
  

הר הקדושהז   

חיי שרהזהר   
The Holy Zohar 

Zohar Chayei Sarah 
With English commentary by Zion Nefesh 

Based on Zohar Hasulam, and the teachings of Rabbi Yehuda Halevi Ashlag 

 

 DailyZohar 2020 edition 

** This is the first and an unedited edition. Please forgive any mistakes and share your 
comments by email to zion@dailyzohar.com 

Future editions may include additional commentaries published on DailyZohar.com. 

Copyright © 2020 DailyZohar.com, Zion Nefesh. All rights reserved. 

You may share this file with your friends exactly AS IS. No change is allowed. You may print one copy 
for personal use and study. Reproduction and distribution beyond personal use of this file or parts of 

it without written permission is prohibited. 
  



Zohar Chayei Sarah – Draft – unedited- not for publishing 

2 DailyZohar.com  
 

 

ָנה   .1 ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ ָנה  ׁשָ ֵמָאה  ָרה  ׂשָ ַחיֵּי  ְהיּו  ַויִּ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ִנים.  ׁשָ ַבע  (יונה   ְוׁשֶ

אּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהיָּם ַויֲַּעֹמד ַהיָּם   א)  ׂשְ ַויִּ
ִהְרִעיׁש   ַעם  ַהּטַ ל ָמה  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֵׁש  אן  ּכָ ִמזְַּעּפֹו. 

יָון    ַעל יֹוָנה  ַהיָּם ּכֵ ה ָהָאֶרץ ָעָליו,  ְולֹא ִהְרִעיׁשָ
ִכיָנה?  ְ ֶרה ָעָליו ַהׁשּ ּלֹא ִתׁשְ ֵדי ׁשֶ ָהָיה הֹוֵלְך ּכְ ׁשֶ

ה ַהיָּם ָהָיה הֹוֵלְך?  [ָהֶעְליֹון]  ָלּמָ ׁשֶ  ָהָיה אֹוֵחז ּבֹו ּכְ

  

נִ  .1 ַבע ׁשָ ָנה וׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה וֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ י ׂשָ ְהיּו ַחּיִ ים, ַוּיִ
ַתח ְוָאַמר, י יֹוֵסי ּפָ אּו ֶאת יֹוָנה וְיִטֻלהּו ֶאל   (יונה א) ַרּבִ ׂשְ וּיִ

ַמאי   ָלא,  ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  ָהָכא  ְעּפֹו.  ִמּזַ ם  ַהּיָ ֲעמֹד  וּיַ ם  ַהּיָ
ת ֲעֵליּה  יֹוָנה, וָלא ַאְרִעיׁשַ א ֲעֵליּה ּדְ ת ַיּמָ ַטְעָמא ַאְרִעיׁשַ

ֲהָוה ָאִזיל בְּ  יָון ּדְ א, ַאְרָעא, ּכֵ ִכיְנּתָ ֵרי ֲעֵליּה ׁשְ ָלא ִתׁשְ   ִגין ּדְ
א ד ֲהָוה ָאִזיל. (עלאה) ַיּמָ יּה ּכַ אי ָאִחיד ּבֵ  ַאּמַ

ִנינּו,   .2 ׁשָ ָים  ְמקמֹו.  ּבִ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
בֹוד,  ַהּכָ א  ְלִכּסֵ ְוָהָרִקיַע  ָלָרִקיַע,  ּדֹוֶמה  ַהיָּם 

ְך ַהיָּם ָאַחז ּבֹו ְונָ  ּום ּכָ [ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה   ַטל אֹותוֹ ּוִמׁשּ
ְפֵני ַהיָּםבָּ  ּבֹוֵרַח]  [נ''א ּוִמִּלְפֵני ַהָּים ּבֹו ָׁשְרָתה   ַרח ִמּלִ

ִּבְמקֹומֹו]  ְמקֹומוֹ ִיְרָאה  ּבִ ָיד  ּבֹו  ַהיָּם  ָזַרק  [נ''א   , 
 . ִּתְׁשֶרה ַהָּיד ִּבְמקֹוָמּה] 

  

ַנן .2 ּתְ ַים,  ֲהָוה.  ַאְתֵריּה  ּבְ ה  ִמּלָ אי  ַוּדַ ְמָיא    ֶאָלא  ּדַ ַים 
א   יּה  ְלָרִקיַע ְוָרִקיַע ְלִכּסֵ א ָאִחיד ּבֵ ְך ַיּמָ בֹוד, ּוְבִגין ּכָ ַהּכָ

י ַיָמא ָעַרק (בגין דהוה עריק) ְוְנַטל ֵליהּ  ּמֵ (נ''א ומקמי ימא   ִמּקַ
בדוכתיה) יראה  שרא  יּה  ביה  ּבֵ ְיָדא  א  ַיּמָ ֵדי  ׁשָ  ,

ָהא  דּוְכּתָ  .(נ''א תשרי ידא בדוכתהא) ּבְ
ַהיָּם.שְׂ ַויִּ  .3 ֶאל  ַוְיִטֻלהּו  יֹוָנה  ֶאת  ָלַמְדנּו,   אּו 

יָּם   ִעים ֶאת ְיֵרָכיו ּבַ ָהיּו נֹוְטִלים אֹותֹו ּוְמַטּבְ ׁשֶ ּכְ
ְוַהיָּם רֹוֵעׁש.    -ַהיָּם ָהָיה ׁשֹוֵכְך. ְמִריִמים אֹותֹו    -

ִעים אֹותֹו   ַטּבְ ּמְ ֶ ל ַמה ׁשּ ְך ָהָיה ַהיָּם ׁשֹוֵכְך.   -ּכָ ּכָ
הּוא אּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהיָּם. מִ   ַעד ׁשֶ יָּד  ָאַמר ׂשָ

אּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהיָּם. ׂשְ  ַויִּ

  

ֲהוּו   .3 ד  ּכַ אֹוִליְפָנא  ם.  ַהּיָ ֶאל  ַוְיִטֻלהּו  יֹוָנה  ֶאת  אּו  ׂשְ ַוּיִ
ָזְקִפין  ִכיְך,  ׁשָ א  ַיּמָ ֲהָוה  א,  ַיּמָ ּבְ ַיְרכֹוי  ְוָטְבֵעי  ֵליּה  ָנְטֵלי 

ָטְבֵעי ֵליהּ ֵליּה, אִ  ל ַמה ּדְ א, ּכָ ִכיְך    ְתְרִעיׁש ַיּמָ ּתְ ָהִכי ִאׁשְ
ד  ִמּיָ ם,  ַהּיָ ֶאל  ַוֲהִטילּוִני  אּוִני  ׂשָ ָאַמר  ִאיהּו  ּדְ ַעד  א,  ַיּמָ

ם. ִטלּוהּו ֶאל ַהּיָ אּו ֶאת יֹוָנה ַוּיְ ׂשְ  ַוּיִ
Jonah 1:15 
“ ד ַהָּים, ִמַּזְעּפֹוַהָּים; ַוַּיֲעמֹ -יֹוָנה, ַוְיִטֻלהּו, ֶאל-ַוִּיְׂשאּו, ֶאת .” 
“So they picked up Jonah, threw him into the sea, and the sea stopped its 
raging.” 
The Zohar portion of Chaye Sarah has many discussions about the process of 
the soul in this life and in the afterlife. 
As Kabbalah students, we learned that we come to this life with a Tikkun, a 
correction process that we must follow in order to better our souls. 
The story of Jonah as the Zohar reveals to us is about the process of the soul 
in this life. We cannot run away from our process of correction. God puts us in 
this world to fulfill our missing. 
If we do not follow it then we bring chaos onto ourselves and on the people 
around us. Jonah tried to avoid following God’s plan for him by leaving his 
home, taking a ship to another land. 
The verse above and the Zohar teach us that if we do not work on our Tikkun 
judgment will follow us wherever we go. If we have issues with neighbors or 
people at work, we should work to resolve those issues because moving to a 
different city or changing the work environment will not resolve the issues. 
In addition, we should pay attention to our environment and avoid people who 
carry judgment related to their Tikkun. 
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The next DZs continues the discussion on Jonah and the soul. Please read the 
book of Jonah. It is only four short chapters. http://www.mechon-
mamre.org/p/pt/pt1701.htm 
Note: I am available to help people with their Tikkun process and overcome 
their challenges in life. If you wish to know more check: http://ZionNefesh.com 

ָמת .4 ִנׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ְרָחה  ּפָ יָּם,  ּבַ ְזַרק  ּנִ ׁשֶ יָון  ֹו ּכֵ
ְוָחְזָרה  ְלָפָניו,  ְוִנּדֹוָנה  ֶלְך  א ַהּמֶ ּסֵ ּכִ ְוָעְלָתה ַעד 
ג.  ַהּדָ ּוֵמת  ַההּוא  ג  ַהּדָ ִפי  ּבְ ְוִנְכַנס  ָמתֹו,  ִנׁשְ לֹו 

ג, ּוֵפְרׁשּוָה. ן ִהְתַקיֵּם אֹותֹו ַהּדָ  ְלַאַחר ִמּכֵ
  

אִ  .4 יָון ּדְ י בַּ ּכֵ ָמֵתיּה, ְוָסלְ ְתַרּמֵ יּה ִנׁשְ ְרָחה ִמּנֵ ם ּפָ ָקא ַעד ּיָ
ֵליּה   ְוַאֲהָדַרת  יּה,  ַקּמֵ ַנת  ְוִאְתּדָ א,  ְדַמְלּכָ ְרְסָייא  ּכֻ
פּוָמא ְדַההּוא נּוָנא, ּוִמית נּוָנא, ְלָבַתר  ָמֵתיּה, ְוָעאל ּבְ ִנׁשְ

ים ַההּוא נּוָנא, ְואּוְקמּוָה.  (דף קכא ע''ב)  ִאְתְקּיַ
תֹו  .5 ָאָדם עֹוֶלה ַעל ִמּטָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּבֹא ְרֵאה, 
ּנּו בְּ  ִמּמֶ יֹוֵצאת  ָמתֹו  ִנׁשְ ְוַלְיָלה,  ַלְיָלה  ָכל 

אי  ֶלְך. ִאם ַזּכַ ל ַהּמֶ ין ׁשֶ ית ַהּדִ ְוִנּדֹוֵנית ִלְפֵני ּבֵ
 חֹוֶזֶרת ָלעֹוָלם ַהזֶּה. -ְלִהְתַקיֵּם 

  
ַבר ָנׁש סָ  .5 א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ל ֵליְלָיא  ּתָ ַעְרֵסיּה ּכָ ִליק ּבְ

ָמֵתיהּ ְוֵלי ִנׁשְ ִדיָנא  ְלָיא,  י  ּבֵ י  ַקּמֵ ַנת  ְוִאְתּדָ יּה  ִמּנֵ ָנְפַקת   
ַרת ְלַהאי ַעְלָמא. ָאה ְלִאְתָקְייָמא, ִאְתַהּדָ א, ִאי ַזּכָ  ְדַמְלּכָ

ִנים ֶאת   .6 ֲהֵרי ֵאין ּדָ ֵני ְגָוִנים, ׁשֶ ׁשְ ין הּוא ּבִ ְוַהּדִ
ן ַלֲעׂשֹות, ָהִאיׁש ַעל הָ  הּוא ָעִתיד ּוְמזֻּמָ ָרעֹות ׁשֶ

תּוב ּכָ כא) (  ׁשֶ ְוגֹו'   בראשית  ֱאלִֹהים  ַמע  ׁשָ י  ּכִ
ִנים אֹותֹו ַעל  ּדָ ם. ְולֹא ֹתאַמר ׁשֶ ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ּבַ
ַעל   לֹו  ְלֵהיִטיב  א  ֶאּלָ ְלחּוד,  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּטֹובֹות 

ֵאר  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ו, ּכְ ל ַעְכׁשָ . ְוָדִנים אֹוָתם טֹובֹות ׁשֶ
ּובִ  ַלֲעׂשֹות,  ָעִתיד  ׁשֶ ְזֻכיֹּות  ַעל  ִביָלם  אֹותֹו  ׁשְ

ּום  ע. ִמׁשּ ֵעת ָרׁשָ הּוא ּכָ ב ׁשֶ הּוא ִנּצֹול, ַאף ַעל ּגַ
ל   ּכָ ִעם  ֶחֶסד  ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

ה   עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ְוָכל  ִריֹּות,  ְלֵהיִטיב   -ַהּבְ
ֶאת ָדן  ְולֹא  הּוא   ַלּכֹל,  ׁשֶ ָהָרעֹות  ַעל  ָהָאָדם 

וּ  ּוִמׁשּ ַלֲעׂשֹות,  ִלְפֵני  ָעִתיד  ָהָאָדם  ִנּדֹון  ְך  ּכָ ם 
רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ָהא ָלא ָדְייִנין ֵליּה ְלַבר ָנׁש   .6 ָווִנין, ּדְ ְתֵרין ּגְ ְוִדיָנא הּוא ּבִ
ְכִתיב ד ּדִ ין ְלֶמְעּבַ ְוַזּמִ ִאיהּו ָעִתיד  ין ּדְ יׁשִ ּבִ (בראשית   ַעל 

ֵתיָמא   כא) ְוָלא  ם.  ׁשָ ר הּוא  ֲאׁשֶ ּבַ ְוגו'  ֱאלִהים  ַמע  ׁשָ י  ּכִ
א ְלאֹוָטָבא ֵליּה   ָעִביד ְלחּוד, ֶאּלָ ָדִנין ֵליּה ַעל ָטִבין ּדְ ּדְ
ַעל  ֵליּה  ְוָדִנין  ָמר,  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ ָטִבין  ִאינּון  ַעל 

ד, ּוְבגִ  ין ְלֶמְעּבַ ִאיהּו ַזּמִ ב יַנְייהּו אִ ָזְכָיין ּדְ ִזיב ַאף ַעל ּגַ ּתְ ׁשְ
ִריְך הּוא ָעִביד  א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ יָבא. ּבְ א ַחּיָ ּתָ ִאיהּו ַהׁשְ ּדְ
ְרָיין ְוָכל ָאְרחֹוי ְדִאיהּו ָעִביד ְלאֹוָטָבא  ל ּבִ ִטיבּו ִעם ּכָ
ין  ַזּמִ ִאיהּו  ּדְ ין  יׁשִ ּבִ ַעל  ָנׁש  ְלַבר  ָדִאין  ְוָלא  א,  ְלכֹּלָ

וּ  ד,  ךְ ְלֶמְעּבַ ּכָ ִריְך ְבִגין  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ָנׁש  ר  ּבַ ן  ִאְתּדָ  
 הּוא.

Jonah realized that the stormy sea was the result of his actions. He took the 
responsibility for the storm he brought on the people. He then asked them to 
throw him over the board to disconnect from his judgment. The Zohar reveals 
that after they threw Jonah into the sea his soul left his body, went up to be 
judged for his actions, and came back to him when the great fish swallowed 
him. The fish itself died and came back to life to keep Jonah alive in his belly. 
The Zohar explains that when a person goes to sleep his soul leaves the body. 
The King judges him in the heavenly court. If the soul has merited it comes 
back to life and returns to the body. 
The court does not judge the soul from the evil it did before that day and not 
for the evil it will do in the future. The court judges the soul for the good it will 
do in the future. 
After a few more troubles, Jonah accepted the mission assigned to him by God 
and it was a success. That is why the Zohar brought this explanation. 

https://dailyzohar.com/
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We read the book of Jonah on Yom Kippur afternoon. The reading helps our 
soul and reminds the court above that we need positive judgment so we can do 
good in the future. 
Before we go to sleep we have few meditations that prepare our souls when 
leaving the body for the night’s sleep. Good preparation of spiritual cleansing 
and planning positive future action help the soul in having a successful 
journey, receiving good messages, and rejuvenating energy. 
The minimal meditation is the Shema Israel prayer, Ana B’Koach, confessing on 
the ‘bad’ we did during the day and fix it with meditation and planning positive 
actions of correction. Ends with the verse from Psalms 31:6 
“ ֵאל ֱאֶמת–ְּבָיְד�, ַאְפִקיד רּוִחי: ָּפִדיָת אֹוִתי ְיהָוה ” 
“Into Your hand, I commit my soul; You have ransomed me, O LORD, God of 
truth.” 
Pronounced “beyadecha, afkid ruchi: padita oti Adonai–el emet” 

ילּו אֶ  .7 ִהּטִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַליָּם ַמה  ּבֹא ְרֵאה,  ת יֹוָנה 
תּוב? ַויֲַּעֹמד ַהיָּם ִמזְַּעּפֹו. ַהיָּם ָהֶעְליֹון. ַמה זֶּה  ּכָ
ֲעִמיָדה   ּבַ הּוא  ָראּוי.  ּכָ ִקיּּומֹו  ּבְ ָעַמד  ׁשֶ ַויֲַּעֹמד? 

ַהּדִ  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֹוֵכְך.  ָהֹרֶגז  ׁשֶ עֹוָלם,  ּכְ ּבָ רּוי  ׁשָ ין 
שֶׁ  ה  ָ ִאׁשּ מֹו  ּכְ הּוא  ין  ַהּדִ ית  ּבֵ ֶרת אֹותֹו  ְתַעּבֶ ּמִ

ְך   ּמֹוִליָדה, ׁשֹוֵכְך ָהֹרֶגז. ּכָ ה ָלֶלֶדת, ּוְכׁשֶ ּוַמְקׁשָ
עֹוָלם, לֹא ׁשֹוֵכְך ְולֹא ָנח   ין ׁשֹוֶרה ּבָ ַהּדִ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ִעים, ְוָאז הּוא הַ  ְרׁשָ ין ּבָ ה ַהּדִ ֲעׂשֶ ּנַ נּוָחה  ַעד ׁשֶ ּמְ
ִקיּּומ ֵלם ְוַלֲעֹמד ּבְ ָמקֹום ׁשָ ּלֹו, ַלֲעֹמד ּבְ ֹו. ֶזהּו  ׁשֶ

תּוב ּכָ יא)  ׁשֶ ְוֶזה   (משלי  ה.  ִרּנָ ִעים  ְרׁשָ ּוַבֲאֹבד 
ַאְרנּו.  ּבֵ

  

ִתיב,   .7 א, ַמה ּכְ ַיּמָ ּבְ ילּו ֵליּה ְליֹוָנה  ַאּטִ יָון ּדְ ּכֵ א ֲחֵזי,  ּתָ
ם   ַהּיָ ְעּפֹו.  ִמּזַ ם  ַהּיָ ֲעמֹד  ָקִאים ַוּיַ ּדְ ֲעמֹד,  ַוּיַ ַמאי  ָאה,  ִעּלָ

ְדָקא ְיא ִקּיּוֵמיּה ּכְ ִכיְך, ּבְ ד רּוְגָזא ׁשָ ֲעִמיָדה ִאיהּו ּכַ ּות, ּבַ
ִאיהּו  ִדיָנא  י  ּבֵ ַההּוא  ַעְלָמא,  ּבְ ְרָיא  ׁשַ ִדיָנא  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ
אֹוִליַדת   ְוַכד  ְלאֹוָלָדא,  ָיא  ְוַקׁשְ ָרא,  ִמְתַעּבְ ּדְ ָתא  ִאּתְ ּכְ

ִכי ָלא ׁשְ ַעְלָמא,  ּבְ ְרָיא  ׁשַ יָנא  ּדִ ד  ּכַ ָנֵמי  ָהִכי  רּוְגָזא.  ְך 
ֵדין הּוא ׁשָ  יַבָיא, ּכְ ַחּיָ יָנא ּבְ ִאְתֲעִביד ּדִ ִכיְך ְוָלא ָנח ַעד ּדְ

ּוְלֵמיַקם  ִלים,  ׁשְ א  דּוְכּתָ ּבְ ְלֵמיַקם  ִדיֵליּה,  ַנְייָחא 
ִקּיּוֵמיּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִעים ּוַבֲאבֹד ְר  (משלי יא) ּבְ ׁשָ

 ה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ִרנָּ 
ִרנָּ  .8 ִעים  ְרׁשָ ֲאֹבד  תּובּבַ ּכָ ַוֲהֵרי  (יחזקאל  ה. 

ַנַחת   יח)  ֵאין  ַוֲהֵרי  ע?  ָרׁשָ מֹות  ֶאְחּפֹץ  ֶהָחֹפץ 
ִדין   ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 

ָאה   ְלָמה ַהּסְ ׁשְ ּנִ אן קֶֹדם ׁשֶ א ּכָ ִעים? ֶאּלָ ְרׁשָ   - ּבָ
ָאה ְלָמה ַהּסְ ׁשְ ּנִ  . [ֵיׁש לֹו ַנַחת]  ְוָכאן ַאַחר ׁשֶ

  

ְוָהְכִתיבבַּ  .8 ה.  ִרּנָ ִעים  ְרׁשָ יח)  ֲאבֹד  ֶהָחפֹץ  (יחזקאל 
ִריְך הּוא  א ּבְ י קּוְדׁשָ ע ְוָהא ֵלית ַנְייָחא ַקּמֵ ֶאְחּפֹץ מֹות ָרׁשָ
קֹוֶדם   אן  ּכָ א  ֶאּלָ יא.  יַעּיָ ִ ַרׁשּ ּבְ יָנא  ּדִ ִאְתֲעִביד  ד  ּכַ

ִלים ִקיְסָטאּדְ  ּתְ ִאׁשְ אן ְלָבַתר ּדְ ִלים ִקיְסָטא, ּכָ ּתְ אית ( ִאׁשְ
 :ליה נייחא)

ְקרֹוִבים  .9 ָאנּו  ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ּגּוף  ָרה.  ׂשָ ַחיֵּי  ְהיּו  ַויִּ
ה   ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ ְך  ִמְתַהּפֵ קֹול  ַמְענּו  ׁשָ ָהִיינּו, 

ּוְמשַׁ  ָהִרים  ר  ּבֵ ְמׁשַ קֹול  עֹוָלם,  ּבָ ט  ֵ ׁשּ ר ִמְתּפַ ּבֵ
ָאְזֵנינּו   עֹולֹות.  ֲחָזקֹות  רּוחֹות  ֲחָזִקים,  ְסָלִעים 

 ְפתּוחֹות.
  

יי שרה. גופא דמתניתין, אנן קריבין הוינא, ויהיו ח .9
אתפשטת   לתתא,  מעילא  מתהפך  קלא  שמענא 
תקיפין,  טנרין  ומתבר  טורין,  מתבר  קל  בעלמא, 

 עלעולין רברבין סלקין, אודננא פתיחן.
Jonah 1:15 
“ ַהָּים; ַוַּיֲעֹמד ַהָּים, ִמַּזְעּפֹו-יֹוָנה, ַוְיִטֻלהּו, ֶאל-, ֶאתְׂשאּוַוּיִ  .” 
“So they picked up Jonah, threw him into the sea, and the sea stopped its 
raging.” 
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We go back to this verse and the Zohar explains that when the judgment on 
Jonah was made in the lower level the upper level of Binah rested. 
Binah provides Light and is on the left column because, from the upper three, 
Binah has the pure desire of receiving Light from Chokmah and deliver it to the 
lower levels. When the vessel in the lower corrupts the vessel the Light cannot 
fit into the vessel, it becomes impure and the aspect of the judgment revels. 
To purify the vessel we need to break it otherwise it would be in an unstable 
and chaotic state that interacts with *‘free radicals’. 
Proverbs 11:10 
 ”.ְּבטּוב ַצִּדיִקים, ַּתֲע�ץ ִקְרָיה; ּוַבֲאֹבד ְרָׁשִעים ִרָּנה“
“When it goes well with the righteous, the city rejoices, And when the wicked 
perish, there is joyful shouting.” 
The righteous have a good vessel that is full of Light and radiates in their 
environment. The wicked have a corrupted vessel with the judgment that can 
be halted only when the vessel is no longer exists. 
Ezekiel 18:23 
 ”.ֶהָחֹפץ ֶאְחֹּפץ מֹות ָרָׁשע, ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה: ֲהלֹוא ְּבׁשּובֹו ִמְּדָרָכיו, ְוָחָיה“
“Have I any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord GOD, and 
not rather that he should turn from his way and live?” 
God provides the Light to all vessels regardless if they are good or bad. 
Therefore, God does not want the wicked, which have a bad vessel, to die and 
release the Light in the vessel. God wants us to get rid of the ‘free radicals’ that 
attack the corrupted vessel. When that happens, God is joyous because the 
vessel can have its life back. 
The following information on free radicals is from Wikipedia 
• In chemistry, a radical (more precisely, a free radical) is an atom, molecule, 
or ion that has unpaired valence electrons or an open electron shell, and 
therefore may be seen as having one or more “dangling” covalent bonds. 
With some exceptions, these “dangling” bonds make free radicals highly 
chemically reactive towards other substances, or even towards themselves: 
their molecules will often spontaneously dimerize or polymerize if they come in 
contact with each other. Most radicals are reasonably stable only at very low 
concentrations in inert media or in a vacuum. 
• The free radical theory of aging (FRTA) states that organisms age because cells 
accumulate free radical damage over time.[1] A free radical is any atom or 
molecule that has a single unpaired electron in an outer shell.[2] While a few 
free radicals such as melanin are not chemically reactive, most biologically-
relevant free radicals are highly reactive.[3] For most biological structures, free 
radical damage is closely associated. 

ִנים ָהָיה אוֹ  .10 קֹוץ ַהְיׁשֵ ָעיו, ָאִקיץ ּבְ ַמּסָ ֵמר ּבְ
חֹוֵריֶהם ּבְ ָנה  ׁשֵ עֹוְמִדים  (ְּבֵעיֵניֶהם)  ַהּדֹוְמִמים.   ,

ר, ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ם.  ָעְמּדָ ָעְברּו,  ַעל  [ְו�א 
ֲחָילֹות  ִנְמְצאּו]  ל  ׁשֶ ְלטֹון  ׁשִ ָעִרים,  ְ ַהׁשּ ׁשֹוְמֵרי 

י  ם עֹוֵמד ַעל ָעְמּדֹו. ַרּבִ
  

דמימין  .10 דמיכן  קוציתא,  קוץ  במטלנוי  אמר  הוה 
דממלל,  מלכא  בקיומיהון.  קיימין  בחוריהון,  שינתא 

 נטרי תרעין, שליטא דחילין סגיאין, קם בקיומיה.
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ֶפר   .11 ַהּסֵ ׁשֶ ים ְולֹא יֹוְדִעים  יׁשִ ַמְרּגִ ם לֹא  ּלָ ּכֻ
ְודוּ  ִבים,  ִנְכּתָ ם  ֵ ּוַבׁשּ תּוַח  ְונֹוֵטל  ּפָ עֹוֵמד  ָמה 

ּבֹון, ְוׁשֹוְכנֵ בְּ  ִבים ַלחּוץ, ְוָקֵרב טֹוב ֶחׁשְ י ָעָפר ׁשָ
ְלּגּול ְוִהּפּוְך. ּגִ ִקים ּבְ ֶהם, ֵאיָנם חֹוׁשְ נֹות ּבָ  ְלִהּמָ

  
כלהו לא מרגשן, ולא ידעי דספרא פתיח, ובשמא   .11

אכתוב, ודומה קאים, ונטיל בחושבנא, ודיירי עפרא  
וקר איבין, יב טב לאתמנאה בהו, לא תתייבין לבר, 

 גלגולא והפוך. 
ַהַחיִָּבים   .12 ִנְמִחים  עֹוְמִדים,  ְולֹא  נֹוְפִלים 

ב  יֵׁשֵ ּוִמי  אֹוָתם  ׁש  ְיַבּקֵ ִמי  ּדּוָמה,  ל  ׁשֶ ְפרֹו  ִמּסִ
אֹוי  ְלַחיֵּיֶהם!  אֹוי  ָלֶהם!  אֹוי  ּבֹונֹוֵתיֶהם.  ֶחׁשְ ּבְ

ֶהם ּלָ ׁשֶ בִּ [ְלַנְפׁשֹוָתם] ָלְרָגׁשֹות  ִביָלם  !  ׁשְ
ים וגו'.  ם סט) (תהלי ֶנֱאַמר  ֶפר ַחיִּ חּו ִמּסֵ  ִיּמָ

  
נפלין ולא קיימין, אתמחון חייבין מספרא דדומה,  .12

ווי  לון,  ווי  בחושבנהון,  יתיב  ומאן  לון,  יתבע  מאן 
מספר  ימחו  אתקרי,  בגינהון  לרגשיהון,  ווי  לחייהון, 

 חיים וגו'.
תּובָ  .13 ּכְ ׁשֶ אן  ּכָ ֹוֶנה  ׁשּ ָרה. ַמה  ַחיֵּי ׂשָ ְהיּו  ה ַויִּ

ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְנׁשֹות  ל  ִמּכָ ּתֹוָרה  ּבַ  ִמיָתָתּה 
ִחיָּיא,   י  ַרּבִ ָאַמר  ּתֹוָרה?  ּבַ ִמיָתָתן  ְך  ּכָ ְכתּוָבה 

תּוב ּכָ ְוִהּנֵה  לה)  ְולֹא?!  ָרֵחל  (בראשית  ָמת  ַוּתָ
וְ  ֶאְפָרָתה,  ֶדֶרְך  ּבְ ֵבר  ּקָ (במדבר   ָכתּובַוּתִ

ְוָכתּוב כ)  ְוגֹו',  ִמְרָים  ם  ׁשָ ָמת  (בראשית   ַוּתָ
ִרְבָקה,   לה)  ֵמיֶנֶקת  בֹוָרה  ּדְ ָמת  ַוּתָ

לח)  ְוָכתּוב ת  (בראשית  ֵאׁשֶ ׁשּוַע  ת  ּבַ ָמת  ַוּתָ
 ְיהּוָדה.

  

ְכִתיב   .13 ּדִ ָרה  ׂשָ ָהָכא  ָנא  ׁשְ ַמאי  ָרה.  ׂשָ י  ַחּיֵ ְהיּו  ַוּיִ
אֹוַרְייָתא ִמ  ִתיב ָהִכי  ִמיָתָתה ּבְ ָלא ּכְ י ְדַעְלָמא ּדְ ל ְנׁשֵ ּכָ

ְוָלאו,   ִמיַתְתהֹון ִחָייא  י  ַרּבִ ָאַמר  אֹוַרְייָתא.  ּבְ
לה) ְוָהְכִתיב ֶדֶרְך  (בראשית  ּבְ ֵבר  ּקָ ַוּתִ ָרֵחל  ָמת  ַוּתָ

ִתיב, ּוּכְ כ) ֶאְפָרָתה.  ְוגו'.  (במדבר  ִמְרָים  ם  ׁשָ ָמת  ַוּתָ
לה) ּוְכִתיב, ב (בראשית  ּדְ ָמת  קכב   ֹוָרהַוּתָ (דף 

ּוְכִתיב, ע''א) ִרְבָקה.  ת   לח)  (בראשית ֵמיֶנֶקת  ּבַ ָמת  ַוּתָ
ת ְיהּוָדה.   ׁשּוַע ֵאׁשֶ

When the soul leaves the body during the night’s sleep it goes up and follows a 
process of evaluating its actions. The soul receives life energy according to the 
positive actions it will do in the future. 
The Zohar in these paragraphs reveals to us the secrets of the final evaluation 
before the resurrection. 
The angel Dooma, דומה, is the one who deals with the process of judgment done 
on the dead in their graves. He prepares them for the Resurrection. Dooma 
judges the evildoers in a process called ‘hell’. 
Rabbi Ashlag reveals that there are two types of judgment. One is from the 
aspect of the left column. It is the judgment that the wicked people receive and 
they don’t merit coming back to life at the time of the Resurrection. 
The second type of judgment comes from the central column and it destroys 
the existence of the body through a process of decay. That brings cleansing to 
the vessel and gives it the ability to stand among the living at the Resurrection. 
The wicked are those who lived and were driven by the desire for the self-alone. 
They were connected to the Left Column and for that, they receive the final 
judgment of the Left Column. The good and righteous people make unification 
of the Right and Left Columns to build vessels from the Central Column. The 
Light that they revealed saves them and preserves their vessels for the 
Resurrection. The judgment of the Central Column their bodies go through is 
painful but it cleanses them. 
Psalms 69:29 
“ ִיָּכֵתבּו-ַחִּיים; ְוִעם ַצִּדיִקים, ַאל ִיָּמחּו, ִמֵּסֶפר .” 
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“Erase their names from the Book of Life; don’t let them be counted among the 
righteous.” 
The angel Domma keeps accounting in the book of life and erases the names of 
the wicked from it. When the time comes he transfers the book to the angel 
Metatron that makes the activation of the Resurrection process by opening the 
upper gates, which is the secret of YHV, יהו. It is concealed in the introduction 
to the Tikunei Zohar in the part known as ‘Elijah Opened’, ‘ - אל-פתח אליהו’, ‘פתח

הוי ’. 

יוֹ  .14 י  ַרּבִ מֹו  ָאַמר  ּכְ ָכתּוב  לֹא  ם  ֻכּלָ ּבְ ֵסי, 
ָרה ֵמָאה  ְהיּו ַחיֵּי ׂשָ ַויִּ ּנֱֶאַמר  ָרה, ׁשֶ ׂשָ תּוב ּבְ ּכָ ׁשֶ
ָרה.   ֵני ַחיֵּי ׂשָ ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ׁשָ

ם לֹא ִנְמנּו יָ  ֻכּלָ ֲהֵרי ּבְ ָרה, ׁשֶ מֹו ְלׂשָ ִנים ּכְ ִמים ְוׁשָ
ָרשָׁ  ּפָ ָכתּוב  לֹא  ם  מֹו  ּוְבֻכּלָ ּכְ ּה  ְלַבּדָ ַאַחת  ה 

ה  ְרּגָ ַהּדַ ּום אֹוָתּה  ִמׁשּ א סֹוד הּוא,  ֶאּלָ ָרה.  ְלׂשָ
הּ  לּוִיים ּבָ ל ָאָדם ּתְ ִנים ׁשֶ ָ ל ַהיִָּמים ְוַהׁשּ ּכָ [ֶׁשּזֹו   ׁשֶ

 . ִהיא ֵה''א ָהַאֲחרֹוָנה] 

  

י .14 ַרּבִ כֻ   ָאַמר  ּבְ ִדְכִתיב  יֹוֵסי  ָמה  ּכְ ִתיב  ּכְ ָלא  הּו  ּלְ
ָרה ּדְ  ׂשָ ָנה ּבְ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ָמר ַוּיִ ִאּתְ

ִאְתָמנּון  ָלא  הּו  ֻכּלְ ּבְ ָהא  ּדְ ָרה.  ׂשָ י  ַחּיֵ ֵני  ׁשְ ִנים  ׁשָ ַבע  ְוׁשֶ
ִת  הּו ָלא ּכְ ֻכּלְ ָרה. ּבְ מֹו ְלׂשָ ִנין ּכְ ָתא ָחָדא  יֹוִמין ּוׁשְ ְרׁשָ יב ּפָ

ָר  א  ֶאּלָ ָרה.  ְלׂשָ מֹו  ּכְ ְלחּוָדָהא  ַההּוא ּבִ ִגין  ּבְ ִאיהּו  ָזא 
ְלָיין יּה ּתַ ַבר ָנׁש ּבֵ ִנין ּדְ ָכל יֹוִמין ּוׁשְ א ּדְ (דדא היא ה''א  ַדְרּגָ

 . בתראה)
ְוָאַמר, .15 ַתח  ה)  ּפָ ּכֹל  (קהלת  ּבַ ֶאֶרץ  ְוִיְתרֹון 

ֶדה ֶנֱעָבד. ּכֹל ִהיא   ִהיא ֶמֶלְך ְלׂשָ ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ
 ָ ֲהֵרי ִמׁשּ אי, ׁשֶ מֹות ם יוֹ ַוּדַ ׁשָ ְצאֹות ָהרּוחֹות ְוַהּנְ

ִמי  ֶנֱעָבד,  ֶדה  ְלׂשָ ֶמֶלְך  ָלעֹוָלם.  ְותֹוֶעֶלת 
ֶנֱעָבד,   ֶדה  ְלׂשָ רּוְך הּוא.  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ זֶה  ֶלְך?  ַהּמֶ

ֶלְך הָ  ָראּוי. ּוֶמֶלְך ֶזה ַהּמֶ הּוא ִנְתָקן ּכָ ׁשֶ ֶעְליֹון ּכְ
הַ  ִמי  ֶנֱעָבד.  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֶדה  ָ ַלׂשּ ר  ְתַחּבֵ ּמִ ֶדה?  ׁשֶ ָ ׂשּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ה',  ֲרכֹו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ָ ַהׂשּ (בראשית  ֶזה 
ה'.   כז)  ֲרכֹו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ׂשָ ֵריַח  ּכְ

הּוא ׁשֶ ּכְ ַמה   [ַנֲעֶׂשה]  ׁשֶ ָכל  ּבְ ְוִנְתָקן  ֶנֱעָבד 
ֶלךְ  ָראּוי, ָאז ַהּמֶ ִריְך לֹו ּכָ ּצָ ֶ ר ׁשּ  ָהֶעְליֹון ִמְתַחּבֵ

 ִעּמֹו.

  

ְוָאַמר, .15 ַתח  ה) ּפָ ֶמֶלְך  (קהלת  ִהיא  ּכֹל  ּבַ ֶאֶרץ  ְוִיְתרֹון 
ן  ּמָ ָהא ִמּתַ אי ּדְ ּכֹל ִהיא ַוּדַ ֶדה ֶנֱעָבד. ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ ְלׂשָ
ֶדה   ְלׂשָ ֶמֶלְך  ְלַעְלָמא.  א  ְותֹוַעְלּתָ ָמִתין  ְוִנׁשְ רּוִחין  ָנְפִקין 

ֶדה ֶנֱעָבד ֶנֱעָבד, מַ  ִריְך הּוא. ְלׂשָ א ּבְ א קּוְדׁשָ אן ֶמֶלְך ּדָ
אִ  ד  עלאה  יהוּ ּכַ מלך  דא,  ומלך,  יאות.  כדקא  אתתקן  ב  (עז 

דאתחבר לשדה כד איהו נעבד. מאן שדה, דא שדה אשר ברכו יי. 
כז)) דכתיב, ַכד   (בראשית  ּדְ ְיָי.  ַרכֹו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ׂשָ ִריַח  ּכְ
וְ  (אתעבד) ִאיהוּ  ןֶנֱעַבד  ּקַ ֵליּה   ִאְתּתַ ִאְצְטִריְך  ּדְ ָכל ַמה  ּבְ

ְדָקא ָיאֹות, כְּ  יּה.ּכְ ר ִעּמֵ ָאה ִאְתַחּבַ  ֵדין ֶמֶלְך ִעּלָ

ֶדה ֶנֱעָבד   .16 י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ֶמֶלְך ְלׂשָ   - ַרּבִ
ֶמֶלְך   אן.  ּכָ ֶעְליֹוִנים  סֹודֹות  ְגָוִנים  ה  ּמָ זֹו   -ּכַ

ִית ּבַ ֵאין ׁשֹוָרה ּבַ ִכיָנה ׁשֶ ְ א   ַהׁשּ ּה ֶאּלָ ן ּבָ ּקֵ ְלִהּתַ
וֵּ  ּוִמְזּדַ ָאָדם  א  ָ ׂשּ ּנִ ׁשֶ ְזַמן  ְלהֹוִליד ּבִ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ג 

מֹות  ְנׁשָ מֹוִציָאה  ְוִהיא  רֹות,  ּפֵ ְוַלֲעׂשֹות 
ְולֹא  ֶנֱעָבד  ֶדה  ְלׂשָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּה,  ּבָ רֹות  ְלַהׁשְ

 ְלַאֵחר. 

  

ֶנעֱ  .16 ֶדה  ְלׂשָ ֶמֶלְך  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַגְווֵני  ַרּבִ ה  ּמָ ּכַ ָבד. 
ִאין ָהכָ  אָרִזין ִעּלָ ְרָיא  ב)(עז א. ֶמֶלְך. ּדָ ָלא ׁשַ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ר ָנׁש   ִאְתָנִסיב ּבַ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ָנא ָבּה ֶאּלָ ּקָ ֵביָתא ְלִאְתּתַ ּבְ
ְוִאיִהי  ין,  ִאיּבִ ד  ּוְלֶמְעּבַ ְלאֹוָלָדא  ֵתיּה  ִאְנּתְ ּבְ וג  ּוַ ְוִאְזּדַ

ֶדה ֶנֱעָבד ֲאִפיַקת ִנׁשְ  ְך ְלׂשָ ָרָאה ָבּה, ּוְבִגין ּכָ ָמִתין ְלַאׁשְ
 ְלָאֳחָרא. ְוָלא

Genesis 23:1 
“ ְׁשֵני, ַחֵּיי ָׂשָרה– ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה, ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים .” 
“Now Sarah lived one hundred and twenty-seven years; these were the years of 
the life of Sarah.” 
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The Zohar explains that even though the Torah mentions the death of other 
women, Sarah’s death is mention in a unique way and the Torah portion was 
named after her. 
Chaye Sarah, “ַחֵּיי ָׂשָרה”, means ‘the lives of Sarah’. Sarah was a reincarnation 
of Eve. She didn’t have a child until 90 years old to represent the building of 
the vessel with all the Sefirot of Light up to Malchut. She was taken by 
Abimelech, the King of Gerar and by Pharaoh, the king of Egypt. They wanted 
her but she had protection from God. She kept her purity and suffered the pain 
of being away from her husband. This was a correction to the sin of Eve. 
Sarah initiated the earthly connection to the Garden of Eden. Abraham buried 
her in the Cave of Machpelah that he bought for her resting place. 
The special process that Abraham went through to buy the cave teaches us that 
there is a significance to where the person is buried. The righteous people are 
called living even when they are dead and buried. Their energy is pure and stays 
in this world to support us. 
Jacob was another pure person and the Torah portion of ‘Vayechi’ is about his 
life. Also about the blessings that he gave to his children, about telling them 
their future and about his death. In both portions, the Zohar discusses deep 
secrets about death and the afterlife. 
The Zohar teaches us that this world is the world of lies. The righteous souls 
that leave it find themselves in the realm of truth and life. 
Death is not something that we should fear. The only fear is about dying before 
completing our Tikkun process, leaving this world with an impure soul. We 
should work today and every day on our soul correction until our last breath. 
When the soul breaks out of the illusionary world, it feels an amazing freedom 
and unlimited possibilities that will come to be in the world without negativity 
and work on the correction. 

ָבר ַאֵחר, ֶמֶלְך   .17 מֹו   -ּדָ ה ִיְרַאת ה', ּכְ ָ זֹו ִאׁשּ
ּנֱֶאַמר  לא)  ׁשֶ ִהיא   (משלי  ה'  ִיְרַאת  ה  ָ ִאׁשּ

ֶנֱעָבד   ֶדה  ְלׂשָ ל.  ִא   -ִתְתַהּלָ מֹו  זֹו  ּכְ ָזָרה,  ה  ָ ׁשּ
ּנֱֶאַמר  ז)  ׁשֶ ה (שם  ָ ֵמִאׁשּ ָמְרָך  ּום    ִלׁשְ ִמׁשּ ָזָרה. 

ָרכֹות   ל ַהּבְ ּכָ ֶדה ׁשֶ ֶדה. יֵׁש ׂשָ ֶדה ְויֵׁש ׂשָ יֵּׁש ׂשָ ׁשֶ
ֶדה  ֵריַח ׂשָ ּנֱֶאַמר ּכְ מֹו ׁשֶ ֹות ּבֹו ׁשֹורֹות, ּכְ ֻדׁשּ ְוַהּקְ

ל ֻחְרבָּ  ּכָ ֶדה ׁשֶ ֲרכֹו ה', ְויֵׁש ׂשָ ר ּבֵ ן ְוֻטְמָאה  ֲאׁשֶ
וְ  ּבֹו,  רּוִיים  ׁשְ ּוְקָרבֹות  ְוֶהֶרג  יֹון  ַהזֶּה  ְוִכּלָ ֶלְך  ַהּמֶ

תּוב ּכָ ֶדה ַהזֹּו, ׁשֶ ָ הּוא ֶנֱעָבד ַלׂשּ (שם  ִלְפָעִמים ׁשֶ
י  ל)  ּכִ ֶעֶבד  ַחת  ּתַ ְוגֹו'  ָרְגָזה ֶאֶרץ  לֹוׁש  ׁשָ ַחת  ּתַ

ּה. ְוהַ  ִבְרּתָ ּגְ י ִתיַרׁש  ּכִ ְפָחה  ְוׁשִ ְוגֹו'  ֶלְך  ִיְמלֹוְך  ּמֶ
ְטָהר  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְך  ְוֶנְחׁשָ אֹורֹו  ה  ּסֶ ִמְתּכַ  ַהזֶּה 

ר ְלַמְעָלה.   ּוִמְתַחּבֵ

  

ְדַאּתְ   .17 ָמא  ּכְ ְיָי  ִיְרַאת  ה  ָ ִאׁשּ א  ּדָ ֶמֶלְך  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
לא) ָאֵמר, ֶדה   (משלי  ְלׂשָ ל.  ִתְתַהּלָ ִהיא  ְיָי  ִיְרַאת  ה  ָ ִאׁשּ

ָמא ְדַאּתְ  ה ָזָרה ּכְ ָ א ִאׁשּ ָמְרָך  (משלי ז)  ָאֵמר,ֶנֱעָבד ּדָ ִלׁשְ
ֶדה   ׂשָ ִאית  ֶדה.  ׂשָ ְוִאית  ֶדה  ׂשָ ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ ָזָרה.  ה  ָ ֵמִאׁשּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר כְּ  ְרָיין ּכְ יּה ׁשַ ין ּבֵ ְרָכָאן ְוִקּדּוׁשִ ָכל ּבִ ֵריַח ּדְ
ּוְמָסֲאבּו   ָכל ִחירּוב  ּדְ ֶדה  ְוִאית ׂשָ ְיָי.  ַרכֹו  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ׂשָ

יָצאָ  ִזְמִנין ְוׁשֵ ֶמֶלְך  ְוַהאי  ְרָיין.  ׁשָ יּה  ּבֵ ּוְקָרִבין  ְוָקטֹוִלין  ה 
ִאיהּו ֶנֱעַבד לְ  ְכִתיב,ּדְ ֶדה ּדִ לׁש   (משלי ל) ַהאי ׂשָ ַחת ׁשָ ּתַ

י ִיְמלֹוְך ְוגו'   (דף קכב ע''ב) ָרְגָזה ֶאֶרץ ַחת ֶעֶבד ּכִ ְוגו', ּתַ
ּה. ְוַהאי ֶמֶלְך אִ  ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ָיא ְנהֹוֵריּה ְוׁשִ ּסְ ְתּכַ
ר ְלֵעיָלא. י ְוִאְתַחּבַ ּכֵ ִאְתּדַ ְך ַעד ּדְ ָ  ְוִאְתַחׁשּ

ּום  .18 ל רֹאׁש חֶֹדׁש, ִמׁשּ ִעיר ׁשֶ ָ ְך ַהׂשּ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ֶד  ָ ַהׂשּ ְפָרד  ּנִ ְולֹא  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ִמן  ַההּוא  ה 

ַהזֶּ  ֶלְך  ַהּמֶ ִמן  ָרכֹות  ּבְ ַהזֹּו  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ה.  ׁשֹורֹות 
  

עִ  .18 ְך ׂשָ ַרׁש ַההּוא ּוְבִגין ּכָ ִאְתּפְ ִגין ּדְ רֹאׁש חֹוֶדׁש, ּבְ יר ּדְ
ְרָיי א ְוָלא ׁשַ יׁשָ א ַקּדִ ְלּכָ ֶדה ִמּמַ ְרָכָאן ׂשָ ֶדה ּבִ ַהאי ׂשָ ן ּבְ

ֵדין   ּכְ ֶדה  ׂשָ ְלַהאי  ֶנֱעַבד  ִאיהּו  ְוַכד  ֶמֶלְך.  ֵמַהאי 
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תּוב ּכָ ָאז  ַהזֹּו,  ֶדה  ָ ַלׂשּ ֶנֱעָבד  הּוא  (דברים   ּוְכׁשֶ
מֹו  כב)  ּכְ ֶדה,  ָ ַבׂשּ י  ּכִ וגו'.  ְמָצָאּה  ֶדה  ָ ַבׂשּ י  ּכִ

ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ
ִתיב, ָמה   (דברים כב) ּכְ ֶדה ּכְ ָ ׂשּ י ּבַ ֶדה ְמָצָאּה ְוגו'. ּכִ ָ י ַבׂשּ ּכִ

ָמר. ְד   ִאּתְ
A field, ‘ָׂשֶדה’ is the aspect of Malchut. The positive aspect of the ‘field’ is when 
the Shechina dwells in Malchut. On Friday night, we welcome Shechina to be 
with us during Shabbat that is the aspect of Malchut. It gives us the 
opportunity to connect to that special Light. The Holy Ari used to go out to the 
field of Friday nights facing the west to receive the Shechina. The Shechina 
(Malchut) meets with Yessod that is in the direction of the west. 
Genesis 27:27 
“ ֵריַח ְּבָגָדיו, ַוְיָבְרֵכהּו; ַוּיֹאֶמר, ְרֵאה ֵריַח ְּבִני, ְּכֵריַח ָׂשֶדה, ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ְיהָוה-ָּיַרח ֶאתלֹו, וַ -ַוִּיַּגׁש, ַוִּיַּׁשק ” 
“So he came near and kissed him. And Isaac smelled the smell of his garments 
and blessed him and said, “See, the smell of my son is as the smell of a field 
that YHVH has blessed!” 
This verse describes the meeting of Jacob with his father, Isaac. Jacob 
disguised himself as Esau but his purity attracted the Light to surround him. 
That brought a special scent that his father recognized but did not say a word 
even though he knew that Esau had a different scent. Isaac gave all of his 
blessings to Jacob. 
When Esau came later and realized that there was no more Light of blessings 
left for him, he became angry. 
The negative side appears in Malchut and creates chaos when there is no Light. 
Proverb 30:21 
“ תּוַכל ְׂשֵאת-ַּתַחת ָׁשלֹוׁש, ָרְגָזה ֶאֶרץ; ְוַתַחת ַאְרַּבע, לֹא ” 
“Under three things the earth trembles; under four it cannot bear up:” 
Rabbi Shimon, in the Zohar portion of Miketz (paragraph #246) reveals the 
secret of the seven years of famine in Egypt. It was planned by God to block the 
Light from reaching the other side. Joseph that is the chariot of Yessod received 
full control over the Light that came to Malchut. 
The Torah explicitly tells us in Genesis 41:50 that the two sons of Joseph, 
Menashe, and Ephraim were born before the Light was blocked from coming to 
Malchut. One of the things we can learn from this verse is that we need to 
connect to the Light before bringing children to the world. 
“ ְליֹוֵסף יַֻּלד ְׁשֵני ָבִנים, ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעבּו ” 
“Before the year of famine came, two sons were born to Joseph.” 
Our spiritual connections draw the blessings of God to our level of Malchut. It 
supports the Shechina and manifests the blessings in our lives. 

ָקה   .19 ְוִנְדּבְ ָלעֹוָלם  ה  ַחּוָ ָאה  ּבָ ְרֵאה,  ּבֹא 
ָמוֶ  ְוָגְרָמה  זֲֻהָמה,  ּה  ּבָ יל  ְוִהּטִ ַהזֶּה,  ָחׁש  ּנָ ת  ּבַ

ְוָעְלָתה  ְוָיְרָדה  ָרה  ׂשָ ָאה  ּבָ ּוְלַבְעָלּה.  ָלעֹוָלם 
ּנֱֶאמַ  מֹו ׁשֶ ָקה ּבֹו, ּכְ ַויַַּעל   (בראשית יג)  ר ְולֹא ִנְדּבְ

א  ר לֹו. ּבָ ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ְצַרִים הּוא ְוִאׁשְ ַאְבָרם ִמּמִ
תּוב? ּכָ ַמה  ָלעֹוָלם,  ט)  ֹנַח  ַהיִַּין   (שם  ִמן  ּתְ  ַויֵּׁשְ

ר  ּכָ ׁשְ ל וגו'.  ַויִּ ְתּגַ  ַויִּ

  

ָיא  .19 ִחּוְ ַהאי  ַקת ּבְ ּבְ ה ְלַעְלָמא ִאְתּדַ ַחּוָ א ֲחֵזי, ָאַתת  ּתָ
יל ּוְלַבֲעָלּה.   ְוַאּטִ ְלַעְלָמא  מֹוָתא  ְוָגְרָמא  זּוֲהָמא.  ָבּה 

ְוָנחֲ  ָרה  ׂשָ ָמא  ָאַתת  ּכְ יּה  ּבֵ ַקת  ּבְ ִאְתּדַ ְוָלא  ְוָסְלַקת  ַתת 
ָאֵמר, יג)  ְדַאּתְ  הּוא ַויַּ  (בראשית  ְצַרִים  ִמּמִ ַאְבָרם  ַעל 

ַמה  ְלַעְלָמא  נַֹח  ֲאָתא  לֹו.  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ּתֹו  ְוִאׁשְ
ִתיב ל ְוגו'. ט) (בראשית ּכְ ְתּגָ ר ַוּיִ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ּתְ ִמן ַהּיַ ׁשְ  ַוּיֵ
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בֹו,   .20 קּו  ִנְדּבְ לֹא  ָרה  ְוׂשָ ַאְבָרָהם  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
ים ֶעלְ  ְך ָזְכָתה ְלַחיִּ ּכָ ּום  יֹוִנים ָלּה ּוְלַבְעָלּה  ִמׁשּ
תּוב ּכָ יטּו   (ישעיה נא)  ּוְלָבֶניָה ַאֲחֶריָה. ֶזהּו ׁשֶ ַהּבִ

ֶבת בּ ֶאל צּור ֻחצַּ  ם ְוֶאל ַמּקֶ ם. ְוַעל  ְבּתֶ ְרּתֶ ֹור ֻנּקַ
ְולֹא   ם.  ֻכּלָ ּבְ ָבֶהם  זְָּכָתה  ׁשֶ ָרה,  ׂשָ ַחיֵּי  ְהיּו  ַויִּ ן  ּכֵ

ַחיֵּי ְהיּו  ַויִּ ים  ׁשִ ַהּנָ ָכל  ם.    ָכתּוב ּבְ ֻכּלָ ּבְ ְוֵכן  ה,  ַחּוָ
ים. ּה ָהיּו ַהַחיִּ ּלָ ן ׁשֶ ים, ְוַעל ּכֵ ַחיִּ ָקה ּבַ  ִהיא ִנְדּבְ

  

ְך גִ ּובְ  .20 יּה, ְבִגין ּכָ קּו ּבֵ ּבָ ָרה ָלא ִאְתּדַ ַאְבָרָהם ְוׂשָ ין ּדְ
ְתָרָאה  ִאין ָלּה ּוְלַבֲעָלּה ְוִלְבָנָהא ּבַ ין ִעּלָ ָרה ָזְכָתה ְלַחּיִ ׂשָ

ִד  ם   (ישעיה נא) ְכִתיבֲהָדא הּוא  יטּו ֶאל צּור חּוַצְבּתֶ ַהּבִ
הְ  ַוּיִ א  ּדָ ְוַעל  ם.  נּוַקְרּתֶ ּבֹור  ֶבת  ַמּקֶ ָרה  ְוֶאל  ׂשָ י  ַחּיֵ יּו 

 ֵ ַנׁשּ הּו  ֻכּלְ ּבְ ִתיב  ּכְ ְוָלא  הּו,  ֻכּלְ ּבְ הּו  ּבְ ָזְכָתה  י ּדְ ַחּיֵ ְהיּו  ַוּיִ י 
א ִדילָ  ין, ְוַעל ּדָ ַחּיִ ַקת ּבַ ּבְ א, ִהיא ִאְתּדַ כֹּלָ ה, ְוֵכן ּבְ ּה  ַחּוָ

ין:  ֲהוּו ַחּיִ
When Eve came to the world she connected to the Snake that injected her with 
his impurities, and the outcome was mortality in the world and to Adam, her 
husband. 
Genesis 13:1 
ַהֶּנְגָּבה–לֹו, ְולֹוט ִעּמֹו- ֲאֶׁשר-ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַרִים הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל “ .” 
“So Abram went up from Egypt to the Negev, he and his wife and all that 
belonged to him, and Lot with him.” 
When Sarah went down to Egypt it was under control of the other side, she 
‘went up’ from Egypt and it means that she kept her purity even among the 
Klipot of the other side. Her spiritual state was elevated and because of that, 
she merited ‘Life’ in this world and the world to come. 
Genesis 23:1 
ְׁשֵני, ַחֵּיי ָׂשָרה– יםַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה, ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשנִ  “ ” 
“And the life of Sarah were one hundred year and twenty year and seven years; 
these were the two lives of Sarah.” 
Lessons: 
Rosh Hashanah is a day that we go through the judgment process because of 
the sin of Adam and Eve. Sarah made a correction to that sin when she didn’t 
give in to Pharaoh’s seductions. That is one of the reasons why we read from 
the Torah on that day the story about the pure life Sarah brought to the world. 
On the next day of Rosh Hashanah, we read about the binding of Isaac, when 
Abraham took his son, Isaac, elevating him with his love and submission to the 
will of God. He received the mercy of YHVH and Isaac received a renewed life. 
When we come to this life, we are put into ‘Egypt’. It is the aspect of the desire 
for the self alone, dependency and bondage to the material world. 
During our lifetime we need to fight all temptations of the material world and 
keep our souls pure and corrected so we can have the merit to have the Life 
that we had in the Garden of Eden before the sin. 
Unfortunately, many people cling to the material world as a goal and not as a 
means to advance the soul to the higher state. When the soul is elevated with 
purity, it will have immortality when and after all the Pharaohs of the world are 
removed by Mashiach. 
There are people who give their lives to achieve more in the material aspect of 
this world and in the end, they die in it. 
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There are those people who use the material world to earn a ticket to immortal 
life in the world to come. They don’t die in this world but go into a sleep state 
until the Resurrection. 
This is how to go up from ‘Egypt’. 

עַ  .21 ֶאת  ְקִטין  ּמַ ׁשֶ ִמי  ֵרי  עֹוָלם. ַאׁשְ ּבָ ְצמֹו 
ַתח  עֹוָלם ַההּוא. ְוָכְך ּפָ ה הּוא ָגדֹול ְוֶעְליֹון ּבָ ּמָ ּכַ

הּוא ָקָטן   יָבה: ִמי ׁשֶ הּוא ָגדֹול. ִמי    -רֹאׁש ַהְיׁשִ
ָגדֹול   הּוא  ַחיֵּי    -ׁשֶ ְהיּו  ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָקָטן.  הּוא 

הּוא ֶחשְׁ  ָרה וגו'. ֵמָאה ׁשֶ תּוב ּבֹו  ׂשָ דֹול, ּכָ ּבֹון ּגָ
ַבע שָׁ  ׁשֶ אֹותֹו.  ִהְקִטין  ֶאָחד  ִנים  ָ ַהׁשּ קֶֹטן  ָנה. 

ה אֹותֹו,   יל אֹותֹו ְוִרּבָ ּבֹון ָקָטן, ִהְגּדִ הּוא ֶחׁשְ ׁשֶ
דֹוׁש   ֵאינֹו ְמַגֵדל ַהּקָ ִנים. ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ תּוב ׁשָ ּכָ ׁשֶ

ַמְק  ְולֹא  ְקִטין,  ּמַ ׁשֶ ְלִמי  א  ֶאּלָ הּוא  רּוְך  ִטין  ּבָ
ַאשְׁ  ל.  ּדֵ ְתּגַ ַלּמִ א  ֶאת ֶאּלָ ְקִטין  ּמַ ׁשֶ ִמי  הּוא  ֵרי 

ִעּלּוי ְלאֹותֹו  ה הּוא ָגדֹול ּבְ עֹוָלם ַהזֶּה, ּכָ ַעְצמֹו ּבָ
אן.   ָהעֹוָלם. ַעד ּכָ

  

ַהאי  .21 ּבְ ְרֵמיּה  ּגַ ַאְזִעיר  ּדְ ַמאן  ִאיהּו  ָאה  ַזּכָ א  ּתֹוֶסְפּתָ
ָאה ְוִעּלָ ַרב  ִאיהּו  ה  ּמָ ּכַ ְוָהִכי    ַעְלָמא.  ַעְלָמא.  ַההּוא  ּבְ

ַמאן  פָּ  ַרב.  ִאיהּו  ְזֵעיר  ִאיהּו  ּדְ ַמאן  א  יְבּתָ ְמּתִ ַרב  ח  ּתַ
ָרה ְוגו' ֵמָאה   י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ יב ַוּיִ ְכּתִ ִאיהּו ַרב ִאיהּו ְזֵעיר. ּדִ ּדְ
ַחד   ִנין  ִדׁשְ ְזִעירּו  ָנה,  ׁשָ יּה  ּבֵ יב  ּתִ ּכְ ַרב  ן  ּבַ חּוׁשְ ִאיהּו  ּדְ

ֵליּה. זָ   ַאְזִעיר  ן  ּבַ ִאיהּו חּוׁשְ ּדְ ַבע  י ׁשֶ וַרּבֵ ֵליּה  י  ַאְסּגֵ ִעיר 
ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַרּבֵ ָלא  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ִנים.  ׁשָ יב  ְכּתִ ּדִ ֵליּה 
ָאה  ַזּכָ י.  ִלְדַרּבֵ א  ֶאּלָ ַאְזִעיר  וָלא  ִלְדַאְזִעיר,  א  ֶאּלָ הּוא 

מָּ  ַהאי ַעְלָמא, ּכַ ְרֵמיּה ּבְ ַאְזִעיר ּגַ ה ִאיהּו ַרב ִאיהּו ַמאן ּדְ
ִעּלּוָיא ְלַהה אן.ּבְ  ּוא ַעְלָמא. ַעד ּכָ

ִמי  .22 ר.  ִיְתַקּצֵ ר  ּצֵ ּקִ ׁשֶ ִמי  ֵסק.  ִיּפָ ַסק  ּפָ ׁשֶ ִמי 
ּפֹוֵסק  ׁשֶ ִמי  לֹוַמר,  ְרצֹונֹו  ִיְתָאֵרְך.  ר  ּצֵ ּקִ ׁשֶ

ֵטִלים   ָבִרים ּבְ ִדְבֵרי תֹוָרה ַעל ּדְ ְסקּו ַחיָּיו   -ּבְ ִיּפָ
וְ  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ַההּוא.ִמן  עֹוָלם  ּבָ ַקיָּם  ִמי   ִדינֹו 

ְמנּוָחה   ּתֹוְך  ַמֲאִריְך  ְולֹא  ָאֵמן  ּבְ ר  ַקּצֵ ּמְ   - ׁשֶ
אֹוֵמר   ַהזֶּה. ִמי ׁשֶ ל ָהעֹוָלם  ים ׁשֶ ר ֵמַהַחיִּ ִיְתַקּצֵ
ֶאת  ר  ּוְלַקּצֵ ָהָאֶל''ף  ַלְחטֹף  ָצִריְך  ֶאָחד, 

אֹות ַהזֹּו כְּ  ב ּבָ ּה, ְולֹא ִיְתַעּכֵ ּלָ ִריָאה ׁשֶ ָלל,  ַהּקְ
ֶזה  ֶאת  ה  יֲַּעׂשֶ ׁשֶ ָיָמיו.  ּוִמי  [ֵאּלּו   ִיְתָאְרכּו 

ַהִחּדּוִׁשים ֶׁשִהִּגידּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ִּביִׁשיָבה ֶׁשל 
 ע''כ התוספתא ַמְעָלה.] 

  

ר   .22 ָקּצַ ר. ַמאן ּדְ ַקּצַ ר ִיּתְ ָקּצַ ַסק. ַמאן ּדְ ּפַ ַסק ִיּתְ ּפָ ַמאן ּדְ
ְרּצֹונ ָאַרָך.  יִיּתְ ִמּלִ ַסק  ּפָ ּדְ ַמאן  לֹוַמר  על  ֹו  א  אֹוַרְייּתָ ּדְ ן 

ְסקּון ַחּיֹוִהי ֵמַהאי ַעְלָמא ְוִדיִניּה ָקְייָמא   ּפַ ֵטִלין ִיּתְ ין ּבְ ִמּלִ
ַנְייָחא  ּגֹו  ַמֲאִריָך  ָאֵמן וָלא  ר  ָקּצַ ּדְ ָעְלָמא. ַמאן  ַההּוא  ּבְ

ָאַמר ֶאחָ  ַהאי ָעְלָמא. ַמאן ּדְ ין ּדְ ר ֵמַחּיִ ַקּצַ ְטִריָך  ִיּתְ ד ִאּצְ
ָאֶל' א  ַהאי ְלָחְטּפָ ּבְ ב  ְיַעּכֵ וָלא  ִדיֵליּה  ַקְרָנא  ר  ּוְלַקּצֵ 'ף 

יו. ַחּיָ ָאְרכּון  ִיּתְ א  ּדָ ַיֲעִביד  ּדְ ּוַמאן  ָלל,  ּכְ הם  אֹוּת  (אלו 
(עד  ,חדושים שהגידו לרבי שמעון בר יוחאי בישיבה של מעלה)

 כאן התוספתא השייך לדף קכב ע''ב) 
Genesis 23:1 
“ ְׁשֵני, ַחֵּיי ָׂשָרה– ִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה, ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִניםוַ  ” 
“And the life of Sarah were one hundred year and twenty year and seven years; 
these were the two lives of Sarah.” 
The large numbers in this verse are mentioned in the singular as 100 years and 
20 years and the single-digit number is said in the plural as 7 years. 
The Zohar tells us that the Torah teaches us here that “Those who are small 
are big and those who are big are small”. This statement is quoted by many 
commentaries to teach the aspect of humility in everything we do. 
The Holy One blessed be He makes small of those who have pride and make 
themselves big in this world, and those who behave as small, the Holy one 
makes them big. 
We find support to the teaching of the Zohar in 1 Samuel 16:7, when Samuel 
the prophet was sent by God to find a king to replace King Saul among the 
family of Yishai. Samuel saw the big brother, who had impressive looks and 
was about to anoint him, but God told the prophet; 
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“  ֹ –ִּכי ְמַאְסִּתיהּו: ִּכי לֹא, ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדם–ְּגֹבַּה קֹוָמתֹו-ַמְרֵאהּו ְוֶאל-ַּתֵּבט ֶאל -ְׁשמּוֵאל, ַאל-ְיהָוה ֶאל  ראמֶ ַוּי
 ”.ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים, ַויהוָה ִיְרֶאה ַלֵּלָבב
“But YHVH said to Samuel, “Do not look at his appearance or at the height of 
his stature, because I have rejected him; for God sees not as man sees, for man 
looks at the outward appearance, but YHVH looks at the heart.” 
Yishai the father brought his seven sons in front of the prophet but God didn’t 
choose any of them. Then the prophet asked if there were any more, and they 
brought David, the youngest who didn’t think of himself and didn’t come to see 
the prophet. 
David was humble and didn’t look for titles of glory. God chose him and he was 
anointed to be a new king of Israel. 
The lessons that can be learned from this short statement of the Zohar are 
many. To really understand it, we should remember that Malchut and the 
material world have no Light of their own. All that exists in a material form, 
including our body, has a long or short temporary state. There’s no exception 
unless a person elevates himself to a divine state and can move between 
spiritual and physical dimensions like Pinchas, who is Elijah. 
Our spiritual connections expand and extend our souls. Whatever we do for 
others without the expectation of being rewarded in this world adds to our 
souls. There are no limits of spiritual growth. Physical growth of the body means 
greater material that requires greater Light to sustain it. Without Light, a big 
sized body would die because there’s more darkness than Light. Accumulation 
of wealth has no spiritual value unless it is used to build and support others. 
Pride is one of the most difficult sins to correct after death. A prideful person 
can not stand in front of the Light before his pride on all levels is cleansed. 
The 72 names represent the spiritual forces that manifest in this world. We find 
all the Hebrew letters except for the letter Gimel ג, a letter that represents 
‘Pride’, ‘גאוה’. Everything in this world is manifested with the power of God. We 
own nothing in this world and we cannot take pride on anything we do, even 
doing a mitzvah. All forms of giving, Tzedakah, Charity, Maaser are actually 
delivery of God’s blessings to others through our hands. 
After King David prepared everything for the building of the First Holy Temple, 
he assembled the people and made a short speech. 
1 Chronicles 29 
10. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying: 
“Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to 
everlasting. 
11 Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty 
and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is 
the kingdom; you are exalted as head over all. 
12 Wealth and honor come from you; you are the ruler of all things. In your 
hands are strength and power to exalt and give strength to all. 
13 Now, our God, we give you thanks, 
and praise your glorious name. 
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14 “But who am I, and who are my people, that we should be able to give as 
generously as this? Everything comes from you, and we have given you only 
what comes from your hand.  
Are we humble and as big as King David? 
I suggest reading the entire chapter 

ם  .23 ּלָ ּכֻ ים  ַהַחיִּ אֹוָתם  ָרה.  ׂשָ ַחיֵּי  ְהיּו  ַויִּ
ָנה  ְלַמְעָלה ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ ְלַמְעָלה,  ָנה  ׁשָ ֵמָאה   .

ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ְלַמְעָלה,  ִנים  ׁשָ ַבע  ְוׁשֶ ְלַמְעָלה, 
ָראּוי.    ּכָ

ָנה   .23 הּו ְלֵעיָלא, ֵמָאה ׁשָ ּלְ ין ּכֻ ָרה. ִאינּון ַחּיִ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ַוּיִ
ְלֵעיָלא, ְלֵעילָ  ִנים  ׁשָ ַבע  ְוׁשֶ ְלֵעיָלא,  ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ א. 

ְמעֹון ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ ֲהוּו  הּו  ּלְ קכג  ּכֻ (דף 
ָנה  ע''א) ָאַמר ׁשָ הּו ּדְ ֻכּלְ ָנא ּבְ ה, ַמאי ׁשְ א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמּלָ ּתָ

ֵמאָ  ְכִתיב  ּדִ ִנים.  ׁשָ ָאַמר  ּדְ ַבע  ׁשֶ ּוְבִאינּון  ָנה,  ָנה ׁשָ ׁשָ ה 
ִנים. ַבע ׁשָ ָנה, ּוְלָבַתר ׁשֶ ִרים ׁשָ  ְוֶעׂשְ

סֹוד  .24 ֶאת  ְרֵאה  ּבֹא  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָנה,   ׁשָ ָנה  ׁשָ ָאַמר  ׁשֶ ם  ֻכּלָ ּבְ ֹוֶנה  ׁשּ ַמה  ָבר,  ַהּדָ
ָנה   תּוב ֵמָאה ׁשָ ּכָ ִנים, ׁשֶ ַבע ָאַמר ׁשָ ּוְבאֹוָתם ׁשֶ

בַ  ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָנה,  ׁשָ ִרים  א  ְוֶעׂשְ ֶאּלָ ִנים?  ׁשָ ע 
ָנה   ָלל שֶׁ   -ַהּכֹל ֶאָחד. ֵמָאה ׁשָ [נ''א   ל ַהּכֹלַהּכְ

ַהֹּכל ְּכֶאָחד ְּבסֹוד ֶׁשל ֵמָאה ְבָרכֹות ְּבָכל יֹום. ְוֵכן ֶעְׂשִרים  
ָׁשָנה, ֶׁשִּנְכָלל ָהֶעְליֹון, ַהִּנְסָּתר ֶׁשל ָּכל ַהִּנְסָּתִרים. ּוִמּׁשּום 

רּוְך הּוא ד ֶׁשל ַהִּיחּוד] ָּכ� ָּכתּוב ָׁשָנה, ַהּסוֹ  דֹוׁש ּבָ . ַהּקָ
ִמּמָ  ְכָלל  ּנִ ל  ׁשֶ ּכָ ל  ׁשֶ ר  ְסּתָ ַהּנִ ֶעְליֹון,  קֹום 

ל  ַהנִּ  ל ֵמָאה ְבָרכֹות ׁשֶ סֹוד ׁשֶ ֵמָאה, ּבְ ִרים ּבְ ְסּתָ
תּוב   ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָנה.  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ְוֵכן  יֹום,  ל  ּכָ
ָבה   ֲחׁשָ ַהּמַ ִנְפָרִדים  ּלֹא  ׁשֶ חּוד,  ַהיִּ סֹוד  ָנה,  ׁשָ

 ְוַהיֹּוֵבל ְלעֹוָלִמים. 

  

שנה .24 מאה  דכלאאלא  כללא  דאתכליל    ,  תמן, 
אתר עלאה, כלא כחדא, ברזא דמאה ברכאן, בכל  
יומא. וכן עשרים שנה, דאתכליל עלאה סתימא דכל  
דלא   דיחודא,  רזא  שנה  כתיב  כך  ובגין  סתימין, 

 אתפרש מחשבה ויובלא לעלמין.

The Zohar reveals the secrets of Genesis 23:1 
“And the life of Sarah were one hundred year and twenty year and seven years; 
these were the two lives of Sarah.” 
The 10 Sefirot with 10 sefirot in each level forms 100 links that represent the 
Tree of Life. Rabbi Shimon explains that Sarah had complete unification with 
the Tree of Life and she received her ‘Life’ from Binah. 
100 is the connection to Keter, Arich Anpin. 
20 is the connection to Chokmah and Binah 
7 is the lower seven sefirot. 
“These were the two lives of Sarah” means that Sarah received her life from the 
upper three sefirot and from the lower seven. 
During our daily prayers, including blessings over the food, we can connect to 
the 100 blessings that help us connect to all levels of the Tree of Life. Most of 
us don’t come even close to it, nevertheless, we need to jump on any opportunity 
to say blessings and answer Amen to other people blessings. Most people go to 
Shabbat services. That’s a great time to focus on the prayers and say Amen to 
every blessing. As you know, with the simple answer of Amen be to make 
unification between Malchut and the Light. 
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This name represents the Amen and the unification of upper and lower. 

 

  

ַלל   .25 ְרדּו ְוָיְצאּו ִמּכְ לּו ִהְתּפָ ִנים ַהּלָ ָ ַבע ַהׁשּ ׁשֶ
ב   ּגַ ַעל  ְוַאף  ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ר  ְסּתָ ִיחּוד  ַהּנִ ַהּכֹל  ׁשֶ

ִדי ּבְ ִנְפָרִדים  ֲאָבל  ה ֶאָחד,  ַכּמָ ּבְ ְוַרֲחִמים  ן 
ַמה   ּוְדָרִכים  ְלַמְעָלה.  ְצָדִדים  ְך  ּכָ ָהָיה  ּלֹא  ֶ ׁשּ

ּלֹא ִנְפָרד  חּוד ׁשֶ ָנה, סֹוד ַהיִּ תּוב ׁשָ ְך ּכָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ִדין  ּבְ ִנְפָרִדים  לּו  ַהּלָ ִנים  ָ ַהׁשּ ַבע  ׁשֶ ְלעֹוָלִמים. 

ֵאין  ְוַרֲחמִ  ֶ ׁשּ ַמה  ּוְדָרִכים  ְצָדִדים  ה  ַכּמָ ּבְ ן ים  ּכֵ
 ָ ַהׁשּ ַבע  ׁשֶ ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ לּו  ְלַמְעָלה.  ַהּלָ ִנים 

ִנְקָרִאים  ם  ְוֻכּלָ ָנה.  ׁשָ ְולֹא  ִנים  ׁשָ ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ
ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ָהיּו  ׁשֶ ָרה,  ׂשָ ַחיֵּי  ְהיּו  ַויִּ ים.  ַחיִּ

מּו ְלַמְעלָ   ה. ְוִהְתַקיְּ

  

ן   .25 ְרׁשָ ִאְתּפָ ין  ִאּלֵ ִנים  ׁשָ ַבע  ָלָלא  ׁשֶ ִמּכְ ְוָנְפָקאן 
ִדלְ  ָחָדא, ְסִתיָמָאה  ִיחּוָדא  א  כֹּלָ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֵעיָלא. 

ה ִסְטִרין ְואֹוְרִחין ַמה  ַכּמָ ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ּבְ ן ּבְ ְרׁשָ ֲאָבל ִמְתּפָ
ִת  ְך ּכְ ָלא ֲהִוי ָהִכי ְלֵעיָלא. ּוְבִגין ּכָ ִיחּוָדא  ּדְ ָנה ָרָזא ּדְ יב ׁשָ

ַרׁש  ִאְתּפְ ָלא  ְרׁשָ   ּדְ ִאְתּפָ ין  ִאּלֵ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ אן  ְלָעְלִמין. 
ָלא ֲהֵוי ָהִכי   ה ִסְטִרין ְואֹוְרִחין ַמה ּדְ ַכּמָ ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ּבְ ּבְ
ִנים  הּו ׁשָ ּבְ ִתיב  ִנים ּכְ ַבע ׁשָ ין ׁשֶ ִאּלֵ ּבְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְלֵעיָלא. 

נָ  ׁשָ ַחיֵּ ְוָלא  ְהיּו  ַוּיִ ים.  ַחּיִ ִאְקרּון  הּו  ְוֻכּלְ ֲהוּו  ה,  ּדְ ָרה,  ׂשָ י 
ִריאּו וְ  ִאְתּבְ ׁש ּדְ ימּו ְלֵעיָלא.ַמּמָ  ִאְתַקּיְ

ֲהֵרי   .26 ׁשֶ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ִהּנֵה  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ים   לֹׁשִ ׁשְ ן  ּבֶ ָהָיה  הּוא  ִיְצָחק,  ֶנֱעַקד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְוֵכיָון   ִנים,  ׁשָ ַבע  ָרה, ְוׁשֶ ׂשָ ֵמָתה  ּנֱֶעַקד,  ׁשֶ
תּוב ַויָֹּבא   ּכָ ָרה ְוִלְבּכָֹתּה.  ׁשֶ ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ

ֶאת  ֵמאַ  ֲעקֹד  ִמּלַ א,  ּבָ ַהּמִֹריָּה  ֵמַהר  א?  ּבָ ִין 
ִמיֹּום   ִנים  ׁשָ ַבע  ְוׁשֶ ים  לֹׁשִ ׁשְ ְואֹוָתם  ִיְצָחק. 

ּנֱֶעַקד, ֵהם ָהיּו חַ  ָעה ׁשֶ ָ ּנֹוַלד ִיְצָחק ְוַעד ַהׁשּ יֵּי ׁשֶ
ְהי''וּ  ּבֹון ַויִּ ֶחׁשְ אי ּכְ ָרה. ַוּדַ ים ׂשָ לֹׁשִ ִגיַמְטִריָּא ׁשְ  ּבְ

ִנים   ׁשָ ַבע  ּנֹוַלד  ְוׁשֶ ֶ ִמׁשּ ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהיּו, 
ּנֱֶעַקד.   ִיְצָחק ְוַעד ׁשֶ

  

ד   .26 ִאְתַעּקַ ד  ּכַ ְדָהא  אּוְקמּוָה  ָהא  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָלִתין ְוׁשֶ  ר ּתְ ד ִיצְ ִיְצָחק ּבַ ִאְתַעּקַ ִנים ֲהָוה, ְוֵכיָון ּדְ ָחק  ַבע ׁשָ

ַאְבָרָהם בֹא  ַוּיָ ְכִתיב  ּדִ ָרה,  ׂשָ ָרה   ִמיַתת  ְלׂשָ ִלְסּפֹד 
ֶמֱעַקד ֵליּה   א ִמּלְ ה ּבָ א, ֵמַהר ַהּמֹוִרּיָ ְוִלְבּכָֹתּה. ֵמַאִין ּבָ

ִאְתְייִלי  ִנין ִמּיֹוָמא ּדְ ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ ד ִיְצָחק  ְלִיְצָחק, ְוִאינּון ּתְ
ד ִאינּון הֲ  ִאְתַעּקַ א ּדְ ְעּתָ ן ַעד ׁשַ ּבַ חּוׁשְ אי ּכְ ָרה ַוּדַ י ׂשָ וּו ַחּיֵ

הְ  ָמר ַוּיִ ִאּתְ ָמה ּדְ ִנין ֲהוּו ּכְ ַבע ׁשְ ָלִתין ּוׁשְ ''א ּתְ ִגיַמְטִרּיָ י''ּו ּבְ
ד.  ִאְתַעּקַ ִאְתְיִליד ִיְצָחק ַעד ּדְ  ִמּדְ

Genesis 23:1 
“ ְׁשֵני, ַחֵּיי ָׂשָרה– םֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִניַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה,  ” 
“And the life of Sarah were one hundred year and twenty year and seven years; 
these were the two lives of Sarah.” 
The word ‘ַוִּיְהיּו’, ‘and they were’ (related to the life of Sarah), has a numerical 
value of 37. Sarah died when Isaac was put on the altar by his father when he 
was 37 years old. 
Genesis 23:2 
“ ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען; ַוָּיבֹא, ַאְבָרָהם, ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה, ְוִלְבֹּכָתּה–ַוָּתָמת ָׂשָרה, ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ” 
“Sarah died in Kiriath-arba (that is, Hebron) in the land of Canaan; and 
Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her.” 
The Zohar explains that “Abraham came”, means he came from the mount of 
Moriah, where he took Isaac for binding. That’s how we know that Sarah died 
when he was there. 
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Before telling us that Sarah died, the Torah tells us about her life. We learn 
that the life of the person unfolds before he dies. Sarah’s life was described in 
a way that honored her more than any other women in the Torah. 
The sages tell us that Satan told Sarah that Isaac died because Abraham took 
him for sacrifice on Mount Moriah. The sorrow caused her soul to leave her 
body. The song “אשת חיל”, “Woman of Valor”, that comes from Proverbs 31:10-
31 which we sing on Friday nights, is attributed to Abraham. The sages say 
that it was a eulogy for his wife. 
Sarah is the mother, the matriarch, of the Israelites. She brought to life the first 
child into the covenant of God with Abraham. Isaac brought Jacob, who is 
Israel, and from him came all the children of Israel. 
When we pray or meditate for the healing of a person we mention the name of 
his/her mother. When that name is unknown we use instead of the name 
Sarah, because all the children of Israel connect to her. 
May all the sick be healed by the merits and Life of Sarah Imenu (‘our mother’). 

ְוָאַמר, .27 ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ִמְזמֹור  (תהלים צח)  ַרּבִ
יָעה   ה הֹוׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלה' ׁשִ ׁשִ
ֲארּוהּו   ּבֵ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ָקְדׁשֹו.  ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו  ּלֹו 
אֹותֹו,   ָאְמרּו  רֹות  ַהּפָ ׁשֶ ַהֲחֵבִרים 

תּוב ּכָ ו) -(שמואל ּכַ ֶרְך,  א  ּדֶ ּבַ רֹות  ַהּפָ ְרָנה  ַ ׁשּ ַויִּ
יָר  ׁשִ אֹוְמרֹות  ָהיּו  ֵהן  ׁשֶ יָרה  ׁשִ ְוֵאיזֹו  ה.  ֲחָדׁשָ ה 

י ִנְפָלאֹות   יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלה' ׁשִ ָאְמרּו? ִמְזמֹור ׁשִ
ה.  ָעׂשָ

  

ְוֲאַמר, .27 ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  צח) ַרּבִ ַלְיָי  (תהלים  ירּו  ׁשִ ִמְזמֹור 
י ּכִ ָחָדׁש  יר  ְיִמינוֹ   ׁשִ לֹו  יָעה  הֹוׁשִ ה  ָעׂשָ ּוְזרֹוַע   ִנְפָלאֹות 

ַהא ֲאְמרּוָה. ָקְדׁשֹו.  ָפרֹות  ּדְ ַחְבַרָיא,  אּוְקמּוָה  ְקָרא  י 
ָמה ִדְכִתיב, ֶרְך. ַמאי  (שמואל א ו) ּכְ ּדֶ רֹות ּבַ ְרָנה ַהּפָ ַ ׁשּ ַוּיִ

יָרה   א. ּוַמאי ׁשִ יָרָתא ַחְדּתָ ֲהוּו ָאְמֵרי ׁשִ ְרָנה, ּדְ ַ ׁשּ ָאְמרּו. ַוּיִ
י ִנְפָלאֹות ָעשָׂ  יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלְיָי ׁשִ  ה. ִמְזמֹור ׁשִ

ָרא   .28 ּבָ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ל,  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֵׁש  אן  ּכָ
אֹוְמִרים   ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם,  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ין   ּבֵ ְלַמְעָלה  ין  ּבֵ ְלָפָניו,  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ יָרה  ׁשִ

ּתֹאַמר  ְוִאם  ה.  ֵמַעְצָמם  ְלַמּטָ ֵהם  [ד''א  ׁשֶ
ַהזֹּו   ָהיּו]  יָרה  ִ ַהׁשּ ֶאת  אי! כָּ   -אֹוְמִרים  ַוּדַ ֶזה  ְך 

ַעל  ָהָיה  ָהָארֹון  ֵאּלּו,  ֲאָבל  ֶעְליֹון.  סֹוד  זֶּהּו  ׁשֶ
מּוהּו   ְוׂשָ ֲעֵליֶהם  ַקל  ִנׁשְ ָהָארֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון  ן.  ּבָ ּגַ

רוּ  ׁשָ ֵהן  ָׁשְכבּו]  ְלַמְעָלה,  שֶׁ  [נ''א �א  יָרה,  ֲהֵרי  ׁשִ
יָון ֶדֶרְך   ּכֵ ּכְ גֹועֹות  ָהיּו  ָהָארֹון,  ֵמֶהן  ְנַטל  ּנִ ׁשֶ

יָרה.   ׁשִ ָאְמרּו  ְולֹא  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ רֹות  ַהּפָ ָאר  ׁשְ
ר.  ה אֹוָתן ְלַזּמֵ ן ָעׂשָ ּבָ ַעל ּגַ ָהָארֹון ׁשֶ אי ׁשֶ  ַוּדַ

  

א   .28 קּוְדׁשָ ָבָרא  ּדְ ַמה  ָכל  ּדְ ָלא,  ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  ָהָכא 
ִריְך הּוא יּה    ּבְ יָרָתא ַקּמֵ ָחן ְוׁשִ ּבְ הּו ָאְמִרי ּתּוׁשְ ּלְ ַעְלָמא ּכֻ ּבְ

ִאיְנהּו  בֵּ  ּדְ ֵתיָמא  ְוִאי  א,  ְלַתּתָ ין  ּבֵ ְלֵעיָלא  ין 
ְרַמְייהוּ  הוו) ִמּגַ ל''ג  הּוא  (ד''א  ָהִכי  ָדא,  יָרָתא  ׁשִ ָאְמֵרי 

ַעל  ֲהָוה  ֲארֹוָנא  י,  ַהּנֵ ֲאָבל  ִאיהּו,  ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ּדְ אי  ַוּדַ
ְויוּ גַּ  ְוׁשַ ֲעַלְייהּו  ִקיל  ּתְ ִאׁשְ ֲארֹוָנא  ּדַ ְוֵכיָון  ְייהּו,  ְלֵעיָלא ּבַ ָה 

ִרירוּ  ׁשְ מ) ִאינּון  שכיבו  לא  יָון  (נ''א  ּכֵ ָהא  ּדְ יָרָתא,  ׁשִ
רֹות  ּפָ ָאר  ׁשְ אֹוַרח  ּכְ ָגָעאן  ֲהוּו  ְייהּו ֲארֹוָנא  ִמּנַ ִאְתְנִטיל  ּדְ

א ַוּדַ יָרָתא.  ׁשִ ָאְמרּו  ְוָלא  ַעְלָמא  ֲארֹוָנאּדְ קכג  י  (דף 
ָר  ע''ב) ְייהּו ָעִביד לֹון ְלַזּמְ ּבַ ַעל ּגַ  א. ּדְ

I suggest reading 1 Samuel Chapters 1 through 6 before starting this study. 
In the book of Samuel, we read about a war between the Philistines and the 
Israelites. The Philistines won the war even after the Israelites brought the Holy 
Ark into the battlefield expecting God to win the war for them. They lost 30,000 
soldiers including the two sons of the High priest. The Holy Ark was also taken 
by the Philistines. 
The Holy Ark was brought into the Philistine’s Temple and was left there for the 
honor of their God, Dagon. The outcome was devastating for the Philistine. 
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Their God, Dagon, was humiliated and the people of their cities became ill with 
different diseases. 
The Philistines had the Holy Ark for seven months and understood that it would 
be better to return the Ark to the Israelites before they will all be destroyed. 
They made a wagon specifically for that purpose. They took two pure cows, 
worthy to be sacrificed in the Holy Tabernacle and tied them to the wagon. 
When the Ark was put on the wagon the cows pulled it toward to Israelites. 
The Zohar reveals that the cows were singing the words of Psalms 98. 
Psalms 98:1 
“ ְפָלאֹות ָעָׂשהנִ -ִמְזמֹור, ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ; 

ּלֹו ְיִמינֹו, ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו-הֹוִׁשיָעה ” 
“A Psalm. Oh sing to the LORD a new song, for he has done marvelous things! 
His right hand and his holy arm have worked salvation for him.” 
1 Samuel 6:12 
“ ָסרּו ָיִמין ּוְׂשמֹאול; ְוַסְרֵני -ֶּדֶר� ֵּבית ֶׁשֶמׁש, ִּבְמִסָּלה ַאַחת ָהְלכּו ָה�� ְוָגעֹו, ְולֹא-לַוִּיַּׁשְרָנה ַהָּפרֹות ַּבֶּדֶר�, עַ 

ְּגבּול ֵּבית ָׁשֶמׁש-ְפִלְׁשִּתים ֹהְלִכים ַאֲחֵריֶהם, ַעד .” 
“And the cows sang on the way, in the direction of Beth-shemesh; they went 
along the highway, lowing as they went, and did not turn aside to the right or 
to the left. And the lords of the Philistines followed them to the border of Beth-
shemesh.” 
The Zohar reveals that the cows were singing Psalms 98 on the way to the 
Israelites. When the Ark was removed from the wagon the cows went back to 
making their natural mooing sounds. 
We have many lessons to learn from this study. The first one is that the two 
sons of the high priest corrupted the spiritual connections and allowed the 
Philistines to challenge them and win. The priests died in the war. 
We can not use the Holy One for our individual purposes when we are not pure. 
I see people use names for amulets and jewelry. It became big money-making 
business and unfortunately it’s like idol worshiping. People ‘believe’ in the 
‘name’ to bring them benefits and that is very wrong. 
We pray to the Light of the Endless, who is for us the Holy One Blessed be He. 
God reveals himself through different channels but that doesn’t make them 
holy. 
The cows were able to sing like humans when they were tied to the Holy Ark. 
Without it, they were just cows. 

ּוַבּכֹל  .29 ֵאר,  ְוִנְתּבָ ַאְרנּו,  ּבֵ ֲהֵרי  ִמְזמֹור. 
תּוב ִמְזמֹור ְלָדִוד אֹו ְלָדִוד ִמְזמֹור, ְוָכאן לֹא  ּכָ

רּוַח אָ  ֲעִתיָדה  ׁשֶ ִמְזמֹור,  א  ֶאּלָ ָלל.  ּכְ ִוד  ּדָ ַמר 
רּוְך   דֹוׁש ּבָ יִָּקים ַהּקָ ְזַמן ׁשֶ ר אֹותֹו ּבִ ַהּקֶֹדׁש ְלַזּמֵ

ָרֵאל ִמן הֶ  יר  הּוא ֶאת ִיׂשְ ירּו ַלה' ׁשִ ָעָפר, ְוָאז ׁשִ
לֹא   זֹו  ּכָ יָרה  ׁשִ ֲהֵרי  ׁשֶ ָחָדׁש.  הּוא  ָאז  ָחָדׁש. 

בְ  ּנִ  ָרא ָהעֹוָלם.ֶנֶאְמָרה ִמיֹּום ׁשֶ

  

ִתיב ִמְזמֹור   .29 א ּכְ כֹּלָ ָמר ּבְ ִמְזמֹור. ָהא אֹוִקיְמָנא, ְוִאּתְ
א   ָלל. ֶאּלָ ִוד ּכְ ְלָדִוד אֹו ְלָדִוד ִמְזמֹור. ְוָהָכא ָלא ָאַמר ּדָ
ְדיֹוִקים  ְלִזְמָנא  ֵליּה  ָרא  ְלַזּמְ ין  ַזּמִ א  קּוְדׁשָ רּוַח  ּדְ ִמְזמֹור 

ְליִ  ִריְך הּוא  ּבְ א  ֵמַעְפָרא.  קּוְדׁשָ ָרֵאל  ַלְיָי ׂשְ ירּו  ׁשִ ּוְכֵדין 
ָלא  ַהאי  ּכְ יָרָתא  ׁשִ ָהא  ּדְ ָחָדׁש,  ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ָחָדׁש,  יר  ׁשִ

ֵרי ָעְלָמא. א ְדִאְתּבְ ָמר ִמּיֹוּמָ  ִאּתְ
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תּוב .30 ּכָ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ל  (קהלת א)  ָאַמר  ּכָ ֵאין 
יָרה זֹו ִהיא ֶמׁש, ְוָכאן ׁשִ ָ ַחת ַהׁשּ ָחָדׁש,    ָחָדׁש ּתַ

חַ  ֶמׁש ִהיא, ְוִהיא ּתַ ֶ ַחת ַהׁשּ ֲהֵרי ּתַ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ת ַהׁשּ
ַחת   ּתַ ָחָדׁש  יֵׁש  ְוָאז  ָבָנה.  ַהּלְ זֹו  ִהיא?  ּוִמי 
ה.  י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ּום ּכִ ַעם? ִמׁשּ ֶמׁש. ָמה ַהּטַ ָ ַהׁשּ
ּלֹו   יָעה  הֹוׁשִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזה  ְפָלאֹות?  ַהּנִ ֵהם  ּוִמי 

קָ  ּוְזרֹוַע  לּ ְיִמינֹו  יָעה  הֹוׁשִ ֶאת  ְדׁשֹו.  ִמי?  ֶאת  ֹו, 
ּום  יָרה ַהזֹּו, ִמׁשּ ִ ָאְמָרה ֶאת ַהׁשּ ה ׁשֶ ְרּגָ אֹוָתּה ַהּדַ
ּלֹו   יָעה  הֹוׁשִ ֹמאל.  ּוִבׂשְ ָיִמין  ּבְ ִנְסְמָכה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ
ְזמֹור ַהזֶּה.  ל ַהּמִ ה ׁשֶ ְרּגָ אי ְלאֹוָתּה ַהּדַ ְיִמינֹו, ַוּדַ

מֵ  יָּקּומּו  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְוִיְתעוֹ ָמַתי?  עֹוָלם  ִמן ֵתי  ְררּו 
עֹוָלם  ה ּבָ ּלֹא ַנֲעׂשָ ֶ ֶהָעָפר, ְוָאז ִיְהיֶה ָחָדׁש ַמה ׁשּ

 ַהזֶּה.

  

ִתיב, .30 יא ּכְ י ִחּיָ ַחת   (קהלת א) ָאַמר ַרּבִ ל ָחָדׁש ּתַ ֵאין ּכָ
ַחת   ּתַ ְוִאיִהי  ָחָדׁש  ִאיִהי  ָדא  יָרָתא  ׁשִ ְוָהָכא  ֶמׁש.  ֶ ַהׁשּ

ּתְ  ָהא  ּדְ ֶמׁש,  ֶ ֶלהֵויַהׁשּ א  ְמׁשָ ׁשִ א  חֹות  ּדָ ִאיהּו  ּוַמאי   .
ִגין   ֶמׁש. ַמאי ַטְעָמא ּבְ ֶ ַחת ַהׁשּ ִסיֲהָרא, ּוְכֵדין ֲהִוי ָחָדׁש ּתַ
ִדְכִתיב   ַהאי  ִנְפָלאֹות,  ִאינּון  ּוַמאן  ה.  ָעׂשָ ִנְפָלאֹות  י  ּכִ

יָעה לֹו. ְלַמאן יָעה לֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו. הֹוׁשִ (דף   הֹוׁשִ
א 'א)קכד ע'  הּו    ְלַההּוא ַדְרּגָ ּבְ ִגין ּדְ יָרָתא ָדא, ּבְ ָאַמר ׁשִ ּדְ

אי   ַוּדַ ְיִמינֹו,  לֹו  יָעה  הֹוׁשִ ָמאָלא.  ּוִבׂשְ יִמיָנא  ּבִ יְך  ּמִ ִאְסּתַ
יקּומּון ֵמֵתי   ִזְמָנא ּדִ ַהאי ִמְזמֹור, ֵאיָמַתי ּבְ א ּדְ ְלַההּוא ַדְרּגָ

ְיֵהא ֵדין  ּכְ ֵמַעְפָרא,  ְוִיְתָערּון  ָלא    ַעְלָמא  ּדְ ַמה  ָחָדׁש 
ַהאי ָעְלָמא. אִ   ְתֲעִביד ּבְ

Psalms 98:1 
“ ִנְפָלאֹות ָעָׂשה-ִמְזמֹור, ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ; 

ּלֹו ְיִמינֹו, ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו-הֹוִׁשיָעה ” 
“A Psalm. Oh sing to YHVH a new song, for he has done marvelous things! His 
right hand and his holy arm have worked salvation for him.” 
The Zohar explains that this Psalm begins with ‘A Psalms’ and not as common 
“A Psalms of David” or “for David, a Psalms”. The reason for that is that the 
Holy Spirit will sing it in the future. It will be at the time the Holy One Blessed 
be He raises the Israelites from the dust. 
The verse says “sing to YHVH a new song” because it will be a new song that 
was never sang from the day the world was created. 

ד .31 ַהּקָ ה  יֲַּעׂשֶ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ֹוׁש ַרּבִ
רּוְך הּוא  ָרֵאל, ָאז ּבָ ִביל ִיׂשְ ׁשְ עֹוָלם ּבִ ְנָקמֹות ּבָ

יָרה ִ ָאֵמר ַהׁשּ ְך ִיְתעֹוְררּו  [ַהּזֹו]  ּתֵ ֲהֵרי ַאַחר ּכָ , ׁשֶ
ׁש ָהעֹוָלם   ל ָהעֹוָלם ְוִיְתַחּדֵ ִתים ׁשֶ ִמן ֶהָעָפר ַהּמֵ

ֵלם,  ִקיּּום ׁשָ ּלֹא ִיְהיֶהּבְ [ְּכַבְּתִחָּלה ֶׁשַהָּמֶות ׁשֹוֵלט   ׁשֶ
ִמּׁש ֶׁשַהָּנָחׁש]ָּבעֹוָלם,  ָּבעֹוָלם,   ּום  ּוִמיָתה  ָּכֵרת  [נ''א 

עֹוָלם  ְוַיֲעֹבר ַהָּנָחׁש ֵמָהעֹוָלם ֶׁשהּוא ָגַרם]  ַרם ָמֶות ּבָ ּגָ
כּו ָפָניו.   ַלּכֹל, ְוִנְטָמא ָהעֹוָלם ְוֶנְחׁשְ

  

יֹוֵסי   .31 י  ִזְמנָ ַרּבִ ּבְ ִריְך הּוא  ָאַמר  ּבְ א  ַיֲעִביד קּוְדׁשָ ּדְ א 
עָ  ּבְ ִיְתֲאַמר נּוְקִמין  ֵדין  ּכְ ָרֵאל,  ְדִיׂשְ ִגיַנְייהּו  ּבְ ְלָמא 

ַעְלָמא  ֵמֵתי  ֵמַעְפָרא  ִיְתָערּון  ְלָבַתר  ָהא  ּדְ יָרָתא,  ׁשִ
ֶליהֵוי ָלא  ּדְ ִלים  ׁשְ ִקּיּום  ּבְ ַעְלָמא  ׁש  (כקדמיתא  ְוִיְתַחּדֵ

מות דחויאדשליט  בגין  בעלמא  בעלמא   )א  ומיתה  כרת  (נ''א 
דגרים) מעלמא  חויא  א   ויתעבר  ְלכֹּלָ ַעְלָמא  ּבְ מֹוָתא  ִרים  ּגָ

יְך ַאְנּפֹוי. ַאב ַעְלָמא ְוִאְתֲחׁשִ  ְוִאְסּתָ
תּוב .32 ּכָ ְרֵאה,  ג)  ּבֹא  ְוֵאיָבה  (בראשית 

ְוֵאיָבה?   זֶּה  ַמה  ה.  ָ ָהִאׁשּ ּוֵבין  יְנָך  ּבֵ ית  ָאׁשִ
תוּ  ּכָ ִהּנֵה   (איוב ט)  בּכַ ָחְלפּו ִעם ֳאִניֹּות ֵאֶבה. ׁשֶ

ֳאִניּוֹ  ה  ּמָ ַהיָּם ּכַ תֹוְך  ּבְ ְמׁשֹוְטטֹות  ּוְסִפינֹות  ת 
ִמזֹּו.  זֹו  ִנְפָרדֹות  ּוְסִפינֹות  ֳאִניֹּות  ְויֵׁש  דֹול,  ַהּגָ
תֹוָכן,  ּבְ ט  ׁשָ ַהזֶּה  ָחׁש  ַהּנָ ׁשֶ ָהֳאִניֹּות  ְואֹוָתן 

 . ִנְקָראֹות ֳאִניֹּות ֵאָבה

  

ִתיב, .32 א ֲחֵזי, ּכְ יְנָך ּוֵבין   (בראשית ג) ּתָ ית ּבֵ ְוֵאיָבה ָאׁשִ
ִדְכִתיב ה. ַמאי ְוֵאיָבה ּכְ ָ ָחְלפּו ִעם ֳאִנּיֹות  (איוב ט) ָהִאׁשּ

ְוִאית  א,  ַרּבָ א  ַיּמָ ּגֹו  ָטאן  ׁשָ ַאְרִבין  ה  ּמָ ּכַ ָהא  ּדְ ֵאֶבה. 
א.   א ִמן ּדָ ן ּדָ ְרׁשָ ַהאי  ַאְרִבין ּוְסִפיָנן ִמְתּפָ ְוִאינּון ַאְרִבין ּדְ

אט   וְייהּו ִאְקרּון ֳאִנּיֹות ֵאָבה. ָנָחׁש ׁשָ ַגּוַ  ּבְ
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ה   .33 ָ ָהִאׁשּ ּוֵבין  יְנָך  ה'.    -ּבֵ ִיְרַאת  ה  ָ ִאׁשּ זֹו 
ַזְרֲעָך   ֲעבֹוַדת    -ּוֵבין  עֹוְבֵדי  ים  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ֵאּלּו 

ַזְרָעּה   ּוֵבין  ּוַמזָּלֹות.  ָרֵאל  - ּכֹוָכִבים  ִיׂשְ .  ֵאּלּו 
רֹאׁש   ְיׁשּוְפָך  דֹושׁ   -הּוא  ַהּקָ הּוא    ֶזה  רּוְך  ּבָ

ָהעֹוָלם,   ִמן  אֹותֹו  ְלַבֵער  ָעִתיד  ׁשֶ
תּוב ּכָ כד)  ׁשֶ ָלֶנַצח,  (ישעיה  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן   (זכריה יג)  ְוָכתּוב ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ
 ָהָאֶרץ. 

  

ִיְר  .33 ה  ָ ִאׁשּ א  ּדָ ה.  ָ ָהִאׁשּ ּוֵבין  יְנָך  ַזְרֶעָך,  ּבֵ ּוֵבין  ְיָי.  ַאת 
אָ  ׁשְ ין  ּוֵבין ִאּלֵ לֹות.  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ר 

א   קּוְדׁשָ א  ּדָ רֹאׁש,  ְיׁשּוְפָך  הּוא  ָרֵאל.  ִיׂשְ ין  ִאּלֵ ַזְרָעּה, 
ְכִתיב,  ין ְלַבֲעָרא ֵליּה ֵמַעְלָמא ּדִ ַזּמִ ִריְך הּוא ּדְ (ישעיה  ּבְ

וְ  כה) ַהּמָ ע  ּלַ ּוְכִת ּבִ ָלֶנַצח.  יג) יב,ת  רוּ  (זכריה  ַח ְוֶאת 
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ.  ַהּטֻ

After the first sin God ‘punished’ the Snake, telling him (Genesis 3:15) 
“ ַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקבְוֵאיָבה ָאִׁשית, ֵּביְנ� ּוֵבין ָהִאָּׁשה, ּוֵבין ַזְרֲע�, ּוֵבין ַזְרָעּה: הּוא ְיׁשּוְפ� רֹאׁש, וְ  .” 
“And I will put enmity Between you and the woman, And between your seed 
and her seed; He shall bruise you on the head, And you shall bruise him on the 
heel.” 
The Zohar explains that this ‘enmity’ is the ability for the Snake to hold to the 
vessel of the woman. 
There’s a woman of Malchut and there’s a woman of valor “ִאָּׁשה ִיְרַאת ה” (Proverb 
31:30). 
“And (enmity) between your seed and her seed” 
‘Your seed’ is the aspect of nations from the Snake’s side that go against Israel. 
‘Her seed’ is the aspect of the nation of the Israelites that are from the side of 
the Light. 
‘He shall bruise you on the head’ is the Holy One Blessed be He, that will remove 
the Snake from the world as it is written (Isaiah 25:8) 
“ ִּכי ְיהָוה, ִּדֵּבר–ָהָאֶרץ-ָּפִנים; ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו, ָיִסיר ֵמַעל ָּכל-ָּכל  ח, ּוָמָחה ֲאֹדָני ְיהִוה ִּדְמָעה ֵמַעלִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנצַ  ” 
“He will swallow up death forever; and YHVH GOD will wipe away tears from all 
faces, and the reproach of his people he will take away from all the earth, for 
YHVH has spoken.” 
The Snake brought mortality on Adam and Eve. God punished Adam, Eve, the 
Snake, and the Earth.  But even though the Snake challenges everything we 
do, that connection of enmity that he has on us is only temporary because, 
within the words of the ‘punishment’, God immediately promised to remove the 
Snake from the world and restore immortality for ‘his people’, the Israelites. 

ְתעֹוְררּו    -רֹאׁש   .34 יִּ ׁשֶ ּכְ ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֶזה 
ִיְהיֶה ָהעֹוָלם  ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ִתים,  ֹרא''ׁש,   ַהּמֵ

ָהֶעְליֹון.   ָהעֹוָלם  הּוא  ׁשֶ רֹא''ׁש,  ּבָ ְתַקיֵּם  יִּ ׁשֶ
ָעֵקב   ׁשּוֶפּנּו  ּתְ ה  ֵעת    -ְוַאּתָ ּכָ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ֶזה 

ְואֹותוֹ  ִקיּּום,  ּבְ ְוֵאינֹו  ָעֵקב  הּוא  ְך    ׁשֶ נֹוׁשֵ ָחׁש  ַהּנָ
ִריֹּות. ֵני ַהּבְ יְך ּפְ  ֶאת ָהעֹוָלם ּוַמְחׁשִ

  

ֵדין   .34 ָהא ּכְ א ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ְדִיְתָערּון ֵמַתָיא. ּדְ רֹאׁש, ּדָ
ַעְלָמא  ִאיהּו  ּדְ רֹא''ׁש  ּבָ ים  ִיְתַקּיַ ּדְ רֹא''ׁש,  ַעְלָמא  ֶלֱהֵוי 

א בְּ  ּדָ ָעֵקב.  ׁשּוֶפּנּו  ּתְ ה  ְוַאּתָ ָאה.  א  ִעּלָ ּתָ ַהׁשְ ַעְלָמא  ַהאי 
יְך  ָנׁשִ ִחְוָיא  ְוַההּוא  ִקּיּוָמא  ּבְ ִאיהּו  ְוָלאו  ָעֵקב  ְדִאיהּו 

ְרָיין.  יְך ַאְנּפֹוי ּבִ  ְלַעְלָמא ְוַאְחׁשִ
ל ָאָדם ִנְבְראּו ְוָעְמדּו  .35 ּבֹא ְרֵאה, ַהיִָּמים ׁשֶ

מּו  יְּ ִהְסּתַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהֶעְליֹונֹות,  ָרגֹות  ַהּדְ אֹוָתם  ּבְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָרגֹות,  ַהּדְ אֹוָתן  ּבְ (תהלים  ְלִהְתַקיֵּם 

אן   צ)  ָנה וגו'. ִמּכָ ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ֶהם  ּבָ נֹוֵתינּו  ׁשְ ְיֵמי 

  
ָנׁש   .35 ַבר  ּדְ יֹוִמין  ֲחֵזי,  א  ִאינּתָ ּבְ ְוָקְיימּו  ִריאּו  ּון ִאְתּבְ

ין   ְרּגִ ּדַ ִאינּון  ּבְ ְלִאְתַקְייָמא  ְמַסְיימּו  ּדִ יָון  ּכֵ ִאין,  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ
ְכִתיב, ְוגו', ְימֵ  (תהלים צ)  ּדִ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ֶהם  ּבָ נֹוֵתינּו  ׁשְ י 
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לְ  ה  ְרּגָ ּדַ ֵאין  ְך  ָוָהְלָאה  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִהְתַקיֵּם, 
לֹא ָהיּו. ''ם ָעָמל ָוָאֶון, ְוֵהם ּכְ  ְוָרְהּבָ

ְך   ּכָ ּוְבִגין  יָמא.  ְלִאְתַקּיְ ְרָגא  ּדַ ֵלית  ּוְלָהְלָאה  אן  ִמּכָ
ָלא ֲהוּו. וְ  ''ם ָעָמל ָוָאֶון. ְוִאינּון ּכְ  ָרְהּבָ

ָהיּו   .36 יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהיִָּמים  אֹוָתם  ֲאָבל 
ַויִּ  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מּו,  ְוֵכן ְוִהְתַקיְּ ָרה,  ׂשָ ַחיֵּי  ְהיּו 

ְך   ּכָ ּתֹאַמר,  ְוִאם  ַאְבָרָהם.  ַחיֵּי  ֵני  ׁשְ ְיֵמי  ה  ְוֵאּלֶ
ָמעֵ  ִיׁשְ ּבְ תּוב  ּכָ ם  תּובּגַ ּכָ ׁשֶ (בראשית  אל, 

ְתׁשּוָבה,   כה)  ָחַזר ּבִ א ׁשֶ ָמֵעאל? ֶאּלָ ֵני ַחיֵּי ִיׁשְ ׁשְ
ְהיּו. ָיָמיו ַויִּ ן ָקָרא ּבְ  ְוַעל ּכֵ

  

ִאינוּ  .36 יַקָיא ֲאָבל  ַצּדִ ּדְ יֹוִמין  ע''ב) ן  קכד  ֲהוּו  (דף 
ָרה. ְוֵכן וְ  י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּיִ ה ְיֵמי ְוִאְתָקְיימּו ּכְ ֵאּלֶ

ִיׁשְ  ִתיב ּבְ י ַאְבָרָהם. ְוִאי ֵתיָמא ָהִכי ָנֵמי ּכְ ֵני ַחּיֵ ָמֵעאל ׁשְ
ְכִתיב, ָמֵעאל. ֶאלָּ  (בראשית כה) ּדִ י ִיׁשְ ֵני ַחּיֵ ְתׁשּוָבה  ׁשְ א ּבִ

א ָקֵרי ְהיּו:  (ביומוי) ַאֲהַדר, ְוַעל ּדָ  ַוּיִ
Genesis 3:15 
“ : הּוא ְיׁשּוְפ� רֹאׁש, ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקבָּׁשה, ּוֵבין ַזְרֲע�, ּוֵבין ַזְרָעּהְוֵאיָבה ָאִׁשית, ֵּביְנ� ּוֵבין ָהאִ  .” 
“And I will put enmity Between you and the woman, And between your seed 
and her seed; He shall bruise you on the head, And you shall bruise him on the 
heel.” 
The ‘heel’ is the aspect of the world before the Final Correction and the control 
of the Snake. The ‘head’ is the aspect of time after completing the Tikkun of the 
world. The head represents the upper three sefirot that will shine in the world 
after the correction of the global Tikkun. 
The man was created for a life process of 70 years corresponding to the seven 
sefirot. The main Tikun process is during this life period. Beyond that, there’s 
no Sefira to draw ‘life’ from it. For most people life after 70 years is the only 
opportunity to be righteous. 
Genesis 23:1 
“ ְׁשֵני, ַחֵּיי ָׂשָרה– ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה, ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ” 
“Now Sarah lived one hundred and twenty-seven years; these were the years of 
the two lives of Sarah.” 
Righteous people who live longer than 70 years continue their work for the 
correction of the world, and they are considered to have two lives. One of 70 
years and the second life is beyond that age. Righteous people draw the life 
force from the upper three sefirot. 
‘Two lives’ are also mentioned about Abraham and Ishmael. The Zohar explains 
that because Ishmael did Teshuvah (repentance) he merited a second life for 
the process of repentance. 
Before age 70 we need to put efforts on our soul cleansing and reach a level of 
righteousness to live longer. We then have more opportunities to increase the 
size and purity of our vessels and merit the world to come. 
It’s never too late to come back to the path of the Light and righteousness, even 
if we are older than 70 years. 

פָּ  .37 ּבַ ְתחּו  ּפָ ַרּבֹוֵתינּו  ְהיּו.  ַהזֶּהַויִּ (שיר  סּוק 
נּו   ז)  ָפִרים. ׁשָ ּכְ ֶדה ָנִליָנה ּבַ ָ ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהׂשּ

ִפּלֹות:  לֹׁש ּתְ ל ׁשָ ּלֵ ֶרְך ִיְתּפַ ַרּבֹוֵתינּו, ַהיֹּוֵצא ַלּדֶ
ֶרְך ַעל  ת ַהּדֶ ל יֹום, ּוְתִפּלַ ִהיא חֹוָבה ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ֶרְך   יֲַּחזֹר ַהּדֶ ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ה,  עֹוׂשֶ הּוא  ְלֵביתֹו   ׁשֶ
ֲאִפּלּו  ָהֵאּלּו,  ה  לֹׁשָ ְ ַהׁשּ ֶאת  ְויֹאַמר  לֹום.  ְלׁשָ

  

ע''א) .37 קכא  ַהנֶּ  (דף  הְ ִמְדָרׁש  ַוּיִ ְתֵחי ֱעָלם  ּפָ ָנן  ַרּבָ יּו. 
ֶדה ָנִליָנה   (שיר השירים ז) ַהאי ְקָרא,בְּ  ָ א ַהׂשּ ְלָכה דֹוִדי ֵנּצֵ

ִפּלֹות,  לׁש ּתְ ל ׁשָ ּלֵ ֶרְך ִיְתּפַ א ַלּדֶ ָנן ַהּיֹוּצֵ נּו ַרּבָ ָפִרים. ּתָ ּכְ ּבַ
ֶר  ֶרְך ַעל ַהּדֶ ת ַהּדֶ ל יֹום. ּוְתִפּלַ ִהיא חֹוָבה ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ְך ּתְ

ְולֵ  לֹום.  ְלׁשָ ְלֵביתֹו  ְחזֹור  ּיַ ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ה.  עֹוׂשֶ הּוא  יָמא ׁשֶ

https://dailyzohar.com/


Zohar Chayei Sarah – Draft – unedited- not for publishing 

20 DailyZohar.com  
 

ֵאלֹוָתיו  ׁשְ ל  ּכָ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ַלֲעׂשֹותֹו,  ָיכֹול  ֶאָחד  ּבְ
ה.  ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ ל ָאָדם ָיכֹול ִלְכלֹל אֹוָתן ּבְ  ׁשֶ

ָתִניָנן   ֵדיּה, ּדְ ֶאָחד ָיִכיל ְלֶמְעּבְ ה, ֲאִפיּלּו ּבְ לׁשָ י ׁשְ ְלהּו ְלַהּנֵ
ׁשֹוֵמַע  ּבְ ְלִמְכְלִליְנהּו  ָיִכיל  ָאָדם  ל  ׁשֶ ֵאלֹוָתיו  ׁשְ ל  ּכָ

ה. ִפּלָ  ּתְ
ְיהּוָדה,   .38 י  ַרּבִ ָאָד ָאַמר  ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ל  ם ּכָ

ַרע,   ְוֵהן  טֹוב  ֵהן  ֵסֶפר,  ּבְ תּוִבים  ם ּכְ ּלָ ּכֻ ְוַעל 
ַרב   ָאַמר  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ין.  ַהּדִ ֶאת  ָלֵתת  ָעִתיד 

תּוב ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ַרב,  ָאַמר  (תהלים  ְיהּוָדה 
ֵעיֶניָך   קלט)  ָראּו  ְלִמי  ָבִרים   -ּגָ ַהּדְ אֹוָתם 

מַ  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהּגֶֹלם,  ה  ָעׂשָ א, ׁשֶ ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ יַח  ּגִ ׁשְ
ִעיְַּנּתָ בָּ  ם ָראּו ֵעיֶניָך ׁשֶ ּלָ ם ּכֻ ּלָ ֶהם. ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ

ֵתבּו   ָלעֹוָלם   -ִיּכָ ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ֲעֵליֶהם  ן  ִלּתֵ
ִמיד ְויֹוִעיל  תֹו ּתָ ִפּלָ ים ָאָדם ּתְ ְך ַיְקּדִ א. ִהְלּכָ ַהּבָ

 לֹו. 

  

ל   .38 ּכָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ִת ָאַמר  ּכְ ָנׁש  ַבר  ּדְ יִבין  עֹוָבדֹוי 
יׁש, וְ  ִסְפָרא, ֵהן ַטב ֵהן ּבִ יָנא, ּבְ ן ּדִ הֹון ָעִתיד ְלִמיּתַ ּלְ ַעל ּכֻ

ָתִניָנן ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ַמאי ִדְכִתיב, (תהלים  ּדְ
ַהּגֹוֶלם   קלט) ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ אֹוָתם  ֵעיֶניָך,  ָראּו  ְלִמי  ּגָ

ַמׁשְ  ֵאינֹו  יְנּתָ ׁשֶ ִעּיַ ׁשֶ ֵעיֶניָך  ָראּו  ם  ּכּוּלָ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ יַח  ּגִ
ּבֹון בָּ  ין וֶחׁשְ ן ֲעֵליֶהם ּדִ ֵתבּו, ִליּתֵ ם ִיּכָ ֶהם. ְוַעל ִסְפְרָך ּכּוּלָ

ִמיד ְויֹוִעיל  תֹו ּתָ ִפּלָ ים ָאָדם ּתְ ְך ַיְקּדִ א, ִהְלּכָ ָלעֹוָלם ַהּבָ
 ֵליּה.

Psalms 139:16 
“ ] ֶאָחד ָּבֶהםְר� ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים יָֻּצרּו ולא [ְולֹויֶני� ְוַעל ִספְ ָּגְלִמי ָראּו עֵ  .” 
“Your eyes have seen my unformed body; And in Your book were all written The 
days that were ordained for me, When as yet there was not one of them.” 
The Zohar explains this verse and tells us that everyone’s actions, good or bad 
are written in a book that exists in the upper level. The book is opened when 
the person comes before the judge. 
The ‘unformed body’ is the aspect of the physical action in this world. 
Everything is recorded and counted for the world to come, even if it was done 
without consciousness. The Zohar recommends that we prepare our 
consciousness and pray before any action we do in this world. 
Proverb 3:6 “ ּוא, ְיַיֵּׁשר ֹאְרֹחֶתי�ְּדָרֶכי� ָדֵעהּו; ְוה-ְּבָכל .” 
“In ALL your ways acknowledge Him, and He will direct your paths.” 
When we have the Light in our mind we add Chassadim to every action we take. 
When we do a Mitzvah (precept, good action) and use L’Shem Yichud* we correct 
our souls. We need to add the proper meditation of unifying the Light and the 
vessel. 
The translation of the Hebrew paragraph is below. 
For the unification of the Holy One Blessed be He and the Shechina (יאהדונהי), 
with Awe and Love (יאההויהה), Love and Awe ( ההיוההאי ), in complete unification 
 on behalf of all Israel. Here we come to establish a connection with this (יהוה)
action to its supernal and spiritual root, to give gratification to our Maker and 
do the will of our Creator. And the beneficent of our God be upon us. And the 
work of our hands establishes our connection below and our action connects 
to Him (YHVH). 
Hebrew text with transliteration. 
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ה ֲעֵברֹות   .39 י ִיְצָחק, ֵאין ָאָדם עֹוׂשֶ ָאַמר ַרּבִ
הוּ  ׁשֶ ִמי  א  וְ ֶאּלָ ֹגֶלם  ָאָדם,א  אֹותֹו    לֹא  ְוַהְינּו 

ל  ּכָ א  ֶאּלָ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ
ַחת ְוֵאין יֹוַדַעת.  ּגַ ֵאין ַמׁשְ ֵהָמה ַהזֹּו ׁשֶ ּבְ יו ּכַ ַמֲעׂשָ
ָאַמר ֶאת  י ּבֹו, ְוִכי ֹגֶלם ִנְקָרא ָדִוד ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ

י   סּוק ַהזֶּה? ָאַמר לֹו ַרּבִ ׁשֹון  ָדם ָהִראִיְצָחק, אָ ַהּפָ
י  ּבִ ַרְקּתָ  זָּ ׁשֶ קֶֹדם  ֵעיֶניָך.  ָראּו  ְלִמי  ּגָ ֲאָמרֹו, 
ֵני ָאָדם  ּבְ ְדמּוִתי  ָמה, ָראּו ֵעיֶניָך ַלֲעׂשֹות ּבִ ְנׁשָ
ֵהם?   ִמי  ֵתבּו,  ִיּכָ ם  ּלָ ּכֻ ִסְפְרָך  ְוַעל  ִלי.  ְדמּו  יִּ ׁשֶ

י. ְולֹא   ּלִ ׁשֶ ּצּוָרה ַהזֹּו  ּבַ רּו,  הֶ ָיִמים יֻּצָ ּבָ ם,  ֶאָחד 
ּלֹ  ָאר ֶאָחד ֵמֶהם. ׁשֶ  א ִנׁשְ

  

א ִמי   .39 ה ֲעֵבירֹות ֶאּלָ ָחק ֵאין ָאָדם עֹוׂשֶ ִיּצְ י  ָאַמר ַרּבִ
ל   ּכַ ִמְסּתַ ָלא  ּדְ ַההּוא  ְוַהְיינּו  ָאָדם,  ולֹא  ּגֹוֶלם  הּוא  ׁשֶ
ָלא   ִעיָרא ּדְ ַהאי ּבְ ל עֹוָבדֹוי ּכְ א ּכָ א, ֶאּלָ יׁשָ ָמָתא ַקּדִ ִנׁשְ ּבְ

גַּ  י ּבֹו, ְוִכי גֹוֶלם ִמְתְקֵרי ָדוד    א ָיְדַעת.ַחת ְולָ ַמׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ָחק ָאָדם ָהִראׁשֹון  י ִיּצְ סּוָקא. ָאַמר לֹו ַרּבִ ָאַמר ַהאי ּפְ ּדְ
ָמה, ָראּו  י ְנׁשָ ַרְקּתָ ּבִ ּזָ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך, קֹוֶדם ׁשֶ ֲאָמרֹו, ּגָ

ֵני ָנׁשָ  ּבְ ְדיֹוְקִני  ד ּבִ ל ִסְפְרָך   ִלי. ְועַ א ְדָדמוּ ֵעיֶניָך ְלֶמְעּבַ
ַהאי ּצּוָרה ִדיִדי.   רּו, ּכְ ֵתבּו, ַמאן ִאינּון. ָיִמים יּוּצָ ם ִיּכָ ּלָ ּכֻ

הֹון.  ַאר ַחד ִמּנְ ּתָ ָלא ִאׁשְ ֶהם ּדְ  ְולֹא ֶאָחד ּבָ
ה? ָאַמר לֹו, ּבֹא ְרֵאה,   .40 י ּבֹו, ָלּמָ ָאַמר ַרּבִ

לּ  ֶרֶמז ׁשֶ מּו לֹו אֹו ּבְ ּדָ ם ׁשֶ ּלָ ִמיֹו, לֹא מֵ ּכֻ ַתת  תּו ּבְ
ׁש.ּבֹא ְרֵאה,   אֹותֹו ִעְנָין ַמּמָ ם ָלקּו ּבְ ם, ְוֻכּלָ ַנְפׁשָ
ָהִראׁשֹון   ָאָדם  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָאר  י ׁשְ ּבֵ ַעל ּגַ זַֹהר ָהָרִקיַע ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְוָיְפיֹו ָהָיה ּכְ

ַהקָּ  ַנז  ּגָ ׁשֶ ָהאֹור  ּוְכאֹותֹו  ר ָהְרִקיִעים,  ּבָ ּוְך  דֹוׁש 
ָהיּו הּוא   א. ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ יִקים ָלעֹוָלם ַהּבָ ּדִ ַלּצַ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּבֹו ֵהם  מּותֹו ׁשֶ ְרמּוִזים ּבֹו ִמּדְ
 ָלקּו ּוֵמתּו. 

  

הּו ְדָדמּו   .40 ּלְ א ֲחֵזי, ּכֻ ה. ָאַמר ֵליּה ּתָ י ּבא, ָלּמָ ָאַמר ַרּבִ
ְרִמיָזא ִדיֵליּה, ָלא ֵמתּו בְּ  הּו  ֵליּה אֹו ּבִ הֹון, ְוֻכּלְ ִמיַתת ַנְפׁשְ

ְיהּוָדה   י  ַרּבִ ָאַמר  ֲחֵזי,  א  ּתָ ׁש.  ַמּמָ ִעְנָייָנא  ַההּוא  ּבְ ָלקּו 
יּוְקֵניהּ  פִּ ּדִ ְוׁשַ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּדְ ָזֲהָרא   ּכְ ֲהָוה  ירּוֵתיּה 

ָאר ְרִקיֵעי, ּוְכַההּוא ְנהֹוָרא  י ׁשְ ּבֵ ַעל ּגַ ָאה ּדְ ְרִקיָעא ִעּלָ ּדִ
ָגִניז קוּ  יא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָכל  ּדְ יַקּיָ ּדִ ִריְך הּוא ְלּצַ א ּבְ ְדׁשָ

יּה ִמִדיּוְקֵניּה ּדְ  ֲהוּו ְרִמיָזא ּבֵ יּה  ִאינּון ּדְ ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבֵ
 ּוִמיתּו.  ָלקוּ 

Psalms 139:16 
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“ ֶאָחד ָּבֶהםָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶני� ְוַעל ִסְפְר� ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים יָֻּצרּו ולא [ְולֹו]  .” 
“Your eyes have seen my unformed body; And in Your book were all written The 
days that were ordained for me, When as yet there was not one of them.” 
The ‘unformed body’ from this verse that we started studying in previous DZ, 
is a body that lives without taking care of the soul it carries. 
The Zohar reveals that Adam, the first created man, said these words after his 
sin. He was created on Friday and made the sin before receiving the additional 
soul of Shabbat. 
Adam’s beauty and light were like the radiance of the highest sky in the 
heavens. It was like the Light God concealed for the righteous in the world to 
come. For that reason, all men that were brought to life in Adam’s form died in 
ways other than natural death. The Zohar brings the example of King Saul and 
Samson. They had some of Adam’s light and power and died by an external 
force. 
Even though we are all Israelites and parts of the soul of Adam, we do not share 
the special Light he had from the upper and concealed level. It is waiting for 
the righteous among us and we should make efforts to earn this Light for the 
world to come. 

רּוְך הּוא   .41 דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְרּכֹו ׁשֶ ְך ּדַ ּכָ נֹוֵתן   -ׁשֶ
ים ְוַלֲעׂשֹות  ה? ָלזּון ֶאת ָהֲעִניִּ ר ָלָאָדם, ָלּמָ עֹׁשֶ

וּ  ֶזה  ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ֶאהִמְצוֹוָתיו.  ְוִאם [  ִמְתּגָ
ּבֹו]  ַההּוא   ִנְתַּגָּלה  ר  עֹׁשֶ ִיְלֶקה,    -ּבָ ּבֹו 

תּוב ּכָ מוּ  (קהלת ה)  ׁשֶ ר ׁשָ ְלָרָעתֹו.   ר ִלְבָעָליועֹׁשֶ
ֶרְך  ּדֶ אֹוָתם  ד  ְלַלּמֵ ה?  ָלּמָ ִנים,  ּבָ לֹו  נֹוֵתן 
מֹו   ּכְ ִמְצוֹוָתיו,  ֹמר  ְוִלׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ַאְבָרָהם ּבְ ָאמּור  יח)  ׁשֶ יו   (בראשית  ְיַדְעּתִ י  ּכִ
יתֹו  ּבֵ ל  ּכָ ְוֶאת  ָניו  ּבָ ֶאת  ְיַצּוֶה  ר  ֲאׁשֶ ְלַמַען 

מְ  רּו ֶדֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה וגו'. הּוא ַאֲחָריו ְוׁשָ
ֶאה ָבֶהם   ה ֶאת ֶזה ּוִמְתּגָ הֶ   -לֹא עֹוׂשֶ ם הּוא ּבָ

תּוב ּכָ ׁשֶ יח)  לֹוֶקה,  ֶנֶכד  (איוב  ְולֹא  לֹו  ִנין  לֹא 
ַעּמֹו וגו'. וְ  רּוְך  ּבְ דֹוׁש ּבָ ּנֹוֵתן ַהּקָ ׁשֶ מֹו זֶה, ּכְ ֵכן ּכְ

ל ָאָדם הָ  ִראׁשֹון ָלֶהם, הּוא ִמיִפי טּוב ֶעְליֹון ׁשֶ
ֹמר ִמְצוֹוָתיו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו. לֹא  ֵדי ִלׁשְ ה? ּכְ ָלּמָ

כָּ  בֹו  ָעׂשּו  אּו  ִהְתּגָ א  ֶאּלָ יִֹּפי   -ְך  ּבַ לֹוִקים,  ּבֹו 
 ַהזֶּה.

  

אֹוְר  .41 ָכְך  עּוְתָרא ּדְ ָיִהיב  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ חֹוי 
ֲעָנִיין  ְלֵמיַזן  ה,  ָלּמָ ִאיִניׁש,  ָלא   ְלַבר  ּקּודֹוי.  ּפִ ד  ּוְלֶמְעּבַ

וִאְתָגֵאי ַהאי  ביה) ָעִביד  אתגליא  עּוְתָרא,  (ואי  ַההּוא  ּבְ
ְכִתיב, ּדִ ִיְלֵקי  יּה  ה) ּבֵ ִלְבָעָליו  (קהלת  מּור  ׁשָ ר  עׁשֶ

ָיִהי אֹוְרחֹוי ְלָרָעתֹו.  ְלהּו  ְלֵמיַלף  ה,  ָלּמָ ִנין,  ּבְ ֵליּה  ב 
פִּ  ּוְלִמיַטר  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְדָאמּור ְדקּוְדׁשָ ּכִ ּקּודֹוי 

ַאְבָרָהם ה ֶאת   (בראשית יח) ּבְ ּוְ ר ְיּצַ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּכִ
ָדָקה   ְמרּו ֶדֶרְך ְיָי ַלֲעׂשֹות ּצְ יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ָניו ְוֶאת ּבֵ ְוגו'. ּבָ

ְכִתיב, ּדִ ָלֵקי  הּו  ּבְ הּו,  ּבְ ֶאה  ּוִמְתּגָ ַהאי  ָעִביד  (איוב  ָלא 
ד   ְולֹא ֶנכֶ לֹא ִנין לוֹ  יח) ַהאי ַגווָנא ּכַ ַעּמֹו ְוגו'. ְוֵכן ּכְ ּבְ ד 

ָאה  ִעּלָ ָטָבא  ירּוָתא  ּפִ ִמׁשַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָיִהיב 
ְלִמי ִגין  ּבְ ה,  ָלּמָ ְלהּו,  ָהִראׁשֹון  ּקּודֹוי  ְדָאָדם  ּפִ ַטר 

יּה.   ּבֵ אּו  ִאְתּגָ א  ֶאּלָ ֵדין  ּכְ ָעְבדּו  ָלא  ְרעּוֵתיּה,  ד  ּוְלֶמְעּבַ
ירּוָתא.בֵּ  ּפִ ַהאי ׁשַ  יּה ָלקּו ּבְ

Adam was given Light from the supernal levels and all the good of the Garden 
of Eden but after the sin, he lost everything. 
God gives us gifts that manifest in different ways. Some have talents, special 
skills, the power to influence others, and or money. All are given opportunities 
to do good by following the ways of the Torah. 
Ecclesiastes 5:12 
“ ֶמׁש ֹעֶׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹוֵיׁש ָרָעה חֹוָלה ָרִאיִתי ַּתַחת ַהּׁשָ  ” 
“There is a grievous evil which I have seen under the sun: riches being hoarded 
by their owner to his hurt.” 
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The Zohar quotes this verse to teach us that wealth is given to people as a tool 
to test them on how they will use it. They should use it for improving and 
feeding the world around them. They should not take pride in owning their 
wealth because it’s temporary and it can be turned against them. 
The greater the gift, the greater the purpose and work that is attached to it. 
Proverbs 10:22 
 ”ִּבְרַּכת ְיהָוה ִהיא ַתֲעִׁשיר ְולֹא יֹוִסף ֶעֶצב ִעָּמּה“
“It is the blessing of the LORD that makes rich, And He adds no sorrow to it.” 
The blessings of God are what make us rich. When we keep our connection to 
YHVH we enjoy the wealth without loss and sorrow. 
Proverbs 23:4,5 
 ”.ַאל ִּתיַגע ְלַהֲעִׁשיר ִמִּביָנְת� ֲחָדל“
“ ה ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְכָנַפִים ְּכֶנֶׁשר ועיף [ָיעּוף] ַהָּׁשָמִיםהתעוף [ֲהָתִעיף] ֵעיֶני� ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָעׂשֹ  ” 
“Do not weary yourself to gain wealth, Cease from your consideration of it.” 
“When you set your eyes on it, it is gone. For wealth certainly makes itself wings 
Like an eagle that flies toward the heavens.” 
Wealth can disappear like a bird crossing the sky. It can be here in one moment 
and disappear in no time. 
Jeremiah 9:22 
“ ָעְׁשרֹוֹּכה ָאַמר ְיהָוה ַאל ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ְוַאל ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו ַאל ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר ּבְ  .” 
“Thus says YHVH, “Let not a wise man boast of his wisdom, and let not the 
mighty man boast of his might, let not a rich man boast of his riches;” 
We can’t take pride in the gifts given to us by God. Wisdom, strength, and 
wealth are all from him and without keeping with the Light of the Torah our 
wisdom can fail us, our strength can be drained, and our wealth can be lost. 
Proverbs 30:8 
 ”ָׁשְוא ּוְדַבר ָּכָזב ַהְרֵחק ִמֶּמִּני ֵראׁש ָוֹעֶׁשר ַאל ִּתֶּתן ִלי ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ֻחִּקי“
“Keep deception and lies far from me, Give me neither poverty nor riches; Feed 
me with the food that is my portion,” 
King Solomon was very rich and had from the Light of Adam. He learn that it’s 
better to be happy from what you have rather than go for the illusion of material 
existence. 
God gives us what we need for our personal correction process. The goal is to 
correct ourselves, not to be beyond that but the better and pure version of the 
self. 
Proverbs 22:4 
 ”ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה’, ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד ְוַחִּיים“
“The reward of humility and the fear of YHVH Are riches, honor and life.” 
With the Light in us we can have all that we need. 
Proverbs 30:9 
“ ֵרׁש ְוָגַנְבִּתי ְוָתַפְׂשִּתי ֵׁשם ֱא�ָהיֶּפן ֶאְׂשַּבע ְוִכַחְׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי ִמי ְיהָוה ּוֶפן ִאּוָ  ” 
“That I not be full and deny You and say, “Who is YHVH?” Or that I not be in 
want and steal, And profane the name of my God.” 
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The risk that comes with wealth is about having a sense of self-importance and 
greatness. It makes a person feel invincible and forget that everything is from 
God. 

רּוְך  .42 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְיהּוָדה,  ַרב  ָאַמר 
זַָּרק    הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָהָיה ֹגֶלם ֶטֶרם ׁשֶ

ְלָאְך ַהְמֻמּנֶה ַעל  ְוָקָרא ְלאֹותֹו ַהּמַ ָמה,  ְנׁשָ ּבֹו 
מּות ַהזֹּו צוּ  ּדְ ֵני ָאָדם, ְוָאַמר לֹו: ַעיֵּן ְוצֹר ּבַ רֹות ּבְ

ֵני ָאָדם. ה ּבְ ָ ׁשּ תּוב  ׁשִ ּכָ ַויֹּוֶלד  (בראשית ה)  ֶזהּו ׁשֶ
מֹו שֵׁ  ְקָרא ֶאת ׁשְ ַצְלמֹו ַויִּ ְדמּותֹו ּכְ לֹוַמר  ּבִ ת, ּכְ

ׁש. א ׁשֵ ּתָ  ׁשִ

  

ִריךְ  .42 א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ הּוא ָאָדם    ָאַמר ַרב ְיהּוָדה, ּכַ
ָזִרי גֹוֶלם ַעד ָלא  ֲהָוה  ְוָקָרא ָהִראׁשֹון,  ָמָתא,  ִנׁשְ יּה  ּבֵ ק 

א,   ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ יּוְקָנא  ּדִ ה ַעל  ְממּוּנֶ הּוא  ּדְ ְלַההּוא ַמְלָאָכא 
ין וְ  א, ֲהָדא  ְוָאַמר לֹו ַעּיֵ ִני ְנׁשָ א ּבְ יּתָ ִדיּוְקָנא ְדֵדין ׁשִ ּצֹר ּבְ
ִדְכִתיב, ְקָרא ֹולֶּ ַויּ  (בראשית ה) הּוא  ַוּיִ ְלמֹו  ּצַ ּכְ ְדמּותֹו  ּבִ ד 

א.  יּתָ לֹוַמר ׁשִ ת, ּכְ מֹו ׁשֵ  ֶאת ׁשְ
ׁש  .43 ַמּמָ ָעָפר  ֵמאֹותֹו  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ַהקָּ  ָלַקח  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ְבָרא  ּנִ רּוְך  ׁשֶ ּבָ דֹוׁש 
ת   ׁשֵ לֹו  ְוָקָרא  ה,  ֵאּלֶ ת  ׁשֶ ׁשֵ ֶאת  ִלְברֹא  הּוא 

ת ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ׁש.  ַצְלמֹו,  ׁשֵ ּכְ ְדמּותֹו  ּבִ ַויֹּוֶלד  ּוב 
ּלוֹ  ׁשֶ ַהּגֶֹלם  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ה  ָהִעּסָ ְך  ֵמאֹוָתּה  ּכָ ְוַעל   .

ּבֹו  ְוִעיְַּנּתָ  ֵעיֶניָך,  ָראּו  ְלִמי  ּגָ ֶנֱאַמר 
דּ  [ּבֹו]  ַלֲעׂשֹות ם ׁשֶ ּלָ ּכֻ ִסְפְרָך  ְוַעל  לֹו.  ֹוִמים 

ַמה ְמרּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ֵהם?  ִמי  ֵתבּו,  ַתן   ִיּכָ ּנָ ֶ ׁשּ
ִמן  ְוִנְטְרדּו  ָלֶהם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

 . [ְוִנּדֹונּו ְּבאֹותֹו ַהִּדין]  ָהעֹוָלם

  

ֵרי ָאָדם  .43 ִאְתּבְ ׁש ּדְ ָחק ֵמַההּוא ַעְפָרא ַמּמָ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ
ין  ִאּלֵ ָרָאה  ְלִאְתּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָנִסיב  ָהִראׁשֹון 

א, ְוָקָרא יּתָ א, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֹוֶלד    ׁשִ יּתָ ת, ׁשִ ֵליּה ׁשֵ
ְבָר  ּנִ ׁשֶ ָהִעיָסה  ֵמאֹוָתּה  מֹו  ּלְ ּצַ ּכְ ְדמּותֹו  ּלֹו, ּבִ ׁשֶ ַהּגֹוֶלם  א 

ְלִמי ָראּו ֵעיְניָך ְוִעַייְנת ּבֹו ַלֲעׂשֹות ְך ֶנֱאַמר ּגָ (ד''א  ְוַעל ּכָ
ם ִיכָּ  ל''ג בו) ּלָ ָדאמּו ֵליּה. ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ ֵתבּו, ַמאן ִאינּון, ּדְ

ָנְט  ָלא  ּדְ הּו  ּלְ לֹון ּכֻ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָיַהב  ּדְ ַמאי  רּו 
 .(ואתדנו בההוא דינא) ן ַעְלָמאְוִאְתָטְרדּו ִמ 

Genesis 5:3 
“ ְׁשמֹו, ֵׁשת-ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו, ְּכַצְלמֹו; ַוִּיְקָרא ֶאת ” 
“he delivered in his own form and image, and named him Seth.” 
The name Seth also means six. The verse says “delivered in his own image”, not 
delivered a son in his own image. The Zohar reveals that before God put the 
soul into Adam, he ordered the angel that is appointed on the forms of people, 
to form six other people in the same form. They were Samson שמשון, King Saul 
 ,King of Judah – יאשיהו nephew of King David, Josiah – עשהאל Asahel ,שאול
Tzidkiyahu צדקיהו – last king of Judah, Absalom אבשלום – son of Solomon. 
The Zohar says that God created these six ‘images’ from the same source Adam 
was created. 
The six didn’t follow their life’s purpose and they died with judgment before 
their time. 
Adam was like the aspect of Shabbat that included in it the six days of the 
week, which is the process of work, creating the vessel for the Light of Shabbat. 
The cycle of seven is very important, critical in the process of Creation. We work 
six days to receive the Light of Shabbat and we work for 6000 years to earn the 
Light of Mashiach. The correction of our soul is the correction of Adam. When 
we purify and complete the soul of Adam, we will have the Final Redemption 
and the concealed Light will shine again in the world. 

ַרב,   .44 ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב  ָאַמר  ם,  ׁשָ ִנינּו  ׁשָ
ּוְלָכל  ְיָלה,  ַהּלַ הּוא  ָמרֹות  ִמׁשְ לֹׁש  ָ ׁשּ ׁשֶ ָמָצאנּו  ְחָנא   .44   ּכַ ַאׁשְ ַרב  ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב  ָאַמר  ָהָתם  ַנן  ּתְ

ְוחַ  ַחד  ְוָכל  ֵליְלָיא,  ֲהִוי  ִמְטָרן  ְתַלת  ִעְנָייָנא ּדִ ִאית  ד 
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''ה בָּ  ּבָ יֹּוֵצאת ֶאָחד ְוֶאָחד יֵׁש ִעְנָין ַלּקָ ׁשֶ ָאָדם, ּכְ
תֹו,  ן ַעל ִמּטָ ָאר אֹותֹו ֹגֶלם ָיׁשֵ ּנּו ְוִנׁשְ ָמתֹו ִמּמֶ ִנׁשְ

ָמתֹו עֹוָלה בְּ  רּוְך ְוִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ָכל ַלְיָלה ִלְפֵני ַהּקָ
יָקה   ַצּדִ ִהיא  ִאם  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר    - הּוא. 

ּה, ְוִאם לֹא   ֵמִחים ִעּמָ  .ּדֹוִחים אֹוָתּה ַהחּוָצה  -ׂשְ

יּה  ָמֵתיּה ִמיּנֵ ד ָנִפיק ִנׁשְ ַבר ָנׁש. ּכַ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ַעְרֵסיּה,   ַעל  ָנִאים  ּגֹוְלָמא  ַההּוא  ַאר  ּתָ ָמֵתיּה  וִאׁשְ ְוִנׁשְ

י  ִריְך הּוא, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָכל ֵליְלָיא ַקּמֵ ָסְלָקא ּבְ
ָאה ִהיא ָחק ִאי ַזּכָ ְחָיין ָלּה ְלַבר.   ִיּצְ ּה, ְוִאי ָלא ּדַ  ָחָדאן ִעּמַ

There are three parts to the night. Each of these parts has significance for the 
body, the soul and the Holy One Blessed Be He. When a person goes to sleep 
at night, his body stays in bed and his soul ascends and comes before the Holy 
One. If the soul is righteous then she is welcomed with joy, otherwise, she is 
rejected and pushed out. 

ַר  .45 ַמה ָאַמר  ַרב,  ָאַמר  ְיהּוָדה  ב 
תּוב ּכָ ֶ ה)  ׁשּ נֹות  (שיר  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ

ֶאת ְמְצאּו  ּתִ ִאם  ם  ָלִ לֹו   ְירּוׁשָ ידּו  ּגִ ּתַ ַמה  ּדֹוִדי 
י  ְנָחס ָאַמר ַרּבִ י ּפִ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני.ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ

ם   ָלִ ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ  - ְיהּוָדה, 
ַהזֹּוכֹות  ַהנְּ  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתם  אֹוֶמֶרת  ָמה  ׁשָ

ְקָראֹות ל ַמְעָלה, ְוֵהם ַהּנִ ַלִים ׁשֶ ֵנס ִלירּוׁשָ   ְלִהּכָ
ם, ּוְלִפיָכְך  ֵנס ׁשָ זֹּוכֹות ִלּכָ ַלִים ַעל ׁשֶ נֹות ְירּוׁשָ ּבְ
נֹות  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ ָלֶהם  ָמה אֹוֶמֶרת  ׁשָ ַהּנְ

ְמצְ  ם, ִאם ּתִ ָלִ ּדֹוִדי  ְירּוׁשָ דֹוׁש   -אּו ֶאת  ֶזה ַהּקָ
ל   ְקַלְרָיה ׁשֶ רּוְך הּוא. ַרב ָאַמר, ֶזה ִזיו ָהַאְסּפַ ּבָ

ּתַ  ַמה  ָאִני, ַמְעָלה.  ַאֲהָבה  חֹוַלת  ׁשֶ לֹו  ידּו  ּגִ
ִצּלֹו. ַרב הּוָנא   ּלֹו ּוְלִהְסּתֹוֵפף ּבְ יו ׁשֶ ֵלָהנֹות ֵמַהזִּ

חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני   ׁשּוָקה אֹוָתּה ַהּתְ   -ָאַמר, ׁשֶ
עֹוָלם ַעל ַהּכֹל, ְלִפיָכְך ֲאִני  י ּבָ ַסְפּתִ ּכָ ּסּוף ׁשֶ ְוַהּכִ

 חֹוָלה. 

  

(שיר השירים   ָאַמר ַרב ַמאי ִדְכִתיב,ָאַמר ַרב ְיהּוָדה   .45
ֶאת   ה) אּו  ְמּצְ ּתִ ִאם  ַלםִ◌  ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ

חֹוַלת ַאֲהָבה ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ ְנָחס  ּדֹוִדי ַמה ּתַ י ּפִ ָאִני. ָאַמר ַרּבִ
ַלם,  ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 

ָמה   ׁשָ ֵנס  ַהּנְ ִליּכָ ַהּזֹוכֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתם  אֹוֶמֶרת 
ַלםִ◌   ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ְקָראֹות  ַהּנִ וֵהם  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ַלם  ִלירּוׁשָ

ֵנס ׁשָ  ּזֹוכֹות ִליּכָ ָמה אֹוֶמֶרת ָלֶהם ַעל ׁשֶ ׁשָ ם, ּוְלִפיָכְך ַהּנְ
אּו ֶאת דּ  ְמּצְ ַלםִ◌ ִאם ּתִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ֹוִדי  ִהׁשְ

ְקַלְרָיאה  ִזיו ַאְסּפַ ִריְך הּוא. ַרב ָאַמר ֶזה  ּבְ א  א קּוְדׁשָ ּדָ
ֵליָהנֹות   ָאִני,  חֹוַלת ַאֲהָבה  ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ ּתַ ל ַמְעָלה. ַמה  ׁשֶ

יו חֹוַלת    ִמּזִ ׁשֶ ָאַמר  הּוָנא  ַרב  ּלֹו.  ּצִ ּבְ ּוְלִהְסּתֹוֵפף  ּלֹו  ׁשֶ
סּ  ׁשּוָקה ְוַהּכִ עֹוָלם ַאֲהָבה ָאִני, אֹוָתּה ַהּתְ י ּבָ ַסְפּתִ ּכָ ּוף ׁשֶ

 ַעל ַהּכֹל ְלִפיָכְך ֲאִני חֹוָלה.
Rabbi Yehuda quotes Song of Songs 5:8 
“ ּו לֹו, ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִניַּתִּגיד-ַמה–ּדֹוִדי-ִּתְמְצאּו, ֶאת-ם: ִאםִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם, ְּבנֹות ְירּוָׁשלִָ  ” 
“I adjure you, O daughters of Jerusalem, if you find my beloved, that you tell 
him I am sick with love.” 
Rabbi Pinchas repeats Rabbi Yehuda’s words and explains that ‘daughters of 
Jerusalem’ is the aspect of the souls that have the merit to be in the upper 
Jerusalem, which is the spiritual parallel to Jerusalem of the world below. 
‘Sick’ is a state that represents a lack of light. The Hebrew word is ‘חולה’ with 
the numerical value of 49 that is one less than 50. 50 is the aspect of Binah. 
Without the light of Binah, we are all in the aspect of sick. Shabbat is our 
healing time because we have a connection to the Torah and Binah. 
The Zohar quotes the above verse because it is all about the desire for the Light. 
Our souls constantly desire the Light for fulfillment. Some souls seek higher 
Light from Binah and they are welcomed above. The souls that seek easy access 
to energy from the lower levels are pushed out from accessing the higher pure 
levels. 
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Jerusalem of the lower level is like a sick body without the light that brings 
completion and fulfillment. Without the Holy Temple and the constant flow of 
Light to the world, Jerusalem is ‘sick’. That is why Jerusalem is a code word for 
the soul’s yearning for the light, feeling sick without it. 
This aspect is revealed from the name itself. 
Jerusalem, ‘ירושלם’ is numerically 586, same as ‘Shofar’, ‘שופר’, which is the 
aspect of connection to the upper levels. 
The actual pronunciation of the name is ‘Yerushalayim’ that is normally 
requires the letter Yod י to be present just before the last letter of the name. 
Instead, we find only the ‘chirik’ with is a vowel the comes under the Yod in 
order to pronounce it properly. Interestingly is that the English word ignores 
the Yod and I guess is because of the missing Yod. 
We find 622 times the incomplete form of the name ‘ירושלם’ and only 5 times the 
complete and proper form of the name ‘ירושלים’ in the Bible. (tap here for the search 
tool I used) 
The 5 times the name appears is related to the Holy aspect of Jerusalem. 
The letter Yod י represent the Light from Keter and Chokmah and the name 
without the Yod that appears 622 times in the Bible has the numerical value of 
the word בכתר, ‘in Keter’, revealing where to find the missing Light that 
Jerusalem, ‘ירושלם’ needs to be ‘healthy’. 
The verse expresses the desire of the body (Jerusalem) to connect to the Light 
it needs. The souls that ascend are asked to look for the ‘the beloved’ that is 
the Holy One Blessed be He and asked to heal its love with his presence. 
The complete name will come to be when Mashiach removes the negativity from 
the worlds and bring the third and everlasting Holy Temple. 
When we go to sleep we can have an open conversation with God (no complaints 
or demands), expressing our desire to have more light in our lives by asking 
guidance. Our soul will carry the message and if we are doing our work to be 
pure, we may see changes for the better manifested in everything we do. It 
obviously depends on many aspects of our spiritual work but it is always good 
to start by following the spiritual laws from the Torah, especially as we study 
directly from the Zohar as we do here. 

אֹוֶהֶבת   .46 ׁשֶ ַאֲהָבה  זֹו  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ּגּוף,  ל  ׁשֶ ִקּצֹו  ָלם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ַלּגּוף.  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

נִּ  ְהיּו  אֹוָתם ַהיִָּמים ׁשֶ ּנֱֶאַמר ַויִּ מֹו ׁשֶ ְגְזרּו ָעָליו, ּכְ
ֵני  ּפְ ַויָָּקם ַאְבָרָהם ֵמַעל  תּוב?  ּכָ ָרה, ַמה  ַחיֵּי ׂשָ

תּוב  ֵמתֹו וגו'. ָאמַ  ר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ַמה ּכָ
ִקְרַית   ָרה ּבְ ָמת ׂשָ תּוב ַוּתָ ּכָ סּוק קֶֹדם ֶזה? ׁשֶ ּפָ ּבַ

ע ִהיא ֶחְברֹון בְּ   ָנַען.ֶאֶרץ כְּ ַאְרּבַ

  

ָמה ַלּגּוף,  .46 ׁשָ אֹוֶהֶבת ַהּנְ י ְיהּוָדה ָאַמר זֹו ַאֲהָבה ׁשֶ ַרּבִ
ּגּוף אוֹ  ל  ִקּצֹו ׁשֶ ַלם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵכיון  ָעָליו ּדְ ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ָתם 

ָקם  ַוּיָ ִתיב  ּכְ ַמה  ָרה,  ׂשָ י  ַחּיֵ ְהיּו  ַוּיִ ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ
ֵני ֵמתֹו וְ ַאְבָרהָ  ּפְ גו'. ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ם ֵמַעל 

ִקְרַית   ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ְכִתיב ַוּתָ סּוק קֹוֶדם ְזה ּדִ ּפָ ִתיב ּבַ ַמה ּכְ
ע ִהיא ֶחבְ  ַנַען.ַאְרּבַ ֶאֶרץ ּכְ  רֹון ּבְ

Genesis 23:1 
“ ָרהְׁשֵני, ַחֵּיי ׂשָ – ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה, ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ” 
“Now Sarah lived one hundred and twenty-seven years; these were the years of 
the life of Sarah.” 
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Rabbi Yehuda says that ‘Now Sarah lived…’ is the count of years decreed for 
the body to live in this world. 
Genesis 23:3 
“ ֵחת, ֵלאֹמר-ְּבֵני-ַוָּיָקם, ַאְבָרָהם, ֵמַעל, ְּפֵני ֵמתֹו; ַוְיַדֵּבר ֶאל .” 
“Then Abraham rose from before his dead, and spoke to the sons of Heth, 
saying,” 
’Abraham rose from before the dead’ is related to the body. In the prior verse, 
Genesis 23:2 we read; 
“ ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען; ַוָּיבֹא, ַאְבָרָהם, ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה, ְוִלְבֹּכָתּה–ַוָּתָמת ָׂשָרה, ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ” 
“And Sarah died at Kiriath-arba (that is, Hebron) in the land of Canaan, and 
Abraham went in to mourn for Sarah and to weep for her.”  

דֹוׁש  .47 ָרא ַהּקָ י יֹוָחָנן, ּבָ י ִיְצָחק ָאַמר ַרּבִ ַרּבִ
ָעה   ַאְרּבָ ּבֹו  ְוִהְכִניס  ָהָאָדם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ

ּגּוף  ְדָבִרים ּבַ ֱחָלִקים  ְיהּוָדהַהּנֶ י  ַרּבִ ָאַמר   .  ,
ֱחָלִקים   ַהּנֶ ָאַמר  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ּגּוף.  ּבַ ִרים  ַהְמֻחּבָ
ֶאָחד   ל  ּכָ ֵרׁש  ְלִהְתּפָ חֹוְלִקים  ֵהם  ׁשֶ ּגּוף,  ּבַ
י   ַרּבִ ַהזֶּה.  ָהעֹוָלם  ִמן  ָהָאָדם  יֹּוֵצא  ׁשֶ ּכְ ִליסֹודֹו 

ּגוּ  ּבַ ִרים  ַהְמֻחּבָ ָאַמר,  ָמע ְיהּוָדה  ַמׁשְ ַחיָּיו,  ּבְ ף 
תּוב   ּכָ ׁשֶ סּוק  ָרה  ֵמַהּפָ ׂשָ ָמת  ַהּגּוף.   -ַוּתָ ֶזה 

ע   ִקְרַית ַאְרּבַ ָעה ַהְיסֹודֹות. ִהיא    -ּבְ ֵאּלּו ַאְרּבָ
ֶאֶרץ   -ֶחְברֹון   ּבְ ַחיָּיו.  ּבְ גּופֹו  ּבְ ִרים  ְמֻחּבָ ָהיּו  ׁשֶ

ָנַען  ְזַמן מּועָ  -ּכְ עֹוָלם ַהזֶּה ַהּבֹוֵחר ָאָדם ּבִ  ט. ּבָ

  

חָ  .47 י ִיּצְ יַרּבִ ִריְך הּוא   ק ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ יֹוָחָנן ּבָ
ּגּוף.  ּבַ ֱחָלִקים  ַהּנֶ ְדָבִרים  ָעה  ַאְרּבָ ּבֹו  ְוִהְכִניס  ָלָאָדם 
ָאַמר  ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ּגּוף.  ּבַ ִרים  ַהְמחּוּבָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 

לְ  חֹוְלִקים  ֵהם  ׁשֶ ּגּוף  ּבַ חָלִקים  ֶאָחד  ַהּנֶ ל  ּכָ ֵרׁש  ִהְתּפָ
ּיֹוצֵּ  ׁשֶ ּכְ ְיהּוָדה  ִליסֹודֹו  י  ַרּבִ ה.  ַהּזְ ָהעֹוָלם  ִמן  ָהָאָדם  א 

ִדְכִתיב   ִמְקָרא  ַמע  ַמׁשְ יו,  ַחּיָ ּבְ ּגּוף  ּבַ ִרים  ַהְמחּוּבָ ָאַמר 
ע   ָהַאְרּבַ ֵאּלּו  ע,  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ַהּגּוף.  ֶזה  ָרה,  ׂשָ ָמת  ַוּתָ

ֶחְברֹון,   ִהיא  בְּ ְיסֹודֹות.  ִרים  ְמחּוּבָ ָהיּו  יו.  ׁשֶ ַחּיָ ּבְ גּופֹו 
ְזַמן בְּ  ּבִ ָאָדם  ַהּבֹוֵחר  ה  ַהּזְ עֹוָלם  ּבָ ַנַען,  ּכְ ֶאֶרץ 

 (ע''כ מדרש הנעלם)  מּוָעט:
Rabbi Yitzchak quotes Rabbi Yochanan, ‘The Holy One Blessed Be He, created 
man and put in him four separate elements’. Rabbi Yehuda says ‘connected in 
the body’ and Rabbi Yitzchak says ‘separated in the body’ and goes back to its 
original state when the soul leaves the body. 
Rabbi Yehuda explains himself saying; ‘and Sarah died’ is the aspect of the 
body, ‘at Kiryat-Arba’ (city of four), is the four elements and ‘is Hebron’ implies 
‘connected’ to the body during his life.  
The word Hebron, ‘חברון’ has the root ‘ חבר’ that means ‘connection’. ‘in the land 
of Canaan’ means ‘connected’ in this world that the soul comes to connect for 
a short time. 
The four elements are Fire, Air, Water and Earth that God used to create the 
body of Adam. According to Rabbi Yitzchak, the elements go back to their 
source when the soul leaves the body. Rabbi Yehuda says ‘connected’ to mean 
that their purpose is to support the soul in its work in this world. 
The four elements are expressed in all aspects of our lives. The Zodiac is divided 
into four types, while each one of us has a dominant element that is related to 
his spiritual work in this world.  
The planets in our solar system are also made from the four elements. The Sun 
is a planet of fire, Uranus and Neptune are water, Jupiter and Saturn are gas, 
Mercury, Venus and Mars are terrestrial (earth) planets.  
Our Earth has all four elements when we consider the core as fire.  
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Both Rabbis are correct and we follow Rabbi Yehuda that teaches us to use the 
body for the purpose of improving the state of the soul because the time to live 
in this world is very short.  

ְלשָׂ  .48 ִלְסּפֹד  ַאְבָרָהם  ְוִלְבּכָֹתּה.  ַויָֹּבא  ָרה 
ְבַעת ַהיִָּמים ַנְפׁשֹו   [ֶׁשָּכתּוב]  ַהְינוּ  ל ׁשִ ִנינּו, ּכָ ָ ׁשּ ׁשֶ

ֶלת ָעָליו. ֶזהּו   ל ָאָדם ּפֹוֶקֶדת ְלגּופֹו ּוִמְתַאּבֶ ׁשֶ
תּוב ּכָ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו   (איוב יד)  ׁשֶ ׂשָ ַאְך ּבְ

ֱאבָ  ּתֶ ַאְבָרהָ ָעָליו  ַויָֹּבא  ֶזה,  מֹו  ּכְ ִלְסּפֹד ל.  ם 
ַאְבָרָהם   ַויָֹּבא  ְוִלְבּכָֹתּה.  ָרה  ִהיא   -ְלׂשָ זֹו 

ָרה  ָמה. ִלְסּפֹד ְלׂשָ ׁשָ  ֶזה ַהּגּוף. -ַהּנְ

  

וִלְבּכָֹתּה.   .48 ָרה  ְלׂשָ ִלְסּפֹד  ַאְבָרָהם  בֹא  ַוּיָ
ַנְפׁשוֹ  (דכתיב) ַהְיינוּ  ִמים  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ ל  ּכָ ָאָדם ִדְתַנן  ל  ׁשֶ  

ֶלת ָעָליו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּפֹוֶקֶדת ְלגּופֹו   (איוב   ּוִמְתַאּבֶ
ַהאי   יד) ּכְ ֱאָבל.  ּתֶ ָעָליו  ְוַנְפׁשֹו  ִיְכָאב  ָעָליו  רֹו  ׂשָ ּבְ ַאְך 

בֹא  ַוּיָ ְוִלְבּכָֹתּה.  ָרה  ְלׂשָ ִלְסּפֹד  ַאְבָרָהם  בֹא  ַוּיָ ַגְווָנא 
ָמה. לִ  ׁשָ ָרה, ְזה ַהּגּוף.ַאְבָרָהם, זֹו ִהיא ַהּנְ  ְסּפֹד ְלׂשָ

‘and Abraham went in’ (Genesis 23:2) is the aspect of the soul and to ‘mourn 
for Sarah’ is the aspect of the body. 
Job 14:22 
“ ְּבָׂשרֹו, ָעָליו ִיְכָאב; ְוַנְפׁשֹו, ָעָליו ֶּתֱאָבל-ַא� ” 
“But his body pains him, And his soul mourns on him”” 
When the soul leaves the body, for the next seven days it stays close to it and 
mourns its separation from the body. 

זֹוָכה   .49 ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
לֹום   ׁשָ ּבְ ׁשֹוֵכב  ַהּגּוף  ַמֲעָלָתּה,  ִלְמקֹום  ְועֹוָלה 

בֹו. ֶזהּו שֶׁ ְוָינוּ  ּכָ תּובַח ַעל ִמׁשְ ָיבֹוא   (ישעיה נז) ּכָ
בֹוָתם הֵֹלְך ְנכֹחֹו. ַמה זֶּה   ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ ׁשָ
הֵֹלְך   ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִיְצחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְנכֹחֹו?  הֵֹלְך 
ִמיַע?  ׁשְ ּמַ ַמה  ָלּה.  נּוז  ַהּגָ ָהֵעֶדן  ִלְמקֹום  ְנכֹחֹו 

מִ  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ תּוב  ָאַמר  ּכָ ְנכֹחֹה  ָמע  ִנׁשְ זֶּה 
ְראּוָיה   ְוִהיא  זֹוָכה,  ֵאיָנּה  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ֵה''א.  ּבְ
ֶרת   ּוְמַבּקֶ ְמׁשֹוֶמֶמת  הֹוֶלֶכת  ּה,  ָעְנׁשָ ל  ְלַקּבֵ

ֶבר. ָכל יֹום ֶאת ַהּגּוף ְוֶאת ַהּקֶ  ּבְ

  

ְועֹוָלה  .49 זֹוָכה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר 
בֹו  ִלְמקוֹ  ּכָ לֹום ְוָינּוַח ַעל ִמׁשְ ׁשָ ם ַמֲעָלָתּה, ַהּגּוף ׁשֹוֵכב ּבְ

ִדְכִתיב,ֲהָד  הּוא  נז) א  ַעל  (איוב  ָינּוחּו  לֹום  ׁשָ ָיבֹא 
ַר  ָאַמר  ְנכֹחֹה.  הֹוֵלְך  ַמאי  ְנכֹחֹה.  בֹוָתם, הֵֹלְך  ּכְ י ִמׁשְ ּבִ

נּוז   ָמה הֹוֵלְך ְנכֹחֹה ִלְמקֹום ָהֵעֶדן ַהּגָ ׁשָ ָחק ַהּנְ ָלּה. ַמאי  ִיּצְ
ְנכֹחֹה   ַמע,  ַמׁשְ ֵמַהאי  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ַמע.  ַמׁשְ

ה''א.   (לפנינו כ' בואו ועי' לעיל פג ב בדרך אמת אות ג) ִתיב,כְּ  ּבְ
ל ֵאיָנּה זֹוָכה ְוִהיא ְראּוָיה ְלַקּבֵ ָעה ׁשֶ ּה הֹוֶלֶכת    ּוְבׁשָ עֹוְנׁשָ

ָכל יֹום ַלּגּוף ְולַ  ֶרת ּבְ ֶבר.ְמׁשֹוֶמֶמת ּוְמַבּקֶ  ּקֶ
Isaiah 57:2 
“ ִמְׁשְּכבֹוָתם; ֹהֵל�, ְנֹכחֹו-ָיבֹוא ָׁשלֹום, ָינּוחּו ַעל ” 
“He enters into peace; They rest in their beds, Each one who walked 
straightforward.” 
‘walked straightforward’ means that the soul goes to its place in heaven. 
This verse from Job reveals that when a righteous dies he goes into a state of 
peace, the body goes into rest and his soul goes to his place in heavens. 
Rabbi Yitzchak says that when the soul has merits, it goes up to its reserved 
level in heavens and the body lies down, resting in peace. When the soul has 
no merits, the ‘punishment’ process starts and the soul wonders, visiting its 
grave every day, experiencing the pain of leaving this world without enough 
merits to move up. 

ֶעֶצם  .50 יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְסִריחּות   [ָיֵר�]  ַהּקּוִלית הֹוֵלְך ּבִ ׁשֶ ה ַהזֶּה, ּכְ ׁשֶ ַהּקָ ד ָאִזיל   .50   י יֹוֵסי ַהאי קּוִליָתא ְדַקְרִדינּוָתא, ּכַ ָאַמר ַרּבִ

ְלַאְתָרּה  ָלּה  ר  ּוְמַבּקֵ ָאַזל  ּוְלָכאן  ְלָכאן  ְסִריחּוָתא  ּבִ
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ֵנים   ר ֶאת ְמקֹומֹו ׁשְ ְלָכאן ּוְלָכאן, הֹוֵלְך ּוְמַבּקֵ
ְראּוָיה   ׁשֶ ַהִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְך  ּכָ ים.  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ

ה עֶֹנׁש,  ל  ּופֹוקֶ ְלַקּבֵ עֹוָלם,  ּבָ חּוץ  ּבַ ֶדת  ֹוֶלֶכת 
חֳ  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְמקֹוָמּה  י  ֶאת  ָבּתֵ ּבְ ים  ָדׁשִ

ָברֹות ּוָבעֹוָלם.   ַהּקְ

יַ  ֵריַסר  ּדְ ּתְ ַהִהיא  ָמָתא  ִנׁשְ ְך  ּכָ ָלא  ְרֵחי.  ְלַקּבְ ָיא  ִאְתַחּזְ
א, ְלַאְתָרּה   ָעְנׁשָ ָלה  ּוַמְפֶקֶדת  ַעְלָמא  ּבְ ְלַבר  ָאְזָלה 

י ִקְבֵרי ּוְבַעְלָמא. ָבּתֵ ֵריַסר ַיְרֵחי ּבְ  ּתְ

Rabbi Yosei says that the soul that displaced itself from righteous path wanders 
around the world and visits her grave’s place for twelve months. 
The Zohar uses a plural form that implies a connection to places the soul lived 
and buried in previous lives. 

תּוב ַויָָּקם   .51 ּכָ י ְיהּוָדה, ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
א,   ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  וגו'.  ֵמתֹו  ֵני  ּפְ ֵמַעל  ַאְבָרָהם 

ֵלמּות ַוהֲ  ׁשְ ּבִ ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ֵרי 
ַאְבָרָהם  ְוִנְקֵראת  ֵה''א,  ָלּה  נֹוֶסֶפת  ֶעְליֹוָנה, 

ְוָכאן ֶעְליֹוָנה,  ֵלמּות  ׁשְ ר    ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ אֹוֵמר  ה  ַאּתָ
ַאְבָרָהם.  ַויָָּקם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְך,  ּכָ ל  ּכָ יק  ַצּדִ ֵאינֹו 

בְּ  ב  יֹּוׁשֵ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ יָת  ָקָטן ָעׂשִ ְלתֹוְך  יֹוֵרד  א  ִכּסֵ
ְחּתֹון?   ּתַ

  

ַאְבָרָהם  .51 ָקם  ַוּיָ ְכִתיב  ּדִ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֵני ֵמתֹו וגו', ָאַמר ַר  ָמָתא  ֵמַעל ּפְ ַכד ִנׁשְ ַנן ּדְ א ְוָהא ּתְ י ַאּבָ ּבִ

ּה ה' ְוִנְקֵראת ַאְבָרָהם  ָאה, ִניּתֹוַסף ּבָ לּוָמא ִעּלָ ַתׁשְ  ִהיא ּבְ
ָאה   ַזּכָ ֵליָתא  ַכד  ּדְ ַאּתְ ָאֵמר  ְוָהָכא  ָאה.  ִעּלָ לּוָמא  ַתׁשְ ּבְ

ָעבְ  ַאְבָרָהם.  ָקם  ַוּיָ ְכִתיב  ּדִ ְך  ּכָ ל  ָיִתיב  ּכָ ּדְ ַמאן  ַדת 
ְרְס  ּכֻ ָאה. ּבְ ּתָ גֹו זּוָטר ּתַ  ָייא ָנִחית ּבְ

Genesis 23:3 
“ ֵחת, ֵלאֹמר-יְּבנֵ -ַוָּיָקם, ַאְבָרָהם, ֵמַעל, ְּפֵני ֵמתֹו; ַוְיַדֵּבר ֶאל .” 
“Then Abraham rose from before his dead, and spoke to the sons of Heth, 
saying,” 
Rabbi Yehuda explains that when the soul achieved elevation to Binah, it 
becomes part of the upper levels. Abraham was elevated and received the ה H 
of Binah, added to his name. The verse says that ‘Abraham rose’ and it implies 
that he was at a lower level. We may understand that Abraham wasn’t so 
righteous but as we explained in #47 above, Abraham is the soul and Sarah is 
the body. ‘Then Abraham rose from before his dead’ is the aspect of the 
righteous soul that goes up from the lower body. 

י   .52 ַזְרּתִ ְך ּגָ א ּכָ ֵני  ַויָָּקם ַאְבָרָהם ֵמַעל    -ֶאּלָ ּפְ
ְזִריָקא,   י  ַרּבִ ָאַמר  ּבֹו  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ֵמתֹו. 
ָמה ְראּוָיה ַלֲעלֹות ִלְמקֹום ִעְדָנּה, קֶֹדם  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ
ם, ְוַאַחר   ָ יֹּוֵצאת ִמׁשּ דֹוׁש ׁשֶ ה ַעל ַהּגּוף ַהּקָ ְמִגּנָ

מַ  ִלְמקֹום  עֹוָלּה  ְך  ַויָָּקם  ּכָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֲעָלָתּה. 
ֵני ֵמתֹו, ֶזה ַהּגּוף. ַאְבָרָהם ֵמַעל  ּפְ

  

ֵמתֹו,   .52 ֵני  ּפְ ֵמַעל  ַאְבָרָהם  ָקם  ַוּיָ ְרָנא  ּזַ ּגַ ָהִכי  א  ֶאּלָ
ְראּוָיה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ְזִריָקא  י  ַרּבִ ָאַמר  ּבֹו  י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ

ְמ  קֹוֶדם  ה,  ִעְדּנָ ִלְמקֹום  דֹוׁש  ַלֲעלֹות  ַהּקָ ַהּגּוף  ַעל  ִגיָנה 
ם   ָ את ִמׁשּ ּיֹוּצֵ ְך עֹוָלה ִלְמקֹום ַמֲעָלָתּה, ֲהָדא ׁשֶ ְוַאַחר ּכָ

ֵני ֵמתֹו ְזהּו ַהּגּוף. ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ  הּוא ִדְכִתיב ַוּיָ
Another explanation is that when a righteous soul merit to go up to its rightful 
place in heaven, it does it after protecting the righteous body that hosted the 
righteous soul. The soul then draws light to the body and gives it the ability to 
connect to other bodies of righteous. That explains that Abraham (the soul) 
went down to the body for its protection. 
After death, the body immediately attracts entities of the other side that tries 
to ‘suck’ any drop of energy that the body contains. The righteous soul can 
protect the body until its burial. We know that righteous bodies can stay 
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without the decay process because the soul purified the body, leaving no 
opening for negativity to come. 

ֵחת   .53 ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּגּופֹות   -ַוְיַדּבֵ ָאר  ׁשְ ֵאּלּו 
ֵהם ׁשֶ יִקים  ּדִ ְּבֵני]  ַהּצַ ְוֶנֱהָלִמים   [ד''א  ים  ַחְתַחּתִ

עַ  ים  ִחּתִ קֹוָנם,  ִיְרַאת  ְלַמַען  עֹוָלם  ֵהם  ּבָ ׁשֶ ל 
י   ַרּבִ ָאַמר  אֹוָתם?  ְצִריָכה  ה  ְוָלּמָ ָעָפר.  ׁשֹוְכֵני 

ִמְניָ ְיה ּבְ תּוִבים  ּכְ ַהּכֹל  ְוַעלּוָדה,  ד''א   ן,  [ֶׁשָהָיה, 
ֶהם. ּוָמה ָאַמר ָלֶהם  ֶזה ָהָיה אֹותֹו]  ִמְנָין ִעּמָ ַהּגּוף ּבְ

בֹוד?  יּּוס ּוְבֶדֶרְך ּכָ ֶדֶרְך ּפִ  ּבְ

  

בְּ  .53 ֶאל  ר  ׁשְ ַוְיַדּבֵ ֵאּלּו  ֵחת  יִקים  ֵני  ּדִ ַהּצַ ּגּופֹות  ָאר 
ֵהם בני) ׁשֶ ל''ג  עֹולָ  (ד''א  ּבָ ְוְנֱהָלִמים  ים  ַחּתִ ְלַמַען  ַחּתְ ם 

ִריָכה  אי ּצְ ֵהם ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ְוַאּמַ ים ַעל ׁשֶ ִיְרַאת קֹוָנם, ָחּתִ
ִתיִבין, ְוַעל ִמְנָייָנא ּכְ א ּבְ י ְיהּוָדה ּכֹּלָ י  (דהו ְלהּו ָאַמר ַרּבִ

הֹון.  'א דא הוי ההוא)ד' ִמְנָייָנא ִעּמְ  גּוָפא ּבְ

‘and (Abraham) spoke to the sons of Heth’. The word Heth ‘חת’ also means ‘fear’. 
They are the dwellers of the dust and that is why they are called the sons of 
Heth. The righteous have the ‘fear’ of God and accept the hardship of this world 
to be closer to him. They need their bodies to be ready for the Resurrection. 
Abraham (soul) needed the sons of Heth to keep the righteous bodies and when 
the time comes, the souls could connect back to the body.  

ַהזֶּה   .54 ַהּגּוף  ׁשֶ ֶכם וגו'.  ב ָאֹנִכי ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ ּגֵ
ִחּבּור   ּבַ ֶכם  ִעּמָ ֶאָחד  ְבִמְנָין  ָאַמר  ִיְהיֶה  ַהזֶּה. 

ֶאת   ֵחת  ְבֵני  ַויֲַּענּו  תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה  י,  ַרּבִ
יּּוס.   ֶדֶרְך ּפִ בֹוד, ּבְ ֶדֶרְך ּכָ מֹו ֵכן ּבְ ַאְבָרָהם וגו'. ּכְ

ָמעֵ  תּוב ׁשְ ּכָ ה ֶזהּו ׁשֶ יא ֱאלִֹהים ַאּתָ נּו ֲאדִֹני ְנׂשִ
תֹוֵכנּו.   ּבְ

  

ּיּוס ּוְבֶדֶר  .54 ֶדֶרְך ּפִ ב  ּוַמה ָאַמר ְלהּו ּבְ ר ְותֹוׁשָ בֹוד. ּגֵ ְך ּכָ
כֹון  ִעּמְ ַחד  ִמְנָייָנא  ּבְ ֶיֱהִוי  ּגּוָפא  ַהאי  ּדְ ְוגו'  ֶכם  ִעּמָ ָאנִֹכי 

ִתיב ַויַּ  י ְרֵאה ַמה ּכְ ִחּבּוָרא ָדא. ָאַמר ַרּבִ ֵני ֵחת  ּבְ ֲענּו ּבְ
ּיּוס,  ּפִ ֶדֶרְך  ּבְ בֹוד  ּכָ ֶדֶרְך  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ ְוגו'.  ַאְבָרָהם  ֶאת 

ִד  הּוא  ה  ֲהָדא  ַאּתָ ֱאלִֹהים  יא  ְנׂשִ ֲאדֹוִני  ָמֵענּו  ׁשְ ְכִתיב 
תֹוֵכנּו.   ּבְ

“ ְּלָפָניֶקֶבר ִעָּמֶכם, ְוֶאְקְּבָרה ֵמִתי מִ -ְותֹוָׁשב ָאֹנִכי, ִעָּמֶכם; ְּתנּו ִלי ֲאֻחַּזת-ֵּגר ” 
Abraham approached the Sons of Heth with respect. The Zohar explains that 
Abraham wanted to establish a positive connection between the souls and the 
bodies. 
The sons of Heth replied with respect to Abraham accepting the special 
relationship. 
Genesis 23:6 
“ ִיְכֶלה  -ִקְברֹו לֹא-ֵמֶת�; ִאיׁש ִמֶּמּנּו, ֶאת-ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו, ְקֹבר ֶאת–ְׁשָמֵענּו ֲאֹדִני, ְנִׂשיא ֱא�ִהים ַאָּתה ְּבתֹוֵכנּו
 ”ִמְּמ� ִמְּקֹבר ֵמֶת�
“Hear us, my lord, you are a mighty prince among us; bury your dead in the 
choicest of our graves; none of us will refuse you his grave for burying your 
dead.” 

י   .55 ַרּבִ ָאַמר  ה?  ַאּתָ ֱאלִֹהים  יא  ְנׂשִ ֶזה  ַמה 
ת קֹול  יק ִמן ָהעֹוָלם, ּבַ ּדִ יָָּצא ַהּצַ ְנָחס, קֶֹדם ׁשֶ ּפִ
ַגן ֵעֶדן:  יִקים ּבְ ּדִ ָכל יֹום ַעל אֹוָתם ַהּצַ יֹוֵצאת ּבְ

ן ֵהם ָהִכינ יָֹּבא ְלָכאן. ְוַעל ּכֵ ּו ָמקֹום ִלְפלֹוִני ׁשֶ
יא אֹוְמִרים, ֵמֵאת ֱאלִֹהים ִמלְ  ה ָנׂשִ ַמְעָלה ַאּתָ

ִמְבַחר  ּבְ ְקָבֵרינּו,  ִמְבַחר  ּבְ תֹוֵכנּו.  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ
ְבָחִרים ְמֵנה   יִקים ַהּמֻ ּדִ ֲחבּוַרת ַהּצַ יִקים, ּבַ ּדִ ַהּצַ

ֶחשְׁ  ּנּו לֹא  אֹותֹו, ַהְכִניֵסהּו ּבְ נּו, ְוִאיׁש ִמּמֶ ּבֹון ִעּמָ

  

קֹוֶדם   .55 ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָאַמר  ה.  ַאּתָ ֱאלִֹהים  יא  ְנׂשִ ַמאי 
ָכל יֹום ַעל  את ּבְ ת קֹול יֹוּצֵ יק ִמן ָהעֹוָלם, ּבַ ּדִ א ַהּצַ ּצֵ ּיִ ׁשֶ

בֹא  אוֹ  ּיָ ׁשֶ ִלְפלֹוִני  ָמקֹום  ָהִכינּו  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָתם 
ה  ְלָכאן. ְוַעל כֵּ  ַמְעָלה ַאּתָ ן ֵהם אֹוְמִרים ֵמֵאת ֱאלִהים ִמּלְ

ִמְבַחר  ּבְ ְקָבֵרינּו  ִמְבַחר  ּבְ תֹוֵכנּו,  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ יא  ָנׂשִ
ַהּמּוְבָחִרים ֲחבּוַרת  ּבַ יִקים  ּדִ ַהּצַ יִקים  ּדִ אֹותֹו    ַהּצַ ְמֵנה 
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ֵמִחי ׂשְ נּו  ֻכּלָ י  ּכִ ְנָין,  ַהּמִ ֶאת  ּבֹו  ִיְמַנע  ם 
לֹום.   ּוַמְקִדיִמים לֹו ׁשָ

ּנּו לֹא ִיְמַנע ֶאת נּו, ְוִאיׁש ִמּמֶ ּבֹון ִעּמָ ֶחׁשְ ְנָין   ַהְכִניֵסהּו ּבְ ַהּמִ
לֹום.  יִמים לֹו ׁשָ ֵמִחים ּבֹו ּוַמְקּדִ נּו ׂשְ י כּוּלָ  ּכִ

‘you are a mighty prince among us’ (Genesis 23:6). The sons of Heth treated 
Abraham as an elevated being. Rabbi Pinchas explains that before a Tzadik 
leaves the world, a voice in the garden of Eden announces the coming of the 
Tzadik and ask to prepare for him a place among the other Tzadikim. 
‘ in the choicest of our graves’, ‘במבחר קברינו’ is the aspect of selecting a place 
among the most righteous of them. The righteous soul is accepted and everyone 
is joyous to welcome another Tzadik into their level. 

יָון  .56 ּכֵ ְרֵאה,  ּבֹא  י,  זִּ ּפַ ן  ּבֶ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר 
לְ  ְוִתּדֹון,  ֶהם  ּבָ ּפֹוַגַעת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְך  ׁשֶ ּכָ ַאַחר 

ֲעֵליֶהם.   ַהְמֻמּנֶה  ְלָאְך  ַהּמַ ְלאֹותֹו  ּפֹוַגַעת 
מַ  ִנינּו,  ָ ׁשּ ָברֹות  ׁשֶ ַהּקְ י  ּתֵ ּבָ ַעל  ַהְמֻמּנֶה  ְלָאְך 

ָכל יֹום ַעל   יֵניֶהם ּבְ מֹו, ְוהּוא ַמְכִריז ּבֵ ְודּוָמה ׁשְ
ּוִמיָּד  יֵניֶהם,  ּבֵ ֵנס  ִלּכָ ָהֲעִתיִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ

כְּ  ּבֹו  ּוְבִבְטָחה  ּפֹוַגַעת  ֵקט  ַהׁשְ ּבְ ַהּגּוף  ן  ּכֵ ְלׁשַ ֵדי 
ר ה] [ֶעְליֹונָ  ּוִבְמנּוָחה ּוַבֲהָנָאה תּוב ַוְיַדּבֵ ּכָ . ֶזהּו ׁשֶ

 ֶאל ֶעְפרֹון.

  

ן .56 ּבֶ יֹוֵסי  י  ַרּבִ יָון   (דף קכד ע''א) ָאַמר  ּכֵ א ֲחֵזי,  י ּתָ ּזִ ּפַ
ֶהם ָמה ּפֹוַגַעת ּבָ ׁשָ ַהּנְ ךְ (ותדון) ׁשֶ תֹו  ּפֹוַגַעת ְלאוֹ   , ְלַאַחר ּכָ

י   ּתֵ ּבָ ה ַעל  ְתַנן ַמְלָאְך ְממּוּנֶ ּדִ ה ֲעֵליֶהם  ְלָאְך ַהְממּוּנֶ ַהּמַ
ַעל  יֹום  ָכל  ּבְ יֵניֶהם  ּבֵ ַמְכִריז  והּוא  מֹו,  ׁשְ ְודּוָמה  ִקְבֵרי 
ֵדי   ד ּפֹוַגַעת ּבֹו ּכְ יֵניֶהם, ּוִמּיָ ֵנס ּבֵ יִקים ָהֲעִתיִדים ִליּכָ ּדִ ַהּצַ

ַהּגּוףלְ  ן  ּכֵ וּ   ׁשַ ֵקט  ַהׁשְ ּוִבְמנּוָחה ּבְ ְבִבְטָחה 
ר ֶאל ֶעְפרֹון.  (עלאה) ּוַבֲהָנָאה,  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ

Genesis 23:13 
“ ְּבָרה  ֶּמִּני, ְוֶאְק ַאָּתה לּו, ְׁשָמֵעִני: ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה, ַקח מִ -ָהָאֶרץ, ֵלאֹמר, ַא� ִאם- ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני ַעם-ַוְיַדֵּבר ֶאל

י, ָׁשָּמהֵמִת -ֶאת ” 
“He spoke to Ephron in the hearing of the people of the land, saying, “If you will 
only please listen to me; I will give the price of the field, accept it from me that 
I may bury my dead there.” 
The name Efron comes from the word for ‘dust’ of the earth. The Zohar says 
that the angel appointed to the graves is called ‘דומה’ ‘Duma’. He announces the 
Tzadikim that come to be buried. He welcomes their souls and put their bodies 
to rest in peace and protection. 

יֵיסָ  .57 י  ַרּבִ ְלָאךְ ָאַמר  ַהּמַ ֶזה  ְקָרא   א,  ַהּנִ
הּוא   ׁשֶ ַעל  ֶעְפרֹון?  מֹו  ׁשְ ּנֶה  ִנְתּכַ ה  ְוָלּמָ דּוָמה. 
ְנְקֵסי  ל ּפִ ְמֻמּנֶה ַעל ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ְוֻהְפְקדּו ְבָידֹו ּכָ
ָעָפר,  ֹוְכִנים ּבֶ יִקים ַוֲחבּורֹות ַהֲחִסיִדים ַהׁשּ ּדִ ַהּצַ

ּבֹון. ְוהּוא ָעִתיד ְלהוֹ  ֶחׁשְ  ִציָאם ּבְ

  
ה  .57 ְוָלּמָ ּדּוָמה,  ְקָרא  ַהּנִ ְלָאְך  ַהּמַ ֶזה  ִייָסא  י  ַרּבִ ָאַמר 

ה ַעל ׁשֹוְכֵני ָעָפר.   הּוא ְממּוּנֶ מֹו ֶעְפרֹון, ַעל ׁשֶ ה ׁשְ ּנֶ ִנְתּכַ
יִקים ַוֲחבּורֹות ַהֲחִסיִדים   ּדִ ְנְקֵסי ַהּצַ ל ּפִ ָידֹו ּכָ ְוהּוְפְקדּו ּבְ

ֹוְכִנים  ָעָפר, ְוהּוא ָעִתיַהׁשּ ֶחׁשְ ּבֶ יָאם ּבְ  ּבֹון. ד ְלהֹוּצִ
Rabbi Yeisa says that the angel Duma was given the name Efron in the Torah 
because he is appointed on the dwellers of the dust. He’s responsible for 
keeping the books that account for all the Tzadikim and those who conduct 
their lives according to the Torah. When the time comes he will brings the books 
to count for all the souls and connect them to the dew of life that will come 
down to resurrect the bodies back to life. 
The name ‘Duma’ ‘דומה’ also means ‘silent’ because he’s in a place where there’s 
silence. 
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י ֶאְלָעָזר, ֶלָעִתיד ָלֹבא   .58 ְוָלַמְדנּו, ָאַמר ַרּבִ
ִתים,  רּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ דֹוׁש ּבָ ְפקֹד ַהּקָ יִּ ׁשֶ ּכְ
ְודּוָמה   ָברֹות,  ַהּקְ ַעל  ַהְמֻמּנֶה  ְלָאְך  ַלּמַ ִיְקָרא 

ע ִמּמֶ  מֹו, ְוִיְתּבַ ל ַהּמֵ ׁשְ יִקים ּנּו ִמְנַין ּכָ ּדִ ִתים ַהּצַ
ַעל  ְוהַ  ֶהְרגּו  ּנֶ ְוׁשֶ ֶדק  ַהּצֶ ֵרי  ּגֵ ְואֹוָתם  ֲחִסיִדים 

ָטָלם  ּנְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ מֹוִציָאם  ְוהּוא  מֹו,  ׁשְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ּבֹון.  ֶחׁשְ מ)  ּבְ ַהּמֹוִציא  (ישעיה 

ר ְצָבָאם ְוגֹו' ִאיׁש לֹא ֶנְעּדָ   ר.ְבִמְסּפָ

  

ָאַמר .58 ֶאְלעָ   ְוָתאָנא  י  ְפקֹוד  ַרּבִ ּיִ ׁשֶ ּכְ ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ָזר, 
ְלָאְך  ַלּמַ ִיְקָרא  ִתים,  ַהּמֵ ְלַהֲחיֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִמְנַין  ּנּו  ִמּמֶ ַבע  ְוִיּתְ מֹו,  ׁשְ ְודּוָמה  ָברֹות,  ַהּקְ ַעל  ה  מּוּנֶ ַהּמְ

ְוַהֲחִסיִד  יִקים  ּדִ ַהּצַ ִתים  ַהּמֵ ל  ַהצֶּ ּכָ ֵרי  ּגֵ ְואֹוָתם  ֶדק  ים 
ַעל ֶהְרגּו  ּנֶ מֹו    ְוׁשֶ ּכְ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ יָאם  מֹוּצִ ְוהּוא  מֹו,  ׁשְ

ָטָלם ּנְ ּבֹון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  (שמות צז ב) ׁשֶ ֶחׁשְ (ישעיה  ּבְ
ָבָאם ְוגו' ִאיׁש לא ֶנְעָדר. מ) ר ּצְ ִמְסּפַ יא ּבְ  ַהּמֹוּצִ

Rabbi Elazar says that when the Holy One Blessed be He comes to resurrect 
the dead, he will call the angel, Duma, who is appointed on the registration of 
every soul that died. The angel Duma will list the accounts of the righteous, the 
devotees and the converts that dedicated their lives to the ways of the Torah. 
They will all be counted and resurrected, none of those would be missed.  
Isaiah 40:26 
“ ָבָרא ֵאֶּלה, ַהּמֹוִציא ְבִמְסָּפר ְצָבָאם; ְלֻכָּלם, ְּבֵׁשם ִיְקָרא, ֵמֹרב אֹוִנים ְוַאִּמיץ ֹּכַח,  -ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי -ְׂשאּו

ׁש לֹא ֶנְעָּדרִאי ” 
“Lift up your eyes on high and see: who created these? He who brings out their 
host by number, calling them all by name; by the greatness of his might and 
because he is strong in power, not one is missing.” 
Tikun #49 of Tikunei Zohar reveals the meaning of this verse and says that ‘his 
might’ is the aspect of Keter and ‘Strong in power’ is the aspect of ‘Chokmah’, 
the two highest level where the light of the Resurrection would come from. 

י ַיֲעקֹב, ְוָלַמְדנּו, אָ  .59 ַרּבִ מּוֵאל ּבְ י ׁשְ ַמר ַרּבִ
ֶזה   ַמְלָאְך  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ְנתּונֹות  ִעים  ָהְרׁשָ ַנְפׁשֹות 
ם.  ׁשָ ְוָלדּון  יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ְלַהְכִניָסם  דּוָמה  מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ
ַעד  חֹוְזרֹות,  ֵאיָנן  ׁשּוב  ָידֹו,  ּבְ ְמָסרֹות  ּנִ ׁשֶ ְוֵכיָון 

ַלגֵּ  ְנסּו  ּכָ יִּ ְוֶזהׁשֶ ְתָיֵרא   יִהּנֹם.  ּנִ ׁשֶ ִוד  ּדָ ִיְרַאת 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ָעֹון,  אֹותֹו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ צד)  ּכְ לּוֵלי  (תהלים 

י. ָאַמר   ְכָנה דּוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ י ּכִ ה' ֶעְזָרָתה ּלִ
אֹותֹו  ְלַהְכִניס  לֹו  ּפֹוַגַעת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יֵיָסא,  י  ַרּבִ

יִקי ּדִ ַהּצַ ּגּופֹות  ָאר  ׁשְ ֶזהּו  גּוף ִעם  ּבֹוָנם.  ֶחׁשְ ּבְ ם 
ר ֶאל ֶעְפרֹון וגו'. תּוב ַוְיַדּבֵ ּכָ  ׁשֶ

  

י   .59 ַרּבִ ָאַמר  ְנָפׁשֹות  ְוָתאָנא  ַיֲעקֹב,  י  ַרּבִ ּבְ מּוֵאל  ׁשְ
דּוָמה,  מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ ֶזה  ַמְלָאְך  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ְנתּונֹות  ִעים  ָהְרׁשָ

נִּ  ם, ְוֵכיָון ׁשֶ ם וָלדּון ׁשָ יִהּנָ ּגֵ ָידֹו, ׁשּוב  ְלַהְכִניָסם ּבַ ְמָסרֹות ּבְ
וִ  ּדָ ִיְרַאת  ְוְזה  יִהּנֹם,  ַלּגֵ ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ַעד  חֹוְזרֹות  ד  ֵאיָנן 

ֱאַמר ּנְ ה אֹותֹו ָעֹון ׁשֶ ָעׂשָ ׁשֶ ְתָייֵרא ּכְ ּנִ לּוֵלי ְיָי   (תהלים צד) ׁשֶ
ִייָסא   י  ַרּבִ ָאַמר  י.  ַנְפׁשִ ְכָנה דּוָמה  ׁשָ ְמַעט  ּכִ ִלי  ֶעְזָרָתה 

פּ  ָמה  ׁשָ ּגּופֹות ַהּנְ ָאר  ׁשְ ִעם  ּגּוף  אֹותֹו  ְלַהְכִניס  לֹו  ֹוַגַעת 
הוּ  ֲהָדא  ּבֹוָנם  ֶחׁשְ ּבְ יִקים  ּדִ ֶאל ַהּצַ ר  ַוְיַדּבֵ ִדְכִתיב  א 

 ֶעְפרֹון ְוגו'. 
Rabbi Shmuel, son of Rabbi Yaakov adds that the souls of the wicked people 
also given to the hands of the angel Duma. He registers them and takes them 
to Gehennam where they follow their judgment process.  
Psalms 94:17 
 ”לּוֵלי ְיהָוה, ֶעְזָרָתה ִּלי ִּכְמַעט, ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשי“
“Unless YHVH had been my helper, my soul would soon have dwelt with Duma.” 
King David knew that once the souls are in the hands of Duma they can’t go 
back and must enter Gehennam. He gave thanks to God for forgiving his sin 
with Bathsheba. Without it, he may had to be given to the hands of Duma.  
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ְלָאְך קֹוֵד  .60 ְנחּום, ַהּמַ י ּתַ ם ְואֹוֵמר ָאַמר ַרּבִ
ְלַמְעָלה   תּוב  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ב    -לֹו:  יֹׁשֵ ְוֶעְפרֹון 

ֲחתוֹ  ׁשִ ֵחת.  ֵני  ּבְ תֹוְך  ְוהּוא  ּבְ ָעָפר,  ּבֶ ּכֹן  ִלׁשְ  
ּבֹון   ֶחׁשְ ים ְואֹוֵמר לֹו ְלַהְכִניס אֹותֹו ַהּגּוף ּבְ ַמְקּדִ
י ֶאת   ַהִחּתִ ֶעְפרֹון  ַויַַּען  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  יִקים.  ּדִ ַהּצַ

ִעירֹו   ַאְבָרָהם ַער  ׁשַ ֵאי  ּבָ ְלָכל  ֵחת  ְבֵני  ָאְזֵני  ּבְ
ַער ִעירוֹ  ֵאי ׁשַ ? ַרב ַנְחָמן ֵלאֹמר. ַמה זֶּה ְלכֹל ּבָ

ְנָקסֹו.   ּפִ ּבֹון  ֶחׁשְ ְכַתב  ּבִ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  ָאַמר, 
ָאַמר ַרב ַנְחָמן, ְוָכְך ִנְגַזר  ּבֹון, ַעל ַיד  [ַעל]  ׁשֶ ֶחׁשְ

י ְלָבּתֵ ִנְכָנִסים  ּבֹון    ּדּוָמה  ּוְבֶחׁשְ ָברֹות,  ַהּקְ
ֶתק ָעִתיד ְלה ֹוִציא אֹוָתם, ְוהּוא ְמֻמּנֶה ַעל ַהּפֶ

 ֶהָעָפר.  ׁשֹוְכֵני

  

ְרֵאה  .60 לֹו.  ְואֹוֵמר  קֹוֵדם  ְלָאְך  ַהּמַ ְנחּום  ּתַ י  ַרּבִ ָאַמר 
ֲחתֹו   ֵני ֵחת, ׁשִ ּבְ תֹוְך  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ְוֶעְפרֹון  ְלַמְעָלה  ִתיב  ּכְ ַמה 

עָ  ּבֶ ּכֹון  אֹותֹו ִלׁשְ ְלַהְכִניס  לֹו  ְואֹוֵמר  ים  ַמְקּדִ והּוא  ָפר. 
יִקים, הֲ  ּדִ ּבֹון ַהּצַ ֶחׁשְ ַען ֶעְפרֹון  ַהּגּוף ּבְ ָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיַ

ַער ִעירֹו   ֵאי ׁשַ ָאְזֵני ְבֵני ֵחת ְלכֹל ּבָ י ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ ַהִחּתִ
ַער ִעירֹו. ַרב ַנְחָמן ָאמַ  ֵאי ׁשַ ר ִאינּון  ֵלאמֹר. ַמאי ְלכֹל ּבָ

ְוָהִכי   ַנְחָמן  ָאַמר ַרב  ּדְ ְנָקֵסיּה,  ּפִ ן  ּבַ ְכַתב חּוׁשְ ּבִ ָעאלּו  ּדְ
זַ  י ִקְבֵרי   (על) רִאְתּגְ ָבּתֵ ּבֹון, ַעל ְידֹוי ְדדּוָמה ָעאִלין ּבְ ֶחׁשְ

ְייֵרי  ה ַעל ּדַ ין ְלֲאָפָקא לֹון ְוהּוא ְממּוּנֶ ְתָקא ַזּמִ ן ּפִ ּבַ ּוְבחּוׁשְ
 ַעְפָרא. 

Genesis 23:10 
“  ” ֵלאֹמרְוֶעְפרֹון ֹיֵׁשב ְּבתֹו� ְּבֵני ֵחת ַוַּיַען ֶעְפרֹון ַהִחִּתי ֶאת ַאְבָרָהם ְּבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ְלֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירֹו
“Now Ephron was sitting among the Hittites, and Ephron the Hittite answered 
Abraham in the hearing of the Hittites, of all who went in at the gate of his city,” 
Abraham asked Ephron to sell him the Cave of Machpela to bury Sarah, his 
wife.  
The name Ephron,‘ֶעְפרֹון’ has the root ‘עפר’ that means ‘Soil’, ‘Earth’. Ephron is 
the aspect of the angel Duma that registers all dead people.  
‘of all who went in at the gate of his city’ implies to all the souls that passed 
through Duma and registered in his books.  

ר   .61 ֲאׁשֶ ָעָרה  ְוַהּמְ ָלְך  י  ָנַתּתִ ֶדה  ָ ַהׂשּ זֶּה  ַמה 
ּוְמנּוָחה  ְלָוה  ׁשַ ל  ׁשֶ אֹוָצר  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ּבֹו? 

ל  ַר  ר ִמְניֹוֵמי, ֵאין ְלָך ּכָ לֹום ּבַ י ׁשָ ה. ָאַמר ַרּבִ ּבָ
ֵאין   ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֵמאֹוָתם  יק  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ
ִביל ַהּתֹוָרה.  ׁשְ לֹו ָמאַתִים עֹוָלמֹות ְוִכּסּוִפים ּבִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ח)  ֶזהּו  ֶאת   (שיר  ְלֹנְטִרים  ּוָמאַתִים 
ְריֹו. ּוָמאַתִים ַעל שֶׁ  ָכל יֹום ּמ ּפִ ּבְ ֹוְסִרים ַעְצָמם 

מֹו   ּכְ חֹו  ְוִנּצְ מֹו,  ׁשְ ת  ַ ְקֻדׁשּ ַעל  ֶנֶהְרגּו  ִאּלּו  ּכְ
ַהזֶּה. סּוק  ַהֶּזה]  ַהּפָ ַּבָּפסּוק  ָאְמרּו  ַתב  [ְוָכ�  ּכָ ׁשֶ

ֶאת   ן  ַהְמַכּוֵ ל  ּכָ ְוָלַמְדנּו,  וגו'.  ה'  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ֵדי ִלְמסֹר ַנפְ  סּוק ַהזֶּה ּכְ ּפָ ת  שׁ ִלּבֹו ּבַ ַ ֹו ַעל ְקֻדׁשּ

ָכל יֹום  ִאּלּו ֶנֱהָרג ּבְ תּוב ּכְ מֹו, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ׁשְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  מד)  ָעָליו.  הַֹרְגנּו  (תהלים  ָעֶליָך  י  ּכִ

ַנְפׁשֹו   ַהּמֹוֵסר  ל  ּכָ ַנְחָמן,  ַרב  ָאַמר  ַהיֹּום.  ָכל 
ע ֵמאֹות עֹוָלמֹות ָלעֹוָלם   ָפסּוק ֶזה, נֹוֵחל ַאְרּבַ ּבְ

ָמאַתִים?  בָּ הַ  ִנינּו  ׁשָ ַוֲהֵרי  יֹוֵסף,  ַרב  ָאַמר  א. 
ּוָמאִתם   -ָאַמר ַרב ַנְחָמן, ָמאַתִים ַעל ַהּתֹוָרה  

מֹו.  ת ׁשְ ַ ָכל יֹום ַעל ְקֻדׁשּ ַסר ַעְצמֹו ּבְ ּמָ  ַעל ׁשֶ

  

י  .61 ר ּבֹו. ָאַמר ַרּבִ ָעָרה ֲאׁשֶ י ָלְך ְוַהּמְ ֶדה ָנַתּתִ ָ ַמהּו ַהׂשּ
ר ׁשַ יֹוֵסי ַהְפָקָדא ּדְ  לֹום ּבַ י ׁשָ ה. ָאַמר ַרּבִ ָוה ּוְמנּוָחה ַרּבָ ּלְ

ָהעֹוְסִקים   ֵמאֹוָתם  יק  ּדִ ְוּצַ יק  ּדִ ּצַ ל  ּכָ ְלָך  ֵאין  ִמְניּוֵמי 
ִביל   ׁשְ ּבִ ְוִכּסּוִפין  עֹוָלמֹות  ָמאַתִים  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ח) ַהּתֹוָרה  השירים  ּוָמאַתִים  (שיר 
ָכל    םַלּנֹוְטִרי ָמם ּבְ ּמֹוְסִרים ַעּצְ ְריֹו, ּוָמאַתִים ַעל ׁשֶ ֶאת ּפִ

ַהאי   ּכְ חֹו  ִנּצְ מֹו,  ׁשְ ת  ְקדּוׁשַ ַעל  ֶנֶהְרגּו  ִאיּלּו  ּכְ יֹום 
סּוָקא ִדְכִתיב ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי   (נ''א וכך אמרו בהאי פסוקא) ּפְ

ֵדי   ּכְ סּוָקא  ּפְ ַהאי  ל ַהְמַכִוין ִלּבֹו ּבְ ְמסֹור לִ ְוגו' ְוָתאָנא ּכָ
ִאּלּו ֶנֱהַרג  תּוב ּכְ מֹו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ת ׁשְ ַנְפׁשֹו ַעל ְקדּוׁשַ

ָכל יֹום ָעָליו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, י ָעֶליָך   (תהלים מה)  ּבְ ּכִ
ַהאי   ל ַהּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו ּבְ ל ַהּיֹום. ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּכָ הֹוַרְגנּו ּכָ

ע ֵמאֹות ע סּוָקא נֹוֵחל ַאְרּבַ א. ָאַמר וֹ ּפְ ָלמֹות ָלעֹוָלם ַהּבָ
ַנן ָמאַתִים. ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָמאַתִים ַעל  ּתְ ַרב יֹוֵסף ְוָהא 
ת   ָכל יֹום ַעל ְקדּוׁשַ מֹו ּבְ ַסר ַעּצְ ּמָ ַהּתֹוָרה, ּוָמאַתִים ַעל ׁשֶ

מֹו,  (עד כאן מדרש הנעלם) ׁשְ
Genesis 23:11 
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“ ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּל�, ְקֹבר ֵמֶת�-; ְלֵעיֵני ְבֵניּבֹו ְל� ְנַתִּתיהָ -�, ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשרַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי לָ –ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני-לֹא ” 
“No, my lord, hear me: I give you the field, and I give you the cave that is in it. 
In the sight of the sons of my people I give it to you. Bury your dead.”” 
Rabbi Yosei says that the ‘field’ and the ‘cave’ represent treasure of peace and 
rest. Rabbi Shalom says that the tzadikim that deal with the Torah earn 200 
worlds for their devotion to the study.  
Songs 8:12 
“ ִּפְריֹו-ֹמה, ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאתַּכְרִמי ֶׁשִּלי, ְלָפָני; ָהֶאֶלף ְל� ְׁש� ” 
“My vineyard, my very own, is before me; you, O Solomon, may have the 
thousand, and the keepers of his fruit, two hundred. 
The rewards that those who dedicated their lives to the study of Torah are 
great.  
The study of Zohar disconnects us from the mundane world and ‘kills’ the 
desires of the body to allow the soul reach higher spiritual levels. It’s like 
sacrificing the body like sheep on the Altar.  
Psalms 44:23 
“ צֹאן ִטְבָחהַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו, ּכְ -ָעֶלי�, ֹהַרְגנּו ָכל-ִּכי ” 
“Yet for your sake we are killed all the day long; we are regarded as sheep to be 
slaughtered.” 
The Shema Israel prayer is taken from the Torah. When we recite it and 
meditate to accept on ourselves the four types of death, it’s as if we killed 
ourselves for the holiness of YHVH.  
Rabbi Shalom Buzaglo and Rabbi Mordechai Sharabi tell us that one hour of 
Zohar and Kabbalah study on a weekday equal to one year studies the simple 
level of Torah (פשט), which is the stories and their literal meanings. One hour 
of Zohar’s study on Shabbat equal to 75 years of literal study.  
How many ‘years’ do you study Zohar during the week? Shabbat?   

שָׂ  .62 ָמת  א ַוּתָ ַאּבָ י  ַרּבִ ע.  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ָרה 
ָהעֹוָלם,  ְנׁשֹות  ָכל  ּבְ ָהיּו  לֹא  ֶזה  מֹו  ּכְ ָאַמר, 

ְוִקיּּוָמּה שֶׁ  נֹוֶתיָה  ּוׁשְ ָיֶמיָה  ּבֹון  ֶחׁשְ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי 
ּבוֹ  קֹום ׁשֶ עֹוָלם ְואֹותֹו ַהּמָ א  ּבָ ָרה. ֶאּלָ  ִהיא ִנְקּבְ

ָרה ׂשָ מֹו  ּכְ ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ְנׁשֹות    ְלַהְראֹות  ָכל  ּבְ
 ָהעֹוָלם. 

  

ַגוְ  .62 א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ע. ַרּבִ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ וָנא ַוּתָ
ָמר חּוׁשְ  ָהא ִאּתְ י ַעְלָמא ּדְ ָכל ְנׁשֵ ן יֹוָמָהא ָדא ָלא ֲהוּו ּבְ ּבַ

יּה.   ִאְתַקְבַרת ּבֵ ָעְלָמא ְוַההּוא ֲאַתר ּדְ ָנָהא ְוִקּיּוָמָהא ּבְ ּוׁשְ
א לְ  י ָעְלָמא.ֶאּלָ ָכל ְנׁשֵ ָרה ּבְ ׂשָ ָלא ֲהָוה ּכְ  ַאֲחָזָאה ּדְ

Genesis 23:2 
ֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּהַית ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברַוָּתָמת ָׂשָרה ְּבִקְר  ” ” 
“And Sarah died at Kiriath-arba (that is, Hebron) in the land of Canaan, and 
Abraham went in to mourn for Sarah and to weep for her.” 
The Torah gives Sarah special status by specifying the count of her years and 
the place she was buried. The Zohar says that it was done to tell that there was 
no woman like Sarah in the entire world. The same status was not given to any 
other woman in the Bible. 

ּתֹאַמר  .63 תּוב  ְוִאם  ּכָ ׁשֶ ִמְרָים,  (במדבר   ִהּנֵה 
ם   כ)  ׁשָ ֵבר  ּקָ ַוּתִ ִמְרָים  ם  ׁשָ ָמת  א   -ַוּתָ ּבָ ֶזה  ּדִ  .63   ִמְרָים  ָהא  ֵתיָמא  ם   (במדבר כ) ְכִתיבְוִאי  ׁשָ ָמת  ַוּתָ

ָרֵאל ָקא   ִגין ְלַאֲחָזָאה ָסְרָחָנא ְדִיׂשְ ם. ּבְ ֵבר ׁשָ ּקָ ִמְרָים ַוּתִ
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ֲהֵרי  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִסְרחֹוָנם  ֶאת  ְלַהְראֹות 
ְזכּות ִמְרָים.  א ּבִ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ ִים לֹא ָהְלכּו ּבְ ַהּמַ

שָׂ  ּנֱֶאַמר ּבְ מֹו ׁשֶ ִמיָתָתּה ּכְ  ָרה.ֲאָבל לֹא ֶנֱאַמר ּבְ
ְזכּוָתא   א ּבִ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ ָהא ַמָייא ָלא ָאְזֵלי ְלהּו ּבְ ֲאָתא, ּדְ

ִמיָתתָ  ּבְ ָמר  ִאּתְ ָלא  ֲאָבל  ָמר ְדִמְרָים.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ּה 
ָרה. ׂשָ  ּבְ

The death and place of Miriam were mentioned in the Torah but not the days 
and years. The Zohar explains that her death is mentioned because of the 
inequities of the people that caused them to lose the water. A well of water was 
following them in the wilderness because of the merits of Miriam but then it’s 
gone. 
Numbers 20:2 
 ”ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן“
“Now there was no water for the congregation. And they assembled themselves 
together against Moses and against Aaron.” 

ַתח, .64 ּפָ ְיהּוָדה  י  י)  ַרּבִ ֶאֶרץ   (קהלת  ֵריְך  ַאׁשְ
סּוק  ֵעת יֹאֵכלּו. ַהּפָ ַרִיְך ּבָ ן חֹוִרים ְוׂשָ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ
ל   ּכֵ ֲארּוהּו ַהֲחֵבִרים, ֲאָבל יֵׁש ָלנּו ְלִהְסּתַ ַהזֶּה ּבֵ

ַהקָּ  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ׁשֶ הּוא ּבֹו,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש 
רֹות  ָנַתן ָלֶהם ּתוֹ  ְסּתָ ָרִכים ַהּנִ ל ַהּדְ ָרה ָלַדַעת ּכָ

ֵאר.  ּוְלַגּלֹות ָלֶהם סֹודֹות ֶעְליֹוִנים, ַוֲהֵרי ֶזה ִנְתּבָ

  

ַתח .64 י ְיהּוָדה ּפָ ן  (קהלת י) ַרּבִ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ַאׁשְ
הַ  יאֵכלּו.  ֵעת  ּבָ ַרִיְך  ְוׂשָ ְקָראחֹוִרין  ב) אי  אּוְקמּוָה   (צה 

ִאינּון ַחְבַרָיי ִאין  ַזּכָ ּדְ יּה,  ּבֵ ָלא  ּכָ ְלִאְסּתַ ָלן  ִאית  ֲאָבל  א, 
ִריְך הּוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע  א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ

ִאין. ָייא לֹון ָרִזין ִעּלָ ּלְ ל אֹוְרִחין ְסִתיִמין ּוְלִאְתּגַ  ּכָ
The Zohar praises the children of Israel that the Holy One Blessed be He gave 
them the Torah. From it, they can learn the concealed path of the spiritual 
system and reveal supernal secrets. 

ֶאֶרץ   .65 ֵריְך  ּום    -ַאׁשְ ִמׁשּ ים,  ַהַחיִּ ֶאֶרץ  זֹו 
ַמְזִמין ּה  ּלָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָרכֹות   ׁשֶ ַהּבְ ל  ּכָ ָלּה 

ל   ׁשֶ ַהּסֹוד  ָהֶעְליֹוִנים,  ֵמָהָאבֹות  ְרָכה  ִהְתּבָ ׁשֶ
ָרכֹות   ּבְ ָעֶליָה  ְלָהִריק  עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ָוא''ו, 

ּמ  ן ַהיֹּוֵבל ׁשֶ ן חֹוִרים, ּבֶ ִמיד, ְוהּוא ּבֶ ֹוִציא ֶאת ּתָ
ּמֹוִציא   ׁשֶ ן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון  ּבֶ ָהֲעָבִדים ְלֵחרּות, 

אֶ  ֶמן ָתִמיד  ׁשֶ ְוָכל  ָהאֹור  ְוָכל  ים  ַהַחיִּ ל  ּכָ ת 
יַע ַהבֵּ  ּפִ ָחה, ְוַהּכֹל ַמׁשְ כֹור ַהזֶּה ָלָאֶרץ ִמׁשְ ן ַהּבְ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ רֵאל,   (שמות ד)  ַהזֹּו, ּכְ כִֹרי ִיׂשְ ִני ּבְ ּבְ
וּ  ֵרי''ְך ֶאֶרץ.ּוִמׁשּ ְך ַאׁשְ  ם ּכָ

  

ֶאֶרץ   .65 א  ּדָ ֶאֶרץ,  ֵריָך  ַאׁשְ ָמר  ִאּתְ ִגין  ְוָהא  ּבְ ים,  ַהַחּיִ
ַאְזִמ  ִדיָלּה  א  ַמְלּכָ ְרָכא ּדְ ִאְתּבָ ּדְ ְרָכאן  ּבִ ל  ּכָ ָלּה  ין 

ִאיהּו ַקְייָמא ְלַאְרָקא ֲעָלּה  ִאין, ָרָזא ְדוא''ו ּדְ ֵמֲאָבָהן ִעּלָ
ִדיר, ְואִ  ְרָכאן ּתָ ין ּבִ יק ַעְבּדִ ַאּפִ ן יֹוֵבָלא ּדְ ן חֹוִרין ּבֶ יהּו ּבֶ

ַעְלמָ  ָרא ּדְ ין ְוָכל ְלֵחירּו, ּבְ ל ַחּיִ ִדיר ּכָ יק ּתָ ַאּפִ ָאה ּדְ א ִעּלָ
ְרבּות, ח  ְמׁשַ ְוָכל  ָאִעיד  ְנִהירּו  א  אנגיד) ְוכֹּלָ ַהאי  (נ''א 

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָרא ּבּוְכָרא ְלַהאי ֶאֶרץ ּכְ ִני בְּ  (שמות ד) ּבְ
''ֵריְך ֶאֶרץ. ְך ַאׁשְ ָרֵאל, ּוְבִגין ּכָ כִֹרי ִיׂשְ  ּבְ

Ecclesiastes 10:17 
 ”ַאְׁשֵרי� ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ� ֶּבן חֹוִרים ְוָׂשַרִי� ָּבֵעת יֹאֵכלּו ִּבְגבּוָרה ְולֹא ַבְּׁשִתי“
“Happy are you, O land, when your king is a free man, and your nobles feast at 
the proper time in wisdom and not for drunkenness!” 
The land of Life is the female, Malchut, and her king is Zeir Anpin that prepares 
for her all the blessings from the supernal parents. They are Father (Chokmah) 
and Mother (Binah). The light from Binah is life and freedom received by the 
‘King’ that is ‘ו’ ‘V’. He is always there to bring the blessings from the unity of 
the supernal parents to Malchut. 
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ְך ָנַער,  .66 ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ָלְך ֶאֶרץ  ּנֱֶאַמר ִאי  ֶ ׁשּ ּוַמה 
ָהָאֶרץ ַהּתַ  ֲארּוָה, ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ְחּתֹוָנה ַהזֹּו ְוָהעֹוָלם  ּכְ

ְלטֹון ׁשִ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ יֹוְנִקים  לֹא  ל [ׁשֶ  ָהֶעְליֹון 
ֶלְך   ַמְעָלה]  ַהּמֶ ֵמאֹותֹו  ְוַהּכֹל  ָהָעְרָלה,  ל  ׁשֶ

ֲארּוָה   ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנַער,  ְקָרא  ּנִ ְלֶאֶרץ    -ׁשֶ אֹוי 
ְך.  ִריָכה ִליֹנק ּכָ ּצְ  ׁשֶ

  

ֶאֶר  .66 ָלְך  ִאי  ָמר  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּוַמה  ּכְ ַנַער  ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ץ 
ָאה ְוַעְלָמא ּתַ  ּתָ ַהאי ֶאֶרץ ּתַ ָאה ָלא ָיְנָקא  ְדאּוְקמּוָה, ּדְ ּתָ

ְלָטנּוָתא ׁשָ ִמּגֹו  א  ֵמַההּוא  (דעילא) ֶאּלָ א  ְוכֹּלָ ָעְרָלה.  ּדְ
ְלַאְרָעא   ַווי  ְדאּוְקמּוָה.  ָמה  ּכְ ַנַער  ִאְקֵרי  ּדְ א  ַמְלּכָ

ִאְצְטִריְך ִליָנָקא ָהכִ   י. ּדְ
Ecclesiastes 10:16 
“ ר יֹאֵכלּוָל� ֶאֶרץ, ֶׁשַּמְלֵּכ� ָנַער; ְוָׂשַרִי�, ַּבֹּבקֶ -ִאי ” 
“Woe to you, O land, when your king is a child, and your nobles feast in the 
morning!” 
Woe to the land, Malchut, that her king is a child that has nothing of his own. 
They depend on energy from the other-side. 
Lesson; 
We can draw energy from the upper and pure levels. It light that gives us life, freedom, 
and ability to control our lives. We can also fall down and draw energy from the negative-
side that makes us slave and bring chaos to our lives. 

ֵמַעצְ  .67 לֹו  ֵאין  ַהזֶּה  ַער  ַהּנַ ְרֵאה,  מֹו  ּבֹא 
ְידּוִעים,   ים  ְלִעּתִ ָרכֹות  ּבְ ּנֹוֵטל  ׁשֶ ּכְ ַרק  לּום,  ּכְ

מִ  ְמְנעּו  ּנִ ׁשֶ ָעִמים  ַהּפְ ָבָנה  ְוָכל  ַהּלְ ָמה  ְוִנְפּגְ ּנּו,  ּמֶ
ּנּו. אֹוי ָלעֹוָלם   ָרכֹות ִנְמָנעֹות ִמּמֶ ֶכת, ְוַהּבְ ְוֶנְחׁשֶ

ִדיִני ה  ַכּמָ ּבְ ְועֹוד,  ַהזֹּו.  ָעה  ָ ׁשּ ּבַ ִליֹנק  ִריְך  ּצָ ם ׁשֶ
ַהּכֹל  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵנק  ֶטֶרם  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ִנּדֹון 

ה, ְוִנְת  ִדין ְוַנֲעׂשָ ֵאר ִמְתַקיֵּם ּבְ  . [ָּכ�]  ּבָ

  

א ֲחֵזי, ַהאי ַנַער .67 ֵלית ֵליּה ִמַגְרֵמיּה   (דף קכה ע''א) ּתָ
ִזְמִנין  ְוָכל  ְיִדיָען,  ְלִזְמִנין  ְרָכאן  ּבִ ָנִטיל  ד  ּכַ ר  ּבַ לּום  ּכְ

ִאְת  ּוִבְרָכאן ּדְ ְך  ְוִאְתֲחׁשָ ִסיֲהָרא  ִגים  ְוִאְתּפְ יּה  ִמּנֵ ְמָנעּו 
ְלַעְלמָ  ַווי  יּה,  ִמּנֵ ַהִהיא ִאְתְמָנעּו  ּבְ ִליָנָקא  ִאְצְטִריְך  ּדְ א 

בְּ  ְועֹוד  א.  ְעּתָ ָלא  ׁשַ ַעד  ַעְלָמא  ַהאי  ִאְתָדן  ִדיִנין  ה  ַכּמָ
ְואִ  ים  ִאְתַקּיָ ִדיָנא  ּבְ א  כֹוּלָ ּדְ יּה,  ִמּנֵ ְתֲעַבד  ָיְנָקא 

 . (הכי) ְואּוְקמּוהָ 
The child is in reference to the archangel Metat-. He has no powers of his own 
except what he receives from the blessings that the Nukva (Female, Malchut) 
receives at set times. Metat- doesn’t receive light when there is an interference 
that blocks the Light from coming to Malchut, like when there’s a Solar or Lunar 
eclipse and Earth, Malchut, doesn’t receive the light. In such a situation Metat- 
cannot share the blessings from above and Malchut connects to the Klipot that 
brings judgments to the world. 

ע   .68 ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ   - ּבֹא ְרֵאה, ַוּתָ
ּלֹא ָהְיָתה ִמיָתָתּה ַעל ְיֵדי   ּום ׁשֶ סֹוד הּוא, ִמׁשּ

ָחשׁ  ָאר    אֹותֹו ַהּנָ מֹו ׁשְ ּה ּכְ ַלט ּבָ תֹון, ְולֹא ׁשָ ֲעַקּלָ
ֵני  ּבְ ֵמתּו  ָידֹו  ְוַעל  ֶהם,  ּבָ ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ

ַרם ּגָ ''ה    ָהעֹוָלם ִמיֹּום ׁשֶ ָרט ְלֹמׁשֶ ָלֶהם ָאָדם, ּפְ
ה'.   י  ּפִ ַעל  ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוִמְרָי''ם,  ְוַאֲהֹר''ן 

ִכיָנה לֹ  ְ בֹוד ַהׁשּ ּום ּכְ י  ּוִמׁשּ ִמְרָים ַעל ּפִ א ָכתּוב ּבְ
 ה'.

  

ִגין   .68 ע. ָרָזא ִאיהּו, ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ א ֲחֵזי, ַוּתָ ּתָ
ָלא ֲהָוה ִמיָתָתּה עַ  ַההּוא ָנָחׁש ֲעִקיָמָאה, ְוָלא ּדְ ל ְיָדא ּדְ

ׁשַ  ִאיהּו  ּדְ ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ּכִ ּה  ּבָ ַלט  ְוַעל ׁשָ הּו.  ּבְ יט  ּלִ
''ה    ָיֵדיהּ  ר מׁשֶ ָגִרים לֹון ָאָדם ּבַ ֵני ָעְלָמא ִמּיֹוָמא ּדְ ֵמתּו ּבְ

ְיָק  ּוְבִגין  ְיָי.  י  ּפִ ַעל  הּו  ּבְ ְכִתיב  ּדִ ּוִמְרָי''ם  ָרא ְוַאֲהרֹ''ן 
י ְיָי.  ִמְרָים ַעל ּפִ ִתיב ּבְ א ָלא ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ  ּדִ

Sarah didn’t die by the Snake, who is the angel of death because he didn’t have 
control over her. He has control over all people of the world that die by his 
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hands since Adam sinned and brought mortality to the world. Moses, Aaron, 
Miriam, and Sarah died by a ‘kiss’ from God (Numbers 20:1, Numbers 33:38; 
Deuteronomy 34:5). Because Miriam and Sarah were women and for the honor 
of the Shechina, the Torah doesn’t say it explicitly as it said on Moses and 
Aaron.  

ע. ַהּסֹוד   .69 ִקְרַית ַאְרּבַ תּוב ּבְ ָרה ּכָ ׂשָ ֲאָבל ּבְ
ְיֵדי   ַעל  ְולֹא  ֶעְליֹון,  סֹוד  ּבְ ע  ַאְרּבַ ִקְרַית  ל  ׁשֶ
ִקְרַית  ּבְ ָנָחׁש.  ּבְ ְולֹא  ע,  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ַאֵחר. 
ֶלְך ִעם   ִוד ַהּמֶ ר ּדָ ִהְתַחּבֵ ע, ִהיא ֶחְברֹון. ׁשֶ ַאְרּבַ

ן לֹא ָהְיָת ָהָאבֹות, ְועַ  ַיד ַאֵחר ל ּכֵ ה ִמיָתָתּה ּבְ
ע.  ִקְרַית ַאְרּבַ א ּבְ  ֶאּלָ

  

ִקְרַית   .69 ּדְ ָרָזא  ע,  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ִתיב  ּכְ ָרה  ׂשָ ּבְ ֲאָבל 
ִקְרַית   ּבְ ָאֳחָרא.  ְיָדא  ַעל  ְוָלא  ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ ע  ַאְרּבַ
ֶחְברֹון,   ִהיא  ע  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ָנָחׁש.  ּבְ ְולא  ע,  ַאְרּבַ

ִאְתַחבַּ  א ָלא ֲהָוה ִמיָתָתּה  ּדְ ֲאָבָהן, ְוַעל ּדָ א ּבַ ִוד ַמְלּכָ ר ּדָ
ע. ִקְרַית ַאְרּבַ א ּבְ יָדא ָאֳחָרא ֶאּלָ  ּבִ

Genesis 23:2 
“ ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען; ַוָּיבֹא, ַאְבָרָהם, ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה, ְוִלְבֹּכָתּה–ַוָּתָמת ָׂשָרה, ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ” 
“And Sarah died at Kiriath-arba (that is, Hebron) in the land of Canaan, and 
Abraham went in to mourn for Sarah and to weep for her.” 
‘Kiryat-Arba’ (city of four), a name relates to the three patriarchs and King 
David. ‘Hebron’ implies ‘connected’ to the body. 
The word Hebron, ‘חברון’ has the root ‘ חבר’ that means ‘connection’. ‘in the land 
of Canaan’ means ‘connected’ to Malchut.  
The Cave of the Machpelah is In Hebron where Abraham, Isaac, and Jacob are 
buried together with Adam that was the first King over Malchut until he sinned. 
He gave King David 70 years of his life to be the King of the Holy Land, Malchut. 
King David was anointed to be the King of Judah in Hebron (2 Samuel 2:4), 
where he ruled for seven years until he moved to Jerusalem to be the king over 
all Israel for 33 years. King David is the aspect of Malchut and in addition to 
the three patriarchs, he is the fourth element referenced in the name of the city 
‘Kiriath-Arba’.  
Kiriath-Arba is the aspect of the higher Malchut that is called the Land of Life. 
When the Torah says that Sarah passed away in this city next to the four, it 
tells us that Sarah didn’t die by the angel of death that controls the lower 
Malchut but by the kiss of God. 

ָאָדם   .70 ל  ׁשֶ ַהיִָּמים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרֵאה,  ּבֹא 
ְד  ּבִ מּו  ֶעְליֹונִהְתַקיְּ ִמְתַקיֵּם  ָרגֹות  ָהָאָדם  ֹות, 

ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות,  ּדְ ּלֹא ִמְתַקיֵּם ּבַ יָון ׁשֶ עֹוָלם. ּכֵ ּבָ
ה   ְרּגָ ַלּדַ ֵרִבים  ּקְ ׁשֶ ַעד  ה,  ְלַמּטָ ְויֹוְרִדים  יֹוְצִאים 
ְרׁשּות   נֹוֶטֶלת  ְוָאז  ֶות.  ַהּמָ ׁשֹוָרה  ּה  ּבָ ׁשֶ ַהזֹּו 

הָ  ְוָטָסה  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ַפַעםְלהֹוִציא  ּבְ ַאַחת   עֹוָלם 
ָאר ְונֹוֶטלֶ  ְוִנׁשְ ַהּגּוף  ֶאת  א  ּוְמַטּמֵ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ת 

ְולֹא  ִנְטְמאּו  ּלֹא  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ ָטֵמא. 
ֲאָרה ָבֶהם ֻטְמָאה.  ִנׁשְ

  

ִאין,   .70 ין ִעּלָ ַדְרּגִ ַבר ָנׁש ִאְתַקְיימּו ּבְ ד יֹוִמין ּדְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
בַּ  ים  ַעְלמָ ִאְתָקּיָ ּבְ ָנׁש  לָ ר  ּדְ יָון  ּכֵ ין  א.  ַדְרּגִ ּבְ ים  ִאְתַקּיָ א 

א  ַדְרּגָ ְלַהאי  ְקִריבּו  ּדִ ַעד  א  ְלַתּתָ ְוָנֲחֵתי  ָנְפֵקי  ִאין,  ִעּלָ
ָמָתא   ִנׁשְ יק  ְלַאּפִ ְרׁשּו  ָנִטיל  ּוְכֵדין  יּה,  ּבֵ ְרָיא  ׁשַ מֹוָתא  ּדְ

ְוסָ  ָמָתא  ִנׁשְ ְוָנִטיל  ָחָדא  ִזְמָנא  ּבְ ַעְלָמא  ֵליּה  ְוָטאס  ִאיב 
אַ ְלגוּ  ּתָ ְוִאׁשְ ָלא  ָפא  ּדְ א  יַקּיָ ַצּדִ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ ְמָסֲאָבא.  ר 

הּו ְמָסֲאבּוָתא.  ַאר ּבְ ּתָ ֲאבּו ְוָלא ִאׁשְ  ִאְסּתָ
When a man connects his days to the upper levels, his existence in this world 
is strong. If he is not connected above then he gradually falls down the lower 
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levels to the point that the angel of death is allowed to take his soul. When the 
soul is taken, the body becomes impure and stays impure. 
The body of Tzadikim that was connected to the upper levels stays in purity 
even after their death. The place that Sarah passed away tells us that she was 
pure even after her death. 

ָהָר  .71 ֶאְמַצע  ּבְ ְרֵאה,  ֶרְך  ּוֹבא  ּדֶ ר  ִנְקׁשָ ִקיַע 
ל   ּכָ ׁשֶ ָהָרִקיַע,  ְנַחׁש  ְוהּוא  ַמְבִהיק,  ֶאָחד 
ם ְקׁשּוִרים ּבֹו ְועֹוְמִדים ּבֹו   ּלָ ים ּכֻ ּקִ ַהּכֹוָכִבים ַהּדַ

ים ְמֻמּנִ ְוֵהם  ים,  ִתּלִ י  ּלֵ ֵני   [ַּבַּצד]  ּתִ ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ַעל 
ֶתר.  ּסֵ ּבַ  ָהעֹוָלם ׁשֶ

  
אֹוְרָחא  .71 ַחד  ר  ִאְתַקּטַ ְרִקיָעא  ּדִ ֶאְמָצעּות  ּבְ ֲחֵזי  ְוָתא 

יִקין   ּקִ ּדַ ּכָֹכִבין  ָכל  ּדְ ְרִקיָעא  ּדִ ִחְוָיא  ְוִאיהּו  ַקְסְטִריָרא 
ְמ  ְוִאינּון  ין,  ּלִ ּתִ י  ּלֵ ּתִ יּה  ּבֵ ְוָקְייֵמי  יּה  ּבֵ ְקִטיִרין  ְלהּו  ן  ּכֻ ַמּנָ

ְסִתירוּ  ֵני (ס''א בסטירו) ּבִ  ָעְלָמא.  עֹוָבֵדי ּבְ
In the middle of the sky, a shining path connected. It is the serpent of the sky, 
called by the astronomers, the Milky Way. All the small stars attached to it, like 
piles over piles are grouped and stand there like countless mountains. And they 
represent angels of the Snake that are in charge of the concealed action of the 
people of this world. 

ין  .72 ּדִ ַמְלֲאֵכי  ְקבּוצֹות  ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ֻדְגַמת  ּכְ
ַהקַּ  ָהֶעְליֹון  ָחׁש  ַהּנָ ִמזֶּה  ָלעֹוָלם  ְדמֹון  יֹוְצאֹות 

ם ְמֻמנִּ  ה ּבֹו ָאָדם, ְוֻכּלָ ּתָ ִהְתּפַ י  ׁשֶ ֵסֶתר ַמֲעׂשֵ ים ּבְ
ְך, ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֵהר    ָהעֹוָלם,  ְלִהּטָ ָאָדם  א   - ּבָ

ַרּבֹו   ל  ׁשֶ יּּוַע  ְוַהּסִ ִמְלַמְעָלה,  אֹותֹו  ִעים  ְמַסיְּ
ָמר ְוִנְקָרא ָקדֹוׁש. יף אֹותֹו ְוִנׁשְ  ַמּקִ

  

מָּ  .72 ַגְווָנא ָדא ּכַ ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָנְפֵקי ְלַעְלָמא ֵמַהאי ּכְ
יּה ָאָדםִחוְ  א ּבֵ ּתָ ִאְתּפַ ָאה ַקְדָמָאה ּדְ ן ָיא ִעּלָ , ְוֻכְלהּו ְמַמּנָ

עֹוָבֵדי ְסִתירּו  ע''ב) ּבִ קכה  ָאֵתי   (דף  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ַעְלָמא, 
ְוִסּיּוָעא  ֵעיָלא,  ִמּלְ ֵליּה  ְמַסְייִעין  ָאה,  ּכָ ְלִאְתּדַ ָנׁש  ר  ּבַ

ר ְוִאְקֵרי  ּמַ ָמאֵריּה ַסֲחָרא ֵליּה ְוִאְסּתַ  ָקדֹוׁש. ּדְ
Groups of Klipot originating from the Snake that brought mortality to the world, 
spread in the world. They are in charge of people’s hidden actions. If a person 
does negative, they inflict judgments on that person. Those who wish to become 
pure, get help from above. The Light of the creator surrounds them and keeps 
them holy. 

ֵמא   .73 א ָהָאָדם ְלִהּטָ ל   -ּבָ ה ֲחִבילֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ
ם ִנים לֹו, ְוֻכּלָ ּמְ ׁשֹוִרים ּבֹו  [סֹוְבִבים]  אֹורֹות ִמְזּדַ

ְוִנְקָרא   אֹותֹו,  ִאים  ּוְמַטּמְ אֹותֹו  ּוְמסֹוְבִבים 
ָטֵמא ָטמֵ  ְלָפָניו  ּוַמְכִריִזים  הֹוְלִכים  ם  ְוֻכּלָ א. 

ּנֶאֱ  ׁשֶ מֹו  ּכְ יג)  ַמר ָטֵמא,  ָטֵמא  (ויקרא  ְוָטֵמא 
ְדמֹוִני  ָחׁש ַהּקַ אֹותֹו ַהּנָ ּבְ ְקׁשּוִרים  ם  ְוֻכּלָ ִיְקָרא. 

ל ָהעֹוָלם.  ים ׁשֶ ה ַמֲעׂשִ ַכּמָ ִרים ּבְ  ְוִנְסּתָ

  

מָּ  .73 ּכַ ֲאָבא,  ְלִאְסּתָ ָנׁש  ר  ּבַ ְטִהיִרין  ָאֵתי  ֲחִביִלין  ה 
נוּ  ּמְ ְוֻכְלהוּ ִאְזּדַ ֵליּה.  ּוְמַסחֲ  (סחרן)   יּה  ּבֵ ְרָיין  ֵליּה ׁשַ ִרין 

י,  ַקּמֵ ּוַמְכְרֵזי  ָאְזֵלי  הּו  ְוֻכּלְ ָטֵמא,  ְוִאְקֵרי  ֵליּה  ּוְמָסֲאִבין 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָטֵמא  יג) ָטֵמא  ָטֵמא  (ויקרא  ְוָטֵמא 

ְקִט  הּו  ְוֻכּלְ ּוְס ִיְקָרא.  ַקְדָמָאה  ִחיְוָיא  ַההּוא  ּבְ ִתיִרין יִרין 
ה עֹוָבֵדי ָעְלָמא.  ַכּמָ  ּבְ

When a person wishes to connect to impurity, the Klipot for his impure actions 
come and surround him and inflict the impurity on him. They walk in front of 
him and announce ‘Defiled, unclean’ as it says in Leviticus 13:45 “ ָטֵמא ְוָטֵמא 
  ”’!and cry out, ’Unclean, unclean“ ,”ִיְקָרא

ֶבְרָיא  .74 י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ִמּטְ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ַרּבִ
אוֹ  ַעל  ֵמַהִני  ּתְ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  תֹו  ְללֹוד. 

י   ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ע,  ָהָרׁשָ ְלָעם  ָהיּו  ּבִ ע  ָהָרׁשָ אֹותֹו 
ְמָאה,   ד ַהּטֻ ל   -ְוָכאן ָלַמְדנּו סֹוד ֶאָחד  ִמּצַ ּכָ ׁשֶ

  
ֶבְרָיא ְללֹוד. אָ  .74 י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ִמּטְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ַמר ַרּבִ

ַווֲהָנא ַעל ַההוּ  י ִיְצָחק ּתְ ָכל עֹוָבדֹוי ַרּבִ ִבְלָעם ּדְ ע ּדְ א ָרׁשָ
אֹוִליְפָנא ְדהַ  ְוָהָכא  ְמָסֲאָבא.  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ֲהוּו  ע  ָרׁשָ הּוא 
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ְקׁשּוִרים  ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ים  ְנָחׁשִ ִמיֵני 
רּוַח  הּוא  ׁשֶ ְדמֹוִני,  ַהּקַ ָחׁש  ַהּנָ ֵמאֹותֹו  ְויֹוְצִאים 

ּוִמׁשּ  ְמזֶֹהֶמת.  ל  ֻטְמָאה  ׁשֶ ִפים  ׁשָ ַהּכְ ל  ּכָ ְך  ּכָ ּום 
יםָהעֹולָ  ְנָחׁשִ ַהזֶּה  ם  ֵ ׁשּ ּבַ ִנְקָרִאים  , [ְוַעְקַרִּבים]  ם 

ְך ָלֶזה,   ְמׁשָ ּנִ ד ַהזֶּה. ּוִמי ׁשֶ ם יֹוְצִאים ִמן ַהּצַ ְוֻכּלָ
 ִהּנֵה הּוא ִנְטָמא. 

ָרן  ִמְתַקּטְ הֹון  ּלְ ּכֻ ַעְלָמא  ּדְ א  ּיָ ְנָחׁשַ ִזיֵני  ָכל  ּדְ ָחָדא,  ָרָזא 
ַקְדמֹוִני ָנָחׁש  ֵמַההּוא  ְמָסֲאָבא    ְוָנְפִקין  רּוַח  ִאיהּו  ּדְ

ַעְלָמא אִ ְמזּוֲהָמא, וּ  ין ּדְ ל ָחָרׁשִ ְך ּכָ ָמא  ְבִגין ּכָ ְקרּון ַעל ׁשְ
ים ְנָחׁשִ ּוַמאן  (ועקרבים) ָדא  ָנְפֵקי.  ִסְטָרא  ֵמַהאי  הּו  ְוֻכּלְ

ַאב.  ַהאי, ָהא ִאְסּתָ ְך ּבְ ִאְתְמׁשַ  ּדְ
Rabbi Yitzchak and Rabbi Yossei were walking from Tiberia to Lod. Rabbi 
Yitzchak said Balaam was wicked and all his actions were from the impure side. 
We learn that all kinds of magic and witchcraft in the world come from the 
primordial Snake. He is the force of impurity in the world and all witchcraft are 
called after his name. Because of that those who follow witchcraft become 
impure. 
Lesson; 
Snake is ‘נחש’ in Hebrew and witchcraft is ‘נחשים’. Those who ‘play’ with 
witchcraft connects to the ‘Snake’ and its impurity and wickedness. 

ֵדי  .75 ּכְ ֵמא  ְלִהּטָ רֹוֶצה  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא 
ֲהֵרי   ל רּוַח ֻטְמָאה. ׁשֶ ד ׁשֶ ִלְמׁשְֹך ָעָליו אֹותֹו ַהּצַ

כְּ  ִנינּו,  ָהָאָדם  ׁשָ עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ ְך   -מֹו  מֹוׁשֵ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ה   ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ ָעָליו ִמְלַמְעָלה. ִאם הּוא ְמעֹוֵרר ּבְ

ְך עָ   - ה מִ מֹוׁשֵ ָ ׁש. ְוִאם ָליו ְקֻדׁשּ ְלַמְעָלה ּוִמְתַקּדֵ
ְמָאה   ַהּטֻ ַצד  ּבְ ְמעֹוֵרר  ָעָליו    -הּוא  ְך  מֹוׁשֵ ְך  ּכָ
הֲ  ׁשֶ ְוִנְטָמא.  ְמָאה  ַהּטֻ ַמה רּוַח  ַעל  ֶנֱאַמר  ֵרי 
ֵמא  א ָאָדם ְלִהּטָ ִנינּו, ּבָ ָ ׁשּ ֶ ִאים אֹותֹו. -ׁשּ  ְמַטּמְ

  

ִגין   .75 ּבְ ֲאָבא  ְלִאְסּתָ ָבֵעי  ּדְ א  ֶאּלָ עֹוד  ָכא  ְוָלא  ְלַאְמׁשָ
ַגְווָנא  ִניָנן ּכְ ָהא ּתָ רּוַח ְמָסֲאָבא. ּדְ ֲעֵליּה ַההּוא ִסְטָרא ּדְ

אַ  ָנֵמי  ָהִכי  ָנׁש  ר  ּבַ ִאי ְדִאְתַער  ֵעיָלא,  ִמּלְ ֲעֵליּה  יְך  ְמׁשִ
ה   ָ יְך ֲעֵליּה ְקדּוׁשּ ה ַאְמׁשִ ָ ִסְטָרא ִדְקדּוׁשּ ִאיהּו ִאְתַער ּבְ

ֵעיָלא ְואִ  ׁש. ְוִאי אִ ִמּלְ ְמָסֲאָבא  ְתַקּדַ ִסְטָרא ּדִ יהּו ִאְתַער ּבְ
ָמר  ָהא ִאּתְ ַאב. ּדְ יְך ֲעֵליּה רּוַח ְמָסֲאָבא ְוִאְסּתָ ָהִכי ַאְמׁשִ

ֲאָבא ְמָסֲאִבין ֵליּה.ַעל ַמה ּדְ  ר ָנׁש ְלִאְסּתָ  ָתִניָנן ָאֵתי ּבַ
If a person wishes to make witchcraft, he needs to get into impure state, connect 
to the other-side and draw impure spirit. 
The desire of a person draws upon him the light that matches his desire/vessel. 
If the desire is pure then he receives from the holy system, if he wishes to be 
impure, he draws from the forces of the impure system. 
Talmud: Yoma 38b:16 
Reish Lakish said: What is the meaning of that which is written: “If it concerns 
the scorners, He scorns them, but to the humble, He gives grace” (Proverbs 
3:34)? If one comes to impurify, they open before him the opportunity to 
exercise his free will and do as he pleases. If one comes to purify, they assist 
him. 

ְלעָ  .76 ּבִ אֹותֹו  ְך  ּכָ ּום  ֵדי ִמׁשּ ּכְ ע,  ָהָרׁשָ ם 
ָחׁש ָהֶעְליֹון,  ִלְמׁשְֹך ָעָליו רּוַח ֻטְמָאה ֵמאֹותֹו ַהּנָ

ָכל ַלְיָלה ִעם ֲאתֹונֹו, ְוָהָיה עוֹ  ה  ָהָיה ִנְטָמא ּבְ ׂשֶ
ֵמא ְוִלְמׁשְֹך ָעָליו   ֵדי ְלִהּטָ י ִאיׁשּות ּכְ ּה ַמֲעׂשֵ ִעּמָ

יו.רּוַח ֻטְמָאה, ְוָאז ָעשָׂ  ָפיו ּוַמֲעׂשָ  ה ְכׁשָ
  

ָכא ֲעֵליּה  .76 ִגין ְלַאְמׁשָ ִבְלָעם, ּבְ ע ּדְ ְך ַההּוא ָרׁשָ ִגין ּכָ ּבְ
ַאב בְּ  ִאְסּתָ ֲהָוה  ָאה,  ִעּלָ ָנָחׁש  ָכל  רּוַח ְמָסֲאָבא ֵמַההּוא 

ִגין  ּבְ ִאיׁשּות  עֹוָבֵדי  ּה  ִעּמַ ָעִביד  ְוֲהָוה  ֲאָתֵניּה,  ּבַ ֵליְלָיא 
ֲאָבא וּ  ָכא ֲעֵליּה רּוַח ְמָסֲאָבא, ּוְכֵדין ֲעִביד ְלִאְסּתָ ְלַאְמׁשָ

 ֳחָרׁשֹוי ְועֹוָבדֹוי. 
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Balaam made himself unclean every night by having sex with his jenny (female 
donkey) and draw the impure spirit to himself to be able to make his 
witchcrafts. 

ית מַ  .77 יו ָהָיהְוֵראׁשִ נֹוֵטל ָנָחׁש ֵמאֹוָתם    ֲעׂשָ
ר אֹותֹו ְלָפָניו, ְוקֹוֵרַע ֶאת רֹאׁשֹו,   ים, ְוקֹוׁשֵ ְנָחׁשִ
ְידּוִעים  ִבים  ֲעׂשָ ְונֹוֵטל  ְלׁשֹונֹו,  ֶאת  ּומֹוִציא 
ּנּו ְקטֶֹרת ַאַחת. ַאַחר  ה ִמּמֶ ְוׂשֹוֵרף ַהּכֹל, ְועֹוׂשֶ

נֹוֵטל ֶאת רֹאׁש אֹותֹו הַ  ְך  ְוקוֹ ּכָ ָחׁש  ֵרַע אֹותֹו  ּנָ
ּנּו ְקטֶֹרת ַאֶחֶרת. לְ  ה ִמּמֶ ָעה ְצָדִדים, ְועֹוׂשֶ  ַאְרּבָ

  

עֹוָבדֹוי ֲהֵוי ָנִטיל ָנָחׁש ֵמִאינּון ִחְוָיין ְוָקִטיר  .77 ירּוָתא ּדְ ְוׁשֵ
ּוָבַזע יּה  ַקּמֵ ע''א) ֵליּה  קכו  ֵניּה   (דף  ִליׁשָ יק  ְוַאּפִ יּה  ֵריׁשֵ

ין ְיִדיָען ְואֹוִק  ּבִ א ְוָנִטיל ִעׂשְ יּה ְקַטְרּתָ א ְוֲעִביד ִמּנֵ יד ּכֹּלָ
ֵריׁשָ  ָנִטיל  ְלָבַתר  ְדַההוּ ָחָדא,  ֵליּה א  ּוְבַזע  ִחְוָיא  א 

א ָאֳחָרא.  יּה ְקַטְרּתָ ע ִסְטִרין ְוֲעִביד ִמּנֵ  ְלַאְרּבַ
To begin with his witchcraft, Balaam used to take a snake, tie him in front of 
him, split his head and pulled his tongue. He burnt it with special herbs and 
made a ‘Ketoret’, incense that is smoke that connects to spiritual levels. Then 
he took the head of the snake and split it to four sides and made another 
Ketoret. 
Lesson; 
Ketoret in Aramaic means ‘a link’, ‘a knot’. The smoke of the Ketoret is a 
representation of the transformation of matter to air. The lower phase of it is a 
visible smoke and it ascends and spread in the invisible form of fumes that 
connect to spiritual levels. 
After Shabbat, we make a blessing over Myrtle, special herbs or perfume with 
pleasant odors. We do that to please the extra soul that we received during 
Shabbat and keep more of it with us before it leaves. 
The Ketoret in the Holy Temple had the energy of removing death. Its smoke 
was going up in a straight column to heavens even on a windy day. That was a 
miracle to show the people the direct connection between the Holy Temple and 
the upper levels. 
  

ּבּוִרים  .78 ּדִ אֹוֵמר  ְוָהָיה  ֶאָחד,  ִעּגּול  ה  ְועֹוׂשֶ
ַמֲעשִׂ  ה  ָעָליו ְועֹוׂשֶ ְך  ׁשַ ּמָ ׁשֶ ַעד  ֲאֵחִרים,  ים 

 ֶ ׁשּ ַמה  לֹו  ּומֹוִדיעֹות  ְטֵמאֹות  ִריְך, רּוחֹות  ּצָ
ד  ֵהם יֹוְדִעים ִמּצַ ֶ ִפי ַמה ׁשּ ים ּכְ ה ָבֶהם ַמֲעׂשִ ְועֹוׂשֶ

 ָ ל ָהָרִקיַע. ִמׁשּ ָחׁש ׁשֶ יו אֹותֹו ַהּנָ ַמֲעׂשָ ְך ּבְ ם ִנְמׁשַ
ָחׁש   ְך ָעָליו רּוַח ֵמאֹותֹו ַהּנָ ׁשַ ּמָ ָפיו, ַעד ׁשֶ ּוִבְכׁשָ

ְדמֹוִני.   ַהּקַ

  

ְוֲהָוה אָ  .78 ִעּגּוָלא ַחד,  ְוֲעִביד עֹוָבִדין ְוֲעִביד  ין  ַמר ִמּלִ
ְואֹוִדיִעין  ְמָסֲאִבין,  רּוִחין  ֲעֵליּה  יְך  ַאְמׁשִ ּדְ ַעד  ָאֳחָרִנין, 

ַמה ַמה   ֵליּה  פּום  ּכְ עֹוָבדֹוי  הּו  ּבְ ְוֲעִביד  ִאְצְטִריְך,  ּדְ
ְרִקיעָ  ּדִ ִחְוָיא  ְדַההּוא  ְטָרא  ִמּסִ ָיְדֵעי  ִאינּון  ן ּדְ ּמָ ִמּתַ א. 

עוֹ  ּבְ ְך  ַ רּוַח ִאְתַמׁשּ ֲעֵליּה  יְך  ַאְמׁשִ ּדְ ַעד  ְוָחָרׁשֹוי  ָבדֹוי 
 ֵמַההּוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה. 

Balaam made a circle, said some words followed by other actions until he drew 
upon himself impure spirits that gave him the information from the side of the 
Snake that he was looking for. His actions were according to the information 
he received from the impure side.  

ָהָיה .79 אן  ִפים   ּוִמּכָ ּוְכׁשָ ְיִדיעֹות  יֹוֵדַע 
ַפַעם  ּכְ ָהַלְך  ְולֹא  תּוב,  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּוְקָסִמים. 
ר  ְוָהִעּקָ אי.  ַוּדַ ים  ְנָחׁשִ ים.  ְנָחׁשִ ִלְקַראת  ַפַעם  ּבְ

  
ְך  .79 ין ְוקֹוְסִמין. ּוְבִגין ּכָ ּוֵמָהָכא ֲהָוה ָיַדע ְיִדיָען ָוֳחָרׁשִ

ים  ים, ְנָחׁשִ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ִתיב ְולא ָהַלְך ּכְ ּכְ
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ְוַאַחר  ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ְמָאה  ּטֻ ּבַ ֶֹרׁש  ְוַהׁשּ
ית ַהּכֹל ֵאינֹו אֶ  ְך ֵראׁשִ ָנָחשׁ ּכָ א ּבְ  . ּלָ

ָמר,  ָמה ְדִאּתְ ְמָסֲאבּוָתא ִאיהּו ּכְ א ּבִ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ אי, ְוִעּקְ ַוּדַ
ירּוָתא א ָלאו ּוְלָבַתר ׁשֵ כֹּלָ א  ּדְ ָנָחׁש. ִאיהּו ֶאּלָ  ּבְ

Numbers 24:1 
“ ת ֶאל ַהִּמְדָּבר  ַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלָבֵר� ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָהַל� ְּכַפַעם ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים ַוָּיׁשֶ 
 ”.ָּפָניו
“When Balaam saw that it pleased YHVH to bless Israel, he did not go as at 
other times to seek omens (Snakes) but he set his face toward the wilderness.” 
According to the Zohar, this verse reveals that Balaam was seeking the actual 
snakes to connect to the root of impurity for his witchcrafts. 
Lesson; 
Connecting to the impure and evil side is relatively easy because there are many 
opportunities to become impure in this world. The control that can be achieved 
from the impure side is only at the lower and material level. The negative forces 
in Malchut can give only temporary pleasures and dependencies continuous 
delivery of the ‘temporary’. 
The souls of people that connect to witchcrafts become darker and pushed away 
far from the Light of the pure and holy system. 
There is no positive ‘future’ for those who deal with witchcraft. Even if they can 
achieve control and success in the material world, ultimately, they die, and 
their souls experience great suffering after death. They have no share in the 
world to come and won’t be resurrected to immortality. 

י   .80 ַרּבִ ִפים ָאַמר  ְכׁשָ ִמיֵני  ל  ּכָ ה  ָלּמָ יֹוֵסי, 
ים? ָאַמר לֹו,  ָנׁשִ א ּבְ ּוְקָסִמים לֹא ִנְמָצִאים ֶאּלָ
ּה   ּבָ יל  ִהּטִ ה,  ַחּוָ ַעל  ָנָחׁש  א  ּבָ ֶ ִמׁשּ ָלַמְדנּו,  ְך  ּכָ
ֶזה  ְך  ּכָ ָאַמר,  ַבְעָלּה.  ּבְ ְולֹא  ּה  ּבָ יל  ִהּטִ זֲֻהָמא. 

יֹוסֵ  י  ַרּבִ א  ּבָ אי!  וְ ַוּדַ ָאַמר,  ָנשַׁ י  ִיְצָחק.  י  ְלַרּבִ ק 
ְולֹא   ַהזֶּה  ָבר  ַהּדָ ַעל  י  ַאְלּתִ ׁשָ ְפָעִמים  ה  ּמָ ּכַ

ֵעת. א ּכָ  ָזִכיִתי בֹו, ֶאּלָ

  

ָלא  .80 ְוקֹוְסִמין  ין  ֳחָרׁשִ ַזְייֵני  ל  ּכָ אי  ַאּמַ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר 
אֹוִליפְ  ָהִכי  ֵליּה  ָאַמר  יא.  ּיָ ְנׁשַ ּבִ א  ֶאּלָ חּו  ּכָ ּתַ  ָנאִאׁשְ

יל ְוָלא ִמּדַ  ּה ַאּטִ ּה זּוֲהָמא, ּבָ יל ּבָ ה ִהּטִ ֲאָתא ָנָחׁש ַעל ַחּוָ
ֵקיּה   ּוְנׁשָ י יֹוֵסי  אי, ֲאָתא ַרּבִ ַבֲעָלּה. ָאַמר ָהִכי הּוא ַוּדַ ּבְ
ְוָלא  ה  ִמּלָ ִאיְלָנא ַהאי  ׁשָ ִזְמִנין  ה  ּמָ ּכַ ִיְצָחק, ָאַמר  י  ְלַרּבִ

א.  ּתָ א ַהׁשְ ּה ֶאּלָ  ָזִכיָנא ּבָ
Rabbi Yossei asks about why magic and witchcrafts found mostly in women 
and Rabbi Yitzchak answers that because the Snake came to Eve and put 
impurity in her, not her husband. Witchcrafts come from the side of the Snake, 
and women are a strong conduit for that. 

ַמה  .81 ְוָכל  לּו  ַהּלָ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ לֹו,  ָאַמר 
ְלָעם, ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ָלַמד אֹוָתם? ָאַמר  יַָּדע ּבִ ֶ ׁשּ
ִהיא  ׁשֶ ֶקֶדם,  ַהֲרֵרי  אֹוָתם  ּבְ ֲאָבל  ֵמָאִביו.  לֹו, 
ִמיֵני   ְוָכל  ִפים  ׁשָ ַהּכְ ל  ּכָ ָלַמד  ֶקֶדם,  ֶאֶרץ 

הֶ  אֹוָתם  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵהם  ְקָסִמים,  ָהִרים 
עֲ הַ  ְלָאִכים  אֹוָתם  ּמַ יל  ִהּפִ ׁשֶ ַוֲעָזֵא''ל  ָז''א 

ְקׁשּוִרים   ְוֵהם  ַמִים,  ָ ַהׁשּ ִמן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִפים   ׁשָ ּכְ ּומֹוִדיִעים  ְרֶזל,  ּבַ ל  ׁשֶ ָלאֹות  ְלׁשְ ׁשַ ּבְ
מֹו   ּכְ ְלָעם,  ּבִ יֹוֵדַע  ָהָיה  ם  ָ ּוִמׁשּ ָאָדם.  ִלְבֵני 

  

ְלָעם ֵמָאן  .81 ָיַדע ּבִ י עֹוָבִדין ְוָכל ַמה ּדְ ל ַהּנֵ ָאַמר ֵליּה ּכָ
ִאינּון ַהְרֵרי   ֲאַתר אֹוִליף ֵליּה. ָאַמר ֵליּה ֵמֲאבֹוי. ֲאָבל ּבְ
ִזיֵני  ְוָכל  ין  ֳחָרׁשִ ל  ּכָ אֹוִליף  ֶקֶדם  ֶאֶרץ  ִאיהּו  ּדְ ֶקֶדם 

קי(שמו ְסִמין.קוֹ  ַמְלֲאֵכי   ב)ת  ִאינּון  ִרי  טּוִ ְבִאינּון  ּדִ ִגין  ּבְ
ַמָיא   ִריְך הּוא ִמן ׁשְ א ּבְ יל לֹון קּוְדׁשָ ַאּפִ ֲעָז''א ַוֲעָזֵא''ל, ּדְ
ין ִלְבֵני  ָלֵאי ְדַפְרְזָלא ְואֹוִדיִעין ֳחָרׁשִ ְלׁשְ ׁשַ ְוִאינּון ְקִטיִרין ּבְ

ָמה  ְלָעם ּכְ ן ֲהָוה ָיַדע ּבִ ּמָ א, ּוִמּתַ ָאֵמר ִמן ֲאָרם  ְדַאּתְ ָנׁשָ
 ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם.
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ֲאָרם ִמן  ּנֱֶאַמר  בָ   ׁשֶ מוֹ ַיְנֵחִני  ֶמֶלְך  ָאב  ָלק 
 ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם.

Numbers 23:7 
“ ה ִיְׂשָרֵאלַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶל� מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה ֹזֲעמָ  .” 
“He took up his discourse and said, “From Aram, Balak has brought me, Moab’s 
king from the mountains of the East, ‘Come to curse Jacob for me, And come, 
denounce Israel!’” 
Balaam learned witchcrafts from his father and that knowledge came from ‘  הררי
 Mountains of the East’. In these mountains, God chained the angels Aza’,’קדם
and Azael that he cast away from heavens after they criticized the creation of 
man. They tell the secrets of witchcraft to people who seek it. 

ַפַעם  .82 ּכְ ָהַלְך  ְולֹא  תּוב  ּכָ ַוֲהֵרי  לֹו,  ָאַמר 
ַפַעם ִלְקַראת   ָניו?  ְנָחשִׁ ּבְ ר ּפָ ְדּבָ ת ֶאל ַהּמִ ים ַויָּׁשֶ

ְמָאה   ַהּטֻ ֵמרּוַח  א  ּבָ ׁשֶ ְחּתֹון  ַהּתַ ד  ַהּצַ לֹו,  ָאַמר 
ר,  ְדּבָ ּמִ ֹוֶלֶטת ּבַ ׁשּ ַמְעָלה ִהיא רּוַח ֻטְמָאה ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
ֵמא  ְלִהּטָ ֵדי  ּכְ ָהֵעֶגל  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָעׂשּו  ׁשֶ ּכְ

ּובַ  ַתְחּתֹון.  הּוא  ׁשֶ ָפיו,  ּכֹל  ִעּמֹו,  ׁשָ ּכְ ֶאת  ה  ָעׂשָ
ָרֵאל, ְולֹא ָיכֹל.  יּּוַכל ַלֲעקֹר ֶאת ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

  

ַפַעם   .82 ּבְ ַפַעם  ּכְ ָהַלְך  ְולא  ִתיב  ּכְ ְוָהא  ֵליּה  ָאַמר 
ֵליּה,   ָאַמר  ָניו.  ּפָ ר  ְדּבָ ַהּמִ ֶאל  ת  ׁשֶ ַוּיָ ים  ְנָחׁשִ ִלְקַראת 

ְמָסֲאבָ  ֵמרּוַח  ַאְתָיא  ּדְ ָאה  ּתָ ּתַ ִד ִסְטָרא  הּוא א  ְלֵעיָלא, 
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ד ָעְבדּו ּבְ ָרא ּכַ ַמְדּבְ יט ּבְ ּלִ ׁשַ רּוַח ְמָסֲאָבא ּדְ
ָאה,   ּתָ ּתַ ִאיהּו  ּדְ ֲהֵדיּה  ּבַ ֲאָבא  ְלִאְסּתָ ִגין  ּבְ ֶעְגָלא  ַית 

א ע''ב) ּוְבכֹּלָ קכו  ֵיכּול   (דף  ּדְ ִגין  ּבְ ֳחָרׁשֹוי  ֲעַבד 
ָרֵאל ְוָלא יָ   . ִכילְלַאֲעָקָרא לֹון ְלִיׂשְ

We learned before (#79) that Balaam ‘did not go as at other times to seek omens 
(Snakes)’, but he went to the wilderness. The impure spirit that governs the 
wilderness is the same force that was in control at the time the nation created 
the Golden Calf. 
Balaam tried to get the negative forces from all sides to eradicate Israel, but he 
couldn’t. 

ִראׁשֹוָנה,   .83 ָאַמְרּתָ ּבָ ֶ י יֹוֵסי, ַמה ׁשּ ָאַמר ַרּבִ
ּה זֲֻהָמא  ּבָ יל  ה ִהּטִ א ַעל ַחּוָ ָחׁש ּבָ ר ַהּנָ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

שֶׁ   - ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ֲאָבל  ָיֶפה.  אֲ ֶזה  ָעְמדּו  ּכַ ר  ׁשֶ
ַהזֲֻּהָמא.  ֵמֶהם  ְסָקה  ּפָ ִסיַני,  ַהר  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְסָקה ֵמֶהם ַהזֲֻּהָמא.  לּו תֹוָרה, ּפָ ָרֵאל ִקּבְ ׂשְ יִּ ּוְכׁשֶ
לּו   ּלֹא ִקּבְ ים עֹוְבֵדי ַעּכּו''ם ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ֲאָבל ׁשְ

 ַהּתֹוָרה, לֹא ָפְסָקה ֵמֶהם ַהזֲֻּהָמא.

  

י   .83 ַכד ָנָחׁש    יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ ַקְדִמיָתא ּדְ ַהאי ְדָאַמְרּתְ ּבְ
ִניָנן  יר, ֲאָבל ָהא ּתָ ּפִ ּה זּוֲהָמא ׁשַ ה ַאִטיל ּבָ ֲאָתא ַעל ַחּוָ
ְייהּו  ִמּנַ ַסק  ּפָ ְדִסיַני  טּוָרא  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָקִאימּו  ַכד  ּדְ

זּוהֲ  ְייהּו  ִמּנַ ַסק  ּפָ ילּו אֹוַרְייָתא  ַקּבִ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָמא, זּוֲהָמא. 
ָלא   ּדְ לֹות  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ֲאָבל 

ְייהּו. ְסָקא זּוֲהָמא ִמּנַ ילּו אֹוַרְייָתא ָלא ּפָ  ַקּבִ
Rabbi Yossei says that when the Israelites stood at Mount Sinai and received 
the Torah, their impurity ceased. The other nations and idol worshippers were 
still under impure influence and control. The question is why the negative side 
holds mainly in women. 

ְרֵאה,  .84 ּבֹא  ֲאָבל   ! ָאַמְרּתָ ָיֶפה  לֹו,  ָאַמר 
ָכִרים,  ַלזְּ א  ֶאּלָ ָנה  ִנּתְ לֹא  ַהּתֹוָרה 

תּוב ּכָ ד)  ׁשֶ ם  ַהּת   ְוזֹאת (דברים  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֹוָרה 
טּורֹות   ים ּפְ ֲהֵרי ָנׁשִ ָרֵאל. ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ ה ִלְפֵני  ֹמׁשֶ

ְצוֹות ַהּתֹוָרה.   ִמּמִ
  

ֲחֵזי, אֹוַרְייָתא  .84 א  ּתָ ֲאָבל   , ָקֲאַמְרּתְ יר  ּפִ ׁשַ ֵליּה  ָאַמר 
ְכִתיב, ּדִ ִלְדכּוֵרי  א  ֶאּלָ ִאְתְייִהיַבת  ד) ָלא  ְוזֹאת  (דברים 

ֲאׁשֶ  שָׂ ַהּתֹוָרה  י ר  ֵ ַנׁשּ ָהא  ּדְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִלְפֵני  ה  מׁשֶ ם 
ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ִטיִרין ִמּפִ  ּפְ
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Rabbi Yitzchak answers that Torah and the work to follow its commandments 
were given to men. Women don’t have to do all the precepts. They are exempt 
from precepts that are time-related actions. Like wearing Tefillin or Tzitzit 
(prayer shawl), building Sukkah, Lulav, counting the Omer and similar. For 
that reason, and because the Snake put impurity into the woman, women still 
carried impurity and can easily attract and channel witchcraft. 

מֹו   .85 ּכְ ן  ְלזַֻהְמּתָ ָחְזרּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְועֹוד, 
ה   ָקׁשֶ ה  ָ ּוֵמָהִאׁשּ ָחְטאּו,  ׁשֶ ַאַחר  ִראׁשֹוָנה  ּבָ
ְך   ּום ּכָ ֶבר, ּוִמׁשּ ְלַהְפִריד ֶאת ַהזֲֻּהָמא יֹוֵתר ֵמַהּגֶ
יֹוֵתר   ַהזֹּו  ּוַבזֲֻּהָמא  ִפים  ְכׁשָ ּבִ ים  ָנׁשִ ִנְמְצאּו 

ַהנָּ ֵמֲאשֶׁ  ֲהֵרי  ׁשֶ ָבִרים.  ּגְ ּבַ ד ר  ִמּצַ אֹות  ּבָ ים  ׁשִ
ַהזֶּה  ד  ְוַהּצַ ה,  ׁשֶ ַהּקָ ין  ּדִ ּבַ ּוְדבּוקֹות  ֹמאל  ְ ַהׂשּ
ֵאר,   ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבִרים,  ּגְ ִמּבַ יֹוֵתר  ֶהם  ּבָ ק  ִנְדּבָ
ק  ה, ְוַהּכֹל ִנְדּבָ ׁשֶ ין ַהּקָ ד ַהּדִ אֹות ִמּצַ ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

 ְוהֹוֵלְך ַאַחר ִמינֹו. 

  

ַאֲהָדרוּ  .85 ּדְ ַתר   ְועֹוד  ּבָ ַקְדִמיָתא  ּכְ ְלזּוֲהָמָתן  הּו  ּלְ ּכֻ
יר  ַיּתִ ּה  ִמּנָ זּוֲהָמא  א  ָרׁשָ ְלִאְתּפְ ָיא  ַקׁשְ ָתא  ְוִאּתְ ָחטּו,  ּדְ
ָיא ּוְבזּוֲהָמא ָדא   ֲחָרׁשַ ין ּבַ חּו ָנׁשִ ּכָ ּתַ ְך ִאׁשְ ְבָרא. ּוְבִגין ּכָ ִמּגַ

ָמאלָ  ְטָרא ִדׂשְ ָיא ִמּסִ ָהא ְנׁשַ יר ִמּגּוְבִרין. ּדְ א ָקא ַאְתָיין ַיּתִ
יר  הּו ַיּתִ ק ּבְ ּבַ ָיא, ְוִסְטָרא ָדא ִאְתּדָ ִדיָנא ַקׁשְ קּו ּבְ ּבָ ְוִאְתּדַ
ְדִדיָנא   ְטָרא  ִמּסִ ַאְתָיא  ּדְ ִגין  ּבְ ַמר  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ִמּגּוְבִרין 

ַתר ִזיֵניּה. ק ְוָאִזיל ּבָ ּבַ א ִאְתּדָ ָיא, ְוכֹּלָ  ַקׁשְ
After the sin of the Golden Calf, all returned to their previous unclean state, 
men, and women. It’s harder for women to disconnect from impurity because 
they have the aspect of the Left and harsh judgment as the side of the Snake. 
Lesson; 
The woman is the vessel of the house and has a responsibility to keep it pure. 
She raises the children because she’s the only one that can nurse them. 
Building a pure home for the family unit has the aspect of Binah and is most 
important to manifest the blessings from above. 
The Snake broke the link to immortality by having sex with the women, 
‘grounding’ her to his Left side. After that sin, men and women must join to 
procreate and preserve the continuation of life in the world. 
The woman goes through a monthly cycle that half of the time she can be 
fruitful and half of the month she carries the aspect of death because the ‘vessel’ 
of life that wasn’t used, dies and removed from the body. This aspect would 
continue until we reach the Final Redemption and achieve immortality. 
  

הּוא .86 ְך  ּכָ ׁשֶ ְרֵאה  י    ּבֹא  ָאַמְרּתִ ׁשֶ מֹו    - ּכְ
יְך   ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ִנְטָמא  ָהָיה  ְלָעם  ּבִ ׁשֶ
יֵמי  ּבִ ה  ָ ָהִאׁשּ זֶה  מֹו  ּכְ ֻטְמָאה.  ל  ׁשֶ רּוַח  ָעָליו 
ּום  ִמׁשּ ה,  ּנָ ִמּמֶ ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ְלָאָדם  יֵׁש  ֻטְמָאָתּה 

ל ֻטְמָאה רּוַח ׁשֶ ֶקת ּבְ ְדּבֶ ּנִ ַמן ִא ׁשֶ ם  , ּוְבאֹותֹו ַהזְּ
ִפים   ְכׁשָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ יֹוֵתר   -ִהיא  ְבָיָדּה  ַיְצִליחּו 

ּה,  ִעּמָ ׁשֹוָרה  ֻטְמָאה  רּוַח  ֲהֵרי  ׁשֶ ַאֵחר,  ְזַמן  ִמּבִ
ְתָקֶרֶבת   ּמִ ֶ ׁשּ ַמה  ְלָכל  ן  ּכֵ ל   -ְוַעל  ּכָ ִנְטָמא, 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ֵאֶליָה.  ֵרב  ּקָ ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ
דוֹ  ַהּקָ ָנַתן  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ ְוָאַמר  ׁש  ּתֹוָרה  ָלֶהם 

ת ֻטְמָאָתּה לֹא   (ויקרא יח)  ָלֶהם ִנּדַ ה ּבְ ָ ְוֶאל ִאׁשּ
 ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ֲאִני ה'.

  

ֲהָוה  .86 ִבְלָעם  ּדְ ַדֲאִמיָנא,  ָמה  ּכְ הּוא  ָהִכי  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
עֲ  ָכא  ְלַאְמׁשָ ִגין  ּבְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ַאב  רּוָחא ִאְסּתָ ֵליּה 

ְמָסֲאבּו ִדיָלּה ִאית    ְמָסֲאָבא. יֹוֵמי ּדִ ָתא ּבְ ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ּכְ
ְמָסֲאָבא   ְברּוַח  ּדִ ִגין  ּבְ ּה,  ִמּנָ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה 
ין ַאְצָלחּו   ֲעִביד ֳחָרׁשִ ַקת ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאי ִאיִהי ּתַ ּבְ ִאְתּדַ

ְמ  יר ִמּזִ יָדָהא ַיּתִ ָהא רּוחַ ּבִ ְרָיא ָנא ָאֳחָרא, ּדְ  ְמָסֲאָבא ׁשַ
ן   ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ַאב,  ִאְסּתָ ָקִריַבת  ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ א  ּדָ ְוַעל  ּה,  ִעּמַ
ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִאין ִאינּון ִיׂשְ ֲהָדּה. ַזּכָ ָקִריב ּבַ ַמאן ּדְ

ְוָאַמר לֹון ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא  ה  (ויקרא יח) הּוא  ָ ִאׁשּ   ְוֶאל 
ת ֻטְמ  ִנּדַ  ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ֲאִני ְיָי.   ָאָתּה לאּבְ
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Balaam was getting into the high impure state by having sex with animals. After 
that, he could perform his witchcraft 
A man should not come close to a woman during the time of her menstrual 
cycle. Because this cycle caused by the first sin with the Snake, the impure 
spirit gets attached to the woman. During her period, a woman can be more 
successful in making witchcraft than at other times. Whatever she touches, 
would have impurity. 
The Israelites are blessed for having the Torah and follow the command that 
saves them from the negative and impure side. 
Leviticus 18:19 
 ”.ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה“
“’Also you shall not approach a woman to uncover her nakedness during her 
menstrual impurity.” 

ִצְפצּוֵפי ָהעֹופֹות   .87 ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ָאַמר לֹו, ִמי ׁשֶ
ה ִנְקָרא ָנָחׁש? ָאַמר לוֹ  ד  ָלּמָ ִהּנֵה ֵמאֹותֹו ַהּצַ , ׁשֶ

ַההּוא  ָהעֹוף  ַעל  ׁשֹוָרה  ֻטְמָאה  רּוַח  ׁשֶ ָאה,  ּבָ
ְוכָ ּומֹוִד  עֹוָלם.  ּבָ ָבִרים  ּדְ ֻטְמָאה יַע  רּוַח  ל 

ֵצל   ּנָ יִּ ָחׁש ּוָבאֹות ָלעֹוָלם, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּנָ בּוִקים ּבַ ּדְ
ֲהֵרי הּוא ִנְמָצא ִעם ַהּכֹל ַעד  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ּנּו  ִמּמֶ

רּוְך הּוא ְלַהֲעִבירֹו ִמן הַ  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ַמן ׁשֶ זְּ
תּוב ּכָ ּנֱֶאַמר, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ע בִּ  (ישעיה כה)  ָהעֹוָלם, ּכְ ּלַ

ל  ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' ֱאלִֹהים ּדִ ַהּמָ
ְוָכתּוב וגו'.  ִנים  ג)  ּפָ ְמָאה   (זכריה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת 

 ו'.ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ וג

  

עֹוֵפי  .87 ּדְ ִצְפצּופֹוי  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ּדְ ַמאן  ַהאי  ֵליּה  ָאַמר 
ָהא מֵ  אי ִאְקֵרי ָנָחׁש. ָאַמר לֹו ּדְ ַההּוא ִסְטָרא ָקָאֵתי  ַאּמַ

עֹוָפא ַההּוא  ַעל  ְרָיא  ׁשַ ְמָסֲאָבא  רּוַח  קכז  ּדְ (דף 
ָנחָ  ע''א) ּבְ ְמָסֲאָבא  רּוַח  ְוָכל  ַעְלָמא.  ּבְ ין  ִמּלִ ׁש  ְואֹוַדע 

ּתְ  ִיׁשְ ּדְ ַמאן  ְוֵלית  ְלַעְלָמא  ְוַאְתָיין  קּו  ּבָ יּה  ִאְתּדַ ִמּנֵ ִזיב 
ח עִ  ּכַ ּתַ ָהא ִאיהּו ִאׁשְ ַעְלָמא, ּדְ ין ּבְ ָזּמִ א, ַעד ִזְמָנא ּדְ ם ּכֹּלָ

ָמה   ּכְ ֵמַעְלָמא  ֵליּה  ְלַאֲעָבָרא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ְכִתיב, ָמר ּדִ וֶ  (ישעיה כה) ְדִאּתְ ַלע ַהּמָ ה ְיָי  ת ָלֶנַצח ּוָמחָ ּבִ

ִנים ְוגו'. ּוְכִתיב, ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ְוֶאת  (זכריה יג) ֱאלִהים ּדִ
ְמָאה ַאֲעבִ   יר ִמן ָהָאֶרץ ְוגו'.רּוַח ַהּטֻ

There are people that can watch and listen to birds to know about the future. 
It’s called ‘נחש’ ‘snake’ and witchcraft because all impurities come from the side 
of the Snake. The impure spirit would stay in the world until God removes it. 
Isaiah 25:8 
“ י ְיהָוה ִּדֵּברע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאֹדָני ְיהִוה ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ּכִ ִּבּלַ  .” 
“He will swallow up death for all time, And YHVH GOD will wipe tears away 
from all faces, And He will remove the reproach of His people from all the earth; 
For YHVH has spoken.” 
Zechariah 13:2 
“ ָהָאֶרץ ְולֹא ִיָּזְכרּו עֹוד ְוַגם ֶאת ַהְּנִביִאים  ֹות ַאְכִרית ֶאת ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים ִמן ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבא
 ”.ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ
“It will come about in that day,” declares YHVH of hosts, “that I will cut off the 
names of the idols from the land, and they will no longer be remembered, and 
I will also remove the prophets and the unclean spirit from the land.” 
  

אֹוָתּה  .88 ּבְ ָיַדע  ַאְבָרָהם  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ּום  ִמׁשּ ם,  ׁשָ ָהיּו  ּוְרצֹונֹו  ְוִלּבֹו  ִסיָמן,  ָעָרה  ַהּמְ

ּקֶֹדם ָלֵכן ִנְכנַ  ּמִ ה  ׁשֶ ם ְוָרָאה ֶאת ָאָדם ְוַחּוָ ס ְלׁשָ
  

ְיהּוָדה   .88 י  ַאְבָרָהםִרּבִ א   ָאַמר,  ְמַעְרּתָ ַהִהיא  ּבְ ָיַדע 
ָנא   ַמת ּדְ ִמַקּדְ ִגין ּדְ ן ֲהָוה, ּבְ ּמָ יּה ּוְרעּוֵתיּה ּתַ ִסיָמָנא, ְוִלּבֵ
ן. ּוְמָנא ֲהָוה  ּמָ ה ְטִמיִרין ּתַ ן ְוָחָמא ְלָאָדם ְוַחּוָ ָעאל ְלַתּמָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Chayei Sarah – Draft – unedited- not for publishing 

45 DailyZohar.com  
 

א  ֶאּלָ ָהיּו?  ֵהם  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה  ִין  ּוִמּנַ ם.  ׁשָ ְטמּוִנים 
ְוִהְסּתַ  ְדמּותֹו  ֶאָחד  ָרָאה  ַתח  ּפֶ לֹו  ח  ְוִנְפּתַ ל,  ּכֵ

ל ָאָדם ָהְיָתה   מּות ׁשֶ ם, ְואֹוָתּה ּדְ ן ֵעֶדן ׁשָ ל ּגַ ׁשֶ
 עֹוֶמֶדת ֶאְצלֹו.

כַּ  יּוְקֵניּה, ְוִאְסּתַ א ָחָמא ּדִ ִאינּון ֲהוּו. ֶאּלָ ח  ָיַדע ּדְ ּתַ ל ְוִאְתּפַ
יּוְקָנא ְדָאָדם   ן ְוַההּוא ּדִ ּמָ א ְדֵעֶדן ּתַ ִגְנּתָ ְתָחא ּדְ ֵליּה ַחד ּפִ

יּה.  ֲהָוה ָקִאים ְלַגּבֵ

ְדמּותֹו   .89 ּבִ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
ּום  יָתה ְלעֹוָלִמים, ִמׁשּ ל ָאָדם, ֵאינֹו ִנּצֹול ִמּמִ ׁשֶ

ָעה שֶׁ  ׁשָ ִהּנֵה ּבְ ק ִמן ָהעֹוָלם, הּוא ׁשֶ ּלֵ ָאָדם ִמְסּתַ
ֲאָבל   ֵמת.  ַמן  ַהזְּ ּוְבאֹותֹו  ָאָדם,  ֶאת  רֹוֶאה 

ְוָרָאה ּבֹו  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְוִהְתַקיֵּם,   ַאְבָרָהם  ְדמּותֹו 
ָעָרה, ְוֵנר ֶאָחד ּדֹוֵלק.   ּמְ ִאיר ּבַ ּמֵ ְוָרָאה ָהאֹור ׁשֶ

ַהה קֹום  ּמָ ּבַ ִלְמדֹורֹו  ַאְבָרָהם  ה  ִהְתַאּוָ ּוא, ָאז 
ָעָרה.  ּמְ  ְוִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָהיּו ָתִמיד ּבַ

  

ָלא  .89 ָאָדם  ּדְ ִדיּוְקָנא  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ּדְ ַמאן  ל  ּכָ ֲחֵזי  ְוָתא 
ַבר ָנׁש  אִ  א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָהא ּבְ ִגין ּדְ יָתה, ּבְ ִזיב ְלָעְלִמין ִמּמִ ּתְ ׁשְ

ִזְמָנא ּוְבַההּוא  ק ֵמַעְלָמא ָחֵמי ֵליּה ְלָאָדם  ּלַ ִמית.    ִאְסּתַ
ים,  ְוִאְתְקּיַ ִדיּוְקֵניּה  ְוָחָמא  יּה  ּבֵ ל  ּכַ ִאְסּתַ ַאְבָרָהם  ֲאָבל 

א ְוחַ  ְמַעְרּתָ ָנִהיר ּבִ ֵדין ְוָחָמא ְנהֹוָרא ּדְ ִליק, ּכְ א ּדָ ַרּגָ ד ׁשְ
ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ְוִלּבֵ ֲאַתר,  ַההּוא  ּבְ ּיּוֵריּה  ּדִ ַאְבָרָהם  ִאיב  ּתָ

א.  ְמַעְרּתָ ִדיר ּבִ  ֲהָוה ּתָ
ָחְכָמה  .90 ּבְ ה  ָעׂשָ ַאְבָרָהם  ֵעת  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 

ׁש, לֹא   ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ָרה, ׁשֶ ׁש ֶקֶבר ְלׂשָ ּקֵ ּבִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
שׁ  ָאַמר   ִבּקֵ ְולֹא  ְזַמן,  אֹותֹו  ּבְ ָעָרה  ַהּמְ ֶאת 

ִלי   נּו  ּתְ ָאַמר,  א  ֶאּלָ ֵמֶהם,  ֵרד  ְלִהּפָ רֹוֶצה  ׁשֶ
ָרה ֶכם ְוֶאְקּבְ ָפָני. ְוִאם    ֲאֻחזַּת ֶקֶבר ִעּמָ ֵמִתי ִמּלְ

ם   ֶעְפרֹון לֹא ָהָיה ׁשָ ם,    -ּתֹאַמר ׁשֶ הּוא ָהָיה ׁשָ
נֵ  תֹוְך ּבְ ב ּבְ תּוב ְוֶעְפרֹון יֹׁשֵ ּכָ י ֵחת. ְוַאְבָרָהם ׁשֶ

לּום. ָעה ּכְ אֹוָתּה ׁשָ  לֹא ָאַמר לֹו ּבְ

  

ִזְמָנא  .90 ּבְ ֲעַבד  ָחְכְמָתא  ּבְ ַאְבָרָהם  א  ּתָ ַהׁשְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָתבַ  ָתַבע  ּדְ ָלא  ַבע  ּתָ ד  ּכַ ָהא  ּדְ ָרה,  ְלׂשָ ִקְבָרא  ע 

הַ  ּבְ א  א ִלְמַעְרּתָ ְרׁשָ ְלִאְתּפָ ָבֵעי  ּדְ ָאַמר  ְוָלא  ִזְמָנא,  הּוא 
ָרה ִמנַּ  ֶכם ְוֶאְקּבְ נּו ִלי ֲאחּוַזת ֶקֶבר ִעּמָ א ָאַמר, ּתְ ְייהּו. ֶאּלָ

ן. ּתַ  ּמָ ָפַני. ְוִאי ֵתיָמא ְדָלא ֲהָוה ֶעְפרֹון ּתַ ן ֲהָוה, ֵמִתי ִמּלְ ּמָ
ֵני ֵחת, ְוַאְבָרָהם ָלא ָאַמר  תֹוְך ּבְ ב ּבְ ְכִתיב ְוֶעְפרֹון יֹוׁשֵ ּדִ

לּום. א ּכְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ  ֵליּה ּבְ
תּוב  .91 ּכָ מֹו ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם ָאַמר, ּכְ א ָמה ׁשֶ ֶאּלָ

ָך   ַדְעּתְ ּבְ עֹוֶלה  ְוִכי  וגו'.  ֵחת  ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ַוְיַדּבֵ
ַאְבָרָהם ָרָצה לְ  ֵמִאים, ׁשֶ ין ַהּטְ יֵניֶהם ּבֵ ֵבר ּבֵ ִהּקָ

ה  ָעׂשָ א  ֶאּלָ ֶהם?  ִעּמָ ָהְיָתה  ׁשּוָקתֹו  ּתְ ׁשֶ אֹו 
ָחְכָמה.   ּבְ

  
א ַמה ּדְ  .91 ר ֶאל ֶאּלָ ָמה ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ ָאַמר לֹון, ָאַמר ּכְ

ָעא   ּבָ ַאְבָרָהם  ּדְ ְך  ַדְעּתָ ָסְלָקא  ְוִכי  ְוגו'.  ֵחת  ֵני  ּבְ
יַניְ  ּבֵ ֲהָוה ְלִאְתְקְבָרא  יּה  ִתאּוְבּתֵ ּדְ אֹו  ְמָסֳאִבין  ין  ּבֵ יהּו 

ָחְכָמה ֲעַבד.  א ּבְ הֹון, ֶאּלָ  ִעּמְ
ֶאֶרץ   .92 ֶרְך  ּדֶ אן  ּכָ ה  ְוָלַמְדנּו  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ

ָהיּו   ּוְרצֹונֹו  ׁשּוָקתֹו  ּתְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ַאְבָרָהם, 
ַהִהיא   ָעָרה  ּמְ לֹא   -ּבַ ם,  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף 

ָהָיה לֹו  ָר  ׁש אֹותֹו ִמיָּד אֹותֹו ָהָרצֹון ׁשֶ ָצה ְלַבּקֵ
ָצִריְך   ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁש  ּוִבּקֵ ָעָרה,  ּמְ ּבַ

 ם ֲאֵחִרים ְולֹא ְלֶעְפרֹון.ְלאֹוָת 
  

ע''ב) ְוַיְלִפיָנן .92 קכז  ה   (דף  ּמָ ּבְ ָהָכא  ַאְרָעא  אֹוַרח 
ִתאּובְ  ּדְ ִגין  ּבְ ָהא  ּדְ ַאְבָרָהם,  ֲהָוה  ְדֲעַבד  ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ּתֵ

ּתַ  ֲהָוה  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  א,  ְמַעְרּתָ ַהִהיא  ָעא ּבְ ּבָ ָלא  ן,  ּמָ
ַאל ֵליּה ִמּיָד ַההּוא   א, ְלִמׁשְ ְמַעְרּתָ ֲהָוה ֵליּה ּבִ ְרעּוָתא ּדְ

ָלא ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלִאינּון ָאֳחָרִנין   ַקְדִמיָתא ַמה ּדְ ִאיל ּבְ ְוׁשָ
 ְוָלא ְלֶעְפרֹון. 

ָמֵענּו ֲאדִֹני  .93 ָאְמרּו לֹו ִלְפֵני ֶעְפרֹון, ׁשְ יָון ׁשֶ ּכֵ
תֹוֵכנּו ְוגֹו'   ה ּבְ יא ֱאלִֹהים ַאּתָ תּוב?    -ְנׂשִ ַמה ּכָ

ב.  ָיׁשַ תּוב  ּכָ ֵחת.  ֵני  ּבְ תֹוְך  ּבְ ב  יֹׁשֵ ְוֶעְפרֹון 
ָהָיה.   ם  ׁשָ ַאְבָרָהם  ָאַמר  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ית  ֵמֵראׁשִ

ָמעּוִני ּופִ  ׁשְ ן ֹצַחר,  גְ ָאז ָאַמר,  ּבֶ ֶעְפרֹון  ּבְ ִלי  עּו 
ר לֹו וגו'. ְוִאם   ָלה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ְוִיּתֶ
ה,  ם ֲאִני עֹוׂשֶ בֹוִדי, יֹוֵתר ִמּכֶ ִביל ּכְ ׁשְ ּתֹאַמר ּבִ

  

יא   .93 ְנׂשִ ֲאדִֹני  ָמֵענּו  ׁשְ ֶעְפרֹון  י  ַקּמֵ ֵליּה  ָאְמרּו  ּדְ יָון  ּכֵ
תֹוְך  ב ּבְ ִתיב ְוֶעְפרֹון יׁשֵ תֹוֵכנּו ְוגו'. ַמה ּכְ ה ּבְ ֱאלִהים ַאּתָ
ָאַמר ַאְבָרָהם  ין ּדְ ִמּלִ ירּוָתא ּדְ ֵ ִתיב, ִמׁשּ ב ּכְ ֵני ֵחת. ָיׁשַ ּבְ

ֵד  ן ֲהָוה. ּכְ ּמָ ָמעּוִני ּופִ ּתַ ן צַֹחר ין ָאַמר ׁשְ ֶעְפרֹון ּבֶ ְגעּו ִלי ּבְ
ִגין  ר לֹו ְוגו'. ְוִאי ֵתיָמא ּבְ ָלה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ְוִיּתֶ
כּו.   ּבְ ָרֵעיָנא  ָלא  ּדְ ָעִביד  ֲאָנא  ְייכּו  ִמּנַ יר  ַיּתִ יִלי  ּדִ ְיָקָרא 
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תֹוֲכֶכם   ּבְ ָבֶכם.  ָרִציִתי  ּלֹא  ֵבר   -ׁשֶ ְלִהּקָ ֵדי  ּכְ
ּלֹא ֵדי ׁשֶ ָרִציִתי ָבֶכם, ּכְ יֵניֶכם, ׁשֶ ם.אֶ   ּבֵ ֵרד ִמּכֶ  ּפָ

יַנְייכוּ  ּבֵ ְלִאְתְקָבָרא  ִגין  ּבְ תֹוְכֶכם,  גִ   ּבְ ּבְ כּו  ּבְ ָרֵעיָנא  ין ּדְ
ְייכּו.  ַרׁש ִמּנַ ָלא ִאְתּפְ  ּדְ

י ְיהּוָדה ָהַלְך ִלְראֹות ֶאת  .94 ן ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ
ַמע ֶאת   י ִחיָּיא. ָאַמר לֹו, יֹאַמר ַמר ִאם ׁשָ ַרּבִ
ַרְיָתא  ַהּבָ ֲעֵלי  ּבַ ָאְמרּו  ֵאיְך  ַהזֹּו,  ה  ָרׁשָ ַהּפָ

ִעְנַין הַ  ּבְ ְרׁשּוָה  ּפֵ ָמה. ָאַמר, ַאשְׁ ׁשֶ ׁשָ ֵרי ֶחְלָקם ּנְ
ְך ַהּתֹוָרה ִהיא   ּכָ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ יִקים ּבָ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ
ב   ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ ַמִים,  ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ַמְעָין  ּכְ ם  ִלּבָ ּבְ

אֹותֹו   ּסֹוְתִמים  ּפֹוְתִחים   -ׁשֶ ִים  ַהּמַ ֵמרֹב 
ּנֹוְבִעים ְלָכל ֵעֶבר.  ַמְעָינֹות ׁשֶ

  

י יוֹ  .94 ןִרּבִ י ְיהּוָד   ֵסי ּבֶ יא, ַרּבִ י ִחּיָ ה ָאִזיל ְלֵמיֱחֵמי ְלַרּבִ
א ֵהיָך ָאְמרּו  ּתָ ְרׁשָ ַמע ַהאי ּפַ ָאַמר ֵליּה ֵליָמא ַמר ִאי ׁשָ
ָאה  א. ָאַמר ַזּכָ ָמּתָ ִנׁשְ ִעְנָייָנא ּדְ ְרׁשּוָה ּבְ ּפֵ א ּדְ ִניּתָ ָמאֵרי ַמּתְ

ַעְלָמא ְדָאּתֵ  א ּבְ יַקּיָ ּדִ ּצַ ָכָך ִהיא אֹוַרְייחּוָלֵקיהֹון ּדְ א י, ּדְ ּתָ
יִמין   ַמְסּתִ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ א ְדַמָיא, ּדְ ַמּבּוָעא ַרּבָ הֹון ּכְ ִלּבְ ּבְ

ָנְבִעין ְלָכל ֵעיַבר.  ִחי ַמּבּוִעין ּדְ ּתְ יא ּפָ יאּוּת ַמּיָ  ֵליּה, ִמְסּגִ

ֲאִני   .95 ה.  ַאּתָ ָאהּוב  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ַמע,  ִתׁשְ ּבֹא 
ָרשָׁ  ּפָ ּגּוף ָהָאָדם    ה ַהזֹּו, ְלעֹוָלם ֵאיןֹאַמר ְלָך ּבַ

ַעד  ּדּוָמה,  ַיד  ַעל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ִנְכָנס 
ָלּה   ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ִסיָמן  ְנָקס  ּפִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְרֶאה  ּתַ ׁשֶ
י   ַמְעּתִ י יֹוֵסי, ֲאִני ׁשָ ַגן ֵעֶדן. ָאַמר ַרּבִ רּוִבים ּבְ ַהּכְ

נִּ  ׁשֶ ַאַחר  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ִהּנֵה  ִהיא ׁשֶ ם,  ְלׁשָ ְכֶנֶסת 
ֶלֶכת ַלֲעלֹות ִלְמקֹוָמּה ְלַמְעָלה, ְולֹא ָלֶרֶדת  הוֹ 

ית   ַנֲעׂשֵ ֵנס,  ְוִתּכָ ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ קֶֹדם  ֲאָבל  ה.  ְלַמּטָ
לֹו  ּוַמְרָאה  ּדּוָמה,  ַיד  ַעל  ַהּגּוף  ֶאּפֹוְטרֹוּפֹוס 
ֵמאֹות  ע  ַאְרּבַ ָכר  ׂשָ ל  ְלַקּבֵ הּוא  ָראּוי  ׁשֶ

 עֹוָלמֹות. 

  

א .95 ְר ׁשְ   ּתָ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָלָך ַמע  ֵאיָמא  ֲאָנא   , ַאּתְ ִחיָמא 
ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ִנְכַנס  ָהָאָדם  ּגּוף  ֵאין  ְלעֹוָלם  א,  ּתָ ְרׁשָ ּפָ ַהאי  ּבְ
ְנָקס   ּפִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְרֶאה  ּתַ ׁשֶ ַעד  ּדּוָמה,  ַיד  ַעל  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ן ֵעֶדן. ָאמַ  ּגַ ּבַ רּוִבים  ִנין ָלּה ַהּכְ ּנֹוּתְ יֹוֵסי  ִסיָמָנא ׁשֶ י  ַרּבִ ר 
ׁשְ  ִהיא ֲאָנא  ן  ּמָ ּתַ ַעְייַלּת  ּדְ ר  ּתַ ּבָ א  ָמּתָ ִנׁשְ ָהא  ּדְ ַמֲעָנא 

א, ֲאָבל  ּתָ ָרה ְלֵעיָלא וָלא ְלֵמיַחּת ְלּתַ ָאְזַלּת ְלָסְלָקא ְלַאּתְ
ַיד  על  ַהּגּוף  ְטרֹוּפֹוס  ַאּפַ ּת  ַנֲעׂשֵ ֵנס  ּכָ וּתִ ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ קֹוֶדם 

ָר  כָ ּדּוָמה ּוַמְרָאה לֹו ׁשֶ ל ׂשָ ע ֵמאֹוּת  אּוי הּוא ְלַקּבֵ ר ַאְרּבַ
 עֹוָלמֹוּת.

י ֶאְלָעָזר ָאַמר,  .96 י ִחיָּיא, ִהּנֵה ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ְכִריִזים   ּמַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ קֶֹדם,  יֹוֵדַע  ּדּוָמה  ֲהֵרי  ׁשֶ

י   ַמְעּתִ ְך ׁשָ ַגן ֵעֶדן. ֲאָבל ֲאִני ּכָ ְזַמן    -ָעֶליָה ּבְ ּבִ ׁשֶ
ּנֹוְתִנים ָלּה פִּ  ּגּוף ְלַהְכִניסֹו  ְנָקס, חֹוֶזֶרת ַעל הַ ׁשֶ

ֶזהּו   דּוָמה.  ְיֵדי  ַעל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶתק  ּפֶ ּבַ
ֶסף  ּכֶ י  ָנַתּתִ ָמֵעִני  ׁשְ לּו  ה  ַאּתָ ִאם  ַאְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ֶזה   ֶדה?  ָ ַהׂשּ ֶסף  ּכֶ זֶּה  ַמה  י.  ּנִ ִמּמֶ ַקח  ֶדה  ָ ַהׂשּ

ע ֵמאֹות ָהעֹוָלמֹות שֶׁ  ל ַאְרּבַ ּסּוף ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהּכִ
 ָ  ה. לֹו ִליֻרׁשּ

  

ָהא דּוָמה   .96 י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּדְ יא ָהא ַרּבִ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ
א ְדֵעֶדן. ֲאָבל ֲאָנא   ִגְנּתָ ַמְכְרֵזי ֲעָלּה ּבְ ָיַדע קֹוֶדם ִמׁשּום ּדְ

ָיֲהִבין ָנא ּדְ ִעּדָ י ּבְ ַמְעָנא, ּדִ ָך ׁשָ (ליה פנקסא חזר על גופא  ּכָ
הדא הוא דכתיב אך דצדיקיא על ידוי דדומה.   לאעיל ליה בפתקא

אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני. מהו כסף השדה, 
 .דא כסופא דעלמין ארבע מאות דיהבין ליה לאחסנא)

ַהזֹּו   .97 ה  ָרׁשָ ַהּפָ ׁשֹוֵמַע  ָהָיה  יֹוֵסף  ַרב  ׁשֶ ּכְ
הּוא ָעָפר,   יָבה, ָהָיה אֹוֵמר: ִמי ׁשֶ י ַהְיׁשִ ֵמָראׁשֵ

ה ּוִמי ָיקּום? ֶזהּו זֹוֶכה ָלֶזה [ֵריק]  הּואַמה   ? ִמי ִיְזּכֶ
תּוב ּכָ ַהר ה' וגו'.  (תהלים כד)  ׁשֶ  ִמי ַיֲעֶלה ּבְ

  
אֵריהֹון   .97 ִמּמָ ָדא  א  ּתָ ְרׁשָ ּפָ ַמע  ׁשָ ֲהָוה  ד  ּכַ יֹוֵסף  ַרב 

ַמאי  ָרא  ַעּפְ ִאיהּו  ּדְ ַמאן  ָאַמר,  ֲהָוה  א,  יְבּתָ ְמּתִ ּדִ
יִ ָזֵכי ְלהַ  (ריקנא) ָקא ה ּוַמאןאי. ַמאן  ָיקּום ֲהָדא הּוא   ְזּכֶ

יב, ַהר ְיָי וגו'. (תהלים כד) ִדְכּתִ  ִמי ַיֲעֶלה ּבְ
תּוב,  .98 ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ַאְבָרָהם  קֹל  ׁשְ ַויִּ ֶעְפרֹון  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַמע  ׁשְ ַויִּ
דֹול ַהּגָ ּסּוף  ַהּכִ ֶזהּו  ֶסף.  ַהּכֶ ֶאת  ֵהם    ְלֶעְפֹרן  ׁשֶ

ֶסף  עֹוָלמֹות ְוִכסּ  ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ   - ּוִפים. ַאְרּבַ
ע ֵמאֹות עֹוָלמֹות ַוֲהָנאֹות ְוִכּסּוִפים. עֵֹבר   ַאְרּבַ

  
י .98 א  ָאַמר ַרּבִ א ּתָ ַמע ַאְבָרָהם   ַאּבָ ׁשְ יב וּיִ ֲחֵזי ַמאי ִדְכּתִ

א הּוא  ֶסף, ּדָ רֹון ֶאּת ַהּכֶ קֹל ַאְבָרָהם ְלֶעּפְ ׁשְ רֹון וּיִ ֶאל ֶעּפְ
ֵמאֹוּת   ע  ַאְרּבַ ין.  ְוִכסּוּפִ ָעְלִמין  ִאינּון  ּדְ א  ּתָ ַרּבָ א  סּוּפָ ּכִ

ע ֵמאֹוּת עֹוָלמֹוּת וְ  ֶסף, ַאְרּבַ ֶקל ּכֶ ין. עֲהָנאֹוּת וכִ ׁשֶ ֹוֵבר  סּוּפִ
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ֲעֵרי   -ַלּסֵֹחר   ׁשַ ל  ּכָ יֲַּעֹבר  ׁשֶ ָאַמר,  ַנְחָמן  ַרב 
ל ַמְעָלה, ְוֵאין מֹוֶחה ְבָידֹו.  ַלִים ׁשֶ ַמִים ִוירּוׁשָ  ׁשָ

ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ל  ּכָ ֲעבֹור  ּיַ ׁשֶ ָאַמר  ַנְחָמן  ַרב  ַלסֹוֵחר. 
ָיָדּה.  ל ַמְעָלה וֵאין מֹוֶחה ּבְ ַלִים ׁשֶ  וירּוׁשָ

ָקַבר  .99 ֵכן  ְוַאֲחֵרי  תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא 
ָאר  ׁשְ ִעם  ְוִנְמָנה  ּתֹו.  ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ֶאת  ַאְבָרָהם 

י ּדִ ֲחבוּ ַהּצַ ּבַ ִמפֶּ ִקים  ַעל  ָרָתם  ַהְמֻמּנֶה  ל  ׁשֶ ֶתק 
ל   ּכָ ָלַמְדנּו,  ְך  ּכָ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  דּוָמה.  ְיֵדי 
ים ַעל ָידֹו,   ּוְמֻמּנִ יֵדי דּוָמה  ּבִ תּוִבים  ּכְ ׁשֶ אֹוָתם 
ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ׁשֹוְכֵני ָעָפר. אֹוי   ָיקּומּו ִלְזַמן ׁשֶ

תּוִבי ּכְ ֵאיָנם  ׁשֶ ִעים  ָידֹו  ָלְרׁשָ ַעל  ֶתק,  ם  ּפֶ ּבַ
ֶזה שֶׁ  ְוַעל  ְלעֹוָלִמים,  יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ יֹּאְבדּו 

יב)  ֶנֱאַמר  ל   (דניאל  ּכָ ָך  ַעּמְ ֵלט  ִיּמָ ַהִהיא  ּוָבֵעת 
ֶפר. עד כאן תוספתא ּסֵ תּוב ּבַ ְמָצא ּכָ  ַהּנִ

  

ָרה  .99 יב וַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאּת ׂשָ ּתִ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ּתָ
ו ּתֹו,  ִעם  ִאׁשְ ַהצַּ ִנְמֶנה  ָאר  ָקא  ׁשְ ּתְ ִמּפִ ם  ֲחבּוָרּתָ ּבַ יִקים  ּדִ

ָחק ָהִכי ְגִמיְרָנא  י ִיּצְ א ַעל ְידֹוי ְדדּוָמה. ָאַמר ַרּבִ ְמַמּנָ ּדִ
ן ַעל ְידֹוי ְיקּומּון  ידֹוי ְדדּוָמה ּוְמַמּנָ יִבין ּבִ ְכּתִ ל ִאינּון ּדִ ּכָ

ָר  ַעּפְ ָדְייֵרי  ְלַאֲחָיא  ין  ָזּמִ ּדְ ְלהוֹ ְלִזְמָנא  ַווי  יעַ א.  ְלַרׁשִ א ן  ּיָ
ם   יִהּנָ ּגֵ ּבַ ּיֹאְבדּו  ׁשֶ ָקא,  ּתְ ּפִ ּבְ ְידֹוי  על  יִבין  ְכּתִ ָלא  ּדְ

ְנֱאַמר  א  ּדָ ְוַעל  יב) ְלָעְלִמין,  ֵלט  (דניאל  ִיּמָ ַהִהיא  ּוָבֵעּת 
ר, ֵסּפֶ ּתּוב ּבַ א ּכָ ְמּצָ ל ַהּנִ  (עד כאן תוספתא)  ִעְמָך ּכָ

ָאַמר,   .100 ֶאְלָעָזר  י  שֶׁ ַרּבִ ָעה  ׁשָ ְכַנס ּבְ ּנִ
ָהָיה ָרץ  אַ  ּום ׁשֶ ָעָרה, ֵאיְך ִנְכַנס? ִמׁשּ ְבָרָהם ַלּמְ

ָרץ   ָקר  ַהּבָ ְוֶאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָהֵעֶגל,  אֹותֹו  ַאַחר 
אֹוָתּה   ַעד  ַרח  ּבָ ָקר  ּבָ ן  ּבֶ ְואֹותֹו  ְוגֹו',  ַאְבָרָהם 

ָרָאה. ֶ ָעָרה, ְוִנְכַנס ַאֲחָריו, ְוָרָאה ַמה ׁשּ  ַהּמְ
  

ֶאְלָעזָ ַרבִּ  .100 ׁשַ י  ּבְ ָאַמר  ַאְבָרָהם ר  ָעאל  ּדְ א  ְעּתָ
ַההּוא  ֲהָוה ָרִהיט ֲאַבְתֵריּה ּדְ ִגין ּדְ א ֵהיְך ָעאל. ּבְ ְמַעְרּתָ ּבִ
ן  ּבֶ ְוַההּוא  ְוגו'.  ָקר ָרץ ַאְבָרָהם  ַהּבָ ְוֶאל  ְכִתיב  ּדִ ֶעְגָלא 
א ְוָעאל ֲאַבְתִריּה ְוָחָמא ַמה ָקר ָעַרק ַעד ַההּוא ְמַעְרּתָ  ּבָ

ָחָמא.   ּדְ
ל יֹום ָויֹום,   .101 ל ּכָ ּלֵ הּוא ִהְתּפַ ּום ׁשֶ עֹוד, ִמׁשּ

ַמֲעָלה   ָהְיָתה  ׁשֶ ֶדה  ָ ַהׂשּ אֹוָתּה  ַעד  יֹוֵצא  ְוָהָיה 
ִמּתֹוְך  יֹּוֵצא  ׁשֶ ָהאֹור  ְוָרָאה  ֶעְליֹוִנים,  ֵריחֹות 
דֹוׁש   ר ִעּמֹו ַהּקָ ּבֵ ם ּדִ ם, ְוׁשָ ל ׁשָ ּלֵ ָעָרה ְוִהְתּפַ ַהּמְ

רּוְך ה ְך ָר ּוא. ּוִמׁשּ ּבָ ׁשּוָקתֹו  ּום ּכָ ּתְ ָצה אֹוָתּה, ׁשֶ
קֹום.  אֹותֹו ַהּמָ  ָהְיָתה ָתִמיד ּבְ

  

ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוֲהָוה ָנִפיק ַעד   .101 י ּכָ ִאיהּו ַצּלֵ ִגין ּדְ תּו ּבְ
ְנהֹוָרא  ְוָחָמא  ִאין,  ִעּלָ ֵריִחין  ָסִליק  ֲהָוה  ּדְ ֲחַקל  ַההּוא 

ָנִפיק ִמּגֹו ְמַעְרּתָ  י ּתַ ּדְ ן, ְותַ א ְוַצּלֵ א  ּמָ יּה קּוְדׁשָ יל ִעּמֵ ן ַמּלִ ּמָ
ַההּוא  יּה ֲהָוה ּבְ ִתאּוְבּתֵ ָעא ֵליּה, ּדְ ְך ּבָ ִריְך הּוא, ּוְבִגין ּכָ ּבְ

ִדיר.   ֲאַתר ּתָ
ָרָצה   .102 לֹא  ה  ָלּמָ ְך,  ּכָ ִאם  ּתֹאַמר,  ְוִאם 

ּלֹא ַיְבִחינּו בֹו, הֹוִאי ֵדי ׁשֶ ו? ּכְ ל אֹוָתּה ַעד ַעְכׁשָ
ָצִר  אֹוָתּה.ְולֹא  אֹוָתּה,    יְך  ִהְצָטֵרְך  ׁשֶ ֵעת  ּכָ

ׁש אֹוָתּה. ָעה ְלַבּקֵ ָ  ָאַמר, ִהּנֵה ַהׁשּ
  

א,   .102 ּתָ אי ָלא ָבָעא ָלּה ַעד ַהׁשְ ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ַאּמַ
ֵליּה.  ִאְצְטִריְך  ְוָלא  הֹוִאיל  ֲעֵליּה  חּון  ּגְ ִיׁשְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ

ִאְצְטִר  א ּדְ ּתָ ע ֵליּה.ַמר, ָהא ׁשַ יְך ֵליּה, אָ ַהׁשְ א ְלִמְתּבַ  ְעּתָ

ָעָרה  .103 ּמְ ּבֹא ְרֵאה, ִאם ֶעְפרֹון ָהָיה רֹוֶאה ּבַ
ּה ַאְבָרָהם, לֹא ָהָיה מֹוֵכר אֹוָתּה  ָרָאה ּבָ ֶ ַמה ׁשּ
ּה ְולֹא ְכלּום,  אי לֹא ָרָאה ּבָ א ַוּדַ ְלעֹוָלִמים, ֶאּלָ

ָבר ִנְגֶלה ֶאלָּ  ֲהֵרי ֵאין ַהּדָ ּום א ִלְבָעָליוׁשֶ   , ּוִמׁשּ
ְלֶעְפרֹון.   ְולֹא  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ְלַאְבָרָהם  ְך  ּכָ

ָתה   ּלְ ּלֹו ָהְיָתה. ְלֶעְפרֹון לֹא    -ְלַאְבָרָהם ִהְתּגַ ׁשֶ
ה   ּלָ ִמְתּגַ ֵחֶלק.    -ָהְיָתה  ּה  ּבָ לֹו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ

ְולֹא  לּום,  ּכְ ְלֶעְפרֹון  ה  ּלָ ִהְתּגַ לֹא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
א חֲ ָהָיה רוֹ  ָכה, ְועַ ֶאה ֶאּלָ ן ָמַכר אֹוָתּה.ׁשֵ  ל ּכֵ

  

ֲהָוה   .103 א ַמה ּדְ ְמַעְרּתָ א ֲחֵזי, ִאי ֶעְפרֹון ֲהָוה ָחֵמי ּבִ ּתָ
אי ָלא  א ַוּדַ ין ָלּה ְלָעְלִמין. ֶאּלָ ּה, ָלא ַיְזּבִ ָחֵמי ַאְבָרָהם ּבָ
א   ֶאּלָ ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ה  ִמּלָ ֵלית  ָהא  ּדְ ְכלּום,  ְולא  ָבּה  ָחָמא 

וּ לְ  ךְ ָמאִריּה,  ּכָ ְלֶעְפרֹון. ְבִגין  ְוָלא  ָייא  ּלְ ִאְתּגַ ְלַאְבָרָהם   
יֵליּה ֲהָוה, ָייא ּדִ ְלֶעְפרֹון   (דף קכח ע''א) ְלַאְבָרָהם ִאְתַגּלְ

יּה. ּוְבִגין  ָלא ֲהָוה ֵליּה חּוָלָקא ּבֵ ָיא ֵליּה ּדְ ּלְ ָלא ֲהַות ִאְתּגַ
חָ  ֲהָוה  ְוָלא  לּום,  ּכְ ְלֶעְפרֹון  ִלי  ִאְתּגְ ָלא  ְך  א  ּכָ ֶאּלָ ֵמי 

ין ָלּה. א ַזּבִ  ֲחׁשֹוָכא, ְוַעל ּדָ
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ִראׁשֹוָנה   .104 ּבָ ַאְבָרָהם  ׁש  ִבּקֵ ּלֹא  ֶ ׁשּ ּוַמה 
ָאַמר  לֹא  ַאְבָרָהם  ֲהֵרי  ׁשֶ ָמַכר,  לֹו  ְמּכֹר  יִּ ׁשֶ

א   ר לֹו   -ֶאּלָ ָלה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ְוִיּתֶ
וגו י  ּלִ ה  ֶנּנָ ִיּתְ ָמֵלא  ֶכֶסף  ּבְ ָאַמר, ְוגֹו',  ְוהּוא   .'

ָעָרה   י ָלְך ְוַהּמְ ֶדה ָנַתּתִ ָ יָה  ַהׂשּ ר ּבֹו ְלָך ְנַתּתִ ֲאׁשֶ
ּלֹא  ַהּכֹל ָהָיה ָמאּוס ַעל ֶעְפרֹון, ׁשֶ ּום ׁשֶ וגו'. ִמׁשּ

 ָיַדע ַמה ִהיא.

  

ֵליּה  .104 ין  ַיְזּבִ ּדְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ַאְבָרָהם  ַבע  ּתָ ָלא  ּדְ ּוַמה 
ָהא ַאְבָרָהם לא   ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ָזִבין, ּדְ א ְוִיּתֶ ָקָאַמר ֶאּלָ

ָלה   ְכּפֵ ה ִלי ְוגו', ְוִאיהּו  ַהּמַ ֶנּנָ ֶכֶסף ָמֵלא ִיּתְ ר לֹו ְוגו'. ּבְ ֲאׁשֶ
יָה ְוגו'.  ר ּבֹו ְלָך ְנַתּתִ ָעָרה ֲאׁשֶ י ָלְך ְוַהּמְ ֶדה ָנַתּתִ ָ ָאַמר ַהׂשּ

ָלא יָ  ֶעְפרֹון ּדְ א ֲהָוה ָמִאיס ֲעֵליּה ּדְ כֹּלָ ִגין ּדְ  ַדע ַמה ִהיא.ּבְ

ַאבְ  .105 ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ה ּוֹבא  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָרָהם 
ָעָפר,   ְלָפָניו  ְוִנְזַרק  אֹור,  ם  ׁשָ ָרָאה  ָעָרה,  ַלּמְ
ָאָדם  ָעָלה  יְנַתִים  ּבֵ ְקָבִרים.  ֵני  ׁשְ לֹו  ּלּו  ְוִהְתּגַ
ְוִחיְֵּך,  ַאְבָרָהם  ֶאת  ְוָרָאה  ְדמּותֹו,  ּבִ

אַ  [ָהָיה]  ּובוֹ  שֶׁ ָיַדע  םְבָרָהם  ָ ָעִתיד   [ָהָיה]  ׁשּ הּוא 
ֵבר.  ְלִהּקָ

  

ַקְדִמיָתא,  .105 א ּבְ ְמַעְרּתָ ד ָעאל ַאְבָרָהם ּבִ א ֲחֵזי, ּכַ ְוּתָ
ֵליּה   ִלי  ְוִאְתּגְ יּה,  ַקּמֵ ַעְפָרא  ְוִאְתְרֵמי  ְנהֹוָרא,  ן  ּמָ ּתַ ָחָמא 

ִדיּוְקֵניּה ְוחָ  ק ָאָדם ּבִ ּלַ ִרין ִקְבִרין ַאְדָהִכי ִאְסּתַ ָמא ֵליּה ּתְ
ּוֵביהּ  יְך,  ְוַחּיֵ ַאְבָרָהם   ָיַדע (הוה) ְלַאְבָרָהם 

ן ַתּמָ ין ְלִאְתְקָבָרא.  (הוה) ּדְ  הּוא ַזּמִ
ָך, ַהִאם  .106 ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: 

דֹוׁש   אן? ָאַמר לֹו ַהּקָ ֵאיָנּה ְמקָֹרה יֵׁש ּכָ ִטיָרה ׁשֶ
כָּ  אֹוִתי  ִהְטִמין  הּוא,  רּוְך  ַמן  ּבָ ַהזְּ ּוֵמאֹותֹו  אן, 

י כְּ  ו ִנְטַמְנּתִ ה  ַעד ַעְכׁשָ ַאּתָ ֲחִפיָרה ַעד ׁשֶ ג ּבַ מֹו ּדָ
אן ְוֵאיָלְך ִהּנֵה ִקיּּום ִלי  ו ִמּכָ אָת ָלעֹוָלם. ַעְכׁשָ ּבָ

ִביְלָך.  ׁשְ  ְוָלעֹוָלם יֵׁש ּבִ

  

ָמטּו ִמיָנְך, קּוְסְטָרא ְקִטיר  .106 ָאַמר ֵליּה, ַאְבָרָהם, ּבְ
י הָ ִאית הָ  ִריְך הּוא ְטָמַרּנִ ּבְ א  ָכא  ָכא. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ

ִקיְרָטא  ִגיְלָדא ּדְ ְרָנא ּכְ א ִאְתַטּמַ ּתָ ּוֵמַההּוא ִזְמָנא ַעד ַהׁשְ
ָהא  ָוֵאיָלְך  אן  ִמּכָ א  ּתָ ַהׁשְ ַעְלָמא,  ּבְ ַאְנּתְ  ֲאִתית  ּדַ ַעד 

ִגיָנְך.   ִקּיּוָמא ִלי ּוְלַעְלָמא ֲהָוה ּבְ
תּוב    ְרֵאה ַמה .107 ָעָרה   -ּכָ ֶדה ְוַהּמְ ָ ַויָָּקם ַהׂשּ

ּבוֹ  ר  ּלֹא ֲאׁשֶ ֶ ׁשּ ַמה  ָלּה  ָהְיָתה  ִקיָמה  ׁש  ַמּמָ  .
ַויָָּקם  ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ה.  ַעּתָ ַעד  ָלּה  ָהְיָתה 

ֶדה   ָ ה    -ַהׂשּ ְוִהְתַעּלָ ם  ּקָ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ִקיָמה  אי  ַוּדַ
לֹא ו  ַעְכׁשָ ַעד  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַאְבָרָהם,  ִנְרָאה   ִלְפֵני 

ָטמוּ  ָהָיה  ֶ ׁשּ ַמה  ו,  ְוַעְכׁשָ לּום,  ּכְ ם  ָקם    -ן  ׁשָ
טֹו. ּפָ ִמׁשְ ה, ְוָאז ָקם ַהּכֹל ּכְ  ְוִהְתַעּלָ

  

ּבֹו,  .107 ר  ֲאׁשֶ ָעָרה  ְוַהּמְ ֶדה  ָ ַהׂשּ ָקם  ַוּיָ ִתיב  ּכְ ַמה  ָחֵמי 
א.   ּתָ ַהׁשְ ֵליּה ַעד  ֲהָוה  ָלא  ּדְ ֵליּה ַמה  ֲהָוה  ׁש  ַמּמָ ִקיָמה 

י ַאבָּ  ּדְ ַרּבִ ׁש  ַמּמָ אי ִקיָמה  ַוּדַ ֶדה,  ָ ַהׂשּ ָקם  ַוּיָ ָקם א ָאַמר 
א ָלא ִאְתֲחֵזי  ּתָ ַעד ַהׁשְ ִגין ּדְ ַאְבָרָהם ּבְ יּה ּדְ ק ַקּמֵ ּלַ ְוִאְסּתַ
יק   ּלִ ְוִאְסּתַ ָקם  ָטִמיר  ֲהָוה  ּדְ ַמה  א  ּתָ ְוַהׁשְ לּום,  ּכְ ן  ּמָ ּתַ

ִנּמּוסֹוי.  א ּבְ  ּוְכֵדין ָקם ּכֹּלָ
י   .108 ַרּבִ בְּ ָאַמר  ְמעֹון,  ְכַנס  ׁשִ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ

ָרה, ָקמּו  ם ֶאת ׂשָ ָעָרה ְוִהְכִניס ְלׁשָ ַאְבָרָהם ַלּמְ
ָאְמרּו:  ם.  ׁשָ ֵבר  ְלִהּקָ לּו  ִקּבְ ְולֹא  ה,  ְוַחּוָ ָאָדם 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ה  בּוׁשָ ּבְ ָאנּו  ּוָמה 

ַהֵחטְ  אֹותֹו  ּום  ִמׁשּ ָהעֹוָלם  אֹותֹו  ַרמְ ּבְ ּגָ ׁשֶ נּו, א 
ַאֶחֶרת  ְוָכֵעת   ה  ּבּוׁשָ ָלנּו  ּתֹוֵסף  ֵני    -ּתִ ִמּפְ

ֶכם?  ּבָ ים טֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ  ַהּמַ

  

ַאְבָרָהם  .108 ָעאל  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ילּו   ה ְוָלא ַקּבִ ן, ָקמּו ָאָדם ְוַחּוָ ּמָ ָרה ּתַ א ְוָאִעיל ׂשָ ְמַעְרּתָ ּבִ

ן, ָאְמרוּ ְלִאְתְקָבָרא ּתַ  א     ּוַמה ֲאַנןּמָ י קּוְדׁשָ ִכּסּוָפא ַקּמֵ ּבְ
ָגִריְמָנא  ּדְ ִגין ַההּוא חֹוָבא  ּבְ ַעְלָמא  ַההּוא  ּבְ ִריְך הּוא  ּבְ
ָטִבין  עֹוָבִדין  י  ּמֵ ִמּקַ ָאֳחָרא  ּסּוָפא  ּכִ ָלן  ִיּתֹוַסף  א  ּתָ ְוַהׁשְ

ְבכּו.   ּדִ
ן ִלְפֵני   .109 דֹוׁש ָאַמר ַאְבָרָהם: ֲהֵריִני ְמזֻּמָ ַהּקָ

עֲ בָּ  הּוא  ְלָפָניו רּוְך  יֵּׁש  ִתְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ בּוְרָך 
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת    -ְלעֹוָלִמים. ִמיָּד  

ל   ּבֵ ּקִ ׁשֶ ַאַחר  ֵכן?  ְוַאֲחֵרי  זֶּה  ַמה  ּתֹו.  ִאׁשְ ָרה  ׂשָ
ָבר ַהזֶּה.  ָעָליו ַאְבָרָהם ֶאת ַהּדָ

  
קוּ  .109 י  ַקּמֵ ין  ַזּמִ ֲאָנא  ָהא  ַאְבָרָהם  ִריְך ָאַמר  ּבְ א  ְדׁשָ

ָלא ִתְכִס  ִגיָנְך ּדְ ד ְוַאֲחֵרי ֵכן הּוא ּבְ יּה ְלָעְלִמין. ִמּיָ יף ַקּמֵ
ֶאת ַאְבָרָהם  ע''ב) ָקַבר  קכח  ַמאי  (דף  ּתֹו,  ִאׁשְ ָרה  ׂשָ

ה ָדא. יל ַאְבָרָהם ֲעֵליּה ִמּלָ ַקּבִ ַתר ּדְ  ְוַאֲחֵרי ֵכן. ּבָ
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ה לֹא נִ   -ָאָדם ִנְכַנס ִלְמקֹומֹו   .110 ְכְנָסה, ַחּוָ
ְוִהְכנִ  ַרב ַאְבָרָהם  ּקָ ׁשֶ יס אֹוָתּה ֵאֶצל ָאָדם ַעד 

ֵכן   ְוַאֲחֵרי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִבילֹו.  ׁשְ ּבִ אֹוָתּה  ל  ְוִקּבֵ
ָכתּוב  ְולֹא  ּתֹו,  ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ֶאת  ַאְבָרָהם  ָקַבר 

ְלַרבּ  ָרה,  ׂשָ ֶאת  א  ֶאּלָ ָרה,  ְוָאז ְלׂשָ ה.  ַחּוָ ֹות 
ְמקֹוָמם   ּבִ בּו  ְ ֶזהּו  ִהְתַיׁשּ ָראּוי.  ּכָ

תּוב ּכָ ב)  ׁשֶ ַמִים  (בראשית  ָ ַהׁשּ תֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ
ּתֹוְלדֹות  ַאְבָרָהם.  ּבְ ִנינּו  ְוׁשָ ְרָאם,  ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ 

ְוָהָאֶרץ   ַמִים  ָ ָכתּוב   -ַהׁשּ לֹא  ה.  ְוַחּוָ ָאָדם  ֶזה 
ְוָהָאֶר  ַמִים  ָ ַהׁשּ ה  ַמִים ֵאּלֶ ָ ַהׁשּ א תֹוְלדֹות  ֶאּלָ ץ, 

ְולֹ  מּו ָהָאֶרץ,  ִהְתַקיְּ ְוֵהם  ָאָדם.  ן  ּבֶ תֹוְלדֹות  א 
ִביל   ׁשְ מּו ּבִ ִהְתַקיְּ ִין ָלנּו ׁשֶ ִביל ַאְבָרָהם. ּוִמּנַ ׁשְ ּבִ
ר  ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ָ ַויָָּקם ַהׂשּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאְבָרָהם? 

א ַאְבָרָהם ּבָ מּו   ּבֹו ְלַאְבָרָהם. ְוַעד ׁשֶ לֹא ִהְתַקיְּ
ְמקֹוָמם ה ּבִ אֹותֹו ָהעֹוָלם.   ָאָדם ְוַחּוָ  ּבְ

  

ָקִריב  .110 ה ָלא ָעאַלת, ַעד ּדְ יּה ַחּוָ דּוְכּתֵ ָאָדם ָעאל ּבְ
ִגיֵניּה, ֲהָדא   יל ָלּה ּבְ י ָאָדם ְוַקּבִ ַאְבָרָהם ְוָאִעיל ָלּה ְלַגּבֵ

ָר  ּתֹו,  הּוא ִדְכִתיב ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת ׂשָ ה ִאׁשְ
א אֶ  ִתיב ֶאּלָ ָרה ָלא ּכְ ה, ּוְכֵדין  ְלׂשָ ָאה ַחּוָ ָרה ְלַאְסּגָ ת ׂשָ

הּוא  ִאְתיַ  ֲהָדא  ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ְייהּו  דּוְכּתַ ּבְ בּו  יׁשְ
ב) ִדְכִתיב, ְוָהָאֶרץ  (בראשית  ַמִים  ָ ַהׁשּ ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ

הַ  ּתֹוְלדֹות  ַאְבָרָהם.  ּבְ ְוָתִניָנן  ְרָאם,  ִהּבָ ְוָהָאֶרץ ּבְ ַמִים  ָ ׁשּ
ִתיב, ֶאלָּ  ַמִים ְוָהָאֶרץ לֹא ּכְ ָ ה ַהׁשּ ה. ֵאּלֶ א ָאָדם ְוַחּוָ א ּדָ

ְוִאינּון  ָנׁש.  ר  ּבַ ּתֹוְלדֹות  ְולֹא  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ ּתֹוְלדֹות 
ִגיֵניּה  ִאְתָקְיימּו ּבְ ַאְבָרָהם. ּוְמָנא ָלן ּדְ ִגיֵניּה ּדְ ִאְתָקְיימּו ּבְ

ּדִ  ַאְבָרָהם.  ּבֹו ּדְ ר  ֲאׁשֶ ָעָרה  ְוַהּמְ ֶדה  ָ ַהׂשּ ָקם  ַוּיָ ְכִתיב 
ה  ְלַאְבָרָהם. ְוַעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם ָלא ִאְתָקְיימּו ָאָדם ְוַחּוָ

ַההּוא ָעְלָמא. ְייהּו ּבְ דּוְכּתַ  ּבְ
ְמעֹון  .111 ׁשִ י  ַרּבִ ֶאת  ַאל  ׁשָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ

פוּ  ָעָרה ַהזֹּו ֵאיָנּה ּכְ ֲהֵרי ָאִביו. ָאַמר, ַהּמְ ָלה, ׁשֶ
תּוב  ַהּכָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָלה,  ְכּפֵ ַהּמַ ְמָעַרת  תּוב  ּכָ
ָלה הּוא   ָלה. ַמְכּפֵ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ָקָרא ָלּה ְמָעַרת ׂשְ

ֶדה.  ָ  ָקָרא ַלׂשּ
  

ְמעֹון ֲאבֹוי, ָאַמר ַהאי   .111 י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ַרּבִ
הָ  ּדְ א,  ֵפיְלּתָ ּכָ ִאיהּו  ָלאו  א  ְמָעַרת ְמַעְרּתָ ִתיב  ּכְ א 

ָלה,  ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ָלה, ּוְקָרא ָקֵרי ָלּה ְלָבַתר ְמָעַרת ׂשְ ְכּפֵ ַהּמַ
ֶדה.  ָ ָלה ָקא ָקֵרי ֵליּה ַלׂשּ  ַמְכּפֵ

ָלּה   .112 קֹוֵרא  ְך  ּכָ לֹו,  ְמָעַרת   -ָאַמר 
ְמָעַרת  ֶאת  ִלי  ן  ְוִיּתֶ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלה,  ְכּפֵ ַהּמַ

ַוּדַ  ֲאָבל  ָלה,  ְכּפֵ ִהיא ַהּמַ ָעָרה  ַהּמְ ַחיֶּיָך,  אי, 
א   ֶאּלָ ָלה.  ַמְכּפֵ ִנְקָרא  ֶדה  ָ ַהׂשּ ְולֹא  ָלה,  ַמְכּפֵ
ָלה,  ַמְכּפֵ ם  ׁשֵ ַעל  ִנְקָרִאים  ָעָרה  ְוַהּמְ ֶדה  ָ ַהׂשּ
ֲהֵרי   ׁשֶ ָעָרה,  ַהּמְ ְולֹא  אי,  ַוּדַ ָלה  ְכּפֵ ַהּמַ ֵדה  ׂשְ
עֹוֵמד   ֶדה  ָ ַהׂשּ ְואֹותֹו  ֶדה,  ָ ׂשּ ּבַ ִהיא  ָעָרה  ַהּמְ

 ָדָבר ַאֵחר.בְּ 

  

ָמה   .112 ָלה ּכְ ְכּפֵ ָאַמר ֵליּה ָהִכי ָקאֵרי ֵליּה ְמָעַרת ַהּמַ
יָך  אי ַחּיֶ ָלה, ֲאָבל ַוּדַ ְכּפֵ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִיּתֶ
ָלה,  ֶדה ִאְקֵרי ַמְכּפֵ ָלה. ְוָלאו ׂשָ א ִאיהּו ַמְכּפֵ ָלאו ְמַעְרּתָ

ֶדה ּוְמַעְרּתָ  א ַהאי ׂשָ לָ ֶאּלָ ֵדה  א ַעל ׁשּום ַמְכּפֵ ה ִאְקרּון ׂשְ
ֶדה   ָ ׂשּ ּבַ א  ְמַעְרּתָ ָהא  ּדְ א,  ְמַעְרּתָ ְוָלא  אי  ַוּדַ ָלה  ְכּפֵ ַהּמַ

ה ָאֳחָרא. ִמּלָ ֶדה ָקִאים ּבְ  ִאיִהי, ְוַההּוא ׂשָ

ל  .113 ּכָ ָלה  ִנְכּפְ ַלִים  ְירּוׁשָ ַחת  ּתַ ְרֵאה,  ּבֹא 
ְלַמְעָלה ְוִהיא עֹוֶמֶדת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ה.    ֶאֶרץ  ּוְלַמּטָ

מֹו   ְלַמְעָלה  ּכְ ַלִים  ְירּוׁשָ ה.   - ֵכן  ַמּטָ ַלִים  ְירּוׁשָ
ַלִים   ְירּוׁשָ ה.  ְלַמּטָ ַוֲאחּוָזה  ְלַמְעָלה  ֲאחּוָזה 

ְצָדִדים   ֵני  ׁשְ ּבִ ֲאחּוָזה  ְלַמְעָלה    -ְלַמְעָלה 
ה ְצָדִדים   ּוְלַמּטָ ִּבְׁשֵני  ֲאחּוָזה  ְלַמָּטה   -[ְירּוָׁשַלִים 

ּום כָּ ָּטה] ְלַמְעָלה ּוְלמַ  פּוָלה. , ּוִמׁשּ  ְך ִהיא ּכְ

  

ל   .113 ּפַ ִאְתּכַ ָרֵאל  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ל  ּכָ ם  ַל  ְירּוׁשָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָדא  ַגְווָנא  ּכְ א,  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ָקְייָמא  ְוִאיִהי  חֹוָתּה.  ּתְ
ְלֵעיָלא  ֲאִחיָדא  א,  ְלַתּתָ ם  ַל  ְירּוׁשָ ְלֵעיָלא  ַלם  ְירּוׁשָ

ַל ם ְלעֵ ְוַאִחיָדא ְלַתּתָ  ְתֵרין ִסְטִרין א, ְירּוׁשָ יָלא ֲאִחיַדת ּבִ
א ְוַתּתָ לעילא   ְלֵעיָלא  סטרין  אחידתבתרין  לתתא  (ירושלם 

א ִהיא. ותתא) ֶפְלּתָ ְך ּכָ  ּוְבִגין ּכָ
ָלה ִהיא  .114 ֶדה ַהזֹּו ֵמאֹוָתּה ַמְכּפֵ ָ ן ַהׂשּ ְוַעל ּכֵ

ֵריַח   ּכְ תּוב  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ ׁשֹוָרה.  ִהיא  ּבֹו  ֶדה  ׁשֶ ָ ַהׂשּ
בֵּ  ר  ְך ֲאׁשֶ ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ה',  ֲרכֹו 

פּול. ֶדה ּכָ אי, ְולֹא ׂשָ ָלה ַוּדַ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ  ׂשְ
  

ֵביּה   .114 ּדְ ִאיהּו  א  ֶפְלּתָ ּכָ ֵמַהִהיא  ֶדה  ׂשָ ַהאי  א  ּדָ ְוַעל 
יְ  ַרכֹו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ׂשָ ֵריַח  ּכְ ִתיב  ּכְ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ ְרָיא.  ָי ׁשַ

ָלה  ע''א)(דף קכט   ְלֵעיָלא ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ְך ׂשְ א, ּוְבִגין ּכָ ְוַתּתָ
פּול.  ֶדה ּכָ אי ְוָלא ׂשָ  ַוּדַ
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ָבר   .115 אי.    -עֹוד סֹוד ַהּדָ ָלה ַוּדַ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ׂשְ
ָלה? ְכּפֵ ַהּמַ ִהיא   [ה']  ִמי  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ׁשּ ּבַ ׁשֶ

בִ  ּוִבׁשְ ַיַחד,  עֹוֵמד  ַהּכֹל  ָלה.  ָאַמר  ַמְכּפֵ יָלּה 
ם  ֵ ׁשּ ּבַ ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ָלה,  ְכּפֵ ּמַ ַה'  ר  ִנְסּתָ ֶדֶרְך  ּבְ

ָרט ָלֶזה. ָלה ּפְ דֹוׁש אֹות ַאֶחֶרת ַמְכּפֵ  ַהּקָ
  

אי, ַמאן   .115 ָלה ַוּדַ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ה ׂשְ ָלה, תּו ָרָזא ְדִמּלָ ַמְכּפֵ
א ָקְיי ָלה. ְוכֹּלָ ִאיִהי ַמְכּפֵ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ַחד,  ה' ְדִבׁשְ ָמא ּכְ

ֲהֵוי  ָלא  ּדְ ָלה  ַמְכּפֵ ה'  ָסִתים  אֹוַרח  ּבְ ָקֲאַמר  ּוְבִגיֵניּה 
ר ִאיִהי.  ה ּבַ ּלָ א ָאת ָאֳחָרא ַמְכּפֵ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ  ּבִ

הָ  .116 ָלה  ְכּפֵ ַהּמַ ָעַרת  ּמְ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְיָתה  ְוַאף 
ַעל   ֲאָבל  ְמָעָרה,  תֹוְך  ּבְ ְמָעָרה  ִהיא  ׁשֶ אי,  ַוּדַ

נִ  ַאֵחר  ם  מֹו  ׁשֵ ּכְ ָלה,  ְכּפֵ ַהּמַ ְמָעַרת  ְקֵראת 
ֵחת,  ִלְבֵני  ָאַמר  ּוְכׁשֶ ָיַדע,  ְוַאְבָרָהם  ּנֱֶאַמר.  ׁשֶ
ְמָעַרת   ֶאת  ִלי  ן  ְוִיּתֶ ְוָאַמר  ָבר,  ַהּדָ ֶאת  ה  ּסָ ּכִ

מְ  ִהיא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  ָלה,  ְכּפֵ פּוָלה, ַהּמַ ּכְ ָעָרה 
ֵדה  ׂשְ ְמָעַרת  א  ֶאּלָ ָלּה  ָקְרָאה  לֹא  ְוַהּתֹוָרה 

ָראּוי. ַהּמַ  ָלה ּכָ  ְכּפֵ

  

ִאיִהי   .116 ּדְ אי  ַוּדַ ֲהָוה  א  ָכֶפְלּתָ א  ְמַעְרּתָ ּדִ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
א, ֲאָבל ַעל ׁשּום ָאֳחָרא ִאְקֵרי ְמָעַרת  א ּגֹו ְמַעְרּתָ ְמַעְרּתָ

ָלה כְּ  ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ָמר. ְוַאְבָרָהם ָיַדע, ְוַכד ָאַמר ׂשְ ָמה ְדִאּתְ
י ִמלָּ  ּסֵ ה, ִלְבֵני ֵחת ּכַ ּלָ ְכּפֵ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ה ְוָאַמר ְוִיּתֶ

א, ְואֹוַרְייָתא ָלא ָקֵרי ָלּה  ֶפְלּתָ א ּכָ ִאיִהי ְמַעְרּתָ ַעל ׁשּום ּדְ
ְדָקא ְיאּות.  ָלה ּכְ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ א ְמָעַרת ׂשְ  ֶאּלָ

ַהּכֹל  .117 ֶאת  ה  ָעׂשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ַהזֶּה ָהעֹוָלם  ֵצא  ּמָ יִּ ַמְעָלה, ׁשֶ ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ  ,

ְלַמְעָלה   ְכבֹודֹו  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ֶזה  ִעם  ֶזה  יק  ּוְלַהְדּבִ
דֹוׁש   ַהּקָ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ה. ַאׁשְ ּוְלַמּטָ

עֹולָ  ה ָבֶהם ּבָ רּוְך הּוא ִהְתַרּצָ ּוָבעֹוָלם ּבָ ַהזֶּה  ם 
א.  ַהּבָ

  

א .117 ּכֹּלָ ָעַבד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ַהאי    ְוקּוְדׁשָ ָחא  ּכָ ּתַ ְלִאׁשְ
ָדא, ְלֶמֱהֵוי  א ּבְ ָקא ּדָ ּבָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּוְלִאְתּדַ ַעְלָמא ּכְ
א   יַקּיָ ַצּדִ ּדְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ א.  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ְיָקֵריּה 

ִרי א ּבְ קּוְדׁשָ ַהאי ַעְלָמא ּוְבַעְלָמא ּדְ הּו ּבְ ְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ
 ְדָאֵתי: 

ֶאת  ְוַאבְ  .118 ַרְך  ּבֵ ַוה'  יִָּמים  ּבַ א  ּבָ ָזֵקן  ָרָהם 
ַתח, ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ּכֹל.  ּבַ (תהלים  ַאְבָרָהם 

סּוק  סח)  ּכֹן ֲחֵצֶריָך. ַהּפָ ֵרי ִתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ַאׁשְ
ֲאָבל   ֵאר,  ִנְתּבָ ָרָכיו ַהזֶּה  ּדְ ׁשֶ ָהִאיׁש  ֵרי  ַאׁשְ

רּוְך הּוא, דֹוׁש ּבָ רֹות ִלְפֵני ַהּקָ ׁשֵ ה   ּכְ ְוהּוא ִהְתַרּצָ
 ּבֹו ְלָקְרבֹו ֵאָליו.

  

ַאְבָרָהם  .118 ֶאת  ַרְך  ּבֵ ַוְיָי  ִמים  ּיָ ּבַ א  ּבָ ָזֵקן  ְוַאְבָרָהם 
ַתח י ְיהּוָדה ּפָ ּכֹל. ַרּבִ ְבַחר ּוְתָקֵרב  (תהלים סה) ּבַ ֵרי ּתִ   ַאׁשְ

ְקָרא ַהאי  ֲחֵצֶריָך,  ּכֹן  ע''ב) ִיׁשְ ָאה  (צד  ַזּכָ ֲאָבל  ָמר,  ִאּתְ
ִריְך הּוא הּוא בַּ  א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרן ַקּמֵ ׁשְ אֹוְרחֹוי ִאְתּכַ ר ָנׁש ּדְ

יּה.  יּה ְלָקָרָבא ֵליּה ְלַגּבֵ  ְוִאיהּו ִאְתָרֵעי ּבֵ
ֵאָליו,  .119 ִהְתָקֵרב  ַאְבָרָהם  ְרֵאה,  ּבֹא 

הָ  ִהְתָקֵרב ּוְתׁשּוָקתֹו  ְולֹא  ֶזה.  ּבָ יֹום  ל  ּכָ ְיָתה 
פַ  ּבְ אֹו  ֶאָחד  יֹום  ּבְ א ַאְבָרָהם  ֶאּלָ ַאַחת,  ַעם 

ה, ַעד   ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ָיָמיו ִמּדַ יו ֵקְרבּוהּו ּבְ ַמֲעׂשָ
תֹו.  ַדְרּגָ ה ּבְ ִהְתַעּלָ  ׁשֶ

  
יּה   .119 ְוִתאּוְבּתֵ יּה  ְלַגּבֵ ִאְתְקִריב  ַאְבָרָהם  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ילֵ  ַאְבָרָהם ּדִ ִאְתְקִריב  ְוָלא  ַהאי,  ּבְ יֹומֹוי  ל  ּכָ ֲהָוה  יּה 

יֹוָמא ָחָד  א עֹוָבדֹוי ְקִריבּו ֵליּה ּבְ ִזְמָנא ָחָדא, ֶאּלָ א אֹו ּבְ
ַדְרּגֹוי. ַלק ּבְ ִאְסּתַ א, ַעד ּדְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָכל יֹומֹוי ִמּדַ  ּבְ

ֶעְליֹונוֹ  .120 ִלְדָרגֹות  ְוִנְכַנס  ָזֵקן  ָהָיה  ׁשֶ ת ּכְ
יִָּמים,   א ּבַ תּוב ְוַאְבָרָהם ָזֵקן, ְוָאז ּבָ ּכָ ָראּוי, ׁשֶ ּכָ

אֹוָת  ְידּוִעים  ּבְ ָיִמים  אֹוָתם  ּבְ ֶעְליֹוִנים,  ָיִמים  ם 
ּכֹל.   ּבַ ַאְבָרָהם  ֶאת  ַרְך  ּבֵ ַוה'  ָהֱאמּוָנה.  סֹוד  ּבְ

ָרכֹות ְוָכל טֹוב.  ל ַהּבְ ם יֹוְצאֹות ּכָ ָ ׁשּ ּמִ  ׁשֶ
  

ָחֵזי  .120 ְדָקא  ּכְ ִאין  ִעּלָ ין  ַדְרּגִ ּבְ ְוָעאל  ִסיב  ֲהָוה  ד  ּכַ
ּוכְ  ָזֵקן,  ְוַאְבָרָהם  ְכִתיב  יֹוִמין ּדִ ִאינּון  ּבְ ִמים  ּיָ ּבַ א  ּבָ ֵדין 

ַרְך   ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ַוְיָי ּבֵ ִאינּון יֹוִמין ְיִדיָעאן ּבְ ִאין ּבְ ִעּלָ
ן ָנְפִק  ּמָ ִמּתַ ּכֹל. ּדְ ְרָכאן ְוָכל ִטיבּו. ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ל ּבִ  ין ּכָ

ָעה   .121 ׁשָ ֲהֵרי ּבְ ׁשּוָבה, ׁשֶ ֲעֵלי ַהּתְ ֵריֶהם ּבַ ַאׁשְ
ֶאָחדאַ  יֹום  ּבְ ַאַחת]  ַחת  ֶאָחד  [ְּבַפַעם  ֶרַגע  ּבְ

ֲאִפּלּו   ְך  ּכָ ָהָיה  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ''ה,  ּבָ ַלּקָ ְקֵרִבים 
כַ  ּבְ ''ה  ּבָ ַלּקָ ִהְתָקְרבּו  ׁשֶ מּוִרים  ּגְ יִקים  ה  ְלַצּדִ ּמָ

  
א ָחָדא   .121 ְעּתָ ׁשַ ָהא ּבְ ְתׁשּוָבה ּדְ ִאין ִאינּון ָמאֵריהֹון ּדִ ַזּכָ

יֹוָמא ָחָדא בְּ  י  (דף קכט ע''ב) ִרְגָעא ָחָדאּבְ ְקֵריִבין ְלַגּבֵ
יִקים   ָלא ֲהָוה ָהִכי ֲאִפיּלּו ְלַצּדִ ִריְך הּוא, ַמה ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Chayei Sarah – Draft – unedited- not for publishing 

51 DailyZohar.com  
 

ַהיִָּמים  אֹוָתם  ּבְ ִנְכַנס  לֹא  ַאְבָרָהם  ִנים.  ׁשָ
כְּ  ָזֵקן,  ָהָיה  ׁשֶ ַעד  ְוֵכן ָהֶעְליֹוִנים  ּנֱֶאַמר.  ׁשֶ מֹו 

תּוב ּכָ ִוד, ׁשֶ א  א א) -(מלכים ּדָ ִוד ָזֵקן ּבָ ֶלְך ּדָ ְוַהּמֶ
ק   ׁשּוָבה ִמיָּד ִנְכָנס ְוִנְדּבָ ַעל ַהּתְ יִָּמים. ֲאָבל ּבַ ּבַ

''ה.  ּבָ ּקָ  ּבַ

ִנין.   ה ׁשְ ַכּמָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּבֵ ִאְתְקִריבּו ּגַ מּוִרים ּדְ ּגְ
ֲהָוה ּדְ ַעד  ִאין  ִעּלָ יֹוִמין  ִאינּון  ּבְ ָעאל  ָלא  ִסיב    ַאְבָרָהם 

ָמר. ְוכֵ  ָמה ְדִאּתְ ְכִתיב ּכְ ִוד ּדִ ִוד   (מלכים א א) ן ּדָ ֶלְך ּדָ ְוַהּמֶ
ָעאל  ִמּיָד  ְתׁשּוָבה  ּדִ ָמאִריּה  ֲאָבל  ִמים.  ּיָ ּבַ א  ּבָ ָזֵקן 

ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ק ּבֵ ּבַ  ְוִאְתּדָ
ֲעֵלי  .122 ּבַ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ִנינּו,  ׁשָ ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ
עֹוָלם  ַהּתְ  יִקים  ׁשּוָבה עֹוְמִדים ּבָ ַההּוא, ֵאין ְלַצּדִ

ֵהם ְקרֹוִבים  ּום ׁשֶ מּוִרים ְרׁשּות ַלֲעֹמד ּבֹו, ִמׁשּ ּגְ
ֲעֵליֶהם   ִכים  מֹוׁשְ ְוֵהם  ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ֶלְך  ַלּמֶ

ֶלְך.  ב יֹוֵתר ּוְבכַֹח ַרב ְלִהְתָקֵרב ַלּמֶ ְרצֹון ַהּלֵ  ּבִ
  

ּתָ  .122 ָאַמר  יֹוֵסי  י  ָמאֵריהֹון  ַרּבִ ּדְ ֲאַתר  ְתׁשּוָבה  ִניָנן  ּדִ
לֹון  ֵלית  מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ַעְלָמא,  ַההּוא  ּבְ יּה,  ּבֵ ָקְייֵמי 
יר  ַיּתִ א  ְלַמְלּכָ ְקֵריִבין  ִאינּון  ּדְ ִגין  ּבְ יּה,  ּבֵ ְלָקְייָמא  ְרׁשּו 
יר  ַיּתִ א  ְדִלּבָ ְרעּוָתא  ּבִ ֲעַלְייהּו  ֵכי  ָמׁשְ ְוִאינּון  הּו,  ּלְ ִמּכֻ

א. ְבֵחיָלא ַסְגָיא ְלִאְתְקָר וּ   ָבא ְלַמְלּכָ
ִנים  .123 ְמֻתּקָ ְמקֹומֹות  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה,  ּבֹא 

ִבים  מֹוׁשָ ית  ּבֵ ם  ּוְבֻכּלָ ַההּוא,  עֹוָלם  ּבָ ''ה  ּבָ ַלּקָ
ָראּוי  ּכָ תֹו  ַדְרּגָ ְלִפי  ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ יִקים,  ּדִ ַלּצַ

 לֹו. 
  

ה ַאְתִרין ְמתוּ  .123 ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ א בְּ ּתָ ִריְך  ָקִנין ֵליּה ְלקּוְדׁשָ
יִקים.   ּדִ י מֹוְתֵבי לֹון ַלּצַ הּו ּבֵ ַההּוא ַעְלָמא, ּוְבֻכּלְ הּוא ּבְ

ְדָקא ָחֵזי ֵליּה.  יּה ּכְ ְרּגֵ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ּדַ  ּכָ

תּוב .124 ְבַחר ּוְתָקֵרב  (תהלים סה)  ּכָ ֵרי ּתִ ַאׁשְ
רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֲחֵצֶריָך,  ּכֹן  ְמָקֵרב  ִיׁשְ הּוא  ְך 

ֵאָלי ה  אֹוָתם  ּטָ ִמּמַ מֹות  ׁשָ ַהּנְ עֹוִלים אֹוָתם  ׁשֶ ו, 
ָלֶהן.   ְתְקָנה  ּנִ ׁשֶ ַנֲחָלָתם  ּבְ ּוְלֵהָאֵחז  ְלַמְעָלה 

ֲחֵצֶריָך   ּכֹן  ָרגֹות    -ִיׁשְ ְוַהּדְ קֹומֹות  ַהּמְ ֵאּלּו 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ חּוץ, ּוִמי ֵהם? ּכְ ּבַ י   (זכריה ג)  ׁשֶ ְוָנַתּתִ

ין ָהעְֹמִדים ָהאֵ ְלָך ַמהְ  ה ְלִכים ּבֵ ה. ְוזֹוִהי ַדְרּגָ ּלֶ
ים ֶעְליֹוִנים. ין ְקדֹוׁשִ  ּבֵ

  

ִתיב, .124 סה) ּכְ ּכֹן   (תהלים  ִיׁשְ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ּתִ ֵרי  ַאׁשְ
ָסְלִקין   יּה ּדְ ִריְך הּוא ָקִריב לֹון ְלַגּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ֲחֵצֶריָך, ּדְ

א ְלֵעילָ  ּתָ ָמִתין ִמּתַ ַאְחסַ ִאינּון ִנׁשְ יהֹון א ּוְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ְנּתֵ
ין ְלַבר,  ין ַאְתִרין ְוַדְרּגִ ּכֹן ֲחֵצֶריָך, ִאּלֵ ְקָנן ְלהּו. ִיׁשְ ִאְתּתַ ּדְ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ִאינּון,  ג) ּוַמאן  ְלָך  (זכריה  י  ְוָנַתּתִ
ין   ּבֵ א  ְרּגָ ּדַ הּוא  ְוַהאי  ה.  ָהֵאּלֶ ָהעֹוְמִדים  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים 

יׁשִ  ִאין.ַקּדִ  ין ִעּלָ
ִליִחים  ּוִמי   .125 ׁשְ ֵהם  ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ַלּדַ ִאים  ּכָ זַּ ׁשֶ

ְלָאִכים,   ַהּמַ אֹוָתם  מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון  ל  ׁשֶ
ּום  ִמׁשּ ִרּבֹוָנם,  ְרצֹון  ּבִ ִליחּות  ׁשְ ים  עֹוׂשִ ְוָתִמיד 

ֵאּלוּ  ה ְולֹא ִנְטְמאּו. [ִהְתַקְּדׁשּו]  ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ָתִמיד ּבִ
  

ָמאֵרי  .125 ּדְ ִליָחן  ׁשְ ִאינּון  ָדא,  א  ְלַדְרּגָ ִאין  ַזּכָ ּדְ ּוַמאן 
ְרעּוָתא  ִדיר ּבִ ִליחּוָתא ּתָ ִאינּון ַמְלָאִכין ְוָעְבִדין ׁשְ ַעְלָמא ּכְ

ין ִאּלֵ ּדְ ִגין  ּבְ ָמאִריהֹון,  ְוָלא   (אתקדשו) ּדְ ה  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ִדיר  ּתָ
ֲאבּו.   ִאְסּתָ

ְטָמא .126 ּנִ ׁשֶ ִמי  ֵכן  מֹו  הּוא    ּכְ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ּנּו   ִמּמֶ יֹּוֵצאת  ּוְכׁשֶ ֻטְמָאה,  רּוַח  ָעָליו  ְך  מֹוׁשֵ
אֹוָתם   ין  ּבֵ ּוְמדֹורֹו  אֹותֹו,  ִאים  ְמַטּמְ ָמתֹו,  ִנׁשְ
מֹו   ל ָהעֹוָלם. ּכְ יִקים ׁשֶ זִּ ֵמִאים, ְוֵאּלּו ֵהם ַהּמַ ַהּטְ

ַעְצמוֹ  ָאָדם ֶאת  יְך  ְמׁשִ ּמַ ַהזֶּה  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ךְ   -    ּכָ
אֹותֹו ָהעֹוָלם ְך ּבְ [ְואֹוָתן רּוחֹות   הּוא ְמדֹורֹו ְוִנְמׁשָ

 . ַהְּטֵמאֹות ְמַטְּמאֹות אֹותֹו ּוַמְכִניסֹות אֹותֹו ַלֵּגיִהֹּנם] 

  

ִאיהּו  .126 ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ַאב  ִאְסּתָ ּדְ ַמאן  ָדא,  ַגְווָנא  ּכְ
וְ  ְמָסָאב,  רּוַח  ֲעֵליּה  יְך  ִמ ָמׁשִ ָמֵתיּה  ִנׁשְ ָנַפק  יּה  ַכד  ּנֵ

ִאינּון  ין  ְוִאּלֵ ְמָסֲאִבין  ִאינּון  ין  ּבֵ ּוְמדֹוֵריּה  ֵליּה  ְמָסֲאִבין 
ַהאי  ְרֵמיּה ּבְ ּגַ ר ָנׁש  ְך ּבַ ָמה ְדִאְתְמׁשַ ַעְלָמא. ּכְ יִקין ּדְ ַמּזִ

ַעְלָמא ַההּוא  ּבְ ְך  ְוִאְתְמׁשַ (נט   ַעְלָמא ָהִכי הּוא ְמדֹוֵריּה 
 יה לגיהנם.) מסאבי מסאבין ליה ואעלין ל ואינון רוחי

ֶאת   .127 ְוׁשֹוֵמר  ׁש  ְתַקּדֵ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְרֵאה,  ּבֹא 
עֹוָלם   ֵמא, ְמדֹורֹו ּבָ ּלֹא ִיּטָ עֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ ַעְצמֹו ּבָ
ים  ְועֹוׂשִ ֶעְליֹוִנים  ים  ְקדֹוׁשִ אֹוָתם  ין  ּבֵ ַההּוא 

  
ַהאי ַעְלָמא  .127 ְרֵמיּה ּבְ ׁש ְוָנִטיר ּגַ ִאְתַקּדַ א ֲחֵזי ַמאן ּדְ ּתָ

ִאינּון  ין  ּבֵ ַעְלָמא  ַההּוא  ּבְ ְמדֹוֵריּה  ַאב.  ִאְסּתָ ָלא  ּדְ
ין יׁשִ ע''א) ַקּדִ קל  ִדיר,  (דף  ּתָ ִליחּוָתא  ׁשְ ְוָעְבִדין  ִאין  ִעּלָ
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כְּ  ָחֵצר,  ּבֶ עֹוְמִדים  ְוֵאּלּו  ִליחּות,  ׁשְ ִמיד  מֹו  ּתָ
ּנֱֶאַמר  ן.  ) (שמות כז ׁשֶ ּכָ ׁשְ  ֵאת ֲחַצר ַהּמִ

ָחצֵ  ין ָקְייֵמי ּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,ְוִאּלֵ ֵאת ֲחַצר   (שמות כז) ר ּכְ
ן.  ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

ֵאיָנם   .128 ׁשֶ יֹוֵתר  ְפִנים  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ְויֵׁש 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִית,  ּבַ ּבַ א  ֶאּלָ ָחֵצר,  (תהלים   ּבֶ

ָעה  סה)  ּבְ ִנׂשְ ִוד,  ּדָ ָאַמר  יֶתָך.  ּבֵ טּוב  ּבְ ָעה  ּבְ ִנׂשְ
יָון שֶׁ בְּ  ּכֵ יֶתָך.  ּבֵ ה טּוב  ָלּמָ ֲחֵצֶריָך,  ּכֹן  ִיׁשְ ָאַמר 

יֶתָך   טּוב ּבֵ ע ּבְ ּבַ יֶתָך? ִיׂשְ טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ תּוב ִנׂשְ ּכָ
א   ֶאּלָ ּכֹן!  ִיׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְהיֹות,  ָצִריְך  ָהָיה 
ְלַמְלֵכי   א  ֶאּלָ ֲעָזָרה  ּבָ יָבה  ְיׁשִ ֵאין  ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי 

ם. ָדִוד ְלבַ   ּדָ

  

ָחֵצר ְוִאית ָאֳחָר  .128 ָלאו ִאינּון ּבַ יר, ּדְ ַיּתִ ִאינּון ְלגֹו  ִנין ּדְ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ֵביָתא  ּבְ א  סה) ֶאּלָ ָעה  (תהלים  ּבְ ִנׂשְ

יָון   ּכֵ יֶתָך,  ּבֵ טּוב  ּבְ ָעה  ּבְ ִנׂשְ ִוד  ּדָ ָאַמר  יֶתָך.  ּבֵ טּוב  ּבְ
ִת  אי ּכְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך, ַאּמַ ָאַמר ִיׁשְ טּוב בֵּ ּדְ ָעה ּבְ ּבְ יֶתָך, יב ִנׂשְ

א  ּכֹן. ֶאּלָ ָמה ִדְכִתיב ִיׁשְ ֵעי ֵליּה ּכְ יֶתָך ִמיּבָ טּוב ּבֵ ע ּבְ ּבַ ִיׂשְ
ִוד   ּדָ ית  ּבֵ ְלַמְלֵכי  א  ֶאּלָ ֲעָזָרה  ּבָ יָבה  ְיׁשִ ֵלית  ִניָנן  ּתָ ָהא 

ְלחּוַדְייהּו.   ּבִ
ְכָנִסים  .129 ּנִ ׁשֶ   ְויֵׁש ָמקֹום ַלֲחִסיִדים ֶעְליֹוִנים 

כָּ  ּכַ ֵהם?  ּוִמי  ג)  תּובִלְפִנים,  ְוַהחִֹנים  (במדבר 
ן ֵקְדָמה ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה  ּכָ ׁשְ ִלְפֵני ַהּמִ
ַעל   ְמדֹוִרים  ה  ְוַכּמָ וגו'.  ּוָבָניו  ְוַאֲהֹרן  ה  ֹמׁשֶ
עֹוָלם  ּבָ ִנְפָרִדים  אֹורֹות  ַעל  ְואֹורֹות  ְמדֹוִרים 
מֹו   ּכְ ֲחֵברֹו.  ֵמאֹור  יֵּׁש  ִמְתּבַ ֶאָחד  ְוָכל  ַההּוא, 

הַ  ִנְפָר ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ם ּמַ ּגַ ְך  ּכָ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ִדים 
עֹוָלם ַההּוא.  ְמקֹומֹות ְואֹורֹות ִנְפָרִדים ּבָ

  

ַעְייֵלי ְלגֹו, ּוַמאי ִאינּון,   .129 ְוִאית ֲאַתר ַלֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ּדְ
ִדְכִתיב, ן ֵקְדָמה ִלְפֵני  (במדבר ג) ּכְ ּכָ ׁשְ ְוַהחֹוִנים ִלְפֵני ַהּמִ

ה ָמדֹוִרין   מֹוֵעד ִמְזָרָחה  אֶֹהל ה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ְוגו'. ְוַכּמָ מׁשֶ
ַההּוא ַעְלָמא,  ן ּבְ ְרׁשָ ַעל ָמדֹוִרין ּוְנהֹוִרין ַעל ְנהֹוִרין ִמְתּפָ
ְדעֹוָבִדין  ָמה  ּכְ ַחְבֵריּה,  ּדְ הֹוָרא  ִמּנְ ִאְכִסיף  ַחד  ְוָכל 

ַהאי ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ּדּוְכּתִ  ן ּבְ ְרׁשָ ן ין ּוְנהֹוִרין ִמ ִאְתּפָ ְרׁשָ ְתּפָ
ַההּוא ָעְלָמא.  ּבְ

עֹוָלם   .130 ֲאִפּלּו ּבָ ׁשֶ ּוֹבא ּוְרֵאה, ֲהֵרי ֶנֱאַמר 
מֹות  ׁשָ ְוַהּנְ תֹו  ִמּטָ ַעל  ן  ָיׁשֵ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה, 
עֹוָלם ְוָיְצאּו ִמּתֹוְך ַהּגּוף, ֵאין   ְצִריכֹות ְלׁשֹוֵטט ּבָ

עֹוָלה   ָמה  ּוְנׁשָ ָמה  ְנׁשָ ל  ִלְר ּכָ אֹות  ּוְמׂשֹוֶטֶטת 
מֹו   ּכְ א  ֶאּלָ ַהיִָּמים,  יק  ַעּתִ ֵני  ּפְ ֵסֶבר  ְכבֹוד  ּבִ
ָמתֹו   ִנׁשְ ְך  ּכָ ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ ּוְכִפי  ִמיד  ּתָ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

 עֹוָלה. 

  

ר   .130 ד ּבַ ַהאי ַעְלָמא ּכַ ָאִפיּלּו ּבְ ָמר ּדְ ְוָתא ֲחֵזי ָהא ִאּתְ
מָ  ְוִנׁשְ ַעְרֵסיּה,  ַעל  ִאים  ּנָ ִאְצְטִריכוּ ָנׁש  ְלִאְתׁשֹוְטָטא   ִתין 

ָמָתא   ְוִנׁשְ ָמָתא  ִנׁשְ ל  ּכָ ָלאו  ּגּוָפא,  ִמּגֹו  ְוָנְפקּו  ַעְלָמא  ּבְ
יֹוִמין,   יק  ַעּתִ ּדְ י  ַאּפֵ ֵסֶבר  יָקר  ּבִ ְלֶמחֵזי  ְטָיא  ְוׁשַ ַסְלָקא 
ָמֵתיּה   ִדיר ּוְכפּום עֹוָבֵדי ָהִכי ִנׁשְ יְך ּתָ ָמא ְדִאְתְמׁשִ א ּכְ ֶאּלָ

 ָסְלָקא. 
ָמה יֹוֵצאת,   -א  ִאם ִנְטמָ  .131 ׁשָ ן ְוַהּנְ הּוא ָיׁשֵ

אֹוָתּה,  לֹוְקחֹות  ְטֵמאֹות  רּוחֹות  אֹוָתן  ְוָכל 
ְחּתֹונֹות  ַהּתַ ָרגֹות  ַהּדְ אֹוָתן  ּבְ ֶהן  ּבָ ֶקת  ְוִנְדּבֶ
ָבִרים  עֹוָלם, ְוֵהם מֹוִדיעֹות ָלּה ּדְ ׁשֹוְטטֹות ּבָ ּמְ ׁשֶ

ְולִ  ָלעֹוָלם.  ָלֹבא  רֹוִבים  ּקְ ּמוֹ ׁשֶ ׁשֶ ִדיִעים ְפָעִמים 
ַוֲהֵרי   ָעֶליָה,  ְוצֹוֲחִקים  ּכֹוְזִבים  ָבִרים  ּדְ ָלּה 

ְרׁשּוָה.  ּפֵ

  

ָמָתא ָנְפָקא ְוָכל ִאינּון  .131 ְוִנׁשְ ַאב ִאיהּו ָנִאים  ִאי ִאְסּתָ
ין   ְרּגִ ִאינּון ּדַ הּו ּבְ ַקת ּבְ ּבְ רּוִחין ְמָסֲאִבין ָנְקִטין ָלּה ְוִאְתּדַ

ִאין ּדְ  ּתָ ִאינּון ּתַ ין ּדְ ַעְלָמא ְוִאינּון מֹוִדיִעין ָלּה ִמּלִ ְטָיין ּבְ ׁשָ
ּולְ  ַעְלָמא,  ּבְ ְלֵמיֵתי  ין ְקֵריִבין  ִמּלִ ָלּה  מֹוְדִעין  ּדְ ִזְמִנין 

ּה ְוָהא אּוְקמּוָה.  ִדיָבן ְוָחְייָכן ּבָ  ּכְ

ָמתֹו   .132 ְוִנׁשְ ן  ָיׁשֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ָאָדם,  זֹוֶכה  ְוִאם 
וְ  הֹוֶלֶכת  ָהרּוחֹות עֹוָלה,  ין  ּבֵ ּובֹוַקַעת  ָטה  ׁשָ

ּנּו   ם ַמְכִריִזים ְואֹוְמִרים: ּפַ לּו, ְוֻכּלָ ֵמאֹות ַהּלָ ַהּטְ
ין מָ  ּבֵ עֹוָלה  ְוִהיא  נּו!  ּדֵ ִמּצִ ֵאינֹו  ֶזה  ּנּו.  ּפַ קֹום, 

ֶאָחד   ָבר  ּדָ ָלּה  ּומֹוִדיִעים  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ אֹוָתם 
 ֱאֶמת.

  

ד אִ  .132 ּכַ ָנׁש  ר  ּבַ ָזֵכי  ָסְלָקא  ְוִאי  ָמֵתיּה  ְוִנׁשְ ָנִאים,  יהּו 
וְ  ְמָסֲאִבין,  רּוִחין  ין  ִאּלֵ ין  ּבֵ ּוָבְקָעא  ְטָיא  ְוׁשָ הּו  ָאְזָלא  ֻכּלְ

ְטָרָנא,   ִמּסִ א  ּדָ ָלאו  ּנּון,  ּפַ ֲאַתר  ּנּון  ּפַ ְוָאְמִרין,  ַמְכִריִזין 
ָחָדא   ה  ִמּלָ ָלּה  ּומֹוָדֵעי  ין  יׁשִ ַקּדִ ִאינּון  ין  ּבֵ ָסְלָקא  ְוִאיִהי 

 ְקׁשֹוט. ִד 
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ל   .133 ׁשֶ ַמֲחנֹות  אֹוָתם  ל  ּכָ יֹּוֶרֶדת,  ּוְכׁשֶ
לָ  ֵאֶליָה  ְלִהְתָקֵרב  רֹוִצים  אֹותֹו ִעְרּבּוב  ַדַעת 

ֲאֵחִרים.   ָבִרים  ּדְ ָלּה  מֹוִדיִעים  ְוֵהם  ָבר,  ַהּדָ
ים  תֹוְך אֹוָתם ְקדֹוׁשִ ּנֹוֶטֶלת ּבְ ּבּור ַההּוא ׁשֶ ְוַהּדִ

כִּ  הּוא  ָהֲאֵחִרים  אֹוָתם  ין  תֹוְך  ּבֵ ּבְ ְתבּוָאה 
ְוֶזה ֶבן.  הּוא  [ִמי]  ַהּתֶ ׁשֶ עֹוד  ּבְ יֹוֵתר  זֹוֶכה  הּוא 

ָמה עוֹ  ׁשָ עֹוָלם ַהזֶּה.עֹוֵמד ְוַהּנְ  ֶמֶדת ּבָ

  

ָעאן   .133 ּבָ ְטִריִקין  ֲחִביִלין  ִאינּון  ל  ּכָ ָנֲחָתא  ְוַכד 
מֹוָדִעין  ְוִאינּון  ה,  ִמּלָ ַהִהיא  ְלִמְנַדע  ֲהָדּה  ּבַ ְלִאְתְקָרָבא 

ין  לָ  יׁשִ ָנְטָלא ּגֹו ִאינּון ַקּדִ ה ּדְ ין ָאֳחָרִנין, ְוַהִהיא ִמּלָ ּה ִמּלִ
ין ִאינּון יְבָנא.   ב)(דף קל ע'' ּבֵ ִעּבּוָרא ּגֹו ּתִ ָאֳחָרִנין ִאיהּו ּכְ

קיימא  ְוַהאי ונשמתא  קאים  דאיהו  בעוד  יתיר  דזכי  איהו  (מאן 
 בהאי עלמא.) 

ַהנְּ  .134 יֹּוְצאֹות  ׁשֶ ּכְ ֵכן  מֹו  ֵמַהּגּוף ּכְ מֹות  ׁשָ
ׁשֹוְמֵרי  ה  ְוַכּמָ ַלֲעלֹות,  רֹוצֹות  ַהזֶּה,  ֵמָהעֹוָלם 
ֵהם   ִאם  ִנְמָצִאים.  יִקים  ַמזִּ ּוַמֲחנֹות  ַתח  ַהּפֶ

ם   ּדָ ָפׁשֹות,   -ִמּצִ אֹוָתן ַהּנְ ֶהם ּבְ ם אֹוֲחִזים ּבָ ּלָ ּכֻ
ַיד דּוָמה ְלהַ  יִהּנֹם.ּומֹוְסִרים אֹוָתם ּבְ  ְכִניָסם ַלּגֵ

  
ָמִתין ִמּגּוָפא ֵמַהאי ַעְלָמא, כְּ  .134 ד ָנְפִקין ִנׁשְ א ּכַ ַגְווָנא ּדָ

ְרִעין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָקְייֵמי, ה ּתַ ָעאן ְלַסְלָקא, ְוַכּמָ ִאי   (ו) ּבָ
אן ּוָמְסֵרי  ִאינּון ַנְפׁשָ הּו ּבְ הּו ָאֲחִדין ּבְ ּלְ ְטַרְייהּו ּכֻ ִאינּון ִמּסִ

יָדא ְדדּוָמה ְלָאֳעָלא לל ם.ֹון ּבִ יִהּנָ ּגֵ  ֹון ּבַ
ְוֵהם   .135 ֶהם,  ּבָ ְואֹוֲחִזים  עֹולֹות  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ֵהם  ֵאּלּו  ֶהם:  ּבָ ּוַמְכִריִזים  אֹוָתם,  נֹוְטִלים 
ָכל   ָעְברּו ַעל ִמְצוֹות ִרּבֹוָנם. ְוֵכן ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ׁשֶ

ְך ַמֲחִזיִרים אוֹ  יִהּנֹם, ְוֵכן ָהעֹוָלם. ְוַאַחר ּכָ ָתם ַלּגֵ
נֵ  ׁשְ ר  ַעד  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַאַחר  ים.  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ ים 

ָראּוי   ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ ׁשֹוְכִכים  ֵהם  ים  ֳחָדׁשִ
ְלַמְעָלה,   עֹולֹות  זָּכּו  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתם  ָלֶהם. 

ְמקֹומֹוֵתיֶהם. ֵאר, ְוזֹוכֹות ּבִ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

הּו ְוִאינּון נָ ּוְלָבַתר ָסלְ  .135 ְטֵלי ְלהֹון ּוַמְכְרֵזי ָקן ְוָאֲחָדן ּבְ
ְטָיין  ָמאֵריהֹון, ְוֵכן ׁשָ ּקּוֵדי ּדְ ָעְברּו ַעל ּפִ ין ִאינּון ּדְ הּו ִאּלֵ ּבְ
ַעד  ְוֵכן  יִהּנֹם,  ַלּגֵ ְלהּו  ֵרי  ְמַהּדְ ּוְלָבַתר  ָעְלָמא.  ָכל  ּבְ

ּתַ  ִמׁשְ ַיְרֵחי  ֵריַסר  ּתְ ְלָבַתר  ַיְרֵחי.  ֵריַסר  ַההּוא ּתְ ּבְ ֵכי  ּכְ
ִאְת  ָמה  ֲאַתר ּדְ ָזכּו ָסְלֵקי ְלֵעיָלא ּכְ ָמִתין ּדְ ֲחֵזי לֹון. ִאינּון ִנׁשְ

ְייהּו. דּוְכּתַ ָמר ְוָזָכאן ּבְ  ְדִאּתְ

ְגְנזּו ָלֶהם   .136 ּנִ יִקים ׁשֶ ּדִ ֵרי ַהּצַ ּבֹא ְרֵאה, ַאׁשְ
ניִמי   ּפְ ְוֵאין ָמקֹום  ָלעֹוָלם ַההּוא,  ה טֹובֹות  ּמָ ּכַ

יֹּוְדִע בְּ  אֹוָתם ׁשֶ ים ֶאת סֹוד ִרּבֹוָנם  ָכל אֹוָתם ּכְ
ֵאּלּו  ַעל  יֹום.  ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ ִלְדּבֹק  ְויֹוְדִעים 

תּוב סד)  ּכָ ֱאלִֹהים  (ישעיה  ָרָאָתה  לֹא  ַעִין 
ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ  זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

  

ְלהוּ  .136 ִניז  ִאְתּגְ ּדְ יַקָיא  ַצּדִ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ ֲחֵזי,  א  ה    ּתָ ּמָ ּכַ
ַעְלָמא ְלַההּוא  ִאינּון ָטִבין  ָכל  ּבְ ִניָמָאה  ּפְ ֲאַתר  ְוֵלית   ,

הּו   ּבְ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ְוָיְדֵעי  ְדָמאֵריהֹון  ָרָזא  ָיְדֵעי  ּדְ ִאינּון  ּכְ
ִתיב, ּכְ ין  ִאּלֵ ַעל  יֹוָמא,  ָכל  ָרָאָתה  (ישעיה סד) ּבְ ַעִין לא 

ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ  ֱאלִהים זּוָלֶתָך, ַיֲעׂשֶ
כְּ  .137 לֹו?  ה  ִלְמַחּכֵ זֶּה  ּנֱֶאַמר ַמה  ׁשֶ (איוב  מֹו 

ֵהם  לב)  ְוֵאּלּו  ְדָבִרים.  ּבִ ִאיֹּוב  ֶאת  ה  ִחּכָ
אֹוָתּה  ִקים  ּוְמַדיְּ ָחְכָמה  ל  ׁשֶ ְלָדָבר  ּדֹוֲחִקים  ׁשֶ
ִרים   ָבר, ְוֵהם ֻמּכָ רּור ַהּדָ ים ָלַדַעת ֶאת ּבֵ ּוְמַחּכִ

ִרּבֹוָנם ָכל    ְלִרּבֹוָנם. ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ֶהם ּבְ ַח ּבָ ּבֵ ּתַ ִמׁשְ
ים, יוֹ  ין ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ ּבֵ ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ ם. ֵאּלּו ֵהם 

ְוֵאין  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ָעִרים  ְ ַהׁשּ ָכל  ּבְ ִנְכָנִסים  ְוֵאּלּו 
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ְבָיָדם.  ְמֶחה  יִּ ׁשֶ ִמי 

א.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ה לוֹ  .137 ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרַמאי ִלְמַחּכֵ ה   ) (איוב לב , ּכְ ִחּכָ
ה  ְלִמּלָ ָדֲחִקין  ּדְ ִאינּון  ין  ְוִאּלֵ ְדָבִרים.  ּבִ ִאּיֹוב  ֶאת 
ִריָרא   ּבְ ְלִמְנַדע  ָלּה  אן  ּוְמַחּכָ ָלּה,  ְוָדְייִקין  ְדָחְכְמָתא, 
ָמאֵריהֹון   ין ִאינּון ּדְ מֹוְדָעא ְלָמאֵריהֹון, ִאּלֵ ּתְ ה, ְוִאׁשְ ְדִמּלָ

בַּ  ּתַ יִמׁשְ ָכל יֹוָמא, ִאּלֵ הֹון ּבְ ִאין  ח ּבְ ין ִעּלָ ָעאִלין ּבֵ ן ִאינּון ּדְ
ַמאן   ְוֵלית  ִדְלֵעיָלא  ְרֵעי  ּתַ ל  ּכָ ָעאִלין  ין  ְוִאּלֵ ין,  יׁשִ ַקּדִ
ּוְבַעְלָמא  ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ יֵדהֹון,  ּבִ ִיְמֵחי  ּדְ

 ְדָאֵתי. 
לָ  .138 ִנְכַנס  ַאְבָרָהם  ְרֵאה,  ַדַעת  ּבֹא 

ִרּבֹונוֹ  ּבְ ֵבק  ֶאת    ּוְלִהּדָ ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ְלַאַחר  ָראּוי  ּכָ
ַהיִָּמים   ְלאֹוָתם  ְוָזָכה  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ
ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶ קֹום  ֵמַהּמָ ֵרְך  ְוִהְתּבָ ָהֶעְליֹוִנים, 

  
ָקא   .138 ּבְ ּוְלִאְתּדַ ְלִמְנַדע  ָעאל  ַאְבָרָהם  ֲחֵזי,  א  ּתָ

עֹוָבדֹוי  ים  ַאְקּדִ ּדְ ְלָבַתר  ָיאֹות  ְדָקא  ּכְ ָמאֵריּה  ּבְ
ַרְך ֵמֲאַתר  ְוִאְתּבָ ִאין,  ִעּלָ יֹוִמין  ִאינּון  ּבְ ְוָזָכה  ַקְדִמיָתא,  ּבְ
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ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם   ּבֵ ַוה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ם,  ָ ִמׁשּ יֹוְצאֹות 
זֶּ  ַמה  ּכֹל.  ַהנָּ ּבַ ל  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ּכֹל?  ּבַ ֵאין  ה  ׁשֶ ָהר 

 ּפֹוְסִקים ֵמיָמיו ְלעֹוָלִמים. 
ְרָכאן ָכל ּבִ ַרְך ֶאת אַ   ּדְ ְכִתיב ַוְיָי ּבֵ ן, ּדִ ּמָ ְבָרָהם ָנְפֵקי ִמּתַ

ֵמימֹוי  ְסֵקי  ּפַ ָלא  ּדְ ַנֲהָרא  ּדְ ֲאַתר  ּכֹל.  ּבַ ַמאי  ּכֹל.  ּבַ
 ְלָעְלִמין. 

ַאְבָרָהם לֹא   .139 י ִחיָּיא, ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ֵבק  ּוְלִהּדָ ָהעֹוָלם  ְנׁשֹות  ִעם  ְלִהְתָעֵרב  ָרָצה 

ָאר ָהעַ  ׁשְ ּום  ּבִ ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות, ִמׁשּ ּמִ
ּוַמזָּלֹות שֶׁ  כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ׁשֹות  ּנְ

ּוְלאֹוָתם   ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּגְ ֶאת  אֹות  ְמַטּמְ ֵהם 
ַאְבָרָהם ָיַדע ֶאת   ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ֶהם. ִמׁשּ ִקים ּבָ ְדּבָ ּנִ ׁשֶ

ֹ ְוַהׁשּ ר  ָהִעּקָ ָיַדע  ָמקֹום ַהָחְכָמה,  ּוֵמֵאיֶזה  ֶרׁש, 
ר  ּוְמׁשֹוְטטֹות  עֹוָלם, יֹוְצאֹות  ּבָ ְטֵמאֹות  ּוחֹות 

ה   ָ ִאׁשּ ח  ִיּקַ ּלֹא  ׁשֶ ַעְבּדֹו  ֶאת  יַע  ּבִ ִהׁשְ ן  ּכֵ ְוַעל 
ים.  ָאר ָהַעּמִ ְ  ִלְבנֹו ִמׁשּ

  

ָעא  .139 ּבָ ָלא  ַאְבָרָהם  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ ָאַמר 
עַ  י  ְנׁשֵ ּבִ ַעִמין ְלִאְתָעְרָבא  ָאר  ׁשְ ּבִ ָקא  ּבְ ּוְלִאְתּדַ ְלָמא 

כּ  ין  עֹוְבֵדי  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ּדִ יא  ּיָ ְנׁשַ ּדִ ִגין  ּבְ לֹות,  ּוַמּזָ ֹוָכִבים 
לֹות ִאינּון ָסֲאִבין ְלגּוְבַרְייהּו  עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ָיַד  ַאְבָרָהם  ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ הֹון,  ּבְ ִקין  ּבְ ִמְתּדַ ּדְ ע  ּוְלִאינּון 
ֲאתַ  ּוֵמָאן  א  ְרׁשָ ְוׁשָ ִעְקָרא  ָיַדע  ְטָיין ָחְכְמָתא,  ְוׁשַ ָנְפֵקי  ר 

ָלא   ּדְ יּה  ְלַעְבּדֵ אֹוֵמי  א  ּדָ ְוַעל  ַעְלָמא,  ּבְ ְמָסֲאִבין  רּוֵחי 
ין.  ָאר ַעּמִ ְ ָתא ִלְבֵריּה ִמׁשּ ב ִאּתְ  ִיּסַ

ָנה:  .140 ִמׁשְ וגו'.  יִָּמים  ּבַ א  ּבָ ָזֵקן  ְוַאְבָרָהם 
אֶ  י  ַרּבִ הּוא, ָאַמר  ְך  ּכָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ְלָעָזר, 

נָ  ׁשְ ַהּמִ ַההּוא ׁשֶ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ית  ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ ָיָפה,  ַהזֹּו  ה 
תּוב ּבוֹ  ּכָ ָאֶרץ  (יחזקאל א)  ׁשֶ ְוִהּנֵה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ

ָאמּור  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָניו,  ּפָ ַעת  ְלַאְרּבַ ַהַחיֹּות  ֵאֶצל 
ַרְיָתא ָהִראׁשֹוָנה. אֹוָתּה ַהּבָ  ּבְ

  

ִמים וגו'. ַמְתִני .140 ּיָ א ּבַ ָזֵקן ּבָ י  ְוַאְבָרָהם  ַרּבִ ִתין. ָאַמר 
יר,   ּפִ ׁשַ ַמְתִניִתין  ַהאי  ּדְ הּוא  ְך  ּכָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֶאְלָעָזר 

יהּ  ָמָתא ַההּוא ִדְכִתיב ּבֵ ִאְתֲעִביד ִנׁשְ ה   (יחזקאל א) ּדְ וִהּנֵ
ַעת ל ַהַחּיֹות ְלַאְרּבַ ָאֶרץ ֵאּצֶ ְדָאמּור   אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ָניו. ּכִ ּפָ

ְיי ַהִהיא ַמְתִניָתא ַקּמַ  ָתא.ּבְ
ַמר   .141 ָלנּו  יֹאַמר  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

לֹׁש   ׁשְ ֵרׁש ּבִ ְך ִהְתּפָ ָנה. ָאַמר לֹו, ּכָ ׁשְ ֵמאֹוָתּה ַהּמִ
ֲאָבל  ּלֹו,  ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ

וְ  ַתח  ּפָ ָלנּו לֹוַמר.  יֵׁש  אן  ו)  ָאַמר,ּכָ ַאַחת   (שיר 
ִתי ַאַחת   ּה וגו'. ָאַמר ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ִהיא ְלִאּמָ

אן   ּכָ קֹוְרִאים  ָאנּו  ׁשֶ ִהיא  ַמה  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ
ּתֹוָרה ְלׁשֹון  ם ּבַ יִרים ְלׁשֹון ְנֵקָבה, ְוׁשָ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ ּבְ

 ָזָכר?

  

א ֵליָמא ָלן ַמר ֵמַהִהי .141 י ַאּבָ א ַמְתִניִתין  ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
ְתלַ  ּבִ ַרׁש  ִאְתּפְ ָהִכי  ֵליּה  ַרֲחֵמי ָאַמר  ּדְ ְמִכיָלן  ר  ֶעׂשֶ ת 

ַתח  ּפָ ְלֵמיַמר.  ָלן  ִאית  ָהָכא  ֲאָבל  יֵליּה,  ּדִ ָתא  ָפְרׁשָ ּבְ
ו) ְוָאַמר ִהיא   (שיר השירים  ַאַחת  ִתי  ַתּמָ יֹוָנִתי  ִהיא  ַאַחת 

י ֶאְלָעָזר ַמאי ִהיא ּדְ  ּה וגו'. ָאַמר ִרּבִ ֲאַנן ָקִריָנן ָהָכא  ְלִאּמָ
נָ  ִליׁשְ יִרים  ִ ַהׁשּ יר  ׁשִ אֹוַרְייָתא ּבְ ּבְ ְוָהָתם  נּוְקְבָתא,  ּדְ א 

ְדכּוָרא.  ָנא ּדִ  ִליׁשְ
ּתֹוָרה  .142 ּבַ אן  ּכָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  א,  ֶאּלָ

ַהּגּוף  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַהּגּוף,  ֵאֶצל  ָזָכר  ְלׁשֹון  ּבִ ִנְקָרא 
 ָ ִאׁשּ ּכְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָמה ֵאֶצל  ׁשָ ְוַהּנְ ַהזָָּכר,  ֵאֶצל  ה 

ַמְעָלה   י  ַלּפֵ ֶאָחד ּכְ ְוָכל  ַהזָָּכר,  ְפֵני  ּבִ ְנֵקָבה  ּכִ
 יֹוֵרׁש ַמֲעָלתֹו.

  
ָלׁשֹון  .142 ּתֹוָרה ִנְקָרא ּבְ י ֶאְלָעָזר ָהָכא ּבַ ֶאָלא ָאַמר ַרּבִ

ה אֵ  ָ ִאׁשּ ָמה ּכְ ׁשָ ל ַהּנְ ַהּגּוף ֵאּצֶ ֵני ׁשֶ ל ַהּגּוף ִמּפְ ל  ָזָכר ֵאּצֶ ּצֶ
ְוָכל  ָכר  ַהּזָ ְפִני  ּבִ ְנֵקָבה  ּכִ י ַמְעָלה,  ָמה ְלַגּבֵ ׁשָ ְוַהּנְ ָכר,  ַהּזָ

 ֶאָחד ַמֲעָלתֹו יֹוֵרׁש. 
נִ  .143 ע ׁשָ ַאְרּבַ ּבְ ם,  ׁשָ ינּו 

ָעִמים ף  [ְּבָׁשָנה] ּפְ ְמַנּטֵ ָהֵעֶדן  יֹום  ָכל  ּבְ ָעה  ׁשָ ּבְ
דוֹ  ּגָ ָנָהר  ּפֹות  ַהּטִ ֵמאֹוָתם  ְויֹוֵצא  ן,  ַהּגָ ל ַעל 

מֹוֶנה  ּוׁשְ ים,  ָראׁשִ ָעה  ְלַאְרּבָ ק  ְתַחּלֵ ַהּמִ
ם   ָ ּוִמׁשּ יֹום,  ָכל  ּבְ ף  ְמַנּטֵ ִטּפֹות  ִעים  ְוַאְרּבָ

ִאילָ  ֵבִעים  תּובׂשְ ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ן.  ַהּגָ (תהלים  ֵני 
ָאַמר,  קד)  ְנחּום  ּתַ י  ַרּבִ ה'.  ֲעֵצי  עּו  ּבְ ִיׂשְ

  

ָעִמים .143 ּפְ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ָהָתם  ַנן  בשנה) ּתְ ָעה  (נ''א  ׁשָ ּבְ
ן, ְוי ָכל יֹום, ֵעֶדן ְמַנֵטף ַעל ַהּגָ א ֵמאֹוָתם ַהִטּפֹות ָנָהר  ּבְ ֹוּצֵ

דוֹ  ִעים ּגָ ְוַאְרּבָ מֶֹנה  ּוׁשְ ים,  ָראׁשִ ָעה  ְלַאְרּבָ ק  ְתַחּלֵ ַהּמִ ל 
ֲהָדא   ן  ַהּגַ ִאיָלֵני  ֵבִעים  ׂשְ ם  ָ ּוִמׁשּ יֹום  ָכל  ּבְ ְמַנֵטף  ִטּפֹות 

ְנחּום ָאַמר  (תהלים קד) הּוא ִדְכִתיב, י ּתַ י ְיָי. ַרּבִ עּו ֲעּצֵ ּבְ ִיׂשְ
קו)(ת ֵמָהָכא ֵמֲעִלּיֹותָ  הלים  ָהִרים  ֶקה  ִהיא ַמׁשְ ֵאיזֹו  יו, 
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אן ֶקה ָהִרים ֵמֲעִליֹּוָתיו. ֵאיזוֹ  (שם)  ִמּכָ  ִהיא  ַמׁשְ
י   ֵאיֶזה ָמקֹום הּוא? ַרּבִ ֲעִליָּה? ֶזהּו ֵעֶדן. ְוֵעֶדן ּבְ
י יֹוֵסי   ְיהּוָדה ָאַמר, ְלַמְעָלה ֵמֲעָרבֹות הּוא. ַרּבִ
ְנֵזי   ּגִ ם  ׁשָ ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא,  ֲעָרבֹות  ּבַ ָאַמר, 

לֹום   ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ טֹוִבים  ים  ל ַחיִּ ׁשֶ ָמָתן  ְוִנׁשְ
יִקים, ְוַהגָּ  ן ַצּדִ ה ְמֻכּוָ נּוז ָהֶעְליֹון. הּוא ֵעֶדן ְלַמּטָ

ָכל יֹום. ַפע ּבְ ּנּו ׁשֶ ָאֶרץ ְונֹוֵטל ִמּמֶ ן ּבָ ֶנְגּדֹו ּגַ  ּכְ

י ְיהּוָדה ָאַמר  ֵאיֶזה ָמקֹום הּוא. ַרּבִ ה ֶזהּו ֵעֶדן. ְוֵעֶדן ּבְ ֲעִלּיָ
הּוא,  ֲעָרבֹות  ּבַ ָאַמר  יֹוֵסי  י  ַרּבִ הּוא.  ֵמֲעָרבֹות  ְלַמְעָלה 

לֹום ָרָכה ְוׁשָ ים טֹוִבים, ּבְ ְנֵזי ַחּיִ ם ּגִ ַנן ׁשָ ָהא ּתְ ָמָתן    ּדְ ְוִנׁשְ
יִקים וַהגָּ  ּדִ ל ּצַ ְנְגדֹו  ׁשֶ נּוז ָהֶעְליֹון הּוא ֵעֶדן, ְלַמָטה ְמכּוון ּכְ

ָכל יֹום. ַפע ּבְ ּנּו ׁשֶ ָאֶרץ ְונֹוֵטל ִמּמֶ ן ּבָ  ּגַ

ִעים  .144 ְוַאְרּבָ מֹוָנה  ׁשְ הּו,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ָנַטל   ְלִיׂשְ ְנִביִאים ָעְמדּו ָלֶהם 

ה ַאַחת ֵמאוֹ בְּ  ְמִצית ִטּפָ ל ֶחְלקֹו ּתַ ָתם ִטּפֹות ׁשֶ
ִאם   ּוָמה  ִטּפֹות.  ִעים  ְוַאְרּבָ מֹוֶנה  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֵעֶדן, 
ה ַאַחת ֵמֶהן ָהְיָתה ַמֲעָלתֹו   ַטל ִטּפָ ּנָ ל ָנִביא ׁשֶ ּכָ

ָאר   ְ ל ַהׁשּ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל ּכָ ָאָדם ָהִראׁשֹון    -ּבְ
מֹונֶ  ְ ל ִמׁשּ ָהָיה ְמַקּבֵ ן. ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִעים לֹא ּכָ ה ְוַאְרּבָ

ה ָהְיָתה ָחְכָמתֹו. ִמכָּ  ּמָ ה ָלֵמד ּכַ  אן ַאּתָ

  

ָעְמדּו  .144 ְנִביִאים  ִעים  ְוַאְרּבָ מָֹנה  ׁשְ הּו  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ה ַאַחת  ית ִטּפָ ְמּצִ ֶחְלקֹו ּתַ ָרֵאל ְוָכל ֶאָחד ָנַטל ּבְ ָלֶהם ְלִיׂשְ

הֵ  ׁשֶ ֵעֶדן  ל  ׁשֶ ִטּפֹות  ִטּפֹות. ֵמאֹוָתם  ִעים  ְוַאְרּבָ מֶֹנה  ׁשְ ם 
ה ַאַחת ֵמֶהן ָהְיָתה ַמֲעָלתֹו וּ  ַטל ִטּפָ ּנָ ל ָנִביא ׁשֶ ַמה ִאם ּכָ

ָהָיה   ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָאר.  ְ ַהׁשּ ל  ּכָ ַעל  ַהּקֹוֶדׁש  רּוַח  ּבְ
ה   ַאּתָ אן  ִמּכָ ן,  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹא  ִעים  ְוַאְרּבָ מָֹנה  ְ ִמׁשּ ל  ְמַקּבֵ

ה ָהיְ  ּמָ  ָתה ָחְכָמתֹו.ָלֵמד ּכַ
א ָאמַ  .145 י ּבָ ֲהָנא, ְוִכי ֵמַאִין ָהָיה  ַרּבִ ר ַרב ּכַ

ְך  ּכָ א  ֶאּלָ ּפֹות?  ַהּטִ ֵמאֹוָתן  ִביִאים  ַלּנְ ָלֶהם 
רּוַח  ֵמֵעֶדן,  ַהיֹּוֵצאת  ה  ְוִטּפָ ה  ִטּפָ ָכל  ּבְ ִנינּו,  ׁשָ
יֵׁש   ָנה:  ׁשְ ּמִ ּבַ ִנְגַזר  ן  ּכֵ ְוַעל  ָחְכָמה יֹוֵצאת ִעּמֹו, 

שֶׁ  ַמִים  ַמִים  ְויֵׁש  ֲחָכִמים,  ִלים  ַגּדְ ִלים  ּמְ ַגּדְ ּמְ ׁשֶ
ֲחָכִמים,  ִלים  ַגּדְ ּמְ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ְואֹוָתם  ים.  ׁשִ ִטּפְ

ל ֵעֶדן.  ּפֹות ׁשֶ ִים ָהיּו ִמּטִ  אֹוָתם ַהּמַ

  

ָלֶהם  .145 ָהָיה  ֵמַאִין  וִכי  ֲהָנא  ּכַ ַרב  ָאַמר  א  ּבָ י  ַרּבִ
א ֶאּלָ ַהִטּפֹות,  ֵמאֹוָתם  ִביִאים  ה   ַלּנְ ִטּפָ ָכל  ּבְ ַנן,  ּתְ ָהִכי 

ה ן    ְוִטּפָ ּכֵ ְוַעל  ִעּמֹו,  א  יֹוּצֵ ָחְכָמה  רּוַח  ֵמֵעֶדן  את  ַהּיֹוּצֵ
ַמָיא  ְוִאית  יִמין,  ַחּכִ ָלן  ְמַגּדְ ַמָיא  ִאית  ַמְתִניִתין,  ּבְ ַזר  ִאְתּגְ
יִמין ִאינּון ַמָיא ֲהוּו   ָלן ַחּכִ ְמַגּדְ ין, וִאינּון ַמָיא ּדִ ׁשִ ָלן ִטּפְ ְמַגּדְ

ֵעֶדן.  ין ּדְ  ִמִטּפִ
ַר  .146 ָאַמר  ִטּפֹות  ׁשֶ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִים  ַהּמַ יֹוֵסי,  י  ּבִ

ִבים ְיֵתִרים]  יֹוׁשְ ַעת  [נ''א  ַאְרּבַ אֹוָתם  ל  ִמּכָ
תּוב ּכָ ׁשֶ הּוא  ָהִראׁשֹוִנים,  ָהרֹות  (בראשית  ַהּנְ

יׁשֹון?   ב)  ם ָהֶאָחד ּפִ יׁשֹון. ַמה זֶּה ׁשֵ ם ָהֶאָחד ּפִ ׁשֵ
לָּ  ִמּכֻ אֶ ַהְמיָֻחד  ּבְ ַהּנֹוֵפל  ְוהּוא  יׁשֹון,  ּפִ ֶרץ ם 

ָהְיָתה  ּוְלִפיָכְך  ִמְצַרִים, 
ל ָהעֹוָלם.  [ְלִיְׂשָרֵאל]  ָחְכַמת  ִמְצַרִים יֹוֵתר ִמּכָ

  

ָיְתִבין .146 ין  ִטּפִ ְדֵביּה  ַמָיא  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  (נ''א   ּדְ
הּוא  יתירין) ַקְדָמָאה  ַנֲהֵרי  ע  ַאְרּבַ ִאינּון  ל  ִמּכָ

כְ  יׁש  (בראשית ב) ִתיב,ּדִ ם ָהֶאָחד ּפִ ם ָהֶאָחד  ׁשֵ ֹון. ַמאי ׁשֵ
ֶאֶרץ  ּבְ ַהּנֹוֵפל  והּוא  יׁשֹון  ּפִ ם  ִמּכּוּלָ ַהְמיּוָחד  יׁשֹון.  ּפִ

ָחְכַמת ָהְיָתה  ּוְלִפיָכְך  ַרִים,  יֹוֵתר  (לישראל) ִמּצְ ַרִים  ִמּצְ
ל ָהעֹוָלם.  ִמּכָ

ָחְכַמת   .147 ָאְבָדה  ׁשֶ ֵזָרה  ַהּגְ ְגְזָרה  ּנִ ֶ ּוִמׁשּ
דֹושׁ  ּפֹות  ִמְצַרִים, ָנַטל ַהּקָ רּוְך הּוא אֹוָתם ַהּטִ  ּבָ

ן  ּגַ ל  ׁשֶ ָהר  ַהּנָ אֹותֹו  ּבְ ן,  ַהּגָ אֹותֹו  ּבְ ְוָזַרק אֹוָתם 
תּוב ּכָ ׁשֶ קֹות  (שם)  ֵעֶדן,  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  יֵֹצא  ְוָנָהר 

מֹולִ  ָהָיה  ְוֶזה  ן.  ַהּגָ ֲאֵחִרים, ֶאת  ָעה  ַאְרּבָ יד 
יׁשֹון   ּפִ ּנּו  ִמּמֶ ַהּנֹוַלד  ַהְמיָֻחד  ָהָיה.  ְוָהֶאָחד 

ן, ָאְבָדה   ּלֹא ָיְצאּו ֵמַהּגָ ּפֹות ׁשֶ לּו ֵאּלּו ַהּטִ ּטְ ּנִ ֶ ִמׁשּ
ְצַרִים.  ַהָחְכָמה ִמּמִ

  

ָנַטל  .147 ַרִים,  ִמּצְ ָחְכַמת  ָאְבָדה  ׁשְ ְגִזָרה  ְגְזָרה  ּנִ ֶ ּוִמׁשּ
בְּ  א  א, קּוְדׁשָ ּנָ ּגִ ַההּוא  ּבְ לֹון  ְוָזַרק  ין  ִטּפִ ִריְך הּוא אֹוָתם 

ַנֲהָר  ַההּוא  ְכִתיב,ּבְ ּדִ ְדֵעֶדן  ִגְנָתא  ּדְ ב) א  וָנָהר  (בראשית 
ָעה   ן. ְוְזה ָהָיה מֹוִליד ַאְרּבָ קֹות ֶאת ַהּגָ א ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ יֹוּצֵ

יׁשֹון ּפִ ּנּו  ִמּמֶ ַהּנֹוַלד  ַהְמיּוָחד  ְוָהֶאָחד  ָהָיה.   ֲאֵחִרים 
ן ָאְבָדה הַ  אּו ֵמַהּגַ ּלֹא ָיּצְ ְטלּו ֵאּלּו ַהִטּפֹות ׁשֶ ּנִ ֶ ָחְכָמה  ִמׁשּ

ַרִים.  ּצְ  ִמּמִ
ֵמֵעֶדן,   .148 יֹוֵצאת  ָהְיָתה  ׁשֶ ָהרּוַח  ּוֵמאֹוָתּה 

ְמצוּ  תּוב  [ִיְמצּו]  ּתִ ּכָ ׁשֶ ְוַהְינּו  ְוָנִביא,  ָנִביא  ל  ּכָ ְמּצּו' .148   ּתִ ֵמֵעֶדן,  א  יֹוּצֵ ָהָיה  ׁשֶ ָהרּוַח  (נ''ל  ּוֵמאֹותֹו 
ל ָנִביא וָנִביא, וַהיי ימצו) ן ְלרּוַח ּכָ ּגַ ְך ּבַ ְכִתיב ִמְתַהּלֵ נּו ּדִ
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ֵעֶדן   ַגן  ּבְ ֶזה  ְוָגנּוז  ַהיֹּום.  ְלרּוַח  ן  ּגַ ּבַ ְך  ִמְתַהּלֵ
ָרָאה ְיֶחְזקֵ  ָהר ׁשֶ אל  ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְוֶזה הּוא ַהּנָ

תּוב ַהּכָ ן ָאַמר  ּכֵ ְוַעל  ְנבּוָאתֹו,  י   (ישעיה יא)  ּבִ ּכִ
וגו'.   ָעה ֶאת ה'  ּדֵ ָהָאֶרץ  ַמִים  ָמְלָאה  אֹוָתם  ׁשֶ

עֹוָלם. ִלים ַהְיִדיָעה ּבָ ִמיד ְמַגּדְ  ּתָ

ְוזֶ  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ֵעֶדן  ן  ּגַ ּבְ ֶזה  וָגנּוז  ָהר ַהּיֹום.  ַהּנָ הּוא  ה 
תּוב ן ָאַמר ַהּכָ ְנבּוָאתֹו. ְוַעל ּכֵ ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּבִ (ישעיה   ׁשֶ

ִמיד   יא) אֹוָתם ַמִים ּתָ ָעה ֶאת ְיָי ְוגו'. ׁשֶ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ּכִ
עֹוָלם.ְמ  ִלים ַהְיִדיָעה ּבָ  ַגּדְ

יִקים  .149 ַצּדִ ל  ׁשֶ ָמָתן  ִנׁשְ ל  ּכָ ַרּבֹוֵתינּו,  נּו  ׁשָ
ֵמֵעֶדן  ְלַמְע  יֹּוֵרד  ֶ ׁשּ ה  ּמַ ּמִ ּוַמה  ֵהן.  ֵעֶדן  ּבְ ָלה, 

עֹוָלם   ּבָ א ַהָחְכָמה  ּגֶ ְוֶנֱהִנים    -ִיׂשְ ּבֹו  ָלעֹוְמִדים 
ה  ּמָ ה. ֵמֲהָנאֹוָתיו ְוִכּסּוָפיו ַעל ַאַחת ּכַ  ְוַכּמָ

  
ֵעֶדן  .149 ּבְ ְלַמְעָלה  יִקים  ּדִ ּצַ ל  ׁשֶ ָמָתן  ִנׁשְ ל  ּכָ ָנן  ַרּבָ נּו  ּתָ

ּמִ  ּוַמה  עֹוָלם,  ֵהן.  ּבָ ַהָחְכָמה  ֶגא  ִיׂשְ ֵמֵעֶדן  ּיֹוֵרד  ֶ ׁשּ ה  ּמַ
ה   ּמָ ּכַ ְוִכּסּוָפיו, ַעל ַאַחת  ֵמֲהָנאֹוָתיו  וֶנֱהִנין  ּבֹו  ָלעֹוְמִדים 

ה.   ְוַכּמָ
י   .150 ַרּבִ זֹוָכה  ָאַמר  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִיְצָחק, 

ִמיָכֵא'' ל ַמְעָלה,  ׁשֶ ַלִים  ְירּוׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ֵנס  ל  ִלּכָ
לֹום.   ׁשָ ָלּה  ים  ּוַמְקּדִ ּה  ִעּמָ הֹוֵלְך  דֹול  ַהּגָ ר  ַ ַהׂשּ
ְוׁשֹוֲאִלים   ּה  ּבָ ֵמִהים  ּתְ ֵרת  ָ ַהׁשּ ַמְלֲאֵכי 

ג)  ָעֶליהָ  ר.   (שיר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  עָֹלה  זֹאת  ִמי ִמי 
ּדֹוֶמה   ין ָהֶעְליֹוָנה ֵמַהּגּוף ֶהָחֵרב ׁשֶ זֹאת עָֹלה ּבֵ

תּוב ּכָ ׁשֶ קמד)  ְלֶהֶבל,  ַלֶהֶבל אָ  (תהלים  ָדם 
ְואֹוֵמר, יב  ֵמׁשִ הּוא  ָמה.  ו)  ּדָ ִהיא   (שיר  ַאַחת 

ִתי. ַאַחת ִהיא   ְמיֶֻחֶדת ִהיא. ַאַחת    -יֹוָנִתי ַתּמָ
ּה   ְלִאּמָ א  -ִהיא  ּסֵ ּכִ ִהיא  זֹו  ּה  בֹוד   ְלִאּמָ ַהּכָ

ְגְזָרה  ּנִ ׁשֶ ָלּה,  ְויֹוֶלֶדת  ָמה  ׁשָ ַלּנְ ֵאם  ִהיא  ׁשֶ
ה.  ּנָ  ִמּמֶ

  

י   .150 ַרּבִ ֵנס  ָאַמר  ִליּכָ זֹוָכה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָחק  ִיּצְ
דֹול  ַהּגָ ר  ַ ַהׂשּ ִמיָכֵא''ל  ַמְעָלה.  ל  ׁשֶ ַלִים  ְירּוׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

לֹום. ים ָלּה ׁשָ ּה ּוַמְקּדִ ֵמִהים   הֹוֵלְך ִעּמָ ֵרת ּתְ ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
ָעֶליהָ  ְוׁשֹוֲאִלים  ג) ּבֹו  השירים  ִמן  (שיר  עֹוָלה  זֹאת  ִמי 

ֶהָחֵרב  ֵמַהּגּוף  ָהֶעְליֹוִנים  ין  ּבֵ עֹוָלה  זֹאת  ִמי  ר.  ְדּבָ ַהּמִ
ְכִתיב, ּדֹוֶמה ְלֶהֶבל ּדִ ָמה.   (תהלים קמד) ׁשֶ ָאָדם ַלֶהֶבל ּדָ

יב ְואֹוֵמר ִתי,   ו)  (שיר השירים הּוא ֵמׁשִ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ
ִהיא ַאַחת  ִהיא.  ְמיּוֶחֶדת  ִהיא  זֹו   ַאַחת  ּה  ְלִאּמָ ּה,  ְלִאּמָ

ָלּה  ְויֹוֶלֶדת  ָמה  ׁשָ ַלּנְ ֵאם  ִהיא  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ִהיא 
ה.  ּנָ ְגְזָרה ִמּמֶ ּנִ  ׁשֶ

רּוָה   .151 ְ ַוְיַאׁשּ ָבנֹות  ָאר    -ָראּוָה  ׁשְ ֵאּלּו 
הֵ  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ְוֵהם ַהּנְ ְלַמְעָלה,  ַמֲעָלָתן  ּבְ ן 

ַלִים. אָ  נֹות ְירּוׁשָ ְקָראֹות ּבְ י יֹוֵסי, ִהּנֵה  ַהּנִ ַמר ַרּבִ
ָאַמְרנּו   ֶ נֹות   -ָחַזְרנּו ַעל ַמה ׁשּ ֵאּלּו ִנְקָראֹות ּבְ

נֹות לֹוט. ָראּוָה  ַלִים, ְוָהֲאֵחרֹות ִנְקָראֹות ּבְ ְירּוׁשָ
רּוָה   ְ ָאר ַהנְּ   -ָבנֹות ַוְיַאׁשּ חֹות ָלּה  ׁשְ ּבְ מֹות ְמׁשַ ׁשָ

ּוִפילַ  ְמָלכֹות  ּבֹוֵאְך.  לֹום  ׁשָ ים  ְואֹוְמרֹות    - ְגׁשִ
ים   ֵהם ְמָלכֹות, ּוִפיַלְגׁשִ ְמָלכֹות ֵאּלּו ָהָאבֹות ׁשֶ
סֹות  ּוְמַקּלְ חֹות  ּבְ ְמׁשַ ם  ּלָ ּכֻ ֶדק.  ַהּצֶ ֵרי  ּגֵ ֵהם 
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַוֲאַזי  ְלַמְעָלה,  ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ַעד  אֹוָתּה 

מַ  ֶזהּו  ּבְ ָיִמים.  ֲאִריכּות  ּוִמְתַקיֶֶּמת  ֲעָלָתּה 
ְוַאְבָרָהם   תּוב  ּכָ ִנְכַנס  ׁשֶ יִָּמים.  ּבַ א  ּבָ ָזֵקן 

א.  ֲאִריכּות ָיִמים ָלעֹוָלם ַהּבָ  ּבַ

  

ֵהן  .151 ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ָאר  ׁשְ ֵאּלּו  רּוָה.  ַוְיַאׁשְ נֹות  ּבָ ָראּוָה 
ְקָראֹות   ַמֲעָלָתן ְלַמְעָלה ְוֵהם ַהּנִ ַלִים. ָאַמר ּבְ נֹות ְירּוׁשָ ּבְ
ֲאמָ  י יֹוֵסי ָהא ָחַזְרָנא ַעל ַמה ּדְ נֹות  ַרּבִ ָרן ֵאּלּו ִנְקָראֹות ּבְ

נֹות   ּבָ ָראּוָה  לֹוט.  נֹות  ּבְ ִנְקָראֹות  ְוָהֲאֵחרֹות  ַלִים,  ְירּוׁשָ
לֹום  חֹות ָלּה, ְואֹוְמרֹות ׁשָ ּבְ מֹות ְמׁשַ ׁשָ ָאר ַהּנְ רּוָה. ׁשְ ַוְיַאׁשְ

ֵהם  ּבֹוֵאְך.   ׁשֶ ָהָאבֹות  ֵאּלּו  ְמָלכֹות  ים,  ׁשִ ּוִפַלּגְ ְמָלכֹות 
ּוִפלַ  חֹות  ְמָלכֹות.  ּבְ ְמׁשַ ם  ּכּוּלָ ֶדק.  ַהּצֶ יֵרי  ּגֵ ֵהן  ים,  ׁשִ ּגְ

ָמה   ׁשָ ַהּנְ ְוֲאַזי  ְלַמְעָלה,  ְכְנֶסת  ּנִ ׁשֶ ַעד  אֹוָתּה  סֹות  ּוְמַקּלְ
ִמים ֲהָדא הוּ  יָמא ֲאִריכּות ַהּיָ ַמֲעָלָתּה ּוִמְתַקּיְ א ִדְכִתיב  ּבְ

ֲאִריכּות ַהיָּ  ִמים. ִנְכַנס ּבַ ּיָ א ּבַ ִמים ָלעֹוָלם ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ
א.  ַהּבָ

ְוָאַמר,   .152 ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ַהזֵָּקן  א  ַאּבָ י  ַרּבִ
ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ְלָך,  ִיְהיּו  ֲעָצמֹות  לֹום  ְוׁשָ ְמנּוָחה 

ִני ָ ׁשּ ׁשֶ ָנּה.  ְלָיׁשְ ֲעָטָרה  ֶהֱחַזְרּתָ  ַרְיָתא ׁשֶ ּבָ ּבַ נּו 
ֵלמ ׁשְ ּבִ ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ּוָתּה  ָהִראׁשֹוָנה, 

ֶעְליֹון ָמקֹום  ִנְכָנִסים]  ּבְ ַאֵחר  ָבה  [ִלְזַמן  ׁשָ לֹא   ,
ֲאֵחרֹות   מֹות  ְנׁשָ ה  ּנָ ִמּמֶ ִנְבָראֹות  א  ֶאּלָ ַלּגּוף, 

  

לֹום  .152 א ָסָבא ָקם ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר, ְמנּוָחה ְוׁשָ י ַאּבָ ַרּבִ
ֲעָטָרה   ָחָזַרת  ּדְ יֹוָחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָלְך  ְיֵהא  ְרִמין  ּגָ

ָתִני ּדְ ָנּה.  ָמה  ְליֹוׁשְ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵכיָון  ּדְ ַקְדָמָאה  א  ַמְתִניּתָ ּבְ ָנן 
לּומָ  ַתׁשְ ּבְ ָאהִהיא  ִעּלָ ֲאַתר  ּבְ עאלין) ּה  בתרא  ָלא   (לזמנא 

ָנְפֵקי   ֵמי ָאֳחָרִנין ּדְ ּה ִנׁשְ ִריָאן ִמּנָ א ִאְתּבְ ָתַבאת ְלגּוָפא, ֶאּלָ
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ַעד  ִקיּּום,  ּבְ ֶאֶרת  ִנׁשְ ְוִהיא  ה,  ּנָ ִמּמֶ יֹּוְצאֹות  ׁשֶ
בָּ  ִאם ׁשֶ ּוָמה  ְוָדַרׁש,  יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ א 

שֶׁ  ַהזֶּה  עֹוָלם  ה  ּבָ ִטּפָ הּוא  ׁשֶ ְוַהּגּוף  ֶהֶבל,  הּוא 
ָמה   ׁשָ ַהּנְ אֹוָתּה  ּבֹו  ִנְכֶנֶסת  ֶלָעִתיד    -ְסרּוָחה, 

ִקיּּום   ּבְ ֻמְבָחר  ַהּגּוף  ְוִיְהיֶה  ם  ֻכּלָ ְרפּו  ּצָ יִּ ׁשֶ ָלֹבא 
לּום יֹוֵתר, ֵאינ ָמה  ְוַתׁשְ ׁשָ ֵנס אֹוָתּה ַהּנְ ֹו ִדין ְלִהּכָ

לּוִמים ְוָהִע  ׁשְ ָכל ַהּתַ ּה? ּבֹו ּבְ ּבָ  ּלּוִיים ׁשֶ

י ֲאָתא ַרּבִ ִקּיּוָמא, ַעד ּדְ ָאַרת ּבְ ּתְ ּה וִאיִהי ִאׁשְ ְמעֹון   ִמּנָ ׁשִ
הּוא ֶהבֶ  ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ן יֹוָחאי ְוָדַרׁש ּוַמה ִאם ּבָ ל ְוַהּגּוף ּבֶ

ֶלָעִתיד   ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ִנְכֶנֶסת ּבֹו אֹוָתּה  ה ְסרּוָחה  הּוא ִטּפָ ׁשֶ
לּום   ִקּיּום ְוַתׁשְ ם ְוִיְהְיה ַהּגּוף מּוְבָחר ּבְ ְרפּו ּכּוּלָ ּצָ ּיִ ָלבֹא ׁשֶ

ְלהִ  ִדין  ֵאינֹו  ָכל  יֹוֵתר,  ּבְ ּבֹו  ָמה  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתּה  ֵנס  ּכָ
לּוִמין וָהִעּלּוִיין ׁשֶ  ׁשְ ּה.ַהּתַ  ּבָ

ָמה .153 ׁשָ י ָאָחא, אֹוָתּה ַהּנְ [ּבֹו ְּבָכל  ָאַמר ַרּבִ
ֶׁשָּבּה]  ְוָהִעּלּוִיים  ַהּגּוף  ַהַּתְׁשלּוִמים  ְואֹותֹו  ׁש,  ַמּמָ

ְלַהֲעִמיָד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ׁש  ן  ַמּמָ
ִיְהיּו   ֵניֶהם  ׁשְ ֲאָבל  ָלֹבא,  ֶלָעִתיד  ִקיּּוָמן  ּבְ

ַתשְׁ  ּבְ ֵלִמים  ּלֹא  ׁשְ ֶ ׁשּ ַמה  יג  ִ ְלַהׂשּ ַעת  ַהּדַ לּום 
עֹוָלם ַהזֶּה.  יגּו ּבָ ִ  ִהׂשּ

  

ָמה .153 ׁשָ ַהּנְ אֹוָתּה  ַאָחא  י  ַרּבִ התשלומין  ָאַמר  בכל  (בו 
שבה) ָעִתיד והעלויין  ׁש  ַמּמָ ַהּגּוף  ואֹותֹו  ׁש  דֹוׁש    ַמּמָ ַהּקָ

ִניֶהם  ִקּיּוָמן ֶלָעִתיד ָלבֹא, ֲאָבל ׁשְ רּוְך הּוא ְלַהֲעִמיָדן ּבְ ּבָ
יגּו  ִ ּלֹא ִהׂשּ ֶ יג ַמה ׁשּ ִ ַעת ְלַהׂשּ לּום ַהּדַ ַתׁשְ ֵלִמים ּבְ ִיְהיּו ׁשְ

ה:  עֹוָלם ַהּזְ  ּבָ
ו .154 יִָּמים  ּבַ א  ּבָ ָזֵקן  ּבֹו ְוַאְבָרָהם  י  ַרּבִ גו'. 

יֹוָחָנן י  ַרּבִ ַהָּיִמים]  ,ָאַמר  עֹוָלם  [ְּבאֹוָתם  אֹותֹו  ּבְ
ַלְיָלה.  הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ְולֹא  ָיִמים,  הּוא  ׁשֶ
ֵהם   ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות  אֹוָתם  ּבְ ַיֲעקֹב,  י  ַרּבִ ָאַמר 
הּוא נֹוֵחל.   ּסּוִפים ׁשֶ אֹוָתם ַהֲהָנאֹות ְוַהּכִ ָיִמים, ּבְ

ַר  ּבֵ אֹוָתּה  ַוה'  ּבְ ּכֹל.  ּבַ ַאְבָרָהם  ֶאת  ְך 
ָרה ׂשְ ַהַּמֲעֵׂשר]  ַהּמִ רּוְך   [נ''א  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ

ִנְבָרא   ּה  ּבָ ׁשֶ ֵה''א,  אֹות  ִהיא  ׁשֶ מֹו,  ְ ִמׁשּ הּוא 
 ָהעֹוָלם. 

  

י  .154 ַרּבִ ָאַמר  ּבֹו  י  ַרּבִ וגו'.  ִמים  ּיָ ּבַ א  ּבָ ָזֵקן  ְוַאְבָרָהם 
הי יֹוָחָנן ָיִמים מים)(באותם  הּוא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  אֹותֹו  ְולֹא ּבְ  ,

אֹוָתם  ּבְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָאַמר  ַלְיָלה.  הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזְ עֹוָלם  ּבָ
הּוא   ּסּוִפין ׁשֶ אֹוָתם ַהֲהָנאֹות ְוַהּכִ ֵהם ָיִמים ּבְ ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ

ָרה ׂשְ אֹותֹו ַהּמִ ּכֹל. ּבְ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ (נ''א   נֹוֵחל: ַוְיָי ּבֵ
רוּ  )המעשר דֹוׁש ּבָ ַתן לֹו ַהּקָ ּנָ ִהיא אֹות ׁשֶ מֹו, ׁשֶ ְ ְך הּוא ִמׁשּ

ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם.  ה''א, ׁשֶ

ר  .155 י יֹוָחָנן, מטטרו''ן ׂשַ ְוָלַמְדנּו, ָאַמר ַרּבִ
ל  הּוא ַנַער ֶעֶבד ֵמַרּבֹו ָהָאדֹון ַהּמֹוׁשֵ ִנים, ׁשֶ ַהּפְ

ָכל יוֹ  ָמה ּבְ ׁשָ יק ָלּה ָעָליו, ְמֻמּנֶה ַעל ַהּנְ ם ְלַהְסּפִ
ָהאוֹ  ָלַקַחת  ֵמאֹותֹו  ָעִתיד  ְוהּוא  ה,  ְצַטּוָ ּנִ ׁשֶ ר 

ִמּדּוָמה,  ָברֹות  ַהּקְ י  ָבּתֵ ּבְ ֶתק  ּפֶ ּבֹון  ֶחׁשְ
ּוְלַהְראֹות אֹותֹו ִלְפֵני ַרּבֹו, ְוהּוא ָעִתיד ַלֲעׂשֹות  
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָהָאֶרץ,  ַחת  ּתַ ָהֶעֶצם  אֹותֹו  אֹור  ׂשְ

ּוְלַקיְּ  לִ ַהּגּופֹות  ּבְ ּגּוף  ל  ׁשֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ י ָמם 
ָמה, ׁשָ ַלח   [ִּבְזַמן]  ַהּנְ ִיׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

 אֹוָתּה ִלְמקֹוָמּה. 

  

הּוא   .155 ִנים ׁשֶ ר ַהּפָ י יֹוָחָנן מטטרון ׂשַ ְוַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ
ַעל  ה  ְממּוּנֶ ָעָליו,  ל  ַהּמֹוׁשֵ ָהָאדֹון  ֵמַרּבֹו  ֶעֶבד  ַנַער 

ׁשָ  יק ָלהּ ַהּנְ ָכל יֹום ְלַהְסּפִ ה,   ָמה ּבְ ַטּוָ ּצְ ּנִ ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ
י ִקְבֵרי ִמן ּדּוָמה   ָבּתֵ ְתָקא ּבְ ן ּפִ ּבַ והּוא ָעִתיד ְלֵמיַסב חּוׁשְ
ָחִמיר  ד  ְלֶמְעּבַ ין  ַזּמִ והּוא  ָמאֵריּה,  י  ַקּמֵ ֵליּה  ּוְלַאֲחָזָאה 

ָנא ְלגוּ  חֹות ַאְרָעא ְלַתּקָ ְרָמא ּתְ ַפָייא ּוְלָקְייָמא לֹון ַההּוא ּגַ
לֵ  ׁשְ ָמָתא ּבִ ִנׁשְ ָלא  ּבְ גּוָפא  ּדְ א   (בזמנא) ימּוָתא  קּוְדׁשָ ּדְ

ר ָלּה ְלַאְתָרּה. ּדַ ִריְך הּוא ְיׁשַ  ּבְ

ַמה  .156 ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
יתֹו   ּבֵ ְזַקן  ַעְבּדֹו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַויֹּאֶמר  תּוב?  ּכָ

ל וגו'. מַ  ָחְכָמה  ַהּמֹוׁשֵ ּבַ ַהזֹּו הּו ֶאל ַעְבּדֹו? ִאם 
י ְנהֹוַראי,   ל, ַמה זֶּה ֶאל ַעְבּדֹו? ָאַמר ַרּבִ ּכֵ ִנְסּתַ
ַעְבּדֹו   ַעְבּדֹו,  ָאַמר  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ א  ֶאּלָ ל  ּכֵ ִנְסּתַ לֹא 

ָמקֹום, ל  ֵּביתֹו]  ׁשֶ ּוִמי  [ְזַקן  ַלֲעבֹוָדתֹו,  רֹוב  ַהּקָ
ָאַמְרנוּ  ִפי ׁשֶ הּוא ָעִתיד הּוא? ֶזה מטטרו''ן, ּכְ . ׁשֶ

ָברֹות.ְלַיּפֹות ֶאת הַ  י ַהּקְ ָבּתֵ  ּגּוף ּבְ

  

ַוּיֹאֶמר  .156 ִתיב,  ָעה ַמה ּכְ אֹוָתּה ׁשָ ָחק ּבְ ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר 
ל ְוגו'. ַמהּו ֶאל ַעְבּדֹו,  יתֹו ַהּמֹוׁשֵ ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ּבֵ

ַעְבדּ  ֶאל  ַמהּו  ל  ּכֵ ִנְסּתַ ָדא  ָחְכְמָתא  ּבְ י  ִאי  ַרּבִ ָאַמר  ֹו. 
ל  ְנהֹוָראי לֹא נִ  ָאַמר ַעְבּדֹו, ַעְבּדֹו ׁשֶ ה ׁשֶ ּמֶ א ּבַ ל ֶאּלָ ּכֵ ְסּתַ

ביתו)  ָמקֹום. ְזה  (זקן  ִאיהּו,  ּוַמאן  ַלֲעבֹוָדתֹו,  רֹוב  ַהּקָ
י   ָבּתֵ ּבְ ַלּגּוף  ְלַיּפֹות  ָעִתיד  ִאיהּו  ּדְ ְדָקֲאָמָרן,  ּכִ מטטרו''ן 

 ִקְבֵרי.

https://dailyzohar.com/


Zohar Chayei Sarah – Draft – unedited- not for publishing 

58 DailyZohar.com  
 

תּוב   .157 ּכָ  ַויֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָעְבּדֹו,ֶזהּו ׁשֶ
הּוא  יתֹו, ׁשֶ ל ָמקֹום. ְזַקן ּבֵ ֶזה מטטרו''ן ַעְבּדֹו ׁשֶ
ר   ָכל ֲאׁשֶ ל ּבְ ל ָמקֹום. ַהּמֹׁשֵ ִריֹּוָתיו ׁשֶ ת ּבְ ְתִחּלַ
ָלה ַעל   רּוְך הּוא ֶמְמׁשָ ּבָ דֹוׁש  ַתן לֹו ַהּקָ ּנָ ׁשֶ לֹו, 

ל ִצְבאֹוָתיו.  ּכָ
  

ְזה   ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   .157
ָמקֹום. ל  ׁשֶ ַעְבּדֹו  א) מטטרון  הּוא   (קפא  ׁשֶ יתֹו,  ּבֵ ְזַקן 

ַתן   ּנָ ר לֹו, ׁשֶ ָכל ֲאׁשֶ ל ּבְ ל ָמקֹום. ַהּמֹוׁשֵ ִרּיֹוָתיו ׁשֶ ת ּבְ ִחּלַ ּתְ
ל ִצְבאֹוָתיו.  ָלה ַעל ּכָ ִריְך הּוא ֶמְמׁשָ א ּבְ  לֹו קּוְדׁשָ

אָ  .158 ַרבִּ ְוָלַמְדנּו,  ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ י  ַמר 
ֶעֶבד   אֹותֹו  ל  ׁשֶ ִצְבאֹוָתיו  ל  ּכָ ַרב,  ָאַמר  יֹוֵסי 
ַמְדנּו,   ּלָ ׁשֶ ָמה.  ׁשָ ַהּנְ יו  ִמזִּ ְוֶנֱהִנים  אֹור  נֹוְטִלים 
א.   ּסֵ דֹול ֵמאֹור ַהּכִ א ּגָ ָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ אֹור ַהּנְ

ֶאלָּ  ָמה?  ׁשָ ַהּנְ ָלה  ִנּטְ א  ּסֵ ֵמַהּכִ ְלִפי ַוֲהֵרי  ֶזה  א 
ִפי ָהָראּוי לֹו. ַרב ַנְחָמן ָאַמר, ָהָראּוי לֹו, ְוֶזה לְ 

תּוב ּכָ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ א  ּסֵ ַהּכִ ֵמאֹור  דֹול  (יחזקאל   ּגָ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה. ַמה זֶּה  א)  מּות ּכְ ּדְ

 ָעָליו? ַעל ָזֳהרֹו.

  

י יֹוֵסי ָאַמר ַרב,   .158 ְמעֹון ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ְוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ
ְבאֹוָתיו ּצִ ל  יו   ּכָ ִמּזִ וֶנֱהִנין  אֹור  נֹוְטִלים  ֶעֶבד  אֹותֹו  ל  ׁשֶ

דֹול ֵמאֹור  א ּגָ ָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ ָתאָנא אֹור ַהּנְ ָמה, ּדְ ׁשָ ַהּנְ
ֶאלָּ  ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ִנְטָלה  א  ּסֵ ֵמַהּכִ וָהא  א.  ּסֵ ְלִפי  ַהּכִ ְזה  א 

דֹול מֵ  אֹור ָהָראּוי לֹו ְוֶזה ְלִפי ָהָראּוי לֹו. ַרב ַנְחָמן ָאַמר ּגָ
ְכִתיב, ּדִ ׁש  ַמּמָ א  ּסֵ א) ַהּכִ ָאָדם  (יחזקאל  ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ

 ָעָליו ִמְלַמְעָלה, ַמאי ָעָליו ַעל ָזֳהרֹו. 

ל   .159 ּכָ ִליחּותֹו,  ׁשְ ַלֲעׂשֹות  הֹוֵלְך  הּוא  ּוְכׁשֶ
ּלֹו ִנזֹּוִנים ֵמאֹותֹו ַהזַֹּהר.   ָבה ׁשֶ ְרּכָ ִצְבאֹוָתיו ְוַהּמֶ

ָמה ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ לֹו,  ֶזהּו  ָנא   [ֶׁשָּכתּוב]  אֹוֶמֶרת  ים  ׂשִ
ְיֵרִכי   ַחת  ּתַ ִסיָעְתָך.  לֹוַמר  ּכְ אֹור    -ָיְדָך,  ֶזהּו 

מָ  ׁשָ ע ִמן ַהּנְ ּפָ ׁשְ  ה ֲעֵליֶהם. ַהּנִ
  

ְבאֹוָתיו   .159 ּצִ ל  ּכָ ִליחּותֹו  ׁשְ ַלֲעׂשֹות  הֹוֵלְך  הּוא  ּוְכׁשֶ
ַהּזֹוַהר. ֵמאֹותֹו  ִנּזֹוִנין  ּלֹו  ׁשֶ ָבה  ְרּכָ הּוא   ְוַהּמֶ ֲהָדא 

לוֹ  אֹוֶמֶרת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ לֹוַמר  (דכתיב) ׁשֶ ּכְ ָיְדָך,  ָנא  ים  ׂשִ
ׁשְ  ַחת ְיֵרִכי, ְזהּו אֹור ַהּנִ ָמה ֲעֵליֶהם.ִסיָעְתָך, ּתַ ׁשָ ע ִמן ַהּנְ  ּפַ

ְך  .160 ּכָ לֹום,  ׁשָ י  ַרּבִ ּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 
ִליחוּ  ׁשְ ּבִ הֹוֵלְך  זֶּה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְלנּו,  ל  ִקּבַ ׁשֶ תֹו 

ִצְבאֹוָתיו  ל  ּכָ ֵמִניַע  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָמקֹום, 
מֹו. ָאַמר ַרב הּוָנא ְ אֹות ַאַחת ִמׁשּ ל ַמְעָלה ּבְ ,  ׁשֶ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ לֹוַמר,  ּכְ ָר''ם.  ִגיַמְטִריָּא  ּבְ ְיֵרִכ''י  ְך  ּכָ
ַמֲעָלתֹו  ַחת  ּתַ ִסיָעְתָך,  ָיְדָך,  ָנא  ים  ׂשִ אֹוֶמֶרת 

 ָ ל ָרם ְוִנׂשּ ה ׁשֶ ּוָ ּצִ ל ַעל ַהּכֹל. ּוְלַאַחר ׁשֶ א ַהּמֹוׁשֵ
יֲעָך  ּבִ ַמׁשְ ֲאִני  ָידֹו,  ַחת  ּתַ ָהֶעְליֹוִנים  ִסיַעת 

בּוָעה ְגדֹוָלה  ּבֹו.  ׁשְ

  

ָעה  .160 ׁשָ ְלנּו ּבְ ְך ִקּבַ לֹום ּכָ י ׁשָ ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ ָאַמר ַרּבִ
א קּוְדׁשָ ָמקֹום,  ל  ׁשֶ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ הֹוֵלְך  ה  ּזֶ הּוא   ׁשֶ ִריְך  ּבְ

מֹו. ָאַמר  אֹות ַאַחת ִמׁשְ ל ַמְעָלה ּבְ ְבאֹוָתיו ׁשֶ ל ּצִ ֵמִניַע ּכָ
ִגיַמְט  ּבְ ְיֵרִכ''י  ְך  ּכָ הּוָנא  ָמה  ַרב  ׁשָ ַהּנְ לֹוַמר  ּכְ ָר''ם.  א  ִרּיָ

א   ָ ל ָרם וִנׂשּ ַחת ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ים ָנא ָיְדָך ִסיָעְתָך ּתַ אֹוֶמֶרת ׂשִ
ל ַעל ַהּכֹל ּוְלאַ  ַחת ָידֹו  ַהּמֹוׁשֵ ה ִסיַעת ֶעְליֹוִנים ּתַ ּוָ ּצִ ַחר ׁשֶ

בּוָעה ְגדֹוָלה ּבֹו.  יֲעָך ׁשְ ּבִ  ֲאִני ַמׁשְ

י ִיְצָחק, אֱ  .161 ַמִים ֵואלֵֹהי ָאַמר ַרּבִ ָ לֵֹהי ַהׁשּ
ה    -ָהָאֶרץ   הּוא ַהּכֹל, ָלּמָ ה' ׁשֶ הֹוִאיל ְוָאַמר ּבַ

י ְיהּוָדה,   ַמִים? ָאַמר ַרּבִ ָ הּוא  ֶנֱאַמר ֱאלֵֹהי ַהׁשּ ׁשֶ
הּוא  ֶאָחד  ּוְבֶרַגע  ַאַחת  ַבת  ּבְ ַהּכֹל.  ַעל  ָאדֹון 

י ִיְצָחק א ַאִין ֶנְגּדֹו. ַרּבִ ם ּכְ ֹוֵמר ֵמִניַע ַלּכֹל, ְוֻכּלָ
הּוא ַהּכֹל  מֹו, ְלהֹורֹות ׁשֶ ְ ִים אֹוִתיֹּות ִמׁשּ ּתַ ַעל ׁשְ

ְלּתֹו.   ְוֵאין ַאֵחר ּבִ

  

מַ  .161 ָ ַהׁשּ ֱאלֵהי  ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ָהָאֶרץ. ָאַמר  ִואלֵהי  ִים 
ֱאלֵֹהי  ֶנֱאַמר  ה  ָלּמָ ַהּכֹל,  הּוא  ׁשֶ ְיָי  ּבְ ְוָאַמר  הֹוִאיל 

י ְיהּוָדה ׁשֶ  ַמִים, ָאַמר ַרּבִ ָ ַבת  ַהׁשּ הּוא ָאדֹון ַעל ַהּכֹל, ּבְ
י   ַאִין ְנְגדֹו. ַרּבִ ם ּכְ ַאַחת ּוְבֶרַגע ֶאָחד הּוא ֵמִניַע ַלּכֹל ְוֻכּלָ

יִ  ּתַ ׁשְ ַעל  אֹוֵמר  ָחק  הּוא  ִיּצְ ׁשֶ ְלהֹורֹות  מֹו  ְ ִמׁשּ אֹוִתּיֹות  ם 
ְלּתֹו:   ַהּכֹל וֵאין ַאֵחר ּבִ

וֵ  .162 ַמִים  ָ ַהׁשּ ֱאלֵֹהי  ה'  ּבַ יֲעָך  ּבִ אלֵֹהי ְוַאׁשְ
ל  ֶהם ׁשֶ ָהָאֶרץ. ָאַמר ַרב הּוָנא, ְוִאם ָהִייִתי ִעּמָ
ִנְפָרד  לֹא  ַהזֶּה,  ַהּסֹוד  ּלּו  ּגִ ׁשֶ ּכְ ַרְיָתא  ַהּבָ ֲעֵלי  ּבַ

ים ָהִייִת  ֲהֵרי ֲאִני רֹוֶאה ֳעָמִקים ַרּבִ ְך, ׁשֶ י ֵמֶהם ּכָ
  

162.  ָ ְיָי ֱאלֵֹהי ַהׁשּ יֲעָך ּבַ ּבִ ַמִים ִואלֵֹהי ָהָאֶרץ. ָאַמר ְוַאׁשְ
ּלּו ָרָזא   ד ּגִ א ּכַ ָמאֵרי ַמְתִניּתָ הֹון ּדְ ַרב הּוָנא ְוִאי ֲהִויָנא ִעּמְ

ָלא   ָנא  ֲעִמיִקין ּדְ ָחֵזי  ֲאָנא  ָהא  ּדְ ָהִכי,  הֹון  ִמּנְ ָנא  ִאיְפַרׁשְ
א ָיין ְלָכל ֵאיִניׁש. ּתָ ָגלּו ְוָלא ִאְתַחּזְ פּוַמְייהּו ּדְ יִאין ּבְ ֲחֵזי,   ַסּגִ
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ּבֹא  ָאָדם.  ְלָכל  ְראּוִיים  ְולֹא  ּלּו  ּגִ ׁשֶ ִפיֶהם  ּבְ
בוּ  ׁשְ ָמה, ְרֵאה,  ׁשָ ַהּנְ ַעת  ּבַ ִנׁשְ ַהזֹּו  ִרית  ַהּבְ ַעת 

ה ִלְבִני.  ָ ח ִאׁשּ ר לֹא ִתּקַ תּוב ֲאׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ר לֹא  ְכִתיב ֲאׁשֶ ָמָתא ּדִ בּוַעת ְקָייָמא ָדא אֹוֵמי ָלּה ִנׁשְ ׁשְ

ה ִלְבִני.  ָ ח ִאׁשּ  ִתּקַ

ִיצְ  .163 י  ַרּבִ ָמע,  ָאַמר  ַמׁשְ אן  ִמּכָ ָחק, 
ח   ִליחּות זֹו, לֹא ִתּקַ ׁשְ ּבִ ה הֹוֵלְך  הֹוִאיל ְוַאּתָ ׁשֶ
ּגּוף  ח  ִתּקַ ּלֹא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ִלְבִני.  ה  ָ ִאׁשּ

ָזר,  [ְלִבְנָיִני]  יִלְבנִ  גּוף  ּבְ ַאֵחר,  גּוף  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ
ׁש  ַמּמָ ַההּוא  ּבְ א  ֶאּלָ לֹו,  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ גּוף  ּבְ

הּוא שֶׁ  ּנּו. ֶזהּו  ׁשֶ יָָּצאִתי ִמּמֶ ׁש ׁשֶ ַההּוא ַמּמָ י, ּבְ ּלִ
ֵלְך.  י ּתֵ י ִאם ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ תּוב ּכִ ּכָ  ׁשֶ

  

יִ  .163 י  ַרּבִ ה  ָאַמר  ְוַאּתָ הֹוִאיל  ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ ֵמָהָכא  ָחק  ּצְ
ּלֹא  לֹוַמר ׁשֶ ה ִלְבִני, ּכְ ָ ח ִאׁשּ ִליחּות ֶזה לֹא ִתּקַ ׁשְ הֹוֵלְך ּבִ

ִלְבִני ִתּקַ  ּגּוף  ָזר  (ד''אלבנייני) ח  גּוף  ּבְ ַאֵחר  גּוף  ּבְ ֵנס  ִליּכָ
לִּ  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ַההּוא  ּבְ א  ֶאּלָ ָראּוי לֹו,  ֵאינֹו  ׁשֶ גּוף  י,  ּבְ

י ִאם  ּנּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכִ אִתי ִמּמֶ ּצָ ּיָ ׁש ׁשֶ ַההּוא ַמּמָ ּבְ
ֵלְך. י ּתֵ י ְוֶאל מֹוַלְדּתִ  ֶאל ַאְרּצִ

י יֹוֵסי, ַמהּו ְולָ  .164 ה ִלְבִני ָאַמר ַרּבִ ָ ַקְחּתָ ִאׁשּ
ְצַטֵער   ּנִ י ִיְצָחק, אֹותֹו ַהּגּוף ׁשֶ ְלִיְצָחק? ָאַמר ַרּבִ

אֹותֹו   י ּבְ ָהעֹוָלם ְולֹא ָהָיה לֹו ֲהָנָאה ְוִכּסּוף ִעּמִ
ח   ּקַ ּתִ ׁש  ַמּמָ ַהּגּוף  אֹותֹו  קֹונֹו,  ִיְרַאת  ֵני  ִמּפְ ּבֹו 

יִקים ַהזֹּו, ּדִ ְמַחת ַהּצַ ׂשִ ִלְצַחק ִעּמֹו   ִלְצַחק ִעּמֹו ּבְ
ִעּמֹו   ִלְצַחק  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְמַחת  ׂשִ ּבְ

עֹוָלם.   חֹוק ּבָ ו ֵעת ׂשְ ַעְכׁשָ תּובׁשֶ ּכָ (תהלים  ֶזהּו ׁשֶ
ינּו וגו'. קכו)  חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ  ָאז ִיּמָ

  

ָחק.   .164 ְלִיּצְ ִלְבִני  ה  ָ ִאׁשּ ְוָלַקְחּתָ  ַמהּו  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר 
אֹותֹו   ּבְ י  ִעּמִ ָטֵער  ּצְ ּנִ ׁשֶ ַהּגּוף  אֹותֹו  ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר 

ֵני ִיְרַאת קֹונֹו,  ָהעֹוָלם, ְולֹא ָהָיה לֹו ֲהָנָאה ְוִכּסּוף ּבֹו ִמ  ּפְ
ִעּמוֹ  ַחק  ִליּצְ ח  ּקַ ּתִ ׁש  ַמּמָ ַהּגּוף  ְמַחת    אֹותֹו  ׂשִ ַהאי  ּבְ

הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ִעּמֹו  ֵחק  ִליּצַ יִקים.  ּדִ ַהּצַ
הּוא  ֲהָדא  עֹוָלם  ּבָ חֹוק  ׂשְ ֵעת  יו  ַעְכׁשָ ּדְ ִעּמֹו  ֵחק  ִליּצַ

ֵלא (תהלים קכו) ִדְכִתיב, ינּו וגו'.  ָאז ִיּמָ חֹוק ּפִ  ׂשְ
ר ִיְצָחק, ּבֹא ִת  .165 י ְיהּוָדה ּבַ ַמע,  ָאַמר ַרּבִ ׁשְ

ִליחּות ַאַחת,   ׁשְ א  ה ֶאּלָ ֵאין ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוׂשֶ
ַבת ַאַחת. ְוָלַמְדנּו, ָאַמר  ִליֻחיֹּות ּבְ י ׁשְ ּתֵ ְולֹא ׁשְ
ַהּסֹוֵפר   ֶקֶסת  ר  ֲאׁשֶ ֶאָחד,  ַמְלָאְך  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ

ָמְתנָ  ַעל  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ים  ְלַהְרׁשִ ָעִתיד  יו, 
ן   ל  ִמְצחֹו, ּוְלַאַחר ּכֵ ן ּכָ דֹול הֹוֵלְך ְלַתּקֵ ר ַהּגָ ַ ַהׂשּ

ֶזהּו   ָמתֹו.  ִנׁשְ ל  ְלַקּבֵ ּוְלַהֲעִמידֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ְוָלַקְחּתָ  ְלָפֶניָך  ַמְלָאכֹו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ה. ַמה זֶּה ְלָפֶניָך? ִלפְ  ָ ִליחּוְתָך. ִאׁשּ  ֵני ׁשְ

  

א ׁשְ  .165 ָחק ּתָ ִיּצְ ר  ּבַ י ְיהּוָדה  ַרּבִ ַמע ֵאין ַמְלָאְך ָאַמר 
ַבת   ִליחּות ּבְ ִליחּות ֶאָחד, ְולֹא ב' ׁשְ ה ֶאָלא ׁשְ ֶאָחד עֹוׂשֶ
ֶקֶסת   ר  ֲאׁשֶ ֶאָחד  ַמְלָאְך  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ְוַתְנָיא  ַאַחת. 

ְלַהְרׁשִ  ָעִתיד  ָמְתָניו  ּבְ ַעל ַהּסֹוֵפר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ים 
ה דֹול  ַהּגָ ר  ַ ַהׂשּ ן  ּכֵ ּוְלַאַחר  חֹו,  ֶאָחד  ִמּצְ ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ֹוֵלְך 

ָמתֹו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב הּוא  ל ִנׁשְ ְוֶאָחד ּוְלַהֲעִמידֹו ְלַקּבֵ
ִלְפֵני  ְלָפֶניָך  ַמאי  ה,  ָ ִאׁשּ ְוָלַקְחּתָ  ְלָפֶניָך  ַמְלָאכֹו  ַלח  ִיׁשְ

ִליחּוְתָך.   ׁשְ
י .166 ֶאת  [ֶאְלָעָזר]  ַרּבִ ִלְראֹות  ָהַלְך  ֱאִליֶעֶזר 

ן יֹוָחָנן  אי ַרּבֹו, ְואֹותֹו ַהיֹּום ָהָיה רֹאׁש  ַרּבָ ן ַזּכַ ּבֶ
ה   ֻנּקֶ ּמְ ֵאר ׁשֶ יַע ֵאָליו, ָאַמר לֹו, ַהּבְ ִהּגִ ׁשֶ חֶֹדׁש. ּכְ
ּלֹו   ֶ ִמׁשּ ְונֹוֵבַע  אֹותֹו  ִאים  ּוְמַמּלְ ִטּנֶֹפת,  ל  ִמּכָ

אן? יֹוֵתר, ָמה   רֹוֶצה ּכָ
  

י .166 ן (אלעזר) ַרּבִ ְלַרּבָ ְלֶמֱחֵמי  ֲאַזל  ן   ֱאִליֶעֶזר  ּבֶ יֹוָחָנן 
ָמָטא   ד  ּכַ ֲהָוה,  ַיְרָחא  ֵריׁש  יֹוָמא  וַההּוא  יּה,  ַרּבֵ אי  ַזּכַ
יּה ָאַמר ֵליּה בירא דלסריין, ומליין ליה, והוא נביע  ַגּבֵ

 מדידיה יתיר, מאי בעא הכא. 
ַחיָּ  .167 לֹו,  ַרּבֹו. ָאַמר  ֵני  ּפְ יל  ְלַהְקּבִ ָאָדם  ב 

ֶאלָּ  י,  ָאַמְרּתִ ְך  ּכָ לֹא  לֹו,  רֹוֶאה  ָאַמר  ֲאִני  א 
ֵמאֹוָתם   ֶאְצְלָך  יֵׁש  ָחָדׁש  ָבר  ּדָ ׁשֶ ְבָפֶניָך 

ֹאל.  ה ָעִתיד ִלׁשְ ַאּתָ ים ׁשֶ  ָהֲעֻמּקִ
  

ֵני ַרּבֹו. ָאַמר ֵליּה  .167 יל ּפְ אמר ליה חייב אדם ְלַהְקּבִ
אֲ  ְך  ּכָ ַעל  ה  ָלאו  ִמּלָ ּדְ ְך  ַאְנּפָ ּבְ ָחֵמי  ֲאָנא  א  ֶאּלָ ָמִרית. 
בָּ  א ִאית ּגַ ע.ַחְדּתָ ַאּתְ ָעִתיד ְלִמְתּבַ  ְך ֵמִאינּון ֲעִמיִקים ּדְ

ָהִראׁשֹון   .168 ָהאֹור  ֶאת  ָרִאיִתי  לֹו,  ָאַמר 
ָרה, ּוַבּסֹוד   ֲעׂשָ ָרה, ְונֹוֵסַע ּבַ ְסעֹוָתיו ֲעׂשָ ּמַ ַהזֶּה ׁשֶ חָ  .168   ֵליּה,  ַמְטָלנֹוי ָאַמר  ּדְ ָהִראׁשֹון  אֹור  ַהאי  ֵמיָנא 

א,   ְלכֹּלָ ָנִהיג  ָרה  ַדֲעׂשָ ּוְבָרָזא  ָנִטיל,  ָרה  ּוַבֲעׂשָ ָרה  ֲעׂשָ
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ַמְנהִ  ָרה  ֲעׂשָ ל  ל ׁשֶ ׁשֶ ּוָבאֹוִתיֹּות  ַהּכֹל,  ֶאת  יג 
ְולָ  יו.  ַמֲעׂשָ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ָרה  ָרה  ֲעׂשָ ֲעׂשָ ַמְדנּו, 

חֹוִלים   ית  ּבֵ ל  ׁשֶ חֹות  ַמְפּתְ ָרה  ֲעׂשָ ְפָתִקים, 
ַגן ֵעֶדן ְלַהְתִקין  ּבְ ְפָתִקים נֹוֵטל  ָרה  ַוֲעׂשָ ָידֹו,  ּבְ

יִקים. ּדִ  ֶאֶרץ ַעל ּגּופֹות ַהּצַ

ְתִקין  ָרה ּפִ ָרה ָעִביד עֹוָבדֹוי. ְוָתאָנא ֲעׂשָ ֲעׂשָ ּוְבַאְתָווָתא ּדַ
עֲ  ּוִפְתִקין  ידֹוי,  ּבִ ֵרי  ַקּצְ ֵבי  ּדְ ָחן  ַמְפּתְ ָרה  ָנִטיל ֲעׂשָ ָרה  ׂשָ

א.  יַקּיָ ּדִ ּצַ ִגיְנָתא ְדֵעֶדן ְלַאְתָקָנא ַאְרָעא ַעל ּגּוֵפיהֹון ּדְ  ּבְ

ִני, ָהִייָת רֹוֶאה יֹוֵתר   .169 ָאַמר לֹו, ֱאִליֶעֶזר ּבְ
ִנְבָרא,  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ָקדֹוׁש  ְלָאְך  ִמּמַ
דֹושׁ  ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ֻמְנָהג.  ָרה  ֲעׂשָ . ּבַ

הַ  ָרה  ֲעׂשָ ַמְסעֹוָתיו.  ּבַ ָרה  ֲעׂשָ ּבַ הּוא  ּתֹוָרה, 
ֶעְליֹוִנים עֹוָלמֹות.  ָרה  ֲעׂשָ ְוֶאָחד  [ַּבֲעָׂשָרה]  ּבַ  .

רּוְך הּוא.   ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל ּבָ

  

ְלָאָכא   .169 יר ִמּמַ ִרי ָחִמית ֲהִוית ַיּתִ ָאַמר ֵליּה ֱאִליֶעֶזר ּבְ
אִ  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ַעְלָמא,  ּדְ א  יׁשָ עֲ ַקּדִ ּבַ ֵרי,  ִאְתְנִהיג. ְתּבְ ָרה  ׂשָ

הּוא  אֹוַרְייָתא,  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ א,  יׁשָ ַקּדִ ְרְסָייא  ּכֻ ָרה  ֲעׂשָ ּבַ
ִאין ִעּלָ ַעְלִמין  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ַמְטָלנֹוי,  ָרה  ֲעׂשָ ְוַחד   (בעשרה) ּבַ

ִריְך הּוא. א ּבְ ָאה ַעל ּכֹּלָ  ִעּלָ
ָנה   .170 ׁשְ ַעל ַהּמִ ל ּבַ ְעּתֹו ׁשֶ ָבר, ּדַ ְוֹאַמר ְלָך ּדָ

ָרה ָהיְ  ֲעׂשָ ָהֶעֶבד  ח  ּקַ ַויִּ תּוב?  ּכָ ַמה  ֶזה.  ּבָ ָתה 
י,   ַרּבִ לֹו,  ָאַמר  ַויֵֶּלְך.  ֲאדָֹניו  י  ַמּלֵ ִמּגְ ים  ְגַמּלִ
ָידֹו  סּוק ַהזֶּה, ֲאָבל ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ּבְ ָזִכיִתי ַלּפָ

ָהַלְך ֵאָליו   ַמהּו? ָאַמר לֹו, הּוא ל ַרּבֹו ׁשֶ מֹו ׁשֶ ׁשְ
ּוְלַהְנהִ  ֶזהּו  [ּוְלָהֵגן]  יגְלַהְכִניסֹו  ָאַמר,  אֹותֹו. 

ִקְרּבֹו.  ִמי ּבְ י ׁשְ אי, ּכִ  ַוּדַ

  

ֲהָוה   .170 א  ַמְתִניּתָ ּדְ ָמאֵרי  ּדְ יּה  ְעּתֵ ּדַ ה  ִמּלָ ָלְך  ְוֵאיָמא 
י ְגַמּלִ ָרה  ֲעׂשָ ָהֶעֶבד  ח  ּקַ ַוּיִ ִתיב  ּכְ ַמה  ַהאי  י ּבְ ַמּלֵ ִמּגְ ם 

ָזִכינָ  י  ִרּבִ ֵליּה  ָאַמר  ֶלְך.  ַוּיִ ֲאָבל ֲאדָֹניו  ָדא,  ִלְפסּוָקא  א 
ֵמיּה   ׁשְ הּוא  ֵליּה  ָאַמר  ַמהּו.  ָידֹו  ּבְ ֲאדָֹניו  טּוב  ְוָכל 
ֵליּה   ְלֲאָעָלא  י  ּבֵ ּגַ ָאִזיל  ּדְ ָמאֵריּה  ּדְ

ִמ  (ולאגנא) ּוְלַאְנָהָגא ׁשְ י  ּכִ הּוא  אי  ַוּדַ א  ּדָ ָאַמר  י ֵליּה, 
ִקְרּבֹו.   ּבְ

ּבֹא .171 הּו,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ִמי    ׁשָ ְרֵאה, 
מֹו  ּוׁשְ הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ְריֹו,  ּבֻ ַעל  מֹו  ׁשְ ֶאת  יֹּוֵדַע  ׁשֶ
ֶאָחד,  מֹו  ּוׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאָחד, 

תּוב ּכָ יד)  ׁשֶ וגו'. (זכריה  ֶאָחד  לֹוַמר,  [ֻּכָּלם] ה'  ּכְ
ם ְוהּוא אֶ  ֵ  ָחד. ַהׁשּ

  
א ֲחֵזי, ַמאן ּדְ  .171 הּו ּתָ ַנן ָאַמר ַרִבי ַאּבָ ֵמיּה ַעל ּתְ ָיַדע ׁשְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ֵמיּה ַחד הּוא, קּוְדׁשָ הּוא ּוׁשְ ּבּוְרֵייּה, ָיַדע ּדְ
ְכִתיב, ֵמיּה ַחד ּדִ לֹוַמר  (כלהו) ְיָי ֶאָחד ְוגו' (זכריה יד) ּוׁשְ ּכְ

ם ְוהּוא ֶאָחד.  ֵ  ַהׁשּ
ֶעֶרב  ָאַמר   .172 ְלֵעת  א,  ַאּבָ י  יֹום    -ַרּבִ ֶזהּו 

הּוא עֶ  י, ׁשֶ ִ ׁשּ ַמן ְלַהֲעִמיד ׁשִ ָאז ַהזְּ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ֶרב ַהׁשּ
ת ַאְלֵפי  ׁשֶ ִנינּו. ׁשֵ ָ ׁשּ ָמע? ׁשֶ ׁשְ ִתים. ַמה ּמַ ֶאת ַהּמֵ
הּוא  ׁשֶ י  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ֶאֶלף  ְוהּוא  ָהעֹוָלם,  הּוא  ִנים  ׁשָ

ֶעֶר  ְלֵעת  ְוַהְינּו  ַהּכֹל.  ַהּכֹל.  ִסיּּום  ִסיּּום  ְזַמן  ב, 
ֲֹאֹבת   ַהׁשּ ֵצאת  הֵ   -ְלֵעת  ְלִמיֵדי ֵאּלּו  ּתַ ם 

הּוא  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ֵמיֶמיָה  ֹוֲאִבים  ַהׁשּ ֲחָכִמים 
 ֵעת ָלֵצאת ּוְלִהְתַנֵער ִמן ֶהָעָפר.

  

ָדא:   .172 ָתא  ָפְרׁשָ ּבְ ָלא  ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ים ַמּלִ ְבֵרְך ַהּגְ י    ַוּיַ ִים. ָאַמר ַרּבִ ֵאר ַהּמַ ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ּבְ

א ִמח ִים, ַאּבָ ֵאר ַהּמָ י ִקְבֵרי. ֶאל ּבְ א הּוא ּבֵ ּוץ ָלִעיר, ּדָ
ְוָנְתנּו  אּו  ׂשְ ּנָ ׁשֶ אֹוָתם  ִקְבֵרי  י  ָבּתֵ ּבְ ִמים  ְקּדָ ַהּנִ ַתְנָיא  ּדְ

ׁשָ  ּדְ ַמה  ֶבר  ַלּקֶ ָאָדם  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַנן  ּתְ ָהא  ּדְ ּתֹוָרה,  ֲאלּו  ּבַ
ְכִתי ּדִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ָקַבע  ִאם  ה  ִחיּלָ ּתְ (ישעיה   ב,ֵליּה 

ֵאינֹו  לג) א  ּצֵ ּיֵ ּוְכׁשֶ ְוגו'.  ָך  ִעּתֶ ֱאמּוַנת  וָהָיה 
ין ה.  (לקיימם) ּדִ ִחּלָ ּתְ  ַלֲהִקיָמם ּבַ

ָלַדַעת,   .173 ֵיׁש  עֹוד  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ְוָאַמר 
ֶאת   ָלַדַעת  ִקים  ְתַעּסְ ַהּמִ אֹוָתם  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ

לוּ  ַתׁשְ ּבְ ָמָתם  ְוִנׁשְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָמּה  ּבֹוְרָאם 
ָמה,  ׁשָ ַהּנְ בּועֹות  ְ ִמׁשּ ָזכּו ָלֵצאת  א,  ָלעֹוָלם ַהּבָ

ׁש ּוַמה הוּ  א. ִהּנֵה הֹוֵלְך ָלַדַעת ִמי הּוא גּוָפּה ַמּמָ
ְלִמיד   ּתַ ב ׁשֶ ִים, ַאף ַעל ּגַ ב ַעל ֵעין ַהּמָ ָאֹנִכי ִנּצָ

  

הּוא   .173 ׁשֶ י  ִ ׁשּ ׁשִ יֹום  ֶזהּו  ֶעֶרב  ְלֵעת  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
מַ  ַמאי  יא,  ֵמַתּיָ ְלָקְייָמא  ַמן  ַהּזְ ָאז  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ַמע ֶעֶרב  ׁשְ

י   ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ֶאֶלף  והּוא  ַעְלָמא,  ֲהִוי  ִנין  ׁשְ ַאְלֵפי  א  יּתָ ׁשִ ְתַנן  ּדִ
הּוא ִסּיּום ַהּכֹל, ְוַהְיינ ּו ְלֵעת ֶעֶרב, ְזַמן ִסּיּום ַהּכֹל. ְלֵעת ׁשֶ
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תּוב ְוָהָיה  ּכָ לּום, ׁשֶ ׁשְ ָחָכם הּוא, הֹוֵלְך ַאַחר ַהּתַ
ַהיֹּ ֵאֶליָה ָהַעְלָמה  י  ְוָאַמְרּתִ ֹאב  ִלׁשְ ֵצאת 

ְך   ּדֵ ִמּכַ ִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים  ֶרֶמז   -ַהׁשְ ִלי  ֱאֹמר 
 ֶ ה ׁשּ . ְיִדיָעתֹו ִמּמַ ְגּתָ ַ  ִהׂשּ

ֹוֲאִבים  ַהׁשּ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֵהם  ֵאּלּו  ֹוֲאבֹות,  ַהׁשּ את  ּצֵ
הּוא עֵ  ל ּתֹוָרה ׁשֶ את ּוְלִהְתַנֵער ִמן ֶהָעָפר. ֵמיֶמיָה ׁשֶ  ת ָלּצֵ

ֵתה   .174 ה ׁשְ ם ַאּתָ ה    -ְוָאְמָרה ֵאַלי ּגַ ַאף ַאּתָ
מוֹ  [ָּכמֹו�]  ֶעֶבד ף  ּכָ ִנְתַחּלֵ ְולֹא  ִני, 

רּוְך  [ַעל]  ִלי ּבָ ָמקֹום  ל  ׁשֶ יִדיָעתֹו  ּבִ ְיִדיָעְתָך 
ִנְבָרא  ה  ַאּתָ ׁשֶ יג,  ִ ְלַהׂשּ ה  ַאּתָ ְוָצִריְך  הּוא, 

מֹוִני.    ּכָ

אֹוָתם  .174 ְתַנן  ּדִ ָלַדַעת  ִיׁש  עֹוד  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ְוֲאַמר 
הַ  עֹוָלם  ּבָ ּבֹוְרָאם  ֶאת  ָלַדַעת  ִקים  ְתַעּסְ ָמָתם  ַהּמִ ְוִנׁשְ ה  ּזֶ

ָמה   ׁשָ בּועֹות ַהּנְ ְ את ִמׁשּ א ָזכּו ָלּצֵ לּוָמּה ָלעֹוָלם ַהּבָ ַתׁשְ ּבְ
ׁש ּוַמאי הּוא ה ָאנִֹכי  הֹוֵלְך ָלַדַעת ִמי הּוא גּוָפּה ַמּמָ . ִהּנֵ

ְלִמיד ָחָכם הּוא הֹוֵלְך  ּתַ ב ׁשֶ ִים ַאף ַעל ּגַ ב ַעל ֵעין ַהּמָ ִנּצָ
ְכִת  לּום, ּדִ ׁשְ אֹוב  ַאַחר ַהּתַ את ִלׁשְ יב ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהּיֹוּצֵ

ִלי  ְך ֱאמֹור  ּדֵ ִמּכַ ַמִים  ִקיִני ָנא ְמַעט  ַהׁשְ ֵאֶליָה  י  ְוָאַמְרּתִ
 ֶ ה ׁשּ . ֶרֶמז ְיִדיָעתֹו ִמּמַ ְגּתָ ַ  ִהׂשּ

ָאב   .175 יָך ֶאׁשְ ְיִדיַעת   -ְוַגם ִלְגַמּלֶ לֹוַמר,  ּכְ
יגּו ִסיָעְתָך, וְ  ִ ּלֹא ִהׂשּ ָגִתי ׁשֶ ָ י ַמֲעָלה  ַהׂשּ י ּכִ ָיַדְעּתִ

ַהּנָתּון  יו  ִמזִּ ה  ַאּתָ ִנְבָרא  ְוֵהיַאְך  ָעֶליָך  ִלי  יֵׁש 
ָיִדי   ֶאְצְלָך. ִאם הּוא אֹוֵמר ִסיָמן ֶזה ְיִהי ָמסּור ּבְ
ה, הּוא   ָ ִהיא ָהִאׁשּ ָבִרים ֵאּלּו, ְוֵאַדע ׁשֶ ל ּדְ ַעל ּכָ

בִּ  ִהׁשְ בּוָעה ׁשֶ ְ ָמה, ַהׁשּ ׁשָ  יַעִני.ַהּגּוף ֵמאֹוָתּה ַהּנְ

  

ה   .175 ַאּתָ ַאף  ֵתה,  ׁשְ ה  ַאּתָ ם  ּגַ ֵאַלי  ְוָאְמָרה 
ף ִלי (כמוך) ֶעֶבד מֹוִני ְולֹא ִנְתַחּלֵ יִדיָעתֹו   (על) ּכָ ְיִדיָעְתָך ּבִ

ל מָ  ה ִנְבָרא ׁשֶ ַאּתָ יג ׁשֶ ִ ה ְלַהׂשּ ִריְך ַאּתָ רּוְך הּוא, ְוּצָ קֹום ּבָ
מֹוִני.   ּכָ

י  .176 ַרּבִ וגו'.  ר  ְלַדּבֵ ה  ּלָ ּכִ ֶטֶרם  הּוא  ַוְיִהי 
ָהִעְנָיִנים  ל  ּכָ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִיְצָחק 

ַהּגוּ  ְלַנּסֹות ַעל  ְוִהּנֵה  הּוא רֹוֶצה  תּוב?  ּכָ ף, ַמה 
ק ִרְבקָ  ְתַעּסֵ ּנִ ׁשֶ ָקדֹוׁש  ַהּגּוף  ֶזהּו  יֵֹצאת,  ה 

ְוָלַדַעת ֶאת  יג  ִ ְלַהׂשּ ּגּופֹו  ת  ְוִכּתֵ ִדְבֵרי תֹוָרה  ּבְ
ָדה ִלְבתּוֵאל   ר יֻּלְ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה,    -קֹונֹו. ֲאׁשֶ

ה   ן ִמְלּכָ ל ֵאל. ּבֶ ּתֹו ׁשֶ ל עֹוָלם  -ּבִ ּה ׁשֶ ן ַמְלּכָ .  ּבֶ
ת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם ֶכל, ּגּוף    -  ֵאׁשֶ ֵ ֶחְבַרת ַהׂשּ

ּה ַעל  ְוַכּדָ ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ְוִהיא ַאח  ֶכל,  ֵ ׂשּ ּבַ ק  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ
ְכָמּה  א ַהָחְכָמה ָעֶליָה.   -ׁשִ ָ  ַמׂשּ

  

לא   .176 ָגִתי ׁשֶ ָ לֹוַמר ְיִדיַעת ַהׂשּ ָאב, ּכְ יָך ֶאׁשְ ְוַגם ִלְגַמּלֶ
ִסיָעְתָך,   יגּו  ִ ִיׁש  ִהׂשּ ַמֲעָלה  י  ּכִ י  וֵהיַאְך ְוָיַדְעּתִ ָעֶליָך  ִלי 

ְלָך. ִאם הּוא אֹוֵמר ִסיָמן ֶזה  תּון ֶאּצְ יו ַהּנָ ה ִמּזִ ִנְבָרא ַאּתָ
ה   ָ ִהיא ָהִאׁשּ ָבִרים ֵאּלּו, ְוֵאַדע ׁשֶ ל ּדְ ָיִדי ַעל ּכָ ְיִהי ָמסּור ּבְ

בִּ  ִהׁשְ בּוָעה ׁשֶ ְ ָמה ַהׁשּ ׁשָ  יַעִני:הּוא ַהּגּוף ֵמאֹוָתּה ַהּנְ

ֶזה מטטרו''ן.    -ִלְקָראָתּה    ַויָָּרץ ָהֶעֶבד .177
ְך   ּדֵ ֱאֹמר ִלי    -ַויֹּאֶמר ַהְגִמיִאיִני ְמַעט ַמִים ִמּכַ

ָעַסְקּתָ   ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ּבֹוַרֲאָך  יִדיַעת  ּבִ ָחְכָמה  ֶרֶמז 
מֹו  ּכְ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ּנּו.  ִמּמֶ יָָּצאָת  ׁשֶ עֹולם  ּבָ

נּו, ַאחַ  ַרׁשְ ּפֵ תּוב? ָוָאשִׂ ׁשֶ ל ֶזה ַמה ּכָ ֶזם  ר ּכָ ם ַהּנֶ
ִמיִדים ַעל ָיֶדיָה. ּה ְוַהּצְ    ַעל ַאּפָ

ָחק ָאַמר  .177 ִיּצְ י  ִרּבִ ְוגו'.  ר  ה ְלַדּבֵ ּלָ ּכִ ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם 
ה ְלַנּסֹות ַעל  ל ָהִעְנָייִנים הּוא רֹוּצֶ ּכָ עֹוד ׁשֶ י ְיהּוָדה ּבְ ִרּבִ

את, ֶזהּו ַהּגוּ  ה ִרְבָקה יֹוּצֵ ִתיב ְוִהּנֵ ף ָקדֹוׁש  ַהּגּוף, ַמאי ּכְ
ת ּגוּ  ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִכּתֵ ּדִ ק ּבְ ְתַעּסָ ּנִ יג ְוָלַדַעת ֶאת  ׁשֶ ִ פֹו ְלַהׂשּ

ל   ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ְיהּוָדה  ַרב  ָאַמר  ִלְבתּוֵאל,  ָיְלָדה  ר  ֲאׁשֶ קֹונֹו. 
ֲאִחי  ָנחֹור  ת  ֵאׁשֶ ל עֹוָלם.  ּה ׁשֶ ַמְלּכָ ן  ּבֶ ה,  ִמְלּכָ ן  ּבֶ ֵאל. 

ּגוּ  ֶכל  ֵ ַהׂשּ ֶחְבַרת  ְוִהיא ָאח  ַאְבָרָהם.  ֶכל  ֵ ׂשּ ּבַ ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ף 
הּ  ָמה. ְוַכּדָ ׁשָ א ַהָחְכָמה ָעֶליָה. ַהּנְ ָ ְכָמּה, ַמׂשּ   ַעל ׁשִ
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ָהֲעָצמֹות   .178 אֹוָתם  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
אֹוָתם   צֹוֵמד  הּוא  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ְפְזרּו  ּנִ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ַעל  ֶזה  (ישעיה  ְוׁשֹוְקָלם 
אֹוָתּה  ְועַ  נח)  א, ּבְ י ַאּבָ ְצֹמֶתיָך ַיֲחִליץ. ָאַמר ַרּבִ

ָעה ם    ׁשָ ְוׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ עֹוֵמד  ַהּגּוף  אֹותֹו 
ָמתֹו.     ִנְכָנס ּבֹו ִנׁשְ

ַוּיֹאֶמר  .178 מטטרו''ן.  ְזה  ִלְקָראָתּה.  ָהֶעֶבד  ָרץ  וּיָ
ְך, ֱאמֹור ִלי ֶרֶמז חָ  ּדֵ ִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ ְכָמָתא  ַהּגְ

עֹולָ  ּבָ ָעַסְקּתְ  ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ּבֹוְרֵאְך  יִדיַעת  ּנּו.  ּבִ ִמּמֶ את  ּצָ ּיָ ׁשֶ ם 
ִתיב   ּכְ ַמה  ֶזה  ל  ּכָ ַאַחר  יָנן,  ְדָפְרׁשִ ּכִ א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר 
י   ַרּבִ יֶדיָה. ָאַמר  ִמיִדים ַעל  ְוַהּצְ ּה  ַאּפָ ֶזם ַעל  ַהּנֶ ים  וָאׂשִ

ְפְזר ּנִ מֹות ׁשֶ א אֹוָתם ָהֲעּצָ ּו ְלָכאן ּוְלָכאן, הּוא ּצֹוֵמד  ַאּבָ
עַ  ֶזה  ְוׁשֹוְקָלם  ָאֵמר,אֹוָתם  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְזה  (ישעיה  ל 

מֹוֶתיָך ַיְחִליץ.  נח)  ְוַעּצְ
י יֹוָחָנן, ִמי מֹוִליְך ַהּגּוף ְלֶאֶרץ   .179 ָאַמר ַרּבִ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵזיָרא,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָרֵאל?  ִיׂשְ
ְמִחּלֹות ה  ִלים   עֹוׂשֶ ְלּגְ ִמְתּגַ ְוֵהם  ָהָאֶרץ,  ַחת  ּתַ

ְלֶאֶר  תּובְוהֹוְלִכים  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָרֵאל.  ִיׂשְ (שם  ץ 
יל. כו)  ּפִ  ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ

  

עֹוֵמד  .179 ַהּגּוף  אֹותֹו  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר 
י   ָמתֹו. ָאַמר ִרּבִ ם ִנְכַנס ּבֹו ִנׁשְ ָרֵאל ְוׁשָ ֶאֶרץ ִיׂשְ יֹוָחָנן ִמי ּבְ

ִר  ָאַמר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַהּגּוף  א  מֹוִליְך  קּוְדׁשָ ֵזיָרא  י  ּבִ
ִלים  ְלּגְ ַחת ָהָאֶרץ ְוֵהם ִמְתּגַ ה ְמִחילֹות ּתַ ִריְך הּוא עֹוׂשֶ ּבְ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  (ישעיה  ְוהֹוְלִכים 
יל.  כו) ּפִ  וֶאְרץ ְרָפִאים ּתַ

ַרבִּ  .180 מֹוִליְך ָאַמר  ְבִריֵא''ל  ּגַ ִיְצָחק,  י 
ָראֵ  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלנּו? אֹוָתם  ִין  ִמּנַ ל, 

תּוב ּכָ כד)  ׁשֶ ַהזֶּה,   (בראשית  ָהִאיׁש  ִעם  ֲהֵתְלִכי 
ם ׁשָ ט)  ְוָכתּוב  ָאַמר   (דניאל  ְבִריֵאל.  ּגַ ְוָהִאיׁש 

מֹו ָלָבן?   תּוב ּוְלִרְבָקה ָאח ּוׁשְ ּכָ י יֹוֵסי, ַמהּו ׁשֶ ַרּבִ
ַרבִּ  ִמן ָאַמר  ֵטל  ּבָ ָהָרע  יֵֶצר  ֵאין  ִיְצָחק,  י 

ּלֹו לֹא ִנְמָצא    ָהעֹוָלם. ַאף ַעל ּכֻ י ׁשֶ ְקָצתֹו    -ּפִ
 ִנְמָצא. 

  

ְלֶאֶרץ  .180 אֹוָתם  מֹוִליְך  ְבִריֵא''ל  ּגַ ָחק  ִיּצְ י  ִרּבִ ָאַמר 
ְכִתיב, ָרֵאל, ְמָנא ָלן ּדִ ֲהֵתְלִכי ִעם ָהִאיׁש   (בראשית כד) ִיׂשְ

ה, ּוְכִתיב י   (דניאל ט) ָהָתם  ַהּזְ ְבִריֵאל. ָאַמר ִרּבִ ְוָהִאיׁש ּגַ
י יֹוסֵ  ַרּבִ ָאַמר  ָלָבן.  מֹו  ּוׁשְ ָאח  ּוְלִרְבָקה  ִדְכִתיב  ַמאי  י 

ּלֹו   ּכֻ י ׁשֶ ֵטל ִמן ָהעֹוָלם, ַאף ַעל ּפִ ר ָהָרע ּבָ ָחק ֵאין ִיּצֶ ִיּצְ
א.  תֹו ִנְמּצָ א ְקּצָ  לֹא ִנְמּצָ

ה כְּ  .181 ִחּלָ ּתְ עֹוָלם  ּבֹא ְרֵאה, ּבַ ל ּבָ ָהָיה ֻמּטָ ׁשֶ
א ֵטל ִמן   [ִיָּבֵדל]  ַהזֶּה, ִנְקָרא לֹוט. ָלעֹוָלם ַהּבָ ִיּבָ

ֲאָבל ָלֹבא]  ָהעֹוָלם,  ְוִנְקָרא   [ֶלָעִתיד  ּלֹו,  ּכֻ לֹא 
רֹוֵחץ  ִמי ׁשֶ א ּכְ ָבִראׁשֹוָנה, ֶאּלָ ל ּכְ ָלָבן, לֹא ְמֻנּוָ

צָ  ה  ָלּמָ ּוּולֹו.  שִׁ ִמּנִ י  ַרּבִ ָאַמר  ָלָבן?  ְמעֹון,  ִריְך 
י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ָצִריְך.  ּוְרִביָּה  ִריָּה  ּפְ ַלֲעׂשֹות 
ִריָּה ּוְרִביָּה   ְמעֹון, ִאם ֵאין יֵֶצר ָהָרע ִנְמָצא, ּפְ ׁשִ

 ֵאינֹו ָמצּוי.

  

ה ִנְקָרא  .181 עֹוָלם ַהּזֶ ָהָיה מּוָטל ּבָ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ ּתְ א ֲחֵזי, ּבַ ּתָ
א ֵטל (יבדל) לֹוט, ָלעֹוָלם ַהּבָ (לעתיד  ִמן ָהעֹוָלם, ֲאָבל  ִיּבָ

א  לבא) ָבִראׁשֹוָנה ֶאּלָ לא ּכּוּלֹו, וִנְקָרא ָלָבן לא ְמנּוָול ּכְ
ְטִרי ִאּצְ ְלַמאי  ָלָבן  ּוּולֹו.  ִמּנִ ָסֵחי  ּדְ ַמאן  י  ּכְ ַרּבִ ָאַמר  ְך. 

י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ ְטִריְך,  ִאּצְ ה  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ד  ְלֶמְעּבַ ְמעֹון  ׁשִ
ְמעֹון ִאם ֵאי  ה ֵאינֹו ָמּצּוי. ׁשִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ א, ּפְ ר ָהָרע ִנְמּצָ  ן ֵיּצֶ

ְועֹוֵמד  .182 ִנְבֶנה  ַהּגּוף  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַמע,  ִתׁשְ ּבֹא 
תּוב? ַויְ  ִקיּּומֹו, ַמה ּכָ חּו ֶאת ִרְבָקה ֲאחָֹתם  ּבְ ּלְ ׁשַ

י  נּוָעה. ַרּבִ ּה? ֶזה ּכַֹח ַהּתְ וגו'. ַמה זֶּה ְוֶאת ֵמִנְקּתָ
 ר, ֶזה ּכַֹח ַהּגּוף. ִיְצָחק ָאמַ 

  
ַמאי  .182 ִקּיּומֹו,  ּבְ ְועֹוֵמד  ִנְבָנה  ַהּגּוף  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַמע  ׁשְ א  ּתָ

ַמאי ְוגו'.  ֲאחֹוָתם  ִרְבָקה  ֶאת  חּו  ּלְ ַוְיׁשַ ִתיב  ְוֶאת   (הוי) ּכְ
ָחק ָאַמר ְזה ּכַֹח ַהּגּוף. י ִיּצְ נּוָעה. ִרּבִ ּה, ֶזה ּכַֹח ַהּתְ  ֵמִניְקּתָ

אַ  .183 י  ַהזֶּה,ַרּבִ סּוק  ּפָ ּבַ ַתח  ּפָ הּו  (שיר  ּבָ
ֹבִאי וגו'.   ד)  ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ה ִאּתִ ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ ִאּתִ

ִנְבנֶ  ַהּגּוף  ׁשֶ יָון  ּכֵ הּו,  י ַאּבָ ַרּבִ ה ַעל ִקיּּומֹו ָאַמר 
  

הַ  .183 ּבְ ַתח  ּפָ הּו  ַאּבָ י  ְקָראִרּבִ ד) אי  השירים  י   (שיר  ִאּתִ
הּו  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר  וגו',  בִֹאי  ּתָ ָבנֹון  ִמּלְ י  ִאּתִ ה  ּלָ ּכַ ָבנֹון  ִמּלְ
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ָרֵאל,   ָמתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל ִנׁשְ ּוְמִביִאין אֹותֹו ְלַקּבֵ
ֶנת ֵאָליו וְ  ָמה ַמְמּתֶ ׁשָ מֹו  ַהּנְ יֹוֵצאת ִלְקָראתֹו, ּכְ

תּוב   ּכָ ֶדה. ֶזהּו ׁשֶ ָ ׂשּ ּנֱֶאַמר ַויֵֵּצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ׁשֶ
שׁ  ּתָ ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ִהיא  זֹו  ה,  ּלָ ּכַ ָבנֹון  ִמּלְ י  ּוִרי ִאּתִ

א ֵעיָניו ַויְַּרא.  ָ ׂשּ תּוב ַויִּ ּכָ  ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה, ַהְינּו ׁשֶ

ַהּגּוף ִנְבֶנה ַעל ִקּיּומֹו וּ  יָון ׁשֶ ָמתֹו  ּכֵ ל ִנׁשְ ְמִביִאין אֹותֹו ְלַקּבֵ
את ִלְקָראת ֶנת ֵאָליו ְויֹוּצֵ ָמה ַמְמּתֶ ׁשָ ָרֵאל, ַהּנְ ֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ֶדה. ֲהָדא הּוא  ָ ׂשּ ּבַ ָחק ָלׂשּוַח  ִיּצְ א  ּצֵ ַוּיֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ּכְ
ׁשּוִרי   ּתָ ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ִהיא  זֹו  ה.  ּלָ ּכַ ָבנֹון  ִמּלְ י  ִאּתִ ִדְכִתיב 

ְרא. ֵמרֹא א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ  ׁש ֲאָמָנה, ַהְיינּו ִדְכִתיב ַוּיִ
ָמה הִ  .184 ׁשָ י ְיהּוָדה, ִאם ַהּנְ יא, ָיֶפה  ָאַמר ַרּבִ

ִיְצָחק?   זֶּה  ַמה  ֲאָבל  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי  ּכְ ַאְבָרָהם 
ו  ַעְכׁשָ הּו, ִהּנֵה ַהֲחֵבִרים ָאְמרּו ׁשֶ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

ם עֹוָלם.   ִנְקָרא ִיְצָחק ַעל ׁשֵ ּבָ ה ׁשֶ ְמָחה ָהַרּבָ ִ  ַהׂשּ
  

יַנח ַאְבָרָהם  .184 ָמה, ּתֵ ׁשָ י ְיהּוָדה ִאם ִהיא ַהּנְ ָאַמר ַרּבִ
ָהא כִּ  הּו  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ַמהּו.  ָחק  ִיּצְ ֲאָבל  ְדָקֲאָמָרן, 

ָחק ַעל ׁשּום ֶחְדָווָתא   יו ִאְתְקֵרי ִיּצְ ַעְכׁשָ יא ָאְמרּו ּדְ ַחְבַרּיָ
בְ  יָאה ּדִ  ָעְלָמא. ַסּגִ

ִנְקֵראת  .185 ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ הּו,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ַעְכשָׁ  ָרה.  ׂשָ ְוַהּגּוף  ַאְבָרָהם  ָמה  ׁשָ ִנְקֵראת  ַהּנְ ו 

ָנה,  ׁשְ ּמִ ּבַ ִנינּו  ׁשָ ִרְבָקה.  ְוַהּגּוף  ִיְצָחק  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ִעים יֹום קֶֹדם ִקיּּום ַהּגּוף   ְמעֹון, ַאְרּבָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ֶנת   ֵאיֶזה ַמְמּתֶ ָרֵאל. ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמה ַלּגּוף ּבְ ׁשָ ַהּנְ
ׁש.  ְקּדָ ְמקֹום ַהּמִ  ָמקֹום? ּבִ

  

י ַאבָּ  .185 ָמה ַאְבָרָהם ָאַמר ַרּבִ ׁשָ ה ִנְקֵראת ַהּנְ ִחּלָ ּתְ הּו ּבַ
ָחק ְוַהּגּוף ִרְבָקה.   ָמה ִיּצְ ׁשָ יו ִנְקֵראת ַהּנְ ָרה, ַעְכׁשָ ְוַהּגּוף ׂשָ

ַמְתִניִתין,   ּבְ ַנן  ָנה קֹוֶדם  ּתְ ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ֶאֶרץ יִ  ָמה ַלּגּוף ּבְ ׁשָ ֶנת ַהּנְ ֵאיֶזה ִקּיּום ַהּגּוף ַמְמּתֶ ָרֵאל. ּבְ ׂשְ

ׁש.  ְקּדָ ָמקֹום ַהּמִ  ָמקֹום ּבְ
ֶאת   .186 ח  ּקַ ַויִּ ְרֵאה,  ּבֹא  הּו,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ַויֱֶּאָהֶבהָ  ה  ָ ְלִאׁשּ לֹו  ִהי  ַוּתְ ִיְצָחק ִרְבָקה  ֵחם  ּנָ ַויִּ  
ּוִמְתַנֵחם  ַהּגּוף  אֹותֹו  ֶאת  אֹוֵהב  ִאּמֹו.  ַאֲחֵרי 

חֹק וְ  עֹוָלם. ִעּמֹו, ְוהּוא ֵעת ִלׂשְ  ַהֶחְדָוה ּבָ
  

ִהי לֹו   .186 ח ֶאת ִרְבָקה ַוּתְ ּקַ א ֲחֵזי, ַוּיִ הּו ּתָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ִאּמֹו. אֹוֵהב ְלאֹותֹו   ַאֲחֵרי  ָחק  ִיּצְ ֵחם  ּנָ ַוּיִ ֱאָהֶבָה  ַוּיְ ה  ָ ְלִאׁשּ

עֹוָלם. חֹוק ְוַהֶחְדָוה ּבָ  ַהּגּוף ּוִמְתַנֵחם ִעּמֹו, והּוא ֵעת ִלׂשְ

ל  ָאַמר  .187 ּכָ י ְיהּוָדה, ֲהֵרי  ה ַהזֹּו   ַרּבִ ָרׁשָ ַהּפָ
ַמהּו.  ָלַדַעת  ָיכְֹלנּו  לֹא  ֲאָבל  ָלנּו,  ְרָרה  ִהְתּבָ
ְקטּוָרה.  ָמּה  ּוׁשְ ה  ָ ִאׁשּ ח  ּקַ ַויִּ ַאְבָרָהם  ַויֶֹּסף 

ר. ה ַהזֹּו ִלְסּתֹ ָרׁשָ ל ַהּפָ ַעת ּכָ ּקּול ַהּדַ  ּוְלׁשִ
  

ל פָּ  .187 י ְיהּוָדה ָהא ּכָ ַרר ָלן ָאַמר ִרּבִ ָתא ָדא ִאְתּבְ , ְרׁשָ
ה   ָ ח ִאׁשּ ּקַ ֲאָבל ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְנַדע ַמהּו: ַוּיֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוּיִ
ָדא   ָתא  ְרׁשָ ּפָ ל  ּכָ א  ְדַדְעּתָ ּקּוָלא  ּוְלׁשִ ְקטּוָרה.  ָמּה  ּוׁשְ

 ִליְסּתּוֵרי. 
ַהזֹּו  .188 ה  ָרׁשָ ַהּפָ ָאַמר,  יִמי,  ּדִ ַרב  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

וְ  י  ַמְעּתִ ָאְמרּו  ׁשָ י.  ְרּתִ ִנְזּכַ ֶעְליֹוִנים  לֹא  ׁשֶ
ּנֹאַמר?   ַמה  ְוָאנּו  ְלַגּלֹות,  נּוָה  ִזּמְ לֹא  יִפים  ּקִ ּתַ
ֲעֵלי  יַבת ֲחֵבֵרינּו ּבַ י ְיהּוָדה ְוָאַמר, ִמיׁשִ ָקם ַרּבִ

לּוָיה.  ָנה ּגְ ׁשְ  ַהּמִ
  

ָדא   .188 ָתא  ְרׁשָ ּפָ ַהאי  ָאַמר,  יִמי,  ּדִ ַרב  ֲאָתא  ד  ּכַ
ַמְעָנא וְ  ְרָנא, ָאְמרּו ּדְ ׁשָ יִפין ָלא ִזְמנּוָה ָלא ִאְדּכַ ּקִ ִאין ּתַ ִעּלָ

ְוָאַמר  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ָקם  ֵניָמא.  ַמאי  וֲאַנן  ָאה  ְלַגּלָ
ְלָיא.  א ּגַ ַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניּתָ א ּדְ  ִמְמִתיְבּתָ

י ִחיָּיא.   .189 י יֵיָסא ְוַרּבִ ָקמּו ְוָהְלכּו הּוא ְוַרּבִ
ַר  ֶאת  שִׁ ָמְצאּו  י  ַרּבִ ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ְוָהָיה ּבִ ְמעֹון, 

ְלָפָניו   ִנְכְנסּו  ין.  ִפּלִ ַהּתְ סֹודֹות  ֶאת  ה  ְמַגּלֶ
ֶאת  ָלֶהם,  ָאַמר  ַמר?  ק  ִמְתַעּסֵ ה  ּמֶ ּבַ ְוָאְמרּו, 
ָהִאיׁש   ֵרי  ַאׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ י,  ָאַמְרּתִ ין  ִפּלִ ַהּתְ ַטַעם 

ַעם שֶׁ  ין ְויֹוֵדַע ֶאת ַהּטַ ִפּלִ ִניַח ּתְ ּמֵ ֶהן. ׁשֶ  ּלָ

  

ְוֲאְזל .189 חּוָה  ָקמּו  ּכְ ַאׁשְ יא,  ִחּיָ י  ְוִרּבִ ִייָסא  י  וִרּבִ הּוא  ּו 
ין.  ְתִפיּלִ ּדִ ָרִזין  ה  ְמַגּלֶ ְוֲהָוה  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ְלִרּבִ
ק ַמר. ָאַמר לֹון ַטְעָמא  ַמאי ִאְתַעּסַ יּה ְוָאְמרּו ּבְ ָעאלּו ַקּמֵ

ין ֲאִמיָנא, ּדְ  ר ָנׁש  ִדְתִפיּלִ ָאה הּוא ּבַ ין ָהא ַזּכָ ִפיּלִ ָמַנח ּתְ ּדְ
 ְוָיַדע ַטְעָמא ִדיְדהּו. 

ָלנּו   .190 יֹאַמר  ַמר,  ִלְפֵני  נֹוַח  ִאם  ָאְמרּו, 
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַמְענּו ֵמָאִביָך, ׁשֶ ָבר. ָאְמרּו, ׁשָ ַהּדָ ה. ָאְמרּו ָאְמ  .190   ַמר ֵליָמא ָלן ִמּלָ יּה ּדְ רּו ִאי ִניָחא ַקּמֵ

יָאה  ַסּגִ ְרִחימּו  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֵמֲאבּוְך  ַמְעָנא  ׁשְ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  לֹו  ָהְיָתה  ׁשֶ ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ הּוא 
לַ  ָלֶהם  ןָאַמר  ּכָ ִמׁשְ ית  ּבֵ לֹו  מֹו   ֲעׂשֹות  ּכְ

יּּורֹו   ַמְעָלה, ְוָיִביא ֶאת ּדִ ּלְ ָבה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ְרּכָ ַהּמֶ
תּוב ּכָ ֶהם. ֶזהּו ׁשֶ ׁש   (שמות כה)  ִעּמָ ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

אן   ּכָ ׁשֶ ֵמָאִביָך,  ַמְענּו  ְוׁשָ תֹוָכם.  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ
ין בַּ  ִפּלִ ל ַהּתְ ַעם ׁשֶ סּוק ַהזֶּה. ָסתּום ַהּטַ  ּפָ

י   ּבֵ ֵליּה  ד  ְלֶמְעּבַ לֹון  ָאַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ֵליּה  ֲהָוה  ּדְ
ְרִתיָכא עִ  ַגווָנא ּדִ ָנא ּכְ ּכְ ָאה ִדְלֵעיָלא ְוֵייֵתי ִד ַמׁשְ ּיּוֵריּה ּלָ
ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  הֹון  כה) ִעּמְ ׁש   (שמות  ִמְקּדָ ִלי  ְוָעׂשּו 

ָהָכא ָסִתים ַטְעָמא  ַמְעָנא ֵמֲאבּוְך ּדְ תֹוָכם. ְוׁשָ י ּבְ ַכְנּתִ ְוׁשָ
סּוָקא.  ַהאי ּפְ ין ּבְ ְתִפיּלִ  ּדִ

מֹו ָהֶעְליֹון נַ  .191 ה  ָאַמר לֹו, ּבֹא ְרֵאה, ּכְ ֲעׂשָ
ַמְר  ּבְ ׁש  ְקּדָ ְך ַהּמִ ּכָ ְוַאַחר  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ בֹוָתיו  ּכְ

ֶהם  ִעּמָ יּּורֹו  ּדִ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרה  ִהׁשְ
ֲעֵלי   ּבַ ִעְנָין ַהזֶּה. ּוְכמֹו ֵכן ִהְתעֹוְררּו ַהֲחֵבִרים  ּכָ
ָהִאיׁש   אֹותֹו  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ַהּתְ ַטַעם  ּבְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ

גְ  ָהעֶ ּדֻ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָבה ָמא  ֶמְרּכָ ְליֹונֹות, 
ֶאת   ְלָהִביא  ֶעְליֹוָנה,  ָבה  ֶמְרּכָ ַתְחּתֹוָנה 

ֶרה ִדיּּורֹו ָעָליו.  ַמְלכּותֹו ְוַיׁשְ

  

ׁש   .191 ָאה ִאְתֲעַבד ִמְקּדָ ַגְווָנא ִעּלָ א ֲחִזי, ּכְ ָאַמר ֵליּה ּתָ
ֵר  ַאׁשְ ן  ּכֵ ּוָבַתר  ין,  יׁשִ ַקּדִ ְרִתיכֹוי  הּוא ּבִ ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י 

ִאְתָערּו ּדִ  ָדא  ּוְכַגווָנא  ָדא,  ִעְנָייָנא  ּכְ הֹון,  ִעּמְ ּיּוֵריּה 
ין, ְלֶמֱהִוי ַההּוא   ְתִפּלִ ַטְעָמא ּדִ א ּבְ יא ָמאֵרי ַמְתִניּתָ ַחְבַרּיָ
ְרִתיָכא   ָאה  ּתָ ּתַ ְרִתיָכא  ִאין,  ִעּלָ ִדְרִתיֵכי  ּדּוְגָמא  ַגְבָרא 

ָאה, ְלֵמיֵתי  ֵר ִעּלָ ּיּוֵריּה ִעָלִויה.ַמְלכּוָתא ִדיֵליּה ְוַיׁשְ  י ּדִ

ִנינּו, יֵׁש ּבֹו סֹודֹות ֶעְליֹוִנים ְוֻדְגָמָתם,  .192 ְוׁשָ
ָהֶעְליֹוִנים  ְגַמת  ּדֻ בֹות,  ֶמְרּכָ לֹׁש  ׁשָ ּבֹו  ְויֵׁש 
ל  ׁשֶ אֹוִתיֹּות  לֹׁש  ׁשָ ל  ׁשֶ סֹודֹות  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

לֹשָׁ  ים, ׁשְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ בֹות  ַהׁשּ ה עֹוָלמֹות, ֶמְרּכָ
ָר  ּפָ ע  ַאְרּבַ אֹוִתיֹּות,  לֹׁש  ַעל  ׁשָ ׁשֹוֵלט  יֹּות  ׁשִ

ה ְכָתִרים,  לֹׁשָ ל ׁשְ י''ן ׁשֶ ִ ן סֹוד ַהׁשּ ע. ְוַעל ּכֵ ַאְרּבַ
ְמָלִכים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ְכָתִרים,  ָעה  ַאְרּבָ ל  ׁשֶ י''ן  ְוׁשִ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ין ָעָליו, ַהּקָ ִפּלִ ּגּוף, ּתְ  הּוא  ׁשֹוְלִטים ּבַ
ין ִפּלִ ל רֹאׁש. ַהּתְ ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ל   ְלַמְעָלה. ֵאּלּו  ׁשֶ

יֹּות.  ָרׁשִ ע ּפָ  ְזרֹוַע ַאְרּבַ

  

יּה   .192 ּבֵ ְוִאית  ְודּוְגֵמיהֹון,  ִאין  ִעּלָ ָרִזין  יּה  ּבֵ ִאית  ְוָתִניָנן 
ְתַלת ַאְתָווָתא   ין ָרִזין ּדִ יׁשִ ִאין ַקּדִ ַלת ְרִתיִכין, ּדּוְגַמת ִעּלָ ּתְ

ׁשְ  ַאְת ּדִ ָלָתא  ּתְ ְרִתיִכין  ַלת,  ּתְ ָעְלִמין  י,  יׁשֵ ַקּדִ ָווָתא,  ָמָהן 
ָרָזא ְדשי''ן   ְך  ּכָ ְוַעל  ע,  ַאְרּבַ ַעל  יט  ּלִ ׁשַ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ע  ַאְרּבַ
ְמָלִכין  ָלָתא  ּתְ ְתִרין,  ּכִ ע  ַאְרּבַ ּדְ ושי''ן  ְתִרין,  ּכִ ְתַלת  ּדִ

ין ֲעלֹוי קּוְדׁשָ  ִפיּלִ גּוָפא ּתְ יִטין ּבְ ּלִ ִריְך הּוא ְלֵעיָלא, ׁשַ א ּבְ
א, ּתְ  ֵריׁשָ ין ּדְ ִפיּלִ ין ּתְ ין.ִאּלֵ ּיָ ָרׁשִ ע ּפָ ְדרֹוָעא ַאְרּבַ ין ּדִ  ִפיּלִ

ָבה  .193 ְרּכָ ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְגָמא  ּדֻ רֹוֵכב,  ב  ַהּלֵ
ֶזה  ִנינּו,  ׁשָ עֹוד  רֹוֵכב.  ְחּתֹון  ְוַהּתַ ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ

ה. ְוַהלֵּ  רֹוַע ְלַמּטָ ל ַהזְּ ְגָמא  ָהֶרֶכב ׁשֶ ב רֹוֵכב, ּדֻ
ה, ְוִנְמְסרּו ְבָידֹו ְלהַ  הּוא ְלַמּטָ ל ׁשֶ ְכִניס אֹוָתם ּכָ

ה, ְוִנְמְסרּו  ב רֹוֵכב ְלַמּטָ ְך ַהּלֵ ַמִים. ּכָ ָ ֵחילֹות ַהׁשּ
ל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף.   ְבָידֹו ּכָ

  

ָאה ָרִכיב.   .193 ָאה ְוַתּתָ ּתָ ְרִתיָכא ּתַ א ָרִכיב ּדּוְגָמא ּדִ ִלּבָ
נִ  ּתָ ָרִכיב, עֹוד  א  ְוִלּבָ א.  ְלַתּתָ ְדרֹוָעא  ּדִ ְרִכיָבא  א  ּדָ יָנן 

לֹון דּ  ְלַאֲעָלָאה  יֵדיּה  ּבִ רּון  ְוִאְתַמּסְ א  ְלַתּתָ ִאיהּו  ּדְ ּוְגָמא 
רּו   א וִאְתַמּסְ א הּוא ָרִכיב ְלַתּתָ ְך ִלּבָ ַמָיא, ּכָ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּכָ

ל ֵאְבֵרי גּוָפא. ידֹוי ּכָ  ּבִ
ע   .194 הּוא ּוֵמָעָליו ַאְרּבַ יֹּות ַעל ַהּמַֹח, ׁשֶ ָרׁשִ ּפָ

דֹושׁ  יט ֶעְליֹון,   ָהרֹאׁש. ֲאָבל ַהּקָ ּלִ רּוְך הּוא ׁשַ ּבָ
ֵמַהּכֹל. ֶלְך  הּוא  [ְורּוַח]  ַהּמֶ ַהזֹּו  ַהָחְכָמה  ְוסֹוד 

ֶאָחד   רּוב  ּכְ ה  ַוֲעׂשֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָצה. ַועֲ  ּוְכרּוב ֶאָחד ִמּקָ ִמזֶּה  ָצה  יּּור ִמּקָ ּדִ ֵליֶהם 

י ֶמְר  ּתֵ ע אֹוִתיֹּות ׁשְ ַאְרּבַ ֶלְך ּבְ בֹות. ַהּמֶ  ּכָ
  

א  .194 ְדֵריׁשָ מֹוָחא  ַעל  ין  ּיָ ָרׁשִ ּפָ ע  ַאְרּבָ יּה  ִמּנִ ְוֵעיָלא 
א   ַמְלּכָ ָאה  ִעּלָ יָטא  ּלִ ׁשַ ִריְך הּוא  ּבְ א  ֲאָבל קּוְדׁשָ ִאיהּו, 

א. כְּ  (ורוח) ִמּכֹּלָ הּוא  ָדא,  ְדָחְכְמָתא  ַגווָנא וָרָזא 
רּוב ֶאָחד ִמּקָ  ה ּכְ ְכִתיב ַוֲעׂשֵ א ּדִ ׁשָ ה ּוְכרּוב ְדַמְקּדְ ה ִמּזֶ ּצָ

ַאְתָוון  ע  ַאְרּבַ ּבְ א  ַמְלּכָ ּדְ ּיּוֵריּה  ּדִ ְוֲעַלְייהּו  ה.  ּצָ ִמּקָ ֶאָחד 
ֵרין ְרִתיִכין.  ּתְ

אן ְוַהּמַֹח  .195 ב ִמּכָ ב ְוַהּמַֹח, ַהּלֵ ּוְכמֹו ֶזה ַהּלֵ
אן, ַוֲעֵליֶהם רּוְך הּוא   ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְמדֹורֹו ׁשֶ

ע ַאְרּבַ ֶאְלָעָזר,  ע] [ַאְרּבַ  ּבְ י  ַרּבִ ָאַמר  יֹּות.  ָרׁשִ ּפָ
  

ּומֹוָחא  .195 אן  ִמּכָ א  ִלּבָ ּומֹוָחא,  א  ִלּבָ ַגווָנא  ּוְכַהאי 
הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְמדֹוֵריּה  ְוֲעַלְייהּו  אן  ִמּכָ
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ָהאֹוִתיֹּות   ָתִרים,  ַהּכְ סֹודֹות  ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ
ֲהָלָכה  ּוִבְרצּועֹוֵתיֶהם.  גּוָפם  ּבְ יֹּות  ָרׁשִ ְוַהּפָ

ִהְתגַּ  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוָהֶרֶמז  יַני  ִמּסִ ה  ַעם ְלֹמׁשֶ ְוַהּטַ ה,  ּלָ
ֵרה ִמּדֹות לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ ל ַהּכֹל ּבִ  .ַרֲחִמים] [הָ  ׁשֶ

ע ַאְרּבַ ארבע) ּבְ ֶאְלָעָזר  (ד''א  י  ַרּבִ ָאַמר  ין.  ּיָ ָרׁשִ אן   ּפָ ִמּכָ
יָּ  ּוָפָרׁשִ ַאְתָווָתא  ִכְתֵרי  ּדְ ָרֵזי  גּוַפְייהּו  ּוְלָהְלָאה  ּבְ ין 

ִלי  יַני ּוְרִמיָזא ִדְלהֹון ִאְתּגְ ה ִמּסִ ּוְרּצּועֹוֵתיהֹון. ֲהָלָכה ְלמׁשֶ
ר ְמִכיָלן ְתַלת ֶעׂשֶ א ּבִ כֹּלָ  .(דרחמי) ְוַטְעָמא ּדְ

ָבא .196 לֹא  ִאְלָמֵלא  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ִתי ָאַמר 
ַהזֶּה   ַהּסֹוד  ֲעבּור  א  לֹו,   -ֶאּלָ ָאְמרּו  ִלי.  י  ּדַ

ל ָרז ֵאינֹו ָאנּוס  אַ  ּכָ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ֵרי ֶחְלְקָך ּבָ ׁשְ
אנּו ִלְפֵני ַמר ָלַדַעת ֶאת סֹוד  ְלָך. ָאְמרּו לֹו, ּבָ
ָמּה   ּוׁשְ ה  ָ ִאׁשּ ח  ּקַ ַויִּ ַאְבָרָהם  ַויֶֹּסף  ַהזֶּה,  סּוק  ַהּפָ

 ְקטּוָרה.

  

ִדיל   .196 א ּבְ י ְיהּוָדה ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ֶאּלָ ָאַמר ִרּבִ
ְדָאֵתי   ְלַעְלָמא  חּוָלָקְך  ָאה  ַזּכָ ֵליּה  ָאְמרּו  י.  ּיַ ּדַ ָדא  ָרָזא 
ַמר  ּדְ יּה  ַקּמֵ ָאֵתיָנא  ֵליּה  ָאְמרּו  ָלְך.  ָאִניס  ָלא  ָרז  ָכל  ּדְ

ַויִּ  ַאְבָרָהם  ַוּיֹוֶסף  סּוָקא  ּפְ ְדַהאי  ָרָזא  ה  ּקַ ְלִמְנַדע  ָ ִאׁשּ ח 
ָמּה ְקטּוָרה.   ּוׁשְ

ּלּו   .197 ּגִ מֹו ׁשֶ סּוק ַהזֶּה ּכְ ל ַהּפָ רּוׁש ׁשֶ ָאַמר, ּפֵ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ֲחֵבֵרינּו 
ִהּנֵה  ּה,  ּלָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּגּוף  אֹותֹו  ּבְ בֹוא  ּתָ

יָּקּומּו וְ  ִעים ׁשֶ ָבִרים ָהיּו ַעל ָהְרׁשָ ירּו ֶאת  יַ ַהּדְ ְכׁשִ
יְֵּדעּו ְוָיׁשּובּו  בֹודֹו ׁשֶ יו ּכְ ן ָלֶהם ִמזִּ יֶהם, ְוִיּתֵ ַמֲעׂשֵ

ֵלָמה.   ְוִיְזּכּו ְזכּות ׁשְ

  

ַחְבָרָנא  .197 ְדָגלּו  ָמה  ּכְ סּוָקא  ּפְ ְדַהאי  א  ירּוׁשָ ּפֵ ָאַמר 
א   יׁשָ ַההּוא גּוָפא ַקּדִ ָמָתא ֵייֵתי ּבְ ַכד ִנׁשְ ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדְ

רּון ִד  וִיְכׁשְ יקּומּון  ּדִ יַבָיא  ַחּיָ ַעל  ֲהוּו  יא  ִמיַלּיָ ָהא  יָלּה, 
ִדיֵליּה   ְיָקָרא  יָוא  ִמּזִ ְלהּו  ן  ְוִיּתֵ ִויתּובּון עֹוָבִדין  עּון  ִיְנּדְ ּדְ

ֵליָמָתא.   ְוִיְזּכּון ְזכּוָתא ׁשְ
ָהָיה .198 לֹֹמה,  ׁשְ ֶזה  ֶאת  ָרָאה  [ָּתֵמַּה   ּוְכׁשֶ

וְ  ַהְרֵּבה]  ה  ח)  ָאַמר,ַהְרּבֵ ָרִאיִתי   (קהלת  ּוְבֵכן 
כּו,  ְיַהּלֵ ָקדֹוׁש  קֹום  ּוִמּמְ ָוָבאּו  ְקֻבִרים  ִעים  ְרׁשָ

קוֹ  יָֹּבאּו ְוִיְחיּו ִמּמְ י  ׁשֶ ִנינּו. ָאַמר ַרּבִ ם ָקדֹוׁש. ְוׁשָ
תּוב ּכָ יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ א ָאַמר  ֲהַיֲהֹפְך  (ירמיה ג)  ַאּבָ
רָֹתי ֲחַבְרּבֻ ְוָנֵמר  עֹורֹו  י  ִעים  ּכּוׁשִ ָהְרׁשָ ְך  ּכָ ו. 

ים  עֹוָלם ַהזֶּה ּוְלַהְקִטיר ַמֲעׂשִ ּלֹא ָזכּו ָלׁשּוב ּבָ ׁשֶ
עוֹ  א. ְרֵאה טֹוִבים, ְלעֹוָלם לֹא ַיְקִטירּו ּבָ ָלם ַהּבָ

רֹוֶצה  ה, ְוׁשֶ ָ ח ִאׁשּ ּקַ תּוב, ַויֶֹּסף ַאְבָרָהם ַויִּ ַמה ּכָ
ּוְלָקְרָבם   ְלגּוָפם  ָמה  ְנׁשָ ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות 

ְתשׁ  ר ָעׂשּו ּבִ ֶפׁש ֲאׁשֶ ּנֱֶאַמר ְוֶאת ַהּנֶ מֹו ׁשֶ ּוָבה, ּכְ
 ְבָחָרן. 

  

י .198 ַסּגֵ ֲהָוה  ָדא  למֹה  ׁשְ ָחָמא  תוה  ְוַכד  (ד''א 
ִעים ְקבּוִרים וָבאּו  (קהלת ח) ְוָאַמר )סגי ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ

ָקדֹוׁש.   ִמְמקֹום  ְוִיְחיּו  בֹאּו  ּיָ ׁשֶ כּו,  ְיַהּלֵ ָקדֹוׁש  ּוִמְמקֹום 
ִתיב, ּכְ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  (ירמיה  וָתִניָנן. 

רָֹתיו ג) ֲחַבְרּבֻ ְוָנֵמר  עֹורֹו  י  ּכּוׁשִ ִעים ֲהַיֲהפְֹך  ָהְרׁשָ ְך  ּכָ  ,
ים טֹוִבים  ה ּוְלַהְקִטיר ַמֲעׂשִ עֹוָלם ַהּזֶ לא ָזכּו ָלׁשּוב ּבָ ׁשֶ

א. ְראֵ  עֹוָלם ַהּבָ ִתיב ַוּיֹוֶסף  ָלעֹוָלם, לא ַיְקִטירּו ּבָ ה ַמה ּכְ
ָמה   ְנׁשָ ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ה  רֹוּצֶ ְוׁשֶ ה,  ָ ִאׁשּ ח  ּקַ ַוּיִ ַאְבָרָהם 

ְתׁשּובָ  ֶפׁש  ְלגּוָפם ּוְלַקְרָבם ּבִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֶאת ַהּנֶ ה, ּכְ
ר ָעׂשּו ְבָחָרן.  ֲאׁשֶ

תּוב,  .199 י ֶאְלָעָזר, ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ ָאַמר ַרּבִ
ֶלד לֹו ֶאת ים   ַוּתֵ ה ַמֲעׂשִ ן. ַהְרּבֵ ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקׁשָ

תּוב   ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִמן  ים  ְגָרׁשִ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָרִעים 
ֵחם ֵמַעל ִיְצחָ  ּלְ נֹו. ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַוְיׁשַ (דניאל   ק ּבְ

ְוַעל   יב)  וגו'.  ָיִקיצּו  ָעָפר  ֵני ַאְדַמת  ׁשֵ ִמיְּ ים  ְוַרּבִ
ִלים   ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ ֶנֱאַמר  זַֹהר  ָהֲאֵחִרים  ּכְ ַיְזִהרּו 

 ָהָרִקיַע וגו'. 

  

ֶלד לֹו ֶאת   .199 ִתיב וּתֵ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ י ֶאְלָעָזר ּתָ ָאַמר ִרּבִ
ים ִמן ִזְמָרן ְוֶאת ָיְק  ְגָרׁשִ ּנִ ים ָרִעים ַעד ׁשֶ ה ַמֲעׂשִ ן, ַהְרּבֵ ׁשָ

ַוֲעֵליֶהם   נֹו.  ּבְ ָחק  ִיּצְ ֵמַעל  ֵחם  ּלְ ַוְיׁשַ ְכִתיב  ּדִ ָהעֹוָלם 
יב)(ד ְנֱאַמר ְוגו',  ניאל  ָיִקיּצּו  ָעָפר  ַאְדַמת  ֵני  ִמיׁשֵ ים  ְוַרּבִ

זַהר ַיְזִהירּו ּכְ יִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ ָהָרִקיַע   ְוַעל ָהֲאֵחִרים ֶנֱאַמר 
 וגו'.

ַעל   .200 ָמע  ַמׁשְ ֶזה  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
אֹותֹו  ׁשֶ ָמע  ּוַמׁשְ ה,  ָרׁשָ ַהּפָ

ם [ָאַבד]  [ִנְקָרא]  ְזַמן ַאְבָרָהם,  ָמה] [ַהְּנׁשָ  ׁשֵ
ֶזהּו   ָאַמְרנּו.  ׁשֶ ִפי  ּכְ ִיְצָחק,  ִנְקֵראת  ּוִבְמקֹומֹו 

  
ַמע  .200 ָתא, ּוַמׁשְ ְרׁשָ ַמע ַעל ּפָ י ְיהּוָדה ַהאי ַמׁשְ ָאַמר ִרּבִ

ְזַמן אֹותֹו  אבד) (נקרא) ּדְ ֲעַבד  (ס''א 
ם ָחק  אַ  (הנשמה) ׁשֵ יּצְ ִנְקֵראת  ּוִבְמקֹומֹו  ְבָרָהם, 
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תּוב ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיבָ  ּכָ ֶרְך ֱאלִֹהים  ׁשֶ
ֵאר ַלַחי רִֹאי.   ב ִיְצָחק ִעם ּבְ נֹו ַויֵּׁשֶ ֶאת ִיְצָחק ּבְ
ָלַדַעת   ָהעֹוָלִמים,  ַחי  הּוא  ׁשֶ ַהַחי  ְיִדיַעת  ִעם 

ֶזהּו  ּוְלהַ  ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ יג  ִ ִהׂשּ ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  יג  ִ ׂשּ
תּוב ּכָ ָעה ֶאת   (ישעיה יא)  ׁשֶ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ּכִ

 (עד כאן מדרש הנעלם)  ה'.

ְדָקֲאָמָרן, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  וְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם   ּכִ
ֵאר ַלַחי  ָחק ִעם ּבְ ב ִיּצְ ׁשֶ נֹו, ַוּיִ ָחק ּבְ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ִיּצְ
יג  ִ הּוא ַחי ָהעֹוָלִמים ָלַדַעת ּוְלַהׂשּ רִֹאי. ִעם ְיִדיַעת ַהַחי ׁשֶ

ה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,מַ  עֹוָלם ַהּזֶ יג ּבָ ִ לא ִהׂשּ ֶ (ישעיה  ה ׁשּ
י ָמלְ  יא) ָעה ֶאת ְיָי,ּכִ  (עד כאן מדרש הנעלם) ָאה ָהָאֶרץ ּדֵ

ַתח ְוָאַמר, .201 י ִיְצָחק ּפָ ְוָיׁשֹב  (קהלת יב)  ַרּבִ
ֶאל   ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר 

נְ  ר  ֲאׁשֶ ָרא ָהֱאלִֹהים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  ָתָנּה. 
ָנטַ  ָהָאָדם,  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֲעָפרֹו  ַהּקָ ל 

ַעת  ֵמַאְרּבַ ּגּופֹו  ֶאת  ּוָבָנה  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ קֹום  ִמּמְ
ם ָנְתנּו לֹו ּכַֹח. ַאַחר  ּלָ ּכֻ ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָדִדים ׁשֶ ַהּצְ
מֹו   ּכְ ים,  ַחיִּ רּוַח  ָעָליו  ֵהִריק  ְך  ּכָ

ּנֱֶאמַ  ב)  ר ׁשֶ ים   (בראשית  ַחיִּ ַמת  ִנׁשְ יו  ַאּפָ ּבְ ח  ּפַ ַויִּ
ְך ָקם וְ  ה, וגו'. ַאַחר ּכָ ְעָלה ּוַמּטָ הּוא ִמּמַ ָיַדע ׁשֶ

ק ְוָיַדע ֶאת ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה.  ְוָאז ִנְדּבַ

  

ַתח ְוָאַמר, .201 י ִיְצָחק ּפָ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל   (קהלת יב) ִרּבִ
ָהָיה ְוָהר ׁשֶ ר ְנָתָנּה.  ָהָאֶרץ ּכְ ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ּוַח ּתָ

קּוְד  ָרא  ּבָ ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ָנַטל ּתָ ָלָאָדם,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
ע ִסְטִרין  ֵמַאְרּבַ גּוֵפיּה  ּוָבָנה  א,  ׁשָ ַמְקּדְ ּדְ ֲעָפֵריּה ֵמֲאַתר 
הּו ָיֲהבּו ֵליּה ֵחיָלא, ְלָבַתר ִאְתַרק ֲעֵליּה  ֻכּלְ ַעְלָמא, ּדְ ּדְ

ָאֵמר,  רּוָחא ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ י  ב) ְדַחּיֵ יו  (בראשית  ַאּפָ ּבְ ח  ּפַ ַוּיִ
ַמת חַ  א,  ִנׁשְ ִאיהּו ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ים ְוגו' ְלָבַתר ָקם ְוָיַדע ּדְ ּיִ

ָאה. ק ְוָיַדע ָחְכָמה ִעּלָ ּבַ  ּוְכֵדין ִאְתּדָ

לּול   .202 ּכָ הּוא  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ל  ּכָ ֶזה  מֹו  ּכְ
ה ְעָלה ּוַמּטָ ׁש  ִמּמַ יֹּוְדִעים ְלִהְתַקּדֵ , ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ

שֶׁ  ָראּוי, ּכְ עֹוָלם ַהזֶּה ּכָ ִכים ּבָ ן, מֹוׁשְ ּמֹוִליִדים ּבֵ
ים   דֹוׁשִ ַהּקְ ל  ּכָ ׁשֶ קֹום  ֵמַהּמָ ה  ָ ְקֻדׁשּ רּוַח  ָעָליו 
''ה.  ּבָ ַלּקָ ִנים  ּבָ ִנְקָרִאים  ְוֵאּלּו  ּנּו,  ִמּמֶ יֹוְצִאים 

בִּ  ה  ַנֲעׂשָ ַהּגּוף  ׁשֶ ּום  ם ִמׁשּ ּגַ ְך  ּכָ ָראּוי,  ּכָ ה  ָ ְקֻדׁשּ
ָקד ֶעְליֹון  קֹום  ִמּמָ רּוַח  לֹו  ָראּוי, נֹוְתִנים  ּכָ ֹוׁש 

ֵאר.   ַוֲהֵרי ֶזה ִנְתּבָ

  

ִליל ֵמֵעיָלא  .202 ַעְלָמא ִאיהּו ּכָ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּכְ
ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ א  ׁשָ ְלִאְתַקּדְ ָיְדִעין  ּדְ ִאינּון  ְוָכל  א,  ְוַתּתָ
א   יׁשָ ִכין ֲעֵליּה רּוַח ַקּדִ ר, ָמׁשְ ד אֹוִלידּו ּבַ ְדָקא ְיאּות, ּכַ ּכְ

ִנין מֵ  ּבְ ִאְקרּון  ין  ְוִאּלֵ יּה,  ִמּנֵ ָנְפִקין  י  יׁשֵ ַקּדִ ָכל  ּדְ ֲאַתר 
ה   ְקדּוׁשָ ּבִ ִאְתֲעִביד  גּוָפא  ּדְ ִגין  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ

ָיֲהִבין ֵליהּ  ָנֵמי  ָהִכי  ָיאֹות,  ְדָקא  ָאה   ּכְ ִעּלָ רּוָחא ֵמֲאַתר 
ַמר. ְדָקא ָחֵזי ְוָהא ִאּתְ א ּכְ יׁשָ  ַקּדִ

ָלֵתת   .203 ָאָדם  ָעִתיד  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא 
יו ֶטֶרם ָיָצא ִמן ָהעֹוָלם, אֹותֹו ַהיֹּום   ּבֹון ַמֲעׂשָ ֶחׁשְ
ּבֹון.   ָמה נֹוְתִנים ֶחׁשְ ּגּוף ּוְנׁשָ ּבֹון ׁשֶ הּוא יֹום ַהֶחׁשְ

ְך   ּכָ ב ַאַחר  ׁשָ ְוַהּגּוף  ּנּו,  ִמּמֶ ִנְפֶרֶדת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ם, ַוֲהֵרי  ָלָאֶרץ, ְוַהּכֹל שָׁ  ָ ְלַקח ִמׁשּ ּנִ ב ִלְמקֹומֹו ׁשֶ

ָעִתיד  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ַעד  ְרׁשּוָה.  ּפֵ
נּוז ְלָפָניו.  ְלַהֲחיֹות ֵמִתים, ַהּכֹל ּגָ

  

ַזּמִ  .203 ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ן ּתָ ּבַ חּוׁשְ ְלֵמיַהב  ָנׁש  ר  ּבַ ין 
יֹוָמא  יֹוָמא,  ַההּוא  ֵמַעְלָמא,  ִיּפּוק  ָלא  ַעד  עֹוָבדֹוי 
ְלָבַתר  ָנא.  ּבְ ָיֲהֵבי חּוׁשְ ָמָתא  ְוִנׁשְ גּוָפא  ּדְ ִאיהּו,  ן  ּבַ חּוׁשְ ּדְ

ב ְלַאְרעָ  א ִמיֵניּה, ְוגּוָפא ּתָ ְרׁשָ ָמָתא ִאְתּפָ ב  ִנׁשְ א ּתָ א, ְוכֹּלָ
ּדְ  ִזְמָנא ְלַאְתֵריּה  ַעד  אּוְקמּוָה,  ְוָהא  ן  ּמָ ִמּתַ ִאְתָנִסיב 

ִניז   ּגָ א  ּכֹּלָ ֵמַתָייא  ַלֲאָחָייא  ין  ַזּמִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
יּה.   ַקּמֵ

ׁש  .204 ַמּמָ ָמה  ְנׁשָ ְואֹוָתּה  ׁש  ַמּמָ גּוף  ְואֹותֹו 
רּוְך הּוא ְלהָ  דֹוׁש ּבָ מֹו ָעִתיד ַהּקָ יב ָלעֹוָלם ּכְ ׁשִ

וּ  ֶזהּו ִמּקֶֹדם  ָהעֹוָלם.  ֵני  ּפְ ֶאת  ׁש  ְלַחּדֵ
תּוב ּכָ כו)  ׁשֶ ְיקּומּון.   (ישעיה  ְנֵבָלִתי  ֵמֶתיָך  ִיְחיּו 

רּוְך   דֹוׁש ּבָ נּוָזה ִלְפֵני ַהּקָ ׁש ּגְ ָמה ַמּמָ ׁשָ ְואֹוָתּה ַהּנְ
ּנֶאֱ  מֹו ׁשֶ ּה, ּכְ ִפי ַדְרּכָ ָבה ִלְמקֹוָמּה ּכְ ַמר  הּוא, ְוׁשָ

ׁשּוב ֶאל ָהֱאלֹ  ר ְנָתָנּה. ּוִבְזַמן ְוָהרּוַח ּתָ ִהים ֲאׁשֶ
ֵמִתים,   ְלַהֲחיֹות  ָעִתיד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

  

ִנׁשְ  .204 ְוַהִהיא  ׁש  ַמּמָ ּגּוָפא  ין  ְוַההּוא  ַזּמִ ׁש  ַמּמָ ָמָתא 
א   ַקְדִמין  קּוְדׁשָ ִמּלְ ּכְ ְלַעְלָמא  ְלֲאָתָבא  הּוא  ִריְך  ּבְ

י ַעְלָמא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, א ַאְנּפֵ ִיְחיּו   (ישעיה כו) ּוְלַחְדּתָ
י   ַקּמֵ ִניָזא  ּגְ ׁש  ַמּמָ ָמָתא  ִנׁשְ ְוַהִהיא  ְיקּומּון.  ְנֵבָלִתי  ֵמֶתיָך 

ִריְך הּוא ְותָ  א ּבְ פּום ָאְרָחָהא  קּוְדׁשָ ָמא  ַבת ְלַאְתָרּה ּכְ ּכְ
ְנָתָנּה.   ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָאֵמר  ְדַאּתְ 
ין   ַזּמִ ִריְך הּוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא,  א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ּוְלִזְמָנא ּדְ
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ֲעֵליֶהם,  ֵמרֹאׁשֹו  ַטל  ְלָהִריק  הּוא  ָעִתיד 
ם ָיקּומּו ֵמֶהָעָפר.  ּלָ ל ּכֻ  ּוְבאֹותֹו ַהּטַ

א  ַטּלָ ּוְבַההּוא  ֲעַלְייהּו,  יּה  ֵמִריׁשֵ א  ַטּלָ ְלֲאָרָקא  ִאיהּו 
א ֵמַעְפָרא. ְיקּומּון  ּכֹּלָ

שֶׁ  .205 תּובֶזהּו  ָך.  (שם)  ּכָ ַטּלֶ אֹורֹות  ַטל  י  ּכִ
ֵמאֹוָתם  ׁש  ַמּמָ אֹורֹות  אֹורֹות?  ַטל  זֶּה  ַמה 
ים  ֶהם ָעִתיד ְלָהִריק ַחיִּ ּבָ ל ַמְעָלה ׁשֶ ָהאֹורֹות ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ים  ַחיִּ ָיִריק  ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָלעֹוָלם, 

ו ּפֹוְסִקים  פֹוְסִקים ְלעֹוָלמִ  ֲהֵרי ַעְכׁשָ ּום  ים. ׁשֶ ִמׁשּ
ה.   ּסָ ִמְתּכַ ָבָנה  ְוַהּלְ ׁשֹוֵלט  ַהזֶּה  ָהָרע  ָחׁש  ַהּנָ ׁשֶ
ים לֹא   ְבָיכֹול ּפֹוְסִקים ֵמיָמיו, ְוַהַחיִּ ְך ּכִ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ָראּוי.  עֹוָלם ּכָ  ׁשֹוְלִטים ּבָ

  

י ַטל אֹורֹות טַ  (ישעיה כו) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, .205 ָך. ּכִ ּלֶ
אֹורֹות אֹורֹות,  ַטל  ְלֵעיָלא   ַמאי  ּדִ ְנהֹוִרין  ֵמִאינּון  ׁש  ַמּמָ

ִאיָלָנא ּדְ ִגין  ּבְ ְלַעְלָמא,  ין  ַחּיִ ַלֲאָרָקא  ין  ַזּמִ ְבהֹון  (דף  ּדִ
ע''א) ָהא   קלא  ּדְ ְלָעְלִמין,  ְסִקין  ּפָ ָלא  ּדְ ין  ַחּיִ ָיִריק  י  ְדַחּיֵ

ִחְויָ  ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ ְסִקין  ּפָ א  ּתָ י ַהׁשְ ּסֵ ְוִאְתּכַ ְלָטא  ׁשָ א  יׁשָ ּבִ   א 
ְלִטין  ין ָלא ׁשָ ְסִקין ֵמימֹוי ְוַחּיִ ְב''ָיכֹול ּפָ ְך ּכִ ִסיֲהָרא. ּוְבִגין ּכָ

ְדָקא ְיאּות.  ַעְלָמא ּכְ  ּבְ
הּוא  .206 ׁשֶ ָהָרע,  יֵֶצר  אֹותֹו  ְזַמן  ּוְבאֹותֹו 

רוּ  דֹוׁש ּבָ ק ִמן ָהעֹוָלם, ְוַהּקָ ּלֵ ָחׁש ָהָרע, ִיְסּתַ ְך  ַהּנָ
מֹו שֶׁ  ְוֶאת   (זכריה יג)  ּנֱֶאַמר הּוא ַיֲעִביר אֹותֹו, ּכְ

הּוא   ׁשֶ ְוַאַחר  ָהָאֶרץ.  ִמן  ְמָאה ַאֲעִביר  ַהּטֻ רּוַח 
ָהר  ה. ְוַהּנָ ּסֶ ָבָנה לֹא ִתְתּכַ ָיֳעַבר ִמן ָהעֹוָלם, ַהּלְ
ְוָאז   ַמְעָיָניו.  ְסקּו  ִיּפָ לֹא  ְויֹוֵצא,  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ

תּוב אֹור ַהַחּמָ ְוָהיָ  (ישעיה ל)  ּכָ ָבָנה ּכְ ה ה אֹור ַהּלְ
ְבַעת   ׁשִ אֹור  ּכְ ְבָעַתִים  ׁשִ ִיְהיֶה  ה  ַהַחּמָ ְואֹור 

 ַהיִָּמים וגו'.

  

א   .206 ִאיהּו ִחְוָיא ִביׁשָ ּוְבַההּוא ִזְמָנא ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע ּדְ
ָמה  ּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ְוַיֲעַבר  ֵמַעְלָמא  ק  ּלַ ִיְסּתַ

ָמר ְמאָ  (זכריה יג) ְדִאּתְ ה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ. ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ
ְסָיא,   ִיְתֲעַבר ֵמַעְלָמא, ִסיֲהָרא ָלא ִאְתּכַ ִאיהּו  ּוְלָבַתר ּדְ
ּוְכֵדין   ַמּבּועֹוי,  ְסקּון  ִיּפָ ָלא  ְוָנִפיק  ָנִגיד  ּדְ ְוַנֲהָרא 

ִתיב, ְואוֹ  (ישעיה ל) ּכְ ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ ר ְוָהָיה אֹור 
ְבָעַתִים כְּ  ה ִיְהֶיה ׁשִ ִמים ְוגו'.ַהַחּמָ ְבַעת ַהּיָ  אֹור ׁשִ

ל  .207 ּכָ ׁשֶ ּתֹאַמר  ִאם  ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ל ָהעֹוָלם ָיקּומּו ְוִיְתעֹוְררּו ִמן ֶהָעָפר   ַהּגּופֹות ׁשֶ

ַמה    - ַאַחת  ָמה  ְנׁשָ ּבִ עּו  ּטְ ּנִ ׁשֶ ַהּגּופֹות  אֹוָתם 
ַהּגּופֹות  אֹוָתם  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ֵמֶהם?  ְהיֶה  יִּ

מֹו ּלֹא ָזכּו ְולֹא ִהְצִליחּו, ֲהֵרי הֵ שֶׁ  לֹא ָהיּו. ּכְ ם ּכְ
אֹותֹו  ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ ַההּוא,  עֹוָלם  ּבָ ָיֵבׁש  ֵעץ  ָהיּו  ׁשֶ
ְוָנַטל  ְוִהְצִליַח  ְנַטע  ּנִ ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ְוַהּגּוף  ַמן.  ַהזְּ

ָראּוי ָיקּום.  יו ּכָ ָרׁשָ  ׁשָ

  

ּדְ  .207 ֵתיָמא  ִאי  ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ ַעְלָמא ָאַמר  ּדְ ּגּוִפין  ָכל 
ָמָתא  ְיקּומּון ְויִ  ִנׁשְ ִאְתְנִטיעּו ּבְ ְתָערּון ֵמַעְפָרא, ִאינּון ּגּוֵפי ּדְ

ָלא  י יֹוֵסי ִאינּון ּגּוִפין ּדְ ְייהּו. ָאַמר ַרּבִ ֵהא ִמּנַ ָחָדא ַמה ּתְ
ֲהוּו ֵעץ ָיֵבׁש  ָמה ּדְ ָלא ֲהוּו, ּכְ   ָזכּו ְוָלא ַאְצָלחּו ֲהֵרי ִאינּון ּכְ

ַההוּ  ּבְ ָנֵמי  ָהִכי  ַעְלָמא  ַהִהיא  ְתָרָאה ּבְ ּבַ ְוגּוָפא  ִזְמָנא,  א 
ְדָקא ְיאּות ָיקּום. ָרׁשֹוי ּכְ ִאְתְנַטע ְוַאְצַלח ְוָנַטל ׁשָ  ּדְ

תּוב .208 תּול   (ירמיה יז)  ְוָעָליו ּכָ ֵעץ ׁשָ ְוָהָיה ּכְ
רוֹ  ה ּפֵ ָעׂשָ ת ַעל ַמִים ְוגֹו' ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן וגו'. ׁשֶ

ָרא ּכָ ְוִהְצִליַח  ים  ָרׁשִ ׁשָ גּוף ְוָנַטע  אֹותֹו  ְוַעל  ּוי. 
ָנַטע  ְולֹא  רֹות  ּפֵ ה  ָעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ִראׁשֹון 

ים ָרׁשִ ִהְצִליַח]  ׁשָ ְו�א  ָזָכה  תּוב[ְו�א  ּכָ ְוָהָיה   (שם)  , 
י ָיבֹוא טֹוב וגו'.   ֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ ַעְרָער ּבָ ּכְ

י ָיבֹוא טֹוב  חִ  -ּכִ ִתים.זֹו ּתְ  יַּת ַהּמֵ

  

ִתיב, .208 תּול ַעל ַמִים  (ירמיה יז) ְוֲעֵליּה ּכְ ֵעץ ׁשָ ְוָהָיה ּכְ
ין  ָרׁשִ ׁשָ ְוָנַטע  ין  ִאיּבִ ֲעַבד  ּדְ ְוגו'.  ַרֲעָנן  ָעֵלהּו  ְוָהָיה  ְוגו' 
ָלא   ּדְ ַקְדָמָאה  ּגּוָפא  ַההּוא  ְוַעל  ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ ְוַאְצַלח 

ָר  ׁשָ ָנַטע  ְוָלא  ין  ִאיּבִ יןֲעַבד  ולא  ׁשִ זכה  (ולא 
ִתיב, ח)אצל יז) ּכְ ְולא  (ירמיה  ֲעָרָבה  ּבָ ַעְרָער  ּכְ ְוָהָיה 

ִתים.  ית ַהּמֵ ִחּיַ א ּתְ י ָיבֹא טֹוב ּדָ י ָיבֹא טֹוב ְוגו'. ּכִ  ִיְרֶאה ּכִ
ְלָהִאיר  .209 ָעִתיד  ׁשֶ ָהאֹור  אֹותֹו  ְוָיִאיר 

נִּ  ׁשֶ ִמיֹּום  ְלָפָניו  ָגנּוז  ָהָיה  ׁשֶ יִקים  ּדִ ְבָרא  ַלּצַ
ת ּכָ ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת  (בראשית א)  ּובָהעֹוָלם, ׁשֶ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ְוָאז  טֹוב.  י  ּכִ ָהאֹור 
ִתים, ְוָכתּוב ְוָזְרָחה ָלֶכם   (מלאכי ג)  ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ

  
ְלהּו  .209 ְלַאְנָהָרא  ין  ַזּמִ ּדְ ְנהֹוָרא  ַההּוא  ְוִיְתְנִהיר 

ַעְלָמא  ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ ִמּיֹוָמא  יּה  ַקּמֵ ָגִניז  ֲהָוה  ּדְ א  יַקּיָ ְלַצּדִ
ְכִתיב, א) ּדִ טֹוב.  וַ  (בראשית  י  ּכִ ָהאֹור  ֶאת  ֱאלִהים  ְרא  ּיַ

ֵמַתָייא,  ַלֲאָחָייא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ּוְכֵדין 
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ר ַהּטֹוב  ּבֵ ֶמׁש ְצָדָקה וגו'. ְוָאז ִיְתּגַ ִמי ׁשֶ ִיְרֵאי ׁשְ
ְואֹותֹו   עֹוָלם,  ַיֲעֹבר ּבָ ַרע  ְקָרא  ּנִ ִמן ָהעֹוָלם,   ׁשֶ

ָהִראׁשֹוִנים   ַהּגּוִפים  אֹוָתם  ְוָאז  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ
לֹא ָהיּו.   ִיְהיּו ּכְ

ג) ּוְכִתיב, ְצָדָקה   (מלאכי  ֶמׁש  ׁשֶ ִמי  ׁשְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה 
ִאְתְקֵרי ּדְ ְוַההּוא  ַעְלָמא,  ּבְ טֹוב  ר  ּבַ ִיְתּגַ ּוְכֵדין  ַרע   ְוגו', 

ְדֲאָמָרן. ּוְכֵדין ִאינּון ּגּוִפין ַקְדָמֵאי ֶלֱהוֹו ִיְתֲעַבר ֵמַעְלמָ  א ּכִ
א ֲהוּו.  ּלָ  ּכְ

רּוְך   .210 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
הּוא ְלָהִריק ַעל אֹוָתם ַהּגּוִפים רּוחֹות ֲאֵחרֹות,  

ֶהם   ּבָ זֹוִכים  ָראוּ   -ְוִאם  ּכָ עֹוָלם  ּבָ ְוִאם  ָיקּומּו  י, 
יִקים,   ִיְהיוּ   -לֹא   ּדִ ַהּצַ ַרְגֵלי  ַחת  ּתַ ֵאֶפר 

תּוב ּכָ יב)  ׁשֶ ָעָפר   (דניאל  ַאְדַמת  ֵני  ׁשֵ ִמיְּ ים  ְוַרּבִ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ֵעד ִלְפֵני ַהּקָ ָיִקיצּו ְוגֹו', ְוַהּכֹל יּוַקם ְוִיּוָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְנָין,  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְוֵהם  (ישעיה  הּוא, 
ר ְצָבאָ ַהּמוֹ  מ)   ם וגו'.ִציא ְבִמְסּפָ

  

ִריְך הּוא ַלֲאָרָקא  .210 א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ י ִיְצָחק  ָאַמר ִרּבִ
הֹון  ּבְ ָזָכאן  ְוִאי  ָאֳחָרִנין,  רּוִחין  ּגּוִפין  ִאינּון  ַעל  ֲעַלְייהּו 
חֹות   ְדָקא ְיאּות, ְוִאי ָלאו ְיהֹון ִקְטָמא ּתְ ַעְלָמא ּכְ ְיקּומּון ּבְ

ְכִתיבַרְגֵליהוֹ  ּדִ יַקָיא  ַצּדִ ּדְ ג) ן  (דניאל  ּוְכִתיב,,  (מלאכי 
ַקם   יב) ִאּתָ א  ְוכֹּלָ ְוגו'.  ָיִקיצּו  ָעָפר  ַאְדַמת  ֵני  ִמיׁשֵ ים  ְוַרּבִ

ִמְנָייָנא ֲהוּו  ּבְ הּו  ְוֻכּלְ ִריְך הּוא,  ּבְ א  י קּוְדׁשָ ד ַקּמֵ ְוִאְתַעּתַ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ר (ישעיה מ) ּכְ ִמְסּפַ  ְצָבָאם ְוגו'. ַהּמֹוִציא ּבְ

ֲהֵר  .211 ְרֵאה,  אֹוָתם ּבֹא  ל  ּכָ ֶנֱאַמר,  י 
ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ָיקּומּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ
ֲעֵליֶהם   ִיְתעֹוֵרר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ֵאּלּו   ֵמֶתיָך.  ִיְחיּו  תּוב  ּכָ ֲעֵליֶהם  אֹוָתם.  ְוָיִקים 

ָר  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ֵאּלּו ֵהם    -ֵאל. ְנֵבָלִתי ְיקּומּון  ֵהם ׁשֶ
ָבֶהם  ְכתּוָבה  ּלֹא  ׁשֶ ֲאֵחרֹות,  ֲאָרצֹות  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ
לֹא  ים  ַהַחיִּ רּוַח  ֲהֵרי  ׁשֶ ִקיָמה.  א  ֶאּלָ ִחיָּה,  ּתְ
ּום   ה, ּוִמׁשּ דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ ֶאֶרץ ִיׂשְ א ּבְ ֶרה ֶאּלָ ִתׁשְ

שֶׁ  ְואֹוָתם  ֵמֶתיָך,  ִיְחיּו  ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ ְך  חּוץ ּכָ ּבַ
ֶהם, וְ  ּלָ ִלי רּוַח. ַאַחר ִיְבָרא ַהּגּוף ׁשֶ ָיקּומּו גּוף ּבְ

ְלֶאֶרץ   יעּו  יַּּגִ ׁשֶ ַעד  ֶהָעָפר  ַחת  ּתַ לּו  ְלּגְ ִיְתּגַ ְך  ּכָ
ְרׁשּות   ּבִ ְולֹא  ָמה,  ְנׁשָ לּו  ְיַקּבְ ם  ְוׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָראּוי. עֹוָלם ּכָ מּו ּבָ ְתַקיְּ יִּ ֵדי ׁשֶ  ַאֶחֶרת, ּכְ

  

מֵ ּתָ  .211 ִאינּון  ל  ּכָ ָמר  ִאּתְ ָהא  ֲחֵזי,  ְבַאְרָעא  א  ּדִ ִתין 
ִריְך הּוא  א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ַקְדִמיָתא, ּבְ ָרֵאל ְיקּומּון ּבְ ְדִיׂשְ
ין  ִתיב ִיְחיּו ֵמֶתיָך, ִאּלֵ ִיְתַער ֲעַלְייהּו ְויֹוִקים לֹון, ֲעַלְייהּו ּכְ

יְ  ְנֵבָלִתי  ָרֵאל.  ְדִיׂשְ ְבַאְרָעא  י  ּדִ ִאינּון  ִאינּון  ין  ִאּלֵ קּומּון, 
ַאְר  ְבגֹו  א ּדִ ֶאּלָ יה  ִחּיָ ּתְ הּו  ּבְ ִתיב  ּכְ ָלא  ּדְ ָאֳחָרִנין,  ָעאן 

ַאְרָעא   ּבְ א  ֶאּלָ ֵרי  ִתׁשְ ָלא  י  ְדַחּיֵ רּוָחא  ָהא  ּדְ ִקיָמה. 
הּו ִיְחיּו ֵמֶתיָך, ְוִאינּון   ִתיב ּבְ ְך ּכְ ָרֵאל, ּוְבִגין ּכָ א ְדִיׂשְ יׁשָ ַקּדִ

ִיְתבְּ  ְלַבר,  ּגּופָ ּדִ ִויקּומּון  ִדְלהֹון  גּוָפא  רּוָחא. ֵרי  ָלא  ּבְ א 
ְלֶאֶרץ  ִיְמטּון  ּדְ ַעד  ַעְפָרא  חֹות  ּתְ לּון  ְלּגְ ִיְתּגַ ּוְלָבַתר 
ִגין   ְרׁשּו ָאֳחָרא, ּבְ ָמָתא, ְוָלא ּבִ לּון ִנׁשְ ן ְיַקּבְ ָרֵאל, ְוַתּמָ ׂשְ ּיִ

ְדָקא ָחֵזי. ַעְלָמא ּכְ ימּון ּבְ ִיְתַקּיְ  ּדְ
יוֹ ַרבִּ  .212 ָהיּו  יֵיָסא  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  ִבים י  ׁשְ

י   ַרּבִ ָאַמר  ּתֹוָרה.  ּבַ ְועֹוְסִקים  ֶאָחד  ַלְיָלה 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶאְלָעָזר, ּבֹא ְרֵאה, ּבְ
אֹוָתם  ל  ּכָ ִתים,  ַהּמֵ ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ָעִתיד 

עֹומְ  ם  ּלָ ּכֻ ְלָפָניו,  ְתעֹוְררּו  יִּ ׁשֶ מֹות  ׁשָ דֹות ַהּנְ
בְּ  ְלָפָניו,  ֻמיֹּות  ּדְ ֻמיֹּות  ׁש  ּדְ ַמּמָ מּות  ּדְ אֹוָתּה 

רּוְך   דֹוׁש ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה, ְויֹוִריד אֹוָתם ַהּקָ ָהיּו ּבָ ׁשֶ
מֹו   ּכְ מֹות,  ׁשֵ ּבְ ָלֶהם  ְוִיְקָרא  הּוא 

ּנֱֶאַמר  ָמה   (שם) ׁשֶ ְנׁשָ ְוָכל  ִיְקָרא.  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ְלֻכּלָ
ֵנס ִלְמקֹוָמּה, ְוָיקוּ  ּכָ ָראּוי, ּתִ עֹוָלם ּכָ ִקיּּום ּבָ מּו ּבְ

ַמן וְ  ַהזְּ אֹותֹו  ְוַעל  ֵלם.  ׁשָ ָהעֹוָלם  ִיְהיֶה  ָאז 
תּוב כה)  ּכָ זֶּה  (שם  ַמה  וגו'.  ָיִסיר  ַעּמֹו  ת  ְוֶחְרּפַ

יְך ֶאת  ְחׁשִ ּמַ ת ַעּמֹו ָיִסיר? ֶזה יֵֶצר ָהָרע ׁשֶ ְוֶחְרּפַ
ֶהם. ִריֹּות ְוׁשֹוֵלט ּבָ ֵני ַהּבְ  ּפְ

  

י ֵייָסא ֲהוּו ַיְת ִרבִּ  .212 ֵבי ֵליְלָיא ַחד ְוָעְסֵקי  י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ
א   ְעּתָ ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָאַמר  אֹוַרְייָתא.  ּבְ
ִאינּון  ל  ּכָ ֵמַתָייא,  ַלֲאָחָייא  ין  ַזּמִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ּדִ  ָקְייִמין  הּו  ּלְ ּכֻ יּה  ַקּמֵ ִיְתָערּון  ּדְ ָמִתין  יּוְקִנין  ִנׁשְ ּדִ יּוְקִנין 
ַהה יּה ּבְ ַהאי ַעְלָמא, ְוָנִחית  ַקּמֵ ֲהוּו ּבְ ׁש ּדְ יּוְקָנא ַמּמָ ּוא ּדִ

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ָמָהן  ׁשְ ּבִ לֹון  ְוִיְקֵרי  ִריְך הּוא,  ּבְ א  לֹון קּוְדׁשָ
נח) ָאֵמר, ָמָתא   (ישעיה  ִנׁשְ ְוָכל  ִיְקָרא.  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ְלֻכּלָ

וִ   , ּהָ ְלדּוְכּתָ יעֹול  ְד ּתֵ ּכְ ַעְלָמא  ּבְ ִקּיּוָמא  ּבְ ָחֵזי,  יקּומּון  ָקא 
ִתיב, ִלים, ְוַעל ַההּוא ִזְמָנא ּכְ (ישעיה  ּוְכֵדין ְיֵהא ַעְלָמא ׁשְ

א   כה) ּדָ ָיִסיר.  ַעּמֹו  ת  ְוֶחְרּפַ ַמאי  ְוגו',  ָיִסיר  ַעּמֹו  ְוֶחְרַפת 
הּו.  יט ּבְ ּלִ ְרָיין ְוׁשַ י ּבִ יְך ַאְנּפֵ ַאְחׁשִ  ֵיֶצר ָהָרע ּדְ
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ָרִאינוּ  .213 ֲהֵרי  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ְזַמן ָאַמר  ל  ּכָ  ,
ַהזֹּו   רּוַח  ּבָ עֹוֵמד  ָאָדם  ָיְצָאה    -ׁשֶ ָטֵמא.  ֵאינֹו 

ּנּו   ָמתֹו ִמּמֶ זֶּה   -ִנׁשְ אי ׁשֶ הּוא ָטֵמא. ָאַמר לֹו, ַוּדַ
ָהָרע,   יֵֶצר  אֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶנֱאַמר,  ְוָכְך  ְך,  ּכָ

ָהאָ  ל  ׁשֶ ָהרּוַח  ֶאת  ּנֹוֵטל  ׁשֶ א  ּכְ ְמַטּמֵ הּוא  ָדם, 
ָאר   ְוִנׁשְ עֹוְבֵדי  אֹותֹו,  ים  ַעּמִ ָאר  ּוׁשְ ָטֵמא.  ּגּוף 

ֵהם  ַחיֵּיֶהם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ּוַמזָּלֹות,  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת 
ְמָאה,  ד ַהּטֻ מֹות ִמּצַ ֲהֵרי יֵׁש ָלֶהם ְנׁשָ ְטֵמִאים, ׁשֶ
ָאר  ִנׁשְ ֻטְמָאה,  אֹוָתּה  ּנּו  ִמּמֶ ְתרֹוֶקֶנת  ּמִ ּוְכׁשֶ

ָלל. ַהגּ  ִלי ֻטְמָאה ּכְ  ּוף ּבְ

  

ַבר ָנׁש ָקִאים ָאמַ  .213 ל ִזְמָנא ּדְ י יֹוֵסי ָהא ָחִמיָנן ּכָ ר ִרּבִ
יּה  ִמּנֵ ָמֵתיּה  ִנׁשְ ָנְפָקא  ְמָסָאב,  ִאיהּו  ָלאו  ָדא.  רּוָחא  ּבְ
ָמר  ִאּתְ ְוָהִכי  הּוא,  ָהִכי  אי  ַוּדַ ֵליּה  ָאַמר  ְמָסָאב.  ִאיהּו 

ֵיֶצר ָהָרע ָהא ַההּוא  ָנׁש ָסִאיב   ּדְ ַבר  ּדְ ָנִטיל רּוָחא  ד    ּכַ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת   ָאר ַעּמִ ַאר ּגּוָפא ְמָסָאב, ּוׁשְ ּתָ ֵליּה ְוִאׁשְ
ָהא  יהֹון ִאינּון ְמָסֲאִבין ּדְ ַחּיֵ ּבְ ד ִאינּון  לֹות ּכַ ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים 
יּה  ִמּנֵ ִאְתִריק  ְוַכד  ָמִתין,  ִנׁשְ לֹון  ִאית  ֲאָבא  ִמּסָ ְטָרא  ִמּסִ

ַאר ּגּוָפא בְּ  ּתָ ָלל. ַההּוא ְמָסֲאבּו ִאׁשְ  ָלא ְמָסֲאבּו ּכְ

ָאר   .214 ל ׁשְ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ ק ּבְ ְדּבָ ּנִ ְך ִמי ׁשֶ ּום ּכָ ִמׁשּ
הּוא   ּוַמזָּלֹות,  כֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ
ל  ל ָעָליו רּוַח ׁשֶ ֵלד לֹו ְיַקּבֵ ּוָ יִּ ן ׁשֶ ִנְטָמא, ְואֹותֹו ּבֵ

א ֻטְמָאה. וְ  ד ָאִביו הּוא ּבָ ִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ִמּצַ
יְ  ה  ָלּמָ ָרֵאל,  ׂשְ ּבֹא ִמיִּ ֻטְמָאה?  רּוַח  ָעָליו  ל  ַקּבֵ

ָעה  ׁשָ ּבְ ָאִביו  ִנְטָמא  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרֵאה, 
ְוֵכיָון  ְטֵמָאה,  ִהיא  ׁשֶ ה  ָ ִאׁשּ ִעם אֹוָתּה  ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ

הִ  ה ׁשֶ ָ אֹוָתּה ִאׁשּ ָהָאב ִנְטָמא ּבְ ל  ׁשֶ יא ְטֵמָאה, ּכָ
ה ְיקַ  ּנָ ּנֹוַלד ִמּמֶ ן ׁשֶ אֹותֹו ַהּבֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ָעָליו רּוַח  ׁשֶ ּבֵ

ַהּתֹוָרה,  ַעל  ָעַבר  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ֻטְמָאה. 
תּוב ּכָ לד)  ׁשֶ ְלֵאל  (שמות  ֲחֶוה  ּתַ ִתׁשְ לֹא  י  ּכִ

הּוא ְמַקּנֵא ַעל  ּום ׁשֶ מֹו, ִמׁשּ י ה' ַקּנָא ׁשְ ַאֵחר, ּכִ
ִרית   ַהּקֶֹדׁש ַהזֹּו. ּבְ

  

ךְ  .214 ּכָ ִגין  ע''ב) ּבְ ָתא   (דף קלא  ִאּתְ ּבְ ק  ּבַ ִאְתּדָ ּדְ ַמאן 
ַאב   ִאְסּתָ לֹות  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ּדִ
רּוַח  ֲעֵליּה  ל  ְיַקּבֵ ֵליּה  ִאְתְיִליד  ּדְ ָרא  ּבְ ְוַההּוא  ִאיהּו. 

ִסְט  ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּבְ ָרֵאל ָקא  ְמָסֲאָבא.  ׂשְ ִמּיִ ֲאבֹוי  ָרא ּדְ
אי ְיַק  ָהא  ַאְתָיא, ַאּמַ א ֲחֵזי, ּדְ ל ֲעֵליּה רּוַח ְמָסֳאָבא. ּתָ ּבֵ

ַהִהיא  ּבְ ק  ּבַ ִאְתּדָ ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ֲאבֹוי  ַאב  ִאְסּתָ ַקְדִמיָתא  ּבְ
ָאב   ִאְסּתָ ִאיהּו  ָאב  ּדְ ְוֵכיָון  ְמָסֳאָבא,  ִאיִהי  ּדְ ָתא  ִאּתְ

ָתא   ַהִהיא ִאּתְ ָרא ּבְ ִאיהּו ּבְ ן ּדְ ּכֵ ׁשֶ ל  ִאיִהי ְמָסֳאָבא, ּכָ ּדְ
עֹוד ּדְ  ְוָלא  ְמָסֳאָבא.  רּוַח  ֲעֵליּה  ל  ְיַקּבֵ ּה  ִמיּנָ ִאְתְיִליד 

ְכִתיב, ּדִ אֹוַרְייָתא  ַעל  ֲעַבר  ּדְ א  לה) ֶאּלָ לא   (שמות  י  ּכִ
י ַעל ַהא ַקּנֵ ִגין ּדְ מֹו ּבְ א ׁשְ י ְיָי ַקּנָ ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר, ּכִ ּתַ י ִתׁשְ

א.  יׁשָ ִרית ַקּדִ  ּבְ
ּבֹ .215 ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ֲהֵרי  ָאַמר  ׁשֶ ְרֵאה,  א 

ָחְכָמה,   ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  יַָּדע  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ֶנֱאַמר 
ֵבק   ים ְולֹא ְלִהּדָ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ֵרד ִמּכָ ָרָצה ְלִהּפָ
ה' ֱאלֵֹהי   יֲעָך ּבַ ּבִ תּוב: ְוַאׁשְ ְך ּכָ ּום ּכָ ֶהם, ּוִמׁשּ ּבָ

 ָ ה ַהׁשּ ָ ִאׁשּ ח  ִתּקַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֵואלֵֹהי  ַמִים 
ַנֲעִני לִ  ַהּכְ נֹות  ִמּבְ וגו'.  ַנֲעִני  ַהּכְ נֹות  ִמּבְ ְבִני 

אי. ּנֱֶאַמר  [ַמה]  ַוּדַ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא,  (מלאכי  סֹוד 
ב   ב)  יֹוׁשֵ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ֵנָכר.  ֵאל  ת  ּבַ ּוָבַעל 

תּוב כָּ  ְמֻדיָּק. ּכָ ִקְרּבֹו, ָאֹנִכי ּבִ ר ָאֹנִכי,  ּבְ אן ֲאׁשֶ
ם יִתי ֶאֶרץ. ְוָכל   ָאֹנִכי (ישעיה מד)  ְוָכתּוב ׁשָ ָעׂשִ

ֶהם.  ֵמא ִעּמָ ֵדי לֹא ְלִהּטָ  ֶזה ּכְ

  

ָיַדע   .215 ֵכיָון ּדְ ָמר ּדְ ָהא ִאּתְ א ֲחֵזי ּדְ י ֶאְלָעָזר ּתָ ָאַמר ִרּבִ
ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ א  ָרׁשָ ְלִאְתּפְ ָעא  ּבָ ָחְכְמָתא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 

ְך כְּ עַ  ּכָ ּוְבִגין  הּו,  ּבְ ָקא  ּבָ ְלִאְתּדַ ְוָלא  ין  יֲעָך ּמִ ּבִ ְוַאׁשְ ִתיב 
ה   ָ ח ִאׁשּ ר לֹא ִתּקַ ַמִים ִואלֵֹקי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ְיָי ֱאלֵקי ַהׁשּ ּבַ

אי, ַנֲעִני ַוּדַ נֹות ַהּכְ ַנֲעִני ְוגו', ִמּבְ נֹות ַהּכְ ָרָזא  (מאי) ִלְבִני ִמּבְ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ב) ִאיהּו  ִנָכר.   (מלאכי  ֵאל  ת  ּבַ ּוָבַעל 

ר ָאנִֹכי יֹוׁשֵ  ר ֲאׁשֶ ִתיב ָהָכא ֲאׁשֶ ִקְרּבֹו. ָאנִֹכי ַדְייָקא ּכְ ב ּבְ
(ישעיה מד אנכי עשיתי ארץ. וכל דא בגין  ָאנִֹכי, ּוְכִתיב ָהָתם
 דלא לאסתאבא בהו.) 

ִרית   .216 ַהּבְ ֶאת  ְכִניס  ּמַ ׁשֶ ִמי  ְרֵאה,  ּבֹא 
ַהזּוֹ  ה  דֹוׁשָ ים   ַהּקְ ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ל  ׁשֶ ַהִהיא  ה  ָ ִאׁשּ ּבָ

ֲעב א  עֹוְבֵדי  ְלַטּמֵ ּגֹוֵרם  ּוַמזָּלֹות,  ּכֹוָכִבים  ֹוַדת 
תּוב ּכָ ֶזה  ְוַעל  ַאֵחר,  ל)  ָמקֹום  ַחת  (משלי  ּתַ

יַע   ּבִ ִהׁשְ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  וגו'.  ֶאֶרץ  ָרְגָזה  לֹוׁש  ׁשָ

  

ֲחֵזי .216 א  א  ּתָ יׁשָ ַקּדִ ִרית  ּבְ ַהאי  ָאִעיל  ּדְ ַמאן  ַהאי   ,
ַההִ  ּכֹוָכִבים ּבְ ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ּדִ ָתא  ִאּתְ יא 

א   ּדָ ְוַעל  ָאֳחָרא.  ֲאַתר  ֲאָבא  ְלִאְסּתָ ִרים  ּגָ לֹות,  ּוַמּזָ
ִתיב ב   (משלי ל) ּכְ ּגַ ְוגו'. ְוַאף ַעל  ָרְגָזה ֶאֶרץ  לׁש  ַחת ׁשָ ּתַ

אֹוֵמי ֵליהּ  יּה ַאְבָרָהם ַעד   ּדְ ִרית, ָלא ַאְבַטח ּבֵ ַהאי ּבְ ּבְ
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ַאְבָרהָ  ּבֹו  ָבַטח  לֹא  ַהזֹּו,  ִרית  ּבְ ּבַ ַעד אֹותֹו  ם, 
דֹוׁש   ַהּקָ ִלְפֵני  תֹו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ הּוא  ׁשֶ רּוְך  ּבָ

ַלח   ִיׁשְ הּוא  ְוגֹו',  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֱאלֵֹהי  ה'  ְוָאַמר, 
ֹמר  ׁשְ יִּ ֵדי ׁשֶ ּכְ ִרית  אי ֶזה ַמְלַאְך ַהּבְ ַמְלָאכֹו. ַוּדַ

ים. ין אֹוָתם ָהַעּמִ ֵמא ּבֵ ִרית ַהזֹּו ְולֹא ִיּטָ  ַהּבְ

ֱאלֵֹקי  ּדְ  ְיָי  ְוָאַמר  ִריְך הּוא  ּבְ א  י קּוְדׁשָ ּמֵ ּקַ ְצלֹוֵתיּה  י  ַצּלֵ
ַמְלַאְך  ָדא  אי  ַוּדַ ַמְלָאכֹו,  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ְוגו',  ַמִים  ָ ַהׁשּ

ַאב בֵּ  ִרית ְוָלא ִיְסּתָ ִיְתְנִטיר ַהאי ּבְ ִגין ּדְ ִרית, ּבְ ין ִאינּון  ַהּבְ
ין:   ַעּמִ

ב שָׁ  .217 ִני לֹא ָתׁשֵ ַעם? ַרק ֶאת ּבְ ה. ָמה ַהּטַ ּמָ
ם לֹא ָהָיה ִמי  ֻכּלָ ִהּנֵה ּבְ יַָּדע ַאְבָרָהם ׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
רּוְך הּוא, ַרק הּוא ְלַבּדֹו,  דֹוׁש ּבָ יר ֶאת ַהּקָ ִהּכִ ׁשֶ
יֵניֶהם,  ּבֵ ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ְמדֹורֹו  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ָרָצה  ְולֹא 

ִיְלַמד ְוִיְצָחק  ִעּמֹו,  ְמדֹורֹו  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ א  ּנּו   ֶאּלָ ִמּמֶ
רּוְך הּוא ְולֹא ִיְסֶטה  דֹוׁש ּבָ ֶרְך ַהּקָ ִמיד ֶאת ּדֶ ּתָ
ַאְבָרָהם  ָרָצה  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל  ֹמאָלה,  ּוׂשְ ָיִמיָנה 

ם.  ל ִיְצָחק ִיְהיֶה ׁשָ דֹורֹו ׁשֶ ּמְ  ׁשֶ

  

ה .217 ּמָ ׁשָ ב  ָתׁשֵ לֹא  ִני  ּבְ ֶאת  ִגין ַרק  ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי   .
ָהא בְּ  ָיַדע ַאְבָרָהם ּדְ מֹוַדע  ּדְ ּתְ ִאׁשְ הּו ָלא ֲהָוה ַמאן ּדְ ֻכּלְ

ָעא   ְלחֹודֹוי, ְוָלא ּבָ ר ִאיהּו ּבִ ִריְך הּוא ּבַ א ּבְ ֵליּה ְלקּוְדׁשָ
ְמדֹוֵריּה  יֵהא  ּדִ א  ֶאּלָ יַנְייהּו,  ּבֵ ִיְצָחק  ּדְ ְמדֹוֵריּה  ֵלְהוּו  ּדְ

יּה, ְוִיְצחָ  א בְּ ִעּמֵ קּוְדׁשָ ִדיר ָאְרחֹוי ּדְ יּה ּתָ ִריְך  ק יֹוִליף ִמּנֵ
ָעא   א ָלא ּבָ ְוַעל ּדָ ָמאָלא.  ְוִלׂשְ ִיְסֵטי ִליִמיָנא  הּוא, ְוָלא 

ן. ּמָ ִיְצָחק ּתַ ְלֱהֵוי ְמדֹוֵריּה ּדְ  ַאְבָרָהם ּדִ
ל   .218 ׁשֶ כּותֹו  זְּ ׁשֶ אי  ַוּדַ יֵיָסא,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ִלְפֵני ָהְיָתה  ַהיֹּום    ַאְבָרָהם  ׁשֶ ַההּוא,  ָהֶעֶבד 
ִים,  ַהּמַ ְלֵעין  יַע  ִהּגִ ַהיֹּום  ּוְבאֹותֹו  ָיָצא,  ַההּוא 

ְרׁשּוָה.  תּוב ָוָאֹבא ַהיֹּום ֶאל ָהָעִין. ְוִהּנֵה ּפֵ ּכָ  ׁשֶ
  

אי   .218 ַוּדַ ֵייָסא  י  ִרּבִ ָאֳעַרע  ָאַמר  ַאְבָרָהם  ּדְ ְזכּוֵתיּה 
ַההּוא יוֹ  ַההּוא ַעְבָדא, ּדְ יּה ּדְ ָמא ָנַפק, ְוַההּוא יֹוָמא ַקּמֵ

ְכִתיב ָוָאבֹא ַהּיֹום ֶאל ָהָעִין. ְוָהא  א, ּדִ ָמָטא ְלֵעיָנא ְדַמּיָ
 אּוְקמּוָה. 

ְוָאַמר, .219 ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  (תהלים   ַרּבִ
יָטה קיט)  ל ֵעיַני ְוַאּבִ ה    ּגַ ּמָ ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך. ּכַ

ּלֹא יֹוְדִע  ים ׁשֶ ים ָהֲאָנׁשִ ׁשִ ִלים ִטּפְ ּכְ ים ְולֹא ִמְסּתַ
ים  ל ַהַחיִּ ַהּתֹוָרה ּכָ ּום ׁשֶ ּתֹוָרה, ִמׁשּ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ַהּטֹוב  ְוָכל  ַהֵחרּות  ְוָכל 

א. ָהעֹוָלם   ַהּבָ ֶׁשל  ַהִהיא  ַהָּבא  [ַהֵחרּות  ְוֶׁשל  ַהֶּזה 
יא ַהַחִּיים  [נ''א ַהֵחרּות ַהִהיא ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהָּבא הִ  ִהיא] 

ַהֶּזה]  ְזּכּו  ָּבעֹוָלם  יִּ ׁשֶ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ֵהם  ים  ַהַחיִּ
מֹו  ּכְ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ֵלִמים  ׁשְ ְלָיִמים 

ּנֱֶאַמר  כג)  ׁשֶ א.  (שמות  ֲאַמּלֵ ָיֶמיָך  ר  ִמְסּפַ ֶאת 
ים  ּוְלָיִמים   ֵהם ַחיִּ ּום ׁשֶ א, ִמׁשּ עֹוָלם ַהּבָ ים ּבָ ֲאֻרּכִ

ַחיִּ  ֵהם  ֵלִמים,  ִלי ׁשְ ּבְ ים  ַחיִּ ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ ים 
עֹוָלם ַהזֶּה,  ים. ֵחרּות ּבָ ֵהם ַחיִּ ים ׁשֶ ַעְצבּות, ַחיִּ
ּתֹוָרה,  ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ל ַהּכֹל. ׁשֶ ֵחרּות ׁשֶ

ָעָליו   לֹט  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  ל  ֵאין  ׁשֶ ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ
 ָהעֹוָלם. 

  

ְוָאַמר, .219 ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  קיט)(ת ִרּבִ ֵעיַני  הלים  ל  ּגַ
ין  ׁשִ א ִטּפְ ִני ְנׁשָ ָמה ִאינּון ּבְ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך. ּכַ ְוַאּבִ
ִגין   אֹוַרְייָתא, ּבְ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ִלין ְלִאׁשְ ּכְ ָלא ָיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ ּדְ
ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ טּוב  ְוָכל  ֵחירּו  ְוָכל  ין  ַחּיִ ל  ּכָ אֹוַרְייָתא  ּדְ

דאתי  ְדָאֵתי.  ּוְבַעְלָמא ודעלמא  דין  דעלמא  חירו  (ההוא 
ין  (נ''א ההוא חירו דעלמא דאתי איהו חיין בעלמא דין) איהו) . ַחּיִ

ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ֵלִמין  ׁשְ ְליֹוִמין  ִיְזּכּון  ּדְ ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ ִאינּון 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  כג) ּכְ א.   (שמות  ֲאַמּלֵ ָיֶמיָך  ר  ִמְסּפַ ֶאת 

ֵליִמין, ִריִכין בְּ ּוְליֹוִמין אֲ  ין ׁשְ ִאינּון ַחּיִ ִגין ּדְ ַעְלָמא ְדָאֵתי. ּבְ
ין. ֵחירּו  ִאינּון ַחּיִ ין ּדְ ָלא ֲעִציבּו, ַחּיִ י ּבְ ֵחידּו, ַחּיֵ ין ּדְ ִאינּון ַחּיִ
ל   ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ א,  כֹּלָ ּדְ ֵחירּו  ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ

ְלָטָאה  אֹוַרְייָתא ָלא ָיְכִלין ְלׁשַ ַעְלָמא.ֲעלֹוי כָּ ּבְ ין ּדְ  ל ַעּמִ

ֵזָרה  .220 ּגְ ָמד?  ְ ַהׁשּ ֵני  ּבְ אֹוָתם  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
י ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו, ְוָכְך  מֹו ַרּבִ ִהיא ִמְלַמְעָלה, ּכְ
ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ל  ׁשֶ ֵחרּות  ָבה.  ַמֲחׁשָ ּבְ ָעְלָתה 

ִא  ׁשֶ אי.  ַוּדַ ֶזה  ְוָכְך  ָעָליו,  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  ּלֹא  ם ׁשֶ
ַהּתֹוָרה,  ָאָדם הָ  ִהיא  ׁשֶ ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ּבְ ק  ִנְדּבָ ָיה 

ּום   ּוִמׁשּ ָהעֹוָלם.  ּוְלָכל  לֹו  ָמֶות  גֹוֵרם  ָהָיה  לֹא 
ּתֹוָרה   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַתן  ּנָ ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ

  

גֹון  .220 ֵעיָלא ּכְ ֵזָרה ִהיא ִמּלְ ַמד. ּגְ ִני ׁשְ ְוִאי ֵתיָמא ִאינּון ּבְ
בְּ  ָסִליק  ְוָכְך  ְוֲחֵברֹוי,  ֲעִקיָבא  י  בָ ַרּבִ ֵחירּו ַמֲחׁשָ ה. 

הּוא  ְוָהִכי  ֲעלֹוי,  ְלָטָאה  ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ּדְ ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ּדְ
ִאיהּו   ּדְ י  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ ק  ּבַ ִאְתּדָ ֲהָוה  ָאָדם  ִאי  ּדְ אי  ַוּדַ
ְך  אֹוַרְייָתא, ָלא ָגִרים מֹוָתא ֵליּה ּוְלָכל ַעְלָמא. ּוְבִגין ּכָ

ִרי ּבְ א  קּוְדׁשָ ָיַהב  ד  אוֹ ּכַ הּוא  ַמה ְך  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַרְייָתא 
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חֹת,  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות  ּה?  ּבָ תּוב  ּכָ ַמה  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ְוִאְלָמֵלא ְרׁשּוָה.  ּפֵ חָ   ַוֲהֵרי  לֹא  ְוָעְזבּו  ֵהם  ְטאּו 

ָלעֹוָלם   ָמֶות  גֹוְרִמים  ָהיּו  לֹא  ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ֶאת 
ָאַמר, הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ה.  ִחּלָ ַבּתְ (תהלים   ּכְ

ֶעְליֹון   פב)  ּוְבֵני  ם  ַאּתֶ ֱאלִֹהים  י  ָאַמְרּתִ ֲאִני 
ַעְצְמֶכם   ֶאת  ם  ְלּתֶ ִחּבַ ֶכם.  ּלְ ָאָדם    -ּכֻ ּכְ ָאֵכן 

מּותּון ְועַ   ּתְ ל  וגו'.  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ן,  ּכֵ ל 
ָהָרע  ָחׁש  ַהּנָ ָעָליו  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  ֵאין  ּתֹוָרה,  ּבַ

יְך ֶאת ָהעֹוָלם.  ֶהְחׁשִ  ַההּוא ׁשֶ

ְוִאְלָמֵלא  אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ַהּלּוחֹות  ַעל  ָחרּות  ּה  ּבָ ִתיב  ּכְ
מֹוָתא   ָגְרמּו  ָלא  י,  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ְבקּו  ְוׁשָ ָחטּו  ָלא  ִאינּון 

ָאַמר הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ִמין.  ִמְלַקּדְ ּכְ (תהלים  ְלַעְלָמא 
ֶכם. ֲחַבְלּתּון    י ֱאלִֹהיםֲאִני ָאַמְרּתִ  פב) ּלְ ם ּוְבֵני ֶעְליֹון ּכֻ ַאּתֶ

ַמאן  ל  ּכָ א  ּדָ ְוַעל  ְוגו'.  מּותּון  ּתְ ָאָדם  ּכְ ָאֵכן  ְרֵמיכֹון  ּגַ
ַההּוא   ֲעלֹוי  ְלָטָאה  ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  אֹוַרְייָתא  ּבְ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ

יְך ָעְלָמא. ַאְחׁשִ א ּדְ יׁשָ  ִחְוָיא ּבִ

יֵי .221 י  ַרּבִ כָּ ָאַמר  ִאם  ה ָסא,  ֹמׁשֶ ה  ָלּמָ ְך, 
ָחָטא   ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְך,  ּכָ ִאם  ׁשֶ לֹא    -ֵמת? 

ָימּות?]  ָימּות! ֲאָבל  [ְוָלָּמה  ֵמת,  אי  ַוּדַ לֹו,  ָאַמר 
א לֹא ֵמת ַעל ָידֹו ְולֹא   ַלט ּבֹו ָאַמְרנּו, ֶאּלָ לֹא ׁשָ
ִכיָנה  ְ ׁשּ ק ּבַ א ִנְדּבַ אי. ֶאּלָ ִנְטָמא ּבֹו, ְולֹא ֵמת ַוּדַ

 ָהַלְך ְלַחיֵּי עֹוָלם. וְ 

  

ִאי ָהִכי   .221 אי ִמית, ּדְ ה ַאּמַ י ֵייָסא ִאי ָהִכי מׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ּדְ  יָון  ְימּות ּכֵ ָלא  ָחב  ימות) ָלא  אי  (ואמאי  ַוּדַ ֵליּה  ָאַמר   .

א ָלא ִמית ַעל   יּה ָקַאְמִריָנן, ֶאּלָ ָלָטא ּבֵ ִמית, ֲאָבל ָלא ׁשָ
יּה, ּבֵ ַאב  אי   (דף קלב ע''א)  ְוָלא ִמית  ְידֹוי ְוָלא ִאְסּתָ ַוּדַ

י ָעְלָמא. א ְוָאִזיל ְלַחּיֵ ִכיְנּתָ ׁשְ ק ּבִ ּבַ א ִאְתּדָ  ֶאּלָ
ַאְרנּו וְ  .222 ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַחי,  ִנְקָרא  ֶזה 

תּוב ּכָ כג) -(שמואל ׁשֶ ן   ב  ּבֶ ְיהֹוָיָדע  ן  ּבֶ ּוְבָנָיהּו 
ל   ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ן,  ּכֵ ְוַעל  וגו'.  ַחי  ִאיׁש 

ַהזֶּה  בַּ  עֹוָלם  ּבָ ַהּכֹל  ִמן  ֵחרּות  לֹו  יֵׁש  ּתֹוָרה, 
ֲעבֹוַד  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ל  ׁשֶ ְעּבּוד  ִ ת  ִמׁשּ

ּום   ִמׁשּ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֵחרּות  ּוַמזָּלֹות.  ּכֹוָכִבים 
ָלל.  עֹוָלם ַההּוא ּכְ ין ּבָ ּנּו ּדִ עּו ִמּמֶ ּלֹא ִיְתּבְ  ׁשֶ

  

מָ  .222 ּכְ ִאְקֵרי,  ַחי  ְכִתיבְוַהאי  ּדִ ְדאֹוִקיְמָנא  (שמואל  ה 
ל בכג) א ּכָ ן ִאיׁש ַחי ְוגו'. ְוַעל ּדָ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ַמאן  ּוְבָנָיהּו ּבֶ

ַעְלָמא ֵדין  א ּבְ אֹוַרְייָתא ֵחירּו ִאית ֵליּה ִמּכֹּלָ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ
ל ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ׁשְ ְעּבּוָדא ּדִ ִ ֹות. ִמׁשּ

יָנא   ּדִ יּה  ִמּנֵ עּון  ִיְתּבְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְדָאֵתי  ַעְלָמא  ּבְ ֵחירּו 
ָלל.  ַההּוא ַעְלָמא ּכְ  ּבְ

יֵׁש   .223 ֶעְליֹוִנים  סֹודֹות  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא 
תּוב ּכָ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ּתֹוָרה,  ג)  ּבַ ִהיא  (משלי  ְיָקָרה 

ה ְגָנִזים ְטמּוִנים יֵׁש בָּ  ּמָ ִניִנים. ּכַ ן,  ִמּפְ ּה. ְוַעל ּכֵ
ה   ּמָ ל ַהָחְכָמה ְוָיַדע ּכַ רּוַח ׁשֶ ִוד ּבָ ל ּדָ ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

 ן ַהּתֹוָרה. ִנְפָלאֹות יֹוְצִאים מִ 
  

ִאית  .223 ְסִתיִמין  ִאין  ִעּלָ ָרִזין  ה  ּמָ ּכַ אֹוַרְיָתא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִתיב, ְך ּכְ ִגין ּכָ ּה, ּבְ ִניִנים. (משלי ג) ּבָ ה   ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ ּמָ ּכַ

רּוָחא  ִוד ּבְ ל ּדָ ּכַ ד ִאְסּתַ א ּכַ ּה, ְוַעל ּדָ ְגִניִזין ְטִמיִרין ִאית ּבָ
ְוָיַד  ַתח  ְדָחְכְמָתא  ּפָ ֵמאֹוַרְייָתא.  ָנְפִקין  ִליָאן  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ע 

יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך. (תהלים קיט) ְוָאַמר, ל ֵעיַני ְוַאּבִ  ּגַ
ְוָאַמר  .224 ַתח  קיט ּפָ ֵעיַני   ) (תהלים  ל  ּגַ

ַוְיִהי   ְרֵאה,  ּבֹא  ִמּתֹוָרֶתָך.  ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאּבִ
ְוִהנֵּ  ר  ְלַדּבֵ ה  ּלָ ּכִ ֶטֶרם  ֹיֵצאת. הּוא  ִרְבָקה  ה 

ָאה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! ַמה זֶּה יֵֹצאת?   יֵֹצאת? ּבָ
ל אֹוָתם  רּוְך הּוא הֹוִציא אֹוָתּה ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

שֶׁ  ָהִעיר,  ֵני  יֹוֵצאת  ּבְ ְוִהיא  ִעים,  ְרׁשָ ם  ּלָ ּכֻ
ֵה''א,  ּבְ תּוב  ּכָ ָהַעְיָנה  ֶרד  ַוּתֵ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָלל  ֵמַהּכְ

ּום  סֹוד הּוא שֶׁ  ֵאר ִמְרָים, ּוִמׁשּ ם ֶאת ּבְ ה ׁשָ ְגׁשָ ּפָ
ִים.  ֵה''א, ְוָעלּו ָלּה ַהּמַ תּוב ָהַעְיָנה ּבְ ְך ּכָ  ּכָ

  

ה לְ  .224 ּלָ א ֲחֵזי, ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ּכִ ה ִרְבָקה ּתָ ר ְוִהּנֵ ַדּבֵ
א   קּוְדׁשָ ֵעי ֵליּה, ַמאי יֹוֵצאת. ּדְ ָאה ִמּבָ יֹוֵצאת. יֹוֵצאת, ּבָ

ִריְך הוּ  יִבין, ּבְ הּו ַחּיָ ֻכּלְ ֵני ָמָתא ּדְ ל ִאינּון ּבְ יק ָלּה ִמּכָ א ַאּפִ
ה''א,  ִתיב ּבְ ֶרד ָהַעְיָנה ּכְ ְלהֹון. ַוּתֵ ָלָלא ּדִ ְוִהיא יֹוֵצאת ִמּכְ

ִתיב  ָרָזא ִאיהוּ  ְך ּכְ ִמְרָים, ּוְבִגין ּכָ יָרא ּדְ ן ּבֵ ּמָ ִאָעְרַעת ּתַ  ּדְ
ה''א ּוְסִליקּו ָלּה ַמיָ   א.ָהַעְיָנה ּבְ

תּוב   .225 ּכָ ּכַ יֵֹצאת,  ִרְבָקה  ְוִהּנֵה  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ה יֹוְצאֹות ְולֹא הֹוְלכֹות   ֹאב ָמִים. ָלּמָ יְֹצֹאת ִלׁשְ

מ ּטְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ ָבאֹות?  ל ְולֹא  ּכָ ָהיּו  ּונֹות 
  

אַ  .225 ָבר  ִדְכִתיב  ּדָ ָמה  ּכְ יֹוֵצאת  ִרְבָקה  ה  ְוִהּנֵ ֵחר 
ְולֹא   הֹוְלכֹות  ְולא  יֹוְצאֹות  אי  ַאּמַ ַמִים,  אֹוב  ִלׁשְ יֹוְצאֹות 
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ַמִים.   ֹאב  ִלׁשְ יֹוְצאֹות  ָעה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  ַהיֹּום, 
ָידֹו.   ְוִסיָמן ָלַקח ּבְ

ְטִמיִר  ִגין ּדִ א ּבְ א  ָבאֹות. ֶאּלָ ְעּתָ ל יֹוָמא ּוְבַהִהיא ׁשַ ין ֲהוּו ּכָ
יֵדיּה.  ֲאָבא ַמָיא, ְוִסיָמָנא ָנִקיט ּבִ  ָנְפִקין ְלׁשָ

יַע ָהֶעֶבד ְלָחָרן ּוָמָצא  ּבֹא ְראֵ  .226 ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ה, 
ת   ִפּלַ ּתְ ְזַמן  ָהָיה  ֶעֶרב,  ְלֵעת  ִרְבָקה  ֶאת 

יַע ִיְצָחק ְלהִ  ִהּגִ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ְנָחה. ּבְ ל  ַהּמִ ּלֵ ְתּפַ
יַע ָהֶעֶבד ֶאל   ִהּגִ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ת ִמְנָחה,  ִפּלַ ּתְ

ִיצְ  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַהִהיא  ָעה  ָ ּוַבׁשּ ת ִרְבָקה.  ִלְתִפּלַ ָחק 
ַהּכֹל   ׁשֶ ֵאָליו,  ִרְבָקה  יָעה  ִהּגִ ה,  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ִמְנָחה 
יַע   ִהּגִ ְוַהּכֹל  ָראּוי,  ּכָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְמקֹומֹו  ּבִ ֵצא  ִיּמָ

סוֹ  ִלְבֵאר ּבְ ָהֶעֶבד  א  ּבָ ן  ּכֵ ְוַעל  ַהָחְכָמה,  ד 
תּוב ַהּכָ סֹוד  ִים,  ד)  ַהּמַ ֵאר   (שיר  ּבְ ים  ּנִ ּגַ ַמְעַין 

ים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון. ּוֵבַאְרנּוהּו, ְוַהּכֹל  ַמִים ַחיִּ 
 הּוא סֹוד.

  

ָלּה   .226 ח  ּכַ ְוַאׁשְ ְלָחָרן  ַעְבָדא  ָמָטא  ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַהִהיא   ְלִרְבָקה ְלֵעת ֶעֶרב ֲהָוה ִעיָדן ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה. ּבְ

הַ  ּבְ ָאה ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה,  ְלַצּלָ ִיְצָחק  ָמָטא  ּדְ א  ְעּתָ ִהיא ׁשַ
א   ְעּתָ ׁשַ ּוְבַהִהיא  ִרְבָקה.  ּדְ ּה  ְלַגּבָ ַעְבָדא  ָמָטא  א  ְעּתָ ׁשַ
ָמַטאת   ִמין  ִמְלַקּדְ ּכְ ְדִמְנָחה  ִלְצלֹוָתא  ִיְצָחק  ָמָטא  ּדְ

לְ  ִאְצְטִריְך  ִרְבָקה  ּדְ ַאְתֵריּה  ּבְ א  ּכֹּלָ ָחא  ּכָ ּתַ ְלִאׁשְ יּה.  ַגּבֵ
ְדָחְכְמ  ָרָזא  ּבְ ָמָטא  א  ְוכֹּלָ ְיאּות,  ְדָקא  א  ּכְ ּדָ ְוַעל  ָתא, 

ִדְכִתיב ָרָזא  ִים  ַהּמַ ִלְבֵאר  ַעְבָדא  ַההּוא  (שיר  ֲאָתא 
ִמן ְלָבנ השירים ד) ְונֹוְזִלים  ים  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ּבְ ים  ּנִ ּגַ ֹון, ַמְעַין 

א ָרָזא ִאיהּו.  ְואֹוִקיְמָנא, ְוכֹּלָ
י   .227 א ִלְטֶבְרָיה ְוָהָיה ִעּמֹו ַרּבִ ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ַרּבִ

א.   ֵנֵלְך, ַאּבָ א,  ַאּבָ י  ְלַרּבִ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ֵעת ֵאֵלינּו  יַע ּכָ ִאיׁש ֶאָחד ַיּגִ ֲהֵרי ָאנּו ָרִאינּו ׁשֶ ׁשֶ

ִפיו, וְ  ים ּבְ ְבֵרי תֹוָרה. ָאַמר  ּוְדָבִרים ֲחָדׁשִ ֵהם ּדִ
ר  ּמַ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ִהּנֵה  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ

רּוךְ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַמְלָאִכים הֹוֵלְך,  לֹו  ׁשֹוֵלַח  הּוא   
ַע ּבֹו.  ֲעׁשֵ ּתַ ְכָנַפִים ְלִהׁשְ  ָטִסים ּבִ

  

ִרבִּ  .227 יּה  ִעּמֵ ְוֲהָוה  ִלְטֶבְרָיה  ָאֵתי  ֲהָוה  ְמעֹון  ׁשִ י  י ִרּבִ
ָהא ֲאַנן ָחֵמיָנן  א ִנִזיל, ּדְ י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ א. ָאַמר ִרּבִ ַאּבָ

ּתָ  ַהׁשְ ִיְמֵטי  ָנׁש ַחד  ַבר  פּוֵמיּה ּדְ ּבְ ין  ַחְדּתִ ין  ּוִמּלִ ן  ְלַגּבָ א 
ְיַדְעָנא  ָהא  א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר  אֹוַרְייָתא.  ּדְ ין  ִמּלִ ְוִאינּון 

ַמר ָאִזיל, ק ָכל ֲאַתר ּדְ ּבְ ר ֵליּה ּדְ ּדֵ ִריְך הּוא ְמׁשַ א ּבְ ּוְדׁשָ
יּה.  ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ַגְדִפין ְלִאׁשְ  ַמְלָאִכין ָטִסין ּבְ

עֹוָדם ה .228 ְמעֹון ֶאת  ּבְ י ׁשִ ֹוְלִכים, ֵהִרים ַרּבִ
י   בּו ַרּבִ ָהָיה ָרץ ְוהֹוֵלְך. ָיׁשְ ֵעיָניו, ְוָרָאה ִאיׁש ׁשֶ

יַע   ִהּגִ ׁשֶ א. ּכְ י ַאּבָ ְמעֹון ְוַרּבִ ֲאֵליֶהם, ָאַמר לֹו  ׁשִ
ְיהּוִדי,   ֲאִני  לֹו,  ָאַמר  ה?  ַאּתָ ִמי  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ

ַוֲאִני   ּפֹוְטִקיָּא,  ִמּקַ י ּוָבאִתי  ָהַלְכּתִ
ְמנּו ַהֲחֵבִרים  [ָלֹאֶהל]  ְלִסְתרוֹ  ּנִ ר יֹוַחאי, ׁשֶ ל ּבַ ׁשֶ

ָלחּוִני ֵאָליו. ָאַמר לֹו, ֱאֹמר   ְדָבִרים ְידּוִעים ּוׁשְ ּבִ
ִני. אָ  ר יֹוַחאי? ָאַמר לֹו, ֲאִני  ּבְ ה ּבַ ַמר לֹו, ַאּתָ

ר יֹוַחאי.  ּבַ

  

ְמעוֹ  .228 י ׁשִ ֲהוּו ָאְזֵלי, ָסִליק ִרּבִ ר ַעד ּדְ ן ֵעינֹוי, ְוָחָמא ּבַ
ד   א. ּכַ י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ֲהָוה ָרִהיט ְוָאִזיל. ָיְתבּו ִרּבִ ָנׁש ּדְ

י ׁשִ  ְייהּו, ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ּבַ . ָאַמר ֵליּה ָמָטא ּגַ ְמעֹון ַמאן ַאְנּתְ
א ָקֲאִתיָנא ְוֲאָנא ָאִזיְלָנא ַאִטיְטֵריּה  ּפֹוְטִקּיָ יּוָדאי ֲאָנא ּוִמּקַ

רּוִני  ּדְ  ּדְ ְוׁשַ ְיִדיָען  ין  ִמּלִ ּבְ ַחְבַרָיא  ִאְתַמּנּון  ּדְ יֹוָחאי  ַבר 
ר יֹוָחאי ִרי. ָאַמר ֵליּה ַאְנּתְ ּבַ יּה. ָאַמר ֵליּה ֵאיָמא ּבְ ּבֵ .  ּגַ

ר יֹוָחאי.  ָאַמר ֵליּה ֲאָנא ּבַ

ּלֹא ַיְפִסיק ָאָדם   .229 ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ָאַמְרנּו ׁשֶ
לְ  ינֹו  ּבֵ תֹו  ְתִפּלָ תּובּבִ ּכָ ּכַ ַהּכֶֹתל,  (ישעיה   ֵבין 

ּוִמי  לח)  וגו'.  יר  ַהּקִ ֶאל  ָניו  ּפָ ִחְזִקיָּהּו  ב  ַויַּּסֵ
סָ  ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ַלֲעֹבר  ָאסּור  ל,  ּלֵ ְתּפַ ּמִ מּוְך ׁשֶ

ַצד,  ְלָכל  לּו  ַהּלָ ָהַאּמֹות  ע  ְלַאְרּבַ ּוֵבֲארּו  לֹו, 
ל ָאָד  ּלֵ ּלֹא ִיְתּפַ ָרט ְלָפָניו. ְוָאְמרּו ׁשֶ ם ֵמֲאחֹוֵרי ּפְ
לּו.  ָבִרים ַהּלָ ָכל ַהּדְ  ַרּבֹו ְוכּו', ְוִנְמנּו ּבְ

  

ָנׁש   .229 ר  ּבַ ַיְפִסיק  ָלא  ּדְ אֹוִקיְמָנא  ָהא  ֵליּה  ָאַמר 
ְצלֹוֵתיּה   ִדְכִתיב,ּבִ ָמה  ּכְ ּכֹוְתָלא  ְלֵבין  יֵניּה  (ישעיה   ּבֵ

י ָאִסיר  לח) ַצּלֵ ּדְ ְוגו'. ּוַמאן  יר  ָניו ֶאל ַהּקִ ּפָ הּו  ִחְזִקּיָ ב  ּסֵ ַוּיַ
ע   י ַאְרּבַ ע ַאּמֹות ָסִמיְך ֵליּה, ְואּוְקמּוָה ְלַהּנֵ ְלֶמֱעַבר ַאְרּבַ

לָ  יּה. ְואּוְקמּוָה ּדְ ר ְלַקּמֵ ר ַאּמֹות ְלָכל ְסַטר ּבַ א ִיְצֵלי ּבַ
יּה ְוכּו' ְוִאְתַמנּ  י ִמיֵלי. ָנׁש ֲאחֹוֵרי ַרּבֵ ָכל ַהּנֵ  ּון ּבְ

ַתח ְוָאַמר, .230 ִתי  (תהלים לט)  ּפָ ְמָעה ְתִפּלָ ׁשִ
ֱחַרׁש.   ּתֶ ַאל  ְמָעִתי  ּדִ ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְוָעִתי  ְוׁשַ ה'  ְוָאַמר, .230   ַתח  ְוָעִתי   (תהלים לט) ּפָ ְוׁשַ ְיָי  ִתי  ִפּלָ ּתְ ְמָעה  ׁשִ

ְמָעה ְוָלא   חָרׁש. ַמאי ַטְעָמא ׁשִ ְמָעִתי ַאל ּתֶ ַהֲאִזיָנה ֶאל ּדִ
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ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ַמע?  ׁשְ ְולֹא  ְמָעה  ׁשִ ַעם  ַהּטַ ָמה 
מַ  ׁשְ תּוב  ַאֵחר ּכָ ּוְבָמקֹום  ְוגֹו',  ִני  ְוָחּנֵ ה'  ע 

ֶאלָּ  ְמָעה.  ַמע  ׁשִ ׁשְ ִלְפָעִמים  ָמקֹום  ָכל  ּבְ א 
ְמָעה   ְמָעה ִלְנֵקָבה. ׁשִ מֹו    -ְלָזָכר, ְוִלְפָעִמים ׁשִ ּכְ

ּנֱֶאַמר  יז)  ׁשֶ ַמע   (שם  ׁשְ וגו'.  ֶצֶדק  ה'  ְמָעה    - ׁשִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ל)  ּכְ ִני, (שם  ְוָחּנֵ ה'  ַמע  י  (משל ׁשְ

ִני, א)  ַמע ּבְ ַמע.  (דברים כז)  ׁשְ ת ּוׁשְ  ַהְסּכֵ

ַמע ְיָי ְוָחִנִני ְוגו', ּוְבֲאתַ  ִתיב ׁשְ ֲאַתר ַחד ּכְ ַמע, ּבְ ר ָאֳחָרא ׁשְ
ָכל ֲאַתר ְלִזְמִנין   א ּבְ ְמָעה. ֶאּלָ ַמע ִלְדכּוָרא ּוְלִזְמִנין  ׁשִ ׁשְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְמָעה  ׁשִ ְלנּוְקָבא.  ְמָעה  (תהלים  ׁשִ
ָאֵמר, יז) ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ַמע  ׁשְ ְוגו'.  ֶצֶדק  ְיָי  ְמָעה  (תהלים  ׁשִ
ְוָחֵנִני. ל) ְיָי  ַמע  א) ׁשְ נִ  (משלי  ּבְ ַמע  כז) י.ׁשְ ת   (דברים  ַהְסּכֵ

ַמע.  ּוׁשְ
ְמעָ  .231 ׁשִ ּום  ְוָכאן  ִמׁשּ ה',  ִתי  ְתִפּלָ ה 
זֶּה ִפּלֹות   [ֶׁשִהיא]  ׁשֶ ַהּתְ ל  ּכָ ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ

ֲעָטָרה   ֵמֶהם  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ַוֲהֵרי  ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶ
ָהעֹוָלִמים,   ַחי  יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ רֹאׁש  ּבְ אֹוָתּה  ם  ְוׂשָ

תּובשֶׁ  יק, ְוַעל כֵּ  (משלי י)  ּכָ ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ ן  ּבְ
ִתי ה'.  ְמָעה ְתִפּלָ  ׁשִ

  

ַהאי .231 ִגין ּדְ ִתי ְיָי, ּבְ ִפּלָ ְמָעה ּתְ א  (דאיהו)  ְוָהָכא ׁשִ ַדְרּגָ
ַעְבָדא  ּדְ ִניָנן  ּתָ ְוָהא  ַעְלָמא.  ּדְ ְצלֹוִתין  ל  ּכָ ָלא  ְמַקּבְ ּדִ

ָלהּ  י  ּוֵ ְוׁשַ ֲעָטָרה  ְייהּו  עֹוָלִמים ִמּנַ ַחי  יק  ַצּדִ ּדְ א  ֵריׁשָ ּבְ  
ְכִתיב, ְמָעה  לי י)(מש ּדִ א ׁשִ יק. ְוַעל ּדָ ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ ּבְ

ִתי ְיָי.  ִפּלָ  ּתְ
ִתי ה'   .232 ְמָעה ְתִפּלָ ַלַחׁש.    -ׁשִ ּבְ ה ׁשֶ זֹו ְתִפּלָ

ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה   ָאָדם ֵמִרים קֹולֹו    -ְוׁשַ ה ׁשֶ זֹו ְתִפּלָ
ָצָרתֹו, כְּ  ּנֱֶאַמר ּבְ ְוָעָתם   (שמות ב)  מֹו ׁשֶ ַעל ׁשַ ַוּתַ

הָ  א ֶאל  ֶאּלָ ְוָעָתם?  ׁשַ זֶּה  ּוַמה  ֱאלִֹהים. 
ְלַמְעָלה,  ֵעיָניו  ְוזֹוֵקף  קֹולֹו  ֵמִרים  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  כב)  ּכְ ָהָהר.  (ישעיה  ֶאל  ְוׁשֹוַע 
ְודֹוֶפֶקת ָעִרים  ׁשְ ֶרת  ּבֶ ְמׁשַ ַהזֹּו  ה  ִפּלָ [ס''א  ְוַהּתְ

ֶאל  ְודֹוֶחֶקת]  תֹו.  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ְלַהְכִניס  אֹוָתם 
ֱחַרׁש   ְמָעִתי ַאל ּתֶ ֶלְך   -ּדִ זֹאת ִנְכֶנֶסת ִלְפֵני ַהּמֶ

ָחְזרּו   לֹא  ּוְלעֹוָלם  ְלָפֶניָה,  עֹוֵמד  ׁשֶ ַער  ׁשַ ְוֵאין 
 ְדָמעֹות ֵריָקם. 

  

ְוׁשַ  .232 ְבַלַחׁש.  ִדי  ְצלֹוָתא  א  ּדָ ְיָי  ִתי  ִפּלָ ּתְ ְמָעה  ְוָעִתי  ׁשִ
ָמא  ַהֲאִזינָ  ַעְקֵתיּה ּכְ ר ָנׁש ָקֵליּה ּבְ ָאִרים ּבַ א ְצלֹוָתא ּדְ ה ּדָ

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים. ּוַמהּו  (שמות ב) ְדַאּתְ ָאֵמר, ַעל ׁשַ ַוּתַ
ֵעינֹוי  ְוָזִקיף  ָקֵליּה  ָאִרים  ִבְצלֹוֵתיּה  ּדְ א  ֶאּלָ ְוָעָתם,  ׁשַ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ הָ  כב)(ישעיה   ְלֵעיָלא  ֶאל  ָהר. ְוׁשֹוַע 
ָדא ע''ב) ּוְצלֹוָתא  קלב  ְרִעין   (דף  ּתַ ר  ְמַתּבַ

ְמָעִתי ַאל   (ס''אודחיק) ְוָדִפיק לֹון ְלֲאָעָלא ְצלֹוֵתיּה. ֶאל ּדִ
ָקִאים  ּדְ ְרָעא  ּתַ ְוֵלית  א  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ָאִעיל  א,  ּדָ חָרׁש  ּתֶ

ֵריַק  ְמִעין ּבְ יּה, ּוְלעֹוָלם ָלא ַאֲהָדרּו ּדִ  ְנָיא.ַקּמֵ
ָרגֹות:    עֹוד, .233 ּדְ לֹׁש  ׁשָ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ִהּנֵה 

לֹׁש   ׁשָ ֵאּלּו  ֶנֶגד  ּכְ ְמָעה.  ּדִ ְוָעה,  ׁשַ ה,  ִפּלָ ּתְ
ב,  ּתֹוׁשָ ְך  ּכָ ַאַחר  ְך,  ִעּמָ ָאֹנִכי  ֵגר  י  ּכִ ֲאֵחִרים: 

ר ָהעֹוָלם.  ָכל ֲאבֹוָתי, ִעּקַ ְך ּכְ  ַאַחר ּכָ
  

ּדַ  .233 ַלת  ּתְ ָהָכא  ִתיב  ּכְ ָהא  התּו  ְתִפּלָ ין,  ְוָעה. ְרּגִ ׁשַ  .
ְך.  ִעּמָ ָאנִֹכי  ר  ּגֵ י  ּכִ ָאֳחָרִנין.  ַלת  ּתְ ין  ִאּלֵ ָלֳקֵביל  ְמָעה.  ּדִ

ָכל ֲאבֹוָתי ִעְקָרא ְדַעְלָמא. ב. ְלָבַתר ּכְ  ְלָבַתר ּתֹוׁשָ

ֵמעֶֹמד,  .234 ָאָדם  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ְרֵאה,  ּבֹא 
י ְתִפּלֹות ֵהן   ּתֵ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ב ְוַאַחת ַאַחת מִ   -ִמׁשּ יֹּׁשֶ

י ְדָרגֹות  מֵ  ּתֵ ֶנֶגד ׁשְ ה    -עֶֹמד, ְוֵהן ַאַחת ּכְ ִפּלָ ּתְ
ָוַלְיָלה,   יֹום  י  ַלּפֵ ּכְ רֹאׁש.  ל  ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ָיד  ל  ׁשֶ
י  ַלּפֵ ּכְ ב  ִמיֹּׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ אן  ּכָ ַאף  ֶאָחד.  ְוַהּכֹל 

מוֹ  ן אֹוָתּה ּכְ ל ָיד, ְלַתּקֵ ה ׁשֶ ן  [ְּכִמי]  ְתִפּלָ ַתּקֵ ּמְ ׁשֶ
ּוְמקַ אֶ  ה  ּלָ ַהּכַ ה,  ת  ַלֻחּפָ ְלַהְכִניָסּה  אֹוָתּה  ט  ֵ ׁשּ

ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ סֹוד  ּבְ אֹוָתּה  ִטים  ְ ְמַקׁשּ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ְרָתיו   ְמׁשָ ר  ַוֲאׁשֶ ְרִתים  ְמׁשָ יֹוֵצר  ּוַמֲחנֹוֶתיָה, 

ים ְוַחיֹּות ַהּקֶֹדׁש ְוכּו'.   ְוָהאֹוַפּנִ

  

ְמעֹומֶ  .234 ָנׁש  ְדַבר  ְצלֹוָתא  ֲחֵזי,  א  ְתֵר ּתָ ּדִ ִגין  ּבְ י  ד, 
ב ְוַחד ְמעֹוֶמד, ְוִאינּון ַחד ָלֳקֵביל   ֶ ְצלֹוָתא ִניְנהּו ַחד ִמיֹוׁשּ
י יֹום  ל רֹאׁש. ְלַגּבֵ ה ׁשֶ ל ַיד ּוְתִפּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ין ּתְ ְרּגִ ֵרין ּדַ ּתְ
ה  ִפּלָ י ּתְ ב ְלַגּבֵ ֶ ה ִמיֹוׁשּ ִפּלָ א ַחד. אּוף ָהָכא ּתְ ָוַלְיָלה ְוכֹּלָ

ְלאַ  ַיד,  ל  ָמהׁשֶ ּכְ ָלּה  כמאן) ְתִקין  ה   (ד''א  ְלַכּלָ ְדַאְתִקין 
ָרָזא   ִטין ָלּה ּבְ ה, ָהִכי ָנֵמי ְמַקׁשְ יט ָלּה ְלֲאָעָלא ְלחּוּפָ ְוָקׁשִ
ְרָתיו   ר ְמׁשָ ַוֲאׁשֶ ְרִתים  יֹוֵצר ְמׁשָ יְרָייָהא,  ִ ּוַמׁשּ ְרִתיָכָאה  ּדִ

ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ְוכּו'.   ְוָהאֹוַפּנִ
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ֶזה .235 ִמיֹּשֶׁ   ְוַעל  ה  ִפּלָ ְכֶנֶסת ּתְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ב. 
ל אֹוָתּה, ָאז ָאנּו   א ְלַקּבֵ ֶלְך ָהֶעְליֹון ְוהּוא ּבָ ַלּמֶ
ֲהֵרי   ׁשֶ ָהֶעְליֹון,  ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  עֹוְמִדים 

ּום  [ַהַּדְרָּגה]  ָאז ֵקָבה, ּוִמׁשּ ר ִעם ַהּנְ ַהזָָּכר ִמְתַחּבֵ
ה לִ  ֻאּלָ ין ּגְ ְך לֹא ַיְפִסיק ּבֵ הּכָ [ּוְגֻאָּלה ּוְתִפָּלה   ְתִפּלָ

 .ֵהן ְׁשֵּתי ְדָרגֹות, ַהּסֹוד ֶׁשל ַצִּדיק ְוֶצֶדק, יֹוֵסף ְוָרֵחל] 
  

א   .235 י ַמְלּכָ יָון ְדָעֳאַלת ְלַגּבֵ ב, ּכֵ ָ א ְצלֹוָתא ְמיּוׁשּ ְוַעל ּדָ
י  ַקּמֵ ָקְייִמין  ֲאַנן  ֵדין  ּכְ ָלּה,  ָלא  ְלַקּבְ ָאֵתי  ְוִאיהּו  ָאה  ִעּלָ

א ָאה  ַמְלּכָ ֵדיןִעּלָ ּכְ ָהא  ּדְ ר  (דרגא) ,  ִאְתַחּבַ כּוָרא  ּדְ
ה  אּוּלָ ּגְ ין  ּבֵ ַיְפִסיק  ָלא  ְך  ּכָ ּוְבִגין  נּוְקָבא,  ּבְ

ה רזא  (וגאולה ִלְתִפּלָ אינון,  דרגין  תרין  ותפלה  א),  קנז  (שמות 
 .דצדיק וצדק יוס''ף ורח''ל)

ֶלְך  .236 ַהּמֶ ִלְפֵני  עֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
תֹו, ָהֶעלְ  ִלְתִפּלָ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ נֹוֵטל  יֹון, 

עּור  ׁשִ ּבְ ׁשֶ ְּבִׁשעּור]  ֶוֱהִקימּוַה  ֶחֶבל  [ד''א  ֶרט  ַהּסֶ
ַצד ַהזָָּכר, ָצִריְך  א ּבְ ּבָ ֶ ל יֹוֵצר ּכֹל. ְוָכל ַמה ׁשּ ׁשֶ

קֵּ  ּוִמְזּדַ ִקיּּומֹו  ּבְ ַלֲעֹמד  ְוִיְזַּדֵּקף]  ףְלָאָדם  .  [ס''א 
הּוא כּ  ׁשֶ מֹו ֵכן ּכְ הּוא ּכְ ָברּוְך. ּוְכׁשֶ ֹוֵרַע, ּכֹוֵרַע ּבְ

ַבח  ׁשֶ ֶאת  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ם,  ֵ ׁשּ ּבַ זֹוֵקף  זֹוֵקף, 
ֵקָבה.   ַהזָָּכר ַעל ַהּנְ

  

ָנַטל   .236 ָאה  ִעּלָ א  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ָקִאים  ָנׁש  ַבר  ּדְ ּוְבִגין 
ִלצְ  ַאּמֹות  ע  יעּוָראַאְרּבַ ְבׁשִ ּדִ ְואּוְקמּוָה  (ד''א  לֹוֵתיּה 

ִסְטָרא  רא)בשיעו ָאֵתי ּבְ א. ְוָכל ַמה ּדְ יֹוֵצר ּכֹּלָ ְדסּוְרָטא ּדְ
ְבִקּיּוֵמיּה   ְלֵמיַקם  ְלִאיִניׁש  ֵליּה  ֵעי  ּבָ ִדְדכּוָרא 

ף ּקַ ד ִאיהּו ּכֵֹרַע, ּכֵֹרַע  (ס''א ויזדקף) ְוִאְזּדַ ַגְווָנא ָדא ּכַ . ּכְ
ָברּוךְ  לְ ּבְ ִגין  ּבְ ם,  ֵ ׁשּ ּבַ ָזִקיף  ָזִקיף,  ִאיהּו  ְוַכד  ַאֲחָזָאה , 

ָבָחא ִדְדכּוָרא ַעל נּוְקָבא.  ׁשְ
ל  .237 ּלֵ ִיְתּפַ ַאל  ָאַמְרנּו  ֲהֵרי  ׁשֶ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

תּוב ּכָ ּכַ ֵאר,  ְוִנְתּבָ ַרּבֹו,  ֲאחֹוֵרי  (דברים   ָאָדם 
יָרא. ֶאת   י)  ִר   -ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ ּצָ יְך  ִלְכלֹל ׁשֶ

ְוִיְר  ִכיָנה,  ְ מֹוָרא ַהׁשּ ְלִמיד ִליָרא ֵמַרּבֹו ּכְ ַאת ּתַ
ים  ה לֹא ָיׂשִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ְך ּבִ ּום ּכָ הּוא ַרּבֹו. ִמׁשּ

ְלָפָניו ַהּמֹוָרא  ַלְּתִפָּלה]  אֹותֹו  ֶאת  [ד''א  א  ֶאּלָ  ,
מֹוָרא   ְולֹא  ְלַבּדֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ מֹוָרא 

 ַאֵחר.

  

ֲאח  ְוָתא .237 ָנׁש  ר  ּבַ ִיְצֵלי  ָלא  אּוְקמּוָה  ָהא  ּדְ ֹוֵרי ֲחֵזי 
ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ָמר  ְוִאּתְ יּה  י) ַרּבֵ ֱאלֶקיָך  (דברים  ְיָי  ֶאת 

מֹוָרא  ּכְ יּה  ֵמַרּבֵ ְלִמְדַחל  ָבֵעי  ּדְ ְלַאְכָלָלא  ֶאת  יָרא.  ּתִ
ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ִאיהּו.  יּה  ַרּבֵ ְדַתְלִמיד,  ּוְדִחילּו  א,  ִכיְנּתָ ִדׁשְ

ַההּוא מֹוָרא ֵוי  ַיׁשְ ָלא  ִדְצלֹוָתא  א  ְעּתָ ׁשַ יּה,  ּבְ (ד''א  ְלַקּמֵ
ְלחֹודֹוי   ל''ג לצלותא) ִריְך הּוא ּבִ ּבְ א  א מֹוָרא ְדקּוְדׁשָ ֶאּלָ

 ְוָלא מֹוָרא ָאֳחָרא.
ן   .238 ּקֵ ּתִ ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

ן ַאְבָרָהם ּתְ  ּקֵ ּתִ מֹו ׁשֶ אי ּכְ ת ַהּבֶֹקר  ִיְצָחק, ַוּדַ ִפּלַ
נִּ  ה ׁשֶ ְרּגָ ֶנֶגד אֹוָתּה ַהּדַ ּה. ְוֵכןּכְ ק ּבָ ִיְצָחק  [ָּכ�]  ְדּבַ

ק   ְדּבַ ּנִ ה ׁשֶ ְרּגָ ֶנֶגד אֹוָתּה ּדַ ת ִמְנָחה ּכְ ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ ּתִ
נֹוָטה  ר  ֲאׁשֶ ִמּכַ ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ן  ּכֵ ְוַעל  ּה.  ּבָ

תֹו ְלַצד ַמֲעָרב. ַדְרּגָ ֶמׁש ָלֶרֶדת ּבְ ֶ  ַהׁשּ
  

ֵלי .238 ַאְתִקין  ְדִמְנָחה  ְצלֹוָתא  ֲחֵזי  אי  ְוָתא  ַוּדַ ִיְצָחק.  ּה 
ְד  ָמה  ַההּוא ּכְ ָלֳקֵבל  ְדַצְפָרא  ְצלֹוָתא  ַאְבָרָהם  ַאְתִקין 

יּה. ְוֵכן ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ ִיְצָחק ַאְתִקין ְצלֹוָתא   (ד''א כך) ַדְרָגא ּדְ
א   ּדָ ְוַעל  יּה.  ּבֵ ק  ּבַ ְדִאְתּדָ א  ַדְרּגָ ַההּוא  ָלֳקֵבל  ְדִמְנָחה 

ַדְרגֹוי ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְמִכי ָנֵטי ׁשִ  א ְלַנֲחָתא ּבְ ִלְסַטר ְמׁשָ
 ַמֲעָרב. 

ֶמׁש ְלַצד ַמֲעָרב,  .239 ֶ ֶטֶרם ָנָטה ַהׁשּ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ
ַההּוא,  ַמן  ַהזְּ ַעד  ַהּבֶֹקר  ִמן  יֹום  ִנְקָרא 

תּוב ּכָ כב)  ׁשֶ ְוִאם   (תהלים  ַהיֹּום.  ל  ּכָ ֵאל  ֶחֶסד 
ָכה   תּוב -ּתֹאַמר ַעד ֲחׁשֵ ּכָ (ירמיה  ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ

י ָפָנה ַהיּוֹ  ו)  י  אֹוי ָלנּו ּכִ טּו ִצְלֵלי ָעֶרב. ּכִ י ִיּנָ ם ּכִ
תּוב ֶחֶסד   -ָפָנה ַהיֹּום   ּכָ ת ַהּבֶֹקר, ׁשֶ ִפּלַ ֶנֶגד ּתְ ּכְ

ְלַצד   ִהיא  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ַהיֹּום,  ל  ּכָ ֵאל 
ַמֲעָרב,  ְלַצד  ְוָיַרד  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ָטה  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִמְזָרח. 

הּוא   ָאז  וּ ֲהֵרי  ְנָחה,  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ָנה  ְזַמן  ּפָ ְכָבר 

  

א ְלַצד ַמֲעָרב ִאְקֵרי יֹום  .239 ְמׁשָ ָהא ַעד ָלא ָנָטה ׁשִ ּדְ
ְכִתיב, ּדִ ִזְמָנא  ַההּוא  ַעד  ְפָרא  כב) ִמּצַ ֵאל  (תהלים  ֶחֶסד 

ל ַהּיֹום.   ָכה, ּתָ ּכָ ְכִתיבְוִאי ֵתיָמא ַעד ֲחׁשֵ (ירמיה  א ֲחֵזי, ּדִ
י ָפָנה  ו) טּו ִצְלֵלי ָעֶרב. ּכִ י ִיּנָ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ אֹוי ָנא ָלנּו ּכִ

ל ַהּיֹום,  ְכִתיב ֶחֶסד ֵאל ּכָ ַהּיֹום ָלֳקֵבל ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ּדִ
יוָ  ּכֵ ִמְזָרח,  ִלְסַטר  ִאיהּו  א  ְמׁשָ ׁשִ ֵדין  ּכְ ָהא  ָנָטה  ּדְ ּדְ ן 

א ְוָנֲחתָ  ְמׁשָ ֵדין ִאיהּו ְזַמן ְצלֹוָתא  ׁשִ א ִלְסַטר ַמֲעָרב, ָהא ּכְ
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ה  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ְוִהְתעֹוֵרר  ֶעֶרב  ִצְלֵלי  ּוָבאּו  ַהיֹּום 
עֹוָלם.   ּבָ

יָנא  ָנה ַהּיֹום ְוָאתּו ִצְלֵלי ָעֶרב ְוִאְתַער ּדִ ְדִמְנָחה ּוְכָבר ּפָ
ָעְלָמא.  ָיא ּבְ  ַקׁשְ

ל ֶחֶסד, ְוָנטּו   .240 ה ׁשֶ ְרּגָ ִהיא ַהּדַ ּוָפָנה ַהיֹּום ׁשֶ
ין ִצְלֵלי ֶעֶרב שֶׁ  ל ַהּדִ ה ׁשֶ ְרּגָ ה, ְוָאז ֵהם ַהּדַ ׁשֶ ַהּקָ

ן  ּכֵ ְוַעל  ַהֵהיָכל.  ַרף  ְוִנׂשְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶנֱחַרב 
ְנָחה,   ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ָזִהיר  ָאָדם  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ

עֹוָלם.  ה ּבָ ׁשֶ ין ַהּקָ רּוי ַהּדִ ָ ׁשּ ַמן ׁשֶ הּוא ַהזְּ  ׁשֶ
  

ִאיהּו ַד  .240 ֶחֶס''ד, ְוָנטּו צִ ּוָפָנה ַהּיֹום ּדְ א ּדְ ְלֵלי ָעֶרב ְרּגָ
א   ׁשָ י ַמְקּדְ ָיא, ּוְכֵדין ִאְתָחַרב ּבֵ ִדיָנא ַקׁשְ א ּדְ ְרּגָ ִאינּון ּדַ ּדְ
ָזִהיר  ָנׁש  ַבר  יֵהא  ּדִ ִניָנן  ּתָ א  ּדָ ְוַעל  ֵהיָכָלא.  ְוִאּתֹוַקד 
ְרָייא  ׁשַ ָיא  ַקׁשְ ְדִדיָנא  ִזְמָנא  ִאיהּו  ּדְ ְדִמְנָחה  ְצלֹוָתא  ּבִ

 ָעְלָמא.בְּ 
קֵּ  .241 ּתִ ֲהֵרי הּוא  ַיֲעקֹב  ׁשֶ ַעְרִבית,  ת  ִפּלַ ּתְ ן 

אי  ַוּדַ ִריְך,  ּצָ ֶ ׁשּ ָכל ַמה  ּבְ ְוָזן אֹוָתּה  ן אֹוָתּה  ּקֵ ּתִ
א''ו,  ִמּוָ ִנזֹּוֵנית  ְוֵה''א  ֵה''א,  ֶאת  ן  ּקֵ ּתִ א''ו  ּוָ ׁשֶ

ָלל.  ל ַעְצָמּה ּכְ ֶ ֵאין ָלּה אֹור ִמׁשּ  ׁשֶ
  

ַאְתִקין   .241 ַאְתִקין  ַיֲעקֹב  ָהא ִאיהּו  ּדְ ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית 
אי וא''ו ַאְתִקין ְלה''א,  ִאְצְטִריְך, ַוּדַ ָכל ַמה ּדְ ָלּה ְוָזן ָלּה ּבְ

ָלל. ְרָמּה ּכְ ֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ִמּגַ ָזַנת ִמן וא''ו ּדְ  ְוה''א ִאּתְ

ת ַעְרִבית ְרׁשּות, שֶׁ  .242 ִפּלַ ְך ּתְ ּום ּכָ ֲהֵרי  ּוִמׁשּ
ְמִאיָרה,    ִנְכֶלֶלת ְהיֶה  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהיֹּום  ת  ְתִפּלַ ּבִ

ֲהֵרי לֹא  ַמן. ּוֵבַאְרנּו אֹוָתּה, ׁשֶ ְוָכֵעת לֹא ֶזה ַהזְּ
ׁשֹוֶלֶטת  ְוִהיא  ָלּה,  יִָּאיר  ׁשֶ ַהיֹּום  אֹור  ה  ּלָ ִהְתּגַ
דֹוׁש   ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ְיָלה,  ַהּלַ ֲחצֹות  ְזַמן  ַעד  ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ

רּוְך הוּ  עַ ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ַגן ָהֵעֶדן,    א ִמׁשְ יִקים ּבְ ּדִ ִעם ַהּצַ
ע ֲעׁשַ ּתַ ִיׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ּתֹוָרה,   [ְוִלְלֹמד]  ְוָאז  ּבַ

ֵאר.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

ִליַלת   .242 ִאְתּכְ ָהא  ּדְ ְרׁשּות  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ְך  ּכָ ּוְבִגין 
וְ  ְלִאְתַנֲהָרא,  ִגין  ּבְ ְדיֹוָמא  ְצלֹוָתא  זִ ּבִ ָלאו  א  ּתָ ְמָנא ַהׁשְ

יָמָמא  ְלָיא ְנהֹוָרא ּדִ ָהא ָלא ִאְתּגַ ִאיהּו. ְואֹוִקיְמָנא ָלּה ּדְ
ַפְלגּות  ֲחׁשֹוָכא ַעד ִזְמָנא ּדְ ְלָטא ּבַ ַיְנִהיר ָלּה, ְוִאיִהי ׁשָ ּדְ
יַקָיא   ַצּדִ ִעם  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ע  ְעׁשַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ֵליְלָיא 

ּוכְ  ְדֵעֶדן,  ִגְנָתא  ִזְמ ּבְ ִאיהּו  ר ֵדין  ּבַ ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ָנא 
ָמר.  (ס''א ולמלעי) ָנׁש  ָמה ְדִאּתְ אֹוַרְייָתא ּכְ  ּבְ

ְזַמּנֵי  .243 ת  לֹׁשֶ ׁשְ ְוָאַמר  א  ּבָ ִוד  ּדָ ְרֵאה,  ּבֹא 
תּוב ּכָ לּו, ׁשֶ ִפּלֹות ַהּלָ ֶעֶרב ָוֹבֶקר  (תהלים נה)  ַהּתְ

ל ֶאלָּ  ּלֵ ה. ְוהּוא לֹא ִהְתּפַ לֹׁשָ א ְוָצֳהַרִים, ִהּנֵה ׁשְ
ְולֹא   ְוֶאֱהֶמה,  יָחה  ָאׂשִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֵמֶהם,  ַנִים  ׁשְ

ַהּבֶֹקר  ת  ִלְתִפּלַ ֶזה  ת    -   יֹוֵתר.  ִלְתִפּלַ ְוֶזה 
ְוֶאֱהֶמה.  יָחה  ָאׂשִ יֵּק  ּדִ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ְנָחה.  ַהּמִ
ֶחֶסד   יק לֹו ּבְ ַעת ַהֶחֶסד, ַמְסּפִ ִהיא ׁשְ ּבֶֹקר, ׁשֶ ּבַ

ִהיא   יָחה. ּוְבִמְנָחה, ׁשֶ ָאׂשִ ה,  ּבְ ׁשֶ ין ַהּקָ ַעת ַהּדִ ׁשְ
ְך  ּכָ ַאַחר  ְוֶאֱהֶמה.  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶהְמָיה,  ָצִריְך 

שֶׁ  חֹות  ּכְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְיָלה, ָהָיה ָקם ְלׁשִ ְחָלק ַהּלַ ּנֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָראּוי,  סב)  ּכָ ירֹה  (תהלים  ׁשִ ְיָלה  ּוַבּלַ

ֵאר.  י, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ  ִעּמִ

  

ִוד אֲ  .243 א ֲחֵזי, ּדָ ְצלֹוֵתי  ּתָ ַלת ִזְמִנין ּדִ ין ּתְ ָתא ְוָאַמר ִאּלֵ
ְכִתיב, נה) ּדִ ְוצָ  (תהלים  ָובֶֹקר  ָלָתא, ֶעֶרב  ּתְ ָהא  ֳהָרִים 

יָחה   ָאׂשִ ְכִתיב  ּדִ ְייהּו,  ִמּנַ ֵרי  ּתְ א  ֶאּלָ י  ַצּלֵ ָלא  ְוִאיהּו 
א ִלְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ְוָדא ִלְצלֹוָתא   יר. ּדָ ְוֶאֱהֶמה, ְוָלא ַיּתִ

ַצְפָרא    ְדִמְנָחה, ּבְ ַדְייָקא.  ְוֶאהֶמה  יָחה  ָאׂשִ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ
ַסגֵּ  ֶחֶסד  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ִאיהּו  יָחה, ּדְ ָאׂשִ ּבְ ֶחֶסד  ּבְ ֵליּה  י 

ֵעי ֲהָמָייה ּוְבִגין  ָיא ּבָ א ְדִדיָנא ַקׁשְ ְעּתָ הּוא ׁשַ ּוְבִמְנָחה ּדְ
ִליג ֵליְלָיא ֲהָוה ָקם בְּ  ד ִאְתּפְ ְך ְוֶאהֶמה. ּוְלָבַתר ּכַ יִרין ּכָ ׁשִ

ְדָקא  ּכְ ָחן  ּבְ ע''א) ְותּוׁשְ קלג  ְכִתיב, (דף  ּדִ (תהלים  ָיאֹות 
ָמר. ּוַבלַּ  ס''ב) י ְוָהא ִאּתְ ירֹה ִעּמִ  ְיָלה ׁשִ

אֹותֹו  .244 ָהַלְך  ְוָהְלכּו.  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָקם 
עֹוָדם הֹוְלִכים, ָאַמר  ָהִאיׁש ִעּמֹו ַעד ְטֶבְרָיה. ּבְ

ּבֹא   ְמעֹון,  י ׁשִ ִמיִדין ַרּבִ ּתְ ֶנֶגד  ּכְ ִפּלֹות  ּתְ ְרֵאה, 
ַהגְּ  ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ ל  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  נּום  ּקְ דֹוָלה,  ּתִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ִים,  ּתַ ׁשְ ְמָצאֹות  ּנִ ׁשֶ ּום  (במדבר   ִמׁשּ

ְוֶאת  כח)  ּבֶֹקר  ּבַ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶאָחד  ֶבׂש  ַהּכֶ ֶאת 
ְוֵהם   ִים,  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִני  ֵ ַהׁשּ ֶבׂש  ַהּכֶ

  

ֲהֵדיּה   .244 ְמעֹון ְוֲאְזלּו. ֲאַזל ַההּוא ַבר ָנׁש ּבַ י ׁשִ ָקם ַרּבִ
א ֲחֵזי,  ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ֲהוּו ָאְזלּו, ָאַמר ִרּבִ ַעד ְטֶבְרָיה. ַעד ּדְ

ִמיִד  ּתְ ֶנֶגד  ּכְ ִפּלֹות  ֶנֶסת  ּתְ ּכְ י  ַאְנׁשֵ ּדְ ָנן  ַרּבָ ְקנּום  ּתִ ין 
ֵרי   ּתְ ָחן  ּכְ ַאׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ דֹוָלה,  ְכִתיב,ַהּגְ כח) ּדִ ֶאת   (במדבר 

ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִני  ֵ ַהׁשּ ֶבׂש  ַהּכֶ ְוֶאת  ּבֶֹקר  ּבַ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶבׂש ֶאָחד  ַהּכֶ
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ֵהם נִ  ׁשֶ ַהיֹּום,  ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  ַמּנִ ַהזְּ ֵני  ׁשְ ּבִ ְקָרִבים 
ה. ִפּלָ  ְזַמּנֵי ַהּתְ

ְדי ִזְמֵני  ֵרי  ּתְ י  ַהּנֵ ּבְ ִמְתָקְרִבין  ְוִאינּון  ִים.  ָהַעְרּבָ ין  ֹוָמא  ּבֵ
ִאינּון ִזְמִנין ִלְצלֹוָתא.  ּדְ

ה הָ  .245 ִחּלָ ּתְ ָאבֹות ָאַמר אֹותֹו ָהִאיׁש, ֲהֵרי ּבַ
נּו  ּקְ ּתִ ֶ ׁשּ ּוַמה  לּו,  ַהּלָ ִפּלֹות  ַהּתְ ֶאת  נּו  ּקְ ּתִ
ן ַיֲעקֹב   ּקֵ ּתִ ֶ ר. ּוַמה ׁשּ ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק הּוא ָהִעּקָ

ה הִ  ל ָהָאבֹות, ָלּמָ ח ׁשֶ ּבָ הּוא ַהְמׁשֻ יא ְרׁשּות ׁשֶ
מֹו ֵאּלּו?  ר ּכְ  ְולֹא ִעּקָ

  
ְקנּום   .245 ּתִ ָאבֹות  ַקְדִמיָתא  ּבְ ָהא  ַגְבָרא  ַההּוא  ָאַמר 

ַאְתִקינּו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק הּוא ִעְקָרא,  י ְצלֹוֵתי, ּוַמה ּדְ ְלַהּנִ
אי ִאיהּו  ֲאָבָהן ַאּמַ ָבָחא ּדְ ִאיהּו ׁשְ ַאְתִקין ַיֲעקֹב ּדְ ּוַמה ּדְ

י. ְרׁשּות וְ  ַהּנֵ ָרא ּכְ  ָלא ִעּקְ
שִׁ  .246 י  ַרּבִ ֲאָבל ָאַמר  ֵאר,  ִנְתּבָ ֲהֵרי  ְמעֹון, 

י  ּתֵ ׁשְ ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  ַמּנִ ַהזְּ ֵני  ׁשְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ר ֶאת ַיֲעקֹב ְלגֹוָרלֹו.   א ְלַחּבֵ ִפּלֹות ֵאיָנם ֶאּלָ ַהּתְ
רּו ֶזה ִעם ֶזה, ֵאיֶננּו ְצִריִכים יֹוֵתר.   ִהְתַחּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ּתֵ  ׁשְ ין  ּבֵ ה  ָ ָהִאׁשּ ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ רֹועֹות ׁשֶ ַהזְּ י 
ן ָאנּו   ּגּוף, לֹא ָצִריְך יֹוֵתר, ְוַעל ּכֵ ֶרת ּבַ ּוִמְתַחּבֶ
ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ רֹועֹות  ַהזְּ י  ּתֵ ׁשְ ְלעֹוֵרר  ְצִריִכים 
ה, ָאז   ָ יֵניֶהם, ַהּגּוף ְוָהִאׁשּ ִהיא ּבֵ יָון ׁשֶ ֵביֵניֶהם. ּכֵ

ְבֵר  יר.ּדִ ּלֹא ְלַהְזּכִ ַלַחׁש ׁשֶ  יֶהם ּבְ

  

ְמעֹון ָהאָאמַ  .246 י ׁשִ א ֲחֵזי,  (רכט ב) ר ִרּבִ ָמר. ֲאָבל ּתָ ִאּתְ
ָרא  ְלַחּבְ א  ֶאּלָ ִאינּון  ָלאו  ְצלֹוֵתי  ְתֵרי  ּדִ ִזְמֵני  ֵרי  ּתְ י  ַהּנִ
ָלא  ֲאַנן  ָדא  ּבְ א  ּדָ רּו  ִאְתַחּבָ ּדְ יָון  ּכֵ ַעְדֵביּה,  ּבְ ְלַיֲעקֹב 

ָתא בֵּ  ְצִריִכין ִאְתְיִהיַבת ִאּתְ ֵכיָון ּדְ יר, ּדְ רֹוִעין  ַיּתִ ֵרין ּדְ ין ּתְ
ִעיָנן   א ֲאַנן ּבָ יר, ְוַעל ּדָ גּוָפא ָלא ִאְצְטִריְך ַיּתִ ַרת ּבְ ְוִאְתַחּבָ
יָון  ּכֵ יַנְייהּו,  ּבֵ ִאְתְיִהיַבת  ּדְ ִגין  ּבְ רֹוִעין  ּדְ ֵרין  ּתְ ְלִאְתָעָרא 

ּגּוָפא   יַנְייהּו,  ּבֵ ִאיִהי  ָלא  ּדְ ּדְ ְלִחיׁשּו  ּבִ ְייהּו  ִמּלַ ָתא  ְוִאּתְ
ָרא. ְלאַ   ְדּכָ

רֹום  .247 ּמָ ּבַ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ַיֲעקֹב  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹום?  ּמָ ּבַ זֶּה  ַמה  ִנינּו.  (תהלים   ׁשָ

סֹוד  צב)  הּוא  ְוַהּכֹל  ה'.  ְלעֹוָלם  ָמרֹום  ה  ְוַאּתָ
אַ  י  ַרּבִ אּו  ּבָ ין.  ַהּדִ ַההּוא  ְליֹוְדֵעי  הּוִדי  ְוַהיְּ א  ּבָ

א, ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה   י ַאּבָ קּו ֶאת ָידֹו. ָאַמר ַרּבִ ְוָנׁשְ
ֵרי  ַאׁשְ ו.  ַעְכׁשָ ַרק  ַהזֶּה,  ָבר  ּדָ ּבַ י  ָלַמְדּתִ לֹא 

מֹ  זִָּכיִתי ִלׁשְ  ַע אֹותֹו.ֶחְלִקי ׁשֶ

  

מָּ  .247 ִניָנן. ַמאי ּבַ רֹום ּתָ ּמָ ׁש ּבַ ּמֵ ְך ַיֲעקֹב ְמׁשַ רֹום  ּוְבִגין ּכָ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  צב) ּכְ ְיָי.  (תהלים  ְלעֹוָלם  ָמרֹום  ה  ְוַאּתָ

ְוַההּוא  א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאתּו  ין.  ִמּדִ ְלָיְדֵעי  ָרָזא  ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ
ָאַמר  ְידֹוי.  קּו  ּוְנׁשָ ָלא   יּוָדאי  ֵדין  יֹוָמא  ַעד  א  ַאּבָ י  ִרּבִ

אָ  ַזּכָ א.  ּתָ ַהׁשְ ר  ּבַ ה ָדא  ִמּלָ ּבְ ָזִכיָנא  ָקִאיְמָנא  ּדְ ה חּוָלִקי 
ַמע ֵליּה:   ְלִמׁשְ

ָרה ִאּמֹו. ָאַמר   .248 ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ׂשָ
ָהָיה  ָהֹאֱהָלה?  ה.  ָקׁשֶ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ

לְ  ִלְהיֹות  זֶּה  ָצִריְך  ַמה  ִאּמֹו!  ָרה  ׂשָ ֹאֶהל 
ּום שֶׁ  ִכיָנה. ִמׁשּ ְ ם ַהׁשּ ְלׁשָ ָחְזָרה  ׁשֶ ל  ָהֹאֱהָלה?  ּכָ

ָזָזה  לֹא  עֹוָלם,  ּבָ ַקיֶֶּמת  ָהְיָתה  ָרה  ָ ׂשּ ׁשֶ ְזַמן 
ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  דֹוֵלק  ָהָיה  ְוֵנר  ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ ה  ּנָ ִמּמֶ

ל אֹוָתם ְימוֹ  ּכָ ת ְוָהָיה ֵמִאיר ֶאת  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ
יָון   ּכֵ ַהּנֵר.  אֹותֹו  ָבה  ּכָ ָתה,  ּמֵ ׁשֶ ַאַחר  בּוַע.  ָ ַהׁשּ

חָ  ִרְבָקה,  ָאה  ּבָ ֶאת  ׁשֶ ְוִהְדִליָקה  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ְזָרה 
ִאּמֹו   ָרה  ׂשָ ָכל    -ַהּנֵר.  ּבְ ָרה  ְלׂשָ ְמָתה  ּדָ ׁשֶ

יָה.  ַמֲעׂשֶ

  

י יֹוֵסי   .248 ָרה ִאּמֹו. ָאַמר ַרּבִ ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהאֹהָלה ׂשָ
ֵעי ֵליּה,  הַ  ָרה ִאּמֹו ִמּבָ ָיא. ָהאֹהָלה. ְלאֶֹהל ׂשָ אי ְקָרא ַקׁשְ

ָכל ִזְמָנא ַמאי ָהאֱֹהָלה.   ִגין ּדְ א, ּבְ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ ַרת ּתַ ֲאַהּדְ ּדַ
א  ַרּגָ א ָלא ַאֲעֵדי ִמיָנּה, ּוׁשְ ִכיְנּתָ ָעְלָמא ׁשְ ָרה ָקְייָמא ּבְ ְדׂשָ

ת ְלֶעֶרב   ּבָ ׁשַ ל ֲהָוה ְדִליַקת ֵמֶעֶרב  ּכָ ָנִהיר  ְוֲהָוה  ת  ּבָ ׁשַ
ְבָתה ִמיַתת, ּכָ ַתר ּדְ א, ּבָ ּתָ ּבַ א.   ִאינּון יֹוֵמי ְדׁשַ ַרּגָ ַהִהיא ׁשְ

א ַאְדִליַקת.   ַרּגָ א ּוׁשְ ִכיְנּתָ ַרת ׁשְ ָאַתת ִרְבָקה ֲאַהּדָ יָון ּדְ ּכֵ
ָכל עֹוָבָדָהא.  ָרה ּבְ ַדְמָיא ְלׂשָ ָרה ִאּמֹו, ּדְ  ׂשָ

ָאַמר  .249 ְיהּוָדה  י  ל  ַרּבִ ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ׁשֶ מֹו  ּכְ  ,
ִמי  ְוָכל  ַאְבָרָהם,  ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּכִ ָהְיָתה  ִיְצָחק 

ַאְבָרָהם שֶׁ  אי  ַוּדַ ֶזה  ָאַמר  ִיְצָחק  ֶאת  ָרָאה 
הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק   ל ִרְבָקה    -ׁשֶ מּוָתּה ׁשֶ ם ּדְ ְך ּגַ ּכָ

  
ֲהוָ  .249 ִיְצָחק  ּדְ ִדיּוְקֵניּה  ּדְ ָמה  ּכְ ָאַמר  ְיהּוָדה  י  ה  ִרּבִ

א   ָחֵמי ְלִיְצָחק ָאַמר ּדָ ַאְבָרָהם, ְוָכל ַמאן ּדְ ִדיּוְקִניּה ּדְ ּכְ
ָנֵמי   ָהִכי  ִיְצָחק,  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם  אי  ַווּדַ ַאְבָרָהם, 
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ְך   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָרה,  ׂשָ ל  ׁשֶ ְדמּוָתּה  ּכִ ָהְיָתה  ׁש  ַמּמָ
ָרה  אי.ׂשָ  ִאּמֹו ַוּדַ

ּדִ  ֲהַות  ׁש  ַמּמָ ָנּה  יּוּקְ ּדִ ְך ִרְבָקה  ּכָ ּוְבִגין  ָרה,  ְדׂשָ יּוְקָנא 
אי.  ָרה ִאּמֹו ַוּדַ  ׂשָ

ֶאְלעָ  .250 י  ַרּבִ ֲאָבל ָאַמר  ֶזה,  ְך  ּכָ ּכֹל  ּבַ ָזר, 
ָרה ֵמָתה,   ָ ׂשּ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ּבֹא ְרֵאה, ֶזהּו סֹוד. ׁשֶ
ם   ׁשָ ִנְרֲאָתה  ְולֹא  ִית,  ַהּבַ ִמן  ָזָזה  לֹא  מּוָתּה  ּדְ

בָּ  ָתה ַעד ׁשֶ ּמֵ ְכְנָסה ִמיֹּום ׁשֶ ּנִ יָון ׁשֶ ָאה ִרְבָקה. ּכֵ
כָּ  ׁשֶ ָרה,  ׂשָ ל  ׁשֶ ְדמּוָתּה  ִנְרֲאָתה  תּוב ִרְבָקה, 

ִאּמֹו  ָרה  ׂשָ ִמיָּד  וגו'.  ָהֹאֱהָלה  ִיְצָחק  ַוְיִבֶאָה 
ם. ְולֹא ָהָיה רֹוֶאה, ַרק ִיְצָחק ְלַבּדֹו   ִנְרֲאָתה ׁשָ

אַ  ִיְצָחק  ֵחם  ּנָ ַויִּ ן  ּכֵ ְוַעל  ם,  ְלׁשָ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ֲחֵרי ּכְ
ַאֲחֵרי]  ִאּמֹו. ִאּמֹו?  ַאֲחֵרי  ֶּזה  ַמה  ִאּמֹו   [ס''א  ׁשֶ

ְוִהְזּדַ  ָכתּוב  ִנְרֲאָתה  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל  ִית,  ּבַ ּבַ ָנה  ּמְ
א ַאֲחֵרי ִאּמֹו.  ַאֲחֵרי ִמיַתת ִאּמֹו, ֶאּלָ

  

א ֲחֵזי,  .250 א ָהִכי הּוא, ֲאָבל ּתָ כֹּלָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָאַמר ִרּבִ
יּוְקָנה ָלא ַאֲעֵדי ָרָזא ִאיהּו ּדְ  ָרה ִמיַתת, ּדְ ׂשָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ

ִאְתֲחֵזי ְוָלא  יָתא,  ּבֵ ֲאַתת    ִמן  ּדְ ַעד  ְדִמיַתת  ִמּיֹוָמא  ן  ּמָ ּתַ
ָרה,  יּוְקָנא ְדׂשָ ָעֳאַלת ִרְבָקה ִאְתֲחִזיַאת ּדִ יָון ּדְ ִרְבָקה, ּכֵ

אִ  ָרה  ׂשָ ד  ִמּיָ ְוגו'  ָהאֹהָלה  ִיְצָחק  ַוְיִביֶאָה  ְכִתיב  ּמֹו ּדִ
ְלחֹודֹוי   ּבִ ִיְצָחק  ר  ּבַ ָלּה  ָחֵמי  ֲהָוה  ְוָלא  ן,  ּמָ ּתַ ִאְתֲחִזיַאת 

ד אָ  ִאּמוֹ ּכַ ַאֲחֵרי  ִיְצָחק  ֶחם  ּנָ ַוּיִ א  ּדָ ְוַעל  ן,  ּמָ ּתַ (ס''א   ִעיל 
אחרי) אמו,  אחרי  ָנא   מאי  ּמְ ְוִאְזּדַ ִאְתֲחִזיַאת  ִאּמֹו  ּדְ

א  ֶאּלָ ִאּמֹו,  ִמיַתת  ַאֲחֵרי  ִתיב  ּכְ ָלא  א  ּדָ ְוַעל  ֵביָתא,  ּבְ
 ַאֲחֵרי ִאּמֹו.

תוּ  .251 ּכָ ׁשֶ ֹוֶנה  ׁשּ ַמה  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ב ַרּבִ
ה  ָ ְלִאׁשּ לֹו  ִהי  ַוּתְ ִרְבָקה  ֶאת  ח  ּקַ ַויִּ ִיְצָחק,  ּבְ

שֶׁ  יָון  ּכֵ לֹא  ַויֱֶּאָהֶבָה?  ה,  ָ ְלִאׁשּ לֹו  ִהי  ַוּתְ ָאַמר 
ֵני   ּבְ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ אֹוָתּה?  ָאַהב  הּוא  ׁשֶ ָיַדְענּו 
ֹוֶנה   ׁשּ ַמה  ְנׁשֹוֵתיֶהם.  ֶאת  אֹוֲהִבים  ָהעֹוָלם 

תּוב ּבֹו ַויֶּ ּכָ ִיְצָחק ׁשֶ  ֱאָהֶבָה? ּבְ

  

ִיְצָחק   .251 ּבְ יּה  ּבֵ ִדְכִתיב  ָנא  ׁשְ ָאַמר ַמאי  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ
ּקַ  ָאַמר ַוּיִ יָון ּדְ ּכֵ ֱאָהֶבָה.  ַוּיֶ ה  ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ ַוּתְ ח ֶאת ִרְבָקה 

ל   ָהא ּכָ הּוא ָרִחים ָלּה, ּדְ ה ָלא ְיַדְעָנא ּדְ ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ ַוּתְ
ִלְנׁשַ  ַרֲחֵמי  ַעְלָמא  ִני  ְכִתיב  ּבְ ּדִ ִיְצָחק  ּבְ ָנא  ׁשְ ַמאי  ְייהּו. 

ֱאָהֶבָה.  יּה ַוּיֶ  ּבֵ
אי הִ  .252 א ַוּדַ ל  ֶאּלָ ל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ְתעֹוְררּות ׁשֶ

ֹמאל,   ׂשְ ּבִ א  ֶאּלָ ֵאיָנּה  ה  ָ ָלִאׁשּ ַהזָָּכר 
תּוב ּכָ ְך   (שיר א)  ׁשֶ י. ְוחֹׁשֶ ַחת ְלרֹאׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ׂשְ

ֹמאל מְ  ְ ִמיד ַאֲהָבה  ְוַלְיָלה ֵהם ַיַחד, ְוַהׂשּ עֹוֵרר ּתָ
ב  ּגַ ַעל  ַאף  ן,  ּכֵ ְוַעל  ּה.  ּבָ ְואֹוֵחז  ֵקָבה  ַלּנְ

ַאְבָרהָ  ָהָיה]  םׁשֶ לֹא   [ס''א  ָרה,  ׂשָ ֶאת  אֹוֵהב 
ִיְצָחק. ְוִאם ּתֹאַמר  ּבְ א  ָכתּוב ּבֹו ַויֱֶּאָהֶבָה, ֶאּלָ

ָהָיה   -ַויֱֶּאַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל   ל ִיְצָחק ׁשֶ ד ׁשֶ ַהּצַ
ה  לֹו.  ּבֹו ָעׂשָ

  

י   .252 ְלַגּבֵ ִדְדכּוָרא  ִדְרִחימּו  ִאְתֲערּוָתא  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
ְכִתיב, ּדִ ָמאָלא  ׂשְ א  ֶאּלָ ִאיהּו  ָלאו  ָתא  השירים   ִאּתְ (שיר 

ִאינּון,   ב) ַחד  ּכְ ְוַלְיָלה  ְך  ְוחׁשֶ י.  ְלרֹאׁשִ ַחת  ּתַ מֹאלֹו  ׂשְ
י נּוְקָבא וְ  ִדיר ְלַגּבֵ ָמאָלא ִאְתַער ְרִחימּו ּתָ ּה, ּוׂשְ   ָאִחיד ּבָ

ַאְבָרָהם ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  א  ּדָ הוה) ְוַעל  ָלּה  (ס''א  ָרִחים 
ִיְצָחק. ְוִאי ֵתיָמא   א ּבְ ֱאָהֶבָה ֶאּלָ יּה ַוּיֶ ִתיב ּבֵ ָרה ָלא ּכְ ְלׂשָ
יּה  ּבֵ ֲהָוה  ּדְ ְדִיְצָחק  ִסְטָרא  ָרֵחל,  ֶאת  ַיֲעקֹב  ֱאַהב  ַוּיֶ

 ָקֳעִביד ֵליּה. 
ַאבְ  .253 ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  אֶ ּבֹא  ָרָאה  ת ָרָהם 
ָרה ִרְבָקה]  ׂשָ ֶאת  ְולֹא [ס''א  אֹוָתּה  ק  ְמַחּבֵ ָהָיה   ,

ם  ּה ְוׂשָ ְעָלּה, ָאַחז ּבָ הּוא ּבַ יֹוֵתר. ֲאָבל ִיְצָחק ׁשֶ
ַחת   ֹמאלֹו ּתַ תּוב ׂשְ ּכָ ּה, ׁשֶ ַחת רֹאׁשָ ֶאת ְזרֹועֹו ּתַ
ַיֲעקֹב  א  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר  ֵקִני.  ַחּבְ ּתְ ִויִמינֹו  י  ְלרֹאׁשִ

ּמֵ  תוֹ ְוׁשִ ִמּטָ ָבִטים,  ׁש  ׁשְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְוהֹוִליד   ,
ָראּוי. ם ּכָ ּלָ  ּכֻ

  

ָרה .253 ְלׂשָ ָחָמא  ד  ּכַ ַאְבָרָהם  ֲחֵזי,  א  (ס''א   ּתָ
ִאיהּו   לרבקה) יר, ֲאָבל ִיְצָחק ּדְ ק ָלּה ְוָלא ַיּתִ ֲהָוה ְמַחּבֵ

ּדִ  ּה  ֵריׁשָ חֹות  ּתְ רֹוֵעיּה  ּדְ י  ּוֵ ְוׁשַ ּה  ּבָ ָאִחיד  ֲעָלּה  ְכִתיב  ּבַ
מֹא ֵקִני. ְלָבַתר ֲאָתא ַיֲעקֹב ׂשְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלרֹאׁשִ לֹו ּתַ

ְדָקא ְיאּות.  א ּכְ ָבִטין ּכֹּלָ ֵריַסר ׁשְ ׁש ַעְרָסא ְואֹוִליד ּתְ ּמֵ  ְוׁשִ

סֹוד   .254 ּבְ ָהְלכּו  ָהָאבֹות  ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
כָּ  ים  ָנׁשִ ע  ַאְרּבַ ּבְ ׁשּו  ּמְ ׁשִ ם  ְוֻכּלָ ֶאָחד  ֶאָחד,  ל 

ע  ֵמֶהם ַאְרּבַ ּבְ ַאְבָרָהם  י    -.  ּתֵ ּוׁשְ ְוָהָגר  ָרה  ׂשָ
  

ָחָדא .254 ָרָזא  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ֲאָבָהן  ֲחֵזי  קלג  ְוָתא  (דף 
ְייהּו, ֲאְזלּו. וְ  ע''ב) ל ַחד ִמּנַ ין ּכָ ע ָנׁשִ ַאְרּבַ ְמׁשּו ּבְ הּו ׁשִ ֻכּלְ

ְכִתיב   ּדִ ים.  ְגׁשִ ּלַ ּפִ ּוְתֵרי  ְוָהָגר  ָרה  ׂשָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ַאְבָרָהם 
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ר  ֲאׁשֶ ים  יַלְגׁשִ ַהּפִ ְוִלְבֵני  תּוב  ּכָ ׁשֶ ים,  יַלְגׁשִ ּפִ
ים  יַלְגׁשִ ע. -ְלַאְבָרָהם. ּפִ ִים. ִהּנֵה ַאְרּבַ ּתַ  ׁשְ

ְגׁשִ  ּלַ ּפִ ְלַאְבָרָהם,  ר  ֲאׁשֶ ים  ְגׁשִ ּלַ ַהּפִ ָהא  ְוִלְבִני  ֵרי  ּתְ ים 
ע.   ַאְרּבַ

הַ  .255 ל  ׁשֶ ע  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ל ִיְצָחק  ׁשֶ ד  ּצַ
ח ֶאת ִרְבָקה   ּקַ תּוב ַויִּ ּכָ ִהי   -ִרְבָקה, ׁשֶ ֶאָחד. ַוּתְ

ה   ָ ְלִאׁשּ ַויֱֶּאָהֶבָה    -לֹו  ִים.  ּתַ ֵחם    -ׁשְ ּנָ ַויִּ לֹׁש.  ׁשָ
זֶ   -ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו   ֶנֶגד  ּכְ ע.  ה ָהיּו ִהּנֵה ַאְרּבַ

סֹוד ֶאָחד.  ים. ְוַהּכֹל ּבְ ע ָנׁשִ  ְלַיֲעקֹב ַאְרּבַ
  

ְכִתיב  יִ  .255 ּדִ ְדִרְבָקה,  ְסִטירּו  ּדִ ע  ְדַאְרּבַ ָרָזא  ּבְ ְצָחק 
ֱאָהֶבָה  ַוּיֶ ֵרי.  ּתְ ה  ָ ְלִאׁשּ לֹו  ִהי  ַוּתְ ַחד.  ִרְבָקה  ֶאת  ח  ּקַ ַוּיִ

ע. ֶחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו ָהא ַאְרּבַ ּנָ ַלת. ַוּיִ א ֲהוּו    ּתְ ָלֳקֵבל ּדָ
ָרָזא ָחָד  א ּבְ ין. ְוכֹּלָ ע ָנׁשִ  א.ְלַיֲעקֹב ַאְרּבַ

ׁשּו   .256 ּמְ י ִחיָּיא ָאַמר, ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ׁשִ ַרּבִ
קֶֹדׁש.  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ַאַחת  ה  ָ ִאׁשּ ִעם  ֶאָחד  ל  ּכָ
ְכֶנֶגד  ּדִ ִרְבָקה.  ִעם  ִיְצָחק  ָרה,  ׂשָ ִעם  ַאְבָרָהם 

ֵניֶהם ָהיּו ַאְר  ֵני ֲחָלִקים. ׁשְ ׁשְ ים ְלַיֲעקֹב ּבִ ע ָנׁשִ ּבַ
עָ  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ִלְמקֹוָמם, ַרּבִ ָבִרים  ַהּדְ לּו 

סֹוד   ּבְ ְוַהּכֹל  ָקדֹוׁש,  סֹוד  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ַהּכֹל  ֲהֵרי  ׁשֶ
 ֶאָחד. 

  

ַחד   .256 ל  ּכָ ׁשּו  ּמְ ׁשִ ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ִחָייא  י  ִרּבִ
ָרָזא ָתא ָחָדא ּבְ ִאּתְ ָרה, ִיְצָחק    ּבְ ׂשָ א. ַאְבָרָהם ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ּתַ  ְוָלֳקֵבל  ִרְבָקה,  ְלַיֲעקֹב ּבְ ין  ָנׁשִ ע  ַאְרּבַ ֲהֵוי  ְרַווְייהּו 

ין ְלַאְתַרְייהּו.  ְמעֹון ָאַמר ְסִליקּו ִמּלִ י ׁשִ ְתֵרין חּוָלִקין. ִרּבִ ּבִ
ָרָזא חָ  א ּבְ א ִאְתֲעַבד ְוכֹּלָ יׁשָ ָרָזא ַקּדִ א ּבְ ָהא ּכֹּלָ  ָדא: ּדְ

ָמּה ְקטּוָרה.  .257 ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּקַ ַויֶֹּסף ַאְבָרָהם ַויִּ
ַאַחר  ְק  ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהָגר.  ִהיא  זֹו  טּוָרה 

ּלּוֵלי  ּגִ ַאַחר  ְוָטֲעָתה  ֵמַאְבָרָהם  ָהָגר  ְפְרָדה  ּנִ ׁשֶ
ִרים,  ׁשֵ ּכְ ים  ְלַמֲעׂשִ ָרה  ִנְקׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר  ָאִביָה, 

ִהשְׁ  ְך  ּכָ ּום  ְקטּוָרה ּוִמׁשּ ְוִנְקְרָאה  ָמּה  ׁשְ ה  ּנָ ּתַ
לַ  ִרים, ְוׁשָ ׁשֵ ים ּכְ ַמֲעׂשִ ח ַאְבָרָהם ְוָלַקח אֹוָתּה ּבְ

ר ַעל ֲחָטִאים,   ם ְמַכּפֵ ּנּוי ׁשֵ ִ ׁשּ אן ׁשֶ ה. ִמּכָ ָ ְלִאׁשּ
ָמּה.  ה ׁשְ ּנָ ּתַ ן ִהׁשְ  ְוַעל ּכֵ

  

ָמּה ְקטּוָרה. ְק  .257 ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּקַ טּוָרה ַוּיֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוּיִ
א ָהגָ  ָרׁשָ ִאְתּפְ ַתר ּדְ ִניָנן ּבָ ָהא ּתָ יּה  ָדא ִהיא ָהָגר. ּדְ ר ִמּנֵ

ָרא   ׁשְ ֲאבּוָה, ְלָבַתר ִאְתּקַ ּלּוֵלי ּדְ ַתר ּגִ ַאְבָרָהם ְוָטַעת ּבָ ּדְ
ָמּה ְוִאְקֵרי ְקטּוָרה  י ׁשְ ּנֵ ּתַ ְך ִאׁשְ ָרן, ּוְבִגין ּכָ עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּבְ

ָר  ָכׁשְ ּדְ עֹוָבִדין  ְלִאְנּתּו.  ּבְ ֵליּה  ּוְנָסָבּה  ַאְבָרָהם  ַדר  ְוׁשָ ן, 
ּנוּ  ׁשִ אן ּדְ ָמּה. ִמּכָ י ׁשְ ּנֵ ּתַ א ִאׁשְ ר חֹוִבין, ְוַעל ּדָ ָמא ְמַכּפֵ  י ׁשְ

ַויֶֹּסף ַאְבָרָהם. ַמה זֶּה ַויֶֹּסף? ִאם ּתֹאַמר   .258
ָרה   ׂשָ הּוא הֹוִסיף ַעל  יֵמי    - ׁשֶ ּבִ א  ְך! ֶאּלָ ּכָ לֹא 

ַרׁש  ּגֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַאַחת,  ַעם  ּפַ ּה  ִעּמָ ג  ּוֵ ִהְזּדַ ָרה  ׂשָ
יִ  ִעְסֵקי  ַעל  ַויֶֹּסף, אֹוָתּה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָמֵעאל,  ׁשְ

ַעם ַאֶחֶרת מֹו ִמּקֶֹדם ּפַ א אֹוָתּה    ּכְ ׂשָ ּנָ ֶ ַעל ַמה ׁשּ
ה  ּנָ ם ׁשִ ְך ּגַ יָה, ּכָ ָתה ַמֲעׂשֶ ּנְ ִ ׁשּ ִראׁשֹוָנה. ּוְלִפי ׁשֶ ּבָ

ָמּה.   ׁשְ

  

ָרה  .258 ׂשָ ַעל  ּדְ ֵתיָמא  ִאי  ַוּיֹוֶסף,  ַמאי  ַאְבָרָהם,  ַוּיֹוֶסף 
אֹוִס  ּדְ וג ִאיהּו  ּוַ ִאְזּדַ ָרה  יֹוָמָהא ְדׂשָ ּבְ א  ֶאּלָ ָהִכי.  יף, ָלאו 

ֲהָדהּ  ִעְסֵקי   ּבַ ַעל  ָלּה  ִריְך  ּתָ ּוְלָבַתר  ָחָדא,  ִזְמָנא 
ַעל   ָאֳחָרא  ִזְמָנא  ִמְלַקְדִמין  ּכְ ַוּיֹוֶסף  ּוְלָבַתר  ָמֵעאל,  ְדִיׁשְ
ֵני עֹוָבָדָהא ָהכִ  ַקְדִמיָתא. ּוְכפּום ְדׁשָ ָנִסיב ָלּה ּבְ י  ַמה ּדְ

ָמּה.  ֵני ׁשְ  ָנֵמי ׁשָ
ֶאְלָעזָ  .259 י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ְרֵאה,  ַוְיִבֶאָה  ּבֹא  ר, 

ָרה ִאּמֹו   ָתה ְדמּות   -ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ׂשָ ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ
ִאּמֹו   ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ִהְתַנֵחם  ְוִיְצָחק  ָרה,  ׂשָ
ל יֹום. ְוַאְבָרָהם, ַאף   מּוָתּה ָהָיה רֹוֶאה ּכָ ְוֶאת ּדְ
ְולֹא   ִית,  ַהּבַ ְלאֹותֹו  ִנְכַנס  א, לֹא  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 

ְפָחה    ִהְכִניס ִ ׁשּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם  ְלׁשָ ה  ָ ָהִאׁשּ ֶאת אֹוָתּה 
ָרה לֹא ִנְרֲאָתה   ּה. ּוְבֹאֶהל ׂשָ ִבְרּתָ לֹא ִתיַרׁש ּגְ

א ִרְבָקה.  ה ַאֶחֶרת, ֶאּלָ ָ  ִאׁשּ

  

י ֶאְלָעָזר ַוְיבִ  .259 ָאַמר ַרּבִ א ֲחֵזי, ּדְ יֶאָה ִיְצָחק ָהאֹהָלה ּתָ
יּוְקָנא ּדִ ְלָיא  ִאְתּגַ ּדְ ִאּמֹו.  ָרה  ִאְתְנָחם   ׂשָ ְוִיְצָחק  ָרה  ְדׂשָ

יֹוָמא.  ל  ּכָ ָחֵמי  ֲהָוה  ְוִדיּוְקָנָהא  ִאּמֹו,  ְלָיא  ִאְתּגַ ּדְ ַאֲחֵרי 
יָתא   ַההּוא ּבֵ ִאיְנִסיב ָלא ָעאל ּבְ ב ּדְ ְוַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ

ְלַהא ָלּה  ָאִעיל  לֹא  ְוָלא  ְפָחה  ׁשִ ּדְ ִגין  ּבְ ן,  ּמָ ּתַ ָתא  ִאּתְ י 
ה.   ִביְרּתָ ּגְ ָתא  ִתיַרׁש  ִאּתְ ִאְתֲחֵזי  ָלא  ָרה  ׂשָ ּדְ ּוְבאֶֹהל 

א ִרְבָקה.  ָאֳחָרא ֶאּלָ
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יֹוֵדַע  .260 ָהָיה  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ִאיר   ִהׁשְ ם,  ׁשָ ִנְגְלָתה  ָרה  ׂשָ ל  ׁשֶ מּוָתּה  ּדְ ׁשֶ

ל ְלִיְצָחק אֹותֹו ָהֹאהֶ  מּות ׁשֶ ל, ִלְראֹות ֶאת ַהּדְ
ָכל יֹום. ִיְצָחק ְולֹא אַ  תּוב ִאּמֹו ּבְ ּכָ ְבָרָהם. ֶזהּו ׁשֶ

ל   ר לֹו ְלִיְצָחק. ֶאת ּכָ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ּתֵ ַויִּ
ָרה  ׂשָ ל  ׁשֶ מּות  ַהּדְ אֹוָתּה  זֹו  ְוָקא,  ּדַ לֹו  ר  ֲאׁשֶ

ן.  ּכָ ׁשְ אֹותֹו ַהּמִ  ּבְ

  

ָרה  ְוַאְבָרָהם ַאף עַ  .260 ִדיּוְקָנא ְדׂשָ ֲהָוה ָיַדע ּדְ ב ּדְ ּגַ ל 
מָּ  ּתַ ָייא  ְלֶמחֵמי ִאְתַגּלְ אֶֹהל  ַההּוא  ְלִיְצָחק  ְבֵקיּה  ׁשַ ן, 

ל יֹוָמא. ִיְצָחק ְוָלא ַאְבָרָהם, ֲהָדא הּוא  יּה ּכָ יּוְקָנא ְדִאּמֵ ּדִ
ל   ר לֹו ְלִיְצָחק. ֶאת ּכָ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ּתֵ ִדְכִתיב ַוּיִ

ַההּוא ֲאׁשֶ  ּבְ ָרה  ְדׂשָ יּוְקָנא  ּדִ ַההּוא  א  ּדָ ַדְייָקא,  לֹו  ר 
ָנא. ַמׁשְ   ּכְ

ר   .261 ֲאׁשֶ ל  ּכָ ן ַאְבָרָהם ֶאת  ַוִיּתֵ ָבר ַאֵחר  ּדָ
ק   ְדּבַ יִּ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ָהֱאמּוָנה  סֹוד  ְלִיְצָחק,  לֹו 
אן  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא  ָראּוי.  ּכָ ֶחְלקֹו  ת  ַדְרּגַ ּבְ ִיְצָחק 

ֵאׁש] [ַמיִ  ִנְכְללוּ  ִעם  ֵאׁש  ם  אי  ַוּדַ ַמִים.  ִעם  ֵאׁש 
ן ַאבְ  ּתֵ ָמע ַויִּ א ַמִים. ַמׁשְ ר נֹוׂשֵ ל ֲאׁשֶ ָרָהם ֶאת ּכָ

ֵאׁש.  ּבָ ְכָלִלים  ּנִ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ֶזה  ְלִיְצָחק,  לֹו 
ָעה  ׁשָ ּוָבִראׁשֹוָנה ִנְכְללּו ַיַחד ֵאׁש ּוַמִים. ָמַתי? ּבְ

י ּדִ ּבֹו  ִיְצָחק ַלֲעׂשֹות  ָעַקד ֶאת  ִנְכְלָלה ׁשֶ ן, ָאז 
ַהּכֹל   ׁשֶ ֵאׁש,  ּבְ ַמִים  ִנְכְללּו  ְוָכאן  ִים.  ּמַ ּבַ ָהֵאׁש 

סֹוד ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה.ִיהְ   יֶה ּבְ

  

ר לֹו ְלִיְצָחק,   .261 ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ָבר ַאֵחר ַוִיּתֵ ּדָ
א  ַדְרּגָ ּבְ ִיְצָחק  ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ָאה  ִעּלָ ִדְמֵהיְמנּוָתא  ָרָזא 

ָהָכא  ְד  ֲחֵזי,  א  ּתָ ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ חּוָלֵקיּה 
ִליל באשא) ִאְתּכְ א (ס''אמיא  א    ֶאׁשָ ֶאׁשָ אי  ַוּדַ ַמָיא,  ּבְ

ר לֹו ְלִיְצָחק   ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ּתֵ ַמע ַוּיִ ָנִטיל ַמָיא, ַמׁשְ
ִליל   ִאְתּכְ ּוְבַקְדִמיָתא  א.  ֶאׁשָ ּבְ ִליל  ִאְתּכְ ּדְ ַמָיא  א  ּדָ

ֲחָדא ֶאׁשָ  ָעַקד ֵליּה ְלִיְצָחק  ּכְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ַמָיא. ֵאיָמַתי, ּבְ א ּבְ
יּה ּדִ  ד ּבֵ א  ְלֶמְעּבַ ּתָ ַמָיא. ְוַהׁשְ א ּבְ ִליל ֶאׁשָ ֵדין ִאְתּכְ יָנא ּכְ

ְמֵהיְמנּוָתא   ּדִ ָרָזא  א  ּכֹּלָ ְלֶמהֵוי  א,  ֶאׁשָ ּבְ ַמָיא  ִלילּו  ִאְתּכְ
ָאה:  ִעּלָ

ר   .262 ֲאׁשֶ ים  יַלְגׁשִ ַהּפִ ָנַתן  ְוִלְבֵני  ְלַאְבָרָהם 
ָדִדים  נֹות? ֵאּלּו ַהּצְ נֹות. ַמה זֶּה ַמּתָ ַאְבָרָהם ַמּתָ

ִצְדֵדי  הַ  ל  ׁשֶ מֹות  ׁשֵ ֵהם  ׁשֶ ְחּתֹונֹות  ַהּתַ ָרגֹות  ּדְ
ָרגֹות,  ַהּדְ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח 
ָהֶעְליֹוָנה  ֱאמּוָנה  ּבָ ַהּכֹל  ַעל  ִיְצָחק  ה  ְוִהְתַעּלָ

ָראּוי.  ּכָ

  

ַאְבָרָהם  .262 ָנַתן  ְלַאְבָרָהם  ר  ֲאׁשֶ ים  יַלְגׁשִ ַהּפִ ְוִלְבֵני 
מַ  נֹות.  ִאינּון  ַמּתָ ּדְ ִאין  ּתָ ּתַ ין  ַדְרּגִ ִסְטֵרי  ין  ִאּלֵ נֹות.  ַמּתָ אי 

ין,   ְרּגִ ּדַ ָלָמא  ְלַאׁשְ ִגין  ּבְ ְמָסֲאָבא  רּוַח  ִסְטֵרי  ּדְ ָמָהן  ׁשְ
ְמֵהיְמנ א ּבִ ק ִיְצָחק ַעל ּכֹּלָ ּלַ ְדָקא ָחֵזי.ְוִאְסּתַ ָאה ּכְ  ּוָתא ִעּלָ

ים   .263 יַלְגׁשִ ֵני ַהּפִ נֵ   -ּבְ י ְקטּוָרה.  ֵאּלּו ָהיּו ּבְ
ִחיָּיא   י  ַרּבִ ֵעת.  ּכָ ּוִפיֶלֶגׁש  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ יֶלֶגׁש  ּפִ
ִיְצָחק   ֵמַעל  ֵחם  ּלְ ַוְיׁשַ ׁש.  ַמּמָ ים  יַלְגׁשִ ּפִ ָאַמר, 

נֹו   ע  -ּבְ לֹט ֵאֶצל ִיְצָחק. ּבְ ּלֹא ִלׁשְ  - ֹוֶדּנּו ַחי  ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ְוַקיָּם  ַחי  ָהָיה  ַאְבָרָהם  ׁשֶ עֹוד  ּבְ

ַצד  ִיְתגָּ  ּבְ ן  ְיֻתּקַ ְצָחק  יִּ ׁשֶ ּוְכֵדי  ְך,  ּכָ ַאַחר  בֹו  רּו 
ם  ְוֻכּלָ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ר  ּבֵ ְתּגַ יִּ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ה  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ

ֶקֶדם   ֶאֶרץ  ֶאל  ֵקְדָמה  ְלָפָניו.  ְנעּו  ּום  ִמׁשּ   -ִיּכָ
ֵמִאים. ִפים ַהּטְ ׁשָ ם ֵהם ִצְדֵדי ַהּכְ ָ ׁשּ  ׁשֶ

  

ֶגׁש  .263 ּלֶ ּפִ ְקטּוָרה  ֵני  ּבְ ֲהוּו  ין  ִאּלֵ ים,  יַלְגׁשִ ַהּפִ ֵני  ּבְ
ים  ַלְגׁשִ ּפִ ָאַמר  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ א.  ּתָ ַהׁשְ ֶגׁש  ּוִפּלֶ ַקְדִמיָתא  ּבְ

ָטאָ  ּלְ ָלא ְלׁשַ ֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְבנֹו, ּדְ ּלְ ׁש. ַוְיׁשַ יּה ַמּמָ ה ְלַגּבֵ
ֲהוָ  ּדְ עֹוד  ּבְ ַחי,  עֹוֶדנּו  ּבְ ִיְצָחק.  ים ּדְ ְוַקּיָ ַחי  ַאְבָרָהם  ה 

ן ִיְצָחק   ּקַ ִיְתּתַ ָלא ְיַקְטְרגּון ֵליּה ְלָבַתר, ּוְבִגין ּדְ ַעְלָמא ּדְ ּבְ
הּו   הּו, ְוֻכּלְ ּלְ ָפא ַעל ּכֻ ּקְ ָאה ְלִאְתּתַ ָיא ִעּלָ יָנא ַקׁשְ ְסַטר ּדִ ּבִ

ְפָיין ַקמֵּ  ן ִאינּון  ִאְתּכַ ַתּמָ ִגין ּדְ יּה. ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם, ּבְ
י ְמָסֲאֵבי.   ִסְטֵרי ֳחָרׁשֵ

תּוב .264 ּכָ ְרֵאה,  ה) -(מלכים ּבֹא  ֶרב  א  ַוּתֵ
ֵני ֶקֶדם. ֵאּלּו ֵהם  ל ּבְ לֹֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ָחְכַמת ׁשְ

ֵני ִמּבְ ָהיּו  ַאְבָרָהם.  [ֵהם]  ׁשֶ ל  ׁשֶ ים  יַלְגׁשִ ּפִ ֵני  ּבְ
ֵהם  ַוֲהֵר  ֶקֶדם  ַהֲרֵרי  אֹוָתם  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ י 

ֶאֶרץ ְמַלּמְ  ּוֵמאֹוָתּה  ָאָדם,  ִלְבֵני  ִפים  ׁשָ ּכְ ִדים 

  
ִתיב .264 ּכְ ֲחֵזי,  א  ה) ּתָ א  לֹמֹה   (מלכים  ׁשְ ָחְכָמת  ֶרב  ַוּתֵ

ֲהוּו ִמבְּ  ין ִאינּון ּדְ ֵני ֶקֶדם. ִאּלֵ ל ּבְ ֵני   (אינון) ֵניֵמָחְכַמת ּכָ ּבְ
ִאינּון ַהְרֵרי  ָהא ּבְ ַאְבָרָהם, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּדְ ים ּדְ יַלְגׁשִ ּפִ
ֶאֶרץ  ּוֵמַהִהיא  א,  ָנׁשָ ִלְבֵני  ין  ֳחָרׁשִ אֹוְלִפין  ּדְ ִאינּון  ֶקֶדם 
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ִפים,  ְ ם ְמַכׁשּ ֶקֶדם ָיְצאּו ָלָבן ּוְבעֹור ּוִבְלָעם, ְוֻכּלָ
ֲארּוהּו.   ַוֲהֵרי ּבֵ

ּוִבְלעָ  ּוְבעֹור  ָלָבן  ָנְפקּו  ְוָהא ֶקֶדם  י  ֳחָרׁשֵ הּו  ְוֻכּלְ נֹו  ּבְ ם 
 אּוְקמּוָה. 

ְוָאַמר, .265 ַתח  ּפָ ִחְזִקיָּה  י  ִמי  (ישעיה מב)  ַרּבִ
ֲהלֹא ה'   ְלֹבְזִזים  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַיֲעקֹב  ה  ּסָ ִלְמׁשִ ָנַתן 
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ַמן  ִמזְּ ְרֵאה,  ּבֹא  וגו'. 

עֹוָלם   ָרכֹות לֹא ׁשֹורֹות ּבָ ְבָיכֹול ַהּבְ ְוִנְמָנעֹות, ּכִ
ּוַמטָּ  ְעָלה  ִמּמַ ָאר  ִנְמָנעֹות  ׁשְ אֹוָתן  ְוָכל  ה, 

ְוהֹוְלכֹות  רֹות  ּבְ ִמְתּגַ ְחּתֹונֹות  ַהּתַ ָרגֹות  ַהּדְ
ְרמּו  ּגָ ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ְוׁשֹוְלטֹות 

ֲחָטֵאיֶהם.   ּבַ

  

ְוָאַמר, .265 ַתח  ּפָ ה  ִחְזִקּיָ י  מב) ִרּבִ ָנַתן ִמ  (ישעיה  י 
יָסה ַיֲעקֹב ָרֵאל (דף קלד ע''א) ִלְמׁשִ ְלבֹוְזִזים ֲהלא ְיָי   ְוִיׂשְ

ְרָכאן ָלא  א ּבִ ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחַרב ּבֵ ְמָנא ּדְ א ֲחֵזי, ִמּזִ ְוגו'. ּתָ
ֵמֵעיָלא  ִאְתְמָנעּו  ְבָיכֹול  ּכִ ְוִאְתְמָנעּו,  ַעְלָמא  ּבְ ְרָיין  ׁשַ

ְר  ּדַ ָאר  ׁשְ ִאינּון  ְוָכל  א,  ְוָאְזֵלי ְוַתּתָ ְקֵפי  ִמְתּתַ ִאין  ּתָ ּתַ ין  ּגִ
ְלֵטי ֲעלַ  חֹוַבְייהּו.ְוׁשָ ְרמּו ּבְ ִאינּון ּגָ ִגין ּדְ ָרֵאל ּבְ  ְייהּו ְדִיׂשְ

ָבָריו,  .266 ּדְ ִבים  ְ ִמְתַיׁשּ ֵאין  ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ
ָאַמר ִמי   יָון ׁשֶ ה ַיֲעקֹב. ּכֵ ּסָ תּוב ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ ּכָ ׁשֶ

יַ  ה  ּסָ ִלְמׁשִ ָחָטאנּו ָנַתן  זֶּה  ַמה  ָרֵאל,  ְוִיׂשְ ֲעקֹב 
ָצִרי ָהָיה  ָאַמר לֹו?  ְוִאם  לֹו!  ָחְטאּו  ִלְהיֹות  ְך 

ָצִריְך  ָאִבינּו  ְולֹא  ָאבּו?  ְולֹא  ַמהּו  לֹו,  ָחָטאנּו 
 ִלְהיֹות! 

  

ָנַתן  .266 ִמי  ְכִתיב  ּדִ יּה  ִמּלֵ ָבן  ִאְתַייׁשְ ָלא  ְקָרא  ַהאי 
אָ  ּדְ יָון  ּכֵ ַיֲעקֹב,  יָסה  ַיֲעקֹב ִלְמׁשִ יָסה  ִלְמׁשִ ָנַתן  ִמי  ַמר 

ָרֵאל, ַמהּו   ֵעי ֵליּה, ְוִאי ָאַמר ְוִיׂשְ ָחָטאנּו לֹו, ָחְטאּו לֹו ִמּבָ
ֵעי ֵליּה.   ָחָטאנּו לֹו, ַמאי ְולא ָאבּו, ְולא ָאִבינּו ִמּבָ

ַרף  .267 ְוִנׂשְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּנֱֶחַרב  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ
ָר  ָהְגָלה,  ְוָהָעם  ְלֵהָעֵקר ַהֵהיָכל  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ְצָתה 

קֹוָמּה ְוָלֶלֶכת ִע  לּות. ָאְמָרה: ֵאֵלְך  ִמּמְ ּגָ ֶהם ּבַ ּמָ
ְוֶאְפקֹד  ְוֵהיָכִלי,  יִתי  ּבֵ ִלְראֹות ֶאת  ִראׁשֹוָנה  ּבָ
עֹוְבִדים   ָהיּו  ׁשֶ ם  ְוַהְלִויִּ ַהּכֲֹהִנים  ְמקֹומֹות  ֶאת 

ֵביִתי.   ּבְ

  

ִאְתָחַרב מַ  .267 א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ א ְוִאּתֹוַקד ֵהיָכָלא  ֶאּלָ ׁשָ ְקּדְ
בָּ  ִלי,  ִאְתּגְ א  ּה  ְוַעּמָ ִמּדּוְכּתָ ָרא  ְלִאְתַעּקְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְעָיא 

ַקְדִמיָתא   ּבְ ֵאיַהְך  ָאְמָרה  ָגלּוָתא,  ּבְ הֹון  ִעּמְ ּוְלֵמיַהְך 
ַכֲהֵני   ּדְ י  ּדּוְכּתֵ ַעל  ְוֶאְפקֹוד  ְוֵהיָכָלאי  יָתאי  ּבֵ ְלֶמחֵמי 

ֲהוּו  ֵביָתאי.ְוֵליָוֵאי ּדְ  ָפְלִחין ּבְ
בְּ  .268 ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָעה ָאַמר  ׁשָ אֹוָתּה 

ָרֵאל ְלַמְעָלה ְוָרֲאָתה ֶאת  ֶנֶסת ִיׂשְ ָלה ּכְ ּכְ ִהְסּתַ
ה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה. ָיְרָדה   ּנָ ק ִמּמֶ ּלֵ ְעָלּה ִמְסּתַ ּבַ
אֹוָתם   ָכל  ּבְ ָלה  ּכְ ְוִהְסּתַ ִית  ַלּבַ ִנְכְנָסה  ה,  ְלַמּטָ

קֹומ ְלַמְעָלה,  ַהּמְ ְלַמְעָלה  קֹול  ַמע  ְוִנׁשְ ֹות, 
ק ַמע  תּובְוִנׁשְ ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ה.  ְלַמּטָ (ירמיה   ֹול 

ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל  לא)  ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ
ֶניָה ְוגֹו', ּוֵבֲארּוָה.  ה ַעל ּבָ  ְמַבּכָ

  

ַלת  .268 ּכָ א ִאְסּתַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶנֶסת   ָאַמר ִרּבִ ּכְ
ִאְס  ַבֲעָלּה  ּדְ ְוָחַמאת  ְלֵעיָלא  ָרֵאל  ְלֵעיָלא ִיׂשְ ּה  ִמּנָ ק  ּלַ ּתַ

ָכל   ּבְ ַלת  ּכָ ְוִאְסּתַ ֵביָתא  ּבְ ָעאַלת  א  ְלַתּתָ ָנֲחַתת  ְלֵעיָלא, 
ַמע   ּתְ ְוִאׁשְ ְלֵעיָלא  ְלֵעיָלא  ָקָלא  ַמע  ּתְ ְוִאׁשְ י,  ּדּוְכּתֵ ִאינּון 

א. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ָרָמה  ירמיה לא)( ָקָלא ְלַתּתָ ּבְ קֹול 
ַתְמרּוִר  ִכי  ּבְ ְנִהי  ָמע  ְוגו' ִנׁשְ ְניָה  ּבָ ַעל  ה  ְמַבּכָ ָרֵחל  ים 

 ְואּוְקמּוָה. 
ַעל   .269 ָלה  ּכְ ִהְסּתַ לּות,  ַלּגָ ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ּדֹוֲחִקים אֹוָתם ְורֹוְמִסים אֹוָתם   ָהָעם, ְוָרֲאָתה ׁשֶ
ָהעַ  ָאר  ׁשְ ַרְגֵלי  ין  ּבֵ לּות  ּגָ ָאז ּבַ ים.  ּמִ

ה ַיֲעקֹב וגו'.   (ישעיה מב)  ָאְמָרה: ּסָ ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ
וְ  לֹו.  ָחָטאנּו  זּו  ה'  ֲהלֹא  אֹוְמִרים:  ִהיא ְוֵהם 

ְמעּו   ׁשָ ְולֹא  ָהלֹוְך  ִבְדָרָכיו  ָאבּו  ְולֹא  אֹוֶמֶרת: 
תֹוָרתֹו.  ּבְ

  

ְוָחַמאת   .269 ַעָמא  ּבְ ַלת  ּכָ ִאְסּתַ ָגלּוָתא  ּבְ ָעאַלת  ּדְ יָון  ּכֵ
ין,   ָאר ַעּמִ ׁשְ ין ַרְגַלְייהּו ּדִ ָגלּוָתא ּבֵ ָדֲחֵקי לֹון ְוָרְמֵסי לֹון ּבְ ּדְ

ָאְמַרת ֵדין  מב) ּכְ ְוגו'. ִמי   (ישעיה  ַיֲעקֹב  ה  יּסָ ִלְמׁשִ ָנַתן 
ְוִאינּון ָאְמִרין ֲהלֹא ְיָי זּו ָחָטאנּו לֹו. ְוִהיא ֲאָמַרת ְולֹא ָאבּו  

ְמעּו בְּ   תֹוָרתֹו. ִבְדָרָכיו ָהלֹוְך ְולא ׁשָ
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הּוא   .270 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ
ׁשּוב   ּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ַעּמֹו,  ֶאת  ִמן  ִלְפקֹד 

ִראׁשֹוָנה. ּבָ לּות  הּוא]  ַהּגָ ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ָלּה  :  [אֹוֵמר 
ֶנה  ִיּבָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִית  ַלּבַ ְלִכי  ּתֵ

ַהְתָחָלה. ְויֹא רּוְך הּוא: קּוִמי  ּבַ דֹוׁש ּבָ ַמר ָלּה ַהּקָ
ָמקֹום   ְלֵאיֶזה  ְואֹוֶמֶרת:  ָבה  ׁשָ ִהיא  ֶהָעָפר.  ִמן 

חָ  יִתי  ּבֵ ֵאׁש.ַעד  ֵאֵלְך?  ּבָ ַרף  ִנׂשְ ְוֵהיָכִלי  ֵרב, 
ׁש   ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ִיְבֶנה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

ִראׁשֹוָנה ְוַיְתִקין ֶאת ַהֵהיָכל ְוִיְבֶנה ֶאת ִקְרַית    ּבָ
ְך ָיִקים אֹוָתּה ִמן ֶהָעָפר. ֶזהּו   ַלִים, ְוַאַחר ּכָ ְירּוׁשָ

תּוב ּכָ קמז)  ׁשֶ ְירוּ  (תהלים  וגו'.  ּבֹוֵנה  ה'  ַלִים  ׁשָ
ִנְדֵחי   ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ַלִים  ְירּוׁשָ ּבֹוֵנה 

ָלּה: ְויֹאַמר  ְיַכּנֵס.  ָרֵאל  נב)  ִיׂשְ ִהְתַנֲעִרי   (ישעיה 
ֶאת  ֵמָעָפר   ִויַכּנֵס  וגו'.  ם  ָלִ ְירּוׁשָ ִבי  ׁשְ קּוִמי 

ַלִים ה'   תּוב ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ּכָ ָרֵאל. ֶזהּו ׁשֶ ֻליֹּות ִיׂשְ ּגָ
ְך   - ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ ָרֵאל ְיַכּנֵס.   -ּבָ ִנְדֵחי ִיׂשְ

בֹוָתם, זֹו  ׁש ְלַעּצְ בּוֵרי ֵלב ּוְמַחּבֵ ְוָאז ָהרֹוֵפא ִלׁשְ
ִתים,   ַהּמֵ לו)  ְוָכתּובְתִחיַּת  רּוִחי   (יחזקאל  ְוֶאת 

ֵלכּו   י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ֶאּתֵ
 וגו'. 

  

ַעל  .270 ְלִמְפַקד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ּדְ א  ְעּתָ ּוְבׁשַ
ל יתּוב ִמן ּגָ ָרֵאל ּתֵ ֶנֶסת ִיׂשְ יּה, ּכְ ַקְדִמיָתאַעּמֵ (אמר  ּוָתא ּבְ

ׁש   ליה קודשא בריך הוא) ְקּדָ ֵבית ַהּמִ יַהְך ְלֵביָתא, ְבִגין ּדְ ּתֵ
ַקְדִמ  ּבְ ֵני  קּוִמי  ִיְתּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָלּה  ְוֵייָמא  יָתא, 

יָתאי   ּבֵ ֵאיַהְך,  ֲאַתר  ְלָאן  ְוָאְמָרה  ָתַבת  ִהיא  ֵמַעְפָרא. 
נוּ  ּבְ ִאּתֹוַקד  ֵהיָכִלי  הּוא ָחַרב  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ַעד  ָרא. 

ַקְדִמיָתא ְוַיְתִקין ֵהיָכָלא ְוִיְבֵני ַקְרּתָ  א ּבְ ׁשָ י ַמְקּדְ א  ִיְבִני ּבֵ
הּוא  ֲהָדא  ֵמַעְפָרא.  ָלּה  יֹוִקים  ּוְלָבַתר  ם,  ַל  ְירּוׁשָ ּדִ

קמז) ִדְכִתיב  ּבֹוֵנה   (תהלים  ְוגו'.  ְיָי  ַלִים  ְירּוׁשָ ּבֹוִנה 
ַלִים בְּ  ס, ְוֵייָמא ְירּוׁשָ ָרֵאל ְיַכּנֵ ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ִנְדֵחי ִיׂשְ

ְיר (ישעיה נב) ָלהּ  ִבי  ׁשְ ֵמָעָפר קּוִמי  ְוגו'.  ִהְתַנֲעִרי  ַלִים  ּוׁשָ
ּבֹוֵנה   ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּדְ לּוְתהֹון  ּגָ יׁש  ּנֵ ְוִיְתּכַ

יִ  ִנְדֵחי  ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא,  ּבְ ְיָי,  ַלִים  ס.  ְירּוׁשָ ְיַכּנֵ ָרֵאל  ׂשְ
ית   ִחּיַ א ּתְ ׁש ְלַעְצבֹוָתם ּדָ בּוֵרי ֵלב ּוְמַחּבֵ ּוְכֵדין ָהרֹוֵפא ִלׁשְ

ּוְכִת  ִתים.  לו) יב,ַהּמֵ ֶכם  (יחזקאל  ִקְרּבְ ּבְ ן  ֶאּתֵ רּוִחי  ְוֶאת 
ֵלכּו ְוגו'. י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ  שת חיי שרה) (ע''כ פר ְוָעׂשִ

 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ

 

 

https://dailyzohar.com/

