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י   .1 ַרּבִ ָחָרָנה.  ַויֵֶּלְך  ַבע  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ַויֵֵּצא 
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ א) ִחיָּיא  ֶמׁש   (קהלת  ֶ ַהׁשּ ְוָזַרח 

ם.   ֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ׁשָ ָ ּוָבא ַהׁשּ
ֶמׁש   ֶ ֲארּוהּו, ֲאָבל ְוָזַרח ַהׁשּ סּוק ַהזֶּה ּבֵ ֶזה   -ַהּפָ

שֶׁ  ּכְ ֶמׁש  הָ ַיֲעקֹב  ָ ַהׁשּ ּוָבא  ַבע.  ׁשֶ ְבֵאר  ּבִ   - ָיה 
ָבא  י  ּכִ ם  ׁשָ ַויֶָּלן  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְלָחָרן,  ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ
תּוב   ּכָ ׁשֶ זֹוֵרַח,  ׁשֹוֵאף  ְמקֹומֹו  ְוֶאל  ֶמׁש.  ֶ ַהׁשּ

קֹום ַההּוא.  ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ  ַויִּ

  

כח) .1 ָחָרָנה.  (בראשית  ֶלְך  ַוּיֵ ַבע  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ֵצא  ַוּיֵ
ְוָאַמר,בִּ ַר  ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ א) י  ּוָבא   (קהלת  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ וָזַרח 

ְקָרא  ַהאי  ם,  ׁשָ הּוא  זֹוֵרַח  ׁשֹוֵאף  ְמקֹומֹו  וֶאל  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ
ְבֵאר  ד ֲהָוה ּבִ א ַיֲעקֹב, ּכַ ֶמׁש ּדָ ֶ אּוְקמּוָה. ֲאָבל ְוָזַרח ַהׁשּ

ְכִתיב, ּדִ ְלָחָרן,  ֲאַזל  ד  ּכַ ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ּוָבא  ַבע.  ת  ישא(בר ׁשָ
ֶ  כח) י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ (דף קמז  ֶמׁש. ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאףַוּיָ

קֹום ַההּוא.  ע''א) ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ְכִתיב ַוּיִ ִרַח, ּדִ  זֹוִ
ֵמִאיר  .2 ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

מֹו  ֵני ְצָדִדים, ּכְ ׁשְ ְלָכל ָהעֹוָלם, ַמְסעֹוָתיו ֵהם ּבִ
ּנֱֶאַמר  ָצפוֹ   ׁשֶ ֶאל  ְוסֹוֵבב  רֹום  ּדָ ֶאל  ן, הֹוֵלְך 

ֹמאל. ׂשְ ְוֶזה  ָיִמין  זֶּה  ׁשֶ ּום  ְוׁשֹוֵפַע  [ּוִמּׁשּום] ִמׁשּ
ְלַצד   ְוהֹוֵלְך  ְזָרח,  ַהּמִ ד  ִמּצַ יֹום  ל  ּכָ ְויֹוֵצא 

רֹום ַמֲעָרב] ַהּדָ פֹון, [ֶׁשל  ַהּצָ ְלַצד  ְך  ּכָ ְוַאַחר   ,
ְואָ  ֲעָרב,  ַהּמַ ְלַצד  פֹון  ַהּצָ ד  ֶמׁש    זּוִמּצַ ֶ ַהׁשּ

ְלצַ  ְויֹוֵצא  ּנֵס  ְזָרח,  ִמְתּכַ ִמּמִ יֹוֵצא  ַמֲעָרב.  ד 
ְוהֹוֵלְך   ַבע.  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ַויֵֵּצא  תּוב  ּכָ ׁשֶ

תּוב ַויֵֶּלְך ָחָרָנה. ּכָ ֲעָרב, ׁשֶ  ַלּמַ

  

ַעְלָמא,  .2 ְלָכל  ָנִהיר  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  א  ְמׁשָ ׁשִ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ִס  ְתֵרין  ּבִ ָאֵמר, ְט ַמְטָלנֹוי  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ִאינּון,  (קהלת  ִרין 

ָיִמיָנא  א) ָדא  ּדְ ִגין  ּבְ ָצפֹון,  ֶאל  ְוסֹוֵבב  רֹום  ּדָ ֶאל  הֹוֵלְך 
ָמאָלא. ׂשְ ְטָרא  (ובגין) ְוָדא  ִמּסִ יֹוָמא  ל  ּכָ ְוָנִפיק  ְוָנִגיד 

ָדרֹום, ּדְ ְלִסְטָרא  ְוָאִזיל  ִמְזָרח,  דמערב) ּדְ ּוְלָבַתר  (נ''א 
ּדְ  ּדְ צָ ְלִסְטָרא  ְטָרא  ּוִמּסִ ְלִסְטָר פֹון,  ַמֲעָרב,  ָצפֹון  ּדְ א 

ָנִפיק  ַמֲעָרב.  י  ְלַגּבֵ ְוָאִזיל  ִניׁש,  ִאְתּכְ א  ְמׁשָ ׁשִ ּוְכֵדין 
ְכִתיב, ְזָרח ּדִ ַבע.   (בראשית כח) ִמּמִ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ַוּיֵ

ֶלְך ָחָרָנה. ְכִתיב ַוּיֵ  ְוָאִזיל ְלַמֲעָרב ּדִ
ְמעֹון .3 ׁשִ י  מִ   ַרּבִ יֹוֵצא  ֶאֶרץ ָאַמר,  ַלל  ּכְ

ָראֵ  ַבע, ִיׂשְ ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ַויֵֵּצא  תּוב  ּכָ ׁשֶ ל, 
ַויֵֶּלְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאֶחֶרת,  ִלְרׁשּות  ְוהֹוֵלְך 

ַיֲעֹקב   ָחָרָנה. ַוֵּיֵצא  ֶׁשָּכתּוב  ִמִּמְזָרח,  [יֹוֵצא 
ֵמָהֹעֶמק   ֶׁשּנֹוֶטֶלת  ַהְּׁשִמָּטה  זֹו  ָׁשַבע,  ִמְּבֵאר 

לַ יָהֶעלְ  ְוהֹוֶלֶכת  ֶׁשֵּמִאיר,  ָהאֹור  ַּמֲעָרב,  ֹון 
ְוָהֹרֶגז   ֶׁשַהִּדין  ַהָּמקֹום  ָחָרָנה,  ַוֵּיֶל�  ֶׁשָּכתּוב 

 ָׁשם. 

  

ָרֵאל,  .3 ִיׂשְ ּדְ ָלָלא ְדַאְרָעא  ָנִפיק ִמּכְ ְמעֹון ָאַמר,  י ׁשִ ִרּבִ
ָאֳחָרא,  ִלְרׁשּו  ְוֲאַזל  ַבע.  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ֵצא  ַוּיֵ ְכִתיב   ּדִ

ָחָרָנה. ֶלְך  ַוּיֵ ְכִתיב  נפ ּדִ יעקב (ס''א  ויצא  דכתיב  ממזרח,  יק 
דנהיר,  נהירו  עלאה,  מעומקא  דנטיל  שמטה.  דא  שבע,  מבאר 

 ואזיל למערב, דכתיב וילך חרנה, אתר דדינא ורוגזא תמן.

Genesis 28:10 “ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב, ִמְּבֵאר ָׁשַבע; ַוֵּיֶל�, ָחָרָנה” 
“And Jacob went out from Beer-Sheba, and went toward Haran” 
Rabbi Chiah in the Zohar explains that Jacob ‘went out’ is the aspect of the sun coming 
out. ‘Beer Sheba’ means ‘the well of seven’ and is the aspect of the sun. This ‘well/sun’ 
as Rabbi Ashlag explains is Binah that is the source of Light for Zeir Anpin. The light 
of the sun for us represents Zeir Anpin that delivers the life force from Binah to the 
world. 
Haran is the female, Malchut that receives the Light from Zeir Anpin. 
The sun delivers light to the entire world even though it is (Ecclesiastes 1:6 ) “Going 
unto the south, and turning round unto the north”. The sun comes out of the East, 
that is the Right column and Chessed, and turns to the North, that is Left column and 
Gevurah. 
Jacob comes out from the Right, turns to the North to include the Left column, and 
goes toward Haran, the West, bringing Light to Malchut. 
Rabbi Shimon brings another explanation. Beer Sheba is Malchut included with the 
Light of the pure system. Jacob went toward Haran that is a negative place, is the 
aspect of going from the pure side to the other side. 
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ס .4 ַהּפָ ֶאת  ְמָבֵאר  יֹוֵסי  י  לּות.  ַרּבִ ּגָ ּבַ ַהזֶּה  ּוק 
ָהֶעְליֹון,  ָהעֶֹמק  ִמן  אֹור  יֹוֵרד  ָהָיה  ִראׁשֹוָנה  ּבָ
ַבע,  ׁשֶ ִלְבֵאר  ְוהֹוֵלְך  אֹותֹו  נֹוֵטל  ָהָיה  ְוַיֲעקֹב 

ֲחפָ  ׁשֶ ֵאר  ם, ר ַהּבְ ָ ִמׁשּ ֵמִאיר  ָהָיה  ׁשֶ ִרים,  ׂשָ ּוָה 
ּוִביֵמי  ֵלמּות.  ְ ַהׁשּ ָכל  ּבְ ֵאר  ַהּבְ ִלים אֹוָתּה  ְוִהׁשְ

ל ְלָחָרָנה, ַהּגָ ְוָהַלְך  ַהזֹּו  ַבע  ׁשֶ ֵאר  ִמּבְ ָנַסע  ּות 
ּוַמה   ַאף.  ֲחרֹון  לֹוַמר  ּכְ ָחָרָנה,  ַויֵֶּלְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ר  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה  וּ הּוא ֲחרֹון ַאּפֹו ׁשֶ ְרּגָ ְך הּוא? ַהּדַ
ל ְרׁשּות ַאֶחֶרת.  ָהָרָעה, ָהָאֶרץ ׁשֶ

  

יוסי מוקי האי קרא בגלותא, בקדמיתא ה .4 וה רבי 
ליה,  נטיל  הוה  ויעקב  עלאה  מעומקא  נהירו  נחית 

שבע, באר  לגבי  כא) ואזיל  דחפרוה   (במדבר  באר 
שרים, דהוה נהיר מתמן, ואשלים לההוא באר בכל  

נטיל מהאי באר שבע, ואזיל   , אשלימו. וביומי דגלות
י לגבי חרנה, דכתיב וילך חרנה, כלומר חרון אף, ומא

הוא,   בריך  דקודשא  אפו  חרון  בישא)היא  ,  דרגא 
ְרׁשּו ָאֳחָרא  . ַאְרָעא ּדִ

ֶמׁש ְלַמֲעָרב,   .5 ֶ הֹוֵלְך ַהׁשּ ׁשֶ י ִחיָּיא, ּכְ ָאַמר ַרּבִ
ֶמשׁ  ֶ ל ַהׁשּ ֲעָרב ַהזֶּה ִנְקָרא ְמקֹומֹו ׁשֶ א   ,ַהּמַ ּסֵ ַהּכִ

ֶאל   תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָעָליו.  ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ָמקֹום  ּלֹו,  ׁשֶ
ם.   ׁשָ הּוא  זֹוֵרַח  ׁשֹוֵאף  ֵאָליו ְמקֹומֹו  הֹוֵלְך  ׁשֶ

ְוכֹוֵנס  ָהאֹורֹות  ל  ּכָ ֶאת  ְונֹוֵטל  ָעָליו,  ְלָהִאיר 
 אֹוָתם ֵאָליו.

  

ַהא .5 ְלַמֲעָרב,  א  ְמׁשָ ׁשִ ָאִזיל  ד  ּכַ יא,  ִחּיָ י  ַרּבִ   יָאַמר 
ִדילֵ  ְרְסָייא  ּכֻ א,  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ ְמקֹומֹו  ִאְקֵרי  ֲאַתר ַמֲעָרב  יּה, 

ְרָיא ֲעֵליּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִת  ׁשַ ְוֶאל ְמקֹומֹו   (קהלת א) יב,ּדְ
ֲעֵליּה,   ְלַאְנָהָרא  יּה  ְלַגּבֵ ָאִזיל  ּדְ ם,  ׁשָ הּוא  זֹוֵרַח  ׁשֹוֵאף 

יּה. ל ְנהֹוִרין ְוָכִניׁש לֹון ְלַגּבֵ  ְוָנִטיל ּכָ
Rabbi Yosei explains that “Jacob went out” relates to the process of the exile. In the 
beginning, the Light comes from Binah and Jacob, that is the aspect of Zeir Anpin, took 
it to Beer Sheba. This place is ‘The well of Seven’ that is the Malchut, built from the 
Light of Zeir Anpin. Jacob then went to Haran, which is the Malchut of the Klipot 
(negative side). 
The Zohar settles all the different explanations quoting this verse 
Genesis 28:11 
“ ח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום, ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו; ַוִּיְׁשַּכב, ַּבָּמקֹום ַההּואָבא ַהֶּׁשֶמׁש, ַוִּיּקַ - ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם, ִּכי .” 
“He reached a certain place and spent the night there because the sun had set. He took 
from the stones from the place, put it there at his head, and lay down in that place. ” 
Jacob went out to Haran but arrived at the place of the future Holy Temple. That place 
is the ‘middle point’ of Creation and the source of Light to the world. This point creates 
balance in the world. 
Jacob completed the circuit of energy. He took the Light of Binah from the Right, 
brought it to the Left, and formed the Central column. He found that certain place, 
which is the root of the central column. It nourishes the entire world. Jacob created 
returning Light that opened the gates of heavens for him to see his future generations. 
He merited seeing the heavens open for him with the dream about the angels. 
Jacob made a strong connection to Zeir Anpin when he took twelve stones from that 
place. He revealed the power of the Hebrew letters because he was at the source of 
Creation. He made a connection to his future wives, Lea (Binah) and Rachel (Malchut). 
The words “ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב” “Jacob went out” are the first two of the Portion. The deeper secrets 
relate to the Final Redemption, a process that began when Jacob ‘arrived’ to the place. 
These secrets will be revealed in the next DZ studies. 

ָ ְוַהְינוּ  .6 ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ שֶׁ   הּוא  ִנינּו  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ין, ִפּלִ [ס''א ְוָלַמְדנּו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא   ֵמִניַח ּתְ

ֵמִניַח ְּתִפִּלין, ֶׁשָּכתּוב ִנְׁשַּבע ה' ִּביִמינֹו ּוִבְזרֹוַע  
זֹו ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּכתּוב ִמיִמינֹו    - ֻעּזֹו. ְוָׁשִנינּו, ְיִמינֹו  

ֵאּלּו ְּתִפִּלין. ְוֻכָּלם    -ֹו  ִבְזרֹוַע ֻעּז ת ָלמֹו. ּוֵאׁש ּדָ 

  
ֲאַנח  .6 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְדָתִניָנן,  ָמה  ּכְ ְוַהְיינּו 

י, ִפּלֵ תפילין,  ּתְ אנח  הוא  בריך  קודשא  ותנינן,  (ס''א 
ו דא . ותנינן ימינו ובזרוע עוזונשבע יי בימינ (ישעיה סב) דכתיב,

תורה, דכתיב מימינו אש דת למו. ובזרוע עוזו אלין תפילין. וכלהו 

https://dailyzohar.com/


Zohar Toldot – Draft – unedited- not for publishing 

4 DailyZohar.com  
 

ְוַהְּלָבָנה   ַמֲעָרב.  ְלַצד  ּוְמַאֵּסף  ַיֲעֹקב  ָנַטל 
ְוַהֵּנרֹות   ָהאֹורֹות  אֹוָתם  ָּכל  ְלַבּסֹוף  אֹוֶסֶפת 
ֶׁשּנֹוֵטל ַיֲעֹקב, ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלּה ּוֵמִאיר ָלּה, ְוֶזה  

ּום   ין]יַח ְּתִפּלִ ּו� הּוא ֵמנִ ֶׁשָּׁשִנינּו ַהָּקדֹוׁש ָּבר ִמׁשּ
ּוִמי ֵהם?   ָהֶעְליֹוִנים,  ָתִרים  ַהּכְ ל  ּכָ ּנֹוֵטל ֶאת  ׁשֶ
ָהֶעְליֹוָנה,   ָהֵאם  ְוסֹוד  ָהֶעְליֹון  ָהָאב  ל  ׁשֶ ַהּסֹוד 
דֹול   ִנינּו, ּכֵֹהן ּגָ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ רֹאׁש, ּכְ ּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ ְוֵהם ַהּתְ

ּנֹוטֵ  רֹאׁש. ְוַאַחר ׁשֶ ֵאם, נֹוֵטל ל ָהָאב ְוהָ נֹוֵטל ּבָ
ְוִנְמָצאהַ  ֹמאל,  ְ ְוַהׂשּ ָּברּו�   יִָּמין  [ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ּנֹוֵטל ַהּכֹל.  הּוא]  ׁשֶ

אינון   כל  לבתר  כניש  וסיהרא  מערב,  לגבי  ומכניש  יעקב,  נטיל 
והיינו   לה,  ואנהר  לה  יהיב  דאיהו  יעקב,  דנטיל  ובוצינין  נהורין 

ָנִטי דתנינן קודשא בריך הוא אנח תפילין) ִגין ּדְ ְתִר ּבְ ל ּכִ ין ל ּכָ
ִאין א ִעּלָ ִאּמָ ּדְ ְוָרָזא  ָאה,  ִעּלָ א  ְדַאּבָ ָרָזא  ִניְנהּו,  ּוַמאן   ,

דֹול  ּגָ ָמה ְדָתִניָנן ּכֵֹהן  רֹאׁש, ּכְ ּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ ָאה. ְוִאינּון ּתְ ִעּלָ
ָיִמיָנא  ָנִטיל  א,  ְוִאּמָ א  ָנִטיל ַאּבָ ּדְ ּוְלָבַתר  רֹאׁש.  נֹוֵטל ּבָ

ּתַ  ָמאָלא, ְוִאׁשְ חּוׂשְ א. הוא) א בריך(דקודש ּכַ ָנִטיל ּכֹּלָ  ּדְ

ָרֵאל נֹוֵטל  .7 ִיׂשְ ְפֶאֶרת  י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּתִ ַרּבִ
ְלַמְעָלה,   ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ֶכת  ְמׁשֶ ּנִ ּוְכׁשֶ ַהּכֹל, 
דֹוׁש   ל ַהּקָ אן ַהּכֹל, עֹוַלם ַהזָָּכר ׁשֶ נֹוֶטֶלת ַאף ּכָ

דוֹ  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵקָבה  ַהּנְ עֹוַלם  ְוֵכן  הּוא,  רּוְך  ׁש ּבָ
יֹּוצְ  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא.  רּוְך  ִמן ּבָ ָהאֹורֹות  ל  ּכָ ִאים 

ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ַהּכֹל  נֹוֵטל  ם  ּגַ ְך  ּכָ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם 
ֶזה  ַבע  ׁשֶ ֵאר  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶזה,  מֹו  ּכְ ֶזה  ֲהֵרי  ׁשֶ

ֵאר  ּבְ ה. [ֶׁשַבע] ַהיֹּוֵבל,  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ֶזה   זֹו  [ֶׁשֲהֵרי 
ֶזה] - ָּברּו� -ֹוׁש ַלָּקד   [ַהֹּכל  ְּכמֹו 

ֶ  הּוא] ִמן   [ַהֶּזה] ֶמשׁ ְוַהׁשּ א  ֶאּלָ ֵמִאיר  ֵאינֹו 
[ְוהּוא נֹוֵטל ְלתֹו� ָהאֹורֹות ּוַמְכִניס ּתֹו�   ַהיֹּוֵבל,

ַבע  ַהְּׁשִמָּטה] ֵאר ׁשָ ְך ַויֵֵּצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ה.  ִמּטָ ְ ִהיא ַהׁשּ ֲעָרב ׁשֶ  ַויֵֶּלְך ָחָרָנה, ֶזה ַהּמַ

  

ְפאֶ  .7 י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּתִ א, ְוַכד  ִרּבִ ָרֵאל ָנִטיל ּכֹּלָ ֶרת ִיׂשְ
א,  ָרֵאל ְלֵעיָלא, ָנְטָלא אּוף ָהִכי ּכֹּלָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָכא ּכְ ְ ִאְתַמׁשּ

ַעְלָמא ְוֵכן  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְדכּוָרא  ּדִ (דף  ַעְלָמא 
ִריְך ה קמז ע''ב) א ּבְ קּוְדׁשָ נּוְקָבא ּדְ ל  ּדְ ָנְפֵקי ּכָ ָמה ּדְ ּוא, ּכְ

א ַהאי ַעְלָמא. ְנהֹוִר  ין ֵמַהאי ַעְלָמא, ָהִכי ָנֵמי ָנִטיל ּכֹּלָ
א יֹוְבָלא,  ַבע ּדָ ֵאר ׁשֶ ְך ּבְ ַגְווָנא ָדא, ּוְבִגין ּכָ א ּכְ ָהא ּדָ ּדְ

ֵאר ה. (שבע) ּבְ ִמּטָ ׁשְ ִאיִהי  א  דא) ּדָ כגוונא  דא  (כלא  (דהא 
הוא) בריך  א לקודשא  ְמׁשָ א  (דא) ְוׁשִ ֶאּלָ ָנִהיר  ָלא 

ּוְבִגין  (ס''א ואיהו נטיל כל נהורין ויהיב לגו שמטה)  ,ִמּיֹוְבָלא
ךְ  כח) ּכָ ָחָרָנה,  (בראשת  ֶלְך  ַוּיֵ ַבע  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ֵצא  ַוּיֵ

ה. ִמּטָ ִאיִהי ׁשְ א ַמֲעָרב ּדְ  ּדָ
Isaiah 62:8 
 ”ִנְׁשַּבע ְיהָוה ִּביִמינֹו, ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו“
“YHVH has sworn by his right hand and by his mighty arm:” 
The Zohar reveals to us that the Holy One Bless be He wears Tefilin (Phylacteries), 
quotes the verse above, and explains that the ‘right hand’ is the Torah, and the ‘mighty 
arm’ is the Tefilin. 
‘Sworn’ is an aspect of spiritual connection. The Holy One here is Zeir Anpin that makes 
a connection to the upper Sefirot of Chokmah and Binah with Chessed and Gevurah, 
drawing the Light to the Lower levels. 
The head part of the Tefilin has four chambers with four different sections from the 
Torah written on parchments. Each segment is significant and it is handwritten on 
parchment by a scribe with a special meditation. It is like having a Torah connection 
every day we wear Tefilin during the morning prayers. 
The four parts of the Tefilin are 
1. Exodus 13: 1-10 
2. Exodus 13: 11-15 
3. Deuteronomy 6:4-9 
4. Deuteronomy 11:13-21 
This sequence is according to Rabbi Shlomo Yitzahaki, Rashi. 
Tefilin according to Rabenu Tam is arranged in the sequence of 1,2,4,3 
The Tefilin of the hand has only one chamber that holds one roll of parchment, with 
the same text as on the head Tefilin. 
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Jacob “went out of Beer Sheba” is the aspect of the higher connection that he made to 
the upper levels, drawing the Light to Malchut. 
Jacob also made a vow (sworn) (Genesis 28:20), declaring his faith in God to bind him 
to the central column that was just formed when he came to the place of the Holy 
Temple. 
Jacob placed the stone that represents the ‘Middle Point’ as a ‘pillar’ ‘מצבה’ as a 
testimony to the Light he received and promised God to give a tithe from everything he 
receives. 
The name of the stone ‘מצבה’ has a numerical value of 137 that is the same as for the 
word קבלה, ‘Kabbalah’. 

ַבע   .8 ֵאר ׁשָ ְמעֹון ָאַמר, ַויֵֵּצא ַיֲעקֹב ִמּבְ י ׁשִ ַרּבִ
ה. ַויֵֶּלְך ָחָרָנה    - ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ֲעָרב, ׁשְ זֹו    -ֶזה ַהּמַ

ַנת ָהָעְרָלה ִמׁשּ ׁשְ ה ,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ יָָּצא ֵמְרׁשּות  ׁשֶ ּום 
מֹו   ּכְ ֵמָאִחיו,  ּבֹוֵרַח  ָהָיה  ׁשֶ ַאֶחֶרת,  ִלְרׁשּות 
ִהיא  ׁשֶ ֵאל,  ְלֵבית  יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

קֹום. ּמָ ע ּבַ ְפּגַ תּוב? ַויִּ ה, ַמה ּכָ ָ ֻדׁשּ ְרׁשּות ַהּקְ  ּבִ

  

יַ  .8 ַוּיֵֵצא  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  א ֲעקֹב  ִרּבִ ּדָ ַבע,  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ
ָעְרָלה.  ַנת  ׁשְ א  ּדָ ָחָרָנה,  ֶלְך  ַוּיֵ ה.  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ַנת  ׁשְ ַמֲעָרב, 
ָעִריק  ֲהָוה  ּדְ ָאֳחָרא,  ִלְרׁשּו  א  יׁשָ ַקּדִ ֵמְרׁשּו  ָנַפק  ּדְ ִגין  ּבְ
ִאיהּו   ּדְ ֵאל,  ְלֵבית  ָמָטא  ְוַכד  ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ֵמֲאחּוי, 

א, מַ  יׁשָ ְרׁשּו ַקּדִ ִת ּבִ קֹום. (בראשת כח) יב,ה ּכְ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ  ַוּיִ
ְמקֹומֹו  .9 ֶזהּו  ָאַמר,  ִחיָּיא  י  ַרּבִ קֹום?  ַהּמָ ִמי 

ׁשֹוֵאף ְמקֹומֹו  ְוֶאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָאַמְרנּו,  [זֹוֵרַח   ׁשֶ
ָׁשם] מֹו הּוא  ּכְ ֶמׁש,  ָ ַהׁשּ ָבא  י  ּכִ ם  ׁשָ ַויֶָּלן   .

הֲ  ם, ׁשֶ ּנֱֶאַמר ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ׁשָ א  ֵרי הׁשֶ ּוא ּבָ
ֵדי ְלָהִאיר לֹו.  ּכְ

  

ְמקֹומֹו   .9 הּוא  א  ּדָ ָאַמר,  יא  ִחּיָ י  ִרּבִ ָמקֹום.  ַמאן 
ְכִתיב  ָקֲאָמָרן, ּדִ (זורח הוא  ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף (קהלת א) ּדְ

ָמה ְדַאּתְ   (בראשית כח) .שם) ֶמׁש. ּכְ ָ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ ַוּיָ
הּוא   ִרַח  זֹוִ ׁשֹוֵאף  ֵליּה ָאֵמר  ְלַאְנָהָרא  ִגין  ּבְ ָהא  ּדְ ם,  ׁשָ

 ָקַאְתָיא. 
ַאְבֵני  .10 ָכתּוב  לֹא  קֹום.  ַהּמָ ֵמַאְבֵני  ח  ּקַ ַויִּ

קֹום. ֵאּלּו ֵהם ֲאָבִנים   א ֵמַאְבֵני ַהּמָ קֹום ֶאּלָ ַהּמָ
ַמְרגָּ  ֵרה  ְיָקרֹות  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ֵהן  ׁשֶ טֹובֹות  ִליֹּות 

תּוב שְׁ  ּכָ ֵרה ֲאָבִנים.  ֲאָבִנים ֶעְליֹונֹות, ּכַ ים ֶעׂשְ ּתֵ
ֲאָבנִ  ּוְרָבבֹות  ֶאֶלף  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ֵאּלּו  ים  ְוַתַחת 

ְך   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֲאָבִנים,  ִנְקָראֹות  ן  ְוֻכּלָ סּולֹות,  ּפְ
ַאְבֵני ְולֹא  קֹום  ַהּמָ ֶזה  קֹום][ַהּמָ  ֵמַאְבֵני   ,

ָאַמר.  קֹום ׁשֶ  ַהּמָ

  

קוֹ  (בראשית כח) .10 ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ קֹום ָלא ַוּיִ ם. ַאְבֵני ַהּמָ
ְיָקר, כְּ  ַאְבֵני  ִאינּון  ין  ִאּלֵ קֹום,  ַהּמָ ֵמַאְבֵני  א  ֶאּלָ ִתיב, 

ָמה   ּכְ ִאין,  ִעּלָ ַאְבִנין  ֵריַסר  ּתְ ִאינּון  ּדְ ָטָבאן,  ָלאן  ַמְרּגְ
ֵריַסר  ּתְ ין  ִאּלֵ ּוְתחֹות  ֲאָבִנים,  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ִדְכִתיב 

ע''א) ףֶאלֶ  ְוִרְבָוון (קנ''א  פְ ,  ַאְבֵני  ִאְקרּון ,  הּו  ְוֻכּלְ ִסיָלן, 
ַאְבֵני ְולא  קֹום,  ַהּמָ ֵמַאְבֵני  ְך  ּכָ ִגין  ּבְ (ס''א  ַאְבִנין, 

ָקֲאַמר. המקום) א הּוא ָמקֹום ּדְ  ּדָ
א   .11 ל ִמי? ֶאּלָ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו. ְמַרֲאׁשָֹתיו ׁשֶ ַויָּׂשֶ

קֹום ַהּמָ ל  ׁשֶ זֶּה    ְמַרֲאׁשָֹתיו  ַמה  ַההּוא. 
ִמי שֶׁ ְמַרֲאׁשֹ ַחת רֹאׁשֹו ָתיו? ִאם ּתֹאַמר ּכְ ם ּתַ ָ ׂשּ

ְמַרֲאׁשָֹתיו    - א  ֶאּלָ  -לֹא. 
ָעה לֹׁש ֲאָבִנים   [ָראֵׁשי] ְלַאְרּבָ ִצְדֵדי ָהעֹוָלם. ׁשָ

ְלַצד   לֹׁש  ְוׁשָ ַמֲעָרב,  ְלַצד  לֹׁש  ְוׁשָ ָצפֹון,  ְלַצד 
ְוהַ  ִמְזָרח.  ְלַצד  לֹׁש  ְוׁשָ רֹום,  ַההּוא  ּדָ קֹום  ּמָ

ֶהם. ֲעֵליֶהם לְ  ן ּבָ ּקֵ  ִהּתַ

  

כח) .11 ַמאן.  (בראשית  ּדְ ֵמַרֲאׁשֹוָתיו  ֵמַרֲאׂשָֹתיו,  ם  ׂשֶ ַוּיָ
ִאי   ֵמַרֲאׁשֹוָתיו.  ַמאי  ָמקֹום.  ַההּוא  ּדְ ֵמַרֲאׁשֹוָתיו  א  ֶאּלָ
א ֵמַרֲאׁשֹוָתיו,   יּה, ָלא. ֶאּלָ חֹות ֵריׁשֵ י ּתְ ּוִ ׁשַ ַמאן ּדְ ֵתיָמא ּכְ

עְלַאְר  רישין) ּבַ ָעְלָמאִסְטִרין   (ס''א  ַאְבִנין  ּדְ ַלת  ּתְ  ,
ּוְתַלת   (דף קמח ע''א) ִלְסַטר ַמֲעָרב,  ִלְסַטר  ּוְתַלת  ָצפֹון, 

רֹום, ּוְתַלת ִלְסַטר ִמְזָרח, ְוַההּוא ָמקֹום ֲעַלְייהּו,  ִלְסַטר ּדָ
הּו.  ָנא ּבְ ּקְ  ְלִאְתּתַ

Genesis 28:11 
“ קֹום, ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו; ַוִּיְׁשַּכב, ַּבָּמקֹום ַההּואׁש, ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ָבא ַהֶּׁשמֶ - ֶלן ָׁשם, ִּכיַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוּיָ  ” 
“He reached a certain place and spent the night there because the sun had set. He took 
from the stones from the place, put it there at his head, and lay down in that place. ” 
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Jacob went out of Beer Sheba, leaving the holiness, going toward Haran, a place of the 
impure side. On his way he arrived at a place where God set the sundown earlier than 
its time, so Jacob could stop there. Jacob called this place “the house of God”, “בית אל” 
because he saw its holiness. 
As we explained in the previous study, that place is the ‘Middle Point’ of Creation, where 
Zeir Anpin connects to Malchut. Jacob took from the stones of the place and the Zohar 
explains that those were precious stones from the supernal spiritual level. 
The Zohar explains that the 12 stones that Jacob arranged under his head made a 
connection to the Light that connects the six sefirot of Chessed, Gevurah, Tiferet, 
Netzach, Hod, and Yessod. 
 

 
Chessed – South 
Gevura – North 
Tiferet – East 
Netzach – Up 
Hod – Down 
Yessod – West 
There are 12 shared borders between the sides of the cube that has 6 directions. We 
make a special connection to these spiritual ‘depths’ during the holiday of Sukkot when 
using the Lulav (palm branch) and Etrog (the citrus fruit). 
The 12 are also the aspects of the 12 tribes coming out of Jacob and the 12 Zodiacal 
Constellations. 
Genesis 49:24 
ֵאלַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו, ַוָּיֹפּזּו ְזֹרֵעי ָיָדיו; ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב, ִמָּׁשם ֹרֶעה ֶאֶבן ִיְׂשרָ  “ ” 
“yet his bow remained unmoved; his arms were made agile by the hands of the Mighty 
One of Jacob (from there is the Shepherd, the Stone of Israel),” 
Before Jacob left the world he gathered his sons and gave them special blessings. In 
the blessings that he bestowed on Joseph, he made a connection to the moment 
(Genesis 39:12) Joseph became ‘Joseph the Tzadik’, ‘Joseph The Righteous’ and the 
chariot for the Sefira of Yessod. Jacob also connects Joseph/Yessod to Malchut, 
described in the verse as ‘The stone of Israel’. This is what we study in Zohar Vayetze 
with “and Jacob arrived at the place” and gathered the stones (Genesis 28:11) that 
turned into one stone (Genesis 28:18) under his head. 
  
  
  

ַההּוא. .12 קֹום  ּמָ ּבַ ב  ּכַ ׁשְ ַויִּ י''ב   ְוָאז  [ַוִּיְׁשַּכב, 
ְוָכל אֹוָתן ַהְּדָרגֹות ֶׁשֵהן ַעל   ְלַמָּטה,  ַמְרָּגִלּיֹות 

כ''ב.] ֵהן  ֲהֵרי  ַהֶּזה  ְתְקָנה  ַהָּמקֹום  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
  

כח) ּוְכֵדין .12 ַההּוא.  (בראשית  קֹום  ּמָ ּבַ ב  ּכַ ׁשְ (ס''א  ַוּיִ
ם  ן על האי מקותתא, וכל אינון דרגין דאינווישכב, י''ב מרגלאן ל

כ''ב) אינון  ַמאן הא  יּה.  ּבֵ ִכיב  ׁשָ ַעְרָסא,  ַקן  ִאְתּתַ ּדְ יָון  ּכֵ  ,
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ֶמׁש. ְוַעל  ֶ ּה? ַהׁשּ ַכב ּבָ ּה. ִמי ׁשָ ַכב ּבָ ה, ׁשָ ּטָ ַהּמִ
ַיעֲ  ּבְ תּוב  ּכָ ן  ֲהֵרי  ּכֵ ׁשֶ ה,  ּטָ ַהּמִ ַעל  ב  ַויֵּׁשֶ לֹו קֹב 

קֹום  ּמָ ּבַ ב  ּכַ ׁשְ ַויִּ ן  ּכֵ ְוַעל  ְלַאֵחר.  ְולֹא  ְראּוָיה 
ּוָבא   ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ְוָזַרח  תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַההּוא, 

ֶמׁש.  ָ  ַהׁשּ

ַיֲעקֹב, ּבְ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  א.  ְמׁשָ ׁשִ יּה,  ּבֵ ִכיב  (בראשית   ׁשָ
ְלָאֳחָרא,  מח) ְוָלא  ִאְתֲחֵזי  ָהא ֵליה  ּדְ ה,  ּטָ ַהּמִ ב ַעל  ׁשֶ ַוּיֵ

א ַויִּ  קֹום ַההּוא. ּוְבִגין  ְוַעל ּדָ ּמָ ב ּבַ ּכַ ִתיב,ׁשְ ְך ּכְ (קהלת  ּכָ
ֶמׁש.  א) ֶ ֶמׁש ּוָבא ַהׁשּ ֶ  ְוָזַרח ַהׁשּ

ָרָאה   .13 ָמה  ֶמׁש.  ָ ַהׁשּ ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ְוָזַרח 
ּלֹו   ׁשֶ ַהָחְכָמה  ֵסֶפר  ית  ֵראׁשִ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ

ַהּמֶ  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ א, ָאַמר  ֶאּלָ אן?  ִמּכָ ֶלְך  הּוא 
ַהזֶּ  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ֵהִקים  לֹֹמה  ְבָעה ׁשְ ׁשִ ַעל  ה 

ֲהָבִלים, ְוָהעֹוָלם עֹוֵמד ֲעֵליֶהם. ְוֵהם ָהַעּמּוִדים 
ְך ִנְקְראּו  ּכָ ּום  ׁשּ ּמִ ׁשֶ ִקיּּום ָהעֹוָלם.  ְוַהּתֹוְמִכים, 

(ס''א ְּבֶהֶבל ֶזה ֶׁשּיֹוֵצא ִמִּפיו ֶׁשל ָאָדם   ֲהָבִלים:
ְוהִ  ּבֹו,  ָהעֹוָלם  ּוִמְתַקֵּים  ֵאין  ַהֲחֵבִרים  ְתעֹוְררּו 

ֶׁשל  מִ  ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל  ִּפיֶהם  ַבֲהַבל  ֶאָּלא  ְתַקֵּים 
ְדָבִרים   ְׁש�ָׁשה  ַעל  ַאֵחר,  ָּדָבר  ַרָּבן.  ֵּבית 
ְוַעל   ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם 

ֶזה יֲַעֹקב, ָהֲעבֹוָדה   - ְּגִמילּות ֲחָסִדים. ַהּתֹוָרה 
ֲחָסִדים    - ְּגִמילּות  ִיְצָחק,  ַאְבָרָהם.  זֶ   -ֶזה  ה 

ֶעְליֹוִנים,   ַעּמּוִדים  ֵהם  ֵאּלּו  ְדָבִרים  ְׁש�ָׁשה 
ֲהָבִלים) ִׁשְבָעה  ִמן  ֵאינֹו  ְׁש�ָׁשה  ַהּגּוף  ָמה 

ֶהֶבל   ִלי  ּבְ ֵאינֹו    -ִמְתַקיֵּם  ָהעֹוָלם  ְך  ּכָ ַאף 
לֹ  ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ ַהֲהָבִלים  ַעל  א  ֶאּלָ ֹמה  ִמְתַקיֵּם 

ת ּכָ ׁשֶ ְבָעה,  ׁשִ ְוֵהם  ֶלְך,  ֲהָבִלים ַהּמֶ ֲהֵבל  ּוב 
ֲהֵרי  ָהֶבל.  ַהּכֹל  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  קֶֹהֶלת  ָאַמר 

ְבָעה.   ׁשִ

  

ּתֹוָרה .13 א) ִסְתֵרי  ֶמׁש.   (קהלת  ַהׁשֶ ּוָבא  ֶמׁש  ַהׁשֶ וָזַרח 
ָרא  ִסּפְ ּדְ א  ירּוּתָ ׁשִ ּדְ א,  ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ָחָמא  ָקא  ַמאי 

א   ָחְכְמּתָ י ֶאְלָעָזר, ּדְ א ָאַמר ַרּבִ יֵליּה ֵמָהָכא ִאיהּו. ֶאּלָ ּדִ
ׁשֶ  ַעל  ֵליּה  אֹוִקים  ָרא,  ִסּפְ ַהאי  א  ַמְלּכָ לֹמֹה  ַבע ׁשְ

ֲעַליְ  ָקִאים  ְוַעְלָמא  ְוָסְמִכין, ֲהָבִלים,  ַעּמּוִדין  ְוִאינּון  יהּו. 
ֲהָבִלים, ִאְקרּון  ָך  ּכָ ִגין  ּבְ ּדְ ְדַעְלָמא.  בהאי  ִקּיּוָמא  (ס''א 

דנפיק מפוה אין  בל  ואתערו חברייא  ביה  ואתקיים  נש  דבר  מיה 
העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. דבר  

ל העבודה ועל אחר על שלשה דברים העולם עומד על התורה וע
גמילות חסדים. התורה דא יעקב העבודה דא יצחק גמילות חסדים 

על סמכין  אינון  אלין  דברים  שלשה  אברהם.  מן  דא  תלתא  אין 
הבלים) אּוף   שבעה  ֶהֶבל,  ָלא  ּבְ ים  ְקּיַ ִאּתְ ָלא  א,  ּגּוּפָ ַמה 

ָאַמר  ּדְ ֲהָבִלים  ַעל  א  ֶאּלָ ים  ְקּיַ ִאּתְ ָלא  ַעְלָמא,  ָהִכי 
ַמלְ  לֹמֹה  יב,ׁשְ ְכּתִ ּדִ ַבע,  ׁשֶ ְוִאינּון  א.  א) ּכָ ֲהֵבל   (קהלת 

ָהא  ָהֶבל,  ַהּכל  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  קֶֹהֶלּת  ָאַמר  ֲהָבִלים 
 ַבע.ׁשֶ 

Ecclesiastes 1:5 
ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא, ָׁשם–ְמקֹומֹו-ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש, ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש; ְוֶאל “ ” 
“Also, the sun rises and the sun sets; And hastening to its place it rises there again.” 
Ecclesiastes 1:2 
“ ים ַהֹּכל ָהֶבלֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת, ֲהֵבל ֲהָבלִ  ” 
“Vanity of vanities, said the Preacher, vanity of vanities; all is vanity.” 
The word ‘vanity’ in Hebrew ‘הבל’ and it means ‘vapor’ (of the mouth). 
Vanity (singular) equals 1, vanities (plural) equals 2 and following this method we find 
seven ‘vapors’ in the verse. 
The Zohar explains that King Solomon, who wrote Ecclesiastes, based his book on 
seven ‘vapors’. They are the foundations that support the existence of the world. The 
body of a person cannot exist without the ‘vapor’, and neither the world.   
The voice, ‘קול’ is the inner energy that drives the vapor and transforms it into spoken 
words. The first level of voice (inner, brain) is Neshamah. The second level of vapor 
vibrates out of the lungs (supported by the heart) and this is the level of Ruach. The 
mouth produces the words and that is the level of Nefesh. 
‘Vanity of vanities’ is the foundation and the Neshamah that comes to Chessed, 
Gevurah, and Tiferet. 
The second part of ‘Vanity of vanities’ is for Ruach and the sefirot of Netzach, Hod, and 
Yessod. 
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‘all is Vanity’ is for the level of Nefesh and Malchut where everything expressed out and 
revealed. 
On Friday night when we welcome the Shabbat, we sing Psalms 29. This special Psalms 
mentions seven voices that represent the seven Sefirot. The name YHVH appears 18 
times in it. The 72 letters of the 18 names (18×4) bring Light of Chassadim (Chessed = 
 that is Zeir Anpin and Malchut. There are 91 words וה Eleven verses for VH .(חסד  = 72
that represent אמן, יאהדונהי, which is the aspect of the unification of the Light YHVH  יהוה 
and the Vessel אדני. 
Every word we speak out has creative energy. Using the right and pure words reveal 
great light in our lives. When we join a Shabbat service or any other, we should join 
the singing of the prayers because the vapors that come out of our lungs are pure 
energies. 

ִליֹּות  .14 ַמְרּגָ אֹוָתן  ׁשֶ ְך  ּכָ ִאם  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ָמקֹום   ּבְ ִהּנֵה  ֲעֵליֶהם,  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ׁשֶ טֹובֹות 
ן ָהעֹוָלם,   ֻחְרּבַ ְוֵהן  ָרִעים,  תּוב ֲהָבִלים  ּכָ ַאֵחר 

מוֹ  ל  ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע הּוא. ֶזה ֶהבֶ  (קהלת ו) ּכְ
אי ַוּדַ א  ֶאּלָ רּוַח.  אַ [ֵאּלּו] ּוְרעּות  ב ,  ּגַ ַעל  ף 

ים, ִקיּּום  ֵהם ְקדֹוׁשִ לּו, ׁשֶ ְבָעה ַהֲהָבִלים ַהּלָ ִ ׁשּ ׁשֶ
ל   ּכָ ׁשֶ ֲהָבִלים  ְבָעה  ׁשִ ֵאּלּו  ֶנֶגד  ּכְ יֵׁש  ָהעֹוָלם, 

ִטים ְ ׁשּ יֵני ָהעֹוָלם יֹוְצִאים ּוֵמֶהם ִמְתּפַ [ֲהָבִלים   ּדִ
ָלם),  (ֶׁשל ָהעֹו  ּיּום ֶׁשל ַהָּגלּות ֲאֵחִרים, ְוַהֹּכל ִק 

ִּדיֵני  ִמּׁשּו ֶׁשָּכל  ֲהָבִלים  ִׁשְבָעה  ְּבֵאּלּו  ֶׁשֵּיׁש  ם 
ִמֶּמּנּו] ּוִמְתַּפְּׁשִטים  יֹוְצִאים  ְוִנְקָרִאים   ָהעֹוָלם 

ָנם   ּוְלַתּקְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלַהְלקֹות  ֲאֵחִרים  ֲהָבִלים 
ְוִנְקָר  ָרה,  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ יְֵּלכּו  ֹוֶרה ׁשֶ ׁשּ ׁשֶ ֶהֶבל  ִאים 

ֶהבֶ  ָרע,  ֳחִלי  ְוֵהם ָבֶהם  רּוַח.  ְרעּות  הּוא  ׁשֶ ל 
יּּום ָהעֹוָלם] ַהּקִ ָאָדם  [ֶׁשל  ֵני  ּבְ ְגָלָלם  ּבִ ׁשֶ

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ּופֹוֲחִדים  ר  ָיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ הֹוְלִכים 
ִטים  ְ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ים ֵהם ַהֲהָבִלים ׁשֶ ן ַרּבִ הּוא, ְוַעל ּכֵ

בְ  ִ לּו. ִמׁשּ  ָעה ַהּלָ

  

ַעְלָמא  .14 ּדְ ָלאן ָטָבאן  ַמְרּגְ ִאינּון  ּדְ ָהִכי  ִאי  יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
ין, ָקְייָמא ֲעַליְ  יׁשִ יב ֲהָבִלים ּבִ ּתִ ר ָאֳחָרא ּכְ ֲאּתַ יהּו, ָהא ּבְ

גֹון ּכְ ְדַעְלָמא,  ירּו  ְסּתִ ָרע   (קהלת ו) ְוִאינּון  ָוֳחִלי  ֶהֶבל  ֶזה 
איעּוּת רּוַח.  ֶזה ֶהֶבל ּוְר  (קהלתד) הּוא. א וּדַ ַאף   (אלין) ֶאּלָ

ִקיּ  ין  יׁשִ ַקּדִ ִאינּון  ּדְ ֲהָבִלים,  ַבע  ׁשֶ י  ַהּנֵ ּדְ ב  ּגַ ּוָמא  ַעל 
יִנין  ּדִ ָכל  ּדְ ֲהָבִלים  ז'  י  ַהּנֵ ָלֳקֵבל  ִאיּת  ְדַעְלָמא, 

ַעְלָמא ִטין. (מנייהו) ּדְ ׁשְ ּפַ ִמּתְ ְייהּו  ּוִמּנַ ִקין,  (הבלים  ָנּפְ
בגין דאית בהני שבע  (ס''א דעלמא) גלותאאחרנין וכלא קיומא ד

מיניה) ומתפשטי  נפקי  דעלמא  דינין  דכל  וִאְקרּון  הבלים 
אָ  לֹון ֲהָבִלים  ָקָנא  ּוְלַאּתְ א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְלַאְלָקָאה  ֳחָרִנין, 

ֳחִלי  הּו  ּבְ ְרָיא  ׁשַ ּדְ ֶהֶבל  ְוִאְקרּון  ר,  ֵמיׁשָ אַֹרח  ּבְ ַיֲהכּון  ּדְ
ְרעוּ  ִאיהּו  ּדְ ֶהֶבל  ִקּיּוָמאָרע,  ְוִאינּון  רּוַח.  . (דעלמא) ּת 

ּוְדחִ  ר  ֵמיׁשָ אַֹרח  ּבְ ָאְזִלין  א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְבִגיֵניהֹון  ילּו  ּדְ
ֲהָבִלים  ִאינּון  יִאין  ַסּגִ א  ּדָ ועל  הּוא,  ִריָך  ּבְ א  ִמקּוְדׁשָ

ַבע.  י ׁשֶ ֵטי ֵמַהּנֵ ׁשְ ּפַ ִמּתְ  ּדְ
ֶמׁש,  .15 ֶ ַהׁשּ סֹוד  ָאַמר,  הּוא  ׁשֶ ית  ְוָהֵראׁשִ
ְוהּואשֶׁ  ָהעֹוָלם,  ַקיֵּם ֶאת  ּמְ ׁשֶ ֶהֶבל  ַהּסֹוד   הּוא 

ָהעֶ  ָהֱאמּוָנה  ְלתֹוְך  ָהָאָדם  ֶאת  ְליֹוָנה ְלַהְכִניס 
ַמה   ל  ּכָ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ
ן  ה ַהזֹּו ֵאינֹו סֹוד ָהֱאמּוָנה, ְוַעל ּכֵ ְרּגָ ַחת ַהּדַ ּתַ ֶ ׁשּ

תּוב ָכל  ְתרֹון ּתַ ְוֵאין יִ  (שם ב) ּכָ ֶמׁש, ּבְ ָ ַחת ַהׁשּ
ַחת ְלֶזה   ֲהֵרי ִמּתַ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ֲאׁשֶ

ֵבק. לֹא ָצִר   יְך ְלִהּדָ

  

ִאיהּו ֶהֶבל,   .15 א, ּדְ ְמׁשָ ׁשִ ִאיהּו ָאַמר, ָרָזא ּדְ א ּדְ ירּוּתָ ְוׁשֵ
ְלגֹו  ָנׁש  ר  ּבַ ְלָאֳעָלא  ָרָזא  וִאיהּו  ַעְלָמא,  ִקּיֵים  ּדְ

ל  ְמֵהי ָך, ּכָ ִריָך הּוא. ּוְבִגין ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ִעָלָאה ּדְ ְמנּוּתָ
ָלא א,  ַדְרּגָ ַהאי  חֹוּת  ּתְ ּדִ א, ַמה  ִדְמֵהיְמנּוּתָ ָרָזא  ִאיהּו  ו 

יב, ּתִ א ּכְ ֶמׁש  (קהלת ב) ְוַעל ּדָ ַחּת ַהׁשֶ רֹון ּתַ (קהלת  ְוֵאין ִיּתְ
ָהא  ט) ֶמׁש, ּדְ ַחּת ַהׁשֶ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ָכל ֲאׁשֶ חֹוּת ַהאי ָלא    ּבְ ּתְ

ָקא.  ּבָ ּדַ ְטִריָך ְלִאּתְ  ִאּצְ
Rabbi Ashlag in his commentary of this Zohar section reveals that King Solomon wrote 
three books that explain the three columns of the Tree of Life. The book of Song of 
Songs explains the Right Column, Chessed. Ecclesiastes explains the Left Column, 
Gevurah, and Proverbs the Central Column, Tiferet. 
Ecclesiastes sees the good and the bad because the Light comes down through the Left 
Column and to reveal it we need to use Chassadim from the Right Column. That 
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connection of Right and Left makes the correction and creates a root of the voice energy 
in the Central Column. That voice(s) of Zeir Anpin comes out as ‘vapor’ that means 
manifested energy of Light. It sustains our world and affects the world around us. 
Ecclesiastes 6:2 
“ ְוֵאיֶנּנּו ָחֵסר לְ -ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן  ְוָכבֹוד  ַיְׁשִליֶטּנּו ָהֱא�ִהים ֶלֱאֹכל  -ִיְתַאֶּוה, ְולֹא-ַנְפׁשֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר לֹו ָהֱא�ִהים ֹעֶׁשר ּוְנָכִסים 

ִּכי ִאיׁש ָנְכִרי, יֹאְכֶלּנּו: ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע, הּוא–ִמֶּמּנּו .” 
“a man to whom God gives riches, wealth, and honor, so that he lacks nothing for his 
soul of all that he desires, yet God gives him no power to eat of it, but an alien eats it. 
This is vanity, and it is an evil disease.” 
Previously, we studied the seven pure and holy ‘vapors’. This verse brings ‘vapor’ as 
negative energy. The Zohar explains that parallel to the seven pure vapors, there are 
seven impure levels with the purpose of punishing and correcting the people. 
The verse comes to teach us that all the reaches of a person are temporary. Other 
people may enjoy it after us. The power of the material, that is the aspect of Left 
Column, can turn into positive and reveal Light when we bring the power of the Right 
Column, by doing Chassadim with what we have. 
1 Chronicles 29:14 (I suggest reading the entire Chapter) 
“ ִמְּמ� ַהֹּכל, ּוִמָּיְד� ָנַתּנּו ָל�-ְלִהְתַנֵּדב ָּכזֹאת: ִּכי ַנְעֹצר ֹּכַח,-ְוִכי ִמי ֲאִני, ּוִמי ַעִּמי, ִּכי .” 
“But who am I and who are my people that you enable us to give so generously? 
Everything comes from you. We give you only what has come from your hands.” 
This verse was said by King David when he finished all the preparation for the building 
of the Holy Temple. He assembled the people and gave thanks to God for giving them 
the opportunity to be part of the process. 
King David brought Chassadim to the entire process by collecting the money from the 
generosity of people and not by collecting taxes. He dedicated all the efforts to the Light 
and that gave power to the Holy Temple and kept it strong for 410 years. 
When we have the Light in our mind we add Chassadim to every action we take. When 
we do a Mitzvah (precept, good action) and use L’Shem Yichud* we correct our souls. 
Most important to remember is that, in addition to Proverb 3:6 “ ְּדָרֶכי� ָדֵעהּו; ְוהּוא, ְיַיֵּׁשר  - ְּבָכל
 In ALL your ways acknowledge Him, and He will direct your paths.”, we need“ ”.ֹאְרֹחֶתי�
to add the proper meditation of unifying the light and the vessel. 
When we share (Right Column) the gifts we receive (Left Column) from God, we connect 
the Chasadim to Gevurah and bring the greater ability for the long-lasting 
manifestation of our actions. 

ִלי ֵפרּוד.   .16 ָבָנה ֵהם ֶאָחד ּבְ ֶמׁש ְוַהּלְ ֶ ְוַאף ַהׁשּ
ֶמׁש, ַהּכֹל הּוא  ֶ ָבָנה ִהיא ַתַחת ַהׁשּ ַהּלְ ב ׁשֶ ַעל ּגַ
ִלי ֵפרּוד, ְוַתַחת ָלֶזה ַהּכֹל הּוא ְרעּות  ֶמׁש ּבְ ׁשֶ

ֵבק ּבֹו. ר   ּוַח ְוָאסּור ְלִהּדָ
  

ירּוָדא, ְוִסיֲהָרא  .16 ָלא ּפִ ִסיֲהָרא, ָחָדא ִאינּון ּבְ א ּבְ ְמׁשָ ׁשִ
חֹוּת   ּתְ ִאיהּו  ּדְ ב  ּגַ א, ַאף על  ְמׁשָ ׁשִ ִאיהּו  א  ּכּלָ א,  ְמׁשָ ׁשִ

א ִאיהּו ְרעּוּת רּוַח, ְוָאִסיר  חֹוּת ַהאי, ּכּלָ ירּוָדא. ּוּתְ ָלא ּפִ ּבְ
בָּ  ּדַ יּה. ְלִאּתְ  ָקא ּבֵ

ִמּתֹוְך  .17 תּום,  ַהּסָ ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ּקֶ ּבַ ַיֲעקֹב,  ַויֵּצא 
ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ זַֹהר  יֹוֵצא,  תּום  ַהּסָ ֶתר  ַהּסֵ
ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ְגָוִנים  ֵני  ְ ִמׁשּ לּוָלה  ּכְ ִאיָרה  ַהּמְ
ֵאּלּו ִנְכְללּו ֶזה ִעם ֶזה, ִנְרִאים ּבֹו   יָון ׁשֶ ּכֵ ַיַחד. 

וָ  ַהּגְ ל  ַאְרגָּ ּכָ ָהאֹורֹות  ִנים. הּוא  ַמְרֵאה  ל  ּכָ ָמן. 
לֹא   ָהאֹורֹות  אֹוָתם  ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ּבֹו.  לּוִלים  ּכְ

  

כח) .17 ִמּגֹו   (בראשית  ימּו,  ְסּתִ ּדִ ִקְטָרא  ּבְ ַיֲעקֹב,  א  ּצֻ ַוּיִ
ְסּתִ  ָרא  זֹ ִסּתְ ָקא,  ָנּפְ ָנֲהָרא,  יָמא  ּדְ ְקַלְרָיאה  ַאְסּפַ ַהר 

ין  ִאּלֵ ּדְ יָון  ּכֵ ֲחָדא,  ּכְ ָרן  ַחּבְ ִמּתְ ּדְ ָווִנין  ּגְ ֵרין  ִמּתְ ִליָלא  ּכְ
ָמן. ִאיהּו  ווִנין. ַאְרּגָ ל ּגְ יּה ּכָ ֲחזּון ּבֵ ָדא, ִאּתְ א ּבְ ִלילּו ּדָ ּכְ ִאּתְ

ִליָלן. ָר  יּה ּכְ ְנהֹוִרין ּבֵ ל ֵחיזּו ּדִ נּון ְנהֹוִרין  ּצֹוא ָוׁשֹוב, ִאיּכָ
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ִרים   ִבים ִלְראֹות, ִחּבּור ֶאָחד ֵהם ִמְתַחּבְ ִמְתַעּכְ
זַֹּהר ַההּוא.  ּבַ

ַההּוא  ּבְ ָרן  ַחּבְ ִאּתְ ָחָדא  ִחּבּוָרא  ְלֶמֱחֵמי,  ָבן  ַעּכְ ִמּתְ ָלא 
 זַֹהר. 

ם   .18 ׁשֵ הּוא  ֹוֶרה,  ׁשּ ׁשֶ ִמי  ׁשֹוֶרה  ַהזֶּה  זַֹּה''ר  ּבַ
קֹול   ִנְקָרא  ָלל,  ּכְ ָידּוַע  ּלֹא  ׁשֶ ר  ְסּתָ ַהּנִ ְלאֹותֹו 

ָהאֱ  ִנְרֵאית  ֶזה  ּבָ ַהּכֹל.ַיֲעקֹב,  ל  ׁשֶ אֹותֹו   מּוָנה 
ֶזה ׁשֹוֶרה יהו''ה. הּוא  ָלל, ּבָ ּלֹא ָידּוַע ּכְ ר ׁשֶ ִנְסּתָ
ְחּתֹון   ָדִדים, ָהֶעְליֹון ְוַהּתַ ל ַהּצְ ל ּכָ ֵלמּות ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ָהָאבֹות  ל  ׁשֶ ֵלמּות  ְ ַהׁשּ ַיֲעקֹב  אן,  ּכָ ִנְמָצא 

ִחי ָדִדים. ַהזַֹּהר ַהזֶּה ַעל ּבְ ל ַהּצְ ָאחּוז ִמּכָ ַרת ׁשֶ
ַהזֶּה   ם  ֵ ר ַהׁשּ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִנְקָרא, 

מֹות ִנְקָרא   ֵני ׁשֵ יָך. ׁשְ ַחְרּתִ ָרֵאל.   -ּבְ ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ
ָרֵאל. ְך ִיׂשְ ִראׁשֹוָנה ַיֲעקֹב, ְוַאַחר ּכָ  ּבָ

  

ָמא ִאיהּו ְלַההּוא  .18 אִרי. ׁשְ ׁשָ אֵרי ַמאן ּדְ ַהאי זַֹה''ר ׁשָ ּבְ
ָלא   ים ּדְ ָסּתִ ָלל. קוֹ ּדְ ֲחֵזי ְיִדיַע ּכְ ַהאי ִאּתְ ל ַיֲעקֹב ִאְקֵרי, ּבְ

ַהאי  ָלל, ּבְ ים ְוָלא ְיִדיַע ּכְ ָסּתִ א. ַההּוא ּדְ כֹּלָ א ּדְ ְמֵהיְמנּוּתָ
ָאה.   ּתָ ָאה ְוּתַ ִלימּו ְדָכל ִסְטִרין ִאיהּו, ִעּלָ ְרָיא ידו''ד. ׁשְ ׁשַ

אָ  ּדְ ֲאָבָהן  ּדְ ִלימּו  ׁשְ ַיֲעקֹב  ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ל  ָהָכא  ִמּכָ ִחיד 
ִאְקֵרי, ִסְטִרי ָדא  ָמא  ׁשְ ּדִ ִרירּו  ּבְ ַעל  א,  ּדָ זה''ר  ן. 

יב, ְכּתִ ָמָהן  (ישעיה מא)  ּדִ ׁשְ ֵרין  ּתְ יָך.  ַחְרּתִ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב 
ר  ּוְלָבּתַ ַיֲעקֹב,  א  ַקְדִמיּתָ ּבְ ָרֵאל.  ְוִיׂשְ ַיֲעקֹב  ִאְקֵרי, 

ָרֵאל.  ִיׂשְ
Genesis 28:10 
“ ֶל�, ָחָרָנהֵאר ָׁשַבע; ַוּיֵ ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב, ִמּבְ  ” 
“Jacob left Beersheba and went toward Haran.” 
The Zohar explains that ‘Jacob went out’ is the aspect of radiation of Light, ‘Zohar’, 
that includes two colors that come together and are revealed as the scarlet color. In the 
same manner as for regular colors that include different colors in them, so does the 
Light that comes down to the world. 
We receive the Light of the upper three Sefirot from Binah. It comes down when the 
Right and the Left come together to form the Central column. Jacob’s grandfather was 
Abraham of Chessed and his father, Isaac, was Gevurah. Jacob was born to complete 
and could join the right and the left to reveal the center. Because of him the Light of 
Binah can be revealed in this world. His name Jacob,’יעקב’, means ‘will follow’ given to 
him when he was born following Esau. The negativity came out first as God told his 
mother that the older will serve the younger.  
Genesis 25:23 
“ ַעִי� ִיָּפֵרדּו; ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ, ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעירַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָלּה, ְׁשֵני ֹגִיים ְּבִבְטֵנ�, ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים, ִמּמֵ  ” 
“And YHVH said to her, “Two nations are in your womb, and two peoples from within 
you shall be divided; the one shall be stronger than the other, the older shall serve the 
younger.” 
Jacob was always with the Light and earned the ability to join the two columns into 
one. That gave him the power to overcome the angel of the negative side (the portion of 
Vayishlach) and receive the name ישראל, ‘Israel’, giving him control over Zeir Anpin. 
Rabbi Ashlag in his commentary to Zohar Balak #82 explains that Israel, ישראל, also 
means לי ראש, ‘I have the head’, is the aspect of Zeir Anpin and the land of Israel,   ארץ
 .is Malchut ,ישראל
Lessons: 
Jacob merited a new name without losing his birth name to give him the ability to 
control the lower levels. He is the father of all the children of Israel. He gave us the 
connection to the upper levels of the Tree of Life.  
In the silent prayers, we start by mentioning Abraham, Isaac, and Jacob, using them 
as a tool to connect to Zeir Anpin and upper levels. Without Jacob, we couldn’t have 
Israel and connection to the ‘head’. 
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No other nation in the world can ever have control over the land of Israel because it 
was given to the children of Israel to control. All the empires that tried to control Israel 
lost their ‘head’. Their empires broke down soon after they lost the hold over Israel. The 
Babylonians, the Greeks, the Romans, the Ottomans (Turks), and the British. They 
wanted a ‘head’ that wasn’t theirs and they lost their own.  
The Israelites are known for their ‘heads’. They are at the ‘head’ of new inventions, 
knowledge, and technology. All because of Jacob, who was the first Israelite with a 
head.  
Our connections to the ‘head’ with the study of the Zohar add to the protection of the 
Land of Israel and all the children of Israel around the world.  

ַהְתָחָלה  .19 ָהָיה ּבַ ׁשֶ ֶתר ַהזֶּה, ּכְ ל ַהּסֵ ֶתר ׁשֶ ַהּסֵ
ל  רּוׁש ׁשֶ הּוא ַהּפֵ ָבה, ׁשֶ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ַהזֶּה ׁשֶ ּסֹוף  ּבַ

ַעל   ּבְ ְכָתב, ְוִהיא ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ ה. ְוַעל ּתֹוָרה ׁשֶ ּפֶ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ֵאר,  ּבְ ִנְקָרא  ן  א) ּכֵ הֹוִאיל   (דברים 

אֶ  ֵאר  ּבֵ ה  ְלאֹותֹו ֹמׁשֶ הּוא  ֵא''ר  ּבֵ ַהּתֹוָרה.  ת 
ִנים.  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ְבֵנהּו  ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַבע,  ׁשֶ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

דֹול.  ְוַהְינּו קֹול ּגָ

  

א   .19 ַקְדִמיּתָ ּבְ ֲהָוה  ד  ּכַ ָדא,  ָרא  ְדִסּתְ ָרא  ַהאי ִסּתְ ּבְ
א   רּוׁשָ ּפֵ ִאיהּו  ּדְ ָבה,  ְדַמְחׁשָ א  ב, סֹוּפָ ִבְכּתַ ּדְ א    ְדאֹוַרְייּתָ

ֵאר,  ּבְ ִאְקֵרי  א  ּדָ ְוַעל  ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  וִאיִהי 
ֱאַמר ּנֶ ֵא''ר  (דברים א) ׁשֶ ֵאר ֶאּת ַהּתֹוָרה, ּבְ ה ּבְ הֹוִאיל מׁשֶ

יב, ְכּתִ ַבע, ּדִ ֵרי ׁשֶ ְבֵנהּו  א ו)  כים(מל ִאיהּו ְלַההּוא ְדִאּקְ ַוּיִ
דֹול.  ִנים. וַהְיינּו קֹול ּגָ ַבע ׁשָ  ׁשֶ

ַבע.   .20 ׁשָ ֵא''ר  ּבְ הּוא  ַהזֶּה  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוסֹוף 
ק   ְדּבַ ּנִ יָון ׁשֶ רֹאׁש ַהזֶּה ָלֱאמּוָנה. ּכֵ ְוַיֲעקֹב ִנְכַנס ּבָ
קֹום   אֹותֹו ַהּמָ ֵחן ּבְ ֱאמּוָנה ַהזֹּו, ֻהְצַרְך לֹו ְלִהּבָ ּבָ

בְ  ּנִ ְוָיְצאּו  ׁשֶ לֹום  ְבׁשָ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ֲאבֹוָתיו,  ֲחנּו 
לֹום.   ְבׁשָ

  

ְוַיֲעקֹב  .20 ִאיהּו.  ַבע  ׁשָ ֵא''ר  ּבְ ָבה,  ַמְחׁשָ ּדְ א  סֹוּפָ ְוָדא 
ק   ּבַ ּדָ ִאּתְ ּדְ יָון  ּכֵ א,  ִלְמֵהיְמנּוּתָ א  ֵריׁשָ ַהאי  ּבְ ָעאל 

בְּ  ֲחָנא,  ּבָ ְלִאּתְ ֵליּה  ְטִריָך  ִאּצְ ָדא,  א  ְמֵהיְמנּוּתָ ַההּוא ּבִ
לָ  ׁשְ ּבִ ָעאלּו  ּדְ יֵליּה  ּדִ ֲאָבָהן  ִחינּו  ּבְ ִאּתְ ּדְ ר  קּו ֲאּתַ ּוְנּפָ ם 

ָלם.  ׁשְ  ּבִ
ה ַאֲחֶריָה,   .21 ּתָ ַמר, ְוִהְתּפַ ָאָדם ִנְכַנס ְולֹא ִנׁשְ

ְדמֹוִני.  ָחׁש ַהּקַ ת ְזנּוִנים, ַהּנָ אֹוָתּה ֵאׁשֶ ְוָחָטא ּבְ
ה ּתָ ַמר, ְוִהְתּפַ ַאֲחֶריָה ְוָחָטא,  ֹנַח ִנְכַנס ְולֹא ִנׁשְ

תֹוְך   ּבְ ל  ְתּגַ ַויִּ ר  ּכָ ׁשְ ַויִּ ַהיִַּין  ִמן  ּתְ  ַויֵּׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ַויֵֶּרד  ָאֳהלֹה תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוָיָצא,  ִנְכַנס  ַאְבָרָהם   .

ְצָרִים.  ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה, ְוָכתּוב ַויַַּעל ַאְבָרם ִמּמִ
ִיצְ  ַויֵֶּלְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוָיָצא,  ִנְכַנס  ֶאל  ִיְצָחק  ָחק 

ַויַַּעל   ְוָכַתב  ָרָרה,  ּגְ ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶמֶלְך  ֱאִביֶמֶלְך 
ַבע.  ֵאר ׁשָ ם ּבְ ָ  ִמׁשּ

  

ָרּה, ְוָחָטא  .21 א ֲאַבּתְ ּתָ ּפַ ר, ְוִאּתְ ּמַ ָאָדם ָעאל ְוָלא ִאְסּתַ
ַהִהיא ּת ְזנּוִנים, ָנָחׁש ַקְדָמָאה. נַֹח ָעאל,   (הושע א) ּבְ ֵאׁשֶ

פַּ  ְוִאּתְ ר,  ּמַ ִאְסּתַ ְוָחָטא.  ולא  ָרּה,  ֲאַבּתְ א  ּתָ
יב  ְכּתִ ט) ּדִ ּתְ  (בראשית  ַוּיִ ר  ּכָ ׁשְ ַוּיִ ִין  ַהּיַ ִמן  ּתְ  ׁשְ ּתֹוָך ַוּיֵ ּבְ ל  ּגָ

יב, ְכּתִ ּדִ ק  ְוָנּפַ ָעאל  ַאְבָרָהם  יב) ָאֳהלה.  ֶרד  (בראשית  ַוּיִ
יב, ּוְכּתִ ַרְיָמה,  ִמּצְ יג) ַאְבָרם  ַאְבָרם  (בראשית  ַעל  ַוּיַ

יִ  ָרִים.  ּצְ יב,ִמּמִ ְכּתִ ּדִ ק,  ְוָנּפַ ָעאל  ָחק  כו) ּצְ ֶלָך  (בראשית  ַוּיֵ
ּתִ  ִלׁשְ ּפְ ֶמֶלָך  ֲאִביֶמֶלָך  ֶאל  ָחק  ָרָרה,  ִיּצְ ּגְ ים 

יב, ַבע. (שם) ּוְכּתִ ֵאר ׁשָ ַעל משם ּבְ  וּיַ
Genesis 28:10 
 ”ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב, ִמְּבֵאר ָׁשַבע; ַוֵּיֶל�, ָחָרָנה“
“Jacob went out of Beersheba and went toward Haran.” 
The word Beersheba in Hebrew has two words: ְּבֵאר, which means ‘well’ (of water) and 
 .’which means ‘seven ,ָׁשַבע
The Zohar explains that Beer, ‘well’, is the aspect of the oral Torah and quotes 
Deuteronomy 1:5 to support its explanation. 
ר ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹ -ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ְּבֶאֶרץ מֹוָאב, הֹוִאיל ֹמֶׁשה, ֵּבֵאר ֶאת  “ ” 
“Across the Jordan in the land of Moab, Moses undertook to expound (ֵּבֵאר ) this law 
(Torah), saying,” 
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The word ‘expound’ has the same letters as באר, ‘well’. We learn from that that as a 
‘well’ brings out water to sustain life the study and explanation of the Torah draw the 
energy of life from Binah of the Tree of Life. 
The Zohar expounds the Torah with the support of Moses, the ‘Faithful Shepherd’, who 
is mentioned so many times in the Zohar. 
The word ‘ָׁשַבע’, ‘seven’ is a connection to Binah because the first Holy Temple, which 
was built in seven years, connects us to Binah. 
1 Kings 6:38 “…So was he seven years in building it.” 
When Jacob went out of Beersheba he was well connected to Binah, ready for his great 
challenges in Haran in the house of Laban. 
Lessons: 
The Zohar digs wells in the Torah and when we study it we drink from the well of life. 
It gives us the power to understand and overcome our challenges in life. As we will 
study in the next portion, the Light adds challenges to our lives so we can overcome 
them to elevate ourselves to higher levels. 
The sages tell us that God created the evil inclination to give us ‘troubles’ but he also 
gave us the Torah to help us overcome them. 
For digging wells of life, we don’t need a special license, just the Zohar. Most students 
of Kabbalah already know that the study of Zohar helps them understand life and how 
to go through their Tikkun process. Without the Zohar, they will lose the path and fall 
into chaos. 

ִהְצָטֵרְך  .22 ֱאמּוָנה,  ּבָ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַיֲעקֹב, 
ל  ּצַ ּנִ י ׁשֶ ּמִ ּום ׁשֶ ד ַההּוא, ִמׁשּ ְלַהְכִניס ִמְנָחה ַלּצַ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְוִנְבָחר  ָאהּוב  הּוא  ם  ָ ִמׁשּ
ַבע,  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ַויֵֵּצא  תּוב?  ּכָ ַמה  הּוא. 

ל סֹוד ָהֱאמּוָנה. וַ  ֶתר ׁשֶ ָחָרָנה  ַהּסֵ ד    -יֵֶּלְך  ַהּצַ
 ָ ת ְזנּוִנים, ִאׁשּ ל ֵאׁשֶ  ה ְמָנֶאֶפת.ׁשֶ

  

ְלֵמיַעל  .22 ְטִריָך  ִאּצְ א,  ְמֵהיְמנּוּתָ ּבִ ָעאל  ּדְ יָון  ּכֵ ַיֲעקֹב 
ן,  ּמָ ִמּתַ ִזיב  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ּדְ ִגין  ּבְ ִסְטָרא,  ְלַהִהיא  א  ִמְנָחּתָ

ִרי ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ּוְבִריָרא  ְרִחיָמא  הּוא.  ִאיהּו  ָך 
יב, (מה) ַמאי ּתִ א יַ  (בראשית כח) ּכְ ּצֵ ַבע, ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֲעקֹב ִמּבְ

ִסְטָרא ָחָרָנה,  ֶלָך  ַוּיֵ א.  א) ִדְמֵהיְמנּוּתָ ּת   (הושע  ְדֵאׁשֶ
ּת. ה ְמָנֶאּפֶ  ְזנּוִנים, ִאׁשָ

ל  .23 ל אֹורֹו ׁשֶ ֶקף ׁשֶ ָתִרים ִמּתֹוְך ַהּתֹ ֵסֶתר ַהּסְ
שִׁ  [ָיָצא] ִיְצָחק ַהיַּ ִמּתֹוְך  צּוָרה  ְמֵרי  ָיְצָאה  ִין, 

ּכוֹ  ַאַחת  ֶבת  ּוְנֵקָבה, ֻמְרּכֶ ָזָכר  ֶאָחד  ֶלֶלת 
ְצָדִדים   ה  ְלַכּמָ ִנְפָרִדים  ה,  ּנָ ׁשֹוׁשַ מֹו  ּכְ ה  ֲאֻדּמָ
ּוְנֵקָבתֹו  סמא''ל,  ִנְקָרא  ַהזָָּכר  ִביִלים.  ּוׁשְ
ַצד   ּבְ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד.  ּתָ תֹוכֹו  ּבְ לּוָלה  ּכְ

ה,   ָ ֻדׁשּ ּוְנֵקָבה ַהּקְ ָזָכר  ָהַאֵחר  ד  ּצַ ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ
לּוִלים ֵקָבה ִעם סמא''ל, ָנָחׁש,  ּכְ ֶזה ִעם ֶזה. ַהּנְ

ֵקץ   ר,  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ְזנּוִנים,  ת  ֵאׁשֶ ִנְקֵראת 
 ַהיִָּמים.

  

ְדִטיֲהָרא  .23 א  ְדּתּוְקּפָ ִמּגֹו  ִרין,  ְדִסּתְ ָרא  ִסּתְ
ָחק ְד (נפק) ְדִיּצְ ָיא  דּוְרּדַ ִמּגֹו  ְנעִ ,  ַחד  ק  ָנּפַ יּצּו ַחְמָרא, 

ּדְ  ַחד  ִליל  ּכָ ַווְרָדא, ְקִטיָרא,  ּכְ סּוְמָקא  ְונּוְקָבא,  ַכר 
כּוָרא ִאְקֵרי סמאל,  ִביִלין. ּדְ ה ִסְטִרין ּוׁשְ ן ְלַכּמָ ְרׁשָ ּפָ ִמּתְ
ְסַטר  ּבִ ְדִאיהּו  ָמה  ּכְ ִדיר.  ּתָ יּה  ַגּוִ ּבְ ִליָלא  ּכְ נּוְקֵביּה 

ה, ָהִכי ָנֵמי בְּ  ִליָלן ְקדּוׁשָ ַכר ְונּוְקָבא ּכְ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּדְ
בְּ  א  אשּת  ּדָ ִאְקֵרי  ָנָחׁש,  סמאל,  ּדִ נּוְקָבא  ָדא. 
ִמים.  (בראשית י) ְזנּוִנים, ר, ֵקץ ַהּיָ ׂשָ ל ּבָ  ֵקץ ּכָ

Genesis 28:10 
 ”ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב, ִמְּבֵאר ָׁשַבע; ַוֵּיֶל�, ָחָרָנה“
“Jacob went out of Beersheba and went toward Haran.” 
Once Jacob achieved a high spiritual level he had to go through a test in order to have 
control over the left column. Only when a righteous passes a test he is loved by the 
Holy One, blessed be He. 
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Leaving Beersheba is the aspect of going out of the right and going to Haran is the 
aspect of connecting to the left column, where the challenges are. 
Abraham experienced famine and went down to Egypt, which was the biggest and 
richest civilization of that time. Pharaoh was fond of Sarah and wanted her. Both of 
them passed the test and went back to their homeland with great rewards. 
Isaac also went to Abimelech the king of the Philistines. He and Rebekah faced 
challenges but they came out pure. 
Jacob is now going to Haran and as we know he served his uncle, Laban, for 20 years. 
He could stay strong with his faith and Laban couldn’t corrupt him. He left with two 
wives and wealth. He also received the name Israel. 
Lessons: 
We see that the patriarchs and the matriarchs went though big tests to make them 
spiritual giants. 
God gives us challenges in life to make us better. Every situation or event is an 
opportunity to earn greater Light. 

רּוַח   .24 ַיַחד.  קֹות  ִנְדּבָ ָרעֹות  רּוחֹות  י  ּתֵ ׁשְ
ְדָרִכים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵקָבה  ַהּנְ רּוַח  ה.  ּקָ ּדַ ַהזָָּכר 

בִ  ל  ּוׁשְ אֹוָתּה ָהרּוַח ׁשֶ ֶקת ּבְ יִלים ִנְפֶרֶדת, ְוִנְדּבֶ
ֶטת ֶאת ַעְצָמּה בְּ  ֶ יִטים, ַהזָָּכר. ְמַקׁשּ ה ַתְכׁשִ ַכּמָ

ָרִכים   ַהּדְ רֹאׁש  ּבְ עֹוֶמֶדת  ְמֻרֶחֶקת,  זֹוָנה,  מֹו  ּכְ
ֵני ָאָדם.  ִביִלים ְלַפּתֹות ּבְ ְ  ְוַהׁשּ

  

ָקן   .24 ּבְ ּדַ ין ִמּתְ יׁשִ ֵרין רּוִחין ּבִ ֲחָדא, רּוָחא ִדְדכּוָרא ּתְ ּכְ
רוּ  יק.  ּקִ ִביִלין ּדַ ּוׁשְ אֹוְרִחין  ה  ַכּמָ ּבְ נּוְקָבא,  ּדְ ָחא 

יַטּת   ְדכּוָרא. ַקׁשִ ַההּוא רּוחא ּדִ ָקא ּבְ ּבְ ּדַ א, ּוִמּתְ ְרׁשָ ּפַ ִמּתְ
ָרא יִטין ִסּתְ ְכׁשִ ה ּתַ ַכּמָ ְרָמּה ּבְ זֹוָנה,  (ס''א סטרא) ּגַ ְדָרָזא ּכְ

ָקְייַמּת  ְלפַּ ְמַרֲחָקא  ִביִלין,  ּוׁשְ אֹוְרִחין  ֵריׁש  ּבְ ֵני    ּבְ ָאה  ּתָ
א.   ָנׁשָ

ֵאלֶ  .25 ֵרב  ּקָ ׁשֶ ֹוֶטה  ּבֹו  ַהׁשּ ַמֲחִזיָקה  יָה, 
ל   ׁשֶ ר  ּמָ ַהְמׁשֻ ַיִין  לֹו  מֹוֶזֶגת  אֹותֹו,  ֶקת  ֶ ּוְמַנׁשּ
ַאֲחֶריָה.   סֹוֶטה  ֹוֶתה,  ׁשּ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָתִנים.  ּפְ ְמרֹוַרת 

סוֹ  אֹותֹו  רֹוָאה  ׁשֶ ֶרְך  ַאַחר  ִמּדֶ ַאֲחֶריָה  ֶטה 
אֹוָתם   ל  ִמּכָ ַעְצָמּה  ֶאת  יָטה  ַמְפׁשִ ָהֱאֶמת, 

הָ  ּקּוִנים ׁשֶ ֹוֶטה ַהזֶּה.ַהּתִ ֶנת ַלׁשּ  ְיָתה ְמֻתּקֶ

  

ֵליּה,  .25 ַקּת  ְוַנׁשְ יּה  ּבֵ ּת  ִקיּפַ ַאּתְ ֲהָדּה,  ּבַ ָקִריב  ּדְ ְטָיא  ׁשַ
פְּ  ְמרֹוַרּת  ּדִ דּוְרַדָיא,  ּדְ ַחְמָרא  ֵליּה  יָון  ָמְסַכּת  ּכֵ ִנים.  ּתָ

ָסֵטי   ֵליּה  ָחַמאּת  ּדְ ר  ְלָבּתַ ָרּה,  ֲאַבּתְ ַאְסֵטי  י,  ּתֵ ׁשָ ּדְ
ָר  ל ִאינּון ֲאַבּתְ ְרָמּה ִמּכָ יַטּת ּגַ ׁשִ ּה ֵמאֹוְרָחא ִדְקׁשֹוט, ַאּפְ

ְטָיא.  י ְדַההּוא ׁשַ ְקָנא ְלַגּבֵ ּתַ ֲהַוּת ִמּתְ ּקּוִנין ּדְ  ּתִ
ְלַפּתוֹ  .26 ּה  ּלָ ׁשֶ ּקּוִנים  ָאָדם: ַהּתִ ֵני  ּבְ ת 

מְ  ֲערֹוֶתיָה  ֶניָה  ׂשַ ּפָ ה,  ּנָ ֹוׁשַ ׁשּ ּכַ ים  ֲאֻדּמִ ִנים  ֻתּקָ
ַואֲ  ה ְלָבִנים  ָ ׁשּ ׁשִ לּוִיים  ּתְ ָאְזֶניָה  ּבְ ים,  ֻדּמִ

אָרּה  לּוִיים ַעל ַצּוָ ל ֲאטֹון ִמְצַרים, ּתְ ִתּקּוִנים ׁשֶ
ְפִתיָחה   ּכִ ן  ְמֻתּקָ יָה  ּפִ ֶקֶדם,  ֶאֶרץ  ֵחילֹות  ל  ּכָ

ה ָיפָ  ָבֶריָה ַדּקָ ֶחֶרב, ּדְ ה ּכַ ִתּקּוֶניָה, ָלׁשֹון ַחּדָ ה ּבְ
יָ  ְפתֹוֶתיָה  ׂשִ ֶמן,  ֶ ׁשּ ּכַ ֲאֻדּמֹות ֲחָלִקים  פֹות 

ל   ׁשֶ ִתיקּות  ַהּמְ ָכל  ּבְ ְמתּוקֹות  ּנָה  ֹוׁשַ ׁשּ ּכַ
ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ֶנת  ְמֻתּקֶ ָמן,  ַאְרּגָ ּה  ְלבּוׁשָ ָהעֹוָלם, 

ּקּוִנים ָחֵסר ֶאָחד.   ּתִ

  

ּקּונִ  .26 יּתִ ְקִנין  ין ּדִ ֲעָרָהא ְמּתַ א. ׂשַ ָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ּתָ ָלּה, ְלּפַ
ַאנְ  ַווְרָדא,  ּכְ אּוְדָנָהא  סּוְמָקן  ּבְ ְוסּוְמִקין.  ִחְווִרין  ָהא  ּפָ

ְלָיין ַעל ַקְדָלָהא   ַרִים, ּתַ ּקּוִנין ַאטּוָנא ְדִמּצְ א ּתִ יּתָ ְלָיין ׁשִ ּתַ
יָה ִמּתְ  ָקָדם. ּפִ ל ֵחיֵלי ְדַאְרָעא ּדְ יק  ּכָ ּקִ יחּו ּדַ ּתִ ּפְ ְקנא ּבִ ּתַ

עִ  א, ׁשְ ַחְרּבָ ָנא ֲחִדיָדא ּכְ ּקּונָהא, ִליׁשָ ּתִ ָהא ָיֶאה ּבְ יָען ִמּלָ
ָכל   ּבְ יקּו  ְמּתִ ַווְרָדא,  ּכְ סּוְמִקין  ָיָאן  ָווָהא  ּפְ ׂשִ ָחא.  ִמׁשְ ּכְ
ִעין   ַאְרּבָ ּבְ ַנּת  ּקָ ּתַ ִאּתְ ּת,  ְלָבׁשַ ְווָנא  ַאְרּגְ ְדַעְלָמא,  יקּו  ְמּתִ

 ַחד. (ויקרא קי''ד ע''ב) ּקּוִנין, ָחֵסרּתִ 
The other side tries to drain our energy with sexual temptations and with creating 
desires for the self alone. 
The Snake seduced Eve, contaminating her vessel. She made Adam connected to the 
physical level before it matured on Friday night. They lost their immortal state because 
of that. 
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The test that we go through begins with attacking our vessels. The vessel is a female 
aspect. The wives of the Patriarch represented their vessels and their main tests were 
when they left their home seeking for material comfort. As we studied in previous DZ, 
a famine in the land forced Abraham to go to Egypt with his wife. Pharaoh tried to 
seduce her but couldn’t. Sarah helped to correct the sin of Eve. 
Isaac also went to the king of the Philistines because of famine and had to live among 
negative people. God protected him because of the merit of his father, Abraham. 
Jacob went to Haran and had to work hard for his wives. He didn’t give up until he 
earned his wife, Rachel, who was the mother of his two righteous children, Joseph and 
Benjamin. 
The matriarchs and patriarchs kept the purity of their vessels and because of that, they 
were able to establish channels for the upper Light. 
Lessons: 
Following material temptations could cause the vessel to reject the Light and lose its 
purpose of becoming a channel of Light to the world. 
Little desires grow to bigger desires of the wrong type up to a point that all we want is 
more of the material aspect to satisfy the growing hunger for it. When the vessel is filled 
with all that is material then no more room is left for the Light. The life force no longer 
exists in the vessel and the soul loses its control to the negative side. 
Protect your vessel using spiritual connections to draw Light and share it to create a 
continuation of Light and life. 

ּסֹוֶטה ַאֲחֶריָה ְוׁשֹוֶתה ִמּכֹוס  [ֶזה] ׁשֹוֶטה .27 ׁשֶ
ַאֲחֶריָה, ָמה   ְוסֹוֶטה  ִנאּוִפים  ּה  ִעּמָ ה  ְועֹוׂשֶ ַהיִַּין 
ה, ְועֹוָלה  ּטָ ּמִ ן ּבַ ִאיָרה אֹותֹו ָיׁשֵ ה? ַמׁשְ ִהיא עֹוׂשָ

עָ  יָנה  ּוַמְלׁשִ ְרׁשּות ְלַמְעָלה  ְונֹוֶטֶלת  ָליו, 
ִמְת  ב  ְויֹוֶרֶדת.  ְוחֹוׁשֵ ַההּוא,  ֹוֶטה  ַהׁשּ עֹוֵרר 

ִראׁשֹוָנה, ְוהּוא ְמִסיָרה ֶאת   מֹו ּבָ ּה ּכְ ִלְצחֹוק ִעּמָ
עֹוֵמד   ׁשֶ ָחָזק  ְלִגּבֹור  ְוחֹוֶזֶרת  ה,  ּנָ ִמּמֶ ּקּוֶניָה  ּתִ

ַפחַ  ל ֵאׁש לֹוֶהֶטת, ּבְ ְלבּוׁש ׁשֶ ֶנְגּדֹו, ָלבּוׁש ּבִ ד  ּכְ
עֲ  ּה  ְוַנְפׁשָ ַעְצָמּה  ת  ְמַרּתֵ ְמֵלָאה  ָחָזק  ה,  ֻרּמָ

ָידוֹ  ּבְ נּוָנה  ׁשְ ֶחֶרב  ַמְפִחידֹות,  ֵעיַנִים  .  [ְּבָיָדּה] ּבְ
הֹוֵרג  ַהִהיא.  ֵמַהֶחֶרב  לּויֹות  ּתְ ְמִרירֹות  ִטּפֹות 

יִהּנֹם. ֹוֶטה ַההּוא, ְוזֹוֵרק אֹותֹו ְלתֹוְך ּגֵ  ֶאת ַהׁשּ

  

ְטָיא .27 אֲ ָסטֵ  (דא) ׁשַ ְדַחְמָרא י  א  ּסָ ִמּכַ י  ּתֵ ְוׁשָ ָרָהא,  ַבּתְ
ְבַקּת   ָרּה. ָמה ָעְבַדּת, ׁשַ ין וַאְסֵטי ֲאַבּתְ ּה ִניאּוּפִ ְוֲעִביד ּבָ
ֲעֵליּה,  יַנּת  ְוַאְלׁשִ ְלֵעיָלא  ְוָסְלַקּת  ַעְרָסא,  ּבְ ָנִאים  ֵליּה 

ב ְלחַ  ְטָיא ְוָחׁשַ ַער ַההּוא ׁשַ א. ִאּתְ ָכא  ְייְוָנְטָלא רשּו ְוַנֲחּתָ
ִמיָנּה,  ּקּוָנָהא  ּתִ ַאֲעִדיַאּת  ְוִהיא  א,  ַקְדִמיּתָ ּכְ ֲהָדּה  ּבַ
א   יף ָקִאים ְלֳקְבֵליּה, ָלִביׁש ְלבּוׁשָ ּקִ ר ּתַ יּבַ ַרּת ּגִ ַהּדְ ְוִאּתְ
ְרָמא   ּגַ א  ּתָ ְמַרּתְ יף  ּקִ ּתַ ְדִחילּו  ּבִ ְמַלֲהָטא,  נּוָרא  ּדְ

א ׁשָ ּדַ (ערומה) ְוַנּפְ ַעְייִנין  ּדְ ַמְלָייא  ָנָנא  ן,  ֲחלָ .  ׁשְ א  ַחְרּבָ
יֵדיהּ  א, ָקִטיל  (בידה) ּבִ ְלָיין ֵמַההּוא ַחְרּבָ ין ְמִריָרן ּתַ , ִטיּפִ

יִהּנֹם. ְטָיא, ְוַאְרֵמי ֵליּה ְלגֹו ּגֵ  ֵליּה ְלַההּוא ׁשַ
The fool that follows her, drinks from her cup of wine and fornicates with her. She 
leaves him sleeping in bed and goes up to tell about him. She receives permission and 
comes down. That fool wakes up thinking of having fun with her again. She takes off 
her disguises and returns to be a mighty hero who wears a garment of burning fire that 
vibrates fear in body and soul. Full of frightening eyes, a sharp sword that bitter drops 
hanging from it. He kills the fool and throws him into hell (Gehenom). 
The Zohar describes a scene of desires and lust of a man falling for a woman that 
attracted him by her looks but under her disguise, there is a ruthless killer. 
Rabbi Ashlag explains this paragraph in length, teaching us that the woman represents 
the left column of the Tree of Knowledge. It continues the Light of Chokmah from the 
upper level down. This is a direct Light and is pure Light. It can bring pleasure and at 
the same time a lot of judgments. To benefit from this Light we need to restrict it and 
create returning Light through the central column. 
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The woman, aka the other side, will do anything to distract us from the path to the 
Light. She engages us and exposes our inner desires for the pleasures of this world. We 
want to enjoy life without restriction, having all the fun and sleep well. Sleeping is the 
aspect of not seeing the Light and falling to the gravity caused by the desires of the 
body. Since the body has a temporary state of existence, its consciousness is 
selfishness, ignoring the purpose of the soul in this life. 
If we do not wake up to full awareness before the ‘black hole’ swallows us, we are 
sucked in it without mercy. 
The positive point in this study is concealed in the words ‘She goes up to tell about him 
and receives permission’. That means that the other side can not execute a ‘death’ 
sentence without permission from the higher levels. Death is not just termination of 
the body’s existence, separating the soul from the body. It is also a death aspect to the 
business, health, relationships, etc. If we submit to our selfish desires the other side 
jumps to drag us further down. If we have some merits in our accounts then we may 
receive a ‘lifesaver’, giving us the opportunity to get out of the hold of the other side. 
Most spiritual people came to the point of understanding that the material world is not 
enough to bring them happiness. They may have suffered or are still suffering from a 
major lack in their lives. Some rich people ‘pay’ to have the protection of the Light so 
they won’t lose what they have. If they have the proper consciousness she can achieve 
righteousness level when supporting others that spread the Light. 
We should always remember to save merits and ‘collect’ as many ‘lifesavers’ as we can, 
especially when there are big storms in the forecasts. 
The angel of death has many eyes because the eyes are at the level of Chokmah and he 
needs to see everything we do. He builds a case file against us to submit to the upper 
courts and demand execution. 

ּנֱֶאַמר   .28 ַיֲעקֹב ָיַרד ֵאֶליָה ְוָהַלְך ִלְמקֹוָמּה, ׁשֶ
ל ַויֵֶּלְך ָחָרָנה,   ִית, ְוִנּצַ ּקּון ַהּבַ ל ּתִ ְוָרָאה ֶאת ּכָ

ּה סמא''ל, ֵהַרע ְלָפָניו, ְוָיַרד   ּלָ ה. ַהזָָּכר ׁשֶ ּנָ ִמּמֶ
ַויֵָּאֵבק   תּוב  ּכָ ׁשֶ לֹו,  ָיכֹל  ְולֹא  ְקָרב  ּבֹו  ַלֲעֹרְך 

ְוג ִעּמֹו  ם  ִאיׁש  ּלֵ ּתַ ְוִהׁשְ ַהּכֹל,  ִמן  ל  ִנּצַ ֲאַזי  ֹו'. 
בְּ  ה  ְוִהְתַעּלָ ֵלמּות,  ׁשְ ְוִנְקָרא ּבִ ֵלָמה  ׁשְ ה  ַדְרּגָ

ּכֹל   ַלם ּבַ ה ֶעְליֹוָנה ְוִנׁשְ ָרֵאל. ָאז ָעָלה ְלַדְרּגָ ִיׂשְ
ִריַח   ְוַהּבְ תּוב  ּכָ ְוָעָליו  ְוִנְהָיה ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, 

יכֹן ְוגֹו'.   ַהּתִ

  

ֶלָך קֹ ַיעֲ  .28 ַוּיִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָרּה.  ְלַאּתְ ְוֲאַזל  ּה,  ְלַגּבָ ָנַחּת  ב 
כּוָרא  ָחָרָנה,   ִזיב ִמיָנּה. ּדְ ּתְ א, ְוִאׁשְ יּתָ ּקּון ּבֵ ל ּתִ ְוָחָמא ּכָ

יּה ְקָרָבא  יּה, ְוָנַחּת ְלֲאָגָחא ּבֵ ִדיָלּה סמאל, ַאְבִאיׁש ַקּמֵ
יב,  ְכּתִ ּדִ ֵליּה,  ָיִכיל  לב) ולא  ִעּמֹו ָאֶבק  ַויֵּ  (בראשית  ִאיׁש 

ִלים בִּ  ּתְ א, ְוִאׁשְ ִזיב ִמּכּלָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ק  ְוגו'. ּכְ ּלַ ִלימּו וִאְסּתַ ׁשְ
א  ַדְרּגָ ּבְ ָסִליק  ֵדין  ּכְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵרי  ּקְ ְוִאּתְ ִלים  ׁשְ א  ַדְרּגָ ּבְ
א,  ִעיּתָ ְדֶאְמּצָ ַעּמּוָדא  ְוֲהָוה  א,  כּלָ ּבְ ִלים  ּתְ ְוִאׁשְ ָאה  ִעּלָ

ּתִ  כֹון ְוגו'. (שמות כו) יב,ְוֲעֵליּה ּכְ ִריַח ַהּתִ  וַהּבְ
ַכף ְיֵר  .29 ע ּבְ ּגַ כֹו? לֹו לֹא ָיכֹל, ֲאָבל ָנַגע  ַמהּו ַויִּ

ִמיֵרכֹו   יְָּצאּו  ׁשֶ ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ֵהם  ׁשֶ ְיֵרכֹו  ַכף  ּבְ
ַאֲהֹרן, ל  ִהְתעֹוְררּו   ׁשֶ וֲַהֵרי  ָזָרה.  ֵאׁש  [ְּבִסַּבת 

וְ  ָזָרה  ֵמִאָּׁשה  אֹוָתם  ִלְׁשָמְר�  ְוָתְפָסה  גֹו', 
ְּבַיֲעֹקב   ָּכתּוב  ַמה  ְרֵאה  ּבֹא  ִּבְרׁשּוָתּה. 

ָּכתּוב] ָּׁשֵלם]הַ  ַיֲעֹקב  יכֹן  [ְוַעל  ַהּתִ ִריַח  ְוַהּבְ
ֶצה.  ֶצה ֶאל ַהּקָ ים ַמְבִרַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ  ּבְ

  

לכ) ַמהוּ  .29 ָיִכיל,   (בראשית  ָלא  ֵליּה  ְיֵרכֹו,  ַכף  ּבְ ע  ּגַ וּיִ
ִאיְנהּו ָנָד  ַכף ְיֵרכֹו, ּדְ קּו ִמן ֲאָבל ָנַגע ּבְ ָנּפְ ב ַוֲאִביהּוא, ּדְ

(ס''א בסיבת אש זרה. והא אתערו לשמרך מאשה  ַיְרכֹו ְדַאֲהרֹן,
ביעקב  כתיב  מה  חזי,  תא  ברשותהא,  לון  ותפסה  וגו',  זרה 

ים  (ועל יעקב כתיב) שלימא) ָרׁשִ ּתֹוָך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַהּבְ
ה.  ּצֶ ה ֶאל ַהּקָ ּצֶ  ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ

Genesis 28:10 
 ”ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב, ִמְּבֵאר ָׁשַבע; ַוֵּיֶל�, ָחָרָנה“
“Jacob went out of Beersheba and went toward Haran.” 
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Jacob went to Haran where the negative side dwells freely. He experienced the 
temptation of the other side but could resist by following the laws of the Torah. He 
worked for Laban, the master of witchcraft, who tried to break Jacob in many ways but 
couldn’t. In the end, Jacob left him with two wives and material wealth. 
The temptations of the material world come from the female of the negative side. The 
male, Sam-el, tries to block and corrupt the connection to the Light. He waited for 
Jacob on the way to his homeland. They fought all night and Jacob was victorious, 
received the name Israel and elevated to become the chariot of the Central Column of 
the Tree of Life. 
The next challenge for Jacob was meeting with his brother Esau, who had plans to kill 
him. Jacob sent Esau a message telling him Genesis 32:5 
“ ָעָּתה-ָלָבן ַּגְרִּתי, ָוֵאַחר ַעד -ִעם ” 
“ I have sojourned (ַּגְרִּתי) with Laban, and stayed until now” 
The word ַּגְרִּתי, ‘sojourned’ has a numerical value of 613. The sages explain that the way 
the Torah puts it means that Jacob followed the 613 precepts of the Torah. 
Even though the Torah itself wasn’t revealed at that time, the laws of the spiritual 
system of The Tree of Life were known to Abraham, Isaac, and Jacob. 
The world was created according to the Torah and the written Torah holds that 
information. The oral Torah was known from the time of Adam, Seth, and the pure ones 
that followed. 
The secret of overcoming all kinds of negativity is to stay with the Torah and the Zohar 
that reveals its secrets and Light. 
Jacob brought the world into a stable state when he controlled the negative side. He 
came from the right side, restricted the left side, create a central column and allows 
both Lights to be revealed in the world without the aspect of Judgment. 
The portions of Vayetze and Vayishlach have the stories about Jacob controlling the 
left and the negative side. When we study these portions we get the strength to control 
our negative side and overcome temptations coming from temporary pleasures of this 
world. 
We learn from Jacob to restrict, work hard with the Light guiding our ways and in the 
end, we can also enjoy from the material world. Without fully correcting ourselves and 
removing the control of the negative side we can not enjoy the material world without 
the risk of losing the Light and connecting to death aspects in many areas of our lives. 
Remember! Life Force comes from above with a spiritual connection. Death comes from 
below with material connection. 
The material world is given to us as a tool to improve our souls. The proof to that fact 
is that the body breaks down to basic elements and loses its identity while the soul 
ascends, keeping a complete record of all of its action in this world, good or bad. 

ֶעְליוֹ  .30 ֲאהּוֵבי  ָהעֹוָלם,  ֵני  ִחיֵרי ּבְ ּבְ ן, 
ֲעֵלי   ֶכם, ּבַ ְמעּו. ִמי ָחָכם ּבָ ָלה, ִקְרבּו ׁשִ ְמׁשָ ַהּמֶ

כֵּ  ַהׂשְ ּבְ ָהרֹאׁש ָהֵעיַנִים  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְויֵַדע.  ָיֹבא  ל, 
אֹוָתם  ְוָחַקק  אֹוִתיֹּות  לֹׁש  ׁשָ ָנַטל  ָבן  ַהּלָ

ֲחִק  יַקת ַהֲחִקיקֹות, ַאַחת א', ַאַחת י', ְוַאַחת  ּבַ
ל ַהּכֹל    -  ן', ְוֶנְחַקק אי''ן ָהא' ָהרֹאׁש ָהֶעְליֹון ׁשֶ

מּוִנים, י' הּוא ֲעִליַּת ָהָרצֹון ל ַהּטְ ל ּכָ ,  ָטמּון ׁשֶ
ָיָצא  ה.  ְלַמּטָ ְוָיַרד  ְלַמְעָלה,  ָהרֹאׁש  ִמן  ִנְתַקן 

ִבי ַנִים ׁשְ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ְחְקקּו  ְוהֹוִציא ׁשְ ּנֶ ִלים, ַעד ׁשֶ

  

ָאה, .30 ִעּלָ ְרִחיֵמי  ַעְלָמא,  ֵני  ּבְ א  הּוְרָמָנא   ּתֹוֶסְפּתָ
ָמאֵרי  כּו,  ּבָ יָמא  ַחּכִ ַמאן  ָמעּו.  ׁשְ ְקִריבּו  בּוַרְייֵרי,  ּדְ

סוּ  ּבְ א  ְדַעְייִנין  ְדֵריׁשָ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ְוִליְנַדע.  י  ֵליּתֵ נּו,  ְכְלּתָ
ָוון ְוָגלִ  ַלּת ַאּתְ וָרא ָנִטיל ּתְ ין, ַחד ִחּוָ ִגּלּוּפִ א ּבְ ִגּלּוּפָ יף לֹון ּבְ

א,  א', ַחד י' ְוַחד ן', ואִ  כֹּלָ ָאה ּדְ א ִעּלָ ִליף אי''ן, א' ֵריׁשָ ּגְ ּתְ
ָכל ְטִמיִרין. י' ְסִליקּו ִדְרעוּ  ְכַלל  ְטִמיָרא ּדְ ּתַ א ֲהִוי, ִאׁשְ ּתָ

ּוּתְ  ין  ָלּתִ ּתְ יק  וַאּפִ ק  ָנּפַ א,  ּתָ ְלּתַ וָנַחּת  ְלֵעיָלא  א  ֵרין  ֵמֵריׁשָ
ִמ  ּדְ ְיָקר  ַאְבֵני  ין  ּבֵ ִליּפּו  ּגְ ִאּתְ ּדְ ַעד  ִביִלין,  ַלֲהָטן. ׁשְ ּתְ
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ּלֹוֲהטֹות, ְוִנְק  ֲאָבִנים ְיָקרֹות ׁשֶ רּו ִעם ָהאֹות  ּבַ ׁשְ
ר  ֶקׁשֶ אֹוֲהִבים.  ֵני  ׁשְ ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ִהיא  ׁשֶ נּו''ן, 

ֶהם ִנְתְק  ֶהם, ָחָזק, ּבָ ר ּבָ דֹוׁש ִנְקׁשָ ם ַהּקָ ֵ נּו, ְוַהׁשּ
ַלּכֹל זֹון  ַהּמָ ִנְמָצא  ִנְתְקנּו  [ָּבֶהם] ֵמֶהם   ,

 ָהעֹוָלמֹות. 

ֵרין ְרִחיִמין.  ַכר ונּוְקָבא, ּתְ ִאיהּו ּדְ אֹוּת נו''ן ּדְ רּו ּבְ ַקׁשָ וִאּתְ
הּו  ִקׁשוּ  ּבְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ּוׁשְ ְכָללּו,  ּתַ ִאׁשְ הּו  ּבְ א,  יּפָ ּקִ ּתַ ָרא 

אִ  ְייהּו  ִמּנַ ר,  ַקׁשַ א ִאּתְ ְלכֹּלָ ְמזֹוָנא  ח  ּכַ ּתַ , (בהו) ׁשְ
ְכָללּו ַעְלִמין. ּתַ  ִאׁשְ

ל   .31 ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ׁשּוָטה,  ּפְ ן'  ֶנְחְקָקה  ן  ּכֵ ְוַעל 
פּוָפה ְנֵקָבה ַאַחת, י' שֶׁ  ִים: נ' ּכְ ּתַ ִהיא ָהָרצֹון  ׁשְ

ה   ְוָעׂשָ ָהאֹוִתיֹּות  ין  ּבֵ ה  ִהּכָ ִביִלים  ׁשְ ּמֹוִציא  ׁשֶ
ל   יל  ֶאת ָהָרִקיַע ׁשֶ י רּוחֹות, ְוִהּטִ ּתֵ ין ׁשְ ַיֲעקֹב ּבֵ

ּבוּ  ּדִ ָהֵאיָבִרים  ין  ַהזֹּו, ּבֵ ַלנ'  יַָּרד  ׁשֶ ַעד  ִרים. 
רּו אֹוָתּה ַיַחד, ָצפֹון ְוָדרֹום,   פּוָפה, ְוִחּבְ ִהיא ּכְ ׁשֶ

פּוָפה ַהזֹּו ִנְקֵראת  אַ  רּו ַיַחד. ַהנ' ַהּכְ ְך ִנְקׁשְ ַחר ּכָ
את ִמיֲַּעקֹ ַבע ּוִמְתַמּלֵ ֵאר ׁשֶ קֹות ֶאת  ּבְ ב ְלַהׁשְ

יַ  ַויֵֵּצא  ן  ּכֵ ְוַעל  ַהּצֹאן,  ֶעְדֵרי  ל  ֵאר ּכָ ִמּבְ ֲעקֹב 
ַבע ְלַמְעָלה,   ֵאר ׁשֶ ַבע ַויֵֶּלְך ָחָרָנה. עֹוד, ִמּבְ ׁשָ

יוֹ  ה  ּנָ ִמּמֶ ֲהֵרי  ֶאת  ׁשֶ קֹות  ְלַהׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר  ֵצא 
ה',  ַאף  ֲחרֹון  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵאר  ַהּבְ ִהיא  ׁשֶ ָחָרָנה, 

ה',   ן  ֶחֶרב  ּכֵ ְוַעל  ֱאלִֹהים.  ין,  ַהּדִ ית  ּבֵ ין,  ּדִ
גוֹ  אּו  ּבָ כאן ֱאלִֹהים  עד  ַנֲחָלֶתָך.  ּבְ ִים 

 התוספתא.

  

ֵרין .31 ָלָלא ִדּתְ ׁשּוָטה, ּכְ ִליף ן' ּפְ ּגְ א ִאּתְ ה וַעל ּדָ ּפּוּפָ , נ' ּכְ
א   ְרעּוּתָ ִאיִהי  ּדְ י'  ָחָדא,  ַטׁש  נּוְקָבא  ּבָ ִביִלין,  ׁשְ יק  ַאּפִ ּדְ

ֵרין רּוִחין, וַאּטִ  ין ּתְ ָוון, ְוֲעַבד ְרִקיָעא ְדַיֲעקֹב ּבֵ ין ַאּתְ יל ּבֵ
ה,   ּפּוּפָ ּכְ ִאיִהי  ּדְ נ'  ְלַהאי  ָנַחּת  ּדְ ַעד  ִמּלּוֵלי,  י  ְייּפֵ ׁשַ יִני  ּבֵ

ֲחָדא.  וִחְברּו ָלּה כְּ  רּו ּכְ ַקׁשָ ר ִאּתְ ּפֹון וָדרֹום, ְלָבּתַ ֲחָדא, ּצָ
ִאְק  ַבע  ׁשֶ ֵאר  ּבְ ה,  ּפּוּפָ ּכְ נ'  ֲעקֹב, ַהאי  ִמּיַ י  ַמּלֵ ְוִאּתְ ֵרי. 

ל ֶעְדֵרי ָענָ  ָקָאה ּכָ ֵאר ְלַאׁשָ א ַיֲעקֹב ִמּבְ ּצֵ א וּיֵ א. וַעל ּדָ
ַבע ְלֵעיָלא, ּדְ  ֵאר ׁשָ ֶלָך ָחָרָנה. ּתּו, ִמּבְ ַבע וּיֵ ָהא ִמיָנּה ׁשָ

יָרא  ּבֵ ִאיהּו  ּדְ ְלָחָרָנה,  ָקָאה  ְלַאׁשְ ָאִזיל  ר  ְלָבּתַ יק,  ָנּפִ
א, ֲחר ּתָ י ִדיָנא, ֱאלִהים. ִדְלּתַ יָנא, ּבֵ ֹון ַאף ה', ֶחְרב ה', ּדִ

א ָך. (תהלים עט) וַעל ּדָ ַנֲחָלּתֶ אּו גֹוִים ּבְ (עד כאן  ֱאלִֹהים ּבָ
 תוספתא)

The Zohar explains the ‘White Head’, ‘Atika Kadisha’, which is the inner Light of Keter. 
‘White’ is the aspect of pure light and ‘head’ means the top or the first. Three letters are 
introduced from the ‘head’ to the process of Creation and they are Alef א, Yod י, and 
Nun ן. They are pronounced ‘ayin’ means ‘nothing’ as in ‘Ein Sof’, ‘Endless’. 
Job 28:12 “ֵמַאִין ִּתָּמֵצא  ,Alef) ַאִין And Wisdom (Chokmah) shall be found from“ ”;ְוַהָחְכָמה, 
Yod, Nun)”. 
Alef is the concealed source, which is the head of Arich Anpin, the outer aspect of Keter. 
Yod is the will of the Creator to create the worlds for us. It was risen from the concealed 
head above and came down in the form of 32 paths that formed the worlds. They are 
connected to the letter Nun that is the aspect of Male and Female, Light and Vessel, 
Zeir Anpin and Nukva, Malchut. 
The letter Nun was made to have two forms נ and ן (final nun). The final Nun ן has a 
straight line and the other Nun נ is bent, The Yod expressed the will of the Creator and 
continued the paths of Lights into letters and the lower levels, creating vessels (letters) 
with connections of Light between them (words) until it reached the bent letter Nun נ 
(revealed Light in the vessel). The letter Nun נ is called Beer Sheva, meaning ‘well of 
seven’. Seven is the distance between the source of Light and Malchut. 
Genesis 28:10 
“ ַבע; ַוֵּיֶל�, ָחָרָנהַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב, ִמְּבֵאר ׁשָ  .” 
“And Jacob went out from Beer-sheva, and went toward Haran.” 
Haran is the aspect of Judgment and Malchut. Jacob is the central column that 
connects to the source of Light and brings nourishments to Malchut, which is the lower 
‘well’ which is dry without connection to the source of Light. 
The Endless Light formed for us letters to express the Light in this world. The letters 
are channels of Light coming down from the seed of the letter Alef that represents Keter. 
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The letters are vessels until they are expressed with vibrations (Nikud, תנועות) revealing 
their Light in Malchut. That is why the process of Creation is started with the action of 
‘saying’. (Genesis 1:3) “And God said…” 
Our ‘real’ world is the Hebrew letters and everything else is part of the illusion that we 
are placed in to sort out the ‘good’ from the ‘bad’. We can do that on a deeper level only 
with connection to the Hebrew letters. Other languages can have better shapes and or 
rich expressions but they communicate only of the lower level. The consciousness is 
the only thing that can elevate a pure person’s prayer to a higher level but the Hebrew 
letters are true and real tools for spiritual connections. The word ‘truth’ in Hebrew is 
 .It contains the first letter, the middle and the last letters of the Hebrew Alef-Bet .אמת

ב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ְמָעַרת  .32 י ִיְצָחק ָהָיה יֹוׁשֵ ַרּבִ
ִעּמֹו,  ָבִנים  ֵני  ּוׁשְ ֶאָחד  ִאיׁש  ָעַבר  ֲאִפיקּוָתא. 

ֶמׁש הַ  ֶ זֶּה הּוא ְוָהָיה ֶאָחד ְלֶאָחד אֹוֵמר, חֶֹזק ַהׁשּ
ַעל  א  ֶאּלָ ִמְתַקיֵּם  ָהעֹוָלם  ְוֵאין  רֹום,  ַהּדָ ד  ִמּצַ

ָהרּוַח הִ  ּום ׁשֶ ל ָהרּוַח, ִמׁשּ ֵלמּות ׁשֶ ְ יא ִקיּּום ַהׁשּ
עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ְוִאְלָמֵלא  ָדִדים,  ַהּצְ ל  ּכָ

ֵלמּות, ֵאין ָהעֹוָלם ָיכֹול ְלִהְתַקיֵּם. ׁשְ  ּבִ

  

יוֹ  .32 ָיִתיב  ֲהָוה  ִיְצָחק  י  א ִרּבִ ְמַעְרּתָ י  ַקּמֵ ַחד  ָמא 
יּה. ְוהֲ ּדְ  ִנין ִעּמֵ ר ָנׁש ּוְתֵרין ּבְ ָוה  ֲאִפיקּוָתא, ַאֲעַבר ַחד ּבַ

ָדרֹום  ְטָרא ּדְ א, ִמּסִ ְמׁשָ ׁשִ א ּתּוְקָפא ּדְ ָאַמר ַחד ְלַחד, ּדָ
רּוַח  ּדְ ִגין  ּבְ רּוַח,  ַעל  א  ֶאּלָ ים  ִאְתְקּיַ ָלא  ְוַעְלָמא  ִאיהּו. 

ׁשְ  ִקּיּוָמא  ִאיהּו  ִאיהּו  ּדְ ְוִאְלָמֵלא  ִסְטִרין,  ָכל  ּדְ ִלימּו 
ִלימּו, ָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִאְתַק  ׁשְ יָמא. ָקְייָמא ּבִ  ּיָ

ָטן, ִאְלָמֵלא ַיֲעקֹב, לֹא  .33 ָאַמר לֹו ָאִחיו ַהּקָ
ֲחדּו ָבָניו  יִּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִהְתַקיֵּם ָהעֹוָלם. ּבֹא ְרֵאה, ּבְ

ַמְעָלה ְוָאמְ  ּלְ חּוד ׁשֶ ַמע  (דברים ו) רוּ ֶאת ַהיִּ ׁשְ
ֵלמּות   ְ ַהׁשּ זֹוִהי  ֶאָחד,  ה'  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְלִהְתיַ  ר ָהֶעְליֹוָנה  ִהְתַחּבֵ ֲאַזי  ִיחּוד ֶאָחד,  ּבְ ֵחד 
ּבֹו   ב  ְוָיׁשַ יתֹו,  ּבֵ ֶאת  ְוָנַטל  ֲאִביֶהם,  ַיֲעקֹב 
ָזָכר  ר  ְלִהְתַחּבֵ ָהָאבֹות,  ִעם  ֶאָחד  ִחּבּור  ּבְ

 ּוְנֵקָבה ַיַחד. 

  

ים   .33 ָאַמר ֵליּה ֲאחּוָה ְזֵעיָרא, ִאְלָמֵלא ַיֲעקֹב, ָלא ִאְתְקּיַ
ׁשַ  א ֲחֵזי, ּבְ נֹוי ִיחּוָדא ִדְלֵעיָלא, ַעְלָמא. ּתָ ִייֲחדּו ּבְ א ּדְ ְעּתָ

ו) ְוָאְמרוּ  א   (דברים  ּדָ ֶאָחד,  ְיָי  אלֵֹהינּו  ְיָי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ
בְּ  ְלִאְתַיֲחָדא  ָאה,  ִעּלָ ִלימּו  ׁשְ ֵדין  הּוא  ּכְ ַחד.  ִיחּוָדא 

יּה   ּבֵ ְוָיִתיב  יֵתיּה,  ּבֵ ְוָנִטיל  ֲאבּוהֹון  ַיֲעקֹב  ר  ִאְתַחּבַ
חִ  ְונּוְקָבא  ּבוּ ּבְ ַכר  ּדְ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ֲאָבָהן,  ִעם  ָחָדא  ָרא 

ֲחָדא.   ּכְ
ַמע   .34 ֶהם ְוֶאׁשְ ף ִעּמָ ּתֵ ּתַ י ִיְצָחק, ֶאׁשְ ָאַמר ַרּבִ

אֹותֹו   ַתח  ּפָ אֹוְמִרים.  ֵהם  ְוָאַמר,  ָמה  ָהִאיׁש 
ה ַוֲארֹון ֻעזֶָּך. קּוָמה ה'   קּוָמה ה' ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ

ֶלְך ְלֵבית    -  ִלְמנּוָחֶתךָ  אֹוֵמר ָיקּום ַהּמֶ ִמי ׁשֶ ּכְ
נֹו.  ּכָ  ְמנּוַחת ִמׁשְ

  

ִר  .34 ַמאי ָאַמר  ַמע  ְוֶאׁשְ ֲהַדְייהּו,  ּבַ ף  ּתַ ּתַ ֶאׁשְ ִיְצָחק,  י  ּבִ
ֲהַדְייהוּ  ּבַ ֲאַזל  ַנׁש  ָקַאְמֵרי.  ר  ּבַ ַההּוא  ַתח  ּפָ  .

ְך.   (תהלים קלב) ְוָאַמר, ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ קּוָמה ְיָי ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ
ְלֵבי   א,  ַמְלּכָ ְיקּום  ָאַמר,  ּדְ ַמאן  ּכְ ִלְמנּוָחֶתָך,  ְיָי  קּוָמה 

ֵניּה. נַ  ּכְ ַמׁשְ  ְייָחא ּדְ
The Zohar reveals that only when Jacob came to the world, the world could have 
stability and balance. 
Jacob unified the right column (Abraham) and the left column (Isaac) of the Tree of Life. 
Abraham lived for 175 years. 
Isaac was born when Abraham was 100. 
Jacob was born when Isaac was 60 years old. The sages say that Jacob started studying 
Torah immediately after he was born. 
Abraham, Isaac, and Jacob studied together for 15 years. 
During these 15 years, Abraham and Isaac gave Jacob connection to the upper levels 
of Chokmah and Binah represented by the letters YH הי  with a numeric value of 15. 
Jacob descendants received the Torah with the prayer of Shema Israel that helps them 
make the unification of Zeir Anpin and Malchut. 
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Deuteronomy 6:4 

 
Hear, O Israel: YHVH our God, YHVH is one. 
Israel is Jacob’s name given to him after he fought and won the angel of the other side. 
Israel is the global general name to all the descendants of Jacob/Israel. 
We recite the prayer of Shema Israel three times. One in the morning, one in the evening 
and one on the bed before we go to sleep. 
The Shema Prayer at night is done after sundown. This time is the beginning of the 
Central column energy. 
Links: 
Bedtime Shema text and explanations 
http://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2016/05/Bedtime-Shema-prayer.pdf 
Text and study video 
http://dailyzohar.com/shema-israel/ 
https://dailyzohar.com/daily-zohar-1599-2/ 
 
  

ָאמְ  .35 ׁשֶ ָהיּו  ֵהם  ַנִים  ה'  ׁשְ קּוָמה  ה    -רּו  ֹמׁשֶ
ה ָאַמר, ֹמׁשֶ י) ְוָדִוד.  ְוָיֻפצּו   (במדבר  קּוָמה ה' 

ָאַמר  ְוָדִוד  קלב) ֹאְיֶביָך.  ה'  (תהלים  קּוָמה 
ה,  א ֹמׁשֶ יֵניֶהם? ֶאּלָ ּבֵ ל  ִלְמנּוָחֶתָך. ָמה ַהֶהְבּדֵ

יתֹו הּוא ָאַמר. מֹ  ַצּוֶה ֶאת ּבֵ ּמְ מֹו ִמי ׁשֶ ה ּכְ ה ִצּוָ ׁשֶ
ֶנֶגד ׂשֹוְנָאיו, ְוָדִוד ִהְזִמין  אֹוָתּה ְלִהלָּ  ֵחם ְקָרב ּכְ

ְזִמין ּמַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְמנּוָחה.  ַרּבֹו,   [לֹו] אֹוָתּה  ֶאת 
תּוב   ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִעּמֹו.  ִביָרה  ְוַהּגְ ֶלְך  ַהּמֶ ַמְזִמין ֶאת 
ֵדי  ּכְ ֻעזֶָּך,  ַוֲארֹון  ה  ַאּתָ ִלְמנּוָחֶתָך  ה'  קּוָמה 

ּלֹ   א ְלַהְפִריָדם. ׁשֶ

  

ה   .35 ה ְוָדִוד. מׁשֶ ְיָי, מׁשֶ ָאְמרּו קּוָמה  ֵרין ִאינּון ֲהוּו ּדְ ּתְ
י) ָאַמר, ָאַמר,   (במדבר  ְוָדִוד  אֹוְיֶביָך.  ְוָיפּוצּו  ְיָי  קּוָמה 

ה   מׁשֶ א  ֶאּלָ יַנְייהּו.  ּבֵ א  ִאיּכָ ַמאי  ִלְמנּוָחֶתָך.  ְיָי  קּוָמה 
יד ְלֵביֵתיּה ָק  ּקִ ּפָ ַמאן ּדְ יד  ּכְ ּקִ ה ּפַ ָלּה, ְלֲאָגָחא ֲאַמר, מׁשֶ

ָמה   ּכְ ְלַנְייָחא,  ֵליּה  ין  ָזּמִ ִוד  ּדָ ְנאֹוי.  ׂשַ ָלֳקֵביל  ְקָרָבא 
ַמְזִמין יּה,   (ליה) ּדְ א ּוְלַמְטרֹוִניָתא ִעּמֵ ין ְלַמְלּכָ ְלָמִריּה, ַזּמִ

ָך,   ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, קּוָמה ְיָי ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ
ָלא ְלַאְפָרׁשָ בְּ   א לֹון.ִגין ּדְ

אן  .36 ׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵנּו. ִמּכָ ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ
ֶאת  ּנֶה  ְיׁשַ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ְזִמין  ּמַ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ָלַמְדנּו, 
ֶרְך  ּדֶ ִאם  ֶלְך.  ַלּמֶ ְמָחה  ׂשִ ָלֵתת  ֵדי  ּכְ יו  ַמֲעׂשָ

ּדְ  ּבַ אֹותֹו  ִחים  ּמְ ׂשַ ּמְ ׁשֶ ֶלְך  ׁשּוִטים  ַהּמֶ ּפְ   - ָחִנים 
דֹוִלים,  יְ  ּגְ ִרים  ְוׂשָ ִדים  ִנְכּבָ ָחִנים  ּדְ ּבַ ְלָפָניו  ר  ַסּדֵ

ֶלְך.  [ִמּׁשּום] זֹו לֹא -ְוִאם לֹא  ְמַחת ַהּמֶ  ׂשִ
  

קלב) .36 נּו.  (תהלים  ְיַרּנֵ ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ׁשּו  ִיְלּבְ ּכֲֹהֶניָך 
ְלַמלְ  ן  ְמַזּמֵ ּדִ ַמאן  ּדְ אֹוִליְפָנא,  אן  יִמּכָ ּנֵ ְיׁשַ א,  קמח  ּכָ (דף 

ָאְרֵחיּה  ע''ב) ִאי  א.  ְלַמְלּכָ ֶחְדָוה  ְלֵמיַהב  ִגין  ּבְ עֹוָבדֹוי 
ַקמֵּ  ר  ְיַסּדַ ֶהְדיֹוֵטי,  ִדיֵחי  ּבְ ֵליּה  ָחָדאן  ּדְ א  ַמְלּכָ יּה  ּדְ

ָלאו  ָלאו,  ְוִאי  ֵכי,  ׁשְ ּוַפְרּדַ רֹוִפינּוס  ִדיֵחי  ּבְ
א.  (בגין) ִאיהוּ  ִדיחּוָתא ְדַמְלּכָ  ּבְ

ִביָרה  .37 ֶלְך ְוַהּגְ ִוד ִהְזִמין ֶאת ַהּמֶ ּבֹא ְרֵאה, ּדָ
ֶלְך   ַהּמֶ ָחֵני  ּדְ ּבַ ֶאת  ּנָה  ׁשִ ה?  ָעׂשָ ֶמה  ִלְמנּוָחה, 

ּוִמי  ִדים,  ְוִנְכּבָ ִרים  ׂשָ ִביל  ׁשְ תּוב   ּבִ ּכָ ׁשֶ ֵהם? 
ַוֲחִסיֶדיָך  ְיַרּנֵנּו.  ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ׁשּו  ִיְלּבְ ּכֲֹהֶניָך 

ָהָיה ֲהֵרי    ְיַרּנֵנּו?  ׁשֶ נּו!  ְיַרּנֵ ְלִויֶּיָך  ִלְהיֹות  ָצִריְך 
וִ  ֶלְך, ְוָכֵעת ּדָ ָחֵני ַהּמֶ ּדְ ים ֵהם ּבַ ִהְזִמין ַהְלִויִּ ד ׁשֶ

  

ין ֵליּה ְלַמלְ  .37 ִוד ַזּמִ א ֲחֵזי, ּדָ א ּוְלַמְטרֹוִניָתא ְלַנְייָחא, ּתָ ּכָ
ִגין רֹוִפינּוס. ּוַמאן ִניְנהּו, ָמה   א, ּבְ ִדיֵחי ְדַמְלּכָ ֵני ּבְ ֲעַבד, ׁשָ

ְכִתיב, קלב) ּדִ ׁש  (תהלים  ִיְלּבְ ַוֲחִסיֶדיָך  ּכֲֹהֶניָך  ֶצֶדק  ּו 
נּו. ע''א) ְיַרּנֵ רל''ד  ע''ב,  ְיַרנֵּ  (ר''ל  יָך  ְלִוּיֶ נּו,  ְיַרּנֵ נּו ַוֲחִסיֶדיָך 

ִאינּון   ֵליָוֵאי  ָהא  ּדְ ֵליּה,  ֵעי  א  ִמּבָ ּתָ ְוַהׁשְ א.  ַמְלּכָ ִדיֵחי  ּבְ
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ַהּכֲֹהנִ  ה ֶאת  ָעׂשָ ִלְמנּוָחה,  ְוַהֲחִסיִדים  אֹותֹו  ים 
ֶלְך.  ָחֵני ַהּמֶ ּדְ ְהיּו ֵהם ּבַ יִּ  ׁשֶ

ֶליהוּו ִאינוּ  ין ֵליּה ְלַנְייָחא, ֲעַבד ּכֲֹהֵני ַוֲחִסיֵדי ּדְ ַזּמִ ִוד ּדְ ן ּדָ
א.  ִדיֵחי ַמְלּכָ  ּבְ

The Zohar teaches us about two places where YHVH was asked to ‘rise up’. One time 
by Moses and once by King David. 
Numbers 10:35 
“ , ִמָּפֶני�ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן, ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה: קּוָמה ְיהָוה, ְוָיֻפצּו ֹאְיֶבי�, ְוָינֻסּו ְמַׂשְנֶאי� .” 
“And whenever the ark set out, Moses said, ‘Rise up, O YHVH! And let Your enemies be 
scattered, And let those who hate You flee before You.” 
Psalms 132:8 
 ”קּוָמה ְיהָוה, ִלְמנּוָחֶת�: ַאָּתה, ַוֲארֹון ֻעֶּז�“
“Arise, O YHVH, to Your resting place, You and the ark of Your strength.” 
The Zohar explains that Moses was a Chariot for Zeir Anpin and was the ‘husband’ of 
the Shechina. He was on a higher level and was able to command God to remove those 
who hate him. 
King David ‘invited’ YHVH to a state of rest like a person inviting his master to his 
home. When he said ‘You and the Ark’, King David meant the Light and the Vessel, Zeir 
Anpin and the Shechina. 
Moses’s command came when the Ark was moving/ We use this exact verse when we 
take the Torah out of the Ark for reading. The purpose of the Torah reading is to connect 
us to Zeir Anpin to draw the higher level Light to Malchut and remove negativity from 
us and our environment. 
King David is the aspect of Malchut and he could only invite the Holy Ark to ‘rest’ with 
him. The ‘rest’ is what we ask much time on Shabbat. 
When the Holy Ark in the wilderness or the Torah in our time, going back to their place 
Moses said “return YHVH…’. 
Number 10:36 
“ ְׂשָרֵאל ּוְבנֹֻחה, יֹאַמר: ׁשּוָבה ְיהָוה, ִרְבבֹות ַאְלֵפי יִ  ” 
“When it came to rest, he said, “Return, O 
YHVH, To the myriad thousands of Israel.” 
After removing the enemies the Ark/Torah are brought back to their place. 

רּוךְ  .38 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ֵאיִני ָאַמר  ִוד,  ּדָ הּוא,   
ָעֶליָך.רֹוצֶ  ְלַהְטִריַח  ַהָּקדֹוׁש   [ֵאּלּו] ה  לֹו  [ָאַמר 

ָּכ�] לֹא  ָּדִוד,  הּוא,  ִוד,  ָּברּו�  ּדָ לֹו  ָאַמר 
ֶאָּלא] ִרּבֹוִני, ָּכ�,  ֵהיָכְלָך,   [לֹא  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

אֹוְתָך,  י  ִהְזַמְנּתִ ׁשֶ ֵעת  ּכָ ְרצֹוְנָך.  ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ
בָ  ֵהם ַהּדָ ׁשֶ ֵאּלּו,  ֶאת  ְלָקֵרב  ְרצֹוִני  ּבִ עֹוֵמד  ר 

ֵאין ּדַ  ב ׁשֶ ֶזה. יֹוֵתר ֲחׁשּוִבים, ַאף ַעל ּגַ ם ּבָ  ְרּכָ

  

ָבעֵ  .38 ָלא  ִוד,  ּדָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  יָנא ָאַמר 
(נ''א אמר ליה קודשא בריך הוא, דוד,   (אלין) ְלַאְטָרָחא ֲעָלְך.

ּדָ  לאו הכי) ֵליּה  ָמאִריָאַמר  ַאְנּתְ  (לאו הכי אלא) ִוד,  ד  ּכַ  ,
ָלְך,  יְנָנא  ַזּמִ ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ ְרעּוָתְך.  ָעִביד  ַאּתְ  ֵהיָכָלְך,  ּבְ

ִאי ּדְ ין,  ִאּלֵ ְלַאְקָרָבא  ה  ִמּלָ ַקְייָמא  ְרעּוִתי  יֵבי  ּבִ ֲחׁשִ נּון 
ַהאי. ָלאו ָאְרַחְייהּו ּבְ ב ּדְ יר, ַאף ַעל ּגַ  ַיּתִ

ָלַמְדנּו,   .39 אן  בְּ ִמּכָ הּוא  ׁשֶ י  ּמִ ר  ׁשֶ ְיַסּדֵ ֵביתֹו, 
אֹותֹו,   ַמְזִמיִנים  ִאם  ְרצֹונֹו.  ּכִ הּו  ּוַמֲעׂשֵ ְרּכֹו  ּדַ
ר   ַסּדֵ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָאְרחֹו  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ

הֲ  ׁשֶ ּכֲֹהִנים,  ָעָליו,  ר  ְוִסּדֵ ים  ְלִויִּ ֶהְחִליף  ִוד  ּדָ ֵרי 
רּוְך הּוא ֵהִקים ֶאת הַ  דֹוׁש ּבָ ְרצֹונֹו. ְוַהּקָ ָבר ּכִ  ּדָ

  

ר   .39 ְיַסּדֵ ֵביֵתיּה,  ּבְ ִאיהּו  ּדְ ַמאן  ּדְ אֹוִליְפָנא,  אן  ִמּכָ
ַיֲעִביד  ֵליּה,  ִנין  ְמַזּמְ ִאי  ְרעּוֵתיּה.  ּכִ ְועֹוָבֵדיּה  אֹוְרֵחיּה 

ָדִוד  ְרעּותֵ  ָהא  ּדְ ֲעלֹוי.  ר  ִדְמַסּדַ ָמה  ּכְ יֵזיּה,  ּפִ אּוׁשְ ּדְ יּה 
כַּ  ר  ְוַסּדַ ֵליָוֵאי  אֹוִקים ַאְחַלף  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ֲהֵני, 

ְרעּוֵתיּה. ה ּכִ  ִמּלָ
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ב  .40 ׁשֵ ּתָ ַאל  ָך  ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ֲעבּור  ּבַ ִוד,  ּדָ ָאַמר 
ְרּתִ  ּדַ ּסִ ּדּור ׁשֶ יֶחָך. ַהּסִ ֵני ְמׁשִ י לֹא ָיׁשּוב ָאחֹור.  ּפְ

ִוד, ַחיֶּיָך, ֲאִפּלּו   רּוְך הּוא, ּדָ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ
כֵּ  ִלים ּבַ ּכֵ ּבַ א  ֶאּלָ ׁש,  ּמֵ ּתַ ֶאׁשְ לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ִלים 

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָזז  ְולֹא  ָך.  ּלְ ַעד ׁשֶ ם  ָ ִמׁשּ הּוא 
ע ּבַ תּוב ִנׁשְ ּכָ נֹות, ׁשֶ ַתן לֹו אֹוָצרֹות ּוַמּתָ ּנָ ה'   ׁשֶ

ִבְטְנָך   ִרי  ִמּפְ ה  ּנָ ִמּמֶ ָיׁשּוב  לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד 
ַרבִּ  א  ּבָ ָלְך.  א  ְלִכּסֵ ית  לֹו.  ָאׁשִ ק  ְוָנׁשַ ִיְצָחק  י 

ֹמַע  א ִלׁשְ ֶרְך ַהזֹּו ֶאּלָ ָאַמר, ִאם לֹא ָבאִתי ַלּדֶ
 י ִלי.ּדַ  -ֶאת ֶזה 

  

ֵני .40 ב ּפְ ׁשֵ ָך ַאל ּתָ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ ִוד, ּבַ יֶחָך   ָאַמר ּדָ ְמׁשִ
ֵליּה  ָאַמר  ַלֲאחֹוָרא.  ְיתּוב  ָלא  ְרָנא,  ַסּדַ ָקא  ּדְ ִסּדּוָרא 

ִר  א ּבְ ָמאִנין ִדיִלי ָלא  קּוְדׁשָ יָך, ֲאִפיּלּו ּבְ ִוד, ַחּיֶ יְך הּוא, ּדָ
ָמאִני א ּבְ ׁש, ֶאּלָ ּמֵ ּתַ ִריְך הּוא ֶאׁשְ א ּבְ יָלְך. ְוָלא ָזז קּוְדׁשָ ן ּדִ
ֵלי ָיִהיב  ּדְ ַעד  ן,  ּמָ ְכִתיב,ִמּתַ ּדִ ָנן,  ּוַמּתְ ָזן  ְנַבְזּבְ (תהלים  ּה 

ע ְיָי ְלָדִוד ֱאֶמת לא ָיׁשּוב   קלב) ּבַ ִרי ִבְטְנָך  ִנׁשְ ּה ִמּפְ ּנָ ִמּמֶ
ית ְלכִ  ֵקיּה, ָאַמר ִאי ָלא  ָאׁשִ י ִיְצָחק ּוְנׁשָ א ָלְך. ֲאָתא ִרּבִ ּסֵ

י.  ּיַ א ּדַ ַמע ּדָ א ְלִמׁשְ  ֲאֵתיָנא ְלַהאי ָאְרָחא, ֶאּלָ
Psalms 132:9 
“ ֶצֶדק; ַוֲחִסיֶדי� ְיַרֵּננּו-ֹּכֲהֶני� ִיְלְּבׁשּו  .” 
“Let your priests be clothed with righteousness and your pious people (Chassidim) be 
filled with joy” 
The priests draw the Light of Chokmah from the Left column. The Levites are from the 
Left column and serve the priest to continue the Light of Chokmah to this world, which 
is the aspect of bringing joy. They are doing their work with joy, happiness, and sing 
when serving in the Holy Temple. In this verse, King David skips the Levites and assigns 
the work of bringing joy to the pious people (Chassidim, Chessed) that are the aspect 
of the Right column. 
Micah 7:18 
“ ּוא ָחֵפץ ֶחֶסד ה-ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו, ִּכי -לֹא  ” 
“He does not retain His anger forever, Because He delights in unchanging love 
(Chessed).” 
King David knew that God’s attribute of Chessed will accept his invitation as is and he 
continued asking; 
Psalms 132:10 
“ , ְּפֵני ְמִׁשיֶח�ָּתֵׁשב -ַאל   –ַּבֲעבּור, ָּדִוד ַעְבֶּד� .” 
“For the sake of David Your servant, Do not turn away the face of Your anointed.” 
Psalms 132:11 
“ ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה- לֹא   –ְיהָוה, ְלָדִוד ֱאֶמת-ִנְׁשַּבע  :” 
“YHVH has sworn to David A truth from which He will not turn back:” 
The Holy One Blessed be He accepted King David’s special invitation and the pious 
people (Chassidim) became channels for the Light of Chokmah on the Left. 
The Zohar tells us that from King David’s invitation we learn that in a person’s home 
one can act as he pleases but if one is invited to another place then he must follow the 
ways of the host. 
The big picture revealed to us is that we are guests in this body and in this world. We 
should follow the ways/system of the host, Who is the Creator Blessed be He. 
When we build a proper vessel to host a greater Light, using the tools given to us 
through the Torah, we can invite the Creator to fill our lives with Chassadim. 

ּלוֹ  .41 ׁשֶ ֶאָחד  ן  ּבֵ ַתח  ַיֲעקֹב   ּפָ ַויֵֵּצא  ְוָאַמר, 
ַהְינּו   ָחָרָנה,  ַויֵֶּלְך  ַבע  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ

תּובשֶׁ  ב) ּכָ ֶאת   (בראשית  ִאיׁש  ַיֲעָזב  ן  ּכֵ ַעל 
ָבר ַאֵחר ַויֵֵּצא  ּתֹו. ּדָ ִאׁשְ ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ

ַבע ַויֵֶּלְך ָחָרָנה   ֵאר ׁשָ יְָּצאּו   -ַיֲעקֹב ִמּבְ ׁשֶ ֶרֶמז ּכְ

  
ְוָאַמר, .41 ֵריּה  ּבְ ַחד  ַתח  כח) ּפָ ַיֲעקֹב  (בראשית  ֵצא  ַוּיֵ

ֶלְך ָחָר  ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ְכִתיב,ִמּבְ ַעל  (בראשית ב) ָנה, ַהְיינּו ּדִ
ּתֹו. ָדָבר   ִאׁשְ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ ּכֵ
ד ָנְפקּו   ֶלְך ָחָרָנה, ָרַמז ּכַ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ַאֵחר ַוּיֵ
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ָראֵ  מֹו ִיׂשְ ים, ּכְ ין ָהַעּמִ ׁש ְוֻהְגלּו ּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ִמּבֵ
ּנֱֶאַמר  א)(אי ׁשֶ ל   כה  ּכָ ִציֹּון  ת  ּבַ ִמן  ַויֵֵּצא 

ְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני ְוגֹו'.  ֲהָדָרּה, ְוָכתּוב ּגָ
י ַמְק  ָרֵאל ִמּבֵ מָ ִיׂשְ יֵני ַעְמַמָיא, ּכְ לּו ּבֵ א, ְוִאְתּגָ ׁשָ ה ְדַאּתְ  ּדְ

א) ָאֵמר, ּוְכִתיב   (איכה  ֲהָדָרּה,  ל  ּכָ ִצּיֹון  ת  ּבַ ִמן  ַוּיֵֵצא 
ְלָתה ְיהּוָדה ֵמעֹוִני ְוגו'.  ּגָ

קֹום   .42 ּמָ ּבַ ע  ְפּגַ ַויִּ ְוָאַמר,  ָטן  ַהּקָ ָהַאֵחר  ַתח  ּפָ
ְוגוֹ  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ָבא  י  ּכִ ם  ׁשָ ע  ַויֶָּלן  ְפּגַ ַויִּ זֶּה  ַמה   .'

קֹום? ְלֶמֶלְך   ּמָ ִביָרה, ָצִריְך ּבַ הֹוֵלְך ְלֵבית ַהּגְ ׁשֶ
ֵדי ִלְפגֹּ  ּכְ ְדָבִרים  ּבִ אֹוָתּה  ם  ֵ ּוְלַבׂשּ אֹוָתּה  ׁש 

א  ֶהְפֵקר, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ּכְ ֵצא ֶאְצלֹו  ּלֹא ִתּמָ ׁשֶ
ּוְכָסתֹות  ָזָהב  ל  ׁשֶ ה  ִמּטָ לֹו  יֵׁש  ֲאִפּלּו  ׁשֶ

מ ְוִהיא ְמֻרּקָ ֶהם,  ּבָ ִליׁשֹן  רֹוֵקם  ה  ַמֲעׂשֵ ֹות 
ָאֶרץ, ּובְ ְמַת  תֹו ֵמֲאָבִנים ּבָ ֶנת לֹו ִמּטָ ל ּקֶ ֶחֶדר ׁשֶ

ָלּה   ָלֵתת  ֶהם,  ּבָ ְוָילּון  ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ַיֲעזֹב  ֶבן.  ּתֶ
ִלי ֹאֶנס.   ֶהם ַיַחד ּבְ ּלָ ְהיֶה ָהָרצֹון ׁשֶ יִּ ַנַחת, ּוְכֵדי ׁשֶ

שֶׁ  אן,  ּכָ ַמְדנּו  ּלָ ׁשֶ מֹו  ַמה ּכְ ֵאֶליָה,  ָהַלְך  ׁשֶ יָון  ּכֵ
תּוב? ׁשָ [ַוּיָ  ּכָ ְלַהְראֹות  ֶלן  ַהֶּׁשֶמׁש,  ָבא  ִּכי  ם 

ַבּיֹום] ִמָּטתֹו  ְלַׁשֵּמׁש  ָלָאָדם  לֹו  ח   ֶׁשָאסּור  ּקַ ַויִּ
קֹום  ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַויִּ קֹום ַויָּׂשֶ ֵמַאְבֵני ַהּמָ

ֲאִפלּ  ֵדי ָלֵתת ָלּה ַנַחת ׁשֶ ִית ַההּוא, ּכְ ּו ַאְבֵני ַהּבַ
ָללּון ְלָפָניו  ֶהם  ֲאהּוִבים  ַוִּיְׁשַּכב   ּבָ [ֶׁשָּכתּוב 

 . ַּבָּמקֹום ַההּוא]

  

ְוָאַמר, .42 ְזֵעיָרא  ָאֳחָרא  ַתח  כח)  ּפָ ע   (בראשית  ְפּגַ ַוּיִ
ַמאי ְוגו',  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ָבא  י  ּכִ ם  ׁשָ ֶלן  ַוּיָ קֹום  ּמָ (מ''ט  ּבַ

לְ  ע''ב) קֹום,  ּמָ ּבַ ע  ְפּגַ ַמְטרֹוִניָתא, ַוּיִ ְלֵבי  ָאִזיל  ּדְ א  ַמְלּכָ
עֵ  ין,ּבָ ִמּלִ ּבְ ָלּה  ָמא  ּוְלַבּסְ ָלּה  ְלִמְפַגע  ָלא    י  ּדְ ִגין  ּבְ

ָאִפיּלּו ִאית  א ּדְ ֶהְפֵקיָרא. ְוָלא עֹוד, ֶאּלָ יּה ּכְ ּבֵ ח ּגַ ּכַ ּתַ ִתׁשְ
ַאְפַלְטָייא,  ּבְ ְמַרְקָמאן  ּוְכסּותּוֵתי  ְדַדֲהָבא,  ַעְרָסא  ֵליּה 

אַ ְלֵמיבַ  ָנא ַעְרֵסיּה ּבְ הּו. ְוִאיִהי ְמַתּקְ (פנחס רכ''ג   ְבִניןת ּבְ
ע''ב) רמ''ג  ּבֹוק   ע''א,  ִיׁשְ ִתיְבָנא.  ּדְ ּוְבִקיְסְטָרא  ַאְרָעא,  ּבְ

יֵהא   ּדִ ּוְבִגין  ַנְייָחא,  ָלּה  ְלֵמיַהב  הּו  ּבְ ְוָיִבית  יֵדיּה,  ּדִ
ָמה   ּכְ ֲאִניסּו.  ְדָלא  ּבִ ֲחָדא,  ּכְ ִדְלהֹון  ְדאֹוִליְפָנא ְרעּוָתא 

ְלַגבָּ  ֲאַזל  ּדְ ֵכיָון  ּדְ ִתיב,ָהָכא,  ּכְ ַמה  בא  ּה  כי  שם  (וילן 
ערסיה   לשמשא  נש  לבר  ליה  דאסיר  לאחזאה  השמש 

כח) ביומא) ם  (בראשית  ׂשֶ ַוּיָ קֹום  ַהּמָ ֵמַאְבֵני  ח  ּקַ ַוּיִ
ִגין ְלֵמיַהב ָלּה   (שם) ֵמַרֲאׁשֹוָתיו קֹום ַההּוא, ּבְ ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ַוּיִ

ַק ַניְ  ְרִחיִמין  ֵביָתא,  ַאְבֵני  ָאִפיּלּו  ּדְ ְלֵמיַבת  יָחא,  יּה,  ּמֵ
הּו.  (ס''א דכתיב וישכב במקום ההוא) ּבְ

Genesis 28:10 
 ”ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב, ִמְּבֵאר ָׁשַבע; ַוֵּיֶל�, ָחָרָנה“
“Jacob left Beersheba and went toward Haran.” 
The Zohar explains that Jacob left Beersheba to get married. On his way, he found the 
place of the Shechina and lay down in that place. 
The place was the Temple Mount in Jerusalem where the future Temple will be built. 
Genesis 28:11 
“ ֹׁשָתיו; ַוִּיְׁשַּכב, ַּבָּמקֹום ַההּואַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום, ַוָּיֶׂשם ְמַראֲ ָבא ַהֶּׁשֶמׁש, - ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם, ִּכי ” 
“He came to a certain place and spent the night there, because the sun had set; and 
he took one of the stones of the place and put it under his head, and lay down in that 
place.” 
After God separated Eve from Adam he brought her to him. The Torah adds the 
following verse, which is an explanation of the effect of separating Eve from Adam. 
Genesis 2:24 
“ , ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד ִאּמֹו; ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו -ָאִביו, ְוֶאת-ִאיׁש, ֶאת -ֵּכן, ַיֲעָזב -ַעל ” 
“For this reason a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife; 
and they shall become one flesh.” 
The Endless Light is one and in the process of Creation there was a need to create a 
vessel in order to have a process of giving and receiving. Adam was created with Eve as 
part of him because the Creator, Blessed be He doesn’t create separation. Only after 
Adam came to existence, Eve could be separated from him and for the purpose of 
seeking the original oneness through unification. 
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That is the aspect of ‘become one flesh’. In the material world, we connect spiritually 
using the corporeal body. 
Lamentation 1:3 “Judah has gone into exile ” 
Lamentation 1:6 “All her majesty Has departed from the daughter of Zion;” 
The purpose of the exile was for us to desire and work harder to go back and be one 
with the Holy One Blessed be He, the Endless Light. 
Judah, Yehudah, יהודה, is the tribe settled around Jerusalem. The name Yehudah 
contains the YHVH name with the additional letter ד, Dalet. The ‘Daughter of Zion’ is 
the female aspect of the Endless Light in this world. The Endless Light formed YHVH 
to ‘govern’ Creation, (an aspect of Adam) and the Shechinah of the name, (an aspect of 
Eve) was separated so we can seek oneness with the Endless Light through the 
unification of the Shechinah and the Light, Zeir Anpin (YHVH). 
We can achieve that oneness only though the study Torah, Zohar, and following the 
precepts. The prayers in Hebrew help us in the process of unifying all the souls of the 
children of Israel with YHVH and the Endless Light, completing the mission Jacob took 
on himself. 
Zionism is the movement to return to Zion, which is Jerusalem. The deeper meaning 
of true Zionism is seeking to unify the Light, coming from Zion (Spiritual, Light) and 
Jerusalem (Malchut, Shechina). 
When we restore the 90% of the unification, Mashiach will come to complete the work 
and allow the Light of the Endless flow down to our world through the complete name 
of YHVH that will be changed to YHYH because the Light and Vessel will be unified and 
equal. 

י ִיְצָחק, .43 ָכה ַרּבִ ַמח. ָאַמר, ֵאּלּו   [ְוִחֵּי�] ּבָ ְוׂשָ
ַחת ְיֵדיֶכם, ְולֹא ֵאֵלְך ַאֲחֵרי ִליֹּות ּתַ ְרּגָ ֶכם?  ַהּמַ

ֵנס  ִנּכָ ְוָאנּו  ָך,  ְלַדְרּכְ ֵלְך  ּתֵ ה  ַאּתָ לֹו,  ָאְמרּו 
ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ִני ֶזה. ָאַמר  ּבְ ל  ַלִהּלּוָלא ׁשֶ ָלִעיר 

ו יֵׁש ִלי ָללֶ  ר ֶאת ַעְכׁשָ י. ָהַלְך לֹו ְוִסּדֵ ֶכת ְלַדְרּכִ
ְמעֹון,  י ׁשִ ְמעֹון. ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ָבִרים ִלְפֵני ַרּבִ ַהּדְ

אי ָיפֶ  דֹושׁ ַוּדַ ּקָ רּוךְ -ה ָאְמרּו, ְוַהּכֹל ֶנֱאַמר ּבַ - ּבָ
ל  ֵני ָבָניו ׁשֶ לּו ֵהם ִמּבְ ָבִרים ַהּלָ הּוא. ָאַמר, ַהּדְ

ׁש ֵהם. ָמה   י ָצדֹוק ַהַחּלָ ׁש? ַרּבִ ַעם ִנְקָרא ַחּלָ ַהּטַ
ַלִים  ְירּוׁשָ ַעל  ִהְתַעּנָה  ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ָיָמיו, וְ  ּלֹא ֵתָחֵרב ּבְ ָבר  ׁשֶ ל ּדָ ָהָיה ְמָפֵרׁש ַעל ּכָ
ֶהם   ּבָ ְונֹוֵתן  ל ַהּתֹוָרה סֹודֹות ֶעְליֹוִנים  ְוָדָבר ׁשֶ

ֶהם. ֶרְך ִלְבֵני ָהעֹוָלם ְלִהְתַנֵהג ּבָ  ּדֶ

  

י ִיְצָחק, .43 ָכה ִרּבִ ָלאן   (ד''א ל''ג וחייך) ּבָ ְוָחֵדי, ָאַמר ַמְרּגְ
ְתַרְייכּו. ָאְמרּו ֵליּה ַאּתְ   חֹות ְיַדְייכּו, ְוָלא ֵאִזיל ּבַ ין ּתְ ִאּלֵ
ִרי.  ִזיל ְלאֹוְרָחְך, ְוֲאַנן ֵניעּול ְלָמָתא ְלִהּלּוָלא ְדַהאי ּבְ ּתֵ

א ִאית ִלי ּתָ י ִיְצָחק, ַהׁשְ (דף קמט   ְלֵמַהְך ְלָאְרִחי.  ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון. ָאַמר   ָאִזיל ע''א) י ׁשִ ִרּבִ ּדְ יּה  ין ַקּמֵ ר ִמּלִ ֵליּה, ְוִסּדֵ

ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ א ּבְ יר ָקֲאְמרּו, ְוכֹּלָ ּפִ אי ׁשַ ְמעֹון ַוּדַ י ׁשִ ִרּבִ
ָצדֹוק   י  ִרּבִ ּדְ נֹוי  ּבְ ֵני  ִמּבְ ין,  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ָמר. ָאַמר,  ִאּתְ הּוא 

ֵרי ֲחָלׁשָ ֲחָלׁשָ  ִעין  א ִניְנהּו. ַמאי ַטְעָמא ִאּקְ ַאְרּבָ ִגין ּדְ א, ּבְ
ְוֲהָוה   יֹומֹוי,  ּבְ ִיְתְחַרב  ָלא  ּדְ ֵלם,  ְירּוׁשְ ַעל  י  ִאְתַעּנֵ ִנין  ׁשְ
ִאין, ְוָיִהיב  ה ְדאֹוַרְייָתא, ָרִזין ִעּלָ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ ִריׁש ַעל ּכָ ּפָ

הּו ָאְרָחא ִלְבֵני ָעְלָמא, ְלִאְת  הּו. ּבְ  ַנֲהָגא ּבְ
Rabbi Shimon heard from his student, Rabbi Yitzhak, about the study they had 
previously. Rabbi Shimon said that the study was from the grandchildren of Rabbi 
Tzadok, who was called ‘the weak’. 
Rabbi Shimon continued to explain he was called ‘weak’ because he fasted for 40 years 
with a prayer that the Holy Temple in Jerusalem wouldn’t be destroyed during his 
lifetime. 
Rabbi Tzadok was explaining deep secrets on every word in the Torah. His studies gave 
the people of the world a righteous path to follow. 
We can learn two main lessons from this Zohar. The first lesson is that one righteous 
person can have the power to block great negativity from spreading in the world. 
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The second lesson is that the secrets of the Torah bring the energy of life because they 
are the true path of following the Torah. 
Today is the ninth day of the ninth month, Kislev. On this day the gates of Yessod of 
Yessod of Yessod are aligned directly to the higher spiritual level, giving us the 
opportunity to inject our prayers like great Tzadikim. 
Read about the importance of this day and how to make a proper connection to elevate 
your prayers like a righteous person on http://dailyzohar.com/the-light-of-miracles-
and-sustenance-revealed-on-the-9th-of-the-9th-of-the-9th/ 
Rabbi Tzadok disconnected himself from the material world by fasting for 40 years and 
by that he could reveal great secrets that revealed great Light in the world, and stopped 
the negative side from destroying the Holy Temple. 
The shortest way for us to nullify our desires for the self and connect to Yessod and 
righteousness is by giving Tzedakah and study the secrets of the Torah through the 
Zohar. 
When we give from what we have we create space in our vessels that brings the Light 
that we reveal with the Zohar study to shine in our lives. 
View this page to give Tzedakah 
Install the FREE Unity Zohar App and the FREE Tzadikim App in your smartphone 
(iOS, Android) to have a great connection to the Zohar and Tzadikim that can greatly 
help to elevate your prayers and spiritual connections. 

ָהיוּ  .44 לֹא  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָיִמים  [ֶאָּלא] ָאַמר 
ָטן  י אֹותֹו ָהִאיׁש, ּוְבנֹו ַהּקָ ּתִ ַגׁשְ ּפָ מּוָעִטים ַעד ׁשֶ

ְנָך ָהַאֵחר? ָאַמר לִ  י לֹו, ֵאיֹפה ּבִ י,  ִעּמֹו. ָאַמְרּתִ
יָון  ּכֵ ּתֹו.  ִאׁשְ ִעם  ַאר  ְוִנׁשְ ִהּלּוָלא,  לֹו  יִתי  ָעׂשִ

לִ  ָאַמר  אֹוִתי,  יר  ִהּכִ י ׁשֶ ִהְזַמְנּתִ ּלֹא  ׁשֶ ַחיֶּיָך  י, 
ְדָבִרים:  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּום  ִמׁשּ ִני  ּבְ ַלֲחֻתּנַת  אֹוְתָך 

י אֹוְתָך,   -ָחד  אֶ  ְרּתִ י ְבָך ְולֹא ִהּכַ ּלֹא ָיַדְעּתִ ׁשֶ
ְך ַמְזִמיִני ּכָ ִפי ְכבֹודֹו, ְואּוַלי    -ם ֶאת ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ

בֹוְדָך. ְואֶ  ֵגם ּכְ דֹול ְוִיּפָ ה ִאיׁש ּגָ אּוַלי   -ָחד  ַאּתָ
ַאְטִריַח   ְולֹא  זֹון  ִחּפָ ּבְ ָך  ְלַדְרּכְ הֹוֵלְך  ה  ַאּתָ

ְוֶאָחד   י  שֶׁ   -ָעֶליָך.  ַאְנׁשֵ ִלְפֵני  יֵּׁש  ִתְתּבַ ּלֹא 
נּו   ְרּכֵ ּדַ ׁשֶ אוֹ   -ַהֲחבּוָרה,  ל  ּכָ אֹוְכִלים ׁשֶ ׁשֶ ָתם 

ָלֶהם   נֹוְתִנים  ם  ּלָ ּכֻ ה,  ְוַכּלָ ָחָתן  ְלַחן  ׁשֻ ַעל 
נוֹ  ּוַמּתָ רּוְך  אֹוָצרֹות  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו,  י  ָאַמְרּתִ ת. 

 ִ י לֹו, ַמה ׁשּ ְמָך?  הּוא ָידּון אֹוְתָך ְלטֹוב. ָאַמְרּתִ
י  ָלַמְדּתִ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ָטן.  ַהּקָ ָצדֹוק  ִלי,  ָאַמר 

שְׁ  ּנּו  ר ִמּמֶ ָעׂשָ ה  ֶעְליֹוִנים  [ְּתֵריַסר] לֹׁשָ סֹודֹות 
בִּ  ֶאָחד  ה,  לֹׁשָ ׁשְ נֹו  ּוִמּבְ ּתֹוָרה,  ְנבּוָאה,  ּבַ

ֲחלֹום.  [ּוְׁשַנִים] ְוֶאָחד  ּבַ

  

ֲהווּ  .44 ָלא  ִיְצָחק,  י  ִרּבִ ַעד  (אלא) ָאַמר  ְזִעיִרין,  יֹוִמין 
ר ָנׁש ּוְבֵריּה ְזֵעיָרא ִעמֵּ  ַההּוא ּבַ ָאַעְרָעָנא ּבְ יּה. ֲאִמיָנא ּדְ

ֵליּה  ֲעִביְדָנא  ִלי,  ָאַמר  ָאֳחָרא.  ָרְך  ּבְ הּוא  ָאן  ֵליּה, 
י, ָאַמר ִהּלּוָלא ְואִ  מֹוַדע ּבִ ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ ְדִביְתהּו. ּכֵ ַאר ּבִ ּתָ ׁשְ

ְזִמ  ָלא  יָך, ּדְ ַלת  ֵליּה ַחּיֶ ִגין ּתְ יְנָנא ָלְך ְלִהּלּוָלא ִדְבִרי, ּבְ
ְיַדעְ  ָלא  ּדְ ַחד,  ין.  ָלְך, ִמּלִ מֹוָדְעָנא  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  ְך  ּבָ ָנא 

פּום ְיָק  ִנין ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּכְ ָהִכי ְמַזּמְ ֵריּה, ְוִדיְלָמא ַאְנּתְ  ּדְ
ַאְנּתְ   יְלָמא  ּדִ ְוַחד,  ְיָקָרְך.  ְוַאְפִגים  א,  ַרּבָ ְבָרא  ָאִזיל ּגַ

ָלא ַתְכִסיף  ְבִהילּו, ְוָלא ַאְטַרח ֲעָלְך. ְוַחד, ּדְ ָאְרָחְך ּבִ   ּבְ
ָאְכֵלי   ָכל ִאינּון ּדְ אֹוְרָחא ִדיָלן, ּדְ ֲחבּוָרא. ּדְ י ּדְ י ֱאָנׁשֵ ַקּמֵ

ְדחָ  לֹון. ִלְפתֹוָרא  ָנן  ּוַמּתְ ָזן  ְנַבְזּבְ ַיֲהֵבי  הּו  ּלְ ּכֻ ה,  ְוַכּלָ ָתן 
א בְּ  ִריְך הּוא ָיִדין ָלְך ְלַטב. ֲאִמיָנא ֲאִמיָנא ֵליּה, קּוְדׁשָ

ָמְך, ָאַמר ֵליּה צָ  ְ א, ֵליּה, ַמה ׁשּ ְעּתָ ַההּוא ׁשַ דֹוק זּוָטא. ּבְ
ֵליַסר ּתְ יּה,  ִמּנֵ תריסר) אֹוִליְפָנא  ִעלָּ  (נ''א  ִאין  ָרִזין 

אוֹ  ְוַחדּבְ ְנבּוָאה,  ּבִ ַחד  ַלת,  ּתְ ֵריּה  ּבְ ּוִמן  (נ''א   ַרְייָתא, 
ֶחְלָמא. ותרין)  ּבְ

Rabbi Shimon heard from his student, Rabbi Yitzhak, about the study they had 
previously from the children of Rabbi Tzadok, who was called ‘the weak’. 
Rabbi Shimon continued to explain he was called ‘weak’ because he fasted for 40 years 
with a prayer that the Holy Temple in Jerusalem won’t be destroyed during his lifetime. 
Rabbi Tzadok was explaining deep secrets on every word in the Torah. His studies gave 
the people of the world a righteous path to follow. 
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After sometime Rabbi Yitzchak met rabbi Tzadok and his young son. He asked about 
his other son and Rabbi Tzadok answered that he got married and with his wife. He 
explained that he didn’t invite him to the wedding because he didn’t know him before, 
nor have knowledge about his spiritual level to know how to honor him. Another reason 
is that maybe rabbi Yitzchak is busy and he didn’t want to put an additional burden 
on him. The third reason is that the friends that dine on the bride and groom table give 
them generous presents.  
Rabbi Yitzchak respected that and blessed him. 
Lesson:  
The wedding is the aspect of the unification of light and vessel through studying (dining) 
the secrets of the Torah. Rabbi Yitzchak wasn’t invited to Rabbi Tzadok special studies 
because he didn’t know how much he can contribute to the studies, which is the aspect 
of giving ‘generous presents’. 
Rabbi Yitzchak asked his name and he answered ‘Tzadok the small’. At that time Rabbi 
Yitzchak learned from him 13 high-level secrets from the Torah. From his son, he 
learned three secrets, one related to prophecy, one related to dreams and one about 
the difference between them. 
Lesson: Even though Rabbi Tzadok was a great Tzadik, he presented himself simply by 
stating his name and adding ‘small’ to show how little he thinks of himself. The Zohar 
teaches us that those who are small in this world are big at the spiritual level. In this 
world, most people take pride in their intelligence and social status. Only when 
studying and conducting life without ego, we can achieve greater spiritual levels. 

ְנבּוָאה   .45 ַלֲחלֹום?  ְנבּוָאה  ין  ּבֵ ַמה  ְוָאַמר, 
ל ָזָכר, ְוַהחֲ  עֹוָלם ִהיא ׁשֶ ֵקָבה,  ּבָ עֹוַלם ַהּנְ לֹום ּבְ

ָיִמין  ּבְ בּוָאה  ַהּנְ יֹוֵרד.  ָרגֹות  ּדְ ׁש  ׁשֵ ּבְ ָלֶזה  ּוִמזֶּה 
ִנְפָרד  ְוַהֲחלֹום  ֹמאל.  ׂשְ ּבִ ְוַהֲחלֹום  ֹמאל,  ּוִבׂשְ

ה, מִ  ה ְדָרגֹות ְלַמּטָ ְך ַהֲחלֹום הּוא ְלַכּמָ ּום ּכָ ׁשּ
ְך ִנְראֶ  תֹו. ּכָ ִפי ַדְרּגָ ָכל ָהעֹוָלם, ֲאָבל ּכְ ִפי  ּבְ ה, ּכְ

ֶטת   ֶ ׁשּ ִמְתּפַ ֵאיָנּה  בּוָאה  ַהּנְ תֹו,  ְרּגָ ּדַ ְך  ּכָ ָהָאָדם 
ְמקֹוָמּה.  א ּבִ  ֶאּלָ

  

ַעְלָמא  .45 ּבְ ְנבּוָאה  ְלֶחְלָמא.  ְנבּוָאה  ין  ּבֵ ַמה  ְוָאַמר 
ִאיהוּ  ְדכּוָרא  ּוֵמַהאי ּדִ ְדנּוְקָבא,  ַעְלָמא  ּבְ ְוֶחְלָמא   ,

ומעבר   ְלַהאי, תורה  בסתרי  לקמן  ין   לדף)(עיין  ַדְרּגִ א  יּתָ ׁשִ ּכְ
ָמאָלא.   ׂשְ ָמאָלא, ְוֶחְלָמא ּבִ יִמיָנא ּוִבׂשְ ַנֲחָתא. ְנבּוָאה ּבִ
ְך ֶחְלָמא  ִגין ּכָ א, ּבְ ין ְלַתּתָ ה ַדְרּגִ א ְלַכּמָ ְרׁשָ ְוֶחְלָמא ִמְתּפַ

פּום   ִאיהוּ  יּה, ָהִכי ָחֵמי, ּכְ ְרּגֵ פּום ּדַ ָכל ַעְלָמא. ֲאָבל ּכְ ּבְ
ָהכִ  ָנׁש,  ר  א  ּבַ ֶאּלָ ָטא  ְ ׁשּ ִאְתּפַ ָלא  ְנבּוָאה  ּדִ יּה,  ְרּגֵ ּדַ י 

ַאְתֵריּה.  ּבְ
What’s between prophecy and dream? 
Prophecy is in the world of male, Zeir Anpin. The dream is in the world of the female of 
Zeir Anpin. There are six levels coming down from one level to the other. The prophecy 
is from Netzach and Hod of Zeir Anpin and the dream is in Hod of the female. 
Prophecy is on the Right and the Left, which is Netzach and Hod and the Dream is on 
the Left, which is Hod. The angel Gabriel, aspect of Left, delivers the light of the dream 
and so the dream can be anywhere in the world. Every person sees dreams according 
to his level. The prophecy revealed only in the Holy Land of Israel, where all the 
prophets receive their prophecies from Netzach and Hod. 

ְראֵ  .46 ם ּבֹא  ֻסּלָ ְוִהּנֵה  ַויֲַּחלֹם  תּוב,  ּכָ ַמה  ה 
ְוִהּנֵה   ָמְיָמה  ָ ַהׁשּ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ
ַתח  ּפָ ּבֹו.  ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי 

א) ְוָאַמר, ָהיָ  (יחזקאל  הָהיֹה  ְדַבר  ֶאל  ה   '
ים ַעל ְנהַ  ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ר ְיֶחְזֵקאל ּבֶ

  
ִתיב, .46 א ֲחֵזי ַמה ּכְ ם   (בראשית כח) ּתָ ה ֻסּלָ ְוִהּנֵ ֲחלֹום  ַוּיַ

ַמְלֲאֵכי   ה  ְוִהּנֵ ַמְיָמה  ָ ַהׁשּ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה  מּוָצב 
ְויְרִדים בּ  ְוָאַמר,ֱאלִהים עִֹלים  ַתח  ּפָ ָהיֹה   (יחזקאל א) ֹו. 

ן ּבּוזִ  ים  ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ י ַהּכֵֹהן ּבְ
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ם ַיד ה'. ָהיֹה ָהָיה   ִהי ָעָליו ׁשָ ָבר ַוּתְ ְנבּוָאה    -ּכְ
ּום  ִמׁשּ לּות  ַהּגָ ַעל  ִהְצָטְרָכה  ׁשֶ ָהְיָתה,  ָעה  ְלׁשָ
ְוָרָאה   לּות,  ַלּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ָיְרָדה  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ

ב  ְיחֶ  ּגַ ַעל  ְוַאף  ָעה.  ׁשָ ְלִפי  ָרָאה  ֶ ׁשּ ַמה  ְזֵקאל 
קֹום לֹא ָרא אֹותֹו ַהּמָ ְך ָהיֹה ׁשֶ ּום ּכָ ּוי ָלֶזה, ִמׁשּ

ְלַמְעָלה   ָהיֹה  א  ֶאּלָ ָהָיה?  ָהיֹה  זֶּה  ַמה    - ָהָיה. 
ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו   ם ֻמּצָ תּוב ֻסּלָ ּכָ ה, ׁשֶ ָהָיה ְלַמּטָ

נֹוֵטל ָמְיָמה.  ָ ַהׁשּ יַע  ְלַמְעָלה  תֹו]ֹו[א ַמּגִ
ה. ָהיֹה ָהָיה   [אֹותֹו] ְונֹוֵטל ֶאָחד ְלַמְעָלה    -ְלַמּטָ

ה.ְואֶ   ָחד ְלַמּטָ

ם ַיד ה'. ָהיֹה ָהָיה, ְנבּוָאה  ִהי ָעָליו ׁשָ ָבר ַוּתְ ַעל ְנַהר ּכְ
ָהְיָתה ֲעָתא  ִגין  (ס''א הוות) ְלׁשַ ּבְ לּוָתא  ּגָ ַעל  ִאְצְטִריְך  ּדְ  ,

כִ  ׁשְ ָגלּותָ ּדִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ הּו ּבְ א ְנָחַתת ּבְ א, ְוָחָמא ְיֶחְזֵקאל יְנּתָ
חָ  ָלא ִאְתֲחֵזי ַההּוא ַמה ּדְ ב ּדְ א. ְוַאף ַעל ּגַ ְעּתָ ָמא ְלפּום ׁשַ

א   ִגיֵני ָכְך ָהיה ָהָיה. ַמאי ָהיה ָהָיה. ֶאּלָ ֲאַתר ְלַהאי, ּבְ
מוּ  ם  ֻסּלָ ְכִתיב  ּדִ א.  ְלַתּתָ ָהָיה  ְלֵעיָלא,  ַאְרָצה ָהיֹה  ָצב 

ָנִטיל ַמְיָמה,  ָ ַהׁשּ יַע  ַמּגִ ְלֵעיָלא  (ליה) ְורֹאׁשֹו 
ְוַחד   (ליה) ְוָנִטיל ְלֵעיָלא,  ַחד  ָהָיה,  ָהיֹה  א.  ְלַתּתָ

א. נ', ְלַתּתָ סימן  כאן  שחסר  מה  הספר  בסוף  ג''כ  (עיין  (והוא 
 לקמן דף ק''ו ע''א קחחו משם))

Genesis 28:12 
“ ה ַמְלֲאֵכי ֱא�ִהים, ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה; ְוִהּנֵ  ֻמָּצב ַאְרָצה, ְורֹאׁשֹו,  ַוַּיֲח�ם, ְוִהֵּנה ֻסָּלם ” 
“He had a dream, and behold, a ladder was set on the earth with its top reaching to 
heaven; and behold, the angels of God were ascending and descending on it.” 
Jacob’s dream was in the land of Israel and to be exact it was exactly at the place where 
the Holy Temple would be built many years later. 
Ezekiel 1:3 
“ ָבר ַוְּתִהי ָעָליו ָׁשם ַיד ְיהָוהָהֹיה ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶּבן ּבּוִזי ַהֹּכֵהן ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַעל ְנַהר ּכְ  ” 
“the word of YHVH came expressly to Ezekiel the priest, son of Buzi, in the land of the 
Chaldeans by the river Chebar; and there the hand of YHVH came upon him.” 
The Zohar explains that because the Israelites in Exile had the Shechina with them 
and they needed spiritual support, Ezekiel could see visions of heavens and prophecize. 
The river Chebar in the verse represents one of the four rivers coming out of the Garden 
of Eden (Genesis 2:10). Because of the river, the Shechina could be there and Ezekiel 
could reveal the prophecies in exile with the Israelites. 
Link to the Torah dedication page and video. 
https://dailyzohar.com/brandweins-torah-dedication/ 
 
  

ֵני  .47 ׁשְ ּבִ ַמֲחִזיק  ַהזֶּה  ם  ּלָ ַהּסֻ ְרֵאה,  ּבֹא 
ֶאֶרץ כַּ   -עֹוָלמֹות   ה. ּבְ ַמְעָלה ּוַמּטָ ים ַעל ּבְ ּדִ ׂשְ

ים   ּדִ ׂשְ ּכַ ֶאֶרץ  ָבר. ּבְ לּות    -ְנַהר ּכְ ַהּגָ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
זֶּה   ַמה  ָבר.  ּכְ ְנַהר  ֶזה, ַעל  ל  ּכָ ְוִעם  ּבֹו,  ׁשֹוָרה 

שֶׁ  א  ֶאּלָ ָבר?  ּכְ ָלֵכן,  ְנַהר  ִמּקֶֹדם  ָבר  ּכְ ָהָיה 
יֵֹצא  ְוָנָהר  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָעָליו,  ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ

ק ְלַהׁשְ ָנָהר  ֵמֵעֶדן  הּוא  ְוֶזה  ְוגֹו'.  ן  ַהּגָ ֶאת  ֹות 
ָרה  ָ ׁשּ ּום ׁשֶ ָהרֹות. ּוִמׁשּ ָעה ַהּנְ ֶאָחד ֵמאֹוָתם ַאְרּבָ

ָבר   ּכְ ְוָהָיה ָעָליו  ָלֵכן  ּבֹו    ׁשֹוֶרה  -ָעָליו ִמּקֶֹדם 
ה ִליֶחְזֵקאל.  ּלָ ו, ְוִהְתּגַ  ַעְכׁשָ

  

ף .47 ּקַ ִאְתּתַ ַעְלִמין  ְתֵרי  ּבִ ם  ֻסּלָ ַהאי  ֲחֵזי,  א  ֵעיָלא ּתָ ּבְ  ,
ים,  ּדִ ׂשְ ּכַ ֶאֶרץ  ּבְ ָבר.  ּכְ ְנַהר  ים ַעל  ּדִ ׂשְ ּכַ ֶאֶרץ  ּבְ א.  ְוַתּתָ
ָבר.  א ַעל ְנַהר ּכְ ל ּדָ יּה, ְוִעם ּכָ ְרָיא ּבֵ ָגלּוָתא ׁשַ ֲאַתר ּדְ   ּבְ

ָנא,   ּדְ ְדַמת  ִמּקַ ָבר,  ּכְ ֲהָוה  ּדְ א  ֶאּלָ ָבר.  ּכְ ְנַהר  ַמאי 
א ִכיְנּתָ ׁשְ ע''ב) ּדִ קמט  ְרָיא   (דף  ְכִתיבׁשַ ּדִ (בראשית   ֲעלֹוי, 

הּוא  ב) ְוָדא  ְוגו'.  ן  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  יֹוֵצא  ְוָנָהר 
ְרָיא  ׁשַ ּדְ ּוְבִגין  ַנֲהִרין,  ע  ַאְרּבַ ֵמִאינּון  ַחד  ֲעלֹוי   ַנֲהָרא 

א,   ּתָ ַהׁשְ יּה  ּבֵ ְרָיא  ׁשַ ָבר,  ּכְ ֲעלֹוי  ְוֲהָוה  ָנא,  ּדְ ְדַמת  ִמּקַ
ִלי ֵליּה ִליֶחזְ   ֵקאל. ְוִאְתּגְ

Ezekiel 1:3 
“ ְיהָוהָהֹיה ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶּבן ּבּוִזי ַהֹּכֵהן ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַעל ְנַהר ְּכָבר ַוְּתִהי ָעָליו ָׁשם ַיד  ” 

https://dailyzohar.com/
https://dailyzohar.com/brandweins-torah-dedication/


Zohar Toldot – Draft – unedited- not for publishing 

27 DailyZohar.com  
 

“the word of YHVH came expressly to Ezekiel the priest, son of Buzi, in the land of the 
Chaldeans by the river Chebar; and there the hand of YHVH came upon him.” 
The Zohar explains that because the Israelites in Exile had the Shechina with them 
and they needed spiritual support, Ezekiel could see visions of heavens and prophecize. 
The river Chebar in the verse (Ezekiel 1:3) represents one of the four rivers coming out 
of the Garden of Eden (Genesis 2:10). Because of the river, the Shechina could be there 
and Ezekiel was able to reveal the prophecies in exile with the Israelites. 

דֹוׁש,   .48 ַהּקָ ַיֲעקֹב  ְוִכי  ַויֲַּחלֹם,  ְרֵאה,  ּבֹא 
ָעָליו   ה  ּלָ ִהְתּגַ ָהָאבֹות,  ל  ׁשֶ ֵלם  ָ ַהׁשּ הּוא  ׁשֶ
לֹא  ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהּקָ קֹום  ּוַבּמָ ֲחלֹום,  ּבַ

ֲחלֹום?   [לֹו] ָרָאה ּבַ א  בַּ ֶאּלָ ַיֲעקֹב  א  ַמן  ֶאּלָ זְּ
ְוִאם   ַקיָּם.  ָהָיה  ְוִיְצָחק  ָנׂשּוי,  ָהָיה  לֹא  ַההּוא 
תּוב ָוֵאֶרא  א, ּכָ ָ ׂשּ ּנִ ׁשֶ ְך, ּכְ ִהּנֵה ַאַחר ּכָ ּתֹאַמר ׁשֶ
ַקיָּם,  ָהָיה  ְוִיְצָחק  ַרם,  ּגָ קֹום  ַהּמָ ם  ׁשָ ֲחלֹום?  ּבַ

תּוב ּבֹו ֲחלֹום.  ן ּכָ  ְוַעל ּכֵ

  

א ֲחֵזי ַויַּ  .48 ֵליָמא ֲחלֹום, ְוִכי יַ ּתָ ִאיהּו ׁשְ א, ּדְ יׁשָ ֲעקֹב ַקּדִ
א ָלא   יׁשָ א ַקּדִ ִלי ֲעלֹוי, ּוַבֲאַתר ּדָ ֶחְלָמא ִאְתּגְ ֲאָבָהן, ּבְ ּדְ

א (ליה) ָחָמא ַההּוא  (קס''ה) ֶאּלָ ּבְ ַיֲעקֹב  א  ֶאּלָ ֶחְלָמא.  ּבְ
י ָהא ם. ְוִאי ֵתיָמא וְ ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ָנִסיב, ְוִיְצָחק ֲהָוה ַקּיָ

ִאְת  ִרים, ְלָבַתר ּדְ ן ֲאַתר ּגָ ּמָ ֲחלֹום. ּתַ ִתיב ָוֵאֶרא ּבַ ָנִסיב ּכְ
יּה ֲחלֹום.  ִתיב ּבֵ א ּכְ ים, ְוַעל ּדָ  ְוִיְצָחק ֲהָוה ַקּיָ

The Zohar asks about why Jacob that is the patriarch with the highest level, had only 
a dream and not a vision like a prophet when he was in the holy place in the holy land 
of Israel. That place was worthy of the revelation of the Shechina and connect to Jacob 
on a higher level. The answer is that at that time, Isaac was still alive and Jacob was 
not married. As single Jacob was not complete. 
Adam was born as male and female (Genesis 1:27). Later God separated the female part 
from the back of Adam and brought her back to his face to face (Genesis 2:23). 
As initially created, male and female are one. Because of that way we must have the 
aspect of male and female to receive Light from the Creator to be able to continue the 
light to this world and *form new things.  
Since God created us as a vessel to receive his light and benefit from it. After the sin, 
we lost the automated connection between male and female and we must ‘earn’ the 
light by unifying male and female, light and vessel. Single men and women can still 
draw and reveal light when they create vessels with their desires and consciousness. 
The Shechina is always present in the Land of Israel because this is the place where 
the Light flows to the entire world. Before the destruction of the Holy Temple, there 
were schools for prophets, teaching them how to connect to the levels of Netzach and 
Hod and see beyond the limitations of the five senses and time.  
* Everything in this world is made out of light energy and therefore we can not ‘create’ 
only form from what already exists. 

ִעם  .49 ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלָאֶרץ  א  ּבָ ׁשֶ ְוַאַחר 
ְלָמה ָבִטים, ְוִנׁשְ ְ ִית  ם][ָבהֶ  ַהׁשּ ָלֶהם ֲעֶקֶרת ַהּבַ

ֶאל   ֱאלִֹהים  ַויֵָּרא  תּוב  ּכָ ֵמָחה,  ׂשְ ִנים  ַהּבָ ְוֵאם 
ְוָכתּוב ְוגֹו',  מו) ַיֲעקֹב  ַויֹּאֶמר  (בראשית 

לֹא  אן  ּכָ ְיָלה.  ַהּלַ ַמְרֹאת  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ  ֱאלִֹהים 
ַאֶחֶרת  ה  ְרּגָ ִמּדַ ָהָיה  ֲהֵרי  ׁשֶ ֲחלֹום,  ּבֹו  ָכתּוב 

 ה.ֶעְליֹונָ 

  

ְבִטין,  .49 ׁשִ ִעם  א  יׁשָ ַקּדִ ְלַאְרָעא  ֲאָתא  ּדְ ּוְלָבַתר 
ִלים ּתְ ִנים  (בהון) ְוִאׁשְ ַהּבָ ְוֵאם  ִית,  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  ְלהֹון 

ִתיב, ֵמָחה, ּכְ ָרא ֱאלִהים ֶאל ַיֲעקֹב ְוגו (בראשית לה) ׂשְ '.  ַוּיֵ
ַמְראֹות  (בראשית מו) ּוְכִתיב, ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר 

א ָאֳחָרא ַהלַּ  ְרּגָ ָהא ִמּדַ יּה ֲחלֹום ּדְ ִתיב ּבֵ ְיָלה, ָהָכא ָלא ּכְ
 ִעָלָאה ֲהָוה.

After Jacob came back to the land of Israel with his children that were the roots for the 
12 tribes of Israel, he was elevated to a higher level. 
Genesis 35:9 
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 ”.ַוֵּיָרא ֱא�ִהים ֶאל ַיֲעֹקב עֹוד ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶר� ֹאתֹו“
“Then God appeared to Jacob again when he came from Paddan-aram, and He blessed 
him.” 
Jacob was complete because now he was married and inside the Holy Land where he 
could get God’s blessings. The verse states that God appeared to Jacob and that is a 
higher revelation than in a dream.  

ַגְבִריֵאל,  .50 ְיֵדי  ַעל  ַהֲחלֹום הּוא  ְרֵאה,  ּבֹא 
הַ  ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ ה,  ְלַמּטָ הּוא  בּוָאה. ׁשֶ ִמּנְ ית  ִ ׁשּ ִ ׁשּ

ַהַחיָּה   -ַמְרֶאה   ל  ׁשֶ ַהִהיא  ה  ְרּגָ ַהּדַ ְיֵדי  ַעל 
ִהּנֵה   ּתֹאַמר,  ְוִאם  ְיָלה.  ּלַ ּבַ ֹוֶלֶטת  ׁשּ ׁשֶ ַהִהיא 

תּוב ח) ּכָ ֶאת גַּ  (דניאל  ז  ְלַהּלָ ָהֵבן  ְבִריֵאל 
ְרֶאה   ָבָריו יֹוֵתר    -ַהּמַ ְרֶאה ּדְ ּמַ אי, ׁשֶ ְך ֶזה ַוּדַ ּכָ

וּ  ֶאת ְסתּוִמים,  ּוְמָפֵרׁש  יֹוֵתר,  ְמֹפָרׁש  ַבֲחלֹום 
ִנְפָקד   ן  ּכֵ ְוַעל  ְרֶאה.  ַהּמַ ל  ׁשֶ תּוִמים  ַהּסְ

ְבִריֵאל, הּוא    ּגַ ׁשֶ ְרֶאה,  ַהּמַ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָפֵרׁש  יְּ ׁשֶ
 ר ָסתּום. יֹוֵת 

  

ֲחֵזי, .50 א  ַגְבִריֵאל  (קצ''ו ע''א) ּתָ ּדְ ְיֵדי  ַעל  ִאיהּו  ֶחְלָמא 
א, בְּ  ִאיהּו ְלַתּתָ בּוָאה. ַמְרֶאה, ַעל ּדְ ִתיָתָאה ִמּנְ א ׁשְ ַדְרּגָ

ַההוּ  ֵליְלָיא. ְוִאי  ְיָדא ּדְ ְלָטא ּבְ ׁשָ ה ּדְ ַהִהיא ַחּיָ א ּדְ א ַדְרּגָ
ִתיב ּכְ ָהא  בְ  (דניאלח) ֵתיָמא,  ֶאת  ּגַ ז  ְלַהּלָ ָהֵבן  ִריֵאל 

יר,  ַיּתִ ִמּלֹוי ְסִתיִמין  ַמְרֶאה  ּדְ אי,  ַוּדַ ְרֶאה. ָהִכי הּוא  ַהּמַ
א  ּוְבחֶ  ַמְרֶאה, ְוַעל ּדָ יר, ּוָפִריׁש ְסִתיִמין ּדְ ִריׁש ַיּתִ ְלָמא ּפָ

ְיָפֵר  ּדִ ְבִריֵאל,  ּגַ ד  ּקַ ִאיהּו ָסִתים  ִאְתּפַ ׁש ִמּלֹוי ְדַמְרֶאה ּדְ
יר.  ַיּתִ

Dreams are six levels below prophecy. The angel Gabriel delivers the dreams from the 
female aspect of Hod. He also delivers the visions people see. The vision that are 
reflections of spiritual messages and in greater concealment than messages in dreams. 
Gabriel also appointed to interpret the concealed visions in the dreams.  
The person’s spiritual level determines the way and type of messages he gets in visions 
and dreams and visions in dreams. Some could be simple and some may have a deeper 
meaning that are not obvious from the dream itself.  
Dream interpretations should be done by a person who is spiritually elevated and 
understand the language of dreams. Some people may have a unique dream language 
and the interpreter needs to know more about the person before he could give proper 
interpretations. Never tell a dream to people who are on a lower spiritual level, even if 
they are part of your family. 
Angel Gabriel is the aspect of the left and the power to execute ‘plans’ from the upper 
three sefirot. Incorrect or irresponsible interpretations may activate the angel in the 
wrong way and manifest the undesired outcome.  
I used to have a page for dream interpretations but I stopped after I saw requests from 
people who are not even subscribed to the DZ. Some even posted dreams of friends who 
are not spiritual. 
B”H and B’li Neder I will restore the option to post dreams for interpretations after 
setting the system to allow dreams only from registered users. B”H in the near future.  

ַמְרֶאה   .51 תּוב ּבְ ן ּכָ ַויֵָּרא, ָוֵאָרא. ָמה    -ְוַעל ּכֵ
ְרֶאה ַהזֶּה   מֹו ַהּמַ הּוא ַמְרֶאה, ּכְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ

בְּ  ְרִאים  ּנִ ְך ׁשֶ ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֻמיֹּות,  ַהּדְ ל  ּכָ תֹוכֹו 
הּוא  ׁשֶ י,  ּדַ ׁשַ ֵאל  ּבְ ְדמּותֹו.  ָרִאיִתי  ָוֵאָרא, 

ת ְרֵאית ּבְ ּנִ ְרֶאה, ׁשֶ מּות ַאֶחֶרת, ְוָכל ַהּמַ ֹוכֹו ּדְ
ֻמיֹּות ָהֶעְליֹונֹות ִנְראֹות ּבֹו.  ַהּדְ

  

ָרא, ָוֵאָרא, ַמאי ַטְעָמא,   .51 ַמְרֶאה, ַוּיֵ ִתיב ּבְ א ּכְ ְוַעל ּדָ
יּוְקִנין   ּדִ ל  ִאְתֲחֵזי ּכָ ַהאי ַמְרֶאה ּדְ ַמְרֶאה ִאיהּו, ּכְ ִגין ּדְ ּבְ

ַאחְ  ָוֵאָרא,  ָכְך  ִגיֵני  ּבְ יּה,  ַגּוֵ י,  ּבְ ּדַ ׁשַ ֵאל  ּבְ יּוְקֵניּה,  ּדִ ִמית 
ַמְרֶאה, ִאיהּו  ע''א) ּדְ ָאֳחָרא  (צ''א  יּוְקָנא  ּדִ ִאְתֲחֵמי  ּדְ

יּה ִאְתֲחזּון. ִאין ּבֵ יּוְקִנין ִעּלָ יּה, ְוָכל ּדִ ַגּוֵ  ּבְ
The appearance of God to Jacob was a reflection from the upper levels. A mirror reflects 
what’s in its line of vision, so are the visions that a Tzadik or a prophet sees when they 
elevate to Yessod and draw from Netzach and Hod. 
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Between Malchut and Yessod there’s a barrier, ‘curtain’ ( מסך) that doesn’t let the light 
pass through. Because of that, we have the aspect of the mirror and when going above 
Malchut to yessod we are able to see the higher levels. Without the ‘barrier’ the light 
from upper levels can not be reflected. 

תּוב  .52 ּכָ ַמן,  ַהזְּ אֹותֹו  ּבְ ַיֲעקֹב  ְך,  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ב ַאְרָצהה  ַויֲַּחלֹם ְוִהנֵּ  ם ֻמּצָ . ַמה זֶּה [ְורֹאׁשֹו] ֻסּלָ

ּה,  ּבָ לּויֹות  ּתְ ָרגֹות  ַהּדְ ָאר  ְ ׁשּ ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ ם?  ֻסּלָ
ְך   ָמְיָמה, ּכָ ָ יַע ַהׁשּ ְוהּוא ְיסֹוד ָהעֹוָלם. ְורֹאׁשֹו ַמּגִ
ָמְיָמה,  ָ ַהׁשּ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו  ִעּמֹו.  ר  ֵ ְלִהְתַקׁשּ הּוא 

ם. ּוִמי הּוא? ֶזה ל ִמי רֹאׁשֹו? רֹאׁשֹו שֶׁ  אֹותֹו ֻסּלָ
תּוב ּבוֹ  ּכָ ּום  (בראשית מז) ׁשֶ ה. ִמׁשּ ּטָ רֹאׁש ַהּמִ

יַע   ַמּגִ ֵמִאיר.  ּנָה  ּוִמּמֶ ַהזֹּו  ה  ּטָ ַלּמִ רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ
ין   הּוא ִסיּּום ַהּגּוף, ְועֹוֵמד ּבֵ ּום ׁשֶ ָמְיָמה, ִמׁשּ ָ ַהׁשּ

ִרית ה ַהּבְ מֹו ׁשֶ ִסיּּום ַהּגּוף  א  וּ ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון, ּכְ
יַע  ַמּגִ ֶזה  ְוַעל  ְוַהּגּוף,  ַהְיֵרַכִים  ין  ּבֵ ְועֹוֵמד 

ָמְיָמה.  ָ  ַהׁשּ

  

ִתיב, .52 ּכְ ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ ַיֲעקֹב  ָכְך,  ִגיֵני  (בראשית   ּבְ
ב ַאְרָצה כח) ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ֲחלֹם ְוִהּנֵ ם, (וראשו) ַוּיַ , ַמהּו ֻסּלָ

י  ְרּגִ ּדַ ָאר  ׁשְ ּדִ א  ְרּגָ ָעְלָמא.  בֵּ ן  ּדַ ּדְ ְיסֹוד  ְוהּוא  ְלָיין  ּתַ יּה 
ֲהֵדיּה.   ָרא ּבַ ְ ַמְיָמה, ָהִכי הּוא ְלִאְתַקׁשּ ָ יַע ַהׁשּ ְורֹאׁשֹו ַמּגִ
ַההּוא  ּדְ רֹאׁשֹו  רֹאׁשֹו.  ַמאן  ַמְיָמה,  ָ ַהׁשּ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו 

יהּ  ּבֵ ִדְכִתיב  א  ּדָ ִאיהּו,  ּוַמאן  ם.  מז)  ֻסּלָ רֹאׁש  (בראשית 
ה, ּטָ יַע  בְּ   ַהּמִ ּה ָנִהיר. ַמּגִ ה ּוִמּנָ ִאיהּו רֹאׁש ְלַהאי ִמּטָ ִגין ּדְ

ָאה  ין ִעּלָ ִאיהּו ִסּיּוָמא ְדגּוָפא, ְוָקִאים ּבֵ ִגין ּדְ ַמְיָמה, ּבְ ָ ַהׁשּ
ין   ְבִרית ִאיהּו ִסּיּוָמא ְדגּוָפא, ְוָקִאים ּבֵ ָמה ּדִ ָאה, ּכְ ְוַתּתָ

יַע הַ  א ַמּגִ ָ ַיְריִכין ְוגּוָפא, ְוַעל ּדָ  ַמְיָמה.ׁשּ
Genesis 28:12 
“ ּבֹו  ַוַּיֲח�ם, ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, ְורֹאׁשֹו, ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה; ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱא�ִהים, ֹעִלים ְוֹיְרִדים  ” 
“He had a dream, and behold, a ladder was set on the earth with its top reaching to 
heaven; and behold, the angels of God were ascending and descending on it.” 
The ‘ladder’ is the aspect of the levels that we climb up. 
‘it’s top reaching to heaven’, means that Yessod connects to Zeir Anpin that is called 
heaven. 
Genesis 28:17 
“ ֵּבית ֱא�ִהים, ְוֶזה, ַׁשַער ַהָּׁשָמִים- ּנֹוָרא, ַהָּמקֹום ַהֶּזה: ֵאין ֶזה, ִּכי ִאם-ה ַוִּייָרא, ַוּיֹאַמר, מַ  ” 
“He was afraid and said, “How awesome is this place! This is none other than the house 
of God, and this is the gate of heaven.” 
Jacob discovered that the place he slept was the ‘Gate of Heaven’. He took the stone 
that was under his head (28:18) and made it as a pillar, ‘מצבה’. This Hebrew word has 
the numerical value of ‘קבלה’, ‘Kabbalah’. He declared this stone as the ‘House of God’ 
(28:22) and promised to give Maaser, Tithe, from everything he receives from God. 
Jacob knew the value of connecting to the ‘Gate of Heaven’ and immediately promised 
tithe because that’s the easiest way to climb from Malchut, the 10th, to Yessod where 
he can have a higher connection to the Light. 
Rabbi Ashlag called his commentary to the Zohar, ’The Ladder’, to teach us that when 
we study the Zohar we can go up the levels from Malchut to yessod and beyond. 
Continuous Zohar study as we do on the Daily Zohar and continue individually or in 
classes with true* Kabbalah teachers would elevate us in a pure and gradual way to 
righteousness. Doing so guarantees the flow of light into our lives and earns us merits 
for the world to come and immortality.  

ְויְֹרִד  .53 עִֹלים  ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי  ּבֹו,  ְוִהּנֵה  ים 
עֹוִלים  ֵהם  ׁשֶ ים,  ָהַעּמִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ים  ַהְמֻמּנִ ֵאּלּו 
חֹוְטִאים,  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה.  ם  ּלָ ּסֻ ּבַ ְויֹוְרִדים 

פָּ  ים. ִנׁשְ ַהְמֻמּנִ אֹוָתם  ְועֹוִלים  ַהזֶּה,  ם  ּלָ ַהּסֻ ל 
יִרים ָרֵאל ַמְכׁשִ ׂשְ יִּ ה    ּוְכׁשֶ יֶהם, ִמְתַעּלֶ ֶאת ַמֲעׂשֵ

  
כח) .53 ְויֹוְרִדיםְוִהנֵּ  (בראשית  עֹוִלים  ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי   ה 

ין, ּדְ  ַעּמִ ָכל  ן ּדְ ין ְמַמּנָ ַהאי ּבֹו, ִאּלֵ ְוָנֲחִתין ּבְ ִאינּון ָסְלִקין 
ם ְוָסְלִקין ִאיְנהּו  ָרֵאל ָחָטאן, ָמִאיְך ַהאי ֻסּלָ ד ִיׂשְ ם. ּכַ ֻסּלָ

ִאְסּתַ  עֹוָבַדְייהּו,  ָרן  ׁשְ ִמְתּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַכד  ן,  ַהאי  ְמַמּנָ ק  ּלַ
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ם ַהזֶּ  ּלָ ה  ַהּסֻ ים יֹוְרִדים ְלַמּטָ ְועֹוֵבר ה, ְוָכל ַהְמֻמּנִ
ָרָאה  אן  ּכָ ַהזֶּה.  ם  ּלָ ּסֻ ּבַ עֹוֵמד  ַהּכֹל  ְלטֹוָנם.  ׁשִ
ְוֶאת   ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ְלטֹונֹו  ׁשִ ֶאת  ֲחלֹומֹו  ּבַ ַיֲעקֹב 

ים. ָאר ָהַעּמִ ְלטֹון ׁשְ  ׁשִ

ָנֲחתֵ  י  ְמַמּנֵ הּו  ְוֻכּלְ ם  ׁשּוְלָטנּוָתא  ֻסּלָ ְוִאְתֲעַבר  א,  ְלַתּתָ י 
ַיֲעקֹב ִד  ָחָמא  ָהָכא  ָקְייָמא.  ם  ֻסּלָ ַהאי  ּבְ א  ּלָ ּכֻ ְלהֹון, 

ָאר ַעִמין. ׁשְ ְלָטנּוָתא ּדִ ו ְוׁשָ ְלָטנּוָתא ְדֵעׂשָ ֶחְלֵמיּה, ׁשָ  ּבְ
‘And the angels of God…’ is the aspect of ministers of the nations of the world. They 
are ascending when the Israelites lower themselves with sins and the angels descend 
and lose their control when the Israelites are doing good and follow the Torah.  
Jacob saw in his dream the government of Esau and the other nations. He understood 
that the state of Israel depends on the ‘ladder’.  

עִֹלים  .54 ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהּנֵה  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ם.  ל אֹותֹו ֻסּלָ אֹותֹו רֹאׁשֹו ׁשֶ ִמי? ּבְ ְויְֹרִדים ּבֹו, ּבְ

ּנּו   ִמּמֶ רֹאׁשֹו  ק  ּלֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ לָּ   -ׁשֶ ִנְכָנע,  ַהּסֻ ם 
רֹאׁשֹו  ר  ְתַחּבֵ ּמִ ּוְכׁשֶ ים.  ַהְמֻמּנִ ל  ּכָ ְועֹוִלים 

ם   אֹותֹו ֻסּלָ ה  -ּבְ ים יֹוְרִדים.  ִמְתַעּלֶ , ְוָכל ַהְמֻמּנִ
ָבר ֶאָחד.   ְוַהּכֹל ּדָ

  

ים ּבֹו.  .54 ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרּדִ ָדָבר ַאֵחר ְוִהּנֵ
ק   ּלַ ִאְסּתַ ַכד  ּדְ ם.  ֻסּלָ ַההּוא  ּדְ רֹאׁשֹו,  ַההּוא  ּבְ ַמאן,  ּבְ

ְמַמנָּ  הּו  ּלְ ּכֻ ְוָסְלִקין  ְפָיא  ִאְתּכַ ם  ֻסּלָ יּה,  ִמּנֵ ְוַכד  רֹאׁשֹו  ן. 
ן  ְמַמּנָ הּו  ְוֻכּלְ ַלק,  ִאְסּתַ ם,  ֻסּלָ ַההּוא  ּבְ רֹאׁשֹו  ר  ִאְתַחּבַ

ה.  א ַחד ִמּלָ  ָנֲחִתין. ְוכֹּלָ
Another explanation that is similar to the previous one is that when the top of the 
ladder, that is Yessod, is lost, meaning that the Israelites are not righteous in their 
ways, they lose control of the other nations. 
It’s all depends on the connection of Yessod to the upper levels. The other nations are 
the aspect of the Left column. With proper actions of Chassadim, that is the aspect of 
the Right, we control the left and connect Malchut to Yessod. That establishes the 
‘Ladder’ in its full length and allow us to go up and have the spiritual system benefits 
us. 
Righteous of the generation may be able to establish a good connection to Yessod. Rabbi 
Shimon could do that and have control over the ‘Ladder’. It gave him the power to 
command the spiritual system but he never took personal benefit from it. He used his 
powers only when it was to help other peoples.  
The lesson is simple; The Zohar study and giving Tzedakah is our ‘ladder’ to Yessod 
and when we follow the teachings then we could have control over our lives.  

תּוב .55 לֹֹמה   א ג)- (מלכים ּכָ ִנְרָאה ה' ֶאל ׁשְ
ן   ַאל ָמה ֶאּתֶ ְיָלה ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ׁשְ ֲחלֹום ַהּלָ ּבַ

אן ֲחלֹום, ְוִכי ֵאיזֹו ְרׁשּות   ָלְך. ְוִאם ּתֹאַמר, ּכָ ּבַ
ה  ְרּגָ ּדַ ִנְכֶלֶלת  אן  ּכָ א  ֶאּלָ ֶזה?  ּבָ ַלֲחלֹום  יֵׁש 

ִע  ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְרּגָ ַהּדַ ה,  ַדְרּגָ ה  ּבְ ְרּגָ ַהּדַ ם 
לֹֹמה לֹא ָהָיה  ו ׁשְ ַעד ַעְכׁשָ ּום ׁשֶ ְחּתֹוָנה. ִמׁשּ ַהּתַ

תּוב ּכָ ַלם,  ׁשְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵלם.  ה) ׁשָ ָנַת  (שם  ן ַוה' 
ְוָכתּוב לֹֹמה,  ִלׁשְ ָחְכַמת   (שם)  ָחְכָמה  ֶרב  ַוּתֵ

ּוֵבית   ֵלמּוָתּה,  ׁשְ ּבִ ָבָנה  ַהּלְ ָעְמָדה  ׁשֶ לֹֹמה.  ׁשְ
ִנְבנָ  ׁש  ְקּדָ ֶאת  ַהּמִ לֹֹמה  ׁשְ רֹוֶאה  ָהָיה  ְוָאז  ה, 

ַעִין, ְולֹא ִהְצָטֵרְך ַלֲחלֹום.   ַהָחְכָמה ַעִין ּבְ

  

ִתיב, .55 ג) ּכְ א  אֶ  (מלכים  ה'  ֲחלֹום ִנְרָאה  ּבַ למֹה  ׁשְ ל 
ֵתיָמא   ְוִאי  ָלְך.  ן  ֶאּתֶ ָמה  ַאל  ׁשְ ֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר  ְיָלה  ַהּלָ

ֲחלֹום, ְוִכי ָמה ּו ִאית ֵליּה ַלֲחלֹום ׁש ְר  (דף קז ע''א) ָהָכא ּבַ
א  ְרּגָ ּדַ א,  ַדְרּגָ ּבְ א  ְרּגָ ּדַ ִליל  ִאְתּכְ ָהָכא  א  ֶאּלָ ַהאי.  ּבְ

ָאה. בְּ  ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָאה ּבְ למֹה ָלא ֲהָוה  ִעּלָ ָען, ׁשְ ַעד ּכְ ִגין ּדְ
ִתיב, ּכְ ִלים,  ּתְ ִאׁשְ ּדְ יָון  ּכֵ ִלים,  ה) ׁשְ א  ָנַתן  (מלכים  ַוה' 

ּוכְ  לֹמֹה.  ִלׁשְ ה) ִתיב,ָחְכָמה  א  ָחְכַמת   (מלכים  ֶרב  ַוּתֵ
א   ׁשָ ַמְקּדְ ּוֵבי  ָלמּוָתא,  ַאׁשְ ּבְ ִסיֲהָרא  ָקְייָמא  ּדְ לֹמֹה.  ׁשְ

ֵני. ּוְכֵדין, ֲהוָ  ֵעיָנא ָחְכָמָתא, ִאְתּבְ לֹמֹה, ֵעיָנא ּבְ ה ָחֵמי ׁשְ
 ְוָלא ִאְצְטִריְך ְלֶחְלָמא.

After King Solomon became a king after his father passed away, he went to the Holy 
Tabernacle and brought thousand burnt offerings to God. (equal 10x10x10 for a 
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complete connection to the Tree of Life). At the same night, God (אלהים, ELHYM) revealed 
himself to him in a dream. God offered to grant his wishes.   
2 Chronicles 1:7 
 ”ַּבַּלְיָלה ַההּוא ִנְרָאה ֱא�ִהים ִלְׁש�ֹמה ַוּיֹאֶמר לֹו ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן ָל� “
“That night God appeared to Solomon and said to him, “Ask for whatever you want me 
to give you.” 
The Zohar explains that God (ELHYM) is the aspect of the Left column. The dream is 
revealed by the angel Gabriel as previously explained (DZ 2591). The dream message 
from Binah connects and get ‘dressed’ in Gabriel so it can go down the levels to King 
Solomon. Solomon wasn’t ready at that time to have a direct connection with YHVH. 
When King Solomon achieved his higher level, YHVH fulfilled the promise of the dream. 
1 Kings 5:26 
“ לֹו-ַויהָוה, ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁש�ֹמה, ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר  ” 
“And YHVH gave Solomon wisdom, as He promised him” 
Solomon asks for wisdom to lead the people and YHVH gave it to him. He built the Holy 
Temple and from that point, he didn’t need connections through dreams because he 
was able to connect to the higher wisdom and see it eye to eye. 

ַלֲחלֹום   .56 ִהְצָטֵרְך  ָחָטא,  ׁשֶ ַאַחר 
תּוב ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ָבִראׁשֹוָנה,  יא) ּכְ ְרָאה  (שם  ַהּנִ

א  ֲעַמִים ָהָיה ְולֹא יֹוֵתר? ֶאּלָ ֲעָמִים. ְוִכי ּפַ ֵאָליו ּפַ
ֲעַמִים, ְוַצד ַהָחְכָמה ָהָיה   ַצד ַהֲחלֹום ּפַ ָהָיה לֹו 

ָכל יֹום.  ּבְ
  

ַקְדִמיָתא,  .56 ּכְ ְלֶחְלָמא  ֵליּה  ִאְצְטִריְך  ָחָטא,  ּדְ ְלָבַתר 
ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְרֶאה אֵ  (מלכים א יא) ְוַעל  ְוִכי ַהּנִ ֲעַמִים,  ּפַ ָליו 

א ִסְטָרא ְדֶחְלָמא ֲהָוה   יר. ֶאּלָ ֲעַמִים ֲהָוה ְולא ַיּתִ ֵליּה ּפַ
ל יֹוָמא ֲהָוה.  ֲעַמִים, ִסְטָרא ְדָחְכָמָתא ּכָ  ּפַ

Later in his life, King Solomon sinned and God revealed to him a second time in a 
dream. 
1 Kings 11:9 
“ ֵאָליו ַּפֲעָמִיםַּנף ְיהָוה ִּבְׁש�ֹמה ִּכי ָנָטה ְלָבבֹו ֵמִעם ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרָאה ַוִּיְתאַ  ” 
“Now YHVH was angry with Solomon because his heart was turned away from YHVH, 
the God of Israel, who had appeared to him twice,” 
King Solomon had many revelations of God and when the verse says ‘appeared to him 
twice’ it is related only to an appearance in dreams, not the other ways. 
Lesson; 
The Zohar discusses the aspect of revelations through dreams but there are few great 
lessons to learn from this story.  
The first point is that even as a new king, Solomon made a priority to connect to God 
through the Holy Tabernacle. He brought thousand burnt offerings to establish a 
maximum connection to the tree of Life. 
Because he opened a great channel, God revealed to him immediately ready to grant 
Solomon’s wishes.  
If we had a similar option to ask for what we want then most of us would ask for things 
related to this world, mostly around money, health, and relationships.  
2 Chronicles 1:10 
“ � ַהֶּזה ַהָּגדֹולַעּמְ -ִמי ִיְׁשֹּפט, ֶאת -ַהֶּזה, ְוָאבֹוָאה: ִּכי-ִלי, ְוֵאְצָאה ִלְפֵני ָהָעם- ןַעָּתה, ָחְכָמה ּוַמָּדע ּתֶ  ” 
“Now grant me wisdom and knowledge so that I may lead these people, for who can 
judge this great people of yours?”” 
King Solomon asked God to open his eyes to wisdom, to see the truth in the people. By 
doing so he opened a channel to a revelation and God responded; 
2 Chronicles 1:11 
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“ ְוֵאת ֶנֶפׁש   ְוָכבֹוד  ַיַען ֲאֶׁשר ָהְיָתה זֹאת ִעם ְלָבֶב� ְולֹא ָׁשַאְלָּת ֹעֶׁשר ְנָכִסים  ָיִמים ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ִלְׁש�ֹמה  ׂשְֹנֶאי� ְוַגם 
ֶאת ַעִּמי ֲאֶׁשר ִהְמַלְכִּתי� ָעָליוֲאֶׁשר ִּתְׁשּפֹוט  ַרִּבים לֹא ָׁשָאְלָּת וִַּתְׁשַאל ְל� ָחְכָמה ּוַמָּדע . “ 

- ֲאֶׁשר ְלָפֶני�, ְוַאֲחֶרי� לֹא ִיְהֶיהָהָיה ֵכן ַלְּמָלִכים  -ֲאֶׁשר לֹא – ָל�- ַהָחְכָמה ְוַהַּמָּדע, ָנתּון ָל�; ְוֹעֶׁשר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד, ֶאֶּתן “
ןּכֵ  ” 
“God answered Solomon, “Because this was in your heart, and you have not asked for 
possessions, wealth, honor, or the life of those who hate you, and have not even asked 
for long life, but have asked for wisdom and knowledge for yourself that you may govern 
my people over whom I have made you king,” 
“wisdom and knowledge have been granted to you. And I will give you riches and wealth 
and honor, such as none of the kings who were before you have possessed nor those 
who will come after you.” 
The world is too dark and corrupt for us to expect God revealing himself to us and grant 
our wishes. We can achieve a connection to the higher wisdom by using the study of 
Torah through the Zohar and other kabbalistic teachings that are based on the Zohar 
like the Holy Ari, Rabbi Ashlag and others. 
With elevated wisdom, we are able to see the truth around us and our lives become 
clearer and better. If we achieve correction and purity we may even merit abundance 
in the material world. It all depends on the type of channels of light that we opened in 
our lives. 
Another important lesson is to know that even when we achieve a greater 
understanding of wisdom, the negative-side would always be waiting for us to trip us 
and move us to the wrong path.  
King Solomon married many women, mostly to establish good and peaceful diplomatic 
relationships. That is where it failed because some of the women were idol worshipping 
and he built for them places of worship.  
When we feel strong spiritually this is the time that we need to be very careful about 
our behavior. We should stay humble and follow pure routines to avoid the traps of the 
other side. Many great rabbis fell to the temptations of women, fame, and money. Many 
of you heard at least one or two of such stories. Even if you have a crown on your head, 
you can never be a king or at least don’t behave like a king!  

ל ַהֲחלֹום ָהָיה יֹוֵתר ַעל  .57 ד ׁשֶ ל ֶזה ַהּצַ ְוִעם ּכָ
ה   ְרּגָ ּדַ ְכְלָלה  ּנִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ

סֹוף  ִעם ּדַ  אן ּבְ ַמְרֶא''ה. ְוִהּנֵה ּכָ ה, ַמְרֶא''ה ּבְ ְרּגָ
ָבָנה   ָחָטא, ְוַהּלְ ּום ׁשֶ ָיָמיו יֹוֵתר ָחׁשּוְך, ְוֶזה ִמׁשּ

ֵגם ַמר ָעְמָדה ְלִהּפָ ּלֹא ׁשָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ . ָמה ַהּטַ
ים  ָנׁשִ ִעם  קּותֹו  ִהְתַעּסְ ּבְ ַהּקֶֹדׁש  ִרית  ּבְ ֶאת 

ַנא ה  ָנְכִריֹּות, ְוֶזה ַהּתְ רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ י ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ִוד,  ּדָ קלב) ִעם  ְמרּו  (תהלים  ִיׁשְ ִאם 

עַ  ֲעֵדי  ֵניֶהם  ּבְ ם  ּגַ ְוגֹו',  ִריִתי  ּבְ בּו  ָבֶניָך  יֵׁשְ ד 
א ָלְך.   ְלִכּסֵ

  

ָאר   .57 ל ׁשְ יר ַעל ּכָ א, ִסְטָרא ְדֶחְלָמא ֲהָוה ַיּתִ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ַמְרֶא''ה  א,  ַדְרּגָ ּבְ א  ְרּגָ ּדַ ִליל  ִאְתּכְ ּדְ ִגין  ּבְ א,  ָנׁשָ ִני  ּבְ
ִגין  יר, ְוָדא ּבְ יְך ַיּתִ סֹוף יֹומֹוי ָחׁשִ א ּבְ ּתָ ַמְרֶא''ה. ְוָהא ַהׁשְ ּבְ

ָחָטא,   ְגמָ ּדְ ְלִאְתּפָ ָקְייָמא  ִגין ְוִסיֲהָרא  ּבְ ַטְעָמא,  א. ַמאי 
ים  ָנׁשִ ּבְ ְדלּוֵתיּה  ּתַ ִאׁשְ ּבְ א,  יׁשָ ַקּדִ ִרית  ּבְ ָנִטיר  ָלא  ּדְ
ִריְך הּוא ִעם   א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ ַנאי ּדְ ָנְכִרּיֹות. ְוָדא הּוא ּתְ

ְכִתיב, ִוד, ּדִ ִריִת  (תהלים קלב) ּדָ ְמרּו ָבֶניָך ּבְ י ְוגו'.  ִאם ִיׁשְ
ֵניֶהם ֲעֵדי עַ  ם ּבְ א ָלְך. ּגַ בּו ְלִכּסֵ  ד ֵיׁשְ

1 Kings 11:9 
 ”ַוִּיְתַאַּנף ְיהָוה ִּבְׁש�ֹמה ִּכי ָנָטה ְלָבבֹו ֵמִעם ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרָאה ֵאָליו ַּפֲעָמִים“
“Now YHVH was angry with Solomon because his heart was turned away from YHVH, 
the God of Israel, who had appeared to him twice,” 
‘who had appeared to him twice’ teaches us that King Solomon’s dreams were on a 
higher level than the rest of the world. He had visions while he was awake, which is the 
aspect of the female, Malchut. This level included in the visions he saw in dreams that 
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are on the level of the angel Gabriel. ‘Twice’ is for visions during the day and visions 
during dreams at night.  
Psalms 132:12  
“ א ָל�ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכּסֵ ִאם ִיְׁשְמרּו ָבֶני� ְּבִריִתי ְוֵעֹדִתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ּבְ  ” 
“If your sons keep my covenant and my testimonies that I shall teach them, their sons 
also forever shall sit on your throne.”” 
God promised King David that if his sons observe the covenant that is the connection 
to Yessod and follow the Torah that he will teach them, he will keep them on the throne 
of kings forever.  
King Solomon sinned with women of other nations and corrupted his level of Yessod. 
The moon that is the aspect of the connection between Israel and the Light became 
weaker and dimmed and Solomon couldn’t have the same connection to Chokmah as 
he had before.  

תּוב .58 ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ַעד?  ֲעֵדי  זֶּה  (דברים   ַמה 
לֹֹמה   יא) ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ַמִים ַעל ָהָאֶרץ. ּוִמׁשּ ָ יֵמי ַהׁשּ ּכִ

ִהְתִחיָלה  ָראּוי,  ּכָ ַהזֹּו  ִרית  ַהּבְ ֶאת  ַמר  ׁשָ לֹא 
לְ  ָבָנה  ֶאת ַהּלְ ִהְצָטֵרְך  ּסֹוף  ּבַ ן  ּכֵ ְוַעל  ֵגם,  ִהּפָ

אֶ  ִהְצָטֵרְך  ַיֲעקֹב  ְוֵכן  מֹו  ַהֲחלֹום,  ּכְ ַהֲחלֹום,  ת 
ַאְרנּו. ּבִֵ  ׁשֶ

  

על  .58 השמים  כימי  ְכִתיב,  ּדִ ַהְיינּו  ַעד.  ֲעֵדי  ַמאי 
הארץ. ובגין דשלמה לא נטר האי ברית כדקא יאות, 

אצט בסופא  דא,  ועל  לאתפגמא,  סיהרא  ריך  שריא 
 חלמא, וכן יעקב אצטריך ליה לחלמא כדאמרן.

Yessod is the first point of connection to the Light. If it is corrupted, the light can not 
be fully present in Malchut.  
Solomon lowered his level by his actions and for that, he needed to receive messages 
through visions in dreams.  
Because Jacob was still on a lower spiritual level when he left his parent’s home, God 
revealed himself to him in a dream.  

ה'   .59 ַיֲעקֹב  ְוִהּנֵה  ָרָאה  אן  ּכָ ְוגֹו'.  ָעָליו  ב  ִנּצָ
ָעָליו,  ב  ִנּצָ ֶאָחד.  ּכְ ָהֱאמּוָנה  ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ

ב  (מלכים א כב) ְוָכתּוב ִנּצָ ֱאדֹום  ּבֶ ּוֶמֶלְך ֵאין 
ֶמַלח] ֶמֶלְך. ָרגֹות   [ְנִציב  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ָרָאה, 

ם ִלְק  ּלָ ן ַיַחד ַעל אֹותֹו ַהּסֻ ּלָ   ׁשֹר ַהּכֹל עֹוְמדֹות ּכֻ
ין  ּבֵ ן  ִנּתָ ם  ּלָ ַהּסֻ אֹותֹו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶאָחד,  ר  ֶקׁשֶ ּבְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְצָדִדים.  ֵני  כח) ׁשְ ֲאִני  (בראשית 
ָהָאֶרץ   ִיְצָחק  ֵואלֵֹהי  ָאִביָך  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ה' 

ֹמאל.  ָיִמין ּוִבׂשְ ֵני ְצָדִדים, ּבְ  ְוגֹו'. ֵאּלּו ֵהם ׁשְ

  

כח) .59 חמא הִ וְ  (בראשית  הכא  וגו'.  ָעָליו  ב  ִנּצָ ה'  ה  ּנֵ
כד''א   עליו,  נצב  כחד.  דמהימנותא  קשורא  יעקב. 

כלהו קיימין  דרגין  דכל  תלא,  מלח.  על   נציב  כחד 
בגין,   קשרא.  בחד  כלא  לאתקשרא  סלם,  ההוא 
ה'  אני  הה''ד  תרין סטרין,  בין  סלם  דאתיהיב ההוא 
ן אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ וגו', אלין אנו

 תרין סטרין, בימינא ושמאלא.
Genesis 28:13 
“ ְל� ֶאְּתֶנָּנה,  –ָאִבי�, ֵוא�ֵהי ִיְצָחק; ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליהָ ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב ָעָליו, ַוּיֹאַמר, ֲאִני ְיהָוה ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם  
 ”ּוְלַזְרֶע�
“And behold, YHVH stood above it and said, “I am YHVH, the God of Abraham your 
father and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and to your 
offspring.” 
‘stood above’, ‘ִנָּצב’ in Hebrew in a right angle (90 degrees) and here it means that Jacob 
saw all the sefirot as one on the ladder. In this dream, YHVH revealed to Jacob as the 
six sefirot of Zeir Anpin.  
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‘I am YHVH, the God of Abraham your father and the God of Isaac.’. The ladder in the 
dream represented the Central column and its connection from Malchut, standing 
between the Right, Abraham, Chessed and the Left, Isaac, Gevurah.  
Lesson; 
We are like the moon. If we are pure and study to reveal more light, we receive more 
light like the in the moon waxing phase. If we corrupt our ways, we lose our channels 
to the light and it’s the aspect of the waning moon.  

ָעָליו .60 ב  ִנּצָ ה'  ְוִהּנֵה  ַאֵחר  ָבר    -  [ַוּיֹאַמר] ּדָ
הַ  ה, ָיִמין  ַעל ַיֲעקֹב, ׁשֶ ָבה ְקדֹוׁשָ ּכֹל ִיְהיֶה ֶמְרּכָ

ָרֵאל   ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת  תֹוָכם,  ּבְ ְוַיֲעקֹב  ֹמאל,  ּוׂשְ
ֲאנִ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  יֵניֶהם.  ּבֵ ר  ׁשֵ ֱאלֵֹהי  ְלִהּקָ ה'  י 

יֲַּעקֹכ   ִין ָלנּו ׁשֶ ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי ִיְצָחק. ִמּנַ
תּוב ֱאלֵֹהי   ּכָ ָמע ׁשֶ ֶאְמַצע? ַמׁשְ ַאְבָרָהם ָאִביָך ּבָ

, ְולֹא ָכתּוב ֵואלֵֹהי ִיְצָחק  [ָהָאֶרץ] ֵואלֵֹהי ִיְצָחק
ִנְמָצא  ַאְבָרָהם,  ִעם  ר  ְקׁשָ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ָאִביָך. 

הּוא   ה  ׁשֶ ר ַאּתָ ְך, ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֶאְמַצע. ְוַאַחר ּכָ ּבָ
ָבה ְקדוֹ   -ׁשֵֹכב ָעֶליָה   ה ַאַחת. ִהּנֵה ַהּכֹל ֶמְרּכָ ׁשָ

ֵלמּות ָהָאבֹות.ְוָכאן ה ְהיֶה ׁשְ יִּ    ּוא ָרָאה ׁשֶ

דבר אחר והנה ה' נצב למהוי כלא רתיכא ויעקב  .60
  בגוייהו, וכנסת ישר הוא דכתיב אני ה' אלהי וגו'. הכא 

וכתיב עליו,  צב  קשורא  יעקב  א  חמא  (מלכים 
עליו) ך. כב) לאתקשרא   (נצב  סלם,  דרגין  דכל  חמא, 

אשית   הדא  סטרין,  תרין  בין  סלם  א  בחד  כלא 

ִאּלֵ  כח) גו',  ַאְבָרָהם  ֱאלֵהי  ה'  ִאּנּון ֲאִני  ין 
ָעָליו ּוְׂשָמאָלא.  ִסְטִרין,  ֲעֵליּה  (ויאמר) ְּתֵרין   ,

יָ  ַקִּדיָׁשא,  ֵאל ְּדַיֲעֹקב,  ּוְׂשָמאָלא,  ִמיָנא 
ָאִבי�  ְלִאְתַקְּׁש  ַאְבָרָהם  ֲהָדא  ֵּביַנְייהּו,  ָרא 

ְּבֶאְמָצִעיָתא,  ְּדַיֲעֹקב  ְמָנָלן  ִיְצָחק.  ִואלֵהי 
ָהם ָאִבי� ֵוא�ֵהי  ַמְׁשַמע ִּדְכִתיב, ֱאלֵהי ַאְברָ 

, ְוָלא ְּכִתיב ֱא�ֵהי ִיְצָחק ָאִבי�. (הארץ) ִיְצָחק 
ְּדאִ  ִאְׁשַּתַּכח ְּדֵכיָון  ְּבַאְבָרָהם,  ֵּביּה  ְתַקַּׁשר 
ּבְ  ֲאֶׁשר ְּדִאיהּו  ָהָאֶרץ  ּוְלָבַתר  ֶאְמָצִעיָתא. 

ָחָדא  ְרִתיָכא  ֹּכָּלא  ָהא  ָעֶליָה,  ַאָּתה ׁשֹוֵכב 
 א ָחָמא ְּדֶיהֵוי ְׁשִלימּו ְּדֲאָבָהן.ַקִּדיָׁשא. ְוָהכָ 

Genesis 28:13 
“  ֹ ְל� ֶאְּתֶנָּנה,  –ם ָאִבי�, ֵוא�ֵהי ִיְצָחק; ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליהָ אַמר, ֲאִני ְיהָוה ֱא�ֵהי ַאְבָרהָ ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב ָעָליו, ַוּי
 ”ּוְלַזְרֶע�
“And behold, YHVH stood above it and said, “I am YHVH, the God of Abraham your 
father and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and to your 
offspring.” 
The Zohar explains that ‘YHVH stood above’ is above Jacob and not the ladder. God 
initiated Jacob into the central column. God said ‘I am YHVH, the God of Abraham 
your father’ then ‘and the God of Isaac’ without the word ‘your father’ to tell Jacob that 
he comes as Tiferet in the middle, between Abraham, Chessed and Isaac, Gevurah. 
Jacob linked first to Abraham and for that, it said ‘Abraham your father’ when Isaac 
was his father and Abraham was his grandfather.  
Then comes the connection to Malchut with ‘The land on which you lie’ to complete the 
chariot with the three columns and Malchut.  
The dream made Jacob realize the duty that God put on him to be the unifying factor 
of the Right and the Left.  
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יָון  .61 ּכֵ ׁשֶ ָאִביָך,  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ְרֵאה,  ּבֹא 
ֶאְמַצע.  ּבָ הּוא  אי ׁשֶ ַוּדַ ָאִביָך,  ָאַמר ַאְבָרָהם  ׁשֶ

ֵני ׁשּור ִלׁשְ ּקָ אן ִנְרָמז ׁשֶ ְצָדִדים   ֵואלֵֹהי ִיְצָחק, ּכָ
ֶאָחד   ְלַצד  ָקׁשּור  אֹוָתם.  תּוב   -ְואֹוֵחז  ּכָ ׁשֶ

ַאחֵ  ְלַצד  ְוָקׁשּור  ָאִביָך.  תּוב   -ר  ַאְבָרָהם  ּכָ ׁשֶ
ֵואלֵֹהי ִיְצָחק. ּתֹוֶסֶפת ָוא''ו ְלִיְצָחק, ְלַהְראֹות 

נֵ  יֲַּעקֹב ָאחּוז ִלׁשְ  י ְצָדִדים.ׁשֶ

  

ּדְ  .61 ָאִביָך,  ַאְבָרָהם  ֱאלֵהי  ֲחֵזי,  א  ָאַמר ּתָ ּדְ ֵכיָון 
ֶאְמָצִעיָתא, ֵואלֵֹהי ִיְצָחק,   אי ִאיהּו ּבְ ַאְבָרָהם ָאִביָך, ַוּדַ

יר  ָהָכא ִאְתְרִמ  יר ִלְתֵרין ִסְטִרין ְוָאִחיד לֹון. ָקׁשִ ָקׁשִ יז ּדְ
ָאִביךָ  ַאְבָרָהם  ְכִתיב  ּדִ ָחד,  ְלִסְטָרא ְלִסְטָרא  יר  ְוָקׁשִ  .

ְכִתיב ִואלֵֹהי ִיְצָחק, ּת  י ִיְצָחק,  ָאֳחָרא, ּדִ ֹוֶסֶפת וא''ו ְלַגּבֵ
 ְלַאֲחָזָאה ְדַיֲעקֹב ָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין. 

The words ‘and the’ in ‘and the God of Isaac’ tell us that there is a connection between 
Jacob to the Right, ‘God of Abraham’ and the Left, ‘God of Isaac’. 

ִגּלּוי  .62 ּבְ ֶנֱאַמר  לֹא  א,  ָ ִנׂשּ לֹא  יֲַּעקֹב  ׁשֶ ְוַעד 
ְרֵכי  ּדַ יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ְלִמי  ִגּלּוי  ּבְ ְוֶנֱאַמר  יֹוֵתר, 

ִגּלּוי. הַ  א ְוהֹוִליד, ֶנֱאַמר לֹו ּבְ ָ ׂשּ ּנִ ּתֹוָרה. ַאַחר ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ לג) ֶזהּו  ַח   (בראשית  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ב  ַויַּּצֶ

ְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵֹהי יִ  אן ָלַמְדנּו, ִמי ַויִּ ָרֵאל. ִמּכָ ׂשְ
ה   ְלַמּטָ ָלם  ִנׁשְ ּלֹא  ְלַמְעָלה.    -ׁשֶ ָלם  ִנׁשְ לֹא 

שְׁ  ּנִ ׁשֶ ַיֲעקֹב,  ֲאָבל  ׁשֹוֶנה  ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ַלם 
ִגּלּוי.  לֹא ּבְ

  

ָיא  .62 ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ָמר  ִאּתְ ָלא  ִאְתָנִסיב,  ָלא  ַיֲעקֹב  ּדְ ְוַעד 
אֹוְרחֹוי  ָיַדע  ּדְ ְלַמאן  ָיא,  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ָמר  ְוִאּתְ יר,  ַיּתִ
ֵליּה   ָמר  ִאּתְ ְואֹוִליד,  ִאְתָנִסיב  ּדְ ְלָבַתר  ְדאֹוַרְייָתא. 

לְּ  ִאְתּגַ ִדְכִתיב,ּבְ הּוא  ֲהָדא  לג) ָיא,  ם  (בראשית  ׁשָ ב  ּצֶ ַוּיַ
חַ  ָרֵאל. ֵמָהָכא   (בראשית יט) ִמְזּבֵ ְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵהי ִיׂשְ ַוּיִ

ִלים   ּתְ ִאׁשְ ָלא  א,  ְלַתּתָ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ַמאן  אֹוִליְפָנא, 
ֲאָבל  א,  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ִלים  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַיֲעקֹב,  אֵני  ׁשָ ְלֵעיָלא. 

ָיא.  ּלְ ִאְתּגַ  ָלא ּבְ
While Jacob wasn’t married, he couldn’t be called as Abraham and Isaac, ‘God of 
Abraham’ and ‘God of Isaac’ (Genesis 28:13). He could be a channel for Zeir Anpin that 
is the aspect of Right but not to the female aspect that is on the Left. 
The Zohar explains that from this we learn that a man who is not married to a woman 
in this world is not considered complete and cannot be considered a whole on the 
spiritual levels. 
Jacob was different because he was the same above and below. After he got married 
and had children, the unification below revealed the one above and his connection 
could be called ‘God of Israel’.   
Genesis 33:20 
 ”ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל“
“And he set up an altar there and called it God, the God of Israel.” 

שְׁ  .63 ּנִ ׁשֶ ּתֹאַמר  ָעה  ְוִאם  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה  ּבְ  -ַלם 
ְוִאם  ְזַמן.  ְלַאַחר  ַלם  יֻּׁשְ ׁשֶ ָרָאה  א  ֶאּלָ לֹא. 

יָך ּתֹאַמר, ִהּנֵה   ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ תּוב ְוִהּנֵה ָאֹנִכי ִעּמָ ּכָ
ַחת ַהקָּ  ּגָ א ַהׁשְ ֵלְך? ֶאּלָ ר ּתֵ כֹל ֲאׁשֶ רּוְך  ּבְ דֹוׁש ּבָ

ְלעֹולָ  ִמיֲַּעקֹב  ֶנֶעְזָבה  לֹא  ִמיָרתֹו  ּוׁשְ ִמים  הּוא 
ֲאָבל   ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ לֹו  ִהְצָטֵרְך  ֶ ׁשּ ַמה  ָכל  ּבְ

לַ  ׁשְ ּנִ עֹוָלם ָהֶעְליֹון ַעד ׁשֶ  ם. ּבָ

  

א   .63 ֶאּלָ ָלא.  א,  ְעּתָ ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ֵתיָמא  ְוִאי 
ָהא  ֵתיָמא  ְוִאי  ִזְמָנא.  ְלָבַתר  ִלים  ּתְ ִיׁשְ ּדְ ָחָמא 

ִתיב, כח) ּכְ ָאנֹ  (בראשית  ה  ָכל ְוִהּנֵ ּבְ יָך  ַמְרּתִ ּוׁשְ ְך  ִעּמָ ִכי 
ִריךְ  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ חּוָתא  ּגָ ַאׁשְ א,  ֶאּלָ ֵלְך.  ּתֵ ר  הּוא ֲאׁשֶ  

ְלָעְלִמין,   ַיֲעקֹב  ּדְ יּה  ִמּנֵ ִביק  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ִדיֵליּה,  ּוְנִטירּו 
ִאצְ  ָכל ַמה ּדְ ַעְלָמא ּבְ ַהאי ַעְלָמא, ֲאָבל ּבְ ְטִריְך ֵליּה ּבְ
אִ  ָאה ַעד ּדְ ִלים. ִעּלָ ּתְ  ׁשְ

Jacob achieves complete spiritual connection and God promised to protect him and 
bring him ‘to his land’ that is the aspect the connection to the female, Malchut after he 
gets married.   
Genesis 28:15  
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“ ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר  ֶׁשר ִאם  ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ� ּוְׁשַמְרִּתי� ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל� ַוֲהִׁשֹבִתי� ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְב� ַעד אֲ 
 ”ִּדַּבְרִּתי ָל�
“Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to 
this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you.” 

ָאֵכן .64 ַויֹּאֶמר  ָנתֹו  ְ ִמׁשּ ַיֲעקֹב  יַקץ  ה'   ַויִּ יֵׁש 
קֹום ַהזֶּה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָד  ּמָ י. ְוִכי ְתִמיָהה הּוא  ּבַ ְעּתִ

לֹא   ְוָאֹנִכי  זֶּה  ַמה  א  ֶאּלָ ָיַדע?  ּלֹא  י? ׁשֶ ָיָדְעּתִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  יג) - (שמואל ּכְ לֹא  א  ה'  ּוְפֵני 

ְולֹא   ִלי  ה  ּלָ ִהְתּגַ ֶזה  ל  ּכָ ְוִכי  ָאַמר,  יִתי.  ִחּלִ
י ָלַדַעת ְלּתִ ּכַ ְנֵפי    ִהְסּתַ ּכַ ַחת  ֵנס ּתַ ּוְלִהּכָ ָאֹנִכי, 

ֵלם?  ִכיָנה ְוִלְהיֹות ׁשָ ְ  ַהׁשּ

  

ָנתֹו ַוּיֹא (שם) .64 ְ יַקץ ַיֲעקֹב ִמׁשּ קֹום ַוּיִ ּמָ ֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ּבַ
א   ָלא ָיַדע. ֶאּלָ ָווָהא הּוא ּדְ י. ְוִכי ּתְ ה ְוָאנִֹכי לא ָיַדְעּתִ ַהּזֶ

מָ  ּכְ י,  ָיָדְעּתִ לא  ְוָאנִֹכי  ָאֵמר,ַמאי  ְדַאּתְ  א  ה  (שמואל 
ִלי ִלי ְוָלא   יג) ל ַהאי ִאְתּגְ יִתי. ָאַמר, ְוִכי ּכָ ּוְפִני ה' לא ִחּלִ

ְלָנא ְלִמ  ּכַ א  ִאְסּתַ ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ ְנַדע ָאנִֹכי, ּוְלֵמיַעל ּתְ
ִלים.   ְלֶמֱהֵוי ׁשְ

Genesis 28:16 
“ ֹ ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאכֵ  א ָיָדְעִּתין ֵיׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי ל ” 
“Then Jacob awoke from his sleep and said, “Surely YHVH is in this place, and I (ָאֹנִכי) 
did not know it.”” 
When Jacob woke up from his dream he realized that he didn’t connect to what was 
revealed to him before at home, which is the holy name ‘ָאֹנִכי’ that represents the 
Shechina. He knew then that by ‘knowing’ (connecting) to the name he would achieve 
a complete state above and below. That would place him under the protection of the 
Shechina. 
Lesson; 
The Amida is at the highest level of our prayers. We do it at least three times a day, 
every day of the year. At the beginning of it, we mention “God of Abraham, God of Isaac 
and God of Jacob”. We rely on and link our connections with theirs so our prayers can 
ascend to the world of Atzilut (Emanation) when the Light comes to our world. 
When we say “Oh God” or “My God”, we should have a proper vessel connected to the 
Light before we are able to benefit from ‘calling God’. 
A proper vessel has the aspect of a female that requires to have unification with the 
upper levels and receive the Light we need. 
For the above reason, men need to get married because they need a proper vessel for 
unification and manifestation in this world. Women don’t have to because they are 
vessels. 

תּוב .65 ּכָ ְרֵאה,  כה) ּבֹא  ַוּתֹאֶמר  (בראשית 
ָרֲאָתה   ָויֹום  יֹום  ל  ּכָ ָאֹנִכי.  ֶזה  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ִאם 
ָהְיָתה  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ אֹור  ֶאת  ִרְבָקה 
ָרֲאָתה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ם.  ׁשָ ְלָלה  ְוִהְתּפַ ָנּה,  ּכָ ִמׁשְ ּבְ

ִלְד  ֶלְך  ַוּתֵ תּוב?  ּכָ ֵמֶעיָה, ַמה  ּבְ ֹרׁש ֶאת ָצָרָתּה 
ְרגָּ  ִהיא ה'. ָיְצָאה ֵמַהּדַ ה ַאֶחֶרת, ׁשֶ ה ַהזֹּו ְלַדְרּגָ

ְך   ּכָ ל  ּכָ ְוִכי  ַיֲעקֹב,  ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ הוי''ה. 
ָהָיה ְלַבּדֹו  ּום ׁשֶ י? ִמׁשּ ָרִאיִתי ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעּתִ

ִכיָנה. ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ  ְולֹא ִנְכַנס ּתַ

  

ִתיב .65 א ֲחֵזי, ּכְ ה ֶזה  (בראשית כה) ,ּתָ ן ָלּמָ ַוּתֹאֶמר ִאם ּכֵ
ְנהֹוָרא  ִרְבָקה  ָחַמאת  ְויֹוָמא  יֹוָמא  ל  ּכָ ָאנִֹכי, 

א, ִכיְנּתָ ע''ב) ִדׁשְ קז  ָנָהא   (דף  ּכְ ִמׁשְ ּבְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ַהְוָיא  ּדְ
ְמָעָהא, ַמה  ּבִ יָלּה  ּדִ ָחַמאת ָעאקּו  ּדְ יָון  ּכֵ ן.  ּמָ ּתַ יַאת  ְוַצּלִ

ֶלךְ  ִתיב ַוּתֵ א ִלְדרׁש ֶאת ה  ּכְ א ָדא ְלַדְרּגָ ְרּגָ ', ָנְפַקת ִמּדַ
ְך   ל ּכָ ִגיֵני ָכְך ָאַמר ַיֲעקֹב, ְוִכי ּכָ ִאיהּו הוי''ה. ּבְ ָאֳחָרא ּדְ
ְלחֹודֹוי ְוָלא ָעאל  ֲהָוה ּבִ ִגין ּדְ י, ּבְ ָחֵמיָנא, ְוָאנִֹכי לֹא ָיַדְעּתִ

א.  ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ  ּתְ
Genesis 25:22 
“ ִנים ְּבִקְרָּבּה ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל� ִלְדֹרׁש ֶאת ְיהָוהצּו ַהּבָ ְתֹרצֲ ַוּיִ  ” 
“But the children struggled together within her; and she said, “If it is so, why then am 
I (ָאֹנִכי) this way?” So she went to inquire of YHVH.” 
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Rebecca saw the Shechina every day in her tent, where she was praying. When she felt 
her children abnormal activity in her belly she came out of the level of the Shechinah, 
  .and went to seek YHVH ,ָאֹנִכי
Jacob saw the Shechina in his mother’s tent but he wasn’t aware of it until after his 
dream. 

קֹום   -ִמיָּד   .66 ַהּמָ ּנֹוָרא  ַמה  ַויֹּאַמר  יָרא  ַויִּ
ָדִדים. ַמה ּנֹוָרא   ֵני ַהּצְ ָבר ַהזֶּה הּוא ִלׁשְ ַהזֶּה. ַהּדָ

קֹום ַהזֶּה   ָאַמר    -ַהּמָ קֹום ׁשֶ ֶאָחד ַעל אֹותֹו ַהּמָ
ַהקָּ  ִרית  ַהּבְ אֹות  ַעל  ְוֶאָחד  ִראׁשֹוָנה,  דֹוׁש,  ּבָ

ּלֹ  ֵטל. ׁשֶ  א ָצִריְך ְלִהּבָ
  

כח) ִמּיָד .66 קֹום  (בראשית  ַהּמָ ּנֹוָרא  ַמה  ַוּיֹאַמר  יָרא  ַוּיִ
קֹום  ַהּמָ ּנֹוָרא  ִאיהּו. ַמה  ִסְטִרין  ִלְתֵרין  ָדא  ה  ִמּלָ ה.  ַהּזֶ
ַקְדִמיָתא. ְוַחד ַעל   ָקֲאַמר ּבְ ה, ַחד ַעל ַההּוא ָמקֹום ּדְ ַהּזֶ

יׁשָ  יָמא ַקּדִ ָלא בַּ ָאת ַקּיָ ָלא. א ּדְ ּטָ  ְעָיא ְלִאְתּבַ
Genesis 28:17 
 ”ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱא�ִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים“
“And he was in awe and said, “How awesome is this place! This is none other than the 
house of God, and this is the gate of heaven.”” 
When Jacob awoke, he saw ‘this place’, ‘ַהָּמקֹום’, which is the aspect of the Shechina, 
Malchut and he saw the ‘gate of heaven’ that is Yessod.  
Lesson; 
Sometimes we don’t see the light that is in front of us until we move away from it. We 
get used to the things around us and most of the time lose appreciation or become 
blind to its existence.  
Some quit good jobs or relationships to realize later the great loss.  
Genesis 24:67 
“ ְלִאָּׁשה ַוֶּיֱאָהֶבָה ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו ֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה ַוְּתִהי לֹו  ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמ ” 
“Then Isaac brought her into the tent of Sarah his mother and took Rebekah, and she 
became his wife, and he loved her. So Isaac was comforted after his mother’s death.” 
Rebecca didn’t know Sarah, her mother in law but both of them were pure and merited 
to have the Shechina dwell with them. When Sarah lived, a cloud that represented the 
Shechina was above the tent, the Challah she baked and represented the force of 
sustenance was always fresh as if it just came out of the oven and a Shabbat candle 
that represented her spiritual connections was lit for a week until the next Shabbat. 
When she passed away those miracles disappeared but when Isaac brought Rebecca 
into his mother’s tent the miracles came back.  
Only after Isaac realized the spiritual level of Rebecca, he took her to be his wife, then 
he loved her.  
Rebecca came from a family of wicked people. Her father was a wicked king and died 
when he came to kill Eliezer, Abraham’s servant, that came to look for a wife for Isaac. 
Rebecca’s brother was Laban that later gave Jacob a hard time before he married Leah 
and Rachel his daughters.  
High-level souls come in the ‘shadow’ of negativity. Isaac came after Ishmael and Jacob 
had to come behind Esau as a concealed light to be revealed later.  
The Light is always concealed and we must work to earn and reveal it. The negativity 
that we see could be a klipa that a lot of light is concealed behind it. We should evaluate 
the situation before we break out of it.  
Another lesson from Sarah and Rebecca is to sanctify our dwellings as if the Shechina 
that is a queen come to be with us. The best way to achieve that is to dedicate a small 
area at home, even a chair in the kitchen table where you can sit to study and pray. 
Keep yourself clean physically and mentally from any aspect of negativity and put your 
heart into the study (Book, PC, mobile device or even a recorded lesson, Zohar text, 
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etc.). Dedicate regular times for study and increase the time on Shabbat (Friday night 
and Shabbat afternoon). 
Baking Challah properly for Shabbat and lighting Shabbat candles are great positive 
actions to benefit materially and spiritually.  

ְצָדִדים   .67 ֵני  ִלׁשְ ֵהם  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  הּוא    -ְוַאף 
י  ּבֵ י ִאם  ּכִ ת ֱאלִֹהים. ֵאין ֶאָחד. ָאַמר, ֵאין ֶזה 

ֵצא ְלַבּדֹו, ֶזה לֹא  ֵטל, ֵאין ֶזה ְלִהּמָ ֶזה ִלְהיֹות ּבָ
ׁש   ּמֵ ּתַ ית ֱאלִֹהים, ְלִהׁשְ א ּבֵ ּלֹו, ֶאּלָ ָהֲעִמיָדה ׁשֶ

רֹות ּוְלָהִר  ל  ּבֹו ְוַלֲעׂשֹות ּבֹו ּפֵ ָרכֹות ִמּכָ יק לֹו ּבְ
זֶ  ַהּגּוף.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַער  ַ ַהׁשּ זֶּהּו  ׁשֶ ַהּגּוף,  הּו  ֵאיְבֵרי 

ל ַהּגּוף  ַער ׁשֶ ַ ָמִים. ֶזה ַהׁשּ ָ ַער ַהׁשּ תּוב ְוֶזה ׁשַ ּכָ ׁשֶ
ה, ָאחּוז  ָרכֹות ְלַמּטָ ַער הּוא ְלָהִריק ּבְ אי, ׁשַ ַוּדַ

ְלַמְעָלה   ָאחּוז  ה.  ְלַמּטָ ְוָאחּוז    - ְלַמְעָלה 
ָמִים. ָ ַהׁשּ ַער  ׁשַ ְוֶזה  תּוב  ּכָ ה   [ָאחּוז] ׁשֶ   - ְלַמּטָ

י ִא  ּכִ תּוב ֵאין ֶזה  ּכָ ְוַעל ֶזה, ׁשֶ ית ֱאלִֹהים.  ּבֵ ם 
קֹום ַהזֶּה. ּוְבֵני ָאָדם   יָרא ַויֹּאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ַויִּ
ֵלם  ׁשָ ּבֹו  ִלְהיֹות  ּבֹו  ׁשֶ בֹוד  ּכָ ּבַ יִחים  ּגִ ַמׁשְ ֵאיָנם 

קֹו. ְלַמְעָלה ּוְלַמטָּ  א ָאִביו ּוְנׁשָ  ה. ּבָ

  

הּוא.   .67 ַחד  ִסְטֵרי,  ֵרי  ּתְ ִאיְנהּו  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ית ֱאלִֹהים, ֵאין ֶזה,   (בראשית כח) ָאַמר י ִאם ּבֵ ֵאין ֶזה ּכִ

ְקָייָמא   ְלחֹודֹוי,  ּבִ ָחא  ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ ֶזה,  ֵאין  ִטיל.  ּבָ ְלֶמֱהֵוי 
ית ֱאלֹ  ּבֵ א  יּה ִדיֵליּה ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ ּבֵ א  ׁשָ ּמְ ּתַ ִהים, ְלִאׁשְ

ְייֵפי ּולְ  ל ׁשָ ְרָכאן ִמּכָ יּה ּבִ יִרין, ְוַלֲאָרָקא ּבֵ יּה ּפֵ ד ּבֵ ֶמְעּבַ
הּוא  ֲהָדא  ּגּוָפא,  ָכל  ּדְ ְרָעא  ּתַ הּוא  ַהאי  ּדְ גּוָפא. 

כח) ִדְכִתיב, ְרָעא  (בראשית  ּתַ א  ּדָ ָמִים,  ָ ַהׁשּ ַער  ׁשַ ְוֶזה 
ִאי ְרָעא  ּתַ אי,  ַוּדַ א,  ְדגּוָפא  ְלַתּתָ ְרָכאן  ּבִ ַלֲאָרָקא  הּו 

ְכִתיב ְוֶזה  א. ָאִחיד ְלֵעיָלא, ּדִ ָאִחיד ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַתּתָ
ָמִים. ָ ַהׁשּ ַער  ִאם  (אחיד) ׁשַ י  ּכִ ֶזה  ֵאין  ְכִתיב  ּדִ א,  ְלַתּתָ

קֹום  ַהּמָ ּנֹוָרא  ַמה  ַוּיֹאַמר  יָרא  ַוּיִ א  ּדָ ְוַעל  ֱאלִֹהים.  ית  ּבֵ
ָנׁשָ  ּוְבֵני  ה,  בֵ ַהּזֶ ּדְ יָקָרא  ּבִ ָחן  ּגְ ַמׁשְ יּה א ָלא  ּבֵ ְלֶמֱהֵוי  יּה 

ֵקיּה.  א. ֲאָתא ֲאבֹוי ּוְנׁשָ ִלים, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ  ׁשְ
Yessod and Malchut are two sefirot but they can be considered as one because of their 
close relations. Jacob called them “The Gate of Heaven”. Yessod is the gate between 
Malchut and Tiferet that is the central column and the Light. Yessod delivers 
sustenance from ‘heaven’ to Malchut and makes it ‘fruitful’. When In unification, they 
are one.   
Rabbi Yehuda heard a man with two children walking on the way and discussing deep 
Torah study. He joined them and listen. One of the children that discussed the above 
studies concluded and said that the people of the world don’t value the connection to 
Yessod that completes and nourishes Malchut. When he finished, his father kissed 
him.  

אֹוָתם  .68 י  ַמְעּתִ ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
רּוְך ָהַרֲחָמן   י, ּבָ ִכיִתי ְוָאַמְרּתִ יו, ּבָ ָבִרים ִמּפִ ַהּדְ
ָהֶעְליֹוָנה.  ַהָחְכָמה  ָהעֹוָלם  ִמן  ל  ִבּטֵ ּלֹא  ׁשֶ

ְכַנסְ  ּנִ ְרָסאֹות ַעד ׁשֶ לֹׁש ּפַ ם ַעד ׁשָ י ִעּמָ י  ָהַלְכּתִ ּתִ
ֶהם ָלִעיר. לֹא ִהְסּפִ  ְך ִעּמָ ּדֵ ִ ׁשּ ֵנס, ַעד ׁשֶ יקּו ְלִהּכָ

ָבֶריָך לֹא  ּדְ לֹו,  ְוָאְמרּו  נֹו,  ּבְ ָהִאיׁש ֶאת  אֹותֹו 
ָלה.   ִיְהיּו ְלַבּטָ

  

ִמּפּוֵמיּה  .68 ַמְעָנא  ׁשְ ִאינּון  ין  ִמּלִ ד  ּכַ ִיְצָחק,  י  ִרּבִ ָאַמר 
ַרֲחָמָנא ִריְך  ּבְ ְוֲאֵמיָנא  ֵכיָנא,  ֵמַעְלָמא   ּבָ ִטיל  ּבָ ָלא  ּדְ

ַעד  ְרֵסי,  ּפַ ַלת  ּתְ ַעד  הֹון  ִעּמְ ָאְזִליָנא  ָאה.  ִעּלָ ָחְכְמָתא 
ָעֳאָלָנא עִ  הֹון ְלָמָתא. ָלא ְסִפיקּו ְלֵמיַעל, ַעדּדְ ְך    ּמְ ּדֵ ׁשִ ּדְ

ְיהֹון  ָלא  יְך  ִמּלָ ֵליּה,  ְוָאְמֵרי  ִלְבֵריּה,  ַנׁש  ר  ּבַ ַההּוא 
ָלה.   ְלַבּטָ

Rabbi Yehuda shared these studies with rabbi Shimon, saying that when he heard it, 
he cried and gave thanks to God for keeping the flow of wisdom to the world. He added 
that he continued walking with them into the city. By the time they got into the city, 
the father found a match to marry his son.  
The words of the study didn’t go idle and the son found a woman to make him a whole. 
After marriage, he will follow with proper actions of connecting Yessod to Malchut. 
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ְמעֹון,   .69 ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ֶזה  י,  ָאַמְרּתִ
בָ  ַהּדְ ַהָחְכָמה ׁשֶ סֹוד  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  לּו  ַהּלָ ִרים 

ָבִרים  י ַהּדְ ְרּתִ ּדַ ּסִ ׁשֶ ָבִרים ֲאֵחִרים. ּכְ ּוְלַהְראֹות ּדְ
ַאל ִלי,  ָאַמר  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ּתֹאַמר   ִלְפֵני 

ֶאלָּ  ינֹוק,  ּתִ ל  ׁשֶ ֵהם  לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ֵהם  ׁשֶ א 
ְר  ְוַהּכֹל  ֶעְליֹוִנים,  סֹודֹות  ל  ׁשֶ ָבִרים  ׁשּוִמים  ּדְ

סֹוד ַהָחְכָמה.   ּבְ

  

הּו   .69 ּלְ ין ּכֻ ין ִאּלֵ ִמּלִ ְמעֹון, ּדְ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ ֲאִמיָנא, ָהא ּדְ
ּוְלַאֲחָזאָ  ִניְנהּו,  ְדָחְכְמָתא  ָרָזא  ד  ּבְ ּכַ ָאֳחָרִנין.  ין  ִמּלִ ה 

יהּ  ין ַקּמֵ ְרָנא ִמּלִ ְמעֹון. ָאַמר ִלי, ָלא ֵתיָמא    ַסּדַ י ׁשִ ַרּבִ ּדְ
ין   ִמּלִ ִאין ִניְנהּו, ּדְ ָרִזין ִעּלָ ין ּדְ א ִמּלִ ינּוָקא ִניְנהּו, ֶאּלָ ין ּדִ ִאּלֵ

יִמין. ָחְכְמָתא ְרׁשִ ָרָזא ּדְ א ּבְ  ְוכֹּלָ

Rabbi Shimon said that these studies have secret wisdom and concealed deeper 
meaning than what can be understood from the literal text. We cannot look at it as said 
by a child because the secrets come from the higher levels of wisdom. 
Lesson; 
Rabbi Shimon reminds us to always look behind the words of the studies taught in the 
Zohar. The stories are like garments covering the higher spiritual aspects and the light 
force that we are able to connect to. 
The son discussed the levels and unification of Yessod/Zeir Anpin and Malchut 
(woman, the city) and as a result, his father (Chokmah) found a match for him 
(complete spiritual elevation).  
When the Zohar tells about walking from one place to another is not necessarily an 
actual walking. In most stories, it’s about following a spiritual path/study to reveal new 
secrets and Light. 
When we read the Zohar we connect to different levels of the revelation of light. On the 
Daily Zohar, we study paragraph by paragraph from all portions of the Zohar so we 
won’t miss any hidden light. I strongly suggest to follow the DZ studies and always go 
back if you miss a day or more. It would be even better if you can copy the entire week’s 
studies from the website into a document, print and repeat the studies on Shabbat. 
If a woman sees in her dream a man behind a door (‘gate of heaven/Yessod’) then it’s 
a sign that she will meet a man that could be her husband. The same with a man seeing 
a woman behind a door/gate. 

ְורֹאׁשֹו  .70 ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ְוִהּנֵה  ַויֲַּחלֹם 
הַ  יַע  ית ַמּגִ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ְדֵרָגה  ַהּמַ ַהֲחלֹום,  ָמְיָמה.  ָ ׁשּ

אֹוָתּה  ַעד  בּוָאה  ַהּנְ ַדְרגֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֵמאֹוָתן 
ן ַהֲחלֹום ֶאָחד   ָרגֹות, ְוַעל ּכֵ ׁש ּדְ ה, ֵהן ׁשֵ ְרּגָ ַהּדַ

ְנבּואָ  ל  ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ ים  ִ ׁשּ ִ ֶאת  ִמׁשּ ָרָאה  ם,  ֻסּלָ ה. 
ּתֹוָרה בְּ  ל  ְלַקּבֵ ֲעִתיִדים  ׁשֶ ָניו  ם ּבָ ֻסּלָ ִסיַני.  ַהר 

ִסיַני ָנעּוץ  [ְּבִגיַמְטִרָּיא] ֶזה  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ  ,
ְוָכל   ַמִים,  ָ ַלׁשּ ֲעִליָּה  ּבַ ב  ְוחֹוׁשֵ ָאֶרץ  ּבָ

בֹות ְרּכָ ָהֶעְליֹוִנים,   [ַהְּקדֹוׁשֹות] ַהּמֶ ֲחנֹות  ְוַהּמַ
י ם  ּלָ רּוְך  [ָיְרדּו] ֹוְרִדיםּכֻ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ם  ְלׁשָ

נָּ  ׁשֶ  ַתן ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה.הּוא ּכְ

  

ּתֹוָרה .70 כח) ִסְתֵרי  ב   (בראשית  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  ְוִהּנֵ ֲחלם  ַוּיַ
ַמְדֵרָגא  ֶחְלָמא,  ַמְיָמה.  ַהׁשָ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו  ה  ַאְרּצָ

ֵר  ין ּתְ ְרּגִ ָאה ֵמִאינּון ּדַ יּתָ ּתִ א,  ׁשְ ְנבּוָאה, ַעד ַההּוא ַדְרּגָ ין ּדִ
ִאינוּ  ין  ְרּגִ ּדַ יּת  ין ׁשִ ְרּגִ ּדַ ין  ּתִ ִמׁשִ ַחד  ֶחְלָמא  א,  ּדָ ְוַעל  ן, 

א,  אֹוַרְייּתָ ָלא  ְלַקּבְ יִנין  ַזּמִ ּדְ נֹוי  ּבְ ָחָמא  ם,  ֻסּלָ ְנבּוָאה.  ּדִ
ִסיַני. א  ּדָ ם  ֻסּלָ ְדִסיַני.  טּוָרא  בגימטריא) ּבְ ִגין  (ס''א  ּבְ

ִאיה ַאְר ּדְ ּבְ ָנִעיץ  ְוָכל  ּו  ַמָיא.  ִלׁשְ ְסִליקּו  ּבִ יב  ְוָחׁשִ ָעא, 
יִכין י (קדישין) ְרּתִ הּו ָנֲחּתֵ ּלְ ִאין, ּכֻ ְרָיין ִעּלָ ן  (נחתו) ּוַמׁשִ ּמָ ּתַ

א. ד ָיִהיב לֹון אֹוַרְייּתָ ִריָך הּוא, ּכַ א ּבְ ֲהֵדי קּוְדׁשָ  ּבַ
Genesis 28:12 
“ �ִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו ְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי אֱ ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשמָ ַוַּיֲח�ם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב   .” 
“He had a dream, and behold, a ladder was set on the earth with its top reaching to 
heaven, and behold, the angels of God were ascending and descending on it.” 
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A dream is 1/60 of a prophecy. The prophecy comes from Netzach and Hod. The dream 
comes from the six levels that are Yessod of Zeir Anpin, and Chessed, Gevurah, Tiferet, 
Netzach and Hod of Malchut. 
Each Sefira of the six includes ten sefirot so we have 60. The dream is the bottom part 
that is one of sixty parts. It connects to the levels above to draw the message of the 
dream. 
The ‘Ladder’ implies to Mount Sinai where Jacob’s children would receive the Torah. 
The ladder was set on earth and its top reaching heaven, like Mount Sinai. The angels 
of God together with the Holy One Blessed be He came down when the Torah was given 
to the people as it says “ the angels of God were ascending and descending on it” 

ִית  .71 ְוַהּכֹל ָרָאה. ָרָאה ֶאת מטטרו''ן ְזַקן ַהּבַ
ְלטֹון  ׁשִ הּוא עֹוֵמד ּבְ ר לֹו, ׁשֶ ָכל ֲאׁשֶ ֹוֵלט ּבְ ׁשּ ׁשֶ

ָהעֹוָלם ''י. [ַהֶּזה] ַעל  ּדַ ׁשַ ם  ׁשֵ ל  ׁשֶ ְלטֹון  ׁשִ ּבְ  ,
הוי''ה,  ִרּבֹונֹו  ם  ׁשֵ ֲעִליַּת  ּבַ ְלַמְעָלה  ְועֹוֶלה 

ַלם ּבוֹ  יֲַּעקֹב ֻהׁשְ קֹום ׁשֶ ן. ְורֹאׁשֹו  ַהּמָ  ְלַאַחר ִמּכֵ
''י הּוא ּדַ ם ׁשַ ל ׁשֵ יָון    ׁשֶ ָמְיָמה. ּכֵ ָ יַע ַהׁשּ י', ְוֶזה ַמּגִ

י ִהּגִ ַההּוא, ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ַהזֹּו  ָהאֹות  ְוָעְלָתה  ָעה 
ל ִרּבֹונֹו הוי''ה. ם ׁשֶ אֹותֹו ׁשֵ ַלם ְוִנְקָרא ּבְ  ֻהׁשְ

  

יט   .71 ּלִ ׁשַ א, ּדְ א ָחָמא. ָחָמא ַמטטרון, ָסָבא ְדֵביּתָ ְוכּלָ
בְּ  ָקאי  ִאיהּו  ּדְ יֵליּה.  ּדִ ָכל  עלּבְ ְלָטנּו  ַעְלָמא.   (האי) ׁשָ

דשָמא   ְסִליקּו  ּבִ ְלֵעיָלא,  וָסִליק  שד''י.  ם  ׁשֵ ּבְ ְלָטנּו  ׁשָ ּבְ
ר.   ְלָבּתָ יּה  ּבֵ ִלים  ּתַ ִאׁשְ ַיֲעקֹב  ּדְ ר  ֲאּתַ הוי''ה,  ָמֵריּה  ּדְ
יָון  ַמְיָמה. ּכֵ יַע ַהׁשָ י, ִאיהּו י', ְוָדא ַמּגִ ּדַ ְורֹאׁשֹו, ּדשם ׁשַ

ָמֵטי ְוָסִליק ָאּת  ְקֵרי    ּדְ ִלים ְוִאּתְ ּתְ ר, ִאׁשְ א, ְלַההּוא ֲאּתַ ּדָ
ָמאֵריּה הוי''ה. ָמא ּדְ ַההּוא ׁשְ  ּבְ

The archangel Metat-on governs over this world with the holy name שדי. He ascends to 
the level of the name הויה HYVH, the place where Jacob achieved completion. 
The top of the name שדי is the letter י Y. When it ascends to the name הויה HYVH, the 
angel Metat- is called in the name of his master, הויה HYVH. 
Lesson; 
A dream can be a high spiritual connection when the person is on a purely spiritual 
level. Most dreams are full of images that don’t have messages of spiritual value. The 
experience of dreams is different between people, based on their soul and the ‘language’ 
that they can connect to when their soul is out of their body. 
The Bedtime Shema prayer has aspects of the number 60 to give us a better connection 
when the soul ascends up to its roots for rest and to receive guidance through personal 
messages. 
It would be good for everyone to download and print the text below and read before 
going to sleep. 
Download (PDF, 159KB) 
  

ּבֹו.  .72 ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהּנֵה 
רֹוִבים  ּקְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים  ַהּמַ אֹוָתם 

ֵאי ׁשֶ ָהֲאֵחִרים  ְואֹוָתם  עֹוִלים,  ְלכּות  ָנם  ַלּמַ
 ְקרֹוִבים יֹוְרִדים.

  
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו,  (בראשית כח) .72 וִהּנֵ

א ָסְלִקין, ְוִאינּון ִאינּון ַמְלָאכִ  ְקֵרִבין ְלַמְלכּוּתָ ין, ּדִ יׁשִ ין ַקּדִ
י.  ָלא ְקֵרִבין ֵהם ָנֲחּתֵ  ָאֳחָרִנין ּדְ

“And the angels of God were ascending and descending on it”. The ascending angels 
are lead by the archangel Metat-. They are holy and very close to Malchut. 
The other angels that are farther from Malchut are from the other-side. The descend 
without the ability to rise. 

עֹוִלים .73 ֵהם  ּבֹו  הּוא   ְועֹוד,  ׁשֶ ּכְ ְויֹוְרִדים. 
הּוא יֹוֵרד, יֹוְרִדים ִעּמֹו.  ׁשֶ עֹוֶלה, עֹוִלים ִעּמֹו. ּכְ ֲהֵדיּה,  .73   ד ִאיהּו ָסִליק, ָסְלִקין ּבַ י, ּכַ ְוּתּו, ּבֹו ָסְלֵקי וָנֲחּתֵ

ֵריַסר כַּ  ּתְ ֱאלִהים,  ַמְלֲאֵכי  ֲהֵדיּה.  ּבַ ין  ָנֲחּתִ ָנִחיּת,  ד 
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ֱאלִֹהים   ִליֹּות   -ַמְלֲאֵכי  ַמְרּגָ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ
פדא''ל,   קדמיא''ל,  מיכא''ל,  ְוֵהן:  טֹובֹות, 
רפא''ל,  חסדיא''ל,  צדקיא''ל,  גבריא''ל, 

יפיא'' נוריא''ל,  סטורי''ה,  ל,  רזיא''ל, 
ְנָא''ן   ׁשִ ְנָאן,  ׁשִ ַאְלֵפי  ''ר   -ענא''ל.  ֶנׁשֶ ׁשֹו''ר 

ֵהם עֹוִלים  ַאְרֵי''ה. ן' ָאָדם, ּכֹוֵלל ָזָכר ּוְנֵקָבה. וְ 
הּוא יֹוֵרד. ׁשֶ הּוא עֹוֶלה, ְוֵאּלּו יֹוְרִדים ּכְ ׁשֶ  ּכְ

ִלי ִמיָכֵאל,ַמְרּגְ וִאינּון,  ָטָבאן,  ּפדאל,   ָטאן  קדמיאל, 
גבריאל, ּצדקיאל, חסדיאל, רּפאל, רזיאל, סטורי''ה, 
''ר,  ְנָא''ן, ׁשֹו''ר, ְנׁשֶ ְנָאן, ׁשִ י ׁשִ נוריאל. יּפיאל, ענאל, ַאְלּפֵ

ן' ד    ַאְרֵי''ה,  ּכַ ָסְלֵקי,  ְוִאינּון  ְונּוְקָבא.  ַכר  ּדְ ִליל  ּכָ ָאָדם 
ד ִאיהּו נָ  י, ּכַ ין ַנֲחּתֵ  ִחיּת. ִאיהּו ָסִליק, ְוִאּלֵ

When Metat- ascend, the angels of God come with him. When he goes down, twelve 
special angels join him. 
(Please do not read the names of the angels aloud. Just scan with your eyes.) 

 
They are also the aspect of the chariots of God. 
Psalms 68:18 
 ”ֶרֶכב ֱא�ִהים ִרֹּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן ֲאֹדָני ָבם ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש“
“The chariots of God are myriads, thousands upon thousands; The Lord is among them 
as at Sinai, in holiness.” 
The word ‘ִׁשְנָאן’ from the verse above appears only once in the Bible. It is not a Hebrew 
or Aramaic word and the English translation is a pure guess related to the general 
meaning of the verse. The Zohar reveals that this word represents the initials of the 
four Holy Creatures 
Letter ש for שור – Ox 
Letter נ for נשר – Eagle 
Letter א for אריה – Lion 
Letter ן for אדם – man 
The word for man is אדם ‘Adam’ and the Zohar explains that the letter that represents 
man, Adam, is the letter Nun ן. This letter is stretched below the baseline (Malchut) and 
like the first Adam when he was created, he was made as male and female, Zeir Anpin 
and Malchut. Later Malchut, Eve, was separated from Adam, Zeir Anpin. 

שֶׁ  .74 אֹוָתם  ל  ּכָ ְלטוֹ ְועֹוד,  ׁשִ ּבְ ֹוְלִטים  ן ׁשּ
אֹוָתם   ְוָכל  ָידֹו,  ַעל  עֹוִלים  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם 

יּוֹ  ַהזֶּה.  ׁשֶ ם  ּלָ ּסֻ ּבַ ם  ּלָ ּכֻ ָידֹו,  ַעל  יֹוְרִדים  ְרִדים 
ב  ִנּצָ ְוִהּנֵה ה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ הוי''ה ׁשֹוֵלט ַעל ַהּכֹל, 
ית   י ִאם ּבֵ תּוב ֵאין ֶזה ּכִ ִהְתעֹוֵרר, ּכָ ׁשֶ ָעָליו. ּכְ

אי,  ֱאלֹהִ  ית ֱאלִֹהים ַוּדַ ָמִים. ּבֵ ָ ַער ַהׁשּ ים ְוֶזה ׁשַ
נֵ  ַער ְלִהּכָ ַ תּובְוהּוא ַהׁשּ ּכָ ִניָמה, ׁשֶ (תהלים   ס ּפְ

ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹוא ָבם אֹוֶדה ָיּה  קיח) ְתחּו ִלי ׁשַ ּפִ
ַמִים ַהּכֹל ֶאָחד.  ָ ַער ַהׁשּ ַער ַלה'. ֶזה ׁשַ ַ  ֶזה ַהׁשּ

  

ׁשָ  .74 ּדְ ִאינּון  ל  ּכָ ַהאיְוּתּו,  ּדְ ְלָטנּו  ׁשָ ּבְ ַעל   ְלֵטי  ַעְלָמא, 
הּו   ּלְ ּכֻ י,  ָנֲחּתֵ ְיֵדיּה  ַעל  י  ָנֲחּתֵ ּדְ ִאינּון  ְוָכל  ָסְלִקין,  ְיֵדיּה 

יב, ְכּתִ א, ּדִ ְלָטא ַעל ּכֹּלָ ם. הוי''ה ׁשָ ַהאי ֻסּלָ (בראשית   ּבְ
כְּ  כח) ַער,  ִאּתְ ד  ּכַ ָעָליו.  ב  ִנּצָ ה'  ה  יב,ְוִהּנֵ (בראשית   ּתִ
יֵאין זֶ  כח) יּת   ה ּכִ ָמִים. ּבֵ ַער ַהׁשָ יּת ֱאלִהים וֶזה ׁשַ ִאם ּבֵ

ְלגֹו,  ְלָאֳעָלא  ְרָעא  ּתַ ְוִאיהּו  אי.  ַוּדַ ֱאלִהים 
יב, ְכּתִ קיח) ּדִ ָבם  (תהלים  ָאבֹא  ֶדק  ּצֶ ֲעֵרי  ׁשַ ִלי  חּו  ּתְ ּפִ

כּ  ַמִים  ַהׁשָ ַער  ׁשַ ֶזה  ַלה'.  ַער  ַהׁשַ ֶזה  ָיּה.  א  אֹוֶדה  ּלָ
 ה)(עד כאן סתרי תור ַחד.

Metat- is the aspect of the ‘Ladder’, the angels that ascend with him take control and 
those that go down, lessen their control. 
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The ladder is under the control of YHVH as it says in the verse below ‘And behold, 
YHVH stood above’ 
Genesis 28:13 
ְל� ֶאְּתֶנָּנה,  –ָוה ִנָּצב ָעָליו, ַוּיֹאַמר, ֲאִני ְיהָוה ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי�, ֵוא�ֵהי ִיְצָחק; ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליהָ ה ְיהְוִהּנֵ  “
 ”ּוְלַזְרֶע�
“And behold, YHVH stood above it and said, “I am YHVH, the God of your father 
Abraham and the God of Isaac; the land on which you lie, I will give it to you and to 
your descendants.” 
When Jacob woke up from his dream he realized that he saw the gate of heaven. 
Genesis 28:16,17 
“ ָדְעִּתים ַהֶּזה; ְוָאֹנִכי, לֹא יָ ָאֵכן ֵיׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹו   ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב, ִמְּׁשָנתֹו, ַוּיֹאֶמר, ” 
“ ֵּבית ֱא�ִהים, ְוֶזה, ַׁשַער ַהָּׁשָמִים- ּנֹוָרא, ַהָּמקֹום ַהֶּזה: ֵאין ֶזה, ִּכי ִאם-ַוִּייָרא, ַוּיֹאַמר, ַמה  ” 
“Then Jacob awoke from his sleep and said, “Surely YHVH is in this place, and I did 
not know it.”” 
“He was afraid and said, “How awesome is this place! This is none other than the house 
of God, and this is the gate of heaven.”” 
Lesson; 
The angel Metat- is the keeper of the gate between Machut and Yessod. He’s out the 
connection to the upper levels. 
The name   314שדי  protects the ‘gate’ between the lower and upper levels. The archangel 
Metat-   314מטטרון  carries the prayers from the gate to the higher levels. The number 
314 is related to Pi, 3.14 that we can associate with the Endless Light because of its 
infinite possibilities. The closest number to Pi is 22/7 that represents the energy cycle 
of the week with the 22 letters of the Hebrew Alef-Bet that propel everything in Creation. 
In the picture, Rabbi Yehuda Tzvi Brandwein Shlita (Grandson of…) writes a Torah 
scroll that went later to the Yeshiva of Kol Yehuda (Rabbi Ashlag) in the old City of 
Jerusalem. The event took place in a balcony with the view of the Temple mount (Aka 
‘Gate of Heaven’ from Jacob’s dream. The scroll in the picture shows the exact Torah 
text from our study. The words at the bottom of the scroll are “ שער השמים”, “Gate of 
Heaven”. 

 
The vessel for the ink is made from pure silver for the aspect of Right, Chessed and 
Sharing. The pen is made from a natural bird feather (Usually from a Turkey that has 
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strong feathers and can produce sharp writing). In the picture, we see another person 
holding the pen with the scribe to join the merit of writing a Sefer Torah that is a great 
Mitzvah. 

ִיְהיֶה ֱאלִֹהים   .75 ר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם  ּדַ ַויִּ
ֶזה  ִעּמָ  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְוגֹו'.  ִדי 

לֹא  הִ  ה  ָלּמָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ְבִטיַח 
ְוגֹו'?  ִדי  ִעּמָ ֱאלִֹהים  ִיְהיֶה  ִאם  ָאַמר  ׁשֶ ֶהֱאִמין, 
י, ְוַהֲחלֹומֹות  א, ָאַמר ַיֲעקֹב, ֲחלֹום ָחַלְמּתִ ֶאּלָ

ְוִא   - ֱאֶמת,  לֹא  ּוֵמֶהם  ֱאֶמת  ִיְתַקיֵּם,  ֵמֶהם  ם 
ְועַ  ֲחלֹום ֱאֶמת.  הּוא  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ן ָאַמר  ֲהֵרי  ּכֵ ל 

י,  ָחַלְמּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוגֹו',  ִדי  ִעּמָ ֱאלִֹהים  ִיְהיֶה  ִאם 
ָרכֹות  ְך ּבְ ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאלִֹהים. ֲאִני ֶאְהיֶה מֹוׁשֵ
ַהזֶּה  קֹום  ַלּמָ ַהּכֹל  ל  ׁשֶ ַחל  ַהּנַ ל  ׁשֶ ְעָין  ֵמַהּמַ

ְקָר  ּנִ  א ֱאלִֹהים.ׁשֶ

  

כח) .75 ֵלא (בראשית  ְנֶדר  ַיֲעקֹב  ר  ּדַ ִיְהֶיה  ַוּיִ ִאם  מֹר 
ַהאי  ָכל  ּדְ יָון  ּכֵ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ָאַמר  ְוגו',  ִדי  ִעּמָ ֱאלִהים 
ֶהֱאִמין,   ָלא  אי  ַאּמַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ַאְבַטח 

ָאַמר ִדי ְוגו' (בראשית כח) ּדְ א, ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעּמָ . ֶאּלָ
ָחלַ  ֶחְלָמא  ַיֲעקֹב,  ִמ ָאַמר  ְוֶחְלִמין  ְקׁשֹוט  ְמָנא,  ְייהּו  ּנַ

ֶחְלָמא  ּדְ ְיַדְעָנא  ָהא  ִיְתַקּיֵים  ְוִאם  ְקׁשֹוט,  ָלא  ְייהּו  ּוִמּנַ
ָמה   א ָאַמר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִהים ְוגו', ּכְ ְקׁשֹוט הּוא, ְוַעל ּדָ

ְרָכאן   ְדָחַלְמָנא, ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִֹהים, ֲאָנא יְך ּבִ ֱאֵהא ָמׁשִ
כֹלָּ  ַנֲחָלא ּדְ ּבּוָעא ּדְ ִאְקֵרי ֱאלִהים.ִמּמַ א ּדְ  א, ְלֲאַתר ּדָ

Jacob made a vow after he got up from his dream. 
Genesis 28:20 
“ ׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל� ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹ ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהיֶה ֱא�ִהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר� ַהֶּזה ֲאׁשֶ  .” 
“Then Jacob made a vow, saying, “If God will be with me and will keep me on this 
journey that I take, and will give me food to eat and garments to wear,” 
Rabbi Yehuda asked why did Jacob do that when previously God promised him 
protection. Didn’t he believe in the words of God? 
Genesis 28:15 
“ ר  ֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאׁשֶ ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ� ּוְׁשַמְרִּתי� ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל� ַוֲהִׁשֹבִתי� ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְב� ַעד אֲ 
 ”.ִּדַּבְרִּתי ָל�
“Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to 
this land; for I will not leave you until I have done what I have promised you.”” 
The answer is that Jacob got this promise in his dream. Dreams may or may not tell 
the truth. Jacob thought to himself that if the dream manifests positively then he will 
know that the dream told truth. That is why he said “If God (ELHYM  ֱא�ִהים) will be with 
me”, as it was in the dream, then he will draw blessings from Binah that is the name 
 .’ELHYM‘ ’ֱא�ִהים‘

ַהּכֹל   .76 ֶאְמַצע,  ּבָ הּוא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ל ַהּכֹל, ְוַאַחר  הוּ  קֹור ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ֵמַהּמָ א נֹוֵטל ּבָ

קֹום  ַלּמָ יְך  ּוַמְמׁשִ ׁשֹוֵפַע  ּנּו  ִמּמֶ ֵאָליו,  יַע  ּגִ יַּ ׁשֶ
תּוב ְוָהָיה ה ּכָ ָמע ׁשֶ ִראׁשֹוָנה,    -' ִלי  ַהזֶּה, ַמׁשְ ּבָ

ַהּכֹל   ִיְהיֶה    -ְוַאַחר  ֱאלִֹהים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלאלִֹהים. 
ִלי ה  ְועֹוׂשֶ ֲאִני    ׁשֹוֵמר  ַאף  ַהּטֹובֹות,  ל אֹוָתן  ּכָ

אֹוָתן  ל  ּכָ י  ּלִ ׁשֶ קֹום  ֵמַהּמָ לֹו  ְך  מֹוׁשֵ ֶאְהיֶה 
ל ַהּכֹל. ָמַתי?   ר ׁשֶ ׁשֶ ר ּבֹו ַהּקֶ ָרכֹות, ְוִיְתַחּבֵ ַהּבְ

ְבּתִ  ב  ְוׁשַ ֶאְהיֶה יֹוׁשֵ ׁשֶ ית ָאִבי, ּכְ לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ
ּדַ  ּבַ ב  ְוֶאְהיֶה יֹוׁשֵ י,  ּלִ ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ לֹום ּבַ ל ׁשָ ה ׁשֶ ְרּגָ

ְוָקא,   ּדַ לֹום  ְבׁשָ י  ְבּתִ ְוׁשַ ָאִבי,  ית  ּבֵ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ
 ָאז ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאלִֹהים.

  

ֶאְמָצעִ  .76 ִאיהּו ּבְ ָרֵאל ּדְ א ֲחֵזי ִיׂשְ א ָנִטיל הּוא  ּתָ יָתא, ּכֹּלָ
ַקְדִמיָתא ִמּמְ  יהּ ּבְ ִיְמֵטי ֵליּה, ִמּנֵ א, ּוְלָבַתר ּדְ כֹּלָ , קֹוָרא ּדְ

ְיָי ִלי  ְוָהָיה  ְכִתיב,  ַמע ּדִ יְך ְלַהאי ֲאַתר, ַמׁשְ ְוַאְמׁשִ ָנִגיד 
ֱאלִֹהים, ְיֵהא  ָמה ּדְ א ֵלאלִהים. ּכְ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ּכֹּלָ ּבְ

יְך   ָנִטיר ְוָעִביד ין ָטָבאן, אּוף ֲאָנא ֱאֵהא ָמׁשִ ל ִאּלֵ ִלי, ּכָ
ְרָכאן,   ּבִ ִאינּון  ל  ּכָ יִלי  ּדִ ֵמֲאַתר  ָרא  ֵליּה  ִקׁשְ ר  ְוִיְתַחּבַ

ֵאיָמַתי, יּה.  ּבֵ א  כֹּלָ כח) ּדְ ֶאל   (בראשית  לֹום  ׁשָ ּבְ י  ְבּתִ ְוׁשַ
ָיִתיב   ְוֱאֵהא  ִדיִלי,  א  ַדְרּגָ ּבְ ָיִתיב  ֱאֵהא  ד  ּכַ ָאִבי,  ית  ּבֵ

לֹום  בְּ  ְבׁשָ י  ְבּתִ ְוׁשַ ָאִבי,  ית  ּבֵ ָנא  ְלַתּקְ לֹום  ׁשָ ּדְ א  ַדְרּגָ
ֵדין ְוָהָיה יְ  ְייָקא, ּכְ  ִלי ֵלאלִהים.ָי ּדַ
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Israel, Jacob, is the center column that receives an abundance of nourishment from 
the source of all that is Binah. After receiving, the nourishments are transferred to 
Malchut. 
Genesis 28:20 
“ ְיהָוה ִלי, ֵלא�ִהיםֵּבית ָאִבי; ְוָהָיה -ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום, ֶאל  ” 
“and I return to my father’s house in peace, and YHVH will be for me, to God ( ‘ֱא�ִהים’ 
‘ELHYM’)” 
Jacob says “and YHVH will be my“ that means after he receives from YHVH, he 
continues to give the blessings from his place that is Zeir Anpin, to Malchut that is the 
aspect of “my father’s house”.  
Then everything would be completed at the level of Yessod, achieving a state of peace 
as it says, “I return to my father’s house in peace, and YHVH will be for me, to God ( 
 ”(’ELHYM‘ ’ֱא�ִהים‘
Lesson; 
Not all dreams deliver true messages and not everything in a dream is true. Most 
dreams have a lot of ‘fillers’ that are images and or events without connection to a true 
message that may be part of the dream. Even though Jacob was pure and righteous, 
he didn’t consider himself as a pure channel for true dreams. To manifest the dream 
positively, he stated his desire to receive the Light and share it. 
If we have bad dreams we should say “Dreams tell lies” and ignore them. To manifest 
a good dream, tell it to a kabbalist with experience in dream interpretation or write it 
down and follow with actions toward the desire to manifest what the dream revealed to 
you. Giving Tzedakah (connection to Yessod) with the consciousness to manifest the 
dream would help. NEVER tell a dream in public, good or bad! Dreams are in the 
potential state until they are given meanings or actions. 
Physical conditions like tiredness, illness, the emotional state can affect dreams and in 
most cases shouldn’t be considered as dreams with true messages. 
 
  

ית ָאִבי,   .77 לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ָבר ַאֵחר ְוׁשַ ּדָ
ם.   ּלֵ ּתַ ֶאׁשְ ם  ׁשָ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ  ִהיא  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ
ַהזֶּה   קֹום  ּמָ ּבַ ֵלאלִֹהים.  ִלי  ה'  ְוָהָיה 

ַאֶחֶרת  [ִנְתַעָּלה] ֶאֱעֶלה ה  ְלַדְרּגָ זֹו  ה  ְרּגָ ִמּדַ
ם ֶאֱעֹבד ֲעבֹוָדתֹו.  ָראּוי, ְוׁשָ  ּכָ

  
ן הּוא   ָדָבר .77 ַתּמָ ית ָאִבי, ּדְ לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ַאֵחר ְוׁשַ

ֵלאלִהים.  ִלי  ְיָי  ְוָהָיה  ִלים.  ּתְ ִאׁשְ ן  ּמָ ּתַ א,  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא 
ק א, ֲאַסּלֵ ֲאַתר ּדָ א ָאֳחָרא  (אסתלק) ּבְ א ָדא ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ

ן ֶאְפַלח ּפּוְלָחֵניּה. ְדָקא ְיאּות, ְוַתּמָ  ּכְ
The Zohar offers another explanation. ‘and I return to my father’s house in peace’. 
Jacob says that when he returns to the holy land of his father, he will be elevated to a 
higher level and achieve completion. YHVH will be with him as it says ‘and YHVH will 
be with me’. Then he could connect to ‘ֱא�ִהים’ ‘ELHYM’ as it says ‘He will be for me, God 
 ”(’ELHYM‘ ’ֱא�ִהים‘ )
  
  

ְברּו   .78 ְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ַתח ְוָאַמר, ּדִ י ִחיָּיא ּפָ ַרּבִ
ה,  סּוק ַהזֶּה ָקׁשֶ ֵרם. ַהּפָ ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ י ּפְ ֶמּנִ

ֵאין סֹופֹו   ִוד  רֹאׁשֹו ְוֵאין רֹאׁשֹו סֹופֹו. ֶאלָּ ׁשֶ א ּדָ
וְ  ַעְצמֹו,  ַעל  ׁש  ּקֵ ַעל  ּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ ְך  ּכָ ַאַחר 

סה) ַהּכֹל י.   (תהלים  ֶמּנִ ְברּו  ּגָ ֲעֹונֹות  ְבֵרי  ּדִ

  
ַתח ְוָאַמר, .78 יא ּפָ י ִחּיָ ְברּו  (תהלים סה) ִרּבִ ְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ּדִ

ָלאו   ּדְ ָיא,  ַקׁשְ ְקָרא  ַהא  ֵרם.  ְתַכּפְ ה  ַאּתָ ֵעינּו  ׁשָ ּפְ י  ֶמּנִ
יּה סֹוֵפיּה. אֶ סֹוֵפיּה ֵריׁשֵ  ָעא ַעל יּה, ְוָלאו ֵריׁשֵ ִוד ּבָ א ּדָ ּלָ

ְרֵמיּה, י.   ּגַ ְברּו ֶמּנִ ְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ א. ּדִ ְעָיא ַעל ּכֹּלָ ּוְלָבַתר ּבַ
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ָחָטאִתי, ֲאָבל  ַעְצִמי ׁשֶ י ּבְ ִוד, ֲאִני ָיַדְעּתִ ָאַמר ּדָ
רוּ  ּבְ ִהְתּגַ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ִעים ֵהם  ְרׁשָ ה  ּמָ ֲחָטֵאיֶהם   ּכַ

נִּ  ִמּמֶ יֹוֵתר  ְוָלֶהם, ֲעֵליֶהם  ִלי  ְוֵכן,  הֹוִאיל  י. 
ֵרם. פְּ  ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ  ׁשָ

ה   ּמָ ּכַ ֲאָבל  ַחְבָנא,  ּדְ ַגְרַמי  ּבְ ַיָדְעָנא  ֲאָנא  ִוד,  ּדָ ָאַמר 
רּו חֹובַ  ּבְ ִאְתּגַ ּדְ ַעְלָמא,  ּבְ ִאינּון  יִבין  יר ַחּיָ ַיּתִ ֲעַלְייהּו  ְייהּו 

י.   ִליִמּנִ ְוֵכן,  ע''א) הֹוִאיל  קנא  ה   (דף  ַאּתָ ֵעינּו  ׁשָ ּפְ ּוְלהֹון, 
ֵרם.  ְתַכּפְ

Rabbi Chiya opened and quotes Psalms 65:4 
 ”.ִּדְבֵרי ֲעֹוֹנת ָּגְברּו ֶמִּני ְּפָׁשֵעינּו ַאָּתה ְתַכְּפֵרם“
“Iniquities prevail against me; As for our transgressions, You forgive them.” 
The verse starts in a singular form and ends with plural. King David pray for his 
inequities to be forgiven. He was also aware that the iniquities and sins made by the 
wicked are strong and affect the state of this world negatively. 
  
  

ְר  .79 ִעים ּבֹא  ָהְרׁשָ ים  ַרּבִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֵאה, 
ְפֵרי   ּסִ ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  ַעד  עֹוִלים  ֵהם  עֹוָלם,  ּבָ

כְּ  חּו,  ִנְפּתְ ִעים  הַ ָהְרׁשָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ין   (ֵּבית)מֹו  ּדִ
ֵסֶפר  ְואֹותֹו  ִחים,  ִנְפּתָ ּוְסָפִרים  ב  [ַהִּדין   יֹוׁשֵ

ָעֶליָה] ָּדִוד   ,עֹוֵמד  ֶׁשל  ֵמרֹאׁשֹו  [ְלַמְעָלה 
ן   הּוא] י, ְוַעל ּכֵ ְברּו ֶמּנִ ְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ְך ּדִ ּום ּכָ ִמׁשּ

ֵרם.  ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ  ּפְ

  

ֲחֵזי, .79 א  ִאינּון   ּתָ ַעְלָמא,  ּבְ יִאין  ַסּגִ יִבין  ַחּיָ ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ָמה   חּו, ּכְ ּתְ יַבָיא ִאְתּפַ ַחּיָ ִסְפֵרי ּדְ ָסְלִקין, ַעד ַההּוא ֲאַתר ּדְ

ְוַההּוא  (דניאל ז)   ָאֵמר,ְדַאּתְ  ִתיחּו,  ּפְ ְוִסְפִרין  ָיִתיב  יָנא  ּדִ
ִגיֵני  (נ''א לעילא מרישיה דדוד איהו) ,(דינא עלה קיימא) ֵסֶפר ּבְ

ה   ַאּתָ ֵעינּו  ׁשָ ּפְ א  ּדָ ְוַעל  י,  ֶמּנִ ְברּו  ּגָ ֲעֹונֹות  ְבֵרי  ּדִ ְך,  ּכָ
ֵרם.  ְתַכּפְ

The increased negativity in the world rise to a level that it is written in the books of 
wicked and trigger judgments. King David feared these judgments and for that reason, 
he also prayed and asked God to forgive their sins. 
Lesson; 
After the sin of Korach, God wanted to consume all the people. Moses and Aaron 
pleaded for them and in the end, the earth swallowed only Korach and the people that 
joined him. 
Numbers 16:23 
 ”.ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל ֱא�ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל ָּבָׂשר ָהִאיׁש ֶאָחד יֱֶחָטא ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִּתְקֹצף “
“But they fell on their faces and said, “O God, the God of the spirits of all flesh, when 
one man sins, will You be angry with the entire congregation?” 
When many people sin, it creates judgments on all people. Rabbi Shimon explains this 
principle with a parable; 
It’s like men on a boat. One of them took a drill and started drilling underneath him. 
The others said to him: What are you doing?! He replied: What do you care. It is not 
underneath your area that I am drilling?! They said to him: Fool, but the water will rise 
and flood us all on this ship. 
We are on the same ship and responsible for each other. Our daily prayers are in plural 
forms to reflect this approach. When we have personal prayers we should meditate to 
draw the same blessings to others with the same needs. The sages teach us that all 
pure and honest prayers are answered, sooner or later, even if manifestation comes 
long after, even in the next generations.  
Keep praying for yourself and others. Even if it doesn’t benefit you directly as you would 
expect, your prayers won’t be wasted and would be considered as sharing actions.  
We finish our morning prayers with “ הוהקוה אל י ”, “Put your hope in YHVH, be strong in 
your heart and keep your hope with YHVH…” this is to tell us that even if our prayers 
are not answered immediately, there is a hope that they will be answered. 
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ךְ  .80 ּכָ ּום  ִמׁשּ ֵכן  מֹו  ּכְ  לֹא ֶהֱאִמין. ִאם  ַיֲעקֹב 
ּלֹ  ׁשֶ דֹושׁ ּתֹאַמר  ּקָ ּבַ ֶהֱאִמין  רּוךְ -א   -הּוא  -ּבָ

ַעְצמֹו. אּוַלי יֱֶחָטא,  ּלֹא ֶהֱאִמין ּבְ א ׁשֶ לֹא. ֶאּלָ
לֹום  ְואֹותֹו   ׁשָ ּלֹא ָיׁשּוב ּבְ ַהֵחְטא ִיְמַנע אֹותֹו ׁשֶ

לֹא   ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִמיָרה,  ְ ַהׁשּ ּנּו  ִמּמֶ ק  ּלֵ ְוִתְסּתַ
ֲאִפּלּו    ֶהֱאִמין ֵלאלִֹהים  ִלי  ה'  ְוָהָיה  ַעְצמֹו.  ּבְ

י ֶאת  ֶנְגּדִ ּכְ ים  לֹום, ָאׂשִ ׁשָ ָאׁשּוב ּבְ ׁשֶ ּכְ ַרֲחִמים, 
ין, מִ  ּוםַהּדִ ִמיד.שֶׁ  [ֶׁשֲהֵרי] ׁשּ  ֲאִני עֹוֵבד ְלָפָניו ּתָ

  

ָלא   .80 ְך ָלא ֵהיִמין, ִאי ֵתיָמא ּדְ ִגין ּכָ ַגְווָנא ָדא ּבְ ַיֲעקֹב, ּכְ
יּה ֵהיִמין בְּ  ָלא ֵהיִמין ּבֵ א, ּדְ ִריְך הּוא, ָלא. ֶאּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ

ילְ  ַגְרֵמיּה, ּדִ ָלא  ּבְ ָמא ֵיחּוב, ְוַההּוא חֹוָבא, ִיְמַנע ֵליּה, ּדְ
ְך, ָלא ֵהיִמין ְיתּוב   יּה, ּוְבִגין ּכָ ק ְנִטירּו ִמּנֵ ּלַ ָלם ְוִיְסּתַ ׁשְ ּבִ

ַגְרֵמיּה. ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִהים, ֲאִפי ד ִאיתּוב  ּבְ ּלּו ַרֲחֵמי, ּכַ
ִגין ּבְ ְלִדיָנא,  ְלֳקְבִלי  י  ּוֵ ֲאׁשַ ָלם,  ׁשְ דהא) ּבִ ֲאָנא   (ס''א  ּדְ

ִדיר.  יּה ּתָ ַלח ַקּמֵ  ּפָ
Jacob had full trust in God’s promise to be with him and protect him wherever he goes 
but he feared that the increase of wickedness in the world would affect him to fall off 
the righteous path and lose God’s protection. He wanted to have a safe way back to his 
“father’s house” and get there with peace. 
“And YHVH will be for me, God ( ‘ֱא�ִהים’ ‘ELHYM’)”. Jacob asked the support of YHVH 
that is Right and mercy. ELHYM is the aspect of the Left column, Gevurah.  
In the beginning, Jacob was connected mostly to the Right. After he came back to the 
Holy Land and won over the angel of the other side he achieved the level of Israel  ישראל. 
It unifies the Right and the Left and gives Jacob the aspect of ‘head’, ראש. The name 
Israel has the words, “לי ראש”, “I have a head”. Jacob’s goal was to reach the state of 
“YHVH Will be for me, God” that is the aspect of unifying the Right that is YHVH and 
the Left with the name ELHYM to achieve control over the Klipot of the other-side and 
bring peace. 

ֵאיִני  .81 ֵעת  ּכָ ַיֲעקֹב,  ָאַמר  ָאָחא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ל   ּלֵ ָאׁשּוב ְלֵבית ָאִבי ֶאְתּכַ ׁשֶ ין. ּכְ ָצִריְך ֶאת ַהּדִ

יֹוסֵ  י  ַרּבִ ָאַמר  ּבֹו.  ר  ֵ ְוֶאְתַקׁשּ ין  ּדִ ְך,  ּבַ ּכָ לֹא  י, 
ִדי, ֲאִני   ו ִאם ִיְהיֶה ֱאלִֹהים ִעּמָ א ָאַמר, ַעְכׁשָ ֶאּלָ

מֹ  ין ִיׁשְ ַהּדִ לֹום ָצִריְך ׁשֶ ׁשָ ָאׁשּוב ּבְ ר אֹוִתי ַעד ׁשֶ
לֹום,   ׁשָ ּבְ ָאׁשּוב  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאָבל  ָאִבי.  ית  ּבֵ ֶאל 
ר   ֶקׁשֶ ּבְ ר  ֵ ְוֶאְתַקׁשּ ין,  ּדִ ּבַ ַאְכִליל ֶאת ָהַרֲחִמים 

ר  ֶנֱאָמן   ְלַהְכִליל ַהּכֹל ַיַחד. ְוָהֶאֶבן ַהזֹּאת ֲאׁשֶ
ֲהֵרי ׁשֶ ֱאלִֹהים,  ית  ּבֵ ִיְהיֶה  ָבה  ַמּצֵ י  ְמּתִ ָאז    ׂשַ

ֶרֶכת  ִמְתּבָ ַהזֹּו  ְוָהֶאֶבן  ֶאָחד,  ר  ֶקׁשֶ ִיְהיֶה  ַהּכֹל 
ה,   ּטָ ְעָלה ּוִמּמַ ֶרֶכת ִמּמַ ֹמאל, ִמְתּבָ ְ ִמיִָּמין ּוִמׂשּ

ּום ן ַמֲעשֵׂ  [ֶזה] ִמׁשּ ֶאּתֵ  ר ִמּכֹל.ׁשֶ

  

א ָלא ִאְצְטִריְכָנא  .81 ּתָ י ַאָחא, ָאַמר ַיֲעקֹב, ַהׁשְ ָאַמר ִרּבִ
ִאית ד  ּכַ ִדיָנא  ְלִדיָנא,  ּבְ ִליְלָנא  ִאְתּכְ א,  ַאּבָ ְלֵבית  ּוב 

ָאַמר,   א  ֶאּלָ ָהִכי,  ָלאו  יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ָאַמר  יּה.  ּבֵ ר  ַ ְוֶאְתַקׁשּ
ִדי,   ִעּמָ ֱאלִֹהים  ִיְהֶיה  ִאם  א  ּתָ ִאְצְטִריְכָנא  ַהׁשְ יָנא  ּדִ

יָון   א, ֲאָבל ּכֵ ָלם ְלֵבית ַאּבָ ׁשְ ִאיתּוב ּבִ ְלַנְטָרא ִלי, ַעד ּדְ
ִאיתוּ  ר  ּדְ ַ ְוֶאְתַקׁשּ ִדיָנא,  ּבְ ַרֲחֵמי  ִליְלָנא  ִאְתּכְ ָלם,  ׁשְ ּבִ ב 

ַחד. ּכְ א  ּכֹּלָ ְלַאְכָלָלא  ְמֵהיְמָנא,  ּוָרא  ִקׁשּ (בראשית   ּבְ
ר שַׂ  כח) ָבה ִיְהֶיה בֵּ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ י ַמּצֵ ית ֱאלִהים. ְמּתִ

ֶאֶבן  ְוַהאי  ָחָדא,  ּוָרא  ִקׁשּ א  ּכֹּלָ ְיֵהא  ֵדין  ּכְ ָהא  ּדְ
ֵמֵעיָלא אִ  ְרָכא  ִאְתּבָ ָמאָלא,  ּוִמׂשְ ִמיִמיָנא  ְרָכא  ְתּבָ

ִגין א, ּבְ ּתָ א. (דא) ּוִמּתַ ָרא ִמּכֹּלָ ן ַמַעׂשְ ֶאּתֵ  ּדְ
Rabbi Yossi explains the above a little differently and says that Jacob asked first 
(Genesis 28:21) “If God will be with me”, to get the protection of the Left until he returns 
to the house of his father. Then he will be able to connect the Right with the Left to 
become one.  
Genesis 28:22 
“ ַעְּׂשֶרּנּו ָל�ָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱא�ִהים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר אֲ וְ  .” 

https://dailyzohar.com/


Zohar Toldot – Draft – unedited- not for publishing 

47 DailyZohar.com  
 

“This stone, which I have set up as a pillar, will be God’s house, and of all that You give 
me I will surely give a tenth to You.” 
The stone is the aspect of Malchut that receives the Light from all the Sefirot. When the 
Right and the Left join they form the Center column that allows the Light to flow to 
Malchut.  
Because Malchut is the tenth Sefira that receives from all the sefirot above it, Jacob 
promised to give the tenth from all that he receives in order to reveal the Light of the 
nine sefirot that deliver the Light to Malchut. 
Lesson; 
We are called Israelites because we are the descendants of the children of Israel, who 
is Jacob. We have the ability to connect higher than any other spiritual system because 
of the ability to reach the ‘head’ that is the upper three sefirot and the source of Light. 
For that reason, we have a responsibility to draw light for the entire world. Israelites 
presence is all over the world to serve as local receivers and broadcasters of Light 
wherever they are.  
  

ח ֵמַאְבֵני  .82 ּקַ תּוב ַויִּ א, ִהּנֵה ּכָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ַהזֹּו  ָהֶאֶבן  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם  קֹום.  ַהּמָ

ָבּה   [ַעל] ֶעְליֹוָנה מֹוׁשָ ִלְמקֹום  ֲאָבִנים  ה  ּמָ ּכַ
ֲעֵליֶהם, רֹות  ֶׁשָּכתּוב] ִלׁשְ תּוב   [ֶזהּו  ּכָ ַוֲהֵרי 

ָבה   ַמּצֵ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  יֹוָנה  לְ [עֶ  -ְוָהֶאֶבן 
ּום ָהָיה ָצִרי� ִלְהיֹות!] ָאַמר ֵאין ֶזה   [ֵּכיָון]  ִמׁשּ ׁשֶ

ָבה  אן ֵהִרים אֹוָתּה ַמּצֵ ית ֱאלִֹהים, ּכָ י ִאם ּבֵ ּכִ
ל ֶזה,   ַבח ׁשֶ ֶ ל ַהׁשּ ּה ּכָ ָלה ּבָ ּתָ ּום ׁשֶ ֶעְליֹוָנה, ִמׁשּ

ְלַקיֵּםשֶׁ  ֶזה  ֱאלִֹהים,  [ְלַמָּטה] ֵאין  ית  ּבֵ ִאם  י  ּכִ
ָבה.ְוָיֶפה. וְ  י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ן ֲאׁשֶ  ַעל ּכֵ

  

ִתיב, .82 ּכְ ָהא  א,  ַאּבָ י  ִרּבִ כח) ָאַמר  ח   (בראשית  ּקַ ַוּיִ
ָדא,  ְדַאְבָנא  ֵתיָמא  ְוִאי  קֹום.  ַהּמָ ֵמַאְבִני 

ָאה ה (על) ִעּלָ ּמָ ע''ב) ּכַ מֹוָתֵביּה,  ַאְבִנין   (קמ''ז  ְלֲאַתר 
ֵרי ֲעַלְייהּו, ִתיב ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת א כְּ ְוהָ  (נ''א האי דכתיב) ְלִמׁשְ

ָבה, ַמּצֵ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ליה) ֲאׁשֶ מבעי  עליונה  ִגין(נ''א  ּבְ (נ''א   . 
ָאַמר כיון) כח) ּדְ ֱאלִהים,  (בראשית  ית  ּבֵ ִאם  י  ּכִ ֶזה  ֵאין 

גִ  ּבְ ָאה,  ִעּלָ א  ַקּמָ ָלּה  ָאִרים  ָבָחא  ָהָכא  ׁשְ ל  ּכָ ָתָלא  ּדְ ין 
יָמא ֵאין ֶזה ְלַקּיָ ּה, ּדְ ֶזה ּבָ ית ֱאלִֹהים.  (לתתא) ּדְ י ִאם ּבֵ ּכִ

ִתיב.  ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ א ֲאׁשֶ יר. ְוַעל ּדָ ּפִ  ְוׁשַ
Genesis 28:11 
“ ָּמקֹום ַההּואַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב ּבַ  .” 
“He came to a certain place and spent the night there because the sun had set, and he 
took one of the stones of the place and put it under his head, and lay down in that 
place.” 
Rabbi Aba says that it is written “and he took one of the stones of the place”. The 
‘stones’ were 12 that support Malchut and the one that Jacob took was above the rest. 
Genesis 28:17 
“ יָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱא�ִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִיםַוּיִ  .” 
“ רֹאָׁשּהַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעֹקב ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה ַוִּיֹצק ֶׁשֶמן ַעל  .” 
“And he was afraid and said, “How awesome is this place! This is none other than the 
house of God, and this is the gate of heaven.” 
“So Jacob rose early in the morning, and took the stone that he had put under his head 
and set it up as a pillar ( ַמֵּצָבה) and poured oil on its top.” 
Jacob realized that the stone he got connected to has the energy of God and he set it 
as a ‘ַמֵּצָבה’ ‘pillar’. The word ‘ַמֵּצָבה’ is usually used with the meaning of a tombstone that 
we place over a burial place with the name of the person to remember him. ‘ַמֵּצָבה’ has 
the numerical value of 137 that is the same as for ‘קבלה’, ‘Kabbalah’ to indicate that 
this is a point where Jacob received and connected to God.  
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The Zohar says that this stone is the “Drinking Stone” that God used to initiate the 
creation of the material world. It came from the letter Yod י of the name.  

ית   .83 ּבֵ ְלעֹוָלִמים.  ֱאלִֹהים,  ית  ּבֵ ִיְהיֶה 
מֹו   ּכְ ִלְהיֹות,  ָצִריְך  ָהָיה  ה'  ית  ּבֵ ֱאלִֹהים? 

ְוֵכן ה',  ית  ּבֵ ֶאת  ְלכֹוֵנן  ּנֱֶאַמר  (תהלים   ׁשֶ
ית ה' ֵנֵלְך.   קכב) ין הּוא אֶ ּבֵ ית ַהּדִ א ְמקֹום ּבֵ ּלָ

ֶעְליֹוִנים   ְצָדִדים  ֵני  ְ הּוא   -ִמׁשּ ׁשֶ ַהיֹּוֵבל  ד  ִמּצַ
ל ִיְצָחק ֱאלִֹהים. ד ׁשֶ ים, ּוֵמַהּצַ  ֱאלִֹהים ַחיִּ

  

ְיָי   .83 ית  ּבֵ ֱאלִֹהים,  ית  ּבֵ ְלָעְלִמין,  ֱאלִֹהים  ית  ּבֵ ִיְהֶיה 
ָאֵמר, ָמה ְדַאּתְ  ּכְ ֵליּה,  ֵעי  ית   א)(עזרא   ִמיּבָ ּבֵ ְלכֹוֵנן ֶאת 

ְוֵכן ֵבי ִדיָנא   (תהלים קכב) ְיָי.  א, ֲאַתר ּדְ ֵנֵלְך. ֶאּלָ ְיָי  ית  ּבֵ
ִאיהּו   ּדְ ְדיֹוְבָלא,  ְטָרא  ִמּסִ ִאין,  ִעּלָ ִסְטִרין  ֵרין  ִמּתְ ִאיהּו 

ְטָרא ְדִיְצָחק ֱאלִהים.  ים. ּוִמּסִ  ֱאלִֹהים ַחּיִ
The Zohar asks why Jacob said, “the house of God” and not “the house of YHVH” and 
explains that YHVH is Right and Mercy and ELHYM is Left and judgment that is the 
state in Malchut. After the house of God was built, we say (Psalms 122:1 ) “  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

הָוה ֵנֵל�יְ   ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית .” “A Song of Ascents, of David. I was glad when they said 
to me, “Let us go to the house of YHVH.”. YHVH is the Light of Mercy that is brought to 
us from the Holy Temple and the name itself 
Lesson; 
God brought the night earlier than in its natural time to make Jacob stop at that 
specific place. It was the Temple Mount in Jerusalem. When Jacob came back home to 
the Holy Land after serving his Evil father-in-law, Laban, he became spiritually 
complete as a center column and merited that special connection to the Future Holy 
Temple.  
  

ב  .84 ּגַ ַעל  ַאף  ַהיֹּוֵבל,  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
יִנים ַהּדִ ם   [יֹוְצִאים] ׁשֶ ְוֻכּלָ ה  ּנָ ִמּמֶ ִמְתעֹוְרִרים 

נָּ [ְוִדיִנים] ַרֲחִמים ָמחֹות יֹוְצאֹות ִמּמֶ ְ ל ַהׂשּ ה, , ּכָ
ְמַחת ׂשִ ֵחרּות] ְוהּוא  ית   [ְוהּוא  ּבֵ א  ֶאּלָ ַהּכֹל. 

ַהקָּ   -ֱאלִֹהים   ין  ַהּדִ ל  ׁשֶ ד  ְלטֹוב, ַהּצַ ִאם  ה.  ׁשֶ
ַצד ַאֲהָבה,   [ַהּיֹוֵבל] ּבְ ּבֹו  ִמְתעֹוֶרֶרת  ֹמאל  ְ ַהׂשּ

י. ִאם ְלַרע,   ַחת ְלרֹאׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּנֱֶאַמר ׂשְ מֹו ׁשֶ ּכְ
בּ  ִמְתעֹוֵרר  ֹמאל  ְ ַהׂשּ ַצד  מֹו  ּבְ ּכְ ה,  ָקׁשֶ ין  ּדִ ֹו 

ֵבי  יֹׁשְ ל  ּכָ ַעל  ָהָרָעה  ַתח  ּפָ ּתִ פֹון  ִמּצָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ
ְמעֹון ָאַמר, ָהָאֶרץ.   י ׁשִ ית ֱאלִֹהים. ַרּבִ אי ּבֵ ַוּדַ

תּוב ִקְרַית   ּכָ ית ֱאלִֹהים, ַהְינּו ׁשֶ ֶמֶלְך ָרב. יֵׁש  ּבֵ
ָהעֹוָלם  ׁשֶ אי  ַוּדַ ַרב.  ֶמֶלְך  ְויֵׁש  ְסָתם  ֶמֶלְך 

 יֹון הּוא ֶמֶלְך ַרב, ְוזֹוִהי ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב. ָהֶעלְ 

  

יֹוְבָלא, .84 ֶאְלָעָזר,  י  ִרּבִ ב   ָאַמר  ּגַ ַעל  ַאף 
ִדיִנין ַרֲחֵמי (נפקין) ּדְ הּו  ְוֻכּלְ ִמיָנּה,  ל  (ודינין) ִמְתָעִרין  ּכָ  ,

ֶחְדָווָתא ְוהּוא  ָנְפִקין,  ִמיָנּה  והוא   ֵחידּו  (ס''א 
א  חירותא) ֶאּלָ א.  ְדִדיָנא    ְדכֹּלָ ִסְטָרא  ֱאלִהים,  ית  ּבֵ

ִסְטָרא ּבְ ְלַטב,  ִאי  ָיא,  ִאְת  (דיובלא) ַקׁשְ ָמאָלא,  ַער ִדׂשְ
יּה ְרִחימוּ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,ּבֵ מֹאלֹו  (שיר השירים ב) ָתא, ּכְ ׂשְ

ִאְתַער  ָמאָלא,  ִדׂשְ ִסְטָרא  ּבְ ְלִביׁש,  ִאי  י.  ְלרֹאׁשִ ַחת  ּתַ
ָמה  ּכְ ָיא,  ַקׁשְ יָנא  ּדִ יּה  ָאֵמר,  ּבֵ א) ְדַאְת  פֹון   (ירמיה  ִמּצָ

אי בֵּ  ֵבי ָהָאֶרץ, ַוּדַ ל יֹוׁשְ ַתח ָהָרָעה ַעל ּכָ ּפָ ית ֱאלִהים. ּתִ
ִדְכִתי ַהְיינּו  ֱאלִהים  ית  ּבֵ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  (תהלים  ב,ִרּבִ

ָרב,   מח) ֶמֶלְך  ְוִאית  ְסָתם,  ֶמֶלְך  ִאית  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית 
ָאה,   ִעּלָ ַעְלָמא  אי  ְוָדא  ַוּדַ ִאיהּו,  ָרב  ֶמֶלְך 

 ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב. (שם) הּוא
ִחְזִקיָּ  .85 י  ְוַרּבִ ִחיָּיא  י  ַחת  ַרּבִ ּתַ ִבים  יֹוׁשְ ָהיּו  ה 

ִחיָּיא,  ָהִא  י  ַרּבִ ם  ִנְרּדַ אֹונֹו.  ֵדה  ׂשְ ל  ׁשֶ יָלנֹות 
ל  ֶרְך ׁשֶ ְוָרָאה ֶאת ֵאִליָּהּו. ָאַמר, ֵמהֹוָכַחת ַהּדֶ

ֶדה. אָ  ָ אִתי ְלהֹוִדיַע  ַמר ֵמִאיר ַהׂשּ ֵעת ּבָ ַמר, ּכָ
ַלִים ְלֵהָחֵרב, ְוָכל אֹוָתן ִקְריֹות רֹוָבה ְירּוׁשָ ּקְ  ׁשֶ
ין  ַלִים ִהיא ִדין, ְוַעל ּדִ רּוׁשָ יְּ ּום ׁשֶ ַהֲחָכִמים, ִמׁשּ

  

ֲחַקל   .85 חֹות ִאיָלֵני ּדַ ה, ֲהוּו ַיְתֵבי ּתְ י ִחְזִקּיָ יא ְוִרּבִ י ִחּיָ ִרּבִ
ָאַמר  הּו,  ְלֵאִלּיָ ֵליּה  ָחָמא  יא,  ִחּיָ י  ִרּבִ ִאְדמּוְך  אֹונֹו, 
א ָאֵתיָנא   ּתָ ַמְקְסִטיטּוָרא ְדַמר, ַחְקָלא ָנִהיר. ָאַמר, ַהׁשְ

ַל ם ָקִריב ְירּוׁשָ ְרָבא, ְוָכל ִאינּון ִאיהּו ְלִאְתחָ   ְלאֹוָדָעא, ּדִ
יָנא   יָנא ִאיהּו, ְוַעל ּדִ ַל ם ּדִ ְירּוׁשָ ִגין ּדִ ֲחִכיַמָיא. ּבְ ין ּדַ ַקְרּתִ
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ָחֵר  ּתֵ ין  ּדִ ְוַעל  ְרׁשּות  עֹוֶמֶדת  ָנה  ִנּתְ ְוִהּנֵה  ב, 
וּ  ָהעֹוָלם,  ּבֹוֵרי  ּגִ ְוַעל  ָעֶליָה  ָבאִתי ְלסמא''ל 

נֹות   ׁשְ ֶאת  ַיֲאִריכּו  אּוַלי  ַלֲחָכִמים  ְלהֹוִדיַע 
ל זְ  ֲהֵרי ּכָ ַלִים, ׁשֶ ּה ּתֹוָרה  ְירּוׁשָ ּבָ ְמֵצאת  ּנִ ַמן ׁשֶ

ים    - ַהַחיִּ ֵעץ  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ עֹוֶמֶדת,  ִהיא 
ִמְתעֹוֶרֶרת  ָהעֹומֵ  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ָעֶליָה.  ד 

ה   לֹ   -ְלַמּטָ ים  ַהַחיִּ ְסָקה  ֵעץ  ּפָ ְלַמְעָלה.  ָזז  א 
ה   ְלַמּטָ ים    -ַהּתֹוָרה  ַהַחיִּ ֵעץ 

ק ּלֵ  ם.עֹולָ ִמן הָ  [ִמֶּמָּנה] ִמְסּתַ

יָנא ִאְתָחַרב, ְוָהא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלסמא''ל   ָקְייָמא, ְוַעל ּדִ
ַלֲחִכיַמָיא   ְלאֹוָדָעא  ְוָאֵתיָנא  ַעְלָמא,  יֵפי  ּקִ ּתַ ְוַעל  ֲעָלּה, 

יֹוְרכוּ ּדִ  ִזְמָנא יְלָמא  ל  ּכָ ָהא  ּדְ ם,  ַל  ְירּוׁשָ ּדִ ִני  ׁשְ ן 
אֹוַרְייָתא  ּדְ ִגין  ּבְ ָקְייָמא.  ִהיא  ּה,  ּבָ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ אֹוַרְייָתא  ּדְ

ֲעָלּה, ָקְייֵמי  ּדְ י  ְדַחּיֵ אינון) ִאיָלָנא  נוסחי  ִזְמָנא   (תרי  ל  ּכָ
י ָלא א ִאיָלָנא ְדַחּיֵ אֹוַרְייָתא ִאְתַער ְלַתּתָ א, ַאֲעֵדי ְלֵעילָ   ּדְ

י   ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  א  ְלַתּתָ אֹוַרְייָתא  ַסק  ּפָ
ק  ּלַ  ֵמָעְלָמא.  (מינה) ִאְסּתַ

ְמחּו   .86 ִיׂשְ ַהֲחָכִמים  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ן,  ּכֵ ְוַעל 
ֲהֵרי  ׁשֶ סמא''ל,  ֲעֵליֶהם  יּוַכל  לֹא  ּתֹוָרה,  ּבַ
זֹו  ו.  ֵעׂשָ ְיֵדי  ְוַהיַָּדִים  ַיֲעקֹב  קֹול  ַהּקֹל  תּוב  ּכָ

ָהֶעלְ  עֹוד  ַהּתֹוָרה  ּבְ ַיֲעקֹב.  ְקֵראת קֹול  ּנִ ׁשֶ יֹוָנה 
ְוָיכֹול,   ׁשֹוֵלט  ּבּור  ַהּדִ פֹוֵסק,  לֹא  קֹול  אֹותֹו  ׁשֶ
ּתֹוָרה. ְוִהְתעֹוֵרר   ן לֹא ָצִריְך ְלַהְפִסיק ּבַ ְוַעל ּכֵ
ַהזֶּה   ָבר  ַהּדָ ֶאת  ְוָאְמרּו  ְוָהְלכּו  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ

 ַלֲחָכִמים. 

  

ל זִ ְוַעל ּדָ  .86 אֹוַרְייָתא,   ְמָנאא, ּכָ ּה ּבְ ֲחִכיַמָיא ֶיחדּון ּבָ ּדְ
ִתיב, ּכְ ָהא  ּדְ הּו,  ּבְ ָיִכיל סמא''ל  ַהּקֹול   (בראשית כז) ָלא 

ָאה,  א הּוא אֹוַרְייָתא ִעּלָ ו, ּדָ ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ
ַסק, ּדִ  ַההּוא קֹול ָלא ּפָ עֹוד ּדְ ִאְקֵרי קֹול ַיֲעקֹב, ּבְ ּבּור  ּדְ

ְלָטא אֹוַרְייָתא   ׁשָ ִאְצְטִריְך  ָלא  א  ּדָ ְוַעל  ְוָיְכָלא, 
ע''א) ְלִמְפַסק. ע''ב) ְוִאְתַער (ל''ג  קנא  יא,  (דף  ִחּיָ י  ִרּבִ

ה ָדא ַלֲחִכיַמָיא.   ְוֲאְזלּו ְוָאְמרּו ִמּלָ
י יֵיָסא, ַהּכֹל יֹוְדִעים ֶאת ֶזה, ְוָכְך  .87 ָאַמר ַרּבִ

תּוב ִאם ה' ּכָ ָמר ִע   הּוא, ׁשֶ ַקד לֹא ִיׁשְ ְוא ׁשָ יר ׁשָ
ְרָיה   ּתֹוָרה, ַהּקִ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֹוֵמר. ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ
ָבִרים  ַהּגְ ַעל  ְולֹא  ֲעֵליֶהם,  עֹוֶמֶדת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
תּוב ִאם ה' לֹא   ּכָ ל ָהעֹוָלם, ַהְינּו ׁשֶ ּבֹוִרים ׁשֶ ַהּגִ

ָמר ִעיר ְוגֹו'.  ִיׁשְ

  

ֵייָסא .87 י  ִרּבִ ָיְדִעין  ָאַמר  א  ּכֹּלָ הּוא, ,  ְוָהִכי  א,  ּדָ
ְכִתיב, ַקד   (תהלים קכז) ּדִ ׁשָ ְוא  ׁשָ ִעיר  ָמר  ִיׁשְ ִאם ה' לֹא 

א   ַקְרּתָ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאּנּון  ין  ִאּלֵ ׁשֹוֵמר, 
יִפין ּדְ  ּקִ ְבִרין ּתַ א ָקְייָמא ֲעַלְייהּו, ְוָלא ַעל ּגַ יׁשָ ָעְלָמא, ַקּדִ

ָמר ִעיר ְוגו'. ְכִתיב ִאם ה' לא יִ ַהְיינּו ִד   ׁשְ
ְיהּוָדה   .88 י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ְבֵאר  ְוִהּנֵה  ַויְַּרא 

ְוָאַמר, ַתח  ג) ּפָ ָבְרחֹו  (תהלים  ּבְ ְלָדִוד  ִמְזמֹור 
ִהְתעֹוְררּו   ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ נֹו.  ּבְ לֹום  ַאְבׁשָ ֵני  ִמּפְ

מִ  ֲאָבל  ָלּמָ ַהֲחֵבִרים,  ְלָדִוד,  ָאַמר  ְזמֹור  ה 
יָרה?  ם ָעָליו, יֹוֵתר ׁשִ ּקָ נֹו הּוא ׁשֶ ּבְ ּום ׁשֶ ִאם ִמׁשּ

ֲהֵרי ֵהַרע ָעָליו ַעל   ִקיָנה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות, ׁשֶ
א  ֶאּלָ ה.  ַהְרּבֵ ַאֵחר  ֶ ִמׁשּ רֹוָביו  ִמּקְ ְקָצת  ָהָאָדם 

וִ  ּדָ ׁש  ּקֵ ּבִ ְוָכְך  יָרה,  ׁשִ ָאַמר  ְלָדִוד,  ד,  ִמְזמֹור 
ַהקָּ  ׁשֶ ב  ָחׁשַ הוּ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ֶחְטאֹו דֹוׁש  ק ֶאת  ִסּלֵ א 

עֹוָלם ַהזֶּה  אן ּבָ ּכָ ָרָאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ָלעֹוָלם ַההּוא. ּכֵ
ַמח.  ּנּו, ׂשָ  רֹוֶצה ִלְגּבֹות ִמּמֶ

  

י ְיהּוָדה   (בראשית כט) .88 ֶדה ְוגו'. ַרּבִ ָ ׂשּ ה ְבֵאר ּבַ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ
ְוָאַמר, ַתח  ג ּפָ ְלָדִוד   )(תהלים  נֵ ִמְזמֹור  ִמּפְ ָבְרחֹו  י ּבְ

ֲאָבל  ַחְבַרָיא.  יּה  ּבֵ ִאְתָערּו  ְקָרא  ַהאי  נֹו.  ּבְ לֹום  ַאְבׁשָ
ְבֵריּה ִאיהּו  ִגין ּדִ יָרה, ִאי ּבְ אי ָקֲאַמר ׁשִ ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַאּמַ
ָהא ַאְבִאיׁש ֲעלֹוי  ֵעי ֵליּה, ּדְ יר ִמּבָ ְדָקם ֲעֵליּה, ִקיָנה ַיּתִ

נַ  ַבר  ִריבּדְ ִמּקְ ְזֵעיר  סַ ׁש  ָאֳחָרא  ִמּדְ ִמְזמֹור  ֹוי,  א,  ֶאּלָ י.  ּגִ
א   קּוְדׁשָ יב ּדְ ֲחׁשִ ְוָהִכי ָבֵעי ָדִוד, ּדְ יָרה,  ְלָדִוד, ָאַמר ׁשִ
ָחָמא,  יָון ּדְ ִריְך הּוא ָסִליק ֵליּה חֹובֹוי ְלַההּוא ַעְלָמא. ּכֵ ּבְ

יּה,  ֵעי ְלִמְגֵביּה ִמּנֵ ַהאי ַעְלָמא ּבָ ָהָכא ּבְ  ָחֵדי. ּדְ
עֹוָלם    ָרָאהעֹוד, שֶׁ  .89 ּבָ ָהיּו  ּנּו  ִמּמֶ ֶעְליֹוִנים  ׁשֶ

ַרח,   ּבָ ַיֲעקֹב  ם.  ְלַבּדָ ם  ְוֻכּלָ ְרחּו,  ּבָ ׁשֶ
תּוב ּכָ יב) ׁשֶ ֲאָרם,  (הושע  ֵדה  ׂשְ ַיֲעקֹב  ְבַרח  ַויִּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ַרח,  ּבָ ה  ֹמׁשֶ ְלַבּדֹו.  (שמות   ּוָבַרח 
ֵני ַפְרעֹה, ּוָבַרח ְלַבּדוֹ  כ) ה ִמּפְ ְבַרח ֹמׁשֶ . ְוָדִוד ַויִּ

ְוכָ  ָהָאֶרץ  יֵטי  ּלִ ׁשַ אֹוָתם  ל  ּכָ ַרח,  אֹוָתם ּבָ ל 

  

ְרחּו,  .89 ָקא ּבָ ַעְלָמא, ּדְ יּה ֲהוּו ּבְ ֵאי ִמּנֵ ִעּלָ ָחָמא ּדְ תּו, ּדְ
ּדִ  ָעַרק,  ַיֲעקֹב  ְלחֹוַדְייהּו.  ּבִ הּו  (הושע  ְכִתיב,ְוֻכּלְ

ה   יב) מׁשֶ ְלחֹודֹוי.  ּבִ ְוָעַרק  ֲאָרם,  ֵדה  ׂשְ ַיֲעקֹב  ְבַרח  ַוּיִ
ְכִתיב, ֵני ַפְרעֹ  (שמות ב) ָעַרק, ּדִ ה ִמּפְ ְבַרח מׁשֶ ה, ְוָעַרק ַוּיִ

ְוָדִוד   ְלחֹודֹוי.  ְוָכל  ּבִ ַאְרָעא,  ׁשּוְלָטֵני  ִאינּון  ל  ּכָ ַרח,  ּבָ
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ְרחוּ  ם ּבָ ּלָ ָרֵאל, ּכֻ י ִיׂשְ ּבֹוֵרי ָהָאֶרץ ְוָראׁשֵ  ִעּמֹו,  ּגִ
ל  ֹמר אֹותֹו ִמּכָ ֹמאלֹו ִלׁשְ ְ ְוסֹוְבִבים ִמיִמינֹו ּוִמׂשּ
יָרה.  ַבח ַהזֶּה, ָאַמר ׁשִ ֶ ָרָאה ַהׁשּ יָון ׁשֶ ָדִדים. ּכֵ  ַהּצְ

י ְוֵריׁשֵ ַאְרָעא,  ֵרי  יּבָ ּגִ ָעְרִקין  ִאינּון  הּו  ּלְ ּכֻ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ הֹון 
ֵליּה   ְלַנְטָרא  ָמאֵליּה,  ּוִמׂשְ ִמיִמיֵניּה  ֵליּה,  ְוָסֲחִרין  יּה  ִעּמֵ

יָון ּדְ  ל ִסְטִרין, ּכֵ יָרָתא.ִמּכָ ָבָחא ָדא, ָאַמר ׁשִ  ָחָמא ׁשְ
ֵאר  .90 ְגׁשּו ֶאת ַהּבְ ם ּפָ ּלָ י ְיהּוָדה, ּכֻ ְוָאַמר ַרּבִ

ּדָ  ה  ַעל ַהזֹּו. ְוָלּמָ ִוד ּבַ ּדָ א  ּה? ֶאּלָ ִוד לֹא ָפַגׁש ּבָ
ֶנְגּדוֹ  ּכְ ָהָיה  ְנָאה  ַהְּבֵאר]  ׂשִ ַמן,  [ֶׁשל  ַהזְּ אֹותֹו  ּבְ

בָּ  ָפַגׁש  לֹא  ְך  ּכָ ּום  ה  ּוִמׁשּ ּוֹמׁשֶ ַיֲעקֹב  ֶאת  ּה. 
בְּ  ֵאר  ַהּבְ אֹוָתם  ָלה  ְוָרְצָתה  ִקּבְ ְמָחה  ׂשִ

ָראֲ  יָון ׁשֶ ן, ּכֵ ם. ְוַעל ּכֵ ָתה אֹוָתם ְלִהְתָקֵרב ִעּמָ
ֵמָחה   ְ ׂשּ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ ִים ֵאֶליָה ּכְ ֵאר ַהזֹּו, ָעלּו ַהּמַ ַהּבְ

ְעָלּה.   ִעם ּבַ

  

הּו ִאָעְר  .90 ּלְ י ְיהּוָדה, ּכֻ ֵאר. ְוָדִוד  ְוָאַמר ִרּבִ ַהאי ּבְ עּו ּבְ
אַ  ָלא  אי  ֲהָוה ַאּמַ ְדָבבּו,  ָמאֵרי  ִוד  ּדָ א,  ֶאּלָ יּה.  ּבֵ ֲעַרע 

הַ  (דבירא) ְלֳקְבֵליּה, ַאֲעַרע  ּבְ ָלא  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ִזְמָנא,  הּוא 
ֵאר, ּוָבָעא  יל לֹון ַהאי ּבְ ֶחְדָוה ַקּבִ ה, ּבְ יּה. ְלַיֲעקֹב ּומׁשֶ ּבֵ

ֲהַדיְ  ֵאר ְלִאְתָקְרָבא ּבַ ָחָמא לֹון ַהאי ּבְ יָון ּדְ א ּכֵ יהּו, ְוַעל ּדָ
ֲעָלהּ  ֲחִדיַאת ִעם ּבַ ָתא ּדְ ִאּתְ ְייהּו, ּכְ  .ְסִליקּו ַמָיא ְלַגּבַ

ָפַגׁש  .91 ְולֹא  ַרח  ּבָ ֵאִליָּהּו  ִהּנֵה  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ֵאר,   ה ִמן ַהּבְ א ֵאִליָּהּו הּוא ְלַמּטָ ה? ֶאּלָ ּה, ָלּמָ ּבָ

ּום  ְולֹא ְלַמְעָלה,   ה ְוַיֲעקֹב, ּוִמׁשּ ָהיּו ֹמׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּום   ּוִמׁשּ ִליחּות.  ׁשְ ה  ְועֹוׂשֶ ַמְלָאְך  הּוא  ְך  ּכָ

ה יֲַּעקֹב ּוֹמׁשֶ ֵאר   ׁשֶ ֵאר, ַהּבְ ֵהם ְלַמְעָלה ִמן ַהּבְ
ה  ָ ִאׁשּ ּכְ אֹוָתם  ל  ְלַקּבֵ ְוָעְלָתה  ֲאֵליֶהם  ֵמָחה  ׂשְ

ֶלת אֹותֹו. ֵמָחה ְלַבְעָלּה ּוְמַקּבֶ ְ ׂשּ  ׁשֶ

  

אי.  .91 יּה, ַאּמַ ַרח ְוָלא ַאֲעַרע ּבֵ הּו ּבָ ְוִאי ֵתיָמא ָהא ֵאִלּיָ
וְ  ֵאר הּוא,  ּבְ א ִמן  הּו ְלַתּתָ א, ֵאִלּיָ ָמה  ֶאּלָ ָלא ְלֵעיָלא, ּכְ

ךְ  ּכָ ּוְבִגין  ְוַיֲעקֹב,  ה  מׁשֶ ֲהוּו  ע''ב) ּדְ ִאיהּו, (מ''ז  ַמְלָאְך   ,
ַיֲעקֹב וּ  ִליחּוָתא, ּוְבִגין ּדְ ה, ְלֵעיָלא ִאינּון ִמן ְוֲעִביד ׁשְ מׁשֶ

ְייהוּ  ֵאר ָחֵדי ְלַגּבַ ֵאר, ּבְ ָתא  ַהּבְ ִאּתְ ָלא לֹון, ּכְ , ְוָסִליק ְלַקּבְ
ָלא ֵליּה. ְדָחַדאת ְלַגבֵּ  ֲעָלּה, ּוְמַקּבְ  י ּבַ

ָרָאה  .92 ֶדה. סֹוד הּוא ׁשֶ ָ ׂשּ ַויְַּרא ְוִהּנֵה ְבֵאר ּבַ
זֶ  מֹו  ּכְ ֶזה  ְלַמְעָלה,  ַהזֹּו  ֵאר  ַהּבְ תּוב  ֶאת  ּכָ ה. 

ֵהם   ִאם  ָעֶליָה.  ֹרְבִצים  צֹאן  ֶעְדֵרי  ה  לֹׁשָ ׁשְ
ְוֶנֶאְספוּ  תּוב  ּכָ ה  ָלּמָ ה,  לֹׁשָ ָכל   ׁשְ ה  ּמָ ׁשָ

ִמְזָרח, ָהֲעָדִר  רֹום,  ּדָ ה:  לֹׁשָ ׁשְ ֵהם  א  ֶאּלָ ים? 
ַהזֶּה,   ד  ֵמַהּצַ ְוָצפֹון  ַהזֶּה,  ד  ַהּצַ ִמן  רֹום  ּדָ ָצפֹון. 

ע ְוֵאּלּו  יֵניֶהם.  ּבֵ ַהזֹּו  ּוִמְזָרח  ֵאר  ַהּבְ ַעל  ֹוְמִדים 
ַעם?  ַהּטַ ִאים אֹוָתּה. ָמה  ּוְמַמּלְ ְואֹוֲחִזים אֹוָתּה 

ֵאר ַהִהי י ִמן ַהּבְ ּום ּכִ קּו ָהֲעָדִרים. ַהְינּו  ִמׁשּ א ַיׁשְ
ָדי. ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ תּוב ַיׁשְ ּכָ  ׁשֶ

  

הַ  .92 ָחָמא  ּדְ ִאיהּו,  ָרָזא  ֶדה,  ָ ׂשּ ּבַ ְבֵאר  ה  ְוִהּנֵ ְרא  אי  ַוּיַ
ִתיב, ּכְ ָדא,  ַגְווָנא  ּכְ א  ּדָ ְלֵעיָלא,  ֵאר  (בראשית   ּבְ

ה ֶעְדִרי צֹאן רֹוְבִצים ָעֶליָה, ִאי ִאינּון כט) לׁשָ דף קנב ( ׁשְ
ִתיב, ע''א) ּכְ אי  ַאּמַ ה,  לׁשָ כט) ׁשְ ה   (בראשית  ּמָ ׁשָ ְוֶנֶאְספּו 

רֹום, ִמְזָרח, ָצפוֹ  ה, ּדָ לׁשָ א, ִאינּון ׁשְ ל ָהֲעָדִרים. ֶאּלָ ן. ּכָ
יַנְייהּו,  רֹום ֵמַהאי ִסְטָרא, ְוָצפֹון ֵמַהאי ִסְטָרא, ּוִמְזָרח ּבֵ ּדָ

ין   ֵליּה.  ְוִאּלֵ ּוַמְלָיין  ֵליּה,  ְוֲאִחיָדן  ֵאר  ּבְ ַהאי  ַעל  ָקְייִמין 
ִגין, ּבְ ַטְעָמא,  כט) ַמאי  ַהִהיא  (בראשית  ֵאר  ַהּבְ ִמן  י  ּכִ

קּו ָהֲעָדִרים. ַהְיינּו ִדְכִתיב, ל ַחְיתֹו   ד)(תהלים ק ַיׁשְ קּו ּכָ ַיׁשְ
ָדי.   ׂשָ

ַהְינּו   .93 ָהֲעָדִרים,  ָכל  ה  ּמָ ׁשָ ְוֶנֶאְספּו 
תּוב ּכָ א) ׁשֶ ֶאת  (קהלת  הְֹלִכים  ָחִלים  ַהּנְ ל  ּכָ

ּנָה ֶאת   -ַהיָּם. ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן   ַמֲעִביִרים ִמּמֶ
ָפא ְוִנְקַרׁש, ּקָ ה, אֹותֹו ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ ֶקף ַהּדִ [ַמִים   ּתֹ

ה  ִרים]ְזכָ  ּנָ ִמּמֶ יֹוְצִאים  ְולֹא  ֶאֶבן,  ִנְקָרא  ָאז  ׁשֶ
ִאי ּבָ ָחִלים  ַהּנְ אֹוָתם  ּוְכׁשֶ ַהחּוָצה.  ם, ַמִים 

פֹון  הּוא ַהיִָּמין, ְולֹא ָיכֹול ַהּצָ רֹום, ׁשֶ ִמְתַחזֵּק ַהּדָ
יָמיו  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה,  ָהר  ּנָ ּכַ ִים,  ַהּמַ ֶאת  ְלַהְקִריׁש 

ים, לֹא קֹוְפִאים ְוִנְק  מֹו ָנָהר  ַרּבִ ִים, ּכְ ים ַהּמַ ָרׁשִ
יָמיו מּוָעִטים. ּמֵ  ׁשֶ

  

ַהיְ  .93 ָהֲעָדִרים,  ל  ּכָ ה  ּמָ ׁשָ ִדְכִתיב,ְוֶנֶאְספּו  (קהלת  ינּו 
ם. א) ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ְוָגֲללּו ֶאת   (בראשית כט) ּכָ

ַההּוא  ָיא,  ַקׁשְ ְדִדיָנא  ִקיפּו  ּתְ ִמיָנּה  ַמֲעִביִרין  ָהֶאֶבן, 
ָגִליד ְוָקִריׁש, ְכֵדין ִאְקֵרי ֶאֶבן, ְוָלא  (ס''א מיין דיכרין) ּדְ ּדִ

ף  ָנְפֵקי ִמיָנּה ַמָייא ְלַבר. וְ  ּקַ ַכד ִאינּון ַנֲחִלין ַאְתָיין, ִאְתּתַ
ַמִיין,  ְלִמְקַרׁש  ָצפֹון  ָיְכָלא  ְוָלא  ְיִמיָנא,  ִאיהּו  ּדְ רֹום  ּדָ

יִאין,   ד ֵמימֹוי ַסּגִ ַהאי ַנֲהָרא, ּכַ י ַמָיא, ּכְ ָלא ְגִליִדין ְוָקֵרׁשֵ
ַנֲהָרא ְדֵמימֹוי ְזִעיִרין.   ּכְ
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אֹוָתם ְנָחִלים .94 ׁשֶ ן, ּכְ ִאים, ִמְתַחזֵּק    ְוַעל ּכֵ ּבָ
יִרים   ַמְפׁשִ ִים  ְוַהּמַ ַהיִָּמין,  הּוא  ׁשֶ רֹום,  ַהּדָ
מֹו  ּכְ ָהֲעָדִרים,  ֶאת  ִקים  ּוַמׁשְ ְוׁשֹוְפִעים 

ק ַיׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ָדי. ׁשֶ ׂשָ ַחְיתֹו  ל  ּכָ ּו 
ִלְמקֹוָמּה,   ֵאר,  ַהּבְ י  ּפִ ַעל  ָהֶאֶבן  ֶאת  יבּו  ְוֵהׁשִ

ָהעֹוָלם צָ  ּום ׁשֶ ְהיֶה ִמׁשּ ּתִ ּה, ׁשֶ ּלָ ין ׁשֶ ִריְך ֶאת ַהּדִ
ּה. ִעים ּבָ ִדין, ְלהֹוִכיַח ֶאת ָהְרׁשָ  ּבְ

  

ף  .94 ּקַ ִאְתּתַ ַאְתָיין,  ַנֲחִלין  ִאינּון  ד  ּכַ א,  ּדָ (כ''ט  ְוַעל 
ְקָיין   'ב)ע' ְרָיין, ְוָנְגִדין ְוַאׁשְ ּתַ ִאיהּו ְיִמיָנא, ּוַמִיין ִאׁשְ רֹום ּדְ ּדָ

ּדְ  ָמה  ּכְ ַחְייתֹו  ֲעָדַרָייא,  ל  ּכָ קּו  ַיׁשְ ְכִתיב  ּדִ ֲאְמָרן 
ָדי. כט) ׂשָ ֵאר,  (בראשית  ַהּבְ י  ּפִ ַעל  ָהֶאֶבן  ֶאת  יבּו  ְוֵהׁשִ

י ּדִ ִאְצְטִריְך  ַעְלָמא  ּדְ ִגין  ּבְ ֶתֱהֵוי  ִלְמקֹוָמּה,  ּדְ ִדיָלּה,  ָנא 
יַבָיא. יּה ַחּיָ ִדיָנא ְלאֹוָכָחא ּבֵ  ּבְ

ֵאר  .95 ב ַעל ַהּבְ יֲַּעקֹב ָהָיה יֹוׁשֵ ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
ן לֹו  ּמֵ ְזּדַ ם ּתִ ָ ׁשּ ִים עֹוִלים ֵאָליו, ָיַדע ׁשֶ ְוָרָאה ַהּמַ
יָון  ּכֵ ֵאר,  ַהּבְ ַעל  ב  יָּׁשַ ׁשֶ ּכְ ה,  ֹמׁשֶ ּבְ ְוֵכן  ּתֹו.  ִאׁשְ

ּתֹו שֶׁ  ִאׁשְ ׁשֶ ָיַדע  ֵאָליו,  עֹוִלים  ִים  ַהּמַ ׁשֶ ָרָאה 
לֹו   ן  ּמֵ ְזּדַ ם  ּתִ ָ ׁשּ ׁשֶ ְלַיֲעקֹב,  ָהָיה  ְוָכְך  ם.  ְלׁשָ

ר  תּוב עֹוֶדּנּו ְמַדּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ּתֹו, ּכְ ָנה לֹו ִאׁשְ ּמְ ִהְזּדַ
ר ָרָאה   ֲאׁשֶ ָאה ִעם ַהּצֹאן. ַוְיִהי ּכַ ם ְוָרֵחל ּבָ ִעּמָ

וְ  ָרֵחל  ֶאת  תּובַיֲעקֹב  ּכָ ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ (שמות   גֹו'. 
וְ  ב) ַוְיָגֲרׁשּום  ָהרִֹעים  ָנה ַויָֹּבאּו  ּמְ ִהְזּדַ ם  ְוׁשָ גֹו', 

ְרָמה ָלֶהם. ֵאר ּגָ אֹוָתּה ַהּבְ ּום ׁשֶ  לֹו ִצּפֹוָרה, ִמׁשּ

  

יָרא, ְוָחָמא ַמָיא   .95 ד ֲהָוה ָיִתיב ַעל ּבֵ א ֲחֵזי, ַיֲעקֹב ּכַ ּתָ
ָיַדע יּה,  ְלַגּבֵ ְוֵכן   ְדָסְלִקין  ֵתיּה.  ִאּתְ ֵליּה  ן  ּמֵ ְזּדַ ּתִ ן  ַתּמָ ּדְ

ד ָיִתיב   ה, ּכַ מׁשֶ ָחָמא ְדַמָיא ַסְלִקין  ּבְ יָון ּדְ יָרא, ּכֵ ַעל ּבֵ
ן, ְוָהִכי ֲהָוה ֵליּה   ּמָ ַנת ֵליּה ּתַ ּמְ ֵתיּה ִאְזּדַ ִאּתְ יּה, ָיַדע ּדְ ְלַגּבֵ

מָ  ּכְ ֵתיּה,  ִאּתְ ֵליּה  יַנת  ּמֵ ִאְזּדַ ן  ַתּמָ ּדְ ה  ְלַיֲעקֹב, 
ָאה ִעם   (בראשית כט) ִדְכִתיב, ם ְוָרֵחל ּבָ ר ִעּמָ עֹוֶדנּו ְמַדּבֵ

ה, הַ  מׁשֶ ְוגו'.  ָרֵחל  ֶאת  ַיֲעקֹב  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי  ּצֹאן, 
ְכִתיב, ו) ּדִ ן  (שמות  ְוַתּמָ ְוגו',  ַוְיָגְרׁשּום  ָהרֹוִעים  בֹאּו  ַוּיָ

ִצּפֹוָרה, ֵליּה  ַנת  ּמְ ע''ב) ִאְזּדַ קנב  ִגי (דף  הַ ּבְ ּדְ ֵאר ן  ּבְ הּוא 
ְרָמא לֹון.   ּגָ

ת .96 ֵאר ַהזֹו ּכְ ָעִמים  ּבֹא ְרֵאה, ַהּבְ ַבע ּפְ ּוָבה ׁשֶ
ְוָכְך  ַבע.  ְלׁשֶ ֶרֶמז  ִהיא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהזֹּו,  ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ַבע. ׁשֶ ֵאר  ּבְ ַהזֹּו  [ּוִמּׁשּום] ִנְקֵראת  ֵאר  ַהּבְ
ַהזֹּו,   ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ ֶרת  תּוב  ִנְזּכֶ ּכָ ׁשֶ

ֵאר הַ  י ִמן ַהּבְ ּכִ ֶדה.  ָ ׂשּ ּבַ ְוִהּנֵה ְבֵאר  א.  ִהיַויְַּרא 
ה ָכל   ּמָ ֵאר. ְוֶנֶאְספּו ׁשָ י ַהּבְ דָֹלה ַעל ּפִ ְוָהֶאֶבן ּגְ
קּו ֶאת ַהּצֹאן  ֵאר. ְוִהׁשְ י ַהּבְ ָהֲעָדִרים ְוגֹו' ֵמַעל ּפִ
ֶאת  ְוָגֲללּו  ֵאר.  ַהּבְ י  ּפִ ַעל  ָהֶאֶבן  ֶאת  יבּו  ְוֵהׁשִ

י הָ  ֵאר. ַויֶָּגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ י ַהּבְ ֶאֶבן ֵמַעל ּפִ
ֵאר. הֲ  ְך ֶזה. ַהּבְ ּכָ אי ׁשֶ ְבָעה, ּוְבַוּדַ  ֵרי ׁשִ

  

ָתא ָדא,  .96 ָפְרׁשָ ִתיב ּבְ ַבע ִזְמִנין ּכְ ֵאר, ׁשֶ א ֲחֵזי ַהאי ּבְ ּתָ
ֵאר  ּבְ ִאְקֵרי  ְוָהִכי  ַבע.  ְלׁשֶ ֶרֶמז  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ

ַבע, ָתא   (ובגין) ׁשֶ ָפְרׁשָ ּבְ ִזְמִנין  ַבע  ׁשֶ ר  ִאְדּכַ א,  ּדָ ֵאר  ּבְ
ְכִתיב, י   בראשית כט)( ָדא. ּדִ ֶדה. ּכִ ָ ׂשּ ֵאר ּבַ ה ּבְ ְרא ְוִהּנִ ַוּיַ

ֵאר. ְוֶנֶאְספּו  י ַהּבְ דֹוָלה ַעל ּפִ ֵאר ַהִהיא. ְוָהֶאֶבן ּגְ ִמן ַהּבְ
קוּ  ֵאר. ְוִהׁשְ י ַהּבְ ל ָהֲעָדִרים ְוגו' ֵמַעל ּפִ ה ּכָ ּמָ ֶאת ַהּצֹאן   ׁשָ
ֵאר. ְוָגֲללּו ֶאת   י ַהּבְ יבּו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ּפִ ָהֶאֶבן ֵמַעל ְוֵהׁשִ

ְבָעה.  ֵאר. ָהא ׁשִ י ַהּבְ ֵאר. ַוְיַגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ י ַהּבְ ּפִ
ָהִכי הּוא.  אי ּדְ  ּוְבַוּדַ

ַאַחת,   .97 ַעם  ּפַ א  ֶאּלָ ָכתּוב  לֹא  ה  ֹמׁשֶ ּבְ
ֶאֶר  ּבְ ב  ַויֵּׁשֶ תּוב  ּכָ ֵאר. ׁשֶ ַהּבְ ַעל  ב  ַויֵּׁשֶ ִמְדָין  ץ 

וָ  ִמּכֹל  ִנְפַרד  ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ּום  ִית  ִמׁשּ ֵמַהּבַ כֹל 
ה ֶאָחד,   ֹמׁשֶ ָלל. ּבְ ה, ְוַיֲעקֹב לֹא ִנְפַרד ּכְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

תּוב ּכָ ִתי. ַאַחת  (שיר ו) ּכַ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ
ַעל הַ  ה ָהָיה ּבַ ְך ֹמׁשֶ ּום ּכָ ּה. ּוִמׁשּ ִית ִהיא ְלִאּמָ ּבַ

ַעל   ב  ַויֵּׁשֶ תּוב  ּכָ ה  ֹמׁשֶ ּבְ ְלַמְעָלה.  ה  ְוִהְתַעּלָ
אֵ  ַיֲעקֹב  ַהּבְ ֶדה, ְולֹא   -ר. ּבְ ָ ׂשּ ַויְַּרא ְוִהּנֵה ְבֵאר ּבַ

ֵאר. ב ַעל ַהּבְ  ָכתּוב ַויֵּׁשֶ

  

ְכִתיב,  .97 א ִזְמָנא ָחָדא, ּדִ ִתיב ֶאּלָ ה ָלא ּכְ מׁשֶ (שמות  ּבְ
ִמְדָין   ב) ֶאֶרץ  ּבְ ב  ׁשֶ גִ ַוּיֵ ּבְ ֵאר.  ַהּבְ ַעל  ב  ׁשֶ ין ַוּיֵ

ה, מׁשֶ ַרׁש ִמּכֹ  (כ''ד ע''א) ּדְ א,  ִאְתּפָ יָתא ִדְלַתּתָ ל ָוכֹל ִמּבֵ
ָמה  ּכְ ַחד,  ה  מׁשֶ ּבְ ָלל.  ּכְ ַרׁש  ִאְתּפָ ָלא  ְוַיֲעקֹב 

ִתי. ַאַחת ִהיא   (שיר השירים ו) ִדְכִתיב, ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ
ה מָ  ְך מׁשֶ ּה. ּוְבִגין ּכָ ק  ְלִאּמָ ּלַ ֵביָתא ֲהָוה, ְוִאְסּתַ אֵריּה ּדְ
ִתיב,  ּכְ ה  מׁשֶ ּבְ ב)(שמו ְלֵעיָלא,  ֵאר,  ת  ַהּבְ ַעל  ב  ׁשֶ ַוּיֵ

ב ַעל   ׁשֶ ַוּיֵ ִתיב  ֶדה, ְוָלא ּכְ ָ ׂשּ ה ְבֵאר ּבַ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ ַיֲעקֹב  ּבְ
ֵאר.  ַהּבְ
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ה  .98 לֹׁשָ ם ׁשְ ֶדה ְוִהּנֵה ׁשָ ָ ׂשּ ַויְַּרא ְוִהּנֵה ְבֵאר ּבַ
ֵאר  ֶעְדֵרי   ל    -צֹאן ֹרְבִצים ָעֶליָה. ּבְ ה ׁשֶ ְרּגָ ַהּדַ

ָהָאֶר  ל  ּכָ ֶדה  ֲאדֹון  ָ ׂשּ ּבַ ּפּוִחים   -ץ.  ַהּתַ ֵדה  ׂשְ
ה ֶעְדֵרי צֹאן   לֹׁשָ ים. ׁשְ דֹוׁשִ ָרגֹות    -ַהּקְ לֹׁש ּדְ ׁשָ

ֵאר,  ֶעְליֹונֹות ְקדֹוׁשֹות ְמתֻ  נֹות ַעל אֹוָתּה ַהּבְ ּקָ
שֶׁ  ְוַהְיסֹוד  ְוהֹו''ד  ֶנַצ''ח  ְוֵאּלּו ְוֵהן  ָהעֹוָלם.  ל 

ִאים ֶאת כֹות ַמִים ִמְלַמְעָלה ּוְמַמּלְ ֵאר   מֹוׁשְ ַהּבְ
 ַהזֹּאת.

  

וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן   .98
רובצים עליה. באר: דרגא דאדון כל הארץ. בשדה:  
חלק, תפוחין קדישין. שלשה עדרי צאן: תלת דרגין  

ואינון: נצ''ח    עלאין קדישין, מתתקנן על ההוא בירא,
מלעילא,  מיא  משכין  ואלין  דעלמא.  ויסודא  והו''ד 

 ומליין להאי בירא.

ּום   .99 ָהעֹוָלם, ִמׁשּ ְיסֹוד  ַההּוא,  קֹור  ַהּמָ ׁשֶ
רֹות ְונֹוֵבַע   ה ּפֵ ֵאר ַהזֹּו, הּוא עֹוׂשֶ ּבְ ֹוֶרה ּבַ ׁשּ ׁשֶ ּכְ
יָון  ּכֵ ּנּו.  ִמּמֶ את  ִמְתַמּלֵ ֵאר  ַהּבְ ְואֹוָתּה  ִמיד,  ּתָ

קּו  שֶׁ  ַיׁשְ ַהִהיא  ֵאר  ַהּבְ ִמן  י  ּכִ אי  ַוּדַ ָאה,  ִהְתַמּלְ
ָהאּוְכל  ל  ּכָ ֵהם  ֵאּלּו  ֲחנֹות ָהֲעָדִרים,  ְוַהּמַ ּוִסים 

ֵאר  ֵמַהּבְ ְוׁשֹוִתים  ִקים  ֻמׁשְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ָראּוי לֹו.   ַהִהיא, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ

  

רי בגו בגין דההוא מקורא, יסודא דעלמא, כד שא  .99
דיר, ואתמליא ההוא ההוא בירא, עביד פירי, ונביע ת

אר ההיא בירא מניה. כיון דאתמליא, ודאי כי מן הב
ומשריין  אוכלוסין,  כל  אינון  אלין  העדרים,  ישקו 
קדישין, דכלהו שקיין ושתאן מההוא בירא, וכל חד  

 ודח כמה דאתחזי ליה. 
ֵאר   .100 ַהּבְ י  ּפִ ַעל  דָֹלה  ּגְ ָהֶאֶבן ז  -ְוָהֶאֶבן  ֹו 

בְּ  ִלים  ּכֹוׁשְ ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ְוצּור ׁשֶ ֶנֶגף  ֶאֶבן  ָהעֹוָלם,  ֵני 
עֹומֶ  ׁשֶ ַהזֹּו,  ִמְכׁשֹול,  ֵאר  ַהּבְ י  ּפִ ַעל  ִמיד  ּתָ ֶדת 

ּלֹא  ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ל ּכָ ין ׁשֶ ָתּה ִלְתּבַֹע ַהּדִ ֻקּדָ ַעל ּפְ
 יֵֵרד ָמזֹון ְוטֹוב ָלעֹוָלם. 

  
דא   .100 הבאר.  פי  על  גדולה  דמינה והאבן  אבן, 

בן נגף וצור מכשול, דקיימא תדיר  כשלי בני עלמא, א 
די למתבע  מימריה,  על  באר,  האי  פי  דכל  על  נא 

 עלמא, דלא יחות מזונא וטב לעלמא. 
ָכתּוב   .101 לֹא  ָהֲעָדִרים.  ָכל  ה  ּמָ ׁשָ ְוֶנֶאְספּו 

ָהֲעָדִרים.   ל  ּכָ א  ֶאּלָ ָהֲעָדִרים,  ה  ּמָ ׁשָ ְוֶנֶאְספּו 
ַהּקְ  ֲחנֹות  ֲחנֹות  ַהּמַ ְוַהּמַ ְלַמְעָלה  ים  דֹוׁשִ

חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ יִרים  ׁשִ ּבְ ֵאּלּו  ה.  ְלַמּטָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ה. ֵאּלּו  ׁשֹות ְלַמּטָ ְתִפּלֹות ּוַבּקָ ְלַמְעָלה, ְוֵאּלּו ּבִ
ֵאר.   ַהּבְ י  ּפִ ֵמַעל  ָהֶאֶבן  ֶאת  ְוָגֲללּו  ִמיָּד  ְוֵאּלּו 

אֹוָתהּ  ּוַמֲעִביִרים  אֹוָתּה  ִלים  ַהּקֶֹדׁש  ְמַגְלּגְ ִמן   
ַהּצֹאן.  ֶאת  קּו  ְוִהׁשְ ִמיָּד  ין.  ַהּדִ ִמן  ֶקת  ּלֶ ּוִמְסּתַ

ַמְלאָ  ְונֹוְסִעים  נֹוְסִעים  ְלַמְעָלה,  ֶעְליֹוִנים  ִכים 
ה.  ָרֵאל ְלַמּטָ  ִיׂשְ

  

ְוֶנֶאְסּפּו  .101 ָהֲעָדִרים,  כל  שמה  ְוְנֶאְסּפּו  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי 
יב, אֶ  ּתִ ה ָהֲעָדִרים, ָלא ּכְ ּמָ ְרָיין ׁשָ ל ָהֲעָדִרים, ַמׁשִ א ּכָ ּלָ

א ּתָ ין ְלּתַ יׁשִ ְרָיין ַקּדִ ין ְלֵעיָלא, ּוַמׁשִ יׁשִ יִרין ַקּדִ ׁשִ ין ּבְ , ִאּלֵ
ין  א, ִאּלֵ ּתָ ין ְלּתַ ין ּוָבעּוּתִ לֹוּתִ ּצְ ין ּבִ ָחן ְלֵעיָלא, וִאּלֵ ּבְ ְוּתּוׁשְ

ד ין ִמּיָ ֵאר, ְוָגֲללּו ֶאּת ָהֶאֶבן ֵמַעל פִּ  (בראשית כט) ְוִאּלֵ י ַהּבְ
ָלּה, ִרין  ִמן    ְמַגְנּדְ יק  ּלִ ְוִאְסּתַ א  קּוְדׁשָ ִמן  ָלּה  ּוַמַעְבִרין 

יָנא. ֵאי   ּדִ ִעּלָ ַמְלֲאֵכי  ָנְטלּו  ַהּצֹאן,  ֶאּת  קּו  ְוִהׁשְ ד  ִמּיָ
א.  ּתָ ָרֵאל ְלּתַ  ְלֵעיָלא, ְוָנְטֵלי ִיׂשְ

ת   .102 ֻקּדַ יבּו ֶאת ָהֶאֶבן, ַעל ּפְ ְך ְוֵהׁשִ ַאַחר ּכָ
ֶרתַהבְּ  ְמֻעּטֶ ְהיֶה  ּתִ ׁשֶ ַהזֹּו,  ְלָפָניו   [ְמֻזֶּמֶנת] ֵאר 

ָהעֹוָלם,   ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ָהעֹוָלם ְוִלְתּבַֹע  ְלַהְנִהיג 
ָיכֹול  ָהעֹוָלם  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ָצִריְך,  ְוָכְך  ִדין,  ּבְ
ֱאֶמת  ּבֶ ִיְהיֶה  ַהּכֹל  ׁשֶ ין,  ּדִ ַעל  א  ֶאּלָ ַלֲעֹמד 

 ּוְזכּות. 

  

יבוּ  .102 ר ְוֵהׁשִ אר,  ֶאּת ָהֶאֶבן, על  ְלָבּתַ ַהאי ּבְ ֵמיְמָרא, ּדְ
ַעְטָרא לאתעתדא) ְלִאּתְ יָנא   (ס''א  ּדִ ע  ּבַ ּוְלִמּתְ יּה,  ַקּמֵ

ָהא   ְטִריָך ּדְ ִדיָנא, ְוָהִכי ִאּצְ ַנֲהָגא ַעְלָמא ּבְ ְדַעְלָמא, ְלִאּתְ
א   ּכֹּלָ ְלֶמֱהֵוי  יָנא,  ּדִ ַעל  א  ֶאּלָ ְלֵמיַקם  ַעְלָמא  ָיִכיל  ָלא 

ְקׁשֹוט   ּוְזכּו. ּבִ
ָלֶאֶבן   .103 ִהְצָטֵרְך  לֹא  ַיֲעקֹב,  ַלם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ׁש ַיֲעקֹב ַויֶָּגל ֶאת   ַהזּוֹ  ּגַ תּוב? ַויִּ ִסיּּוַע ַאֵחר. ַמה ּכָ

ְוֵהִסירּו,   ַויֵָּסר  ָכתּוב  ְולֹא  ְוָגֲללּו,  ַויֶָּגל  ָהֶאֶבן. 
  

ּדְ  .103 יָון  ֶאֶבן ּכֵ ְלַהאי  ְטִריָך  ִאּצְ ָלא  ַיֲעקֹב,  ִלים  ּתְ ִאׁשְ
יב ּתִ ּכְ ַוְיַגל  (בראשית כט) ִסּיּוָעא ָאֳחָרא, ַמה  ַגׁש ַיֲעקֹב  ַוּיִ

ְוהֵ  ַסר  ַוּיָ יב  ּתִ ּכְ ְוָגֲללּו, ולא  ַוְיַגל  ָהֶאֶבן.  ִסירּו. אּלא ֶאּת 
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א ָ  [ַוָּיֶגל] ֶאּלָ ַהׂשּ ל  ׁשֶ ָהִעְרּבּוב  ַהְינּו  ָטן  ְוָגֲללּו, 
ּלֹא  ִבים אֹותֹו ׁשֶ ַעְרּבְ ּמְ  יּוַכל ְלַקְטֵרג. ׁשֶ

לֵ  ִבין  ְמַעְרּבְ ּדִ ָטן,  ְדׂשָ ִעְרּבּוָבא  ַהְיינּו  ָלא ְוָגֲללּו,  ּדְ יּה, 
 ָיִכיל ְלַקְטְרָגא.

ְלִסיּּוַע ַאֵחר,   .104 ְוַיֲעקֹב ְלַבּדֹו, לֹא ִהְצָטֵרְך 
ִחיר  ּבְ ָהָיה  ַיֲעקֹב  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַבּדֹו.  הּוא  א  ֶאּלָ

יָּכֹל ְלֵעשָׂ  יָון ׁשֶ ּכֵ עֹוָלם ַהזֶּה, ָיכֹול  ָהָאבֹות. ׁשֶ ו ּבָ
ה.   ְלַמְעָלה, ּוַבּכֹל ָצִריְך ַמֲעׂשֶ

  
ְטִריךָ  .104 ִאּצְ ָלא  ְלחֹוֵדיּה,  ּבִ ָאֳחָרא, ְוַיֲעקֹב  ְלִסּיּוָעא   

ֲהָוה  א  ֲאָבָהּתָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ ָהא  ּדְ ִבְלחֹוֵדיּה,  ִאיהּו  אּלא 
ַעלְ  ַהאי  ּבְ ו  ֵעׂשָ ּבְ יּה  ּבֵ ָיִכיל  ּדְ ֵכיָון  ּדְ ָיִכיל  ַיֲעקֹב,  ָמא 

ְטִריָך עֹוָבָדא.  א ִאּצְ  ְלֵעיָלא. ּוְבכּלָ
ֵני עֹוָלמֹות ָיַרׁש ַיֲעקֹב   .105 ֶאָחד ָהעֹוָלם    -ׁשְ

ֵהם שֶׁ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּסָ ִהְתּכַ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְוֶאָחד  ְגָלה,  ּנִ
ּוֵמֶאָחד   ָבִטים,  ׁשְ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ָיְצאּו  ֵמֶאָחד  ׁש.  ַמּמָ

ָהעוֹ  ָבִטים.  ׁשְ ֵני  ׁשְ הֹוִציא  ָיְצאּו  ה  ַהְמֻכּסֶ ָלם 
ַנִים,   ׁשְ הֹוִציא  ה  ַהְמֻגּלֶ ְוָהעֹוָלם  ְצָדִדים,  ה  ָ ׁשּ ׁשִ

רּוִבים שֶׁ  ֵני ַהּכְ יָה. ְוַיֲעקֹב ִנְמָצא  ְואֹוָתם ׁשְ ְחּתֶ ּתַ
ְך   ּום ּכָ ׁש, ּוִמׁשּ ְדמּוָתם ַמּמָ ֵני עֹוָלמֹות, ּבִ ין ׁשְ ּבֵ

ָרחֵ  ל  ְוׁשֶ ִנְכֶסה,  ּבְ ָהיּו  ֵלָאה  ְבֵרי  ּדִ ל  ל ּכָ
ּלּות.  ִהְתּגַ  ּבְ

  

ָיא,  .105 ּלְ ּגַ ְדִאּתְ ַעְלָמא  ַחד  ַיֲעקֹב,  ַאְחִסין  ַעְלִמין  ֵרין  ּתְ
כַּ  קּו ְוַחד ַעְלָמא ְדִאּתְ ׁש, ֵמַחד ָנּפְ ַגְווָנא ִדְלהֹון ַמּמָ ָיא ּכְ ּסְ

ַעְלָמא  ְבִטין.  ׁשִ ֵרין  ּתְ קּו  ָנּפְ ּוֵמָחד  ְבִטין,  ׁשִ יּת  ׁשִ
יק ׁשִ  ָיא ַאּפִ ּסְ ּכַ יק ְדִאּתְ ָיא ַאּפִ ּלְ ּגַ יּת ִסְטִרין, ַעְלָמא ְדִאּתְ

בֵּ  וַיֲעקֹב  ּה,  חֹוּתָ ּתְ ּדִ רּוִבין  ּכְ ֵרין  ּתְ ְוִאינּון  ֵרין,  ֵרין ּתְ ּתְ ין 
ל   ּכָ ָך  ּכָ ּוְבִגין  ׁש,  ַמּמָ הֹון  ּלְ ּדִ ִדיּוְקנא  ּבְ ח,  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָעְלִמין 

ָיא, ּוְדָרֵחל בְּ  ּסְ ּכַ ִאּתְ ֵלָאה ֲהוּו ּבְ ָיא. ִמּלֹוי ּדְ ּלְ ּגַ  ִאּתְ

ֶאְלָעָזר  .106 י  ַרּבִ ֶדה.  ָ ׂשּ ּבַ ְבֵאר  ְוִהּנֵה  ַויְַּרא 
תּוב ּכָ נא) ָאַמר,  ֵאלַ  (ישעיה  ְמעּו  ֹרְדֵפי  ׁשִ י 

ָהֱאמּוָנה, אֹוָתם  ים סֹוד  ַהְמַבְקׁשִ ֶצֶדק. אֹוָתם 
יֹּוְדִעים  ׁשֶ אֹוָתם  ָהֱאמּוָנה,  ר  ֶקׁשֶ ּבְ קּו  ְדּבְ ּנִ ׁשֶ

ֶלְך ָהעֶ  ְרֵכי ַהּמֶ  . [ִקְרבּו ִׁשְמעּו] ְליֹוןּדַ
  

כ''ט) תוספתא .106 ֶדה.   (בראשית  ׂשָ ּבַ ְבֵאר  ה  וִהּנֵ ְרא  ַוּיַ
ָאַמר, ֶאְלָעָזר  י  יב  ִרּבִ ּתִ נא) ּכְ י  (ישעיה  רֹוְדּפֵ ֵאַלי  ְמעּו  ׁשִ

קּו   ּבְ ּדַ ִאּתְ א, ִאינּון ּדְ ְמֵהיְמנּוּתָ ְבֵעי ָרָזא ּדִ ּתָ ֶדק, ִאינּון ּדְ ּצֶ
ְמ  ּדִ ִקׁשּוָרא  א  ּבְ ְדַמְלּכָ ָאְרחֹוי  ָיְדִעין  ּדְ ִאינּון  א,  ֵהיְמנּוּתָ

ָאה.  ִעּלָ
ְוָיְצאּו ִלְקַראת ֶאָחד   .107 ַנִים  ׁשְ עֹוִלים  ׁשֶ  -ּכְ

ִלים אוֹ  ַנִים יֹוְרִדים  ְמַקּבְ י ְזרֹועֹות. ׁשְ ּתֵ ין ׁשְ תֹו ּבֵ
ה  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ יֵניֶהם.  ּבֵ ֶאָחד  ֵהם,  ַנִים  ׁשְ ה,  ְלַמּטָ

ִביִא  ַהּנְ ב  ֶאָחד מֹוׁשַ ּבֹו,  יֹּוְנִקים  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ים, 
ּכֹל, הּוא נֹוֵטל ַהּכֹל.  ר ּבַ הּוא ִמְתַחּבֵ יֵניֶהם, ׁשֶ  ּבֵ

  
ֵרין, ונָ  .107 ד ְסִליקּו ּתְ ִלין ֵליּה ּכַ קּו ָלֳקָדמּוּת ַחד, ְמַקּבְ ּפְ

ַחד  ִאינּון,  ֵרין  ּתְ א,  ּתָ ְלּתַ י  ָנֲחּתֵ ֵרי  ּתְ רֹוִעין.  ּדְ ֵרין  ּתְ ין  ּבֵ
ינַ  יּה, ּבֵ ּבֵ ַיְנֵקי  ּדְ ר  ֲאּתַ ִדְנִביֵאי,  ָבא  ין מֹוּתָ ִאּלֵ ֵרין  ּתְ ְייהּו. 

א, כֹּלָ ר ּבְ ַחּבַ ִאיהּו ִאּתְ יַנְייהּו, ּדְ א. הּוא ָנִטיל ַחד ּבֵ  ּכֹּלָ
יֶהם,  .108 ְחּתֵ ּתַ עֹוֶמֶדת  ה  ְקדֹוׁשָ ֵאר  ּבְ אֹוָתּה 

ַהזּוֹ  ֵאר  ֵמַהּבְ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ּפּוִחים  ַהּתַ ֵדה  ׂשְ  ִהיא 
ל   ּכָ בֹות,  ְרּכָ ַהּמֶ אֹוָתן  ל  ּכָ ָהֲעָדִרים,  ִקים  ֻמׁשְ
ַקיִָּמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ְכָנַפִים.  ֲעֵלי  ּבַ אֹוָתם 

ַהבְּ  [עֹוְמִדים] ְבִציםרוֹ  ַהזֹּו ַעל  ֵאר  ַהּבְ ַהזֹּו.  ֵאר 
ֵאר   ַהּבְ ִמן  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֵמֶהם.  את  ִמְתַמּלֵ

נִ  ֶזה  ְוגֹו'.  ָהֲעָדִרים  קּו  ַיׁשְ אדנ''י, ַהִהיא  ְקָרא 
ַהִחּלֹוָת,  ה  ַאּתָ ֱאלִֹהים  ֲאדָֹני  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל 

ֵמם   ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ ֶניָך ַעל ִמְקּדָ ּפָ ְלַמַען  ְוָכתּוב ְוָהֵאר 
תּוב ִהּנֵה ֲארֹון  ֲאדֹ ּכָ ל ָהָאֶרץ. ֶזהּו ׁשֶ ָנ''י. ֲאדֹון ּכָ

ל ָהָאֶרץ. ע''כ התוספתא. ִרית ֲאדֹון ּכָ  ַהּבְ

  

י  .108 ּבֵ יׁשָ ַההּוא  ַקּדִ ַחְקָלא  ָרא  ְייהּו,  חֹוּתַ ּתְ ָקִאים  א 
ְקָיין ֲעָדַרָיא,  ׁשַ יָרא ִמּתְ ין ִאיהּו. ֵמַהאי ּבֵ יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ְדּתַ

ִאינּון ל  ָקְייִמין   ּכָ ג'  ין.  ַגְדּפִ ָמאֵרי  ִאינּון  ל  ּכָ יִכין,  ְרּתִ
ְייהּו  (קיימין) ְרִביִעין ִמּנַ יָרא  ּבֵ ַהאי  יָרא,  ּבֵ ַהאי  ַעל 

יב,ִאּתְ  ֵאר  (בראשית כט) ְמֵלי, ֲהָדא הּוא ִדְכּתִ י ִמן ַהּבְ ּכִ
א   ּדָ ַעל  ְקֵרי,  ִאּתְ א אדנ''י  ּדָ ְוגו'.  ָהֲעָדִרים  קּו  ַיׁשְ ַהִהיא 

ּתִ  ג) יב,ּכְ ,   (דברים  ַהִחילֹוּתָ ה  ַאּתָ ֱאלִהים  ֲאדָֹני 
יב, ֵמם ְלַמַען   (דניאל ז) ּוְכּתִ ָך ַהׁשָ ׁשְ ְניָך ַעל ִמְקּדָ וָהֵאר ּפָ

יב,אֲ  ִדְכּתִ הּוא  ֲהָדא  ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ֲאדֹון  (יהושע  דָֹני. 
ל ָהָאֶרץ. ג) ִריּת ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ  (ע''כ תוספתא) ִהּנִ
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ָבר   .109 ַבע ַויֵֶּלְך ּדָ ֵאר ׁשָ ַאֵחר ַויֵֵּצא ַיֲעקֹב ִמּבְ
ְוָאַמר,  -ָחָרָנה   ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  (תהלים   ַרּבִ

ִמשְׁ  קו) ׁשְֹמֵרי  ֵרי  בְ ַאׁשְ ְצָדָקה  ה  עֹׂשֵ ט  ָכל  ּפָ
ָרֵאל   ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ט,  ּפָ ִמׁשְ ׁשְֹמֵרי  ֵרי  ַאׁשְ ֵעת. 

אֱ  ּתֹוַרת  ָלֶהם  ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶמת  ׁשֶ
ִמי  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְוֵלילֹות,  ָיִמים  ּה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ּתֹוָרה, יֵׁש לֹו ֵחרּות ֵמַהּכֹל, ֵחרּות  ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ   ׁשֶ

ַוֲהֵרי   ָעָליו,  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ ֶות,  ַהּמָ ִמן 
ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְרׁשּוָה,  ּפֵ

ּה,  ְוֶנאֱ  ה ֶאת  ָחז ּבָ ים. ְוִאם ַמְרּפֶ ֵעץ ַהַחיִּ ֶנֱאָחז ּבְ
ֶות ׁשֹוֶרה ָעָליו   ים, ִהּנֵה ֵעץ ַהּמָ ַעְצמֹו ֵמֵעץ ַהַחיִּ

זֶ  ּבֹו.  תּובְוֶנֱאָחז  ּכָ ׁשֶ כד) הּו  יָת   (משלי  ִהְתַרּפִ
יָת   ִהְתַרּפִ ּכֶֹחָכה.  ַצר  ָצָרה  יֹום  ה   -ּבְ ַמְרּפֶ ִאם 

 ָיָדיו ִמן ַהּתֹוָרה.

  

ַאֵחר .109 ָבר  כח) ּדָ ַבע   (בראשית  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעקֹב  ֵצא  ַוּיֵ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָחָרָנה,  ֶלְך  קו) ַוּיֵ ֵרי  (תהלים  ַאׁשְ

טׁשְֹמ  ּפָ ִמׁשְ ֵרי  (שם) ֵרי  ַאׁשְ ֵעת.  ָכל  ּבְ ְצָדָקה  ה  עֹׂשֵ
ִר  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ ט,  ּפָ ִמׁשְ יְך ׁשֹוְמֵרי 

ָלא ָבּה ְיָמָמא  ּדָ ּתַ הּוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט ְלִאׁשְ
אִ  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ל  ּכָ ָהא  ּדְ ֵליּה  ְוֵליֵלי.  ית 

ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ָיְכָלא  ָלא  ּדְ מֹוָתא  ִמן  ֵחירּו  א,  ִמּכֹּלָ ֵחירּו 
ּדְ  ַמאן  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ל  ֲעֵליּה,  ּדַ ּתַ ִאׁשְ

י. ְוִאי  ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ּה, ִאְתֲאִחיד ּבְ אֹוַרְייָתא ְוִאְתֲאִחיד ּבָ ּבְ
י, ָהא   י ַגְרֵמיּה ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ְרָיא ַאְרּפֵ ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשַ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  יּה.  ּבֵ ְוִאְתֲאִחיד  (משלי  ֲעלֹוי, 
יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחכָ  כד) יָת ּבְ י ִהְתַרּפִ יָת, ִאי ַאְרּפֵ ה. ִהְתַרּפִ

 ְידֹוי ֵמאֹוַרְייָתא. 
יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה, ַמה זֶּה ַצר ּכֶֹחָכה?  .110 ּבְ

ֲהֵר  ׁשֶ ּכֹה.  ּכַֹח  ְלָיִמין,  ַצר  ִמיד  ּתָ ִהיא  י 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָאָדם  ן  ּבֶ ַעל  ִמיד  ּתָ ִמיָרָתּה  הֹוֵלְך   ּוׁשְ

ַהחּוָצה  ָהַרע  ֶאת  ּדֹוֶחה  ְוָאז  ַהּתֹוָרה,  ַדְרֵכי  ּבְ
ּלֹא ִיְקַרב ְלֶבן ָהָאָדם ְולֹא יּוַכל ְלקַ  ְטֵרג לֹו. ׁשֶ

ה   ּוִמְתַרּפֶ ַהּתֹוָרה  ְרֵכי  ִמּדַ סֹוֶטה  ָאָדם  ּוְכׁשֶ
נָּ  ָהָרע,  ִמּמֶ אֹותֹו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּכֹה,  ּכַֹח  ַצר  ֲאַזי  ה, 

ֹמאל, שׁ  ְ הּוא ַהׂשּ ֹוֵלט ַעל ָהָאָדם, ְודֹוֶחה ֶאת  ׁשֶ
ָמקֹום  אֹותֹו  ּדֹוֵחק  ׁשֶ ַעד  ַהחּוָצה,  ַהזֹּו  ַה''ּכֹה'' 

ָצָרה.   ּבְ

  

יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה, ַמאי ַצר ּכֶֹחָכה. ַצר ּכַֹח ּכֹה, בְּ  .110
ִאיִהי ָהא  ר   ּדְ ּבַ ַעל  ִדיר  ּתָ ּוְנִטירּו ִדיָלּה  ִליִמיָנא.  ִדיר  ּתָ

ד ָאִזיל   ֵחי ֵליּה ָלַרע ָנׁש ּכַ אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ּוְכֵדין ּדָ ּבְ
ר ָנׁש, ְוָלא יָ  ּבַ יּה ּדְ ָלא ִיְקַרב ְלַגּבֵ ִכיל ְלַקְטְרָגא  ְלַבר ּדְ

ְדאֹוַרְייָתא   ֵמָאְרחֹוי  ַאְסֵטי  ָנׁש  ר  ּבַ ְוַכד  י ֵליּה.  ְוִאְתַרּפֵ
אִ  ּדְ ַרע,  ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ּכֹה,  ּכַֹח  ַצר  ֵדין  ּכְ ּה,  יהּו  ִמּנָ

ּכֹה  ְלַהאי  ֵליּה  ְוָדֵחי  ָנׁש,  ַבר  ּדְ ֲעֵליּה  יט  ּלִ ׁשַ ָמאָלא  ׂשְ
עָ  ָדִחיק ֵליּה ֲאַתר ּבְ  קּו.ְלַבר, ַעד ּדְ

ָבר ַאֵחר ַצר ּכֶֹחָכה   .111 ן ָאָדם   -ּדָ ר ּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
בְּ  ְוֶנֱאָהב  אֹוֵחז  ְלַמְעָלה  ֶנֱאָהב  ַהּתֹוָרה,  ַדְרֵכי 

ְוהוּ  ה,  הּוא, ְלַמּטָ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָאהּוב  א 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָהָיה   ב יב)-(שמואל  ּכְ ַוה' ֲאֵהבֹו, ׁשֶ

בָּ  דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ אֹותֹו.  ָאהּוב  ְואֹוֵהב  הּוא,  רּוְך 
אֲ  ַהּתֹוָרה,  ְרֵכי  ִמּדַ סֹוֶטה  ָאָדם  ּכַֹח ּוְכׁשֶ ַצר  ַזי 

ְנָאה הּוא ֵאָליו, ְוׁשֹוֵלט   ּלֹו ּוַבַעל ׂשִ ּכֹה, ַצר ׁשֶ
ּבֹו  עָ  ַקְטֵרג  ּמְ ׁשֶ ַעד  ַרע,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ אֹותֹו  ָליו 

א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

  

ָאְרֵחי ָדָבר ַאֵחר צַ  .111 ר ָנׁש ָאִחיד ּבְ ַכד ּבַ ר ּכֶֹחָכה, ּדְ
א, ּוְרִחיָמא ְדאֹוַרְייָתא, ִאְתָרִחים   ְלֵעיָלא ְוִאְתָרִחים ְלַתּתָ

ֲהוִ  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ָאֵמר,ְדקּוְדׁשָ ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ב   י,  (שמואל 
ִריְך הּוא, ְוָרִחים  יב) א ּבְ ֲהָוה ְרִחימֹוי ְדקּוְדׁשָ ַוְיָי ַאֲהבֹו, ּדְ
ַצר לֵ  ֵדין  ּכְ ְדאֹוַרְייָתא,  ֵמָאְרֵחי  ַאְסֵטי  ָנׁש  ר  ּבַ ְוַכד  יּה. 

יט  ּכַֹח   ּלִ יּה, ְוׁשַ יֵליּה, ּוָמאֵרי ְדָבבּו ִאיהּו ְלַגּבֵ ּכֹה, ַצר ּדִ
ַהאי  ֲעלוֹ  ּבְ יּה  ּבֵ ְמַקְטֵרג  ּדִ ַעד  ַרע.  ְדִאְקֵרי  ַההּוא  י 

 ַעְלָמא, ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. 
ָהָרע   .112 ְרֵאה,  ָהָרע,  ּבֹא  יֵֶצר  הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה, 

ה ְצָדִדים, ְוכַ  ַכּמָ ְלטֹון ׁשֹוֵלט ַעל ָהעֹוָלם ּבְ ה ׁשִ ּמָ
ּבֹו  ָחָטא  ׁשֶ יף  ּקִ ּתַ ָנָחׁש  ְוהּוא  עֹוָלם,  ּבָ לֹו  יֵׁש 
ִכים אֹותֹו  ֵני ָהעֹוָלם ּומֹוׁשְ ִלים ּבֹו ּבְ ָאָדם, ְוִנְכׁשָ

מֹוֵתיהֶ  ּמֹוִציא ָלֶהם ֶאת ִנׁשְ  ם.ֲעֵליֶהם, ַעד ׁשֶ
  

יט ַעל ַעְלמָ  .112 ּלִ ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע, ׁשַ א ֲחֵזי, ַהאי ַרע ּדְ א ּתָ
ַעְלמָ  ְלָטנּו ִאית ֵליּה ּבְ ה ׁשָ ה ִסְטִרין. ְוַכּמָ ַכּמָ א, ְוִאיהּו ּבְ

ֵני ַעְלָמא,  יּה ּבְ ִלין ּבֵ יּה ָאָדם, ְוָכׁשְ ָחב ּבֵ יָפא ּדְ ּקִ ִחְוָיא ּתַ
ֵכי ֵליּה ֲעַלְייהּו, ַעד   ָמַתְייהּו. ּוָמׁשְ יק לֹון ִנׁשְ ַאּפִ  ּדְ
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ׁשֹוֵלט, .113 הּוא  ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ַעל   ּוֹבא  ׁשֹוֵלט 
שֶׁ  ְוֵכיָון  ּנּו ַהּגּוף.  ִמּמֶ יֹוֵצאת  ַהּגּוף,  ַעל  ֹוֵלט  ׁשּ

ָמה עֹוָלה,   ׁשָ ַהּגּוף ִנְטָמא, ְוַהּנְ ּום ׁשֶ ָמה, ִמׁשּ ׁשָ ַהּנְ
ּנֹוֵטל ְרׁשּות. ה ֵהם   ְוֵאין ׁשֹוֵלט ָעָליו ַעד ׁשֶ ְוַכּמָ

ַוֲהֵרי   ָהעֹוָלם,  ַעל  ְוׁשֹוְלִטים  ּדֹו  ִמּצִ ִאים  ּבָ ׁשֶ
ים ְוׁשֹוְלִטים  שָׁ  ֲעׂשִ ּנַ י ָהעֹוָלם ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ִנינּו ׁשֶ

ְויֵשׁ  ֶהם,  ים  ּבָ ׁשִ ּמָ ׁשַ ם  ּלָ ּכֻ ים,  ׁשִ ּמָ ְוׁשַ ים  ְמֻמּנִ  לֹו 
י ָהעֹוָלם.  ַמֲעׂשֵ  ּבְ

  

לִּ  .113 ד ִאיהּו ׁשַ א ֲחֵזי, ּכַ יט ַעל ּגּוָפא.ְוּתָ ּלִ (שלח לך   יט, ׁשַ
ַעל ּגּוָפא ׁשַ  קע''ב ע''ב) ָמָתא ָנְפָק ְוֵכיָון ּדְ יט, ִנׁשְ יּה, ּלִ א ִמּנֵ

יט ֲעֵליּה  ּלִ ָמָתא ָסְלָקא. ְוָלא ׁשַ ַאב, ְוִנׁשְ גּוָפא ִאְסּתָ ִגין ּדְ ּבְ
ְטֵריּה, ְוׁשָ  ַאְתָיין ִמּסִ ה ִאינּון ּדְ ָנִטיל ְרׁשּו. ְוַכּמָ ְלִטין ַעד ּדְ
ִאְתעֲ  ַעְלָמא ּדְ ָכל עֹוָבִדין ּדְ ִניָנן ּדְ ִבידּו,  ַעל ָעְלָמא. ְוָהא ּתָ

הוּ  ּלְ ּכֻ ין,  ׁשִ ּמָ ְוׁשַ ן  ְמַמּנָ ֵליּה  ְוִאית  הּו,  ּבְ ְלֵטי  ין    ְוׁשָ ׁשִ ּמָ ׁשַ
ָעְלָמא. עֹוָבִדין ּדְ  ּבְ

ַוֲהֵרי  .114 ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ל  ׁשֶ ֵקץ  הּוא  ן  ּכֵ ְוַעל 
יֵּׁש   ְרׁשּוָה ׁשֶ ץ  ּפֵ ֹמאל, ְוַהּקֵ ֵקץ ְלָיִמין ְויֵׁש ֵקץ ִלׂשְ

ֹמאל ַהזֶּה הּוא קֵ  ְ ל ַהׂשּ ר. ִנְקָרא ֵקץ ׁשֶ ׂשָ ל ּבָ ץ ּכָ
ל רּוַח, וְ  ר, לֹא ִנְקָרא ֵקץ ּכָ ׂשָ ל ּבָ ָבר ּכָ סֹוד ַהּדָ

ר,   [ָּכל ָּבָׂשר] ֶזהּו ֵקץ   - ׂשָ ְוֶזהּו ֵקץ. זֶה ֵקץ ַעל ּבָ
ֶזה ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ רּוַח.  ִחיצֹוִני,   ְוֶזה ַעל  ְוֶזה  ִניִמי  ּפְ

ֹמאל, ֶזה ָקדֹוׁש ְוֶזה טָ  ֵמא, ְוִהּנֵה  ֶזה ָיִמין ְוֶזה ׂשְ
ְרׁשּוָה.  ּפֵ

  

ְוָהא .114 ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ֵקץ  ִאיהּו  א  ּדָ (ס''ב  ְוַעל 
ָמאָלא,  ע''ב) ִאית ֵקץ ִליִמיָנא, ְוִאית ֵקץ ִלׂשְ אּוְקמּוָה, ּדְ

ָמאָלא, ִאיהּו ֵקץ ׂשְ ר   ְוַהאי ֵקץ ּדִ ׂשָ ל ּבָ ר. ֵקץ ּכָ ׂשָ ל ּבָ ּכָ
ל רּוָחא ָלא ִאְקֵרי, ְוָר  א ִאיהּו  ִאְקֵרי, ֵקץ ּכָ ה, ּדָ ָזא ְדִמּלָ

בשר) ֵקץ ַעל (כל  ֵקץ  א  ּדָ ֵקץ,  ִאיהּו  (ס''ב  ְוָדא 
ְוָדא   ע''ב) ִניִמי  ּפְ א  ּדָ ְך,  ּכָ ִגין  ּבְ רּוָחא.  ַעל  ְוָדא  ָרא  ׂשְ ּבִ

ְוָדא   א,  יׁשָ ַקּדִ א  ּדָ ָמאָלא.  ׂשְ ְוָדא  ְיִמיָנא,  א  ּדָ ִחיצֹון. 
 ְמָסֲאָבא. ְוָהא אּוְקמּוָה. 

ּוְר  .115 עֶ ּוֹבא  סֹוד  ל  ֵאה  ׁשֶ ָקדֹוׁש  ְליֹון 
ְועֹוַלם   ַהזָָּכר  עֹוַלם  ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ָהֱאמּוָנה, 
סֹודֹות   ְוָכל  ּבֹו,  ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ְוָכל  ֵקָבה,  ַהּנְ
ים ְוָכל ַהֵחרּות,  אן ָיְצאּו, ְוָכל ַהַחיִּ ָהֱאמּוָנה ִמּכָ

וְ  אן,  ִמּכָ ֵהם  ָהאֹורֹות  ְוָכל  ַהּטֹובֹות  ָכל ְוָכל 
ְוטַ ַהבְּ  ל ָרכֹות  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ְוָכל  ְנָדבֹות,  ְלֵלי 

רֹום. ד ַהזֶּה, סֹוד ַהּדָ  ָהֲאָהבֹות ַהּכֹל ֵמַהּצַ

  

ָרָזא   .115 ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ א  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
א   ִקּדּוׁשָ ְוָכל  ְדנּוְקָבא,  ְוַעְלָמא  ִדְדכּוָרא  ְדַעְלָמא 

ין בֵּ  יׁשִ ְמֵהיְמנּוָתא ֵמָהָכא ָנְפקּו. ְוָכל  ל ָרֵזי ִד יּה, ְוכָ ְדַקּדִ
ין ְוָכל ֵחירּו ְוָכל ָטִבין ְוָכל ְנהֹוִרין ֵמָהָכא   (דף קנג ע''א) ַחּיִ

י ִנְדָבאן ְוָכל ְרִחימּו ִדְרִחימּוָתא   ְרָכאן ְוַטּלֵ ִאינּון, ְוָכל ּבִ
ָדרֹום. ְטָרא ָדא, ָרָזא ּדְ א ִמּסִ  ּכֹּלָ

הַ  .116 ד  מִ ִמּצַ פֹון  ְ ּצָ ׁשּ ַעד ְתּפַ ָרגֹות  ּדְ טֹות 
ְמָאה,   ַצד ַהּטֻ סֶֹלת ַהזָָּהב, ּבְ ה ּפְ יָעה ְלַמּטָ ּגִ ּמַ ׁשֶ
ְואֹוֵחז   ְלַמְעָלה,  ֶזה  ֶאת  ְואֹוֵחז  ָטֵמא,  ִלְכלּוְך 
ִגים ָזָכר ּוְנֵקָבה ַיַחד,   ּוְ ה. ְוָכאן ִמְזּדַ ֶאת ֶזה ְלַמּטָ

ל ָזָכר  ד  , ְוֶזה סוֹ ּוְנֵקָבה  ְוֵהם רֹוֵכב ָנָחׁש, ַהּסֹוד ׁשֶ
 ֲעָזאֵז''ל. 

  

א   .116 ָמָטא ְלַתּתָ ין, ַעד ּדְ ֵטי ַדְרּגִ ׁשְ ְטָרא ְדָצפֹון ִמְתּפַ ִמּסִ
ִלְכלּוָכא   ְמָסֲאָבא,  ִסְטָרא  ּבְ ַדֲהָבא,  ּדְ ַקְסטּוָפא 
א,   ְלַתּתָ ְלַהאי  ְוָאִחיד  ְלֵעיָלא  ְלַהאי  ְוָאִחיד  ִדְמָסַאב, 

ַכר   ְווֵגי ּדְ ֲחָדא,  ְונּוְקָבאְוָהָכא ִמְזּדַ ְוִאינּון רֹוֵכב ָנָחׁש,    ּכְ
ְדַכר ְונּוְקָבא, ְוָרָזא ָדא ֲעָזאֵז''ל.  ָרָזא ּדִ

ה  .117 ּמָ ּכַ ְויֹוְצִאים  ָרגֹות  ַהּדְ ִנְפָרדֹות  אן  ּוִמּכָ
אן ְוׁשֹוְלִטים  ִטים ִמּכָ ְ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ְצָדִדים ָלעֹוָלם, ׁשֶ

ְמאָ  ַהּטֻ ִצְדֵדי  ם  ְוֻכּלָ ָהעֹוָלם,  ּוְמֻמנִּ ַעל  ים ה, 
ִר  ו  ׂשָ ֵעׂשָ יָָּצא  ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  ָהעֹוָלם.  ְלתֹוְך  ים 

מֹו  ּכְ ָער  ֵ ׂשּ ּבַ ה  ּנָ ֹוׁשַ ׁשּ ּכַ ָאדֹם  ּלֹו  ּכֻ ָלעֹוָלם, 
ים ים ְמֻמּנִ ם ַאּלּוִפים, ָמִגּנִ ָ ִעיר, ּוִמׁשּ ָ [ְׁשֵנים   ַהׂשּ

ְרׁשּוָה. ָעָׂשר] עֹוָלם, ְוִהּנֵה ּפֵ ֹוְלִטים ּבָ ׁשּ  ׁשֶ

  

ְר   ּוֵמָהָכא .117 ִסְטִרין ִמְתּפָ ה  ּמָ ּכַ ְוָנְפִקין  ין,  ְרּגִ ּדַ ין  ׁשִ
הּו   ְלִטין ַעל ַעְלָמא, ְוֻכּלְ ִטין ֵמָהָכא, ְוׁשָ ׁשְ ִמְתּפַ ְלַעְלָמא, ּדְ
ו  א ֲחֵזי, ֵעׂשָ ן ּגֹו ַעְלָמא. ּתָ ִסְטֵרי ְמָסֲאָבא, ְוַרְבְרִבין ְמַמּנָ

כְּ  סּוְמָקא  ּכּוֵליּה  ְלַעְלָמא,  ָנַפק  ד  ֲעָר   ַוְרָדא,ּכַ ׂשַ א ּבְ
ֵריִסין  ּתְ ן  ְמַמּנָ ַאּלּוִפין  ן  ּמָ ּוִמּתַ ִעיר,  ׂשָ ּדְ ַגְווָנא  (ס''א  ּכְ

ַעְלָמא, ְוָהא אּוְקמּוָה.  תריסר) ְלִטין ּבְ ׁשָ  ּדְ
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ט   .118 ּפָ ִמׁשְ ׁשְֹמֵרי  ֵרי  ַאׁשְ ְרֵאה,    -ּבֹא 
הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ֹוְמִרים  ׁשּ ׁשֶ

ַהקָּ ִמׁשּ  ט, ְוָצִריְך דֹוׁש בָּ ּום ׁשֶ ּפָ רּוְך הּוא הּוא ִמׁשְ
ַאֶחֶרת,   ְלֶדֶרְך  ִיְסֶטה  ּלֹא  ׁשֶ ֹמר  ִלׁשְ ָלָאָדם 
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ט,  ּפָ ִמׁשְ ׁשֹוֵמר  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ א  ֶאּלָ

ט. ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ ל ּדְ ּכָ ט, ׁשֶ ּפָ רּוְך הּוא הּוא ִמׁשְ  ּבָ

  

ֲחֵזי, .118 א  קו) ּתָ ֵר  (תהלים  ׁשְֹמֵר ַאׁשְ ָנְטֵרי י  ּדְ ט,  ּפָ ִמׁשְ י 
ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ּבְ ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ
ָלא   ּדְ ְלַנְטָרא  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ּוָבֵעי  ט.  ּפָ ִמׁשְ ִאיהּו  הּוא, 

ִמׁשְ  ָנִטיר  יֵהא  ּדִ א  ֶאּלָ ָאֳחָרא,  ְלאֹוְרָחא  ִגין  ִיְסֵטי  ּבְ ט,  ּפָ
ִר  א ּבְ ט, ּדְ ְדקּוְדׁשָ ּפָ ט.יְך הּוא ִאיהּו ִמׁשְ ּפָ  ָכל ָאְרחֹוי ִמׁשְ

ֵעת   .119 ְבָכל  ְצָדָקה  ה  ֵעת    - עֹׂשֵ ְבָכל  ְוִכי 
ל   ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ א ִמי ׁשֶ ָיכֹול ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה? ֶאּלָ
אֹוָתם  ִעם  ְצָדָקה  ה  ְועֹוׂשֶ ַהּתֹוָרה  ַדְרֵכי  ּבְ

ִריִכי ּצְ עֹושֶׂ ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ה ְצָדָקה ִעם ם אֹוָתּה. ׁשֶ
ה. ֶהָעִני, ַמְרבֶּ   ה אֹוָתּה ְצָדָקה ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

  

קו) .119 ֵעת  (תהלים  ָכל  ּבְ ְוִכי  ֵעת,  ָכל  ּבְ ְצָדָקה  ה  עֹוׂשֵ
ל   ּדַ ּתָ ִיׁשְ ּדְ ַמאן  א,  ֶאּלָ ְצָדָקה.  ד  ְלֶמְעּבַ ָנׁש  ר  ּבַ ָיִכיל 

אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייתָ  ִאְצְטִריכּו א, ְוָעִביד ְצָדָקה ִעם ִאינוּ ּבְ ן ּדְ
ָכל ָנא, ַאְסֵגי ַהִהיא   ָלּה, ּדְ ָעִביד ְצָדָקה ִעם ִמְסּכֵ ַמאן ּדְ

א.   ְצָדָקה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ְצָדָקה, אֹוָתּה   .120 ל ּבִ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ּבֹא ְרֵאה, ִמי ׁשֶ

יָעה ְלַמְעלָ  ה עֹוָלה ְלַמְעָלה ּוַמּגִ עֹוׂשֶ ה  ְצָדָקה ׁשֶ
ַיעֲ  ל  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ָבה  ְלאֹותֹו  ֶמְרּכָ הּוא  ׁשֶ קֹב, 

ִמן ֶעְלי ַההּוא  קֹום  ַלּמָ ָרכֹות  ּבְ יְך  ּוַמְמׁשִ ֹוָנה, 
ָדָקה   ַהּצְ ּוֵמאֹוָתּה  ְעָינֹות.  ַהּמַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְעָין  ַהּמַ
אֹוָתם   ְלָכל  ָרכֹות  ּבְ ה  ּוַמְרּבֶ יְך  ַמְמׁשִ

וּ  בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ּוְלָכל  ְחּתֹוִנים  ַהֲחָילֹות,  ַהּתַ ְלָכל 
ִמְת  ם  אֹורוֹ ְוֻכּלָ ְונֹוָסִפים  ְרִכים,  ָראּוי,  ּבָ ּכָ ת 

ה  תּוב עֹׂשֵ ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ִנְקְראּו ֵעת,  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
 ְצָדָקה ְבָכל ֵעת.

  

ְצָדָקה   .120 ַהִהיא  ְצָדָקה,  ּבִ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַאְתָרא  ְלַההּוא  ְלֵעיָלא  ּוָמָטא  ְלֵעיָלא,  ָסִליק  ָעִביד,  ּדְ

ְרָכאן ְלַההּוא ְדיַ  יְך ּבִ ָאה. ְוַאְמׁשִ ִאיהּו ְרִתיָכא ִעּלָ ֲעקֹב, ּדְ
ּבּוָעא ְדָכל ַמּבּוִעין. ּוֵמַהִהיא ְצָדָקה,   יְך ַאְמ ֲאַתר, ִמּמַ ׁשִ

ּוְלָכל   ְרִתיִכין  ּוְלָכל  ֵאי,  ּתָ ּתַ ִאינּון  ְלָכל  ְרָכאן  ּבִ י  ְוַאְרּבֵ
ְרָכאן ְוִאּתֹוְסָפן הּו ִאְתּבָ ְדָקא ְיאּות.    ֵחיִלין, ְוֻכּלְ ְנהֹוִרין, ּכְ

ה ְצָדָקה   הּו ִאְקרּו ֵעת, ְוָדא הּוא ִדְכִתיב, עֹוׂשֵ ֻכּלְ ִגין ּדְ ּבְ
ָכל ֵעת.   ּבְ

בִּ  .121 ְרֵאה,  ָאֶרץ  ּבֹא  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ְזַמן 
ְעָלה  ִמּמַ ָרכֹות  ּבְ ִכים  מֹוׁשְ ָהיּו  ֵהם  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָר  יְָּצאּו ִיׂשְ ה. ּוְכׁשֶ ה, ְלַמּטָ דֹוׁשָ ֵאל ִמן ָהָאֶרץ ַהּקְ
ָרכֹות   ַהּבְ ְוִנְמְנעּו  ַאֶחֶרת,  ְרׁשּות  ַחת  ּתַ ִנְכְנסּו 

 ִמן ָהעֹוָלם. 
  

ִזְמנָ  .121 ּבְ ֲחֵזי,  א  א,  ּתָ יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהוּו  ּדְ א 
ָנְפקּו   ְוַכד  א,  ְלַתּתָ ֵעיָלא  ִמּלְ ְרָכאן  ּבִ ֵכי  ָמׁשְ ֲהוּו  ִאינּון 

מֵ  ָרֵאל  ָאֳחָרא, ִיׂשְ ְרׁשּו  חֹות  ּתְ ָעאלּו  א,  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא 
 ּוִבְרָכאן ִאְתְמָנעּו ֵמָעְלָמא.

ְרׁשוּ  .122 ַחת  ּתַ ָהָיה  ַיֲעקֹב  ְרֵאה,  ת  ּבֹא 
ִנְכַנס ִלְרׁשּות  יָָּצא ִמן ָהָאֶרץ,  ׁשֶ יָון  ּכֵ ה.  ְקדֹוׁשָ
ַאֶחֶרת,   ְרׁשּות  ַחת  ּתַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ְוֶטֶרם  ַאֶחֶרת. 

לָּ  ֲחלֹום ְוָרָאה ִהְתּגַ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ה ָעָליו ַהּקָ
ים,   ָרָאה, ְוָהְלכּו ִעּמֹו ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ב יָּׁשַ ֵאר   ַעל  ַעד ׁשֶ ב ַעל ַהּבְ יָּׁשַ ֵאר. ְוֵכיָון ׁשֶ ַהּבְ
ם   ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ָהָיה  ְוֵכן  ִים,  ַהּמַ ֵאָליו  ָעלּו 

ּתוֹ  ִאׁשְ לֹו  ָנה  ּמְ ָבר  ִהְזּדַ ַהּדָ ֵאר לֹא   -. סֹוד  ַהּבְ
ּה   ּלָ ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  רֹוָאה  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ עֹוָלה 

ר ִעּמֹו.   ְלִהְתַחּבֵ

  

א ֲחֵזי, ַיֲעקֹב הֲ  .122 יָון ְדָנַפק  ּתָ א, ּכֵ יׁשָ חֹות ְרׁשּו ַקּדִ ָוה ּתְ
חֹות ְרׁשּו   ְרׁשּו ָאֳחָרא, ְוַעד ָלא ָעאל ּתְ ֵמַאְרָעא, ָעאל ּבִ

ֶחְלָמא, ְוָחָמא ָאֳחָרא, ִאְת  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ִלי ֲעֵליּה קּוְדׁשָ ּגְ
ין, ַעד ּדְ  יׁשִ יּה ַמְלָאִכין ַקּדִ ָחָמא, ְוֲאְזלּו ִעּמֵ ל ַמה ּדְ ִתיב  יָ ּכָ

יּה,  יָרא, ְסִליקּו ַמָיא ְלַגּבֵ ָיִתיב ַעל ּבֵ יָרא. ְוֵכיָון ּדְ ַעל ּבֵ
ֵלי ַנת  ּמְ ִאְזּדַ ן  ּמָ ִמּתַ ּדְ ה,  מׁשֶ ֲהָוה  ָרָזא  ְוֵכן  ֵתיּה.  ִאּתְ ּה 

ָרא ִדיֵליּה   ד ָחָמא ִקׁשְ א ּכַ יָרא ָלא ָסְלָקא, ֶאּלָ ה, ּבֵ ְדִמּלָ
ֲהֵדיּה.  ָרא ּבַ  ְלִאְתַחּבְ

ַר  .123 לּו  ְוָאַמר  ַהּלָ סּוִקים  ַהּפְ ל  ּכָ א,  ַאּבָ י  ּבִ
תּוב ַויֵֵּצא ַיֲעקֹב  ִראׁשֹוָנה ּכָ ים ֶזה ַעל ֶזה. ּבָ ָקׁשִ

ַויֵֶּלךְ  ַבע  ׁשָ ֵאר  ב    ִמּבְ יֹוׁשֵ ָהָיה  ְוָלָבן  ָחָרָנה. 
  

ַאֲהָדֵדי,   .123 ָיין  ַקׁשְ ְקָרֵאי  ָהֵני  ל  ּכָ א,  ַאּבָ י  ִרּבִ ְוָאַמר 
ִתיב, ַקְדִמיָתא ּכְ ֵצא יַ  (בראשית כח) ּבְ אֵ ַוּיֵ ַבע ֲעקֹב ִמּבְ ר ׁשָ
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ַיֲעקֹב   א  ָ ׂשּ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ם?  ָ ִמׁשּ ָנַסע  ה  ָלּמָ ָחָרן.  ּבְ
נֵ  ָחָרן י קֶ ַרְגָליו ַויֵֶּלְך ַאְרָצה ּבְ ּבְ ִין ָלנּו ׁשֶ ֶדם. ּוִמּנַ

תּוב ַויֹּאֶמר ָלֶהם ַיֲעקֹב   ּכָ ל ָלָבן? ׁשֶ ָהָיה ִדיּּורֹו ׁשֶ
ם ַויֹּאמְ  רּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו. ַויֹּאֶמר  ַאַחי ֵמַאִין ַאּתֶ

ָיָדְענּו.   ַויֹּאְמרּו  ָנחֹור  ן  ּבֶ ָלָבן  ֶאת  ם  ַהְיַדְעּתֶ
ל ָלָבן הָ  יּּורֹו ׁשֶ ּדִ ָמע ׁשֶ  ְבָחָרן. ָיהַמׁשְ

ן,  ּמָ אי ָנִטיל ִמּתַ ָחָרן ֲהָוה ָיִתיב, ַאּמַ ֶלְך ָחָרָנה, ְוָלָבן ּבְ ַוּיֵ
ְכִתיב  א (בראשית כט) ּדִ ָ ׂשּ ֵני   ַוּיִ ֶלְך ַאְרָצה ּבְ ַיֲעקֹב ַרְגָליו ַוּיֵ

ָלָבן,  ּדְ ִדּיּוֵריּה  ֲהָוה  ְבָחָרן  ּדִ ָלן  ּוִמּנָ ֶקֶדם. 
ְכִתיב, ם  אמֶ ַוּיֹ  (בראשית כט) ּדִ ר ָלֶהם ַיֲעקֹב ַאַחי ֵמַאִין ַאּתֶ

ן ָנחֹור  ם ֶאת ָלָבן ּבֶ ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו. ַוּיֹאֶמר ַהְיַדְעּתֶ
ָחָרן ֲהָוה.ַוּיֹאְמרּו  ָלָבן, ּבְ ִדּיּוֵריּה ּדְ ַמע ּדְ  ָיָדְענּו. ַמׁשְ

ֵנס  .124 ְלִהּכָ רֹוֶצה  ֲאִני  ָאַמר,  ַיֲעקֹב  א  ֶאּלָ
ִכיָנה ְ ׁשּ ן.    ּבַ ְלִהְתַחּתֵ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

 ָ ִנׂשּ א  ַאּבָ ׁשֶ ֵעין  ּכְ ָמָצא  ָהֶעֶבד,  ֶאת  ַלח  ְוׁשָ א 
ְוִהּנֵה   ה,  ָ ִאׁשּ א  ְלַאּבָ ָנה  ּמְ ִהְזּדַ ְוָאז  ִים,  ַהּמַ

ְולֹא ַעִין  לֹא  ָמָצאִתי  לֹא  ַהזֶּה  קֹום  ּמָ ֵאר   ּבַ ּבְ
ּוִמיָּד   ַמִים,  ַרְגָליו  -ְולֹא  ַיֲעקֹב  א  ָ ׂשּ ַויֵֶּלְך   ַויִּ

ָנה לֹו בְּ  ּמְ ם ִהְזּדַ ֵני ֶקֶדם, ְוׁשָ ּבְ מֹו ַאְרָצה  ֵאר, ּכְ
ּתֹו.  ָנה לֹו ִאׁשְ ּמְ ָאַמְרנּו, ְוִהְזּדַ  ׁשֶ

  

א,   .124 ִכיְנּתָ ׁשְ ִעיָנא ְלֵמיַעל ּבִ א, ַיֲעקֹב ָאַמר, ֲאָנא ּבָ ֶאּלָ
ִגין ְוׁשָ   ּבְ ִאְתָנִסיב  ד  ּכַ א  ַאּבָ וָגא.  ּוְ ְלִאְזּדַ ְבִעיָנא  ַדר  ּדִ

ּמְ  ח ֵעיָנא ְדַמָיא, ּוְכֵדין ִאְזּדַ ּכַ א  ְלַעְבָדא, ַאׁשְ ַנת ֵליּה ְלַאּבָ
ְוָלא  ֵעיָנא  ָלא  ְחָנא  ּכַ ַאׁשְ ָלא  א,  ּדָ ֲאַתר  ּבְ ְוָהא  ָתא.  ִאּתְ

א ַיֲעקֹב ַר  ָ ׂשּ ד ַוּיִ א, ּוִמּיָ יָרא ְוָלא ַמּיָ ִני  ּבֵ ֶלְך ַאְרָצה ּבְ ְגָליו ַוּיֵ
נַ  ּמְ ִאְזּדַ ן  ְוַתּמָ ַנת  ֶקֶדם,  ּמְ ְוִאְזּדַ ְדָקֲאָמָרן,  יָרא, ּכִ ת ֵליּה ּבֵ

 ֵתיּה. ֵליּה ִאּתְ 
אי,   .125 ם ָהָיה ַוּדַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ָחָרן, ׁשָ ַרּבִ

ה   ְך, ָלּמָ ִאם לֹא ּכָ ֶדה. ׁשֶ ָ ׂשּ ֵאר ַהזֹּו ָהְיָתה ּבַ ְוַהּבְ
תּוב וַ  ָהָיה  ּכָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ד ְלָאִביָה? ֶאּלָ ּגֵ ָרץ ַוּתַ ּתָ

 ְך ָלִעיר. ָסמוּ 
  

יָרא  .125 אי, ְוַהאי ּבֵ ן ֲהָוה ַוּדַ ּמָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ָחָרן ּתַ ִרּבִ
ִתיב, ּכְ אי  ַאּמַ ָהִכי,  ָלאו  ִאי  ּדְ ֲהָוה.  ַחְקָלא  (בראשית   ּבְ

ִגין   כט) א ּבְ ד ְלָאִביָה, ֶאּלָ ּגֵ ָרץ ַוּתַ ֲהָוה ָסִמיְך ְלָמָתא. ַוּתָ  ּדְ

יַ  .126 י ֶאְלָעָזר,  ָנה לוֹ ְוָאַמר ַרּבִ ּמְ ִהְזּדַ   ֲעקֹב ׁשֶ
ָנה לֹו ֵלָאה,  ּמְ ה לֹא ִהְזּדַ ֵאר, ָלּמָ ה ַעל ַהּבְ ָ ִאׁשּ
אֹוָתם  ל  ּכָ ְלַיֲעקֹב  לֹו  ֶהֱעִמיָדה  ֲהֵרי  ׁשֶ
דֹוׁש   ֶאת ֵלָאה לֹא ָרָצה ַהּקָ א ׁשֶ ָבִטים? ֶאּלָ ְ ַהׁשּ

גָ  ָגּה ִעם ַיֲעקֹב ּבְ רּוְך הּוא ְלַזּוְ תּוב ַוְיִהי ּבָ ּכָ לּוי, ׁשֶ
ֵלָאהבַ  ִהיא  ְוִהּנֵה  קֶֹדם  [ִמְּכָלל] .ּבֶֹקר  ֲהֵרי  ׁשֶ

ָבר.  ה ַהּדָ ּלָ  לֹא ִהְתּגַ

  

יָרא  .126 ַנת ֵליּה ַעל ּבֵ ּמְ ִאְזּדַ י ֶאְלָעָזר, ַיֲעקֹב ּדְ ְוָאַמר ִרּבִ
ָהא ָקְייָמא ֵליּה   ַנת ֵליּה ֵלָאה, ּדְ ּמְ אי ָלא ִאְזּדַ ָתא, ַאּמַ ִאּתְ

בְ לְ  ל ִאינּון ׁשִ א ֵלָאה, ָלא ָבעָ ַיֲעקֹב ּכָ א  ִטין. ֶאּלָ א קּוְדׁשָ
ָיא,  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ְלַיֲעקֹב  ֵליּה  ְלַזְווָגא  הּוא  ִריְך  ּבְ

ְכִתיב, כט) ּדִ ִהיא   (בראשית  ה  ְוִהּנֵ ַבּבֶֹקר  ַוְיִהי 
ה.  (מכלל) ֵלָאה, ָיא ִמּלָ ּלְ ָהא קֹוֶדם ָלֵכן ָלא ִאְתּגַ  ּדְ

כְּ  .127 וְ ְועֹוד,  ֵעינֹו  ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ל  ֵדי  ׁשֶ ִלּבֹו 
יֹּ יּּורֹו,  ַיֲעקֹב ּבַ ם ֶאת ּדִ ל ָרֵחל, ַלֲעׂשֹות ׁשָ ִפי ׁשֶ

ל  ּכָ ֶאת  ְוֵהִקיָמה  ֵלָאה  לֹו  ָגה  ּוְ ִהְזּדַ ִביָלּה  ּוִבׁשְ
ִהיא  ִמי  ַיֲעקֹב  ָיַדע  ה  ּמֶ ּבַ ָבִטים.  ְ ַהׁשּ אֹוָתם 

לוֹ  ָאְמרּו  ָהרֹוִעים  אֹוָתם  ׁשֶ א  ֶאּלָ , ָרֵחל? 
תּוב ְוִהּנֵה ָרחֵ  ּכָ ָאה ִעם ַהּצֹאׁשֶ ּתֹו ּבָ  ן.ל ּבִ

  

ירּו  .127 ּפִ ׁשַ ּבְ ְדַיֲעקֹב  א  ְוִלּבָ ֵעיָנא  ָכא  ְלַאְמׁשָ ִגין  ּבְ ְותּו, 
ּוְבִגיָנהּ  ן,  ּמָ ּתַ ּיּוֵריּה  ּדִ ד  ְלֶמְעּבַ ָרֵחל,  קנג   ּדְ (דף 

ׁשִ  ע''ב) ִאינּון  ל  ּכָ ְואֹוִקיַמת  ֵלָאה,  ֵליּה  וַגת  ּוְ ְבִטין. ִאְזּדַ
ַיעֲ  ָיַדע  ה  ּמֶ אּבַ ֶאּלָ ָרֵחל.  ִהיא  ַמאן  ַרְעָיין   קֹב  ִאינּון  ּדְ

ְכִתיב, ָאה  (בראשית כט) ָאְמרּו ֵליּה, ּדִ ּתֹו ּבָ ה ָרֵחל ּבִ ְוִהּנֵ
 ִעם ַהּצֹאן. 

ֶאֱעָבְדָך  .128 ַויֹּאֶמר  תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא 
ְעּתֹו   ה. ְוִכי ַמה ּדַ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ַיֲעקֹ ל  ָנה  ׁשֶ ׁשָ ְיָרִחים אֹו  ָרה  ֲעׂשָ ּלֹא ָאַמר  ׁשֶ ב 
ַיֲעקֹב  א  ֶאּלָ ה?  ָלּמָ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַאַחת, 

ֵד  ּכְ ָחְכָמה,  ּבְ ה  יֹאָעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ִביל  י  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ְמרּו 
א  ֶאּלָ ה,  ָעׂשָ ָרֵחל  ל  ׁשֶ ָיְפָיּה  ל  ׁשֶ ׁשּוָקה  ַהּתְ

  

ַוּיֹאֶמר .128 ִתיב,  ּכְ ַמה  ֲחֵזי  א  כט) ּתָ ֶאֱעָבְדָך  (בראשית 
יּה  ְעּתֵ ּדַ ַמה  ְוִכי  ה,  ַטּנָ ַהּקְ ָך  ּתְ ּבִ ָרֵחל  ּבְ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ

יַ  א ּדְ ֶאּלָ א ָחָדא,  ּתָ ַיְרִחין אֹו ׁשַ ר  ָלא ָקֲאַמר ֶעׂשֶ ֲעקֹב ּדְ
ֲעַבד. ָחְכָמָתא  ּבְ ַיֲעקֹב  א  ֶאּלָ אי.  ַאּמַ ִנים  ׁשָ ַבע  ִגין   ׁשֶ ּבְ

ֲעַבד,  ְדָרֵחל  ירּו  ּפִ ׁשַ ּדְ א  יאּוְבּתָ ּתִ ְבִגין  ּדִ ֵייְמרּון,  ָלא  ּדְ
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ַבע   ׁשֶ ת  ּבַ ָבָנה  ַהּלְ ׁשֶ ַהָחְכָמה,  ִביל  ׁשְ ִנים  ּבִ ׁשָ
ִנים ָהֶעְליֹונֹות ׁשֹורֹות ָהיּו   ָ ַבע ַהׁשּ ִהיא, ְוָכל ׁשֶ
ּה   ִעּמָ ֶבת  ָלׁשֶ ָרֵחל  ֶאת  א  ָנׂשָ ֶטֶרם  ַיֲעקֹב  ַעל 

הֲ כָּ  ִראׁשֹוָנה, ָראּוי, ׁשֶ ם ּבָ ּלָ ֵרי ַיֲעקֹב ָנַטל ֶאת ּכֻ
ַמִים  ֵצא הּוא ׁשָ ֵדי ְלִהּמָ א ֵאֶליָה, ּכְ ְך ּבָ ְוַאַחר ּכָ

 ְוִהיא ֶאֶרץ. 

בַּ  ִסיֲהָרא  ּדְ ָחְכְמָתא,  ִגין  ּבְ א  נִ ֶאּלָ ׁשְ ַבע  ׁשֶ ִהיא.  ת  ין 
ָלא   ַעד  ַיֲעקֹב  ּדְ ֲעֵליּה  רּו  ׁשָ ִאין,  ִעּלָ ִנין  ׁשְ ַבע  ׁשֶ הּו  ְוֻכּלְ

ּה כְּ  ּבָ ָהא ַיֲעקֹב ָנִסיב ָלּה ְלָרֵחל ְלֵמיַתב ּגַ ְדָקא ְיאּות. ּדְ
ִגין  ּבְ ּה,  ְלַגּבָ ֲאָתא  ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא,  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ָנַטל 

ָחא ִאיהּו ׁשָ  ּכָ ּתַ  י ָאֶרץ.ַמִים, ְוִאיהִ ְלִאׁשְ
ָבר   .129 ַהּדָ ָיִמים    -ְוסֹוד  ּכְ ְבֵעיָניו  ְהיּו  ַויִּ

ַבע  ל ׁשֶ א ּכָ ָיִמים ֲאָחִדים? ֶאּלָ   ֲאָחִדים. ַמה ֶזה ּכְ
ֶעְליֹוִנים,   אֹוָתם  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ אֹוָתם  ַקל  ׁשָ ִנים  ָ ַהׁשּ

אֶ  ם  ְוֻכּלָ ִנְפָרִדים,  ְולֹא  ֲאָחִדים  ֵהם  ָחד,  ׁשֶ
ִרים ֶזה ִעם זֶ  ְקׁשָ ּנִ ַאֲהָבתֹו ֹאָתּה, ִלְהיֹות  ׁשֶ ה. ּבְ

ְגָמה ָהֶעְליֹוָנה.  ּדֻ  ּכַ

  

ֲאחָ  .129 ָיִמים  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ְהיּו  ַוּיִ ה,  ְדִמּלָ ַמאי ְוָרָזא  ִדים, 
בַ  ׁשֶ הּו  ּלְ ּכֻ א,  ֶאּלָ ֲאָחִדים,  ָיִמים  לֹון ּכְ ִקיל  ׁשָ ִנין  ׁשְ ע 

לָ  ּדְ ֲאָחִדין  ִאינּון  ּדְ ִאין.  ִעּלָ ִאינּון  ּכְ ֵעינֹוי,  א  ּבְ
אן, ְרׁשָ ָדא.   (צ''ה ע''ב) ִמְתּפָ א ּבְ ָרן ּדָ ְ ִמְתַקׁשּ הּו ַחד, ּדְ ְוֻכּלְ

גַ  ָחא ּכְ ּכָ ּתַ ַאֲהָבתֹו אֹוָתּה, ְלִאׁשְ ָאה. ּבְ  ְווָנא ִעּלָ
אֹוָתם  .130 ּבְ לֹו  ָרַמז  ָלָבן  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא 

ַתח ְוָאַמר טֹוב,  ּפָ ַבע ְולֹא ָיַדע ָמה ָאַמר. ׁשֶ ֶ ַהׁשּ
כָּ  ְך ֶזה ׁשֶ א, ּכָ י ַאּבָ י ְוגֹו'. ָאַמר ַרּבִ ּתִ תּוב טֹוב ּתִ

ה.   ִמּטָ ׁשְ ִעם  ג  ּוֵ ְלִהְזּדַ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ָעַבד  אי,  ַוּדַ
ָמקֹום   ָאַמר  ָכל  ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ

ה  ִמּטָ ְ ְוַהׁשּ ה,  ּלָ ִהְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ָסתּום,  ַהיֹּוֵבל 
ָתה.  ּלְ  ִהְתּגַ

  

א ֲחֵזי, ּדְ  .130 ַבע, ְוָלא  ּתָ ִאינּון ׁשֶ ּבְ ָאִפיּלּו ָלָבן ָרַמז ֵליּה 
ְכִתיב, ּדִ ְוָאַמר טֹוב,  ָפַתח  ּדְ (בראשית   ָיַדע ַמאי ָקֲאַמר, 

ַלח וֹ ט כט) אי, ּפָ א, ָהִכי הּוא ַוּדַ י ַאּבָ י ְוגו'. ָאַמר ִרּבִ ּתִ ב ּתִ
י ֶאְלָעזָ  ה. ָאַמר ִרּבִ ִמּטָ ׁשְ וָגא ּבִ ּוְ ִנין, ְלִאְזּדַ ַבע ׁשְ א ׁשֶ ר, ּתָ

ה  ִמּטָ ּוׁשְ ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ָלא  ּדְ ָסִתים  יֹוְבָלא  ֲאַתר  ָכל  ּבְ ֲחֵזי, 
ָיא. ּלְ  ִאְתּגַ

שֶׁ  .131 ָעה  ׁשָ ּבְ ְרֵאה,  ַבע ּבֹא  ׁשֶ ָעַבד    יֲַּעקֹב 
תּוב  ִנים ִראׁשֹונֹות, ָיָצא קֹול ְוָאַמר: ַיֲעקֹב, ּכָ ׁשָ
ר  ְסּתָ ַהּנִ ָהעֹוָלם  ָהעֹוָלם.  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן 

ֵאּלּו שֶׁ  ׁשֶ ית.  ָהֵראׁשִ ם  ָ ִמׁשּ ַהיֹּוֵבל,  ַמְעָלה  ּלְ
ִמן  ֵהם  ָלֶהם,  ה  ּלָ ִהְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ִרים,  ִנְסּתָ ֵהם  ׁשֶ

ִמׁשּ  ָיַדע, ַהיֹּוֵבל.  ּלֹא  ׁשֶ ִמיֲַּעקֹב  מּו  ִנְסּתְ ְך  ּכָ ּום 
ה  יֲַּעׂשֶ ׁשֶ ּוְכֵדי  ה,  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ִמן  ֲהֵרי ֵהם  ׁשֶ ב  ָחׁשַ ׁשֶ

מִ  ית  שֶׁ ֵראׁשִ ָהעֹוָלם  ּנּו, ן  ִמּמֶ ּסּו  ִהְתּכַ ַמְעָלה  ּלְ
ֵני   ָעְברּו ׁשְ ר. ְוַאַחר ׁשֶ ַהיֹּוֵבל הּוא ִנְסּתָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ים,   ַהְמֻכּסִ ְגִלים, ַהיֹּוֵבל  ַהּנִ ה  ִמּטָ ׁשְ ֵני  ׁשְ ה  ָעׂשָ
ֵני עֹוָלמֹות ְוָאַחז אֹוָתם. ׁשְ ר ּבִ  ְוִהְתַעּטֵ

  

ִנין ַקְדָמִאין,   .131 ַבע ׁשְ ַלח ׁשֶ ַיֲעקֹב ּפָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
ַיֲעקֹב, ְוָאַמר,  ָקָלא  קו) ָנְפָקא  ְוַעד  (תהלים  ָהעֹוָלם  ִמן 

ָסִתים עֹוָלם  ִתיב,  ּכְ ן   ָהעֹוָלם  ּמָ ִמּתַ יֹוְבָלא  ְלֵעיָלא  ּדִ
ִאלֵּ  ּדְ ירּוָתא.  לְּ ׁשֵ ִאְתּגַ ָלא  ּדְ ְסִתיִמין,  ִאינּון  ּדְ ִמן  ין  לֹון  ָיא 

ָיַדע,  ָלא  ּדְ ֲעקֹב,  ִמּיַ ימּו  ִאְסּתִ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ִאינּון.  יֹוְבָלא 
ירּוָתא  ׁשֵ ַיֲעִביד  ּדְ ּוְבִגין  ִאינּון.  ה  ִמּטָ ׁשְ ִמן  ָהא  ּדְ ב  ָחׁשַ ּדְ

ִאיהּו ֵמעֹולָ  יֹוְבָלא  ּדְ ִגין  ּבְ יּה,  ִמּנֵ ְסָיין  ִאְתּכַ ְלֵעיָלא,  ּדִ ם 
ֲעָברוּ  ֵני  ָסִתים, ּוְלָבַתר ּדַ ְסָייא, ֲעַבד ׁשְ ִאְתּכַ ֵני יֹוְבָלא ּדְ  ׁשְ

ְלָיין, ְדִאְתּגַ ה  ִמּטָ ע''ב) ׁשְ רנ''ו  ְתֵרין  (פקודי  ּבִ ר  ְוִאְתַעּטַ
 ָעְלִמין ְוָאִחיד לֹון.

ה ָבִנים ּוַבת ה הֹוִליָדה שִׁ ּבֹא ְרֵאה, ֵלאָ  .132 ָ ׁשּ
ה ְצָדִדים עֹוְמִדים ָ ׁשּ ֲהֵרי ׁשִ  ַאַחת, ְוָכְך ָראּוי, ׁשֶ
ֶעְליֹון   סֹוד  ּבְ ַאַחת  ּוַבת  ה  ָ ׁשּ ׁשִ ְוֵאּלּו  ָעֶליָה, 

 ָיְצָאה.
  

א ָחָדא. ְוָהִכי   .132 ִנין ּוְבַרּתָ ית ּבְ א ֲחֵזי, ֵלָאה אֹוִליַדת ׁשִ ּתָ
י  ׁשִ ָהא  ּדְ ית,  ִאְתֲחֵזי,  ׁשִ ין  ְוִאּלֵ ֲעָלּה  ָקְייִמין  ִסְטִרין  ת 

ָאה ָנְפָקא. ָרָזא ִעּלָ א ָחָדא, ּבְ  ּוְבַרּתָ

ָראּוי,   .133 ְוָכְך  יִקים,  ַצּדִ ֵני  ׁשְ הֹוִליָדה  ָרֵחל 
ֶבת   יֹוׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ׁשֶ ה,  ִמּטָ ׁשְ ִהּנֵה 

יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ. ַצּדִ  תּוב ַצּדִ ּכָ יק ְלעֹוָלִמים, ׁשֶ
ּנּו  יק ְלַמְעָלה, ִמּמֶ ּדִ ה. ַהּצַ יק ְלַמּטָ ְלַמְעָלה ְוַצּדִ

ֶעְליֹונִ  ַמִים  ּנּו ׁשֹוְפִעים  ִמּמֶ ה,  ְלַמּטָ יק  ּדִ ַהּצַ ים. 

  
ָהא  .133 ִאְתֲחֵזי,  ְוָהִכי  יִקים.  ַצּדִ ֵרין  ּתְ אֹוִליַדת  ָרֵחל 

ְלָעְלִמין,   ָיְתָבא  יֵקי  ַצּדִ ֵרי  ּתְ ֵבין  ּדְ ה,  ִמּטָ ׁשְ
ְכִתיב, יִ  (תהלים לז) ּדִ יִקים  ָאֶרץ,ַצּדִ ְלֵעיָלא   יְרׁשּו  יק  ַצּדִ

ִאין.  ִעּלָ ַמִיין  ָנְגָדן  יּה  ִמּנֵ ְלֵעיָלא,  יק  ַצּדִ א.  ְלַתּתָ יק  ְוַצּדִ
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ֵלָמה.  ׁשְ ְתׁשּוָקה  ּבִ ַלזָָּכר  ַמִים  ֵקָבה  ַהּנְ נֹוַבַעת 
ַהזָָּכר   ׁשֶ מֹו  ּכְ זֶה.  ד  ִמּצַ יק  ְוַצּדִ ֶזה,  ד  ִמּצַ יק  ַצּדִ

ֵקָבה    ְלַמְעָלה ם ַהּנְ ְך ּגַ י ְנֵקבֹות, ּכָ ּתֵ ין ׁשְ ב ּבֵ יֹוׁשֵ
י  ֵני ַצּדִ ין ׁשְ ֶבת ּבֵ ה יֹוׁשֶ  ִקים.ְלַמּטָ

ְדכּוָרא, צַ  י  ְלַגּבֵ ַמָיא  נּוְקָבא  ָנְבָעא  יּה  ִמּנֵ א,  ְלַתּתָ יק  ּדִ
ְטָרא  יק ִמּסִ ְטָרא ָדא, ְוַצּדִ יק ִמּסִ ִלים. ַצּדִ א ׁשְ ִתיאּוְבּתָ ּבְ

ָמא   ֵרי נּוְקֵבי, ָהִכי  ָדא, ּכְ ין ּתְ ּבֵ ָיִתיב  ְדכּוָרא ְלֵעיָלא  ּדִ
ֵרי ַצּדִ  ין ּתְ א ָיְתָבא ּבֵ  יִקי. ָנֵמי נּוְקָבא ְלַתּתָ

יִקים.  .134 ַצּדִ ֵני  ׁשְ ֵהם  ּוִבְנָיִמין  יֹוֵסף  ן  ּכֵ ְוַעל 
ַמר  ָ ׁשּ ּום ׁשֶ יק ְלַמְעָלה, ִמׁשּ יֹוֵסף ָזָכה ִלְהיֹות ַצּדִ

ִרית, ּוִבְניָ  ר ֶאת ַהּבְ ה, ְלַעּטֵ יק ְלַמּטָ ִמין הּוא ַצּדִ
יִקים   ֵני ַצּדִ ין ׁשְ ה ּבֵ ִמּטָ ְ יק    -ֶאת ַהׁשּ ּדִ יֹוֵסף ַהּצַ

יק. ּוִבְניָ  ּדִ  ִמין ַהּצַ
  

יִקין ִניְנהּו. יֹוֵסף ָזָכה  .134 ֵרין ַצּדִ א, יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין ּתְ ְוַעל ּדָ
ַקיָּ  ָאת  ָנַטר  ּדְ ִגין  ּבְ ְלֵעיָלא,  יק  ַצּדִ ְנָיִמין ְלֶמהֵוי  ּבִ יָמא. 

יֵקי,   ֵרי ַצּדִ ין ּתְ ה ּבֵ ִמּטָ ָרא ׁשְ א, ְלִאְתַעּטְ יק ְלַתּתָ ִאיהּו ַצּדִ
יק. יֹוֵסף ַהצַּ  ּדִ יק, ּוִבְנָיִמין ַהּצַ  ּדִ

ל ָיָמיו לֹא   .135 ּכָ ן, ׁשֶ יק? ּכֵ ְנָיִמין ָהָיה ַצּדִ ְוִכי ּבִ
ּלֹא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ַהזֹּו.  ִרית  ַהּבְ אֹות  ּבְ   ָחָטא 
ה ִנְקָרא   ן ָלּמָ מֹו יֹוֵסף, ִאם ּכֵ ה ּכְ ן לֹו ַמֲעׂשֶ ּמֵ ִהְזּדַ

שֶׁ  ל ְיֵמי ַיֲעקֹב, ּכְ א ּכָ יק? ֶאּלָ ל ַצּדִ ֵאֶבל ׁשֶ ָהָיה ּבְ
ל  ּטַ ּנִ ׁשֶ ּכְ אַמר, ׁשֶ תֹו. ְוִאם ּתֹ ׁש ִמּטָ ּמֵ יֹוֵסף, לֹא ׁשִ
ה   ְוַאּתָ ָנׂשּוי,  ְולֹא  ָהָיה  ֶעֶלם  ִמיֲַּעקֹב,  יֹוֵסף 

ּלֹ  ׁשֶ ב  אֹוֵמר  ּגַ ַעל  ַאף  א  ֶאּלָ תֹו?  ִמּטָ ׁש  ּמֵ ׁשִ א 
ׁש   ּמֵ ְלׁשַ ָרָצה  לֹא  ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  ן  ִהְתַחּתֵ ׁשֶ

תֹו.  ִמּטָ

  

ָחָטא  .135 ָלא  יֹומֹוי  ָכל  ּדְ ִאין.  ֲהָוה,  יק  ַצּדִ ְנָיִמין  ּבִ ְוִכי 
ן ֵליּה עֹוָבָדא   ּמַ ָלא ִאְזּדַ ב ּדְ יָמא, ְוַאף ַעל ּגַ ַהאי ָאת ַקּיָ ּבְ

יֹוֵסף יֹומֹוי ּכְ ל  ּכָ א  ֶאּלָ יק.  ַצּדִ ִאְקֵרי  אי  ַאּמַ ָהִכי,  ִאי   .
ׁש  ּמֵ ׁשִ ָלא  ְדיֹוֵסף,  ֶאְבָלא  ּבְ ֲהָוה  ְוִאי ְדַיֲעקֹב  ַעְרֵסיּה.   

ֲעקֹב, ַרְבָיא ֲהָוה ְוָלא ְנִסיב.   ַכד ִאְתְנִטיל יֹוֵסף ִמּיַ ֵתיָמא ּדְ
ַעל ַאף  א  ֶאּלָ ַעְרֵסיּה,  ׁש  ּמֵ ׁשִ ָלא  ּדְ ֲאַמְרּתְ  ב   ְוַאּתְ  ּגַ

א ַעְרֵסיּה.  ׁשָ ּמְ וג ְלָבַתר ָלא ָבָעא ְלׁשַ ּוַ ִאְזּדַ  ּדְ

ָעה שֶׁ  .136 ׁשָ ִנינּו, ּבְ ְך ׁשָ ַאל יֹוֵסף ֶאת  ְוָאנּו ּכָ ָ ׁשּ
ן.   ה? ָאַמר לֹו: ּכֵ ָ ְנָיִמין, ָאַמר לֹו: יֵׁש ְלָך ִאׁשּ ּבִ
ְוֵאיְך  ן.  ּכֵ לֹו:  ָאַמר  ִנים?  ּבָ ְלָך  יֵׁש  לֹו:  ָאַמר 

ם ָאִחי ְוכּו',ִנְקָרִאים? אָ  [ָאַמר לֹו,   ַמר לֹו: ַעל ׁשֵ
ְוֵהיַא�   ִלי.  ֲעִתיִדים  לֹו,  ָאַמר  ָּבִנים?  ְל�  ֵיׁש 

ְוגֹו']ִּתְקרָ  ָאִחי  ֵׁשם  ַעל  לֹו,  ָאַמר  ָרא  ֵאם?  ּגֵ
ָוֶבֶכר   ַלע  ּבֶ ִבְנָיִמין  ּוְבֵני  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוגֹו',  ְוַנֲעָמן 

ּמֵ  ּלֹא ׁשִ ה ָאַמְרּתָ ׁשֶ [ֶאָּלא ְּבאֹוָתּה   ׁש?ְוגֹו', ְוַאּתָ
 . ָׁשָעה]

  

ִאיל יֹוֵסף ְלִבְנָיִמין, ָאמַ  .136 ׁשָ ָעה ּדְ ׁשָ ַנן, ּבְ ר ְוֲאַנן ָהִכי ּתְ
ֵליּה ִאית ָלְך ִאיְנּתּו. ָאַמר ֵליּה, ִאין. ָאַמר ֵליּה ִאית ָלְך  
ׁשּום  ַעל  ֵליּה  ָאַמר  ִאְקרּון,  ְוֵהיְך  ִאין.  ֵליּה  ָאַמר  ִנין,  ּבְ

ְוכּו' ואיך   ָאִחי  לי.  זמינין  ליה  בנין, אמר  לך  אית  ליה  (נ''א אמר 
וגו') אחי  שום  על  ליה  אמר  לך,  וְ  יתקרון  ְוַנֲעָמן  גו' ֵגָרא 

ְכִתיב  מו) ּדִ ְוַאּתְ   (בראשית  ְוגו',  ָוֶבֶכר  ַלע  ּבֶ ִבְנָיִמין  ּוְבֵני 
ׁש. ּמֵ ָלא ׁשִ  . (ס''א אלא בההיא שעתא) ֲאַמְרּתְ ּדְ

ן, שֶׁ  .137 אֹוָתּה שָׁ ָאַמר לֹו, ּכֵ ָעה לֹא ָהיּו ֲהֵרי ּבְ
ְוִאם   [ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ָהיּו לֹו] לֹו.

ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ָוֶבֶכר,  ַלע  ּבֶ ִבְנָיִמין  ּוְבֵני  ּתֹאַמר, 
ל   ִהְתַאּבֵ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ׁשֶ אי.  ַוּדַ ֶזה  ְך  ּכָ ְלִמְצַרִים, 

ת  ׁש ִמּטָ ּמֵ ִנים. ַיֲעקֹב ַעל יֹוֵסף, לֹא ׁשִ ֹו ְוהֹוִליד ּבָ
ְנָיִמי ל ְוָאַמר ּבִ ִרית ׁשֶ ן: ִהּנֵה יֹוֵסף ָאִחי, אֹות ַהּבְ

יָון   ִרית ִהיא ִסיּּום ַהּגּוף. ּכֵ ֲהֵרי ַהּבְ א ָהָיה, ׁשֶ ַאּבָ
ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  ׁשֹוֵמר  ֶאְהיֶה  ֲאִני  ֶנֱאָבד,  הּוא  ׁשֶ

 ָאִחי.

  

ְעּתָ  .137 ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ָהא  ּדְ ִאין,  ֵליּה  ֲהוּו  ָאַמר  ָלא  א 
ְוִאי ֵתיָמא ּוְבֵני   האסורין הוו ליה)  (ס''א לבתר דיצא מבית  ֵליּה.

אי,  ד ָעאלּו ְלִמְצַרִים, ָהִכי הּוא ַוּדַ ַלע ָוֶבֶכר. ּכַ ִבְנָיִמן ּבֶ
ׁש ַעְרֵסיּה  ּמֵ ל ַיֲעקֹב ַעל יֹוֵסף ָלא ׁשִ ָכל ִזְמָנא ְדִאְתַאּבַ ּדְ

ְנָיִמ  ּבִ ְוָאַמר  ִנין.  ּבְ ְקָייָמא  ְואֹוִליד  ַאּתְ  ָאִחי,  יֹוֵסף  ָהא  ן, 
אַ  יָון ּדְ ּכֵ ִאיהּו,  ְדגּוָפא  ִסּיּוָמא  ִרית  ּבְ ָהא  ּדְ ֲהָוה.  א  ּבָ

ִאיהּו ִאְתֲאִביד, ֲאָנא ֱאֵהא ָנִטיר ַאְתֵריּה  (דף קנד ע''א) ּדְ
ָאִחי.   ּדְ

ּנֱֶאַבד  .138 ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
צַּ  ׁשֶ יק,  ַצּדִ ָהָיה  ַעד  לֹא  ָהָיה  לֹא  הּוא  יק  ּדִ

ַהּמַ  ָרה  ּקָ ּבֹו  ׁשֶ ַהזֶּה  ה  ָהיּו   -ֲעׂשֶ ם  ּלָ ּכֻ א  ֶאּלָ
  

ַהה .138 ִאְתֲאִביד, ָלא ֲהָוה ְוִאי ֵתיָמא, ָהא ּבְ ּוא ִזְמָנא ּדְ
א,  יּה. ֶאּלָ ָאֲעַרע עֹוָבָדא ּבֵ יק ָלא ֲהָוה ַעד ּדְ ַצּדִ יק. ּדְ ַצּדִ
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קֹום   ַהּמָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה  יֲַּעקֹב  ׁשֶ ִמיֲַּעקֹב,  יֹוְדִעים 
ָלָבן   ֶהֱאִריְך ֵאֶצל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ יֹוֵסף,  ָיַרׁש  ַהזֶּה 

הוּ  ּוִמי  ַהּגּוף,  יֵּם  ְסּתַ יִּ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ִסיּּום  ּכָ א 
ן ִרית, ְוַעל ּכֵ ר ָיְלָדה   ַהּגּוף? ַהּבְ ֲאׁשֶ תּוב ַוְיִהי ּכַ ּכָ

ם  ּלֵ ּתַ ֵעת ִהׁשְ אי ּכָ ֲהֵרי ַוּדַ ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגֹו'. ׁשֶ
ם ַהּגּוף, ֲאִני רֹוֶצה ָלֶלֶכת.  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ יָון ׁשֶ ַהּגּוף. ּכֵ

ֶרךְ  ַמר ֶאת ּדֶ ְנָיִמין ָיַדע ְוׁשָ ְך ּבִ ּום ּכָ  ָאִחיו. ּוִמׁשּ

א  ּדָ ֲאַתר  ּדְ ְיַדע  ֲהָוה  ַיֲעקֹב  ּדְ ֲעקֹב.  ִמּיַ ָיְדֵעי  ֲהוּו  הּו  ּלְ ּכֻ
יֵּ ָיִרית יֹוֵסף, ּוְבִגיֵני ָכְך אֹוִר  ִיְסּתַ ְך ַעד ּדְ ל ּכָ ָלָבן ּכָ ים  יְך ּבְ

א   ּדָ ְוַעל  ִרית.  ּבְ ְדגּוָפא,  ִסּיּוָמא  הּוא  ּוַמאן  ּגּוָפא, 
ִתיב, ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו',  (בראשית ל) ּכְ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

גּוָפא   ּדְ יָון  ּכֵ ּגּוָפא,  ִלים  ּתְ ִאׁשְ א  ּתָ ַהׁשְ אי  ַוּדַ ָהא  ּדְ
בְּ  ִלים,  ּתְ נְ ִאׁשְ ּבִ ְך  ּכָ ּוְבִגיֵני  ְלֵמיַזל.  ְוָנַטר ִעיָנא  ָיַדע  ָיִמן 

ֲאחּוי.   אֹוְרֵחיּה ּדַ
ָחַזר  .139 ְנָיִמין  ּבִ ְוִנְמָצא,  ְליֹוֵסף  א  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

תוֹ  ִמּטָ ׁש  ּמֵ ְוׁשִ ְוִנְכְנסּו] ְלֵביתֹו  ְוהֹוִליד  [ְוָהְלכּו 
ה ָעׂשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ן  ּכֵ ְוַעל  ִנים.  אֹותֹו   ּבָ

ה, ְויֹוֵסף ַצּדִ  יק ְלַמּטָ ְך  ַצּדִ ּום ּכָ יק ְלַמְעָלה, ּוִמׁשּ
ָבִנים  ה  ָ ׁשּ ׁשִ ְוֵלָאה  ָבִנים,  ֵני  ׁשְ הֹוִליָדה  ָרֵחל 

 ּוַבת. 

  

ְנָיִמין ָהַדר ְלֵביֵתיּה,   .139 ח. ּבִ ּכַ ּתַ ֲאָתא ְליֹוֵסף, ְוִאׁשְ יָון ּדְ ּכֵ
ַעְרֵסיהּ  ׁש  ּמֵ ועאלו) ְוׁשִ ִנין.    ְואֹוִליד (אזלי  א  ּבְ ּדָ ְוַעל 
ִריְך   א ּבְ יק  קּוְדׁשָ א, ְויֹוֵסף ַצּדִ יק ְלַתּתָ הּוא ָעִביד ֵליּה ַצּדִ

ית   ִנין אֹוִליַדת, ְוֵלָאה ׁשִ ֵרין ּבְ ְך, ָרֵחל ּתְ ְלֵעיָלא. ּוְבִגיֵני ּכָ
א. ִנין ּוְבַרּתָ  ּבְ

ָהִראׁשֹונֹות   .140 ִנים  ָ ַהׁשּ ַבע  ׁשֶ אֹוָתן  ֶזה  ְוַעל 
שֶׁ  ָהיּו ְמֻכּסֹות,  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַיֲעקֹב,  ֶהן  ּבָ ָיַדע  ּלֹא 

ַהיֹּוֵבל.   ל  ּלּו,  ׁשֶ ִהְתּגַ ה  ִמּטָ ׁשְ ל  ׁשֶ ְואֹוָתן 
ה,  ּסָ ִהְתּכַ לּוָיה ָעַבד ֶאת ַהיֹּוֵבל ׁשֶ ה ַהּגְ ִמּטָ ְ ּוַבׁשּ

תּוב ַויֲַּעֹבד ַיֲעקֹב בְּ  ּכָ ַבע ׁשֶ ִנים. ׁשֶ ַבע ׁשָ ָרֵחל ׁשֶ
ָרֵחל ָעַבד שֶׁ  ִנים ְסָתם. ּבְ ִנים ֶעְליֹונֹות,  ׁשָ ַבע ׁשָ

עֹוָלמֹות ֵני  ׁשְ ּבִ ֶהן  ּבָ ָלַמְדנּו,  ְוֶנֱאַחז  אן  ִמּכָ  .
ר. ְסּתָ א ָהָאָדם ַלּנִ ְגֶלה ּבָ  ִמּתֹוְך ַהּנִ

  

ָיי .140 ּסְ ִנין ַקְדָמֵאי ִאְתּכַ ַבע ׁשְ א, ִאינּון ׁשֶ ָלא ְוַעל ּדָ ן, ּדְ
וְ  יֹוְבָלא,  ּדְ ֲהוּו  ּדְ ִגין  ּבְ ַיֲעקֹב  הּו  ּבְ ה ָיַדע  ִמּטָ ׁשְ ּדִ ִאינּון 

לְּ  ִאְתּגַ ה ּדְ ִמּטָ ְלָיין, ּוִבׁשְ ְסָיא,  ִאְתּגַ ִאְתּכַ ַלח ְליֹוְבָלא ּדְ ָיא ּפָ
ְכִתיב  כט) ּדִ ִנים.  (בראשית  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ָרֵחל  ּבְ ַיֲעקֹב  ֲעבֹד  ַוּיַ

בְּ  ְסָתם.  ִנים  ׁשָ ַבע  ִאין,  ׁשֶ ִעּלָ ִנין  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ַלח  ּפָ ָרֵחל 
בִּ  הּו  ּבְ ִמּגֹו  ְוִאְתֲאִחיד  אֹוִליְפָנא,  אן  ִמּכָ ָעְלִמין.  ְתֵרי 

ָיא,  ּלְ ִאְתּגַ ר ָנׁש ִלְסִתיָמָאה. ּדְ  ָאֵתי ּבַ
ִנים  .141 ָ ַהׁשּ ׁשֶ ְך  ּכָ ִאם  ּתֹאַמר,  ְוִאם 

תּוב   ּכָ יֹּוֵבל  ּבַ ֲהֵרי  ֵמַהיֹּוֵבל,  ֵהן  ָהִראׁשֹונֹות 
ִנים ְמצּויֹות,  שֶׁ  ַבע ׁשָ ָעִמים. ׁשֶ ַבע ּפְ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ

בַ  ָעִמיםׁשֶ ּפְ ְמצּויֹות] ע  א  [לֹא  ֶאּלָ ֵהן?  ֵאיֹפה 
ל ֵלָאה  ה ׁשֶ ֲחֻתּנָ ַמר ּבַ ָ ׁשּ ְבָעה ָיִמים ׁשֶ אֹוָתם ׁשִ

יֹום ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ּבֹון,  ַהֶחׁשְ ֶאת  ִלימּו  [ַּפַעם   ִהׁשְ
ַאַחת] ְוֶׁשַבע  ַאַחת,  נִ  [ֶׁשַבע] ַאַחת  ַעם  ּפַ ְקָרא 

תּוב ּכָ קיט) ׁשֶ הִ  (תהלים  יֹּום  ּבַ ַבע  יָך  ׁשֶ ְלּתִ ּלַ
ִמשְׁ  ם ַעל  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ ְבָעה  ׁשִ ְוָכל  ִצְדֶקָך.  ֵטי  ּפְ

ַעם   ּפַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ יֹום,  ָכל  ּבְ ז'  ָיִמים,  ְבָעה  ׁשִ ּבְ
 ַאַחת.

  

אִ  .141 ִמּיֹוְבָלא  ַקְדָמֵאי  ִנין  ׁשְ ּדִ ָהִכי  ִאי  ֵתיָמא,  ינּון,  ְוִאי 
ִתיב ּכְ יֹוְבָלא  ּבְ כה) ָהא  בַ  (ויקרא  ׁשֶ ִנים,  ׁשָ ַבע  ע ׁשֶ

ַבע   ָעִמים. ׁשֶ ָעִמיםּפְ ַבע ּפְ ִכיֵחי, ׁשֶ ִנים ׁשְ ָאן  (לא שכיחי) ׁשָ
ִהּלּוָלא ְדֵלָאה   ּבְ ָנַטר  ּדְ יֹוִמין  ְבָעה  א, ִאינּון ׁשִ ִאינּון. ֶאּלָ

יֹוָמא ל  ּכָ ָהא  ּדְ ָנא,  ּבְ חּוׁשְ ִלימּו  פעם אחת ושבע   (ס''א ַאׁשְ
ְכִתיב, (שבע) אחת) ּדִ ִאְקֵרי,  קיט)  ַאַחת  ַבע   (תהלים  ׁשֶ

ִלים  ּתְ ְבָעה ִאׁשְ ֵטי ִצְדֶקָך. ְוָכל ׁשִ ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ּבַ
ַעם ַאַחת. ִאְקֵרי ּפַ ָכל יֹוָמא, ּדְ ְבָעה יֹוִמין, ז' ּבְ ׁשִ  ּבְ

ַמר  .142 ּלֹא ׁשָ ְבָעה    ּוְבָרֵחל לֹא ָהָיה ֵכן, ׁשֶ ׁשִ
ְך.   ָעַבד ַאַחר ּכָ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ א ׁשֶ ְוִאם  ָיִמים, ֶאּלָ

לֹו   ָהָיה  ה  ִמּטָ ׁשְ ל  ׁשֶ ִנים  ׁשָ ְך,  ּכָ ִאם  ּתֹאַמר, 
ה? ַלעֲ  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ִעם  ג  ּוֵ ְלִהְזּדַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  קֶֹדם  ֹבד 

ָעַבד   ִאּלּו  ּכְ ַלֲעֹבד,  ָעָליו  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ יָון  ּכֵ א  ֶאּלָ
ַרבִּ  א  ּבָ רּוְך אֹוָתם.  ּבָ ָאַמר,  קֹו.  ּוְנׁשָ א  ַאּבָ י 

זִָּכיִתי לַ  קֹום  ָהַרֲחָמן ׁשֶ סּוק ַהזֶּה, ַעל אֹותֹו ַהּמָ ּפָ

  

ַבע   .142 א ׁשֶ ָלא ָנַטר ז' יֹוִמין, ֶאּלָ ּוְבָרֵחל ָלא ֲהָוה ֵכן, ּדְ
ה   ִמּטָ ׁשְ ִנין ּדִ ָפַלח ְלָבַתר. ְוִאי ֵתיָמא, ִאי ָהִכי, ׁשְ ִנין ּדְ ׁשְ
ה.  ִמּטָ ׁשְ ּבִ וָגא  ּוְ ְלִאְזּדַ ּוְלָבַתר  קֹוֶדם,  ְלִמְפַלח  ֵליּה  ֲהָוה 

אִ  יל ֲעֵליּה ְלִמְפַלח, ּכְ ַקּבִ יָון ּדְ א ּכֵ ַלח לֹון. ֲאָתא  ֶאּלָ יּלּו ּפָ
ְלַהאי  ָזִכיָנא  ּדְ ַרֲחָמָנא  ִריְך  ּבְ ָאַמר  ֵקיּה.  ּוְנׁשָ א  ַאּבָ י  ִרּבִ
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תּוב יל   (ישעיה מט) ּכָ ה' ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגּדִ
יר.   ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ

ִתיב ּכְ ֲאַתר  ַעל ַההּוא  ְלַמַען   מב)  (ישעיה ְקָרא,  ָחֵפץ  ה' 
יר. יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ  ִצְדקֹו ַיְגּדִ

ּנֱֶאַמר ֵלָאה   .143 י ֶאְלָעָזר, זֶה ׁשֶ עֹוד ָאַמר ַרּבִ
ה ָבִנים ּוַבת ַאַחת   ָ ׁשּ אי.  -הֹוִליָדה ׁשִ ְך ֶזה ַוּדַ ּכָ

ָעה.  ַאְרּבָ ָפחֹות  ְ ַהׁשּ ֵני  ּבְ אי,  ַוּדַ ָבִנים  ֵני  ׁשְ ָרֵחל 
ע ֵאיְך  ּקּוָנם  ָעה  ּתִ ַאְרּבָ אֹוָתם  א  ֶאּלָ ֹוְמִדים? 

ֲאחֹוַר  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ִרים  ְוָכל  ְקׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִים, 
ְיָתה.  ֲאחֵֹריֶהם ּבָ

  

ֵלָאה אֹוִליַדת   .143 ָמר  ִאּתְ ּדְ ֶאְלָעָזר, ָהא  י  ִרּבִ ָאַמר  תּו 
ִנין  ֵרי ּבְ אי, ָרֵחל ּתְ א ָחָדא, ָהִכי הּוא ַוּדַ ִנין ּוְבַרּתָ ית ּבְ ׁשִ

א ָקְייֵמי. ַוּדַ ֵהיְך  ִדְלהֹון  ּקּוָנא  ּתִ ָעה,  ַאְרּבָ ָפחֹות  ׁשְ ִני  ּבְ   י, 
ע א ִאינּון ַאְרּבַ ִאְקרּון ֲאחֹוַרִים,   (קנ''ח ע''א) ֶאּלָ ִרים ּדְ ְקׁשָ

ְכִתיב  ְיָתה. (מלכים א ז) ּדִ  ְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ
ִרים, ֲאָבל   .144 ה ְקׁשָ לֹׁשָ ְזרֹוַע ָיִמין ׁשְ ֲהֵרי ּבִ ׁשֶ

ר   הּוא ָגדֹול ְוהּוא ָאחֹור,  ֶקׁשֶ ֶאְמַצע ׁשֶ ּבָ ֶאָחד 
בַּ  ַאר  ׁשְ ּנִ ְוֵכן חּוץ ׁשֶ ֹמאל,  ׂשְ ְזרֹוַע  ּבִ ֶאָחד  ְוֵכן   .

ֹמאל.  ׂשְ יֶֶרְך  ּבְ ֶאָחד  ְוֵכן  ָיִמין,  יֶֶרְך  ּבְ ֶאָחד 
ְיָתה, ְלַקיֵּם ֶאת   ם ּבַ ַהּכֹל ִנְתַקן, ִנְמְצאּו ֻכּלָ ּוְכׁשֶ

תּוב ְוָכל ֲאחֹ ּכָ סּוק ׁשֶ ְיָתה.ַהּפָ  ֵריֶהם ּבָ
  

ַלת .144 ּתְ ְיִמיָנא  ְדרֹוָעא  ּבִ ָהא  ע ּדְ ִרין.  ''א)(רמ''א  ִקׁשְ
ִאיהּו ַרב ְוִאיהּו ָאחֹור,  ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ָרא ַחד ּבְ ֲאָבל ִקׁשְ
ַחד   ְוֵכן  ָמאָלא,  ׂשְ ְדרֹוָעא  ּבִ ַחד  ְוֵכן  ְלַבר.  ַאר  ּתָ ִאׁשְ ּדְ

ַיְרָכא   ּבְ ַחד  ְוֵכן  ְיִמיָנא,  ַיְרָכא  ן  ּבְ ּקַ ִאְתּתַ ְוַכד  ָמאָלא.  ׂשְ
יְ  הּו ּבָ ּלְ חּו ּכֻ ּכָ ּתַ א, ִאׁשְ ְכִתיב ְוָכל  ּכֹּלָ ָתה, ְלַקְייָמא ְקָרא ּדִ

ְיָתה.  ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ
ר,   .145 יֹׁשֶ ם ִנְרִאים ּבְ ּלָ ִרים, ּכֻ ׁשָ ָאר ַהּקְ ל ׁשְ ּכָ

ַלְיֵרַכִים   ּוִמחּוץ  רֹועֹות  ַלזְּ ִמחּוץ  יֹוְצִאים  ְוֵאּלּו 
ֵהם  ְלֵהָראוֹ  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ ָפחֹות.  ְ ַהׁשּ ְפֵני  ּבִ ת 

ֵאינָ  ְנָין,  ּמִ ְוֵלָאה, ּבַ ָרֵחל  ְבֵני  ּכִ ֲחׁשּוִבים  ם 
חּוץ. ְך ָיְצאּו ּבַ ּום ּכָ  ּוִמׁשּ

  
ין  .145 ְוִאּלֵ ר  ֵמיׁשַ ּבְ ָיין  ִאְתַחּזְ הּו  ּלְ ּכֻ ּוִרין,  ִקׁשּ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ

ִמיַּ  ּוְלַבר  רֹוִעין  ִמּדְ ְלַבר  ְבִני  ָנְפִקין,  ּבִ ְלִאְתֲחָזָאה  ְרִכין, 
אִ  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ָפחֹות, ּדְ ְ ְבִני  ַהׁשּ יֵבי ּכִ ִמְנָייָנא, ָלא ֲחׁשִ ינּון ּבְ

 ָרֵחל ְוֵלָאה. ּוְבִגיֵני ָכְך ָנְפֵקי ְלַבר. 
ל   .146 ּכָ ׁשֶ ָעה  ָהַאְרּבָ ֵהם  ֵאּלּו  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ

ְואֵ  ִביָלם,  ׁשְ ּבִ נֹוְטִלים  ִרים  ׁשָ ַהּקְ ָאר  ּלּו  ׁשְ
ֶזה   ְך  ּכָ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  אֹוָתם.  נֹוְטִלים 

אי, ֶזה][אָ  ַוּדַ לֹא  ֶזה  ַאָּבא,  ַרִּבי  ן   ַמר  ּכֵ ְוַעל 
 ַהּכֹל ִנְתָקן ַיַחד. 

  
ִרין  .146 ִקׁשְ ָאר  ׁשְ ָכל  ּדְ ע,  ַאְרּבַ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ַאֵחר  ָדָבר 

ִר  ָאַמר  לֹון.  ָנְטֵלי  ין  ְוִאּלֵ ִגיַנְייהּו,  ּבְ ָהִכי ָנְטֵלי  א,  ַאּבָ י  ּבִ
אי, ַוּדַ דא) הּוא  לאו  דא  אבא  רבי  אמר  א  ְועַ  (נ''א  ּכֹּלָ א  ּדָ ל 

ֲחָדא.  ן ּכְ ּקַ  ִמְתּתַ
י ֶאְלָעָזר   .147 נּוָאה ֵלָאה ְוגֹו'. ַרּבִ י ׂשְ ַויְַּרא ה' ּכִ

ַתח, ִית ֵאם   (תהלים קיג) ּפָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ מֹוׁשִ
ֵמָחה ַהְללּוָיּה. מֹושִׁ  ִנים ׂשְ ִית  ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ

הַ   - ֵאם  ִית.  ַהּבַ ר  ִעּקַ ִהיא  ׁשֶ ָרֵחל,  ִנים זֹו  ּבָ
ֵמָחה    זֹו ֵלָאה.  -ׂשְ

  
כט) .147 י   (בראשית  ַרּבִ ְוגו'.  ֵלָאה  נּוָאה  ׂשְ י  ּכִ ה'  ְרא  ַוּיַ

מֹוׁשִ  ַתח,  ּפָ ִיתֶאְלָעָזר  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  קיג) יִבי  ֵאם  (תהלים 
ֵמָחה ַהְללּוָיה. ִנים ׂשְ א    ַהּבָ ִית, ּדָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ָרֵחל מֹוׁשִ

א ֵלָאה. ֵמָחה, ּדָ ִנים ׂשְ ִאיִהי ִעְקָרא ְדֵביָתא. ֵאם ַהּבָ  ּדְ
ִית   .148 ַהּבַ ֲעֶקֶרת  יִבי  מֹוׁשִ ַאֵחר  ָבר  זֹו    -ּדָ

הּוא   ָעָליו  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ר  ִעּקַ ִהיא  ׁשֶ ה,  ִמּטָ ׁשְ
ֵמָחה   ׂשְ ִנים  ַהּבָ ֵאם  ַהיּוֹ   -ֻמְנָהג.  ל  ֶזה  ּכָ ׁשֶ ֵבל, 

לּוִיים  ּתְ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶחְדָוה  ְוָכל  ְמָחה  ׂשִ
ָלל שֶׁ  סּוק ַהזֶּה הּוא ַהּכְ ּום  ּבֹו, ְוַהּפָ ל ַהּכֹל, ִמׁשּ

ִסיּּום  ֶזה  ְוַעל  ָקדֹוׁש,  סֹוד  ּבְ ַהּכֹל  ּכֹוֵלל  זֶּה  ׁשֶ
סּוק ַהְללּוָיּה.   ַהּפָ

  

ַהבַּ  .148 ֲעֶקֶרת  יִבי  מֹוׁשִ ַאֵחר,  ָבר  ה, ּדָ ִמּטָ ׁשְ א  ּדָ ִית 
ָר  ִאיִהי ִעּקָ ִנים ּדְ ר. ֵאם ַהּבָ ּבַ ַהאי ַעְלָמא, ֲעֵליּה ִאְתּדַ א, ּדְ

א יוֹ  ֵמָחה, ּדָ הּו ַעְלִמין  ׂשְ ֻכּלְ ָכל ֵחידּו ְוָכל ֶחְדָוה ּדְ ְבָלא. ּדְ
ַהאי   ִגין ּדְ א הּוא. ּבְ ָלָלא ְדכֹּלָ ְלָיין. ְוַהאי ְקָרא, ּכְ יּה ּתַ ּבֵ

א,   ּכֹּלָ ִליל  ִדְקָרא, ּכָ ִסּיּוָמא  א  ּדָ ְוַעל  א,  יׁשָ ַקּדִ ָרָזא  ּבְ
 ַהְללּוָיה.
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נּוָאה ֵלָאה. ְוִכי לָ  .149 י ׂשְ ה ִהיא ַויְַּרא ה' ּכִ ּמָ
ים,   ִנים ְמֻעּלִ נּוָאה ֵאיָנם ּבָ ְ ֵני ַהׂשּ נּוָאה, ַוֲהֵרי ּבְ ׂשְ
ָאה,  ים ָיְצאּו ִמּלֵ ִנים ְמֻעּלִ ל אֹוָתם ּבָ ּכָ ְוָרִאינּו ׁשֶ

ה אי    ְוַאּתָ ַוּדַ א  ֶאּלָ נּוָאה?  ׂשְ ָאה  ּלֵ ׁשֶ אֹוֵמר 
ָבָריו  ּדְ ְוָכל  ר,  ְסּתָ ַהּנִ עֹוָלם  ִמיד  ּתָ הּוא  ַהיֹּוֵבל 

רּו ִמיֲַּעקֹב  ְּבֵני][ ֵאיָנם ְך ִנְסּתְ ּום ּכָ ִנְגֶלה, ּוִמׁשּ ּבְ
יו.  ל ַמֲעׂשָ  ּכָ

  

נּוָאה, .149 ׂשְ אי ִהיא  ַאּמַ ְוִכי  ֵלָאה,  נּוָאה  ׂשְ י  ּכִ ְרא ה'   ַוּיַ
ִני ַמַעְלָיא ִניְנהּו. ַוֲחִזי נּוָאה ָלאו ּבְ ֵני ׂשְ ָכל ִאינּון ְוָהא ּבְ ָנן ּדְ

ָנְפק ָאה  ִמּלֵ ַמֲעֵלי  ִני  ֵלָאה.  ּבְ נּוָאה  ׂשְ י  ּכִ ֲאַמְרּתְ  ְוַאּתְ  ּו, 
ָיא, ְוָכל   ּסְ ִדיר ַעְלָמא ְדִאְתּכַ אי יֹוְבָלא ִאיהּו ּתָ א, ַוּדַ ֶאּלָ

ְך,  'ב)(דף קנד ע'  (בני) ִמיּלֹוי ָלאו ָיא ִניְנהּו, ּוְבִגין ּכָ ּלְ ִאְתּגַ ּבְ
ל עֹוָבדֹוי.  יּה ּכָ ָיין ִמּנֵ ּסְ  ַיֲעקֹב ִאְתּכַ

ִנְגֶלה, ּבֹא ְרֵאה .150 ְחּתֹון הּוא ּבְ , ָהעֹוָלם ַהּתַ
מֹו  ּכְ ַדְרגֹוָתיו.  ּבְ ַלֲעלֹות  ַהּכֹל  ית  ֵראׁשִ ְוהּוא 

ית ַהּכֹל, כָּ  ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ִהיא ֵראׁשִ ם ׁשֶ ְך ּגַ
ית   ֵראׁשִ ְוִהיא  ָחְכָמה,  הּוא  ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם 

וּ  ה, ִמׁשּ ְך קֹוְרִאים ַאּתָ ּום ּכָ הּוא ַהּכֹל, ּוִמׁשּ ם ׁשֶ
ה, ּוְבָגלּוי. ִמּטָ  ׁשְ

  

ְוהּוא  .150 ִאיהּו,  ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ָאה  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַדְרגּ  ָקא ּבְ א, ְלַסּלְ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ ָאה ׁשֵ ָמה ְדָחְכָמה ִעּלָ ֹוי. ּכְ

ָחְכָמה   ָאה,  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ָנֵמי  ָהִכי  א,  כֹּלָ ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ הּוא 
ָקֵריָנן    ְוִהיא  ִאיהּו, ְך,  ּכָ ּוְבִגין  א.  ְדכֹּלָ ירּוָתא  ׁשֵ
ה, ָיא. (שמות קל''ח ע''ב) ַאּתָ ּלְ ה, ְוִאְתּגַ ִמּטָ ִאיהּו ׁשְ ִגין ּדְ  ּבְ

הּוא ַהיֹּוֵבלְוָהעֹוָלם ָהֶעְליוֹ  .151 , קֹוְרִאים ן, ׁשֶ
ל   ָבר ׁשֶ ר, ְוסֹוד ַהּדָ ִנְסּתָ ָבָריו ֵהם ּבְ ל ּדְ ּכָ הּוא, ׁשֶ

תּוב ּכָ ְיָלה הּוא, ְוַעל    ֵלָאה, ׁשֶ ּלַ ּה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ׁשְ ַויִּ
תּוב ּכָ יח) ֶזה  ֵדי  (במדבר  ּכְ הּוא,  ִוי  ַהּלֵ ְוָעַבד 

הּוא   ַלּכֹל.  ָרכֹות  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ עֹוָלם הָ   -ִלְמׁשְֹך 
ר  ְסּתָ ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ְוַיֲעקֹב  ִמיד.  ּתָ ר  ְסּתָ ּנִ ׁשֶ ָהֶעְליֹון 

ְגֶלה, ְוֶזה סֹוד לֹא   ּנִ ֶ ַמה ׁשּ א ּבְ ְרצֹונֹו, ֶאּלָ ק ּבִ ִנְדּבַ
ּתֹו.  ִאׁשְ תּוב ְוָדַבק ּבְ  ַהּכָ

  

ָכל  ְועַ  .151 ּדְ הּוא,  ָקֵריָנא  יֹוְבָלא,  ִאיהּו  ּדְ ָאה  ִעּלָ ְלָמא 
ּסְ  ִאְתּכַ ּבְ ְדֵלָאה, ִמּלֹוי  ה  ְדִמּלָ ְוָרָזא  ִאינּון.  ָיא 

ְכִתיב, א   (בראשית ל) ּדִ ְיָלה הּוא. ְוַעל ּדָ ּלַ ּה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ׁשְ ַוּיִ
ִתיב, יח) ּכְ ָכא   (במדבר  ְלַאְמׁשָ ִגין  ּבְ הּוא.  ִוי  ַהּלֵ ְוָעַבד 

ָיא  ִמנֵּ  ּסְ ִאְתּכַ ּדְ ָאה  ִעּלָ ַעְלָמא  הּוא,  א.  ְלכֹּלָ ְרָכאן  ּבִ יּה 
ִדיר, וְ  ְרעּוֵתיּה, ּתָ ק ּבִ ּבַ ָיא ָלא ִאְתּדָ ּסְ ִאְתּכַ ה ּדְ ּמָ ַיֲעקֹב ּבְ

מָּ  ּבְ א  ְכִתיב,ֶאּלָ ּדִ ָדא  ְוָרָזא  ָיא,  ּלְ ִאְתּגַ ּדְ (בראשית   ה 
ּתֹו.  ב) ִאׁשְ  ְוָדַבק ּבְ

י שְׂ  .152 ֹוֵנא ַויְַּרא ה' ּכִ ׂשּ אן ׁשֶ נּוָאה ֵלָאה. ִמּכָ
ִאּמוֹ  ֶעְרַות  ְוִיְתיַ [ַוֲאחֹותֹו] ָאָדם  ָאָד ,  ִעם ֵחד  ם 

ן  ָכל ָמקֹום ְולֹא ַיְחׁשֹׁש, ַוֲהֵרי ֵהִעירּו, ּבֵ ִאּמֹו ּבְ
ִמיֲַּעקֹב,   ה  ּסָ ִהְתּכַ ְוַהּכֹל  ִאּמֹו.  ִעם  ִמְתַיֵחד 

ָלל.  ה ּכְ ּלָ ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון לֹא ִהְתּגַ  ׁשֶ
  

כט) .152 ֵמָהָכא,  (בראשית  ֵלָאה.  נּוָאה  ׂשְ י  ּכִ ה'  ְרא  ַוּיַ
ר נָ  ָסאֵני ּבַ יּה,ּדְ ִאּמֵ ר ָנׁש  (ואחותיה) ׁש ֶעְרָיין ּדְ ְוִיְתַיֵחד ּבַ

ן   ּבֵ ִאְתָערּו,  ְוָהא  ׁש.  ִיְתֲחׁשָ ְוָלא  ֲאַתר  ָכל  ּבְ יּה  ִאּמֵ ִעם 
ֲעקֹב,   י ִמּיַ ּסֵ א ִאְתּכַ ָאה ִמְתַיֵחד ִעם ִאּמֹו. ְוכֹּלָ ַעְלָמא ִעּלָ ּדְ

ָלל.  ָיא ּכְ ּלְ  ָלא ִאְתּגַ
ִביל יַ  .153 ׁשְ ם. ֲעקֹב ִהְתַקיֵּם ָהעֹולָ ּבֹא ְרֵאה, ּבִ

מֹו  ל ַאְבָרָהם, ּכְ ִבילֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ ְוִאם ּתֹאַמר, ִהּנֵה 
א  ְרָאם ֶאּלָ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ ְרָאם, ַאל ּתִ ִהּבָ ּנֱֶאַמר ּבְ ׁשֶ

ַאְבָרָהם   יַ   -ּבְ ּום  ִמׁשּ א  ִהְתַקיֵּם  ֶאּלָ ֲעֹקב 
תּוב ּכָ ּכֹה ָאַמר ה' ֶאל   (ישעיה כט) ַאְבָרָהם, ׁשֶ

יַ  ית  ַאבְ ּבֵ ֶאת  ָדה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּוִמּקֶֹדם  ֲעקֹב  ָרָהם. 
עֹוָלמֹות   ּבֹוֶנה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהָיה  ָלֵכן 
ּנּו  ְכְללּו ִמּמֶ ּתַ א ַיֲעקֹב, ִהׁשְ ּבָ יָון ׁשֶ ּוַמֲחִריָבם. ּכֵ

וְ  ֶזהּו  ָהעֹוָלמֹות  ָבִראׁשֹוָנה.  ּכְ ֶנְחְרבּו  לֹא 
ַיעֲ  ּבַֹרֲאָך  ה'  ָאַמר  ּכֹה  תּוב  ּכָ ְויֶֹצְרָך  ׁשֶ קֹב 

ָרֵאל ְוגֹו'.   ִיׂשְ

  

ים ַעְלָמא, ְוִאי ֵתיָמא   .153 ַיֲעקֹב ִאְתְקּיַ ִגיֵניּה ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַאְבָרָהם,  ּדְ ְבִגיֵניּה  (בראשית   ָהא 

ַאְבָרָהם.  ב) ּבְ א  ֶאּלָ ְרָאם  ִהּבָ ּבְ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ְרָאם,  ִהּבָ ּבְ
ִגיֵניּה ּדְ  א ּבְ ְכִתיבֶאּלָ ים ַאְבָרָהם, ּדִ (ישעיה   ,ַיֲעקֹב ִאְתְקּיַ

ָדה ֶאת ַאְבָרָהם.  כט) ר ּפָ ית ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ ּכֹה ָאַמר ה' ֶאל ּבֵ
ֵני ָעְלִמין ְוָחִריב  ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ָנא ֲהָוה קּוְדׁשָ ַמת ּדְ ּדְ ּוִמּקַ

ָעְלִמין, ְכָללּו  ּתַ ִאׁשְ יּה  ִמּנֵ ַיֲעקֹב  ֲאָתא  ּדְ יָון  ּכֵ ְוָלא    לֹון, 
ַקְדִמיָתא, ֲהָדא ה ּכֹה  (ישעיה מג) ּוא ִדְכִתיב,ִאְתָחָרבּו ּכְ

ָרֵאל ְוגו'.   ָאַמר ה' ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֶֹצְרָך ִיׂשְ
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תּוב, .154 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ד) ּבֹא  ִני   (שמות  ּבְ
ִני ְוַיַעְבֵדִני.  ח ֶאת ּבְ ּלַ ָרֵאל, ְוָכתּוב ׁשַ ְבכִֹרי ִיׂשְ

ִנְקָרא בֵּ  ָרֵאל  דֹושׁ ִיׂשְ ַלּקָ רּוךְ - ן  ּום  -ּבָ ִמׁשּ הּוא 
נֹו  שֶׁ  ם ּבְ ֵ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ ּנֱֶאַמר ַמה ׁשּ מֹו ׁשֶ ק ּבֹו, ּכְ ְדּבָ ּנִ

י ֵתָדע.  ּכִ
  

ִתיב, .154 ּכְ ַמה  ֲחֵזי  א  ד) ּתָ ָרֵאל,  (שמות  ִיׂשְ כֹוִרי  ּבְ ִני  ּבְ
בֵּ  (שם) ּוְכִתיב ִאְקֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַיַעְבֵדִני,  ִני  ּבְ ֶאת  ח  ּלַ ן ׁשַ

ק   ּבַ ִאְתּדָ ִגין ּדְ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ ָמה ְדַאּתְ  ְלקּוְדׁשָ יּה, ּכְ ּבֵ
י ֵתָדע.  (משלי ל) ָאֵמר, נֹו ּכִ ם ּבְ ֵ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ  ַמה ׁשּ

תּוב?  .155 ָאה הֹוִליָדה ֶאת ְראּוֵבן, ַמה ּכָ ּלֵ ׁשֶ ּכְ
ְקָרא ּום    ַוּתִ מֹו ְראּוֵבן. ְראּוֵבן ְסָתם, ִמׁשּ ֶאת ׁשְ

כְ  ּנִ ַיַחד  ׁשֶ ִרים  ְמֻחּבָ ְצָדִדים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ  -ָלל 
ְמעוֹ  מֹו ׁשִ ּכְ ֵלִוי?  ַעם  ַהּטַ ָמה  ְוֵלִוי.  ן 

ּנֱֶאַמר  ז)-(מלכים  ׁשֶ ל   א  ּכָ ל  ׁשֶ ַהִחּבּור  לֹיֹות, 
ָדִדים.   ַהּצְ

  

ַמה   .155 ִלְראּוֵבן  אֹוִליַדת  ד  ּכַ ִתיב,ֵלָאה,  (בראשית   ּכְ
ְר  כט) ְראּוֵבן.  מֹו  ׁשְ ֶאת  ְקָרא  ִגין ַוּתִ ּבְ ְסָתם,  אּוֵבן 

לִ  ִאְתּכְ ְמעֹון ְוֵלִוי.  ּדְ ֲחָדא, ׁשִ ָרן ּכְ ְתַלת ִסְטִרין ִמְתַחּבְ יל ּבִ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֵלִוי,  ַטְעָמא  ז) ַמאי  א  לֹיֹות,  (מלכים 

 ִחּבּוָרא ְדָכל ִסְטִרין.
ַרבִּ  .156 יֶֶתר ָאַמר  תּוב  ּכָ ׁשֶ אן  ִמּכָ ְיהּוָדה,  י 

עָ  ְויֶֶתר  ֵאת  ה ׂשְ ֻהּנָ ּכְ כֹוָרה,  ּבְ ַתְרּגּומֹו  ּכְ ז, 
ן  ּוַמְלכּות. וְ  בּוָרה, ְוַעל ּכֵ ַצד ַהּגְ ְלכּות ִהיא ּבְ ַהּמַ

 ְראּוֵבן ְסָתם.
  

ְכִתיב, .156 ּדִ ֵמָהָכא,  ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ (בראשית   ָאַמר 
ֵאת ְוֶיֶתר עָ  מט) א, ֶיֶתר ׂשְ הּוְנּתָ ֵכירּוָתא, ּכְ ַתְרּגּומֹו ּבְ ז, ּכְ

ּדָ ּוַמְלכ ְוַעל  ִאיהּו,  ִדְגבּוָרה  ִסְטָרא  ּבְ ּוַמְלכּו  א  ּוָתא. 
 ְראּוֵבן ְסָתם.

ְכָלל  .157 ּנִ א, ְראּו ֵבן ְסָתם, ׁשֶ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
הּ  ַדְעּתָ ָהְיָתה  ְך  ּכָ ְוֵלִוי.  ְמעֹון  ׁשִ ל  [ְרצֹוָנּה] ּבְ ׁשֶ

שֶׁ  י  ֵלָאה,  ּכִ ֵאַלי  י  ִאיׁשִ ֶוה  ִיּלָ ַעם  ַהּפַ תּוב  ּכָ
ה ָיַלְדּתִ  לֹׁשָ ׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָבִנים.  ה  לֹׁשָ ׁשְ לֹו  י 

ִרים ַיַחד. שֶׁ  ְתַחּבְ  ּמִ
  

ְמעֹון  .157 ׁשִ ִליל ּבְ ִאְתּכְ א ְראּו ֵבן ְסָתם, ּדְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
ּה.  ַדְעּתָ ֲהָוה  ָהִכי  ֵלָאה  (ס''א  ְוֵלִוי. 

י ֵאַלי   (בראשית כט) ְכִתיב,ּדִ  רעותא) ֶוה ִאיׁשִ ִיּלָ ַעם  י ַהּפַ ּכִ
ה ָבנִ  לׁשָ י לֹו ׁשְ ָרן ָיַלְדּתִ ִמְתַחּבְ ָלָתא ּדְ ֲהָוה ּתְ ִגין ּדְ ּבְ ים. 

ֲחָדא.   ּכְ
ָבה   .158 ְרּכָ ֲהֵרי ַהּמֶ אן הּוא, ׁשֶ ּכָ ּוֹבא ּוְרֵאה ׁשֶ

ר    -ָהֶעְליֹוָנה   ִהְתַחּבֵ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָדִוד  ָהָאבֹות, 
ֶעְליֹונֹות בֹות  ֶמְרּכָ ֵהם  ע  ָהַאְרּבַ ְוָכל  ם,  , ִעּמָ

ְמעֹון  ן ְראּוֵבן ׁשִ דֹוׁש. ְוַעל ּכֵ ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ ַהּסֹוד ׁשֶ
ְך ְיהּוָדה   ּכָ ן  ְוֵלִוי, ַאַחר  ּכֵ ְוַעל  יַָּרׁש ַמְלכּות,  ׁשֶ

קֹום ַהזֶּה.  ּמָ ם ּבַ ּלָ  ּכֻ

  

ָאה, ֲאָבָהן  .158 ָהא ְרִתיָכא ִעּלָ ָהָכא הּוא. ּדְ ְוָתא ֲחֵזי, ּדְ
ר בְּ  ִאְתַחּבַ א ּדְ ע ִאינּון ְרִתיִכין  ְוָדִוד ַמְלּכָ הּו ַאְרּבַ הּו, ְוֻכּלְ

ְר  א,  ּדָ ְוַעל  א.  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ִדׁשְ ָרָזא  ִאין,  ְמעֹון ִעּלָ ׁשִ אּוֵבן 
ֲאַתר  הּו ּבְ ּלְ א, ּכֻ ָיִרית ַמְלכּו, ְוַעל ּדָ ֵלִוי, ְלָבַתר ְיהּוָדה ּדְ

א.   ּדָ
(בראשית   [ֶזה ַאַחר ֶזה ֶׁשָּכתּוב] ְוָכתּוב .159
ַעם   כט) ֶדת.  אֹוֶדה אֶ ַהּפַ ִמּלֶ ֲעֹמד  ַוּתַ ְוגֹו'  ת ה' 

ַעם  ָעה ַעּמּוִדים. ַהּפַ ְלמּו ַאְרּבָ אן ִנׁשְ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
אֹוֶדה   ֶזה  ּבְ ָאְמָרה  ַעם  ַהּטַ ָמה  ה',  ֶאת  אֹוֶדה 
ְזַמן   ל  ּכָ ׁשֶ אן,  ִמּכָ א  ֶאּלָ ם?  ְבֻכּלָ ְולֹא  ה',  ֶאת 

 ֵ ַהׁשּ לּות,  ּגָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ דׁשֶ ַהּקָ ֵאינם  ֹו ֹוׁש 
ה ָבִנים ָהיּו  לֹׁשָ ְ ׁשּ ב ׁשֶ ֵלם. ּבֹא ְרֵאה, ַאף ַעל ּגַ ׁשָ
ֵלם,  ָ א לֹא ַהׁשּ ּסֵ הֹוִליָדה ֶאת ְיהּוָדה, ַהּכִ ַעד ׁשֶ
ם.  ְבֻכּלָ ְולֹא  ַעם אֹוֶדה ֶאת ה',  ַהּפַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ָעַמד  ֲעֹמד? ׁשֶ ֶדת. ַמה זֶּה ַוּתַ ֲעֹמד ִמּלֶ ן ַוּתַ ְוַעל ּכֵ

א ּסֵ  ְמָכיו. ַעל ּתוֹ  ַהּכִ

  

דכתיב) ּוְכִתיב .159 דא  בתר  דא  כט) (ס''א  ַעם   (בראשית  ַהּפַ
ְוגו' ה'  ֶאת  כט) אֹוֶדה  ִגין   (בראשית  ּבְ ֶדת,  ִמּלֶ ֲעמֹד  ַוּתַ

ַעם אֹוֶדה ֶאת ה',  ע ָסְמִכין. ַהּפַ ְכָללּו ַאְרּבַ ּתַ ָהָכא ִאׁשְ ּדְ
ַהא ֻכלְּ   י, ְוָלאוַמאי ַטֲעָמא ָאְמָרה אֹוֶדה ֶאת ה' ּבְ הּו.  ּבְ

ִזְמָנא ל  ּכָ ֵמָהָכא,  א  ע''א) ֶאּלָ קנה  ָרֵאל  (דף  ִיׂשְ ְכֶנֶסת  ּדִ
ַאף  ֲחֵזי,  א  ּתָ ִלים הּוא.  ׁשְ ָלאו  א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ָגלּוָתא,  ּבְ
ִלים  אֹוִליַדת ִליהּוָדה, ָלא ׁשְ ִנין ֲהוּו ַעד ּדְ ְתַלת ּבְ ב ּדִ ַעל ּגַ

ְך   ְרְסָייא. ּוְבִגיֵני ּכָ ַעם  ּכֻ הּו, אֹוֶדה אֶ ַהּפַ ֻכּלְ ת ה', ְוָלא ּבְ
ַמאי ֶדת.  ִמּלֶ ֲעמֹד  ַוּתַ א  ּדָ ע''א) ְוַעל  ֲעמֹד,  (קפ''ו  ַוּתַ

ְרְסָייא ַעל ַסְמכֹוִהי.  ָקְייָמא ּכֻ  ּדְ
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ָּכאן] .160 ַעד  ַעד  [ַוַּתֲעֹמד  ִהּנֵה  ׁשֶ ֲעֹמד,  ַוּתַ
ה הוּ  אן ּוְלַמּטָ ִיחּוד ֶאָחד. ִמּכָ ֲעֹמד, ּבְ אן ַוּתַ א ּכָ

רוּ   עֹוַלם ִנים  ַהּפֵ ֵני ַהּבָ ד. ְוִאם ּתֹאַמר, אֹוָתם ׁשְ
ֲהֵרי אֹוָתם   מֹו ֶזה? לֹא ׁשֶ ְך ּכְ הֹוִליָדה ַאַחר ּכָ ׁשֶ
ת   ׁשֶ ֵ ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵאּלּו,  ִעם  רּו  ִהְתַחּבְ ַנִים  ְ ַהׁשּ

ל ָהעֹוָלם ֵהם ַיַחד.  ָדִדים ׁשֶ  ַהּצְ

  

הכא) .160 עד  ַעד  (ותעמד  ָהא  ּדְ ֲעמֹד,  וַ   ַוּתַ ֲעמֹד ָהָכא,    ּתַ
א ַעְלָמא ְדִפירּוָדא ִאיהּו. ְוִאי   אן ּוְלַתּתָ ִיחּוָדא ַחד, ִמּכָ ּבְ
א. ָלא,   ַגְווָנא ּדָ אֹוִליַדת ְלָבַתר, ּכְ ִנין ּדְ ֵרין ּבְ ֵתיָמא ִאינּון ּתְ
ִסְטִרין  ית  ׁשִ ּדְ ִגין  ּבְ רּו,  ִאְתַחּבְ ין  ִאּלֵ ּבְ ִרין  ּתְ ִאינּון  ָהא  ּדְ

ֲחָד  ָעְלָמא ּכְ  ן. א ִאינוּ ּדְ
ָבִטים ֵהם  .161 ְ ר ַהׁשּ ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ּוֹבא ּוְרֵאה, ּכָ

ן   עֹוָלם ַהזֶּה, ְלַתּקֵ ָרֵאל ּבָ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ ּקּוֶניָה ׁשֶ ּתִ
יב ֶאת  ָראּוי, ּוְלָהׁשִ מֹו ׁשֶ חֹר ּכְ ָ ָהאֹור ָהֶעְליֹון ַהׁשּ
ֶאָחד  מֹו  ּכְ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ִלְמקֹומֹו.  ַהּכֹל  ר  ִעּקַ

וּ  נִ עֹוְמִדים,  מֹו ָבֶזה  ּכְ ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם  ָלם  ׁשְ
ַמְעָלה.  ּלְ ָהעֹוָלם ׁשֶ  ׁשֶ

  

ִדְכֶנֶסת   .161 ּקּוֵני  ּתִ ְבִטין,  ׁשִ ֵריַסר  ּתְ הּו  ּלְ ּכֻ ֲחֵזי,  ְוָתא 
ְנהֹוָרא  ָנא  ּקְ ְלִאְתּתַ ִניְנהּו,  ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָאה ע''א) ִעּלָ ְדִאְתֲחֵזי,   (ע''ז  ָמה  ּכְ א  ְוְלֲאָתבָ אּוְכָמא 
ַגְווָנא ַחד ָקְייֵמי,  הּו ָעְלִמין ּכְ ּלְ א ְלַאְתֵריּה. ּכֻ ָרא ְדכֹּלָ ִעּקְ
ַעְלָמא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ָאה  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ְכַלל  ּתַ ִאׁשְ ּוְבַהאי 

 ִדְלֵעיָלא.
ה ָבִנים,  .162 ָ ׁשּ ְלמּו ׁשִ אן ִנׁשְ שָכר ְזֻבלּון, ּכָ ָ ִיׂשּ

ָהעֹולָ  ל  ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ת  ׁשֶ מוֹ ׁשֵ ּכְ ֵני ם.  ּבְ ֵכן   
רּו ִעם ֵאּלּו, ְוֵאּלּו  ע, ְוִהְתַחּבְ ָפחֹות ֵהם ַאְרּבַ ְ ַהׁשּ
ֶהם,  ּבָ ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ִרים  ׁשָ ַהּקְ ַעת  ַאְרּבַ

תּוב ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ז)-(מלכים ּוֵבֲארּוָה.  ְוָכל  א 
ָפחֹות ֵהם  ֵני ׁשְ ּבְ ב ׁשֶ ְיָתה. ַאף ַעל ּגַ ֲאחֵֹריֶהם ּבָ

ְיָתה. -  ּבָ

  

162.  ָ ית  ִיׂשּ ׁשִ ִנין,  ּבְ ית  ׁשִ ְכָללּו  ּתַ ִאׁשְ ָהָכא  ְזבּולּון,  ׂשָכר 
ע,   ָפחֹות ִאינּון ַאְרּבַ ְ ֵני ַהׁשּ ַגְווָנא ָדא, ּבְ ַעְלָמא. ּכְ ִסְטִרין ּדְ
הּו,   ָרן ּבְ ִמְתַחּבְ ִרין ּדְ ע ִקׁשְ ין ַאְרּבַ ין. ְוִאּלֵ ִאּלֵ רּו ּבְ ְוִאְתַחּבְ

כְּ  א  ּדָ ְוַעל  ז)(מל ִתיב,ְואּוְקמּוָה,  א  ֲאחִֹריֶהם   כים  ְוָכל 
ְיָתה.  ָפחֹות ִניְנהּו, ּבָ ְבֵני ׁשְ ב ּדִ ְיָתה, ַאף ַעל ּגַ  ּבָ

ֶנֱאַמר,   .163 ֲהֵרי  ְך,  ּכָ ִאם  ָאַמר,  ִחְזִקיָּה  י  ַרּבִ
רּוד,  ּפֵ ְחּתֹון הּוא  ַהּתַ ָהעֹוָלם  הֹוִליד  ֶ ׁשּ ל ַמה  ּכָ

א ּתֹ ַמה  ֵרד.  ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ תּוב  ּכָ ֲהֵרי  יוֹ ׁשֶ ּבְ ֵסף ַמר 
ה   ֵאּלֶ עֹוָלם ֶאָחד ּבְ ֶזה   -ּוִבְנָיִמין? ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

ָהֶעְליֹון,  ָהעֹוָלם  ִמן  ָיְצאּו  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ֵאינֹו, 
ְחּתֹון   ַהּתַ הֹוִליד    -ְוָהעֹוָלם  הֹוִליד,  ֶ ׁשּ ַמה 

רּוד.  ְך הּוא ּפֵ ה ְולֹא ְלַמְעָלה, ְוִאם ּכָ  ְלַמּטָ

  

ָאמַ  .163 ִחְזִקָיה  י  הָ ִרּבִ ִאי  ַמה ר,  ל  ּכָ ָמר  ִאּתְ ָהא  ִכי, 
ָהא  ּדְ ִאיהּו,  ירּוָדא  ּפִ ָאה,  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  אֹוִליד  ּדְ

ִתיב, ב) ּכְ יֹוֵסף   (בראשית  ּבְ יָמא  ּתֵ ַמה  ֶרד,  ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ
ָהא   י, ָלאו ִאיהּו. ּדְ ַהּנֵ ַעְלָמא ַחד ּבְ ּוִבְנָיִמין, ִאי ֵתיָמא ּדְ

ָאה אֹוִליַדת  , ְוַעְלמָ ָלא ָנְפקּו ֵמַעְלָמא ִעּלָ ָאה ַמה ּדְ ּתָ א ּתַ
ירּוָדא ִאיהּו. א ְוָלא ְלֵעיָלא, ְוִאי ָהִכי ּפִ  אֹוִליַדת ְלַתּתָ

ָבר ֶזה   .164 קֹו. ָאַמר לֹו, ּדָ א ּוְנׁשָ י ַאּבָ א ַרּבִ ּבָ
ן   ּקֵ ִהְתּתַ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ֲהֵרי  ׁשֶ ר,  ִנְסּתָ הּוא 

 ֶ ל אֹוָתם ִמׁשּ ר ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ל ּבֹא ְרֵאה ּלֹו. ֲאבָ ּבִ
ֵמָהעֹוָלם   יק  ּדִ ַהּצַ ְזַמן  ָכל  ּבְ ָבר,  ַהּדָ סֹוד 
יֹוֵצא,  ּנּו  ּוִמּמֶ ִנְכָנס  ּבֹו  ְוִנְכָנס,  יֹוֵצא  ְחּתֹון  ַהּתַ
הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ַהזֶּה,  קֹום  ּמָ ּבַ ִנְבֶנה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ה, ר הּוא ְלַמּטָ   [ַצִּדיק, ּבֹו ִנְכָנס ְלַמְעָלה, ְוָהִעּקָ
ְחּתֹון ְלעֹוָלם,   ֵצא]ּבֹו יֹו עֹוָלם ַהּתַ ִמיד ּבָ ְוהּוא ּתָ

י ֵמָתה. ּה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ תּוב ַוְיִהי ּבְ  ּכָ

  

ה ָדא ָסִתים   .164 ֵקיּה. ָאַמר ֵליּה ִמּלָ א ּוְנׁשָ י ַאּבָ ֲאָתא ִרּבִ
ִאינּון  ּדְ ְתֵריַסר  ּבִ ן  ּקַ ִאְתּתַ ָאה  ִעּלָ ַעְלָמא  ָהא  ּדְ ִאיהּו, 

יֵליהּ  יק  ִמּדִ ִזְמָנא ַצּדִ ָכל  ּבְ ה,  ָרָזא ְדִמּלָ ֲחֵזי,  א  ּתָ . ֲאָבל 
יּה ָעִייל ּוִמ  ָאה ָנִפיק ְוָעִייל, ּבֵ ּתָ יּה ָנִפיק. ּוְבִגין ֵמַעְלָמא ּתַ ּנֵ

ָרא הּוא   ָרא הּוא ְלֵעיָלא ְוִעּקָ א, ְוִעּקָ ֲאַתר ּדָ ֵני ּבְ ְך, ִאְתּבְ ּכָ
א, ָאהַעלְ ּובְ  (ס''א צדיק ביה עייל ביה נפיק) ְלַתּתָ ּתָ (דף  ָמא ּתַ

ע''ב) ִתיב, קנה  ּכְ ְלעֹוָלם,  ִדיר  ּתָ לה) ִאיהּו  ַוְיִהי  (בראשית 
י ֵמָתה.  ּה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ  ּבְ

יק   .165 ּדִ ְחּתֹון ַהזֶּה, ַהּצַ עֹוָלם ַהּתַ ּבֹא ְרֵאה, ּבָ
ל   סֹוד ׁשֶ ְכָנס הּוא ּבְ ּנִ ׁשֶ ּנּו יֹוֵצא. ּכְ ִנְכָנס ּבֹו ּוִמּמֶ

ּדִ  ְנָיִמין. יֹוֵסף ַהּצַ ל ּבִ סֹוד ׁשֶ יֹּוֵצא הּוא ּבְ יק, ּוְכׁשֶ
  

יק .165 ַצּדִ ָאה,  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ֲחֵזי  א  רנ''ט  ּתָ (שמות 
יּה נָ  ע''א) יּה ָעִייל ּוִמּנֵ יל, ִאיהוּ ּבֵ ד ֲעּיִ ָרָזא ְדיֹוֵסף    ִפיק, ּכַ ּבְ
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בְּ  ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמי  ֶזהּו  ֵמָתה.  י  ּכִ ּה  ַנְפׁשָ ֵצאת 
ּנָה. יֹּוֵצא ִמּמֶ יק ׁשֶ ּדִ ּה? ֶזה ַהּצַ  ַנְפׁשָ

ָרָזא   ּבְ ָנִפיק  ד  ּכַ יק,  ּדִ הּוא ַהּצַ ֲהָדא  ִבְנָיִמין  ּדְ
י ֵמָתה, ַמאן   (בראשית לה) ִדְכִתיב, ּכִ ּה  ַנְפׁשָ ֵצאת  ּבְ ַוְיִהי 

ּה. ָנִפיק ִמּנָ יק ּדְ א ַצּדִ ּה, ּדָ  ַנְפׁשָ
אֹוִני .166 ן  ּבֶ ִנְקָרא  ְנָיִמין,  ּבִ ָבה ְוֶזה  ָחׁשְ ׁשֶ  ,

בְּ  ה  ְלַמּטָ הֹוִליָדה  ֲארּו  ׁשֶ ְוִנׁשְ רּוד,  ַהּפֵ עֹוַלם 
תּוב? ְוָאִביו ַאַחד ָעשָׂ  אֹוָתם ְלַמְעָלה. ַמה ּכָ ר ּבְ

ה  ִהְתַעּלָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָיִמין.  ן  ּבֶ ְנָיִמין,  ּבִ לֹו  ָקָרא 
ר ֶנֱאַבד יֹוֵסף,  ֲאׁשֶ ּכַ עֹוָלם ָהֶעְליֹון. ׁשֶ ְלַמְעָלה ּבָ

הִ  ְנָיִמין  יק ּבִ ּדִ ַהּצַ ן  ּכֵ ְוַעל  ְמקֹומֹו.  ֶאת  ִלים  ׁשְ
חְ  עֹוָלם ַהּתַ ּבָ ְויֹוֵצא  ְך יֹוֵסף ִנְכָנס  ּכָ ּום  ִמׁשּ ּתֹון. 

ַמְעָלה   ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ר,  ָעׂשָ ֵנים  ְ ַהׁשּ ְוָכל  ּוִבְנָיִמין 
ִיחּוד ֶאָחד.   ּבְ

  

אֹוִליַדת   .166 ּדְ יַבת  ֲחׁשִ ּדְ אֹוִני,  ן  ּבֶ ִנְקָרא  ְנָיִמין,  ּבִ ְוָדא 
אִ  ּבְ ָסֵרי  ַחד  ֲארּו  ּתָ ְוִאׁשְ ִפירּוָדא,  ּדְ ַעְלָמא  ּבְ א  ינּון ְלַתּתָ

ָהא  ְלֵעילָ  ן ָיִמין, ּדְ ְנָיִמין ּבֶ ִתיב ְוָאִביו ָקָרא לֹו ּבִ א. ַמה ּכְ
כַ  ָאה. ּדְ ַעְלָמא ִעּלָ ק ְלֵעיָלא ּבְ ּלַ ד ִאְתֲאִביד יֹוֵסף, ִאְסּתַ

ְנָיִמין ע''ב) ּבִ יק   (קנ''ג  ַצּדִ א  ּדָ ְוַעל  ַאְתִריּה.  ִלים  ַאׁשְ
ְך יֹוֵסף ִגין ּכָ ָאה ָעִייל ְוָנַפק, ּבְ ּתָ ַעְלָמא ּתַ הּו    ּבְ ּוִבְנָיִמין ְוֻכּלְ

ִיחּוָדא ַחד.  ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּבְ ִריַסר, ּכְ  ּתְ

י .167 ַרּבִ ה'.  ֶאת  אֹוֶדה  ַעם  ַתח    ַהּפַ ּפָ ְמעֹון  ׁשִ
קיא) ְוָאַמר, ֵלָבב   (תהלים  ָכל  ּבְ ה'  אֹוֶדה 

ָכל ֵלב ָהָיה  ָכל ֵלָבב? ּבְ ִרים ְוֵעָדה. ּבְ סֹוד ְיׁשָ ּבְ
א ם    ָצִריְך ִלְהיֹות! ֶאּלָ ֵ ל ַהׁשּ סֹוד ֶעְליֹון ׁשֶ ִוד ּבְ ּדָ

דֹושׁ  ַלּקָ ְלהֹודֹות  ָרָצה  דֹוׁש  רּוךְ -ַהּקָ הּוא. -ּבָ
ָכל ֵלבָ  ּבְ ַרע,   -ב  אֹוֶדה ה'  ּוְביֵֶצר  יֵֶצר טֹוב  ּבְ

ֹמאל.  ָדִדים, ֶאָחד ָיִמין ְוֶאָחד ׂשְ ֵני ַהּצְ  ְוֵאּלּו ׁשְ

  

ַעם (בראשית כט) .167 י אֹוֶדה ֶאת   (קע''ח ע''ב) ַהּפַ ה', ִרּבִ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ְמעֹון  קיא) ׁשִ ֵלָבב   (תהלים  ָכל  ּבְ ה'  אֹוֶדה 

ָכל ֵלָבב, ִרים ְוֵעָדה, ּבְ סֹוד ְיׁשָ ֵעי ֵליּה.   ּבְ ָכל ֵלב ִמּבָ ּבְ
ֵעי ֵליּה  א, ָקא ּבָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָאה ִדׁשְ ָרָזא ִעּלָ ִוד ּבְ א, ּדָ ֶאּלָ

ִריְך הּוא, א א ּבְ ָכל ֵלָבב  ְלאֹוָדָאה ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ֹוֶדה ה' ּבְ
ֵרין ִסְטִרין, ַחד ָיִמיָנא ְוַחד   ין ּתְ ֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ָרע, ְוִאּלֵ ּבְ

ָמאָלא.   ׂשְ
ְוֵעָדה   .168 ִרים  ְיׁשָ סֹוד  ָאר   -ּבְ ׁשְ ֵהם  ֵאּלּו 

מֹו   ּכְ ֵלָבב  ֲהֵרי  ׁשֶ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ
ִרים   ְיׁשָ סֹוד  ּבְ ְוָדרֹום.  ָאר  אֵ   - ָצפֹון  ׁשְ ֵהם  ּלּו 

ַמְעָלה.   ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִצְדֵדי 
ְיהּוָדה,  -ְוֵעָדה   ל  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ  ֶזהּו 

ֵדם.  (תהלים קלב) ְוָכתּוב  ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלּמְ

  

ַהאי   .168 ָאר ִסְטִרין ּדְ ין ִאינּון ׁשְ ִרים ְוֵעָדה, ִאּלֵ סֹוד ְיׁשָ ּבְ
ִרים,   סֹוד ְיׁשָ ַגְווָנא ְדָדרֹום ְוָצפֹון. ּבְ ָהא ֵלָבב, ּכְ ַעְלָמא, ּדְ

גַ  ּכְ ית  ׁשִ ִאינּון  ּדְ ַעְלָמא,  ִסְטֵרי  ָאר  ׁשְ ִאינּון  ין  ְווָנא ִאּלֵ
יהּוָדה א הּוא ֲאַתר ּדִ (תהלים  , ּוְכִתיב,ִדְלֵעיָלא. ְוֵעָדה, ּדָ

ֵדם. קלב)  ְוֵעדֹוִתי זֹו ֲאַלּמְ
ִויהּוָדה עֹד ָרד ִעם ֵאל  (הושע יב) ְוָכתּוב .169

ִתיב י ֶנֶגד   (תהלים קלח) ְוגֹו'. ּכְ אֹוְדָך ְבָכל ִלּבִ
ֶאָחד ָמקֹום  ּבְ אן  ּכָ  . ֶרּךָ ֲאַזּמְ ֶנֱאַמר,   ֱאלִֹהים 

הֲ  , ׁשֶ ֶרּךָ תּוב ֶנֶגד ֱאלִֹהים ֲאַזּמְ ּכָ ה ַהזֹּו  ׁשֶ ְרּגָ ֵרי ַלּדַ
ר אֹוָתּה ְלָיִמין. יָרה, ְלַחּבֵ  ָאַמר ׁשִ

  

יב) ּוְכִתיב, .169 ְוגו'.  (הושע  ֵאל  ִעם  ָרד  עֹוד  ִויהּוָדה 
ִתיב ,   (תהלים קלח) ּכְ ֶרּךָ י ֶנֶגד ֱאלִהים ֲאַזּמְ ָכל ִלּבִ אֹוְדָך ּבְ
ֶר   ָהָכא ֲאַזּמְ ֶנֶגד ֱאלִהים  ְכִתיב  ֲאַתר ַחד ָקֲאַמר, ּדִ .  ּבְ ּךָ

ֵליּה   ָרא  ְלַחּבְ יָרָתא,  ׁשִ ָקֲאַמר  א  ַדְרּגָ ַהאי  י  ְלַגּבֵ ָהא  ּדְ
יִמיָנא.  ּבִ

ָדִדים.  .170 ַהּצְ ָכל  ּבְ ָאחּוז  ְיהּוָדה  ְרֵאה,  ּבֹא 
א   ּבָ הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ְזָרח.  ּמִ ּבַ ָאחּוז  רֹום,  ּדָ ּבַ ָאחּוז 

ְוָאחּוז  ִמצַּ  פֹון,  ּצָ ּבַ יתֹו  ְוֵראׁשִ ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ד 
ּגּוף.  הּוא הֹוֵלְך ְלָיִמין ְוֶנֱאָחז ּבַ ּום ׁשֶ רֹום, ִמׁשּ ּדָ ּבַ

אֹוֶדה ַעם  ַהּפַ ְך,  ּכָ ּום  ֲעֹמד   ִמׁשּ ַוּתַ ה'.  ֶאת 
ִרית  ַהּבְ ל  ׁשֶ יּּום  ּקִ ּבַ ָעְמָדה  ׁשֶ ֲעֹמד,  ַוּתַ ֶדת.  ִמּלֶ

ֲהֵרי ַהּכֹל ִנְת  ָראּוי, ׁשֶ ה. ּכָ ָבה ְקדֹוׁשָ  ַקן ֶמְרּכָ

  

ָדרֹום  .170 ָכל ִסְטִרין, ָאִחיד ּבְ א ֲחֵזי, ְיהּוָדה ָאִחיד ּבְ ּתָ
ָמא ׂשְ ַטר  ִמּסְ ִאיהּו  ָהא  ּדְ ִמְזָרח.  ּבְ ָקא ְוָאִחיד  ָלא 

ע''א) ַאְתָיא, רכ''ג  ְוָאִחיד   (שמות  פֹון  ּצָ ּבַ ירּוֵתיּה  ְוׁשֵ
ִליִמ  ָאִזיל  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ָדרֹום,  גּוָפא,  ּבְ ּבְ ְוִאְתֲאִחיד  יָנא 

ךְ  ּכָ ִגין  כט) ּבְ ֲעמֹד   (בראשית  ַוּתַ ה'.  ֶאת  אֹוֶדה  ַעם  ַהּפַ
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ָקְיי ִקּיּוָמא ּדְ ָקְייָמא ּבְ ֲעמֹד, ּדְ ֶדת, ַוּתַ ְדָקא ָיאֹות, ִמּלֶ ָמא ּכְ
א.  יׁשָ א ְרִתיָכא ַקּדִ ן ּכֹּלָ ּקַ ָהא ִאְתּתַ  ּדְ

ְרָיה. הִ  .171 ְמעֹון ָיָצא ַלּקִ י ׁשִ י  ַרּבִ ן לֹו ַרּבִ ּמֵ ְזּדַ
ָרָאה אֹוָתם,   יָון ׁשֶ י יֹוֵסי. ּכֵ י ִחיָּיא ְוַרּבִ א ְוַרּבִ ַאּבָ
אן.   ּכָ ָצִריְך  ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ׁשּות  ִהְתַחּדְ ָאַמר, 

הָישְׁ  ֵאּלֶ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ָלֶלֶכת,  [ָיִמים] בּו  ָרָצה  ׁשֶ ּכְ  .
ָפסּוק.  ל ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ַתח ּכָ  ּפָ

  
ְמעֹון   .171 י ׁשִ א ַרּבִ י ַאּבָ ן ֵליּה ַרּבִ ּמַ ָנַפק ְלִקְרָייָתא, ִאְזּדַ

תּוֵתי   ַחּדְ ָאַמר  לֹון,  ָחָמא  ּדְ יָון  ּכֵ יֹוֵסי,  י  ְוַרּבִ יא  ִחּיָ י  ְוַרּבִ
ִאצְ  ין,ְדאֹוַרְייָתא  ִאּלֵ ָלָתא  ּתְ ָיְתבּו  ָהָכא,  (ס''א  ְטִריְך 

ל ַחד ְוַחד ְקָרא.  יומין) ַתח ּכָ ָעא ְלֵמיַזל, ּפָ ד ּבָ  ּכַ
ֶאל   .172 ָאַמר  ַוה'  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ

א ָנא ֵעיֶניָך   ֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו, ׂשָ ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהּפָ
ל ַאְבָרָהם יֹוֵרׁש   ּוְרֵאה ְוגֹו'. ְוִכי ְלִפי ָהְרִאיָּה ׁשֶ
ן  ּבֶ רֹוֶאה  ה  ּמָ ּכַ ַעד  יֹוֵתר?  ְולֹא  ָהָאֶרץ,  ֶאת 

ע ַאְרּבַ אֹו  ְרָסאֹות,  ּפַ לֹׁש  ׁשָ ָחֵמׁש   ָאָדם?  אֹו 
ר   ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ ְרָסאֹות, ְוהּוא אֹוֵמר ּכִ ּפַ

ה רֶֹאה ְוגֹו'?!  ַאּתָ

  

ְוָאַמר, .172 ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  ֶאל  (בראשיתיג) ִרּבִ ָאַמר  ַוה' 
א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה  ֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ְוגו', ׂשָ ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהּפָ

יר. ַעד ְוגו'. ְוִכי ְלפּום ֵחיזּו ְדאַ  ְבָרָהם ָיִרית ַאְרָעא ְוָלא ַיּתִ
ְרֵסי,   ע אֹו ָחֵמׁש ּפַ ְרֵסי אֹו ַאְרּבַ ַלת ּפַ ר ָנׁש, ּתְ ה ָחֵמי ּבַ ּמָ ּכַ

ָאַמר יג) ְוִאיהּו  ה   (בראשית  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֶאת  י  ּכִ
 רֹוֶאה ְוגו'.

ל   .173 ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ַעת  ַאְרּבַ ׁשֶ יון  ּכֵ א,  ֶאּלָ
ר  ֲהֵרי  ָהעֹוָלם  ׁשֶ רֹוֶאה.  ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֶאת  ֹוֶאה, 

ל   ׁשֶ ָללֹו  ּכְ ֵהם  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ַעת  ַאְרּבַ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ָהעָלם. עֹוד, ֵהִרים אֹותֹו ַהּקָ ּכָ
ְקׁשּוָרה  ִהיא  ׁשֶ לֹו  ְוֶהְרָאה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל 

ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ְוָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַהּכֹל. כְּ  מֹו ֵכן,  ּבִ
ל  ּכָ ֶאת  רֹוֶאה  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ֶאת  רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי 

ה. ל ַמְעָלה ּוַמּטָ ְמָחה ׁשֶ ִ  ָהעֹוָלם, ַהׂשּ

  

ל ַאְרָעא   .173 ַעְלָמא ָחֵמי, ּכָ ע ִסְטִרין ּדְ ַאְרּבַ יָון ּדְ א, ּכֵ ֶאּלָ
ָלָלא ְדָכל ָעְלָמא.   ע ִסְטֵרי ְדָעְלָמא, ּכְ ָהא ַאְרּבַ ָחֵמי. ּדְ

זְ  ַאְרָעא  תּו,  ַעל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ַקף 
ָרֵאל, ע''א) ְדִיׂשְ קנו  יָרא  (דף  ְקׁשִ ִאיִהי  ּדְ ֵליּה  ְוַאְחֵמי 

ַמאן  ָדא,  ַגְווָנא  ּכְ א.  ּכֹּלָ ָחֵמי  ְוֲהָוה  ְדַעְלָמא,  ִסְטֵרי  ּבְ
ֶחְדָווָתא   ָחֵמי,  ַעְלָמא  ל  ּכָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ְלַרּבִ ֵליּה  ָחֵמי  ּדְ

ֵעיָלא ְותַ  א. ּדְ  ּתָ
ר   .174 ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ְוָאַמר,  ִחיָּיא  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ

ְוִכי   ּוְלַזְרֶעָך,  ה  ֶנּנָ ֶאּתְ ְלָך  ָעֶליָה  ׁשֵֹכב  ה  ַאּתָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ִהְבִטיַח  ְלַבּדֹו  קֹום  ַהּמָ אֹותֹו 
ְולֹא  ָהיּו  ָחֵמׁש  אֹו  ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא, 

אֹותוֹ  א ּבְ ע ַאּמֹות  יֹוֵתר? ֶאּלָ אֹוָתם ַאְרּבַ  ְזַמן, ּבְ
ָרֵאל.   ל ֶאֶרץ ִיׂשְ רּוְך הּוא ֶאת ּכָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִקּפֵ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ הּוא  ָמקֹום  אֹותֹו  ׁשֶ ִנְמָצא 
ל   ל ּכָ ָלל ׁשֶ קֹום הּוא ַהּכְ ָהָאֶרץ. ּוָמה אֹותֹו ַהּמָ

ל   -ָהָאֶרץ   ּכָ ל  ׁשֶ אֹור  ַהּמָ הּוא  ׁשֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ָכל  הָ  ּכְ קּול  ָ ׁשּ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ָאֶרץ, 

 ָהעֹוָלם. 

  

ְוָאַמר .174 יא  ִחּיָ י  ִרּבִ ַתח  כח) ּפָ ר  (בראשית  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ 
ה ּוְלַזְרֶעָך, ְוִכי ַההּוא ֲאַתר  ְנּנָ ה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאּתְ ַאּתָ

ִריְך הּוא, ּדְ  א ּבְ ְלחֹודֹוי ַאְבַטח ֵליּה קּוְדׁשָ ע  ּבִ ָהא ַאְרּבַ
ַההּוא,  ִזְמָנא  ּבְ א,  ֶאּלָ יר.  ַיּתִ ְוָלא  ֲהוּו  א  ַחְמׁשָ אֹו  ין  ַאּמִ
ל   ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ִפיל ֵליּה קּוְדׁשָ ין, ּכָ ע ַאּמִ ִאינּון ַאְרּבַ ּבְ
ְדָכל   ָלָלא  ּכְ ֲאַתר  ַההּוא  ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָרֵאל.  ְדִיׂשְ ַאְרָעא 

לָ  י ַאְרָעא, ּוַמה ַההּוא ֲאַתר ִאיהּו ּכְ ָלא ְדָכל ַאְרָעא, ִרּבִ
ה   ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ַאְרָעא,  ְדָכל  ּבּוִציָנא  ִאיהּו  ּדְ ְמעֹון  ׁשִ

ָכל ַעְלָמא. ִקיל ּכְ ׁשָ ה ּדְ  ְוַכּמָ
ַעם אֹוֶדה ֶאת   .175 ְוָאַמר, ַהּפַ י יֹוֵסי  ַרּבִ ַתח  ּפָ

הֹוִליָדה לֹא ָראּוי ְלהֹודֹות  ֶ ָכל ַמה ׁשּ ה', ְוִכי ּבְ
דֹושׁ  רוּ - ַלּקָ ְיהּוָדה -ךְ ּבָ א  ֶאּלָ ֶזה?  ּבָ א  ֶאּלָ הּוא 

ֶאת   ִלים  ַמׁשְ ְוהּוא  א,  ּסֵ ַלּכִ ָהְרִביִעי  ן  ַהּבֵ הּוא 
א  ּסֵ ַהּכִ ּקּון  ּתִ ְלַבּדֹו  ְיהּוָדה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ א.  ּסֵ ַהּכִ

ַהּתֹוְמִכים. ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְׁש�ָׁשה,   ְותֹוֵמְך  [ֶׁשָהיּו 

  

ְוִכי  .175 ה',  ֶאת  אֹוֶדה  ַעם  ַהּפַ ְוָאַמר,  יֹוֵסי  י  ִרּבִ ַתח  ּפָ
א   ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ִאְתֲחֵזי ְלאֹוָדָאה  אֹוִליַדת, ָלא  ּדְ הּו  ֻכּלְ ּבְ
ָרא  ּבְ ִאיהּו  ְיהּוָדה  א  ֶאּלָ ַהאי.  ּבְ א  ֶאּלָ הּוא  ִריְך  ּבְ

ְרְסָייא, ְוִאיהוּ  ְרְסָייא. ּוְבִגי   ְרִביָעָאה ְלּכֻ ִלים ְלּכֻ ְך,  ַאׁשְ ן ּכָ
הּו   ֻכּלְ ּדְ ּוְסָמָכא  ְרְסָייא  ְדּכֻ ּקּוָנא  ּתִ ְלחֹודֹוי,  ּבִ ְיהּוָדה 
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ָּבא ְוָאז  ְוַיֲעֹקב,  ְוִיְצָחק  ִמיהּוָדה    ַאְבָרָהם  ָדִוד 
ְוִהְׁשִלים ַהִּכֵּסא, ְוַעל ָּכ� ִנְקָרא ְיהּוָדה, ֶׁשהּוא  

ְוַהָּדֶל''ת ַהָּקדֹוׁש,  (ַאְרַּבע   ַהֵּׁשם 
ַהִּכֵּסא] ַרְגָליו) ִאיר  ַמְרְּגלֹות  ּמֵ ׁשֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ְמאֹורֹות   ה  ְוַכּמָ ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת 
ִבילֹו, עַ  ׁשְ ה. ְמִאיִרים ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ  ל ַאַחת ּכַ

דוד   ְסָמִכין. אתא  וכדין  ויעקב  ויצחק  אברהם  תלת,  דהוו  (נ''א 
מיהודה ואשלים לכרסייא, ועל כך אקרי יהודה דאיהו שמא קדישא  

רגלוהי)  והדל''ת  ד'  דכורסייא)מרגל  (ס''א  ְמעֹון  והי  ׁשִ י  ִרּבִ
ָנֲהִרין  ּדְ  ּבּוִציִנין  ה  ְוַכּמָ אֹוַרְייָתא  ּבְ ַעְלָמא  ל  ּכָ ָנִהיר 

ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ ִגיֵניּה, ַעל ַאַחת ּכַ  ּבְ
ֶעְליֹוִנים,   .176 ים  ְקדֹוׁשִ ֶעְליֹון,  ֵני  ּבְ ָנה.  ִמׁשְ

רּוֵכי סוּ  [ִנְבֲחֵרי] ּבְ ּנְ ִהְתּכַ ָהֱאגֹוז,  ֹמַח   ָהעֹוָלם, 
ָכל יֹום, ִמְתעֹוֶרֶרת  ָלַדַעת. ִהּנֵה ִצּפֹור יֹוֶרֶד  ת ּבְ

לֹׁש   ׁשָ ָיֶדיָה  ּבְ ְכָנֶפיָה,  ּבִ ֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ן.  ּגַ ּבַ
ָנִזים  ּגְ ל  ׁשֶ חֹות  ַמְפּתְ ֶחֶרב,  ּכַ נּונֹות  ׁשְ ַמְגֵרפֹות 

ַיד ָיִמין.  ּבְ

  

יׁשֵ  .176 ַקּדִ ֶעְליֹון,  ֵני  ּבְ ין.  ִניּתִ ַמּתְ ּתֹוָרה  ֶעְליֹוִנין, ִסְתֵרי  י 
ִריָכן ב ּבְ ָנׁשּו   רירן)(ס''א  ּכְ ֱאגֹוָזא.  ּדֶ מֹוָחא  ָעְלָמא,  ּדְ

א.  ִגְנּתָ ּבְ ַער  ִאּתְ יֹוָמא,  ָכל  ּבְ ָנִחיּת  ָרא  ּפֳ ּצִ ָהא  ְלִמְנַדע, 
ָיין   ַמְגרֹוּפְ א  ָלּתָ ּתְ יָדָהא  ּבִ ָהא.  ַגְדּפָ ּבְ נּוָרא  ּדְ ְלהֹוָבא  ׁשַ

חָ  ּתְ א. ַמּפְ ַחְרּבָ ִניָנן ּכְ יָדא ְיִמיָנא.ׁשְ ִניִזין ּבִ  ן ּגְ
ָניו   .177 ּפָ ׁשֶ ם  ִמּכֶ ִמי  ְואֹוֵמר:  ְבַחִיל  קֹוֵרא 

ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ּבְ ְוֶהֱחִזיק  ְוָיָצא  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ְמִאירֹות, 
ְריֹו   ִמּפִ ָאַכל  יו,  ָרׁשָ ׁשָ ּבְ ָאַחז  ַלֲעָנָפיו,  יַע  ִהּגִ

ּוְרפוּ  ֶפׁש  ַלּנֶ ים  ַחיִּ נֹוֵתן  ַבׁש,  ִמּדְ תֹוק  ָאה  ַהּמָ
 ְלַעְצמֹו? 

  
ְבָחיִ  .177 י ָקֵרי  ּדִ ַאְנּפֹוי,  ְנִהירּו  י  ּדִ כֹון  ִמּנְ ַמאן  ְוָאַמר,  ל 

ַעְנּפֹוי, ָאִחיד   י, ָמָטא ּבְ ִאיָלָנא ְדַחּיֵ יף ּבְ ּקִ ּתַ ק ְוִאּתְ ָעאל ְוָנּפַ
ין  ַחּיִ ָיִהיב  א,  ִמּדּוְבׁשָ יק  ָמּתִ יּה  ֵמִאיּבֵ ָאִכיל  ְרׁשֹוי,  ׁשָ ּבְ

א, ַאְס  ׁשָ א ְלַגְרֵמיּה.ְלַנּפְ  ָווּתָ
178.  ָ ר  ִהׁשּ ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֵמִהְרהּור  ַרע,  ֵמִהְרהּור  ֵמר 

ל   קֹור ׁשֶ ַחל ַהּמָ ָהר ְוַהּנַ א ַהּנָ ים, ְמַטּמֵ ֵעץ ַהַחיִּ ּבְ
ֶבר ְלַעְצמֹו, ֵאין   ֶפׁש ְוׁשֶ ּנֹוֵתן ָמֶות ַלּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

ָלל ִקיּּום.   לֹו ּכְ
  

ֵמִהְרהּוָרא  .178 ר  ּמַ ּקֵ   ִאְסּתַ ְמׁשַ ּדִ ֵמִהְרהּוָרא  א,  יׁשָ ר  ּבִ
ָרֵאל,  י, ַמְסִאיב ַנֲהָרא ְוַנֲחָלא ְמקֹוָרא ְדִיׂשְ ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ּבְ
ִבירּו ְלַגְרֵמיּה ֵליּת ֵליּה ִקּיּוָמא   א, ּוּתְ ׁשָ א ְלַנּפְ יֵהיב מֹוּתָ ּדִ

ָלל.   ּכְ
ּלֹו,   .179 ׁשֶ קֹור  ַהּמָ אֹותֹו  א  ַטּמֵ ּמְ ׁשֶ ַהִהְרהּור 

ה אוֹ   עֹוׂשֶ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ַהִהְרהּור  ֵעץ  תֹו 
ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ֶנֶפׁש.  ַחת  ּתַ ֶנֶפׁש  ּוַמֲחִליף  עֹוֶלה 
ם  ָ ִמׁשּ ְך  מֹוׁשֵ ּבֹו,  ַמֲחִזיק  ֶות  ַהּמָ ְוֵעץ  ק,  ּלֵ ִמְסּתַ

ֶפׁש.  ַהּנֶ
  

ָעִביד  .179 ִדיֵליּה,  ְמקֹוָרא  ַההּוא  ַמְסִאיב  ּדְ ִהְרהּוָרא 
ְקָרא, ַההּוא ִהְרהּוָרא ָסלְ   ִאיָלָנא ְדׁשִ ִגין ּדְ ָקא, ְוַאְחַלף ּבְ

ְוִאיָלָנא  ק,  ּלַ ִאְסּתַ י  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  א.  ׁשָ ַנּפְ חֹוּת  ּתְ א  ׁשָ ַנּפְ
יָך. ן ָמׁשִ ּמָ א ִמּתַ ׁשָ יּה, ַנּפְ יף ּבֵ ּקִ ּתַ א ִאּתְ  ְדמֹוּתָ

ִהְרהּור ַההּוא ִמּתֹוְך ֵעץ  .180 ּנֱֶעַקר ּבַ אֹוי לֹו ׁשֶ
ים ְונִ  ֶות, ֵאין ּבֹו ֲעָנִפים, לֹא ַהַחיִּ ֵעץ ַהּמָ ק ּבְ ְדּבַ

ַלחּות   ִלי  ּבְ ָיֵבׁש  הּוא  ְלעֹוָלִמים,  טֹוב  רֹוֶאה 
ֶנֱאַמר  ָעָליו  ֲעָנה,  ּלַ ּכַ ַמר  ְריֹו  ּפִ ָלל,  (ירמיה   ּכְ

ֲעָרָבה   יז) ּבָ ַעְרָער  ּכְ ָיבֹוא  ְוָהָיה  י  ּכִ ִיְרֶאה  ְולֹא 
 טֹוב ְוגֹו'. 

  

עַ  .180 ִאּתְ ּדְ ֵליּה,  ִאיָלָנא ַווי  ִמּגֹו  ִהְרהּוָרא,  ַההּוא  ּבְ ר  ּקַ
יּה, ָלא  ּבֵ ֵליּת  ין  ַעְנּפִ א.  ִאיָלָנא ְדמֹוּתָ ּבְ ק  ּבַ ּדָ ְוִאּתְ י,  ְדַחּיֵ
ָלל.   ּכְ א  ַלחּוּתָ ָלא  ּבְ ִאיהּו  א  ְיֵבׁשָ ְלָעְלִמין,  ָטָבא  ָחָמא 

ָמרִאנְ  ִאּתְ ֲעֵליּה  ַלֲעָנה,  ּכְ ָמִריר  יּה  יז) ּבֵ ְוָהָיה   (ירמיה 
עַ  ֲעָרָבה ולא ִיְרֶאה ִכי ָיבֹא טֹוב ְוגו'.ּכְ  ְרָער ּבָ

ְלַמְעָלה,   .181 עֹוֶלה  טֹוב  ִהְרהּור  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
אֹוֵכל  ֲעָנָפיו,  ּבַ ַמֲחִזיק  ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ּבְ אֹוֵחז 
יֹוְצאֹות   ָרכֹות  ַהּבְ ְוָכל  ֹות  ֻדׁשּ ַהּקְ ל  ּכָ ְריֹו,  ִמּפִ

ּוְר  ֶפׁש  ַלּנֶ ים  ַחיִּ מֹוִריׁש  ּנּו,  ְלַעְצמֹו,  ִמּמֶ פּוָאה 
ֶנֱאַמר  ת (שם) ָעָליו  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ַמִים  ְוָהָיה  ַעל  ּול 

י ָיֹבא חֹם  יו ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ
 ְוגֹו'. 

  

ִאיָלָנא  .181 ִהְרהּוָרא ָטָבא ָסִליק ְלֵעיָלא, ָאִחיד ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ַעְנּפֹוי, ָאִכיל מֵ  ִקיף ּבְ י, ַאּתְ ין ְוָכל ְדַחּיֵ יּה, ּכל ִקּדּוׁשִ ִאְנּבֵ

ִמנֵּ  ִקין  ָנּפְ ְרָכאן  א  ּבִ ְוַאְסָווּתָ יּה  ׁשֵ ְלַנּפְ ין  ַחּיִ ַאְחִסין  יּה. 
ָמר ִאּתְ ֲעֵליּה  יז) ְלַגְרֵמיּה,  ַעל  (ירמיה  ּתּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ְוָהָיה 

י ָיבֹא חֹום וגו'. יו ְולא ִיְרֶאה ּכִ ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ  ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ
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ַאַחר  .182 הֹוְלִכים  ָהעֹוָלם  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ
וְ  ָבה  ֲחׁשָ ןַהּמַ ּכֵ ְוַעל  (ויקרא   ַהִהְרהּור, 

ל   יא) ּכָ ּום ׁשֶ ים, ִמׁשּ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ
ִהְרהּור  ְך ּבְ ל ָהעֹוָלם מֹוִציא ּומֹוׁשֵ ֹות ׁשֶ ֻדׁשּ ַהּקְ

 טֹוב.
  

ַעְלָמא, ָאְזִלין   .182 ין ּדְ ל ִמּלִ ָבה ְוִהְרהּוָרא,  ּכָ ר ַמְחׁשָ ּתַ ּבָ
א ִגין  וְ  (ויקרא יא) ְוַעל ּדָ ּבְ ים,  ם ְקדֹוׁשִ ִוְהִייּתֶ ם  ּתֶ ׁשְ ַקּדִ ִהּתְ

ִהְרהּוָרא ָטָבא. יָך ּבְ יק ּוָמׁשִ ַעְלָמא ַאּפִ ין ּדְ ָכל ִקּדּוׁשִ  ּדְ

ג   .183 ּוֵ א ְלִהְזּדַ ּבָ ׁשֶ ִהְרהּור ַרע, ּכְ ְטָמא ּבְ ּנִ ִמי ׁשֶ
ּתֹו וְ  ה ַאֶחֶרת, ִעם ִאׁשְ ָ ִאׁשּ ם ְרצֹונֹו ְוִהְרהּורֹו ּבְ ׂשָ

ֶאת   ְוזֹוֵרעַ  ֲחִליף  ּמַ ׁשֶ ֶזהּו  ַאֵחר,  ִהְרהּור  ּבְ ֶזַרע 
ל  ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ָרגֹות  ַהּדְ
מֹו   ּכְ ְמָאה.  ַהּטֻ ל  ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ ֲעבּור  ּבַ קֶֹדׁש 

ה ִחּלּוִפי ּלֹו עֹוׂשֶ ַהִהְרהּור ׁשֶ ְך ׁשֶ ה, ַאף ּכָ ם ְלַמּטָ
ה ִחּלּוִפים ְלַמְעָלה.   עֹוׂשֶ

  

ִהְרהּוָרא .183 ּבְ ַאב  ִאְסּתָ ּדְ נ''ו  ַמאן  ע''א, שם  פ''ד  (ויקרא 
יּה   ע''א) י ְרעּוּתֵ יּה ושּוִֹ ּתֵ ִאּתְ וָגא ּבְ ּוְ י ְלִאְזּדַ ד ָאּתֵ א, ּכַ יׁשָ ּבִ

ִהְר  ּבְ ַזְרָעא  וָזַרע  ָאֳחָרא,  א  ּתָ ִאּתְ ּבְ הּוָרא  ְוִהְרהּוֵריּה 
ִאי ין ִעּלָ ְרּגִ ַאְחַלף ּדַ א הּוא ּדְ א ָאֳחָרא, ּדָ ְרּגָ ְלֵעיָלא, ּדַ ן ּדִ

ִהְרהּוָרא  ּדְ ָמה  ּכְ ְמָסֲאָבא.  ּדִ א  ְרּגָ ּדַ ִגין  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ
ין  ִחּלּוּפִ ֲעַבד  ָהִכי  אּוף  א,  ּתָ ְלּתַ ין  ִחּלּוּפִ ָעִביד  ִדיֵליּה 

 ְלֵעיָלא.
ל אוֹ  .184 ׁשֶ ּגּופֹו  ׁשֶ מֹו  ִנְקָרא  ּכְ יֹּוִליד  ׁשֶ ן  ּבֵ תֹו 

ם   ּגַ ְך  ּכָ מּוָרה,  ּתְ ן  מּוָרה, ּבֶ ּתְ ן  ּבֶ ִנְקָרא  ֶפׁש  ּנֶ ּבַ
ִהְרהּור  ּבַ ה  ְקדֹוׁשָ יָכה  ְמׁשִ ְך  מֹוׁשֵ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ

ה ַאֶחֶרת. ַדְרּגָ ֶפת ּבְ  ַההּוא, ְוַנְפׁשֹו ִמְתַחּלֶ
  

ִאְק  .184 יֹוִליד,  ּדְ ָרא  ּבְ ַההּוא  ּדְ א  ְדגּוּפָ ָמה  ן ּכְ ּבֶ ֵרי 
ָהא ָלא   מּוָרה ִאְקֵרי. ּדְ ן ּתְ א ּבֶ ׁשָ ַנּפְ מּוָרה. אּוף ָהִכי ּבְ ּתְ
א ִדיֵליּה   ׁשָ ַההּוא ִהְרהּוָרא, ְוַנּפְ א ּבְ יׁשָ יכּו ַקּדִ יָך ְמׁשִ ָמׁשִ

א ָאֳחָרא. ַדְרּגָ ף ּבְ ַחּלַ  ִאּתְ
לֵ  .185 ָ ַהׁשּ ִלְפֵני ַיֲעקֹב  לּוי  ּגָ ַהּכֹל,  ל  ׁשֶ ם 

רּוךְ  ּבָ דֹוׁש  ֱאֶמת, ַהּקָ ּבֶ ָהיּו  ָרָכיו  ּדְ ל  ּכָ ׁשֶ הּוא   
אֹותֹו   ּכֹל, ּבְ ִמיד ּבַ ל ֱאֶמת ִהְרֵהר ּתָ ְוִהְרהּור ׁשֶ
ּלֹו   ּתֹו ֵלָאה, ַהִהְרהּור ׁשֶ ׁש ִעם ִאׁשְ ּמֵ ִ ׁשּ ְיָלה ׁשֶ ַהּלַ

ׁש ִעם ֵלָאה ְוחֹושֵׁ  ּמֵ ָרֵחל. ְמׁשַ ב ַעל ָרֵחל. ָהָיה ּבְ
ִהְרהוּ  ּלֹו ָהַלְך ּבַ קֹור ׁשֶ ּלֹו.ְוַהּמָ  ר ַההּוא ׁשֶ

  

ִריָך הּוא  .185 א ּבְ י קּוְדׁשָ י ַקּמֵ ּלֵ א, ּגַ ֵליָמא ְדכּלָ ַיֲעקֹב ׁשְ
ִהְרֵהר   ִדְקׁשֹוט  ְוִהְרהּוָרא  ֲהוּו,  ְקׁשֹוט  ּבִ ָאְרחֹוי  ָכל  ּדְ

ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ַההּוא ֵליְלָיא ּדִ א. ּבְ כּלָ ִדיר ּבְ ֵלָאה, ּתָ יּה ּבְ ּתֵ ִאּתְ  ּבְ
ָרֵחל ֲהַוּת.   ויקרא רצ''ב ע''א)  (קע''ו ע''ב, ִהְרהּוָרא ִדיֵליּה ּבְ

ַההּוא  ָרֵחל, ּוְמקֹוָרא ִדיֵליּה ּבְ יב ּבְ ֵלָאה ְוָחׁשִ ׁש ּבְ משּמֵ
 ִהְרהּוָרא ִדיֵליּה ָאְזָלא.

ּום   .186 ֲהֵרי לֹא ָהָיה יֹוֵדַע, ִמׁשּ ְולֹא ְלַדַעת, ׁשֶ
ְך לֹ  רּוְך הוּ ּכָ דֹוׁש ּבָ ם. ַהּקָ ֵ ׁשּ א א ָעָלה ְראּוֵבן ּבַ

ּנֹוָלד  ָהָיה יֹוֵדַע, ֶהְרָאה לֹו ְוָאַמר, ְראּו ֵבן ׁשֶ ׁשֶ
תּוב ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  עֹוָלם.  כג) ּבָ ֵתר  (ירמיה  ִיּסָ ִאם 

ְקֵרי   ּתִ ַאל  ֶאְרֶאּנּו.  לֹא  ַוֲאִני  ִרים  ִמְסּתָ ּבְ ִאיׁש 
שֶׁ  ַאְרֶאּנּו,  א  ֶאּלָ ּום ֶאְרֶאּנּו  ּוִמׁשּ בֹו.  לּו  ּכְ ְסּתַ יִּ

לִ  ה  ּלָ ִהְתּגַ ֶזה  ׁשֶ ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְפֵני 
ְרצֹונֹו   ּבִ ִהְרֵהר  ֱאֶמת  ּוְבֶדֶרְך  ְלַדְעּתֹו  לֹא  ָהָיה 
ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִטים  ְ ַהׁשּ ִמּתֹוְך  ִנְפַסל  לֹא  ַיֲעקֹב, 

ְך  ִאם לֹא ּכָ  ָהָיה ִנְפָסל. -ׁשֶ

  

ךָ  .186 ּכָ ִגין  ּבְ ָיַדע.  ֲהָוה  ָלא  ָהא  ּדְ א,  ְלַדְעּתָ ָלא ְוָלאו   ,
ָיַדע,  ֲהָוה  ּדְ הּוא  ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָמא.  ׁשְ ּבִ ְראּוֵבן  ָסִליק 
א  ַעְלָמא. וַעל ּדָ ְיִליד ּבְ ִאּתְ ַאְחֵמי ֵליּה ְוָאַמר, ְראּו ֵבן ּדְ

יב, ּתִ כג) ּכְ ִרים   (ירמיה  ְסּתָ ּמִ ּבַ ִאיׁש  ר  ּתֵ ִיּסָ לֹא  ִאם  ַוֲאִני 
א   ְקֵרי ֶאְרֶאּנּו ֶאּלָ יּה.  ֶאְרֶאּנּו, ַאל ּתִ לּון ּבֵ ּכְ ִיְסּתַ ַאְרֶאּנּו, ּדְ

ָלאו  ָהא  ּדְ הּוא,  ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יּה  ַקּמֵ ֵלי  ּגְ ִאּתְ ּדְ ּוְבִגין 
יּה ַיֲעקֹב, ָלא   ְרעּוּתֵ א ֲהָוה ּוְבאַֹרח ְקׁשֹוט ִהְרֵהר ּבִ ְלַדְעּתָ

ַסל ִמּגֹו ׁשִ  ַסל.ִאיּפְ ִאי ָלאו ָהִכי ֲהוה ִאיּפְ ין, ּדְ יׁשִ  ְבִטין ַקּדִ

ה  .187 ְועֹוׂשֶ ר  ִעּקָ הּוא  ַהִהְרהּור  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
יֹוֵדַע אֹותֹו   ָהָיה  ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה,  ַמֲעׂשֶ
ה  ּפָ ַהּטִ אֹוָתּה  ּבְ ק,  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ַהִהְרהּור 

ַהבְּ  לֹו  ְמָרה  ִנׁשְ כֹוָרה, ָהִראׁשֹוָנה 
  

עֹוָבָדא,   .187 ְוָעִביד  ִאיהּו  ָרא  ִעּקָ ִהְרהּוָרא  ּדְ ּוְבִגין 
ֲהָוה יָ  ִריָך הּוא ּדְ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ֲאּתַ ַדע ַההּוא ִהְרהּוָרא, ּבְ

בְּ  ָקא.  ּבְ ּדַ ִאּתְ ֵליּה ּדְ ר  ּמַ ִאְסּתַ ַקְדָמָאה,  ה  ִטּפָ ַהִהיא 
יב, ְכּתִ א, ּדִ ִכירּוּתָ כֹור ְוגו',   (דברי הימים א ה) ּבְ י הּוא ַהּבְ ּכִ

https://dailyzohar.com/


Zohar Toldot – Draft – unedited- not for publishing 

69 DailyZohar.com  
 

תּוב ּכָ כֹור ְוגוֹ  א ב)- (ד''ה ׁשֶ י הּוא ַהּבְ ָנה  ּכִ '. ִנּתְ
ַהִהְרהּור ָהַלְך  אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ כֹוָרתֹו ְליֹוֵסף. ּבְ ּבְ
ק ְוִנְמְסָרה אֹוָתּה   ם ִנְדּבַ ה ַהִהיא, ׁשָ ּפָ ּטִ ק ּבַ ְוִנְדּבַ
ְוִנְמְסָרה  ֵמְראּוֵבן,  כֹוָרה  ַהּבְ ָלה  ְוִנּטְ כֹוָרה,  ַהּבְ

ִהְרֵהר ַלּמָ  ָרֵחל  ּבְ ּה.  ּבָ ק  ִנְדּבַ ַהִהְרהּור  ׁשֶ קֹום 
ק ָהָרצֹון  וְ  כֹוָרה, ְוַהּכֹל    -ִנְדּבַ ָקה ַהּבְ ָרֵחל ִנְדּבְ ּבְ

ָבה.  ֲחׁשָ  ָחַזר ַאַחר ַהִהְרהּור ְוַהּמַ

ָאְזָלא  ִהְרהּוָרא  ּדְ ר  ֲאּתַ ַההּוא  ּבְ ְליֹוֵסף.  כֹוָרּתֹו  ּבְ ָנה  ִנּתְ
ק   ּבַ ּדָ ָמַסר ַההְוִאּתְ ְוִאּתְ ק  ּבַ ּדָ ִאּתְ ן  ּמָ ּתַ ה,  ִטּפָ ַהִהיא  ּוא ּבְ

ר  ֲאּתַ ּבְ ָמַסר  ְוִאּתְ ֵמְראּוֵבן,  כֹוָרה  ּבְ ְנִטיַלּת  ְוִאּתְ כֹוָרה.  ּבְ
ק   ּבַ ּדָ ְוִאּתְ ִהְרֵהר  ָרֵחל  ּבְ ּה.  ּבָ ק  ּבַ ּדָ ִאּתְ ִהְרהּוָרא  ּדְ

א אִ  א, ְוכּלָ ִכירּוּתָ ק ּבְ ּבַ ּדָ ָרֵחל ִאּתְ א, ּבְ ר ְרעּוּתָ ּתַ ר ּבָ ַהּדַ ּתְ
ָבה.  ִהְרהּוָרא ּוַמֲחׁשָ

מוֹ  .188 ים   ּכְ עֹוׂשִ ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ַהִהְרהּור  ֵכן 
ק   ְדּבַ ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  ָכל  ּבְ יָכה  ְמׁשִ ֶכת  ְוִנְמׁשֶ ה,  ַמֲעׂשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶתר,  ּסֵ ּבַ לֹא ִתְהיֶה  (דברים כה) ָאָדם 
ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיֹבא עָ  ת ַהּמֵ ֶליָה.  ֵאׁשֶ

ק, ּבֵ ְלִהְתּדַ ְוָרצֹון  ִהְרהּור  ָצִריְך  ּוְבאֹותֹו   ְוָכאן 
ה   ְועֹוׂשֶ יָכה  ְמׁשִ ְך  מֹוׁשֵ ָבה  ּוַמֲחׁשָ ָהָרצֹון 
ִמן  ת  ַהּמֵ ם  ׁשֵ ִיְכֶלה  ְולֹא  ִריְך,  ּצָ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

 ָהעֹוָלם. 

  

עֹוָבָדא  .188 ָעִביד  ָבה,  ּוַמֲחׁשָ ִהְרהּוָרא  ָדא,  ַגְווָנא  ּכְ
ְמ  ר ָנׁש ְוִאּתְ ק ּבַ ּבַ ּדָ ִאּתְ ָכל ַמה ּדְ יכּו, ּבְ ָך ְמׁשִ ָרא, ׁשַ ִסּתְ ּבְ

יב, ְכּתִ ה ְלִאיׁש   (דברים כה) ּדִ ּת ַהחּוּצָ ְהֶיה אשּת ַהּמֵ לֹא ּתִ
א  ְטִריָך ִהְרהּוָרא ּוְרעּוּתָ ָזר, ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה, ְוָהָכא ִאּצְ

ּוַמֲחׁשָ  א  ּוְבַההּוא ְרעּוּתָ ָקא.  ּבְ ּדַ יכּו  ְלִאּתְ יָך ְמׁשִ ָבה, ָמׁשִ
ְטִריךָ  ְדִאּצְ עֹוָבָדא  א  ְוָעִביד  ְדִמיּתָ ָמא  ׁשְ י  ּצֵ ּתְ ִיׁשְ ְוָלא   ,

 ֵמָעְלָמא.
ים ֵאָליו ִלּבֹו  (איוב לד) ְוֵסֶתר ֶזה, .189 ִאם ָיׂשִ

אי ָהָרצֹון   ֲהֵרי ַוּדַ ָמתֹו ֵאָליו יֱֶאסֹף. ׁשֶ רּוחֹו ְוִנׁשְ
ה  ַמֲעׂשֶ ים  ְועֹוׂשִ יָכה  ְמׁשִ ִכים  מֹוׁשְ ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ִריְך. ְוַעל כֵּ  ּצָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ה ָצִריְך ָרצֹון  ּבְ ִפּלָ ּתְ ן ּבַ
ָהֲעבוֹ  אֹוָתן  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ן,  ְלַכּוֵ ל ְוִהְרהּור  ׁשֶ דֹות 

הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ָבה   -ַהּקָ ֲחׁשָ ְוַהּמַ ַהִהְרהּור 
ַמה   ָכל  ּבְ יָכה  ְמׁשִ ִכים  ּומֹוׁשְ ה,  ַמֲעׂשֶ ים  עֹוׂשִ

ִריְך. ּצָ ֶ  ׁשּ

  

ָדא .189 ָרא  לה) ְוִסּתְ אֵ  (איוב  ים  ָיׂשִ רּוחֹו ִאם  ִלּבֹו  ָליו 
ּומַ  א  ְרעּוּתָ אי  ַוּדַ ָהא  ּדְ ֶיֱאסֹף,  ֵאָליו  ָמּתֹו  ָבה,  ְוִנׁשְ ֲחׁשָ

ְטִריָך. ְוַעל  ִאּצְ ָכל ַמה ּדְ יכּו, ְוָעִביד עֹוָבָדא ּבְ יָך ְמׁשִ ָמׁשִ
וֵכן  וָנא,  ְלַכּוְ ְוִהְרהּוָרא  א  ְרעּוּתָ ְטִריָך  ִאּצְ א  לֹוּתָ ּצְ ּבִ א,  ּדָ

ּפּולְ  ִאינּון  ָכל  ִהְרהּוָרא ּבְ הּוא,  ִריָך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָחִנין 
ּומָ  עֹוָבָדא,  ָעִביד  ָבה  ַמה ּוַמֲחׁשָ ָכל  ּבְ יכּו  ְמׁשִ יָך  ׁשִ

ְטִריָך. ִאּצְ  (ע''כ סתרי תורה) ּדְ
ְמָצא  .190 ַויִּ ים  ִחּטִ ְקִציר  יֵמי  ּבִ ְראּוֵבן  ַויֵֶּלְך 

ַתח   ּפָ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ֶדה.  ָ ׂשּ ּבַ דּוָדִאים 
ם  הלים קד)(ת ְוָאַמר, ּלָ יָך ה' ּכֻ ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

ִק  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  יָת  ָעׂשִ ָחְכָמה  סּוק ּבְ ַהּפָ ְנָיֶנָך. 
ָיכֹול  ִמי  א  ֶאּלָ ְמקֹומֹות.  ה  ַכּמָ ּבְ ֲארּוהּו  ּבֵ ַהזֶּה 
ִהּנֵה   ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  י ַהּקָ ִלְמנֹות ֶאת ַמֲעׂשֵ

זֶ  ים  ּנִ ְמׁשֻ ּוַמֲחנֹות  ְצָבאֹות  ה  ּמָ ֵאין  ּכַ ׁשֶ ִמזֶּה  ה 
יׁש   ּטִ ּפַ מֹו  ּכְ ַאַחת,  ַפַעם  ּבְ ם  ְוֻכּלָ ּבֹון,  ֶחׁשְ ָלֶהם 

ְך שֶׁ  ַפַעם ַאַחת, ּכָ ָדִדים ּבְ ּמֹוִציא ִזיִקים ְלָכל ַהּצְ
ה ִמיִנים ּוַמֲחנֹות  ּמָ רּוְך הּוא מֹוִציא ּכַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ם   ְוֻכּלָ ּבֹון,  ֶחׁשְ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ִמזֶּה  ֶזה  ים  ּנִ ְמׁשֻ

 ַפַעם ַאַחת. בְּ 

  

ל) .190 ַויִּ  (בראשית  ים  ִחּטִ ְקִציר  יֵמי  ּבִ ְראּוֵבן  ֶלְך  ְמָצא ַוּיֵ
ַתח ְוָאַמר, י ִיְצָחק ּפָ ֶדה. ִרּבִ ָ ׂשּ ָמה  (תהלים קד) דּוָדִאים ּבַ

ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  יָת  ָעׂשִ ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ה'  יָך  ַמֲעׂשֶ ַרּבּו 
בְּ  אּוְקמּוָה,  ְקָרא  ַהאי  ַמאן ִקְנָיֶנָך.  א,  ֶאּלָ ֲאַתר.  ה  ַכּמָ

ִריְך הוּ  ּבְ א  ְלִמְמֵני עֹוָבדֹוי ְדקּוְדׁשָ ה  ָיִכיל  ּמָ ּכַ ָהא  ּדְ א. 
ָנא.   ּבְ ֵלית לֹון חּוׁשְ א, ּדְ א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ ְרָיין, ְמׁשַ ִ ֵחיִלין ּוַמׁשּ
יק ִזיִקין ְלָכל ִסְטִרין  ַאּפִ ַמְרְזָפא ּדְ ִזְמָנא ָחָדא, ּכְ הּו ּבְ ְוֻכּלְ

זִ  ה ִזיִנין  ּבְ ּמָ יק ּכַ ִריְך הּוא, ַאּפִ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ְמָנא ָחָדא. ּכָ
ְריָ  ִ הּו  ּוַמׁשּ ָנא ְוֻכּלְ ּבְ ֵלית לֹון חּוׁשְ א, ּדְ א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ ין ְמׁשַ

ִזְמָנא ָחָדא.   ּבְ
ה   .191 ַנֲעׂשָ ַיַחד  ּוְברּוַח  ִדּבּור  ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא 

מַ  ְדַבר ה' ׁשָ תּוב ּבִ ּכָ ִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ָהעֹוָלם, ׁשֶ
ְדַבר ה'   ל ְצָבָאם. ּבִ יו ּכָ ּבּור. ּוְבר   -ּפִ ּוַח  ֶזה ַהּדִ

יו  ִלי ֶזה לֹא הֹוֵלְך, ְוִנְכָלִלים  -ּפִ זֹו ָהרּוַח. ֶזה ּבְ
ְצָבאֹות   ה  ּמָ ּכַ ֵמֶהם  ְויֹוְצִאים  ֶזה  ִעם  ֶזה 

  
ִאְתֲעִביד  .191 ֲחָדא,  ּכְ ּוְברּוָחא  ִדּבּוָרא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ

ְכִת  ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח  (תהלים לג) יבַעְלָמא, ּדִ ְדַבר ה' ׁשָ ּבִ
א   יו, ּדָ א ִדּבּוָרא. ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ה', ּדָ ל ְצָבָאם. ּבִ יו ּכָ ּפִ

ּדָ  ִליל  ְוִאְתּכְ ָאִזיל,  ָלא  ָדא  ְבָלא  א  ּדָ ָדא,  רּוָחא.  ּבְ א 
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ַפַעם  ּבְ ְוַהּכֹל  ֲחנֹות,  ַלּמַ ּוַמֲחנֹות  ָבאֹות,  ַלּצְ
 ַאַחת.

 ִ ְלַמׁשּ ְרָיין  ִ ּוַמׁשּ ְלֵחיִלין,  ֵחיִלין  ה  ּמָ ּכַ ִמַנְייהּו  ְרָיין,  ְוָנִפיק 
ִזְמָנא ָחָדא.  א ּבְ  ְוכֹּלָ

הּוא  .192 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ר   ִנְסּתָ אֹור  הֹוִציא  ָהעֹוָלמֹות,  ֶאת  ִלְברֹא 

וּ  יֹוְצִאים  ַההּוא  ָהאֹור  ּמֵ ׁשֶ ל ֶאָחד,  ּכָ ְמִאיִרים 
ָהאֹור  ּוֵמאֹותֹו  ּלּו,  ִהְתּגַ ׁשֶ ָהאֹורֹות  אֹוָתם 

ָאר ָהאֹורֹות, טּו ְוַנֲעׂשּו ׁשְ ְ ׁשּ ְוהּוא    יֹוְצִאים ְוִהְתּפַ
 ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. 

  

ִריְך הּוא ְלִמְבֵרי ָעְלִמין,   .192 א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי ּכַ ּתָ
ְסִתיָמָאה. ְנהֹוָרא  ַחד  יק  ָנְפִקין   ַאּפִ ְנהֹוָרא,  ַההּוא  ִמן  ּדְ

ְנהֹוָרא,   ּוֵמַההּוא  ָיין.  ּלְ ִאְתּגַ ּדְ ְנהֹוִרין  ִאינּון  ל  ּכָ ְוָנֲהִרין 
ְואִ  ַעְלָמא ָנְפִקין  ְוִאיהּו  ְנהֹוִרין  ָאר  ׁשְ ְוִאְתֲעִבידּו  טּו  ְ ׁשּ ְתּפַ
ָאה.  ִעּלָ

ה  .193 ט ְוָעׂשָ ֵ ׁשּ ְועֹוד, ָהאֹור ָהֶעְליֹון ַהזֶּה ִהְתּפַ
ָהעֹוָלם  אֻ  ֶאת  ה  ְוָעׂשָ ֵמִאיר,  ֵאינֹו  ׁשֶ אֹור  ן,  ּמָ

ֵמִאיר,   ּלֹא  ׁשֶ אֹור  הּוא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ְחּתֹון.  ַהּתַ
 ֵ ְלִהְתַקׁשּ ר  רֹוֶצה  ֵ ְלִהְתַקׁשּ רֹוֶצה  ְלַמְעָלה,  ר 

ר  ׁשֶ ּקֶ ר ְלָהִאיר ּבַ ה ִנְקׁשָ ַמּטָ ּלְ ר ׁשֶ ׁשֶ ה. ּוַבּקֶ ְלַמּטָ
ַמְעָלה.  ּלְ  ׁשֶ

  

ִאְתפַּ  .193 אּוָמָנא, תּו,  ְוָעִביד  ָאה,  ִעּלָ ְנהֹוָרא  ַהאי  ט  ַ ׁשּ
ִאיהּו   ּוְבִגין ּדְ ָאה.  ּתָ ּתַ ְוָעִביד ַעְלָמא  ָנִהיר,  ָלא  ְנהֹוָרא ּדְ

ְלֵעיָלא, ָרא  ְ ְלִאְתַקׁשּ ֵעי  ּבָ ָנִהיר,  ָלא  ּדְ קנו   ְנהֹוָרא  (דף 
ִדְלתַ  ע''ב) ּוָרא  ּוְבִקׁשּ א,  ְלַתּתָ ָרא  ְ ְלִאְתַקׁשּ ֵעי  א,  ּבָ ּתָ
ּוָרא ִדְלֵעיָלא.ִאְתַק  ִקׁשּ ר ְלִאְתְנָהָרא ּבְ ַ  ׁשּ

ר  .194 ׁשֶ ּקֶ ּבַ ֵמִאיר  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהזֶּה  ְוָהאֹור 
ֲחנֹות  ל ַהֲחָילֹות ְוַהּמַ ַמְעָלה, מֹוִציא ֶאת ּכָ ּלְ ׁשֶ
יָך ה'   תּוב ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ּכָ ים. ֶזהּו ׁשֶ ְלִמיִנים ַרּבִ

יָת וְ  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ  גֹו'. ּכֻ
  

יק  .194 ּוָרא ִדְלֵעיָלא, ַאּפִ ִקׁשּ ָלא ָנִהיר, ּבְ ְוַהאי ְנהֹוָרא ּדְ
יִאין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָמה   ְרָיין ְלִזיִנין ַסּגִ ִ ל ֵחיִלין ּוַמׁשּ ּכָ

יָת ְוגו'.  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ה' ּכֻ  ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

ְלַמְעלָ  .195 ם  ּגַ ְך  ּכָ ָאֶרץ  ּבָ ֶ ׁשּ ַמה  ְוֵאין ְוָכל  ה, 
ָדָבר לְ  ּבְ ּלֹא ָתלּוי  ׁשֶ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָקָטן  ָבר  ּדָ ָך 

ּום   ִמׁשּ ְלַמְעָלה.  ָעָליו  ה  ִהְתַמּנָ ׁשֶ ֶעְליֹון  ַאֵחר 
אֹותֹו   ִמְתעֹוֵרר  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֶזה  ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ַהּכֹל ֶנֱאָחז ֶזה ִעם   ה ָעָליו ְלַמְעָלה, ׁשֶ ִהְתַמּנָ ׁשֶ

 ֶזה.

  

י  ְוכָ  .195 ּדִ ַמה  ָלְך ל  ְוֵלית  ְלֵעיָלא.  ָנֵמי  ָהִכי  ְבַאְרָעא, 
ה ָאֳחָרא  ִמּלָ ּבְ ַתְלָייא  ָלא  ּדְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ְזֵעיָרא  ה  ִמּלָ
ַכד ִאְתַער ַהאי   ִגין ּדְ ָדא ֲעֵליּה ְלֵעיָלא, ּבְ ּקְ ִאְתּפַ ָאה ּדְ ִעּלָ

ָדא ֲעֵליּה ְלֵעיָלא,   ּקְ ִאְתּפַ א, ִאְתַער ַההּוא ּדְ א  ְלַתּתָ כֹּלָ ּדְ
ָדא. אִ  א ּבְ  ְתֲאַחד ּדָ

ִמּדּוָדֵאי  .196 ִלי  ָנא  ִני  ּתְ תּוב  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 
א   דּו ֶאת ָרֵחל, ֶאּלָ ּלְ יִּ ֵנְך. לֹא ַהּדּוָדִאים ֵהם ׁשֶ ּבְ
ָבר ַעל ְיֵדי   ל ֶאת ַהּדָ רּוְך הּוא ְמַגְלּגֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

שֶׁ  שָכר,  ָ ִיׂשּ יֵֵּצא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּדּוָדִאים  אֹוֵחז  אֹוָתם 
ּת  ֲהֵרי  ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָבִטים,  ְ ַהׁשּ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ֹוָרה 

אֹותֹו   ִאיָרה  ִהׁשְ לֹא  ַיֲעקֹב  ּבְ ָהֲאחּוָזה  ָרֵחל 
י,   ְך ֶאת ִאיׁשִ תּוב ַהְמַעט ַקְחּתֵ ּכָ ְלֵלָאה. ֶזהּו ׁשֶ
ּדּוָדֵאי  ַחת  ּתַ ְיָלה  ַהּלַ ְך  ִעּמָ ב  ּכַ ִיׁשְ ָלֵכן  ְוָכתּוב 

 ְבֵנְך. 

  

א ֲחזֵ  .196 ִתיב,ּתָ ֵנְך.   (בראשית ל) י ּכְ ִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ּבְ ּתְ
ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ֶאּלָ ְלָרֵחל,  ָלּה  אֹוִלידּו  ּדּוָדִאים  ָלאו 
ִיּפּוק   ִגין ּדְ ִאינּון ּדּוָדִאים. ּבְ ה ַעל ְיֵדי ּדְ ל ִמּלָ ְלּגֵ הּוא ָקא ּגִ

לְּ  יר ִמּכֻ אֹוַרְייָתא ַיּתִ ָאִחיד ּבְ שָכר, ּדְ ָ ְבִטיִיׂשּ ִגין הּו ׁשִ ן. ּבְ
י  ְבַקת ֵליּה ְלַגּבֵ ַיֲעקֹב, ָלא ׁשַ יּה ּבְ ָהא ָרֵחל ֲאִחיָדא ּבֵ ּדְ

ְך ֶאת  (בראשית ל) ֵלָאה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ַהְמַעט ַקְחּתֵ
ִנְך. ַחת ּדּוָדֵאי ּבְ ְיָלה ּתַ ְך ַהּלַ ב ִעּמָ ּכַ י, ּוְכִתיב ָלֵכן ִיׁשְ  ִאיׁשִ

יֵּ .197 ׁשֶ ְרמּו  ּגָ שכָ ֵהם  ָ ִיׂשּ ּום  ֵצא  ִמׁשּ ָלעֹוָלם  ר 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהּקָ ֲעֶלה ָהֵריַח ׁשֶ ּמַ ׁשֶ
ְוכּו',  ֵריַח  ָנְתנּו  ַהּדּוָדִאים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  הּוא, 
אי,   ַוּדַ הּוא  הּוא,  ְיָלה  ּלַ ּבַ ּה  ִעּמָ ב  ּכַ ׁשְ ַויִּ ְוָכתּוב 

ָהֶעְליוֹ  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ְרׁשּוָה  ּפֵ נִּ ַוֲהֵרי  ׁשֶ הּוא  ר  ן  ְסּתָ

  

ָסִליק   .197 ּדְ ִגין  ּבְ ְלַעְלָמא,  שָכר  ָ ִיׂשּ ִיּפּוק  ּדְ ְרמּו  ּגָ ִאינּון 
ֲהָדא הּוא   ִריְך הּוא,  ּבְ א  י קּוְדׁשָ ַקּמֵ ֵריָחא ְדאֹוַרְייָתא, 

ז)  ִדְכִתיב  השירים  ְוגו'. ַהּדּוָדאִ  (שיר  ֵריַח  ָנְתנּו  ים 
ל) ּוְכִתיב, הּוא.  (בראשית  ְיָלה  ּלַ ּבַ ּה  ִעּמָ ב  ּכַ ׁשְ ַוּיִ

ע''ב) הּוא ָאה.  (קכ''ד  ִעּלָ ַעְלָמא  ּדְ אּוְקמּוָה,  ְוָהא  אי,  ַוּדַ
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יֹוֵצאת  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִנְגֶלה,  ְולֹא 
 ֵמָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. 

אֹוַרְייָתא  ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ ַגְלָיא,  ְוָלא  ָסִתים  ּדְ הּוא, 
ָאה ָנְפַקת.  (פ''ו ע''ב) ֵמַעְלָמא  ִעּלָ

ּלֹא  וּ  .198 ׁשֶ הּוא  ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ָמקֹום  ְבָכל 
ֵדי  ּכְ הּוא,  ִוי  ַהּלֵ ְוָעַבד  ֶנֱאַמר  ַוֲהֵרי  ה,  ּלָ ִהְתּגַ
ֶנֱאָחז  שָכר  ָ ְוִיׂשּ ַלּכֹל,  ָרכֹות  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ יְך  ְלַהְמׁשִ
ָהֵעץ   ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  קֹוְרִאים  ְך  ּכָ ְוַעל  ּבֹו, 

ים ָהֶעְליֹוִנים שֶׁ  אֹוָתם ַהַחיִּ ּלְ ְקָרא הּוא ְולֹא ׁשֶ ּנִ
ה.  ַאּתָ

  

ָיא,  .198 ּלְ ִאְתּגַ ָלא  ּדְ הּוא,  ָאה.  ִעּלָ ַעְלָמא  ֲאַתר,  ּוְבָכל 
ָמר, ִאּתְ יח) ְוָהא  ִגין  (במדבר  ּבְ הּוא,  ִוי  ַהּלֵ ְוָעַבד 

יּה ִאְתֲאִחיד,  שָכר ּבֵ ָ א, ְוִיׂשּ ְרָכאן ְלכֹּלָ יּה ּבִ ָכא ִמּנֵ ְלַאְמׁשָ
הַ  ֵעץ  ָקִריָנן  א  ּדָ ִאין, חַ ְוַעל  ִעּלָ ין  ַחּיִ ְדִאינּון  ִאיָלָנא  ים,  ּיִ

ה.  ִאְקֵרי הּוא ְולא ַאּתָ  ּדְ
ְתחּו ֶאת  .199 לּו ּפָ ַהּדּוָדִאים ַהּלָ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

ָרֵחל   ל  ׁשֶ ַמע   -ֵמֶעיָה  ׁשְ ַויִּ תּוב  ּכָ ִהּנֵה  ׁשֶ לֹא, 
דֹוׁש  ַהּקָ ַרְחָמּה.  ֶאת  ח  ְפּתַ ַויִּ ֱאלִֹהים  ֵאֶליָה 

הוּ  רּוְך  אֹוָתם   אּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַאֵחר.  ָדָבר  ְולֹא 
אֹותֹו   ּכָֹחם ְלַמְעָלה, ּבְ י ׁשֶ ַהּדּוָדִאים, ַאף ַעל ּפִ
ִנים,  ַהּבָ ִקיַדת  ּפְ ִמְתַמּנֶה  לֹא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּכַֹח 
ָדָבר ַאֵחר. ַמזָּל, ְולֹא ּבְ לּוִיים ּבְ ִנים ּתְ ֲהֵרי ַהּבָ  ׁשֶ

  

ּדּוָדִאים   .199 ין  ְדִאּלֵ ֵתיָמא  ְדָרֵחל.  פָּ ְוִאי  ְמָעָהא  ְתחּו 
ִתיב, ּכְ ָהא  ּדְ ל) ָלאו,  ֱאלִהים  (בראשית  ֵאֶליָה  ַמע  ׁשְ ַוּיִ

ה  ִמּלָ ְוָלא  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַרֲחָמּה,  ֶאת  ח  ְפּתַ ַוּיִ
ֵחיָלא ִדְלהֹון  ב ּדְ ִאינּון ּדּוָדִאים, ַאף ַעל ּגַ ִגין ּדְ ָאֳחָרא. ּבְ

ַההּוא ֵחיָלא ִדְלהוֹ  ִקיָדא ִדְבִנין, ְלֵעיָלא. ּבְ י ּפְ ן, ָלא ִאְתַמּנֵ
ה ָאֳחָרא.  ִמּלָ ְלָיין, ְוָלאו ּבְ ָלא ּתַ ַמּזָ ִנין ּבְ ָהא ּבְ  ּדְ

ם   .200 ְלִחּנָ ִנְבְראּו  ֵהם  ִהּנֵה  ׁשֶ ּתֹאַמר   -ְוִאם 
ָבר ַהזֶּה ֵהם ִסיּּוַע ְלאֹוָתם   ֲהֵרי ֲאִפּלּו ַלּדָ לֹא, ׁשֶ

ִבים, ְוֵאיָנם ֲעָקרֹות, ְתַעּכְ ּמִ ְולֹא ִנְגָזר ֲעֵליֶהם    ׁשֶ
ַמזָּל.  א ּבְ  ֶאּלָ

  
ָהא   .200 ִריאּו, ָלאו, ּדְ ָנא ִאְתּבְ ָהא ִאינּון ְלַמּגָ ְוִאי ֵתיָמא ּדְ

ע''א) ֲאִפיּלוּ  קנז  ְלִאינּון  (דף  ִאינּון  ִסּיּוָעא  ָדא,  ה  ְלִמּלָ
ַזר ֲעַלְייהּו ֶאלָּ  ֵבי, ְוָלאו ִאינּון ֲעָקָראן, ְוָלא ִאְתּגְ ִמְתַעּכְ א  ּדְ

ָלא. ַמּזָ  ּבְ
ְמָצא  .201 ַויִּ ים  ִחּטִ ְקִציר  יֵמי  ּבִ ְראּוֵבן  ַויֵֶּלְך 

ָרָכה ֵאין  ל ּבְ ִנינּו, ּכֹוס ׁשֶ ֶדה ְוגֹו'. ׁשָ ָ ׂשּ דּוָדִאים ּבַ
עֹוד   ְך, ּבְ ּום ּכָ ַצד ָיִמין, ּוִמׁשּ א ּבְ ֶרֶכת ֶאּלָ ִמְתּבָ

מֹ  ְ ַהׂשּ ָרָכה,  ּבְ ל  ׁשֶ ְלכֹוס  ַהיִָּמין  ְתעֹוֵרר  ּמִ ל  אׁשֶ
ה  ִעּלָ מֹוֵצא  ַהיִָּמין  ֲהֵרי  ׁשֶ ם,  ְלׁשָ ְתַסיַּע  לֹא 

י ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. ַלּפֵ ּכֹוס ַהִהיא ְלעֹוֵרר ּכְ  ּבַ
  

ּתֹוָרה .201 ִחִטים  (שם) ִסְתֵרי  יר  ְקּצִ יֵמי  ּבִ ְראּוֵבן  ֶלָך  ַוּיֵ
ָלא   ָרָכה  ּבְ ל  ׁשֶ ּכֹוס  ַנן,  ּתְ ְוגו'.  ֶדה  ׂשָ ּבַ דּוָדִאים  א  ְמּצָ ַוּיִ

ַער ּתְ אִ  ִאּתְ עֹוד ּדְ ָך, ּבְ א ִבְסַטר ְיִמיָנא. ּוְבִגין ּכָ ְרָכא, ֶאּלָ ּבָ
ן.  ּמָ יַע ּתַ ַסּיֵ ָמאָלא ָלא ּתְ ָרָכה, ׂשְ ל ּבְ י ּכֹוס ׁשֶ ְיִמיָנא ְלַגּבֵ
י  ָעָרא ְלַגּבֵ ַההּוא ּכֹוס, ְלִאּתְ ה ּבְ ח ִעיּלָ ּכַ ָהא ְיִמיָנא ַאׁשְ ּדְ

ָאה.  ַעְלָמא ִעּלָ
ֶתר   .202 רֹום,  הַ ְוַהּסֵ זֶּה, ַויֵֶּלְך ְראּוֵבן, ֶזה ַצד ַהּדָ

ֵנים  ִלׁשְ רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ רֹום,  ּדָ ּבַ ְגלֹו  ּדִ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
רֹום   ַהּדָ ַצד  ל  ׁשֶ ּוְתׁשּוָקתֹו  חּוִמים,  ַהּתְ ר  ָעׂשָ

ִביָרה ְלָבֵרְך אֹוָתּה.  ה ְוִתְקֹרֶבת ַלּגְ  ִלְמצֹא ִעּלָ
  

ֶלָך ְראּובֵ  .202 ָרא ָדא, ַוּיֵ ִגין ְוִסּתְ א ִסְטָרא ְדָדרֹום. ּבְ ן, ּדָ
חּוִמין,  ּתְ ֵריַסר  ִלּתְ א  ֵריׁשָ ִאיהּו  ּדְ רֹום,  ּדָ ּבַ ְגֵליּה  ּדִ ָך  ּכָ
ְקרֹוָבא  ְוּתִ ה  ִעיּלָ ָחא  ּכָ ְלַאׁשְ רֹום,  ּדָ ְסַטר  ּדִ יּה  יאּוְבּתֵ ְוּתִ

א ְלָבְרָכא ָלּה.  ְלַמְטרֹוִניּתָ
203.  ָ ׂשּ ְמָצא דּוָדִאים ּבַ תּוב? ַויִּ ֶדה. ָהַלְך  ַמה ּכָ

ֶדה  ָ ׂשּ ּה, ּוָמָצא ּבַ ּלָ ָנִזים ׁשֶ ָכל אֹוָתם ַהּגְ ׂש ּבְ ְלַחּפֵ
ַהזֹּו אֹוָתם ַהּדּוָדִאים, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַהּדּוָדִאים 
ּקּוִנים  ֵהם ַהּתִ ֵני ְכרּוִבים ׁשֶ ָנְתנּו ֵריַח, ְואֹוָתם ׁשְ

ְלָהִע  ּה,  ּלָ ֲהֵרי ׁשֶ ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ִהְתעֹוְררּות  יר 
ּקּון  בְּ  ֶדה ַהזֹּו ֵאין ּתִ ָ ל ַהׂשּ ּקּוִנים ׁשֶ ָכל אֹוָתם ַהּתִ

רּוִבים. י ַמְעָלה, ַרק ַהּכְ ַלּפֵ עֹוֵרר ּכְ יְּ  ׁשֶ

  

א  .203 ׂשָ ְלַחּפְ ֲאַזל  ֶדה,  ׂשָ ּבַ דּוָדִאים  א  ְמּצָ ַוּיִ יב,  ּתִ ּכְ ַמה 
יָלהּ  ּדִ ִניִזין  ּגְ ִאינּון  ָכל  ִאינּון ּבְ ֶדה  ׂשָ ַהאי  ּבְ ח  ּכַ ְוַאׁשְ  ,

ָמרדּ  נּו   (שיר השירים ז) ּוָדִאים, ְוֲעַלְייהּו ִאּתְ ַהּדּוָדִאים ָנּתְ
ֵרין ּתְ ְוִאינּון  ע''א) ֵריַח,  ּקּוִנין   (קנ''ב  ּתִ ִאינּון  ּדְ רּוִבים,  ּכְ

ִאינּון  ָכל  ּבְ ָהא  ּדְ ְלֵעיָלא,  ָערּו  ִאּתְ ָעָרא  ְלִאּתְ יָלּה,  ּדִ
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ּקּונִ  ּקּוָנא ּדְ ּתִ ֶדה, ֵליּת ּתִ ַהאי ׂשָ ר ין ּדְ י ֵעיָלא, ּבַ ַער ְלַגּבֵ ִיּתְ
רּוִבים.  ּכְ

ִלְמצֹא  .204 ֵאֶליָה  ִמְתעֹוֵרר  רֹום  ַהּדָ ַצד  ָמַתי 
ְזַמן  ּבִ ים,  ִחּטִ ְקִציר  יֵמי  ּבִ אֹוָתּה?  ְלָבֵרְך  ה  ִעּלָ
ָלל ְלאּוְכלּוֶסיָה, ְוָכל קֹוְצֵרי  ֶקת ֵחֶלק ׁשָ ַחּלֶ ּמְ ׁשֶ

ִמיָּד  הַ  ֶדה.  ָ לֵ   -ׂשּ ֶאל  ֹאָתם  ִאּמֹו. ַויֵָּבא  ָאה 
ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  ְוִהְתעֹוְררּוָתם  ֵריַח  ַמֲעֶלה 
ּום  ִמׁשּ ְכֶסה,  ַהּנִ ָהעֹוָלם 

ִעיר  ּמֵ ְחּתֹון.  [ֶׁשְּיעֹוֵרר] ׁשֶ ָרכֹות ָלעֹוָלם ַהּתַ  ּבְ

  

חָ  .204 ּכָ ּה, ְלַאׁשְ ַער ְלַגּבָ י ִאּתְ רֹום ֵאיָמּתַ ה ְסַטר ּדָ א ִעיּלָ
יֵמי ְקצִּ  ִליַגּת חּוַלק  ְלָבְרָכה ָלּה. ּבִ ּפְ ִזְמָנא ּדִ יר ִחִטים, ּבְ

ֵבא   ַוּיָ ד  ִמּיָ ַחְקָלא.  ֵדי  ַחּצְ הּו  ְוֻכּלְ ְלאּוְכלּוָסָהא,  ָלָלא  ׁשְ
ְלהֹון ְלַגֵבי  ָערּו ּדִ ם אל ֵלָאה ִאּמֹו, ָסִליק ֵריָחא, ְוִאּתְ אֹוּתָ

ְדִאּתְ  ַעְלָמא  ָאה,  ִעּלָ ַערַעְלָמא  ִאּתְ ּדְ ִגין  ּבְ ָיא,  ּסְ (נ''א   ּכַ
ָאה.  יתער)ד ּתָ ְרָכאן ְלַעְלָמא ּתַ  ּבִ

ַהּדּוָדִאים  .205 אֹוָתם  ֶרֶכת,  ִמְתּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות,  ְלָכל  ְונֹוְתִנים  לֹוְקִחים 
ְמָגִדים.   ל  ּכָ ָתֵחינּו  ּפְ ְוַעל  ֵריַח  ָנְתנּו  ַהּדּוָדִאים 

ר ֵהם ָנְת  ֲאׁשֶ ֹו  נּו ֵריַח, אֹותֹו ָהֵריַח לֹוֵקַח אֹותּכַ
רֹום ְלִהְתעֹוֵרר ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון. ִמיָּד     - ַצד ַהּדָ

לֹא   טּוב  ְוָכל  ְמָגִדים,  ל  ּכָ ָתֵחינּו  ּפְ ַעל 
 ֵמָהעֹוָלם.  [ַהֹּכל] ָחֵסר 

  

ְלָכל   .205 ְוָיֲהִבין  ָנְקִטין  ּדּוָדִאים  ִאינּון  ְרָכא,  ּבָ ִאּתְ ְוַכד 
יב,ַעְלִמין, ּדִ  נּו ֵריַח ְוַעל ַהּדּוָדִאים   (שיר השירים ז) ְכּתִ ָנּתְ

ֵריָחא  ַההּוא  ֵריַח,  נּו  ָנּתְ ִאינּון  ד  ּכַ ְמָגִדים.  ל  ּכָ ֵחינּו  ּתָ ּפְ
ָאה,  ִעּלָ ַעְלָמא  י  ְלַגּבֵ ָעָרא  ְלִאּתְ רֹום  ּדָ ְסַטר  ֵליּה  ָנִקיט 

ל ְמָגִדים, ְוָכל טּוָבא ָלא ָחִס  ֵחינּו ּכָ ּתָ (ס''א  ירִמּיָד על ּפְ
 ֵמַעְלָמא. מכלא)

ָלעֹוָלם ָהעֹולָ  .206 ִמְתעֹוֵרר  לֹא  ְחּתֹון  ַהּתַ ם 
ֵריַח   נֹוְתִנים  ּדּוָדִאים  אֹוָתם  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ָהֶעְליֹון, 
ְוַהיִָּמין  ַליִָּמין,  ֵריַח  נֹוְתִנים  ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַליִָּמין. 
ְחּתֹון   ִמְתעֹוֵרר ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ִמיָּד ָהעֹוָלם ַהּתַ

 ֶ ׁשּ ַמה  ֹאל  ִלׁשְ תּוב?  צָּ ִמְתעֹוֵרר  ּכָ ַמה  ִריְך. 
ִמּדּוָדֵאי  ִלי  ָנא  ִני  ּתְ ֵלָאה  ֶאל  ָרֵחל  ַוּתֹאֶמר 
ל  ָרכֹות ֵמאֹוָתּה ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ן ִלי ּבְ ֵנְך. ּתֵ ּבְ

ְתעֹוֵרר ְלַצד ַהיִָּמין. ּמִ  אֹוָתם ּדּוָדִאים ׁשֶ

  

ָאה, ֶאלָּ  .206 י ַעְלָמא ִעּלָ ַער ְלַגּבֵ ָאה ָלא ִאּתְ ּתָ א  ַעְלָמא ּתַ
ִאינּון כַּ  ּדְ יָון  ּכֵ ִליִמיָנא,  ֵריָחא  ַיֲהִבין  ּדּוָדִאים  ִאינּון  ד 

ָאה,  י ַעְלָמא ִעּלָ ַער ְלַגּבֵ ָיֲהִבין ֵריָחא ִליִמיָנא, ִויִמיָנא ִאּתְ
ְטִריָך. ַמה  ִאּצְ ֲאָלא ַמה ּדְ ַער ְלׁשָ ָאה ִאּתְ ּתָ ד ַעְלָמא ּתַ ִמּיָ

יב, ּתִ ל) ּכְ אל (בראשית  ָרֵחל  ִלי    ֵלָאה  ַוּתֹאֶמר  ָנא  ִני  ּתְ
ִאינּון  ּדְ ָערּו,  ִאּתְ ֵמַההּוא  ְרָכאן  ּבִ ִלי  ַהב  ִנָך,  ּבְ ִמּדּוָדֵאי 

י ְסַטר ְיִמיָנא. ַער ְלַגּבֵ ִאּתְ  ּדּוָדִאים ּדְ
ֲעׁשּוַע,   .207 ׁשַ ּבְ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ָאז 

ֶאת  ְך  ַקְחּתֵ ַהְמַעט  ְואֹוֶמֶרת  ֵאֶליָה,  יב  ֵמׁשִ
כְּ ִאישִׁ  ל י,  ׁשֶ ְעָלּה  ּבַ ְך,  ּכָ ְוִאם  ּה.  ּתָ ּבִ ֶאל  ֵאם 

א   ֶאּלָ ְך,  ּכָ לֹא  ַיֲעקֹב?  הּוא  ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם 
ת  ַהּבַ י  ַלּפֵ ּכְ א  ֶאּלָ ֵאיָנּה  ִמיד  ּתָ ָהָאב  ׁשּוַקת  ּתְ

ִמיד,  [ֶׁשִהיא] ַהזֹּו, ת ַהזֹּו ַאֲהָבתֹו ֵאֶליָה ּתָ ַהּבַ ׁשֶ
ת ְיִחיָדה בֵּ  ִהיא ּבַ ּום ׁשֶ ה ָבִנים, ּוְלָכל  ין שִׁ ִמׁשּ ָ ׁשּ

ֲחָלִקים  ָלֶהם  ק  ִחּלֵ ִנים  ַהּבָ ת  ׁשֶ ׁשֵ אֹוָתם 
ָלּה  ְוֵאין  ק,  ִחּלֵ לֹא  ְוָלּה  נֹות,  ּוַמּתָ ְואֹוָצרֹות 
ּה  ּבָ יַח  ּגִ ַמׁשְ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ְוַעל  לּום,  ּכְ ה  ָ ְיֻרׁשּ

ְתׁשּוָקה ְוַאֲהָבה יֹוֵתר ִמן ַהּכֹל.  ּבִ

  

עִ  .207 ַעְלָמא  ֵדין  ָאהּכְ יב    ּלָ ָאּתִ ֲעׁשּוע,  ׁשִ ּבְ ֶחְדָוה,  ּבְ
י   ְלַגּבֵ א  ִאּמָ ּכְ י,  ִאיׁשִ ֶאּת  ָך  ַקְחּתֵ ַהְמַעט  ְוֲאְמַרּת  ּה,  ְלַגּבָ
ָאה ַיֲעקֹב ִאיהּו. ָלאו   ַעְלָמא ִעּלָ ֲעָלה ּדְ א. וִאי ָהִכי ּבַ ַרּתָ ּבְ
א  ֶאּלָ ִאיהּו,  ָלאו  ִדיר,  ּתָ א  ְדַאּבָ א  יאּוְבּתָ ּתִ א  ֶאּלָ ָהִכי, 

י  ְלגַ  ְדָנא,ּבֵ א  ַרּתָ ִדיֵליּה   (דאיהי) ּבְ ְרִחימּו  ּת,  ּבַ ַהאי  ּדְ
ִנין,  ּבְ יּת  ׁשִ ין  ּבֵ ְיִחיָדָאה  ּת  ּבַ ִאיִהי  ּדְ ִגין  ּבְ ִדיר,  ּתָ ּה  ְלַגּבָ
ָנן,  ּוַמּתְ ָזן  ּוְנַבְזּבְ ִליג לֹון חּוָלִקין  ּפָ ִנין,  ּבְ יּת  ׁשִ ִאינּון  ּוְלָכל 

ִליג, ְוֵליּת ָלּה יְ  א, ִאיהּו רּוּתָ ְוָלּה ָלא ּפָ ל ּדָ לּום, ְוַעל ּכָ א ּכְ
א.  יר ִמּכֹּלָ א ּוְרִחימּו ַיּתִ יאּוְבּתָ ּתִ ּה ּבְ ח ּבָ ּגַ  ַאׁשְ

לֹא   .208 ת.  ּבַ ָלּה  קֹוֵרא  הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ַאֲהָבה  ּבָ
יק לֹו   יק לֹו ֶזה, ְוָקָרא ָלּה ָאחֹות. לֹא ִהְסּפִ ִהְסּפִ

ם ִאּמֹו. לֹא הִ  ׁשֵ יק לֹו ֶזה,  ְספִּ ֶזה, ָקָרא ָלּה ֵאם ּבְ
ֵמַאִין  ְוַהָחְכָמה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו,  ׁשְ ּבִ ָלּה  ָקָרא 

  
א,   .208 יק ֵליּה ּדָ ּת, ָלא ָסּפִ ְרִחימּו ִדיֵליּה ָקָרא ָלּה ּבַ ּבִ

ׁשּום  א, ָקָרא ָלּה ֵאם ּבְ יק ֵליּה ּדָ ְוָקָרא ָלּה ָאחֹוּת, ָלא ָסּפִ
ֵמיּה,  ׁשְ ּבִ ָלּה  ָקָרא  א,  ּדָ ֵליּה  יק  ָסּפִ ָלא  יּה,  ִאּמֵ
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ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ן  ּכֵ ְוַעל  אי.  ַוּדַ ָחְכָמה  ֵצא,  ּמָ ּתִ
ל  ּכָ ׁשֶ י,  ִאיׁשִ ֶאת  ְך  ַקְחּתֵ ַהְמַעט  ָלּה,  אֹוֶמֶרת 
ֲעׁשּוַע  ׁשַ ּבְ ָכה ָלְך ֵאַלִיְך ְוַעל ֶזה,  ַאֲהָבתֹו ִנְמׁשְ

ת. ֵאם אֶ ְוַאֲהָבה הָ   ל ַהּבַ

יב, ְכּתִ מָּ  (איוב כח) ּדִ א, ָחְכָמה וּדַ ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ אי.  ּצֵ
ָך ֶאּת  ּה, ַהְמַעט ַקְחּתֵ ָאה ֲאְמַרּת ְלַגּבָ א, ַעְלָמא ִעּלָ ְוַעל ּדָ
א.   ָך ועל ּדָ ָך ָלָך ְלַגּבָ ְמׁשַ ָכל ְרִחימּו ִדיֵליּה ִאּתְ י, ּדְ ִאיׁשִ

א.  ַרּתָ י ּבְ א ְלַגּבֵ ֲעׁשּועא ּוְרִחימּו ִאיּמָ ׁשַ  ּבְ
ִישְׁ  .209 ָלֵכן  יָבה?  ְמׁשִ ִהיא  ְך  ַמה  ִעּמָ ב  ּכַ
ב, ַהלַּ  ּכַ בּוָעה. ִיׁשְ ָכל ָמקֹום ָלֵכן ִהיא ׁשְ ְיָלה. ּבְ

ָכל ָמקֹום ִהיא  ִכיָבה ּבְ ׁשְ א  ב? ֶאּלָ ּכַ ִיׁשְ זֶּה  ַמה 
ל   ל ּכָ ּה ִציּּור ׁשֶ ֵקָבה ַלזָָּכר ְלַהְכִניס ּבָ ִתּקּון ַהּנְ
ֶזהּו   י''ש  כ''ב.  י''ש  ב,  ּכַ ִיׁשְ ְוֶזהּו  ָהאֹוִתיֹּות. 

ל ַהּתֹוָרה,  סֹוד]  [כ''ב ָהֶעְליֹון,  ָהעֹוָלם ַהּסֹוד ׁשֶ
כ''ב   ֵאֶליָה  ְתעֹוְרִרים  ּמִ ׁשֶ ְטִמיָרה  ה  ְנֻקּדָ

י''ש   ''ב.  ּכַ ִיׁשְ ְוֶזהּו  א,   - אֹוִתיֹּות.  ַהּבָ ָהעֹוָלם 
תּוב ּכָ  -ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי יֵׁש. כ''ב   (משלי א) ׁשֶ

ָהא כ''ב  ל  ּכָ ְכִניָסה  ּמַ ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ה  ֹוִתיֹּות, ְנֻקּדָ
ב.  ַהּסֹוד ּכַ ל ַהּתֹוָרה. ְוֶזהּו ִיׁשְ ל ּכָ  ׁשֶ

  

ִאיִהי, .209 יַבּת  ֲאּתִ ל) ָמה  ָך   (בראשית  ִעּמָ ב  ּכַ ִיׁשְ ָלֵכן 
ַמהּו   ב,  ּכַ ִיׁשְ ִאיִהי.  בּוָעה  ׁשְ ָלֵכן,  ר,  ֲאּתַ ָכל  ּבְ ְיָלה.  ַהּלַ

ּקּוָנא ְדנּוְקָבא ר ּתִ ָכל ֲאּתַ ִכיָבה ּבְ א ׁשְ ב. ֶאּלָ ּכַ י    ִיׁשְ ְלַגּבֵ
ִאיהּו  ְדכּוָרא ְוָדא  הּו,  ּלְ ּכֻ ָוון  ַאּתְ ּדְ ּיּוָרא  ּצִ ָבּה  ְלָאֳעָלא   ,

ָאה, א ִאיהּו ַעְלָמא ִעּלָ ''ב. י''ׁש ּדָ ב, ִי''ׁש ּכַ ּכַ (ס''א כ''ב  ִיׁשְ
ּה כ''ב   רזא) ַער ְלַגּבָ ִאּתְ א ְנקּוָדה ְטִמיָרא, ּדְ ָרָזא ְדאֹוַרְייּתָ

ָוון.  ַאּתְ

ָכתּוב   .210 א לֹא  ֶאּלָ ַיֲעקֹב,  ְך  ִעּמָ ב  ּכַ ִיׁשְ
ְלִהְתעֹוֵרר   ָראּוי  ׁשֶ ִמיר  ַהּטָ ְך, אֹותֹו  ִעּמָ ב  ּכַ ִיׁשְ
ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ּבַ ְוַהּכֹל  ֵאַלִיְך, 

ַאֲהָבה. ּדּוָדִא  [ֶׁשֻּכָּלם] אֹוָתם תּוב ּבְ    ים, ְוַהּכֹל ּכָ

י .210 ְכּתִ י, ּדִ ב, י''ש ַעְלָמא ְדָאּתֵ ּכַ (משלי   ב,ְוָדא הּוא ִיׁשְ
ל   ח) ּכָ ָאִעיל  ּדְ ָאה  ִעּלָ ְנקּוָדה  ֵיׁש. כ''ב  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי 

ב   ּכַ ב, ִיׁשְ ּכַ א. ְוָדא הּוא ִיׁשְ ָכל אֹוַרְייּתָ וון. ָרָזא ּדְ כ''ב ַאּתְ
ָך ַיעֲ  ָך. ַההּוא ְטִמיָרא ִעּמָ ב ִעּמָ ּכַ א ִיׁשְ יב, ֶאּלָ ּתִ קֹב ָלא ּכְ

ְלַגבָּ  ָעָרא  ְלִאּתְ ֲחֵזי  ִאּתְ ָערּו ּדְ ִאּתְ ּבְ א  ְוכּלָ ָך, 
ִאינּון ְרִחימּו.  (דכולהו) ּדְ יב ּבִ ּתִ א ּכְ  ּדּוָדִאים, וכֹּלָ

ֶעֶרב. ַויָֹּבא ַיֲעקֹב   .211 ֶדה ּבָ ָ ַויָֹּבא ַיֲעקֹב ִמן ַהׂשּ
ּתִ   - ֶדה  זֹו  ָ ַהׂשּ ֵמאֹוָתּה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ְפֶאֶרת 

תּוב ּבֹו אֲ  ּכָ ָרכֹות, ׁשֶ ל ַהּבְ ּלֹוַקַחת ֶאת ּכָ ר ׁשֶ ׁשֶ
ֶעֶרב   ּבָ א  ֶאּלָ ֶעֶרב?  ּבָ ה  ָלּמָ ֶעֶרב,  ּבָ ה'.  ֲרכֹו  ּבֵ

תּוב ּכָ כד) ׁשֶ ָלׂשּוַח   (בראשית  ִיְצָחק  ַויֵֵּצא 
יִ  ִהְתעֹוֵרר  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָעֶרב.  ִלְפנֹות  ֶדה  ָ ׂשּ ְצָחק  ּבַ

ֲהֵרי ִיְצָחק לֹא  ֶדה ַהזֹּו ְוָלַקח אֹותֹו, ׁשֶ ָ ָאִביו ַלׂשּ
ַהזּוֹ  ֶדה  ָ ַלׂשּ ַיֲעקֹב ִמְתעֹוֵרר  ק  ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ יָון  ּכֵ  .

ְלִיְצָחק   ֶדה ַהזֹּו  ָ ִאיר ֶאת ַהׂשּ ֶעֶרב, ִהׁשְ ּבָ ם  ָ ִמׁשּ
ַמן ְלַמְעָלה.  אֹותֹו ַהזְּ  ָאִביו, ְוהּוא ָעָלה ּבְ

  

ּתוֹ  .211 ל) ָרהִסְתֵרי  ֶדה   (בראשית  ַהׂשָ ִמן  ַיֲעקֹב  בֹא  ַוּיָ
ֶאֶרּת ַקּדִ  ּפְ א ּתִ בֹא ַיֲעקֹב, ּדָ ֶעֶרב. ַוּיָ ֶדה  ּבָ א, ֵמַההּוא ׂשָ יׁשָ
יהּ  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ְרָכאן,  ּבִ ל  ּכָ ָנִקיט  כז) ּדְ ר  (בראשית  ֲאׁשֶ

ֶעֶרב,   ּבָ ֶאָלא  ֶעֶרב,  ּבָ אי  ַאּמַ ֶעֶרב,  ּבָ ְיָי.  ֲרכֹו  ּבֵ
יב, ְכּתִ כד)(ב ּדִ נֹוּת  ראשית  ִלּפְ ֶדה  ׂשָ ּבַ ָלׂשּוַח  ָחק  ִיּצְ א  ּצֵ ַוּיֵ

חָ  ִיּצְ ַער  ְדִאּתְ ִזְמָנא  ּבְ ֶדה,  ֶעֶרב.  ׂשָ ַהאי  י  ְלַגּבֵ ֲאבֹוי  ק 
יָון  ֶדה, ּכֵ י ַהאי ׂשָ ַער ְלַגּבֵ ָחק ָלא ִאּתְ ָהא ִיּצְ ְוָנִקיט ֵליּה, ּדְ

ִביק ַהאי ֶעֶרב, ׁשָ ן ּבָ ּמָ ק ַיֲעקֹב ִמּתַ ּלַ ִאְסּתַ ָחק    ּדְ ֶדה ְלִיּצְ ׂשָ
י ֵעיָלא. ַההּוא ִזְמָנא ְלַגּבֵ  ֲאבֹוי, ְוִאיהּו ָסִליק ּבְ

תּוב .212 ּכָ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו. ָהֵאם ַמה  ַוּתֵ  ?
בֹוא,   ּתָ ֵאַלי  ַוּתֹאֶמר  ַהיִָּחיד.  ן  ַלּבֵ ָהֶעְליֹוָנה, 
אֹוְתָך  ּוְלַהְרוֹות  אֹוְתָך  ְלָבֵרְך  ָנַפי,  ּכְ ַחת  ּתַ

ַתְפנּוִקים ָרצֹון   ּבְ ֵעת  ִהּנֵה  ֶעְליֹוִנים.  ְוִעּדּוִנים 
ְלאֹוָתהּ  ֶעְליֹוָנה  רּוַח  ַנַחת  ְלָך  ָלֵתת   ְועֶֹנג 

ל ִיְצָחק.  חֶֹזק ׁשֶ ֵרף ּבַ ָ ׂשּ יִּ ֶדה ֶטֶרם ׁשֶ ָ  ַהׂשּ
  

יב, .212 ּתִ א   (בראשית ל) ַמה ּכְ א ֵלָאה ִלְקָראּתֹו. ִאּמָ ּצֵ ַוּתֵ
ַוּתֹ  ְיִחיָדא.  ָרא  ּבְ י  ְלַגּבֵ ָאה  חֹוּת  ִעּלָ ּתְ בֹוא,  ּתָ ֵאַלי  אֶמר 

וְ  נּוִקין  ּפְ ּתַ ּבְ ָלָך  ּוְלַרָווָאה  ָלָך,  ְלָבְרָכא  אי  ְדּפָ ִעּדּוִנין ּגַ
ִאין. ָהא ִעיַדן ַרֲעָוא ְוִעּנּוָגא ְלֵמיַהב ָלָך ַנְייָחא ְדרּוָחא  ִעּלָ
א   ּתּוְקּפָ ּבְ ד  ִיּתֹוּקַ ָלא  ַעד  ֶדה,  ׂשָ ַההּוא  י  ְלַגּבֵ ָאה,  ִעּלָ

חָ   ק. ְדִיּצְ
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ָנֶפיָה, ָאז  .213 ַחת ּכְ ְקָחה ֶאת ַיֲעקֹב ּתַ ּלָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ְילָ  ּלַ ּבַ ּה  ִעּמָ ב  ּכַ ׁשְ ר ִמן   -ה הּוא. הּוא  ַויִּ ְסּתָ ּנִ ׁשֶ

הּוא   ֹות   -ַהּכֹל.  ֻדׁשּ ַהּקְ ְוָכל  ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶ
א הּוא, ִמי   ם. לֹא ָכתּוב ַיֲעקֹב, ֶאּלָ ָ יֹוְצאֹות ִמׁשּ

ָראּוי ְלִהְתעוֹ   ֵרר ֵאֶליָה. ׁשֶ
  

ָאה,  .213 ְדּפָ ּגַ חֹוּת  ּתְ ְלַיֲעקֹב  ָנְקָטא  ּדְ יָון  ּכֵ
ֵדין כַּ  (שם) ּכְ ׁשְ ים  ַוּיִ ָסּתִ ּדְ הּוא.  הּוא.  ְיָלה  ּלַ ּבַ ּה  ִעּמָ ב 

ן.  ּמָ ִמּתַ ֵקי  ָנּפְ ין  ִקּדּוׁשִ ְוָכל  ְרָכאן  ּבִ ָכל  ּדְ הּוא.  א.  ִמּכֹּלָ
ָעָרא  ְלִאּתְ ֲחֵזי  ִאּתְ ּדְ ַמאן  הּוא.  א  ֶאּלָ יב  ּתִ ּכְ ָלא  ַיֲעקֹב 

ּה.  ְלַגּבָ
ִמי   .214 ָנֶפיָה,  ּכְ ַחת  ּתַ ֵאֶליָה  ן  ְמזֻּמָ ְוֶטֶרם 
ּלוֹ  אֹוָתם ׁשֶ ֵקַח 

ים דֹוׁשִ א  [ַהְּקֻדּׁשֹות] ַהּקְ ָרכֹות, לֹא ִמְתַמּלֵ ְוַהּבְ
ִמיָרה, ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַההּוא. ְוַעל   ה ַהּטְ ֻקּדָ ֵמַהּנְ
ּסֹוד  מֹו ׁשֶ ן ַהּדּוָדִאים ְמעֹוְרִרים ַהּכֹל, ְוַהּכֹל ּכְ ּכֵ

רּוְך  ֶעְלי ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְראּוֵבן?  זֶּה  ַמה  ְראּוֵבן,  ֹון. 
תּובה ּכָ ׁשֶ ָאֶרץ,  ּבָ מֹות  ׁשֵ ם  ׂשָ (תהלים   ּוא 

ּמֹות   מו) ׁשַ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ה'  ִמְפֲעלֹות  ֲחזּו  ְלכּו 
ָאֶרץ.  ּבָ

  

ָנִקיט   .214 ּדְ ַמאן  ָהא,  ְדּפָ ּגַ חֹוּת  ּתְ ּה  ְלַגּבָ ין  ַזּמִ ָלא  ּדְ ְוַעד 
אן יׁשָ ַקּדִ קּוָדה   (קדושאן) ִאינּון  ִמּנְ ְמֵלי  ִאּתְ ָלא  ּוִבְרָכאן 

ָעֵרי ְטִמיָרא א ּדּוָדִאים ִמּתְ ָאה. ְוַעל ּדָ , ַההּוא ַעְלָמא ִעּלָ
ְראּוֵבן ַמאי ְראּוֵבן,  ָאה.  ִעּלָ ָרָזא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ א  ְוכֹּלָ א,  ּכּלָ

יב ְכּתִ ַאְרָעא, ּדִ ָמָהן ּבְ י ׁשְ ּוִ ִריָך הּוא ׁשַ א ּבְ ם (תהלי קּוְדׁשָ
ּמוֹ  מו) ם ׁשַ ר ׂשָ ֲעלֹוּת ְיָי ֲאׁשֶ ָאְרץ.ְלכּו ֲחזּו ִמּפְ (עד כאן  ּת ּבָ

 . סתרי תורה)

ֵאַלי   .215 ַוּתֹאֶמר  ִלְקָראתֹו  ֵלָאה  ֵצא  ַוּתֵ
ְך,  ּכָ ה? ֵאינֹו  ֻחְצּפָ ַהזֶּה הּוא  ָבר  ְוגֹו'. ַהּדָ בֹוא  ּתָ

ּלֹ  ל ֵלָאה, ׁשֶ אן ָלַמְדנּו ַעְנְוָתנּוָתּה ׁשֶ א ִמּכָ א  ֶאּלָ
יָמה  ִהְקּדִ ְוִהיא  ֲאחֹוָתּה,  ִלְפֵני  ָבר  ּדָ ָאְמָרה 
ֲהֵרי   אי ְוהֹוִדיָעה לֹו, ׁשֶ ֲחׁשַ ֶרְך ְוָאְמָרה לֹו ּבַ ַלּדֶ
כֹר  ׂשָ י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָרֵחל,  ְרׁשּות  ּבִ ָהָיה  ֶזה 
ּלֹא יֵַרע   יָך. ֵמָרֵחל ָנְטָלה ְרׁשּות. ּוְכֵדי ׁשֶ ַכְרּתִ ׂשְ

ֵעיֵני ָרֵחל, ָאְמָרה לוֹ  ִית. ּבְ ּבַ חּוץ, ְולֹא ּבַ   ּבַ

  

ֵצא   (בראשית ל) .215 ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ָתבֹוא  ַוּתֵ
ֶאָלא  ָהִכי,  ִאיהּו  ָלאו  ִאיהּו.  ֲחִציפּוָתא  ה  ִמּלָ ַהאי  ְוגו'. 
י   ַקּמֵ ָלא ָאְמָרה  ּדְ ִעְנְווָתנּוָתא ְדֵלָאה,  ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, 

אַ  ְוִאיִהי  י,  ִמיּדִ ֵליּה ֲאָחָתּה  ְוָאְמָרה  ְלאֹוְרָחא,  ְקִדיַמת 
ְואֹוְד  אי,  ֲחׁשַ ֲהָוה, ּבַ ְדָרֵחל  ִבְרׁשּוָתא  ָהא  ּדְ ֵליּה.  ָעא 

ְכִתיב, ְרׁשּו,  (שם) ּדִ ְנִטיַלת  ֵמָרֵחל  יָך,  ַכְרּתִ ׂשְ כֹור  ׂשָ י  ּכִ
ְלַבר  ֵליּה  ָאְמָרה  ְדָרֵחל,  ֵעיָנָאה  ּבְ ַיְבִאיׁש  ָלא  ּדְ ּוְבִגין 

ֵביָתא.   ְוָלא ּבְ
ן   .216 ּכַ ִמׁשְ ל  ׁשֶ ַתח  ּפֶ ּבַ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא 

ֶאת  ַלחּוץ][ ֵלָאה ְוִהְכִניָסה  ַהחּוָצה,  ָיְצָאה 
ן  ּכַ ְלִמׁשְ ֵנס  ּכָ יִּ ׁשֶ ֶטֶרם  חּוץ  ּבַ ׁשֶ ַתח  ּפֶ ּבַ ַיֲעקֹב 
ָבר ִלְפֵני   ּלֹא ֹתאַמר ּדָ ֵדי ׁשֶ ַעם? ּכְ ָרֵחל. ָמה ַהּטַ

ֲאחֹוָתהּ  ִלְפֵני  ף  ִתְתַחּצֵ ְולֹא  עֹוד, ָרֵחל,  ְולֹא   .
ַיֲעקֹ ֵנס  ִיּכָ ִאם  ֵלָאה,  ָאְמָרה  א  ן  ֶאּלָ ּכַ ְלִמׁשְ ב 

ְך   ּכָ ּום  ִמׁשּ ם,  ָ ִמׁשּ ְלהֹוִציאֹו  ִדין  ֵאינֹו  ָרֵחל, 
חּוץ.  יָמה לֹו ּבַ  ִהְקּדִ

  

ָנא ְדֵלָאה .216 ּכְ ְתָחא ִמׁשְ א ּפִ , ָנְפַקת  (לבר) ְוָלא עֹוד ֶאּלָ
ִפְתָחא ִדְלַבר, ַעד ָלא ֵייעּול ְלַבר, ְוַעְייַלת ֵליּה ְלַיֲעקֹב בְּ 

ְדָרֵחל. ָנא  ּכְ ה    ְלִמׁשְ ִמּלָ ֵתיָמא  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי 
א  י ֲאָחָתָהא. ְוָלא עֹוד, ֶאּלָ י ְדָרֵחל, ְוָלא ַתְחִציף ַקּמֵ ַקּמֵ
ין   ָנא ְדָרֵחל, ָלאו ּדִ ּכְ ִמׁשְ ָאְמָרה ֵלָאה, ִאי ֵייעּול ַיֲעקֹב ּבְ

ְך ַאְקִדיַמת ֵליּה ְלַבר.הּוא ְלַאְפֵקיּה ִמ  ִגין ּכָ ן, ּבְ ּמָ  ּתַ

ַהּקֶֹדׁש וְ  .217 רּוַח  ׁשֶ א  ֶאּלָ ה?  ָלּמָ ֶזה  ָכל 
ָבִטים  ְ ַהׁשּ ל  ּכָ ׁשֶ ְוָיְדָעה  ֵלָאה,  ּבְ ִהְתעֹוְרָרה 
ה,  ּנָ ִמּמֶ יְֵצאּו  ים,  ְקדֹוׁשִ ם  ּלָ ּכֻ לּו,  ַהּלָ ָהֶעְליֹוִנים 

דֹושׁ  ַלּקָ ֲחִביבּות  ּבַ ָעה  ָ ַהׁשּ רּוךְ -ְוָדֲחָקה  - ּבָ
מֹות ׁשֵ ָלֶהם  ָקְרָאה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ סֹוד    הּוא,  ּבְ

 ַהָחְכָמה.

  

א ִאְתָעַרת  .217 א ֵלָאה רּוָחא ְדקּוְדׁשָ ה, ֶאּלָ ְוָכל ַהאי ָלּמָ
ין,  יׁשִ ַקּדִ הּו  ּלְ ּכֻ ִאין,  ִעּלָ ְבִטין  ׁשִ י  ַהּנֵ ָכל  ּדְ ְוָיְדַעת  ּה,  ּבָ
ִריְך   א ּבְ ֲחִביבּוָתא ְלקּוְדׁשָ א, ּבַ ְעּתָ ּה, ְוָדְחַקת ׁשַ ִיְפקּון ִמּנָ

ָמהָ הּוא, ּוְבִגין כָּ  ָרָזא ְדָחְכְמָתא.ְך ִהיא ָקָראת לֹון ׁשְ  ן, ּבְ
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ֶרְך.   .218 ּדֶ ּבַ י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים  י ִחיָּיא ְוַרּבִ ַרּבִ
ָכל  ּבְ ִחיָּיא,  י  ְלַרּבִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר 

ַעם ּתֹוָרה,  [ֶׁשָאנּו] ּפַ ֶרְך ְועֹוְסִקים ּבַ ּדֶ הֹוְלִכים ּבַ
ַמְרחִ  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוָכֵעת  ַהּקָ ים,  ִנּסִ ָלנּו  יׁש 

ּתֹוָרה,  ּבַ ק  ִנְתַעּסֵ ָלנּו,  ה  ֲאֻרּכָ ַהזֹּו  ֶרְך  ַהּדֶ
נּו. ר ִעּמָ רּוְך הּוא ִיְתַחּבֵ דֹוׁש ּבָ  ְוַהּקָ

  

י  .218 אֹוְרָחא, ָאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי, ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ
ִזְמָנא ָכל  ּבְ יא,  ִחּיָ י  ְלַרּבִ אֹוְרָחא,  (דאנן) יֹוֵסי  ּבְ ָאְזִליָנן   ּדְ

ין,  ִריְך הּוא ַמְרִחיׁש ָלן ִנּסִ א ּבְ אֹוַרְייָתא, קּוְדׁשָ ְוָלֵעיָנן ּבְ
אֹוַרְייָתא,  ּבְ ק  ִנְתַעּסַ ָלן,  ָאִריְך  ָדא  אֹוְרָחא  א  ּתָ ְוַהׁשְ

ֲהָדן. וג ּבַ ּוֵ ִריְך הּוא ִיְזּדַ א ּבְ  ְוקּוְדׁשָ
ְוָאַמר, .219 ִחיָּיא  י  ַרּבִ ַתח  ות  (שמ ּפָ
ַאְרבָּ  יב) ִראׁשֹן ּבְ ֶעֶרב  ּבָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּבָ ָעה ָעׂשָ

ְוָכתּוב ַמּצֹת,  אְכלּו  טז) ּתֹ ְבַעת   (דברים  ׁשִ
ָעִני   ֶלֶחם  עִֹני.  ֶלֶחם  ַמּצֹות  ָעָליו  ּתֹאַכל  ָיִמים 
ָבר ַהזֶּה ִהְתעֹוְררּו בֹו ַהֲחֵבִרים. ֲאָבל   ּדָ תּוב. ּבַ ּכָ

ָר  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ָהיּו ּבֹא  ִמְצַרִים,  ּבְ ֵאל 
הּוא  בִּ  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ַאֶחֶרת.  ְרׁשּות 

ל ֶלֶחם   ְלָקֵרב אֹוָתם ֵאָליו, ָנַתן ָלֶהם ָמקֹום ׁשֶ
ֶלְך,   ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֶזה  ֶהָעִני?  ִמי  ָעִני.  ֶלֶחם  עִֹני, 

תּוב ּבוֹ  ּכָ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני.  (תהלים פז) ׁשֶ  ּכִ

  

תַ  .219 יא ְוָאַמר,ּפָ י ִחּיָ ָעה  (שמות יב) ח ִרּבִ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ּבָ
ּוְכִתיב, ַמּצֹות,  ּתֹאְכלּו  ֶעֶרב  ּבָ ַלחֶֹדׁש  יֹום  ר  (דבהם  ָעׂשָ

ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני, ֶלֶחם ָעִני   טז) ׁשִ
ּתָ  ֲאָבל  ַחְבַרָייא.  ּה  ּבָ ִאְתָערּו  ה  ִמּלָ ַהאי  ִתיב,  ֲחֵזי, א  ּכְ

ד   ּכַ ָאֳחָרא.  ְרׁשּוָתא  ּבִ ֲהוּו  ִמְצַרִים,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהוּו  ד  ּכַ
יּה, ָיַהב לֹון  ִריְך הּוא ְלָקְרָבא לֹון ְלַגּבֵ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ּבָ
א,  ִוד ַמְלּכָ א ּדָ ֶלֶחם עִֹני. ֶלֶחם ָעִני, ַמאן ָעִני. ּדָ ֲאַתר ּדְ

יהּ  ְכִתיב ּבֵ י ָעִני (תהלים מו) ּדִ  ְביֹון ָאִני.ְואֶ  ּכִ

ִלי  .220 ּבְ ְנֵקָבה  ה,  ַמּצָ ִנְקָרא  ַהזֶּה  עִֹני  ְוֶלֶחם 
יָון   ַהְתָחָלה. ּכֵ ה ּבַ ּצָ ָזָכר ִהיא עִֹני. ִהְתָקְרבּו ַלּמַ
דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתם  ִהְכִניס  יֹוֵתר,  אֹוָתם  ְרבּו  ּקֵ ׁשֶ
ר ָזָכר ִעם  ְדָרגֹות ֲאֵחרֹות, ְוִהְתַחּבֵ רּוְך הּוא ּבִ ּבָ

ִנְקָרא   ָבה.ְנקֵ  זָָּכר,  ּבַ ֶרת  ה ִמְתַחּבֶ ּצָ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוָאז, 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָוא''ו.  תֹוֶסֶפת  ּבְ (דברים   ִמְצָוה, 

ה   ל) ַמּצָ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ַהזֹּאת.  ְצָוה  ַהּמִ י  ּכִ
ְך ִמְצָוה.  ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ  ּבָ

  

ָלא  .220 ּבְ נּוְקָבא  ה,  ַמּצָ ִאְקֵרי  ּוָרא, ְדכ  ְוַהאי ֶלֶחם עִֹני 
יָון  ּכֵ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ה  ַמּצָ י  ְלַגּבֵ ִאְתְקִריבּו  ֲהֵוי,  נּוָתא  ִמְסּכְ
ין   ַדְרּגִ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ יל לֹון קּוְדׁשָ יר, ֲעּיִ ָקִריבּו לֹון ַיּתִ ּדְ
ד   ּכַ ה  ַמּצָ ּוְכֵדין,  נּוְקָבא.  ּבְ כּוָרא  ּדְ ר  ְוִאְתַחּבַ ָאֳחָרִנין, 

אִ  ְדכּוָרא  ּבִ ַרת  ֲהָדא  ְקֵר ִאְתַחּבְ וא''ו,  תֹוֶסֶפת  ּבְ ִמְצָוה  י 
ִדְכִתיב, ל) הּוא  ְך,  (דברים  ּכָ ִגיִני  ּבְ ַהּזֹאת.  ְצָוה  ַהּמִ י  ּכִ

ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ִמְצָוה.  ה ּבְ  ַמּצָ
ֶאָחד   .221 קֹול  ְמעּו  ׁשָ הֹוְלִכים  עֹוָדם  ּבְ

ֶרְך,  ּדֶ ּבַ אֹוְרִבים  רֹוְצִחים  ל  ׁשֶ דּוד  ּגְ אֹוֵמר:  ׁשֶ
ְלמַ  ג  ְסטּו  ַהּגַ ַחְסַרת  יָרה  ַלּטִ ְרדּו  ּתֵ ַאל  ְעָלה, 

דֹוׁש   ַהּקָ ָמע ׁשֶ י יֹוֵסי, ִמזֶּה ִנׁשְ ה. ָאַמר ַרּבִ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ָרכֵ  ּדְ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ רֹוֶצה  הּוא  רּוְך  ָעלּו ּבָ ינּו. 

ין ְסָלִעים ֲחָזִקים.   ְלַמְעָלה ְוִנְכְנסּו ְלַהר ֶאָחד, ּבֵ
דֹוׁש בָּ  ֶרְך ָאְמרּו, הֹוִאיל ְוַהּקָ ּדֶ רּוְך הּוא ָרָצה ּבַ

 ַהזֹּו, ִנְרֶאה ָדָבר, אֹו ִיְתַרֵחׁש ָלנּו ֵנס.

  

ָאַמר, טּוְפְסָרא  .221 ּדְ ָקָלא  ָמעּו ַחד  ׁשְ ָאְזֵלי,  ֲהוּו  ּדְ ַעד 
ַק  ֶתחתּון  ּדְ ָלא  ְלֵעיָלא,  ְסטּו  אֹוְרָחא,  ּבְ ֲעִקיָמן  ְטּנּון, 

ִרבִּ  ָאַמר  א.  ִדְלַתּתָ ִקְטָרא  ּדְ קּוְסְטָרא  ַמע ּבְ ׁשְ יֹוֵסי,  י 
ֵעי ְלַנְטָרא אֹוְרִחין. ְסִליקּו   ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ ִמיָנּה, ּדְ

יפִ  ּקִ ּתַ ִרין  ִטּנָ ין  ּבֵ ַחד טּוָרא,  ּבְ ְוָעאלּו  ָאְמרּו,  ְלֵעיָלא,  ין, 
ה  ִמּלָ ָדא,  אֹוְרָחא  ּבְ ָעא  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ הֹוִאיל 

א  ִאְתְרִחיׁש ָלן. (תרחיש) ְנחֵמי אֹו ִניּסָ
ָעָלה   .222 ַלע.  ַהּסֶ ִקיֵעי  ּבְ ַעל  בּו  ָיׁשְ ָהְלכּו. 

ִמי   יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְמהּו.  ּתָ ֶאָחד.  ִאיׁש  ָלֶהם 
ֵמאַ  ֲאִני  ָאַמר,  ה?  לֹו, ַאּתָ ָאַמר  ַאְרָקא.  י  ְנׁשֵ

ן, ְוזֹוְרִעים ְוקֹוְצִרים,   ֵני ָאָדם? ָאַמר, ּכֵ ם יֵׁש ּבְ ְוׁשָ
ַמְראֶ  ּבְ ְוָעִליִתי ֵמֶהם  י,  ּנִ ִמּמֶ ים  ּנִ ְמׁשֻ ַאֵחר  ה 

ָהָאֶרץ   ל  ׁשֶ ָמּה  ְ ׁשּ ַמה  ם,  ִמּכֶ יר  ְלַהּכִ ֲאֵליֶכם 
ּה? ם ּבָ ַאּתֶ  ׁשֶ

  

ִקיעֵ  .222 י ּבְ ּבֵ ּגַ ר ָאְזֵלי, ָיְתֵבי  ָרא. ָסִליק לֹון ַחד ּבַ ִטּנָ י ּדְ
י אַ  . ָאַמר ֵמַאְנׁשֵ י יֹוֵסי ַמאן ַאְנּתְ ָווהּו, ָאַמר ִרּבִ ְרָקא ָנׁש, ּתְ

ְוָזְרִעין   א, ָאַמר ִאין,  ֵני ָנׁשָ ן ִאית ּבְ ֲאָנא, ָאַמר ֵליּה, ְוַתּמָ
ְוָסִליְק  אי,  ִמּנָ ְנָיין  ְמׁשַ ָאֳחָרא  ֵחיזּו  ּבְ ְייהּו  ִמּנַ ָנא  ְוַחְצִדין, 

ּה. ַאּתּון ּבָ ַאְרָעא ּדְ ֵמיּה ּדְ ְ ְייכּו, ַמה ׁשּ ְייכּו, ְלִמְנַדע ִמּנַ  ַגּבַ
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אן ׁשֹוָרה ֶאֶרץ  ָאַמר לֹו, ֶאֶרץ  .223 ּכָ ּום ׁשֶ , ִמׁשּ
תּוב ּכָ ׁשֶ ים,  כח) ַהַחיִּ יֵֵצא  (איוב  ה  ּנָ ִמּמֶ ֶאֶרץ 

ֵיֵצא   ָהָאֶרץ לֹא  ָאר  ׁשְ ּבִ ָלֶחם?  יֵֵצא  ִמזֹּו  ָלֶחם. 
יִנים. ֶלֶחם,   ַהּמִ ְבַעת  ִ ִמׁשּ לֹא  יֹוֵצא,  ְוִאם 

אי  ַוּדַ ָאְמרּו,  ְמהּו.  ּתָ ִלְמקֹומֹו.  ִנְכַנס  יְנַתִים  ּבֵ
ֵאיֶזה  ַהקָּ  רּוְך הּוא רֹוֶצה ְלעֹוֵרר אֹוָתנּו ּבְ דֹוׁש ּבָ

 ָדָבר. 

  

ְרָיא,  .223 ׁשַ ים  ָהָכא ֶאֶרץ ַהַחּיִ ִגין ּדְ ּבְ ָאַמר ֵליּה, ֶאֶרץ, 
ְכִתיב, כ ּדִ ֵיֵצא   ח)(איוב  ֵמַהאי  ָלֶחם,  ֵיֵצא  ה  ּנָ ִמּמֶ ֶאֶרץ 

ָלאו  ָנִפיק,  ְוִאי  ָלֶחם,  ֵיֵצא  ָלא  ַאְרָעא  ָאר  ׁשְ ּבִ ֶלֶחם, 
ָווהּו, ָאְמרּו  ּתְ ְלַאְתֵריּה.  ָהִכי ָעאל  ַאּדְ יִנין.  ַהּמִ ְבַעת  ִ ִמׁשּ

ה. ִמּלָ ֵעי ְלִאְתָעָרא ָלן ּבְ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ אי קּוְדׁשָ  וּדַ

ַר  .224 ַהזֶּה ָאַמר  סּוק  ַהּפָ ַעל  אי  ַוּדַ ִחיָּיא,  י  ּבִ
ֶאָחד  ָבר  ּדָ ִבי  ִמּסָ י  ַמְדּתִ ּלָ ׁשֶ י  ָזַכְרּתִ  , ָאַמְרּתָ ׁשֶ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ַתן  ּנָ ׁשֶ ֶפַסח,  ּבְ ֶעְליֹון 
ְך   ים, ְוַאַחר ּכָ ֶחם ַהזֶּה ֵמֶאֶרץ ַהַחיִּ ָרֵאל ַהּלֶ ְלִיׂשְ

ַמִים, ַהלֶּ  ָ ַאְרנּו ֶאת  ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ֶחם ַהזֶּה, ְוִהּנֵה ּבֵ
ָבר.   ַהּדָ

  

ֲאַמְר  .224 ּדְ ְקָרא  ַהאי  ַעל  אי  ַוּדָ יא,  ִחּיָ י  ִרּבִ , ָאַמר  ּתָ
ֶפַסח,  ּבְ ָאה.  ִעּלָ ה  ִמּלָ ַחד  ָבאי,  ִמּסָ אֹוִליְפָנא  ּדְ ִכיְרָנא  ּדָ
א,   ּדָ ֶלֶחם  ָרֵאל  ְלִיׂשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ לֹון  ָיַהב  ּדְ

א, ְוָהא ֵמַאְרָעא ְד  ַמִים, ֶלֶחם ּדָ ָ י, ּוְלָבַתר ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ַחּיֵ
ה.   אֹוִקיְמָנא ִמּלָ

יֹּוֵצא ָלעֹוָלם עֹוד ָהָיה אֹוֵמר, שֶׁ  .225 ׁשֶ ָאָדם, ּכְ
יָון  ּכֵ ֶלֶחם.  ּטֹוֵעם  ׁשֶ ַעד  ָבר  ּדָ יֹוֵדַע  לֹא  ַהזֶּה, 
ְך   ּכָ יר.  ּוְלַהּכִ ָלַדַעת  ִמְתעֹוֵרר  ֶלֶחם,  אֹוֵכל  ׁשֶ
יֹוְדִעים   ָהיּו  לֹא  ְצַרִים,  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ יְָּצאּו  ׁשֶ ּכְ

הַ  ָלֶהם  ִהְטִעים  ׁשֶ ַעד  ָבר,  הוּ ּדָ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  א  ּקָ
ה יֵֵצא   ּנָ תּוב ֶאֶרץ ִמּמֶ ּכָ ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ ַהזֹּו, ׁשֶ
יר ֶאת  ּוְלַהּכִ ָלַדַעת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְכְנסּו  ְוָאז  ָלֶחם, 
יר  רּוְך הּוא. ְוִתינֹוק לֹא יֹוֵדַע ְולֹא ַמּכִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ּטֹוֵעם ֶלֶחם ׁשֶ  ַעד ׁשֶ

  

ַברתּו   .225 ד ָנִפיק ְלַהאי  דף קנז ע''ב)(  ֲהָוה ָאַמר, ּדְ ָנׁש, ּכַ
יָון ְדָאִכיל   ַאְטִעים ַנֲהָמא. ּכֵ י, ַעד ּדְ ַעְלָמא, ָלא ָיַדע ִמיּדִ
ָנְפקּו  ד  ּכַ ְך  ּכָ מֹוְדָעא.  ּתְ ּוְלִאׁשְ ְלִמְנַדע  ִאְתַער  ַנֲהָמא, 
ַאְטִעים לֹון   י, ַעד ּדְ ְצַרִים, ָלא ֲהוּו ָיְדֵעי ִמּדֵ ָרֵאל ִמּמִ ִיׂשְ

הוּ קּוְדׁשָ  ִריְך  ּבְ ֶאֶרץ א  ְכִתיב  ּדִ ֶאֶרץ,  ֵמַהאי  ֶלֶחם  א 
ְלִמְנַדע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָעאלּו  ּוְכֵדין  ָלֶחם,  ֵיֵצא  ה  ּנָ ִמּמֶ
ָלא   ִוינּוָקא  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  מֹוְדָעא  ּתְ ּוְלִאׁשְ
ַהאי   ּדְ ַנֲהָמא  ָטִעים  ּדְ ַעד  מֹוְדָעא,  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  ָיַדע, 

 ַעְלָמא.
לֹ  .226 ָרֵאל  ָבִרים ִיׂשְ ּדְ ּבַ ירּו  ִהּכִ ְולֹא  ָיְדעּו  א 

ָיְדעּו  ְוָאז  ֶעְליֹון,  ֶלֶחם  ָאְכלּו  ׁשֶ ַעד  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָרָצה  ָמקֹום,  ירּו ֶאת אֹותֹו  ְוִהּכִ
ָראּוי  אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל יְֵדעּו יֹוֵתר ּבְ ׂשְ יִּ הּוא ׁשֶ

יָ  ְולֹא  ַהזֹּו,  שֶׁ ָלָאֶרץ  ַעד  ֶלֶחם  ְכלּו,  ֲעמּו  ּטָ
ַמִים,   ׁשָ הּוא?  ּוִמי  קֹום,  ַהּמָ ֵמאֹותֹו 

תּוב ּכָ טז) ׁשֶ ֶלֶחם  (שמות  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהְנִני 
לּו ְלאֹותֹו ָמקֹום.  ּכְ ָמִים, ְוָאז ָיְדעּו ְוִהְסּתַ ָ ִמן ַהׁשּ

ָמקֹום, ֵמאֹותֹו  ֶלֶחם  ָאְכלּו  ׁשֶ ֶׁשּלֹא   ְוַעד  [ְוַעד 
ּבְ  ֶלֶחם  ַהּמְ ָאְכלּו  ָדָבר   קֹומֹות]ֵאּלּו  ָיְדעּו  לֹא 

ירּו.  ְולֹא ִהּכִ

  

ְלֵעיָלא,  .226 ין ּדִ ִמּלִ מֹוְדעּו ּבְ ּתְ ָרֵאל ָלא ָיְדעּו, ְוָלא ִאׁשְ ִיׂשְ
מֹוְדעּו  ּתְ ְוִאׁשְ ָיְדעּו  ּוְכֵדין  ָאה,  ִעּלָ ֶלֶחם  ָאְכלּו  ּדְ ַעד 

יִ  ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ַההּוא ֲאַתר ּוָבָעא קּוְדׁשָ עּון ִיׂשְ ּבְ ָרֵאל ְנּדְ
ִאְתֲחֵזי ְלַהאי ֶאֶרץ. ְוָלא ָיִכילּו, ַעד  ַההּוא ֲאַתר ּדְ יר, ּבְ ַיּתִ
ַמִים.  ׁשָ ִאיהּו,  ּוַמאן  ֲאַתר,  ֵמַההּוא  ֶלֶחם,  ָטֲעמּו  ּדְ

ְכִתיב, ַמִים,  (שמות טז)  ּדִ ָ ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ
הַ  לּו ּבְ ּכָ ָאְכלּו ֶלֶחם הּוא ֲאַתר,  ּוְכֵדין ָיְדעּו ְוִאְסּתַ ְוַעד ּדְ

ֲאַתר, אתרי) ֵמַההּוא  מאלין  לחם  אכלו  דלא  ועד  ָלא   (ס''א 
מֹוְדעּו. ּתְ י ְוָלא ִאׁשְ  ָיְדעּו ִמיּדִ

אי ַעל ֶזה   .227 קֹו. ָאַמר, ַוּדַ י יֹוֵסי ּוְנׁשָ א ַרּבִ ּבָ
ן   ּכֵ ְוַעל  ֶזה,  ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵהִעיר אֹוָתם 

ל ִישְׂ ָהֵראשִׁ  ֶחם. ָקמּו  ית ׁשֶ ָרֵאל ָלַדַעת ָהָיה ַהּלֶ
רֹות, ֶאָחד  ֵני ּפֵ עֹוָדם הֹוְלִכים ָראּו ׁשְ ְוָהְלכּו. ּבְ
ָבר   י יֹוֵסי, ֵאין ָלנּו ּדָ ָזָכר ְוֶאָחד ְנֵקָבה. ָאַמר ַרּבִ

  
א ִאְתַער ֲאָתא ַרבִּ  .227 אי ַעל ּדָ ֵקיּה. ָאַמר, ַוּדַ י יֹוֵסי ּוְנׁשָ

ירּוָתא  ׁשֵ א  ּדָ ְוַעל  ַהאי,  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ לֹון 
ֲהוּו ָאְזלּו,  ָרֵאל ְלִמְנַדע, ֶלֶחם ֲהָוה. ָקמּו ְוֲאְזלּו, ַעד ּדְ ְדִיׂשְ

נּוְק  ְוַחד  ַכר  ּדְ ְרמּוְסִקין, ַחד  ּדַ ֵרי  ּתְ ִר ָחמּו  י ָבא. ָאַמר  ּבִ
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ָאֶרץ   ּבָ ֶ ֵאינֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְוָכל ַמה ׁשּ עֹוָלם ׁשֶ  -ּבָ
יָּם.  ם ּבַ ְך ּגַ  ּכָ

ַכר ְונּוְקָבא, ְוָכל   ָלא ֲהֵוי ּדְ ָעְלָמא, ּדְ ה ּבְ יֹוֵסי, ֵלית ָלן ִמּלָ
א.  ַיּמָ י ְבַאְרָעא, ָהִכי ָנֵמי ּבְ  ַמה ּדִ

ִמן  .228 ַיֲעקֹב  ַויָֹּבא  ְוָאַמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ
ֵצא  ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ְוגֹו'. ַוּתֵ ֶעֶרב ַוּתֵ ֶדה ּבָ ָ ַהׂשּ

ָעה ָאה ִלְקָראתלֵ  ּגָ ִין ָיְדָעה? ֲהֵרי ָאְמרּו ׁשֶ ֹו, ִמּנַ
לֹו   ְוָגַרם  ֵאָליו,  ְוָיְצָאה  ָיְדָעה  ְוֵלָאה  ַהֲחמֹור, 
שָכר   ָ ִיׂשּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  שָכר.  ָ ִיׂשּ ה  ּנָ ִמּמֶ יֵֵּצא  ׁשֶ
ָגַרם,  א  ֶאּלָ ֶרם  ּגָ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ֶרם,  ּגָ ֲחמֹור 

ָאְמָרה   לֹו.  ַרם  ּגָ ַהֲחמֹור  אׁשֶ ַוּדַ י ֵלָאה:  ָיַדעּתִ י 
ִלי   ֵאין  ָרֵחל,  ן  ּכַ ְלִמׁשְ ַיֲעקֹב  ֵנס  ִיּכָ ִאם  ׁשֶ
ֵנס   ְוִיּכָ אן  ּכָ לֹו  ה  ֲאַחּכֶ א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ְלהֹוִציא 

ִני. ּכָ  ְלִמׁשְ

  

ְוָאַמר, .228 יֹוֵסי  י  ִרּבִ ַתח  ל) ּפָ ִמן   (בראשית  ַיֲעקֹב  בֹא  ַוּיָ
ִלְקָר  ֵלָאה  ֵצא  ַוּתֵ ֶעֶרב  ּבָ ֶדה  ָ וַ ַהׂשּ ְוגו',  ֵלָאה  אתֹו  ֵצא  ּתֵ

ְוֵלָאה  ֲחָמָרא,  ָגָעא  ּדְ ָאְמרּו  ָהא  ָיְדַעת.  ְמָנא  ִלְקָראתֹו, 
שָכר. ֲהָדא  ָ ּה ִיׂשּ ָנַפק ִמּנָ ָיְדַעת, ְוָנְפַקת ֵליּה, ְוָגִרים ֵליּה ּדְ
א  ְקֵרי ָגְרם, ֶאּלָ ְרם, ַאל ּתִ שָכר ֲחמֹור ּגָ ָ הּוא ִדְכִתיב ִיׂשּ

ֲחָמָרא גָּ  ַרם ּדְ ִאי ְרָמא ֵליּה.  ּגָ אי ָיַדְעָנא ּדְ ֲאְמַרת ֵלָאה, ַוּדַ
ֵליּה,  ְלֲאָפָקא  ִלי  ֵלית  ְדָרֵחל,  ָנא  ּכְ ִמׁשְ ּבְ ַיֲעקֹב  ֵייעּול 

ִני.  ּכָ ִמׁשְ א אֹוִריְך ֵליּה ָהָכא, ְוֵייעּול ּבְ  ֶאּלָ

זֶּה   .229 ַמה  ִני,  ּבְ דּוָדֵאי  ּבְ יָך  ַכְרּתִ ׂשְ כֹר  ׂשָ י  ּכִ
מִ  ִני?  ּבְ דּוָדֵאי  ֶזה,  ּבְ ַעל  ְלַיֲעקֹב  ּנֹוַח  ׁשֶ ּום  ׁשּ

יֹוֵדַע   ָהָיה  ְוַיֲעקֹב  ְלהֹוִליד.  ִעים  ְמַסיְּ ֵאּלּו  ׁשֶ
א ְלַמְעָלה.  ּדּוָדִאים, ֶאּלָ ָבר לֹא עֹוֵמד ּבַ ַהּדָ  ׁשֶ

  
ל) .229 כֹר   (בראשית  ׂשָ י  ַמאי  ּכִ ִני,  ּבְ דּוָדֵאי  ּבְ יָך  ַכְרּתִ ׂשְ

ִניָחא ּדְ ִגין  ּבְ ִני,  ּבְ דּוָדֵאי  ין   ּבְ ִאּלֵ ּדְ א,  ּדָ ְלַיֲעקֹב ַעל  ֵליּה 
ה ָלא ָקְייָמא   ִמּלָ ְמַסְייִעין ְלאֹוָלָדא. ְוַיֲעקֹב ֲהָוה ָיַדע, ּדְ

א ְלֵעיָלא.  ּדּוָדִאים, ֶאּלָ  ּבַ
ֲעֶקֶרת .230 יִבי  מֹוׁשִ ְוָאַמר,  ַתח  ֵאם    ּפָ ִית  ַהּבַ

רּוַח  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ַהְללּוָיּה. ָאַמר  ֵמָחה  ׂשְ ִנים  ַהּבָ
ִית  הַ  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  יִבי  מֹוׁשִ אֹוֶמֶרת:  זֹו   -ּקֶֹדׁש 

ֵמָחה   ׂשְ ִנים  ַהּבָ ֵאם  יִבי   -ָרֵחל.  מֹוׁשִ ֵלָאה.  זֹו 
ִית   ַהּבַ ֵאם   -ֲעֶקֶרת  ְחּתֹון.  ַהּתַ ָהעֹוָלם  ֶזה 

ֵמָחה ִנים ׂשְ ֶזה ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון.   - לּוָיּה][ַהלְ  ַהּבָ
ְך ַהְללּוָיּה.  ּום ּכָ  ִמׁשּ

  

תַ  .230 ְוָאַמר,ּפָ ִית ֵאם  (תהלים קיג) ח  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  יִבי  מֹוׁשִ
א   יא רּוָחא ְדקּוְדׁשָ י ִחּיָ לּוָיה. ָאַמר ִרּבִ ֵמָחה ַהּלְ ִנים ׂשְ ַהּבָ

יִבי א ָרֵחל. ֵאם  (קנ''ד ע''א) ָקֲאַמר, מֹוׁשִ ִית, ּדָ ֲעֶקֶרת ַהּבַ
ּדָ  ִית,  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  יִבי  מֹוׁשִ ֵלָאה.  א  ּדָ ֵמָחה,  ׂשְ ִנים  א  ַהּבָ

ָאה.   ּתָ ֵמָחהַעְלָמא ּתַ ִנים ׂשְ א ַעְלָמא (הללויה) ֵאם ַהּבָ , ּדָ
ִגיֵני ָאה, ּבְ לּוָיה.  (קנ''ד ע''א) ִעּלָ ְך ַהּלְ  ּכָ

לּו ֵהם  .231 ָבִטים ַהּלָ ְ ל ַהׁשּ י ְיהּוָדה, ּכָ ָאַמר ַרּבִ
ּבֹא   ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם  ְוֻכּלָ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ּקּוִנים  ּתִ

י שָׂ  יָך  ְרֵאה, ּכִ ַכְרּתִ ּנּו ַהּגּוף,  לָ   -כֹר ׂשְ ַקַחת ִמּמֶ
יָך   ַכְרּתִ כֹר ׂשְ ְלָך, ְלגּוְפָך   -ּוִמי הּוא? ּתֹוָרה. ׂשָ

יָך  ַכְרּתִ כֹר ׂשְ ׁש. ׂשָ מּוְתָך.  -ַמּמָ  ְלהֹוִליד ֶאת ּדְ
  

א   .231 ְלַתּתָ ּקּוִנין ּדִ ְבִטין, ּתִ ין ׁשִ ל ִאּלֵ י ְיהּוָדה, ּכָ ָאַמר ִרּבִ
וְ  ִד ִאינּון,  ַגְווָנא  ּכְ הּו  כֹר  ֻכּלְ ׂשָ י  ּכִ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְלֵעיָלא. 

כֹר   ׂשָ ּתֹוָרה.  ּוַמאן ִאיהּו  ּגּוָפא  יּה  ִמּנֵ ְלַנְסָבא  יָך,  ַכְרּתִ ׂשְ
כֹר ׂשָ ׁש.  ַמּמָ ְלגּוָפְך  ְלָך,  יָך,  ַכְרּתִ קנח   ׂשְ (דף 

יּוְקָנְך.  ע''א) יָך, ְלאֹוָלָדא ּדְ ַכְרּתִ  ׂשְ
עֹוסֵ  .232 ׁשֶ ִמי  אן  אֶ ִמּכָ יֹוֵרׁש  ּתֹוָרה,  ּבַ ת  ק 

יֹוֵרׁש  ַיֲעקֹב.  ַנֲחַלת  ֶאת  ְויֹוֵרׁש  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם 
יֵׁש  שָכר,  ָ ִיׂשּ תּוב  ּכָ ׁשֶ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם 

ָכר, לא) ׂשָ ֵתְך,  (ירמיה  ִלְפֻעּלָ ָכר  ׂשָ יֵׁש  י  ּכִ
ח) ְוָכתּוב יֵׁש  (משלי  ֹאֲהַבי  ְלַהְנִחיל 

א.  ְוֹאְצרֵֹתיֶהם ֲאַמּלֵ

  

אֹוַרְייָתא, ַאְחִסין ַעְלָמא ְדָאֵתי  ֵמָהכָ  .232 ָלֵעי ּבְ א, ַמאן ּדְ
ְכִתיב   א ְדַיֲעקֹב. ַאְחִסין ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּדִ ְוַאְחִסין ַאְחַסְנּתָ

ָכר, ׂשָ ֵיׁש  שָכר  ָ לא) ִיׂשּ ֵתְך.  (ירמיה  ִלְפֻעּלָ ָכר  ׂשָ ֵיׁש  י  ּכִ
א.ֶהם אֲ ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש ְואְֹצרֵֹתי (משלי ח) ּוְכִתיב,  ַמּלֵ

י  .233 ַרּבִ ָאַמר  ָבִנים.  ה  ָ ׁשּ ׁשִ לֹו  י  ָיַלְדּתִ י  ּכִ
ָדִדים  ַהּצְ ַעת  ְוַאְרּבַ ה  ּוַמּטָ ַמְעָלה  ֵאּלּו  ִחְזִקיָּה, 
לֹו   ָצִריְך  ֶאָחד,  ּבְ ֲאִריְך  ּמַ ׁשֶ ּוִמי  ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶ

  
ל) .233 י   (בראשית  ִרּבִ ָאַמר  ָבִנים.  ה  ָ ׁשּ ׁשִ לֹו  י  ָיַלְדּתִ י  ּכִ

ַעְלָמא. ּוַמאן  ע ִסְטִרין ּדְ א ְוַאְרּבַ ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ה, ִאּלֵ ִחְזִקּיָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Toldot – Draft – unedited- not for publishing 

78 DailyZohar.com  
 

ְלַמְעָלה   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ְלַהְמִליְך 
ה ּוְלאַ   ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ְוַהְיינּו ֶאָחד.ְרבַּ ּוְלַמּטָ

ִריְך ה א ּבְ ֵעי ֵליּה ְלַאְמָלָכא ְלקּוְדׁשָ ֶאָחד, ּבָ ָאִריְך ּבְ ּוא ּדְ
ע ִסְטֵרי ְדַעְלָמא, ְוַהְיינּו ֶאָחד. לְ  א, ּוְלַאְרּבַ  ֵעיָלא ְוַתּתָ

תּוב .234 ּכָ ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ב) ָאַמר  ַעל   (שיר 
ִמים. ִמי  (שם ח) ָהֵרי ָבֶתר, ְוָכתּוב ַעל ָהֵרי ְבׂשָ

ל ֵלָאה   ִנים ׁשֶ ת ַהּבָ ׁשֶ ִמים? ֵאּלּו ׁשֵ ֵהם ָהֵרי ְבׂשָ
 ָ ׁשּ ּכֹוְלִלים ׁשִ ר, ְוֵהם  ה ֲאחֵ ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ִרים, ְוֵהם ׁשְ

ֲחֵברֹו, ְוֵלָאה  לּול ּבַ ל ֶאָחד ּכָ ּכָ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ָ ׁשּ ׁשִ
ְלַקיֵּם קיג) ֲעֵליֶהם,  ִנים  (תהלים  ַהּבָ ֵאם 
ֵמָחה ַהְללּוָיּה.   ׂשְ

  

ִתיב, .234 ּכְ ה,  ִחְזִקּיָ י  ִרּבִ ב) ָאַמר  השירים  ָהֵרי  (שיר  ַעל 
ּוְכִתיב, ח)השירי(שיר   ָבֶתר,  ַמאן  ם  ִמים,  ְבׂשָ ָהֵרי  ַעל 

ית   ַאְכָלָלן ׁשִ ֵלָאה, ּדְ ִנין ּדְ ית ּבְ ין ׁשִ ִמים. ִאּלֵ ִאינּון ָהֵרי ְבׂשָ
ִגין  ּבְ ית.  ׁשִ ְוִאינּון  ֵריַסר,  ּתְ ְוִאינּון  (רמ''א  ָאֳחָרִנין, 

ֲעַלְייהּו,  ע''א) ְוֵלָאה  ַחְבֵריּה,  ּבְ ִליל  ּכָ ַחד  ָכל  ּדְ
לּוָיה. אֵ  ג)(תהלים קי ְלַקְייָמא ֵמָחה ַהּלְ ִנים ׂשְ  ם ַהּבָ

ִנים,   .235 ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ תּוב לֹא ִתּקַ ן ּכָ ְוַעל ּכֵ
ְגֶלה, ְוַעל  ר ְולֹא ַהּנִ ְסּתָ הּוא ָהעֹוָלם ַהּנִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ח   ּקַ ּתִ ִנים  ַהּבָ ְוֶאת  ָהֵאם  ח ֶאת  ּלַ ׁשַ ּתְ ַח  ּלֵ ׁשַ ן  ּכֵ

סְ  ּנִ הּוא ָהעֹוָלם ׁשֶ ּום ׁשֶ ר ָלְך, ִמׁשּ ה   ּתָ ּלָ ְולֹא ִהְתּגַ
ָלל.   ּכְ

  
ִתיב, .235 ּכְ א  ּדָ כב) ְוַעל  ַעל  (דברים  ָהֵאם  ח  ִתּקַ לֹא 

ָיא,  ּלְ ִאְתּגַ ְוָלא  ָיא,  ּסְ ְדִאְתּכַ ַעְלָמא  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ִנים,  ַהּבָ
א ח   (שם) ְוַעל ּדָ ּקַ ִנים ּתִ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלַ ׁשַ

ִאיה ִגין ּדְ ָלל. ּו עַ ָלְך. ּבְ ָיא ּכְ ּלְ ָיא, ְוָלא ִאְתּגַ ּסְ  ְלָמא ְדִאְתּכַ
י  .236 ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ָלְך,  ח  ּקַ ּתִ ִנים  ַהּבָ ְוֶאת 

ּוְלִמְקֵצה   ְוגֹו'  ִראׁשֹוִנים  ְלָיִמים  ָנא  ַאל  ׁשְ
ִנְקָרִאים  ְוָכל ֵאּלּו  ָמִים.  ָ ַהׁשּ ְוַעד ְקֵצה  ַמִים  ָ ַהׁשּ

אן ּוְלַמטָּ  ִמים. ִמּכָ ה ִנְקְראּו ָהֵרי ָבֶתר,  ָהֵרי ְבׂשָ
ֵרד וְ  ם ִיּפָ ָ תּוב ּוִמׁשּ ּכָ ים,  ׁשֶ ָעה ָראׁשִ ָהָיה ְלַאְרּבָ

רּוד. ל ַהּפֵ  ֶהָהִרים ׁשֶ
  

ִדְכִתיב, .236 ַהְיינּו  ָלְך,  ח  ּקַ ּתִ ִנים  ַהּבָ י   (דברים ד) ְוֶאת  ּכִ
ְוגו' ִראׁשֹוִנים  ְלָיִמים  ָנא  ַאל  ַמִים  (שם) ׁשְ ָ ַהׁשּ ּוְלִמְקֵצה 

אן ְוַעד   ִמים, ִמּכָ י, ִאְקרּון ָהֵרי ְבׂשָ ָמִים. ְוָכל ַהּנֵ ָ ְקֵצה ַהׁשּ
ָבֶתר, ָהֵרי  ִאְקרּון  א  ע''ב) ּוְלַתּתָ ְכִתיב, (כ''ט  (בראשית   ּדִ

טּוֵרי  ב) ים,  ָראׁשִ ָעה  ְלַאְרּבָ ְוָהָיה  ֶרד,  ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ
 ְדִפירּוָדא.

יֵ .237 י  ַרּבִ ָקשְׁ ָאַמר  ָפחֹות  ְ ַהׁשּ ֵני  ּבְ רּו יָסא, 
ְלִתּקּון.   ִהְצָטְרכּו  ׁשֶ ִרים  ְקׁשָ ָעה  ַאְרּבָ ִרים,  ְקׁשָ
ְך יֹוְצִאים ַהחּוָצה  ּום ּכָ ׁשּ ּמִ י ֶאְלָעָזר, ׁשֶ ְוָאַמר ַרּבִ
ֶאָחד,   ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִרים.  ׁשָ ַהּקְ אֹוָתם 

ֶדֶרְך   ם ֶאָחד, ּבְ ּלָ אן ָוָהְלָאה ּכֻ ָרה, ְוַעל ּוִמּכָ ְיׁשָ
 ְ ַהׁשּ ל  ּכָ ן  ֶזהּו  ּכֵ ְלַמְעָלה.  ֵעדּות  ּבְ עֹוִלים  ָבִטים 

תּוב ּכָ קכב) ׁשֶ ָבִטים  (תהלים  ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ
ם ה'.  ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ  ׁשִ

  

ִרין, .237 ירּו ִקׁשְ ָפחֹות ְקׁשִ ְ ֵני ַהׁשּ י ֵייָסא, ּבְ (קנ''ד  ָאַמר ִרּבִ
ִאְצְט  א)ע'' ּדְ ִרין  ִקׁשְ ע  י ַאְרּבַ ִרּבִ ְוָאַמר  ְלִתּקּוָנא.  ִריכּו 

ב  ִרין, ְוַאף ַעל ּגַ ְך ָנְפֵקי ְלַבר ִאינּון ִקׁשְ ְבִגין ּכָ ֶאְלָעָזר, ּדִ
ר.  אֹוַרח ֵמיׁשָ הּו ַחד, ּבְ ּלְ אן ּוְלָהְלָאה ּכֻ הּו ַחד, ּוִמּכָ ֻכּלְ ּדְ

בְּ  ָסְלִקין  ְבִטין  ׁשִ הּו  ּלְ ּכֻ א,  ּדָ ִדְלֵעיָלא, ְוַעל  ַסֲהדּוָתא 
ִדְכִתיב,  ֲהָדא קכב) הּוא  ָבִטים  (תהלים  ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ

ם ה'.  ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ  ׁשִ
ר  .238 ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ְוָאַמר 

ַיֲעקֹב  ָרָאה  ָמה  ְוגֹו'.  יֹוֵסף  ֶאת  ָרֵחל  ָיְלָדה 
לְ  יֹוֵסףָלֶלֶכת  ּנֹוַלד  ׁשֶ ּכְ ּנֹוַלד  ַדְרּכֹו  ׁשֶ ְוֶטֶרם   ,

ִהּנֵה   א  ֶאּלָ ְלַדְרּכֹו?  ָלֶלֶכת  ָרָצה  לֹא  יֹוֵסף 
ו.  ל ֵעׂשָ ָטנֹו ׁשֶ ּנֹוַלד ׂשְ ָרָאה ׁשֶ ְרׁשּוָה, ׁשֶ  ּפֵ

  

ִתיב, .238 י ֶאְלָעָזר, ּכְ ִרּבִ ר  (בראשית ל) ְוָאַמר  ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ
ְוג יֹוֵסף  ֶאת  ָרֵחל  ְלֵמיַהךְ ָיְלָדה  ַיֲעקֹב  ָחָמא  ַמה   ו', 

ד ִאְתְיִליד יֹוֵסף, ְוַעד ָלא ִאְתְיִליד יֹוֵסף ָלא   ְלאֹוְרֵחיּה, ּכָ
ָחָמא  ּדְ אּוְקמּוָה,  ָהא  א  ֶאּלָ ְלאֹוְרֵחיּה.  ְלֵמיַהְך  ָבָעא 

ו.  ְטָנא ְדֵעׂשָ  ְדִאְתְיִליד ׂשִ
ְמקֹומֹו  .239 ֶאת  ִלים  ִהׁשְ יֹוֵסף  ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

ְקָר ַאֲחָריו   ּנִ ׁשֶ לֹו,  ָזָכה  ְוָכאן  ְויֹוֵסף  יק,  ַצּדִ א 
ַהּגּוף,   ַלם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַיֲעקֹב  ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַהּגּוף.  ִסיּּום 
הּוא   ַהּגּוף  ְוִסיּּום  ְלַדְרּכֹו,  ָלֶלֶכת  ַהּגּוף  ָרָצה 

  
ֲחזֵ  .239 ָזֵכי  ְוָתא  ְויֹוֵסף  ְתֵריּה  ּבַ יּה  ּדּוְכּתֵ ִלים  ַאׁשְ יֹוֵסף  י, 

ָחָמא   ּדְ יָון  ּכֵ ְדגּוָפא.  ִסּיּוָמא  ְוָהָכא  יק,  ַצּדִ ִאְקֵרי  ּדְ ֵליּה, 
ְלֵמַהְך ְלאֹוְרֵחיּה,  ּגּוָפא  ָעא  ּבָ ּגּוָפא,  ִלים  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַיֲעקֹב, 
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ֶאת   ִלים  ִהׁשְ ְנָיִמין  ּבִ ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ִרית,  ַהּבְ
ְלמּו שְׁ  ּבֹו ִנׁשְ ּבֹון, ׁשֶ ר.ַהֶחׁשְ  ֵנים ָעׂשָ

א בִּ ְוִסּיּוָמא ְדגּוָפא ה ל ּדָ ִרית. ְוִעם ּכָ ִלים ּוא ּבְ ְנָיִמן ַאׁשְ
ֵריַסר. ִלימּו ּתְ ּתְ ֵביּה ִאׁשְ ָנא, ּדְ ּבְ  חּוׁשְ

ַיֲעקֹב  .240 יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ְוִכי  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ַעל   ַאף  ָבִטים,  ְ ַהׁשּ מּו  ּלְ ּתַ ִהׁשְ לֹא  ו  ַעְכׁשָ ַעד  ׁשֶ

ה ִחּכָ לֹא  ַעם  ַהּטַ ָמה  יֹוֵסף,  ּנֹוַלד  ׁשֶ ב  ַעד   ּגַ
וְ  ְנָיִמין  ּבִ ּנֹוַלד  א ׁשֶ ֶאּלָ ָבִטים?  ְ ַהׁשּ מּו  ּלְ ּתַ ִיׁשְ

אי   ָבר. ָאַמר, ַוּדַ ָחְכָמה ְוָיַדע ַהּדָ ה ּבְ ַיֲעקֹב ָעׂשָ
י   ָיַדְעּתִ ִהּנֵה  ָבִטים,  ְ ַהׁשּ ל  ּכָ אן  ּכָ מּו  ּלְ ּתַ ִיׁשְ ִאם 
ָראּוי,  ּכָ ֲעֵליֶהם  רּוי  ׁשָ ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ׁשֶ

ַהזּ  לְּ ּוָבָאֶרץ  ּתַ ׁשְ יִּ ׁשֶ ְצִריִכים  לֹא  א  ֹו  ֶאּלָ מּו, 
ה.  דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ  ּבָ

  

ָען ָלא  .240 ַעד ּכְ ְוִאי ֵתיָמא, ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע ַיֲעקֹב, ּדְ
ַמאי  יֹוֵסף,  ִאְתְיִליד  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְבִטין,  ׁשִ ימּו  ּלִ ּתַ ִאׁשְ
ימּו   ּלִ ּתַ ְוִיׁשְ ְנָיִמין  ּבִ ִיְתְיִליד  ּדְ ַעד  אֹוִריְך  ָלא  ַטְעָמא 

ְבִטין. אֶ  ה יָ ׁשִ ָחְכְמָתא ֲעַבד, ּוִמּלָ א, ַיֲעקֹב ּבְ ַדע. ָאַמר, ּלָ
ְיַדְעָנא  ָהא  ְבִטין,  ׁשִ הּו  ּלְ ּכֻ ָהָכא  ימּו  ּלִ ּתַ ִאׁשְ ִאי  אי  ַוּדַ
ְדָקא ְיאּות. ּוְבַאְרָעא   ְרָיא ֲעַלְייהּו ּכְ ְלֵעיָלא ׁשַ ִתּקּוָנא ּדִ ּדְ

ַאְרָעא  א ּבְ ִלימּו, ֶאּלָ ּתְ ִיׁשְ ֵעי ּדְ א.ָדא, ָלא ִליּבָ יׁשָ  ַקּדִ

הּוא,   .241 ְך  ּכָ ׁשֶ ְרֵאה  ר ּבֹא  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ
ְחּתֹון,   ַהּתַ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ֵהם  ָבִטים  ְ ַהׁשּ
ְוָלְקָחה ֶאת  ְנָיִמין, ֵמָתה ָרֵחל,  ּבִ ּנֹוַלד  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֶהם,   ן ּבָ ּקֵ ְחּתֹון ַהזֶּה ְלִהְתּתַ קֹום ָהעֹוָלם ַהּתַ ַהּמָ

לֹ  ן  ּכֵ ָאֶרץ ְוַעל  ּבָ א  ֶאּלָ ְנָיִמין  ּבִ נֹוַלד  א 
ד ן ֵמָתה  ַהּקְ ּדָ בִֹאי ִמּפַ תּוב ַוֲאִני ּבְ ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ ֹוׁשָ

ם ֵמָתה ָרֵחל   ֶרְך, ְוׁשָ ּדֶ ַנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ ָעַלי ָרֵחל ּבְ
ַהזֶּה,  ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם  קֹום,  ַהּמָ ֶאת  ְוָנְטָלה 

ֵלם. ְוָכל זְ  ַבִית ׁשָ ב ּבְ ֵ ָרֵחל ַקיֶֶּמת,  ְלִהְתַיׁשּ ַמן ׁשֶ
ְחּתוֹ  ֶהם. ֵמָתה ָרֵחל ָהעֹוָלם ַהּתַ ּבָ ן ֵאינֹו ִנְתָקן 

ֵלמּותֹו. [ְלַמְעָלה] ָנְטָלה - ׁשְ ִית ּבִ  ַהּבַ

  

ּקּוָנא   .241 ְבִטין, ּתִ ֵריַסר ׁשִ הּו ּתְ ֻכּלְ ָהִכי הּוא, ּדְ א ֲחֵזי ּדְ ּתָ
ִאְתְיִלי  ּדְ ְוֵכיָון  ִניְנהּו,  ָאה  ּתָ ּתַ ִמיַתת  ְדַעְלָמא  ְנָיִמין,  ּבִ ד 

ָנא   ּקָ ְלִאְתּתַ ָאה,  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ַהאי  א  דּוְכּתָ ְוָנְטָלא  ָרֵחל, 
ְנָיִמין, ּבִ ִאְתְיִליד  ָלא  א  ּדָ ְוַעל  הּו.  ַאְרָעא    ּבְ ּבְ א  ֶאּלָ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  א,  יׁשָ מח) ַקּדִ בֹוִאי   (בראשית  ּבְ ַוֲאִני 
ֶאֶרץ כְּ  ן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבְ ּדָ ן ִמיַתת  ִמּפַ ֶרְך, ְוַתּמָ ּדֶ ַנַען ּבַ

ָבא   ְ ְלִאְתַיׁשּ ָאה,  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ַהאי  א,  דּוְכּתָ ְוָנְטָלא  ָרֵחל 
ִזְמ  ְוָכל  ֵליָמָתא,  ׁשְ ֵביָתא  ַעְלָמא ּבְ ָקְייָמא,  ְדָרֵחל  ָנא 

הּו, ִמיַתת ָרֵחל, ָנְטָלא ָנא ּבְ ּקְ ָאה ָלא ִאְתּתַ ּתָ (ד''א ל''ג   ּתַ
לִ  לעילא) ׁשְ יָתא ּבִ  ימּו. ּבֵ

אֹותֹו   .242 ה לֹא ֵמָתה ֵלָאה ּבְ ְוִאם ּתֹאַמר, ָלּמָ
עֹוָלם   ּבָ הּוא  ִית  ַהּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ ַמן?  ַהזְּ

ְחּתֹון ן,  ֹון][ָהֶעְלי ַהּתַ ּקֵ ְלִהְתּתַ ּנּו  ִמּמֶ ָהיּו  ְוַהּכֹל   ,
ְך  [ַהַּתְחּתֹון] ְולֹא ִמן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ּום ּכָ , ּוִמׁשּ

י ֵלָאה ֵהם  לֹא ֵמָתה בְּ  ָעה. ְוָכל ַמֲעׂשֵ אֹוָתּה ׁשָ
ר   ִנְסּתָ ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון הּוא ּבְ ּום ׁשֶ ר, ִמׁשּ ִנְסּתָ ּבְ

כָּ  ּום  ּוִמׁשּ ִנְגֶלה,  ּבְ ִמיָתָתּה ְולֹא  ָרה  ִנְזּכְ לֹא  ְך 
ל ָרֵחל.  ִמיָתָתּה ׁשֶ ל ֵלָאה ּכְ  ׁשֶ

  

ַההּוא   .242 ּבְ ִמיַתת  ָלא  אי  ַאּמַ ֵלָאה  ֵתיָמא,  ִזְמָנא. ְוִאי 
ָאה ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ּבְ ֵביָתא  ּדְ ִגין  ּבְ א  עלאה)  ֶאּלָ ִאיהּו,  (נ''א 

עִ  ֵמָעְלָמא  ְוָלאו  ָנא,  ּקְ ְלִאְתּתַ ֲהוּו  יּה  ִמּנֵ א  ָאהְוכֹּלָ (נ''א   ּלָ
א. ְוָכל עֹוָבדֹוי  תתאה) ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְך ָלא ִמיַתת ּבְ , ּוְבִגין ּכָ

בְּ  ִאינּון,  ָיא  ּסְ ִאְתּכַ ּבְ ֵלָאה  ִאיהּו ּדְ ִעָלָאה  ַעְלָמא  ּדְ ִגין 
ר   ִאְדּכַ ָלא  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָיא,  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ְוָלאו  ָיא,  ּסְ ִאְתּכַ ּבְ

ִמיָתָתּה ּדְ   ָרֵחל. ִמיָתָתּה ְדֵלָאה, ּכְ
ּום  .243 ִמׁשּ אי,  ַוּדַ ֶזה  ְך  ּכָ ׁשֶ ּוְרֵאה  ּוֹבא 

ר,   ִנְסּתָ ּבְ ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ׁשֶ
ִנְגֶלה,  [ָהֶעְליֹון] ְוָהעֹוָלם ּבְ ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ְחּתֹון  ַהּתַ

ָלה,  ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ָתה ֵלָאה ּבִ ּסְ ְך ִנְתּכַ ּום ּכָ ִמׁשּ
הַ  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָגלּוי. ְוָרֵחל  ּבְ ְוזֹו  ר,  ִנְסּתָ ּבְ זֹו  לּוָיה.  ּגְ

תּוב   ּכָ ׁשֶ ם,  ִנְרׁשַ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ר  ְסּתָ ּוַבּנִ
אָ  ּבְ ֵלָאה  ָבנֹות, ַוּתֹאֶמר  רּוִני  ְ ִאׁשּ י  ּכִ ִרי  ׁשְ

ר. ָאׁשֵ מֹו  ׁשְ ָקְרָאה  ְך  ּכָ ּום  ָּכל   ּוִמׁשּ ָּכ�  [ִמּׁשּום 

  

ל  .243 ָאה, ּכָ ַעְלָמא ִעּלָ ִגין ּדְ אי. ּבְ ָהִכי הּוא ַוּדַ ְוָתא ֲחֵזי, ּדְ
ָיא. ִמלּ  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ִמּלֹוי  ל  ּכָ ָאה  ּתָ ּתַ ְוַעְלָמא  ָיא,  ּסְ ִאְתּכַ ּבְ ֹוי 

א ָכֶפְלּתָ ּדְ א  ְמַעְרּתָ ּבִ ֵלָאה  ָיא  ּסְ ִאְתּכַ ְך,  ּכָ ִגין  ְוָרֵחל  ּבְ  ,
ָיא.  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ְוָדא  ִסְתָרא,  ּבְ א  ּדָ אֹוְרָחא,  ּדְ ִגּלּוָייא  ּבְ

ִאְתְרׁשִ  ָאה  ִעּלָ ַעְלָמא  ָיא  ּסְ ְכִתיב,ּוְבִאְתּכַ ּדִ (בראשית   ים, 
ְך   ל) ּכָ ּוְבִגין  ָבנֹות,  רּוִני  ִאׁשְ י  ּכִ ִרי  ָאׁשְ ּבְ ֵלָאה  ַוּתֹאֶמר 
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ַּבּנִ  ְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשל  ּוַבִּנְסָּתר,  ַהְּבָרכֹות  ְגֶלה 
ר. . ְוִעם ָּכל ֶזה] ֵמיּה ָאׁשֵ דתרין  (דף קנח ע''ב) אן(בגין כך כל ברכ  ָקְרָאה ׁשְ

 .עלמין באתגליא ובאתכסיא ועם כל דא)
ֲהֵרי ַהּכֹל הּוא  .244 ׁשֶ ְך ַהּכֹל ֶאָחד,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ֵני ִמן הָ  ׁשְ ּוְבָכל ָמקֹום,  ם,  ּגַ ְך  ּכָ עֹוָלם ָהֶעְליֹון. 
לֹא   ְוָאנּו  ר,  ִנְסּתָ ּבְ ְוֶזה  ִנְגֶלה  ּבְ ֶזה  עֹוָלמֹות, 
ֵני   ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ְמָבְרִכים 

רּוךְ  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמן   עֹוָלמֹות,  ָרֵאל  ִיׂשְ ה' ֱאלֵֹהי 
ְך ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם. ִמׁשּ  ּום ּכָ

קֹוְרִאים  ְחּתֹון  ַהּתַ ְוָלעֹוָלם  הּו''א,  קֹוְרִאים 
רּוְך ִמן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון   הּוא ּבָ ּום ׁשֶ ''ה, ִמׁשּ ַאּתָ

יּ  ִמּצִ ה'  רּוְך  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  יק.  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ֹון  ַעל 
יֹּון הּוא  אי ִמּצִ ם ְוגֹו'. ַוּדַ ָלִ רּוְך.ׁשֵֹכן ְירּוׁשָ  ּבָ

  

ֵמַעְלָמא  .244 ֲהֵוי  א  ּכֹּלָ ָהא  ּדְ ַחד,  א  ּכֹּלָ א,  ּדָ ּוְבִגין 
ָיא  ּלְ ִאְתּגַ א ּבְ ֵרין ָעְלִמין, ּדָ ָאה. ָהִכי ָנֵמי ּוְבָכל ֲאַתר, ּתְ ִעּלָ

ָיא. ְוֲאַנן ָלא ְמָבְרִכינָ  ּסְ ִאְתּכַ ִריְך הּוא, ְוָדא ּבְ א ּבְ ן ְלקּוְדׁשָ
ְתֵרין ָעְלִמין,   א ּבִ ְכִתיב,ֶאּלָ רּוְך ה' ֱאלֵהי   (תהלים קו) ּדִ ּבָ

ָרֵאל ע''ב) ִיׂשְ ְך,  (קנ''ג  ּכָ ִגיֵני  ּבְ ָהעֹוָלם.  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן 
ְוָקֵריָנן ְלַעְלָמא ָאה ָקֵריָנן הו''א,  ִעּלָ (שמות קל''ח   ַעְלָמא 

' ע''ב) ָאה ַאּתָ ּתָ ָאה, ּתַ רּוְך ֵמַעְלָמא ִעּלָ ִאיהּו ּבָ ִגין ּדְ 'ה, ּבְ
יְ  יק. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיבַעל  רּוְך  (תהלים קלה)  ָדא ְדַצּדִ ּבָ

רּוְך. ּיֹון ִאיהּו ּבָ אי ִמּצִ ָלם ְוגו'. ַוּדַ ּיֹון ׁשֹוֵכן ְירּוׁשָ  ה' ִמּצִ
ֵני עֹוָלמֹות ֵהם,   .245 מֹו ֵכן ה' ה' ׁשְ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ

נִ  ַעם  ֶזה ּבְ ן ַמְפִסיק ַהּטַ ר, ְוַעל ּכֵ ִנְסּתָ ְגֶלה ְוֶזה ּבְ
תֹוָכם, ּוֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוַעד ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַהּכֹל  בְּ 

 ֶאָחד. 
  

ָדא .245 ַגְווָנא  ּכְ ֲחֵזי,  א  לה) ּתָ ֵרין  (שמות  ּתְ ה'  ה' 
ע''א)  ָעְלִמין קל''ח  ְוָדא   (נשא  ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ א  ּדָ ִניְנהּו, 

ּסְ  ִאְתּכַ ּוֵמעַ ּבְ ְוְייהּו,  ַגּוַ ּבְ ַטְעָמא  ִסיק  ּפָ א  ּדָ ְוַעל  ְלָמא ָיא, 
א ָחד.   ָדא ַעד ַעְלָמא ָדא, ּכֹּלָ

ְוגֹו'.   .246 יֹוֵסף  ֶאת  ָרֵחל  ָיְלָדה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי 
ל   ׁשֶ ֵלמּות  ְ ַהׁשּ ְרֵאה  ּבֹא  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ְרׁשּות לָ  ּבִ א  ּלֹא ָרָצה ָלֶלֶכת ֶאּלָ ׁשֶ ָבן. ַיֲעקֹב, 
ַאֶחֶרת  ַעם  ּפַ ָהַלְך  לֹא  ה  ָלּמָ ּתֹאַמר,  ְוִאם 

ּלֹא ַיֲעזֹב  בִּ  ַחד ַיֲעקֹב ׁשֶ ּפָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ְרׁשּותֹו? ֶאּלָ
ֶאֶרץ   ּבְ ָבִטים  ׁשְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ מּו  ּלְ ּתַ ְוִיׁשְ אֹותֹו 
ָעתֹו   ׁשְ יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ יון  ּכֵ ן,  ּכֵ ְוַעל  ַאֶחֶרת, 

בָּ  ְנָיִמין,  ּבִ ל  הּוא  ׁשֶ ְבַרח  ַויִּ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרח, 
ר לֹו.   ְוָכל ֲאׁשֶ

  

ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו',  (בראשית לא) .246 ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ
תורה) ָאַמר בסתרי  ע''א  קס''ה  דף  א   (נדפס  ּתָ ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ

א  ֶאּלָ ְלֵמיַזל  ָבָעא  ָלא  ּדְ ְדַיֲעקֹב  ֵלימּוָתא  ׁשְ ֲחֵזי, 
ְרׁשּותֵ  אי לָ ּבִ ַאּמַ ַאֲחִריָנא  ִזְמָנא  ֵתיָמא,  ְוִאי  ָלָבן.  ּדְ א  יּה 

ּבֹוק   ָלא ִיׁשְ ָדִחיל ַיֲעקֹב, ּדְ ִגין ּדְ ְרׁשּוֵתיּה. ֶאָלא ּבְ ָאִזיל ּבִ
א   ַאְרָעא ָאֳחָרא. ְוַעל ּדָ ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימּו ּתְ ּתְ ֵליּה, ְוִיׁשְ

א ְדִבְנָיִמי ְעּתָ ָמָטא ׁשַ ָחָמא ּדְ יָון ּדְ ָמה ְדַאּתְ  ּכֵ ַרח. ּכְ ן, ּבָ
ְבַרח הּוא ְוָכל אֲ  ר לֹו.ָאֵמר, ַוּיִ  ׁשֶ

ִכיָנה  .247 ְ ַהׁשּ ָרה  ִנְקׁשְ ְנָיִמין,  ּבִ ּנֹוַלד  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ
ם. ְוַיֲעקֹב   ּלָ ִית ִעם ּכֻ ָבִטים ְוָנְטָלה ַהּבַ ְ ָכל ַהׁשּ ּבְ
מּו  ּלְ ּתַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַהָחְכָמה,  סֹוד  ּבְ יֹוֵדַע  ָהָיה 
ט  ֵ ְתַקׁשּ ּתִ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ ָבִטים,  ׁשְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ

ר ִעּמָ ְוִת  ֵ מּות, ְוִהיא נֹוֶטֶלת ֶאת  ְתַקׁשּ ם ְוָרֵחל ּתָ
ִית.  ַהּבַ

  

א   .247 ִכיְנּתָ ׁשְ ַרת  ִאְתַקׁשְ ְנָיִמין,  ּבִ ִאְתְיִליד  ּדְ ֵכיָון  ּדְ
הּו. ְוַיֲעקֹב ֲהָוה ָיַדע  ֻכּלְ יָתא ּבְ ְבִטין, ְוָנְטָלא ּבֵ הּו ׁשִ ֻכּלְ ּבְ

ימוּ  ּלִ ּתַ ִיׁשְ ַכד  ּדְ ָחְכְמָתא,  ּדְ ָרָזא  בְ   ּבְ ׁשִ ֵריַסר  ִטין, ּתְ
מּות, ְוִאיִהי  הּו, ְוָרֵחל ּתָ ר ּבְ ֵ ט ְוִתְתַקׁשּ ֵ ְתַקׁשּ א ּתִ ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ

יָתא.   ָנְטָלא ּבֵ
ְחּתֹון  .248 ַהּתַ ָהעֹוָלם  ָלַמְדנּו,  ְך  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 

א  ֶאּלָ ה,  ְלֹמׁשֶ ְרָאה  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַיֲעקֹב  ִנְרָאה 
ָהיּו   ׁשֶ ַעד  ָיְכָלה  ּלֹא  ָבִטים ׁשֶ ׁשְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ

ְוָאז   ם,  ִעּמָ ר  ֵ ְלִהְתַקׁשּ ִית  ּבַ ּבַ
ִית  [ִנְדֲחָתה] ִנְטֲהָרה ָרֵחל, ְוִהיא ָנְטָלה ֶאת ַהּבַ

אי  בְּ  ַוּדַ ְוָאז  ִית,  ַהּבַ ר  ִעּקַ ְוָהְיָתה  ָבִטים  ְ ַהׁשּ ָכל 
ִית.  יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ  מֹוׁשִ

  

א ֲחֵזי, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ַעְלָמא   .248 ָאה ִאְתֲחֵזי ֵליּה  ּתָ ּתָ ּתַ
ַעד  ְיִכיַלת,  ָלא  ּדְ א  ֶאּלָ ה,  ְלמׁשֶ ְדִאְתֲחֵזי  ָמה  ּכְ ְלַיֲעקֹב 

בְּ  ְבִטין  ׁשִ ֵריַסר  ּתְ ֲהוּו  ּוְכֵדין  ּדְ הּו,  ּבְ ָרא  ְ ְלִאְתַקׁשּ ֵביָתא 
יַאת ּכִ אתדחיית) ִאְתּדַ ֵביָתא   (נ''א  ִאיִהי  ְוָנְטָלא  ָרֵחל, 

ַוֲהַות   ְבִטין,  ׁשִ הּו  ֻכּלְ ּוְכֵדיןּבְ ְדֵביָתא,  ָרא  (תהלים  ִעּקְ
אי.  קיג) ִית ַוּדַ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ  מֹוׁשִ
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ַמן .249 ַהזְּ יַע  ִהּגִ ִהּנֵה  ַיֲעקֹב,  ְלמּו    ָאַמר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ָהעֹוָלם  יֵֵרד  אי  ַוּדַ ָבִטים,  ְ ַהׁשּ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ
ָנה   ְסּכֵ ְוַהּמִ ם,  ִעּמָ ר  ֵ ְלִהְתַקׁשּ ִית  ַלּבַ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

אן, לֹא ֵאֵצא ַהזֹּ מּות ּכָ את ִנְדֵחית ְלָפָניו. ִאם ּתָ
ַהזֹּו   ָאֶרץ  ּבָ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ְלעֹוָלִמים.  אן  ִמּכָ

ְך ַוְיִהי לֹא ָראּוי ְלהַ  ּום ּכָ ִית. ִמׁשּ ִלים ֶאת ַהּבַ ׁשְ
ָבִטים.  ְ מּו ַהׁשּ ּלְ ּתַ ר ָיְלָדה ְוגֹו', ֶטֶרם ִיׁשְ ֲאׁשֶ  ּכַ

  

מָ  .249 ָהא  ַיֲעקֹב,  ֵריַסר ָאַמר  ּתְ ִלימּו  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ִזְמָנא,  ָטא 
ְלֵביָתא   הּוא  ֵיחֹות  ְלֵעיָלא  ּדִ ַעְלָמא  אי  ַוּדַ ְבִטין,  ׁשִ

הוּ  ּבְ ָרא  ְ ִאי  ְלִאְתַקׁשּ יּה.  ַקּמֵ ְחָייא  ִאְתּדַ נּוָתא ָדא  ּוִמְסּכְ  ,
א  מּות ָהָכא, ָלא ִאּפּוק ֵמָהָכא ְלָעְלִמין. ְוָלא עֹוד, ֶאּלָ ּתָ

ְך ַוְיִהי ְבַאְרָעא ָדא, לָ  ִגין ּכָ ָלָמא ֵביָתא. ּבְ א ִאְתֲחֵזי ְלַאׁשְ
ְבִטין.  ימּו ׁשִ ּלִ ּתַ ר ָיְלָדה ְוגו', ַעד ָלא ִאׁשְ ֲאׁשֶ  ּכַ

אי ָיִפים ֵהם  שָׁ  .250 ְמעֹון ְוָאַמר, ַוּדַ י ׁשִ ַמע ַרּבִ
י ְיהּוָדה, ְוֶזה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל. ְוִאם  ְבֵרי ַרּבִ ל ּדִ ּכָ

ה לֹא הָ  א  ּתֹאַמר, ָלּמָ ַלְך לֹו ְלַדְרּכֹו ִמיָּד? ֶאּלָ
ְנָיִמין,  ִמּבִ ָרה  ִהְתַעּבְ לֹא  ָרֵחל  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ

י ִהּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ם.  ׁשָ ב  ְנָיִמין,  ִהְתַעּכֵ ּבִ ל  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ַע 
ם,   ב ׁשָ ּלֹא ִיְתַעּכֵ ֵדי ׁשֶ ׁש ְרׁשּות, ּכְ ַרח ְולֹא ִבּקֵ ּבָ
ָבִטים   ְ ַהׁשּ ָכל  ּבְ ַיֲעקֹב  ר  ְוִיְתַחּבֵ

ִריְך.  [ֶׁשּלֹא] ָמקֹוםבְּ  ּצָ  ׁשֶ

  

י  .250 ַרּבִ ּדְ ִמּלֹוי  ל  ּכָ אי  ַוּדַ ָאַמר,  ְמעֹון,  ׁשִ י  ִרּבִ ַמע  ׁשָ
יר, וְ  ּפִ אי ָלא ְיהּוָדה ׁשַ א. ְוִאי ֵתיָמא ַאּמַ ָדא ָסִליק ַעל ּכֹּלָ

ָלא  ָרֵחל  ּדְ ְזַמן  ל  ּכָ א,  ֶאּלָ ִמּיָד.  ְלאֹוְרֵחיּה  ֵליּה  ֲאַזל 
נְ  ִמּבִ ָרא  ִזְמָנא ִמְתַעּבְ ָמָטא  ּדְ יָון  ּכֵ ן.  ּמָ ּתַ ב  ִאְתַעּכַ ָיִמין, 

ִיְתַעכֵּ  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְרׁשּוָתא,  ָבָעא  ְוָלא  ָעַרק  ִבְנָיִמין,  ב  ּדְ
ְבִטין,  ׁשִ כּוְלהּו  ּבְ ַיֲעקֹב  ר  ְוִיְתַחּבֵ ן  ּמָ ּתַ

ַאְתָרא  ְדִאְצְטִריְך. (דלא) ּבְ
ַויָּ  .251 ה  ֹמׁשֶ ַויֵֶּלְך  ַתח,  ּפָ א  ַאּבָ י  ֶאל ַרּבִ ב  ׁשָ

ה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת   יֶֶתר חְֹתנֹו ְוגֹו'. ּבֹא ְרֵאה, ֹמׁשֶ
ָרָצה ָלֶלֶכת,   צֹאן חֹוְתנֹו, ְוִדיּּורֹו ָהָיה ִעּמֹו. ּוְכׁשֶ

ֵלם,  ָהָיה ׁשָ ְרׁשּותֹו. ְוַיֲעקֹב, ׁשֶ א ּבִ לֹא ָהַלְך ֶאּלָ
ׁש   ִבּקֵ לֹא  ה  ָלּמָ ָלָבן,  ִעם  ָהָיה  ִמיד  ּתָ ְוִדיּּורֹו 

ּנוּ  ל  ִמּמֶ ְיַגְלּגֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵאר  ִנְתּבָ א ֲהֵרי   ְרׁשּות? ֶאּלָ
ֲהֵרי   ׁשֶ ם,  ׁשָ ֵאר  ָ ְוִיׁשּ ְלּגּוִלים  ּגִ ִעּמֹו  ָלָבן 

ִראׁשֹוָנה   ְלּגּוִלים ּבָ ל ָעָליו ּגִ ְלּגֵ ָאַמר לֹו, ּוִמיָּד ּגִ
ּנּו.  ַחד ִמּמֶ ם, ְוָכֵעת ּפָ ַאר ׁשָ  ְוִנׁשְ

  

ַתח, .251 א ּפָ י ַאּבָ ב ֶאל ֶיֶתר  וַ  (שמות ד) ִרּבִ ׁשָ ה ַוּיָ ֶלְך מׁשֶ ּיֵ
ֲהָוה,   ָחמּוי  ְדִיְתרֹו  ָעָנא  ָרֵעי  ה  מׁשֶ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְוגו'.  חֹוְתנֹו 

ֲהוָ  א ְוִדּיּוֵריּה  ֶאּלָ ֲאַזל  ָלא  ְלֵמיַזל,  ֵעי  ּבָ ְוַכד  יּה.  ּבֵ ה 
ֲהָוה  ְוִדּיּוֵריּה  ִלים  ׁשְ ֲהָוה  ּדְ ְוַיֲעקֹב  ִדיֵדיּה.  ְרׁשּוָתא  ּבִ

י ִדיר ִעּמֵ א  ּתָ יּה. ֶאּלָ אי ָלא ָבָעא ְרׁשּוָתא ִמּנֵ ָלָבן, ַאּמַ ּה ּדְ
ְלּגּוִלין ְויִ  יּה ּגִ ל ָלָבן ִעּמֵ ָלא ְיַגְלּגֵ ָמר ּדְ ן. ָהא ִאּתְ ּמָ ַאר ּתַ ּתָ ׁשְ

ְלּגּוִלין   ּגִ ֲעֵליּה  ל  ְלּגֵ ּגִ ד  ּוִמּיָ ֵליּה,  ָאַמר  ַקְדִמיָתא  ּבְ ָהא  ּדְ
א ָדִחי ּתָ ן, ְוַהׁשְ ּמָ ַאר ּתַ ּתָ יּה. ְוִאׁשְ  ל ִמּנֵ

ה,  .252 ֹמׁשֶ י  ַלּפֵ ּכְ ְך  ּכָ ָהָיה  לֹא  ִיְתרֹו  ֲאָבל 
ל  ּכָ ָהָיה  ּוף  ּוְבִכׁשּ ף,  ֵ ְמַכׁשּ ָהָיה  ָבן  ּלָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ַיֲעקֹב  ָרָצה  לֹא  ְוָכֵעת  ַיֲעקֹב,  י  ַלּפֵ ּכְ הּו  ַמֲעׂשֵ
רּוְך הּוא ָאַמר  דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ם, ׁשֶ ב ׁשָ ְלִהְתַעּכֵ

ן לֹא ָרָצה ֶרץ ֲאֹבֶתיָך ְוגלֹו ׁשּוב ֶאל אֶ  ֹו', ְוַעל ּכֵ
ב ְוַלֲעזֹב ֶאת ִמְצַות ִרּבֹונֹו.  ְלִהְתַעּכֵ

  

ָלָבן  .252 ּדְ ִגין  ּבְ ה.  י מׁשֶ ְלַגּבֵ ָהִכי  ֲהָוה  ִיְתרֹו, ָלא  ֲאָבל 
ְדַיֲעקֹב,  י  ְלַגּבֵ ל עֹוָבדֹוי  ּכָ ֲהָוה  א  ּוְבָחָרׁשָ ֲהָוה,  א  ָחָרׁשָ

א ָלא ָבָעא ַיעֲ  ּתָ א  ְוַהׁשְ ָהא קּוְדׁשָ ן, ּדְ ּמָ ָבא ּתַ קֹב ְלִאְתַעּכְ
ֵליהּ  ָאַמר  הּוא  ִריְך  לא) ּבְ ֶאֶר  (בראשית  ֶאל  ץ ׁשּוב 

ק   ּבַ ּוְלִמיׁשְ ָבא  ְלִאְתַעּכְ א ָלא ָבָעא  ּדָ ְוַעל  ְוגו'.  ֲאבֹוֶתיָך 
ּקּוָדא ְדָמֵריּה.   ּפִ

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאל ָרֵחל  .253 תּוב ַויִּ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ
ְוָאַמר,ְוגֹו'.   ַתח  מו)  ּפָ ִלְבֵני  (תהלים  ַח  ַלְמַנּצֵ

יֵׁש  ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ יר.  ׁשִ ֲעָלמֹות  ַעל  קַֹרח 
יִרים  לְ  ִ ל ָחְכָמה, ְוָכל ַהׁשּ הּוא סֹוד ׁשֶ ל ׁשֶ ּכֵ ִהְסּתַ

קַֹרח,  ֵני  ּבְ אֹוְמִרים  ָהיּו  ׁשֶ לּו  ַהּלָ חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ
יִרים   ׁשִ אֹוָתם  ֵהם  ים  ׁשִ ְמַחּדְ ם  ּלָ חֹות ּכֻ ּבָ ְוִתׁשְ

ירֹות   ׁשִ אֹוָתם  ל  ּכָ ְוֵכן  ָפִנים,  ִמּלְ ָהיּו  ׁשֶ

  

ִתיב, .253 א ֲחֵזי ּכְ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל  (בראשית ל) ּתָ ַוּיִ
תַ  ּפָ ְוָאַמר,ְוגו',  מו) ח  ַעל   (תהלים  קַֹרח  ִלְבֵני  ַח  ַלְמַנּצֵ

כָּ  ְלִאְסּתַ ִאית  ְקָרא,  ַהאי  יר.  ׁשִ ָרָזא ֲעָלמֹות  ּדְ יּה,  ּבֵ ָלא 
ֲהוּו ָאְמֵרי  ָחן, ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ י ׁשִ ָחְכְמָתא ִאיהּו. ְוָכל ַהּנֵ ּדְ

ְותּוׁשְ  יִרין  ׁשִ ִאינּון  ין  ֵמַחְדּתִ הּו  ּלְ ּכֻ קַֹרח,  ֵני  ֲהוּו  ּבְ ּדְ ָחן  ּבְ
ִוד ְוָכל   ָאַמר ּדָ ָחן ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ל ִאינּון ׁשִ ִמין, ְוֵכן ּכָ ַקּדְ ִמּלְ
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ִוד וְ  ָאַמר ּדָ חֹות ׁשֶ ּבָ ָהיּו ִעּמֹו,  ְוִתׁשְ ָכל אֹוָתם ׁשֶ
סֹוד ַהָחְכָמה.  סֹוד ֶעְליֹון, ּבְ ם ָהיּו ּבְ ּלָ  ּכֻ

ָרָזא  ּבְ ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ ֲהוּו  הּו  ּלְ ּכֻ יּה,  ִעּמֵ ֲהוּו  ּדְ ִאינּון 
 ְדָחְכְמָתא. 

ה ֶאת   .254 רּוְך הּוא ָעׂשָ ּבָ דֹוׁש  ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ
ְחּתֹון ַהּתַ ְוָכל   ָהעֹוָלם  ָהֶעְליֹון,  ָהעֹוָלם  מֹו  ּכְ

ְוָכל  נֹו  ּבְ לֹֹמה  ּוׁשְ ִוד  ּדָ רּו  ּדְ ּסִ ׁשֶ ָדִרים  ַהּסְ   אֹוָתם 
ָהֱאֶמת   ְנִביֵאי  מֹו   -אֹוָתם  ּכְ רּו  ִסּדְ ם  ּלָ ּכֻ

ַמְעָלה.  ּלְ  ׁשֶ
  

ָאה   .254 ּתָ ּתַ ַעְלָמא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעַבד  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִעלָּ  ַעְלָמא  ּדְ ַגְווָנא  ִוד  ּכְ ּדָ רּו  ִסּדְ ּדְ ִרין  ִסּדְ ִאינּון  ְוָכל  ָאה, 

ְקׁש  ְנִביֵאי  ִאינּון  ְוָכל  ֵריּה,  ּבְ לֹמֹה  הוּ ּוׁשְ ּלְ ּכֻ קנט  ֹוט  (דף 
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ע''א) רּו ּכְ  ִסּדְ

ָאֶרץ   .255 ָמרֹות ּבָ יֵּׁש ִמׁשְ מֹו ׁשֶ   - ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
לְ  ִרים  ַזּמְ ּמְ ׁשֶ ָרִקיַע  ּבָ ם  ּגַ ְך  ְואֹוְמִרים ּכָ ִרּבֹוָנם 

ֵאּלּו,  ֶנֶגד  ּכְ ֵאּלּו  עֹוְמִדים  ם  ְוֻכּלָ יָרה,  ׁשִ ִמיד  ּתָ
ְסָד  ּבִ ַוֲהֵרי ְוַהּכֹל  חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ל  ׁשֶ ִרים 

ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים.  ּפֵ
  

ַאְרָעא, ָהִכי ָנֵמי   .255 ָמרֹות ּבְ א ִמׁשְ ַגְווָנא ְדִאיּכָ א ֲחֵזי, ּכְ ּתָ
ּדִ  ְרִקיָעא.  ִדיר.  ּבִ ּתָ יָרָתא  ׁשִ ְוָאְמֵרי  ְלָמַרְייהּו,  ֵרי  ְמַזּמְ

ין ָלֳקֵבל ִאלֵּ  הּו ָקְייִמין ִאּלֵ יִרין ְוֻכּלְ ׁשִ ָרן ּדְ ִסּדְ א ּבְ ין, ְוכֹּלָ
ָחן, ְוָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא. ּבְ  ְותּוׁשְ

א   .256 יר? ֶאּלָ יר, ַמה זֶּה ֲעָלמֹות ׁשִ ֲעָלמֹות ׁשִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ו)(שי ּכְ ְמָלכֹות  ר  ה  ֵהּמָ ים  ִ ׁשּ ׁשִ

ר. ַמה זֶּה  ים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ יַלְגׁשִ ֹמִנים ּפִ ּוׁשְ
ר   ּנֱֶאַמר ֲהיֵׁש ִמְסּפָ מֹו ׁשֶ ר? ּכְ ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ
תּוב  ּכָ ּבֹון,  ֶחׁשְ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ִלְגדּוָדיו. 

ר.  ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ

  

ׁשִ  .256 ְדַאּתְ  יר, מַ ֲעָלמֹות  ָמה  ּכְ ֶאָלא  יר.  ׁשִ ֲעָלמֹות  אי 
ו) ָאֵמר, השירים  מֹוִנים  (שיר  ּוׁשְ ְמָלכֹות  ה  ֵהּמָ ים  ִ ׁשּ ׁשִ

ר.  ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ ר. ַמאי  ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ ים  ַלְגׁשִ ּפִ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּוְבִגין   (איוב כה) ּכְ ִלְגדּוָדיו.  ר  ִמְסּפָ ֲהֵיׁש 

ֵלית לוֹ  ר.ן חוּ ּדְ ִתיב ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ ָנא, ּכְ ּבְ  ׁשְ
ְסָדִרים,   .257 יִפים  ַמּקִ ׁשּורֹות,  ׁשּורֹות  ם  ְוֻכּלָ

ִרּבֹוָנם,  ֶאת  ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ ר  ְלַזּמֵ ֵאּלּו,  ֶנֶגד  ּכְ ֵאּלּו 
ֲעָלמֹות  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ יר.  ׁשִ ֲעָלמֹות  ֵהם  ְוֵאּלּו 

ֵאלּ  מֹו  ּכְ רֹות  ְמַזּמְ ֵאין  אֵ ׁשֶ ִנְקָראֹות ּו,  ּלּו 
יר.  ֲעָלמֹות ׁשִ

  
ָלֳקֵביל   .257 ין  ִאּלֵ ְסָדִרין,  ְמַסֲחָרן  ׁשּוִרין,  ׁשּוִרין  הּו  ְוֻכּלְ

ֲעָלמֹות   ִאינּון  ין  ְוִאּלֵ ְלָמֵריהֹון,  ָחא  ּבָ ּוְלׁשַ ָרא  ְלַזּמְ ין,  ִאּלֵ
י ִאּלֵ ין,  ִאּלֵ ּכְ ִרין  ְמַזּמְ ָלא  ּדְ ֲעָלמֹות  ִאית  ּדְ ּוְבִגין  יר.  ן ׁשִ

יר.ִאְק   רּון ֲעָלמֹות ׁשִ
ַצד   .258 ְלָכל  ִנְפָרִדים  ְסָדִרים  ה  לֹׁשָ ׁשְ

ְוֵסֶדר,   ֵסֶדר  ּוְבָכל  ָהעֹוָלם,  ִצְדֵדי  ַעת  ְלַאְרּבַ
ה ְסָדִרים ֲאֵחִרים. ֵסֶדר  לֹׁשָ הּוא ְלָכל ַצד, ׁשְ ׁשֶ

ִמְזָרח   ַצד  ּלְ ׁשֶ ֵהם,   -ִראׁשֹון  ְסָדִרים  ה  לֹׁשָ ׁשְ
ְסָדִר  ָעה  ׁשְ ּתִ ֵסֶדר  ְוֵהם  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ים, 

 ְ ְסָדִרים, ֵמַהׁשּ ה  לֹׁשָ ׁשְ לֹו  יֵׁש  לּו  ַהּלָ ה  לֹׁשָ
ּוְרָבבֹות  ה ֲאָלִפים  ְוַכּמָ ָעה,  ׁשְ ּתִ ֵהם  ׁשֶ ְוִנְמְצאּו 

יֶהם. ְחּתֵ  ּתַ

  

ַלת .258 ע''א) ּתְ רכ''ח  פקודי  ְלָכל   (נדפס  ן  ְרׁשָ ִמְתּפָ ִרין  ִסּדְ
ּוְבָכל ַעְלָמא,  ִסְטֵרי  ְלד'  ִאיִהי    ְסַטר  ּדְ ָרא  ְוִסּדְ ָרא  ִסּדְ

ַקְדָמָאה  לְ  ָרא  ִסּדְ ָאֳחָרִנין.  ִרין  ִסּדְ ַלת  ּתְ ְסַטר,  ָכל 
ִרין,  ָעה ִסּדְ ׁשְ ַלת ִסְדִרין ִאינּון. ְוִאינּון ּתִ ְדִלְסַטר ִמְזָרח, ּתְ
ִרין,   ִסּדְ ַלת  ּתְ ֵליּה  ַלת, ִאית  ּתְ ֵמִאינּון  ָרא  ִסּדְ ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ

חּו ּדְ  ּכָ ּתַ ה ֶאלֶ ְוִאׁשְ ָעה, ְוַכּמָ ׁשְ חֹוַתְייהּו.ִאינּון ּתִ  ף ְוִרְבָבן ּתְ

ִמְתַנֲהִגים   .259 ם  ּלָ ּכֻ לּו,  ַהּלָ ָדִרים  ַהּסְ ַעת  ׁשְ ּתִ
ל ְלאֹוָתן   ּכֵ אֹוִתיֹּות ְרׁשּומֹות, ְוָכל ֵסֶדר ִמְסּתַ ּבְ

[ַוֲהֵרי ֵּבֲארּוָה ְוֵכן ְלָכל ֵסֶדר   אֹוִתיֹּות ְרׁשּומֹות,
מֹות, ְוֵאּלּו  ם נֹוְסִעים ְּבאֹוִתּיֹות ְרׁשּוְוֵסֶדר, ְוֻכּלָ 

ֵאּלּו] ַעל  ֵאּלּו  ְועֹוְמִדים  ֵמֵאּלּו,  ן  ֶעְליֹוִנים  ְוֻכּלָ
אֹוָתן  ּוְכׁשֶ יָרה.  ׁשִ ְואֹוְמרֹות  רֹות  ִמְתַחּבְ
ל  ׁשֶ ָהֲאִויר  ְלתֹוְך  ּפֹוְרחֹות  ָהאֹוִתיֹּות 

ֵהם   [ַהִהיא] ָהרּוחַ  ָאז  ַהּכֹל,  ַעל  ה  ַהְמֻמּנָ

  

ׁשְ  .259 ִרין ּתִ י ִסּדְ אַ ַהּנֵ יָמן, ָעה, ּכּוְלהּו ִמְתַנֲהֵגי ּבְ ְתָוון ְרׁשִ
יָמן, ְרׁשִ ַאְתָוון  ְלִאינּון  ֵכי  ִאְסּתְ ָרא  ִסּדְ והא  ְוָכל  (ס''א 

אוקמוה וכן לכל סדרא וסדרא, וכלהו נטלי באתוון רשימין ואלין  
הּו, ְוָאְמֵרי  עלאי מאלין וקיימאן אלין על אלין) ּלְ ָרן ּכֻ ּוִמְתַחּבְ

יָרָתא.   גּ ׁשִ ְרֵחי  ּפָ ַאְתָוון  ִאינּון  ֲאִויָרא ְוַכד  ֹו 
רּוָחא ָנְטֵלי,   (ההוא) ּדְ ִאינּון  ֵדין  ּכְ א,  ּכֹּלָ ַעל  א  ְמַמּנָ ּדִ

א. ְוַההּוא ָאת   ּתָ ׁש ִמּתַ ּטַ ם, ְוַחד ָאת ִאְתּבַ ּסַ יָרָתא ִאְתּבַ ְוׁשִ
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ֶקת,  נוֹ  ִנְמּתֶ יָרה  ִ ְוַהׁשּ ה  ְסִעים,  ֻמּכָ ַאַחת  ְואֹות 
י  ּתֵ ּוׁשְ ְויֹוֶרֶדת,  עֹוָלה  אֹות  ְואֹוָתּה  ה,  ַמּטָ ִמּלְ
ה   ַמּטָ ִמּלְ ַהזֹּו  ְוָהאֹות  ֲעֵליֶהן.  ּפֹוְרחֹות  אֹוִתיֹּות 
ם,   ֶרת ִעּמָ ה ְלַמְעָלה ּוִמְתַחּבֶ ּטָ ַמֲעָלה ֵסֶדר ִמּמַ

אֹוִתיּוֹ  לֹׁש  ׁשָ ָהאֹוִתיֹּות  ְוַנֲעׂשֹות  ְלִפי  ם  ּלָ ּכֻ ת, 
ְקַלְרָיה יה' ָהַאְסּפַ תֹוְך  ּבְ לֹׁש  ׁשָ ֵהן  ׁשֶ 'ו, 

ה ְסָדִרים ְואֹוָתן   לֹׁשָ ִאיָרה. ֵמֵאּלּו ִנְפָרִדים ׁשְ ַהּמְ
עֹוָלה   ׁשֶ ָהאֹות  ְואֹוָתּה  ָהאֹוִתיֹּות,  י  ּתֵ ׁשְ

לֹׁש.  ֶהן, ְוֵהן ׁשָ ֶרת ִעּמָ  ִמְתַחּבֶ

ָאת   ְוַהאי  ֲעַלְייהּו,  ְרֵחי  ּפָ ַאְתָוון  ּוְתֵרין  ְוָנֲחָתא  ָסְלָקא 
ּתָ ִמּתַ  ִמּתַ ָרא  ִסּדְ ָסְלָקא  א,  הּו, ּתָ ּבְ ר  ְוִאְתַחּבַ ְלֵעיָלא  א 

ִאינּון  הּו ְלפּום ַאְתָוון יה''ו, ּדְ ּלְ ַלת ַאְתָוון, ּכֻ ְוִאְתֲעִבידּו ּתְ
ַלת   ּתְ ְרׁשּו  ִאְתּפָ ין  ֵמִאיּלֵ ַהְמִאיָרה.  ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּגֹו  ַלת  ּתְ

ֵרין ָאְתָוון, ְוהַ  ִרין ְוִאינּון ּתְ ָראִסּדְ ָסְלָקא, ִמְתַחּבְ  הּוא ָאת ּדְ
ַלת. הֹון ְוִאינּון ּתְ  ִעּמְ

ֶעְליֹונֹות  .260 אֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ אֹוָתן  ְרֵאה,  ּבֹא 
ַרֲחִמים  זֹו,  ּבְ זֹו  לּולֹות  ּכְ ֵהן  ֲאִויר,  ּבָ עֹולֹות  ׁשֶ
ָהעֹוָלם   ִמן  ְוֵהן  ִים,  ּתַ ׁשְ ֵהן  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִדין,  ּבְ

סֹוד   ֶרת ָהֶעְליֹון, ּבְ עֹוָלה ּוִמְתַחּבֶ ל ָזָכר. ְוזֹו ׁשֶ ׁשֶ
וְ  ְנֵקָבה,  ִהיא  ֶהן  מֹו  ִעּמָ ּכְ יֶהן.  ּתֵ ׁשְ ּבִ ִנְכֶלֶלת 

ָיִמין  ּבְ ְצָדִדים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ִנְכֶלֶלת  ֵקָבה  ַהּנְ ׁשֶ
ָהאֹות   ם  ּגַ ְך  ּכָ ֶהם,  ִעּמָ ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ ֹמאל,  ּוִבׂשְ

י ּתֵ ׁשְ ִעם  ֶרת  ְתַחּבֶ ּמִ ׁשֶ ַהזֹּו  ֵקָבה  אֹוִתיֹּות    ַהּנְ
ֵני ְצָדִדים ֵאּלּו ָהֶעְליֹוִנים, ׁשְ ְוֶזה    ֲאֵחרֹות, ְוֵהן ּבִ

ָזָכר   ֶאָחד,  הּוא  ְוַהּכֹל  ה,  ְלַמּטָ
ָהעֹוָלם,  [חּוץ] ּוְנֵקָבה. ִנְבָרא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ֵהם  אֹוָתם ָהאֹוִתיֹּות ֵהן ִמן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ׁשֶ
ְלמַ  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ֶהם הֹוִלידּו ֶאת  ּלָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ּטָ

יֹּוֵדַע אוֹ  ְך, ִמי ׁשֶ ּום ּכָ ׁש. ּוִמׁשּ ֶהן,  ַמּמָ ָתן ְוִנְזָהר ּבָ
ה.  ָאהּוב הּוא ְלַמְעָלה ְוָאהּוב ְלַמּטָ

  

ֲאִויָרא,   .260 ָסְלִקין ּבַ ִאין, ּדְ ֵרין ָאְתָוון ִעּלָ א ֲחֵזי, ִאינּון ּתְ ּתָ
ִדי ּבְ ַרֲחֲמי  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ִליָלן  ּכְ ִאינּון ִאינּון  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָנא. 

בְּ  ָאה  ִעּלָ ֵמַעְלָמא  ְוִאינּון  ֵרין,  ְוַהאי ּתְ ִדְדכּוָרא,  ָרָזא 
ִליַלת   ְוִאְתּכְ נּוְקָבא,  ִאיִהי  הֹון  ִעּמְ ָרא  ְוִאְתַחּבְ ְדַסְלָקא 
ִסְטֵרי,   ְתֵרי  ּבִ ִליַלת  ִאְתּכְ נּוְקָבא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ַתְרַווְייהּו.  ּבְ

מָ  יִמיָנא ּוִבׂשְ הּו, ָהִכי ָנֵמי ַהאי ָאת ּבִ ַרת ּבְ אָלא, ְוִאְתַחּבְ
ִאְתחַ  ְתֵרין נּוְקָבא, ּדְ ְוִאינּון ּבִ ְתֵרי ַאְתָוון ָאֳחָרִנין,  ּבִ ַרת  ּבְ

ַכר   א ִאיהּו ַחד, ּדְ א, ְוכֹּלָ ִאין, ְוָדא ְלַתּתָ ין ִעּלָ ִסְטִרין, ִאּלֵ
אַ  (בר) ְונּוְקָבא. ִאינּון  ּדְ ַעְלָמא,  ֵרי  ִאְתּבְ ַכד  ְתָוון  ּדְ

ל עֹוָבִד  ִאינּון אֹוִלידּו ּכָ ָאה ִניְנהּו, ּדְ א,  ֵמַעְלָמא ִעּלָ ין ְלַתּתָ
ַהר  ָיַדע לֹון ְוִאְזּדְ ְך ַמאן ּדְ ׁש, ּוְבִגין ּכָ ְלהֹון ַמּמָ וָנא ּדִ ַגּוְ ּכְ

א.  הּו, ָרִחים ְלֵעיָלא ּוָרִחים ְלַתּתָ  ּבְ

ַהלָּ  .261 ל ָהאֹוִתיֹּות  ּכָ ְמעֹון ָאַמר,  ׁשִ י  לּו, ַרּבִ
ִים  ַהּמַ סֹוד  ּבְ ַיַחד  ֵלל  ְלִהּכָ ּוְנֵקָבה,  ָזָכר 

ְחּתֹוִנים, ְוַהּכֹל ֶאָחד, ְוֶזהּו ָהֶעְליֹונִ  ִים ַהּתַ ים ְוַהּמַ
יר אֹוָתם  ּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֵלם.  ָ ַהׁשּ חּוד  ַהיִּ
עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם  ֵרי ֶחְלקֹו ּבָ ֶהם, ַאׁשְ ְוִנְזָהר ּבָ

א,   ָראּוי, ַהּבָ ֵלם ּכָ ָ חּוד ַהׁשּ ר ַהיִּ הּוא ִעּקַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
לֹ  ׁשָ לֹׁש  ֶאָחד  ׁשָ ִיחּוד  ּבְ זֶה,  ד  ּוִמּצַ ֶזה  ד  ִמּצַ ׁש 

ֶדר ָהֶעְליֹון  ל ַהּסֵ ם ַהּסֹוד ׁשֶ ֵלמּות ַהּכֹל, ְוֻכּלָ ׁשְ ּבִ
ה   לֹׁשָ ׁשְ ֵסֶדר  אֹותֹו  ׁשֶ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָראּוי  ּכָ

סֹוד ֶאָחד ה ּבְ לֹׁשָ  . ׁשְ

  

ַכר   .261 הּו, ּדְ ּלְ ין ַאְתָוון ּכֻ ְמעֹון ָאַמר, ִאּלֵ י ׁשִ ְונּוְקָבא,  ִרּבִ
ִאין,  ּתָ ּתַ ּוַמִיין  ִאין  ִעּלָ ַמִיין  ּדְ ָרָזא  ּבְ ֲחָדא  ּכְ ָלָלא  ְלִאְתּכְ
ָיַדע  ְך, ַמאן ּדְ ִלים. ּוְבִגין ּכָ א ַחד, ְוָדא ִאיהּו ִיחּוָדא ׁשְ ְוכֹּלָ

הּו, ּבְ ַהר  ְוִאְזּדְ ָעְלָמא   ְלהּו,  ַהאי  ּבְ ָאה ִאיהּו חּוָלֵקיּה  ַזּכָ
בְּ  ְדָאֵתי,  ִלים ּוְבַעְלָמא  ׁשְ ִיחּוָדא  ּדְ ָרא  ִעּקָ ִאיהּו  ּדְ ִגין 

ָדא,  ְטָרא  ּוִמּסִ ָדא  ְטָרא  ִמּסִ ַלת  ּתְ ַלת  ּתְ ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ
ָרא   ְדִסּדְ ָרָזא  הּו  ְוֻכּלְ א.  כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ ּבִ ָחָדא  ִיחּוָדא  ּבְ

כְּ  ָאה  ָרא ִעּלָ ִסּדְ ַההּוא  ּדְ ִדְלֵעיָלא,  ַגְווָנא  ּכְ ָחֵזי,  ְדָקא 
ַלת ּתְ  ָרָזא ָחָדא. ּתְ  ַלת ּבְ

ה ְסָדִרים  .262 לֹׁשָ רֹום, ׁשְ ַצד ַהּדָ ּלְ ִני ׁשֶ ֵסֶדר ׁשֵ
ה   לֹׁשָ ׁשְ ְוֵסֶדר  ֵסֶדר  ְוָכל  ד,  ַהּצַ ְלאֹותֹו  ֵהם 
ְוָכְך  ּנֱֶאַמר,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעה,  ׁשְ ּתִ ְוֵהם  ה,  לֹׁשָ ׁשְ

ַהּכֹל  ֶנחֱ  ר  ְלִהְתַחּבֵ ַצד  ְלָכל  ָהאֹוִתיֹּות  ָלקֹות 
שֶׁ  ּום  ִמׁשּ ְנֵקָבה, ַיַחד.  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ אֹוִתיֹּות  יֵּׁש 

רּו ַיַחד,  ן ִהְתַחּבְ ְוֻכּלָ ל ָזָכר,  סֹוד ׁשֶ ּבְ ְואֹוִתיֹּות 
ֵלם, ַוֲאֵליֶהם   ָ דֹוׁש ַהׁשּ ם ַהּקָ ֵ סֹוד ַהׁשּ ְוֵהן ַאַחת ּבְ

  

ִאינּון  .262 ִרין  ִסּדְ ַלת  ּתְ רֹום,  ּדָ ִלְסַטר  ּדְ ְנָייָנא  ּתִ ָרא  ִסּדְ
ְוִאינּון  ַלת,  ּתְ ַלת  ּתְ ָרא  ְוִסּדְ ָרא  ִסּדְ ְוָכל  ִסְטָרא.  ְלַההּוא 

ׁשְ  ְלָכל  ּתִ ָהִכי.  ָלגּו  ִאְתּפְ ְוַאְתָוון  ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ָעה, 
ָרָזא  ִסְטֵר  ִאית ַאְתָוון ּבְ ִגין ּדְ ַחד, ּבְ א ּכְ ָרא ּכֹּלָ י, ְלִאְתַחּבְ

הּו   ּלְ ּכֻ רּו  ְוִאְתַחּבָ ִדְדכּוָרא,  ָרָזא  ּבְ ְוַאְתָוון  ְדנּוְקָבא, 
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לֹ  ים ׁשְ ֵאר, ְסָדִרים ְמֻמּנִ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ לֹׁשָ ה ׁשְ ׁשָ
שֶׁ  ֶדר  ֵמַהּסֵ יֹוֵצא  ַמְעָלה, ְוַהּכֹל  ּלְ ׁשֶ ָהָאבֹות  ל 

יה''ו,  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ אֹוִתיֹּות  ְתְקנּו  ּנִ ׁשֶ ֶדר  ּסֵ ּכַ
ִמְתַנֲהִגים  לּו  ַהּלָ ָדִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ

לּו ְונ אֹוִתיֹּות ַהְידּועֹות ַהּלָ ה ּבָ ֶהן, ְוַכּמָ ֹוְסִעים ּבָ
נּ  ׁשֶ ה  ְלַמּטָ ם  ּלָ ּכֻ ּוְרָבבֹות  ֹוְסִעים  ְצָבאֹות 

ֶדר ַהזֶּה.  ּסֵ  ּוִמְתַנֲהִגים ּבַ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ָרָזא ִדׁשְ ֲחָדא, ְוֲהוּו ַחד ּבְ ְייהּו   ּכְ ִלים. ּוְלַגּבַ ׁשְ
ְד  ָמה  ּכְ ַלת,  ּתְ ַלת  ּתְ ן  ְמַמּנָ ִרין  ַנְפָקא ִסּדְ א  ְוכֹּלָ ָמר.  ִאּתְ

ַאְתָוון  ָנא  ּקְ ִאְתּתַ ּדְ ָרא  ִסּדְ ּכְ ְלֵעיָלא,  ּדִ ֲאָבָהן  ּדְ ָרא  ּדְ ִמּסִ
הּו,  ּלְ ִרין ּכֻ י ִסּדְ ָמר. ַהּנֵ ָמה ְדִאּתְ א יה''ו, ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ּדִ

ֵחיִלין   ִמְתַנֲהֵגי ה  ְוַכּמָ הּו,  ּבְ ְוַנְטֵלי  ְיִדיָען,  ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ ּבְ
ָרא ָדא.וְ  ִסּדְ ָנְטֵלי ְוִאְתַנֲהֵגי ּבְ א, ּדְ הּו ְלַתּתָ ּלְ  ִרְבָוון ּכֻ

ה   .263 לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ָצפֹון,  ַצד  ּלְ ׁשֶ י  ִליׁשִ ׁשְ ֵסֶדר 
ָעה,  ׁשְ ּתִ ְוֵהם  ד,  ַהּצַ ְלאֹותֹו  ֵהם  ְסָדִרים 

ה צְ  לֹׁשָ ה ְלָכל ַצד ֵהם  ּוִבׁשְ לֹׁשָ ה ׁשְ לֹׁשָ ָדִדים ׁשְ
ְסָדִרי ְואֹוָתם  ָעה,  ׁשְ ָדִדים,  ּתִ ַהּצְ ת  לֹׁשֶ ְ ִמׁשּ ם 

סֹוד  ּבְ ִרים,  ְוֶעׂשְ ְבָעה  ׁשִ ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵהן  ב ׁשֶ ִרים. ְוַאף ַעל ּגַ ַבע ְוֶעׂשְ ֵהן ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות ׁשֶ

ֵלמּות ָהאֹוִתיֹּות ִים, ׁשְ ּתַ ִרים ּוׁשְ ִרים    ֶעׂשְ ֵהן ֶעׂשְ
לוּ  ָדרֹות ַהּלָ ל ַהּסְ ּדּור ׁשֶ ַבע. ְוָכְך ַהּסִ  . ָוׁשֶ

  

ִרין ִאינּון  .263 ְתַלת ִסּדְ ִלְסַטר ָצפֹון, ּבִ ִליָתָאה ּדְ ָרא ּתְ ִסּדְ
ַלת   ַלת ּתְ ָעה. ּוִבְתַלת ִסְטִרין ּתְ ׁשְ ְלַההּוא ִסְטָרא, ְוִאינּון ּתִ

ְוִאינּון ָעה,  ׁשְ ּתִ ִאינּון  ְסַטר  ִסְטִרין   ְלָכל  ַלת  ִמּתְ ִסְדִרין 
ִרים, ְוֶעׂשְ ְבָעה  ׁשִ ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  קנט   ּכְ ָרָזא  ע''ב)(דף  ּבְ

ֵרין   ִאינּון ּתְ ב ּדְ ִרין. ְוַאף ַעל ּגַ ְבָעה ְוֶעׂשְ ִאינּון ׁשִ ְדַאְתָוון ּדְ
ְוָהִכי   ִרין.  ְוֶעׂשְ ְבָעה  ׁשִ ִאינּון  ַאְתָוון  ּדְ ִלימּו  ׁשְ ִרין,  ְוֶעׂשְ

ין.ִסּדּוָרא ּדְ  ִרין ִאּלֵ  ִסּדְ
ה  .264 לֹׁשָ ׁשְ ה  לֹׁשָ ִלׁשְ ִרים,  ְוֶעׂשְ ְבָעה  ׁשִ

ד ֶזה    ְסָדִרים ה ִמּצַ ה ֵאּלֶ לֹׁשָ ְלָכל ַצד. ְוִנְמְצאּו ׁשְ
ֵהם  ד ַהזֶּה ׁשֶ לּו ֵמַהּצַ ה ַהּלָ לֹׁשָ ָעה, ּוׁשְ ׁשְ ֵהם ּתִ ׁשֶ
ֵהם  ׁשֶ ַהזֶּה  ד  ֵמַהּצַ לּו  ַהּלָ ה  לֹׁשָ ּוׁשְ ָעה,  ׁשְ ּתִ

ָעה, ׁשְ ִרים. ּתִ ְבָעה ְוֶעׂשְ ם ׁשִ  ִנְמְצאּו ֻכּלָ
  

ְסַטר.  .264 ְלָכל  ִרין  ִסּדְ ַלת  ּתְ ִלְתַלת  ִרין  ְוֶעׂשְ ְבָעה  ׁשִ
ַלת   ין ּתְ ִאינּון ט', ְוִאּלֵ ין ג' ֵמַהאי ִסְטָרא ּדְ חּו ִאּלֵ ּכָ ּתַ ְוִאׁשְ
ַהאי ִסְטָרא  ַלת ּדְ ין ּתְ ָעה, ְוִאּלֵ ׁשְ ִאינּון ּתִ ֵמַהאי ִסְטָרא ּדְ

אִ  בְ ּדְ הּו ׁשִ ּלְ חּו ּכֻ ּכָ ּתַ ָעה. ִאׁשְ ׁשְ ִרין. ינּון ּתִ  ָעה ְוֶעׂשְ
ֵהן   .265 לּו  ַהּלָ ִרים  ְוֶעׂשְ ְבָעה  ִ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ְוַהּסֹוד 

אֹוִתיֹּות ע  ׁשַ ֵקבֹות,   [ֵהן] ּתֵ ַהּנְ סֹוד  ּבְ ֵהן  ׁשֶ
ר   ָעׂשָ מֹוָנה  ׁשְ אֹוָתם  ִעם  ְנֵקָבה  ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַחּבֵ

ּסֹוד   ּבַ ֲאֵחִרים  ֵאר ְצָדִדים  ְתּבָ ּנִ ַהָּזָכר] ׁשֶ ,  [ֶׁשל 
 ָראּוי.ְוַהּכֹל הּוא כָּ 

  
ָעה   .265 ׁשְ ּתִ ִאינּון  ִרין,  ְוֶעׂשְ ְבָעה  ׁשִ ין  ְדִאּלֵ ְוָרָזא 

הּו   (אינון) ַאְתָוון ּבְ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ְדנּוְקֵבי,  ָרָזא  ּבְ ִאינּון  ּדְ
ָרזָ  ּבְ ָאֳחָרִנין,  ִסְטֵרי  ָסֵרי  ַמֵני  ּתְ ִאינּון  ִעם  א  נּוְקָבא, 

ַמר ִאּתָ א ִאיהּו כְּ (נ''א דדכר) ּדְ  ְדָקא ָחֵזי. , ְוכֹּלָ
אֹוָתן אֹוִתיֹּות ֶעְליֹונֹות   .266 מֹו ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ

ם ָהאֹוִתיֹּות ָהֲאֵחרֹות  ְך ּגַ ל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ּכָ ׁשֶ
ְואֹוִתיֹּות   דֹולֹות,  ּגְ ֶעְליֹונֹות  אֹוִתיֹּות  ה,  ְלַמּטָ

ְקַטנּ  ְחּתֹונֹות  ְוָכל  ּתַ ֶזה.  מֹו  ּכְ ֶזה  ְוַהּכֹל  ֹות, 
ל ָזָכר ּוְנֵקָבה, ַהּכֹל   ַהּסֹודֹות סֹוד ׁשֶ לּו ֵהם ּבְ ַהּלָ

ֵלמּות.  ׁשְ  ֶאָחד ּבִ

  

ַעְלָמא  .266 ּדְ ִאין  ִעּלָ ַאְתָוון  ִאינּון  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִעָלאִ  ַאְתָוון  א.  ְלַתּתָ ָאֳחָרִנין  ַאְתָוון  ָנֵמי  ָהִכי  ָאה,  ין  ִעּלָ

ְזִעיִרין  ִאין  ּתָ ּתַ ְוַאְתָוון  ָדא, ַרְבְרִבין,  ַגְווָנא  ּכְ ָדא  א  ְוכֹּלָ  ,
ִלימּו. ׁשְ א ַחד ּבִ ְדַכר ְונּוְקָבא, ּכֹּלָ ָרָזא ּדִ י ָרִזין, ּבְ  ְוָכל ַהּנֵ

ַמזָּל ֶזה  .267 ֲהֵרי ּבְ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאל ָרֵחל, ׁשֶ ַויִּ
ּה   ּבָ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַקד  ָתלּוי,  ּפָ ַוה'  ְזִכיָרה. 

ָרה   זָּל. ְוִאם ּתֹאַמר  ֶזה לֹא ָהיָ   -ֶאת ׂשָ ה ֵמַהּמַ
ה   ַמזָּל ְולֹא ְלַמּטָ לּוִיים ּבְ ִנים ּתְ ֲהֵרי ַהּבָ אן   -ׁשֶ ּכָ

ַוה',   תּוב  ּכָ א  ֶאּלָ ַמזָּל,  ּבְ ָהָיה  לֹא  ֶזה  ָרה  ׂשָ ּבְ
 ַהּכֹל ַיַחד. 

  

ָרחֵ  (בראשית ל) .267 ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ָלא ַוּיִ ַמּזָ ּבְ ָהא  ּדְ ל, 
ְך   ְלָיא, ּוְבִגין ּכָ ּה ְזִכיָרה.ּתַ ִתיב ּבָ ַקד   (בראשית כא) ּכְ ַוה' ּפָ

ִנין  ּבְ ָהא  ּדְ ֵתיָמא  ְוִאי  ֲהָוה.  ָלא  ּזָ ִמּמַ ָלאו  ָרה,  ׂשָ ֶאת 
ָלא  ַמּזָ ּבְ ָלאו  ָרה  ׂשָ ּבְ ָהָכא  א,  ְלַתּתָ ְוָלא  ְלָיין  ּתַ ָלא  ַמּזָ ּבְ

ִתיב א ַוה' ּכְ ֲחָדא. ֲהָוה. ֶאּלָ א ּכְ  , ּכֹּלָ
ה כָּ  .268 ְך, ָלּמָ אי ִאם ּכָ א ַוּדַ ִקיָדה? ֶאּלָ תּוב ּפְ

ִכיָרה ַח  [ַהּזֹו] ַהזְּ ְפּתֵ ְוַהּמַ ָלֵכן,  ִמּקֶֹדם  ָהְיָתה  אי   .268   ַוּדַ א  ֶאּלָ ִקיָדה,  ּפְ ִתיב  ּכְ אי  ַאּמַ ָהִכי  ִאי 
א   (דא) ,ְזִכיָרה ּדָ ָחא  ַמְפּתְ ְוִאְתָמַסר  ָנא,  ּדְ ְדַמת  ִמּקַ ֲהַות 
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תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְלַמּטָ ִנְמַסר  (בראשית   ַהזֶּה 
ֵלד  יז) ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ִיְצָחק  ֶאת  ָאִקים  ִריִתי  ּבְ ְוֶאת 

ָרה לַ  מֹו ֶזה  ְלָך ׂשָ   - ּמֹוֵעד ַהזֶּה ְוגֹו'. ַאֲחֵרי ֵכן ּכְ
ְך ֶנֱאַמר   ַמְעָלה, ַאַחר ּכָ ּלְ ּסֹוד ׁשֶ ר ּבַ ְזּכַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ל   ָלל ׁשֶ ְהיֶה ַהּכְ יִּ ׁשֶ ִקיָדה,  ּפְ ֵקָבה  ַהּנְ ל  ּסֹוד ׁשֶ ּבַ

 ַהּכֹל ַיַחד. 

ָמה ִדְכִתיב, א, ּכְ ִריִתי ָאִקים ֶאת   (בראשית יז) ְלַתּתָ ְוֶאת ּבְ
ּוְלָבַתר  ְוגו'.  ה  ַהּזֶ ַלּמֹוֵעד  ָרה  ׂשָ ְלָך  ֵלד  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ִיְצָחק 

לְ כְּ  ְלֵעיָלא,  ּדִ ָרָזא  ּבְ ר,  ִאְדּכַ ּדְ ְוֵכיָון  ָדא,  ָבַתר ַגְווָנא 
א   כֹּלָ ּדְ ָלָלא  ּכְ ְלֶמֱהֵוי  ִקיָדה,  ּפְ ְדנּוְקָבא  ָרָזא  ּבְ ָמר  ִאּתְ

ֲחָדא.   ּכְ
ַתח   .269 י ִחיָּיא ּפָ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאל ָרֵחל. ַרּבִ ַויִּ

י ֶאת ַנֲאַקת  (שמות ו) ְוָאַמר, ַמְעּתִ ְוַגם ֲאִני ׁשָ
ֹאתם  ַמֲעִביִדים  ִמְצַרִים  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

ִריִתי. ָוֶאְזּכֹר  ָואֶ  ּום   -ְזּכֹר ֶאת ּבְ ֲהֵרי ְזִכיָרה, ִמׁשּ
זָּל   ַהּמַ ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ִהיא  ְלַמְעָלה  ׁשֶ הּוא  ַהזֶּה 

ה  ְלַמּטָ לּות  ּגָ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ִקיָדה  ּפְ ַעל  א  ּבָ זָָּכר,  ּבַ
מֹו   ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל, ּכְ מֹו ֵכן ַויִּ ֵקָבה. ּכְ ּנְ ּבַ

ּנֱֶאַמר ָוֶאְזּכֹ ִריִתי. ׁשֶ  ר ֶאת ּבְ

  

ַתח   .269 ּפָ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָרֵחל.  ֶאת  ֱאלִהים  ְזּכֹר  ַוּיִ
ָרֵאל  ו)(שמות   ְוָאַמר, ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ְוַגם ֲאִני ׁשָ

ִריִתי. ָוֶאְזּכֹר  ר ִמְצַרִים ַמֲעִביִדים אָֹתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ֲאׁשֶ
ְלעֵ  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ְזִכיָרה,  ִאיהּו  ָהא  ּדְ ָלא  ַמּזָ ַהאי  ּדְ יָלא. 

ָגל ּבְ ִאיִהי  ּדְ ִקיָדה  ּפְ ַעל  ֲאָתא  ְדכּוָרא,  ּבִ ּוָתא  ְלֵעיָלא 
ָרֵחל,  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ַוּיִ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ ְבנּוְקָבא.  א  ְלַתּתָ

ִריִתי.  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ  ּכְ
ַקְדּתִ  .270 ּפָ קֹד  ּפָ תּוב  ּכָ ְרֵאה,  ֶאְתֶכם. ּבֹא  י 

עֹוֶמֶדת   ִקיָדה  ַהּפְ ַוֲהֵרי  י?  ַקְדּתִ ּפָ קֹד  ּפָ ְוִכי 
הַ  ּוְבאֹותֹו  ֵקָבה,  ּנְ ְוִהיא ּבַ לּות,  ּגָ ּבַ ָהְיָתה  ַמן  זְּ

יֵׁש   אן  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ י?  ַקְדּתִ ּפָ קֹד  ּפָ אֹוֶמֶרת 
ְוִהיא  ַהָחְכָמה,  ל  ׁשֶ סֹוד  ְוָכאן  ל,  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ְלמֹ  ִנְרֶאה  ֵאיְך  לּות,  ּגָ ָאְמָרה  ּבַ ְוֵאיְך  אן  ּכָ ה  ׁשֶ
י.  ַקְדּתִ קֹד ּפָ  ּפָ

  

ִתיב, .270 א ֲחֵזי, ּכְ קֹד   (שמות ג) ּתָ י ֶאְתֶכם, ְוִכי ּפָ ַקְדּתִ ּפָ
ּוְבַההּוא  ַקְייָמא  נּוְקָבא  ּבְ ִקיָדה  ּפְ ְוָהא  י,  ַקְדּתִ ּפָ קֹד  ּפָ

ֶאלָּ  י.  ַקְדּתִ ּפָ קֹד  ּפָ ֲאְמַרת  ְוִאיִהי  ֲהַות,  ָגלּוָתא  ּבְ א  ִזְמָנא 
ְוִאיִהי  ָהָכא  ָחְכְמָתא  ּדְ ְוָרָזא  ָלא,  ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  ָהָכא 

ִאְתֲחזֵ  ֵהיְך  ָגלּוָתא  קֹד  ּבְ ּפָ ֲאְמַרת  ְוֵהיְך  ָהָכא,  ה  ְלמׁשֶ י 
י.  ַקְדּתִ  ּפָ

ֵמִאיר   .271 ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ּכְ ָלַמְדנּו,  ְך  ּכָ א   -ֶאּלָ
כָ  ּבְ ָהָאֶרץ  ַעל  ְוכֹחֹו  ְוָתְקּפֹו  ַמִים,  ָ ׁשּ ּבַ ל הּוא 

ְזַמן   ּבִ בֹודֹו.  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ֵכן  מֹו  ּכְ ָמקֹום. 
ׁש ָעַמד   ְקּדָ ַהּמִ בֹודֹו, זֹו    ְמלֹא ָכל  -ׁשֶ ָהָאֶרץ ּכְ

לּות   ּגָ ּבַ ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ְוָכֵעת  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ   - ָהָאֶרץ 
ָרֵאל ְלָהֵגן  יף ֶאת ִיׂשְ ֶקף ַמּקִ ִהיא ְלַמְעָלה, ְוַהּתֹ

ב ֶאֶרץ ַאֶחֶרת. ֲעֵליֶהם, ְוַאף ַעל ּגַ ֵהם ּבְ  ׁשֶ

  

ִאיהּו   .271 ָנִהיר,  ד  ּכַ א  ְמׁשָ ׁשִ אֹוִליְפָנא  ָהִכי  א  ֶאּלָ
ׁשְ  ָכל ֲאַתר. ּבִ ְלָטא ַעל ַאְרָעא ּבְ יּה ְוֵחיֵליּה ׁשָ ַמָיא, ְותּוְקּפֵ

ָדא ַגְווָנא  ו) ּכְ ִזְמָנא  (ישעיה  ּבְ בֹודֹו,  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא 
א ָקִאים, ְמלא כָ  ׁשָ ַמְקּדְ א ַאְרָעא  ּדְ בֹודֹו, ּדָ ּכְ ל ָהָאֶרץ 

ִאיִהי   ָגלּוָתא,  ּבְ ָרֵאל  ְדִיׂשְ א  ּתָ ְוַהׁשְ א.  יׁשָ ְלֵעיָלא, ַקּדִ
ֲעַלְייהּו, ְוַאף ַעל  ָרֵאל ְלֲאָגָנא  ְלִיׂשְ א ַסֲחָרא ְלהּו  ְותּוְקּפָ

ַאְרָעא ָאֳחָרא. ִאינּון ּבְ ב ּדְ  ּגַ
כִ  .272 ּוׁשְ ה  ְלַמּטָ ִכיָנה  ׁשְ ִתְרֶאה,  יָנה ּוֹבא 

ר   ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּבִ ְלַמְעָלה  ִכיָנה  ׁשְ ְלַמְעָלה. 
ּושְׁ  ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ֶמְרּכָ חּוִמים  ֵרה ּתְ ֶעׂשְ ים  ּתֵ

ר   ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּבִ ה  ְלַמּטָ ִכיָנה  ׁשְ ֶעְליֹונֹות.  ַחיֹּות 
ִכיָנה   ְ ַהׁשּ ִנְכֶלֶלת  ְוָאז  ים.  ְקדֹוׁשִ ָבִטים  ׁשְ

ַפַעם ה, ְוַהּכֹל ּבְ ַאַחת ַיַחד. ְוַאף    ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
לֹא  ה  ְלַמּטָ לּות  ּגָ ּבַ ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 

לְ  ּום  ִנְתֶקֶנת  ִמׁשּ ִנְתֶקֶנת  לֹא  ם  ּגַ ְך  ּכָ ַמְעָלה, 
ָרֵאל,   לּות ִעם ִיׂשְ ּגָ ה לֹא ִנְתֶקֶנת, ְוֶזהּו ּבַ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ֶהם. לּות ִעּמָ ּגָ ִהיא ּבַ  ׁשֶ

  

ִכיְנּתָ  .272 ׁשְ ֲחֵזי,  ְלֵעיָלא. ְוָתא  א  ִכיְנּתָ ּוׁשְ א  ְלַתּתָ א 
ְרִתיִכין   חּוֵמי  ּתְ ְתֵריַסר  ּבִ ְלֵעיָלא  א  ִכיְנּתָ ין, ׁשְ יׁשִ ַקּדִ

ְבִטין  ְתֵריַסר ׁשִ א ּבִ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ ִאין. ׁשְ ּוְתֵריַסר ֵחיָוון ִעּלָ
א   א, ְוכֹּלָ א ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ִליַלת ׁשְ ין, ּוְכֵדין ִאְתּכְ יׁשִ ַקּדִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֲחָדא.  ּכְ ִזְמָנא  ַחד  ּבְ

לָ  א,  ְלַתּתָ ָגלּוָתא  ָלא  ּבְ ָנֵמי  ָהִכי  ְלֵעיָלא,  ַנת  ּקָ ִאְתּתַ א 
הּוא  ְוָדא  ַנת,  ּקָ ִאְתּתַ ָלא  א  ְלַתּתָ ּדִ ִגין  ּבְ ַנת,  ּקָ ִאְתּתַ

ָגלּותָ  ִאיִהי ּבְ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ הֹון ּדְ ָגלּוָתא ִעּמְ הֹון.ּבְ  א ִעּמְ
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ֶמה  .273 נֹו,  ּבְ ת  ּמֵ ׁשֶ ְלֶמֶלְך  ִנְתֶקֶנת?  ה  ּמֶ ּבַ
ְולֹא   נֹו,  ּבְ ֵאֶבל  ַעל  תֹו  ִמּטָ ֶאת  ָפה  ּכָ ה?  ָעׂשָ
קֹוִצים  ָנַטל  א  ֶאּלָ תֹו,  ִמּטָ ֶאת  לֹו  ִהְתִקין 
ְך  ַכב ָעֶליָה. ּכָ תֹו ְוׁשָ ַחת ִמּטָ יל ּתַ ִרים ְוִהּטִ ְוַדְרּדָ

רּוְך הּוא, דֹוׁש ּבָ לּו    ַהּקָ ּגָ יָון ׁשֶ ָרֵאל ְוֶנֱחַרב  ּכֵ ִיׂשְ
יו.  ְחּתָ ּתַ ם  ְוׂשָ ִרים  ְוַדְרּדָ ָלַקח קֹוִצים  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
ת  ַלּבַ תּוב ַויֵָּרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ּבְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
לּות. ּגָ ָרֵאל ָהיּו ּבַ ׂשְ יִּ ּום ׁשֶ ֶנה, ִמׁשּ  ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהּסְ

  

נַ  .273 ּקָ ִאְתּתַ ה  ּמָ ִמ ּבְ ּדְ א  ְלַמְלּכָ ֲעַבד ת,  ָמה  ֵריּה,  ּבְ ית 
ָפא ֵליּה ְלַעְרֵסיּה ַעל ֶאְבָלא ִדְבֵריּה, ְוָלא ַאְתִקין ֵליּה  ּכָ
חֹות   ּתְ יל  ְוַאּטִ ִרין,  ְוַדְרּדַ ּכּוִבין  ָנַטל  א  ֶאּלָ ְלַעְרֵסיּה, 
יָון  ּכֵ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְך  ּכָ ֲעֵליּה,  ִכיב  ְוׁשָ ַעְרֵסיּה, 

ִאְתגָּ  וְ ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּכּוִבין לּו  ָנַטל  א,  ׁשָ ַמְקּדְ ִאְתָחֵרב 
ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  חֹוֵתיּה,  ּתְ י  ּוֵ ְוׁשַ ִרין  (שמות  ְוַדְרּדַ

ִגין  ג) ּבְ ֶנה.  ַהּסְ ִמּתֹוְך  ֵאׁש  ת  ַלּבַ ּבְ ֵאָליו  ַמְלַאְך ה'  ָרא  ַוּיֵ
ָגלּוָתא.  ָרֵאל ֲהוּו ּבְ ִיׂשְ  ּדְ

ֶאְת  .274 י  ַקְדּתִ ּפָ קֹד  עּפָ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ֹוֵמד ֶכם. 
קֹד   ּפָ א  ֶאּלָ ה?  עֹוׂשֶ ּוָמה  ְמַצּוֶה  ַמה  ְרׁשּותֹו,  ּבִ
ַעם?   ַהּטַ ָמה  ה.  ַמּטָ ִמּלְ י  ַקְדּתִ ּפָ ִמְלַמְעָלה, 
ִכיָרה ַהזֹּו ָהְיָתה ָעֶליָה ִמּקֶֹדם ָלֵכן,  ַהזְּ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
תּוב   ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִריִתי.  ּבְ ֶאת  ָוֶאְזּכֹר  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ּום ִהּנֵה ְזכִ   -ְזּכֹר  ָואֶ  ָתה ָעֶליָה, ּוִמׁשּ יָרה ִהְתַמּנְ
ֲהֵרי ִסיָמן   י, ׁשֶ ַקְדּתִ קֹד ּפָ ְך ּפָ ְך ָאְמָרה ַאַחר ּכָ ּכָ
תּוב ַוה'   ּכָ ָרה, ׁשֶ מֹו ֵכן ׂשָ ָלְקָחה ִמּקֶֹדם ָלֵכן. ּכְ
ָרה  ּלֹא ִנְזּכְ אן ָרֵחל, ׁשֶ ָרה. ֲאָבל ּכָ ַקד ֶאת ׂשָ ּפָ

לֹא   ָלֵכן,  ִק ִמּקֶֹדם  ּפְ ּה  ּבָ א ֶנֱאַמר  ֶאּלָ יָדה, 
זָּל.  ל ַהּמַ ּסֹוד ׁשֶ ְזִכיָרה, ּבַ  ְזִכיָרה, ְוַהּכֹל הּוא ּבִ

  

ְרׁשּוֵתיּה,  .274 ָלא ָקְייָמא ּבִ י ֶאְתֶכם, ַמאן ּדְ ַקְדּתִ קֹד ּפָ ּפָ
י   ַקְדּתִ ּפָ ֵעיָלא,  ִמּלְ קֹד  ּפָ א  ֶאּלָ ֲעִביד.  ּוַמה  יד,  ּקִ ּפַ ַמה 

ַטְעמָ  ַמאי  א,  ַתּתָ ֲעָלּה ִמּלְ ֲהַות  ְזִכיָרה  ַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ א, 
ִריִתי. כֵּ  ְכִתיב ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ָנא, ּדִ ַמת ּדְ ּדְ ְכִתיב  ִמּקַ יָון ּדִ

ְך ֲאְמַרת ְלָבַתר  ִגין ּכָ ָוֶאְזּכֹר, ָהא ְזִכיָרה ִאְתְמָנא ֲעָלה, ּוּבְ
י. ַקְדּתִ קֹד ּפָ מַ  (דף קס ע''א) ּפָ ּדְ ָהא ִסיָמָנא ָנְקַטת ִמּקַ ת  ּדְ

ְכִתיב, ּדִ ָרה  ׂשָ ָדא  וָנא  ַגּוְ ּכְ ָנא.  כא) ּדְ ַקד  (בראשית  ּפָ ַוה' 
ָרה. ֲאָבל ָהָכא ָרֵחל ְד  ָנא,  ֶאת ׂשָ ַמת ּדְ ּדְ ַרת ִמּקַ ָלא ִאְדּכָ

ְזִכיָרה  ּבִ א  ְוכֹּלָ ְזִכיָרה,  א  ֶאּלָ ִקיָדה  ּפְ ּה  ּבָ ָמר  ִאּתְ ָלא 
ָלא. ַמּזָ ָרָזא ּדְ  ִאיהּו, ּבְ

ְיהּוָדה   .275 י  הֹוְלִכים ַרּבִ ָהיּו  ִחְזִקיָּה  י  ְוַרּבִ
רֹוֵכב,  ָהָיה  ְיהּוָדה  י  ְוַרּבִ ְללֹוד,  ּפֹוְטִקיָּא  ִמּקַ

י  ְוַרבִּ  ַרּבִ ָיַרד  יְנַתִים  ּבֵ ַרְגָליו.  ַעל  ִחְזִקיָּה  י 
ּתֹוָרה,  ק ּבַ אן ָוָהְלָאה ִנְתַעּסֵ ְיהּוָדה. ָאַמר, ִמּכָ

תּוב ּכָ  . ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינוּ  (דברים לב) ּכַ
  

ּפֹוְטִקָיא   .275 ִמּקַ ָאְזֵלי  ֲהוּו  ה,  ִחְזִקּיָ י  ְוִרּבִ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ
י יְ  ה ַעל ַרְגלֹוי,  ְללֹוד, ְוֲהָוה ִרּבִ י ִחְזִקּיָ הּוָדה ָרִכיב, ְוִרּבִ

ק   אן ּוְלָהְלָאה ִנְתַעּסֵ י ְיהּוָדה, ָאַמר ִמּכָ ָהִכי ָנַחת ִרּבִ ַאּדְ
ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ אֹוַרְייָתא,  לב)( ּבְ ּגֶֹדל  דברים  ָהבּו 

 ֵלאלֵֹהינּו.
ה   .276 לֹׁשָ ָיֶפה הּוא,    -ָאַמר לֹו, ִאּלּו ָהִיינּו ׁשְ

ֶאָחד לֹו,   -יֹאַמר    ׁשֶ ָאַמר  לֹו.  יבּו  ָיׁשִ ַנִים  ּוׁשְ
ר   ְזּכָ ּנִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרכֹות,  ַהּבְ ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ

רּוְך הּוא, ּושְׁ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ם ֶאָחד ׁשֶ יבּו ׁשֵ ַנִים ָיׁשִ
ֹגֶדל   ָהבּו  ֶאְקָרא  ה'  ם  ׁשֵ י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  לֹו. 

ֶאְק  ה'  ם  ׁשֵ י  ּכִ ֶאָחד    -ָרא  ֵלאלֵֹהינּו.  ֶזה 
ֵלאלֵֹהינּו   ֹגֶדל  ָהבּו  ָבֵרְך.  ּמְ ַנִים    -ׁשֶ ׁשְ ֵאּלּו 

ִבים   יֹוׁשְ ַנִים  ׁשְ ֲאִפּלּו  ּתֹוָרה,  ּבַ ֲאָבל  ֲאֵחִרים. 
דֹושׁ  ְונֹוְתִנים ּגֶֹדל ְוחֶֹזק ַבח ַהּתֹוָרה ַלּקָ ל ׁשֶ - ׁשֶ

רּוךְ   הּוא. -ּבָ

  

ָלָתא, ָיאֹות   .276 ַחד ֵייָמא, ָאַמר ֵליּה ִאּלּו ֲהֵויָנא ּתְ הּוא ּדְ
ִגין   ּבְ ִבְרָכאן.  ּבְ י  ִמּלֵ י  ַהּנֵ ֵליּה,  ָאַמר  ֵליּה.  ָיִתיבּו  ּוְתֵרין 

יָ  ּוְתֵרין  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ ַחד  ר  ִאְדּכַ ִתיבּו  ּדְ
ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  לב) ֵליּה.  ֶאְקָרא  (דברים  ה'  ם  ׁשֵ י  ּכִ

ם י ׁשֵ ְמָבֵרְך,    ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינּו. ּכִ א ַחד ּדִ ה' ֶאְקָרא, ּדָ
אֹוַרְייָתא  ֵרין ָאֳחָרִנין. ֲאָבל ּבְ ין ּתְ ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינּו, ִאּלֵ

ֵרי ַיְתֵבי ְוַיֲהֵבי ְרבּו ְותוּ  אֹוַרְייָתא ֲאִפיּלּו ּתְ ְבָחא ּדְ ׁשִ א ּדְ ְקּפָ
ִריְך הּוא. א ּבְ  ְלקּוְדׁשָ

ָרכֹות   .277 ַהּבְ י  ַלּפֵ ּכְ ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 
ֵאר,   ְרׁשּוָה ְוִנְתּבָ ה? ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ּפֵ לֹׁשָ ה ׁשְ ָלּמָ
ָבר  ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו. ֲאָבל סֹוד ַהּדָ תּוב ָהבּו  ּכָ ׁשֶ

  
ַלת.   .277 ּתְ אי  ַאּמַ ְרָכאן  ּבִ י  ְלַגּבֵ ה,  ִחְזִקּיָ י  ִרּבִ ֵליּה  ָאַמר 

ּגֶֹדל  ָהבּו  ְכִתיב  ּדִ ָמר,  ְוִאּתְ אּוְקמּוָה  ָהא  ֵליּה,  ָאַמר 
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ל   ֲהֵרי ּכָ אן, ׁשֶ ְך  ּכָ ָרכֹות הּוא ּכָ ל ַהּבְ ַהּסֹודֹות ׁשֶ
ַנִים    - ּוׁשְ ְלָבֵרְך  יֲַּעֶלה  ֶאָחד  ׁשֶ ֵדי  ּכְ יב,  ְלָהׁשִ

ל   ׁשֶ סֹוד  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַבח  ֶ ַהׁשּ
ַנִים ּוׁשְ ְמָבֵרְך  ֶאָחד  ה,  לֹׁשָ [אֹוְמִרים   ׁשְ

ּוְבסֹוד  ָאֵמן] ָרכֹות,  ַהּבְ ִקיּּום  ְוֶזהּו  ּמֹוִדים,  ׁשֶ
מֹו   ּכְ ה,  לֹׁשָ ׁשְ ל  ׁשֶ ּוַבּסֹוד  ָראּוי,  ּכָ ֶעְליֹון 

ֲארּוהוּ  ּבֵ  .ׁשֶ

ל ּכָ ָהא  ּדְ ָהָכא,  ה  ְדִמּלָ ָרָזא  ֲאָבל  ָרִזין    ֵלאלֵהינּו. 
ּוְתֵרין ְלֲאָתָבא, ִבְרָכאן ָהִכי ִאיהּו, ַחד ְלָבְרָכא  ִגין   ּדְ ּבְ

ק  יַסּלַ ָרָזא  (דיסתלק) ּדִ ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָבָחא  ׁשְ
אֹודּו, ְוָדא הּוא   (אמרי אמן) ִדְתָלָתא. ַחד ְמָבֵרְך ּוְתֵרין ּדְ

ְדָקא ּכְ ָאה  ִעּלָ ּוְבָרָזא  ִבְרָכאן,  ּדְ ּוְבָרָזא    ִקּיּוָמא  ְיאּות, 
ָמה ְדאּוְקמּוָה.  ְתַלת ּכְ  ּדִ

הוֹ  .278 עֹוָדם  ְיהּוָדה,  ּבְ י  ַרּבִ ָאַמר  ְלִכים, 
יֵׁש   ְלַרע,  ְזִכיָרה  ְויֵׁש  ְלטֹוב  ְזִכיָרה  יֵׁש  ִנינּו,  ׁשָ
ְזִכיָרה  יֵׁש  ְלַרע.  ִקיָדה  ּפְ ְויֵׁש  ְלטֹוב  ִקיָדה  ּפְ

תּוב  -ְלטֹוב   ּכָ ׁשֶ ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  (ויקרא   ּכְ
ִראׁשִֹנים   כו) ִרית  ּבְ ָלֶהם  י  ְוָזַכְרּתִ

ח) ְוגֹו', ֶאת  (בראשית  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ַויִּ
ִריתֹו. ְויֵׁש   (שמות ב) ֹנַח, ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ַויִּ

תּוב  -ְזִכיָרה ְלַרע   ּכָ י  (תהלים עח) ׁשֶ ְזּכֹר ּכִ ַויִּ
ִקיָד  ה רּוַח הֵֹלְך ְולֹא ָיׁשּוב. ּפְ ר ֵהּמָ ה ְלטֹוב ָבׂשָ

תּוב  - ּכָ ג) ׁשֶ ֶאְתֶכם.   (שמות  י  ַקְדּתִ ּפָ קֹד  ּפָ
ִקיָד  תּוב  -ה ְלַרע  ּפְ ּכָ י  (תהלים פט) ׁשֶ ּוָפַקְדּתִ

סֹודֹות  ם  ְוֻכּלָ ֲעֹוָנם.  ּוִבְנָגִעים  ָעם  ׁשְ ּפִ ֶבט  ְבׁשֵ
 ֶעְליֹוִנים.

  

ִניָנן, ִאית ְזכִ  .278 י ְיהּוָדה, ּתָ ֲהוּו ָאְזֵלי, ָאַמר ִרּבִ יָרה ַעד ּדְ
ְוִאית   ְלַטב,  ִקיָדה  ּפְ ִאית  ְלִביׁש,  ְזִכיָרה  ְוִאית  ְלַטב, 

ְדאּוְקמּוָה, פְּ  ָמה  ּכְ ְלַטב,  ְזִכיָרה  ִאית  ְלִביׁש.  ִקיָדה 
ְכִתיב  כו) ּדִ ִראׁשֹוִנים  (ויקרא  ִרית  ּבְ ָלֶהם  י  ְוָזַכְרּתִ

ח) ְוגו'. נַֹח. (בראשית  ֶאת  ֱאלִהים  ְזּכֹר  ב)  ַוּיִ ְזּכֹר  (שמות  ַוּיִ
ְכִתיב, ִריתֹו. ְוִאית ְזִכיָרה ְלִביׁש, ּדִ (תהלים  ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ

ִקיָדה   עח) ה רּוַח הֹוֵלְך ְולא ָיׁשּוב. ּפְ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹר ּכִ ַוּיִ
ְכִתיב, ּדִ ג) ְלַטב,  ִקיָדה   (שמות  ּפְ ֶאְתֶכם.  י  ַקְדּתִ ּפָ קֹד  ּפָ

ְכִתיב, ּדִ פט) ְלִביׁש,  בֶ  (תהלים  ׁשֵ ּבְ י  ָעם  ּוָפַקְדּתִ ׁשְ ּפִ ט 
ִאין.  הּו ָרִזין ִעּלָ  ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם. ְוֻכּלְ

ל ֵאּלּו   .279 ְלטֹוב, ֵאּלּו    -ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה    - ּכָ
ָרגֹות ְידּועֹות, סֹוד ָהֱאמּוָנה, ָזָכר ּוְנֵקָבה,   ֵהן ּדְ
ְלטֹוב.  ֵהם  ֵאּלּו  ּוְפִקיָדה,  ְזִכיָרה  ֶאָחד,  סֹוד 

ְלַר  ּוְפִקיָדה  ד  ְזִכיָרה  ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ֵהם  ֵאּלּו  ע 
ל ֱאלֹ  סֹוד ׁשֶ עֹוֵמד ּבְ ִהים ֲאֵחִרים. ָזָכר  ָהַאֵחר ׁשֶ

ֶזה, ְוֵאּלּו ֵהם   ֶזה ּוְפִקיָדה ּבָ ּוְנֵקָבה ַיַחד, ְזִכיָרה ּבָ
אן  ֶנֶגד ֵאּלּו. ִמּכָ ִמיד עֹוְמִדים ְלַרע ְוֵאּלּו ּכְ ּתָ ׁשֶ

הַ  ְוָכל  ָהֱאמּוָנה  סֹודֹות  ל  ּכָ ֹות  יֹוְצִאים  ֻדׁשּ ּקְ
אן יֹוְצִא  ֲארּוָה, ּוִמּכָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ל ָהֶעְליֹונֹות, ּכְ ים ּכָ

ָדִדים  ַהּצְ ְוָכל  ָמֶות  ְוָכל  ָהָרִעים  יִנים  ַהּמִ
ִהּפּוְך  עֹוָלם, ּוֵבֲארּוָה, ְוֶזה ּבְ יִנים ָהָרִעים ּבָ ְוַהּמִ

 ִמזֶּה. 

  

ִאינוּ  .279 ין  ִאּלֵ ְלַטב,  ּוְפִקיָדה  ְזִכיָרה  י  ַהּנֵ ל  ין  ּכָ ְרּגִ ּדַ ן 
ַכר ְונּוְקָבא ָר  ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ָזא ָחָדא, ְזִכיָרה ְיִדיָען. ָרָזא ּדִ

ין  ין ִאינּון ְלַטב. ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה ְלִביׁש, ִאּלֵ ּוְפִקיָדה, ְוִאּלֵ
ֱאלִֹהים  ּדְ ָרָזא  ּבְ ָקְייָמא  ּדְ ָאֳחָרא,  ְדִסְטָרא  ָרָזא  ִאינּון 

כְּ  ְונּוְקָבא  ַכר  ּדְ ּוְפִקיָדה  ֲאֵחִרים,  ַהאי,  ּבְ ְזִכיָרה  ֲחָדא, 
ין ִאינּון ּדְ  ַהאי, ְוִאּלֵ ין ָלֳקֵביל  ּבְ ִדיר ְלִביׁש. ְוִאּלֵ ָקְייִמין ּתָ

ין   ִקּדּוׁשִ ְוָכל  ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ָרֵזי  ל  ּכָ ָנְפֵקי  ֵמָהָכא  ין.  ִאּלֵ
י יׁשִ ּבִ ִזיִנין  ל  ּכָ ָנְפֵקי  ּוֵמָהָכא  ְדאּוְקמּוָה.  ָמה  ּכְ ִאין,  ן ִעּלָ

ַעְלָמא ְואוּ  ין ּבְ יׁשִ ְוִזיִנין ּבִ ְקמּוָה. ְוָכל מֹוָתא, ְוָכל ִסְטִרין 
א.  ִהּפּוָכא ִמן ּדָ  ְוָדא ּבְ

ֵרי  .280 ַאׁשְ אי.  ַוּדַ זֶה  ְך  ּכָ ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ין  ד ַהּטֹוב ְולֹא ַיְרּכִ ּצַ ֶחְלקֹו ִמְתַקיֵּם ּבַ הּוא ִמי ׁשֶ

צֵ  ְוִיּנָ ַאֵחר  ְלַצד  י ַעְצמֹו  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ֵמֶהם.  ל 
ֵצל   יָּכֹול ְלִהּנָ ֵרי ִמי ׁשֶ אי, ְוַאׁשְ ְך ֶזה ַוּדַ ְיהּוָדה, ּכָ

ד   ֵמַהּצַ ּנּו  יִקים ִמּמֶ ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ְוַאׁשְ ַההּוא, 
ֵחם ְקָרב ִעם אֹותֹו   ֵצל ֵמֶהם ּוְלִהּלָ כֹוִלים ְלִהּנָ יְּ ׁשֶ
ַתח  ּפָ ה?  ּמֶ ּבַ ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ד.    ַהּצַ

כד) ְוָאַמר, ָך   (משלי  ּלְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹות  ְבַתְחּבֻ י  ּכִ
ל אֹותוֹ  ְלָחָמה ׁשֶ ְלָחָמה? זֹו ַהּמִ   ִמְלָחָמה. ִמי ַהּמִ

  

ה, ָהִכי הּוא ַוּדַ  .280 י ִחְזִקּיָ ָאה ִאיהּו, ַמאן ָאַמר ִרּבִ אי, ַזּכָ
ְרֵמיּה  ּגַ ַיְרִכין  ְוָלא  ָטָבא,  ִסְטָרא  ּבְ ים  ִאְתְקּיַ חּוָלֵקיּה  ּדְ

י ְיהּוָדה, ְלִסְטָרא ָאֳחָר  ִזיב ִמְנהֹון. ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ּתְ א, ְוִיׁשְ
יּה   ִמּנֵ ָזָבא  ּתְ ְלִאׁשְ ָיִכיל  ּדְ ַמאן  ָאה  ְוַזּכָ אי,  ַוּדַ הּוא  ָהִכי 

ָזָבא ֵמַההּוא ִסְטָרא ּתְ ָיְכֵלי ְלִאׁשְ א, ּדְ יַקּיָ ִאין ִאינּון ַצּדִ , ְוַזּכָ
ַההּוא ִסְטָר  ְייהּו, ְוַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ  א. ִמּנַ
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ְקָרב   ּבֹו  ֵחם  ְלִהּלָ ָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָהָרע  ד  ַהּצַ
ּנּו.  ֵצל ִמּמֶ לֹט ָעָליו ּוְלִהּנָ  ְוִלׁשְ

ו  .281 ל ֵאֶצל ֵעׂשָ ּדֵ ּתַ ְך ִהׁשְ יֲַּעקֹב ּכָ ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ
ם ָעָליו ְוָלֶלֶכת  ּלֹו, ְלִהְתַחּכֵ ד ׁשֶ ּום אֹותֹו ַהּצַ ִמׁשּ

ַעְקמּומִ  לֹט  ִעּמֹו ּבְ ֵדי ִלׁשְ ִריְך ּכְ ּצָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ יֹּות ּבְ
ְוָהרֹאׁש   ָראּוי,  ּכָ ְוַהּכֹל  ּוַבּסֹוף,  רֹאׁש  ּבָ ָעָליו 

כָֹרִתי, ְוַאַחר ְוַהּסוֹ  תּוב ּבְ ּכָ מֹו ֶזה, ּכַ ף ַיַחד ֶזה ּכְ
מֹו ֶזה,  ית ְוַהּסֹוף ַיַחד ֶזה ּכְ ְרָכִתי. ָהֵראׁשִ ְך ּבִ ּכָ

ֶד  ּבְ ָעָליו  לֹט  ִלׁשְ ֵדי  לֹו,  ּכְ ָראּוי  ּכָ ָרה  ְיׁשָ ֶרְך 
ְוָיכֹול  ֵמֶהם  ל  ּצָ ּנִ ׁשֶ ִמי  הּוא  יק  ַצּדִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

לֹט ֲעֵליֶהם.  ִלׁשְ

  

ְוָאַמר, .281 ַתח  ּפָ ה.  ּמָ ּבְ ה  ִחְזִקּיָ י  ִרּבִ י  (משלי כד) ָאַמר  ּכִ
א   ה ְלָך ִמְלָחָמה ְוגו'. ַמאן ִמְלָחָמה, ּדָ ֲעׂשֶ ַתְחּבּולֹות ּתַ ּבְ

ָנׁש  ִמְלָחמָ  ר  ּבַ ִאְצְטִריְך  ּדְ א,  יׁשָ ּבִ ִסְטָרא  ַההּוא  ּדְ ה 
ְלָטָאה ֲעלֹוי ּוְלִאׁשְ  יּה ְקָרָבא, ּוְלׁשַ יּה. ַלֲאָגָחא ּבֵ ָזָבא ִמּנֵ  ּתְ

ֵהם   .282 ְלטֹוב  ּוְפִקיָדה  ְזִכיָרה  ְרֵאה,  ּבֹא 
ִמי   הּוא  ֵרי  ְוַאׁשְ ָהֱאמּוָנה,  סֹוד  ּבְ ֶאָחד  ּכְ

ָהאֱ  ַאַחר  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ מּוָנה, 
ּנֱֶאַמר  יא) ׁשֶ ַאְריֵה   (הושע  ּכְ יְֵלכּו  ה'  ַאֲחֵרי 

י ִחְזִקיָּה, כָּ  ָאג ְוגֹו'. ָאַמר ַרּבִ אי.ִיׁשְ  ְך הּוא ַוּדַ
  

ִגין  .282 ּבְ ו,  ֵעׂשָ י  ְלַגּבֵ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ָהִכי  ַיֲעקֹב  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ּוְלמֵ  ֲעלֹוי  ָמא  ְלִאְתַחּכְ ִדיֵליּה.  ִסְטָרא  יּה ַההּוא  ִעּמֵ יַזל 

ֲעלֹוי  ְלָטָאה  ְלׁשַ ִגין  ּבְ ִאְצְטִריְך,  ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ֲעִקימּו  ּבְ
א   ְוכֹּלָ ְוסֹוָפא,  א  ֵריׁשָ ְוסֹוָפא ּבְ א  ְוֵריׁשָ ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ

ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ָדא,  ַגְווָנא  ּכְ א  ּדָ ֲחָדא  (בראשית   ּכְ
ְוסוֹ  כה) ירּוָתא  ׁשֵ ְרָכִתי,  ּבִ ּוְלָבַתר  כָֹרִתי,  ֲחָדא, ּבְ ּכְ ָפא 

ר  ֵמיׁשַ אֹוַרח  ּבְ ֲעלֹוי  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ִגין  ּבְ ָדא.  ַגְווָנא  ּכְ א  ּדָ
ּוְבגִ  ֵליּה.  ָחֵזי  ְדָקא  ִזיב  ּכְ ּתְ ִאׁשְ ּדְ ָאה ִאיהּו ַמאן  ַזּכָ ְך  ּכָ ין 

ָטָאה ֲעַלְייהּו. ּלְ ְייהּו, ְוָיִכיל ְלׁשַ  ִמּנַ
פִ  .283 ּתְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  תֹו, ּוֹבא  ּלָ

יֵּׁש   ׁשֶ ִמׁשּום  ּוָפְקֵדִני,  ָזְכֵרִני  ָעֶליָה  יֹאַמר  ַאל 
ּוְפִק  ּוְזִכיָרה  ְלטֹוב,  ּוְפִקיָדה  ְלַרע,  ְזִכיָרה  יָדה 

ּוָבִאים   יו,  ִמּפִ ּבּור  ַהּדִ ֶאת  ִלּטֹל  ַוֲעִתיִדים 
ָרט ִאם הּוא   יר ֲחָטֵאי ָהָאָדם ּוְלַהֲעִניׁשֹו. ּפְ ְלַהְזּכִ

שֶׁ  ֵלם,  ׁשָ יק  ֲחָטָאיו,  ַצּדִ ֶאת  ּבֹוְדִקים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
אֹוָתּה ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה ְלַרע לֹא ִיְמְצאּו אֹוָתם,  

אָ  מֹו ֶעְזָרא ׁשֶ  ַמר ָזְכָרה ִלי ֱאלַֹהי ְלטֹוָבה.ּכְ

  

ָרָזא   .283 ּבְ ֲחָדא  ּכְ ִאינּון  ְלַטב  ּוְפִקיָדה  ְזִכיָרה  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַמאן   ִאיהּו  ָאה  ְוַזּכָ ַתר ִדְמֵהיְמנּוָתא,  ּבָ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ

ָאֵמר, ָמה ְדַאּתְ  ּכְ ֵיְלכּו   (הושע יא) ְמֵהיְמנּוָתא,  ַאֲחֵרי ה' 
ָאג וְ  ַאְרֵיה ִיׁשְ אי.ּכְ ה ָהִכי הּוא ַוּדַ י ִחְזִקּיָ  גו'. ָאַמר ִרּבִ

ל  .284 ּלֵ ִמְתּפַ ָאָדם  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ִהּנֵה  ׁשֶ
י ַרּבִ ין  ּבֵ ַעְצמֹו  ֶאת  ִיְכלֹל  תֹו,  ִפּלָ ָלל  ּתְ ּכְ ּבַ ם, 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ית,  ּוַנּמִ ַהׁשּ ּוְרֵאה,  ּוֹבא  ים.  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ
ע ֱאִליׁשָ ָלּה  ד)-(מלכים  ָאַמר  לְ  ב  ר  ֲהיֵׁש  ַדּבֶ

ר  ָבא, ֲהיֵׁש ְלַדּבֶ ר ַהּצָ ֶלְך אֹו ֶאל ׂשַ ָלְך ֶאל ַהּמֶ
ֶלְך   ל   -ָלְך ֶאל ַהּמֶ אֹותֹו ַהיֹּום ָהָיה יֹום טֹוב ׁשֶ

ְואוֹ  ָנה,  ָ ַהׁשּ ַמְלכּות  רֹאׁש  ֹוֶלֶטת  ׁשּ ׁשֶ ַהיֹּום  תֹו 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ָהָרִקיַע ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם, ְוַהּקָ

ֶלְך   ַהּמֶ ּום ִנְקָרא  ּוִמׁשּ ַמן,  ַהזְּ אֹותֹו  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֶלְך.  ר ָלְך ֶאל ַהּמֶ ְך ָאַמר ָלּה ֲהיֵׁש ְלַדּבֶ  ּכָ

  

י ְצלוֹ  .284 ד ַצּלֵ ר ָנׁש ּכַ א ֲחֵזי, ּבַ ֵתיּה, ָלא ֵייָמא ֲעֵליּה ְוּתָ
ְלַטב,  ּוְפִקיָדה  ְזִכיָרה  א  ִאיּכָ ּדְ ִגין  ּבְ ּוָפְקֵדִני.  ָזְכֵרִני 

ה   (דף קס ע''ב) ּוְזִכיָרה ּוְפִקיָדה יִנין ְלַנְטָלא ִמּלָ ְלִביׁש, ְוַזּמִ
ָרא חֹובֹוי ּדְ  א ֵליּה.  ִמן ּפּוָמא, ְוַאְתָיין ְלַאְדּכָ ַבר ָנׁש ְוַלֲעָנׁשָ

אִ  ִאי  ר  ַהִהיא ּבַ חֹובֹוי,  ְדֵקי  ּבַ ַכד  ּדְ ִלים,  ׁשְ ָאה  ַזּכָ יהּו 
ֶעְזָרא   גֹון  ּכְ לֹון,  חּון  ּכְ ִיׁשְ ָלא  ְלִביׁש  ּוְפִקיָדה  ְזִכיָרה 

ָאַמר  ָזְכָרה ִלי ֱאלַהי ְלטֹוָבה.  (נחמיה יג) ּדְ
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ַעּמִ  .285 תֹוְך  ּבְ ַוּתֹאֶמר  תּוב?  ּכָ ָאֹנִכי ַמה  י 
ֶבת. ָמה ָאְמָרה? לֹא רֹוצָ  ְרׁשּוָמה יֹׁשָ ה ִלְהיֹות 

ים,  ין ַרּבִ י ּבֵ א ְלַהְכִניס ֶאת רֹאׁשִ ְלַמְעָלה, ֶאּלָ
ֶהם. ְוָכְך ָצִריְך ְלָאָדם   ּלָ ָלל ׁשֶ ְולֹא ָלֵצאת ֵמַהּכְ
ים ְולֹא ְלִהְתַיֵחד ְלַבּדֹו,   ל ַרּבִ ְכָלל ׁשֶ ֵלל ּבִ ְלִהּכָ

ַישְׁ  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  כְּ ּכְ ֲחָטָאיו,  יר  ְלַהְזּכִ ָעָליו  יחּו  מֹו ּגִ
ָאַמְרנּו.  ׁשֶ

  

ַיְכִליל   .285 ְצלֹוֵתיּה,  י  ַצּלֵ ָנׁש  ַבר  ּדְ ֲאַתר,  ָכל  ּבְ ָהא  ּדְ
ית,  יִאין. ְוָתא ֲחֵזי ׁשּוַנּמִ ְכָלָלא ְדַסּגִ יִאין ּבִ ין ַסּגִ ְרֵמיּה ּבֵ ּגַ

ע, ד ָאַמר ָלּה ֱאִליׁשָ ר ָלְך ֶאל  (מלכים ב ד) ּכַ ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ
ר ַהצָּ  ֶלְך אֹו ֶאל ׂשַ ר ָלךְ ַהּמֶ ֶלְך,   ָבא. ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ ֶאל ַהּמֶ

ָנה ֲהָוה, ְוַההּוא יֹוָמא   ָ רֹאׁש ַהׁשּ ַההּוא יֹוָמא, יֹום טֹוב ּדְ
א   ְוקּוְדׁשָ ַעְלָמא,  ְלֵמיַדן  ְלָטא  ׁשָ ִדְרִקיָעא  ְדַמְלכּוָתא 
ְך   ַההּוא ִזְמָנא. ּוְבִגין ּכָ ט ּבְ ּפָ ׁשְ ִריְך הּוא ִאְקֵרי ֶמֶלְך ַהּמִ ּבְ

ר ָלְך אֶ ָאַמר לָ  ֶלְך.ּה, ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ  ל ַהּמֶ
ְוָאַמר, .286 ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ַתח  (איוב   ּפָ
ַצְלָמֶות   לח) ֲעֵרי  ְוׁשַ ָמֶות  ֲעֵרי  ׁשַ ְלָך  ֲהִנְגלּו 

רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ְרֶאה.  ּתִ
ין  ּדִ ַעל  ַעְצמֹו  ּדֹוֵחק  ִאיֹּוב  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ְלִאיֹּוב 

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ
  

ִתיב, .286 ּכְ ד) ַמה  ב  ָאנִֹכי  (מלכים  י  ַעּמִ תֹוְך  ּבְ ַוּתֹאֶמר 
יָמָאה  ְרׁשִ ְלֶמֱהֵוי  ָבֵעיָנא,  ָלא  ָקָאְמָרה.  ַמאי  ֶבת.  יֹוׁשֶ
יִאין, ְוָלא ְלֲאָפָקא  ין ַסּגִ אי ּבֵ א ְלַאֲעָלָאה ֵריׁשָ ְלֵעיָלא, ֶאּלָ

בָּ  ְוָכְך  ִדְלהֹון.  ָלָלא  לְ ִמּכְ ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  ָלָלא  ֵעי  ִאְתּכְ
ָלא   ִגין ּדְ ְלחֹודֹוי, ּבְ יִאין ְוָלא ְלִאְתַייֲחָדא ּבִ ְכָלָלא ְדַסּגִ ּבִ

ְדָקֲאָמָרן. ָרא חֹובֹוי ּכִ חּון ֲעֵליּה, ְלַאְדּכָ ּגְ  ִיׁשְ
לֹו   .287 ִיְקְטֵלִני  ֵהן  ָאַמר  ִאיֹּוב  ְרֵאה,  ּבֹא 

ָאֶל''ף, תּוב לֹא ּבְ ָוא''ו  ֲאַיֵחל. ּכָ ,  ְוקֹוְרִאים לֹו ּבְ
ְוִכי  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  הּוא.  ְוַהּכֹל 
ָמֶות   ֲעֵרי  ׁשַ ְלָך  ֲהִנְגלּו  ָאָדם?!  ֵני  ּבְ הֹוֵרג  ֲאִני 
תּוִחים   ָעִרים ּפְ ה ׁשְ ּמָ ְרֶאה?! ּכַ ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ְוׁשַ

ְוֻכלָּ  ֲעֵליֶהם,  ׁשֹוֵלט  ֶות  ְוַהּמָ ד,  ַהּצַ אֹותֹו  ם  ּבְ
ָאָד  ֵני  ִמּבְ ְלִהָּׁשֵמר   ם,ְסתּוִמים  ְיכֹוִלים  [ְולֹא 

ּלֹא  ֵמֶהם ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ְסתּוִמים ִמְּבֵני ָאָדם] ׁשֶ
ָעִרים.  ְ יִרים ֶאת אֹוָתם ַהׁשּ  ַמּכִ

  

י ְיהּוָדה ְוָאַמר .287 ִרּבִ ַתח  ֲעֵרי  (איוב לח) ּפָ ֲהִנְגלּו ְלָך ׁשַ
ְראֶ  ּתִ ַצְלָמֶות  ֲעֵרי  ְוׁשַ א  ָמֶות  ְקָרא, קּוְדׁשָ ַהאי  ִריְך  ה.  ּבְ

ַגְרֵמיּה   ִחיק  ּדָ ִאּיֹוב  ּדְ ד ָחָמא  ּכַ ְלִאּיֹוב,  ֵליּה  הּוא ָאַמר 
א ֲחֵזי, ִאּיֹוב ָאַמר ִריְך הּוא. ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ינֹוי ּדְ (איוב  ַעל ּדִ

לֹו  יג) ְוָקֵרי  אל''ף  ּבְ לא  ִתיב  ּכְ ֲאַיֵחל,  לֹו  ִיְקְטֵלִני  ֵהן 
וא''ו, ְוכֹלָּ   א ִאיהּו. ּבְ

ֲעֵרי   .288 ׁשַ ֵהם  ִמי  ְרֶאה.  ּתִ ַצְלָמֶות  ֲעֵרי  ְוׁשַ
ָמֶות  א  ֶאּלָ ַצְלָמֶות?  ֲעֵרי  ׁשַ ֵהם  ּוִמי  ָמֶות 

ִזּוּוג ֶאָחד. ָמֶות   ֲהֵרי    -ְוַצְלָמֶות ֵהם ַיַחד, ְוֵהם 
ְרׁשּוָה.   ּפֵ ַוֲהֵרי  ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ֶזה  ֵאר,  ִנְתּבָ

רֹוֵכב עָ ֵצל ָמֶות, ֶזהוּ   -ַצְלָמֶות   ָליו, ְוהּוא  ִמי ׁשֶ
ר ֶאָחד,  ֶקׁשֶ ג ַיַחד ּבְ ּוֵ ּלֹו ְלִהְזּדַ ּלֹו ְוַהּכַֹח ׁשֶ ל ׁשֶ ַהּצֵ

 ְוֵהם ֶאָחד. 

  

ֵני   .288 ִריְך הּוא, ְוִכי ֲאָנא ָקִטיל ּבְ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
ְרֶאה, כַּ  ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ָמְות ְוׁשַ א, ֲהִנְגלּו ְלָך ׁשַ ה  ָנׁשָ ּמָ

ִאי ְרִעין  ְלָטא ּתַ ׁשָ ּומֹוָתא  ִסְטָרא.  ַההּוא  ּבְ ִתיָחן  ּפְ נּון 
א, ָנׁשָ ֵני  ִמּבְ ְסִתיִמין  הּו  ְוֻכּלְ יכלין  ֲעַלְייהּו,  ולא  (ס''א 

נשא) מבני  סתימין  דאינון  בגין  מנייהו  ָיְדִעין  לאסתמרא  ְוָלא 
ָעִרים.   ִאינּון ׁשְ

יֹּוְצאוֹ  .289 ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ אֹוָתם  ֵמֶהם ְוָכל  ת 
מֹו  ְוִנְקשָׁ  ּכְ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָעִרים  ְ ַהׁשּ ֵהם  ֶהם  ּבָ רֹות 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמְעָלה,  ּלְ כד) ׁשֶ אּו   (תהלים  ׂשְ
ְוֵאּלוּ  ְוגֹו'.  יֶכם  ָראׁשֵ ָעִרים  [אֹוָתם   ׁשְ

ת  ְׁשָעִרים] ׁשֶ ׁשֵ ּוְנָחִלים.  ְנָהרֹות  ִנְקָרִאים 
ְך ֵהם שַׁ  ל ָהעֹוָלם, ַאף ּכָ ָדִדים ׁשֶ ֲעֵרי ָמֶות,  ַהּצְ

ָרגֹות ְידּועֹות ְושַׁ  ד ָהַאֵחר, ּדְ ֲעֵרי ַצְלָמֶות ֵמַהּצַ

  

ֲעֵרי ָמֶות וַמאן  .289 ְרֶאה. ַמאן ִאינּון ׁשַ ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ְוׁשַ
ַצלְ אִ  ֲעֵרי  ׁשַ ִאינּון,  ינּון  ֲחָדא  ּכְ ְוַצְלָמֶות  ָמֶות  א  ֶאּלָ ָמֶות. 

ְות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  א  ּדָ ָמר,  ִאּתְ ָמֶות ָהא  ִאינּון.  ָחָדא  ְוִזּוּוָגא 
ָרִכיב  ְוָהא אּוְקמּוָה. ַצְלָמֶות, ֵצל ָמֶות. ַהאי ִאיהּו ַמאן ּדְ

ִדי ְותּוְקָפא  ִדיֵליּה,  א  ִצּלָ ְוִאיהּו  וְּ ֲעֵליּה,  ְלִאְזּדַ וָגא ֵליּה, 
ּוָרא ַחד ְוִאינּון ַחד. ִקׁשּ ֲחָדא, ּבְ  ּכְ
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ֲעֵרי ַצְלָמֶות   ֲעֵרי ָמֶות ְוׁשַ עֹוָלם. ׁשַ ֹוְלטֹות ּבָ ׁשּ ׁשֶ
ֵניֶהם ַיַחד.  -  ֶזה ְנֵקָבה ְוֶזה ָזָכר, ּוׁשְ

רּוְך הּוא ְלִאיֹּוב   .290 ּבָ דֹוׁש  ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהּקָ
הּוא ָאַמר, ָבִרים ׁשֶ ל אֹוָתם ּדְ ִביל ּכָ ׁשְ (איוב   ּבִ

ַיֲעֶלה,  ז) לֹא  אֹול  ׁשְ יֹוֵרד  ן  ּכֵ ַויֵַּלְך  ָעָנן  ָלה  ּכָ
ָאר  ָבִרים. ָאַמר    ְוָכל אֹוָתם ׁשְ רּוְך ּדְ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ֲהֵרי ַהּכֹל  ֲעֵרי ָמֶות, ָלַדַעת ׁשֶ הּוא, ֲהִנְגלּו ְלָך ׁשַ
ֵער ִמן ָהעֹוָלם,   ם ֲעִתיִדים ְלִהְתּבַ ְרׁשּוִתי, ְוֻכּלָ ּבִ

תּוב ּכָ ֶות ָלֶנַצח ְוגֹו'.  (ישעיה כה) ׁשֶ ע ַהּמָ ּלַ  ּבִ

  

ָנְפֵקי .290 ין ּדְ ְרּגִ ְייהּו ּוִמְת   ְוָכל ִאינּון ּדַ הּו ִאינּון ִמּנַ ָרן ּבְ ְ ַקׁשּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָמה ִדְלֵעיָלא, ּכְ ְלהֹון ּכְ ָעִרים ּדִ (תהלים  ׁשְ

ין כד) ְוִאּלֵ ְוגו'.  יֶכם  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁשְ אּו  (אינון   ׂשְ
ָעְלָמא. אּוף   שערים) ית ִסְטִרין ּדְ ְוַנֲחִלין, ׁשִ רּו ַנֲהִרין  ִאיּקְ

עֲ  עֲ ָהִכי ִאינּון ׁשַ ְוׁשַ ְטָרא ָאֳחָרא, ֵרי ָמֶות,  ֵרי ַצְלָמֶות ִמּסִ
ֲעֵרי  ְוׁשַ ָמְות  ֲעֵרי  ׁשַ ַעְלָמא.  ּבְ ְלִטין  ׁשָ ּדְ ְיִדיָען  ין  ְרּגִ ּדַ

ֲחָדא. א נּוְקָבא ְוָדא ְדכּוָרא, ְוַתְרַווְייהּו ּכְ  ַצְלָמֶות, ּדָ
ַמע  .291 ׁשְ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל ַויִּ ּבֹא ְרֵאה, ַויִּ
ֲעַמִים ֵאלֶ  ּפַ ַרְחָמּה.  ֶאת  ח  ְפּתַ ַויִּ ֱאלִֹהים  יָה 

ֵמעֹוַלם  ֶאָחד  א  ֶאּלָ ה?  ָלּמָ ֱאלִֹהים,  ֱאלִֹהים 
ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ּום  ֵקָבה, ִמׁשּ ַהּנְ ְוֶאָחד ֵמעֹוַלם  ַהזָָּכר, 

ַמזָּל.  לּוי ּבְ  ּתָ
  

א,   .291 ִגין ְוַעל ּדָ ִריְך הּוא ֵליה ְלִאּיֹוב, ּבְ א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ
ל   ִאיהּו ָאַמרּכָ ּדְ ין,  ִמּלִ ן   (איוב ז) ִאינּון  ּכֵ ַלְך  ַוּיֵ ָעָנן  ָלה  ּכָ

ָאַמר  ין.  ִמּלִ ָאר  ׁשְ ִאינּון  ְוָכל  ַיֲעֶלה,  לֹא  אֹול  ׁשְ יֹוֵרד 
ֲעֵרי ָמֶות, ְלִמְנַד  ִריְך הּוא ֲהִנְגלּו ְלָך ׁשַ א ּבְ ָהא  קּוְדׁשָ ע ּדְ

ְלִאְת  ְזִמיִנין  הּו  ְוֻכּלְ ְרׁשּוִתי,  ּבִ הּו  ּלְ ֵמַעְלָמא, ּכֻ ֲעָרא  ּבַ
ְכִתיב, ְות ָלֶנַצח ְוגו'.  (ישעיה כה) ּדִ ע ַהּמָ ּלַ  ּבִ

תּוב  .292 ּכָ ם ַהזֶּה, ׁשֶ ֵ ׁשּ ְתעֹוֶרֶרת ָרֵחל ּבַ ּמִ ּוְכׁשֶ
ְראּוָיה   ִהיא  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ָיַדע  ן ַאֵחר,  ּבֵ ִלי  יֵֹסף ה' 
ִתְתַקיֵּם   ְולֹא  ָבִטים  ְ ַהׁשּ ל  ּכָ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ

מִ  עֹוָלם,  ָיכֹל, ּבָ ְולֹא  ָלֶלֶכת  ָרָצה  ְך  ּכָ ּום  ׁשּ
ְנָיִמין ל ּבִ יַע ְזַמּנֹו ׁשֶ ִהּגִ ֵדי  ּוְכׁשֶ ַרח ְוָהַלְך לֹו, ּכְ , ּבָ

ר   ֵ ֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ְלִהְתַקׁשּ ם ּבְ ּלֵ ּתַ ִית לֹא ִיׁשְ ַהּבַ ׁשֶ
דֹוׁש.   ּבֹו ָהעֹוָלם ַהּקָ

  

א ֲחֵזי, .292 ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרחֵ  (בראשית ל) ּתָ ַמע ַוּיִ ׁשְ ל ַוּיִ
ֱאלִֹהים  ִזְמִנין,  ֵרי  ּתְ ַרֲחָמּה.  ֶאת  ח  ַוִיְפּתַ ֱאלִהים  ֵאֶליָה 
ְוַחד  ְדכּוָרא,  ּדִ ֵמַעְלָמא  ַחד  א,  ֶאּלָ אי.  ַאּמַ ֱאלִהים, 

ָתא.  ְלָייא ִמּלְ ָלא ּתַ ְבַמּזָ ִגין ּדִ  ֵמַעְלָמא ְדנּוְקָבא, ּבְ

תּוב .293 ּכָ ׁשֶ לא) ְוַהְינּו  ה'   (בראשית  ַויֹּאֶמר 
ָך   ֶאל ַיֲעקֹב ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדּתֶ

ְך. ַמה זֶּ  א ָאַמר ְוֶאְהיֶה ִעּמָ ְך? ֶאּלָ ה ְוֶאְהיֶה ִעּמָ
ִית,  ַהּבַ ר  ִעּקַ ָך  ִעּמְ ָהְיָתה  ָרֵחל  אן  ּכָ ַעד  לֹו, 
ֶאת   ְוֶאּטֹל  ָך  ִעּמְ ֶאְהיֶה  ֲאִני  ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ

ָעשָׂ  ֵנים  ׁשְ ִעם  ָך  ִעּמְ ִית  ְוַהְינּו ַהּבַ ָבִטים.  ְ ַהׁשּ ר 
ן ֵמָתה ָעַלי ָרחֵ  ּדָ ֹבִאי ִמּפַ תּוב ַוֲאִני ּבְ ּכָ ל. ָעַלי ׁשֶ

ִנְדֲחָתה,  ִהיא  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ּוִבְגָלִלי  ֶזה,  ָהָיה 
ִביִלי  ׁשְ ִית ּבִ ּוָבָאה ַדיֶֶּרת ַאֶחֶרת ְוָנְטָלה ֶאת ַהּבַ

י.   ָלדּור ִעּמִ

  

ׁשְ  .293 ּבִ ָרֵחל  ִאְתָעַרת  ְכִתיב,ְוַכד  ּדִ ָדא,  (בראשית   ָמא 
ִאיהִ  ל) ּדְ ַיֲעקֹב  ָיַדע  ַאֵחר,  ן  ּבֵ ִלי  ה'  ָייא יֹוֵסף  ִאְתַחּזְ י 

ְך  ִגין ּכָ ַעְלָמא, ּבְ ים ּבְ ְבִטין ְוָלא ִתְתַקּיֵ הּו ׁשִ ּלְ ָלָמא ּכֻ ְלַאׁשְ
ִבְנָיִמין, ָעַרק  ָעא ְלֵמיַזל ְוָלא ָיִכיל. ְוַכד ָמָטא ִזְמָנא ּדְ ּבָ

ֵלי יָתא,  ְוֲאַזל  ּבֵ ַלם  ּתְ ִיׁשְ ָלא  ָאֳחָרא  ְבַאְרָעא  ּדְ ִגין  ּבְ ּה, 
ָרא ַעְלָמא ְ יּה.  ְלִאְתַקׁשּ א ּבֵ יׁשָ  ַקּדִ

ָנה. ַמה זֶּה  .294 ָכְרָך ָעַלי ְוֶאּתֵ ַויֹּאַמר ָנְקָבה ׂשְ
ע ָאַמר, ֲאִני   י ִיְצָחק, אֹותֹו ָרׁשָ ָנְקָבה? ָאַמר ַרּבִ

אֶ  ל  ּכֵ ִמְסּתַ לֹא  יֲַּעקֹב  ׁשֶ ְנֵקבֹות,  רֹוֶאה  ּבִ א  ּלָ
ָכְרָך,  ׂשְ ָנְקָבה  ָאַמר  אֹוִתי.  ַיֲעֹבד  ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ

ָבִראׁשֹוָנה.   ִהּנֵה ּכְ ָכְרָך,  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ְנֵקָבה, 

  

ְכִתיב, .294 ּדִ לא)(בראשי ְוַהְיינּו  ַיֲעקֹב  ת  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר 
ְוֶאהְ  ָך  ּוְלמֹוַלְדּתֶ ֲאבֹוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל  ַמאי  ׁשּוב  ְך.  ִעּמָ ֶיה 

ְך   א ָאַמר ֵליּה, ַעד ָהָכא, ָרֵחל ֲהַות ִעּמָ ְך. ֶאּלָ ְוֶאְהֶיה ִעּמָ
ְך ֶוֱאטֹול  אן ּוְלָהְלָאה, ֲאָנא ֱאֵהא ִעּמָ ָרא ְדֵביָתא. ִמּכָ ִעּקְ

ֲהָדְך   ּבַ יָתא  ַוֲאִני ּבֵ ִדְכִתיב,  ְוַהְיינּו  ְבִטין.  ׁשִ ְתֵריַסר  ּבִ
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ָנה,  ְלּתָ ְוֶאּתֵ ּכַ ֵאיזֹו ְנֵקָבה ִהְסּתַ ָנה, ֱאֹמר ּבְ ְוֶאּתֵ
ִביָלּה.  ׁשְ  ַוֲעֹבד אֹוִתי ּבִ

ן ֵמָתה ָעלַ  ּדָ בִֹאי ִמּפַ ה ּבְ י ָרֵחל. ָעַלי ֲהָוה, ּוְבִגיִני ֲהָוה ִמּלָ
ֵביָתא   ְוָנְטָלא  ָאֳחָרא,  ִדּיּוָרא  ְוַאְתָיא  ִאיִהי  ְחָיא  ִאְתּדַ ּדְ

י. ִגיִני ְלָדְייָרא ִעּמִ  ּבְ
ן ִלי ְמאּוָמה. ָאַמר  ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב לֹא ִתּתֵ  .295

יִתי, ָעׂשִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ֲאִני  ֲהֵרי  ׁשֶ ָחִליָלה,   ַיֲעקֹב, 
ן לֹא  יִתי, ְוַעל ּכֵ דֹוׁש ָעׂשִ ֶלְך ַהּקָ בֹוד ַהּמֶ ם ּכְ ְלׁשֵ
א  ֶזה, ֶאּלָ י ּבָ ְעּתִ ֲהֵרי ֵאין ּדַ ן ִלי ְמאּוָמה, ׁשֶ ִתּתֵ

ה ִלי ֲעׂשֶ ָבר ַהזֶּה ְוגֹו'.  [ֶאת] ִאם ּתַ  ַהּדָ
  

ָנה, ַמאי  (בראשית ל) .295 ְוֶאּתֵ ָעַלי  ָכְרָך  ַוּיֹאֶמר ָנְקָבה ׂשְ
ִר  ָחֵמי, ָנְקָבה. ָאַמר  ע ָאַמר, ֲאָנא  ָרׁשָ ִיְצָחק, ַההּוא  י  ּבִ

נּוְקֵבי, ּבְ א  ֶאּלָ ל  ּכֵ ִאְסּתַ ָלא  ַיֲעקֹב  ּוְבִגין  (דף קסא ע''א) ּדְ
ְנֵקָבה   ָהא  ָכְרָך,  ׂשְ ָנְקָבה  ָאַמר  ִלי.  ִיְפַלח  ְך  ִאיהּו  ּכָ ּדְ

ְנֵקָבה   ַמאן  ֵאיָמא  ָנה,  ְוֶאּתֵ ַקְדִמיָתא.  ּבְ ד  ּכַ ָכְרָך  ׂשְ
ִגיָנּה. ּבְ ִלי  ּוְפַלח  ָנה,  ְוֶאּתֵ ּה,  ּבָ ְלּתְ  ּכַ ַוּיֹאֶמר  (שם) ִאְסּתַ

ַיֲעקֹב ָאַמר  ְמאּוָמה,  ִלי  ן  ִתּתֵ ָהא    ַיֲעקֹב לא  ּדְ ָחִליָלה, 
ְד  ְיָקָרא  ם  ְלׁשֵ ֲעִביְדָנא,  ּדְ ל ַמה  ּכָ א  ֲאָנא  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ

ן ִלי  (ס''א ולאו לכסופא דגרמאי) ֲעִביְדָנא, ּתֵ א לא ּתִ ְוַעל ּדָ
ה   ֲעׂשֶ ּתַ ִאם  א  ֶאּלָ ַהאי,  ּבְ אי  ְעּתָ ּדַ ַלאו  ָהא  ּדְ ְמאּוָמה, 

ה ְוגו'. (את) ִלי ָבר ַהּזֶ  ַהּדָ
י  ַויָּסַ  .296 ַרּבִ ים.  ָיׁשִ ַהּתְ ֶאת  ַההּוא  יֹּום  ּבַ ר 

ְואָ  ַתח  ּפָ טו) ַמר,ֶאְלָעָזר  ָיגּור   (תהלים  ִמי  ה' 
ַהֲחֵבִרים,  ּוֵבֲארּו  ַאְרנּו  ּבֵ ֲהֵרי  ְוגֹו'.  ָאֳהֶלָך  ּבְ

ִמים   ּתָ ִנּמֹול    -הֹוֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ֶזה 
ֶצֶדק   ּוֹפֵעל  ָתִמים.  ְודֹ  -ִנְקָרא  ִיְצָחק.  ֵבר ֶזה 

ֱאֶמת.   -ֱאֶמת   ק ּבָ יֲַּעקֹב ִנְדּבַ אי ׁשֶ ֶזה ַיֲעקֹב. ַוּדַ
ִעם   ה  ָעׂשָ ַעם  ַהּטַ ָמה  ק,  ִנְדּבַ ֱאֶמת  ּבָ הּוא  ִאם 

ּצּוָרה ַהזֹּו?   ָלָבן ּבַ

  

ֶאְלָעָזר   (שם) .296 י  ִרּבִ ים.  ָיׁשִ ַהּתְ ֶאת  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ַסר  ַוּיָ
ְוָאַמר, ַתח  טו) ּפָ ָהא  (תהלים  ְוגו',  ָאֳהֶלָך  ּבְ ָיגּור  ִמי  ְיָי 

ַחְבַרָייא, ְואּוְקמּוָה  א  )(שם אֹוִקיְמָנא,  ּדָ ִמים,  ּתָ הֹוֵלְך 
ּדָ  ֶצֶדק,  ּופֹוֵעל  ִאְקֵרי.  ִמים  ּתָ ַזר  ִאְתּגְ ַכד  ּדְ א ַאְבָרָהם, 

ֱאֶמת   ּבֶ ַיֲעקֹב  אי  ַוּדַ ַיֲעקֹב.  א  ּדָ ֱאֶמת,  ְודֹוֵבר  ִיְצָחק. 
ק, ַמאי ַטֲעָמא ֲעַבד ִעם  ּבַ ֱאֶמת ִאְתּדָ ק, ִאי הּוא ּבֶ ּבַ ִאְתּדָ

ַגְווָנא ָדא.   ָלָבן ּכְ
ּלֹו  ֶאלָּ  .297 זָּל ׁשֶ ַעת ַהּמַ א ַיֲעקֹב ִהְבִחין ֶאת ׁשְ

ר ָלָאָדם ִלְבחֹן אֶ  ּתָ ּמֻ ָהְיָתה, ׁשֶ ָעתֹו ֶטֶרם  ׁשֶ ת ׁשְ
ה   עֹוׂשֶ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ַמזָּלֹו עֹוֵמד  ְוִאם  ְלַאְרצֹו,  ָיׁשּוב 

לֹא    - ְוִאם  ַעד   -ָיֶפה,  ַרְגלֹו  יט  יֹוׁשִ ַאל 
יֲַּעֶלה  ֵאָליו. [ֶׁשַּיֲעֹמד ְּבַמה ֶּׁשָעָׂשה] ׁשֶ

  
ֵרי ֵליּה   .297 ׁשָ ֵליּה ֲהָוה. ּדְ א ְדַמּזְ ְעּתָ ִחין ׁשַ ֶאָלא, ַיֲעקֹב ּבָ
ְוִאי ְלֵאי ְלַאְרֵעיּה,  ָיתּוב  ָלא  ַעד  יּה,  ְעּתֵ ׁשַ ְלִמְבַחן  ַנׁש, 

יט   יֹוׁשִ ְוִאי ָלאו ָלא  יר,  ּפִ ׁשַ ֲעִביד  ּדְ ה  ּמָ ּבְ ֵליּה ָקִאים  ַמּזָ
ִיְסַלק יּה.  ם במה דעביד)(ס''א דקאי ַרְגלֹוי ַעד ּדְ  ְלַגּבֵ

יֹום  .298 י ִצְדָקִתי ּבְ תּוב ְוָעְנָתה ּבִ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ
ּטֹל   ָמָחר  יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה  ָעׂשָ לֹא  הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ְוגֹו'. 

ֵלמּות  ּוׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ם,  ְלִחּנָ ּלֹו  ֶ ִמׁשּ
ְרׁשּות   ָנַטל  הּוא  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ָהָרצֹון, 

ָבן ה' ִמּלָ ַוְיָבֲרֵכִני  י  ּתִ ִנַחׁשְ תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל   ,
ִפים ּוִמיִני ה ְכׁשָ ּמָ ּכַ ְגָלֶלָך.  ה ָלָבן ּוָבַחן ּבִ ם ָעׂשָ

ְגַלל   ּבִ מֹוֵצא  ְוָהָיה  ַיֲעקֹב,  ּום  ִמׁשּ ַמזָּלֹו  ֶאת 
ים  ְכָבׁשִ ּוֵמָאה  חֶֹדׁש,  ל  ּכָ צֹאן  ֵמָאה  ַיֲעקֹב 

ים יֹוֵתר ַעל צֹאנֹו.   ּוֵמָאה ִעזִּ

  

ִתיב, .298 א ֲחֵזי, ּכְ יֹום  (בראשית ל) ּתָ י ִצְדָקִתי ּבְ ְוָעְנָתה ּבִ
יֵליּה   ִמּדִ ִיּטֹול  ּדְ ִגין  ּבְ ֲעַבד  ָלא  ִאיהּו  ָהא  ּדְ ְוגו',  ָמָחר 
ְוָלא   ְרעּוָתא,  ּדִ ִלימּו  ּוׁשְ ָטא  קּוׁשְ ּבְ א  ּכֹּלָ א  ֶאּלָ ָנא,  ְלַמּגָ

ְועַ  ָבן,  ִמּלָ ְרׁשּו  ָנִטיל  ִאיהּו  ּדְ א  ֶאּלָ א עֹוד  ּדָ ל 
ִתיב, ל) ּכְ ה  ִנַחׁשְ  (בראשית  ּמָ ּכַ ְגָלֶלָך.  ּבִ ְיָי  ַוְיָבַרֵכִני  י  ּתִ

ַיֲעקֹב,  ּדְ ִגיֵניּה  ּבְ ֵליּה  ַמּזָ ּוָבִחין  ָלָבן,  ֲעַבד  ְוִזיִנין  ין  ֳחָרׁשִ
ַיְרָחא,  ל  ּכָ ָעאָנא  ְמָאה  ַיֲעקֹב,  ּדְ ִגיֵניּה  ּבְ ח  ּכַ ַאׁשְ ְוֲהָוה 

יר ַעל ָעאֵניּה.ּוְמָאה ִאְמִרין ּוְמָאה ִעזִּ   ין ַיּתִ
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ים  ַרבִּ  .299 ָבׂשִ א ָאַמר, ֶאֶלף צֹאן ְוֶאֶלף ּכְ י ַאּבָ
ָכל   ּבְ יֹוֵתר  ַיֲעקֹב  לֹו  ֵמִביא  ָהָיה  ים  ִעזִּ ְוֶאֶלף 
ָהָיה   ר  ֲאׁשֶ ְמַעט  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְוחֶֹדׁש.  חֶֹדׁש 
ְלַרְגִלי. ַוְיָבֶרְך ה' ֹאְתָך  ָלֹרב  ְפֹרץ  ַויִּ ְלָפַני   ְלָך 

ֵאיָנהּ  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָרָכה  ל    ְוַהּבְ ִמּכָ ֵמֶאֶלף  חֹות  ּפָ
ים   ָבׂשִ ֵמַהּכְ ֵמַהּצֹאן,  ֶאֶלף  ִנְמָצא  ּוִמין.  ִמין 
ל   ּכָ ַעל  ֶאֶלף,  ִנְמְצאּו  ים  ֵמָהִעזִּ ֶאֶלף,  ִנְמְצאּו 
ָפחֹות   לֹא  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ֹוָרה  ׁשּ ֶ ׁשּ ַמה 

הִ  ַיֲעקֹב  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַעד  ָלָבן  ֵמֶאֶלף,  ה  ְתַעּלָ
ר ַרב.   ְלעֹׁשֶ

  

ְוֶאֶלף   .299 ִאְמִרין,  ְוֶאֶלף  ָעאִנין,  ֶאֶלף  ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ
ְוַיְרָחא.  ַיְרָחא  ָכל  ּבְ יר  ַיּתִ ַיֲעקֹב  ֵליּה  ַמְייֵתי  ֲהָוה  ין,  ִעּזִ

ר ָהָיה ְלָך  (בראשית ל) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, י ְמַעט ֲאׁשֶ ּכִ
ָלרֹב ְפרֹץ  ַוּיִ ְלַרְגִלי,  ְלָפַני  אֹוְתָך  ְיָי  ּוִבְרְכָתא    ַוְיָבֶרְך 

ל ִזיָנא ְוִזיָנא, ֵמָעאִנין   חֹות ֵמֶאֶלף ִמּכָ ִדְלֵעיָלא ָלאו ִאיהּו ּפָ
ֶאֶלף   ין  ֵמִעּזִ ח,  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ֶאֶלף  ֵמִאְמִרין  ח,  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ֶאֶלף 
ָלא   ִדְלֵעיָלא,  ְרְכָתא  ּבִ ְרָיא  ׁשַ ּדְ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ח.  ּכַ ּתַ ִאׁשְ

ְבִגיֵניּה ּדְ פָּ  ה  חֹות ֵמֶאֶלף. ַעד ּדִ ק ָלָבן ְלַכּמָ ּלַ ַיֲעקֹב ִאְסּתַ
 עּוְתָרא.

ָמָצא  .300 לֹא  ָכרֹו,  ׂשְ ִלּטֹל  ַיֲעקֹב  ָרָצה  ּוְכׁשֶ
ב אֹותֹו  ל ִמין ּוִמין, ְוַיֲעקֹב ָחׁשַ ָרה ִמּכָ א ֲעׂשָ ֶאּלָ
ָהָיה  ֶ ה ׁשּ ּלֹו ִמּמַ ֶ ה ָנַטל ִמׁשּ ּמָ ר ַרב. ָרָאה ּכַ   ְלעֹׁשֶ

וְ  ְלָלָבן.  ְזכּותֹו  ּבִ הּוא  ּבֹו  נֹוֵתן  ָעָלה  ׁשֶ ֶזה  ָכל 
אֹוָתם  ל  ׁשֶ רֹוַע  זְּ ּבַ א  ֶאּלָ ָהָיה  לֹא  ַיֲעקֹב,  ּבְ

ם ֵאֶצל ַהּצֹאן.  ָ ׂשּ  ַמְקלֹות ׁשֶ

  

א   .300 ח ֶאּלָ ּכַ ְוַכד ָבָעא ַיֲעקֹב ְלַנְטֵליּה ַאְגֵריּה, ָלא ַאׁשְ
ל ִזיָנא ְוִזיָנא, ְוַיֲעקֹ  ָרה ִמּכָ י. ֲעׂשָ יב ֵליּה ְלעּוְתָרא ַסּגִ ב ָחׁשִ

ִאיהּו  ָיִהיב  ֲהָוה  ּדְ ה  ִמּמַ יֵליּה,  ִמּדִ ָנִטיל  ה  ּמָ ּכַ ָחֵמי 
ֲהָוה  ַיֲעקֹב, ָלא  יּה  ּבֵ ָסִליק  ּדְ א  ּדָ ְוָכל  ְלָלָבן.  ְזכּוֵתיּה  ּבִ

י ָעָנא.  י ְלַגּבֵ ּוֵ ׁשַ ִאינּון ַמְקלֹות, ּדְ ְזרֹוַע ּדְ א ּבִ  ֶאּלָ
ּמָ  .301 ֵלם  ּבֹא ְרֵאה ּכַ ָ ה ָטַרח אֹותֹו ַיֲעקֹב ַהׁשּ

ת ָיִמים ְוגֹו',  לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ ם ּדֶ תּוב ַויָּׂשֶ ַאֲחֵרי ָלָבן. ּכָ
ל ֶזה לֹא ָרָצה  ר ַהזֶּה, ְוִעם ּכָ ל ָהעֹׁשֶ ְוֵהִביא לֹו ּכָ
ָנַטל  א  ֶאּלָ ַיֲעקֹב,  ל  ׁשֶ ָכרֹו  ׂשְ ְך  ּכָ ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ָלָבן 

ִמזֶּה,   ָרה  ַוֲעׂשָ ִמזֶּה  ָרה  ָבָניו] ְוָנַתן ֲעׂשָ לֹו   [ִּביֵדי 
מֹו ְוָאמַ  ּכְ יֹוִלידּו  ְוִאם  ה,  ֵאּלֶ ֶאת  טֹל  לֹו:  ר 

ָאַמְרּתָ   ֶזהּו    -ׁשֶ ָכְרָך.  ׂשְ ִיְהיֶה  ַהזֹּו  ּצּוָרה  ּבַ
ֶרת   ֲעׂשֶ י  ְרּתִ ּכֻ ַמׂשְ ֶאת  ֲחֵלף  ַוּתַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ִמזֶּה,  [ּוְבֵאּלּו] ֹמִנים. ָרה  ַוֲעׂשָ ִמזֶּה  ָרה  ֲעׂשָ
י ְוֶהֱחִלף ֶאת מַ ְוָכתּוב וַ  י ֲאִביֶכן ֵהֶתל ּבִ ְרּתִ ּכֻ ׂשְ

ֶרת ֹמִנים. ל ַאַחר  [ּוְבֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה]  ֲעׂשֶ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ
ִהְתָנה   ֶ ל ַמה ׁשּ רּוְך הּוא, ּוֵבְרכֹו. ּוִמּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ַיֲעקֹב   ִעם  ִמיֲַּעקֹב   -ָלָבן  ְוָנַטל  ִדּבּורֹו  ּבְ ָחַזר 
דֹוׁש בָּ  ַהּקָ רּוְך הּוא ָחס ָעָליו ְוָנַטל ַהּכֹל, ַעד ׁשֶ

 ֶ ְזרֹוַע. ִמׁשּ  ּלֹו ּבִ

  

ְדַיֲעקֹב,  .301 ֵליָמא  ׁשְ ַההּוא  ָטַרח  ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִתיב, ּכְ ָלָבן.  ּדְ ת   (בראשית ל) ֲאַבְתֵריּה  לׁשֶ ׁשְ ֶרְך  ּדֶ ם  ׂשֶ ַוּיָ

ל ּדָ  ל ַהאי עּוְתָרא. ְוִעם ּכָ א,  ָיִמים ְוגו', ְוֲהָוה ַאְייֵתי ֵליּה ּכָ
ַאְגֵריהּ  יֵהא  ּדִ ָלָבן  ָבָעא  ְנַטל ָלא  א  ֶאּלָ ָהִכי,  ַיֲעקֹב  ּדְ  

ְוָיַהב א  ּדָ ִמן  ָרה  ַוֲעׂשָ א  ּדָ ִמן  ָרה  דבני)  ֲעׂשָ ֵליּה.   (בידא 
ַהאי  ּבְ  , ַדֲאַמְרּתְ ָמה  ּכְ יֹוִלידּו  ְוִאי  י.  ַהּנֵ ֵליּה טֹול  ְוָאַמר 

ְחֵלף   ת ל)(בראשי ַגְווָנא ְיֵהא ַאְגָרְך. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַוּתַ
י ּכּוְרּתִ ַמׂשְ מֹוִנים,  ֶאת  ֶרת  א   (ובהני) ֲעׂשֶ ּדָ ִמן  ָרה  ֲעׂשָ

ּוְכִתיב, א,  ּדָ ִמן  ָרה  ל) ַוֲעׂשָ י   (בראשית  ּבִ ֵהֶתל  ַוֲאִביֶכן 
מֹוִנים.  ֶרת  ֲעׂשֶ י  ּכּוְרּתִ ַמׂשְ ֶאת  (ובהני   ְוֶהֱחִליף 

ּוָבְר  עשרה) הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַתר  ּבָ ל  ּדַ ּתַ ֵכיּה. ִאׁשְ
י ָלבָ  ּוֵ ׁשַ ּדְ ל ַמה  ִמּלּוֵליּה, ּוִמּכָ ּבְ ַיֲעקֹב, ַאֲהַדר  ּדְ יּה  ִעּמֵ ן 

ִריְך הּוא ָחס ֲעֵליּה,  א ּבְ קּוְדׁשָ א, ַעד ּדְ ֲעקֹב ּכֹּלָ ְוָנִטיל ִמּיַ
ְזרֹוַע. יֵליּה ּבִ  ְוָנַטל ִמּדִ

לּו  .302 ַהּלָ סּוִקים  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְלהַ  אּו  ָבִרים  ּבָ ּדְ ׁשֶ ִנינּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ַהָחְכָמה,  ְראֹות 

ּוֵמֶהם  ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ לּוִיים  ּתְ ֵמֶהם  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ
רֹוֶצה ִלְמׁשְֹך   ב, ּוִמי ׁשֶ ְרצֹון ַהּלֵ ִדּבּור, ּוֵמֶהם ּבִ ּבְ

ִדּבוּ  ּבְ ה,  ְתִפּלָ ּבִ ָרכֹות  ּלֹא ּבְ ׁשֶ ּוֵמֶהם  ְוָרצֹון.  ר 
לּוִיים בְּ  א ּתְ ה, ֶאּלָ ְתִפּלָ ה.ּבִ  ַמֲעׂשֶ

  

י ְקָרֵאי, ְלַאֲחָזָאה ָחְכָמָתא   .302 ל ַהּנֵ י ֶאְלָעָזר ּכָ ָאַמר ִרּבִ
עֹוָבָדא,   ְלָיין ּבְ הֹון ּתַ ְלֵעיָלא, ִמּנְ ין ּדִ ָתִניָנן ִמּלִ ָקא ַאְתָיין. ּדְ

ּוִמנְּ  ִמּלּוָלא  ּבְ ָבֵעי ּוִמְנהֹון  ּדְ ּוַמאן  א.  ְדִלּבָ ְרעּוָתא  ּבִ הֹון 
ְרכָ  ָכא ּבִ הֹון ְלַאְמׁשָ ִמּלּוָלא, ּוְרעּוָתא. ּוִמּנְ ְצלֹוָתא, ּבְ אן, ּבִ

ְלָיין.  עֹוָבָדא ּתַ א ּבְ ְצלֹוָתא, ֶאּלָ ָלא ּבִ  ּדְ
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ה,  .303 ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ֵלם, ּכָ ָ ּבֹא ְרֵאה, ַיֲעקֹב ַהׁשּ
תּוב ַויַּ  ָחְכָמה. ּכָ ה ּבְ ר ָעׂשָ ְקלֹות ֲאׁשֶ ג ֶאת ַהּמַ ּצֵ

ֲקתֹות  ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ל ּבָ ּצֵ ָחְכָמה,    ּפִ ִים. ַהּכֹל ּבְ ַהּמָ
ְלָכל   ַהּכֹל  ל  ׁשֶ ְעָין  ֵמַהּמַ ָרכֹות  ּבְ ִלְמׁשְֹך 

ֵהן ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו.  ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ  ַהּדְ
  

חָ  .303 ּבְ ֲעַבד,  ּדְ ַמה  ל  ּכָ ִלים,  ׁשְ ַיֲעקֹב  ֲחֵזי,  א  ְכְמָתא  ּתָ
ִתיב ּכְ אֲ  (בראשיתל) ָעִביד,  ְקלֹות  ַהּמַ ֶאת  ג  ּצֵ ל ַוּיַ ּצֵ ּפִ ר  ׁשֶ

ָכא   ָחְכְמָתא, ְלַאְמׁשָ א ּבְ ִים, ּכֹּלָ תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ּבָ
ִאינּון  ּדְ ִאין  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ הּו  ְלֻכּלְ א,  ְדכֹּלָ ּבּוָעא  ִמּמַ ְרָכאן  ּבִ

 חּוָלֵקיּה ְוַעְדֵביּה. 
ְקלֹות  ֶאת   .304 ֵאּלּו    -ַהּמַ ַמְקלֹות?  ֵאיֶזה 

ית ּבֵ ֵהן  ׁשֶ ָרגֹות  ל    ַהּדְ ּצֵ ּפִ ר  ֲאׁשֶ ין.   -ַהּדִ
ְרָהִטים   ּבָ ין.  ַהּדִ ֶאת  ֵמֶהן  ֶהֱעִביר  ַהְינּו    -ׁשֶ

תּוב ּכָ ז) ׁשֶ זֶּה  (שיר  ׁשֶ ְרָהִטים,  ּבָ ָאסּור  ֶמֶלְך 
ָרכֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות.  אֹות ּבְ ֶלְך ַההּוא ּבָ  ֵמַהּמֶ

  
ִאינוּ  .304 ין ּדְ ְרּגִ ין ּדַ ְקלֹות. ַמאן ַמְקלֹות, ִאּלֵ י ֶאת ַהּמַ ן ּבֵ

ְרָהִטים, ַהְיינּו   יָנא. ּבָ הֹון ּדִ ַאֲעַבר ִמּנְ ל, ּדְ ּצֵ ר ּפִ ִדיָנא. ֲאׁשֶ
ז) ִדְכִתיב, השירים  ָהא  (שיר  ּדְ ְרָהִטים,  ּבָ ָאסּור  ֶמֶלְך 

הּו ָעלְ  ְרָכאן ְלֻכּלְ  ִמין.ֵמַההּוא ֶמֶלְך, ַאְתָיין ּבִ
ְרָהִטים   .305 ָבר ַאֵחר ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ ֶמֶלְך   -ּדָ

ָהֶעְליֹוִנים  זֶ  ָהְרָהִטים  אֹוָתם  ּבְ ְוָקׁשּור  ָאסּור  ה 
ַהּכֹל ֶאת  ִקים  ַמׁשְ ֶהם  ּמֵ ְּבָרכֹות   ׁשֶ [ִנְמָׁשכֹות 

ִים  ַלֹּכל] ַהּמָ ֲקתֹות  ׁשִ ּבְ ָהֶעְליֹון.  ֶלְך  ַהּמֶ ִמן 
ֵאּלּו ֵהם  ֲקתֹות ַהַּמִים][ּוִמָּׁשם ַמְׁשִקים ָּכל ִׁש  -

יֹּוְצִאים ּוָבִאי ָחִלים ׁשֶ יִעים ְלָמקֹום  ַהּנְ ּגִ ּמַ ם ַעד ׁשֶ
ּתֹות   ֹבאןָ◌ ַהּצֹאן ִלׁשְ ר ּתָ ִסים. ֲאׁשֶ ּנְ ם ִמְתּכַ ָ ׁשּ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר   - ׁשֶ מֹו  קד) ּכְ ַחְיתֹו   (תהלים  ל  ּכָ קּו  ַיׁשְ
הַ  ּוְבאֹותֹו  ְצָמָאם.  ְפָרִאים  רּו  ּבְ ִיׁשְ ָדי  קֹום ׂשָ ּמָ
ִאים ְלהַ  ם ּבָ ּלָ ִים, ּכֻ ִסים ַהּמַ ּנְ ם ִמְתּכַ ָ ׁשּ קֹות  ׁשֶ ׁשְ

ּנּו.   ִמּמֶ

  

ַאֵחר .305 ע''ב) ָדָבר  קסא  ְרָהִטים,  (דף  ּבָ ָאסּור  ֶמֶלְך 
ְייהּו  ִמּנַ ִאין, ּדְ ִאינּון ְרָהִטין ִעּלָ א, ָאסּור ְוָקׁשּור ּבְ ֶמֶלְך ּדָ

א, ְקָיין ּכֹּלָ ּתַ ָאה.   (נ''א אתמשכן ברכאן לכולא) ִאׁשְ ֶלְך ִעּלָ ִמּמֶ
ִים, ַהּמַ תֹות  ּקַ ׁשִ , מתמן אשתקיין כלא שקתות המים)(ס''א ו ּבְ
ַנֲחלִ  ִאינּון  ין  ְלֲאַתר ִאּלֵ ָמטּו  ּדְ ַעד  ְוַאְתָיין,  ָנְפִקין  ּדְ ין 

ָמה  ּכְ ּתֹות,  ִלׁשְ ַהּצֹאן  בֹאָנה  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ן.  ּמָ ּתַ י  ְנׁשֵ ִמְתּכַ ּדְ
ָאֵמר, קד) ְדַאּתְ  רּו  (תהלים  ּבְ ִיׁשְ ָדי  ׂשָ ַחְיתֹו  ל  ּכָ קּו  ַיׁשְ

וּ  ְצָמָאם.  ַמָיא, ְפָרִאים  ן  ּמָ ּתַ י  ְנׁשֵ ִמְתּכַ ּדְ ֲאַתר,  ְבַההּוא 
יּה.כֻּ  ָקָאה ִמּנֵ הּו ַאְתָיין ְלַאׁשְ  ּלְ

ְרֵאה,    -ַויֵַּחְמָנה   .306 ּבֹא  ַויֵַּחְמָנה?  זֶּה  ַמה 
ִים קֹוְפִאים ְולֹא  ֶבת, ַהּמַ רּוַח ָצפֹון נֹוׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

שֶׁ  ּום  ִמׁשּ ִקים,  ַמׁשְ ְולֹא  ַלחּוץ  ִכים  ין ִנְמׁשָ ַהּדִ
ַהּמַ  ֶאת  יא  ַמְקּפִ פֹון  ַהּצָ ְוקֹר  לּוי,  ִים.  ּתָ

ִים  ִמים ַהּמַ רֹום, ִמְתַחּמְ ְתעֹוֶרֶרת רּוַח ַהּדָ ּמִ ּוְכׁשֶ
ַהּכֹל   ָאז  ְוׁשֹוְפִעים.  עֹוֵבר  ֶהם  ּלָ ׁשֶ אֹון  ּפָ ְוַהּקִ
יִרים   ַמְפׁשִ רֹום  ל ַהּדָ ׁשֶ ַהחֹם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִקים,  ֻמׁשְ

ִמְת  ם  ְוֻכּלָ ִים,  ּתֹות  ַהּמַ ִלׁשְ ֵמִחים  ּוׂשְ ִמים  ַחּמְ
ִראׁשֹוָנה.  ֵמאֹותֹו ַהּקֹר שֶׁ  ָהָיה ָלֶהם ּבָ פֹון ׁשֶ ל ַהּצָ

ַויֵַּחְמָנה,   ַויֵַּחְמָנה.  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 
ם  [ְולֹא] ַוֲהֵרי ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַויֱֶּחמּו.  ָכתּוב 

 ְנֵקבֹות. 

  

ַחְמָנה. (בראשית ל) .306 ַחְמָנה, ַמאי ַוּיֵ א    ַוּיֵ ְעּתָ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
מַ  יב,  ָנׁשִ ָצפֹון  ְוָלא ְדרּוַח  ְלַבר  ָנְגִדין  ְוָלא  ִליִדין  ּגְ ִיין 

ִליד ַמָיא.  ָצפֹון ּגָ ְלָיא, ּוְקִרירּו ּדְ ִדיָנא ּתַ ִגין ּדְ ְקָיין, ּבְ ּתַ ִאׁשְ
ִלידּו   רֹום, ִמְתַחְמֵמי ַמָיא, ְוִאְתֲעַבר ּגְ ְוַכד ִאְתַער רּוַח ּדָ

וְ  ְלהֹון  ּדְ ּדִ ִגין  ּבְ א.  ּכֹּלָ ְקָיין  ִאְתׁשַ ֵדין  ּכְ ֲחִמימּו ָנְגִדין, 
י   ּתֵ ְלִמׁשְ ְוָחָדאן  ִמְתַחְמֵמי  הּו  ְוֻכּלְ ַמָיא,  ָראן  ׁשָ ָדרֹום  ּדְ
ַקְדִמיָתא, ֲהָדא הּוא   ֲהָוה לֹון ּבְ ָצפֹון, ּדְ ֵמַההּוא ְקִרירּו ּדְ

ַחְמָנה, ְוָהא ַחְמָנה. ַוּיֵ ִתיב (ולא) ִדְכִתיב ַוּיֵ א   ּכְ ֱחמּו. ֶאּלָ ַוּיֶ
הּו נּוְקֵבי.  ּלְ ִאינּון ּכֻ  ּדְ

ה   .307 ַמֲעׂשֶ ַלֲעׂשֹות  ַיֲעקֹב  ן  ּוֵ ִהְתּכַ ֶזה  ְוַעל 
ל   ַמּקַ ַיֲעקֹב  לֹו  ח  ּקַ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ָחְכָמה,  ּבְ

ַתח ּפָ ְוגֹו'.  ַלח  ֶאְלָעָזר] ִלְבֶנה  י  [ַרִּבי  ּכִ ְוָאַמר, 
ָר  ַחר לֹו ָיּה ִיׂשְ תֹו. ּבֹא ְרֵאה, ַיֲעקֹב ּבָ ֵאל ִלְסֻגּלָ

ל ַחר  ּבָ ַיֲעקֹב  י  ִמי  ּכִ ָיַדְענּו  לֹא  אן  ּכָ ַעד  ָיּה,  ֹו 
ַחר ֶאת    -ָבַחר ֶאת ִמי   רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ִאם ַהּקָ

  

ָחְכְמָתא,  .307 ד עֹוָבָדא ּבְ ון ַיֲעקֹב, ְלֶמְעּבַ ּוַ א ִאְתּכַ ְוַעל ּדָ
ח לֹו ַיֲעקֹב ַמַקל  (בראשית ל) ְוָדא הּוא ִדְכִתיב  ּקַ ִלְבֶנה  ַוּיִ

ַתח י ַיֲעקֹב  (תהלים קלה) ְוָאַמר (נ''א רבי אלעזר) ַלח ְוגו'. ּפָ ּכִ
ַחר לֹו  י ַיֲעקֹב ּבָ א ֲחֵזי ּכִ תֹו, ּתָ ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ַחר לֹו ָיּה ִיׂשְ ּבָ
א   ִריר ְלַמאן, ִאי קּוְדׁשָ ּבָ ָיַדְעָנא ַמאן  אן ָלא  ּכָ ָיּה, ַעד 
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רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  לֹו  ַחר  ּבָ ַיֲעקֹב  ִאם  ַיֲעֹקב, 
ָיַדְענּו   תּוב  ַהּכָ ה  ּלָ ּגִ ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ א  ֶאּלָ הּוא, 

ְלגֹוָרלוֹ שֶׁ  ַיֲעקֹב  ָנַטל ֶאת  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ,  ַהּקָ
תּוב ּכָ לב) ׁשֶ ַיֲעקֹב   (דברים  ַעּמֹו  ה'  ֵחֶלק  י  ּכִ

 ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. 

ְלַיֲעקֹב,   ֵליּה  ִריר  ּבָ הּוא  ִריְך  ֵליּה ּבְ ִריר  ּבָ ַיֲעקֹב  ִאי 
ִממַּ  א  ֶאּלָ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ָיַדְעָנא ְלקּוְדׁשָ ְקָרא,  ָגֵלי  ּדְ ה 

ְלַעְדֵביּה,  ְלַיֲעקֹב  ֵליּה  ָנִטיל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ְכִתיב, י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו.  (דברים לב) ּדִ  ּכִ

ם יַ  .308 ְך ּגַ תֹו  ּבֹא ְרֵאה, ּכָ ָ ַחר ֶאת ְיֻרׁשּ ֲעקֹב ּבָ
ְלמַ  ְוָעָלה  ְלֶחְלקֹו,  ָרגֹות ְוגֹוָרלֹו  ַהּדְ ל  ִמּכָ ְעָלה 

ַלח   ִלְבֶנה  ל  ַמּקַ ְלגֹוָרלֹו.  אֹותֹו  ַהְינּו    -ְוָנַטל 
ל ַצד ַהיִָּמין. ְולּוז ְוַעְרמֹון   ָבָנה ׁשֶ ה ַהּלְ ְרּגָ  -ַהּדַ

ֹמאל.  ל ַצד ׂשְ ה ׁשֶ ה ָהֲאֻדּמָ ְרּגָ  ַהְינּו ַהּדַ
  

יהּ  .308 יֵרר ַאְחַסְנּתֵ א ֲחֵזי, ָהִכי ָנֵמי ַיֲעקֹב, ּבִ ְוַעְדֵביּה    ּתָ
ֵליּה  ְוָנִטיל  ין,  ְרּגִ ּדַ ל  ִמּכָ ְלֵעיָלא  ְוָסִליק  ְלחּוָלֵקיּה, 
ְסַטר   ּדִ וָרא  ִחּוָ א  ְרּגָ ּדַ ַהְיינּו  ַלח,  ִלְבֶנה  ל  ַמּקַ ְלַעְדֵביּה. 

ַדְרגָּ  ַהְיינּו  ְוַעְרמֹון,  ְולּוז  ְסַטר  ְיִמיָנא.  ּדִ סּוְמָקא  א 
ָמאָלא.   ׂשְ

ָצל .309 ּפְ ֶהם  ּבָ ל  ְלָבנֹות  ַוְיַפּצֵ ֶהֱעִביר   -ֹות  ׁשֶ
ִנְכַנס   ַליִָּמין, ְוהּוא  ר אֹותֹו  ְוִחּבֵ ין  ַהּדִ ִמזֶּה ֶאת 
ֶאָחד  ַהּכֹל  ה  ְוַנֲעׂשָ ַיַחד  אֹוָתם  ְוָנַטל  יֵניֶהם  ּבֵ

ַהלָּ  ַמְחׂשֹף  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ְגָוִנים.  ֵני  ׁשְ ָבן,  ּבִ
ה?   ָלּמָ ֶזה  ְוָכל  ָהָאדֹם.  ַעל  ָבן  ַהּלָ ה  ּלֶ ְתּגַ יִּ ׁשֶ

ָרכֹות ִמן לִ  ּגֹוָרלֹו ּבְ ל  ה ַהזֹּו ׁשֶ ְרּגָ ְמׁשְֹך ֶאת ַהּדַ
ַהּכֹל ל  ׁשֶ ְעָין  ַהַּנַחל]  ַהּמַ ֶאת [ֶׁשל  ים  ְוָלׂשִ  ,

ַאַחת. לֹׁש ּכְ ִהיא ׁשָ ה ַהזֹּו ׁשֶ ְרּגָ  ַהּדַ

  

ָצלֹות .309 ּפְ ֶהן  ּבָ ל  א,   ַוְיַפּצֵ ּדָ ִמן  יָנא  ּדִ ַאֲעַבר  ּדְ ְלָבנֹות, 
י ּבִ ֵליּה  ר  לֹון ְוִאְתַחּבַ ְוָנִטיל  יַנְייהּו  ּבֵ ָעאל  ְוהּוא  ִמיָנא, 

א,  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  ַגְווֵני.  ְתִרי  ּבִ ַחד  א  ּכֹּלָ ְוִאְתֲעִביד  ֲחָדא  ּכְ
א   ּדָ ְוָכל  סּוְמָקא.  ַעל  וָרא  ִחּוָ י  ּלֵ ִיְתּגַ ּדְ ָבן,  ַהּלָ ַמְחׂשף 

ְרָכאן ְלַמאי,   ּבִ ְדַעְדֵביּה  ָדא  ְלַדְרָגא  ָכא  ְלַאְמׁשָ
ְד  ּבּוָעא  אִמּמַ דנחלא)  כֹּלָ ָדא (נ''א  ְלַדְרָגא  ָאה  ּוָ ּוְלׁשַ  ,

ֲחָדא.  ָלָתא ּכְ ִאיהּו ּתְ  ּדְ
ִים   .310 ַהּמָ ֲקתֹות  ׁשִ ּבְ ְרָהִטים  מֹו    -ּבָ ּכְ

ָחְכָמה   ל  ׁשֶ ַהזֶּה  ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ְוָאז  ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ
ה ׁשֹוְפעֹות   ְלַמּטָ ָרכֹות  ַהּבְ

ִקים ָהעֹולָ  [ּוִמְתָּבְרִכים] ּוֻמׁשְ ל  ְוׁשֹורֹות ּכָ מֹות 
ְרׁשּוהָ  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרכֹות,  ַהּבְ (בראשית   ֲעֵליֶהם 

ְוַאַחר  מט) ְוגֹו',  ַעד  יֹאַכל  ּבֶֹקר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ
אן   ל   -ִמּכָ ּכָ ְרכּו  ְתּבָ יִּ ׁשֶ ָלל,  ׁשָ ק  ְיַחּלֵ ְוָלֶעֶרב 

לְ  ֵמאֹוָתן  ָהעֹוָלמֹות  ֶחְלקֹו  ָנַטל  ְוַיֲעקֹב  ה.  ַמּטָ
ֹורוֹ  ׁשּ ָרכֹות ׁשֶ הּוא ַהּבְ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ת ָעָליו ְלַמּטָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ  ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו ׁשֶ

  

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּוְכֵדין   .310 ִים, ּכְ תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ּבָ
ָנגְ  ָחְכְמָתא  ּדְ ָדא  עֹוָבָדא  א,  ּבְ ְלַתּתָ ְרָכאן  ּבִ ִדין 

ְקָיין ומתברכאן) ּוִמְתׁשַ לְּ  (נ''א  ֲעֵליּה ּכֻ ְרָיין  ְוׁשַ ָעְלִמין  הּו 
ְכִתיב, ּדִ אּוְקמּוָה.  ּדְ ָמה  ּכְ ְרָכאן,  ּבֶֹקר   (בראשית מט) ּבִ ּבַ
אן, ִמּכָ ּוְלָבַתר  ְוגו',  ַעד  ק   (שם) יאַכל  ְיַחּלֵ ְוָלֶעֶרב 

ָלל, ע''א) ׁשָ קסב  ְר  (דף  א.  ְלִאְתּבָ ְלַתּתָ ַעְלִמין  הּו  ּלְ ּכֻ ָכא 
ֲעֵליּה   ְרָיין  ׁשַ ּדְ ְרָכאן,  ּבִ ֵמִאינּון  חּוָלֵקיּה,  ָנַטל  ְוַיֲעקֹב 
ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְוַעְדָבא  חּוָלֵקיּה  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ְלַתּתָ

 הּוא.
ָנה. ָהָרצֹון   .311 ל ִלְבֶנה ְוגֹו'. ִמׁשְ ח לֹו ַמּקַ ּקַ ַויִּ

ֲעשֶׂ שֶׁ  ל ל ַהּמַ ֵרי ָהֱאמּוָנה, קֹול ַהּקֹול ׁשֶ ה, ִקׁשְ
ה. ָאנּו ָהִיינּו   ְעָלה ְלַמּטָ ַהּקֹולֹות, ִמְתעֹוֵרר ִמּמַ
ה  ְלַכּמָ ְעָלה  ִמּמַ סֹוֵבב  ל  ְלּגַ ַהּגַ ֵעיַנִים.  תּוֵחי  ּפְ
ל ְנִעימּות ִהְתעֹוֵרר. ִהְתעֹוְררּו   ְצָדִדים, קֹול ׁשֶ

 ֵ ׁשּ ִמים ׁשֶ ִנים ִנְרּדָ ְנחִ ְיׁשֵ יֵריֶהם, ְולֹא יֹוְדִעים ָנה ּבִ
ָאְזַנִים,   ֲאטּוֵמי  רֹוִאים,  ְולֹא  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ְולֹא 
ִנים ְוֵאין יֹוְדִעים, ַהּתֹוָרה עֹוֶמֶדת  ְבֵדי ֵלב, ְיׁשֵ ּכִ
ה  ּמֶ ּבַ יֹוְדִעים  ְולֹא  יִחים  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  ִלְפֵניֶהם 
ַהּתֹוָרה  רֹוִאים.  ְולֹא  רֹוִאים  ִלים,  ּכְ   ִמְסּתַ

ק ְתחּו ְמִריָמה  ִיּפָ ים,  ׁשִ ִטּפְ לּו  ּכְ ִהְסּתַ ֹולֹות: 

  

ל ִלְבְנה   (בראשית ל) ּתֹוָרה  ִסְתֵרי .311 ח לֹו ַיֲעקֹב ַמּקַ ּקַ ַוּיִ
א, ָקל  א ְדעֹוָבָדא, ִקְטֵרי ִדְמֵהיְמנּוּתָ ין, ְרעּוּתָ ִניּתִ ְוגו', ַמּתְ
ַעְייִנין  יִחין  ּתִ ּפְ ֲאַנן  א,  ּתָ ְלּתַ ֵמֵעיָלא  ַער  ִאּתְ ָקְלָיא  ּדְ ָקָלא 

ָלא ַאְסַחר ֵמֵעיָלא לְ  ְלּגְ ה ִסְט ֲהִויָנן. ּגַ א  ַכּמָ ִרין, ָקל ְנִעימּוּתָ
חֹוֵריהֹון, ְוָלא  ּבְ א  יְנּתָ ׁשִ ּדְ ִמיִכין  ַנְייִמין ּדְ ָערּו  ָער. ִאּתְ ִאּתְ
ֵבִדין   ָלן, ְוָלא ָחָמאן. ֲאִטיִמין אּוְדִנין, ּכְ ּכְ ָיְדֵעי ְוָלא ִמְסּתַ

ְייהּו, א ָקְייָמא ַקּמַ א, ַנְייִמין ְוָלא ָיְדִעין. אֹוַרְייּתָ ְוָלא   ְדִלּבָ
ָחָמאן. ַמׁשְ  ְוָלא  ָחָמאן  ָלן,  ּכְ ִמְסּתַ ה  ּמָ ּבְ ָיְדֵעי  ְוָלא  יִחין  ּגִ

ַעְייִנין,   חּו  ּתְ ּפִ ין,  ׁשִ ִטּפְ לּו  ּכָ ִאְסּתְ ָקִלין  ָרַמאּת  א  אֹוַרְייּתָ
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ִמי  ֵאין  יַח,  ּגִ ׁשְ יַּ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ְוֵתְדעּו.  ָהֵעיַנִים 
ָכה   ַהֲחׁשֵ תֹוְך  ּבְ ְהיּו  ּתִ ָמַתי  ַעד  ָאְזנֹו.  ין  יְַּרּכִ ׁשֶ
ָלֶכם   ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ָלַדַעת,  לּו  ּכְ ִהְסּתַ ְרצֹוְנֶכם?  ל  ׁשֶ

ִאיר.   ָהאֹור ַהּמֵ

ַיְרִכין אּוְדֵניּה,  ּדְ ְוֵליּת ַמאן  ח,  ּגַ ִיׁשְ ּדְ ֵליּת ַמאן  עּון.  ְנּדְ וּתִ
גֹו   ּבְ ֱהוּון  ּתֶ ָמה  ּדִ ַעד  לּו  חשֹוָכא  ּכָ ִאְסּתַ ְייכּו.  ְרעּוּתַ

נִהיר. ִלי ְלכֹון ְנהֹוָרא ּדְ ּגְ  ְלִמְנַדע, ְוִאּתְ

ל  .312 ָרה ׁשֶ ֵלם, ִמּתֹוְך ַהּצָ ָ יֲַּעקֹב ַהׁשּ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ָחה   ָרגֹות ָזרֹות ּדָ תֹוְך ּדְ ָהָאֶרץ ְוָרׁשּות ַאֶחֶרת, ּבְ

ְוַנחֲ  ּגֹוָרלֹו  ֵחֶלק  ּוָבַחר  ם,  ּלָ ּכֻ ָהאוֹ ֶאת  ר ָלתֹו, 
ד   ׁשּות, ְוִכּבֵ ּפְ ָכה, ָחְכָמה ִמּתֹוְך ַהּטִ ִמּתֹוְך ַהֲחׁשֵ
ל   ׁשֶ ָהָרׁשּות  תֹוְך  ּבְ עֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ִרּבֹונֹו,  ֶאת 

תּוב ּכָ ן  ּכֵ ַעל  ָזר.  כט) ֵאל  ה   (ישעיה  ַעּתָ לֹא 
ָניו יֱֶחָורּו. ה ּפָ  יֵבֹוׁש ַיֲעקֹב ְולֹא ַעּתָ

  

ְדַיֲעקֹ  .312 ִזְמָנא  ֵליָמאּבְ ׁשְ ּוְרׁשּו ב  ַאְרָעא  ּדְ ָעאקּו  ִמּגֹו   ,
הּו, ּוָבִריר חּוַלק   ָחה ְלֻכּלְ ין נּוְכָרִאין ּדָ ְרּגִ גֹו ּדַ ָאֳחָרא, ּבְ
ִמּגֹו   א  ָחְכְמּתָ ֲחׁשֹוָכא,  ִמּגֹו  ְנהֹוָרא  יּה.  ְוַאְחַסְנּתֵ ַעְדֵביּה 

בְּ  ָקִאים  ֲהָוה  ד  ּכַ ְלָמאֵריּה  ֵליּה  ְואֹוִקיר  א,  ׁשּוּתָ גֹו ִטּפְ
יב,ְרׁשוּ  ּתִ ּכְ א  ּדָ ַעל  ָזר.  אל  ּדְ א  ה  (ישעיה כט) ּתָ ַעּתָ לֹא 

ָניו ֶיֱחורּו. ה ּפָ  (ע''כ סתרי תורה)  ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ולא ַעּתָ
עֹוֶלה  .313 ָהָיה  הֹור  ַהּטָ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ

בֹו.   ָצא ָמקֹום ְלֵבית מֹוׁשָ ּמָ ִלְפַני ְוִלְפִנים ֶטֶרם ׁשֶ
מָ  ֵאינֹו  ָמקֹום  ְלַמְעָלה  אֹותֹו  ִנְמָצא  לֹא  קֹום, 

ה, ֶנֱאָבד ִמן ַהּכֹל. ֲאַבּדֹון הּוא ִמן ַהּכֹל,   ּוְלַמּטָ
יָָּצא ֵמהִ  ל ַהחֶֹזק ֲאַבּדֹון ָזָכר. סמא''ל ׁשֶ ּתּוְך ׁשֶ

ּלֹו,   ׁשֶ ֵקָבה  ַהּנְ ִהיא  ּוָמֶות  ֲאַבּדֹון  ִיְצָחק,  ל  ׁשֶ
תּוב ּכָ ת ְזנּוִנים, ׁשֶ ְדמֹוִני, ֵאׁשֶ ָחׁש ַהּקַ (משלי   ַהּנָ

ַנִים   ה) ׁשְ ְוֵאּלּו  ָמֶות.  יְֹרדֹות  ֲאַבּדֹון   -ַרְגֶליָה 
ֶלְך.  -ּוָמֶות  ֶקף ְרצֹון ַהּמֶ ְמעּו ֶאת ּתֹ  ׁשִ

  

ְלגֹו תוספת .313 ָסִליק  ֲהָוה  ַדְכָיא,  א קּוְטָרא ְדקּוְטָרא 
ר ָלאו  ָבא. ַההּוא ֲאּתַ יּת מֹוּתָ ר ּבֵ ח ֲאּתַ ּכַ ְלגֹו, ַעד ָלא ַאׁשְ

ָלאו ר,  ֲאִביד,    ֲאּתַ ִאּתְ א  ִמּכּלָ א.  ּתָ וּתַ ְלֵעיָלא  ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ
ק  ָנּפַ ּדְ סמא''ל  כּוָרא,  ּדְ ֲאַבּדֹון  א,  ִמּכֹּלָ ֲהִוי  ֲאַבּדֹון 

ָחק. ֲאַבּדֹון ּוָמְוּת נּוְקָבא ִדיֵליּה, ֵמִהּת  א ְדִיּצְ ּתּוְקּפָ ּוָכא ּדְ
יב  ְכּתִ ּדִ ְזנּוִנים,  ּת  ֵאׁשֶ ַקְדָמָאה,  ה) ָנָחׁש  ֶליָה  ַרגְ  (משלי 

א  ּתּוְקּפָ ָמעּו  ׁשְ ּוָמְוּת,  ֲאַבּדֹון  ֵרין,  ּתְ ין  וִאּלֵ ָמְוּת.  יֹוְרּדֹוּת 
א.  הּוְרָמנּו ְדַמְלּכָ  ּדְ

ֶתר ַהּסֹוד   .314 ָהֶעְליֹון   [ַהָּסתּום] ְוַהּסֵ ר  ְסּתָ ַהּנִ
ָטִמיר   [ַהָּטִמיר] ֶנֱאָבד ֵמַהּכֹל, 

ׁשֶ  ְוִהְרהּוִרים. [ֵמֵעיַנִים] ֵמַרְעיֹונֹות ִּנְמָׁש�  [ִמי 
ֶזה   ְּבִהּפּו�  ַהֹּכל  ַהֹּכל.  ִמן  ֶנֱאָבד  ֵאּלּו,  ַאַחר 
ֶׁשעֹוֶלה   ְּכַיֲעֹקב  ָׁשלֹום,  ִאיׁש  ַאְׁשָריו ֶׁשל  ִמֶּזה. 
ְוָזָכה   ַהֶּזה,  ֶּבָעָׁשן  ָהֵעיַנִים  ֶנְחְׁשכּו  ְולֹא 
ּבֹא   ַהָּקדֹוׁש.  ַהֶּמֶל�  חֹוַתם  ֶּבֱאֶמת  ְלִהְתָקֵרב 

ַהּטָ  הָ ְרֵאה,  ֵמַהֹּכל]ִמיר  ָיְצָאה  ֶעְליֹון  ּנּו  ִמּמֶ
ה ָהֶעְליֹוָנה  ֻקּדָ ה ָהֶעְליֹוָנה. ֵמַהּנְ ֻקּדָ ָהאֹות י', ַהּנְ
ָהֵאם   ה',  ְוהֹוִציא  יְך  ִהְמׁשִ ַהּכֹל,  ָיָצא  ַהזֹּו 
ו',   ָיָצא  ִמזֶּה  ַהּכֹל.  ֶאת  ָקה  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה 

ל הַ  אֹוֵחז ֶאת ּכָ ׁש ׁשֶ ל ׁשֵ ָדִד ַהּסֹוד ׁשֶ הּוא  ּצְ ים, ׁשֶ
ל ִלְבֶנה ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון.   ַמּקַ

  

יָמא .314 ְסּתִ ָרא  וִסּתְ טמירא) ָרָזא  ָאה  (נ''א  ִעּלָ
ֲאִביד טמיר) ִאּתְ ֲאִביד (נ''א  ִאּתְ א,  (נ''א   ִמּכֹּלָ

(ס''א מאן דאתמשך   וִהְרהּוִרין. (נ''א מעיינין) ֵמַרֲעיֹוִנין טמיר)
וכא דא מן דא טבוהי דגבר לא בהפבתר אילין אתאביד מכלא. כו 

וזכה   תננא  בהאי  עיינין  אתחשכו  ולא  דסליק  כיעקב  שלים 
לאתקרבא באמת חותמא דמלכא קדישא. תא חזי, טמירא עלאה 

ְנקּוָדה   מכלא) ֵמַהאי  ָאה.  ִעּלָ ְנקּוָדה  י',  ָאּת  ק  ָנּפַ יּה  ִמּנֵ
ִעלָּ  א  ִאּמָ ה',  יק  וַאּפִ יָך  ַאְמׁשִ א.  ּכֹּלָ ק  ָנּפַ ָאה  ָאה ִעּלָ

יּת ְדָאִחיד ְלָכל   יק ו', ָרָזא ְדׁשִ א. ֵמַהאי נּפִ ֵקי ְלכֹּלָ ַאׁשְ ּדְ
ל ִלְבְנה ַלח, ולּת, ְוַעְרמֹון.  ִאיהּו, ַמּקַ  ִסְטִרין, ּדְ

ֵאּלּו   .315 ּבֹו,  אֹוֲחזֹות  ׁשֶ רֹועֹות  ַהזְּ י  ּתֵ ׁשְ
ר  ְלַחּבֵ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ֵה''א  ּבַ ְואֹוֲחזֹות  יֹוְצאֹות 

ּכֹון ׁשְ ֵרה   ַיַחד  ַהּמַ לֹׁש ֶעׂשְ ְוִלְהיֹות ֶאָחד. ְוָאז ׁשְ
ָוִנים  ַהּגְ ַעל  ֶנְחָקק  ָבן  ְוַהּלָ ַאַחת.  ִנְהיֹות  ִמּדֹות 
ַמְחׂשֹף   תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ם.  ּלָ ּכֻ ָוִנים  ַהּגְ ַעל  ְועֹוֶלה 

ִנְקָרא ְוָאז  ָבן,  כ) ַהּלָ מֹו  (זכריה  ּוׁשְ ֶאָחד  ה' 
ְוָאז כג) ֶאָחד.  לֹא   (תהלים  רִֹעי  ר,  ֶאְחסָ ה' 

  

ה''א   .315 ֵקי וֲאִחידּו ּבְ ין ָנּפְ יּה, ִאּלֵ ֲאִחיָדן ּבֵ רֹוִעין ּדְ ֵרין ּדְ ּתְ
ַחד ּוְלֶמֱהִוי  ַחד  ּכְ ָנא  ּכְ ַמׁשְ ָרא  ְלַחּבְ ָאה,  ּתָ ֵד ּתַ ּכְ ין, . 

ָווִנין וָסִליק   ִליף ַעל ּגְ ּגְ וָרא ִאּתְ ֵליַסר ְמִכיָלן ֲהוּו ַחד. וִחּוָ ּתְ
יב ִדְכּתִ הּוא  ֲהָדא  הּו.  ּלְ ּכֻ ון  ּוָ ּגַ ל) ַעל  ַמְחׂשף   (בראשית 

ִאְקֵרי ּוְכֵדין  ָבן,  יד) ַהּלָ ֶאָחד.   (זכריה  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ְיָי 
א  ָסר.  ְיָי רֹוִעי לֹא ֶאחְ  (תהלים כג) ּוְכֵדין ׁשֶ ְנאֹוּת ּדֶ יב ּבִ ּוְכּתִ
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ְמֻנחֹות  ֵמי  ַעל  יֵצִני  ַיְרּבִ א  ׁשֶ ּדֶ ְנאֹות  ּבִ ְוָכתּוב 
י ְיׁשֹוֵבב ְוגֹו'. ע''כ תוספתא.  ְיַנֲהֵלִני ַנְפׁשִ

וגו'. ְיׁשֹוֵבב  י  ׁשִ ַנּפְ ְיַנֲהֵלִני  ְמנּוחֹוּת  ֵמי  על  ִני  יּצֵ (ע''כ  ַיְרּבִ
 תוספתא)

ַיֲעקֹב .316 לֹו  ח  ּקַ ל) ַויִּ לֹו  (בראשית  ַחר  ּבָ  ,
ֶון   ל ִלְבֶנה ַלח, ַצד ָיִמין, ּגָ ְלֶחְלקֹו ּוְלגֹוָרלֹו, ַמּקַ

ל ל הַ ָלָבן. ַלח, הּוא ַצד שֶׁ  ִים. ְולּוז, ֶזה ַצד ׁשֶ ּמַ
ֶזה.   לּול ֶזה ּבָ ָוֹרד. ְוַעְרמֹון, ּכָ ֹמאל, ָאדֹם ּכְ ְ ַהׂשּ
ָבֶהם,   ְועֹוֶלה  ִצְבעֹו  ּבְ ָבן  ַהּלָ ַהיִָּמין  ם אֹוֵחז  ְוֻכּלָ
אֹוֵחז   ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ ָבן,  ַהּלָ ַמְחׂשֹף  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ָדִדים, לֹוֵקחַ  ֵני ַהּצְ ַצד ָיִמין, ֶחְלקֹו לְ  [נֹוֶטה] ִלׁשְ
ִנְקָרא   ָאז  ֶזה,  ּוְבַצד  ֶזה  ַצד  ּבְ ם,  ֻכּלָ ּבְ ְוֶנְחָקק 

ּכֹל.  ֵלם ּבַ ֵלם, ׁשָ  ֶגֶבר ׁשָ

  

ַיֲעקֹב, בריר ליה לחולקיה   .316 לֹו  ח  ּקַ ַוּיִ ּתֹוָרה  ִסְתֵרי 
חוור,  גוון  דימינא,  סטרא  לח,  לבנה  מקל  לעדביה, 

סטרא דשמאל דא  ולוז:  דמים.  איהו  א, לח: סטרא 
וורדא. וערמון: כליל דא בדא. וכלהו אחיד  סומקא כ

מחשוף   דכתיב  בהו.  וסלקא  בגווניה,  חוורא  ימינא 
חולקיה   נטל  סטרין,  לתרין  דאחיד  דאע''ג  הלבן, 
ובהאי  סטרא  בהאי  בכלא,  ואגליף  ימינא,  לסטר 

 סטרא, כדין אקרי גבר שלים, שלים בכלא. 
תּוב ַאֲחָריו? .317 ם  ָכל ַיחֵ ְוָהָיה בְּ  (שם) ַמה ּכָ

ְקלֹות  ַהּמַ ֶאת  ַיֲעקֹב  ם  ְוׂשָ רֹות  ָ ַהְמֻקׁשּ ַהּצֹאן 
תֹוְך   ּבְ ִנְמָסר.  ֵלב  ְלַחְכֵמי  ָתִרים  ַהּסְ ֵסֶתר  ְוגֹו'. 
ים יֵׁש ַמְדֵרגֹות ֶעְליֹונֹות   ַמֲחנֹות ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ
ים ְוֵאּלּו ְלַבחּוץ. ֵאּלּו   ִניִמיִּ ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו, ֵאּלּו ּפְ

נִ  ים  ַהּפְ דֹוׁש, יִמיִּ ַהּקָ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ִרים  ִמְתַחּבְ
דֹוׁש  ים ְלַהּקָ ִנים ְקדֹוׁשִ ָרֵאל, ּבָ ִיׂשְ ִרים ּבְ ּוִמְתַחּבְ
רֹות,  ָ ַהְמֻקׁשּ ַהּצֹאן  ִנְקָראֹות  ְוֵאּלּו  רּוְך הּוא,  ּבָ

ה.  רֹות, ַמְעָלה ּוַמּטָ ָ ל ֵאּלּו ְמֻקׁשּ  ַמֲחנֹות ׁשֶ

  

יחם .317 בכל  והיה  בתריה,  כתיב  הצאן   מה 
רות ושם יעקב את המקלות וגו'. סתרא דתרין,  המקש

לחכימי לבא אתמסר, בגו משריין עלאין קדישין אית 
דרגין עלאין, אלין על אלין, אלין פנימאין, ואלין לבר. 
ומתקשרין  קדישא,  פנימאין מתקשרין במלכא  אינון 
הצאן  אקרון  ואלין  לקב''ה,  קדישין  בנין  בישראל, 

 ת, עילא ותתא.ינון מקשרוהמקשרות, משריין דא

ַהזַֹּהר  .318 י  ְלַגּבֵ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ׁשּוָקה  ַהּתְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ַיֲעקֹב   ָהֶאְמָצִעי,  ַעּמּוד  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ָהֶעְליֹון 
ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְקלֹות,  ַהּמַ אֹוָתם  ָלַקח  ֵלם  ָ ַהׁשּ
ַלֲהָנַחת   ב,  ּומֹוׁשָ ָמקֹום  ְרָהִטים,  ּבָ רֹאׁש, 

ין. ּומִ  ִפּלִ אן לוֹ ַהּתְ ל ַהֲחָילֹות ּכָ ְקִחים אֹור ְוִזיו ּכָ
ִרים ְלַמְעָלה   ְ ְתַקׁשּ ּמִ ּוַמֲחנֹות ָהֶעְליֹוִנים, ֵאּלּו ׁשֶ
ֵאּלּו לֹוְקִחים ִמּתֹוְך  יָון ׁשֶ ה. ּכֵ ִרים ְלַמּטָ ְ ּוִמְתַקׁשּ
ִים, ָאז ֵאּלּו ָהיּו ְמקֹורֹות  ֲקתֹות ַהּמַ ָהְרָהִטים ׁשִ

ם. ה ְוָלֵת ּוְנִביעֹות ְלהֹוִריד ְלַמטָּ   ת ְלֻכּלָ

  

עלאה  .318 זוהרא  לגבי  דלהון,  דתיאובתא  בשעתא 
דלעילא, עמודא דאמצעיתא, יעקב שלימא נטל אינון 
ודוכתא,   אתר  ברהטים:  דרישא,  תפלין  מקלות, 
חילין  כל  וזיווא,  נהורא  נטלי  ומהכא  תפלין.  לדיורי 
ומתקשרן  לעילא,  דמתקשרן  אינון  עלאין,  ומשריין 

נטלי דאינון  כיון  הלתתא,  שקתות  רהטין  מגו  מים, ן 
כדין, אינון הוו מקורין ומבועין, לנחתא לתתא, ולמיהב 

 לכלא. 
ְדֵרגֹות  .319 ין ַהּמַ ּבֵ ַיֲעֹקב  ְך ִהְפִריׁש  ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ל  ְדֵרגֹות ָהֲאֵחרֹות ׁשֶ דֹוׁשֹות ַלּמַ ָהֶעְליֹונֹות ַהּקְ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ָהַעּמִ ָאר  (בראשית   ׁשְ

ָתם ַעל צֹאן ת לֹו ֲעָדִרים ְלבַ ַויָּשֶׁ  ל) ּדֹו ְולֹא ׁשָ
ּלֹא  [ֵאּלּו] ָלָבן. ׁשֶ ְלַעְצמֹו,  לֹו  ִהְפִריד  ֲעָדִרים 

ִהְפִריׁש  ָאר ָהֻאּמֹות, ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשְ ִיְהיֶה לֹו ֵחֶלק ּבִ
לֹו ַמְדֵרגֹות ָהֱאמּוָנה ְלַמְעָלה ְלֶחְלקֹו ּוְלגֹוָרלֹו,  

ַמְדֵרג ְלַהְפִריׁש  ָצִריְך  ְך  ַמֲחנֹות ּכָ ל  ׁשֶ ֹות 
ֵאּלּו ְק  ּבְ ִעּמֹו  אֹוָתם  ִלְקׁשֹר  ה,  ְלַמּטָ ים  דֹוׁשִ

ִביָרה.  ל ַהּגְ  ַהֵהיָכלֹות ׁשֶ

  

קדישין,  .319 עלאין  דרגין  בין  יעקב,  אפריש  ובג''כ, 
וישת לו עדרים   Tלדרגין אחרנין, דשאר עממין, כד''

ליה   אפריש  עדרים  לבן.  עלצאן  שתם  ולא  לבדו 
יהא   דלא  עממיןלגרמיה,  בשאר  חולק  כמה  ליה   ,

לחולקיה   לעילא,  דמהימנותא  דרגי  ליה,  דאפריש 
דמשריין  דרגין  לאפרשא,  אצטריך  הכי  ועדביה, 
היכלין  באינון  בהדיה,  לון  לקשרא  לתתא,  קדישין 

 דמטרוניתא. 
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ֶלְך  .320 ַהּמֶ ל  ׁשֶ יָמן  ּסִ ּבַ ְרׁשּוִמים  ם  ְוֻכּלָ
ָרֵאל ְרׁשּומִ  ׂשְ יִּ מֹו ׁשֶ ין  ָהֶעְליֹון, ּכְ ה ּבֵ ל  ים ְלַמּטָ ּכָ

ַמֲחנֹות  ל  ׁשֶ ַמְדֵרגֹות  ֲאף  ָהֻאּמֹות,  ָאר  ׁשְ
ְלֶחְלקוֹ  ֵהם  ְרׁשּוִמים  [ֶׁשל   ֶעְליֹוִנים 

ָאר  ַהְּקֻדָּׁשה] ל ׁשְ ין ּכָ רּוְך הּוא ּבֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
ַרר ַיֲעקֹב  ַהֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ֶעְליֹוִנים. ְוַעל ֶזה ּבֵ

ְלֶחְלקוֹ  ֵאּלּו  ְרׁשוּ   ֶאת  ִמים ְוגֹוָרלֹו, 
ל ָהֱאמּוָנה, [ַּבּסֹוד] ַלֵחֶלק [ִמּׁשּום ָּכ� ָּכתּוב   ׁשֶ

ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו. ָיּה ֶעְליֹון  
ְך  הּוא, ֵּבַרר ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו סֹוד ָהֱאמּוָנה] ַאף ּכָ

ל שְׁ  ַרר לֹו ִמּכָ רּוְך הּוא ּבֵ דֹוׁש ּבָ ָאר ְצָבאֹות ַהּקָ
ל ָהעֹוָלם. ּוַמחֲ   נֹות ׁשֶ

  

כמה   .320 עלאה.  דמלכא  ברשימו  רשימין,  וכלהו 
ואף  עממין,  שאר  כל  בין  לתתא,  רשימין  דישראל, 
דרגין דמשריין עלאין, רשימין אינון לחולקיה לקב''ה, 
בין כל שאר חילין, ומשריין עלאין. וע''ד בריר יעקב 

, ואף הכי קב''ה,  לחוקליה ועדביה, ברזא דמהימנותא
 יר ליה, מכל שאר חילין ומשריין דעלמא.בר

ֵמֵאּלּו.  .321 ֵאּלּו  ִנְפָרִדים  ֶעְליֹוִנים  ּוַמֲחנֹות 
ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֶהָאַרת  ּבְ ֵאׁש  ל  ׁשֶ זַֹּהר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ָהֵאּלּו  ָהֲאֵחרֹות  ְדֵרגֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ה,  ּלֶ ִמְתּגַ

ֵמַהזֹּ ּסֹות  ּוִמְתּכַ ׁשֹות,  יְּ ְולֹאִמְתּבַ ַההּוא,   ַהר 
ֵאּלּו   ְוָכל  ֵאָליו.  ְלִהְתָקֵרב  ָיְכלּו 

ּקּוִנים ּקּוִנים  [ַמְדֵרגֹות] ַהּתִ ּתִ ֵהם  ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ִמיָּד  ַההּוא,  ַהזַֹּהר  ה  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּלֹו.  ׁשֶ
ר  ֵ ּוְלִהְתַקׁשּ ִעּמֹו  ְלִהְתָקֵרב  ְועֹוִלים  ֵמִחים  ׂשְ

(בראשית   -ה  ם ִנְתָקן, ְוסֹוד ֶזֶאְצלֹו, ְוהּוא ָבהֶ 
ִרים ְלַיֲעקֹב.  ל) ׁשֻ  ְוָהָיה ָהֲעֻטִפים ְלָלָבן ְוַהּקְ

  

ומשריין עלאין, מתפרשאן אלין מאלין. בשעתא   .321
אינון   כל  אתגליא,  דשכינתא  בנהירו  דנורא  דזהרא 
דרגין אחרנין, אתכספן, ומתעטפי מההוא זהרא ולא  

ין קדישין, דאינון יכלו לקרבא לגביה. וכל אינון דרג
מיד   זהרא,  ההוא  דאתגליא  בשעתא  דיליה,  תקונא 

לגביה,   חדאן, וסלקן לאתקרבא בהדיה, ולאתקשרא
ואיהו בהו אתתקנת, וסתרא דא והיו העטופים ללבן  

 והקשורים ליעקב. 

יל ַמְדֵרגֹות   [ְלָבֵר�] ְוָצִריְך ְלָבֵרר  .322 ּוְלַהְבּדִ
ְלֶחְלקֹו] ְקדֹוׁשֹות ל  [ס''א  ֵמֵאּלּו   ׁשֶ ֶחְלקֹו 

ָצִריְך  ם  ּוְבֻכּלָ ים,  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ל  ׁשֶ ְדֵרגֹות  ַהּמַ
דֹושׁ  ַהּקָ הּוא  [ּבְ  ַיֲעקֹב  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  כֹור 

ַתב ְלִהְתָקֵרב] ּכָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ְוַעל   ,
ִצְדֵדי תֹוְך  ּבְ ּלֹו,  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ּתֹוָרה,  [ס''א   ּבַ

י ִסְתֵרי] ֵרי ֶחְלקֹו.ִמּלִ  ם ֵאּלּו. ַאׁשְ

  

קדישין   .322 דרגין  ולאתפרשא  לבררא  ואצטריך 
אר עמין, ובכלא אצטריך  דחולקיה. מאינון דרגין דש

יעקב קדישא וע''ד קב''ה כתיב באורייתא, מהימנותא  
 (ע''כ ס''ת) דיליה, בגו סתרי מלין אלין. זכאה חולקיה

ָמצּוי .323 ָהָיה  ָטן  ַהּקָ יֵיָסא  י  י   ַרּבִ ַרּבִ ִלְפֵני 
תּוב ּכָ ְמעֹון. ָאַמר לֹו, ֶזה ׁשֶ ָרכֹות  (משלי י) ׁשִ ּבְ

ָהָיה   יק,  ַצּדִ ַמה  ְלרֹאׁש  יק,  ּדִ ַלּצַ ִלְהיֹות  ָצִריְך 
יק זֹו ִהיא  יק? ָאַמר לֹו, רֹאׁש ַצּדִ זֶּה ְלרֹאׁש ַצּדִ
יק  ה, ּוֵבֲארּוָה. עֹוד, רֹאׁש ַצּדִ דֹוׁשָ ָהֲעָטָרה ַהּקְ

יַע אֹוָתם  ֶזה ַיֲעקֹב, שֶׁ  ּפִ ָרכֹות ְוִהׁשְ ַטל ֶאת ַהּבְ ּנָ
ְוָכל ֵעֶבר,  ְלָכל  ִנְזְרקּו  ם  ָ ּוִמׁשּ יק,  ּדִ  ַלּצַ

ְרִכים.   ָהעֹוָלמֹות ִמְתּבָ

  

ְמעֹון,   .323 ׁשִ י  ִרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ ִכיַח  ׁשְ ֲהָוה  זּוָטא  ֵייָסא  י  ִרּבִ
י (משלי י) ָאַמר ֵליּה. ַהאי ִדְכִתיב ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ ק,  ּבְ

יק. ָאַמר ֵליּה, רֹאׁש  ֵעי ֵליּה, ַמאי ְלרֹאׁש ַצּדִ יק ִמּבָ ַלַצּדִ
ֲעָטָרה ִהיא  א  ּדָ יק  רֹאׁש   ַצּדִ תּו,  ְואּוְקמּוָה.  א,  יׁשָ ַקּדִ

לֹון  ְוָנִגיד  ְרָכאן,  ּבִ ָנִטיל  ִאיהּו  ּדְ ַיֲעקֹב,  א  ּדָ יק,  ַצּדִ
ּוִמְתבָּ  ֵעיָבר,  ְלָכל  ִריקּו  ִאְזּדְ ן  ּמָ ּוִמּתַ יק,  הּו  ַלַצּדִ ּלְ ּכֻ ְרָכן 

 ַעְלִמין. 
יק  .324 ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ ַאְרנּו, ּבְ ֲאָבל ִהּנֵה ּבֵ

אֹותֹו  [רֹאׁש] - ִנְקָרא  יק  ַצּדִ
קֹום יֹוְצִאים  [רֹאׁש] ַהּמָ ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ל  ׁשֶ

  
ְלרֹאׁש  .324 ָרכֹות  ּבְ אֹוִקיְמָנא,  ָהא  ֲאָבל 

יק, ֲאַתר ש)(רא ַצּדִ ַההּוא  ִאְקֵרי,  יק  ל''ג  ( ַצּדִ ס''א 
נּוְקָבא   רישא) ְלַבר,  ַמּבּוִעין  ָנְפִקין  יּה  ִמּנֵ ּדְ ְבִרית,  ּדִ
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ּנּו   יֹּוֵצא ִמּמֶ ד ׁשֶ ל ַהּכַ ַמְעָינֹות ַהחּוָצה. ַהּנֶֶקב ׁשֶ
יק, אֹותֹו  ַהיִַּין הּוא ָהרֹ  ְך רֹאׁש ַצּדִ ָמקֹום, אׁש, ּכָ

יק.  ַצּדִ ִנְקָרא רֹאׁש  ֵקָבה,  ַלּנְ ַמְעָינֹות  זֹּוֵרק  ׁשֶ ּכְ
יק הּוא רֹאשׁ  ּדִ ּום  [רֹאׁש ְלָכל ַהְּבָרכֹות] ַהּצַ ִמׁשּ

רּויֹות ּבֹו. ָרכֹות ׁשְ ל ַהּבְ ּכָ  ׁשֶ

רֹאׁש  ְך  ּכָ א.  ֵריׁשָ ִאיהּו  יּה,  ִמּנֵ ָנִפיק  ַחְמָרא  ּדְ ִקיְסָטא  ּדְ
ִאְקֵרי  ְלנּוְקָבא,  ַמּבּוִעין  ָזִריק  ד  ּכַ ֲאַתר,  ַההּוא  יק,  ַצּדִ

יק יק ִאיהּו רֹאׁש רֹאׁש ַצּדִ גִ  (נ''א רישא לכל ברכאן) . ַצּדִ ין  ּבְ
ְרָיין. יּה ׁשָ ְרָכאן ּבֵ ָכל ּבִ  ּדְ

ֶאת   .325 ֹמר  ִלׁשְ זֹּוֶכה  ׁשֶ ָהָאָדם  אֹותֹו  עֹוד, 
ה ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה  ִרית ַהּקֶֹדׁש ְועֹוׂשֶ אֹות ּבְ
ִנְקָרא.  ְך  ּכָ ַרְגלֹו  ְוַעד  ּוֵמרֹאׁשֹו  יק,  ַצּדִ ִנְקָרא 

ָרכֹות ׁשֹוְפעֹות ָלעֹוָלם, ֵהן ׁשֹורֹות  ּוכְ  ַהּבְ ַעל ׁשֶ
ִנים  ּבָ ָרכֹות ָלעֹוָלם ּבַ ּנּו עֹוְמדֹות ַהּבְ רֹאׁשֹו, ּוִמּמֶ

ֵהִקים.  יִקים ׁשֶ ּדִ ים ַהּצַ דֹוׁשִ  ַהּקְ

  

יָמא  .325 ַקּיָ ָאת  ְלִמְנַטר  ָזֵכי  ּדְ ָנׁש,  ר  ּבַ ַההּוא  תּו, 
ְדאוֹ  ּקּוֵדי  ּפִ ְוֲעִביד  א,  יׁשָ ִאְקֵרי, ַקּדִ יק  ַצּדִ ַרְייָתא, 

ַרגְ  ְוַעד  יּה  ָנְגִדין ּוֵמִריׁשֵ ְרָכאן  ּבִ ְוַכד  ִאְקֵרי.  ָהִכי  לֹוי 
ְרָכאן  ּבִ ָקְייֵמי  יּה  ּוִמּנֵ יּה,  ֵריׁשֵ ַעל  ְרָיין  ׁשַ ְלָעְלָמא, 

אֹוִקים.  ִאין ּדְ ין ַזּכָ יׁשִ ְבִנין ַקּדִ  ְלַעְלָמא, ּבִ
ְוָאַמר  .326 יֵיָסא  י  ַרּבִ ַאל  ׁשָ ,  עֹוד 

תּוב ָזַקְנּתִ  (תהלים לז) ּכָ ם  ּגַ ָהִייִתי  ְוגֹו'. ַנַער  י 
ָאַמר  עֹוָלם  ל  ׁשֶ רֹו  ָ ׂשּ ׁשֶ ְרׁשּוהּו  ּפֵ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ
ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ָחְכָמה  ּבְ אֹותֹו  ָאַמר  הּוא  אֹותֹו. 
ִני, ָיֶפה הּוא,   ֵני ָאָדם. ָאַמר לֹו, ּבְ ִבים ּבְ חֹוׁשְ ֶ ׁשּ

ד ַהּקָ חּוד  יִּ ּבַ ֲהֵרי  ם  ׁשֶ ּגַ ָהִייִתי  ַנַער  ֶנֱאַמר  ֹוׁש 
י.  ָזַקְנּתִ

  

ְוָאַמר, .326 ִאיל  ׁשָ תּו  ֵייָסא  י  לז) ִרּבִ ַנַער   (תהלים  ִתיב  ּכְ
רֹו ְדַעְלָמא  ׂשָ י ְוגו'. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה ּדְ ם ָזַקְנּתִ ָהִייִתי ּגַ
נֵ  ִבין ּבְ ָחׁשְ ה ּדְ יר ִמּמַ ָחְכְמָתא, ַיּתִ י ֲאָמרֹו, ִאיהּו ֲאָמרֹו ּבְ

ָהא ִרי ָיאֹות הּוא, ּדְ א. ָאַמר ֵליּה, ּבְ א    ָנׁשָ יׁשָ ִיחּוָדא ַקּדִ ּבְ
י.  ם ָזַקְנּתִ ָמר ַנַער ָהִייִתי ּגַ  ִאּתְ

יק ֶנֱעָזב   .327 ֶזה   -ְוָכְך הּוא, ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ
ְללֹא   יֹום  ִנְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ חּוד  ַהיִּ ל  ׁשֶ ַבח  ֶ ַהׁשּ

ְיָלה ּתָ  ִהּנֵה ַהּלַ יק ַלְיָלה, ׁשֶ ּדִ ִמיד ִנְמָצא ּבֹו, ְוַהּצַ
ה. ָאחּוז ְלַמְעָלה וְ   ָאחּוז ְלַמּטָ

  
א  (תהלים לז) ְוָהִכי הּוא. .327 יק ֶנֱעָזב, ּדָ ְולא ָרִאיִתי ַצּדִ

ַלְיָלה.   ָלא  ּבְ יֹום  ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ִיחּוָדא,  ּדְ ָבָחא  ׁשְ הּוא 
ִדיָרא, ְוַצּדִ  ח ּתְ ּכַ ּתַ יּה ִאׁשְ ָהא ַלְיָלה ּבֵ יק ָאִחיד ְלֵעיָלא ּדְ

א.   ְוָאִחיד ְלַתּתָ
א  ְוַזְר  .328 ֶאּלָ הּוא?  ַמה  ָלֶחם,  ׁש  ְמַבּקֶ עֹו 

ֵאינֹו תֹוֵבַע ֶאת   ַהזֶַּרע,  ע  ּפָ ְוִנׁשְ זֹּוֵרק  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ֵאין ִנְפֶרֶדת   ֲהֵרי ִהיא ׁשֹוָרה ִעּמֹו, ׁשֶ ֵקָבה, ׁשֶ ַהּנְ

ּנּו ְלעֹוָלִמים ּוְזִמיָנה ִהיא ֶאְצלוֹ  ֲהֵרי ֵאין  ִמּמֶ , ׁשֶ
שֶׁ  ָעה  ׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ ׁשֹוֵפַע  ְזִמיָנה, ֶזַרע  ֵקָבה  ַהּנְ

ֵאין   ׁשֶ ֶאָחד,  ִדּבּוק  ּבְ ַיַחד  ֵניֶהם  ׁשְ ּוְתׁשּוַקת 
 ִנְפָרִדים, ְוָלֵכן לֹא ָצִריְך ִלְתּבַֹע אֹוָתּה.

  

א   .328 ְעּתָ ׁשַ ּבְ א,  ֶאּלָ הּוא.  ַמאי  ָלֶחם,  ׁש  ְמַבּקֵ ְוַזְרעֹו 
ָזִריק ְואִ  ֲהֵדיּה  ּדְ ָהא ּבַ ַבע ְלנּוְקָבא. ּדְ ְתְנִגיד ַזְרָעא, ָלא ּתָ

ִהיא  יָנא  ְוַזּמִ ְלָעְלִמין,  יּה  ִמּנֵ א  ְרׁשָ ִאְתּפָ ָלא  ּדְ ְרָיא,  ׁשַ
ְעּתָ  ׁשַ ּבְ א  ֶאּלָ ָנִגיד,  ָלא  ַזְרָעא  ָהא  ּדְ יּה.  נּוְקָבא  ְלַגּבֵ ּדְ א 

ע''ב) ְזִמיָנא, קסב  ַתְרַווְייהּו   (דף  ּדְ א  ֲחָדא  ְוִתיאּוְבּתָ ּכְ
ִאְצְטִריְך   ָלא  א  ּדָ ְוַעל  ן,  ְרׁשָ ִמְתּפָ ָלא  ּדְ ַחד  ִדּבּוָקא  ּבְ

ע ֲעָלּה.  ְלִמְתּבַ
ְך? ָאַמר לֹו,  .329 לּות לֹא ּכָ ָאַמר לֹו, ּוִבְזַמן ַהּגָ

ָמַת  ְוֵאינֹו.  ַזְרעֹו,  תּוב  ֵקָבה  ּכָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ יֹוֵצא?  י 
ּתֹאַמר, ְוִאם  ַהזָָּכר.  ִעם  ֶאָחד  ִדּבּוק  לֹא   ּבְ

ֶנֱעָזב   יק  ַצּדִ ַמה   -ָרִאיִתי  לּות  ַהּגָ ל  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
 ִהיא? 

  
ֵליּה   .329 ָאַמר  ָהִכי.  ָלאו  ְדָגלּוָתא  ּוְבִזְמָנא  ֵליּה,  ָאַמר 

נּוְקָבא   ד  ּכַ ָנִפיק,  ֵאיָמַתי  ִאיהּו.  ְוָלאו  ִתיב,  ּכְ ַזְרעֹו 
כּוָרא. ְוִאי ֵתיָמא לא ָרִאיִתי ַצּדִ  ִדּבּוָקא ַחד ִעם ּדְ יק  ּבְ

ִזְמָנא ְדָגלּוָתא ַמאי ִהיא.  ֶנֱעָזב, ּבְ
לְ  .330 ָאחּוז  ֶזה  א  ֶנֱעָזב ֶאּלָ ְולֹא  ַמְעָלה 

ֵקָבה,   ֵמַהּנְ ֶנֱעָזב  לֹא  ַאֵחר  ְזַמן  ּבִ ְלעֹוָלִמים. 
ה. ָאחּוז ְלַמְעָלה    - ָאחּוז ְלַמְעָלה ְוָאחּוז ְלַמּטָ

  
ִזְמָנא  .330 א, ָהא ָאִחיד ְלֵעיָלא. ְוָלא ֶנֱעָזב ְלָעְלִמין, ּבְ ֶאּלָ

א.   ָאֳחָרא, לא ֶנֱעָזב ִמּנּוְקָבא, ָאִחיד ְלֵעיָלא, ְוָאִחיד ְלַתּתָ
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ֶאת   אֹוֵחז  ַאֵחר  ְזַמן  ּבִ לּות.  ַהּגָ ל  ׁשֶ ַמן  זְּ ֵני  ּבַ ׁשְ
ה, ּוְלעֹוָלם ֵאינֹו ֶנֱעָזב. ָדִדים, ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ  ַהּצְ

זִ  ּבְ ְדָגלּוָתא.  ִזְמָנא  ּבְ ְלֵעיָלא,  ָאִחיד  ָאִחיד  ָאֳחָרא,  ְמָנא 
א, ּוְלעֹוָלם אֵ   ינֹו ְנֱעָזב. ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

תּוב .331 א) ּכָ ֱאלִֹהים   (בראשית  ֹאָתם  ן  ּתֵ ַויִּ
ּנֱֶאַמר   ב ׁשֶ יק, ְוַאף ַעל ּגַ ָמִים, ֶזה ַצּדִ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ּבִ

וַ  ַמִים  ָ ַהׁשּ ְרִקיַע  ּבִ א  ֶאּלָ ַמִים,  ָ ַהׁשּ ְרִקיַע  אי,  ּבִ ּדַ
הּוא ִסיּּום ַהּגּוף.  ׁשֶ

  
ִתיב, .331 א) ּכְ אֹתָ  (בראשית  ן  ּתֵ ְרִקיַע ַוּיִ ּבִ ֱאלִהים  ם 

ְרִקיַע  ּבִ ָמר  ִאּתְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  יק.  ַצּדִ א  ּדָ ָמִים,  ָ ַהׁשּ
ִסּיּוָמא   ִאיהּו  ּדְ אי,  ַוּדַ ַמִים  ָ ַהׁשּ ְרִקיַע  ּבִ א  ֶאּלָ ַמִים,  ָ ַהׁשּ

 ְדגּוָפא.
ְראֵ  .332 ְוֵהם  ּבֹא  ֵהם,  ְרִקיִעים  ֵני  ׁשְ ה, 

מֹו ֶזה.   יּּום, ֶזה ּכְ ית ְוַהּסִ ית ָהָרִקיַע  ָהֵראׁשִ ֵראׁשִ
ים  ְקַטּנִ ַהּכֹוָכִבים,  ל  ּכָ קּוִעים  ׁשְ ּבֹו  ִמיִני  ְ ַהׁשּ
ַקיֵּם  ּמְ ר ׁשֶ ְסּתָ ּוְגדֹוִלים, ְוֶזהּו ָהָרִקיַע ָהֶעְליֹון ַהּנִ

ּנּו יֹוֵצא ַהּכֹל, ְוהוּ  ה ַהּכֹל, ּוִמּמֶ ּטָ ִמיִני ִמּמַ ְ א ַהׁשּ
ּנוּ  ית ְלהֹוִציא ִמּמֶ   ַהּכֹל. ְלַמְעָלה, ְוהּוא ָהֵראׁשִ

  

ירּוָתא ְוִסּיּוָמא,  .332 ִרין ְרִקיִעין ִאינּון, ְוִאינּון ׁשֵ א ֲחֵזי, ּתְ ּתָ
ִקיָען  יּה ׁשְ ִמיָנָאה, ּבֵ ירּוָתא ְרִקיָעא ּתְ ַגְווָנא ָדא. ׁשֵ א ּכְ ּדָ

ְזעִ  ל ּכְֹכַבָיא,  ָאה ּכָ ִעּלָ ְוַרְבְרִבין. ְוָדא הּוא ְרִקיָעא  יִרין 
ּכֹ  ָקִאים  ּדְ ְוִאיהּו ְסִתיָמָאה,  א.  ּכֹּלָ ָנִפיק  יּה  ּוִמּנֵ א  ּלָ

יּה   ירּוָתא ְלֲאָפָקא ִמּנֵ א ְלֵעיָלא, ְוהּוא ׁשֵ ּתָ ִמיָנָאה, ִמּתַ ּתְ
א.   ּכֹּלָ

ה,  .333 ְעָלה ְלַמּטָ ִמיִני ִמּמַ ְ ְך הּוא ָהָרִקיַע ַהׁשּ ּכָ
ָהאֹורֹות  שֶׁ  ל  ּכָ ַהּכֹוָכִבים,  ל  ּכָ קּוִעים  ׁשְ ּבֹו 

יּּום  ַהּסִ ְוֶזה  ַהּכֹל,  ֶאת  נֹוֵטל  ְוהּוא  אֹורֹות,  ְוַהּמְ
הּוא  ִמיִני, ׁשֶ ְ אֹותֹו ָהָרִקיַע ַהׁשּ מֹו ׁשֶ ל ַהּכֹל. ּכְ ׁשֶ

לּוִיים ית ַהּכֹל, ּתְ ל ָהאֹורֹות, ְונֹוֵטל    ֵראׁשִ ּבֹו ּכָ
ּנּו יֹוצְ  ם ֶזה, אֹותֹו ָרִקיַע   -ִאים  אֹוָתם, ּוִמּמֶ ְך ּגַ ּכָ

ל ָהאֹורֹות ְונֹוֵטל אֹוָתם,   לּוִיים ּבֹו ּכָ ִמיִני ּתְ ְ ַהׁשּ
ּנּו ָיְצאּו ְלָכל ָהעֹוָלמֹות.   ּוִמּמֶ

  

ּדְ  .333 א,  ְלַתּתָ ֵמֵעיָלא  ִמיָנָאה  ּתְ ְרִקיָעא  ִאיהּו  ָך  ֵביּה  ּכָ
ּובֹוצִ  ְנהֹוִרין  ל  ּכָ ּכְֹכַבָיא,  ל  ּכָ ִקיִעין  ָנִטיל  ׁשְ ְוהּוא  יִנין. 

ִמיָנָאה,  ָמה ְדַההּוא ְרִקיָעא ּתְ א. ּכְ א ְוָדא ִסּיּוָמא ְדכֹּלָ ּכֹּלָ
ל ְנהֹוִרין ְוָנִטיל לֹון,  יּה ּכָ ְלָיין ּבֵ א. ּתַ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ ִאיהּו ׁשֵ ּדְ

יּה ָנְפֵקי. ָהִכי נָ  ְלָיין ּוִמּנֵ ִמיָנָאה, ּתַ ֵמי ַהאי, ִאיהּו ְרִקיָעא ּתְ
יהּ  הּו ָעְלִמין. ּבֵ יּה ָנְפקּו ְלֻכּלְ ל ְנהֹוִרין ְוָנִטיל לֹון, ּוִמּנֵ  ּכָ

ֶאָחד,   .334 ָגֶון  ּכְ עֹוְמִדים  יּּום  ְוַהּסִ ית  ָהֵראׁשִ
ֹוֵפַע ְויֹוֵצא ְולֹא פֹוְסִקים   ׁשּ ָהר ׁשֶ ן הּוא ַהּנָ ְוַעל ּכֵ

לְ  מֹו ֵמיָמיו  ּכְ יּּום  ַהּסִ ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ַהּכֹל  עֹוָלִמים, 
ֱאלִֹהים  ָהֵראשִׁ  ֹאָתם  ן  ּתֵ ַויִּ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ית, 

ה? ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ.  ָמִים, ְוָלּמָ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ  ּבִ
  

א ִאיהּו  .334 ּדָ ְוַעל  ָקְייֵמי,  ַגְווָנא ַחד  ּכְ ְוִסּיּוָמא  ירּוָתא  ׁשֵ
ָנִגיד ְוָנִפיק א ְלֶמהֵוי ָנָהר ּדְ ְסֵקי ֵמימֹוי ְלָעְלִמין. ּכֹּלָ , ְוָלא ּפָ

ְרִקיַע ִס  ן אָֹתם ֱאלִֹהים ּבִ ּתֵ ַוּיִ ְך  ירּוָתא, ּוְבִגין ּכָ ׁשֵ ּיּוָמא ּכְ
ה, ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ. ָמִים, ְוָלּמָ ָ  ַהׁשּ

ָגֶון   .335 ּנֱֶאַמר, ַהּכֹל עֹוְמִדים ּכְ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ
א  ין ֶזה ָלֶזה? ֶאּלָ ָבר. ַמה ּבֵ רּור ַהּדָ ֶאָחד, ְוֶזהּו ּבֵ

הּוא ּבֹו ְוֶאת    ֶזה ֵמִקים ְוָזן ֶאת ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ְוָזן   ֵמִקים  ְוֶזה  ָהֶעְליֹוִנים,  ָדִדים  ַהּצְ אֹוָתם  ל  ּכָ

ְחּתוֹ  ָדִדים  ֶאת ָהעֹוָלם ַהּתַ ל אֹוָתם ַהּצְ ן ְוֶאת ּכָ
ְחּתֹוִנים.  ַהּתַ

  

ַגְווָנא ָחָדא ָקְייֵמי, ְוָדא  .335 א ּכְ ָמר ּכֹּלָ ִאּתְ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
א הּוא   ּדָ א,  ֶאּלָ ְלַהאי.  ַהאי  ין  ּבֵ ַמה  ה,  ְדִמּלָ ִריָרא  ּבְ

יּה ּוְלָכל ִאינּון ִסְט  ִאיהּו ּבֵ ָאה ּדְ ִרין אֹוִקים ְוָזן ְלַעְלָמא ִעּלָ
ָאה ּוְלָכל ִאינּון ִסְטִרין  ּתָ ִאין, ְוָדא אֹוִקים ְוָזן ְלַעְלָמא ּתַ ִעּלָ

ִאין.  ּתָ  ּתַ
מַ  .336 ּלְ ְעָלה ִמי הּוא? ְוִאם ּתֹאַמר, ָהעֹוָלם ׁשֶ
ָהֶעְליֹון  [הּוא] ַוֲהֵרי ִמיִני  ְ ַהׁשּ ָהָרִקיַע  אֹותֹו 

ִנְק  ְוָכְך  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ָהעֹוָלם  הּוא  ר  ְסּתָ ָרא, ַהּנִ
א  ֵאר. ֶאּלָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ֵני עֹוָלמֹות ֵהם, ּכְ ֲהֵרי ׁשְ ׁשֶ
ּנּו  ִמּמֶ יֹּוְצִאים  ׁשֶ ְוָכל אֹוָתם  ֶעְליֹון,  הּוא עֹוָלם 

יֹּוְצִאים ִמן ָהעֹוָלם  ִנְקָר  מֹו, ְואֹוָתם ׁשֶ ִאים ַעל ׁשְ

  

ִאיהּו,  .336 ַמאן  ִדְלֵעיָלא  ַעְלָמא  ֵתיָמא,  ְוִאי 
ִמינָ  (איהו) ְוָהא ּתְ ְרִקיָעא  ְסִתיָמָאה, ַההּוא  ָאה  ִעּלָ ָאה 

ָעְלִמין   ֵרין  ּתְ ָהא  ּדְ ִאְקֵרי,  ְוָהִכי  ִאיהּו  ִדְלֵעיָלא  ַעְלָמא 
ֶאלָּ  ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ְוָכל  ִניְנהּו  ָאה,  ִעּלָ ַעְלָמא  ִאיהּו  א, 

ָנְפֵקי   ּדְ ְוִאינּון  ִאְקרּון.  ֵמיּה  ׁשְ ַעל  יּה,  ִמּנֵ ָנְפֵקי  ּדְ ִאינּון 
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ַהּכֹל   ָוֶזה  ֶזה  ְוָכל  מֹו,  ׁשְ ַעל  ִנְקָרִאים  ְחּתֹון  ַהּתַ
רוּ   ְך הּוא ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ֶאָחד, ּבָ

ָאה, ַעל  ּתָ א    ֵמַעְלָמא ּתַ ֵמיּה ִאְקרּון. ְוָכל ַהאי ְוַהאי ּכֹּלָ ׁשְ
ִריְך הּוא ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין.   ַחד, ּבְ

ְרֵאה, .337 קד) ּבֹא  ה' יִ  (תהלים  ֲעֵצי  עּו  ּבְ ׂשְ
ֲהֵרי  ָבנֹון?  ַהּלְ ִמי  ָנָטע.  ר  ֲאׁשֶ ְלָבנֹון  ַאְרֵזי 
ם   ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה,  סּוק  ַהּפָ ֵאר.  ְוִנְתּבָ ְרׁשּוהּו  ּפֵ

יָתּה   ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ ֲחִסיָדה  ְיַקּנֵנּו  ִרים  ר   -ִצּפֳ ֲאׁשֶ
ָבנֹון. ְוֵאלּ  ּלְ ֵאיֶזה ָמקֹום? ּבַ ִרים ְיַקּנֵנּו, ּבְ ם ִצּפֳ ּו ׁשָ

ְמקֹומֹות,   ה  ַכּמָ ּבְ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ִרים  ּפֳ ַהּצִ י  ּתֵ ׁשְ ֵהן 
ֲאָבל   ֲאֵחרֹות.  ִרים  ִצּפֳ ה  ּמָ ּכַ ִנְפָרדֹות  ּוֵמֵאּלּו 

ֶעְליוֹ  ְלָבנֹון, ֵאּלּו  ִמן  ְויֹוֵצאת  נֹות, 
הּוא ָבר   [ָסתּום] ׁשֶ ּוְלָלָבן    -ְלַמְעָלה, ְוסֹוד ַהּדָ

י ָבנֹות ְוגֹו'.  ּתֵ  ׁשְ

  

א ֲחזֵ  .337 ר   (תהלים קד) יּתָ עּו ֲעֵצי ה' ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּבְ ִיׂשְ
ָמר, ַהאי ְקָרא (תהלים  ָנָטע. ַמאן ְלָבנֹון. ָהא אּוְקמּוָה ְוִאּתְ

יָתּה.  אֲ  קד) ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ ֲחִסיָדה  נּו  ְיַקּנֵ ִרים  ִצּפֳ ם  ׁשָ ר  ׁשֶ
ָבנֹון.   ּלְ ָאן ֲאַתר, ּבַ נּו, ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ם ִצּפֳ ר ׁשָ ין ִאינּון ֲאׁשֶ ְוִאּלֵ
ֲאַתר, ה  ַכּמָ ּבְ ָקֲאָמָרן  ּדְ ִרים  ִצּפֳ ֵרין  קסג   ּתְ (דף 

ִרין ָאֳחָרנִ  ע''א) ה ִצּפֳ ּמָ ן ּכַ ְרׁשָ ין ִאְתּפָ ין ּוֵמִאּלֵ ין, ֲאָבל ִאּלֵ
ִאיהוּ  ָבנֹון ּדְ ִאין ְוָנְפִקין ִמּלְ ְלֵעיָלא, ְוָרָזא   (ס''א סתימאה) ִעּלָ

ה, י ָבנֹות ְוגו'.  (בראשית כט) ְדִמּלָ ּתֵ  ּוְלָלָבן ׁשְ

יָתּה, .338 ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ [זּו   ֲחִסיָדה 
אֹוָת  ֵלָאה] ת ּבְ ׁשֶ ׁשֵ ֶעְליֹוִנים,  ָבִנים  ה  ָ ׁשּ ׁשִ ם 

ָהעוֹ  ִנְקָרא  ִצְדֵדי  ה  ָלּמָ ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלם, 
ב  א ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַהזֶּה, ַאף ַעל ּגַ ֲחִסיָדה? ֶאּלָ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָזָכר.  לֹו  קֹוְרִאים  ְנֵקָבה,  הּוא  ׁשֶ

ּנוּ  ל טֹוב ְוָכל ָהאֹור יֹוֵצא ִמּמֶ ט, ּכָ ֵ ׁשּ  . ִמְתּפַ

  

יָתּה, .338 ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ ית   אה)(ס''א דא ל ֲחִסיָדה  ׁשִ ִאינּון  ּבְ
אי  ָמר. ַאּמַ ָמה ְדִאּתְ ָעְלָמא, ּכְ ית ִסְטִרין ּדְ ִאין, ׁשִ ִנין ִעּלָ ּבְ
ב   ּגַ ַעל  ַאף  ָאה  ִעּלָ ַעְלָמא  ַהאי  א,  ֶאּלָ ֲחִסיָדה.  ִאְקֵרי 

ַכד אִ  ָכר, ּדְ נּוְקָבא ִאיִהי, ָקִריָנן ָלּה ּדָ ל ִטיבּו ּדְ ט, ּכָ ַ ׁשּ ְתּפַ
יּה נָ   ִפיק. ְוָכל ְנִהירּו ִמּנֵ

ֲחִסיָדה,  .339 ִהיא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
ָהאֹור   [ִמָּׁשם] יֹוֵצא הּוא  ׁשֶ ֶחֶסד,  ה  ּנָ ִמּמֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ א) ָהִראׁשֹון,  ַויֹּאֶמר  (בראשית 
יָתּה.   ּבֵ ים  רֹוׁשִ ּבְ ֶזה  ְוַעל  אֹור.  ְיִהי  ֱאלִֹהים 

ים   רֹוׁשִ ים, ַאל    -ּבְ ָראׁשִ א ּבְ ים ֶאּלָ רֹוׁשִ ְקֵרי ּבְ ּתִ
ֲהֵרי הָ  יָתּה, ְוִהיא ׁשֶ ְחּתֹוִנים ּבֵ ּתַ עֹוָלם ָהַאֵחר ּבַ

מֹו   ּכְ ִנְקָרא  ְוִלְפָעִמים  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ
מֹות.  ֵ ָכל אֹוָתם ַהׁשּ ַמְעָלה ּבְ ּלְ  ׁשֶ

  

ִאיִהי ֲחִסיָדה, ָנִפיק .339 ְך ּדְ יָנּה ֶחֶס''ד,  ִמ  (מתמן) ּוְבִגין ּכָ
ְכִת  ּדִ ַקְדָמָאה,  ְנהֹוָרא  ִאיהּו  א) יב,ּדְ ַוּיֹאֶמר  (בראשית 

ים, ַאל   רֹוׁשִ יָתּה. ּבְ ים ּבֵ רֹוׁשִ א ּבְ ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור. ְוַעל ּדָ
ָאֳחָרא,  ַעְלָמא  ָהא  ּדְ ים.  ָראׁשִ ּבְ א  ֶאּלָ ים,  רֹוׁשִ ּבְ ְקֵרי  ּתִ

י ִדינָ  יָתּה, ְוִאיִהי ּבֵ ִאין ּבֵ ַתּתָ א ְדַעְלָמא. ּוְלִזְמִנין ִאְקֵרי ּבְ
ַגְווָנא ִדְלעֵ  ָמָהן.ּכְ ָכל ִאינּון ׁשְ  יָלא, ּבְ

ה',   .340 ֶחם  ּנָ ַויִּ תּוב,  ּכָ ַהזֶּה  קֹום  ַהּמָ ְוַעל 
קֹום   ּמָ ֲהֵרי ּבַ ב ֶאל ִלּבֹו. ֲחרֹון ַאף ה'. ׁשֶ ְתַעּצֵ ַויִּ

ַמְעָלה, ַהּכֹל ה ּלְ ֶ ל ַמה ׁשּ ֲהֵרי ּכָ לּוי. ׁשֶ ּוא ַהזֶּה ּתָ
ן   ָדִדים, ְוַעל ּכֵ ים ְלָכל ַהּצְ אֹור, ַחיִּ ִנינּו, ֵאין  ּבְ ׁשָ

ֶזה   ְוַעל  ִלְפֵני,  ִדיּּוק  ּבְ קֹום,  ַהּמָ ִלְפֵני  ַעְצבּות 
תּוב ְמָחה ּבֹאּו  (תהלים ק) ּכָ ׂשִ ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ

ְמָחה   ׂשִ ּבְ ְרָנָנה. ִעְבדּו ֶאת ה'  ּבִ ֶנֶגד    -ְלָפָניו  ּכְ
ָהֶעְליֹון. ְרָנָנה    ָהעֹוָלם  ּבִ ְלָפָניו  ֶנֶגד   -ּבֹאּו  ּכְ

ַהּתַ  עֹוָלם ָהעֹוָלם  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ְחּתֹון. 
תּוב ּכָ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  (דברים   ַהזֶּה 

ה'  לג) ּבַ ע  נֹוׁשַ ַעם  ָכמֹוָך  ִמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶריָך  ַאׁשְ
ֲחׁשּו ְוגֹו'.  ֲאָוֶתָך ְוִיּכָ ר ֶחֶרב ּגַ  ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאׁשֶ

  

ִתיב, .340 ּכְ א  ּדָ ֲאַתר  ו)(בר ְוַעל  ב  אשית  ְתַעּצֵ ַוּיִ ְיָי  ֶחם  ּנָ ַוּיִ
ל   ְלָיא. ְדָהא ּכָ א ּתַ ֲאַתר ּדָ ָהא ּבְ ֶאל ִלּבֹו. ֲחרֹון ַאף ְיָי. ּדְ
ין ְלָכל ִסְטִרין. ְוַעל  ְנִהירּו, ַחּיִ א ִאיהּו ּבִ ְלֵעיָלא, ּכֹּלָ ַמה ּדִ

ְועַ  ַדְייָקא.  ִלְפֵני  קֹום,  ַהּמָ ִלְפֵני  ֵאין ַעְצבּות  ִניָנן,  ּתָ א  ל ּדָ
א כְּ  ְלָפָניו  (תהלים ק) ִתיב,ּדָ ּבֹאּו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְיָי  ִעְבּדּו ֶאת 

ָאה,  ִעּלָ ַעְלָמא  ָלֳקֵביל  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְיָי  ֶאת  ִעְבּדּו  ְרָנָנה.  ּבִ
ִאינּון  ִאין  ַזּכָ ָאה.  ּתָ ּתַ ַעְלָמא  ָלֳקֵביל  ְרָנָנה  ּבִ ְלָפָניו  ּבֹאּו 

ְד  ּוְבַעְלָמא  ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ ָרֵאל  בְּ ִיׂשְ ְך  ָאֵתי.  ּכָ ִגין 
ִתיב, לג) ּכְ ע   (דברים  נֹוׁשַ ַעם  ָכמֹוָך  ִמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶריָך  ַאׁשְ

ֲחׁשּו ְוגו'.  ֲאָוֶתָך ְוִיּכָ ר ֶחֶרב ּגַ ְיָי ָמֵגן ֶעְזְרָך ַוֲאׁשֶ  ּבַ
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ְרָהִטים  .341 ּבָ ל  ּצֵ ּפִ ר  ֲאׁשֶ ְקלֹות  ַהּמַ ג ֶאת  ַויַּּצֵ
ְוָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ ִאם  ט)(משלי   ,ְוגֹו'. 

ִאם  א.  ָ ִתׂשּ ָך  ְלַבּדְ ְוַלְצּתָ  ְך  ּלָ ָחַכְמּתָ  ָחַכְמּתָ 
ְך   ּלָ ָחַכְמּתָ  ְלאֹוָתם    -ָחַכְמּתָ  אֹוי  ְרֵאה,  ּבֹא 

יִחים  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  יֹוְדִעים  ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֵעי  ִרׁשְ
ּה   יִחים ּבָ ּגִ ֵהם ַמׁשְ ִדְבֵרי תֹוָרה. ּוְכׁשֶ ּום   -ּבְ ִמׁשּ

ָלהֶ  ֵאין  כֶ ׁשֶ ׂשֵ ִנְרִאים  ם  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל, 
ְוֵאין   ֵריָקנּות  ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ ִאּלּו  ּכְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ
ֵריָקִנים   ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְוַהּכֹל  ּתֹוֶעֶלת,  ֶהם  ּבָ
ם  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶכל,  ְוׂשֵ ַעת  ִמּדַ

ּדָ  ְוָכל  ִדים,  ְוִנְכּבָ ֶעְליֹוִנים  ָבִרים  ְוָד ּדְ ָבר  ָבר 
ֲחָפִצים   ְוָכל  ִניִנים  ִמּפְ ִהיא  ְיָקָרה  ּה  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ

וּו ָבהּ   . [ַּבּתֹוָרה] לֹא ִיׁשְ

  

ְרָהִטים  (בראשית ל) .341 ל ּבָ ּצֵ ר ּפִ ְקלֹות ֲאׁשֶ ג ֶאת ַהּמַ ּצֵ ַוּיַ
ְוָאַמר, ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ ט) ְוגו'.  ָחַכְמּתָ   (משלי  ִאם 

א. ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ָלְך, ּתָ ְלבַ ָחַכְמּתָ ָלְך ְוַלצְ  ָך ִתׂשָ ּדְ
ְוָלא   ָיְדִעין  ָלא  ּדְ ַעְלָמא,  יֵבי  ַחּיָ ְלִאינּון  ַווי  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִגין   ּה, ּבְ יִחין ּבָ ּגִ י ְדאֹוַרְייָתא. ְוַכד ִאינּון ַמׁשְ ִמּלֵ יִחין ּבְ ּגִ ַמׁשְ

ַדְמ  אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִמּלִ ֻסְכְלָתנּו,  לֹון  ֵלית  בְּ ּדְ ֵעיַנְייהּו ָיין 
א   ְוכֹּלָ א.  ּתֹוַעְלּתָ הּו  ּבְ ְוֵלית  ֵריַקְנָיא,  ָמֵלי  הּו  ּלְ ּכֻ ִאיּלּו  ּכְ
ִמיֵלי   ל  ּכָ ָהא  ּדְ ְוֻסְכְלָתנּו.  א  ְעּתָ ִמּדַ ֵרָקִנין  ִאינּון  ּדְ ִגין  ּבְ
ה   ה ּוִמּלָ יִרין. ְוָכל ִמּלָ ִאין ְוַיּקִ ין ִעּלָ הּו ִמּלִ ּלְ ְדאֹוַרְייָתא, ּכֻ

ִתיב הּ   ּכְ ִניִנים ְוָכל ֲחָפִצים לא  משלי ג)( ּבָ ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ
וּו ָבהּ   . (באורייתא) ִיׁשְ

ב,  .342 ַהּלֵ ֲאטּוֵמי  ים  ׁשִ ּפְ ַהּטִ אֹוָתם  ְוָכל 
ּלֹא  ׁשֶ ָלֶהם  ַדי  לֹא  תֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ
ָבִרים   ּדְ ֵהם  ׁשֶ אֹוְמִרים  ֵהם  ׁשֶ א  ֶאּלָ יֹוְדִעים, 

גּוִמים, ּדְ  ֶהם ּתֹוֶעֶלת. אֹוי ָלֶהם ָבִרים שֶׁ ּפְ ֵאין ּבָ
רּוְך הּוא ֶאת ֶעְלּבֹון  דֹוׁש ּבָ ע אֹוָתם ַהּקָ ְתּבַ יִּ ׁשֶ ּכְ

ִרּבֹוָנם. ּמֹוְרִדים ּבְ  ַהּתֹוָרה, ְויֵָעְנׁשּו עֶֹנׁש ׁשֶ

  

י  .342 ִמּלֵ ָחָמאן  ד  ּכַ א,  ִלּבָ ּדְ ין, ֲאִטיִמין  ׁשִ ִטּפְ ִאינּון  ְוָכל 
ִאינּון ָאְמֵרי,  ַדי לוֹ   ְדאֹוַרְייָתא, ָלא א ּדְ ָלא ָיְדֵעי, ֶאּלָ ן ּדְ

א. ַווי לֹון,  הּו ּתֹוַעְלּתָ ֵלית ּבְ י ּדְ ִגיִמין, ִמּלֵ ין ּפְ ִאיְנהּו ִמּלִ ּדְ
ִריְך הּוא, ֶעְלּבֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא,  א ּבְ ע לֹון קּוְדׁשָ ד ִיְתּבַ ּכַ

ָמאֵריהֹון.  ָמְרֵדי ּבְ א ּדְ ׁשּון עֹוָנׁשָ  ְוִיְתַעּנְ
י לֹא ָדָבר ֵרק הּוא  מַ  .343 ּתֹוָרה? ּכִ תּוב ּבַ ה ּכָ

ֵרק   הּוא  ְוִאם  ם.  ל   -ִמּכֶ ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ם,  ִמּכֶ הּוא 
ִליֹּות  ל ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ַהּתֹוָרה ְמֵלָאה ִמּכָ
מֹו   ּכְ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ל  ִמּכָ ְיָקרֹות 

וּו בָ  ּנֱֶאַמר ְוָכל ֲחָפִצים לֹא ִיׁשְ יְך יֹאְמרּו  ּה, ְואֵ ׁשֶ
ִהיא ֵריָקה?!  ׁשֶ

  

אֹוַרְייָתא, .343 ִתיב ּבְ י לא ָדָבר ֵרק  (דברים לב) ַמה ּכְ ּכִ
אֹוַרְייָתא  ָהא  ּדְ ִאיהּו,  ם  ִמּכֶ ֵרק  ִאיהּו  ְוִאי  ם,  ִמּכֶ הּוא 
ל   ִמּכָ יִרין,  ַיּקִ ָלאן  ּוַמְרּגְ ָטִבין  ֲאָבִנין  ל  ִמּכָ ַמְלָייא  א,  ּכֹּלָ

ַעְלמָ  ּדְ מָ ָטִבין  ּכְ וּו  א.  ִיׁשְ ֲחָפִצים לֹא  ְוָכל  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ה 
ִאיִהי ֵריַקְנָיא.  ָבּה, ְוֵהיְך ֵייְמרּון ּדְ

ֶלְך ָאַמר, ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ   .344 לֹֹמה ַהּמֶ ּוׁשְ
זֹוִהי  ּתֹוָרה,  ּבַ ָאָדם  ם  ִיְתַחּכֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְך.  ּלָ

ָיכוֹ  לֹא  ּתֹוָרה  ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ לֹו,  ְלהֹוִסיף  ּתֹוֶעֶלת  ל 
ֲהֵרי  ׁשֶ א,  ָ ִתׂשּ ָך  ְלַבּדְ ְוַלְצּתָ  ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת. 

מֵ  לּום  ּכְ ַרע  ִיּגָ לֹא  ּה,  ַהּתֹוָרה  ּלָ ׁשֶ ַבח  ֶ ַהׁשּ
ְלַהֲאִביד   ּבֹו  ֶאֶרת  ְוִנׁשְ ּלֹו  ׁשֶ ִהיא  יָצנּות  ְוַהּלֵ

א.  אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּוִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ

  

א .344 למֹה ַמְלּכָ ַכד    ּוׁשְ ָאַמר, ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ָלְך, ּדְ
יֵליהּ  א ּדִ אֹוַרְייָתא, ּתֹוַעְלּתָ ר ָנׁש ּבְ ם ּבַ ָהא    ִיְתַחּכַ ִאיהּו. ּדְ

ְוַלְצּתָ   ַאַחת.  ָאת  ֲאִפיּלּו  ְלאֹוָסָפא  ָיִכיל  ָלא  אֹוַרְייָתא  ּבְ
ְבָחָהא   ִ ִמׁשּ ַרע  ִיּגָ ָלא  אֹוַרְייָתא,  ָהא  ּדְ א,  ָ ִתׂשּ ָך  ְלַבּדְ

יּה ְלאֹוָבָדא  כְּ  ַאר ּבֵ ּתָ יֵליּה ִאיהּו, ְוִאׁשְ לּום, ְוֵליָצנּוָתא, ּדִ
 ְדָאֵתי.  ֵליּה ֵמַהאי ַעְלָמא ּוֵמַעְלָמא

ָהֶעְליֹונֹות  .345 ָהאֹוִתיֹּות  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרֵאה,  ּבֹא 
ל   ּכָ ל  ׁשֶ ַהּסֹוף  ַהזֹּו,  ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ רֹות  ִמְתַחּבְ ן  ּלָ ּכֻ

דֹוׁשֹות   ַהּקְ ָרגֹות  את  ַהּדְ ּוִמְתַמּלֵ ָהֶעְליֹונֹות, 
ה  ְרּגָ ֶרֶכת ִמן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ָאז ַהּדַ ֵמֶהם ּוִמְתּבָ

עֹוֶמֶד  ל  ַהזֹּו  ּכָ ָהֲעָדִרים,  ל  ּכָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ת 
ָקה   ָראּוי לֹו, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנׁשְ ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ

ין ְוַרֲחִמים.   ִמּדִ

  

ַאְתָוון   .345 ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ַהאי ּתָ ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ָרן  ִמְתַחּבְ ִאין,  ִעּלָ
ְוִאְת  ִאין,  ִעּלָ ין  יׁשִ ַקּדִ ין  ְרּגִ ּדַ ָכל  ּדְ סֹוָפא  ָיא ַדְרָגא,  ַמּלְ

א  ַדְרּגָ ַהאי  ֵדין,  ּכְ ָאה.  ִעּלָ ֵמַעְלָמא  ְרָכא  ְוִאְתּבָ ְייהּו,  ִמּנַ
ְדָקא   ּכְ ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ ֲעָדִרין,  הּו  ְלֻכּלְ ָקָאה  ְלַאׁשְ ָקְייָמא 

יָנא ְוַרֲחֵמי. ָחזֵ  ֵקי ִמן ּדִ  י ֵליּה, ְוָכל ַחד ְוַחד ִאְתׁשָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Toldot – Draft – unedited- not for publishing 

102 DailyZohar.com  
 

ְקלֹות  .346 ג ֶאת ַהּמַ תּוב, ַויַּּצֵ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ
ן  ְלַתּקֵ ָרָצה  יֲַּעקֹב  ׁשֶ ְוגֹו'.  ְרָהִטים  ּבָ ל  ּצֵ ּפִ ר  ֲאׁשֶ
קֹות  ּוְלַהׁשְ ָבָנה  ַלּלְ ּוְלָהִאיר  ַעְרִבית,  ת  ִפּלַ ּתְ

ג ֶאת ּוְלָבֵרְך אֹוָתּה ִמכָּ  תּוב ַויַּּצֵ ּכָ ָדִדים, ׁשֶ ל ַהּצְ
י ּדִ ֵאּלּו  ְקלֹות,  ִמן  ַהּמַ יֹּוְצִאים  ׁשֶ ּוְגבּורֹות  ִנים 
ַמְעָלה.  ּלְ בּוָרה ׁשֶ  ַהּגְ

  

ל  .346 ִפּצֵ ר  ְקלֹות ֲאׁשֶ ג ֶאת ַהּמַ ּצֵ ַוּיַ ִתיב,  א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ִפלָּ  ּתְ ְלַאְתָקָנא  ָעא  ּבָ ַיֲעקֹב  ּדְ ְוגו',  ְרָהִטים  ל  ּבָ ׁשֶ ה 
ּוְלָבְר  ָקָאה  ּוְלַאׁשְ ְלִסיֲהָרא,  ּוְלַאְנָהָרא  ָלּה ַעְרִבית,  ָכא 

יִנין   ּדִ ין  ִאּלֵ ְקלֹות.  ַהּמַ ֶאת  ג  ּצֵ ַוּיַ ְכִתיב  ּדִ ִסְטִרין,  ל  ִמּכָ
ְלֵעיָלא. בּוָרה ּדִ ָנְפֵקי ִמּגְ  ּוְגבּוָרן ּדְ

ה  .347 ְרּגָ ַהּדַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָרָצה  ַיֲעקֹב  ר  ְוַכֲאׁשֶ
בּורֹות   ַהזֹּו, ְוַהּגְ יִנים  ַהּדִ אֹוָתם  ל  ּכָ ֶאת  ק  ִסּלֵ

ְוהֵ  ה,  ּנָ אֹוָתם  ִמּמֶ ּבְ ְרָהִטים,  ּבָ אֹוָתם  ִקים 
ֵאר  ּבְ זֹו  ַחת  ּתַ עֹוְמִדים  ׁשֶ ָהְרָהִטים  ַעת  ַאְרּבַ
ָחִלים  ַהּנְ ֵמאֹוָתם  את  ְתַמּלֵ ּמִ ׁשֶ ִרים,  ׂשָ ֲחָפרּוָה 

אֲ  ּכַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהֶעְליֹוִנים.  ְעָינֹות  ִים ְוַהּמַ ַהּמַ ר  ׁשֶ
ה ַהזֹּו, ֵאּלּו הָ  דֹוׁשָ ֵאר ַהּקְ ָעה יֹוְצִאים ֵמַהּבְ ַאְרּבָ

ם   ָ ן ִנְקָרִאים ְרָהִטים, ּוִמׁשּ נֹוְטִלים ַהּכֹל, ְוַעל ּכֵ
ּוְגבּורֹות,  יִנים  ּדִ ְואֹוָתם  ּתֹות.  ִלׁשְ ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ
ְוֶאָחד   ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  ִלּטֹל  ם  ׁשָ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ

ָראוּ   י לֹו.ּכָ

  

א, .347 ָעא ְלַאְתָקָנא ְלַהאי ַדְרּגָ ד ּבָ ָסִליק ְלָכל    ְוַיֲעקֹב ּכַ
ִאינּון  ּבְ ְרָהִטים,  ּבָ לֹון  ְואֹוִקים  ִמיָנּה,  ּוְגבּוָרן  יִנין  ּדִ ִאינּון 

ַהאי חֹות  ּתְ ָקְייֵמי  ּדְ ע,  ַאְרּבַ כא) ְרָהִטים  ֵאר  (במדבר  ּבְ
ִאְתַמְלָייא ֵמאִ  ִרים, ּדְ ִאין. ֲחָפרּוָה ׂשָ ינּון ַנֲחִלין ּוַמּבּוִעין ִעּלָ

ַכד ָנְפִקין מַ  ִגין ּדְ ע  ּבְ ין ַאְרּבַ א, ִאּלֵ יׁשָ ֵאר ַקּדִ ִיין ֵמַהאי ּבְ
ן ּמָ ּוִמּתַ ְרָהִטים,  ִאְקרּון  א  ּדָ ְוַעל  א.  ּכֹּלָ קסג   ָנְטֵלי  (דף 

י. ע''ב) ּתֵ א ְלִמׁשְ  ַאְתָיין ּכֹּלָ

ּתוֹ  .348 ִלׁשְ ַהּצֹאן  ֹבאָנה  ּתָ ר  ְלֹנַכח  ֲאׁשֶ ת 
זֶּה  ַמה  ַויֵַּחְמָנה,  ֵאּלּו.  ֶנֶגד  ּכְ ֵאּלּו    ַהּצֹאן, 
ִדין,  ּבְ ִרים  ִמְתַעּטְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַויֵַּחְמָנה? 
ין, ְוהֹוְלִכים ּוְמׁשֹוְטִטים   אֹותֹו ַהּדִ ִמים ּבְ ִמְתַחּמְ
ֵני ָהָאָדם, ֵהן ְלטֹוב  ַדְרֵכי ּבְ ִנים ּבְ עֹוָלם, ּוְמַעיְּ ּבָ

 ֵהן ְלַרע.
  

ן, ְלַנְט  .348 ּמָ הּו ָקְייֵמי ּתַ ּלְ יִנין ּוְגבּוָרן, ּכֻ ָלא ְלָכל  ְוִאינּון ּדִ
ּתֹות   בֹאָנה ַהּצֹאן ִלׁשְ ר ּתָ ְדָקא ָחֵזי ֵליּה. ֲאׁשֶ ּכְ ַחד ְוַחד 
ַחְמָנה.   ַחְמָנה, ַמאי ַוּיֵ ין. ַוּיֵ ין ָלֳקֵביל ִאּלֵ ְלנַֹכח ַהּצֹאן, ִאּלֵ

ִדיָנא, ִמְתחַ  ָרן ּבְ ַכד ִמְתַעּטְ ַההּוא ִדיָנא, ְוָאְזִלין ּדְ ִמין ּבְ ּמְ
ַעְלָמא, ּוְמ  אִטין ּבְ א, ֵהן ְלַטב  ְוׁשָ ְבֵני ָנׁשָ ָאְרֵחיהֹון ּדִ ַעְייֵני ּבְ

 ֵהן ְלִביׁש. 
תּוב ַאֲחָריו, ַויֱֶּחמּו ַהּצֹאן  .349 ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ

ָהיּו  ְקלֹות  ַהּמַ אֹוָתם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְקלֹות.  ַהּמַ ֶאל 
ִמים וּ  ִדיֵני ָהעֹוָלם, ְוִנְפָקִדים ִמְתַחּמְ יִחים ּבְ ּגִ ַמׁשְ

ְוִנּדֹונִ  מֹו  ָעָליו,  ּכְ ֲעֵליֶהם,  ים  ֲאָנׁשִ ים 
ּנֱֶאַמר  ד) ׁשֶ ָבר  (דניאל  ַהּדָ ַמְלָאִכים  ְגֵזַרת  ּבִ

ֵזָרה ְוגֹו'.  ים ַהּגְ ת ְקדֹוׁשִ  ּוִבְפֻקּדַ

  

ְתֵריּה, .349 ִתיב ּבַ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ַהּצֹאן ַוּיֶחמּו   (בראשית ל) ּתָ
ָמן,  ִמְתַחּמְ ֲהוּו  ַמְקלֹות  ִאינּון  ּדְ ִגין  ּבְ ְקלֹות,  ַהּמַ ֶאל 
ִני   ּבְ נּו  ְוִאְתּדָ ֲעֵליּה,  ָדן  ּקְ ְוִאְתּפַ ַעְלָמא,  ִדיִני  ּבְ יִחין  ּגִ ּוַמׁשְ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֲעַלְייהּו,  א  ד) ָנׁשָ ִעיִרין   (דניאל  ְגֵזַרת  ּבִ
ָמא ּוֵמאַמר ַקּדִ  ְתּגָ ין ׁשְ ּפִ  ֵאְלָתא ְוגו'. יׁשִ

ְוָאַמר, .350 ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  (תהלים   ַרּבִ
ְיִמיֶנָך.   סג) ְמָכה  ּתָ י  ּבִ ַאֲחֶריָך  י  ַנְפׁשִ ְבָקה  ּדָ

י ַאֲחֶריָך   ְבָקה ַנְפׁשִ ל, ּדָ ּכֵ סּוק ַהזֶּה יֵׁש ְלִהְסּתַ ּפָ ּבַ
ִמיד ֶאת   - יק ּתָ ֶלְך ָהָיה ַמְדּבִ ִוד ַהּמֶ ּדָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ַאחֲ ַנפְ  ׁש ׁשֹו  ָחׁשַ ְולֹא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵרי 

יק   ְלַהְדּבִ א  ֶאּלָ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ִלְדָבִרים 
ק   ִנְדּבָ ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ְוֵכיָון  ּבֹו.  ּוְרצֹונֹו  ַנְפׁשֹו 

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ הּוא, ָהָיה ּתֹוֵמְך ּבֹו ְולֹא עֹוֵזב -ּבָ
אָ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ אן  ִמּכָ א  אֹותֹו.  ּבָ ֵבק  ָדם  ְלִהּדָ

  

ְוָאַמר, .350 ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ י  סג) ִרּבִ י  (תהלים  ַנְפׁשִ ְבָקה  ּדָ
ָלא   ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  ְקָרא  ַהאי  ְיִמיֶנָך,  ְמָכה  ּתָ י  ּבִ ַאֲחֶריָך 

ְבָקה  ּדָ יּה,  י    ּבֵ ֲהָוה ַנְפׁשִ א,  ַמְלּכָ ָדִוד  ּדְ ִגין  ּבְ ַאֲחֶריָך, 
ִריְך הּוא.  א ּבְ קּוְדׁשָ ִדיר, ֲאַבְתֵריּה ּדְ יּה ּתָ ק ַנְפׁשֵ ּבַ ִמְתּדְ
ָקא   ּבְ ְלִאְתּדַ א  ֶאּלָ ַעְלָמא,  ּדְ ָאֳחָרִנין  ין  ְלִמּלִ ָחִייׁש  ְוָלא 

ִמְת  ֲהָוה  ִאיהּו  ּדְ ְוֵכיָון  יּה,  ּבֵ ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ק  ַנְפׁשֵ ּבַ ּדְ
ִריְך הּוא,בְּ  א ּבְ יּה   (קודשא בריך הוא) קּוְדׁשָ ִמיְך ּבֵ ֲהָוה ּתָ

ָקא   ּבְ ְלִאְתּדַ ֲאָתא  ד  ּכַ ָנׁש  ְלַבר  אן,  ִמּכָ ְבֵקיּה.  ׁשַ ְוָלא 
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דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ רּוְך הּוא אֹוֵחז  -ּבָ דֹוׁש ּבָ הּוא, ַהּקָ
 ּבֹו ְולֹא עֹוֵזב אֹותֹו. 

יּה,  ּבֵ ָאִחיד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ
ִביק ֵליּה.   ְוָלא ׁשָ

ְבָקה .351 ּדָ ַאֵחר  ָבר  י    ּדָ   - ַאֲחֶריָך  ַנְפׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַמְעָלה.  תֹו  ְרּגָ ּדַ ר  ְלִהְתַעּטֵ

ַהִהיא ְרָגה  ַהּדַ ֶקת  ִנְתָּבְרָכה,   ִנְדּבֶ [ֶׁשּלֹו 
ַלֲעלֹות  ּוְכֶׁשִהְתַּגְּלָתה] ָהֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ּדְ ּבַ

ְלַהֲעלֹוָתּה   ּה  ּבָ אֹוֵחז  ַהיִָּמין  ָאז  ַאֲחֵריֶהן, 
בְּ  ָרּה  אֶ ּוְלַחּבְ ּנֱֶאַמר ִחּבּור  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָראּוי,  ּכָ ָחד 

ְוַעל   ֵקִני,  ְתַחּבְ ִויִמינֹו  ְוָכתּוב  ְיִמיֶנָך,  ְוֹתאֲחֵזִני 
ְמָכה ְיִמיֶנָך.  י ּתָ ן ּבִ  ּכֵ

  

יּה   .351 ְרּגֵ ָרא ּדַ י ַאֲחֶריָך, ְלִאְתַעּטְ ְבָקה ַנְפׁשִ ָדָבר ַאֵחר ּדָ
א ַדְרּגָ ַההּוא  ק  ּבַ ִאְתּדָ ד  ּכַ ָהא  ּדְ דיליה (ס' ְלֵעיָלא,  'א 

וכד אתגלייא) ְתַרְייהּו,   אתברכא  ּבַ ְלַסְלָקא  ִאין  ִעּלָ ין  ַדְרּגִ ּבְ
ָר  ּוְלַחּבְ ֵליּה,  ְלַסְלָקא  יּה  ּבֵ ָאִחיד  ְיִמיָנא  ֵדין  ֵליּה, ּכְ א 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ַחד  ִחּבּוָרא  (תהלים  ּבְ

ּוְכִתיב קלט) ְיִמיֶנָך,  השירי ְוֹתאֲחֵזִני  ב)(שיר  ִויִמינֹו  ם 
ְמָכה ְיִמיֶנָך. י ּתָ א ּבִ ֵקִני, ְוַעל ּדָ  ְתַחּבְ

דֹושׁ  .352 ּקָ ּבַ ּבֹו  אֹוֵחז  רּוךְ -ּוְכׁשֶ ָאז -ּבָ הּוא, 
ֹמא  תּוב ׂשְ ֵקִני. ּכָ י ִויִמינֹו ְתַחּבְ ַחת ְלרֹאׁשִ לֹו ּתַ

ִחּבּור   הּוא  ּוְכׁשֶ ֶאָחד.  ְוִחּבּור  ֶאָחד  ִיחּוד  ְוהּוא 
ִמְתַמלֵּ  ָאז  ּלֹו  ֶאָחד,  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ אֹוָתּה  את 

ֶרֶכת.   ּוִמְתּבָ
  

ֵדין   .352 ּכְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּבֵ ָאִחיד  ְוַכד 
ִתיב, ֵקִני. ְוִאיהּו   (שם) ּכְ י ִויִמינֹו ְתַחּבְ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ׂשְ

ֵדין   ּכְ ַחד,  ִחּבּוָרא  ִאיהּו  ְוַכד  ַחד,  ְוִחּבּוָרא  ַחד  ִיחּוָדא 
ְרָכא. ִאְתַמלְּ  יֵליּה ְוִאְתּבָ א ּדִ ְרּגָ  ָיא ַההּוא ּדַ

ָהְרָהִטים,   .353 אֹוָתם  ל  ּכָ ִאים  ְתַמּלְ ּמִ ּוְכׁשֶ
ְוָכל  ָהעֹוָלם,  ִצְדֵדי  ַעת  ְלַאְרּבַ ִאים  ִמְתַמּלְ
ְלִצּדֹו.   ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִקים,  ֻמׁשְ ָהֲעָדִרים 

ה ַהזֹּו,   ְרּגָ ן ֶאת ַהּדַ א ַיֲעקֹב ְלַתּקֵ ּבָ ַחר לֹו  ּוְכׁשֶ ּבָ
ד ָהאַ  ָראּוי לֹו, ְוַהּצַ ּלֹא ָראּוי  ַצד ַהיִָּמין ׁשֶ ֵחר ׁשֶ

ת לֹו ֲעָדִרים   תּוב ַויָּׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּנּו, ּכְ לֹו ִנְפַרד ִמּמֶ
ְלַבּדֹו   ָלָבן.  צֹאן  ַעל  ָתם  ׁשָ ְולֹא  ָהָיה    -ְלַבּדֹו 

ָהֲאֵחרֹות  ּתֹוֵעבֹות  ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְלַבּדֹו 
צְּ  ּבַ ל  ׁשֶ ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ָהֲאֵחִרים.  ָדִדים 

ָרֵאל,   תּובִיׂשְ ּכָ ֲעֵליֶהם  יד) ׁשֶ ַעם  (דברים  י  ּכִ
ַחר ה' ְוגֹו'.  ה ַלה' ֱאלֶֹהיָך ּוְבָך ּבָ  ָקדֹוׁש ַאּתָ

  

ע   .353 ְלַאְרּבַ ִאְתַמְלָיין  ְרָהִטין,  ִאינּון  ל  ּכָ ִאְתַמְלָיין  ְוַכד 
הּו ֲעָד  ַעְלָמא, ְוֻכּלְ ל ַחד ְוַחד  ִסְטִרין ּדְ ָיין, ּכָ ּקְ ּתַ ַרָייא ִאׁשְ

ִריר  ְלִסְטֵריּה.   א, ּבָ ְוַכד ֲאָתא ַיֲעקֹב ְלַאְתָקָנא ַהאי ַדְרּגָ
ִאְתֲחֵזי ֵליּה, ְוִסְטָרא ָאֳחָרא ְדָלא   ֵליּה ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּדְ

ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ִמיֵניּה.  ת  ְרׁשַ ִאְתּפָ ֵליּה  (בראשית   ִאְתֲחֵזי 
ת ל ל) ׁשֶ ָתם ַעל צֹאן ָלָבן. ְלבַ ַוּיָ ּדֹו,  ֹו ֲעָדִרים ְלַבּדֹו ְולֹא ׁשָ

ְבִסְטִרין  ַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ּדִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָלא ִיׁשְ ְלחֹודֹוי, ּדְ ֲהָוה ּבִ
ֲעַלְייהּו  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ חּוַלְקהֹון  ָאה  ַזּכָ ָאֳחָרִנין. 

ִתיב, יד) ּכְ ֱאלֹהֶ  (דברים  ַלְיָי  ה  ַאּתָ ָקדֹוׁש  ַעם  י  ּוְבָך ּכִ יָך 
ַחר ְיָי ְוגו'.  ּבָ

יַ  .354 ּוְרֵאה,  ל ּוֹבא  ׁשֶ ח  ּבָ ַהְמׁשֻ הּוא  ֲעקֹב 
הּוא   ּום ׁשֶ ם, ּוִמׁשּ ּלָ ּכֻ ל  ָלל ׁשֶ ָהָאבֹות ְוהּוא ַהּכְ
ְך הּוא עֹוֵמד ְלָהִאיר   ּום ּכָ ל ַהּכֹל, ִמׁשּ ָלל ׁשֶ ַהּכְ
ת ִפּלַ ן ֶאת ּתְ יֲַּעקֹב הּוא עֹוֵמד ְלַתּקֵ ָבָנה, ׁשֶ  ַלּלְ

 ַעְרִבית.
  

ּתּוׁשְ  .354 ִאיהּו  ַיֲעקֹב  ֲחֵזי,  ְוִאיהּו ְוָתא  ֲאָבָהן,  ּדְ ָחא  ּבְ
ְך  ּכָ ִגין  ּבְ א,  כֹּלָ ּדְ ָלָלא  ּכְ ִאיהּו  ּדְ ּוְבִגין  הּו,  ֻכּלְ ּדְ ָלָלא  ּכְ
ָקִאים  ִאיהּו  ַיֲעקֹב  ּדְ ְלִסיֲהָרא,  ְלַאְנָהָרא  ָקִאים  ִאיהּו 

ת ַעְרִבית.   ְלַאְתָקָנא ִלְתִפּלַ
ל  .355 ּכָ לֹו.  ָראּוי  ּכָ הּוא  ַההּוא  ּקּון  ַהּתִ ְוָכל 
ִתּקּון ִהְתִקין  אוֹ  ם ּבְ ּלָ ים, ּכֻ דֹוׁשִ ָדִדים ַהּקְ ָתם ַהּצְ

ָאר   ׁשְ ל  ׁשֶ ֵמֶחְלָקם  ֶחְלקֹו  ְוִהְפִריד  ִצּדֹו,  ּבְ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהֶעְליֹוִנים  ָדִדים  ַהּצְ ֵאּלּו  ים.  ָהַעּמִ

ְוֵאּלוּ  ֶעְליֹוָנה,  ה  ָ ְקֻדׁשּ ְטֵמִאים    ּבִ ְצָדִדים 
ְמָאה.  ֻטְמאֹות ַהּטֻ  ּבְ

  

ְדָקא ָחֵזי ֵליּה,ְוכָ  .355 ּקּוָנא, ִאיהּו ּכְ ל   (כדין) ל ַההּוא ּתִ ּכָ
ִסְטרֹוי,  ּבְ ַאְתִקין  ִתּקּוָנא  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ין  יׁשִ ַקּדִ ִסְטִרין  ִאינּון 

ִסְטִר  ין  ִאּלֵ ַעִמין.  ָאר  ׁשְ ּדִ ֵמחּוָלָקא  חּוָלֵקיּה,  ין ְוַאְפִריׁש 
ָאה. ְואִ  ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ ין ּבִ יׁשִ ִאין ַקּדִ ין ִסְטִרין ְמָסֲאִבין, ִעּלָ ּלֵ

ְמָסֲאבּוָתא.  ְמָסֲאָבן ּדִ  ּבִ
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ֲעָדִרים  .356 לֹו  ת  ַויָּׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ַוֲהֵרי 
ת לֹו   ּקּוִנים ָלֱאמּוָנה.   -ְלַבּדֹו. ַויָּׁשֶ ִהְתִקין ּתִ ׁשֶ

נֶּ   -ְלַבּדֹו   מֹו ׁשֶ ַחר ה' ִלְהיֹות לֹו  ּכְ ֱאַמר ּוְבָך ּבָ
ה מִ  ָתם ַעל צֹאן  ְלַעם ְסֻגּלָ ים. ְולֹא ׁשָ ל ָהַעּמִ ּכָ

ֶהם.  -ָלָבן   ם ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו ִעּמָ ּלֹא ׂשָ  ׁשֶ
  

ְלַבּדֹו.   .356 ֲעָדִרים  לֹו  ת  ׁשֶ ַוּיָ ְכִתיב  ּדִ אֹוִקיְמָנא,  ְוָהא 
ַאְתִקין ּדְ לֹו,  ת  ׁשֶ ּקּוִנין   (ליה) ַוּיָ ְלַבּדֹו,  ּתִ ִלְמֵהיְמנּוָתא. 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ְלַעם  (שם) ּכְ לֹו  ִלְהיֹות  ְיָי  ָבַחר  ּוְבָך 

י   ּוֵ ָלא ׁשַ ָתם ַעל צֹאן ָלָבן, ּדְ ים. ְולֹא ׁשָ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ ְסֻגּלָ
הֹון.  חּוָלֵקיּה ְוַעְדֵביּה ִעּמְ

ֵלמּות ָהָאבֹות, ִהְתִקין   .357 ן ַיֲעקֹב, ׁשְ ּכֵ ְוַעל 
ֵמַהֵחֶלק סֹוד   ְוגֹוָרלֹו  ֶחְלקֹו  ְוִהְפִריד  ָהֱאמּוָנה, 

ם   תּוב ְוַאּתֶ ים. ְוַעל ֶזה ּכָ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ְוַהּגֹוָרל ׁשֶ
ֶכם ַהיֹּום. ּלְ ים ּכֻ ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַחיִּ ֵבִקים ּבַ  ַהּדְ

  
ִלי .357 ׁשְ ַיֲעקֹב  א  ּדָ ָרָזא  ְוַעל  ַאְתִקין  ֲאָבָהן,  ּדְ מּו 

ְוַאפְ  ְמֵהיְמנּוָתא,  ֵמחּוָלָקא  ּדִ ְוַעְדֵביּה,  חּוָלֵקיּה  ִריׁש 
ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ין.  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ּדִ ד)  ְוַעְדָבא  ם  (דבהם  ְוַאּתֶ

ֶכם ַהּיֹום. ּלְ ים ּכֻ ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ  ַהּדְ
ֵרי .358 ַאׁשְ ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ל   ַרּבִ ׁשֶ ֶחְלָקם 

ָהַעּמִ  ַעל  ֶעְליֹוִנים  ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל,  עֹוְבֵדי  ִיׂשְ ים 
ְלַמְעָלה,   ָתם  ְרּגָ ּדַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּוַמזָּלֹות,  כֹוָכִבים 
ּוַמזָּלֹות   כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ל  ׁשֶ ָרגֹות  ְוַהּדְ
ַצד   ּבְ ְוֵאּלּו  ה,  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ּבְ ֵאּלּו  ה.  ְלַמּטָ

ְמָאה. ֵאלּ  ֹמאל. ַהּטֻ  ּו ְלָיִמין, ְוֵאּלּו ִלׂשְ

  

א   .358 י ַאּבָ ִאינּון ִרּבִ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ָאה חּוַלְקהֹון ּדְ ָאַמר, ַזּכָ
ִגין  ּבְ לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ַעל  ִאין  ִעּלָ
ֲעבֹוַדת   עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ּדְ ין  ְוַדְרּגִ ְלֵעיָלא,  ִדְלהֹון  ַדְרָגא  ּדְ

ִסְטָרא ִדְקדוּ ּכֹוכָ  ין ּבְ א, ִאּלֵ לֹות ְלַתּתָ ין ִבים ּוַמּזָ ה, ְוִאּלֵ ׁשָ
ָמאָלא. ין ִלׂשְ ין ִליִמיָנא, ְוִאּלֵ ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ִאּלֵ  ּבְ

ַמה   .359 ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ
תּוב? ב) ּכָ ֵני   (איכה  ִמּפְ ְיִמינֹו  ָאחֹור  יב  ֵהׁשִ

ּום כָּ  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. אֹויֵב. ּוִמׁשּ תּוב הֹוׁשִ ְך ּכָ
מֹ  ְ ַעד  ְוַהׂשּ ִמְתַחזֶֶּקת,  ְמָאה  ְוַהּטֻ ר  ּבֵ ִמְתּגַ אל 

ׁש   ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְבֶנה  יִּ ׁשֶ
ְדָבָריו   ְוַיְחְזרּו  ּקּונֹו,  ּתִ ַעל  ָהעֹוָלם  ֶאת  ן  ִויַתּקֵ

ְמָאה ַהּטֻ ַצד  ְוַיֲעֹבר  ָראּוי,  ְוִהּנֵה   ּכָ ָהעֹוָלם.  ִמן 
תּוב ּכָ ְמָאה  (זכריה יג) ֶנֱאַמר, ׁשֶ ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

ְוָכתּוב ְוגֹו',  ָהָאֶרץ  ִמן  (ישעיה   ַאֲעִביר 
ֶות ָלֶנַצח ְוגֹו'.  כה) ע ַהּמָ ּלַ  ּבִ

  

ַמה  .359 א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִאְתָחַרב  ּדְ יָון  ּכֵ
ִתיב, יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמפְּ  (איכהב) ּכְ ְך  ֵהׁשִ ֵני אֹוֵיב, ּוְבִגין ּכָ
ִתיב, ס) ּכְ יעָ  (תהלים  ָמאָלא הֹוׁשִ ּוׂשְ ַוֲעֵנִני.  ְיִמיְנָך  ה 

ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ִיְבִני  ּדְ ַעד  ף,  ּקַ ִאְתּתַ ּוְמָסֲאָבא  ר  ּבַ ִאְתּגַ
רּון  ִויַהּדְ ּקּונֹוי,  ּתִ ַעל  ַעְלָמא  ְוַיְתִקין  א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ הּוא 

ְדָקא ְיאוּ  יּה ּכְ ת ְוִיְתֲעַבר ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ִמן ָעְלָמא. ִמּלֵ
ְכִתיב ְוָהא ִאּתְ  ְמָאה ַאֲעִביר   (זכריה ג) ָמר, ּדִ ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

ְוגו', ָהָאֶרץ  ע''א) ִמן  קסד  כה) ּוְכִתיב, (דף  ע  (ישעיה  ּלַ ּבִ
ֶות ָלֶנַצח ְוגו'.   ַהּמָ

מ .360 ּכְ ְלַבּדֹו,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאר  ָ ֹו  ְוִיׁשּ
ִליל ַיֲחלֹף, ְוָכתּוב   תּוב ְוָהֱאִליִלים ּכָ ּכָ ב  ׁשֶ ּגָ ְוִנׂשְ

מֹו   ּכְ ְלַבּדֹו,  הּוא  ַההּוא.  יֹּום  ּבַ ְלַבּדֹו  ה' 
תּוב ּכָ ּום   (דברים לב) ׁשֶ ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ִמׁשּ

ֵאר  ָ ִיׁשּ ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ִמן  ְמָאה  ַהּטֻ ּכַֹח  ְכֶלה  יִּ ׁשֶ
ֶאלָּ  ה  ּוְלַמּטָ הּוא  ְלַמְעָלה  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א 

ָרֵאל לַ  ְוִיׂשְ ֵרא ְלַבּדֹו,  ְוִיּקָ ָקדֹוׁש.  ֲעבֹוָדתֹו, ַעם 
תּוב ּכָ ִציֹּון  (ישעיה ד) ָקדֹוׁש, ׁשֶ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ

תּוב   ל ַהּכָ ם ָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו ּכָ ַלִ ירּוׁשָ ְוַהּנֹוָתר ּבִ
ְיִחיִדי  ֶמֶלְך  ִיְהיֶה  ְוָאז  ם.  ָלִ ירּוׁשָ ּבִ ים  ַלַחיִּ

ַלעֲ  ְיִחיִדי  ְוַעם  ה,  ּוְלַמּטָ מֹו ְלַמְעָלה  ּכְ בֹוָדתֹו, 
ָרֵאל ּגֹוי ֶאחָ  ָך ִיׂשְ ַעּמְ תּוב ּוִמי ּכְ ּכָ ָאֶרץ.ׁשֶ  ד ּבָ

  

ָמה  .360 ּכְ ְלחֹודֹוי,  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַאר  ּתָ ְוִיׁשְ
ב) ִדְכִתיב, ַיֲחלף,  (ישעיה  ִליל  ּכָ ְוָהֱאִליִלים 
ּיֹום ַההּוא. הּוא (שם) ּוְכִתיב, ב ְיָי ְלַבּדֹו ּבַ ּגָ ְלחֹודֹוי,    ְוִנׂשְ ּבִ

ִדְכִתיב, ָמה  לכ) ּכְ ֵנָכר (דברים  ֵאל  ִעּמֹו  ִגין ְוֵאין  ּבְ  ,
ְלֵעיָלא  ַאר  ּתָ ִיׁשְ ְוָלא  ֵצי ֵחיָלא ְמָסֲאָבא ֵמַעלָמא,  ּתְ ִיׁשְ ּדְ
ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְלחֹודֹוי,  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ֶאּלָ א.  ְוַתּתָ

ַק  ְוִיְתְקֵרי  יׁש,  ַקּדִ ַעם  ְכִתיב,ְלפּוְלָחֵניּה,  ּדִ יׁש,  (ישעיה   ּדִ
ְוַהנּ  ד) ִצּיֹון  ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ ֵיָאֶמר ְוָהָיה  ַלם ָקדֹוׁש  ירּוׁשָ ֹוָתר ּבִ

א   ַמְלּכָ ְיֵהא  ּוְכֵדין  ָלםִ◌.  ירּוׁשָ ּבִ ים  ַלַחּיִ תּוב  ַהּכָ ל  ּכָ לֹו 
ָמה   א ְיִחיָדָאה ְלפּוְלָחֵניּה, ּכְ א, ְוַעּמָ ְיִחיָדאי, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
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יז)( ִדְכִתיב, א  הימים  ֶאָחד   דברי  ּגֹוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעְמָך  ּכְ ּוִמי 
ָאֶרץ.  ּבָ

ֶרְך.   .361 ּדֶ י יֵיָסא ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ַרּבִ
ק  ִכיָנה ֶאְצֵלנּו, ִנְתַעּסֵ י יֵיָסא, ִהּנֵה ׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ִדְבֵרי תֹוָרה  עֹוֵסק ּבְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ִדְבֵרי תֹוָרה, ׁשֶ ּבְ

יְך אֹוָתּה ִעּמֹו.ּוִמשְׁ  ּה, זֹוֶכה ְלַהְמׁשִ ל ּבָ ּדֵ  ּתַ
  

י   .361 י  ִרּבִ ָאְרָחא, ָאַמר ִרּבִ י ֵייָסא, ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ ִיְצָחק ְוַרּבִ
ָכל   י ְדאֹוַרְייָתא, ּדְ ִמּלֵ ק ּבְ ן ִנְתַעּסַ א ְלַגּבָ ִכיְנּתָ ֵייָסא, ָהא ׁשְ

ּתַ  ְוִיׁשְ ְדאֹוַרְייָתא  י  ִמּלֵ ּבְ ָעִסיק  ּדְ ָזֵכי ַמאן  ּה,  ּבָ ל  ּדַ
ֲהֵדיּה.  ָכא ֵליּה ּבַ  ְלַאְמׁשָ

ַרבִּ  .362 ַתח  ְוָאַמר,ּפָ ִיְצָחק  ַחי  (תהלים יח) י 
סּוק ַהזֶּה   ִעי. ַהּפָ ה' ּוָברּוְך צּוִרי ְוָירּום ֱאלֹוֵהי ִיׁשְ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ הּוא סֹוד. ַחי ה', ְוִכי לֹא ָיַדְענּו ׁשֶ

א ֲאפִ  מּור, הּוא הּוא ִנְקָרא ַחי? ֶאּלָ ּגָ יק  ַצּדִ ּלּו 
ַחי   ֲהֵרי  ׁשֶ ַחי,  הוּ   -ִנְקָרא  יק  ְלַמְעָלה  ַצּדִ א 

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה. ְלַמְעָלה ַהּקָ יק הּוא ְלַמּטָ ְוַצּדִ
ַחי   ַחי,    - ִנְקָרא  ִנְקָרא  יק  ּדִ ַהּצַ ה  ְלַמּטָ

תּוב ּכָ כג)-(שמואל  ׁשֶ ן   ב  ּבֶ ְיהֹוָיָדע  ן  ּבֶ ּוְבָנָיהּו 
יק, ִאיׁש ַחי. לָ  הּוא ַצּדִ ּום ׁשֶ ה ִנְקָרא ַחי? ִמׁשּ ּמָ

ִנְקָר  יק  ַצּדִ ֲהֵרי  ּוָברּוְך  ׁשֶ ָהעֹוָלִמים.  ֵחי  ַחי,  א 
ּלֹא ִנְפָרִדים    - ַהּכֹל ֶאָחד. ַחי ּוָברּוְך    -צּוִרי   ׁשֶ

ֵאר  ִרים ַיַחד ִנְקָרא ּבְ ר ִמְתַחּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה ִמזֶּה. ׁשֶ
ַהחּוָצה,   נֹוֵבַע  ֶזה  ים.  ַחיִּ א  ַמִים  ִמְתַמּלֵ ְוֶזה 

ּנּו.   ִמּמֶ

  

י ִיְצָחק ְוָאַמר, .362 ַתח ִרּבִ ַחי ְיָי ּוָברּוְך צּוִרי  (תהלים יח) ּפָ
ִעי, ַהאי ְקָרא ִאיהּו ָרָזא. ַחי ְיָי, ְוִכי ָלא   ְוָירּום ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ֲאִפיּלּו  א  ֶאּלָ ַחי,  ִאְקֵרי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיַדְעָנא 

ִאיהוּ  יק,  יק  ַצּדִ ַצּדִ ַחי,  ָהא  ּדְ ַחי,  ִאְקֵרי  ְלֵעיָלא   ִאיהּו 
ִאְקֵרי  ִריְך הּוא  ּבְ א  ְלֵעיָלא קּוְדׁשָ א.  ְלַתּתָ יק ִאיהּו  ְוַצּדִ

ְכִתיב, יק ִאְקֵרי ַחי, ּדִ א ַצּדִ ּוְבָנָיהּו  (שמואל ב כג) ַחי. ְלַתּתָ
ִאי ּדְ ִגין  ּבְ ַחי  ִאְקֵרי  אי  ַאּמַ ַחי,  ִאיׁש  ן  ּבֶ ְיהֹוָיָדע  ן  הּו  ּבֶ

יק ַחי ִאְק  ָהא ַצּדִ יק, ּדְ ֵרי, ַחי ָהעֹוָלִמים. ּוָברּוְך צּוִרי, ַצּדִ
ַכד   ּדְ ֵדי,  ֵמַהּדָ י  ְרׁשֵ ִמְתּפָ ָלא  ּדְ ּוָברּוְך,  ַחי  ַחד,  א  ּכֹּלָ

ֲחָדא. ִאְקֵרי ִרין ּכְ ים.  (שיר השירים ד) ִמְתַחּבְ ֵאר ַמִים ַחּיִ ּבְ
א ְנִביַע ְלגֹו, ְוָדא ִאְתַמְלָייא ִמנֵּ   יּה. ּדָ

ֶזה ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון,  - ִעי ְוָירּום ֱאלֹוֵהי ִישְׁ  .363
ּנּו   ִמּמֶ ֲהֵרי  ׁשֶ ַהּכֹל,  ַעל  ָרם  א,  ָ ְוִנׂשּ ָרם  הּוא  ׁשֶ

ַהּכֹל, פֹוֵסק] יֹוֵצא  ֶׁשּלֹא  ִביָעה   [ָמקֹור  ַהּנְ ְוָכל 
ֶרֶכת   ם ִמְתּבָ ָ ָראּוי, ּוִמׁשּ ֵאר ּכָ א ַהּבְ ּנֹוֵבַע ְלַמּלֵ ׁשֶ

לְ  ה. ְלָהִאיר  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ אֹוָתם  ָכל 
ּמִ  אתּוְכׁשֶ ְוָירּום   [זֹו] ְתַמּלֵ ָאז  ָראּוי,  ּכָ ַהּכֹל 

ִעי.  ֱאלֹוֵהי ִיׁשְ

  

ִאיהּו ָרם  .363 ּדְ ָאה,  ִעּלָ ַעְלָמא  א  ּדָ ִעי,  ִיׁשְ ְוָירּום ֱאלֵהי 
א, ָהא ִמיֵניּה ָנִפיק ּכֹּלָ א. ּדְ א, ָרם ַעל ּכֹּלָ ָ (מקורא דלא   ְוִנׂשּ

ְדָקא ְיאּות.  ְוָכל נְ  פסיק) יָרא ּכְ ְנִביַע, ְלִאְתַמְלָייא ּבֵ ִביעּו ּדִ
ִאינוּ  ְלָכל  ְלַאְנָהָרא  ְרָכא,  ִאְתּבָ ן  ּמָ א,  ּוִמּתַ ְלַתּתָ ּדִ ן 

ְוָירּום  (האי) ְוַכד ֵדין  ּכְ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ א  ּכֹּלָ ִאְתַמְלָייא, 
ִעי.  ֱאלֵהי ִיׁשְ

ְוָאַמר, .364 יֵיָסא  י  ַרּבִ ַתח  לו) ּפָ א  לֹ  (איוב 
יֵבם  א ַויֹּׁשִ ּסֵ יק ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ּדִ ִיְגַרע ִמּצַ

שֶׁ  ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  הּו.  ְגּבָ ַויִּ לֹא ָלֶנַצח  ִעים  ְרׁשָ
ּנוּ  ִמּמֶ ְוֶנֱאָבִדים  עֹוָלם  ּבָ ,  [ֵמָהעֹוָלם] ׁשֹוְלִטים 

תּוב לֹא ְיַחיֶּה  ּכָ עֹוָלם. ֶזהּו ׁשֶ יק ׁשֹוֵלט ּבָ ּדִ ָאז ַהּצַ
ע ּומִ  תּוב ַאֲחָריו? לֹא  ָרׁשָ ן. ַמה ּכָ ים ִיּתֵ ט ֲעִניִּ ּפַ ׁשְ

מֹו   ּכְ ֵעיָניו?  זֶּה  ַמה  ֵעיָניו.  יק  ּדִ ִמּצַ ִיְגַרע 
יִקים.  (תהלים לד) ּנֱֶאַמר שֶׁ   ֵעיֵני ה' ֶאל ַצּדִ

  

ְוָאַמר, .364 ֵייָסא  י  ִרּבִ ַתח  לו) ּפָ יק   (איוב  ּדִ ִמּצַ ִיְגַרע  לא 
א   ּסֵ א ֲחֵזי, ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ הּו, ּתָ ְגּבָ יֵבם ָלֶנַצח ַוּיִ ַוּיׁשִ

ְוִאְתֲאִבידּו   ַעְלָמא  ּבְ ְלִטין  ׁשָ ָלא  יַבָיא  ַחּיָ ד  ּכַ
יט   (מעלמא) (בעלמא) יּה,ִמינֵ  ּלִ ׁשַ ִאיהּו  יק  ּדִ ּצַ ֵדין  ּכְ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ַעְלָמא,  ע  (שם) ּבְ ָרׁשָ ְיַחּיֶה  לא 
ן. ַמה כְּ  ים ִיּתֵ ט ֲעִנּיִ ּפַ יק  ּוִמׁשְ ּדִ ַרע ִמּצַ ְתֵריּה, לא ִיּגְ ִתיב ּבַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֶאל   ֵעיֵני ְייָ  (תהלים לה) ֵעיָניו, ַמהּו ֵעיָניו, ּכְ
יִקים.   ַצּדִ

א   .365 ּסֵ ָלִכים   -ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ֵאּלּו ֵהם ַהּמְ
ָלֶנַצח   יֵבם  ַויֹּׁשִ א.  ּסֵ ּכִ ּבַ ּנֱֶאָחִזים  ׁשֶ ֹוְלִטים  יִטין,  .365   -ַהׁשּ ּלִ ׁשַ ְמָלִכין  ִאינּון  ין  ִאּלֵ א,  ּסֵ ַלּכִ ְמָלִכים  ְוֶאת 

ִאְתַאֲחָד  ְרְסָייא, ּדְ ּכֻ ִאְתַקְיימּו ּבְ יֵבם ָלֶנַצח, ּדְ א. ַוּיׁשִ ּסֵ ן ַלּכִ
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ִהְתַקיְּ  הּו  ׁשֶ ְגּבָ ֵלם. ַויִּ ִקיּּום ׁשָ א ּבְ ּסֵ ּכִ ה    -מּו ּבַ ָלּמָ
הַ  ְוִיְתַקיֵּם  עֹוָלם,  ּבָ לֹט  ִלׁשְ הּו?  ְגּבָ ַעל ַויִּ א  ּסֵ ּכִ

הּו   ְגּבָ ַויִּ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ֶאת    - ַעּמּוָדיו.  ּנֹוְטִלים  ׁשֶ
ְלֵהָאֵחז  ְלַמְעָלה  אֹותֹו  ּוַמֲעִמיִדים  א  ּסֵ ַהּכִ

ָראּוי, ְואָ  ְמקֹומֹו ּכָ  ז ַהּכֹל ִיחּוד ֶאָחד. ּבִ

ְלָטָאה  ְלׁשַ הּו,  ְגּבָ ַוּיִ אי  ַאּמַ הּו,  ְגּבָ ַוּיִ ִלים.  ׁשְ ִקּיּוָמא  ּבְ
ַעְלמָ  ַאֵחר ּבְ ָבר  ּדָ ַסְמכֹוִהי.  ַעל  ְרְסָייא  ּכֻ ים  ְוִיְתַקּיֵ א, 

ְרְסָייא, ְוָזְקִפין  ָנְטֵלי ּכֻ הּו, ּדְ ְגּבָ ָלּה ְלֵעיָלא, ְלִאְתַאֲחָדא  ַוּיִ
א ִיחּוָדא ָחָדא.  ְדָקא ְיאּות, ּוְכֵדין ּכֹּלָ ַאְתֵריּה ּכְ  ּבְ

ָהָיה  .366 ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ָראּו  הֹוְלִכים  עֹוָדם  ּבְ
ָאַמר בָּ  ֵתפֹו.  ּכְ ַעל  רֹוֵכב  ִעּמֹו  ֶאָחד  ְוֶעֶלם  א, 

ָהִאיׁש ַהזֶּה הּוא ְיהּוִדי,   אי ׁשֶ י ִיְצָחק, ַוּדַ ּוְכֵדי  ַרּבִ
ה  י יֵיָסא, ִנְזּכֶ א. ָאַמר ַרּבִ ים הּוא ּבָ ְלַזּכֹות ֲאָנׁשִ

ִראׁשֹוָנה.  ָאנּו ּבֹו ּבָ
  

ּדְ  .366 ָנׁש,  ר  ּבַ ָחמּו ַחד  ָאְזֵלי,  ֲהוּו  ּדְ ְוַחד  ַעד  ָאֵתי  ֲהָוה 
אי  י ִיְצָחק, ַוּדַ ְתֵפיּה. ָאַמר ִרּבִ יּה, ָרִכיב ַעל ּכִ ְינּוָקא ִעּמֵ

יוּ  ָנׁש  ר  ּבַ א ָקא  ַהאי  ָנׁשָ ִלְבֵני  ָאה  ְלַזּכָ ּוְבִגין  ָדאי ִאיהּו, 
יּה.  ַקְדִמיָתא ּבֵ ה ֲאַנן ּבְ י ֵייָסא, ִנְזּכֶ  ָאֵתי. ָאַמר ִרּבִ

יַע ֲאֵליֶהם,   .367 ִהּגִ ׁשֶ י יֵיָסא, ֵאיֹפה  ּכְ ָאַמר ַרּבִ
ִלי ֶרְך?   [ַהִּמָּדה ֶׁשל ֶהָעִמיר] ַהּכְ ִעם ַמַאְכֵלי ַהּדֶ

יִּ  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִלי   [בֹו] ְזּכוּ ָאַמר,  יֵׁש  ֲהֵרי  ׁשֶ ים,  ֲאָנׁשִ
ְוָכֵעת  ּבּו,  ְוִנׁשְ ָלִעיר  ָבא  ַהּצָ יַע  ְוִהּגִ ָבִנים,  ֵני  ׁשְ

ְזּכּו ָבֶהם בְּ  יִּ ֵדי ׁשֶ ֵני ָאָדם. ָזכּו ִעּמֹו  ֲאִני הֹוֵלְך ּכְ
 ְוָנְתנּו לֹו ֶלֱאכֹל. 

  

ִקיְסָתא   .367 ָאן  ֵייָסא  י  ִרּבִ ָאַמר  ְייהּו,  ְלַגּבַ ָמָטא  ד  ּכַ
ְטִרי אֹוְרָחא, ָאַמר  (ס''א קיסטא דעמירא) ָמאּדִ ִקיְרטֹוי ּדְ ּבְ

ִיְזּכּון ִגין ּדְ ִנין ִאית  (ד''א ל''ג בי) ּבְ ֵרין ּבְ ָהא ּתְ א, ּדְ ֵני ְנׁשָ ּבְ
ָאִזיְלָנא,  ְוָהִאיְדָנא  ּבּו.  ּתַ ְוִאׁשְ ְלָמָתא,  טּוָרָנא  ְוָאָתא  ִלי, 

ָזכּו   א.  ָנׁשָ ִני  ּבְ הּו  ּבְ ִיְזּכּון  ּדְ ִגין  ֵליּה  ּבְ ְוַיֲהבּו  ֲהֵדיּה,  ּבַ
 ְלֵמיַכל. 

ְיהּוִדי   .368 אֹותֹו  ַתח  ּפָ יְנַתִים  ּבֵ
י  (במדבר כח) ְוָאַמר, ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ֶאת ָקְרּבָ

יֹום  ְוג ָכל  ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ן  ְרּבָ ַהּקָ ֹו'. 
ְלַמְעָלה   ָלה  ְלּכָ ּכַ ְוָלֵתת  ָלזּון ֶאת ָהעֹוָלם  ֵדי  ּכְ
ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ּוְלַמּטָ

ל אֶ  ִלים ּכָ ְלּכְ ָחד  ִמְתעֹוֵרר ְלַמְעָלה, ּוָבֶזה ִמְתּכַ
ָראּוי.  ְוֶאָחד ּכָ

  

ְוָאַמר,ַאְדהָ  .368 יּוָדאי  ַההּוא  ַתח  ּפָ כח) ִכי  ֶאת   (במדבר 
ִריְך הּוא  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָנא  ָקְרּבָ ְוגו'.  י  ַ ְלִאׁשּ ַלְחִמי  ִני  ָקְרּבָ
ְלֵעיָלא  ּוְלֵמיַהב ִסּפּוָקא  ִגין ְלֵמיַזן ַעְלָמא  ּבְ ָכל יֹוָמא,  ּבְ

ִאְתעֲ  ּבְ ָהא  ּדְ א.  ְלֵעיָלא.ְוַתּתָ ִאְתַער  א,  ִדְלַתּתָ  רּוָתא 
ְדָקא ְיאּות.  ל ַחד ְוַחד ּכְ ִקין ּכָ ּפְ  ּוְבָדא ִמְסּתַ

ַלְחִמי   .369 ִני  ָקְרּבָ תּוב  -ֶאת  ּכָ ׁשֶ (שיר   ֶזהּו 
ִעם   ה) יֵיִני  ִתיִתי  ׁשָ י  ְבׁשִ ּדִ ִעם  ַיְעִרי  י  ָאַכְלּתִ

י   ַ תּוב ִאְכלּו ֵרִעים וְ   -ֲחָלִבי. ְלִאׁשּ ּכָ גֹו'.  ֶזהּו ׁשֶ
הוּ  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָמזֹון  ּוָמה  ְלעֹוֵרר  ה  ִצּוָ א 

ְלעֹוֵרר   [ְלַמָּטה] ְלַמְעָלה ֵדי  ּכְ
ַההּוא   [ְלַמְעָלה] ָמזֹון זֹון  ֵמַהּמָ ה  ִמי   -ְלַמּטָ

ה   ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ֶנֶפׁש  ְלַקיֵּם  ּנֹוֵתן  ׁשֶ
ְוָיִע  אֹותֹו,  ְמָבֵרְך  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ׁשֶ יר 

ַמְעָלה, ְוִיְתבָּ  ּלְ ִבילֹו. ָמזֹון ׁשֶ ׁשְ  ֵרְך ָהעֹוָלם ּבִ

  

ִני ַלְחִמי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, .369 (שיר השירים   ֶאת ָקְרּבָ
י,  ה) ַ ִתיִתי ִיִיִני ִעם ֲחָלִבי. ְלִאׁשּ י ׁשָ ְבׁשִ י ַיֲעִרי ִעם ּדִ ָאַכְלּתִ

ים ְוגו', ּוַמה ִאְכלּו ֵרעִ  (שיר השירים ה) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,
ה ִריְך  ּבְ א  ְמזֹוָנא קּוְדׁשָ ְלִאְתָעָרא  יד  ּקִ ּפַ ּוא 

ְמזֹוָנא (לתתא) ְלֵעיָלא ְלִאְתָעָרא  ִגין  א   (לעילא) ּבְ ְלַתּתָ
ַעל  א,  ַנְפׁשָ ְלַקְייָמא  ְמזֹוָנא  ְדָיִהיב  ַמאן  ְמזֹוָנא.  ֵמַההּוא 

ִריךְ  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵליּה, ַאַחת   
ִגיֵניּה.ְוִיְתַער ֵליּה ְמזֹוָנא ִד  ַרְך ַעְלָמא ּבְ  ְלֵעיָלא, ְוִיְתּבָ

ָראּוי,   .370 אי ֶזה ַהּסֹוד ּכָ י ִיְצָחק, ַוּדַ ָאַמר ַרּבִ
אי ַעל ֶזה ָאַמר   י יֵיָסא, ַוּדַ ְוָיֶפה ָאַמר. ָאַמר ַרּבִ
ֶאָחד   ָאָדם  ׁשּום  ּבְ ָאָדם  ְיַזְלֵזל  ּלֹא  ׁשֶ אֹותֹו, 

י צּורֹות ָזִכינּו לָ  ּתֵ ׁשְ עֹוָלם, ּבִ  ִאיׁש ַהזֶּה.ּבָ
  

אי   .370 י ִיְצָחק, ַוּדַ יר ָאַמר ִרּבִ ּפִ ְדָקא ָחֵזי, ְוׁשַ ָרָזא ָדא ּכְ
ָלא ְיַזְלֵזל   א ֲאְמרּו, ּדְ אי ַעל ּדָ י ֵייָסא, ַוּדַ ָקֲאַמר. ָאַמר ִרּבִ
ְתֵרי ַגְווִני ָזִכיָנא  ַעְלָמא, ּבִ ר ָנׁש ָאֳחָרא ּבְ ר ָנׁש, ְלׁשּום ּבַ ּבַ

ר ָנׁש.   ְלַהאי ּבַ
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י   .371 ַרּבִ ָאַמר  ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ
ִני   י. ֶאת ָקְרּבָ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ֶאְלָעָזר, ֶאת ָקְרּבָ

תּוב ֶאת, ֶאת  - ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ ַהּסֹוד ׁשֶ
ִני   ָקְרּבָ ְוָקא.  ר.    -ּדַ ֵ ְלִהְתַקׁשּ ר  ְוֶקׁשֶ ן  ָקְרּבָ ֶזהּו 

שֶׁ   -ַלְחִמי   זֹון  ַהּמָ ִמְלַמְעָלה  ֶזה  א  ּבָ
ְלִא  ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  י  ּבַ ַ ְלַהְכִליל    -ׁשּ

ל   ּכָ ְלִהזֹּון  ִהְצָטְרכּו  ׁשֶ ָהֲאֵחִרים  ַהֲחָילֹות  ָאר  ׁשְ
ָראּוי לֹו. ֵריַח ִניחִֹחי   ֶזה ָהָרצֹון    -ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ

סֹוד ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. אֹוֵחז ֶאת ַהּכֹל ּבְ ר ׁשֶ ׁשֶ  ְוַהּקֶ

  

ָאַמר .371 ְקָרא  ַהאי  ְוָאַמר,  ַתח  ע''ב) ּפָ קסד  י ִר  (דף  ּבִ
ִני,  (במדבר כח) ֶאְלָעָזר י, ֶאת ָקְרּבָ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ֶאת ָקְרּבָ

ִני,  ְייָקא. ָקְרּבָ ְכִתיב ֶאת, ֶאת ּדַ ָרֵאל. ּדִ ָרָזא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ
ַלְחִמ  ָרא.  ְ ְלִאְתַקׁשּ ּוָרא  ְוִקׁשּ ָנא,  ָקְרּבָ ִאיהּו  א  א ּדָ ּדָ י, 

ִאְתֲערוּ  ּבְ ִמְלֵעיָלא,  ָאֵתי  ּדְ י, ְמזֹוָנא  ַ ְלִאׁשּ א.  ִדְלַתּתָ ָתא 
ל  ָזָנא, ּכָ ִאְצְטִריכּו ְלִאּתְ ָאר ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ּדְ ָלָלא ׁשְ ְלִאְתּכְ
ְרעּוָתא  א  ּדָ ִניחִֹחי,  ֵריַח  ֵליּה.  ָחֵזי  ְדָקא  ּכְ ְוַחד  ַחד 

א בְּ  ִאְתַאֲחָדא ּכֹּלָ ּוָרא, ּדְ ָאה.ְוִקׁשּ  ָרָזא ְדַעְלָמא ִעּלָ
ְלַהְקִר  .372 ְמרּו  ׁשְ הּוא ּתִ ִמי  מֹוֲעדֹו,  ּבְ ִלי  יב 

ַלֲעׂשֹות   ַאְבָרָהם  ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ַמן  זְּ ּבַ מֹוֲעדֹו? 
תּוב ּכָ ם ַאְבָרָהם  (בראשית כב) ְרצֹונֹו, ׁשֶ ּכֵ ַויַּׁשְ

ְזבֵּ  י ַהּמִ ּבֵ ּגַ ּנֱֶעַקד ִיְצָחק ַעל  ַמן ׁשֶ ּבֶֹקר, ּוַבזְּ ַח, ּבַ
ִים ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ ָהְיָתה  ָעה  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה  ְוָאַמר  ׁשֶ  .

י מֹוֲעדֹו  [ִחָּייא] ַרּבִ תּוב ּבְ ּכָ ְך, ֶזה ׁשֶ יֵיָסא, ִאם ּכָ
אֹוָתּה   לֹו,  ָאַמר  מֹוֲעִדים!  ּבְ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָהָיה 
ּום  ּוִמׁשּ ֵאׁש,  ּבְ ּוַמִים  ַמִים  ּבְ ֵאׁש  ִנְכַלל  ָעה  ָ ַהׁשּ

תּוב בְּ  ְך ּכָ  מֹוֲעדֹו. ּכָ

  

מוֹ  .372 ּבְ ִלי  ְלַהְקִריב  ְמרּו  ׁשְ ְזַמן  ּתִ ּבִ מֹוֲעדֹו,  ַמאן  ֲעדֹו, 
ְכִתיב, ּדִ ְרעּוֵתיּה,  ד  ְלֶמְעּבַ ַאְבָרָהם  ִאְתַער  (בראשית   ּדְ

ִיְצָחק   כב) ְדִאְתֲעַקד  ּוְבִזְמָנא  ּבֶֹקר.  ּבַ ַאְבָרָהם  ם  ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ְעּתָ  ׁשַ ַהִהיא  ּדְ ָחא,  ַמְדּבְ י  ּבֵ ּגַ ֲהָוה.  ַעל  ִים  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ א, 

י מֹוֲעדֹו,  (חייא) ְוָאַמר ִרּבִ ֵייָסא, ִאי ָהִכי, ַהאי ִדְכִתיב ּבְ
א,  ְעּתָ ׁשַ ַהִהיא  ֵליּה,  ָאַמר  ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ מֹוֲעִדים  ּבְ
ִתיב   ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  א,  ֶאׁשָ ּבְ ּוַמָיא  ַמָיא  ּבְ א  ֶאׁשָ ִליל  ִאְתּכְ

מֹוֲעדֹו.  ּבְ
מֹו  ּבֹא ְראֵ  .373 נֹות לֹא ָכתּוב ּכְ ְרּבָ ָכל ַהּקָ ה, ּבְ

תוּ  ּכָ ְמרּו  ׁשֶ ׁשְ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי. ּתִ ׁשְ אן ּתִ   - ב ּכָ
ְלַהְקִריב  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ מֹור,  ׁשָ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד 
ִלי  ְלַהְקִריב  ְמרּו  ׁשְ ּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְלַמְעָלה, 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹמאל,  ּוִבׂשְ ָיִמין  ּבְ מֹוֲעדֹו,  ּבְ

סֹוד ֶעְליֹון. בְּ   ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוַהּכֹל ּבְ

  

ִדְכִתיב   .373 ָמה  ּכְ ִתיב  ּכְ ָלא  ִנין  ָקְרּבָ ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
מֹור,  ְדׁשָ ָרָזא  ְמרּו,  ׁשְ ּתִ ִלי.  ְלַהְקִריב  ְמרּו  ׁשְ ּתִ ָהָכא, 
ְמרּו  ׁשְ ּתִ ְכִתיב  ּדִ ֵעיָלא,  י  ְלַגּבֵ ְלָקְרָבא  ְצִריָכא  ִאיהּו  ּדְ

ָמה ְדִאּתְ ְלַהְקִר  ָמאָלא, ּכְ יִמיָנא ּוׂשְ מֹוֲעדֹו. ּבִ ָמר יב ִלי ּבְ
ָאה.  ָרָזא ִעּלָ א ּבְ ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוכֹּלָ  ּבְ

ָבאִתי  .374 לֹא  ִאְלָמֵלא  יֵיָסא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
לּו   ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ֹמַע  ִלׁשְ א  ֶאּלָ ִלי.   -ְלָכאן  י  ּדַ

ַהזֶּ  עֹוָלם  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֵהם  א.  ַאׁשְ ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה 
תּוב ּכָ ֶזה  ה) ַעל  יִקים  (ישעיה  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ

ַמעֲ  ַעי  ַמּטָ ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ָיַדי  ְלעֹוָלם  ה  ׂשֵ
ֵאר.  ְלִהְתּפָ

  

א  .374 ֶאּלָ ָהָכא,  ָאֵתיָנא  ָלא  ִאְלָמֵלא  ֵייָסא  י  ִרּבִ ָאַמר 
ִאי ַזּכָ י.  ּיַ ין, ּדַ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ ַעְלָמא ְלִמׁשְ ָרֵאל, ּבְ ן ִאינּון ִיׂשְ

ִתיב, ּכְ א  ּדָ ַעל  ְדָאֵתי.  ּוְבַעְלָמא  ס)  ֵדין  ְך   (ישעיה  ְוַעּמֵ
יִקים ְלעוֹ  ם ַצּדִ ּלָ ה ָיַדי  ּכֻ ַעי ַמֲעׂשֵ ָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ

ֵאר.  ְלִהְתּפָ
י  .375 ְוָלָבן ָהַלְך ִלְגֹזז ֶאת צֹאנֹו ְוגֹו'. ָאַמר ַרּבִ

ה  יֹוֵסי, מַ  א ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוָלּמָ ָרִפים? ֶאּלָ ה זֶּה ּתְ
ִנינּו  ָ ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָיה,  ִלְגַנאי  ָרִפים?  ּתְ ִנְקָרִאים 

הַ  ְמקֹום  ָזָרה? ּבִ ֲעבֹוָדה  ָהיּו  ׁשֶ ָלנּו  ִין  ּוִמּנַ ֶרף.  ּתֹ
ִעם  ְוָכתּוב  ֱאלָֹהי  ֶאת  ָגַנְבּתָ  ה  ָלּמָ תּוב  ּכָ ׁשֶ

וְ  ֱאלֶֹהיָך  ְמָצא ֶאת  ּתִ ר  ף  ֲאׁשֶ ֵ ַהְמַכׁשּ ְוָלָבן  גֹו'. 
ל ָהעֹוָלם ָהָיה, ּוָבֶזה ָהָיה  ִפים ׁשֶ ְ ל ַהְמַכׁשּ ל ּכָ ׁשֶ

רֹוֶצה ָלַד  ֶ ל ַמה ׁשּ  ַעת.יֹוֵדַע ֶאת ּכָ

  

י   (בראשית לא) .375 ְוָלָבן ָהַלְך ִלְגזֹז ֶאת צֹאנֹו ְוגו'. ָאַמר ִרּבִ
א ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהוּו, ְואַ  ָרִפים, ֶאּלָ אי ִאְקֵרי יֹוֵסי ַמאן ּתְ ּמַ

ָמקֹום ַהּתֹוֶרף. ּוְמָנָלן  ָמה ְדָתִניָנן ּבְ ָרִפים, ִלְגַנאי ֲהָוה, ּכְ ּתְ
ְכִת  ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהוּו, ּדִ ה ָגַנְבּתָ ֶאת ֱאלָֹהי.   (שם) יב,ּדְ ָלּמָ

ְוָלָבן  (שם) ּוְכִתיב, ְוגו'.  ֱאלֶֹהיָך  ֶאת  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ִעם 
עַ  ין ּדְ ָכל ֳחָרׁשִ א ּדְ ָכל  ָחָרׁשָ ְלָמא ֲהָוה, ּוְבַהאי ֲהָוה ָיַדע ּבְ

ָבֵעי ְלִמְנַדע.  ַמאן ּדְ
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י י .376 ה. ַרּבִ ֶקֶסם ַנֲעׂשָ י ִחיָּיא, ּבְ ֹוֵסי  ָאַמר ַרּבִ
ַנֲעׂשּו  לֹא  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ַנַחׁש.  ּבְ אֹוֵמר, 
ָרִפים?   ה ִנְקָרִאים ּתְ עֹות ְידּועֹות. ְוָלּמָ ׁשָ א ּבְ ֶאּלָ

ּמַ  ּום ׁשֶ ה ִמׁשּ ָעה ַמְרּפָ ָ ָעה ַהזֹּו, ְוַהׁשּ ָ ים ֶאת ַהׁשּ ּכִ
ה ֶהֶרף ָיֶדָך. ּנֱֶאַמר ַרב ַעּתָ מֹו ׁשֶ  ַהיָּד, ּכְ

  

י .376 י יֹוֵסי אֹוֵמר,    ָאַמר ִרּבִ ֶקֶסם ִאְתֲעִביד. ִרּבִ יא, ּבְ ִחּיָ
י   ְעּתֵ ׁשַ ּבְ א  י ְיהּוָדה, ָלא ִאְתֲעִבידּו ֶאּלָ ִרּבִ ַנַחׁש. ָאַמר  ּבְ

א, ְיִדיָען. וְ  ְעּתָ י ַהאי ׁשַ ַבְטׁשֵ ִגין ּדְ ָרִפים. ּבְ אי ִאְקֵרי ּתְ ַאּמַ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְיָדא,  י  ַאְרּפֵ א  ְעּתָ ׁשַ ב (ש ְוַהאי  מואל 

ה ֶהֶרף ָיֶדָך. כד)  ַרב ַעּתָ
יֹּוֵדַע  .377 ׁשֶ אֹותֹו  אֹותֹו,  ה  עֹוׂשֶ ן  ָהֻאּמָ ׁשֶ ּכְ

עֹות עֹוֵמד ָעָליו ְואֹוֵמר:  ה  ְרָגִעים ְוׁשָ ֵעת ַהְרּפֵ ּכָ
ִריְך   ּצָ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ִתְמָצא  ְולֹא  ה.  ֲעׂשֵ ְוָכֵעת 

ר ּתָ  א ֶזה. ְוהּוא ְמַדּבֵ ּנּו ֶאּלָ יְַּרּפּו ִמּמֶ ִמיד ְונֹוֵתן  ׁשֶ
 ֵעצֹות ָרעֹות ְלָהַרע ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם.

  

י   .377 ְעּתֵ ְוׁשַ ִרְגֵעי  ְדָיַדע  ַההּוא  ֵליּה,  ָעִביד  ד  ּכַ אּוָמָנא 
א ָעִביד. ְוָלא  ָקִאים ֲעלֵ  ּתָ י, ְוַהׁשְ א ַאְרּפֵ ּתָ יּה, ְוָאַמר, ַהׁשְ

ֶאלָּ  ִמיָנּה  ִיְרּפּון  ּדְ ִאְצְטִריְך  ּדְ א  ֲעִביְדּתָ ח  ּכַ ַהאי. ִתׁשְ א 
א   ְלַאְבָאׁשָ ין  יׁשִ ּבִ ֵעיִטין  ְוָיִהיב  ִדיר,  ּתָ יל  ַמּלִ ְוִאיהּו 

ַבר ָנׁש.  יּה ּדְ  ְלַנְפׁשֵ
ּום   .378 ִמׁשּ ֲחָדה,  ּפָ ְלָהַרע  ְוָרֵחל  ֵעָצה  ַתן  ּנָ ׁשֶ

ָמה   ׂשָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְזיֹון  ּבִ ִביל  ּוִבׁשְ ְלַיֲעקֹב, 
ֵאין ְיכֹוִלים לְ  יָה ַעד ׁשֶ ְחּתֶ ֲהֵרי אֹוָתם ּתַ ר. ׁשֶ ַדּבֵ

יִצים  ּוַמְרּבִ ִדים  ְמַכּבְ ר,  ְלַדּבֵ ן  ְמֻתּקָ הּוא  ׁשֶ ּכְ
ָזָכר  ֲעֵליֶהם.  ב  ׁשֶ ַוּתֵ תּוב?  ּכָ ַמה  ְוָכֵעת  ְלָפָניו. 

ֶטֶרם ּונְ  ים  עֹוׂשִ ַרּבֹות  ַוֲעבֹודֹות  ָהיּו,  ֵקָבה 
ה   לֹׁשָ ׁשְ ָלָבן  ב  ִהְתַעּכֵ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִרים.  ְמַדּבְ

ּלֹא ׁשֶ ד    ָיִמים,  ַויֻּּגַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַיֲעקֹב,  ַרח  ּבָ ׁשֶ ָיַדע 
י ָבַרח ַיֲעקֹב.  י ּכִ ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ  ְלָלָבן ּבַ

  

ּדְ  .378 ִגין  ּבְ ִחיַלת,  ּדְ ֵליּה ְוָרֵחל  א  ְלַאְבָאׁשָ ֵעיָטא  ָיַהב 
חֹוָתּה, ַעד  י לֹון ּתְ ּוֵ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשַ ְזיֹוָנא ּדְ ְלַיֲעקֹב, ּוְבִגין ּבִ

יָ  ָלא  ָלא, ּדְ ְלַמּלָ ן  ּקַ ִמְתּתַ ִאיהּו  ד  ּכַ ְדָהא  ָלא.  ְלַמּלָ ִכיל 
ִתיב, ּכְ א ַמה  ּתָ ְוַהׁשְ יּה,  ַקּמֵ יִצין  ּוַמְרּבִ ִדין  (בראשית   ְמַכּבְ

יִאין וַ  לא) ַסּגִ ּופּוְלָחִנין  ֲהוּו,  ְונּוְקָבא  ַכר  ּדְ ֲעֵליֶהם.  ב  ׁשֶ ּתֵ
ַלת   ב ָלָבן ּתְ ְך ִאְתַעּכַ ָלן. ּוְבִגיִני ּכָ ָקא ָעְבִדין ַעד ָלא ְמַמּלְ

ְכִתיב, ָעַרק ַיֲעקֹב, ּדִ ָלא ָיַדע ּדְ ד ְלָלָבן   (שם) יֹוִמין, ּדְ ּגַ ַוּיֻ
י ָבַרח ַיעֲ  י ּכִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  ב.קֹ ּבַ

ה   .379 לֹׁשָ ׁשְ י ְיהּוָדה, ִהְזִמין ַעְצמֹו ּבִ ְוָאַמר ַרּבִ
ֵרז  ָהיּו לֹו, ְוִהְזּדָ ִפים ׁשֶ ׁשָ ָכל ַהּכְ ֵרז ּבְ ְדָבִרים: ִהְזּדָ
ָהעֹוָלם,   ִמן  אֹותֹו  ד  ְלַאּבֵ ֵדי  ּכְ ַזִין  ְכֵלי  ּבִ

תּוב ּכָ כו) ׁשֶ יָון  (דברים  ּכֵ ָאִבי.  ֹאֵבד  י  ֲאַרּמִ
דֹוׁש   ַהּקָ ָרָאה  רּוְך  ׁשֶ ד ֶאת ּבָ ְלַאּבֵ ָרָצה  ׁשֶ הּוא 

ִעם  ר  ַדּבֵ ּתְ ן  ּפֶ ְלָך  ֶמר  ָ ִהׁשּ תּוב?  ּכָ ַמה  ַיֲעקֹב, 
תּוב יֶׁש ְלֵאל ָיִדי   ּכָ ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד ָרע. ְוַהְינּו ׁשֶ
ָהיּו  ִפים ׁשֶ ׁשָ ּכְ ַטח? ּבַ ה ּבָ ּמֶ ֶכם ָרע. ּבַ ַלֲעׂשֹות ִעּמָ

 ְבָידֹו. 

  

י ְיהּוָד  .379 יְוָאַמר ִרּבִ ַרז  ה, ַזּמִ ין, ִאְזּדָ ְתֵרין ִמּלִ ְרֵמיּה ּבִ ן ּגַ
ְלאֹוָבָדא   ִגין  ּבְ ַזְייִנין,  ּבְ ַרז  ְוִאְזּדָ ֵליּה  ֲהָוה  ּדְ ין  ֳחָרׁשִ ָכל  ּבְ

ְכִתיב יָון  (דברים כו) ֵליּה ִמן ָעְלָמא, ּדִ י אֵֹבד ָאִבי. ּכֵ ֲאַרּמִ
לְ  ְלאֹוָבָדא  ָבָעא  ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָחָמא  ַיֲעקֹב.  ּדְ

ִתיב, ר ִעם ַיֲעקֹב   (בראשית לא) ַמה ּכְ ַדּבֵ ן ּתְ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ִהׁשּ
ְכִתיב, ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות   (שם) ִמּטֹוב ַעד ָרע. ְוַהְיינּו ּדִ

יֵדיּה.  ֲהוּו ּבִ ין ּדְ ֳחָרׁשִ ה ִאְתְרִחיץ, ּבָ ּמֶ ֶכם ָרע. ּבַ  ִעּמָ

ֶאחָ  .380 יֹום  ּבְ ָהַלְך  ָלָבן  ְרֵאה,  ֶר ּבֹא  ַהּדֶ ְך  ד 
ֵדי ַלֲעקֹר אֹותֹו ִמן  ְבָעה ָיִמים ּכְ ָהַלְך ַיֲעקֹב ׁשִ ׁשֶ
אֹוָתם   ַעל  ְוֶאָחד  ָהַלְך,  ׁשֶ ַעל  ֶאָחד  ָהעֹוָלם. 
ָתה  ָעׂשְ ׁשֶ ִהיא  ָרֵחל  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ָרִפים.  ַהּתְ

ָזָרה   ֵמַאֲחֵרי ֲעבֹוָדה  ָאִביָה  ַלֲעקֹר ֶאת  ֵדי    - ּכְ
לָ  ִגּדְ ּלֹא  ׁשֶ ה  בִּ ֶנֶעְנׁשָ ֶאת  ָעְמָדה ה  ְולֹא  ְנָיִמין, 

ל ָאִביָה, ַאף   ַער ׁשֶ ִביל ַהּצַ ׁשְ ָעה ַאַחת ּבִ ִעּמֹו ׁשָ
ָנה ְלטֹוב.  ּוְ ִהְתּכַ ב ׁשֶ  ַעל ּגַ

  

ָיִמים  .380 ְבָעה  ׁשִ אַֹרח  ַחד,  יֹוָמא  ּבְ ֲאַזל  ָלָבן  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַחד,   ָעְלָמא.  ִמן  ֵליּה  ְלַאֲעָקָרא  ִגין  ּבְ ַיֲעקֹב,  ֲאַזל  ַעל ּדְ

אֲ  ָרֵחל ִאיִהי  ּדְ ב ּדְ ָרִפים. ְוַאף ַעל ּגַ ַזל. ְוַחד, ַעל ִאינּון ּתְ
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַתר  ִמּבָ ַלֲאבּוָה  ֵליּה  ְלַאֲעָקָרא  ָעְבַדת 
ָקְייָמא   ְוָלא  ְלִבְנָיִמן,  ֵליּה  ְרִביַאת  ָלא  ּדְ ת.  ִאְתֲעָנׁשַ

ֲאבּוָה,   ִגין ַצֲעָרא ּדְ ּבְ א ָחָדא,  ְעּתָ ֲהֵדיּה ׁשַ גַּ ּבַ ב ַאף ַעל 
וַנת ְלַטב.  ּוְ ִאְתּכַ  ּדְ
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ַהּתֹוָכָחה   .381 אֹוָתּה  ל  ּכָ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ַרּבִ
ְלָלָבן   לֹו  ֶהֱחִזיר  ָלָבן,  ִעם  ְלַיֲעקֹב  ָהְיָתה  ׁשֶ

דֹושׁ  ַלּקָ רּוךְ - ְלהֹודֹות  ְרֵאה -ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ הּוא, 
תּוב ֱאלֹהֵ  יִני ּוֵביֶניָך. ּבֹא ְרֵאה, ּכָ י ֱאלִֹהים ֵעד ּבֵ

טּו ֵביֵנינּו. ָחַזר אֹותֹו  ַאְבָרהָ  ּפְ ם ֵואלֵֹהי ָנחֹור ִיׁשְ
ָאַמר ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם,   יָון ׁשֶ ָלתֹו. ּכֵ ע ְלַתּקָ ָהָרׁשָ

 ָחַזר ְוָאַמר ֵואלֵֹהי ָנחֹור.

  

ֵליּה   .381 ֲהָוה  ּדְ א  ּתֹוַכְחּתָ ַהִהיא  ל  ּכָ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ִרּבִ
ֵליהּ  ַאֲהַדר  ָלָבן.  ּבְ ֵליּה    ְלָלָבן,  ְלַיֲעקֹב  ְלאֹוָדָאה 
ְכִתיב ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ ְרֵאה ֱאלִֹהים  (בראשית לא) ְלקּוְדׁשָ

ִתיב, ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ּוֵביֶניָך.  יִני  ּבֵ לא)  ֵעד  ֱאלֵהי   (בראשית 
ע  יֵנינּו, ַאֲהַדר ַההּוא ָרׁשָ טּו ּבֵ ּפְ ַאְבָרָהם ִואלֵהי ָנחֹור ִיׁשְ

ָאַמר   ּדְ יָון  ּכֵ אַ ְלַתְקֵליּה,  ְוָאַמר ֱאלֵֹהי  ַאֲהַדר  ְבָרָהם, 
 ִואלֵהי ָנחֹור.

ָמה   .382 ִיְצָחק.  ָאִביו  ַפַחד  ּבְ ַיֲעקֹב  ַבע  ָ ׁשּ ַויִּ
ַאְבָרָהם?   אלֵֹהי  ּבֵ ְולֹא  ִיְצָחק  ַפַחד  ּבְ ַעם  ַהּטַ
ִביל   ׁשְ ּבִ ּלֹא ָרָצה ְלַהְטִריַח ֶאת ַהיִָּמין  א ׁשֶ ֶאּלָ

ּלֹא ָצִר  א ׁשֶ ַאף    -ם  יְך ָלָאָד ָלָבן, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ֱאֶמת   ּבֶ ע  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ב  ּגַ קֹום    -ַעל  ּמָ ּבַ ַבע  ָ ְלִהׁשּ

ל ַהּכֹל.   ָהֶעְליֹון ׁשֶ

  

ע''א) .382 קסה  לא) (דף  ַפַחד   (בראשית  ּבְ ַיֲעקֹב  ַבע  ָ ׁשּ ַוּיִ
אלֵֹהי   ּבֵ ְוָלא  ִיְצָחק,  ַפַחד  ּבְ ַטְעָמא  ַמאי  ִיְצָחק,  ָאִביו 

ָבָעא ָלא  ּדְ א,  ֶאּלָ ִגיֵניּה   ַאְבָרָהם.  ּבְ ִליִמיָנא  ְלַאְטָרָחא 
ֵעי ֵליּה ְלִאיִניׁש, ַאף ַעל  ָלא ִלּבָ ָלָבן. ְוָלא עֹוד, ֶאָלא ּדְ ּדְ

ָטא קּוׁשְ אֹוֵמי ּבְ ב ּדְ א.ּגַ כֹּלָ ָאה ּדְ ֲאַתר ִעּלָ  , ְלאֹוָמָאה ּבְ
אי   .383 ַוּדַ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ע כָּ  [ִלְׁשבּוָעה] ְלִקיּּום ּבַ ָראּוי ִנׁשְ ְך ַיֲעקֹב, ְוָכְך ּכָ
הּוא   ֲהֵרי  ָאַמר,  ָבר.  ּדָ ּבַ יַח  ּגִ ִהׁשְ ְוַיֲעקֹב  ָראּוי. 
ֲאִני   א.  ַאּבָ ֶאת  ְוָעַזב  ַאְבָרָהם,  ֱאלֵֹהי  ָאַמר 

ַפַחד    -ִלים ֶאת ַהּכֹל. ִמיָּד  ַאשְׁ  ַבע ַיֲעקֹב ּבְ ָ ׁשּ ַויִּ
ין, ַלֲעֹמד  ּדִ ֵלל ּבַ ָבר ַאֵחר, ְלִהּכָ ָאִביו ִיְצָחק. ּדָ

 ן. ַעל ָלבָ 

  

אי ְלִקּיּוָמא .383 י יֹוֵסי, ַוּדַ ְדָקא   (ס''א לאומאה) ָאַמר ִרּבִ ּכְ
ְוַיֲעקֹ  ִאְתֲחֵזי,  ְוָהִכי  ְך,  ּכָ ַיֲעקֹב  אֹוֵמי  ח ְיאּות,  ּגַ ַאׁשְ ב 

ַבק   ְוׁשָ ַאְבָרָהם,  ֱאלֵהי  ָאַמר  ִאיהּו  ָהא  ָאַמר,  ה,  ִמּלָ ּבְ
 ָ ׁשּ ַוּיִ ד  ִמּיָ א,  ּכֹּלָ ִלים  ַאׁשְ ֲאָנא  א,  ַפַחד  ְלַאּבָ ּבְ ַיֲעקֹב  ַבע 

ְלֵמיַקם  ִדיָנא,  ּבְ ָלָלא  ְלִאְתּכְ ַאֵחר,  ָדָבר  ִיְצָחק.  ָאִביו 
ָלָבן.  ֲעֵליּה ּדְ

ְלַדְר  .384 ָהַלְך  ַמְלֲאֵכי ְוַיֲעקֹב  בֹו  עּו  ְפּגְ ַויִּ ּכֹו 
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ (בראשית   ֱאלִֹהים. 

ּמָ  ה) ּכַ ְוגֹו'.  ָרָאם  ּבְ ּוְנֵקָבה  ָלנּו  ָזָכר  יֵׁש  ה 
ְלאֹוָתם   ָלֶהם  אֹוי  ַהּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ַהּתֹוָרה   ִהּנֵה  ָהֵעיַנִים.  ּוְסתּוֵמי  ב  ַהּלֵ ֲאטּוֵמי 

ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי  (משלי ט) ִלְפֵניֶהם,  קֹוֵראת
ה. ֲחַסר ֵלב   י. ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהּנָ ַיִין ָמָסְכּתִ תּו ּבְ ּוׁשְ

יַח.ָאְמָרה לֹו, וְ  ּגִ יַּׁשְ  ֵאין ִמי ׁשֶ

  

עּו בֹו ַמְלֲאֵכי   (בראשית לב) .384 ְפּגְ ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ
ַתח ְוָאַמר, א ּפָ י ַאּבָ ָזָכר ּוְנֵקָבה   (בראשית ה) ֱאלִהים. ִרּבִ

י ְדאֹוַרְייָתא.   ִמּלֵ ָלא ּבְ ּכָ ה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּמָ ָרָאם ְוגו', ּכַ ּבְ
א ּוְסִתיִמין ַעְייִנין, הָ ַווי לֹון ְלאִ  א אֹוַרְייָתא ינּון ֲאִטיֵמי ִלּבָ

ְייהּו, ַקּמַ ט) ָקאֵרי  ַיִין  (משלי  ּבְ תּו  ּוׁשְ ְבַלְחִמי  ַלֲחמּו  ְלכּו 
י.  לֹו,  (שם) ָמָסְכּתִ ָאְמָרה  ֵלב  ֲחַסר  ה  ֵהּנָ ָיסּור  ִתי  ּפֶ ִמי 

ח.  ּגַ ַיׁשְ  ְוֵלית ַמאן ּדְ
ַהזֶּ  .385 סּוק  ּפָ ּבַ ְרֵאה,  סֹודֹות  ּבֹא  יֵׁש  ה 

ְפִנים וְ  ּבִ חּוץ. ָזָכר ּוְנֵקָבה ֶעְליֹוִנים, הּוא  הּוא ּבַ
ָמע ַלּצּוָרה ַהזֹּו,  ָמע ַלּצּוָרה ַהזֹּו ְוִנׁשְ ָרָאם, ִנׁשְ ּבְ
ֶאָחד,  ִחּבּור  ּבְ ֵהם  ָבָנה  ְוַהּלְ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ָמע  ְוִנׁשְ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרָאם,  ּבְ תּוב  ּכָ (חבקוק   ׁשֶ
מֶ  ג) ָאָדם וְ ׁשֶ ָמע ׁשֶ ה  ׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה. ְוִנׁשְ ַחּוָ

ִזּוּוג  ּבְ ְמְצאּו  ּנִ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֶאָחד,  ִזּוּוג  ּבְ ַיַחד  ִנְבְראּו 
ָרָכה ׁשֹוָרה   ֵאין ַהּבְ ֶאָחד, ִמיָּד ַוְיָבֶרְך ֹאָתם, ׁשֶ

ְמָצִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה.  ּנִ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ  ֶאּלָ

  

א ֲחֵזי, ַהאי ְק  .385 יּה ָרִזין ִעָלִאין, ִאיהּו ְלגֹו, ּתָ ָרא, ִאית ּבֵ
ַמע ְלַהאי ַגְווָנא,   ּתְ ָרָאם, ִאׁשְ ְוִאיהּו ְלַבר. ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
ְוִסיֲהָרא  א  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ ַמע  ּתְ ְוִאׁשְ ַגְווָנא.  ְלַהאי  ַמע  ּתְ ְוִאׁשְ

כְּ  ָרָאם.  ּבְ ְכִתיב  ּדִ ִאינּון,  ָחָדא  ִחּבּוָרא  ְדַאּתְ  ּבְ ָמה 
ג) ,ָאֵמר ַמע,  (חבקוק  ּתְ ְוִאׁשְ ְזבּוָלה.  ָעַמד  ָיֵרַח  ֶמׁש  ׁשֶ

ְוֵכיָון   ַחד.  ִזּוּוָגא  ּבְ ִריאּו,  ִאְתּבְ ֲחָדא  ּכְ ה  ְוַחּוָ ָאָדם  ּדְ
ְרָכָתא   ֵלית ּבִ ד ַוְיָבֶרְך אָֹתם. ּדְ ִזּוּוָגא ַחד, ִמּיָ חּו ּבְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ּדְ

אִ  ֲאַתר ּדְ א ּבְ ְרָיא, ֶאּלָ כַ ׁשַ חּו ּדְ ּכָ ּתַ  ר ְונּוְקָבא. ׁשְ
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ְלָחָרן,   .386 ָלֶלֶכת  ַיֲעקֹב  יָָּצא  ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ע   ְפּגַ ַויִּ תּוב?  ּכָ ַמה  א,  ָ ִנׂשּ ּלֹא  ׁשֶ ְלַבּדֹו,  ָהָיה 
ַבֲחלֹום.  א  ֶאּלָ לֹו  יבּו  ֵהׁשִ ְולֹא  ְוגֹו',  קֹום  ּמָ ּבַ

ָבִטי ְ ַהׁשּ ל  ּכָ ִעם  א  ּבָ ְוָהָיה  א,  ָ ׂשּ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ם, ּכָ
ְבָיכֹול ַהּמַ  נּו ּכִ ְגׁשּו בֹו ְוִהְתַחּנְ ֲחנֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפָ

ּבֹו.  ֵגׁש  ְלִהּפָ ָחְזרּו  ֵהם  בֹו.  עּו  ְפּגְ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ לֹו, 
ִראׁשֹוָנה   קֹום, ְוָכֵעת ֵהם    -ּבָ ּמָ ע הּוא ּבַ ְפּגַ   - ַויִּ
עּו בֹו. ְפּגְ  ַויִּ

  

ְלֵמי .386 ַיֲעקֹב  ָנַפק  ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  לְ ּתָ ּבִ ְלָחָרן,  חֹודֹוי  ַהְך 
ִתיב, ּכְ ַמה  ִאיְנִסיב.  ָלא  ּדְ כח) ֲהָוה,  ע   (בראשית  ְפּגַ ַוּיִ

א   ּתָ ַהׁשְ ֶחְלָמא,  ּבְ א  ֶאּלָ ֵליּה  ָאִתיבּו  ְוָלא  ְוגו',  קֹום  ּמָ ּבַ
ְרָיין  ִ ַמׁשּ ְבָיכֹול  ּכִ ְבִטין.  ׁשִ הּו  ֻכּלְ ּבְ ָאֵתי  ְוֲהָוה  ְדִאְנִסיב 

יהּ  ּבֵ ְגִעין  ּפָ ִאין,  לֵ ִעּלָ נּו  ְוִאְתַחּנְ בֹו, ,  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ְכִתיב  ּדִ יּה. 
ע   ְפּגַ ַוּיִ ִאיהּו  ַקְדִמיָתא  ּבְ יּה.  ּבֵ ע  ְלִמְפּגַ ַאֲהָדרּו  ִאינּון 

עּו בֹו. ְפּגְ א ִאינּון ַוּיִ ּתָ קֹום, ַהׁשְ ּמָ  ּבַ
ּוְבאֹוָתם   .387 ַיֲעקֹב  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ַהּמַ  ִמן  ִקים,  ֻמׁשְ ֵהם  ָבִטים  ְ ַהיָּם ַהׁשּ ל  ׁשֶ ִים 
ְיָלה  הַ  ּלַ ּבַ ִראׁשֹוָנה  ּבָ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  דֹול.  ּגָ

ֶזהּו   ּוַביֹּום.  ָהַעִין  ַמְרֵאה  ּבְ ְוָכֵעת  ֲחלֹום,  ּבַ
ַמֲחֵנה  ָרָאם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעקֹב  ַויֹּאֶמר  תּוב  ּכָ ׁשֶ

 ֱאלִֹהים ֶזה ְוגֹו'. 

  

ׁשִ  .387 ּוְבִאינּון  ַיֲעקֹב  ּדְ ְבִגיֵניּה  ּדִ ִגין  ְק ּבְ ִאְתׁשַ ָיין  ְבִטין, 
ַקְדִמיָתא   ּבְ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְוָלא  א.  ַרּבָ א  ְדַיּמָ ָיא  ִמּמַ ִאינּון 
ֵחיזּו ְדֵעיָנא, ּוִביָמָמא. ֲהָדא   א ּבְ ּתָ ֶחְלָמא. ַהׁשְ ְיָלה ּבְ ּלַ ּבַ

ִדְכִתיב, לכ) הּוא  ָרָאם   (בראשית  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר 
 ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ְוגו'.

יר אוֹ  .388 ה ִהּכִ ּמָ ֵהם ָהיּו  ּבַ א ָרָאה ׁשֶ ָתם? ֶאּלָ
ָלֶהם  ָקָרא  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ֲחלֹום,  ּבַ ָרָאה  ׁשֶ אֹוָתם 
ּוַמֲחנֹות  ְלַמְעָלה  ְראּו  ּנִ ׁשֶ ַמֲחנֹות  ַמֲחָנִים, 

ה. ְראּו ְלַמּטָ ּנִ  ׁשֶ
  

ה .388 ּמָ ע''ב)  ּבְ קסה  ָחָמא,  (דף  ֶאָלא  לֹון,  מֹוַדע  ּתְ ִאׁשְ
הֲ  ִאינּון  ָחמָ ּדְ ּדְ ִאינּון  לֹון וּו,  ָקָרא  ְך  ּכָ ִגיֵני  ּבְ ֶחְלָמא,  ּבְ א 

ִאְתֲחזּו  ּדְ ְרָיין  ִ ּוַמׁשּ ְלֵעיָלא,  ִאְתֲחזּו  ּדְ ְרָיין  ִ ַמׁשּ ַמֲחָנִים, 
א.   ְלַתּתָ

ִכיָנה   .389 ְ א ַהׁשּ ּלּו ִלְפּגֹׁש אֹותֹו? ֶאּלָ ה ִנְתּגַ ָלּמָ
ה לְ  יתֹו, ּוְמַצּפָ ִבְנָיִמין ָהְלָכה ֵאָליו ִלּטֹל ֶאת ּבֵ

תּוב  ִלּטֹל   ּכָ ְוָאז  ָראּוי,  ּכָ ַיֲעקֹב  ִית ִעם  ַהּבַ ֶאת 
רּוְך ה'   ֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד. ּבָ ַקט ְוׁשַ ב ַיֲעקֹב ְוׁשָ ְוׁשָ

 ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 
  

א ָאְזָלא  .389 ִכיְנּתָ יאּו ְלִמְפַגע ֵליּה. ֶאָלא ׁשְ ּלִ אי ִאְתּגַ ַאּמַ
יּה, ְלַנְטָלא ְלבֵ  א ְלַגּבֵ ֵליּה ְלִבְנָיִמן, ְלַנְטָלא   יֵתיּה. ּוְמַחּכָ

ִתיב, ְדָקא ְיאּות. ּוְכֵדין ּכְ ַיֲעקֹב ּכְ יּה ּדְ יָתא ִעּמֵ (ירמיה  ּבֵ
ְיָי  מו) רּוְך  ּבָ ַמֲחִריד.  וֵאין  ֲאָנן  ְוׁשַ ַקט  וׁשָ ַיֲעקֹב  ב  ְוׁשָ

 (ע'' פרשת ויצא) ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן.
ב .390 עּו  ְפּגְ ַויִּ ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ַמְלֲאֵכי ְוַיֲעקֹב  ֹו 

ְזקּוִפים   ִרים  ָ ַהׂשּ ָחְזֵקי  ָנה.  ִמׁשְ ֱאלִֹהים. 
ַעל  ה  ְמֻמּנָ נּוָנה  ְ ַהׁשּ ַהֶחֶרב  ְוַלַהט  ִמְלַמְעָלה, 

ל ֲחנֹות. [ַּכָּמה] ּכָ ָבאֹות ְוַהּמַ  ַהּצְ
  

ּתֹוָרה .390 לב) ִסְתֵרי  לְ  (בראשית  ָהַלָך  ַדְרּכֹו  ְוַיֲעקֹב 
ֱאלהִ  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ּגְ ּפְ ְדהּוְרְמֵני,  ַוּיִ י  ּתֹוְקּפֵ ין,  ִניּתִ ַמּתְ ים. 

על  א  ְמַמּנָ ִדְמַלֲהָטא  א  ְדַחְרּבָ ָנא  ּנְ ְוׁשִ ֵעיָלא,  ִמּלְ ין  ְזִקיּפִ
ל יְרָיין.  (ס''א כמה) ּכָ  ֵחיִלין ּוַמׁשִ

ה,  .391 אֹוָתּה ַהֶחֶרב ַהּלֹוֶהֶטת ִהיא ֶחֶרב ֲאֻדּמָ
תּובשֶׁ  לד) ּכָ ָדם.   (ישעיה  ָמְלָאה  ַלה'  ֶחֶרב 

ֵהם   ַהִהּפּוְך,  ּה  ּבָ לּוָיה  ּתְ ׁשֶ ַהזֹּאת  ַהֶחֶרב 
הּוא   ים,  ָנׁשִ הּוא  צּורֹות.  ה  ְלַכּמָ ִכים  ְתַהּפְ ּמִ ׁשֶ
ַהּצּורֹות  ִנְפָרדֹות  ים,  ַרּבִ ְצָדִדים  ּבִ ְגָבִרים, 

ה ְדָרגֹות.   ָהֲאֵחרֹות ְלַכּמָ

  

ְמ  .391 א  ַחְרּבָ סּוְמָקא.  ַההּוא  א  ַחְרּבָ ִהיא  ַלֲהָטא, 
י ְכּתִ א  (ישעיה לה) ב,ּדִ ֶחֶרב ַלְיָי ָמְלָאה ָדם. ַההּוא ַחְרּבָ

ה ְגָווִנין. הּוא  ֵכי ְלַכּמָ ְמַהּפְ יּה ִהּפּוָכא, ִאינּון ּדִ ְלָיא ּבֵ ּתַ ּדְ
ָווִנין  ּגְ ין  ְרׁשִ ּפָ ִמּתְ יִאין,  ַסּגִ ִסְטִרין  ּבְ גּוְבִרין,  הּוא  ָיין,  ַנׁשְ

ין. אָ  ה ַדְרּגִ  ֳחָרִנין ְלַכּמָ
ד .392 יֹוְצִאים,    ֵמַהּצַ ֵהם  ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ל  ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵאּלּו  ר.  ֶקׁשֶ ּבְ ִיחּוד  ּבְ ְתַיֲחִדים  ּמִ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהׁשּ ַמִים.  ָ ַהׁשּ ל  ִמּטַ ִמיד  ּתָ ָאִבים  ִנׁשְ

  
ַיֲחֵדי  ִמ  .392 ִמּתְ ּדְ ִאינּון.  ֵקי  ָנּפְ י,  ְדַחּיֵ ְדִאיָלָנא  ְטָרא  ּסִ

ִדיר ִמַטל  ֲאָבן ּתָ ּתָ ין, ִאׁשְ ין ִאּלֵ יׁשִ ִקׁשּוָרא. ַקּדִ ִיחּוָדא ּבְ ּבְ
הּו. ּבְ ין  ּקִ ּתַ ִאּתְ אלִקים,  ּדֵ ֵמיּה  ׁשְ ַמִים,  דא  ַהׁשָ ועל  (ס''א 
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ֶהם. ּבָ ן  ּקֵ ִמְתּתַ ִמְׁשַמֵּני   ֱאלִֹהים  ָאַמר  ֶזה  [ְוַעל 
הָ  ְוִנְתַקן]ָהָאֶרץ   ל  ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ָעה  ַאְרּבָ עֹוָלם  ּבְ

ִליֹּות ְוֵאיָבִרים   ם ַמְרּגָ ּלָ א. ּכֻ ּסֵ ַנֲעׂשּו ְלַעּמּוֵדי ַהּכִ
ם  ֵ ַהׁשּ ִמּתֹוְך  ְלעֹוָלם  ִנְפָרִדים  לֹא  ְוַעּמּוִדים, 
ְלֶחְלקֹו   ַחר  ּבָ ׁשֶ ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ ִרים  ׁשָ ַהּקְ ֵהם  ַהזֶּה, 

ם הַ  ֵ ׁשּ ִרים ּבַ ם ָיְצאוּ ְוִנְקׁשָ ּלָ  . [ָּבֶעֶרב] זֶּה, ּכֻ

משמ ואתתקן)אמר  הארץ  ָעלְ  ני  ּדְ ִסְטִרין  ע  ַאְרּבַ ָמא, ּבְ
ין  ְייּפִ ׁשַ ִליִטין,  ַמְרּגְ הּו  ּלְ ּכֻ ְרְסָייא.  ּכֻ ּדְ ַסְמִכין  ֲעִבידּו  ִאּתְ
ִאינּון  ָמא,  ׁשְ ָדא  ִמּגֹו  ְלַעְלָמא.  ין  ְרׁשִ ּפָ ִמּתְ ָלא  ְוַסְמִכין, 

ָר  ַקׁשְ ּוִמּתְ ְלחּוָלֵקיּה.  ָבִריר  ּדְ ַיֲעקֹב,  ּדְ ָמא  ִקׁשּוִרין  ׁשְ ּבִ ן 
קוּ  הּו ָנּפְ ּלְ  .(ביעקב) (בערב) ָדא, ּכֻ

יפּו  .393 ִהּקִ ְלַדְרּכֹו,  ָלֶלֶכת  יָָּצא  ׁשֶ ּכְ ְוַיֲעקֹב, 
ל  ׁשֶ ִויֹּות  ַהזָּ ע  ְלַאְרּבַ ְצָדִדים.  ָעה  ְלַאְרּבָ אֹותֹו 
ׁש   ִהְתַרּגֵ ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ּבְ אֹותֹו.  ְמרּו  ׁשָ ָהעֹוָלם 

ֹמר ֶאת ָהֵעץ  [ֵמַהָּמקֹום] ֵמָהֵעץ  ַמְעָלה ִלׁשְ ּלְ ׁשֶ
ה, ְואָ  ַמּטָ ּלְ ר ָרָאם ַמֲחֵנה ז ַויֹּאֶמר ַיעֲ ׁשֶ ֲאׁשֶ קֹב ּכַ

ַההּוא  קֹום  ַהּמָ ם  ׁשֵ ְקָרא  ַויִּ ָאז  ֶזה.  ֱאלִֹהים 
 ַמֲחָנִים. 

  

ִסְטִרין  .393 ע  ְלַאְרּבַ ְלָאְרֵחיּה,  ְלֵמיַזל  ק  ָנּפַ ד  ּכַ ְוַיֲעקֹב 
א   ְעּתָ ׁשַ ַעְלָמא ָנְטרּו ֵליּה, ּבְ ע ָזְווָיין ּדְ ֲאִקיּפּו ֵליּה, ְלַאְרּבַ

ְרִגיַק  ִאּתְ ה  ֵמִאיָלָנא ּלָ מאתר) ׁש  ְלִמיַטר  (ס''א  ְלֵעיָלא, 
א, ּוְכֵדין ּתָ ר   (בראשית ל) ִאיָלָנא ִדְלּתַ ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ

ֵדין ּכְ ֶזה.  ֱאלִֹהים  ַמֲחֵנה  ל) ָרָאם  ם  (בראשית  ׁשֵ ְקָרא  ַוּיִ
קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים.  (נדפס דף קנ''ח ע''ב ושם מפורש)  ַהּמָ

י   .394 ֵלמּותֹו  ָאַמר ַרּבִ ְיהּוָדה, ּבֹא ְרֵאה ֶאת ׁשְ
ְרׁשּותֹו  ּבִ א  ֶאּלָ ָלֶלֶכת  ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ
ה  ָלּמָ ַאֶחֶרת  ַפַעם  ּבְ ּתֹאַמר,  ְוִאם  ָלָבן.  ל  ׁשֶ
ַיֲעזֹב  ּלֹא  ׁשֶ ַחד  ּפָ יֲַּעקֹב  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ לֹא? 

ר הַ  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ מּו  ּלְ ּתַ ְוִיׁשְ אֶ אֹותֹו,  ּבְ ָבִטים  ְ ֶרץ ׁשּ
ָעה   ָ ַהׁשּ יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ן,  ּכֵ ְוַעל  ַאֶחֶרת. 
הּוא   ְבַרח  ַויִּ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרח,  ּבָ ְנָיִמין,  ּבִ ל  ׁשֶ
ָרה  ִנְקׁשְ ְנָיִמין,  ּבִ ּנֹוַלד  ׁשֶ יָון  ּכֵ לֹו.  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 

ָבִטים, ְוָנְטָלה ֶאת הַ  ְ ל ַהׁשּ ִכיָנה ִעם ּכָ ְ ִית ַהׁשּ ּבַ
וְ  ם.  ַהָחְכָמה, ִעּמָ רּוַח  ּבְ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַיֲעקֹב 

ָבִטים,  ְ ַהׁשּ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ מּו  ּלְ ּתַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
מּות, ְוִהיא   ֶהם ְוָרֵחל ּתָ ר ִעּמָ ֵ ְתַקׁשּ ִכיָנה ּתִ ְ ַהׁשּ ׁשֶ

ִית.  נֹוֶטֶלת ֶאת ַהּבַ

  

יהּ  .394 ֵלמּוּתֵ א ֲחֵזי, ׁשְ י ְיהּוָדה, ּתָ ַיֲעקֹב, ּדְ ָאַמר ַרּבִ ָלא  ּדְ
ֵעי יָמא,  (בעא) ּבָ ּתֵ ְוִאי  ָלָבן,  ּדְ יּה  ְרׁשּוּתֵ ּבִ א  ֶאּלָ ְלֵמיַזל 

ָלא   ָדִחיל ַיֲעקֹב ּדְ ִגין ּדְ א ּבְ אי ָלא. ֶאּלָ ִזְמָנא ָאֳחָרא ַאּמַ
ַאְרָעא ָאֳחָרא.  ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימּו ּתְ ּתְ ּבֹוק ֵליּה, ְוִיׁשְ ִיׁשְ

יָון ּדְ  א ּכֵ ָמָטא  ְוַעל ּדָ ָמה  ָחָמא ּדְ ַרח. ּכְ א ְדִבְנָיִמן, ּבָ ְעּתָ ׁשַ
ֵכיָון   (בראשית לא) ְדַאּתְ ָאֵמר, ר לֹו. ּדְ ְבַרח הּוא ְוָכל ֲאׁשֶ ַוּיִ

ְבִטין,  ׁשִ הּו  ֻכּלְ ּבְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ר  ַקׁשַ ִאּתְ ְנָיִמן,  ּבִ ָיִליד  ִאּתְ ּדְ
רּוָחא ּבְ ָיַדע  ֲהָוה  ְוַיֲעקֹב  הּו.  ּבְ א  יּתָ ּבֵ א,   ְוָנַטל  ְדָחְכְמּתָ

ר  ּדְ  ַקׁשַ ּתְ ּתִ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ְבִטין,  ׁשִ ֵריַסר  ּתְ ימּו  ּלִ ּתַ ִיׁשְ ַכד 
א.  יּתָ מּוּת, ְוִאיִהי ָנְטָלא ּבֵ הּו, ְוָרֵחל ּתָ  ּבְ

ְחּתֹון   .395 ְך ָלַמְדנּו, ָהעֹוָלם ַהּתַ ּוֹבא ּוְרֵאה, ּכָ
א  ֶאּלָ ה,  ְלֹמׁשֶ ָראּוי  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַיֲעקֹב  לֹו  ָראּוי 

ָיְכָלה   ּלֹא  ָבִטים ׁשֶ ׁשְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ַעד 
ָרֵחל,   ִנְדֲחָתה  ְוָאז  ֶהם,  ִעּמָ ר  ֵ ְלִהְתַקׁשּ ִית  ּבַ ּבַ
ָבִטים ְוָהְיָתה   ְ ל ַהׁשּ ִית ִעם ּכָ ְוִהיא ָנְטָלה ֶאת ַהּבַ

ִית, ְוָאז ר ַהּבַ יִבי ֲעֶקֶרת   (תהלים קיג) ִעּקַ מֹוׁשִ
ִית. ָאַמר ַיֲעקֹב, ִהּנֵה מַ   ַהּבַ יַע ַהזְּ מּו  ִהּגִ ּלְ ּתַ ׁשְ יִּ ן ׁשֶ

ָהעֹוָלם  ׁשֶ אי  ּוַוּדַ ָבִטים,  ְ ַהׁשּ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ
ר  ֵ ְוִיְתַקׁשּ ִית  ַלּבַ לֹו  ָיַרד  ַמְעָלה  ּלְ [ָהעֹוָלם   ׁשֶ

ְוִהְתַקֵּׁשר] ְּבֵביתֹו  לֹו  ָיַרד  ֶהם,   ֶׁשְּלַמְעָלה  ּבָ
מּות כָּ  אן,  ְוָהֲעִניָּה ַהזֹּאת ִנְדֵחית ְלָפָניו. ִאם ּתָ

ֵאֵצא   א  לֹא  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ְלעֹוָלִמים.  אן  ִמּכָ
ִית.  ַהּבַ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ ָראּוי  לֹא  ַהזֹּו  ָאֶרץ  ּבָ

ְך, ּכָ ּום  ל) ִמׁשּ ָיְלָדה   (בראשית  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי 
ָבִטים. ְ מּו ַהׁשּ ּלְ ּתַ ׁשְ יִּ  ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף, ֶטֶרם ׁשֶ

  

נָ  .395 א ֲחֵזי, ָהִכי אֹוִליּפְ ֲחֵזי ֵליּה ְוּתָ ָאה, ִאּתְ ּתָ א, ַעְלָמא ּתַ
ָלא ְיִכיַלּת,   א ּדְ ה, ֶאּלָ ֲחֵזי ֵליּה ְלמׁשֶ ִאּתְ ָמה ּדְ ְלַיֲעקֹב, ּכְ
הּו. ּוְכֵדין,  ָרא ּבְ ַקׁשְ א, ְלִאּתְ ֵביּתָ ְבִטין ּבְ ֲהוּו י''ב ׁשִ ַעד ּדְ

ִאיִהי ּוְנָטַלּת  ָרֵחל,  ְחַייּת  ּדַ ְבִטי  ִאּתְ ׁשִ הּו  ֻכּלְ ּבְ א  יּתָ ן, ּבֵ
ּוְכֵדין א.  ֵביּתָ ּדְ ִעְקָרא  ֲעֶקֶרּת  (תהלים קיג) ְוֲהַוּת  יִבי  מֹוׁשִ

י''ב   ימּו  ּלִ ּתַ ִיׁשְ ּדְ ִזְמָנא  ָמָטא  ָהא  ַיֲעקֹב,  ָאַמר  ִיּת.  ַהּבַ
א,   ְלֵביּתָ ֵליּה  ֵייחּוּת  ִדְלֵעיָלא  ַעְלָמא  אי  ּוַוּדַ ְבִטין,  ׁשִ

ָרא ַקׁשְ בביתיה(נ'' וִאּתְ ליה  ייחות  דלעילא  עלמא  ,  א 
ִאי   ואתקשרא) יּה.  ַקּמֵ ְחָייא  ּדַ ִאּתְ ָדא  א  ָנּתָ ּוִמְסּכְ הּו,  ּבְ

א   אן ְלָעְלִמין. ולא עֹוד, ֶאּלָ ימּוּת ָהָכא, ָלא ֶאּפֹוק ִמּכָ ּתִ
ִגין  ּבְ א.  יּתָ ּבֵ ָלָמא  ְלַאׁשְ ֲחֵזי  ִאּתְ ָלא  ָדא,  ַאְרָעא  ּבְ

ָך, יֹוסֵ  (בראשית ל) ּכָ ֶאּת  ָרֵחל  ָיְלָדה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעד ַוְיִהי  ף, 
ְבִטין. ָלא  ימּו ׁשִ ּלִ ּתַ  ִיׁשְ
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ל  .396 ּכָ ׁשֶ אי  ַוּדַ ָאַמר,  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ַמע  ׁשָ
ַהּכֹל.  ַעל  עֹוֶלה  ְוֶזה  ָיִפים,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ
ִמיָּד?  ְלַדְרּכֹו  לֹו  ָהַלְך  לֹא  ה  ָלּמָ ּתֹאַמר,  ְוִאם 

נְ  ָרה ִמּבִ ָרֵחל לֹא ִהְתַעּבְ ל ְזַמן ׁשֶ א ּכָ ָיִמין, ֶאּלָ
ְנָיִמין,  הִ  ּבִ ל  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ יַע  ִהּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ם.  ׁשָ ב  ְתַעּכֵ

ב   ִיְתַעּכֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרׁשּות,  ׁש  ִבּקֵ ְולֹא  ַרח,  ּבָ
קֹום   ּמָ ָבִטים ּבַ ְ ל ַהׁשּ ר ַיֲעקֹב ִעם ּכָ ם, ְוִהְתַחּבֵ ׁשָ

ִריְך. ע''כ סתרי תורה  ּצָ  ׁשֶ

  

ָאַמר, .396 ְמעֹון,  ׁשִ י  ִרּבִ ַמע  כָּ   ׁשָ אי  י וּדַ ִרּבִ ּדְ ִמּלֹוי  ל 
אי  ַאּמַ יָמא,  ּתֵ ְוִאי  א.  ּכֹּלָ ַעל  ָסִליק  ודא  יר,  ּפִ ׁשַ ְיהּוָדה 
ל ִזְמָנא ְדָרֵחל ָלא  א, ּכָ ד. ֶאּלָ ָלא ָאַזל ֵליּה ְלָאְרֵחיּה ִמּיָ
ִזְמָנא   ָמָטא  ּדְ יָון  ּכֵ ן.  ּמָ ּתַ ב  ַעּכַ ִאּתְ ְנָיִמן,  ִמּבִ ָרא  ַעּבְ ִמּתְ

עָ  ִבְנָיִמן,  בָ ּדְ ולא  ב  ַרק,  ַעּכַ ִיּתְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ א.  ְרׁשּוּתָ ָעא 
ר  ֲאּתַ ּבְ ְבִטין,  ׁשִ הּו  ֻכּלְ ּבְ ַיֲעקֹב  ר  ַחּבַ וִאּתְ ן,  ּמָ ּתַ

ְטִריָך. ִאּצְ  (ע'' פרשת ויצא) ּדְ
 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ
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