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י   .1 ַתח,ַרּבִ ּפָ ב) ִחיָּיא  ִנְראּו   (שיר  ִנים  ּצָ ַהּנִ
ַמע  ִנׁשְ ַהּתֹור  ְוקֹול  יַע  ִהּגִ ַהזִָּמיר  ֵעת  ָבָאֶרץ 
 '' ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ּכְ ּצָ ַאְרֵצנּו. ַהּנִ ּבְ
ָראּוי ָלּה,   ל ַהּכַֹח ׁשֶ ָאֶרץ ּכָ ה ֶאת ָהעֹוָלם, ָנַתן ּבָ

ָאֶרץ, ְולֹ  עֹוָלם ְוַהּכֹל ָהָיה ּבָ א הֹוִציָאה ֵפרֹות ּבָ
ַהּכֹל   ָאָדם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאָדם.  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ַעד 

ָלֵצאת] ָראּוי ֶאת   [ד''א  ָתה  ּלְ ּגִ ְוָהָאֶרץ  עֹוָלם,  ּבָ
ְפְקדּו ָבּה.  ּנִ רֹוֶתיָהה ְוכָֹחּה ׁשֶ  ּפֵ

  

ַתח (דף צז ע''א) .1 יא ּפָ י ִחּיָ ִנים  (שיר השירים ב) , ַרּבִ ּצָ ַהּנִ
ַאְרֵצנּו.  ַמע ּבְ יַע וקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ִמיר ִהּגִ ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהּזָ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָרא  ּבְ ד  ּכַ ָבָאֶרץ,  ִנְראּו  ִנים  ּצָ ַהּנִ
א ֲהָוה   ִאְתֲחִזי ָלּה. ְוכֹּלָ ל ֵחיָלא ּדְ ַאְרָעא ּכָ ָעְלָמא. ָיַהב ּבְ

ֵרי ָאָדם, ְבַאְרָעא, ְוָלא ֲאִפיַקת אִ  ִאְתּבְ ָעְלָמא ַעד ּדְ ין ּבְ יּבִ
ִאְתֲחֵזי א  ּכֹּלָ ָאָדם,  ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ יָון  ל''ג   ּכֵ (ד''א 

ְוֵחיָלָהא  למיפק) ָהא  ִאיּבָ יַאת  ּלִ ּגַ ְוַאְרָעא  ָעְלָמא,  ּבְ
ְקדּו ָבה.  ִאְתּפָ  ּדְ

ַמִים לֹא ָנְתנּו כֹחֹות ָלָאֶרץ ַעד   .2 ָ מֹו ֶזה ַהׁשּ ּכְ
א ָאָדם.   ּבָ תּובׁשֶ ּכָ יַח   (בראשית ב) זֶהּו ׁשֶ ְוכֹל ׂשִ

ֶדה ֶטֶרם  ָ ב ַהׂשּ ֶדה ֶטֶרם ִיְהיֶה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ ָ ַהׂשּ
ָהָאֶרץ   ַעל  ֱאלִֹהים  ה'  ִהְמִטיר  לֹא  י  ּכִ ִיְצָמח 
ָבּה  רּו  ּתְ ִנְסּתַ ָהֲאָדָמה.  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַאִין  ְוָאָדם 

 ָ ְוַהׁשּ ּלּו,  ִהְתּגַ ְולֹא  ּתֹוָלדֹות  אֹוָתם  ל  ַמִים  ּכָ
ּום   ִמׁשּ ָהָאֶרץ  ַעל  ִהְמִטירּו  ּלֹא  ׁשֶ בּו,  ִהְתַעּכְ
ְוַהּכֹל   ִנְבָרא,  ְולֹא  ִנְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ ַאִין,  ָאָדם  ׁשֶ
ִמיָּד   ָאָדם,  ְרָאה  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְגָללֹו.  ּבִ ב  ִהְתַעּכֵ
רּו,   ְסּתְ ּנִ ׁשֶ ַהּכֹחֹות  ְוָכל  ָבָאֶרץ,  ִנְראּו  ִנים  ּצָ ַהּנִ

ּלּו ְוִנּתְ   נּו ָבּה. ִהְתּגַ

  

ָאָתא   .2 ַמִים ָלא ָיֲהבּו ֵחיִלין ְלַאְרָעא ַעד ּדְ ַגְווָנא ָדא ׁשָ ּכְ
ֶדה   (בראשית ב) ָאָדם. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָ יַח ַהׂשּ ְוכֹל ׂשִ

י לא   ֶדה ֶטְרם ִיְצָמח ּכִ ָ ב ַהׂשּ ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ
אַ  ְוָאָדם  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלִהים  ְיָי  ֶאת  ִהְמִטיר  ַלֲעבֹד  ִין 

ַמָיא   ּלּון, ּוׁשְ ל ִאּנּון ּתֹוָלִדין ְוָלא ִאְתּגַ רּו ּכָ ּמָ ָהֲאָדָמה. ִאּטַ
ַאִין,  ָאָדם  ּדְ ִגין  ּבְ ַאְרָעא,  ַעל  ַאְמִטירּו  ָלא  ּדְ בּו  ִאְתַעּכָ
יָון  ִגיֵניּה, ּכֵ ב ּבְ א ִאְתַעּכַ ֵרי, ְוכֹּלָ ַכח ְוָלא ִאְתּבְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ּדְ

ָאָד  ִאְתֲחֵזי  ַחָייִלין ּדְ ְוָכל  ָבָאֶרץ  ִנְראּו  ִנים  ּצָ ַהּנִ ד  ִמּיָ ם, 
יאּו ְוִאְתְיִהיבּו ָבּה.  ּלִ רּו ִאְתּגַ ִאְתַטּמָ  ּדְ

ּקּון   .3 ּתִ ן  ּקֵ ִהְתּתַ ׁשֶ יַע,  ִהּגִ ַהזִָּמיר  ֵעת 
ּלֹא   ֶ ׁשּ ַמה  ''ה  ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני  ר  ְלַזּמֵ חֹות  ּבָ ׁשְ ַהּתִ

ּלֹא ִנְבָרא ָאָדם. ְוק  ַמע  ִנְמָצא ַעד ׁשֶ ֹול ַהּתֹור ִנׁשְ
ֲהֵרי ׁשֶ ַאְרֵצנּו,  דֹוׁש   [ָּכל] [ֶזה] ּבְ ַהּקָ ל  ׁשֶ ָדָבר 

הּוא רּוְך  ֶׁשָעָׂשה] ּבָ ִנְמָצא  [ד''א  ּלֹא  ׁשֶ ''ה  ּבָ ַהּקָ
ְמָצא ָאָדם,  ּנִ יָון ׁשֶ ְבָרא ָאָדם. ּכֵ ּנִ עֹוָלם ַעד ׁשֶ ּבָ

 ַהּכֹל ִנְמָצא. 

  

יַע,   .3 ִמיר ִהּגִ ָרא  ֵעת ַהּזָ ָחן ְלַזּמְ ּבְ תּוׁשְ ּקּוָנא ּדְ ן ּתִ ּקַ ִאְתּתַ ּדְ
ָלא  ַעד  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ַמה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ

ָהא ּדְ ַאְרֵצנּו.  ּבְ ַמע  ִנׁשְ ַהּתֹור  ְוקֹול  ָאָדם.  ֵרי  (ד''א  ִאְתּבְ
כל) דא) ל''ג  הּוא (ד''א  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ה  ל''ג   ִמּלָ (ד''א 

ֵרי  (דף צז ע''ב) ָלאּדְ  דעבד) ִאְתּבְ ָעְלָמא ַעד ּדְ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ
ַכח.  ּתְ א ִאׁשְ ַכח ָאָדם ּכֹוּלָ ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ  ָאָדם. ּכֵ

The Zohar explains that before man was created everything was in a frozen state. 
Everything existed with all the forces but not activated. The earth and trees did not 
bring fruit and the cycle of nature was on hold. Everything was like on ‘pause’ and 
‘mute’. When man came to the scene all the forces of nature activated and the sound 
was revealed in the world. 
Song of Songs 2:12 
 ”ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע; ְוקֹול ַהּתֹור, ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו“
“The flowers appear on the earth, the time of singing has come, and the voice of the 
turtledove is heard in our land.” 
‘The time of singing has come’ means that when man in the world there is a way to 
connect to the Creator and the entire forces of nature are using sound. 
The Zohar distinguishes between all living creatures and man by describing man as 
 one who speaks’. The sound of man is the sound that can make spiritual‘ ,’מדבר‘
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connection to activate and create in this world. Obviously, God hears every creature 
but only man can create forces with his words. 
God waited for Adam to name all living creatures, giving him the power to control all 
of them. Genesis 2:19 “Now out of the ground YHVH God had formed every beast of 
the field and every bird of the heavens and brought them to the man to see what he 
would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name.” 
Every word we utter with our mouth is a creative force. Name your life wisely. 

ֵמָהעֹוָלם   .4 ק  ּלֵ ִהְסּתַ ַהּכֹל  ָחָטא,  ׁשֶ ַאַחר 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָהָאֶרץ.  ָלה  (בראשית   ְוִהְתַקּלְ

י   ג) ּכִ ְוכתּוב  ְוגֹו',  ֲעבּוֶרָך  ּבַ ָהֲאָדָמה  ֲארּוָרה 
ּכֹחָ  ת  ּתֵ ֹתֵסף  לֹא  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ָלְך  ַתֲעֹבד  ּה 

ְצִמיַח ָלְך.  ר ּתַ  ְוגֹו', ְוָכתּוב ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ
  

ְוִאְתַלְטָיא   .4 ֵמָעְלָמא  ק  ּלַ ִאְסּתַ א  ּכֹוּלָ ָחָטא,  ּדְ ַתר  ּבָ
ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה   (בראשית ג) ַאְרָעא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,

ֹתֵסף   ָהֲאָדָמה לא  ַתֲעבֹד ֶאת  י  ּכִ ּוְכִתיב  ְוגו'.  ֲעבּוֶרָך  ּבַ
ְצִמיַח ָלְך. ר ּתַ ת ּכָֹחּה ָלְך ְוגו'. ּוְכִתיב ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ  ּתֵ

עֹוָלם.  .5 ּבָ ּוְפִצירֹות  ים  ּמִ ַקְרּדֻ ן  ְוִתּקֵ ֹנַח  א  ּבָ
תֹוְך  ּבְ ל  ְתּגַ ַויִּ ר  ּכָ ׁשְ ַויִּ ַהיִַּין  ִמן  ּתְ  ַויֵּׁשְ ְך,  ּכָ ַאַחר 

ֵני ָהעֹוָלם ְוָחְטאּו ִלְפֵני   אּו ּבְ ''ה, ָאֳהלֹה. ּבָ ּבָ ַהּקָ
ָהָאֶרץ  ִצְבאֹות  קּו  ּלְ [ֶׁשל  ְוִהְסּתַ

א  ָהעֹוָלם] ּבָ ׁשֶ ַעד  עֹוְמִדים  ְוָהיּו  ִמּקֶֹדם,  ּכְ
 ַאְבָרָהם.

  

ּתְ   .5 ׁשְ ָעְלָמא. ּוְלָבַתר ַוּיֵ ן ַקְרּדּוִמין ּוְפִציֵרי ּבְ ֲאָתא נַֹח ְוִתּקֵ
תֹוְך ָאֳהלה. אָ  ל ּבְ ְתּגַ ר ַוּיִ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ֵני ָעְלָמא ְוָחבּו  ִמן ַהּיַ תּו ּבְ

ֵחיִלין  קּו  ּלָ ְוִאְסּתַ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יּה  ַקּמֵ
ַאְרָעא ָאָתא   (דעלמא) ּדְ ּדְ ַעד  ָקְייֵמי  ְוֲהוּו  ִמין,  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ

 ַאְבָרָהם.
ַאְבָרָהם .6 א  ּבָ ׁשֶ יָון  ִנים  [ָלעֹוָלם]  ּכֵ ּצָ ַהּנִ ִמיָּד   ,

ּקְ  ִהְתּתַ ָבָאֶרץ,  ָבאֹות ִנְראּו  ַהּצְ ל  ּכָ ּלּו  ְוִהְתּגַ נּו 
לֹו   ָאַמר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ יַע,  ִהּגִ ַהזִָּמיר  ֵעת  ָאֶרץ.  ּבָ
ִרית  ּבְ ַמן ׁשֶ יַע אֹותֹו ַהזְּ ִהּגִ יָון ׁשֶ ''ה ָלמּול. ּכֵ ּבָ ַהּקָ
ל  ַאְבָרָהם ְוִנּמֹול, ָאז ִהְתַקיֵּם ּבֹו ּכָ ִנְמְצָאה ּבֹו ּבְ

הָ  ְוִהְתַקיֵּם  ַהזֶּה,  סּוק  ''ה  ַהּפָ ּבָ ַהּקָ ּוְדַבר  עֹוָלם, 
תּוב ַויֵָּרא ֵאָליו ה'.  ּכָ ּלּות ּבֹו. ֶזהּו ׁשֶ ִהְתּגַ  ָהָיה ּבְ

  

ַאְבָרָהם .6 ָאָתא  ּדְ יָון  ִנְראּו  (לעלמא) ּכֵ ִנים  ּצָ ַהּנִ ד  ִמּיָ
ִמיר   ַאְרָעא. ֵעת ַהּזָ ל ֵחיִלין ּבְ לּו ּכָ נּו ְוִאְתּגָ ּקָ ָבָאְרץ, ִאְתּתַ

ֲעתָ  ׁשַ יַע. ּבְ ָזר,  ִהּגִ ִיְתּגְ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ א ּדְ
ַאְבָרָהם  יּה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ְבִרית ִאׁשְ ָמָטא ַההּוא ִזְמָנא ּדִ יָון ּדְ ּכֵ
ים   ְוִאְתְקּיַ ְקָרא,  ַהאי  ל  ּכָ יּה  ּבֵ ים  ִאְתְקּיַ ֵדין  ּכְ ַזר.  ְוִאְתּגְ

ִריְך הּוא ֲהָוה בְּ  א ּבְ קּוְדׁשָ ה ּדְ יּה ָעְלָמא, ּוִמּלָ ָייא ּבֵ ּלְ ִאְתּגַ
ָרא ֵאָליו ְיָי.   ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֵ

סּוק   .7 ַהּפָ ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ּלֹא  [ְּבָׁשָעה] ַהזֶּה ַעד ׁשֶ ּמֹול ַאְבָרָהם. ׁשֶ ּנִ ַאַחר ׁשֶ

ה  ְרּגָ ּדַ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ִעּמֹו  ר  ִדּבֵ לֹא  ִנּמֹול, 
ַקיָּמֹות ַתְחּתֹוָנה,   ָהיּו  ָהֶעְליֹונֹות לֹא  ָרגֹות  ְוַהּדְ

ִנים  ּצָ ַהּנִ ִמיָּד  ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה.  ְרּגָ ַהּדַ אֹוָתּה  ַעל 
ְחּתֹונֹות  ַהּתַ ָרגֹות  ַהּדְ ֵאּלּו  ָבָאֶרץ.  ִנְראּו 

ְחּתֹוָנה ַהזֹּו. ה ַהּתַ ְרּגָ הֹוִציָאה ְוִהְתִקיָנה ַהּדַ  ׁשֶ

  

ַתח   .7 ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ַזר   (בשעתא) ַהאי ְקָראַרּבִ ִאְתּגְ ּדְ ַתר  ּבָ
א   ֶאּלָ יּה  ִעּמֵ יל  ַמּלִ ֲהָוה  ָלא  ַזר  ִאְתּגְ ָלא  ַעד  ּדְ ַאְבָרָהם. 
ִאין ָלא ֲהוּו ָקְייֵמי ַעל ַהִהיא  ין ִעּלָ ָאה, ְוַדְרּגִ ּתָ א ּתַ ְרּגָ ִמּגֹו ּדַ

אִ  ָבָאֶרץ  ִנְראּו  ָצִנים  ַהּנִ ד  ִמּיָ ַזר  ִאְתּגְ ּדְ יָון  ּכֵ א.  ְרּגָ ין  ּדַ ּלֵ
ָאה. ּתָ א ּתַ ְרּגָ ֲאִפיַקת ְוַאְתִקיַנת ַהאי ּדַ ִאין ּדְ ּתָ ין ּתַ ְרּגִ  ּדַ

Genesis 3:17 
“ ִּכי ָאַמר,  ִמן -ּוְלָאָדם  וַּתֹאַכל  ִאְׁשֶּת�,  ְלקֹול  ִמֶּמּנּו-ָׁשַמְעָּת  תֹאַכל  לֹא  ֵלאֹמר  ִצִּויִתי�  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה,  –ָהֵעץ,  ֲארּוָרה 
 ”.ַּבֲעבּוֶר�, ְּבִעָּצבֹון ּתֹאְכֶלָּנה, ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי�
“And to Adam he said, “Because you have listened to the voice of your wife and have 
eaten of the tree of which I commanded you, ‘You shall not eat of it,’ cursed is the 
ground because of you; in pain, you shall eat of it all the days of your life;” 
After the sin, God cursed the ground and man lost the forces that allowed him to 
control nature. 
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The next verse says: “thorns and thistles it shall bring forth for you; and you shall eat 
the plants of the field.” 
Noah corrected the cursed earth with different tools that he made and the earth turned 
fruitful. His generation sinned and again they lost that power until Abraham came and 
opened a channel to the upper levels. Because of that, God could speak to him and 
show him how the spiritual system works. 
The world benefited from God’s revelation to Abraham and the covenant he made with 
him. 72 hours after Abraham circumcised himself God revealed himself to Abraham 
with the words that we read at the beginning of the portion. 
Genesis 18:1 
“ ָהֹאֶהל, ְּכֹחם ַהּיֹום-ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה, ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא; ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ” 
“And YHVH appeared to him by the oaks of Mamre, as he sat at the door of his tent in 
the heat of the day” 
The Zohar explains that before the circumcision God spoke to Abraham from a lower 
level that is called ‘vision’. This level did not allow the flow of light to Malchut. After 
the circumcision, the negative aspect of Yessod was removed and light could flow to 
Malchut. 
The circumcision is the removal of the foreskin that covers the head of the penis that 
is the aspect of Yessod. 
The foreskin is a Klipah that blocks the light and interferes with the flow of Light to 
Malchut. Even if some light could pass, it can easily become impure because of the 
foreskin. 
Many Israelites souls become attracted to Zohar Kabbalah but as long as the person 
doesn’t remove the foreskin from his penis, he can not make a full and true connection 
with the Light. The negative side can easily distract him from the path. A woman with 
Israelite soul is much stronger in her faith because for women it’s just a transformation 
of the heart. 
If you are not circumcised and you feel that your soul brings you closer to the Light, 
you have to act quickly before the other side pulls you away. You may or may not go 
through full conversion later but if you want to feel the light on higher levels then act 
and cut as soon as you can. Abraham did it on himself but I do not recommend the 
in-home process. Ask a local Rabbi or check online on this procedure. Your light 
depends on it. 

יַע   .8 ֵאּלּו ַעְנֵפי ָהָעְרָלה. ְוקֹול   -ֵעת ַהזִָּמיר ִהּגִ
ַאְרֵצנּו   ַמע ּבְ יֹּוֵצא ִמּתֹוְך   -ַהּתֹור ִנׁשְ ֶזהּו קֹול ׁשֶ

ַמע, ְוֶזה   ל ַהּכֹל, ְואֹותֹו קֹול ִנׁשְ ִניִמי ׁשֶ ּפְ אֹותֹו 
ּגֹוֵזר ּדָ  ֵלמּות. קֹול ׁשֶ ה ָלּה ׁשְ ר ְועֹוׂשֶ  ָבר ְלַדּבֵ

  
ַהּתֹור  .8 ְוקֹול  ָעְרָלה.  ּדְ ַעְנּפֹוי  ין  ִאּלֵ יַע  ִהּגִ ִמיר  ַהּזָ ֵעת 

ָנִפיק ִמּגוֹ  א קֹול ּדְ ַמע ְבַאְרֵצנּו. ּדָ ַההּוא  (דף צח ע''א) ִנׁשְ
ָגַזר   ַמע ְוָדא קֹול ּדְ א ְוַההּוא קֹול ִנׁשְ כֹּלָ ִניָמָאה ּדְ ה ּפְ ִמּלָ

ִלימּו. ָלא ְוָעִביד ָלּה ׁשְ  ְלַמּלָ
לֹא  .9 ַאְבָרָהם  ִנּמֹול  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא 

ָאַמְרנּו.   ׁשֶ ִפי  ּכְ ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ַהּדַ א  ֶאּלָ ָעָליו  ָהְיָתה 
יָון ה'.  [ַאַחר] ּכֵ ֵאָליו  ַויֵָּרא  תּוב?  ּכָ ַמה  ּמֹול  ּנִ ׁשֶ

ה' ַויֵָּרא  ָכתּוב  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ַאְבָרם?   ְלִמי?  ֶאל 
יֹוֵתר  אן  ּכָ ַבח  ֶ ַהׁשּ ָמה  ָאז  ְלַאְבָרם  ִאם  ׁשֶ
ה'   ַויֵָּרא  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִנּמֹול  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַהְתָחָלה  ִמּבַ

 ֶאל ַאְבָרם?

  

א  .9 ַזר ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ֲעֵליּה ֶאּלָ ַעד ָלא ִאְתּגְ א ֲחֵזי, ּדְ ּתָ
א ַדְרּגָ ב) ַהאי  יָון (כח  ּכֵ ְדֲאָמָרן,  ַמה  (לבתר) ּכִ ַזר  ִאְתּגְ ּדְ

ָרא ְיָי ֶאל  ִתיב ַוּיֵ ָהא ָלא ּכְ ָרא ֵאָליו ְיָי. ְלַמאן, ּדְ ִתיב ַוּיֵ ּכְ
יר  ַיּתִ ָהָכא  ָבָחא  ׁשְ ַמאי  ְלַאְבָרם  ִאי  ּדְ ַאְבָרם. 
ָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם.  ְכִתיב ַוּיֵ ַזר ּדִ ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ִאְתּגְ  ִמּבְ
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הּוא.   .10 ר  ִנְסּתָ סֹוד  א  ה'  ֶאּלָ ֵאָליו   -ַויֵָּרא 
ָהָיה  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ִעּמֹו,  ָרה  ּבְ ּדִ ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ְלאֹוָתּה 
ה   ּלָ ִהְתּגַ ֵעת  ּכָ ׁשֶ ִנּמֹול.  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ָלֶזה  ִמּקֶֹדם 

ר ִעּמֹו. ּבֵ ּדִ ׁשֶ ּבּור ּכְ ּדִ ר ּבַ  ַהּקֹול ְוִהְתַחּבֵ
  

ָרא ֵאָליו ְיָי. ְלַהה .10 ּוא ַדְרָגא ֶאָלא ָרָזא ְסִתיָמא ִאיהּו, ַוּיֵ
ָלא   ּדְ ַעד  ָנא  ּדְ ְדַמת  ִמּקַ ֲהָוה  ָלא  ּדְ ַמה  יּה,  ִעּמֵ יל  ַמּלִ ּדְ
יל  ד ַמּלִ ִדּבּור ּכַ ר ּבְ ִלי קֹול ְוִאְתַחּבַ א ִאְתּגְ ּתָ ַהׁשְ ַזר. ּדְ ִאְתּגְ

יּה.  ִעּמֵ
ַתח ָהֹאֶהל. ְוהּוא   .11 ב ּפֶ ה   -ְוהּוא יֹׁשֵ ְולֹא ִגּלָ

ה ֶאת הַ  ּלָ אן ּגִ א ּכָ ָרגֹות ִמי. ֶאּלָ ל ַהּדְ ּכָ ָחְכָמה ׁשֶ
ּמֹול  ּנִ ְחּתֹוָנה ַהזֹּו ַאַחר ׁשֶ ה ַהּתַ ְרּגָ רּויֹות ַעל ַהּדַ ׁשְ

ַויֵָּרא ֵאָליו ה'   ֶזהּו ַהּסֹוד   -ַאְבָרָהם.ּבֹא ְרֵאה, 
ה ּבֹו.  ּלֶ ּבּור ּוִמְתּגַ ּדִ ר ּבַ ִהְתַחּבֵ ַמע ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּקֹול ׁשֶ  ׁשֶ

  

ַתח ָהאֶֹהל. .11 ּפֶ ב  יֹוׁשֵ א    ְוהּוא  ֵלי ַמאן. ֶאּלָ ּגָ ְוהּוא ְולא 
א  ְרּגָ ּדַ ַהאי  ַעל  רּו  ׁשָ ין  ְרּגִ ּדַ ֻכְלהּו  ּדְ ָחְכְמָתא  ֵלי  ּגָ ָהָכא 
ְיָי.   ָרא ֵאָליו  ַוּיֵ א ֲחֵזי,  ַזר ַאְבָרָהם. ּתָ ִאְתּגְ ּדְ ַתר  ּבָ ָאה  ּתָ ּתַ
ִלי ִדּבּור ְוִאְתּגְ ר ּבְ ִאְתַחּבַ ַמע ּדְ ּתְ ִאׁשְ קֹול ּדְ א הּוא ָרָזא ּדְ  ּדָ

יּה.  ּבֵ
The Zohar continues the discussion related to Abraham’s circumcision and the 
removal of negativity that blocked the proper unification between Zeir Anpin and 
Malchut. 
Since many of you do not read the comments, I’d like to include here a question by a 
subscriber and my answer. 
“Can you enlighten me as to how circumcision and spirituality connect?” 
My answer; 
Our head thinks and makes decisions that activate the body. We know that there is a 
connection between the body (physical) and soul (spiritual). 
The whole body connects to the brain that is the ‘command center’ of the body. The 
functions of the body depend on its physical state as well as mental state (=soul 
capabilities). 
Every part of the body responds to different levels of energy (see/study Tikun 
Hanefesh). The penis is the aspect of Yessod. Yessod is the channel of light to the 
world. On the physical level, it is used to bring out the energy of life that was originated 
from the brain, through the spine. Then it is ‘cooked’ in the testicles (transformed from 
spiritual to physical sperms). These unique units of life energy shoot out through the 
penis into the vessel (woman’s womb). 
The foreskin exists to enhance pleasures of the body and because of that, it holds 
negativity that corrupts the unification process. When we remove it the light that can 
come to our vessel is from higher levels. 
A person should also have a clean body and pure consciousness to make a better 
spiritual connection and draw light into his life. 
In another comment by Peter, we read 
“did free will circumcision when I was 26 yrs old, the best decision I ever made, does 
it make a difference? yes, it does, after I always felt something was guiding and 
supporting me in a way it wasn’t before, like an angel .. felt/feel I am always connected 
/ lucky. The foreskin is buried with the first death, the drop of blood is the bridge 
between physical and spiritual. Hope my contribution is helpful.” 

ָהֹאֶהל   .12 ַתח  ּפֶ ב  ֹיׁשֵ ָהעֹוָלם    -ְוהּו''א  ֶזהּו 
ָעַמד   ֲהֵרי  ָהֶעְליֹון ׁשֶ חֹם ַהיֹּום, ׁשֶ ְלָהִאיר ָעָליו. ּכְ

ָבר   ק ּבֹו. ּדָ ַאְבָרָהם ִנְדּבַ ה ׁשֶ ְרּגָ הּוַאר ַהיִָּמין, ַהּדַ
ַהיֹּום   חֹם  ּכְ ה    -ַאֵחר  ְרּגָ ּדַ ְתָקֶרֶבת  ּמִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ֶנֶגד ֶזה. ל ֶזה ּכְ ְתׁשּוָקה ׁשֶ ה ּבִ  ְלַדְרּגָ
  

ָקִאים  .12 ָאה ּדְ א ָעְלָמא ִעּלָ ַתח ָהאֶֹהל, ּדָ ב ּפֶ ְוהּו''א יֹוׁשֵ
א  ְרּגָ ָהא ִאְתְנִהיר ְיִמיָנא ּדַ חֹום ַהּיֹום. ּדְ ְלַאְנָהָרא ֲעֵליּה. ּכְ
ַהּיֹום  חֹום  ּכְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ יּה.  ּבֵ ק  ּבַ ִאְתּדָ ְדַאְבָרָהם 
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ִתיאוּ  ּבְ א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ּדַ ִאְתְקִריב  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ָדא  ּבְ ּדְ א  ְבּתָ
א,   ָלֳקֵבל ּדָ

ּלֹא  .13 ׁשֶ ַעד  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ֵאָליו.  ַויֵָּרא 
ּמֹול, ַהּכֹל   ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִנּמֹול ַאְבָרָהם, ָהָיה ָאטּום. 
ֵלמּות   ׁשְ ּבִ ִכיָנה  ׁשְ ָעָליו  ְרָתה  ְוׁשָ ה,  ּלָ ִהְתּגַ

ַתח ָהֹאֶהל. ְוהוּ  ב ּפֶ ָראּוי. ּבֹא ְרֵאה, ְוהּוא יֹׁשֵ א ּכָ
עֹוָלם   - ַעל  ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ֶזהּו 

ְזַמן   ּבִ ַהיֹּום,  חֹם  ּכְ ֵאיָמַתי?  ַהזֶּה.  ְחּתֹון  ַהּתַ
רֹות ּבֹו. יק ֶאָחד ִלׁשְ ל ַצּדִ ׁשּוָקתֹו ׁשֶ ּתְ  ׁשֶ

  

ַזר ַאְבָרָהם  .13 א ַעד ָלא ִאְתּגְ י ַאּבָ ָרא ֵאָליו. ָאַמר ַרּבִ ַוּיֵ
ּדְ  יָון  ּכֵ ָאִטים.  ֲעֵליּה ֲהָוה  ָרא  ְוׁשָ א  כֹּלָ ִלי  ִאְתּגְ ַזר  ִאְתּגְ

ַתח   ב ּפֶ א ֲחֵזי ְוהּוא יֹוׁשֵ ְדָקא ְיאּות. ּתָ ִלימּו ּכְ ׁשְ א ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ
ֵרי ַעל ַהאי ָעְלָמא  ׁשָ ָאה ּדְ א ָעְלָמא ִעּלָ ָהאֶֹהל. ְוהּוא. ּדָ

ּדְ  א  ִתיאּוְבּתָ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ַהּיֹום  חֹום  ּכְ ֵאיָמַתי  ָאה.  ּתָ ַחד  ּתַ
יּה.  ֵרי ּבֵ יק ְלִמׁשְ  ַצּדִ

ה   -ִמיָּד   .14 לֹׁשָ ׁשְ ְוִהּנֵה  ַויְַּרא  ֵעיָניו  א  ָ ׂשּ ַויִּ
ים?  ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֵהם  ִמי  ָעָליו.  ִבים  ִנּצָ ים  ֲאָנׁשִ
ַעל   עֹוְמִדים  ׁשֶ ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵאּלּו 

יֹוֶנֶקת ִהיא  ּוֵמֶהם  ַהזֹּו,  ה  ְרּגָ [ְיסֹוד   ַהּדַ
 ְוִנזֹּוֵנית. ָלם]ָהעוֹ 

  
ִבים  .14 ִנּצָ ים  ֲאָנׁשִ ה  לׁשָ ׁשְ ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו  א  ָ ׂשּ ַוּיִ ד  ִמּיָ

ִיְצָחק   ַאְבָרָהם  ין  ִאּלֵ ים.  ֲאָנׁשִ ה  לׁשָ ׁשְ ִאּנּון  ַמאן  ָעָליו. 
ְייהוּ  ּוִמּנַ א,  ַדְרּגָ ַהאי  ּדְ ֲעֵליּה  ָקְייֵמי  ּדְ צט  ְוַיֲעקֹב  (דף 

ָזן. (יסודא דעלמא) ָיִניק ע''א)  ְוִאּתְ
Genesis 18:2 
“ ַוִּיְׁשַּתחּו, ָאְרָצה  ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו, ַוַּיְרא, ְוִהֵּנה ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים, ִנָּצִבים ָעָליו; ַוַּיְרא, ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל, .” 
“He lifted up his eyes and looked, and behold, three men were standing in front of him. 
When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the 
earth” 
We studied earlier that the circumcision Abraham underwent gave him the ability to 
connect Zeir Anpin and Malchut. When that happened, the Zohar explains, Abraham 
could rise up and see the upper levels. The three men he saw were the aspects of the 
three columns: Chessed (Abraham), Gevurah (Isaac) and Tiferet (Jacob). They were 
represented by the angels Michael, Gabriel, and Raphael. 
These three are the conduits of Light from the upper three Sefirot to the world below. 
In every silent prayer (the Amida), which is the highest level of spiritual connection, 
we start by connecting to Abraham, Isaac, and Jacob. They are like a spearhead that 
breaks through all the lower levels so we can connect higher. 

ׁשּוַקת    -ְוָאז   .15 ּתְ ׁשֶ ִלְקָראָתם.  ַויָָּרץ  ַויְַּרא 
ֶהם ְוֶחְדָוָתּה  ר ּבָ ְחּתֹוָנה ַהזֹּו ְלִהְתַחּבֵ ה ַהּתַ ְרּגָ ַהּדַ

ָאְרָצה,   חּו  ּתַ ׁשְ ַויִּ ַאֲחֵריֶהם.  ְך  ׁשֵ ְלַהְתִקין  ְלִהּמָ
א.  ּסֵ  ָלֶהם ּכִ

  
א  .15 ַהאי ַדְרּגָ א ּדְ ִתיאּוְבּתָ ָרץ ִלְקָראָתם. ּדְ ְרא ַוּיָ ֵדין ַוּיַ ּכְ

ָכא   ְ ְלִאְתַמׁשּ יָלּה  ּדִ ְוֶחְדָווָתא  הּו  ּבְ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ָאה  ּתָ ּתַ
ְרְסָייא  ּכֻ ָנא  ּקְ ְלִאְתּתַ ַאְרָצה,  חּו  ּתָ ַוִיׁשְ ְתַרְייהּו.  ֲאּבַ

ְייהּו.  ְלַגּבַ
ֶלְך  .16 ַהּמֶ ִוד  ּדָ ה ֶאת  ָעׂשָ ''ה  ּבָ ַהּקָ ְרֵאה,  ּבֹא 

מֹו ָהָאבֹות. ְוַאף  א ָהֶעְליֹון ּכְ ּסֵ ַעּמּוד ֶאָחד ֵמַהּכִ
ְזַמן   ּבִ ֲאָבל  ֲאֵליֶהם,  א  ּסֵ ּכִ הּוא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 
ן   ּקֵ ְלִהְתּתַ ֶאָחד  ַעּמּוד  הּוא  ֶהם  ּבָ ר  ְתַחּבֵ ּמִ ׁשֶ

ָהֶעְליֹון,   א  ּסֵ ּכִ ְלכּות ּבַ ַהּמַ ֶאת  ָנַטל  ּוְלָכְך 
ר  ְלִהְתַחּבֵ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֶחְברֹון  ּבְ

ֶהם, ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר.   ּבָ

  

א ַחד   .16 ִריְך הּוא ְלָדִוד ַמְלּכָ א ּבְ א ֲחֵזי, ֲעַבד קּוְדׁשָ ּתָ
ִאיהּו   ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֲאָבָהן.  ּכַ ָאה  ִעּלָ ְרְסָייא  ִמּכֻ ַסְמָכא 

ְרְס  הּו ִאיהּו ַחד  ּכֻ ר ּבְ ִאְתַחּבַ ִזְמָנא ּדְ ְייהּו. ֲאָבל ּבְ ָייא ְלַגּבַ
ָנַטל  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָאה.  ִעּלָ ְרְסָייא  ּכֻ ּבְ ָנא  ּקְ ְלִאְתּתַ ַסְמָכא 

ב) ַמְלכּוָתא ִנין   (עט  ׁשְ ַבע  ׁשְ א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ֶחְברֹון  ּבְ
ָמר. הּו. ְוָהא ִאּתְ ָרא ּבְ  ְלִאְתַחּבְ
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ֵאלֵֹני ַויֵָּרא אֵ  .17 ה ּבְ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא. ָלּמָ ָליו ה' ּבְ
ַתן   ּנָ ׁשֶ ּום  א ִמׁשּ ַמְמֵרא ְולֹא ְבָמקֹום ַאֵחר? ֶאּלָ
ָאַמר  ָעה ׁשֶ ׁשָ ּלֹו. ּבְ יָלה ׁשֶ ִרית ַהּמִ לֹו ֵעָצה ַעל ּבְ
ַאְבָרָהם   ָהַלְך  ְלִהּמֹול,  ְלַאְבָרָהם  ''ה  ּבָ ַהּקָ

ָעֵנר: לֹו  ָאַמר  ֲחֵבָריו.  ִעם  ֵלְך  ן    ְלִהּמָ ּבֶ ה  ַאּתָ
ה ֵמִעיק ְלַעְצְמָך?  ָנה, ְוַאּתָ ִעים ׁשָ ׁשְ  ּתִ

  

ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא,   .17 אי ּבְ ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא. ַאּמַ ָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ וּיֵ
ַעל   ֵעיָטא  ֵליּה  ָיִהיב  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ָאֳחָרא.  ר  ֲאּתַ ּבְ ְוָלא 

ָאַמר ּדְ א  ֲעּתָ ׁשַ ּבְ ִדיֵליּה.  ְקָייָמא  ּדִ ִזירּו  ִריָך   ּגְ ּבְ א  קּוְדׁשָ
ֵלָך ִעם ַחְברֹוי,  הּוא ְלַאְבָרָהם ְלִמְגַזר ֲאַזל ַאְבָרָהם ִלּמָ

(אולי ר''ל כבר עברו עליך צ' שנה ואולם גם   ָאַמר ֵליּה ָעֵנר
הפרט) חשב  ולא  בתוה''ק.  כמ''ש  צ''ט  שהם  ן   יותר  ּבֶ ַאְנּתְ 

ְרָמָך.  ִנין וַאּתְ ֵמִעיק ּגַ ִעין ׁשְ ׁשְ  ּתִ
Avraham is the chariot to the sefira of Chessed (loving, kindness). Chessed is the first 
revelation of the Light in this world. The Zohar explains in Genesis 2:4 ”   ֵאֶּלה תֹוְלדֹות
 These are the generations of the heaven and of the earth when“ ” ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ְּב ִה ָּבְרָאם
they were created”. The word ”ְּב ִה ָּבְרָאם”, “when they were created” has the same letters 
as ”ְבַאְבָרָהם“ “for Abraham”. The world was created with Chessed and by the merit of 
Avraham who made the connection between the upper three Sefirot and the world 
below. 
God tested Abraham by instructed him to take his son to the land of Moriah and 
sacrifice him as offering to him. This is a very famous Bible story that most people 
misunderstand. 
Genesis 22:2 
“ ִיְצָחק-ָאַהְבָּת, ֶאת - ְיִחיְד� ֲאֶׁשר- ְנ� ֶאתּבִ - ָנא ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַקח  ” 
“And He said: ‘Take now your son, your only son, that you loved, Isaac” 
Some years ago, I heard a taped lecture by Rabbi Yitzchak Ginzburg. He brought a 
beautiful explanation to this verse. He described this verse as a dialog between God 
and Abraham. 
G-d: Take your son! 
Avraham: Which one? 
God: Your only son. 
Avraham: I have two sons. 
G-d: The one that you loved. 
Avraham: I love them both. 
G-d: Isaac. 
This interesting conversation teaches us that Abraham had a built-in unconditional 
love. He treated everyone equally and was known as a great host. Everyone was 
welcome in his home. 
Ishmael was his son from his wife’s servant, yet he treated him as equal. 
Because he was able to accept and share the Light of the creator unconditionally with 
everyone, he merited to be the chariot for Chessed. He is the one that opens the gate 
of prayers for us. All major prayers begin with Abraham, Isaac, and Jacob. They 
represent the three columns and Abraham is the leader. 
To open the upper gates for the Light to flow into our lives we need to be like Abra-
ham, practicing unconditional love and sharing. 
One of the great lessons I learned from the Zohar is related to Avraham. It gives us the 
understanding and power to have unconditional love. The Zohar tells us that Terach, 
Abraham’s father, was a negative person and idol worshiper. His son brought Light to 
the world like no one before him. If we were to think that the world would have been a 
better place without him then we are wrong. We never know what would come out of 
a person. 
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One positive action can save the world. We should never think negatively about others 
even if they are known to be evil. The best treatment is to pray to God to send them 
Light so they can change from negative to positive. 
A change or transformation comes with Light, not darkness. Terach changed himself, 
left idol worshiping, turned to be a positive and loving person because of his son. 

זְָּרקוּ  .18   ָאַמר לֹו ַמְמֵרא: ֲהָזַכְרּתָ ֶאת ַהיֹּום ׁשֶ
ְואֹותֹו   ָהֵאׁש,  ן  ְבׁשַ ּכִ ְלתֹוְך  ים  ּדִ ׂשְ ַהּכַ אֹוְתָך 

תּוב ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ַעל  ָעַבר  ׁשֶ (בראשית   ָרָעב 
ִמְצָרְיָמה,  יב) ַאְבָרם  ַויֵֶּרד  ָאֶרץ  ּבָ ָרָעב  ַוְיִהי 

יָת אֹוָתם,  ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ְוִהּכִ ְואֹוָתם ְמָלִכים ׁשֶ
ֵמהַ  אֹוְתָך  יל  ִהּצִ ''ה  ּבָ ִאיׁש  ְוַהּקָ ָיכֹל  ְולֹא  ּכֹל 

ה ֶאת ִמְצַות ִרּבֹוְנָך!   ַלֲעׂשֹות ְלָך ַרע? קּום ַוֲעׂשֵ
ה ָנַתּתָ לֹו ֵעָצה   ''ה: ַמְמֵרא, ַאּתָ ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ
א   ֶאּלָ ָעָליו  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ֵאיִני  ַחיֶּיָך  ְלִהּמֹול, 
ֵאלֵֹני  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוזֶהּו  ָך.  ּלְ ׁשֶ ְלֵטִרין  ּפַ ּבַ

 . (ַעד ָּכאן ַהּתֹוֶסְפָּתא) ַמְמֵרא.

  

ָדֵאי   .18 ׂשְ ּכַ ָלָך  ָרמּו  ּדְ יֹוָמא  ַכְרּתְ  ּדְ ַמְמֵרא  ֵליּה  ָאַמר 
ָעְלָמא  ַעל  ֲעַבר  ּדְ ָנא  ּפְ ּכַ וַההּוא  נּוָרא.  ּדְ ַאּתּון  ּבְ

יב, ְכּתִ יב) ּדִ ַאְבָרם  (בראשית  ֶרד  ַוּיֵ ָאֶרץ  ּבָ ָרָעב  וְיִהי 
וִאּנּון   ָרְיָמה.  הֹון ִמּצְ ַיּתְ ּוָמִחיּת  ֵריהֹון  ּתְ ּבַ ּפּו  ְרּדָ ּדִ ַמְלִכין 

ָנׁש   ר  ּבַ ָיִכיל  ְוָלא  א  ִמּכֹּלָ ְזִביָנָך  ׁשֵ הּוא  ִריָך  ּבְ א  וקּוְדׁשָ
ּקּוָדא ְדָמָרָך. ָאַמר ֵליּה  יׁש. קּום ֲעִביד ּפִ ד ָלָך ּבִ ְלֶמְעּבַ

ֵעי ֵליּה  ְיַהְבּתְ  ַאְנּתְ  ַמְמֵרא  הּוא,  ִריָך  ּבְ א  ָטא קּוְדׁשָ
ְלְטִרין   ּפַ ּבְ א  ֶאּלָ ֲעֵליּה  י  ּלֵ ּגַ ִמּתְ ֲאָנא  ֵליּת  יָך  ַחּיֶ ְלִמְגַזר, 

ַמְמֵרא ֵאלֹוֵני  ּבְ יב  ִדְכּתִ הּוא  ֲהָדא  יָלָך,  כאן  ּדִ (עד 
 :התוספתא)

ַהזֶּה, .19 סּוק  ּפָ ּבַ ְתחּו  ּפָ (שיר   ַרּבֹוֵתינּו 
ֶמָך וגו' א) ֶמן ּתּוַרק ׁשְ ָמֶניָך טֹוִבים ׁשֶ . ְלֵריַח ׁשְ

ָעה  ׁשָ ן ָהָאָדם, ּבְ ל ּבֶ ָמה זֹו ׁשֶ נּו ַרּבֹוֵתינּו, ְנׁשָ ׁשָ
זַֹהר  אֹותֹו  ּבְ ְועֹוֶמֶדת  ָלָרִקיַע  ֵמָהָאֶרץ  עֹוָלה  ׁשֶ

ר אֹוָתּה. ''ה ְמַבּקֵ ּבָ ָאַמְרנּו, ַהּקָ  ֶעְליֹון ׁשֶ
  

ְקָרא .19 ַהאי  ּבְ ְתֵחי  ּפָ ָנן  א) ַרּבָ השירים  (לט  ְלֵריחַ  (שיר 
ָמֶניָך טוֹ  ב) ָנן ַהאי ׁשְ ַרּבָ נּו  ּתָ וגו'.  ֶמָך  ׁשְ ּתּוַרק  ֶמן  ׁשֶ ִבים 

ָסְלָקא ֵמַאְרָעא ִלְרִקיָעא  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַבר ֵאיָנׁש ּבְ ָמָתא ּדְ ִנׁשְ
ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲאָמָרן,  ּדְ ָאה  ִעּלָ ִזיֲהָרא  ַההּוא  ּבְ ְוָקְייָמא 

ר ָלּה.   הּוא ְמַבּקֵ
ְמעוֹ  .20 י ׁשִ ַמע, ָאַמר ַרּבִ ר יֹוַחאי,  ּבֹא ִתׁשְ ן ּבַ

ְמקֹום   ּבִ עֹוֶמֶדת  ׁשֶ יָון  ּכֵ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ ל  ּכָ
''ה   ּבָ ַהּקָ ֶבת,  ָלׁשֶ ְראּוָיה  ׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ ִכיַנת  ׁשְ
ֶאת   רּו  ּוַבּקְ ְלכּו  ָלֶהם:  ְואֹוֵמר  ָלָאבֹות  קֹוֵרא 
ִמי.  ְ לֹום ִמׁשּ ימּו לֹו ׁשָ א, ְוַהְקּדִ ּבָ יק ׁשֶ ּדִ לֹוִני ַהּצַ ּפְ

א   ְוֵהם ְלַאּבָ ָראּוי  לֹא  ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון  אֹוְמִרים: 
ִלְראֹות   ָראּוי  ן  ַהּבֵ ן.  ַהּבֵ ֶאת  ִלְראֹות  ָלֶלֶכת 

 ּוְלֵהָראֹות ְוִלְדֹרׁש ֶאת ָאִביו.

  

ָמָתא   .20 ִנׁשְ ל  ּכָ יֹוָחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ַמע  ׁשְ א  ּתָ
ָקְייָמא   ּדְ יָון  ּכֵ יא  יַקּיָ ּדִ ּצַ ָחְזָיא ּדְ ּדְ ְיָקָרא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֲאַתר  ּבְ

ְוָאַמר לֹון  ַלֲאָבָהָתא,  ִריְך הּוא ָקֵרי  ּבְ א  ְלֵמיַתב, קּוְדׁשָ
ֵליּה  ימּו  ְוַאְקּדִ ָאָתא,  ּדְ יָקא  ּדִ ּצַ ִלְפַלְנָיא  רּו  ּוַבּקְ ִזילּו 
ִמי. ְוִאּנּון ָאְמִרין, ָמאֵרי ָעְלָמא, ָלא ִאְתֲחֵזי  ָלָמא ִמן ׁשְ ׁשְ

ְלֶמיֱחֵמי ְלַאבָּ  ִאְתֲחֵזי  ָרא  ּבְ ִלְבָרא,  ְלֶמֱחֵמי  ְלֵמיַזל  א 
ע ְלֲאבּוי.   ּוְלֶמֱחֵזי ּוְלִמְתּבַ

Song of Songs 1:3 
“ ֵּכן, ֲעָלמֹות ֲאֵהבּו�-ְלֵריַח ְׁשָמֶני� טֹוִבים, ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ�; ַעל .” 
“your anointing oils are fragrant; your name is oil poured out; therefore virgins love 
you.” 
The Zohar explains here that when the soul ascends to the upper levels, her good scent 
draws the Holy One to visit her. 
Rabbi Shimon reveals that every soul of a tzadik (righteous person) receives the Light 
of Chokmah when standing in the presence of the Holy One Bless be He. God then 
calls the patriarchs that are the three columns of the Tree of Life and asks them to 
visit the Tzadik and bring a message of peace, ‘Shalom’, from him. 
The patriarchs say that it is not proper for God to send blessings from the Father (Light 
of Chokmah) before the son (Zeir Anpin, Tzadik) comes to his father. Rabbi Ashlag 
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explains that the soul needs to come with desire and demand so it can have a vessel 
for the supernal Light. 
Psalms 24:6 
 ”ֶזה, ּדֹור ֹּדְרָׁשו; ְמַבְקֵׁשי ָפֶני� יֲַעֹקב ֶסָלה“
“Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. 
Selah” 
This verse is included in prayers with an aspect of the beginning. We recite the entire 
chapter of ten verses at the beginning of Rosh Hashanah service while the Ark is open. 
It is a powerful connection and as the Zohar explains, we face Jacob that connects us 
to the central column. 
The souls of the Tzadikim bring our desires and demands in front of God, and without 
them, we have to be righteous as they are. 
It’s a good place to announce that the DailyZohar just published a special app about 
Tzadikim. This app will show the Tzadik or Tzadikim on their death anniversary, 
Hillulah. The app shows information about the Tzadik with the option to light a virtual 
candle with a wish for health, success or for soul elevation for a family member. 
To make a connection, light a candle for the tzadik at home. Read the information to 
make a better connection with the Tzadik. Then make your prayer to God, not to the 
Tzadik. Ask to fulfill your wishes by the merits of the Tzadik that you stand next to 
him, by the candle you just lit. 

ָהָיה   .21 ה ׁשֶ ְוהּוא קֹוֵרא ְלַיֲעקֹב ְואֹוֵמר לֹו: ַאּתָ
ֵלְך   ִנים,  ּבָ ַצַער  לְלָך  ְפלֹוִני   [ַלְּמדֹו] ְוַקּבֵ ֵני  ּפְ

ֶזהּו   ָך.  ִעּמְ ֵאֵלְך  ַוֲאִני  ְלָכאן,  א  ּבָ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ
תּוב ּכָ י ָפֶניָך ַיֲעקֹב ֶסָלה.   (תהלים כד) ׁשֶ ְמַבְקׁשֵ

י   ַרּבִ ָאַמר  י.  ְמַבְקׁשֵ א  ֶאּלָ ׁש,  ְמַבּקֵ ֶנֱאַמר  לֹא 
תּוב ֶזה   ּכָ ָמע, ׁשֶ סּוק ַמׁשְ ּדֹור ִחיָּיא, ֵמרֹאׁש ַהּפָ

ו וגו'.   ּדְֹרׁשָ

  

ֲעָרא   .21 ֲהָוה ָלְך ּצַ והּוא ָקֵרי ְלַיֲעקֹב ְוָאַמר ֵליּה ַאְנּתְ ּדְ
יל ְוַקּבִ ִזיל  ְבִנין  ָאָתא   (אולפניה) ּדִ ּדְ יָקא  ּדִ ּצַ ְפַלְנָיא  ּדִ ִני  ּפְ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ְך.  ִעּמָ ֵאיִזיל  וֲאָנא  (תהלים  ָהָכא, 
י   כד) ׁשֵ א ְמַבּקְ ֶאּלָ ֶנֱאַמר  ׁש לֹא  ְמַבּקֵ ה.  ֶסּלָ ַיֲעקֹב  ָפְניָך 

ְכִתיב   ַמע ּדִ ְקָרא ַמׁשְ יּה ּדִ יא ֵמֵריׁשֵ י ִחּיָ י. ָאַמר ַרּבִ ׁשֵ ְמַבּקְ
יו ְוגו'.  ֶזה ּדֹור ּדֹוְרׁשָ

ִחיָּיא .22 י  ַרּבִ ָאַמר  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ (נ''א  ָאַמר 
בֲעִקיָבא) ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ הּוא  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ְוֵכן ,  ֹוד. 

ְפֵני  א ּבִ ּסֵ ָנא ְדֵבי ֵאִליָּהּו, ַיֲעקֹב ָאִבינּו הּוא ּכִ ּתָ
תּוב ּכַ ׁשֶ כו) ַעְצמֹו,  ִריִתי   (ויקרא  ּבְ י ֶאת  ְוָזַכְרּתִ

''ה ְלַיֲעקֹב ְלַבּדֹו יֹוֵתר  ּבָ ַרת ַהּקָ ִרית ּכָ ַיֲעקֹוב. ּבְ
ָרט מִ  בֹוד, ּפְ א ַהּכָ ּסֵ ה לֹו ּכִ ָעׂשָ ל ֲאבֹוָתיו, ׁשֶ ן  ִמּכָ

 ָהִראׁשֹון.

  

יא .22 ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ עקיבא) ָאַמר  ַיֲעקֹב  (נ''א 
הּו ַיֲעקֹב  ֵבי ֵאִלּיָ אָנא ּדְ בֹוד, ְוֵכן ּתָ א ַהּכָ ּסֵ ָאִבינּו הּוא ּכִ

ְכִתיב, מֹו, ּדִ ְפֵני ַעּצְ א ּבִ ּסֵ י  (ויקרא כו) ָאִבינּו הּוא ּכִ ְוָזַכְרּתִ
ִריִתי   ּבְ הּוא ֶאת  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַרת  ּכָ ִרית  ּבְ ַיֲעקֹוב, 

א   ּסֵ ּכִ ֵליּה  ֲעִביד  ּדְ ֲאבֹוָתיו  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ְלַבּדֹו  ְלַיֲעקֹב 
ר ִמן ַקְדָמָאה:  בֹוד. ּבַ  ַהּכָ

עֹוֵסק  .23 ְוָהָיה  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ
ּמֶ  י ֲעִקיָבא ְוָאַמר לֹו, ּבַ א ֵאָליו ַרּבִ ּתֹוָרה. ּבָ ה ּבַ

ַהזֶּה   סּוק  ּפָ ּבַ לֹו,  ָאַמר  עֹוֵסק?  ַמר 
תּוב ּכָ א ָכבֹוד ַיְנִחֵלם. ַמהּו  א ב)-(שמואל ׁשֶ ְוִכּסֵ

ה לֹו   ָעׂשָ א ָכבֹוד ַיְנִחֵלם? ֶזה ַיֲעקֹב ָאִבינּו ׁשֶ ּסֵ ּכִ
ַמת   ִנׁשְ ַעד  ּבְ ּתֹוָרה  ל  ְלַקּבֵ ְלַבּדֹו  ָכבֹוד  א  ּסֵ ּכִ

יק.  ּדִ  ַהּצַ

  

י ֱאִליֶעֶזר הֲ  .23 אֹוַרְייָתא. ֲאָתא ַרּבִ ָוה ָיִתיב ְוֲהָוה ָלֵעי ּבְ
ַמאי ָקא ָעִסיק ַמר. ָאַמר  י ֲעִקיָבא ָאַמר ֵליּה ּבְ יּה ַרּבִ ְלַגּבֵ

ְכִתיב, ּדִ ְקָרא  ַהאי  ּבְ ב) ֵליּה  א  ָכבֹוד   (שמואל  א  וִכּסֵ
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶזה  ַיְנִחיֵלם.  ָכבֹוד  א  ּסֵ ּכִ ַמהּו  ַיְנִחיֵלם. 

ֲעִביד ֵליהּ  ָמָתא    ּדְ ָלא אּוְלַפן ִנׁשְ ְלחֹודֹוי ְלַקּבָ ְרֵסי ְיָקר ּבִ ּכָ
יַקָיא.  ּדִ ּצַ  ּדְ

When the soul of a Tzadik leaves the world below and ascends to its place in heaven, 
the Holy One Blessed be He, comes to visit her. Before that, he sends Jacob to welcome 
the soul of the Tzadik. 
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The following verse explains this revelation of the Zohar. 
Psalms 24:6 
 ”ֶזה, ּדֹור ֹּדְרָׁשו; ְמַבְקֵׁשי ָפֶני� יֲַעֹקב ֶסָלה“
“Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. 
Selah” 
Because Jacob is the aspect of the Central Column and a Tzadik is the aspect of 
Yessod, Jacob is a bridge to the higher level. Every spiritual ascend should be through 
him. 
In our prayers, we address the ‘God of Abraham, the God of Isaac and the God of 
Jacob. Jacob is the ‘representative’ of the patriarchs because he created the balance 
between the right (Abraham) and the Left (Isaac). With his 12 sons, he constructed the 
channel of Zeir Anpin and formed the bridge between the upper and lower. 
We use the Tzadikim to elevate our prayers through the central column, Jacob, to the 
upper levels. When we pray to God with the support of Tzadikim our prayers have a 
better chance to be heard. 
Use the Tzadikim app on days of Hillulah of Tzadikim to elevate your prayers higher. 
Read about the Tzadik and light a candle, to make a connection to the Tzadik and ask 
him to support and take your prayers to the Holy One. Make your prayers with a pure 
heart and ‘poorness’, meaning that you are aware that without the Light nothing 
material in this world has any value.  
  

חֶֹדׁש  .24 רֹאׁש  ָכל  ּבְ ִעּמֹו  הֹוֵלְך  ''ה  ּבָ ְוַהּקָ
בֹוד  ּכְ ֶאת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ רֹוָאה  ּוְכׁשֶ ְוֹחֶדׁש, 
ְמָבֶרֶכת   ִרּבֹונֹו,  ִכיַנת  ׁשְ ל  ׁשֶ ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ

תּוב ּכָ ''ה. ְוֶזהּו ׁשֶ ּבָ ֲחָוה ִלְפֵני ַהּקָ ּתַ (תהלים   ּוִמׁשְ
י ֶאת ה'. קד) ְרִכי ַנְפׁשִ  ּבָ

  
ַיְרָחא  .24 ֵריׁש  ָכל  ּבְ יּה  ִעּמֵ ָאִזיל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ

א   ִכיְנּתָ ׁשְ ְקַלְרָיאה  ַאְסּפַ ְיַקר  ָמָתא  ִנׁשְ ָחֵמי  וַכד  ְוַיְרָחא. 
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ְוָסְגַדת  ְמָבְרַכת  ְדָמאֵריּה, 

י ְוגו'. (תהלים קד) ִדְכִתיב,ֲהָדא הּוא  ְרִכי ַנְפׁשִ  ּבָ
ָעָליו,  .25 עֹוֵמד  ''ה  ּבָ ַהּקָ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ַדְלּתָ   ּגָ ֱאלַֹהי  ה'  ְואֹוֶמֶרת:  ּפֹוַתַחת  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ
ּמּו   אֹוֵמר ִיּתַ יּּום ׁשֶ ה, ַעד ַהּסִ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֹאד ְוגֹו' ּכָ ּמְ

ְועֹוד   וגו'.  ִאים  זֹו ַחּטָ ְולֹא  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָאר  ׁשְ ּנִ ַחת אֹותֹו ַעל ַהּגּוף ׁשֶ ּבַ א ְמׁשַ ְלַבד, ֶאּלָ ּבִ

ְואֹוֵמר  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ֶאת   (שם קג) ּבָ י  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ
 ה' ְוָכל ְקָרַבי וגו'. 

  

ִריְך הּוא ָקִאים ֲעלֹוִהי.  .25 א ּבְ י ֲעִקיָבא קּוְדׁשָ ָאַמר ַרּבִ
ָמָתא   ל  ְוִנׁשְ ּכָ ְוגו'  ְמאֹד  ַדְלּתָ  ּגָ ֱאלֵהי  ְיָי  ְוָאַמר  ַתח  ּפָ

ְועֹוד   ְוגו'.  ַחָטִאים  ּמּו  ִיּתַ ָקָאַמר  ּדְ ִסּיּוָמא  ַעד  ה  ָרׁשָ ַהּפָ
ַחת ֵליּה   ּבַ א ְמׁשַ ְלחֹודֹוי ֶאּלָ י ֲעִקיָבא ְוָלא ָדא ּבִ ָאַמר ַרּבִ

ָעְלָמא ֵדין ְוָאַמר ַאר ּבְ ּתָ ִאׁשְ ְרִכי   (תהלים קג)  ַעל ּגּוָפא ּדְ ּבָ
י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ְוגו'.  ַנְפׁשִ

סּוק ַהזֶּה   .26 ִין ָלנּו ֶזה? ֵמַהּפָ ''ה הֹוֵלְך. ִמּנַ ּבָ ְוַהּקָ
ֵאלֵֹני ַמְמֵרא. ֶזה ַיֲעקֹב.  תּוב ַויֵָּרא ֵאָליו ה' ּבְ ּכָ ׁשֶ
יַָּרׁש ָמאַתִים עֹוָלמֹות  ּום ׁשֶ ַמה זֶּה ַמְמֵרא? ִמׁשּ

ִכסֵּ  ְוהּוא  ַמְמֵרא ֵמֵעֶדן,  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  א. 
ָהָיה.  ְוַאַחת  מֹוִנים  ׁשְ ָמאַתִים  ִגיַמְטִריָּא  ּבְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֵעֶדן,  ל  ׁשֶ ח) ָמאַתִים  ּוָמאַתִים  (שיר 
הּוא   ׁשֶ ְוַאַחת  מֹוִנים  ּוׁשְ ְריֹו,  ּפִ ֶאת  ְלֹנְטִרים 
ֵאלֵֹני ַמְמֵרא.  א. ְוָלֵכן ִנְקָרא ַויֵָּרא ֵאָליו ה' ּבְ ּסֵ ּכִ

ם ֶזה ִנְקָרא ַממֵרא.וְ   ַעל ׁשֵ

  

ִריְך הּוא ָאִזיל. ְמָנא ָלן ַהאי. ֵמַהאי ְקָרא  .26 א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ַמהּו   ַיֲעקֹב.  ְזה  ַמְמִרא,  ֵאלֹוֵני  ּבְ ְיָי  ֵאָליו  ָרא  ַוּיִ ְכִתיב  ּדִ
א.   ּסֵ ַאְחִסין ָמאָתן ָעְלִמין ֵמֵעֶדן והּוא ּכִ ּום ּדְ ַמְמִרא. ִמׁשּ

ְוַחד  ָאַמר   ּוְתַמִנין  ָמאָתן  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ַמְמֵרא  ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ
ְכִתיב, ּדִ ֵעֶדן  ּדְ ָמאָתן  ח) ֲהָוה,  השירים  ּוָמאַתִים  (שיר 

ְך   ּכָ ּוְבִגין  א.  ּסֵ ּכִ הּוא  ּדְ ְוַחד  ין  ּוְתַמּנִ ְריֹו,  ּפִ ֶאת  ַלּנֹוְטִרים 
ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא. וְ  ָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ א ִנְקָרא  ִאְתְקֵרי ַוּיֵ ַעל ׁשּום ּדָ

 ַמְמֵרא.
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On every new moon (Rosh Chodesh) the Holy One, Jacob, and the Shechina come to 
see the Tzadikim. When the soul sees the reflection of the Shechina she blesses and 
bows to God as it says in Psalms 104:1 
“ ְיהָוה-תָּבְרִכי ַנְפִׁשי, אֶ  : 
 ”ְיהָוה ֱא�ַהי, ָּגַדְלָּת ְּמֹאד; הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ 
“Bless YHVH, my soul! O YHVH my God, you are very great! honor and majesty you 
have put on” 
Rabbi Akiva explains that the Holy One stands in front of the soul, she continues the 
blessings in Psalms 104. After the blessings to God, the soul continues to bless God 
for the opportunities are given to her during life in the physical realm to become 
righteous. 
Psalms 103:1 
“ ָקְדׁשֹו  ֵׁשם- ְקָרַבי, ֶאת-ְיהָוה; ְוָכל-ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת  ” 
“Of David. Bless YHVH my soul, and all that is within me, bless his holy name!” 

ְרצֹונֹו   .27 ֵאלֵֹני?  ּבְ זֶּה  ַמה  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְוהּוא  ַיֲעקֹב.  ֲאִביר  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָחְזקֹו,  לֹוַמר 

תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַתח ָהֹאֶהל,  ּפֶ ב  ה'   טו)(תהלים   יֹׁשֵ
ַהיֹּום,  חֹם  ּכְ וגו'.  ָאֳהֶלָך  ּבְ ָיגּור  ִמי 

תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ִמי  (מלאכי  ׁשְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה 
ְכָנֶפיָה.  א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ  ׁשֶ

  

ֵאלֹוֵני. ְרּצֹונֹו לֹוַמר ּתּוְקּפֹוי   .27 י ְיהּוָדה ַמהּו ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ִדְכִתיב, הּוא  מט) ֲהָדא  ְוהּוא  אֲ  (בראשית  ַיֲעקֹב.  ִביר 

ַתח ָהאֶֹהל. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ב ּפֶ ְיָי ִמי   (תהלים טו)  יֹוׁשֵ
ְכִתיב, חֹום ַהּיֹום. ּדִ ָאֳהֶלָך ְוגו'. ּכְ ְוָזְרָחה   (מלאכי ג) ָיגּור ּבְ

ְכָנֶפיָה.  א ּבִ ָדָקה ּוַמְרּפֵ ֶמׁש ּצְ ִמי ׁשֶ  ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
י   .28 ַרּבִ ָעה  ָאַמר  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ אי,  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן 

ָהָאבֹות,  ֹוְמִעים  ׁשּ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ''ה,  ּבָ ַהּקָ ָהַלְך 
''ה הֹוֵלְך ֵאָליו, ּתֹוְבִעים  ּבָ ַהּקָ ַאְבָרָהם ִיְצָחק, ׁשֶ

לֹום.  ים לֹו ׁשָ ם ּוְלַהְקּדִ  ִמיֲַּעקֹב ָלֶלֶכת ִעּמָ
  

הַ  .28 ּבְ אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ ָאִזיל ָאַמר  ֲעָתא  ׁשַ ִהיא 
ַאְבָרָהם  ַאָבָהָתא  ְמִעין  ׁשָ ּדְ ּוְבִגין  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִמן   ְבִעין  ּתָ יּה.  ְלַגּבֵ ָאִזיל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָחק  ְוִיּצְ

ָלם.  ָמא ֵליּה ׁשְ הֹון ּוְלַאְקּדָ  ַיֲעקֹב ְלֵמיַזל ִעּמְ
29.  ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ָעָליו,  עֹוְמִדים  א ְוֵהם  ָ ׂשּ ַויִּ תּוב  ּכָ

ָעָליו.  ִבים  ִנּצָ ים  ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ְוִהּנֵה  ַויְַּרא  ֵעיָניו 
ים ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ ָהָאבֹות,  [ֶׁשעֹוְמִדים] ׁשְ ֵאּלּו 

ְוָראּו   ָעָליו  עֹוְמִדים  ׁשֶ ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
טֹוִבים ים  ַויְַּרא   [ֶׁשָעָׂשה] ַמֲעׂשִ ים.  עֹוׂשִ ַויָָּרץ  ׁשֶ

ַאְרָצה,  חּו  ּתַ ׁשְ ַויִּ ָהֹאֶהל  ַתח  ִמּפֶ ִלְקָראָתם 
ֶזהּו   ם.  ִעּמָ בֹוד  ַהּכָ ִכיַנת  ׁשְ ָרָאה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

תּוב ּכָ ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ  (שיר א) ׁשֶ [ֵאּלּו ֵהן   ַעל ּכֵ
 .ָהָאבֹות]

  

א ֵעיָניו ו .29 ָ ׂשּ ְכִתיב ַוּיִ אי ּדִ ְרא וִאּנּון ָקְייִמין ֲעלֹוִהי. ִמּמַ ּיַ
ה   לׁשָ ׁשְ ָעָליו.  ִבים  ִנּצָ ים  ֲאָנׁשִ ה  לׁשָ ׁשְ ה  ְוִהּנֵ

ים ְוַיֲעקֹב  (דקיימין) ֲאָנׁשִ ָחק  ִיּצְ ַאְבָרָהם  ֲאָבָהָתא  ין  ִאּלֵ
ָטִבין עֹוָבִדין  ְוָחמּו  ֲעלֹוִהי  ָקְייִמין  דעבד) ּדְ ָעְבִדין.  (נ''א  ּדְ

ּתַ  ׁשְ ַוּיִ ָהאֶֹהל  ַתח  ִמּפֶ ִלְקָראָתם  ָרץ  וּיָ ְרא  ה. ַוּיַ ָאְרּצָ חּו 
הּוא  ֲהָדא  ִעְמהֹון  ְיָקָרא  ִכיַנת  ׁשְ ָחֵמי  ּדְ ּום  ִמׁשּ

ֲאֵהבּוךָ  (שיר השירים א) ִדְכִתיב, ֲעָלמֹות  ן  ּכֵ (אלו הן  ַעל 
 :האבות)

Genesis 18:1 
“ ָהֹאֶהל, ְּכֹחם ַהּיֹום-ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה, ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא; ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח .” 
“And YHVH appeared to him by the oaks of Mamre, as he sat at the door of his tent in 
the heat of the day.” 
The Zohar reveals that after Abraham circumcised himself with the help of God (See 
comment below), he had the merit to see God. Before that God was talking to Abraham 
but didn’t appear to him as the first verse of Vayera states. 
The circumcision is an important correction on the level of Yessod. It corrects the 
spiritual ‘blindness’ brought on us because of the first sin (Adam, Eve and the Snake). 
In the Garden of Eden we had direct access to the Light and the upper three Sefirot, 
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and we, as parts of the soul of Adam, enjoyed immortal state. After the sin, we 
connected to the Tree of Knowledge Good and Bad that comes with a temporary state 
of existence, mortality, and we must earn every Light of fulfillment we wish to have. 
Now Abraham on the third day after his circumcision is sitting in front of his tent, 
open for what the day may bring. For Tzadikim, ‘tent’, אוהל, (pronounced ‘Ohel’), is a 
place of connection to Yessod and upper levels. The burial place of Tzadikim is called 
‘Ohel’, it is usually surrounded with walls to provide and ‘earthly’ vessel for those who 
come to visit the Tzadik site. A Tzadik in his tent is not considered as dead but as a 
‘sleeper’ in the ground. The Torah uses the name ‘tent of meeting’ for the Holy 
Tabernacle. When Moses is called to meet with God he is called to the tent of meeting. 
The heat of the day that is mentioned in the verse above indicates the full revelation of 
the Sun, which brings the Light of Binah to the world. It brings healing and strength 
with connection to Yessod as we read in the following verse. 
Malachi 3:20 (Please read the entire chapter ) 
 ”ָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי, ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה, ּוַמְרֵּפא, ִּבְכָנֶפיָה; ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם, ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק“
“But for you who fear(awe) my name, the sun of righteousness shall rise with healing 
in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.” 
‘Sun of righteousness’ means the Light of Binah coming down through Zeir Anpin. It 
shines on those who are on the righteous path. This verse also includes in it the 
promise of God to protect the righteous people during the wars that will happen before 
the Final Redemption. 
Lessons: 
Circumcision is a very important action. It allows a person greater elevation to Yessod 
and the upper levels. Abraham was 99 when he did his circumcision. The sages tell us 
that when Abraham started with the circumcision it was hard for him and because his 
heart and consciousness were fully ready to follow the word of God, God reached his 
hand and supported him. The sages learned that from the verse in Nehemiah 9:8 
“ ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי,  -ְלָבבֹו, ֶנֱאָמן ְלָפֶני�, ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת- ּוָמָצאָת ֶאת

ָבֶרי�, ִּכי ַצִּדיק, ָאָּתהְּד - תָלֵתת ְלַזְרעֹו; וַָּתֶקם, אֶ  ” 
“You found his heart faithful before you, and made together with him the covenant 
(also ‘Brit’, ‘Circumcision’) to give to his offspring the land of the Canaanite, the Hittite, 
the Amorite, the Perizzite, the Jebusite, and the Girgashite. And you have kept your 
promise, for you are righteous.” 
The words ‘made together with him’ in Hebrew is read also as ‘cutting the Brit 
(foreskin)’. 
There are many Jews who ‘skip’ circumcision. Also many people with Israelite souls 
who wish to come closer to the Light. They should make efforts and have circumcision. 
Even if a man is very old and even if he is on his deathbed, Chas V’Shalom (God forbid), 
he should ask for circumcision. The revelation of Light could bring miracles for those 
who overcome the fear that they might have at an older age. If you are young then 
there should be no fear except for fear of missing great Light. The foreskin holds a 
great aspect of negativity (a reminder of the first sin) that blocks great Light from 
coming in. 
Another lesson is to go on and keep on the path of righteousness because that’s the 
only way to earn protection and merits in the Final Redemption. Being a good person 
without any ‘criminal record’ is a basic requirement for all people. It is not 
righteousness and such people may have merits and receive Light but far less than 
those who are doing active actions of Tzedakah in all of its aspects. One should 
remember that in the Final Redemption, the soul is evaluated for all lifetimes, not just 
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the current. Everyone should make efforts to go beyond being a ‘good person’ to be 
able to correct previous lives’ issues. Those who suffer now should accept the process 
as ‘payments’ and be happy about it. Those who enjoy material life may get their 
rewards in this lifetimes and may not have ‘balance’ for the Final Redemption and the 
path to immortality. 
See the videos below, explaining Tzedakah in detail. 
https://youtu.be/iLxDpVb_UFM 
https://youtu.be/NDdrG9dkO8A 

ֵאָליו ה'   .30 ַויֵָּרא  ָבר ַאֵחר  ַמְמֵרא, ּדָ ֵאלֵֹני  ּבְ
ִטיָרתֹו   ּפְ ַעת  ׁשְ ּבִ ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ ְתחּו  ּפָ ַרּבֹוֵתינּו 
ַעת  ׁשְ ּבִ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ָאָדם.  ל  ׁשֶ
דֹול,   ַהּגָ ין  ַהּדִ יֹום  הּוא  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ
ֶרֶדת ִמן ַהּגּוף. ְולֹא ִנְפָטר ָאָדם   ָמה ִמְתּפָ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ

ֶזהּו  מִ  ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ ֶאת  רֹוֶאה  ׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלם  ן 
תּוב ּכָ לג) ׁשֶ ָוָחי.   (שמות  ָהָאָדם  ִיְרַאִני  לֹא  י  ּכִ

ֵרת  ָ ַהׁשּ ַמְלֲאֵכי  ה  לֹׁשָ ׁשְ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ִעם  ּוָבִאים 
ַויֵָּרא   תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  יק.  ַצּדִ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ל  ְלַקּבֵ

חֹם ַהיֹּום   ין ַהּבֹוֵער  זֶ   -ֵאָליו ה' וגו'. ּכְ ה יֹום ַהּדִ
ָמה ִמן ַהּגּוף. ׁשָ ּנּור ְלַהְפִריד ֶאת ַהּנְ ּתַ  ּכַ

  

ְתֵחי  .30 ָנן ּפָ ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא. ַרּבָ ָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ָבר ַאֵחר ַוּיִ ּדָ
י  ַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ ל ָאָדם. ּדְ ִטיָרתֹו ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ ַהאי ְקָרא ּבִ ּבְ

ַעת   ׁשְ דֹול ְיהּוָדה ּבִ ין ַהּגָ ל ָאָדם הּוא יֹום ַהּדִ ִטיָרתֹו ׁשֶ ּפְ
ִמן   ָאָדם  ִנְפַטר  ְולֹא  ַהּגּוף.  ִמן  ֶרֶדת  ִמְתּפָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ
הּוא   ֲהָדא  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֶאת  רֹוֶאה  ׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלם 

ִעם   (שמות לג) ִדְכִתיב  ּוָבִאין  ָוָחי.  ָהָאָדם  י  ִיְרַאּנִ י לֹא  ּכִ
ה   לׁשָ ׁשְ ִכיָנה  ְ ל  ַהׁשּ ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ל  ְלַקּבֵ ֵרת  ָ ַהׁשּ ַמְלֲאֵכי 

חֹום ַהּיֹום.  ָרא ֵאָליו ְיָי וגו'. ּכְ יק. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֵ ּדִ ּצַ
ָמה ִמן ַהּגּוף. ׁשָ ּנּור ְלַהְפִריד ַהּנְ ּתַ ין ַהּבֹוֵער ּכַ  ְזה יֹום ַהּדִ

ים, .31 ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ְוִהּנֵה  ַויְַּרא  ֵעיָניו  א  ָ ׂשּ  ַויִּ
מֹוֶדה  ְוהּוא  ה,  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  יו  ַמֲעׂשָ ִרים  ַהְמַבּקְ
ְך, יֹוֵצאת   ָמה רֹוָאה ּכָ ׁשָ ַהּנְ ִפיו. ְוֵכיָון ׁשֶ ֲעֵליֶהם ּבְ
ם   ִליָעה, ְועֹוֶמֶדת ׁשָ ית ַהּבְ ַתח ּבֵ ִמן ַהּגּוף ַעד ּפֶ
עֹוָלם  ּה ּבָ ה ַהּגּוף ִעּמָ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ ְתַוּדָ ּמִ ַעד ׁשֶ

יָה  ַהזֶּה. ְוָאז   ַמֲעׂשֶ ֵמָחה ּבְ יק ִהיא ׂשְ ּדִ ַמת ַהּצַ ִנׁשְ
י ִיְצָחק,   ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ָ ׁשּ ְקדֹוָנּה. ׁשֶ ֵמָחה ַעל ּפִ ּוׂשְ
ִמן   ֵצא  ּתֵ ֵאיָמַתי  ה  ִמְתַאּוָ יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ
עֹוָלם  ג ּבָ ֵדי ְלִהְתַעּנֵ הּוא ֶהֶבל ּכְ ָהעֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ

א.  ַהּבָ

  

עֵ  .31 א  ָ ׂשּ ִרים ַוּיִ ַהְמַבּקְ ים.  ֲאָנׁשִ ה  לׁשָ ׁשְ ה  וִהּנֵ ְרא  ַוּיַ יָניו 
ְוֵכיָון  ִפיו.  ּבְ ֲעֵליֶהם  מֹוֶדה  ְוהּוא  ה,  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  יו  ַמֲעׂשָ
ית   ּבֵ ַתח  ּפֶ ַעד  ַהּגּוף  ִמן  את  יֹוּצֵ ְך,  ּכָ רֹוָאה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ

ָעשָׂ  ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ה  ְתוּדָ ּמִ ׁשֶ ַעד  ם  ׁשָ ְועֹוֶמֶדת  ִליָעה,  ה  ַהּבְ
ֵמָחה   יק ִהיא ׂשְ ּדִ ַמת ַהּצַ ה. וָאז ִנׁשְ עֹוָלם ַהּזְ ּה ּבָ ַהּגּוף ִעּמָ
ָחק   י ִיּצְ ָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ְקדֹוָנּה. ּדְ ֵמָחה ַעל ּפִ יָה ּוׂשְ ַמֲעׂשֶ ּבְ
ה  א ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּצֵ ה ֵאיָמַתי ּתֵ יק ִמְתַאּוָ ּדִ ל ּצַ ָמתֹו ׁשֶ ִנׁשְ

ֵדי ְלִהְתַענֵּ  הּוא ֶהֶבל, ּכְ א.ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ  ג ּבָ
Genesis 18:1 
“ ָהֹאֶהל, ְּכֹחם ַהּיֹום-ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה, ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא; ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח .” 
“And YHVH appeared to him by the oaks of Mamre, as he sat at the door of his tent in 
the heat of the day.” 
The Zohar explains that “And YHVH appeared to him by the oaks of Mamre” is a secret 
about the time a person leaves the world. That is the great judgment day when the 
soul is separated from the body. The person doesn’t really die until his soul sees the 
Shechina. 
Exodus 33:20 
ִיְרַאִני ָהָאָדם, ָוָחי- ָּפָני: ִּכי לֹא- ַוּיֹאֶמר, לֹא תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת  “ .” 
“But,” he said, “you cannot see my face, for man shall not see me and live.”” 
When the soul is of a righteous person, three Archangels come with the Shechinah to 
receive his soul. 
Genesis 18:2 
 .” ;ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו, ַוַּיְרא, ְוִהֵּנה ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים, ִנָּצִבים ָעָליו“
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“He lifted up his eyes and looked, and behold, three men were standing in front of him. 
” 
The words “the heat of the day” is the aspect of the day of judgment that is burning 
like a furnace. The soul must go through fire to separate itself from the body it is 
dressed within this world. The desires for the self alone are like glue on the soul and 
it can be removed only with fire. 
The soul leaves the body and awaits by the gullet. A judgment process is taken above 
to determine the afterlife process the soul would go through. If the soul is not pure 
enough to have favorable judgment it may benefit from the merits of the fathers and 
other souls in the family. The supporting souls may send the soul back to this world, 
make corrections and earn a better place after passing away. 
The soul stands in front of the judges. They list all her actions while in the body. The 
righteous soul is happy at that time because she earned the rewards that come her 
way. The righteous desires the day he leaves this world that is all vanity of vanities 
(Ecclesiastes 1:2). The purpose of the righteous in this life is to follow the path of Torah, 
do only good with others and earn the merit of living in the next world, the Final 
Redemption and immortality. The temporary state of existence is just a time to work 
and ‘save’ the earnings for the next world. 
Death for righteous people, Tzadikim, is a state of sleep until the Resurrection. That is 
why we can make a good connection with Tzadikim, those who are alive and those who 
sleep, especially on the day of a full moon, a day before Rosh Chodesh and their death 
anniversary, Hilluah. 
In the second blessing of the silent prayer (Amida) we recite. 
“ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו ִליֵׁשֵני   ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סוֵמ� נוְפִלים. ְורוֵפא חוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים.  ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֶּיה ֵמִתים

ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתיםֵמִמית ּוְמַחֶּיהּו ָעָפר. ִמי ָכמו� ַּבַעל ְּגבּורות ּוִמי דוֶמה ָּל�. ֶמֶל� :” 
Translation: 
“You sustains life with Chessed. bring the dead to life in great mercy. support the 
falling, heal the sick, release the imprisoned. And keep his faith to those who sleep in 
the dust (the righteous people). Who is like you of mighty acts and who resembles you. 
O King who brings death and brings to life, and spring forth salvation. And you 
are faithful to(your promise) bring the dead to life (Resurrection).” 
A bucket list is good for ‘dying’ people (who will not be resurrected), not for those who 
wish to merit Immortality in the world to come. 
Focus on your long future and get yourself to the point of having no fear of death. The 
only fear we all should have is of not completing our personal Tikkun, not supporting 
the Tikkun of others and not contributing the Tikkun of the entire world. 

ֱאִליֶעֶזר   .32 י  ַרּבִ ָחָלה  ׁשֶ ּכְ ַרּבֹוֵתינּו,  נּו  ׁשָ
יב   ְוהֹוׁשִ ָהָיה,  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  יֹום  אֹותֹו  דֹול,  ַהּגָ

נֹו,   ּבְ הֹוְרְקנּוס  ֶאת  לֹו ִליִמינֹו  ה  ְמַגּלֶ ְוָהָיה 
ָבר   ל ּדָ רֹות, ְוהּוא לֹא ָהָיה ְמַקּבֵ ֲעֻמּקֹות ְוִנְסּתָ
יָון  ּכֵ ָהָיה.  ַדְעּתֹו  ּבְ טָֹרף  ּמְ ׁשֶ ב  ָחׁשַ ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ
ל  ִקּבֵ ָעָליו,  ֶבת  ֶ ִמְתַיׁשּ ָאִביו  ַעת  ּדַ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ

ע סֹודֹות ֶעְליֹוִנים. מֹוִנים ְוֵתׁשַ ּנּו ֵמָאה ׁשְ  ִמּמֶ

  

דֹול, ַההּוא יֹוָמא   .32 י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ ָנן ּכְ נּו ַרּבָ ּתָ
ֵריּה, וֲהָוה  ת ֲהָוה, ְואֹוִתיב ִליִמיֵניּה הֹוְרְקנּוס ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ
ל   ְמַקּבֵ ֲהָוה  ָלא  ְוהּוא  א,  ְרּתָ ּוַמְסּתַ א  ֲעִמיְקּתָ ֵליּה  י  ְמַגּלֵ

ְמ  יב ּכִ ֲחׁשִ יא, ּדְ ּיָ יּה ִמּלַ ַדְעּתֵ יָון ּבְ יּה ֲהָוה. ּכֵ ַדְעּתֵ טֹוָרף ּבְ
יּה ְמָאה   יל ִמּנֵ ָבא ֲעלֹוי, ַקּבִ ְ ֲאבֹוי ִמְתַיׁשּ א ּדְ ַדְעּתָ ָחָמא ּדְ ּדְ

ִאין. ָעה ָרִזין ִעּלָ ין ְוִתׁשְ  ּוְתַמּנִ
ִים  .33 ּמַ ְתָעְרִבים ּבַ ּמִ ִיׁש ׁשֶ יַע ְלַאְבֵני ׁשַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

לֹוַמר.  ּוָפַסק  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ָכה  ּבָ ָהֶעְליֹוִנים, 
ה?   ָלּמָ א,  ַאּבָ לֹו,  ָאַמר  ִני.  ּבְ ם  ׁשָ ֲעֹמד  ָאַמר, 

  
ָאה, כַּ  .33 ִעּלָ ַמָיא  ּבְ ִמְתָעְרֵבי  ּדְ ִיׁש  ׁשַ ְלַאְבֵני  ָמָטא  ד 

ִרי.  י ֱאִליֶעֶזר ּוָפַסק ְלֵמיַמר, ָאַמר קּום ָהָתם ּבְ ָכה ַרּבִ ּבָ
אֹוִחית ֲחָלף ִמן  א ָלָמה. ָאַמר ֵליּה ָחִזיָנא ּדְ ָאַמר ֵליּה ַאּבָ
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ִמן  ַלֲחלֹף  ְמַמֵהר  ֲאִני  ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  לֹו,  ָאַמר 
ֶוֱאֹמר   ֵלְך  לֹו,  ָאַמר  ֲעֶלה  ָהעֹוָלם.  ּתַ ׁשֶ ָך  ְלִאּמְ

ְוַאַחר  ֶעְליֹון,  ְלָמקֹום  י  ּלִ ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת 
ֵדי  ּכְ ְלָכאן  ְוָאבֹא  ָהעֹוָלם,  ִמן  ק  ּלֵ ֶאְסּתַ ׁשֶ
ְקרֹוִבים  ֵהם  ׁשֶ ִתְבּכּו,  לֹא  אֹוָתם.  ִלְראֹות 
לֹא   ָאָדם  ֵני  ּבְ ְוַדַעת  ַתְחּתֹוִנים,  ְולֹא  ֶעְליֹוִנים 

יָגה אֹוָתם.  ִ  ַמׂשּ

לַּ  ִתְסּתַ ּדְ ְך  ְלִאּמָ ְוֵאיָמא  ִזיל  ֵליּה  ִאי ָעְלָמא. ָאַמר  ִפּלָ ּתְ ק 
ְוַאְיֵתי ָהָכא   ָעְלָמא  ִמן  ק  ּלֵ ֶאְסּתַ ּדְ ּוָבַתר  ָאה,  ִעּלָ ֲאַתר  ּבְ
ִאין   ִאין ְוָלא ַתּתָ ִאּנּון ְקִריִבין ִעּלָ י ּדְ ְלֶמֱחֵמי ְלהֹון ָלא ִתְבּכֵ

הּו.  א ְדַבר ָנׁש ָלא ָיַדע ּבְ  ְוַדְעּתָ

When the great Rabbi Eliezer became ill and was about to die it was Friday night. He 
sat his son, Horkanos, to his right side and revealed to him great secrets. In the 
beginning Horkanos couldn’t get anything from his father’s words. He thought that his 
father lost his mind but after he realized that his father is on higher spiritual level he 
began to understand and received 289 secrets of the upper worlds. 
When the soul of a righteous is about to leave the world, the heavens are opened to 
welcome the soul. The righteous soul sees the opening and new ‘windows’ of 
understanding are opened. He then can reveal secrets he wasn’t allowed to reveal 
before. 
Rabbi Eliezer’s son wasn’t able to understand his father initially because the revealed 
secrets were new and beyond common understanding and it took him a little time to 
adjust his spiritual level to be able to understand his father. 
When he arrived to the secret of the ‘Marble Stones’ he cried and stopped. He told his 
son that his time to go is near and asked him to tell his mother his Tefillin (phylacteries) 
will go to a higher place. 
The Tefillin are used every day, except Shabbat and holidays, during the morning 
prayers that are at the level of Chessed. They help us connect upper and lower. For 
Rabbi Eliezer they were like a bridge to move between worlds. Now that he is about to 
pass away, the Tefillin is moved to a higher level. Rabbi Ashlag explains that his wife 
could understand from this message that her husband is leaving the world and won’t 
use the Tefillin again. 
He continued to say that after he passed away, he will come to see them and they 
should not cry because they are closer to the upper levels and not to the lowers and 
the human mind cannot comprehend this. 
The soul of a righteous, especially those on higher levels, can come to this world to 
support other souls. 
The Holy Ari told his students that if they had the merits, he would come to teach 
them. When they asked “how come, when you are about to leave the world”, he 
answered them that they can not understand this spiritual level and he may come in 
a dream, a vision or in plain sight. 
The story of Rabbi Shimon leaving the world is described in the Idra Zuta that is inside 
Zohar Haazinu. Studying, reading or scanning the Idra Zuta create opening for us and 
allow our prayers to ascend higher when we connect to that ‘opening’. 
Another opening is Elijah Open that is the opening of the Tikunei Zohar. 

ַהּדֹור  .34 ַחְכֵמי  ִנְכְנסּו  ִבים,  יֹוׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ַעד 
ָבאּו   ּלֹא  ׁשֶ ַעל  אֹוָתם  ל  ְוִקּלֵ אֹוָתם,  ר  ְלַבּקֵ

דֹוָלה  ּגְ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ אֹותֹו,  ׁש  ּמֵ יֹוֵתר   ְלׁשַ ּה  ּמּוׁשָ ׁשִ
לֹו,   ָאַמר  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ּמּוָדּה.  ִמּלִ
ׁש  ּמֵ ְלׁשַ ָבאָת  לֹא  ה  ָלּמָ ֲעִקיָבא,  ֲעִקיָבא, 

י,  [ֶׁשֲהֵרי ָּבָאה ָהֵעת ְלִהָּצֵרף] אֹוִתי ? ָאַמר לֹו, ַרּבִ

  

ֵליּה,   .34 ר  ְלִמְבּקַ ָדָרא  יֵמי  ַחּכִ ָעאלּו  ָיְתֵבי,  ֲהוּו  ּדְ ַעד 
דֹוָלה  ָתִניָנן ּגְ א ֵליּה ּדְ ׁשָ ּמָ ָלא ָאתּו ְלׁשַ אֹוִליט ְלהּו ַעל ּדְ

ּמּוָדּה. ַעד ּדְ  ּה יֹוֵתר ִמּלִ ּמּוׁשָ י ֲעִקיָבא, ָאַמר ׁשִ ָאָתא ַרּבִ
א ִלי ׁשָ ּמָ (דהא  ֵליּה ֲעִקיָבא ֲעִקיָבא ָלָמה ָלא ָאֵתית ְלׁשַ

לאצרפא) עתא  ַנאי. אתא  ּפְ ִלי  ֲהָוה  ָלא  י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר   .
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ָעֶליָך  ֶאְתַמּה  ְוָאַמר,  ָרַתח  ַנאי.  ּפְ ִלי  ָהָיה  לֹא 
יָתתֹו  ִאם   ּמִ ׁשֶ לֹו  ִקּלְ ַעְצְמָך.  ִמיַתת  מּות  ּתָ

ם.  ּלָ ה ִמּכֻ ְהיֶה ָקׁשָ  ּתִ
ְמָך.  ַעּצְ ִמיַתת  מּות  ּתָ ִאי  ֲעָלְך  ֶאְתְמָהה  ָאַמר  ח  ַאְרּתַ

ְלהֹון ִמיָתתֵ  ה ִמּכֻ יֵהא ָקׁשֶ  יּה. ַלְטֵייה ּדִ

ד  .35 ַלּמֵ י, ּתְ י ֲעִקיָבא ְוָאַמר לֹו, ַרּבִ ָכה ַרּבִ ּבָ
ה   ַמֲעׂשֵ ּבְ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ יו  ּפִ ַתח  ּפָ ּתֹוָרה.  אֹוִתי 
ֵניֶהם. ָאְמרּו   יָפה ֶאת ׁשְ ָאה ֵאׁש ְוִהּקִ ָבה. ּבָ ֶמְרּכָ
ֵאין ָאנּו ְראּוִיים ּוְכָדִאים   ָמע ִמזֶּה ׁשֶ ֲחָכִמים, ִנׁשְ
ם. ָהָיה ַמה  בּו ׁשָ ַתח ַהִחיצֹון ְוָיׁשְ ְלָכְך. ָיְצאּו ַלּפֶ

ָהָיה, ְוָהֵאׁש ָהְלָכה.  ֶ  ׁשּ

  

י אֹוִליף ִלי אֹוַרְייָתא.   .35 י ֲעִקיָבא ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ ֵכי ַרּבִ ּבָ
ֲאָתא   ָבה.  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ּפּוֵמיּה  ח  ַאְפּתַ

ְלַתְרוִ  וַאְסַחר  א  ִמיָנּה ֶאׁשָ ַמע  ׁשְ יַמָיא  ַחּכִ ָאְמרּו  ויהֹון. 
ֵלית ֲאַנן ַחְזָיין ּוְכָדִאין ְלָכְך, ָנְפקּו ְלִפְתָחא ְדָבָרא ְוָיִתיבּו   ּדְ

א.  ֲהָוה ְוֲאַזל ֶאׁשָ ן, ֲהָוה ַמה ּדְ ּמָ  ּתַ
While Rabbi Eliezer and his son were sitting, the wise scholars of the generation came 
to visit him. He cursed them for not coming early to serve him because it is known that 
serving the holly and the spiritually elevated brings greater benefits than the study of 
that source. 
Rabbi Eliezer was upset with them for missing a great opportunity to connect to his 
Light, especially when it is on the highest level when he is about to leave the world. 
His departure from this world is like a wedding night, bringing the bride to the groom. 
At that time the spiritual opening is to all the levels of Zeir Anpin. 
When Rabbi Akiva came in Rabbi Eliezer asked him to the reason why he didn’t come 
to serve him. Rabbi Akiva answered that he was busy until that moment. He became 
really upset and told him, “I wonder if you die in your time”, then he cursed him to 
experience the worst horrible death of all. 
Rabbi Akiva cried and begged him to teach him some Torah. Rabbi Eliezer opened with 
the study of the creation of the upper levels. A fire appeared immediately and 
surrounded both of them. The wise scholars realized that they are not worthy of such 
a level of study and they went outside until the fire left. 
We know that Rabbi Shimon was also surrounded by fire during the day he chose to 
pass away. (Read Idra Zuta) 
Lessons: 
When one serves a Tzadik and his work on the level of Malchut, he connects himself 
to the vessel of The Tzadik and the Light in it. When one studies from a Tzadik he is 
able to receive Light according to his own vessel. No matter how big is the Tzadik, the 
student cannot learn or benefit from the study more than what his vessel is capable of 
receiving. 
Every missed opportunity to draw Light is considered as a sin. When Rabbi Eliezer 
cursed the scholars, making them feel bad, he took away the Tikkun process that may 
have had to go through because of not servicing him. As a great Tzadik, he didn’t think 
about himself but what was good for them. For Rabbi Akiva, he gave the ultimate gift 
of elevating his soul in holiness. We know that later Rabbi Akiva was tortured to death 
by the Romans as one of the Ten Martyrs. 
The fire that surrounded Rabbi Eliezer and Rabbi Akiva formed a wall that blocked the 
negative side from connecting to the holy. When the study and the revealed secrets are 
so high, the souls of those who study ascend to the higher levels. The fire protects 
them from the aspects and limitations of Malchut. 

ֲהָלכֹות  .36 לֹׁש ֵמאֹות  ׁשְ ַעזָּה  ַבֶהֶרת  ּבְ ד  ְוִלּמֵ
ר  ָ ָעׂשּ ה  ָ ׁשּ ְוׁשִ ָמאַתִים  אֹותֹו  ד  ְוִלּמֵ סּוקֹות,  ּפְ
י   יִרים, ְוָהיּו ֵעיֵני ַרּבִ ִ יר ַהׁשּ סּוֵקי ׁשִ ל ּפְ ְטָעִמים ׁשֶ

  
סּוקֹות,   .36 ּפְ ֲהָלכֹות  ְמָאה  ַלת  ּתְ ה  ַעּזָ ַבֶהֶרת  ּבְ ְואֹוִליף 

וֲהוּו   יִרים.  ִ ַהׁשּ יר  ׁשִ ּדְ ְפסּוֵקי  ּדִ ֵליּה רי''ו ְטָעִמים  ְואֹוִליף 
ר   ְוִאְתַחּזַ ַמָיא.  ַנֲחִתין  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ּדְ א  ֵעינֹוי  ֶאׁשָ
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ָהֵאׁש ֲעִק  ְוָחְזָרה  ָמעֹות,  ּדְ זֹוְלגֹות  יָבא 
ְלָפסּוק יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ה.  ִחּלָ ַבּתְ ב) ּכְ כּוִני   (שיר  ַסּמְ

י חֹוַלת ַאֲהָבה  ּפּוִחים ּכִ ּתַ דּוִני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ ּבָ
י ֲעִקיָבא ִלְסּבֹל, ְוֵהִרים קֹולֹו  ָאִני, לֹא ָיכֹל ַרּבִ

וְ  ְוֵהִרים קֹולֹו  ְבִכיָּה.  ְרַאת ּבִ ִמיִּ ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  לֹא 
ם. ָהְיָתה ׁשָ ִכיָנה ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

סּוָקא ּפְ ְלַהאי  ָמָטא  ד  ּכַ ַקְדִמיָתא.  השירים  ּכְ (שיר 
י חֹוַלת ַאֲהָבה  ב) ּפּוִחים ּכִ ּתַ דּוִני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ ַסְמכּוִני ּבָ

ָקֵליּה   ְוָאִרים  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ל  ְלִמְסּבַ ָיִכיל  ָלא  ָאִני, 
ל   ְמַמּלֵ ֲהָוה  ְוָלא  ְוָגֵעי  יָתא  ְבִכּיָ א  ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ִמְדִחילּו 

ן.  ּמָ ֲהַות ּתַ  ּדְ
ֶעְליֹוִנים  .37 ְוסֹודֹות  ֲעֻמּקֹות  ל  ּכָ לֹו  הֹוָרה 

ּלֹא  ׁשֶ בּוָעה  ׁשְ יעֹו  ּבִ ְוִהׁשְ יִרים,  ִ ַהׁשּ יר  ׁשִ ּבְ ָהיּו  ׁשֶ
''ה לֹא  ּבָ ַהּקָ ֵדי ׁשֶ ּנּו, ּכְ סּוק ִמּמֶ ׁשּום ּפָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִיׁשְ

גְ  ּבִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָפָניו ַיֲחִריב  רֹוֶצה  ְולֹא  ָללֹו, 
יֵּׁש ּבֹו.   ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ׁשּו בֹו ֵמֹרב ַהּקְ ּמְ ּתַ ִריֹּות ִיׁשְ ַהּבְ ׁשֶ
י ֲעִקיָבא ּוָבָכה, ְוָנְבעּו ֵעיָניו ַמִים,   ַאַחר ָיָצא ַרּבִ
ָאר   ִנׁשְ ָהעֹוָלם  ׁשֶ י!  ַרּבִ ַוי  י!  ַרּבִ ַוי  אֹוֵמר,  ְוָהָיה 

ֵאָליו   ִנְכְנסּו  ָך.  ִמּמְ ַהֲחָכִמים,  ָיתֹום  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ
יב ָלֶהם.  ֲאלּו אֹותֹו, ְוֵהׁשִ  ְוׁשָ

  

יר  .37 ׁשִ יּה ּבְ ֲהָוה ּבֵ ִאין ּדְ א ְוָרִזין ִעּלָ ל ָעִמיְקּתָ אֹוֵרי ֵליּה ּכָ
ׁשּום ַחד   ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָלא ִליׁשְ יִרים. ְואֹוֵמי ֵליּה אֹוָמָאה ּדְ ִ ַהׁשּ

ָלא   י ֵהיִכי ּדְ יּה ּכִ סּוק ִמּנֵ ִריְך  ּפָ א ּבְ ִליָחֵריב ָעְלָמא, קּוְדׁשָ
יהּ  ּבֵ ׁשּון  ּמְ ּתַ ִיׁשְ ּדְ יּה  ַקּמֵ ֵעי  ּבָ וָלא  ִגיֵניּה.  ּבְ צט   הּוא  (דף 

ְלָבַתר  ע''א) יּה.  ּבֵ ִאית  ּדְ ָתא  ְקדּוׁשָ ִמְסִגיאּות  ִרָייֵתי  ּבְ
י ֲעִקיָבא ְוָגֵעי ְוָנְבִעין ֵעינֹוי ַמָיא, ְוֲהָוה ָאַמר, ַווי  ָנִפיק ַרּבִ

ל  ַר  ּכָ ָעאלּו  ְך.  ִמּנָ ָיתֹום  ָעְלָמא  ַאר  ּתָ ִאׁשְ ּדְ י,  ַרּבִ ַווי  י,  ּבִ
ֲאלּו ֵליּה ְוָאִתיב ְלהֹון. יּה ְוׁשָ ּבֵ יַמָיא ּגַ ָאר ַחּכִ  ׁשְ

Previously we studied that Rabbi Eliezer was about to die and Rabbi Akiva came to 
him to study secrets before his teacher leaves the world. 
Rabbi Eliezer continued teaching Rabbi Akiva, revealing the secrets of 300 ways to 
follow precepts. He also taught him 216 meanings about Song of Songs. The eyes of 
Rabbi Akiva were pouring water and fire came to surround them. 
Song of Songs 2:5 

חֹוַלת ַאֲהָבה, ָאִני -ַרְּפדּוִני, ַּבַּתּפּוִחים: ִּכי–ַסְּמכּוִני, ָּבֲאִׁשיׁשֹות “ 
“Sustain me with raisin cakes, Refresh me with apples, Because I am lovesick.” 
When they were studying the above verse, Rabbi Akiva couldn’t hold himself and burst 
with a loud cry, fearing to speak because of the presence of the Shechina that was 
there. Rabbi Eliezer continued teaching deeper secrets from Song of Songs and made 
Rabbi Akiva swear that he will not use any of the verses so the Holy One Blessed be 
won’t destroy the world because of it. The concealed holiness of the Song of Songs is 
so high that it should not be used. 
Rabbi Akiva cried and said wow to the world that will be orphan of you. 
Lessons: 
Rabbi Akiva, who was the teacher of Rabbi Shimon, was asked about the most elevated 
verse in the Torah and he quoted Deuteronomy 6:5 
“ ְמֹאֶד�-ַנְפְׁש�, ּוְבָכל-ְלָבְב� ּוְבָכל - ְוָאַהְבָּת, ֵאת ְיהָוה ֱא�ֶהי�, ְּבָכל ” 
“You shall love YHVH your God with all your heart and with all your soul and with all 
your might.” 
When he asked about the most elevated book of the Bible he said that as the Holy 
Temple, the Bible is Holy and the Song of Songs is the Holy of Hollies. 
The verse he selected is a verse of love and the book is a book of love. 
Song of Songs is not a regular book. The name YHVH does not appear even once. It 
talks about the love and unification between the Endless Light and the Shechina. 
Why did Rabbi Akiva tear a lot and why did he cry? 
The spiritual aspect of tearing eyes is a connection to the level of Chokmah. Crying 
loud is when the Light of Chokmah comes down to Zeir Anpin it vibrates the body with 
the high Light. This story tells us that Rabbi Akiva experienced a very high level of 
connection with the study that Rabbi Eliezer taught him. 
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Many people share with me that sometimes they have tears when the scan or study 
the Zohar. If you have such experience then it means that your heart was open with 
desire for the Light and your study opened a window to Chokmah. 
Pure love has great Light and energy that can take over the body and shake every atom 
of it. When it is love and desire for the Light, as concealed in the Song of Songs, the 
Light can wash a lot of impurities from the body and soul. 
Song of Songs has 8 chapters that elevate us from Malchut to Binah. 
The best time to read Song of Songs is Friday afternoon before Kabbalat Shabbat as a 
way to prepare the vessel for the unification of the Light of Binah on Shabbat. 
Some read the book after the Seder of Passover. Because the Light of Zeir Anpin is in 
full revelation and we can use the Song of Songs to connect better to it. 
I couldn’t find the source of it but there is a recommendation for a person that wishes 
to find his soul mate to read the Song of Songs every day for forty days without 
interruption. 
The value of reading Song of Songs is great even just for spiritual elevation and getting 
close to love and awe of YHVH. 

ְדחּוָקה לוֹ  .38 ֱאִליֶעֶזר.  [ַהָּׁשָעה] ָהְיָתה  י  ְלַרּבִ
ִלּבֹו.  ַעל  אֹוָתם  ם  ְוׂשָ ְזרֹועֹוָתיו  י  ּתֵ ׁשְ הֹוִציא 

ַתח וְ  ָאַמר, אֹוי ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון חֹוֵזר  ּפָ
ל אֹור ּוָמאֹור.   ְחּתֹון ּכָ ֵנז ִמן ַהּתַ ּנֵס ּוְלִהּגָ ְלִהְתּכַ
י תֹורֹות  ּתֵ י ְזרֹועֹות, אֹוי ָלֶכם ׁשְ ּתֵ אֹוי ָלֶכם ׁשְ
ָאַמר   ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ִמן  ַהזֶּה  ַהיֹּום  ִחים  ּכָ ִנׁשְ ְהיּו  יִּ ׁשֶ

יְ  ל  ּכָ ִיְצָחק,  י  ָהְיָתה  ַרּבִ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ֵמי 
ַהר ִסיַני.  ָנה ּבְ ּתְ ּנִ יֹּום ׁשֶ יו ּכַ מּוָעה ְמִאיָרה ִמּפִ ְ  ַהׁשּ

  

ֵליהּ  .38 ִחיק  ּדָ ֵרי   (שעתא) ֲהָוה  ּתְ יק  ַאּפִ ֱאִליֶעְזר,  י  ְלַרּבִ
ַתח ְוָאַמר, ִאי ָעְלָמא ָעְלָמא  יּה. ּפָ ינּון ַעל ִלּבֵ ּוִ ְדרֹועֹוי וׁשַ
ְנִהירּו  ל  ּכָ ָאה  ּתָ ּתַ ִמן  ּוְלִאְגָנָזא  ְלָאֳעָלא  ָחְזַרת  ָאה,  ִעּלָ
ּתֹורֹות   ֵרי  ּתְ ְלכֹון  ַווי  ָרֵעי  ּדְ ֵרי  ּתְ ְלכֹון  ַווי  יָנא.  ּובּוּצִ
ל   ּכָ ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ ָעְלָמא.  ִמן  ֵדין  יֹוָמא  חּון  ּכְ ּתַ ִיׁשְ ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר ֲהָוה ְנִהיָר  ַרּבִ יֹוָמא  יֹומֹוי ּדְ א ִמּפּוֵמיּה ּכְ ַמְעּתָ א ׁשְ
טּוָרא ְדִסיַני. ִאְתְיִהיַבת ּבְ  ּדְ

ּתֹוָרה .39 ּוְגָמָרא] ָאַמר,  י  [ָלַמְדִּתי  ֵהַבְנּתִ
ל  ִאּלּו ִיְהיּו ּכָ יִתי, ׁשֶ ּמּוׁש ָעׂשִ י ְוׁשִ ְוָחְכָמה ָלַמְדּתִ
יּוְכלּו  לֹא  סֹוְפִרים,  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ

ב,   א ִלְכּתֹ ֶאּלָ ֵמָחְכָמִתי  ַתְלִמיַדי  ָחְסרּו  ְולֹא 
ִמי   ּכְ א  ֶאּלָ ֵמַרּבֹוַתי  ַוֲאִני  ַעִין,  ּבְ ִמְכחֹול  ּכְ
טֹוָבה  ְלַהֲחִזיק  א  ֶאּלָ ָהָיה  ְולֹא  יָּם.  ּבַ ֹוֶתה  ׁשּ ׁשֶ

ּנּו.  ְלַרּבֹוָתיו יֹוֵתר ִמּמֶ

  

אֹוַרְייָתא .39 גמרא) ָאַמר  ְוָחְכְמָתא   (סברית  ָמִרית  ּגְ
א    ְסָבִרית ֵאיָנׁשָ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְיהֹון  ִאּלּו  ּדְ ֲעָבִדית.  א  ּמּוׁשָ ְוׁשִ

ְלִמיַדי   ב ְוָלא ַחְסֵרי ּתַ ָעְלָמא סֹוְפִרים ָלא ָיְכִלין ְלִמְכּתַ ּדְ
א   ֶאּלָ ֵמַרּבֹוַתי  וֲאָנא  ֵעיָנא  ּבְ כֹוְחָלא  ּכְ א  ֶאּלָ ֵמָחְכָמִתי 

ְלִמי א  ֶאּלָ ֲהָוה,  ְוָלא  א.  ַיּמָ ּבְ ֵתי  ׁשָ ּדְ ַמאן  ִטיבּוָתא  ּכְ ן  ּתַ
יּה. יר ִמּנֵ  ְלַרּבֹוִהי ַיּתִ

Rabbi Eliezer was about to leave the world. After teaching Rabbi Akiva deep secrets 
the upper levels closed. He raised his hands and placed them on his heart, saying woe 
to the world that will forget the two Torahs, one of the upper world and one of the lower 
world. 
Rabbi Eliezer was a spiritual giant who earned access to the Light of Chokma. It opened 
for him all levels of Torah understanding, about which he said that even if all the 
people of the world were scribes, they would not be able to write all the wisdom he 
studied, understood and served otherwise Torah scholars. 
He also said that his students took from him knowledge like a drop of the eye and he 
took from his masters like a drink from the sea. 
Rabbi Eliezer was aware that his students couldn’t take much from his great Light, as 
he couldn’t take much from his masters. 
Lessons: 
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We can’t even grasp the levels of spiritual knowledge and understanding of the great 
Torah scholars. When the Holy Temple existed they had access to the Light that 
came from the upper three Sefirot and could see beyond time. The generation that 
followed the destruction, like Rabbi Shimon, also enjoyed great Light that was still 
available due to great teachers like Rabbi Eliezer and Rabbi Akiva that could channel 
the Light from the great ‘sea” of wisdom to few special students. 
They could resurrect the dead because they had access to the upper three Sefirot that 
are the source of the life force. For that reason, they could also control other aspects 
of nature. 
When one has a connection to the upper Lights one can channel it and bless others 
with it. 
Serving others creates an open channel to the one being served. With proper 
consciousness, the one who serves can tap in and benefit from the Light of the one he 
serves. 
We are lucky to have the internet that channels Light at the speed of light. Many 
studies are accessible by any person with internet access. At the same second this 
study is published online it becomes available to all users on the internet. 
I am a student of kabbalah and I share my studies with you. Study and share the Daily 
Zohar or any other study that you appreciate. Please feel free to share your comments, 
questions, and links from other good study sources in the comments section below to 
allow others to drink from the sea of Light. 

ל   .40 ׁשֶ ל  ַסְנּדָ אֹותֹו  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ׁשֹוֲאִלים  ְוָהיּו 
ְולֹא   ָטהֹור.  ְוָאַמר  ָמתֹו  ִנׁשְ יְָּצָאה  ׁשֶ ַעד  ִיּבּום, 
ת, ָמָצא  ּבָ ַ יְָּצָאה ַהׁשּ ׁשֶ י ֲעִקיָבא. ּכְ ם ַרּבִ ָהָיה ׁשָ

ל  אֹות ַרט ּכָ ְגּדֹו ְוׂשָ ת. ָקַרע ּבִ ּמֵ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ֹו ַרּבִ
צֹוֵוַח   ָהָיה  ְזָקנֹו.  ַעל  ְך  ְוִנְמׁשַ ָיַרד  ְוָדם  רֹו,  ׂשָ ּבְ
ַמִים, ִאְמרּו   ַמִים ׁשָ ּובֹוֶכה. ָיָצא ַהחּוָצה ְוָאַמר: ׁשָ
יֹוֵתר   ֵמִאיר  ָהָיה  ׁשֶ ָהאֹור  ׁשֶ ָבָנה,  ְוַלּלְ ֶמׁש  ֶ ַלׁשּ

 ְך.ֵמֶהם ֲהֵרי ֶנְחשַׁ 

  

ָנַפק   .40 ִיּבּום ַעד ּדְ ָלא ּדְ ַההּוא ַסְנּדְ יּה ּבְ ֲאִלין ִמּנֵ וֲהוּו ׁשָ
ד   י ֲעִקיָבא. ּכַ ן ַרּבִ ּמָ ָמֵתיּה ְוָאַמר ָטהֹור. ְוָלא ֲהָוה ּתַ ִנׁשְ
ַזע ָמאֵניּה  ּבָ ִמית,  ּדְ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ֵחיּה  ּכְ ַאׁשְ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ָנַפק 

ֵריּה ְוָדמָ  ׂשְ ל ּבִ יּוְקֵניּה. ֲהָוה  וָגִריר ּכָ ְוָנִגיד ַעל ּדִ א ָנִחית 
ָאְמרּו  ַמָיא,  ׁשְ ַמָיא  ׁשְ ְוָאַמר,  ְלָבָרא  ָנַפק  ּוְבֵכי,  וח  ּצָ
ִמְנהֹון  יר  ַיּתִ ְנִהיר  ֲהַות  ּדְ ְנִהירּוָתא  ּדִ א  ְמׁשָ ְלׁשִ ּוְלִסיֲהָרא 

ְך.  ַ  ָהא ִאְתַחׁשּ
ָעה   .41 ׁשָ י ְיהּוָדה, ּבְ יק ָאַמר ַרּבִ ּדִ ַמת ַהּצַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ָלֵצאת   טּוַח    -רֹוָצה  ּבָ יק  ּדִ ְוַהּצַ ֵמָחה,  ׂשְ
ַויְַּרא   תּוב  ּכָ ָכרֹו. ֶזהּו ׁשֶ ל ׂשְ ֵדי ְלַקּבֵ ִמיָתתֹו ּכְ ּבְ
ֵניֶהם.  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְקָראָתם,  ַויָָּרץ 
ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֹאֶהל,  ַתח  ִמּפֶ ָמקֹום?  ֵמֵאיֶזה 

ּתַ  ׁשְ ִכיָנה.  -חּו ָאְרָצה ַויִּ ְ  ֶאל ַהׁשּ

  

ע''ב) .41 צט  ַמת   (דף  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֵדי   ִמיָתתֹו ּכְ טּוַח ּבְ יק ּבָ ּדִ ֵמָחה ְוַהּצַ את ׂשְ ה ָלּצֵ יק רֹוּצָ ּדִ ַהּצַ
ָרץ ִלְקָראָתם.  ְרא ַוּיָ ָכרֹו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוּיַ ל ׂשְ ְלַקּבֵ
ַתח ָהאֶֹהל  ֵניֶהם. ֵמֵאי ֶזה ָמקֹום, ִמּפֶ ּפְ ל  ְמָחה, ְלַקּבֵ ׂשִ ּבְ

ִכיָנה.  י ׁשְ ה ְלַגּבֵ חּו ָאְרּצָ ּתַ ׁשְ ְדָקא ֲאָמָרן. ַוּיִ  ּכְ
Rabbi Eliezer passed away on Shabbat and Rabbi Akiva was not there by his side. He 
came after Shabbat and found that his teacher was gone. He ripped his clothes, cried 
and screamed to the heavens, saying ‘tell the sun and the moon that the light that was 
brighter than them is now dark. 
There is a great pain when someone loses a great light he enjoyed in his life. For a 
student like Rabbi Akiva, losing a connection to a sea of pure Light was like the entire 
world turned dark. 
When the soul of a great Tzadik leaves his body returning to heaven, all the spiritual 
levels are open during that time to allow the soul a safe and clear passage. The channel 
is as big as the soul of the Tzadik. Those who are near the Tzadik as the soul departs 
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from the body benefit from the great Light and can absorb from the wisdom of the 
Tzadik according to their vessels. 
Rabbi Chaim Vital, the main student of the Holy Ari ‘missed’ being by the side of his 
teacher when he passed away. There were also other great Tzadikim that passed away 
without transferring the greater Light of their wisdom to their main students. God 
doesn’t give us an easy path to a complete Tikkun of the world. We must do the work 
by ourselves. With each generation after the Holy Ari and the Baal Shem Tov, there 
was a decline in the level of righteousness in the world. 
Even though there were great Tzadikim and there are still some hidden ones, none can 
come close to the levels of Rabbi Shimon, the Holy Ari, and Baal Shem Tov. We had 
the Rashash that came as the reincarnation of the Ari to reveal more secrets in addition 
to the previous writings of the Ari but he was just a temporary gift of Light to the world. 
Rabbi Shimon could have redeemed the entire world but was not allowed because 
according to God’s plan we must go through great work and suffering to earn the merit 
of the Final Redemption. 
Many Tzadikim of recent generations passed away, leaving us with people in leadership 
that are much less than them and or with personal agendas. 
The only righteous that we can rely on, support, and serve is Rabbi Shimon. He left 
the Zohar for us that reveals his soul and wisdom. It’s an open channel of Light that 
we can always tap into it and expand our vessel and wisdom. 

ַתח ְוָאַמר, .42 י יֹוָחָנן ּפָ יָּפּוַח  (שיר ב) ַרּבִ ַעד ׁשֶ
ֵמה ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי אֹו  ָלִלים סֹב ּדְ ַהיֹּום ְוָנסּו ַהּצְ

ְוגֹו'   ַהיֹּום  יָּפּוַח  ׁשֶ ַעד  ָהַאיִָּלים.  זֹו   -ְלעֶֹפר 
ֶהֶרף   הּוא ּכְ עֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ עֹודֹו ּבָ ַאְזָהָרה ָלָאָדם ּבְ

תּוב, ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא  ו) ַעִין.  ָחָיה  (קהלת  ְוִאּלּו 
ל ַמה  יָתה, ּכָ יֹום ַהּמִ ֲעַמִים וגו'. ּבְ ִנים ּפַ ֶאֶלף ׁשָ

יֹום ֶאָחד ֶאְצלֹו.  ב ּכְ ָחָיה, ֶנְחׁשָ ֶ  ׁשּ

  

ְואָ  .42 ַתח  ּפָ יֹוָחָנן  י  ב) ַמר,ַרּבִ השירים  פּוַח  (שיר  ּיָ ׁשֶ ַעד 
ִבי אֹו ְלעֹוֶפר   ֵמה ְלָך ּדֹוִדי ִלּצְ ָלִלים סֹוב ּדְ ַהּיֹום ְוָנסּו ַהּצְ
עֹודֹו  פּוַח ַהּיֹום ְוגו'. זֹו ַאְזָהָרה ָלָאָדם ּבְ ּיָ ִלים. ַעד ׁשֶ ָהַאּיָ
ַמה  ֲחֵזי,  א  ּתָ ַעִין.  ֶהֶרף  ּכְ הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזְ עֹוָלם  ּבָ

ִתיב, יֹום   לת ו)(קה ּכְ ֲעַמִים וגו'. ּבְ ִנים ּפַ ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף ׁשָ
לֹו.  יֹום ֶאָחד ֶאּצְ ב ּכְ ָהָיה ְנְחׁשַ ֶ ל ַמה ׁשּ יָתה ּכָ  ַהּמִ

ָאָדם  .43 ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ַהיֹּום יָּפּוַח  ׁשֶ ַעד  ְואֹוֶמֶרת  ּבֹו  [ְוָנסּו  ַמְתָרה 

בְ ַהְּצָלִלים] ְוִיְדֶמה  עֹוְדָך ,  ּבְ ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ ֵעיֶניָך 
תּוב ּכָ ָלִלים, ֶזהּו ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה. ְוָנסּו ַהּצְ (איוב   ּבָ

ָך, סֹב   ח) ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ י ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ. ּבְ ּכִ
ֵמה ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי וגו'.   ּדְ

  

ּבֹו  .43 ַמְתָרה  ָאָדם  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ַהּיֹוםוְ  פּוַח  ּיָ ׁשֶ ַעד  הצללים) אֹוֶמֶרת  ֵעיֶניָך   (ונסו  ּבְ ְוִיְדֶמה 

ָלִלים ֲהָדא הּוא   ה. ְוָנסּו ַהּצְ עֹוָלם ַהּזְ עֹוְדָך ּבָ ֶהֶרף ַעִין ּבְ ּכְ
ָך  (איוב ח) ִדְכִתיב, ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ. ּבְ י ּצֵ ּכִ

ִבי ְוגו'. ֵמה ְלָך ּדֹוִדי ִלּצְ  סֹוב ּדְ
ְוגֹו'   .44 ַהיֹּום  יָּפּוַח  ׁשֶ ַעד  ַאֵחר  ָבר  ָאַמר   -ּדָ

עֹודֹו  ּבְ ָלָאָדם  ַאְזָהָרה  זֹו  י,  זִּ ּפַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ַקל   ִבי  ַהּצְ ָמה  ַעִין:  ֶהֶרף  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ

ַרְגָליו   עֶֹפר   -ּבְ ּכְ ִבי אֹו  ּצְ ּכַ ַקל  ֱהיֵה  ה  ַאּתָ ַאף 
ַלֲעׂשוֹ  ְנַחל  ָהַאיִָּלים  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּבֹוַרֲאָך  ְרצֹון  ת 

ְקָרא ַהר   ִמים, ַהּנִ הּוא ָהֵרי ְבׂשָ א, ׁשֶ ָהעֹוָלם ַהּבָ
מדרש   ע''כ  ַהּטֹוב.  ָהָהר  ֲענּוג,  ַהּתַ ַהר  ה', 

 הנעלם.

  

ן   .44 ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ פּוַח ַהּיֹום ְוגו'. ָאַמר ַרּבִ ּיָ ָבר ַאֵחר ַעד ׁשֶ ּדָ
ִזי, זֹו   ֶהֶרף  ּפַ הּוא ּכְ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ עֹודֹו ּבָ ם ּבְ ַאְזָהָרה ָלָאּדָ

ִבי אֹו  ּצְ ה ֱהִיה ַקל ּכַ ַרְגָליו ַאף ַאּתָ ִבי ַקל ּבְ ַעִין. ַמה ַהּצְ
ְנַחל   ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּבֹוְרֲאָך  ְרּצֹון  ַלֲעׂשֹות  ִלים  ָהַאּיָ עֹוֶפר  ּכְ

ְקָרא   ַהּנִ ִמים  ׂשָ ּבְ ָהֵרי  הּוא  ׁשֶ א  ַהּבָ ַהר ָהעֹוָלם  ְיָי,  ַהר 
ֲענּוג ָהָהר ַהטֹוב.  ַהּתַ

Song of Songs 2:17 
“ ָהֵרי ָבֶתר-ַעל –ְל� דֹוִדי ִלְצִבי, אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים- ַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום, ְוָנסּו ַהְּצָלִלים: ֹסב ְּדֵמה ” 
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“Until the day breaks and the shadows flee, turn, my beloved, and be like a gazelle or 
like a young stag on the rugged hills.” 
Job 8:9 
“ ָאֶרץ- ְתמֹול ֲאַנְחנּו, ְולֹא ֵנָדע: ִּכי ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי-ִּכי ” 
“”For we are only of yesterday and know nothing, Because our days on earth are as a 
shadow.” 
The Zohar tells us that this is a warning to people that this world passes like a blink 
of the eye. 
Ecclesiastes 6:6 
“ ָמקֹום ֶאָחד, ַהֹּכל הֹוֵל�-ֲהלֹא ֶאל–ְוִאּלּו ָחָיה, ֶאֶלף ָׁשִנים ַּפֲעַמִים, ְוטֹוָבה, לֹא ָרָאה ” 
“”Even if man lives a thousand years twice and does not see good — do not all go to 
one place?”” 
Rabbi Shimon says that the soul urges the person to see that life is like a shadow and 
he should run like a gazelle to follow the will of the Creators because the goal of this 
life is inherit the world to come that is in heavens and is called the mountain of YHVH, 
mountain of pleasure, mountain of good. 
Our lives in this world are temporary. The system was created for us to go through 
many ‘temporary lives’ and earn the merit to the Final Redemption. 
Many people get old with regrets that they didn’t do everything they wanted to do. They 
have a bucket list and even if they finished with the list before they die, they stay at 
the bottom of the mountain. 
Psalms 24:3 
“ ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו  ָיקּום  ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיהָוה, ּוִמי ?” 
“Who may ascend the mountain of YHVH? Who may stand in his holy place?” 
We recite this verse at the beginning of Rosh Hashanah and every Sunday to remind 
us that our main goal for the year and for every week is to climb the mountain. 
We should realize that our lives are fragile and could end any day. Only if we make 
Teshuva (repentance, soul purification) and come back to the Light, we have a chance 
to merit the world to come by climbing the mountain. 

לֹשָׁ  .45 ׁשְ ּבִ ִנְרֵאית  ֶלְך  ַהּמֶ ֶלת  ְגָוִנים, ֶמְמׁשֶ ה 
ֶון ֶאָחד   ְרֶאה ָלַעִין ֵמָרחֹוק, ְוֵאין    -ּגָ ּנִ ַמְרֶאה ׁשֶ

ּום  ִמׁשּ רֹוָאה,  ׁשֶ רּור  ּבֵ ּבַ ַלֲעֹמד  ְיכֹוָלה  ָהַעִין 
ּנֹוֶטֶלת ָהַעִין ַמְרֶאה ָקָטן  הּוא ֵמָרחֹוק, ַעד ׁשֶ ׁשֶ

תּוב ּכָ ֶזה  ְוַעל  ּה,  ּלָ ׁשֶ ּמּוץ  ּקִ (ירמיה   ּבַ
 ה ִלי.ֵמָרחֹוק ה' ִנְראָ  לא)

  

חד,  .45 גוון  גוונין,  בתלת  אתחזי  הורמנותא דמלכא, 
לקיימא   יכיל  לא  ועינא  מרחיק,  לעינא  דאתחזי  חיזו 
בברירו דחזי, בגין דאיהו מרחוק, עד דנטיל עינא, חיזו 
 זעיר, בקמיטו דיליה. וע''ד כתיב מרחוק ה' נראה לי. 

ִני   .46 ֶון ׁשֵ ל ָהַעִין    -ּגָ [נ''א ֶׁשל   ַהזֹּאתַמְרֶאה ׁשֶ
ִנְרֶאה   ֶאָחד] ַהזֶּה  ֶון  ַהּגָ ֵאין  ׁשֶ ּה,  ּלָ ׁשֶ ֶתר  ּסֵ ּבַ

עֹוֵמד   ְולֹא  ּתֹוֵפס  ׁשֶ ָקָטן,  ֵסֶתר  ּבְ ַרק  ָלַעִין, 
ֵברּור, סֹוֵתם ָהַעִין ּופֹוֵתַח ְמַעט ְולֹוֵקַח אֹותֹו  ּבְ

ַהזֶּה ֶון  ְוַהּגָ ְרֶאה.  ְוֶזה] ַהּמַ ַהָּגֶון  ָצִריְך   [נ''א 
ּלֹוַקַחת ָהַעִין, ְוַעל ֶזה ְלִפְת  ֶ רֹון ַלֲעֹמד ַעל ַמה ׁשּ

תּוב ה רֶֹאה. (שם א) ּכָ  ָמה ַאּתָ

  

גוון תניין: חיזו דהאי עינא, בסתימו דיליה, דהאי   .46
ולא   זעיר, דנקיט  גוון לא אתחזי לעינא, בר בסתימו 
קיימא בברירו, סתים עינא, ופתח זעיר, ונקיט ההוא 

אצטריך   דא  וגוון  מה חיזו,  על  לקיימא  לפתרונא, 
 דנקיט עינא, ועל דא כתיב מה אתה רואה.

ְקַלְרָיה   .47 ָהַאְסּפַ זַֹהר  הּוא  י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ֶון  ַהּגָ
ְלּגּול  ִמּגִ חּוץ  ָלל,  ּכְ בֹו  ִנְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ ִאיָרה  ַהּמְ
ִלים  ּוְמַגְלּגְ ְסִתימּות  ּבִ ר הּוא ָסתּום  ֲאׁשֶ ּכַ ָהַעִין 

  
גוון תליתאה: הוא זהר אספקלריאה, דלא אתחזי  .47

סתים   איהו  כד  דעינא,  בגלגולא  בר  כלל,  ביה 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayera – Draft – unedited- not for publishing 

22 DailyZohar.com  
 

ְוִנְר  ִגְלּגּול  ּבְ ְקַלְרָיה לֹו  ַאְסּפַ ַהזֶּה  ְלּגּול  ַבּגִ ֶאה 
ַרק  ֶון,  ַהּגָ אֹותֹו  ּבְ ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ְולֹא  ִאיָרה.  ַהּמְ

ֵסֶתר ָהַעִין. רֹוֶאה זַֹהר ֵמִאיר ּבְ  ׁשֶ
בגלגול ליה  ומגלגלין  בהאי  בסתימו,  ואתחזאי  א, 

לקיימא   יכיל  ולא  דנהרא.  אספקלריאה  גלגולא, 
 בההוא גוון, בר דחזי זוהר מנהרא בסתימו דעינא.

 
Genesis 18:2 
“ ַוִּיְׁשַּתחּו, ָאְרָצה  ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו, ַוַּיְרא, ְוִהֵּנה ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים, ִנָּצִבים ָעָליו; ַוַּיְרא, ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל, ” 
“When he lifted up his eyes and looked, behold, three men were standing opposite him; 
and when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to 
the earth,” 
The Shechina expresses the will of the Creator in this world. It appears in three colors, 
white, red and green. These colors found in the eyes and we see it as brown color 
because red and green (green=blue+yellow) make the brown color. It is the iris color of 
most human eyes. The white color contributes to the ‘lightness’ of the color. Green and 
blue eye colors are when the red color is almost absent. 
The three colors represent the three columns of the Tree of Life. The eyes are at the 
level of Chokmah, which is above the lower seven sefirot of this word. The eyes connect 
to this world with the right column (white), the Left column (Red) and center (Green). 
The three colors are aspects of revealing light in the world. The eye sees only what 
reflects light from it 
The first color, white, Chessed, is considered ‘far’ and the eye can’t see it unless it 
squints a little. The white gives out and is not defined by color because it includes all 
the colors. To see something, the eye restricts itself. 
The sefira of Chessed and the Light is far from Malchut. Through a process of 
restriction, we can find and follow the path up. 
The second color, red, Gevurah, doesn’t have a clear sight. Due to lack of chassadim, 
the eye needs to close itself and open a little before it can see anything. The Left column 
is red to represent the desire for the self and judgment. It requires a complete 
shutdown of the desires then opening with restriction to be able to get the light under 
control. 
The third color, green, Tiferet, is the radiance that is not seen. The eyes are closed and 
rolled up to create inclusion of the right and the left. Then the light of the central 
column is revealed.  

תּוב .48 ּכָ ֶזה  לז)  ְוַעל  ַיד   (יחזקאל  ָעַלי  ָהְיָתה 
לג) ה', ָעַלי] (שם  ָהְיָתה  ה'  ָעַלי  [ְוַיד  ה'  ְוַיד 

ָהֱאמֶ  ִביֵאי  ִמּנְ ים  ְמֹפָרׁשִ ם  ְוֻכּלָ ָרט  ֲחָזָקה.  ּפְ ת, 
ל   ּכֵ ְלִהְסּתַ זָָּכה  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ַהּנֱֶאָמן  ה  ְלֹמׁשֶ
ָעָליו  ָלל.  ּכְ ִנְרֶאה  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ְלַמְעָלה 

תּוב ה וגו'.  (במדבר יב) ּכָ י ֹמׁשֶ  לֹא ֵכן ַעְבּדִ

  

ועל דא כתיב היתה עלי יד ה'. ויד ה' עלי חזקה.  .48
משה,   בר  קשוט.  מנביאי  מתפרשן  מהימנא וכלהו 

אתחזי  דלא  במה  לעילא,  לאסתכלא  דזכה  עלאה, 
 כלל. עליה כתיב, לא כן עבדי משה וגו'.

ִכיָנה   .49 ְ ָתה ִלי ַהׁשּ ּלְ ַויֵָּרא ֵאָליו, ִנְרֲאָתה ְוִנְתּגַ
ִצּדֹו, ִמיָכֵא''ל   רּו ּבְ ִהְתַחּבְ ָרגֹות ׁשֶ ּתֹוְך אֹוָתן ּדְ

ְלַצד   ְבִריֵא''ל  ּגַ ָיִמין,  ְרָפֵא''ל ְלַצד  ֹמאל,  ׂשְ
ְלָפִנים, אֹוִריֵא''ל ְלָאחֹור, ְוַעל ֶזה ִנְגְלָתה ָעָליו 

ֲאלֹוִנים ּבָ ִכיָנה  ְ ְצָלִמים] ַהׁשּ ל  [נ''א  ׁשֶ לּו  ַהּלָ
ִרית ּבְ ִלְפֵניֶהם  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ [ד''א   ָהעֹוָלם, 

  

אינון  .49 גו  שכינתא,  ליה  ואתגלי  אתחזי  אליו.  וירא 
ימינא.  לסטר  מיכאל  בסטרוי,  דאתחברו  דרגין 
אוריאל  לקמא.  רפאל  שמאלא.  לסטר  גבריאל 
לאחורא. ועל דא, אתגליא עליה שכינתא, בהני אלוני 
צולמין דעלמא, בגין לאחזאה קמייהו ברית קדמאה  

 דמהימנותא.   רשימו קדישא, דהוה בכל עלמא, ברזא
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סֹוד   ֹרֶׁשם ִראׁשֹון] ָכל ָהעֹוָלם ּבְ ָהְיָתה ּבְ ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ
 ָנה.ָהֱאמוּ 

ַתח  .50 ּפֶ זֶּה  ַמה  ָהֹאֶהל.  ַתח  ּפֶ ב  יֹׁשֵ ְוהּוא 
סֹוד   ִרית,  ּבְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶזה  ָהֹאֶהל? 
ּבֹו  ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ַהּסֹוד  ֶזה  ַהיֹּום,  חֹם  ּכְ ָהֱאמּוָנה. 

ּלֹו.  ה ׁשֶ ְרּגָ ל ַצד ַהיִָּמין, ַהּדַ  ַאְבָרָהם, ַהחֶֹזק ׁשֶ
  

מאן פתח האהל. דא אתר  והוא יושב פתח האהל.   .50
דאקרי ברית, רזא דמהימנותא. כחום היום. דא רזא  
דימינא,  דסטרא  תוקפא  אברהם,  ביה  דאתדבק 

 דרגא דיליה.
Colors represent vibrations of light. The Light from the upper three sefirot comes to 
this world and manifests through the ‘reactions’ of atomic particles in the sun (it’s not 
a real matter). The sun is the aspect of Zeir Anpin and serves as a bridge between 
Binah, the ‘Life Force,’ and Malchut. 
White is the aspect of the Endless and is the ‘canvas’ of this world. All colors/vibrations 
of light exist in the white. The seven colors of the rainbow represent the ‘white’ light 
from the upper three sefirot, expressed in the vibrations of red, orange, yellow, green, 
blue, indigo and violet respectively. 
The seven sefirot take the vibration of Light according to their vessel. Chessed takes 
white because it receives directly from Binah, while Gevurah expresses the desire to 
receive with the red color. And so on with the remaining sefirot. 
Since the sun ‘produces’ the colors, it is good to connect here to a bit of scientific 
information. I can’t use the word facts because science is still in the process of 
exploration and has not yet formulated into its work the spiritual aspects of our 
existence. It’s like they deal with the body of a person without taking into account the 
psyche even though they do accept the placebo effect. Kabbalah contributes to science 
by revealing the true forces that drive every particle (the basic unit of energy) in 
existence. 
The sun is not a simple star. It’s described as: “The Sun generates its energy by nuclear 
fusion of four hydrogens (atomic number 1) nuclei into helium (atomic number 2 and 
mass of 4). In its core, the Sun fuses 620 million metric tons of hydrogen each second.” 
620 happens to be the numerical value of Keter. Also, the surface temperature of the 
sun is 5778 K. This number has a deeper significance beyond the actual digits when 
correlated to the Hebrew calendar year which happens to be next. I recommend doing 
a search for the number 5778 on KabbalahSecrets.com. 
The surface temperature of the Earth is 288 רפ”ח, which is the exact number of sparks 
of light we need to correct before the coming of Mashiach. He will bring the last 32 holy 
sparks to complete the system of 320 pure, holy sparks that will remove negativity and 
death forever. 
How does the sun go into all this nuclear fusion without consuming itself, while 
keeping the same surface temperature? And where does the hydrogen come from? 
The answer is Binah. Hydrogen is the first element on the Periodic Table while helium 
is the second one: the Alef and Bet of Creation. This is the reason that every morning 
we pray to connect to the energy revealed through the sun. We start the morning prayer 
when the sky changes color from black to blue. And the best time for the silent prayer 
of Amidah, which elevates us to the world of Atziluth (Emanation), is when the first 
rays of the sun emerge from the horizon. In Hebrew, this time is called ‘Netz’ נץ החמה. 
It’s a beautiful sight to see hundreds of people rise at the exact time every day in order 
to make this prayer in unity at the Western Wall. 
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ַתח ָהֹאֶהל   .51 ַתח    -ּפֶ ל ֶצֶדק ּפֶ ַער ׁשֶ ַ סֹוד ַהׁשּ
ם   אֹותֹו ָהֹרׁשֶ ָאז ִנְכַנס ּבֹו ַאְבָרָהם ּבְ ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ

ַהיֹּום   חֹם  ּכְ דֹוׁש.  יק,  -ַהּקָ ַצּדִ ל   ֶזהּו  ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ
ּבֹו  ם  ְוִנְרׁשַ ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ִמי  ּבֹו  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ֶאָחד  ִחּבּור 
ָהָעְרָלה   ִמן  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ָהֹרׁשֶ
ֵהן סֹוד   לּו ׁשֶ ָרגֹות ַהּלָ י ַהּדְ ּתֵ ל ׁשְ יּּום ׁשֶ ּקִ ְוִנְכַנס ּבַ

 ָהֱאמּוָנה.

  

פתחא  .51 דצדק,  דתרעא  רזא  האהל.  פתח 
בההוא דמ אברהם,  ביה  עאל  דכדין  הימנותא, 

דרגא  צדיק,  דא  היום.  כחום  קדישא.  רשימא 
ואתרשים  דאתגזר,  מאן  ביה  דעאל  חדא,  דחבורא 
ועאל  רשימא קדישא, דהא אתעבר, מערלה,  ביה, 

 בקיומא דתרין דרגין אלין, דאינון רזא דמהימנותא. 
Genesis 18:2 
“ ְוִהֵּנה ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים, ִנָּצִבים ָעָליו; ַוַּיְרא, ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל, ַוִּיְׁשַּתחּו, ָאְרָצהַוִּיָּׂשא ֵעיָניו, ַוַּיְרא,   ” 
“He lifted up his eyes and looked, and behold, three men were standing in front of him. 
When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the 
earth” 
The ‘tent door’ as the Zohar explains is the gate of the faith that Abraham got in after 
he had his circumcision. The ‘heat of the day’ is numerically equal to ‘blood of the 
circumcision’, ‘דם המילה’ (from Baal Haturim). It is the aspect of a Tzadik. 
When the foreskin is removed a person can elevate to righteousness, which is Yessod 
and ‘justice’ that is the aspect of Malchut. These two levels of righteousness and justice 
are the secret of faith that unifies them together. 
The knife of the circumcision represents judgments of the female aspect and the 
foreskin represents judgments of the male aspect. These two ‘negatives’ cancel each 
other to turn positive by revealing the spiritual unification of Yessod and Malchut. This 
is why the ceremony is called “bringing the child into the covenant with Abraham”. 
Isaac was the first one to be circumcised on the eighth day after birth. He is also 
mentioned ( אשר קידש ידיד מבטן) in the blessings during the ceremony.  
Participants in a circumcision ceremony benefit greatly from the revelation of light 
described above. It is recommended that the mohel, who is the one that performs the 
circumcision raises the knife with the little blood on it. It reveals the aspect of the 
cancellation of judgments. It has the cleansing power that is equivalent to 40 days of 
fasting when participating in the entire process, including the meal after the 
circumcision that includes a special blessing for the baby. It’s good for women who 
wish to have children to see it. Only a few Mohels show the knife because in the past 
the Jew-haters referred to this ceremony as a reason to spread hate and actions 
against Jews. If a mohel is asked then he will leave the knife on a table for people to 
view it before cleaning it. 

ְוגֹו'   .52 ים  ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ה   -ְוִהּנֵה  לֹׁשָ ׁשְ ֵאּלּו 
ֲאִויר, ְויֹוְרִדים   ים ּבָ ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ לּוִחים ׁשֶ ים ׁשְ ֲאָנׁשִ

ַהזֶּה ָאָדם,   [ְוִנְרִאים] ָלעֹוָלם  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ַמְרֶאה  ּבְ
ּום   ַמְעָלה, ִמׁשּ ּלְ מֹו ׁשֶ ה ֵהם ּכְ לֹׁשָ ְ ת ְוַהׁשּ ׁשֶ ַהּקֶ ׁשֶ

ה ְגָוִנים   לֹׁשָ ׁשְ א ּבִ ָלָבן, ָאדֹם   -לֹא ִנְרֵאית ֶאּלָ
אי. ַוּדַ  ְוָיֹרק, ְוָכְך הּוא ּבְ

  

והנה שלשה אנשים וגו'. אלין תלת מלאכין שליחן,  .52
דבר   בחיזו  עלמא,  להאי  ונחתי  באוירא,  דמתלבשן 
נש. ותלת הוו, כגוונא דלעילא, בגין דקשת לא אתחזי, 

בגווני הוא  אלא  והכי  וירוק.  וסומק,  חוור,  תלתא:  ן 
 ודאי. 

The three were the messengers, the angels Michael, Gabriel, and Raphael. When they 
come down to this world they take the shape of men. It also represents the colors 
White, Red and Green. 
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ת ָהֲאָנשִׁ  .53 לֹׁשֶ ֶון  ּוׁשְ ה ְגָוִנים. ּגָ לֹׁשָ לּו ׁשְ ים ַהּלָ
ֶון ָיֹרק ֶון ָאדֹם, ּגָ ָבן ֶזה  (ַרֲחִמים)  ָלָבן, ּגָ ֶון ַהּלָ . ַהּגָ

ֶזה  ָהָאדֹם  ֶון  ַהּגָ ַהיִָּמין.  ַצד  הּוא  ׁשֶ ִמיָכֵא''ל, 
ֶזה  ַהיָֹּרק  ֶון  ַהּגָ ֹמאל.  ְ ַהׂשּ ל  ׁשֶ ד  ַהּצַ ְבִריֵא''ל,  ּגַ

לֹשֶׁ  ְוֵאּלּו ֵהם ׁשְ ֵאין ְרָפֵא''ל.  ׁשֶ ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ּגֹוֵני  ת 
ַויֵָּרא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶהם.  א ִעּמָ ת ִנְרֵאית ֶאּלָ ׁשֶ ַהּקֶ

לּו. ָוִנים ַהּלָ ת ַהּגְ לֹׁשֶ ׁשְ ִכיָנה ּבִ ּלּוי ׁשְ  ֵאָליו, ּגִ

  

ואלין אינון שלשה אנשים, תלתא גוונין, גוון חוור,  .53
בגין, דאיהו  גוון סומק, גוון ירוק. גוון חוור: דא מיכאל,  

סטרא  גבריאל,  דא  סומק:  גוון  דימינא.  סטרא 
דשמאלא, גוון ירוק: דא רפאל. והני אינון תלת גוונין  
וירא  ובג''כ,  עמהון,  אלא  אתחזי  לא  דקשת  דקשת, 

 אליו, גלוי שכינה, בתלת גוונין אלין.
Michael is the aspect of white because he is on the Right column representing Chessed. 
Gabriel is Red, Left, Gevurah. Raphael is Green, Central column, Tiferet. These colors 
come from the colors of the rainbow that represent the Shechina. 
Abraham felt the presence of the Shechinah and “He lifted up his eyes’ and ran to out 
of his tent to meet them. I heard from Rabbi Ben Zion Mutzafi Shlita (Israel) that the 
Torah mentions that Abraham lift his eyes only twice and both when he saw the 
Shechina, The above is the first one and the next one is (Genesis 22:4) when he took 
Isaac for the binding and he lifted his eyes to see the ‘place’ from far. The ‘place’ was 
the Mount Moriah where the Holy Temple was built later by King Solomon (2 Chronicle 
3:1).  
Abraham had a prophetic vision and could see beyond the physical realm. When they 
arrived at the point where he could see a cloud-connected to the mountain he knew 
that it was the presence of the Shechina. He asked Isaac if he sees something on the 
mountain and Isaac did see the same vision. The other two that came alone, Eliezer, 
his servant and Ishmael, his older son could see it so he left them behind because they 
didn’t have the merits to come closer to the Shechina (Genesis 22:5). 

ֶאת   .54 א  ְלַרּפֵ ֶאָחד  ִהְצָטְרכּו.  ם  ּלָ ּכֻ ְוֶאת 
ַעל   ּבַ ְרָפֵאל,  ְוֶזהּו  יָלה,  ְוֶאָחד  ַהּמִ ָהְרפּואֹות. 

ּום   ן, ְוֶזהּו ִמיָכֵאל, ִמׁשּ ָרה ַעל ַהּבֵ ר ֶאת ׂשָ ֵ ְלַבׂשּ
ָרכֹות   ה ַליִָּמין, ְוָכל ַהּטֹובֹות ְוַהּבְ הּוא ִהְתַמּנָ ׁשֶ

ד ַהיִָּמין. ָידֹו ִנְמְסרּו ִמּצַ ּבְ  ׁשֶ
  

ודא   .54 המילה,  מן  לאסיא  חד,  אצטריכו:  וכלהו 
לבשרא לשרה, על ברא, רפאל, מארי דאסוון. וחד  

לימינא,  אתמנא  דאיהו  בגין,  מיכאל.  איהו  ודא 
 וכלטבין וברכאן בידיה אתמסרן, מסטרא דימינא.

Each of the three angels that came to Abraham had specific purpose. The angel 
Raphael, who is the angel of healing, came to heal Abraham from the circumcision. 
The angel Michael is from the right and delivers good and blessings. He came with a 
message to Sarah that she will have a child.  

ַגְבִריֵאל  .55 ְוֶזהּו  ְסדֹום,  ֶאת  ַלֲהֹפְך  ְוֶאָחד 
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ַעל  ְמֻמּנֶה  ְוהּוא  ֹמאל,  ִלׂשְ הּוא  ׁשֶ

ָהע ל  דׁשֶ ִמּצַ ָלדּון   (ַהִּדין) ֹוָלם  ֹמאל  ְ ַהׂשּ
ַעל   ּבַ הּוא  ׁשֶ ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ְיֵדי  ַעל  ְוַלֲעׂשֹות 

ֶלְך.  ית ַהּמֶ ל ּבֵ  ַהֶהֶרג ׁשֶ
  

דאיהו   .55 גבריאל,  איהו  ודא  לסדום,  להפכא  וחד 
לשמאלא. ואיהו ממנא על כל דינין דעלמא, מסטרא 

דמלאך   ידא  על  ולמעבד  למידן  המות, דשמאלא, 
 דאיהו מארי דקטולא דבי מלכא. 

The Angel Gabriel, from the Left, governs all judgments in the world. Angel Gabriel 
delivers the judgments and the angel of death executes them. 

ְוֶאָחד   .56 ֶאָחד  ְוָכל  ִליחּוָתם,  ׁשְ ָעׂשּו  ם  ְוֻכּלָ
ְוַהּמַ  לֹו.  ָראּוי  ִליחּות  ּכָ ׁשְ ּבִ ְבִריֵא''ל  ּגַ ְלָאְך 

ִליחּותֹו   ׁשְ ּבִ ֶות  ַהּמָ ּוַמְלַאְך  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַלּנְ
  

חזי   .56 וחד כדקא  חד  וכל  עבדו שליחתהון,  וכלהו 
קדישא,   לנשמתא  בשליחותא  גבריאל,  מלאך  ליה. 
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ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ָהָרע.  ַהיֵֶּצר  ל  ׁשֶ ֶפׁש  ַלּנֶ
ִכיָנה. רֹוָאה ׁשְ ה לֹא יֹוֵצאת ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ  ַהּקְ

ומלאך המות בשליחותיה, לנפשא דיצר הרע. ועכ''ד  
 נשמתא קדישא לא נפיק, עד דחזי שכינתא. 

The angels follow their missions. Gabriel is a messenger of the Holy Soul from the level 
of Neshamah and the angel of death follows the mission of the soul level of Nefesh from 
the side of the Evil Inclination. The soul doesn’t leave the body until she sees the 
Shechina.  
The Shechina includes the roots of the souls and when the body sies, the souls wish 
to connect to its roots. If the soul is righteous then the Shechina welcomes him into 
her light and leads him to the next step. If the soul is wicked then the Shechina leaves 
the soul to mourn its departure from this world. 

ָרָאה   .57 ׁשֶ ֶאָחד, ָאז ָרָאה ּכְ ִרים ּכְ אֹוָתם ְמֻחּבָ
ִכיָנה ֶזה] ׁשְ ֲחָוה,   [ְּכמֹו  ּתַ ְוִהׁשְ ְגָוֶניָה  ּבִ

תּוב ּכָ לג) ׁשֶ מֹו  (בראשית  ּכְ ָאְרָצה,  חּו  ּתַ ׁשְ ַויִּ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ָרֵאל  (שם מז) ֵאֶצל  ִיׂשְ חּו  ּתַ ׁשְ ַויִּ

ִכיָנה.  ְ ה, ַלׁשּ ּטָ  ַעל רֹאׁש ַהּמִ
  

לון מתחברן כחדא, כדין חמא שכינתא  כד חמא   .57
בגוונהא, וסגיד. דכתיב וישתחו ארצה. כגוונא דיעקב, 

 שנאמר וישתחו ישראל על ראש המטה לשכינה.

Genesis 18:2 
“ ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל, ַוִּיְׁשַּתחּו, ָאְרָצהַוִּיָּׂשא ֵעיָניו, ַוַּיְרא, ְוִהֵּנה ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים, ִנָּצִבים ָעָליו; ַוַּיְרא, ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם  ” 
“He lifted up his eyes and looked, and behold, three men were standing in front of him. 
When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the 
earth” 
When Abraham saw the three angels, he also saw the Shechina with them and he 
bowed down. Jacob also bowed in front of the Shechina 
In Genesis 47:31 we also read about Jacob bowing toward the head of his bed because 
he saw the Shechina. 
“ רֹאׁש ַהִּמָּטה- חּו ִיְׂשָרֵאל, ַעלַוִּיָּׁשַבע, לֹו; ַוִּיְׁשּתַ –ַוּיֹאֶמר, ִהָּׁשְבָעה ִלי ” 
“He said, “Swear to me.” So he swore to him. Then Israel bowed in worship at the head 
of the bed.” 
Jacob was ready to leave the world and called his son Joseph with instructions related 
to his passing. The sages teach us that the Shechina visits the sick at the head of their 
bed. 
We may not be able to see the Shechina but we still bow down in her presence several 
times during the silent prayer (more here: Amida), when we bless with the YHVH name, 
saying “Baruch Ata YHVH…”. Regular blessings do not require bowing, only the ones 
that put us on a higher level. The silent prayer is in the world of Atziluth and our 
prayers are in front of the Shechina. When a person goes up (Aliyah) to the Torah, he 
blesses and bows because next to the Torah on Shabbat he is in an ‘elevated’ state. 
When we bow down we lower ourselves to Malchut and when we rise up we connect to 
the shechinah in front of us.  We go down in ‘Baruch’, bow down in ‘Ata’ and rise up 
with the YHVH name. 

י  .58 ם אדנ''י, ּוְלַגּבֵ ׁשֵ ִכיָנה ָאַמר ּבְ ְ י ַהׁשּ ּוְלַגּבֵ
ל  ּכָ ֲאדֹון  ִנְקָרא  ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ָאדֹו''ן,  יק  ּדִ ַהּצַ
ְגָוֶניָה,   ּבִ ּומּוֶאֶרת  יק  ּדִ ִמּצַ ּמּוֶאֶרת  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ 

ּום ֲהֵרי ִמׁשּ ָלם ְלַמְעָלה.  ָּכֶזה ָאז][ֶזהּו   ׁשֶ  ֶזה ִנׁשְ
  

צדיק   .58 ולגבי  אדני,  בשמא  אמר,  שכינתא  ולגבי 
אדון. דהא כדין אקרי אדון כל הארץ, כד אתנהרא 
מצדיק, ו אתנהרא בגוונהא, דהא בגין דא, אשתלים  

 לעילא.
Genesis 18:3 
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“ ֲעֹבר, ֵמַעל ַעְבֶּד�ָנא תַ -ַאל –ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני�-ַוּיֹאַמר: ֲאֹדָני, ִאם .” 
“and said, “My lord (ADNY ֲאֹדָני), if now I have found favor in your sight, please do not 
pass your servant by.” 
Abraham refers to the Shechina with the name אדני ADNY. We use this name to read 
the YHVH name. The light of YHVH is revealed in Malchut with the name ADNY אדני. 
The literal meaning of this name is ‘master’ because as a master of the world, the 
Shechina connects Yessod and the three worlds above to Malchut. 
This verse is in the singular form to teach us that Abraham saw the Angels with the 
Shechina as one because they represented Zeir Anpin, which is a male aspect. Z”A 
delivers light through Yessod to Malchut. In the verse that follows (Genesis 18:4), 
Abraham refers to them in plural form when offering the angels water and food. 

ָכה   .59 ַהְמׁשָ ְך  מֹוׁשֵ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְרֶאה  ּמַ ׁשֶ אן  ִמּכָ
ִכים   מֹוׁשְ לּו  ַהּלָ ָוִנים  ַהּגְ ֲהֵרי  ׁשֶ ִמְלַמְעָלה, 
ָכה ִמְלַמְעָלה ֵמאֹוָתם ְמקֹורֹות ֶעְליֹוִנים.  ַהְמׁשָ

לּו אדנ''י מֹושֵׁ  ָוִנים ַהּלָ ת ַהּגְ לֹׁשֶ ׁשְ ְך ִמְלַמְעָלה ּבִ
ַמה  ל  ּכָ נֹוֶטֶלת  ּוָבֶהם  ֶהם,  ּבָ ׁש  ְתַלּבֵ ּמִ ׁשֶ

ּנֹוֶטֶלת ִמְלַמְעָלה.   ׁשֶ

  

מלעילא,  .59 משיכו  משיך  דלתתא,  דחזיו  מהכא, 
דהא גוונין אלין משכין משיכא מלעילא, מאינון מקורין 

גו תלת  באלין  מלעילא,  משכא  אדני  ונין עלאין. 
 דאתלבש בהו, ובהו נטלא כל מה דנטלי מלעילא.

We learn here that the Shechina draws the light from the supreme source above, which 
is Binah that delivers the upper lights to the three columns. 

ּה   .60 ּלָ ׁשֶ ִחּבּור  ֵהם  ׁשֶ ּום  ּה ּוִמׁשּ ּלָ ׁשֶ ְותֹוְמִכים 
ה   ּלָ ם ֶזה ִהְתּגַ ֲהֵרי ׁשֵ ם אדנ''י, ׁשֶ ּכֹל, ֶנֱאַמר ׁשֵ ּבַ
ִגּלּוי  ּבְ ה לֹו  ּלָ ִהְתּגַ ֶעְליֹוִנים,  סֹודֹות  ּבְ לּול  ּכָ לֹו 
ּלֹא ָהָיה ָמהּול.  ׁשֶ ּכְ ּלֹא ָהָיה ִמּקֶֹדם ָלֵכן  ֶ ַמה ׁשּ

ִמּמֶ  ְלהֹוִציא  ''ה  ּבָ ַהּקָ ּמֹול, לֹא רָצה  ּנִ ׁשֶ ּנּו ְוַעד 
ַהזֶַּרע  ּנּו  ִמּמֶ ָיָצא  ִמיָּד  ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָקדֹוׁש. 

דֹוׁש.   ַהּקָ

  

בכלא   .60 דילה,  וסמכין  דילה,  חבורא  דאינון  ובגין 
אתמר שמא אדני. דהא שמא דא אתגלי ליה, כליל  
הוות   דלא  מה  באתגליא  ליה  אתגלי  עלאין,  ברזין 

גזיר. ועד דאתגזר לא בע א מקדמת דנא, דלא הוה 
קב''ה לאפקא מניה זרעא קדישא, כיון דאתגזר, מדי  

 נפק מניה זרעא קדישא. 
The three columns of Zeir Anpin support the Shechina and for that, she’s called ADNY. 
Abraham was able to see the Shechina and this name only after he circumcised 
himself. The Holy One Blessed Be He waited for Abraham’s circumcision in order to 
give him a holy son, which is Isaac. 

אֹוָתן  .61 ּבְ ִכיָנה  ׁשְ ָעָליו  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ְוָלֵכן 
ְקדֹוׁשֹות. ָרגֹות  ַיְזִהרּו  (דניאל יב) ּדְ ִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

זֹוֵהר   זַֹה''ר  ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ְדֵלקּות  ּכְ ּבִ זֹּוֲהִרים  ׁשֶ
ה  ְדִליק ְונֹוֵצץ ְלַכּמָ ּמַ ִאיר ׁשֶ ּמֵ ל זַֹהר. זַֹה''ר ׁשֶ ׁשֶ

 ְצָדִדים. 
  

דרגין   .61 באינון  שכינתא,  עליה  אתגלי  כך,  ובגין 
קדישין. והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע. זהר: זהרא 
ונציץ   זהר: דאנהיר דאדליק,  זהרא.  דזהרין בדליקו 

 לכמה סטרין.
Daniel 12:3 
 ”ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד “
“And those who are wise shall shine like the brightness (Zohar) of the sky above; and 
those who turn many to righteousness, like the stars forever and ever.” 
For his actions, Abraham merited to see the Shechina and the source of Light from the 
upper levels. Rabbi Ashlag explains that even though Abraham was connected to 
Malchut he received light from the upper levels up to Atzilut. 
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The word Zohar means ‘radiance of light’. Because Abraham was the first to circumcise 
himself for the purpose of opening the channels to the spiritual level, he could reach 
all the way to Keter. The Zohar describes that light as the Zohar of heavens.  

''ר עֹוֶלה ְויֹוֵרד. זַֹה''ר נֹוֵצץ ְלָכל ֵעֶבר.  זֹהַ  .62
פֹוֵסק  ּלֹא  ׁשֶ זַֹה''ר  ְויֹוֵצא.  ׁשֹוֵפַע  זַֹה''ר 

ה תֹוָלדֹות. עֹוׂשֶ  ְלעֹוָלִמים. זַֹה''ר ׁשֶ
  

זהר: סליק ונחית. זהר: נציץ לכל עיבר. זהר: נגיד   .62
 ונפיק. זהר: דלא פסיק לעלמין. זהר: דעביד תולדין.

The ‘Zohar’ is the Light of Binah that comes out of Arich Anpin. Chokmah and Binah 
come from this light with constant unification that delivers a flow of light to the lower 
worlds. In the world of Atzilut, Chokmah and Binah never separated because it’s the 
source of light to all the lower worlds. Below this level, the unification of Chokmah and 
Binah comes after a process. 
The light of the ‘Zohar’ gave Abraham the power to connect to all levels of the Tree of 
Life and enable him to have mind over matter. He also wrote the Book of Formation 
that high-level Kabbalist can use to manifest materials with the power of words. 
This highest level that is described here as Zohar is like the stream of thoughts the 
comes to our mind and drives our actions in this world. Even though the thoughts are 
constantly flowing, we need to make efforts to connect our lower levels of Chokmah 
and Binah that are the right and left brain with the thought process to continue the 
potential force of the original thoughts into actual.  
Our Zohar study connects us to higher spiritual levels and helps cleanse the flow of 
thoughts that come into our minds. As we progress with our studies and faith we 
experience greater levels of purity of thoughts that drive us to positive actions. It also 
clears a lot of judgments from our correction process. 

ל   .63 ּכָ ל  ׁשֶ ִהְתנֹוְצצּות  ְוָגנּוז,  ָטִמיר  זַֹה''ר 
ר   ָרגֹות ּבֹו. יֹוֵצא ְוָטִמיר. ִנְסּתָ יצֹוִצים ְוָכל ַהּדְ ַהּנִ

ֵסֶפר ֶזה ַמְעַין   [ֹזַה''ר] ְוָגלּוי. ִנְרֶאה ְולֹא ִנְרֶאה.
ֵאר, יֹוֵצא   ַע ַהּבְ ֲעׁשֵ ּתַ ְיָלה, ִמׁשְ ּלַ ר ּבַ יֹּום, ִנְסּתָ ּבַ

הֹוִציא. ּתֹוָלדֹות ׁשֶ ְיָלה ּבַ ֲחצֹות ַהּלַ  ּבַ
  

כלא   .63 ודרגין,  נציצין  דכל  נציצו  וגניז,  טמיר  זהר: 
ביה, נפיק וטמיר, סתים וגליא. חזי ולא חזי. ספרא דא, 
בליליא,  טמיר  ביממא,  נפיק  דבירא,  מבועא 

 ליליא, בתולדין דאפיק. אשתעשע בפלגות 
This Zohar is high and concealed. The glowing of all its sparks includes all levels. It 
comes out and high, concealed and revealed, seen and unseen. This book is the 
fountain of the well, comes out at day and hidden at night, delighted at midnight with 
all the lights that came out from him.  

ל   .64 ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ַלּכֹל,  ּוֵמֵאיר  זֹּוֵהר  ׁשֶ זַֹה''ר 
ִרים ּבֹו  ָוִנים ִנְסּתָ ְרֶאה, ְוָכל ַהּגְ ּנִ ַהּתֹוָרה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ה ְגָוִנים ִנְרִאים   לֹׁשָ ל אדנ''י. ׁשְ ם ׁשֶ ֵ ׁשּ ְוִנְקָרא ּבַ
ַמְעָלה. ֵמֵאּלּו   ּלְ ָוִנים ׁשֶ ת ַהּגְ לֹׁשֶ ה ֵמֵאּלּו ׁשְ ְלַמּטָ

ךְ  ִנְמׁשָ ַהּכֹל  ֹזַהר] ָהֶעְליֹוִנים  [אֹוָתם   [ְלַגֵּבי 
ֹזַהר] ֵנים  ָהֶעְליֹוִנים.  ׁשְ ּבִ ְונֹוֵצץ  ִנְרֶאה,  ּלֹא  ׁשֶ

ה  לֹׁשָ ּנּו. ׁשְ ּנֹוְצִצים ִמּמֶ ר ִנְצנּוִצים ּוְזָהִרים ׁשֶ ָעׂשָ
בְּ  ֵהם  ר  ל ָעׂשָ ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוגֹו',  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד 

 ֵאין סֹוף ִנְקָרא יהו''ה.

  

זהר: דזהיר ואנהיר לכלא, כללא דאורייתא, ודא   .64
איהו דאתחזי, וכל גוונין סתימין ביה, ואתקרי בשמא  
גוונין   תלת  מהאי,  לתתא,  אתחזי  גוונין  תלת  דאדני. 

אתחזי. ונציץ  לעילא, מאלין עלאין אתמשך כלא דלא  
אינון,  תליסר  מניה.  דנציצין  וזהירין  נציצין  בתריסר 

 ברזא דשמא קדישא, וגו רזא דאין סוף, הוי''ה אקרי.

Zohar that is bright and spread its light to all, and the Torah. And all the colors 
concealed init and is called אדני ADNY.  
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Three colors are seen below from the three colors high above. Everything is drawn from 
the topmost that is not seen. Its brilliance comes out in twelve bright lights. Thirteen 
are in the secret of the Holy Name and the secret of the ENdless is called YHVH יהוה. 

זַֹהר   .65 ְחּתֹון אדנ''י ּבְ ר זַֹהר ּתַ ר ִמְתַחּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ
יֹוְדִעים  ּבֹו  ׁשֶ ר  ִנְסּתָ ם  ׁשֵ ה  ַנֲעׂשֶ יהו''ה,  ֶעְליֹון 
ִלים ְלתֹוְך ַהזַֹּהר ָהֶעְליֹון,   ּכְ ְנִביֵאי ָהֱאֶמת ּוִמְסּתַ

ְטִמיִרים ַמְראֹות  ְיֲאהֹדָֹוָנֵהי,  [ַחּיֹות  ְוֶזה 
תְטִמירֹות] ּכָ ׁשֶ א) ּוב,  ַמל   (יחזקאל  ַהַחׁשְ ֵעין  ּכְ

 ִמּתֹוְך ָהֵאׁש. 

  

כד אתחבר זהר תתאה אדני, בזהר עלאה הוי''ה,  .65
קשוט,   נביאי  ידעי  דביה  סתים,  שמא  אתעביד 
חיזו  יאקדונקי.  ודא  עלאה,  זהרא  לגו  ומסתכלאן 

 טמירין, דכתיב כעין החשמל מתוך האש. 

When the lower Zohar, ADNY, connects to the supreme Zohar, they create a hidden 
name that true prophets use to see concealed sights in the Supreme Zohar. This name 
is יאהדונהי. 
The Zohar paragraphs above describe in a concealed way the connection of upper three 
sefirot, Chochmah, Binah and Da’at with the lower three, Chessed, Gevurah and 
Tiferet. It’s like the power outlet and the connector plug. When they are connected the 
energy from the power plant can flow down to the smallest consumer.  
The unification of the upper and lower names creates a spiritual bridge from the level 
of Malchut and the name ADNY to the highest level of YHVH.  
We make this connection with every blessing of “Baruch Ata…” when we see the  יהוה 
YHVH and pronounce אדני ADNY. The higher level יהוה is concealed and seen because 
we say the lower name אדני. 
When we answer Amen to a blessing we meditate on this name to create a bridge of 
light.  
When we act on a precept from the Torah and say “L’shem Yichud…” we make the 
same unification of upper and lower.  
https://dailyzohar.com/daily-zohar-980/ 
It’s a complex spiritual technology that helps us go up the ‘bridge’ and climb higher as 
we progress with the purification of our souls. 
Daily Zohar # 2050 – Tetzaveh – Letter of Light 
  

ל ַהיִָּמין,  .66 בֹוִהים טֹוִבים ׁשֶ ָנה. ֶעְליֹוִנים ּגְ ִמׁשְ
ְוֶנְחָלִקים   יֹוְצאֹות  ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְנֻקּדֹות  ע  ׁשַ ּתֵ
ֶהם  ּבָ ְוָהאֹוִתיֹּות  אֹוִתיֹּות,  ּבָ

יִקים ַמְסעֹוָתיו   [ִמַּטְלְטִלים] נֹוְסעֹות, ּקִ ּדַ
סֹודֹות. ַעת  [ֵהיָכל] ּבְ ׁשְ ּתִ ֵאּלּו  חֹוְלִקים, 

טּו   ְ ׁשּ ִהְתּפַ ָהאֹוִתיֹּות  ָהאֹוִתיֹּות,  ַעל  יִטים  ּלִ ַ ַהׁשּ
לֹא  ָלֶהם.  ְלַהְכִניָסם  ְנקּוִדים  ֲארּו  ִנׁשְ ֵמֶהם. 

ה יֹוְצִאים. ֵאּלֶ ׁשֶ  נֹוְסִעים ַרק ּכְ

  

נ .66 דימינא. תשע  טבין  רמאין  עלאין  קודין  מתניתין 
דאורייתא, נפקין ומתפלגין באתוון, ואתוון בהו נטלין 
מטלנוי דקיקין ברזי. פלטין, אלין תשע, שליטין אינון  
נקודין   אשתארו  אתפשטו,  מנייהו  אתוון,  אתוון 

 לאענאה לון. לא נטלין, בר כד אינון נפקין.

The Zohar explains that there are nine dots of the Torah that spread among the letters 
and give them movements. The letters don’t move until Binah release the dots from 
the letters. The upper dot is called Cholam ֹו, חולם. The middle dot is Shuruk,שורוק, the 
lower dot is called Chirik חיריק. Each of them includes three dots for the right, left and 
central columns to deliver the light in balance into the vessels. All together comes to 
nine dots. 
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ל   .67 ּכָ סֹוף.  ֵאין  ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ ֵהם 
ל ֵאין סֹוף.   [נֹוְסעֹות] ָהאֹוִתיֹּות ּסֹוד ׁשֶ עֹות ּבַ ֻמּסָ

ֵהם   מֹו ׁשֶ ְך ֵהם נֹוְסִעים. ֵאּלּו ּכְ ִאים אֹוָתם, ּכָ נֹוׂשְ
ֵאּלּו  ְגלּויֹות.  ְולֹא  לּויֹות  ּגְ אֹוִתיֹּות  ִרים  ְסּתָ ַהּנִ

ֹורֹות ָהאֹוִתיֹּות. ׁשּ ֶ  ְטִמיִרים ַעל ַמה ׁשּ
  

מטללן  .67 אתוון  כלהו  סוף,  דאין  ברזא  אינון  אלין 
ברזא דאין סוף. כמה דאינון נטלין לון, הכי נמי נטלי  

ן סתימין אתוון, גליין ולא גליין, הני טמירין, על מה  אלי
 דשריין אתוון.

The Hebrew letters are considered empty vessels until they receive the light/force, 
originated from the Endless, that moves them. The dots and lines are the force that 
moves the letters and it is called “Nikud  ניקוד”, means ‘dotting’ or “Tenuot תנועות” that 
means ‘movement’. They represent the Light that comes from Chokmah and Binah into 
the vessels. 
 

 
Every Hebrew letter represents a channel of energy from the upper levels and, like the 
periodic table of elements, the Hebrew letters can be organized in different groups. 
The ‘Nikud’, which is the Hebrew vowels, are like electrons that envelope the nucleus 
(a Hebrew letter) and bond with other letters to make molecules (words and sounds) of 
endless forms and possibilities. While the periodic table has specific rules related to 
bonding with different elements, there’s no limit to the number of possibilities that the 
Hebrew letters can form into different spiritual energies. 
With the Hebrew letters, we can use the force of the Endless in this world but without 
proper knowledge, we can not ‘play’ with the letters. 

ָרה,  .68 ֲעׂשָ ִעם  ֲחקּוקֹות  מֹות  ׁשֵ ָעה  ׁשְ ּתִ
ֶאְהיֶה. ֵה''א]  ְוָהִראׁשֹון  ר  [יֹו''ד  ֲאׁשֶ ֶאְהיֶ''ה 

יהו''ה,   ֱאלִֹהי''ם,  ֵא''ל,  יהו''ה,  ֶאְהיֶ''ה, 
''י. ּדַ [ּוֵמַהֵּׁשם ַהֶּזה יֹו''ד ֵה''א   ְצָבאֹות, ָאדֹו''ן, ׁשַ

ַהֵּׁשם   ְוסֹוד  אֹוִתּיֹות,  כ''ב  ִמְתַּפֵּׁשט  ֵה''א  ָוא''ו 

  
בעשר, ואינון: קדמאה אהיה.   תשע שמהן, גליפן .68

יו''ד ה''א. אהי''ה אשר אהיה. הויה. אל. אלקים. הוי''ה.  
 צבאות. אדון. שדי. 
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יהו''ה   סֹוד  ְוֶזהּו  אֹוִתּיֹות,  כ''ז  ֲהֵרי  מנצפ''ך 
ֲהֵרי   -ֱא�ֵהינ''ּו יהו''ה ֶאָחד. יהו''ה ֱא�ֵהינּו יהו''ה 

ְתַּפְּׁשטּו  י''ד אֹוִתּיֹות. ֶאָחד סֹוד י''ג אֹוִתּיֹות, ּוֵמֶהם יִ 
רמ''ח ֵאָבִרים, ֵׁשם ֶּבן מ''ב ְוֵׁשם ֶּבן ע''ב מנצפ''ך 
ֲחִמָּׁשה ְגבּורֹות, ּוִמֶּמּנּו ִיְתַּפֵּׁשט ַהּסֹוד ֶׁשל ֲחִמִּׁשים  
רמ''ח   ֲהֵרי  ע''ב.  ִיְתַּפְּׁשטּו  ּוֵמֶהם  ִביָנה,  ַׁשֲעֵרי 

 . ֵאיָבִרים ִעם יי' ֱא�ֵהיֶכם ֱאֶמת]
Nine names of God came out as ten because the sefira of Yessod has two names  אדון 
and שדי that serve as a door to the upper levels. 

 
יֶהם,  .69 ִצּדֵ מֹות ֲחקּוִקים ּבְ ָרה ׁשֵ ה ֵהם ֲעׂשָ ֵאּלֶ

ִעים   ַאְרּבָ ָמאַתִים  ֶנְחְקקּו  לּו  ַהּלָ מֹות  ֵ ַהׁשּ ְוָכל 
ִרית  ַהּבְ ֲארֹון  ּבַ ְוִנְכָנִסים  ֵאָבִרים  מֹוָנה  ּוׁשְ

ם   ֵ ְקָרא אדנ''י. ְוֶזהָהֶאָחד, ּוִמיהּו? ַהׁשּ ּנִ [ד''א   ׁשֶ
ְלַאְבָרָהם. סֹוד] ו  ַעְכׁשָ ה  ּלָ יהו''ה  ִהְתּגַ [נ''א 

 . ְצָבאֹו''ת, ונ''א ֵא''ל אדנ''י]

  

הני   .69 וכל  גליפן בסטריהון.  אינון עשר שמהן  אלין 
שמהן, אתגליפו, ועאלין בחד ארון הברית, ומאן איהו, 

 לאברהם.שמא דאתקרי אדני. ודא אתגלי השתא  

These are the names revealed to Abraham. Only after he had his circumcision he could 
connect to the name אדני ADNY and open all the upper levels. 
Without circumcision, the soul is blocked from connecting to the Light. 
http://youtu.be/gpEzR8NGKlI 
I suggest studying the Hebrew letters with these videos 
http://www.youtube.com/watch?v=KizCf2W-46M&list=PLC84A89BCDDB9F3EC 

ֶאת  .70 ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ אֹוֵחז  ׁשֶ ַהיִָּמין  ם  ׁשֵ ִמיָכֵאל 
ָכל  ם ַהזֶּה יֹוֵתר ֵמאֹוָתם ָהֲאֵחִרים. ּבְ ֵ ָמקֹום   ַהׁשּ

ם   ׁשָ ַהזֶּה  ם  ֵ ַהׁשּ ּסֹוד  ִאם   -ׁשֶ ם.  ׁשָ ִמיָכֵאל 
ַהזֶּה   ִמיָכֵאל  ק  ּלֵ ִעם   -ִהְסּתַ ֱאלִֹהים  ק  ּלֵ ִמְסּתַ

י. ּדַ  ׁשַ
  

מיכאל שמא דימינא, דקא אחיד ומשמשא לשמא   .70
דא, יתיר מאינון אחרנין, בכל אתר דרזא דהאי שמא  

מיכאל   האי,  אסתליק  תמן,  מיכאל  אסתליק,  תמן, 
 אלקים בהדי שדי. 

Angel Michael is on the Right, Chessed. He holds to and serves the name אדני ADNY, 
more than other angels. 
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Michael is attached to the Shechina and brings the aspect of the name ‘אלהים’,‘ELHYM’ 
that supports Malchut and the name אדני. This name comes through Yessod and 
without the angel Michael, the support is removed, including the support of the name 
 .Shadai’ that is God’s name at the level of Yessod‘ ,שדי

מּו   .71 ּלְ ְוִהְתּגַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ַהְתָחָלה  ּבַ
אי,  ַוּדַ ְוָהיּו אֹוְכִלים, אֹוְכִלים  ל ֲאִויר  ִציּּור ׁשֶ ּבְ
ים  ְועֹוׂשִ ַהּכֹל  ה  ּוְמַכּלָ אֹוֶכֶלת  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהֵאׁש  ׁשֶ
ְואֹוָתּה   אי,  ַוּדַ ֵאׁש  ֵהם  ְלַאְבָרָהם.  רּוַח  ַנַחת 

ל ׁשֶ ִציּּור  ּבְ ה  ּסָ ִמְתּכַ ִנְרֵאית.    ָהֵאׁש  ְולֹא  ֲאִויר 
אֹותֹו,  ְואֹוֶכֶלת  לֹוֶהֶטת  ֵאׁש  ַמֲאָכל  ְואֹותֹו 

ל ַנַחת רּוַח מזֶּה.   ְוַאְבָרָהם ְמַקּבֵ

  

בציורא  .71 ואגלימו  אנשים,  שלשה  בקדמיתא 
אכל   דלהו  דאשא  ודאי,  אכלי  אכלי,  והוו  דאוירא, 
אשא   אינון  לאברהם.  רוח  נחת  ואעביד  כלא,  ושצי 

אש וההוא  ולא ודאי,  דאוירא,  בציורא  אתכסי  א 
ליה,  ואכלא  מלהטא,  אשא  מיכלא  וההוא  אתחזי, 

 ואברהם מקבל נחת רוח מהאי. 
Abraham served food to the three angels that came to deliver a message from God that 
Sarah would carry and deliver a child. 
Angels don’t eat the food of this world. They are made out of the fire and the food that 
Abraham served them was consumed by this fire that was concealed in the air. 
Abraham was very pleased with his guests. 

תּוב? ַויַַּעל  .72 ִכיָנה ַמה ּכָ ְ ָקה ַהׁשּ ּלְ ִהְסּתַ יון ׁשֶ ּכֵ
ַאבְ  ֵמַעל  ִעּמֹו  ֱאלִֹהים  ק  ּלֵ ִמְסּתַ ִמיָּד  ָרָהם. 

ְלָאִכים ְסדָֹמה   ֵני ַהּמַ תּוב ַויָֹּבאּו ׁשְ ּכָ ִמיָכֵאל, ׁשֶ
ַנִים.  ׁשְ ו  ְוַעְכׁשָ ַהְתָחָלה,  ּבַ תּוב  ּכָ ה  לֹׁשָ ׁשְ וגו'. 
ִעם  ק  ּלֵ ִהְסּתַ ָיִמין  הּוא  ׁשֶ ִמיָכֵאל  א  ֶאּלָ

ִכיָנה. ְ  ַהׁשּ

  

כתיב,   .72 מה  שכינתא,  דאסתלק  אלקים כיון  ויעל 
דכתיב   מיכאל,  בהדיה  מסתלק  מיד  אברהם,  מעל 
כתיב   שלשה  וגו'.  סדומה  המלאכים  שני  ויבאו 
בקדמיתא, והשתא תרין, אלא מיכאל דאיהו ימינא, 

 אסתליק בהדי שכינתא.
The three angels that came to Abraham were; 
Michael – to deliver the message that Sarah will have a child. 
Raphael – to heal Abraham from the circumcision. 
Gabriel – to destroy Sodom 
Michael left with the Shechina as it says; 
Genesis 17:22 
 ”ַוְיַכל ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוַּיַעל ֱא�ִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם“
“And He finished talking with him, and God (ELHYM) went up from Abraham.” 
Shortly after the two remaining angels went to Sodom to rescue Lot and destroy the 
wicked city. 
Genesis 19:1 
“ ַאַּפִים ָאְרָצהּו  ַוָּיֹבאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ְסֹדם ַוַּיְרא לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתח ” 
“The two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of 
Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to 
the earth” 

ָיַרד  .73 ְלָמנֹוַח  ְרָאה  ּנִ ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ
ם ּלֵ ְוֶזהּו אֹוִריֵאל.   [לֹו] ְוִהְתּגַ ְוִנְרָאה לֹו,  ֲאִויר  ּבָ

ּלֹא ָיַרד ִעם ֵאּלּו ְלַאְבָרָהם   ֶ ׁשּ אן    -ַמה  ּכָ ָיַרד 
ן. א ִמּדָ ּבָ ר ְלָמנֹוַח ׁשֶ ֵ  ְלַבּדֹו ְלַבׂשּ

  
באוירא,   .73 ואיגלים  נחת  למנוח  דאתחזי  מלאך 

ואתחזי ליה, ודא איהו אוריאל. מה דלא נחת באלין 
אברהם, נחת הכא בלחודוי, לבשרא למנוח, דאתי  ד

 מדן.
Judges 13:3 
“ ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְּת, ְוָהִרית, ְוָיַלְדְּת ֵּבן-ָנא ַאְּת -ָהִאָּׁשה; ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה, ִהֵּנה-ְיהָוה, ֶאל- ַוֵּיָרא ַמְלַא� ” 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayera – Draft – unedited- not for publishing 

33 DailyZohar.com  
 

“And the angel of YHVH appeared to the woman and said to her, “Behold, you are 
barren and have not borne children, but you shall conceive and bear a son.” 
The one angel that came to Manoah and his wife was the angel Uriel. He didn’t appear 
to Abraham with the other three angels.  

מוֹ  .74 ּכְ ָחׁשּוב  ּלֹא  ׁשֶ ּום  לֹא ּוִמׁשּ ַאְבָרָהם,   
תּוב ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָאַכל,  ׁשֶ יג) ָכתּוב  ִאם  (שופטים 

ַוְיִהי  ְוָכתּוב,  ַלְחֶמָך.  ּבְ ֹאַכל  לֹא  ְעְצֵרִני  ּתַ
ה'   ַמְלַאְך  ַויַַּעל  ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ֵמַעל  ַהב  ַהּלַ ַבֲעלֹות 
ֵמַעל  ֱאלִֹהים  ַויַַּעל  ְוָכאן  וגו'.  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַלַהב  ּבְ

וּ  ֲארּו  ַאְבָרָהם. ִמׁשּ ק ִמיָכֵאל, ְוִנׁשְ ּלֵ ּבֹו ִהְסּתַ ם ׁשֶ
 ְרָפֵאל ְוַגְבִריֵאל.

  

ובגין דלא חשיב כאברהם, לא כתיב דאכל, דהא   .74
ויהי  וכתיב  בלחמך.  אוכל  לא  תעצרני  אם  כתיב 
בלהב   ה'  מלאך  ויעל  המזבח  מעל  הלהב  בעלות 
בגין  אברהם.  מעל  אלקים  ויעל  והכא  וגו'.  המזבח 

 , ואשתארו רפאל וגבריאל.דביה אסתליק מיכאל

The angel revealed himself to Manoah’s wife. Manoah had some doubts about the 
message received by his wife. He prayed to God to send the angel again. Manoah was 
not as important as Abraham and only one angel came to him.  
Judges 13:6 
- ָיַדע ָמנֹוַח, ִּכי -ַּתֲעֶׂשה ֹעָלה, ַליהָוה ַּתֲעֶלָּנה: ִּכי לֹא -ֹאַכל ְּבַלְחֶמ�, ְוִאם-ַּתְעְצֵרִני לֹא -ָמנֹוַח, ִאם -ַוּיֹאֶמר ַמְלַא� ְיהָוה ֶאל “

ְלַא� ְיהָוה הּואמַ  .” 
“And the angel of YHVH said to Manoah, “If you detain me, I will not eat of your food. 
But if you prepare a burnt offering, then offer it to the LORD.” (For Manoah did not 
know that he was the angel of YHVH.)” 

ְסדָֹמה.   .75 ְלָאִכים  ַהּמַ ֵני  ׁשְ תּוב  ּכָ ַוֲעֵליֶהם 
ֶעֶרב   לּוי ַעל ָהעֹוָלם. ַאַחר   -ּבָ ין ּתָ ַהּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ְלַבּדֹו.   ְבִריֵאל  ּגַ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֶאָחד,  ק  ּלֵ ִהְסּתַ ְך  ּכָ
ָזָכה  ְך  ּכָ ַאף  ְוהּוא  לֹוט,  ל  ִנּצַ ַאְבָרָהם  ְזכּות  ּבִ

אּו ֵאָליו.  .(ע''כ ס''ת) ָבֶהם, ְוַעל ֶזה ּבָ
  

בערב  .75 סדומה.  המלאכים  שני  כתיב,  ועלייהו 
בשעתא דדינא תליא על עלמא. לבתר אסתלק חד,  
דאברהם  בזכותיה  בלחודיה.  גבריאל  ואשתכח 
אתו   וע''ד  בהו,  זכי  הכי  אוף  ואיהו  לוט,  אשתזיב 

 (ע''כ ס''ת)  לגביה.
Genesis 19:1 
“ ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצהלֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם, -ְסֹדם; ַוַּיְרא - ַוָּיֹבאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה, ָּבֶעֶרב, ְולֹוט, ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ” 
“The two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of 
Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to 
the earth” 
Two of the three angels stayed with Abraham and by his merits they went to Sodom to 
save Lot out before the destruction of the city. The angels arrived in the evening time 
when the judgment has stronger control in the world. Then the angel Raphael left and 
Gabriel stayed to destroy the city. 
Lesson; 
Our prayers and actions create and invite angels to support us. The angels that come 
to this world have specific missions based on what we need. The level of the support 
we can expect from them is based on our purity and certainty. Most of the angels we 
create are canceled by negative angles that we create with our negative actions. We 
need to always remember the simple formula of ‘Do good and avoid negative’. 

ְוָאַמר, .76 ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  כד) ַרּבִ ִמי  (תהלים 
ְמקֹום ּבִ ָיקּום  ּוִמי  ה'  ְבַהר  ּבֹא    ַיֲעֶלה  ָקְדׁשֹו. 

ָמה  ַעל  רֹוִאים  לֹא  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְרֵאה, 
  

ַתח ְוָאַמר, .76 א ּפָ י ַאּבָ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי  (תהלים כד) ַרּבִ
ָלא   ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ָקְדׁשֹו.  ְמקֹום  ּבִ ָיקּום  ּוִמי 
ָעְלָמא, ְויֹוִמין ָאְזִלין ְוָסְלִקין ְוָקְייֵמי   ָחָמאן ַעל ָמה ָקְייֵמי ּבְ
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ְועֹוִלים   הֹוְלִכים  ְוַהיִָּמים  עֹוָלם,  ּבָ עֹוְמִדים 
ֵני  ּבְ ׁשֶ ָיִמים  ל אֹוָתם  ּכָ ''ה  ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני  ְועֹוְמִדים 
ם  ּלָ ּכֻ ֲהֵרי  ׁשֶ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ֶהם  ּבָ עֹוְמִדים  ָאָדם 

ע ם  ְוֻכּלָ ָלנּו ִנְבְראּו  ִין  ּוִמּנַ ְלַמְעָלה.  ֹוְמִדים 
תּוב ּכָ ְבְראּו? ׁשֶ ּנִ רּו. (שם קלט) ׁשֶ  ָיִמים יֻּצָ

א ָקְייֵמי   ְבֵני ָנׁשָ ל ִאּנּון יֹוִמין ּדִ ִריְך הּוא, ּכָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ַקּמֵ
הּו בְּ  ִריאּו ְוֻכְלהּו ָקְייֵמי  ּבְ ְלהּו ִאְתּבְ ָהא ּכֻ ַהאי ָעְלָמא, ּדְ

ְכִתיב, ּדִ ִריאּו,  ִאְתּבְ ּדְ ּוְמָנָלן  קלט) ְלֵעיָלא,  ָיִמים  (תהלים 
 יּוָצרּו.

Psalms 24:3 
 ”ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו“
“Who shall ascend the hill of YHVH? And who shall stand in his holy place?” 
Rabbi Aba quotes this verse and says that the people of the world don’t try to learn 
about their purpose in life. The days are passing and won’t come back. Every day in 
the life of a person is like a page in a book, registered and counted. They stand for 
evaluation/judgment in front of the Holy One Blessed be He. 
Psalms 139:16 
 ”ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶני� ְוַעל ִסְפְר� ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים יָֻּצרּו ולא [ְולֹו] ֶאָחד ָּבֶהם “
“Your eyes have seen my unformed substance; And in Your book were all written The 
days that were created for me, When as yet there was not one of them.” 

ָהעֹוָלם   .77 ִמן  ְלֵהָעלֹות  ַהיִָּמים  יִעים  ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ
ֶזהּו   ָהֶעְליֹון.  ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ְקֵרִבים  ם  ּלָ ּכֻ ַהזֶּה, 

תּוב ּכָ ב)-(מלכים ׁשֶ ָלמּות.   א  ָדִוד  ְיֵמי  ְקְרבּו  ַויִּ
ָרֵאל ָלמּות.  ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ  ַויִּ

  
ְלהּו   .77 ּכֻ ָעְלָמא.  ֵמַהאי  ָקא  ּלָ ְלִאְסּתַ יֹוִמין  ָמָטאן  ְוַכד 

ָאה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, א ִעּלָ י ַמְלּכָ (מלכים א  ְקֵריִבין ַקּמֵ
ָלמּות. ב) ִוד  ּדָ ְיֵמי  ְקֵרבּו  מז) ַוּיִ ְיֵמי  וַ  (בראשית  ְקְרבּו  ּיִ

ָרֵאל ָלמּות.   ִיׂשְ
When the time comes to leave the world, our days go up to be evaluated. Jacob and 
King David knew the system and before their days end, they called their children to 
transfer the ‘work’ to them. 
Genesis 47:29 
 ”ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף “
“And when the days drew near that Israel must die, he called his son Joseph” 
1 Kings 2:1 
 ”ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמּות ַוְיַצו ֶאת ְׁש�ֹמה ְבנֹו ֵלאֹמר“
“When David’s days to die drew near, he commanded Solomon his son, saying,…” 

עֹוָלם ַהזֶּה,   .78 ן ָאָדם הּוא ּבָ ר ּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
יַח ְולֹא ִמְתּבֹוֵנן ַעל ַמה הּוא עֹוֵמד,   ּגִ ֵאינֹו ַמׁשְ
הֹוֵלְך  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ב  חֹוׁשֵ ָויֹום  יֹום  ל  ּכָ א  ֶאּלָ

מָ  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ֵריָקנּות, ׁשֶ ה יֹוֵצאת ִמן ָהעֹוָלם  ּבְ
אֹוָתּה.  ַמֲעִלים  ֶדֶרְך  ְלֵאיזֹו  יֹוַדַעת  לֹא  ַהזֶּה, 
אֹור  ׁשֶ ְלָמקֹום  ְלַמְעָלה  ַלֲעלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֲהֵרי  ׁשֶ
ְלָכל   ן  ִנּתָ לֹא  ְמִאירֹות,  ָהֶעְליֹונֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ
ָעָליו   יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ

עֹוָלם הַ  ּנּו. ּבָ יֹּוֵצא ִמּמֶ ְך ְלַאַחר ׁשֶ ְך ִנְמׁשָ  זֶּה, ּכָ

  

ח ְוָלא   .78 ּגַ ַהאי ָעְלָמא ָלא ַאׁשְ ר ָנׁש ִאיהּו ּבְ ַכד ּבַ ִגין ּדְ ּבְ
יב   ָחׁשִ ְויֹוָמא  יֹוָמא  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ָקִאים,  ַמה  ַעל  ל  ּכַ ִאְסּתַ

ָנְפַק  ָמָתא  ִנׁשְ ד  ּכַ ָהא  ּדְ ֵרַקְנָייא,  ּבְ ָאִזיל  הּוא  ִאּלּו  ת  ּכְ
ָהא  ּדְ ָלּה.  ָסְלִקין  ָאְרָחא  ְלָאן  ָיְדַעת  ָלא  ָעְלָמא  ֵמַהאי 
ִאין   ָמִתין ִעּלָ ִנׁשְ ְנִהירּו ּדְ אֹוְרָחא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֲאַתר ּדִ

ָהא   (דף צט ע''ב) ָנֲהִרין, ָלא ָמִתין, ּדְ ִאְתְיִהיב ְלֻכְלהֹון ִנׁשְ
ֲעֵליּה   יְך  ַאְמׁשִ ִאיהּו  ּדְ ַגְווָנא  ָהִכי  ּכְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ

יּה. ָנִפיק ִמּנֵ ַכת ְלָבַתר ּדְ  ִאְתַמׁשְ
People in this world are not aware of the importance of each day of their lives. They let 
many days pass without adding value to them. When the soul leaves this world, it 
doesn’t know the path and destination it will go. Some souls build their path to the 
Garden of Eden and some have a difficult path because their ‘days’ built the path 
according to the values added to them every day. 
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Lesson; 
Before Jacob’s time, there were no diseases and age was not shown on people’s faces. 
People didn’t know when they may die. Jacob asked God to give him a sign before he 
dies so he can leave a message to his children. God gave him the process of aging. All 
people in that generation and after experienced growing old and diseases.   
Time has only one direction and every day is a complete life cycle. We wake up in the 
morning to a new life, giving thanks to God for returning the soul to us from the night 
sleep that is an aspect of death. During the day we should focus on not missing 
opportunities to do good and avoid negativity. When we go back to sleep we evaluate 
our daily actions and make a confession so our souls stand above knowing the good 
and bad it did and ready to be cleansed.  
Always find the time of at least a few minutes to study Zohar and add value to your 
day and soul. Remember! every day is counted. 

ַאַחר  .79 ְך  ִנְמׁשָ ָאָדם  ן  ּבֶ ִאם  ְרֵאה,  ּבֹא 
ַאֲחֵרי  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ַאֲחָריו  ּוְתׁשּוָקתֹו  ''ה  ּבָ ַהּקָ

ּנּו, הּוא ִנְמשָׁ  יֹּוֵצא ִמּמֶ ׁשֶ ְך ַאֲחָריו, ְונֹוְתִנים  ֶזה ּכְ
יָכה  ְמׁשִ ְלַמְעָלה ַאַחר אֹוָתּה  ַלֲעלֹות  ֶרְך  ּדֶ לֹו 

עֹוָלם ַהזֶּה. ל יֹום ּבָ ָרצֹון ּכָ ְך ּבְ ְמׁשָ ּנִ  ׁשֶ
  

ִריְך   .79 ּבְ א  קּוְדׁשָ ַתר  ּבָ יְך  ִאְתְמׁשִ ָנׁש  ר  ּבַ ִאי  ֲחֵזי,  א  ּתָ
יֵליּה ֲאַבְתִריּה   א ּדִ ַהאי ָעְלָמא, ְלָבַתר הּוא, ְוִתיאּוְבּתָ ּבְ

ֵליּה   ְוָיֲהִבין  ֲאַבְתִריּה  יְך  ִאְתְמׁשִ ִאיהּו  יּה,  ִמּנֵ ָנִפיק  ד  ּכַ
יכּו   ְמׁשִ ַההּוא  ַתר  ּבָ ְלֵעיָלא,  ָקא  ּלָ ְלִאְסּתַ אֹוַרח 

ַהאי ָעְלָמא. ל יֹוָמא ּבְ ְרעּוָתא ּכָ יְך ּבִ ִאְתְמׁשִ  ּדְ
If a person in this world follows the ways of the Torah and God with desires to reveal 
light in the world then after he passes away, his soul is elevated higher to where the 
souls shine with great light. 
The desires in this world are translated into the world above for positive or negative. 
The desires with negative aspects lead to the path of painful cleansing while the desires 
for the light lead to a place of greater light and spiritual pleasures. 

ִעיר   .80 י ּבְ ּתִ ׁשְ א, יֹום ֶאָחד ִנְפּגַ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
וְ  ֶקֶדם,  ֵני  ּבְ ִמן  ָהיּו  ׁשֶ ֵמאֹוָתם  ִלי ַאַחת  ָאְמרּו 

ָהיּו יֹוְדִעים ִמיִָּמים ִראׁשֹוִנים,   ֵמאֹוָתּה ָחְכָמה ׁשֶ
ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ל  ׁשֶ ְסָפִרים  מֹוְצִאים  ְוָהיּו 

 ְוֵקְרבּו ִלי ֵסֶפר ֶאָחד. 
  

ַחד ָמָתא ֵמִאּנּון  .80 י ַאָבא יֹוָמא ַחד ִאַעְרָעָנא ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ֶקֶדם,   ֵני  ּבְ ִמן  ֲהוּו  ֲהוּו  ּדְ ּדְ ָחְכְמָתא  ֵמַהִהיא  ִלי  ְוָאְמרּו 

ָחְכְמָתא   ּדְ ִסְפִרין  ָחן  ּכְ ַאׁשְ ְוֲהוּו  ַקְדָמֵאי  ִמּיֹוֵמי  ָיְדִעין 
ְלהֹון, ּוְקִריבּו ִלי ַחד ִסְפָרא.   ּדִ

Rabbi Aba shares that one day he came across a city of people with ancient wisdom. 
The people told him about their wisdom, showed him their books of wisdom and gave 
him one book. 

ל ָהָאָדם   .81 ָהָרצֹון ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ תּוב ּבֹו, ׁשֶ ְוָהָיה ּכָ
יְך ָעָליו רּוַח   ְך ַמְמׁשִ עֹוָלם ַהזֶּה, ּכָ ן ּבֹו ּבָ ּוֵ ִמְתּכַ

בּ  ק  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ ָהָרצֹון  אֹותֹו  מֹו  ּכְ ִאם ִמְלַמְעָלה  ֹו. 
יְך   ן ְלָדָבר ֶעְליֹון ָקדֹוׁש, הּוא ַמְמׁשִ ּוֵ ְרצֹונֹו ִהְתּכַ

ה ֵאָליו. ָבר ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ  אֹותֹו ַהּדָ
  

ָנׁש  .81 ר  ּבַ ּדְ ְרעּוָתא  ּדִ ַגְווָנא  ּכְ ָהא  ּדְ יּה,  ּבֵ ִתיב  ּכְ ְוֲהָוה 
יְך   ַאְמׁשִ ָהִכי  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ יּה  ּבֵ ון  רּוַח ִאיַכּוֵ ֲעֵליּה 

ִאי  יּה,  ּבֵ ק  ּבַ ִאְתּדָ ּדְ ְרעּוָתא  ַההּוא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ֵעיָלא  ִמּלְ
יְך  ַאְמׁשִ ִאיהּו  א  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ ה  ִמּלָ ּבְ ין  ִאיַכּוִ ְרעּוֵתיּה 

יּה. א ְלַגּבֵ ֵעיָלא ְלַתּתָ  ֲעֵליּה ְלַהִהיא ִמָלה ִמּלְ
In this book, he read that the thoughts of a person draw the force that matches his 
consciousness. If a person seeks holiness, he will draw holy light from above down to 
his level. 
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ן   .82 ּוֵ ד ָהַאֵחר ּוִמְתּכַ ּצַ ק ּבַ ּבֵ ְוִאם ְרצֹונֹו ְלִהְתּדַ
ִמְלַמְעָלה   ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ּבֹו, 

לּוי לְ  ָבר ּתָ ר ַהּדָ ִעּקַ ה ֵאָליו. ְוָהיּו אֹוְמִרים ׁשֶ ַמּטָ
ּוָבֶזה  ק,  ּבֵ ְלִהְתּדַ ּוְבָרצֹון  ה  ּוְבַמֲעׂשֶ ִדּבּוִרים  ּבְ
ק ּבֹו.  ְדּבָ ּנִ ד ׁשֶ ה אֹותֹו ַהּצַ ְך ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ  ִנְמׁשָ

  

ין  .82 ְוִאיַכּוֵ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ּבְ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ְרעּוֵתיּה  ְוִאי 
א   ְלַתּתָ ֵעיָלא  ִמּלְ ה  ִמּלָ ְלַהִהיא  יְך  ַאְמׁשִ ִאיהּו  יּה,  ּבֵ
ין  ִמּלִ ּבְ ְלָייא  ּתַ ָתא  ִמּלְ ּדְ ָרא  ִעּקָ ּדְ ָאְמִרי  ְוֲהוּו  יּה.  ְלַגּבֵ
ְך   ִאְתְמׁשַ ּוְבָדא  ָקא,  ּבְ ְלִאְתּדַ ּוִבְרעּוָתא  ּוְבעֹוָבָדא 

ּה.  ק ּבָ ּבַ ִאְתּדָ א ַההּוא ִסְטָרא ּדְ ֵעיָלא ְלַתּתָ  ִמּלְ
If a person wishes to connect to the other-side (Sitra-Achra) and meditated on it, he 
will draw negative forces. The book says that this process depends on the words, 
actions, and desire to connect to that side. 

אֹוָתם   .83 ל  ּכָ בֹו  ַוֲעבֹודֹות  ּוָמָצאנּו  ים  ַמֲעׂשִ
ָלֶהם,  ִהְצָטְרכּו  ׁשֶ ּוְדָבִרים  זָּלֹות  ְוַהּמַ ַהּכֹוָכִבים 
ִלְמׁשְֹך אֹוָתם  ֵדי  ּכְ ֶהם  ּבָ ן  ּוֵ ְלִהְתּכַ ָהָרצֹון  ְוֵאיְך 

 ֲאֵליֶהם.
  

כְֹכַבָיא   .83 ּדְ ּופּוְלָחִנין  ִאּנּון עֹוָבִדין  ל  ּכָ יּה  ּבֵ ְחָנא  ּכַ ְוַאׁשְ
ּדְ  ין  ּוִמּלִ ֵלי  וָנא  ּוַמּזָ ּוְ ְלִאְתּכַ ְרעּוָתא  ְוֵהיַאְך  לֹון  ִאְצְטִריכּו 

ִגין הּו ּבְ ְייהּו.  (דף ק ע''א) ּבְ ָכא לֹון ְלַגּבַ  ְלַאְמׁשָ
The book also reveals different actions and all that is needed to follow for idol-
worshiping. Also, how to meditate on the desires in order to draw the related energy 
down. 

רּוַח   .84 ֵבק ְלַמְעָלה ּבְ רֹוֶצה ְלִהּדָ מֹו ֶזה ִמי ׁשֶ ּכְ
ב  ה ּוְבִדּבּוִרים ּוִבְרצֹון ַהּלֵ ַמֲעׂשֶ ֲהֵרי ּבְ ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ
ִלְמׁשְֹך אֹותֹו  ָבר  לּוי ַהּדָ ָבר ּתָ אֹותֹו ַהּדָ ּבְ ן  ְלַכּוֵ

ה וּ  ָבר. ֵאָליו ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ אֹותֹו ַהּדָ ֵבק ּבְ  ְלִהּדָ
  

רּוַח  .84 ּבְ ְלֵעיָלא  ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ָבֵעי  ּדְ ַמאן  ָדא  ַגְווָנא  ּכְ
וָנא   א ְלַכּוְ ין ּוִבְרעּוָתא ְדִלּבָ עֹוָבָדא ּוְבִמּלִ ָהא ּבְ א ּדְ קּוְדׁשָ
יּה  ְלַגּבֵ ֵליּה  ָכא  ְלַאְמׁשָ ָתא  ִמּלְ ְלָייא  ּתַ ה  ִמּלָ ַהִהיא  ּבְ

ה. ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ  ַהִהיא ִמּלָ ָקא ּבְ ּבְ  א ּוְלִאְתּדַ
Those who wish to cling to the Holy Spirit should have the proper meditation, actions, 
and words. 

ְך   .85 ִנְמׁשַ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוְמִרים,  ְוָהיּו 
עֹוָלם ַהזֶּה   ִכים אֹותֹו    -ּבָ ם מֹוׁשְ ּגַ ְך  יֹּוֵצא ּכָ ׁשֶ ּכְ

ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ַהזֶּה.  ָהעֹוָלם  ִמן 
ְך ַאֲחָריו   אֹותֹו ָהעֹוָלם. ִאם   -ְוִנְמׁשַ ק ּבְ ְך ִנְדּבָ ּכָ

קֶֹדׁש  ֻטְמָאה  -ּבְ קֶֹדׁש, ְוִאם ּבְ ֻטְמָאה.  -ּבְ  ּבְ
  

ַהאי ָעלְ  .85 ְך ּבְ ַבר ָנׁש ִאְתְמׁשַ ה ּדְ ּמָ ָמא ָהִכי  ְוֲהוּו ָאְמֵרי ּכַ
ק   ּבַ ה ְדִאְתּדָ ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא. ּוְבּמָ ִכין ֵליּה ּכַ ָנֵמי ָמׁשְ
ַההּוא  ק ּבְ ּבַ ְך ֲאַבְתֵריּה ָהִכי ִאְתּדָ ַהאי ָעְלָמא ְוִאְתְמׁשַ ּבְ
ְמָסֲאָבא,   ּבִ ְוִאי  א.  קּוְדׁשָ ּבְ א,  קּוְדׁשָ ּבְ ִאי  ָעְלָמא, 

ְמָסֲאָבא.   ּבִ
The desires and all that attracted the person in this world follow him when he leaves 
this world. The same for Holy or impure desires. 
Everything we desire registered and leave an impression on the soul. Nothing is 
forgotten. 

אֹותֹו   .86 ִכים  מֹוׁשְ קֶֹדׁש,  ּבְ ד ִאם  ַהּצַ ְלאֹותֹו 
ׁש   ּמֵ ׁש ְלׁשַ ּמָ ה ְמֻמּנֶה ׁשַ ק ּבֹו ְלַמְעָלה ְוַנֲעׂשֶ ְוִנְדּבָ
מֹו   ּכְ ַמְלָאִכים.  ָאר  ׁשְ ין אֹוָתם  ּבֵ ''ה  ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני 
אֹוָתם   ין  ּבֵ ְועֹוֵמד  ְלַמְעָלה  ק  ִנְדּבָ ְך  ּכָ ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ים,  ג) ְקדֹוׁשִ ְלָך  (זכריה  י  ְוָנַתּתִ
ין ה.  ַמְהְלִכים ּבֵ  ָהעְֹמִדים ָהֵאּלֶ

  

ְסַטר   .86 ַההּוא  י  ְלַגּבֵ ֵליּה  ִכין  ָמׁשְ א,  קּוְדׁשָ ּבְ ִאי 
א,  ׁשָ ּמָ ׁשַ א  ְמַמּנָ ְוִאְתֲעִביד  ְלֵעיָלא,  יּה  ּבֵ ק  ּבַ ְוִאְתּדָ
ָאר  ׁשְ ִאּנּון  ין  ּבֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַקֵמי  א  ׁשָ ּמָ ְלׁשַ

ְלעֵ  ק  ּבַ ִאְתּדָ ָהִכי  ּדְ ָמה  ּכְ ִאּנּון  ַמְלָאִכין.  ין  ּבֵ ְוָקִאים  יָלא 
ְכִתיב ּדִ ין  יׁשִ ג) ַקּדִ ין  (זכריה  ּבֵ ַמְהְלִכים  ְלָך  י  ְוָנַתּתִ

 ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה.
Zecharia 3:7 
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“ ִּתְׁשֹמר ֶאת ֲחֵצָרי ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִאם ִּבְדָרַכי ֵּתֵל� ְוִאם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ִתְׁשֹמר ְוַגם ַאָּתה ָּתִדין ֶאת ֵּביִתי ְוַגם  
 ”ְוָנַתִּתי ְל� ַמְהְלִכים ֵּבין ָהֹעְמִדים ָהֵאֶּלה 
“Thus says YHVH of hosts, ‘If you will walk in My ways and if you will perform My 
service, then you will also govern My house and also have charge of My courts, and I 
will grant you free access among these who are standing here.” 
Those who choose to follow the path of holiness would be a servant of the Holy One 
Blessed be He and be among the angels as it says above “I will grant you free access 
among these who are standing here” 

ִכים  .87 מֹוׁשְ ֻטְמָאה,  ּבְ ִאם  ֶזה.  מֹו  ּכְ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ֵבק   ֶאָחד ֵמֶהם ְלִהּדָ ה ּכְ ד ְוַנֲעׂשֶ אֹותֹו ְלאֹותֹו ַהּצַ
ּוְבאֹוָתּה  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ִנְזֵקי  ִנְקָרִאים  ְוֵהם  ם,  ִעּמָ
אֹותֹו   לֹוְקִחים  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ִמן  יֹּוֵצא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ

לַ  אֹותֹו  ִנים  ְוׁשֹוֲאִבים  ּדָ ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ יִהּנֹם  ּגֵ
ְמאּו ַעְצָמם ְורּוָחם, ְוַאַחר   ּטִ ְמָאה ׁשֶ ֵני ַהּטֻ ֶאת ּבְ
ֵמאֹוָתם  ֶאָחד  ּכְ יק  ַמזִּ ְוהּוא  ֶהם,  ּבָ ק  ִנְדּבָ ְך  ּכָ

יֵקי ָהעֹוָלם.   ַמזִּ

  

ִכין ֵליּה   .87 ְמָסֳאָבא, ָמׁשְ ַגְווָנא ָדא. ִאי ּבִ י ָהִכי ָנֵמי ּכְ ְלַגּבֵ
הּו   ּבְ ַקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ְייהּו  ִמּנַ ַחד  ּכְ ְוִאְתֲעִביד  ְסַטר  ַההּוא 
ָנִפיק ֵמַהאי  ֲעָתא ּדְ א. ּוְבַהִהיא ׁשַ ֵני ְנׁשָ ְוִאּנּון ִאְקרּון ִנְזֵקי ּבְ
ֲאַתר   ַההּוא  ּבְ ם  יִהּנָ ּגֵ ּבַ ֵליּה  ֲאִבין  ְוׁשָ ֵליּה  ָנְטִלין  ָעְלָמא 

ְמסָ  ִלְבֵני  לֹון  ַדְייֵני  ְורּוַחְייהּו, ּדְ ְרַמְייהּו  ּגַ ָסִאיבּו  ּדְ ֳאָבא 
ִנְזָקא ְוִאיהּו  הּו.  ּבְ ק  ּבַ ִאְתּדָ א) ּוְלָבַתר  ֵמִאּנּון  (כט  ַחד  ּכְ

 ִנְזֵקי ְדָעְלָמא.
If one clings to impurity in this world he becomes part of the impure system of the 
other-side, causing harm to other people. When he leaves the world he’s taken to the 
deep levels of Gehennam where they judge those who contaminated their souls with 
many levels of impurity. That soul becomes a harmful entity like those who cause harm 
to the world. 

י לָ  .88 ָבר ֶזה ָקרֹוב ְלִדְבֵרי ָאַמְרּתִ ַני, ּדָ ֶהם, ּבָ
ָלֶכם   יֵׁש  ֲאָבל  תֹוָרה, 

ֵמאֹוָתם   [ִמּתֹו�] ְלִהְתַרֵחק
ָפִרים ֶכם  [ַהָּללּו] ַהּסְ ִלּבְ ִיְסֶטה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ָאַמר  ָדִדים ׁשֶ לּו ּוְלָכל אֹוָתם ַהּצְ ָלֲעבֹודֹות ַהּלָ
לֹום ְוׁשָ ַחס  א  ּמָ ׁשֶ אן  ֵמַאַחר   [�א]  ּכָ ְסטּו  ּתִ

''ה.  ּבָ  ֲעבֹוַדת ַהּקָ

  

אֹוַרְייָתא. ֲאָבל   .88 ין ּדְ ַני ְקִריָבא ָדא ְלִמּלִ ֲאִמיָנא לֹון ּבָ
ִאְתַרֲחָקא ְלכּו  ִסְפִרין (מגו) ִאית  ִגין  (אלין) ֵמִאּנּון  ּבְ

ָלא ין ּפּוְלָחִנין ּוְלָכל ִאּנּון  (דף ק ע''ב) ּדְ ְייכּו ְלִאּלֵ ִיְסֵטי ִלּבַ
לֹוםִסְט  ְוׁשָ ַחס  יְלָמא  ּדִ ָהָכא  ָקֲאַמר  ּדְ ְסטּון   (לא) ִרין  ּתִ

ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ ַתר ּפּוְלָחָנא ּדְ  ִמּבָ

Rabbi Aba tells these people that the wisdom in their book is close to what is written 
in the Torah, but they need to stay away from it because the type of worship is far from 
the ways of the Holy One Blessed be He.  

ֵני   .89 לּו ַמְטִעים ֶאת ּבְ ָפִרים ַהּלָ ל ַהּסְ ֲהֵרי ּכָ ׁשֶ
ת  ַ ֵני ֶקֶדם ָהיּו ֲחָכִמים, ִויֻרׁשּ ּבְ ּום ׁשֶ ָהָאָדם, ִמׁשּ

ֵמַאְבָרָהם   ָיְרׁשּו  ַהזֹּו  ִלְבֵני ַהָחְכָמה  ַתן  ּנָ ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ים,  יַלְגׁשִ כה) ַהּפִ ְוִלְבֵני  (בראשית 

ַאְבָרָהם  ָנַתן  ְלַאְבָרָהם  ר  ֲאׁשֶ ים  יַלְגׁשִ ַהּפִ
ַחי  עֹוֶדּנּו  ּבְ נֹו  ּבְ ִיְצָחק  ֵמַעל  ֵחם  ּלְ ַוְיׁשַ ֹנת  ַמּתָ
כּו  ִנְמׁשְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶקֶדם.  ֶאֶרץ  ֶאל  ֵקְדָמה 

אֹוָתּה ָחְכָמה ְלַכּמָ   ה ְצָדִדים. ּבְ

  

ִגין   .89 א, ּבְ ין לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ין ַאְטַעּיָ ל ְסָפִרים ִאּלֵ ָהא ּכָ ּדְ
ָיְרתּו   ָדא  ָחְכְמָתא  ּדְ ִוירּוָתא  ֲהוּו,  יִמין  ַחּכִ ֶקֶדם  ְבֵני  ּדִ

ְכִתיב, ּדִ ים,  ׁשִ ּגְ ּלַ ּפִ ִלְבֵני  ָיַהב  ּדְ (בראשית  ֵמַאְבָרָהם 
ַאְבָרָהם ְוִלְבֵני   כה) ָנַתן  ְלַאְבָרָהם  ר  ֲאׁשֶ ים  ׁשִ ּגְ ּלַ ַהּפִ

עֹוֶדנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל   נֹו ּבְ ּבְ ִיְצָחק  ֵחם ֵמַעל  ּלְ ַוְיׁשַ נֹות  ַמּתָ
ה   ְלַכּמָ ָחְכָמה  ַהִהיא  ּבְ כּו  ִאְתַמׁשְ ּוְלָבַתר  ֶקֶדם.  ֶאֶרץ 

 ִסְטִרין.
All of these books confuse and mislead people because the people from older 
generations inherited the wisdom from the children of Abraham’s concubines and from 
them it spread to different directions in the world in incomplete forms. We read in 
Genesis 25:6 
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“ ֶאֶרץ ֶקֶדם-ָרָהם ַמָּתֹנת; ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו, ְּבעֹוֶדּנּו ַחי, ֵקְדָמה, ֶאל ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם, ָנַתן ַאבְ  ” 
“but to the sons of his concubines, Abraham gave gifts while he was still living, and 
sent them away from his son Isaac eastward, to the land of the east.” 

לֹא   .90 ַיֲעקֹב,  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ִיְצָחק,  ֶזַרע  ֲאָבל 
תּוב ּכָ ְך, ׁשֶ ר   (שם) ּכָ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ּתֵ ַויִּ

ּה   ּבָ ל ָהֱאמּוָנה ׁשֶ דֹוׁש ׁשֶ לֹו ְלִיְצָחק. ֶזהּו ֵחֶלק ַהּקָ
ּוֵמאֹותֹו   גֹוָרל  ֵמאֹותֹו  ְוָיָצא  ַאְבָרָהם  ק  ִנְדּבַ

ד. ַמה   ַיֲעקֹב?ַהּצַ תּוב ּבְ ב   (שם כח) ּכָ ְוִהּנֵה ה' ִנּצָ
ְך   ּום ּכָ י וגו'. ִמׁשּ ה ַיֲעקֹב ַעְבּדִ ָעָליו, ְוָכתּוב ְוַאּתָ
ֵבק   ּוְלִהּדָ ''ה  ּבָ ַהּקָ ַאַחר  ְך  ׁשֵ ְלִהּמָ ָהָאָדם  ָצִריְך 

תּוב ּכָ ִמיד, ׁשֶ ק.  (דברים י) ּבֹו ּתָ  ּובֹו ִתְדּבָ

  

חוּ  .90 ִיְצָחק  ּדְ ַזְרָעא  ָהִכי,  ֲאָבל  ָלאו  ְדַיֲעקֹב  ָלָקא 
ְכִתיב, כה) ּדִ לֹו  (בראשית  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ַאְבָרָהם  ן  ּתֵ ַוּיִ

ק   ּבַ ִאְתּדָ ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ א  יׁשָ ַקּדִ חּוָלָקא  א  ּדָ ְלִיְצָחק, 
ִסְטָרא,  ּוֵמַההּוא  ַעְדָבא  ֵמַההּוא  ְוָנַפק  ַאְבָרָהם,  יּה  ּבֵ

יהּ  ּבֵ ִתיב  ּכְ ַמה  ָעָליו.  כח)  (בראשית ַיֲעקֹב  ב  ִנּצָ ְיָי  ְוִהֵנה 
ֵעי  (ישעיה מא) ּוְכִתיב, ִגיֵני ָכְך ּבָ י ְוגו'. ּבְ ה ַיֲעקֹב ַעְבּדִ ְוַאּתָ

הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַתר  ּבָ ָכא  ְלִאְתַמׁשְ ָנׁש  ר  ְלּבַ ֵליּה 
ְכִתיב, ִדיר ּדִ יּה ּתָ ָקא ּבֵ ּבְ ק.  (דברים י) ּוְלִאְתּדַ  ּובֹו ִתְדּבָ

The ‘gifts’ Abraham gave to the children of the concubines were limited truth of the 
spiritual system but to Isaac he gave everything, meaning that Isaac received the entire 
knowledge of the spiritual system. 
Jacob came from the holy side of complete faith and knowledge like Abraham and 
Isaac. Jacob had a close connection to YHVH; after Jacob woke up from his dream we 
read (Genesis 28:13) “And, behold, YHVH stood beside him” and in Isaiah 41:8 “ ְוַאָּתה

ְּבַחְרִּתי� ֶזַרע ַאְבָרָהם ֹאֲהִביִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר   .” 
“But you, Israel, My servant, Jacob whom I have chosen, Descendant of Abraham My 
friend,” 
For these reasons, we need to follow the path of the Holy One Blessed be He and cling 
to him as it says Deuteronomy 10:20 
“ ְיהָוה ֱא�ֶהי� ִּתיָרא ֹאתֹו ַתֲעֹבד ּובֹו ִתְדָּבק ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבעַ   ֶאת .” 
“You shall fear YHVH your God; you shall serve Him and cling to Him, and you shall 
swear by His name.” 
Lesson; 
In ancient times, the wisdom was about the spiritual system and how to connect, draw 
and harness different forces from above to benefit the people below. Some used these 
forces for evil and few used it for good purposes. The Torah tells us the story of the 
Tower of Babel. The people of that generation wanted to have greater control over the 
spiritual system and built a ‘Tower’ for that. God ‘mixed’ their language, which is the 
aspect of taking away the power of the holy language from them. The ability to 
communicate with angels/spiritual forces became limited to people on high spiritual 
levels of negative or positive. For example Moses on the good side and Balaam on the 
negative side. 
The only existing power of words to connect to the pure system was left in the Torah 
that conceals many names of angels and spiritual forces. 
Many people with a lack of spiritual knowledge or ability to pray and connect wish to 
have ‘shortcuts’ for using angels to ‘fix’ something in their lives. For that reason many 
looks into ‘techniques’ from books that are full of false and incorrect information. 
Nowadays, almost every person can use a simple PC to produce a well-formatted book 
ready for a quick print. 
Frequently, I receive emails with requests for ‘shortcuts’ to have access to spiritual 
forces. They ask for ‘names’ of angels also about ‘What Zohar section is good for….’. 
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Looking for names or shortcuts is bad teaching to follow. The rate of success is the 
same as the Placebo. It helps only those who would be helped even without the 
‘placebo’. In many and most cases shortcuts may draw judgments instead of relief. 
Do not trust books or websites that suggest names or recipes draw angels or spiritual 
forces for self benefits. It is easier to summon dark forces using black magic and 
different types of rituals because negative forces are closer to this world than the pure 
forces. Don’t get tempted! 
One of the risks of using books for ‘magic’ is of losing faith. If one learns from a book 
few ‘tricks’ that benefit his health, sustenance and other ‘fixes’, he will get to a point 
of losing faith in God. 
King Solomon knew all the wisdom of the world. The Talmud tells us that King Solomon 
wrote a book, revealing many secrets about healing any disease, writing amulets for 
protection, Astrology and more. 
People relied on this book and that weakened their prayer and connection to God. King 
Chizkiyahu was righteous and decided to conceal this book so the people could go 
back to the proper prayers and draw light to the world beyond the personal benefits of 
using the book of King Solomon.  
The best way to draw the light of fulfillment is to study Torah from the first word to 
the last. Follow services with Torah reading on Shabbat. Study Zohar in sequence as 
we do on the Daily Zohar. Study more on Shabbat and you would open channels of 
light and blessings that you need in your life. 
  

ְרֵאה,  .91 כד) ּבֹא  ה'   (תהלים  ַהר  ּבְ ַיֲעֶלה  ִמי 
ּלֹא  ׁשֶ ִים.  ַכּפַ ְנִקי  ּוֵפַרׁש,  ָחַזר  ְך  ּכָ ַאַחר  וגו'. 
ַמה   ּבְ ֶהם  ִעּמָ ַמֲחִזיק  ְולֹא  ֶצֶלם,  ְבָיָדיו  ה  עֹוׂשֶ
ְולֹא  ָבֶהם  ִנְטָמא  ּלֹא  ׁשֶ ְועֹוד,  ָצִריְך.  ּלֹא  ֶ ׁשּ

א   ִאים ְמַטּמֵ ַטּמְ ּמְ מֹו אֹוָתם ׁשֶ ָבֶהם ֶאת ַהּגּוף ּכְ
ִים   ֵמא, ְוֶזה הּוא ְנִקי ַכּפַ יַָּדִים ְלִהּטָ ֶאת ַעְצָמם ּבַ
ְך ֶאת ְרצֹונֹו ְוִלּבֹו   ּלֹא מֹוׁשֵ מֹו ֶזה ׁשֶ ּוַבר ֵלָבב, ּכְ
ֲעבֹוַדת  ַאַחר  ְך  ׁשֵ ְלִהּמָ א  ֶאּלָ ָהַאֵחר  ד  ַלּצַ

''ה.  ּבָ  ַהּקָ

  

ֲחֵזי, .91 א  כד) ּתָ ּוְלָבַתר  (תהלים  ְוגו'.  ְיָי  ַהר  ּבְ ַיֲעֶלה  ִמי 
ידֹוי טּוְפָסא ְוָלא   ָלא ֲעִביד ּבִ ִים. ּדְ ַאֲהַדר ּוֵפיַרׁש ְנִקי ַכּפַ
ַאב   ִאְסּתָ ָלא  ּדְ ְותּו  ִאְצְטִריְך.  ָלא  ּדְ ה  ּמָ ּבְ הּו  ּבְ ף  ּקַ ִאְתּתַ

ְמָסֲאִבין   ּדִ ִאּנּון  ּכְ ְלגּוָפא  הּו  ּבְ ָסִאיב  ְוָלא  הּו  ְרַמְייהּו ּבְ ּגַ
ֵלָבב,  ּוַבר  ִים,  ַכּפַ ְנִקי  הּוא  ְוָדא  ֲאָבא,  ְלִאְסּתָ ָיִדין  ּבְ
ְלִסְטָרא  יּה  ְוִלּבֵ ְרעּוֵתיּה  יְך  ַאְמׁשִ ָלא  ּדְ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ
ִריְך   א ּבְ קּוְדׁשָ ַתר ּפּוְלָחָנא ּדְ ָכא ּבָ ְ א ְלִאְתַמׁשּ ָאֳחָרא, ֶאּלָ

 הּוא.
Psalms 24:3,4,5 
“ ַהר ְיהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹוִמי ַיֲעֶלה בְ  .” 
 ”.ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה“
 ”.ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱא�ֵהי ִיְׁשעֹו“
“Who may ascend into the mountain of YHVH? And who may stand in His holy place?” 
“He who has clean hands and a pure heart, Who has not lifted up his soul to falsehood 
And has not sworn deceitfully.” 
“He shall receive a blessing from YHVH And righteousness from the God of his 
salvation.” 
The first verse is the question and the second is the answer. 
‘He who has clean hands’, is a person that didn’t allow his hands to touch and act in 
impurity and contaminated his body. 
‘a pure heart’, is a person that didn’t let his desires follow the other-side and followed 
only the Holy One Blessed be He. 
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תּוב ַנְפׁשֹו  .92 ְוא ַנְפׁשֹו. ּכָ ָ א ַלׁשּ ר לֹא ָנׂשָ ֲאׁשֶ
י   ַנְפׁשִ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי  י,  ַנְפׁשִ ֶנֶפׁש    -ְוִנְקָרא  זֹו 

ַנְפׁשֹו   ָהֱאמּוָנה.  ַצד  ִוד,  ָהָאָדם    -ּדָ ֶנֶפׁש  זֹו 
ָיָצא   ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ׁש.  ַהזֶּה ַמּמָ ָהעֹוָלם  ִמן 

ַמה  ַעל  ִרים,  ׁשֵ ּכְ ׁשֶ ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ה  ְתַעּלֶ ּתִ ְוַנְפׁשֹו 
ים,  דֹוׁשִ ל אֹוָתם ַהּקְ ין ּכָ ֶהם ָלֶלֶכת ּבֵ ְתַקיֵּם ּבָ יִּ ֶ ׁשּ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  קטז) ּכְ ה'  (תהלים  ִלְפֵני  ְך  ֶאְתַהּלֵ
א   ָנׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ים.  ַהַחיִּ ַאְרצֹות  ְוא  ּבְ ָ ַלׁשּ

א ְבָרָכה ֵמֵאת ה' וגו'. ָ י, ִיׂשּ  ַנְפׁשִ

  

י ְקִרי,  .92 ִתיב ַנְפׁשִ ְוא ַנְפׁשֹו. ַנְפׁשֹו ּכְ א ַלׁשָ ר לא ָנׂשָ ֲאׁשֶ
אּוְקמּוהָ  ע''א) ְוָהא  ִסְטָרא  (דף קא  ִוד  ּדָ ֶנֶפׁש  א  ּדָ י  ַנְפׁשִ

גִ  ׁש. ּבְ ַבר ָנׁש ַמּמָ א ֶנֶפׁש ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא. ַנְפׁשֹו ּדָ ַכד  ּדִ ין ּדְ
ִרין  ָכׁשְ ּדְ עֹוָבִדין  ּבְ ק  ּלַ ִיְסּתַ יּה  ְוַנְפׁשֵ ָעְלָמא.  ֵמַהאי  ִיּפּוק 
ָמא   ין ּכְ יׁשִ ל ִאּנּון ַקּדִ ין ּכָ הּו ְלֵמיַהְך ּבֵ ים ּבְ ִיְתַקּיַ ַעל ַמה ּדְ

ָאֵמר, קטז) ְדַאּתְ  ַאְרצֹות  (תהלים  ּבְ ְיָי  ִלְפֵני  ְך  ֶאְתַהּלֵ
ָלא נָ  ים. ּוְבִגין ּדְ א ְבָרָכה ֵמֵאת  ַהַחּיִ ָ י ִיׂשּ ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלׁשּ ׂשָ

 ְיָי ְוגו'.
‘Who has not lifted up his soul to falsehood’, is a person that didn’t let his soul 
connected to false idols and when he leaves the world his actions are counted as 
positive. 
The rewards are promised in verse 5 above; ‘He shall receive a blessing from YHVH 
And righteousness from the God of his salvation’ 
Lesson; 
The quotes Psalms are from the ‘Song of the day’ that we recite in the morning prayer 
of Sunday. On the first day of the week, we remind ourselves to act with a pure heart 
and pure actions in order to climb the holy mountain where we can receive great 
blessings. 

ָהָיה   .93 ַאְבָרָהם,  ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ְרֵאה,  ּבֹא 
ה   לֹׁשָ ׁשְ ֵאָליו  ַלח  ׁשָ ''ה  ּבָ ְוַהּקָ ְוכֹוֵאב,  ב  יֹוׁשֵ

ִגלּ  ּבְ ְוִאם  ַמְלָאִכים  לֹום.  ׁשָ לֹו  ים  ְלַהְקּדִ ּוי 
ִלְראֹות  ָיכֹול  ִמי  ְוִכי  ִנְגֶלה  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּתֹאַמר, 

תּוב ּכָ ַוֲהֵרי  ַמְלָאָכיו  (שם קד)  ַמְלָאִכים,  ה  עֹׂשֶ
 רּוחֹות ְוגֹו'? 

  

ְוָכִאיב,   .93 ָיִתיב  ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה  ִאְתּגְ ּדְ ַתר  א ֲחֵזי, ּבָ ּתָ
הוּ  ִריְך  ּבְ א  ַמְלָאִכין ְוקּוְדׁשָ ַלת  ּתְ יּה  ְלַגּבֵ ַדר  ׁשָ א 

ָהא   ּדְ ֵתיָמא  ְוִאי  ָלם.  ׁשְ ֵליּה  ְלַאְקָדָמא  ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ
ְוָהא   ַמְלָאִכין  ְלֶמֱחֵמי  ָיִכיל  ַמאן  ְוִכי  ָיא.  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ

ִתיב, ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְוגו'.  (תהלים קד) ּכְ  עֹוׂשֶ
After Abraham circumcised himself and was under pain, the Holy One Blessed be He, 
sent him three angels; Michael to deliver the message to Sarah that she will have a 
child in a year. Raphael came to heal Abraham and save Lot from Sodom. Gabriel came 
to destroy Sodom. They appeared to Abraham in a physical form.  
The Zohar says that angels don’t have a physical form and asks how could Abraham 
see them? The answer comes from Psalms 104:4 
 ”.ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש �ֵהט“
“He makes the winds His messengers, Flaming fire His ministers.” 

ָלָאֶרץ  .94 יְָּרדּו  ׁשֶ אֹוָתם  ָרָאה  ׁשֶ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
ֵהם  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶזה,  ְלָך  ה  ִיְקׁשֶ ְולֹא  ָאָדם.  ֵני  ּבְ מֹו  ּכְ
יֹּוְרִדים  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ְקדֹוׁשֹות,  רּוחֹות  אי  ַוּדַ
ל  ׁשֶ ּוִביסֹודֹות  ֲאִויִרים  ּבַ ים  ׁשִ ִמְתַלּבְ ָלעֹוָלם, 

וְ  ָלִמים,  ַמְרֵאה  ּגְ ּכְ ׁש  ַמּמָ ָאָדם  ִלְבֵני  ִנְרִאים 
 ְדמּוָתם. 

  

ִדְבֵני   .94 ַגְווָנא  ּכְ ְלַאְרָעא  ַנֲחֵתי  ּדְ לֹון,  ָחָמא  אי  וּדַ א  ֶאּלָ
ין,  יׁשִ אי ִאּנּון רּוִחין ַקּדִ ָהא ַוּדַ ה ָלְך ַהאי, ּדְ א, ְוָלא ִיְקׁשֶ ָנׁשָ

ְלָעְלָמא   ָנֲחֵתי  ּדְ ֲעָתא  יןּוְבׁשַ ׁשִ א) ִמְתַלּבְ ֲאִויֵרי  (קמד  ּבַ
יּוְקָנא   ֵחיזּו ּדִ ׁש ּכְ א ַמּמָ גּוְלִמין, ְוִאְתֲחזּו ִלְבֵני ָנׁשָ ּוִביסֹוֵדי ּדְ

ְלהֹון.  ּדִ
When the angels came down to the world to visit Abraham, they got dressed with the 
four elements of Creation that are Fire, Air, Water, and earth. With their holy spirit, 
they could look exactly like humans.  
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ַמְרֵאה  .95 ּוֹבא ּוְרֵאה, ַאְבָרָהם ָרָאה אֹוָתם ּכְ
יָלה,  ָהָיה ּכֹוֵאב ִמן ַהּמִ ב ׁשֶ ֵני ָאָדם, ְוַאף ַעל ּגַ ּבְ

ִלְגרֹעַ  ֵדי לֹא  ּכְ ַאֲחֵריֶהם  ְוָרץ  ָהָיה  [ַמה] ָיָצא  ׁשֶ
ה ִמּקֶֹדם ָלֵכן.   עֹוׂשֶ

  
א. ְוַאף ַעל  .95 ֵני ָנׁשָ ֵחיזּו ּבְ א ֲחֵזי, ַאְבָרָהם ָחָמא לֹון ּכְ ְוּתָ

ָלא   ִגין ּדְ ְתַרְייהּו ּבְ יָלה ָנַפק ְוָרַהט ֲאּבַ ִאיב ִמּמִ ֲהָוה ּכָ ב ּדְ ּגַ
ָנא.  (מה) ְלִמְגַרע ְדַמת ּדְ ֲהָוה ֲעִביד ִמּקַ  ּדְ

When Abraham saw them, he ignored his pain and came out immediately to welcome 
them as he usually does with all guests. Regardless of the pain, he didn’t want to miss 
an opportunity to welcome guests into his tent. 

אי   .96 ַוּדַ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ אֹוָתם  ָאַמר  ָרָאה  ׁשֶ
ַויֹּאַמר   תּוב  ּכָ ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ַמְלָאִכים,  ל  ׁשֶ ַמְרֶאה  ּכְ
ָאה,   ּבָ ָהְיָתה  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֶל''ת  ּדָ ָאֶל''ף  ּבְ ֲאדָֹני, 
ּום   ִמׁשּ ֵאֶליָה,  א  ְוִכּסֵ ּה  ּלָ ׁשֶ ַעּמּוִדים  ָהיּו  ְוֵאּלּו 

יָה. ְחּתֶ ּתַ ָוִנים ׁשֶ ת ַהּגְ לֹׁשֶ ֵהם ׁשְ  ׁשֶ
  

י .96 ַרּבִ לֹון,   ָאַמר  ָחָמא  ַמְלָאִכין  ּדְ ֵחיזּו  ּכְ אי  ַוּדַ ְמעֹון  ׁשִ
א ֲהָוה  ִכיְנּתָ אל''ף דל''ת, ׁשְ ְכִתיב ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ּבְ ה ּדִ ִמּמַ
ִגין   ּבְ ּה,  ְלַגּבָ ְרְסָייא  ְוּכֻ יָלּה  ּדִ ְסִמיִכין  ֲהוּו  ין  ְוִאּלֵ ַאְתָיא, 

ָווִנין ִאּנּון ּגְ ְתחֹוָתא.  (צא א) ּדְ ַלת ּדִ  ּתְ
Genesis 18:3 
 ”.ַוּיֹאַמר ֲאֹדָני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּד�“
“and said, “My lord (ֲאֹדָני ADNY), if now I have found favour in your sight, please do not 
pass your servant by.” 
Rabbi Shimon says that Abraham recognized them as angels in human forms. We see 
that when he approached them with the word ‘ֲאֹדָני’ ‘My Lord’ that is the name that 
represents the Shechina. The three angels have the colors of white, red and green. 
They support the connection of the Shechina to Malchut.  

ּלֹא ָרָאה  .97 ֶ ּמֹול ַמה ׁשּ ּנִ ּום ׁשֶ ֵעת ִמׁשּ ְוָרָאה ּכָ
ה לֹא ָהָיה  ִחּלָ ּתְ ּלֹא ִנּמֹול. ּבַ ִמּקֶֹדם ָלֶזה ַעד ׁשֶ
ָיַדע   ְך  ּכָ ַאַחר  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ֵהם  ׁשֶ א  ֶאּלָ יֹוֵדַע, 
ֵאָליו  ּוָבאּו  ֵהם  ים  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים  אֹוָתם  ׁשֶ
ָרה  ׂשָ ַאיֵּ''ה  לֹו  ָאְמרּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִליחּות,  ׁשְ ּבִ

ׂשֹוַרת ִיְצָחק.  רּו לֹו ּבְ ְ ָך ּוִבׂשּ ּתְ  ִאׁשְ
  

ָחֵמי   .97 ֲהָוה  ָלא  ּדְ ַמה  ַזר  ִאְתּגְ ּדְ ִגין  ּבְ א  ּתָ ַהׁשְ ְוָחָמא 
ָלא  ַעד  ָנא  ּדְ ְדַמת  ע''ב) ִמּקַ ַקְדִמיָתא   (דף קא  ּבְ ַזר,  ִאְתּגְ

ִאּנּון ָלא ֲהָוה   א, ּוְלָבַתר ָיַדע ּדְ ֵני ָנׁשָ ִאּנּון ּבְ א ּדְ ָיַדע ֶאּלָ
ֲעָתא   ׁשַ ּבְ יּה.  ְלַגּבֵ ִליחּוָתא  ׁשְ ּבִ ְוָאתּו  ין  יׁשִ ַקּדִ ַמְלָאִכין 
ׂשֹוַרת   ּבְ ֵליּה  רּו  ּוִבׂשְ ָך  ּתְ ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ''ה  ַאּיֵ ֵליּה  ָאְמרּו  ּדְ

 ִיְצָחק. 
After Abraham was circumcised he could see that they were angels. Before the 
circumcision, he would have seen them only as regular humans. It was clear to him 
when they ask for Sarah and announced that she will have a child.  
Lesson; 
Angels can appear in many forms of this world, including humans. Our spiritual level 
is what allows us to see the truth behind the corporeal presentation. As students of 
the Zohar, we see a lot more than people that are far from this study. 
The sages tell us that if we ‘upgrade’ our soul and do additional positive things then 
we should continue doing them. Even if there’s no spiritual law that forces you to do 
it, we lose light when we miss doing it.  
For example; If you study every day for a while or visit elderly home every week to 
entertain the elders, and you had to get a second job that ‘eats’ your available time, 
then you should do ‘Hatarat Nedarim’ ‘Nullification of vows’ to release yourself/your 
vessel from the obligation.  
The explanation is simple. When we do positive things we expand our vessels and 
receive light for it. If we stop or reduce the actions, we shrink our vessels and lose 
light. 
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If one misses his regular positive action, I suggest giving a small Tzedakah to 
compensate for what was missed.  
Abraham as the chariot of Chessed, dedicated himself to serve others, unconditionally. 
He was highly spiritual and recognized the value of continuing his hospitality ‘services’. 
A temporary pain was not an obstacle for him to jump and keep doing what he was 
always doing.  

ְוִסיַמן ָהאֹוִתיּוֹ   -ֵאָליו   .98 ַאיּ''ֹו,  ְנקּודֹות  ת 
''ה.  ּבָ ַלּקָ ֶרֶמז  ַמְעָלה,  ּלְ ֶ ׁשּ ְלַמה  ֶרֶמז  ַאיּ''ֹו 
ָבֹאֶהל,  ִהּנֵה  אן  ּכָ תּוב  ּכָ ָבֹאֶהל.  ִהּנֵה  ַויֹּאֶמר 

ם ל ִיְצָען וגו'. ּבֹא  (ישעיה לג) ְוָכתּוב ׁשָ ֹאֶהל ּבַ
תּוב ַאַחר כָּ  ה ּכָ קּוד ַאיּ''ֹו, ָלּמָ ּנָ יָון ׁשֶ ְך  ְרֵאה, ּכֵ

ּוְנֵקָבה   ָזָכר  ל  ׁשֶ ִחּבּור  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ ַאיֵּה? 
ִהּנֵה   ַויֹּאֶמר  ָאַמר  ָאז  ָהֱאמּוָנה.  סֹוד  ֶאָחד  ּכְ
הּוא  ם  ְוׁשָ ַהּכֹל  ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ הּוא  ם  ׁשָ ָבֹאֶהל. 

 ִנְמָצא. 

  

ְלַמה  .98 ֶרֶמז  ַאּי''ֹו,  ְוִסיָמן  ַאּי''ֹו,  ְנקּודֹות  ַאְתָוון  ֵאָליו 
ה ָבאֶֹהל.   ִריְך הּוא. ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ א ּבְ ְלֵעיָלא, ֶרֶמז ְלקּוְדׁשָ ּדִ

ָהָתם ּוְכִתיב  ָבאֶֹהל  ה  ִהּנֵ ָהָכא  ִתיב  לג) ּכְ אֶֹהל   (ישעיה 
ִתיב   ּכְ אי  ַאּמַ אי''ו  ָנקּוד  ּדְ יָון  ּכֵ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְוגו'.  ִיְצָען  ל  ּבַ

ְדכַ  ִחּבּוָרא ּדִ ִגין ּדְ א ּבְ ֲחָדא  ְלָבַתר ַאּיֵה, ֶאּלָ ר ְונּוְקָבא ּכְ
ן  ּמָ ּתַ ה ָבאֶֹהל.  ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ֵדין ָאַמר  ְמֵהיְמנּוָתא. ּכְ ָרָזא ּדִ

ח.  ּכַ ּתַ ן ִאׁשְ א ְוַתּמָ כֹּלָ ּוָרא ּדְ  הּוא ִקׁשּ
Genesis 18:9 
 ”ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו, ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת�; ַוּיֹאֶמר, ִהֵּנה ָבֹאֶהל“
“Then they said to him (ֵאָליו), “Where (ַאֵּיה) is Sarah your wife?” And he said, “There, in 
the tent.” 
The word ‘to him’, ‘ֵאָליו’ has three dots above the letters אוי  

 
These three letters imply a connection to the Holy One Blessed be He. The angels asked 
Abraham about his connection to the Holy One with the letters ‘איו’ and then asked 
where is the Shechina with the word ‘Where’, ‘איה’. Abraham replied, “in the tent”.  
The tent is the place of the female, the Shechina, and where the Holy One and the 
Shechina are connected together. 

. ַאיֵּה וגו'. ְוִכי לֹא ָיְדעּו  [ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָבֹאֶהל] .99
ה   ָרה ִהּנֵה ָבֹאֶהל? ָלּמָ ָ ׂשּ ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ַהּמַ
ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ יֹוְדִעים  ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַאיֵּה?  תּוב  ּכָ
ָלַדַעת.ּבֹא   ָלֶהם  ְמָסר  ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  א  ֶאּלָ

יב) ְרֵאה, ֲאִני   (שמות  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ י  ְוָעַבְרּתִ
''ה?   ּבָ ַלּקָ יֵׁש  ּוַמְלָאִכים  ִליִחים  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ְוִכי  ה'. 
ל  ה ׁשֶ ין ִטּפָ ֵהם לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ּבֵ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ֶאּלָ
''ה   ּבָ ַלּקָ ָרט  ּפְ כֹור  ּבְ ל  ׁשֶ ּלֹא  ׁשֶ ְלאֹוָתּה  כֹור  ּבְ

 ְלַבּדֹו. 

  

ַאּיֵה ְוגו', ְוִכי ָלא ֲהוּו ָיְדֵעי ַמְלֲאֵכי  .  (ויאמר הנה באהל) .99
א ָלא   ִתיב ַאּיֵה. ֶאּלָ אי ּכְ ה ָבאֶֹהל, ַאּמַ ָרה ִהּנֵ ׂשָ ֵאי ּדְ ִעּלָ
א  ִאְתָמַסר ְלהּו ְלִמְנַדע. ּתָ א ַמה ּדְ ַהאי ָעְלָמא ֶאּלָ ָיְדֵעי ּבְ

ְוִכי כַּ  (שמות יב) ֲחֵזי ְיָי.  ֲאִני  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ י  ה  ְוָעַבְרּתִ ּמָ
א   ֶאּלָ ִריְך הּוא,  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ִאית  ּוַמְלָאִכין  ִליִחין  ׁשְ
ָלא   ּדְ ְלַההּוא  בּוְכָרא  ּדְ ה  ִטּפָ ין  ּבֵ ָיְדֵעי  ָלא  ִאּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ

ְלחֹודֹוי.  ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ר קּוְדׁשָ  ּבּוְכָרא ּבַ
The Zohar asks why the angels asked where is Sarah. As supreme angels, couldn’t 
they know that Sarah is in the tent? The answer is that angels can’t know in this world, 
only what is told to them.  
When God brought the final hit on the Egyptian that was killing the firstborn, he did 
it himself because angels can’t tell between firstborn or not. Only the Holy One Blessed 
be He knows that. 
Lesson; 
Angel is a messenger with a specific mission to execute. As we studied previously, God 
sent three angels to Abraham because each one of them had a unique mission to follow. 
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Raphael came to heal Abraham, Michael to announce the coming of a child to Sarah 
and Gabriel came with the mission to destroy Sodom and Gomorrah. 
Every channel of Light is like an angel of God. We should treat everyone around as an 
angel that delivers a message from God.  
The Hebrew letters have forms of angels because they deliver specific energy to this 
world. When we read the sacred text, we connect to these angels and receive their light. 
The burial place of Tzadikim is called ‘Ohel’, ‘Tent’ because they build on top of the 
grave a chamber small or big as a vessel for the Shechina to be with the Tzadik.  
The Holy Tabernacle where the Shechina was with the Holy Ark of the covenant was 
called “Tent of meeting”. The ‘meeting’ was not just between Moses, Aaron and the 
services but for the Unification of YHVH and the Shechina to bring light to the world. 
  

ֶזה .100 מֹו  ט) ּכְ ַעל  (יחזקאל  ו  ּתָ ְוִהְתִויָת 
ּום   א ִמׁשּ ה ְצִריִכים? ֶאּלָ ים. ְוָלּמָ ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ

ַמה   ַרק  א  ֶאּלָ יֹוְדִעים  לֹא  ֵהם  ָלֶהם ׁשֶ ְמָסר  ּנִ ֶ ׁשּ
לּו  [יֹוְדִעים] ָלַדַעת ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ מֹו  ּכְ  ,

ּוָמה  ָהעֹוָלם.  ַעל  ְלָהִביא  ''ה  ּבָ ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ
ָכל   ּבְ רּוז  ּכְ ַמֲעִביר  ''ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ
ַעל   ְלָהִביא  ָעִתיד  ׁשֶ ָדָבר  אֹותֹו  ּבְ ָהְרִקיִעים 

 ָהעֹוָלם. 

  

ַגוְ  .100 אּכְ ּדָ ט) וָנא  ִמְצחֹות   (יחזקאל  ַעל  ו  ּתָ ְוִהְתֵויָת 
ָיְדֵעי,  ָלא  ִאּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ְצִריִכין.  אי  ְוַאּמַ ים.  ָהֲאָנׁשִ

ְלִמְנַדע לֹון  ִאְתָמַסר  ּדְ ַמה  ִאּנּון (ידעי) ֶאָלא  ל  ּכָ גֹון  ּכְ  ,
ָעלְ  ַעל  ְלַאְייָתָאה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ּדְ ין  ָמא.  ִמּלִ

רֹוָזא  ּכָ ַאֲעַבר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא  ּוַמאי 
ין ְלַאְיָתָאה ַעל ָעְלָמא.  ַזּמִ ה ּדְ ַהִהיא ִמּלָ ֻכְלהּו ְרִקיִעין ּבְ  ּבְ

Ezekiel 9:4 
“ ְירּוָׁשלָ  ְּבתֹו�  ָהִעיר  ְּבתֹו�  ֲעֹבר  ֵאָליו  ְיהָוה  ַעל  ַוּיֹאֶמר  ָּתו  ְוִהְתִויָת  ָּכל  ים  ַעל  ְוַהֶּנֱאָנִקים  ַהֶּנֱאָנִחים  ָהֲאָנִׁשים  ִמְצחֹות 
 ”.ַהּתֹוֵעבֹות ַהַּנֲעׂשֹות ְּבתֹוָכּה
“And YHVH said to him, “Go through the midst of the city, even through the midst of 
Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all 
the abominations which are being committed in its midst.” 
God sent the angel that advocates for the righteous people in Jerusalem to put a mark 
on their foreheads to separate them from the wicked. 
The Angels know only what they need to be done by them. The Holy One Blessed be 
He announces the future actions in all heavens and the angels know what will be done. 
When they this mark on the forehead of a person they know that he is protected and 
keep him from harm. 

שֶׁ  .101 ָעה  ׁשָ ּבְ ֶזה  גֹון  ִנְמָצא  ּכְ ִחית  ׁשְ ַהּמַ
ֵביתֹו ְולֹא  ר ּבְ ּתֵ ן ָאָדם ְלִהְסּתַ ָבעֹוָלם, ָצִריְך ּבֶ
מֹו  ּכְ ַחת,  יֻׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוק  ׁשּ ּבַ ִנְרֶאה  ִיְהיֶה 

ּנֱֶאַמר  יב) ׁשֶ ִאיׁש  (שמות  ֵתְצאּו  לֹא  ם  ְוַאּתֶ
ר  ּתֵ יָּכֹול ְלִהְסּתַ יתֹו ַעד ּבֶֹקר. ֵמֵאּלּו ׁשֶ ַתח ּבֵ ִמּפֶ

ן,   ''ה לֹאּכֵ ּבָ ְפֵני ַהּקָ ָצִריְך  [ס''א ָיכֹול] ֲאָבל ִמּלִ
תּוב? ּכָ ַמה  ר.  ּתֵ כג) ְלִהְסּתַ ֵתר   (ירמיה  ִיּסָ ִאם 

ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה'.  ְסּתָ ּמִ  ִאיׁש ּבַ

  

ַכח .101 ּתְ ִאׁשְ ָלא  ְמַחּבְ ּדִ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָדא  ַגְווָנא  קב  ּכְ (דף 
ֵביֵתיּה ְוָלא ִיְתֲחֵזי  ע''א) ְסָיא ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתּכַ ֵעי ּבַ ָעְלָמא ּבָ ּבְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ל,  ִיְתַחּבֵ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ׁשּוָקא  (שמות   ּבְ
ּבֶֹקר.   יב) ַעד  יתֹו  ּבֵ ַתח  ִמּפֶ ִאיׁש  ֵתְצאּו  לא  ם  ְוַאּתֶ

ְייהוּ  הוא  ִמּנַ בהך  קודשא  מקמי  אבל  אין,  לאסתתרא,  (דיכיל 
יכיל) לא ִתיב, )(ס''א  ּכְ ַמה  ָרא.  ּתְ ְלִאְסּתַ ֵעי  (ירמיה   ּבָ
ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיָי. כג) ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ  ִאם ִיּסָ

When the angel that executes judgment is in the world, we should stay in a protected 
home away from public places. 
Exodus 12:22 
“ ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף ְוַאֶּתם    ּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ִמן

ּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ֹּבֶקרלֹא ֵתְצא .” 
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“You shall take a bunch of hyssops and dip it in the blood which is in the basin and 
apply some of the blood that is in the basin to the lintel and the two doorposts, and 
none of you shall go outside the door of his house until morning.” 
Before the killing of the firstborn God commanded the Israelites to mark their 
doorposts and stay at home all night so the energy of death won’t affect them. 
We can hide from angels but not from God. 
Jeremiah 23:24 
“ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם ְיהָוהִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיהָוה ֲהלֹוא ֶאת ַהָּׁשַמִים וְ  .” 
“Can a man hid himself in hiding places, So I do not see him?” declares YHVH. “Do I 
not fill the heavens and the earth?” declares YHVH.” 

לֹוַמר  .102 ָרצּו  ּלֹא  ׁשֶ ָך,  ּתְ ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ַאיֵּה 
יָון   ָאַמר ִהּנֵה ָבֹאֶהל, ִמיָּד  ְלָפֶניָה. ּכֵ ַויֹּאֶמר    -ׁשֶ

ָרה  ְלׂשָ ֵבן  ְוִהּנֵה  ַחיָּה  ֵעת  ּכָ ֵאֶליָך  ָאׁשּוב  ׁשֹוב 
ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ׁשֶ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ ְרֵאה  ּבֹא  ְוגֹו'  ָך  ּתֶ ִאׁשְ
לֹו   ָאְמרּו  ֶלֱאכֹל, לֹא  ִלְפֵניֶהם  ַאְבָרָהם  ִהְזִמין 

ׁשּ  ּמִ ּלֹא יֵָרֶאה ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ָבר, ּכְ ׂשֹוָרה ּדָ ּום אֹוָתּה ּבְ
תּוב ַויֹּאְכלּו, ָאז  ּכָ ִהְזִמין אֹוָתם ֶלֱאכֹל. ַאַחר ׁשֶ

ׂשֹוָרה.  ָאְמרּו לֹו אֹוָתּה ּבְ

  

יָון  .102 ּכֵ ּה,  ַקּמָ לֹוַמר  ָבעּו  ָלא  ּדְ ָך,  ּתֶ ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ַאּיֵה 
ֵעת   ד ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכְ ה ָבאֶֹהל ִמּיָ ָאַמר ִהּנֵ ּדְ

א ֲחֵזי, אֹוַרח ַאְרָעא,  חַ  ָך ְוגו'. ּתָ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ה ְוִהּנֵ ּיָ
ְייהּו ְלֵמיַכל ָלא ָאְמרּו ֵליּה  ַעד ָלא ַאְזִמין ַאְבָרָהם ַקּמַ ּדְ
ׂשֹוָרה ָקא ַאְזִמין   ְבִגין ַהִהיא ּבְ ָלא ִיְתֲחֵזי ּדִ ִגין ּדְ י, ּבְ ִמיּדֵ

ְכִתיב ַוּיאכֵ  ַתר ּדִ ֵדין ָאְמרּו ֵליּה ַהִהיא ְלהּו ְלֵמיַכל, ּבָ לּו ּכְ
ׂשֹוָרה.  ּבְ

Abraham served the angels food and they didn’t want him to fear them if they reveal 
themselves immediately. They also allowed him to complete his act of hospitality, so it 
won’t be seen as if he invited them to eat because they gave him the message of having 
a son. 
After they ate they asked him where Sarah is. After they heard that she’s in the tent, 
they didn’t go in to deliver the message personally but told it to Abraham outside. 
Lesson; 
Our home with the Mezuzah on the doorpost protects us from negative forces. The 
word Mezuzahs in the verse above ‘ְּמזּוֹזת’ has the letters that form the words ‘זז מוות’ 
that means ‘remove death’. When we feel the negative energy in our environment we 
should find shelter in the words of the Zohar, Torah, Psalms to surround us with Light 
that keeps away the negative side. 
It’s important to read and internalize this verse; Jeremiah 23:24 “Can a man hide 
himself in hiding places, So I do not see him?” declares YHVH. “Do I not fill the heavens 
and the earth?” declares YHVH” 
The angels respected Abraham and protected his feelings. They don’t need or eat food, 
but they accepted it just to make him happy and earn the light of the Mitzvah. 
We should be sensitive to others and allow them the freedom to do a Mitzvah even if 
we don’t benefit from it directly. 

ָך   .103 ְעּתְ ּדַ ַעל  ַתֲעֶלה  ְוִכי  ַויֹּאְכלּו?! 
ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ אֹוְכִלים?  ֶעְליֹוִנים  ְלָאִכים  ּמַ ׁשֶ
י   ַרּבִ ָאַמר  ְך.  ּכָ ִנְרֶאה  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ
ֵאׁש  ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ אי,  ַוּדַ ַויֹּאְכלּו  ֶאְלָעָזר, 
ַתן ָלֶהם  ּנָ ֶ אֹוֶכֶלת ֵאׁש ְולֹא ִנְרִאים, ְוָכל ַמה ׁשּ
ד ַאְבָרָהם אֹוְכִלים   ּצַ ּמִ ּום ׁשֶ ַאְבָרָהם ָאְכלּו, ִמׁשּ

 . [ֶׁשאֹוְכִלים ֵמאֹותֹו ַצד ֶׁשְּלַמְעָלה] ְלַמְעָלה

  

ָסְלָקא   .103 ָאְכֵלי, ַוּיֹאֵכלּו,  ֵאי  ִעּלָ ַמְלֲאֵכי  ְוִכי  ְך  ְעּתָ ּדַ
י  ַרּבִ ָאַמר  ָהִכי.  ִאְתֲחֵזי  ַאְבָרָהם  ּדְ ְיָקָרא  ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ

ִאּנּון ּדְ ִגין  ּבְ אי,  ַוּדַ ַוּיֹאֵכלּו  א) ֶאְלָעָזר  ָאִכיל   (קד  ּדְ א  ֶאׁשָ
גִ  ָיַהב לֹון ַאְבָרָהם ָאְכֵלי ּבְ א ְוָלא ִאְתֲחֵזי, ְוָכל ַמה ּדְ ין ֶאׁשָ

ַאְבָרָהם ָאְכֵלי ְלֵעיָלא ְטָרא ּדְ ִמּסִ (דאכלי מההוא סטרא  ּדְ
 . דלעילא)

Angels don’t eat but they honored Abraham by accepting his hospitality and food.  

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayera – Draft – unedited- not for publishing 

45 DailyZohar.com  
 

Rabbi Elazar says that the angels didn’t make themselves as if they are eating. They 
come from the aspect of fire and like fire can consume the food.  
Eating is the aspect of drawing Light of Chassadim from the upper levels. The angels 
‘ate’ from the spiritual level of Abraham that is Chessed. 

ָאַכל ַאְבָרָהם, הּוא   .104 ֶ ל ַמה ׁשּ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ
ְוָאְכלּו,  ִלְפֵניֶהם  ִהְקִריב  ְוָלֵכן  ָטֳהָרה,  ּבְ ָאַכל 
ֲאִפּלּו   ֵביתֹו ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה ׁשֶ ַמר ּבְ ְוַאְבָרָהם ׁשָ

הּוא ָטֵמא ׁשֶ ן ָאָדם  ְלֵביתֹו.   ּבֶ ְלִהְתָקֵרב  ָיֹכל  [�א 
ְוָעָׂשה] ֶׁשֶּזה ָטֵמא הּוא,  ָיַדע ַאְבָרָהם  ָהָיה   ָאז  [�א 

ה  ַעד ֶׁשָעָׂשה]  ְמַׁשֵּמׁש ְּבֵביתֹו, לֹו ְטִביָלה, אֹו ָעׂשָ
ֵביתֹו, ְוָכְך  ָראּוי לֹו ּבְ ְבָעה ָיִמים ּכָ ֹמר ׁשִ לֹו ִלׁשְ

אי.  ַוּדַ  ֶזה ּבְ

  

ָטֳהָרה ִאיהּו ָקא   .104 ָאִכיל ַאְבָרָהם ּבְ ל ַמה ּדְ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ
ְייהּו ְוָאְכֵלי, ְוָנִטיר ַאְבָר  ְך ַאְקִריב ַקּמַ ָהם ָאִכיל ּוְבִגין ּכָ

ִאיהּו   ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ֲאִפיּלּו  ּדְ ּוְמָסֲאבּוָתא,  ְכָיא  ּדַ ֵביֵתיּה  ּבְ
(לא יכיל לקרבא לביתיה כדין ידע אברהם דהא מסאב   ְמָסַאב

ועביד) דעביד) איהו  עד  בביתיה,  משמש  הוה  לא  ֵליּה  (נ''א 
ְדָקא ָחֵזי  ְבָעה יֹוִמין ּכְ ְטִביָלה, אֹו ֲעִביד ֵליּה ְלַנְטָרא ׁשִ

אי. ֵליהּ  ֵביֵתיּה, ְוָהִכי הּוא ַוּדַ   ּבְ
Everything Abraham ate and serve was in purity. For that reason, the angels could eat 
the pure food he served them.  
Abraham kept his home in purity. He didn’t let a person with little impurity serve in 
his home before doing a Mikveh to purify themselves. If a person was with greater 
impurity, he kept him seven days to cleanse himself, and then make a Mikveh before 
going back to service. 

תּוב .105 ּכָ ְרֵאה,  ר  (דברים כג) ּבֹא  ֲאׁשֶ ִאיׁש 
ֵרה ָנתֹו?    לֹא ִיְהיֶה ָטהֹור ִמּקְ ּקָ ָלְיָלה וגו'. ַמה ּתַ

ּבֹו  ֵאְרָעה  ִים.  ּמָ ּבַ ִיְרַחץ  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ְוָהָיה 
ִזיָבה מֹו  ּכְ ַאֶחֶרת,  אֹו  ֻטְמָאה  ָצַרַעת  [ֻטְמַאת 

י ֻטְמאֹות, לֹא   ִנָּדה] ּתֵ ׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ה  ִנּדָ אֹו ֻטְמַאת 
אֹוָתּה ְטִביָלה יק לֹו ּבְ ֵאַרע [ִמּׁשּום] ַמְסּפִ ין ׁשֶ  ּבֵ

ל ֻטְמָאה ַאֶחֶרת ּבֵ ּקִ ין  [ִמּׁשּום] לֹו ֶקִרי קֶֹדם ׁשֶ ּבֵ
ְך.  ֵאַרע לֹו ַאַחר ּכָ  ׁשֶ

  

ִתיב, .105 ּכְ ֲחֵזי  א  כג) ּתָ ִיְהֶיה  (דברים  לא  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש 
יּה, ְוָהָיה ִלְפנֹות ֶעֶרב  ַקְנּתֵ ָטהֹור ִמְקֶרה ַלְיָלה ְוגו'. ַמאי ּתַ

ִאֲעַרע   ִים.  ּמָ ּבַ ֻטְמָאהִיְרַחץ  יּה  ע''ב) ּבֵ קב  ָאֳחָרא  (דף 
אוֹ  ִזיָבה  גֹון  נדה) ּכְ או  סגירו  ִרי  (נ''א  ּתְ ֲהוּו  ּדְ ה  ִנּדָ ְסִגיַרת 

ְטִביָלה ַהִהיא  ּבְ ֵליּה  ַסְגָיא  ָלא  ין   (בגין) ְמָסֲאבּו,  ּבֵ
יל ֻטְמָאה ָאֳחָרא ַקּבִ יּה ֶקִרי קֶֹדם ּדְ ִאֲעַרע ּבֵ ין   (בגין) ּדְ ּבֵ

יּה  ִאֲעַרא ּבֵ  ְלָבָתר.ּדְ
Deuteronomy 23:11,12 
“ ֶנהִּכי ִיְהֶיה ְב� ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְהיֶה ָטהֹור ִמְּקֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶאל ּתֹו� ַהַּמחֲ  .” 
“ ַהַּמֲחֶנהְוָהָיה ִלְפנֹות ֶעֶרב ִיְרַחץ ַּבָּמִים ּוְכבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ָיבֹא ֶאל ּתֹו�  .” 
“If there is among you any man who is unclean because of a nocturnal emission, then 
he must go outside the camp; he may not reenter the camp.” 
“But when evening comes, he shall bathe himself in water, and as the sun sets, he 
may come inside the camp.” 
Nocturnal emissions at night are caused by dreams influenced by negative entities that 
surround the body at night trying to draw energy from the body. The easiest way for 
them is to introduce sexual images and sensations that lead to a point that a person 
loses control and release life force from the Yessod channel of his body. These 
impurities affect the environment and require a person to stay away from people until 
the evening when he can wash and return to his activities. 
If the impurity is greater like a woman in her period, washing for purity on the same 
day is not enough. That person needs to keep seven days of purity before washing 
again in purifying water. 
Lesson; 
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Hosting and feeding guests are at the highest level of Chassadim. W should always 
give and share from what we have with a pure heart in order to receive the Light of 
Chessed and becomes a greater channel for others.  
The energy of the food depends on the one that prepares it and the one that serves it. 
It’s wise to know the chef in the restaurant you visit often. If he is positive and loves 
his work then we can expect to benefit positively from the food. If the chef or the waiter 
server (male or female) is grumpy or carry negative energy, it’s better to leave a small 
tip on the table and leave the place.  
A woman in her period should stay seven clean days and avoid touching her husband 
or other men. After seven clean days, she immerses in the purifying water of a Mikveh 
and gets intimate with her husband. 
It’s important to keep the purity of the Yessod channel in the body because it relates 
to spiritual and material sustenance.  
  

ְטִביָלה   .106 ִנים  ְמַתּקְ ָהיּו  ָרה  ְוׂשָ ְוַאְבָרָהם 
ַעם  ים. ָמה ַהּטַ ׁשִ ָבִרים ְוִהיא ַלּנָ ם, הּוא ַלּגְ ְלֻכּלָ

ִמׁשּ  ָאָדם?  ֵני  ּבְ ְלַטֵהר  ַאְבָרָהם  הּוא ָעַסק  ׁשֶ ּום 
תּוב ּכָ ׁשֶ ְוִנְקָרא ָטהֹור,  ן  (איוב יד) ָטהֹור  ִיּתֵ ִמי 

ָטהֹור   ֶאָחד.  לֹא  ֵמא  ִמּטָ ַאְבָרָהם    -ָטהֹור  ֶזה 
ַרח.  יָָּצא ִמּתֶ  ׁשֶ

  

ֵני ְטִביָלה ְלֻכְלהּו, ִאיהּו   .106 ָרה ֲהוּו ְמַתּקְ ְוַאְבָרָהם ְוׂשָ
י. ַמאי   ֵ ָאה  ְלַגְבֵרי ְוִאיִהי ְלַנׁשּ ַטְעָמא ִאֲעַסק ַאְבָרָהם ְלַדּכָ

ָטהֹור.  ְוִאְקֵרי  ָטהֹור  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ָנׁשָ ִלְבִני 
ְכִתיב, ֵמא לא ֶאָחד. ָטהֹור  (איוב יד) ּדִ ן ָטהֹור ִמּטָ ִמי ִיּתֵ

ַרח. ָנַפק ִמּתֶ א ַאְבָרָהם ּדְ  ּדָ
ן ֶאת   .107 ֵדי ְלַתּקֵ ְמעֹון ָאַמר, ּכְ י ׁשִ אֹוָתּה ַרּבִ

ל ַאְבָרָהם, ּוַמִהי? ַמִי''ם ה ׁשֶ ְרּגָ . ָלֵכן  (ֶחֶסד) ַהּדַ
ָעה   ּוְבׁשָ ַמִים.  ּבְ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ְלַטֵהר  ִהְתִקין 
ָבָריו ַמה   ּדְ ית  ֵראׁשִ ּבְ ְלָאִכים,  ִהְזִמין ֶאת ַהּמַ ׁשֶ
ְלִהְתַחזֵּק   ֵדי  ּכְ ַמִים,  ְמַעט  ָנא  ח  יֻּקַ תּוב?  ּכָ

ה שֶׁ  ְרּגָ אֹוָתּה ּדַ ּה. ּבְ רּוִיים ּבָ ִים ׁשְ  ַהּמַ

  

א  .107 ְרּגָ ּדַ ַההּוא  ָנא  ְלַתּקָ ִגין  ּבְ ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ָאה   ְלַדּכָ ַאְתִקין  ְך  ּכָ ְבִגין  ַמִי''ם.  ִאיהּו  ּוַמאן  ַאְבָרָהם,  ּדְ
ירּוָתא  ְלָאִכין, ׁשֵ ַאְזִמין ַלּמַ ֲעָתא ּדְ ַמָיא. ּוְבׁשַ ִני ָעְלָמא ּבְ ּבְ

ִמּלֹוי ַמה כְּ  ָפא  ּדְ ּקְ ִגין ְלִאְתּתַ ִתיב יּוַקח ָנא ְמַעט ַמִים. ּבְ
ּה. ָראן ּבָ א ְדַמִיין ׁשָ ְרּגָ ַההּוא ּדַ  ּבְ

ֵני  .108 ּבְ ל  ּכָ ֶאת  ְמַטֵהר  ָהָיה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ל ֲעבֹוָדה  ד ׁשֶ ָהָאָדם ֵמַהּכֹל. ְמַטֵהר אֹוָתם ִמּצַ

ְמָאה. ּוְכמֹו   ד ַהּטֻ הּוא ָזָרה, ּוְמַטֵהר אֹוָתם ִמּצַ ׁשֶ
ָרה ְמַטֶהֶרת ֶאת   ם ׂשָ ְך ּגַ ים, ּכָ ְמַטֵהר ֶאת ָהֲאָנׁשִ
א ֲאֵליֶהם ְטהֹוִרים   ּבָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ים, ְוִנְמָצא ׁשֶ ׁשִ ַהּנָ

 ֵמַהּכֹל. 

  

י   .108 א. ְמַדּכֵ א ִמּכֹּלָ ֵני ָנׁשָ י ְלָכל ּבְ ּוְבִגיֵני ָכְך ֲהָוה ְמַדּכֵ
ּוְמַדכֵּ  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְטָרא לֹון  ִמּסִ לֹון  י 

ָרה   י ְלגּוְבִרין ָהִכי ָנֵמי ׂשָ ִאיהּו ְמַדּכֵ ה ּדְ ְמָסֳאָבא, ְוַכּמָ ּדִ
ְכָיין   ְייהּו ּדָ ַאְתָיין ְלַגּבַ ְלהּו ּדְ חּו ּכֻ ּכָ ּתַ ין, ְוִאׁשְ את ְלָנׁשִ ְמַדּכַ

א.   ִמּכֹּלָ
ָכל   .109 ּבְ ִאיָלן  ָנַטע  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא 

יּּורוֹ  ּדִ ָכל ָמקֹום ָמקֹום ׁשֶ ם, ְולֹא ָהָיה עֹוֶלה ּבְ  ׁשָ
ַנַען,   ֶאֶרץ ּכְ יּּורֹו ָהָיה ּבְ ּדִ ָעה ׁשֶ ָרט ְלׁשָ ָראּוי, ּפְ ּכָ
''ה ּוִמי  ּבָ ּקָ ּנֱֶאָחז ּבַ ּוְבאֹותֹו ִאיָלן ָהָיה יֹוֵדַע ִמי ׁשֶ

ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ּנֱֶאָחז ּבַ  ׁשֶ
  

א ֲחֵזי, ִאיָלָנא ָנַטע   .109 ִדּיּוֵריּה ּתָ ָכל ֲאַתר ּדְ ַאְבָרָהם ּבְ
ר  ּבַ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ֲאַתר  ָכל  ּבְ ָסִליק  ֲהָוה  ְוָלא  ן,  ּמָ ּתַ
ְכָנַען, ּוְבַההּוא ִאיָלָנא ֲהָוה   ַאְרָעא ּדִ ִדיּוֵריּה ּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ּוַמאן  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יה  ּבֵ ִאְתַאִחיד  ּדְ ַמאן  ָיַדע 

ִאְתַאִחיד בְּ   ֲעבֹוָדה ָזָרה.ּדְ
ּפֹוֵרׂש   .110 ָהִאיָלן  ָהָיה  ''ה,  ּבָ ּקָ ּבַ ּנֱֶאָחז  ׁשֶ ִמי 

ה ָעָליו ֵצל ָנֶאה.   ה ַעל רֹאׁשֹו ְועֹוׂשֶ ֲעָנָפיו ּוְמַכּסֶ
ל ֲעבֹוָדה ָזָרה, אֹותֹו ָהִאיָלן  ל ׁשֶ ּצֵ ּנֱֶאָחז ּבַ ּוִמי ׁשֶ

אָ  ְלַמְעָלה.  עֹוִלים  ָהיּו  ַוֲעָנָפיו  ה,  ִמְתַעּלֶ ז ָהָיה 

  
ִריְך הּוא, ִאיָלָנא ֲהָוה  .110 א ּבְ קּוְדׁשָ ִאְתַאִחיד ּבְ ַמאן ּדְ

ָיֶאה,  א  ִצּלָ ֲעֵליּה  ְוֲעִביד  יּה  ֵריׁשֵ ַעל  ְוֲחֵפי  ַעְנּפֹוי  ִריׂש  ּפָ
ִאיָלָנא  ַההּוא  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ִאְתַאִחיד  ּדְ ּוַמאן 
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ם  ָ ָהָיה יֹוֵדַע ַאְבָרָהם ּוַמְזִהיר אֹותֹו, ְולֹא ָזז ִמׁשּ
רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ֱאמּוַנת ַהּקָ ּנֱֶאַחז ּבֶ  ַעד ׁשֶ

ק ְוַעְנּפֹוי ֲהוּו ְסִליִקין ְלֵעיָלא.   ּלַ ֵדין ֲהָוה ָיַדע ֲהָוה ִאְסּתַ ּכְ
ִאְתַאִחיד   ן ַעד ּדְ ּמָ ַאְבָרָהם ְוַאְזִהיר ֵליּה, ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּתַ

ִריְך הּוא.  א ּבְ קּוְדׁשָ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ  ּבִ
ָטהֹור .111 הּוא  ׁשֶ ִמי  ָּכ�] ְוָכְך  ל   [ד''א  ְמַקּבֵ

ל   ְמַקּבֵ ֵאינֹו  ָטֵמא  הּוא  ׁשֶ ּוִמי  ָהִאיָלן,  אֹותֹו 
יָ  ָאז  אֹוָתם  אֹותֹו.  ְמַטֵהר  ְוָהָיה  ַאְבָרָהם  ַדע 

ַמִים.   ּבְ
  

ְכָיא .111 ִאיהּו ּדַ ל ֵליּה  (ד''א ל''ג הכי) ְוָהִכי ַמאן ּדְ ְמַקּבֵ
ֵדין ָיַדע  ּכְ ל ֵליּה.  ִאיהּו ְמָסַאב ָלא ְמַקּבֵ ּדְ ִאיָלָנא. ַמאן 

ַמָיא. י לֹון ּבְ  ַאְבָרָהם ּוְמַדּכֵ

ָהָיה   .112 ַמִים  ּוִמי  ּוַמְעַין  ִאיָלן,  אֹותֹו  ַחת  ּתַ
ִים עֹוִלים ֵאָליו, ְועֹוִלים  ִריְך ְטִביָלה ִמיָּד ַהּמַ ּצָ ׁשֶ
ָטֵמא   הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  ָיַדע  ָאז  ָהִאיָלן,  ַעְנֵפי 
ִים, ְוָאז  ְוָצִריְך ִמיָּד ְטִביָלה. ְוִאם לֹא, ָיְבׁשּו ַהּמַ

ְבָעה  ֵמר ׁשִ ָ ֵמא ּוְלִהׁשּ רֹוֶצה ְלִהּטָ  ָיִמים. ָיַדע ׁשֶ
  

ּוַמאן  .112 ִאיָלָנא,  ַההּוא  חֹות  ּתְ ֲהָוה  ְדַמָיא  ּוַמֲעָייָנא 
ְוִאיָלָנא  יּה,  ְלַגּבֵ ָסְלִקין  ַמִיין  ד  ִמּיָ ְטִביָלה  ָצִריְך  ּדְ
ְמָסָאָבא   ִאיהּו  ּדְ ַאְבָרָהם  ָיַדע  ֵדין  ּכְ ַעְנּפֹוי,  ִקין  ּלְ ִאְסּתַ

ד, ְוִאם ָלאו ַמָיא ְנגִ  ָבֵעי ּוָבֵעי ְטִביָלה ִמּיָ ֵדין ָיַדע ּדְ יָבן ּכְ
ְבָעה יֹוִמין. ֳאָבא ּוְלִאְסַתְמָרא ׁשִ  ְלִאְסּתָ

ִהְזִמין ֶאת   .113 ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲאִפּלּו ּבְ ּוֹבא ּוְרֵאה, ׁשֶ
ֵדי  ַחת ָהֵעץ ּכְ ֲענּו ּתַ ָ ְלָאִכים ָאַמר ָלֶהם ְוִהׁשּ ַהּמַ
ָהָיה   ִאיָלן  ּוְבאֹותֹו  אֹוָתם,  ְוִלְבּדֹק  ִלְראֹות 

ֵני ָהעֹוָלם. ְוַהּסֹודּבֹוֵדק   ל ּבְ ּום   [ְּכֶנֶגד] ֶאת ּכָ ִמׁשּ
הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵעץ   [ָעָׂשה] ַהּקָ הּוא  ׁשֶ ָאַמר 

ְולֹא   ָהֵעץ,  ַחת  ּתַ ֲענּו  ָ ְוִהׁשּ ְוָלֵכן  ַלּכֹל,  ים  ַהַחיִּ
 ַתַחת ֲעבֹוָדה ָזָרה. 

  

ְלמַּ  .113 לֹון  ַאְזִמין  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲאִפיּלּו  ּדְ ֲחֵזי,  א  ְלָאִכין ּתָ
הּו,   ק ּבְ ִגין ְלֶמחֵמי ּוְלִמְבּדַ ַחת ָהֵעץ ּבְ ֲענּו ּתַ ָ ָאַמר לֹון ְוִהׁשּ
ָעְלָמא.  ֵני  ּבְ ְלָכל  ִדיק  ּבָ ֲהָוה  ִאיָלָנא  ּוְבַההּוא 

ָקא (לקבל) ְוָרָזא הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִגין  ָאַמר  (עבד) ּבְ
ךְ  א, ּוְבִגין ּכָ י ְלכֹּלָ ִאיהּו ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ַחת ָהֵעץ    ּדְ ֲענּו ּתַ ָ ְוִהׁשּ

ַחת ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ְולֹא ּתַ
ָחָטא  .114 הּוא  ָאָדם,  ָחָטא  ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

ַעת  ַהּדַ ּוֵמֵעץ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָוָרע,  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ּבְ
ַמה   ָלעֹוָלם.  ָמֶות  ְוָגַרם  ּבֹו  ָחָטא  ְוהּוא  ְוגֹו', 

ן   ּפֶ ה  ְוַעּתָ תּוב?  ֵמֵעץ ּכָ ם  ּגַ ְוָלַקח  ָידֹו  ַלח  ִיׁשְ
ים ְוגֹו' א  [ְוָגַרם ָמֶות ְלָכל ְּבֵני ָהעֹוָלם] ַהַחיִּ ּבָ .. ּוְכׁשֶ

ַאֵחר,  ִאיָלן  ִעם  ָהעֹוָלם  ֶאת  ִהְתִקין  ַאְבָרָהם, 
ְלָכל  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְוהֹוִדיַע  ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  הּוא  ׁשֶ

ֵני ָהעֹוָלם.  ּבְ

  

ד  .114 א ֲחֵזי, ּכַ ַעת טֹוב ָוָרע ָחב, ְוּתָ ֵעץ ַהּדַ ָחב ָאָדם, ּבְ
מֹוָתא   ְוָגַרם  ָחב  יּה  ּבֵ ְוִאיהּו  ְוגו'  ַעת  ַהּדַ ּוֵמֵעץ  ְכִתיב  ּדִ
ם ֵמֵעץ  ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ ן ִיׁשְ ה ּפֶ ִתיב ְוַעּתָ ְלָעְלָמא. ַמה ּכְ

ים ְוגו'. ְוַכד ֲאָתא ַאְבָרָהם  (וגרם מותא לכל בני עלמא) ַהַחּיִ
ִאיָלנָ  י ְואֹוַדע ּבְ ַחּיֵ הּוא ִאיָלָנא ּדְ א ָאֳחָרא ַאְתִקין ָעְלָמא ּדְ

ֵני ָעְלָמא:  ְמֵהיְמנּוָתא ְלָכל ּבְ

ָהִיינּו   .115 ִאם  ַרב,  ָאַמר  ִחיָּיא  י  ַרּבִ ָאַמר 
ה ַהזֹּו   ָרׁשָ ּפָ ִלים ּבַ ּכְ ָחְכָמה ִאם   -ִמְסּתַ ל ּבְ ּכֵ ִנְסּתַ

ּה סוֹ  ָמה ִהיא ֵאין רֹאׁשָ ׁשָ ָפּה ְוֵאין סֹוָפּה  ִעְנַין ַהּנְ
ּה, ְוִאם ָהִעְנָין ִלְפִטיַרת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם   רֹאׁשָ
ֶאת   ַנֲעִמיד  אֹו  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ל  ּכָ ֶאת  ר  ִנְסּתֹ ִהיא, 
ח ָנא ְמַעט ַמִים   ֶזה אֹו ָבֶזה. ַמה זֶּה יֻּקַ ה ּבָ ָרׁשָ ַהּפָ
ְוגֹו',   ֶלֶחם  ַפת  ְוֶאְקָחה  ְוגֹו',  ַרְגֵליֶכם  ְוַרֲחצּו 

ְוֶאל ַוְימַ  ְוגֹו',  ָרה  ׂשָ ֶאל  ָהֹאֱהָלה  ַאְבָרָהם  ֵהר 
ְוָחָלב  ֶחְמָאה  ח  ּקַ ַויִּ ְוגֹו',  ַאְבָרָהם  ָרץ  ָקר  ַהּבָ

 ְוגֹו'?. 

  

ִלין   .115 ּכְ ִמְסּתַ ֲהִויָנא  ִאי  ַרב  ָאַמר  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָמָתא   ִנׁשְ ּדְ ִעְנָייָנא  ִאי  ָחְכָמָתא,  ּבְ ל  ּכֵ ִנְסּתַ א  ּדָ ָתא  ָפָרׁשָ ּבְ

א,הִ  א סֹוָפא ְוָלאו סֹוָפא ֵריׁשָ ְוִאי  (דף ק ע''א) יא ָלאו ֵריׁשָ
ָתא   ְרׁשָ ל ּפַ ִעְנָייָנא ִלְפִטיַרת ִאיִניׁש ֵמָעְלָמא ִהיא, ִנְסּתֹור ּכָ
ַהאי. ַמהּו יּוַקח ָנא ְמַעט  ַהאי אֹו ּבְ ָתא ּבְ ְרׁשָ אֹו נֹוִקים ּפַ

ְוגו'   ַרְגֵליֶכם  ְוַרֲחּצּו  ַוְיַמֵהר ַמִים  ְוגו'  ֶלֶחם  ַפת  ְוֶאְקָחה 
ָקר ָרץ ַאְבָרָהם  ָרה ְוגו' ְוֶאל ַהּבָ ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ׂשָ

ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ְוגו'. ּקַ  ְוגו' ַוּיִ
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ָמְצָאה   .116 לֹא  ָאַמר,  יֵמי,  ּדִ ַרב  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ָרַמז  ֶ ׁשּ ַמה  ִאְלָמֵלא  ַלּגּוף  ּתֹוֶעֶלת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ָכאן ֶרמֶ  נֹות  ּבְ ְרּבָ ְטלּו ַהּקָ נֹות. ּבָ ְרּבָ לֹא   -ז ַהּקָ
נֹות,   ָקְרּבָ ּבְ ק  ִמְתַעּסֵ ּלֹא  ׁשֶ ֶזה  ַהּתֹוָרה.  ָבְטָלה 

ּתֹוָרה ְויֹוִעיל לֹו יֹוֵתר. יֲַּעסֹק ּבַ  ׁשֶ
  

ָמה ּתֹוֶעֶלת   .116 ׁשָ ָאה ַהּנְ יִמי ָאַמר לא ָמּצְ ד ֲאָתא ַרב ּדִ ּכַ
בְּ  ָרַמז  ֶ ׁשּ ַמה  ָמֵלא  ִאּלְ ְטלּו  ַלּגּוף  ּבָ נֹות.  ְרּבָ ַהּקָ ְרֶמז  ָכאן 

ִאֲעַסק   ָלא  ּדְ ַהאי  ַהּתֹוָרה,  ְטָלה  ּבָ לֹא  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ
יר. י ֵליּה ַיּתִ ּתֹוָרה ְוִיְתַהּנֵ נֹות ִליֲעַסק ּבַ ְרּבָ ּקָ  ּבַ

''ה   .117 ּבָ ַהּקָ ַרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּכְ יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ
ה: ִרּבֹונוֹ  נֹות, ָאַמר ֹמׁשֶ ְרּבָ יַנח ַהּקָ ל עֹוָלם, ּתִ  ׁשֶ

ְגלּו  יִּ יָון ׁשֶ ּכֵ ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם,  ְהיּו ִיׂשְ יִּ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ה,   ֹמׁשֶ לֹו:  ָאַמר  יֲַּעׂשּו?  ַמה  ַאְדָמָתם  ֵמַעל 
ִביָלּה יֹוֵתר   ׁשְ ּתֹוָרה, ַוֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם ּבִ ַיַעְסקּו ּבַ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ל  רא  (ויק ִמּכָ
לֹוַמר,  ז) ּכְ וגו'.  ְנָחה  ַלּמִ ָלֹעָלה  ַהּתֹוָרה  זֹאת 

ִמְנָחה,   ִביל  ׁשְ ּבִ עֹוָלה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּתֹוָרה  זֹאת 
ם.  ִביל ָאׁשָ ׁשְ את, ּבִ ִביל ַחּטָ ׁשְ  ּבִ

  

הּוא  .117 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּכְ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ
ה ִרּבֹונוֹ  נֹות ָאַמר מׁשֶ ְרּבָ ְהיּו  ַהּקָ ּיִ ְזַמן ׁשֶ יַנח ּבִ ל עֹוָלם ּתִ  ׁשֶ

ַמה  ַאְדָמָתם  ֵמַעל  ְגלּו  ּיִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְדָמָתם,  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָלֶהם  מֹוֵחל  וֲאִני  ּתֹוָרה  ּבַ ַיַעְסקּו  ה,  מׁשֶ לֹו  ָאַמר  ֲעׂשּו,  ּיַ

ֱאַמר ּנְ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ִביָלּה יֹוֵתר ִמּכָ ׁשְ (ויקרא   ּבִ
לֹוַמר זֹאת ַהּתֹוָרה  ז) ְנָחה וגו'. ּכְ זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלה ַלּמִ

ִביל   ׁשְ ּבִ ַחָטאת  ִביל  ׁשְ ּבִ ִמְנָחה  ִביל  ׁשְ ּבִ עֹוָלה  ִביל  ׁשְ ּבִ
ם.  ָאׁשָ

יר  .118 ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ֶזה  ַדאי,  רּוְסּפְ ּכְ י  ַרּבִ ָאַמר 
ִענְ  ִמְדָרׁשֹות  י  ּוְבָבּתֵ ְכֵנִסיֹּות  י  ָבּתֵ ּבְ ִפיו  ַין ּבְ

רּוָתה   ִרית ּכְ ֶהם, ּבְ ן ּבָ ם ִויַכּוֵ נֹות ְוִתְקֻרְבּתָ ְרּבָ ַהּקָ
ֵדי   יִרים ֶחְטאֹו ּכְ ְזּכִ ְלָאִכים ַהּמַ אֹוָתם ַהּמַ ִהיא ׁשֶ
א ַרק   ּלֹא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות לֹו ֶאּלָ ְלָהַרע לֹו, ׁשֶ

 טֹוב.

  

ַמאן   .118 ַהאי  ָדאי  רּוְסּפְ ּכְ י  ַרּבִ פּוֵמיּה ָאַמר  ּבְ ר  ַמְדּכַ ּדְ
ִעְנָייָנא  ַנָיא  ָקְרּבָ ּדְ ִמְדָרׁשֹות  י  ּוְבָבּתֵ ְכֵנִסּיֹות  י  ָבּתֵ ּבְ
ִאּנּון  ּדְ הּוא  רּוָתה  ּכְ ִרית  ּבְ הּו,  ּבְ ון  ִויַכּוִ א  ְוִתְקרּוְבּתָ
ָיְכִלין   ָלא  ּדְ ֵליּה  א  ְלַאְבָאׁשָ חֹוֵביּה  ִרין  ַמְדּכְ ּדְ ַמְלָאַכָיא 

ד ֵליּה ִאלְּ   ָמֵלא ִטיבּו.ְלֶמְעּבַ
יָון   .119 ּכֵ ׁשֶ ּתֹוִכיַח!  זֹו  ה  ָרׁשָ ּפָ יֹוִכיַח?  ּוִמי 

ִבים ָעָליו, ַמה  ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ָאַמר ְוִהּנֵה ׁשְ ׁשֶ
ַמת  ִנׁשְ רֹוָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִדינֹו.  ּבְ ְלַעיֵּן  ָעָליו?  זֶּה 
תּוב? ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה  ְך, ַמה ּכָ יק ּכָ ּדִ ַהּצַ

ּוַמהּו  ו ְדָרׁש.  ַהּמִ ית  ּבֵ ָהֹאֱהָלה?  זֶּה  ַמה  גו'. 
נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ ִעְנַין  ְסִאים,  לֹׁש  ׁשְ ַמֲהִרי  אֹוֵמר? 
ְוֶאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֶהם.  ּבָ ֶנת  ּוֶ ִמְתּכַ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ
ָקר ָרץ ַאְבָרָהם. ְוָאז נֹוַח ָלֶהם ְולֹא ְיכֹוִלים   ַהּבָ

 ְלָהַרע לֹו. 

  

ה ּוַמאן יֹוכַ  .119 ָאַמר וִהּנֵ ֵכיָון ּדְ ָתא יֹוַכח, ּדְ ְרׁשָ ח ַהאי ּפַ
ִדיֵניּה,  ּבְ ין  ְלַעּיֵ ָעָליו,  ַמהּו  ָעָליו,  ִבים  ִנּצָ ים  ֲאָנׁשִ ה  לׁשָ ׁשְ

יָון ִתיב   (דף ק ע''ב) ּכֵ ְך, ַמה ּכְ יַקָיא ּכָ ּדִ ּצַ ָמָתא ּדְ ָחָמא ִנׁשְ ּדְ
ָהאֱֹהָלה   ַמהּו  וגו'.  ָהאֱֹהָלה  ַאְבָרָהם  ית  ַוְיַמֵהר  ּבֵ

ִעְנַין  ְסִאים,  לׁש  ׁשְ ַמֲהִרי  אֹוֵמר  ּוַמהּו  ְדָרׁש.  ַהּמִ
ִדְכִתיב   ֲהָדא הּוא  הּו,  ּבְ וְנת  ּוְ ִמְתּכַ ָמָתא  ְוִנׁשְ נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ
ָיְכִלין  וָלא  ְלהּו  ַנְייָחא  ּוְכֵדין  ַאְבָרָהם.  ָרץ  ָקר  ַהּבָ ְוֶאל 

א ֵליּה.   ְלַאְבָאׁשָ
פָּ  .120 ַתח  ּפָ ְנָחס  ּפִ י  תּובַרּבִ ּכָ ׁשֶ (במדבר   סּוק 

ה   יז) ָעם, ְוָכתּוב ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ֶגף ּבָ ְוִהּנֵה ֵהֵחל ַהּנֶ
ָעַצר  ה ְוגֹו', ְוָכתּוב ַוּתֵ ְחּתָ ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ
ַמֲהִרי  ם  ׁשָ ְוָכתּוב  ַמֵהר,  אן  ּכָ תּוב  ּכָ ָפה.  ּגֵ ַהּמַ

ן   ן ָקְרּבָ ַהּלָ לֹׁש ְסִאים. ַמה ּלְ אן ׁשְ ֵצל, ַאף ּכָ ְלִהּנָ
ֵצל.  ן ְלִהּנָ  ָקְרּבָ

  

ְכִתיב, .120 ּדִ ְקָרא  ַתח  ּפָ ְנָחס  ּפִ י  יז) ַרּבִ ה   (במדבר  ְוִהּנֵ
ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת   ָעם ּוְכִתיב ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ֶגף ּבָ ֵהֵחל ַהּנֶ
ִתיב ָהָכא ַמֵהר  ּכְ ָפה.  ּגֵ ַהּמַ ר  ָעּצַ ַוּתֵ ּוְכִתיב  ְוגו'  ה  ְחּתָ ַהּמַ

ן ּוְכִתי ָקְרּבָ ן  ַהּלָ ּלְ ַמה  ְסִאים.  לׁש  ׁשְ ַמֲהִרי  ָהָתם  ב 
ָזָבא.  ּתְ ן ְלִאׁשְ אן ָקְרּבָ ָזָבא ַאף ּכָ ּתְ  ְלִאׁשְ

ָהִייִתי   .121 ַאַחת  ַעם  ּפַ ְנָחס,  ּפִ י  ַרּבִ ָאַמר 
י לֹו,  י ֶאת ֵאִליָּהּו. ָאַמְרּתִ ּתִ ֶרְך ּוָפַגׁשְ ּדֶ ְך ּבַ ְמַהּלֵ

ּמֹוִעי ָבר ׁשֶ ִריֹּות. ָאַמר לֹו,  יֹאַמר ִלי ַמר ּדָ ל ַלּבְ
ל  ּכָ ְלָפָניו  ְוִנְכְנסּו  ''ה,  ּבָ ַהּקָ ַזר  ּגָ ִרית  ּבְ

  
ְבָאְרָחא  .121 ָאְזֵלי  ֲהִויָנא  ָחָדא  ִזְמָנא  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ה   הּו, ֲאִמיָנא ֵליּה, ֵליָמא ִלי ַמר ִמּלָ ֵאִלּיָ יּה ּבְ ַוֲעָרִעית ּבֵ
ִריְך   ּבְ א  ַזר קּוְדׁשָ ּגָ ְקיים  ֵליּה,  ָאַמר  יָתא,  ִלְבִרּיָ ַמֲעֵלי  ּדְ
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ָהָאָדם,  ֲחָטֵאי  יר  ְלַהְזּכִ ים  ֻמּנִ ּמְ ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ
ה   ּוָ ּצִ ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ירּו  יְַּזּכִ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ׁשֶ

ן ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָבֶהם   ה, ּוְמַכּוֵ כֻּ   -ֹמׁשֶ ירּו ׁשֶ ם ַיְזּכִ ּלָ
 אֹותֹו ְלטֹוב. 

ָרא  הּוא ְוָעאלוּ  ן ְלַאְדּכָ ְמַמּנָ ין ַמְלָאַכָיא ּדִ ל ִאּלֵ יּה ּכָ  ַקּמֵ
ַנָיא  א ָקְרּבָ ִני ֱאָנׁשָ רּון ּבְ ִיְדּכְ ִעְדָנא ּדְ י ּבְ ר ָנׁש, ּדִ ּבַ חֹוֵבי ּדְ
רּון  ִיְדּכְ ֻכְלהּו  ּדְ הּו,  ּבְ ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ִלּבֵ י  ּוִ וׁשַ ה  מׁשֶ י  ַמּנֵ ּדְ

 ֵליּה ְלַטב. 
ְזַמן   .122 ּבִ ָאָדם, ְועֹוד,  ְבֵני  ּבִ ָמֶות  יֱֶּאַרע  ׁשֶ

ֵחילֹות   ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  רֹוז  ְוַהּכָ ִנְגְזָרה,  ִרית  ַהּבְ
י ְכֵנִסיֹּות  ָבּתֵ ָאֶרץ ּבְ ִאם ַיֲעלּו ָבָניו ּבָ ַמִים, ּדְ ָ ַהׁשּ
ָוֵלב   ֶנֶפׁש  ְרצֹון  ּבִ ְויֹאְמרּו  ִמְדָרׁשֹות  י  ּוְבָבּתֵ

ָהיוּ  ׁשֶ ִמים  ׂשָ ּבְ ְקטֶֹרת  ל  ׁשֶ ָלֶהם ִעְנָיִנים   
ֶות ֵמֶהם. ל ַהּמָ ּטֵ ְתּבַ יִּ ָרֵאל, ׁשֶ  ְלִיׂשְ

  

ְקָייָמא   .122 א,  ֱאָנׁשָ ְבֵני  ּבִ מֹוָתָנא  יֲעַרע  ּדִ ָנא  ִעּדָ ּבְ ְועֹוד 
ִאי ִייֲעלּון  ַמָיא ּדְ ל ֵחיָלא ִדׁשְ ַזר וָכרֹוָזא ַאֲעַבר ַעל ּכָ ִאְתּגְ

ְכֵנִסּיֹות   י  ָבּתֵ ּבְ ַאְרָעא  ּבְ נֹוִהי  ְוֵייְמרּון  ּבְ ִמְדָרׁשֹות  י  ּוְבָבּתֵ
ֲהוּו ְלהּו   א ִעְנָייָנא ִדְקטֶֹרת ּבּוְסִמין ּדְ א ְוִלּבָ ְרעּות ַנְפׁשָ ּבִ

ְייהּו. ַטל מֹוָתָנא ִמּנַ ִיְתּבַ ָרֵאל, ּדְ  ְלִיׂשְ
תּוב,  .123 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ַאֲהֹרן ַקח ֶאת   ֶאל  ה  ֹמׁשֶ ְוֶתן ַויֹּאֶמר  ה  ְחּתָ ַהּמַ
ים ְקטֶֹרת. ָאַמר לֹו  ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ
ְפֵני ה' וגו'. ַמה  ֶצף ִמּלִ י ָיָצא ַהּקֶ ה? ּכִ ַאֲהֹרן, ָלּמָ
ֶגף   ַהּנֶ ֵהֵחל  ְוִהּנֵה  ָהל  ַהּקָ ּתֹוְך  ַויָָּרץ ֶאל  תּוב?  ּכָ

ַהַחיִּ  ּוֵבין  ִתים  ַהּמֵ ין  ּבֵ ַויֲַּעֹמד  ְוָכתּוב  ָעם.  ים ּבָ
ָלה   ַחּבָ ל  ׁשֶ ַמְלָאְך  ָיכֹל  ְולֹא  ָפה.  ּגֵ ַהּמַ ָעַצר  ַוּתֵ

ֶות.  ל ַהּמָ ּטֵ לֹט ְוִנְתּבַ  ִלׁשְ

  

ה   .123 ִתיב ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ָחק ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכְ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ
ַח  ְזּבֵ ה וֵתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ

ים ְקטֶֹרת. ָאמַ  ף  ְוׂשִ ּצֶ א ַהּקֶ י ָיּצָ ה. ָאַמר ּכִ ר ֵליּה ַאֲהרֹן ָלּמָ
ֶאל ָרץ  ַוּיָ ִתיב  ּכְ ַמה  וגו'.  ְיָי  ְפֵני  ע''א) ִמּלִ קא  ּתֹוְך  (דף 

ִתים  ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ ָעם. ּוְכִתיב ַוּיַ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ַהּקָ
ַמְלאָ  ָיִכיל  וָלא  ָפה.  ּגֵ ַהּמַ ר  ָעּצַ ַוּתֵ ים  ַהַחּיִ ָכא  ּוֵבין 

ְטָלא מֹוָתָנא.  ָטָאה ְוִנְתּבַ ּלְ ָלא ְלׁשַ ְמַחּבְ  ּדִ
א ֵאֶצל   .124 א, ּבָ י ַאָחא ָהַלְך ִלְכַפר ַטְרׁשָ ַרּבִ

ָהִעיר.   ֵני  ּבְ ל  ּכָ ָעָליו  ָלֲחׁשּו  ּלֹו.  ׁשֶ ַהְמָאֵרַח 
אּו   א ְלָכאן, ֵנֵלְך ֵאָליו. ּבָ דֹול ּבָ ָאְמרּו, ָאָדם ּגָ

חוֹ  לֹא  לֹו,  ָאְמרּו  ֲאֵבדֶֹתינּו? ֶאְצלֹו.  ַעל  ׁש  ׁשֵ
ְבָעה ָיִמים  ׁשִ יֵּׁש  ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם, ַמהּו? ָאְמרּו לֹו 
ְולֹא  ִמְתַחזֵּק  יֹום  ְוָכל  ִעיר,  ּבָ ָמֶות  יֵּׁש  ׁשֶ

ל.  ּטֵ  ִמְתּבַ

  

יֵזיּה,   .124 ּפִ י אּוׁשְ א ֲאָתא ְלַגּבֵ י ַאָחא ֲאַזל ִלְכַפר ַטְרׁשָ ַרּבִ
ָמתָ  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֲעַלְיהּו  ֲאָתא  ְלִחיׁשּו  א  ַרּבָ ְבָרא  ּגַ ָאְמרּו  א, 

יּה, ָאְמרּו ֵליּה ָלא ָחס ַעל   ְלַגּבֵ יּה, ָאתּו  יל ְלַגּבֵ ֵנּזִ ָהָכא 
ְבָעה יֹוִמין  ִאית ׁשִ אֹוָבָדָנא, ָאַמר ְלהּו ַמהּו. ָאְמרּו ֵליּה ּדְ
וָלא   ף  ּקַ ִאְתּתַ יֹוָמא  וָכל  ָמאָתא  ּבְ מֹוָתָנא  אֵרי  ׁשָ ּדְ

ַטל.   ִאְתּבַ
ׁש    ָאַמר  .125 ּוְנַבּקֵ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ֵנֵלְך  ָלֶהם, 

ָהיּו  ׁשֶ ַעד  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְפֵני  ִמּלִ ַרֲחִמים 
ֵמתּו,  ּוְפלֹוִני  לֹוִני  ּפְ ְוָאְמרּו,  אּו  ּבָ הֹוְלִכים, 
י   ַרּבִ ָלֶהם  ָאַמר  ָלמּות.  נֹוִטים  ּוְפלֹוִני  ּוְפלֹוִני 

 ָ ַהׁשּ ְך, ׁשֶ  ָעה ְדחּוָקה. ַאָחא, ֵאין ֵעת ַלֲעֹמד ּכָ
  

ע ַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם   .125 א ְוִנְתּבַ ּתָ יל ְלֵבי ְכִנׁשְ ָאַמר ְלהּו ֵנּזִ
לֹוִני  ּפְ ְוָאְמרּו  ָאתּו  ָאְזֵלי,  ֲהוּו  ּדְ ַעד  ִריְך הּוא.  ּבְ א  קּוְדׁשָ
י  ַרּבִ ְלהּו  ָאַמר  ָלמּות.  ָנטּו  ּוְפלֹוִני  ּוְפלֹוִני  ִמיתּו,  ּוְפלֹוִני 

א לְ  ֲעָתא ְדִחיָקא. ַאָחא ֵלית ִעּתָ ׁשַ  ָקְייָמא ָהִכי ּדְ
ָאָדם  .126 ֵני  ּבְ ִעים  ַאְרּבָ ם  ִמּכֶ ְפִריׁשּו  ּתַ ֲאָבל 

ָעה  ָרה ְלַאְרּבָ ָרה ֲעׂשָ ִאים. ֲעׂשָ ֵמֵאּלּו ַהיֹּוֵתר ַזּכָ
ָהִעיר  ִלְקֵצה  ָרה  ֲעׂשָ ֶכם,  ִעּמָ ַוֲאִני  ֲחָלִקים, 

ַקצְ  ע  ְלַאְרּבַ ְוֵכן  ָהִעיר,  ִלְקֵצה  ָרה  וֹות ַוֲעׂשָ
ְקטֶֹרת   ל  ׁשֶ ִעְנָין  ֲחֵפָצה  ֶנֶפׁש  ּבְ ְוִאְמרּו  ָהִעיר, 
ה, ְוִעְנָין  רּוְך הּוא ָנַתן ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ים ׁשֶ ּמִ ַהּסַ

נֹות ִאּתֹו.  ְרּבָ ל ַהּקָ  ׁשֶ

  

ֵמִאּנּון  .126 א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ִעין  ַאְרּבְ ִמְנכֹון  ַאְפִריׁשּו  ֲאָבל 
ַיִתיר.   ִאין  ַזּכָ וֲאָנא  ּדְ חּוָלִקין  ָעה  ְלַאְרּבְ ָרה  ֲעׂשָ ָרה  ֲעׂשָ

ְלִזְווָייָתא  ָרה  ַוֲעׂשָ ָמאָתא,  ּדְ ְלִזְווָייָתא  ָרה  ֲעׂשָ כֹון,  ִעּמְ
ְרעּות  ְוָאְמרּו ּבִ ָמאָתא.  ִזְווָייָתא ּדְ ע  ְוֵכן ְלַאְרּבַ ָמאָתא,  ּדְ

ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ּבּוְסִמין.  ִדְקטֶֹרת  ִעְנָייָנא  כֹון  הּוא ַנְפׁשְ
יּה. ָנא ִעּמֵ ָקְרּבָ ה וִעְנָייָנא ּדְ  ָיַהב ְלמׁשֶ
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ָכל ָהִעיר  .127 ָעִמים ְוָעְברּו ּבְ לֹׁש ּפְ ְך ׁשָ ָעׂשּו ּכָ
ן. ְלַבּסֹוף ָאַמר  ע ְקָצוֹות ְוָהיּו אֹוְמִרים ּכֵ ְלַאְרּבַ
ְוַתְפִריׁשּו   ָלמּות,  ּנֹוִטים  ׁשֶ ְלֵאּלּו  ֵנֵלְך  ָלֶהם, 

ְותֹ  יֶהם  ְלָבּתֵ ם  מּו, ִמּכֶ ַסיְּ ּתְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְך,  ּכָ אְמרּו 
ה ֶאל ַאֲהֹרן  סּוִקים, ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ אְמרּו ֵאּלּו ַהּפְ ּתֹ
ח  ּקַ ַויִּ ְוגֹו',  ֵאׁש  ָעֶליָה  ְוֵתן  ה  ְחּתָ ַהּמַ ֶאת  ַקח 
ָעׂשּו   ְוֵכן  וגו'.  ִתים  ַהּמֵ ין  ּבֵ ַויֲַּעֹמד  ְוגֹו',  ַאֲהֹרן 

ל ֵמֶהם ּטֵ  . (ַהָּמֶות) ְוִהְתּבַ

  

ע   .127 ָכל ָמאָתא ְלַאְרּבַ ַלת ִזְמִנין ְוַאֲעָברּו ּבְ ן ּתְ ֲעְבדּו ּכֵ
ְלִאּנּון  ִזיל  ּנֵ ְלהּו  ָאַמר  ְלָבַתר  ן,  ּכֵ ָאְמִרין  וֲהוּו  ִזְווָייָתא 
יהֹון, וִאְמרּו ְכֵדין,  ְייכּו ְלָבּתֵ יטּו ְלֵמיַמת ַאְפִריׁשּו ִמּנַ אֹוׁשִ ּדְ

ס ּפְ ין  ִאּלֵ ִאְמרּון  ימּו  ַסּיְ ּתְ טז) ּוַקָייאְוַכד  ַוּיֹאֶמר  (במדבר 
ה וֵתן ָעֶליָה ֵאׁש ְוגו' ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ (דף  מׁשֶ

ע''ב) וֵכן  קא  ְוגו'.  ִתים  ַהּמֵ ין  ּבֵ ֲעמֹד  ַוּיַ ְוגו'  ַאֲהרֹן  ח  ּקַ ַוּיִ
ְייהּו.  ַטל ִמּנַ  ֲעְבדּו וִאְתּבַ

אֹוֵמר: סֹוֵדי   .128 ְמעּו אֹותֹו קֹול ׁשֶ ַהּסֹודֹות,  ׁשָ
ַמִים   ָ ין ַהׁשּ ֲהֵרי ּדִ ָהִראׁשֹוִנים ִהְנִחילּוָה ָלֶנַצח, ׁשֶ
ָחַלׁש   לֹו.  ְלַבּטְ יֹוְדִעים  ֲהֵרי  ׁשֶ אן,  ּכָ ׁשֹוֶרה  לֹא 
אֹוְמִרים לֹו:   ַמע ׁשֶ ן. ׁשָ ְוָיׁשַ י ָאָחא  ל ַרּבִ ִלּבֹו ׁשֶ

ֶזה   ֶאת  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ מֹו  ֵלְך    -ּכְ ֶזה.  ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּתַ
ָלֶהם ֵהם   ֱאֹמר  ִעים  ְרׁשָ ׁשֶ ְתׁשּוָבה,  ּבִ יְַּחְזרּו  ׁשֶ

לּו  ְוִקּבְ ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוֶהֱחִזיָרם  ָקם  ְלָפַני. 
ְלעֹוָלם,  ֵמַהּתֹוָרה  לּו  ּטְ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ֲעֵליֶהם 
ָמָתא  ָלא  ְוָקְראּו  ָהִעיר,  ם  ׁשֵ ֶאת  ְוֶהְחִליפּו 

 ַמְחֵסָיא. 

  

ָאמַ  .128 ּדְ ָקָלא  ַההּוא  ְמעּו  ְייָתא  ׁשָ ַקּמַ ִסְתָרא  ִסְתָרא  ר 
ָהא   ֵרי ָהָכא ּדְ ַמָיא ָלא ַאׁשְ ׁשְ יָנא ּדִ ָהא ּדִ אֹוִחילּו ְלֵעיָלא ּדְ
ִאְדמּוְך,  ַאָחא,  י  ַרּבִ ּדְ יּה  ִלּבֵ ָחַלׁש  ֵליּה.  ְלַבְטָלא  ָיְדֵעי 
א, ִזיל וֵאיָמא  א ֲעִביד ּדָ ד ָעַבְדּתְ ּדָ ֲאְמֵרי ֵליּה, ּכַ ַמע ּדְ ׁשָ

ַיְחזְ  ּדְ וַאֲחַזר  לֹון  ָקם  אי.  ַקּמָ ִאּנּון  יִבין  ַחּיָ ּדְ ְתׁשּוָבה  ּבִ רּון 
ָלא   ּדְ ֲעַלייהּו  ילּו  ְוַקּבִ ֵליָמָתא,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְלהּו 

ְטלּון א ִיְתּבַ ָמא   (ב)) (צד  ׁשְ ְוַאֲחִליפּו  ְלָעַלם,  ֵמאֹוַרְייָתא 
א וָקארּון ָלּה ָמאָתא ַמְחֵסָיא.  ַקְרּתָ  ּדְ

י יְ  .129 יִקים ָאַמר ַרּבִ ּדִ הּוָדה, לֹא ַדי ָלֶהם ַלּצַ
ן  ּכֵ ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ֵזָרה,  ַהּגְ ֶאת  ִלים  ַבּטְ ּמְ ׁשֶ
ֵכיָון   ּדְ הּוא.  ן  ּכֵ ׁשֶ ְלָך  ַדע  ּתֵ ָלֶהם,  ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ
לֹׁש ְסִאים ְוגֹו'  ָמה אֹוֶמֶרת ַלּגּוף ַמֲהִרי ׁשְ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ

ין   ַהּדִ ֶאת  ל  ּוְמַבּטֵ ָהִעְנָין  אֹותֹו  ַמה   -ְוָכל 
ַחיָּה.  ֵעת  ּכָ ֵאֶליָך  ָאׁשּוב  ׁשֹוב  ַויֹּאֶמר  תּוב?  ּכָ

ָרָכה.  ֲהֵרי ּבְ

  

ְמַבְטִלין  .129 יִקים ׁשֶ ּדִ י ָלֶהם ַלּצַ י ְיהּוָדה לֹא ּדַ ָאַמר ַרּבִ
ָלְך  ַדע  ּתֵ ָלֶהם,  ְמָבְרִכין  ׁשֶ ן  ּכֵ ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ִזָרה  ַהּגְ ֶאת 

א ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵכיָון  ּדְ הּוא,  ן  ּכֵ לׁש  ׁשֶ ׁשְ ַמֲהִרי  ַלּגּוף  ֹוֶמֶרת 
ִתיב   ין, ַמה ּכְ ְסִאים ְוגו' ְוָכל אֹותֹו ָהִעְנָין ּוְמַבֵטל ֶאת ַהּדִ

ָרָכה.  ה ֲהֵרי ּבְ ֵעת ַחּיָ  ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכְ

זֶּה   .130 ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ אֹוָתּה  רֹוִאים  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ים   -ָלַקח ֵעָצה ְלַנְפׁשֹו  ? הֹוְלִכים ֵאֶצל  ָמה עֹוׂשִ

ט.   ּפָ ִמׁשְ ֶהם  ּבָ ְוַלֲעׂשֹות  ִדיָנם  ּבְ ְלַעיֵּן  ִעים  ָהְרׁשָ
ִקפּו ַעל  ַויַּׁשְ ים  ם ָהֲאָנׁשִ ָ ִמׁשּ ַויָֻּקמּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 
ֶהם   ּבָ ַלֲעׂשֹות  ִעים,  ָהְרׁשָ ִלְמקֹום  ְסדֹם,  ֵני  ּפְ

ט. ּפָ  ִמׁשְ

  

אֹוָתּה   .130 רֹוִאים  ׁשֶ יָון  ה ּכֵ ֵעּצָ ָלַקח  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ
ִדיָנם  ן ּבְ ִעים ְלַעּיֵ ל ָהְרׁשָ ים, הֹוְלִכים ֵאּצֶ ְלַנְפׁשֹו, ַמה עֹוׂשִ
ם   ָ ִמׁשּ קּומּו  ַוּיָ ִדְכִתיב  ֲהָדא הּוא  ט  ּפָ ִמׁשְ ֶהם  ּבָ ְוַלֲעׂשֹות 
ִעים  ָהְרׁשָ ִלְמקֹום  ְסדֹום  ִני  ּפְ ַעל  ִקיפּו  ׁשְ ַוּיַ ים  ָהֲאָנׁשִ

ט. ַלֲעׂשֹות בָּ  ּפָ  ֶהם ִמׁשְ
ל   .131 ְרּכֹו ׁשֶ ְך ּדַ י ְיהּוָדה, ּכָ ָאַמר ַרּבִ ֶזה הּוא ׁשֶ

ֵאינֹו  ִדינֹו,  ּבְ ִנים  ַעיְּ ּמְ ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ יק:  ַצּדִ
ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ָלׁשּוב  ִמְתַאֵחר 

ַעד   [ַעל] ּוְלַהְקִריב צּורֹו,  ִלְפֵני  ְוָדמֹו  ֶחְלּבֹו 
ֲעֵלי ִקים ּבַ ּלְ ְסּתַ ּמִ ּנּו.  ׁשֶ ין ִמּמֶ  ַהּדִ

  
יק   .131 ּדִ ל ּצַ ְרּכֹו ׁשֶ ְך ּדַ י ְיהּוָדה ּכָ ָאַמר ַרּבִ ֲהָדא הּוא ּדְ

ָלׁשּוב   ִמְתַאֵחר  ֵאינֹו  ִדינֹו  ּבְ ְמַעְייִנין  ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ּוְלַהְקִריב ֵלל  ַעד   (על) ּוְלִהְתּפַ ּצּורֹו  ִלְפֵני  ְוָדמֹו  ֶחְלּבֹו 

ֲעלֵ  ִקין ּבַ ּלְ ְסּתַ ּמִ ּנּו.ׁשֶ ין ִמּמֶ  י ַהּדִ
ְוִהּנֵה   .132 ַויְַּרא  ֵעיָניו  א  ָ ׂשּ ַויִּ ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ

ָעָליו   ִבים  ִנּצָ ים  ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ תּוב   -ׁשְ ּכָ ַמה 
ָרה.  ׂשָ ֶאל  ָהֹאֱהָלה  ַאְבָרָהם  ַוְיַמֵהר  ָמה?  ׁשָ ּנְ ּבַ

  
ֵעיָניו .132 א  ָ ׂשּ ַוּיִ ָאַמר  ׁשֶ ֵכיון  ע''א) ּדְ קב  ה   (דף  וִהּנֵ ְרא  ַוּיַ

ָמה, ַוְיַמֵהר  ׁשָ ּנְ ִתיב ּבַ ִבים ָעָליו, ַמה ּכְ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ׁשְ
לֹא   ּבְ ּוִבְמִהירּות  זֹון  ִחּפָ ּבְ ָרה.  ׂשָ ֶאל  ָהאֱֹהָלה  ַאְבָרָהם 
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ִמיָּד  ָבה.  ַהְעּכָ ׁשּום  לֹא  ּבְ ּוִבְמִהירּות  זֹון  ִחּפָ ּבְ
ָמה ֵאֶצל ַהּגּוף ְלַהֲחִזירֹו ְלמּוָטב  ְמַמהֶ  ׁשָ ַהּנְ ֶרת 

ִקים  ּלְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ַעד  לֹו,  ר  ּפֵ ְתּכַ יִּ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ׁש  ּוְלַבּקֵ
ין. ֲעֵלי ַהּדִ ּנּו ּבַ  ִמּמֶ

ל ַהּגּוף ְלַהֲחִזירֹו   ָמה ֵאּצֶ ׁשָ ד ְמַמֶהֶרת ַהּנְ ָבה, ִמּיָ ׁשּום ַהְעּכָ
ׁש בַּ  ּנּו ְלמּוָטב ּוְלַבּקֵ ִקין ִמּמֶ ּלְ ְסּתַ ּמִ ר לֹו ַעד ׁשֶ ּפֵ ְתּכַ ּיִ ה ׁשֶ ּמֶ

ין. ֲעֵלי ַהּדִ  ּבַ

ָאַמר  .133 ׁשֶ ַמהּו  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ
ָחַדל  יִָּמים  ּבַ ִאים  ּבָ ְזֵקִנים  ָרה  ְוׂשָ ְוַאְבָרָהם 
יָון   ּכֵ א,  ֶאּלָ ים?  ׁשִ ּנָ ּכַ ֹאַרח  ָרה  ְלׂשָ ִלְהיֹות 

בְּ  עֹוֶמֶדת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָאר ׁשֶ ִנׁשְ ְוַהּגּוף  ַמֲעָלָתּה, 
ִנים ְוָיִמים   יִָּמים ׁשָ ִאים ּבַ ִנים, ּבָ ה ׁשָ ּמָ ָאֶרץ ִמּכַ ּבָ
ָאר   ׁשְ ה ְוָחַדל ָלֵצאת ְוָלֹבא ְוַלֲעֹבר ֹאַרח ּכִ ַהְרּבֵ

ר ְלַהֲחיֹות ַהּגּוף. ֵ ׂשּ ל ָאָדם. ִנְתּבַ  ּכָ

  

וַאְבָרהָ  .133 ָאַמר  ּדְ ַמהּו  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  י  ָרה ַרּבִ ְוׂשָ ם 
ים.  ׁשִ ּנָ ּכַ ָרה אַֹרח  ְלׂשָ ִלְהיֹות  ָחַדל  ִמים  ּיָ ּבַ ִאים  ּבָ ְזֵקִנים 
ָאר  ִנׁשְ ְוַהּגּוף  ַמֲעָלָתּה  ּבְ עֹוֶמֶדת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ יָון  ּכֵ א  ֶאּלָ
ה.  ִנים ְוָיִמים ַהְרּבֵ ִמים, ׁשָ ּיָ ִאים ּבַ ִנים, ּבָ ה ׁשָ ּמָ ָאֶרץ ִמּכַ ּבָ

ְולַ  ְוָלבֹא  את  ָלּצֵ ָאָדם, ְוָחַדל  ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ּכִ אַֹרח  ֲעבֹר 
ר ְלַהֲחיֹות ַהּגּוף. ַ ׂשּ  ִאְתּבַ

י ֶעְדָנה?   .134 ַמהּו אֹוֵמר ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ּלִ
ִנים, ָהְיָתה   ה ׁשָ ּמָ ָעָפר ֵמַהיֹּום ּכַ ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ּבֶ
ִנים   ה ׁשָ ּמָ ַהיֹּום ּכַ י ֶעְדָנה ְוִחּדּוׁש. ַואדִֹני ָזֵקן, ׁשֶ ּלִ

ּנּו ְולֹא ִהְפִקיַדִני. שֶׁ   יָָּצאת ִמּמֶ
  

ַאֲחֵרי  .134 ֶעְדָנה,  ִלי  ָהְיָתה  ְבלֹוִתי  ַאֲחֵרי  אֹוֵמר  ַמהּו 
ִנים ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה ְוִחּדּוׁש,   ה ׁשָ ּמָ ָעָפר ֵמַהּיֹום ּכַ ְבלֹוִתי ּבֶ

י   ּנִ ִמּמֶ את  ּצָ ּיָ ׁשֶ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום  ׁשֶ ָזֵקן  ְולֹא  וֲאדֹוִני 
 ִהְפִקיַדִני. 

ֵמה'  .135 ֵלא  ֲהִיּפָ ָאַמר,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ָבר ַלּמֹוֵעד. ַמהּו ַלּמֹוֵעד? אֹותֹו ַהיָּדּוַע ֶאְצִלי   ּדָ
ׁש   ְתַחּדֵ יִּ ׁשֶ ד  ָרה ֵבן, ְמַלּמֵ ּוְלׂשָ ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. 

ִנים.  לֹׁש ׁשָ ֶבן ׁשָ  ּכְ
  

ִריְך הּוא אָ  .135 א ּבְ ָבר ַלּמֹוֵעד. ְוקּוְדׁשָ ֵלא ֵמְיָי ּדָ ַמר ֲהִיּפָ
ִתים.  ַהּמֵ ְלַהֲחיֹות  ִלי  ֶאּצְ דּוַע  ַהּיָ אֹותֹו  ַלּמֹוֵעד.  ַמהּו 

ִנים.  לׁש ׁשָ ֶבן ׁשָ ׁש ּכְ ְתַחּדֵ ּיִ ד ׁשֶ ָרה ֵבן ְמַלּמֵ  ּוְלׂשָ

יָון  .136 ּכֵ ִסימֹון,  י  ַרּבִ ּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 
י ִמזִּ ִנזֹּוֵנית  ָמה  ׁשָ ַהּנְ דֹוׁש  ׁשֶ ַהּקָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ָוּה 

ְקָרא   ַהּנִ ְלָאְך  ַהּמַ ְלאֹותֹו  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ
ָעִתיד  ֲאִני  ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ְלגּוף  ר  ֵ ּוַבׂשּ ֵלְך  דּוָמ''ה: 
יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ֲאַחיֶּה  ֲאִני  ׁשֶ ּמֹוֵעד  ֻלַ ְלַהֲחיֹותֹו 

יב: ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָת  ה  ֶלָעִתיד ָלֹבא. ְוהּוא ֵמׁשִ
י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ָעָפר  ּבֶ ְבלֹוִתי  ַאֲחֵרי  ֶעְדָנה?  י  ּלִ
ְהיֶה   ה ְוגּוׁש ָעָפר, ּתִ ִרי ִרּמָ ׂשָ ּבְ ֲאָדָמה, ְוָאַכל  ּבָ

 ִלי ִחּדּוׁש?. 

  

ָמה ִניזֹוֶנת  .136 ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ י ִסימֹון ּכֵ ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ ָאַמר ַרּבִ
א   קּוְדׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ יָוּה  ְלאֹותֹו  ִמּזִ אֹוֵמר  הּוא  ִריְך  ּבְ

ֲאִני   ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ְלגּוף  ר  ֵ ּוַבׂשּ ֵלְך  דומ''ה,  ְקָרא  ַהּנִ ְלָאְך  ַהּמַ
יִקים   ּדִ ַהּצַ ֶאת  ֲאַחּיֶה  ֲאִני  ׁשֶ ַלּמֹוֵעד  ְלַהֲחיֹותֹו  ָעִתיד 
יב ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה.  ֶלָעִתיד ָלבֹא. והּוא ֵמׁשִ

ה ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי בֶּ  ִרי ִרּמָ ׂשָ ֲאָדָמה ְוָאַכל ּבְ י ּבָ ַכְנּתִ ָעָפר וׁשָ
ְהְיה ִלי ִחּדּוׁש.   ְוגּוׁש ָעָפר ּתִ

ֶזהּו   .137 ָמה:  ׁשָ ַלּנְ אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֵלא ֵמה'   תּוב ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרָהם ְוגֹו' ֲהִיּפָ ּכָ ׁשֶ

ְלַהֲחיוֹ  ֶאְצִלי  ַהיָּדּוַע  ַלּמֹוֵעד  ָבר?!  ֶאת  ּדָ ת 
הּוא ָקדֹוׁש   ִתים ָאׁשּוב ֵאֶליָך אֹותֹו ַהּגּוף ׁשֶ ַהּמֵ
ַמְלָאִכים  ִלְהיֹוְתֶכם  ָבִראׁשֹוָנה  ּכְ ׁש  ְמֻחּדָ
ֶהם.   ֹמַח ּבָ ים, ְואֹותֹו ַהיֹּום ָעִתיד ְלָפַני ִלׂשְ ְקדֹוׁשִ

תּוב ּכָ ׁשֶ קד) ֶזהּו  ְלעֹוָלם  (תהלים  ה'  ְכבֹוד  ְיִהי 
יו. ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ  ע''כ מדרש הנעלם( ( ִיׂשְ

  

הּוא  .137 ֲהָדא  ָמה,  ׁשָ ַלּנְ אֹוֵמר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ָבר   ּדָ ֵמְיָי  ֵלא  ֲהִיּפָ ְוגו'  ַאְבָרָהם  ֶאל  ְיָי  ַוּיֹאֶמר  ִדְכִתיב 
ִתים, ָאׁשּוב ֵאֶליָך,   ִלי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהּמֵ דּוַע ֶאּצְ ַלּמֹוֵעד ַהּיָ

הּוא ׁשֶ ַהּגּוף  ע''ב) אֹותֹו  קב  ָבִראׁשֹוָנה   (דף  ּכְ ָקדֹוׁש 
ים ואֹותֹו ַהּיֹום ָעִתיד   ְמחּוָדׁש ִלְהיֹוְתֶכם ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ֶהם  ּבָ מַֹח  ִלׂשְ קד) ְלָפַני  ְיִהי  (תהלים 
יו, ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ  (ע''כ מדרש הנעלם) ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיׂשְ

ַחיָּה.  .138 ֵעת  ּכָ ֵאֶליָך  ָאׁשּוב  ׁשֹוב  ַויֹּאֶמר 
י ִיְצָחק, ׁשֹוב ָאׁשּוב  ׁשֹוב ָיׁשּוב ָהָיה    -ָאַמר ַרּבִ י  .138   ַרּבִ ָאַמר  ה.  ַחּיָ ֵעת  ּכָ ֵאֶליָך  ָאׁשּוב  ׁשֹוב  ַוּיֹאֶמר 

ָהא ַמְפְתָחא  ֵעי ֵליּה, ּדְ ִיְצָחק ׁשֹוב ָאׁשּוב, ׁשֹוב ָיׁשּוב ִמּבָ
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ִלְפקֹד  ַהזֶּה  ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ֲהֵרי  ׁשֶ ב,  ִלְכּתֹ ָצִריְך 
ַיד   רּוְך הּוא ְולֹא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַיד ַהּקָ ָהֲעָקרֹות הּוא ּבְ

ִליַח ַאֵחר.   ׁשָ
ִאיהּו   הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יָדא  ּבִ ֲעָקרֹות  ְלִמְפַקד  א  ּדָ

ִליָחא ָאֳחָרא. ׁשְ יָדא ּדִ  ְוָלא ּבִ

ִנינ .139 ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ּלֹא ּכְ חֹות ֵהם ׁשֶ לֹׁש ַמְפּתְ ּו, ׁשָ
ִתים,  ּוְתִחיַּת ַהּמֵ ַחיָּה,  ל  ִליַח: ׁשֶ ׁשָ ַיד  ּבְ ִנְמְסרּו 
ה   ִליַח, ָלּמָ ַיד ׁשָ ִמים. ְוהֹוִאיל ְולֹא ִנְמְסרּו ּבְ ּוְגׁשָ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ָאׁשּוב?  ׁשֹוב  תּוב  ּכָ

ָאַמר  ֲעֵליֶהם  עֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ ָבר,  לֹו][ הּוא  ַהּדָ
תּוב ַויֹּאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך.   ָלֵכן ּכָ

  

ִאְתְמָסרּו   .139 ָלא  ּדְ ִאּנּון  ָחן  ַמְפּתְ ַלת  ּתְ ָתִניָנן  ּדְ ָמה  ּכְ
ִמים. ְוהֹוִאיל  ִתים ּוְגׁשָ ת ַהּמֵ ה ּוְתִחּיַ ַחּיָ ִליָחא. ּדְ ׁשְ יָדא ּדִ ּבִ

אי   ִליָחא ַאּמַ יָדא ִדׁשְ ָלא ִאְתְמָסרּו ּבִ ִתיב ׁשֹוב ָאׁשּוב.  ּדְ ּכְ
ֲעַלְייהּו  ָקִאים  ֲהָוה  ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ

ָאׁשּוב   (ליה) ָאַמר ׁשֹוב  ַוּיֹאֶמר  ִתיב  ּכְ ְך  ּכָ ְבִגין  ה,  ִמּלָ
 ֵאֶליָך.

ַויֹּאֶמר   .140 תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
ְקָרא ְסָתם, הּוא   ִרית ְולֹא ְסָתם אֹו ַויִּ ַמְלַאְך ַהּבְ

תּוב  -ַאֵחר. ַויֹּאֶמר   ּכָ ַויֹּאֶמר ִאם   (שמות טו) ׁשֶ
ִמיהּו.   ָאַמר  ְולֹא  ַויֹּאֶמר,  וגו'.  ַמע  ׁשְ ּתִ ֹמַע  ׁשָ

ְקָרא   תּוב  -ַויִּ ּכָ ה,  (ויקרא א) ׁשֶ ְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ַויִּ
ָאַמר   ָהָיה.  ִמי  ָאַמר  תּוב  -ְולֹא  ּכָ (שמות   ׁשֶ

ה   כד) ֹמׁשֶ ִמי ְוֶאל  ָאַמר  ְולֹא  ְוגֹו',  ָאַמר 
ְסָתם,   ָהָיה. ַוֹּיאֶמר  ָאׁשּוב.  ׁשֹוב  ֶׁשָּכתּוב  ָּכ�  [ַאף 

ל   ְו�א ָאַמר ִמי ָהָיה.] ה ַמְלָאְך ׁשֶ ָכל ֵאּלֶ א ּבְ ֶאּלָ
תּוב   ''ה. ְוָלֵכן ּכָ ּבָ ּקָ ִרית ָהָיה, ְוַהּכֹל ֶנֱאַמר ּבַ ַהּבְ

 ִהּנֵה ֵבן וגו'. ַויֹּאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ְוגֹו', וְ 

  

ְקָרא  .140 ְכִתיב ַוּיֹאֶמר ְסָתם אֹו ַוּיִ ָכל ֲאַתר ּדִ א ֲחֵזי, ּבְ ְוּתָ
ַוּיֹאֶמר  ָאֳחָרא.  ְוָלא  ְבִרית  ּדִ ַמְלָאָכא  הּוא  ְסָתם 

ְכִתיב, ַוּיֹאֶמר  (שמות טו)  ּדִ ְוגו'  ַמע  ׁשְ ּתִ מַֹע  ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ
ְקָרא ּדִ  ַוּיִ ְקָרא  (ויקרא א) ְכִתיב,ְוָלא ָקֲאַמר ַמאן הּוא.  ַוּיִ

ְכִתיב, ּדִ ָאַמר  ֲהָוה.  ַמאן  ָקֲאַמר  ְוָלא  ה  מׁשֶ (שמות  ֶאל 
ֲהָוה. כד) ַמאן  ָאַמר  ְוָלא  ְוגו'  ָאַמר  ה  מׁשֶ (אוף הכי  ְוֶאל 

ויאמר סתם ולא קאמר מאן ויאמר שוב אשוב  קג  דכתיב  (דף 
ַמְלָאָכא   הוה) ע''א) י  ַהּנֵ ָכל  ּבְ א  א  ֶאּלָ ְוכֹּלָ ֲהָוה  ְבִרית  ּדִ

ִתיב ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב  ְך ּכְ ָמר. ּוְבִגין ּכָ ִריְך הּוא ִאּתְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּבְ
ה ֵבן ְוגו':  ָאׁשּוב ֵאֶליָך ְוגו'. ְוִהּנֵ

ַעם לֹא  .141 ָך. ָמה ַהּטַ ּתְ ָרה ִאׁשְ ְוִהּנֵה ֵבן ְלׂשָ
ַיְחׁשֹ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ְלָך?  ֵבן  ְוִהּנֵה  ב  ָכתּוב 

ַתח   ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ִראׁשֹוָנה. ַרּבִ מֹו ּבָ הּוא ֵמָהָגר ּכְ ׁשֶ
ן  (מלאכי א) ְוָאַמר, ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדָֹניו. ּבֵ ן ְיַכּבֵ ּבֵ

ד ָאב   ֶזה ִיְצָחק ֶאת ַאְבָרָהם. -ְיַכּבֵ
  

ִתיב   .141 ּכְ ָלא  ַטְעָמא  ַמאי  ָך.  ּתְ ִאׁשְ ָרה  ְלׂשָ ֵבן  ה  ְוִהּנֵ
ה ֵבן ְלָך, ֶאלָּ  ָהא ִמן ָהָגר ִאיהּו ְוִהּנֵ ָלא ַיֲחׁשֹב ּדְ ִגין ּדְ א ּבְ

ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְדְבַקְדִמיָתא.  א) ּכִ ן  (מלאכי  ּבֵ
ִיְצָחק   א  ּדָ ָאב  ד  ְיַכּבֵ ן  ּבֵ ֲאדֹוָניו.  ְוֶעֶבד  ָאב  ד  ְיַכּבֵ

 ְלַאְבָרָהם.
ָעַקד אֹותֹו ַעל  .142 ָעה ׁשֶ ׁשָ ד אֹותֹו? ּבְ ּבֵ ָמַתי ּכִ

ן   ן. ְוִיְצָחק ּבֶ ַח ְוָרָצה ְלַהְקִריבֹו ְלָקְרּבָ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ּגַ
ָזֵקן,  ָהָיה  ְוַאְבָרָהם  ָהָיה,  ִנים  ׁשָ ַבע  ְוׁשֶ ים  לֹׁשִ ׁשְ

ּבֹוֵעט ָהָיה  ִאּלּו  ָהָיה  [ּבֹו] ׁשֶ לֹא  ַאַחת  ֶרֶגל  ּבְ
ד אֹותֹו ֶאת ָאִביו,   ָיכֹול ַלֲעֹמד ְלָפָניו, ְוהּוא ִכּבֵ

ֵדי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביו.ְוָעַקד אֹותוֹ  מֹו ַתִיׁש ּכְ   ּכְ
  

י  .142 ּבֵ ּגַ ַעל  ֵליּה  ֲעַקד  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֵליּה,  יד  ּבִ ּכַ ֵאיָמַתי 
ָלִתין   ר ּתְ ָנא, ְוִיְצָחק ּבַ ָחא ּוְבָעא ְלִמְקַרב ֵליּה ָקְרּבָ ַמְדּבְ

ָסָבא,   ֲהָוה  ְוַאְבָרָהם  ֲהָוה,  ִנין  ׁשְ ַבע  ֲהָוה ּוׁשְ ִאילּו  ּדְ
ִעיט ביה) ּבָ ְלֵמיַקם  (ס''א  ָיִכיל  ָלא  ַחד  ַרְגָלא  ּבְ
ליה) ַקֵמיּה, למעבד  שכן  ְלֲאבֹוי  (כל  ֵליּה  אֹוִקיר  ְוִאיהּו   ,

ֲאבֹוי. ד ְרעּוֵתיּה ּדְ ִגין ְלֶמְעּבַ ַחד ִאיְמָרא ּבְ  ְוֲעַקד ֵליּה ּכְ
ֲאדָֹניו   .143 ְלַאְבָרָהם,   -ְוֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר  ֶזה 

ל כְּ  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ל  ּכָ ה  ְוָעׂשָ ְלָחָרן  אֹותֹו  ַלח  ָ ׁשּ ׁשֶ
תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ דֹו, ּכְ ַוה'   (בראשית כד) ַאְבָרָהם ְוִכּבְ
ְוָכתּוב ְוגֹו',  ַרְך ֶאת ֲאדִֹני  ֶעֶבד  (שם) ּבֵ ַויֹּאַמר 

ד ֶאת ַאְבָרָהם. ֵדי ְלַכּבֵ  ַאְבָרָהם ָאֹנִכי, ּכְ
  

ב) .143 ד  ְוֶעֶבד   (קמו  ּכַ ְלַאְבָרָהם.  ֱאִליֶעְזִר  א  ּדָ ֲאדֹוָניו 
ַאְבָרָהם, ְואֹוִקיר  ל ְרעּוֵתיּה ּדְ ר ֵליּה ְלָחָרן, ְוֲעַבד ּכָ ּדַ ׁשַ

ָמה ִדְכִתיב, ַרְך ֶאת ֲאדֹוִני ְוגו'.  (בראשית כד) ֵליּה ּכְ ַוְיָי ּבֵ
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כד) ּוְכִתיב ִגין   (בראשית  ּבְ ָאנִֹכי,  ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ַוּיֹאֶמר 
 יר ֵליּה ְלַאְבָרָהם.ְלאֹוִק 

ְוָזָהב  .144 ֶכֶסף  ֵמִביא  ָהָיה  ׁשֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ֲהֵרי  ׁשֶ
ָנֶאה   ָראּוי,  ּכָ ְוהּוא  ים,  ּוְגַמּלִ ְיָקרֹות  ַוֲאָבִנים 
אֹו  ַאְבָרָהם  אֹוֵהב  הּוא  ׁשֶ ָאַמר  לֹא  ְלַמְרֶאה, 
ָאֹנִכי,  ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ָאַמר  א  ֶאּלָ ּלֹו,  ׁשֶ ָקרֹוב 

ְלַהֲעלוֹ  ֵדי  דֹו  ּכְ ּוְלַכּבְ ַאְבָרָהם  ַבח  ׁשֶ ֶאת  ת 
ֵעיֵניֶהם.  ּבְ

  

ְיָקר  .144 ְוַאְבֵני  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ַמְייֵתי  ֲהָוה  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ָהא  ּדְ
ִאיהּו   ֵחיזּו ָלא ָאַמר ּדְ יר ּבְ ּפִ ְדָקא ְיאּות ׁשַ ין ְוִאיהּו ּכְ ּוְגַמּלִ

א ָאמַ  יֵליּה. ֶאּלָ ּדִ ַאְבָרָהם אֹו ָקִריָבא  ר ֶעֶבד ְרִחיָמא ּדְ
ַאְבָרָהם  ּדְ ְבָחא  ׁשִ ּבְ ָקא  ְלַסּלְ ִגין  ּבְ ָאנִֹכי,  ַאְבָרָהם 

ֵעיַנְייהּו.  ּוְלאֹוִקיר ֵליּה ּבְ
ם   .145 ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדָֹניו. ְוַאּתֶ ן ְיַכּבֵ ן ּבֵ ְוַעל ּכֵ

ֲאִני  ׁשֶ לֹוַמר  ֵעיֵניֶכם  ּבְ ָקלֹון  ַני,  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ם ֲעָבִדים שֶׁ  ַאּתֶ י? ְוִאם ָאב ָאִני  ֲאִביֶכם אֹו ׁשֶ ּלִ

ן  ּבֵ ֶזהּו  ֵבן.  ְוִהּנֵה  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ וגו'.  ְכבֹוִדי  ַאיֵּה 
ד ֶאת ָאִביו  ּבֵ ּכִ ן ׁשֶ ָמֵעאל. ֶזהּו ּבֵ אי, ְולֹא ִיׁשְ ַוּדַ

ָראּוי.  ּכָ

  

ָרֵאל  .145 ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו. ְוַאּתּון ִיׂשְ ן ְיַכּבֵ א ּבֵ ְוַעל ּדָ
ֵעינַ  ּבְ ְקָלָנא  ַני.  ַאּתּון  ּבָ ּדְ אֹו  ֲאבּוכֹון  ֲאָנא  ּדְ לֹוַמר  ְייכּו 

ה   ְך ְוִהּנֵ ֲעָבִדין ִלי. ְוִאם ָאב ָאִני ַאּיֵה ְכבֹוִדי ְוגו'. ְבִגין ּכָ
ן  ּבֵ הּוא  א  ּדָ ָמֵעאל.  ִיׁשְ ְוָלא  אי,  ַוּדַ ן  ּבֵ הּוא  א  ּדָ ֵבן, 

ְדָקא ָחֵזי. אֹוִקיר ְלֲאבֹוי ּכְ  ּדְ
ִאשְׁ  .146 ָרה  ְלׂשָ ֵבן  ָרה  ְוִהּנֵה  ְלׂשָ ֵבן  ָך.   -ּתְ

ַעד  ה  ַנְפׁשָ ֲאָבה  ּכָ ְגָללֹו  ּבִ ׁשֶ ֵמָתה,  ְגָללֹו  ּבִ ׁשֶ
ָרה   ְלׂשָ ֵבן  ְוִהּנֵה  ה.  ּנָ ִמּמֶ יְָּצָאה  ְלִהְתַעּלֹות    -ׁשֶ

ִדין  ב ּבְ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְגָללֹו ּבְ ּבִ
ָרה ְוגֹו', ַקד ֶאת ׂשָ ָאז ַוה' ּפָ ֲהֵרי   ַעל ָהעֹוָלם. ׁשֶ ׁשֶ

ּום ִיְצָחק, ְוַעל ֶזה הּוא  ָרה ִמׁשּ יִרים ֶאת ׂשָ ַמְזּכִ
ָרה ְלׂשָ ן  ַהַּמְלָאִכים] ּבֵ ָאְמרּו  ֵבן  [ֶזה  ְוִהּנֵה   .

ָרה. לֹוַקַחת [ֶזה] ְלׂשָ ֵקָבה  ַהּנְ ֲהֵרי  ן   [ֶאת] ׁשֶ ַהּבֵ
 ֵמַהזָָּכר. 

  

ן   .146 ָך. ּבֵ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ְבִגיֵניּה ִמיַתת,  ְוִהּנֵ ָרה, ּדִ ְלׂשָ
ֵבן  ה  ְוִהּנִ ִמיָנּה.  ַנְפַקת  ּדְ ַעד  ּה  ַנְפׁשָ ִאיַבת  ּכְ ְבִגיֵניּה  ּדִ
ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ִגיֵניּה  ּבְ ָקא  ּלָ ְלִאְסּתַ ָרה.  ְלׂשָ
ָרה  ַקד ֶאת ׂשָ ְכֵדין ַוְיָי ּפָ ִדיָנא ַעל ָעְלָמא. ּדִ הּוא ָיִתיב ּבְ

הָ  ּדְ א ִאיהּו ְוגו'  ּדָ ְוַעל  ִיְצָחק  ּדְ ִגיִניּה  ּבְ ָרה  ְלׂשָ ֵרי  ַמְדּכְ א 
ָרה ְלׂשָ ן  אמרו) ּבֵ מלאכי  ֵבן (אנהו  ה  ְוִהּנֵ  .

ָרה. ָנְטָלא (דין) ְלׂשָ נּוְקָבא  ָהא  ִמן  (ליה) ּדְ ִלְבָרא 
כּוָרא:   ּדְ

ַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא ַאֲחָריו.   .147 ָרה ׁשַֹמַעת ּפֶ ְוׂשָ
ַאֲחָר  ְוהּוא  זֶּה  לֹו! ַמה  ָצִריְך  ַאֲחָריו  ְוִהיא  יו? 

ָהָיה  ֶ ׁשּ ַמה  ׁשַֹמַעת  ָרה  ְוׂשָ הּוא,  סֹוד  א  ֶאּלָ
ְוהּוא   אֹוֵמר  הּוא.  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ָהֹאֶהל,  [ֶּפַתח 

ה   ִמי ֶׁשָהָיה אֹוֵמר]  -ַאֲחָריו   ְרּגָ ַתח ָהֹאֶהל, זֹו ַהּדַ ּפֶ
ַאֲחָר  ְוהּוא  ָהֱאמּוָנה.  ַתח  ּפֶ ְחּתֹוָנה,  יו  ַהּתַ

ָהֶעְליֹוָנה [ֶזה] - ה  ְרּגָ ַהּדַ לֹו  הֹוָדה  ֶּפַתח   ׁשֶ [נ''א 
ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ֶּפַתח    - ָהֹאֶהל ְוהּוא ַאֲחָריו  

ַאֲחָריו    -ָהֹאֶהל   ְוהּוא  ַהַּתְחּתֹוָנה,  ַהַּדְרָּגה  זֹו    - זֹו 
ָהֶעְליֹוָנה] עֹוָלם ַהַּדְרָּגה  ּבָ ָרה  ׂשָ ָהְיָתה  ׁשֶ ִמיֹּום   .

ָרט    לֹא ּפְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַבר  ּדְ ְמָעה  ׁשָ
ָעה.   ְלאֹוָתּה ׁשָ

  

ַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריו. ַמאי ְוהּוא  .147 ָרה ׁשֹוַמַעת ּפֶ ְוׂשָ
ָרה  א ָרָזא ִאיהּו, ְוׂשָ ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ַאֲחָריו, ְוִהיא ַאֲחָריו ִמּבָ

ֲהָוה ָאַמר קודשא בריך הוא.  (פתח האהל דא   ׁשֹוַמַעת ַמה ּדְ
ָאה.   והוא אחריו מאן דהוה אמר)  ּתָ א ּתַ ְרּגָ א ּדַ ַתח ָהאֶֹהל ּדָ ּפֶ

ְמֵהיְמנּוָתא. ְוהּוא ַאֲחָריו ְתָחא ּדִ א  (דא) ּפִ ְרּגָ אֹוֵדי ֵליּה ּדַ ּדְ
ָאה (נ''א פתח האהל והוא אחריו דא קודשא בהך הוא. פתח   ִעּלָ

. ִמן יֹוָמא  האהל דא דרגא תתאה, והוא אחריו דא דרגא עלאה)
ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ה ּדְ ְמַעת ִמּלָ ָעְלָמא ָלא ׁשָ ָרה ּבְ ֲהַות ׂשָ ּדְ

ֲעָתא.  ר ַההּוא ׁשַ  הּוא ּבַ

ָבר ַאֵחר   .148 ַתח    -ּדָ ָרה ּפֶ ֶבת ׂשָ ָהְיָתה יֹוׁשֶ ׁשֶ
ְמָעה  ׁשָ ְוִהיא  ָבִרים,  ַהּדְ ֹמַע  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ָהֹאֶהל 

ּבֹו   ר  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ׁשֶ ַהזֶּה  ָבר  [ָּדָבר   ַאְבָרָהם.ַהּדָ   
ִגין   .148 ּבְ ָהאֶֹהל  ַתח  ּפֶ ָרה  ׂשָ ָיְתָבא  ֲהַות  ּדְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ

ּה  ּבָ ר  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ּדְ ה  ִמּלָ ַהאי  ְמַעת  ׁשָ ְוִהיא  ין.  ִמּלִ ַמע  ְלִמׁשְ
ָיִתיב  ְוהוּ  (ד''א) ַאְבָרָהם. ֲהָוה  ּדְ ַאְבָרָהם  ַאֲחָריו.  א 

א:  ִכיְנּתָ ׁשְ  ַאחֹורֹוי ּדִ
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ַאֲחָריו   ַאֵחר] ב   -ְוהּוא  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ַאְבָרָהם 
ִכיָנה. ְ  ֵמֲאחֹוֵרי ַהׁשּ

יִָּמים. ַמה   .149 ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים ּבָ ְוַאְבָרָהם ְוׂשָ
ָאז   ׁשֶ ַהיִָּמים  ל  ׁשֶ עּוִרים  ִ ַהׁשּ יִָּמים?  ּבַ ִאים  ּבָ זֶּה 
ִעים,  ׁשְ ּתִ ְוָהֶאָחד  ֵמָאה  ָהֶאָחד  ָלֶהם,  ִנְראּו 

ִאים  ִנְכְנסּו   ָראּוי. ּבָ ל ַהיִָּמים ּכָ עּור ׁשֶ ִ ַביִָּמים ַהׁשּ
ֶהֱעִריב  ׁשֶ ַהיֹּום,  ָבא  י  ּכִ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יִָּמים,  ּבַ

ֵנס.  ַהיֹּום ְלִהּכָ

  

ִאים  .149 ּבָ ַמאי  ִמים.  ּיָ ּבַ ִאים  ּבָ ְזֵקִנים  ָרה  ְוׂשָ ְוַאְבָרָהם 
ִאְתֲחֵזי כְּ  יֹוִמין ּדְ עּוִרין ּדְ ִמים. ׁשִ ּיָ ֵדין ְלהּו, ַחד ֵמָאה ְוַחד  ּבַ

ָיאֹות.   ְדָקא  ּכְ יֹוִמין  ּדְ עּוָרא  ׁשִ יֹוִמין  ּבְ ָעאלּו  ִעים,  ׁשְ ּתִ
ִאֲעַרב   ּדְ ַהּיֹום  ָבא  י  ּכִ ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ִמים.  ּיָ ּבַ ִאים  ּבָ

 יֹוָמא ְלֵמיַעל.
ים. ְואֹוָתּה   .150 ׁשִ ּנָ ָרה ֹאַרח ּכַ ָחַדל ִלְהיֹות ְלׂשָ

ָעה ָרֲאָתה   ִעּדּון ַאֵחר, ְוָלֵכן ָאְמָרה ׁשָ ַעְצָמּה ּבְ
י  ּכִ ְלהֹוִליד  ְכַדאי  לֹא  הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ָזֵקן,  ַואדִֹני 

 הּוא ָזֵקן. 
  

ֲעָתא   .150 ׁשַ ְוַהִהיא  ים.  ׁשִ ּנָ ּכַ אַֹרח  ָרה  ְלׂשָ ִלְהיֹות  ָחַדל 
ְך ָאְמָרה   ִעּדּוָנא ָאֳחָרא. ּוְבִגין ּכָ ְרָמּה ּבְ ַוֲאדֹוִני  ָחַמאת ּגַ

ִאיהּו ָסָבא. ִגין ּדְ ָהא ִאיהּו ָלא ְכַדאי ְלאֹוָלָדא ּבְ  ָזֵקן ּדְ

ַתח, .151 ּפָ ְיהּוָדה  י  לא) ַרּבִ נֹוַדע   (משלי 
ּבֹא   ָאֶרץ.  ִזְקֵני  ִעם  ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ְ ׁשּ ּבַ
ְכבֹודֹו  ּבִ ה  ִמְתַעּלֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵאה, 

הּוא ָגנּוז   עֹוָלם  ׁשֶ ִעּלּוי ַרב. לֹא ָהָיה ּבָ ר ּבְ ְוִנְסּתָ
יָּכֹול ַלֲעֹמד   ְבָרא ָהעֹוָלם ׁשֶ ּנִ ְולֹא ָהָיה ֵמַהיֹּום ׁשֶ

 ַעל ָחְכָמתֹו ְולֹא ָיכֹול ַלֲעֹמד ּבֹו.

  

ַתח  .151 י ְיהּוָדה ּפָ ֲעָלּה  (משלי לא) ַרּבִ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ נֹוַדע ּבַ
ִזְקֵני   ִעם  ְבּתֹו  ׁשִ הּוא ּבְ ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ָאֶרץ. 

ִעילּוָיא ַסְגָיא. ָלאו   ִניז ְוָסִתים ּבְ ִאיהּו ּגָ יָקֵריּה ּדְ ק ּבִ ּלַ ִאְסּתַ
ָיִכיל   ֵרי ָעְלָמא ּדְ ִאְתּבְ ָעְלָמא ְוָלא ֲהָוה ִמן יֹוָמא ּדְ ִאיַתי ּבְ

י  ּה.ְלָקְייָמא ַעל ָחְכָמָתא ִדיֵליּה ְוָלא ָיִכיל ְלָקְייָמא ּבֵ
ה  .152 ְוִהְתַעּלָ ר  ְוִנְסּתָ ָגנּוז  הּוא  י  ּכִ ּום  ִמׁשּ

ְחּתֹוִנים  ְוַהּתַ ָהֶעְליֹוִנים  ְוָכל  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה 
ם   ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַעד  ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ְיכֹוִלים  לֹא 

ג) אֹוְמִרים קֹומֹו.  (יחזקאל  ִמּמְ ה'  בֹוד  ּכְ רּוְך  ּבָ
ְלַמְע  הּוא  ׁשֶ אֹוְמִרים  ְחּתֹוִנים  ָלה, ַהּתַ

תּוב ּכָ קיג) ׁשֶ בֹודֹו.   (תהלים  ּכְ ַמִים  ָ ַהׁשּ ַעל 
תּוב ּכָ ה, ׁשֶ הּוא ְלַמּטָ (שם   ָהֶעְליֹוִנים אֹוְמִרים ׁשֶ

ם, ֶעְליֹוִנים  נז) ּלָ ּכֻ בֹוֶדָך. ַעד ׁשֶ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַעל ּכָ
קֹומֹו,  ִמּמְ ה'  בֹוד  ּכְ רּוְך  ּבָ אֹוְמִרים  ְוַתְחּתֹוִנים, 

י לֹא נֹוַדע ְולֹא הָ  יָּכֹול ַלֲעֹמד ִעּמֹו,  ּכִ ׁשֶ ָיה ִמי 
ְעָלּה?. ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ ה אֹוֵמר נֹוָדע ּבַ  ְוַאּתָ

  

ְלֵעיָלא,  .152 ְלֵעיָלא  ק  ּלַ ְוִאְסּתַ ְוָסִתים  ִניז  ּגָ ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ
ֻכְלהּו   ָקא, ַעד ּדְ ּבְ ֵאי ָלא ָיְכִלין ְלִאְתּדַ ֵאי ְוַתּתָ ְוֻכְלהּו ִעּלָ

ֵאי ָאְמֵרי  בָּ  (יחזקאל ג) ָאְמִרין ּתָ בֹוד ְיָי ִמְמקֹומֹו. ּתַ רּוְך ּכְ
ְכִתיב, ִאיהּו ְלֵעיָלא ּדִ בֹודֹו.   (תהלים קיג) ּדְ ַמִים ּכְ ָ ַעל ַהׁשּ

ְכִתיב, ּדִ א  ְלַתּתָ ִאיהּו  ּדְ ָאְמֵרי  נז) ִעָלֵאי  ל   (תהלים  ּכָ ַעל 
רּוךְ  ּבָ ָאְמֵרי  ֵאי  ְוַתּתָ ֵאי  ִעּלָ ֻכְלהּו  ּדְ ַעד  בֹוֶדָך.  ּכְ   ָהָאֶרץ 
ַמאן  ֲהָוה  ְוָלא  ִאְתְייַדע  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ִמְמקֹומֹו.  ְיָי  בֹוד  ּכְ
ָעִרים   ְ ׁשּ ּבַ נֹוָדע  ֲאַמְרּתְ  ְוַאּתְ  יּה,  ּבֵ ְלָקְייָמא  ָיִכיל  ּדְ

ֲעָלּה.  (דף קג ע''ב) ּבַ
ְעָלּה   .153 ּבַ ָעִרים  ְ ׁשּ ּבַ נֹוָדע  אי  ַוּדַ א  זֶה   -ֶאּלָ

רּוְך הּוא,   דֹוׁש ּבָ ק ְלִפי ַמה  ַהּקָ הּוא נֹוָדע ְוִנְדּבָ ׁשֶ
ֵבק  יָּכֹול ְלִהּדָ ה ׁשֶ ּמָ ל ֶאָחד ּכַ ִלּבֹו ּכָ ֵער ּבְ ׁשַ ּמְ ֶ ׁשּ
ִלּבֹו,   ּבְ ֵער  ׁשַ ּמְ ֶ ׁשּ ּוְלִפי ַמה  ַהָחְכָמה.  ל  ׁשֶ רּוַח  ּבָ

ָעִרים   ְ ׁשּ ִלּבֹו, ְוָלֵכן נֹוָדע ּבַ ְך נֹוָדע ּבְ אֹוָתם    -ּכָ ּבְ
ּנֹוָד  ׁשֶ ֲאָבל  ָעִרים.  ְ יָּכֹול ַהׁשּ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ָראּוי  ּכָ ע 
ֵבק ְוָלַדַעת אֹותֹו.   ְלִהּדָ

  

ִריְך   .153 א ּבְ א קּוְדׁשָ ְעָלּה ּדָ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ אי נֹוָדע ּבַ א ַוּדַ ֶאּלָ
יּה   ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ק ְלפּום ַמה ּדִ ּבַ ִאיהּו ִאְתְיַדע ְוִאְתּדָ הּוא ּדְ

ָקא בְּ  ּבְ ָיִכיל ְלִאּדַ ה ּדְ ּמָ ל ַחד ּכַ ָחְכְמָתא. ּוְלפּום ּכָ רּוָחא ּדְ
ָכְך   ּוְבִגיִני  יּה.  ִלּבֵ ּבְ ִאְתְיַדע  ָהִכי  יּה  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ ַמה 
ְדָקא   ּכְ ִאְתְיַדע  ּדְ ֲאָבל  ָעִרים.  ׁשְ ִאּנּון  ּבְ ָעִרים  ְ ׁשּ ּבַ נֹוָדע 

ָקא ּוְלִמְנַדע ֵליּה. ּבְ ָיִכיל ְלִאּדַ  ְיאּות ָלא ֲהָוה ַמאן ּדְ
שִׁ  .154 י  ָעִרים ַרּבִ ְ ׁשּ ּבַ נֹוָדע  ָאַמר,  ְמעֹון 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעִרים?  ׁשְ ֵאיֶזה  ְעָלּה,  (תהלים   ּבַ
ְתֵחי   כד) ּפִ אּו  ׂשְ ְוִהּנָ יֶכם  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁשְ אּו  ׂשְ

  
ַמאן   .154 ֲעָלּה.  ּבַ ָעִרים  ְ ׁשּ ּבַ נֹוָדע  ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ָעִרים.  כד) ׁשְ ָעִרים   (תהלים  ׁשְ אּו  ׂשְ
ִאּנּון  ָעִרים ּדְ ְתֵחי עֹוָלם. ּוְבִגין ֵאּלּו ׁשְ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָראׁשֵ
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ָרגֹות  ּדְ ֵהם  ׁשֶ לּו,  ַהּלָ ָעִרים  ְ ַהׁשּ ּום  ּוִמׁשּ עֹוָלם. 
רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ְגָלָלם נֹוָדע ַהּקָ ּוא, ְוִאם  ֶעְליֹונֹות, ּבִ

ק ּבֹו. -לֹא  ּבֵ  לֹא ְיכֹוִלים ְלִהְתּדַ
ְוִאי   ִריְך הּוא.  ּבְ א  ִאְתְיַדע קּוְדׁשָ ִגיַנְייהּו  ּבְ ִאין  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ

יּה.  ָקא ּבֵ ּבָ  ָלא ָלא ָיְכִלין ְלִאְתּדַ

ָהָאָדם   .155 ַמת  ִנׁשְ ֲהֵרי  ְרֵאה,  ֵאין  ּבֹא 
ַעל  [ֵאין] הּוא א  ֶאּלָ אֹוָתּה,  ָלַדַעת  יָּכֹול  ׁשֶ ִמי 

נּות  עֹוׂשֹות ֻאּמָ ָרגֹות ׁשֶ ְיֵדי ֶאְבֵרי ַהּגּוף, ְוֵהם ַהּדְ
דֹוׁש   ְך ַהּקָ ְך נֹוָדע ְולֹא נֹוָדע. ּכָ ּום ּכָ ָמה. ִמׁשּ ׁשָ ַהּנְ
ָמה   הּוא ְנׁשָ ּום ׁשֶ רּוְך הּוא נֹוָדע ְולֹא נֹוָדע, ִמׁשּ ּבָ

נּוז ְוָטִמיר ִמן ַהּכֹל. ֲאָבל ִלְנשָׁ  ָמה, רּוַח ְלרּוַח, ּגָ
ָמה, נֹוָדע  ׁשָ ָתִחים ַלּנְ ֵהם ּפְ ָעִרים, ׁשֶ ְ אֹוָתם ַהׁשּ ּבְ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ר ָנׁש ָלאו ִאיהוּ  .155 ּבַ ָמָתא ּדְ ָהא ִנׁשְ א ֲחֵזי, ּדְ (נ''א לא   ּתָ
א אית) ֶאּלָ ָלּה,  ְלִמְנַדע  ָיִכיל  ּדְ ְייִפין   ַמאן  ׁשַ ין  ִאּלֵ ִגין  ּבְ

ְך  ָמָתא ְבִגין ּכָ ִנׁשְ ָעְבִדין אּוָמנּוָתא ּדְ ין ּדְ ְרּגִ גּוָפא ְוִאּנּון ּדַ ּדְ
ִריְך הּוא ִאְתְיַדע ְוָלא  א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע. ּכָ

נִ  ָמָתא רּוָחא ְלרּוָחא ּגָ ָמָתא ְלִנׁשְ ִאיהּו ִנׁשְ ִגין ּדְ יז ִאְתְיַדע ּבְ
ְתִחין  ּפִ ִאּנּון  ּדְ ָעִרים  ׁשְ ִאּנּון  ּבְ ֲאָבל  א,  ִמּכֹּלָ ְוָטִמיר 

ִריְך הּוא. א ּבְ ָמָתא ִאְתְיַדע קּוְדׁשָ  ְלִנׁשְ
ה   .156 ְוַדְרּגָ ְלֶפַתח  ַתח  ּפֶ יֵׁש  ְרֵאה,  ּבֹא 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ָידּוַע  ּוֵמֶהם  ה,  ְלַדְרּגָ
ַתח ָהֹאֶהל   מֹו  זֶ   -הּוא. ּפֶ ל ֶצֶדק, ּכְ ַתח ׁשֶ הּו ּפֶ

ּנֱֶאַמר  קיח) ׁשֶ ֶצֶד''ק   (שם  ֲעֵר''י  ׁשַ ִל''י  ְתח''ּו  ּפִ
ַתח ַהזֶּה   ֵנס ּבֹו, ּוַבּפֶ ַתח ִראׁשֹון ְלִהּכָ וגו'. ֶזהּו ּפֶ
ִמי  ָהֶעְליֹוִנים.  ָתִחים  ַהּפְ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ִנְרִאים 

ָלֶזה זֹּוֶכה  ּובְ [ַלֶּפַתח] ׁשֶ ָלַדַעת אֹותֹו  זֹוֶכה  ָכל , 
ם ׁשֹוִרים ָעָליו. ּלָ ּכֻ ּום ׁשֶ ָתִחים, ִמׁשּ ָאר ַהּפְ  ׁשְ

  

א,   .156 ְלַדְרּגָ א  ְוַדְרּגָ ְלִפְתָחא  ְתָחא  ּפִ ִאית  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַתח ָהאֶֹהל,  ִריְך הּוא. ּפֶ א ּבְ קּוְדׁשָ ְייהּו ְיִדיַע ְיָקָרא ּדְ ּוִמּנַ

ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ְדֶצֶדק.  ְתָחא  ּפִ הּוא  א  (תהלים   ָאֵמרּדָ
ַקְדָמָאה   קיח) ְתָחא  ּפִ א  ּדָ ְוגו'  ֶצֶד''ק  ֲעֵר''י  ׁשַ ִל''י  ְתח''ּו  ּפִ

ְתִחין  ּפִ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ִאְתַחּזּון  ְתָחא  ּפִ ּוְבַהאי  יּה,  ּבֵ ְלָאֳעָלא 
ְלַהאי ָזֵכי  ּדְ ַמאן  ִאין.  יּה   (פתחא) ִעּלָ ּבֵ ְלִמְנַדע  ָזֵכי 
ִגין ּדְ  ְתִחין ּבְ ָאר ּפִ ָראן ֲעֵליּה.ּוְבֻכְלהֹו ׁשְ  ֻכְלהּו ׁשָ

ּום  .157 ִמׁשּ נֹוָדע,  לֹא  ֶזה  ַתח  ּפֶ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ
ּנּו  קּו ִמּמֶ ּלְ ָתִחים ִהְסּתַ לּות ְוָכל ַהּפְ ּגָ ָרֵאל ּבַ ׂשְ יִּ ׁשֶ
ְזַמן  ּבִ ֲאָבל  ְוִלְדּבֹק.  ָלַדַעת  ְיכֹוִלים  ְולֹא 
ל   ּכָ ֲעִתידֹות  לּות,  ַהּגָ ִמן  יְֵצאּו  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ

ָר  ָראּוי. ַהּדְ רֹות ָעָליו ּכָ  גֹות ָהֶעְליֹונֹות ִלׁשְ
  

ָרֵאל  .157 ִיׂשְ ּדְ ִגין  ּבְ ִאְתְיַדע.  ָלא  ָדא  ִפְתָחא  ּדְ א  ּתָ ְוַהׁשְ
יּה ְוָלא ָיְכִלין ְלִמְנַדע  קּו ִמּנֵ ּלָ ְתִחין ִאְסּתַ ָגלּוָתא ְוֻכְלהּו ּפִ ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ִיְפקּון  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ֲאָבל  ָקא.  ּבְ לּוָתא   ּוְלִאְתּדַ ּגָ ִמן 
ְדָקא ְיאּות.  ֵרי ֲעֵליּה ּכְ ִאין ְלִמׁשְ ין ִעּלָ ְרּגִ ְלהּו ּדַ  ְזִמיִנין ּכֻ

ֶעְליֹוָנה  .158 ָחְכָמה  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ָיְדעּו  ְוָאז 
ָלֶזה,  ִמּקֶֹדם  יֹוְדִעים  ָהיּו  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ָדה  ִנְכּבָ

תּוב ּכָ יא) ׁשֶ רּוַח  (ישעיה  ה'  רּוַח  ָעָליו  ְוָנָחה 
ַעת חָ  ּדַ רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ְכָמה 

ַתח   ַהּפֶ ַעל  רֹות  ִלׁשְ ֲעִתיִדים  ם  ּלָ ּכֻ ה'.  ְוִיְרַאת 
ם   ְוֻכּלָ ָהֹאֶהל,  ַתח  ּפֶ הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה,  ְחּתֹון  ַהּתַ
ָלדּון  ֵדי  ּכְ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ַעל  רֹות  ִלׁשְ ֲעִתיִדים 

ֶצֶדק  ַפט ּבְ תּוב ְוׁשָ ּכָ ים וגו'. ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּלִ  ּדַ

  

יָרא ַמה  .158 ָאה ַיּקִ ִני ָעְלָמא ָחְכְמָתא ִעּלָ ּוְכֵדין ִיְנְדעּון ּבְ
ְכִתיב, ָנא. ּדִ ְדַמת ּדְ ָלא ֲהוּו ָיְדִעין ִמּקַ ְוָנָחה   (ישעיה יא) ּדְ

רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח  ְיָי  רּוַח  ָעָליו 
ְוִיְרַאת   ַעת  ְתָחא ּדַ ָרָאה ַעל ַהאי ּפִ ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ְלהּו  ְיָי. ּכֻ

ָרָאה ַעל  ַתח ָהאֶֹהל. ְוֻכְלהּו ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ִאיהּו ּפֶ ָאה ּדְ ּתָ ּתַ
ֶצֶדק   ַפט ּבְ ְכִתיב ְוׁשָ ִגין ְלֵמיַדן ָעְלָמא ּדִ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ַמְלּכָ

ים ְוגו'. ּלִ  ּדַ
159.  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ׁשֶ ְך, ּכְ ּום ּכָ ה ִמׁשּ ְרּגָ ר ַאְבָרָהם, ַהּדַ

תּוב ׁשֹוב   ּכָ ֵאר ׁשֶ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ַהזֹּו ָהְיָתה אֹוֶמֶרת ּכְ
ֵעת ַחיָּה. ַויֹּאֶמר   תּוב ִמי   -ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ לֹא ּכָ

ָרה ׁשַֹמַעת   ַתח ָהֹאֶהל. ְוַעל ֶזה ְוׂשָ ּפֶ ָהָיה, ְוֶזהּו 
 ֶ ֶרת ִעּמֹו ַמה ׁשּ ָהְיָתה ְמַדּבֶ ה זֹו ׁשֶ ְרּגָ ּלֹא ָהְיָתה ּדַ

ׁשַֹמַעת  ָרה  ְוׂשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָלֶזה,  ִמּקֶֹדם  ׁשֹוַמַעת 

  

א הֲ  .159 ַדְרּגָ ַאְבָרָהם, ַהאי  ר  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ד  ּכַ ָכְך  ִגיֵני  ָוה ּבְ
ֵאֶליָך  ָאׁשּוב  ׁשֹוב  ַוּיֹאֶמר  ְכִתיב  ּדִ ָמר  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ָאַמר 
ַתח   ִתיב ַמאן ֲהָוה. ְוָדא הּוא ּפֶ ה. ַוּיֹאֶמר, ָלא ּכְ ֵעת ַחּיָ ּכָ
יל   ֲהָוה ַמּלִ א ּדְ ָרה ׁשֹוַמַעת ַהאי ַדְרּגָ א ְוׂשָ ָהאֶֹהל. ְוַעל ּדָ

ְדַמת   ִמּקַ ָמַעת  ׁשְ ֲהָוה  ָלא  ּדְ ַמאן  יּה  ְכִתיב  ִעּמֵ ּדִ ָנא.  ּדְ
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ׁשֹוב  ְואֹוֶמֶרת  ֶרת  ֶ ְמַבׂשּ ָהְיָתה  ׁשֶ ָהֹאֶהל,  ַתח  ּפֶ
ָך.  ּתְ ָרה ִאׁשְ ֵעת ַחיָּה ְוִהּנֵה ֵבן ְלׂשָ  ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ

ׁשֹוב   ְוָאַמר  ר  ֵ ְמַבׂשּ ֲהָוה  ּדְ ָהאֶֹהל  ַתח  ּפֶ ׁשֹוַמַעת  ָרה  ְוׂשָ
ָך.  ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ה ְוִהּנֵ ֵעת ַחּיָ  ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ

רּוְך   .160 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲחִביבּות  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא 
ּנּו ִיְצחָ  ֲהֵרי לֹא ָיָצא ִמּמֶ ק ַעד הּוא ְלַאְבָרָהם, ׁשֶ

ִיְצָחק,   ַעל  ר  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ּמֹול.  ּנִ ׁשֶ
ּמֹול ֵאינֹו  ּנִ ָאז הּוא ֶזַרע ָקדֹוׁש, ְוֶטֶרם ׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ְוָאז  ָקדֹוׁש,  (בראשית   ֶזַרע 
ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו. א)  ֲאׁשֶ

  

ה הּוא ֲחִביבּוָתא .160 ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ִריְך הּוא   ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ַעד   ִיְצָחק  יּה  ִמּנֵ ָנַפק  ָלא  ָהא  ּדְ ַאְבָרָהם,  ּדְ יּה  ְלַגּבֵ
ִגין  ּבְ ִיְצָחק,  ּבְ יּה  ּבֵ ר  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ַזר  ִאְתּגְ ּדְ ְלָבַתר  ַזר,  ִאְתּגְ ּדְ
ַזר ָלאו ִאיהּו  ִאְתּגְ ְוַעד ָלא  א,  יׁשָ ַקּדִ ַזְרָעא  ֵדין  ּכְ ִאיהּו  ּדְ

יׁשָ  ַקּדִ ְכִתיב,ַזְרָעא  ּדִ ָמה  ּכְ ִאיהּו  ּוְכֵדין  (בראשית  א. 
ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו. א)  ֲאׁשֶ

ַזְרעֹו   .161 ַאְבָרָהם  ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ֶטֶרם  ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
ָעְרָלה   ִמּתֹוְך  יָָּצא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָקדֹוׁש,  ָהָיה  לֹא 
ָיָצא  ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ה.  ְלַמּטָ ָעְרָלה  ּבָ ק  ְוִהְדּבַ
ה   ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ ק  ְוִנְדּבַ ה,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ תֹוְך  ּבְ ַהזֶַּרע  אֹותֹו 
ַאְבָרָהם  ק  ְוִנְדּבַ ְלַמְעָלה,  ְוהֹוִליד  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ
הֹוִליד ַאְבָרָהם  ׁשֶ ָראּוי. ּבֹא ְרֵאה, ּכְ תֹו ּכָ ַדְרּגָ ּבְ
ָראּוי.  ּכָ ָקדֹוׁש  ָיָצא  ִיְצָחק,  ֶאת 

ָהרוּ  [ַוַּדאי] ְוֵאּלוּ  ֶ ִים ׁשּ ְך.  ַהּמַ  ְוהֹוִלידּו חֹׁשֶ

  

ַזְרָעא   .161 ַההּוא  ַאְבָרָהם  ַזר  ִאְתּגְ ָלא  ַעד  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ַבק   גֹו ָעְרָלה ְוִאְתּדְ ָנַפק ּבְ ִגין ּדְ א, ּבְ יׁשָ ִדיֵליּה ָלא ֲהָוה ַקּדִ
גֹו   ּבְ ַזְרָעא  ָנַפק ַההּוא  ַזר  ִאְתּגְ ּדְ א. ְלָבַתר  ְלַתּתָ ָעְרָלה  ּבְ

בַ  ְוִאְתּדְ א,  יׁשָ ְלֵעיָלא, ַקּדִ ְואֹוִליד  ְלֵעיָלא  ּדִ ה  ְקדּוׁשָ ּבִ ק 
ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ יּה  ַדְרּגֵ ּבְ ַאְבָרָהם  ַבק  ְוִאְתּדְ
ְיאּות.   ְדָקא  ּכְ א  יׁשָ ַקּדִ ָנַפק  ְלִיְצָחק  ַאְבָרָהם  אֹוִליד 

 ַמאי ַאֲעדּו ְואֹוִלידּו ֲחׁשֹוָכא.  (נ''א ודאי) ְוַהאי
ֶאְלָעזָ  .162 י  י ַרּבִ ַרּבִ ֶאת  ֶאָחד  יֹום  ַאל  ׁשָ ר 

דֹוׁש   ַהּקָ ָרא לֹו  ּקָ ׁשֶ ֶזה  ָאִביו. ָאַמר לֹו,  ְמעֹון  ׁשִ
מֹו  ׁשְ ֶאת  ְוָקָראָת  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִיְצָחק,  הּוא  רּוְך  ּבָ
ָיָצא  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ׁשֶ ִנְרֶאה  ֲהֵרי  ׁשֶ ה?  ָלּמָ ִיְצָחק, 

 ָלעֹוָלם ָקָרא לֹו ִיְצָחק? 
  

י   .162 ֲאבֹוי,  ַרּבִ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ַחד  יֹוָמא  ִאיל  ׁשָ ֶאְלָעָזר 
ִיְצָחק   הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ָקָרא  ּדְ ַהאי  ֵליּה  ָאַמר 
ִאְתֲחֵזי  ָהא  ּדְ אי,  ַאּמַ ִיְצָחק.  מֹו  ׁשְ ֶאת  ְוָקָראת  ְכִתיב  ּדִ

ַעד ָלא ָנַפק ְלָעְלָמא ָקָרא ֵליּה ִיְצָחק.   ּדְ
ֵאׁש לֹוַקַחת ַמִים, ָאַמר לֹו, ֲהֵרי   .163 ֶנֱאַמר ׁשֶ

בּוָרה,  ַהּגְ ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ִאים  ּבָ ִים  ַהּמַ ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵמַהְלִוִּים] ְועֹוד ִתְׁשַאל  ּוֹבא  [ָׁשַאל   [נ''א 

ְכֵלי   אֹותֹו] ד ּבִ ִחים ְלאֹותֹו ַהּצַ ּמְ ֵהם ְמׂשַ ם ׁשֶ ַהְלִויִּ
ךְ  ּכָ ּום  ִמׁשּ ַהזֶּה,  ד  ַהּצַ ֶנֶגד  ּכְ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ  ֶזֶמר 
א ֵמאֹותֹו ַצד   הּוא ּבָ ּום ׁשֶ ִיְצָחק הּוא ֶחְדָוה, ִמׁשּ

ק ּבֹו.   ְוִנְדּבָ

  

ָהא ַמָיא  .163 א ָנַטל ַמָיא. ּדְ ֶאׁשָ ָמר ּדְ ָאַמר ֵליּה ָהא ִאּתְ
ְותוּ  ַאְתָיין.  ָקא  ִדְגבּוָרה  ְטָרא  להו   ִמּסִ שאיל  ותא  (נ''א 

ליה) ללואי) ִאּנּון   (שאיל  ּדְ ִסְטָרא ֵלָוֵאי  ְלַההּוא  ִדיִחין  ּבְ
ְך ִיְצָחק  ָחן ָלֳקֵביל ַהאי ִסְטָרא, ְבִגין ּכָ ּבְ ָמאֵני ֶזֶמר ְוֻתׁשְ ּבְ

יּה. ק ּבֵ ּבַ ָאֵתי ֵמַההּוא ִסְטָרא ְוִאְתּדָ ִגין ּדְ  ִאיהּו ֶחְדָוה ּבְ

ֲחִליָפה  .164 ּמַ ּבֹא ְרֵאה, ִיְצָחק ְצחֹוק, ֶחְדָוה ׁשֶ
מַ  ֵאׁש ְוֵאׁש ּבְ ְך. ְוָלֵכן  ַמִים ּבְ ִים, ְוַעל ֶזה ִנְקָרא ּכָ

ָיָצא  ֶטֶרם  ּבְ ְך  ּכָ לֹו  ָקָרא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ם ֶזה ְוהֹוִדיַע ְלַאְבָרָהם. ׁשֵ  ָלעֹוָלם ּבְ

  
ַמָיא  .164 ַאְחַלף  ּדְ ֶחְדָוה  ִדיחּוָתא  ּבְ ִיְצָחק  ֲחֵזי,  א  ּתָ

ָהכִ  ִאְקֵרי  א  ּדָ ְוַעל  ַמָיא,  ּבְ א  ְוֶאׁשָ א  ֶאׁשָ ְך  ּבְ ּכָ ּוְבִגין  י. 
ִריְך הּוא ָקֵרי ֵליהּ  ּבְ א  ָהִכי ַעד ָלא  (דף קד ע''א) קּוְדׁשָ

א ְואֹוַדע ֵליּה ְלַאְבָרָהם. ָמא ּדָ  ִיּפּוק ְלָעְלָמא ׁשְ
ִאיר ָלֶהם   .165 ָכל ָהֲאֵחִרים ִהׁשְ ּוֹבא ּוְרֵאה, ּבְ

מֹות, ַוֲאִפּלּו  רּוְך הּוא ִלְקרֹא ָלֶהם ׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
אן  ּכָ ֲאָבל  מֹות,  ׁשֵ ִלְבֵניֶהן  קֹוְראֹות  ָהיּו  ים  ָנׁשִ
רּוְך הּוא ְלִאּמֹו ִלְקרֹא לֹו  דֹוׁש ּבָ ִאיר ַהּקָ לֹא ִהׁשְ

כָּ  ׁשֶ ְלַאְבָרָהם,  א  ֶאּלָ ם,  ֶאת ׁשֵ ְוָקָראָת  תּוב 

  
ִריְך  .165 ּבְ א  ַבק לֹון קּוְדׁשָ ֻכְלהּו ָאֳחָרִנין ׁשָ א ֲחֵזי, ּבְ ְוּתָ

י ֲהוּו   ָמָהן, ְוֲאִפיּלּו ָנׁשֵ ָקָראן ִלְבַנְייהּו הּוא ְלִמְקֵרי לֹון ׁשְ
יּה  ִריְך הּוא ְלִאּמֵ א ּבְ ַבק קּוְדׁשָ ָמָהן, ֲאָבל ָהָכא ָלא ׁשָ ׁשְ
ְכִתיב ְוָקָראָת ֶאת   א ְלַאְבָרָהם, ּדִ ָמא ֶאּלָ ְלִמְקֵרי ֵליּה ׁשְ
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ֵדי ְלַהֲחִליף ַמִים   ה ְולֹא ַאֵחר. ּכְ מֹו ִיְצָחק. ַאּתָ ׁשְ
ִצּדֹו. ַמִים ְלַהְכִלילֹו ּבְ ֵאׁש ְוֵאׁש ּבְ  ּבְ

א   ֶאׁשָ א ּבְ ִגין ְלַאְחָלָפא ַמּיָ מֹו ִיְצָחק ַאְנּתְ ְוָלא ָאֳחָרא, ּבְ ׁשְ
ַמָיא ְלַאְכלָ  א ּבְ ִסְטֵריּה. ְוֶאׁשָ  ָלא ֵליּה ּבְ

ַמה   .166 ִיְצָחק,  ּבְ ַאְבָרָהם  ר  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵני   ּפְ ַעל  ִקפּו  ַויַּׁשְ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  ָ ִמׁשּ ַויָֻּקמּו  תּוב?  ּכָ
נֹוֵהג  ה  ּמָ ּכַ ּבֹא ְרֵאה  ֶאְלָעָזר ָאַמר,  י  ַרּבִ ְסדֹם. 

ִריֹּות, ל ַהּבְ רּוְך הּוא טֹוָבה ִעם ּכָ דֹוׁש ּבָ ְוָכל  ַהּקָ
ְזַמן   ֲאִפּלּו ּבִ ְדָרָכיו, ׁשֶ הֹוְלִכים ּבִ ן ְלאֹוָתם ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ְלִמי  גֹוֵרם  הּוא  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָלדּון  רֹוֶצה  ׁשֶ
ָיֹבא   ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ָבר  ּדָ ּבַ ִלְזּכֹות  אֹותֹו  אֹוֵהב  ׁשֶ

ין ָלעֹוָלם.   אֹותֹו ַהּדִ

  

ר ַאְבָרָהם   .166 ַ ׂשּ ִאְתּבַ יָון ּדְ קּומּו  ּכֵ ִתיב ַוּיָ ִיְצָחק, ַמה ּכְ ּבְ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר   ִני ְסדֹום. ַרּבִ ִקיפּו ַעל ּפְ ׁשְ ים ַוּיַ ם ָהֲאָנׁשִ ָ ִמׁשּ
ל  ּכָ ִעם  ִטיבּו  ִריְך הּוא  ּבְ א  ַאְנַהג קּוְדׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ

זִ  ּבְ ָאִפיּלּו  ּדְ ָאְרחֹוי,  ּבְ ָאְזֵלי  ּדְ ְלִאּנּון  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ִרָיין  ְמָנא ּבְ
ֵליּה   ְדָרִחים  ְלַמאן  ִרים  ּגָ ִאיהּו  ָעְלָמא,  ְלֵמיַדן  ָבֵעי  ּדְ

יָנא ְלָעְלָמא. ה ַעד ָלא ֵייֵתי ַההּוא ּדִ ִמּלָ י ּבְ  ְלִמְזּכֵ

הּוא   .167 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ
ּוִמיהּו?  ּדֹורֹון,  לֹו  ׁשֹוֵלַח  ָהָאָדם,  ֶאת  אֹוֵהב 

כְּ  הּוא ֶהָעִני,  ּבֹו,  זֹּוֶכה  ׁשֶ ְוֵכיָון  ּבֹו.  ִלְזּכֹות  ֵדי 
ד   ְך ִמּצַ ְמׁשָ ּנִ ל ֶחֶסד ׁשֶ ְך ָעָליו חּוט ֶאָחד ׁשֶ מֹוׁשֵ
ֵדי   ּכְ אֹותֹו,  ם  ְורֹוׁשֵ רֹאׁשֹו  ַעל  ּופֹוֵרס  ַהיִָּמין 
ִיזֵָּהר  ִחית  ׁשְ ין ָלעֹוָלם, אֹותֹו ַהּמַ ַהּדִ יָֹּבא  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ְור  ֵעיָניו  ּוֵמִרים  ְוָאז  ּבֹו,  ם,  ָהֹרׁשֶ אֹותֹו  ֹוֶאה 
ים  ְך ַמְקּדִ ּכָ ּום  ְוִנְזָהר ָעָליו. ִמׁשּ ּנּו  ִמּמֶ ק  ּלֵ ִמְסּתַ

ה. ְזּכֶ יִּ ֶ ַמה ׁשּ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ֵליּה   .167 ָרִחים  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָתִניָנן  ּדְ
ר ֵליּה ּדֹורֹוָנא, ּומַ  ּדֵ ר ָנׁש, ְמׁשַ ִגין  ְלּבַ ָנא, ּבְ ּכֵ אן ִאיהּו, ִמּסְ

ַחד  ֲעֵליּה  יְך  ַאְמׁשִ ִאיהּו  יּה,  ּבֵ ָזֵכי  ּדְ ְוֵכיָון  יּה.  ּבֵ י  ִיְזּכֵ ּדְ
יּה  ֲאֵריׁשֵ ּוָפִריׂש  ָיִמיָנא  ַטר  ִמּסְ ְך  ִאְתְמׁשַ ּדְ ֶחֶסד  ּדְ חּוָטא 
ָלא   ַכד ֵייֵתי ִדיָנא ְלָעְלָמא ַההּוא ְמַחּבְ ִגין ּדְ ים ֵליּה, ּבְ ְוָרׁשִ

ּוְכֵדין  יִ  ימּו  ְרׁשִ ְלַההּוא  ְוָחָמא  ֵעינֹוי  ְוָזֵקיף  יּה,  ּבֵ ַהר  ְזּדְ
ֵליּה  ים  ַאְקּדִ ָכְך  ִגיֵני  ּבְ יּה.  ּבֵ ַהר  ְוִאְזּדְ יּה  ִמּנֵ ק  ּלַ ִאְסּתַ

י.  ִיְזּכֵ ה ּדְ ּמָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ  קּוְדׁשָ
רּוְך הּוא  .168 ּבָ דֹוׁש  ָרָצה ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

ִד  ַאְבָרָהם ְלָהִביא  ֶאת  קֶֹדם  ה  ִזּכָ ְסדֹם,  ַעל  ין 
יל ֶאת   ֵדי ְלַהּצִ ֶהם ּכְ ַלח לֹו ּדֹורֹון ִלְזּכֹות ִעּמָ ְוׁשָ
ְזּכֹר ֱאלִֹהים   תּוב ַויִּ ּכָ ם. ֶזהּו ׁשֶ ָ ן ָאִחיו ִמׁשּ לֹוט ּבֶ
ַהֲהֵפָכה,   ִמּתֹוְך  לֹוט  ח ֶאת  ּלַ ַוְיׁשַ ַאְבָרָהם  ֶאת 

ֱאלִֹהים ְזּכֹר  ַויִּ ָכתּוב  ֲהֵרי    ְולֹא  ׁשֶ לֹוט,  ֶאת 
זַָּכר  ׁשֶ ְזּכֹר?  ַויִּ זֶּה  ּוַמה  ל.  ִנּצַ ַאְבָרָהם  ְזכּות  ּבִ
ת  לֹׁשֶ ׁשְ אֹוָתם  ִעם  קֶֹדם  זָָּכה  ֶ ׁשּ ַמה  אֹותֹו 

ְלָאִכים.   ַהּמַ

  

ְלַאְיָתָאה   .168 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵעי  ּבָ ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
י קֶֹדם ְלַאבְ  יָנא ַעל ְסדֹום, ַאְזּכֵ ר ֵליּה ּדֹורֹוָנא ּדִ ּדַ ָרָהם ְוׁשַ

ן, ֲהָדא   ּמָ ר ֲאחּוָה ִמּתַ ָזָבא ְללֹוט ּבַ ִגין ְלׁשֵ הֹון ּבְ י ִעּמְ ְלִמְזּכֵ
ח ֶאת לֹוט   ּלַ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ הּוא ִדְכִתיב ַוּיִ
ָהא   ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת לֹוט, ּדְ ִתיב ַוּיִ ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה. ְוָלא ּכְ

זְ  ָדִכיר ֵליּה ּבִ ְזּכֹר, ּדְ ִזיב. ּוַמאי ַוּיִ ּתְ ַאְבָרָהם ִאׁשְ כּוֵתיּה ּדְ
ַלת ַמְלָאִכין.  י קֶֹדם ִעם ִאּנּון ּתְ ַאְזּכֵ  ַמאי ּדְ

ֵני   .169 ְצָדָקה ִעם ּבְ זֹּוֶכה ּבִ ן ָאָדם ׁשֶ מֹו ֶזה, ּבֶ ּכְ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ עֹוָלם, ַהּקָ רּוי ּבָ ין ׁשָ ּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָאָדם, ּבְ

ּום הוּ  ה. ִמׁשּ ָעׂשָ ָדָקה ׁשֶ א זֹוֵכר לֹו ֶאת אֹוָתּה ַהּצְ
ְך ִנְכָתב ָעָליו   ן ָאָדם, ּכָ זֹּוֶכה ּבֶ ָעה ׁשֶ ָכל ׁשָ ּבְ ׁשֶ
ָעָליו,  ׁשֹוֶרה  ין  ּדִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ְלַמְעָלה. 
ַהּטֹוב  אֹותֹו  ֶאת  זֹוֵכר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ֵני אָ  ה ְוָזָכה ִעם ּבְ ָעׂשָ ּנֱֶאַמר ׁשֶ מֹו ׁשֶ (משלי   ָדם, ּכְ
ים  יא) ִהְקּדִ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ֶות.  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ ּוְצָדָקה 

יל   ה ְוַיּצִ ְזּכֶ יִּ ֵדי ׁשֶ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם, ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
 ֶאת לֹוט.

  

א,  .169 ְנׁשָ ֵני  ּבְ ִעם  ְצָדָקה  ּבִ י  ִיְזּכֵ ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעְלָמא  ּבְ ְרָיא  ׁשָ ְדִדיָנא  ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ֲעָתא   ָכל ׁשַ ּבְ ִגין ּדְ ֲעַבד. ּבְ ר ֵליּה ְלַהִהיא ְצָדָקה ּדְ ַאְדּכַ
ֲעָתא   ׁשַ יב ֲעֵליּה ְלֵעיָלא, ְוֲאִפיּלּו ּבְ ר ָנׁש ָהִכי ַאְכּתִ ָזֵכי ּבַ ּדְ

ה ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעלֹוי  ְרָיא  ׁשָ ֵליּה ְדִדיָנא  ר  ִאְדּכַ ּוא 
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ א.  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ִעם  ְוָזָכה  ֲעַבד  ּדְ ִטיבּו  ְלַההּוא 

ים   (משלי יא) ָאֵמר, ִגיֵני ָכְך ַאְקּדִ ֶות. ּבְ יל ִמּמָ ּצִ ּוְצָדָקה ּתַ
ִזיב  ִויׁשֵ י  ִיְזּכֵ ּדְ ִגין  ּבְ ְלַאְבָרָהם  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה 

 ְללֹוט.
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ִקפוּ  .170 ַויָֻּקמּו ַויַּׁשְ ְרֵאה,  ּבֹא  ְסדֹם.  ֵני  ּפְ ַעל   
ָלֶהם   ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ְסעּוָדה  ֵמאֹוָתּה  ם,  ָ ִמׁשּ ים  ָהֲאָנׁשִ
ָהיּו ַמְלָאִכים,  ב ׁשֶ ַאְבָרָהם ְוָזָכה ָבֶהם. ַאף ַעל ּגַ
ּנּו   ִמּמֶ ַאר  ִנׁשְ ָזָכה ָבֶהם. ְוָכל אֹותֹו ַמֲאָכל לֹא 

ּוְלַזּכֹות  ּום ַאְבָרָהם,  ִמׁשּ לּום,  תּוב ּכְ ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֹו, 
ֶהם ֶנֱאַכל.  ּלָ ֵאׁש ׁשֶ  ַויֹּאֵכלּו, ּבָ

  

ם  .170 ָ ִמׁשּ קּומּו  ַוּיָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְסדֹום.  ֵני  ּפְ ַעל  ִקיפּו  ׁשְ ַוּיַ
ְוָזָכה  ַאְבָרָהם  לֹו  ַאְתִקין  ּדְ ְסעּוָדה  ֵמַהִהיא  ים.  ָהֲאָנׁשִ

ָזָכה   ֲהוּו,  ַמְלָאִכין  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  הּו.  ַההּוא ּבְ ְוָכל  הּו,  ּבְ
ַאְבָרָהם,   ּדְ ִגיֵני  ּבְ לּום,  ּכְ יּה  ִמּנֵ ַאר  ּתָ ִאׁשְ ָלא  ֵמיְכָלא 

ִדְלהֹון א  ֶאׁשָ ּבְ ַוּיֹאֵכלּו  ִתיב  ּכְ ָהא  ּדְ יּה,  ּבֵ י  (קכ   ּוְלִמְזּכֵ
 ִאְתֲאִכיל.  א)

ה ַמְלָאִכים ָהיּו?   .171 לֹׁשָ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ׁשְ
וְ  ַמִי''ם  ְוֶזה  ֵא''ׁש  ֶאָחד  ֶזה  ל  ּכָ א  ֶאּלָ רּו''ַח.  ֶזה 

מֹו  ּכְ ַויֹּאֵכלּו.  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֲחֵברֹו,  ּבַ לּול  ּכָ ְוֶאָחד 
כד) ֶזה ַויֹּאְכלּו  (שמות  ָהֱאלִֹהים  ֶאת  ַויֱֶּחזּו 

זֹּונּו  ּנִ ׁשֶ ָאְכלּו,  ֵהם  ִאית  ַוּדָ ֲאִכיָלה  ּתּו.  ׁשְ ַויִּ
אן ַויֹּאֵכלּו   ִכיָנה. ַאף ּכָ ְ ְרמוּ   -ֵמַהׁשּ [נ''א ִנְרַמז   ּגָ

ַאְבָרָהם   [ִמֶּמּנּו] ְלִהזֹּון ֶרֶמז] ׁשֶ ד  ַהּצַ ֵמאֹותֹו 
ה  ִאירּו ְכלּום ִמּמַ ְך לֹא ִהׁשְ ּום ּכָ ק ּבֹו, ּוִמׁשּ ִנְדּבַ

ַתן ָלֶהם ַאְבָרָהם.  ּנָ ֶ  ׁשּ

  

''א. ְוַהאי  .171 ַלת ַמְלָאִכין ֲהוּו. ַהאי ֶאׁשָ ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּתְ
ְוַהאי   ַחְבֵריּה ַמָי''א.  ּבְ ִליל  ּכָ ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ ֶאָלא  רּוָח''א. 

ָדא ַגְווָנא  ּכְ ַוּיֹאֵכלּו.  ָכְך  כד) ּוְבִגיֵני  ֶאת   (שמות  ֱחזּו  ַוּיֶ
ִאְתָזנּו   ּדְ ֲאְכלּו  ִאית  ַוּדָ ֲאִכיָלה  ּתּו.  ׁשְ ַוּיִ ַוּיֹאְכלּו  ָהֱאלִֹהים 

ְרמוּ  ּגָ ַוּיֹאֵכלּו  ָהָכא  אּוף  א,  ִכיְנּתָ ׁשְ נ ִמן  רמז  (נ''א 
ַבק   (מניה) ְלִאְתְזָנא רמז) ֵמַההּוא ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם ִאְתּדְ

ַאְבָרָהם  לֹון  ָיִהיב  ּדְ ה  ִמּמַ ָארּו  ַאׁשְ ָלא  ְך  ּכָ ּוְבִגין  יּה,  ּבֵ
לּום.  ּכְ

ֵמאֹוָתּה  .172 תֹות  ִלׁשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ֵכן  מֹו  ּכְ
ָרכָ  ּבְ ְלאֹוָתּה  ה  ְזּכֶ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרָכה  ּבְ ל  ׁשֶ ה  ּכֹוס 

ָלֶהם  ן  ּקֵ ּתִ ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ָאְכלּו  ֵהם  ַאף  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ
ל ַאְבָרָהם,  ד ׁשֶ ְזּכּו ְלִהזֹּון ֵמַהּצַ יִּ ֵדי ׁשֶ ַאְבָרָהם ּכְ
ְלָאִכים   ַהּמַ ְלָכל  ָמזֹון  יֹוֵצא  ַצד  ֵמאֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ

 ָהֶעְליֹוִנים.

  

י .172 ּתֵ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ֵעי ֵליּה ְלּבַ א ּבָ וָנא ּדָ ַגּוְ א    ּכְ ּסָ ֵמַההּוא ּכַ
ְלֵעיָלא. אּוף ִאּנּון  ָרָכה ּדִ י ְלַהִהיא ּבְ ִיְזּכֵ ִגין ּדְ ְבָרָכה, ּבְ ּדִ
ְלִאְתְזָנא  ִיְזּכּון  ּדְ ִגין  ּבְ ַאְבָרָהם  ַאְתִקין לֹון  ּדְ ה  ִמּמַ ֲאְכלּו 
ְמזֹוָנא  ָנִפיק  ִסְטָרא  ֵמַההּוא  ָהא  ּדְ ְדַאְבָרָהם.  ְטָרא  ִמּסִ

 ֵאי.ְלֻכְלהּו ַמְלֲאֵכי ִעלָּ 
יל  .173 ל ַרֲחִמים ְלַהּצִ ִקפּו, ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ַויַּׁשְ

ְוָכתּוב   ִקפּו,  ַויַּׁשְ אן  ּכָ תּוב  ּכָ לֹוט.  ֶאת 
ם כו) ׁשָ ַמה  (דברים  ָך.  ָקְדׁשֶ עֹון  ִמּמְ ִקיָפה  ַהׁשְ

ן ְלַרֲחִמים  ַהּלָ אן ְלַרֲחִמים. -ּלְ  ַאף ּכָ
  

ִקיפּו,   .173 ׁשְ ִתיב  ַוּיַ יָזָבא ְללֹוט. ּכְ ַרֲחֵמי ְלׁשֵ ִאְתָערּוָתא ּדְ
ּוְכִתיב ָהָתם ִקיפּו  ׁשְ ַוּיַ עֹון   (דברים כו) ָהָכא  ִמּמְ ִקיָפה  ַהׁשְ

ן ְלַרֲחֵמי אּוף ָהָכא ְלַרֲחֵמי.  ַהּלָ ָך. ַמה ּלְ  ָקְדׁשֶ

ַלֲעׂשֹות   .174 ָחם,  ּלְ ְלׁשַ ם  ִעּמָ הֵֹלְך  ְוַאְבָרָהם 
ַר  ָאַמר  ְלָוָיה.  ּתֹאַמר  ָלֶהם  ִאם  יֵיָסא,  י  ּבִ

ה   ָעׂשָ ה  ָלּמָ ַמְלָאִכים,  ֵהם  ׁשֶ ָיַדע  ַאְבָרָהם  ׁשֶ
ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל   י  ַרּבִ א, ָאַמר  ְלָוָיה? ֶאּלָ ָלֶהם 

יַָּדע ׁשֶ ב  ָהָאָדם   ּגַ ְּבֵני  ְלָכל  ַלֲעׂשֹות  ָהָיה  [ָרִגיל 
ְלָוָיה] ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ִעּמֹו  ֶּׁשָהָיה   .ֶׁשְּמזָֻּמִנים  [ַמה 

, ָרִגיל ַלֲעׂשֹות ִעם ְּבֵני ָאָדם ָעָׂשה ָבֶהם ְוִלָּוה אֹוָתם]
ְלָוָיה  ַלֲעׂשֹות  ָלָאָדם  ָצִריְך  ְך  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

זֶה. לּוי ּבָ ֲהֵרי ַהּכֹל ּתָ  ָלאֹוְרִחים, ׁשֶ

  

ד לֹון ְלָוָיה.   .174 ָחם. ְלֶמְעּבַ ּלְ ם ְלׁשַ ְוַאְבָרָהם הֹוֵלְך ִעּמָ
י   ַמְלָאִכין ִאּנּון  ָאַמר ַרּבִ ַאְבָרָהם ָיַדע ּדְ ֵייָסא ִאי ֵתיָמא ּדְ

י ֶאְלָעָזר ַאף ַעל  א ָאַמר ַרּבִ אי ַאֲעִביד לֹון ְלָוָיה. ֶאּלָ ַאּמַ
ָיַדע ֲהָוה  ּדְ ב  דזמינין   ּגַ נשא  בני  לכלהו  למעכד  הוה  (רגיל 

(נ''א מה דהוה רגיל למעבד עם בני נשא   עמיה למעכד לון לויה)
בהו   לון)עבד  ָנׁש  ואלוי  ר  ְלּבַ ֵליּה  ִאְצְטִריְך  ָכְך  ּדְ ִגין  ּבְ

ְלָיא.  ַהאי ּתַ א ּבְ ָהא ּכֹּלָ יִזין ּדְ ּפִ ד ְלָוָיה ְלאּוׁשְ  ְלֶמְעּבַ

ה  .175 ּלָ ִהְתּגַ ם,  ִעּמָ הֹוֵלְך  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ּוְבעֹוד 
ַוה'   תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ֶאל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ה   ה.  ָאָמר ַהֲמַכּסֶ ר ֲאִני עֹׂשֶ ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ
  

א   .175 קּוְדׁשָ ִלי  ִאְתּגְ הֹון  ִעּמְ ָאִזיל  ֲהָוה  ִאיהּו  ּדְ ּוְבעֹוד 
הַ  ָאָמר  ַוְיָי  ְכִתיב  ּדִ ַאְבָרָהם  ּדְ ֲעֵליּה  הּוא  ִריְך  ה  ּבְ ְמַכּסֶ
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רּוְך    -ַוה'   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ינֹו,  ּדִ ּוֵבית  הּוא 
ם.  הּוא ָהָיה הֹוֵלְך ִעּמָ

ִגין   יֵניּה, ּבְ ה. ַוְיָי הּוא ּוֵבית ּדִ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ
ִריְך הּוא ֲהָוה ָאִזיל א ּבְ קּוְדׁשָ הֹון. (דף קד ע''ב) ּדְ  ִעּמְ

ה  .176 עֹוׂשֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ְך ֶאת   [ְלָאָדם] ְלָוָיה ִכיָנה ַלֲחֵברֹו, הּוא מֹוׁשֵ ְ ַהׁשּ

ילֹו,  ְלַהּצִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִעּמֹו  ְוָלֶלֶכת  ִעּמֹו  ר  ְלִהְתַחּבֵ
ר  ֵדי ְלַחּבֵ ְוָלֵכן ָצִריְך ָאָדם ְלַלּוֹות ֶאת ָהאֹוֵרַח ּכְ

ר ִעּמֹו. ְך ָעָליו ְלִהְתַחּבֵ ִכיָנה ּומֹוׁשֵ  ִעּמֹו ׁשְ
  

ר ָנׁש ֲעִביד ְלָוָיה .176 ד ּבַ א ֲחֵזי ּכַ יּה ְלַחְבֵר  (לבר נש) ּתָ
יךְ  ַאְמׁשִ ֲהֵדיּה   (עליה) ִאיהּו  ּבַ ָרא  ְלִאְתַחּבְ א  ִכיְנּתָ ִלׁשְ

ֵעי ֵליּה  ְך ּבָ ָזָבא ֵליּה. ּוְבִגין ּכָ ָאְרָחא ְלׁשֵ יּה ּבְ ּוְלֵמַהְך ִעּמֵ
א   ִכיְנּתָ ִלׁשְ ֵליּה  ר  ַחּבַ ּדְ ִגין  ּבְ יָזא  ּפִ ְלאּוׁשְ ְלַלוּוֵיי  ָנׁש  ר  ְלּבַ

יְך ֲעֵליּה ְלִאְתַחבְּ  ֲהֵדיּה. ְוַאְמׁשִ  ָרא ּבַ
ֲאִני  .177 ה  ַהֲמַכּסֶ ָאָמר  ַוה'  ְך,  ּכָ ּום  ִמׁשּ

ִחיָּיא   י  ַרּבִ ה.  עֹׂשֶ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ֵמַאְבָרָהם 
ַתח, ָבר  (עמוס ג) ּפָ ּדָ ה ה' ֱאלִֹהים  ַיֲעׂשֶ י לֹא  ּכִ

ִביִאים.  ַהּנְ ֲעָבָדיו  ֶאל  סֹודֹו  ָלה  ּגָ ִאם  י  ּכִ
הַ  ׁשֶ ָהעֹוָלם  יֵקי  ַצּדִ ֵריֶהם  הּוא ַאׁשְ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ

ָרִקיַע   ּבָ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ֶ ׁשּ ַמה  ְוָכל  ָבֶהם,  ה  ִהְתַרּצָ
עֹוָלם   ּבָ ַלֲעׂשֹות  יִקים    -ְוָעִתיד  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל 

לּום ְלעֹוָלִמים.  ה ֵמֶהם ּכְ ה אֹותֹו, ְולֹא ְמַכּסֶ  עֹוׂשֶ

  

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם אֲ  .177 ְך ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ר ֲאִני  ְבִגין ּכָ ׁשֶ
ַתח יא ּפָ י ִחּיָ ה. ַרּבִ ה ְיָי ֱאלִהים  (עמוס ג) עֹוׂשֶ י לא ַיֲעׂשֶ ּכִ

ִאין ִאּנּון   ִביִאים. ַזּכָ ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ ָבר ּכִ ּדָ
ָכל ַמה   הּו, ּבְ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵאי ָעְלָמא ּדְ ַזּכָ

ְרִקיעָ  ּבָ ָעִביד  ִאיהּו  ְיֵדי  ּדְ ָעְלָמא, ַעל  ּבְ ד  ְלֶמְעּבַ ין  ְוַזּמִ א 
לּום. ְייהּו ְלָעְלִמין ּכְ י ִמּנַ ּסֵ ִאין ֲעִביד ֵליּה, ְוָלא ּכַ ַזּכָ  ּדְ

ף ִעּמֹו   .178 ּתֵ רּוְך הּוא רֹוֶצה ְלׁשַ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ּכִ
ָלְרָׁשִעים   ֶאת ֶּפה  ִּפְתחֹון  ִיְהֶיה  ֶׁש�א  [ַהַּצִּדיִקים 

ֶּׁשהּוא עֹוֶׂשה. ֹּבא ְרֵאה, ַהֹּכל ְמַגֶּלה ַהָּקדֹוׁש  ְּבָכל ַמה  
הּוא] ִאים  ָּברּו�  ּבָ ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יִקים,  ּדִ ַלּצַ

ֵמֲחָטֵאיֶהם   ָלׁשּוב  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ֶאת  ּוַמְזִהיִרים 
ין ָהֶעְליֹון ְולֹא ִיְהיֶה ָלֶהם   ְולֹא יֵָעְנׁשּו ִמּתֹוְך ַהּדִ

ה ֵאָליו. ִמׁשּ  ְתחֹון ּפֶ רּוְך הּוא ּפִ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ּום ּכָ
ין.   ַהּדִ ָבֶהם  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ַהּסֹוד  ָלֶהם  מֹוִדיַע 
ה   ָעׂשָ ִדין  ִלי  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ יֹאְמרּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְועֹוד, 

ין.   ָבֶהם ּדִ

  

ָפא   .178 ּתָ ְלׁשַ ֵעי  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִגין  ּבְ
ֲהֵדיהּ  תהא   ּבַ דלא  מה  (לצדיקיא  בכל  לרשיעייא  פה  פתחון 

הוא) בריך  קודשא  גלי  כלא  חזי,  תא  עביד.  יַקָיא   דאיהו  ְלַצּדִ
א ְלֲאָתַבא ֵמחֹוַבְייהּו  ִאּנּון ַאְתָיין ּוַמְזִהיִרין ִלְבֵני ָנׁשָ ִגין ּדְ ּבְ
ְתָחא  ּפִ לֹון  ְיֵהא  ְוָלא  ָאה  ִעּלָ יָנא  ּדִ ִמּגֹו  ִיְתַעְנׁשּון  ְוָלא 

יּה. בְּ  ִריְך הּוא אֹוַדע לֹון ְדפּוָמא ְלַגּבֵ א ּבְ ִגיֵני ָכְך קּוְדׁשָ
ָהא   ָלא ֵייְמרּון ּדְ ִגין ּדְ הּו ִדיָנא. ּתּו ּבְ ִאיהּו ָעִביד ּבְ ָרָזא ּדְ

יָנא. הּו ּדִ ָלא ִדיָנא ֲעִביד ּבְ  ּבְ
ּלֹא  .179 ׁשֶ ִעים  ָלְרׁשָ אֹוי  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 

יוֹ  ְולֹא  יִחים  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  ֵמר יֹוְדִעים  ָ ְלִהׁשּ ְדִעים 
ל  ּכָ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוָמה  ֵמֲחָטֵאיֶהם. 
ַמה   ל  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ין  ּדִ ּוְדָרָכיו  ֱאֶמת  יו  ַמֲעׂשָ
ֵדי   ּכְ יִקים  ּדִ ַלּצַ ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ ַעד  עֹוָלם  ּבָ ה  עֹוׂשֶ ֶ ׁשּ
ִלְבֵני ָאָדם, ֵאֶצל   ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ִיְהיֶה ָלֶהם  ּלֹא  ׁשֶ

אָ  ֵני  ַלֲעׂשֹות  ּבְ ָלֶהם  יֵּׁש  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹא  ָדם 
ָהָרע  ָלׁשֹון  ָאָדם  ֵני  ּבְ רּו  ְיַדּבְ ּלֹא  ׁשֶ ְבֵריֶהם  ּדִ

תּוב ּכָ ְוֵכן  ֶהם.  לב) ּבָ ים   (במדבר  ְנִקיִּ ִוְהִייֶתם 
ָרֵאל.  ׂשְ  ֵמה' ּוִמיִּ

  

ָלא ָיְדִעין ְוָלא  .179 יַבָיא ּדְ י ֶאְלָעָזר ַווי לֹון ְלַחּיָ ָאַמר ַרּבִ
א   ָרא ֵמחֹוַבְייהּו. ּוַמה קּוְדׁשָ ּמְ יִחין ְוָלא ָיְדִעין ְלִאְסּתַ ּגִ ַמׁשְ
ין. ָלא   ּדִ ְואֹוְרָחֵתיּה  ל עֹוָבדֹוִהי ְקׁשֹוט  ּכָ י  ּדִ ִריְך הּוא  ּבְ
יַקָייא   ָגֵלי ְלהּו ְלַצּדִ ָעְלָמא ַעד ּדְ ֲעִביד ּבְ ל ַמה ּדְ ָעִביד ּכָ

ְתָחא ְדפוּ  ִגין ְדָלא ְיֵהא לֹון ּפִ א. ּבְ (כאן שייך  ָמא ִלְבֵני ָנׁשָ
מה שבסוף הספר סימן ח''י, עי' לקמן דף ק''ו ע''א ותמצאנו 

ְייהּו  שם) ד ִמּלַ ִאית לֹון ְלֶמְעּבַ ן ּדְ ּכֵ א לא ָכל ׁשֶ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ּבֵ ּגַ
ִתיב, א ִסְטָיא ֲעֵליהֹון. ְוֵכן ּכְ ֵני ָנׁשָ לּון ּבְ ָלא ְיַמּלְ (במדבר   ּדְ

ָרֵאל.ִוְהִייֶתם ְנִקיִּ  לב) ׂשְ  ים ֵמְיָי ּוִמּיִ
ָלֶהם  .180 ִיְהיֶה  ּלֹא  ׁשֶ ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ְויֵׁש 

ֵהם  ִאם  ָבֶהם  ְוַיְתרּו  ָאָדם,  ִלְבֵני  ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ
ּלֹא ִתְהיֶה  ֵמר, ׁשֶ ָ יִחים ְלִהׁשּ ּגִ חֹוְטִאים ְולֹא ַמׁשְ

  
ִלְבֵני   .180 ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ לֹון  ְיֵהא  ָלא  ּדְ ד  ְלֶמְעּבַ לֹון  ְוִאית 

ֵחי  ּגְ ַמׁשְ ְוָלא  ָחָטאן  ִאּנּון  ִאי  הֹון  ּבְ ְוִיְתרּון  א,  ָנׁשָ
י ת ּדִ ָלא ְיֵהא ֵליּה ְלִמּדַ ָרא, ּדְ ּמָ ִריְך  ְלִאְסּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ ָנא ּדְ
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רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ין ׁשֶ ת ַהּדִ ה  ְלִמּדַ ְתחֹון ּפֶ ּפִ
ִרים. ׁשֵ ים ּכְ ְתׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ה? ּבִ  ֲאֵליֶהם, ּוַבּמֶ

ְתׁשּוָבה ְועֹוָבִדין  ה, ּבִ ְייהּו. ּוְבּמָ ְתָחא ְדפּוָמא ְלַגּבַ הּוא ּפִ
ָרן. ַכׁשְ  ּדְ

ֲאִני   .181 ה  ַהֲמַכּסֶ ָאָמר  ַוה'  ְרֵאה,  ּבֹא 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י ְיהּוָדה, ַהּקָ ֵמַאְבָרָהם. ָאַמר ַרּבִ

ל ָהָאֶרץ ְלַאְבָרָהם לִ  ְהיֹות לֹו ַנֲחַלת ָנַתן ֶאת ּכָ
ָהָאֶרץ   ל  ּכָ ֶאת  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְלעֹוָלִמים,  ה  ָ ְיֻרׁשּ
א   ה ְוגֹו', ְוָכתּוב ׂשָ ֶנּנָ ה רֶֹאה ְלָך ֶאּתְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
דֹוׁש   ן ִהְצָטֵרְך ַהּקָ ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה. ּוְלַאַחר ִמּכֵ
לּו. ָאַמר  ַהּלָ קֹומֹות  ַהּמְ ַלֲעקֹר ֶאת  רּוְך הּוא  ּבָ

ד ָהָאֶרץ  ַהּקָ ֶאת  י  ָנַתּתִ ָבר  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ ֹוׁש 
י ַאב ֲהמֹון   תּוב ּכִ ּכָ ְלַאְבָרָהם, ְוהּוא ָאב ַלּכֹל, ׁשֶ
ִלי   ּבְ ִנים  ּבָ ִלְמחֹות  ִלי  ָנֶאה  ְולֹא  יָך,  ְנַתּתִ ּגֹוִים 
ָראִתי לֹו ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי,   ּקָ ְלהֹוִדיַע ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

ְלהֹוִד  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ּום ּוִמׁשּ ִמׁשּ יעֹו, 
ךְ  ֵמַאְבָרָהם   [ָאַמר] ּכָ ֲאִני  ה  ַהֲמַכּסֶ ָאָמר  ַוה' 

ה.  ר ֲאִני עֹׂשֶ  ֲאׁשֶ

  

י  .181 ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם. ָאַמר ַרּבִ א ֲחֵזי, ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ּתָ
ַאְרָעא   ל  ּכָ ָיַהב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְיהּוָדה, 

ע''א)  ְלַאְבָרָהם קה  לֵ  (דף  ְירּוָתא ְלֶמֱהֵוי  ַאְחָסַנת  יּה 
ה רֶֹאה ְלָך  ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ ְכִתיב ּכִ ְלָעְלִמין, ּדִ
א   א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה. ּוְלָבַתר קּוְדׁשָ ה ְוגו'. ּוְכִתיב ׂשָ ֶנּנָ ֶאּתְ
ָאַמר  ין.  ִאּלֵ ַאְתִרין  ְלַאֲעָקָרא  ִאְצְטִריְך  הּוא  ִריְך  ּבְ

ִריְך הּוא, כְּ  א ּבְ ָבר ַיֲהִבית ַית ַאְרָעא ְלַאְבָרָהם,  קּוְדׁשָ
יָך. ְוָלא  י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ ְכִתיב ּכִ א, ּדִ א ְלכֹּלָ ְוהּוא ַאּבָ
ֵליּה   ָקִרית  ּדְ ְוָלא אֹוַדע ַלֲאבּוהֹון  ִנין  ּבְ ְלִמְמֵחי  ִלי  ָיאֹות 
ְבִגין  ֵליּה,  ְלאֹוַדע  ִאְצְטִריְך  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי. 

ֲאִני  (אמר) ךְ כָּ  ר  ֲאׁשֶ ֵמַאְבָרָהם  ֲאִני  ה  ַהְמַכּסֶ ָאָמר  ַוְיָי 
ה.  עֹוׂשֶ

ל   .182 א, ּבֹא ְרֵאה ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ַאְבָרָהם, ׁשֶ
ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ה,  ָרּבָ י  ּכִ ַוֲעֹמָרה  ַזֲעַקת ְסדֹם  הּוא 
ין  ּדִ ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ לֹו  ְוהֹוִדיַע  ִעּמֹו  ֶהֱאִריְך  ׁשֶ
יל ֶאת לֹוט ְולֹא   ְלַהּצִ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ִבּקֵ ְסדֹם, לֹא  ּבִ
ּלֹא ִלְתּבַֹע   ִביל ׁשֶ ׁשְ ַעם? ּבִ ין. ָמה ַהּטַ ה ּבֹו ּדִ ַיֲעׂשֶ

יו.  ֲעׂשָ ָכר ִמּמַ  ׂשָ

  

ֲחֵזי .182 א  ּתָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ א) ָאַמר  ִעְנְוָתנּוָתא   (קיא 
ִריְך הּוא  א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ַאְבָרָהם, ּדְ ּדְ
אֹוִריְך   ּדְ א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  ה.  ַרּבָ י  ּכִ ַוֲעמֹוָרה  ְסדֹום  ַזֲעַקת 
ָעא  ְסדֹום, ָלא ּבָ יָנא ּבִ ד ּדִ ָבֵעי ְלֶמְעּבַ יּה ְואֹוַדע ֵליּה ּדְ ִעּמֵ

ְללוֹ  ֵליּה  ָזָבא  ְלׁשֵ ַמאי ַקֵמיּה  יָנא.  ּדִ יּה  ּבֵ ַיֲעִביד  ְוָלא  ט 
ע ַאְגָרא ִמן עֹוָבדֹוי. ָלא ְלִמְתּבַ ִגין ּדְ  ַטְעָמא ּבְ

רּוְך הּוא ֶאת לֹוט  .183 דֹוׁש ּבָ ַלח ַהּקָ ְוַעל ֶזה ׁשָ
ְזּכֹר ֱאלִֹהים   תּוב ַויִּ ּכָ ּום ַאְבָרָהם, ׁשֶ ילֹו ִמׁשּ ְוִהּצִ

ִמּתוֹ  לֹוט  ֶאת  ח  ּלַ ַוְיׁשַ ַאְבָרָהם  ַהֲהֵפָכה  ֶאת  ְך 
 וגו'. 

  
ִזיב ֵליּה   .183 ִריְך הּוא ְללֹוט ְוׁשֵ א ּבְ ַלח קּוְדׁשָ א ׁשָ ְוַעל ּדָ

ַאְבָרָהם  ֶאת  ֱאלִהים  ְזּכֹר  ַוּיִ ְכִתיב  ּדִ ַאְבָרָהם.  ּדְ ִגיֵניּה  ּבְ
ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ְוגו'. ּלַ  ַוְיׁשַ

ֵהן לֹוט? ֲהֵרי .184 ב ּבָ ר ָיׁשַ ֶנֱאַמר,    ַמה זֶּה ֲאׁשֶ
ְולֹא   ִעים  ְרׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲאָבל 

ָרט   [ֵביֵניֶהם] ִנְמָצא ַבר ְזכּות ּפְ יֵּׁש לֹו ּדְ ם ׁשֶ ּלָ ִמּכֻ
ִרים ּבֹו   ּדָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ אן ָלַמְדנּו, ׁשֶ ְללֹוט. ִמּכָ

ִעים הּוא ָחֵרב.  ְרׁשָ
  

ָהא   .184 לֹוט  ֵהן  ּבָ ב  ָיׁשַ ר  ֲאׁשֶ ִגין ַמאי  ּבְ ֲאָבל  ָמר.  ִאּתְ
ַכח  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  יִבין  ַחּיָ ֻכְלהּו  ִאית  (בינייהו) ּדְ ּדְ ְלהּו  ִמּכֻ  ,

ֲאַתר  ָכל  ּבְ אֹוִליְפָנא  אן  ִמּכָ לֹוט.  ר  ּבַ ְזכּו,  ּדִ ִמיִדי  ֵליּה 
יִבין ָחִריב ִאיהּו.  יּה ַחּיָ ָדְייִרין ּבֵ  ּדְ

ם   .185 ֻכּלָ ּבְ ְוִכי  לֹוט,  ֵהן  ּבָ ב  ָיׁשַ ר  ב ֲאׁשֶ ָיׁשַ
ָחְרבּו.   ְולֹא  ִבים  ָ ְמיֻׁשּ ָהיּו  ְגָללֹו  ּבִ א  ֶאּלָ לֹוט? 

ְזכּותֹו   ּבִ ּתֹאַמר  ְזכּות   -ְוִאם  ּבִ א  ֶאּלָ לֹא! 
 ַאְבָרָהם.

  
ֵהן לֹוט. .185 ב ּבָ ר ָיׁשַ ֻכְלהּו ֲהָוה ָיִתיב   (קח א) ֲאׁשֶ ְוִכי ּבְ

וְ  ָלא ִאְתָחְרבּו.  ַיְתֵבי ּדְ ִגיֵניּה ֲהוּו  ּבְ ִאי ֵתיָמא  לֹוט, ֶאָלא 
ַאְבָרָהם.  ְזכּוֵתיּה ּדְ א ּבִ ְזכּוֵתיּה, ָלא. ֶאּלָ  ּבִ

ּמּוׁש  .186 ִ ׁשּ ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָעָליו  ֵמֵגן  ּמּוׁש  ׁשִ יק, אֹותֹו  ְלַצּדִ ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ׁשֶ ר ָנׁש  .186   ֲעִביד ּבַ א ּדְ ּמּוׁשָ ׁשִ א ֲחֵזי, ּדְ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

עֹוד   ְוָלא  ָעְלָמא.  ּבְ ֲעֵליּה  ָאִגין  א  ּמּוׁשָ ׁשִ ַההּוא  ָאה,  ְלַזּכָ
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הּוא   ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  עֹוָלם,  ּבָ
ָר  ע, לֹוֵמד ִמּדְ ה אֹוָתם.ָרׁשָ  ָכיו ְועֹוׂשֶ

יָבא, אֹוִליף ֵמָאְרחֹוי ְוֲעִביד  ִאיהּו ַחּיָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ א ּדְ ֶאּלָ
 לֹון.

שֶׁ  .187 ּום  ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרֵאה,  לֹוט ּבֹא  ר  ִהְתַחּבֵ
ַאְבָרָהם   ל    -ִעם  ּכָ ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף 

מֹו  ּכְ ִריֹּות  ַהּבְ ִעם  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ָלַמד  יו,  ַמֲעׂשָ
ֶאת  ב  ֵ ְמַיׁשּ ָהָיה  ׁשֶ ְוֶזהּו  ַאְבָרָהם,  ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ׁשֶ
ִבים   ָ ָהיּו ְמיֻׁשּ ל אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ל אֹוָתן ֶהָעִרים ּכָ ּכָ

ְכנַ  ּנִ יֵניֶהם.ַאַחר ׁשֶ  ס לֹוט ּבֵ

  

ֲהֵדיּה   .187 ּבַ לֹוט  ר  ִאְתַחּבַ ּדְ ִגין  ּבְ ָהא  ּדְ ֲחֵזי  א  ּתָ
אֹוִליף  עֹוָבדֹוי,  ל  ּכָ אֹוִליף  ָלא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ַאְבָרָהם  ּדְ
ַאְבָרָהם,   ָעִביד  ֲהָוה  ּדְ ָמה  ּכְ ְרָיין  ּבִ ִעם  ִטיבּו  ד  ְלֶמְעּבַ

ַקְרּתֵ  ִאּנּון  ְלָכל  אֹוִתיב  ּדְ הּוא  ִזְמָנא ְוָדא  ַההּוא  ל  ּכָ י 
יַנְייהּו. ָעאל לֹוט ּבֵ ַתר ּדְ ָיְתבּו ּבָ  ּדְ

ִכיָנה  .188 ְ ׁשּ ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ֵמַאְבָרָהם  ָזָזה  לֹא 

רּוְך הּוא ָאַמר לוֹ  ְזַמן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו�   ּבָ [ְּבאֹותֹו 
ִכיָנה  . אָ הּוא ִעּמֹו] ׁשְ ַוֲהֵרי  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ַמר לֹו 

ֲהֵרי ֶרת ִעּמֹו, ׁשֶ ה  [ְּבַדְרָּגה] ָהְיָתה ְמַדּבֶ ּלָ זֹו ִהְתּגַ
תּוב ּכָ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ (שמות   ֵאָליו 

ַיֲעקֹב   ו) ְוֶאל  ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא 
אי ְך ֶזה ַוּדַ י. ָאַמר לֹו, ּכָ ּדָ ֵאל ׁשַ  .ּבְ

  

ַאֲעֵדי  .188 ָלא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ַאְבָרָהם  ּדְ יּה  ִמּנֵ

, ָאַמר ֵליּה (בההוא זמנא דקודשא בריך הוא עמיה) ָאַמר ֵליהּ 
יל   ַמּלִ ֲהָוה  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְוָהא  ֶאְלָעָזר  י  יּה ַרּבִ ִעּמֵ

ָהא הּוא  (בדרגא) ּדְ ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעֵליּה  ִלי  ִאְתּגְ ָדא 
ְכִתיב, ו) ּדִ ְוֶאל   (שמות  ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא 

אי.  י. ָאַמר ֵליּה ָהִכי הּוא ַוּדַ ּדָ ֵאל ׁשַ  ַיֲעקֹב ּבְ
ַזֲעַקת  .189 ַויֹּאֶמר ה'  תּוב,  ּכָ ּוְרֵאה ַמה  ּוֹבא 

ַוֲעֹמָרה ָאָמר,   ְסדֹם  ַוה'  ַהְתָחָלה  ּבַ ה.  ָרּבָ י  ּכִ
ּוְלַבּסֹוף ַויֹּאֶמר ה' ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעֹמָרה וגו'. זֹוִהי  
ה   ְרּגָ ַהּדַ ַעל  לֹו  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְרּגָ ַהּדַ

ְחּתֹוָנה.   ַהּתַ
  

ַוֲעמָֹרה   .189 ַזֲעַקת ְסדֹום  ְיָי  ַוּיֹאֶמר  ִתיב  ּכְ ֲחֵזי ַמה  א  ְוּתָ
י   ַזֲעַקת ּכִ ְיָי  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַבּסֹוף  ַוְיָי ָאַמר.  ַקְדִמיָתא  ּבְ ה.  ָרּבָ

ֵלי ֵליּה   ִאְתּגְ ָאה ּדְ ְרָגא ִעּלָ א ִאיהּו ּדַ ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ְוגו'. ּדָ
ָאה, ּתָ א ּתַ ְרּגָ  (דף קה ע''ב) ַעל ּדַ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם וגו'. ַמה   .190 ַוה' ָאָמר ַהֲמַכּסֶ
ְלַמְעלָ  תּוב  ִקפּו  ּכָ ַויַּׁשְ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  ָ ִמׁשּ ַויָֻּקמּו  ה? 

תּוב   ִעים. ַמה ּכָ ְרׁשָ ין ּבָ ֵני ְסדֹם, ַלֲעׂשֹות ּדִ ַעל ּפְ
ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם.  ַאֲחָריו? ַהֲמַכּסֶ

  
ע''ב) .190 קד  ְוגו'   (דף  ֵמַאְבָרָהם  ֲאִני  ה  ַהְמַכּסֶ ָאָמר  ַוְיָי 

ְלַמְעָלה   ִתיב  ּכְ ַעל ַמה  ִקיפּו  ׁשְ ַוּיַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  ָ ִמׁשּ קּומּו  ַוּיָ
ַאֲחָריו  ִתיב  ּכְ ַמה  ִעים.  ְרׁשָ ּבָ ין  ּדִ ַלֲעׂשֹות  ְסדֹום  ִני  ּפְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם.   ַהְמַכּסֶ
רּוְך הּוא   .191 דֹוׁש ּבָ א, ֵאין ַהּקָ ָאַמר ַרב ַחְסּדָ

ְמָלְך  ּנִ ִעים ַעד ׁשֶ ְרׁשָ ה ִדין ּבָ ל  עֹוׂשֶ ָמָתם ׁשֶ ִנׁשְ ּבְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  יִקים.  ד) ַצּדִ ֱאלֹוּהַ   (איוב  ַמת  ׁשְ ִמּנִ

ָאַמר   ֵמַאְבָרָהם.  ֲאִני  ה  ַהֲמַכּסֶ ְוָכתּוב  יֹאֵבדּו. 
ין   ּדִ ַלֲעׂשֹות  ִלי  יֵׁש  לּום  ּכְ הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
יִקים.   ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ּבְ ֵלְך  ֶאּמָ ׁשֶ ַעד  ִעים  ְרׁשָ ּבָ

ה  ְואֹומֵ  ֶאֱעׂשֶ ְלָפַני,  ָחְטאּו  ִעים  ָהְרׁשָ ָלֶהם:  ר 
ְסדֹם  ַזֲעַקת  ה'  ַויֹּאֶמר  תּוב  ּכָ ׁשֶ ין,  ּדִ ָבֶהם 

אָתם וגו'.  ה ְוַחּטָ י ָרּבָ  ַוֲעֹמָרה ּכִ

  

ין   .191 ה ּדִ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַרב ַחְסָדא ֵאין ַהּקָ
ל ָמָתן ׁשֶ ִנׁשְ ְמַלְך ּבְ ּנִ ִעים ַעד ׁשֶ ְרׁשָ יִקים ֲהָדא הּוא   ּבָ ּדִ ּצַ

ה   (איוב ד) ִדְכִתיב, ַמת ֱאלֹוּהַ יֹאֵבדּו. ּוְכִתיב ַהְמַכּסֶ ׁשְ ִמּנִ
ִלי   ֵיׁש  לּום  ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ֵמַאְבָרָהם.  ֲאִני 
יִקים,  ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ ֱאָמֵלְך ּבְ ִעים ַעד ׁשֶ ְרׁשָ ין ּבָ ַלֲעׂשֹות ּדִ

ָהְרׁשָ  ָלֶהם,  ין,  ְואֹוֵמר  ּדִ ֶהם  ּבָ ה  ֶאֱעׂשֶ ְלָפַני,  ָחְטאּו  ִעים 
ה וַחָטאָתם  י ָרּבָ ְכִתיב ַוּיֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ ּדִ

 ְוגו'.
עֹוֶמֶדת   .192 ָמה  ׁשָ ַהּנְ הּו,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ְולֹוַמר  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְיֵרָאה  ְוִהיא  ְמקֹוָמּה,  ּבִ
לּום, ַעד שֶׁ  ה ְלָפָניו ּכְ ּנָ יׁשֶ ּגִ יַּ יֹּאַמר ְלמטטרו''ן ׁשֶ

  
ְוִהיא   .192 ְמקֹוָמּה  ּבִ עֹוֶמֶדת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַאְבהּו  י  ַרּבִ ָאַמר 

ּיֹאַמר יְ  ׁשֶ לּום, ַעד  ּכְ ְלָפָניו  ְולֹוַמר  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ֵרָאה 
ֲהָדא  ָתה,  ָרּצְ ׁשֶ ַמה  ְוֹתאַמר  ְלָפָניו  ה  ּנָ יׁשֶ ּגִ ּיַ ׁשֶ ְלמטטרו''ן 
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ׁש   ּגַ ַויִּ תּוב  ּכָ ָרְצָתה. ֶזהּו ׁשֶ ֶ ְלָפניו ְוֹתאַמר ַמה ׁשּ
ע  ָרׁשָ ִעם  יק  ַצּדִ ה  ְסּפֶ ּתִ ַהַאף  ַויֹּאַמר  ַאְבָרָהם 

ָך וגו'.   ְוגֹו', ָחִליָלה ּלְ
יק   ּדִ ּצַ ה  ְסּפֶ ּתִ ַהַאף  ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרָהם,  ׁש  ּגַ וּיִ ִדְכִתיב  הּוא 

ע ָחִליָלה ְלָך וגו'.   ִעם ָרׁשָ

יֵׁש   .193 ָמה אּוַלי  ׁשָ ַהּנְ וגו'.  יִקם  ַצּדִ ים  ִ ֲחִמׁשּ
א  ּמָ ׁשֶ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְואֹוֶמֶרת:  ּפֹוַתַחת 
ל ּתֹוָרה, ְוַאף ַעל   יֹּות ׁשֶ ָרׁשִ ים ּפָ ִ ֲחִמׁשּ קּו ּבַ ִנְתַעּסְ
ָלֶהם  יֵׁש  ָכר  ׂשָ ָמּה,  ִלׁשְ קּו  ִנְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ

יִהנֹּ  ַלּגֵ ְנסּו  ִיּכָ ְולֹא  א  ַהּבָ תּוב ָלעֹוָלם  ּכָ ַמה  ם. 
ים  ִ ֲחִמׁשּ ִבְסדֹם  ֶאְמָצא  ִאם  ה'  ַויֹּאֶמר  ַאֲחָריו? 

יִקים וגו'.   ַצּדִ

  

ּפֹוַתַחת   .193 ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוגו'.  יִקים  ּדִ ּצַ ים  ִ ֲחִמׁשּ ֵיׁש  אּוַלי 
ל   ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ נ' ּפָ קּו ּבְ א ִנְתַעּסְ ּמָ ל עֹוָלם ׁשֶ ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָכר ִיׁש ָלֶהם ּתֹוָרה, ְוַאף   ָמּה, ׂשָ קּו ִלׁשְ לא ִנְתַעּסְ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ְתֵריּה  ּבַ ִתיב  ּכְ ַמה  יִהּנֹם.  ַלּגֵ ְנסּו  ִיּכָ ְולֹא  א  ַהּבָ ָלעֹוָלם 

יִקים ְוגו'. ּדִ ים ּצַ ִ ְסדֹום ֲחִמׁשּ א ּבִ  ַוּיֹאֶמר ְיָי ִאם ֶאְמּצָ

ְיֵתרֹות  [ָׁשִנינּו] ַוֲהֵרי  .194 יֹּות  ָרׁשִ ּפָ אֹוָתן   ,
הּו,  ֲחמִ  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  א,  ֶאּלָ ָהיּו.  לֹׁש  ְוׁשָ ים  ִ ׁשּ

ּתֹוָרה, ּוְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד   ה ְסָפִרים ֵהם ּבַ ָ ֲחִמׁשּ
ַמֲאָמרֹות  ָרה  ֲעׂשָ רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ִנְכָלִלים 
ָכל ֶאָחד  ָרה ּבְ ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ֲחׁשֹב ֲעׂשָ ּבָ ׁשֶ

ים.  -ֵמֶהם  ִ  הּוא ֲחִמׁשּ

  

א ָאַמר  (תנינן) וָהא .194 ּיֹות נ''ג ֲהוּו. ֶאּלָ ָרׁשִ ּפָ יר ִאּנּון  ַיּתִ
ּתֹוָרה ּוְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד   ה ְסָפִרים ֵהם ּבַ ָ הּו ֲחִמׁשּ י ַאּבָ ַרּבִ
ֶהם ִנְבָרא  ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ רֹות ֲעׂשָ ּבְ ֶרת ַהּדִ ִנְכָלִלים ֲעׂשֶ

ָכל ַחד ִמנְּ  ָרה ּבְ ים.ָהעֹוָלם ֲחׁשֹוב ֲעׂשָ ִ  הֹון הּוא ֲחִמׁשּ

ִרּבֹונֹו  .195 ְואֹוֶמֶרת:  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּפֹוַתַחת  עֹוד 
ּתֹוָרה,   קּו ּבַ ּלֹא ִנְתַעּסְ י ׁשֶ ל עֹוָלם, ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ
ין   ֵבית ּדִ ָחְטאּו ּבְ ֶ ם ַעל ַמה ׁשּ לּו ָעְנׁשָ א ִקּבְ ּמָ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ָלֶהם,  ר  ּפֵ כה) ְוִנְתּכַ ִעים  (דברים  ַאְרּבָ
יָּם  יַ  ׁשּו ִלְפֵניֶהם, ּדַ יְּ ְתּבַ ּנִ ֶ ה ׁשּ ּנּו לֹא יִֹסיף. ּוִמּמַ ּכֶ

ר  ּפֵ יִהּנֹם.  [ִלְפֵניֶהם] ְלִהְתּכַ ְנסּו ַלּגֵ ּלֹא ִיּכָ ָלֶהם ׁשֶ
ֲעבּור  ּבַ ה  ֶאֱעׂשֶ לֹא  ַאֲחָריו?  תּוב  ּכָ ַמה 

ִעים.  ָהַאְרּבָ

  

ָמה ְואֹוֶמֶרת   .195 ׁשָ ל עֹוָלם ַאף  עֹוד ּפֹוַתַחת ַהּנְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ם ַעל ַמה  לּו עֹוְנׁשָ א ִקּבְ ּמָ ּתֹוָרה ׁשֶ קּו ּבַ לא ִנְתַעּסְ י ׁשֶ ַעל ּפִ

ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ָלֶהם  ר  ּפֵ ְוִנְתּכַ ין  ּדִ ית  ּבֵ ּבְ ָחְטאּו  ֶ (דברים   ׁשּ
ְייׁשּו ִלְפֵניֶהם   כה) ְתּבַ ּנִ ֶ ה ׁשּ ּנּו לֹא יֹוִסיף. ּוִמּמַ ִעים ַיּכֶ ַאְרּבָ

ים לְ  ּיָ רּדַ ּפֵ יִהּנֹם. ַמה   (לפניהם) ִהְתּכַ ְנסּו ַלּגֵ ּלֹא ִיּכָ ָלֶהם ׁשֶ
ִעים. ֲעבּור ָהַאְרּבָ ה ּבַ ִתיב ַאֲחָריו לֹא ֶאֱעׂשֶ  ּכְ

ם   .196 ׁשָ יֵׁש  אּוַלי  ְואֹוֶמֶרת:  ּפֹוַתַחת  עֹוד 
יגּו  ִ ִהׂשּ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ יֵניֶהם  ּבֵ יֵׁש  אּוַלי  ים?  לֹׁשִ ׁשְ

ָהְרמוּ  ַמֲעלֹות  ים  לֹׁשִ ָפסּוקׁשְ ּבְ (יחזקאל   ִזים 
ל''ב   א) ּבְ לּוִלים  ּכְ ְוֵהם  ָנה,  ׁשָ ים  לֹׁשִ ׁשְ ּבִ ַוְיִהי 

ְסִפירֹות,   ְוי'  אֹוִתיֹּות  כ''ב  ֵהם  ׁשֶ ְנִתיבֹות, 
ֹמָנה.  לּוִלים ִלׁשְ  ִלְפָעִמים ֵהם ּכְ

  

ים, אּוַלי  .196 לׁשִ ׁשְ ם  ׁשָ ִיׁש  ואֹוֶמֶרת אּוַלי  ּפֹוַתַחת  עֹוד 
ּדִ  יֵניֶהם ּצַ ים ַמֲעלֹות ָהְרמּוִזים  ִיׁש ּבֵ לׁשִ יגּו ׁשְ ִ ִהׂשּ יִקים ׁשֶ

סּוק ּפָ א) ּבַ לּוִלים  (יחזקאל  ּכְ ְוֵהם  ָנה  ׁשָ ים  לׁשִ ׁשְ ּבִ ַוְיִהי 
ִלְפָעִמים   ְסִפירֹות  וי'  אֹוִתּיֹות  כ''ב  ֵהם  ׁשֶ ְנִתיבֹות  ל''ב  ּבְ

מֹוָנה.  לּוִלים ִלׁשְ  ֵהם ּכְ
ם  עֹוד ּפֹוַתַחת ְואֹוֶמֶרת: אּוַלי יִ  .197 ְצאּון ׁשָ ּמָ

לּו ָבִנים ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ְויֵׁש  א ְיַגּדְ ּמָ ִרים, ׁשֶ ֶעׂשְ
ְפָעִמים   י  ּתֵ ׁשְ רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ַלֲעׂשֶ ָכר  ׂשָ ָלֶהם 
נֹו  ּבְ ל  ַהְמַגּדֵ ל  ּכָ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ יֹום,  ָכל  ּבְ
ּבֶֹקר  ּבַ ַרּבֹו  ְלֵבית  ּומֹוִליכֹו  ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד 

ִאּלּו ּוָבֶעֶר  ּכְ תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ַמֲעֶלה  ב, 
ָכל יֹום. ַמה   [ָעָליו] ִקיֵּם י ְפָעִמים ּבְ ּתֵ ַהּתֹוָרה ׁשְ

ִרים. ֲעבּור ָהֶעׂשְ ִחית ּבַ תּוב? ַויֹּאֶמר לֹא ַאׁשְ  ּכָ

  

ִרים,   .197 ֶעׂשְ ם  ׁשָ אּון  ּצְ ִיּמָ אּוַלי  ואֹוֶמֶרת  ּפֹוַתַחת  עֹוד 
ִנים   ּבָ לּו  ְיָגּדְ א  ּמָ ָכר  ׁשֶ ׂשָ ָלֶהם  וִיׁש  ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד 

י   ַרּבִ ָאַמר  ּדְ יֹום,  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ַלֲעׂשֶ
נֹו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ּומֹוִליכֹו ְלֵבית ַרּבֹו   ל ּבְ ל ַהְמַגּדֵ ָחק ּכָ ִיּצְ
ִאּלּו   ּכְ תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ַמֲעֶלה  ּוָבֶעֶרב  ּבֶֹקר  ּבַ

ים ִתיב   (עליו) ִקּיֵ ּכְ ַמה  יֹום.  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ ב'  ַהּתֹוָרה 
ִרים.  ֲעבּור ָהֶעׂשְ ִחית ּבַ  ַוּיֹאֶמר לא ַאׁשְ
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ם   .198 ְצאּון ׁשָ עֹוד ּפֹוַתַחת ְואֹוֶמֶרת: אּוַלי ִיּמָ
ָהיּו  א  ּמָ ׁשֶ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  אֹוֶמֶרת:  ָרה.  ֲעׂשָ

ית ַהכְּ  ל ּבֵ ָרה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ֶנֶסת ֵמאֹוָתם ָהֲעׂשָ
ִאים ַאֲחֵריֶהם. ַמה  ּבָ ם ׁשֶ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ּנֹוֵטל ׂשָ ׁשֶ

תּוב ֲעבּור [ּבֹו] ּכָ ּבַ ִחית  ַאׁשְ לֹא  ַויֹּאֶמר   ?
ָרה.  ָהֲעׂשָ

  

ָרה.  .198 ֲעׂשָ ם  ׁשָ אּון  ּצְ ִיּמָ אּוַלי  ְואֹוֶמֶרת  ּפֹוַתַחת  עֹוד 
ָהיּו   ָמא  ׁשֶ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ָרה אֹוֶמֶרת  ָהֲעׂשָ ֵמאֹוָתם 

ם   ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ָכר  ׂשָ ּנֹוֵטל  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים 
ִתיב ּכְ ַמה  ַאֲחֵריֶהם,  ִאים  ּבָ ִחית   (ביה) ׁשֶ ַאׁשְ ַוּיֹאֶמר לֹא 

ָרה.  ֲעבּור ָהֲעׂשָ  ּבַ
ַעל  .199 לֹוַמר  יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ְלִנׁשְ יֵׁש  ֶזה  ל  ּכָ

ּלֹ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִעים.  ַמה ָהְרׁשָ לּום,  ּכְ ְבָיָדם  ִנְמָצא  א 
ר ֶאל ַאְבָרָהם   ה ְלַדּבֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ תּוב? ַויֵֶּלְך ה' ּכַ ּכָ
ִלְמקֹום  ִלְמקֹמֹו?  ַמהּו  ִלְמקֹמֹו.  ב  ׁשָ ְוַאְבָרָהם 

 ַמֲעָלתֹו ַהְידּוָעה. 
  

יָון  .199 ִעים, ּכֵ יק לֹוַמר ַעל ָהְרׁשָ ּדִ ַמת ַהּצַ ל ֶזה ִיׁש ְלִנׁשְ ּכָ
ה   ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ֶלְך ְיָי ּכַ ִתיב ַוּיֵ לּום, ַמה ּכְ ָיָדם ּכְ א ּבְ ּלֹא ִנְמּצָ ׁשֶ
ַמהּו   ִלְמקֹומֹו.  ב  ׁשָ ְוַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ֶאל  ר  ְלַדּבֵ

 ִלְמקֹומֹו. ִלְמקֹום ַמֲעָלתֹו ַהְידּוָעה.
ל   .200 ּלֵ ְלִהְתּפַ ָלָאָדם  לֹו  ִמְצָוה  י,  ַרּבִ ָאַמר 

ֵד  ּכְ ִעים  ָהְרׁשָ ְנסּו  ַעל  ִיּכָ ְולֹא  ְלמּוָטב  יְַּחְזרּו  ׁשֶ י 
תּוב ּכָ ׁשֶ יִהּנֹם,  לה) ַלּגֵ ֲחלֹוָתם   (תהלים  ּבַ ַוֲאִני 

ָלָאָדם   לֹו  ָאסּור  י,  ַרּבִ ְוָאַמר  וגו'.  ק  ׂשָ י  ְלבּוׁשִ
קּו ִמן ָהעֹוָלם,   ּלְ ְסּתַ יִּ ִעים ׁשֶ ל ַעל ָהְרׁשָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ קֹו ַהּקָ ִאְלָמֵלא ִסּלְ  הּוא ְלֶתַרח ִמן ׁשֶ
ָבא   לֹא  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָהעֹוָלם 
לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ְוׁשִ ָלעֹוָלם,  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
לֹא  ְוַהּתֹוָרה  יַח,  ׁשִ ַהּמָ ּוֶמֶלְך  ִוד  ּדָ ֶלְך  ְוַהּמֶ ָהיּו, 
ְוַהֲחִסיִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוָתם  ְוָכל  ָנה,  ִנּתְ

ִביִאים   ְיהּוָדה, ְוַהּנְ י  ַרּבִ ָאַמר  עֹוָלם.  ּבָ ָהיּו  לֹא 
ִנְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ רֹוֶאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַמה   ָהִעְנָיִנים,  אֹוָתם  ל  ִמּכָ לּום  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ּבָ
ַעד   וגו'.  ְסדָֹמה  ְלָאִכים  ַהּמַ ֵני  ׁשְ ַויָֹּבאּו  תּוב?  ּכָ

אן ִמְדָרׁש ַהּנְֶעָלם   ּכָ

  

ִעים ָאַמר ַר  .200 ל ַעל ָהְרׁשָ ּלֵ ָוה לֹו ָלָאָדם ְלִהְתּפַ י ִמּצְ ּבִ
ְכִתיב, יִהּנֹם. ּדִ ְנסּו ַלּגֵ ְחְזרּו ְלמּוָטב ְולא ִיּכָ ּיַ ֵדי ׁשֶ (תהלים   ּכְ

י ָאסּור לֹו  לה) ק ְוגו'. וָאַמר ַרּבִ י ׂשָ ֲחלֹוָתם ְלבּוׁשִ ַוֲאִני ּבַ
לְּ  ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָהעֹוָלם,  ָלָאָדם  ִמן  קּו 

רּוְך הּוא ְלֶתַרח ִמן ָהעֹוָלם   דֹוׁש ּבָ קֹו ַהּקָ ִאְלָמֵלא ִסּלְ ׁשֶ
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  א  ּבָ לֹא  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ
ּוֶמֶלְך  ִוד  ּדָ ֶלְך  ְוַהּמֶ ָהיּו,  לא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ְוׁשִ ָלעֹוָלם, 

נָ  ִנּתְ לֹא  ְוַהּתֹוָרה  יַח,  ׁשִ יִקים  ַהּמָ ּדִ ַהּצַ אֹוָתם  ְוָכל  ה, 
י ְיהּוָדה   עֹוָלם. ָאַמר ַרּבִ ִביִאים לא ָהיּו ּבָ ְוַהֲחִסיִדים וַהּנְ
ִעים  ְרׁשָ ּבָ א  ִנְמּצָ לא  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ רֹוֶאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ִני  ׁשְ בֹאּו  וּיָ ִתיב  ּכְ ַמה  ָהִעְנָייִנים,  אֹוָתם  ל  ִמּכָ לּום  ּכְ

ְלָאִכים ְסדוֹ   (עד כאן מדרש הנעלם)  ָמה וגו',ַהּמַ

ָאה   .201 ַהּבָ ַצֲעָקָתּה  ַהּכְ ְוֶאְרֶאה  ּנָא  ֵאֲרָדה 
ָלה. ְלִמי ָאַמר? ִאם ּתֹאַמר ְלאֹוָתם  ֵאַלי ָעׂשּו ּכָ

ְלָאִכים   ר ִעם ֶזה ּוְמַצּוֶה ֶאת    -ַהּמַ ִמי ָרָאה ְמַדּבֵ
ְרׁשּותֹו עֹוְמִדים  ּבִ א ְלַאְבָרָהם ָאַמר, ׁשֶ ֶזה? ֶאּלָ

ַאֵחר  הַ  ָבר  ּדָ לּו.  ַהּלָ קֹומֹות  ְלאֹוָתם    -ּמְ
 ַמְלָאִכים. 

  

ָעׂשּו  .201 ֵאַלי  ָאה  ַהּבָ ַצֲעָקָתּה  ַהּכְ ְוֶאְרֶאה  ָנא  ֵאְרָדה 
ָלה. ְלַמאן ָקֲאַמר. ִאי ֵתיָמא ְלִאּנּון ַמְלָאִכין. ַמאן ָחָמא  ּכָ
ָקֲאַמר  ְלַאְבָרָהם  א  ֶאּלָ ְלָדא.  יד  ּוַפּקִ א  ּדָ ִעם  יל  ַמּלִ

ְלִאּנּון ּדְ  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ַאְתֵרי.  ִאּנּון  ָקְייִמין  ִבְרׁשּוֵתיּה 
 ַמְלָאִכין.

ַעם ָעׂשּו?   .202 ּנֱֶאַמר ְלַאְבָרָהם, ָמה ַהּטַ ֶ ַמה ׁשּ
ה. ַמה זֶּה ָעׂשּו? ב ָעׂשָ ֶזה   [ֶאָּלא] ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹ

ּנּו. ִמּמֶ ָזָזה  ּלֹא  ׁשֶ ִכיָנה  ּוׁשְ [ָּדָבר   ַאְבָרָהם 
ּום    -ָעׂשּו   ַאֵחר] ִמׁשּ ְלָאִכים,  ַלּמַ ּנֱֶאַמר  ֶ ׁשּ ַמה 

ין,  ם, ְוָהיּו ִנְמָצִאים ַלֲעׂשֹות ּדִ ִנים ְלׁשָ ָהיּו ְמזֻּמָ ׁשֶ
 ְוַעל ֶזה ָעׂשּו. 

  

ה   .202 ָעׂשָ ָעׂשּו.  ַטֲעָמא  ַמה  ְלַאְבָרָהם  ָמר  ִאּתְ ּדְ ַמה 
ָעׂשּו. ַמאי  ֵליּה.  ֵעי  א   (אלא) ִמּבָ א  ּדָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ַאְבָרָהם 

יּה. ִמּנֵ ַאֲעֵדי  ָלא  אחר) ּדְ ָמר  (דבר  ִאּתְ ּדְ ַמה  ָעׂשּו 
ד  ִחין ְלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ ן ְוֲהוּו ִמׁשְ ּמָ ֲהוּו ְזִמיִנין ּתַ ִגין ּדְ ְלָאִכין, ּבְ ַלּמַ

א ָעׂשּו.  יָנא, ְוַעל ּדָ  ּדִ
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ָעׂשּו   .203 ַאֵחר  ָבר  ַתְרּגּומֹו   [ַלֲעׂשֹות] -ּדָ ּכְ
הּוא ֲעָבד רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ְוִכי  ּו. 

לּוי  הּוא ָאַמר ֵאֲרָדה ּנָא ְוֶאְרֶאה, ַוֲהֵרי ַהּכֹל ּגָ ׁשֶ
ָהַרֲחִמים  ת  ְרּגַ ִמּדַ ּנָא  ֵאֲרָדה  א  ֶאּלָ ְלָפָניו? 

ְוַהְינוּ  ין,  ַהּדִ ת  ְוֶאְרֶאה   [זֹו] ְלַדְרּגַ   - ְיִריָדה. 
ֲעלֵ  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ זֹו  ָידּון ְרִאיָּה  ִדין  ֵאיֶזה  ּבְ יֶהם 

 אֹוָתם.

  

ָעׂשוּ  .203 ַאֵחר  ָבר  ָלא   (למעבד) ּדָ ְוִכי  ֲעְבדּו.  ַתְרּגּומֹו  ּכְ
ָנא   ֵאְרָדה  ָאַמר  ִאיהּו  ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָיַדע  ֲהָוה 
ָנא  ֵאְרָדה  א  ֶאּלָ יּה.  ַקּמֵ ִלי  ִאְתּגְ א  ּכֹּלָ ְוָהא  ְוֶאְרֶאה, 

א   ְרּגָ ְוַהְיינוּ ִמּדַ ְדִדיָנא,  א  ְלַדְרּגָ ַרֲחֵמי  ְיִריָדה.  (האי)  ּדְ
יָנא   ַמאן ּדִ ָחא ֲעֵליהֹון ּבְ ּגָ א ִהיא ְלַאׁשְ יה ּדָ ְוֶאְרֶאה, ְרִאּיָ

 ָיִדין לֹון.
ָמָצאנּו ְרִאיָּה ְלטֹוב ּוָמָצאנּו ְרִאיָּה ְלַרע.   .204

תּוב  -ְרִאיָּה ְלטֹוב  ּכָ   ַויְַּרא ֱאלִֹהים  (שמות ב) ׁשֶ
ְלַרע   ְרִאיָּה  ַויֵַּדע.  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ תּוב    -ֶאת  ּכָ ׁשֶ

ְוֶאְרֶאה ּנָא  ְלטֹוב   ֵאֲרָדה  ְיִריָדה  ָמָצאנּו  [נ''א 
ַוֵּיֶרד   (שם יט) ֶׁשּכתּוב - ּוָמָצאנּו ְיִריָדה ְלַרע. ְלטֹוב 

ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמ�   (במדבר יא)  ה' ַעל ַהר ִסיַני. ְוָיַרְדִּתי 
ְיִרידָ  ְלַרע  ָׁשם.  ִּבְׁשִביל]  - ה  ָּנא,  יַח   ֵאֲרָדה  ּגִ ְלַהׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ין, ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהּקָ ּדִ ֲעֵליֶהם ּבַ
ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם.  ַהֲמַכּסֶ

  

יה  .204 יה ְלִביׁש. ְרִאּיָ ָחן ְרִאּיָ ּכְ יה ְלַטב ְוַאׁשְ ָחן ְרִאּיָ ּכְ ַאׁשְ
ְכִתיב, ּדִ ְרא אֱ  (שמות ב)  ְלַטב,  ָרֵאל ַוּיַ ִיׂשְ ִני  ּבְ לִֹהים ֶאת 

ְוֶאְרֶאה ָנא  ֵאְרָדה  ְכִתיב  ּדִ ְלִביׁש,  יה  ְרִאּיָ (נ''א   ַוּיֵַדע. 
דכתיב, לטב  לביש.  ירידה  ואשכחן  לטב  ירידה  (שמות   אשכחן 

סיני. יט) הר  על  יי  יא) וירד  שם.   (במדבר  עמך  ודברתי  וירדתי 
בגין) נא  ארדה  לביש  ְוַעל   ירידה  ִדיָנא,  ּבְ ֲעַלְייהּו  ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם: ִריְך הּוא ַהְמַכּסֶ א ּבְ א ָאַמר קּוְדׁשָ  ּדָ

דֹול ְוָעצּום. ָמה   .205 ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהיֶה ְלגֹוי ּגָ
ְלהֹוִדיַע  ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ אן?  ּכָ ַהזֹּו  ָרָכה  ַהּבְ ַעם  ַהּטַ

ַהקָּ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲאִפּלּו ּבְ ִדין  ׁשֶ ב ּבְ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ
ִדין ַעל  ב ּבְ ֲהֵרי יֹוׁשֵ ּנֶה. ׁשֶ ּתַ ַעל ָהעֹוָלם, לֹא ִמׁשְ

ֶרַגע  [ד''א ְויֹוֵׁשב] ֶזה ּוְבַרֲחִמים ַעל ֶזה, ְוַהּכֹל ּבְ
ָעה ַאַחת.   ֶאָחד ּוְבׁשָ

  

ְוָעצּום. ַמאי ַטְעָמא  .205 דֹול  ּגָ ִיְהֶיה ְלגֹוי  ְוַאְבָרָהם ָהיֹו 
ֲעָתא  בְּ  ׁשַ ָאִפיּלּו ּבְ ִגין ְלאֹוָדָעא ּדְ ָרָכה ָדא ָהָכא. ֶאָלא ּבְ

י.   ּנִ ּתַ ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ָלא ִאׁשְ ִריְך הּוא ָיִתיב ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
א ִדיָנא ַעל ּדָ ּבְ ָיִתיב  ָהא  ּוְבַרֲחֵמי ַעל  (ד''א ל''ג ויתיב) ּדְ

ֲעָתא חָ  ִרְגָעא ָחָדא ּוְבׁשַ א ּבְ א ְוכֹּלָ  ָדא. ּדָ
תּוב .206 ּכָ ַוֲהֵרי  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ (תהלים   ָאַמר 
ִלְפָעִמים  סט) ָרצֹון.  ֵעת  ה'  ְלָך  ִתי  ְתִפּלָ ַוֲאִני 

ָרצֹון.   ֵעת  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוִלְפָעִמים  ָרצֹון,  ֵעת  הּוא  ׁשֶ
ׁשֹוֵמַע.   ּלֹא  ׁשֶ ְוִלְפָעִמים  ֹוֵמַע,  ׁשּ ׁשֶ ִלְפָעִמים 

ְוִלְפָעמִ  ְמָצא,  ּנִ ׁשֶ ִנְמָצא,  ִלְפָעִמים  ּלֹא  ׁשֶ ים 
תּוב ּכָ ְצאֹו ְקָרֻאהּו   (ישעיה נה) ׁשֶ ִהּמָ ְרׁשּו ה' ּבְ ּדִ

ְהיֹותֹו ָקרֹוב.   ּבִ

  

ִתיב, .206 ּכְ ְוָהא  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ סט) ָאַמר  ַוֲאִני   (תהלים 
ָלאו   ִאיהּו ֵעת ָרצֹון ְוִזְמִנין ּדְ ִתי ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון. ִזְמִנין ּדְ ְתִפּלָ

ִזְמִנין  ִאיהּו   ַמע.  ׁשָ ָלא  ּדְ ְוִזְמִנין  ַמע  ׁשָ ּדְ ִזְמִנין  ָרצֹון.  ֵעת 
ְכִתיב, ּדִ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ְוִזְמִנין  ַכח  ּתְ ִאׁשְ (ישעיה  ּדְ

ְהיֹותֹו ָקרֹוב.  נה) ְצאֹו ְקָראּוהּו ּבִ ִהּמָ ְרׁשּו ְיָי ּבְ  ּדִ

אן  .207 ּכָ ְלָיִחיד,  אן  ּכָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
אן ְלָמקֹום ֶאָחד, ְוָכאן ְלָכל ָהעֹוָלם.  ְלִצּבּור.  ּכָ

קּול  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ֶאת  ַרְך  ּבֵ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ָכל  ב) ּכְ ה  (בראשית  ֵאּלֶ

ְוָהָאֶרץ   ַמִים  ָ ַהׁשּ תֹוְלדֹות 
ְרָאם. ִהּבָ ַאְבָרָהם. [ְוָכתּוב] ּבְ ִנינּו ּבְ  ְוׁשָ

  

ֶאְלָעזָ  .207 י  ַרּבִ אן ָאַמר  ּכָ ְלִצּבּור.  אן  ּכָ ְלָיִחיד  אן  ּכָ ר 
ֵליּה  ִריְך  ּבָ ָכְך  ִגיִני  ּבְ ָעְלָמא.  ְלכּוֵלי  ְוָכאן  ָחד  ְלֲאַתר 

ְכִתיב, ָכל ָעְלָמא ּדִ ּכְ ִקיל  ׁשָ ִאיהּו  (בראשית  ְלַאְבָרָהם ּדְ
ְוָהָאֶרץ  ב) ַמִים  ָ ַהׁשּ ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ

ְרָאם ִהּבָ ַאְבָר  (וכתיב) ּבְ  ָהם.ְוָתִניָנן ּבְ
ִנינּו,   .208 ׁשָ ְך  ּכָ ים.  לֹׁשִ ׁשְ ִגיַמְטִריָּא  ּבְ ִיְהיֶה 

ָכל   רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ יִקים ַמְזִמין ַהּקָ ים ַצּדִ לֹׁשִ ׁשְ
ִהְזִמין ֶאת ַאְבָרָהם. מֹו ׁשֶ    ּדֹור ָודֹור ְלעֹוָלם, ּכְ

ִניָנן   .208 ּתָ ָהִכי  ים.  לׁשִ ׁשְ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ָלִתין  ִיְהֶיה  ּתְ
ְוָדָרא  ָרא  ּדָ ָכל  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַאְזִמין  יִקים  ַצּדִ

ַאְזִמין ְלַאְבָרָהם. ָמה ּדְ  ְלָעְלָמא. ּכְ
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ְוָאַמר, .209 ַתח  כג)-(שמואל ּפָ ִמן  ב 
ים לֹׁשִ ְ ָבא   [ֲהִכי] ַהׁשּ לֹא  ה  לֹׁשָ ְ ַהׁשּ ְוֶאל  ד  ִנְכּבָ

ים לֹׁשִ ְ ַהׁשּ ִמן  ד [ֲהִכי] וגו'.  ֵהם   -  ִנְכּבָ ֵאּלּו 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְזִמין  ּמַ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ים  לֹׁשִ ׁשְ
ן  ּבֶ ּוְבָנָיהּו  ּנּו.  ִמּמֶ אֹוָתם  ל  ְיַבּטֵ ְולֹא  ָלעֹוָלם 

ים לֹׁשִ ְ ַהׁשּ ִמן  ּבֹו  תּוב  ּכָ ד,  [ֲהִכי] ְיהֹוָיָדע  ִנְכּבָ
ה לֹא ָבא   לֹׁשָ ְ ּלֹא   -הּוא ֶאָחד ֵמֶהם. ְוֶאל ַהׁשּ ׁשֶ

קּול   עֹוֵמד ׁשָ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֲאֵחִרים  ת  לֹׁשֶ ִלׁשְ
 ֲעֵליֶהם.

  

ַתח ְוָאַמר, .209 ד   (שמואל ב כג) ּפָ ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ְ ִמן ַהׁשּ
ין  ד, ִאּלֵ ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ְ ה לֹא ָבא ְוגו'. ִמן ַהׁשּ לׁשָ ְ ְוֶאל ַהׁשּ

ִריְך הוּ  א ּבְ ַאְזִמין קּוְדׁשָ יִקים ּדְ ָלִתין ַצּדִ א ְלָעְלָמא ִאּנּון ּתְ
יּה ִמן  ּבֵ ִתיב  ּכְ ְיהֹוָיָדע  ן  ּבֶ ּוְבָנָיהּו  יּה.  ִמּנֵ ל לֹון  ְיַבּטֵ ְוָלא 
ה לא  לׁשָ ְ ְייהּו. ְוֶאל ַהׁשּ ד ִאיהּו ַחד ִמּנַ ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ְ ַהׁשּ
ָעְלָמא ָקִאים ֲעַלְייהּו.  ִקיל ִלְתָלָתא ָאֳחָרִנין ּדְ ָלא ׁשָ  ָבא. ּדְ

ָבא  ְוֶאל   .210 לֹא  ה  לֹׁשָ ְ ִמְנָין   -ַהׁשּ ּבְ ִלְהיֹות 
ָזָכה   יִקים  ַצּדִ ים  לֹׁשִ ׁשְ ֵמֶהם. ִעם אֹוָתם  ֶאָחד  ּכְ
ה לֹא ָבא,   לֹׁשָ ְ ּבֹון, ֲאָבל ְוֶאל ַהׁשּ ֶחׁשְ ֵנס ּבְ ְלִהּכָ
ֶהם  ִעּמָ ְוִלְהיֹות  ם  ִעּמָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ָזָכה  ּלֹא  ׁשֶ

ִני ָ ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיְהיֶ''ה,  ֶאָחד.  ֵחֶלק  ים ּבְ לֹׁשִ ׁשְ נּו 
ִעם   ַרְך אֹותֹו  ּבֵ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָלֵכן  הּוא, 

יִקים.  ים ַצּדִ לֹׁשִ  אֹוָתם ׁשְ

  

ַחד   .210 ּכְ ִמְנָייָנא  ּבְ ְלֶמהֵוי  ָבא.  לֹא  ה  לׁשָ ְ ַהׁשּ ְוֶאל 
ִאין ָזָכה ְלֵמיַעל   ָלִתין ַזּכָ ִאּנּון ּתְ ְייהּו. ּבְ ָנא, ֲאָבל  ִמּנַ ּבְ חּוׁשְ ּבְ

הּו   ּבְ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ָזָכה  ָלא  ּדְ ָבא,  לֹא  ה  לׁשָ ְ ַהׁשּ ְוֶאל 
ָתִניָנן   ּדְ ָמה  ּכְ ִיְהֶי''ה,  ָחָדא.  חּוָלָקא  ּבְ הֹון  ִעּמְ ּוְלֶמֱהֵוי 
ִאּנּון  ְרֵכיּה ּבְ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ָלִתין ֲהָוה. ּוְבִגין ּכָ ּתְ

יִקים. ָלִתין ַצּדִ  ּתְ
הּוא  .211 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ְרֵאה,  ּבֹא 

ֲהֵרי   ה, ׁשֶ י ָרּבָ ְלַאְבָרָהם, ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעֹמָרה ּכִ
ָהעֹוָלם,   ְלָכל  ים  עֹוׂשִ ֵהם  ֶ ׁשּ ַמה  ְלָפַני  ָעְלָתה 
ֵנס   ְלִהּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַרְגֵליֶהם  מֹוְנִעים  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ַוֲעֹמָרה,  כח)(איו ִלְסדֹם  ַנַחל  ב  ַרץ  ּפָ
ּלּו ֵמֱאנֹוׁש ָנעּו.  ּדַ י ָרֶגל  ִחים ִמּנִ ּכָ ׁשְ ר ַהּנִ ּגָ ֵמִעם 

ר   ּגָ ֵמִעם  ַנַחל  ַרץ  ַחל   -ּפָ ַהּנַ ּפֹוֵרץ  ָהָיה  ְרָצה  ּפִ
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ם.  ְלׁשָ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ְלאֹוָתם 
ּתֹות   ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל  נֹוֵתן  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ

ְלעֶֹמק  לְ  אֹותֹו  זֹוְרִקים  ַאֵחר,  ָאָדם 
ָהר  ַהִּנְקרֹות] ַהּנָ ם [ְּבִנְקֵבי  ּגַ אֹותֹו  ּלֹוֵקַח  ׁשֶ ּוִמי   ,

ן.   ּכֵ

  

ְלַאְבָרָהם  .211 ִריְך הּוא  ּבְ א  ֵליּה קּוְדׁשָ ָאַמר  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָהא ְסִליַקת ֳקָדַמי ַמה  ה, ּדְ י ָרּבָ ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ

עָ  ִאּנּון  ַרְגַלְייהּו ּדְ ָמְנֵעי  ָעְלָמא  ָכל  ּדְ ָעְלָמא,  ְלָכל  ְבִדין 
ְכִתיב, ּדִ ַוֲעמֹוָרה  ְסדֹום  ּבִ ְלֵמיַעל  ָלא  כח) ּדְ ַרץ  (איוב  ּפָ

ַרץ   ּלּו ֵמֱאנֹוׁש ָנעּו. ּפָ י ָרֶגל ּדַ ִחים ִמּנִ ּכָ ׁשְ ר ַהּנִ ַנַחל ֵמִעם ּגָ
ִריץ ַנַחל ְלִאּנוּ  ּפָ ְרָצה ֲהָוה  ּפִ ר,  ּגָ ָעְלָמא ַנַחל ֵמִעם  ֵני  ּבְ ן 

ֲהוּו ַיֲהֵבי ְלֵמיַכל   ָחָמאן ְלַמאן ּדְ ֻכְלהּו ּדְ ן. ּדְ ָעאלּו ְלַתּמָ ּדְ
ֵליהּ  ְדָיין  ׁשַ ָאֳחָרא,  ָנׁש  ְלַבר  י  ּתֵ (בנוקבי  ּוְלִמׁשְ

ָנִטיל ֵליּה ָהִכי ָנֵמי. דנקרי) ַנֲהָרא, ְוִאיהּו ּדְ עּוְמָקא ּדְ  ּבְ

ֵני   .212 ל ּבְ י  ְוַעל ֶזה ּכָ ִחים ִמּנִ ּכָ ָהעֹוָלם ָהיּו ִנׁשְ
ם.  ְלׁשָ ֵנס  ְלִהּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַרְגֵליֶהם  ּמֹוְנִעים  ׁשֶ ָרֶגל, 

ְכַנס   ּנִ ִלים   -ּוִמי ׁשֶ ָהיּו ְמַדְלּדְ ּלּו ֵמֱאנֹוׁש ָנעּו, ׁשֶ ּדַ
ֶלֱאכֹל   לֹו  נֹוְתִנים  ָהיּו  ְולֹא  ָרָעב  ּבָ ַהּגּוף  ֶאת 

ּנֶה ְדיֹוְקנוֹ  ּתַ ּתֹות, ּוִמׁשְ ֵני ָהעֹוָלם,    ְוִלׁשְ ָאר ּבְ ְ ִמׁשּ
ָנעּו,  אן  ּכָ תּוב  ּכָ ָנעּו.  ֵמֱאנֹוׁש,  ּלּו  ּדַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ם ם ָהיּו  (משלי ה) ְוָכתּוב ׁשָ ְך ּגַ לֶֹתיָה. ּכָ ָנעּו ַמְעּגְ
ם,  ֵנס ְלׁשָ ֵדי לֹא ְלִהּכָ ִלים ּוְדָרִכים ּכְ סֹוִטים ַמְעּגָ

ְמנּוִעים   ָהיּו  ַמִים  ָ ַהׁשּ עֹופֹות  ֵנס  ַוֲאִפּלּו  ִהּכָ ִמּלְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ם,  ַעִיט   (איוב כח) ְלׁשָ ְיָדעֹו  לֹא  ָנִתיב 

ל ָהעֹוָלם ָהיּו צֹוְוִחים ַעל ְסדֹם ְוַעל   וגו'. ְוָלֵכן ּכָ
מֹו ָגֶון ֶאָחד   ם ּכְ ּלָ ּכֻ ָריֹות, ׁשֶ ל ַהּקְ ֲעֹמָרה ְוַעל ּכָ

 ָהיּו.

  

ִחי .212 ּכָ ִנׁשְ ֲהוּו  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ְלהּו  ּכֻ א  ּדָ ָרֶגל. ְוַעל  י  ִמּנִ ם 
ּלּו   ּדַ ָעאל,  ּדְ ּוַמאן  ן.  ּמָ ּתַ ְלֵמיַעל  ָלא  ּדְ ַרְגַלְייהּו  ָמְנֵעי  ּדְ
ַיֲהֵבי ֵליּה  ַכְפָנא ָלא ֲהוּו  ּבְ ֵלי גּוָפא  ֲהוּו ּדָ ּדְ ֵמֱאנֹוׁש ָנעּו, 
ָעְלָמא,  ֵני  ּבְ ָאר  ְ ִמׁשּ יּוְקֵניּה  ּדִ י  ּנֵ ּתַ ְוִאׁשְ י  ּתֵ ּוְלִמׁשְ ְלֵמיַכל 

לּ  ּדַ ְכִתיב  ּוְכִתיב  ּדִ ָנעּו.  ָהָכא  ִתיב  ּכְ ָנעּו.  ֵמֱאנֹוׁש,  ּו 
ה) ָהָתם ָסָטאן  (משלי  ֲהוּו  ָנֵמי  ָהִכי  לֹוֶתיָה.  ַמְעּגְ ָנעּו 

ַמָיא   ׁשְ עֹוֵפי  ְוֲאִפיּלּו  ן.  ּמָ ּתַ ְלֵמיַעל  ָלא  ּדְ ְוָאְרִחין  ַמֲעָגִלין 
ָמְנֵעי ע''א) ֲהוּו  קו  ְכִתיב,  (דף  ּדִ ן  ּמָ ּתַ (איוב   ְלֵמיַעל 

י ָעְלָמא ֲהוּו  נְ  כח) ּלֵ ִתיב לֹא ָיְדעּו ַעִיט ְוגו'. ּוְבִגיֵני ָכְך ּכֻ
ֻכְלהּו   י. ּדְ ְלהּו ַקְרּתֵ ָצְווִחין ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוַעל ּכֻ

ַגְווָנא ָחָדא ֲהוּו.   ּכְ
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לֹו   .213 ָאַמר  ה.  ָרּבָ י  ּכִ ַוֲעֹמָרה  ְסדֹם  ַזֲעַקת 
ה? ָאַמר לֹו,   ָלּמָ ָכְבָדה  ַאְבָרָהם,  י  ּכִ אָתם  ְוַחּטָ

ְוֶאְרֶאה   ּנָא  ֵאֲרָדה  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ְמֹאד. 
ַצֲעָקָתם,  ַהּכְ ב  ִלְכּתֹ ָצִריְך  ָהָיה  ַצֲעָקָתּה.  ַהּכְ
ָעִרים   י  ּתֵ ּוׁשְ ַוֲעֹמָרה,  ַזֲעַקת ְסדֹם  ֲהֵרי ָכתּוב  ׁשֶ

ְרׁשּוָה. א ֲהֵרי ּפֵ ַצֲעָקָתּה? ֶאּלָ ה ַהּכְ  ָהיּו, ָאז ָלּמָ

  

ה. ָאַמר ֵליּה ַאְבָרָהם. ַזעֲ  .213 י ָרּבָ ַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ
ִגיֵני ָכְך  ּבְ י ָכְבָדה ְמאֹד.  אָתם ּכִ ְוַחּטָ אי. ָאַמר ֵליּה  ַאּמַ
ֵעי ֵליּה,  ַצֲעָקָתם ִמּבָ ַצֲעָקָתּה. ַהּכְ ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה, ַהּכְ

י הֲ  ִתיב ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּוְתֵרי ַקְרּתֵ ָהא ּכְ אי ּדְ וּו, ַאּמַ
א ָהא אּוְקמּוָה.  ַצֲעָקָתּה. ֶאּלָ  ַהּכְ

ָרד  .214 ַהּבָ ֶאֶבן  ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ ד  ּצַ ּבַ ְרֵאה,  ּבֹא 
ה ַאַחת   ִטּפָ ִסים ּבְ ּנְ ָכֵתף, ִמְתּכַ ִנים ּבְ עֹוִלים ֲעׁשָ
ים  ְוַנֲעׂשִ ה  ַרּבָ ְתהֹום  ִנְקֵבי  ְלתֹוְך  ְוִנְכָנִסים 

כַּ  הּוא  ֶאָחד  ֶאָחד.  ּבְ ה  ָ ר ֲחִמׁשּ [ַהּקֹולֹות   ֲאׁשֶ
ים  ְצלּוִלים] ַנֲעׂשִ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְצלּוִלים  קֹולֹות  יֵׁש 

יֵניֶהם  ּבֵ ִנְכָנס  ה  ַמּטָ ִמּלְ עֹוֶלה  ׁשֶ ַהּקֹול  ֶאָחד. 
ֶאָחד.  ִכים ּכְ  ְוִנְמׁשָ

  

ָסְלִקין   .214 א  ַבְרּדָ ּדְ ָקָלא  תּוֵתי  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְלהּו   ּכֻ גֹו קּוְטֵרי  ּבְ ְוָעאִלין  ִטיף  ַחד  ּבְ י  ְנׁשֵ ִמְתּכַ ָפא  ַכּתְ ּבְ

ַחד. ַחד ִאיהּו  א, ִאְתֲעִבידּו ָחֵמׁש ּבְ ְתהֹוָמא ַרּבָ נּוְקֵבי ּדִ
ד קלין) ּכַ ִאְתֲעִבידּו  (צלילן  ֻכְלהּו  ּדְ ָקִלין  ְצִליִלין  א  ִאיּכָ

כּו כְּ  יַנְייהּו ְוִאְתַמׁשְ א ָעאל ּבֵ ּתָ ָסִליק ִמּתַ  ַחד. ַחד. ָקָלא ּדְ

ין   .215 ּדִ ְותֹוֵבַע  ְויֹוֵרד  עֹוֶלה  ַהּקֹול  ְואֹותֹו 
ין,  ּקֹול ֶזה עֹוֶלה ִלְתּבַֹע ּדִ ׁשֶ ה. ּכְ ְך ְלַמּטָ ׁשֵ ְלִהּמָ

ִדין.  יַח ּבְ ּגִ רּוְך הּוא ְלַהׁשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּלֶ    ָאז ִמְתּגַ
ִדיָנא   .215 ְבָעא  ּתָ ְוַנֲחָתא  ָסְלָקא  ָקָלא  ְוַההּוא 

יָנא  ע ּדִ ד ַהאי ָקָלא ָסְלָקא ְלִמְתּבַ א. ּכַ ָכא ְלַתּתָ ְלִאְתַמׁשְ
ִדיָנא. ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָגָחא קּוְדׁשָ ִלי ְלַאׁשְ ֵדין ִאְתּגְ  ּכְ

ִמי  .216 ַצֲעָקָתּה,  ַהּכְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ל   ּכָ ין  ּדִ ּתֹוַבַעת  ׁשֶ ין  ַהּדִ ְגֵזַרת  זֹו  ַצֲעָקָתּה?  ַהּכְ

ין יֹום. שֶׁ  ֵזַרת ּדִ ִנים עֹוֶמֶדת ּגְ ה ׁשָ ּמָ ִנינּו, ּכַ ְך ׁשָ ּכָ
ֲאֵחי   רּוְך הּוא ַעל ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ְותֹוַבַעת ִמּלִ
ין   ַהּדִ ֵזַרת  ּגְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יֹוֵסף,  ֶאת  ָמְכרּו  יֹוֵסף 
ָאה   ַהּבָ ַצֲעָקָתּה  ַהּכְ ֶזה  ְוַעל  ין,  ַהּדִ ַעל  צֹוַוַחת 

 ֵאַלי.

  

י .216 ַרּבִ ַצֲעָקָתּה,    ָאַמר  ַהּכְ ַמאן  ַצֲעָקָתּה.  ַהּכְ ְמעֹון,  ׁשִ
ִניָנן  ּתָ ָהִכי  ּדְ יֹוָמא.  ל  ּכָ ִדיָנא  ָתְבָעא  ּדְ יָנא  ּדִ ֵזַרת  ּגְ א  ּדָ
א   קּוְדׁשָ י  ּמֵ ִמּקַ ְוָתְבָעא  יָנא  ּדִ ֵזַרת  ּגְ ָקְייָמא  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ

גִ  ּבְ ְליֹוֵסף.  ְדיֹוֵסף  ֲאחּוי  ינּו  ַזּבִ ּדְ ַעל  ִריְך הּוא  ְגֵזַרת ּבְ ּדִ ין 
ָאה ֵאַלי.  ַצֲעָקָתּה, ַהּבָ א ַהּכְ יָנא, ְוַעל ּדָ יָנא ָצְווַחת ַעל ּדִ  ּדִ

מֹו  .217 ּכְ סֹוד  ֶזהּו  ֵאַלי?  ָאה  ַהּבָ זֶּה  ַמה 
ּנֱֶאַמר  ב) ׁשֶ ּוַבּבֶֹקר  (אסתר  ָבָאה  ִהיא  ֶעֶרב  ּבָ

מֹו ֶזה ֵקץ   ִמיד. ּכְ ָאה ֵאַלי, ּתָ ָבה. ְוֶזהּו ַהּבָ ִהיא ׁשָ
ל   ָלה, ּכָ ֵאר. ָעׂשּו ּכָ א ְלָפַני, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ ר ּבָ ׂשָ ּבָ

ֵאר.   ֲהֵרי ִנְתּבָ
  

ָמא ְדַאּתְ   (קז א) ַמאי .217 ּכְ ָרָזא  א הּוא  ּדָ ֵאַלי.  ָאה  ַהּבָ
ב) ָאֵמר, ָבה.   (אסתר  ׁשָ ִהיא  ּוַבּבֶֹקר  ָבָאה  ִהיא  ֶעֶרב  ּבָ

ִדיר.   ָאה ֵאַלי ּתָ ר ְוָדא הּוא ַהּבָ ׂשָ ּבָ ל  ַגְווָנא ָדא ֵקץ ּכָ ּכְ
ָמר:  ָלה ָהא ִאּתְ ָמר. ָעׂשּו ּכָ א ְלָפַני ְוָהא ִאּתְ  ּבָ

יק  .218 ה ַצּדִ ְסּפֶ ׁש ַאְבָרָהם ַויֹּאַמר ַהַאף ּתִ ּגַ ַויִּ
ַאב   ָרָאה  ִמי  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ע.  ָרׁשָ ִעם 
תּוב  ּכָ ֹנַח  ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא  ַאְבָרָהם.  מֹו  ּכְ   ָהַרֲחִמים 
א ְלָפַני ְוגֹו',  ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ
ַתק ְולֹא ָאַמר לֹו   ַבת ֲעֵצי ֹגֶפר. ְוׁשָ ה ְלָך ּתֵ ֲעׂשֵ
ָעה  ׁשָ ׁש ַרֲחִמים. ֲאָבל ַאְבָרָהם, ּבְ ָבר ְולֹא ִבּקֵ ּדָ
ְסדֹם  ַזֲעַקת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ

אֵ  ה,  ָרּבָ י  ּכִ ְוֶאְרֶאה  ַוֲעֹמָרה  ּנָא  ִמיָּד   -ֲרָדה 
יק   ה ַצּדִ ְסּפֶ ׁש ַאְבָרָהם ַויֹּאַמר ַהַאף ּתִ ּגַ תּוב ַויִּ ּכָ

ע.  ִעם ָרׁשָ

  

ע.  .218 יק ִעם ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ ַגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף ּתִ ַוּיִ
ַרְחָמנּוָתא   א ּדְ י ְיהּוָדה ַמאן ָחָמא ַאּבָ ַאְבָרָהם. ָאַמר ַרּבִ ּכְ

ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ְלנַֹח  ֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר  ִתיב  ּכְ נַֹח  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
יק ְוָלא ָאַמר  ּתִ ַבת ֲעֵצי גֶֹפר. ְוִאׁשְ ה ְלָך ּתֵ א ְלָפַני ְוגו' ֲעׂשֵ ּבָ
ֲעָתא   ׁשַ ּבְ ַאְבָרָהם  ֲאָבל  ַרֲחֵמי.  ָבָעא  ְוָלא  ִמיִדי.  ֵליּה 

ִריךְ  א ּבְ ָאַמר ֵליה קּוְדׁשָ י   ּדְ הּוא, ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ
ׁש   ּגַ ַוּיִ ִתיב  ּכְ ד  ִמּיָ ְוגו'.  ְוֶאְרֶאה  ָנא  ֵאַרָדה  ְוגו'.  ה  ָרּבָ

ע. יק ִעם ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ  ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף ּתִ
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ה  .219 י ֶאְלָעָזר, ַאף ַאְבָרָהם לֹא ָעׂשָ ָאַמר ַרּבִ
ָעשָׂ  לֹא  ֹנַח  ָראּוי.  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ֶזה  ּבִ לֹא  ָדָבר,  ה 

ּלֹא ָימּות  ָראּוי ׁשֶ ין ּכָ ׁש ּדִ ּקֵ ְולֹא ֶזה. ַאְבָרָהם ּבִ
ָרה.   ים ַעד ֲעׂשָ ִ ע, ְוִהְתִחיל ֵמֲחִמׁשּ יק ִעם ָרׁשָ ַצּדִ
ְך   ין ּכָ ׁש ַרֲחִמים ּבֵ ּלֹא ִבּקֵ ִלים, ׁשֶ ה ְולֹא ִהׁשְ ָעׂשָ
ִלְתּבַֹע   רֹוֶצה  ּלֹא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  ָאַמר  ׁשֶ ְך,  ּכָ ּוֵבין 

יו. שְׂ   ַכר ַמֲעׂשָ

  

ִלימּו   .219 ׁשְ ָעַבד  ֶאְלָעָזר, אּוף ַאְבָרָהם ָלא  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַהאי.  ְוָלא  ַהאי  ָלא  ִמיִדי,  ֲעִביד  ָלא  נַֹח  ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ
ָאה ִעם   ָלא ְימּות ַזּכָ ְדָקא ְיאּות ּדְ יָנא ּכְ ַבע ּדִ ַאְבָרָהם ּתָ

ים ַעד ֲעשָׂ  ִ אֵרי ֵמֲחִמׁשּ יָבא. ְוׁשָ ִלים, ַחּיָ ָרה, ָעַבד ְוָלא ַאׁשְ
ָאַמר ַאְבָרָהם ָלא  ְך, ּדְ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ָעא ַרֲחֵמי ּבֵ ָלא ּבָ ּדְ

ע ֲאַגר עֹוָבדֹוי.  ִעיָנא ְלִמְתּבַ  ּבָ
ֶזה   .220 ָראּוי?  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ָעׂשָ ִמי  ֲאָבל 

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ יָון ׁשֶ ּכֵ ה. ׁשֶ (שמות   ֹמׁשֶ
ֵעֶגל    ָסרוּ  לב) ָלֶהם  ָעׂשּו  ְוגֹו',  ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ַמֵהר 

לֹו   ֲחוּו  ּתַ ׁשְ ַויִּ ָכה  ה    -ַמּסֵ ֹמׁשֶ ַוְיַחל  תּוב  ּכָ ִמיָּד 
ה ִאם   ְוַעּתָ ָאַמר  ׁשֶ ְוגֹו', ַעד  ֵני ה' ֱאלָֹהיו  ּפְ ֶאת 
ר   ְפְרָך ֲאׁשֶ אָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ א ַחּטָ ָ ׂשּ ּתִ

ב   . ְוַאף ַעל ּגַ ָתְבּתָ ם  ּכָ ָ ם ָחְטאּו, לֹא ָזז ִמׁשּ ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ְדָבֶרָך.  י ּכִ ָאַמר לֹו ָסַלְחּתִ  ַעד ׁשֶ

  

ה.   .220 מׁשֶ א  ּדָ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ִלימּו  ׁשְ ָעַבד  ַמאן  ֲאָבל 
ִריְך הּוא א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ ֵכיָון ּדְ ָסרּו ַמֵהר ִמן   (שמות לב) ּדְ

ֶרְך ְוגו'. ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל   ד ַמה  ַהּדֶ ֲחוּו לֹו. ִמּיָ ּתַ ׁשְ ָכה ַוּיִ ַמּסֵ
ה   ָאַמר ְוַעּתָ ֵני ְיָי ֱאלָהיו ְוגו'. ַעד ּדְ ה ֶאת ּפְ ִתיב ַוְיַחל מׁשֶ ּכְ
ר  ֲאׁשֶ ְפְרָך  ִמּסִ ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  אָתם  ַחּטָ א  ָ ׂשּ ּתִ ִאם 

ָאמַ  ן ַעד ּדְ ּמָ ֻכְלהּו ָחטּו, ָלא ָזז ִמּתַ ב ּדְ . ְוַאף ַעל ּגַ ָתְבּתָ ר ּכָ
ְדָבֶרָך. י ּכִ  ֵליּה ָסַלְחּתִ

ִאם   .221 א  ֶאּלָ יַח  ּגִ ִהׁשְ לֹא  ַאְבָרָהם  ֲאָבל 
יק, ְוִאם לֹא   לֹא. ַעל ֶזה לֹא   -ִנְמָצא ָבֶהם ַצּדִ

ה   מֹו ֹמׁשֶ יֵָּגן ַעל ּדֹורֹו ּכְ ן ָאָדם ׁשֶ עֹוָלם ּבֶ ָהָיה ּבָ
הּוא רֹוֶעה ֶנֱאָמן.  ׁשֶ

  
גַּ  .221 ַאׁשְ ָלא  ַאְבָרָהם  הּו  ֲאָבל  ּבְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ִאי  א  ֶאּלָ ח 

ָנׁש  ר  ּבַ ָעְלָמא  ּבְ ֲהָוה  א ָלא  ּדָ ְוַעל  ְוִאם ָלאו ָלא.  אי  ּכַ ּזַ
ִאיהּו ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא. ה ּדְ מׁשֶ ֵריּה ּכְ ָיִגין ַעל ּדָ  ּדְ

ַעְצמֹו  .222 ִהְתִקין  ַויֹּאַמר,  ַאְבָרָהם  ׁש  ּגַ ַויִּ
שָׁ  ְצאּו  ִיּמָ אּוַלי  ֶזה.  ֶאת  ׁש  ים. ְלַבּקֵ ִ ֲחִמׁשּ ם 

ַעד  ְלַדַעת,  ית  ֵראׁשִ הּוא  ׁשֶ ים  ִ ֵמֲחִמׁשּ ִהְתִחיל 
ָרגֹות.  ל ַהּדְ יִרי, סֹוף ּכָ הּוא ֲעׂשִ ָרה, ׁשֶ  ֲעׂשָ

  
א.  .222 ע ּדָ ְרֵמיּה ְלִמְתּבַ ׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר, ַאְתִקין ּגַ ּגַ ַוּיִ

ָרא   ׁשָ ים.  ִ ֲחִמׁשּ ם  ׁשָ ְצאּו  ִיּמָ ִאיהּו  אּוַלי  ּדְ ים  ִ ֵמֲחִמׁשּ
סֹוָפא  יָרָאה  ֲעׂשִ ִאיהּו  ּדְ ָרה  ֲעׂשָ ַעד  ְלִמְנַדע,  ירּוָתא  ׁשֵ

ין.  ְרּגִ ָכל ּדַ  ּדְ
ָרה  .223 ָרה, ֵאּלּו ֲעׂשָ י ִיְצָחק, ַעד ֲעׂשָ ָאַמר ַרּבִ

ּום  ּפּוִרים, ִמׁשּ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ין רֹאׁש ַהׁשּ ּבֵ ָיִמים ׁשֶ
ים עַ  ִ ְך ִהְתִחיל ֵמֲחִמׁשּ יַע  ּכָ ִהּגִ ָרה. ְוֵכיָון ׁשֶ ד ֲעׂשָ

ָמקֹום  ֵאינֹו  ה  ּוְלַמּטָ אן  ִמּכָ ָאַמר,  ָרה,  ַלֲעׂשָ
ַחת  ְך לֹא ָיַרד ִמּתַ ּום ּכָ ְתׁשּוָבה. ִמׁשּ עֹוֵמד ּבִ ׁשֶ

ָרה.   ַלֲעׂשָ

  

ֵבין  .223 ָרה יֹוִמין ּדְ ין ֲעׂשָ ָרה, ִאּלֵ י ִיְצָחק ַעד ֲעׂשָ ָאַמר ַרּבִ
ְליֹום הַ  ָנה  ָ ַהׁשּ ים רֹאׁש  ִ ֵמֲחִמׁשּ ָרא  ׁשָ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ּפּוִרים.  ּכִ

א   אן ּוְלַתּתָ ָרה, ָאַמר ִמּכָ ָמָטא ַלֲעׂשָ ָרה. ְוֵכיָון ּדְ ַעד ֲעׂשָ
ָנַחת   ָלא  ָכְך  ִגיֵני  ּבְ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָקְייָמא  ּדְ ֲאַתר  הּוא  ָלאו 

ָרה:  א ֵמֲעׂשָ  ְלַתּתָ
ְלָאִכים ְסדָֹמה  .224 ֵני ַהּמַ ֶעֶרב וגו'. ַויָֹּבאּו ׁשְ ּבָ

תּוב ְלַמְעָלה,  ּכָ ְרֵאה ַמה  ּבֹא  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֲהֵרי   ר ֶאל ַאְבָרָהם. ׁשֶ ה ְלַדּבֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַויֵֶּלְך ה' ּכַ
ב   ׁשָ ְוַאְבָרָהם  ֵמַאְבָרָהם  ִכיָנה  ׁשְ ְפְרָדה  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְסדָֹמה  ְלָאִכים  ַהּמַ ֵני  ׁשְ ַויָֹּבאּו  ָאז  ִלְמקֹומֹו, 

עֶ  ִכיָנה,  ּבָ ְ ַהׁשּ ִעם  ק  ּלֵ ִהְסּתַ ֶאָחד  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶרב, 
ַנִים.  ֲארּו אֹוָתם ׁשְ  ְוִנׁשְ

  

י   .224 ֶעֶרב ְוגו'. ָאַמר ַרּבִ ְלָאִכים ְסדֹוָמה ּבָ ֵני ַהּמַ בֹאּו ׁשְ ַוּיָ
ר ֲאׁשֶ ּכַ ְיָי  ֶלְך  ַוּיֵ ְלֵעיָלא  ִתיב  ּכְ ַמה  ֲחֵזי  א  ּתָ קו   יֹוֵסי  (דף 

אַ  ע''ב) ֶאל  ר  ְלַדּבֵ ה  ּלָ ַרׁש ּכִ ִאְתּפְ ּדְ יָון  ּכֵ ָהא  ּדְ ְבָרָהם. 
בֹאּו  ֵדין ַוּיָ ב ְלַאְתֵריּה, ּכְ א ֵמַאְבָרָהם, ְוַאְבָרָהם ּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ
ק   ּלַ ִאְסּתַ ַחד  ָהא  ּדְ ֶעֶרב,  ּבָ ְסדֹוָמה  ְלָאִכים  ַהּמַ ֵני  ׁשְ

ֵרין.  ֲארּו ִאּנּון ּתְ ּתָ א, ְוִאׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ  ּבִ
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אֹוָת  .225 ָרָאה  ׁשֶ יָון  ַאֲחֵריֶהם.  ּכֵ ָרץ  לֹוט,  ם 
הּוא   ִאים  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ְוִכי  ַעם?  ַהּטַ ָמה 
ּתֹות? ּוְבֵני  ִהְכִניס ְלֵביתֹו ְוָנַתן ָלֶהם ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ
ָעׂשּו  ְלִבּתֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ָהְרגּו אֹותֹו,  ָהִעיר ֵאיְך לֹא 

 ִדין,
  

ְתַרְייה .225 ָחָמא לֹוט לֹון, ָרַהט ּבַ יָון ּדְ ּו. ַמאי ַטְעָמא,  ּכֵ
ֲהוּו ַאְתָיין ִאיהּו ָאִעיל לֹון ְלֵביֵתיּה ְוָיִהיב  ל ִאּנּון ּדְ ְוִכי ּכָ
ָהא  י ּוְבִני ָמָתא ֵהיְך ָלא ָקְטִלין ֵליּה, ּדְ ּתֵ לֹון ְלֵמיַכל ּוְלִמׁשְ

יּה ֲעְבדּו ִדיָנא.   ִלְבַרּתֵ
ֶלֶחם  .226 ת  ּפַ ָנְתָנה  לֹוט  ת  ּבַ ׁשֶ הּוא?  ּוַמה 

ְדַבׁש  ְלָעִני   ּבִ אֹוָתּה  ּוָמְרחּו  ָבֶזה,  ָיְדעּו  ֶאָחד, 
ָאְכלּו   ָרעֹות  ַהּצְ ׁשֶ ַעד  ג  ַהּגַ רֹאׁש  ּבְ יבּוָה  ְוהֹוׁשִ

 אֹוָתּה.
  

ַנֲהָמא  .226 ּדְ א  ּתָ ּפִ ַיֲהַבת  לֹוט  ּדְ יּה  ְבַרּתֵ ּדִ הּוא.  ּוַמאי 
א   דּוְבׁשָ פּוָה  ׁשָ ּה,  ּבָ ָיְדעּו  ַעְנָיא,  ִריׁש  ְלַחד  ּבְ ְואֹוְתבּוָה 

ֲאְכלּוָה ִצְרֵעי.  ִאיְגָרא ַעד ּדְ

ב   .227 ָחׁשַ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ָהָיה  זֶּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ
יָון   ל ֶזה, ּכֵ ֵני ָהִעיר ָעָליו. ְוִעם ּכָ לּו ּבְ ּכְ ּלֹא ִיְסּתַ ׁשֶ
ֶאת   יפּו  ְוִהּקִ ם  ֻכּלָ סּו  ּנְ ִהְתּכַ ִית,  ַלּבַ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ

ִית.  ַהּבַ
  

לּון ֵליּה  .227 ּכְ ָלא ִיְסּתַ יב ּדְ ֵליְלָיא ָחׁשִ ֲהָוה ּבְ ִגין ּדְ א ּבְ ֶאּלָ
ָנׁשּו   ִאְתּכְ ְלֵביָתא  ֲאָעלּו  ּדַ יָון  ּכֵ א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  ָמָתא,  ֵני  ּבְ

ְלהּו ְוַאְסָחרּו ְלֵביָתא.   ּכֻ

לֹוט  .228 ָרץ  ה  ָלּמָ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
תּוב ַויְַּרא לֹוט ַויָָּרץ  שֶׁ  [ֶאָּלא ִמּׁשּום] ַאֲחֵריֶהם, ּכָ

י יֵיָסא. ֶאָחד ָאַמר,  י ִחְזִקיָּה ְוַרּבֵ ִלְקָראָתם? ַרּבִ
ִכיָנה   ם. ְוֶאָחד ָאַמר, ׁשְ מּות ַאְבָרָהם ָרָאה ִעּמָ ּדְ
ַויָָּרץ   לֹוט  ַויְַּרא  אן  ּכָ תּוב  ּכָ ֶהם.  ִעּמָ ָאה  ּבָ

ַת  ַויָָּרץ ִלְקָראָתם ִמּפֶ ם  ח ִלְקָראָתם, ְוָכתּוב ׁשָ
אן ָרָאה  ִכיָנה, ַאף ּכָ ן ָרָאה ׁשְ ַהּלָ ָהֹאֶהל. ַמה ּלְ

ִכיָנה.  ׁשְ

  

ְתַרְייהּו, .228 אי ָרַהט לֹוט ֲאּבַ י ִיְצָחק ַאּמַ (אלא  ָאַמר ַרּבִ
י   בגין) ה ְוַרּבִ י ִחְזִקּיָ ָרץ ִלְקָראָתם. ַרּבִ ְרא לֹוט ַוּיָ ְכִתיב ַוּיַ ּדִ

ַאְבָרהָ  ּדְ יּוְקָנא  ּדִ ָאַמר  ַחד  ְוַחד  ֵייָסא.  ִעְמהֹון.  ָחָמא  ם 
ָרץ  ְרא לֹוט ַוּיָ ִתיב ָהָכא ַוּיַ א ַאְתָיא ֲעַלְייהּו. ּכְ ִכיְנּתָ ָאַמר ׁשְ
ַתח ָהאֶֹהל.   ָרץ ִלְקָראָתם ִמּפֶ ַוּיָ ִלְקָראָתם, ּוְכִתיב ָהָתם 

א. ִכיְנּתָ א, אּוף ָהָכא ָחָמא ׁשְ ִכיְנּתָ ן ָחָמא ׁשְ  ַמה ְלַהּלָ

ַויָָּר  .229 לֹוט  ִהּנֶה ַויְַּרא  ַויֹּאֶמר  ִלְקָראָתם,  ץ 
ֶל''ת נּו''ן יֹו''ד. סּורּו ָנא,   ָאֶל''ף ּדָ ּנָא ֲאדַֹנ''י, ּבְ
ָנא?   סּורּו  זֶּה  ַמה  ָנא,  ׁשּו  ּגְ ב  ִלְכּתֹ ָצִריְך  ָהָיה 
ִיְראּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִית  ַהּבַ ְסִביב  ְלַהֲחִזיָרם  א  ֶאּלָ

ֶדֶר  ּבְ ְנסּו  ִיּכָ ְולֹא  ָהִעיר  ֵני  ּבְ ר  אֹוָתם  ָיׁשָ ְך 
ְך סּורּו ָנא. ּום ּכָ ְיָתה, ּוִמׁשּ  ַהּבַ

  

א ֲאדַֹני   .229 ה ּנָ ָרץ ִלְקָראָתם ַוּיֹאֶמר ִהּנֶ ְרא לֹוט ַוּיָ וע''ד ַוּיַ
ֵעי ֵליּה, ַמאי  ׁשּו ָנא ִמּבָ ָאֶל''ף ָדֶל''ת נּו''ן יּו''ד. סּורּו ָנא, ּגְ ּבָ

א ְלַאֲהָדָרא לֹון ַסֲחָרֵניּה ּדְ  ָלא סּורּו ָנא. ֶאּלָ ִגין ּדְ ֵביָתא ּבְ
ְלֵביָתא,   ר  אֹוַרח ֵמיׁשָ ֵיֲעלּון ּבְ ֵני ָמָתא, ְוָלא  ּבְ ֶיחמּון לֹון 

ְך סּורּו ָנא.  ּוְבִגין ּכָ
ַתח, .230 ּפָ ִחְזִקיָּה  י  כח) ַרּבִ הּוא  (איוב  י  ּכִ

ַמִים ִיְרֶאה.   ָ ַהׁשּ ל  ַחת ּכָ יט ּתַ ַיּבִ ִלְקצֹות ָהָאֶרץ 
ָלֶהם   יֵׁש  ה  ּמָ י ּכַ ַמֲעׂשֵ ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאָדם  ִלְבֵני 

ָיִמים  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
דֹוׁש  ּתֹוָרה, ַהּקָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְוֵלילֹות, ׁשֶ
ּבֹו   ַח  ּבֵ ּתַ ּוִמׁשְ ְלַמְעָלה  ּבֹו  ַח  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ רּוְך הּוא  ּבָ

ַהּתֹוָר  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ְלָכל  ְלַמּטָ ים  ַחיִּ ֵעץ  ִהיא  ה 
עֹוָלם   ּבָ ים  ַחיִּ ָלֶהם  ָלֵתת  ּה  ּבָ ָהעֹוְסִקים  אֹוָתם 

א. עֹוָלם ַהּבָ ים ּבָ  ַהזֶּה ְוָלֵתת ָלֶהם ַחיִּ

  

ַתח .230 ּפָ ה  ִחְזִקּיָ י  ָהָאֶרץ  (איוב כח) ַרּבִ י הּוא ִלְקצֹות  ּכִ
ה ִאית  ּמָ ַמִים ִיְרֶאה. ּכַ ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ יט ּתַ א  ַיּבִ לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

ָלא   ּדָ ּתַ ִריְך הּוא, ּוְלִאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ עֹוָבדֹוי ּדְ ָלא ּבְ ּכָ ְלִאְסּתַ
ל   ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ָמאן  ָכל  ּדְ ְוֵליֵלי,  ְיָמָמא  אֹוַרְייָתא  ּבְ
ְלֵעיָלא,  יּה  ּבֵ ח  ּבַ ּתַ ִאׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא,  ּבְ

יּה ְלַתּתָ  ח ּבֵ ּבַ ּתַ י ִאיִהי ְוִאׁשְ אֹוַרְייָתא ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִגין ּדְ א, ּבְ
ָעְלָמא ֵדין ין ּבְ ּה ְלֵמיַהב לֹון ַחּיִ ָעְסִקין ּבָ (דף  ְלָכל ִאּנּון ּדְ

ָאֵתי.  קז ע''א) ָעְלָמא ּדְ ין ּבְ  ּוְלֵמיַהב לֹון ַחּיִ
יט,   .231 י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ּבֹא ְרֵאה, ּכִ

ַמה   ל  ִמּכָ אֹוָתם  ק  ּוְלַסּפֵ ָמזֹון  ָלֶהם  ָלֵתת  יט. ְלֵמיַהב לֹון  .231   י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ א ֲחֵזי, ּכִ ּתָ
ִאיהּו   ּדְ ִגין  ּבְ ִאְצְטִריכּו,  ּדְ ַמה  ל  ִמּכָ לֹון  ָקא  ּוְלַסּפָ ְמזֹוָנא 
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ִמיד,  ּתָ ּה  ּבָ יַח  ּגִ ַמׁשְ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִהְצָטְרכּו,  ֶ ׁשּ
תּוב ּכָ ּה   (דברים יא) ׁשֶ ּבָ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיָך  ּתָ

ָנה. ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ  ֵמֵרׁשִ
ְכִתיב, ּדִ ִדיר,  ּתָ ּה  ּבָ ח  ּגַ יא) ַאׁשְ ְיָי  (דברים  ֵעיֵני  ִמיד  ּתָ

ָנה ְוַעד ַאחֲ  ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמִרׁשִ ָנה. ֱאלֹוֶהיָך ּבָ  ִרית ׁשָ

ּה? .232 ּבָ תּוב  ּכָ ַמה  זֹו  ֶאֶרץ  ׁשֶ ּום  (משלי   ִמׁשּ
ִהיא  לא) ְך  ּכָ ַאַחר  ַלְחָמּה.  ִביא  ּתָ ְרָחק  ִמּמֶ

ֶדה,  ָ ַהׂשּ ַחיֹּות  ְלָכל  ְוֶטֶרף  ָמזֹון  נֹוֶתֶנת 
תּוב ּכָ ֶטֶרף   (שם) ׁשֶ ן  ּתֵ ַוּתִ ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ ָקם  ַוּתָ

 ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה.
  

הּ  .232 ִתיב ּבָ א ַמה ּכְ ֶאֶרץ ּדָ ִגין ּדְ ְרָחק  (משלי לא) ּבְ ִמּמֶ
ְלָכל   ְוַטְרָפא  ְמזֹוָנא  ְיַהְבּתְ  ִאיִהי  ּוְלָבַתר  ַלְחָמּה,  ִביא  ּתָ

ְכִתיב ּדִ ָרא  ּבְ ֵחיָון  לא) ִאּנּון  ַלְיָלה  (משלי  עֹוד  ּבְ ָקם  ַוּתָ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֹוֶתיָה. ּתֵ  ַוּתִ

יט   .233 ַיּבִ ָהָאֶרץ  ִלְקצֹות  הּוא  י  ּכִ ֶזה  ְוַעל 
ֵני ָהעֹוָלם   ּבְ ל  ּכָ ִיְרֶאה, ֶאת  ַמִים  ָ ַהׁשּ ל  ּכָ ַחת  ּתַ
ל   ּכָ ִריְך  ּצָ ֶ ׁשּ ַמה  ְלָכל  ְוִסּפּוק  ָמזֹון  ָלֶהם  ָלֵתת 

תּוב ּכָ ׁשֶ ְוֶאָחד,  ּפֹוֵתַח ֶאת  (תהלים קמה) ֶאָחד 
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון.  ּבִ  ָיֶדָך ּוַמׂשְ

  
ל   .233 ּכָ ַחת  ּתַ יט  ַיּבִ ָהָאֶרץ  ִלְקצֹות  הּוא  י  ּכִ א  ּדָ ְוַעל 

ְמזֹוָנא  לֹון  ְלֵמיַהב  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ְלֻכְלהּו  ִיְרֶאה.  ַמִים  ָ ַהׁשּ
ְכִתיב ל ַחד ְוַחד ּדִ ִאְצְטִריְך ּכָ (תהלים  ְוִסּפּוָקא ְלָכל ַמה ּדְ

יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹ  קמה) ּבִ  ן.ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ
יט,   .234 י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ָבר ַאֵחר ּכִ ּדָ

ָכל  ּבְ יַח  ּגִ ּוְלַהׁשְ ָהָאָדם  ן  ּבֶ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ל   ּכָ ַחת  ּתַ עֹוָלם.  ּבָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ּבֹו  ים  עֹוׂשִ ֶ ׁשּ ַמה 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ל ְורֹוֶאה ּכָ ּכֵ ַמִים ִיְרֶאה, ִמְסּתַ ָ  ַהׁשּ

  
ָלא   .234 ּכָ יט. ְלִאְסּתַ י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ָבר ַאֵחר ּכִ ּדָ

א   ֵני ָנׁשָ ַעְבֵדי ּבְ ָכל ַמה ּדְ ָחא ּבְ ּגָ ַבר ָנׁש ּוְלַאׁשְ עֹוָבדֹוי ּדְ
ְוָחֵמי ְלָכל   ל  ּכֵ ִיְרֶאה. ִמְסּתַ ַמִים  ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ ָעְלָמא. ּתַ ּבְ

 ַחד ְוַחד. 
ָרָאה   .235 יָון ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבֹא ְרֵאה, ּכֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

אֹוָתם  ָלֶהם  ַלח  ׁשָ ַוֲעֹמָרה,  ְסדֹם  י  ַמֲעׂשֵ
תּוב?  ּכָ ַמה  ְסדֹם.  ֶאת  ִחית  ְלַהׁשְ ְלָאִכים  ַהּמַ
ָיכֹול  ִמי  ְוִכי  ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ ֶאת  ָרָאה  לֹוט.  ַויְַּרא 
ִאיר   ּמֵ א ָרָאה זַֹהר ֶאָחד ׁשֶ ִכיָנה? ֶאּלָ ִלְראֹות ׁשְ

יֶהם ָראׁשֵ ַעל  ּנָא  ְועֹוֶלה  ִהּנֶה  ַויֹּאֶמר  ְוָאז,   .
ּוִבְגַלל  ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶל''ת  ּדָ ָאֶל''ף  ּבְ ֲאדַֹני, 
סּורּו  ָאַמר  הּוא  ֵהִאיר  ׁשֶ ָהאֹור  ִכיָנה אֹותֹו  ְ ַהׁשּ

ֶכם.  ית ַעְבּדְ  ָנא ֶאת ּבֵ

  

עֹוָבִדין  .235 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָחָמא  ּדְ יָון  ּכֵ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָלא   ְלַחּבָ ַמְלָאִכין  ְלִאּנּון  לֹון  ר  ּדַ ׁשַ ַוֲעמֹוָרה,  ְסדֹום  ּדִ
א. ְוִכי ַמאן  ִכיְנּתָ ְרא לֹוט ָחָמא ִלׁשְ ִתיב ַוּיַ ִלְסדֹום. ַמה ּכְ
ָנִהיר  ּדְ ַחד  ָזֲהָרא  ָחָמא  ֶאָלא  א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ְלֶמחֵמי  ָיִכיל 

ִהנֶּ  ַוּיֹאֶמר  ּוְכֵדין  ְייהּו.  ֵריׁשַ ַעל  ָסְלָקא  ָקא  ֲאדַֹני  ּדְ א  ּנָ ה 
א ַההּוא ְנִהירּו  ִכיְנּתָ ָמר, ּוְבִגין ׁשְ ִאּתְ ָמה ּדְ ָאֶל''ף ָדֶל''ת ּכְ ּבְ

ֶכם ית ַעְבּדְ ָנִהיר ָקֲאַמר, סּורּו ָנא ֶאל ּבֵ  ּדְ

ְך   .236 ּכָ ה  ָעׂשָ לֹא  ַרְגֵליֶכם.  ְוַרֲחצּו  ְוִלינּו 
ה ָאַמר ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם,  ִחּלָ ּתְ א ּבַ   ַאְבָרָהם, ֶאּלָ
ת ֶלֶחם וגו'. ֲאָבל לֹוט ָאַמר  ְך ְוֶאְקָחה ּפַ ְוַאַחר ּכָ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוִלינּו,  ֶכם  ַעְבּדְ ית  ּבֵ ֶאל  ָנא  סּורּו 
ֶכם,   ם ְלַדְרּכְ ם ַוֲהַלְכּתֶ ְמּתֶ ּכַ ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהׁשְ

ֵני ָהָאָדם. ּלֹא יְֵדעּו ָבֶהם ּבְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

  

א ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגלֵ  .236 יֶכם. ָלא ֲעַבד ָהִכי ַאְבָרָהם, ֶאּלָ
ת  ּפַ ְוֶאְקָחה  ּוְלָבַתר  ַרְגֵליֶכם  ְוַרֲחצּו  ָאַמר  ַקְדִמיָתא  ּבְ
ֶכם   ַעְבּדְ ית  ּבֵ ֶאל  ָנא  סּורּו  ָאַמר  לֹוט  ֲאָבל  ְוגו'.  ֶלֶחם 
ם   ַוֲהַלְכּתֶ ם  ְמּתֶ ּכַ ְוִהׁשְ ַרְגֵליֶכם  ְוַרֲחצּו  ּוְלָבַתר  ְוִלינּו. 

ֶכם. בְּ  א. ְלַדְרּכְ ֵני ָנׁשָ הּו ּבְ מֹוְדעּון ּבְ ּתְ ָלא ִיׁשְ  ִגין ּדְ
ְך   .237 ּכָ ּום ׁשֶ י ָבְרחֹוב ָנִלין. ִמׁשּ ַויֹּאְמרּו לֹא ּכִ

ם, לֹא ָהָיה   ְכָנִסים ְלׁשָ ּנִ ים: אֹוְרִחים ׁשֶ ָהיּו עֹוׂשִ
י   ִית. ְוַעל זֶה ָאְמרּו, לֹא ּכִ יְַּכִניֵסם ַלּבַ ן ָאָדם ׁשֶ ּבֶ

ם ְמֹאד וגו'. ָבְרחֹוב ָנִלין. מַ  ְפַצר ּבָ תּוב? ַויִּ  ה ּכָ
  

ָעְבֵדי   .237 ֲהוּו  ָכְך  ּדְ ִגין  ּבְ ָנִלין.  ָבְרחֹוב  י  ּכִ ַוּיֹאְמרּו לֹא 
לֹון   ִיְכנֹוׁש  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ֲהָוה  ָלא  ן  ּמָ ּתַ ָעאִלין  ּדְ אֹוְרִחין 
ִתיב   י ָבְרחֹוב ָנִלין. ַמה ּכְ א ָאְמרּו לא ּכִ ְלֵביָתא, ְוַעל ּדָ

ְפצַ  ם ְמאֹד ְוגו'.ַוּיִ  ר ּבָ
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ה   .238 רּוְך הּוא עֹוׂשֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ְוָכֵעת   אֹותֹו,  ה  עֹוׂשֶ ֶאָחד  ִליַח  ׁשָ עֹוָלם,  ּבָ ִדין 
יק  ַמְסּפִ לֹא  ְוִכי  ה?  ָלּמָ ִליִחים,  ׁשְ ֵני  ׁשְ ָרִאינּו 

ַנִים ָאַמר ׁשְ ֶ א ֶאָחד ָהָיה, ּוַמה ׁשּ ֶאָחד? ֶאּלָ [ָּכ�   ּבְ
וַ  ֶׁשֶאָחד]ֶזה  ִמּׁשּום  ְלהֹוִציא    - ַּדאי,  ָהָיה  ֶאָחד 

ָהִעיר   ֶאת  ַלֲהֹפְך  ְוֶאָחד  ילֹו,  ּוְלַהּצִ לֹוט  ֶאת 
ַאר ֶאָחד. ִחית ֶאת ָהָאֶרץ, ּוְלָכְך ִנׁשְ  ּוְלַהׁשְ

  

יָנא   .238 ּדִ ֲעִביד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ד  ּכַ ֲחֵזי  א  ּתָ
ִליָחא ָחָדא   ָעְלָמא, ׁשְ ֵרי ּבְ ּתְ א ָחֵמיָנן  ּתָ ְוַהׁשְ ֲעִביד ֵליּה, 

ּוַמה  ֲהָוה,  ַחד  ֶאָלא  ַחד.  ּבְ י  ַסּגֵ ָלא  ְוִכי  אי  ַאּמַ לּוֵחי,  ׁשְ
ֵרי ָאַמר ּתְ ָקא ֵליּה   (הכי הוא ודאי בגין דחד) ּדְ ַחד ֲהָוה ְלַאּפָ

ָלא   ּוְלַחּבָ א  ְלַקְרּתָ ְך  ְלֶמְהּפַ ְוַחד  ֵליּה,  ָזָבא  ּוְלׁשֵ ְללֹוט 
ַאר ַחד: ּתָ ְך ִאׁשְ  ַאְרָעא, ּוְבִגין ּכָ

ָפסּוק ֶזה, .239 ַתח ּבְ י ּפָ ה  (שופטים ג) ַרּבִ ְוֵאּלֶ
ָרֵאל.  ם ֶאת ִיׂשְ יַח ה' ְלַנּסֹות ּבָ ר ִהּנִ ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ

עֹוָלם, אֹותֹו  ּבְ ָרִאיִתי  י,  ַרּבִ [ְוֵאין   ָאַמר 
ַמֲעָלה] עֹוֵמד ָהעֹוָלם] אֹוָתם  [ְוֵאין  ּבְ א  ֶאּלָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ם,  ִלּבָ ְרצֹון  ַעל  ֹוְלִטים  ׁשּ (תהלים   ׁשֶ
מֹו וגו'. ָאַמר ַרב ְיהּוָדה,   פא) יהֹוֵסף ׂשָ ֵעדּות ּבִ

ְלכּות?   ְוַהּמַ ֲעָלה  ַהּמַ ְלאֹוָתּה  יֹוֵסף  ָזָכה  ה  ָלּמָ
ל ַהּכֹוֵבׁש ֶאת  ִנינּו, ּכָ ָ ׁשּ ַבׁש ִיְצרֹו. ׁשֶ ּכָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ַמִים. ִיְצרֹו, ֵמִחיל ָעָליו ֶאת ָ  ַמְלכּות ַהׁשּ

  

ע''א) .239 קו  ְקָרא (דף  ַהאי  ּבְ ַתח  ּפָ י  (שופטים  ַרּבִ
ָרֵאל.  ג) ִיׂשְ ֶאת  ם  ּבָ ְלַנּסֹות  ְיָי  יַח  ִהּנִ ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ה  ְוֵאּלֶ

ָעְלָמא ַההּוא  ּבְ ֲהִוית  ָחֵזי  י  ַרּבִ (ולית  ָאַמר 
מעלה) ָקִאים עלמא) ולית  א   (ד''א  ִאּנּוןֶאּלָ קו  ּבְ (דף 

ֱאַמר ע''ב) ּנֶ ׁשֶ הֹון  ִלּבְ ּדְ ְרעּוָתא  ַעל  יִטין  ּלִ ׁשַ (תהלים   ּדְ
ה ָזָכה  פא) מֹו ְוגו'. ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָלּמָ יהֹוֵסף ׂשָ ֵעדּות ּבִ

רֹו.   ַבׁש ִיּצְ ּכָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְלכּות, ּבִ ֲעָלה ְוַהּמַ יֹוֵסף ְלאֹוָתּה ַהּמַ
אֶ  ַהּכֹוֵבׁש  ל  ּכָ ָתִניָנן  ָאִחיל  ּדְ ַמָיא  ׁשְ ּדִ ַמְלכּוָתא  רֹו  ִיּצְ ת 

 ֲעֵליּה.
דֹוׁש  .240 ַהּקָ ָבָרא  לֹא  ָאָחא,  ַרב  ָאַמר  ׁשֶ

ֵני   א ְלַנּסֹות ּבֹו ּבְ רּוְך הּוא ֶאת ַהיֵֶּצר ָהָרע ֶאּלָ ּבָ
ְלַנּסֹות   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ רֹוֶצה  ְוַהִאם  ָאָדם. 

ָאָחא, ַרב  ָאַמר  ׁשֶ ן.  ּכֵ ָאָדם?  ֵני  ָלנּו?    ּבְ ִין  ִמּנַ
תּוב ּכָ ֶ ָך ָנִביא ְוגֹו'  (דברים יג) ִמׁשּ ִקְרּבְ י ָיקּום ּבְ ּכִ

ה ה' ֱאלֵֹהיֶכם  י ְמַנּסֶ ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת ְוגֹו', ּכִ
 וגו'. 

  

ר  .240 ּצֶ רּוְך הּוא ַלּיֵ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ָאַמר ַרב ַאָחא לֹא ּבָ ּדְ
א ְלַנּסֹות ּבֹו   ִריְך  ָהָרע ֶאּלָ א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ ֵני ָאָדם. ּוִמי ּבָ ּבְ

ָאַמר ַרב ַאָחא ְמָנא ָלן  א. ִאין. ּדְ ְבֵני ָנׁשָ הּוא ְלַנּסּוָתא ּבִ
ְכִתיב, יג) ִמּדִ ּוָבא   (דברים  וגו'  ָנִביא  ָך  ִקְרּבְ ּבְ ָיקּום  י  ּכִ

י ְמַנֶסה ְיָי ֱאלֵהיֶכם וגו'.   ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת וגו' ּכִ

ה צָ  .241 ֵני ְוָלּמָ י ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ֲהֵרי ּכָ יֹון, ׁשֶ ִריְך ִנּסָ
ה  ְתחֹון ּפֶ ן ּפִ ּלֹא ִלּתֵ א ׁשֶ לּוִיים ְלָפָניו? ֶאּלָ ָאָדם ּגְ
ַער  ׁשַ ב ּבְ תּוב? ְולֹוט יֹׁשֵ ִלְבֵני ָאָדם. ְרֵאה ַמה ּכָ
ִריֹּות. ָאַמר   ַהּבְ ְלַנּסֹות ֶאת  ב  ָהָיה יֹוׁשֵ ׁשֶ ְסדֹם, 

כָּ  ׁשֶ ַמהּו  ִיְצָחק,  י  נז) תּובַרּבִ ִעים  (ישעיה  ְוָהְרׁשָ
ע  ָרׁשָ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ַעת  ׁשְ ּבִ ֲאִפּלּו  ְוגֹו'?  ִנְגָרׁש  יָּם  ּכַ
ָעתֹו ַקיָּם. ְרֵאה   ִרׁשְ ּבְ ָניו, ַוֲאַזי הּוא  ּפָ הּוא ֵמֵעז 

בּו וגו'.  ּכָ תּוב, ֶטֶרם ִיׁשְ  ַמה ּכָ

  

ַבר ָנׁש  .241 ל עֹוָבדֹוי ּדְ ָהא ּכָ ֵעי ַנסּוָתא ּדְ ִלי   ְוָלָמה ּבָ ִאְתּגְ
ה ִלְבֵני ָאָדם. ְרֵאה ַמה   ְתחֹון ּפֶ לא ָלֵתת ּפִ א ׁשֶ יּה, ֶאּלָ ַקּמֵ
ְלַנּסּוָתא   ָיִתיב  ֲהָוה  ּדְ ְסדֹום,  ַער  ׁשַ ּבְ ב  יֹוׁשֵ ְולֹוט  ִתיב  ּכְ

ְכִתיב ּדִ ַמאי  ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר  יָתא.  (ישעיה  ִלְבִרּיָ
ם ִנְגָרׁש ְוגו'. ֲאִפלּ  נז) ּיָ ִעים ּכַ ע ְוָהְרׁשָ ל ָרׁשָ ינֹו ׁשֶ ַעת ּדִ ׁשְ ּו ּבִ

ִתיב   ים, ְרֵאה ַמה ּכְ ָעתֹו ַקּיָ ִרׁשְ ָניו וֲאַזי הּוא ּבְ הּוא ֵמִעיז ּפָ
בּו וגו'. ּכָ  ֶטֶרם ִיׁשְ

דֹוׁש   .242 ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָאֶרץ   ּבָ ֵעֶדן  ן  ּגַ הּוא  רּוְך  ֵגיִהּנֹם    -ּבָ ָרא  ּבָ ְך  ּכָ

ָאֶרץ. ְלַמְעָלה    ּבָ ֵעֶדן  ן  ּגַ ָרא  ּבָ ׁשֶ ם  ְך   -ּוְכׁשֵ ּכָ
ָאֶרץ,   ּבָ ֵעֶדן  ן  ּגַ ְלַמְעָלה.  ֵגיִהּנֹם  ָרא  ּבָ

תּוב ּכָ ֵעֶדן  (בראשית ב) ׁשֶ ּבְ ן  ּגַ ע ה' ֱאלִֹהים  ּטַ ַויִּ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ָאֶרץ,  ּבָ יִהּנֹם  ּגֵ י) וגו'.  ֶאֶרץ   (איוב 

מֹו ֹאֶפל וגו'.  ֵעיָפָתה ּכְ

  

ִריְך הּוא ָאַמר   .242 א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ּבָ ם ׁשֶ ׁשֵ ָחק ּכְ ִיּצְ י  ַרּבִ
ן   ָרא ּגַ ּבָ ם ׁשֶ ָאֶרץ. ּוְכׁשֵ יִהּנֹם ּבָ ָרא ּגֵ ְך ּבָ ָאֶרץ ּכָ ן ֵעֶדן ּבָ ּגַ
ָאֶרץ  ּבָ ֵעֶדן  ן  ּגַ ְלַמְעָלה.  יִהּנֹם  ּגֵ ָרא  ּבָ ְך  ּכָ ְלַמְעָלה  ֵעֶדן 

ְכִתיב, ן (בראשית ב) ּדִ ַטע ְיָי ֱאלִֹהים ּגַ יִהּנֹם   ַוּיִ ֵעֶדן וגו'. ּגֵ ּבְ
ְכִתיב, ָאֶרץ ּדִ מֹו אֹוֶפל וגו'. (איוב י) ּבָ  ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ּכְ
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תּוב .243 ּכָ ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ֵעֶדן  ן  א  -(שמואל ּגַ
ים  כה) ַהַחיִּ ְצרֹור  ּבִ ְצרּוָרה  ֲאדִֹני  ֶנֶפׁש  ְוָהְיָתה 

ׁשּוב  (קהלת יב) ֵאת ה' ֱאלֶֹהיָך, ְוָכתּוב ְוָהרּוַח ּתָ
ְלַמְעָלה,    ֶאל יִהּנֹם  ּגֵ ְנָתָנּה.  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים 

ף  ּכַ תֹוְך  ּבְ ה  ֶעּנָ ְיַקּלְ ֹאְיֶביָך  ֶנֶפׁש  ְוֵאת  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ַלע.   ַהּקָ

  

ְכִתיב, .243 ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ּדִ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש  (שמואל א כה) ּגַ
ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֶאת  ים  ַהַחּיִ רֹור  ּצְ ּבִ רּוָרה  ּצְ ֲאדֹוִני 

יב) ב,ּוְכִתי ר  (קהלת  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח 
ה  ֶעּנָ ְכִתיב ְוֵאת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְיַקּלְ יִהּנֹם ְלַמְעָלה ּדִ ְנָתָנּה. ּגֵ

ַלע.  ף ַהּקָ תֹוְך ּכַ  ּבְ
ֵעֶדן  .244 ן  ּגַ ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְלַמּטָ ֵעֶדן  ן  ּגַ

יִקים גְּ  ל ַצּדִ ָמָתן ׁשֶ מּוִרים ִלְהיֹות ְלַמְעָלה ְלִנׁשְ
ה  יִהּנֹם ְלַמּטָ ל ַמְעָלה. ּגֵ דֹול ׁשֶ ִנזֹּוִנים ֵמאֹור ַהּגָ

ִעים ָהְרׁשָ ִיְׂשָרֵאל] ְלאֹוָתם  לּו   [ֶׁשל  ִקּבְ ּלֹא  ׁשֶ
ְולֹא  ְוָדתֹו  ''ה  ּבָ ּקָ ּבַ ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  ִמיָלה  ִרית  ּבְ

ת, ְוֵאּלּו ֵהם עֹוְבֵדי כֹוָכִבים   ּבָ ְמרּו ׁשַ ּוַמזָּלֹות ׁשָ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ֵאׁש,  ּבָ ּדֹוִנים  ּנִ טו) ׁשֶ ֵמָהֵאׁש   (יחזקאל 

ְוָכתּוב ְוגֹו',  אְכֵלם  ּתֹ ְוָהֵאׁש  (ישעיה   ָיָצאּו 
ים וגו'.  סו) ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ  ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ

  

ָמָתן   .244 ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ְלִנׁשְ ְדָקֲאָמָרן. ּגַ ן ֵעֶדן ְלַמָטה ּכִ ּגַ
ּדִ  ּצַ ל  ל  ׁשֶ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֵמאֹור  ִנּזֹוִנין  ִלְהיֹות  מּוִרים  ּגְ יִקים 

ִעים ם ְלַמָטה ְלאֹוָתם ָהְרׁשָ יִהּנִֹ ּלֹא   (דישראל) ַמְעָלה. ּגֵ ׁשֶ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבְ ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  ִמיָלה  ִרית  ּבְ לּו  ִקּבְ

ת, ְוֵאּלּו ֵהם עֹוְבֵדי ּכֹוכָ  ּבָ ְמרּו ׁשַ לֹות ְוָדתֹו ולֹא ׁשָ ִבים ּוַמּזָ
ֱאַמר ּנְ ֵאׁש, ׁשֶ ּדֹוִנים ּבָ ּנִ אּו ְוָהֵאׁש   (יחזקאל טו) ׁשֶ ֵמָהֵאׁש ָיּצָ
ּוְכִתיב וגו'.  סו) ּתֹאְכֵלם  ִפְגֵרי   (ישעיה  ּבְ ְוָראּו  אּו  ְוָיּצְ

ים ְוגו'.  ָהֲאָנׁשִ
ָרֵאל   .245 ִיׂשְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ְלאֹוָתם  ְלַמְעָלה  יִהּנֹם  ּגֵ

ִמְצווֹ  ַעל  ָעְברּו  ָחְזרּו  ׁשֶ ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ת 
לּו  ַקּבְ יְּ ׁשֶ ַעד  ַלחּוץ  אֹוָתם  ּדֹוִחים  ׁשֶ ְתׁשּוָבה,  ּבִ
ָהעֹוָלם,   ל  ּכָ ְוסֹוְבִבים  ְוהֹוְלִכים  ם,  ָעְנׁשָ

ּנֱֶאַמר  כּון. (תהלים יב) ׁשֶ ִעים ִיְתַהּלָ  ָסִביב ְרׁשָ
  

ָעבְ  .245 ָרֵאל ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ יִהּנֹם ְלַמְעָלה ְלאֹוָתם ּפֹוׁשְ רּו ַעל ּגֵ
ּדֹוִחים אֹוָתם ַלחּוץ  ְתׁשּוָבה ׁשֶ וֹות ַהּתֹוָרה ְולֹא ָחְזרּו ּבִ ִמּצְ
ָהעֹוָלם   ל  ּכָ ְוסֹוְבִבים  ְוהֹוְלִכים  ם.  ָעְנׁשָ לּו  ְיַקּבְ ׁשֶ ַעד 

ֱאַמר ּנֶ כּון. (תהלים יב) ׁשֶ ִעים ִיְתַהּלָ  ָסִביב ְרׁשָ
ר חֶֹדׁש.   .246 ֵנים ָעׂשָ ם ִנּדֹוִנים ׁשְ ן  ְוׁשָ ְלַאַחר ּכֵ

ל   מֹוָתם, ּכָ ם ּבְ לּו ָעְנׁשָ ּבְ ּקִ ָמדֹוָרם ִעם אֹוָתם ׁשֶ
ִעים   ְוָהְרׁשָ ָהָראּוי לֹו.  קֹום  ַהּמָ ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ִמיד  ּתָ ִנּדֹוִנים  ּוַמזָּלֹות  כֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ל  ׁשֶ
ם   ָ ּנֱֶאַמר ְוִאׁשּ ִים ְוׁשּוב ֵאיָנם עֹוִלים, ׁשֶ ֵאׁש ּוַבּמַ ּבָ

ה. לֹא   ִתְכּבֶ

  

ָמדֹוָרם  .246 ן  ּכֵ ְלַאַחר  ר חֶֹדׁש,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ִנּדֹוִנים  ם  ְוׁשָ
מֹוָתם ם ּבְ לּו ָעְנׁשָ ּבְ ּקִ ל ֶאָחד   (דף קז ע''א) ִעם אֹוָתם ׁשֶ ּכָ

ַהעֹוְבֵדי  ל  ׁשֶ ִעים  ְוָהְרׁשָ לֹו.  ָהָראּוי  קֹום  ַהּמָ ִפי  ּכְ וֶאָחד 
לֹות   ִים ְוׁשּוב ֵאיָנם  ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ֵאׁש ּוַבּמַ ִמיד ּבָ ִנּדֹוִנים ּתָ

ה.  ם לא ִתְכּבֶ ָ ֱאַמר ְוִאׁשּ ּנְ  עֹוִלים ׁשֶ
תּוב   .247 ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ִעים  ָהְרׁשָ ט  ּפַ ִמׁשְ

ָוֵאׁש   ְפִרית  ּגָ ֲעֹמָרה  ְוַעל  ְסדֹם  ַעל  ִהְמִטיר  ַוה' 
ין, ְוגֹו', ְוׁשּוב ֵאיָנם עֹוִלים, ְולֹא ָיקּומוּ   ְליֹום ַהּדִ

ּנֱֶאַמר  כט) ׁשֶ ַאּפֹו  (דברים  ּבְ ה'  ָהַפְך  ר  ֲאׁשֶ
ַאּפֹו   ּבְ ּוַבֲחָמתֹו    -ּוַבֲחָמתֹו.  ַהזֶּה.  עֹוָלם    - ּבָ

א. עֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

  

ְכִתיב ַוְיָי ִהְמִטיר  .247 ָמה ּדִ ם ּכְ יִהּנָ ּגֵ ִעים ּבַ ט ָהְרׁשָ ּפַ ִמׁשְ
ְפִרית ָוֵאׁש ְוגו' וׁשּוב ֵאיָנם עֹוִלים  ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה   ּגָ

ֱאַמר ּנֶ ין ׁשֶ ר ָהַפְך ְיָי   (דברים כט) ולֹא ָיקּומּו ְליֹום ַהּדִ ֲאׁשֶ
עֹוָלם  ּבָ ּוַבֲחָמתֹו  ה.  ַהּזְ עֹוָלם  ּבָ ַאּפֹו  ּבְ ּוַבֲחָמתֹו,  ַאּפֹו  ּבְ

א.  ַהּבָ
ֵעֶדן   .248 ן  ּגַ יֵׁש  ֶזה  מֹו  ּכְ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ה ְלמַ  ְלַמּטָ יִהּנֹם  ּגֵ ה. יֵׁש  ְלַמּטָ ן ֵעֶדן  ּגַ ְויֵׁש  ְעָלה 

ִעים   י ַיֲעקֹב, ָהְרׁשָ יִהּנֹם ְלַמְעָלה. ָאַמר ַרּבִ ְויֵׁש ּגֵ
ת   ּבָ ׁשַ ְוִחְללּו  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִמיָלה  ִרית  ּבְ ְלְקלּו  ּקִ ׁשֶ
ְפרּו  ּכָ ְוׁשֶ ַהּמֹוֲעדֹות  ֶאת  ְוִחְללּו  ַפְרֶהְסָיה  ּבְ

פְ  ּכָ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ְוַכּדֹוֶמה  ּבַ ִתים  ַהּמֵ ְתִחיַּת  ּבִ רּו 

  

ֵעֶדן ְלַמְעָלה  .248 ן  ּגַ ְווָנא ִאית  ּגַ ָחק ְלַהאי  ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר 
גֵּ  וִאית  ְלַמָטה  יִהּנֹם  ּגֵ ִאית  ְלַמָטה.  ֵעֶדן  ן  ּגַ יִהּנֹם  ְוִאית 

ִרית   ּבְ ְלְקלּו  ּקִ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָאַמר  ְלַמְעָלה. 
ֶאת   לּו  ְוִחּלְ ַפְרֶהְסָיא  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ לּו  ְוִחּלְ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִמיָלה 
ִתים  ַהּמֵ ת  ְתִחּיַ ּבִ ְפרּו  ּכָ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ְפרּו  ּכָ ְוׁשֶ ַהּמֹוֲעדֹות 
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ם,   ׁשָ ְוִנּדֹוִנים  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ יִהּנֹם  ַלּגֵ יֹוְרִדים  ָלֶהם, 
 ְוׁשּוב ֵאיָנם עֹוִלים.

ׁשֶ  יִהּנֹם  ַלּגֵ יֹוְרִדים  ָלֶהם  ם ְוַכּדֹוֶמה  ׁשָ ְוִנּדֹוִנים  ַמָטה  ּלְ
 ְוׁשּוב ֵאיָנם עֹוִלים.

ִלְתִחיַּת  .249 ְוָיקּומּו  ין  ַהּדִ ְליֹום  ָיקּומּו  ֲאָבל 
ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ִתים,  יב) ַהּמֵ ים   (דניאל  ְוַרּבִ

ה ְלַחיֵּי עֹוָלם ְוגֹו',  ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאּלֶ ׁשֵ ִמיְּ
ֶנֱאַמר  סו ַוֲעֵליֶהם  ְלָכל   )(ישעיה  ֵדָראֹון  ְוָהיּו 

י   ַהּכֹל יֹאְמרּו ּדַ י ָראֹון, ׁשֶ ר. ַמהּו ֵדָראֹון? ּדַ ׂשָ ּבָ
ָרֵאל   ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוַעל  ְרִאיָָּתם.  ּבִ

ס) ֶנֱאַמר  וגו'. (שם  יִקים  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  (ע''כ   ְוַעּמֵ
 . מדרש הנעלם)

  

ין   .249 ַהּדִ ְליֹום  ָיקּומּו  ִתים, ֲאָבל  ַהּמֵ ת  ִלְתִחּיַ ְוָיקּומּו 
ֶנֱאַמר יב) ַוֲעֵליֶהם  ָעָפר   (דניאל  ַאְדָמת  ִני  ִמיׁשֵ ים  ְוַרּבִ

ְנֱאַמר ַוֲעֵליֶהם  ְוגו'.  עֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ה  ֵאּלֶ (ישעיה  ָיִקיּצּו 
ַהּכֹל   סו) יי ָראֹון, ׁשֶ ָראֹון, ּדַ ר. ַמה ּדֵ ׂשָ ָראֹון ְלָכל ּבָ ְוָהיּו ּדֵ

בִּ  יי  ּדַ ָרֵאל יֹאְמרּו  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוַעל  יָתם.  ְרִאּיָ
ס) ֶנֱאַמר וגו', (ישעיה  יִקים  ּדִ ּצַ ם  ּלָ ּכֻ ְך  מדרש   ְוַעּמֵ (ע''כ 

 .הנעלם)
י   .250 ַוה' ִהְמִטיר ַעל ְסדֹם ְוַעל ֲעֹמָרה וגו'. ַרּבִ

ַתח, א ַאְכָזִרי   (ישעיה יג) ִחיָּיא ּפָ ִהּנֵה יֹום ה' ּבָ
יֹום   ִהּנֵה  א  וגו'.  ּבָ ה.   -ה'  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ֶזה 

א   ּום    -ּבָ ִמׁשּ ָעׂשּו.  ֵאַלי  ָאה  ַהּבָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ
מֹו   ְכָנס ְונֹוֵטל ְרׁשּות. ּכְ ּנִ ה ִדין ַעד ׁשֶ ּלֹא עֹוׂשֶ ׁשֶ

א ְלָפַני. ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ  ֶזה ֵקץ ּכָ

  

ְוגו'.   .250 ֲעמֹוָרה  ְוַעל  ְסדֹום  ַעל  ִהְמִטיר  יא  ַוְיָי  ִחּיָ י  ַרּבִ
ַתח ְיָי   (ישעיה יג) ּפָ יֹום  ה  ִהּנִ ְוגו'.  ַאְכָזִרי  א  ּבָ ְיָי  יֹום  ה  ִהּנֵ

ָמר. ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ א  ּבָ א.  ְלַתּתָ ִדיָנא  י  ּבֵ א  ּדָ א,  (קו  ּבָ
ָאה ֵאַלי א) יָנא ַעד ְדָעאל (עשו)  ַהּבָ ָלא ֲעִביד ּדִ ִגין ּדְ . ּבְ

א   ַגְווָנא ּדָ א ְלָפַני. ְוָנִטיל ְרׁשּו, ּכְ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ  ֵקץ ּכָ
א   .251 ּבָ ה'  יֹום  ִהּנֵה  ַאֵחר  ָבר  ֶזהּו    -ּדָ

ָמה,   ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ּנֹוֵטל  ׁשֶ ּכְ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ִחית  ׁשְ ַהּמַ
ה  ּמָ ְך ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה. ָלׂשּום ָהָאֶרץ ְלׁשַ ּום ּכָ ִמׁשּ

ה    - ּנָ ִמּמֶ ִמיד  ַיׁשְ ֶאיָה  ְוַחּטָ ַוֲעֹמָרה.  ְסדֹם   - זֹו 
ֵבי ָהָאֶרץ. אֵ   ּלּו יֹוׁשְ
  

א   .251 ָלא ְלַתּתָ א הּוא ְמַחּבְ א. ּדָ ה יֹום ְיָי ּבָ ָבר ַאֵחר ִהּנֵ ּדָ
ָלׂשּום  ְוֶעְבָרה.  ַאְכָזִרי  ְך  ּכָ ִגיֵני  ּבְ ָמָתא,  ִנׁשְ ָנִטיל  ד  ּכַ

ֶאיהָ  ְוַחּטָ ַוֲעמֹוָרה.  ְסדֹום  א  ּדָ ה,  ּמָ ְלׁשַ קז  ָהָאֶרץ  (דף 
הּ  ע''ב) ּנָ ִמיד ִמּמֶ ין ַיְתֵבי ַאְרָעא.ַיׁשְ  . ִאּלֵ

ַמִים   .252 ָ ַהׁשּ כֹוְכֵבי  י  ּכִ ַאֲחָריו?  תּוב  ּכָ ַמה 
ַמִים ִהְמִטיר ֲעֵליֶהם   ָ ֲהֵרי ֵמַהׁשּ ּוְכִסיֵליֶהם וגו'. ׁשֶ
תּוב?   ּכָ ַמה  ְך  ּכָ ַאַחר  ֵמָהעֹוָלם.  ְוֶהֱעִביָרם  ֵאׁש 
דֹוׁש   ַהּקָ ׁשֶ ַאְבָרָהם  ֶזה  וגו'.  ז  ִמּפָ ֱאנֹוׁש  אֹוִקיר 

ֵני ָהעֹוָלם.בָּ  ל ּבְ  רּוְך הּוא ֶהֱעָלה אֹותֹו ַעל ּכָ
  

ּוְכִסיֵליֶהם  .252 ַמִים  ָ ַהׁשּ ּכֹוְכֵבי  י  ּכִ ְתֵריּה  ּבַ ִתיב  ּכְ ַמה 
א, ְוַאֲעַבר לֹון ִמן  ַמָיא ַאְמָטר ֲעֵליהֹון ֶאׁשָ ָהא ִמן ׁשְ ְוגו'. ּדְ

ּדָ  ְוגו'.  ז  ִמּפָ ֱאנֹוׁש  אֹוִקיר  ִתיב  ּכְ ַמה  ְלָבַתר  א  ָעְלָמא. 
ֵני   ּבְ ל  ּכָ ַעל  ֵליּה  ָסִליק  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ַאְבָרָהם 

 ָעְלָמא.
לּו   .253 ַהּלָ סּוִקים  ַהּפְ ֶאת  ֵהִקים  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

ַהיֹּום  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ יֹּום  ּבַ
כּו   ְוָחׁשְ ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  כּו  ַמִים  ָחׁשְ ׁשָ

סּוִקים   ַהּפְ ֶאת  ְמָבֵאר  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ְוכֹוָכִבים. 
ֶאת   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יִָּקים  ׁשֶ יֹּום  ּבַ לּו  ַהּלָ
נֹוָדע  יֹום  ְואֹותֹו  ֵמֶהָעָפר,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ה,  ּוְלַמּטָ יד) ְלַמְעָלה  יֹום  (זכריה  ְוָהָיה 
ַלה'. ַדע  ִיּוָ הּוא  יֹום    ֶאָחד  הּוא  ַהיֹּום  ְואֹותֹו 

ִלְנקֹם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ ְנָקָמה, 
ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות.  ָאר ָהַעּמִ ְ  ִמׁשּ

  

ִאְתָחַרב  .253 יֹוָמא ּדְ י ְקָרֵאי ּבְ י ְיהּוָדה אֹוִקים לֹון ְלַהּנֵ ַרּבִ
אִ  יֹוָמא  ְבַההּוא  ּדִ א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ֵאי,  ּבֵ ְוַתּתָ ֵאי  ִעּלָ כּו  ְתַחׁשְ

י   ְלַהּנֵ מֹוִקים  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ְוכֹוְכַבָיא.  ַמָיא  ׁשְ ָכן  ְוִאְתַחׁשְ
ָרֵאל  ִריְך הּוא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ יֹוִקים קּוְדׁשָ יֹוָמא ּדְ ְקָרֵאי ּבְ
א,   ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ִיְתְיַדע  יֹוָמא  ְוַההּוא  ֵמַעְפָרא, 

ְכִתיב, ַדע ַלְיָי. ְוַההּוא  (זכריה יד) ּדִ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ּדְ ִאיהּו,  נֹוְקָמא  ּדְ יֹוָמא  יֹוָמא 

לֹות.  ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ְ  ְלָנְקָמא ִמׁשּ
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ְנָקמֹות  .254 ה  ַיֲעׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוְכׁשֶ
ָאר   ׁשְ ָאז ּבִ ּוַמזָּלֹות,  כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ

ז   ה   -אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמּפָ ְתַעּלֶ יִּ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ
ֵני ָהעֹוָלם  ּבְ ְוָכל  ֵני ָהעֹוָלם,  ּבְ ל  ּכָ ד ַעל  ּבֵ ְוִיְתּכַ

תּוב ּכָ ׁשֶ ְלָפָניו,  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ (תהלים   ַיַעְבדּו 
ים  עב) יׁש וגו'.ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִציִּ  ְוגֹו' ַמְלֵכי ַתְרׁשִ

  

ָאר ַעִמין   .254 ׁשְ ִריְך הּוא ַיֲעִביד נּוְקִמין ּבִ א ּבְ ְוַכד קּוְדׁשָ
ז  ּפָ ֵדין אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ּמִ לֹות, ּכְ עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ִני   ל ּבְ ק ְוִיְתָייַקר ַעל ּכָ ּלַ ִיְסּתָ יָחא ּדְ א ְמׁשִ א ַמְלּכָ ָעְלָמא, ּדָ
ְכִתיב, ּדִ יּה  ַקּמֵ דּון  ְוִיְסּגְ ִיְפְלחּון  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ (תהלים   ְוָכל 

יׁש ְוגו'.  עב) ים ְוגו' ַמְלֵכי ַתְרׁשִ  ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ
בּוָאה זֹו ֶנֶאְמָרה  .255 ּנְ ב ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ַאף ַעל ּגַ

ֶבל   ּבָ ֲהֵרי    -ַעל  ׁשֶ ֶנֱאַמר.  ֶזה  ּכֹל  ָרִאינּו  ּבַ
ַיֲעקֹב,  ֶאת  ה'  ְיַרֵחם  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ זֹו  ה  ָפָרׁשָ ּבְ

ים ֶוֱהִביאּום ֶאל ְמקֹוָמם.     ְוָכתּוב ּוְלָקחּום ַעּמִ

ֶבל,   .255 ָמר ַעל ּבָ ְנבּוָאה ָדא ִאּתְ ב ּדִ א ֲחֵזי, ַאף ַעל ּגַ ּתָ
ְכִתיב ָתא ּדִ ְרׁשָ ַהאי ּפַ ָהא ָחֵמיָנן ּבְ ָמר. ּדְ א ִאּתְ כֹוּלָ ר''ל ( ּבְ

לדעת   ואולי  וגו'  אנוש  אוקיר  בה  שכ'  שלמעלה  לפ'  סמוך 
היא) פר'  חד  ּוְכִתיב   הזוה''ק  ַיֲעקֹב.  ֶאת  ְיָי  ְיַרֵחם  י  ּכִ

ים ְוֱהִביאּום ֶאל ְמקֹוָמם.   ּוְלָקחּום ַעּמִ
ְסדֹם   .256 ַעל  ִהְמִטיר  ל   -ַוה'  ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ זֹו 

ְרׁשּות ּנֹוֵטל  ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ִמְלַמְעָלה.   ּבֵ
ַרֲחִמים,  ּבְ ין  ַהּדִ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ַרּבִ
ֵצא ִדין  ֵדי ְלִהּמָ ָמִים, ּכְ ָ תּוב ֵמֵאת ה' ִמן ַהׁשּ ּכָ ׁשֶ
אן?  ּכָ ָהַרֲחִמים  ָמה  אַמר  ּתֹ ְוִאם  ַרֲחִמים.  ִעם 
ר   ּכָ ַהּכִ ָעֵרי  ֶאת  ֱאלִֹהים  ֵחת  ׁשַ ּבְ ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ְך ָיְצאּו    ַויִּ ֶאת ַאְבָרָהם וגו'. ְוַאַחר ּכָ
ּנּו  ִמּמֶ יֵֵּצא  ׁשֶ ְוָזָכה  ֵלמֹות  ׁשְ ֻאּמֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּנּו  ִמּמֶ

ֶלְך.  לֹֹמה ַהּמֶ ִוד ּוׁשְ  ּדָ

  

א   .256 ֵבי ִדיָנא ְלַתּתָ ְרָגא ּדְ א ּדַ ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום. ּדָ
ָאַמר   ִיְצָחק  י  ַרּבִ ֵמֵעיָלא.  ְרׁשּו  ָנִטיל  יָנא  ּדְ ּדִ ֲעִביד  ּדְ

ָחא   ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ּבְ ָמִים.  ָ ְיָי ִמן ַהׁשּ ְכִתיב ֵמֵאת  ַרֲחֵמי. ּדִ ּבְ
ַוְיִהי   ְכִתיב  ַרֲחֵמי. ְוִאי ֵתיָמא ַמאי ַרֲחֵמי ָהָכא ּדִ יָנא ּבְ ּדִ
ֶאת   ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ַוּיִ ר  ּכָ ַהּכִ ָעֵרי  ֶאת  ֱאלִֹהים  ֵחת  ׁשַ ּבְ

ֵלִמין, ְוָזָכה ַאְבָרָהם ְוגו'. ּוְלָבַתר נָ  ֵרין אּוִמין ׁשְ יּה ּתְ ְפקּו ִמּנֵ
א.  לֹמֹה ַמְלּכָ ִוד ּוׁשְ יּה ּדָ ָנִפיק ִמּנֵ  ּדְ

ֹאָתם  .257 ְכהֹוִציָאם  ַוְיִהי  תּוב?  ּכָ ַמה  ְרֵאה 
ין ׁשֹוֶרה   ַהּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַהחּוָצה ַויֹּאֶמר ּבֹא ְרֵאה, ּבְ

ִלְבנֵ  ָצִריְך  ּלֹא  ׁשֶ ָלַמְדנּו  ֲהֵרי  ָאָדם  ָבעֹוָלם,  י 
ִדין,   ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּמִ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ּוק,  ַבׁשּ ֵצא  ְלִהּמָ
ֵצא   אי ְלַחיָּב, ְולֹא ָצִריְך ְלִהּמָ ין ַזּכַ לֹא ַמְבִחין ּבֵ
ָבה   ּתֵ ר ֹנַח ּבַ ת ֶזה ִנְסּגַ ִסּבַ ּבְ ם. ַוֲהֵרי ָלַמְדנּו ׁשֶ ׁשָ
ה,  ַנֲעׂשָ ין  ַהּדִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָבעֹוָלם  ִנְמָצא  ְולֹא 

יב) ּובְוָכת ִאיׁש  (שמות  ֵתְצאּו  לֹא  ם  ְוַאּתֶ
ֵני  ין. ּוִמּפְ ה ַהּדִ יֵָּעׂשֶ יתֹו ַעד ּבֶֹקר, ַעד ׁשֶ ַתח ּבֵ ִמּפֶ
יט ַאֲחֶריָך   ּבִ ָך ַאל ּתַ ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ ְך, ַויֹּאֶמר ִהּמָ ּכָ

 וגו'. 

  

הֹוִציָאם אֹוָתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר  .257 ִתיב ַוְיִהי ּכְ ֲחֵמי ַמה ּכְ
ֲחֵזי א  ּתָ ָהא   (סג א) ְוגו'.  ָעְלָמא,  ּבְ ֵרי  ׁשָ ִדיָנא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ

ִגין  ׁשּוָקא, ּבְ ָחא ּבְ ּכָ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ֵעי ְלּבַ ָלא ִליּבָ ָמר ּדְ ִאּתְ
יָבא, ְוָלא  ָאה ְוַחּיָ ין ַזּכָ ח ּבֵ ּגַ ְרָיא ִדיָנא ָלא ַאׁשְ ׁשָ ֵכיָון ּדְ ּדְ

ָחא ּתַ  (לאסתכלא) ָבֵעי ּכָ ּתַ ְך  ְלִאׁשְ ְבִגין ּכָ ָמר ּדִ ן. ְוָהא ִאּתְ ּמָ
ִדיָנא   ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָעְלָמא ּבְ ח ּבְ ּגַ יָבה ְוָלא ִיׁשְ ּתֵ ים נַֹח ּבַ ִאְסּתִ

ַתח  (שמות יב) ִיְתֲעִביד. ּוְכִתיב ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ְוַאּתֶ
ַוּיֹאֶמר  ְך  ּכָ ּוְבִגין  יָנא.  ּדִ ִיְתֲעִביד  ּדְ ַעד  ּבֶֹקר  ַעד  יתֹו  ּבֵ

יט ַאֲחֶריָך ְוגו'. ִהמָּ  ּבִ ָך ַאל ּתַ  ֵלט ַעל ַנְפׁשְ
הֹוְלִכים   .258 ָהיּו  ְיהּוָדה  י  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ַרּבִ

ין  ַהּדִ ִיְצָחק,  י  ְלַרּבִ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶרְך.  ּדֶ ּבַ
ל   ׁשֶ ין  ְוַהּדִ ּבּול  ּמַ ּבַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ

ַהגֵּ  יֵני  ּדִ ֵניֶהם  ׁשְ ֵעי  ְסדֹם,  ִרׁשְ י  ּכִ ָהיּו,  יִהּנֹם 
ִים. ֵאׁש ּוַבּמַ יִהּנֹם ִנּדֹוִנים ּבָ  ַהּגֵ

  
ָאַמר  .258 ָאְרָחא.  ּבְ ָאְזֵלי  ֲהוּו  ְיהּוָדה  י  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ַרּבִ

ִריְך הּוא  א ּבְ ֲעִביד קּוְדׁשָ יָנא ּדְ י ִיְצָחק ּדִ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ַרּבִ
ּבּול ְוִדיָנא   ּמַ ִגין  ּבַ ֵגיִהּנֹם ֲהוּו ּבְ יִנין ּדְ ְרַווְייהּו ּדִ ְסדֹום, ּתַ ּדִ

א.  ַמָיא ּוְבֶאׁשָ נּו ּבְ יִהּנֹם ִאְתּדָ יֵבי ּגֵ ַחּיָ  ּדְ
ִדין   .259 ּבְ ִנּדֹוָנה  ְסדֹם  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ְוַעל   ְסדֹם  ַעל  ִהְמִטיר  ַוה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ יִהּנֹם,  ַהּגֵ
ֵמֵאת   ָוֵאׁש  ְפִרית  ּגָ ֶזה ֲעֹמָרה  ָמִים.  ָ ַהׁשּ ִמן  ה' 

  
ן,  .259 ִאְתּדָ ֵגיִהּנֹם  ּדְ ִדיָנא  ּבְ ְסדֹום  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאַמר 

ַוְיָי ִהְמ  ְכִתיב  ָוֵאׁש  ּדִ ְפִרית  ּגָ ְוַעל ֲעמֹוָרה  ִטיר ַעל ְסדֹום 
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ְוֶזה הּוא   ל ֵאׁש. ֶזה  ד ׁשֶ ִמּצַ ְוֶזה  ל ַמִים  ד ׁשֶ ִמּצַ
ֵני  ׁשְ ּבִ ִנּדֹוִנים  יִהּנֹם  ַהּגֵ ֵעי  ְוִרׁשְ יִהּנֹם,  ַהּגֵ ין  ּדִ

לּו.  יִנים ַהּלָ  ַהּדִ
ַמָייא ְוָדא  ְטָרא ּדְ א ִמּסִ ָמִים. ּדָ ָ (עיין סוף   ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהׁשּ

ב) סימן  יָנא   הספר  ּדִ הּוא  ְוָדא  א  ּדָ א.  ְדֶאׁשָ ְטָרא  ִמּסִ
ין ִאְתָדנּו.  יִנין ִאּלֵ ְתֵרין ּדִ ֵגיִהּנֹם ּבִ יִבין ּדְ ֵגיִהּנֹם, ְוַחּיָ  ּדְ

ֵנים   .260 יִהּנֹם ׁשְ ֵעי ַהּגֵ ל ִרׁשְ ין ׁשֶ ָאַמר לֹו, ַהּדִ
ַמֲעֶלה   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ים,  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ
ִבים  ְויֹוׁשְ ִנים  ִמְתַלּבְ ם  ְוׁשָ יִהּנֹם,  ֵמַהּגֵ אֹוָתם 
ְכְנסּו  ּנִ ִעים ׁשֶ יִהּנֹם, ְורֹוִאים אֹוָתם ְרׁשָ ַער ַהּגֵ ְלׁשַ

וְ  ם,  ׁשָ אֹוָתם  ֲעֵליֶהם ְוָדִנים  ים  ְמַבְקׁשִ ֵהם 
ָחס   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַרֲחִמים, 
ָלֶהם.   ִריְך  ּצָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ אֹוָתם  ּוַמְכִניס  ֲעֵליֶהם 
ָמה   ׁשָ ָעָפר ְוַהּנְ ֵמאֹותֹו יֹום ָוָהְלָאה ַהּגּוף ׁשֹוֵכְך ּבֶ

ָראּוי ָלּה.  ת ְמקֹוָמּה ּכָ  יֹוֶרׁשֶ

  

ַיְרֵחי,  ָאַמר   .260 ֵריַסר  ּתְ ֵגיִהּנֹם  ּדְ יֵבי  ַחּיָ ּדְ יָנא  ּדִ ֵליּה 
ִנין  ִמְתַלּבְ ן  ְוַתּמָ יִהּנֹם,  ִמּגֵ ָסִליק לֹון  ִריְך הּוא  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ
ָעאִלין ְוָדִנין   יִבין ּדְ ֵגיִהּנֹם, ְוָחָמאן ִאּנּון ַחּיָ ְוָיְתִבין ְלַתְרָעא ּדְ

ַרֲחמֵ  ְבֵעי  ּתָ ְוִאּנּון  ן,  ּמָ ּתַ א  לֹון  קּוְדׁשָ ּוְלָבַתר  ֲעַלְייהּו.  י 
ִאְצְטִריְך   א ּדְ יס ֲעַלְייהּו ְוָאִעיל לֹון ְלדּוְכּתָ ִריְך הּוא ַחּיִ ּבְ
ַעְפָרא   ּבְ ַכְך  ּתְ ִאׁשְ ּגּוָפא  ּוְלָהְלָאה  יֹוָמא  ֵמַההּוא  לֹון. 

ָמָתא ַיְרָתא  ְדָחֵזי ָלּה. (דף קח ע''א) ְוִנׁשְ (נח סט   ַאְתָרּה ּכִ
 .א)

אֹוָתם ּבֹא   .261 ֲאִפּלּו  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  ׁשֶ ְרֵאה, 
ַמִים   ּוַמִים.  ֵאׁש  ּבְ א  ֶאּלָ ִנּדֹונּו  לֹא  ּבּול  ַהּמַ ֵני  ּבְ
ָעלּו   רֹוְתִחים  ּוַמִים  ִמְלַמְעָלה,  ָיְרדּו  ְקִריִרים 
ין  ּדִ ּום ׁשֶ ֵני ִדיִנים, ִמׁשּ ׁשְ ֵאׁש. ְוִנּדֹונּו ּבִ ה ּכְ ַמּטָ ִמּלְ

ְך הּוא, וְ  ל ַמְעָלה ּכָ ְפִרית ָוֵאׁש. ׁשֶ ְסדֹם ּגָ  ָלֵכן ּבִ
  

ֵני טֹוָפָנא ָלא   .261 ּבְ ִאּנּון  ֲאִפיּלּו  ָמר ּדְ ָהא ִאּתְ א ֲחֵזי ּדְ ּתָ
ֵעיָלא,  יא ְקִריָרן ַנֲחֵתי ִמּלְ א. ַמּיָ א ּוַמּיָ ֶאׁשָ א ּבְ נּו ֶאּלָ ִאְתּדָ

ְתֵרי ִד  נּו ּבִ א. ְוִאְתּדָ ֶאׁשָ א ּכְ ּתָ יא ְרִתיָחן ָסְלֵקי ִמּתַ יִנין, ּוַמּיָ
ְפִרית   ְסדֹום ּגָ ְך ּבִ ְלֵעיָלא ָהִכי ֲהָוה, ְבִגין ּכָ ִדיָנא ּדִ ִגין ּדְ ּבְ

 ָוֵאׁש. 
ָאַמר   .262 ין?  ַהּדִ ְליֹום  ָיקּומּו  ַהִאם  לֹו,  ָאַמר 

ל ְסדֹם ַוֲעֹמָרה  ֵאר, ֲאָבל ֵאּלּו ׁשֶ לֹו, ֲהֵרי ִנְתּבָ
תּוב ּכָ ׁשֶ מֹוִכיַח,  תּוב  ְוַהּכָ ָיקּומּו,    (דברים  לֹא 

ֵרָפה ָכל ַאְרָצּה לֹא ִתזַָּרע  כט) ְפִרית ָוֶמַלח ׂשְ ּגָ
ַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו.  ר ָהַפְך ה' ּבְ ְולֹא ַתְצִמַח ְוגֹו', ֲאׁשֶ

ר ָהַפְך ה'   ַאּפֹו    -ֲאׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה. ּבְ עֹוָלם   -ּבָ ּבָ
א. ּוַבֲחָמתֹו   רּוְך    -ַהּבָ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

 ְלַהֲחיֹות ֵמִתים.הּוא 

  

ָהא  .262 ֵליּה  ָאַמר  יָנא.  ּדִ ְליֹום  ְיקּומּון  ִאי  ֵליּה  ָאַמר 
ּוְקָרא  ְיקּומּון,  ָלא  ַוֲעמֹוָרה  ְסדֹום  ּדִ ין  ִאּלֵ ֲאָבל  ָמר.  ִאּתְ

ְכִתיב, ּדִ כט) אֹוַכח  ָכל   (דברים  ֵרָפה  ׂשְ ָוֶמַלח  ְפִרית  ּגָ
ַרע ְולא ַתְצִמיַח   ִתּזָ ַאּפֹו ַאְרָצּה לא  ּבְ ְיָי  ָהַפְך  ר  ֲאׁשֶ ְוגו'. 

ָעְלָמא  ּבְ ַאּפֹו,  ּבְ ין.  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ְיָי,  ָהַפְך  ר  ֲאׁשֶ ּוַבֲחָמתֹו. 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ּוַבֲחָמתֹו,  ְדָאֵתי. 

יא.   ַלֲאָחָייא ֵמַתּיָ
ַאְרָצם ָאְבָדה  .263 מֹו ׁשֶ ָאַמר לֹו, ּבֹא ְרֵאה, ּכְ

ָאְבדּו לְ  ֵהם  ְך  ּכָ ם  ּגַ עֹוָלִמים,  ּוְלעֹוְלֵמי  עֹוָלם 
ין   ּדִ ׁשֶ ְרֵאה  ּוֹבא  עֹוָלִמים.  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם 
יבּו  ין. ֵהם לֹא ֵהׁשִ ֶנֶגד ּדִ ין ּכְ רּוְך הּוא ּדִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֶקה   ּוַמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ֶהָעִני  ֶנֶפׁש  ְך    -ֶאת  ּכָ ם  ּגַ
לֹא   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ָלעֹוָלם ַהּקָ ם  ַנְפׁשָ יב  ֵהׁשִ

א.  ַהּבָ

  

ְלהֹון ִאְתֲאִביד   .263 ַאְרָעא ּדִ ה ּדְ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ָאַמר ֵליּה ּתָ
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ָהִכי ָנֵמי ִאְתֲאִבידּו ִאּנּון ְלָעַלם 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יָנא  ּדִ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ ָעְלַמָיא.  ּוְלָעְלֵמי 

יָנא ָנא   ּדִ ִמְסּכֵ א ּדְ ְייִבין ַנְפׁשָ יָנא. ִאּנּון ָלא ֲהָוה ּתַ ָלֳקֵבל ּדִ
ָלא  ִריְך הּוא  ּבְ א  ָהִכי קּוְדׁשָ א, אּוף  ּיָ ּתַ ּוְבִמׁשְ ֵמיְכָלא  ּבְ

ָאֵתי.  ְייהּו ְלָעְלָמא ּדְ  ָאִתיב לֹון ַנְפׁשַ
ְקֵראת  .264 ּנִ ָדָקה ׁשֶ ּוֹבא ְרֵאה, ֵהם ִנְמְנעּו ִמּצְ

ים   ים  ַאף    -ַחיִּ רּוְך הּוא ָמַנע ֵמֶהם ַחיִּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָמְנעּו  ֵהם  ׁשֶ ּוְכמֹו  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ

ָהעֹוָלם   ֵני  ִמּבְ ִביִלים  ּוׁשְ ָרִכים  ם    -ּדְ ּגַ ְך  ּכָ
ִביִלים  ָרִכים ּוׁשְ רּוְך הּוא ָמַנע ֵמֶהם ּדְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

  
ים, אּוף  .264 ִאְקֵרי ַחּיִ ָדָקה ּדְ א ֲחֵזי, ִאּנּון ִאְתְמָנעּו ִמּצְ ְוּתָ

ֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ים  ַחּיִ ְייהּו  ִמּנַ ָמַנע  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ֵני   ִביִלין ִמּבְ ִאּנּון ָמְנעּו ָאְרִחין ּוׁשְ ה ּדְ ָאֵתי. ְוַכּמָ ּוְבָעְלָמא ּדְ

ְייהּו אֹוְרִחין  ָעלְ  ִריְך הּוא ָמַנע ִמּנַ א ּבְ ָמא, ָהִכי ָנֵמי קּוְדׁשָ
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עֹולָ  ל ַרֲחִמים ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ּבָ ם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם  ׁשֶ
א.  ַהּבָ

ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא  ַרֲחֵמי ְלַרֲחָמא ֲעַלְייהּו ּבְ ִביִלין ּדְ ּוׁשְ
ָאֵתי.   ּדְ

ֵני ָהעֹוָלם ַיַעְמדּו   .265 ּבְ ל  א ָאַמר, ּכָ י ַאּבָ ַרּבִ
ַוֲעֵליֶהם   ין,  ַלּדִ תּובְוָיקּומּו  יב) ּכָ ה   (דניאל  ְוֵאּלֶ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ עֹוָלם.  ְלִדְראֹון  ַלֲחָרפֹות 
עֹוָלם  ּבָ אֹוָתם  ן  ּדָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהַרֲחִמים,  ַעל  ּבַ הּוא 

יִנים. ָכל ַהּדִ לּו ִדין, לֹא ִנּדֹונּו ּבְ  ַהזֶּה ְוִקּבְ
  

ְיקּומ .265 ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ְלהּו  ּכֻ ָאַמר  א  ַאּבָ י  ִויקּומּון ַרּבִ ּון, 
ִתיב, ּכְ ְוֲעַלְייהּו  יב) ְלִדיָנא  ַלֲחָרפֹות  (דניאל  ה  ְוֵאּלֶ

ַרֲחִמין   ּדְ ָמאִרי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ עֹוָלם.  ּוְלֵדָראֹון 
ָלא   יָנא,  ּדִ ילּו  ְוַקּבִ ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ְלהּו  ָדן  ּדְ יָון  ּכֵ ִאיהּו, 

יִנין.  ֻכְלהּו ּדִ נּו ּבְ  ִאְתּדָ
ח ֶאת לֹוט  ָאמַ  .266 ּלַ תּוב ַוְיׁשַ י ִחיָּיא, ּכָ ר ַרּבִ

ֶהָעִרים   ֶאת  ֲהֹפְך  ּבַ ַמהּו  וגו'.  ַהֲהֵפָכה  ִמּתֹוְך 
ִדיּּורֹו  ה  ָעׂשָ ּכֹל  ּבַ א  ֶאּלָ לֹוט?  ֵהן  ּבָ ב  ָיׁשַ ר  ֲאׁשֶ
ַויֱֶּאַהל  ר  ּכָ ַהּכִ ָעֵרי  ּבְ ב  ָיׁשַ ְולֹוט  תּוב  ּכָ ׁשֶ לֹוט, 

ָּבֵהן לֹוט. ֶאָּלא ַוַּדאי  [ְוָכתּוב ֲאֶׁשר ָיַׁשב   ַעד ְסדֹם.
ִּדּיּורֹו] לּו אֹותֹו, חּוץ  ֶׁשְּבֻכָּלם ָעָׂשה ֶאת  ִקּבְ ְולֹא 

ּום  ִמׁשּ ְסדֹם  ּבִ אֹותֹו  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ְסדֹם  ֶלְך  ִמּמֶ
 ַאְבָרָהם.

  

ִמּתֹוְך  .266 לֹוט  ֶאת  ח  ּלַ ַוְיׁשַ ִתיב  ּכְ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ב  ַמהּו   (קה א) ַהֲהֵפָכה ְוגו'. ר ָיׁשַ ֲהפְֹך ֶאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ּבַ

ְכִתיב ְולֹוט   ּיּוֵריּה לֹוט, ּדִ ֻכְלהּו ֲעַבד ּדִ ֵהן לֹוט. ֶאָלא ּבְ ּבָ
ֱאַהל ַעד ְסדֹום. ר ַוּיֶ ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ (וכתיב אשר ישב בהן  ָיׁשַ

דיוריה) עבד  בכלהו  ודאי  אלא  ר  לוט.  ּבַ ֵליּה,  ילּו  ַקּבִ ְוָלא 
ֶמֶלְך   ֵליהּ ּדְ יל  ַקּבִ ע''ב) ְסדֹום  קח  ִגיֵניּה  (דף  ּבְ ְסדֹום  ּבִ

ַאְבָרָהם:  ּדְ
ִרים   .267 ׂשָ ָרִמים,  ִרים  ְקׁשָ א.  ּתֹוֶסְפּתָ

ִרים ַהְמַנְּפִצים] ַהְמַפזְּ ונ''א  ַהְמֹבָרִרים.  , [נ''א 
ָעה   ׁשָ ּבְ ָלַדַעת,  לּו  ּכְ ִיְסּתַ ֶכל,  ֵ ׂשּ ּבַ ֲחָכִמים 

כִּ  ן  ּקֵ ּתִ ָבן  ַהּלָ ָהרֹאׁש  ָהַעּמּוִדים  ׁשֶ י  ּבֵ ּגַ ַעל  א  ּסֵ
ִליֹּות טֹובֹות. ל ַמְרּגָ  ַעל ֲאָבִנים ׁשֶ

  
הּוְרְמֵני .267 אי,  ָרּמָ ְקטּוֵרי  א  ּתָ (עיין סוף הספר סי'  ּתֹוֶסּפְ

ְבדּוֵרי. ב) דבורייני) ּדִ ונ''א  דבורירי  נּו,  (נ''א  ֻסְכְלּתָ ּבְ יִמין  ַחּכִ
ְלִמְנַדע,   לּון  ּכְ ִקין  ִיְסּתַ ַאּתְ וָרא  ִחּוָ א  ֵריׁשָ ּדְ א  ֲעּתָ ׁשַ ּבְ

ִליָטן ָטָבן.  ַמְרּגְ ַאְבִנין ּדְ י ָסְמִכין ּדְ ּבֵ ְרְסָייא ַעל ּגַ  ּכֻ
ַאַחת   .268 ִלית  ַמְרּגָ יֵׁש  ָהֲאָבִנים  אֹוָתם  ין  ּבֵ

ִלי ַהּכְ ּסּוי  ּכִ ּוְבֹתַאר  ָיֶפה  ַמְרֶאה  [ֶׁשל   ּבְ
וָ  ֶהָעָׁשן] ְבִעים ּגְ ׁשִ ּלֹוֵהט ּבְ ְבִעים  ׁשֶ ִנים. אֹוָתם ׁשִ

ָוִנים לֹוֲהִטים ְלָכל ַצד.   ּגְ
  

ֵחיזּו  .268 ּבְ יָרא  ּפִ ׁשַ ִליָטא  ַמְרּגָ ַחד  ִאיּת  ַאְבִנין  ִאּנּון  ין  ּבֵ
ַקְנָטָרא ּדְ קּוְמְטָרא  ֵריָוא  ּבְ ְמַלֲהָטא  (נ''א דקיטרא) ָיָאה  ּדִ

ָווִנין ְמַלֲהָטן ְלָכל ְסטַ  ָווִנין, ִאּנּון ע' ּגְ ע' ּגְ  ר. ּבְ

ה   .269 לֹׁשָ ׁשְ ִמּתֹוְך  ִנְפָרִדים  ְבִעים  ִ ַהׁשּ ה  ֵאּלֶ
ּנֹוְצצֹות  ׁשֶ רּוחֹות  ּבְ רּוחֹות  ה  ֵאּלֶ ְגָוִנים. 
ֲחָזָקה   רּוַח  יֵׁש  אן  ּכָ ָהעֹוָלם.  ִצְדֵדי  ַעת  ְלַאְרּבַ
ְבִעים   ַמִים. אֹוָתם ׁשִ ָ ׁשּ ּנֱֶאָחז ּבַ ֹמאל ׁשֶ ל ַצד ׂשְ ׁשֶ

ב ְוַהסְּ  ין יֹוׁשֵ ָוִנים ַהּדִ ִחים.ּגְ  ָפִרים ִנְפּתָ
  

ִזיִקין  .269 ִזיִקין ּבְ ין  ָווִנין. ִאּלֵ ּגְ ג'  אן ִמּגֹו  ְרׁשָ ּפָ ין ע' ִמּתְ ִאּלֵ
א  יּפָ ּקִ ּתַ ִזיָקא  א  ִאיּתָ ָהָכא  ָעְלָמא,  ִסְטֵרי  ְלד'  ין  יּצִ ְנּצִ ּדִ
ָווִנין  ּגְ ִאּנּון  ַמָיא.  ׁשְ ּבִ ַאִחיד  ִאּתְ ּדְ ָמאָלא  ׂשְ ְסַטר  ּדִ

ְבִעין יחּו. ל ז)(דניא ׁשִ ּתִ ִרין ּפְ יב ְוִסּפְ יָנא ָיּתִ  ּדִ
ּוְרָמִחים   .270 ַוֲחָרבֹות  ים  ִחּצִ יֹוְצִאים  אן  ִמּכָ

יֹּוֵצאת   ל. ְוֶנֱאֶחֶזת ֵאׁש ֲחָזָקה ׁשֶ ְגּדָ ל ַהּמִ ְוֵאׁש ׁשֶ
ֵאּלּו   ּנֱֶאֶחֶזת ָהֵאׁש ָהֶעְליֹוָנה ּבְ ַמִים ּבֹו. ּוְכׁשֶ ָ ֵמַהׁשּ

ִמי   ֵאין  ה,  ַמּטָ ּלְ ָהֹרֶגז ׁשֶ ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ יָּכֹול  ׁשֶ
ין.  ְוַהּדִ

  
א   .270 ְוֶאׁשָ ְורֹוְמִחין  ין  ּוְסָייּפִ ִגיִרין  ֵקי  ָנּפְ ֵמָהָכא 

ַמִים  ִמׁשָ ָקא  ָנּפְ ּדְ א  יּפָ ּקִ ּתַ א  ֶאׁשָ ַאִחיד  ְוִאּתְ קּוְסְטָרא.  ּדְ
ֵליּת   א,  ּתָ ְלּתַ ּדִ ין  ִאּלֵ ּבְ ָאה  ִעּלָ ַאַחד אשא  ִאּתְ ְוַכד  יּה,  ּבֵ

ר רּוְגָזא ְוִדיָנא.  ּבַ ָיִכיל ְלִאּתְ  ַמאן ּדְ
ֵאׁש  .271 ל  ׁשֶ ְלָהבֹות  ׁשַ מֹו  ּכְ לֹוֲהטֹות  ֵעיַנִים 

ּפֹוֵגׁש אֹותֹו, ֲחגּור  ֶהם ָלעֹוָלם. אֹוי ְלִמי ׁשֶ יֹוֵרד ּבָ
לֹא   [ֲחָרבֹות] ָמְתַנִים ָידֹו.  ּבְ נּוָנה  ׁשְ ְוֶחֶרב  הּוא, 

  
הּו ְלָעְלָמא. ַווי  .271 נּוָרא, ָנִחיּת ּבְ ִטיִסין ּדְ ַעְייִנין ָלֲהִטין ּכְ

ין ַחְרּצִ ֲחִגיר  יּה,  ּבֵ ִאָעַרע  ּדְ חרבין)  ַמאן  ִאיהּו  (ס''א   ,
יׁש.   ּבִ ְוַעל  ַטב  ַעל  ָחִייס  ָלא  יֵדיּה,  ּבִ ָנא  ּנְ ׁשִ א  ַחְרּבָ
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ַרע.  ַעל  ְולֹא  טֹוב  ַעל  ְמַרֵחם 
ְרׁשּות   [ַהְּפָסק] ֲהֵרישֶׁ  ּבִ ְבִעים  ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ֶתק,  ַהּפֶ

ַיד  ּבְ יֹוֵרד  ַמִים,  ָ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ַצד  אֹותֹו  ּנֱֶאָחז  ׁשֶ
ה ִדיִנים. ַכּמָ ֹמאל ּבְ  ׂשְ

ָהא פסקא) ּדְ ְרׁשּו  (ס''א  ּבִ ְבִעין  ׁשִ ִאּנּון  ּדְ ָקא  ּתְ ּפִ
ָמאָלא. יָדא ׂשְ ַמָיא ָנִחיּת ּבִ ַאִחיד ַההּוא ִסְטָרא ִדׁשְ ִאּתְ  ּדְ

ה   .272 ַכּמָ ּבְ ְך  יֹום.  ִמְתַהּפֵ ָכל  ּבְ הֹוֵפְך  ְגָוִנים, 
ל  ן ִלְבֵני ָאָדם. ּכָ ֻתּקָ ּמְ ת ׁשֶ ֻרם זֻּלֻ הּוא ִנְקָרא ּכְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֵלי ַהזַַּעם ׁשֶ ל ּכְ ָוִנים ׁשֶ ַהּגְ
ּוְבֵני   ָהעֹוָלם,  רּום  ּבְ ִבים  יֹוׁשְ ְוֵהם  ּבֹו.  ִנְרִאים 

ֶהם יִחים ּבָ ּגִ ִסְכלּוָתם לֹא ַמׁשְ  . ָאָדם ּבְ
  

ָכל   .272 ּבְ ֲהּפּוָך  ָווִנין,  ּגְ ה  ַכּמָ ּבְ ָך  ַהּפֵ ִאּתְ יִנין,  ּדִ ה  ַכּמָ ּבְ
ֵני ָאָדם.  י ּבְ ָנא ְלַגּבֵ ּקְ ְמּתַ ּת ּדִ ֻרם ְזּלֻ יֹוָמא, ִאיהּו ִאְקֵרי ּכְ
ָיין.  ַחּזְ יּה ִאּתְ ִריָך הּוא ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ְכֵלי ַזֲעמֹו ּדְ ָווִנין ּדִ ל ּגְ ּכָ

בִ  א ִדְלהֹון ְוִאּנּון ָיּתְ ִסְכלּוּתָ א ּבְ ָעְלָמא, ּוְבֵני ָנׁשָ רּוֵמי ּדְ ין ּבְ
הֹון. ֵחי ּבְ ּגְ  ָלא ַמׁשְ

ָוֵאׁש   .273 ְפִרית  ְוֵאׁש    -ּגָ ַמִים  ל  ׁשֶ ִהּתּוְך 
ַעל   ְוָיְרדּו  ֶזה  ּבָ ֶזה  ֶנֶאְחזּו  ַמִים  ָ ֵמַהׁשּ ִכים  ּתָ ּנִ ׁשֶ

יִחים ַעל   ּגִ ֵאיָנם ַמׁשְ ִעים ׁשֶ בֹוד  ְסדֹם. אֹוי ָלְרׁשָ ּכְ
 ִרּבֹוָנם.

  
ִמן   .273 ֵכי  ַהּתְ ִמּתְ ּדְ א  ְוֶאׁשָ ַמָיא  ּדְ ִהּתּוָכא  ָוֵאׁש  ִריּת  ּפְ ּגָ

יַבָיא   ָדא ּוְנַחּת ַעל ְסדֹום. ַווי ְלַחּיָ א ּבְ ַאֲחדּו ּדָ ַמָיא ִאּתְ ׁשְ
יִחין ַעל ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון: ּגִ  ּדלא ַמׁשְ

ְרצוֹ  .274 מֹות ֲחקּוִקים ּבִ ָרה ׁשֵ ֶלְך.  א: ֲעׂשָ ן ַהּמֶ
ְבִעים   דֹול. ג: ׁשִ ּבֹון ּגָ ָרה ֵהם ְועֹוִלים ְלֶחׁשְ ב: ֲעׂשָ
מֹות   ָוִנים לֹוֲהִטים ְלָכל ַצד. יֹוְצִאים ִמּתֹוְך ׁשֵ ּגְ
ַמְלָאִכים  מֹות  ׁשְ ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ סֹוד  ֲחקּוִקים  ׁשֶ

ַמִים. ָ סֹוד ַהׁשּ ֵהם ּבְ    ׁשֶ

ָמָהן   .274 ׁשְ ָרה  ֲעׂשָ א  א.  הּוְרְמנּוּתָ ּבְ ן  ִליּפָ ּגְ
א. וי''ו  ְדַמְלּכָ ה''א  יו''ד  אותיות  עשר  במלואו  (פירוש השם 

י.ה''א) ַסּגֵ ן  ּבַ ְלחּוׁשְ ְוָסְלִקין  ִאּנּון  (פי' יוד עולה   . ב. עשר 
הא ויו עולה מ''ב, י' יד'   (נ''ל הה וו) כ', יוד הא עולה כ''ו, יוד

ְבִעין. ג.  יד' ידוד' עולה ע''ב) (הם ע''ב ונקראים ד' מחנות   ׁשִ
ֵקי  שכינה והם למטה ממלכות) ְווָנן ְמַלֲהֵטי ְלָכל ְסַטר. ַנּפְ . ּגַ

ִאּנּון   ּדְ ַמְלָאַכָייא.  ּדְ ָמָהן  ע' ׁשְ ִאְגִליף ָרָזא ּדְ ָמָהן ּדְ ִמּגֹו ׁשְ
ַמָיא. ָרָזא ִדׁשְ  ּבְ

ְבִריֵאל, ְרָפֵאל, נֹוִריֵאל.   .275 ְוֵהם: ִמיָכֵאל, ּגַ
''צדקיאל.   -ָקַמ''ץ   ''מלכיאל  ''קדומיאל 
''ח   ּתָ ''פדאל ''תומיאל ''חשדיאל. ֵצֵר''י    -ּפַ

ֶסּגֹו''ל    - ''יופיאל.  ''רזיאל   - ''צדקיאל 
''ותריאל ''גזריאל  [נ''א   ''סטוטריה 

ִחֵר''ק   ו''רדיאל] ''חזקיאל   -''למואל. 
ָב''א   ׁשְ ''קדשיאל.  ''שמעאל    -''רהטיאל 

ש''כנ ''ברכיאל ונ''א  [נ''א  יאל 
חָֹל''ם   ב''רקיאל] ''חניאל    -''אהיאל. 

''מחניאל ל''עדיאל   ''להדיאל  ח''ניאל  [נ''א 
רחמיאל  מ''לכיאל] ענאל אהניאל  ''עניאל   .

ק''דומיאל   עזריאל ר''ומיאל  ש''בנאל    - [נ''א 
ק''רשיאל   ר''מיאל  ח''כמיאל    -ֻׁשֻר''ק. 

דומיאל   ִחֵר''ק] רסיסיאל  ודרגזיה  סנניה 
''ז  ''ה''ינאל  ''חוניאל  ''ואריאל  כריאל 

ד''נדאל ג''דיאל ב''דאל א''נפיאל ועדי''אל 
ד ם.  ּלָ ּכֻ ַעל  מלאכים   אדנ''י  כשע''ב  [פירוש, 

  

קמץ   .275 נוריאל.  רּפאל  ּגבריאל  מיכאל  ְוִאּנּון 
ּתומי ּפדאל  ּפּתח  ּצדקיאל.  מלכיאל  אל קדומיאל 

יוּפיאל. סגול סטוטריה  רזיאל  ּצוריאל  ּצרי  חסדיאל. 
רהטיאל,  חזקיאל,  חרק:  למאל.  וּתריאל  גזריאל 
חלם:  אהיאל.  ברכיאל,  שמעאל,  שבא:  קדשיאל. 
חניאל, להדיאל, מחניאל. שרק: שמשיאל, רהביאל, 

 קמשיאל. שרק: שמראל, רהטיאל, קרשיאל.

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayera – Draft – unedited- not for publishing 

77 DailyZohar.com  
 

ובית   הוא  מלכות  נקרא  אז  במלכות,  מתחברים 
 דינו בלשון וה'.[ 

''אהניאל ''ברקיאל ''גדיאל ''דומיאל  .276
''חניאל  ' ''זהריאל  ''ודרגזיה  'הדריאל 

''למדיאל   ''כרעיאל  ''יעזריאל  ''טהריאל 
''מלכיאל ''נהריאל ''סניה ''ענאל ''פתחיאל 
''שעריאל   ''רמיאל  ''קנאל  ''צוריאל 

 ''תבכיאל: 

  

''הדריאל  .276 ''דומיאל  ''גדיאל  ''ברקיאל  ''אהניאל 
''יעזריאל ''כרעיאל  ''ודרגזיה ''זהריאל ''חניאל ''טהריאל  

''ּפּתחיאל  ''ענאל  ''סניה  ''נהריאל  ''מלכיאל  ''למדיאל 
 ''ּצוריאל ''קנאל ''רמיאל ''שעריאל ''ּתבכיאל: 

''קמריה  .277 ''רנאל  ''שכניאל  ''תפוריא 
''סמכיאל  ''עיריאל  ''פסיסיה  ''צוריה 
''יריאל  ''כמסריה  ''לסניה  ''מדוניה  ''נריאל 

''זכראל ''חניאל  ''ודריאל    ''טסמסיה 
''הניאל ''דנבאל ''גדיאל ''בדאל ''אדירירון 

 (עד כאן מההשמטות)  אדני על כולהו וכו':

  

''ּתּפוריא ''שכניאל ''רנאל ''קמריה ''ּצוריה ''ּפסיסיה   .277
''כמסריה  ''לסניה  ''מדוניה  ''נריאל  ''סמכיאל  ''עיריאל 
''הניאל  ''ודריאל  ''זכראל  ''חניאל  ''טסמסיה  ''יריאל 

כולהו  ''ד על  אדני  ''אדירירון  ''בדאל  ''גדיאל  נבאל 
 (עד כאן מההשמטות)  וכו':

ֶאָחד   .278 סֹוד  ּבְ ֶאָחד  ּכְ ִרים  ִמְתַחּבְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּכְ
ְכַלל ֶאָחד.  כַֹח ֶעְליֹון ָאז ִנְקָרא ויהוה, ַהּכֹל ּבִ ּבְ

ָמִים   ָ ַהׁשּ ִמן  ה'  ְחָקק    -ֵמֵאת  ּנֶ ׁשֶ ָקדֹוׁש  ם  ׁשֵ
מוֹ  ׁשֵ ְבִעים  ׁשִ ַמִים. ּבְ ׁשָ ל  ׁשֶ סֹוד  ֲאֵחִרים,  ת 

ְבִעים   ֹוְלִטים ַעל ֵאּלּו ׁשִ ׁשּ ְבִעים ׁשֶ ה ֵהם ׁשִ ְוֵאּלֶ
לּו   מֹות ַהּלָ ֵ ְבִעים ַהׁשּ ל יהו''ה, ְוׁשִ יִנים, סֹוד ׁשֶ ּדִ

ַמִים. ה ה, יהו''ה ׁשָ ָ ְקֻדׁשּ [פירוש, שם של ע''ב   ּבִ
הם   אלו  ויט,  ויבא  ויסע  מפסוק  היוצא  גשרים 

שמים,   מטה  נקראים  של  מלאכים  ע''ב  ואותם 
ונוטלין   מעלה  של  מע''ב  מקבלים  במלכו''ת 

 מהם]

  

ֵחיָלא   .278 ּבְ ָחָדא  ָרָזא  ּבְ ֲחָדא  ּכְ ְלהּו  ּכֻ ָרן  ַחּבְ ִמּתְ ד  ּכַ
ְכָלָלא ָחָדא. ֵמֵאּת ְיָי   א ּבִ ֵדין ִאְקֵרי וידוד ּכֹּלָ ָאה, ּכְ ִעּלָ

א   יׁשָ ָמא ַקּדִ ַמִים, ׁשְ ָמָהן ָאֳחָרִנין  ִמן ַהׁשָ ע' ׁשְ ַלף ּבְ ּגְ ִאּתְ ּדְ
ע'  ין  ִאּלֵ ַעל  ְלִטין  ׁשָ ּדְ ְבִעין  ׁשִ ִאּנּון  ין  וִאּלֵ ָמִים.  ׁשָ ּדְ ָרָזא 
ה יהו''ה   ְקדּוׁשָ ָמָהן ּבִ ְבִעין ׁשְ ין ׁשִ יהו''ה, וִאּלֵ יִנין ָרָזא ּדְ ּדִ

ָמִים. ה (פירוש שם של ע''ב גשרים היוצא מפסוק ויסע ויבא  ׁשָ
ה אלו  מטה ויט  של  מלאכים  ע''ב  ואותם  שמים,  נקראים  ם 

 . במלכו''ת מקבלים מע''ב של מעלה, ונוטלין מהן)

נֹוְטִלים .279 ְויהו''ה   (נֹוְסִעים) ֵאּלּו  ה,  ֵמֵאּלֶ
נֹוֵטל ֵמֵאת יהוה ֶזה  [פירוש, מלכות מתפארת] ו

[פירוש, סוד של אותן ע''ב שמות הוא שם   ִמֶזה. ז
הרוכב   והוא  לגוף.]יהוה,  כנשמה  ְוֵאּלּו   עליהן 

ְוַהּכֹל  ֶעְליֹוִנים,  ּבָ ְחּתֹוִנים  ּתַ ֵאּלּו,  ּבְ לּוִיים  ּתְ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ נֹוָדע  ּוָבֶזה  ֶאָחד.  ר  ֶקׁשֶ

ח ְכבֹודֹו.  מטה   ּבִ של  מלאכים  ע''ב  [פירוש, 
הנקראים   מעלה  של  שמות  בע''ב  מתחברים 

סוֹ  שמים.] ְבִעים  ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ַמִים  ֶזהּו  ׁשָ יהוה,  ד 
ֵהם   ְוֵאּלּו  מֹות,  ׁשֵ ַנִים  ּוׁשְ ְבִעים  ׁשִ סֹוד  ּבְ

ע ַויָֹּבא ַויֵּט.  ּסַ יֹּוְצִאים ִמן ַויִּ  ׁשֶ

  

ין ְוידוד. ו .279 ין ָנְטִלין ֵמִאּלֵ . (פירוש מלכות מתפארת) ִאּלֵ
א. ז א ִמן ּדָ (פירוש סוד של אותן ע''ב   ָנִטיל ֵמֵאּת ידוד ּדָ

ין וא הרוכב עליהן כנשמה לגוף) שמות הוא שם ידוד, וה . וִאּלֵ
ָחָדא.   ִקׁשּוָרא  א  ְוכּלָ ִאין,  ִעּלָ ּבְ ִאין  ּתָ ּתַ ין,  ֵמִאּלֵ ְלָיין  ּתַ
יָקֵריּה.  ּבִ מֹוָדע  ּתְ ִאׁשְ הּוא  ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּוְבַהאי 

של  ח שמות  בע''ב  מתחבים  מטה  של  מלאכים  ע''ב  (פירוש 
שמים) הנקראים  ִאּנוּ מעלה  ּדְ ַמִים  ׁשָ א .  ּדָ ידוד,  ָרָזא  ע'  ן 

ֵקי ִמן  ָנּפְ ין ִאּנּון ּדְ ָמָהן וִאּלֵ ֵרין ׁשְ ְבִעין ּוּתְ ׁשִ ָרָזא ּדְ ִאיהּו ּבְ
בֹא ַוּיֵט.  ע ַוּיָ ּסַ  ַוּיִ

לל''ה   .280 מה''ש  על''ם  סי''ט  יל''י  וה''ו 
אכ''א כה''ת הז''י אל''ד לא''ו הה''ע. ֵחֶלק  

בֹוד ַמְלכּותוֹ  ּכְ ם  רּוְך ׁשֵ ּבָ ָוֶעד.   ִראׁשֹון  ְלעֹוָלם 
לו''ו   כל''י  לא''ו  הק''ם  הר''י  מב''ה  יז''ל 
רּוְך   ִני ּבָ פה''ל נל''ך יי''י מל''ה חה''ו. ֵחֶלק ׁשֵ

  
וה''ו יל''י סי''ט על''ם מה''ש לל''ה אכ''א כה''ּת הז''י   .280

בֹוד ַמְלכּוּתֹו   ם ּכְ רּוָך ׁשֵ אל''ד לא''ו הה''ע. ֵחֶלק ִראׁשֹון ּבָ
ְלעֹוָלם ָוֶעד יז''ל מב''ה הר''י הק''ם לא''ו כל''י לו''ו ּפה''ל 
בֹוד ַמְלכּוּת  ם ּכְ רּוָך ׁשֵ ִני ּבָ ֹו  נל''ָך יי''י מל''ה חה''ו. ֵחֶלק ׁשֵ
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בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. נת''ה הא''א  ם ּכְ ׁשֵ
יח''ו   וש''ר  לכ''ב  או''ם  רי''י  שא''ה  יר''ת 
ם   ׁשֵ רּוְך  ּבָ י  ִליׁשִ ׁשְ ֵחֶלק  מנ''ד.  כו''ק  לה''ח 
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. אנ''י חע''ם רה''ע   ּכְ
ער''י  סא''ל  יל''ה  וו''ל  מי''ך  הה''ה  יי''ז 
בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ רּוְך  ּבָ ְרִביִעי  ֵחֶלק  מי''ה.  עש''ל 
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. וה''ו דנ''י הח''ש עמ''ם  
הר''ח   יי''ל  נמ''מ  פו''י  מב''ה  ני''ת  ננ''א 

בֹוד ַמְלכּותֹו מצ''ר. ֵחֶלק ֲחִמי ם ּכְ רּוְך ׁשֵ י ּבָ ׁשִ
דמ''ב  מח''י  ענ''ו  יה''ה  ומ''ב  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
מו''ם.   הי''י  יב''מ  רא''ה  חב''ו  אי''ע  מנ''ק 
ְלעֹוָלם   ַמְלכּותֹו  בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ רּוְך  ּבָ י  ִ ׁשּ ׁשִ ֵחֶלק 

 ָוֶעד.

לכ''ב   או''ם  רי''י  שא''ה  יר''ּת  הא''א  נּת''ה  ָוֶעד  ְלעֹוָלם 
ם  ׁשֵ רּוָך  ּבָ י  ִליׁשִ ׁשְ ֵחֶלק  מנ''ד.  כו''ק  לה''ח  יה''ו  וש''ר 
בֹוד ַמְלכּוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד אנ''י חע''ם רה''ע יי''ז הה''ה   ּכְ
ְרִביִעי   חלק  מי''ה.  עש''ל  ער''י  סא''ל  יל''ה  וו''ל  מי''ָך 

רּוָך   ָוֶעד וה''ו דנ''י הח''ש  ּבָ בֹוד ַמְלכּוּתֹו ְלעֹוָלם  ּכְ ם  ׁשֵ
עמ''ם ננ''א ני''ּת מב''ה ּפו''י נמ''מ יי''ל הר''ח מּצ''ר. ֵחֶלק  
בֹוד ַמְלכּוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ומ''ב יה''ה   ם ּכְ רּוָך ׁשֵ י ּבָ ֲחִמיׁשִ
ענ''ו מח''י דמ''ב מנ''ק אי''ע חב''ו רא''ה יב''מ הי''י מו''ם, 

בֹוד ַמְלכּוּתֹו ְלעֹוָלם וֶעד.חֵ  ם ּכְ רּוָך ׁשֵ י ּבָ ׁשִ  ֶלק ׁשִ

ֹוְלִטים ַעל   .281 ׁשּ ׁשֶ מֹות  ׁשֵ ְבִעים  ׁשִ ְוֵאּלּו ֵהם 
ֵאּלּו  ויהו''ה.  סֹוד  ְחּתֹונֹות  ּתַ ָרגֹות  ּדְ ְבִעים  ׁשִ
ַמִים.  ׁשָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ סֹוד  יהו''ה,  מֹות  ׁשֵ ְבִעים  ׁשִ

עֹולִ  ׁשֶ ֵהם  ְרִקיִעים  ְבָעה  מֹות  ׁשִ ׁשֵ ְבִעים  ְלׁשִ ים 
ַויהוה ִהְמִטיר. ֵמֵאת יהוה ִמן   ְוֶזהּו  ם ָקדֹוׁש.  ׁשֵ

ָמִים. ָ  ַהׁשּ

  

ין   .281 ְרּגִ ְבִעין ּדַ ְלִטין ַעל ׁשִ ׁשָ ָמָהן ּדְ ְבִעין ׁשְ ין ִאּנּון ׁשִ ְוִאּלֵ
ֵרי   ָמָהן ידוד ָרָזא ְדִאּקְ ְבִעין ׁשְ ין ׁשִ ִאין ָרָזא וידוד. ִאּלֵ ּתָ ּתַ

ׁשִ  ָמִים.  ָמָהן ׁשָ ׁשְ ְבִעין  ְלׁשִ ָסְלִקין  ּדְ ִאּנּון  ְרִקיִעין  ְבָעא 
א, ְוָדא ִאיהּו ַוידוד ִהְמִטיר. ֵמֵאּת ידוד ִמן   יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ

ָמִים.  ַהׁשָ
ֶזה   .282 ם  ׁשֵ ִנְמָסר.  ַלֲחָכִמים  ָתִרים  ַהּסְ ֵסֶתר 

ְקָרא   ּנִ ׁשֶ ֵסֶתר  ִנְבָרא  ּנּו  ִמּמֶ ַמִים,  ׁשָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
ּבֹון ָמאַתִים ָאָדם. חֶ  ֵהם ֶחׁשְ ּבֹון ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ׁשֶ ׁשְ

מֹוָנה ֵאיָבִרים.  ִעים ּוׁשְ  ַאְרּבָ
  

ָמא .282 ׁשְ ָמַסר.  ִאּתְ ַלֲחִכיִמין  ִרין  ִסּתְ ּדְ ָרא  קט  ִסּתְ (דף 
ֵרי   ע''א) ִאּקְ ּדְ ָרא  ִסּתְ ֵרי  ּבְ ִאּתְ יּה  ִמּנֵ ָמִים  ׁשָ ֵרי  ִאּקְ ּדְ א  ּדָ

ָבן   ִעין  ָאָדם. ָחׁשְ ְוַאְרּבְ ן  ן ָמאּתָ ּבַ ִאּנּון חּוׁשְ ּדְ א  י גּוּפָ ְייּפֵ ׁשַ
ין. ְייּפִ ַמְנָיא ׁשַ  ּוּתְ

ֵרה.  .283 ֶעׂשְ ׁש  ְוׁשֵ ָמאַתִים  אֹוִתיֹּוָתיו  ּבֹון  ֶחׁשְ
ל ַהּתֹוָרה  ל ּכָ ָלל ׁשֶ הּוא סֹוד ְוֵסֶתר ּכְ ם ֶזה ׁשֶ ׁשֵ

הֲ  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲאִמירֹות,  ר  ְוֶעׂשֶ אֹוִתיֹּות  כ''ב  ֵרי  ּבְ
ים  לֹׁשִ ֵרה אֹוִתיֹּות ּוׁשְ ׁש ֶעׂשְ ם ֶזה ָמאַתִים ְוׁשֵ ׁשֵ
ָמאַתִים   ֲהֵרי  ּה.  ּבָ לּוִלים  ּכְ ׁשֶ ִביִלים  ׁשְ ַנִים  ּוׁשְ

מֹוָנה ֵאיְבֵרי ַהּגּוף. ִעים ּוׁשְ  ַאְרּבָ

  

ִאיהּו   .283 ָמא ָדא ּדְ יּת ָסֵרי, ׁשְ ן ְוׁשִ וֹוִהי ָמאּתָ ָבן ַאּתְ ָחׁשְ
כְּ  ָרא  ְוִסּתְ ר ָרָזא  ְוֶעׂשֶ ָוון  ַאּתְ כ''ב  ּבְ א  אֹוַרְייּתָ ָכל  ּדְ ָלָלא 

ָוון  ַאּתְ ָסֵרי  יּת  ְוׁשִ ן  ָמאּתָ ָדא  ָמא  ׁשְ ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ ֲאִמיָרן, 
ן  ָמאּתָ ָהא  יּה,  ּבֵ ִליָלן  ּכְ ִאּתְ ּדְ ִביִלין  ׁשְ ֵרין  ּוּתְ ין  ָלּתִ ּוּתְ

א. גּוּפָ ין ּדְ ְייּפִ ַמְנָיא ׁשַ ִעין ּוּתְ  ְוַאְרּבָ
א,   .284 ּסֵ ַהּכִ ַעל  ֹוֵלט  ַהׁשּ ָאָדם  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ סֹוד 

ֶזה   ְוֵסֶתר  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ סֹוד 
תּוב ּכָ א) ׁשֶ מּות   (יחזקאל  ּדְ א  ּסֵ ַהּכִ מּות  ּדְ ְוַעל 

ֵסֶתר   ְוֶזה הּוא  ִמְלָמְעָלה,  ָעָליו  ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ
תּוב ַוה' ִהְמִטיר ַעל ְסדֹם ְוגֹו' ֵמֵאת ה' מִ  ּכָ ן  ׁשֶ

ֶאָחד   ְוֵסֶתר  ֶאָחד,  ְוָדָבר  ֶאָחד  ְוַהּכֹל  ָמִים.  ָ ַהׁשּ
ֵרי ַאׁשְ ִנְמָסר.  ב  ַהּלֵ ֶחְלָקם   [הּוא] ְלַחְכֵמי 

א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

  

ָרָזא  .284 ְרְסָייא.  ּכֻ על  יט  ּלִ ׁשַ ּדְ ָאָדם  ְדִאְקֵרי  ָרָזא 
ְכּתִ  ּדִ ָדא  ָרא  ְוִסּתְ א,  ּתָ ְלּתַ ּדִ ְבִעין  ׁשִ א) יבּדְ ְוַעל  (יחזקאל 

ַמְעָלה, ְוָדא  ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמּלְ מּוּת ּכְ א ּדְ ּסֵ מּוּת ַהּכִ ּדְ
יב ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוגו' ֵמֵאּת ְיָי ִמן   ְכּתִ ָרא ּדִ הּוא ִסּתְ
ָרא ָחָדא ַלֲחִכיֵמי   ְוִסּתְ ה ָחָדא,  ּוִמּלָ א ַחד  ָמִים. ְוכּלָ ַהׁשָ

זַ  ָמַסר,  ִאּתְ א  ָאהִלּבָ ל''ג איהו) ּכָ ָעְלָמא  (ד''א  ּבְ חּוַלְקהֹון 
י.  ָאּתֵ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ  ּדֵ

ְנעּו   .285 ּמָ ׁשֶ ַעל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ין  ּדִ ַזר  ּגְ ם  ֶנְחּתַ ְסדֹם 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמֶהם,  יו) ְצָדָקה  ָעִני   (שם  ְוַיד  יָנא   .285   ּדִ ַזר  ּגְ ְייהּו, ְסדֹום  ִמּנַ ָדָקה  ּצְ ָמְנעּו  ּדְ ְלהֹון על  ּדִ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוַיד ָעִני ְוֶאְביֹון לא ֶהֱחִזיָקה.  (יחזקאל יו) ּכְ
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א  ין לֹא ָהָיה ֶאּלָ ְוֶאְביֹון לֹא ֶהֱחִזיָקה, ְוָלֵכן ַהּדִ
הַ  ֶאָחד,  ִמן  ַהּכֹל  ַמִים  ְוׁשָ ְצָדָקה  ַמִים.  ָ ׁשּ
קח) ְוָכתּוב ַמִים  (תהלים  ׁשָ ֵמַעל  ָגדֹול  י  ּכִ

מוֹ  ׁשְ ָדָקה ְתלּוָיה ּבִ ּצְ ּום ׁשֶ ָך, ִמׁשּ , [ַּבָּׁשַמִים] ַחְסּדֶ
ָמִים.  ָ תּוב ֵמֵאת ה' ִמן ַהׁשּ ּכָ ַמִים, ׁשֶ ָ ין הּוא ִמׁשּ  ּדִ

ַמִים  ָדָקה ְוׁשָ ַמִים. ּצְ א ִמן ׁשָ יָנא ָלא ֲהָוה ֶאּלָ ָך ּדִ ּוְבִגין ּכָ
יב, ּוְכּתִ ַחד  א  קח) ּכּלָ ַמִים  (תהלים  ׁשָ ֵמַעל  ָגדֹול  י  ּכִ

ֵמיהּ ַחְס  ׁשְ ּבִ ָדָקה  ּצְ ְלָיא  ּתַ ּדְ ּוְבִגין  ָך,  יָנא  (נ''א בשמים) ּדֶ ּדִ
ָמִים.  יב מאּת ְיָי ִמן ַהׁשָ ְכּתִ ַמִים ּדִ  הּוא ִמׁשָ

ֶזה,  .286 קֹום  ִמּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ
תּוב ּכָ את  (איכה ד) ׁשֶ י ֵמַחּטַ ת ַעּמִ ל ֲעֹון ּבַ ְגּדַ ַויִּ

ִנְקֵר  ַלִים  ִוירּוׁשָ מֹו  ְסדֹם.  ּכְ ִלְסדֹם,  ָאחֹות  את 
ּנֱֶאַמר  יט) ׁשֶ ְסדֹם   (יחזקאל  ֲעֹון  ָהָיה  ֶזה  ִהּנֵה 

ְסדֹם   ין ֶאָחד ּכִ ַמִים ּדִ ָ ֲאחֹוֵתְך, ְוִדיָנם ָהָיה ִמן ַהׁשּ
זֶּה   ׁשֶ ָלֶזה  ָרט  ּפְ ֵמֶהם,  ְצָדָקה  ְנעּו  ּמָ ׁשֶ ַעל 
ֵאין  ְוָלזֹו  קּוָמה,  ּתְ יֵׁש  ָלזֹו  ֶנֱחַרב.  ְוֶזה  ְך  ִהְתַהּפֵ

קּוָמה. ע''כ סתרי תורה.  ּתְ

  

יב, .286 ְכּתִ ר ּדִ ָרֵאל ֵמַהאי ֲאּתַ ִיׂשְ יָנא ּדְ ל   (איכה ד) ּדִ ְגּדַ ַוּיִ
ֲאחֹוּת   ֵלם  ְירּוׁשָ ְוִאְקֵרי  ְסדֹום.  ֵמַחַטאּת  י  ַעּמִ ּת  ּבַ ֲעֹון 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ יו) ִלְסדֹום  ֲעֹון   (יחזקאל  ָהָיה  ְזה  ה  ִהּנֵ
ְסדֹום  ְסדֹום   יָנא ָחָדא ּכִ ַמָיא ּדִ ָך, ְוִדיְנהֹון ֲהָוה ִמן ׁשְ ֲאחֹוּתֵ

ְוָדא   ָך  ַהּפַ ִאּתְ ָדא  ּדְ ר  ּבַ ְייהּו.  ִמּנַ ָדָקה  ּצְ ָמְנעּו  ּדְ ַעל 
ָלּה  ֵליּת  ְוָדא  קּוָמה,  ּתְ ָלּה  ִאיּת  א  ּדָ ָחַרב,  ִאּתְ

קּוָמה,  .(ע''כ סתרי תורה) ּתְ
ּתֹו ֵמַאֲחָריו .287 ט ִאׁשְ ּבֵ ב ַוּתַ , ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹ

יֹוֵסי   י  ַרּבִ ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ ֵמַאַחר  א  ֶאּלָ ֵמַאֲחֶריָה? 
ָהָיה  ִחית  ׁשְ ַהּמַ ׁשֶ לֹוט,  ל  ׁשֶ ֵמֲאחֹוָריו  ָאַמר, 
ַלח   הֹוֵלְך ַאֲחָריו. ְוִכי ַאֲחָריו ָהַלְך, ֲהֵרי הּוא ׁשָ
ב   ִהְתַעּכֵ לֹוט,  ָהַלְך  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ּכָ א  ֶאּלָ אֹותֹו? 

חִ  ׁשְ ָבר  ַהּמַ ּכְ ָהַלְך  ׁשֶ ָמקֹום  ְוָכל  ִחית,  ְלַהׁשְ ית 
ִחית.  ׁשְ ִאיר ַלֲאחֹוָריו, ָהָיה הֹוֵפְך אֹותֹו ַהּמַ  ְוִהׁשְ

  

א  .287 ֵעי ֵליּה, ֶאּלָ ּתֹו ֵמַאֲחָריו, ֵמַאֲחֶריָה ִמּבָ ט ִאׁשְ ּבֵ ַוּתַ
לֹוט,  ּדְ ְתִריּה  ִמּבַ ָאַמר  יֹוֵסי  י  ַרּבִ א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ַתר  ִמּבָ

לָ  ְמַחּבְ א ָאִזיל ֲאַבְתֵריּה, ְוִכי ֲאַבְתִריּה ָאִזיל, ְוָהא הּוא ּדִ
ב   ִאְתַעּכַ ָאִזיל לֹוט  ֲהָוה  ּדְ ֲאַתר  ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ ֵליּה,  ר  ּדַ ׁשַ
ִביק   ְוׁשָ ָבר  ּכְ ָאִזיל  ּדְ ֲאַתר  ְוָכל  ָלא,  ְלַחּבָ ָלא  ְמַחּבְ

ָלא.  ְך ֵליּה ְמַחּבְ  ַלֲאחֹוֵריּה ֲהָוה ְמַהּפֵ
ֲהֵרי  ְוָלֵכן ָאַמר   .288 ׁשֶ ַאֲחֶריָך,  ט  ּבֵ ּתַ לֹו ַאל 

ּתֹו   ט ִאׁשְ ּבֵ תּוב ַוּתַ ל ַאֲחֶריָך. ְוַעל ֶזה ּכָ ֲאִני ְמַחּבֵ
ִהי ְנִציב   ִחית, ָאז ַוּתְ ׁשְ ֵמַאֲחָריו, ְוָרֲאָתה ֶאת ַהּמַ
רֹוֶאה   ֵאינֹו  ִחית  ׁשְ ַהּמַ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶמַלח. 

ָהִאישׁ  ֵני  ּפְ ְלאִ  ֶאת  ָפָניו  ֵאינֹו  יׁש][ַמְרֶאה  הּוא   ,
ָפֶניָה   ֶהֱחִזיָרה  ּתֹו  ִאׁשְ ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹותֹו.  ִחית  ַמׁשְ

ִהי ְנִציב ֶמַלח.  ל ַאֲחָריו, ִמיָּד ַוּתְ ּכֵ  ְלִהְסּתַ

  

ֲאָנא   .288 ָהא  ּדְ ַאֲחֶריָך  ט  ּבֵ ּתַ ַאל  ֵליּה  ָאַמר  ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ּתוֹ  ִאׁשְ ט  ּבֵ ַוּתַ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ְתָרְך,  ּבַ ל  ֵמַאֲחָריו ֲאַחּבֵ  

ָכל ִזְמָנא  ָהא ּבְ ִהי ְנִציב ֶמַלח. ּדְ ֵדין ַוּתְ ָלא. ּכְ ְוֲחַמת ְמַחּבְ
ָנׁש  ַבר  ּדְ ַאְנּפֹוי  ָחֵמי  ָלא  ָלא  ְמַחּבְ לכר   ּדִ אנפי  אחמי  (נ''א 

ָהא  נש) ַאְנּפָ ַרת  ֲאַהּדְ ֵתיּה  ִאּתְ ּדְ יָון  ּכֵ ֵליּה.  יל  ְמַחּבִ ָלא 
ָלא  ּכָ ב ֶמַלח. ְלִאְסּתַ ִהי ִנּצָ ד ַוּתְ  ֲאַבְתִריּה ִמּיָ

יֹום  .289 עֹוְמִדים  ָהיּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר,   סּוק ַהזֶּה. ָאַמר ַרּבִ ּפָ ֶאָחד ְועֹוְסִקים ּבַ

תּוב ח) ּכָ ֻנת  (דברים  ְבִמְסּכֵ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ 
ּה. לְ  ּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ אַכל ּבָ ם ָמה  ּתֹ ׁשֵ

דֹוׁש   ַהּקָ ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  א  ֶאּלָ ּה?  ּבָ ּה  ּבָ ֲעַמִים  ּפַ
ְוָהֲאָרצֹות  ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ ֶאת  ק  ִחּלֵ הּוא  רּוְך  ּבָ
ׁשֹוֵלט  ָרֵאל לֹא  ִיׂשְ ּוְבֶאֶרץ  ים,  ְמֻמּנִ לּוִחים  ִלׁשְ
א הּוא ְלַבּדֹו, ָלֵכן   ַמְלָאְך ְולֹא ְמֻמּנֶה ַאֵחר, ֶאּלָ

ֶהם ַאֵחר ְלֶאֶרץ    ִהְכִניס ֶאת ָהָעם ּלֹא ׁשֹוֵלט ּבָ ׁשֶ
ּה ַאֵחר. ּלֹא ׁשֹוֵלט ּבָ  ׁשֶ

  

ְוָעְסֵקי   .289 יֹוָמא ַחד  ָקְייֵמי  ֲהוּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ִתיב, ּכְ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ְקָרא,  ַהאי  ח) ּבְ ֶאֶרץ  (דברים 

תֶ  לא  ֶלֶחם,  ּה  ּבָ ּתֹאַכל  נּות  ְבִמְסּכֵ לא  ר  ּכֹל  ֲאׁשֶ ְחַסר 
ָמר  ִאּתְ ָהא  א  ֶאּלָ אי.  ַאּמַ ִזְמֵני  ִרי  ּתְ ּה  ּבָ ּה  ּבָ ַהאי  ּה.  ּבָ
ן  ִלְמַמּנָ ְוַאְרָעאן  ין  ַעּמִ ל  ּכָ ִליג  ּפָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ְוָלא  ַמְלָאָכא  ּה  ּבָ יט  ּלִ ׁשַ ָלא  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ְוַאְרָעא  ִליָחן,  ׁשְ

ְלחוֹ  א ִאיהּו ּבִ א ָאֳחָרא ֶאּלָ א ְמַמּנָ ְך ָאִעיל ְלַעּמָ ִגין ּכָ דֹוי, ּבְ
ּה ָאֳחָרא. ִליט ּבָ ָלא ׁשָ הּו ָאֳחָרא ְלַאְרָעא ּדְ יט ּבְ ּלִ ָלא ׁשַ  ּדְ

רּוְך הּוא נֹוֵתן ָמזֹון  .290 ּבָ דֹוׁש  ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ
ָאר  ל ׁשְ ְך ְלָכל ָהעֹוָלם. ּכָ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ם ּבַ ׁשָ ן  .290   ּמָ ּתַ ְמזֹוָנא  ָיִהיב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲחֵזי,  א  ּתָ

ין עֹוְבֵדי  ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ְלָכל ָעְלָמא. ּכָ ּבְ
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וּ  כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ים  ְוֶאֶרץ  ָהַעּמִ עִֹני,  ּבְ ַמזָּלֹות 
ִנזֹּוֵנית   ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  א  ֶאּלָ ְך,  ּכָ לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ָהעֹוָלם.  ְך ּכָ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ  ּבַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ְוַאְרָעא  נּות,  ִמְסּכֵ ּבְ לֹות  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת 

ַקְדִמיתָ  ּבְ ָזן  ִאּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  א  ֶאּלָ ָהִכי,  ּוְלָבַתר ָלאו  א 
ל ָעְלָמא.   ּכָ

ּתֹאַכל   .291 ֻנת  ְבִמְסּכֵ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ְוָלֵכן 
ַהּכֹל  ל  ׁשֶ ּפּוק  ּסִ ּבַ ר,  עֹׁשֶ ּבְ א  ֶאּלָ ֶלֶחם,  ּה  ּבָ
ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ּה  ּבָ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ְולֹא  ּה  ּבָ אַכל  ּתֹ
ּה ׁשֹוָרה   ּה ׁשֹוָרה ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה, ּבָ ָהָאֶרץ, ּבָ

ָמקֹום ַאֵחר.ַהבְּ  ַמְעָלה, ְולֹא ּבְ ּלְ  ָרָכה ׁשֶ
  

ּה   .291 ּבָ ּתֹאַכל  נּות  ְבִמְסּכֵ לא  ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ְוָלא   ּה  ּבָ ּתֹאַכל  א  כֹּלָ ּדְ ִסּפּוָקא  ּבְ ֲעִתירּו  ּבְ א  ֶאּלָ ֶלֶחם. 
ְרָיא  ׁשַ ּה  ּבָ ַאְרָעא,  ּדְ יׁשּו  ְקּדִ ּבִ ּה  ּבָ ָאֳחָרא.  ֲאַתר  ּבְ

ְוָלא ְמֵהיְמנּותָ  ְלֵעיָלא,  ּדִ ָתא  ְרּכְ ּבִ ְרָיא  ׁשַ ּה  ּבָ ָאה.  ִעּלָ א 
ֲאַתר ָאֳחָרא.  ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים.  .292 ַגן ה' ּכְ ּכְ תּוב  ּכָ ּבֹא ְרֵאה, 
ן ה' ִאם הּוא ֶאֶרץ ִמְצַרִים   אן לֹא נֹוַדע ּגַ ַעד ּכָ
ְקָרא ַגן  ּנִ ן ה' ׁשֶ ְוִאם הּוא ֶאֶרץ ְסדֹם ְוִאם הּוא ּגַ

ֶאלָּ  ל ֵעֶדן.  ׁשֶ ְוִעּדּון  ִסּפּוק  ּבֹו  יֵּׁש  ׁשֶ ה'  ַגן  ּכְ א 
ן   ם ִמְצַרִים. ַמה ּגַ ם ָהְיָתה ְסדֹם ְוָכְך ּגַ ְך ּגַ ַהּכֹל, ּכָ
קֹותֹו, ַאף ִמְצַרִים לֹא   ה' לֹא ָצִריְך ָאָדם ְלַהׁשְ
ילּוס עֹוֶלה   ַהּנִ ּום ׁשֶ קֹוָתּה, ִמׁשּ ָצִריְך ַאֵחר ְלַהׁשְ

ל ֶאֶרץ מִ  ֶקה ֶאת ּכָ  ְצַרִים.ּוַמׁשְ

  

ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ַעד ָהָכא ָלא  .292 ַגן ְיָי ּכְ ִתיב ּכְ א ֲחֵזי ּכְ ּתָ
ֶאֶרץ  ִאיהּו  ְוִאי  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  הּוא  ִאי  ְיָי  ן  ּגַ ִאְתְיַדע 

א   (דף קט ע''א) ְסדֹום, ן ֵעֶדן. ֶאּלָ ִאְקֵרי ּגַ ן ְיָי ּדְ ְוִאי ִאיהּו ּגַ
יּה ִסּפּוָק  ִאית ּבֵ ַגן ְיָי ּדְ א, ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה ּכְ כֹּלָ א ְוִעּדּוָנא ּדְ

ר ָנׁש   ן ְיָי ָלא ִאְצְטִריְך ּבַ ְסדֹום ְוָהִכי ָנֵמי ִמְצַרִים. ַמה ּגַ
ָאֳחָרא  ִאְצְטִריְך  ָלא  ִמְצַרִים  אּוף  ֵליּה,  ָקָאה  ְלַאׁשְ
ְלָכל   ֵקי  ְוַאׁשְ יק  ַאּסִ ִאיהּו  ִנילּוס  ּדְ ִגין  ּבְ ֵליּה,  ָקָאה  ְלַאׁשְ

 ְצַרִים. ַאְרָעא ְדִמ 
תּוב, .293 ּכָ ַמה  ְרֵאה  יד) ּבֹא  ְוָהָיה  (זכריה 

ֶאל  ָהָאֶרץ  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ֵמֵאת  ַיֲעֶלה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ
ֵמֶהם  ְמָנע  ּנִ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ עֶֹנׁש  ֶזהּו  וגו'.  ם  ַלִ ְירּוׁשָ
לֹא  ִמְצַרִים  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ְוִאם  תּוב  ּכָ ַמה  ָמָטר. 

ּלֹא ָכתּוב ְולֹא ַתֲעֶלה ְולֹא ָבָאה ְוגֹו'?   ְרֵאה ׁשֶ
ִמְצַרִים  י לֹא יֹוֵרד ָמָטר ּבְ ם, ּכִ ׁשֶ ֲעֵליֶהם ִיְהיֶה ַהּגָ
ַמהּו?  ם  ָעְנׁשָ א  ֶאּלָ אֹותֹו.  ְצִריִכים  ְולֹא 

תּוב ּכָ ר ִיּגֹף ה'   (שם) ׁשֶ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהיֶה ַהּמַ ְוזֹאת ּתִ
ְצַרִים לֹא ְצִריכִ  ּמִ ּום ׁשֶ ל ַהּגֹוִים וגו'. ִמׁשּ ים  ֶאת ּכָ

ֶקה.   ּה ַמׁשְ י ֻכּלָ ּה? ּכִ תּוב ּבָ ָמָטר. ַאף ְסדֹם ַמה ּכָ
ֵני   ּבְ ּה, ְוַעל ֶזה לֹא ָרצּו ׁשֶ ל ִעּדּוֵני ָהעֹוָלם ָהיּו ּבָ ּכָ

ּה. נּו ּבָ  ָאָדם ֲאֵחִרים ִיְתַעּדְ

  

ִתיב, .293 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ר לא ַיֲעֶלה  (זכריה יד) ּתָ ְוָהָיה ֲאׁשֶ
חֹות ָהאָ  ּפְ א ֵמֵאת ִמׁשְ א הּוא עֹוָנׁשָ ֵלם ְוגו'. ּדָ ֶרץ ֶאל ְירּוׁשָ

ַחת   ּפַ ִתיב ְוִאם ִמׁשְ הֹון ִמְטָרא, ַמה ּכְ ִאְתְמַנע ִמּנְ ִדְלהֹון ּדְ
ִתיב ְולא  ָלא ּכְ ִמְצַרִים לא ַתֲעֶלה ְולא ָבָאה ְוגו'. ָחֵמי ּדְ
ְלִמְצַרִים   ִמְטָרא  ָנִחית  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ם,  ׁשֶ ַהּגֶ ִיְהֶיה  ֲעֵליֶהם 

הּוא וְ  ַמה  ְלהֹון  ּדִ א  עֹוָנׁשָ א  ֶאּלָ ֵליּה,  ִאְצַטְרָכן  ָלא 
ְכִתיב, ר ִיּגֹוף ְיָי ֶאת  (זכריה יד) ּדִ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ְוזֹאת ּתִ

ִמְצַרִים ָלא ְצִריִכין ְלִמְטָרא. אּוף   ִגין ּדְ ל ַהּגֹוִים ְוגו'. ּבְ ּכָ
כָּ  ֶקה,  ַמׁשְ ּה  ֻכּלָ י  ּכִ יּה  ּבֵ ִתיב  ּכְ ַמה  ִעּדּוִנין ְסדֹום  ל 

א ָאֳחָרִנין   ְבֵני ָנׁשָ א ָלא ָבָעאן ּדִ ָעְלָמא ֲהוּו ָבּה, ְוַעל ּדָ ּדְ
ּה. נּון ּבָ  ִיְתַעּדְ

ִעים ֵמַעְצָמם  .294 י ִחיָּיא ָאַמר, ֵהם ָהיּו ְרׁשָ ַרּבִ
ְלָעִני,   ַעִין  ַצר  הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ל  ּכָ ׁשֶ ּוָממֹוָנם, 

ע ּלֹא ַיֲעֹמד ּבָ א ָראּוי הּוא ׁשֶ ֹוָלם, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
הּוא  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ים  ַחיִּ לֹו  ֵאין  ׁשֶ
עֹוָלם ְוִיְתַקיֵּם   ְתַקיֵּם ּבָ יִּ ָרן ְלָעִני, ָראּוי הּוא ׁשֶ ַוּתְ
ים  ל ַחיִּ ים ְוֹאֶרְך ׁשֶ ִבילֹו, ְויֵׁש לֹו ַחיִּ ׁשְ ָהעֹוָלם ּבִ

א.  ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

י   .294 ְרַמְייהּו  ַרּבִ ִמּגַ יִבין  ַחּיָ ֲהוּו  ִאּנּון  ָאַמר  יא  ִחּיָ
ָנא,   י ִמְסּכֵ ִאיהּו ָצר ֵעיָנא ְלַגּבֵ ר ָנׁש ּדְ ָכל ּבַ מֹוְנהֹון, ּדְ ּוִמּמָ
ֵלית   א ּדְ ָעְלָמא. ְולא עֹוד ֶאּלָ ים ּבְ ָלא ִיְתַקּיַ ָיאֹות הּוא ּדְ

ִאיהּו וַ  ָאֵתי. ְוָכל ַמאן ּדְ ים ְלָעְלָמא ּדְ י  ֵליּה ַחּיִ ָרן ְלַגּבֵ וּתְ
ָעְלָמא  ים  ְוִיְתַקּיַ ָעְלָמא,  ּבְ ים  ִיְתַקּיַ ּדְ הּוא  ָיאֹות  ָנא  ִמְסּכֵ

ָאֵתי:  י ְלָעְלָמא ּדְ א ְדַחּיֵ ים ְואֹוְרּכָ ִגיֵניּה, ְוִאית ֵליּה ַחּיִ  ּבְ
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י  .295 ּתֵ ָהר הּוא ּוׁשְ ב ּבָ ַויַַּעל לֹוט ִמּצֹוַער ַויֵּׁשֶ
ַהטַּ  ָמה  וגו'.  ִעּמֹו  ָרָאה ְבֹנָתיו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם? 

ם. ָ ָהָיה ָקרֹוב ִלְסדֹם ְוָעָלה ִמׁשּ    ׁשֶ
י ְבנֹוָתיו ִעּמֹו  .295 ּתֵ ָהר הּוא ּוׁשְ ב ּבָ ַעל לֹוט ִמּצַֹער ַוּיֵׁשֶ ַוּיַ

ִלְסדֹום   ָקִריב  ֲהָוה  ּדְ ָחָמא  ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא.  ַמאי  ְוגו'. 
ן.  ּמָ ק ִמּתַ ּלַ  ְוִאְסּתַ

י  .296 ַתח,ַרּבִ ְוהּוא ְמִסּבֹות   (איוב לז) ִיְצָחק ּפָ
דֹוׁש   ַהּקָ וגו'.  ְלָפֳעָלם  ַתְחּבּולָֹתו  ּבְ ְך  ִמְתַהּפֵ
ֲחֵלי  עֹוָלם ּוֵמִביא ּגַ ב ִסּבּוִבים ּבָ רּוְך הּוא ְמַסּבֵ ּבָ
הֹוֵפְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  יו,  ַמֲעׂשָ ַלֲעׂשֹות  ַצִחים  ֵאׁש 

ָגֶון ַאֵחר. ה אֹוָתם ּבְ  אֹוָתם ְועֹוׂשֶ
  

ַתח .296 ּפָ ִיְצָחק  י  לז) ַרּבִ ְך  (איוב  ִמְתַהּפֵ ְמִסיּבֹות  ְוהּוא 
ב   ְמַסּבֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְוגו'.  ְלָפֳעָלם  ַתְחּבּולָתיו  ּבְ
ד עֹוָבדֹוי,   ָעְלָמא ְוַאְייֵתי קּוְמִרין ְטִהיִרין ְלֶמְעּבַ ִסּבּוִבין ּדְ

ַגוְ  ְך לֹון ְוָעִביד לֹון ּכְ  וָנא ָאֳחָרא.ּוְלָבַתר ְמַהּפֵ
ַתְחּבּולֹות   .297 ה  עֹוׂשֶ ַתְחּבּולָֹתו.  ּבְ ה?  ּוַבּמֶ

מֹו  ּכְ ְולֹא  אֹוָתם,  ַלֲהֹפְך  ֵדי  ּכְ ִסּבּוִבים  ב  ּוְמַסּבֵ
ל    -אֹוָתם ָהִראׁשֹוִנים. ְלָפֳעָלם   ֳעָלם ׁשֶ ּום ּפָ ִמׁשּ

ְך הּוא   ים, ּכָ ים ַמֲעׂשִ ֵהם עֹוׂשִ מֹו ׁשֶ ֵני ֱאנֹוׁש. ּכְ ּבְ
ךְ  ֵתֵבל   ְמַהּפֵ ֵני  ּפְ ַעל  ְיַצּוֵם  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  אֹוָתם. 

ְך    -ָאְרָצה   ְמַהּפֵ הּוא  ָאָדם  ֵני  ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ּום  ִמׁשּ
הּוא ְמַצּוֶה אֹוָתם ַעל  ֶ ָכל ַמה ׁשּ אֹוָתם ְמִסּבֹות ּבְ

ֵני ֵתֵבל וגו'.   ּפְ

  

ב   .297 ּוְמַסּבֵ ְחּבּוִלין  ּתַ ָעִביד  ַתְחּבּולֹוָתיו,  ּבְ ה,  ּוְבּמָ
ַקְדָמֵאי.ִסּבּובִ  ִאּנּון  ּכְ ְוָלאו  לֹון  ַלֲאָפָכא  קט   ין  (דף 
ָמה ְדִאּנּון ָעְבִדין  ע''ב) א, ּכְ ְבֵני ָנׁשָ ֳעָלם ּדִ ִגין ּפָ ְלָפֳעָלם, ּבְ

ֵתֵבל   ֵני  ּפְ ַעל  ם  ְיַצּוֵ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  לֹון.  ְך  ְמַהּפֵ ָהִכי  עֹוָבִדין 
א   ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ עֹוָבִדין  ּדְ ִגין  ּבְ ְמִסּבֹות  ָאְרָצה.  ְלִאּנּון  ְך  ְמַהּפֵ

ִני ֵתֵבל ְוגו'. יד לֹון ַעל ּפְ ּקִ ִאיהּו ּפַ ָכל ַמה ּדְ  ּבְ

ְמִסּבֹות   .298 ְוהּוא  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ְך   ב ִסּבּוִבים    -ִמְתַהּפֵ רּוְך הּוא ְמַסּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ְוַאַחר  ְלִהְתַקיֵּם,  עֹוָלם  ּבָ ים  ַמֲעׂשִ ּוֵמִביא 
בִ  חֹוׁשְ ים,  ׁשֶ מּו אֹוָתם ַמֲעׂשִ ְתַקיְּ יִּ ֵני ָאָדם ׁשֶ ים ּבְ

אֹוָתם   ֶאת  אֹוָתם  הֹוֵפְך  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ַהְתָחָלה.  ָהיּו ּבַ מֹו ׁשֶ ים ִמּכְ  ַמֲעׂשִ

  

דֹוׁש   .298 ַהּקָ ְך.  ִמְתַהּפֵ ְמִסּבֹות  ְוהּוא  ֶאְלָעָזר ָאַמר  י  ַרּבִ
ב   ְמַסּבֵ הּוא  רּוְך  ָעְלָמא ּבָ ּבְ עֹוָבִדין  ְוַאְייֵתי  ִסּבּוִבין 

ִאּנּון   ִיְתָקְיימּון  ּדְ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ יבּו  ֲחׁשִ ּדְ ּוְלָבַתר  ְלִאְתָקְייָמא, 
עֹוָבִדין  ְלִאּנּון  לֹון  ְך  ְמַהּפֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ עֹוָבִדין, 

ַקְדִמיָתא.  ֲהוּו ּבְ ָמה ּדְ  ִמּכְ
ַתְחבּ  .299 ּבְ ַתְחּבּולָֹתו,  מֹו ּבְ ּכְ תּוב,  ּכָ ּוָלתֹו 

אֹותֹו   ׁשֶ עֹוד  ּבְ ֶחֶרס,  ִלי  ּכְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהזֶּה  ן  ָהֻאּמָ
גֹון ֶזה   ב ַלֲעׂשֹות ּכְ ל ִמְסּתֹוֵבב ְלָפָניו, חֹוׁשֵ ְלּגַ ַהּגַ

גֹון ַאֵחר    - ּכְ ַלֲעׂשֹות  ב  חֹוׁשֵ ה,  ה.   -עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ
אֹותֹו   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַאֵחר  ִלְכִלי  ֶזה  לי  ּכְ ְך  ְמַהּפֵ

ל סֹוֵבב ְלָפָניו.הַ  ְלּגַ  ּגַ

  

אֹוָמָנא  .299 ַהאי  ּכְ ִתיב  ּכְ ַתְחּבּוָלתֹו  ּבְ ַתְחּבּולֹוָתיו.  ּבְ
ֲחַרת   ַהִהיא ִטיְקָלא ִאְסּתַ עֹוד ּדְ ַחְרָסא. ּבְ ָעִביד ָמאִנין ּדְ ּדְ
ד  יב ְלֶמְעּבַ א ָעִביד. ָחׁשִ ַגְווָנא ּדָ ד ּכְ יב ְלֶמְעּבַ ַקֵמיּה. ָחׁשִ

ַגְווָנא ָאֳחָר  ִגין ּכְ א ְלָמאָנא ָדא, ּבְ ְך ָמאָנא ּדָ א ָעִביד. ְמַהּפֵ
יּה.  ֲחַרת ַקּמֵ ַההּוא ִטיְקָלא ִאְסּתַ  ּדְ

יו  .300 ְך ֶאת ַמֲעׂשָ רּוְך הּוא ְמַהּפֵ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ּכָ
ַתְחּבּולָֹתו ָחֵסר יֹו''ד, ּוַמהּו? ֶזה  ה. ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ

ל ַגְלּגַ הּוא  ׁשֶ ה  ְלַמּטָ ין  ּדִ ית  ְלָפָניו,   ּבֵ ַהּסֹוֵבב 
ִלי ֶזה ִלְכִלי ַאֵחר. ִלים ִמּכְ ְך ּכֵ  ְוַעל ֶזה הּוא ְמַהּפֵ

  
ִאיהּו ָעִביד  .300 ְך עֹוָבדֹוי ּדְ ִריְך הּוא ְמַהּפֵ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ּכָ

א   י ִדיָנא ְלַתּתָ א ּבֵ ַתְחּבּולָֹתו ָחֵסר יו''ד, ּוַמאן ִאיהּו, ּדָ ּבְ
חֲ  ִאְסּתַ ִאיהּו ִטְקָלא ּדְ ְך ָמאִנין ּדְ א ְמַהּפֵ יּה, ְוַעל ּדָ ַרת ַקּמֵ

אָנא ָדא ְלָמאָנא ָאֳחָרא.  ִמּמָ
ֵני   .301 ֵני ָאָדם. ִאם ּבְ ל ּבְ ִפי ָפֳעָלם ׁשֶ ְוָכל ֶזה ּכְ

יֶהם   ל ַהּסֹוֵבב    -ָאָדם ְמִטיִבים ַמֲעׂשֵ ְלּגַ אֹותֹו ַהּגַ
ים  ַמֲעׂשִ ים  ַנֲעׂשִ ְוָאז  ָיִמיָנה,  אֹוָתם  ְמסֹוֵבב 

עֹולָ  סֹוֵבב  ּבָ ל  ְלּגַ ְוַהּגַ ָראּוי,  ּכָ ָלֶהם  ְלֵהיִטיב  ם 
ְוָהעֹוָלם  ַהיִָּמין,  ַצד  אֹותֹו  ּבְ ׁשֹוֵקט  ְולֹא  ִמיד  ּתָ

ל ּבֹו.  ְלּגֵ  ִמְתּגַ

  

א   .301 ֵני ָנׁשָ א, ִאי ְמִטיִבין ּבְ ְבֵני ָנׁשָ ֳעָלם ּדִ ִפי ּפָ א ּכְ ְוָכל ּדָ
ַסֲחָרא   ּדְ ְלָיִמיָנא, עֹוָבֵדיהֹון, ַההּוא ִטְקָלא  ַאְסָחַרת לֹון 

ְדָקא   ּכְ לֹון  ְלאֹוָטָבא  ָעְלָמא  ּבְ עֹוָבִדין  ִאְתֲעִבידּו  ּוְכֵדין 
ַההּוא ִסְטָרא  ִכיְך ּבְ ִדיר ְוָלא ׁשָ ְיאּות. ְוִטיְקָלא ַאְסָחַרת ּתָ

יּה.  ָלא ּבֵ ְלּגְ ָיִמיָנא ְוָעְלָמא ִמְתּגַ  ּדְ
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ְלָהַרע   .302 ָאָדם  ֵני  ּבְ אּו  ְחּבוּ   -ּבָ ָלתֹו  ּתַ
ל   ׁשֶ ּבּוב  ּסִ ּבַ עֹוֶמֶדת  ְוָהְיָתה  ִמיד  ּתָ ּסֹוֶבֶבת  ׁשֶ
רּוְך הּוא ְמסֹוֵבב אֹוָתּה ְלַצד   דֹוׁש ּבָ ַהיִָּמין, ַהּקָ
ַהְתָחָלה   ָהיּו ּבַ ְך ְמִסּבֹות ְוֵכִלים ׁשֶ ֹמאל ּוְמַהּפֵ ׂשְ

ֹמאל.   ְלאֹותֹו ַצד ׂשְ
  

א   .302 ָנׁשָ ֵני  ּבְ א,ָאתּו  ע''א) ְלַאְבָאׁשָ קי  ְחּבּוָלתֹו   (דף  ּתַ
ָיִמיָנא,  ּדְ ַאְסָחרּוָתא  ּבְ ָקְייָמא  ְוֲהָוה  ִדיר  ּתָ ַאְסַחר  ּדְ
ָמאָלא   ׂשְ ּדִ ִסְטָרא  ּבְ ֵליּה  ַאְסַחר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ְסַטר  ְלַההּוא  ַקְדִמיָתא  ּבְ ֲהוּו  ּדְ ּוָמאִנין  ְמִסּבֹות  ְך  ּוְמַהּפֵ

ָמאָלא.   ׂשְ
ים  .303 ַמֲעׂשִ ים  ְוַנֲעׂשִ סֹוֵבב  ל  ְלּגַ ַהּגַ ְוָאז 

סֹוֵבב   ל  ְלּגַ ְוַהּגַ ָאָדם.  ִלְבֵני  ְלָהַרע  עֹוָלם  ּבָ
ְלֵהיִטיב  ִבים  ׁשָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ַעד  ַצד  ְלאֹותֹו 
ָהָאָדם.  ֵני  ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ עֹוֵמד  ל  ְלּגַ ְוַהּגַ יֶהם,  ַמֲעׂשֵ

וְ  ְלָפֳעָלם,  ַתְחּבּולָֹתו  ּבְ ְך  ּכָ עֹוֵמד ְוַעל  לֹא 
ִמיד.   ּתָ

  

ָעְלָמא  .303 ּבְ ְוִאְתֲעִבידּו עֹוָבִדין  ּוְכֵדין ִטְקָלא ַאְסָחָרא 
א. ְוִטְקָלא ַאְסַחר ְלַההּוא ִסְטָרא  א לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ְלַאְבָאׁשָ
ְוִטְקָלא   עֹוָבֵדיהֹון.  ְלאֹוָטָבא  ְייִבין  ּתָ א  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ַעד 

ְבֵני   ּדִ עֹוָבִדין  ּבְ ַתְחּבּוָלתֹו  ָקְייָמא  ּבְ א  ּדָ ְוַעל  א.  ָנׁשָ
ִדיר.  ְלָפֳעָלם, ְוָלא ָקְייָמא ּתָ

ּגֹוֵרם   .304 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵאה,  ּבֹא 
ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ים  ּוַמֲעׂשִ ִסּבּוִבים 
ֶֹרׁש  ְוַהׁשּ ר  ֵמָהִעּקָ יֹוֵצא  ְוַהּכֹל  ָראּוי,  ּכָ

אַ  ֶאת  ֵקַרב  ַמְעָלה.  ּלְ ֵאָליו  ׁשֶ ָיָצא   -ְבָרָהם 
ָמהּול   ַאְבָרָהם  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ָמֵעאל,  ִיׁשְ ּנּו  ִמּמֶ
ַלם   ה ְולֹא ִנׁשְ הּוא ְלַמּטָ ּום ׁשֶ ּנּו, ִמׁשּ יָָּצא ִמּמֶ ׁשֶ ּכְ

ִרית ֹקֶדׁש.  אֹות ּבְ  ּבְ

  

ְועֹוָבִדין  .304 ִסּבּוִבין  ַרם  ּגָ ִריְך הּוא  ּבְ א  ֲחֵזי, קּוְדׁשָ א  ּתָ
ָעְלָמא בְּ  ָנְפָקא ּבְ א  ְוכֹּלָ ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ א  ּכֹּלָ ד  ְלֶמְעּבַ ִגין 

יּה, ָנַפק  ְלֵעיָלא. ַאְקִריב ַאְבָרָהם ְלַגּבֵ א ּדִ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ֵמִעּקָ
יּה,  ד ָנַפק ִמּנֵ ִזיר ּכַ ָלא ֲהָוה ַאְבָרָהם ּגָ ָמֵעאל ּדְ יּה ִיׁשְ ִמּנֵ

אָ  ִלים ּבְ ּתְ א ְוָלא ִאׁשְ ִאיהּו ְלַתּתָ ִגין ּדְ א. ּבְ יׁשָ  ת ְקָייָמא ַקּדִ

ב   .305 ִסּבֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ְוִנְכַנס  ַאְבָרָהם,  ְוִנּמֹול  ַתְחּבּולֹוָתיו  ּבְ ִסּבּוִבים 
ְוה'   ַאְבָרָהם,  ְוִנְקָרא  מֹו  ׁשְ ּבִ ַלם  ְוִנׁשְ ְבִרית  ּבִ

ל ַמִים ֵמרּוַח.  סֹוד ׁשֶ ָרה אֹותֹו ּבְ  ֶעְליֹוָנה ִעּטְ
  

ִסּבּוִבין  .305 ב  ִסּבֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְלָבַתר 
ִלים  ּתְ ִרית ְוִאׁשְ ּבְ ַזר ַאְבָרָהם ְוָעאל ּבַ ַתְחּבּולֹוָתיו ְוִאְתּגְ ּבְ

ֵמיּה ְוִאְקֵרי ַאְבָרָהם, ְוה' ׁשְ ָאה ַאֲעָטַרת ֵליּה  (צו א) ּבִ ִעּלָ
ַמִים ָרָזא ּדְ  ֵמרּוַח. (לא א) ּבְ

ַהּסֹוד .306 ׁשֶ יָון  ֵה''א][ׁשֶ  ּכֵ ְוהּוא  ל  ַלם  ִנׁשְ
ר  ּנּו ִיְצָחק ְוָהָיה ֶזַרע קֶֹדׁש, ְוִנְקׁשַ ִנּמֹול, ָיָצא ִמּמֶ
ֶזה  ְוַעל  ִים,  ִמּמַ ֵאׁש  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ְלַמְעָלה 

תּוב ב) ּכָ ּלֹה   (ירמיה  ּכֻ ׂשֹוֵרק  יְך  ְנַטְעּתִ ְוָאֹנִכי 
ד ָהַאֵחר.  אֹותֹו ַהּצַ ר ּבְ  ֶזַרע ֱאֶמת, ְולֹא ִנְקׁשַ

  

ָרָזא .306 ּדְ יָון  א) ּכֵ הימים  ָנַפק  (דברי  ַזר,  ְוִאְתּגְ ִלים  ּתְ ִאׁשְ
ָרָזא   ר ְלֵעיָלא ּבְ ַ א ְוִאְתַקׁשּ יׁשָ יּה ִיְצָחק ְוֲהָוה ַזְרָעא ַקּדִ ִמּנֵ

ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ִים,  ִמּמַ ֵאׁש  ב) ּדְ יְך  (ירמיה  ְנַטְעּתִ ְוָאנִֹכי 
ְוָלא   ֱאֶמת.  ֶזַרע  ּלה  ּכֻ ִסְטָרא ׂשֹוֵרק  ַההּוא  ּבְ ר  ִאְתְקׁשַ

 ָאֳחָרא.
נֹוָתיו  .307 ּוִמּבְ ּנּו  ִמּמֶ ָיְצאּו  ִמּלֹוט  ְרֵאה,  ּבֹא 

ָראּוי   אֹותֹו ַצד ׁשֶ רּו ּבְ י ֻאּמֹות ִנְפָרדֹות ְוִנְקׁשְ ּתֵ ׁשְ
ְמסֹוֵבב   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ְוַעל  ָלֶהם, 

עוֹ  ְלּגּוִלים ּבָ ל ּגִ ה  ִסּבּוִבים ּוְמַגְלּגֵ ַהּכֹל יֵָעׂשֶ ָלם ׁשֶ
ְמקֹומֹו.  ר ַהּכֹל ּבִ ֵ ָראּוי ְוִיְתַקׁשּ  ּכָ

  

אּוִמין  .307 ִרין  ּתְ ָנֵתיּה  ּוִמּבְ יּה  ִמּנֵ ָנְפקּו  לֹוט  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְוַעל  לֹון,  ִאְתֲחֵזי  ּדְ ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ רּו  ְוִאְתְקׁשָ ן,  ְרׁשָ ִמְתּפָ

ב ְמַסּבֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  קי ּדָ ִסּבּוִבין   ע''ב)  (דף 
ְיאּות   ְדָקא  ּכְ א  ּכֹּלָ ִיְתֲעִביד  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ְלּגּוִלין  ּגִ ל  ּוְמַגְלּגֵ

ַאְתֵריּה.  א ּבְ ר ּכֹּלָ ַ  ְוִיְתַקׁשּ
דֹוׁש  .308 ַהּקָ ׁשֶ ְללֹוט  ָהָיה  ָנֶאה  ְרֵאה,  ּבֹא 

ּנוּ  ִמּמֶ יֹוִציא  הּוא  רּוְך  ּתֹו  [ּוִמְּבנֹוָתיו] ּבָ ּוֵמִאׁשְ
י ָהאֻ  ּתֵ ר ׁשְ ֵ ְלִהְתַקׁשּ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ לּו,  ַהּלָ ּמֹות 

ְמקֹוָמם ָהָראּוי ָלֶהם, ְוַנֲעׂשּו ִמּתֹוְך ַיִין, ְואֹותֹו   ּבִ

  
ִריְך הּוא ָיִפיק  .308 א ּבְ קּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ָיאֹות ֲהָוה ְללֹוט ּדְ ּתָ

יהּ  ִגין   (ומבנתיה) ִמּנֵ ּבְ א  ֶאּלָ ין,  ִאּלֵ אּוִמין  ִרין  ּתְ ֵתיּה  ּוֵמִאּתְ
ִמּגֹו  ְוִאְתֲעִבידּו  ְלהּו.  ִאְתֲחֵזי  ּדְ ַאְתַרְייהּו  ּבְ ָרא  ָ ְלִאְתַקׁשּ
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ְוֶזהּו  ַלְיָלה,  אֹותֹו  ּבְ ָעָרה  ּמְ ּבַ ָלֶהם  ן  ּמֵ ִהְזּדַ ַהיִַּין 
ַהיִַּין  ִמן  ּתְ  ַויֵּׁשְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעׂשּו,  ּנַ ׁשֶ ַהּסֹוד 

ר  ּכָ ׁשְ ֵאר ּוֵבֲארּוָה.ַויִּ  , ַוֲהֵרי ִנְתּבָ
א ַהִהיא ֵליְלָיא,  ַעְרּתָ ּמְ ּבַ ן ְלהֹון  ּמַ ִאְזּדַ ֵייָנא  ֵייָנא, ְוַההּוא 

ַאּתְ אָ  ָמה ּדְ ִאְתֲעִבידּו ּכְ ִין ְוָדא הּוא ָרָזא ּדְ ּתְ ִמן ַהּיַ ׁשְ ֵמר ַוּיֵ
ָמר ְואּוְקמּוָה. ר ְוָהא ִאּתְ ּכָ ׁשְ  ַוּיִ

ָלֶהם   .309 ָקְראּו  ֵהן  ְוַעּמֹון  מֹוָאב  ְרֵאה,  ּבֹא 
מֹות. מֹוָאב   ִכיָרה    -ׁשֵ י יֹוֵסי ָאַמר, ַהּבְ ֵמָאב. ַרּבִ

הּוא.  א  ֵמַאּבָ מֹוָאב,  ָאְמָרה  ה,  ֻחְצּפָ ּבְ ָאְמָרה 
ִהי ם  ּגַ ִעיָרה  ן  ְוַהּצְ ּבֶ מֹו  ׁשְ ְקָרא  ַוּתִ ן  ּבֵ ָיְלָדה  א 

ְולֹא  י,  ַעּמִ ן  ּבֶ י.  ַעּמִ ן  ּבֶ ָאְמָרה  ְצִניעּות  ּבִ י.  ַעּמִ
י הּוא.  ָאְמָרה ִמּמִ

  

ָמָהן, מֹוָאב  .309 א ֲחֵזי, מֹוָאב ְוַעּמֹון ִאּנּון ָקָראן לֹון ׁשְ ּתָ
מֹוָאב ָאְמָרה  ֲחִציפּו  ּבַ ִכיָרה  ּבְ ָאַמר  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ,  ֵמָאב. 

מֹו   ְקָרא ׁשְ ַוּתִ ן  ּבֵ ָיְלָדה  ם ִהיא  ּגַ ִעיָרה  ְוַהּצְ א הּוא.  ֵמַאּבָ
ָאְמָרה  ְוָלא  י,  ַעּמִ ר  ּבַ י.  ַעּמִ ן  ּבֶ ְצִניעּו ָאְמָרה  ּבִ י.  ַעּמִ ן  ּבֶ

אן ֲהָוה.  ִמּמָ
ָיַדע  .310 ְולֹא  תּוב  ּכָ ַהְתָחָלה  ּבַ ְרֵאה,  ּבֹא 

ְוָנקּוד ָוא''ו,  ּבְ ּוְבקּוָמּה,  ְכָבּה  ׁשִ ָוא''ו,   ּבְ ַעל 
אֹותֹו  ּבְ ִנְמָצא  ָהָיה  ִמְלַמְעָלה  יּּוַע  ּסִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ּנּו,  ִמּמֶ ָלֵצאת  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ָעִתיד  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
תּוב   ּכָ ּוָבַאֶחֶרת  ָוא''ו.  ּבְ אן  ּכָ ַלם  ִנׁשְ ְוָלֵכן 
ה ֵחֶלק   ּנָ ּלֹא ָיָצא ִמּמֶ ּום ׁשֶ ּוְבֻקָמּה, ָחס ָוי''ו, ִמׁשּ

''ה   ּבָ תּוב ַלּקָ ּכָ ֶזה  ְוַעל  ַהזֹּו,  ָהַאֶחֶרת  מֹו  ּכְ
ָמֵלא  ָוא''ו  ּבְ ּוְבקּוָמּה  דֹוָלה  ַהּגְ ַהזֹּו  ַאֶחֶרת  ּבָ

 ְוִנּקּוד ָעָליו. 

  

ְכָבּה   .310 ׁשִ ּבְ ָיַדע  ְוָלא  ִתיב  ּכְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִגין   וא''ו ְוָנקּוד ַעל וא''ו, ּבְ ֵעיָלא ֲהָוה  ּוְבקּוָמּה ּבְ ִסּיּוָעא ּדְ ּדְ

יָחא ְלָנְפָקא  א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ַזּמִ ַההּוא עֹוָבָדא ּדְ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ
ִתיב   וא''ו. ּוְבָאֳחָרא ּכְ ִלים ָהָכא ּבְ ּתְ ְך ִאׁשְ יּה, ּוְבִגין ּכָ ִמּנֵ
א   ּה חּוְלָקא ְלקּוְדׁשָ ָלא ָנַפק ִמיּנָ ִגין ּדְ ּה ָחֵסר וי''ו, ּבְ ּוְבֻקּמָ

ִרי ַהאי ָאֳחָרא ּבְ ִתיב ּבְ א ּכְ ְוַעל ּדָ ַהאי ָאֳחָרא,  ְך הּוא ּכְ
וא''ו ָמֵלא ְוָנקּוד ֲעָלּה.  א ּוְבקּוָמּה ּבְ יׁשָ  ְקׁשִ

ָעִתיד  .311 ׁשֶ ָיַדע  לֹא  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ֶלְך   ִוד ַהּמֶ ה ּדָ ּנָ רּוְך הּוא ְלַהֲעִמיד ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָאר ַהּמְ  לֹֹמה ְוָכל ׁשְ יַח. עֹוד  ּוׁשְ ׁשִ ָלִכים ּוֶמֶלְך ַהּמָ
רּות  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ג) ּוְבקּוָמּה,  ָקם   (רות  ַוּתָ

יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו וגו'. ּוְבאֹותֹו ַהיֹּום  ֶטֶרם ַיּכִ ּבְ
ּבַֹעז  ּה  ִעּמָ ר  ִהְתַחּבֵ אי,  ַוּדַ ִקיָמה  ָלּה  ָהְיָתה 

ַנֲחָלתֹו,   ַעל  ת  ַהּמֵ ם  ׁשֵ ה ְלָהִקים  ּנָ ִמּמֶ ְוהּוְקמּו 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָהִעּלּוי  ְוָכל  לּו  ַהּלָ ָלִכים  ַהּמְ ל  ּכָ
לֹוָתו   ב ַמְרּגְ ּכַ ׁשְ ַוּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְכָבּה,  ׁשִ ּבְ ְולֹא ָיַדע 
יר ִאיׁש   ֶטֶרם ַיּכִ תּוב ּבְ ּכָ ַעד ַהּבֶֹקר. ּוְבקּוָמּה, ׁשֶ

ְך ּוְבקּוָמּה ָנקּוד ּום ּכָ  ָוא''ו.  ֶאת ֵרֵעהּו וגו'. ִמׁשּ

  

ִריְך   .311 ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ּדְ ְיַדע  ָלא  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ָאר  ׁשְ ְוָכל  לֹמֹה  ּוׁשְ א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ִמיָנּה  ְלאֹוְקָמא  הּוא 

רּות ְכִתיב ּבְ יָחא. ּתּו ּוְבקּוָמּה, ּדִ א ְמׁשִ (רות   ַמְלִכין ּוַמְלּכָ
יר ִאיׁש ֶאת ֵר  ג) ֶטְרם ַיּכִ ָקם ּבְ ֵעהּו ְוגו'. ּוְבַההּוא יֹוָמא ַוּתָ

אי ַוּדַ ִקיָמה  ָלּה  ע''א) ֲהָוה  ּבַֹעז  (דף קיא  ּה  ִעּמָ ר  ִאְתַחּבַ
י   ַהּנֵ ל  ּכָ ּה  ִמּנָ ַקם  ְוִאּתָ ַנֲחָלתֹו,  ַעל  ת  ַהּמֵ ם  ׁשֵ ְלָהִקים 
ְכִתיב   ְכָבּה ּדִ ׁשִ ָרֵאל. ְולא ָיַדע ּבְ ַמְלִכין ְוָכל ִעּלּוָיא ְדִיׂשְ

ַמְרגְּ  ב  ּכַ ׁשְ ָקם  ַוּתִ ַוּתָ ְכִתיב  ּדִ ּוְבקּוָמּה  ַהּבֶֹקר.  ַעד  לֹוָתיו 
ְך ּוְבקּוָמּה ְנקּוד   ִגין ּכָ יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגו'. ּבְ ֶטֶרם ַיּכִ ּבְ

 וא''ו.
ַאְבָרָהם,   .312 ל  ׁשֶ ַעְנְוָתנּותֹו  ֶאת  ְרֵאה  ּבֹא 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֲאִפּלּו  ֲהֵרי  ׁשֶ
ּנּו  הוּ  ִמּמֶ ׁש  ִבּקֵ לֹא  ְסדֹם,  ּבִ ין  ּדִ ַלֲעׂשֹות  א 

לֹוט. ַעל  ַויְַּרא  [ֶׁשֲהֵרי] ַרֲחִמים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאַחר 
לֹא  ן,  ְבׁשָ ַהּכִ ִקיטֹר  ּכְ ָהָאֶרץ  ִקיטֹר  ָעָלה  ְוִהּנֵה 
לּום.   ''ה ּכְ ּבָ ׁש ַעל לֹוט ְולֹא ָאַמר ָעָליו ַלּקָ ִבּקֵ

דֹוׁש בָּ  ְך לֹא ָאַמר לֹו ַהּקָ ָבר, ַאף ּכָ רּוְך הּוא ּדָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּלֹא ַיְחׁשֹב ַאְבָרָהם ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ

לּום.  כּותֹו ּכְ ַרע ִמזְּ  ּגָ

  

א ֲחֵזי, .312 ָהא ֲאִפיּלּו  (קה ע''א) ּתָ ִעְנְוָתנּוָתא ְדַאְבָרָהם ּדְ
ד   ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ד ּבָ ַקְדִמיָתא ּכַ יָנא  ּבְ ּדִ

לֹוט ַעל  ַרֲחֵמי  יּה  ִמּנֵ ָבָעא  ָלא  ְסדֹום  ְלָבַתר (דהא) ּבִ  ,
ן   ְבׁשָ ִקיטֹר ַהּכִ ה ָעָלה ִקיטֹר ָהָאֶרץ ּכְ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ ְכִתיב  ּדִ
ִריְך   א ּבְ לֹוט ְוָלא ָאַמר ֲעֵליּה ְלקּוְדׁשָ ָלא ָתַבע ֲעֵליּה ּדְ

ִריְך הּוא   א ּבְ לּום, אּוף ָהִכי קּוְדׁשָ ָלא ָאַמר ֵליּה הּוא ּכְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ַאְבָרָהם  ַיֲחׂשֹב  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ִמיִדי, 

לּום.  ַרע ִמְזכּוֵתיּה ּכְ  ּגָ
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ִלּבֹו  .313 יב ּבְ ַאְבָרָהם לֹא ֶהְחׁשִ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ִלְכלּום   לֹוט  ָלֶלֶכת   -ֶאת  ַנְפׁשֹו  ָמַסר  ֲהֵרי 

ה מְ  ָ ָרב ִעם ֲחִמׁשּ ּקְ ֵחם ּבַ מֹו  ְלִהּלָ ָלִכים ֲחָזִקים, ּכְ
ה ָאִחיו, ְוָכתּוב  ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ ׁשְ ּנֱֶאַמר ַויִּ ׁשֶ
ל  ּכָ ֵאת  ב  ַויָּׁשֶ ְוָכתּוב  ַלְיָלה,  ֲעֵליֶהם  ַויֵָּחֵלק 
וגו'.  יב  ֵהׁשִ ּוְרֻכׁשֹו  ָאִחיו  לֹוט  ֶאת  ְוַגם  ָהְרֻכׁש 
רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַהב ֶאת  ׁשֶ ַאֲהָבה  ּבָ   ֲאָבל 

ָראּוי,   ִרים ּכָ ׁשֵ ל לֹוט ֵאיָנם ּכְ יו ׁשֶ ֲעׂשָ ּמַ ְוָרָאה ׁשֶ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ְגָללֹו ַיֲעזֹב ַהּקָ ּבִ לֹא ָרָצה ַאְבָרָהם ׁשֶ
ׁש ָעָליו ַרֲחִמים  ּלֹו, ְוָלֵכן לֹא ִבּקֵ ֶ לּום ִמׁשּ הּוא ּכְ

ּסֹוף.  ה ְולֹא ּבַ ִחּלָ ּתְ  לֹא ּבַ

  

הֲ  .313 ָלא  ַאְבָרָהם  ּדְ ֵתיָמא  ְללֹוט  ְוִאי  ֵליּה  יב  ָחׁשִ ָוה 
ָחא ְקָרָבא  יּה ְלֵמיַהְך ְלַאּגָ לּום, ָהא ָמַסר ַנְפׁשֵ יּה ּכְ ִלּבֵ ּבְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ יִפין,  ּקִ ּתַ ְמָלִכין  ה  ָ ֲחִמׁשּ (בראשית  ּבַ
ָחֵלק   יד) ַוּיֵ ּוְכִתיב  ְוגו'.  ָאִחיו  ה  ּבָ ִנׁשְ י  ּכִ ַאְבָרם  ַמע  ׁשְ ַוּיִ

ל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט  ֲעֵליֶהם ַלְיָלה. ּוכְ  ב ֵאת ּכָ ׁשֶ ִתיב ַוּיָ
ְרִחים  ּדִ ְרִחימּוָתא  ּבִ ֲאָבל  ְוגו'.  יב  ֵהׁשִ ּוְרֻכׁשֹו  ָאִחיו 
ָרן  ַכׁשְ ָלא  ּדְ ְדלֹוט  עֹוָבדֹוי  ְוָחָמא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ
א   ּבֹוק קּוְדׁשָ ְבִגיֵניּה ִיׁשְ ְדָקא ְיאּות, ָלא ָבָעא ַאְבָרָהם ּדִ ּכְ

ִר  ֲעֵליּה ּבְ ָתַבע  ָלא  ָכְך  ּוְבִגיֵני  יֵליּה,  ִמּדִ לּום  ּכְ הּוא  יְך 
ַקְדִמיָתא ְוָלא ְבסֹוָפא:   ַרֲחֵמי ָלא ּבְ

הּו,  .314 י ַאּבָ ַויַַּעל לֹוט ִמּצֹוַער וגו'. ָאַמר ַרּבִ
ְלָך  ַדע  ּתֵ ָהָרע,  יֵֶּצר  ּבַ תּוב  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא 

נֵ  ִמּבְ ְלעֹוָלם  ל  ּטֵ ִמְתּבַ ֵאינֹו  אֹותֹו ׁשֶ ַעד  ָאָדם  י 
תּוב ּכָ ׁשֶ לו) ְזַמן,  ֵלב  (יחזקאל  ֶאת  ַוֲהִסרִֹתי 

ֵני ָאָדם ִנּדֹוִנין   רֹוֶאה ּבְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ָהֶאֶבן וגו'. ׁשֶ
ֵני ָאָדם. ֶזהּו  א ְוחֹוֵזר לֹו ֵאֶצל ּבְ יִהּנֹם, הּוא ּבָ ּגֵ ּבַ

יהִ  ל ּגֵ ֲעָרּה ׁשֶ תּוב ַויַַּעל לֹוט ִמּצֹוַער, ִמּצַ ּכָ ּנֹם, ׁשֶ
ֵני ָאָדם.  ם עֹוֶלה ְלַפּתֹות ּבְ ָ  ִמׁשּ

  

הּו, ּבֹא ּוְרֵאה  .314 י ַאּבָ ַעל לֹוט ִמּצֹוַער ְוגו'. ָאַמר ַרּבִ ַוּיַ
ֵטל ְלעֹוָלם   ֵאינֹו ִמְתּבַ ַדע ְלָך ׁשֶ ר ָהָרע, ּתֵ ּצֶ ּיֵ ִתיב ּבַ ַמה ּכְ

ְכִתיב, ּדִ ְזַמן  אֹותֹו  ַעד  ָאָדם  ֵני  לו) ִמּבְ ַוֲהִסרִֹתי   (יחזקאל 
ֵני ָאָדם ִנּדֹוִנין  רֹוֶאה ּבְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן וגו'. ׁשֶ
ֵני ָאָדם, ֲהָדא הּוא   ּבְ ל  ֵאּצֶ ְוחֹוֵזר לֹו  א  ּבָ ם, הּוא  יִהּנָ ּגֵ ּבַ
ם  ָ ִמׁשּ יִהּנֹם  ּגֵ ל  ׁשֶ ֲעָרּה  ִמּצַ ִמּצֹוַער.  לֹוט  ַעל  ַוּיַ ִדְכִתיב 

ֵני ָאָדם.   עֹוֶלה ְלַפּתֹות ּבְ
יֵׁש   .315 ַהְנָהגֹות  לֹׁש  ׁשָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ּכַֹח  ִהיא  ְוזֹו  ְוַהָחְכָמה,  ֶכל  ֵ ַהׂשּ ַהְנָהַגת  ָאָדם:  ּבָ
ִהיא   ׁשֶ ֲאָוה,  ַהּתַ ְוַהְנָהַגת  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ֲאָוה.   ֲאוֹות ָרעֹות, ְוֶזהּו ּכַֹח ַהּתַ ָכל ּתַ ה ּבְ ִמְתַאּוָ

ְנהֶ  ַהּמַ ַהּגּוף,  ְוַהַהְנָהָגה  ּוְמַחזֶֶּקת  ִלְבֵני ָאָדם  ֶגת 
יִמי, ֶזהּו   י ּדִ ְוִהיא ִנְקֵראת ֶנֶפׁש ַהּגּוף. ָאַמר ַרּבִ

ֲחִזיק.   ּכַֹח ַהּמַ

  

ָאָדם, ַהְנָהַגת  .315 לׁש ַהְנָהגֹות ִיׁש ּבָ י ְיהּוָדה ׁשָ ָאַמר ַרּבִ
ִהיא וזֹו  ְוַהָחְכָמה  ֶכל  ֵ ע''ב) ַהׂשּ קט  ָמה   (דף  ׁשָ ַהּנְ ּכַֹח 

ֲאֹות  הַ  ּתַ ָכל  ּבְ ה  ִמְתַאּוָ ִהיא  ׁשֶ ֲאָוה  ַהּתַ ְוַהְנָהַגת  ה.  דֹוׁשָ ּקְ
ֲאָוה. ְוַהַהְנָהָגה ַהַמְנֶהֶגת ִלְבֵני ָאָדם  ָרעֹות, וֶזהּו ּכַֹח ַהּתַ
יִמי  ֶנֶפׁש ַהּגּוף, ָאַמר ַרב ּדִ ְוִהיא ִנְקֵראת  ֶקת ַהּגּוף  ּוְמַחּזֶ

ֲחִזיק.   ֶזהּו ּכַֹח ַהּמַ
י ְיהּוָדה, ּבֹא ְרֵאה, ְלעֹוָלם ֵאין ָאַמר ַרבִּ  .316

ֵאּלּו  ּכֹחֹות  ֵני  ׁשְ ֵאּלּו  ּבְ א  ֶאּלָ ׁשֹוֵלט  ָהָרע  יֵֶצר 
ַאַחר   ָהרֹוֶדֶפת  ִהיא  ה  ְתַאּוָ ַהּמִ ֶנֶפׁש  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ
ַוּתֹאֶמר  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ ְלעֹוָלם,  ָהָרע  יֵֶצר 
ֶנֶפשׁ  ָזֵקן.  ָאִבינּו  ִעיָרה  ַהּצְ ֶאל  ִכיָרה    ַהּבְ
ה  ּוְמַפּתָ ָהַאֶחֶרת  ה ִהיא ְמעֹוֶרֶרת ֶאת  ְתַאּוָ ַהּמִ
ְוִהיא   ָהָרע,  יֵֶּצר  ּבַ ֵבק  ְלִהּדָ ַהּגּוף  ִעם  אֹוָתּה 
ָבה  ּכְ ְוִנׁשְ ַיִין  ָאִבינּו  ֶאת  ֶקה  ַנׁשְ ְלָכה  אֹוֶמֶרת 
ְוִנְרּדֹף  ֵנֵלְך  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ָלנּו  יֵּׁש  ַמה  ִעּמֹו. 

ּתְ  ְוַאַחר  ָהָרע  יֵֶצר  ת ָהעֹוָלם  ַאַחר  ֶחְמּדַ ׁשּוַקת 
ֵבק   ְלִהּדָ ימֹות  ַמְסּכִ יֶהן  ּתֵ ׁשְ עֹוׂשֹות?  ּוָמה  ַהזֶּה. 
ַיִין.  ֲאִביֶהן  ֶאת  ֶקיןָ◌  ׁשְ ַוּתַ תּוב?  ּכָ ַמה  ּבֹו. 

  

י ְיהּוָדה ּבֹא ּוְרֵאה ְלעוֹ  .316 ר ָהָרע  ָאַמר ַרּבִ ָלם ֵאין ֵיּצֶ
ה   ְתַאּוָ ֲאָמָרן, ֶנֶפׁש ַהּמִ ין ּדְ ֵאּלּו ב' ּכֹחֹות ִאּלֵ א ּבְ ׁשֹוֵלט ֶאּלָ
ְכִתיב   ּדִ ַמע  ַמׁשְ ְלעֹוָלם,  ָהָרע  ר  ִיּצֶ ַאַחר  ָהרֹוֶדֶפת  ִהיא 
ה   ְתַאּוָ ִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן. ֶנֶפׁש ַהּמִ ִכיָרה ֶאל ַהּצְ ַוּתֹאֶמר ַהּבְ

אֶ  ְמעֹוֶרֶרת  ַהּגּוף  ִהיא  ִעם  אֹוָתּה  ה  ּוְמַפּתָ ָהַאֶחֶרת  ת 
ֶאת   ֶקה  ַנׁשְ ְלָכה  אֹוֶמֶרת  וִהיא  ָהָרע,  ר  ּצֶ ּיֵ ּבַ ֵבק  ְלִהּדָ
א, ֵנֵלְך  עֹוָלם ַהּבָ ׁש ָלנּו ּבָ ָבה ִעּמֹו. ַמה ּיִ ּכְ ָאִבינּו ַיִין ְוִנׁשְ
ָהעֹוָלם   ֶחְמַדת  ׁשּוַקת  ּתְ ְוַאַחר  ָהָרע  ר  ִיּצֶ ַאַחר  ְוִנְרּדֹף 

ה ַמה ַהּזֶ ּבֹו,  ֵבק  ְלִהּדָ ימֹות  ַמְסּכִ יֶהן  ּתֵ ׁשְ עֹוׂשֹות,  ּוַמה   .
ְלִהְתעֹוֵרר   ְטמֹות  ִמְתּפַ ַיִין  ֲאִביֶהן  ֶאת  ֶקיןָ◌  ׁשְ ַוּתַ ִתיב  ּכְ

ה.  ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְ ר ָהָרע ּבַ ּצֶ  ְלּיִ
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ֲאִכיָלה  ּבַ ָהָרע  ַליֵֶּצר  ְלִהְתעֹוֵרר  מֹות  ּטְ ִמְתּפַ
ִתיָּה.   ּוִבׁשְ

ָאִביָה.  .317 ֶאת  ב  ּכַ ׁשְ ַוּתִ ִכיָרה  ַהּבְ ָקם  ַוּתָ
ַעל   ׁשֹוֵכב  ָאָדם  ׁשֶ ֶנֶפׁש ּכְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ תֹו  ִמּטָ

ָהָרע   ַליֵֶּצר  עֹוֶרֶרת  ַהּמְ ִהיא  ה  ְתַאּוָ ַהּמִ
ָכל ִהְרהּור ָרע ַעד  ֵבק ּבְ ּוְמַהְרֶהֶרת ּבֹו, ְוהּוא ּדָ

ְמַעט ֶרת  ְתַעּבֶ ּמִ ַעל] [ִמֶּמּנּו] ׁשֶ [נ''א   [ד''א 
ָבה  ַעד] ֲחׁשָ ַהּמַ אֹוָתּה  ָהָאָדם  ֵלב  ּבְ ִביא  ּמֵ ׁשֶ

ּוְדֵבקָ  ִנְגָמר ָהָרָעה  ְולֹא  ִלּבֹו  ּבְ יֵׁש  ַוֲעַדִין  ּבֹו,  ה 
ְלכַֹח   ְמעֹוֶרֶרת  ֲאָוה  ַהּתַ זֹּאת  ׁשֶ ַעד  ַלֲעׂשֹוָתּה 
ְוָאז הּוא   יֵֶּצר ָהָרע,  ּבַ ֵבק  ְלִהּדָ ה  ִחּלָ ִמּתְ ּכְ ַהּגּוף 
י  ּתֵ ׁשְ ֲהֶריןָ◌  ַוּתַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָהָרָעה.  לּום  ׁשְ ּתַ

נֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן.   ּבְ

  

ָאָדם ׁשֹוֵכב  וַ  .317 ׁשֶ ב ֶאת ָאִביָה. ּכְ ּכַ ׁשְ ִכיָרה ַוּתִ ָקם ַהּבְ ּתָ
ר  ּצֶ ה ִהיא ַהְמעֹוֶרֶרת ַלּיִ ְיָלה, ֶנֶפׁש ַהִמְתַאּוָ ּלַ ַעל ִמָטתֹו ּבַ
ַעד   ָרע  ִהְרהּור  ָכל  ּבְ ֵבק  ּדָ והּוא  ּבֹו,  ּוְמַהְרֶהֶרת  ָהָרע, 

ְמַעט ֶרת  ְתַעּבֶ ּמִ ממנו) ׁשֶ על) (ס''א  ל''ג  א  (נ''  (ד''א 
ָהָרָעה   עד) ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹוָתּה  ָהָאָדם  ֵלב  ּבְ ִביא  ּמֵ ׁשֶ

ַעד   ַלֲעׂשֹוָתּה  ִנְגַמר  ְולֹא  ִלּבֹו  ּבְ ִיׁש  ַוֲעַדִין  ּבֹו,  ּוְדֵבָקה 
ֵבק   ְלִהּדָ ה  ִחּלָ ִמּתְ ּכְ ַהּגּוף  ֲאָוה ְמעֹוֶרֶרת ְלכַֹח  ַהּתַ ּזֹאת  ׁשֶ

לּום   ׁשְ ר ָהָרע וָאז הּוא ּתַ ּצֶ ּיֵ ָהָרָעה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ּבַ
נֹות לֹוט י ּבְ ּתֵ ֲהֶריןָ◌ ׁשְ  ֵמֲאִביֶהן.  (דף קי ע''א) ַוּתַ

ָהָרע   .318 יֵֶצר  ֵאין  ֵמעֹוָלם  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ּוִמּתֹוְך   ִתיָּה,  ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּבַ א  ֶאּלָ ה  ּתֶ ִמְתּפַ
ַמה  יק  ּדִ ּצַ ּבַ ָאָדם.  ּבָ ׁשֹוֵלט  ָאז  ַהיִַּין  ְמַחת  ׂשִ

יק ֹאֵכל ְלׁשַֹבע ַנְפׁשֹו,  (משלי יג) תּוב ּבֹו?כָּ  ַצּדִ
ְיהּוָדה,   י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ְלעֹוָלם.  ר  ּכֵ ּתַ ִמׁשְ ְוֵאינֹו 
קֹוְרִאים   ֹוֶתה,  ׁשּ ׁשֶ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ אֹותֹו 

יא) ָעָליו עֹוד,   (שם  ְולֹא  ֲחִזיר.  ַאף  ּבְ ָזָהב  ֶנֶזם 
הָ  ִמְנַהג  ַמִים.  ׁשָ ם  ׁשֵ ל  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ א  ִעים ֶאּלָ ְרׁשָ

ָאז   (ישעיה כב) ַמהּו? ַהיִַּין  ְמָחה.  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִהּנֵה 
וגו'.  צֹאן  חֹוט  ְוׁשָ ָקר  ּבָ ָהרֹוג  ָאָדם,  ּבָ ׁשֹוֵלט 

תּוב ַהּכָ ָאַמר  ה) ֲעֵליֶהם  יֵמי  (שם  ּכִ ַמׁשְ הֹוי 
ֵדי ְלעֹוֵרר ַליֵֶּצר ָהָרע,   ָכר ִיְרּדֹפּו וגו'. ּכְ ַבּבֶֹקר ׁשֵ

ֵאין יֵֶצר ָהָר  א ִמּתֹוְך ַהיִַּין. ֶזהּו  ׁשֶ ע ִמְתעֹוֵרר ֶאּלָ
ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין. ׁשְ תּוב ַוּתַ ּכָ  ׁשֶ

  

ה   .318 ּתֶ ִמְתּפַ ָהָרע  ר  ִיּצֶ ֵאין  ֵמעֹוָלם  ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר 
ׁשֹוֵלט   ָאז  ִין  ַהּיַ ְמַחת  ׂשִ ּוִמּתֹוְך  ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּבַ א  ֶאּלָ

ָאָדם.   יהּ ּבָ ּבֵ ִתיב  ּכְ ַמה  יק  ּדִ ּצַ יג) ּבַ אֵֹכל   (משלי  יק  ּדִ ּצַ
י ְיהּוָדה   ר ְלעֹוָלם, ְדָאַמר ַרּבִ ּכֵ ּתַ ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו. וֵאינֹו ִמׁשְ

ָנן ְדַמְרִוי, ָקֵריָנא ֲעֵליהּ  ֶנְזם  (משלי יא) ַהאי ּצּוְרָבא ֵמַרּבָ
א   ֶאּלָ עֹוד  ְולֹא  ֲחִזיר.  ַאף  ּבְ ַמִים. ָזָהב  ׁשָ ם  ׁשֵ ל  ְמַחּלֵ ׁשֶ

ִעים ַמהוּ  ִין   (ישעיה כב) ִמְנַהג ָהְרׁשָ ְמָחה. ַהּיַ ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ ִהּנֵ
ֲעֵליֶהם  ְוגו'.  ּצֹאן  חֹוט  ְוׁשָ ָקר  ּבָ ָהרֹוג  ָאָדם,  ּבָ ׁשֹוֵלט  ָאז 

תּוב ָכר ִיְרּדֹפּו  (משלי ה)  ָאַמר ַהּכָ יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ הֹוי ַמׁשְ
ֵדי ְלע ּכְ ִמְתעֹוֵרר  ְוגו'.  ָהָרע  ר  ִיּצֶ ֵאין  ׁשֶ ר ָהָרע,  ּצֶ ַלּיִ ֹוֵרר 

ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן  ׁשְ ְכִתיב ַוּתַ ִין, ֲהָדא הּוא ּדִ א ִמּתֹוְך ַהּיַ ֶאּלָ
 ַיִין.

ָיַדע   .319 ְולֹא  תּוב?  ּכָ ַמה  הּו,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ֵאינֹו   ָהָרע  יֵֶצר  לֹוַמר,  ּכְ ּוְבקּוָמּה.  ְכָבּה  ׁשִ ּבְ

יחַ  ּגִ ּוְבקּוָמּה  ַמׁשְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ְכָבּה  ׁשִ ּבְ ּה  ּבָ  
ַהּגּוף   ּכַֹח  ִעם  ִמְתעֹוֵרר  א  ֶאּלָ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם 
הּו,   י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ עֹוָלם ַהזֶּה. ׁשֶ ֲאָותֹו ּבָ ַלֲעֹבד ּתַ
ַמְכִניִסים  יִהּנֹם,  ּגֵ ּבַ ִעים  ָהְרׁשָ ְכנִסים  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

א ַליֵֶּצר ָהָרע ִלְראֹות בָּ  תּוב ְולֹוט ּבָ ּכָ ֶהן, ֶזהּו ׁשֶ
ם   ָ ִמׁשּ לֹו  ְוָיָצא  יִהּנֹם.  ּגֵ ל  ׁשֶ ְלַצֲעָרּה  צֲֹעָרה, 
ֶזהּו  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִריֹּות,  ַהּבְ ֶאת  ְלַנּסֹות 

ִמּצֹוַער   לֹוט  ַויַַּעל  תּוב  ּכָ ל    - ׁשֶ ׁשֶ ֲעָרּה  ִמּצַ
יִהּנֹם.  ּגֵ

  

ְולֹ  .319 ִתיב  ּכְ ַמה  הּו  ַאּבָ י  ַרּבִ ְכָבּה  ָאַמר  ׁשִ ּבְ ָיַדע  א 
ְכָבּה   ׁשִ ּבְ ּה  ּבָ יַח  ּגִ ַמׁשְ ֵאינֹו  ָהָרע  ר  ֵיּצֶ לֹוַמר  ּכְ ּוְבקּוָמּה. 
א ִמְתעֹוֵרר ִעם   א, ֶאּלָ ה ּוְבקּוָמּה ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
הּו   י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ ה. ּדְ עֹוָלם ַהּזֶ ֲאָותֹו ּבָ ּכַֹח ַהּגּוף ַלֲעבֹד ּתַ

נִּ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ר ָהָרע  ּבְ ּצֶ ם ַמְכִניִסים ַלּיֵ יִהּנָ ּגֵ ִעים ּבַ ְכָנִסין ָהְרׁשָ
ֲעָרּה   א ּצֲֹעָרה ְלּצַ ֶהן, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְולֹוט ּבָ ִלְראֹות ּבָ
ְלַנּסּוָתא   יָתא  ִלְבִרּיָ ן  ּמָ ִמּתַ ֵליּה  ְוָנַפק  יִהּנֹם,  ּגֵ ל  ׁשֶ

ַעל לֹוט ִמּצוֹ  ְדָקֲאָמָרן. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיַ ֲעָרּה  ּכִ ַער ִמּצַ
יִהּנֹם. ל ּגֵ  ׁשֶ

ָהר   .320 ּבָ ב  ָמע   -ַויֵּׁשֶ ַמׁשְ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
בֹו   מֹוׁשָ ם  ׂשָ הּוא  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ָהר,  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָהר  .320   ְכִתיב ּבָ ַמע ּדִ ָחק ַמׁשְ י ִיּצְ ָהר, ָאַמר ַרּבִ ב ּבָ ׁשֶ ַוּיִ

הּוא ָחֵרב  ָמקֹום ָהר. ּגּוף ׁשֶ בֹו ּבְ ם מֹוׁשָ הּוא ׁשָ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
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ֵאין ּבֹו  מֹו ַהר ׁשֶ הּוא ָחֵרב ּכְ ְמקֹום ַהר. ּגּוף ׁשֶ ּבִ
ִעּמֹו   ְבֹנָתיו  י  ּתֵ ּוׁשְ ַהּכֹח  -טֹוָבה.  י  ּתֵ ׁשְ ֹות ֵאּלּו 

צֹוַער   ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ָיֵרא  י  ּכִ ָאַמְרנּו.  ִיְרָאה    -ׁשֶ
יִהּנֹם  רֹוֶאה ַצַער ּגֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַוֲחָרָדה נֹוֶפֶלת ָעָליו ּבְ
יָון  ּכֵ ִיּדֹון.  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ב  ְוחֹוׁשֵ ִעים  ָלְרׁשָ ַצֲעִרין  ּמְ ׁשֶ
ם, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך ְלַפּתֹות  ֵאינֹו ִנּדֹון ׁשָ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ

ֵני ָאָד   ם ַאֲחָריו.ּבְ

ֵאּלּו ַהב'   ִעּמֹו.  נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ יּה ִטיבּוָתא.  ּבֵ ֵלית  ּדְ ָהר  ּכָ
י ֲאָמָרן. ּכִ ּצֹוַער, ִיְרָאה  י ע''ב)(דף ק ּכֹחֹות ּדְ ֶבת ּבְ ָיֵרא ָלׁשֶ

יִהּנֹם  ּגֵ ַער  ּצַ רֹוֶאה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָעָליו  נֹוֶפֶלת  ַוֲחָרָדה 
רֹוֶאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִיּדֹון,  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ב  ְוחֹוׁשֵ ִעים  ָלְרׁשָ ֲעִרין  ְמּצַ ׁשֶ

ֵני ָאָדם ַאֲחָריו. א ְוהֹוֵלְך ְלַפּתֹות ּבְ ם יֹוּצֵ ֵאינֹו ִנּדֹון ׁשָ  ׁשֶ

ֵני   .321 ָהָיה דֹוֵרׁש ְלַהְזִהיר ֶאת ּבְ ׁשֶ ַרב הּוָנא ּכְ
ִליַח   ָ ְמרּו ִמׁשּ ָ ַני, ִהׁשּ ָהָאָדם, ָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם: ּבָ
ִליַח   הּוא ׁשָ יִהּנֹם, ּוִמיהּו? ֶזה יֵֶצר ָהָרע, ׁשֶ ל ּגֵ ׁשֶ

יִהּנֹם.  ל ּגֵ  ׁשֶ
  

ִלְבנֵ  .321 ֲהָרא  ְלִאְזּדַ ִריׁש  ּדָ ֲהָוה  ד  ּכַ הּוָנא  ָאָדם, ַרב  י 
יִהּנֹם, ּוַמאן   ל ּגֵ ִליָחא ׁשֶ רּו ִמׁשְ ּמָ ַני ִאְסּתַ ֲהָוה ָאַמר ְלהּו ּבָ

יִהּנֹם. ל ּגֵ ִליַח ׁשֶ הּוא ׁשָ ר ָהָרע ׁשֶ  הּוא ֶזהּו ֵיּצֶ

תּוב .322 ּכָ ׁשֶ זֶּה  ַמה  א ָאַמר,  ַאּבָ י  (משלי   ַרּבִ
י   ל) ּתֵ ׁשְ ֵאּלּו  ַהב?  ַהב  ָבנֹות  י  ּתֵ ׁשְ ַלֲעלּוָקה 

נֹות   ה, ּבְ ְתַאּוָ ַהּמִ ֶנֶפׁש  ִהיא  ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ לֹוט 
יֵֶצר   ַאַחר  ָהרֹוֶדֶפת  ּגּוף  ּבַ ֶפת  ּתֶ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְוֶנֶפׁש 
אן   ּכָ תּוב  ּכָ ַע,  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ָאַמר  ְלעֹוָלם.  ָהָרע 
ם   ׁשָ ְוָכתּוב  צֹוַער,  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ָיֵרא  י  ּכִ לֹוט  ּבְ

י ָבנֹות ַהב ַהב. ָיֵר' ּתֵ ִגיַמְטִריָּא  ַלֲעלּוָקה ׁשְ 'א ּבְ
י ִיְצָחק, ִאם ָיֵרא הּוא,   הּוא ֲעלּוָק''ה. ָאַמר ַרּבִ
א   ִריֹּות? ֶאּלָ א ְלַהְטעֹות ֶאת ַהּבְ ה הּוא ּבָ ָאז ָלּמָ

ַעְוָלה   ה  עֹוׂשֵ ל  ּכָ ֶרְך  ּדֶ ְך  ָהָרע,    -ּכָ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ
ָעתֹו ְוֵאינֹו  ָעה, ּוִמיָּד חֹוֵזר ְלִרׁשְ ִמְתָיֵרא ְלִפי ׁשָ

רֹוֶאה  חֹושֵׁ  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהָרע,  יֵֶצר  ְך  ּכָ ִלְכלּום.  ׁש 
יֹּוֵצא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָיֵרא.  ִעים,  ְרׁשָ ּבָ ִדין 

לּום.[ַלֲעׂשֹות] ַלחּוץ  ׁש ּכְ  , ֵאינֹו חֹוׁשֵ

  

ִדְכִתיב, .322 ַמאי  ָאַמר  א  ַאּבָ י  ל) ַרּבִ ַלֲעלּוָקה  (משלי 
י   ּתֵ י ָבנֹות ַהב ַהב. ֵאּלּו ׁשְ ּתֵ ִהיא  ׁשְ ֲאָמָרן, ׁשֶ נֹות לֹוט ּדְ ּבְ

ַאַחר   ָהרֹוֶדֶפת  ּגּוף  ּבַ ֶפת  ּתֶ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְוֶנֶפׁש  ְתַאּוה,  ַהּמִ ֶנֶפׁש 
לֹוט   ִתיב ָהָכא ּבְ ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ ר ָהָרע ְלעֹוָלם. ָאַמר ַרּבִ ִיּצֶ
י ָבנֹות   ּתֵ ּצֹוַער, ּוְכִתיב ָהָתם ַלֲעלּוָקה ׁשְ ֶבת ּבְ י ָיֵרא ָלׁשֶ ּכִ

ָחק  ַהב ַהב י ִיּצְ ִגיַמְטִרּיָא הּוא ֲעלּוָק''ה. ָאַמר ַרּבִ . ָיֵר''א ּבְ
ֶרְך  ְך ּדֶ א ּכָ יָתא, ֶאּלָ ִרּיָ ִאי ָיֵרא הּוא ְלַמאי ָאֵתי ְלִמְטֵעי ּבְ
ד  ָעה, ִמּיָ רֹוֶאה ָהָרע ִמְתָיֵרא ְלִפי ׁשָ ׁשֶ ה ַעְוָלה, ּכְ ל עֹוׂשֵ ּכָ

ׁש ִלְכלּום ָעתֹו וֵאינֹו חֹוׁשֵ ָעה חֹוֵזר ְלִרׁשְ ׁשָ ר ָהָרע ּבְ ְך ֵיּצֶ , ּכָ
א   ּיֹוּצֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָיֵרא,  ִעים  ְרׁשָ ּבָ ין  ּדִ רֹוֶאה  ׁשֶ

לּום.  (לעשות) ַלחּוץ ׁש ּכְ  ֵאינֹו חֹוׁשֵ

ָאְמרּו ַוּתֹאֶמר  .323 א ָאַמר, ַמה זֶּה ׁשֶ י ַאּבָ ַרּבִ
ִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן? ַמה זֶּה ָאִבינּו  ִכיָרה ֶאל ַהּצְ ַהּבְ

ּנֱֶאַמר  ְקָרא ָזֵקן, ׁשֶ ּנִ (קהלת   ָזֵקן? ֶזהּו יֵֶצר ָהָרע ׁשֶ
ִעם  ד) ּנֹוַלד  ׁשֶ ָזֵקן,  הּוא  ׁשֶ ּוְכִסיל.  ָזֵקן  ֶמֶלְך 

י  ַרּבִ ָאַמר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ָהָאָדם 
ָלַאֶחֶרת:   אֹוֶמֶרת  ה  ְתַאּוָ ַהּמִ ֶנֶפׁש  אֹוָתּה  יֹוֵסי, 

ל  ָאִבינּו ָזֵקן, ִנְרּדֹ ָאר ּכָ ׁשְ ק ּבֹו ּכִ ף ַאֲחָריו ְוִנְדּבַ
ָלֹבא   ָאֶרץ  ּבָ ֵאין  ְוִאיׁש  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ

יט    -ָעֵלינּו   ּלִ ָאֶרץ ְוֵאין ִאיׁש ׁשַ יק ּבָ ֵאין ִאיׁש ַצּדִ
ֲאַנְחנּו  ֵאין  ָאֶרץ,  ּבָ ִעים  ְרׁשָ ה  ַהְרּבֵ ִיְצרֹו.  ַעל 

ֶדֶרךְ  ה ּכְ ִעים, ַנֲעׂשֶ נּו ְרׁשָ ְלַבּדֵ ֵהם  ּבִ ל ָהָאֶרץ ׁשֶ  ּכָ
ל ָהָאֶרץ הּוא. ְלָכה  ֶרְך ּכָ ַעד ַהיֹּום ּדֶ ִעים, ׁשֶ ְרׁשָ

ַיִין   ָאִבינּו  ֶאת  ֶקה  ַהזֶּה,   -ַנׁשְ עֹוָלם  ּבָ ַמח  ִנׂשְ
יֵֶּצר  ָאִבינּו, ּבַ ק ּבְ ה ְוִנְרֶוה ַיִין ְוִנְדּבַ ּתֶ ֹנאַכל ְוִנׁשְ

צוֹ  ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ִעּמֹו.  ָבה  ּכְ ְוִנׁשְ ַוַחת ָהָרע, 

  

ִכיָרה ֶאל  .323 רּו ַוּתֹאֶמר ַהּבְ ֲאּמָ הּו ּדְ א ָאַמר ּמַ י ַאּבָ ַרּבִ
ָהָרע   ר  ֵיּצֶ ֶזהּו  ָזֵקן.  ָאִבינּו  ַמאי  ָזֵקן.  ָאִבינּו  ִעיָרה  ַהּצְ

ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ָזֵקן  ְקָרא  ּנִ ד ׁשֶ הּוא   )(קהלת  ׁשֶ ּוְכִסיל.  ָזֵקן  ֶמֶלְך 
ָאַמר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ָתִניָנן  ּדְ ָהָאָדם,  ִעם  ּנֹוַלד  ׁשֶ ָזֵקן 
ָאִבינּו   ָלַאֶחֶרת  אֹוֶמֶרת  ה  ְתַאּוָ ַהּמִ ֶנֶפׁש  אֹוָתּה  יֹוֵסי  י  ַרּבִ

ק  ְוִנְדּבַ ַאֲחָריו  ִנְרּדֹף  ע''א) ָזֵקן  קיא  ל   (דף  ּכָ ָאר  ׁשְ ּכִ ּבֹו 
ׁשֶ  ִעים  ֵאין ָהְרׁשָ ָעֵלינּו,  ָלבֹא  ָאֶרץ  ּבָ ֵאין  וִאיׁש  עֹוָלם.  ּבָ

ה  ַהְרּבֵ רֹו,  ִיּצְ ַעל  יט  ּלִ ׁשַ ִאיׁש  ְוֵאין  ָאְרץ,  ּבָ יק  ּדִ ּצַ ִאיׁש 
ֶדֶרְך  ה ּכְ יִבין, ַנֲעׂשֶ ְלחֹוָדָנא ַחּיָ ָאֶרץ, ֵלית ֲאַנן ּבִ ִעים ּבָ ְרׁשָ

ֶרְך   ּדֶ ַהּיֹום  ַעד  ׁשֶ יִבים,  ַחּיָ ֵהם  ׁשֶ ָהָאֶרץ  ל  ָהָאֶרץ ּכָ ל  ּכָ
ה,   ַהּזְ עֹוָלם  ּבָ ַמח  ִנׂשְ ַיִין,  ָאִבינּו  ֶאת  ֶקה  ַנׁשְ ְלָכה  הּוא. 
ר ָהָרע   ִיּצֶ ּבַ ָאִבינּו  ּבְ ק  ְוִנְדּבַ ְוִנְרְוה ַחְמָרא  ה  ּתֶ וִנׁשְ נֹאַכל 
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כח) ְואֹוֶמֶרת: גּו   (ישעיה  ׁשָ יִַּין  ּבַ ה  ֵאּלֶ ם  ּגַ
עּו.  ָכר ּתָ ֵ  ּוַבׁשּ

ְואֹוֶמֶרת ַחת  ּצוֹוַ ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ִעּמֹו.  ָבה  ּכְ (ישעיה  וִנׁשְ
גּו  כח) ִין ׁשָ ּיַ ה ּבַ ם ֵאּלֶ עּו. ּגַ ָכר ּתָ ֵ  ּוַבׁשּ

תּוב?  .324 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ִעים  ָהְרׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַיִין.  ֲאִביֶהן  ֶאת  ֶקיןָ◌  ׁשְ ַוּתַ
ִלְטעֹות ַאֲחֵרי ַהיִַּין, ְלַפּנֵק ַליֵֶּצר ָהָרע ּוְלעֹוְררֹו.  

ְכרּותֹו ׁשֹוֵכב ַעל   ׁשִ ּבְ ֵמַח  הּוא ׂשָ תֹו, ְוַעד ׁשֶ ִמּטָ
ב ֶאת ָאִביָה. ִהיא    -ִמיָּד   ּכַ ׁשְ ִכיָרה ַוּתִ ָקם ַהּבְ ַוּתָ

ָכל   ּבְ ּוְמַהְרֶהֶרת  ה  ּוִמְתַאּוָ ִעּמֹו  ֶנת  ְמזֻּמֶ
ּה  ִעּמָ ר  ִמְתַחּבֵ ָהָרע  ְויֵֶצר  ָרִעים,  ִהְרהּוִרים 

הּ  ּבָ יַח  ּגִ ַמׁשְ ְוֵאינֹו  ּה  ּבָ ק  ְזַמן] ְוִנְדּבָ ַמה  [ְּבאֹותֹו 
ּנָה ִמּמֶ ּוְבקּוָמּה  הּוא  ְכָבּה  ׁשִ ּבְ ְכָבּה   -.  ׁשִ ּבְ

ְכָבּה   ׁשִ עֹוָלם ַהזֶּה, ּוְבקּוָמּה ֶלָעִתיד ָלֹבא. ּבְ   - ּבָ
ּבֹון, ּוְבקּוָמּה   ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ּתֵ ּתִ ׁשֶ א ּכְ עֹוָלם ַהּבָ   - ּבָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ין,  ַהּדִ יב) ְליֹום  ֵני  (דניאל  ׁשֵ ִמיְּ ים  ְוַרּבִ
ׁשּום ִעְנָין ֵמֵאּלּו ֵאין   ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו וגו'. ּבְ

ְוִהיא  ּה  ּבָ ֵבק  ּדָ א  ֶאּלָ ָהָרע,  יֵֶצר  ּבֹו  יַח  ּגִ ַמׁשְ
ָלַאֶחֶרת.  ְמעֹוֶרֶרת  ן  ּכֵ ּוְלַאַחר  ּבֹו,  ֶקת  ִנְדּבֶ
ָאה  יֵֶּצר ָהָרע, ּבָ ק ּבַ דֹול ִנְדּבַ ַהִהְרהּור ּגָ ְלַאַחר ׁשֶ

ֶקת ּבֹו,  ָהַאֶחֶרת ְוִנְדּבֶ

  

י יְ  .324 ֶקיןָ◌ ֶאת  ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ִתיב וּתַ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ הּוָדה ּתָ
ר  ק ַלֵיּצֶ ִין ְלַפּנֵ ִעים ִלְטעֹות ַאֲחֵרי ַהּיַ ֶרְך ָהְרׁשָ ֲאִביֶהן ַיִין. ּדֶ
ַעל  ׁשֹוֵכב  ְכרּותֹו  ׁשִ ּבְ ֵמַח  ׂשָ הּוא  ׁשֶ וַעד  ּוְלעֹוְררֹו,  ָהָרע 

ָאִבי ֶאת  ב  ּכַ ׁשְ ַוּתִ ִכיָרה  ַהּבְ ָקם  ַוּתָ ד  ִמּיָ ִהיא ִמָטתֹו,  ָה. 
ָכל ִהְרהּוִרים ָרִעים,   ה ּוְמַהְרֶהֶרת ּבְ ֶנת ִעּמֹו ּוִמְתַאּוָ ְמְזּמֶ
יַח  ּגִ ַמׁשְ וֵאינֹו  ּה  ּבָ ק  ְוִנְדּבַ ּה  ִעּמָ ר  ִמְתַחּבֵ ָהָרע  ר  וֵיּצֶ

הּ  זמנא) ּבָ מההוא  ְכָבּה   (ס''א  ׁשִ ּבְ ּה.  ּנָ ִמּמֶ הּוא  ַמה 
ה ּובְ  עֹוָלם ַהּזְ ְכָבּה ּבָ ׁשִ קּוָמּה ֶלָעִתיד ָלבֹא.  ּוְבקּוָמּה. ּבְ

ּוְבקּוָמּה   ּבֹון.  וֶחׁשְ ין  ּדִ ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ּכְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְכָבּה  ׁשִ ּבְ
ְכִתיב, ין ּדִ ֵני ַאְדַמת ָעָפר  (דניאל יב) ְליֹום ַהּדִ ׁשֵ ים ִמּיְ ְוַרּבִ

ר ָהָרע,   ּה ִיּצֶ יַח ּבָ ּגִ ׁשּום ִעְנָין ֵמֵאּלּו ֵאין ַמׁשְ ָיִקיּצּו ְוגו'. ּבְ
ְמעֹוֶרֶרת ֶאלָּ  ן  ּכֵ ּוְלַאַחר  ּבֹו,  ֶקת  ִנְדּבֶ וִהיא  ּה  ּבָ ֵבק  ּדָ א 

ָהָרע,   ר  ּצֶ ּיִ ּבַ ק  ִנְדּבַ דֹול  ּגָ ַהִהְרהּור  ׁשֶ ְלַאַחר  ְלָאֳחָרא 
ֶקת ּבֹו. ָאה ָהַאֶחֶרת ְוִנְדּבֶ  ּבָ

מֹו ֵכן ְלעֹוֵרר   .325 ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין. ּכְ ׁשְ ַוּתַ
ֶקת   ְוִנְדּבֶ ָהָרע  ָהָרעֹות ַליֵֶּצר  לּום  ׁשְ ּתַ ַוֲאַזי  ּבֹו, 

ֶזהּו   ָהָרע.  ִמיֵֶּצר  יֶהן  ּתֵ ׁשְ רֹות  ּוִמְתַעּבְ ַלֲעׂשֹות, 
י ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן. ַעד   ּתֵ ֲהֶריןָ◌ ׁשְ תּוב ַוּתַ ּכָ ׁשֶ

יֶהן   יָָּצא ַלּפַֹעל ַמֲעׂשֵ ָעָתּה, ְוזֹו    -ׁשֶ זֹו יֹוֶלֶדת ִרׁשְ
ם ְרּכָ ָעָתּה. ְוֵכן ּדַ ִעְנָין    יֹוֶלֶדת ִרׁשְ ִעים ּבְ ל ְרׁשָ ׁשֶ

ּומֹוִליכֹו   ָלָאָדם  הֹוֵרג  ׁשֶ ַעד  ָהָרע,  יֵֶצר  ִעם  ֶזה 
ם  ָ ִמׁשּ עֹוֶלה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם,  ׁשָ ּוַמְכִניסֹו  יִהּנֹם  ַלּגֵ
ּבֹו,  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ּוִמי  ֵכן.  מֹו  ּכְ ָאָדם  ִלְבֵני  ְלַפּתֹות 

ר ִעּמֹו.  ּנּו ְוֵאינֹו ִמְתַחּבֵ  ִנּצֹול ִמּמֶ

  

ֶאת .325 ֶקיןָ◌  ׁשְ ע''ב) ַוּתַ קיא  ֵכן   (דף  מֹו  ּכְ ָיִין.  ֲאִביֶהן 
ָהָרעֹות  לּום  ׁשְ ּתַ וֲאַזי  ּבֹו  ֶקת  ְוִנְדּבֶ ָהָרע  ר  ּצֶ ַלּיִ ְלעֹוֵרר 
הּוא   ֲהָדא  ָהָרע,  ר  ּצֶ ִמּיִ יֶהן  ּתֵ ׁשְ רֹות  ּוִמְתַעּבְ ַלֲעׂשֹות 

ַעד   ֵמֲאֵביֶהן.  לֹוט  ְבנֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֲהֶרין  ַוּתַ א  ִדְכִתיב  ּצָ ּיָ ׁשֶ
ָעָתּה,  ִרׁשְ יֹוֶלֶדת  וזֹו  ָעָתּה  ִרׁשְ יֹוֶלֶדת  זֹו  יֶהן  ַמֲעׂשֵ ַלּפַֹעל 
ַעד   ָהָרע,  ר  ִיּצֶ ִעם  ְזה  ִעְנַין  ּבְ ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ ְוֵכן 
ְך  ם, ְוַאַחר ּכָ יִהּנֹם ּוַמְכִניסֹו ׁשָ הֹוֵרג ָלָאָדם ּומֹוִליכֹו ַלּגֵ ׁשֶ

ם ְלַפּתֹות ִלבְ  ָ יר ּבֹו עֹוֶלה ִמׁשּ ּכִ ּמַ מֹו ֵכן. ּוִמי ׁשֶ ֵני ָאָדם ּכְ
ר ִעּמֹו. ּנּו ְוֵאינֹו ִמְתַחּבֵ  ִנּצֹל ִמּמֶ

ָבר  .326 ַהּדָ ְלָמה  ל  ָמׁשָ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָרִכים  ּדְ ּבַ אֹוְרִבים  ָהיּו  ׁשֶ ִלְסִטים  ְלַכת  ּדֹוֶמה? 
ים ֵמֶהם ֶאָחד  ִלְגזֹל ְוַלֲהֹרג ִלְבֵני ָאָדם, ּוַמְפִריׁשִ
ָמה  ַרְך.  ּוְלׁשֹונֹו  ָאָדם  ִלְבֵני  ְלָהִסית  יֹּוֵדַע  ׁשֶ
ֶעֶבד  ּכְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ָלם  ְלַקּבְ ְוהֹוֵלְך  ים  ַמְקּדִ ה?  עֹוׂשֶ
ים ּבֹו ּובֹוְטִחים  ׁשִ ּפְ ֲאִמיִנים ַהּטִ ּמַ ִלְפֵניֶהם, ַעד ׁשֶ
ּומֹוִליָכם   ִעּמֹו,  ֵמִחים  ּוׂשְ יָחתֹו  ּוְבׂשִ ַאֲהָבתֹו  ּבְ

ָבָר  ּדְ ֵחֶלק  ם. ּבְ ׁשָ ְסִטים  ַהּלִ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ אֹותֹו  ּבְ יו 
הֹוֵרג  ם, הּוא ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֶהם ְלׁשָ יַע ִעּמָ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ּכֵ
ְלָהְרָגם   ְסִטים  ַהּלִ ַיד  ּבְ ּנֹוְתָנם  ׁשֶ ְלַאַחר  ם  ּבָ
אֹוי   ְואֹוְמִרים:  צֹוְוִחים  ְוֵהם  ָממֹוָנם.  ְוָלַקַחת 

  

ְלַכּתְ   .326 ּדֹוֶמה,  ָבר  ַהּדָ ְלָמה  ל  ָמׁשָ ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָרִכים ִלְגזֹל ְוַלֲהרֹג ִלְבֵני ָאָדם,  ּדְ ָהיּו אֹוְרִבים ּבַ ִלְסִטים ׁשֶ
ּיֹוֵדַע ְלָהִסית ִלְבֵני ָאָדם ּוְלׁשֹונֹו   ים ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ּוַמְפִריׁשִ

ָלם ְלַקּבְ ְוהֹוֵלְך  ים  ַמְקּדִ ָעִביד  ֶמה  ֶעֶבד    ַרְך,  ּכְ ה  ְוַנֲעׂשָ
ַאֲהָבתֹו   ים ּבֹו ּובֹוְטִחים ּבְ ׁשִ ֲאִמיִנים ַהִטּפְ ּמַ ִלְפֵניֶהם ַעד ׁשֶ
אֹותֹו   ָבָריו ּבְ ֵחֶלק ּדְ ֵמִחים ִעּמֹו, ּומֹוִליָכם ּבְ יָחתֹו ּוׂשְ ּוְבׂשִ
ם, הּוא  ֶהם ְלׁשָ יַע ִעּמָ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ם, ּכֵ ְסִטים ׁשָ ַהּלִ ֶרְך ׁשֶ ַהּדֶ

ׁשֶ  ְסִטים ָהִראׁשֹון  ַהּלִ ַיד  ּבְ ּנֹוְתָנם  ׁשֶ ְלַאַחר  ם,  ּבָ הֹוֵרג 
יְתָנא   ֲאּצִ ְווִחין ְוָאְמִרין ַווי ּדַ ם ְוָלַקַחת ָממֹוָנם, ְוִאּנּון ּצָ ְלָהְרּגָ
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ְלׁשֹונֹו. ּוְלֹרְך  לֹו  ְבנּו  ִהְקׁשַ ָהְרגּו    ׁשֶ ׁשֶ ְלַאַחר 
ָאָדם   ֵני  ּבְ ְלַפּתֹות  ְויֹוֵצא  ם  ָ ִמׁשּ עֹוֶלה  ה,  ֵאּלֶ
רֹוִאים   ׁשֶ ים ּכְ ְקִחים ַמה ֵהם עֹוׂשִ ה. ַהּפִ ִחּלָ ִמּתְ ּכְ
יִרין ּבֹו   ה ָלֶהם? ַמּכִ ָלֶזה יֹוֵצא ִלְקָראָתם ּוְמַפּתֶ
אֹותֹו,  ְוהֹוְרִגים  ם,  ַנְפׁשָ ֶאת  צֹוֶדה  הּוא  ׁשֶ

ֶד  ּבְ ָהָרע,  והֹוְלִכים  יֵֶצר  הּוא  ְך  ּכָ ַאֶחֶרת.  ֶרְך 
ֵני   ֶנֶגד ּבְ יִהּנֹם ּכְ ְסִטים, עֹוֶלה ִמּגֵ ת ַהּלִ יֹוֵצא ִמּכַ
ֶזהּו  ָבָריו.  ּדְ ֶמֶתק  ֵחֶלק  ּבְ ָלֶהם  ּוְלַפּתֹות  ָאָדם 
מֹו  ָהר וגו'. ּכְ ב ּבָ תּוב ַויַַּעל לֹוט ִמּצֹוַער ַויֵּׁשֶ ּכָ ׁשֶ

מָ  ָאָדם.  ִלְבֵני  ֶלֱאֹרב  עֹוֵבר ִלְסִטים  ה?  עֹוׂשֶ ה 
ּוְבַאֲהָבתֹו  ּבֹו  ַמֲאִמיִנים  ים  ׁשִ ּפְ ְוַהּטִ ִלְפֵניֶהם, 
ֶעֶבד,  ּכְ ָלֶהם  ְועֹוֵבד  ְלַפּתֹוָתם  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ
ָלֶהם  נֹוֵתן  ֲאסּורֹות,  ָיפֹות  ים  ָנׁשִ ָלֶהם  ּנֹוֵתן  ׁשֶ
ְועֹל   תֹוָרה  עֹל  ֵמֶהם  ְמָפֵרק  ְלָהַרע,  ָאָדם  ֵני  ּבְ

ַמיִ  ׁשָ ּבֹוְטִחים ַמְלכּות  ְך,  ּכָ רֹוִאים  ים  ׁשִ ּפְ ַהּטִ ם. 
אֹותֹו   ֶהם ּומֹוִליָכם ּבְ הֹוֵלְך ִעּמָ ַאֲהָבתֹו, ַעד ׁשֶ ּבְ
ֵאין   ר  ֲאׁשֶ יִהּנֹם  ּגֵ ֶדֶרְך  ּבְ ם,  ׁשָ ְסִטים  ַהּלִ ׁשֶ ֶדֶרְך 
ֶהם   יַע ִעּמָ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ֹמאל. ּכֵ ֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוׂשְ ּדֶ

ם, הּוא ָהִראׁשֹון שֶׁ  ה ָלֶהם  ְלׁשָ הֹוֵרג ָלֶהם, ְוַנֲעׂשֶ
יִהּנֹם, ּומֹוִריִדים ָלֶהם  ֶות ּוַמְכִניָסן ַלּגֵ ַמְלַאְך ַהּמָ
אֹוי   ְואֹוְמִרים:  צֹוְוִחים  ְוֵהם  ָלה,  ַחּבָ ַמְלֲאֵכי 
ן  ּכֵ ְלַאַחר  ָלֶהם.  מֹוִעיל  ְולֹא  ָלֶזה.  ְבנּו  ִהְקׁשַ ׁשֶ

ם ְויֹוֵצא ְלַפּתֹות ִלְבֵני ָאָדם. הַ  ָ ְקִחים עֹוֶלה ִמׁשּ ּפִ
ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ אֹותֹו,  יִרים  ַמּכִ אֹותֹו,  רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ
ֶרְך  ַהּדֶ ִמזֶּה  ֹוְלִטים ָעָליו, ְוסֹוִטים  ׁשּ ׁשֶ ָעָליו ַעד 

ּנּו. ֵצל ִמּמֶ ֶרְך ַאֶחֶרת ְלִהּנָ  ְולֹוְקִחים ּדֶ

עֹוֶלה  ה,  ֵאּלֶ ָהְרגּו  ׁשֶ ְלַאַחר  ֵניּה.  ִליׁשְ ּדְ יָכא  ְוִלְרּכִ ְלֵדין 
ִמ  א ְלַפּתֹות ִלְבֵני ָאָדם ּכְ ם ְויֹוּצֵ ָ ְקִחים ָמה ִמׁשּ ה. ַהּפִ ִחּלָ ּתְ

ה ָלֶהם,  א ִלְקָראָתם ּוְמַפּתֶ רֹוִאים ָלֶזה יֹוּצֵ ׁשֶ ים ּכְ ֵהם עֹוׂשִ
אֹותֹו   ים  ְוהֹוְרּגִ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ּצֹוֶדה  הּוא  ׁשֶ ּבֹו  יִרין  ַמּכִ
ְת   א ִמּכַ ר ָהָרע יֹוּצֵ ְך הּוא ִיּצֶ ֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ּכָ ְוהֹוְלִכים ּבְ

ִמגֵּ  עֹוֶלה  ְסִטים  ּוְלַפּתֹות  ַהּלִ א  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ְלָקְבָלא  יִהּנֹם 
ַעל לֹוט   ָבָריו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיַ ֵחֶלק ֶמֶתק ּדְ ָלֶהם ּבְ
מֹו ִלְסִטים ֶלֱארֹב ִלְבֵני ָאָדם,  ָהר וגו'. ּכְ ב ּבָ ׁשֶ ִמּצֹוַער ַוּיִ
ּבֹו   ַמֲאֲמיִנים  ים  ׁשִ ְוַהִטּפְ ִלְפֵניֶהם,  עֹוֵבר  ה  עֹוׂשֶ ַמה 

ֶעֶבד, ּוְבַאהֲ  ּכְ ָלֶהם  ְועֹוֵבד  ְלַפּתֹוָתם  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ָבתֹו 
ָאָדם  ֵני  ּבְ ָלֶהם  נֹוֵתן  ֲאסּורֹות,  ָיפֹות  ים  ָנׁשִ ָלֶהם  ּנֹוֵתן  ׁשֶ
ַמִים.  ׁשָ ַמְלכּות  ְועֹל  ּתֹוָרה  עֹל  ֵמֶהם  ְמָפֵרק  ְלָהַרע, 
הֹוֵלְך  ׁשֶ ַעד  ַאֲהָבתֹו,  ּבְ ּבֹוְטִחים  ְך,  ּכָ רֹוִאים  ים  ׁשִ ַהִטּפְ
ֶדֶרְך  ּבְ ם,  ׁשָ ְסִטים  ַהּלִ ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ אֹותֹו  ּבְ ּומֹוִליָכם  ֶהם  ִעּמָ
יַע  ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ מֹאל, ּכֵ ֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוׂשְ ר ֵאין ּדֶ יִהּנֹם ֲאׁשֶ ּגֵ
ה ָלֶהם  הֹוֵרג ָלֶהם, ְוַנֲעׂשָ ם, הּוא ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֶהם ְלׁשָ ִעּמָ

יִהּנֹ  ַלּגֵ ּוַמְכִניָסן  ְות  ַהּמָ ַמְלֲאֵכי  ַמְלַאְך  ְלהֹון  ּומֹוִריִדין  ם, 
ְוָלא  ְלֵדין,  יְתָנא  ֲאּצִ ּדַ ַווי  ְוָאְמִרין  ְווִחין  ּצָ ְוִאּנּון  ָלה,  ַחּבָ
ִלְבֵני   ְלַפּתֹות  א  ְויֹוּצֵ ם  ָ ִמׁשּ עֹוֶלה  ן  ּכֵ ְלַאַחר  לֹון.  ְמַהְנָיא 

ִרי ּבְ יִרים אֹותֹו ּוִמְתּגַ רֹוִאין אֹותֹו ַמּכִ ׁשֶ ְקִחין ּכְ ם ָאָדם. ַהּפִ
ְולֹוְקִחין  ֶרְך  ַהּדֶ ה  ִמּזֶ וָסאִטין  ָעָליו,  ֹוְלִטין  ׁשּ ׁשֶ ַעד  ָעָליו 

ּנּו. ל ִמּמֶ ּצֵ ֶרְך ַאֶחֶרת ְלִהּנָ  ּדֶ
ָהָיה יֹוֵרד ְלָבֶבל, ָרָאה ֶאת   .327 ׁשֶ ַרב יֹוֵסף ּכְ

ים  ין ָנׁשִ ּבֵ ָהיּו ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים  ִקים ׁשֶ ַרּוָ אֹוָתם 
ה לֹא ָיפֹות ְולֹא חֹוְטִאים. אָ  ַמר ָלֶהם: ַהִאם ֵאּלֶ

פֹוֲחִדים ִמיֵֶּצר ָהָרע? ָאְמרּו לֹו: לֹא ִמּקֹוְנִדיטֹון  
ָאַמר  ת ַהּקֶֹדׁש. ׁשֶ ַ ֻדׁשּ אנּו. ָאנּו ִנְגַזְרנּו ִמּקְ ַרע ּבָ
ׁש ַעְצמֹו   ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ָצִריְך ָאָדם ְלַקּדֵ

נִ  ּבָ ּנּו  ִמּמֶ ְויְֵצאּו  ִמיׁש,  ׁשְ ּתַ ַעת  ׁשְ ים ּבִ ְקדֹוׁשִ ים 
ָהָרע,   ִמיֵֶּצר  פֹוֲחִדים  ּלֹא  ׁשֶ ים  ְמֻעּלִ ִנים  ּבָ

ּנֱֶאַמר  כ) ׁשֶ ִוְהִייֶתם   (ויקרא  ם  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ
ים.   ְקדֹׁשִ

  

וַקָיא   .327 ַרּוָ ִאּנּון  ָחָמא  ְלָבֶבל  ָנִחית  ֲהָוה  ד  ּכַ יֹוֵסף  ַרב 
י   ֵ יִני ַנׁשּ ֲהוּו ַעְייֵלי ְוָנְפֵקי ּבֵ יִרין וָלא ָחָטאן, ָאַמר לֹון  ּדְ ּפִ ׁשַ

ר ָהָרע, ָאְמרּו ֵליּה ָלא ִמּקֹוְנִדיטֹון  ין ִמִיּצֶ פּו ִאּלֵ ָלא ִמְסּתָ
ָאַמר  ְרָנא, ּדְ ּזַ א ִאְתּגַ יׁשָ ַקּדִ ָתא ּדְ א ָקֲאֵתיָנא, ִמְקדּוׁשָ יׁשָ ּבִ
ַעת   ׁשְ ּבִ מֹו  ַעּצְ ׁש  ְלַקּדֵ ָאָדם  ִריְך  ּצָ ַרב  ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב 

ׁשְ  פּו  ּתַ ָלא ִמְסּתָ ִני ַמֲעֵלי ּדְ י ּבְ יׁשֵ ִני ַקּדִ יּה ּבְ ִמיׁש, ְוָנְפֵקי ִמּנִ
ֱאַמר ּנְ ׁשֶ ָהָרע  ר  כ) ִמֵיּצֶ ִוְהִייֶתם  (ויקרא  ם  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ

ים.   ְקדֹוׁשִ

תּוב .328 ּכָ א ָאַמר, ַמה זֶּה ׁשֶ י ַאּבָ (יחזקאל   ַרּבִ
א ֵאין כ) ׁשּו? ֶאּלָ תֹוַתי ַקּדֵ ּבְ ל   ְוֶאת ׁשַ עֹוָנָתם ׁשֶ

ת. ּוַמְזִהיר  ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ א ִמׁשּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶאּלָ ּתַ
ה ִהיא ִמְצָוה   ּטָ ִמיׁש ַהּמִ הֹוִאיל ְוַתׁשְ   - אֹוָתם, ׁשֶ

תֹוַתי   ּבְ ׁשַ ּבְ ַעְצְמֶכם  ׁשּו  ַקּדְ לֹוַמר  ּכְ ׁשּו,  ַקּדֵ

  
ִדְכִתיב, .328 ַמאי  ָאַמר  א  ַאּבָ י  כ) ַרּבִ ְוֶאת   (יחזקאל 

ֲחָכִמים  י  יּדֵ ְלּמִ ּתַ ל  ׁשֶ עֹוָנָתן  ֵאין  א  ֶאּלָ ׁשּו,  ַקּדֵ תֹוַתי  ּבְ ׁשַ
תַ  ּדְ הֹוִאיל  ּדְ ְלהּו  ּוַמְזַהר  ת,  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמׁשּ א  ִמיׁש  ֶאּלָ ׁשְ

ְמֶכם  ַעּצְ ַקְדׁשּו  לֹוַמר  ּכְ ׁשּו.  ַקּדֵ הּוא,  ָוה  ִמּצְ ּדְ ָטה  ַהּמִ
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ְיהּוָדה   ַרב  ָאַמר  ִמְצָוה.  ל  ׁשֶ ִמיׁש  ַתׁשְ אֹותֹו  ּבְ
ים ָיפֹות,  ָאַמר ַרב, מִ  ְכָנס ָלִעיר ְורֹוִאים נׁשִ ּנִ י ׁשֶ

ךָ  ּבְ ְך:  ּכָ ְויֹאַמר  ֵעיָניו  ין  ֵמֲחׁשּוִבים   [ְרֵאה] ַיְרּכִ
י ֶנְחַצְבּתִ ָקָלה, ֵצא ֵצא,  [ֹחֶזק] ָחצֹוב  ַהּתְ פּוס  ּדְ

ַעם?  ַהּטַ ָמה  הּוא.  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָאִבי  ׁשֶ
ֶרְך ׁשֹולֵ  ַהּדֶ ֲחִמימּות  ׁשֶ ּום  יֵֶצר ִמׁשּ ְוָיכֹול  ּבֹו,  ט 

לֹט ָעָליו. עד כאן מדרש הנעלם  ָהָרע ִלׁשְ

ְיהּוָדה   ַרב  ָאַמר  וה.  ִמּצְ ּדְ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ַההּוא  ּבְ תֹוַתי  ּבְ ׁשַ ּבְ
יָרן,   ּפִ ׁשַ י  ֵ ַנׁשּ ְוָחֵמי  א  ְלַקְרּתָ ָעִייל  ּדְ ַמאן  ַהאי  ַרב  ָאַמר 

ךְ  ּבָ ָהִכי,  ְוֵייָמא  ֵעינֹוי  ין  סך) ַיְרּכִ ִאיְגַזר   (נ''א  ָסָפאן 
ֲאבֹוי   (קרדינא) ִאיְגַזְרָנא ּדְ ּפּוק  ּפּוק  ִקיל  ּתְ ַקְרִדיָטא 

ָאְרָחא  ֲחִמימּות ּדְ א הּוא. ַמאי ַטְעָמא ּדְ ּתָ ּבַ ׁשַ א ּדְ יׁשָ ַקּדִ
ְלָטא ֲעלֹוי, ר ָהָרע ְלׁשָ יּה ְוָיִכיל ִיּצֶ ַלט ּבֵ (עד כאן מדרש  ׁשָ

 הנעלם) 
לֹוט   .329 ְרצֹון  ַויַַּעל  ִמּתֹוְך  ְוגֹו',  ִמּצֹוַער 

ר  ל ֶקׁשֶ ד ַהיִָּמין ִהּתּוְך ֶאָחד ׁשֶ ֶלְך, ִנְפַרד ִמּצַ ַהּמֶ
ד   ִמּצַ ַהזָָּהב  ִהּתּוְך  תֹוְך  ּבְ בּוָקה  ּדְ ַהֲחִקיָקה  ׁשֶ

ֻטְמָאה תֹוְך  ּבְ ֹמאל  ְ ִיְצרֹו] ַהׂשּ [נ''א   [ֶׁשל 
ל ָהִאילָ  ּוְמקֹומֹו] ר ֶאָחד ׁשֶ ל ֶקׁשֶ ה ׁשֶ  ן. ְוַנֲעׂשָ

  

א,  .329 ְדַמְלּכָ א  הּוְרְמנּוּתָ ִמּגֹו  ְוגו',  ִמּצֹוַער  לֹוט  ַעל  ַוּיַ
ְקטֹוָרא  ּדִ ִהּתּוָכא  ַחד  ָיִמיָנא  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ א  ְרׁשָ ּפָ ִאּתְ
ְטָרא  ִמּסִ ְדַדֲהָבא  א  ִהּתּוּכָ גֹו  ּבְ ָקא  ּבְ ּדַ ִמּתְ א  גּוְלּפָ ּדְ

ְמָסֲאבוּ  גֹו  ּבְ ָמאָלא  ׂשְ ודיו (דיצריה) ּדִ ֲעִביד  ריה)(נ''א  ְוִאּתְ
ִאיָלָנא.  ְקטֹוָרא ָחָדא ּדְ  ּדִ

חֶֹזק   .330 עֹוָלם, ּבַ ָרָצה ִיְצָחק ְלִהְתעֹוֵרר ּבָ ׁשֶ ּכְ
ָרגֹות   ּדְ ְוִהְפִריד  ִהְתַחזֵּק  ה  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ל  ׁשֶ
ר   יּּוָמם, ְוִהְתַחזֵּק ַאְבָרָהם ְוִהְפִריד אֹותֹו ֶקׁשֶ ִמּקִ

ל ָהִאיָלן   ִמּתֹוְך אֹוָתּה ֻטְמָאה.ֶאָחד ׁשֶ
  

יּה   .330 ּתּוְקּפֵ ּבְ ָעְלָמא,  ּבְ ָעָרא  ְלִאּתְ ָחק  ִיּצְ ָעא  ּבָ ד  ּכַ
ּיּוַמְייהּו,  ִמּקִ ין  ְרּגִ ּדַ ִריׁש  ּוּפָ ף  ּקַ ּתַ ִאּתְ ָיא  ַקׁשְ ִדיָנא  ּדְ
ִאיָלָנא  ְקטֹוָרא ָחָדא ּדְ ִריׁש ַההּוא ּדִ ף ַאְבָרָהם ּוּפָ ּקַ ּתַ ְוִאּתְ

 ַההּוא ְמָסֲאבּו. ִמּגֹו 
ל  .331 ׁשֶ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ִנְכַנס  ְדמֹוִני  ַהּקַ ָנָחׁש  אֹותֹו 

י  ּתֵ ׁשְ ְוהֹוִליד  ָתה  ָ ׁשּ ׁשֶ ַהיִַּין  ְוהּוא  ָהֵעץ,  אֹותֹו 
ּסֹוְבבֹות   ָרגֹות ׁשֶ זֹו. ְוֵהן ַהּדְ ְדָרגֹות ְקׁשּורֹות זֹו ּבָ
ְוֶאָחד  ִמְלּכֹו''ם  ִנְקָרא  ֶאָחד  ְמָאה,  ַהּטֻ ַצד  ּבְ

עֹו''ר.נִ   ְקָרא ּפְ
  

ַההּוא ִאיָלָנא,  .331 יּה ּדְ ִאְנּבֵ ַההּוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ָעאל ּבְ
א  ּדָ ְקטּוִרין  ין  ְרּגִ ּדַ ֵרין  ּתְ ְואֹוִליד  א,  ּתָ ׁשָ ּדְ ַחְמָרא  ְוִאיהּו 
ִאְקֵרי  ַחד  ְמָסֲאבּו  ְסַטר  ּבִ ָסֲחָרן  ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ְוִאּנּון  ָדא.  ּבְ

עֹו''ר. ִמְלּכֹו''ם ְוַחד ִאְקֵרי  ּפְ
עֹו''ר,  .332 ִגּלּוי. ּפְ ִנְכֶסה, ְוזֹו ֵעָצה ּבְ זֹו ֵעָצה ּבְ

ִמְלּכֹו''ם,   ִגּלּוי.  ּבְ יו  ַמֲעׂשָ ְוָכל  הּוא  ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ
ֵני   ְ ים. ִמׁשּ יו ְמֻכּסִ ִכּסּוי. הּוא ְוָכל ַמֲעׂשָ הּוא ּבְ ׁשֶ
ְוסֹוְבִבים   ְלִמיֵניֶהם  ים  ַרּבִ ִמיִנים  ִנְפָרִדים  ה  ֵאּלֶ
ֵמִאים  ַהּטְ ָדִדים  ַהּצְ ל  ּכָ ְוֶאת  דֹול  ַהּגָ ַהיָּם  ֶאת 

קֹוֵפץ  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  לּו,  [נ''א  ַהּלָ
 ִלְמקֹומֹו.  ָנַזף]

  

עֹור  .332 ָיא. ּפְ ּלְ ּגַ ִאּתְ ָיא ְוָדא ֵעיָטא ּדְ ּסְ ּכַ ִאּתְ א ֵעיָטא ּדְ ּדָ
ִמ  ָיא.  ּלְ ּגַ ִאּתְ ּבְ עֹוָבדֹוי  ְוָכל  ִאיהּו  ָיא  ּלְ ּגַ ִאּתְ ְלּכֹו''ם  ּדְ

ֵרין  ּתְ ין  ֵמִאּלֵ ָיא.  ּסְ ּכַ ִאּתְ ּבְ עֹוָבדֹוי  ְוָכל  ִאיהּו  ָיא  ּסְ ּכַ ִאּתְ ּדְ
א  ַרּבָ א  ַיּמָ ְוָסֲחָרן  ִלְזַנְייהּו,  יִאין  ַסּגִ ִזיִנין  ן  ְרׁשָ ּפַ ִאּתְ

שף ּוְלָכל וחד  חד  וכל  מסאבו.  סטרי  (נ''א   (אלין 
יּה.  )נזף)  ְלדּוְכּתֵ

הּוא   .333 ֵכן  מֹו  ִנְפַרד  ּכְ לֹוט  ה.  ְלַמּטָ
ְסדֹם,   י  ַאְנׁשֵ ִעם  יּּורֹו  ּדִ ם  ְוׂשָ ֵמַאְבָרָהם 
ַאְבָרָהם,   ּבְ ר  ִנְזּכַ ין  ַהּדִ ֲעֵליֶהם  ִהְתעֹוֵרר  ׁשֶ ּכְ

ם ְוִנְפַרד ֵמֶהם.  ָ ַלח לֹו ִמׁשּ  ְוׁשָ
  

ַרׁש ֵמַאְבָרָהם  .333 ּפְ ִאּתְ א. לֹוט  ּתָ ְלּתַ ַגְווָנא ָדא ִאיהּו  ּכְ
ּיוּ  י ּדִ ּוִ ר  ְוׁשַ הּו ִאְדּכַ ינא ּבְ ַער ּדִ ד ִאּתְ י ְסדֹום, ּכַ ַאְנׁשֵ ֵריּה ּבְ

ְייהּו. ִריׁש ִמּנַ ּפְ ן ְוִאּתְ ּמָ ַלח ֵליּה ִמּתַ  ְלַאְבָרָהם ְוׁשָ

י   .334 ּתֵ ׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ְוהֹוִלידּו  ַיִין  קּוהּו  ִהׁשְ נֹוָתיו  ּבְ
ִנְקֵראת  ְוַאַחת  מֹוָאב  ִנְקֵראת  ַאַחת  ֻאּמֹות. 

תֹו   ַעּמֹון. ַאַחת ְרּגָ ִכּסּוי. ַעּמֹון ּדַ ִגּלּוי ְוַאַחת ּבְ ּבְ   
ֵרין אּוִמין,   .334 הּו ּתְ יּה ְואֹוִלידּו ּבְ ָנּתֵ ִקיאּו ֵליּה ּבְ ַיִין ַאׁשְ

ִאְקֵרי   ְוַחד  ַעּמֹון  ִאְקֵרי  ְוַחד  ַחד  ָיא  ּלְ ּגַ ִאּתְ ּבְ ַחד  מֹוָאב. 
א ְרּגָ ּדַ ַעּמֹון  ָיא.  ּסְ ּכַ ִאּתְ א) ּבְ ֵעיָטא  (קעג  ִמְלּכֹו''ם  ִדיֵליּה 

ָיא. ּלְ ּגַ ִאּתְ א ּבְ עֹו''ר ּכּלָ א ִדיֵליּה ּפְ ְרּגָ ָיא. מֹוָאב ּדַ ּסְ ּכַ ִאּתְ  ּדְ
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עֹו''ר,  ּפְ תֹו  ְרּגָ ּדַ מֹוָאב  ִכּסּוי.  ּבְ ֵעָצה  ִמְלּכֹו''ם, 
ִגּלּוי.   ַהּכֹל ּבְ

ן  .335 י, ּבֵ ן ַעּמִ נֹוָתיו. ַאַחת ָאְמָרה ּבֶ מֹו ֶזה ּבְ ּכְ
ְך יֵׁש   ּום ּכָ י הּוא, ִמׁשּ י ְולֹא ָאְמָרה ִמּמִ ִלי ֵמַעּמִ

הּוא  ֵמָאב  מֹוָאב,  ָאְמָרה  זֹו  ִכּסּוי.  ּבְ ָהָיה  הּוא 
ָבר  עֹו''ר, ַהּדָ ּפְ תֹו  ְרּגָ ּדַ יהּו,  א הֹוַלְדּתִ ֶזה, ֵמַאּבָ

ִגּלּוי.  ּבְ
  

ָרא   .335 י ּבְ ַעּמִ ן  ּבֶ יּה, ּדא ַאְמַרּת  ָנּתֵ ּבְ ַגְווָנא ָדא  ִאיּת  ּכְ
ֲהָוה   ִאיהּו  ָך  ּכָ ִגין  ּבְ הּוא,  אן  ִמּמַ ַאְמַרּת  ְוָלא  י  ֵמַעּמִ ִלי 
א  ֵמַאּבָ ְדָנא.  ֵמָאב הּוא  מֹוָאב  ָאְמַרּת  א  ּדָ ָיא.  ּסְ ּכַ ִאּתְ ּבְ

ָיא. ּלְ ּגַ ִאּתְ ה ּבְ עֹו''ר ִמּלָ יֵליּה ּפְ א ּדִ ְרּגָ  אֹוִליַדּת ֵליּה. ּדַ
ִוד ַהּמֶ  .336 ה ָאַחז ּדָ ֵני ֵאּלֶ ן  ּוִבׁשְ ֶלְך, ְלַאַחר ִמּכֵ

ֶלְך,   ַהּמֶ ִוד  ּדָ ה  ּנָ ִמּמֶ ְוָיָצא  רּות  ָאה  ּבָ ִמּמֹוָאב 
ִהיא   ֲעָטָרה ַהזֹּו ׁשֶ ֶלְך ּבָ ִוד ַהּמֶ ר ּדָ ּוֵמַעּמֹון ִהְתַעּטֵ

תּוב ּכָ ׁשֶ ִוד,  ּדָ ל  ׁשֶ ְלַזְרעֹו  ב  -(מלכים ֵעדּות 
ֶזר ְוֶאת ָהֵעדּות. ְוזֹו ָהיְ  יא) ן ָעָליו ֶאת ַהּנֵ ּתֵ ָתה ַויִּ

תּוב ּכָ ֵני ַעּמֹון, ׁשֶ ת ּבְ ְרּגַ ְלּכֹו''ם ּדַ ב  -(שמואל ִמּמִ
ם.  יב) ח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ּקַ  ַויִּ

  

ִמן מֹוָאב  .336 ר  ְלָבּתַ א,  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ָאִחיד  ין  ִאּלֵ ֵרין  ּוִבּתְ
ַעּמון ִמן  א.  ַמְלּכָ וד  ּדָ ּה  ִמיּנָ ק  ְוָנּפַ רּוּת  ּת  קי  ָאּתַ (דף 

ַעַטר   ע''ב) א  ִאּתְ ִאיִהי ַסֲהדּוּתָ ַהאי ִעְטָרא ּדְ א ּבְ וד ַמְלּכָ ּדָ
יב, ְכּתִ ָדוד ּדִ ְזר  (מלכים ב יא) ְלַזְרָעא ּדְ ן ָעָליו ֶאּת ַהּנֵ ּתֵ וּיִ

ַעּמֹון  ְבֵני  ּדִ א  ְרּגָ ּדַ ִמְלּכֹם  ִמן  ֲהַוּת  ְוַהאי  ָהֵעדּוּת.  ְוֶאּת 
יב, ְכּתִ ח ֶאּת ֲעֶטֶרּת  (שמואל ב יב) ּדִ ּקַ ם. וּיִ  ַמְלּכָ

תּוב  .337 ּכָ ׁשֶ הּוא,  ַעּמֹון  ֵני  ּבְ ת  ְרּגַ ּדַ ִמְלּכֹם 
ם ָהְיָתה ֵעדּות ְלָבָניו  ָ ִוד, ּוִמׁשּ ִהי ַעל רֹאׁש ּדָ ַוּתְ
ֶלְך   ֵני ָדִוד ַהּמֶ ְלעֹוָלִמים, ּוָבּה נֹוַדע ִמי הּוא ִמן ּבְ
ִוד  ּדָ ִמן  אֹוְמִרים  ׁשֶ אי  ַוּדַ ִלְמלְֹך  ָראּוי  ׁשֶ

אֹותֹו ַהיֹּום, ָיכֹול [ַהּגּוף] הּוא ּנֹוַלד ּבְ ֲאִפּלּו ׁשֶ . ׁשֶ
רֹאׁשוֹ  ַעל  ַהִהיא  ֲעָטָרה  ּבָ ִלְסּבֹל  [ֶׁשֲהֵרי   ָהָיה 

ְיָקָרה   הּוא] ְוֶאֶבן  ָזָהב  ר  ּכַ ּכִ ַקל  ִמׁשְ ָהָיה  ׁשֶ
ָהְיָתה, ּוֶבן ָאָדם ַאֵחר לֹא ָיכֹול ִלְסּבֹל אֹוָתּה. 

ן ּתֵ יֹוָאׁש, ַויִּ תּוב ּבְ ּכָ ֶזר ְוֶאת   ְוֶזהּו ׁשֶ ָעָליו ֶאת ַהּנֵ
 ָהֵעדּות.

  

ַעל  .337 ִהי  ַוּתְ יב  ְכּתִ ּדִ הּוא  ַעּמֹון  ְבֵני  ּדִ א  ְרּגָ ּדַ ִמְלּכֹם 
ּוָבּה  ְלָעְלִמין,  ִלְבנֹוי  א  ַסֲהדּוּתָ ֲהָוה  ן  ּמָ ּוִמּתַ ִוד  ּדָ רֹאׁש 
א   ֲחִזי ְלַמְלּכָ ִאּתְ נֹוי ְדָדִוד ּדְ ִאיהּו ִמן ּבְ מֹוָדע ַמאן ּדְ ּתְ ִאׁשְ

הּואו ִוד  ּדָ ִמן  ָאְמִרין  ּדְ אי  ְיִליד  (הגוף) ּדַ ִאּתְ יּלּו  ְדֲאּפִ  .
ַעל  ִעְטָרא  ַהִהיא  ל  ְלִמְסּבַ ֲהָוה  ָיִכיל  יֹוָמא  ַההּוא  ּבְ

יהּ  ְיָקָרה   (דהא איהו) ֵריׁשֵ ְוֶאֶבן  ָזָהב  ר  ּכַ ּכִ ֲהַוּת ִמְשַקל  ּדְ
הוּ  ְוָדא  ָלא.  ְלִמְסּבְ ָיִכיל  ָלא  ָאֳחָרא  ָנש  ר  ּוּבַ א  ֲהַוּת. 

ֶזר ְוֶאּת ָהֵעדּוּת.  ן ָעָליו ֶאּת ַהּנֵ ּתֵ יֹוָאׁש ַוּיִ יב ּבְ ְכּתִ  ּדִ

ְוֵהם   .338 ֶלְך,  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֶנֱאַחז  ְדָרגֹות  י  ּתֵ ּוִבׁשְ
ים,   ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ַעל  ְלִהְתַחזֵּק  ַמְלכּותֹו  ֶקף  ּתֹ
ָיכֹול  לֹא  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ד  ּצַ ּבַ ִנְכָלל  לֹא  ִאם  ׁשֶ

ֲעֵליהֶ  ר  ּבֵ לְלִהְתּגַ ּכָ ל  [ַהְּגָוִנים] ם  ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ
ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָדִוד  ּבְ לּוִלים  ּכְ ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ

 ּוְלִהְתַחזֵּק ֲעֵליֶהם. 

  

א   .338 ְוִאּנּון ּתּוְקּפָ א,  ִוד ַמְלּכָ ֲאִחיד ּדָ ין ִאּתְ ְרּגִ ּדַ ֵרין  ּוִבּתְ
ין,   ַעּמִ ָאר  ׁשְ ַעל  א  ּפָ ּקְ ּתַ ְלִאּתְ יּה  ַמְלכּוּתֵ ָלא  ּדְ ִאי  ּדְ

א ֲעַלְייהּו,  ּפָ ּקְ ּתַ ִסְטָרא ִדְלהֹון ָלא ָיִכיל ְלִאּתְ ִליל ּבְ ּכְ ִאּתְ
ָדִוד   (גוונין)  ּכל ּבְ יּה  ּבֵ ִליָלן  ּכְ ין  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ּדִ ין  ְרּגִ ּדַ

א ֲעַלְייהּו: ּפָ ּקְ ּתַ ָרא ּוְלִאּתְ ּבְ ּגַ  ְלִאּתְ
ָהר.  .339 ּבָ ב  ַויֵּׁשֶ ִמּצֹוַער  לֹוט  ַויַַּעל 
תוּ  ל) בּכָ ַהב.   (משלי  ַהב  ָבנֹות  י  ּתֵ ׁשְ ַלֲעלּוָקה 

ְמעֹוְררֹות   ָהָרע  יֵֶצר  ל  ׁשֶ ָבנֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֵאּלּו 
ֶנֶפׁש   [ְּכֵדי] אֹותוֹ  ִהיא  ַאַחת  ַהּגּוף.  ַעל  לֹט  ִלׁשְ

ֶנֶפׁש   ִהיא  ְוַאַחת  ּגּוף,  ּבַ ִמיד  ּתָ ה  ְתַרּבָ ּמִ ׁשֶ
ָרעֹות ְלַתֲאוֹות  ּכֹוֶסֶפת  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ֶׁשל    [ד''א 

ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה.   ַהֶּזה] ּסּוִפים ָהָרִעים ׁשֶ ּוְבָכל ַהּכִ
ִכיָר''ה, ְוזוֹ  ִעיָר''ה. [ְוַאֶחֶרת] זֹוִהי ַהּבְ  ַהּצְ

  

יב, .339 ּתִ ּכְ ָהר.  ּבָ ב  ׁשֶ ַוּיֵ מצוער  לוט  (משלי  ויעל 
ר  ל) ֵיּצֶ ּדְ ָבנֹוּת  י  ּתֵ ׁשְ ין  ִאּלֵ ָבנֹוּת ַהב ַהב.  י  ּתֵ ׁשְ ַלֲעלּוָקה 

אִ  ָעִרין ֵליהּ ָהָרע ּדְ א,   (ד''א ל''ג בגין) ּנּון ִמּתְ גּוּפָ ָלָטא ּבְ ְלׁשָ
א. ְוָחָדא ִאיִהי  גּוּפָ ִדיר ּבְ ְרִביַאּת ּתָ ִאּתְ ׁש ּדְ ָחָדא ִאיִהי ְנּפֶ

ין יׁשִ ּבִ ין  יאּוְבּתִ ּתִ ּבְ ּת  ְכִסיּפַ ּדִ ׁש  דהאי   ְנּפֶ ל''ג  (ד''א 
ָעְלמָ  עלמא) ַהאי  ּדְ ין  יׁשִ ּבִ ין  ּסּוּפִ ּכִ ִאיִהי  ּוְבָכל  א  ּדָ א. 

ִכיָר''ה ְוָדא ִעיָר''ה. (ד''א ואחרא) ּבְ  ִאיִהי ּצְ
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א  .340 ֶאּלָ ִמיד  ּתָ ר  ִמְתַחּבֵ לֹא  ָהָרע  ְויֵֶצר 
ּוְכֵדי  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ְלַפּתֹות  ֵדי  ּכְ ה  ֵאּלֶ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ

לוֹ  יֲַּאִמינּו  ִלְמקֹום  [ְלהֹוִביל] ׁשֶ ְלַהֲאִביד אֹוָתם 
ֶות   ַהּמָ י  ּנֱֶאַמר ִחּצֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹותֹו,  (שם  ְוַיַעְבדּו 

ֵבדֹו.  ז) ח ֵחץ ּכְ  ַעד ְיַפּלַ
  

ִגין   .340 ין ּבְ ֵרין ִאּלֵ ּתְ א ּבִ ִדיר ֶאּלָ ר ּתָ ַחּבַ ר ָהָרע ָלא ִאּתְ ְוֵיּצֶ
ֵליהּ  יֵהְמנּון  ּדִ ּוְבִגין  א  ָנׁשָ ִלְבֵני  ָאה  ּתָ (ס''א   ְלּפַ

יִרין לאובלא) ּגִ ר  ְלֲאּתַ ְלהּו  ְלחּון   ְלאֹוָבָדא  וִיּפְ א  מוּתָ ּדְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵבדו.  (משלי ז) ֵליּה. ּכְ ַלח ֵחץ ּכְ  ַעד ְיּפַ

יִרים   .341 ָהִרים, ּוַמְסּתִ ִחים ּבֶ ַקּפְ ּמְ ְלִלְסִטים ׁשֶ
ֲהֵרי   ָהִרים, ְויֹוְדִעים ׁשֶ ָמקֹום ַמְפִחיד ּבֶ ַעְצָמם ּבְ

ַעְצָמם   ׁשֹוְמִרים  ָאָדם  ֵני  קֹומֹות  ּבְ ַלּמְ ֶלֶכת  ִמּלָ
ׁשֹונֹו  ּלְ ים? ּבֹוֲחִרים ֵמֶהם אֹותֹו ׁשֶ לּו, ָמה עֹוׂשִ ַהּלָ
ָאָדם,   ֵני  ּבְ ְלַפּתֹות  יֹּוֵדַע  ׁשֶ ם, אֹותֹו  ּלָ ִמּכֻ ה  ַחּדָ
ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ָרה  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ב  ְויֹוׁשֵ יֵניֶהם  ִמּבֵ ְויֹוֵצא 

י ּגִ ּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ם.  ׁשָ עֹוְבִרים  ֲאֵליֶהם,  ָהעֹוָלם  ַע 
ם ִעּמָ ר  ְלִהְתַחּבֵ כאן   .(ּוְלַפּתֹוָתם) ַמְתִחיל  (עד 

 . סתרי תורה)

  

טּוָרָיא .341 ּבְ ֵחי  ְמַקּפְ ּדִ ּוְטִמירּו  (וכמינו) ְלִלְסִטים 
א   ָנׁשָ ֵני  ּבְ ָהא  ּדְ ְוָיְדִעין  טּוַרָיא,  ּדְ ִחיל  ּדָ ר  ֲאּתַ ּבְ ְרַמְייהּו  ּגַ

ְלֵמיַהךָ  ְרַמְייהּו  ּגַ ַטְמָרן  ָעְבֵדי    ִאּתְ ָמה  י,  ּדּוְכּתֵ ִאּנּון  ּבְ
ַההּוא  א  ִמּכֹּלָ ֵניּה  ִליׁשְ ּבְ ֲחִדיָדא  ּדְ ַההּוא  ְייהּו  ִמּנַ ִרירּו  ּבְ
אַֹרח  ּבְ יב  ְוָיּתִ יַנְייהּו  ִמּבֵ ְוִיּפּוק  א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ י  ּתֵ ְלִמּפְ ָיַדע  ּדְ

ָמָטא ְלגַ  יָון ּדְ ן, ּכֵ ּמָ ֵני ָעְלָמא ָעְבִרין ּתַ ָכל ּבְ ר ּדְ ְייהּו ֵמיׁשָ ּבַ
ן, ּמָ ָרא ּתַ ַחּבְ ֵרי ְלִאּתְ  (עד כאן סתרי תורה) ׁשָ

ל  .342 ּכָ ֶגב.  ַהּנֶ ַאְרָצה  ַאְבָרָהם  ם  ָ ִמׁשּ ע  ּסַ ַויִּ
ַאֵחר,   ַצד  ִמּלְ יֹוֵתר  רֹום  ּדָ ְלַצד  ָהיּו  ַמְסעֹוָתיו 

רֹום.  ּדָ ֵבק ּבַ ה ְלִהּדָ ָחְכָמה ָעׂשָ ֲהֵרי ּבְ ּום ׁשֶ    ִמׁשּ
ל ַמְטָלנֹוי ֲהוּו  .342 ֶגב. ּכָ ם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהּנֶ ָ ע ִמׁשּ ּסַ ַוּיִ

ָדרֹוָמא ּדְ ע''ב) ְלִסְטָרא  קיא  ָאֳחָרא,  (דף  ְטָרא  ִמּסִ יר  ַיּתִ
ָדרֹוָמא:  ָקא ּבְ ּבְ ָחְכָמָתא ֲעַבד ְלִאְתּדַ ָהא ּבְ ִגין ּדְ  ּבְ

ּתֹו ֲאחִֹתי   .343 ָרה ִאׁשְ ׂשָ ַויֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל 
ִנינּו, ׁשָ ַעל   [ֵּכיָון] ִהוא.  ִלְסֹמְך  ָאָדם  ָצִריְך  לֹא 

רּוְך הּוא ַמְרִחיׁש ֵנס ְלֶבן  דֹוׁש ּבָ ַהּנֵס, ְוִאם ַהּקָ
ַפַעם   ּבְ ֵנס  ַעל  ִמיד  ּתָ ִלְסֹמְך  לֹו  ֵאין  ָאָדם, 
ָעה ִמְתַרֵחׁש ֵנס. ָעה ְוׁשָ י לֹא ְבָכל ׁשָ  ַאֶחֶרת, ּכִ

  

שָׂ  .343 ֶאל  ַאְבָרָהם  ִהיא.  ַוּיֹאֶמר  ֲאחֹוִתי  ּתֹו  ִאׁשְ ָרה 
ִניָנן ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלָסְמָכא ַעל ִניָסא,  (כיון) ּתָ ָלא ִליּבָ

ר ָנׁש, ָלא ִאית   ִריְך הּוא ַאְרִחיׁש ִניָסא ְלּבַ א ּבְ ְוִאי קּוְדׁשָ
ְלָסְמָכא ָלאו   (תדיר) ֵליּה  ּדְ ִגין  ּבְ ִזְמָנא ָאֳחָרא.  ִניָסא  ַעל 

ֲעָתא ְוׁשַ  ָכל ׁשַ  ֲעָתא ִאְתְרִחיׁש ִניָסא. ּבְ
ְלָמקֹום  .344 ַעְצמֹו  ֶאת  ָאָדם  ַיְכִניס  ְוִאם 

ְזכּותֹו   ל  ּכָ ְקָעה  ּפָ ֲהֵרי  ָלַעִין,  ָמצּוי  ֶזק  ַהּנֵ ׁשֶ
מֹו  ּכְ ּוֵבֲארּוָה,  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ה  ָעׂשָ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  לב) ׁשֶ ַהֲחָסִדים  (בראשית  ִמּכֹל  י  ָקטְֹנּתִ
וגו'.   ָהֱאֶמת  ל  ָעָלה  ּוִמּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוַאְבָרָהם, 

ה ִהְכִניס  ֵעת ָלּמָ ַעם ַאַחת, ּכָ ְצַרִים ְוִנּצֹול ּפַ ִמּמִ
ה ְוָאַמר ֲאחִֹתי ִהוא?.  ִחּלָ ַבּתְ ַצַער ּכְ  ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

  

ַכח   .344 ּתְ ִאׁשְ ִנְזָקא  ּדְ ֲאַתר  ּבְ ְרֵמיּה  ּגַ ָנׁש  ר  ּבַ ֵייעּול  ְוִאי 
ְזכּותֵ  ל  ּכָ ַקע  ּפָ ָהא  ַקְדִמיָתא  ְלֵעיָנא,  ּבְ ֲעַבד  ּדְ יּה 

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּכְ ל   (בראשית לב) ְואּוְקמּוָה.  ִמּכָ י  ָקטֹוְנּתִ
ָסִליק   ּדְ יָון  ּכֵ ְוַאְבָרָהם  ְוגו'.  ָהֱאֶמת  ל  ּוִמּכָ ַהֲחָסִדים 
ָאִעיל  אי  ַאּמַ א  ּתָ ַהׁשְ ָחָדא,  ִזְמָנא  ִזיב  ּתְ ְוִאׁשְ ְצַרִים  ִמּמִ

ַקְדִמ  ַצֲעָרא ּכְ  יָתא ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא. ַגְרֵמיּה ּבְ
לּום,  .345 א ַאְבָרָהם לֹא ָסַמְך ַעל ַעְצמֹו ּכְ ֶאּלָ

ָרה  ל ׂשָ ְמדֹוָרּה ׁשֶ ִמיד ּבִ ִכיָנה ּתָ ְ ָרָאה ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ
ָסַמְך   ם,  ׁשָ ָהְיָתה  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ם,  ָ ִמׁשּ ָזָזה  ְולֹא 

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ (משלי   ַאְבָרָהם ְוָאַמר ֲאחִֹתי ִהוא, ּכְ
, ְוָלֵכן ָאַמר ֲאחִֹתי  )ז ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאּתְ

 ִהוא.

  

לּום, ְוָחָמא   .345 ְרֵמיּה ּכְ ּגַ א ַאְבָרָהם ָלא ָסִמיְך ַעל  ֶאּלָ
ן, ּוְבִגין   ּמָ ָרה ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּתַ ׂשָ ִדּיּוָרּה ּדְ ִדיר ּבְ א ּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ

אֲ  ְוָאַמר  ַאְבָרָהם  ַאְסִמיְך  ן,  ּמָ ּתַ ֲהַות  ָמה  ּדְ ּכְ ִהיא  חֹוִתי 
ז) ִדְכִתיב  ְך  (משלי  ּכָ ּוְבִגין  ָאּת.  ֲאחֹוִתי  ַלָחְכָמה  ֱאמֹר 

 : (ס''א את) ָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא
ְוִכי  .346 וגו'.  ֲאִביֶמֶלְך  ֶאל  ֱאלִֹהים  ַויָֹּבא 

מֹו   ּכְ ִעים?  ְרׁשָ ֶאל  א  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בֹא   .346   ִריְך  ַוּיָ א ּבְ ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ְוגו'. ְוִכי קּוְדׁשָ
ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ א  יַעּיָ ִ ַרׁשּ ּדְ ְייהּו  ְלַגּבַ ֲאָתא  (במדבר   הּוא 
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תּוב ּכָ כב) ׁשֶ ֶאל   (במדבר  ֱאלִֹהים  ַויָֹּבא 
ְלָעם, לא) ּבִ ָלָבן?  (בראשית  ֶאל  ֱאלִֹהים  ַויָֹּבא 

ְפָקד ֲעֵליֶהם ָהָיה  ּמֻ ִליַח ׁשֶ ָ א אֹותֹו ְמֻמּנֶה ַהׁשּ ֶאּלָ
נֹוְטִלים  מִ  ִליחּות,  ׁשְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ם,  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ׁשּ

ִאים. ְוַעל ֶזה ַויָֹּבא   ין ֵהם ּבָ ד ַהּדִ ם ַהזֶּה, ִמּצַ ֵ ַהׁשּ
ְיָלה ַויֹּאֶמר לֹו   ֲחלֹום ַהּלָ ֱאלִֹהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ּבַ

ר ָלַקְחּתָ וגו'.  ה ֲאׁשֶ ָ ָך ֵמת ַעל ָהִאׁשּ  ִהּנְ

ְלָעם. כב) בֹא ֱאלִהים ֶאל ּבִ בֹא ֱאלִהים  (בראשית לא) ַוּיָ ַוּיָ
ָדא ֲעַלְייהוּ  ּקְ ִאְתּפַ ִליָחא ּדְ א ׁשְ א ַההּוא ְמַמּנָ  ֶאל ָלָבן. ֶאּלָ
ָמא ָדא,  ִליחּוָתא ַנְטֵלי ׁשְ ד ָעְבֵדי ׁשְ ֻכְלהּו ּכַ ִגין ּדְ ֲהָוה, ּבְ
בֹא ֱאלִהים ֶאל  ַוּיָ א  ְוַעל ּדָ ְטָרא ְדִדיָנא ָקא ַאְתָיין.  ּוִמּסִ
ה   ָ ְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְנָך ֵמת ַעל ָהִאׁשּ ֲחלֹום ַהּלַ ֲאִביֶמֶלְך ּבַ

ר ָלַקְחּתָ ְוגו'.   ֲאׁשֶ
י   .347 ְוָאַמר,ַרּבִ ַתח  ּפָ ְמעֹון  (משלי  ׁשִ
ּכֹון ָלַעד   יב) ַפת ֱאֶמת ּתִ ַפת ֱאֶמת וגו'. ׂשְ   - ׂשְ

ַהְתָחָלה ּוַבּסֹוף ָהיּו   ָבָריו ּבַ ל ּדְ ּכָ ֶזה ַאְבָרָהם, ׁשֶ
ֶקר   ׁשָ ְלׁשֹון  יָעה  ַאְרּגִ ְוַעד  ֱאֶמת.  ֶזה   -ּבֶ

 ֲאִביֶמֶלְך. 
  

ַתח ְוָאַמר, .347 ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ַפת ֱאֶמת ְוגו'.   ב)(משלי י ַרּבִ ׂשְ
ִמּלֹוי  ָכל  ּדְ ַאְבָרָהם,  א  ּדָ ָלַעד.  ּכֹון  ּתִ ֱאֶמת  ַפת  ְ ׂשּ
ְלׁשֹון   יָעה  ַאְרּגִ ְוַעד  ֱאֶמת.  ּבֶ ֲהוּו  ּוְבסֹוָפא  ַקְדִמיָתא  ּבְ

א ֲאִביֶמֶלְך. ֶקר. ּדָ  ׁשָ
ֶאל   .348 ַאְבָרָהם  ַויֹּאֶמר  ֶנֱאַמר,  ַאְבָרָהם  ּבְ

ּתֹו ֲאחִֹתי הִ  ָרה ִאׁשְ ָאַמר  ׂשָ ַהְתָחָלה ׁשֶ וא. ֶזה ּבַ
ָרה ֲאחִֹתי   ל ׂשָ ּה ׁשֶ ָהְיָתה ִעּמָ ִכיָנה ׁשֶ ְ ּום ַהׁשּ ִמׁשּ

ָחְכָמה.  ה ּבְ  ִהיא, ְוַאְבָרָהם ָעׂשָ
  

ּתֹו   .348 ָרה ִאׁשְ ַאְבָרָהם ֶנֱאַמר ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ׂשָ ּבְ
ִכינְ  ִגין ׁשְ ָאַמר ּבְ ַקְדִמיָתא, ּדְ א ּבְ ֲהַות  ֲאחֹוִתי ִהיא. ּדָ א ּדְ ּתָ

ָחְכְמָתא ֲעַבד.  ָרה ֲאחֹוִתי ִהיא, ְוַאְבָרָהם ּבְ ׂשָ ּה ּדְ  ִעּמָ

ד  .349 ִמּצַ ַאְבָרָהם הּוא  ׁשֶ ּום  ַעם? ִמׁשּ ָמה ַהּטַ
מֹו  ּכְ ְוסֹוד  ִהוא,  ֲאחִֹתי  ָאַמר  ַהיִָּמין, 

ּנֱֶאַמר  ה) ׁשֶ ִתי.   (שיר  ַתּמָ יֹוָנִתי  ַרְעָיִתי  ֲאחִֹתי 
ּום ְוַעל ֶזה ַאְבָרָהם   ִמיד ֲאחֹוִתי, ִמׁשּ ָקָרא ָלּה ּתָ

ּה, ְולא ָיזּוזּו ֶזה ִמזֶּה ְלעֹוָלִמים.  ק ִעּמָ ְדּבָ ּנִ  ׁשֶ
  

ְטָרא  (דף קיב ע''א) ַמאי ַטְעָמא .349 ַאְבָרָהם ִמּסִ ִגין ּדְ ּבְ
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ְוָרָזא  ִהיא,  ֲאחֹוִתי  ָאַמר  ִאיהּו,  ָיִמיָנא  ּדְ

א   (שיר השירים ה) ָאֵמר, ִתי. ְוַעל ּדָ ֲאחֹוִתי ַרֲעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ
ֲהָדּה,  ק ּבַ ּבַ ִאְתּדָ ִגין ּדְ ִדיר ֲאחֹוִתי, ּבְ ַאְבָרָהם ָקָרא ָלּה ּתָ

 .(ויקרא קב דא מן דא לעלמין) ְוָלא ִיְתַעּדּון
תּוב? ְוַגם ָאְמָנה ֲאחִֹתי ַבת  .350 ְלַבּסֹוף ַמה ּכָ

י.   א ָאִבי ִהוא ַאְך לֹא ַבת ִאּמִ ְך ָהָיה? ֶאּלָ ְוִכי ּכָ
ִהוא  ֲאחִֹתי  ָאַמר  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ּום  ִמׁשּ ַהּכֹל 
  . תּוב ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאּתְ ּכָ ַהְתָחָלה, ׁשֶ ּבַ
ְוַגם? ְלהֹוִסיף ַעל   זֶּה  ְוַגם ָאְמָנה. ַמה  ְך  ּכָ ַאַחר 
ִהוא,   ָאִבי  ַבת  ֲאחִֹתי  ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָאַמר  ֶ ׁשּ ַמה 

ַהָחכְ  ל  ׁשֶ ת  ִנְקֵראת ַהּבַ ְוָלֵכן  ָהֶעְליֹוָנה,  ָמה 
י,  ִאּמִ ת  ּבַ לֹא  ַאְך  ָחְכָמה,  ְוִנְקֵראת  ֲאחֹוִתי 
ָהֶעְליֹון.   ר  ְסּתָ ַהּנִ ַהּכֹל  ית  ֵראׁשִ ל  ׁשֶ קֹום  ֵמַהּמָ
ַוֲחִביבּות,  ַאֲחָוה  ּבְ ה,  ָ ְלִאׁשּ ִלי  ִהי  ַוּתְ ֶזה  ְוַעל 

תּוב ּכָ ֵקִני, ְוַהּכֹל סוֹ  (שם ב) ׁשֶ ל ִויִמינֹו ְתַחּבְ ד ׁשֶ
 ָחְכָמה. 

  

ִתיב ְוַגם ָאְמָנה ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאְך  .350 ְלסֹוף ַמה ּכְ
א   ִכיְנּתָ ׁשְ ִגין  ּבְ א  ּכֹּלָ א  ֶאּלָ ֲהָוה.  ָהִכי  ְוִכי  י.  ִאּמִ ַבת  לא 
ְכִתיב ֱאמֹר ַלָחְכָמה   ַקְדִמיָתא, ּדִ ּבְ ָקֲאַמר, ֲאחֹוִתי ִהיא 

. ּוְלָבַתר ְוַגם  ָאְמָנה. ַמאי ְוַגם. ְלִאּתֹוְסָפא ַעל ֲאחֹוִתי ָאּתְ
יּה  ַרּתֵ ַקְדִמיָתא. ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא. ּבְ ָקֲאַמר ּבְ ַמה ּדְ
ְוִאְתְקֵרי   ֲאחֹוִתי  ִאְתְקֵרי  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָאה,  ִעּלָ ָחְכָמה  ּדְ
א   כֹּלָ ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ּדְ ֵמֲאַתר  י.  ִאּמִ ַבת  לֹא  ַאְך  ָחְכָמה. 

וְ  ָאה.  ִעּלָ ַאְחָוה  ְסִתיָמא  ּבְ ה  ָ ְלִאׁשּ ִלי  ִהי  ַוּתְ א  ּדָ ַעל 
ְכִתיב, ּדִ ֲחִביבּוָתא  ב) ּבַ השירים  ֵקִני   (שיר  ְתַחּבְ ִויִמינֹו 

ָחְכְמָתא ִאיהּו. א ָרָזא ּדְ  ְוכֹּלָ
ְלִמְצַרִים   .351 יְָּרדּו  ׁשֶ ּכְ ַהְתָחָלה  ּבַ ְרֵאה,  ּבֹא 

ָהֱאמּוָנה,   תֹוְך  ּבְ ֵבק  ְלִהּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ ָאַמר  ְך  ּכָ
ּלֹא ִיְטעּו ְלתֹוְך אֹוָתם  ֵדי ׁשֶ ְוָקָרא ָלּה ֲאחִֹתי ּכְ
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲאחִֹתי,  אן  ּכָ ַאף  חּוץ.  ּבַ ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ

ָראּוי.  ָתזּוז ִמּתֹוְך ָהֱאמּוָנה ּכָ
  

ד ַנְחתּו ְלִמְצַרִים ָהִכי ָקֲאַמר  .351 ַקְדִמיָתא ּכַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
גוֹ  ָקא ּבְ ּבְ ִגין ְלִאְתּדַ ִגין ּבְ  ְמֵהיְמנּוָתא, ְוָקָרא ָלּה ֲאחֹוִתי, ּבְ

ִגין   ְלַבר. אּוף ָהָכא ֲאחֹוִתי, ּבְ ין ּדִ ְרּגִ ָלא ִיְטעּון ּגֹו ִאּנּון ּדַ ּדְ
ְדָקא ְיאּות.  ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּגֹו ְמֵהיְמנּוָתא ּכְ  ּדְ
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ֵבי ָהָאֶרץ   .352 ֲהֵרי ֲאִביֶמֶלְך ְוָכל אֹוָתם יֹוׁשְ ׁשֶ
הֹוְלִכים   ק ָהיּו  ִנְדּבַ ְוהּוא  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַאַחר 

ְוָאַמר   ם  ְלׁשָ ִנְכַנס  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָהֱאמּוָנה  תֹוְך  ּבְ
ָהָאח  ִמן  ִנְפֶרֶדת  לֹא  ָהָאחֹות  ָמה  ֲאחִֹתי. 

ְיכֹוָלה   -ְלעֹוָלִמים   ה  ָ ִאׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ אן.  ּכָ ַאף 
ֵני   ׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ִנְפֶרֶדת,  ֵרד, ֲאָבל ָאחֹות לֹא  ְלִהּפָ

ֵרד ְלעֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי ַאִחי ם לֹא ְיכֹוִלים ְלִהּפָ
 עֹוָלִמים. 

  

ַתר  .352 ָהא ֲאִביֶמֶלְך ְוָכל ִאּנּון ָיְתֵבי ַאְרָעא ֲהוּו ָאְזֵלי ּבָ ּדְ
ּוְבִגין   ְמֵהיְמנּוָתא,  ּגֹו  ק  ּבַ ִאְתּדָ ְוִאיהּו  נּוְכָרָאה,  ּפּוְלָחָנא 

ָמה   ֲאחֹוִתי,  ְוָאַמר  ן  ְלַתּמָ ָעאל  ְך  ַרׁש ּכָ ִאְתּפְ ָלא  ָאחֹות 
ְיִכיַלת   ָתא  ִאּתְ ָהא  ּדְ ָהָכא.  אּוף  ְלָעְלִמין  ֵמָאָחא 
ַאִחין  ֵרין  ּתְ ָהא  ּדְ ַרׁש,  ִאְתּפְ א ֲאָבל ָאחֹות ָלא  ָרׁשָ ְלִאְתּפְ

א ְלָעְלִמין ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין.  ְרׁשָ  ָלא ָיְכִלין ְלִאְתּפָ

שֶׁ  .353 ִהוא,  ֲאחִֹתי  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ֲהֵרי  ְוָלֵכן 
ַהּכֹוָכִבים  ֵרי  ִקׁשְ תֹוְך  ּבְ ְלהּוִטים  ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ
ָדֵבק  ָהָיה  ְוַאְבָרָהם  אֹוָתם,  ְועֹוְבִדים  ּוַמזָּלֹות 
ִנְפָרד   ּלֹא  ׁשֶ ֲאחֹוִתי,  ְוָאַמר  ָהֱאמּוָנה,  תֹוְך  ּבְ

ָבר   ְוַלֲאחֹתֹו   (ויקרא כא) -ְלעֹוָלִמים. ְוִסיָמן ַלּדָ
תּוָלה,   ַאְבָרָהם ַהּבְ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ַלּכֵֹהן  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ

רּוי ּבֹו.  ׁשָ

  

ְלהֹון  .353 ָהא ּכֻ ְך ָאַמר ַאְבָרָהם ֲאחֹוִתי ִהיא, ּדְ ּוְבִגין ּכָ
ֵלי ּוַפְלֵחי לֹון, ְוַאְבָרָהם  ֲהוּו ְלהּוִטין ּגֹו ָטֳהֵרי ּכְֹכַבָיא ּוַמּזָ

ק ּגֹו ְמֵהיְמנּוָתא ְוָאַמר ֲאחוֹ  ּבַ ַרׁש ֲהָוה ִמְתּדְ ָלא ִנְתּפְ ִתי ּדְ
ָמר  (ויקרא כא) ְלָעְלִמין. ְוִסיָמִניךְ  ִאּתְ תּוָלה ּדְ ְוַלֲאחֹותֹו ַהּבְ

יּה.  ְרָיא ּבֵ ַאְבָרָהם ׁשַ  ְלכֵֹהן, ַאְתָרא ּדְ

תּוב .354 י) ּכָ יָרא   (דברים  ּתִ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֶאת 
סּוק   ֵבַע. ַהּפָ ָ מֹו ִתׁשּ ק ּוִבׁשְ ֹאתֹו ַתֲעֹבד ּובֹו ִתְדּבָ

ֱאלֶֹהיָך הַ  ַלה'  ְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל  ֲארּוהּו.  ּבֵ זֶּה 
תּוב ֶאת ה'. ַמה זֶּה   א ּכָ יָרא לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ ּתִ
ל ִיְראת  קֹום ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ַהּמָ ְרּגָ ֶאת? זֹו ַהּדַ
ם  ָ ׁשּ ׁשֶ יָרא,  ּתִ תּוב  ּכָ ְוָלֵכן  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ִרּבוֹ  ִלְפֵני  ִליָרא  ָצִריְך  ָּברּו�   נוֹ ָאָדם  [ַהָּקדֹוׁש 
הּואהּוא] ּום ׁשֶ ין.  [ֵּבית] , ִמׁשּ  ּדִ

  

ִתיב, .354 יָרא אֹותֹו ַתֲעבֹד   (דברים י) ּכְ ְיָי ֱאלֶהיָך ּתִ ֶאת 
א   ֵבַע. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל ּתָ ָ מֹו ִתׁשּ ק ּוִבׁשְ ּובֹו ִתְדּבָ

ִתיב,   ּכְ ָלא  יָרא  ּתִ ֱאלֶהיָך  ַלְיָי  ֶאתֲחֵזי,  א  קיב   ֶאּלָ (דף 
ֲחָלא   ע''ב) ּדַ ֲאַתר  ַקְדָמָאה  א  ַדְרּגָ א  ּדָ ֶאת,  ַמאי  ְיָי, 

ֵעי  ן ּבָ ַתּמָ יָרא, ּדְ ִתיב ּתִ ְך ּכְ ִריְך הּוא, ּוְבִגין ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ָמאֵריהּ  י  ַקּמֵ ְלַדֲחָלא  ָנׁש  ר  הוא) ּבַ בריך  ִגין  (קודשא  ּבְ

ִאיהוּ  יָנא.  (בי) ּדְ  ּדִ
ַתֲעֹבד   .355 ָהֶעְליֹוָנה   -ְוֹאתֹו  ה  ְרּגָ ַהּדַ זֹו 

ְולֹא  ַהזֹּו,  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ה  ְרּגָ ַהּדַ ַעל  עֹוֶמֶדת  ׁשֶ
ֵבִקים  ִנְפָרִדים ְלעֹוָלִמים. ֶאת ְוֹאתֹו זֶה ִעם ֶזה ּדְ
ִרית  ּבְ ְמקֹום  ֶזה  ְוֹאתֹו?  זֶּה  ַמה  ִנְפָרִדים.  ְולֹא 

עֲ  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלעֹוָלִמים.  אֹות  לֹא  ַהּקֶֹדׁש,  בֹוָדה 
ֲאָבל  ִליָרא,  א  ֶאּלָ ַלֲעֹבד  ְוֵאינֹו  אֹות  ּבְ ׁשֹוָרה 

 ָהֲעבֹוָדה ִהיא ְלַמְעָלה, ְוָלֵכן ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד. 

  

ָקְייָמא ַעל ַהאי   .355 ָאה ּדְ א ִעּלָ ְרּגָ ּדַ א  ֲעבֹד. ּדָ ְואֹותֹו ּתַ
אן ְלָעְלִמין, ֶאת ְואֹותֹו,   ְרׁשָ ָאה, ְוָלא ִמְתּפָ ּתָ א ּתַ א  ַדְרּגָ ּדָ

ִרית   א ֲאַתר ּבְ ן. ַמאי ְואֹותֹו. ּדָ ְרׁשָ ֵבִקין ְוָלא ִאְתּפָ ָדא ּדְ ּבְ
ֶאת   ּבְ ְרָיא  ׁשַ ָלא  ּפּוְלָחָנא  ָהא  ּדְ ְלָעְלִמין.  אֹות  א  יׁשָ ַקּדִ
ּפּוְלָחָנא  ֲאָבל  ְלִמְדַחל,  א  ֶאּלָ ְלִמְפַלח  ִאיהּו  ְוָלאו 

ְך ְואֹותֹו ַתעֲ  (קטו א) ִאיהוּ   בֹד. ְלֵעיָלא, ּוְבִגין ּכָ
ק   .356 ִתְדּבָ ֵבקּות   -ּובֹו  ּדְ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ

מֹו   ּוִבׁשְ ֶאְמַצע.  ּבָ ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ גּוף  הּוא  ׁשֶ ֵבק  ְלִהּדָ
ֵבַע   ָ ָרגֹות, ְוִסיָמן   -ִתׁשּ ל ַהּדְ ִביִעי ׁשֶ ְ קֹום ַהׁשּ ַהּמָ
ָבר   ל) -ַלּדָ ר  (ירמיה  ֲאׁשֶ ם  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ְוֵאת 

 ָאִקים ָלֶהם. 
  

ָקא   .356 ּבְ ְלִאְתּדַ ֵבקּוָתא  ּדְ ִאיהּו  ּדְ ֲאַתר  ּבְ ק.  ִתְדּבָ ּובֹו 
ֲאַתר  ֵבַע  ָ ׁשּ ּתִ מֹו  ּוִבׁשְ ֶאְמָצִעיָתא.  ּבְ ֵרי  ׁשָ ּדְ גּוָפא  ִאיהּו  ּדְ

ְוִסיָמִניךְ  ין.  ַדְרּגִ ּדְ ִביָעָאה  ל) ׁשְ ם  (ירמיה  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ְוֵאת 
ר ָאִקים ָלֶהם.  ֲאׁשֶ

ִנְדבַּ  .357 ְך  ּכָ ּום  ֱאמּוָנה ִמׁשּ ּבָ ַאְבָרָהם  ק 
ים.  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְלֶאֶרץ  ָהַלְך  ּוְכׁשֶ ְלִמְצַרִים  יַָּרד  ׁשֶ ּכְ
ּלֹא   ׁשֶ ַחד  ּפָ ָעֹמק,  ְלבֹור  ָלֶרֶדת  ָרָצה  ׁשֶ ְלָאָדם 
ר   ָקׁשַ ה?  ָעׂשָ ֶמה  ַהּבֹור,  ִמּתֹוְך  ַלֲעלֹות  יּוַכל 

  
אַ  .357 ק  ּבַ ִאְתּדָ ָכְך  ִגין  ָנַחת  ּבְ ד  ּכַ ְמֵהיְמנּוָתא  ּבִ ְבָרָהם 

ָבָעא  ר ָנׁש ּדְ ים. ְלּבַ ּתִ ְפִלׁשְ ְלִמְצַרִים ְוַכד ֲאַזל ְלַאְרָעא ּדִ
ָלא ָיִכיל ְלַסְלָקא ִמּגֹו  ִחיל ּדְ ְלָנֲחָתא ּגֹו ּגּוָבא ֲעִמיָקא. ּדָ
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ָאַמר,  ֵמַהּבֹור.  ְלַמְעָלה  ֶחֶבל  ל  ׁשֶ ֶאָחד  ר  ֶקׁשֶ
ֵנס  הֹוִאיל ְוקָ  אן ָוָהְלָאה ֶאּכָ ר ֶזה, ִמּכָ י ֶקׁשֶ ְרּתִ ׁשַ

ָלֶרֶדת   ָרָצה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַאְבָרָהם,  ְך  ּכָ ם.  ְלׁשָ
ה   ִחּלָ ּתְ ּבַ ר  ָקׁשַ ם  ְלׁשָ ָיַרד  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְלִמְצַרִים, 
ְך ָיַרד.  ר ָהֱאמּוָנה ְלִהְתַחזֵּק ּבֹו, ְוַאַחר ּכָ  ֶאת ֶקׁשֶ

ִמן  ְלֵעיָלא  ֶחֶבל  ּדְ ָרא  ִקׁשְ ַחד  ר  ָקׁשַ ֲעַבד  ָמה  ּגֹוָבא, 
ָאַמר   אן ּגֹוָבא,  ִמּכָ ָדא  ָרא  ִקׁשְ יְרָנא  ָקׁשִ ּדְ הֹוִאיל 

ָבָעא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ַאְבָרָהם  ְך  ּכָ ן.  ּמָ ּתַ ִאיעּול  ּוְלָהְלָאה 
ָרא   ִקׁשְ ר  ְקׁשַ ן  ּמָ ּתַ ֵייחּות  ָלא  ַעד  ְלִמְצַרִים.  ְלַנֲחָתא 
יּה, ּוְלָבַתר ָנַחת.  ָפא ּבֵ ּקְ ַקְדִמיָתא ְלִאְתּתַ ְמֵהיְמנּוָתא ּבְ  ּדִ

כָּ  .358 ים.  ַאף  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְלֶאֶרץ  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ְך 
ךְ  ּכָ ּום  יב) ִמׁשּ ָלַעד.   (משלי  ּכֹון  ּתִ ֱאֶמת  ַפת  ׂשְ

ֶקר   יָעה ְלׁשֹון ׁשָ ָאַמר    -ְוַעד ַאְרּגִ ֶזה ֲאִביֶמֶלְך ׁשֶ
ַמה  לֹו  ֶהֱחִזירּו  ּוְכׁשֶ י.  ּפַ ּכַ ּוְבִנְקיֹן  ְלָבִבי  ָתם  ּבְ

י ם ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ תּוב? ּגַ יָת   ּכָ י ְבָתם ְלָבְבָך ָעׂשִ ּכִ
ִים. ּפַ  זֹּאת, ְולֹא ָכתּוב ִנְקיֹון ּכַ

  

ְבִגין   .358 ים.  ּתִ ְפִלׁשְ ּדִ ְלַאְרָעא  ָעאל  ד  ּכַ ָנֵמי  ָהִכי  אּוף 
ךְ  יָעה ְלׁשֹון   (משלי יב) ּכָ ּכֹון ָלַעד. ְוַעד ַאְרּגִ ַפת ֱאֶמת ּתִ ׂשְ

ָאַמר   ּדְ ֲאִביֶמֶלְך  א  ּדָ ֶקר,  י. ׁשָ ּפָ ּכַ ּוְבִנְקיֹון  ְלָבִבי  תֹום  ּבְ
ָתם  ּבְ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ָאנִֹכי  ם  ּגַ ִתיב  ּכְ ַמה  ֵליּה  רּו  ֲאַהּדְ ְוַכד 

ִים: ּפַ ִתיב ִנְקיֹון ּכַ יָת זֹאת, ְוָלא ּכְ  ְלָבְבָך ָעׂשִ
י ָנִביא הּוא.   .359 ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ְוַעּתָ

ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  ב)-מואל(ש ַרּבִ ַרְגֵלי  א 
ְוֶזה   ֶאָחד,  תּוב  ּכָ ֲחִסידֹו  וגו'.  ֹמר  ִיׁשְ ֲחִסיָדו 
אֹותֹו   ׁשֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַאְבָרָהם 
ִמיָרתֹו  ׁשְ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ֵמִסיר  ְולֹא  ִמיד  ּתָ

ַרְגֵלי   ָאַמר  ֶ ׁשּ ּוַמה  ּתֹו,    -ְלעֹוָלִמים.  ִאׁשְ זֹו 
שָׁ  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּה  ׁשֶ ִעּמָ ִכיָנתֹו  ׁשְ ַלח 

ִמיד.  ְוׁשֹוֵמר אֹוָתּה ּתָ

  

י ְיהּוָדה   .359 י ָנִביא הּוא. ַרּבִ ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ְוַעּתָ
ַתח ְוָאַמר מֹר ְוגו'. ֲחִסידֹו   (שמואל א ב) ּפָ ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ

ִריְך הּוא ָנִטיר א ּבְ קּוְדׁשָ ִתיב ַחד, ְוָדא ַאְבָרָהם ּדְ ֵליּה   ּכְ
ָאַמר ַרְגֵלי,   יּה ְלָעְלִמין. ּוַמה ּדְ דיר ְוָלא ַאֲעֵדי ְנִטירּו ִמּנֵ ּתָ
ּה   יּה ִעּמָ ִכיְנּתֵ ר ׁשְ ּדַ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵתיּה, ּדְ א ִאּתְ ּדָ

ִדיר.   ְוָנַטר ָלּה ּתָ

ֹמר   .360 ִיׁשְ ֲחִסיָדו  ַרְגֵלי  ַאֵחר  ָבר  ֶאָחד,    -ּדָ
ַהקָּ  ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ִעּמֹו ֶזה  ָהַלְך  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש 

ִעים  ּוְרׁשָ לֹו.  יק  ְלַהזִּ יּוְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמיד  ּתָ
ּמּו   ִיּדָ ְך  חֹׁשֶ ָהַרג    -ּבַ ׁשֶ ְמָלִכים  אֹוָתם  ֵאּלּו 

ָרַדף  ׁשֶ ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
 ַאֲחֵריֶהם.

  

מֹ  .360 ָבר ַאֵחר ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ א ַאְבָרָהם ּדָ ר. ַחד, ּדָ
ָלא ֵייְכלּון  ִגין ּדְ ִדיר ּבְ יּה ּתָ ִריְך הּוא ָאִזיל ִעּמֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ַמְלִכין  ִאּנּון  ין  ִאּלֵ ּמּו.  ִיּדַ ְך  חׁשֶ ּבַ ִעים  ּוְרׁשָ ֵליּה.  ְלָנְזָקא 
ָרַדף   ּדְ ֵליְלָיא  ַההּוא  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ל  ַקּטַ ּדַ

ְתַרְייהּו.  ּבַ
ְיָלה   .361 ַהּלַ ֶזה  ּמּו,  ִיּדָ ְך  חֹׁשֶ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 

ָרַדף  ְוַאְבָרָהם  אֹוָתם,  ְוָהַרג  ְך  חֹׁשֶ ּבַ ר  ְקׁשַ ּנִ ׁשֶ
תּוב ַויֵָּחֵלק ֲעֵליֶהם  ּכָ ְיָלה ָהַרג אֹוָתם. ֶזהּו ׁשֶ ְוַהּלַ
ַלְיָלה   ַויֵָּחֵלק ֲעֵליֶהם  ם.  ַויַּּכֵ ַוֲעָבָדיו  ַלְיָלה הּוא 

ד  - ין ֶזה ַהּקָ ק ַרֲחִמים ִמן ַהּדִ ִחּלֵ רּוְך הּוא ׁשֶ ֹוׁש ּבָ
ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְלַאְבָרָהם,  ְנָקמֹות  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ
ב   ם? ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹ ּמּו. ַויַּּכֵ ְך ִיּדָ חֹׁשֶ ִעים ּבַ ּוְרׁשָ
י לֹא ְבכַֹח   רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ א ֶזה ַהּקָ ַויַּּכּום! ֶאּלָ

ר ִאיׁש, שֶׁ  ם. ִיְגּבַ  הּוא ֶוֱאִליֶעֶזר ָהיּו ְלַבּדָ

  

ֵליְלָיא   .361 א  ּדָ ּמּו,  ִיּדַ ְך  חׁשֶ ּבַ ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא 
ֲחׁשֹוָכא ְוָקַטל לֹון, ְוַאְבָרָהם ָרִדיף ְוֵליְלָיא  ר ּבַ ַ ִאְתַקׁשּ ּדְ
ָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא  ָקִטיל לֹון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֵ

ם ּכֵ ַוּיַ ִריְך ַוֲעָבָדיו  ּבְ א  א קּוְדׁשָ ָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה, ּדָ ַוּיֵ  .
נּוְקִמין  ד  ְלֶמְעּבַ ִגין  ּבְ יָנא  ּדִ ִמן  ַרֲחֵמי  ָפִליג  ּדְ הּוא 
ּכּום  ם, ַוּיַ ּכֵ ּמּו. ַוּיַ ְך ִיּדַ חׁשֶ ִעים ּבַ ְך ּוְרׁשָ ְלַאְבָרָהם, ּוְבִגין ּכָ

ִריְך הּוא. כִּ  א ּבְ א קּוְדׁשָ א ּדָ ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ י לֹא ְבכַֹח  ִמּבָ
ְלחֹוַדְייהּו. ִאיהּו ְוֱאִליֶעֶזר ֲהוּו ּבִ ר ִאיׁש. ּדְ  ִיְגּבַ

ָמקֹום   .362 ּבְ ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ַוֲהֵרי  ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ַרּבִ
ן ָאָדם ַעל ַהּנֵס, ְולֹא  ּלֹא ִיְסֹמְך ּבֶ ֶזק ָמצּוי ׁשֶ ּנֵ ׁשֶ
ַאְבָרָהם   ׁשֶ ֶזה  מֹו  ּכְ ָמצּוי  ֶזק  ַהּנֵ ׁשֶ ָמקֹום  ָהָיה 
ַאֲחֵריֶהם  ִלְרּדֹף  ְמָלִכים  ה  ָ ֲחִמׁשּ ַאַחר  הֹוֵלְך 

  
ִכיַח ָלא   .362 ִנְזָקא ׁשְ ֲאַתר ּדְ ִניָנן ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר ְוָהא ּתָ ַרּבִ

ַכח   ּתְ א ִאׁשְ ִנְזּקָ ר ָנׁש ַעל ִניָסא, ְוָלא ֲהָוה ֲאַתר ּדְ ִיְסמְֹך ּבַ
ף  ְלִמְרּדַ ַמְלִכין  ה  ָ ֲחִמׁשּ ַתר  ּבָ ָאִזיל  ַאְבָרָהם  ּדְ ַהאי  ּכְ

י   ַרּבִ ָאַמר  ְקָרָבא.  ְוַלֲאָגָחא  ְתַרְייהּו  ָאִזיל  ּבַ ד  ּכַ ְיהּוָדה 
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ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְקָרב.  ְוַלֲעֹרְך 
ְולֹא  ְקָרב  ַלֲעֹרְך  ָהַלְך  לֹא  ֶזה,  ַעל  ַאְבָרָהם 
הֹוִציא  לֹוט  ל  ׁשֶ ַצֲערֹו  א  ֶאּלָ ַהּנֵס,  ַעל  ָסַמְך 

ִלְפּדֹות אוֹ  ְוָלַקח ָממֹון  יתֹו,  ִמּבֵ תֹו, ְוִאם  אֹותֹו 
יָון   -לֹא   ּכֵ ְביֹו.  ׁשִ תֹוְך  ּבְ ִאּתֹו  ַיַחד  יָּמּות  ׁשֶ

ה  ְוַכּמָ ְלָפָניו  ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ ִכיָנה  ׁשְ ָרָאה  יָָּצא  ׁשֶ
ָעה ָרַדף ַאֲחֵריֶהם,   ְצָבאֹות ְסִביָבּה, ּוְבאֹוָתּה ׁשָ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  אֹוָתם.  ָהַרג  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

חֹ ִעים ּבַ ּמּו. ּוְרׁשָ ְך ִיּדָ  ׁשֶ

ַלֲאָגָחא ְקָרָבא, ְוָלא ָסַמְך ַעל  ַאְבָרָהם ְלַהאי ָלא ֲאַזל 
יֵתיּה, ְוָנִטיל ָממֹוָנא  א ַצֲעָרא ְדלֹוט ַאְפֵקיּה ִמּבֵ ִניָסא, ֶאּלָ
יָון   ּכֵ ְבָיּה.  ׁשִ ּגֹו  ֲהֵדיּה  ּבַ ימּות  ּדִ ָלאו  ְוִאי  ֵליּה,  ְלִמְפַרק 

ּדְ  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ָחָמא  ָנַפק  ֵחיִלין ּדְ ה  ְוַכּמָ יּה  ַקּמֵ ָנֲהָרא 
ִריְך  א ּבְ ְתַרְייהּו, ְוקּוְדׁשָ ֲעָתא ָרַדף ּבַ ַהִהיא ׁשַ ָסֳחָרֵניּה, ּבְ
ּמּו.  ְך ִיּדַ חׁשֶ ִעים ּבַ  הּוא ָקִטיל לֹון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוְרׁשָ

ְמעֹון ָאַמר, סֹוד הּוא, ַרְגֵלי ֲחִסיָדו   .363 י ׁשִ ַרּבִ
ֹמר   ף ִעּמֹו  ֶזה אַ   -ִיׁשְ ּתֵ ּתַ יָָּצא, ִהׁשְ ּוְכׁשֶ ְבָרָהם, 

ף ִיְצָחק  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ִיְצָחק ְוָנְפלּו ְלָפָניו, ְוִאם לֹא ׁשֶ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְמדּו.  ֻהׁשְ לֹא  ַאְבָרָהם,  ִעם  ַיַחד 
ר ִאיׁש.  י לֹא ְבכַֹח ִיְגּבַ ּמּו. ּכִ ְך ִיּדָ חֹׁשֶ ִעים ּבַ ּוְרׁשָ

ַהּכַֹח ִנְמצָ  ב ׁשֶ יִָּמין, ִאם לֹא ַאף ַעל ּגַ א ָתִמיד ּבַ
ֹמאל לֹא ָהיּו ִנְדִחים ְלָפָניו.  ְ ַצד ַהׂשּ  ָהָיה ּבְ

  

מֹר,  .363 ִיׁשְ ֲחִסיָדו  ַרְגֵלי  ִאיהּו,  ָרָזא  ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ְוָנְפלּו  ֲהֵדיּה  ּבַ ִיְצָחק  ף  ּתַ ּתַ ִאׁשְ ָנַפק  ְוַכד  ַאְבָרָהם.  א  ּדָ

ּתַ  ּתַ ִאׁשְ יּה, ְוִאי ָלאו ּדְ ַאְבָרָהם ָלא ַקּמֵ ֲהֵדיּה ּדְ ף ִיְצָחק ּבַ
י   ּמּו. ּכִ ְך ִיּדַ חׁשֶ ִעים ּבַ ִציאּו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוְרׁשָ ּתֵ ִאׁשְ
ִדיר   ַכח ּתָ ּתְ ֵחיָלא ִאׁשְ ב ּדְ ר ִאיׁש. ַאף ַעל ּגַ לא ְבכַֹח ִיְגּבַ
ְחָיין   ִאְתּדַ ָמאָלא ָלא  ׂשְ ּדִ ִסְטָרא  ּבְ ֲהָוה  ִאי ָלא  ָיִמיָנא,  ּבְ

 יּה. ַקמֵּ 
ֹמר   .364 ָבר ַאֵחר ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ִיׁשְ ָעה   -ּדָ ׁשָ ּבְ

הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  אֹוֵהב  ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ
הּוא  ֶ ָכל ַמה ׁשּ רּוְך הּוא אֹוֵהב אֹותֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרָכיו,  ּדְ ְוׁשֹוֵמר  ה  (תהלים   עֹוׂשֶ
ָמר ֵצאְתָך ּובוֹ  קכא) ה ְוַעד עֹוָלםה' ִיׁשְ  ֶאָך ֵמַעּתָ

  

ָנׁש  .364 ר  ּבַ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ מֹר,  ִיׁשְ ַרְגֵלי ֲחִסיָדו  ָבר ַאֵחר  ּדָ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ָרִחים 
ָמא  ּכְ ָאְרחֹוי  ְוָנִטיר  ָעִביד  ִאיהּו  ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ֵליּה  ָרִחים 

ָאֵמר ה  קכא)(תהלים   ְדַאּתְ  ֵמַעּתָ ּובֹוֶאָך  ָמר ֵצאְתָך  ִיׁשְ ְיָי 
 ְוַעד עֹוָלם.

ַאְבָרָהם  .365 ל  ׁשֶ ֲחִביבּותֹו  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא 
ָהָיה   לֹא  הֹוֵלְך,  ָהָיה  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ''ה,  ּבָ ַלּקָ
ֵבק  ְלִהּדָ ֵדי  ּכְ ַרק  א  ֶאּלָ לּום,  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ַעל  ָחס 

ְך ַר  ּום ּכָ ''ה, ּוִמׁשּ ּבָ ּקָ ֹמר, ְוזֹוִהי  ּבַ ְגֵלי ֲחִסיָדו ִיׁשְ
ֵאֶליָה,  ָקַרב  לֹא  ַוֲאִביֶמֶלְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּתֹו,  ִאׁשְ

יָך ִלְנּגַֹע ֵאֶליָה. ן לֹא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ  ְוָכתּוב ּכִ
  

א   .365 י קּוְדׁשָ ַאְבָרָהם ְלַגּבֵ ה ֲחִביבּוֵתיּה ּדְ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
הֲ  ָכל ֲאַתר ּדְ ּבְ ִריְך הּוא, ּדְ ָוה ָאִזיל ָלא ֲהָוה ָחִייס ַעל ּבְ

לּום, יֵליּה ּכְ יּה  (דף קיג ע''א) ּדִ ָקא ּבֵ ּבְ ִגין ְלִאְתּדַ ֶאָלא ּבְ
מֹר. ְוָדא   ְך ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ִריְך הּוא, ּוְבִגין ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּבְ
ְכִתיב ַוֲאִביֶמֶלְך לא ָקַרב ֵאֶליָה. ּוְכִתיב   ֵתיּה, ּדִ ִהיא ִאּתְ

י ַעל  יָך ִלְנגַֹע ֵאֶליָה.ּכִ ן לא ְנַתּתִ  ּכֵ
תּוב? .366 ּכָ ַמה  ַפְרעֹה  יב) ּבְ ע  (בראשית  ַוְיַנּגַ

ַרי. ִהיא ָאְמָרה   ַבר ׂשָ ְרעֹה ְוגֹו' ַעל ּדְ  -ה' ֶאת ּפַ
ְך ַרְגֵלי  ּום ּכָ ה, ּוִמׁשּ רּוְך הּוא ָהָיה ַמּכֶ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ִעים   ּוְרׁשָ ֹמר.  ִיׁשְ ּמּו  ֲחִסיָדו  ִיּדָ ְך  חֹׁשֶ ֵאּלּו    - ּבַ
ה  ָעׂשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַוֲאִביֶמֶלְך,  ְרעֹה  ּפַ
ר ִאיׁש, ִמי  י לֹא ְבכַֹח ִיְגּבַ ְיָלה. ּכִ ּלַ יִנים ּבַ ָבֶהם ּדִ
ב  ָהׁשֵ ה  ְוַעּתָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ֶזה  ִאיׁש?  ֶזה 

ת ָהִאיׁש וגו'.  ֵאׁשֶ

  

ַפְרעֹה ַמה   .366 ִתיב,ּבְ ְרעֹה   (בראשית יב) ּכְ ע ְיָי ֶאת ּפַ ַוְיַנּגַ
ִריְך הּוא ֲהָוה ָמֵחי,  א ּבְ ַבר. ִאיִהי ָאְמָרה ְוקּוְדׁשָ ְוגו' ַעל ּדְ
ּמּו,  ִיּדַ ְך  חׁשֶ ּבַ ִעים  ּוְרׁשָ מֹר.  ִיׁשְ ֲחִסיָדיו  ַרְגֵלי  ְך  ּכָ ּוְבִגין 

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ְרעֹה ְוֲאִביֶמֶלְך, ּדְ ין ּפַ הּו    ִאּלֵ ֲעַבד ּבְ
א   ּדָ ִאיׁש,  ר ִאיׁש. ַמאן  ִיְגּבַ כַֹח  ּבְ י לא  ּכִ ֵליְלָיא.  ּבְ יִנין  ּדִ

ת ָהִאיׁש ְוגו':  ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ְכִתיב ְוַעּתָ  ַאְבָרָהם, ּדִ
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י   .367 ר ָאָמר וגו'. ַרּבִ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ַוה' ּפָ
ַתח ְוָאַמר, ַע  ַויְַּרֵאִני ֶאת ְיה (זכריה ג) ִחיָּיא ּפָ ֹוׁשֻ

ָטן עֵֹמד  ָ דֹול עֵֹמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ה' ְוַהׂשּ ַהּכֵֹהן ַהּגָ
ל ּבֹו.  ּכֵ ָפסּוק ֶזה יֵׁש ְלִהְסּתַ ְטנֹו. ּבְ ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ

דֹול   ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ַע  ְיהֹוׁשֻ ַע    -ַויְַּרֵאִני ֶאת  ְיהֹוׁשֻ ֶזה 
ן ְיהֹוָצָדק. עֵֹמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ה', ִמי ֶזה ַמְלאַ  ְך  ּבֶ

קֹום ַהּמָ ֶזהּו  ַהַּצִּדיִקים  ה'?  [ֶׁשִּנְׁשמֹות 
ּבֹו,  ְצרּורֹות] ְצרּוָרה  יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ ל  ׁשֶ ְצרֹור 

ם, ְוֶזהּו  יִקים עֹוְמדֹות ׁשָ ּדִ מֹות ַהּצַ ְוָכל אֹוָתן ִנׁשְ
 ַמְלַאְך ה'. 

  

יא פָּ  .367 י ִחּיָ ר ָאָמר ְוגו'. ַרּבִ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ַתח  ַוְיָי ּפָ
ג) ְוָאַמר עֹוֵמד  (זכריה  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ַע  ְיהֹוׁשֻ ֶאת  ְרֵאִני  ַוּיַ

ְטנֹו. ַהאי ְקָרא  ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ָ ִלְפֵני ַמְלַאְך ְיָי ְוַהׂשּ
דֹול  ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ ַוּיַ יּה.  ָלא ּבֵ ּכָ ִאית ְלִאְסּתַ

ן ְיהוֹ  ַע ּבֶ א ְיהֹוׁשֻ ָצָדק. עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ְיָי, ַמאן ַמְלַאְך ּדָ
ְצרֹוָרא ֲאַתר  א  ּדָ דצדיקיא   ְיָי.  דנשמתין  (ס''א 

ָמִתין   צרירן) יּה, ְוָכל ִאּנּון ִנׁשְ יק ְצִריָרא ּבֵ ַצּדִ ָמֵתיּה ּדְ ִנׁשְ ּדְ
ן, ְוָדא הּוא ַמְלַאְך ְיָי. ּמָ יַקָיא ָקְייִמין ּתַ ַצּדִ  ּדְ

ְטנֹו   .368 ָטן עֵֹמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ָ ֶזהּו יֵֶצר    -ְוַהׂשּ
ִלּטֹל   עֹוָלם  ּבָ ְוהֹוֵלְך  ְמׁשֹוֵטט  הּוא  ׁשֶ ָהָרע 
ֶאת  ּוְלַהְסטֹות  רּוחֹות  ּוְלהֹוִציא  מֹות  ְנׁשָ
יל   ִהּטִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה. ְוֶזהּו ּבְ ִריֹּות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ַהּבְ

אֹוָת  ִעם  ָלֵאׁש  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ְנִביֵאי  אֹותֹו  ם 
ֵרף   ָ ׂשּ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלַמְעָלה  ַמְסִטין  ָהָיה  ְוֶזה  ֶקר,  ֶ ַהׁשּ

ם.   ִעּמָ

  

ָהָרע   .368 ֵיֶצר  א  ּדָ ְטנֹו.  ְלׂשִ ְיִמינֹו  ַעל  עֹוֵמד  ָטן  ָ ְוַהׂשּ
ָקא  ָמִתין ּוְלַאּפָ ָעְלָמא ְלַנְטָלא ִנׁשְ ִאיהּו ְמׁשֹוֵטט ְוָאִזיל ּבְ ּדְ

ִלְבִר  לֹון  ּוְלִמְסֵטי  הּוא רּוִחין  ְוָדא  א.  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  יָתא  ּיָ
א ִעם ִאּנּון ְנִביֵאי  ר ְלֶאׁשָ ֲאִטיל ֵליּה ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

הֹון. ִיּתֹוַקד ִעּמְ ִגין ּדְ ֶקר, ְוַהאי ֲהָוה ַמְסִטין ְלֵעיָלא ּבְ ֶ  ַהׁשּ

ְרּכֹו   .369 ְך ִהיא ּדַ ּכָ א   - ׁשֶ ֵאינֹו ְמַקְטֵרג ֶאּלָ ׁשֶ
ְזַמן שֶׁ  עֹוָלם,  ּבִ ַער ׁשֹוֶרה ּבָ ַהּצַ ָנה ּוִבְזַמן ׁשֶ ל ַסּכָ

ִלי   ין ֲאִפּלּו ּבְ ְויֵׁש לֹו ְרׁשּות ְלַהְסטֹות ְוַלֲעׂשֹות ּדִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יג) ִדין,  לֹא   (משלי  ּבְ ה  ִנְסּפֶ ְויֵׁש 

אֹו   אֹוֵמר,  ָהָיה  ׁשֶ ְטנֹו?  ְלׂשִ זֶּה  ַמה  ט.  ּפָ ִמׁשְ
ְצלּו אֹו שֶׁ  ם ִיּנָ ּלָ ּכֻ ְרפּו.ׁשֶ ָ ם ִיׂשּ ּלָ  ּכֻ

  

ִזְמָנא  .369 א ּבְ ָלאו ִאיהּו ְמַקְטֵרג ֶאּלָ ָהִכי הּוא ָאְרחֹוי ּדְ ּדְ
ָעְלָמא, ְוִאית ֵליּה ְרׁשּו   ְרָיא ּבְ ַצֲעָרא ׁשָ ָנה ּוְבִזְמָנא ּדְ ַסּכָ ּדְ
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ִדיָנא  ָלא  ּבְ ֲאִפּלּו  יָנא  ּדִ ד  ּוְלֶמְעּבַ ְלִמְסֵטי 

יג ָאֵמר, ְטנֹו,  )(משלי  ְלׂשִ ַמהּו  ט.  ּפָ ִמׁשְ לא  ּבְ ה  ִנְסּפָ ְוֵיׁש 
ְלהּו ִיּתֹוְקדּון.  ְזבּון אֹו ּכֻ ּתֵ ְלהּו ִיׁשְ ֲהָוה ָאַמר אֹו ּכֻ  ּדְ

ִחית   .370 ׁשְ ַלּמַ ְרׁשּות  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ
ְוָלֵכן   ִעים.  ֵמָהְרׁשָ יק  ּדִ ַהּצַ ִנּצֹול  לֹא  ל,  ְלַחּבֵ

ָעה   ׁשָ ָאָדם ּבְ ן  ּבֶ ָצִריְך  ִעיר,  ּבָ רּוי  ׁשָ ין  ַהּדִ ׁשֶ
ִחית,  ׁשְ ַהּמַ ֲהֵרי  ׁשֶ ם,  ׁשָ ֵפס  ּתָ יִּ ׁשֶ ֶטֶרם  ּבְ ִלְבֹרַח 
מֹו   ּכְ יק  ּדִ ַלּצַ ה  עֹוׂשֶ ם  ּגַ ְך  ּכָ ְתִחיל,  ּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶאָחד. ְוָהָיה  ם ּכְ ּתָ ָלׁשְ ָהיּו ׁשְ ן ׁשֶ ּכֵ ע, ְוָכל ׁשֶ ָלָרׁשָ

כֻ  ְרפּו  ָ ׂשּ יִּ ׁשֶ ּום  תֹוֵבַע  ִמׁשּ ם.  ֻכּלָ ְצלּו  ִיּנָ אֹו  ם  ּלָ
ִדין,   ַוֲחִצי  ֵנס  ֲחִצי  ה  ַנֲעׂשֶ ֵנס, לֹא  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ֶאָחד, אֹו ֵנס אֹו ִדין. א ַהּכֹל ּכְ  ֶאּלָ

  

ָלא   .370 ִלְמַחּבְ ְרׁשּוָתא  ִאְתְייִהיב  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָהא  ּדְ
ִמן   ָאה  ַזּכָ ִזיב  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ָלא  ְך ְלַחּבָ ּכָ ּוְבִגין  יַבָיא,  ַחּיָ

ר ָנׁש ְלָעְרָקא ַעד   ֵעי ּבַ ָמָתא ּבָ ְרָייא ּבְ ִדיָנא ׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ֵרי ָהִכי ָנֵמי ָעִביד  ׁשָ יָון ּדְ ָלא ּכֵ ָהא ְמַחּבְ ן, ּדְ ּמָ ס ּתַ ָלא ִאְתּפַ
ְוֲהָוה  ַחד.  ּכְ ָלֵתיהֹון  ּתְ ֲהוּו  ּדְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  יָבא.  ַחּיָ ּכְ ָאה  ְלַזּכָ

ַכד  ּתָ  ּדְ ִגין  ּבְ ְלהּו.  ּכֻ ְזבּון  ּתֵ ִיׁשְ אֹו  ְלהּו  ּכֻ ִיּתֹוְקדּון  ּדְ ַבע 
ע''ב) ִאְתֲעִביד קיג  ִניָסא  (דף  ְלגּו  ּפַ ִאְתֲעִביד  ָלא  ִניָסא 

יָנא. ֲחָדא, אֹו ִניָסא אֹו ּדִ א ּכְ א ּכֹּלָ יָנא, ֶאּלָ  ּוַפְלגּו ּדִ
זְ  .371 ּבִ ַוֲהֵרי  ָולֹא?  יֹוִסי,  י  ַרּבִ לֹו  ַמן ָאַמר 

ָרֵאל,  רּוְך הּוא ֶאת ַהיָּם ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַקע ַהּקָ ּבָ ׁשֶ
הֹוְלִכים   ְוֵהם  ה  ְלֵאּלֶ ַהיָּם  ֶאת  קֹוֵרַע  ָהָיה 
ַאֵחר  ד  ִמּצַ ִבים  ׁשָ ָהיּו  ִים  ְוַהּמַ ה,  ׁשָ יַּּבָ ּבַ
אן   ּכָ ֵנס  ְוִנְמָצא  ּוֵמִתים.  ה  ֵאּלֶ ֶאת  יִעים  ּוַמְטּבִ

ֶאָחד.  אן, ַהּכֹל ּכְ  ְוִדין ּכָ

  

א   .371 ָבַקע קּוְדׁשָ ִזְמָנא ּדְ י יֹוֵסי, ְוָלא, ְוָהא ּבְ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ְוָאְזִלין   ין  א ְלִאּלֵ ַיּמָ ָרֵאל ֲהָוה ָקַרע  ְלִיׂשְ א  ַיּמָ ִריְך הּוא  ּבְ
ְוָטְבִעין   ָאֳחָרא  ְטָרא  ִמּסִ ִבין  ּתָ ֲהוּו  יא  ּוַמּיָ א,  ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ּבְ

ִניסָ  ַכח  ּתְ ְוִאׁשְ ּוֵמִתין,  ין  א ְלִאּלֵ ּכֹּלָ ָהָכא  ְוִדיָנא  ָהָכא  א 
ֲחָדא.   ּכְ
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ְלָפָניו,  .372 ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ְוֶזהּו  לֹו,  ָאַמר 
ֶאָחד,  ה ִדין ְוֵנס ּכְ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ַבִית ֶאָחד ָמקֹום ֶאָחד ְולֹא ּבְ [ֶׁשַהֹּכל ִנְמָצא   לֹא ּבְ
ה  ְּכֶאָחד] ה ָקׁשֶ ֲהֵרי ְלַמְעָלה  . ְוִאם ַנֲעׂשֶ ְלָפָניו, ׁשֶ

ֶאָחד, אֹו ֵנס  ֵלמּות ּכְ ׁשְ א ּבִ ה ַהּכֹל ֶאּלָ לֹא ַנֲעׂשֶ
ָמקֹום ֶאָחד ְולֹא ַלֲחָצִאין.  אֹו ִדין ּבְ

  

א   .372 ַכד קּוְדׁשָ יּה, ּדְ ָיא ַקּמֵ ַקׁשְ ָאַמר ֵליּה ְוָדא הּוא ּדְ
אֲ  ּבְ ָלאו  ֲחָדא,  ּכְ ְוִניָסא  יָנא  ּדִ ָעִביד  הּוא  ִריְך  ָחד  ּבְ ַתר 

ָחָדא ֵביָתא  ּבְ כחדא) ְוָלא  כלא  ִאְתֲעִביד  (דאשתכח  ְוִאי   ,
א   ֶאּלָ א  ּכֹּלָ ִאְתֲעִביד  ָלא  ְלֵעיָלא  ָהא  ּדְ יּה,  ַקּמֵ ָיא  ַקׁשְ
ַפְלגּו. ֲאַתר ָחד ְוָלא ּבְ יָנא ּבְ ֲחָדא אֹו ִניָסא אֹו ּדִ ִלימּו ּכְ ׁשְ  ּבִ

הּוא .373 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  עֹוׂשֶ לֹא  ין    ָלֵכן  ּדִ
ֶזהּו   ֶחְטָאם.  ּבְ מּו  ּלְ ּתַ ׁשְ יִּ ׁשֶ ַעד  ִעים  ְרׁשָ ּבָ

תּוב ּכָ ֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי  (בראשית טו) ׁשֶ י לֹא ׁשָ ּכִ
ה, ְוָכתּוב ָחּה   (ישעיה כז) ַעד ֵהּנָ ּלְ ׁשַ ָאה ּבְ ַסאּסְ ּבְ

ֵרף  ָ ׂשּ יִּ ַע ׁשֶ ה. ְוַעל ֶזה ָהָיה ַמְסִטין ִליהֹוׁשֻ ִריֶבּנָ ּתְ
אָ  ׁשֶ ַעד  ם,  לוֹ ִעּמָ ג) ַמר  ָך  (זכריה  ּבְ ה'  ִיְגַער 

ָטן. ִמי ָאַמר לֹו? ֶזה ַמְלַאְך ה' ָ [ְוֶנֱאַמר ַוֹּיאֶמר   ַהׂשּ
 . ה' ֶאל ַהָּׂשָטן]

  

יָנא   .373 ּדִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעִביד  ָלא  ְך  ּכָ ְבִגין 
הּוא  ֲהָדא  חֹוַבְייהּו  ּבְ ימּו  ּלִ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַעד  יַבָיא  ַחּיָ ּבְ

ה.   בראשית טו)( ִדְכִתיב, ֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהּנָ י לא ׁשָ ּכִ
א   (ישעיה כז) ּוְכִתיב ה. ְוַעל ּדָ ִריֶבּנָ ְלָחּה ּתְ ׁשַ ַסאְסָאה ּבְ ּבְ

ָאַמר  ּדְ ַעד  הּו,  ּבְ ִיּתֹוַקד  ּדְ ַע  ִליהֹוׁשֻ ֵליּה  ַאְסִטין  ֲהָוה 
ג) ֵליהּ  ָאַמר   (זכריה  ַמאן  ָטן.  ָ ַהׂשּ ָך  ּבְ ְיָי  א  ִיְגַער  ּדָ ֵליּה, 

 .(ואתמר ויאמר יי אל השטן) ַמְלַאְך ְייָ 
ָטן ִיְגַער   .374 ָ ְוִאם ּתֹאַמר, ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ

ֶנה,  ּסְ ּבַ ה  ְלֹמׁשֶ ם  ּגַ ְך  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא  ְוגֹו'?  ָך  ּבְ ה' 
תּוב ּכָ ת  (שמות ג) ׁשֶ ַלּבַ ַויֵָּרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ּבְ

י ָסר ִלְראֹות. ִלְפָעִמים  ֵאׁש, ְוָכתּוב ַויְַּרא ה' כִּ 
ה'.  ְוִלְפָעִמים  ַמְלָאְך,  ְוִלְפָעִמים  ה',  ַמְלַאְך 
ָאַמר  ְולֹא  ָטן  ָ ַהׂשּ ָך  ּבְ ה'  ִיְגַער  לֹו  ָאַמר  ְוָלֵכן 

ָך.  ִהְנִני ּגֹוֵער ּבְ

  

א   .374 ָך ְוגו'. ּתָ ָטן ִיְגַער ְיָי ּבְ ָ ְוִאי ֵתיָמא ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהׂשּ
ְכִתיב,ֲחֵזי,   ּדִ ֶנה  ּסְ ּבַ ה  ְלמׁשֶ ָנֵמי  ג) ָהִכי  ָרא  (שמות  ַוּיֵ

י ָסר ִלְראֹות.  ְרא ְיָי ּכִ ת ֵאׁש. ּוְכִתיב ַוּיַ ַלּבַ ַמְלַאְך ְיָי ֵאָליו ּבְ
ְך ָאַמר   ְלִזְמִנין ַמְלַאְך ְיָי ּוְלִזְמִנין ַמְלָאְך ּוְלִזְמִנין ְיָי. ּוְבִגין ּכָ

 ָ ָך ַהׂשּ ָך. ֵליּה ִיְגַער ְיָי ּבְ ִני ּגֹוֵער ּבְ  ָטן ְולא ָאַמר ִהּנְ

ִדין  .375 ְמָצא  ּנִ ׁשֶ יֹּום  ּבַ ֶזה  מֹו  ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
א   ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ עֹוָלם  ּבָ
ְלַמְעָלה   ְסֶטה  ּמַ ׁשֶ ַהזֶּה  ָטן  ָ ַהׂשּ ִנְמָצא  ָאז  ין,  ַהּדִ

הָ  ֶאת  ִחית  ְלַהׁשְ ִנְמָצא  ְוהּוא  ה,  עֹוָלם ּוְלַמּטָ
מֹות.  ׁשָ  ְוִלּטֹל ַהּנְ

  
יָנא   .375 ּדִ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ יֹוָמא  ּבְ ָדא  ָנא  גוֹוָ ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ

ִדיָנא,  ְרְסָייא ּדְ ִריְך הּוא ָיִתיב ַעל ּכֻ א ּבְ ָעְלָמא, ְוקּוְדׁשָ ּבְ
א,   ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ַאְסֵטי  ּדְ ָטן  ׂשָ ַהאי  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ֵדין  ּכְ

ַכח ִאיהּו ְלחַ  ּתְ ָמִתין. ְוִאׁשְ ָלא ָעְלָמא ְוִליּטֹל ִנׁשְ  ּבָ
ּתֹוָרה,  .376 ְולֹוֵמד  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

סּוק ַהזֶּה, ּפָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ְוָלְקחּו   (דברים כא) ְוָהָיה ִמׁשְ
ם   ׁשָ ְוָעְרפּו  ְוגֹו'  ָקר  ּבָ ֶעְגַלת  ַהִהיא  ָהִעיר  ִזְקֵני 

ַחל.   ּנָ ּבַ ָהֶעְגָלה  ַלֲערֹף ֶאת  ין  ַסּכִ ּבְ הּוא  ין  ְוַהּדִ
ָצִריְך ֶאת   ה  ָלּמָ י ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ אֹוָתּה. ָאַמר לֹו 

 ֶזה?.

  

ְוֲהָוה   .376 אֹוַרְייָתא,  ּבְ ְוָלֵעי  ָיִתיב  ֲהָוה  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ְקָרא ַהאי  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ כא) ִמׁשְ ָהִעיר   (דברים  ְקֵני  ִז  ְוָלְקחּו 
ְוגו' ָקר  ּבָ ֶעְגַלת  ַחל.    ַהִהיא  ּנָ ּבַ ָהֶעְגָלה  ֶאת  ם  ׁשָ ְוָעְרפּו 

י ֶאְלָעָזר   א ָלּה. ָאַמר ֵליּה ַרּבִ קּוִפיץ ְלָעְרּפָ ְוִדיָנא ִאיהּו ּבְ
 ַהאי ְלַמאי ִאְצְטִריְך.

ָלעֹוָלם  .377 אֹוי  ְוָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָכה  ּבָ
אֹותֹו   ֲהֵרי ֵמאֹותֹו ַהיֹּום ׁשֶ ׁשֶ ְך ַאַחר ֶזה,  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ַעל ַהנָּ  ׁשֹוֵלט  ָאָדם,  ּבֹו  ה  ּתָ ִהְתּפַ ָהָרע  ָחׁש 
עֹוֵמד  הּוא  ָהעֹוָלם,  ֵני  ּבְ ַעל  ְוׁשֹוֵלט  ָהָאָדם 
ְלַהְסטֹות ֶאת ָהעֹוָלם, ְוָהעֹוָלם לֹא ָיכֹול ָלֵצאת  
דֹוׁש   יַח ְוָיִקים ַהּקָ ׁשִ יָֹּבא ֶמֶלְך ַהּמָ ֵמָעְנׁשֹו ַעד ׁשֶ

שֶׁ  ֶהָעָפר,  ֵני  ְיׁשֵ ֶאת  הּוא  רּוְך  תּובּבָ (ישעיה   ּכָ

  

ִאְתְמׁשַ  .377 ּדְ ְלָעְלָמא  ַווי  ְוָאַמר,  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָכה  ְך ּבָ
ִחְוָיא ַההּוא  ּדְ יֹוָמא  ַההּוא  ִמן  ָהא  ּדְ א.  ּדָ ַתר  קיד  ּבָ (דף 

יט   ע''א) ּלִ ִליט ַעל ָאָדם ְוׁשַ יּה ָאָדם ׁשַ ה ּבֵ ּתָ ִאְתּפַ א ּדְ יׁשָ ּבִ
ֵני ָעְלָמא, ִאיהּו ָקִאים ְלִמְסֵטי ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָלא   ַעל ּבְ

יּה ַעד   יָחא ְויֹוִקים ָיִכיל ְלָנְפָקא ֵמָעְנׁשֵ א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ ּדְ
ְכִתיב, ּדִ ַעְפָרא  ִלְדִמיֵכי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  (ישעיה  קּוְדׁשָ
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ְוָכתּוב כא) ְוגֹו',  ָלֶנַצח  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ (זכריה   ּבִ
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ. ְוהּוא  יג) ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

ֵני   ּבְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ עֹוֵמד ַעל עֹוָלם ֶזה ִלּטֹל ֶאת 
 ָהָאָדם.

ּוְכִתיב, כה) ְוגו'  ָלֶנַצח  ְות  ַהּמָ ע  ּלַ יג) ּבִ רּוַח  (זכריה  ְוֶאת 
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ. ְוִאיהּו ָקִאים ַעל ָעְלָמא ָדא   ַהּטֻ

ָמִתין ּדְ  א. ְלִמיַטל ִנׁשְ ֵני ָנׁשָ  ָכל ּבְ

תּוב .378 ּכָ ֲהֵרי  ּוְרֵאה,  כא) ּוֹבא  י  (דברים  ּכִ
ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא  וגו'.  ָחָלל  ֵצא  ִיּמָ
ִאם   ֶות.  ַהּמָ ַמְלַאְך  ְיֵדי  ַעל  יֹוֵצאת  ָמָתם  ִנׁשְ
ְיֵדי  ַעל  ָמתֹו  ִנׁשְ ָיְצָאה  ַהזֶּה  ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ ּתֹאַמר 

הֹוֵרג   -ֶות  אֹותֹו ַמְלַאְך ַהּמָ  א ִמי ׁשֶ ְך! ֶאּלָ לֹא ּכָ
ְזַמּנֹו  יַע  ִהּגִ ֶטֶרם  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  הֹוִציא  אֹותֹו, 

ֶות.  לֹט ּבֹו אֹותֹו ַמְלַאְך ַהּמָ ׁשְ יִּ  ׁשֶ

  

ִתיב  .378 ּכְ ָהא  ֲחֵזי  ְוגו'  (דברים כא) ְוָתא  ָחָלל  ֵצא  ִיּמָ י  ּכִ
ְיֵדי   ַעל  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ָנְפָקא ּתָ ְות  ַהּמָ ַמְלַאְך 

ַההּוא  ּדְ ְיָדא  ַעל  א  ּדָ ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ ֵתיָמא  ִאי  ָמַתְייהּו.  ִנׁשְ
ָקִטיל   א ַמאן ּדְ ָמֵתיּה, ָלאו ָהִכי. ֶאּלָ ֶות ָנַפק ִנׁשְ ַמְלַאְך ַהּמָ
יּה   ְלָטָאה ּבֵ ָמֵתיּה ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניּה ְלׁשַ יק ִנׁשְ ֵליּה, ַאּפִ

 ֶות. ַההּוא ַמְלַאְך ַהמָּ 
ְוָלָאֶרץ   .379 וגו'.  ר  ְיֻכּפַ לֹא  ְוָלָאֶרץ  ְוָלֵכן 

ְלַהְסטֹות  הּוא  עֹוֵמד  ׁשֶ ָלֶהם  ַדי  ְולֹא  נּו.  ּלָ ׁשֶ
ן   ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ִמיד,  ּתָ ּוְלַקְטֵרג  ם  ְלִחּנָ ָהעֹוָלם 
דֹוׁש   ְוַהּקָ ָלַקַחת.  לֹו  יֵּׁש  ֶ ׁשּ ַמה  ּנּו  ִמּמֶ ּגֹוְזִלים  ׁשֶ

ַעל   ָחס  הּוא  רּוְך  ֶאת ּבָ ַמְקִריִבים  ְוָלֵכן  ָניו,  ּבָ
ְלְקָחה  ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  ִעּמֹו  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ַהזֹּו,  ָהֶעְגָלה 
ֵצא   ִיּמָ ְולֹא  ּנּו,  ִמּמֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָמה  ְנׁשָ אֹוָתּה 

 ָהעֹוָלם. [ד''א ַהְּקרֹוִבים ְּבֶזה]  ְמַקְטֵרג ַעל

  

ְוָלאָ  .379 ְוגו'  ר  ְיֻכּפָ ְוָלָאֶרץ לא  ְך  ּכָ ְוָלא ּוְבִגין  יָלן.  ּדִ ֶרץ 
ּוְלַקְטְרָגא   ָנא  ְלַמּגָ ָעְלָמא  ְלִמְסֵטי  ִאיהּו  ָקִאים  ּדְ לֹון  י  ּדַ
ְלַנְטָלא.   ֵליּה  ִאית  ּדְ ַמה  ִמיֵניּה  ָגְזִלין  ּדְ ן  ּכֵ ׁשֶ ָכל  ִדיר  ּתָ
ְך ָקֵרִבין ַעל   נֹוי, ּוְבִגין ּכָ ִריְך הּוא ָחִייס ַעל ּבְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

לְ  ִגין  ּבְ ֶעְגָלא,  ַהִהיא  ַהאי  ִאְתְנִטיל  ּדְ ַמה  יּה  ִעּמֵ ָנא  ָתּקָ
ַכח ְמַקְטְרָגא ַעל  ּתְ יּה, ְוָלא ִיׁשְ ר ָנׁש ִמּנֵ ּבַ ָמָתא ּדְ (ד''א  ִנׁשְ

 ָעְלָמא. ל''ג קריבין בהאי)
ָרה, ֵעֶגל,  .380 אן. ׁשֹור, ּפָ ִנינּו ּכָ ְוסֹוד ֶעְליֹון ׁשָ

סֹוד ֶעְליֹון ִנְמָצִאים, ְולָ   -ֶעְגָלה   ם ּבְ ּלָ ֶזה  ּכֻ ֵכן ּבָ
תּוב ּכָ ִנים אֹותֹו, ְוֶזהּו ׁשֶ ָיֵדינּו  (דברים כא) ְמַתּקְ

ְפכּו ְולֹא  ם ַהזֶּה וגו'. לֹא ׁשָ ְפֻכה ֶאת ַהּדָ לֹא ׁשָ
ֲעֵליֶהם   ִנְמָצא  לֹא  ּוָבזֶה  ִמיָתתֹו.  ָגַרְמנּו 
ֵעָצה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנַתן  ּוַבּכֹל  ְמַקְטֵרג, 

 ָלעֹוָלם. 

  

ֶעְגָלה,  ְוָרזָ  .380 ֵעֶגל  ָרה,  ּפָ ׁשֹור  ָהָכא:  ִניָנן  ּתָ ָאה  ִעּלָ א 
ִנין   ְמַתּקְ ָדא  ּבְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָכחּו,  ּתְ ִאׁשְ ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ ְלהּו  ּכֻ

ְפֻכה ֶאת   (דברים כא) ֵליּה, ְוָדא הּוא ִדְכִתיב, ָיֵדינּו לא ׁשָ
ְפֻכה ְוָלא ָגִריְמָנא ִמיָתֵתיהּ  ה ְוגו' לא ׁשָ ם ַהּזֶ , ּוְבָדא  ַהּדָ

א   ָיִהיב קּוְדׁשָ א  ּוְבכֹוּלָ ֲעַלְייהּו,  ְמַקְטְרָגא  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ָלא 
ִריְך ֵעיָטא ְלָעְלָמא.   ּבְ

ְויֹום   .381 ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבְ ֶזה  מֹו  ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
עֹוֵמד  הּוא  עֹוָלם,  ּבָ ין  ַהּדִ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ּפּוִרים,  ַהּכִ

ָרֵאל   ְוִיׂשְ ֹוָפר  ְלַקְטֵרג,  ׁשּ ּבַ ְלִהְתעֹוֵרר  ְצִריִכים 
רּו''ַח   ּוַמִי''ם  ֵא''ׁש  ּבְ לּול  ּכָ ׁשֶ קֹול  ּוְלעֹוֵרר 
ִמּתֹוְך   קֹול  אֹותֹו  ִמיַע  ּוְלַהׁשְ ֶאָחד,  ים  ְוַנֲעׂשִ

ֹוָפר.  ַהׁשּ

  

ְויֹום  .381 ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  יֹום  ּבְ ָדא  ָנא  גוֹוָ ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
כַ  ּתְ ִאׁשְ ִדיָנא  ּדְ ּפּוִרים  ָקִאים ַהּכִ ִאיהּו  ָעְלָמא,  ּבְ ח 

ּוְלַאְתָעָרא  ׁשֹוָפר,  ּבְ ְלִאְתָעָרא  ְעָיין  ּבָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְלַקְטְרָגא 
ָחד,   ְוִאְתֲעִבידּו  ְורּוָח''א  ּוַמָי''א  ''א  ֶאׁשָ ּבְ ָכִליל  ּדְ קֹול 

ָמָעא ַההּוא קֹול ִמּגֹו ׁשֹוָפר.   ּוְלַאׁשְ
יּ  .382 א ְואֹותֹו קֹול עֹוֶלה ַעד ָמקֹום ׁשֶ ּסֵ ב ּכִ ֹוׁשֵ

ַהזֶּה   יַע ַהּקֹול  ּגִ ּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּבֹו ְועֹוֶלה.  ה  ּוַמּכֶ ין  ַהּדִ
ְלַמְעָלה,  ִנְתָקן  ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ ַהּקֹול  ה,  ַמּטָ ִמּלְ
מֹו  ֲהֵרי ּכְ רּוְך הּוא ְמעֹוֵרר ַרֲחִמים. ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
לּול   ּכָ ֶאָחד  קֹול  ה  ְלַמּטָ ְמעֹוְרִרים  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ

ִמּתֹוְך בְּ  ֶאָחד  ּכְ יֹּוְצִאים  ׁשֶ ַמִי''ם  ְורּו''ַח  ֵא''ׁש 
ם ִמְתעֹוֵרר ְלַמְעָלה ׁשֹוָפר. ְואֹותֹו   ְך ּגַ ֹוָפר, ּכָ ַהׁשּ

  

ָכְרְסָיא ְדִדיָנא ָיְתָבא   .382 ְוַההּוא קֹול ָסְלָקא ַעד ֲאַתר ּדְ
א, קֹול   ּתָ ִמּתַ ָמָטא ַהאי קֹול  ּדְ יָון  ּכֵ ְוָסְלָקא.  ּה  ּבָ ּוָבַטׁש 

הּוא ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ְלֵעיָלא,  ן  ּקַ ִאְתּתַ ַיֲעקֹב  קיד   ּדְ (דף 
ִמְתָעֵרי  ע''ב) ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ָהא  ּדְ ַרֲחֵמי,  ִאְתַער 

ָנְפֵקי   ּדְ ּוַמָי''א  ְורּוָח''א  ''א  ֶאׁשָ ּבְ ִליל  ּכָ ַחד  קֹול  א  ְלַתּתָ
ֲחָדא ִמּגֹו ׁשֹוָפר, ָהִכי ָנֵמי ִאְתַער ְלֵעיָלא ׁשֹוָפר. ְוַההּוא  ּכְ
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ֵא''ׁש ּוַמִי''ם רּו''ַח ִנְתָקן, ְויֹוֵצא  לּול ּבְ ּכָ קֹול ׁשֶ
ָהעֹוָלם   ְוִנְתָקן  ִמְלַמְעָלה,  ְוֶזה  ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶזה 

 ים.ְוִנְמָצִאים ָהַרֲחמִ 
ִאְתּתַ  ְורּוָח''א  ּוַמָי''א  ''א  ֶאׁשָ ּבְ ָכִליל  ּדְ א  קֹול  ּדָ ְוָנַפק  ן,  ּקַ

ָכחּו.  ּתְ ן ָעְלָמא ְוַרֲחֵמי ִאׁשְ ּקַ א ְוָדא ֵמֵעיָלא, ְוִאְתּתַ ּתָ  ִמּתַ

ב   .383 חֹוׁשֵ ׁשֶ ב,  ִמְתַעְרּבֵ ְמַקְטֵרג  ְואֹותֹו 
ְורֹוֶאה   עֹוָלם,  ּבָ ּוְלַקְטֵרג  ין  ּדִ ּבַ לֹט  ִלׁשְ
ב ְוָתׁש ּכֹחֹו  ְתעֹוְרִרים ַרֲחִמים. ָאז ִמְתַעְרּבֵ ּמִ ׁשֶ

ן ְולֹ  רּוְך הּוא ּדָ דֹוׁש ּבָ ָבר, ְוַהּקָ א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּדָ
ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּתֹאַמר  ִאם  ׁשֶ ַרֲחִמים.  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת 

ין,    -ִדין   ִרים ַרֲחִמים ִעם ּדִ א ִמְתַחּבְ ְך! ֶאּלָ לֹא ּכָ
ַרֲחִמים.   ְוָהעֹוָלם ִנּדֹון ּבְ

  

לְ  .383 יב  ֲחׁשִ ּדְ ב  ִאַעְרּבֵ ְמַקְטְרָגא  ְלָטָאה  ְוַההּוא  ׁשַ
ֵדין   ִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי, ּכְ ָעְלָמא, ְוָחֵמי ּדְ ִדיָנא ּוְלַקְטְרָגא ּבְ ּבְ
ִמיִדי,  ד  ְלֶמְעּבַ ָיִכיל  ְוָלא  ֵחיֵליּה  ׁש  ׁשַ ְוִאּתְ ב  ִאַעְרּבָ
ֵתיָמא   ִאי  ּדְ ַרֲחֵמי,  ּבְ ָעְלָמא  ִאין  ּדָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ

ִדיָנא, ְדִדיָנא ִאְתֲעִביד, ָלאו ָהִכי, ֶאלָּ  רּו ַרֲחֵמי ּבְ א ִאְתַחּבָ
ַרֲחֵמי. ן ּבְ  ְוָעְלָמא ִאְתּדָ

תּוב .384 ּכָ ְרֵאה,  פא) ּבֹא  ְקעּו  (תהלים  ּתִ
ָבָנה  ַהּלְ ׁשֶ נּו,  ַחּגֵ ְליֹום  ֶסה  ּכֶ ּבַ ׁשֹוָפר  ַבחֶֹדׁש 
ְוָיכֹול  ָהָרע  ָחׁש  ַהּנָ ׁשֹוֵלט  ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ּסָ ִמְתּכַ

יק   ְתעֹוְרִרים ַרֲחִמים, עֹוָלה  ְלַהזִּ ּמִ ָלעֹוָלם. ּוְכׁשֶ
ְולֹא   ב  ִמְתַעְרּבֵ ְוהּוא  ם,  ָ ִמׁשּ ּוָמֳעֶבֶרת  ָבָנה  ַהּלְ
ם, ְוָלֵכן   ּלֹא ִיְתָקֵרב ְלׁשָ לֹט, ְועֹוֵבר ׁשֶ ָיכֹול ִלׁשְ
ִמי  ּכְ אֹותֹו  ב  ְלַעְרּבֵ ָצִריְך  ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבְ

ָנתֹו ְולֹא יֹוֵד  ְ ְתעֹוֵרר ִמׁשּ ּמִ לּום. ׁשֶ  ַע ּכְ

  

ִתיב, .384 ּכְ ֲחֵזי,  א  פא) ּתָ ׁשֹוָפר  (תהלים  ַבחֶֹדׁש  ְקעּו  ּתִ
ְלָטא   ֵדין ׁשָ ָהא ּכְ ְסָיא ִסיֲהָרא. ּדְ ִאְתּכַ נּו ּדְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ּבַ
ִמְתָעֵרי  ְוַכד  ָעְלָמא,  ְלַנְזָקא  ְוָיִכיל  א  יׁשָ ּבִ ִחיְוָיא  ַהאי 

ב ַרֲחֵמי, ָסְלָקא ִסיֲהָרא ְוִאְתֲעבָ  ן, ְוִאיהּו ִאְתַעְרּבֵ ּמָ ַרת ִמּתַ
ן, ְוַעל   ּמָ ָלא ִיְתְקַרב ּתַ ְלָטָאה, ְוִאְתֲעַבר ּדְ ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ
ִאְתַער  ַמאן ּדְ ָבא ֵליּה ּכְ ֵעי ְלַעְרּבְ ָנה ּבָ ָ יֹום רֹאׁש ַהׁשּ א ּבְ ּדָ

לּום.  ָנֵתיּה ְוָלא ְיַדע ּכְ ְ  ִמׁשּ
לָ  .385 ָצִריְך  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  לֹו  ּבְ ְוַלֲעׂשֹות  נּוַח 

ְך  ְקִריִבים לֹו, ְוָאז ִמְתַהּפֵ ּמַ ִעיר ׁשֶ ָ ׂשּ ַנַחת רּוַח ּבַ
רֹאׁש   ל  ׁשֶ יֹּום  ּבַ ֲאָבל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ְלָסֵנגֹור 
ָיכֹול  ְולֹא  יֹוֵדַע  ּלֹא  ׁשֶ ב,  ִמְתַעְרּבֵ ָנה  ָ ַהׁשּ
ל ָהַרֲחִמים  לּום. רֹוֶאה ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּכְ

מִ  ָבָנה עֹוִלים  ְוהּלְ ִמְלַמְעָלה  ְוַרֲחִמים  ה  ַמּטָ ּלְ
יֹוֵדַע  ְולֹא  ב  ִמְתַעְרּבֵ הּוא  ָאז  יֵניֶהם,  ּבֵ עֹוָלה 

לֹט. לּום ְולֹא ָיכֹול ִלׁשְ  ּכְ

  

ַנְייָחא  .385 ֵליּה  ד  ּוְלֶמְעּבַ ְלַנְייָחא  ֵעי  ּבָ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ
ּוְכֵדין   ֵליּה,  ָקֵרִבין  ּדְ ִעיר  ׂשָ ּבְ רּוָחא  יגֹוְרָיא  ּדְ ַסּנֵ ְך  ִאְתַהּפַ

ב  ָנה ִאְתַעְרּבָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדְ ָרֵאל, ֲאָבל ּבְ ֲעַלְייהּו ְדִיׂשְ
ִאְתֲערּוָתא  ָחֵמי  לּום.  ּכְ ד  ְלֶמְעּבַ ָיִכיל  ְוָלא  ְיַדע  ָלא  ּדְ
ֵעיָלא ְוִסיֲהָרא ָסְלָקא   א, ְוַרֲחֵמי ִמּלְ ּתָ ַרֲחֵמי ָסְלִקין ִמּתַ ּדְ

ֵד  ּכְ יַנְייהּו.  ָיִכיל  ּבֵ ְוָלא  לּום  ּכְ ְיַדע  ְוָלא  ב  ִאְתַעְרּבָ ין 
ְלָטָאה.   ְלׁשַ

ָרֵאל   .386 ִיׂשְ ֶאת  ן  ּדָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ל  ּכָ ְזַמן  ָלֶהם  ּומֹוֵצא  ֲעֵליֶהם  ְוָחס  ַרֲחִמים  ּבְ
ְליֹום  ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ין  ּבֵ ׁשֶ ָיִמים  ָרה  ֲעׂשָ אֹוָתם 

ל   ל ֶאת ּכָ ּפּוִרים ְלַקּבֵ ִבים ְלָפָניו  ַהּכִ ָ אֹוָתם ַהׁשּ
ְליֹום   אֹוָתם  ּוַמֲעֶלה  ֵמֲחָטֵאיֶהם  ָלֶהם  ר  ּוְלַכּפֵ

ּפּוִרים.  ַהּכִ

  

ַרֲחֵמי, ְוָחִייס   .386 ָרֵאל ּבְ ן ְלהּו ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ּדָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ֵבין רֹאׁש  ל ִאּנּון י' יֹוִמין ּדְ ַכח ְלהּו ִזְמָנא ּכָ ּתְ ֲעַלְייהּו ְוִאׁשְ
יּה   ָתְייִבין ַקּמֵ ל ִאּנּון ּדְ ָלא ּכָ ּפּוִרים ְלַקּבְ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ַהׁשּ

ָרא לֹון ֵמחֹוַבְייהּו ְוָסִליק לֹון ְליֹוָמא ְדִכּפּוֵרי.  ּוְלַכּפָ

הּוא  .387 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְמַצּוֶה  ּכֹל  ּבַ ֶזה  ְוַעל 
ֵדי   ה, ּכְ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ לֹט ֶאת ִיׂשְ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ

ין   לֹט ֲעֵליֶהם ַהּדִ ּלֹא ָצִריְך ְולֹא ִיׁשְ ֲעֵליֶהם ִמי ׁשֶ
ַעל  ָהָאב  ַאֲהַבת  ּכְ ָאֶרץ  ּבָ יִקים  ַצּדִ ם  ֻכּלָ ְוִיְהיּו 

ִנים ָאָדם] ַהּבָ ה  [ְּבֵני  ַמֲעׂשֶ ּבְ לּוי  ּתָ ְוַהּכֹל   ,
ָבִרים. ַאְרנּו ַהּדְ  ּוְבִדּבּוִרים, ַוֲהֵרי ּבֵ

  

א .387 ּדָ לֹון   ְוַעל  יד  ּקִ ּפַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  כֹוּלָ ּבְ
לֹוט ֲעַלְייהּו ַמאן  ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ ד עֹוָבָדא ּבְ ָרֵאל ְלֶמְעּבַ ְלִיׂשְ
ְלהֹון   ּכֻ ִויהֹון  ִדיָנא,  ֲעַלְייהּו  לֹוט  ִיׁשְ ְוָלא  ִאְצְטִריְך,  ָלא  ּדְ

ַאְרָעא ּבְ ִאין  עַ  (דף קטו ע''א) ַזּכָ א  ַאּבָ ּדְ ְרִחימּו  ִנין, ּכִ ּבְ ל 
ין. ְלָיא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלִ ין ּתַ עֹוָבָדא ּוְבִמּלִ א ּבְ  ְוכֹוּלָ
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י   .388 ַרּבִ ָאָמר.  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרה  ׂשָ ֶאת  ַקד  ּפָ ַוה' 
ֶזה, ָפסּוק  ּבְ ַתח  ּפָ ז) יֹוָחָנן  ָעַלִיְך  (שיר  ְך  רֹאׁשֵ

ָאסּור  ֶמֶלְך  ָמן  ַאְרּגָ ּכָ ְך  רֹאׁשֵ ת  ְוַדּלַ ְרֶמל  ּכַ ּכַ
ְרהָ  יִטים ּבָ ּלִ ׁשַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ִטים. 

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ּנֹוֵתן ַהּקָ ׁשֶ ה. ּכְ יִטים ַלּטָ ּלִ ְלַמְעָלה ְוׁשַ
ל ַמְעָלה, נֹוְטִלים ַמֲעָלה   ִרים ׁשֶ הּוא ַמֲעָלה ְלׂשָ
ֶבל   ל ּבָ רֹו ׁשֶ ה. ָנַתן ַמֲעָלה ְלׂשָ ל ַמּטָ ָלִכים ׁשֶ ַהּמְ

ְנבּוַכְד   - ַמֲעָלה  תּוב  ָנַטל  ּכָ ׁשֶ ע,  ָהָרׁשָ ר  ֶנּצַ
ב) ּבוֹ  ל   (דניאל  ּכָ ְוָהיּו  ַהזָָּהב.  רֹאׁש  הּוא  ה  ַאּתָ

נֹו. ֶזהּו   ַחת ָידֹו ּוְבנֹו ּוֶבן ּבְ ִדים ּתַ ְעּבָ ָהעֹוָלם ְמׁשֻ
ר.   ְרֶמל. ֶזהּו ְנבּוַכְדֶנּצַ ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ תּוב רֹאׁשֵ ּכָ ׁשֶ

תּוב ּכָ ְצלַ  (שם ד) ֶזהּו ׁשֶ יו ּתִ ְחּתָ ֶדה.  ּתַ ָ ל ַחיַּת ַהׂשּ
ָמן   ַאְרּגָ ּכָ ְך  רֹאׁשֵ ת  ר    - ְוַדּלַ ּצַ ְלׁשַ ּבֶ ֶזהּו 

ָאַמר  ה) ׁשֶ ָאסּור  (שם  ֶמֶלְך  ָמן.  ַאְרּגָ ׁש  ִיְלּבַ
ְרָהִטים   ַעד    -ּבָ ָאסּור  ָהָיה  ׁשֶ ְמֹרַדְך  ֱאִויל  ֶזהּו 

יו. ְחּתָ ר ּוָמַלְך ּתַ ת ָאִביו ְנבּוַכְדֶנּצַ ּמֵ  ׁשֶ

  

ַתח  ַוְיָי   .388 ּפָ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאָמר.  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרה  ׂשָ ֶאת  ַקד  ּפָ
ַהאי ְקָרא ת   (שיר השירים ז) ּבְ ְרֶמל ְוַדּלַ ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ רֹאׁשֵ

א   קּוְדׁשָ ה  ָעׂשָ ְרָהִטים.  ּבָ ָאסּור  ֶמֶלְך  ָמן  ַאְרּגָ ּכָ ְך  רֹאׁשֵ
ְלטֹוִנים ְלַמָטה. כְּ  ְלטֹוִנים ְלַמְעָלה ְוׁשִ ִריְך הּוא ׁשִ ּנֹוֵתן  ּבְ ׁשֶ

נֹוְטִלים  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ִרים  ָ ַלׂשּ ַמֲעָלה  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ֶבל,  ל ּבָ רֹו ׁשֶ ל ַמָטה. ָנַתן ַמֲעָלה ְלׂשָ ָלִכים ׁשֶ ַמֲעָלה ַהּמְ

יהּ  ּבֵ ְכִתיב  ּדִ ע  ָהָרׁשָ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ַמֲעָלה  (דניאל  ָנַטל 
כָּ  ב) וָהיּו  ֲהָבא,  ּדַ י  ּדִ ה  ֵראׁשָ הּוא  ָהעֹוָלם  ַאְנּתְ  ל 

נֹו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   ּבְ ּוֶבן  ּוְבנֹו  ָידֹו  ַחת  ּתַ ִדים  ְמׁשּוְעּבָ
הּוא   ֲהָדא  ר,  ְנבּוַכְדֶנּצַ ֶזהּו  ְרֶמל,  ּכַ ּכַ ָעַלִיְך  ְך  רֹאׁשֵ

ד) ִדְכִתיב, ת   (דניאל  ְוַדּלַ ָרא.  ּבָ ֵחיַות  ְטֵלל  ּתַ חֹתֹוִהי  ּתְ
ר ּצַ ְלׁשַ ָמן, ְזהּו ּבֵ ַאְרּגָ ְך ּכָ ָאַמר  רֹאׁשֵ ָווָנא   (דניאל ה) ּדְ ַאְרּגְ

ָהָיה   ׁשֶ ְמרֹוָדְך  ֱאִויל  ֶזהּו  ְרָהִטים,  ּבָ ָאסּור  ֶמֶלְך  ׁש.  ִיְלּבָ
יו.  ְחּתָ ר ּוָמַלְך ּתַ ת ָאִביו ְנבּוַכְדֶנּצַ ּמֵ  ָאסּור ַעד ׁשֶ

ֶזה   .389 ַטַעם  א  ּבָ ה  ָלּמָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַר  ָאַמר  א,  ֶאּלָ יִרים?  ִ ַהׁשּ יר  ׁשִ ְיהּוָדה,  ּבְ י  ּבִ

ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ קֶֹדם  ִנְבְראּו  ְדָבִרים  ְבָעה  ׁשִ
בֹוד   א ַהּכָ ּסֵ ּנֱֶאַמר   -ְוֵאּלּו ֵהן ְוכּו', ּכִ (תהלים   ׁשֶ

ה,  צג) ָאּתָ ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ְסֲאָך  ּכִ ָנכֹון 
יז) ְוָכתּוב ֵמִראׁשֹון.  (ירמיה  ָמרֹום  ָכבֹוד  א  ּסֵ ּכִ

ְק  ַהּנִ רֹאׁש  ָהָיה  הּוא  דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ ְוָנַטל  ַלּכֹל,  ם  ּדַ
בֹוד   א ַהּכָ ּסֵ הֹוָרה ִמּכִ ָמה ַהּטְ ׁשָ רּוְך הּוא ֶאת ַהּנְ ּבָ
ְך ָעַלִיְך   תּוב רֹאׁשֵ ּכָ ִלְהיֹות ְמִאיָרה ַלּגּוף. ֶזהּו ׁשֶ
ַעל  רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ֶזהּו  ְרֶמל.  ּכַ ּכַ

ָמן   ַאְרּגָ ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ ָמה   זוֹ   -ַהּכֹל. ְוַדּלַ ׁשָ ִהיא ַהּנְ
ְרָהִטים   ּנּו. ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ ֶלת ִמּמֶ ּטֶ ֶזהּו ַהּגּוף   -ַהּנִ

ָאר   ִנׁשְ ְולֹא  ָעָפר  ּבֶ ְוָכֶלה  ֶבר  ּקֶ ּבַ ָאסּור  הּוא  ׁשֶ
ל  ֶנה ּכָ ּנּו ִיּבָ ְמלֹא ַתְרָוד ֶרֶקב, ּוִמּמֶ א ּכִ ּנּו ֶאּלָ ִמּמֶ

רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ּפֹוֵקד ַהּקָ ֶאת ַהּגּוף, ַהּגּוף. ּוְכׁשֶ
ַלחּוץ,   אֹותֹו  ְפִליט  ּתַ ׁשֶ ָלָאֶרץ  אֹוֵמר  הּוא 

תּוב ּכָ יל. (ישעיה כו) ׁשֶ ּפִ  ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ

  

יר  .389 ׁשִ ּבְ ַטַעם  ַהאי  ֲאָתא  ְלַמאי  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְבָעה ְדָבִרים ִנְבְראּו  ה ׁשִ י ְיהּוּדָ א ָאַמר ַרּבִ יִרים. ֶאּלָ ִ ַהׁשּ

נִּ  ׁשֶ בֹוד  קֹוֶדם  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ְוכּו',  ֵהן  ְוֵאּלּו  ָהעֹוָלם,  ְבָרא 
ֱאַמר ּנֶ צג) ׁשֶ ה   (תהלים  ָאּתָ ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ְסֲאָך  ּכִ ָנכֹון 
יז) ּוְכִתיב, הּוא   (ירמיה  ׁשֶ ֵמִראׁשֹון.  ָמרֹום  ָכבֹוד  א  ּסֵ ּכִ

רּוְך הּוא ֶאת   דֹוׁש ּבָ ם ַלּכֹל, ְוָנַטל ַהּקָ ְקּדַ ָהָיה רֹאׁש ַהּנִ
בֹוד ִלְהיֹות ְמִאיָרה ַלּגּוף,   א ַהּכָ ּסֵ ָמה ַהְטהֹוָרה ִמּכִ ׁשָ ַהּנְ
א   ּסֵ ּכִ ְזהּו  ְרֶמל,  ּכַ ּכַ ָעַלִיְך  ְך  רֹאׁשֵ ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא 
ָמן, זֹו   ַאְרּגָ ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ הּוא רֹאׁש ַעל ַהּכֹל. ְוַדּלַ בֹוד ׁשֶ ַהּכָ

ֶמֶלְך אָ  ּנּו.  ִמּמֶ ֶטֶלת  ַהּנִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְזהּו  ִהיא  ְרָהִטים,  ּבָ סּור 
ּנּו  ָאר ִמּמֶ ָעָפר ְולֹא ִנׁשְ ֶבר ְוָכָלה ּבֶ ּקֶ הּוא ָאסּור ּבַ ַהּגּוף ׁשֶ
ַהּגּוף.  ל  ּכָ ֶנה  ִיּבָ ּנּו  ּוִמּמֶ ֶרֶקב.  ְרָוד  ּתַ ְמלֹא  ּכִ א  ֶאּלָ
אֹוֵמר  הּוא  ַהּגּוף  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּפֹוֵקד  ּוְכׁשֶ

אֹותוֹ  ְפִליט  ּתַ ׁשֶ ְכִתיבָלָאֶרץ  ּדִ ַלחּוץ  כו)   וֶאְרץ  (ישעיה 
יל.  ּפִ  ְרָפִאים ּתַ

ֵהם  .390 ָאֶרץ  ּבָ ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ָאַמר 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ה,  ִחּלָ ּתְ ים  ֵמֶתיָך.  (שם) ַחיִּ ִיְחיּו 

חּוָצה ָלָאֶרץ. ָהִקיצּו   -ְנֵבָלִתי ְיקּומּון   ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ
ָעָפר   ׁשְֹכֵני  נּו  ר.   -ְוַרּנְ ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ ֵאּלּו 

חּוָצה   ּבְ ה  ֹמׁשֶ ֵמת  ה  ָלּמָ יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ
ם   ׁשֵ ּכְ עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ ְלָכל  ְלַהְראֹות  ָלָאֶרץ? 
ה,  ְלֹמׁשֶ ְלַהֲחיֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ

  

ים   .390 ֶאֶרץ ֵהם ַחּיִ ּבָ ִתים ׁשֶ י יֹוָחָנן ַהּמֵ ה  ָאַמר ַרּבִ ִחּלָ ּתְ
ִיְחיּו ֵמֶתיָך, ְנֵבָלִתי ְיקּומּון  (ישעיה כו) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,

ֵאּלּו   ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  נּו  וַרּנְ ָהִקיּצּו  ָלָאֶרץ.  ה  חּוּצָ ּבְ ׁשֶ ֵאּלּו 
ה   מׁשֶ ֵמת  ה  ָלּמָ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ

ה ָלָאֶרץ. ְלַהְראֹות ְלכָ  חּוּצָ ָעִתיד  ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ֵאי עֹוָלם, ּכְ ל ּבָ
ְך ָעִתיד ְלַהֲחיֹות   ה ּכָ רּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
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ְך ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ְלדֹורֹו, לּו  [ָלָּמה?] ּכָ ֵהם ִקּבְ ׁשֶ
יֹוָחָנן] ּתֹוָרה.הַ  ַרִּבי  ַוֲעֵליֶהם  [ֶׁשָאַמר 

ב) ֶנֱאַמר  ְנעּוַרִיְך  (ירמיה  ֶחֶסד  ָלְך  י  ָזַכְרּתִ
ֶאֶרץ  ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולָֹתִיְך ֶלְכּתֵ ַאֲהַבת ּכְ

 לֹא ְזרּוָעה.

ַהּתֹוָרה. (למה) ְלדֹורוֹ  לּו  ִקּבְ ֵהם  רבי  ׁשֶ (דאמר 
ֶנֱאַמר יוחנן)  ְנעּוַרִיְך   (ירמיה ב) ְוֲעֵליֶהם  ֶחֶסד  ָלְך  י  ָזַכְרּתִ

ֶלְכּתֵ  לּולֹוָתִיְך  ּכְ לא  ַאֲהַבת  ֶאֶרץ  ּבְ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ַאֲחַרי  ְך 
 ְזרּוָעה. 

נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר   .391 ָבר ַאֵחר ָהִקיצּו ְוַרּנְ ֵאּלּו   -ּדָ
ֶנה גּוָפם   חּוָצה ָלָאֶרץ ִיּבָ ִתים ּבְ ֵהם ָהָאבֹות. ְוַהּמֵ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעד  ָהָאֶרץ  ַחת  ּתַ ִלים  ְלּגְ ּוִמְתּגַ

לּו   ם ְיַקּבְ חּוָצה ָלָאֶרץ. ֶזהּו ְוׁשָ ָמָתם, ְולֹא ּבְ ִנׁשְ
תּוב ּכָ לז) ׁשֶ ְוָאַמְרּתָ  (יחזקאל  ֵבא  ִהּנָ ָלֵכן 
ִקְברֹוֵתיֶכם [ְוגֹו'] ֲאֵליֶהם ֹפֵתַח ֶאת  ֲאִני  ִהּנֵה   ,

ְוֵהֵבאִתי  י  ַעּמִ ְברֹוֵתיֶכם  ִמּקִ ֶאְתֶכם  ְוַהֲעֵליִתי 
תּוב ַאֲחָר  ָרֵאל. ַמה ּכָ יו?  ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

י רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם.  ְוָנַתּתִ

  

ֵהם  .391 ֵאּלּו  ָעָפר,  ׁשֹוְכִני  נּו  וַרּנְ ָהִקיּצּו  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ִלים  ְלּגְ ֶנה גּוָפם ּוִמְתּגַ ה ָלָאֶרץ ִיּבָ חּוּצָ ִתים ּבְ ָהָאבֹות. ְוַהּמֵ
ָמָתם ְולֹא  לּו ִנׁשְ ם ְיַקּבְ ָרֵאל וׁשָ ַחת ָהָאֶרץ ַעד ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתַ

ִדְכִתיב,בְּ  הּוא  ֲהָדא  ָלָאֶרץ,  ה  לז) חּוּצָ ָלֵכן   (יחזקאל 
ה ָאנִֹכי ּפֹוֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם   ֵבא ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ִהּנֵ ִהּנָ
י ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל   ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ

בָ  רּוִחי  י  וָנַתּתִ ַאֲחָריו  ִתיב  ּכְ ַמה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶכם  ַאְדַמת 
 ִוְחִייֶתם.

א  .392 ּסֵ ָלה ִמּכִ ָמה ִנּטְ ׁשָ ְנָחס ָאַמר, ַהּנְ ּפִ י  ַרּבִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהרֹאׁש,  הּוא  ׁשֶ בֹוד  (שיר   ַהּכָ

ְך  ז) רֹאׁשֵ ת  ְוַדּלַ ְרֶמל.  ּכַ ּכַ ָעַלִיְך  ְך  רֹאׁשֵ
ָמן   ַאְרּגָ ת ָהרֹאׁש.   -ּכָ ּלַ ִהיא ּדַ ָמה ׁשֶ ׁשָ זֹו ִהיא ַהּנְ

ְרָהִטים  ֶמֶלְך ָאסּור   הּוא ָאסּור   -ּבָ הּוא ַהּגּוף ׁשֶ
ֶמֶלְך.   ְוֶזהּו  ָרה,  ׂשָ ְוֶזהּו  ַהּגּוף,  ֶזהּו  ָבִרים.  ּקְ ּבַ
ר  ּבֵ ר ּדִ רּוְך הּוא ּפֹוְקָדּה ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ר   ֲאׁשֶ ּכַ ָרה  ׂשָ ַקד ֶאת  ּפָ ַוה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֵאָליו. 

ּבֹו ִיְפקֹד  ָאָמר. ּפֹוֵקד ֶאת ַהּגּוף ַלזְּ  ַמן ַהיָּדּוַע ׁשֶ
יִקים.  ּדִ  ַהּצַ

  

בֹוד   .392 ַהּכָ א  ּסֵ ִמּכִ ִנְטָלה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָאַמר  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ
ְדָקָאַמר ּכִ ָהרֹאׁש  הּוא  ז)  ׁשֶ השירים  ָעַלִיְך   (שיר  ְך  רֹאׁשֵ

ִהיא   ָמה ׁשֶ ׁשָ ָמן זֹו ִהיא ַהּנְ ַאְרּגָ ּכָ ְך  ת רֹאׁשֵ ְרֶמל. ְוַדּלַ ּכַ ּכַ
לַ  הּוא  ּדַ ׁשֶ ַהּגּוף  הּוא  ְרָהִטים,  ּבָ ָאסּור  ֶמֶלְך  ָהרֹאׁש.  ת 

א   ָרה ְוֶזהּו ֶמֶלְך. ְוקּוְדׁשָ ְקָבִרים. ֶזהּו ַהּגּוף ְוֶזהּו ׂשָ ָאסּור ּבַ
ר ֵאָליו ֲהָדא הּוא  ּבֶ ּדִ ר  ִריְך הּוא ּפֹוְקָדּה ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ ּבְ

ר ָאָמר. פּ  ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ֹוֵקד ֶאת ַהּגּוף  ִדְכִתיב ַוְיָי ּפָ
יִקים.  ּדִ ּבֹו יְפקֹוד ַהּצַ דּוַע ׁשֶ ַמן ַהּיָ  ַלּזְ

רּוְך   .393 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ְנָחס,  ּפִ י  ַרּבִ ָאַמר 
יִֹּפי  יִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ּכַ ּדִ הּוא ְלַיּפֹות ְלגּוף ַהּצַ
ֵעֶדן,  ְלַגן  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ְוָהִייָת   (ישעיה נח) ׁשֶ ְוגֹו'  ִמיד  ּתָ ְוָנֲחָך ה' 
עֹוָדּה   ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֵלִוי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָרֶוה.  ַגן  ּכְ
ַמְעָלה   ל  ׁשֶ אֹור  ּבְ ִנזֹּוֵנית  ַמֲעָלָתּה,  ּבְ

ֵנס ּכָ ּתִ ּוְכׁשֶ ּבֹו,  ת  ׁשֶ ַלּגּוף   [ְוִנְׁשָּתֵרׁש] ּוִמְתַלּבֶ
ָלֹבא   הָ   -ֶלָעִתיד  אֹותֹו  ֵנס, ּבְ ּכָ ּתִ ׁש  ַמּמָ אֹור 

ֶזהּו  ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ָיִאיר  ַהּגּוף  ַוֲאַזי 
תּוב ּכָ יב) ׁשֶ זַֹהר  (דניאל  ּכְ ַיְזִהרּו  ִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ֵלָמה,   ׁשְ ָעה  ּדֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ יגּו  ִ ְוַיׂשּ ָהָרִקיַע. 
ּנֱֶאַמר  ָעה ֶאת  (ישעיה יא) ׁשֶ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ּכִ

ִין לָ  ִמיד ה'. ִמּנַ תּוב ְוָנֲחָך ה' ּתָ ּכָ ֶ ה ׁשּ נּו ֶזה? ִמּמַ
ל ַמְעָלה.   ָך. ֶזה אֹור ׁשֶ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְוִהׂשְ

ַגן   -ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחִליץ   ִקיַדת ַהּגּוף. ְוָהִייָת ּכְ ֶזה ּפְ
בּו ֵמיָמיו  ר לֹא ְיַכזְּ ֶזהּו  -ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ

יִ  ַהּבֹוֵרא  ַעת  ִריֹּות  ּדַ ַהּבְ יְֵדעּו  ַוֲאַזי  ַרְך.  ְתּבָ

  

ְלַיּפֹות   .393 רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ יֹוִפי  ּכְ ָלבֹא  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלגּוף 

ֱאַמר ּנְ ן ֵעֶדן, ׁשֶ ְכַנס ַלּגַ ּנִ ׁשֶ ִמיד ְוגו'   ישעיה נח)( ּכְ ְוָנֲחָך ְיָי ּתָ
ַמֲעָלָתּה  עֹוָדּה ּבְ ָמה ּבְ ׁשָ ַגן ָרְוה. ָאַמר ַרִבי ֵלִוי ַהּנְ ְוָהִייָת ּכְ
ּבֹו,   ת  ׁשֶ ּוִמְתַלּבֶ ַמְעָלה  ל  ׁשֶ אֹור  ּבְ ִניזֹוֶנת 

ֵנס ּכָ ּתִ ָהאֹור  (ונשתרש) ּוְכׁשֶ אֹותֹו  ּבְ ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ַלגּוף 
וְ  ֵנס,  ּכָ ּתִ ׁש  זֹוַהר ָהָרִקיַע ֲהָדא הּוא ַמּמָ ּכְ ָיִאיר  ֲאַזי ַהּגּוף 

יב) ִדְכִתיב, ָהָרִקיַע,   (דניאל  זֹוַהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ֱאַמר ּנְ ׁשֶ ֵליָמה  ׁשְ ָעה  ּדֵ ָאָדם  ִני  ּבְ יגּו  ִ יא) ְוַיׂשּ י   (ישעיה  ּכִ

ְכִת  ּדִ ה  ִמּמַ ָלן ָהא,  ְיָי. ְמָנא  ָעה ֶאת  ּדֵ יב  ָמְלָאה ָהָאֶרץ 
ל  ׁשֶ אֹור  ְזה  ָך.  ַנְפׁשֶ חֹות  ֲחּצָ ּצַ ּבְ יַע  ּבִ ְוִהׂשְ ִמיד  ּתָ ְיָי  ְוָנֲחָך 
ַגן ָרְוה   ִקיַדת ַהּגּוף. ְוָהִייָת ּכְ מֹוֶתיָך ַיְחִליץ ְזה ּפְ ַמְעָלה. ְוַעּצְ
ֶזהּו ַדַעת ַהּבֹוֵרא  ְיַכְזבּו ֵמיָמיו.  ר לא  א ַמִים ֲאׁשֶ ּוְכמֹוּצָ

ֵיְדע ְוֲאַזי  ַרְך,  ֶהם ִיְתּבָ ּבָ ְכֶנֶסת  ַהּנִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ִרּיֹות  ַהּבְ ּו 
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ים,   ַמת ַהַחיִּ ִהיא ִנׁשְ ֶהם, ׁשֶ ְכֶנֶסת ּבָ ָמה ַהּנִ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ
ֲענּוִגים  ַהּתַ ָלה  ִקּבְ ִהיא  ׁשֶ ֲענּוִגים,  ַהּתַ ַמת  ִנׁשְ
ּה   ּבָ ֵמִהים  ּתְ ְוַהּכֹל  ַלּגּוף,  ֶנת  ּוְמַעּדֶ ִמְלַמְעָלה 

ז) ְואֹוְמִרים ּומַ  (שיר  יִָּפית  ַאֲהָבה ַמה  ַעְמּתְ  ּנָ ה 
ָמה ֶלָעִתיד ָלֹבא.  ׁשָ ֲענּוִגים. זֹו ִהיא ַהּנְ ּתַ  ּבַ

ָלה   ִקּבְ ִהיא  ׁשֶ ֲענּוִגים  ַהּתַ ַמת  ִנׁשְ ים  ַהַחּיִ ַמת  ִנׁשְ ִהיא  ׁשֶ
ּה   ּבָ ֵמִהים  ּתְ ְוַהּכֹל  ַלּגּוף  ת  ּוְמָעֵדּנֶ ַמְעָלה  ִמּלְ ֲענּוִגים  ּתַ

ז) ואֹוְמִרים השירים  ַאֲהָבה  (שיר  ַעְמּתְ  ּנָ ּוַמה  ִפית  ּיָ ַמה 
ָמה ֶלָעִתיד ָלבֹא. בַּ  ׁשָ ֲענּוִגים. זֹו ִהיא ַהּנְ  ּתַ

ְך הּוא,   .394 ּכָ ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
תּוב ּכָ ְוָכתּוב  (שם) ׁשֶ ְרָהִטים,  ּבָ ָאסּור  ֶמֶלְך 

י ְיהּוָדה,   . ְוָאַמר ַרּבִ ַעְמּתְ ַאֲחָריו ַמה יִָּפית ּוַמה ּנָ
ָעִתיד   ְזַמן  אֹותֹו  ַח ּבְ ּמֵ ְלׂשַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ְבִריֹּוָתיו,  ּבִ ֹמַח  ְוִלׂשְ (תהלים   עֹוָלמֹו 
חֹוק  קד) ׂשְ ִיְהיֶה  ַוֲאַזי  יו.  ַמֲעׂשָ ּבְ ה'  ַמח  ִיׂשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ו,  ַעְכׁשָ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ׁשּ ַמה  עֹוָלם  (שם   ּבָ
תּוב  קכו) ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  וגו'.  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ  ָאז 

ֲאַזי   ׁשֶ ֱאלִֹהים,  ִלי  ה  ָעׂשָ ְצֹחק  ָרה  ׂשָ ַוּתֹאֶמר 
ֵעת  הּוא  ׁשֶ יָרה,  ׁשִ לֹוַמר  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֲעִתיִדים 
דֹוׁש   ַמח ַהּקָ ׂשְ יִּ א ָאַמר, ַהיֹּום ׁשֶ י ַאּבָ חֹוק. ַרּבִ ׂשְ
ְמָחה  ׂשִ ָהְיָתה  לֹא  ִריֹּוָתיו,  ּבְ ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ

ָהעוֹ  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ִמיֹּום  מֹוָתּה  יִקים  ּכְ ּדִ ְוַהּצַ ָלם, 
ַלִים לֹא ָיׁשּובּו עֹוד ַלֲעָפָרם,  ירּוׁשָ ָאִרים ּבִ ׁשְ ַהּנִ

תּוב ּכָ ִציֹּון ְוַהּנֹוָתר  (ישעיה ד) ׁשֶ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
ִציֹּון  ּבְ ַהּנֹוָתר  לֹו.  יֵָאֶמר  ָקדֹוׁש  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ

ְוָקא.  ַלִים ּדַ  ּוִבירּוׁשָ

  

ְכִתיב,ָאַמר   .394 ְך הּוא ּדִ ּכָ א ֲחֵזי, ׁשֶ י ְיהּוָדה ּתָ (שיר  ַרּבִ
ִפית  השירים ז) ְתֵריּה ַמה ּיָ ְרָהִטים. ּוְכִתיב ּבַ ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ

דֹוׁש   אֹותֹו ְזַמן ָעִתיד ַהּקָ י ְיהּוָדה ּבְ . ְוָאַמר ַרּבִ ַעְמּתְ ּוַמה ּנָ
ְבִר  ּבִ מֹוַח  ְוִלׂשְ עֹוָלמֹו  ַח  ּמֵ ְלׂשַ הּוא  רּוְך  ּיֹוָתיו  ּבָ

ֱאַמר ּנְ חֹוק   (תהלים קד) ׁשֶ יו. ְוֲאַזי ִיְהֶיה ׂשְ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ִיׂשְ
ְכִתיב, יו, ּדִ ֵאין ַעְכׁשָ ֶ עֹוָלם ַמה ׁשּ ֵלא  (תהלים קכו) ּבָ ָאז ִיּמָ

חֹוק   ָרה ּצְ ַוּתֹאֶמר ׂשָ ינּו וגו'. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ּפִ חֹוק  ׂשְ
ֲאַזי ֲעִתי ה ִלי ֱאלִהים. ׁשֶ יָרה  ָעׂשָ ֵני ָאָדם לֹוַמר ׁשִ ִדים ּבְ

דֹוׁש   ַמח ַהּקָ ׂשְ ּיִ א ָאַמר ַהּיֹום ׁשֶ י ַאּבָ חֹוק. ַרּבִ הּוא ֵעת ׂשְ ׁשֶ
מֹוָתּה ִמּיֹום  ְמָחה ּכְ ִרּיֹוָתיו לֹא ָהְיָתה ׂשִ רּוְך הּוא ִעם ּבְ ּבָ
לא  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ָאִרים  ׁשְ ַהּנִ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ

ְכִתיב,ָיׁשוּ  ּדִ ְלַעְפָרם  עֹוד  ד) בּו  ָאר  (ישעיה  ׁשְ ַהּנִ וָהָיה 
ּיֹון  ּצִ ַלםִ◌ ָקדֹוׁש ֵיָאַמר לֹו. ַהּנֹוָתר ּבְ ְירּוׁשָ ּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ּצִ ּבְ

ְייָקא.  ַלםִ◌ ּדַ  ּוִבְירּוׁשָ
ֵהם.  .395 ים  ְמַעּטִ ן  ּכֵ ִאם  ָאָחא,  י  ַרּבִ ָאַמר 

אֹוָתם   ל  ּכָ א  ָרֵאל  ֶאּלָ ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ֲארּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ָבר.  ּדָ ְלָכל  ּוְכִציֹּון  ַלִים  ירּוׁשָ ּכִ יָנם  ּדִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ַלִים  ְירּוׁשָ ְכַלל  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ּכָ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָמע  ׁשְ ִמּמַ יט) ִהיא,  ָתֹבאּו   (ויקרא  ְוִכי 
ָלל.  ּכְ  ֶאל ָהָאֶרץ. ַהּכֹל ּבַ

  

ל ִאּנּון ָאַמר ַרבִּ  .395 א ּכָ ן ְזִעיִרין ִאּנּון, ֶאּלָ י ַאָחא ִאם ּכֵ
ִדְלהֹון  יָנא  ּדִ ָרֵאל  ְדִיׂשְ א  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ּבְ ָארּו  ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ָרֵאל  ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ ד ּדְ ָבר. ְמַלּמֵ ּיֹון ְלָכל ּדָ ַלםִ◌ ּוְכּצִ ְירּוׁשָ ּכִ

ְכִתיב, ַמע ּדִ ׁשְ ַלםִ◌ ִהיא, ִמּמַ ְכַלל ְירּוׁשָ וִכי   יקרא יט)(ו ּבִ
ְכָלל.   ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּכֹל ּבִ

י  .396 ְלַרּבִ ַאל  ׁשָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ִחְזִקיָּה. ָאַמר לֹו, ֵמִתים ׁשֶ
ָמקֹום   ָמָתם ּבְ ה לֹא ָנַתן ִנׁשְ הּוא ְלַהֲחיֹוָתם, ָלּמָ

ְוָיֹבאוּ  ם,  ׁשָ רּו  ְקּבְ ּנִ ָרֵאל?    ׁשֶ ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְלֵהָחיֹות 
ִלְבנֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ע  ּבַ ִנׁשְ לֹו,  ָאַמר 
י  ָאַמר ַרּבִ ּלֹא ֵתָהֵרס ְלעֹוָלִמים. ׁשֶ ַלִים, ְוׁשֶ ְירּוׁשָ
ׁש עֹוָלמֹו   רּוְך הּוא ְלַחּדֵ דֹוׁש ּבָ ִיְרְמָיה, ָעִתיד ַהּקָ

נ ּבְ ּוְלהֹוִריָדּה  ַלִים  ְירּוׁשָ ּוָיה ְוִלְבנֹות 
ע  [ִּבְנָין] ִמְלַמְעָלה ּבַ ְוִנׁשְ יֵָהֵרס,  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ּלֹא   ע ׁשֶ ּבַ ָרֵאל, ְוִנׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּלֹא ִתְגֶלה עֹוד ּכְ ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ַלִים,  ְנַין ְירּוׁשָ ּבִ לֹא  (ישעיה סב) יֵָהֵרס 

יֵָאֵמר ָלְך עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרֵצְך לֹא יֵָאֵמר עֹוד  
ָמָמה. ּובְ  ה מֹוֵצא לֹא לֹא  ׁשְ ַאּתָ   - ָכל ָמקֹום ׁשֶ

  

ה, ָאַמר  .396 י ִחְזִקּיָ ַאל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ ַרּבִ
הַ  ָעִתיד  ׁשֶ ֵמִתים  ה  לֹו  ָלּמָ ְלַהֲחיֹוָתם,  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ּקָ

ן ְוֵייתּון ְלַאֲחָייא  ּמָ ִאְתְקָברּו ּתַ ֲאַתר ּדְ ַמְתהֹון ּבְ ָלא ָיִהיב ִנׁשְ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ע  ּבַ ִנׁשְ ָרֵאל. ָאַמר לֹו  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ּבְ

ָאַמר   ּדְ ְלעֹוָלִמים,  ָהֵרס  ּתֵ ּלֹא  ְוׁשֶ ַלםִ◌  ְירּוׁשָ י ִלְבנֹות  ַרּבִ
רּוְך הּוא ְלַחֵדׁש עֹוָלמֹו ְוִלְבנֹות   דֹוׁש ּבָ ִיְרְמָיה ָעִתיד ַהּקָ

ַמְעָלה ִמּלְ נּוָיה  ּבְ ּוְלהֹוִריָדּה  ַלםִ◌  בנין) ְירּוׁשָ ִגין   (ס''א  ּבְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ עֹוד  ְגֶלה  ּתִ לא  ׁשֶ ע  ּבַ ְוִנׁשְ ִיָהֵרס,  ּלֹא  ׁשֶ

ֵיָהֵרס   ּלֹא  ׁשֶ ע  ּבַ ֱאַמרְוִנׁשְ ּנֶ ׁשֶ ם,  ַל  ְירּוׁשָ ְנַין  (ישעיה  ּבִ
ֵיָאֵמר עֹוד  סב) ְך לֹא  ּוְלַאְרּצֵ ֲעזּוָבה  ָלְך עֹוד  ִיָאֵמר  לא 

ִהיא   לֹא,  לא  א  מֹוּצֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ָמָמה.  ׁשְ
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תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  בּוָעה.  ׁשְ ט) ִהיא  ְולֹא  (בראשית 
ּבּול ְולֹא ִיְהיֶה עֹוד  י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל ּבָ ֵרת ּכָ ִיּכָ

ְוָכתּוב ְוגֹו',  נד) ַמּבּול  י  (ישעיה  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ
ּלֹא לֹא   אן ׁשֶ בוּ   -ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנַח. ִמּכָ ָעה. ּוִמן  ׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ׁשֹוֵמַע ֵהן. ְוָעִתיד ַהּקָ ָלאו ַאּתָ
ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ ּלֹא ִתְגֶלה ּכְ ְלַקיֵּם עֹוָלמֹו ִקיּּום ׁשֶ
ֵאין   ְלִפיָכְך  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ יֵָהֵרס  ְולֹא 
ַקיָּם   ָמקֹום  ּבְ א  ֶאּלָ ָמָתם  ִנׁשְ ִלים  ְמַקּבְ

ֵד  ּכְ ּגּוף ְלעֹוָלִמים,  ּבַ ַקיֶֶּמת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְהיֶה  ּתִ ׁשֶ י 
ִציֹּון  ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ תּוב  ּכָ ׁשֶ הּוא  ְוֶזה  ְלעֹוָלִמים. 

ַלִים ָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו וגו'.  ירּוׁשָ  ְוַהּנֹוָתר ּבִ

בּוָעה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ל   (בראשית ט) ׁשְ ֵרת ּכָ ְולֹא ִיּכָ
ּבּול ַהּמַ י  ִמּמֵ עֹוד  ר  ׂשָ ְוגו'   ּבָ ַמּבּול  עֹוד  ִיְהֶיה  ולֹא 

אן  (ישעיה נד) ּוְכִתיב, ִמּכָ נַֹח.  ֵמי  ֵמֲעבֹר  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ
ְוָעִתיד   ֵהן.  ׁשֹוֵמַע  ה  ַאּתָ ָלאו  ּוִמן  בּוָעה.  ׁשְ לֹא,  ּלֹא  ׁשֶ
ְגֶלה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ִקּיּום  עֹוָלמֹו  ְלַקּיֵים  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ָרֵאל   ִיׂשְ ֶנֶסת  ְלִפיָכְך ּכְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ָהֵרס  ּתֵ ְולֹא 
ֵדי   ים ְלעֹוָלִמים, ּכְ ָמקֹום ַקּיָ א ּבְ ָמָתן ֶאּלָ ִלין ִנׁשְ ֵאין ְמַקּבְ
הּוא   וָדא  ְלעֹוָלִמים,  ּגּוף  ּבַ יֶמת  ַקּיֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְהְיה  ּתִ ׁשֶ

ַלם ָקדוֹ  ְירּוׁשָ ּיֹון וַהּנֹוָתר ּבִ ּצִ ָאר ּבְ ׁשְ ׁש ֵיָאֵמר לֹו ִדְכִתיב ַהּנִ
 וגו'.

אן .397 ִמּכָ ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ [ִמְקָרא   ָאַמר 
ּה   הּוא] ּבָ ַהּנֹוָתר  ָקדֹוׁש,  ַלִים  ְירּוׁשָ ָקדֹוׁש,  הּוא 

תּוב  -ָקדֹוׁש. הּוא ָקדֹוׁש   ּכָ ָקדֹוׁש   (ישעיה ו) ׁשֶ
ְוָכתּוב ְצָבאֹות,  יא) ה'  ָקדֹוׁש.  (הושע  ָך  ִקְרּבְ ּבְ

ָקדֹושׁ  ַלִים  תּוב  -  ְירּוׁשָ ּכָ קֹום  (קהלת ח) ׁשֶ ּוִמּמְ
ָקדֹוׁש   ּה  ּבָ ַהּנֹוָתר  כּו.  ְיַהּלֵ   - ָקדֹוׁש 

תּוב ּכָ ִציֹּון ְוַהּנֹוָתר  (ישעיה ד) ׁשֶ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
דֹוׁש ָהִראׁשֹון   ַלִים ָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו. ַמה ּקָ ירּוׁשָ ּבִ

ָאר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ַקיָּם. -ַקיָּם  ְ  ַאף ַהׁשּ

  

ֵמָהָכא .397 ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ הוא)  ָאַמר  ָקדֹוׁש   (מקרא  הּוא 
ָקדֹוׁש,   הּוא  ָקדֹוׁש.  ּה  ּבָ ַהּנֹוָתר  ָקדֹוׁש  ַלם  ְירּוׁשָ

ְכִתיב, ו) ּדִ ּוְכִתיב, (ישעיה  ָבאֹות.  ּצְ ְיָי  (הושע  ָקדֹוׁש 
ְכִתיב, יא) ּדִ ָקדֹוׁש,  ַלםִ◌  ְירּוׁשָ ָקדֹוׁש.  ְך  ִקְרּבֵ (קהלת   ּבְ
ָקדֹוׁש,  ּוִממָּ  ח) ּה  ּבָ ַהּנֹוָתר  כּו.  ְיַהּלֵ ָקדֹוׁש  קֹום 

ְכִתיב, ד) ּדִ ְוַהּנֹוָתר  (ישעיה  ּיֹון  ּצִ ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ וָהָיה 
ים  ַקּיָ דֹוׁש ָהִראׁשֹון  ּקָ ֵיָאֵמר לֹו. ַמה  ַלםִ◌ ָקדֹוׁש  ְירּוׁשָ ּבִ

ים. ָאר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ַקּיָ ְ  ַאף ַהׁשּ
י ִיְצָחק, ַמה זֶּ  .398 תּובָאַמר ַרּבִ ּכָ (זכריה   ה ׁשֶ

ם  ח) ָלִ ְירּוׁשָ ְרחֹבֹות  ּבִ ּוְזֵקנֹות  ְזֵקִנים  בּו  יֵׁשְ עֹד 
ָידֹו ֵמֹרב ָיִמים? ַמה ּטֹוָבה ִהיא   ַעְנּתֹו ּבְ ְוִאיׁש ִמׁשְ

ַעְנּתֹו  [ְּכֵדי] זוֹ  ִמׁשְ ְוִאיׁש  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָאז  ָלֶלֶכת 
ֲעִתיִדים   ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  א,  ֶאּלָ ָידֹו?  ּבְ

ֵמִתים ַהצַּ  ְלַהֲחיֹות  ָלֹבא  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ִביא,  ַהּנָ ע  ֱאִליׁשָ ד)-(מלכים ּכֶ ְוַקח   ב 

י   ַעְנּתִ ִמׁשְ ְמּתָ  ְוׂשַ ְוָכתּוב  ָוֵלְך,  ְבָיְדָך  י  ַעְנּתִ ִמׁשְ
הּוא:   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ַער.  ַהּנָ ֵני  ּפְ ַעל 

ּדִ  ַהּצַ ַלֲעׂשֹות  ֲעִתיִדים  ׁשֶ ָבר  ֶלָעִתיד  ּדָ יִקים 
ו ַלֲעׂשֹות? ַמה  ה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַעְכׁשָ ָלֹבא ַאּתָ
ַער ְוֵאין   ֵני ַהּנַ ֶעֶנת ַעל ּפְ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ תּוב? ַויָּׂשֶ ּכָ
יִקים   ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  ב.  ָקׁשֶ ְוֵאין  עֹוֶנה  ְוֵאין  קֹול 
זֹו,  ַהְבָטָחה  ְבָיָדם  ָעָלה  ָלֹבא  ֶלָעִתיד 

תּוב ּכָ ח) ׁשֶ ֵדי ְוִא  (זכריה  ּכְ ָידֹו,  ּבְ ַעְנּתֹו  ִמׁשְ יׁש 
ִתים. ַהּמֵ ֶאת  ּבֹו  ֵהם   ְלַהֲחיֹות  [ִמי 

ֵמֻאּמֹות  ַהֵּמִתים?] רּו  יְּ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ִרים  ֵמַהּגֵ אֹוָתם 
ֶהם תּוב ּבָ ּכָ ן  (ישעיה סה) ָהעֹוָלם, ׁשֶ ַער ּבֶ י ַהּנַ ּכִ

ל.  ָנה ְיֻקּלָ ן ֵמָאה ׁשָ ָנה ָימּות ְוַהחֹוֶטא ּבֶ ֵמָאה ׁשָ

  

ָחק ַמאי ִדְכִתיב, .398 י יּצְ בּו   (זכריה ח)  ָאַמר ַרּבִ עֹוד ֵיׁשְ
ָידֹו   ּבְ ַעְנּתֹו  ִמׁשְ ְוִאיׁש  ַלם  ְירּוׁשָ ְרחֹובֹות  ּבִ ּוְזֵקנֹות  ְזֵקִנים 

ְכִתיב   (כדי) ֵמרֹוב יִמים. ַמאי ִטיבּוָתא ָדא ֵדין ּדִ ְלֵמיַזל ּכְ
ָחק ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר  א  ֶאּלָ ָידֹו.  ּבְ ַעְנּתֹו  ִמׁשְ (קלה  ְוִאיׁש 

ֵמִתים   א) ְלַהֲחיֹות  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲעִתיִדים 
ְכִתיב, ּדִ ִביא,  ַהּנָ ע  ֱאִליׁשָ ד) ּכֶ ב  י   (מלכים  ַעְנּתִ ִמׁשְ ְוַקח 

ְמּתָ  ָיְדָך ָוֵלְך. ּוְכִתיב ְוׂשַ ַער. ָאַמר ּבְ ֵני ַהּנַ י ַעל ּפְ ַעְנּתִ  ִמׁשְ
ַלֲעׂשֹות   ֲעִתיִדים  ׁשֶ ָבר  ּדָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה 
יו ַלֲעׂשֹות, ַמה  ה ַעְכׁשָ ה רֹוּצֶ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ַאּתָ ּדִ ַהּצַ
ַער וֵאין קֹול ְוֵאין  ֵני ַהּנַ ּפְ ֶעֶנת ַעל  ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ׂשֶ ַוּיָ ִתיב  ּכְ

וְ  ָעָלה עֹוֶנה  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  ב.  ָקׁשֶ ֵאין 
ְכִתיב, ָיָדם ַהְבָטָחה זֹו, ּדִ ָידֹו   (זכריה י) ּבְ ַעְנּתֹו ּבְ ְוִאיׁש ִמׁשְ

ִתים ַהּמֵ ֶאת  ּבֹו  ְלַהֲחיֹות  ֵדי  אותם)  ּכְ ִרים   (מה מתים  ֵמַהּגֵ
הוּ  ּבְ ְכִתיב  ּדִ ָהעֹוָלם  ֵמאּוּמֹות  ירּו  ְתַגּיְ ּנִ י   סה)(ישעיה   ׁשֶ ּכִ

ָנה ְיקּוָלל.   ן ֵמָאה ׁשָ ָנה ָימּות ְוַהחֹוֵטא ּבֶ ן ֵמָאה ׁשָ ַער ּבֶ ַהּנַ
ֵמרֹוב  ְכִתיב  ּדִ מֹוִכיַח  ְקָרא  ּדִ סֹוֵפיּה  ָחק  ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר 

 ָיִמים.
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תּוב    ָאַמר  ּכָ ׁשֶ סּוק מֹוִכיח,  י ִיְצָחק, סֹוף ַהּפָ ַרּבִ
 ֵמֹרב ָיִמים.

ִלי  .399 ה  ָעׂשָ ְצחֹק  ָרה  ׂשָ ַוּתֹאֶמר  ָבר ַאֵחר  ּדָ
תּוב ְמחּו ֶאת ְירוּ  (ישעיה סו) ֱאלִֹהים, ּכָ ם  ׂשִ ַלִ ׁשָ

ל   ּכָ ָמׂשֹוׂש  ּה  ִאּתָ יׂשּו  ׂשִ ֹאֲהֶביָה  ל  ּכָ ָבּה  ְוִגילּו 
לֹא  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָעֶליָה.  ִלים  ְתַאּבְ ַהּמִ
ִמיֹּום   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ְמָחה  ׂשִ ָהְיָתה 
ָעִתיד  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ אֹוָתּה  ּכְ ָהעֹוָלם  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ

יִקי ּדִ ֹמַח ִעם ַהּצַ ם ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְוָכל ֶאָחד  ִלׂשְ
ע ְואֹוֵמר, ֶאְצּבַ ּבָ ִהּנֵה ֱאלֵֹהינּו   (שם כה) ַמְרֶאה 

ָנִגיָלה   לֹו  ינּו  ִקּוִ ה'  ֶזה  יֵענּו  ְויֹוׁשִ לֹו  ינּו  ִקּוִ ֶזה 
יׁשּוָעתֹו, ְוָכתּוב ְמָחה ּבִ י  (שם יב) ְוִנׂשְ רּו ה' ּכִ ַזּמְ

ָכל ָהָאֶרץ.  ה מּוַדַעת זֹאת ּבְ  ֵגאּות ָעׂשָ

  

ֱאלִהים.  .399 ִלי  ה  ָעׂשָ חֹוק  ּצְ ָרה  ׂשָ ַוּתֹאֶמר  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ִתיב, סו) ּכְ ל   (ישעיה  ּכָ ָבּה  ְוִגילּו  ַלםִ◌  ְירּוׁשָ ֶאת  ְמחּו  ׂשִ

ִלים ָעֶליָה. ָאַמר  ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשּו ִאּתָ אֲֹהֶביָה ׂשִ
דֹוׁש  ְמָחה ִלְפֵני ַהּקָ י ְיהּוָדה לא ָהְיָתה ׂשִ רּוְך הּוא   ַרּבִ ּבָ

מֹוַח   ָעִתיד ִלׂשְ ְמָחה ׁשֶ אֹוָתּה ׂשִ ְבָרא ָהעֹוָלם, ּכְ ּנִ ִמּיֹום ׁשֶ
ַמְרֶאה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  יִקים  ּדִ ַהּצַ ִעם 

ואֹוֵמר ע  ּבַ ֶאּצְ כה) ּבָ לֹו   (ישעיה  ינּו  ִקּוִ ֶזה  ֱאלֵהינּו  ה  ִהּנֵ
נָ  לֹו  ינּו  ִקּוִ ְיָי  ְזה  יֵענּו  יׁשּוָעתֹו.  ְויֹוׁשִ ּבִ ְמָחה  וִנׂשְ ִגיָלה 

יב) ּוְכִתיב, זאת   (ישעיה  מּוַדַעת  ה  ָעׂשָ ֵגאּות  י  ּכִ ְיָי  רּו  ַזּמְ
ָכל ָהָאֶרץ.   ּבְ

ַרׁש   .400 ּפֵ ׁשֶ ִמי  ָרִאינּו  לֹא  ָאַמר,  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ
ָאַמר  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָדִוד  ּכְ ַהזֶּה  ָבר  ַהּדָ (תהלים   ֶאת 

ִיבָּ  קד) ֶניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ֵאין ּתַ ׁשֶ אן  ִמּכָ וגו'.  ֵהלּון 
ָאָדם,   ְלׁשּום  ָרָעה  ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

יַח ּבֹו   ּגִ ֵאינֹו ַמׁשְ ׁשֶ א ּכְ ֶלה ֵמֵאָליו,   -ֶאּלָ הּוא ּכָ
ֵסף רּוָחם ִיְגָועּון   ֵהלּון ּתֹ ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ תּוב ּתַ ּכָ ׁשֶ

ךְ  ח רּוחֲ  (שם) ְוגֹו', ְוַאַחר ּכָ ּלַ ׁשַ ֵראּון ְוגֹו',  ּתְ ָך ִיּבָ
ךְ  ַמח ה'  (שם) ְוַאַחר ּכָ ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיׂשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ חֹוק  ְ ַהׂשּ ַוֲאַזי  יו.  ַמֲעׂשָ (שם   ּבְ
ֶזהּו   קכו) ה.  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ָאז 

ִלי ֱאלִֹהים,   ה  ָעׂשָ ְצחֹק  ָרה  ׂשָ ַוּתֹאֶמר  תּוב  ּכָ ׁשֶ
יׁשּוָעתֹו.  ֹמַח ּבִ  ִלׂשְ

  

ה   .400 ִמּלָ ַהאי  ִריׁש  ּפָ ּדְ ַמאן  ָחִזיָנן  לֹא  ָאַמר  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ
ָאַמר ּדְ א  ַמְלּכָ ָדִוד  קד) ּכְ ֵהלּון  (תהלים  ִיּבָ ְניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ

ה ָרָעה ְלׁשּום  רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ אן ׁשֶ וגו'. ִמּכָ
א   ֶאּלָ ֵמֵאָליו, ָאָדם,  ֶלה  ּכָ הּוא  ּבֹו  יַח  ּגִ ַמׁשְ ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ

ְוגו'.  ִיְגָועּון  רּוָחם  ּתֹוֶסף  ֵהלּון  ִיּבָ ֶניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ ְכִתיב  ּדִ
ךְ  ּכָ קד) ְוַאַחר  ְוַאַחר  (תהלים  וגו'.  ֵראּון  ִיּבְ רּוֲחָך  ח  ּלַ ׁשַ ּתְ

ךְ  ְיָי בְּ  (תהלים קד) ּכָ ַמח  ִיׂשְ ְיָי ְלעֹוָלם  יו. ְיִהי ְכבֹוד  ַמֲעׂשָ
ְכִתיב, ּדִ עֹוָלם  ּבָ חֹוק  ְ ַהׂשּ קכו) ְוֲאַזי  ֵלא   (תהלים  ִיּמָ ָאז 

ָרה  ה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב וּתֹאֶמר ׂשָ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ׂשְ
יׁשּוָעתֹו.  מֹוַח ּבִ ה ִלי ֱאלִהים ִלׂשְ חֹק ָעׂשָ  ּצְ

ַהּגוּ  .401 ׁשֶ ַעד  ְרֵאה,  ּבֹא  ָאַמר,  ִחיָּיא  י  ף  ַרּבִ
לּום.  ׁשְ ַהּתַ ִמן  ָחֵסר  הּוא  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ עֹוֵמד 
ּוֵמת  ר  ֹיׁשֶ ַדְרֵכי  ּבְ ְוהֹוֵלְך  יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ְלַאַחר 
יַע ִלְתִחיַּת  לּומֹו. ִהּגִ ַתׁשְ ָרה ּבְ רֹו, ִנְקָרא ׂשָ ָיׁשְ ּבְ
ַאֵחר   ּלֹא יֹאְמרּו ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ָרה, ּכְ ִתים, הּוא ׂשָ ַהּמֵ

ֶהֱחָיה ַהקָּ  הּוא  הּוא ׁשֶ רּוְך הּוא. ְלַאַחר ׁשֶ דֹוׁש ּבָ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוַמֲעִביר  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ִעם  ֵמַח  ְוׂשָ ַחי 

תּוב ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִמן  ַהיָּגֹון  (ישעיה   הּוא 
ְמָעה   כה) ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' ֱאלִֹהים ּדִ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ

בִּ  ִיְצָחק  ִנְקָרא  ֲאַזי  ְוגֹו',  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ִביל  ֵמַעל  ׁשְ
ֶלָעִתיד   יִקים  ּדִ ַלּצַ ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ְמָחה  ִ ְוַהׂשּ חֹוק  ַהּצְ

 ָלֹבא. 

  

עֹוָלם  .401 ַהּגּוף עֹוֵמד ּבָ א ֲחֵזי, ַעד ׁשֶ יא ָאַמר ּתָ י ִחּיָ ַרּבִ
יק ְוהֹוֵלְך  ּדִ הּוא ּצַ לּום, ְלַאַחר ׁשֶ ׁשְ ה הּוא ָחֵסר ִמן ַהּתַ ַהּזְ

רֹו, יֹוׁשְ ר ּוֵמת ּבְ ַדְרֵכי יֹוׁשֶ יַע    ּבְ לּומֹו, ִהּגִ ַתׁשְ ָרה ּבְ ִנְקָרא ׂשָ
ַאֵחר  ׁשֶ יֹאְמרּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרה,  ׂשָ הּוא  ִתים  ַהּמֵ ית  ִלְתִחּיַ
ַחי,  הּוא  ׁשֶ ְלַאַחר  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֶהֱחָיה  ׁשֶ הּוא 
גֹון ִמן   רּוְך הּוא ַהּיָ דֹוׁש ּבָ ִכיָנה ּוַמֲעִביר ַהּקָ ְ ֵמַח ִעם ַהׁשּ ְוׂשָ

ְכִתיב,  ָהעֹוָלם ְיָי  (ישעיה כה) ּדִ ּוָמָחה  ח  ָלֶנּצַ ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ
ָחק,   ִיּצְ ִנְקָרא  ֲאַזי  וגו'.  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ֵמַעל  ְמָעה  ּדִ ֱאלִהים 
ֶלָעִתיד   יִקים  ּדִ ַלּצַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמָחה  ִ ְוַהׂשּ חֹוק  ַהּצְ ִביל  ׁשְ ּבִ

 ָלבֹא. 
כְּ  .402 ל  ׁשֶ ָמקֹום  ְלאֹותֹו  א  ּבָ ְיהּוָדה  י  ַפר ַרּבִ

ֵני ָהִעיר. ִנְכַנס ְלָפָניו   ל ּבְ ְלחּו לֹו ִמְנָחה ּכָ ָחָנן. ׁשָ
א, ָאַמר לֹו, ָמַתי הֹוֵלְך ַמר? ָאַמר לֹו,  י ַאּבָ ַרּבִ

  
ְדרּו   .402 ְכַפר ָחָנן, ׁשָ י ְיהּוָדה ֲאָתא ְלַההּוא ֲאַתר ּדִ ַרּבִ

א,   י ַאּבָ יּה ַרּבִ ֵני ָמאָתא, ָעאל ְלַגּבֵ ל ּבְ א ּכָ ְקרֹוְבּתָ ֵליּה ּתִ

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayera – Draft – unedited- not for publishing 

105 DailyZohar.com  
 

ֵני ָהִעיר ְוֵאֵלְך. ָאַמר לֹו,   ְתנּו ִלי ּבְ ּנָ ֶ ֶאְפַרע ַמה ׁשּ
ְנָחה ַהזֹּאת. ַלּתֹוָרה ֵהם ָעׂשּו  ַאל ַיְחׁשֹׁש ַמר ַלּמִ

לּום. ָאַמר לֹו, ְולֹא    ֶאת ֶזה, ָך ּכְ לּו ִמּמְ ְולֹא ְיַקּבְ
ֵני   ּבְ ל  ּכָ אּו  ּבָ ן.  ּכֵ ָאַמר  תֹוָרה?  ְבֵרי  ּדִ לּו  ְיַקּבְ
י   ָראׁשֵ ם  ּלָ ּכֻ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ָהִעיר. 
לֹו  ָנֶאה  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  יֵׁש  ְוִאם  לֹו,  ָאַמר  יבֹות.  ְיׁשִ

אן   ּכָ ֶבת  ְויֵֵלְך.    -ָלׁשֶ יָּקּום  א  ׁשֶ ַאּבָ י  ַרּבִ ָקם 
ָאַמר   ּנּו.  ִמּמֶ לּו  ַקּבְ יְּ ׁשֶ ָרה  ֲעׂשָ ֵמֶהם  יל  ְוִהְבּדִ
ְוֵהם   ַוֲאִני  ַהזֶּה,  דֹול  ַהּגָ ָהִאיׁש  ִעם  בּו  ׁשְ ָלֶהם, 
ָרה   ב ִעּמֹו. ָהְלכּו. ְואֹוָתם ֲעׂשָ ל ְלָמָחר ְוֵנׁשֵ ְנַקּבֵ

בוּ  ָיׁשְ ִעּמֹו  בּו  יָּׁשְ ֲעָׂשָרה] ׁשֶ ָאַמר  [אֹוָתם  ְולֹא 
ֵני  כְּ  ל ּפְ ל ַמר, ְנַקּבֵ לּום. ָאְמרּו לֹו, ִאם ְרצֹונֹו ׁשֶ

אן.  א ֵאינֹו ּכָ י ַאּבָ ִכיָנה. ָאַמר ָלֶהם, ַוֲהֵרי ַרּבִ ׁשְ
ְלחּו לֹו ּוָבא.   ׁשָ

ָיֲהבּו   ָאַמר ֵליּה ֵאיָמַתי ֵליִזיל ַמר, ָאַמר ֵליּה ֶאְפַרע ַמה ּדְ
ֵליּה ָלא ֵליחּוׁש  ְוֵאיִזיל, ָאַמר  ִני ָמאָתא  ּבְ ְלַהאי   ִלי  ַמר 

ְך  ִמּנָ לּו  ְיַקּבְ ְוָלא  ֲעְבדּו,  ּדְ הּוא  ְלאֹוַרְייָתא  א  ְקרֹוְבּתָ ּתִ
י ְדאֹוַרְייָתא, ָאַמר ִאין.  ֵלי ִמּלֵ לּום, ָאַמר ֵליּה ְוָלא ְמַקּבְ ּכְ
הֹון ָמאֵרי  ּלְ י ְיהּוָדה ּכֻ ִני ָמאָתא. ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ל ּבְ ָאתּו ּכָ

א, ָאַמר ֵליּה, ואִ  ָלא ָיאֹות ְלֵמיַתב  ְמִתיְבּתָ י ִאית ַמאן ּדְ
ְייהּו  ִמּנַ יל  ְוַאְבּדִ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָקם  ְוֵליִזיל.  ֵליקּום  ָהָכא 
ַגְבָרא   ֲהֵדי  יבּו ּבַ יּה, ָאַמר ְלהּו ְיּתִ לּון ִמּנִ ָרה ִדי ְיַקּבְ ֲעׂשָ
יּה. ָאְזלּו.  ל ְלָמָחר ְוְנִתיב ִעּמֵ ָנא, וֲאָנא וִאּנּון ְנַקּבֵ א ּדְ ַרּבָ

ְיִתיבוּ וִאנּ  יּה  ִעּמֵ ֲארּו  ּתָ ִאׁשְ ּדְ ָרה  ֲעׂשָ עשרה) ּון  ְוָלא   (אנון 
י  ַאּפֵ ל  ְנַקּבֵ ַמר  ּדְ ְרעּוֵתיּה  ִאי  ֵליּה  ָאְמרּו  לּום,  ּכְ ָאַמר 
ְדרּו   ׁשָ ָהָכא,  ֵלית  א  ַאּבָ י  ַרּבִ וָהא  ְלהּו  ָאַמר  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ

ֲהֵדיּה ְוָאָתא.   ּבַ
ַקד אֶ  .403 ּפָ ַתח ְוָאַמר, ַוה'  ר  ּפָ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ת ׂשָ

אן? ָהָיה לֹו לֹוַמר, ַוה'  ָהָיה ּכָ ּנּוי ׁשֶ ִ ָאַמר, ָמה ַהׁשּ
ָאַמר  מֹו ׁשֶ ָרה, ּכְ ְזּכֹר   (בראשית ל) ָזַכר ֶאת ׂשָ ַויִּ

א ַעל ַמה  ִקיָדה ֶאּלָ ֵאין ּפְ ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל, ׁשֶ
תּוב  ּכָ ַהְתָחָלה ָהָיה, ׁשֶ א ּבַ ה. ֶאּלָ ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ ֶ ׁשּ

ִעְנָין  ׁשוֹ  ְוַעל אֹותֹו  ַחיָּה,  ֵעת  ּכָ ֵאֶליָך  ָאׁשּוב  ב 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ ו,  ַעְכׁשָ ַקד  ּפָ ׁשֶ ֶנֱאַמר 
ָאָמר,   ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶנֱאַמר  לֹא  ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ָאָמר. 

ַקד   ּפָ ֲאָבל  ְזִכיָרה.  יֹּאַמר  ָבר    -ׁשֶ ּדָ אֹותֹו 
ָאַמר ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך.   ׁשֶ

  

ר ָאָמר. ַמאי פָּ  .403 ֲאׁשֶ ּכַ ָרה  ׂשָ ַקד ֶאת  ּפָ ַוְיָי  ְוָאַמר  ַתח 
ָרה   ׂשָ ֶאת  ָזָכר  ַוְיָי  ְלֵמיַמר  ֵליּה  ֲהָוה  ָהָכא,  ֲהָוה  ּנּוָיא  ׁשִ

ָאַמר ּדְ ָמה  ֵאין  (בראשית ל) ּכְ ּדְ ָרֵחל.  ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת  ַוּיִ
ַק  א ּבְ ַקְדִמיָתא. ֶאּלָ ֲהָוה ּבְ א ַעל ַמה ּדְ ִקיָדה ֶאּלָ ְדִמיָתא  ּפְ

ה, ְוַעל אֹותֹו ִעְנָין  ֵעת ַחּיָ ְכִתיב ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ֲהָוה, ּדִ
ָאָמר,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְכִתיב  ּדִ ַמע  ַמׁשְ יו,  ַעְכׁשָ ַקד  ּפָ ׁשֶ ֶנֱאַמר 
ֲאָבל   ְזִכיָרה,  ֵליָמא  ָאָמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְנֱאַמר  לֹא  ִאְלָמֵלא  ּדְ

ָאַמר ַלּמֹוֵעד אָ  ה ּדְ ַקד ַהִהיא ִמּלָ  ׁשּוב ֵאֶליָך. ּפָ

זֹּוֶכה   .404 ׁשֶ ֶזה  יק  ַצּדִ ְך,  ּכָ ָאַמר  ְך  ּכָ ַאַחר 
ֶנְחֶקֶקת   מּותֹו  ּדְ ֶעְליֹון,  בֹוד  ּכָ ְלאֹותֹו  ַלֲעלֹות 
מּותֹו   ּדְ יק  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ ְלָכל  ְוֵכן  ְכבֹודֹו,  א  ִכּסֵ ּבְ
ְלאֹוָתּה   ְלַהְבִטיַח  ה  ְלַמּטָ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַמְעָלה 

ָמה ְקדוֹ  ה. ְנׁשָ  ׁשָ
  

ָזֵכי ְלֵמיַסק ְלַההּוא  .404 יק ּדְ ּדִ ְלָבַתר ָאַמר ָהִכי, ַהאי ּצַ
ָכְרֵסי ְיק ִריּה, וֵכן ְלָכל   ח ּבְ ּתַ יּוְקֵניּה ִמְתּפַ ָאה, ּדִ ְיָקר ִעּלָ
א ְלַאְבָטָחא   ד ֲהָוה ְלַתּתָ יּוְקֵניּה ְלֵעיָלא ּכַ יק ּדִ ּדִ יק ְוּצַ ּדִ ּצַ

ָמָתא   א. ְלַהִהיא ִנׁשְ יׁשָ  ַקּדִ
זֶּה  .405 ַמה  יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזהּו 

תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ְזֻבָלה?  (חבקוק  ָעַמד  ָיֵרַח  ֶמׁש  ׁשֶ
דֹוׁש   ַהּקָ ּגֶֹרן  ּבַ עֹוְמִדים  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ ּגּוף  זֹּוֲהִרים  ׁשֶ
ָאֶרץ,  ָהָיה עֹוֵמד ּבָ ְדמּות ׁשֶ ַמְעָלה ּכִ ּלְ ָהֶעְליֹון ׁשֶ

מּות   ּדְ ְואֹוָתּה ְואֹוָתּה  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֲהָנַאת  ִנזֹּוֵנית 
ֲאָרה   ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהזֹּו  ֶעֶצם  ּבָ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ָהֲעִתיָדה 
ֶאת   ְוטֹוֶפֶלת  ה  ּנָ ִמּמֶ ֲעֹבר  ּתַ ְוָהֲאָדָמה  ָאֶרץ,  ּבָ

ה.  ָ ְקָרא ְקֻדׁשּ ּנִ  ַהזֲֻּהָמה ַהחּוָצה, ְוֶזהּו ׁשֶ

  

ִד  .405 ַמאי  יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ (חבקוק  ְכִתיב,ְוַהְיינּו 
ָקְייִמין  ג) ָמָתא ּדְ ָזֲהָרן ּגּוָפא ְוִנׁשְ ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה, ּדְ ׁשֶ

ֲהָוה ָקִאים   ִדיּוְקָנא ּדְ ָאה ִדְלֵעיָלא ּכִ א ִעּלָ יׁשָ ִאְדָרא ַקּדִ ּבְ
ִדיּוְקָנא וַהִהיא  ַאְרָעא,  מזונה) ּבְ ֲהָנַאת   (ס''א  זֹוָנּה  ִמּמְ

ֲעִתי וַהִהיא  ָמָתא,  ַגְרָמא  ִנׁשְ ַהאי  ּבְ ׁש  ְלִאְתַלּבַ ָדה 
יּה וָטַפל ִטיֵניּה  ַאְרָעא, ְוַאְרָעא ִמְתֲעַבר ִמּנִ ַאר ּבְ ּתָ ִאׁשְ ּדְ

ה.  ִאְתְקֵרי ְקדּוׁשָ  ְלָבָרא, ְוָדא הּוא ּדְ
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ַהִהיא  .406 מּות  ַהּדְ אֹוָתּה  עֹוֶמֶדת  ּוְכׁשֶ
ֲחוֹות ִלְפנֵ  ּתַ ָכל ֹחֶדׁש ְלִהׁשְ ָאה ּבְ ַמְעָלה, ּבָ ּלְ י ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶלְך  (ישעיה   ַהּמֶ
לֹו   סו) ר  ֵ ְמַבׂשּ ְוהּוא  ָחְדׁשֹו.  ּבְ חֶֹדׁש  י  ִמּדֵ ְוָהָיה 

ְזַמן   ְלאֹותֹו  ֵאֶליָך.  ָאׁשּוב  ַלּמֹוֵעד  ְואֹוֵמר, 
ְלאֹותֹו  ֵקד  ּפָ ּתִ ׁשֶ ַעד  ֵמִתים  ְלַהֲחיֹות  ָעִתיד  ׁשֶ

מֹו   ַקד ֶאת ְזַמן ּכְ תּוב ַוה' ּפָ ּכָ ָרה. ֶזהּו ׁשֶ ְ ׂשּ ִהְתּבַ ׁשֶ
דֹוׁש  ַמח ַהּקָ ׂשְ יִּ ר ָאָמר. ְואֹותֹו יֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ׂשָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  יו,  ַמֲעׂשָ ּבְ הּוא  רּוְך  (תהלים   ּבָ
יו. קד) ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ  ִיׂשְ

  

ַהִהיא   .406 יּוְקָנא  ּדִ ָקְייָמא  ָכל  ְוַכד  ּבְ ֲאָתא  ִדְלֵעיָלא, 
הּוא   ִריְך  ּבְ א  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ְלָסְגָדא  ַיְרָחא 

ְכִתיב, סו) ּדִ והּוא   (ישעיה  ָחְדׁשֹו.  ּבְ חֶֹדׁש  י  ִמּדֵ וָהָיה 
ְזַמן  ְלַההּוא  ֵאֶליָך,  ָאׁשּוב  ַלּמֹוֵעד  ְוָאַמר  ֵליּה  ר  ֵ ְמַבׂשּ

ְק  ִאְתּפַ ּדְ ַעד  ֵמיַתָיא  ְלַאֲחָיא  ָעִתיד  ִזְמָנא ּדְ ְלַההּוא  ַדת 
ָרה  ׂשָ ַקד ֶאת  ּפָ ַוְיָי  ִדְכִתיב  ֲהָדא הּוא  ר  ַ ׂשּ ְדִאְתּבַ ָמה  ּכְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָחֵדי  ּדְ יֹוָמא  ְוַההּוא  ָאָמר.  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  עֹוָבדֹוי  קד) ּבְ ְיָי   (תהלים  ַמח  ִיׂשְ
יו. ַמֲעׂשָ  ּבְ

ַאבָּ  .407 י  ַרּבִ לֹו  ַעל  ָאַמר  ַמר  ָלנּו  יֹאַמר  א, 
ַח  ִלְפּתֹ ָלֶכם  ָיֶפה  ָאַמר,  ְך.  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ ה  ָרׁשָ ַהּפָ
ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ זֹו.  ה  ָרׁשָ ּפָ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו', ַויֹּאֶמר  ה ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ָהֵאּלֶ
ר ָאַהְבּתָ וגו'.  ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ ַקח ָנא ֶאת ּבִ
ֶכֶסף  ּמֹוִציא  ׁשֶ ַהזֶּה  ן  ָהֻאּמָ ְלִהְתּבֹוֵנן,  יֵׁש  אן  ּכָ
ַמְכִניס  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ה?.  עֹוׂשֶ ָמה  ָהָאֶרץ,  קֹור  ִמּמְ
ל  ּנּו ֶאת ּכָ ּמֹוִציא ִמּמֶ אֹותֹו ְלֵאׁש ּדֹוֶלֶקת ַעד ׁשֶ
ֶסף, ֲאָבל לֹא  ָאר ּכֶ ל ָהָאֶרץ, ַוֲהֵרי ִנׁשְ ַהזֲֻּהָמה ׁשֶ

ֵלם. ַאַחר כָּ  ֶסף ׁשָ ה? ַמְכִניס אֹותֹו ּכֶ ְך ָמה עֹוׂשֶ
מֹו  ּכְ ִסיִגים,  ּנּו  ִמּמֶ ּומֹוִציא  ה  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ֵאׁש  ּבָ

ּנֱֶאַמר  ֶסף ְוגֹו', ְוָאז   (משלי כה) ׁשֶ ָהגֹו ִסיִגים ִמּכֶ
ֵלם ְללֹא ִעְרּבּוְבָיה.  ֶסף ׁשָ  הּוא ּכֶ

  

ָתא   .407 ָרׁשָ ּפָ ַעל  ַמר  ָלן  ֵניָמא  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
ַתח  ּפָ ָדא.  ָתא  ְרׁשָ ּפָ ח  ְלִמְפּתַ ְלכֹון  ָיאֹות  ָאַמר  ְלָבַתר, 
ֶאת   ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִהים  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי  ְוָאַמר 
ר  ֲאׁשֶ ְיִחיְדָך  ֶאת  ְנָך  ּבִ ֶאת  ָנא  ַקח  ַוּיֹאֶמר  ְוגו'  ַאְבָרָהם 

ָלא ַהאי אּוָמָנא ּדְ  ּכָ ְוגו'. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ יק ָאַהְבּתָ  ַאּפִ
יל  ַקְדִמיָתא ְמֲעּיִ א ִמְמקֹוָרא ְדַאְרָעא, ַמאי ֲעַבד. ּבְ ְסּפָ ּכַ
ְדַאְרָעא,   זּוֲהָמא  ל  ּכָ יּה  ִמּנִ ָנִפיק  ּדְ ַעד  ִליק  ּדָ נּור  ּבְ ֵליּה 
ֵליָמָתא, ְלָבַתר  א ׁשְ א ֲאָבל ָלא ַכְסּפָ ְסּפָ ֲאַרת ּכַ ּתָ ְוָהא ִאׁשְ

נּוָרא ּבְ ֵליּה  יל  ְמֲעּיִ ָעִביד,  יק   ַמאי  ּוַמּפִ ְדְבַקְדִמיָתא  ּכִ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ְסָטְייֵפי  יּה  כה) ִמּנֵ ִסיִגים  (משלי  ָהגֹו 

ָלא ִעְרּבּוְבָיא. ֵליָמָתא ּבְ א ׁשְ ְסּפָ ֶסף ְוגו' ּוְכֵדין הּוא ּכַ  ִמּכָ
רּוְך הּוא ַמְכִניס ֶאת ַהּגּוף  .408 דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ּכָ

ַחת ָהָאֶרץ, ַעד   ּנּו ַהזֶּה ּתַ ּלֹו ִנְרָקב ְוָיְצָאה ִמּמֶ ּכֻ ׁשֶ
ֶרֶקב   ְרַוד  ּתַ אֹותֹו  ָאר  ְוִנׁשְ ָהָרָעה,  ַהזֲֻּהָמה  ל  ּכָ
לֹא  גּוף  הּוא  ו  ַעְכׁשָ ְוַעד  ַהּגּוף,  ּנּו  ִמּמֶ ְוִנְבֶנה 

ֵלם.   ׁשָ
  

חֹות   .408 ּתְ גּוָפא  ַהאי  יל  ְמֲעּיִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ
ִמְתְרַקב   ּדְ ַעד  זּוֲהָמא ַאְרָעא  ל  ּכָ יּה  ִמּנֵ ְוָנִפיק  ּכּוֵליּה 

יּה,  ֵני גּוָפא ִמּנִ ְרָווד ֶרֶקב ְוִאְתּבְ ַאר ַההּוא ּתַ ּתָ א, וִאׁשְ יׁשָ ּבִ
ִלים. ָען הּוא גּוָפא ָלא ׁשְ  ְוַעד ּכְ

תּוב .409 ּכָ ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ יֹום  אֹותֹו  (זכריה   ַאַחר 
ַדע ַלה' לֹא י יד) ֹום ְולֹא ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ

ה   ִחּלָ ּתְ ּבַ מֹו  ּכְ ָעָפר  ּבֶ ם  ּלָ ּכֻ ִרים  ֻמְסּתָ ָלְיָלה, 
רּוְך הּוא. ֶזהּו   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַחד ְוַהחֶֹזק ׁשֶ ְפֵני ּפַ ִמּלִ

תּוב ּכָ ב) ׁשֶ ֻצִרים  (ישעיה  ְמָערֹות  ּבִ ּוָבאּו 
אֹונֹו וגו'.   ַחד ה' ּוֵמֲהַדר ּגְ ֵני ּפַ ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ

נִ  ֶרֶקב, ְוָיָצא  ְרַוד  ּתַ אֹותֹו  ל  ּוִמְתַעּכֵ ָמָתם  ׁשְ
ם ׁשָ ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ּגּוף  ָאר  אֹור  [ָהאֹור] ְוִנׁשְ ּכְ ּלֹו  ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָהָרִקיַע,  ּוְכזַֹהר  ֶמׁש  ֶ (דניאל   ַהׁשּ
ְוָאז  יב) ְוגֹו',  ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהרּו  ִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ִלי ִע  ֵלם ּבְ ֵלם, ּגּוף ׁשָ ֶסף ׁשָ  ְרּבּוְבָיה ַאֶחֶרת.ּכֶ

  

ְכִתיב, .409 ּדִ א  ַרּבָ יֹוָמא  ַההּוא  יד) ְלָבַתר  וָהָיה   (זכריה 
ָרן  ִמְתַטּמְ ַלְיָלה,  ְולֹא  יֹום  לא  ַלְיָי  ַדע  ִיּוָ הּוא  ֶאָחד  יֹום 
יפּו   וַתּקִ ִחילּו  ּדְ ֳקָדם  ִמן  ְדְבַקְדִמיָתא  ּכִ ַעְפָרא  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ

ִריְך הּוא, ֲהָד  א ּבְ קּוְדׁשָ ּוָבאּו   (ישעיה ב)  א הּוא ִדְכִתיב,ּדְ
ּוֵמֲהַדר  ְיָי  ַחד  ּפַ ֵני  ִמּפְ ָעָפר  ּוִבְמִחּלֹות  ִרים  ּצֻ ְמָערֹות  ּבִ
ְרָווד ֶרֶקב   ל ַההּוא ּתַ ָמַתְייהּו ּוִמְתַעּכֵ אֹונֹו ְוגו'. ְוָנִפיק ִנׁשְ ּגְ

ן ּמָ ֵני ּתַ ִאְתּבְ א ּדְ ַאר ּגּוּפָ ּתָ ְנהֹוָרא  (נ''א נהורא) וִאׁשְ יֵליּה ּכִ ּדִ
ְכִתיב, ּדִ ְרִקיָעא  ּדִ ּוְכָזֲהָרא  א  ְמׁשָ (דניאל  ְדׁשִ

א   יב) ְסּפָ זַֹהר ָהָרִקיַע וגו'. ּוְכֵדין ּכַ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ וַהּמַ
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ַאְחָרַנְיָתא. ִעְרּבּוְבָיא  ָלא  ּבְ ֵליָמא  ׁשְ ּגּוָפא  ִלים,  (מכאן  ׁשְ
 צא בז''ג רק בז''ק)עד סוף מדרש הנעלם בדף קיח אינו נמ

ִיְזֹרק   .410 ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ּגּוף  ַיֲעקֹב,  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ
תּוב ּכָ רּוְך הּוא ִמְלַמְעָלה, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ (ישעיה   ַהּקָ

ְוָכתּוב כו) ָך,  ַטּלֶ אֹורֹות  ַטל  י  כב) ּכִ ִהּנֵה  (שם 
ים ֶעְליֹוִנים,  ְראּו ְקדֹוׁשִ ה' ְמַטְלֶטְלָך וגו'. ְוָאז ִיּקָ

תוּ  ּכָ ְקָרא  (שם ד) בׁשֶ ּנִ ׁשֶ ְוֶזהּו  ָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו. 
ְוֶזהוּ  ַהּסֹוף,  ל  ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ ִחיַּת  ָׁשֵלם ּגּוף   ּתְ [ֶּכֶסף 

ַטַעם  [ִנָּסיֹון] ָׁשֵלם] עֹוד  ִיְטֲעמּו  ְולֹא  ַאֲחרֹון, 
ַיַען  י  ּכִ ה'  ְנֻאם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ י  ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶות,  ַהּמָ

יָת ְוגֹו' כִּ  ר ָעׂשִ י ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך וגו'. ּוְבאֹותֹו ֲאׁשֶ
ָבֶזה   ִיְתַנּסּו  ּלֹא  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלִלים  ִמְתּפַ ְזַמן 

 יֹוֵתר. 

  

ִריְך   .410 א ּבְ י ַיֲעקֹב ּגּוָפא ְדָנִהיר ִיְרֵמי קּוְדׁשָ ָאַמר ַרּבִ ּדְ
ְכִתיב, ּדִ ֵעיָלא  ִמּלְ ָך.   (ישעיה כו) הּוא  ַטּלֶ ַטל אֹורֹות  י  ּכִ

ִיְתְקרּון  (ישעיה כב) ּוְכִתיב ּוְכֵדין  וגו'.  ְמַטְלֶטְלָך  ְיָי  ה  ִהּנֵ
ְכִתיב, ִאין ּדִ ין ִעּלָ יׁשִ ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו. ְוָדא   (ישעיה ד) ַקּדִ

ְוָדא  ַבְתַרְייָתא,  ּדְ ִתים  ַהּמֵ ית  ִחּיַ ּתְ ִאְתְקֵרי  ּדְ הּוא 
ְתַרְייתָ  (נ''א נסיונא) (כספא שלים גופא שלימא) הּוא א ְוָלא ּבַ

י ְנֻאם ְיָי  ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ְכִתיב ּבִ ִיְטֲעמּון עֹוד ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ּדִ
ּוְבַההּוא  ְוגו'.  ֲאָבֶרְכָך  ֵרְך  ּבָ י  ּכִ ְוגו'  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ יַען  י  ּכִ

יר.  ָדא יּתִ ָלא ִיְתַנּסּון ּבְ יא ּדְ יַקּיָ ּדִ לּו ּצַ  ִזְמָנא ַמּצְ
א ַאבְ  .411 ָ ׂשּ תּוב? ַויִּ ָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַויְַּרא  ַמה ּכָ

ָהעֹוָלם   ֵעי  ִרׁשְ ָאר  ׁשְ ֵאּלּו  וגו'.  ַאִיל  ְוִהּנֵה 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ְקְראּו ֵאיִלים, ּכְ ּנִ ֵאיֵלי   (ישעיה ס) ׁשֶ

ְנָביֹות.   דֹוֵלי  ּגְ ִמים:  ּוְמַתְרּגְ ְרתּוֶנְך,  ְיׁשָ ְנָביֹות 
ּנֱֶאַמר וְ  מֹו ׁשֶ ַבְך ְוגֹו', ּכְ ּסְ ָכל ַקְרֵני  ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ

ח ֶאת ָהַאִיל  ּקַ ַויִּ ַויֵֶּלְך ַאְבָרָהם  ַע.  ִעים ֲאַגּדֵ ְרׁשָ
ַרע,   יֹון  ִנּסָ ָכל  ּבְ ְלִהְתַנּסֹות  ִנים  ְמזֻּמָ ֵהם  ׁשֶ ְוגֹו', 
מֹו ַמְלָאִכים  ּכְ א  יִקים ָלעֹוָלם ַהּבָ ּדִ ַהּצַ ֲארּו  ָ ְוִיׁשּ
ְוָלֵכן   מֹו,  ׁשְ ֶאת  ְלַיֵחד  ים  ְקדֹוׁשִ ֶעְליֹוִנים 

תוּ  יד) בּכָ ֶאָחד   (זכריה  ה'  ִיְהיֶה  ַההּוא  יֹּום  ּבַ
מֹו ֶאָחד וגו'.   ּוׁשְ

  

ה ַאִיל  .411 ְרא ְוִהּנֵ א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ִתיב ַוּיִ ַמה ּכְ
ָמא   ּכְ ֵאיִלים  ִאְתְקרּון  ּדְ ַעְלָמא  יֵבי  ַחּיָ ָאר  ׁשְ ין  ִאּלֵ וגו'. 

ָאֵמר, ִמיָנן  ֵאיֵלי   (ישעיה ס) ְדַאּתְ  ּוְמַתְרּגְ ְרתּוֶנְך  ְיׁשָ ְנָביֹות 
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ְוגו'  ַבְך  ּסְ ּבַ ֶנֱאַחז  ַאַחר  ְנָביֹות.  ַרְבְרֵבי 

עה) ָאֵמר, ַע. (תהלים  ֲאַגּדֵ ִעים  ְרׁשָ ַקְרֵני  (וישלח  ְוָכל 
וגו) ִאּנּון   אברהם  ּדְ ְוגו'.  ָהַאִיל  ֶאת  ח  ּקַ ַוּיִ ַאְבָרָהם  ֶלְך  ַוּיִ

ְלִאְת  ֲארּון ְמזּוָמִנין  ּתָ ְוִיׁשְ א,  יׁשָ ּבִ ִנְסיֹוָנא  ָכל  ּבְ ָאה  ַנּסָ
ין   יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ ַמְלָאִכין  ּכְ ְדָאֵתי  ְלַעְלָמא  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ִתיב, ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ֵמיּה,  ׁשְ יד) ְלַיֲחָדא  ַההּוא  (זכריה  ּיֹום  ּבַ
מֹו ֶאָחד וגו'.  ִיְהְיה ְיָי ֶאָחד ּוׁשְ

לוֹ  .412 אן   ָלֶהם]  [ָאַמר ָאַמר  ִמּכָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ
ְוִנְכְנסּו  יֹום ַאֵחר,  ִנְכַנס  ַתח.  ַהּפֶ ְתחּו  ּפִ ָוָהְלָאה 
ֵני ָהִעיר. ָאְמרּו לֹו, יֹאַמר ָלנּו ַמר  ל ּבְ ְלָפָניו ּכָ
ת,   ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ָבּה  ִרינּו  ּקָ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ

ָהעַ  ין  ּבֵ ם  ּקָ ָרה.  ׂשָ ֶאת  ַקד  ּפָ ַתח  ַוה'  ּפָ ּמּוִדים, 
ה   לֹׁשָ ׁשְ וגו'.  ָרה  ׂשָ ֶאת  ַקד  ּפָ ַוה'  ְוָאַמר, 
ְולֹא   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ חֹות  ַמְפּתְ
ַח   ָרף: ַמְפּתֵ ַיד ׂשָ ַיד ַמְלָאְך ְולֹא ּבְ ְמָסָרם לֹא ּבְ
ִתים.  ַהּמֵ ִחיַּת  ּתְ ל  ְוׁשֶ ִמים,  ׁשָ ּגְ ל  ְוׁשֶ ַחיָּה,  ל  ׁשֶ

ֵאִליָּהוּ  א  ַנִים    ּבָ ְ ַהׁשּ ל    -ְוָנַטל  ְוׁשֶ ִמים  ׁשָ ּגְ ל  ׁשֶ
ִנְמַסר   לֹא  יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ְוָאַמר  ִתים.  ַהּמֵ ִחיַּת  ּתְ
יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ַאַחת.  א  ֶאּלָ ֵאִליָּהּו  ַיד  ּבְ
ְרִפית, ָאַמר לֹו   ן ַהּצָ ׁש ֵאִליָּהּו ְלַהֲחיֹות ּבֶ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ּכְ

רּוְך הּוא: לֹא דֹוׁש ּבָ ָיְדָך    ַהּקָ ָנֶאה ְלָך ָלַקַחת ּבְ
ִמים,   ׁשָ ַהּגְ ַח  ַמְפּתֵ ִלי  ן  ּתֵ א  ֶאּלָ חֹות,  ַמְפּתְ ֵני  ׁשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ְוַהְינּו  ת.  ַהּמֵ יח)-(מלכים ּוְתַחיֶּה  ֵלְך   א 

  

אן ּוְלָהְלָאה  ''א אמר לון)(נ ָאַמר ֵליהּ  .412 י ְיהּוָדה ִמּכָ ַרּבִ
ִני  ּבְ ל  יּה ּכָ ְתָחא. ָעאל יֹוָמא ָאֳחָרא ָעאלּו ַקּמֵ ּפִ ָלחּו  ַאּצְ
ְדאֹוַרְייָתא  ָייא  ִמּלַ ַמר  ָלן  ֵליָמא  ֵליּה  ָאְמרּו  ָמָתא, 

ַקד ֶאת   א ַוְיָי ּפָ ּתָ ּבַ ּה יֹוָמא ְדׁשַ ָקֵריָנן ּבָ ָתא ּדְ ָפְרׁשָ ָרה.  ּבְ ׂשָ
לׁש   ָרה ְוגו'. ׁשָ ַקד ֶאת ׂשָ ַתח ְוָאַמר ַוְיָי ּפָ יֵני ַעּמּוֵדי, ּפָ ָקם ּבֵ
רּוְך הּוא ולא ְמָסָרם לא   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ חֹות ּבְ ַמְפּתֵ
ִמים  ׁשָ ל ּגְ ה ְוׁשֶ ל ַחּיָ ַח ׁשֶ ָרף. ַמְפּתֵ ַיד ׂשָ ַיד ַמְלָאְך ְולֹא ּבְ ּבְ

ִתים. ית ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ִמים   ְוׁשֶ ׁשָ ל ּגְ ַנִים ׁשֶ ְ הּו ְוָנַטל ַהׁשּ א ֵאִלּיָ ּבָ
ַיד  ּבְ ִנְמַסר  לֹא  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ְוָאַמר  ִתים.  ַהּמֵ ית  ִחּיַ ּתְ ל  ְוׁשֶ
הּו   ֵאִלּיָ ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ּכְ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ ַאַחת.  א  ֶאּלָ הּו  ֵאִלּיָ

ִר  א ּבְ ְרִפית ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ן ַהּצָ יְך הּוא, ָלא  ְלַהֲחיֹות ּבֶ
ַח  ן ִלי ַמְפּתֵ א ּתֵ חֹות, ֶאּלָ י ַמְפּתֵ ּתֵ יָדְך ׁשְ ָיאֹות ָלְך ְלֵמיַסב ּבִ

ת. וַהְיינּו ִדְכִתיב, ּוְתַחּיֶה ַהּמֵ ִמים  ׁשָ ֵלְך  (מלכים א יח) ַהּגְ
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ָנה ָמָטר. לֹא ָאַמר  ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוגֹו' ְוֶאּתְ
ָנה.  א ְוֶאּתְ  ְוֵתן ָמָטר, ֶאּלָ

ָנה ָמָטר. לא ָאַמר וֵתן ָמָטר  ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוגו' ְוֶאּתְ
ָנה.  א ְוֶאּתְ  ֶאּלָ

ַנִים  ַוֲהֵר  .413 י ׁשְ ן. ְלַקיֵּם ּפִ ע ָהיּו לֹו? ּכֵ י ֱאִליׁשָ
ם לֹא ְמָסָרם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ א  ל ֵאִליָּהּו. ֶאּלָ רּוחֹו ׁשֶ ּבְ
י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ִליַח.  ׁשָ ַיד  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
רּוְך הּוא:   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכֹחֹו ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא  ִסימֹון, 

ַפַעם ַאַחת ְמַחיֵּה ֵמִתי אֹול ַויַָּעל, ּבְ ם ּומֹוִריד ׁשְ
ִמים, ַמְצִמיַח ָחִציר,  ׁשָ ַמְזִריַח ְמאֹורֹות ּומֹוִריד ּגְ
ְרָנסֹות,   ּפַ נֹוֵתן  ֲעָקרֹות,  ּפֹוֵקד  ְיבּוִלים,  ן  ֵ ְמַדׁשּ
פּוִפים,  ּכְ זֹוֵקף  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך  ים,  ּלִ ּדַ עֹוֵזר 

ְזמַ  ּבִ ְוַהּכֹל  ְמָלִכים,  ּוֵמִקים  ְמָלִכים  ן  ַמֲעִביר 
ִליַח  ֵאין ׁשָ ֶ ֶאָחד ּוְבֶרַגע ֶאָחד ּוְבַבת ַאַחת ַמה ׁשּ

 ְלעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו. 

  

רּוחֹו  .413 ַנִים ּבְ י ׁשְ ים ּפִ ע ֲהוּו ֵליּה. ִאין. ְלַקּיֵ ְוָהא ֱאִליׁשָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְמָסָרם  לא  ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ א  ֶאּלָ ֵאִלּיהּו,  ל  ׁשֶ

ִליַח, ּדְ  ַיד ׁשָ ל  הּוא ּבְ י ִסיּמֹון ּבֹא ּוְרֵאה ּכֹחֹו ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ּומֹוִריד  ֵמִתים  ה  ְמַחּיִ ַאַחת  ַפַעם  ּבְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִמיַח  ַמּצְ ִמים,  ׁשָ ּגְ ּומֹוִריד  ְמאֹורֹות  ַמְזִריַח  ַעל,  ַוּיָ אֹול  ׁשְ

ְרָנסֹות, ע ן ְיבּוִלים, ּפֹוֵקד ֲעָקרֹות, נֹוֵתן ּפַ ֵ יר, ְמַדׁשּ ֹוֵזר  ָחּצִ
ַמְלִכין  ְמַהֲעֵדא  פּוִפים,  ּכְ זֹוֵקף  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך  ים,  ּלִ ּדַ
ּוְבַבת   ֶאָחד  ּוְבֶרַגע  ֶאָחד  ְזַמן  ּבִ ְוַהּכֹל  ַמְלִכין,  ּוְמָהֵקם 

ִליַח ְלעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו.  ֵאין ׁשָ ֶ  ַאַחת ַמה ׁשּ
ל מַ  .414 י יֹוֵסי, ּכָ ַרְיָתא, ָאַמר ַרּבִ ּבָ ִנינּו ּבַ ה ׁשָ

רּוְך הּוא, ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ֶ ׁשּ
תֹו   ָ ְקֻדׁשּ קֹום  ִמּמְ ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ִדּבּור.  ּבְ א  ֶאּלָ

ְך   ּכָ בּוָרתֹו    - ְיֵהא  ּגְ ּכַֹח  ְרֵאה  ּבֹא  ה.  ַנֲעׂשָ ִמיָּד 
תּוב ּכָ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  (תהלים   ׁשֶ

מַ  לג) ׁשָ ה'  ְדַבר  י  ּבִ ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ַנֲעׂשּו.  ִים 
תּוב[ְיהּוָדה] יֹוָחָנן ּכָ ׁשֶ זֶּה  ַמה  (שמות   , 

ַמְלָאְך  יב) ְולֹא  ֲאִני  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ י  ְוָעַבְרּתִ
 ְוגֹו'?. 

  

רּוְך   .414 דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ י יֹוֵסי ּכָ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּתַ
ִריְך   ּצָ ֵאינֹו  ְדָאַמר הּוא,  ֵכיָון  ּדְ ִדּבּור,  ּבְ א  ֶאּלָ ַלֲעׂשֹות 

ּכַֹח   ּוְרֵאה  ּבֹא  ה.  ַנֲעׂשָ ד  ִמּיָ ָכְך  ְיֵהא  תֹו  ְקדּוׁשָ קֹום  ִמּמְ
ְכִתיב,  ּדִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ בּוָרתֹו  (תהלים  ּגְ

י יֹוָחָנן לג) ָאַמר ַרּבִ ַמִים ַנֲעׂשּו. ּדְ ְדַבר ְיָי ׁשָ ַמאי   (יהודה) ּבִ
יב) יב,ִדְכִת  ְולֹא   (שמות  ֲאִני  ַרִים  ִמּצְ ֶאֶרץ  ּבְ י  ְוָעַבְרּתִ

 ַמְלָאְך וגו'.

ּלֹא   .415 דֹול הּוא ְלִמְצַרִים, ׁשֶ בֹוד ּגָ ְך, ּכָ ִאם ּכָ
ֶהְדיֹוט.   ַפס  ּתָ ׁשֶ ְלִמי  ֶמֶלְך  ַפס  ּתָ ׁשֶ ִמי  דֹוֶמה 
מֹו  ָכל ֻטְמָאה ּכְ ה ְמזֶֹהֶמת ּבְ ְועֹוד, ֵאין ְלָך ֻאּמָ

ְצִרים ֶהםַהּמִ ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ כג) ,  ר   (יחזקאל  ֲאׁשֶ
ַעל  ֲחׁשּוִדים  ֵהם  ׁשֶ ְוגֹו',  ָרם  ׂשָ ּבְ ֲחמֹוִרים  ר  ׂשַ ּבְ
ַמה  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֵמָחם  ִאים  ּבָ ְוֵהם  ָזכּור,  ב  ּכַ ִמׁשְ
ְוִכי  נֹו.  ּבְ ְוִלְכַנַען  אֹותֹו  ל  ְוִקּלֵ ְלָאִביו,  ה  ָעׂשָ ֶ ׁשּ

ִליַח   ׁשָ אֹו  ַמְלָאְך  ''ה  ּבָ ַלּקָ ָהָיה  ר לֹא  ּגֵ ְלׁשַ
ּור  ַאׁשּ ּבְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצַרִים  ּבְ ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 

תּוב ּכָ ׁשֶ ם,  ׁשֵ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהָיה  י) ׁשֶ ּוְבֵני  (בראשית 
ֵרְך,   דֹול ְוִנְתּבָ ם ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ ּור. ְוׁשֵ ם ֵעיָלם ְוַאׁשּ ׁשֵ

ּנֱֶאַמר  ט) ׁשֶ ְוָהָיה   (שם  ם,  ׁשֵ ֱאלֵֹהי  ה'  רּוְך  ּבָ
הַ  ם  ְוָכתּוב ְלׁשֵ ֶאָחיו,  ַעל  ָרָכה  ְוַהּבְ ה  ֻדּלָ ּגְ

ם לז) ּבָ ַמֲחֵנה   (ישעיה  ּבְ ה  ַויַּּכֶ ה'  ַמְלַאְך  ַויֵֵּצא 
ְצִרים   ן ַהּמִ ּכֵ ל ׁשֶ ה. ּכָ ִליַח ַנֲעׂשָ ּור, ְוַעל ְיֵדי ׁשָ ַאׁשּ
ה, ְוָאַמר ֲאִני ְולֹא   ל ֻאּמָ ֵהם ְמזָֹהִמים יֹוֵתר ִמּכָ ׁשֶ

 ַמְלָאְך?. 

  

ָלא ָדֵמי ַמאן  ִאי ָהִכי   .415 ָרֵאי, ּדְ יָאה הּוא ְלִמּצְ ְיָקָרא ַסּגִ
ְלָך  ֵאין  ְועֹוד  ֶהְדיֹוָטא.  ָתַפׂש  ּדְ ְלַמאן  א  ַמְלּכָ ָתַפׂש  ּדְ
ְכִתיב   ּדִ ִרים  ּצְ ַהּמִ מֹו  ּכְ טּוְמָאה  ָכל  ּבְ ְמזּוֱהֶמת  אּוָמה 

הוּ  ֵהם  (יחזקאל כג) ּבְ ׁשֶ ְוגו'  ָרם  ׂשָ ּבְ ר ֲחמֹוִרים  ׂשַ ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ה ַמה   ָעׂשָ ִאים ֵמָחם ׁשֶ ב ָזכּור, ְוֵהם ּבָ ּכַ ֲחׁשּוִדים ַעל ִמׁשְ
ָהָיה  לֹא  ְוִכי  נֹו.  ּבְ ְוִלְכַנַען  אֹותֹו  ל  ְוִקּלֵ ְלָאִביו  ה  ָעׂשָ ֶ ׁשּ
ַלֲעׂשֹות   ר  ּגֵ ְלׁשַ ִליַח  ׁשָ אֹו  ַמְלָאְך  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ

וּ  ַאׁשּ ה ּבְ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ַרִים ּכְ ִמּצְ ם ְנָקָמה ּבְ ל ׁשֵ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ר ׁשֶ
ְכִתיב, י) ּדִ ָהָיה  (בראשית  ם  וׁשֵ ּור.  ְוַאׁשּ ֵעיָלם  ם  ׁשֵ ּוְבֵני 

ֱאַמר ּנְ ׁשֶ ֵרְך  ְוִנְתּבָ דֹול  ּגָ ֱאלֵהי  (בראשית ט) ּכֵֹהן  ְיָי  רּוְך  ּבָ
ּוְכִתיב   ֶאָחיו.  ַעל  ָרָכה  ְוַהּבְ ה  דּוּלָ ַהּגְ ם  ְלׁשֵ ְוָהָיה  ם.  ׁשֵ

ם ּור. ְוַעל  ַויִּ  (ישעיה לז) ּבָ ַמֲחֶנה ַאׁשּ ה ּבְ ּכֶ א ַמְלַאְך ְיָי ַוּיַ ּצֵ
ֵהם ְמזּוָהִמים יֹוֵתר  ִרים ׁשֶ ּצְ ן ַהּמִ ּכֵ ה, ָכל ׁשֶ ִליַח ַנֲעׂשָ ְיֵדי ׁשָ

ל אּוָמה, וָאַמר ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך.  ִמּכָ
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ָלַמְדנּו  .416 אן  ִמּכָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  א,  ֶאּלָ
הַ  ל  ׁשֶ בּוָרתֹו  ּגְ ּוַמֲעָלתֹו ּכַֹח  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ַהּכֹל.  ֵמַעל  ָגבֹוּהַ  הּוא  ׁשֶ
ּוְמֻטּנֶֶפת,   ְמזֶֹהֶמת  ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ זֹו  ה  ֻאּמָ הּוא: 
ָבר ָקדֹוׁש  ָרף, ּדָ ר ַמְלָאְך ְולֹא ׂשָ ּגֵ ְוֵאין ָראּוי ְלׁשַ

א ִפים, ֶאּלָ ִעים ֲארּוִרים ְמֻטּנָ ין ְרׁשָ ה   ּבֵ ֲאִני עֹוׂשֶ
ָרף ְולֹא   ֵאין ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמְלָאְך ְולֹא ׂשָ ֶ ַמה ׁשּ

ְך   ִתי ְיֵהא ּכָ ָ קֹום ְקֻדׁשּ ֲאִני אֹוֵמר ִמּמְ ִליַח. ׁשֶ   -ׁשָ
ְלָאְך ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו.   ֵאין ַהּמַ ֶ ה, ַמה ׁשּ ּוִמיָּד ַנֲעׂשֶ

תֹו אֹומֵ  ָ קֹום ְקֻדׁשּ רּוְך הּוא ִמּמְ דֹוׁש ּבָ ר ֲאָבל ַהּקָ
ְך   ּכָ רֹוֶצה    -ְיֵהא  הּוא  ֶ ׁשּ ַמה  ה  ַנֲעׂשֶ ּוִמיָּד 

ית ְנָקָמה זֹו ַעל ְיֵדי  ַלֲעׂשֹות. ּוְלִפיָכְך לֹא ַנֲעׂשֵ
ְצִרים,  ַהּמִ ְקלֹון  ִביל  ׁשְ ּבִ ִליַח,  ְוׁשָ ַמְלָאְך 
ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ׁשֶ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ּוְלַהְראֹות 

ָקדֹושׁ  ָבר  ּדָ ֵביֵניֶהם  ְנסּו  ּכָ יִּ ַהזֶּה ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ְוַעל   .
ַלֲעׂשֹותֹו,   ָיכֹול  ֲאִני  ַמְלָאְך.  ְולֹא  ֲאִני  ֶנֱאַמר 

 ְולֹא ַמְלָאְך. 

  

בּוָרתֹו  .416 ּגְ ּכַֹח  ָלַמְדנּו  אן  ִמּכָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  א  ֶאּלָ
בֹוּהַ ַעל ַהּכֹל.   הּוא ּגָ רּוְך הּוא ּוַמֲעָלתֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ

דֹוׁש  ַרִים ְמזּוֱהֶמת  ָאַמר ַהּקָ ל ִמּצְ רּוְך הּוא אּוָמה זֹו ׁשֶ  ּבָ
ָבר ָקדֹוׁש   ָרף, ּדָ ר ַמְלָאְך ולא ׂשָ ּגֵ ּוְמטּוֶנֶפת, וֵאין ָראּוי ְלׁשַ
ֵאין   ֶ ה ַמה ׁשּ א ֲאִני עֹוׂשֶ ִעים ֲארּוִרים ְמטּוָנִפים, ֶאּלָ ין ְרׁשָ ּבֵ

ִליַח. ׁשֶ  ָרף ולא ׁשָ ֲאִני אֹוֵמר ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמְלָאְך ְולֹא ׂשָ
ֵאין  ֶ ׁשּ ַמה  ה,  ַנֲעׂשָ ד  ּוִמּיָ ָכְך  ְיֵהא  ִתי  ָ ְקדּוׁשּ קֹום  ִמּמְ
הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל  ַלֲעׂשֹותֹו.  ָיכֹול  ְלָאְך  ַהּמַ
הּוא   ֶ ה ַמה ׁשּ ד ַנֲעׂשָ תֹו אֹוֵמר ְיֵהא ָכְך ּוִמּיָ ָ קֹום ְקדּוׁשּ ִמּמְ

ַנֲעשֵׂ  לא  ּוְלִפיָכְך  ַלֲעׂשֹות.  ה  ְיֵדי  רֹוּצֶ ַעל  זֹו  ְנָקָמה  ית 
תֹו   דּוּלָ ִרים, ּוְלַהְראֹות ּגְ ּצְ ִביל ְקלֹון ַהּמִ ׁשְ ִליַח, ּבִ ַמְלָאְך ְוׁשָ
ָבר ָקדֹוׁש, ְוַעל  יֵניֶהם ּדָ ְנסּו ּבֵ ּכָ ּיִ ה ׁשֶ ּלֹא ָרּצָ ל ָמקֹום ׁשֶ ׁשֶ
ַלֲעׂשֹותֹו   ָיכֹול  ֲאִני  ַמְלָאְך.  ְולֹא  ֲאִני  ֶנֱאַמר  ה  ַהּזֶ ֶרְך  ַהּדֶ

 ַמְלָאְך. ְולֹא
זֶּה   .417 ַמה  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ּבֹו  יֹּוֵצא  ּכַ

תּוב ּכָ יִקים  (יונה ב) ׁשֶ ה ַצּדִ ג? ְוַכּמָ ַויֹּאֶמר ה' ַלּדָ
דֹוׁש  ַהּקָ ֶהם  ִעּמָ ר  ִדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמיִּ ַוֲחִסיִדים 
ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ ג  ַהּדָ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ּוָבא  הּוא,  רּוְך  ּבָ

ְוי יר  יָון  ַמּכִ ּכֵ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  א,  ֶאּלָ ֹוֵדַע?! 
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ל יֹוָנה ִלְפֵני ַהּקָ תֹו ׁשֶ ָעְלָתה ְתִפּלָ ׁשֶ
יִָּקיא  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ָאַמר  תֹו  ָ ְקֻדׁשּ קֹום  ִמּמְ הּוא, 
מֹו   ּכְ ג  ַל'ּדָ ָלֶמ''ד  ה.  ׁשָ ַהיַּּבָ ֶאל  יֹוָנה  ֶאת  ג  ַהּדָ

ַויֹּאמֶ  לֹוַמר,  ּכְ ִביל.  ׁשְ ג  ּבִ ַהּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ ה'  ר 
תֹו  ָ קֹום ְקֻדׁשּ ה. ִמּמְ ׁשָ יִָּקיא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהיַּּבָ ׁשֶ

ְך   ּכָ ְיֵהא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוִמיָּד   -ָאַמר 
ִליַח ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו. ֵאין ׁשָ ֶ ה, ַמה ׁשּ  ַנֲעׂשָ

  

ַמאי   .417 ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ּבֹו  א  ּיֹוּצֵ (יונה   ִדְכִתיב,ּכַ
ָרֵאל  ב) ׂשְ ִמּיִ ַוֲחִסיִדים  יִקים  ּדִ ּצַ ה  ְוַכּמָ ג.  ַלּדָ ְיָי  ַוּיֹאֶמר 

ר ִעם  רּוְך הּוא, ּוָבא ְלַדּבֵ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַהּקָ ר ִעּמָ ּבֵ ּלֹא ּדִ ׁשֶ
ְיהּוָדה   י  ַרּבִ ָאַמר  א  ֶאּלָ ְויֹוֵדַע.  יר  ַמּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ ג  ַהּדָ

ִפלָּ  ָעְלָתה ּתְ יָון ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכֵ דֹוׁש ּבָ ל יֹוָנה ִלְפֵני ַהּקָ תֹו ׁשֶ
ג ֶאת יֹוָנה ֶאל  ִקיא ַהּדָ ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ תֹו ָאַמר ּבִ ָ קֹום ְקדּוׁשּ ִמּמְ
ְיָי  ַוּיֹאֶמר  לֹוַמר  ּכְ ִביל,  ׁשְ ּבִ מֹו  ּכְ ג  ַלּדָ למ''ד  ה.  ׁשָ ּבָ ַהּיַ

ִמ  ה.  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ֶאל  יֹוָנה  ֶאת  ִקיא  ּיָ ׁשֶ ג  ַהּדָ ִביל  ׁשְ קֹום ּבִ ּמְ
ה,  ד ַנֲעׂשָ רּוְך הּוא, ְיֵהא ָכְך ּוִמּיָ דֹוׁש ּבָ תֹו ָאַמר ַהּקָ ָ ְקדּוׁשּ

ִליַח ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו.  ֵאין ׁשָ  ַמה ׁשֶ
ְמעֹון,   .418 ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ַרְיָתא,  ּבָ ּבַ ִנינּו  ׁשָ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ַחיָּה  ל  ׁשֶ ַח  ַמְפּתֵ
שֶׁ  ּוְבעֹוד  ר,  ִהיא,  ּבֵ ׁשְ ַהּמַ ַעל  ֶבת  יֹוׁשֶ ִהיא 

ִאם  ָלד.  ַהּוָ אֹותֹו  ּבְ ְמַעיֵּן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָלעֹוָלם   ָלֵצאת  הּוא  ּו] -ָראּוי  פֹוֵתַח  [יֹוֵצא, 

ָלאו   ְוִאם  ְויֹוֵצא.  ְטָנּה  ּבִ ְלתֹות  סֹוֵגר    -ּדַ
ע   ְך, לֹא יֵֵצא ָרׁשָ ֵניֶהם. ִאם ּכָ ְלתֹוֶתיָה ּוֵמתּו ׁשְ ּדַ

ֲעֵברֹות לְ  לֹׁש  ׁשָ ַעל  ִנינּו,  ׁשָ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ עֹוָלם? 
ים ֵמתֹות ְוכּו', ְוָאַמר   [ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַוֲהֵרי] ָנׁשִ

ִבְטָנּה?.   ִרי  ּפְ ֶלת  ַמּפֶ ה  ָ ִאׁשּ ה  ָלּמָ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  א,  ֶאּלָ

ר שֶׁ  ֵאינֹו ָראּוי ָלֵצאת ָלעֹוָלם,  רֹוֶאה אֹותֹו ָהֻעּבָ

  

ל   .418 ָידֹו ׁשֶ ּבְ ַחָיה  ל  ַח ׁשֶ ְמעֹון ַמְפּתֵ ׁשִ י  ַרּבִ ְנָיא ָאַמר  ּתַ
ַעל   ֶבת  יֹוׁשֶ ִהיא  ׁשֶ ּוְבעֹוד  ִהיא,  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ּבֵ ׁשְ ִאם  ַהּמַ ַלד  ַהּוְ אֹותֹו  ּבְ ין  ְמַעּיֵ
ָלעֹוָלם את  ָלּצֵ הּוא  ו) ָראּוי  ְטָנּה   (יוצא  ּבִ ְלתֹות  ּדַ ּפֹוֵתַח 

ֵניֶהם. ִאי ָהִכי   ְלתֹוֶתיָה ּוֵמתּו ׁשְ א, ְוִאם ָלאו סֹוֵגר ּדַ ְויֹוּצֵ
לׁש ֲעֵבירֹות  ִניָנן ַעל ׁשָ א ָהִכי ּתָ ע ָלעֹוָלם. ֶאּלָ א ָרׁשָ לא ִיּצֵ

ים ֵמתוֹ  ְוכּו'ָנׁשִ ָחק   (אמר רבי שמעון והא) ת  ִיּצְ י  ַרּבִ ְוָאַמר 
ָחק   ִיּצְ י  ַרּבִ ָאַמר  א  ֶאּלָ ִבְטָנּה.  ִרי  ּפְ ֶלת  ַמּפֶ ה  ָ ִאׁשּ ה  ָלּמָ
ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ר  ָהעּוּבָ אֹותֹו  רֹוֶאה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִאּמֹו  ְמֵעי  ּבִ ַלֲהִמיתֹו  ים  ּוַמְקּדִ ָלעֹוָלם  את  ָלּצֵ
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ִאּמֹו,   ְמֵעי  ּבִ ַלֲהִמיתֹו  ים  ּוַמְקּדִ
ּנֱֶאַמר  יִָּמים  (בראשית ו) ׁשֶ ִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ּבַ ַהּנְ

ִראׁשֹוָנה,  יֹו''ד  לֹא  ּבְ תּוב  ּכָ ִפִלים  ַהּנְ ָהֵהם. 
ָהֱאלִֹהים  ֵני  ּבְ אּו  ּבָ ֵכן  ַאֲחֵרי  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ה?  ְוָלּמָ

נֹות ּבְ ְרּבּו   ֶאל  ַויִּ ְזנּות  ּבִ ָלֶהם  ְוָיְלדּו  ָהָאָדם 
עֹוָלם.   ַמְמֵזִרים ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ו) ׁשֶ ָהֵהם.  (בראשית  ִמים  ּיָ ּבַ ָאֶרץ  ּבָ ָהיּו  ִפיִלים  ַהּנְ
ִביל   ׁשְ ּבִ ה,  ְוָלּמָ ִראׁשֹוָנה.  יּוד  לֹא  ּבְ ִתיב  ּכְ ִפִלים  ַהּנְ
ְוָיְלדּו   ָהָאָדם  נֹות  ּבְ ֶאל  ָהֱאלִהים  ֵני  ּבְ אּו  ּבָ ֵכן  ַאֲחֵרי  ׁשֶ

עֹוָלם.  ְרּבּו ַמְמֵזִרים ּבָ ְזנּות ַוּיִ  ָלֶהם ּבִ

הַ  .419 ה  ֵמעֹוָלם  ֵהּמָ ר  ֲאׁשֶ ּבִֹרים  ֵאין   -ּגִ ׁשֶ
ם   ֵ י ַהׁשּ ְמֵזר. ַאְנׁשֵ מֹו ַהּמַ ּבֹור ּוָפִריץ ְוָעִריץ ּכְ  -ּגִ

יָון  ּכֵ ם ַהיָּדּוַע ַמְמֵזר. ׁשֶ ֵ ירּו ִלְקרֹות ַהׁשּ ַהּכֹל ַיּכִ ׁשֶ
ְוִגּבֹור,   ְוָעִריץ  ִריץ  ּפָ הּוא  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ רֹוִאים  ׁשֶ

שֵׁ  אֹותֹו  ִיְקָראּוהּו  י ַהּכֹל  ַרּבִ ָאַמר  ֶ ׁשּ ּוַמה  ם. 
ָלד   אֹותֹו ַהּוָ רּוְך הּוא ְמַעיֵּן ּבְ דֹוׁש ּבָ ְמעֹון, ַהּקָ ׁשִ

ִעים    - ָהְרׁשָ ֵמאֹוָתם  עֹוָלם  ּבָ ע  ָרׁשָ ְלָך  ֵאין 
רּוְך הּוא ְמַעיֵּן  דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ַהיֹּוְצִאים ָלעֹוָלם ׁשֶ

ן ַצּדִ  יַח ּבֵ ר, ּבֹו ְורֹוֶאה ִאם אֹותֹו ַהּגּוף ַיּנִ יק ְוָכׁשֵ
ּנָה, אֹו  יָתה ְמׁשֻ ָרֵאל ִמּמִ ׂשְ יל ְלָאָדם ִמיִּ יַּּצִ אֹו ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ִביל  ּוִבׁשְ ַאַחת,  טֹוָבה  ה  יֲַּעׂשֶ ׁשֶ

רּוְך הּוא מֹוִציאֹו ָלעֹוָלם.   ּבָ

  

ּוָפִריץ   .419 ּבֹור  ּגִ ֵאין  ׁשֶ ֵמעֹוָלם.  ר  ֲאׁשֶ ּבֹוִרים  ַהּגִ ה  ֵהּמָ
ירּו ִלְקרֹותֹו  וָעִריץ   ַהּכֹל ַיּכִ ם, ׁשֶ ֵ י ַהׁשּ ְמִזר. ַאְנׁשֵ מֹו ַהּמַ ּכְ

ִריץ  הּוא ּפָ יו ׁשֶ רֹוִאים ַמֲעׂשָ ֵכיָון ׁשֶ דּוַע ַמְמִזר, ּדְ ם ַהּיָ ֵ ַהׁשּ
י  ם. ּוַמה ְדָאַמר ַרּבִ ְוָעִריץ ְוִגּבֹור ַהּכֹל ִיְקְראּוהּו אֹותֹו ׁשֵ

רּוְך הּוא ְמַעיֵּ  דֹוׁש ּבָ ְמעֹון ַהּקָ ַלד. ֵאין ְלָך  ׁשִ אֹותֹו ַהּוְ ין ּבְ
ֵאין  ִאים ָלעֹוָלם ׁשֶ ַהּיֹוּצְ ִעים  עֹוָלם ֵמאֹוָתם ָהְרׁשָ ע ּבָ ָרׁשָ
יַח   ין ּבֹו ורֹוֶאה ִאם אֹותֹו ַהּגּוף ַיּנִ רּוְך הּוא ְמַעּיֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יָתה   ִמּמִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְלָאָדם  יל  ּצִ ּיַ ׁשֶ אֹו  ר,  ְוָכׁשֵ יק  ּדִ ּצַ ן  ּבֵ

דֹוׁש  ְמׁש  ְך ַהּקָ ִביל ּכָ ה טֹוָבה ַאַחת, ּוִבׁשְ ֲעׂשֶ ּיַ ה, אֹו ׁשֶ ּוּנָ
יאֹו ָלעֹוָלם. רּוְך הּוא מֹוּצִ  ּבָ

ָהיּו   .420 ׁשֶ ִריִצים  ּפָ ָהיּו אֹוָתם  יֹוֵסי  י  ַרּבִ יֵמי  ּבִ
ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ִריֵצי  ּפָ ִעם  ָהִרים  ּבֶ ׁשֹוְדִדים 

ְותֹוְפִסים  ָאָדם  ן  ּבֶ ּמֹוְצאים  ְלָהְרגֹו,   ּוְכׁשֶ אֹותֹו 
ְמָך? ִאם ָהָיה ְיהּוִדי   ִ ָהיּו   -ָהיּו אֹוְמִרים לֹו: ַמה ׁשּ

הֹוְלִכים ִעּמֹו ּומֹוִציִאים אֹותֹו ִמן ֶהָהִרים, ְוִאם 
ַאֵחר   ִאיׁש  אֹותֹו.  -ָהָיה  ְוָהָיה  [ַוֲהֵרי] הֹוְרִגים 

ֵנס  ְלִהּכָ ָכל ֶזה  ּבְ י יֹוֵסי, ְראּוִיים ֵאּלּו  ַרּבִ אֹוֵמר 
א.לָ   עֹוָלם ַהּבָ

  

ֵדי   .420 ּדְ ְמׁשַ ֲהוּו  ּדְ י  ִריּצֵ ּפְ ִאּנּון  ֲהוּו  יֹוֵסי  י  ְדַרּבִ יֹומֹוי  ּבְ
ר ָנׁש  ֵחי ּבַ ּכְ י אּוּמֹות ָהעֹוָלם, ְוַכד ַמׁשְ ִריּצֵ יא ִעם ּפְ טּוַרּיָ ּבְ
ָמְך, ִאי ֲהָוה   ְ י ֵליּה ְלָקְטֵליּה, ֲהוּו ָאְמִרין ֵליּה ַמה ׁשּ ְוָתְפׂשֵ

יא, ְוִאי ֲהָוה יּוָדאי הֲ  יּה ּוַמְפִקין ֵליּה ִמן טּוַרּיָ וּו ָאְזִלין ִעּמֵ
ָנׁש ַאֲחִריָנא ָקְטֵלי ֵליּה. ר  יֹוֵסי  (והא) ּבַ י  ַרּבִ וֲהָוה ָאַמר 

כל ַהאי ְלֵמיַעל ְלַעְלָמא ְדָאֵתי.   ִאְתֲחזּון ִאּנּון ּבְ

לּו  .421 ַהּלָ ְדָבִרים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ַרּבֹוֵתינּו,  נּו  ׁשָ
א ְבקֹולֹות: קֹול ַחיָּה,   ֵאיָנם ִאים ָלעֹוָלם ֶאּלָ ּבָ

תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ָבִנים,   (בראשית  ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ּבְ
ל) ְוָכתּוב קֹול  (שם  ֱאלִֹהים.  ֵאֶליָה  ַמע  ׁשְ ַויִּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ִמים,  ׁשָ כט) ּגְ ַעל  (תהלים  ה'  קֹול 
ְוָכתּוב ִים,  יח)-(מלכים ַהּמָ ֲהמֹון   א  קֹול  י  ּכִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ִתים,  ַהּמֵ ִחיַּת  ּתְ קֹול  ם.  ׁשֶ (ישעיה   ַהּגָ
קֹול  מ) אן  ּכָ ִריְך  ּצָ ַמה  ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ קֹוֵרא  קֹול 

י ְזִריָקא, ֵאּלּו אֹוָתם   א, ָאַמר ַרּבִ ר? ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ין   הּוא ַהּדִ אן ׁשֶ ר. ּוִמּכָ קֹולֹות ְלעֹוֵרר ֵמֵתי ִמְדּבָ

י י  ַרּבִ ָאַמר  ָהעֹוָלם.  ִנינּו,  ְלָכל  ׁשָ ֲהֵרי  ֹוָחָנן, 
יָּקּומּו  ׁשֶ קֹולֹות. ּכְ ֶבר, ִנְכַנס ּבְ ְכַנס ָאָדם ַלּקֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ
קֹוֵלי   ּבְ יָּקּומּו  ׁשֶ ִדין  ֵאינֹו  ִתים  ַהּמֵ ְתִחיַּת  ּבִ

 קֹולֹות? 

  

א  .421 ֶאּלָ ָלעֹוָלם  ִאן  ּבָ ֵאיָנן  לּו  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ג'  ָנן  ַרּבָ נּו  ּתָ
ַחיָּ  קֹול  קֹולֹות,  ְכִתיב,ּבְ ּדִ ג) ה  ְלִדי   (בראשית  ּתֵ ב  ֶעּצֶ ּבְ

ּוְכִתיב, ִנים  ל) ּבָ קֹול   (בראשית  ֱאלִֹהים.  ֵאֶליָה  ַמע  ׁשְ ַוּיִ
ְכִתיב, ּדִ ִמים  ׁשָ כט) ּגְ ִים  (תהלים  ַהּמָ ַעל  ְיָי  קֹול 

יח) ּוְכִתיב, א  ית   (מלכים  ִחּיַ ּתְ קֹול  ם.  ׁשֶ ַהּגָ ֲהמֹון  קֹול  י  ּכִ
ְכִתיב, ּדִ ִתים  מ)(ישעי ַהּמֵ ַמאי   ה  ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ קֹוֵרא  קֹול 

ין  י ְזִריָקא ִאּלֵ א ָאַמר ַרּבִ ָרא. ֶאּלָ ַמְדּבְ ֵעי ָהָכא ָקָלא ּבְ ּבָ
ין  ַהּדִ הּוא  ּדְ אן  ּוִמּכָ ר,  ִמְדּבָ ֵמֵתי  ְלַאְתָעָרא  ָקַלָייא  ִאּנּון 
ָאָדם  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַנן  ּתְ ָהא  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר  ָהעֹוָלם.  ְלָכל 

ֶבר ֵאינֹו   ַלּקֶ ִתים  ַהּמֵ ית  ְתִחּיַ ּבִ קּומּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ קֹולֹות.  ּבְ ִנְכַנס 
קֹוֵלי קֹולֹות.  קּומּו ּבְ ּיָ ין ׁשֶ  ּדִ
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ת קֹול ִלְהיֹות  .422 י ַיֲעקֹב, ֲעִתיָדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ
ְואֹוֶמֶרת: ְקָברֹות  י  ָבּתֵ ּבְ (ישעיה  ִמְתּפֹוֶצֶצת 

ַועֲ  כו) ָעָפר.  ׁשְֹכֵני  נּו  ְוַרּנְ ִלְחיֹות ָהִקיצּו  ִתיִדים 
ַמְעָלה,   ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ אֹור  ל  ׁשֶ ַטל  ּבְ

תּוב ּכָ ָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים   (שם) ׁשֶ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ּכִ
מדרש   כאן  עד  ָרצֹון.  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  יל.  ּפִ ּתַ

 הנעלם.

  

ת  .422 ּצֶ ת קֹול ִלְהיֹות ִמְתּפֹוּצֶ י יֲעקֹב ֲעִתיָדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ
ְואֹוֶמֶרת ְקָברֹות  י  ָבּתֵ כ''ו) ּבְ ׁשֹוְכִני   (ישעיה  נּו  וַרּנְ ָהִקיּצּו 

ַמְעָלה  ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ל אֹור  ׁשֶ ַטל  ּבְ ִלְחיֹות  ַוֲעִתיִדים  ָעָפר, 
ְכִתיב, כו) ּדִ ְרָפִאים   (ישעיה  ְוֶאֶרץ  ָך  ַטּלֶ אֹורֹות  ַטל  י  ּכִ

יל. אכי''ר, ּפִ  .(ע''כ מדרש הנעלם) ּתַ

קַ  .423 תּוב ַוה' ּפָ ּכָ ר ָאָמר, ׁשֶ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ד ֶאת ׂשָ
ֵבן.  ָרה  ּוְלׂשָ ַחיָּה  ֵעת  ּכָ ֵאֶליָך  ָאׁשּוב  ַלּמֹוֵעד 

ָרה   ׂשָ ֶאת  ַקד  ּפָ ִנינּו,  ִלְנֵקָבה,   -ְוׁשָ ִקיָדה  ּפְ
ָרה.  ׂשָ ֶאת  ַקד  ּפָ ַוה'  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְלָזָכר.  ְזִכיָרה 

תּוב ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאלֶ  ּכָ ר ָאָמר, ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵעת  ּכַ יָך ּכָ
ׁשֹוב  ַויֹּאֶמר  ָאַמר  ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ אן  ִמּכָ וגו'.  ַחיָּה 
ְולֹא  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ְסָתם,  ַויֹּאֶמר  ֵאֶליָך,  ָאׁשּוב 

ִליַח ַאֵחר.   ׁשָ

  

ַלּמֹוֵעד  .423 ְכִתיב  ּדִ ָאָמר,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרה  ׂשָ ֶאת  ַקד  ּפָ ַוְיָי 
ָרה ֵבן. ְוָתנִ  ה ּוְלׂשָ ֵעת ַחּיָ ָרה, ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ַקד ֶאת ׂשָ יָנן ּפָ

ַקד ֶאת   ְך ַוְיָי ּפָ ִקיָדה ְלנּוְקָבא, ְזִכיָרה ִלְדכּוָרא, ּוְבִגין ּכָ ּפְ
ה   ֵעת ַחּיָ ְכִתיב ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ר ָאַמר, ּדִ ֲאׁשֶ ָרה, ּכַ ׂשָ

ָאַמר ּדְ ַמע  ַמׁשְ ֵמָהָכא  ב) ְוגו',  ָאׁשּוב   (קב  ׁשֹוב  ַוּיֹאֶמר 
ִליָחא ָאֳחָרא:ֵאֶליָך, ַוּיֹאֶמר ְס  ִאיהּו ֲהָוה ְוָלא ׁשְ  ָתם, ּדְ

ַקד  .424 ָאַמר ַוה' ּפָ יָון ׁשֶ ָרה וגו'. ּכֵ ַויַַּעׂש ה' ְלׂשָ
ְך  ּכָ א  ֶאּלָ ָרה?  ְלׂשָ ה'  ַויַַּעׂש  ַמהּו  ָרה,  ׂשָ ֶאת 
הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ִרי  ּפְ ׁשֶ ִנינּו,  ׁשָ

וְ  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָנָהר  ְוהּוא  ֵמאֹותֹו  הּוא,  ֵמֵעֶדן  יֹוֵצא 
ָרכֹות  ל ַהּבְ ּכָ זָּל ׁשֶ יִקים, ְוהּוא ַהּמַ ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ
ם  ָ ּוִמׁשּ ּנּו  ִמּמֶ נֹוְזִלים  ְבָרָכה  ֵמי  ְוִגׁשְ ַהּטֹובֹות 
הּוא  ׁשֶ ן.  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ יֹוְצִאים, 

ּום שֶׁ  ה ִמׁשּ ְלַמּטָ ֶקה ִמְלַמְעָלה  ּוַמׁשְ יל  ִנים ַמזִּ ּבָ
לּוִיים, ְולֹא ְבָמקֹום ַאֵחר. זָּל ַהזֶּה ּתְ ּמַ  ּבַ

  

ָרה,  .424 ַקד ֶאת ׂשָ ָאַמר ַוְיָי ּפָ יָון ּדְ ָרה ְוגו'. ּכֵ ַעׂש ְיָי ְלׂשָ ַוּיַ
עֹוָבדֹוי   א ּדְ ִאיּבָ ִניָנן ּדְ א ָהִכי ּתָ ָרה. ֶאּלָ ְיָי ְלׂשָ ַעׂש  ַוּיַ ַמהּו 

נָ  ֵמַההּוא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֵמֵעֶדן ְדקּוְדׁשָ ְוָנִפיק  ָנִגיד  ּדְ ָהר 
ָכל   ּדְ ָלא  ַמּזָ ְוִאיהּו  יא,  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ַמְתהֹון  ִנׁשְ ְוִאיהּו  ִאיהּו, 
ָנְפֵקי,  ן  ּמָ ּוִמּתַ יּה  ִמּנֵ ָנְזֵלי  ְרָכאן  ּבִ ֵמי  ְוִגׁשְ ָטָבאן  ְרָכאן  ּבִ
ֶקה ֵמֵעיָלא  יל ּוַמׁשְ ִאיהּו ַמּזִ ן, ּדְ קֹות ֶאת ַהּגָ ְכִתיב ְלַהׁשְ ּדִ

ָבֵניְלתַ  ִגין ּדְ א, ּבְ ַהאי (נשא) ּתָ ְלָיין ְוָלא  (קפא א) ּבְ ָלא ּתַ ַמּזָ
ֲאַתר ָאֳחָרא.  ּבְ

ִקיָדה  .425 ָרה, ּפְ ַקד ֶאת ׂשָ תּוב ַוה' ּפָ ְוַעל ֶזה ּכָ
יָּה ִהיא ְלַמְעָלה   ָרה, ֲעׂשִ ּה. ַויַַּעׂש ה' ְלׂשָ ְלַבּדָ ּבִ

מֹו   ה ַהזֹּו, ּכְ ְרּגָ לּוי,  ִמן ַהּדַ ַמזָּל ֶזה ּתָ ּבְ ּנֱֶאַמר ׁשֶ ׁשֶ
יָּה. ְוָלֵכן ָאַמר ה'   ִקיָדה ְוָכאן ֲעׂשִ אן ּפְ ְוַעל ֶזה ּכָ

 ַוה', ְוַהּכֹל ֶאָחד. 
  

ְלחֹודֹוי.   .425 ִקיָדה ּבִ ָרה ּפְ ַקד ֶאת ׂשָ ִתיב ַוְיָי ּפָ א ּכְ ְוַעל ּדָ
יה ִאיהּו ְלֵעיָלא ֵמַהאי ַד  ּיָ ָרה. ֲעׂשִ ְיָי ְלׂשָ ַעׂש  (קיב  ְרָגאַוּיַ

אן  ב) ּכָ א  ּדָ ְוַעל  ְלָייא,  ּתַ ָלא  ַמּזְ ּבְ ָהא  ּדְ ָמר  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ
א ַחד.  ְך ָאַמר ְיָי ַוְיָי ְוכֹּלָ יה. ּוְבִגין ּכָ ּיָ ִקיָדה ְוָכאן ֲעׂשִ  ּפְ

ְוָאַמר, .426 ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  (תהלים   ַרּבִ
ֶטן. קכז) ִרי ַהּבָ ָכר ּפְ ִנים ׂשָ ִהּנֵה    ִהּנֵה ַנֲחַלת ה' ּבָ

ל  ּטֵ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ה'  ּבַ ְלֵהָאֵחז  ֵחֶלק  ה',  ַנֲחַלת 
ְלָבִנים   זֹּוֶכה  ׁשֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ ְלעֹוָלִמים.  ה  ּנָ ִמּמֶ
ְרּגֹוד   ַלּפַ ֵנס  ְלִהּכָ ָבֶהם  זֹוֶכה  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ן   ִאיר ּבֶ ִהׁשְ ן ׁשֶ אֹותֹו ַהּבֵ ּום ׁשֶ א, ִמׁשּ ָלעֹוָלם ַהּבָ

ְוזֹוֶכה ּבוֹ  ה אֹותֹו   ָהָאָדם  ְיַזּכֶ ַהזֶּה, הּוא  עֹוָלם  ּבָ
ֵנס ּבֹו ְלַנֲחַלת ה'.  א, ְוזֹוֶכה ְלִהּכָ  ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

ַתח ְוָאַמר .426 י ֶאְלָעָזר ּפָ ְיָי   (תהלים קכז) ַרּבִ ה ַנֲחַלת  ִהּנֵ
א   ַאְחַסְנּתָ ְיָי,  ַנֲחַלת  ה  ִהּנֵ ֶטן.  ַהּבָ ִרי  ּפְ ָכר  ׂשָ ִנים  ּבָ
ָנׁש  ַבר  ּדְ ְלָעְלִמין,  ִמיָנּה  ִיְתֲעַבר  ָלא  ּדְ ְיָי  ּבַ ְלִאְתַאֲחָדא 
ְלַפְרּגֹוָדא  ְלֵמיַעל  הּו  ּבְ ָזֵכי  ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ִלְבִנין  ָזֵכי  ּדְ
ר ָנׁש ְוָזֵכי   ִביק ּבַ ׁשָ ָרא ּדְ ַההּוא ּבְ ִגין ּדְ ַעְלָמא ְדָאֵתי. ּבְ ּבְ

לֵ  י  ִיְזּכֵ ִאיהּו  ָדא,  ַעְלָמא  ּבְ יּה  ְוָזֵכי ּבֵ ְדָאֵתי,  ְלַעְלָמא  יּה 
יּה ְלַנֲחַלת ְיָי.   ְלַאָעָלא ּבֵ
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ְוָכְך  .427 ים.  ַהַחיִּ ֶאֶרץ  זֹו  ה'?  ַנֲחַלת  זֶּה  ַמה 
ֶאֶרץ   ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶאת  ָלּה  ָקָרא 

ֶלךְ  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ים.  ָלּה] ַהַחיִּ ה',   [ָקָרא  ַנֲחַלת 
תּוב ּכָ כו)-(שמואל ׁשֶ י   א  ַהיֹּום ּכִ ֵגְרׁשּוִני 

ַנֲחַלת ה' ֵלאֹמר ֵלְך ֲעֹבד ֱאלִֹהים   ַח ּבְ ּפֵ ֵמִהְסּתַ
ִמי   ִנים.  ּבָ ה'  ַנֲחַלת  ִהּנֵה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֲאֵחִרים, 
ָבֶהם  זֹוֶכה  ִאם  ִנים.  ּבָ ַהזֶּה?  ָהִאיׁש  ֶאת  ה  ְמַזּכֶ

ַהזֶּה   עֹוָלם  ְוֵחֶלק    -ּבָ ָכר  ׂשָ ֶטן.  ַהּבָ ִרי  ּפְ ָכר  ׂשָ
א זֹּוֶכה טֹוב ּבְ ִרי ֵמָעיו הּוא ׁשֶ אֹותֹו ּפְ ֹותֹו עֹוָלם ּבְ

ֶהם.  אֹותֹו עֹוָלם ּבָ ן ָאָדם ּבְ  ּבֶ

  

ָלּה   .427 ָקָרא  ְוָהִכי  ים.  ַהַחּיִ ֶאֶרץ  א  ּדָ ְיָי,  ַנֲחַלת  ַמאן 
א ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ים.  ַהַחּיִ ֶאֶרץ  ִאיִהי  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ (קרא  ְלֶאֶרץ 

ְכִתיב, ליה) ּדִ ְיָי  כו)(שמו ַנֲחַלת  א  ַהּיֹום  אל  ְרׁשּוִני  ּגֵ י  ּכִ
ֲאֵחִרים,   ֱאלִהים  ֲעבֹד  ֵלְך  ֵלאמֹר  ְיָי  ַנֲחַלת  ּבְ ַח  ּפֵ ֵמִהְסּתַ

ְייָ  ַנֲחַלת  ה  ִהּנֵ ְך  ּכָ ע''ב) ּוְבִגין  י   (דף קטו  ַאְזּכֵ ַמאן  ִנים.  ּבָ
ִרי   ָכר ּפְ ַהאי ַעְלָמא, ׂשָ הּו ּבְ ִנין. ִאי ָזֵכי ּבְ ֵליּה ְלַבר ָנׁש. ּבְ

טֶ  ַההּוא ַהּבָ ּבְ ַעְלָמא,  ַהִהיא  ּבְ ָטָבא  ְוחּוָלָקא  ַאְגָרא  ן, 
הּו. ַההּוא ַעְלָמא ּבְ ר ָנׁש ּבְ ָזֵכי ּבַ ֵמעֹוי ִאיהּו ּדְ א ּדְ  ִאיּבָ

ה   .428 ָ ְיֻרׁשּ ִנים,  ּבָ ה'  ַנֲחַלת  ִהּנֵה  ְרֵאה,  ּבֹא 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ל ַמֲעׂשֵ רֹות ׁשֶ ל ּפֵ ְוֵחֶלק ׁשֶ

ם זֹוֶכה  ִמְלַמְעָלה הוּ  ָ ֲהֵרי ִמׁשּ ים, ׁשֶ א ֵמֵעץ ַהַחיִּ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ן ָאָדם ְלָבִנים, ּכְ י  (הושע יד) ּבֶ ּנִ ִמּמֶ

תּוב? ּכָ ַמה  ִנְמָצא.  ְרְיָך  קכז) ּפֶ ֵרי  (תהלים  ַאׁשְ
תֹו ֵמֶהם לֹא יֵֹבׁשּו   ּפָ א ֶאת ַאׁשְ ר ִמּלֵ ֶבר ֲאׁשֶ ַהּגֶ

עֹוָלם ַהזֶּה,  ֵרי ּבָ א. וגו'. ַאׁשְ עֹוָלם ַהּבָ ֵרי ּבָ  ְוַאׁשְ

  

א   .428 ְוַאְחַסְנּתָ ְירּוָתא  ִנים.  ּבָ ְיָי  ַנֲחַלת  ה  ִהּנֵ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִאיהּו  ֵעיָלא  ִמּלְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ עֹוָבדֹוי  ּדְ ין  ִאיּבִ ּדְ
ָמא ְדַאּתְ   ר ָנׁש ִלְבִנין ּכְ ן ָזֵכי ּבַ ּמָ ָהא ִמּתַ י, ּדְ ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ

יד) ָאֵמר, ִתיב, (הושע  ּכְ ַמה  ִנְמָצא.  ְרְיָך  ּפֶ י  ּנִ (תהלים   ִמּמֶ
לא   קכז) ֵמֶהם  תֹו  ּפָ ַאׁשְ ֶאת  א  ִמּלֵ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ֵרי  ַאׁשְ

ַעְלָמא ְדָאֵתי.  ֵרי ּבְ ַעְלָמא ֵדין ְוַאׁשְ ֵרי ּבְ  ֵיבֹוׁשּו ְוגו'. ַאׁשְ
ַער,   .429 ָ ׁשּ רּו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ לֹא יֵֹבׁשּו ּכִ

יִנים.  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו  ַער?  ַ ׁשּ ּבַ ָהאֹוְיִבים  ִמי 
ה ֵהם   ּמָ ָמה יֹוֵצאת ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה, ּכַ ר ְנׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ֵנס  ּלֹא ִתּכָ ִנים ְלָפֶניָה ַעד ׁשֶ זֻּמָ ּמְ יִנים ׁשֶ ֲעֵלי ַהּדִ ּבַ
ם,  ְלׁשָ ֵנס  ּכָ ּתִ ׁשֶ ַער  ׁשַ אֹותֹו  ּבְ ַער  ַ ׁשּ ּבַ קֹום  ַלּמָ

הִ  ׁשֶ ּום  ַהזֶּה  ִמׁשּ עֹוָלם  ּבָ ּכֹונֹות  ַמׁשְ ִאיר  ׁשְ
אֹותֹו עֹוָלם. ְוַעל ֶזה לֹא יֵֹבׁשּו  ה ּבְ ּוִבְגָלָלם ִיְזּכֶ

ַער. ָ ׁשּ רּו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ  ּכִ

  

ַמאן  .429 ַער.  ָ ׁשּ ּבַ אֹוְיִבים  ֶאת  רּו  ְיַדּבְ י  ּכִ ֵיבֹוׁשּו  לֹא 
ּדְ  ָמאִריהֹון  ין  ִאּלֵ ַער.  ָ ׁשּ ּבַ ָמָתא  אֹוְיִבים  ִנׁשְ ַכד  ּדְ ִדיִנין, 

יִנין   ַזּמִ ּדְ ִדיִנין  ּדְ ָמֵריהֹון  ִאּנּון  ה  ּמָ ּכַ ַעְלָמא,  ֵמַהאי  ָנְפַקת 
ְרָעא  ּתַ ַההּוא  ּבְ ַער  ָ ׁשּ ּבַ יּה  ְלדּוְכּתֵ ֵייעּול  ָלא  ַעד  יּה,  ַקּמֵ
ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ִביק  ׁשָ ּכֹוִנין  ַמׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ ן,  ּמָ ּתַ ֵייעּול  ּדְ

י  ּוְבִגיֵניהֹון   ּכִ ֵיבֹוׁשּו  לא  א  ּדָ ְוַעל  ַעְלָמא  ַההּוא  ּבְ י  ִיְזּכֵ
ַער. ָ ׁשּ רּו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ  ְיַדּבְ

ֶרְך.   .430 ּדֶ י יֹוִסי ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ
ר  ְוַדּבֵ יָך  ּפִ ַתח  ּפְ יֹוִסי,  י  ְלַרּבִ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 

נִ  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ֶאְצְלָך, ּבַ ְמֵצאת 
ָאה   ּבָ ִרים,  ְמַדּבְ תֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ׁשֶ ְזַמן  ָכל  ּבְ ׁשֶ
ֶרְך,   ּדֶ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ֶרת,  ּוִמְתַחּבֶ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ
ֵני   ּבְ ִלְפֵני  ְוהֹוֶלֶכת  ּוָבָאה  יָמה  ַמְקּדִ ִכיָנה  ְ ׁשּ ׁשֶ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ֱאמּוַנת ַהּקָ זֹּוִכים ּבֶ  ָאָדם ׁשֶ

  

ָאְרָחא. ָאַמר ֵליּה  .430 י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ
ָהא   אֹוַרְייָתא ּדְ ַתח ּפּוָמְך ְוָלֵעי ּבְ י יֹוֵסי ּפְ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ַרּבִ
ְדאֹוַרְייָתא  י  ְבִמּלֵ ּדִ ְזַמן  ָכל  ּדְ ְך,  ּבָ ּגַ ַחת  ּכְ ּתַ ִאׁשְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ

ּוִמ  ַאְתָיא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ן  ָלָעאן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ָרא,  ְתַחּבְ
אֹוְרָחא דבני  ּבְ קמייהו  ואזלא  ואתיא  קדמא  דשכינתא  ב  (עט 

 נשא דזכאן במהימנותא דקודשא בריך הוא.) 
י יֹוִסי ְוָאַמר,  .431 ַתח ַרּבִ ֶגֶפן   (שם) ּפָ ָך ּכְ ּתְ ֶאׁשְ

ֵזיִתים  ִתיֵלי  ׁשְ ּכִ ֶניָך  ּבָ ֵביֶתָך  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ּפִֹריָּה 
לְ  ֶגֶפן ּפִֹריָּה  ָסִביב ְלׁשֻ ָך ּכְ ּתְ ל ְזַמן   -ָחֶנָך. ֶאׁשְ ּכָ

ַהחּוָצה,   יֹוֵצאת  ְולֹא  ִית  ַהּבַ ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ה  ָ ָהִאׁשּ ׁשֶ
ִרים.  ׁשֵ ּכְ ִנים  ּבָ ְלהֹוִליד  ּוְראּוָיה  ְצנּוָעה  ִהיא 

ֶגֶפן   ִמיָנּה ְולֹא    -ּכְ א ּבְ ֶפן לֹא ִנְנַטַעת ֶאּלָ ַמה ּגֶ
ה   ָ ִאׁשּ ְך  ּכָ ַאֵחר,  ִמין  ה ּבְ ַתֲעׂשֶ לֹא  ָרה  ׁשֵ ּכְ

  

ְוָאַמר. .431 יֹוֵסי  י  ַרּבִ ַתח  קכז) ּפָ ֶגֶפן   (תהלים  ּכְ ָך  ּתְ ֶאׁשְ
ִתילֵ  ׁשְ ּכִ ֶניָך  ּבָ ֵביֶתָך  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ה  ָסִביב  ּפִֹרּיָ ֵזיִתים  י 

ָתא   ִאּתְ ּדְ ִזְמָנא  ל  ּכָ ה,  ּפִֹרּיָ ֶגֶפן  ּכְ ָך  ּתְ ֶאׁשְ ְלָחְנָך.  ְלׁשֻ
ְוִאְתֲחֵזי  ְצנּוָעה  ִהיא  ְלַבר,  ָנְפָקא  ְוָלא  ֵביָתא  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ
א  ֶפן ָלא ִאְתַנְטָעא אּלָ ֶגֶפן, ַמה ּגֶ ָרן. ּכְ ָכׁשְ ִנין ּדְ ְלאֹוָלָדא ּבְ

ִזינָ  ִזיָנּה ְוָלא ּבְ ָרא ָלא ֶתֱעַבד  ּבְ ָתא ְדָכׁשְ ְך ִאּתְ א ָאֳחָרא. ּכָ
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ָבה  ּה ַהְרּכָ ֶפן ֵאין ּבָ ְנִטיעֹות ִעם ִאיׁש ַאֵחר; ַמה ּגֶ
ְך.  ם ּכָ ָרה ּגַ ׁשֵ ה ּכְ ָ ְך ִאׁשּ  ֵמֵעץ ַאֵחר, ַאף ּכָ

ְרִכיָבה   יּה  ּבֵ ִאית  ָלא  ֶפן  ּגֶ ַמה  ָאֳחָרא.  ָנׁש  ַבר  ּבְ ְנִטיָען 
ָרא ָהִכי ָנֵמי. ָכׁשְ ָתא ּדְ  ֵמִאיָלָנא ָאֳחָרא, אּוף ָהִכי ִאּתְ

ֵזיִתים.  .432 ִתיֵלי  ׁשְ ּכִ ֶניָך  ּבָ ָכָרּה:  ְ ׂשּ ְרֵאה ַמה 
ָנה ַמה זֵּיִתים ֵאי ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ן ֲעֵליֶהם נֹוְפִלים ּכָ

ְקׁשּוִרים ם  ֶניָך  [ֹּבֶסר] ְוֻכּלָ ּבָ ְך  ּכָ ַאף  ִמיד,  ּתָ
ְלָחֶנָך. ִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ  ּכִ

  
ִתיֵלי ֵזיִתים.  (דף קטז ע''א) ֲחֵמי ָמה ַאְגָרּה, .432 ׁשְ ֶניָך ּכִ ּבָ

ָנְפֵלי   ָלא  ֵזיִתים  הּו  ַמה  ְוֻכּלְ א  ּתָ ׁשַ יֹוֵמי  ל  ּכָ ְייהּו  ַטְרּפַ
ִתיֵלי ֵזיִתים  (נ''א בסירי) ְקׁשּוִרין ׁשְ ֶניָך ּכִ ִדיר, אּוף ָהִכי ּבָ ּתָ

ְלָחֶנָך.  ָסִביב ְלׁשֻ
ֶבר  .433 י ֵכן ְיֹבַרְך ּגָ תּוב ַאֲחָריו? ִהּנֵה ּכִ ַמה ּכָ

ֶבר? ִהנֵּ  י ֵכן ְיֹבַרְך ּגָ ה ֵכן  ְיֵרא ה'. ַמה זֶּה ִהּנֵה ּכִ
ָצִריךְ  ַאֵחר (ִלְכֹּתב) ָהָיה  ָבר  ּדָ ְלַרּבֹות  א  ֶאּלָ  !

ִכיָנה ָהְיָתה   ְ ַהׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ה, ׁשֶ ּנָ ַמְדנּו ֶזה ִמּמֶ ּלָ ׁשֶ
ְבָיכֹול   ּכִ ָלּה  ָראּוי  ּכָ ְמקֹוָמּה  ּבִ ֶניָך   -ְצנּוָעה  ּבָ

רּוִיים  ְ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאּלּו  ֵזיִתים,  ִתיֵלי  ׁשְ ּכִ
ָאֶר  ְלָחֶנָך  ּבָ ְלׁשֻ ָסִביב  ְוׁשֹוִתים   -ץ.  אֹוְכִלים  ׁשֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ֵמִחים  ּוׂשְ נֹות  ָקְרּבָ ּוַמְקִריִבים 
ְוַתְחּתֹוִנים   ֶעְליֹוִנים  ְרִכים  ּוִמְתּבָ הּוא,  רּוְך  ּבָ

ְגָלָלם.   ּבִ

  

ְיָי.  .433 ְיֵרא  ֶבר  ּגָ ְיבַֹרְך  ה ִכי ֵכן  ִהּנֵ ְתֵריּה  ּבַ ִתיב  ּכְ ַמה 
א ַמאי הִ  ֶאּלָ ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ה ֵכן  ִהּנֵ ֶבר.  ּגָ ְיבַֹרְך  ה ִכי ֵכן  ּנֵ

ָכל ִזְמָנא  ּה, ּדְ א ִמיּנָ אֹוִליְפָנא ּדָ ה ָאֳחָרא ּדְ ָאה ִמּלָ ְלַאְסּגָ
ְבָיכֹול   ְדָקא ָחֵזי ָלּה ּכִ ַאְתָרּה ּכְ א ֲהָוה ְצִניָעא ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ

ִיׂשְ  ין  ֵזיִתים ִאּלֵ ִתיֵלי  ׁשְ ּכִ ֶניָך  ַאְרָעא.  ּבָ ָראן ּבְ ד ׁשָ ָרֵאל ּכַ
ְוָחָדאן  ִנין  ָתאן ּוְקֵרִבין ָקְרּבָ ָאְכֵלי ְוׁשָ ְלָחְנָך. ּדְ ָסִביב ְלׁשֻ
ִאין   ְוַתּתָ ִאין  ִעּלָ ְרָכן  ּוִמְתּבָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ

ִגיַנְייהּו.  ּבְ

ָרֵאל  .434 ִיׂשְ ְוָגלּו  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ יְָּצָאה  ׁשֶ ַאַחר 
ים ְוצֹוְוִחים  ין ָהַעּמִ ּבֵ ְלַחן ֲאִביֶהם, ְוֵהם  ֵמַעל ׁשֻ
''ה,   ּבָ ַלּקָ ָרט  ּפְ ֶהם  ּבָ יַח  ּגִ יַּׁשְ ׁשֶ ְוֵאין ִמי  ל יֹום,  ּכָ

תּוב ּכָ כו) ׁשֶ ְהיֹוָתם  (ויקרא  ּבִ זֹאת  ם  ּגַ ְוַאף 
ים  ְקדֹוׁשִ ה  ּמָ ּכַ ְוָרִאינּו  וגו'.  אֹוְיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ּבְ

ְגזֵ  ּום  ֶעְליֹוִנים ֵמתּו ּבִ יפֹות, ְוָכל זֶה ִמׁשּ ּקִ רֹות ּתַ
ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ מּו  ִקיְּ ּלֹא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  עֶֹנׁש 

ה. דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ רּוִיים ּבָ  ׁשְ

  

ֵמַעל  .434 ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִאְתּגָ ָנְפַקת,  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ְלָבַתר 
ַמָיא   יֵני ַעּמָ ֲאבּוהֹון ְוֲהוּו ּבֵ תֹוָרא ּדְ ל יֹוָמא ְוֵלית  ּפְ ְוָצְווִחין ּכָ

ְכִתיב  ּדִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ר  ּבַ הּו  ּבְ ח  ּגַ ַאׁשְ (ויקרא   ּדְ
ְוָחִמיָנן  כו) ְוגו'.  אֹוְיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ּבְ ְהיֹוָתם  ּבִ זֹאת  ם  ּגַ ְוַאף 

ִגין  א ּבְ יִפין, ְוָכל ּדָ ּקִ ְגֵזִרין ּתַ ִאין ִמיתּו ּבִ ין ִעּלָ יׁשִ ה ַקּדִ ּמָ ּכַ
ָראן עֹוָנׁשָ  ׁשָ ֲהוּו  ד  ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ִקְיימּו  ָלא  ּדְ ְדאֹוַרְייָתא  א 

א.  יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ  ּבְ
תּוב, .435 ר   (דברים כח) ְרֵאה ַמה ּכָ ַחת ֲאׁשֶ ּתַ

ּוְבטּוב   ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֶאת  ָעַבְדּתָ  לֹא 
ר  ַחת ֲאׁשֶ סּוק ֶזה הּוא סֹוד. ּתַ ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹל. ּפָ

ָעַבְדּתָ  ָהיּו    לֹא  ּכֲֹהִנים  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ
ְמָחה.   ׂשִ ּבְ ִהיא  ְוזֹו  ְועֹולֹות,  נֹות  ָקְרּבָ ַמְקִריִבים 

ֵלָבב   ּכֹל    -ּוְבטּוב  ֵמֹרב  ם.  ַהְלִויִּ ֵאּלּו    -ֵאּלּו 
יֵניֶהם ְוָנְטלּו ְבָרכֹות  ים ּבֵ ָהיּו ֶאְמָצִעיִּ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ָדִדים.  ל ַהּצְ  ִמּכָ

  

ִתיב,ֲחֵמי מַ  .435 ר לא ָעַבְדּתָ   (דברים כח) ה ּכְ ַחת ֲאׁשֶ ּתַ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל. ַהאי ְקָרא  ׂשִ ֶאת ְיָי ֱאלֶהיָך ּבְ
כֲֹהֵני   ְזַמן ּדְ ְמָחה, ּבִ ׂשִ ר לא ָעַבְדּתָ ּבְ ַחת ֲאׁשֶ ִאיהּו ָרָזא, ּתַ

ּובְ  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ִהיא  ְוָדא  ַוֲעָלָוון  ִנין  ָקְרּבָ ְקֵרִבין  טּוב  ֲהוּו 
ֲהוּו   ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאּלּו  ּכֹל,  ֵמרֹוב  ֵליָוֵאי.  ין  ִאּלֵ ֵלָבב, 

ל ִסְטִרין. ְרָכאן ִמּכָ יַנְייהּו ְוָנְטֵלי ּבִ ים ּבֵ  ֶאְמָצִעּיִ

תּוב .436 ּכָ ט) ׁשֶ לֹו  (ישעיה  ַהּגֹוי  יָת  ִהְרּבִ
ְמחּו   ְמָחה. ֵאּלּו ַהּכֲֹהִנים. ׂשָ ִ ְלּתָ ַהׂשּ ְלָפֶניָך ִהְגּדַ

ִציר   ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ דֹוׁש   -ּכְ ַהּקָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאּלּו 
ֶדה   ָ ַהׂשּ בּוַאת  ּתְ ֶאת  ָלֶהם  ַרְך  ּבֵ הּוא  רּוְך  ּבָ
ָקם   ַחּלְ ר ָיִגילּו ּבְ ֲאׁשֶ ר ִמן ַהּכֹל. ּכַ ְונֹוְתִנים ַמֲעׂשֵ

ָלל   ִמּתֹוְך    -ׁשָ ר  ַמֲעׂשֵ ּנֹוְטִלים  ׁשֶ ם  ְלִויִּ ֵאּלּו 
 ַהּגֶֹרן.

  

ְכִתיב, .436 ט) ּדִ ְלּתָ   (ישעיה  ִהְגּדַ לֹו  ַהּגֹוי  יָת  ִהְרּבִ
ִציר,  ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּכְ ְלָפֶניָך  ְמחּו  ׂשָ ֲהֵני.  ּכַ ין  ִאּלֵ ְמָחה.  ִ ַהׂשּ
ִעּבּוָרא  לֹון  ִריְך  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאּלּו 

ָיגִ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ א.  ִמּכֹּלָ ָרא  ַמַעׂשְ ְוַיֲהֵבי  ָקם ְדַחְקָלא  ַחּלְ ּבְ ילּו 
ָרא ִמּגֹו ִאְדָרא. ָנְטָלא ַמַעׂשְ ין ֵליָוֵאי ּדְ ָלל. ִאּלֵ  ׁשָ
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ַהּגֹוי   .437 יָת  ִהְרּבִ ָבר ַאֵחר  ָרֵאל    -ּדָ ִיׂשְ ֵאּלּו 
ָראּוי. לֹו   רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ּכָ דֹוׁש ּבָ ֱאמּוַנת ַהּקָ ׁשֶ

ְמָחה   ִ ְלּתָ ַהׂשּ ת ָהרֹאׁש ָהעֶ   -ִהְגּדַ ְרּגַ ְליֹון זֹוִהי ּדַ
הּוא ָגדֹול, ְוֶחְדָוה   ּה, ׁשֶ ק ּבָ ְדּבַ ּנִ ל ַאְבָרָהם ׁשֶ ׁשֶ

 ִנְמֵצאת ּבֹו. 
  

ְמֵהיְמנּוָתא   .437 ָרֵאל ּדִ ין ִיׂשְ יָת ַהּגֹוי. ִאּלֵ ָבר ַאֵחר ִהְרּבִ ּדָ
ִהְגַדְלּתָ   לֹו  ָחֵזי.  ְדָקא  ּכְ ֲעַלְייהּו  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ

ַדְר  ִאיהּו  א  ּדָ ְמָחה,  ִ ַאְבָרָהם ַהׂשּ ּדְ ָאה  ִעּלָ א  ֵריׁשָ א  ּגָ
ח. ּכַ ּתַ יּה ִאׁשְ דֹול ְוֶחְדָוה ּבֵ ִאיהּו ּגָ ּה, ּדְ ק ּבָ ּבַ ִאְתּדָ  ּדְ

ְמחּו ְלָפֶניָך   .438 ֵבק   -ׂשָ עֹוִלים ְלִהּדָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִציר   ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּכְ ָך.  ָרֵאל   -ּבְ ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זֹו 

לָּ  ׁשֶ ִהיא  ִציר  ַהּקָ ְמַחת  ִ ׂשּ ָיִגילּו  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּה. 
ָלל   ׁשָ ָקם  ַחּלְ ָאר   -ּבְ ׁשְ ֵאּלּו  ָיִגילּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִקים   ַחּלְ ּמְ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ה  ְלַמּטָ בֹות  ְרּכָ ְוַהּמֶ ָבאֹות  ַהּצְ
ית ַהּכֹל.  ֵראׁשִ ָלל ְוטֹוְרִפים ֶטֶרף ּבְ  ׁשָ

  

ְלָפֶניָך, .438 ְמחּו  ע''ב) ׂשָ קטז  ֲעָתא   (דף  ׁשַ ָסְלִקין  ּבְ ּדְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ א  ּדָ ִציר,  ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּכְ ְך.  ּבָ ָקא  ְלִאְתַדּבְ
ָקם  ַחּלְ ּבְ ָיִגילּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲהָוה.  יֵליּה  ּדִ ִציר  ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּדְ
א   ְלַתּתָ ּוְרִתיִכין  ֵחיִלין  ָאר  ׁשְ ין  ִאּלֵ ָיִגילּו,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל.  ׁשָ

לָ  ֵקי ׁשָ ְמַחּלְ ִזְמָנא ּדִ א. ּבְ יָתא ְדכֹּלָ ֵראׁשִ  ל ְוַטְרֵפי ַטְרָפא ּבְ
ְוָאַמר, .439 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  (תהלים   ַרּבִ
זֶּה  קיט) ַמה  תֹוָרֶתָך.  ֵהֵפרּו  ַלה'  ַלֲעׂשֹות  ֵעת 

ְרׁשּוָה, ֲאָבל ֵעת  א ֲהֵרי ּפֵ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'? ֶאּלָ
מֹו    - ּכְ ֵעת,  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זֹו 

ּנֶאֱ  טז) ַמר ׁשֶ ֶאל  (ויקרא  ֵעת  ְבָכל  ָיֹבא  ְוַאל 
מֹו  ּכְ ֵעת?  ְבָכל  ָיֹבא  ְוַאל  זֶּה  ַמה  ַהּקֶֹדׁש. 

ּנֱֶאַמר  ז) ׁשֶ ָזָרה.  (משלי  ה  ָ ֵמִאׁשּ ָמְרָך  ִלׁשְ
י) ְוֶזהוּ  וגו'.  (ויקרא  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני  ַויְַּקִריבּו 

יֵּׁש ָלּה ֵעת ּוְזַמן לַ  ּום ׁשֶ ַעם ֵעת? ִמׁשּ ּכֹל  ָמה ַהּטַ
ָראּוי,  ּכָ ר  ּוְלִהְתַחּבֵ ְמִאיָרה  ִלְהיֹות  ְלִהְתָקֵרב 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ִתי ְלָך ה'  (תהלים סט) ּכְ ַוֲאִני ְתִפּלָ
 ֵעת ָרצֹון.

  

ְוָאַמר, .439 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  קיט) ַרּבִ ַלֲעׂשֹות   (תהלים  ֵעת 
ַמהּו.   ַלְיָי  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  תֹוָרֶתָך.  ֵהֵפרּו  ָהא ַלְיָי  א  ֶאּלָ

ָמה   ִאְקֵרי ֵעת. ּכְ ָרֵאל ּדְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ אּוְקמּוָה. ֲאָבל ֵעת, ּדָ
ָאֵמר, ַהּקֶֹדׁש.   (ויקרא טז) ְדַאּתְ  ֶאל  ֵעת  ְבָכל  ָיבֹא  ְוַאל 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֵעת.  ְבָכל  ָיבֹא  ְוַאל  (משלי  ַמאי 
ְוָדא הּוא ז) ָזָרה.  ה  ָ ֵמִאׁשּ ָמְרָך  י) ִלׁשְ ק וַ  (ויקרא  ריבּו ְ◌1ּיַ

ִאית ָלּה ֵעת  ִגין ּדְ ִלְפֵני ְיָי ֵאׁש ָזָרה ְוגו'. ַמאי ַטְעָמא ֵעת. ּבְ
ְדָקא   ּכְ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ְלִאְתַנֲהָרא  ְלָקְרָבא  א  ְלכֹּלָ ּוְזַמן 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ְיָי  (תהלים סט) ְיאּות.  ְלָך  ִתי  ְתִפּלָ ַוֲאִני 
 ֵעת ָרצֹון. 

כְּ  .440 ַלה',  תּובַלֲעׂשֹות  ּכָ ׁשֶ ב  -(שמואל מֹו 
ּתֹוָרה  ח) ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ם. ׁשֶ ִוד ׁשֵ ַויַַּעׂש ּדָ

ר  ְלַחּבֵ ַהזֹּאת  ָהֵעת  ֶאת  ן  ְוִתּקֵ ה  ָעׂשָ ִאּלּו  ּכְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ְך  (ִּתְפֶאֶרת) אֹוָתּה ִעם ַהּקָ . ְוָכל ּכָ

ִאּלוּ  ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך. ׁשֶ ּום ׁשֶ ה? ִמׁשּ לֹא ֵהֵפרּו  ָלּמָ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵפרּוד  ִנְמָצא  לֹא  תֹוָרֶתָך, 

ָרֵאל ְלעֹוָלִמים. ׂשְ  הּוא ִמיִּ

  

ִדְכִתיב, .440 ָמה  ּכְ ַלְיָי  ִוד   (שמואל ב ח) ַלֲעׂשֹות  ּדָ ַעׂש  ַוּיַ
ן  ִאילּו ָעִביד ְוַתּקֵ אֹוַרְייָתא ּכְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ם. ּדְ ׁשֵ

ה ַהאי ֵעת לְ  ְך ָלּמָ ִריְך הּוא. ְוָכל ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרא ָלּה ּבְ ַחּבְ
ָלא   תֹוָרֶתָך  ֵהֵפרּו  לא  ִאילּו  ּדְ תֹוָרֶתָך,  ֵהֵפרּו  ּדְ ִגין  ּבְ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ירּוָדא  ּפִ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ

 ְלָעְלִמין. 
תּוב .441 ּכָ ֶזה  מֹו  ּכְ יֹוִסי,  י  ַרּבִ   (ישעיה  ָאַמר 

ֵעת  ס) ּה? ּבְ ִעּתָ ה. ַמהּו ּבְ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ֲאִני ה' ּבְ
י   ה. ָאַמר ַרּבִ ּנָ קּום ִמן ֶהָעָפר, ָאז ֲאִחיׁשֶ ּתָ ה'. ׁשֶ
ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ ל ֶזה, יֹום ֶאָחד ִהיא ּכְ יֹוִסי, ְוִעם ּכָ

תֹוְך ֶהָעָפר ְולֹא יֹוֵתר.   ּבְ
  

וָנא ָדא  .441 ַגּוְ י יֹוֵסי ּכְ ִתיב,  ָאַמר ַרּבִ ֲאִני ְיָי   (ישעיה ס) ּכְ
ָתקּום ֵמַעְפָרא   ֵעת ה'. ּדְ ּה. ּבְ ִעּתָ ה. ַמהּו ּבְ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ּבְ
ַחד   יֹוָמא  א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר  ה.  ּנָ ֲאִחיׁשֶ ֵדין  ּכְ

 איהו כנסת ישראל, גו עפרא ולא יתיר.
ֲאבָ  .442 ָאְמרּו,  ְך  ּכָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ּבֹא ָאַמר  ל 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ַמְדנּו.  ּלָ ׁשֶ ְרֵאה ַהּסֹוד 
דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ אֹוִתיֹּות  ָאז  קֹוָמּה,  ִמּמְ ְלָתה  ּגָ
ָוא''ו,   ִמן  ֵה''א  ְפְרָדה  ּנִ ׁשֶ ִנְפְרדּו,  ְבָיכֹול  ּכִ

  
יהודה, הכיאמרו. אבל ת''ח, רזא   .442 ר'  תמב אמר 

דאוליפנא, בשעתא דכנסתישראל אתגלייא מאתרה, 
אתפרשו.  כביכול  קדישא,  דשמא  אתוון  כדין 
דאתפרשא ה''א, מן וא''ו, ובגין דאתפרשו, מה כתיב,  
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תּוב? ּכָ ַמה  ְפְרדּו  ּנִ ׁשֶ ּום  (תהלים   ּוִמׁשּ
י דּוִמיָּ''ה, לט) ק ָוא''ו    ֶנֱאַלְמּתִ ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ּבּור ֶנֱאָלם,  ֵמֵה''א ְוקֹול לֹא ִנְמָצא, ָאז ַהּדִ
ק וא''ו ִמן ה''א, ְוקֹול ָלא   ּלַ ִאְסּתַ ִגין ּדְ ''ה, ּבְ י דּוִמּיָ ֶנֱאַלְמּתִ

כַּ  ּתַ ם.ִאׁשְ ּבּור ִאְתַאּלָ ֵדין ּדִ  ח, ּכְ

ל אֹותֹו ַהיֹּום   .443 ְוָלֵכן ִהיא ׁשֹוֶכֶבת ֶלָעָפר ּכָ
י. ְוַאף ַעל  ל ֵה''א. ּוִמיהּו? ָהֶאֶלף ַהֲחִמיׁשִ ַהזֶּה ׁשֶ
אֹותֹו   ִנְכָנס  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  לּות  ּגָ ּבַ יָמה  ִהְקּדִ ׁשֶ ב  ּגַ

יָּ  ּוְכׁשֶ ֵה''א.  ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  י,  ַהֲחִמיׁשִ ֹבא ָהֶאֶלף 
ל ָוא''ו, ָאז ָוא''ו  הּוא ַהּסֹוד ׁשֶ י, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ָהֶאֶלף ַהׁשּ

 ָיִקים ֶאת ֵה''א.

  

ַההּוא   .443 ל  ּכָ ַעְפָרא  ּבְ ִכיַבת  ׁשְ ִהיא  ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ב  (דנא) יֹוָמא ָאה, ְוַאף ַעל ּגַ ָ ה''א. ּוַמאן ִאיהּו ֶאֶלף ֲחִמׁשּ ּדְ

ָגלּוָתא ַעד ָלא   ַאְקִדיַמת ּבְ ָאה  ּדְ ָ ֵייעּול ַההּוא ֶאֶלף ֲחִמׁשּ
ה''א,  ָרָזא ּדְ

ים ֶנֶפׁש, ָאז  .444 ִ ׁשּ ר ׁשִ ָעִמים ֶעׂשֶ ׁש ּפְ ְזַמן ׁשֵ ּבִ
ׁש  ׁשֵ ָוא''ו  ָעִמים,  ּפְ ר  ֶעׂשֶ ָוא''ו  ל  ׁשֶ ֵלמּות  ׁשְ

ר, ֶעׂשֶ ָעִמים  ָוא''ו   [ֶׁשָּוא''ו] ּפְ
ֵה''א. [ְּבֶעֶׂשר] עֹוָלה י', ָוא''ו יֹוֶרֶדת ּבְ    ּבְ

ָרָזא .444 ִאיהּו  ּדְ ִתיָתָאה  ׁשְ ֶאֶלף  ֵייֵתי  קיז   ְוַכד  (דף 
ִזְמָנא ע''א) ּבְ ְלה''א.  יֹוִקים  וא''ו  ֵדין  ּכְ וא''ו,  ט   ּדְ (שמות 

ר  ב) ֶעׂשֶ וא''ו  ִלימּו  ׁשְ ֵדין  ּכְ ֶנֶפׁש,  ין  ּתִ ׁשִ ר  ֶעׂשֶ ִזְמִנין  ית  ׁשִ
ר, ֶעׂשֶ ִזְמִנין  ית  ׁשִ וא''ו  וא''ו   (דוא''ו) ִזְמִנין, 

ה''א.  (בעשר) ָסְלָקא י', וא''ו ָנֲחָתא ּבְ  ּבְ
ָעִמים,   .445 ּפְ ׁש  ר ׁשֵ תֹוְך ֶעׂשֶ ֶלֶמת ָוא''ו ּבְ ִנׁשְ

ים  ִ ׁשּ ים ַלֲהִקיָמּה ֵמֶהָעָפר. ּוְבָכל ׁשִ ִ ׁשּ ָאז ֵהם ׁשִ
י ִמְתַחזֶֶּקת ֵה''א,  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ים ֵמאֹותֹו ָהֶאֶלף  ִ ׁשּ ְוׁשִ

ְלִהְתַחזֵּ ַדְרגֹוֶתיָה  ּבְ ֵמאֹות ְועֹוָלה  ׁש  ּוְבׁשֵ ק. 
ַהָחְכָמה   ֲעֵרי  ׁשַ ְתחּו  ִיּפָ י  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ָלֶאֶלף  ִנים  ׁשָ
ן   ּקֵ ְוִיְתּתַ ה,  ְלַמּטָ ָחְכָמה  ל  ׁשֶ ּוַמְעָינֹות  ְלַמְעָלה 
ן   ַתּקֵ ּמְ ן ָאָדם ׁשֶ מֹו ּבֶ ִביִעי. ּכְ ְ ֵנס ַלׁשּ ָהעֹוָלם ְלִהּכָ

ְלִהכָּ  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ֲעִריב  ּמַ ׁשֶ ִמּכְ י  ִ ׁשּ ׁשִ יֹום  ֵנס ּבְ
ָבר   ַלּדָ ְוִסיָמן  ם,  ּגַ ְך  ּכָ ת, ַאף  ּבָ (בראשית   -ְלׁשַ

ָנה ְלַחיֵּי ֹנַח ְוגֹו' ִנְבְקעּו  ז) ׁש ֵמאֹות ׁשָ ַנת ׁשֵ ׁשְ ּבִ
ה.  הֹום ַרּבָ ל ַמְעְינֹות ּתְ  ּכָ

  

ין   .445 ּתִ ֵדין ֲהוּו ׁשִ ִזְמִנין, ּכְ ית  ר ׁשִ ּגֹו ֶעׂשֶ ִלים וא''ו  ּתְ ִאׁשְ
וּ  ֵמַעְפָרא,  ֶאֶלף ְלָאְקָמא  ֵמַההּוא  ין  ּתִ ְוׁשִ ין  ּתִ ׁשִ ְבָכל 

ָפא.   ּקְ ְלִאְתּתַ ַדְרּגֹוי  ּבְ ְוַסְלָקא  ה''א  ף  ּקַ ִאְתּתַ ִתיָתָאה  ׁשְ
ְרֵעי ְדָחְכְמָתא   חּון ּתַ ּתְ ִתיָתָאה ִיְתּפַ ִנין ִלׁשְ ית ְמָאה ׁשְ ּוְבׁשִ
ַעְלָמא  ן  ּקַ ְוִיְתּתַ א,  ְלַתּתָ ְדָחְכְמָתא  ּוַמּבּוֵעי  ְלֵעיָלא 

יֹוָמא ְלָאעֳ  ּבְ ן  ּקַ ִמְתּתַ ּדְ ָנׁש  ַבר  ּכְ ִביָעָאה.  ׁשְ ּבִ ָלא 
א. אּוף ָהִכי  ּתָ ּבַ ׁשַ א ְלֲאָעָלא ּבְ ְמׁשָ ִתיָתָאה ֵמִכי ָעַרב ׁשִ ׁשְ

י נַֹח  (בראשית ז) ָנֵמי. ְוִסיָמִניךְ  ָנה ְלַחּיֵ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ַנת ׁשֵ ׁשְ ּבִ
הֹום  ל ַמְעְיינֹות ּתְ ה.ְוגו' ִנְבְקעּו ּכָ  ַרּבָ

ל ֶזה ְזַמן ָאֹרְך יֹוֵתר   .446 י יֹוִסי, ּכָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ֶאָחד   יֹום  הּוא  ׁשֶ ַהֲחֵבִרים  ֲארּוהּו  ּבֵ ׁשֶ ִפי  ִמּכְ
יֹוֵתר,  ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ל  ׁשֶ לּות  ּגָ

תּוב ּכָ ָוה.   (איכה א) ׁשֶ ל ַהיֹּום ּדָ ְנָתַנני ׁשֹוֵמָמה ּכָ
י ְך ָלַמְדּתִ סֹודֹות ָהאֹוִתיֹּות  ָאַמר לֹו, ּכָ ֵמָאִבי ּבְ

ָהעֹוָלם   נֹות  ׁשְ ל  ׁשֶ ּוַביִָּמים  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ
סֹוד ֶאָחד הּוא.  ית, ְוַהּכֹל ּבְ ֵראׁשִ ל ּבְ  ּוַביִָּמים ׁשֶ

  

יר  .446 ַיּתִ ִזְמָנא  ֲאִריכּו  א  ּדָ ל  ּכָ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
ְדאּוְקמּוָה   ָמה  לּוָתא ִמּכְ ּגָ ַחד  יֹוָמא  ִאיהּו  ּדְ ַחְבַרָייא 

ְכִתיב, ּדִ יר  ַיּתִ ְוָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְכֶנֶסת  א)  ּדִ ְנָתַנִני   (איכה 
א  ָוה. ָאַמר ֵליּה ָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ל ַהּיֹום ּדָ ׁשֹוֵמָמה ּכָ

ֵני ַעְלָמא ּוְביוֹ  ׁשְ א ּוְביֹוֵמי ּדִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ַאְתָוון ּדִ ָרִזין ּדְ ֵמי ּבְ
א ָרָזא ָחָדא ִאיהּו.  ית ְוכֹּלָ  ִדְבֵראׁשִ

מֹו  .447 ְגָוִנים ְמִאיִרים ּכְ ת ּבִ ׁשֶ ָרֶאה ַהּקֶ ְוָאז ּתֵ
תּוב ּכָ ֶטת ְלַבְעָלּה, ׁשֶ ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ה ׁשֶ ָ (בראשית   ִאׁשּ

ְרׁשּוָה   ט) ּפֵ ַוֲהֵרי  ִרית עֹוָלם,  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְרִאיִתיָה 
גְ  ָראּוי. ְוָיֶפה הּוא. ּוְרִאיִתיָה ּבִ  ָוִנים ְמִאיִרים ּכָ

  
ְגָווֵני .447 ּבִ ֲעָנָנא  ּבַ א  ּתָ ַקׁשְ ִיְתֲחֵזי  ב) ּוְכֵדין  ְנִהיִרין   (עב 

ְכִתיב, ּדִ ְלַבֲעָלּה  ָטא  ְ ְדִמְתַקׁשּ ָתא  ִאּתְ (בראשית  ּכְ
יר  ט) ּפִ ְוׁשַ אּוְקמּוָה  ְוָהא  עֹוָלם  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְרִאיִתיָה 

ְדָקא ְיאּות. הּוא.  ְגָווִנין ְנִהיִרין ּכְ  ּוְרִאיִתיָה, ּבִ
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ִרית  .448 ּבְ זֶּה  ַמה  עֹוָלם.  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ְוָאז 
ִעם   ָוא''ו  ר  ְוִיְתַחּבֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זֹו  עֹוָלם? 
ְזּכֹר   ַויִּ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהָעָפר,  ִמן  ִויִקיָמּה  ֵה''א 

כְּ  זֹו  ִריתֹו.  ּבְ ֶאת  ִהיא  ֱאלִֹהים  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת 
ִרית וגו'. ּנֱֶאַמר ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ מֹו ׁשֶ ִרית, ּכְ  ּבְ

  

א   .448 ּדָ עֹוָלם.  ִרית  ּבְ ַמאן  עֹוָלם.  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְכֵדין 
ה''א, ְוֵייִקים ָלּה ֵמַעְפָרא,  ר וא''ו ּבְ ָרֵאל, ְוִיְתַחּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ

ְזּכֹ  ַוּיִ ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמא  ֶנֶסת  ּכְ ּכְ א  ּדָ ִריתֹו.  ּבְ ֱאלִהים ֶאת  ר 
ְלאֹות   ְוָהְיָתה  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ִרית,  ּבְ ִאיִהי  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ִרית ְוגו'.  ּבְ
ָאז אֹותֹות  .449 ֵה''א,  ֶאל  ָוא''ו  ִיְתעֹוֵרר  ָאז 

ֵני ְראּוֵבן  ֶעְליֹוִנים ִיְתעֹוְררּו ָבעֹוָלם, ַוֲעִתיִדים ּבְ
ְקָרבֹות   ָרֵאל ְלעֹוֵרר  ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת  ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ

דֹוׁש   ַהּקָ אֹוָתּה  ְוִיְזּכֹר  ֶהָעָפר  ִמן  אֹוָתּה  ָיִקים 
רּוְך הּוא.  ּבָ

  
ִאין ִיְתָערּון   .449 ֵדין ָאִתין ִעּלָ י ה''א, ּכְ ד ִיְתַער וא''ו ְלַגּבֵ ּכַ

ָעְלָמא א) ּבְ ְקָרבִ  (רלו  ִיְתָערּון,  ּדְ ְזִמיִנין  ִדְראּוֵבן  ין ּוְבנֹוי 
ר   ְוִיְדּכַ ָרֵאל יֹוִקים ָלּה ֵמַעְפָרא  ָכל ַעְלָמא, ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבְ

ִריְך הּוא. א ּבְ  ָלּה קּוְדׁשָ
תֹוְך   .450 רּוְך הּוא ֶאְצָלּה ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵצא ַהּקָ ְוִיּמָ

י' ָעִמים  ּפְ ׁש  ׁשֵ ָוא''ו  ּבֹון  ֶחׁשְ ּכְ לּות  . [ֶעֶׂשר] ַהּגָ
ׁש   ׁשֵ ָעִמים  ּפְ ר  ֵקד  ֶעׂשֶ ְוִיּפָ קּום  ּתָ ְוָאז  ִנים,  ׁשָ

ָנמּוְך   הּוא  ׁשֶ ּוִמי  ְנָקמֹות.  ַלֲעׂשֹות   -ָהעֹוָלם 
ּה.   ִיְגּבַ

  
לּוָתא  .450 ּגָ ּגֹו  ּה  ְלַגּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ח  ּכַ ּתַ ְוִיׁשְ

ית ִזְמִנין י' ן וא''ו ׁשִ ּבַ חּוׁשְ ִנין,  (עשר) ּכְ ית ׁשְ ר ִזְמִנין ׁשִ . ֶעׂשֶ
ּוַמאן  נּוְקִמין,  ד  ְלֶמְעּבַ ַעְלָמא  ַקד  ְוִיְתּפַ יקּום  ּתֵ ּוְכֵדין 

ִאיהּו ָמִאיְך ִיְתְרֵמי.  ּדְ
ּום  .451 ִמׁשּ  , ָאַמְרּתָ ָיֶפה  יֹוִסי,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

ְלעֹוֵרר  ָלנּו  ְוֵאין  ָהאֹוִתיֹּות  סֹוד  תֹוְך  ּבְ הּוא  ׁשֶ
סִ  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֲאֵחִרים,  ים  ְוִקּצִ ּבֹון  ַרב  ֶחׁשְ ל  ׁשֶ ְפרֹו 

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזה,  ּבֹון  ֶחׁשְ ָמָצאנּו  ַהזֵָּקן  (ויקרא   יֵיָבא 
ָוא''ו,   כו) ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוהּוא  ָהָאֶרץ,  ְרֶצה  ּתִ ָאז 

תּוב ּכָ ְוֶזהּו   (שם) ׁשֶ ִריִתי ַיֲעקֹוב,  ּבְ י ֶאת  ְוָזַכְרּתִ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶאְזּכֹר.  ֶזה  ְוַעל  ֶאָחד.  ּכְ ַהּכֹל  ָוא''ו, 

ְרֶצה,  ְוָהָאֶר  ּתִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זֹו  ֶאְזּכֹר,  ץ 
רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ה ָהָאֶרץ ֶאל ַהּקָ ְתַרּצֶ  ּתִ

  

ִגין .451 ּבְ ָקֲאַמְרּתְ  יר  ּפִ ׁשַ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ֵליּה  קיז  ָאַמר  (דף 
ן  ע''ב) ּבַ ְלַאְתָעָרא חּוׁשְ ָלן  ְוֵלית  ַאְתָוון.  ּדְ ָרָזא  ּגֹו  ִאיהּו  ּדְ

ָחן   ּכְ ַאׁשְ ָסָבא  ֵייָבא  ַרב  ּדְ ִסְפָרא  ּבְ ָהא  ּדְ ָאֳחָרִנין,  ין  ְוִקּצִ
ְכִתיב, ּדִ א  ּדָ ן  ּבַ כו) חּוׁשְ ְוהּוא   (ויקרא  ָהָאֶרץ.  ְרֶצה  ּתִ ָאז 
ְכִתיב, וא''ו ּדִ ִריִתי ַיֲעקֹוב  (ויקרא כו) ָרָזא ּדְ י ֶאת ּבְ ְוָזַכְרּתִ

ּדָ  ְוַעל  ֲחָדא,  ּכְ א  ּכֹּלָ וא''ו  הּוא  ּוְלָבַתר ְוָדא  ֶאְזּכֹור,  א 
ְתְרֵעי  ּתִ ְרֶצה.  ּתִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ א  ּדָ ֶאְזּכֹור,  ְוָהָאֶרץ 

ִריְך הּוא. א ּבְ י קּוְדׁשָ  ַאְרָעא ְלַגּבֵ
אי  .452 ַוּדַ ַהֲחֵבִרים,  ָאְמרּו  ׁשֶ ֶאָחד  יֹום  ֲאָבל 

רּוְך הּוא ְוַהּכֹל ִנְמָצא  דֹוׁש ּבָ נּוז ִלְפֵני ַהּקָ ַהּכֹל ּגָ
ס ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות  ֹוד 

י יֵיָסא   ה אֹוָתן ַרּבִ ּלָ אֹוָתן ָהאֹוִתיֹּות ּגִ לּות ּבְ ַהּגָ
ה   ְוִגּלָ ּלּו  ִהְתּגַ ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ּבְ ו  ְוַעְכׁשָ אן,  ּכָ

 אֹוָתן.

  

ִני .452 א הּוא ּגָ אי ּכֹּלָ ָאְמרּו ַחְבַרָייא ַוּדַ ז  ֲאָבל יֹוָמא ַחד ּדְ
ְדַאְתָוון   ָרָזא  ּבְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ א  ְוכֹּלָ ִריְך הּוא  ּבְ א  י קּוְדׁשָ ַקּמֵ
י   ֵלי לֹון ַרּבִ ִאּנּון ַאְתָוון ּגָ ָהא ָגלּוָתא ּבְ א, ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ּדִ

ָיין ְוָגֵלי לֹון. ּלְ ִאּנּון ַאְתָוון ִאְתּגַ א ּבְ ּתָ  ֵייָסא ָהָכא, ְוַהׁשְ

שֶׁ  .453 ְרֵאה  ּבֹא  לֹו,  ְפְקָדה  ָאַמר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו 
ּסֹוד  א ּבַ ה ַהזֹּו לֹא ָפַקד אֹוָתּה, ֶאּלָ ְרּגָ ָרה, ִמּדַ ׂשָ
ְוגֹו',  ָרה  ׂשָ ֶאת  ַקד  ּפָ ַוה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָוא''ו,  ל  ׁשֶ
ּוְבֵה''א  ָוא''ו,  ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ הּוא  ַהּכֹל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

כָּ  ּום ׁשֶ ה ַהּכֹל, ִמׁשּ ּלֶ ָבר  ּכֹוֵלל ַהּכֹל ּובֹו ִמְתּגַ ל ּדָ
הּו   ִמיׁשֶ ָבא  ְולֹא  ר  ִנְסּתָ ל  ּכָ ה  ְמַגּלֶ הּוא  ר  ִנְסּתָ

ר. הּוא ִנְסּתָ ֶ ה ַמה ׁשּ ִגּלּוי ִויַגּלֶ  ּבְ

  

ָרה,  .453 ׂשָ ָדא  ּקְ ִאְתּפַ ד  ּכַ ָאִפיּלּו  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֵליּה  ָאַמר 
ְכִתיב   ָרָזא ְדוא''ו, ּדִ א ּבְ יד ָלּה, ֶאּלָ ּקִ ֵמַהאי ַדְרָגא ָלא ּפַ

ָרָזא ְדוא''ו ִאיהּו,   ַוְייָ  ּבְ א  כֹּלָ ּדְ ִגין  ּבְ ְוגו'.  ָרה  ׂשָ ַקד ֶאת  ּפָ
ה  ָכל ִמּלָ ִגין ּדְ א, ּבְ ָיא ּכֹּלָ ּלְ א, ּוֵביּה ִאְתּגַ ִליל ּכֹּלָ ּוְבָהא ּכָ
ִאיהּו   ל ָסִתים. ְוָלא ָאֵתי ַמאן ּדְ י ּכָ ּלֵ ִאיִהי ְסִתיָמא ִאיִהי ּגַ ּדְ

אִ  י ַמה ּדְ ָיא ִויַגּלֵ ִאְתַגּלְ  יהּו ָסִתים. ּבְ
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ְך   .454 ׁשֵ ְלִהּמָ ָלנּו  ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ יֹוִסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָלה לֹו  ּתָ ְוַהּכֹל  ַמן,  ַהזְּ ַעד אֹותֹו  לּות  ַהּגָ תֹוְך  ּבְ

ִבְתׁשּוָבה   יָּׁשּובּו  ׁשֶ ּכְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ִאם   -ַהּקָ
ּנֱֶאַמר   ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיְזּכּו,  לֹא  ְוִאם  ַהזֶּה ִיְזּכּו  סּוק  ּפָ ּבַ

ָזכּו   ה.  ּנָ ֲאִחיׁשֶ ּה  ִעּתָ ּבְ ה'  ֲאִני  תּוב  ּכָ  -ׁשֶ
ה. לֹא ָזכּו  ּנָ ּה.  -ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ  ּבְ

  

לּוָתא   .454 ָכא ּגֹו ּגָ ְ ה ִאית ָלן ְלִאְתַמׁשּ ּמָ י יֹוֵסי ּכַ ָאַמר ַרּבִ
ִריְך הּוא  א ּבְ ֵלי ֵליּה קּוְדׁשָ א ּתָ ד  ַעד ַההּוא ִזְמָנא, ְוכֹּלָ ּכַ

ר  ְדִאְתּמָ ָמה  ּכְ ִיְזּכּו,  ָלא  ְוִאי  ִיְזּכּו  ִאי  א.  ְתיּוְבּתָ ּבִ ְיתּובּון 
ה   ּנָ ה. ָזכּו ֲאִחיׁשֶ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ְכִתיב ֲאִני ְיָי ּבְ ַהאי ְקָרא ּדִ ּבְ

ּה.  ִעּתָ  לא ָזכּו ּבְ
יֹוִסי,   .455 י  ַרּבִ עֹוָדם הֹוְלִכים, ָאַמר  ּבְ ָהְלכּו. 

י ַעכְ  ְרּתִ י יֹום ֶאָחד  ִנְזּכַ ְבּתִ קֹום ַהזֶּה ָיׁשַ ּמָ ּבַ ו ׁשֶ ׁשָ
יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ה ּכְ ִני, ָעִתיד ַאּתָ ִעם ָאִבי ְוָאַמר ִלי, ּבְ
קֹום ַהזֶּה אֹוָצר  ּמָ ִנים ִלְמצֹא ּבַ ים ׁשָ ִ ׁשּ ָיֶמיָך ְלׁשִ
ל ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה, ַוֲהֵרי ָזִכיִתי ְלאֹוָתם ַהיִָּמים   ׁשֶ

ְוֵאינוֹ  ָמָצאִתי,  לּו ְולֹא  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ִאם  יֹוֵדַע   
הּוא ָאַמר. ָאַמְרנּו אֹו אֹוָתּה ַהָחְכָמה ׁשֶ  ׁשֶ

  

ְרָנא  .455 ַאְדּכַ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר  ָאְזֵלי,  ֲהוּו  ּדְ ַעד  ֲאְזלּו, 
א,  ַאּבָ ִעם  ַחד  יֹוָמא  ָיִתיְבָנא  א  ּדָ ֲאַתר  ּבְ ָהא  ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ

ַאְנּתְ   ין  ַזּמִ ִרי  ּבְ ִלי  ִנין ְוָאַמר  ׁשְ ין  יּתִ ְלׁשִ יֹוָמְך  ָמטּון  ד  ּכַ
ְוָהא  ָאה,  ִעּלָ ָחְכְמָתא  ּדְ ִסיָמא  ֲאַתר  ַהאי  ּבְ ָחא  ּכָ ְלַאׁשְ
ין  י ִמּלִ ְחָנא, ְוָלא ְיַדְעָנא ִאי ַהּנֵ ּכַ ָזִכיָנא ְלִאּנּון יֹוִמין ְוָלא ַאׁשְ

ִאיהּו ָאַמר.  ָקֲאָמָרן אֹו ַהִהיא ָחְכְמָתא ּדְ  ּדְ
ל ָהֵאׁש   ְוָאַמר ִלי, .456 ְלָהבֹות ׁשֶ יעּו ַהׁשַ יַּּגִ ׁשֶ ּכְ

י  ָאַמְרּתִ ָך.  ִמּמְ יֹאַבד  ָיֶדיָך,  ל  ׁשֶ ָהֲאִויר  ְלתֹוְך 
י   ּתֵ אֹוָתן ׁשְ ? ָאַמר ִלי, ּבְ ה ָיַדְעּתָ ּמֶ א, ּבַ לֹו, ַאּבָ

י. ָך ָיַדְעּתִ ָעְברּו ַעל רֹאׁשְ ִרים ׁשֶ  ִצּפֳ
  

נ .456 ּדְ ִיְמטּון קּוְלִפין  ד  ּכַ ִלי  ְיָדְך ְוָאַמר  ְטִהיֵרי  ּגֹו  ּוָרא 
. ָאַמר ִלי  ה ְיַדְעּתְ ּמֶ א ּבַ ִאְתֲאִביד ִמיָנְך. ֲאִמיָנא ֵליּה ַאּבָ

ְך ְיַדְעָנא.  ַאֲעָברּו ַעל ֵריׁשָ ֵרין ִצּפֹוִרין ּדְ י ּתְ ַהּנֵ  ּבְ

ְלתֹוְך  .457 ְוִנְכַנס  יֹוִסי  י  ַרּבִ ִנְפַרד  ְך  ּכָ ין  ּבֵ
ֶאָחד ֵסֶפר  ּוָמָצא  ַאַחת,  ָנעּוץ   ְמָעָרה  ָהָיה  ׁשֶ

ָיָצא   ָעָרה.  ַהּמְ ְקֵצה  ּבִ ַלע  ַהּסֶ ל  ׁשֶ ֶנֶקב  תֹוְך  ּבְ
 ִאּתֹו.

  
א .457 י יֹוֵסי ְוָעאל ּגֹו ְמַעְרּתָ ַרׁש ַרּבִ ָהִכי ִאְתּפְ (דף קיח  ַאּדְ

נּוְקָבא   ע''א) ּגֹו  ָנִעיץ  ֲהָוה  ּדְ ַחד  ִסְפָרא  ח  ּכַ ְוַאׁשְ ָחָדא 
ְסָייֵפי  ָרא ּבִ ִטּנָ יּה. ּדְ א, ָנַפק ּבֵ  ְמַעְרּתָ

ִים   .458 ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ַתח אֹותֹו, ָרָאה ׁשִ ּפָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ָהִראׁשֹון,  ְלָאָדם  ְמְסרּו  ּנִ ׁשֶ אֹוִתיֹּות  ִחּקּוֵקי 
ֶעְליֹוִנים  ל  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ָהָיה  ּוָבֶהם 
ָהֵריַחִים   ַאַחר  ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל  ים  ְקדֹוׁשִ

לִ  ְלּגְ ְתּגַ ּמִ אֹורֹות ׁשֶ ּתֹוְך  ֹרֶכת  ַהּפָ ַאַחר  ים 
ָלֹבא  ֲעִתיִדים  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ אֹוָתם  ְוָכל  ֶעְליֹוִנים 
ַמֲעָרב   ַצד  ּבְ ָעָנן  יָּקּום  ׁשֶ ַהיֹּום  ַעד  ָלעֹוָלם 

יְך ֶאת ָהעֹוָלם.   ְוַיְחׁשִ

  

ִליִפין   .458 ְבִעין ּוְתֵרין ּגְ ָפַתח ֵליּה ָחָמא ׁשִ יָון ּדְ ַאְתָוון ּכֵ ּדְ
ל ָחְכְמָתא   ִאְתְמָסרּו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּוְבהּו ֲהָוה ָיַדע ּכָ ּדְ
ַתר   ָלן ּבָ ְלּגְ ִמְתּגַ ָבַתר ֵריַחָיא ּדְ ין ְוָכל ִאּנּון ּדְ יׁשִ ִאין ַקּדִ ִעּלָ ּדְ
יִנין ְלֵמיֵתי   ַזּמִ ין ּדְ ִאין ְוָכל ִאּנּון ִמּלִ א ּגֹו ְטִהיִרין ִעּלָ רּוְכּתָ ּפָ

יְך ְלָעְלָמא ִבְסַטר ַמֲעָרב ְוַיְחׁשִ ֵיקּום ֲעָנָנא ּדְ , ַעד יֹוָמא ּדְ
 ָעְלָמא.

ִלְלֹמד   .459 ְוִהְתִחילּו  ְיהּוָדה  י  ְלַרּבִ ָקָרא 
אֹו  ַנִים  ׁשְ ִלְלֹמד  יקּו  ִהְסּפִ לֹא  ֵסֶפר.  אֹותֹו  ּבְ
ָהיּו   ׁשֶ ַעד  ָהאֹוִתיֹּות  ל אֹוָתן  ׁשֶ ְצָדִדים  ה  לֹׁשָ ׁשְ

אֹוָת  ּבְ ִלים  ּכְ יָון  ִמְסּתַ ּכֵ ֶעְליֹוָנה.  ָחְכָמה  ּה 
רּו ֶזה ִעם ֶזה,  ֶפר ְוִדּבְ ִסְתֵרי ַהּסֵ יעּו ִלְלֹמד ּבְ ִהּגִ ׁשֶ
ה   ְוִהּכָ רּוַח  ל  ׁשֶ ב  ָ ּוַמׁשּ ֵאׁש  ל  ׁשֶ ִביב  ׁשְ ָיָצא 
ְוָאַמר,   יֹוִסי  י  ַרּבִ ָכה  ּבָ ֵמֶהם.  ְוָאַבד  ִביֵדיֶהם 

ֵאין  אּוַלי ַחס ְוָחִליָלה ֵחְטא הּוא ֶאְצֵלנּו, אֹו שֶׁ 
ִאים ָלַדַעת אֹותֹו.  ָאנּו ַזּכָ

  

ַההּוא ִסְפָרא, ָלא  .459 רּו ְלִמְלֵעי ּבְ י ְיהּוָדה ְוׁשָ ָקָרא ְלַרּבִ
ַעד  ַאְתָוון  ִאּנּון  ּדְ ִסְטִרין  ָלָתא  ּתְ אֹו  ֵרי  ּתְ ְלִמְלֵעי  ְסִפיקּו 
ָמטּו   ּדְ יָון  ּכֵ ָאה,  ִעּלָ ָחְכָמה  ַהִהיא  ּבְ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ֲהוּו  ּדְ

ָנַפק ְלִמ  א,  ּדָ ִעם  א  ּדָ עּו  ּתָ ּוִמׁשְ ִסְפָרא  ּדְ ְסִתירּו  ּבִ ְלֵעי 
יֵדיהֹון  ּבִ ּוָבַטׁש  רּוָחא  ּדְ ְוִעְלעּוָלא  א  ֶאׁשָ ּדְ ִביָבא  ׁשְ
ַחס   יְלָמא  ּדִ ְוָאַמר  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָכה  ּבָ ְייהּו.  ִמּנַ ְוִאְתֲאִביד 

ין לְ  ָלאו ֲאַנן ַזּכִ ן אֹו ּדְ ּבָ לֹום חֹוָבה ִאיהּו ּגַ  ִמְנַדע ֵליּה. ְוׁשָ
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לֹו  .460 רּו  ִסּפְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ֶאל  אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ
יַח   ׁשִ ַהּמָ ֵקץ  ּבְ ַהזֶּה. ָאַמר ָלֶהם, אּוַלי  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ל אֹוָתם אֹוִתיֹּות ֱהִייֶתם ֲעסּוִקים? ָאְמרּו לֹו,  ׁשֶ
נּו.   ח ֵמִעּמָ ּכָ ִנׁשְ ֲהֵרי ַהּכֹל  ׁשֶ ָיַדְענּו,  ֶאת ֶזה לֹא 

ָלהֶ  דֹוׁש  ָאַמר  ַהּקָ ְרצֹון  ֵאין  ׁשֶ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ם 
ָלעֹוָלם,   ְך  ּכָ ל  ּכָ ה  ּלֶ ְתּגַ יִּ ׁשֶ ֶזה  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ
ֲאִפּלּו  יַח,  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  ָקרֹוב  ְהיֶה  יִּ ּוְכׁשֶ
רֹות  ל ָהעֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסּתָ ִתינֹוקֹות ׁשֶ

בּ  ְוֶחׁשְ ים  ִקּצִ ּבֹו  ְוָלַדַעת  ָחְכָמה  ל  ֹונֹות, ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַלּכֹל.  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ְזַמן  (צפניה   ּוְבאֹותֹו 

ְזַמן   ג) ים וגו'. ַמה זֶּה ָאז? ּבִ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ ּכִ
ָרֵאל ִמן ֶהָעָפר ְוָיִקים אֹוָתּה   ֶנֶסת ִיׂשְ קּום ּכְ ּתָ ׁשֶ
ָפה   ים ׂשָ רּוְך הּוא, ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֶכם  ְברוּ  ׁשְ ּוְלָעְבדֹו  ה'  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקרֹא  ָרה 
 ֶאָחד. 

  

עּו ֵליּה עֹוָבָדא  .460 ּתָ ְמעֹון ִאׁשְ י ׁשִ י ְדַרּבִ ד ָאתּון ְלַגּבֵ ּכַ
ִאּנּון ַאְתָוון ֲהֵויתּון  יָחא ּדְ ֵקץ ְמׁשִ יְלָמא ּבְ ָדא, ָאַמר לֹון ּדִ

א ָלא   ֵלי, ָאְמרּו ֵליּה ּדָ ּדְ ּתַ י  ִמׁשְ א ִאְתְנׁשֵ ָהא ּכֹּלָ ַיְדִעיָנן ּדְ
ִריְך   א ּבְ ְמעֹון ֵלית ְרעּוָתא ְדקּוְדׁשָ י ׁשִ ִמיָנן. ָאַמר לֹון ַרּבִ
ָקִריב  ְיֵהא  ְוַכד  ְלַעְלָמא,  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵלי  ִיְתּגְ ּדְ ָדא  ּבְ הּוא 
ָחא   ּכָ ְלַאׁשְ ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְמׁשִ ְליֹוֵמי 

ִנין, ּוְבַההּוא ְטִמיִרין   ּבְ ין ְוחּוׁשְ יּה ִקּצִ ָחְכְמָתא ּוְלִמְנַדע ּבֵ ּדְ
א ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָיא ְלכֹּלָ ּלְ י ָאז  (צפניה ג) ִזְמָנא ִאְתּגַ ּכִ

ֶנֶסת   ּכְ ֵתיקּום  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ָאז.  ַמהּו  ְוגו'.  ים  ַעּמִ ֶאל  ֶאְהּפְֹך 
בְּ  א  קּוְדׁשָ ָלּה  ְויֹוִקים  ֵמַעְפָרא  ָרֵאל  ֵדין  ִיׂשְ ּכְ הּוא  ִריְך 

ְיָי   ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקרֹא  ְברּוָרה  ָפה  ׂשָ ים  ַעּמִ ֶאל  ֶאְהּפְֹך 
ֶכם ֶאָחד.   ּוְלָעְבדֹו ׁשְ

ַאְבָרָהם,  .461 תּוב ּבְ ּכָ ב ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ַאף ַעל ּגַ
ה, ְוָכל ַמְסעֹוָתיו   ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ ַויִּ

רֹום ְונִ  ָראּוי ָהיּו ַלּדָ ר ּבֹו, לֹא ָעָלה ִלְמקֹומֹו ּכָ ְקׁשַ
ה   ּנֹוַלד ִיְצָחק, ִהְתַעּלָ יָון ׁשֶ ּנֹוַלד ִיְצָחק. ּכֵ ַעד ׁשֶ

רּו ֶזה ִעם ֶזה. ף ִעּמֹו ְוִנְקׁשְ ּתֵ ּתַ  ִלְמקֹומֹו ְוִהׁשְ
  

ע   .461 ּסַ ַוּיִ יּה  ּבֵ ִתיב  ּכְ ַאְבָרָהם  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְונָ  ָהלֹוְך  ְלָדרֹוָמא ַאְבָרם  ֲהוּו  ַמְטָלנֹוי  ְוָכל  ה.  ְגּבָ ַהּנֶ סֹוַע 

ַעד  ְיאּות  ְדָקא  ּכְ יּה  ְלדּוְכּתֵ ָסִליק  ָלא  יּה,  ּבֵ ר  ַ ְוִאְתַקׁשּ
ק ְלַאְתֵריּה  ּלַ ִאְתְיִליד ִיְצָחק ִאְסּתַ יָון ּדְ ִאְתְיִליד ִיְצָחק, ּכֵ ּדְ

רוּ  ְ ְוִאְתַקׁשּ ֲהֵדיּה  ּבַ ף  ּתַ ּתַ ִאׁשְ ע' ְוִאיהּו  קיח  א   'ב)(דף  ּדָ
ָדא.   ּבְ

ֵדי  .462 ָלֵכן הּוא ָקָרא לֹו ִיְצָחק ְולֹא ַאֵחר, ּכְ
ְקָרא ַאְבָרָהם  ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ף ַמִים ִעם ֵאׁש,  ּתֵ ְלׁשַ
ָרה  ׂשָ ּלֹו  ָיְלָדה  ר  ֲאׁשֶ לֹו  ַהּנֹוַלד  נֹו  ּבְ ם  ׁשֶ ֶאת 

ִים.  ִיְצָחק. ִמי ַהּנֹוַלד לֹו? ֵאׁש ִמּמַ
  

ְך   .462 ּכָ ִגין  ְבִגין  ּבְ ָאֳחָרא,  ְוָלא  ִיְצָחק  ֵליּה  ָקֵרי  ִאיהּו 
ם  ְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ׁשֵ ְכִתיב ַוּיִ א, ּדִ ֶאׁשָ ָפא ַמָיא ּבְ ּתְ ְלׁשַ
ָרה ִיְצָחק. ַמאן ַהּנֹוַלד   ר ָיְלָדה לֹו ׂשָ נֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאׁשֶ ּבְ

ִים:  לֹו, ֵאׁש ִמּמַ
ן ָהָגר   .463 ָרה ֶאת ּבֶ ֶרא ׂשָ ר ַוּתֵ ְצִרית ֲאׁשֶ ַהּמִ

י ִחיָּיא, ִמיֹּום   ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק. ָאַמר ַרּבִ
ַאְבָרָהם,  ֵבית  ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ ְוָהָיה  ִיְצָחק  ּנֹוַלד  ׁשֶ
זָָּהב   ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ם.  ֵ ׁשּ ּבַ ָמֵעאל  ִיׁשְ ה  ִהְתַעּלָ לֹא 
ן  ּבֶ ֶאת  ְוָלֵכן  ְלָפָניו,  סֶֹלת  ּפְ ר  ִנְזּכָ לֹא  ׁשֹוֶרה, 

ִלְפֵני    ָהָגר  ְלִהזֵָּכר  ָראּוי  ּלֹא  ׁשֶ ִאיׁש  ְצִרית,  ַהּמִ
 ִיְצָחק. 

  

ָיְלָדה   .463 ר  ֲאׁשֶ ְצִרית  ַהּמִ ָהָגר  ן  ּבֶ ֶאת  ָרה  ׂשָ ֶרא  ַוּתֵ
ִאְתְיִליד   ּדְ ִמּיֹוָמא  יא,  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  ְמַצֵחק.  ְלַאְבָרָהם 

ִאְסּתַ  ָלא  ְדַאְבָרָהם,  ֵביָתא  ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ ְוֲהָוה  ק  ִיְצָחק  ּלַ
ְרָיא סֹוְסִפיָתא ָלא   ַדֲהָבא ׁשַ ֲאַתר ּדְ ָמא, ּבְ ׁשְ ָמֵעאל ּבִ ִיׁשְ
ָלא  ַבר ּדְ ְצִרית, ּגְ ן ָהָגר ַהּמִ ְך ֶאת ּבֶ יּה, ּוְבִגין ּכָ ר ַקּמֵ ִאְדּכַ

ִיְצָחק.  יּה ּדְ ָרא ַקּמֵ  ִיְתֲחֵזי ְלַאְדּכָ
ל  .464 ַעִין ׁשֶ ָרה, ּבְ ֶרא ׂשָ י ִיְצָחק, ַוּתֵ ָאַמר ַרּבִ
אֹותֹו  ָקל ָרֲאָתה  ּלֹא  ׁשֶ ָרה,  ׂשָ אֹותֹו  ָרֲאָתה  ֹון 

ן ָהָגר  ּבֶ הּוא  א ׁשֶ ן ַאְבָרָהם, ֶאּלָ ּבֶ הּוא  ַעִין ׁשֶ ּבְ
ָרֲאָתה  ׁשֶ ָרה.  ׂשָ ֶרא  ַוּתֵ ְך  ּכָ ום  ּוִמׁשּ ְצִרית,  ַהּמִ
ִאּלּו   ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ְולֹא  זֹו  ַעִין  ּבְ אֹותֹו  ָרה  ׂשָ

  
ֵעיָנא ִדְקָלָנא ָחַמאת   .464 ָרה, ּבְ ֶרא ׂשָ י ִיְצָחק ַוּתֵ ָאַמר ַרּבִ

ָרא  ּבְ ִאיהּו  ּדְ ֵעיָנא  ּבְ ֵליּה  ָחַמאת  ָלא  ּדְ ָרה,  ׂשָ ֵליּה 
ְך   ְצִרית, ּוְבִגין ּכָ ָהָגר ַהּמִ ָרא ּדְ ִאיהּו ּבְ א ּדְ ַאְבָרָהם, ֶאּלָ ּדְ

ָר  ׂשָ ּדְ ָרה.  ׂשָ ֶרא  ְולֹא  ַוּתֵ ָדא  ֵעיָנא  ּבְ ֵליּה  ָחַמאת  ה 
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ָהגָ  ן  ּבֶ ֶאת  ָכתּוב  לֹא  ַאְבָרָהם  ֶאת  ּבְ א  ֶאּלָ ר, 
נֹו.  ּבְ

א   ן ָהָגר ֶאּלָ ִתיב ֶאת ּבֶ ַאְבָרָהם לֹא ּכְ ִאילּו ּבְ ַאְבָרָהם, ּדְ
נֹו.   ֶאת ּבְ

ַויֵַּרע   .465 תּוב,  ּכָ ַמה  ְך  ּכָ ַאַחר  ְרֵאה  ּבֹא 
נֹו. ְולֹא  ֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ּבְ ָבר ְמֹאד ּבְ ַהּדָ

ן ָהָגר   ְך  ָכתּוב ַעל אֹודֹות ּבֶ ּום ּכָ ְצִרית. ִמׁשּ ַהּמִ
ְצִרית, ְולֹא ָרֲאָתה   ן ָהָגר ַהּמִ ָרה ֶאת ּבֶ ֶרא ׂשָ ַוּתֵ

ן ַאְבָרָהם.  הּוא ּבֶ  ׁשֶ
  

ֵעיִני  .465 ָבר ְמאֹד ּבְ ַרע ַהּדָ ִתיב ַוּיֵ א ֲחֵזי, ְלָבַתר ַמה ּכְ ּתָ
ן ָהָגר  ִתיב ַעל אֹודֹות ּבֶ נֹו. ְוָלא ּכְ ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹות ּבְ

צְ  ְצִרית. ַהּמִ ַהּמִ ָהָגר  ן  ּבֶ ֶאת  ָרה  ׂשָ ֶרא  ַוּתֵ ְך  ּכָ ְבִגין  ִרית. 
ַאְבָרָהם. ִריּה ּדְ ִאיהּו ּבְ  ְוָלא ָחַמאת ּדְ

ַחת   .466 ּבַ ׁשְ סּוק ַהזֶּה ּתִ ְמעֹון ָאַמר, ַהּפָ י ׁשִ ַרּבִ
ְמַצֵחק   אֹותֹו  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ הּוא.  ָרה  ְלׂשָ

ַוּדַ  ָאְמָרה  ּוַמזָּלֹות,  ֵאינֹו  ְלכֹוָכִבים  ֶזה  ן  ּבֵ ׁשֶ אי 
י ַאְבָרָהם,  ל ַאְבָרָהם ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמֲעׂשֵ נֹו ׁשֶ ּבְ
ל   ׁשֶ ַלֵחֶלק  ָחַזר  ְצִרית הּוא,  ַהּמִ ָהָגר  ן  ּבֶ א  ֶאּלָ
ָהָאָמה  ֵרׁש  ּגָ ְלַאְבָרָהם  ַוּתֹאֶמר  ָלֵכן  ִאּמֹו. 
ן ָהָאָמה ַהזֹּאת   י לֹא ִייַרׁש ּבֶ ָנּה ּכִ ַהזֹּאת ְוֶאת ּבְ

נִ   י ִעם ִיְצָחק. ִעם ּבְ

  

ָרה   .466 ְדׂשָ א  ְחּתָ ּבַ ּתּוׁשְ ְקָרא  ַהאי  ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
לֹות,  ָקא ְמַצֵחק ְלּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָחַמאת ֵליּה ּדְ ִגין ּדְ ִאיהּו, ּבְ
ְלֶמֱעַבד  ְדַאְבָרָהם  ָרא  ּבְ ָדא  ָרא  ּבְ ַלאו  אי  ַוּדַ ָאְמָרה, 

א   ֶאּלָ ְדַאְבָרָהם,  ִאיהּו  עֹוָבדֹוי  ְצִרית  ַהּמִ ָהָגר  ּדְ ָרא  ּבְ
ְלַאְבָרָהם  ַוּתֹאֶמר  ְך  ּכָ ְבִגין  יּה,  ִאּמֵ ּדְ ְלחּוָלָקא  ר  ֲאַהּדַ
ָהָאָמה  ן  ּבֶ ִייַרׁש  לֹא  י  ּכִ ָנּה,  ּבְ ְוֶאת  ַהּזֹאת  ָהָאָמה  ֵרׁש  ּגָ

ִני ִעם ִיְצָחק.  ַהּזֹאת ִעם ּבְ
ָאה ָלּה שָׂ  .467 ּנְ ּקִ ָך ׁשֶ ְעּתְ ָרה אֹו ְוִכי ָעָלה ַעל ּדַ

דֹוׁש  ַהּקָ מֹוֶדה  ָהָיה  לֹא  ְך,  ּכָ ִאם  ּה?  ּלָ ׁשֶ ן  ַלּבֵ
ּתֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּה,  ִעּמָ הּוא  רּוְך  ּבָ
ָרֲאָתה   ּום ׁשֶ א ִמׁשּ קָֹלּה. ֶאּלָ ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ֵאֶליָך ׂשָ
ֶדת אֹותֹו   אֹותֹו ִעם ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ְוִאּמֹו ְמַלּמֶ

ֲעבוֹ  לֹא  ִמְנֲהֵגי  י  ּכִ ָרה  ׂשָ ָאְמָרה  ָלֵכן  ָזָרה,  ָדה 
ּלֹא ִייַרׁש   ן ָהָאָמה ַהזֹּאת. ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ ִייַרׁש ּבֶ
ְלעֹוָלִמים ֶאת ֵחֶלק ָהֱאמּוָנה, ְולֹא ִיְהיֶה לֹו ִעם  
א.   ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְולֹא  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ לֹא  ֵחֶלק  ִני  ּבְ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ּה ַהּקָ  ְך הּוא.ְוָלֵכן הֹוָדה ִעּמָ

  

ָרה אֹו ִלְבָרּה, ִאי ָהִכי   .467 י ָלּה ׂשָ ַקּנֵ ְך ּדְ ְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ
ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ְכִתיב  ּדִ ּה,  ִעּמָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ אֹוֵדי  לא 
ָחַמאת   ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ קֹוָלּה.  ּבְ ַמע  ׁשְ ָרה  ׂשָ ֵאֶליָך  ּתֹאַמר 

ּכֹוָכִבים   ּבְ ִנּמּוֵסי ֵליּה  ֵליּה  אּוְלָפא  יּה  ְוִאּמֵ לֹות  ּוַמּזָ
ן  י לֹא ִייַרׁש ּבֶ ָרה ּכִ ְך ֲאְמַרת ׂשָ ִגין ּכָ לֹות, ּבְ ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּדְ
חּוָלָקא   ְלָעְלִמין  ָיִרית  ָלא  ּדְ ָיַדְעָנא  ֲאָנא  ַהּזֹאת,  ָהָאָמה 

עַ  ִרי חּוָלָקא ָלא ּבְ ְלָמא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ְוָלא ְיֵהא ֵליּה ִעם ּבְ
א   ּה קּוְדׁשָ ִעּמָ אֹוֵדי  ָכְך  ּוְבִגין  ְדָאֵתי,  ַעְלָמא  ּבְ ְוָלא  ֵדין 

ִריְך הּוא.  ּבְ
רּוְך הּוא ָרָצה ְלַהְפִריד ְלַבּדֹו  .468 דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ָרא  ּבָ ְך  ּכָ ּום  ׁשּ ּמִ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֶַּרע  ֶאת 
ִבְר  ָעָלה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  צֹון  ֶאת 

ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְוָלֵכן ָיָצא ַאְבָרָהם ָלעֹוָלם ְוָהעֹוָלם ָהָיה ִמְתַקיֵּם 

ְוִיְצָחק ְוַאְבָרָהם  ְגָללֹו,  ְולֹא  [�א] ּבִ ָעְמדּו 
יָָּצא ַיֲעקֹב ָלעֹוָלם.  בּו ִבְמקֹוָמם ַעד ׁשֶ ְ  ִהְתַיׁשּ

  

ִר  .468 א ּבְ ְלחֹודֹוי ַזְרָעא  ְוקּוְדׁשָ א ּבִ ָעא ְלַאְפָרׁשָ יְך הּוא ּבָ
ָהא   ּדְ ַעְלָמא  ָרא  ּבָ ְך  ּכָ ְבִגין  ּדִ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ א  יׁשָ ַקּדִ
ָלא   ַעד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ְרעּוָתא  ּבִ ָסִליק  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוַעְלָמא  ְלַעְלָמא  ַאְבָרָהם  ָנַפק  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ַעְלָמא,  ִיְבֵרי 

ְוִיְצָחקִמְתַקיֵּ  ְוַאְבָרָהם  ִגיֵניּה,  ּבְ ְוָלא  (לא) ים  ָקְיימּו 
ָנַפק ַיֲעקֹב ְלָעְלָמא.  ְייהּו ַעד ּדְ דּוְכּתַ בּו ּבְ  ִאְתַייׁשְ

מּו   .469 ִהְתַקיְּ ָלעֹוָלם,  ַיֲעקֹב  יָָּצא  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ם ָיָצא  ָ ּוִמׁשּ ל ָהעֹוָלם,  ּכָ ְוָעַמד  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

דֹוׁש לָ  ָגֶון ָקדֹוׁש ָהָעם ַהּקָ עֹוָלם ְוִהְתַקיֵּם ַהּכֹל ּבְ
ּכֹל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ְוָלֵכן  ָראּוי.  ּכָ
י   ּכִ קָֹלּה  ּבְ ַמע  ׁשְ ָרה  ׂשָ ֵאֶליָך  ּתֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ

ָמֵעאל.  ִיׁשְ ֵרא ְלָך ָזַרע, ְולֹא ּבְ  ְבִיְצָחק ִיּקָ

  

ָנַפק ַיֲעקֹב ְלַעְלָמא ִאְתָק  .469 יָון ּדְ ְיימּו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק  ּכֵ
א ְלַעְלָמא,  יׁשָ א ַקּדִ ן ָנַפק ַעּמָ ּמָ ל ַעְלָמא, ּוִמּתַ ים ּכָ ְוִאְתְקּיַ
ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ א  יׁשָ ַקּדִ ַגְווָנא  ּכְ א  ּכֹּלָ ים  ְוִאְתְקּיַ
ֵאֶליָך  ּתֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ִריְך הּוא,  ּבְ א  ֵליּה קּוְדׁשָ ָאַמר 
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מַ  ׁשְ ָרה  ְולֹא  ׂשָ ָזַרע,  ְלָך  ֵרא  ִיּקָ ְבִיְצָחק  י  ּכִ קֹוָלּה  ּבְ ע 
ָמֵעאל. ִיׁשְ  ּבְ

ַתע   .470 ַוּתֵ ֶלְך  ַוּתֵ ְך?  ּכָ ַאַחר  תּוב  ּכָ ַמה 
ַתע, ְוָכתּוב   אן ַוּתֵ תּוב ּכָ ַבע. ּכָ ֵאר ׁשָ ר ּבְ ִמְדּבַ ּבְ

ם י) ׁשָ ִעים.  (ירמיה  ְעּתֻ ּתַ ה  ַמֲעׂשֵ ה  ֵהּמָ ֶהֶבל 
דֹוׁש   ָעַזב  ְוַהּקָ לֹא  ַאְבָרָהם  ְגַלל  ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ

ָנּה.  אֹוָתּה ְוֶאת ּבְ
  

ַבע.   .470 ֵאר ׁשָ ר ּבְ ִמְדּבַ ַתע ּבְ ֶלְך ַוּתֵ ִתיב ְלָבַתר ַוּתֵ ַמה ּכְ
ָהָתם ּוְכִתיב  ַתע  ַוּתֵ ָהָכא  ִתיב  י)  ּכְ ה   (ירמיה  ֵהּמָ ֶהֶבל 

ִריְך הּוא   א ּבְ ְעּתּוִעים. ְוקּוְדׁשָ ה ּתַ ַאְבָרָהם ַמֲעׂשֵ ִגיֵניּה ּדְ ּבְ
ִביק. ָלּה ְוִלְבָרּה.   ָלא ׁשָ

ְפֵני  .471 ִמּלִ ָהְלָכה  ׁשֶ ּכְ ַהְתָחָלה  ּבַ ְרֵאה,  ּבֹא 
ְוָכאן  ָעְניְֵך.  ַמע ה' ֶאל  ׁשָ י  ּכִ תּוב?  ּכָ ָרה ַמה  ׂשָ
ב   ּגַ ַעל  ַאף  ּוַמזָּלֹות,  ּכֹוָכִבים  ַאַחר  ֲעָתה  ּטָ ׁשֶ

א ֶאת קָֹלּה וַ  ָ ׂשּ תּוב ַוּתִ ּכָ י  ׁשֶ תּוב? ּכִ , ַמה ּכָ ְבּךְ ּתֵ
י  ּכִ ָכתּוב  ְולֹא  ַער,  ַהּנַ קֹול  ֶאל  ֱאלִֹהים  ַמע  ׁשָ

ַמע ֱאלִֹהים ֶאת קֹוֵלְך.   ׁשָ

  

ָרה ַמה  .471 ׂשָ ּה ּדְ ּמָ ַקְדִמיָתא ַכד ָאְזַלת ִמּקַ ּבְ א ֲחֵזי,  ּתָ
ַתר   ּבָ ָטַעאת  ּדְ א  ּתָ ְוַהׁשְ ָעְנֵייְך.  ֶאל  ְיָי  ַמע  ׁשָ י  ּכִ ִתיב  ּכְ

קֹוָלּה  ּכֹוכָ  ֶאת  א  ָ ׂשּ ַוּתִ ְכִתיב  ּדִ ב  ּגַ ַעל  ַאף  לֹות  ּוַמּזָ ִבים 
ַער. ְוָלא  ַמע ֱאלִֹהים ֶאל קֹול ַהּנַ י ׁשָ ִתיב ּכִ ְבָך. ַמה ּכְ ַוּתֵ

ַמע ֱאלִהים ֶאת קֹוֵלְך.  י ׁשָ ִתיב ּכִ  ּכְ
ּלֹא ָבר  .472 ְרׁשּוָה ׁשֶ ם, ֲהֵרי ּפֵ ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ּבַ

הַ  ית  ּבֵ ֵאֶצל  הּוא  ֲהֵרי עֶֹנׁש  ׁשֶ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ין  ּדִ
ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ְ ִמׁשּ ים  ַמֲעִניׁשִ ה  ַמּטָ ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ
ִרים  ֵמֶעׂשְ ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ל  ׁשֶ ּוֵבית  ָוַמְעָלה,  ָנה  ׁשָ
ן  ע, ֵאינֹו ּבֶ ָהָיה ָרׁשָ ב ׁשֶ ָנה ָוַמְעָלה, ְוַאף ַעל ּגַ ׁשָ

אֲ  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ְרׁשּוָה,  ּפֵ ַוֲהֵרי  ר הּוא עֶֹנׁש.  ׁשֶ
ם.  ׁשָ

  

א  .472 עֹוָנׁשָ ר  ּבַ ָלאו  ּדְ אּוְקמּוָה  ָהא  ם.  ׁשָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ
א   ִדְלַתּתָ ִדיָנא  י  ּבֵ ָהא  ּדְ ְלֵעיָלא,  ּדִ ִדיָנא  י  ּבֵ י  ְלַגּבֵ הּוא 
ִדְלֵעיָלא  ִדיָנא  ּוֵבי  ּוְלֵעיָלא,  ִנין  ׁשְ ֵליַסר  ִמּתְ ין  ָעְנׁשִ

ִנין  ִרים ׁשְ יָבא ֲהָוה, ָלאו  ֵמֶעׂשְ ַחּיָ ב ּדְ ּוְלָהְלָאה. ְוַאף ַעל ּגַ
ִדְכִתיב   הּוא  ְוָדא  אּוְקמּוָה,  ְוָהא  ִאיהּו.  א  עֹוָנׁשָ ר  ּבַ

ם.  ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ  ּבַ
ִמי  .473 ְך,  ּכָ ִאם  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ָיָמיו   יעּו  ִהּגִ ֶטֶרם  ּבְ ֵמָהעֹוָלם  ק  ּלֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
ֵמאֵ  ָנה,  ׁשָ ִרים  ּום  ְלֶעׂשְ ִמׁשּ ֶנֱעָנׁש,  ָמקֹום  יֶזה 

ר   ּבַ ֵאינֹו  ה  ָוַמּטָ ִנים  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ְ ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ
לֹׁש   ְ ִמׁשּ ֲאָבל  ָאִביו,  ֲחָטֵאי  ּבַ א  ֶאּלָ ים  ֳעָנׁשִ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו,  ָאַמר  ַמהּו?  ָוַמְעָלה  ֵרה  ֶעׂשְ

אי ַזּכַ יָּמּות  ׁשֶ ָעָליו  ָחס  ַחָּיב] הּוא  ָימּות  ,  [ְו�א 
ָימּות   ְולֹא  ַההּוא,  עֹוָלם  ּבָ ָכר טֹוב  ׂשָ לֹו  ְונֹוֵתן 

אֹותֹו עֹוָלם, ּוֵבֲארּוָה. יֵָּעֵנׁש ּבְ  ַחיָּב ׁשֶ

  

ק ֵמַעְלָמא  .473 ּלַ ִאְסּתַ י ֶאְלָעָזר ִאי ָהִכי ַמאן ּדְ ָאַמר ַרּבִ
ִגין  ׁש, ּבְ ִנין, ֵמָאן ֲאַתר ִאְתַעּנָ ִרין ׁשְ ָעד ָלא ָמטּון יֹומֹוי ְלֶעׂשְ
א ִאיהּו ֶאָלא  ר עֹוָנׁשָ א ָלאו ּבַ ִנין ּוְלַתּתָ ֵליַסר ׁשְ ָהא ִמּתְ ּדְ
ִנין ּוְלֵעיָלא ַמהּו, ָאַמר  ֵליַסר ׁשְ ֲאבֹוי. ֲאָבל ִמּתְ ֶחְטאֹוי ּדְ ּבְ

אי ַזּכַ ֵלימּות  ּדְ ֲעֵליּה  ָחס  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ (ולא  ֵליּה 
חייב) ַההּוא לימות  ּבְ ַטב  ֲאַגר  ֵליּה  ְוָלא   ְוָיִהיב  ָעְלָמא, 

ַההּוא ָעְלָמא ְואּוְקמּוָה.  ׁש ּבְ ִיְתַעּנָ יב ּדְ  ֵלימּות ַחּיָ

יעּו ָיָמיו  .474 ָאַמר לֹו, ִאם ֵאינֹו ַחיָּב ְולֹא ִהּגִ
ה   ּמָ ק ֵמָהעֹוָלם ּבַ ּלֵ ִהְסּתַ יָון ׁשֶ ּכֵ ָנה,  ִרים ׁשָ ְלֶעׂשְ

ִמְתַקיֵּם, ֶזה  ּבָ לֹו,  ָאַמר  ָעְנׁשֹו?  (משלי   הּוא 
יֹוֵרד וְ  יג) עֶֹנׁש  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ט.  ּפָ ִמׁשְ לֹא  ּבְ ה  ִנְסּפֶ יֵׁש 

הּוא ְלַמְעָלה   [ַהִּדין] ָלעֹוָלם,  ָנה  ַכּוָ ִלי  ּבְ ּפֹוֵגַע 
ּלֹא   ׁשֶ ּכְ ְויֵָעֵנׁש  ִחית,  ַמׁשְ אֹותֹו  ּבְ ה  ּוְלַמּטָ

יִחים ָעָליו ִמְלַמְעָלה.  ּגִ  ַמׁשְ

  

יָבא הּוא ְוָלא   .474 (דף קיט   ָמטּון יֹומֹויָאַמר ֵליּה ִאי ַחּיָ
ַמאי  ע''א) ּבְ ֵמַעְלָמא  ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ יָון  ּכֵ ַמהּו  ִנין  ׁשְ ִרין  ְלֶעׂשְ

ים ִאְתְקּיַ ָדא  ּבְ ֵליּה  ָאַמר  יּה.  עֹוְנׁשֵ יג) הּוא  ְוֵיׁש   (משלי 
ְלַעְלָמא  ָנִחית  א  עֹוָנׁשָ ַכד  ּדְ ט.  ּפָ ִמׁשְ לא  ּבְ ה  ִנְסּפָ

וָּ  (דינא) ִאיהוּ  ּכַ ָלא  ּבְ ַההּוא ַאֲעַרע  ּבְ א  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ָנה 
חּו ֲעֵליּה ִמְלֵעיָלא. ּגָ ד ָלא ַאׁשְ ׁש ּכַ ָלא ְוִיְתַעּנַ  ְמַחּבְ

תּוב .475 ּכָ ה) ְוָעָליו  ֻדנֹו  (שם  ִיְלּכְ ֲעוֹונֹוָתיו 
ע. ֶאת   יעּו ָיָמיו    -ֶאת ָהָרׁשָ ּלֹא ִהּגִ ְלַרּבֹות ִמי ׁשֶ

ֻדנוֹ  ִיְלּכְ ֲעוֹונֹוָתיו  ְולֹא ָהָרָׁשע]  [ֶאת ְלֵהָעֵנׁש.   ,
  

ִתיב, .475 ע.  (משלי ה) ְוֲעֵליּה ּכְ ֻדנֹו ֶאת ָהָרׁשָ ֲעוֹונֹוָתיו ִיְלּכְ
א. ֲעוֹונֹוָתיו   ָלא ָמטּון יֹומֹוי ְלִאְתֲעָנׁשָ ָאה ַמאן ּדְ א''ת ְלַאְסּגָ
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ֵמְך,   אתֹו ִיּתָ ַמְעָלה. ּוְבַחְבֵלי ַחּטָ ּלְ ין ׁשֶ ית ַהּדִ ּבֵ
ַמע  ׁשָ י  ּכִ תּוב  ּכָ ָלֵכן  ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ְולֹא 

ם. ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ַער ּבַ  ֱאלִֹהים ֶאל קֹול ַהּנַ
ֻדנוֹ  הרשע) ִיְלּכְ ּוְבַחְבֵלי   (את  ִדְלֵעיָלא,  ִדיָנא  י  ּבֵ ְוָלא 

י  ִתיב ּכִ ְך ּכְ ִגין ּכָ א. ּבְ י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ֵמְך ְוָלא ּבֵ אתֹו ִיּתָ   ַחּטָ
ם. ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ַער ּבַ ַמע ֱאלִהים ֶאל קֹול ַהּנַ  ׁשָ

ְוָאַמר, .476 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  (ויקרא   ַרּבִ
ָוא''ו   כו) ּבְ ָמֵלא  ַיֲעקֹוב.  ִריִתי  ּבְ ֶאת  י  ְוָזַכְרּתִ

ֵני ְצָדִדים הּוא  ׁשְ ּבִ א  ה? ֶאּלָ ל  [ֵהם] ָלּמָ . סֹוד ׁשֶ
ְרגָּ  ּדַ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  הּוא  ׁשֶ ֶאָחד.  ל  ָחְכָמה  ׁשֶ ה 

סּוק  ֹוֶרה ּבֹו ַיֲעקֹב. ֲאָבל ּפָ ׁשּ קֹום ׁשֶ ָחְכָמה, ַהּמָ
ֵהם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ לּות  ַהּגָ ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה 

ְקדוּ  ּפָ יִּ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  לּות,  ַהּגָ תֹוְך  ַיֲעֹקב] ּבְ , [ּבֹו 
י.  ִ ׁשּ ִ ֶאֶלף ַהׁשּ ל ָוא''ו, ְוהּוא ּבָ ּסֹוד ׁשֶ ְקדּו ּבַ  ֵהם ִיּפָ

  

ְוָאַמר, .476 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  כו) ַרּבִ ֶאת   (ויקרא  י  ְוָזַכְרּתִ
ִסְטִרין  ְתֵרין  ּבִ א  ֶאּלָ אי.  ַאּמַ וא''ו  ּבְ ָמֵלא  ַיֲעקֹוב  ִריִתי  ּבְ

א (אנון) ִאיהוּ  ַדְרּגָ ָרָזא  ִאיהּו  ּדְ ָחָדא.  ְדָחְכְמָתא  ָרָזא   .
יּה ַיֲעקֹב. ֲאָבל ַהאי   ֵרי ּבֵ ׁשָ ְקָרא ַעל  ְדָחְכְמָתא. ֲאַתר ּדְ

ַההּוא  לּוָתא,  ּגָ ּגֹו  ִאּנּון  ַכד  ּדְ ָמר,  ִאּתְ ָרֵאל  ְדִיׂשְ לּוָתא  ּגָ
ְקדּון ִיְתּפַ וא''ו. ְוִאיהּו  (ביה יעקב) ִזְמָנא ּדְ ָרָזא ּדְ ְקדּון ּבְ ִיְתּפַ

ִתיָתָאה.  ֶאֶלף ׁשְ  ּבְ
ְרָגִעים  .477 ה  ָ ׁשּ ׁשִ ָוא''ו  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ּוְפִקיָדה 

ְזַמן.   ִלְבִריַח ַוֲחִצי  ִנים  ׁשָ ים  ִ ׁשּ ׁשִ ל  ׁשֶ ּוִבְזַמן 
ַמִים  ָ ַהׁשּ ֱאלֵֹהי  ָיִקים  י,  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ֶאֶלף  ּבָ ֶלת  ַהּדֶ
ְהיֶה ָלּה  יִּ ִקיָדה ְלַבת ַיֲעקֹב. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ַעד ׁשֶ ּפְ

ׁש    -ְזִכיָרה   ׁשֵ ְזַמן  ּוֵמאֹותֹו  ָוֵחִצי.  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ
ְבִעים ׁשִ ְוֵהם  ֲאֵחרֹות,  ִנים  ִים   ְוָׁש�ׁש][ ׁשָ ּתַ ּוׁשְ

 ָוֵחִצי. 

  

ית ִרְגֵעי ּוְפַלג  (ואתחנן ער א) .477 ָרָזא ְדוא''ו ׁשִ ּוְפִקיָדה ּבְ
ֶאֶלף   ּבְ א  ָ ְדַדׁשּ ְלִעּבּוָרא  ִנין  ׁשְ ין  ּתִ ׁשִ ּדְ ּוְבִזְמָנא  ִעיָדן. 
ַיֲעקֹב.   ּדְ יּה  ִלְבַרּתֵ ִקידּו  ּפְ ַמָיא  ׁשְ ֱאָלּה  ָיִקים  ִתיָתָאה  ׁשְ

זִ  ּוַפְלָגא. ּוֵמַההּוא  ִנין  ׁשְ ית  ׁשִ ְזִכיָרה  ָלּה  ְיֵהא  ּדִ ַעד  ְמָנא 
ְוִאּנּון  ָאֳחָרִנין  ִנין  ׁשְ ית  ׁשִ ִזְמָנא  ּוֵמַההּוא 

ְבִעין ְלָגא. (ותלת) ׁשִ  ּוְתֵרין ּוּפַ
יַח  .478 ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ׁש  ָוׁשֵ ים  ִ ׁשּ ׁשִ ּבְ

ִמְזָר  ַצד  ּבְ ְוכֹוָכב ֶאָחד  ִליל,  ַהּגָ ֶאֶרץ  ִיְבַלע ּבְ ח 
ֵאׁש   ְלֶהֶבת  ְוׁשַ ָצפֹון,  ד  ִמּצַ ּכֹוָכִבים  ְבָעה  ׁשִ
יֹום,   ים  ִ ׁשּ ׁשִ ָרִקיַע  ּבָ ְתלּוָיה  ְהיֶה  ּתִ חֹוָרה  ׁשְ
ֵני   ּוׁשְ ָצפֹון,  ְלַצד  ָבעֹוָלם  ִיְתעֹוְררּו  ּוְקָרבֹות 

אֹוָתם ְקָרבֹות.  לּו ּבְ  ְמָלִכים ִיּפְ

  

ית   .478 ין ְוׁשִ יּתִ ׁשִ ַאְרָעאּבְ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ (שמות  ִיְתּגְ
ַבע   ז ב, ט ב) ִבְסַטר ִמְזָרח ִיְבַלע ׁשֶ ְדָגִליל, ְוַכד ּכָֹכָבא ּדְ

ֵהא   ּתְ אּוְכָמא  א  ֶאׁשָ ּדְ ְלהֹוָבא  ְוׁשַ ָצפֹון,  ִמְסַטר  ּכְֹכַבָיא 
ַעְלָמא  ּבְ ִיְתָערּון  ּוְקָרִבין  יֹוִמין,  ין  יּתִ ׁשִ ְרִקיָעא  ּבִ ְלָיא  ּתַ

ִאּנּון ְקָרִבין.  לּון ּבְ  ִלְסַטר ָצפֹון, ּוְתִרין ַמְלִכין ִיּפְ
ת ַיֲעקֹב ִלְדחֹות   .479 ים ַעל ּבַ ל ָהַעּמִ גּו ּכָ ּוְ ְוִיְזּדַ

ַמן   [אֹוָתם] אֹוָתהּ  ַהזְּ אֹותֹו  ְוַעל  ֵמָהעֹוָלם. 
תּוב, ל) [ְוָהְיָתה] ּכָ ִהיא   (ירמיה  ָצָרה  ְוֵעת 

ָפׁשֹות ְלַיֲעקֹב   ַהּנְ מּו  יְּ ִיְסּתַ ְוָאז  ַע,  ׁשֵ ִיּוָ ה  ּנָ ּוִמּמֶ
ָבר   ׁש, ְוִסיָמן ַלּדָ [ָּכל   -ֵמַהּגּוף ְורֹוִצים ְלִהְתַחּדֵ

ִׁשְבִעים,  ִמְצַרְיָמה  ַהָּבָאה  ַיֲעֹקב  ְלֵבית  ַהֶּנֶפׁש 
ָאה ְלַיֲעקֹב   (בראשית מו) ְוָכתּוב] ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ ּכָ

ל  ׁש. ִמְצַרְיָמה ְוגֹו', ּכָ ים ָוׁשֵ ִ ׁשּ  ֶנֶפׁש ׁשִ

  

ַיֲעקֹב  .479 ּדְ יּה  ַרּתֵ ּבְ ַעל  ַמָיא  ַעּמְ הֹון  ּלְ ּכֻ וגּון  ּוְ ְוִיְזּדַ
ָלהּ  ִזְמָנא  (לון) ְלִאַדְחָייא  ַההּוא  ְוַעל  ֵמָעְלָמא. 

ִתיב ל) (והיתה) ּכְ ּה  (ירמיה  ּנָ ּוִמּמֶ ְלַיֲעקֹב  ִהיא  ָצָרה  ְוֵעת 
ימוּ  ּיְ ִיְסּתַ ּוְכֵדין  ַע  ׁשֵ א,  ִיּוָ ׁשָ ְלִאְתַחּדְ ּוָבְעָיין  ִמּגּוָפא  ין  ַנְפׁשִ ן 

שבעים   ְוִסיָמִניךְ  מצרימה  הבאה  יעקב  לבית  הנפש  (כל 
ָאה ְלַיֲעקֹב ִמְצַרְיָמה  (בראשית מו) וכתיב) ֶפׁש ַהּבָ ַהּנֶ ל  ּכָ

ׁש.  ים ָוׁשֵ ִ ׁשּ ל ֶנֶפׁש ׁשִ  ְוגו' ּכָ
ָהעֹוָלם   .480 ַמְלֵכי  ל  ּכָ לֹׁש  ְוׁשָ ְבִעים  ׁשִ ּבְ

רֹוִמי,   ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהִעיר  ְלתֹוְך  סּו  ּנְ ִיְתּכַ
ּוָבָרד  ֵאׁש  ֲעֵליֶהם  ְיעֹוֵרר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ָרט ְלאֹוָתם   ִביׁש ְויֹאְבדּו ֵמָהעֹוָלם, ּפְ ְוַאְבֵני ֶאְלּגָ

ם ְויַ  יעּו ְלׁשָ ּלֹא ַיּגִ ְחְזרּו ְלעֹוֵרר ְקָרבֹות ְמָלִכים ׁשֶ
ִיְתעֹוֵרר   יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ְזַמן  ּוֵמאֹותֹו  ֲאֵחִרים. 
ה  ְוַכּמָ ים  ה ַעּמִ ּמָ ּכַ סּו ִעּמֹו  ּנְ ְוִיְתּכַ ָכל ָהעֹוָלם,  ּבְ

  

ׁשִ  .480 ְלגֹו ּבְ ׁשּון  ּנְ ִיְתּכַ ַעְלָמא  ַמְלֵכי  ל  ּכָ ּוְתַלת  ְבִעין 
ִריְך הּוא ִיְתַער ֲעַלְייהּו  א ּבְ רֹוִמי, ְוקּוְדׁשָ ָתא ּדְ א ַרּבְ ַקְרּתָ
ר   ּבַ ֵמַעְלָמא,  דּון  ְוִיְתַאּבְ ַאְלָגִביׁש  ְוַאְבֵני  ּוַבְרָדא  א  ֶאׁשָ

ר ִויַהּדְ ן  ְלַתּמָ ִיְמטּון  ָלא  ּדְ ְמָלִכין  ְקָרִבין ִאּנּון  ָחא  ְלַאּגָ ּון 
ָכל   ּבְ ִיְתַער  יָחא  ְמׁשִ א  ַמְלּכָ ִזְמָנא  ּוֵמַההּוא  ָאֳחָרִנין. 
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ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְוָכל  ָהעֹוָלם,  סֹוֵפי  ל  ִמּכָ ֲחָילֹות 
ָכל אֹוָתם ְמקֹומֹות.  סּו ּבְ ּנְ  ִיְתּכַ

ל   ִמּכָ יִלין  ַחּיָ ה  ְוַכּמָ ין  ַעּמִ ה  ּמָ ּכַ יּה  ִעּמֵ ׁשּון  ּנְ ְוִיְתּכַ ַעְלָמא, 
ָכל ִאּנּון ַאְתֵרי. ׁשּון ּבְ ּנְ ָרֵאל ִיְתּכַ ֵני ִיׂשְ  ְסָייֵפי ַעְלָמא, ְוָכל ּבְ

ָאז   .481 ְלֵמָאה.  ִנים  ׁשָ אֹוָתן  ְלמּו  ׁשְ יִּ ׁשֶ ַעד 
ְוָאז ֵה''א,  ִעם  ר  ְתַחּבֵ ּתִ (ישעיה  ָוא''ו 

ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה  סו) ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ ְוֵהִביאּו ֶאת ּכָ
ָמֵעאל ִיׁשְ ּוְבֵני  וגו'.  ֲעִתיִדים  [ִיְׂשָרֵאל] ַלה' 

ְלִהְתעֹוֵרר  ְזַמן  אֹותֹו  ַעּמֵ  [ֲעֵליֶהם] ּבְ ל  ּכָ י ִעם 
תּוב ּכָ ׁשֶ ַלִים,  ְירּוׁשָ ַעל  ָלֹבא  (זכריה   ָהעֹוָלם 

ַלִים  יד) ְירּוׁשָ ֶאל  ַהּגֹוִים  ל  ּכָ ֶאת  י  ְוָאַסְפּתִ
ְלָחָמה וגו'. ְוָכתּוב בּו ַמְלֵכי  (תהלים ב) ַלּמִ ִיְתַיּצְ

יחֹו.   ְמׁשִ ְוַעל  ה'  ַעל  ָיַחד  נֹוְסדּו  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ַמִים יִ  ָ ׁשּ ב ּבַ ָחק ה' ִיְלַעג ָלמֹו. ְוָכתּוב יֹוׁשֵ  ׂשְ

  

ר  .481 ֵדין וא''ו ִיְתַחּבַ ִנין ְלֵמָאה, ּכְ ימּו ִאּנּון ׁשְ ּלִ ּתַ ִאׁשְ ַעד ּדְ
ּוְכֵדין ה''א,  סו) ּבְ ל  (ישעיה  ִמּכָ ֲאֵחיֶכם  ל  ּכָ ֶאת  ְוֵהִביאּו 

ָמֵעאל ִיׁשְ ּוְבֵני  ְוגו'.  ַלְיָי  ִמְנָחה  ְזִמיִנין  (ישראל) ַהּגֹוִים 
ְלַאְתָעָרא ִזְמָנא  ַההּוא  ַעְלָמא  (עליהון) ּבְ ּדְ ין  ַעּמִ ל  ּכָ ִעם 

ְכִתיב, ֵלם ּדִ ל   (זכריה יד) ְלֵמיֵתי ַעל ְירּוׁשָ י ֶאת ּכָ ְוָאַסְפּתִ
ּוְכִתיב, ְוגו'.  ַלִמְלָחָמה  ם  ַל  ְירּוׁשָ ֶאל  (תהלים  ַהּגֹוִים 

ָיַחד   ב) נֹוְסדּו  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  בּו  ְוַעל ִיְתַיּצְ ְיָי  ַעל 
ָחק ְיָי ִיְלַעג ָלמֹו.  ַמִים ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ יחֹו. ּוְכִתיב יֹוׁשֵ  ְמׁשִ

ר  .482 ְתעֹוֵרר ְלִהְתַחּבֵ ה ּתִ ְך ָוא''ו ְקַטּנָ ַאַחר ּכָ
ׁש ֶאת  ְלַחּדֵ ֵדי  ּכְ נֹות  ְיׁשָ ָהיּו  ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ ׁש  ּוְלַחּדֵ

תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ קד) ָהעֹוָלם,  ה'  (שם  ַמח  ִיׂשְ
ְלעֹוָלם, בְּ  ה'  ְכבֹוד  ְיִהי  ְוָכתּוב  יו.  ַמֲעׂשָ

יו, ְלהֹוִריד  ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ ָראּוי. ִיׂשְ ר ּכָ ְלִהְתַחּבֵ
ֲחָדׁשֹות  ְבִריֹּות  ִיְהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ְוׁשֶ ָלעֹוָלם,  אֹוָתם 

ל ָהעֹוָלמֹות ַיַחד.  ר ֶאת ּכָ  ְלַחּבֵ

  

ִיְתָער   .482 ְזִעיָרא  וא''ו  א  ְלָבַתר  ׁשָ ּוְלַחּדְ ָרא  ְלִאְתַחּבָ
ָמה   ּכְ ַעְלָמא  א  ְלַחְדּתָ ִגין  ּבְ יִקין  ַעּתִ ֲהוּו  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ

יו ּוְכִתיב ְיִהי ְכבֹוד ְיָי   (שם קד) ִדְכִתיב, ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ִיׂשְ
יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ְיָי  ַמח  ִיׂשְ ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ ָרא  ְלִאְתַחּבָ ְלעֹוָלם 

ָרא ְלַנֲחָתא לֹון ְלָעלְ  ין ְלַחּבְ ִרָיין ַחְדּתִ הֹון ּבְ ּלְ ָמא ּוְלֶמֱהֵוי ּכֻ
ַחד.  הּו ּכְ ּלְ  ַעְלִמין ּכֻ

סֹוף  .483 ּבְ ֲארּו  ָ ׁשּ יִּ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ֵריֶהם  ַאׁשְ
הּוא  ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ת,  ּבָ ְלׁשַ ֵנס  ְלִהּכָ י  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ָהֶאֶלף 

ָראּוי   ג ּכָ ּוֵ ''ה ְלַבּדֹו, ְלִהְזּדַ ּבָ ְוִלְלקֹט יֹום ֶאָחד ַלּקָ
אֹוָתם   ִעם  ָבעֹוָלם  ְהיּו  יִּ ׁשֶ ֲחָדׁשֹות  מֹות  ְנׁשָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָבִראׁשֹוָנה,  ֲארּו  ׁשְ ּנִ ד) ׁשֶ ְוָהָיה  (ישעיה 
ם ָקדֹוׁש יֵָאֶמר  ַלִ ירּוׁשָ ִציֹּון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ַהּנִ

ם. ָלִ ירּוׁשָ ים ּבִ תּוב ַלַחיִּ ל ַהּכָ  לֹו ּכָ

  

ִאין   .483 ְסָייֵפי ַזּכָ ּבִ ַעְלָמא  ּבְ ֲארּון  ּתָ ִיׁשְ ּדְ ִאּנּון  ל  ּכָ ִאּנּון 
ֵדין ִאיהּו יֹוָמא  ָהא ּכְ א, ּדְ ּתָ ּבַ ׁשַ ִתיָתָאה ְלֵמיַעל ּבְ ֶאֶלף ׁשְ
ְדָקא   ּכְ וָגא  ּוְ ְלִאְזּדַ ְלחֹודֹוי  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ַחד 

ין ְלֶמֱהֵוי בְּ  ָמִתין ַחְדּתִ ַעְלָמא ִעם ִאּנּון ְיאּות ּוְלִמְלַקט ִנׁשְ
ְכִתיב, ַקְדִמיָתא ּדִ ֲארּו ּבְ ּתָ ִאׁשְ ָאר  (ישעיה ד) ּדְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ

תּוב   ַהּכָ ל  ּכָ לֹו  ֵיָאֵמר  ָקדֹוׁש  ַלם  ְירּוׁשָ ּבִ ְוַהּנֹוָתר  ִצּיֹון  ּבְ
ַל ם: ְירּוׁשָ ים ּבִ  ְלַחּיִ

ה   .484 ה ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ִני.    ֶאת ַאְבָרָהם ַויֹּאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַויֹּאֶמר ִהּנֵ

ַתח ְוָאַמר, י ְיהּוָדה ּפָ ה הּוא  (תהלים מד) ַרּבִ ַאּתָ
ָרגֹות ַיַחד   ל ַהּדְ ל ּכָ ֵלמּות ׁשֶ ְ י וגו'. זֹוִהי ַהׁשּ ַמְלּכִ

 זֹו ִעם זֹו.
  

ֶאת   .484 ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִהים  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי 
י ְיהּוָדה  אַ  ִני. ַרּבִ ְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהּנִ

ְוָאַמר ַתח  הּוא  (תהלים מה) ּפָ א  ּדָ ְוגו'.  י  ַמְלּכִ הּוא  ה  ַאּתָ
ָדא.  א ּבְ ֲחָדא ּדָ ין ּכְ ְרּגִ ָכל ּדַ ִלימּו ּדְ  ׁשְ

ִליִחים   .485 ְ ל אֹוָתם ַהׁשּ ַצּוֵה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב, ּכָ
ים   עֹוׂשִ ַצד ׁשֶ ּבְ ִיְהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ִליחּות  ׁשְ

יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ין,  ַהּדִ ד  ִמּצַ ִיְהיּו  ְולֹא  ָהַרֲחִמים 
ין   ַהּדִ ד  ּוִמּצַ ָהַרֲחִמים  ד  ִמּצַ ִליִחים  ׁשְ ֲעֵלי  ּבַ
ד ָהַרֲחִמים  ִאים ִמּצַ ּבָ ִליִחים ׁשֶ ה. אֹוָתם ׁשְ ׁשֶ ַהּקָ

ין בָּ  ל ּדִ ִליחּות ׁשֶ ים ׁשְ ָלל. לֹא עֹוׂשִ  עֹוָלם ּכְ
  

י   .485 ַעְבּדֵ ּדְ ִליָחן  ׁשְ ִאּנּון  ל  ּכָ ַיֲעקֹב,  ְיׁשּועֹות  ה  ַצּוֵ
ִליחּוָתא ְטָרא  (דף קיט ע''ב) ׁשְ הּו ִמּסִ ּלְ ַעְלָמא ְדֶליהֵוי ּכֻ ּבְ

ָמאֵרי  ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ ְדִדיָנא,  ְטָרא  ִמּסִ ֶלהוֹו  ְוָלא  ְדַרֲחֵמי 
ְטָרא   ִמּסִ ִליָחן  ִאּנּון ׁשְ ָיא.  ַקׁשְ ְדִדיָנא  ְטָרא  ּוִמּסִ ְדַרֲחֵמי 

ִליחּוָתא   ׁשְ ַעְבֵדי  ָלא  ְדַרֲחֵמי  ְטָרא  ִמּסִ ַאְתָיין  ּדְ ִליָחן  ׁשְ
ָלל.  ַעְלָמא ּכְ  ְדִדיָנא ּבְ
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ה   .486 ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ ִהּנֵה  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ִליַח  ׁשָ ִנינּו  ׁשָ ֲהֵרי  ְלִבְלָעם, 

ְלִדין  ְוִהְת  ְך  ּנֶה.   -ַהּפֵ ּתַ ִמׁשְ לֹא  ְלעֹוָלם  לֹא! 
ָרֵאל   ִיׂשְ ַעל  ְלָהֵגן  ָהָיה  ָהַרֲחִמים  ִליַח  ׁשְ א  ֶאּלָ
ְך   ּכָ ין.  ַהּדִ הּוא  ּוְכֶנְגּדֹו  ָסֵנגֹור,  ֲעֵליֶהם  ְוִלְהיֹות 
יִטיב ָלֶזה,  ּמֵ ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָרָכיו ׁשֶ ּדְ

ִליַח ַהזֶּה ָהָיה   אֹותֹו ַהֶחֶסד הּוא ִדין ָ ן ַהׁשּ ָלֶזה. ּכֵ
ְך ְלִדין,  ָרֵאל, ּוְלִבְלָעם ִהְתַהּפֵ ל ַרֲחִמים ְלִיׂשְ ׁשֶ
ִוד, ַצּוֵה  ְך ַצּוֵה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב. ָאַמר ּדָ ּום ּכָ ִמׁשּ
ְהיּו  יִּ ׁשֶ לּוִחים  ׁשְ ְלחּו  ָ ִיׁשּ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהעֹוָלם,  ַעל 

ד ָהַרֲחִמים.  ִמּצַ

  

ֵלי ֵליּה ְלִבְלָעם ָהא ְוִאי   .486 ִאְתּגְ ֵתיָמא ָהא ַמְלָאָכא ּדְ
ְך ְלִדיָנא. ָלא. ְלעֹוָלם  ַרֲחֵמי ֲהָוה ְוִאְתַהּפַ ִליָחא ּדְ ִניָנן ׁשְ ּתָ
ֲעַלְייהּו  ַלֲאָגָנא  ֲהָוה  ְדַרֲחֵמי  ִליָחא  ׁשְ א  ֶאּלָ י,  ּנֵ ּתַ ִאׁשְ ָלא 

יגֹוְרָיא ֲעַלְייהּו, וּ  ָרֵאל ּוְלֶמֱהֵוי ַסּנֵ ְלֳקְבֵליּה הּוא ִדיָנא, ְדִיׂשְ
ְלָדא   אֹוִטיב  ד  ּכַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ אֹוְרחֹוי  ְוָכְך 
ֲהָוה   ְדַרֲחֵמי  ִליָחא  ׁשְ ָהא  ְך  ּכָ ְלָדא.  יָנא  ּדִ ִטיבּו  ַההּוא 
ה  ַצּוֵ ְך  ּכָ ְבִגין  ְלִדיָנא.  ְך  ִאְתַהּפַ ּוְלִבְלָעם  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלהּו 

חּון ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב, ָאַמר ָדוִ  ּלְ ּתַ ד ִיׁשְ יד ַעל ַעְלָמא ּכַ ּקִ ד, ּפַ
ְטָרא ְדַרֲחֵמי. י ֶלֶהְוָין ִמּסִ ִליָחָאה ּדִ  ׁשְ

ַיֲעקֹב,   .487 ְיׁשּועֹות  ַצּוֵה  ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ
תֹוְך   ה ּבְ ֻאּלָ ֵצא ָלֶהם ּגְ לּות, ְוִתּמָ תֹוְך ַהּגָ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ָהאָ  ל  ׁשֶ ח  ּבָ ַהְמׁשֻ ְרֵאה,  ּבֹא  לּוָתם.  ָהָיה  ּגָ בֹות 
ַיֲעקֹב, ְוִאְלָמֵלא ִיְצָחק לֹא ָבא ַיֲעקֹב ָלעֹוָלם. 

ַיֲעקֹב   ְיׁשּועֹות  ַצּוֵה  ְך,  ּכָ ּום  ִיְצָחק.    -ּוִמׁשּ ֶזה 
ל ִיְצָחק, ָהיּו ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב.  ּצַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ  ׁשֶ

  

ִאּנּון ּגֹו ַגְלוָ  .487 ה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב ּדְ א ָאַמר ַצּוֵ י ַאּבָ וָתא  ַרּבִ
ָחן  ּבְ ּתּוׁשְ ֲחֵזי,  א  ּתָ לּוְתהֹון.  ּגָ ּגֹו  ְלהֹון  ּפּוְרָקָנא  ח  ּכַ ּתַ ְוִיׁשְ
ַיֲעקֹב  ֲאָתא  ָלא  ִיְצָחק  ְוִאְלָמֵלא  ֲהָוה,  ַיֲעקֹב  ֲאָבָהן  ּדְ
ֵכיָון   א ִיְצָחק, ּדְ ה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב ּדָ ְך ַצּוִ ְלַעְלָמא, ּוְבִגין ּכָ

ִזיב ִיְצָחק ְיׁשועוֹ  ּתְ ִאׁשְ  ת ַיֲעקֹב ֲהוּו. ּדְ
ְמעֹון  .488 ׁשִ י  ַרּבִ ה.  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי 

ַצַער.   ַעל  ֶנֱאַמר  יֵמי,  ּבִ ַוְיִהי  ִנינּו  ׁשָ ִהּנֵה  ָאַמר, 
ל   -ַוְיִהי   פּוס ׁשֶ יֵמי, ּדְ ּלֹא ָכתּוב ּבִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

ְרגָּ  ָבִרים, ַאַחר ַהּדַ ה  ַצַער יֵׁש ּבֹו. ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ּוַמהּו  ָהֶעְליֹונֹות.  ָרגֹות  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבִרים?  ד) ַהּדְ ִאיׁש   (שמות  לֹא 
ָבִרים ָאֹנִכי.  ּדְ

  

ְמעֹון ָאַמר ָהא  .488 י ׁשִ ה. ַרּבִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
יֵמי ַעל ַצֲעָרא   ִניָנן ַוְיִהי ּבִ ָלא  ּתָ ב ּדְ ָמר, ַוְיִהי ַאף ַעל ּגַ ִאּתְ

ַתר  ּבָ ַאַחר,  ַוְיִהי  יּה.  ּבֵ ִאית  ְדַצֲעָרא  ַטְפֵסי  יֵמי  ּבִ ִתיב  ּכְ
ָבִרים,   ּדְ ִאיהּו  ּוַמאן  ִאין,  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ָכל  ּדְ ָאה  ּתָ ּתַ א  ְרּגָ ּדַ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָבִרים ָאנִֹכי.  (שמות ד) ּכְ  לא ִאיׁש ּדְ

ָהָיה .489 ְוָהֱאלִֹהים   ּוִמי  ַהזֹּו?  ה  ְרּגָ ַהּדַ ַאַחר 
א יֵֶצר ָהָרע ְלַקְטֵרג ִלְפֵני  ּבָ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ׁשֶ ִנּסָ
ל,   ּכֵ ְלִהְסּתַ יֵׁש  אן  ּכָ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהָיה   ִיְצָחק  ֶאת  ַאְבָרָהם?  ֶאת  ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִֹהים 

שְׁ (ִלְכֹּתב) ָצִריךְ  ן  ּבֶ ָהָיה  ִיְצָחק  ֲהֵרי  ׁשֶ ים ,  לֹׁשִ
ּלֹו,  ׁשֶ עֶֹנׁש  ר  ּבַ ָהָיה  לֹא  ָאִביו  ַוֲהֵרי  ַבע,  ָוׁשֶ

ֵאיִני רֹוֶצה   ִיְצָחק  ִאְלָמֵלא ָאַמר  ָהָיה   -ׁשֶ לֹא 
ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִֹהים  ַעם  ַהּטַ ָמה  ָעָליו.  ָאִביו  ֶנֱעַנׁש 

ה ֶאת ִיְצָחק?.   ֶאת ַאְבָרָהם ְולֹא ָכתּוב ִנּסָ

  

ְרגָּ  .489 ּדַ ַתר  ּבָ ֲהָוה  ֶאת  ּוַמאן  ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִהים  ָדא,  א 
ִריְך   א ּבְ י קּוְדׁשָ ַאְתָיא ֵיֶצר ָהָרע ְלַקְטְרָגא ַקּמֵ ַאְבָרָהם ּדְ
ה ֶאת ַאְבָרָהם.  ָלא ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ּכָ הּוא. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
ִנין  ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ ר ּתְ ָהא ִיְצָחק ּבַ ֵעי ֵליּה. ּדְ ֶאת ִיְצָחק ִמּבָ

ִאְלָמֵלא ֲהָוה ְוָהא   א ִדיֵליּה ֲהָוה, ּדְ ר עֹוָנׁשָ ֲאבֹוי ָלאו ּבַ
ַמאי  ֲעֵליּה.  ֲאבֹוי  ִאְתֲעַנׁש  ָלא  ָבֵעיָנא  ָלא  ִיְצָחק  ָאַמר 
ה ֶאת   ִתיב ִנּסָ ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוָלא ּכְ ַטְעָמא ְוָהֱאלִהים ִנּסָ

 ִיְצָחק. 
ֵלל   .490 ָרָצה ְלִהּכָ אי ׁשֶ א ֶאת ַאְבָרָהם, ַוּדַ ֶאּלָ

ּדִ  ָלל ִעם  ּכְ ין  ּדִ ּבֹו  ָהָיה  לֹא  ַאְבָרָהם  ֲהֵרי  ׁשֶ ין, 
ֵא''ׁש,   ִעם  ַמִי''ם  ִנְכְללּו  ְוָכאן  ָלֵכן,  ִמּקֶֹדם 
ר  ִהְתַעּטֵ ו, ׁשֶ ֵלם ַעד ַעְכׁשָ ְוַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ׁשָ

ְמקֹומֹו. ין ּוְלַהְתִקינֹו ּבִ  ַלֲעׂשֹות ּדִ
  

אי   .490 א ֶאת ַאְבָרָהם ַוּדַ ִדיָנא, ֶאּלָ ָלָלא ּבְ ָבֵעי ְלִאְתּכְ ּדְ
ָנא,  ְדַמת ּדְ ַלל ִמּקַ יָנא ּכְ יּה ּדִ ּבֵ ָהא ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה  ּדְ
ֲהָוה  ָלא  ְוַאְבָרָהם  ''א.  ֶאׁשָ ּבְ ַמָיי''א  ִליל  ִאְתּכְ א  ּתָ ְוַהׁשְ
ּוְלַאְתָקָנא   יָנא  ּדִ ד  ְלֶמְעּבַ ר  ִאְתַעּטַ ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ ַעד  ִלים  ׁשְ

ַאְתֵרי  ּה. ֵליּה ּבְ
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ו   .491 ַעְכׁשָ ַעד  ֵלם  ׁשָ ָהָיה  לֹא  ָיָמיו  ְוָכל 
ַמִי''ם,   ִעם  ְוֵא''ׁש  ֵא''ׁש  ִעם  ַמִי''ם  ְכַלל  ּנִ ׁשֶ
ְולֹא   ַאְבָרָהם  ֶאת  ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִֹהים  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ין.   ּדִ ֵלל ִעם  ְלִהּכָ ִהְזִמין ַאְבָרָהם  ׁשֶ ִיְצָחק,  ֶאת 

ה ֶאת ֶזה, ִנְכַנס ֵא''שׁ  ָעׂשָ ַלם ּוְכׁשֶ  ִעם ַמִי''ם ְוִנׁשְ
ֵלל ֶזה ִעם ֶזה.   ין ְלִהּכָ ה ַהּדִ ֶזה ִעם ֶזה. ְוֶזה עֹוׂשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  ַעל  ְלַקְטֵרג  א  ּבָ ָהָרע  ֵיֶצר  ְוָאז 
יֵֶּצר  ִיְצָחק. ׁשֶ ה ִדין ּבְ יֲַּעׂשֶ ָראּוי ַעד ׁשֶ ם ּכָ ּלֵ ּתַ ִהׁשְ

א ְלַקְטֵרג ָבִרים ְוהּוא ּבָ  . ָהָרע הּוא ַאַחר ַהּדְ

  

ִליל   .491 ִאְתּכְ ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ ַעד  ִלים  ׁשְ ֲהָוה  ָלא  יֹומֹוי  ְוָכל 
ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִהים  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ַמָי''א,  ּבְ ''א  ְוֶאׁשָ ''א  ֶאׁשָ ּבְ ַמָי''א 
ַאְבָרָהם  ַאְזִמין  ּדְ ִיְצָחק,  ֶאת  ְולא  ַאְבָרָהם  ֶאת 

א, ָעאל ִדיָנא, ְוַכד ָעִביד ּדָ ָלָלא ּבְ ''א   ב)(קלג   ְלִאְתּכְ ֶאׁשָ
יָנא   ּדִ ָעִביד  ְוָדא  א.  ּדָ ִעם  א  ּדָ ִלים  ּתְ ְוִאׁשְ ַמָי''א  ּבְ
ְלַקְטְרָגא  ֵיֶצר ָהָרע ֲאָתא  ּוְכֵדין  ָדא.  ּבְ א  ּדָ ָלָלא  ְלִאְתּכְ
ַעד   ְיאּות  ְדָקא  ּכְ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ַאְבָרָהם  ּדְ ֲעֵליּה 

ֵיֶצר ָהָרע ַאַחר הַ  ִיְצָחק. ּדְ יָנא ּבְ ַיֲעִביד ּדִ ָבִרים ִאיהּו ּדְ ּדְ
 ְוָאָתא ְלַקְטְרָגא.

ב  .492 ּגַ ַעל  ַאף  ָבר.  ַהּדָ סֹוד  ּוְרֵאה  ּוֹבא 
ם ִיְצָחק   תּוב ַאְבָרָהם ְולֹא ִיְצָחק, ּגַ ּכָ ָאַמְרנּו ׁשֶ ׁשֶ
ה   תּוב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ סּוק ַהזֶּה סֹוד ַהּכָ ּפָ ִנְכָלל ּבַ

ה ְלַאְבָרָהם,   א ֶאת ַאְבָרָהם. לֹא ָכתּוב ִנּסָ ֶאּלָ
ֲהֵרי  ׁשֶ ִיְצָחק.  ְוֶזה  ְוָקא,  ּדַ ֶאת  ַאְבָרָהם,  ֶאת 
יָון   ְחּתֹוָנה ׁשֹוֶרה. ּכֵ בּוָר''ה ַהּתַ ּגְ ָעה ּבַ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ָראּוי,   ִדין ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם ּכָ ן ּבְ ּמֵ ּנֱֶעַקד ְוִהְזּדַ ׁשֶ
ְמקֹומֹו ַיַחד ִעם ַאְבָרָהם ְוִנְכְללּו  ר ּבִ ָאז ִהְתַעּטֵ

ִנְמְצָאה ֵא''ׁש   ְוָאז  ְלַמְעָלה,  ְוָעלּו  ַמִי''ם  ִעם 
ָראּוי, ַמִים ִעם ֵאׁש.  ַמֲחלֶֹקת ּכָ

  

ַאְבָרָהם  .492 ָקֲאָמָרן ּדְ ב ּדְ ה, ַאף ַעל ּגַ ְוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדִמּלָ
ַהאי ְקָרא,  יּה ּבְ ִליל ּבֵ ִתיב ְוָלא ִיְצָחק, ִיְצָחק ָנֵמי ִאְתּכְ ּכְ

ה ְלַאְבָרָהם   ָרָזא ִדְכִתיב ְוָהֱאלִֹהים ה ֶאת ַאְבָרָהם. ִנּסָ ִנּסָ
ִיְצָחק.   ְוָדא  ְייָקא  ּדַ ֶאת  ַאְבָרָהם  ֶאת  א  ֶאּלָ ִתיב  ּכְ ָלא 
יָון  ּכֵ ְרָיא,  ׁשַ ָאה  ּתָ ּתַ ְגבּוָר''ה  ּבִ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ָהא  ּדְ
ְדָקא   ּכְ ַאְבָרָהם  ּדְ ְיָדא  ַעל  ִדיָנא  ּבְ ן  ּמַ ְוִאְזּדַ ד  ִאְתַעּקַ ּדְ

ֵדי ּכְ ַאְבָרָהם ְיאּות,  ּדְ ֲהֵדיּה  ּבַ ַאְתֵריּה  ּבְ ר  ִאְתַעּטַ ן 
ח   ּכַ ּתַ ַמָי''א ּוְסִליקּו ְלֵעיָלא, ּוְכֵדין ִאׁשְ ''א ּבְ ִלילּו ֶאׁשָ ְוִאְתּכְ

א.  ֶאׁשָ ְדָקא ְיאּות ַמָיא ּבְ  ַמְחלֹוֶקת ּכְ
ה   [ָעָׂשה] ִמי .493 ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ַרְחָמן  ָאב  ָרָאה 

ֵדי   ּכְ א  ֶאּלָ ִעם  ַאְכָזר?  ַמִים  ַמֲחלֶֹקת  ֵצא  ּמָ ּתִ ׁשֶ
ְמקֹוָמם ּבִ ר  ּוְלִהְתַעּטֵ א  [ָּכָראּוי) ֵאׁש  ּבָ ׁשֶ ַעד   ,

ה   לֹׁשָ ׁשְ ְוַנֲעׂשּו  ָראּוי,  ּכָ ן  ּקֵ ִהְתּתַ ְוַהּכֹל  ַיֲעקֹב 
ֵלִמים ְוִנְתְקנּו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.  ָאבֹות ׁשְ

  

ִאְת  (עבד) ַמאן .493 ּדְ ַרֲחָמָנא  א  ַאּבָ ַאְכָזר. ָחָמא  ֲעִביד 
א   ֶאׁשָ ּבְ ַמָיא  ַמְחלֹוֶקת  ָחא  ּכָ ּתַ ְלִאׁשְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ

ַאְתַרייהוּ  ָרא ּבְ ָאָתא  (ד''א ל''ג כדקא יאות) ּוְלִאְתַעּטְ , ַעד ּדְ
ָלָתא   ּתְ ְוִאְתֲעִבידּו  ְיאּות  ְדָקא  ּכְ א  ּכֹּלָ ן  ּקַ ְוִאְתּתַ ַיֲעקֹב 

ֵאי  ָקנּו ִעּלָ ֵלִמין ְוִאְתּתַ ָהן ׁשְ ֵאי: ַאּבָ  ְוַתּתָ
ָיכֹול  .494 ֵאיְך  ְוִכי  ְנָך.  ּבִ ֶאת  ָנא  ַקח  ַויֹּאֶמר 

ְצָחק   יִּ ּום ׁשֶ הּוא ָזֵקן? ִאם ּתֹאַמר ִמׁשּ ַאְבָרָהם ׁשֶ
ָלל   ּכְ ֵמְרׁשּותֹו  ָיָצא  מֹו   -לֹא  ּכְ ֲאָבל  ָיֶפה, 

ּנֱֶאַמר  ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ֶאְלָעָזר  (במדבר כ) ׁשֶ
ֵדי ְלהַ  א ּכְ נֹו, ֶאּלָ ְדָבִרים ּוְלַהְנִהיָגם ּבְ יָכם ּבִ ְמׁשִ

ַקח  אן  ּכָ ַאף  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְרצֹון 
 , ָאַהְבּתָ ר  ֲאׁשֶ ְיִחיְדָך  ֶאת  ְנָך  ּבִ ֶאת  ְדָבִרים.  ּבִ
מֹו  ּכְ ַהּמִֹריָּה,  ֶאֶרץ  ֶאל  ְלָך  ְוֶלְך  ְרׁשּוָה.  ּפֵ ֲהֵרי 

ּנֱֶאַמר  ן ֵאֵלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור, ְלַת  (שיר ד) ׁשֶ ּקֵ
ָראּוי. קֹום ׁשֶ ּמָ  ּבַ

  

ַאְבָרָהם  .494 ָיִכיל  ֵהיַאְך  ְוִכי  ְנָך.  ּבִ ֶאת  ָנא  ַקח  ַוּיֹאֶמר 
ִיְצָחק ָלא ָנִפיק ֵמְרׁשּוֵתיּה   ִגין ּדְ ִאיהּו ָסָבא. ִאי ֵתיָמא ּבְ ּדְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּכְ ַלל, ָיאֹות, ֲאָבל  ַקח ֶאת   (במדבר כ) ּכְ
ין ַאֲהרֹן ְוֶאת   ִמּלִ ָכא לֹון ּבְ ִגין ְלַאְמׁשָ א ּבְ נֹו ֶאּלָ ֶאְלָעָזר ּבְ

ִריְך הּוא, אּוף ָהָכא   א ּבְ קּוְדׁשָ ָרא לֹון ִלְרעּוָתא ּדְ ּוְלַאְדּבָ
ר ָאַהְבּתָ ָהא ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ ין. ֶאת ּבִ ִמּלִ (דף קכ  ַקח ּבְ

ֶאֶרץ   ע''א) ֶאל  ְלָך  ְוֶלְך  ְדַאּתְ  אּוְקמּוָה.  ָמא  ּכְ ה  ַהּמֹוִרּיָ
ְלַאְתָקָנא   (שיר השירים ד) ָאֵמר ַהּמֹור.  ַהר  ֶאל  ִלי  ֵאֵלְך 

ִיְתֲחֵזי:  ַאְתָרא ּדְ  ּבְ
ֶא''ת   .495 ַאְבָרָה''ם  ''א  ָ ׂשּ ַויִּ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ

י,  ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ קֹום ֵמָרחֹק. ּבַ ֵעיָניו ַויְַּרא ֶאת ַהּמָ ְרא ֶאת   .495   ''א ַאְבָרָה''ם ֶא''ת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ י ַוּיִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ
יָון  א ּכֵ י ָהא אּוְקמּוָה, ֶאּלָ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ קֹום ֵמָרחֹוק. ּבַ ַהּמָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayera – Draft – unedited- not for publishing 

125 DailyZohar.com  
 

ְרׁשּוָה. ָאַמר ַויָָּקם ַויֵֶּלְך ֶאל    ֲהֵרי ּפֵ יָון ׁשֶ א ּכֵ ֶאּלָ
ַעם   ַהּטַ ָמה  ָהֱאלִֹהים,  לֹו  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ
א  קֹום ֵמָרחֹק? ֶאּלָ י ַויְַּרא ֶאת ַהּמָ ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ ּבַ
ֵרא ְלָך ָזַרע, ְוֶזהּו   י ְבִיְצָחק ִיּקָ תּוב ּכִ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ּנּו, וְ  יָָּצא ִמּמֶ י. ַיֲעקֹב ׁשֶ ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ  ֶזהּו ּבַ

ר ָאַמר לֹו ָהֱאלהִ  קֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל ַהּמָ ָקם ַוּיֵ ָמר ַוּיָ ִאּתְ ים ּדְ
ֵמָרחֹוק.  קֹום  ַהּמָ ֶאת  ְרא  ַוּיַ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ַטְעָמא  ַמאי 
ְוָדא הּוא  ָזַרע  ְלָך  ֵרא  ִיּקָ ְבִיְצָחק  י  ּכִ ְכִתיב  ּדִ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ

י.  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ יּה ְוַהאי הּוא ּבַ ָנַפק ִמּנֵ  ַיֲעקֹב ּדְ
מֹו   .496 ּכְ ֵמָרחֹק,  קֹום  ַהּמָ ֶאת  ַויְַּרא 
נֶּ  ֵמָרחֹוק ה' ִנְראה ִלי. ַויְַּרא   (ירמיה לא) ֱאַמר ׁשֶ

קֹום   ַהּמָ תּוב  -ֶאת  ּכָ ׁשֶ ַיֲעקֹב,  (בראשית   ֶזהּו 
ַאְבָרָהם  כח) ל  ּכֵ ִהְסּתַ קֹום.  ַהּמָ ֵמַאְבֵני  ח  ּקַ ַויִּ

ית,  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ה  ְרּגָ ַהּדַ הּוא  ׁשֶ י,  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ
ָעִתיד   ׁשֶ ַיֲעקֹב  ֶאת  ּנּו. ְוָרָאה  ִמּמֶ ָלֵצאת 

ָאַמְרנּו ֵמָרחֹוק ְולֹא ִלְזַמן ָקרֹוב.  מֹו ׁשֶ  ֵמָרחֹוק, ּכְ

  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר .496 קֹום ֵמָרחֹוק ּכְ ְרא ֶאת ַהּמָ (ירמיה  ַוּיַ
הּוא   לא) א  ּדָ קֹום.  ַהּמָ ֶאת  ְרא  ַוּיַ ִלי.  ִנְרָאה  ְיָי  ֵמָרחֹוק 

ְכִתיב, ּדִ כח) ַיֲעקֹב  ֵמאַ  (בראשית  ח  ּקַ קֹום. ַוּיִ ַהּמָ ְבֵני 
ִליָתָאה   א ּתְ ִאיהּו ַדְרּגָ י ּדְ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ל ַאְבָרָהם ּבַ ּכַ ִאְסּתַ
ָמה   ּכְ ֵמָרחֹוק  יּה.  ִמּנֵ ְלֵמיַפק  ין  ַזּמִ ּדְ ְלַיֲעקֹב  ֵליּה  ְוָחָמא 

 ְדֲאָמָרן ֵמָרחֹוק ְוָלא ִלְזַמן ָקִריב. 
ל  .497 ׁשֶ ַבח  ֶ ׁשּ ַמה  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

ָלֵצאת אַ  ָעִתיד  ׁשֶ ְוָרָאה  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ ְבָרָהם 
ָהַלְך ַלֲעקֹד ֶאת ִיְצָחק   ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ּנּו ַיֲעקֹב, ׁשֶ ִמּמֶ

ּלֹו?.  ְך ׁשֶ ל ּכָ ַבח ּכָ  ֵאינֹו ׁשֶ
  

ָבָחא ִאיהּו ְלַאְבָרָהם  .497 י ֶאְלָעָזר ַמאי ׁשְ ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
ין ְלמֵ  ַזּמִ ל ְוָחָמא ּדְ ּכַ ד ִאְסּתַ ד  ּכַ ָהא ּכַ יּה ַיֲעקֹב. ּדְ יַפק ִמּנִ

ִאיהּו   ְך  ּכָ ל  ּכָ ָבָחא  ׁשְ ָלאו  ְלִיְצָחק,  ֵליּה  ְלֶמיֱעַקד  ָאִזיל 
 ִדיֵליּה. 

אי .498 ָרָאה ֶאת ַיֲעֹקב,  [ַוֲהֵרי] ָאַמר לֹו, ַוּדַ ׁשֶ
ַהָחְכָמה,  ַאְבָרָהם ֶאת  ָיַדע  ָלֵכן  ִמּקֶֹדם  ֲהֵרי  ׁשֶ

יֹּום ּבַ ו  ַעְכׁשָ ל  ּכֵ ה   ְוִהְסּתַ ַדְרּגָ ִהיא  ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ
ֶאת   ָרָאה  ְוָאז  ֵלמּות,  ׁשְ ַלֲעׂשֹות  ית  ִליׁשִ ׁשְ
ו  קֹום. ֲאָבל ַעְכׁשָ תּוב ַויְַּרא ֶאת ַהּמָ ּכָ ַיֲעקֹב, ׁשֶ
ַלֲעקֹד   ָהַלְך  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵמָרחֹוק,  ָבר  ַהּדָ לֹו  ָעַמד 
דֹוׁש  ַהּקָ ַאֲחֵרי  ְלַהְרֵהר  ָרָצה  ְולֹא  ִיְצָחק  ֶאת 

רּוךְ    הּוא.ּבָ

  

אי .498 ַוּדַ ֵליּה  ָהא   (והא) ָאַמר  ּדְ ְלַיֲעקֹב  ֵליּה  ָחָמא 
א   ּתָ ַהׁשְ ל  ּכַ ְוִאְסּתַ ָנא ָיַדע ַאְבָרָהם ָחְכְמָתא,  ְדַמת ּדְ ִמּקַ
ִלימּו   ׁשְ ד  ְלֶמְעּבַ ִליָתָאה  ּתְ א  ַדְרּגָ ִאיהּו  ּדְ י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ

קֹום. ֲאָבל  ּוְכֵדין ָחָמא ֵליּה ְלַיֲעקֹב   ְרא ֶאת ַהּמָ ְכִתיב ַוּיַ ּדִ
ָאִזיל ְלֶמיֱעַקד   ּדְ ִגין  ּבְ ה ֵמָרחֹוק  ַקְייָמא ֵליּה ִמּלָ א  ּתָ ַהׁשְ
ִריְך   א ּבְ קּוְדׁשָ ָעא ְלַהְרֵהר ֲאַבְתֵריּה ּדְ ֵליּה ְלִיְצָחק ְוָלא ּבָ

 הּוא.
ְקַלְרָיה  .499 ָהַאְסּפַ תֹוְך  ּבְ ָרָאה אֹותֹו  ֵמָרחֹוק 

ְמִא  ּלֹא  ְולֹא ׁשֶ ָרָאה אֹותֹו  ְוָלֵכן  ּה,  ְלַבּדָ ּבִ יָרה 
ְמצּוָיה  ָהְיָתה  ִאּלּו  ׁשֶ ַהּכֹל.  ה  ּלָ ִהְתּגַ
ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ ַעל  ִאיָרה  ַהּמְ ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ
ָראּוי,  ֵאיָנּה ְמִאיָרה, ִהְתַקיֵּם ָעֶליָה ַאְבָרָהם ּכָ ׁשֶ

ְלַבּדֹו ָהָיה. ֵמָרחֹוק.   ֲאָבל ֵמָרחֹוק ּבִ

  

ָנֲהָרא  .499 ָלא  ּדְ ְקַלְרָיאה  ַאְסּפַ ּגֹו  ֵליּה  ָחָמא  ֵמָרחֹוק 
ִאּלּו   א, ּדְ ִלי ּכֹּלָ ְך ָחָמא ֵליּה ְוָלא ִאְתּגְ ְלחֹודֹוי, ּוְבִגין ּכָ ּבִ
ְקַלְרָיאה  ִכיַח ַעל ַהאי ַאְסּפַ ְקַלְרָיאה ְדַנֲהָרא ֲהָוה ׁשְ ַאְסּפַ

ים ֲעֵליּה ַאְבָרָהם כְּ  ָלא ַנֲהָרא ִאְתְקּיַ ְדָקא ָיאֹות, ֲאָבל  ּדְ
ְלחֹודֹוי ֲהָוה, ֵמָרחֹוק.  ֵמָרחֹוק, ּבִ

ַהזֶּה   .500 ָבר  ֵמַהּדָ ָקה  ּלְ ִהְסּתַ ַעם  ַהּטַ ָמה 
ָהְיָתה  זֹּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִאיָרה?  ַהּמְ ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ
נֹוַלד   לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ַיֲעקֹב,  ל  ׁשֶ תֹו  ַדְרּגָ

אן עַ  ּכָ ִנְמָצא  ְועֹוד,  ַיֲעקֹב, לֹא  ַהזֹּו.  ה  ְרּגָ ַהּדַ ל 
קֹום  ַהּמָ ֶאת  ַויְַּרא  ָכר.  ׂשָ ל  ִויַקּבֵ יֵֵּלְך  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ֵמָרחֹוק,    -ֵמָרחֹק   ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַיֲעקֹב,  ֶזה 
ּבֹו. ָזָכה  ּלֹא  ֶאָּלא   ׁשֶ ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ְּבֵעיָניו  [ְרִאָּיה 

ֶׁשֲהרֵ  ַהּזֹו,  ַהַּדְרָּגה  ִמּתֹו�  ַיֲעֹקב,  ֵמָרחֹוק,  ְּכֶׁשָּבא  י 

  

ְקַלְרָיאה  .500 ַאְסּפַ ה  ִמּלָ ֵמַהאי  ק  ּלַ ִאְסּתַ ַטְעָמא  ַמאי 
ַיֲעקֹב ֲהָוה. ּובְ  א ּדְ ְרּגָ ַהאי ּדַ ִגין ּדְ ַנֲהָרא ּבְ ַיֲעקֹב ַעד ּדְ ִגין ּדְ

ְותּו   א ַעל ַהאי ַדְרָגא.  ּתָ ַהׁשְ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ִאְתְייִליד ָלא  ָלא 
א   קֹום ֵמָרחֹוק ּדָ ְרא ֶאת ַהּמָ ל ַאְגָרא. ַוּיַ יַהְך ִויַקּבֵ ִגין ּדִ ּבְ

יּה. ּבֵ ָזָכה  ָלא  ּדְ ֵמָרחֹוק  ָמר  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ (ראייה  ַיֲעקֹב 
בעינוי בהאי עלמא אלא מרחוק מגו האי דרגא דהא כד אתא  
יעקב הכא דאף על גב דאתו לההוא ראייה וחמא ליעקב, אמר 
אברהם ודאי קודשא בריך הוא ידע בגוונא אחרא דאתחזי, מיד 
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ֶאת   ַוַּיְרא  ֵמָהעֹוָלם.  ְוִהְסַּתֵּלק  ֵמת  ָהָיה  ַאְבָרָהם 
ויבן שם אברהם את המזבח וגו'. מה כתיב לעילא ויאמר יצחק  . ַהָּמקֹום ֵמָרֹחק, ֲאָבל �א ִּבְרִאָּיה ַאֶחֶרת)

ל מאי טעמא לא אל אברהם אביו ויאמר אבי, הא אוקמוה. אב
 (מדי)  אתיב ליה

לֹו   .501 ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ַויָֹּבאּו 
ָרמּוז וגו'.  ב   [ָרָאה] ָהֱאלִֹהים  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ אן,  ּכָ

ָאַמר   ַיֲעקֹב,  ֶאת  ְוָרָאה  ְרִאיָּה  ְלאֹוָתּה  אּו  ּבָ ׁשֶ
ָגֶון  ּבְ יֹוֵדַע  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אי  ַוּדַ ַאְבָרָהם, 

שֶׁ  ֶאת  ַאֵחר  ַאְבָרָהם  ם  ׁשָ ֶבן  ַויִּ ִמיָּד  ָראּוי. 
ַח וגו'.  ְזּבֵ  ַהּמִ

  

ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים וגו'. רמיז  .501
הכא, דאע''ג דאתו לההוא ראייה, וחמא ליעקב, אמר 
אברהם, ודאי קב''ה ידע בגוונא אחרא דאתחזי, מדי  

 ויבן שם אברהם את המזבח וגו'.

לְ  .502 תּוב  ּכָ ֶאל  ַמה  ִיְצָחק  ַויֹּאֶמר  ַמְעָלה? 
ְרׁשּוָה. ֲאָבל  ַאְבָרָהם ָאִביו ַויֹּאֶמר ָאִבי. ֲהֵרי ּפֵ

לוֹ  יב  ֵהׁשִ לֹא  ַעם  ַהּטַ א  [ָּדָבר] ָמה  ֶאּלָ ִמיָּד? 
ן,  ל ָאב ַעל ּבֵ ק ֵמַרֲחִמים ׁשֶ ּלֵ ֲהֵרי ִהְסּתַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ִהְסּתַ  י ׁשֶ ּנִ י ְבִני, ִהּנֶ ּנִ תּוב ִהּנֶ קּו ָהַרֲחִמים  ְוָלֵכן ּכָ ּלְ
ְך ְלִדין.   ְוִהְתַהּפֵ

  

מה כתיב לעילא, ויאמר יצחק אל אברהם אביו   .502
ויאמר אבי, הא אוקמוה. אבלמאי טעמא, לא אתיב  
א ַעל  ק ֵמַרֲחֵמי ְדַאּבָ ּלַ ָהא ִאְסּתַ ִגין ּדְ ד. ֶאָלא ּבְ ליה ִמּיָ

ְבִני,   י  ּנִ ִהּנְ ִתיב  ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָרא  ַרֲחֵמי ּבְ קּו  ּלָ ְדִאְסּתַ י  ּנִ ִהּנְ
ְך ְלִדיָנא:  ְוִאְתַהּפַ

ַויֹּאֶמר  .503 ָכתּוב  ְולֹא  ַאְבָרָהם,  ַויֹּאֶמר 
ַעל   א ּבַ ָאב, ֶאּלָ ֲהֵרי לֹא ָעַמד ָעָליו ּכְ ָאִביו, ׁשֶ
ה. ָהָיה   ֶ ַמֲחלֶֹקת ָהָיה ִעּמֹו. ֱאלִֹהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהׂשּ

ּלֹו?   (ִלְכֹּתב) ָצִריךְ  ִיְרֶאה  זֶּה  ַמה  ָלנּו,  ִיְרֶאה 
הּוא   ׁשֶ א ָאַמר לֹו ֱאלִֹהים ִיְרֶאה לֹו ְלַעְצמֹו ּכְ ֶאּלָ
ִני, ְולֹא ֶכֶבׂש. ִמיָּד ַויְֵּלכּו   ו ּבְ ִיְצָטֵרְך, ֲאָבל ַעְכׁשָ

ו. ֵניֶהם ַיְחּדָ  ׁשְ

  

ָהא ָלא   .503 ִתיב ַוּיֹאֶמר ָאִביו, ּדְ ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם, ְוָלא ּכְ
יּה.   ּבֵ ֲהָוה  ַמְחלֹוֶקת  ַעל  ּבַ א  ֶאּלָ א  ַאּבָ ּכְ ֲעֵליּה  ָקִאים 
ֵעי ֵליּה, ַמאי ִיְרֶאה  ה. ִיְרֶאה ָלנּו ִמּבָ ֶ ֱאלִהים ִיְרֶאה לֹו ַהׂשּ
ד ִאיהּו   א ָאַמר ֵליּה ֱאלִֹהים ִיְרֶאה לֹו ְלַגְרֵמיּה, ּכַ לֹו. ֶאּלָ

ִאְמָרא. ְוָלא  ִני  ּבְ א  ּתָ ַהׁשְ ֲאָבל  ְלכּו    ִיְצְטִריְך.  ַוּיֵ ד  ִמּיָ
ו.  ֵניֶהם ַיְחּדָ  ׁשְ

ְוָאַמר,  .504 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ֵהן  (ישעיה לג) ַרּבִ
יּון.   לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ֶאְרֶאּלָ

ם   ֶאְרֶאּלָ ָצֲעקּו   -ֵהן  ֶעְליֹוִנים,  ַמְלָאִכים  ֵאּלּו 
הַ  אֹותֹו  ַעל  ַלֲעֹמד  ְוָרצּו  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ָבר, ּבְ ּדָ

תּוב ּכָ ַויֹּוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה, ָלֵכן  (בראשית טו) ׁשֶ
 ָצֲעקּו ֻחָצה. 

  

ְוָאַמר .504 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  לג) ִרּבִ ֶאְרֶאָלם   (ישעיה  ֵהן 
ין   יּון. ֵהן ֶאְרֶאָלם ִאּלֵ לֹום ַמר ִיְבּכָ ָצֲעקּו חּוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ

עֲ  ַהִהיא ׁשַ ֵאי. ָצֲעקּו ּבְ ָתא ּוָבעּו ְלַקְייָמא ַעל ַמְלֲאֵכי ִעּלָ
ְכִתיב, ּדִ ה  ִמּלָ טו) ַהִהיא  ַהחּוָצה.   (בראשית  אֹותֹו  ַוּיֹוֵצא 
ְך ָצֲעקּו חּוָצה. ִגין ּכָ  ּבְ

לֹום   .505 ׁשָ ַמְלָאִכים   -ַמְלֲאֵכי  אֹוָתם  ֵאּלּו 
ַיֲעקֹב,  ִלְפֵני  ָלֶלֶכת  ֲעִתיִדים  ָהיּו  ׁשֶ ֲאֵחִרים 

ַיֲעקֹב   ִביל  דֹוׁש  ּוִבׁשְ ַהּקָ ֵלמּות  ׁשְ ָלֶהם  ִהְבִטיַח 
תּוב ּכָ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  לב) ּבָ ָהַלְך   (שם  ְוַיֲעקֹב 

עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים. ְוֵאּלּו ִנְקְראּו   ְפּגְ ְלַדְרּכֹו ַויִּ
ָראּו ֶאת ַאְבָרָהם   ׁשֶ כּו ּכְ ם ּבָ ּלָ לֹום, ּכֻ ַמְלֲאֵכי ׁשָ

ְעְזעּו   ְוִהְזּדַ ִיְצָחק,  ֶאת  עֹוֵקד  ֶעְליֹוִנים ׁשֶ
ם ַעל ִיְצָחק.   ְוַתְחּתֹוִנים ְוֻכּלָ

  

ֲהוּו   .505 ּדְ ָאֳחָרִנין  ַמְלָאִכין  ִאּנּון  ין  ִאּלֵ לֹום.  ׁשָ ַמְלֲאֵכי 
ַיֲעקֹב ַאְבַטח לֹון  ַיֲעקֹב ּוְבִגיֵניּה ּדְ יּה ּדְ ְזִמיִנין ְלֵמיַהְך ַקּמֵ

ְכִתיב, ּדִ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִלימּו,  (בראשית  ׁשְ
ין  )לב עּו ּבֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים. ְוִאּלֵ ְפּגְ ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ

ד ָחמּו ֵליּה ְלַאְבָרָהם  כּו ּכַ הּו ּבָ ּלְ לֹום, ּכֻ ִאְקרּון ַמְלֲאֵכי ׁשָ
הּו ֲעֵליּה  ֵאי ְוֻכּלְ ֵאי ְוַתּתָ ְעְזעּו ִעּלָ ָעִקיד ֵליּה ְלִיְצָחק, ְוִאְזּדַ ּדְ

ִיְצָחק:   ּדְ
ְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' וגו'. ַמְפִסיק ַטַעם  ַויִּ  .506

ִראׁשֹון.  ּכָ ָהַאֲחרֹון  ַאְבָרָהם  ֵאין  ׁשֶ יֵניֶהם,  ּבֵ
ֶזה   מֹו  ּכְ ֵלם.  ׁשָ לֹא  ָהִראׁשֹון  ֵלם,  ׁשָ ָהַאֲחרֹון 

  
ֵאָליו   .506 ְקָרא  וְיהּו,  ַוּיִ ַגּוַ ּבְ ַטְעָמא  ִסיק  ּפָ ְוגו',  ְיָי  ַמְלַאְך 

ְתָרָאה ּבַ ַקְדָמָאה.  ּכְ ְתָרָאה  ּבַ ַאְבָרָהם  ָלאו  קכ  ּדְ (דף 
ִלים ע''ב) ַגְווָנא ָדא   (נשא קלח א) ׁשְ ִלים. ּכְ ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ
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מּוֵאל   ׁשְ מּוֵאל  ָהִראׁשֹון    -ׁשְ ֵלם,  ׁשָ ָהַאֲחרֹון 
ֵלם. ָהַאֲחרֹון ָנִביא, ָהִראׁשֹון לֹא ָנבִ  יא.  לֹא ׁשָ

ּום  ִמׁשּ ַטַעם,  ֶהְפֵסק  ֵאין  ה  ֹמׁשֶ ה  ֹמׁשֶ ּבְ ֲאָבל 
ִכיָנה. ַאְבָרָהם  ּנּו ׁשְ ּנֹוַלד לֹא ָזָזה ִמּמֶ יֹּום ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ְלרּוַח   ְלעֹוְררֹו  ֵדי  ּכְ ָאַמר,  ִחיָּיא  י  ַרּבִ ַאְבָרָהם. 

ֵלב ַאֵחר. ה ַאֵחר, ּבְ ַמֲעׂשֶ  ַאֶחֶרת, ּבְ

ִלים.   ׁשְ ָלא  ַקְדָמָאה  ִלים,  ׁשְ ְתָרָאה  ּבַ מּוֵאל,  ׁשְ מּוֵאל  ׁשְ
ה, ָלא  ה מׁשֶ ְתָרָאה ָנִביא, ַקְדָמָאה ָלא ָנִביא. ֲאָבל מׁשֶ ּבַ
יּה   ִמּנֵ ַאֲעֵדי  ָלא  ִאְתְייִליד  ּדְ ִמּיֹוָמא  ּדְ ִגין  ּבְ ִסיק,  ּפָ
ִגין  ּבְ ָאַמר  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ַאְבָרָהם.  ַאְבָרָהם  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ

ִלבָּ  ּבְ ָאֳחָרא  עֹוָבָדא  ּבְ ָאֳחָרא  רּוָחא  ּבְ ֵליּה  א  ְלַאְתָעָרא 
 ָאֳחָרא.

ה   .507 י ְיהּוָדה ָאַמר, ִנְבַחר ִיְצָחק ְוִהְתַעּלָ ַרּבִ
ְקטֶֹרת   ֵריַח  ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ְבָרצֹון 
ֲעַמִים   ּפַ ְלָפָניו  ַהּכֲֹהִנים  ְקִריִבים  ּמַ ׁשֶ ִמים  ׂשָ ַהּבְ
ל ַאְבָרָהם  ֲהֵרי ַצֲערֹו ׁשֶ ן. ׁשֶ ְרּבָ ָלם ַהּקָ יֹּום ְוִנׁשְ ּבַ
ֶאל   ָיְדָך  ַלח  ׁשְ ּתִ ַאל  לֹו  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהָיה 
נֹו   ְרּבָ ּקָ ׁשֶ ב  ָחׁשַ ְמאּוָמה,  לֹו  ַעׂש  ּתַ ְוַאל  ַער  ַהּנַ
ַח.   ר ַהּכֹל ּוָבָנה ִמְזּבֵ ה ְוִסּדֵ ם ָעׂשָ ַלם ּוְלִחּנָ לֹא ִנׁשְ
ַאִיל   ְוִהּנֵה  ַויְַּרא  ֵעיָניו  א ַאְבָרָהם ֶאת  ָ ׂשּ ַויִּ ִמיָּד 

 . ַאַחר וגו'

  

יק   .507 ּלִ ְוִאְסּתַ ִיְצָחק  ִריר  ִאְתּבְ ָאַמר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ִדְקטֹוֶרת  ֵריָחא  ּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ְרעּוָתא  ּבִ
יֹוָמא  ּבְ ִזְמִנין  ֵרין  ּתְ יּה,  ַקּמֵ יא  ֲהַנּיָ ּכָ ָקְרִבין  ּדְ ּבּוְסִמין 

ָהא ַצֲעָרא ְדַאְבָרָהם ָנא. ּדְ ִלים ָקְרּבָ ּתְ ֲעָתא    ְוִאׁשְ ׁשַ ֲהָוה ּבְ
ַעׂש לֹו   ּתַ ְוַאל  ַער  ַהּנַ ֶאל  ָיְדָך  ַלח  ׁשְ ּתִ ַאל  ֵליּה  ָמר  ִאּתְ ּדְ
ָעַבד  ָנא  ּוְלַמּגָ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ֵניּה  ָקְרּבָ ּדְ יב  ָחׁשִ ְמאּוָמה. 
א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו   ָ ׂשּ ד. ַוּיִ ַח. ִמּיָ א ּוְבָנה ִמְזּבֵ ר ּכֹּלָ ְוִסּדֵ

ה אַ  ְרא ְוִהּנִ  ִיל ַאַחר ְוגו'ַוּיַ
ין  .508 ּבֵ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ָהַאִיל  הּוא  ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי 

מֹו  ּכְ ָהָיה,  ָנתֹו  ׁשְ ּוֶבן  ָהָיה,  ָמׁשֹות  ְ ַהׁשּ
ּנֱֶאַמר  ז) ׁשֶ ְוָכְך   (במדבר  ָנתֹו,  ׁשְ ן  ּבֶ ֶאָחד  ֶבׂש  ּכֶ

ַוֲהֵרי   ָצִריְך. ְועֹוד,  ַהְּׁשָמׁשֹות.  ֵּבין  ָאַמְרָּת  [ְוַאָּתה 
ְוכּו'] ִנְפַקד  ֶאָּלא  ָבעֹוָלם,  ָהָיה  �א  [ַוֲהֵרי   ִיְצָחק 

ין   ִיְצָחק �א ָהָיה ָבעֹוָלם] ְבָרא ּבֵ ּנִ ה אֹוֵמר ׁשֶ ְוַאּתָ
ן אֹותֹו ָהַאִיל   ַזּמֵ יְּ א ִנְפַקד ּכַֹח ׁשֶ ָמׁשֹות? ֶאּלָ ְ ַהׁשּ
ל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאְבָרָהם.  אֹותֹו  ִהְצָטֵרְך  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

בָ  ַהּדְ ה  אֹוָתם  ִהְתַמּנָ ָמׁשֹות,  ְ ַהׁשּ ין  ּבֵ ָהיּו  ׁשֶ ִרים 
ָדָבר  אֹותֹו  ן  ּמֵ ְזּדַ יִּ ׁשֶ ַההּוא] ּכַֹח  ָעה  [ַלְּזַמן  ׁשָ ּבְ

ַחת   ֻהְקַרב ּתַ ם ָהַאִיל ַהזֶּה ׁשֶ ְך ּגַ ִריְך אֹותֹו. ּכָ ּצָ ׁשֶ
 ִיְצָחק. 

  

ֲהָוה,  .508 ָמׁשֹות  ְ ַהׁשּ ין  ּבֵ ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ ַאִיל  הּוא  ִניָנן  ּתָ ָהא 
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּכְ ָהָיה  ָנתֹו  ׁשְ ֶבׂש ֶאָחד   (במדבר ז) ּוֶבן  ּכֶ

ָנתֹו ְוָהִכי ִאְצְטִריךְ  ן ׁשְ (נ''א ואת אמרת בין השמשות. ותו והא   ּבֶ
וכו') אתפקיד  אלא  בעלמא,  הוה  לא  הוה  יצחק  לא  יצחק  (והא 

ד חֵ  בעלמא) ּקַ א ִאְתּפַ ָמׁשֹות. ֶאּלָ ְ ין ַהׁשּ יָלא  ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּבֵ
ֵליּה   ִאְצְטִריְך  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ִאיְמָרא  ַההּוא  ָנא  ּמְ ְלִאְזּדַ
ָמׁשֹות   ְ ַהׁשּ ין  ּבֵ ֲהוּו  ּדְ ין  ִמּלִ ִאּנּון  ָכל  ּדְ ָמה  ּכְ ְלַאְבָרָהם. 

ה ִמּלָ ַההּוא  ָנא  ּמְ ְלִאְזּדַ ֵחיָלא  א  (לההוא  ִאְתַמּנָ
אַ  זמנא) ַהאי  ָנֵמי  ָהִכי  ֵליּה.  ִאְצְטִריְך  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ִיל  ּבְ

ִיְצָחק.  חֹוֵתיּה ּדְ ִאְתְקִריב ּתְ  ּדְ
ַתח ְוָאַמר,  .509 ָכל ָצָרָתם לֹא   (ישעיה סג) ּפָ ּבְ

ָכל   יָעם וגו'. ּבֹא ְרֵאה, ּבְ ָניו הֹוׁשִ ָצר ּוַמְלַאְך ּפָ
נֹות ָלֶהם ָצרֹות,   ּמְ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ל ִיׂשְ ָצָרָתם ׁשֶ

ָאֶל''ף   ּבְ לֹא  תּוב  ּום  ּכָ ִמׁשּ ָוא''ו,  ּבְ ְוקֹוְרִאים 
ָאֶל''ף  ָרה. לֹא ּבְ ּצָ ם ּבַ רּוְך הּוא ִעּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
אֹותֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֶעְליֹון,  יֹוֵתר  ָמקֹום 
יָעה ָצָרָתם  ם ְלַמְעָלה ַמּגִ ָמקֹום ֹרֶגז ְוָצָרה, ְלׁשָ
מֹו   ּכְ ָאֶל''ף,  ּבְ לֹא  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ק) ׁשֶ ֲאַנְחנּו.  (תהלים  ְולֹא  נּו  ָעׂשָ הּוא 
ָוא''ו.  ָאֶל''ף ְוקֹוְרִאים ּבְ תּוב ּבְ  ּכָ

  

ַתח ְוָאַמר, .509 ָכל ָצָרָתם לֹא ָצר ּוַמְלַאְך  (ישעיה סג) ּפָ ּבְ
ד   ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ָצָרָתם  ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְוגו'.  יָעם  הֹוׁשִ ָניו  ּפָ

ִתיב ּכְ ָעאָקן,  לֹון  ן  ּמַ ִגין    ִאְזּדַ ּבְ וא''ו,  ּבְ ּוְקִרי  אל''ף  ּבְ לֹא 
ֲאַתר  אל''ף,  ּבְ לא  ָעקּו.  ּבְ הֹון  ִעּמְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ַההּוא ֲאַתר רּוְגָזא ְוָעקּו,  ָלאו ּבְ ב ּדְ יר, ַאף ַעל ּגַ ָאה ַיּתִ ִעּלָ
ָמא   אל''ף ּכְ ָרֵאל. לא ּבְ ְלָהָתם ְלֵעיָלא ָמָטא ַעְקָתא ְדִיׂשְ

ָאֵמר ק) ,ְדַאּתְ  ִתיב   (תהלים  ּכְ ֲאַנְחנּו.  ְולֹא  נּו  ָעׂשָ הּוא 
וא''ו.  אל''ף ּוְקִרי ּבְ  ּבְ

ם   .510 ִעּמָ הּוא  ַוֲהֵרי  יָעם,  הֹוׁשִ ָניו  ּפָ ּוַמְלַאְך 
א לֹא  יָעם? ֶאּלָ ה אֹוֵמר הֹוׁשִ אֹוָתּה ָצָרה, ְוַאּתָ ּבְ ַההּוא  .510   ּבְ ִעְמהֹון  ִאיהּו  ְוָהא  יָעם.  הֹוׁשִ ָניו  ּפָ ּוַמְלַאָך 

ִתיב,   ּכְ לֹא  יָעם  מֹוׁשִ א  ֶאּלָ יָעם.  הֹוׁשִ ֲאַמְרּתְ  ְוַאּתְ  ָעקּו, 
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ָלֵכן,   ִמּקֶֹדם  יָעם  הֹוׁשִ א  ֶאּלָ יָעם,  מֹוׁשִ ָכתּוב 
ָעִת  הּוא  ּבֹא  ׁשֶ ם.  ִעּמָ ִלְסּבֹל  ָצָרה  אֹוָתּה  ּבְ יד 

לּות   ּגָ ּבַ ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ְזַמן  ָכל  ּבְ ִכיָנה   -ְרֵאה,  ׁשְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ְרׁשּוָה  ּפֵ ַוֲהֵרי  לּות,  ּגָ ּבַ ם  (דברים   ִעּמָ

בּוְתָך ְוִרַחְמָך וגו'.  ל) ב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ  ְוׁשָ

ָעקּו  ַההּוא  ּבְ ין  ַזּמִ ִאיהּו  ּדְ ָנא  ּדְ ְדַמת  ִמּקַ יָעם  הֹוׁשִ א  ֶאּלָ
ְדִיׂשְ  ִזְמָנא  ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ הֹון.  ִעּמְ ל  ִאּנּון ְלִמְסּבַ ָרֵאל 

אּוְקמּוָה,  ְוָהא  ָגלּוָתא,  ּבְ הֹון  ִעּמְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ָגלּוָתא,  ּבְ
ְכִתיב  ל) ּדִ ְוִרַחְמָך   (דברים  בּוְתָך  ׁשְ ֶאת  ֱאלֶהיָך  ְיָי  ב  ְוׁשָ

 ְוגו'.
יָעם   .511 הֹוׁשִ ָניו  ּפָ ּוַמְלַאְך  ַאֵחר  ָבר  זֹו   -ּדָ

ם   ִעּמָ ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה,  אֹוֵמר  ׁשְ ה  ְוַאּתָ לּות,  ּגָ ּבַ
ה   ֵאּלֶ ׁשֶ אי,  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ְך  ּכָ א  ֶאּלָ יָעם?  הֹוׁשִ הּוא  ׁשֶ
לּות.  ּגָ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ נֹוָתיו ׁשֶ ּכְ ֵהם ִמׁשְ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהם,  ִעּמָ ִכיָנה  ְ ׁשּ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ

לּות,  זֹוֵכר אֹוָתם ְלֵהיִטיב ָלֶהם ּוְלהֹוִציָאם ֵמהַ  ּגָ
תּוב ּכָ ו) ׁשֶ ִריִתי,   (שמות  ּבְ ֶאת  ָוֶאְזּכֹר 

ֵני   ּבְ ַצֲעַקת  ִהּנֵה  ה  ְוַעּתָ ְך,  ּכָ ְוַאַחר  ַהְתָחָלה.  ּבַ
ָאה ֵאַלי. ָרֵאל ּבָ  ִיׂשְ

  

א.   .511 ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ יָעם,  הֹוׁשִ ָניו  ּפָ ּוַמְלַאְך  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ֲאַמְר  ְוַאּתְ  ָגלּוָתא  ּבְ הֹון  ִעּמְ ִאיִהי  יָעם. ּדְ הֹוׁשִ ִאיהּו  ּדְ ּתְ 

א   קּוְדׁשָ ּדְ נֹוָתיו  ּכְ ִמׁשְ ִאּנּון  ין  ִאּלֵ ּדְ אי,  ַוּדַ ָהִכי הּוא  א  ֶאּלָ
א   קּוְדׁשָ הֹון  ִעּמְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ּוְבִגין  ָגלּוָתא,  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ
ִמן  לֹון  ְוְלֲאָפָקא  לֹון  ְלאֹוָטָבא  לֹון  ר  ַאְדּכַ הּוא  ִריְך  ּבְ

ְכִת  לּוָתא, ּדִ ַקְדִמיָתא,  (שמות ו)  יב,ּגָ ִריִתי ּבְ ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ
ָאה ֵאַלי.  ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ה ַצֲעַקת ּבְ ה ִהּנֵ  ּוְלָבַתר ְוַעּתָ

ָרִאיִתי   .512 ַאֶחֶרת    -ְוַגם  ְרִאיָּה  ְלַרּבֹות 
ְוָכתּוב ַהּכֹל.  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ִהיא  (שם   ׁשֶ

ִריתֹו,   ב) ּבְ ֶאל  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ֶאת ַויִּ ִכיָנה.  ׁשְ זֹו 
א   ֶאּלָ ב.  ִלְכּתֹ ָצִריְך  ָהָיה  ְלַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם? 
ִעם   ּה  ּלָ ׁשֶ ּוּוג  ְוַהזִּ ַהֲחֵברּות  זֹו  ַאְבָרָהם  ֶאת 

רֹוִמית.   -ָהָאבֹות. ֶאת ַאְבָרָהם   ֶזהּו ַמֲעָרִבית ּדְ
ֶזהּו ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית. ְוֶאת ַיֲעקֹב   -ֶאת ִיְצָחק  

ָראּוי.ֶזהּו ִזּוּוג אֶ  - ֵלם ּכָ ָלל ֶאָחד, ִזּוּוג ׁשָ  ָחד, ּכְ

  

ִאיהּו ַקְדָמָאה   .512 ָאה ְרִאָיה ָאֳחָרא ּדְ ְוַגם ָרִאיִתי. ְלַאְסּגָ
ּוְכִתיב, א,  כֹּלָ א   (שמות ב) ּדְ ִריתֹו ּדָ ּבְ ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת  ַוּיִ

א ֶאת   ֵעי ֵליּה, ֶאּלָ א. ֶאת ַאְבָרָהם ְלַאְבָרָהם ִמּבָ ִכיְנּתָ ׁשְ
ֶאת  אַ  ֲאָבָהן.  ּבַ ִדיָלּה  ְוִזּוּוָגא  ַחְברּוָתא  הּוא  א  ּדָ ְבָרָהם 

רֹוִמית. ֶאת   (במדבר קכ א) ַאְבָרָהם ּדְ ַמֲעָרִבית  א הּוא  ּדָ
הּוא   א  ּדָ ַיֲעקֹב  ְוֶאת  ַמֲעָרִבית.  ְצפֹוִנית  הּוא  א  ּדָ ִיְצָחק 

ְדָקא ָיאֹות.  ִלים ּכְ ָלָלא ָחָדא, ִזּוּוָגא ׁשְ  ִזּוּוָגא ָחָדא, ּכְ
ַמִים   .513 ָ ַהׁשּ ֵאת  ֶזה  מֹו  ל    - ּכְ ׁשֶ ָלל  ּכְ ֶזהּו 

ָהָאֶרץ   ְוֵאת  יֹּום.  ּבַ ַלְיָלה  ת  יֹום    -ִמּדַ ת  ִמּדַ זֹו 
ּוְבַיֲעקֹב   ם ֶאת,  ֻכּלָ ּבְ אן  ּכָ ַאף  ֶאָחד.  ּכְ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ּלֹא ִנְפָרִדים ָזָכר   ְהיֶה ַהּכֹל ִזּוּוג ֶאָחד ׁשֶ יִּ ְוֶאת, ׁשֶ

הּוא ּוְנֵקָבה   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָעִתיד  ְלעֹוָלִמים. 
קֹול   ִמיַע  ּוְלַהׁשְ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ְלַהְכִריז 

יֹּאַמר  ִנים  (ישעיה סג) ׁשֶ ה ּבָ י ֵהּמָ ַויֹּאֶמר ַאְך ַעּמִ
יַע.  רּו ַוְיִהי ָלֶהם ְלמֹוׁשִ ּקֵ  לֹא ְיׁשַ

  

ָלָלא ִמ  .513 א הּוא ּכְ ַמִים ּדָ ָ ַגְווָנא ָדא ֶאת ַהׁשּ ת ַלְיָלה  ּכְ ּדַ
אּוף  ֲחָדא.  ּכְ ַלְיָלה  ּבְ יֹום  ת  ִמּדַ א  ּדָ ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ּיֹום.  ּבַ
א ִזּוּוָגא ָחָדא   הּו ֶאת, ּוְבַיֲעקֹב ְוֶאת, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ ֻכּלְ ָהָכא ּבְ
א   קּוְדׁשָ ין  ְוַזּמִ ְלָעְלִמין.  ְונּוְקָבא  ַכר  ּדְ ין  ְרׁשִ ִמְתּפַ ָלא  ּדְ

בְּ  ְלַאְכָרָזא  הּוא  ִריְך  ָקל  ּבְ ָמָעא  ּוְלַאׁשְ ַעְלָמא  ָכל 
ֵייָמא רּו   (ישעיה סג) ּדְ ּקֵ ִנים לֹא ְיׁשַ ה ּבָ י ֵהּמָ ַוּיֹאֶמר ַאְך ַעּמִ

יַע.  וְיִהי ָלֶהם ְלמֹוׁשִ
 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ
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