנַ
א   ּדָ ְוַעל  ָטא,  ְ ׁשּ ְלִאְתּפַ ְדכּוָרא  אֵרי  ׁשָ אן  ִמּכָ

ִתיב, ִיְצָחק   (בראשית כא) ּכְ ֵרא ְלָך ָזַרע. ּבְ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ּכִ
ְכִתיב,  ְוָלא ּדִ ְלֵעיָלא  אֹוִליד  ִיְצָחק  ָך.  ז) ּבְ ן  (מיכה  ּתֵ ּתִ

א.  ִלים ּכֹּלָ  ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב. ַיֲעקֹב ַאׁשְ
ֶזה ֶנֱאַחז ְולֹא   .458 ְוִאם ּתֹאַמר, ְוִכי ַאְבָרָהם ּבָ

א ֶחְלקֹו   תּוב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם? ֶאּלָ יֹוֵתר, ַוֲהֵרי ּכָ
ה ֶחסֶ  ָעׂשָ ׁשֶ ּום  ְך הּוא, ִמׁשּ ֵני ָהעֹוָלם. ּכָ ּבְ ד ִעם 

ְלהֹוִליד   אן    -ֲאָבל  ּוִמּכָ ָאחּוז  הּוא  אן  ּכָ
ן  ּבֶ א  ֶאּלָ ַאְבָרָהם  ִנּמֹול  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל  ַמְתִחיל, 
ָידּוַע,   ֲהֵרי  ָבר  ַהּדָ ְוסֹוד  ָנה,  ׁשָ ע  ְוֵתׁשַ ִעים  ׁשְ ּתִ

ָנֵתנּו.   ּוֵבַאְרנּוהּו ְבִמׁשְ

  

ַהא .458 יר, ְוִאי ֵתיָמא ְוִכי ַאְבָרָהם ּבְ י ִאְתַאִחיד ְוָלא ַיּתִ
ְך הּוא  א חּוָלָקא ִדיֵליּה ּכָ ִתיב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ֶאּלָ ְוָהא ּכְ
ֵני ָעְלָמא. ֲאָבל ְלאֹוָלָדא ָהָכא   ֲעִביד ֶחֶסד ִעם ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
א  ַזר ַאְבָרָהם ֶאּלָ א ָלא ִאְתּגְ אֵרי. ְוַעל ּדָ ָאִחיד ּוֵמָהָכא ׁשָ

ְוֵתׁשַ  ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ִאְתְייַדע  ּבֶ ָהא  ה  ְדִמּלָ ְוָרָזא  ָנה.  ׁשָ ע 
א ִדיָלן. ַמְתִניּתָ  ְואֹוִקיְמָנא ּבְ

ָיָצא   .459 ה,  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ִיְצָחק,  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ן   ּכֵ ְוַעל  ֶחֶסד,  ְוִנְקָרא  ּוְלהֹוִליד,  ֶלֱאחֹז ְלֶחְלקֹו 
ַהזֶּה.  ד  ּוֵמַהּצַ ַהזֶּה  ד  ֵמַהּצַ ַהּכֹל  ִלים  ִהׁשְ ַיֲעקֹב 

ד ָהֲאִחיָזה ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְלֶחְלָקם ְלַמְעָלה  מִ  ּצַ
ְלהֹוִליד   ָלֶהם  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ ד  ֵמַהּצַ ֵלמּות.  ְ ַהׁשּ ִהיא 
ן  ּכֵ ְוַעל  ֵלמּות.  ׁשְ ִהיא  ְלַמְעָלה  ה  ַמּטָ ִמּלְ

תּוב ָאר.  (ישעיה מט) ּכָ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ
ְעָלה וּ  ָוִנים ִמּמַ ה.ּבֹו ֶנֶאְחזּו ַהּגְ ּטָ  ִמּמַ

  

ְלַאֲחָדא   .459 ָנַפק  ָיא  ַקׁשְ יָנא  ּדִ ִיְצָחק  ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ַיֲעקֹב  א  ּדָ ְוַעל  ִאְקֵרי,  ְוֶחֶסד  ּוְלאֹוָלָדא  ְלחּוָלֵקיּה, 
ְטָרא  ִמּסִ ִסְטָרא,  ּוֵמַהאי  ִסְטָרא  ֵמַהאי  א  ּכֹּלָ ִלים  ַאׁשְ

ה ְלֵעיָלא  ְלחּוָלֵקיהֹון  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאִחידּו  ּוא ּדְ
א   ּתָ ִמּתַ ְלאֹוָלָדא  ְלהּו  ִאְתְיִהיב  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ֵלימּוָתא.  ׁשְ

ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ֵלמּוָתא.  ׁשְ הּוא  (ישעיה   ְלֵעיָלא 
ָווִנין   מט) ּגְ ִאְתֲאִחידּו  יּה  ּבֵ ַאר.  ֶאְתּפָ ָך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

א.  ּתָ  ֵמֵעיָלא ּוִמּתַ
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יָרה, .460 אן ׁשִ תּוב ּכָ ן ּכָ תּוב  ְוַעל ּכֵ ּכָ (שם   ׁשֶ
זֶּה ִנְקָרא  ה) אי. ׁשֶ יָרה ַוּדַ א ִליִדיִדי. ׁשִ יָרה ּנָ ָאׁשִ

יָֹּבא   ׁשֶ ֶטֶרם  ָיִדיד  ִנְקָרא  ֲהֵרי  ׁשֶ ָזָכר,  ְלהֹוִליד 
 ָלעֹוָלם. 

  
ְכִתיב, .460 ּדִ יָרה  ׁשִ ָהָכא  ִתיב  ּכְ א  ּדָ (ישעיה  ְוַעל 

ִאְקֵרי  ה) ָהא  ּדְ אי,  ַוּדַ יָרה  ׁשִ ִליִדיִדי.  ָנא  יָרה  ָאׁשִ
ָהא ִאְקֵרי ְיִדיד ַעד ָלא ִיּפּוק ְלָעְלָמא.ְלאֹוָלָדא ּדְ   ַכר, ּדְ

יָרה ּנָא ִליִדיִדי   [ֶזה] ְויֵׁש אֹוְמִרים, .461  - ָאׁשִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ַאְבָרָהם,  יא) ֶזה  יִדיִדי   (ירמיה  ּלִ ַמה 

ל ַנֲחַלת ַהֵחֶלק  ה ׁשֶ ָ ֵביִתי. ְוַאְבָרָהם ָיַרׁש ְיֻרׁשּ ּבְ
אָ  [ַעל] ַהזֶּה. ֲאָבל ֶ זֶּה ִיְצָחק  ַמה ׁשּ ְך    -ַמְרנּו ׁשֶ ּכָ

 ֶזה.

  

ָאְמֵרי .461 א ַאְבָרָהם  (דא) ְוִאית ּדְ יָרה ָנא ִליִדיִדי ּדָ ָאׁשִ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  יא) ּכְ ֵביִתי.   (ירמיה  ּבְ יִדיִדי  ּלִ ַמה 

ָדא,  חּוָלָקא  ַאְחָסַנת  ּדְ ְירּוָתא  ָיִרית  ְוַאְבָרָהם 
ָדא יִ  (על) ֲאָבל ֲאִמיָנא ּדְ  ְצָחק ָהִכי הּוא. ַמה ּדְ

יַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו   .462 רּוְך    -ׁשִ דֹוׁש ּבָ זֶה ַהּקָ
תּוב ּכָ ְקָרא דֹוִדי, ׁשֶ ּנִ ּדֹוִדי ַצח  (שיר ה) הּוא ׁשֶ

ע   -ְוָאדֹום. ְיִדיִדי   ּנּו ִנּטַ דֹוִדי, ָזָכר, ּוִמּמֶ אֹוֵחז ּבְ
ֶרם ָהָיה ִליִדיִדי. תּוב ּכֶ ּכָ ֶרם, ׁשֶ  ּכֶ

  
ִאְקֵרי  .462 ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ א קּוְדׁשָ יַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו. ּדָ ׁשִ

ְכִתיב, ּדִ ְיִדיִד  (שיר השירים ה) ּדֹוִדי  ְוָאדֹום.  י,  ּדֹוִדי ַצח 
ְרם  ּכֶ ְכִתיב  ּדִ ֶרם,  ּכֶ ִאְתְנַטע  יּה  ּוִמּנֵ ַכר  ּדְ דֹוִדי  ּבְ ָאִחיד 

 ָהָיה ִליִדיִדי. 
ֶמן?   .463 ׁשָ ן  ּבֶ ֶקֶרן  ּבְ זֶּה  ַמה  ֶמן,  ׁשָ ן  ּבֶ ֶקֶרן  ּבְ

ָחַזר  ע?  ִנּטַ ה  ּוַבּמֶ ַהזֶּה  ֶרם  ַהּכֶ ָיָצא  ה  ּמֶ ּבַ א  ֶאּלָ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶקֶרן?  זֶּה  ַמה  ֶקֶרן,  ּבְ יהושע  ( ְוָאַמר 

ֶרן   ו) ְוַהּקֶ ַמְתִחיל.  ַהיֹּוֵבל  ֶקֶרן  ּבְ ַהיֹּוֵבל.  ֶקֶרן  ּבְ
ֶמן.  ן ׁשָ ְקָרא ּבֶ ּנִ אֹותֹו ַהזָָּכר ׁשֶ  ַהזֹּו ֲאחּוָזה ּבְ

  

ה ָנִפיק   .463 ּמָ א ּבְ ֶמן. ֶאּלָ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ֶמן. ַמאי ּבְ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ּבְ
בְּ  ְוָאַמר  ָחַזר  ִאְתְנַטע,  ה  ּוְבּמָ ְרם  ּכֶ ֶקֶרן ַהאי  ַמאי  ֶקֶרן. 

ְכִתיב, ו) ּדִ אֵרי.  (יהושע  ׁשָ ַהּיֹוֵבל.  ֶקֶרן  ּבְ ַהּיֹוֵבל.  ֶקֶרן  ּבְ
ֶמן. ן ׁשָ ִאְקֵרי ּבֶ ַכר ּדְ ַההּוא ּדְ  ְוַהאי ֶקֶרן ִאְתַאִחיד ּבְ

ן חֹוִרים,  .464 ּנֱֶאַמר ּבֶ מֹו ׁשֶ ֶמן? ּכְ ן ׁשָ ַמה זֶּה ּבֶ
ֶמן  ׁשֶ ׁשֹוֵפַע  ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ֶמן,  ׁשֶ ָבר ֶאָחד.  ּדָ ֵניֶהם  ּוׁשְ
ן   ּבֶ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ אֹורֹות,  ַהּמְ ְלַהְדִליק  ה  ּוְגֻדּלָ
לּו ׁשֹוְפִעים ְויֹוְצִאים   ָחה ַהּלָ ׁשְ ֶמן ְוַהּמִ ֶ ֶמן. ְוַהׁשּ ׁשָ

מְ  ְוכֹוֵנס  ּוַמְדִליִקים  אֹותֹו  ּנֹוֵטל  ׁשֶ ַעד  אֹורֹות, 
ּום   ֶרן ַהזֶּה. ְוֶזה ִנְקָרא ֶקֶרן ַהיֹּוֵבל. ִמׁשּ אֹותֹו ַהּקֶ
ן  ֶקֶרן, ְוַעל ּכֵ א ּבְ ְלכּות ֶאּלָ יַחת ַהּמַ ְך ֵאין ְמׁשִ ּכָ
ֶקֶרן ְוֶנֱאַחז ּבֹו.  ח ּבְ ְמׁשַ ּנִ ִוד, ׁשֶ ָכה ַמְלכּות ּדָ  ִנְמׁשְ

  

ֶמן .464 ן ׁשָ ן חֹוִרין. ְוַתְרַווְייהּו   ַמהּו ּבֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּבֶ ּכְ
ְלַאְדָלָקא   ּוְרבּו  ָחא  ִמׁשְ ְנִגיד  ן  ּמָ ִמּתַ ּדְ ֶמן  ׁשֶ ה,  ִמּלָ ַחד 
ּוְנִפיק  ְנִגיד  ּוְרבּו  ֶמן  ׁשֶ ְוָדא  ֶמן.  ׁשָ ן  ּבֶ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ּבֹוִציִנין, 

ֵליהּ  ְוָכִניׁש  ֵליּה  ָנִטיל  ּדְ ַעד  ּבֹוִציִנין  ֶקֶרן,    ְוַאְדִליק  ַהאי 
יחּוָתא   ְמׁשִ ֵלית  ָכְך  ִגיֵני  ּבְ ַהּיֹוֵבל.  ֶקֶרן  ִאְקֵרי  ְוָדא 
ַמְלכּוָתא   ְך  ִאְתְמׁשַ א  ּדָ ְוַעל  ֶקֶרן,  ּבְ א  ֶאּלָ ְדַמְלכּוָתא 

יּה.  ֶקֶרן ְוִאְתַאִחיד ּבֵ ח ּבְ ִאְתְמׁשַ ָדִוד ּדְ  ּדְ
ֵקהּו   .465 ַוְיַסּלְ ֵקהּו  ַהזֹּו    - ַוְיַעזְּ ַעת  ּבַ ּטַ ּכַ
ּמַ  ֵלהּו  ׁשֶ ָדִדים. ַוְיַסּקְ ל ַהּצְ יָפה ֶאת ּכָ ֵהִסיר   -ּקִ ׁשֶ

דֹוִלים,  ּגְ ִרים  ׂשָ אֹוָתם  ל  ּכָ ֶאת  ּוֵמֶחְלקֹו  ּנּו  ִמּמֶ
ָתִרים  ַהּכְ אֹוָתם  ל  ּכָ ים,  ִגּנִ ַהּמָ אֹוָתם  ל  ּכָ

ֶאת  לֹו  ָלַקח  ְוהּוא  ְחּתֹוִנים.  ֶרם   [ַהֶּקֶרן] ַהּתַ ַהּכֶ
תּוב ּכָ י ֵחֶלק ה'   ברים לב)(ד ַהזֶּה ְלֶחְלקֹו, ׁשֶ ּכִ

 ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. 

  

ְלָכל   (ויסקלהו) ַוְיַעְזֵקהּו, .465 ַחר  ִאְסּתַ ּדְ ִעְזָקא  ַהאי  ּכְ
ע''ב) ִסְטִרין. צו  ּוֵמחּוָלֵקיּה   (דף  יּה  ִמּנֵ ַאֲעֵדי  ּדְ ַוְיַסְקֵלהּו, 

ל ִאּנּון ֵריִסין ּכָ ל ִאּנּון ּתְ ל ִאּנּון ַרְבְרִבין ּכָ ִאין,   ּכָ ּתָ ְתִרין ּתַ ּכִ
ְלַהאי ֵליּה  ָנִסיב  ְלחּוָלֵקיּה,  (קרן) ְוהּוא  ְרם  ּכֶ

ְכִתיב, י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו.  (דברים לב) ּדִ  ּכִ

ׂשֵֹרק   .466 ֵעהּו  ּטָ ּנֱֶאַמר   -ַויִּ ׁשֶ מֹו  (ירמיה   ּכְ
ֱאֶמת. ב) ֶזַרע  ּלֹה  ּכֻ ׂשֹוֵרק  יְך  ְנַטְעּתִ   ְוָאֹנִכי 

ַאְבָרָהם  ִהְתִחיל  אן  ִמּכָ ֵה''א.  ּבְ תּוב  ּכָ ּלֹ''ה  ּכֻ
ּלֹה  ּכֻ ֱאֶמת.  ֶזַרע  ָיָצא  ּוִמזֶּה  ְלַמְעָלה,  ְלהֹוִליד 
תּוב ּכֹה ִיְהיֶה ַזְרֶעָך,  ּכָ אי. ַהְינּו ׁשֶ ֶזַרע ֱאֶמת ַוּדַ

  

ָאֵמר, .466 ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ׂשֹוֵרק,  ֵעהּו  ּטָ ְוָאנִֹכי   (ירמיה ב)  ַוּיִ
ה''א.   ּבְ ִתיב  ּכְ כל''ה  ֱאֶמת.  ֶזַרע  ּכֹּלֹה  ׂשֹוֵרק,  יְך  ְנַטְעּתִ
אֵרי ַאְבָרָהם ְלאֹוָלָדא ְלֵעיָלא, ּוֵמַהאי ָנַפק ֶזַרע   אן ׁשָ ִמּכָ

ֱאמֶ  ֶזַרע  ּכֹּלֹה  ִיְהֶיה  ֱאֶמת.  ּכֹה  ִדְכִתיב  ַהְיינּו  אי,  ַוּדַ ת 
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ָרֵאל   ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ֶאָחד.  ָבר  ּדָ ְוַהּכֹל 
 ָ יְָּרׁשּו ֶאת ַהְיֻרׁשּ ה ַהזֹּו.ׁשֶ דֹוׁשָ  ה ַהּקְ

ָיְרתֹוי   ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ ָאה חּוַלְקהֹון ּדְ ה. ַזּכָ א ַחד ִמּלָ ַזְרֶעָך, ְוכֹּלָ
א.  א ּדָ יׁשָ  רּוָתא ַקּדִ

סּוק .467 ַהּפָ ה) סֹוף  ל    - (ישעיה  ִמְגּדָ ֶבן  ַויִּ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ל?  ִמְגּדָ זֶּה  ַמה  תֹוכֹו.  (משלי  ּבְ

ב. ּבֹו   יח) ּגָ יק ְוִנׂשְ ם ה' ּבֹו ָירּוץ ַצּדִ ל עֹז ׁשֵ ִמְגּדַ
אי. יק ַוּדַ  ָירּוץ ַצּדִ

  
ְקָרא .467 ּדִ ה) סֹוֵפיּה  ַמהּו   (ישעיה  תֹוכֹו.  ּבְ ל  ִמְגּדָ ֶבן  ַוּיִ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ל  יח) ִמְגּדָ ְיָי,  (משלי  ם  ׁשֵ עֹז  ל  ִמְגּדַ
אי. יק ַוּדַ ב. ּבֹו ָירּוץ ַצּדִ ּגָ  ְוִנׂשְ

ּבֹו   .468 ָחֵצב  יֶֶקב  ל    -ְוַגם  ׁשֶ ַער  ַ ַהׁשּ זֶה 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶדק,  קיח) ַהּצֶ ִלי   (תהלים  ְתחּו  ּפִ

צֶ  ֲעֵרי  ָרֵאל  ׁשַ ִיׂשְ ן  ּבֶ ל  ּכָ ׁשֶ ִמיֵענּו?  ׁשְ ּמַ ַמה  ֶדק. 
ֵניֶהם. ֵניֶהם ְוזֹוֶכה ִלׁשְ ׁשְ ּמֹול, ִנְכָנס ּבִ ּנִ  ׁשֶ

  
ְדַאּתְ   .468 ָמא  ּכְ ֶצֶדק  ּדְ ְרָעא  ּתַ א  ּדָ ּבֹו  ָחֵצב  ֶיֶקב  ְוַגם 

קיח) ָאֵמר, ַמע,  (תהלים  ַמׁשְ ַמאי  ֶצֶדק.  ֲעֵרי  ׁשַ ִלי  ְתחּו  ּפִ
ָר  ִיׂשְ ר  ּבַ ָכל  ְוָזֵכי  ּדְ ַתְרַווְייהּו  ּבְ יל  ֲעּיִ ַזר,  ִאְתּגְ ּדְ ֵאל 

 ְלַתְרַווְייהּו.
ַהזֶּה,  .469 ן  ְרּבָ ַלּקָ נֹו  ּבְ ֶאת  ְקִריב  ּמַ ׁשֶ ּוִמי 

ַהזֹּו  ָהאֹות  ְוַעל  דֹוׁש.  ַהּקָ ם  ֵ ַלׁשּ אֹותֹו  ַמְכִניס 
תּוב ּכָ ׁשֶ ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ִמים  (ירמיה   ִמְתַקיְּ

יֹומָ  לג) ְבִריִתי  לֹא  ַמִים  ִאם  ׁשָ ֻחּקֹות  ָוָלְיָלה  ם 
ָזָכה  ַהזֶּה  ַהִהּלּוָלא  ּוַבַעל  י.  ְמּתִ ׂשָ לֹא  ָוָאֶרץ 
ִנים   ּפָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ִלְראֹות  ַלּכֹל, 

יֹּום ַהזֶּה. ָפִנים ּבַ  ּבְ

  

ָמא   .469 ׁשְ יל ֵליּה ּבִ א ֲעּיִ ָנא ּדָ ֵריּה ְלָקְרּבָ ָקִריב ּבְ ּוַמאן ּדְ
וְ  א,  יׁשָ ְוַאְרָעא  ַקּדִ ַמָיא  ׁשְ ִמְתַקְייִמין  א  ּדָ ָאת  ַעל 

ְכִתיב, לג) ּדִ ֻחּקֹות   (ירמיה  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ְבִריִתי  לא  ִאם 
ִהּלּוָלא ָדא ָזָכה   י. ְוַהאי ָמאֵריּה ּדְ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ׁשָ
ַהאי  ּבְ ין  ַאְנּפִ ּבְ ין  ַאְנּפִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְלֶמחֵזי  א  ְלכֹּלָ

 ָמא.יוֹ 
ֵרי   .470 זִָּכינּו ַליֹּום ַהזֶּה, ְוַאׁשְ ֵרי ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ַאׁשְ

ָקָראנּו  ְלָך,  ּנֹוַלד  ׁשֶ ַהזֶּה  ן  ְוַהּבֵ נּו.  ִעּמָ ֶחְלְקָך 
מג) ָעָליו ְוגֹו',  (ישעיה  ִמי  ִבׁשְ ְקָרא  ַהּנִ ּכֹל 

יִתיו. ְוָכתּוב יו ַאף ֲעׂשִ ַנִיְך  (שם נד) ְיַצְרּתִ ְוָכל ּבָ
ה ִמיִלין. ִלּמּוֵדי ה'   לֹׁשָ א ׁשְ י ַאּבָ  וגו'. ִלּוּו ֶאת ַרּבִ

  

ָאה חּוָלָקְך  .470 ָזִכיָנא ְלַהאי יֹוָמא ְוַזּכָ ָאה חּוָלָקָנא ּדְ ַזּכָ
ל   ּכָ ֲעֵליּה  ָקֵריָנא  ָלְך  ִאְתְייִליד  ּדְ ָרא  ּבְ ְוַהאי  ָנא,  ִעּמָ

ּוְכִתיב, יִתיו.  ֲעׂשִ ַאף  יו  ְיַצְרּתִ ְוגו'  ִמי  ׁשְ ּבִ ְקָרא  ישעיה (  ַהּנִ
ַלת   נד) ּתְ א  ַאּבָ י  ְלַרּבִ אֹוְזפּוָה  ְוגו'.  ְיָי  ִלּמּוֵדי  ַנִיְך  ּבָ ְוָכל 

 ִמיִלין.
ַהְמָאֵרַח   .471 ַהזֶּה  ַהִהּלּוָלא  ַעל  ּבַ לֹו,  ָאְמרּו 

ִקיּּום   ֶאת  יֵּם  ּקִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה  ְלָכל  ָזָכה  ָך  ּלְ ׁשֶ
ָהִאיׁש,   אֹותֹו  ָאַמר  ִהיא?  ַמה  ָאַמר,  ְצָוה.  ַהּמִ
ִלי ָבִנים,  ת ָאִחי ָהְיָתה, ְוהּוא ֵמת ּבְ י, ֵאׁשֶ ּתִ ִאׁשְ

ָהִרא ן  ַהּבֵ ְוֶזה  אֹוָתּה,  אִתי  ִלי ְוָנׂשָ ָהָיה  ׁשֶ ׁשֹון 
ָאַמר   ְפַטר.  ּנִ ׁשֶ ָאִחי  ם  ׁשֵ ּבְ לֹו  ְוָקָראִתי  ה,  ּנָ ִמּמֶ
אן ָוָהְלָאה ְקָרא לֹו ִאיִדי, ְוֶזה הּוא ִאיִדי   לֹו, ִמּכָ
א ְוָהַלְך ְלַדְרּכֹו.  י ַאּבָ ַרְך אֹוָתם ַרּבִ ר ַיֲעקֹב. ּבֵ  ּבַ

  

פִּ  .471 אּוׁשְ ִהּלּוָלא,  ּדְ ָמֵריּה  ַהאי  ֵליּה  ָזָכה ָאְמרּו  יָזְך, 
ים ִקּיּוָמא ְדִמְצָוה. ָאַמר ַמאי ִהיא.   ִקּיֵ ִגין ּדְ ְלכּוֵלי ַהאי ּבְ
ָלא   ת ָאִחי ֲהַוות, ּוִמית ּבְ ִביָתאי ִאּתַ ָאַמר ַההּוא ַגְבָרא, ּדְ
ּה  ֲהָוה ִלי ִמּנָ ָרא ַקְדָמָאה ּדְ ִנין, ְוָנִסיְבָנא ָלּה, ְוָדא הּוא ּבְ ּבְ

מָ  ׁשְ אן  ְוָקֵריָנא ֵליּה ּבִ ר. ָאַמר ֵליּה ִמּכָ ּטַ ִאְתּפַ ָאִחי ּדְ א ּדְ
ִריְך   ּבָ ַיֲעקֹב.  ר  ּבַ ִאיִדי  ְוַהְיינּו  ִאיִדי,  ֵליּה  ּוְלָהְלָאה ְקֵרי 

א ְוָאִזיל ְלָאְרֵחיּה. י ַאּבָ  לֹון ַרּבִ
י   .472 ַרּבִ ִלְפֵני  ָבִרים  ַהּדְ ר  ִסּדֵ א,  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

מְ  ׁשִ י  ְלַרּבִ לֹוַמר  ּוָפַחד  ֶאָחד  ֶאְלָעָזר,  יֹום  עֹון. 
ְמעֹון, ַמהּו  י ׁשִ ְמעֹון, ְוָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ָהָיה ִלְפֵני ַרּבִ
ִאּתֹו  ר  ַוְיַדּבֵ ָניו  ּפָ ַעל  ַאְבָרם  ּפֹל  ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ָמע   ְך? ַמׁשְ ֱאלִֹהים ֵלאֹמר ֲאִני ִהּנֵה ְבִריִתי ִאּתָ
ר  ּוְמַדּבֵ ָניו  ּפָ ַעל  נֹוֵפל  ָהָיה  ִנּמֹול,  ּלֹא  ׁשֶ ַעד   ׁשֶ

  

ְוָדִחיל   .472 ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ ין  ִמּלִ ר  ִסּדֵ ֲאָתא  ד  ּכַ
ְמעֹון. יֹוָמא ַחד ֲהָוה י ׁשִ יּה ּדְ  (קאים) ְלֵמיַמר ְלַרּבִ י ַקּמֵ ַרּבִ

ּפֹל ַאְבָרם ַעל   ְמעֹון ַמאי ִדְכִתיב ַוּיִ י ׁשִ ְמעֹון. ְוָאַמר ַרּבִ ׁשִ
ְך.  ִאּתָ ְבִריִתי  ה  ִהּנֵ ֲאִני  ֱאלִֹהים ֵלאמֹר  ִאּתֹו  ר  ַוְיַדּבֵ ָניו  ּפָ
יל  ּוַמּלִ ַאְנּפֹוי  ַעל  ְנִפיל  ֲהָוה  ַזר  ִאְתּגְ ָלא  ּדְ ַעד  ּדְ ַמע  ַמׁשְ
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ִקיּּומֹו ְולֹא ָפַחד. ֲאִני  ּמֹול, ָעַמד ּבְ ּנִ ִעּמֹו. ַאַחר ׁשֶ
ָצא ֶאת ַעְצמֹו ָמהּול.  ּמָ ְך, ׁשֶ  ִהּנֵה ְבִריִתי ִאּתָ

ַזר   ִאְתּגְ ּדְ ַתר  ּבָ יּה.  ֲאִני  ִעּמֵ ִחיל.  ּדָ ְוָלא  ִקּיּוֵמיּה  ּבְ ָקִאים 
ִזיר.  ְרֵמיּה ּגָ ח ּגַ ּכַ ַאׁשְ ְך ּדְ ה ְבִריִתי ִאּתָ  ִהּנֵ

ַמר   .473 ִלְפֵני  נֹוַח  ִאם  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 
ים  ַהְמֻעּלִ ָבִרים  ַהּדְ ֵמאֹוָתם  ְלָפָניו  ֹאַמר  ׁשֶ
ֶזה? ָאַמר לֹו, ֱאֹמר. ָאַמר לֹו, ֲאִני  י ּבָ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ׁשֶ
ַחס   לֹו,  ָאַמר  ָיִדי.  ַעל  יֵָעְנׁשּו  ּלֹא  ׁשֶ פֹוֵחד 

לֹום, מּוָעה ָרָעה לֹא יִ  (תהלים קיב) ְוׁשָ ְ יָרא  ִמׁשּ
ר  ְוִסּדֵ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר לֹו  ִסּפֵ ה'.  ּבַ טּוַח  ּבָ י  ִלּבִ ָנכֹון 

ָבִרים. ל אֹוָתם ַהּדְ  ְלָפָניו ֶאת ּכָ

  

ֵליָמא   .473 ַמר ּדְ יּה ּדְ א ִאי ִניָחא ַקּמֵ י ַאּבָ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ַמְעָנא ְבַהאי, ָאַמר ֵליּה  ׁשְ י ַמֲעַלְייָתא ּדְ יּה ֵמִאּנּון ִמּלֵ ַקּמֵ

ָלא ִיְתַעְנׁשּו ַעל ְיָדאי. ָאַמר ֵאיָמא ִחיְלָנא ּדְ . ָאַמר ֵליּה ּדָ
לֹום ְוׁשָ ַחס  קיב) ֵליּה  ִייָרא  (תהלים  לא  ָרָעה  מּוָעה  ִמׁשְ

ל   ּכָ ר ַקֵמיּה  ְוִסּדֵ ֵליּה עֹוָבָדא  ְיָי. ָסח  ּבַ טּוַח  ּבָ ִלּבֹו  ָנכֹון 
ין.  ִאּנּון ִמּלִ

הַ  .474 ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוִכי  לֹו,  ים ָאַמר  ְמֻעּלִ
ָאַמְרּתָ אֹוָתם?   ְולֹא  ֶאְצְלָך  ְטמּוִנים  ָהיּו  לּו  ַהּלָ
ְלַמד   לּו ּתִ ים ַהיִָּמים ַהּלָ לֹׁשִ ל ׁשְ ּכָ ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ׁשֶ

ח, ְולֹא ָכתּוב ּכַ ְמַנע טֹוב  (משלי ג) ְוִתׁשְ ַאל ּתִ
ָהָיה.  ְוָכְך  ַלֲעׂשֹות?  ָיְדָך  ְלֵאל  ְהיֹות  ּבִ ָעָליו  ִמּבְ

גּ  ֶבלָאַמר,  ְלּבָ ִיְגלּו  ַהזֹּו  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ [ְוִיְגלּו   ֹוְזַרִני 
ין ַהֲחֵבִרים.  ְּבָבֶבל]  ּבֵ

  

ְטִמיִרין   .474 ֲהוּו  ַמַעְלָייָתא  י  ִמּלֵ י  ַהּנֵ ל  ּכָ ְוִכי  ֵליּה  ָאַמר 
יֹוִמין  ָלִתין  ּתְ ָכל  ּדְ ֲעָלְך  ּגֹוַזְרָנא  ְלהּו.  ֲאַמְרּתְ  ְוָלא  ְך  ּבָ ּגַ

ְלֵעי וְ  ין ּתִ ִתיב,ִאּלֵ י. ְוָלא ּכְ ְמַנע טֹוב  (משלי ג) ִתְנׁשֵ ַאל ּתִ
ָאַמר  ֲהָוה.  ְוָכְך  ַלֲעׂשֹות.  ָיְדָך  ְלֵאל  ְהיֹות  ּבִ ָעָליו  ִמּבְ

ְלָבֶבל ִיְגלּון  א  ּדָ ְבאֹוַרְייָתא  ּדִ יֵני  (ויגלון בבבל) ּגֹוַזְרָנא  ּבֵ
 ַחְבַרָייא.

ֶאחָ  .475 יֹום  א.  ַאּבָ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ה  ד  ָחְלׁשָ
ָך   ִלּבְ פּוס  ּדְ ְמעֹון, ָאַמר לֹו,  ׁשִ י  ַרּבִ ָרָאה אֹותֹו 
א   י הּוא, ֶאּלָ ּלִ ָפֶניָך. ָאַמר לֹו, לֹא ַעל ׁשֶ ָמצּוי ּבְ
א  ֶעְנׁשּו, ֶאּלָ ּנֶ לֹום ׁשֶ ֶהם! ָאַמר לֹו, ַחס ְוׁשָ ּלָ ַעל ׁשֶ
ִיְגלּו  ְך.  ּכָ ל  ּכָ ֵביֵניֶהם  ּלּו  ִהְתּגַ ָבִרים  ּדְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ַהחֲ  אֹוָתם ְלֵבין  ְוִיְלְמדּו  ֵבִרים, 
ָרִכים, ָבִרים  [ּוִמְתַמְּתִקים] ַהּדְ ַהּדְ ּסּו  ְוִיְתּכַ

א  ֶאּלָ ים  ּלִ ִמְתּגַ ָבִרים  ַהּדְ ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ תֹוָכם,  ּבְ
נּו,  ים ִעּמָ רּוְך הּוא ִהְסּכִ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ יֵנינּו, ׁשֶ ּבֵ

ָבִרים. ים ַהּדְ ּלִ  ְוַעל ָיֵדינּו ִמְתּגַ

  

י  .475 א, יֹוָמא ַחד ָחָמא ֵליּה ַרּבִ י ַאּבָ ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ ָחַלׁש ּדַ
ִכיַח. ָאַמר  ְך ׁשְ ַאְנּפָ ְך ּבְ ִלּבָ ְמעֹון ָאַמר ֵליּה טּוְפְסָרא ּדְ ׁשִ
יְדהּו. ָאַמר ֵליּה ַחס   א ַעל ּדִ יִדי הּוא ֶאּלָ ֵליּה ָלא ַעל ּדִ

ִגין ּדְ  א ּבְ ׁשּו, ֶאּלָ ִאְתַעּנָ לֹום ּדְ ל  ְוׁשָ יַנְייהּו ּכָ ָיין ּבֵ ין ִאְתַגּלְ ִמּלִ
ִאּנּון  פּון  ִיּלְ ַחְבַרְייא  יֵני  ּבֵ ִיְגלּון  ְך.  ּכָ

ין  (ואתבסמן) ָאְרִחין ִמּלִ ְדָהא  ַגַווְייהּו.  ּבְ ין  ִמּלִ ְסָיין  ְוִאְתּכַ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ יָנָנא  ּבֵ א  ֶאּלָ ְלָיין  ִאְתּגַ ָלא 

ָנא ְועַ  ִכים ִעּמָ ין.ִאְסּתְ ָיין ִמּלִ ּלְ  ל ְיָדָנא ִאְתּגַ

תּוב .476 ּכָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ נח) ָאַמר  ָאז   (ישעיה 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  וגו'.  אֹוֶרָך  ַחר  ַ ׁשּ ּכַ ַקע  ִיּבָ
ַחר  ַ ׁשּ ַקע ּכַ ָניו ְויֹאַמר, ָאז ִיּבָ הּוא ְלַהְכִריז ַעל ּבָ

לְ  ְוָהַלְך  ִתְצָמח  ְמֵהָרה  ַוֲאֻרָכְתָך  ָפֶניָך אֹוֶרָך 
בֹוד ה' ַיַאְסֶפָך.   ִצְדֶקָך ּכְ

  
ִתיב, .476 י יֹוֵסי ּכְ ַחר   (ישעיה נח) ָאַמר ַרּבִ ַ ׁשּ ַקע ּכַ ָאז ִיּבָ

נֹוי   ּבְ ַעל  ְלַאְכְרָזא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ְוגו'.  אֹוֶרָך 
ִתְצָמח   ְמֵהָרה  ַוֲאֻרָכְתָך  אֹוֶרָך  ַחר  ַ ׁשּ ּכַ ַקע  ִיּבָ ָאז  ְוֵייָמא, 

 ַלְך ְלָפְניָך ִצְדֶקָך ּוְכבֹוד ְיָי ַיַאְסֶפָך. ְוהָ 
 

 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ
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