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ְיהּוָדה  .1 י  ַרּבִ וגו'.  ַמְלָאִכים  ַיֲעקֹב  ַלח  ׁשְ ַויִּ
ַתח, צא) ּפָ ְך   (תהלים  ּלָ ְיַצּוֶה  ַמְלָאָכיו  י  ּכִ

ֲארּוהּו  ּבֵ ֶזה  סּוק  ּפָ ָרֶכיָך.  ּדְ ָכל  ּבְ ָמְרָך  ִלׁשְ
ָלעֹוָלם,  ַהחֲ  א  ּבָ ָאָדם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵבִרים, 

ְמַקְטֵרג   הּוא  ׁשֶ ָהָרע  יֵֶצר  ִעּמֹו  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ִמיָּד 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ (בראשית   ָלָאָדם 

את ֹרֵבץ? ֶזה   ד) את ֹרֵבץ. ִמי ֶזה ַחּטָ ַתח ַחּטָ ַלּפֶ
 יֵֶצר ָהָרע. 

  

ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ו .1 ׁשְ ַתחַוּיִ י ְיהּוָדה ּפָ (תהלים  גו'. ִרּבִ

ַהאי   צא) ְדָרֶכיָך,  ָכל  ּבְ ָמְרָך  ִלׁשְ ָלְך  ה  ְיַצּוְ ַמְלָאָכיו  י  ּכִ
ָאֵתי   ָנׁש  ַבר  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ְדָהא  ַחְבַרָייא,  אּוְקמּוָה  ְקָרא 
ִאיהּו ְמַקְטֵרג  ֲהֵדיּה ֵיֶצר ָהָרע ּדְ ן ּבַ ּמַ ד ִאְזּדַ ְלַעְלָמא, ִמּיָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,ֵליּה ְלַבר נָ  ִדיר ּכְ ַתח  (בראשית ד) ׁש ּתָ ַלּפֶ
א ֵיֶצר ָהָרע. את רֹוֵבץ, ּדָ את רֹוֵבץ. ַמאי ַחּטָ  ַחּטָ

את, .2 ַחּטָ לֹו  ָקָרא  ִוד  ּדָ ם  ּגַ (תהלים   ְוָכְך 
ה   נא) הּוא עֹוׂשֶ ּום ׁשֶ י ָתִמיד, ִמׁשּ ֶנְגּדִ אִתי  ְוַחּטָ

ִרּבוֹ  ִלְפֵני  ָלָאָדם ַלֲחטֹא  יֹום  ל  ָהָרע  ּכָ ְויֵֶצר  נֹו, 
ָהָאָדם  ּנֹוָלד  ׁשֶ ִמיֹּום  ָהָאָדם  ן  ִמּבֶ ָזז  לֹא  ַהזֶּה 
א  ּבָ ׁשֶ ִמיֹּום  ָלָאָדם  א  ּבָ ַהּטֹוב  ְויֵֶצר  ְלעֹוָלִמים, 

ֵהר.  ְלִהּטָ

  

ְכִתיב, .2 ּדִ את  ַחּטָ ָקְרֵייּה  ָנֵמי  ָהִכי  (תהלים  ְוָדִוד 

ִאיהוּ  נא) ִגין ּדְ אִתי ֶנְגִדי ָתִמיד, ּבְ ָעִביד ֵליּה ְלַבר ָנׁש   ְוַחּטָ
א ָלא ִאְתֲעֵדי   י ָמאֵריּה, ְוֵיֶצר ָהָרע ּדָ ל יֹוָמא ְלֶמחֵטי ַקּמֵ ּכָ
ר ָנׁש ְלָעְלִמין. ְוֵיֶצר ַהּטֹוב  ר ָנׁש ִמּיֹוָמא ְדִאְתְיִליד ּבַ ִמּבַ

ָאה.  ּכָ  ָאֵתי ְלַבר ָנׁש ִמּיֹוָמא ְדָאֵתי ְלִאְתּדַ
ֵהר?   .3 א ָאָדם ְלִהּטָ לֹׁש  ּוָמַתי ּבָ ן ׁשְ הּוא ּבֶ ׁשֶ ּכְ

ֵניֶהם, ֶאָחד  ׁשְ ג ָהָאָדם ּבִ ּוֵ ִנים, ָאז ִמְזּדַ ֵרה ׁשָ ֶעׂשְ
ְויֵֶצר   ְלָיִמין,  טֹוב  יֵֶצר  ֹמאל.  ְ ִמׂשּ ְוֶאָחד  ִמיִָּמין 
ׁש   ֵני ַמְלָאִכים ַמּמָ ה ֵהם ׁשְ ֹמאל. ְוֵאּלֶ ָהָרע ִלׂשְ

ִמיד ִעם ָהָאָדם. ים, ְוֵהם ִנְמָצִאים ּתָ  ְמֻמּנִ
  

ֵליַסר   .3 ר ּתְ ד ִאיהּו ּבַ ָאה ּכַ ּכָ ר ָנׁש ְלִאְתּדַ ְוֵאיָמַתי ָאֵתי ּבַ
ְוַחד   ִמיִמיָנא  ַחד  ַתְרַווְייהּו  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ וג  ּוַ ִאְזּדַ ֵדין  ּכְ ִנין,  ׁשְ
ין  ָמאָלא. ְוִאּלֵ ָמאָלא, ֵיֶצר טֹוב ִליִמיָנא ְוֵיֶצר ַרע ִלׂשְ ְ ִמׂשּ

ׁש ְממַ  ֵרין ַמְלָאִכין ַמּמָ ִדיר  ִאינּון ּתְ ִחין ּתָ ּכְ ּתַ ן, ְוִאינּון ִמׁשְ ּנָ
ַבר ָנׁש.  ֲהֵדיּה ּדְ  ּבַ

ֵהר   .4 ְלִהּטַ ָאָדם  ן  ּבֶ א  ָהָרע    -ּבָ יֵֶצר  אֹותֹו 
ֹמאל.  ְ ַהׂשּ ַעל  ַהיִָּמין  ְוׁשֹוֵלט  ְלָפָניו,  ה  ִנְכּפֶ
ָכל   ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ִגים  ּוְ ִמְזּדַ ֵניֶהם  ּוׁשְ

ֶזה ה.  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ָרָכיו  ַמְלָאָכיו ּדְ י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּו 
ָרֶכיָך.  ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ  ְיַצּוֶה ּלָ

  

ְפָיא   .4 ִאְתּכַ ֵיֶצר ָהָרע  ָאה, ַההּוא  ּכָ ְלִאְתּדַ ָנׁש  ָאֵתי ַבר 
וִגין  ּוְ ִמְזּדַ ְוַתְרַווְייהּו  ָמאָלא.  ׂשְ ַעל  ְיִמיָנא  יט  ּלִ ְוׁשַ יּה  ַקּמֵ

אָ  ָכל  ּבְ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ֲהָדא ְלַנְטָרא  ָעִביד.  הּוא  ּדְ ְרחֹוי 
ָרֶכיָך. ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ה ָלְך ִלׁשְ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ  הּוא ִדְכִתיב ּכִ

Genesis 4:7 
“ ּבֹו-ֵּתיִטיב, ְׂשֵאת, ְוִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ; ְוֵאֶלי�, ְּתׁשּוָקתֹו, ְוַאָּתה, ִּתְמָׁשל-ֲהלֹוא ִאם ” 
“If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at 
the door. Its desire is for you, but you must rule over it.” 
The Zohar teaches us that the negative side and evil inclination awaits at the opening 
on the womb and immediately attach themselves to the newborn. The good and pure 
side comes when the child grows to age 13. At this age, the soul is matured and able 
to make a spiritual connection and draw light. 
The negative side doesn’t leave the person but now he has the tools to control it. 
The womb is a pure place and it is protected by the Light. The nine months are the 
aspect of the nine sefirot of Light from Keter to Yessod. When the baby comes out, he 
connects to the level of Malchut where the negative side has the freedom to ‘bother’ us, 
giving us opportunities to overcome challenges and earn the Light. 
The Zohar tells us that the pure support side is on the right and the negative and 
impure is on the left, and always with us. The Zohar also reveals to us that the negative 
side will always give up when we choose the pure side/action. 
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Psalms 91:11 
“ ְּדָרֶכי�-ָּל�; ִלְׁשָמְר�, ְּבָכל-ִּכי ַמְלָאָכיו, ְיַצֶּוה .” 
“For he will command his angels; to guard you in all your ways.” 
The angels in this verse are those of the right and left that are always with us. 
They protect us when we choose the right and pure path. The first part of the verse is 
the appointing of the angels to be with us. The second part is the protection that we 
receive when we follow the right way. 

ַהזֶּה   .5 סּוק  ַהּפָ ֶאת  ְמָבֵאר  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ִעּמֹו   ִהְזִמין  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַיֲעֹקב,  ּבְ
א   ֲהֵרי הּוא ּבָ ּום ׁשֶ ים, ִמׁשּ ַמְלָאִכים ַמֲחנֹות ְמֻמּנִ
ָראּוי,   ֵלִמים ּכָ ם ׁשְ ּלָ ּכֻ ָבִטים ֶעְליֹוִנים  ׁשְ ּבִ ֵלם  ׁשָ

ָהַלךְ  ְוַיֲעקֹב  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  בֹו ּכְ עּו  ְפּגְ ַויִּ ְלַדְרּכֹו   
ּצֹול   ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוָכאן,  ֵאר.  ְוִנְתּבָ ֱאלִֹהים,  ַמְלֲאֵכי 
ִעּמֹו  ָגה  ּוְ ִהְזּדַ ָאז  ּנּו,  ִמּמֶ ִנְפַרד  ַוֲהֵרי  ָבן  ִמּלָ
אֹותֹו,   יף  ְלַהּקִ ים  ְקדֹוׁשִ ַמֲחנֹות  ּוָבאּו  ִכיָנה,  ׁשְ

ְוגוֹ  ָרָאם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעקֹב  ַויֹּאֶמר  ּוֵמאֹוָתם  ְוָאז   ,'
ַלח   ׁשְ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ו,  ְלֵעׂשָ ַלח  ׁשָ ַמְלָאִכים 

אי.  ׁש ָהיּו ַוּדַ  ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים. ַמְלָאִכים ַמּמָ

  

ַיֲעקֹב,  .5 ּבְ ְקָרא  ְלַהאי  ֵליּה  מֹוִקים  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
ְרָיין  ִ ַמׁשּ ַמְלָאִכין  ֲהֵדיּה  ּבַ ַאְזִמין  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ  ּדְ

הּו   ּלְ ִאין ּכֻ ְבִטין ִעּלָ ׁשִ ִלים ּבְ ִגין ְדָהא ִאיהּו ָאֵתי ׁשְ ן. ּבְ ְמַמּנָ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ְדָקא ְיאּות, ּכְ ֵלִמין ּכְ ְוַיֲעקֹב ָהַלְך  (דכתיב) ׁשְ

יָון  ּכֵ ְוָהָכא  ָמר.  ְוִאּתְ ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ְלַדְרּכֹו 
ָלבָ  יּה ּדְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ִאׁשְ וַגת  ּדְ ּוְ ֵדין ִאְזּדַ יּה ּכְ ַרׁש ִמּנֵ ן ְוָהא ִאְתּפְ

ֵליּה,  ְלַסֲחָרא  ין  יׁשִ ַקּדִ ְרָיין  ִ ַמׁשּ ְוֲאתּו  א  ִכיְנּתָ ׁשְ יּה  ִעּמֵ
ע''א) ּוְכֵדין קסו  ְוגו'.  (דף  ָרָאם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר 

ִדְכִתיב   הּוא  ֲהָדא  ו  ְלֵעׂשָ ֵליּה  ר  ּדַ ׁשַ ַמְלָאִכין  ּוֵמִאינּון 
אי.וַ  ׁש ֲהוּו ַוּדַ ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים, ַמְלָאִכים ַמּמָ ׁשְ  ּיִ

תּוב .6 ּכָ ְוָאַמר,  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַתח  (תהלים   ּפָ
ֵצם. ֲהֵרי  לד) חֶֹנה ַמְלַאְך ה' ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ

י ַמְלָאָכיו  תּוב ּכִ ָמקֹום ֶאָחד ּכָ ְרׁשּוָה. ֲאָבל ּבְ ּפֵ
ְך, ַמְלָאכָ  תּוב  ְיַצּוֶה ּלָ ּכָ ים, ְוָכאן ֶאָחד, ׁשֶ יו ַרּבִ

י  א ּכִ ֵצם. ֶאּלָ חֶֹנה ַמְלַאְך ה' ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ
ְך   ּלָ ְיַצּוֶה  ַמְלָאִכים.   -ַמְלָאָכיו  ָאר  ׁשְ ֵאּלּו 

ָסִביב   ה'  מֹו   -ַמְלַאְך  ּכְ ִכיָנה,  ׁשְ זֹו 
ּנֱֶאַמר  ג) ׁשֶ ֵאָליו   (שמות  ה'  ַמְלַאְך  ַויֵָּרא 

ת אֵ  ַלּבַ ֶנה. ְוָלֵכן חֶֹנה ַמְלַאְך ה'  ּבְ ׁש ִמּתֹוְך ַהּסְ
ֵדי  ּכְ ָדִדים  ַהּצְ ָכל  ּבְ יפֹו  ְלַהּקִ ִליֵרָאיו,  ָסִביב 
תֹוְך  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ּוְכׁשֶ אֹותֹו,  יל  ְלַהּצִ
ִנים   ּמְ ִמְזּדַ ם  ּלָ ּכֻ ים  ְקדֹוׁשִ ַמֲחנֹות  ה  ּמָ ּכַ ָהָאָדם, 

ם.   ְלׁשָ

  

י ִיְצָחק וְ  .6 ַתח ִרּבִ ִתיב,ּפָ חֹוֶנה ַמְלַאְך  (תהלים לה) ָאַמר ּכְ
ֲאַתר ַחד   ֵצם, ָהא אּוְקמּוָה. ֲאָבל ּבְ ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ
יִאין, ְוָהָכא ַחד   ה ָלְך, ַמְלָאָכיו ַסּגִ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ִתיב ּכִ ּכְ

א ֵצם. ֶאּלָ ְכִתיב חֹוֶנה ַמְלַאְך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ י    ּדִ ּכִ
ָאר ַמְלָאִכין. ַמְלַאְך ְיָי ָסִביב   ין ׁשְ ה ָלְך, ִאּלֵ ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, א, ּכְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ָרא ַמְלַאְך ְיָי  (שמות ג) ּדָ ַוּיֵ
ְך חֹוֶנה ַמְלַאְך ְיָי  ֶנה. ּוְבִגין ּכָ ת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהּסְ ַלּבַ ֵאָליו ּבְ
ָזָבא  ְלׁשֵ ִגין  ּבְ ִסְטִרין  ָכל  ּבְ ֵליּה  ַלֲאָקָפא  ִליֵרָאיו,  ָסִביב 
ְרָיין  ִ ה ַמׁשּ ּמָ ַבר ָנׁש, ּכַ יּה ּדְ ַגּוֵ ְרָיא ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ֵליּה. ְוַכד ׁשְ

י ן.ַקּדִ נּו ְלַתּמָ ּמְ הּו ִאְזּדַ ּלְ ין ּכֻ  ׁשִ

At the end of the portion of Toldot we read that Jacob followed the ways of God and 
earned the protection of angels. 
Genesis 32:2 
“ בֹו, ַמְלֲאֵכי ֱא�ִהים-ְויֲַעֹקב, ָהַל� ְלַדְרּכֹו; ַוִּיְפְּגעּו ” 
“Jacob went on his way, and the angels of God met him.” 
At the beginning of Vayishlach, Jacob sends angels before him to his brother, Esau. 
Genesis 32:4 
“ ֵעָׂשו ָאִחיו, ַאְרָצה ֵׂשִעיר, ְׂשֵדה ֱאדֹום-ַוִּיְׁשַלח יֲַעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו, ֶאל .” 
“And Jacob sent messengers (Angels) before him to Esau his brother in the land of 
Seir, the country of Edom,” 
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The Zohar reveals that the angels Jacob sent before he was the same angels he met 
previously. 
In Psalms 34:8 we read 
“ ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו; וְַיַחְּלֵצם-ֹחֶנה ַמְלַא� ” 
“The angel of YHVH encamps around those who fear him, and delivers them” 
We studied before that protection comes from angels (plural). This verse uses angel, in 
the singular form. The Zohar explains that this angel is the aspect of the Shechina 
that dwells among us and when we are connected to her, all the holy armies come to 
protect us. 

ל ֵמָאִכיׁש ֶמֶלְך   .7 ֶלְך ִנּצַ ִוד ַהּמֶ ּדָ ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
ִכיָנה הִ  ְ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ת, ָאז ָאַמר ֶאת ֶזה, ִמׁשּ יָפה ּגַ ּקִ

אֹוָתם  ל  ּכָ ּוֵמַעּמֹו,  ֵמָאִכיׁש  ֵמֶהם  ל  ְוִנּצַ אֹותֹו 
ִהְתִקיפוּ  ַמה  [ֶׁשִהִּקיפּו] ׁשֶ אֹותֹו. 

תּוב? כא)-(שמואל ּכָ ה  א  ָלּמָ ָיָדם,  ּבְ ְתהֵֹלל  ַויִּ
מֹו   ּכְ ע,  ּגַ ּתַ ׁשְ ַויִּ ב  ִלְכּתֹ ָצִריְך  ָהָיה  ְתהֵֹלל?  ַויִּ

ּנֱֶאַמר  ֶזה (שם) ׁשֶ ֶאת  ֲהֵבאֶתם  י  ַע    ּכִ ּגֵ ּתַ ְלִהׁשְ
 ָעָלי.

  

ַגת  .7 ֶמֶלְך  ִזיב ֵמָאִכיׁש  ּתְ ִאׁשְ א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִזיב   ּתְ ְוִאׁשְ ֵליּה  ַסֲחָרא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ִגין  ּבְ ָאַמר ַהאי,  ֵדין  ּכְ

ַאְתִקיפוּ  ּדְ ִאינּון  ל  ּכָ יּה  ּוֵמַעּמֵ ֵמָאִכיׁש  ְייהּו  (נ''א   ִמּנַ

ַמה דאקיפו) יּה,  ִתיב,  ּבֵ ָיָדם,  (שמואל א כא) ּכְ ּבְ ְתהֹוֵלל  ַוּיִ
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ֵליּה,  ֵעי  ִמּבָ ַע  ּגֵ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ְתהֹוֵלל,  ַוּיִ אי  ַאּמַ

ַע ָעַלי. (שם) ָאֵמר, ּגֵ ּתַ י ֵהֵבאֶתם ֶאת ֶזה ְלִהׁשְ  ּכִ

ִוד   .8 ּדָ ָאַמר  ׁשֶ ָבר  ּדָ אֹותֹו  ַעל  ָחַזר  א  ֶאּלָ
תּוב ּכָ ׁשֶ ה,  ִחּלָ ּתְ עג)(תהלי ּבַ ִקּנֵאִתי  ם  י  ּכִ

הּוא:   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  וגו'.  הֹוְלִלים  ּבַ
ְכַנס   ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶזה.  ֶאת  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ֲעַדִין  ַחיֶּיָך 
ְתהֵֹלל  תּוב? ַויִּ ְלֵבית ָאִכיׁש ְוֶהֱחִזיקּו בֹו, ַמה ּכָ
ַהְתָחָלה.  ּנֵא ָבֶהם ּבַ ּקִ אֹוָתם הֹוְלִלים ׁשֶ ָיָדם, ּכְ   ּבְ

ִוד.  ְרָתה ְסִביב ּדָ ִכיָנה ְוׁשָ ָאה ׁשְ  ְוָאז ּבָ

  

ַקְדִמיָתא   .8 ִוד ּבְ ה ְדֲאַמר ּדָ א ַאֲהַדר ַעל ַההּוא ִמּלָ ֶאּלָ
ְכִתיב, הֹוְלִלים ְוגו'. ָאַמר ֵליּה  (תהלים עג) ּדִ אִתי ּבַ י ִקּנֵ ּכִ

יָך ֲעַדִיין ַאְנּתְ ִאְצְטִריְך ְלַהאי,   ִריְך הּוא ַחּיֶ א ּבְ יָון קּוְדׁשָ ּכֵ
ְתהֹוֵלל   ַוּיִ ִתיב  ּכְ ַמה  יּה,  ּבֵ ְוַאְתִקיפּו  ָאִכיׁש  ְלֵבי  ָעאל  ּדְ
ַאְתָיא   ּוְכֵדין  ַקְדִמיָתא,  ּבְ י  ַקּנֵ ּדְ הֹוְלִלים  ִאינּון  ּכְ ָיָדם,  ּבְ

ָדִוד.  ְרָיא ַסֲחָרֵניּה ּדְ א ְוׁשַ ִכיְנּתָ  ׁשְ
ִאם   .9 י  ּכִ ׁשֹוָרה  לֹא  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 

נַ  ה  ּבְ דֹוׁשָ ִהיא ָהָאֶרץ ַהּקְ אי לֹא    -ֲחָלָתּה, ׁשֶ ַוּדַ
ֲעבּור  ּבַ ֲאָבל  [ֶׁשּיֹוְנִקים] ׁשֹוָרה  ה,  ּנָ ִמּמֶ ִליֹנק 

ית  ִמּבֵ ַיֲעקֹב  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוָכאן  ְלָהֵגן.  ֵדי  ּכְ ׁשֹוָרה 
יפּו אֹותֹו, ְולֹא   ים ִהּקִ דֹוׁשִ ֲחנֹות ַהּקְ ל ַהּמַ ָלָבן, ּכָ

ַאר ְלַבּדֹו.   ִנׁשְ

  

ְרָיא  .9 ׁשַ ָלא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֵתיָמא  ְוִאי 
א א.   (באחסנתה) ֶאּלָ יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ִאיִהי  ּדְ יּה,  ַאְחַסְנּתֵ ּבְ

ִגין ּבְ ְרָיא  ׁשַ אי ָלא  ַלֲאָגָנא  (דינקין) ַוּדַ ּה, ֲאָבל  ִמּנָ ִליָנָקא 
ְרָיין  ִ ַמׁשּ הּו  ּלְ ּכֻ ָלָבן  י  ִמּבֵ ַיֲעקֹב  ֲאָתא  ד  ּכַ ְוָהָכא  ְרָיא.  ׁשַ

י ְלחֹודֹוי. ַקּדִ ַאר ּבִ ּתָ ין ַסֲחָרן ֵליּה ְוָלא ִאׁשְ  ׁשִ
King Saul wasn’t following the ways of God, and the prophet Samuel was instructed to 
anoint David, the son of Yishai, to be the new King of Israel. It was done quietly in the 
presence of David’s family. When the new king was anointed, King Saul lost the 
protection of God. In the meantime, King David harnessed the new powers and the 
protection of the Shechina to kill Goliath the Philistine and earn a reputation of a great 
hero. 
1 Samuel 18:7 
 ”.ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפו, ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתיו“
“Saul has killed his thousands, and David his ten thousands!”” 
King Saul wasn’t happy and was looking to kill King David who didn’t wait and run 
away to the territory of Achish the king of Gath. 
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This story is just an intro to understanding the protection of the Shechina that we 
studied in previous DZ with the verse from Psalms 34:8 
“ ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו; וְַיַחְּלֵצם-ֹחֶנה ַמְלַא� ” 
“The angel of YHVH encamps around those who fear him, and delivers them” 
The angel is the aspect of the Shechina that protects those who are with a higher level 
of connection to YHVH. King David had that, especially after he was selected by God 
to be a king. 
The Zohar tells us that King David was not happy about the existence of people with 
‘crazy’ behavior. We learn that from Psalms 73:3 “ ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים-ִּכי ” “I wanted to remove 
the negativity of those who are ‘crazy’”. King David asked God to remove this ‘quality’ 
from people but God told him that one day he will need the ability to behave ‘crazy’. 
King David was taken to King Achish but before he got there, he changed his behavior 
and became ‘crazy’. The King saw that and told his people to send away this crazy 
person. 
1 Samuel 21:14 “ ְזָקנֹו-ַּדְלתֹות ַהַּׁשַער, ַוּיֹוֶרד ִרירֹו ֶאל-יֶהם, ַוִּיְתֹהֵלל ְּביָָדם; ַוְיָתו ַעלַטְעמֹו ְּבֵעינֵ -ַוְיַׁשּנֹו ֶאת .” 
“So he pretended to be insane in their presence; and while he was in their hands he 
acted like a madman, making marks on the doors of the gate and letting saliva run 
down his beard.” 
The interesting part of this teaching from the Zohar is that the Shechina surrounded 
King David and protected him by making him ‘crazy’. This simple act created the 
necessary protection from king Achish and his people. 
We don’t know how or what kind of protection we get. Some people may be in a poor 
state and lack some kind but if they are with a good connection to the Light they can 
be certain that their temporary state is a form of protection. 
The Zohar says that the Shechina dwells in the land of Israel where it receives its 
nourishment from the Light. Then how come the Shechina went with King David to a 
land of Gath. The explanation is that the protection of the Shechina extends beyond 
the borders of Israel. 
When Jacob went to Laban and came back from him, he had the protection of the 
Shechina at all times. 

ךְ  .10 ּכָ ִאם  ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ֶׁשָּכל   ָאַמר  [ס''א 
ְוַהְּׁשִכיָנה   ִעּמֹו  ַיַחד  ָּבאּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּמֲחנֹות 

ֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ְוגֹו'? אָ ִעּמֹו] ּוָ תּוב ַויִּ ה ּכָ ַמר  , ָלּמָ
ָנה ְוָהָיה  ִהְכִניס ַעְצמֹו ְלַסּכָ ּום ׁשֶ י ְיהּוָדה, ִמׁשּ ַרּבִ
ּנּו,  ִמּמֶ ְרׁשּו  ּפָ ֵהם  ֵעיָניו,  ּבְ ָנה  ַסּכָ אֹוָתּה  רֹוֶאה 
ל ָהֱאֶמת,   י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ ְוָאז ָאַמר, ָקטְֹנּתִ

ּנּו. ְפְרדּו ִמּמֶ ּנִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ֲחנֹות ַהּקְ  ֵאּלּו ֵהם ַהּמַ

  

ָהִכי .10 ִאי  ִחְזִקָיה  י  ִרּבִ משריין  ָאַמר  דכלהו  (ס''א 
בהדיה) ושכינתא  בההה  אתו  ִתיב  קדישין  ּכְ אי  ַאּמַ  ,

ָאִעיל  ּדְ ִגין  ּבְ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ָאַמר  ְוגו'.  ְלַבּדֹו  ַיֲעקֹב  ֵתר  ּוָ ַוּיִ
ִאינּון  ֵעינֹוי,  ּבְ ָנה  ַסּכָ ְלַהִהיא  ָחֵמי  ְוֲהָוה  ָנה,  ְלַסּכָ ְרֵמיּה  ּגַ

ל  אִ  י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ יּה, ּוְכֵדין ָאַמר ָקטְֹנּתִ ְרׁשּו ִמּנֵ ְתּפָ
יּה. ְרׁשּו ִמּנֵ ִאְתּפָ ין ּדְ יׁשִ ְרָיין ַקּדִ ִ ין ִאינּון ַמׁשּ  ָהֱאֶמת, ִאּלֵ

ִאירֹו ִעם אֹותֹו   .11 ֵדי ְלַהׁשְ י ִיְצָחק ָאַמר, ּכְ ַרּבִ
ְרׁשוּ  ּבִ א  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה,  ְמֻמּנֶה  ת 

ַח  ּבֵ ם ְלׁשַ יַע ְזַמּנָ ִהּגִ יָרה, ׁשֶ ה ָהְלכּו לֹוַמר ׁשִ ְוֵאּלֶ
ְוַאַחר   ָעה,  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת 
ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  י  ָקטְֹנּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָחְזרּו.  ְך  ּכָ
ְוגֹו',   ָך  ַעְבּדֶ ֶאת  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת  ל  ּוִמּכָ

ִכיָנה, ְוָכל ְוַעּתָ  ֵני ַמֲחנֹות. ַמֲחֵנה ׁשְ ה ָהִייִתי ִלׁשְ

  

ִגין ְלׁשַ  .11 י ִיְצָחק ָאַמר ּבְ א ִרּבִ ְבָקא ֵליּה ִעם ַההּוא ְמַמּנָ
ין ָאְזֵלי ְלֵמיַמר  ָאה ֲהָוה ָאֵתי. ְוִאּלֵ ִבְרׁשּוָתא ִעּלָ ו ּדְ ְדֵעׂשָ
ִריְך   ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ָחא  ּבָ ְלׁשַ ִזְמַנְייהּו  ָמָטא  ּדְ יָרָתא  ׁשִ
א, ּוְלָבַתר ַאֲהָדרּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ הּוא ּבְ

ִמ  י  ֶאת  ָקטְֹנּתִ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת  ל  ּוִמּכָ ַהֲחָסִדים  ּכֹל 
א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ַמֲחֶנה  ַמֲחנֹות.  ֵני  ִלׁשְ ָהִייִתי  ה  ְוַעּתָ ְוגו',  ָך  ַעְבּדֶ
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יתֹו. ַמֲחֵנה   ּבֵ ֶׁשָּכתּוב  ָהָיה,  ֶאָחד  ַמֲחֶנה  [ס''א 
ֵני ַמֲחנֹות ֱא�ִהים ֶזה] ל   -. ִלׁשְ ֵלם ִמּכָ ָהָיה ׁשָ ׁשֶ

ֵני ֲחָלִקים, ָלָבן ְוָאדֹם. ְ ָדִדים ִמׁשּ  ַהּצְ
יֵתיּה, (ס''א מחנה חד הוה דכתיב מחנה אלהים  ְוָכל ּבֵ

ֵרין זה) ִמּתְ ִסְטִרין  ִמָכל  ִלים  ׁשְ ְדֲהָוה  ַמֲחנֹות,  ִני  ִלׁשְ  ,
ור ְוסּוָמק.  חּוָלִקין  ִחּוַ

Genesis 32:25 
 ”.ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב, ְלַבּדֹו; ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר“
“And Jacob was left alone. And a man wrestled with him until the breaking of the day.” 
The Zohar asks the question of why the verse says that Jacob was left alone when 
previously he was connected to the Shechinah and all his angels. Rabbi Yehuda 
explains that Jacob put himself in danger because he was alone at night and could 
see the danger. The angels come to protect from unseen danger. 
Jacob was aware of the danger before he got himself into it. 
Genesis 32:11 
“ ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה, ְוַעָּתה ָהִייִתי, ִלְׁשֵני -ַעְבֶּד�: ִּכי ְבַמְקִלי, ָעַבְרִּתי ֶאת-ָהֱאֶמת, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת, ֶאת-ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים, ּוִמָּכל
 ”ַמֲחנֹות
“I am unworthy (smaller) of all the loving kindness and of all the faithfulness which 
You have shown to Your servant; for with my staff only I crossed this Jordan, and now 
I have become two camps.” 
God gave the angels permission to leave Jacob alone, giving him the opportunity to 
control the angel of Esau that represents the negative side. Esau was on his way to 
kill Jacob. The best protection Jacob could have was by dominating Esau’s angel. The 
battle was planned and supported by God. 
One lesson from this Zohar is that we should not walk alone at night. The negative 
side is free to roam and we could be a target. Jacob may have nothing to worry about 
but we do. 

אֹותֹו   .12 ֵאר  ִנְתּבָ ֲהֵרי  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
אֹוָתּה   ּבְ ָהָיה  ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ַצד  ל  ׁשֶ ְלטֹון  ׁשִ ַלְיָלה 

עָ  תּובׁשָ ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ א) ה,  ְמֹארֹת   (בראשית  ְיִהי 
ַאר  ׁשְ ּנִ ֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו, ׁשֶ ּוָ ַויִּ ְך  ּכָ ּום  ָחֵסר, ּוִמׁשּ
ָבָנה   ָתה ַהּלְ ּסְ ִהְתּכַ ֶמׁש ְלַבּדֹו, ׁשֶ הּוא ׁשֶ ַיֲעקֹב, ׁשֶ

ִמיַרת ְ ׁשּ ב ׁשֶ ֶמׁש. ְוַאף ַעל ּגַ ֶ [ְוִעם ָּכל ֶזה   ִמן ַהׁשּ
ּנּו  הַ  ַהְּׁשִמיָרה ֶׁשל] רּוְך הּוא לֹא ָזָזה ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ ּקָ

ַויְַּרא   תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוַעל ֶזה לֹא ָיכֹל לֹו,  ִמּכֹל ָוכֹל, 
י לֹא ָיכֹל לֹו.   ּכִ

  

ֵליְלָיא  .12 ַההּוא  ָמר,  ִאּתְ ָהא  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
ָהא   ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ֲהָוה.  ו  ְדֵעׂשָ ְדִסְטָרא  ׁשּוְלָטנּוָתא 

ִתיב ֵתר ַיֲעקֹב  (בראשית א) ּכְ ּוָ ְך ַוּיִ ְיִהי ְמאֹרֹת ָחֵסר, ּוְבִגין ּכָ
ְלחוֹ  ּבִ א  ְמׁשָ ׁשִ ְדִאיהּו  ַיֲעקֹב  ַאר  ּתָ ִאׁשְ ּדְ דֹוי, ְלַבּדֹו, 

ְנִטירוּ  ב ּדִ א. ְוַאף ַעל ּגַ ְמׁשָ ְסָיא ִסיֲהָרא ִמן ׁשִ ִאְתּכַ (ס''א   ּדְ
יּה  ועם כל דא נטירו) ִריְך הּוא ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּנֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

י לא   ּכִ ְרא  ַוּיַ ְכִתיב  ּדִ ָיכֹול לֹו,  א לא  ּדָ ְוַעל  ָוכֹל,  ִמּכֹל 
 ָיכֹול לֹו. 

ְוָר  .13 ָיִמיָנה  ל  ּכֵ ַאְבָרָהם,  ִהְסּתַ ֶאת  ָאה 
ל   ּכֵ ִהְסּתַ ִיְצָחק,  ֶאת  ְוָרָאה  ֹמאָלה  ׂשְ ל  ּכֵ ִהְסּתַ
ֶזה,   ד  ִמּצַ ְוִנְכָלל  ֶזה  ד  ִמּצַ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ְוָרָאה  ּגּוף  ּבַ
מּוְך ַלּגּוף,  ַעּמּוד ֶאָחד ַהּסָ ַכף ְיֵרכֹו, ּבְ ע ּבְ ּגַ ְוָאז ַויִּ

הּוא ִמחּוץ ַלּגּוף.   ׁשֶ
  

ִליִמיָנא .13 ל  ּכַ ל    ִאְסּתַ ּכַ ִאְסּתַ ְלַאְבָרָהם.  ְוָחָמא 
ְוָחָמא  גּוָפא  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ְלִיְצָחק.  ְוָחָמא  ָמאָלא  ִלׂשְ
ֵדין  ּכְ ָדא,  ְטָרא  ִמּסִ ִליל  ְוִאְתּכְ ָדא  ְטָרא  ִמּסִ ִליל  ְדִאְתּכְ
ִאיהּו   ּדְ ְלגּוָפא  ָסִמיְך  ּדְ ַעּמּוָדא  ַחד  ּבְ ְיֵרכֹו.  ַכף  ּבְ ַגע  ַוּיִ

 ְלַבר ִמן ּגּוָפא. 
ִליֵרָאיו  .14 ָסִביב  ה'  ַמְלַאְך  חֶֹנה  ְוָלֵכן 

ילֹו.  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ְצָדָדיו  ָכל  ּבְ יפֹו  ִהּקִ ֵצם,  ַוְיַחּלְ   
כָּ  .14 ֵצם, ּוְבִגין  ַוְיַחּלְ ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיָי  ַמְלַאְך  חֹוֶנה  ְך 

ָרא  ׁשָ ְוַכד  ֵליּה,  ָזָבא  ְלׁשֵ ִגין  ּבְ ִסְטרֹוי  ָכל  ּבְ ֵליּה  יף  ַאּקִ
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תֹוכוֹ  ּבְ ִכיָנה  ׁשְ ְרָתה  ָ ׁשּ ֵאָליו] ּוְכׁשֶ ה  [ס''א  ּמָ ּכַ  ,
ַמְלָאִכים   ּוֵמאֹוָתם  ּה,  ִעּמָ אּו  ּבָ ּוַמֲחנֹות  ֲחָילֹות 

ו.  ַלח ְלֵעׂשָ  ׁשָ
יהּ  ַגּוֵ ּבְ א  ִכיְנּתָ ְרָיין ָאתּו  (ס''א לגביה) ׁשְ ִ ּוַמׁשּ ה ֵחיִלין  ּמָ ּכַ

יּה ּדְ  ר ְלַגּבֵ ּדַ ֲהֵדיּה, ּוֵמִאינּון ַמְלָאִכין ׁשַ ו: ּבַ  ֵעׂשָ
Genesis 32:25 
 ”.ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב, ְלַבּדֹו; ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר“
“And Jacob was left alone. And a man wrestled with him until the breaking of the day.” 
Jacob was ready for the battle. His life with Laban was a constant fight against the 
negative side. He followed the spiritual laws of the Torah and had complete faith and 
trust in God. His purity was so high that Laban couldn’t hurt him. Now Jacob is facing 
the angel of the other side, fighting all night long. 
Genesis 32:26 
“ ֶיֶר� ַיֲעֹקב, ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו-ְיֵרכֹו; ַוֵּתַקע ַּכף-ַוַּיְרא, ִּכי לֹא ָיֹכל לֹו, ַוִּיַּגע, ְּבַכף .” 
“When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, 
and Jacob’s hip was put out of joint as he wrestled with him.” 
The Zohar explains that the angel couldn’t prevail because on the right side of Jacob 
was Abraham, that is the perfection of the Right Column. On the left was Isaac that is 
the perfection of the Left Column and Jacob himself was the perfection of the Central 
column. The other side can not get to us unless there is a place of lack. At the end of 
the night, the angel could only touch a weak point outside Jacob’s body that affected 
Jacob’s leg. 
The Zohar quotes again Psalms 34:8 
“ ִביב ִליֵרָאיו; וְַיַחְּלֵצםְיהָוה סָ -ֹחֶנה ַמְלַא� ” 
“The angel of YHVH encamps around those who fear him, and delivers them” 
When we study the Zohar, which is the highest level of Torah study, we create and 
own a protective shield around us that is activated when we need it. 
The music video below is about the verse from Genesis 32:25 
““And Jacob was left alone. And a man wrestled with him until the breaking of the 
day.”” 
Enjoy. 
http://youtu.be/mgq7Ya-sqbM 

א,  .15 י ַאּבָ ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים. ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ַויִּ
ָהָיה לֹו   ְוטֹוב  ו?  ֵעׂשָ ְוִכי ַמה הּוא ִהְתעֹוֵרר ֶאל 
ֲאִני   יֹוֵדַע  ַיֲעקֹב,  ָאַמר  א,  ֶאּלָ ּנּו.  ִמּמֶ ק  ּתֹ ִלׁשְ

עֵ  יז  ׁשֶ א ּוְלעֹוָלם לֹא ִהְרּגִ ׁש ִלְכבֹוד ַאּבָ ו חֹוׁשֵ ׂשָ
א ַקיָּם, ֵאיִני   אֹותֹו, ַוֲהֵריִני יֹוֵדַע, ׁשהֹוִאיל ְוַאּבָ
ֲאִני   ַקיָּם,  א  ַאּבָ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ּנּו,  ִמּמֶ ּפֹוֵחד 

ִמיָּד   ִעּמֹו.  יֵּס  ְלִהְתּפַ ַיֲעקֹב    -רֹוֶצה  ַלח  ׁשְ ַויִּ
 ַמְלָאִכים ְלָפָניו. 

  

אי  .15 א ְוִכי ַאּמַ י ַאּבָ ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים, ָאַמר ִרּבִ ׁשְ ַוּיִ
ּתּוֵקי   ְלִאׁשְ ֵליּה  ֲהָוה  ְוַטב  ו,  ֵעׂשָ ּדְ יּה  ְלַגּבֵ ִאיהּו  ִאְתַער 
יׁש ֵליּה ִליָקָרא  ו ַחּיִ ֵעׂשָ א ָאַמר ַיֲעקֹב ְיַדְעָנא ּדְ יּה. ֶאּלָ ִמּנֵ

יהּ  ַקּמֵ יז  ַאְרּגִ ָלא  ּוְלָעַלם  א  הֹוִאיל ְדַאּבָ ְיַדְעָנא  ְוָהא   ,
א  ּתָ ַהׁשְ ֲאָבל  יּה,  ִמּנֵ ִפיָנא  ִמְסּתָ ָלא  ים  ַקּיָ א  (הואיל  ְוַאּבָ

ַלח   (לאתפייסא)) דאבא קאים בעינא לאתפייס ׁשְ ד ַוּיִ יּה, ִמּיָ ִעּמֵ
 ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו. 

ַתח  .16 ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים, ַרּבִ ׁשְ ַויִּ
יב) ְוָאַמר, לֹו  (משלי  ְוֶעֶבד  ִנְקֶלה  טֹוב 

סּוק ֶזה ֶנֱאַמר ַעל יֵֶצר  ד ַוֲחַסר ָלֶחם. ּפָ ּבֵ ְתּכַ ִמּמִ
הּוא ָתִמיד ְמַקְטֵרג ִלְבֵני ָאָדם,   ּום ׁשֶ ָהָרע, ִמׁשּ

ַגֲאָוה,  ְויֵֶצר ָהָרע ֵמִרים ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו שֶׁ  ל ָהָאָדם ּבְ

  

ַתח   .16 ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ַמְלָאִכים.  ַיֲעקֹב  ַלח  ׁשְ ַוּיִ
בֵּ  (משלי יב) ְוָאַמר, ְתּכַ ִמּמִ לֹו  ְוֶעֶבד  ִנְקָלה  ַוֲחַסר טֹוב  ד 

ֵיֶצר ַעל  ְקָרא  ַהאי  ע''ב) ֶלֶחם,  קסו  ָמר,  (דף  ִאּתְ ָהָרע 
א, ְוֵיֶצר ָהָרע   ֵני ָנׁשָ י ּבְ ִדיר ְלַגּבֵ ִאיהּו ְמַקְטְרָגא ּתָ ִגין ּדְ ּבְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayishlach – Draft – unedited- not for publishing 

8 DailyZohar.com  
 

ַעד   ּוְברֹאׁשֹו,  ָערֹו  ׂשְ ּבִ ְמַסְלֵסל  ַאֲחָריו,  ְוהֹוֵלְך 
יִהּנֹם. ְך אֹותֹו ַלּגֵ ֶאה ָעָליו ּומֹוׁשֵ ְתּגָ ּמִ  ׁשֶ

ְוָאִזיל  ַגֲאָוָתא  ּבְ ָנׁש  ַבר  ּדְ ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ִלּבֵ ָאִרים  ִאיהּו 
ֲעֵריּה ּוְבֵריׁשֵ  ֵאי ֲאַבְתֵריּה ְמַסְלֵסל ׂשַ ִאיהּו ִאְתּגָ יּה ַעד ּדְ

יִהּנֹם. יְך ֵליּה ַלּגֵ  ֲעֵליּה ּוָמׁשִ
ּלֹא הֹוֵלְך ַאַחר   -ֲאָבל טֹוב ִנְקֶלה   .17 אֹותֹו ׁשֶ

ָלל ּוַמְנִמיְך רּוחֹו ְוִלּבֹו   ֶאה ּכְ יֵֶצר ָהָרע ְולֹא ִמְתּגָ
יֵֶצר   ְוָאז אֹותֹו  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוְרצֹונֹו ֶאל 

מִ  לֹט ָהָרע  ִלׁשְ ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ ְלֶעֶבד,  לֹו  ְך  ְתַהּפֵ
מֹו   ּכְ ָעָליו,  ׁשֹוֵלט  ִאיׁש  ְואֹותֹו  ָעָליו, 

ּנֱֶאַמר  ל ּבֹו.  (בראשית ד) ׁשֶ ְמׁשָ ה ּתִ  ְוַאּתָ

  

ֵיֶצר   .17 ָלא ָאִזיל ֲאַבְתֵריּה ּדְ ֲאָבל טֹוב ִנְקָלה, ַההּוא ּדְ
רּוֵחיהּ  ּוָמִאיְך  ָלל  ּכְ ֵאי  ִאְתּגָ ְוָלא  ּוְרעּוֵתיּה ָהָרע  יּה  ְוִלּבֵ  

ְך  ִריְך הּוא, ּוְכֵדין ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע ִמְתַהּפֵ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְלַגּבֵ
ָנׁש  ר  ּבַ ְוַההּוא  ֲעלֹוי,  ְלָטָאה  ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ּדְ לֹו,  ְלֶעֶבד 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, יט ֲעלֹוי ּכְ ּלִ ל   (בראשית ד) ׁשַ ְמׁשָ ה ּתִ ְוַאּתָ
 ּבֹו.

Proverbs 12:9 
“ ָלֶחם-ִמִּמְתַּכֵּבד, ַוֲחַסר –טֹוב ִנְקֶלה, ְוֶעֶבד לֹו ” 
“Better is he who is humble and has a slave Than he who honors himself and lacks 
bread.” 
Before continuing with the study I want to pause here and say thank God for leading 
us to the study of the Zohar. Thank God for Rabbi Shimon, the Holy Ari, Rabbi Ashlag 
and all the great Kabbalists that reveal and teach us the secrets of the Torah and Bible. 
I usually check for English translations of Bible verses on Biblehub.com. They show 
all the different Bible translations one next to the other. In most of the cases and pick 
one translation and edit it to be closer to the quoted verse. 
http://biblehub.com/proverbs/12-9.htm 
Proverbs were written by the King Solomon that is considered “the wisest man that 
ever lived”. There is only one version in Hebrew because it is the source but I found in 
the above link 20 different English translations plus one commentary explaining the 
verse; 
“He that lives in a humble state, who has no one to wait upon him, but gets bread by 
his own labour, is happier than he that glories in high birth or gay attire, and wants 
necessaries.” 
The most important thing for us to learn from this is that beyond going into the depth 
and true meaning of the verse, the Zohar provides the opening and the light energy to 
achieve the spiritual level discussed in the study. 
Now we go back to the Zohar study. 
Rabbi Shimon quoted the above verse and explains that the other side with the Evil 
Inclination pushes people to raise their ego until they lose themselves and are led to 
the lower levels of negativity called ‘hell’. Bread is the aspect of faith in God and 
connection to the Shechina that sustains our soul like bread sustains the body. 
Those who are humble and follow the path of light are able to control the negative side 
and make it as their slave. 
Genesis 32:4 
“ ֵעָׂשו ָאִחיו, ַאְרָצה ֵׂשִעיר, ְׂשֵדה ֱאדֹום-ַוִּיְׁשַלח יֲַעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו, ֶאל .” 
“And Jacob sent messengers (Angels) before him to Esau his brother in the land of 
Seir, the country of Edom,” 
Rabbi Aba said that Jacob didn’t fear Esau because he had the Shechinah with him 
and also his father was still alive. For honoring his father Jacob didn’t ignore the 
situation. He humbled himself and sent angels to his brother. 
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Genesis 27:29 
“ ֱהוֵה ְגִביר ְלַאֶחי�, ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל� ְּבֵני ִאֶּמ�; ֹאְרֶרי� ָארּור, ּוְמָבְרֶכי� –ַיַעְבדּו� ַעִּמים, וישתחו (ְוִיְׁשַּתֲחוּו) ְל� ְלֻאִּמים
 ”.ָּברּו�
“May many nations become your servants, and may they bow down to you. May you 
be the master over your brothers, and may your mother’s sons bow down to you. All 
who curse you will be cursed, and all who bless you will be blessed.”” 
Even though Jacob received great blessings from his father, he knew that it wasn’t his 
time to completely control the negative side. His sons needed to grow and go through 
a process until the Final Redemption. 
Lesson: To have control in our lives we need to humble ourselves and let the blessings 
of God come to us at the time they intended to be revealed. Some of humility and work 
may not be revealed in this life but definitely at the time of the Final Redemption when 
it is most important because the big reward is the Resurrection and immortality. 

ד   .18 ּבֵ ְתּכַ ד   -ִמּמִ הּוא ְמַכּבֵ ָאַמְרנּו, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶאה ְברּוחֹו, ְוהּוא  ָערֹו, ִמְתּגָ ׂשְ ַעְצמֹו, ְמַסְלֵסל ּבִ

ּנֱֶאַמר   -ֲחַסר ָלֶחם   מֹו ׁשֶ (ויקרא   ֲחַסר ֱאמּוָנה, ּכְ
ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶהם ֵהם   (שם) ֶלֶחם ֱאלָֹהיו ְוגֹו', כא)

 ַמְקִריִבם וגו'. 

  

ְתכַּ  .18 ְרֵמיּה ִמּמִ ּגַ אֹוִקיר  ִאיהּו  ּדְ ְדֲאָמָרן  ָמה  ּכְ ד,  ּבֵ
ֶלֶחם,  ֲחַסר  ְוִאיהּו  רּוֵחיּה,  ּבְ ֵאי  ִאְתּגָ ֲעֵריּה  ׂשַ ּבְ ְמַסְלֵסל 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְמֵהיְמנּוָתא  ֶלֶחם  (ויקרא כא) ֲחַסר 
 ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶהם ֵהם ַמְקִריִבים ְוגו'. (ויקרא כא) ֱאלָֹהיו ְוגו'

ֶזה ַיֲעקֹב   -ָבר ַאֵחר טֹוב ִנְקֶלה ְוֶעֶבד לֹו  ּדָ  .19
ִיְהיֶה לֹו  ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ו  ְלֵעׂשָ ִהְנִמיְך רּוחֹו  ׁשֶ

ּבוֹ  ְוִיְתַקיֵּם  ָעָליו  לֹט  ְוִיׁשְ (בראשית   ֶעֶבד 
ְוגֹו',   כז) ים  ְלֻאּמִ ְלָך  ֲחֻו  ּתַ ְוִיׁשְ ים  ַעּמִ ַיַעְבדּוָך 

כְּ  ְזַמּנֹו  ָהָיה  לֹא  ּום  ַוֲעַדִין  ִמׁשּ א  ֶאּלָ ָלל, 
ֶהֱעִבירֹו ַיֲעקֹב ְלסֹוף ַהיִָּמים. ְוַעל ֶזה ָהָיה ִמיָּד   ׁשֶ
ֶעֶבד  ִיְהיֶה  ד  ּבֵ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ אֹותֹו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִנְקֶלה, 
ִיְהֶיה ֶעֶבד ְלאֹותֹו  הּוא ֲחַסר ָלֶחם  לֹו. אֹותֹו ׁשֶ

ָגן ְוִתירֹוׁש. ְתנּו לֹו ֹרב ּדָ ּנָ  ׁשֶ

  

ָבר ַאֵחר .19 ָמִאיְך (ועבד לו) טֹוב ִנְקָלה  ּדָ א ַיֲעקֹב ּדְ , ּדָ
לֹו   ֶעֶבד  ֶליֱהֵוי  ְלָבַתר  ּדִ ִגין  ּבְ ו.  ֵעׂשָ ּדְ יּה  ְלַגּבֵ רּוֵחיּה 

יהּ  ּבֵ ים  ְוִיְתַקּיַ ֲעלֹוי  לֹוט  ים   (בראשית כז) ְוִיׁשְ ַעּמִ ַיַעְבדּוָך 
ִזְמֵניהּ  ֲהָוה  ָלא  ַוֲעַדִין  ְוגו',  ְלאּוִמים  ְלָך  ֲחוּו  ּתַ ַלל.  ְוִיׁשְ ּכְ  

א ֲהָוה  ָסִליק ֵליּה ַיֲעקֹב ְלָבַתר יֹוַמָיא, ְוַעל ּדָ ִגין ּדְ א ּבְ ֶאּלָ
ד ְיֵהא ֶעֶבד לֹו,   ּבֵ ִאיהּו ִמְתּכַ ד ִנְקָלה. ּוְלָבַתר ַההּוא ּדְ ִמּיָ
ַיֲהבּו ֵליּה   א ְלַההּוא ּדְ ִאיהּו ֲחַסר ֶלֶחם ְיֵהא ַעְבּדָ ַההּוא ּדְ

ָגן ְוִתירֹוׁש.  רֹוב ּדָ
ַיֲעקֹב בֹּ  .20 יַָּדע  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה,  ַעל  ְרֵאה,  א 

ְך לֹו ְלִנְקֶלה, ְויֹוֵתר  ו ִהְתַהּפֵ ִהְצָטֵרְך לֹו, ַעְכׁשָ ׁשֶ
ה  ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ֶזה ִמּכָ ה ּבָ ָחְכָמה ְוַעְקמּוִמיּּות ָעׂשָ
ַיֲהֹרג  זֹו,  ָחְכָמה  ו  ֵעׂשָ יֹוֵדַע  ָהָיה  ִאּלּו  ׁשֶ ו.  ְלֵעׂשָ

ה  ֶאת ַעְצמֹו ְולֹא ָיבֹ  א ִליֵדי ֶזה, ֲאָבל ַהּכֹל ָעׂשָ
ַחּנָה ָאְמָרה  ְוָעָליו  ָחְכָמה,  ב)-(שמואל ּבְ ה'   א 

ן עֹז ְלַמְלּכֹו וגו'.   יֵַחּתּו ְמִריָבו ְוגֹו' ְוִיּתֶ

  

ִאְצְטִריְך ֵליּה,   .20 ָיַדע ַיֲעקֹב ּדְ ִגין ּדְ א ּבְ א ֲחֵזי, ַעל ּדָ ּתָ
ְך ֵליּה ִנְקָלה. ְויוֹ  א ִאְתַהּפַ ּתָ ֵתר ָחְכָמה ַוֲעִקימּו ֲעַבד ַהׁשְ

ָיַדע  ֲהָוה  ִאילּו  ּדְ ו.  ְדֵעׂשָ י  ְלַגּבֵ ֲעַבד  ּדְ ַמה  ל  ִמּכָ ָדא,  ּבְ
ְלָדא,   ֵייֵתי  ְוָלא  ְלַגְרֵמיּה  ֵליּה  ִיְקִטיל  ָדא  ָחְכָמה  ו  ֵעׂשָ

ה ָחְכְמָתא, ְוֲעֵליּה ָאְמָרה ַחּנָ א ֲעַבד ּבְ (שמואל  ֲאָבל ּכֹּלָ
ן עֹז ְלַמְלּכֹו ְוגו':ְיָי ֵיַחּתּו ְמִריבָ  א ב)  יו ְוגו' ְוִיּתֵ

To explain Jacob’s behavior when meeting with Esau, the Zohar quotes from Proverbs 
12:9 
ָלֶחם-ִמִּמְתַּכֵּבד, וֲַחַסר –טֹוב ִנְקֶלה, ְוֶעֶבד לֹו “ ” 
“Better to be lowly and have a servant than to play the great man and lack bread.” 
Leviticus 21:8 
“ ִּכי ָקדֹוׁש, ֲאִני ְיהָוה ְמַקִּדְׁשֶכם–ָּל�-ֶלֶחם ֱא�ֶהי�, הּוא ַמְקִריב; ָקֹדׁש, ִיְהֶיה-ֶאת-ִּכי–ְוִקַּדְׁשּתֹו ” 
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“You shall sanctify him, for he offers the bread of your God. He shall be holy to you, 
for I, the LORD, who sanctify you, am holy.” 
‘Bread’ is the aspect of Shechina and faith that Jacob had. His father’s blessings 
promised him control over nations (Genesis 27:29) 
“ ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחי�, ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל� ְּבֵני ִאֶּמ�; ֹאְרֶרי� ָארּור, ּוְמָבְרֶכי� ָּברּו�–ַיַעְבדּו� ַעִּמים, וישתחו (ְוִיְׁשַּתֲחוּו) ְל� ְלֻאִּמים ” 
“May peoples serve you, And nations bow down to you; Be master of your brothers, 
And may your mother’s sons bow down to you. Cursed be those who curse you, And 
blessed be those who bless you.” 
Before meeting with Esau, Jacob fought the minister of the negative side and won. He 
could have easily bring Esau and his army down but he restricted. He didn’t want to 
‘use’ his father’s blessings and even gave Esau material gifts. 
Genesis 33:11 
ּבֹו, ַוִּיָּקח-ֹכל; ַוִּיְפַצר-ִלי-ַחַּנִני ֱא�ִהים ְוִכי ֶיׁש-ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָל�, ִּכי-ָנא ֶאת-ַקח “ .” 
“”Please take my gift which has been brought to you, because God has dealt graciously 
with me and because I have plenty.’ Thus he urged him and he took it.” 
In addition, Jacob let Esau lead the way telling him 
Genesis 33:14 
“ ֲאֹדִני, -ָאבֹא ֶאל-ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים, ַעד ֲאֶׁשר-ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ָנא ֲאֹדִני, ִלְפֵני ַעְבּדֹו; וֲַאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִּטי,-ַיֲעָבר
 ”.ֵׂשִעיָרה
“Please, my lord, go ahead of your servant. We will follow slowly, at a pace of the work 
which is before me, and the pace of the children. I will meet you at Seir.” 
Jacob knew that it wasn’t his time to control Esau and that there is a process for him 
and his children to go through before the Final Redemption. 
Jacob followed the spiritual principle revealed in Proverbs 12:9 above, letting Esau see 
him low and insignificant so he can come to the time when all the blessings, his father 
gave him, fulfilled. 
The Zohar tells us that this was the wisest act Jacob did against Esau and if Esau had 
known the ‘trick’ Jacob used, he would have killed himself and not go through that 
process. 
Lessons: 
Instead of falling to the desires for the self alone and the pleasures of this world we 
should have the faith that when the time comes we will have all the blessings that 
come with a connection to the Light. Going for immediate and material pleasures is 
temporary and ends with the death of the soul. It’s better to have faith in the Light and 
have it all at the time of the Final Redemption. 
As the children of Israel, who is Jacob, we inherited his blessings but we still do the 
work and follow the ‘pace of the children’ he planned for us. 
Jacob’s blessings included Genesis 27:28 
“ ְוֹרב ָּדָגן, ְוִתיֹרׁש–ְל�, ָהֱא�ִהים, ִמַּטל ַהָּׁשַמִים, ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ-ְוִיֶּתן .” 
“Now may God give you of the dew of heaven, And of the richness of the earth, And an 
abundance of grain and new wine;” 
‘Dew of heaven’ is the connection to immortality and the ‘richness of the earth’ is from 
the material. 
We can have it all if we have faith. 

ַלאדִֹני  .21 ֹתאְמרּון  ּכֹה  ֵלאֹמר  ֹאָתם  ַוְיַצו 
י  ְרּתִ ּגַ ָלָבן  ִעם  ַיֲעקֹב  ָך  ַעְבּדְ ָאַמר  ּכֹה  ו  ְלֵעׂשָ
ְך לֹו   ַתח ַיֲעקֹב ְלִהְתַהּפֵ ה. ִמיָּד ּפָ ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ
ָרכֹות   אֹוָתן ּבְ ו ּבְ ל ֵעׂשָ ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ֵדי ׁשֶ ְלֶעֶבד ּכְ

  
ו ּכֹה ָאַמר  .21 ַוְיַצו אָֹתם ֵלאמֹר ּכֹה ֹתאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעׂשָ

ַתח   ד ּפָ ה. ִמּיָ י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ָך ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ּגַ ַעְבּדְ
ו  ל ֵעׂשָ ּכַ ָלא ִיְסּתַ ִגין ּדְ א, ּבְ ָכא ֵליּה ְלַעְבּדָ ַיֲעקֹב ְלִאְתַהּפָ
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ֲהֵרי יַ  ְרכֹו ָאִביו, ׁשֶ ּבֵ ֲעקֹב ֶהֱעִביר אֹוָתן ַלּסֹוף,  ׁשֶ
ָאַמְרנּו. ִפי ׁשֶ  ּכְ

ּדְ  ֲאבֹוי,  ָבְרֵכיּה  ּדְ ְרָכאן  ּבִ ִאינּון  לֹון ּבְ ָסִליק  ַיֲעקֹב  ָהא 
ְדָקא ֲאָמָרן.  ְלָבַתר ּכְ

ַלח   .22 ָ ׁשּ י ְיהּוָדה, ָמה ָרָאה ַיֲעקֹב ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ה  ָעׂשָ ֶמה  ְוִכי  י,  ְרּתִ ּגַ ָלָבן  ִעם  ְוָאַמר  ו  ְלֵעׂשָ

ו ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ִליחּותֹו  ׁשְ א   [ֶׁשָאַמר] ּבִ ֶאּלָ ֶזה?  ָבר  ּדָ
בָּ  ָהַלְך  קֹולֹו  י,  ָהֲאַרּמִ ָהָיה ָלָבן  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם, 

ִפים  ְכׁשָ ף ּבִ ֵ ּנּו, ְוהּוא ָהָיה ְמַכׁשּ ֵצל ִמּמֶ ּנָ יִּ ָאָדם ׁשֶ
עֹור ָהָיה, ּוְבעֹור ֲאִבי  ּקֹוְסִמים, ַוֲאִבי ּבְ ְוָגדֹול ּבַ

תּוב ּכָ ׁשֶ ְלָעם,  יג) ּבִ עֹור  (יהושע  ּבְ ן  ּבֶ ְלָעם  ּבִ
ִפים ּוַבּקֹוסְ  ְ ַכׁשּ ּמְ ִמים יֹוֵתר  ַהּקֹוֵסם, ְוָלָבן ָחָכם ּבַ

ְוָרָצה  ְלַיֲעקֹב,  ָיכֹל  לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ם,  ּלָ ִמּכֻ
זֶהּו  ַזִין.  ֵלי  ּכְ ה  ַכּמָ ּבְ ַיֲעקֹב  ֶאת  ד  ְלַאּבֵ

תּוב ּכָ י ֹאֵבד ָאִבי. (דברים כו) ׁשֶ  ֲאַרּמִ

  

ו  .22 ר ֵליּה ְלֵעׂשָ ּדַ ׁשַ י ְיהּוָדה ַמאי ָחָמא ַיֲעקֹב ּדְ ָאַמר ִרּבִ
גַּ  ָלָבן  ִעם  ִליחּוֵתיּה  ְוָאַמר  ׁשְ ּבִ ָעִביד  ַמה  ְוִכי  י,  ְרּתִ

ו ֵעׂשָ ָאִזיל  (דאמר) ּדְ ָקֵליּה  י  ָהֲאַרּמִ ָלָבן  א  ֶאּלָ ָדא.  ה  ִמּלָ
הּוא ֲהָוה  יּה, ּדְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ִיׁשְ ַעְלָמא ְדָלא ֲהָוה ַבר ָנׁש ּדְ ּבְ
קֹוְסִמין, ַוֲאבֹוי ִדְבעֹור ֲהָוה, ּוְבעֹור  ין ְוַרב ּבְ ֳחָרׁשִ   ָחָרׁש ּבֶ

ְכִתיב  ּדִ ְדִבְלָעם,  עֹור   (יהושע יג) ֲאבֹוי  ּבְ ן  ּבֶ ְלָעם  ּבִ
הּו, ְוִעם   ּלְ יר ִמּכֻ ין ְוקֹוְסִמין ַיּתִ ֳחָרׁשִ ַהּקֹוֵסם, ְוָלָבן ָחָכם ּבֶ
ה   ַכּמָ ַיֲעקֹב. ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעקֹב ּבְ א ָלא ָיִכיל ּבְ ל ּדָ ּכָ

י אֹוֵבד ָאִבי.ֲאַר  (דברים כו) ַזְייִנין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּמִ
Jacob knew that his brother Esau awaits his return to kill him. Esau had a big army 
and Jacob was only with his family and servants. When Jacob was on his way to his 
homeland, he sent messengers to his brother Esau, telling him: 
Genesis 32:5 
ָעָּתה-ָלָבן ַּגְרִּתי, וֵָאַחר ַעד-ַוְיַצו ֹאָתם, ֵלאֹמר, ֹּכה תֹאְמרּון, ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו: ֹּכה ָאַמר, ַעְבְּד� יֲַעֹקב, ִעם “ ” 
“He also commanded them saying, “Thus you shall say to my lord Esau: ‘Thus says 
your servant Jacob, “I have sojourned with Laban, and stayed until now;” 
The Zohar explains as we studied in previous DZ that Jacob wanted Esau to know that 
he lived with Laban for many years and came out as a wealthy person with many 
servants. 
The entire world at that time knew and feared Laban. Nobody until Jacob could survive 
his witchcraft. 
Even though Jacob could have confronted Esau and win, he wanted to avoid a negative 
outcome. Jacob was a person of purity and balance. He was full of Light and didn’t 
care about winning on the level of Malchut. He wanted peace and truth. 
Before meeting with Esau, Jacob sent him gifts that included 550 different types of 
livestock. The first message was a message of power and no fear. It was the aspect of 
the left column. The second message of gifts was of peace offering. It was the aspect of 
the right column. 
Combining both aspects in balance diffused the hate and created the atmosphere of 
peace and balance, causing Esau to kiss Jacob. 
All wars and violent conflicts create a negative outcome no matter how just is one side 
or the other. The outcome is death, comes from greed, envy, and desires for the self 
alone. That includes small fights and anger. They create the aspect of the black hole 
that sucks the Light from those involved and the environment, increasing negativity in 
the world. 

יֹוְדִעים  .23 ָהיּו  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ִפים  ְ ַכׁשּ ְוַהּמְ ַהֲחָכִמים  דֹול  ּגְ ָהָיה  ָבן  ּלָ ׁשֶ
ָפיו,  ְכׁשָ ּבִ ד אֹותֹו  ְלַאּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּוִמי  ְוַהּקֹוְסִמים, 

ְלָעם   יַָּדע ּבִ ֶ ּנּו, ְוָכל ַמה ׁשּ ל ִמּמֶ ּנּו   -לֹא ִנּצַ ִמּמֶ

  
א ּכּוֵלי ַעְלָמא ֲהוֵ  .23 י ַאּבָ ָלָבן ֲהָוה ַרב  ָאַמר ִרּבִ י ָיְדֵעי ּדְ

ֳחָרׁשֹוי  ָבֵעי ְלאֹוָבָדא ּבֶ ין ְוקֹוְסִמין, ּוַמאן ּדְ יִמין ָוֳחָרׁשִ ַחּכִ
ֲהָוה.   יּה  ִמּנֵ ְלָעם  ּבִ ָיַדע  ּדְ ַמה  ְוָכל  יּה,  ִמּנֵ ִזיב  ּתְ ִאׁשְ ָלא 
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ִבְלָעם ּבְ ְוָכתּוב  כב) ָהָיה,  י  (במדבר  ָיַדְעּתִ י  ּכִ
ֹאר יּוָאר, ְוָכל   ר ּתָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאׁשֶ ר ּתְ ֵאת ֲאׁשֶ
ְוָדָבר   ָפיו.  ׁשָ ּוִמּכְ ָבן  ִמּלָ פֹוֲחִדים  ָהיּו  ָהעֹוָלם 

ו   ְלֵעׂשָ ַיֲעקֹב  ַלח  ָ ׁשּ ׁשֶ ָלָבן    - ִראׁשֹון  ִעם  ָאַמר 
י. ְרּתִ  ּגַ

ִבְלָעם ּבְ יּה  ּבֵ ר   (במדבר כב) ּוְכִתיב  ֲאׁשֶ ֵאת  י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ
ְמבֹ  ָבֵרְך  ֲהוּו ּתְ ַעְלָמא  ְוכּוֵלי  יּוָאר.  אֹר  ּתָ ר  ַוֲאׁשֶ ָרְך 

ַיֲעקֹב   ר  ּדַ ׁשַ ּדְ ַקְדָמָאה  ה  ּוִמּלָ ּוֵמֳחָרׁשֹוי,  ָבן  ִמּלָ ֵפי  ִמְסּתָ
י. ְרּתִ ו ָאַמר ִעם ָלָבן ּגַ  ְלֵעׂשָ

ָנה   .24 ַעט ָהָיה, חֶֹדׁש אֹו ׁשָ ּמְ   - ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
עֶ  ה,  ָעּתָ ַעד  ָוֵאַחר  א  ֶאּלָ ְך,  ּכָ ָנה  לֹא  ׁשָ ִרים  ׂשְ

ּלֹא ָעָלה ְבָיִדי  י ִעּמֹו. ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ִהְתַאַחְרּתִ
לּום   ְזֵרי    -ּכְ ּגִ ֵני  ׁשְ ַוֲחמֹור. אֹוָתם  ׁשֹור  ִלי  ַוְיִהי 

לֹא  ַיַחד,  ִרים  ִמְתַחּבְ ֵניֶהם  ְ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ִדין, 
ְוָלֵכן  ָלעֹוָלם,  ְלָהַרע  א  ֶאּלָ ִרים  ִמְתַחּבְ

תּוב כב) ּכָ ּוַבֲחֹמר   לֹא (דברים  ׁשֹור  ּבְ ַתֲחֹרׁש 
ו.   ַיְחּדָ

  

א  .24 א. ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ ּתָ ְזֵעיר ֲהָוה ֶיַרח אֹו ׁשַ ְוִאי ֵתיָמא ּדִ
יּה. ְוִאי ֵתיָמא   ִנין ִאְתֲאָחִרית ִעּמֵ ִרין ׁשְ ה, ֶעׂשְ ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ

לּום. ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור, ִאינּון ּתְ  ָיִדי ּכְ ָלא ָסִליק ּבְ ֵרין ּדְ
ָרן  ֲחָדא, ָלא ִמְתַחּבְ ְרַווְייהּו ּכְ ָרן ּתַ ַכד ִמְתַחּבְ ְזֵרי ִדיִנין, ּדְ ּגִ

ִתיב, ְך ּכְ א ַעְלָמא. ּוְבִגין ּכָ לֹא  (דברים כב) ֶאָלא ְלַאְבָאׁשָ
ו.  ׁשֹור ּוַבֲחמֹור ַיְחּדָ  ַתֲחרׁש ּבְ

In his message to Esau, Jacob tells Esau that he lived with Laban and adds: 
Genesis 32:6 
“ ֵחן ְּבֵעיֶני�-ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור, צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה; ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאֹדִני, ִלְמצֹא-ַוְיִהי ” 
“I have oxen, donkeys, flocks, male servants, and female servants. I have sent to tell 
my lord, in order that I may find favor in your sight.” 
Deuteronomy 22:10 
ּוַבֲחֹמר, יְַחָּדו-ַתֲחֹרׁש ְּבׁשֹור-לֹא “ ” 
“You shall not plow with an ox and a donkey together.” 
The Zohar explains that Ox and donkey represent judgments that bring harm. If they 
come together they can harm the world with judgments. 
Jacob wanted Esau to know that Laban had no power over him and he could also 
control great negative energies. 
Jacob receives blessings that give him ‘automated’ protection. 
Genesis 27:29 
 ”ֹאְרֶרי� ָארּור, ּוְמָבְרֶכי� ָּברּו�“
“Cursed be those who curse you, And blessed be those who bless you.” 
Balak and Balaam came to curse the children of Israel in the wilderness but they 
couldn’t do it. Balaam ends blessing instead of cursing and he was killed later. Balak 
disappeared from the Torah. 

ְפָחה   .25 ְוׁשִ ְוֶעֶבד  ָתִרים    -צֹאן  ּכְ ֵהם  ֵאּלּו 
ְחּת  הּוא  ּתַ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרג  ׁשֶ ֹוִנים 

ִמְצַרִים, יב) ּבְ כֹור  (שמות  ּבְ
ֵהָמה, ִבי, (שם) ּבְ ְ ַהׁשּ כֹור  יא) ּבְ כֹור   (שם  ּבְ

ְפָחה. ִמיָּד   תּוב צֹאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ ּכָ ְפָחה. ֶזהּו ׁשֶ ִ ַהׁשּ
לֹו   ָהָיה  ּוַפַחד  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ְוָיָצא  ּפֹוֵחד  ו  ֵעׂשָ ָהָיה 

ו. ִמיֲַּעקֹב ָהָיה ְלַיֲעקֹב ֵמֵעׂשָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

ָקַטל   .25 ֵאי ּדְ ּתָ ְתֵרי ּתַ ְפָחה, ִאֵלין ִאינּון ּכִ צֹאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ
ִמְצַרִים ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  כֹור   (שמות יב) קּוְדׁשָ ּבְ

ֵהָמה ִבי (שמות יב) ּבְ ְ כֹור ַהׁשּ ְפָחה,  (שמות יא) ּבְ ִ כֹור ַהׁשּ ּבְ
ֵפי ֲהָוה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב צֹ  ד ִמְסּתָ ְפָחה. ִמּיָ אן ְוֶעֶבד ְוׁשִ

ָמה   ּכְ ֲעקֹב  ִמּיַ ֵליּה  ֲהָוה  ּוְדִחילּו  ָלֳקָדמּוֵתיּה,  ְוָנַפק  ו  ֵעׂשָ
ו. ֲהָוה ֵליּה ְלַיֲעקֹב ֵמֵעׂשָ  ּדְ

ָהָיה   .26 ׁשֶ ַעד  ֶרְך.  ּדֶ ּבַ הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ְלִאיׁש 
אוֹ  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ִלְסִטים  ַעל  ַמע  ׁשָ ֵרב הֹוֵלְך,  ַמע  .26   ֲהָוה ָאִזיל ׁשָ ָאְרָחא, ַעד ּדְ ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ְלַבר ָנׁש ּדְ

ָנׁש  יּה ַבר  ּבֵ ַגע  ּפָ ָאְרָחא,  ּבְ ַמן  ּכָ ֲהָוה  ּדְ ִלְסִטים  ַעל ַחד 
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י   ִמּמִ לֹו:  ָאַמר  ַאֵחר,  ִאיׁש  ַגׁש אֹותֹו  ּפָ ֶרְך.  ּדֶ ּבַ
לֹו:   ָאַמר  לֹוִני.  ּפְ ְגיֹון  ִמּלִ ֲאִני  לֹו:  ָאַמר  ה?  ַאּתָ
ֲאִני  ֵאַלי,  ֵרב  ּקָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ָפַני,  ִמּלְ ְלָך  ְסֵטה 
אֹותֹו  ָהַלְך  אֹותֹו.  הֹוֵרג  ׁשֶ ֶאָחד  ָנָחׁש  ֵמִביא 

ְגי א, ָהִאיׁש ְלאֹותֹו ַהּלִ ֹון. ָאַמר לֹו: ִאיׁש ֶאָחד ּבָ
ֶאָחד  ָנָחׁש  אֹותֹו  ְך  נֹוׁשֵ ֵאָליו,  ֵרב  ּקָ ׁשֶ ִמי  ְוָכל 

הּוא ֵמִביא, ּוֵמת.   ׁשֶ

ִלְגיֹון אָ  לֹוִני  ִמּפְ ֵליּה  ָאַמר   , ַאְנּתְ אן  ִמּמָ ֵליּה  ָאַמר  ֳחָרא. 
ָקִריב  ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ אי  ּבָ ִמּגַ ָלְך  ְסֵטי  ֵליּה  ָאַמר  ֲאָנא, 
ֲהָדאי ַחד ִחְוָיא ֲאָנא ַמְייֵתי ְוָקִטיל ֵליּה. ֲאַזל ַההּוא ַבר  ּבַ

י   ָנׁש ְלַההּוא ִלְגיֹון, ָאַמר ֵליּה ַחד ַבר ָנׁש ָאֵתי  ְוָכל ַמאן ּדִ
ַמְייֵתי הּוא  ּדְ ִחְוָיא  ַחד  ֵכיּה  ָנׁשְ ֲהֵדיּה  ּבַ (דף קסז   ָקִריב 

 ּוַמֵיית. ע''א)
Esau understood Jacob’s power and dropped his plan to kill his brother. 
The ‘Esaus’ of the world hate ‘Jacob’ (Israel). As the children of Israel, we need the 
support of YHVH and the central column to show the strength that can defuse the hate 
without a fight and bring peace. 
The gathering of Russia, the US, Iran, and other forces at the borders of Israel creates 
the state that is like Esau coming to kill Jacob. Israel is very strong and equipped with 
tools of war managed by people with high intelligence. What we need now is to invite 
YHVH to be the chief army commander to help us win the war and bring peace. 
We read in the Song of the Sea, Exodus 15:3 
ה, ִאיׁש ִמְלָחָמה; ְיהָוה, ְׁשמֹוְיהוָ  “ ” 
“YHVH is a man of war, YHVH is His name.” 
The Israelites were in distress when the Egyptians were behind them and the sea in 
front of them. Moses told them 
Exodus 14:14 
 ”ְיהָוה, ִיָּלֵחם ָלֶכם; ְוַאֶּתם, ַּתֲחִרׁשּון “
“YHVH will fight for you, and you shall hold your peace.” 
We need to focus on increasing our spiritual connections to draw the support of YHVH 
to activate the blessing of Jacob to his children. God always keeps his promises. 
Jeremiah 30:7 
“ ֵׁשעַ ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב, ּוִמֶּמָּנה ִיּוָ -ֵמַאִין ָּכֹמהּו; ְוֵעת–הֹוי, ִּכי ָגדֹול ַהּיֹום ַההּוא ” 
“’Alas! for that day is great, There is none like it; And it is the time of Jacob’s distress, 
But he will be saved from it.” 
Jeremiah 30:10 
“ ַזְרֲע� ֵמֶאֶרץ ִׁשְביָם; ְוָׁשב -ק, ְוֶאתִּכי ִהְנִני מֹוִׁשיֲע� ֵמָרחֹו–ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל-ְיהָוה, ְוַאל-ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ְנֻאם-ְוַאָּתה ַאל
 ”.ַיֲעֹקב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן, ְוֵאין ַמֲחִריד
“Then fear not, O Jacob my servant, declares YHVH, nor be dismayed, O Israel; for 
behold, I will save you from far away, and your offspring from the land of their captivity. 
Jacob shall return and have quiet and ease, and none shall make him afraid.” 

ָיֶפה   .27 ָאַמר:  ּוָפַחד.  ִלְגיֹון  אֹותֹו  ַמע  ׁשָ
אֹותֹו  ָרָאה  ׁשֶ ַעד  ִעּמֹו.  יֵּס  ְוֶאְתּפַ ִעּמֹו  ֵאֵלְך  ׁשֶ
ַיֲהֹרג   ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ַוֲאבֹוי  אֹוי  ָאַמר:  ָהִאיׁש,  אֹותֹו 

ֲחוֹות  אוֹ  ּתַ ְלִהׁשְ ִהְתִחיל  ְגיֹון.  ַהּלִ אֹותֹו  תֹו 
ֶנְגּדֹו. ָאַמר אֹותֹו ִלְגיֹון: ִאְלָמֵלא ָהָיה   ְוִלְכרַֹע ּכְ
ל ֶזה   ֲחֶוה ּכָ ּתַ ָידֹו ָנָחׁש ַלֲהֹרג, לֹא ָהָיה ִמׁשְ לֹו ּבְ
ָאַמר:  אֹות.  ְלִהְתּגָ ְגיֹון  ַהּלִ ִהְתִחיל  י.  ֶנְגּדִ ּכְ

ַר  ְך ּכָ י, לֹא ֶאֱהֹרג אֹותֹו. הֹוִאיל ְוָכל ּכָ  ע ְלֶנְגּדִ

  

ֵאִזיל ְלֳקְבֵליּה   .27 ַמע ַההּוא ִלְגיֹון ְוָדִחיל, ָאַמר ָיאֹות ּדְ ׁשָ
ָחָמא ֵליּה ַההּוא ַבר ָנׁש, ָאַמר,  ֲהֵדיּה. ַעד ּדְ ֵייס ּבַ ְוִאְתּפַ
ְוָכַרע  ָסִגיד  אֵרי  ׁשָ ִלְגיֹון.  ַההּוא  ִיְקְטֵליֵניּה  א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ ַווי 

ִאְלָמֵלא   ִלְגיֹון,  ַההּוא  ָאַמר  יֵדיּה  ְלֳקְבֵליּה.  ּבִ ֵליּה  ֲהָוה 
אֵרי  ׁשָ ְלֳקְבִלי.  ַהאי  ּכּוַלי  ְסִגיד  ָלא  ְלָקְטָלא,  ִחְוָיא 
ַרע ְלִקְבִלי   ְך ּכָ ָאה, ָאַמר, הֹוִאיל ְוָכל ּכָ ִלְגיֹוָנָאה ְלִאְתּגָ

 ָלא ֶאְקְטִליֵניּה. 
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י ָוַאֵחר ַעד   .28 ְרּתִ ְך ָאַמר ַיֲעקֹב, ִעם ָלָבן ּגַ ּכָ
נָ  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ה.  ַוֲאִני  ָעּתָ ִעּמֹו,  י  ִהְתַאַחְרּתִ ה 

ו, ָאַמר,  ַמע ֵעׂשָ ֵני ָאָדם. ׁשָ ֵמִביא ָנָחׁש ַלֲהֹרג ּבְ
ו ַיֲהֹרג אֹותֹו ַיֲעקֹב  ַעְכׁשָ אֹוי ִמי ָיקּום ְלָפָניו, ׁשֶ

יֵּס ִעּמֹו. ֶנְגּדֹו ְלִהְתּפַ ִפיו. ִהְתִחיל ָלֵצאת ּכְ  ּבְ
  

ה,  .28 ָעּתָ ַעד  ָוֵאַחר  י  ְרּתִ ּגַ ָלָבן  ִעם  ַיֲעקֹב  ָאַמר  ָך  ּכָ
יּה ְוֲאָנא ַמְייֵתי ִחְוָיא ְלָקְטָלא   ִנין ִאְתֲאָחִרית ִעּמֵ ִרין ׁשְ ֶעׂשְ
יּה.   ַקּמֵ ָיקּום  ַמאן  ַווי  ָאַמר,  ו,  ֵעׂשָ ַמע  ׁשְ א.  ָנׁשָ ִני  ּבְ

אֵרי   ׁשָ פּוֵמיּה,  ּבְ ַיֲעקֹב  ִיְקְטִליֵניּה  א  ּתָ ַהׁשְ ָנִפיק  ּדְ
יּה. ְייָסא ִעּמֵ  ָלֳקָדמּוֵתיּה ְלִאְתּפַ

יָרא ַיֲעקֹב  .29 תּוב? ַויִּ ָרָאה אֹותֹו ַמה ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ַרב ֵאָליו, ִהְתִחיל ִלְכרַֹע  ּקָ יָון ׁשֶ ְמֹאד ַויֵֶּצר לֹו. ּכֵ
ַבע  חּו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ׁשְ תּוב ַויִּ ּכָ ְוִלְסּגֹד ְלָפָניו, ֶזהּו ׁשֶ

גִּ  ַעד  ָעִמים  ו, ּפְ ֵעׂשָ ָאַמר  ָאִחיו.  ַעד  ּתֹו  ׁשְ
י.   ֶנְגּדִ ֲחֶוה ּכְ ּתַ ְך ָהָיה ִעּמֹו, לֹא ִיׁשְ ל ּכָ ִאְלָמֵלא ּכָ

אֹות.   ִהְתִחיל ְלִהְתּגָ

  

ֶצר  .29 יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוּיֵ ִתיב ַוּיִ ָחָמא ֵליּה ַמה ּכְ יָון ּדְ ּכֵ
ְוָסִגיד ַרע  ּכָ אֵרי  ׁשָ ֲהֵדיּה  ּבַ ָקִריב  ּדְ יָון  ּכֵ ְלֳקְבֵליּה.    לֹו, 

ַעד  ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ ַאְרָצה  חּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ְכִתיב  ּדִ הּוא  ֲהָדא 
יּה,  ְך ֲהָוה ִעּמֵ ל ּכָ ו ִאְלָמֵלא ּכָ ּתֹו ַעד ָאִחיו. ָאַמר ֵעׂשָ ׁשְ ּגִ

ָאה. אֵרי ְלִאְתּגָ  ָלא ְסִגיד ְלִקְבִלי, ׁשָ
Even though Jacob sent a message of strength to Esau, he knew that the future is 
always in the hands of God so before meeting with Esau he prayed saying; 
Genesis 32:10 
“ ְוֵאיִטיָבה ִעָּמ�–ַוּיֹאֶמר, ַיֲעֹקב, ֱא�ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם, וֵא�ֵהי ָאִבי ִיְצָחק: ְיהָוה ָהֹאֵמר ֵאַלי, ׁשּוב ְלַאְרְצ� ּוְלמֹוַלְדְּת� ” 
“Jacob said, “O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O YHVH, who 
said to me, ‘Return to your country and to your relatives, and I will prosper you,’” 
Jacob addresses God as the God of Abraham and Isaac. He knew that the Light comes 
to him through the merits of Abraham and Isaac. He also tells God that he follows his 
commands. In the next verse, Jacob belittles himself to create a worthy vessel to receive 
the protection of God. 
Genesis 32:11 “I am not worthy of the least of all the deeds of steadfast love and all 
the faithfulness that you have shown to your servant, for with only my staff I crossed 
this Jordan, and now I have become two camps.” 
Now that Jacob made a connection and prepared his vessel, he can express his 
request. 
Genesis 32:12 
ָּבִנים-ָיבֹוא ְוִהַּכִני, ֵאם ַעל-ֶּפן–יֵָרא ָאֹנִכי, ֹאתֹו-ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי, ִמַּיד ֵעָׂשו: ִּכי “ ” 
“Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, 
that he may come and attack me, the mothers with the children.” 
Jacob didn’t just ask for his protection, he also asked for those who are dependent on 
him. 
Lessons: 
We learn from Jacob that even if we are righteous and follow the laws of the Torah, we 
can’t tell what may happen next. We can never be overconfident with the power that 
we have because anything can change in a split second. 
We need to humble ourselves and pray for protection while including others who share 
the same needs. Asking for the self alone means a desire for the self and that may draw 
judgments unless the person is in a life-threatening situation. Even then, that person 
needs to express reasons as to why he deserves to have a miracle. 

ִבְלָעם, .30 ּבְ תּוב  ּכָ ַמה  ְרֵאה  (במדבר   ּבֹא 
ָלָבן   כב) ּבְ ַלְיָלה.  ְלָעם  ּבִ ֶאל  ֱאלִֹהים  ַויָֹּבא 

תּוב לא) ּכָ ָלָבן   (בראשית  ֶאל  ֱאלִֹהים  ַויָֹּבא 
  

ִבְלָעם .30 ִתיב ּבְ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ בֹא ֱאלִֹהים  (במדבר כב) ּתָ ַוּיָ
ִתיבֶאל בִּ  ָלָבן ּכְ בֹא ֱאלִהים  (בראשית לא) ְלָעם ַלְיָלה. ּבְ ַוּיָ
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ְלָך  ֶמר  ָ ִהׁשּ לֹו  ַויֹּאֶמר  ְיָלה  ַהּלַ ֲחלֹום  ּבַ י  ָהֲאַרּמִ
ן  ּפֶ ר?  ַדּבֵ ן ּתְ ּפֶ ר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטֹוב וגו'.  ַדּבֵ ן ּתְ ּפֶ

לִ  ָצִריְך  ָרָעה  ְלַיֲעקֹב  ה  ֲעׂשֶ ָלָבן  ּתַ א  ֶאּלָ ב!  ְכּתֹ
ּבֹו   ַלֲעֹרְך  ּבֹוִרים  ּגִ כַֹח  ּבְ ַיֲעֹקב  ַאֲחֵרי  ָרַדף  לֹא 
א   ּנּו, ֶאּלָ דֹול ִמּמֶ ֲהֵרי ֵחיל ַיֲעקֹב ּוָבָניו ּגָ ְקָרב, ׁשֶ
תּוב   ּכָ ִמידֹו ֶאת ַהּכֹל. ֶזהּו ׁשֶ ִפיו ּוְלַהׁשְ ְלָהְרגֹו ּבְ

ַדבֵּ  ן ּתְ תּוב ּפֶ י ֹאֵבד ָאִבי.ְוָלֵכן ּכָ ן ֲאַרּמִ ר ְולֹא ּפֶ
ִין ָהָיה   ה. ְוָכתּוב יֶׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות. ִמּנַ ֲעׂשֶ ּתַ
ּנֱֶאַמר   מֹו ׁשֶ א ּכְ ָידֹו? ֶאּלָ ּבְ כֶֹלת ָהְיָתה  יְּ יֹוֵדַע ׁשֶ

 ֱאלֵֹהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי.

ן  ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהׁשּ ֲחלֹום ַהּלַ י ּבַ ֶאל ָלָבן ָהֲאַרּמִ
ה ְלַיֲעקֹב  ֲעׂשֶ ן ּתַ ר, ּפֶ ַדּבֵ ן ּתְ ר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ְוגו'. ּפֶ ַדּבֵ ּתְ

א ָלָבן ָלא ָר  ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ַיֲעקֹב  ָרָעה ִמּבָ ַדף ֲאַבְתֵריּה ּדְ
ֵחיָלא  ָהא  ּדְ ְקָרָבא.  יּה  ּבֵ ַלֲאָגָחא  ְדגּוְבִרין  ֵחיָלא  ּבְ
פּוֵמיּה  ּבְ ְלִמְקְטֵליּה  א  ֶאּלָ יּה,  ִמּנֵ ַרב  ּוְבנֹוי  ַיֲעקֹב  ּדְ
ָאִבי.  י אֹוֵבד  ֲאַרּמִ ְכִתיב  ּדִ ֲהָדא הּוא  א.  ּכֹּלָ יָצָאה  ּוְלׁשֵ

וְ  ר,  ַדּבֵ ּתְ ן  ּפֶ ְך  ּכָ ֵיׁש  ּוְבִגין  ּוְכִתיב  ה.  ֲעׂשֶ ּתַ ן  ּפֶ ִתיב  ּכְ ָלא 
יֵדיּה.   א ֲהָוה ּבִ ְיכְֹלּתָ ִין ֲהָוה ָיַדע ּדִ ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות. ִמּנַ
ָמר ֱאלֵֹהי ֲאִביֶכם ֱאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ְוגו'. ָמה ְדִאּתְ א ּכְ  ֶאּלָ

הּוא  .31 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ָהֵעדּות  ְוזֹוִהי 
שֶׁ  תּובְלָהִעיד,  כו) ּכָ ְוָאַמְרּתָ   (דברים  ְוָעִניָת 

י ֹאֵבד ָאִבי וגו'. ְוָעִניָת    -ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאַרּמִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  כ)  ּכְ ַתֲעֶנה   (שמות  לֹא 

 ָעָנה ְבָאִחיו. (דברים יט) ְבֵרֲעָך,

  

הּוא   .31 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יד  ּקִ ּפָ ּדְ ַסֲהדּוָתא,  הּוא  ְוָדא 
ְכִתיב  ּדִ ְיָי  (דברים כו) ְלַאְסָהָדא.  ִלְפֵני  ְוָאַמְרּתָ  ְוָעִניָת 

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ְוָעִניָת,  ְוגו'.  ָאִבי  אֹוֵבד  י  ֲאַרּמִ ֱאלֶֹהיָך 
 . ָעָנה ְבָאִחיו (דברים יט) לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך. (שמות כ) ָאֵמר,

Laban was a powerful magician and had great power in his mouth. After he discovered 
that Jacob runs away, he decided to go after him. Before he caught up with Jacob, 
God appeared to him in a dream telling him to block his mouth from blessing or cursing 
Jacob. 
Genesis 31:24 
ָרע-ִמּטֹוב ַעד–ַיֲעֹקב-ְּתַדֵּבר ִעם-ָלָבן ָהֲאַרִּמי, ַּבֲח�ם ַהָּלְיָלה; ַוּיֹאֶמר לֹו, ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל “ ” 
“God came to Laban the Aramean in a dream of the night and said to him, “Be careful 
that you do not speak to Jacob either good or bad” 
The power to curse or bless runs in the family. Laban’s grandson, Balaam, was invited 
by Balak to curse the Israelites when they were in the wilderness, on their way to the 
Promised Land. God interfered again to protect the children of Israel, keeping the 
blessings given to Jacob. 
Numbers 22:9 “ ִּבְלָעם-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים, ֶאל ; ” 
“That night God came to Balaam…” 
Numbers 22:12 
“ ָהָעם, ִּכי ָברּו� הּוא-ִּבְלָעם, לֹא ֵתֵל� ִעָּמֶהם; לֹא ָתֹאר ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל .” 
“God said to Balaam, “You shall not go with them. You shall not curse the people, for 
they are blessed.” 
Laban could harm Jacob but he had to follow God’s command because otherwise, he 
would lose everything. Even as a negative person he knew that he can not go against 
the words of God. He was part of the system that God created for us to challenge us 
and overcome it. 
Genesis 31:29 
“ ָרע-ִמּטֹוב ַעד–יֲַעֹקב-ְלֵאל ָיִדי, ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ָרע; ֵוא�ֵהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֵלאֹמר, ִהָּׁשֶמר ְל� ִמַּדֵּבר ִעם-ֶיׁש ” 
“It is in my power to do you harm. But the God of your father spoke to me last night, 
saying, ‘Be careful not to say anything to Jacob, either good or bad.’” 
Jacob had powerful adversaries but at the same time, he earned the protection of the 
only power that counts YHVH. 
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If we are not connected to YHVH through the study of Torah, Zohar, and prayers, we 
can not trust any force in the world to save us from chaos. 
Psalms 146:3 
“ ָאָדם, ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה-ְּבֶבן –ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים-ַאל .” 
“Do not trust in princes, In mortal man, in whom there is no salvation.” 
Proverbs 3:5 “Trust in YHVH with all your heart And do not lean on your own 
understanding.” 6 “In all your ways acknowledge him, and he will make straight your 
paths.” 

ִבְלָעם .32 ּבְ תּוב  כד) ּכָ ָהַלְך  (במדבר  ְולֹא 
ְרּכֹו  ְך הּוא ּדַ ּכָ ים, ׁשֶ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ּכְ

הָ   - הּוא  תּובׁשֶ ּכָ ָלָבן  ּבְ ְמַנֵחׁש.  (בראשית   ָיה 
ֵעֶסק   ל) ָפיו ּוִבְקָסָמיו ּבָ ְכׁשָ יַח ּבִ ּגִ ִהׁשְ י, ׁשֶ ּתִ ִנַחׁשְ

ַיֲעקֹב  ֶאת  ְלַהֲאִביד  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ַיֲעקֹב,  ל  ׁשֶ
ְולֹא   דֹו,  ְלַאּבְ ָרָצה  ּלֹו,  ׁשֶ ּוִפים  ׁשּ ּוַבּכִ ים  ָחׁשִ ּנְ ּבַ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ  ֲעָזבֹו ַהּקָ

  

ִבְלָעם  .32 ּבְ יּה  ּבֵ ִתיב  ְכַפַעם   (במדבר כד) ּכְ ָהַלְך  ְולא 
ִאיהּו ֲהָוה   ָהִכי הּוא ָאְרֵחיּה ּדְ ים, ּדְ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ּבְ

ִתיב, ּכְ ָלָבן  ּבְ ח  (בראשית ל) ְמַנֵחׁש.  ּגַ ַאׁשְ ּדְ י,  ּתִ ִנַחׁשְ
ָעא  ִעְסָקא ְדַיֲעקֹב, ְוַכד ּבָ ֲחָרׁשֹוי ּוִבְקָסמֹוי ּבְ ְלאֹוָבָדא  ּבַ

ְוָלא  ָעא ְלאֹוָבֵדיּה,  ּבָ יֵליּה  ּדִ א  ּוַבֲחָרׁשָ א  ְנָחׁשָ ּבִ ְלַיֲעקֹב 
ִריְך הּוא. א ּבְ ְבֵקיּה קּוְדׁשָ  ׁשַ

י לֹא ַנַחׁש   .33 נֹו, ּכִ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָאַמר ּבִ ְוַהְינּו ׁשֶ
ָלֶהם?   ָיכֹול  ִמי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ֶקֶסם  ְולֹא  ַיֲעקֹב  ּבְ

ָרצָ  ָסִבי  ֲהֵרי  ים  ׁשֶ ָחׁשִ ּנְ ּבַ ֲאִביֶהם  ֶאת  ד  ְלַאּבֵ ה 
ִאירֹו  ּלֹא ִהׁשְ ּלֹו ְולֹא ָעָלה ְבָידֹו, ׁשֶ ָסִמים ׁשֶ ּוַבּקְ
ְולֹא  ַיֲעקֹב  ּבְ ַנַחׁש  לֹא  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ל.  ְלַקּלֵ

ָרֵאל.  ִיׂשְ  ֶקֶסם ּבְ

  

ֵריהּ  .33 ּבְ ר  ּבַ ְלָעם  ּבִ ָאַמר  ּדְ לֹא   (במדבר כג) ְוַהְיינּו  י  ּכִ
ָהא ַנַחׁש  ָרֵאל, ַמאן ָיִכיל ְלהֹון, ּדְ ִיׂשְ ַיֲעקֹב ְולֹא ֶקֶסם ּבְ  ּבְ

ּוִבְקָסִמים  ים  ְנָחׁשִ ּבִ ַלֲאבּוהֹון  ְלאֹוָבָדא  ָעא  ּבָ ָסָבאי 
ְבֵקיּה ְלַלְטָיא. ֲהָדא  ָלא ׁשַ ידֹוי. ּדְ יֵליּה ְוָלא ְסִליָקא ּבִ ּדִ

ַיֲעקֹב ְולֹא ֶקֶסם בְּ  י לֹא ַנַחׁש ּבְ ָרֵאל.הּוא ִדְכִתיב ּכִ  ִיׂשְ
Genesis 30:27 
“ ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני�; ִנַחְׁשִּתי, וְַיָבְרֵכִני ְיהָוה ִּבְגָלֶל�-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָלָבן, ִאם ” 
“But Laban said to him, “If now it pleases you, stay with me; I have divined (with 
omens) that YHVH has blessed me on your account.” 
The root of the Hebrew word ‘ִנַחְׁשִּתי’ that is translated to ‘Omens’ is “נחש” and it means 
‘Snake’. 
He knew that he was blessed because of Jacob. Laban tried like the snake to use 
different omens against Jacob and control him and enslave his energy but couldn’t. 
Laban’s grandson, Balaam, tried to use similar omens against the Israelites but 
realized that the blessings of Jacob provided them with strong protection so he tried 
different magics. 
Numbers 24:1 
“ ַהִּמְדָּבר, ָּפָניו-ְּבַפַעם, ִלְקַראת ְנָחִׁשים; ַוָּיֶׁשת ֶאל-ָהַל� ְּכַפַעם-ִיְׂשָרֵאל, ְולֹא-ַוַּיְרא ִּבְלָעם, ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ְיהוָה ְלָבֵר� ֶאת ” 
“When Balaam saw that it pleased YHVH to bless Israel, he did not go as at other times 
to seek omens but he set his face toward the wilderness.” 
Balaam failed his contract with Balak to curse the children of Israel. He gave up and 
made a statement (Numbers 23:23) 
“ ֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאל-ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב, ְולֹא-י לֹאּכִ  ” 
“For there is no omen against Jacob, Nor is there any magic against Israel;” 
Jacob received the name Israel after leaving Laban and overcoming the angel of the 
negative side. His statement above is admitting that his grandfather cannot affect 
Jacob and now he cannot cause any harm to the children of Israel, who is Jacob. 
Lesson: The blessings from God are stronger than any magic. 
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ּוְקָסִמים  .34 ִפים  ְכׁשָ ִמיֵני  ֶרת  ֲעׂשֶ ּוְבָכל 
ָתִרים ַהּתַ  ֶנֶגד  ֵמֶהָאַרת ַהּכְ ה ָלָבן ּכְ ְחּתֹוִנים ָעׂשָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָיכֹל.  ְולֹא  (בראשית   ַיֲעקֹב, 
ֹמִנים.  לא) ֶרת  ֲעׂשֶ י  ְרּתִ ּכֻ ַמׂשְ ֶאת  ֲחֵלף  ַוּתַ

ֶנְגּדֹו ְולֹא ָעָלה ְבָידֹו ְלָהַרע  ה ָלָבן ּכְ ם ָעׂשָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ י  (שם) לֹו,  ְרּתִ ּכֻ ַמׂשְ ֶאת  ְוֶהֱחִלף 

ֶרת   ִדי. ֲעׂשֶ ִעּמָ ְלָהַרע  ֱאלִֹהים  ְנָתנֹו  ְולֹא  ֹמִנים 
ְוָכתּוב ִמיִנים,  ַתְרּגּום  ּכְ ֹמִנים?  זֶּה  (ויקרא   ַמה 

ר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם. מֹוִנים   יז) ִעיִרם ֲאׁשֶ ְ   -ַלׂשּ
ִפים  ׁשָ ל ּכְ ָרה ִמיִנים ֵהם ׁשֶ ָמעֹו. ַוֲעׂשָ ַמׁשְ ִמיִנים ּכְ

ְחּתוֹ  ַהּתַ ָתִרים  ּכְ ּבַ ה  ּוְקָסִמים  ָעׂשָ ם  ְוֻכּלָ ִנים, 
ֶנְגּדֹו.   ּכְ

  

קּוְזְטֵפי  .34 ּדְ ְוקֹוְסִמין  ין  ֳחָרׁשִ ִזיֵני  ָרה  ֲעׂשָ הּו  ּוְבֻכּלְ
ָיִכיל.   ְוָלא  ַיֲעקֹב  ּדְ ְלֳקְבֵליּה  ָלָבן  ֲעַבד  ִאין  ּתָ ּתַ ִכְתִרין  ּדְ

ִדְכִתיב, הּוא  י   (בראשית לא) ֲהָדא  ְרּתִ ּכֻ ַמׂשְ ֶאת  ְחֵלף  ַוּתַ
וְ  ְלֳקְבֵליּה  ָלָבן  ֲעַבד  הּו  ֻכּלְ ּדְ מֹוִנים.  ֶרת  ְסִליקּו  ֲעׂשֶ ָלא 

ְכִתיב, א ֵליּה, ּדִ ידֹוי ְלַאְבָאׁשָ ְוֶהחִליף ֶאת   (בראשית לא) ּבִ
ִדי.  ֶרת מֹוִנים ְולֹא ְנָתנֹו ֱאלִהים ְלָהַרע ִעּמָ י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ ַמׂשְ

ּוְכִתיב ִזיִנין,  ַתְרּגּום  ּכְ מֹוִנים,  ִעיִרים   (ויקרא יז) ַמאי  ְ ַלׂשּ
מֹונִ  ַאֲחֵריֶהם.  זֹוִנים  ֵהם  ר  ָמעֹו. ֲאׁשֶ ַמׁשְ ּכְ ִמיִנים  ים, 

ִאין   ּתָ ּתַ ִכְתִרין  ּבְ ְוקֹוְסִמין  ין  ֲחָרׁשִ ּדְ ִאינּון  ִזיִנין  ָרה  ַוֲעׂשָ
הּו ֲעַבד ְלֳקְבֵליּה.   ְוֻכּלְ

תּוב .35 ּכָ ׁשֶ ֵהם,  ִמיִנים  ָרה  (דברים   ֲעׂשָ
ף ְוחֵֹבר  יח) ֵ ּוְמַכׂשּ ּוְמַנֵחׁש  קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן 

ִתים. ֲהֵרי    ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב עִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל ַהּמֵ ְוִיּדְ
ָרה.  ֵהם ֲעׂשָ

  
ְכִתיב, .35 ָרה ִזיִנין ִאינּון, ּדִ קֹוֵסם ְקָסִמים   (דברים יח) ֲעׂשָ

ְוִיְדעֹוִני  ְוׁשֹוֵאל אֹוב  ָחֶבר  ְוחֹוֵבר  ף  ֵ ּוְמַכׁשּ ּוְמַנֵחׁש  ְמעֹוִנן 
ָרה ִאינּון.  ִתים, ָהא ֲעׂשָ ִרׁש ֶאל ַהּמֵ  ְודֹוִ

The Zohar reveals that Laban tried 10 different ways to hurt Jacob but couldn’t. It 
came to a point that Jacob feared that Laban may cause him direct physical harm 
instead of witchcraft since it didn’t work on him. He asked his wife to get ready to run 
away from their father because it’s time to move on. 
Genesis 31:7 
“ ְנָתנֹו ֱא�ִהים, ְלָהַרע ִעָּמִדי-ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים; ְולֹא-ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִּבי, ְוֶהֱחִלף ֶאת .” 
“Yet your father has cheated me and changed my wages ten times; however, God did 
not allow him to hurt me.” 
The ten different types of witchcraft are forbidden for us to use because they draw 
forces from the negative side. 
Deuteronomy 18:10, 11 
“ ֵּׁשףּוִבּתֹו ָּבֵאׁש, ֹקֵסם ְקָסִמים, ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמכַ -ִיָּמֵצא ְב�, ַמֲעִביר ְּבנֹו-לֹא ” 
“ ַהֵּמִתים-ְוֹחֵבר, ָחֶבר; ְוֹׁשֵאל אֹוב ְוִיְּדֹעִני, ְוֹדֵרׁש ֶאל ” 
“There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass 
through the fire, one who uses divination, one who practices witchcraft, or one who 
interprets omens, or a sorcerer,” 
“or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead.” 
The other side has great forces that can be utilized easily if a person connects to them 
through negative and impure actions. The main problem is that it draws judgments 
and the user of these negative methods may hurt himself sooner or later. The worst 
thing is that the person loses his soul to the other side, sometimes without the ability 
to correct. 
Many people want to peek into their future and look for people who are specialized in 
these negative methods. They can reveal a great deal of truth but there’s always a big 
price to pay and a great failure to experience along the negative path they follow. 
As a general rule, everything that is related to objects and or touched by people is 
wrong and negative. Tarot and other card reading are negative. Even if they reveal 
some truth, they lead to negative outcomes because the force that provides the 
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revelation wants to drain the person’s energy. Like the snake, it has some truth but it 
leads to judgment and aspects of death. 

ֵני ִמיִנים,   .36 י יֹוֵסי, ַנַחׁש ְוֶקֶסם ֵהם ׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ֶקֶסם   ּבְ ְלָעם,  ּבִ א  ּבָ ּוְכׁשֶ עֹוִלים,  ַאַחת  ה  ּוְבַדְרּגָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ְוַהְינּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶגד  ּכְ ה  (במדבר   ָעׂשָ
ָלָבן   כב) א  ּבָ ַיֲעקֹב  ּוְכֶנֶגד  ָיָדם.  ּבְ ּוְקָסִמים 

ָעָלה   לֹא  ָוזֶה  ֶזה  ַנַחׁש.  ֶזהּו ּבְ ְבָיָדם. 
תּוב ּכָ כג) ׁשֶ ְולֹא   (שם  ַיֲעקֹב  ּבְ ַנַחׁש  לֹא  י  ּכִ

ַיֲעקֹב   י לֹא ַנַחׁש ּבְ ָרֵאל. ּכִ ִיׂשְ ה    -ֶקֶסם ּבְ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ָרֵאל   ִיׂשְ ּבְ ֶקֶסם  ְולֹא  ָלָבן.  יֵמי  ְך    -ּבִ ּכָ ַאַחר 

יֵמי ִבְלָעם.   ּבִ

  

ֵרי ִזינֵ  .36 י יֹוֵסי ַנַחׁש ְוֶקֶסם, ּתְ א ָאַמר ִרּבִ י ִאינּון, ּוְבַדְרּגָ
ְלִקְבֵליהֹון  ֲעַבד  ֶקֶסם  ּבְ ְלָעם  ּבִ ֲאָתא  ְוַכד  ָסְלִקין.  ַחד 

ִדְכִתיב, ְוַהְיינּו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ָיָדם.   (במדבר כב) ּדְ ּבְ ּוְקָסִמים 
ַנַחׁש, ַהאי ְוַהאי ָלא ְסִליקּו   ַיֲעקֹב ֲאָתא ָלָבן ּבְ ּוְלֳקְבֵליּה ּדְ

יַדְייהּו ֲהָדא הּוא ּדִ  ַיֲעקֹב  (שם כג) ְכִתיב,ּבִ י לא ַנַחׁש ּבְ ּכִ
ַקְדִמיָתא   ּבְ ַיֲעקֹב  ּבְ ַנַחׁש  לא  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ֶקֶסם  ְולא 
יֹומֹוי  ּבְ ְלָבַתר  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ֶקֶסם  ְולא  ְדָלָבן.  יֹומֹוי  ּבְ

 ְדִבְלָעם.
ָיכֹול  .37 ִמי  ְרֵאה  ּבֹא  ְלָבָלק,  ְלָעם  ּבִ ָאַמר 

סָ  ַהּקְ ל  ּכָ ׁשֶ ָתִרים ָלֶהם,  ּכְ ּבַ ׁשֶ ִפים  ׁשָ ְוַהּכְ ִמים 
ְלכּות   ַהּמַ ֵמֶהָאַרת  נּו  ּלָ ׁשֶ

ַמְעָלה ּלְ ִרים, [ּוַמָּטה] ׁשֶ ְוהּוא  [ֶׁשֲהֵרי] ִמְתַעּטְ
תּוב ה' ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת   ּכָ ֶהם, ׁשֶ ר ּבָ ֵ ִהְתַקׁשּ

 ֶמֶלְך ּבֹו. 

  

ָכל   .37 א ֲחֵזי, ַמאן ָיִכיל ְלהֹון. ּדְ ְלָעם ְלָבָלק, ּתָ ָאַמר ּבִ
ְדַמְלכּוָתא   יְזָפא  ִמּקִ יָלן,  ּדִ ְבִכְתִרין  ּדִ ין  ַוֲחָרׁשִ ְקָסִמין 

ְלֵעיָלא ָרן (ותתא) ּדִ הּו,  (דהא) ִמְתַעּטְ ּבְ ר  ַ ִאְתַקׁשּ ְוהּוא   ,
ְכִתיב ְיָי ֱאלָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו.  ּדִ

ָהָיה יֹוֵדַע   .38 י ְיהּוָדה, ַחס ְוָחִליָלה ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
דֹוׁש  ֲהֵרי ַהּקָ ָלל, ׁשֶ ַמְעָלה ּכְ ּלְ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ּקְ ְלָעם ּבַ ּבִ
ַאֵחר  ְוָלׁשֹון  ְבַעם  ה  ִהְתַרּצָ לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ
ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָניו  ּבָ א  ֶאּלָ ְכבֹודֹו  ּבִ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ יִּ ׁשֶ

יא) ְוָאַמר  ִוְהִייֶתם  ְוִהְת  (ויקרא  ם  ּתֶ ׁשְ ַקּדִ
ה.   ָ ֻדׁשּ ּקְ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ים ִיׁשְ ֵהם ְקדֹוׁשִ ים. ִמי ׁשֶ ְקדֹׁשִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ים,  ְקדֹוׁשִ ֵהם  ָרֵאל  יד) ִיׂשְ י   (דברים  ּכִ
ה ָקדֹוׁש ְולֹא ַעם ַאֵחר. ה. ַאּתָ  ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ

  

לְ  .38 ּבִ ָיַדע  ְדֲהָוה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ָעם ָאַמר 
ה ִדְלֵעיָלא ְקדּוׁשָ א   (דף קסז ע''ב) ּבִ ָהא קּוְדׁשָ ָלל. ּדְ ּכְ

ׁש   ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ּדְ ָאֳחָרא  ן  ְוִליׁשָ ַעם  ּבְ ִאְתָרֵעי  ָלא  הּוא  ִריְך  ּבְ
ְוָאַמר ין.  יׁשִ ַקּדִ נֹוי  ּבְ א  ֶאּלָ יָקֵריּה,  (ויקרא  ּבִ

ַק  יא) ִאינּון  ּדְ ים, ַמאן  ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ם  ּתֶ ׁשְ ין  ְוִהְתַקּדִ יׁשִ ּדִ
ין   יׁשִ ַקּדִ ִאינּון  ָרֵאל  ִיׂשְ ה,  ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ְמׁשּון  ּתַ ִיׁשְ

ְכִתיב, ה ָקדֹוׁש ְוָלא   (דברים יד) ּדִ ה. ַאּתָ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ּכִ
 ַעם ָאֳחָרא. 

Balaam knew that his powers could not give him and Balak the desired outcome of 
destroying the Israelites, and he told that to Balak. 
Numbers 23:21 
“ ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל; ְיהוָה ֱא�ָהיו ִעּמֹו, ּוְתרּוַעת ֶמֶל� ּבֹו-ִהִּביט ָאֶון ְּביֲַעֹקב, ְולֹא-לֹא .” 
“He has not observed misfortune in Jacob; Nor has He seen trouble in Israel; YHVH 
his God is with him, And the shout of a king is among them.” 
The Zohar reveals that only the children of Israel have access to the holy system 
because they are his children, his chosen people, and it makes them holy. 
Deuteronomy 14:1,2 
 ”ָּבִנים ַאֶּתם, ַליהוָה ֱא�ֵהיֶכם“
“ ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה, ַליהוָה ֱא�ֶהי�; ּוְב� ָּבַחר ְיהוָה, ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה, ִמֹּכל ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר ַעל ” 
“You are the sons of YHVH your God;” 
“For you are a holy people to the LORD your God, and YHVH has chosen you to be a 
people for His own possession out of all the nations who are on the face of the earth.” 
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The Israelites can connect spiritually and go above the limitation of the corporeal 
world. The other nations are limited to the lower level because they are ‘on the face of 
the earth’. 
Leviticus 11:44 
 ”ִּכי ֲאִני ְיהָוה, ֱא�ֵהיֶכם, ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים, ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני“
“For I am YHVH your God. Consecrate yourselves therefore, and be holy, for I am holy. 
” 
We should always walk on the path that cleanses and purifies us, starting by avoiding 
all the “you shall not do…” precepts. One of these important precepts is not to follow 
idols. Idols are all dependencies and beliefs that something material has some kind of 
pure holy powers. 
I saw many students of Kabbalah using all kinds of objects and jewelry with names 
expecting miracles in their lives or at least gain benefit from carrying the name(s). This 
is a pure idol worshiping and should be discouraged by all teachers of Kabbalah. 
Carrying a small Zohar book is better than names on expensive jewelry. 
The 72 names are sacred and powerful but they can’t be channeled and manifested 
where there is no proper vessel. In many cases, improper use of the names brings 
judgment and the opposite outcome. The 72 names can best help a person only if they 
use them as a whole, proceeded with proper prayers and meditations. Only a righteous 
Kabbalist can recommend a specific use of names for a specific person. Each person 
has a unique vessel and a channel of Light so is the spiritual tools that can support 
him. A prayer in a Minyan (a group of minimum 10 people) can provide greater 
elevation of the individual prayer that golden jewelry and diamonds, worth thousands 
of dollars. Some pieces of jewelry are really beautiful but the spiritual value is from 
none to negative. 
I was asked about the use of Astrology as a way to predict the future. My answer is 
that Astrology is okay because the constellation exists since the creation and no 
human or ‘earthly’ force can influence their movements. Astrology can help a person 
understand his path in life and overcome challenges by elevating himself spiritually 
using the meditation and tools of Kabbalah. This aspect is called ‘going above the 
influence of the Zodiac’. 

ָלֶהם   .39 ֶנת  ּמֶ ִמְזּדַ ֻטְמָאה  ְטֵמִאים,  ֵהם  ׁשֶ ִמי 
תּוב ּכָ ָעָליו.  ֵמא  יג) ְלִהּטָ הּוא  (ויקרא  ָטֵמא 

בֹו, ְוָטֵמא ְלָטֵמא   ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחּוץ ַלּמַ ָדד יֵׁשֵ ּבָ
תּוב ּכָ ׁשֶ ִמי   (שם) קֹוֵרא,  ִיְקָרא.  ָטֵמא  ְוָטֵמא 

ְלָטמֵ  ָטֵמא  הּוא  ַאַחר  ׁשֶ הֹוֵלְך  ַהּכֹל  ִיְקָרא,  א 
 ִמינֹו.

  

ֲאָבא   .39 ן לֹון ְלִאְסּתָ ּמַ ִאינּון ְמָסֲאִבין, ְמָסֲאבּו ִאְזּדַ ַמאן ּדְ
ִתיב, ּכְ ִמחּוץ  (ויקרא יג) ֲעֵליּה.  ב  ֵיׁשֵ ָדד  ּבָ הּוא  ָטֵמא 

ָקֵרי  ִלְמָסֲאָבא  ּוְמָסֲאָבא  בֹו.  מֹוׁשָ ֲחֶנה  ַלּמַ
ְכִתיב, ָטֵמא,  (שם) ּדִ ִאיהּו  ּדְ ַמאן  ִיְקָרא,  ָטֵמא  ְוָטֵמא 

ַתר ִזיֵניּה.  ְלָטֵמא ִיְקָרא, ּכָֹלא ָאִזיל ּבָ
ָהָיה  .40 י ִיְצָחק, ָנֶאה הּוא ְלַיֲעקֹב, ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ

אֹו   ָפיו,  ּוִבְכׁשָ ָלָבן  ּבְ ְטָמא  ּנִ ׁשֶ לֹוַמר  ָקדֹוׁש, 
י יֹוֵסי, ַאף  ּלֹו? ָאַמר לֹו ַרּבִ ַבח הּוא ׁשֶ ב   ׁשֶ ַעל ּגַ

ְיהּוָדה   י  ַרּבִ ָאַמר  ֲהֵרי    -ׁשֶ ׁשֶ ְלָך,  ְמַסיֵַּע  ֲאִני 
תּוב כֶֹרָך. ְוִכי ָיֶפה  (בראשית כז) ּכָ ו ּבְ ָאֹנִכי ֵעׂשָ

ם  ׁשֵ ּבְ מֹו  ׁשְ ְלַהֲחִליף  ַיֲעקֹב  ּכְ יק  ְלַצּדִ הּוא 
א ָאֹנִכי, ּפֹוֵסק ַטַעם, ְואֹוֵמר ָאֹנִכי   ֻטְמָאה? ֶאּלָ

ֲאִני, ֲאָבל עֵ  ְרׁשּוָה. ִמי ׁשֶ כֶֹרָך, ַוֲהֵרי ּפֵ ו ּבְ  ׂשָ

  

א   .40 יׁשָ ֲהָוה ַקּדִ ִיְצָחק, ָיאֹות הּוא ְלַיֲעקֹב ּדְ י  ָאַמר ִרּבִ
ָבָחא הּוא ִדיֵליּה.   ָלָבן ּוַבֲחָרׁשֹוי, אֹו ׁשְ ַאב ּבְ ִאְסּתָ לֹוַמר ּדְ
ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָקֲאַמר  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ֵליּה  ָאַמר 

ִתיב, ּכְ ָהא  ּדְ ָלְך.  יַע  ְמַסּיֵ ו  (בראשית כז) ֲאָנא  ֵעׂשָ ָאנִֹכי 
ֵמיּה   ַיֲעקֹב ְלִמְחַלף ׁשְ יָקא ּכְ כֹוֶרָך. ְוִכי ָיאֹות הּוא ְלַצּדִ ּבְ
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ְוָאַמר  ַטְעָמא.  ְסָקא  ּפָ ָאנִֹכי,  א  ֶאּלָ ְמָסֲאָבא,  ּדִ ָמא  ׁשְ ּבִ
כֹוֶרָך ְוָהא אּוְקמּוָה.  ו ּבְ ֲאָנא, ֲאָבל ֵעׂשָ  ָאנִֹכי ַמאן ּדְ

Genesis 32:5 
“ ָעָּתה-ָלָבן ַּגְרִּתי, ָוֵאַחר ַעד-ֹּכה תֹאְמרּון, ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו: ֹּכה ָאַמר, ַעְבְּד� ַיֲעֹקב, ִעםַוְיַצו ֹאָתם, ֵלאֹמר,  ” 
“He also commanded them saying, “Thus you shall say to my lord Esau: ‘Thus says 
your servant Jacob, “I have sojourned with Laban, and stayed until now;” 
Rabbi Yitzchak in the Zohar explains that impure attracts impurity and causes a 
negative environment. That creates separation and a greater distance from the side of 
holiness. 
Rabbi Yehuda asks: is it proper to say that Jacob, who was holy, became impure or 
impacted with the witchcrafts of Laban? 
When Jacob said “I have sojourned with Laban” it was a praise for him because he 
kept himself strong and pure by following the precepts of the Torah. The word “ַּגְרִּתי”, 
“sojourned”, has a numerical value of 613, which is the number of precepts in the 
Torah. 
Another point that the Zohar brings is when Jacob identified himself as Esau. (Genesis 
27:19) “I am, Esau your firstborn”. 
By presenting himself as Esau, Jacob connected to the impurity of his brother. The 
Zohar explains that the word אנכי, “I am” and “Esau your firstborn” have special 
cantillation marks that separate the “I am” from “Esau…” so when Jacob came to get 
the blessings from his father, Isaac, he said “I am” with the consciousness of “I am 
Jacob who is present here and in front of you” and then “Esau your firstborn”. That 
made a big difference in the reality of the moment and Jacob was true and pure when 
received the firstborn blessings he bought from Esau earlier. 
The Torah scroll doesn’t have verses, vowels (nikud) or cantillation marks. This 
information and the secrets knowledge of Torah and Kabbalah was given to Moses on 
Mount Sinai together with the written Torah. That is why listening to the Torah reading 
on Shabbat is a connection to the revelation on Mount Sinai of the Torah and 
Kabbalah. 
Because the Torah gives us the precepts, the study of Torah through the Zohar is 
considered as fulfilling all 613 precepts of the Torah. Daily study and Torah reading 
on Shabbat keep us on the pure side. 

ַוֲחֹמר. לֹוַמר, ַאל  .41 ַוְיִהי לֹו ׁשֹור  אן.  ּכָ ַאף 
ְרַכִני  ּבֵ ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ְלאֹוָתּה  ּוְרצֹוְנָך  ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ ּתָ
ַרְך אֹוִתי ֱהֵוה ְגִביר   י. הּוא ּבֵ ָמה ּבִ ִהְתַקיְּ א ׁשֶ ַאּבָ

ָך   ִאּמֶ ֵני  ּבְ ְלָך  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ ְך   -ְלַאֶחיָך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ַיעֲ  ָך  אֹוִתי  ַעְבּדְ ַרְך  ּבֵ הּוא  ו.  ְלֵעׂשָ ַלאדִֹני  קֹב 

ָגן ְוִתירֹוׁש  ֹרב ּדָ ּלֹא  -ּבְ י, ׁשֶ ֲהֵרי לֹא ִהְתַקיֵּם ּבִ
א ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן  י אֹוָתם, ֶאּלָ ָאַצְרּתִ
ל  ַרְך אֹוִתי ִמּטַ ֶדה. הּוא ּבֵ ָ ׂשּ ְוֶעֶבד, רֹוֵעה צֹאן ּבַ

ַמּנֵי ָהָאֶרץ  ַמִים ּוִמׁשְ ָ י,  - ַהׁשּ ֲהֵרי לֹא ִהְתַקיֵּם ּבִ
ּלֹא ָהָיה ִלי  ֵגר, ׁשֶ י, ּכְ ְרּתִ ֲהֵרי ִעם ָלָבן ּגַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֵדי  ַמּנֵי ָהָאֶרץ. ְוָכל ֶזה ּכְ ן ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ִית ֶאָחד, ּכָ ּבַ

  

ְך   אּוף ָהָכא, ַוְיִהי .41 י ִלּבָ ּוֵ ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור, לֹוַמר ָלא ְתׁשַ
י.   ים ּבִ ִאְתְקּיַ א ּדְ ָבִריְך ִלי ַאּבָ ְרָכָתא ּדְ ּוְרעּוָתְך ְלַהִהיא ּבִ
ָך,   ֵני ִאּמֶ ֲחוּו ְלָך ּבְ ּתַ ִריְך ִלי ֱהִוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיׁשְ הּוא ּבָ

ה ו.  ְלֵעׂשָ ַלאדִֹני  ַיֲעקֹב.  ָך  ַעְבּדְ ְך  ּכָ ִגין  ִלי ּבְ ִריְך  ּבָ ּוא 
י, ְדָלא אֹוַצְרָנא  ים ּבִ ָגן ְוִתירֹוׁש. ָהא ָלא ִאְתְקּיַ רֹוב ּדָ ּבְ
ָעָנא  ָרֵעי  ְוֶעֶבד,  צֹאן  ַוֲחמֹור  ׁשֹור  ִלי  ַוְיִהי  א,  ֶאּלָ לֹון. 
י ָהָאֶרץ.  ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהׁשּ ִריְך ִלי, ִמּטַ ַחְקָלא. הּוא ּבָ ּבְ

י, בְּ  ים ּבִ ִגּיֹוָרא.  ָהא ָלא ִאְתְקּיַ י, ּכְ ְרּתִ ָהא ִעם ָלָבן ּגַ ִגין ּדְ
י ָהָאֶרץ. ְוָכל   ַמּנֵ ן ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ יָתא ָחָדא ּכָ ָלא ֲהָוה ִלי ּבֵ ּדְ
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ָרכֹות ִויַקְטֵרג  ַיֲעקֹב ַעל אֹוָתן ּבְ ל ּבְ ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ׁשֶ
 ִעּמֹו.

ְרָכאן  ּבִ ִאינּון  ַעל  ַיֲעקֹב  ּבְ יּה  ּבֵ ל  ּכַ ִיְסּתַ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ א  ּדָ
יּה.   ִויַקְטֵרג ִעּמֵ

Esau was coming to see Jacob with an army of 400 people and the intention to kill 
him. Jacob sent messengers to Esau delivering the message (Genesis 32:6) 
“ ֵעיֶני�ֵחן ּבְ -ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור, צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה; ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאֹדִני, ִלְמצֹא-ַוְיִהי ” 
“I have oxen and donkey and sheep and a slave and a female servant; and I have sent 
to tell my lord, that I may find favor in your sight.” 
Jacob was very wise and the message was on different levels. Rashi, the great Torah 
commentator explains that the messengers were actual angels to tell us that the 
message was beyond simple words. The angels prepared a track of light between Jacob 
and Esau. On the simple level, the message expressed humility and desire to please 
Esau. The Zohar explains that Jacob wanted to show Esau that he was working for 
Laban and didn’t enjoy the riches of the earth as his father blessed him with (Genesis 
27:28) as firstborn. 
I heard from Rabbi Ben Zion Mutzafi Shlita that on a deeper level the mention of Ox 
represents the power of Joseph that no evil eye could harm him. The donkey is the 
power of Issachar, who was very wise (Genesis 49:14), and dedicated all his time to the 
study of Torah. The flock represents the Israelites (Ezekiel 34:31), Jacob’s children 
that were all righteous and powerful. 
Jacob avoided conflicts with his brother and did his best to please him. At the same 
time, he was ready to fight. The deeper level of the message is a testimony to Jacob’s 
trust and certainty with the gifts given to him by the Holy One Blessed be He, to help 
him at all situations. 

ַיֲעקֹב .42 ּבְ תּוב  ּכָ ָאַמר,  א  ַאּבָ י  (שם   ַרּבִ
ּום  כה) ֵלם, ִמׁשּ ֶבר ׁשָ ב ֹאָהִלים, ּגֶ ם יֹׁשֵ ִאיׁש ּתָ

ִלים   ִנים ֶעְליֹוִנים, ְוִהׁשְ ּכָ ֵני ִמׁשְ ׁשְ ב ּבִ הּוׂש יֹוׁשֵ ׁשֶ
אָ  לֹא  ְוהּוא  ֶזה.  ּוְלַצד  ֶזה  ְטָמא ְלַצד  ּנִ ׁשֶ ַמר 

ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ַמה  ַעל  ֲאָבל  ָפיו.  ְכׁשָ ּבִ
ה לֹו  ָעׂשָ ׁשֶ ֶוֱאֶמת  ֵלם ַעל טֹוב  ּבֹו ׁשָ ּלִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
י  ל ָהעֹוָלם יֹוְדִעים ַמֲעׂשֵ ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֵצל [ס''א ִמֶּמּנּו, ָּכל   ָלָבן ַמה ֵהם ּוִמי ָיכֹול ְלִהּנָ
ְטרּוגֹו, ְוָרָצה  ִרים ַהָּׁשִנים ֶׁשָהִייִתי ִעּמֹו]ֶעְׂש  ִמּקִ

אֹוִתי ד  ִעּמֹו   ְלַאּבֵ ְוָעִׂשיִתי  ָיַׁשְבִּתי  ַוֲאִני  [ס''א 
ָׁשָנה] יַלִני   ֶעְׂשִרים  ִהּצִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

ו  ֵעׂשָ ּבֹו  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָיה  ְוַהּכֹל  ּנּו.  ִמּמֶ
מוּ  ִהְתַקיְּ לֹו  ׁשֶ ֹמר  ִיׁשְ ְולֹא  ָרכֹות  ּבְ אֹוָתן  בֹו   

תּוב ּכָ ֶזה  ְוַעל  יד) ִטיָנה.  ִרים   (הושע  ְיׁשָ י  ּכִ
ְרֵכי ה' ְוגֹו', ְוָכתּוב ְהיֶה  (דברים יח) ּדַ ִמים ּתִ ּתָ

 ִעם ה' ֱאלֶֹהיָך. 

  

ַיֲעקֹב  .42 ּבְ יּה  ּבֵ ִתיב  ּכְ ָאַמר  א  ַאּבָ י  (בראשית  ִרּבִ

אָֹהלִ  כה) ב  יֹוׁשֵ ם  ּתָ ִאיהּו  ִאיׁש  ּדְ ִגין  ּבְ ִלים.  ׁשְ ַבר  ּגְ ים, 
ִלים ְלַהאי ִגיָסא ּוְלַהאי   ִאין. ְוַאׁשְ ִנין ִעּלָ ּכָ ְתֵרין ִמׁשְ ְיִתיב ּבִ
ֲחָרׁשֹוי. ֲאָבל ַעל ַמה  ַאב ּבַ ִאְסּתָ ִגיָסא, ְוִאיהּו ָלא ָאַמר ּדְ

ִלים ַעל ִטיבּו ּוְקׁש  ִלּבֹוי ׁשְ ִגין ּדְ י ְיהּוָדה, ּבְ ָקֲאַמר ִרּבִ ֹוט  ּדְ
ָיְדֵעי  ַעְלָמא  ָכל  ּדְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ֲעִביד  ּדְ

ָזָבא  ּתְ ְלִאׁשְ ָיִכיל  ּוַמאן  ִאינּון,  ַמאן  ְדָלָבן  (ס''א   עֹוָבדֹוי 
ִדיֵליּה   מניה, כל עשרין שנין דהויתי עמיה) ְטרּוָגא  ִמּקִ

ִלי.  ְלאֹוָבָדא  ָבֵעי  עמיה  ּדְ ועבדנא  יתיבנא  ואנא  (ס''א 
א ֲהָוה  עשרין שנין) יּה. ְוכֹּלָ ְזַבִני ִמּנֵ ִריְך הּוא ׁשֵ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

ִאינּון  יּה  ּבֵ ימּו  ִאְתַקּיְ ּדְ ו  ֵעׂשָ יּה  ּבֵ ל  ּכַ ִיְסּתַ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ
ֵליּה   ִיְנַטר  ְוָלא  ְרָכאן,  ִתיב, ּבִ ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ָבבּו.  (הושע  ּדְ

ּוְכִתיב, יד) ְוגו',  ְיָי  ְרֵכי  ּדַ ִרים  ְיׁשָ י  ִמים  (דברים יח) ּכִ ּתָ
ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאלֶֹהיָך:  ּתִ

Genesis 32:5 
“ ָעָּתה-י, ָוֵאַחר ַעדָלָבן ַּגְרִּת -ַוְיַצו ֹאָתם, ֵלאֹמר, ֹּכה תֹאְמרּון, ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו: ֹּכה ָאַמר, ַעְבְּד� ַיֲעֹקב, ִעם ” 
“He also commanded them saying, “Thus you shall say to my lord Esau: ‘Thus says 
your servant Jacob, “I have sojourned with Laban, and stayed until now;” 
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Jacob told Esau that he lived with Laban. There were a few reasons for Jacob to tell 
him that. The main reason is what we explained in the previous study. Jacob didn’t 
want Esau to be jealous of him so he put himself smaller than Esau. It was known 
that living with Laban is not easy because Laban always took control and advantage 
of people with his witchcraft. 
Jacob knew that if Esau continued hating him the force of hate would be very 
destructive. He let Esau feel as a winner and forget about the firstborn blessings he 
received from their father. 
Hate is a powerful negative force that affects the environment like a fire that can grow 
and consume those in its reach. Jacob the righteous didn’t want to contaminate his 
channel of Light with this kind of force. He also didn’t want to use his true forces and 
enjoy a temporary win over his brother. He was thinking about preparing a good and 
strong future for his children. He knew that they had a long process to go before 
manifesting the blessings he received from his father. They needed him to be a central 
column so they could draw and manifest the blessings in their lives and be protected 
until the Final Redemption. 
The Torah forbids all kinds of hate but King David and Rabbi Shimon allow hate that 
is directed to those who don’t believe in YHVH. This kind of hate is about keeping a 
distance from those who hate YHVH. Their lack of Light creates a vacuum that 
can drain the energy from a believer. 
Psalms 139:21 
“ ְמַׂשְנֶאי� ְיהָוה ֶאְׂשָנא-ֲהלֹוא ” 
“Do I not hate those who hate You, O YHVH? ” 
Nowadays, the world is full of hate, and conflicts are raised all over the world. In the 
USA we experience extreme hate fueled by the evil that invests great efforts to provide 
‘facts’ on both sides to create deeper separation and hate between the right and the 
left. I can feel the growth of the negative force that may explode at any moment. I beg 
people from both sides to stop being tools in the hands of evil. They spread hate 
because they believe in their candidate. The bottom line is that we all lose if this doesn’t 
stop. The masters of social networks keep pushing negative stories and manufactured 
facts from both sides. 
Most of my Facebook friends are spiritual and some of them religiously share all the 
evil that they can about the other one. The more they do it, the greater their hate and 
they lose their spiritual image. They may lose faith in YHVH because the hate 
consumes them. They allow serious negative words of hate to be expressed on their 
pages and this is terrible for them.  It is sad because as spiritual people they have 
bigger vessels and at the same time create a greater impact on the environment than 
a non-believer. For their own sake, I hope they will stop and just pray to God to bring 
peace into this dark world. 
Unfortunately, the forecast for the world is bleak UNLESS we all start reading the 
Zohar every day with the consciousness of bringing peace to the world. Many righteous 
people removed decrees from Jewish communities in the past by telling people to study 
Zohar day and night. 
We have the Unity Zohar project with website UnityZohar.com and the free app that 
allows people to join together and read Zohar in Unity with people from all over 
the world. 
The system of the Unity Zohar was designed in a way that each person that comes to 
the Unity Zohar gets his unique two paragraphs, the next person gets the next two 
paragraphs and so on until the Zohar is completely read and ‘rolled’ to the beginning, 
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starting a new cycle of reading. When one joins the reading of the Unity Zohar he 
becomes part of the group that finishes reading the Zohar and it is considered as if he 
had finished reading the entire Zohar all by himself. 
The power of reading Zohar in Unity is far greater than what we can imagine. 
Encourage your friends to join on a daily basis and read for a minute or two every day. 
It’s good for the individual and would remove from the world a lot of darkness created 
by heated hate. 

אנּו  .43 ְלָאִכים ֶאל ַיֲעקֹב ֵלאֹמר ּבָ בּו ַהּמַ ַויָּׁשֻ
ו ְוַגם הֵֹלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרבַּ  ע ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעׂשָ

אנּו ֶאל ָאִחיָך,  ָאַמר ּבָ יָון ׁשֶ ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו. ּכֵ
ָהיּו   ֲאֵחִרים  ַאִחים  ְוִכי  ו?  ֵעׂשָ הּוא  ׁשֶ ָיַדְענּו  לֹא 
ּתֹאַמר   ְוִאם  ָאִחיָך.  ֶאל  אנּו  ּבָ א  ֶאּלָ ְלַיֲעקֹב? 

ִקיָנה   ּתְ ֶדֶרְך  ּבְ ְוהֹוֵלְך  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָחַזר  לֹא   - ׁשֶ
ָהָר  ו  ֵעׂשָ א  ֶאּלָ ְך,  ְוַגם הֵֹלְך  ּכָ רֹו.  ֵמִעּקָ מֹו  ּכְ ע  ׁשָ

ְלַבּדֹו   הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם    - ִלְקָראְתָך. 
ע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו. א ַאְרּבַ  לֹא, ֶאּלָ

  

אנּו ֶאל ָאִחיָך  .43 ְלָאִכים ֶאל ַיֲעקֹב ֵלאמֹר ּבָ ׁשּובּו ַהּמַ ַוּיָ
ע מֵ  ו ְוַגם הֹוֵלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרּבַ אֹות ִאיׁש ִעּמֹו. ֶאל ֵעׂשָ

ו, ְוִכי   ִאיהּו ֵעׂשָ אנּו ֶאל ָאִחיָך, ָלא ְיַדְעָנא ּדְ ָאַמר ּבָ יָון ּדְ ּכֵ
ְוִאי  ָאִחיָך,  ֶאל  אנּו  ּבָ א  ֶאּלָ ְלַיֲעקֹב.  ֲהוּו  ָאֳחָרִנין  ַאִחין 
ָנא, ָלאו ָהִכי,   אַֹרח ְמַתּקְ ְתׁשּוָבה ְוָאִזיל ּבְ ֲהַדר ּבִ ֵתיָמא ּדְ

ו ָהָרׁשָ  א ֵעׂשָ ָרא. ְוַגם הֹוֵלְך ִלְקָראְתָך, ְוִאי ֶאּלָ ְדְמִעיּקָ ע ּכִ
ֵמאֹות   ע  ַאְרּבַ ֶאָלא  ָלאו,  ָאִזיל.  ְלחֹודֹוי  ּבִ ִאיהּו  ּדְ ֵתיָמא 

 ִאיׁש ִעּמֹו.
ה? .44 ָלּמָ ְך  ּכָ ֵהם] ְוָכל  לֹו,  [ֶאָּלא  ָאְמרּו 

ה  ְמֻרּצֶ ִמיד  ּתָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ַהצַּ  ְתִפּלֹות  ְתִפּלֹוֵתיֶהם, ּבִ ּבִ ר  ּוִמְתַעּטֵ יִקים  ּדִ

ַעל  ַהְמֻמּנֶה  ְלָאְך  ַהּמַ אֹותֹו  ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ל  ּכָ נֹוֵטל  מֹו,  ׁשְ ְלפֹו''ן  ַסְנּדַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ
ְלַחי  ֲעָטָרה  ֵמֶהם  ה  ְועֹוׂשֶ ִפּלֹות  ּתְ אֹוָתן 

ִפּלֹות הַ  ן ּתְ ּכֵ יִקים  ָהעֹוָלִמים ּוֵבֲארּוָה, ְוָכל ׁשֶ ּדִ ּצַ
ְוַנֲעׂשֹות  ָבֶהן,  ה  ִמְתַרּצֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

דֹושׁ  ַלּקָ ִפּלֹות  ּתְ אֹוָתן  ּבְ ר  ְלִהְתַעּטֵ - ֲעָטָרה 
רּוךְ  ים ָהיּו  -ּבָ הּוא. ְוִאם ּתֹאַמר, ַמֲחנֹות ְקדֹוׁשִ

יִקים לֹא  א ַצּדִ ַחד? ֶאּלָ ּפָ ה  ָבִאים ִעּמֹו, ָאז ָלּמָ
ְזֻכיּ  ַעל  ִפּלֹוֵתיֶהם סֹוְמִכים  ּתְ ַעל  א  ֶאּלָ ֹוֵתיֶהם, 

ׁשֹוֵתיֶהם ְלִרּבֹוָנם.   ּוַבּקָ

  

ה, .44 ְך ָלּמָ א   (אלא אינון) ְוָכל ּכָ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ָאְמרּו ֵליּה, ּבְ
ר  יַקָיא ּוִמְתַעּטֵ ַצּדִ ְצלֹוְתהֹון ּדְ ִדיר ּבִ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּתָ ּבְ

ַהה ּדְ ְדַאְמִריָנן,  ּכִ ְצלֹוְתהֹון.  ַעל ּבִ א  ְמַמּנָ ּדִ ַמְלָאָכא  ּוא 
ִאינּון  ל  ּכָ ָנִטיל  ֵמיּה,  ׁשְ ''ְלפֹון  ַסְנּדַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ְצלֹוְתהֹון 
ְייהּו ֲעָטָרה ְלֲחֵיי ָהעֹוָלִמים ְואּוְקמּוָה.   ִמּנַ ְוָעִביד  ְצלֹוִתין 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ א  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ְצלֹוְתהֹון  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 

ִאינּון ְצלֹוִתין ִאְתָרֵעי בְּ  ָרא ּבְ הּו ְוִאְתַעְבָדן ֲעָטָרה ְלִאְתַעּטְ
ֲהוּו   ין  יׁשִ ַקּדִ ְרָיין  ִ ַמׁשּ ֵתיָמא  ְוִאי  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ
יַקָייא ָלא ַסְמִכין ַעל  א ַצּדִ ִחיל. ֶאּלָ אי ּדָ יּה, ַאּמַ ַאְתָיין ִעּמֵ

א ַעל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתה י ָמאֵריהֹון.ְזכּוַתְייהּו, ֶאּלָ  ֹון ְלַגּבֵ

Genesis 32:7 

“ ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו-ֵעָׂשו, ְוַגם ֹהֵל� ִלְקָראְת�, ְוַאְרַּבע-ָאִחי�, ֶאל-ַיֲעֹקב, ֵלאֹמר: ָּבאנּו ֶאל-ַוָּיֻׁשבּו, ַהַּמְלָאִכים, ֶאל ” 
“The messengers returned to Jacob, saying, “We came to your brother Esau, and furthermore he 
is coming to meet you, and four hundred men are with him.”” 
The Zohar says that “to your brother” is normally enough because Jacob had only one brother 
but they added “Esau” to tell him that his brother didn’t change and he is still the wicked Esau 
as before. They added that he is not coming with good intention to meet him because he had 
four hundred men with him. 
They told him all that because the Holy One Blessed be He always wants the prayers of the 
Tzadikim. The angel that is appointed on the prayers is called סנדלפון (this name should not be 
spoken). He takes the prayers and creates a special crown for Holy One Blessed be He. 
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Jacob was with camps of angels (32:2,3) and still had fear. The Zohar says that Tzadikim don’t 
count on their merits and keep praying to God for protection. 
Lesson: We earn merits for every good did. These merits accumulate in a special account for 
the world to come and the Resurrection. Tzadikim keep their merits for that time. 
If we ask God to grant us a special wish because we did good, we may receive it but the merits 
will be removed from our accounts or marked as ‘rewarded’. If we put ourselves in danger then 
merits from our ‘merit account’ are used to protect our lives. 
On Yom Kippur, we ask for gifts from the ‘treasure of free gifts’. This treasure of God managed 
by the grace of God and gifts are given sometimes even to those who are not worthy of gifts 
maybe because they may do good in the future. 
It’s better to ask for a free gift from God rather than use our merits as a currency for rewards in 
this temporary world. 

 

ת   .45 ִפּלַ ּתְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ּוְרֵאה  ּוֹבא 
ר   רּוְך הּוא ּוִמְתַעּטֵ דֹוׁש ּבָ ים עֹוָלה ִלְפֵני ַהּקָ ַרּבִ
ים  ַרּבִ ְגָוִנים  ּבִ עֹוָלה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ּבְ
ְכֶלֶלת   ּנִ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ְצָדִדים,  ה  ּמָ ִמּכַ ְוִנְכֶלֶלת 

ה ְגָוִנים, ַנֲעשֵׂ  ּמָ ַחת ַעל רֹאׁש ִמּכַ ית ֲעָטָרה, ּוֻמּנַ
ֵאיָנּה  ַהיִָּחיד  ת  ּוְתִפּלַ ָהעֹוָלִמים.  ַחי  יק  ַצּדִ
ת   ִפּלַ ן ּתְ ָגֶון ֶאָחד, ְוַעל ּכֵ א ּבְ לּוָלה ְוֵאיָנה ֶאּלָ ּכְ

ל ְלִהְתַקּבֵ ֶנת  ְמֻתּקֶ ֵאיָנּה  [ֶאָּלא   ָיִחיד 
ַיֲעקֹב  ִּבְתִפָּלה] ּוְרֵאה,  ּוֹבא  ים.  ַרּבִ ת  ְתִפּלַ ּכִ

ָלּה  הָ  ּתֹוֵקק  ִהׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ְך  ּכָ ְוַעל  לּול,  ּכָ ָיה 
ַיֲעקֹב  יָרא  ַויִּ תּוב?  ּכָ ַמה  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

 ְמֹאד ַויֵֶּצר לֹו. 

  

יִאין ָסִליק   .45 ְמעֹון, ְצלֹוָתא ְדַסּגִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ א ֲחֵזי, ּדְ ְוּתָ
ר בְּ  ִריְך הּוא ּוִמְתַעּטֵ א ּבְ י קּוְדׁשָ ִגין ַקּמֵ ַההּוא ְצלֹוָתא. ּבְ

ה ִסְטִרין. ּוְבִגין  ּמָ ִליַלת ִמּכַ יִאין ְוִאְתּכְ ְגָווִנין ַסּגִ ַסְלָקא ּבִ ּדְ
ה ְגָווִנין ִאְתֲעִביַדת ֲעָטָרה ּוַמְנָחא ַעל  ּמָ ִליַלת ִמּכַ ִאְתּכְ ּדְ
ִאיִהי  ְדָיִחיד ָלאו  ּוְצלֹוָתא  ַחי ָהעֹוָלִמים.  יק  ְדַצּדִ א  ֵריׁשָ

וְ  ִליָלא,  ְצלֹוָתא  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ַחד.  ון  ַגּוָ ּבְ א  ֶאּלָ ִאיִהי  ָלאו 
ָלא ְלִאְתַקּבְ ְקָנא  ִמְתּתַ ִאיהּו  ָלאו  (אלא  ְדָיִחיד 

ִליל ֲהָוה,   בצלותא) א ֲחֵזי, ַיֲעקֹב ּכָ יִאין. ְוּתָ ְצלֹוָתא ְדַסּגִ ּכִ
ַמה   הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָלּה  ִאיב  ּתָ ְצלֹוֵתיּה  א  ּדָ ְוַעל 

ֶצר לֹו. יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוּיֵ ִתיב ַוּיִ  ּכְ
Rabbi Shimon says that the prayer of many ascends and the Holy One Blessed be He 
puts it as a crown. This kind of prayer goes up through the three columns, Chessed 
on the Right column, Gevurah on the Left and Tiferet in the middle. This ‘crown’ is set 
on the head of the Tzadik, which is Yessod and opens the gate of life from Zeir Anpin 
to Malchut, the female that needs that light for its sustenance. The female in this 
aspect is the congregation that came together for unified prayers. 
The prayer of the individual doesn’t have the same power as the prayer of the many 
because it can’t unify the three columns as many. 
As a central column, Jacob was included from the three columns and that is why God 
wanted his prayers that could go up in a complete form, like the prayer of many. 
Genesis 32:8 
“ ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות–ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים-ַהּצֹאן ְוֶאת-ִאּתֹו, ְוֶאת-ָהָעם ֲאֶׁשר-תַוִּייָרא יֲַעֹקב ְמֹאד, ַוֵּיֶצר לֹו; ַוַּיַחץ אֶ  ” 
“Then Jacob was greatly afraid and distressed; and he divided the people who were 
with him, and the flocks and the herds and the camels, into two companies;” 
After the messengers told Jacob that Esau is on his way with 400 men, Jacob was 
greatly afraid and distress. He was alone but he prepared himself for the event. In the 
following verses, he prayed to God for his protection. 
We see that he started with implementing a strategy to protect his family and then did 
his prayers. He didn’t rely on his merits (32:11 “I am not worthy…”) but also knew that 
only God can help him. (32:12 “Deliver me, I pray, from the hand of my brother”) 
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ְוָאַמר, .46 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  (משלי   ַרּבִ
ִלּבֹו   כח) ה  ּוַמְקׁשֶ ִמיד  ּתָ ְמַפֵחד  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ

רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ ָרָעה. ַאׁשְ ִיּפֹול ּבְ
ֵדי  ה ָבֶהם ְוָנַתן ָלֶהם ּתֹוַרת ֱאֶמת ּכְ הּוא ִהְתַרּצָ
ל   ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ עֹוָלם,  ְלַחיֵּי  ּה  ּבָ ִלְזּכֹות 

דוֹ  ַהּקָ ּתֹוָרה,  ים  ּבַ ַחיִּ ָעָליו  ְך  מֹוׁשֵ הּוא  רּוְך  ּבָ ׁש 
א,   ַהּבָ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ּוַמְכִניסֹו  ֶעְליֹוִנים 

תּוב ּכָ ָיֶמיָך,  (דברים ל) ׁשֶ ְוֹאֶרְך  ַחיֶּיָך  י ִהיא  ּכִ
לב) ְוָכתּוב ָיִמים.   (שם  ֲאִריכּו  ּתַ ַהזֶּה  ָבר  ּוַבּדָ

עֹוָלם ַהבָּ  ים ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה, ְוַחיִּ ים ּבָ  א.ַחיִּ

  

ְוָאַמר .46 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  ָאָדם  (משלי כח) ִרּבִ ֵרי  ַאׁשְ
ָרָעה. ּבְ ִיּפֹול  ִלּבֹו  ה  ּוַמְקׁשֶ ִמיד  ּתָ קסח   ְמַפֵחד  (דף 

ִאְתָרֵעי  ע''א) ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ
י   ְלַחּיֵ י ָבּה  ְלִמְזּכֵ ִגין  ּבְ ְוָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט  הּו,  ּבְ
ִריְך   ּבְ א  אֹוַרְייָתא קּוְדׁשָ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ ָכל ַמאן  ַעְלָמא, ּדְ

וְ  ִאין,  ִעּלָ ין  ַחּיִ ֲעֵליּה  יְך  ָמׁשִ ַעְלָמא הּוא  י  ְלַחּיֵ ֵליּה  ָאִעיל 
ְכִתיב, ּדִ ָיֶמיָך.  (דברים ל) ְדָאֵתי,  ְואֶֹרְך  יָך  ַחּיֶ ִהיא  י  ּכִ

ַהאי  (שם לב) ּוְכִתיב, ין ּבְ ֲאִריכּו ָיִמים. ַחּיִ ה ּתַ ָבר ַהּזֶ ּוַבּדָ
ַעְלָמא ְדָאֵתי.   ַעְלָמא ְוַחִיין ּבְ

Rabbi Yehuda opened and quoted Proverbs 28:14 
“ ְׁשֵרי ָאָדם, ְמַפֵחד ָּתִמיד; ּוַמְקֶׁשה ִלּבֹו, ִיּפֹול ְּבָרָעהאַ  .” 
“How blessed is the man who fears always, But he who hardens his heart will fall into 
calamity.” 
This verse teaches us to open our hearts with awe and fear of God for a pure connection 
to the Torah of truth that he gave us and by it achieve immortality. 
The next verse testifies to God’s promise to those who are holding fast to him. 
Deuteronomy 30:20 
“ ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה -ָלֶׁשֶבת ַעל–ֹאֶר� ָיֶמי�בֹו: ִּכי הּוא ַחֶּיי�, וְ -ְיהוָה ֱא�ֶהי�, ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו ּוְלָדְבָקה-ְלַאֲהָבה ֶאת
 ”ַלֲאֹבֶתי� ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַעֹקב, ָלֵתת ָלֶהם
“by loving YHVH your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him; for he is 
your life and the length of your days, that you may live in the land which YHVH swore 
to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them.” 
“For he is your life” is the aspect of the benefits in this lifetime and “length of your 
days…in the Land” is the aspect of the world to come. 
Lessons: 
The only fear we should have is about losing our connection to God. The verse above 
from the King’s Solomon wisdom, tells us that those who harden their hearts fall into 
calamity. It’s easy to see nowadays how those without a strong faith in God, lose 
everything. The world is in a course toward calamity because leaders of nations and 
spiritual leaders are off the righteous path. God is coming to ‘clean the house’. 
Corruptions are discovered everywhere and dealt with. We see aspects of calamities 
even among those who lead spiritual communities in Israel and the world. Trusted 
spiritual leaders chose to close their hearts to YHVH, trusting the wealth they 
accumulated from generous believers who are now deeply disappointed. They fall 
because they lost the connection to the energy of Life that could sustain them in 
difficult times. 
Save your soul by keeping your Zohar studies. Even if you followed spiritual leader 
that found to be corrupted, remember that they were not elected by God to represent 
him. They failed their mission/opportunity to be servants of YHVH in delivering the 
life force of the Torah those who chose to follow them. These corrupted leaders are no 
longer worthy of your tithe and Tzedakah until they are replaced by a leader with a 
pure heart. The Torah forbids us from wasting anything, especially your hard-earned 
money provided to you from YHVH. It could even bring judgment on the giver if they 
give tithe while knowing about the corruption. 
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B”H I will open a new page with links to organizations that are pure and worthy of 
Tithe and tzedakah. The Daily Zohar keeps its purity by focusing on delivering true 
Zohar studies, directly from the Zohar, drawing from the teaching of “Hasulam”, Rabbi 
Ashlag of blessed memory. 
This teaching is not a solicitation for your tithe because DZ is unconditional and free. 
We may charge a fee in the future for some new services that cost us to produce but 
the Daily Zohar study will forever be free. For over 8 and half years we didn’t ask to 
pay for the DZ studies and we have no plans to do so in the future. This is our way to 
choose life and deliver it to everyone who wishes to connect to it. 

ל   .47 ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ָהָרע,   יֵֶצר  ְיֵדי  ַעל  ִמיָתתֹו  ֵאין  ּתֹוָרה,  ּבַ

ּום א ַמְלַא� ַהָּמֶות, ֶאָּלא  [ֶׁשהּוא ָנָחׁש, ְוהּו ִמׁשּ
ֶׁשָּכתּוב ִּבְנִׁשיָקה,  א)  ִמיָתָתם  ִיָּׁשֵקִני   (שיר 

ְוִהיא   ה'.  ִּפי  ַעל  ְּכלֹוַמר  ִּפיהּו.  ִמְּנִׁשיקֹות 
ְּבִעָּקר,   ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשל  ְדֵבקּות  ֶׁשִהיא  ַהְּנִׁשיָקה 

ַּבּתֹוָרה] ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל  ֵעץ   ְואֹותֹו  ּבְ ִהְתַחזֵּק  ׁשֶ
יִקים  ַהַחיִּ  ַצּדִ ְוָלֵכן  ּנּו,  ִמּמֶ ה  ִהְרּפָ ְולֹא  ים 

גּוָפם ִנְטָמא  לֹא  ּתֹוָרה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ [ֶאָּלא   ׁשֶ
הּוא ָטהֹור, ְּכמֹו ֵאִלָּיהּו ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ֶׁשָּמְצאּו  
ַמר?   הּוא  ֹכֵהן  ְולֹא  אֹותֹו,  ְוָׁשֲאלּו  ַרָּבָנן  אֹותֹו 

ֵמִאים ְּבִמיָתָתם, ְּכמֹו  ָאַמר ָלֶהם, ַצִּדיִקים לֹא טְ 
ֶׁשָּׁשִנינּו, ַּבּיֹום ֶׁשֵּמת ַרִּבי ָּבְטָלה ְּכֻהָּנה. ְּכלֹוַמר  

בֹו] רּוַח   ֶׁשִהְתַעְּסקּו  ֲעֵליֶהם  ְרָתה  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ
 ֻטְמָאה.

  

אֹוַרְייָתא  .47 ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ל  ּכָ ָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
ִגין  ּבְ ָהָרע,  ְדֵיֶצר  ְיָדא  ַעל  ִמיָתֵתיּה  ָלאו  ָמּה,  (גליון  ִלׁשְ

דהוא נחש והוא מלאכא דמותא. אלא מיתתהון בנשיקה 
ישקני מנשיקות פיהו, כלומר על פי יי,  (שיר השירים א) דכתיב

תא דנפשא בעיקרא, וההיא דאשתדל והיא הנשיקה דהיא דביקו
יּה,  באורייתא) ִמּנֵ י  ַאְרּפֵ ְוָלא  י  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ יף  ּקִ ִאְתּתַ ּדְ

ֲאֵבי   ִמְסּתָ אֹוַרְייָתא ָלא  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ יַקָיא  ַצּדִ ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ִדְלהֹון (גליון אלא הוא דכי, כגון אליהו בבי קברי  גּוָפא 

ליה ולאו כהן הוא מר, אמר לון צדיקיא  דאשכחוהו רבנן, ושאילו
לא מסאבי במיתתהון, כמה דתנינן ביום שמת רבי בטלה כהונה, 

ָרא ֲעַלְייהּו רּוַח ְמָסֲאָבא. כלומר דאתעסקו ביה) ָלא ׁשָ  ּדְ

Rabbi Elazar says that those who study the Torah to reveal light do not die by the evil 
inclination that is the angel of death. They are protected because they hold fast to the 
Tree of Life. The study of the Torah even cleans the corporeal body and Tzadikim keeps 
a pure body even after their soul leaves the body. 
The Tzadik removes all selfish desires from himself and his body is sustained by pure 
light that is opposite to the negative side that is based on desires for the self that draws 
the aspect of death. Those desires give a stronger connection to the evil side that 
destroys us in this world and take from our merits in the world to come. 

ֲהֵרי   .48 ַחד, ׁשֶ ּפָ ה  ים, ָלּמָ ַיֲעקֹב ָהָיה ֵעץ ַהַחיִּ
תּוב ְוהִ  ֲהֵרי ּכָ לֹט ָעָליו? ְועֹוד, ׁשֶ ּנֵה  לֹא ָיכֹול ִלׁשְ

ֲהֵרי   ה ָהָיה ּפֹוֵחד? ְועֹוד, ׁשֶ ְך ְוגֹו', ָלּמָ ָאֹנִכי ִעּמָ
ַמֲחנֹות   ִאם  ֱאלִֹהים,  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ְפּגְ ַויִּ תּוב  ּכָ

ה ָהָיה ּפֹוֵחד?.  ים ָהיּו ִעּמֹו, ָלּמָ  ְקדֹוׁשִ

  

ָהא ָלא ָיכֹול   .48 ִחיל, ּדְ אי ּדָ י ֲהָוה, ַאּמַ ַיֲעקֹב ִאיָלָנא ְדַחּיֵ
לְ  ְך ְוגו',  ְלׁשַ ה ָאנִֹכי ִעּמָ ִתיב ְוִהּנֵ ָהא ּכְ ָטָאה ֲעלֹוי. ְועֹוד ּדְ

ַמְלֲאֵכי   בֹו  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ִתיב  ּכְ ָהא  ּדְ ְותּו  ָדִחיל.  ֲהָוה  אי  ַאּמַ
אי ֲהָוה ָדִחיל.  יּה ַאּמַ ין ֲהוּו ִעּמֵ יׁשִ ְרָיין ַקּדִ ִ  ֱאלִהים. ִאי ַמׁשּ

Jacob was pure and connected to the Torah. As a righteous man and as a chariot for 
the central column he shouldn’t have fear from the other-side that couldn’t control 
him. 
We read in Genesis 28:15 that before he is to meet with Esau, God promised him 
protection; 
ָעִׂשיִתי, -ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת: ִּכי, לֹא ֶאֱעָזְב�, ַעד ֲאֶׁשר ִאם-ֵּתֵל�, ַוֲהִׁשֹבִתי�, ֶאל-ְרִּתי� ְּבֹכל ֲאֶׁשרְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ�, ּוְׁשמַ  “

ִּדַּבְרִּתי ָל�-ֵאת ֲאֶׁשר ” 
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“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.” 
It also said (Genesis 32:2) “and the angels of God met him” 
Why did Jacob had fear? 

ָהָיה  .49 לֹא  ְוַיֲעקֹב  ָנֶאה,  ָהָיה  ַהּכֹל  א  ֶאּלָ
הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵנס  ַעל  ִלְסֹמְך  רֹוֶצה 
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַדאי  ּכְ ֵאינֹו  ׁשֶ ב  ָחׁשַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ּלֹא   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֵנס,  לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ הּוא 

ְולֹ  ָראּוי  ּכָ ְוִאּמֹו  ָאִביו  ֶאת  ל ָעַבד  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ א 
ַהּכֹל   ב ׁשֶ י ֲאָחיֹות, ְוַאף ַעל ּגַ ּתֵ א ׁשְ ּתֹוָרה ְוָנׂשָ ּבַ
ִמיד   ל ֶזה ָצִריְך ָלָאָדם ִלְפחֹד ּתָ ֵאר. ְוִעם ּכָ ִנְתּבָ
ה,   ְתִפּלָ ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ִמיד ּתָ ְמַפֵחד  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ תּוב  ּכָ [ְוִלְפֹחד   ׁשֶ
ְרׁשּוָה. יד ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא]ָּתמִ   , ַוֲהֵרי ּפֵ

  

ֵעי ְלִמְסַמְך  .49 א ָיאֹות ֲהָוה, ְוַיֲעקֹב ָלא ֲהָוה ּבָ א ּכֹּלָ ֶאּלָ
ָלאו ִאיהּו   יב ּדְ ָחׁשִ ִגין ּדְ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ א ְדקּוְדׁשָ ַעל ִניּסָ

ֵלי ַיֲעִביד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ַדאי  ַמאי ּכְ א.  ִניּסָ ּה 
ְיאּות,   ְדָקא  ּכְ יּה  ּוְלִאּמֵ ְלֲאבֹוי  ָפַלח  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא, 
ב  ֵרי ֲאָחיֹות. ְוַאף ַעל ּגַ אֹוַרְייָתא ְוָנַטל ּתְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ְוָלא ִאׁשְ
ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִמְדַחל   ל ָדא ּבָ ָמר, ְוִעם ּכָ א ִאּתְ כֹּלָ ּדְ

י ַקּמֵ ָאה  ּוְלַצּלָ ִדיר  ְצלֹוָתא.    ּתָ ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִמיד  ּתָ ְמַפֵחד  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ ְכִתיב  (ולמדחל תדיר קמי  ּדִ

 ְוָהא אּוְקמּוָה.  קודשא בריך הוא)
Even though Jacob didn’t need to fear his brother, he didn’t want to rely on miracles 
that God may do for him. He thought that he may not be worthy of God’s miracles. He 
had doubts about his purity because he was with wicked Laban for 22 years and 
married two sisters. 
Even though Jacob conducted himself with purity during the entire time with Laban, 
he saw himself as incomplete. 
A righteous person cannot consider himself as completely pure because unknowingly 
he may make mistakes and therefore always in fear of losing the Light. 

ת ָהָאבֹות ֶהֱעִמידּו עֹוָלם,  .50 ִפּלַ ּבֹא ְרֵאה, ּתְ
ּוסְ  עֹוְמִדים  ֲעֵליֶהם  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ מּוִכים, ְוָכל 

ְזכּות  ַחת  ּכַ ִנׁשְ לֹא  עֹוָלִמים  ּוְלעֹוְלֵמי  ּוְלעֹוָלם 
ל  כּות ָהָאבֹות ִהיא ִקיּּום ׁשֶ זְּ ּום ׁשֶ ָהָאבֹות, ִמׁשּ
ֵלם   ל ַיֲעקֹב הּוא ִקיּּום ׁשָ ה, ְוִקיּּום ׁשֶ ַמְעָלה ּוַמּטָ
ָרה ִלְבֵני ַיֲעקֹב,  ּצָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם. ְוָלֵכן ּבְ ּלָ יֹוֵתר ִמּכֻ

דֹושׁ  מּות ַיֲעקֹב ְוָחס  ַהּקָ רּוְך הּוא רֹוֶאה ֶאת ּדְ  ּבָ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  כו) ַעל  י  (ויקרא  ְוָזַכְרּתִ

ה   ָלּמָ ָוא''ו,  ּבְ ַיֲעקֹו''ב  ַיֲעקֹוב.  ִריִתי  ּבְ ֶאת 
ׁש.  ל ַיֲעקֹב ַמּמָ מּות ׁשֶ הּוא ּדְ ּום ׁשֶ ָוא''ו? ִמׁשּ  ּבְ

  

ָק  .50 ֲאָבָהן  ּדְ ְצלֹוָתא  ֲחֵזי,  א  ֵני  ּתָ ּבְ ְוָכל  ָעְלָמא,  ְיימּו 
ָעְלָמא ֲעַלְייהּו ָקְייֵמי ְוָסְמִכין. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ָלא  
ִאיהּו  ֲאָבָהן  ּדְ ְזכּוָתא  ּדִ ִגין  ּבְ ֲאָבָהן,  ּדְ ְזכּוָתא  י  ִאְתְנׁשֵ
ִקּיּוָמא   ִאיהּו  ְדַיֲעקֹב  ְוִקּיּוָמא  א,  ְוַתּתָ ְדֵעיָלא  ִקּיּוָמא 

י ַיּתִ ִלים  ִלְבנֹוי  ׁשְ ְדָעאקּו  א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  הּו.  ּלְ ִמּכֻ ר 
יּוְקָנא ְדַיֲעקֹב   יּה ּדִ ִריְך הּוא ַאְחֵמי ַקּמֵ א ּבְ ְדַיֲעקֹב, קּוְדׁשָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, י ֶאת   (ויקרא כו) ְוָחִייס ַעל ַעְלָמא ּכְ ְוָזַכְרּתִ
אי בְּ  וא''ו, ַאּמַ ִריִתי ַיֲעקֹוב. ַיֲעקֹו''ב ּבְ ִאיהּו  ּבְ ִגין ּדְ וא''ו, ּבְ

ׁש.   ִדיּוְקָנא ְדַיֲעקֹב ַמּמָ
The prayers of the patriarchs sustained the world and we are dependent on them. They 
established the connection to the upper three Sefirot where the life force comes to the 
world. At the highest level of our prayers, we start by addressing God as the God of 
Abraham, God of Isaac and God of Jacob. We don’t just say the God of Abraham, Isaac, 
and Jacob that is sufficient for understanding but because they are the chariots to the 
Right, Left and Central column. We create a proper connection with the way the sages 
prepared the prayers for us. 
Leviticus 26:42 
“ ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר–ְּבִריִתי ַאְבָרָהם, ֶאְזֹּכר-ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת-ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב; ְוַאף ֶאת-ְוָזַכְרִּתי, ֶאת ” 
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“then I will remember My covenant with Jacob, and I will remember also My covenant 
with Isaac, and My covenant with Abraham as well, and I will remember the land.” 
The name Jacob is normally spelled ‘יֲַעקב’ but in this verse, it is written with extra Vav 
 .”ַיֲעקֹוב“ that represents the central column ”ו“
Jacob is important because he unifies the Right and the Left to the Central column 
and opens the channel for the Light of mercy to flow down to this world. 

ִמי   .51 רֹוֶאה ֶאת ַיֲעקֹב, ּכְ ל ִמי ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ
ִא  ַהּמְ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ,  (ִּתְפֶאֶרת) יָרהׁשֶ

ָאָדם   ל  ׁשֶ ָיְפיֹו  ּכְ ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ יְָּפיֹו  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ַוֲהֵרי 
ל  ּכָ י, ׁשֶ ַמְעּתִ י יֵיָסא, ֲאִני ׁשָ ָהִראׁשֹון. ָאַמר ַרּבִ
ף   ֲחלֹומֹו ְורֹוֶאה ֶאת ַיֲעקֹב ְמֻעּטָ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ִמי ׁשֶ

ים.  יו, ִמּתֹוְסִפים לֹו ַחיִּ ַמְלּבּוׁשָ  ּבְ

  

ל   .51 ּכֵ ִאְסּתַ ַמאן ּדְ ָחֵמי ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּכְ ל ַמאן ּדְ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ
ַיֲעקֹב  ּדְ ׁשּוְפֵריּה  ּדְ ָמר  ִאּתְ ְוָהא  ַנֲהָרא,  ּדְ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּבְ
ֲאָנא  ֵייָסא,  י  ִרּבִ ָאַמר  ַקְדָמָאה.  ָאָדם  ּדְ ׁשּוְפֵריּה  ּכְ

ֶחְלֵמיּה   ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ ַמְעָנא  ֵליּה ׁשְ ְוָחָמא 
ין ִאּתֹוְסָפן ֵליּה. קּוְספֹוי, ַחּיִ  ְלַיֲעקֹב ְמֻקְסָטר ּבְ

Jacob’s beauty was like Adam and looking at him was like looking at the Light of 
Tiferet, Zeir Anpin. Rabbi Yesa says that he heard that seeing Jacob with his clothing 
in a dream means that the dreamer receives additional lifetime. 

ִוד   .52 ּדָ ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ָלל,  ים ּכְ ּלֹא ָהָיה, לֹא ָהיּו לֹו ַחיִּ ֶלְך, ַעד ׁשֶ ַהּמֶ
ָנה   ְבִעים ׁשָ ָאָדם ָהִראׁשֹון ָנַתן לֹו ׁשִ ָרט ְלֶזה ׁשֶ ּפְ

ּלֹו, ְוָכְך ָהָיה ִקיּ  ֶ ְבִעים  ִמׁשּ ֶלְך ׁשִ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ּומֹו ׁשֶ
ָנה  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶאֶלף ׁשָ ָנה ָהיּו, ְוִקיּּום ׁשֶ ׁשָ
ִנים   ׁשָ ֶאֶלף  ה  ֵאּלֶ ּבְ ִנְמְצאּו  ְבִעים.  ׁשִ ָחֵסר 

ֶלְך.   ִראׁשֹונֹות ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָדִוד ַהּמֶ

  

א .52 ָדִוד ַמְלּכָ ָמר ּדְ ְמעֹון ָאַמר, ָהא ִאּתְ י ׁשִ ַעד ָלא    ִרּבִ
ָאָדם ַקְדָמָאה ָיַהב  ר ּדְ ַלל. ּבַ ים ּכְ ֲהָוה, ָלא ֲהוּו ֵליּה ַחּיִ
א   ָדִוד ַמְלּכָ יֵליּה, ְוָכְך ֲהָוה ִקּיּוֵמיּה ּדְ ִנין ִמּדִ ְבִעין ׁשְ ֵליּה ׁשִ
ִנין ֲחַסר  ִנין ֲהוּו. ְוִקּיּוָמא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ֶאֶלף ׁשְ ְבִעין ׁשְ ׁשִ

ח ּכָ ּתַ ִאׁשְ ְבִעין.  ָאָדם ׁשִ ַקְדָמֵאי,  ִנין  ׁשְ ֶאֶלף  י  ַהּנֵ ּבְ ּו 
א.   ָהִראׁשֹון ְוָדִוד ַמְלּכָ

Rabbi Shimon teaches that King David was supposed to come to this world and die 
immediately. Adam received life for 1000 years but gave 70 years to King David. The 
Zohar explains that it means that the soul of Adam and David were present in the 
world during the first 1000 years of Creation. 

ְוָאַמר, .53 ַתח  כא) ּפָ ַאל   (תהלים  ׁשָ ים  ַחיִּ
ים  ַחיִּ ָוֶעד.  עֹוָלם  ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ה  ָנַתּתָ ָך  ִמּמְ

ָך   ִמּמְ ַאל  ָרא   -ׁשָ ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶלְך.  ַהּמֶ ִוד  ּדָ זֶה 
ִוד   ַמת ּדָ יל ּבֹו ִנׁשְ ן ֵעֶדן, ִהּטִ רּוְך הּוא ּגַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

י ֵאין לֹו ַחיִּ ל ּבֹו ּוְרֵאה ׁשֶ ּכֵ ֶלְך, ְוִהְסּתַ ּלֹו ַהּמֶ ֶ ם ִמׁשּ
ְבָרא ָאָדם   ּנִ יָון ׁשֶ ל ַהיֹּום. ּכֵ לּום ְועֹוֵמד ְלָפָניו ּכָ ּכְ
ּוֵמָאָדם   ִקיּּומֹו.  אי  ַוּדַ ֲהֵרי  ָאַמר,  ָהִראׁשֹון, 
ִוד   ּדָ ִהְתַקיֵּם  ׁשֶ נים  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ָהיּו  ָהִראׁשֹון 

עֹוָלם.  ֶלְך ּבָ  ַהּמֶ

  

ְוָאַמר .53 ַתח  ַאל   (תהלים כא) ּפָ ׁשָ ים  לֹו  ַחּיִ ה  ָנַתּתָ ִמְמָך 
א.   ִוד ַמְלּכָ א ּדָ ַאל ִמְמָך, ּדָ ים ׁשָ אֶֹרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד. ַחּיִ
יל  ַאּטִ ְדֵעֶדן  ְנָתא  ּגִ ִריְך הּוא  ּבְ א  ָרא קּוְדׁשָ ּבָ ד  ּכַ ְדָהא 
ֵלית   ּדְ ְוָחֵמי  יּה  ּבֵ ל  ּכַ ְוִאְסּתַ א,  ַמְלּכָ ְדָדִוד  ָמָתא  ִנׁשְ יּה  ּבֵ

יֵלי  ים ִמּדִ יָון  ֵליּה ַחּיִ ל יֹוָמא. ּכֵ יּה ּכָ לּום. ְוָקְייָמא ַקּמֵ ּה ּכְ
ּוֵמָאָדם  ִקּיּוֵמיּה,  אי  ַוּדַ ָבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָאַמר ָהא  ּדְ
ַעְלָמא.  א ּבְ ִוד ַמְלּכָ ים ּדָ ִאְתְקּיַ ִנין ּדְ ְבִעין ׁשְ  ַקְדָמָאה ֲהוּו ׁשִ

Psalms 21:5 
“ ִמים עֹוָלם ָוֶעדַחִּיים ָׁשַאל ִמְּמ� ָנַתָּתה ּלֹו ֹאֶר� יָ  ” 
“He asked life of You, You gave it to him, Length of days forever and ever.” 
The life in this verse is related to King David’s life. When God created the Garden of 
Eden, he brought the soul of David. He saw that it didn’t have life and the soul was 
standing before him all the time. 
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After he created Adam he saw the life of Davin in Adam’s soul. These were the 70 years 
Adam gave David. 

ל  .54 ּכָ ֵמַחיֵּיֶהם  לֹו  ִאירּו  ִהׁשְ ָהָאבֹות  עֹוד 
ַיעֲ  ְוָכְך  לֹו,  ִאיר  ִהׁשְ ַאְבָרָהם  ְוֶאָחד.  קֹב  ֶאָחד 

ִוד  ּדָ ּום ׁשֶ לּום, ִמׁשּ ִאיר לֹו ּכְ ְויֹוֵסף. ִיְצָחק לֹו ִהׁשְ
ּדֹו.  א ִמּצִ ֶלְך ּבָ  ַהּמֶ

  
ל ַחד ְוַחד, ַאְבָרָהם  .54 יהֹון ּכָ ְבקּו ֵליּה ֵמַחּיֵ תּו ֲאָבָהן ׁשָ

לּום,   ַבק ֵליּה ּכְ ַבק ֵליּה, ְוֵכן ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף. ִיְצָחק ָלא ׁשָ ׁשָ
ָדִוד מַ  ִגין ּדְ ְטֵריּה ָקא ֲאָתא. ּבְ א ִמּסִ  ְלּכָ

Another explanation of the life of David. The patriarchs Abraham, Jacob and Joseph 
gave from their lives to David. Isaac didn’t give because David came from his side, the 
Left. 
King David is the aspect of the female of left column that is considered darkness and 
because of that, he didn’t have a life that comes only from the Right and the Tree of 
Life. 
Genesis 25:19 
“ ִיְצָחק-ַאְבָרָהם: ַאְבָרָהם, הֹוִליד ֶאת-ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק, ֶּבן ” 
“These are the family records of Isaac son of Abraham. Abraham fathered Isaac.” 
Isaac was from the Left and initially, he had a female soul from the Left. The binding 
process transferred his soul to the ram that was found there to complete the death of 
Isaac’s soul, allowing him to receive a new soul from the Right. Abraham was from the 
Right and that is why the Torah states ‘Abraham fathered Isaac’ 

ִנים,  .55 ׁשָ ָחֵמׁש  לֹו  ִאיר  ִהׁשְ ַאְבָרָהם  אי  ַוּדַ
ִנים,  ׁשָ מֹוִנים  ּוׁשְ ֵמָאה  ְלִהְתַקיֵּם  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ
ֲחֵסִרים   ִנים,  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ְבִעין  ְוׁשִ ֵמָאה  ְוִהְתַקיֵּם 
יֵמי  ּכִ עֹוָלם  ּבָ ְלִהְתַקיֵּם  לֹו  ָהָיה  ַיֲעקֹב  ָחֵמׁש. 
ִעים   ְוַאְרּבָ ֵמָאה  א  ֶאּלָ ִהְתַקיֵּם  ְולֹא  ַאְבָרָהם, 
ִנְמָצא  מֹוֶנה.  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ֲחֵסִרים  ִנים.  ׁשָ ַבע  ְוׁשֶ

ַאְבָרָהם ְוַינֲקֹב ִהשְׁ  ים  ׁשֶ לֹׁשִ ִאירּו לֹו ֵמַחיֵּיֶהם ׁשְ
ר   ְוֶעׂשֶ ֵמָאה  ִהְתַקיֵּם  ׁשֶ יֹוֵסף  ִנים.  ׁשָ לֹׁש  ְוׁשָ
ַבע  ִעים ְוׁשֶ ִנים, ָהָיה לֹו ְלִהְתַקיֵּם ֵמָאה ְוַאְרּבָ ׁשָ
ַבע  ְוׁשֶ ים  לֹׁשִ ׁשְ ֵמֶהם  ְוָחֵסר  ַיֲעקֹב,  יֵמי  ּכִ ִנים  ׁשָ

ִאירוּ  ִהׁשְ ׁשֶ ִנים  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ֲהֵרי  ִנים.  ְלָדִוד   ׁשָ
ָכל   ִוד ּבְ ֶהם, ּוָבֶהם ִהְתַקיֵּם ּדָ ֶלְך ְלִהְתַקיֵּם ּבָ ַהּמֶ

ִאירּו לֹו ָהָאבֹות.  ִהׁשְ ִנים ׁשֶ ָ  אֹוָתם ַהׁשּ

  

ֵליּה  .55 ֲהָוה  ּדְ ִנין,  ׁשְ ָחֵמׁש  ֵליּה  ַבק  ׁשָ ַאְבָרָהם  אי  ַוּדַ
ְבִעין  ְוׁשִ ֵמָאה  ים  ְוִאְתְקּיַ ִנין,  ׁשְ ּוְתָמִנין  ֵמָאה  יָמא  ְלִאְתַקּיְ
ְלִאְתָקְייָמא   ֵליּה  ֲהָוה  ַיֲעקֹב  ָחֵמׁש.  ֲחֵסִרין  ִנין,  ׁשְ ְוָחֵמׁש 

י ִאְתְקּיַ ְוָלא  ְדַאְבָרָהם,  יֹוֵמי  ּכְ ַעְלָמא  קסח  םּבְ (דף 
ַמְנָיא   ע''ב) ּתְ ֲחֵסִרים  ִנין,  ׁשְ ַבע  ְוׁשֶ ִעין  ְוַאְרּבָ ֵמָאה  א  ֶאּלָ

יהֹון  ָבקּו ֵליּה ֵמַחּיֵ ַאְבָרָהם ְוַיֲעקֹב ׁשְ חּו ּדְ ּכָ ּתַ ִרין. ִאׁשְ ְוֶעׂשְ
ִנין, ֲהָוה   ר ׁשְ ים ְמָאה ְוֶעׂשֶ ִאְתְקּיַ ִנין. יֹוֵסף ּדְ ָלִתין ּוְתַלת ׁשְ ּתְ

ְלִאְתַקיָּ  יֹוֵמי  ֵליּה  ּכְ ִנין  ׁשְ ַבע  ְוׁשֶ ִעין  ְוַאְרּבָ ְמָאה  יָמא 
ִנין  ְבִעין ׁשְ ִנין. ָהא ׁשִ ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ הֹון ּתְ ְדַיֲעקֹב, ְוָחֵסר ִמּנְ
ּוְבהּו   הֹון,  ּבְ ְלִאְתָקְייָמא  א  ַמְלּכָ ְלָדִוד  ֵליּה  ָבקּו  ׁשְ ּדִ

ָבקּו ֵליהּ  ׁשְ ִנין ּדִ ָכל ִאינּון ׁשְ ִוד ּבְ  ֲאָבָהן.  ִאְתַקַיים ּדָ
Abraham should have lived 180 years and because he gave David five years, he lived 
only to the age of 175. Jacob was supposed to live like Abraham, 175 years but lived 
only 147 years. He gave 28 years to David. 28 is numerically ‘כח’,’Power, Strength’. 
Joseph was supposed to live 147 years like his father but lived only 110 years. He gave 
David 37 years. Together with the 33 from Abraham and Jacob David receive 70 years 
to live in this world. 

ִאיר לוֹ  .56 ה ִיְצָחק לֹא ִהׁשְ ָלּמָ  ְוִאם ּתֹאַמר, 
א   ּבָ ְוָדִוד  ְך,  חֹׁשֶ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה?  ֵאּלֶ ּכְ לּום  ּכְ
אֹור   לֹו  ֵאין  ְך  חֹׁשֶ ּבְ הּוא  ׁשֶ ּוִמי  ְך,  ַהחֹׁשֶ ד  ִמּצַ
ים  ַחיִּ ְלָדִוד  ָהיּו  לֹא  ְוָלֵכן  ים,  ַחיִּ לֹו  ְוֵאין  ָלל  ּכְ

  
י,  .56 ַהּנֵ לּום ּכְ ַבק ֵליּה ּכְ אי ָלא ׁשָ ְוִאי ֵתיָמא ִיְצָחק ַאּמַ

ְך  ְטָרא ְדחׁשֶ ְך ְוָדִוד ִמּסִ ִאיהּו חׁשֶ ִגין ּדְ ָקא ֲאָתא, ּוַמאן ּבְ
ים.  ַחּיִ ֵליּה  ְוֵלית  ַלל  ּכְ ְנהֹוָרא  ֵליּה  ֵלית  ְך  חׁשֶ ּבַ ִאיהּו  ּדְ
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ָהָיה ָלֶהם אֹור, ֵהִאירּו ְלָדִוד  ה ׁשֶ ָלל. ֲאָבל ֵאּלֶ ּכְ
ֶלְך, ּוֵמֶהם הִ  ים, ַהּמֶ ְצָטֵרְך ְלָהִאיר ְוִלְהיֹות לֹו ַחיִּ

ָלל, ְוַעל ֶזה   ים ּכְ ְך ֵאין לֹו ַחיִּ ד ַהחֹׁשֶ ֲהֵרי ִמּצַ ׁשֶ
ּבֹון.  ֶחׁשְ א ִיְצָחק ּבְ  ּבָ

ֲהוּו ְלהֹון  ין ּדְ ַלל. ֲאָבל ִאּלֵ ים ּכְ ְך ָלא ֲהוּו ְלָדִוד ַחּיִ ּוְבִגין ּכָ
ִאְצְטִריְך   ְייהּו  ּוִמּנַ א,  ַמְלּכָ ְלָדִוד  ֵליּה  ְנִהירּו  ְנהֹוָרא, 

ְך ֵלית ְלַאְנָהָרא ּוְלֶמהוֵ  ְטָרא ְדחׁשֶ ָהא ִמּסִ ים, ּדְ י ֵליּה ַחּיִ
ָנא. ּבְ חּוׁשְ א ָלא ֲאָתא ִיְצָחק ּבְ ַלל, ְוַעל ּדָ ים ּכְ  ֵליּה ַחּיִ

We should wonder why Isaac didn’t add life from his years to David. Abraham, Jacob, 
and Joseph had Light to share because they were from the Right and the Center and 
could channel life to King David, Malchut. 
The Zohar explains that King David was from the Left, Malchut that is judgment, 
darkness, and absence of life. Isaac was also from the Left and wasn’t considered as a 
‘contributor’ to David’s life. Isaac transformed later after Jacob included the left with 
the Right to form the central column and bring balance and flow of Life force to the 
world. 

ם?  .57 ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  יֹוֵסף  ה  ָלּמָ ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ּום   ִמׁשּ ם,  ּלָ ּכֻ מֹו  ּכְ ְלַבּדֹו  ּבִ יֹוֵסף  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
יֹוֵתר  ָבָנה  ַלּלְ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ְוֶזהּו  יק,  ַצּדִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
יֹוֵתר  ֶלְך  ַהּמֶ ְלָדִוד  ִאיר  ִהׁשְ ֶזה  ְוָלֵכן  ם,  ּלָ ִמּכֻ

תּוב ּכָ ים, ׁשֶ ם ַחיִּ ּלָ ן ֹאָתם   שית א)(ברא  ִמּכֻ ּתֵ ַויִּ
ַמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ.  ָ ְרִקיַע ַהׁשּ  ֱאלִֹהים ּבִ

  

אי יֹוֵסף  .57 א ַוּדַ הּו. ֶאּלָ ּלְ יר ִמּכֻ אי ַיּתִ ְוִאי ֵתיָמא יֹוֵסף ַאּמַ
יק, ְוָדא הּוא ְדַאְנִהיר  ִאְקֵרי ַצּדִ ִגין ּדְ הּו ּבְ ֻכּלְ ְלחֹודֹוי, ּכְ ּבִ

לְּ  יר ִמּכֻ ַבק ֵליּה ְלָדִוד  ְלִסיֲהָרא ַיּתִ ְך ַהאי ׁשָ הּו. ּוְבִגין ּכָ
ְכִתיב, ין, ּדִ הּו ַחּיִ ּלְ א ַיִתיר ִמּכֻ ן אָֹתם  (בראשית א) ַמְלּכָ ּתֵ ַוּיִ

ַמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ.  ָ ְרִקיַע ַהׁשּ  ֱאלִהים ּבִ
Joseph alone gave King David 37 years of his life while Abraham and Jacob together 
gave 33 years. The Zohar explains that Joseph was righteous and aspect of Yessod 
that channel the light of all the sefirot above him to Malchut. 
Genesis 1:17 
“ ָהָאֶרץ-ַוִּיֵּתן ֹאָתם ֱא�ִהים, ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים, ְלָהִאיר, ַעל ” 
“And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth,” 
‘the expanse of the heavens’ is the aspect of Yessod and ‘the earth’ is Malchut. Yessod 
gives light to Malchut and for that reason, Joseph gave more than Abraham and Jacob 
to the life of David that is the aspect of Malchut. 

ָעָליו  .58 ה  ֵהֵגּנָ תֹו  ִפּלָ ּתְ ַיֲעקֹב,  ְרֵאה,  ּבֹא 
ְלָבָניו  ְזכּותֹו  ְלַהֲעִביר  ָרָצה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ו  ֵמֵעׂשָ
ו,  ֵעׂשָ ֵאֶצל  ו  ַעְכׁשָ ְלהֹוִציא אֹוָתּה  ְולֹא  ַאֲחָריו 

דֹושׁ  ַלּקָ תֹו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ֶזה  רּוךְ -ְוַעל  הּוא -ּבָ
ְגָלָלּה.  ְולֹא ילֹו ּבִ  ָסַמְך ַעל ְזכּותֹו ְלַהּצִ

  

ָבָעא  .58 ִגין ּדְ ו, ּבְ א ֲחֵזי ַיֲעקֹב ְצלֹוֵתיּה ָאִגין ֵליּה ֵמֵעׂשָ ּתָ
ֵליּה   ְלֲאָפָקא  ְוָלא  ֲאַבְתֵריּה  ִלְבנֹוי  ְזכּוֵתיּה  ְלַסְלָקא 

ְלקּוְדׁשָ  ְצלֹוֵתיּה  ַצֵלי  א  ּדָ ְוַעל  ו.  ֵעׂשָ ּדְ יּה  ְלַגּבֵ א  ּתָ א  ַהׁשְ
ֵליּה   יָזָבא  ְלׁשֵ ְזכּוֵתיּה,  ַעל  ִמיְך  ִאְסּתְ ְוָלא  הּוא,  ִריְך  ּבְ

ִגיִניּה:  ּבְ
Jacob prayed to God to save him from Esau. He didn’t ask for protection by counting 
his merits. He kept his merits to be used later by his children and not for himself 
against Esau. God answered his prayers and protected him. 

ֲחֶנה ָהַאַחת  .59 ו ֶאל ַהּמַ ַויֹּאֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעׂשָ
ּבֹא  ִלְפֵליָטה.  ָאר  ׁשְ ַהּנִ ֲחֶנה  ַהּמַ ְוָהָיה  הּו  ְוִהּכָ
ר ִאּתֹו ְוֶאת   תּוב, ַויַַּחץ ֶאת ָהָעם ֲאׁשֶ ְרֵאה ַמה ּכָ
ַמֲחנֹות.  ֵני  ִלׁשְ ים  ַמּלִ ְוַהּגְ ָקר  ַהּבָ ְוֶאת  ַהּצֹאן 

ִמׁשּ  ַמֲחנֹות?  ֵני  ִלׁשְ ה  ָיבֹוא ָלּמָ ִאם  ָאַמר,  ׁשֶ ּום 

  

הּו ְוָהָיה   .59 ֲחְנה ָהַאַחת ְוִהּכָ ו ֶאל ַהּמַ ַוּיֹאֶמר ִאם ָיבֹא ֵעׂשָ
ַחץ ֶאת   ִתיב ַוּיַ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ָאר ִלְפֵליָטה. ּתָ ׁשְ ֲחְנה ַהּנִ ַהּמַ
ֵני   ים ִלׁשְ ַמּלִ ָקר ְוַהּגְ ר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהּבָ ָהָעם ֲאׁשֶ
ו  ָאַמר ִאם ָיבֹא ֵעׂשָ ִגין ּדְ ֵני ַמֲחנֹות. ּבְ אי ִלׁשְ ַמֲחנֹות. ַאּמַ
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ֲחֶנה  ַהּמַ ְוָהָיה  הּו  ְוִהּכָ ָהַאַחת  ֲחֶנה  ַהּמַ ֶאל  ו  ֵעׂשָ
ָאר ִלְפֵליָטה. ׁשְ  ַהּנִ

ָאר  ׁשְ ַהּנִ ֲחֶנה  ַהּמַ ְוָהָיה  הּו  ְוִהּכָ ָהַאַחת  ֲחְנה  ַהּמַ ֶאל 
 ִלְפֵליָטה.

Genesis 32:8,9 
“ ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות–ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים-ַהּצֹאן ְוֶאת-ִאּתֹו, ְוֶאת-ָהָעם ֲאֶׁשר-ְמֹאד, ַוֵּיֶצר לֹו; ַוַּיַחץ ֶאתַוִּייָרא יֲַעֹקב  ” 
ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר, ִלְפֵליָטה–ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו-ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל-ַוּיֹאֶמר, ִאם “ ” 
“Then Jacob was greatly afraid and distressed. He divided the people who were with 
him, and the flocks and herds and camels, into two camps,” 
“thinking, “If Esau comes to the one camp and attacks it, then the camp that is left 
will escape.”” 
The Zohar asks why Jacob split the camp into two and with confidence that the second 
camp would be saved. It could be that Esau may be able to hit both camps. 
Lesson; 
Jacob didn’t rely on his merits to be saved and did everything possible in actions in 
this world before praying to God to save him from his brother, Esau. 
Many people make mistakes by praying and asking for rewards because they ‘deserve’ 
it. They may have done some good deeds, giving Tzedakah or helped an old person 
cross a busy street, but their merits may cover for past inequities. 
Even though a ‘trade’ of merits for rewards may help, it most always not worth it and 
result in terrible loss of merits. 
The merits we accumulate are pure light that can be transformed into anything when 
we really need it for protection of our health, sustenance or even save us from loss of 
life. 
We should pray like servants with open hearts to our master, God. We should ask for 
gifts from the treasure of free gifts that God has and can be given to any of us. This 
treasure is called ‘אוצר מתנות חינם’, ’treasure of free gifts’. It is growing by the 
unconditional positive actions made by people all over the world. 
In the prayer preceding the reading of Tehillim (Psalms), we ask to receive from the 
treasure of free gifts. We ask the same during the ten days of repentance from Rosh 
Hashanah and Yom Kippur. 

ֵלָאה   .60 ֵמֹאֶהל  ָזָזה  ִכיָנה לֹא  ְ ׁשּ ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא 
ֲהֵרי  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ַיֲעקֹב,  ָאַמר  ָרֵחל.  ּוֵמֹאֶהל 
ה?  רּוְך הּוא. ֶמה ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ה ֵמַהּקָ ִמיָרה ְלֵאּלֶ ׁשְ
ִראׁשָֹנה.  ַיְלֵדיֶהן  ְוֶאת  ָפחֹות  ְ ַהׁשּ ֶאת  ם  ַויָּׂשֶ

ו   ה, ֲאָבל  ַיֲהֹרג ֶאת אֵ   -ָאַמר, ִאם ַיֲהֹרג ֵעׂשָ ּלֶ
ֶהם,  ִכיָנה ִעּמָ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ה ֵאיִני פֹוֵחד ֵמֶהם, ִמׁשּ ֵאּלֶ

יָון   -ְוַעל ֶזה   ָאר ִלְפֵליָטה. ּכֵ ׁשְ ֲחֶנה ַהּנִ ְוָהָיה ַהּמַ
ַמה  ֲעֵליֶהם,  תֹו  ִפּלָ ּתְ ן  ּקֵ ּתִ ֶזה,  ֶאת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ
תּוב? ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי  ּכָ

ְלַאְרְצָך ָאִבי   ׁשּוב  ֵאַלי  ָהֹאֵמר  ה'  ִיְצָחק 
ְך.  ָך ְוֵאיִטיָבה ִעּמָ  ּוְלמֹוַלְדּתְ

  

א ָלא ֲעִדיַאת ֵמאֶֹהל ֵלָאה ּוֵמאֶֹהל  .60 ִכיְנּתָ א ֲחֵזי, ׁשְ ּתָ
ִמן  ין  ְלִאּלֵ לֹון  ְנִטירּו  ָהא  ּדְ ָיַדְעָנא  ַיֲעקֹב  ָאַמר  ָרֵחל. 

שֶׂ  ִריְך הּוא. ָמה ֲעַבד ַוּיָ א ּבְ ָפחֹות ְוֶאת  קּוְדׁשָ ְ ם ֶאת ַהׁשּ
ין ַיְקֵטיל.   ו, ְלִאּלֵ ַיְלֵדיֶהן ִראׁשֹוָנה, ָאַמר ִאם ַיְקִטיל ֵעׂשָ
הֹון.  א ִעּמְ ִכיְנּתָ ׁשְ ִגין ּדִ ְייהּו, ּבְ ִפיָנא ִמּנַ ין ָלא ִמְסּתָ ֲאָבל ִאּלֵ
ָעִביד   ּדְ יָון  ּכֵ ִלְפֵליָטה.  ָאר  ׁשְ ַהּנִ ֲחֶנה  ַהּמַ ְוָהָיה  א  ּדָ ְוַעל 

ַאְת  ַיֲעקֹב ַהאי  ַוּיֹאֶמר  ִתיב  ּכְ ָמה  ֲעַלְייהּו,  ְצלֹוֵתיּה  ִקין 
ֵאַלי  ָהאֹוֵמר  ְיָי  ִיְצָחק  ָאִבי  ִואלֵֹהי  ַאְבָרָהם  ָאִבי  ֱאלֵהי 

ְך. ָך ְוֵאִטיָבה ִעּמָ  ׁשּוב ְלַאְרְצָך ּוְלמֹוַלְדּתְ
Jacob saw that the Shechina present in the tents of Rachel and Leah. He knew that 
the Shechina protects them so he put them in the camp behind the maids, Bilhah, 
Zilpah, and their children.  
Jacob’s prayers were focused on the first camp to have protection from God.  
Genesis 32:10 
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“ י ָאִבי ִיְצָחק ְיהָוה ָהֹאֵמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצ� ּוְלמֹוַלְדְּת� ְוֵאיִטיָבה ִעָּמ�ַוּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֱא�ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵוא�הֵ  ” 
“And Jacob said, “O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O YHVH 
who said to me, ‘Return to your country and to your kindred, that I may do you good,’” 

ְוָאַמר, .61 ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  (תהלים   ַרּבִ
ּפְֹך  קב) ִיׁשְ ה'  ְוִלְפֵני  ַיֲעטֹף  ִכי  ְלָעִני  ה  ִפּלָ ּתְ

א   ה ְמקֹומֹות. ֶאּלָ ַכּמָ ֲארּוהּו ּבְ סּוק ֶזה ּבֵ יחֹו. ּפָ ׂשִ
ְוָרָאה  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ ֶזה  ֶאת  ָאַמר  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ

ל ּכֵ ִדְבֵרי ֶהָעִני, ְוִהְסּתַ ָהָיה הֹוֵלְך ּובֹוֵרַח    ּבְ ׁשֶ ּבֹו ּכְ
ְלָעִני   ה  ִפּלָ ּתְ ֶזה.  ָאַמר  ָחִמיו  ְפֵני  זֹוִהי   -ִמּלִ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ׁש ֶהָעִני ִלְפֵני ַהּקָ ַבּקֵ ּמְ ה ׁשֶ ְתִפּלָ
ִפּלֹות  ּתְ ל  ּכָ ֶאת  יָמה  ְקּדִ ּמַ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוזֹו 

 ָהעֹוָלם. 

  

ְוָאַמר .61 ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ִכי   (תהלים קב) ִרּבִ ֶלָעִני  ה  ִפּלָ ּתְ
ה   ַכּמָ ּבְ יחֹו. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה  ׂשִ ּפְֹך  ִיׁשְ ְיָי  ְוִלְפִני  ַיֲעטֹף 
ְוָחָמא  ל  ּכַ ִאְסּתַ ד  ּכַ א  ּדָ ָאַמר  א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ א  ֶאּלָ ֲאַתר. 
ְוָעַרק  ָאִזיל  ֲהָוה  ד  ּכַ יּה  ּבֵ ל  ּכַ ְוִאְסּתַ ָנא,  ְדִמְסּכְ י  ִמּלֵ ּבְ

חָ  י  ּמֵ ְצלֹוָתא  ִמּקַ הּוא  א  ּדָ ֶלָעִני,  ה  ִפּלָ ּתְ א.  ּדָ ָאַמר  מֹוי 
ְצלֹוָתא   ְוָדא  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ָנא  ִמְסּכְ ָבֵעי  ּדְ

ַעְלָמא. ַאְקִדיַמת ְלָכל ְצלֹוְתהֹון ּדְ  ּדְ

Psalms 102:1,2 
 ”ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ְיהָוה ִיְׁשֹּפ� ִׂשיחֹו“
 ”ְיהָוה, ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְוַׁשְוָעִתי, ֵאֶלי� ָתבֹוא“
“A Prayer of the poor when he is faint and pours out his complaint before YHVH. Hear 
my prayer, O LORD! And let my cry for help come to You.” 
Rabbi Yosei reveals that King David said that when he saw the ways of the poor. He 
was running away from King Saul that wanted to kill him and started his prayer for 
protection with these words.  
The Zohar says that the prayers of the poor before God are prayers that accepted before 
all other prayers. 
Lesson; 
Jacob made efforts not to use the protection of the Shechina, not to lose merits so he 
put Leah and Rachel in the back camp. In his prayer, Jacob ‘reminds’ God of the 
mission he put on him to return to the land of his parents. He expressed his desire to 
follow the will of God, ignoring any selfish desires.  
Our prayers should be in a similar form. Whatever we ask, should be for the purpose 
of following the ways of God. We ask for health and sustenance in order to be able to 
continue revealing light and do good deeds. 
A poor person’s prayer is the aspect of coming with an empty vessel. We have no light 
unless God fills our vessels with the light we need for fulfillment. A healthy person 
should know that his health is temporary and in constant need to have the light to 
sustain his health. A rich person may have a great business with a great flow of income 
but without the support of the Light, he can not guarantee unexpected market change 
that may drop or eliminate his income. Without the Light, we are in darkness and that 
is the aspect of poorness. In order to get rich with light, we pray like poor asking to 
receive from the treasure of free gifts because what we have is always temporary.  

ם .62 ה ְלָעִני, ְוָכתּוב ׁשָ ִפּלָ אן ּתְ תּוב ּכָ (שם   ּכָ
לְ  צ) ה  ִפּלָ ֶזה  ּתְ ין  ּבֵ ַמה  ָהֱאלִֹהים.  ִאיׁש  ה  ֹמׁשֶ

ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ְוזֹו  ָיד,  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ זֹו  א  ֶאּלָ ָלֶזה? 
ה ְלָעִני ַהזֹּו ּוֵבין   ִפּלָ ין ַהּתְ רֹאׁש, ְוֵאין ְלַהְפִריד ּבֵ
יֶהן   ּתֵ ּוׁשְ ָהֱאלִֹהים,  ִאיׁש  ה  ְלֹמׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ

ַאַחת.  קּולֹות ּכְ  ׁשְ

  

ּתְ  .62 ָהָכא  ִתיב  ָהָתםּכְ ּוְכִתיב  ֶלָעִני  ה  (תהלים  ִפּלָ

ְלַהאי.   צ) ַהאי  ין  ּבֵ ַמה  ָהֱאלִֹהים,  ִאיׁש  ה  ְלמׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ
ְוֵלית   רֹאׁש,  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ְוָדא  ַיד  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ א  ּדָ א  ֶאּלָ
ה ִאיׁש   ה ְלמׁשֶ ִפּלָ ה ְלָעִני ּוֵבין ּתְ ִפּלָ ין ַהאי ּתְ א ּבֵ ְלַאְפָרׁשָ

ַחד. ָהֱאלִֹהים, ְוַתְר  ִקיִלין ּכְ  ַווְייהּו ׁשְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayishlach – Draft – unedited- not for publishing 

33 DailyZohar.com  
 

We study previously the meaning of prayer of the poor. In another place in Psalms we 
read ‘A prayer of Moses…’; 
Psalms 90:1 
“ ֹדָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹדר ָוֹדרְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱא�ִהים אֲ  ” 
“A Prayer of Moses, the man of God. Lord, You have been our dwelling place in all 
generations” 
The Zohar asks about the difference between the two and answers that ‘prayer of the 
poor’ is a prayer of the ‘hand’. It is the aspect of begging to fill some lack in our lives 
and or fulfill a need. The ‘hand’ represents an empty vessel that has an aspect of 
female, Malchut that doesn’t have the light of its own. 
‘Prayer of Moses’ is a prayer of the ‘head’ that is Zeir Anpin. We should not see the 
‘prayer of the poor’ and ‘prayer of Moses’ as separate prayers because they should 
always be in unification and be considered as one. 

ִלְפֵני  .63 יָמה  ַמְקּדִ ֶהָעִני  ת  ִפּלַ ּתְ ֶזה  ְוַעל 
ּום   ִפּלֹות ָהעֹוָלם, ִמׁשּ ל ּתְ רּוְך הּוא ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

תּוב ּכָ ץ ֱענּות  (שם כב) ׁשֶ ּקַ י לֹא ָבָזה ְולֹא ׁשִ ּכִ
ל   ה ׁשֶ ִפּלָ ה ְלָעִני זֹו ּתְ ִפּלָ ָעִני וגו'. ּבֹא ְרֵאה, ּתְ

ָענְ  ּבְ בּוק  ֶהָעִני ּדָ ֵאין לֹו ֵמַעְצמֹו  ָיד, ׁשֶ ִמי ׁשֶ יֹו ּכְ
לּום.   ּכְ

  

ִריְך   .63 א ּבְ י קּוְדׁשָ א ְצלֹוָתא ְדָעִני ַאְקִדיַמת ַקּמֵ ְוַעל ּדָ
ְכִתיב, ִגין ּדִ ַעְלָמא, ּבְ ל ְצלֹוִתין ּדְ י  (תהלים כב) הּוא ִמּכָ ּכִ

ה ְלָעִני, ִפּלָ א ֲחֵזי, ּתְ ץ ֱענּות ָעִני ְוגו'. ּתָ ּקַ   לא ָבָזה ְולֹא ׁשִ
ַמאן   ּכְ נּוֵתיּה,  ִמְסּכְ ּבְ ק  ּבַ ִאְתּדָ ָעִני  ּדְ ַיד.  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ א  ּדָ

לּום. ְרֵמיּה ּכְ ֵלית ֵליּה ִמּגַ  ּדְ
The prayer of the poor is accepted first by the Holy One Blessed be He before the 
prayers of others because it is written. 
Psalms 22:25 
“  ֹ א ָבָזה ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְולֹא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמעַ ִּכי ל ” 
“He does not neglect the poor or ignore their suffering; he does not turn away from 
them, but answers when they call for help.” 

ִפלָּ  .64 ָבר ַאֵחר, ּתְ ה, ְלָעִני    -ה  ּדָ ֶזה    -ֶזה ֹמׁשֶ
ִוד, ִכי ַיֲעטֹף  ה  -ּדָ ּסָ ָבָנה ּוִמְתּכַ ה ַהּלְ ּסָ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

יחֹו   ׂשִ ּפְֹך  ִיׁשְ ה'  ְוִלְפֵני  ה,  ּנָ ִמּמֶ ֶמׁש  ֶ ֵדי    -ַהׁשּ ּכְ
ֶמׁש.  ֶ ר ִעם ַהׁשּ  ְלִהְתַחּבֵ

  
י   .64 ּכִ ָדִוד.  א  ּדָ ְלָעִני  ה.  מׁשֶ א  ּדָ ה  ִפּלָ ּתְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ

ִמיָנּה. יַ  א  ְמׁשָ ׁשִ י  ּסֵ ְוִאְתּכַ ִסיֲהָרא  ָיא  ּסְ ִאְתּכַ ד  ּכַ ֲעטֹף, 
א. ְמׁשָ ֲהֵדי ׁשִ ָרא ּבַ ִגין ְלִאְתַחּבְ יחֹו, ּבְ ּפְֹך ׂשִ  ְוִלְפֵני ְיָי ִיׁשְ

The Zohar brings another explanation to the verse related to the prayer of the poor. 
Psalms 102:1 
 ”ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ְיהָוה ִיְׁשֹּפ� ִׂשיחֹו“
“A Prayer of the poor when he is faint and pours out his complaint before YHVH.” 
‘A prayer’ implies to Moses that is Zeir Anpin. ‘of the poor’ is David, Malchut. ‘he is 
faint’ is the aspect of the moon, female, Malchut, when the Sun that is Zeir Anpin is 
hidden from Malchut/poor. ‘pours out his complaint before YHVH’ is the expression of 
the desire to connect and receive the Light from YHVH. 
Lesson; 
When the Zohar refers to the name ‘The Holy One Blessed be He’, the reference is to 
Light that comes from the Endless and fills the entire Tree of Life. King David describes 
in one short verse the power of the prayer of the poor as; God does ‘not neglect’, ‘not 
ignore’, ‘not turn away’ and ‘answer when they call’. 
To understand this amazing power of prayers, we should go back to the study of 
Creation and the Tree of Life. The first step of Creation was to push away the light from 
a middle point and create a space that is lack of light, darkness. That step created a 
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great desire to restore the light that was there before the restriction of the light. The 
space created is the aspect of ‘poor’ that is like a vacuum machine that is turned on 
when the desire for the light arises. ‘the prayer of Moses’ is the consciousness that is 
attached to the desire for the light. 
This ‘poor’ principal works for positive and for negative desires/vessels. The greater 
the desire/vessel, the greater the light that is drawn into the vessel. The big difference 
is that the light that is drawn by negative desires, comes attached with judgments that 
bring the aspect of death and breaks the vessel sooner or later. 
Selfish desires are considered negative because a vessel must have an opening for the 
continuation of the received light, otherwise, the vessel breaks.  

ָאָדם  .65 ֵני  ּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְרֵאה,  ּבֹא 
עֹוֶמֶדת   ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ִהיא  ֶהָעִני  ת  ּוְתִפּלַ ה,  ִפּלָ ּתְ
ָעִרים  ׁשְ ְוׁשֹוֶבֶרת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
ֶזהּו  ְלָפָניו.  ל  ְלִהְתַקּבֵ ְוִנְכֶנֶסת  ּוְפָתִחים 

תּוב ּכָ כב) ׁשֶ ֵאַלי   (שמות  ִיְצַעק  י  ּכִ ְוָהָיה 
ַמע   ֶאׁשְ ֹמַע  ׁשָ ְוָכתּוב  ָאִני,  ַחּנּון  י  ּכִ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ

יחֹו   ּפְֹך ׂשִ ְתַרֵעם   -ַצֲעָקתֹו. ְוִלְפֵני ה' ִיׁשְ ּמִ ִמי ׁשֶ ּכְ
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ין ַהּקָ  ַעל ּדִ

  

א .65 ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְדָכל  ְצלֹוָתא  ֲחֵזי,  א  ּוְצלֹוָתא    ּתָ ְצלֹוָתא. 
ִריְך  ּבְ א  יּה ְדקּוְדׁשָ ָנא ִאיִהי ְצלֹוָתא ְדָקְייָמא ַקּמֵ ְדִמְסּכְ
יּה   ַקּמֵ ָלא  ְלִאְתַקּבָ ְוָעאַלת  ּוִפְתִחין  ְרִעין  ּתַ ְוָתַבר  הּוא 

ִדְכִתיב, הּוא  ֵאַלי   (שמות כב) ֲהָדא  ִיְצַעק  ִכי  ְוָהָיה 
י ַחּנּון ָאִני, ּוְכִת  י ּכִ ַמְעּתִ ַמע ַצֲעָקתֹו. ְוִלְפֵני ְוׁשָ מַֹע ֶאׁשְ יב ׁשָ

ִריְך   א ּבְ קּוְדׁשָ ינֹוי ּדְ ִמְתַרֵעם ַעל ּדִ ַמאן ּדְ יחֹו, ּכְ ּפְֹך ׂשִ ְיָי ִיׁשְ
 הּוא.

The prayer of the poor breaks through all gates and openings on the way up to enter 
and stands in front of the Holy One Blessed Be He. 
Exodus 22:26 
 “ ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני ”
“When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate.” 
Exodus 22:22 
 ”ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה ֹאתֹו ִּכי ִאם ָצֹעק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשֹמַע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו“
“”If you afflict him at all, and if he does cry out to Me, I will surely hear his cry;” 

יִקים  .66 ּדִ ַהּצַ ִפּלֹות  ּתְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָרֵאל דֹוׁש   ֶחְדָוה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ר ִלְפֵני ַהּקָ ְלִהְתַעּטֵ

ִלְפֵני   יֹוֵתר  ֲחִביָבה ִהיא  ֶזה  ּום  ִמׁשּ רּוְך הּוא.  ּבָ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָלֵכן  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ִריְך ָלֶהם,  ּצָ ָעה ׁשֶ ׁשָ יִקים ּבְ ּדִ ֵאב ִלְתִפּלֹות ַהּצַ ּתָ

יֹּוְדִעים ְלַרּצֹות ֶאת ִרּבֹונָ  ּום ׁשֶ  ם.ִמׁשּ

  

ֶחְדָווָתא   .66 יַקָייא  ַצּדִ ּדְ ְצלֹוְתהֹון  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָאַמר 
ָרֵאל ִיׂשְ ע''א) ִלְכְנֶסת  קסט  ַקֵמיּה   (דף  ָרא  ְלִאְתַעּטָ

יּה   ַקּמֵ יר  ַיּתִ ֲחִביָבא הּוא  ְך  ּכָ ְבִגין  ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִאיב   ִריְך הּוא ּתָ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ִריְך הּוא. ּוְבִגין ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ
ִגין   ּבְ לֹון,  ִאְצְטִריְך  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ יא  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ִלְצלֹוְתהֹון 

ָיְדֵעי ְלַרּצוּ   ֵיי ְלָמאֵריהֹון.ּדְ
Rabbi Elazar says that the prayers of Tzadikim, are joy and beautification for Malchut. 
When it ascends to heaven, the Holy One Blessed Be he, welcomes it with love. He 
awaits the prayers of the righteous because they know how to please their master. 

ַאְבָרָהם  .67 ָאִבי  ֱאלֵֹהי  ַיֲעקֹב?  ּבְ תּוב  ּכָ ַמה 
וגו'.   ׁשּוב  ֵאַלי  ָהֹאֵמר  ה'  ִיְצָחק  ָאִבי  ֵואלֵֹהי 
ָראּוי.   ּכָ ֶאָחד  ר  ֶקׁשֶ ּבְ ר  ֶקׁשֶ ר  ְוִנְקׁשַ ר  ִהְתַעּטֵ
ִיְצָחק  ָאִבי  ְלָיִמין, ֵואלֵֹהי  ָאִבי ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי 

ֵאלַ  ָהֹאֵמר  ֹמאל.  ָבר   -י  ִלׂשְ ַהּדָ ָלה  ּתָ אן  ּכָ

  

ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי  .67 יּה ּבְ ִתיב ּבֵ ַמה ּכְ
ר   ְוִאְקׁשַ ִאֲעַטר  ְוגו',  ׁשּוב  ֵאַלי  ָהאֹוֵמר  ְיָי  ִיְצָחק  ָאִבי 

ָאִבי ַאְבָרָהם ִקׁשּ  ָחֵזי. ֱאלֵֹהי  ְדָקא  ּכְ ּוָרא ַחד  ִקׁשּ ּבְ ּוָרא 
ָמאָלא. ָהאֹוֵמר ֵאַלי, ָהָכא   ִליִמיָנא, ִואלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ִלׂשְ
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ְלַאְרְצָך   ׁשּוב  יֵניֶהם.  ּבֵ ִלְמקֹומֹו  ר  ְלִהְתַעּטֵ
ְך.  ָך ְוֵאיִטיָבה ִעּמָ  ּוְלמֹוַלְדּתְ

ְלַאְרְצָך   ׁשּוב  יַנְייהּו.  ּבֵ ְלַאְתֵריּה  ָרא  ְלִאְתַעּטְ ה  ִמּלָ ֵלי  ּתָ
ְך: ָך ְוֵאיִטיָבה ִעּמָ  ּוְלמֹוַלְדּתְ

Jacobs prayer was proper 
Genesis 32:10 
“ ִטיָבה ִעָּמ�ַוּיֹאֶמר יֲַעֹקב ֱא�ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵוא�ֵהי ָאִבי ִיְצָחק ְיהָוה ָהֹאֵמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצ� ּוְלמֹוַלְדְּת� ְוֵאי ” 
“Jacob said, “O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O YHVH, who 
said to me, ‘Return to your country and to your relatives, and I will do you good’” 
Jacob did the proper connection to elevate his prayers to the highest level. He 
connected the Right with ‘God of my father Abraham’ then the Left with ‘God of my 
father Isaac’ then to the center, himself with ‘O YHVH, who said to me’. After 
establishing the connection to the Tree of Life, Jacob could raise God’s promise ‘I will 
do you good’. 
Lesson; 
While the prayers of the poor can go all the way up, be heard and receive fulfillment, 
the prayers of the Tzadikim have a special quality, enhanced by pure consciousness 
and desire to please God. The Tzadikim don’t think of themselves and their prayers 
are always to draw light to the world, for the benefits of all. 

ה ָהָיה .68 ָצִריְך ֶזה   ָקטְֹנּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים. ָלּמָ
ה ִהְבַטְחּתָ ִלי  א, ָאַמר ַיֲעֹקב, ַאּתָ ִעם ֶזה? ֶאּלָ
ם   ּלָ ּכֻ יָך  ל ַמֲעׂשֶ ּכָ י ׁשֶ י, ַוֲאִני ָיַדְעּתִ ְלֵהיִטיב ִעּמִ
ֲהֵרי   ׁשֶ ְזכּות,  י  ּבִ ֵאין  ֲאִני  ֲהֵרי  ַנאי,  ּתְ ַעל  ֵהם 
ר   ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת  ל  ּוִמּכָ ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  י  ָקטְֹנּתִ

עַ  ֶאת  יָת  ַעד  ָעׂשִ ִלי  יָת  ָעׂשִ ֶ ׁשּ ַמה  ְוָכל  ָך.  ְבּדֶ
ְגָלְלָך  ּבִ א  ֶאּלָ ָהָיה,  ְזכּוִתי  ִביל  ׁשְ ּבִ לֹא  ַהיֹּום, 
ְגָלְלָך   ּבִ ֶוֱאֶמת  טֹוב  ְואֹותֹו  ִלי.  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ הּוא 
ָהִייִתי הֹוֵלְך  ה, ׁשֶ ִחּלָ ּתְ י ּבַ ָעַבְרּתִ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ָהיּו, ׁשֶ

ָעַבְר  ְיִחיִדי  ו,  ֵעׂשָ ְפֵני  ָנָהר,  ִמּלִ אֹותֹו  ֶאת  י  ּתִ
ו   י טֹוב ֶוֱאֶמת, ַוֲהֵרי ֲאִני ַעְכׁשָ יָת ִעּמִ ה ָעׂשִ ְוַאּתָ
ֲחנֹות  ַהּמַ ֵני  ׁשְ ֵהם  ַמֲחנֹות,  ֵני  ׁשְ ּבִ אֹותֹו  עֹוֵבר 

ק.  ִחּלֵ  ׁשֶ

  

אי ֲהָוה ִאְצְטִריְך ַהאי ִעם  .68 י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים, ַאּמַ ָקטְֹנּתִ
א ָאַמר ַיֲעקֹב ַאּתְ  י,    ַהאי. ֶאּלָ ַאְבַטְחּתְ ִלי ְלאֹוָטָבא ִעּמִ

ַנאי. ָהא ֲאָנא ֵלית  הּו ַעל ּתְ ּלְ ָכל עֹוָבָדְך ּכֻ ְוֲאָנא ְיַדְעָנא ּדְ
ָהֱאֶמת   ל  ּוִמּכָ ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  י  ָקטְֹנּתִ ָהא  ּדְ ְזכּוָתא  י  ּבִ
ֲעָבַדת ִלי ַעד יֹוָמא  ָך, ְוָכל ַמה ּדַ יָת ֶאת ַעְבּדֶ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ

ִגין   ּבְ ִלי,  ָלאו  ֲעָבַדת  ּדַ הּוא  ִגיָנְך  ּבְ א  ֶאּלָ ֲהָוה  ְזכּוָתאי 
ָעַבְרָנא  ד  ּכַ ָהא  ּדְ ֲהָוה.  ִגיָנְך  ּבְ ּוְקׁשֹוט  ִטיבּו  ְוַההּוא 
ֲעַבְרָנא  ְיִחיָדאי  ו,  ְדֵעׂשָ י  ּמֵ ִמּקַ ָאִזיל  ֲהֵויָנא  ּדְ ַקְדִמיָתא  ּבְ

י ִטיבּו ּוְקׁש  ֹוט. ְוָהא  ֵליּה ְלַההּוא ַנֲהָרא, ְוַאְנּתְ ָעְבִדית ִעּמִ
ֵרין  ּתְ ִאינּון  יְרָיין,  ִ ַמׁשּ ְתֵרי  ּבִ ֵליּה  ַמֲעַבר  א  ּתָ ַהׁשְ ֲאָנא 

ָפִליג.  יְרָיין ּדְ ִ  ַמׁשּ
Genesis 32:11,12 
“ ה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ְוַעּתָ ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּד� ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה 
 ”ַמֲחנֹות
“ ָּבִנים-ָיבֹוא ְוִהַּכִני, ֵאם ַעל-ֶּפן–ָיֵרא ָאֹנִכי, ֹאתֹו-ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי, ִמַּיד ֵעָׂשו: ִּכי ” 
“I am unworthy of all the lovingkindness and of all the faithfulness which You have 
shown to Your servant; for with my staff only I crossed this Jordan, and now I have 
became two camps” 
“Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, 
that he may come and attack me, the mothers with the children.” 
Jacob humbled himself before God when saying, ‘I am unworthy…’. He knew that 
God’s promises are conditional and based on the merits of his actions. He didn’t feel 
that he deserves any rewards from God. Jacob sees God’s kindness as gifts, not as 
entitlements. When he runs away from Esau that wanted to kill him, God helped him 
pass the Jordan river alone and now he wants to cross the river with two camps. 
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אן  .69 ִמּכָ ִרּבֹונֹו.  ל  ׁשֶ ַבח  ֶ ַהׁשּ ִסּדּור  אן  ּכָ ַעד 
ְלָכל   ְלַהְראֹות  לֹו,  ִריְך  ּצָ ֶ ׁשּ ַמה  ׁש  ּקֵ ּבִ א  ּוְלַהּבָ
ל   ַבח ׁשֶ ר ׁשֶ ִריְך לֹו ָלָאָדם ְלַסּדֵ ּצָ ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבְ
ְך   ּכָ ׁשֶ ׁשֹוָתיו.  ּקָ ּבַ ׁש  ְיַבּקֵ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֲאדֹונֹו 

ה ַיֲעקֹב   ל קֹונֹו, בַּ   -ָעׂשָ ָבָחיו ׁשֶ ר ׁשְ ה ִסּדֵ ִחּלָ ּתְ
ִהְצָטֵרְך  תֹו ׁשֶ ׁשָ ּקָ ַבח, ָאַמר ּבַ ֶ ר ַהׁשּ ּדֵ ּסִ ְוַאַחר ׁשֶ

 ָלּה. 

  

אן  .69 ִמּכָ ְדָמאֵריּה,  ְבָחא  ׁשִ ּדְ ִסּדּוָרא  ָהָכא  ַעד 
ִני  ִאְצְטִריְך ֵליּה. ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ּבְ ָעא ַמה ּדְ ּוְלָהְלָאה ּבָ

ִאְצְט  ּדְ ָבָחא  ַעְלָמא,  ׁשְ ָרא  ְלַסּדְ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ִריְך 
ָהִכי ֲעַבד   עּוֵתיּה. ּדְ ֵעי ּבָ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ִיּבָ ְדָמאֵריּה ּבְ
ר   ִסּדֵ ָבָחא ְדָמֵריּה, ּוְלָבַתר ּדְ ר ׁשְ ַקְדִמיָתא ִסּדֵ ַיֲעקֹב, ּבְ

ִאְצְטִריְך ֵליּה. עּוֵתיּה ּדְ ָבָחא ָאַמר ּבָ  ׁשְ
So Jacob started his prayer by praising God for his kindness and mercy. Then he made 
his wish for protection, ‘Please deliver me from the hand of my brother’. 
Lesson; 
Even though was righteous, he didn’t feel entitled. God’s promises are potential light 
that would come into our vessel if our vessel is ready for it. Many people pray seriously 
but they don’t get fulfilled. The reason is that even though God wants to fulfill their 
wishes, they don’t have the proper and pure vessel for it. 

ָנא .70 יֵלִני  ַהּצִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמיַּד   ֶזהּו  ָאִחי  ִמיַּד 
ִני ֵאם ַעל  ן ָיבֹוא ְוִהּכַ י ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ּפֶ ו ּכִ ֵעׂשָ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ תֹו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ִמי  אן,  ִמּכָ ִנים.  ּבָ
יֵלִני ָנא. ְוִאם ּתֹאַמר  ָראּוי. ַהּצִ ָבָריו ּכָ ְלָפֵרׁש ּדְ

ָבן   ִני ִמּלָ ְלּתַ ֲהֵרי ִהּצַ ִאם ּתֹאַמר  ִמיַּד ָאִחי. וְ   -ׁשֶ
ַאִחים   ִנְקָרִאים  ְסָתם  ֲאֵחִרים  ִמיַּד    -ְקרֹוִבים 

ָראּוי.  ָבר ּכָ ִביל ְלָפֵרׁש ַהּדָ ׁשְ ַעם? ּבִ ו. ָמה ַהּטַ ֵעׂשָ
י ָיֵרא ָאֹנִכי   ה ֶאְצָטֵרְך? ּכִ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲאִני ָלּמָ
ָבר ְלַמְעָלה  ַדע ּדָ ֵדי ְלִהּוָ ִני. ּכְ ן ָיבֹוא ְוִהּכַ ֹאתֹו ּפֶ

ָבר.ּוְלפָ  יר ַהּדָ ָראּוי, ְולֹא ַיְסּתִ  ְרׁשֹו ּכָ

  

י   .70 ו ּכִ ד ֵעׂשָ ד ָאִחי ִמּיַ יֵלִני ָנא ִמּיָ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַהּצִ
אן, ַמאן   ִנים. ִמּכָ י ֵאם ַעל ּבָ ּנִ ן ָיבֹא ְוִהּכַ ָיֵרא ָאנִֹכי אֹתֹו ּפֶ

ְדָקא ְיאוּ  א ִמּלֹוי ּכְ ָבֵעי ְלָפְרׁשָ י ְצלֹוֵתיּה ּדְ ַצּלֵ יֵלִני ּדְ ת. ַהּצִ
ד ָאִחי. ְוִאי ֵתיָמא   ָבן. ִמּיַ ַזְבּתְ ִלי ִמּלָ ָנא, ְוִאי ֵתיָמא ְדָהא ׁשֵ
ַמאי  ו.  ֵעׂשָ ד  ִמּיַ ִאְקרּון.  ַאִחין  ְסָתם,  אֹוֲחָרִנין  ְקִריִבין 
ְדָקא ְיאּות. ְוִאי ֵתיָמא ֲאָנא   ה ּכְ א ִמּלָ ִגין ְלָפְרׁשָ ַטֲעָמא, ּבְ

י יָ  אי ִאְצְטִריְך, ּכִ ִגין  ַאּמַ ִני. ּבְ ן ָיבֹא ְוִהּכַ ֵרא ָאנִֹכי אֹתֹו ּפֶ
ְדָקא ְיאּות,   א ָלּה ּכְ ה ְלֵעיָלא ּוְלָפְרׁשָ מֹוְדָעא ִמּלָ ּתְ ְלִאׁשְ

ה:  ים ִמּלָ  ְוָלא ַיְסּתִ
Genesis 32:12 
“ ל ָּבִניםַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם עַ  .” 
“Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau; for I fear him, 
that he will come and attack me and the mothers with the children.” 
The Zohar tells us that from the way Jacob prayed, we learn that when we ask for 
God’s protection, we need to express the danger and fears we see ahead of us. 
Jacob says “deliver me” and that should have been enough but it may be seen as is 
there’s no need to be saved because God already saved him from Laban. Jacob saw 
that his brother comes to kill him so he asked to be saved from his brother, Esau. He 
added ‘Esau’ because previously Laban addressed him as a ‘brother’ (Genesis 29:15). 
Then he expresses his fear by adding “for I fear him, that he will come and attack me 
and the mothers with children”. It wasn’t just about Jacob but also the mothers and 
the children. 

וגו'.   .71 ְך  ִעּמָ ֵאיִטיב  ֵהיֵטב  ָאַמְרּתָ  ה  ְוַאּתָ
ה?   ְוַאּתָ זֶּה  ַמה  ֵאיִטיב,  ֵהיֵטב  ָאַמְרּתָ  ה  ְוַאּתָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ט) ּכְ ֶאת   (נחמיה  ְמַחיֶּה  ה  ְוַאּתָ
. ה ָאַמְרּתָ אן ְוַאּתָ ם. ַאף ּכָ ּלָ  ּכֻ

  
ה ָאַמְרּתָ  .71 ְך ְוגו'. ְוַאּתָ ה ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעּמָ ְוַאּתָ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ה.  ְוַאּתָ ַמאי  ֵאיִטיב,  (נחמיה  ֵהיֵטב 
ה ָאַמְרּתָ  ט) ם, אּוף ָהָכא ְוַאּתָ ּלָ ה ְמַחּיֶה ֶאת ּכֻ  .ְוַאּתָ
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Genesis 32:13 
 ”.ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ� ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲע� ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסֵפר ֵמֹרב“
“And you said, ‘I will surely prosper you and make your descendants as the sand of 
the sea, which is too great to be numbered.'” 
The word “ְוַאָּתה”,” And you” connects YHVH to Malchut. Jacob connects this word to 
the power to sustain life to all in Malchut as it says in (Nehemiah 9:6) “ ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת
 .”And you give life to all of them“ ”ֻּכָּלם

הַ  .72 ִוד  ּדָ ְרֵאה,  ָאַמר,ּבֹא  ֶלְך  (תהלים   ּמֶ
ָבִרים  יט) ּדְ ֵאּלּו  ִפי,  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו 

י   ְרׁשּו. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִהְתּפָ ִרים   -ׁשֶ ָבִרים ִנְסּתָ ֵאּלּו ּדְ
יֹון,   ִהּגָ ֶזהּו  ִפיו,  ּבְ ם  ְלָפְרׁשָ ן ָאָדם  ּבֶ ּלֹא ָיכֹול  ׁשֶ

ֵרׁש. ּלֹא ָיכֹול ְלִהְתּפָ ב, ׁשֶ ּלֵ הּוא ּבַ  ׁשֶ

  

ָאַמר .72 א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ֲחֵזי,  א  ְלָרצֹון   (תהלים יט) ּתָ ִיְהיּו 
ין   ין ִמּלִ י, ִאּלֵ ן. ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ְרׁשָ ִאְתּפָ ין ּדְ ין ִמּלִ ִאְמֵרי ִפי, ִאּלֵ
א   ּדָ פּוֵמיּה,  ּבְ לֹון  א  ְלָפְרׁשָ ָנׁש  ר  ּבַ ָיִכיל  ָלא  ּדְ ְסִתיָמן  ּדִ

ָלא יָ  א ּדְ ִלּבָ ִאיהּו ּבְ א. הּוא ֶהְגיֹון ּדְ ְרׁשָ  ִכיל ְלִאְתּפָ
King David in Psalms 19:15 
 ”.ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני� ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי“
“Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your 
sight, O YHVH, my Creator, and my Redeemer.” 
‘the words of my mouth’ are the expressed wishes and ‘the meditation of my heart’ are 
the wishes that are concealed or can’t be expressed in words. 
Lesson; 
The verse from Psalms 19:15 is an important tool to use with our prayers. We use it at 
the end of the Amida that is the silent prayer. We recite it twice. It has 42 letters in its 
10 words and we know that 42 is related to the force of Creation and the Ana B’Choach. 
Each word has the Letter Yod י, except the second word that its Yod is placed in the 
first word because the first is the head of the rest and empowers the following nine 
words. (Number two has an aspect of separation and we avoid giving it power. Similarly 
the word ‘Good’ was not said on the second day of Creation). With this verse, we tell 
God to include what is in our hearts and minds, in addition to the words of the prayer. 
The first one said at the end of the actual silent prayer, then we have a paragraph 
where we ask God to protect us from speaking negative, then we ask for protection 
from all of those who wish to harm us. We may add our own wishes in this part and 
when we were done, we receive the verse again. So the first time was to wrap and 
‘submit’ the main prayer, then the second one to ‘submit’ our personal prayers. 
You can print this image and use it as a bookmark in your prayer books and Zohar 
books. Please take note that this verse has the YHVH name and it can not be disposed 
as trash.  

 

ה,  .73 ּפֶ ּבַ ֵרׁש  ְלִהְתּפָ ָבר  ַהּדָ ָצִריְך  ֶזה  ְוַעל 
ל ּתָ ֶנֶגד  ְוָדָבר ׁשֶ ב, ְוַהּכֹל סֹוד הּוא. ֶאָחד ּכְ ּלֵ ּוי ּבַ

ֶעְליֹוָנה.  ה  ְרּגָ ּדַ ֶנֶגד  ּכְ ְוֶאָחד  ְחּתֹוָנה,  ּתַ ה  ְרּגָ ּדַ
ְחּתֹוָנה  ּתַ ה  ְרּגָ ּדַ ֶנֶגד  ּכְ ֵרׁש,  ִהְתּפָ ׁשֶ ָבר  ּדָ

  
ה  .73 פּוָמא, ּוִמּלָ א ּבְ ְרׁשָ ה ְלִאְתּפָ א ִאְצְטִריְך ִמּלָ ְוַעל ּדָ

א  ְרּגָ ּדַ ָלֳקֵבל  ַחד  ִאיהּו.  ָרָזא  א  ְוכֹּלָ א,  ִלּבָ ּבְ ְדַתְלָיא 
אָ  ּתָ א ּתַ ְרׁשָ ְדִאְתּפָ ה  ִמּלָ ָאה.  ִעּלָ א  ְרּגָ ּדַ ָלֳקֵבל  ְוַחד  ה, 
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ב הּוא   ּלֵ ּבַ לּוי  ּתָ ׁשֶ ֵרׁש. אֹותֹו  ְלִהְתּפָ ִהְצָטֵרְך  ׁשֶ
ִניִמית   ּפְ ה  ְרּגָ ּדַ ֶנֶגד  ֶאָחד. ּכְ ּכְ ְוַהּכֹל הּוא  יֹוֵתר, 

י   ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  ְוַעל ֶזה ָאַמר 
 ְלָפֶניָך וגו'. 

ַההּוא  א.  ְרׁשָ ְלִאְתּפָ ִאְצְטִריְך  ּדְ ָאה  ּתָ ּתַ א  ְרּגָ ּדַ ָלֳקֵבל 
א   יר, ְוכֹּלָ ִניָמָאה ַיּתִ א ּפְ ְרּגָ א ִאיהּו ָלֳקֵבל ּדַ ִלּבָ ְדַתְלָיא ּבְ

א ָאַמר ִיְהיּו ְלָרצֹון אִ  ֲחָדא ִאיהּו. ְוַעל ּדָ ְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  ּכְ
י ְלָפֶניָך ְוגו'.  ִלּבִ

The expression of the prayers in the mouth is on the level of Malchut. The meditation 
that comes from the heart and mind is at the level of Binah. Both are needed to make 
the proper connection as we explained the verse from Psalms 19:15 above. 

ָבר   .74 ַרׁש ַהּדָ ה ּפֵ ִחּלָ ּתְ מֹו ֶזה ָאַמר ַיֲעקֹב. ּבַ ּכְ
ֶהְגיֹון   לּוי ּבְ ּתָ ָבר ׁשֶ יר ַהּדָ ְך ִהְסּתִ ָראּוי, ְוַאַחר ּכָ ּכָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ְלָפֵרׁש,  ָצִריְך  ּלֹא  ׁשֶ ב  (בראשית   ַהּלֵ
לֹא   לב) ר  ֲאׁשֶ ַהיָּם  חֹול  ּכְ ַזְרֲעָך  ֶאת  י  ְמּתִ ְוׂשַ

אן הּוא ֵפר ֵמֹרב. ּכָ ּלֹא    ִיּסָ ב ׁשֶ ּלֵ לּוי ּבַ ָדָבר ַהּתָ
ֵדי  ּכְ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָצִריְך  ְוֵכן  ְלָפֵרׁש,  ָצִריְך 
יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ ָראּוי.  ּכָ ֵלם  ׁשָ ִיחּוד  ְלַיֵחד 
ׁש  ּוְלַבּקֵ ָראּוי  ּכָ ִרּבֹוָנם  ַבח  ׁשֶ ר  ְלַסּדֵ יֹּוְדִעים  ׁשֶ

תּוב ּכָ ְוָלֵכן  ָתם,  ׁשָ ּקָ ִלי  ַויֹּ (ישעיה מט) ּבַ אֶמר 
ָאר. ָך ֶאְתּפָ ּבְ ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ה  י ָאּתָ [ס''א   ַעְבּדִ

ָּכתּוב ַּגם ֶאת ַהֵּׁשִני ַּגם ֶאת ַהְּׁשִליִׁשי וגו'. ָׁש�ׁש  
ֶרֶמז ַּגם,  ּגֹוֵאל   ְּפָעִמים  ֵתבֹות:  ָראֵׁשי  (ַּג''ם 

ָמִׁשיַח)  ּגֹוֵאל  ָמְרְּדַכי.  ּגֹוֵאל  ְלָׁש�ׁש   ֹמֶׁשה. 
ַעל  ָמְרְּדַכי    ְּגֻאּלֹות  ֹמֶׁשה  ַצִּדיִקים,  ְׁש�ָׁשה  ְיֵדי 

 .ָמִׁשיַח, ֶׁשָעִתיד ְלָגֳאֵלנּו ְּבָקרֹוב] 

  

ה  .74 ִמּלָ ִריׁש  ּפָ ַקְדִמיָתא  ּבְ ַיֲעקֹב,  ָאַמר  ָדא  ַגְווָנא  ּכְ
ֶהְגיֹוָנא  ְלָיא ּבְ ִאיִהי ּתַ ה ּדְ ְדָקא ְיאּות, ּוְלָבַתר ָסִתים ִמּלָ ּכְ

ִאְצְטִר  ָלא  ּדְ א  ְכִתיב,ְדִלּבָ ּדִ א.  ְלָפְרׁשָ (בראשית  יְך 
ֵפר ֵמרֹב.   לב) ר לא ִיּסָ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ י ֶאת ַזְרֲעָך ּכְ ְמּתִ ְוׂשַ

א.  ָלא ִאְצְטִריְך ְלָפְרׁשָ א ּדְ ִלּבָ ַתְלָיא ּבְ ה ּדְ ָהָכא ִאיהּו ִמּלָ
ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ְלַיֲחָדא  ִגין  ּבְ ְדָקֲאָמָרן,  ּכִ ִאְצְטִריְך  ְוֵכן 

ְדָקא יְ  ָבָחא  ּכְ ָרא ׁשְ ָיְדֵעי ְלַסּדְ יַקָיא ּדְ ִאין ִאינּון ַצּדִ אּות. ַזּכָ
ְך  ּכָ ּוְבִגין  עּוְתהֹון,  ּבָ ּוְלִמְבֵעי  ְיאּות  ְדָקא  ּכְ ְדָמאֵריהֹון 

ִתיב ר  (ישעיה מט) ּכְ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ה  ָאּתָ י  ַעְבּדִ ִלי  ַוּיֹאֶמר 
ָאר. ָך ֶאְתּפָ י (ס''א כתיב גם את השני גם את השליש ּבְ

(גליון, ג''ם ראשי תיבות גואל  וגו', השלש פעמים גם, רמז
לשלש גאולות על ידי שלשה  משרז גואל מרדכי גואל משיח)

 :צדיקים משה מרדכי משיח שעתיד לגאלנו בקרוב)
The Zohar explains that there are lights from Chokmah that revealed in Malchut 
through the mouth. And there are countless lights of Chassadim that are concealed 
and come from Binah with the aspect of “ֶהְגיֹון ִלִּבי” “meditation of the heart”. 
When Jacob mentioned (Genesis 32:13) “And you said, ‘I will surely prosper you”, it 
was an expression from the mouth and related to defined and specific lights. 
The words we express from our mouth create angels that connect to a specific light. It 
is a defined form of revelation in Malchut. Unexpressed thoughts and feelings are part 
of our prayers and connect us with a higher and concealed source of Light. 
Then Jacob continues to quote God’s promise; ‘I will surely prosper you and make your 
descendants as the sand of the sea, which is too great to be numbered.’. This is the 
aspect of the concealed light that is countless. Both aspects of concealed and revealed 
are important when praying. 
The Zohar commend the righteous for knowing how to praise their master creator and 
then do their prayers. Their prayers glorify God as we read in Isaiah 49:3 
“ ה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב� ֶאְתָּפָארַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאּתָ  .” 
“And He said to me, ‘My servant you are, O Israel, In whom I beautify Myself.’” 
Lesson; 
Our prayer books organized by prophets that knew the spiritual system and made for 
us the ultimate connection to Binah. The words and the different sections of the 
prayers construct ladders that take us from the lower level, purify us, and let us climb 
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all the way to the world of Atziluth. On that level, we make a silent connection with 18 
blessings that cover all aspects of our needs for a happy and fulfilled life. After that, 
we have a soft descend to Malchut. At the end we seal the connection by praising God 
with “ עלינו לשבח לאדון הכל…”,” It is on us to praise the master of all things, to exalt the 
Creator of all existence…”. 
Study your prayer book and follow it. It’s the highest level of spiritual technology. 

ַתח  .75 ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ וגו'.  ְלַבּדֹו  ַיֲעקֹב  ֵתר  ּוָ ַויִּ
צא) ְוָאַמר, ָרָעה  (תהלים  ֵאֶליָך  ְתֻאּנֶה  לֹא 

ָרא   ּבָ ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  ָאֳהֶלָך.  ּבְ ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע 
ָכל יֹום ַהקָּ  ה ּבְ רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ

ְרׁשּוָה.   ּפֵ ַוֲהֵרי  לֹו,  ָהָראּוי  הּו  ַמֲעׂשֵ ָויֹום 
ֵאר, ּתֹאַמר] ְוִנְתּבָ ה   [ְוִאם  ָעׂשָ ָהְרִביִעי  יֹּום  ּבַ

אֹור   ֲחֵסָרה,  ָבָנה  ַהּלְ ִנְבְרָאה  ְוָאז  ְמאֹורֹות, 
הִ  ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ ִהְקִטיָנה ַעְצָמּה,  יא ְמֹארֹת ָחֵסר  ׁשֶ

ִדים  ֵ ל ָהרּוחֹות ְוַהׁשּ לֹט ּכָ ן ָמקֹום ִלׁשְ ָוא''ו, ִנּתַ
ְמָאה.  יִקים ְוָכל רּוחֹות ַהּטֻ  ְורּוחֹות ְסָעָרה ּוַמזִּ

  

ַתח ְוָאַמר, .75 י ִחָייא ּפָ ֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ְוגו'. ִרּבִ ּוָ (תהלים  ַוּיִ

ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא יִ  צא) א  לֹא ְתֻאּנְ ָאֳהֶלָך. ּתָ ְקַרב ּבְ
ָכל יֹוָמא  ִריְך הּוא ַעְלָמא ֲעַבד ּבְ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ ֲחֵזי, ּכַ

ע''ב) ְויֹוָמא קסט  ְוָהא   (דף  ֵליּה  ִאְתֲחֵזי  ּדְ יּה  ֲעִביְדּתֵ
ָמר, ְוִאּתְ ְרִביָעָאה  (ד''א ל''ג ואי תימא) אּוְקמּוָה.  יֹוָמא  ּבְ

ְנהֹוָרא  ָחֵסר,  ִסיֲהָרא  ֵרי  ִאְתּבְ ּוְכֵדין  ְנהֹוִרין.  ֲעַבד 
ִאיִהי ְמאֹרֹת ָחֵסר וא''ו, ִאְתְיִהיב   ְרָמּה, ּוְבִגין ּדְ ַאְזִעיַרת ּגַ ּדְ
יִקין ְוָכל  ִדין ְוִעְלעּוִלין ּוַמּזִ ל רּוִחין ְוׁשֵ ָטָאה ּכָ ּלְ א ְלׁשַ ּדּוְכּתָ

 . רּוֵחי ְמָסֲאֵבי
Genesis 32:25 

 ”.ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר“
“Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak.” 
Rabbi Chiya opens this study about Jacob when he was alone, fighting the angel of 
the other-side. 
Psalms 91:10 
 ”.לֹא ְתֻאֶּנה ֵאֶלי� ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶל�“
“No evil will befall you, Nor will any plague come near your tent.” 
The Holy One Blessed be He created the world in six days and on each day, he made 
specific actions as proper for that day. On the fourth day, God created two great 
lights, the sun and the moon in equal size. The word ‘lights’ in the Torah is written 
as ‘ ְמֹאֹרת’. It is missing the letter ו Vav that usually comes after the Alef. The Vav 
represents Zeir Anpin and without it, it gives the word a negative aspect because it 
can be read as ‘curses’. The two lights created equal but one of them questioned the 
Creator for the reason of making two of the same. God reduced light of the moon 
and lowered it to the level of Malchut. This action allowed negative forces to be 
created, including negative entities, demons, and all kinds of impure spirits. The 
Klipah that is called Lili-t came too out on that day. (See also Zohar Ki Tetze 
#113 DZ 2826) 

 

עֹוָלם ְלַהְסטֹות,   .76 ם עֹוִלים ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ ּלָ ּכֻ
ֲחָזִקים   דֹות  ּוְבׂשָ ֲחֵרִבים  ְמקֹומֹות  ּבִ ְוִנְתַמּנּו 
ְמָאה.   ד רּוַח ַהּטֻ ם ִמּצַ רֹות ֲחֵרִבים, ְוֻכּלָ ּוְבִמְדּבָ

  
ְוִאְתַמּנּון  .76 ְלַאְסָטָאה,  ַעְלָמא  ּבְ אִטין  ְוׁשָ ָסְלִקין  הּו  ּלְ ּכֻ

יִפין   ּקִ ּתַ ּוְבַחְקִלין  ִאְתֲחִריבּו,  ּדְ י  דּוְכּתֵ ִרין ּבְ ּוְבַמְדּבְ
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ָאה  ּבָ ָאה ׁשֶ ְמָאה ּבָ ֲהֵרי רּוַח ַהּטֻ ֵאר ׁשֶ ַוֲהֵרי ִנְתּבָ
תֹון,   ָחׁש ָהֲעַקּלָ ׁש, ְוהּוא  ִמּנָ הּוא רּוַח ֻטְמָאה ַמּמָ

ן ָאָדם ֵאָליו, ְוַעל  ּבֶ עֹוָלם ְלַהְסטֹות  ּבָ ה  ִהְתַמּנָ
עֹוָלם.   ֶזה יֵֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ּבָ

ָהא   ָמר ּדְ ְטֵרי רּוַח ְמָסֲאָבא. ְוָהא ִאּתְ הּו ִמּסִ ֲחִריִבין. ְוֻכּלְ
רּוַח  ִאיהּו  ֲעִקיָמָאה  ָחׁש  ִמּנָ ְדַאְתָיא  ְמָסֲאָבא  רּוַח 
ר  ּבַ ְלַאְסָטָאה  ַעְלָמא  ּבְ א  ִאְתַמּנָ ְוִאיהּו  ׁש.  ַמּמָ ְמָסֲאָבא 

א ֵיֶצר ָהָרע ׁשַ  יּה, ְוַעל ּדָ ַעְלָמא.ָנׁש ְלַגּבֵ יט ּבְ  ּלִ
All the negative forces roam the world and look for opportunities to hurt people and throw them 
off the righteous path. These impure forces come from the crooked snake. They are found 
mostly in drylands and wilderness. Their purpose is to force the evil inclination on people and 
corrupt their ways. 

ְוִנְמָצא   .77 ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵאֶצל  ה  ִהְתַמּנָ ְוהּוא 
ֲאֵליֶהם   א  ּבָ ּוְבַתְחּבּולֹות  ּוְבַעְקמּוִמיֹּות  ם,  ִעּמָ
מֹו  ּכְ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵכי  ִמּדַ ְלַהְסטֹוָתם 

הָ  ָאָדם  ֶאת  ִהְסָטה  ְלָכל ׁשֶ ָמֶות  ְוָגַרם  ִראׁשֹון 
ָלֶהם  ְוגֹוֵרם  ָאָדם  ֵני  ּבְ ַמְסֶטה  ם  ּגַ ְך  ּכָ ָהעֹוָלם, 

ֵמא.   ְלִהּטָ

  

הֹון.   .77 ח ִעּמְ ּכַ ּתַ א ְוִאׁשְ ְייהּו ִדְבִני ָנׁשָ י ְלַגּבַ ְוִאיהּו ִאְתַמּנֵ
לֹון  ְלַאְסָטָאה  ְייהּו  ְלַגּבַ ָאֵתי  ּוְבַתְסקּוִפין  ּוַבֲעִקימּו 

ְלָאָדם   ֵמָאְרחֹוי ְדַאְסֵטי  ָמה  ּכְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ַקְדָמָאה ְוָגִרים מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא, ָהִכי ָנֵמי ַאְסֵטי ְלהּו  

ֲאָבא.  א ְוָגִרים לֹון ְלִאְסּתָ  ִלְבֵני ָנׁשָ
The Snake was appointed to be among the people and tempt them to leave the ways of the Holy 
One Blessed be He. The Snake caused Adam to sin and bring mortality to the entire world. The 
Snake continues to deviate people from the righteous path and make them impure. 

Lesson; 
It’s very important not to walk alone at night because of the negative side free-roaming 
everywhere, seeking to ‘grab’ some light from ‘victims’ in Malchut. 
The sages warn us from walking alone at night to avoid coming across negativity of 
any kind. Also, no to sleep alone in a house unless there’s light coming into the room 
from the outside, moon or street light. When no other option, lock the main entrance, 
leave some light in other rooms and open the bedroom door. It’s okay to be alone in an 
apartment building or two-family house if there are other occupants in the same 
building. 
Having a sacred book with you and or reciting sacred text while walking is as if you 
are walking with the Torah that gives protection. 
  

א ְלהִ  .78 ּבָ ְך ָעָליו אֹותֹו רּוַח  ּוִמי ׁשֶ ֵמא, מֹוׁשֵ ּטָ
א   ִנים ְלַטּמֵ זֻּמָ ּמְ ה ֵהם ׁשֶ ק ִעּמֹו. ְוַכּמָ ֻטְמָאה ְוִנְדּבָ
ִאים  ִאים אֹותֹו ְוהּוא ָטֵמא, ּוְמַטּמְ אֹותֹו, ּוְמַטּמְ
ֵאר.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוְבאֹותֹו עֹוָלם, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ  אֹותֹו ּבָ

  
אֲ  .78 ְלִאְסּתָ ָאֵתי  ּדְ ַההּוא ּוַמאן  ֲעֵליּה  יְך  ָמׁשִ ִאיהּו  ָבא 

ְזִמיִנין  ּדִ ִאינּון  ה  ְוַכּמָ ֲהֵדיּה,  ּבַ יק  ּבֵ ְוִאְתּדַ ְמָסֲאָבא  רּוַח 
ְלָסֲאָבא ֵליּה ּוְמָסֲאִבין ֵליּה, ְוִאיהּו ְמָסָאב, ְוָסֳאִבין ֵליּה 

ָמר.  ַהאי ַעְלָמא ּוְבַההּוא ַעְלָמא ְוָהא ִאּתְ  ּבְ
Those who start on the negative are welcomed by the other-side that brings impurity 
on them. Impurity stays on a person in this world and the world to come, until it is 
corrected and purified. 

ֵהר, אֹותֹו רּוַח   .79 ן ָאָדם ְלִהּטָ א ּבֶ ּבָ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
לֹט ָעָליו, ְוָאז טֻ  ה ְלָפָניו ְולֹא ָיכֹול ִלׁשְ ְמָאה ִנְכּפֶ

ִיְקַרב   לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאּנֶה  לֹא  תּוב  ּכָ
  

רּוַח  .79 ַההּוא  ָכָאה,  ְלִאְתּדַ ָנׁש  ר  ּבַ ָאֵתי  ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ
ֲעלֹוי,  ְלָטָאה  ְלׁשַ ָיִכיל  ְוָלא  יּה  ַקּמֵ ְפָייא  ִאְתּכַ ְמָסֲאָבא 

ִתיב, ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לא  (תהלים צא) ּוְכֵדין ּכְ לא ְתֻאּנֶ
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ָאֳהֶלָך. ָאַמר  י יֹוֵסי, לֹא ְתֻאּנֶה   [ְּכֶׁשָאַמר] ּבְ ַרּבִ
ָרָעה   ִיְקַרב   -ֵאֶליָך  לֹא  ְוֶנַגע  ִליִלית.  זֹו 

ָאֳהֶלָך   מַ   -ּבְ ָאר  ׁשְ ְרׁשּוָה  ֵאּלּו  ּפֵ ַוֲהֵרי  יִקים,  זִּ
ֵאר.  ְוִנְתּבָ

בְּ ְ◌1ִיקּ  ָאַמררב  כדאמר) ָאֳהֶלָך.  לא   (ס''א  יֹוֵסי  י  ַרּבִ
א ִליִלית, ְוְנַגע לֹא ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך,  ה ֵאֶליָך ָרָעה, ּדָ ְתֻאּנֶ

ָמר.  יִקין, ְוָהא אּוְקמּוָה ְוִאּתְ ָאר ַמּזִ ין ׁשְ  ִאּלֵ
When a person wishes to purify himself, he gets the necessary support from the pure 
system. While the person is on the path of purity, the impure spirits lose control over 
him. 
Psalms 91:10 
 ”.לֹא ְתֻאֶּנה ֵאֶלי� ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶל�“
“No evil will befall you, Nor will any plague come near your tent.” 
Rabbi Yossi explains that ‘No evil will befall you’ is about protection from Lil-th. She is 
the female of the negative side and influence us to follow the evil inclination. ‘Nor will 
any plague come near your tent’ is a protection from all other negative forces. 

ּלֹא יֵֵצא   .80 י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ֲהֵרי ָאַמְרנּו ׁשֶ ַרּבִ
ָבָנה   ַהּלְ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְיִחיִדי  ָאָדם 
ֲהֵרי ָאז רּוַח   ִנְבְרָאה ְוָהְיָתה ֲחֵסָרה, ּוֵבֲארּוָה ׁשֶ

רּוַח ָרָעה. ִמי ָרָעה? ֶזה  ֻטְמאָ  ְוזֹוִהי  ה ׁשֹוֶלֶטת, 
ָחׁש. ָרָעה  רֹוֵכב ַעל ַהּנָ ָנָחׁש ָהָרע, ְוֶנַגע ֶזהּו ִמי ׁשֶ

ֶאָחד.   ְוֶנַגע ֵהם ּכְ

  

ָנׁש   .80 ר  ּבַ ִיּפּוק  ָלא  ּדְ ֲאָמָרן  ָהא  ָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
ִזְמָנא ְדִסי ן ּבְ ּכֵ ֵליְלָיא, ְוָכל ׁשֶ ִריַאת ְיִחיָדָאה ּבְ ֲהָרא ִאְתּבְ

ֵדין רּוָחא ְמָסֲאָבא   (והיא) ְוֲהָוה ָהא ּכְ ֲחֵסָרה, ְואּוְקמּוָה. ּדְ
א.   א ִחְוָיא ִביׁשָ ְלָטא, ְוָדא הּוא רּוַח ָרָעה, ַמאן ָרָעה, ּדָ ׁשָ
ֲחָדא   ָרִכיב ַעל ִחְוָיא. ָרָעה ְוֶנַגע ּכְ א הּוא ַמאן ּדְ ְוְנַגע, ּדָ

 ִאינּון.
The moon was created without the ability to have full light. This lack of light allows the 
impure spirits to have control at night. Rabbi Elazar says that because of that, we 
should not walk alone at night. The evil (ָרָעה) is the Snake and the plague (ֶנַגע) is Sam-
l who is the minister of the other side that rides the forces of the Snake and inflict 
judgments on people. 
Lesson; 
From sundown to midnight is the time when the other side is in full control and we 
should follow Rabbi Elazar’s advice. After midnight the light begins to grow up and it’s 
a good time for studies and meditation that would bring us protection during the 
coming day and beyond. 

ֵני   .81 ּבְ ַגע ֵאּלּו ִנְגֵעי  ּנֶ ִנינּו ׁשֶ ָ ׁשּ ב ׁשֶ ּגַ ְוַאף ַעל 
ִנים  ׁשָ אֹוָתן  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵמָאָדם,  יְָּצאּו  ׁשֶ ָאָדם 

ָהיּו שֶׁ  ֻטְמָאה  רּוחֹות  ּתֹו,  ְלִאׁשְ ָאָדם  ָקַרב  ּלֹא 
ּנּו,   ִמּמֶ ּומֹוִלידֹות  ּנּו  ִמּמֶ מֹות  ּוִמְתַחּמְ אֹות  ּבָ

ֵני ָאָדם.  ה ִנְקָרִאים ִנְגֵעי ּבְ  ְוֵאּלֶ

  

ַנְפקּו   .81 ֵני ָאָדם ּדְ ין ִנְגֵעי ּבְ ְנַגע, ִאּלֵ ָתִניָנן, ּדְ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ִעם   ָאָדם  ָקִריב  ָלא  ּדְ ִנין  ׁשְ ִאינּון  ל  ּכָ ָהא  ּדְ ֵמָאָדם. 
יּה  ִמּנֵ ּוִמְתַחְמָמן  ַאְתָיין  ָקא  ֲהוּו  ְמָסֲאֵבי  רּוֵחי  ֵתיּה,  ִאּתְ

י ִאְקרּון ִנְגֵעי יּה ְוַהּנֵ ֵני ָאָדם. ְואֹוִליָדן ִמּנֵ  ּבְ
Adam was away from his wife for 130 years. During this time, he coupled with females from the 
negative side. As a result, they brought to the world impure spirits, like demons. They are called ‘  ִנְגֵעי
 .plague of humans’. They are another aspect of negativity that is inflicted by the Snake‘ ,’.ְּבֵני ָאָדם

 

ְולֹא   .82 ֲחלֹומֹו  ּבַ ן ָאָדם  ּבֶ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֶנֱאַמר,  ַוֲהֵרי 
ָאה  ּבָ ֻטְמָאה  רּוַח  ׁשֹוֵכְך,  ְוַהּגּוף  גּופֹו  ּבְ ׁשֹוֵלט 
ְוׁשֹוָרה ָעָליו, ְוִלְפָעִמים רּוחֹות ְנֵקבֹות ְטֵמאֹות  

  
יט   .82 ּלִ ׁשַ ְוָלא  ֶחְלֵמיּה  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ַכד  ּדְ ָמר,  ִאּתְ ְוָהא 

ְרָיא  ְוׁשַ ַאְתָייא  ְמָסֲאָבא  רּוַח  ְך,  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ְוגּוָפא  גּוֵפיּה  ּבְ
ְוָקְרָבן  ַאְתָיין  ְמָסֲאִבין  נּוְקִבין  רּוֵחי  ּדְ ִזְמִנין  ְוִאית  ֲעֵליּה. 
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ֲאֵליֶהן  אֹותֹו  כֹות  ּומֹוׁשְ ֵאָליו  ּוְקֵרבֹות  אֹות  ּבָ
ּנּו, ּומ מֹות ִמּמֶ ְך רּוחֹות ּוִמְתַחּמְ ֹוִלידֹות ַאַחר ּכָ

יִקים ָאָדם] ּוַמזִּ ְּבֵני  ְּכמֹו  ָאָדם,  ְּבֵני  , [ִנְגֵעי 
ָרט ְלֶזה  ֵני ָאָדם, ּפְ ַמְרֵאה ּבְ ְוִלְפָעִמים ִנְרִאים ּכְ

רֹאׁש. ָערֹות ּבָ ֵאין ָלֶהם ׂשְ  ׁשֶ

ֲהַדְייהּו ּוִמ  ִכין ֵליּה ּבַ ֲהֵדיּה, ּוָמׁשְ יּה, ְואֹוִלידּו  ּבַ ְתַחְמָמן ִמּנֵ
יִקין ּוַמּזִ רּוִחין  . (נגעי בני אדם נ''א כגוונא בני נשא) ְלָבַתר 

ֲעֵרי  ׂשַ לֹון  ֵלית  ּדְ ר  ּבַ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ֵחיזּו  ּכְ ִאְתַחְזָיין  ּוְלִזְמִנין 
א. ֵריׁשָ  ּבְ

When a person goes to sleep, his soul leaves the body that stays without control of itself. When 
in sleep state, the impure spirits can come around a person and ‘play’ with the soul and body. 
Sometimes, a man may be ‘visited’ by impure female entities that come to draw and connect to 
his sexual desires. They get impregnated from him and deliver impure spirits that some of them 
look like humans but without hair on their heads. 

ֵדי  .83 ּכְ ְפֵניֶהם  ִמּלִ ֵמר  ָ יֵׁש ָלָאָדם ְלִהׁשּ ּוַבּכֹל 
ֲהֵרי   ם, ׁשֶ ָמא ִעּמָ ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ְולֹא ִיּטָ יֵֵּלְך ּבְ ׁשֶ

ן   יָּׁשֵ ׁשֶ ִמי  ְלָך  טֹוֵעם ֵאין  ְולֹא  תֹו  ִמּטָ ּבְ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ָאר  ׁשְ ּנִ ּנּו, ְוֵכיָון ׁשֶ ָמתֹו ִמּמֶ ַטַעם ָמֶות ְויֹוֵצאת ִנׁשְ
ְזִמיָנה  ֻטְמָאה  רּוַח  ה,  ְקדֹוׁשָ ָמה  ְנׁשָ ִלי  ּבְ ַהּגּוף 
ֵאין  ׁשֶ ַאְרנּו ָדָבר,  ּבֵ ַוֲהֵרי  ְוִנְטָמא.  ְוׁשֹוָרה ָעָליו 

ֵעי ַעל  ָיָדיו  ְלַהֲעִביר  ּום ָלָאָדם  ִמׁשּ ּבֶֹקר,  ּבַ ָניו 
ֵאר.  ֲהֵרי רּוַח ֻטְמָאה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ  ׁשֶ

  

ְייהּו,  .83 ּמַ ִמּקַ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ִאית  א  ּוְבכֹּלָ
ֲהַדְייהּו.   ּבַ ַאב  ִיְסּתָ ְוָלא  ְדאֹוַרְייָתא  ָאְרֵחי  ּבְ יַהְך  ּדִ ִגין  ּבְ

ָהא ֵלית ָלְך ַמאן ּדְ  ָלא ָטִעים  ּדְ ַעְרֵסיּה, ּדְ ֵליְלָיא ּבְ ָנִאים ּבְ
ַאר   ּתָ ִאׁשְ ּדְ ְוֵכיָון  יּה.  ִמּנֵ ָמֵתיּה  ִנׁשְ ְוָנְפַקת  ַטְעָמא ְדמֹוָתא 
ְרָיא  ְוׁשַ ין  ַזּמִ א, רּוַח ְמָסֲאָבא  יׁשָ ָמָתא ַקּדִ ִנׁשְ ָלא  ּגּוָפא ּבְ

ֵליּה   ֵלית  ּדְ ה,  ִמּלָ אֹוִקיְמָנא  ְוָהא  ַאב.  ְוִאְסּתָ ְלַבר ֲעֵליּה 
רּוָחא  ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ ַצְפָרא.  ּבְ ֵעינֹוי  ַעל  ְידֹוי  ְלַאֲעָבָרא  ָנׁש 

ָמר.  ְרָיא ֲעַלְייהּו ְוכּו' ְוָהא ִאּתְ  ְמָסֲאָבא ׁשַ
We should avoid connection with these impure spirits. We can do so by following the ways of 
the Torah. During sleep, we experience the aspect of death because only one part of 60 parts 
of the soul stays with the body to sustain its connection to life. The body gets impure during the 
night and when we wake up in the morning, we should not touch ourselves, especially the eyes, 
before proper washing of the hands from the impure spirits. 

Lesson; 
The root word ‘נגע’, ‘plague’, also means ‘touch’, ‘connection’. The same word is used 
in the Torah with connection to leprosy (Leviticus 13:9), “ֶנַגע ָצַרַעת ִּכי ִתְהֶיה ְּבָאָדם”, “When 
the infection (ֶנַגע) of leprosy is on a man, then he shall be brought to the priest”.  
As we studied here, ‘נגע’ it’s a connection to negativity. 
When we rearrange the same letters as ‘ענג’, we get the meaning of ‘pleasure’. This word 
is used to describe the pleasure of the Shabbat when we can close and touch/connect 
to the Light of YHVH. 
 ”ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיהָוה ְמֻכָּבד“
“And call the Sabbath a delight (ֹעֶנג, Pleasure), for the honor of the holy YHVH”. 
To protect ourselves from the negative entities at night we use the Bedtime Shema that 
uses several aspects of the number 60 to protect our soul and body from negative 
entities. Any spiritual connection at night would benefit us with a night of good and 
protected sleep. 
Download (PDF, 123KB) 
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ּנֱֶאַהב   .84 ב ׁשֶ ֲהֵרי ַיֲעקֹב, ַאף ַעל ּגַ ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ
ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְיֵדי  ַעל 

ג ִעּמֹו.  ּוֵ  ְלַבּדֹו, רּוַח ַאֶחֶרת נֹוֲעָדה ְלִהְזּדַ
  

יּה   .84 ַקּמֵ ִאְתָרִחים  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ַיֲעקֹב  ָהא  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ה ִריְך  ּבְ א  רּוָחא קּוְדׁשָ ְלחֹודֹוי,  ּבִ ַאר  ּתָ ִאׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ ּוא, 

ֲהֵדיּה.  וָגא ּבַ ּוְ  ָאֳחָרא ֲהָוה ַזִמין ְלִאְזּדַ
Jacob was righteous and was loved by God. Nevertheless, when he was alone, a spirit 
from the other-side came to challenge him.  

תּוב ּבֹו   .85 ְמעֹון ָאַמר, ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ י ׁשִ ַרּבִ
ְיִחיִדי,  ִפי?  ׁשֶ ַמהּו  ִפי.  ׁשֶ ַויֵֶּלְך  ע,  ָהָרׁשָ ִבְלָעם  ּבְ
ַהזֶּה   ָחׁש  ּנָ ּכַ ֹאַרח.  ֲעֵלי  ִפיפֹון  ׁשְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְך   ִביִלים, ּכָ ָרִכים ּוׁשְ הֹוֵלְך ְיִחיִדי ְואֹוֵרב ַעל ּדְ ׁשֶ

ָהיָ  ְלָעם  ּבִ ם  ֵדי ּגַ ּכְ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ְיִחיִדי.  הֹוֵלְך  ה 
הֹוֵלְך   ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ֻטְמָאה.  רּוַח  ָעָליו  יְך  ְלַהְמׁשִ
ְמקֹומֹות   ּבִ ִעיר  ּבָ ֲאִפּלּו  ְידּוִעים  ים  ְזַמּנִ ּבִ ְיִחיִדי 

ְך ָעָליו רּוַח ֻטְמָאה.  ְידּוִעים, מֹוׁשֵ

  

ִתי .85 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ְמעֹון ָאַמר, ּתָ י ׁשִ ַההּוא ִרּבִ יּה ּבְ ב ּבֵ
ָמה ְדַאּתְ   ִפי, ְיִחיָדאי. ּכְ ִפי, ַמהּו ׁשֶ ֶלְך ׁשֶ ִבְלָעם, ַוּיֵ ע ּדְ ָרׁשָ
ָאִזיל ְיִחיָדאי ְוָכִמין  ַהאי ִחְוָיא ּדְ ִפיפֹון ֲעֵלי אַֹרח, ּכְ ָאֵמר ׁשְ
ְלָעם ֲהָוה ָאִזיל ְיִחיָדאי.   ִביִלין. ָהִכי ָנֵמי ּבִ ֲעֵלי ָאְרִחין ּוׁשְ

ָכל  ַמאי ַטְעמָ  ָכא ֲעֵליּה רּוָחא ְמָסֲאָבא. ּדְ ִגין ְלַאְמׁשָ א ּבְ
ַאְתִרין  ָמָתא, ּבְ ין ְיִדיָען, ֲאִפיּלּו ּבְ ְזַמּנִ ָאִזיל ְיִחיָדאי ּבִ ַמאן ּדְ

יְך ֲעֵליּה רּוָחא ְמָסֲאָבא.   ְיִדיָען. ָמׁשִ
Numbers 23:3 “וֵַּיֶל� ֶׁשִפי” “And (Balaam) went off to a barren height.” The Zohar explains 
that like a Snake that hunts alone, Balaam went alone to barren places to gather 
impure spirits with him so that he can do greater evil.  

ֶרְך   .86 ּדֶ ָכל ְזַמן לֹא יֵֵלְך ָאָדם ְיִחיִדי ּבַ ָלֵכן ּבְ
הֹוְלִכים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ א  ֶאּלָ ּוָבִעיר, 
ָאָדם  יֵֵלְך  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל  ם,  ׁשָ ְוִנְמָצִאים  ִבים  ְוׁשָ
ְיָלה, הֹוִאיל ּוְבֵני ָאָדם לֹא ִנְמָצִאים,  ּלַ ְיִחיִדי ּבַ

ּלֹא ָתלִ  ַעם ׁשֶ ּלֹא ְלַהֲחִזיק  ְוַהְינּו ַהּטַ ין ִנְבָלתֹו, ׁשֶ
ְך  ּום ּכָ ְיָלה. ִמׁשּ ּלַ ִלי רּוַח ַעל ָהָאֶרץ ּבַ ּגּוף ֵמת ּבְ
ָחׁש  ּנָ ּכַ ְיִחיִדי  הֹוֵלְך  ָהָיה  ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ אֹותֹו 

ֲארּוהּו.  ּבֵ מֹו ׁשֶ  ַהזֶּה, ּכְ

  

ְיִחיָדאי   .86 ָנׁש  ר  ּבַ ְיַהְך  ָלא  ִזְמָנא  ָכל  ּבְ ְך,  ּכָ ְבִגין 
ְוָתִבין בְּ  ָאְזִלין  א  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ֲאַתר  ּבְ א  ֶאּלָ ְבָמָתא  ָאְרָחא 

ְיִחיָדאי   ָנׁש  ר  ּבַ ְיַהְך  ָלא  א  ּדָ ְוַעל  ן,  ּמָ ּתַ ִחין  ּכְ ּתַ ּוִמׁשְ
ַטְעָמא  ְוַהְיינּו  ֵחי,  ּכְ ּתַ ִמׁשְ ָלא  א  ָנׁשָ ּוְבֵני  הֹוִאיל  ֵליְלָיא  ּבְ

ִנְבָלתֹו. ָתִלין  ָלא  ע''א) ּדְ קע  לְ  (דף  ָלא  ּגּוָפא  ּדְ ַקְייָמא 
ְך ַההּוא  ּכָ ִגין  ּבְ ֵליְלָיא.  ּבְ ָלא רּוָחא ַעל ַאְרָעא  ּבְ ִמיָתא 
ָמה   ּכְ ָנָחׁש  ַהאי  ּכְ ְיִחיָדאי  ָאִזיל  ֲהָוה  ִבְלָעם  ּדְ ע  ָרׁשָ

 ְדאּוְקמּוָה. 
Deuteronomy 21:23 
“ י ִקְלַלת ֱא�ִהים ָּתלּוי ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ַאְדָמְת� ֲאֶׁשר ְיהָוה לֹא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ִּכי ָקבֹור ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא ּכִ 
 ”.ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ְל� ַנֲחָלה
“his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, 
for a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that YHVH your God 
is giving you for an inheritance.” 
The Torah commands us to bury a person that was judged to death before nightfall 
because he was ‘cursed’ and would defile the land.  
When the soul leaves the body, the curses that are the aspect of judgments, stay with 
the body. The impure spirits see the judgments as openings and ‘attack’ the body, 
especially at night when there the unclean spirits are free to roam. 
Lesson; 
Because of our iniquities, we carry judgments with us wherever we go. At night and 
alone, we are at higher risk and should avoid walking alone. In many places in the 
Zohar, we read about the Rabbis walking together and discuss the words of the Torah. 
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It gives them protection because the study draws light as a protection shield from the 
negative entities in the environment.  
When a person passes away, the family brings people to read Psalms next to the body 
until burial. Because of the judgment that fell on them, they cannot do it themselves 
from the moment of passing until the end of seven days of mourning. 
We have the Unity Zohar App and Tzadikim app that includes Zohar and Psalms text. 
You can connect to the sacred text protection anywhere you go. They are free and 
available for iOS and Android devices. Search the App stores by my name (Zion Nefesh), 
and you will find all the apps we offer.  

[ֶׁשָאַמר   ַויֵָּאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו. ַמה זֶּה ַויֵָּאֵבק? .87
ָאָבק   ֶׁשֶהֱעלּו  ְמַלֵּמד  ֵלִוי,  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי 
ְּבַרְגֵליֶהם ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ָּכתּוב ָכאן ְּבֵהָאְבקֹו  

ְוָכתּו א) בִעּמֹו,  ְואֹותֹו   (נחום  ַרְגָליו.  ֲאַבק 
ָלֵכן   ְוהּוא סמא''ל,  ָהָיה,  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ָׂשרֹו  ַמְלָא� 
ִּדינֹו הּוא ֶׁשַּיֲעֶלה ֲאַבק ַרְגָליו ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד,  

ְמעֹון ָאַמר, ִמן  ֶׁשהּוא ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט] י ׁשִ . ַרּבִ
ין ָעפָ  ר ְלָאָבק? ָאָבק. ָאָבק ָטֵפל ֶלָעָפר. ַמה ּבֵ

ה   עֹוׂשֶ ְולֹא  ֵמָהֵאׁש  ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָאָבק  ֶזה 
רֹות רֹות  [ָּבעֹוָלם] ּפֵ ַהּפֵ ל  ּכָ ׁשֶ ָעָפר  ְלעֹוָלִמים, 

ה.  ַמְעָלה ּוַמּטָ ּלְ ָלל ׁשֶ ּנּו, ְוהּוא ּכְ  יֹוְצִאים ִמּמֶ

  

ָאֵבק. .87 ָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ַמאי ַוּיֵ (גליון דאמר רבי יהושע  ַוּיֵ
דסליקו אבק ברגליהון עד כורסי יקרא. כתיב הכא בן לוי, מלמד 

אבק רגליו, וההוא מלאך שרו של  (נחום א) בהאבקו עמו, וכתיב
עשו היה, ואיהו סמאל. בגין כך, דינו הוא שיעלה אבק דרגליו עד 

ִמן  כסא הכבוד, שהוא מקום המשפט) ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ  .
ין ָעפָ  א ָאָבק  ָאָבק. ָאָבק ָטֵפל ֶלָעָפר, ַמה ּבֵ ר ְלָאָבק. ּדָ

ין ִאיּבִ ֲעַבד  ְוָלא  נּוָרא  ִמן  ַאר  ּתָ ִאׁשְ ְלָעְלִמין.  (בעלמא) ּדְ
א.  ֵעיָלא ְוַתּתָ ָלָלא ּבְ יּה ְוִאיהּו ּכְ ין ָנְפֵקי ִמּנֵ  ָעָפר ְדָכל ִאיּבִ

Genesis 32:25 
 ”.ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו וֵַּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר“
“Then Jacob was left alone, and a Man wrestled with him until the breaking of the 
day.” 
Rabbi Shimon explains the word ‘ַוֵּיָאֵבק’ ‘wrestled’ and says that the three letters ‘ קָאב ’ 
from the word means ‘dust’ to tell us that the angel came to Jacob from dust (אבק) that 
is what is left from a thing that was burnt in a fire. 
The difference between dust ‘אבק’ and earth ‘עפר’ is that dust has no value and 
can never bring fruits, but earth brings all kinds of fruits. This is a rule for the 
above and the below levels. The Nukva of Zeir Anpin is called ‘earth’ ‘עפר’ and the 
worlds below her come from her. The dust is the Nukva of Sam-el, who is an 
‘other-god’ that doesn’t make fruit and that is why the impure side is called 
‘dust’. 
  

ֵמִקים   .88 זֶּה  ְך, ַמה  ּכָ ְיהּוָדה, ִאם  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָגֶון ֶזה  ָמעֹו, ֲאָבל ּבְ ַמׁשְ ל? ָאַמר לֹו, ּכְ ֵמָעָפר ּדָ
לּום,  ֵאין לֹו ֵמַעְצמֹו ּכְ ּום ׁשֶ ל ִמׁשּ ֵמִקים ֵמָעָפר ּדַ

אֵ  לּום, ּוֵמאֹותֹו  ּוֵמאֹותֹו ָעָפר ָיָצא ַדל ׁשֶ ין ּבֹו ּכְ
ּנּו   רֹות ְוָכל טּוב ָהעֹוָלם יֹוְצִאים ִמּמֶ ל ַהּפֵ ָעָפר ּכָ
מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  י  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ים  ַנֲעׂשִ ּובֹו 

תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ְוַהּכֹל  (קהלת  ֶהָעָפר  ִמן  ָהָיה  ַהּכֹל 
ֶהָעָפר   ִמן  ָהָיה  ַהּכֹל  ִנינּו,  ֶהָעָפר.ְוׁשָ ב ֶאל    - ׁשָ

רֹות ֲאִפּלּו  ה ּפֵ ה, ֲאָבל ָאָבק לֹא עֹוׂשֶ ל ַחּמָ ְלּגַ ּגַ

  

ַמאי .88 ָהִכי  ִאי  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ֵמִקים  (שמואל א ב) ָאַמר 
ַהאי ַגְווָנא ֵמִקים ֵמָעפָ  ָמעֹו, ֲאָבל ּבְ ַמׁשְ ל. ָאַמר ֵליּה ּכְ ר ּדָ

ּוֵמַההּוא  לּום,  ּכְ ְרֵמיּה  ִמּגַ ֵליּה  ֵלית  ּדְ ִגין  ּבְ ל,  ּדָ ֵמָעָפר 
ין  ל ִאיּבִ לּום, ּוֵמַההּוא ָעָפר ּכָ ֵלית ֵליּה ּכְ ל ּדְ ַעְפָרא ָנַפק ּדַ

ּוֵביּה   יּה.  ִמּנֵ ָנְפֵקי  ְדַעְלָמא  ִטיבּו  ל  ְוָכל  ּכָ ִאְתֲעִבידּו 
ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ַעְלָמא  ּדְ ִמן  (קהלת ג) עֹוָבִדין  ָהָיה  ַהּכֹל 

ב ֶאל ֶהָעָפר. ְוָתִניָנן ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר   ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ
יִרין   ּפֵ ָעִביד  ָלא  ָאָבק  ֲאָבל  ה.  ַחּמָ ל  ְלּגַ ּגַ ְוֲאִפיּלּו 
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ִנים ַויֵָּאֵבק   [ָלעֹוָלם] ְוִנּצָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְלעֹוָלִמים, 
ֵדי   ּכְ ָעָליו  ְוָרַכב  ָאָבק  אֹותֹו  ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ִאיׁש, 

 ְלַקְטֵרג ְלַיֲעקֹב. 
ין ַאְתָיא  ְלָעְלִמין, ּוְבִגין כָּ  (לעלמא) ְוִאיּבִ ָאֵבק ִאיׁש, ּדְ ְך ַוּיֵ

ִגין ְלַקְטְרָגא ֵליּה ְלַיֲעקֹב. ַההּוא ָאָבק ּוְרִכיב ֲעֵליּה, ּבְ  ּבְ
Rabbi Yehuda says if earth (ָעָפר) is so important, what does it mean (Psalms 113:7) 
 ”.ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון“
“He lifts the poor from the earth (ָעָפר) and the needy from the garbage dump.” 
He explains that earth (ָעָפר) is lowly and the aspect of the Nukva that is called ‘earth’ 
and doesn’t have any power of its own but receives everything from Zeir Anpin. When 
there is no unification with Z”A, the poor who have nothing come out. When there is a 
unification of earth, the Nukva with Z”A, all the fruits and all the good in the world 
come out of it, as it is written; 
Ecclesiastes 3:20 
“ ה ִמן ֶהָעָפר ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפרַהֹּכל הֹוֵל� ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהֹּכל ָהיָ  .” 
“All go to one place: all are from the earth (עפר), and all return to earth (עפר).” 
We learned that everything came from earth (עפר), and even the sun, but dust (אבק) 
never makes fruit, and therefore, ‘and a Man wrestled with him’, namely Sam-el, comes 
riding in the same dust (אבק) to challenge Jacob. 
Lesson; 
Most translations translate ‘earth’ ‘עפר’ as ‘dust’ so the explanation of the Zohar may 
sound confusing. 
The essence of the study is to teach us that the other side has no light of its own and 
considered ‘dust’. The Zohar explains this dust as ashes that are left after a fire 
consumes the energy of a thing. ‘Earth’ (עפר) is the foundation of our world that allows 
us to manifest everything we wish to bring out of it. When we inject seeds into the 
earth, it becomes fruitful. 
Our body is considered as עפר ‘earth’ as God told Adam after the sin. Genesis 3:19 
 ”.ְּבֵזַעת ַאֶּפי� ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב� ֶאל ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב“
“In the sweat of your face you shall eat bread Till you return to the ground, For out of 
it you were taken; For you are earth (עפר), And to earth (עפר) you shall return.” 
We need to work and earn (sweat) to bring out bread from the earth. Every desire we 
have is in a potential state until we ‘plant’ the seed that is the aspect of unification of 
Light and vessel. 
We can achieve better ‘fruitfulness’ when we invite the Light to be part of our seeds. 
There is no special blessing to make when we plant a seed in the ‘earth’ because 
we can’t tell if the ‘earth’ would accept it, but we can always make our own 
prayers and meditations to invite hashem 

The name of YHVH 

 
“>Hashem to be part of the process and bless our actions. 

ְלטֹונֹו   .89 ׁשִ ּנֱֶעַבר  ׁשֶ ַחר,  ָ ַהׁשּ ֲעלֹות  ַעד 
ּום   ִמׁשּ ָלֹבא,  ֶלָעִתיד  הּוא  ְוָכְך  ף.  ְוִהְתַחּלֵ
ַלְיָלה,   ְוִהיא  ְלַלְיָלה,  ּדֹוָמה  ו  ַעְכׁשָ לּות  ַהּגָ ׁשֶ

  
ִאְתֲעַבר ׁשּוְלָטנּוֵתיּה ְוִאְתַחלַּ  .89 ַחר, ּדְ ָ ף.  ַעד ֲעלֹות ַהׁשּ

ֵליְלָיא  ּכְ א  ּתָ ַהׁשְ ָגלּוָתא  ּדְ ִגין  ּבְ ְדָאֵתי,  ְלִזְמָנא  הּוא  ְוָכְך 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ָאָבק  ַההּוא  ְלָטא  ְוׁשָ ֵליְלָיא.  ְוִאיהּו  ַדְמָיא, 
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ָאָבק   אֹותֹו  ׁשֹוְכִבים ְוׁשֹוֵלט  ְוֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 
ַהיֹּום,  [ַאֵחר] ֶלָעָפר  ְוָיִאיר  ָהאֹור  יֲַּעֶלה  ׁשֶ ַעד   ,

ְלכּות,  ַהּמַ ֵתן  ּנָ ּתִ ְוָלֶהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלטּו  ִיׁשְ ְוָאז 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶעְליֹוִנים,  ים  ְקדֹוׁשִ ֵהם  (דניאל   ׁשֶ

ל   ז) ַחת ּכָ ּמֹוֶלֶכת ּתַ ה ׁשֶ ְלטֹון ּוְגֻדּלָ ּוַמְלכּות ְוׁשִ
ים ֶעְליֹוִנים. ַמְלכּותֹו   ֵתן ְלַעם ְקדֹוׁשִ ּנָ ַמִים ּתִ ָ ַהׁשּ
ַיַעְבדּו   לֹו  יִטים  ּלִ ַ ַהׁשּ ְוָכל  עֹוָלם,  ַמְלכּות 

ְמעּו.  ְוִיׁשְ

ְלַעְפָרא ִכיֵבי  ׁשְ ְנהֹוָרא (אוחרא) ְוִאינּון  ק  ּלַ ִיְסּתַ ּדְ ַעד   ,
ִיׂשְ  ְלטּון  ִיׁשְ ּוְכֵדין  ְיָמָמא.  ִיְתָיִהיב  ְוִיְתְנַהר  ּוְלהֹון  ָרֵאל 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, י ֶעְליֹוִנין. ּכְ יׁשֵ ִאינּון ַקּדִ (דניאל  ַמְלכּוָתא ּדְ
ל   ז) ּכָ חֹות  ּתְ ַמְלְכָות  ִדי  ּוְרבּוָתא  ְלָטָנא  ְוׁשָ ּוַמְלכּוָתא 

ַמְלכּות   ַמְלכּוֵתּה  ֶעְליֹוִנין  י  יׁשֵ ַקּדִ ְלַעם  ְיִהיַבת  ַמָיא  ׁשְ
ְלטָ  עּון:ָעַלם ְוכֹל ׁשָ ּמְ ּתַ  ַנָיא ֵלּה ִיְפְלחּון ְוִיׁשְ

ַחר ַויֹּאֶמר לֹא   .90 ָ י ָעָלה ַהׁשּ ֵחִני ּכִ ּלְ ַויֹּאֶמר ׁשַ
ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ִני.  ַרְכּתָ ּבֵ ִאם  י  ּכִ ֲחָך  ּלֵ ֲאׁשַ

ו) ְוָאַמר, ַחר   (שיר  ׁשָ מֹו  ּכְ ָקָפה  ׁשְ ַהּנִ זֹאת  ִמי 
סּוק  לֹות. ּפָ ְדּגָ ּנִ ה ָיָפה ּכַ ַחּמָ ָרה ּכַ ָבָנה ּבָ ָיָפה ַכּלְ

ְונִ  ְרׁשּוהּו  ּפֵ ָקָפה  ֶזה  ׁשְ ַהּנִ ֵאר. ֲאָבל ִמי זֹאת  ְתּבָ
רּוְך הּוא   - דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל, ּבִ ֵאּלּו ֵהם ִיׂשְ

ח ָלֶהם  לּות, ָאז ִיְפּתַ ָיִקים אֹוָתם ְויֹוִציֵאם ִמן ַהּגָ
אֹור  ל  ׁשֶ ַתח  ְך  [ֶׁשהּוא] ּפֶ ּכָ ְוַאַחר  ָקָטן,  יק  ּקִ ּדַ

ּנוּ  ִמּמֶ ָגדֹול  הּוא  ׁשֶ ַאֵחר  ַתח  דֹוׁש  ּפֶ ַהּקָ ׁשֶ ַעד   ,
ֶעְליֹוִנים   ָעִרים  ׁשְ ָלֶהם  ח  ִיְפּתַ הּוא  רּוְך  ּבָ

ע רּוחֹות ָהעֹוָלם. תּוִחים ְלַאְרּבַ  ּפְ

  

ֲחָך  .90 ּלֵ ַחר ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאׁשַ ָ י ָעָלה ַהׁשּ ְלֵחִני ּכִ ַוּיֹאֶמר ׁשַ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ִני.  ַרְכּתָ ּבֵ ִאם  י  (שיר השירים  ּכִ

ה   ו) ַחּמָ ָרה ּכַ ָבָנה ּבָ ַחר ָיָפה ַכּלְ מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ִמי זֹאת ַהּנִ
ִמי   ֲאָבל  ָמר,  ְוִאּתְ ְקָרא אּוְקמּוָה  ַהאי  ְדָגלֹות.  ּנִ ּכַ ה  ֲאֻיּמָ
א   ְדקּוְדׁשָ ִזְמָנא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ָקָפה,  ׁשְ ַהּנִ זֹאת 

ִריְך הּוא יֹוִקים לֹון ְוָיִפיק לֹון ִמן   ח לֹון  ּבְ ֵדין ִיְפּתַ לּוָתא. ּכְ ּגָ
ְנהֹוָרא ּדִ ְתָחא  ְתָחא  (דהיא) ּפִ ּפִ ּוְלָבַתר  ְזֵעיר.  יק  ּקִ ּדַ

הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ַעד  ִמיֵניּה,  ַרב  ִאיהּו  ּדְ ַאֲחִריָנא 
ע רּוֵחי ָעְלָמא. ִתיִחין ְלַאְרּבַ ִאין ּפְ ְרִעין ִעּלָ ח לֹון ּתַ  ִיְפּתַ

91.  ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ הּוא ְוֵכן  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ
ְולֹא   ם  ּלָ ּכֻ ְך  ּכָ ֶהם,  ּבָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ְוַלּצַ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ָהָיה  ְוִדיּּורֹו  ְך  חֹׁשֶ ּבַ ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ְלָאָדם  ֶאָחד.  ְזַמן  ּבִ
ְצִריִכים  לֹו,  ְלָהִאיר  ְרצּו  יִּ ׁשֶ ּכְ ְך,  חֹׁשֶ ּבַ ִמיד  ּתָ

ַהּמַ  ֵעין  ּכְ ָקָטן  אֹור  לֹו  ַח  ְך  ִלְפּתֹ ּכָ ְוַאַחר  ַחט, 
ל  יִָּאירּו לֹו ּכָ ַעם ַעד ׁשֶ ָכל ּפַ ּנּו, ְוָכְך ּבְ דֹול ִמּמֶ ּגָ

ָראּוי.   ָהאֹור ּכָ

  

ָרֵאל  .91 ְלִיׂשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעִביד  ּדְ ַמה  ל  ּכָ ְוֵכן 
ִזְמָנא ָחָדא. ְלַבר  הּו ְוָלאו ּבְ ּלְ הּו, ָהִכי ּכֻ י ּבְ יַקָייא ּדִ ּוְלַצּדִ

ּדְ  ִדיר, ָנׁש  ּתָ ֲחׁשֹוָכא  ּבַ ֲהָוה  ְוִדּיּוֵריּה  ֲחׁשֹוָכא  ּבַ ִאְתְיִהיב 
ְנהֹוָרא  ֵליּה  ָחא  ְלִאְפּתְ ְעָיין  ּבַ ֵליּה,  ְלַאְנָהָרא  ִיְבעּון  ד  ּכַ
ָכל   יּה, ּוְכֵדין ּבְ ַמֲחָטא, ּוְלָבַתר ַרב ִמּנֵ ֵעיָנא ּדְ א ּכְ ְזֵעיְרּתָ

ל ְנהֹוָרא ִיְנֲהרּון ֵליּה ּכָ ְדָקא ְיאּות.  ִזְמָנא ַעד ּדְ  ּכְ
ּנֱֶאַמר  .92 ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵהם  ְך  (שמות   ּכָ
ר   כג) ֲאׁשֶ ַעד  ֶניָך  ִמּפָ ּנּו  ֲאָגֲרׁשֶ ְמַעט  ְמַעט 

א ְלֵהָרֵפא, ֵאינֹו   הּוא ּבָ ְפֶרה וגו'. ְוֵכן ְלִמי ׁשֶ ּתִ
ְתַחזֵּק.   יִּ ׁשֶ ַעד  ְמַעט  ְמַעט  א  ֶאּלָ ַאַחת,  ָעה  ׁשָ ּבְ

ו לֹא כָּ  ַפַעם ַאַחת ֵמִאיר ֲאָבל ְלֵעׂשָ א ּבְ ְך, ֶאּלָ
ְמַעט ְמַעט  ּנּו  ִמּמֶ ְוֶנֱאָבד  ָלבֹא   לֹו,  [ְוֶלָעִתיד 

ָזָרה ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  מב)  ָלֻאּמֹות  ה'   (ישעיה 
ֵיֵצא] ָרֵאל  ַּכִּגּבֹור  ִיׂשְ קּו  ְתַחזְּ יִּ ׁשֶ ַעד 

ִמידוּ  ַהזֶּה   [ְוִיְׁשּבּו] ְוַיׁשְ ֵמָהעֹוָלם  ֵמַהּכֹל,  אֹותֹו 
ָעה ַאַחת, ּומֵ  ׁשָ ִאיר ּבְ ּמֵ ּום ׁשֶ א. ּוִמׁשּ ָהעֹוָלם ַהּבָ

אֹור   ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲאָבל  ֵמַהּכֹל.  ָמָדה  ַהׁשְ לֹו  ִיְהיֶה 

  

ָמה ְדַאּתְ   .92 ָרֵאל ּכְ ָך ִאינּון ִיׂשְ ְמַעט  (שמות כג) ָאֵמר,ּכָ
ְלַמאן  ְוֵכן  ְוגו'.  ְפֶרה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֶניָך  ִמּפָ ּנּו  גַרׁשֶ ֲא  ְמַעט 
א ְזֵעיר ְזֵעיר   א ָחָדא, ֶאּלָ ְעּתָ ׁשַ ָאֵתי ַאְסָווָתא ָלאו ִאיהּו ּבְ ּדְ
ִזְמָנא ָחָדא   א ּבְ ו ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ ף. ֲאָבל ְלֵעׂשָ ּקַ ִיְתּתַ ַעד ּדְ

ְוִאְת  ֵליּה  ְזֵעיר.ָנִהיר  ְזֵעיר  יּה  ִמּנֵ (ולזמנא דאתי  ֲאִביד 
יי כגבור  (ישעיה מב) לאומות עובדי עבודת כוכבים ומזלות

יצּון יצא) ָרֵאל ִויׁשֵ ְקפּון ִיׂשְ ִיְתּתַ א,  (וישבון) ַעד ּדְ ֵליּה ִמּכֹּלָ
א   ְעּתָ ׁשַ ּבְ ָנִהיר  ּדְ ּוְבִגין  ְדָאֵתי.  ּוֵמַעְלָמא  ֵדין  ֵמַעְלָמא 
ְנהֹוָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאָבל  א.  ִמּכֹּלָ ִציאּו  ׁשֵ ֵליּה  ֲהָוה  ָחָדא, 
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קּו, ְוָיִאיר ָלֶהם  ְתַחזְּ יִּ ֶהם ְמַעט ְמַעט, ַעד ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלעֹוָלִמים. דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

א   קּוְדׁשָ לֹון  ְוַיְנִהיר  ְקפּון  ִיְתּתַ ּדְ ַעד  ְזֵעיר,  ְזֵעיר  ִדְלהֹון 
ִריְך הּוא ְלָעְלִמין.   ּבְ

ם ׁשֹוֲאִלים אֹוָתם ְואֹוְמִרים, ִמי זֹאת  ְוכֻ  .93 ּלָ
ַחר, זֹוִהי ַקְדרּות ַהּבֶֹקר, ְוֶזהּו  מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ַהּנִ
ּום   ִמׁשּ ָבָנה,  ַכּלְ ָיָפה  ְוַאַחר  יק.  ּקִ ּדַ אֹור 
ַחר.  ַ ִמׁשּ יֹוֵתר  ֵמִאיר  ּה  ּלָ ׁשֶ ָהאֹור  ָבָנה,  ַהּלְ ׁשֶ

אוֹ  ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ַחּמָ ָרה ּכַ ָרּה ָחָזק ּוֵמִאיר ְוַאַחר ּבָ
לֹות,   ְדּגָ ּנִ ּכַ ה  ֲאיֻּמָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָבָנה.  ֵמַהּלְ יֹוֵתר 

ָראּוי.  אֹור ָחָזק ּכָ  ֲחָזָקה ּבְ

  

ַחר,  .93 מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ֲאֵלי לֹון ְוָאְמֵרי ִמי זֹאת ַהּנִ א ׁשָ ְוכֹּלָ
ִקיק. ּוְלבָ  ַתר ִאיהּו ַקְדרּוָתא ְדַצְפָרא, ְוָדא ִאיהּו ְנהֹוָרא ּדָ

יר  ַיּתִ ָנִהיר  ִדיָלּה  ְנהֹוָרא  ִסיֲהָרא  ּדְ ִגין  ּבְ ָבָנה,  ַכּלְ ָיָפה 
יף ְוָנִהיר  ּקִ ְנהֹוֵריּה ּתַ ִגין ּדִ ה, ּבְ ַחּמָ ָרה ּכַ ַחר. ּוְלָבַתר ּבָ ַ ִמׁשּ
יָפא   ּקִ ּתַ ְדָגלֹות,  ּנִ ּכַ ה  ֲאֻיּמָ ּוְלָבַתר  יֲהָרא.  ִמּסִ יר  ַיּתִ

ְדָקא ְיאוּ  יף ּכְ ּקִ ְנהֹוָרא ּתַ  ת. ּבִ
ה  .94 ּסֶ ּוִמְתּכַ ַהיֹּום  ְך  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא 

ְמַעט  ְמַעט  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ יּוַאר  ַהּבֶֹקר,  ּוָבא  ָהאֹור 
יָון   ּכֵ ֲהֵרי  ׁשֶ ָראּוי.  ּכָ ָהאֹור  ה  ְתַרּבֶ יִּ ׁשֶ ַעד 
ָלּה  ְלָהִאיר  ִיְתעֹוֵרר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

בַּ  ָיִאיר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַחר, ִלְכֶנֶסת  ׁשָ מֹו  ּכְ ה  ִחּלָ ּתְ
ְך   ָבָנה, ְוַאַחר ּכָ ְך ָיָפה ַכּלְ חֹר, ְוַאַחר ּכָ הּוא ׁשָ ׁשֶ
מֹו  ּכְ לֹות,  ְדּגָ ּנִ ּכַ ה  ֲאיֻּמָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ַחּמָ ּכַ ָרה  ּבָ

ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ְנהֹוָרא  .94 ְסָיא  ְוִאְתּכַ ְיָמָמא  ְך  ִאְתֲחׁשַ ּדְ עֹוד  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
י ְוָאֵתי ַצְפָר  ִיְתַרּבֵ ַקְדִמיָתא ְזֵעיר ְזֵעיר ַעד ּדְ א, ִיְתְנִהיר ּבְ

הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יָון  ּכֵ ָהא  ּדְ ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ ְנהֹוָרא 
ַקְדִמיָתא   ָרֵאל, ִיְתְנִהיר ּבְ ִיְתַער ְלַאְנָהָרא ָלּה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ

בָ  ַחר ְדִאיִהי אּוְכָמא. ּוְלָבַתר ָיָפה ַכּלְ מֹו ׁשָ ָנה, ּוְלָבַתר ּכְ
ָמה   ּכְ לֹות  ְדּגָ ּנִ ּכַ ה  ֲאֻיּמָ ּוְלָבַתר  ה.  ַחּמָ ּכַ ָרה  ּבָ

ָמר.  (דף קע ע''ב)  ְדִאּתְ
ֲהֵרי לֹא  .95 עֹוֶלה ַהּבֶֹקר, ׁשֶ יָון ׁשֶ ּוֹבא ְרֵאה, ּכֵ

ֲהֵרי  ׁשֶ ָעָלה,  י  ּכִ א  ֶאּלָ ַחר,  ַ ַהׁשּ ָבא  י  ּכִ ָכתּוב 
ִהְתַחזֵּ ָאז  ַחר,  ַ ַהׁשּ ָבא  י  ּכִ ְזַמן  ְמֻמּנֶה ּבִ ק אֹותֹו 

יׁש  אֹותֹו ְמֻמּנֶה ִהּכִ ּום ׁשֶ יׁש ֶאת ַיֲעקֹב, ִמׁשּ ְוִהּכִ
ו.   ֶאת ַיֲעקֹב ָלֵתת ּכַֹח ְלִהְתַחזֵּק ְלֵעׂשָ

  

י   .95 ִתיב ּכִ ָהא ָלא ּכְ ִליק ַצְפָרא, ּדְ ִאְסּתַ יָון ּדְ א ֲחֵזי, ּכֵ ְוּתָ
ַחר,  ָ י ָבא ַהׁשּ ִזְמָנא ּכִ ָהא ּבְ י ָעָלה, ּדְ א ּכִ ַחר ֶאּלָ ָ ָבא ַהׁשּ
ִגין  ּבְ ְלַיֲעקֹב.  ֵליּה  יׁש  ְוַאּכִ א  ְמַמּנָ ַההּוא  ף  ּקַ ִאְתּתַ ֵדין  ּכְ

יׁש ְלַיֲעקֹב ְלֵמי א ַאּכִ ַההּוא ְמַמּנָ ָפא  ּדְ ּקָ יפּו ְלִאַתּתַ ּקִ ַהב ּתַ
ו.  ְלֵעׂשָ

ְוִנְרָאה,   .96 ַחר  ׁשַ ל  ׁשֶ חֹר  ׁשָ אֹותֹו  ָעָלה  ּוְכׁשֶ
יַע ְזַמּנֹו  ֲהֵרי ָאז ִהּגִ א ָהאֹור ְוִהְתַחזֵּק ַיֲעקֹב, ׁשֶ ּבָ
ֶמׁש   ֶ ַהׁשּ לֹו  ְזַרח  ַויִּ תּוב?  ּכָ ַמה  מּוָאר,  ִלְהיֹות 

צֹ ְוהּוא  נּוֵאל  ּפְ ָעַבר ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ְיֵרכֹו. ּכַ ֵלַע ַעל 
ַמן ִלְהיֹות מּוָאר. ֲהֵרי ָאז ַהזְּ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ  ַויִּ

  

ֲאָתא   .96 ְוִאְתֲחֵזי  ַחר  ׁשָ ּדְ אּוְכָמא  ַההּוא  ָסִליק  ְוַכד 
ִזְמֵניּה  ָמָטא  ְכֵדין  ָהא  ּדְ ַיֲעקֹב,  ף  ּקַ ְוִאְתּתַ ְנהֹוָרא 

 ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ ִתיב ַוּיִ ר ָעַבר ֶאת ְלִאְתְנָהָרא, ַמה ּכְ ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ
ֵדין   ָהא ּכְ ֶמׁש, ּדְ ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ נּוֵאל ְוהּוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו. ַוּיִ ּפְ

 ִזְמָנא ְלִאְתָנָהָרא.
ֲהֵרי  .97 ְוהּוא צֵֹלַע ַעל ְיֵרכֹו. ָאז הּוא ֶרֶמז, ׁשֶ

ֵאִבים ְוַצַער  לּות ְוסֹוְבִלים ּכְ ּגָ ָרֵאל ּבַ ׂשְ יִּ עֹוד ׁשֶ ּבְ
ִאיר ָלֶהם ַהיֹּום ְוָיִביא ָלֶהם ְוַכּמָ  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ה ָרעֹות, 

ַעְצמֹוֵתיֶהם  ּבְ ְוִיְכֲאבּו  לּו  ּכְ ִיְסּתַ ָאז  ְמנּוָחה, 
ֲעֵליֶהם,   ְוִיְתְמהּו  ְבלּו  ּסָ ׁשֶ ְוַצַער  ָרעֹות  ה  ּמָ ִמּכַ
ְזַמן   אֹותֹו  ׁשֶ ֶמׁש.  ֶ ַהׁשּ לֹו  ְזַרח  ַויִּ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ

  

עֹוד  .97 ּבְ ָהא  ּדְ ֶרֶמז  ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ְיֵרכֹו.  ַעל  צֹוֵלַע  ְוהּוא 
ין,  יׁשִ ּבִ ה  ְוַכּמָ ְוַצֲעִרין  ֵאִבין  ְוָסְבִלין ּכְ ָגלּוָתא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ

ַניְ  ְוֵייֵתי לֹון  ְיָמָמא  ִאְתְנִהיר לֹון  ד  לּון  ּכַ ּכְ ִיְסּתַ ֵדין  ּכְ יָחא, 
ָסְבלּו ְוִיְתְמהּו   ין ְוַצֲעִרין ּדְ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ַגְרַמְייהּו ִמּכַ ְוִיְכֲאבּון ּבְ
ַההּוא ִזְמָנא ְדַנְייָחא,  ֶמׁש. ּדְ ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ ְך ַוּיִ ִגין ּכָ ֲעַלְייהּו. ּבְ
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נּוָחה, ְוָאז הּוא צֹלֵ  ַע ַעל ְיֵרכֹו, ּכֹוֵאב ּוְמַצֵער  ַהּמְ
ָעַבר.  ֶ  ַעְצמֹו ַעל ַמה ׁשּ

ְר  ּגַ ְוָצֵעיר  ַאב  ִאְתּכָ ְיֵרכֹו  ַעל  צֹוֵלַע  ְוהּוא  ַעל ּוְכֵדין  ֵמיּה 
ֲעַבר.  ַמה ּדְ

ָאז  .98 ַחר,  ַ ַהׁשּ ַקְדרּות  עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ְוהּוא, 
ֵאין לֹו   ֲהֵרי ֶנֱחָלׁש ּכֹחֹו, ׁשֶ ִמְתַחזֵּק ְוֶנֱאָחז ּבֹו, ׁשֶ
יֹּום.   ּבַ ְלטֹונֹו  ׁשִ ְוַיֲעקֹב  ְיָלה,  ּלַ ּבַ א  ֶאּלָ ְלטֹון  ׁשִ
ֲהֵרי ֲאִני   ַחר, ׁשֶ ָ י ָעָלה ַהׁשּ ֵחִני ּכִ ּלְ ְוַעל ֶזה ָאַמר ׁשַ

ְרׁשּוְתָך עֹומֵ  ֵאר ּוֵפְרׁשּוהּו.ּבִ  ד, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ
  

ף   .98 ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ֲחָרא ּכְ ׁשַ ק ַקְדרּוָתא ּדְ ּלַ ד ִאְסּתַ ְוִאיהּו ּכַ
ֵליּה   ֵלית  ּדְ ֵחיֵליּה,  ׁש  ִאְתַחּלַ ַכד  ּדְ יּה  ּבֵ ְוִאְתֲאִחיד 
יָמָמא.  ּבִ ְלָטנּוֵתיּה  ׁשָ ְוַיֲעקֹב  ֵליְלָיא,  ּבְ א  ֶאּלָ ׁשּוְלָטנּוָתא 

ָהא ֲאָנא ְוַעל ּדָ  ַחר, ּדְ ָ י ָעָלה ַהׁשּ ְלֵחִני ּכִ א ָאַמר ַוּיֹאֶמר ׁשַ
ָמר ְואּוְקמּוָה:  ְרׁשּוְתָך ָקִאיְמָנא, ְוָהא ִאּתְ  ּבִ

ִּגיד   .99 ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  יֹאְכלּו  לֹא  ֵּכן  [ַעל 
ַהָּנֶׁשה ְוגֹו', ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶר� ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה.  

אֹותֹו    ֶׁשֲאִפּלּו  ָלֵתת  ַוֲאִפּלּו  ָאסּור,  ַּבֲהָנָאה 
ִּגיד   ְּכלֹוַמר,  ַהָּנֶׁשה?  ִּגיד  ִנְקָרא  ְוָלָּמה  ְלֶכֶלב. 
ֶׁשהּוא ַמְׁשִּכיַח ֶאת ְּבֵני ָהָאָדם ֵמֲעבֹוַדת ִרּבֹוָנם,  

 ְוָׁשם רֹוֵבץ ַהֵּיֶצר ָהָרע. 

  

(על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וגו', כי נגע בכף  .99
ירך יעקב, בגיד הנשה, דאפילו בהנאה אסיר ואפילו ליהביה 
לכלבא. ואמאי אקרי גיד הנשה. כלומר גיד דאיהו מנשה לבני נשא 

 לפולחנא דמאריהון, ותמן הוא יצר הרע רביע.

ק ִעם ַיֲעקֹב, לֹא ָמָצא ָמקֹום   .100 ְדּבַ ּנִ ְוֵכיָון ׁשֶ
ּום ר ַעל ַיֲעקֹב, ִמׁשּ ּבֵ יָּכֹול ְלִהְתּגַ ל ֵאיְבֵרי   ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ם ָהיּו ֲחָזִקים ְולֹא ָהְיָתה   עּו ְלַיֲעקֹב, ְוֻכּלָ ַהּגּוף ִסיְּ
ִגיד   ּבְ ְיֵרכֹו  ַכף  ּבְ ע  ּגַ ַויִּ ה?  ָעׂשָ ה. ֶמה  ֻחְלׁשָ ָבֶהם 
ִמינֹו  הּוא  ׁשֶ ָהָרע  ֵיֶצר  ל  ׁשֶ ִמינֹו  ּבְ ה,  ׁשֶ ַהּנָ

ֵני ָהָאָדם. א ֵיֶצר ָהָרע ַעל ּבְ ם ּבָ ָ  ִלְמקֹומֹו, ּוִמׁשּ

  

וכיון דאתדבק עם יעקב לא אשכח אתר דיכיל   .100
לאתגברא עליה דיעקב, בגין דכל שייפי גופא סייעי 
ליעקב, וכלהו הוו תקיפין ולא הוו בהון חולשא, מה 
עבד, ויגע בכף ירכו בגיד הנשה, בזיניה ביצר הרע  
בני   על  הרע  יצר  אתי  ומתמן  ואתריה,  זיניה  דאיהו 

 נשא. 
ְבֵני  .101 יֹאְכלּו  לֹא  ּתֹוָרה  ָאְמָרה  ְוָלֵכן 

ָאְמרּו ַהֲחֵבִרים  מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ ִיׂשְ
טֹוב   ִאם  ְלַמְעָלה,  ָרמּוז  ׁשֶ ָהָאָדם  ֵאיְבֵרי    - ּבְ

ַרע   ְוִאם  ְמַחזֵּק   -טֹוב,  ֵאיָבר  ל  ּכָ ְוָלֵכן  ַרע. 
יֵצֶ  ֶאת  ְמַחזֵּק  ה  ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ אי  ַוּדַ ָהָרע ֵאיָבר.  ר 

אֹותֹו,   יֹאְכלּו  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ִמינֹו,  הּוא  ׁשֶ
עֹוְבֵדי  ים  ַעּמִ ֲאָבל  ינֹו,  ּוִמּמִ ּדֹו  ִמּצִ ֵאיָנם  ׁשֶ
ין   ּוִמּמִ ד  ִמּצַ הּוא  ׁשֶ אֹותֹו,  יֹאְכלּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ְלַחזֵּק  ֵדי  ּכְ סמא''ל,  הּוא  ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ

ם.   ִלּבָ

  

אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל   ובגין כך .101
את גיד הנשה. כמה דאמרו חברייא, בשייפין דבר נש  
דרמיז לעילא אי טב, טב. ואי ביש, ביש. ובגין כך כל  
ליצר  מתקיף  הנשה  גיד  ודאי  שייפא.  מתקיף  שייפא 
יאכלו ליה, דלאו   ובני ישראל לא  זיניה,  הרע דהוא 

בודה זרה,  אינון מסטריה ומזיניה. אבל עמין עובדי ע
דלהון  דמלאכא  ומזינא  מסטרא  דאיהו  ליה,  יאכלו 

 דאיהו סמא''ל בגין לתקפא לבהון.

ִעים   .102 ַאְרּבָ ָמאַתִים  ָאָדם  ּבָ יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ִעים   ַאְרּבָ ָמאַתִים  ֶנֶגד  ּכְ ֵאיָבִרים  מֹוָנה  ּוׁשְ
ְלֵהָעׂשֹות,  נּו  ִנּתְ ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  מֹוֶנה  ּוׁשְ

ַמְלָאִכים ּוְכנֶ  מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ָמאַתִים  ֶגד 
ם  ׁשֵ ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ם  ֵ ְוַהׁשּ ִכיָנה  ׁשְ ָבֶהם  ה  ׁשָ ִהְתַלּבְ ׁשֶ

 ִרּבֹוָנם.

  

רמ''ח  .102 לקבל  שייפין  רמ''ח  נש  בבר  דאית  בגין 
ולקבל   אתיהבו,  למעבד  דאינון  דאורייתא  פקודין 
רמ''ח מלאכין דאתלבשת בהון שכינתא ושמא דלהון 

 שמא דמאריהון. כ
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ה  .103 ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ׁשִ ָאָדם ׁשְ ְוֵיׁש ּבָ
ְוָחֵמׁש  ים  ִ ׁשּ ׁשִ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ם  ּוְכֶנְגּדָ יִדים,  ּגִ
לֹׁש   ׁשְ ּוְכֶנֶגד  ְלֵהָעׂשֹות  נּו  ִנּתְ ּלֹא  ׁשֶ ִמְצוֹות 
ַוֲהֵרי   ָנה.  ָ ַהׁשּ ְימֹות  ה  ָ ַוֲחִמׁשּ ים  ִ ׁשּ ׁשִ ֵמאֹות 

אָ  ָעה ּבְ ׁשְ ֶנֶגד סמא''ל,  ּתִ הּוא ּכְ ב ֶאָחד ֵמֶהם, ׁשֶ
ים   ִ ׁשּ ׁשִ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ֵמאֹוָתם  ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ

ַמְלָאִכים ה  ָ ּתֹוָרה  [ָיִמים] ַוֲחִמׁשּ ָאְמָרה  ְוָלֵכן   ,
ה. ֶא''ת   ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ  -לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ

וְ  ּבֹו  אֹוְכִלים  ּלֹא  ׁשֶ ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ לֹא  ְלַרּבֹות 
 ׁשֹוִתים.

  

שס''ה   .103 ולקבלהון  גידין  שס''ה  נש  בבר  ואית 
פקודין דלאו אינון אתיהבו למעבד ולקבל שס''ה יומי 
שתא, והא תשעה באב חד מנהון דאיהו לקבל סמא''ל  

מלאכין שס''ה  מאינון  חד  יומין) דאיהו  כך (נ''א  ובגין   ,
אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה.  
 א''ת, לאסגאה תשעה באב דלא אכלין ביה ולא שתין.

ַהּכֹל,   .104 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָאה  ְוָלֵכן 
ִעּמֹו,  ִאיׁש  ַויֵָּאֵבק  ְלַיֲעקֹב.  ֶרֶמז  ֶהם  ּבָ ְוִנְרַמז 

יַ  ֵאיְבֵרי  ּוְבָכל  ָנה  ָ ַהׁשּ ְימֹות  ָכל  ְולֹא ּבְ ֲעקֹב, 
ׁש ּכַֹח   ׁשַ ה. ִמיָּד ּתָ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרט ְלאֹותֹו ּגִ ִנְמָצא ּפְ
ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ יֹום  ָמָצא  ָנה  ָ ַהׁשּ ּוִבימֹות  ַיֲעקֹב. 
ית  ּבֵ ְוֶנֱחַרב  ָעֵלינּו  ין  ּדִ ְוִנְגַזר  ִהְתַחזֵּק  ּבֹו  ׁשֶ
ִאּלוּ  ָאב ּכְ ָעה ּבְ ִתׁשְ אֹוֵכל ּבְ ׁש, ְוָכל ִמי ׁשֶ ְקּדָ   ַהּמִ

ה] ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ ֶאת  ִחָּייא  ָאַכל  ַרִּבי   .
ֶנֱחַלׁש  לֹא  ִאְלָמֵלא  ָאַמר, 

ָמקֹום] ֹּכחַ  ַיֲעֹקב,   [ֶׁשל  ֶׁשל  ֶזה 
ֵאָליו,   ַיֲעֹקב  ִמְתַקֵּים  ָהָיה 
ְוִנְׁשַּבר ֹּכַח ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַמְעָלה  

 ּוְלַמָּטה. 

  

ובגין כך חזא קודשא בריך הוא כלא ונרמז בהון   .104
ובכל  רמז ליעקב יומי שתא  ויאבק איש עמו, בכל   ,

שייפין דיעקב ולא אשכח בר ההוא גיד הנשה, מיד  
יום תשעה   תשש חיליה דיעקב, וביומי שתא אשכח 
ואתחרב בי  עלנא  ואתגזר דינא  באב דביה אתתקף 
מקדשא, וכל מאן דאכיל בתשעה באב כאילו אכיל  

הנשה) ָלא גיד  ִאְּלָמֵלא  ָאַמר,  ִחָּייא  ַרִּבי   .
ֵחיָלאִאְת  דאתר) ַחַּלׁש  ְּדַיֲעֹקב,  (נ''א  ָדא 

ִאְתְקַּיים ַיֲעֹקב ְלַגֵּביּה ְוִאְתַּבר ֵחיָלא ְדֵעָׂשו 
 ְלֵעיָלא ְוַתָּתא.

ְוָאַמר, .105 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  (יחזקאל   ַרּבִ
יֹום  לא) ּבְ ֶבָעָנן  ִיְהיֶה  ר  ֲאׁשֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ַמְרֵאה  ּכְ

ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגהּ  ם ּכֵ ׁשֶ מּות   ַהּגֶ ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ּדְ
ֶזה   סּוק  ּפָ וגו'.  ַני  ּפָ ָוֶאּפֹל ַעל  ָוֶאְרֶאה  בֹוד ה'  ּכְ

תּוב ֲהֵרי ּכָ ֵאר. ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ (דברים   ִנְתּבָ
ה. ַמה   לד) ֹמׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד 

ל  ּכֵ ה ִהְסּתַ ָאר ְנִביֵאי ָהעֹוָלם? ֹמׁשֶ ה ִלׁשְ ין ֹמׁשֶ   ּבֵ
ִאיָרה   ְקַלְרָיה ַהּמְ ַאְסּפַ ִביִאים לֹא    -ּבְ ַהּנְ ָאר  ׁשְ

ֵאיָנּה  ׁשֶ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ ּבְ א  ֶאּלָ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ָהיּו 
ַרְגָליו  ַעל  ְועֹוֵמד  ׁשֹוֵמַע  ָהָיה  ה  ֹמׁשֶ ְמִאיָרה. 
מֹו   ּכְ ְריֹו,  ּבֻ ַעל  ָבר  ּדָ יֹוֵדַע  ְוָהָיה  ִמְתַחזֵּק  ְוכֹחֹו 

תּוב ּכָ יב) ׁשֶ ְבִחידֹות   (במדבר  ְולֹא    - ּוַמְרֶאה 
ֵניֶהם ְוֶנֱחַלׁש   ּפְ ִביִאים ָהיּו נֹוְפִלים ַעל  ָאר ַהּנְ ׁשְ

  

ְוָאַמר, .105 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַמְרֵאה  (יחזקאל א) ִרּבִ ּכְ
ַהּנַֹגּה  ַמְרֵאה  ן  ּכֵ ם  ׁשֶ ַהּגֶ יֹום  ּבְ ָעָנן  ּבֶ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ
ַני   בֹוד ְיָי ָוֶאְרֶאה ָוֶאּפֹל ַעל ּפָ מּות ּכְ ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ּדְ

א ֲחֵזי,   ָמר. ֲאָבל ּתָ ִתיב,ְוגו'. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ָהא ּכְ (דברים  ּדְ
ה   לה) ין מׁשֶ ה. ַמה ּבֵ מׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ

ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ה  מׁשֶ ָעְלָמא.  ְנִביֵאי  ָאר  ִלׁשְ
א   ֶאּלָ ֵלי  ּכְ ִמְסּתַ ֲהוּו  ָלא  ְנִביֵאי  ָאר  ׁשְ ְדָנֲהָרא, 

ְקַלְרָיא ַאְסּפַ ע''א) ּבְ קעא  ָנהֲ  (דף  ָלא  ֲהָוה  ּדְ ה  מׁשֶ ָרא. 
ה  ף, ְוֲהָוה ָיַדע ִמּלָ ּקַ ַמע ְוָקִאים ַעל ַרְגלֹוי, ְוֵחיֵליּה ִאְתּתַ ׁשָ

ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ּבּוְרֵייּה,  ְולֹא   (במדבר יב) ַעל  ּוַמְרֶאה 
ׁש   ְוִאְתַחּלַ ְייהּו  ַאְנּפַ ַעל  ָנְפֵלי  ֲהוּו  ְנִביֵאי  ָאר  ׁשְ ְבִחידֹות. 
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ָבר.  ל ּדָ ְריֹו ׁשֶ ּכָֹחם ְולֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ַעל ּבֻ
ָנַגע  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה?  ֶאת  ָלֶהם  ָגַרם  ִמי 

ַכף יֶֶרְך ַיֲעקֹב ְוהּוא צֵֹלַע ַעל ְיֵרכוֹ   .ּבְ
ה.  ֵחיָלא ִדְלהֹון ְוָלא ֲהוּו יָ  ִמּלָ ְכֵלי ְלָקְייָמא ַעל ּבּוְרֵייּה ּדְ

ַכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב  י ָנַגע ּבְ ְכִתיב ּכִ ִגין ּדִ א ּבְ ַרם לֹון ּדָ ַמאן ּגָ
 ְוהּוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו.

ְוָכל אֹוָתם ְנִביִאים לֹא ָיְכלּו ַלֲעֹמד ַעל   .106
רּוְך הּוא ְלֵעשָׂ  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ַהּקָ ֶ ו, ַמה ׁשּ

ד   ִמּצַ א  ּבָ ׁשֶ ֵגר,  ָהָיה  ׁשֶ ִביא  ַהּנָ ְלעֹוַבְדָיה  ָרט  ּפְ
ו   ֵעׂשָ ל  ְולֹא    -ׁשֶ ו  ֵעׂשָ ַעל  ִקיּּומֹו  ּבְ ָעַמד  ֶזה 

 ֶנֱחַלׁש ּכֹחֹו. 

  

ין  .106 ַזּמִ ְוָכל ִאינּון ְנִביִאין ָלא ָיִכילּו ְלָקְייָמא ַעל ַמה ּדְ
עֹוַבְדָיה   ר  ּבַ ו,  ְלֵעׂשָ ֵליּה  ד  ְלֶמְעּבַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ָקִאים  א  ּדָ ו,  ְדֵעׂשָ ְטָרא  ִמּסִ ָאֵתי  ּדְ ִגּיֹוָרא  ֲהָוה  ּדְ ְנִביָאה 

ׁש חֵ  ו ְוָלא ִאְתַחּלַ ֵעׂשָ ִקּיּוֵמיּה ֲעֵליּה ּדְ  יֵליּה. ּבְ

ִביִאים ֶנֱחַלׁש ּכָֹחם   .107 ָאר ַהּנְ ל ׁשְ ְוַעל ֶזה ּכָ
ְריֹו  ּבֻ ַעל  ָבר  ּדָ ל  ְלַקּבֵ ַלֲעֹמד  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא 
יֶֶרְך   ַכף  ּבְ ָנַגע  י  ּכִ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ָראּוי.  ּכָ
ל ּכַֹח ַהיֵָּרְך,   ַאב ּכָ ַקח ְוׁשָ ּלָ ה. ׁשֶ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ַיֲעקֹב ּבְ

ַאר צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו, ְועַ  ר ּכַֹח ַהיֵָּרְך ְוִנׁשְ ּבַ ל ֶזה ִנׁשְ
ֵבק   ְלִהּדָ ָיְכלּו  לֹא  ָהעֹוָלם  ְנִביֵאי  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ
ָרט   ּפְ ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא  ּבֹו.  ְוַלֲעֹמד 

ָראּוי. כָֹחם ּכָ ה לֹא ָעְמדּו ּבְ  ְלֹמׁשֶ

  

ִאְת  .107 ְנִביֵאי  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ א  ּדָ ְוָלא ְוַעל  ּתּוְקַפְייהּו  ׁש  ַחּלַ
ְדָקא   ה ַעל ּבּוְרֵייּה ּכְ ָלא ִמּלָ ֲהוּו ָיְכִלין ְלִאְתָקְייָמא ְלַקּבְ
ִגין  ּבְ ַיֲעקֹב  ֶיֶרְך  ַכף  ּבְ ָנַגע  י  ּכִ ִגין  ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי  ְיאּות, 
ר  א ִאְתּבַ ַיְרָכא, ְוַעל ּדָ ל ֵחיָלא ּדְ ִאיב ּכָ יב ְוׁשָ ָנּסִ ה, ּדְ ׁשֶ ַהּנָ

ל ְנִביִאין ֵחיָלא   ָהא ּכָ ַאר צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו. ּדְ ּתָ ְדַיְרָכא ְוִאׁשְ
יּה.  ָקא ּוְלָקְייָמא ּבֵ ּבְ ַעְלָמא ָלא ָיִכילּו ְלִאּדַ  ּדְ

ּתֹוֵמְך ּבֹו,  .108 ּתֹוָרה ְוֵאין ִמי ׁשֶ עֹוֵסק ּבַ ּוִמי ׁשֶ
יל ְמַלאי ְלִכיסֹו ְלִהְתַחזֵּק.   ּטִ ּמַ לֹא ִנְמָצא ִמי ׁשֶ

הַ  ֶזה  ָודֹור ַעל  ּדֹור  ָכל  ּבְ ַחת  ּכַ ּתַ ִמׁשְ ּתֹוָרה 
ֵאין   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָויֹום,  יֹום  ל  ּכָ ַהּתֹוָרה  ּכַֹח  ְוֶנֱחָלׁש 
ַמה   ַעל  ּתֹוָרה  ּבַ עֹוְסִקים  ׁשֶ ְלֵאּלּו  ָלֶהם 
ָכל  ּבְ ִמְתַחזֶֶּקת  ָעה  ָהִרׁשְ ּוַמְלכּות  ּסֹוְמִכים,  ֶ ׁשּ

ה ָגַרם ֵחְטא זֶ  ּמָ ּום יֹום ָויֹום. ּבֹא ְרֵאה ּכַ ה, ּוִמׁשּ
ֵאין אֹוָתם   [לֹו] ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ּתֹוָרה  ּבַ ְתֹמְך  יִּ ׁשֶ ִמי 

ים, ְוגֹוְרִמים ְלִהְתַחזֵּק ֶאת אֹותֹו   ׁשִ ַעּמּוִדים ַחּלָ
ֵאין לֹו ׁשֹוַקִים ְוַרְגַלִים ַלֲעֹמד ֲעֵליֶהם.  ׁשֶ

  

ָקְיימּו  .108 ָלא  ה  מׁשֶ ר  ּבַ הּו  ּלְ ּכֻ ְנִביִאין  ֲחֵזי,  א  ּתָ
תּוְק  אֹוַרְייָתא ְוֵלית ַמאן  ּבְ ָלֵעי ּבְ ְדָקא ָחֵזי. ּוַמאן ּדְ ַפְייהּו ּכְ

ְלִכיֵסיּה   יל ְמַלאי  ַאּטִ ּדְ ַכח ַמאן  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  ֵליּה  ָסִמיְך  ּדְ
ָרא  ָכל ּדָ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ א אֹוַרְייָתא ָקא ִמׁשְ ְקָפא. ַעל ּדָ ְלִאְתּתַ

ׁש ּתּוְקָפא ְדאֹוַרְייָתא כָּ  ִגין  ְוָדָרא ְוִאְתַחּלַ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּבְ
ּוַמְלכּו   ָסְמִכין,  ּדְ ַמה  ַעל  ּה  ּבָ ָלָעאן  ּדְ ְלִאינּון  לֹון  ֵלית  ּדְ
ִרים   ּגָ ה  ּמָ ּכַ א ֲחֵזי,  ּתָ ְויֹוָמא.  ָכל יֹוָמא  ף ּבְ ּקַ יָבא ִאְתּתַ ַחּיָ

ֵלית ּדְ ּוְבִגין  ָדא,  ְלאֹוַרְייָתא  (לון) חֹוָבא  ַאְסִמיְך  ּדְ ַמאן 
אִ  ְיאּות  ְדָקא  ְקָפא  ּכְ ְלִאְתּתַ ְוָגְרִמין  ין,  ׁשִ ַחּלָ ָסְמִכין  ינּון 

ֵלית ֵליּה ׁשֹוִקין ְוַרְגִלין ְלָקְייָמא ֲעַלְייהּו.  ְלַההּוא ּדְ
ְוָאַמר, .109 ַתח  ב) ּפָ ה'  (בראשית  ַויֹּאֶמר 

ה   יָת זֹאת ָארּור ַאּתָ י ָעׂשִ ָחׁש ּכִ ֱאלִֹהים ֶאל ַהּנָ
חֹנְ  ּגְ ְוגֹו' ַעל  ֵהָמה  ל ַהּבְ זֶּה ַעל  ִמּכָ ָך ֵתֵלְך. ַמה 

צּו   ְוִקּצְ ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹוְמִכים  רּו  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵתֵלְך?  חְֹנָך  ּגְ
ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ יֲַּעֹמד. ּכְ ֶ ֶאת ַרְגָליו ְוֵאין לֹו ַעל ַמה ׁשּ
לֹו   נֹוְתִנים  ֵהם  ּתֹוָרה,  ּבַ ִלְתֹמְך  רֹוִצים  לֹא 

הֶ   ם. ּתֹוְמִכים ְוׁשֹוַקִים ַלֲעֹמד ּוְלִהְתַחזֵּק ּבָ

  

ַתח ְוָאַמר, .109 ָחׁש   (בראשית ג) ּפָ ַוּיֹאֶמר ְיָי ֱאלִֹהים ֶאל ַהּנָ
חֹוְנָך  ֵהָמה ְוגו' ַעל ּגְ ל ַהּבְ ה ִמּכָ יָת זֹאת ָארּור ַאּתָ י ָעׂשִ ּכִ
יֵליּה   ּדִ ָסְמִכין  ְברּו  ִאּתָ ּדְ ֵלְך.  ּתֵ חֹוְנָך  ּגְ ַעל  ַמאי  ֵלְך.  ּתֵ

ָרֵאל ָלא  ּוְקִציצּו ַרְגלֹוי ְוֵלית ֵליּה ַעל   ד ִיׂשְ ָקִאים. ּכַ ַמה ּדְ
ָעאן ְלָסְמָכא ֵליּה ְלאֹוַרְייָתא, ִאינּון ָיֲהִבין ֵליּה ָסְמִכין   ּבָ

הּו. ָפא ּבְ ּקְ  ְוׁשֹוִקין ְלָקְייָמא ּוְלִאְתּתַ
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מּות   .110 ְוִהְתַחּכְ ֲעִקימּות  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא 
אֹותֹו ַלְיָלה אֹותֹו ָהרֹוֵכב ַעל הַ  ם ּבְ ָחׁש  ִהְתַחּכֵ ּנָ
תּוב ּכָ ֲהֵרי הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ֶנֶגד ַיֲעקֹב, ׁשֶ (שם   ּכְ

ְוִאם  כז) ו,  ֵעׂשָ ְיֵדי  ְוַהיַָּדִים  ַיֲעקֹב  קֹול  ַהּקֹל 
ָלֵכן  ו.  ֵעׂשָ ְיֵדי  ְוַהיַָּדִים  ָאז  ַיֲעב,  קֹול  ּפֹוֵסק 
ְלַיֲעקֹב   ְלָהַרע  ָדִדים  ַהּצְ ְלָכל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ

 ּוְלַהְפִסיק קֹולֹו. 

  

ַההּוא  .110 ּבְ ם  ִאְתַחּכַ ימּו  ְוַחּכִ ֲעִקימּו  ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָהא ִאיהּו   ַיֲעקֹב, ּדְ ֵליְלָיא ַההּוא ְדָרִכיב ָנָחׁש ְלֳקְבֵליּה ּדְ

ְכִתיב, ַדִים  (בראשית כז) ֲהָוה ָיַדע ּדִ ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ
ֵדין   ִסיק ָקָלא ְדַיֲעקֹב ּכְ ו. ְוִאי ּפָ ו.  ְיֵדי ֵעׂשָ ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ְוַהּיָ

ְלַיֲעקֹב  ֵליּה  א  ְלַאְבָאׁשָ ִסְטִרין  ְלָכל  ל  ּכַ ִאְסּתַ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ
 ּוְלַאְפָסָקא ָקֵליּה. 

ד ֶזה  .111 ּכֹל; ְזרֹועֹות ִמּצַ ְוָרָאה אֹותֹו ָחָזק ּבַ
יֵניֶהם,  ּבֵ ְתַחזֵּק  ּמִ ׁשֶ ַהּגּוף  ָחְזֵקי  ֵהם  ׁשֶ ֶזה  ד  ּוִמּצַ

י  ְוָרָאה ּכַֹח הַ  ּכֹל, ָאז ַויְַּרא ּכִ ִהְתַחזֵּק ּבַ ּתֹוָרה ׁשֶ
ה? ִמיָּד   ַכף ְיֵרכֹו,   -לֹא ָיכֹל לֹו. ֶמה ָעׂשָ ע ּבְ ּגַ ַויִּ

ַעּמּוֵדי   רּו  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאַמר,  ֶנְגּדֹו.  ּכְ ם  ִהְתַחּכֵ ׁשֶ
ְותֹוְמֵכי ַהּתֹוָרה, ִמיָּד ַהּתֹוָרה לֹא ִמְתַחזֶֶּקת, ָאז 

 ֶ ׁשּ ַמה  ַיֲעקֹב  ִיְתַקיֵּם  קֹול  ַהּקֹל  ֲאִביֶהם  ָאַמר 
ו, ֵעׂשָ ְיֵדי  ִריד  (שם) ְוַהיַָּדִים  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה 

אֶרָך.   ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ

  

ָדא   .111 ְטָרא  ִמּסִ רֹוִעין  ּדְ א.  כֹּלָ ּבְ יף  ּקִ ּתַ ֵליּה  ְוָחָמא 
יַנְייהּו,  ּבֵ ף  ּקַ ִאְתּתַ ּדְ ּגּוָפא  ִקִפין  ּתָ ִאינּון  ּדְ ָדא  ְטָרא  ּוִמּסִ
י  ְרא ּכִ ֵדי ַוּיַ א, ּכְ כֹּלָ ף ּבְ ּקַ ְוָחָמא ּתּוְקָפא ְדאֹוַרְייָתא ְוִאְתּתַ

ע   ּגַ ד ַוּיִ ם  לא ָיכֹול לֹו. ָמה ֲעַבד, ִמּיָ ִאְתַחּכַ ַכף ְיֵרכֹו, ּדְ ּבְ
ד   ִמּיָ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָסְמִכין  ָברּו  ִאּתְ ּדְ יָון  ּכֵ ָאַמר  ְלֳקְבֵליּה. 
ָאַמר ֲאבּוהֹון,  ים ַמה ּדְ ף. ּוְכֵדין ִיְתַקּיַ ּקַ אֹוַרְייָתא ָלא ִאְתּתַ

ו. ֵעׂשָ ְיֵדי  ַדִים  ְוַהּיָ ַיֲעקֹב  קֹול  ְוָהָיה  (בראשית כז) ַהּקֹול 
ר ּתָ  ֲאׁשֶ אֶרָך. ּכַ  ִריד ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ

ּום   .112 ֲהֵרי ִמׁשּ ֶנֶגד ַיֲעקֹב. ׁשֶ ם ּכְ ּוָבֶזה ִהְתַחּכֵ
ו.  ֵעׂשָ ְוִהְתַחזֵּק  ָהַלְך  ַהּתֹוָרה,  ּכַֹח  ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ּכַֹח   ֶהֱחִליׁש  ָאז  ַלּתֹוָרה,  ָיכֹל  ּלֹא  ׁשֶ ָרָאה  ּוְכׁשֶ
ִמי   ִנְמָצא  ּלֹא  ּוְכׁשֶ אֹוָתּה.  ַהּתֹוְמִכים  אֹוָתם 

ָאז   ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ּסֹוֵמְך  קֹול  ׁשֶ קֹול  ִיְהיֶה  לֹא 
ו.   ַיֲעקֹב, ְוִיְהיּו ַהיַָּדִים ְיֵדי ֵעׂשָ

  

ַבר   .112 ִיּתָ ִגין ּדְ ָהא ּבְ ַיֲעקֹב ּדְ ם ְלֳקְבֵליּה ּדְ ּוְבָדא ִאְתַחּכַ
ְדָלא   ָחָמא  ְוַכד  ו.  ֵעׂשָ ף  ּקַ ְוִאְתּתַ ָאִזיל  ְדאֹוַרְייָתא  ֵחיָלא 

ֵדין ָחִליׁש ּתוּ  ָסְמִכין  ָיִכיל ָלּה ְלאֹוַרְייָתא, ּכְ ִאינּון ּדְ ְקָפא ּדְ
ֵדין ָלא  ָסִמיְך ְלאֹוַרְייָתא, ּכְ ח ַמאן ּדְ ּכַ ּתַ ָלּה, ְוַכד ָלא ִיׁשְ

ו.   ְיֵהא קֹול קֹול ַיֲעקֹב ִויהֹון ָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ
ַהּבֶֹקר,  .113 ָעָלה  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַיֲעקֹב  ָרָאה  ּוְכׁשֶ

ָעָליו, [ַיֲעֹקב] ֶהֱחִזיק ר  ּבֵ ְוִהְתּגַ הּוא    ּבֹו  ׁשֶ ַעד 
ָרכֹות, ְוָאַמר  ַרְך אֹותֹו ְוהֹוָדה לֹו ַעל אֹוָתן ּבְ ּבֵ
ָרֵאל.  י ִאם ִיׂשְ ְמָך ּכִ לֹו, לֹא ַיֲעקֹב יֵָאֵמר עֹוד ׁשִ
ֵאין  ַגֲאָוה ְוכַֹח, ׁשֶ א ּבְ ֲעִקימּות, ֶאּלָ לֹא ַיֲעקֹב ּבַ

יּּוַכל ְלָך.   ִמי ׁשֶ

  

ָסִליק   .113 ד  ּכַ ָהִכי  ַיֲעקֹב  ָחָמא  ַצְפָרא,  ְוַכד 
ִריְך ֵליּה  (יעקב) ַאְתִקיף ִאיהּו ּבְ ר ֲעֵליּה ַעד ּדְ ּבַ יּה ְוִאְתּגַ ּבֵ

ְרָכאן, ְוָאַמר ֵליּה לא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר  ְואֹוֵדי ֵליּה ַעל ִאינּון ּבִ
א  ֶאּלָ ֲעִקימּו  ּבְ ַיֲעקֹב  ָלאו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאם  י  ּכִ ְמָך  ׁשִ עֹוד 

ֵלית ַמאן  ְגאּוָתא ְותּוְקָפא ּדְ ָיִכיל ָלְך. ּבְ  ּדְ
כֹחֹות   .114 ה  ּמָ ּכַ ַהזֶּה  ָחׁש  ֵמַהּנָ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

ֵני   ּבְ ֵאֶצל  עֹוָלם  ּבָ ְוִנְמָצִאים  ַצד  ְלָכל  ִנְפָרִדים 
ַאף ַעל  ה. ׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ָאָדם, ְורֹוִצים ְלַקיֵּם אֹותֹו ּגִ
עֹוֵמד   ָנָחׁש,  ַעל  רֹוֵכב  אֹותֹו  ֵאָליו  ַרב  ּקָ ׁשֶ ב  ּגַ

ר.הּוא ְוִהְתקַ  ּבָ צּוָרה ְולֹא ִנׁשְ  יֵּם ּבְ

  

ְלָכל   .114 ן  ְרׁשָ ִמְתּפָ ֵחיִלין  ה  ּמָ ּכַ ָנָחׁש  ֵמַהאי  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
א. ּוְבִעיָנן ְלָקְייָמא   ֵני ָנׁשָ י ּבְ ַעְלָמא ְלַגּבֵ חּו ּבְ ּכָ ּתַ ְסַטר ְוִאׁשְ
ַההּוא  יּה  ּבֵ ָקִריב  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ה,  ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ ְלַההּוא 

ָרכִ  ר. ּדְ ּבַ ון ְוָלא ִאּתְ ַגּוָ ים ּבְ ים ִאיהּו, ְוִאְתְקּיַ  יב ַעל ִחְוָיא ַקּיָ

עֹוָלם   .115 ּבָ ְלִהְתַחזֵּק  ְצִריִכים  ְוכַֹח 
ים   ֲאָנׁשִ ְוִעם  ֱאלִֹהים  ִעם  ִריָת  ׂשָ י  ּכִ ּוְלֵהָראֹות, 
ר ְולֹא ֶנֱאַכל   ּבַ ֲהֵרי לֹא ִנׁשְ ָרָאה ׁשֶ ַוּתּוָכל. ּוְכׁשֶ

  
י   .115 ּכִ ּוְלַאֲחָזָאה  ַעְלָמא  ּבְ ָפא  ּקָ ְלִאְתּתַ ִעיָנן  ּבְ ְוֵחיָלא 

ִריָת ִעם   ָהא  ׂשָ ַוּתּוָכל. ְוַכד ָחֵמי ּדְ ים  ֲאָנׁשִ ֱאלִֹהים ְוִעם 
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ָאז ָמקֹום,  ָיכֹל   אֹותֹו  ְולֹא  ְוָחְזקֹו  ּכֹחֹו  ר  ּבַ ִנׁשְ
ְלָהַרע ִלְבֵני ַיֲעקֹב, ְוַעל ֶזה לֹא ְצִריִכים ָלֵתת  
ְולֹא   אֹותֹו  ֶלֱאכֹל  ָהעֹוָלם  ִלְבִריֹּות  ָמקֹום 

ָלל.  ּנּו ּכְ  ֵלָהנֹות ִמּמֶ

ר  ִאְתּבַ ֵדין  ּכְ ֲאַתר,  ַההּוא  ִאְתֲאִכיל  ְוָלא  ר  ּבַ ִאּתְ ָלא 
ְותּוְקֵפיהּ  ע''ב) ֵחיֵליּה  קעא  א   (דף  ְלַאְבָאׁשָ ָיִכיל  ְוָלא 

א   ּדּוְכּתָ ְלֵמיַהב  ִעיָנן  ּבְ ָלא  א  ּדָ ְוַעל  ְדַיֲעקֹב.  ִלְבנֹוי 
ָלל.  יָתא ְדַעְלָמא ְלֵמיַכל ֵליּה ְוָלא ְלִאְתֲאָכָלא ּכְ  ִלְבִרּיָ

ַכף יֶֶרְך  .116 י ָנַגע ּבְ ַרׁש, ּכִ י יֵיָסא ַהזֵָּקן ּדָ ַרּבִ
ָנַגע    -ַיֲעקֹב   י  ּכִ אן  ּכָ תּוב  ְוָכתּוב  ּכָ ַכף,  ּבְ

ם יט) ׁשָ ֶנֶפׁש  (במדבר  ּבְ ֵמת  ּבְ ֵגַע  ַהּנֹ ל  ּכָ
ן ֻטְמָאה  [ִיְטמא] ָהָאָדם ַהּלָ ם   -. ַמה ּלְ אן ּגַ ַאף ּכָ

ָטֵמא  קֹום  ּוִמּמָ ָמקֹום,  אֹותֹו  א  ּמֵ ּטִ ׁשֶ ֻטְמָאה, 
ן   [ְלִהְתַּתֵּקן] ֵאין ָלנוּ  ּכֵ ל ׁשֶ ָלל. ּכָ ּנּו ּכְ ֵלָהנֹות ִמּמֶ

קָּ  ָמקֹום ׁשֶ ְמָאה, ְוַהּתֹוָרה לֹא ּבְ ַרב אֹותֹו ַצד ַהּטֻ
ְיֵרכֹו,  ַכף  ּבְ ע  ּגַ ַויִּ ְוָכתּוב  ָנַגע,  י  ּכִ א  ֶאּלָ ָאְמָרה 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ֵמא   (שם) ּכְ ַהּטָ ּבֹו  ע  ִיּגַ ר  ֲאׁשֶ ְוכֹל 
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּתֹוָרה  ַתן  ּנָ ׁשֶ ָהַרֲחָמן  רּוְך  ּבָ ִיְטָמא. 

ַהזֶּה עֹוָלם  ּבָ ּה  ּבָ א,   ִלְזּכֹות  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 
תּוב ּכָ ג) ׁשֶ יִמיָנּה  (משלי  ּבִ ים  ַחיִּ ֹאֶרְך 

ר ְוָכבֹוד.  ֹמאָלּה עֹׁשֶ ׂשְ  ּבִ

  

ַיֲעקֹב.   .116 ֶיֶרְך  ַכף  ּבְ ָנַגע  י  ּכִ ַרׁש,  ּדָ ָסָבא  ֵייָסא  י  ַרּבִ
ָהָתם ּוְכִתיב  ַכף,  ּבְ ָנַגע  י  ּכִ ָהָכא  ִתיב  ל   (במדבר יט) ּכְ ּכָ

ֶנפֶ  ֵמת ּבְ ן ְמָסֲאָבא   (יטמא) ׁש ָהָאָדםַהּנֹוֵגַע ּבְ ַהּלָ ְוגו'. ַמה ּלְ
ּוֵמֲאַתר  ֲאַתר,  ַההּוא  ָסִאיב  ּדְ ְמָסֲאָבא,  ָנֵמי  ָהָכא  אּוף 

ָלן ֵלית  ל   (לאתתקנא) ְמָסֲאָבא  ּכָ ַלל,  ּכְ יּה  ִמּנֵ ְלִאְתֲהָנָאה 
ָקִריב ַההּוא ְסַטר ְמָסֲאָבא, ְואֹוַרְייָתא ָלא   ֲאַתר ּדְ ן ּבְ ּכֵ ׁשֶ

ָמה ְדַאּתְ  ָקֲאַמר אֶ  ַכף ְיֵרכֹו, ּכְ ע ּבְ ּגַ י ָנַגע, ּוְכִתיב ַוּיִ א ּכִ ּלָ
ִריְך   (במדבר יט) ָאֵמר, ֵמא ִיְטָמא, ּבְ ע ּבֹו ַהּטָ ר ִיּגַ ְוכֹל ֲאׁשֶ

ַעְלָמא  ּבְ ָבּה  י  ְלִמְזּכֵ ָרֵאל  ְלִיׂשְ אֹוַרְייָתא  ָיִהיב  ּדְ ַרֲחָמָנא 
ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ְדָאֵתי  ּוְבַעְלָמא  ָיִמים  ג) (משלי ֵדין  אֶֹרְך 

ר ְוָכבֹוד:  מֹאָלּה עׁשֶ ׂשְ יִמיָנּה ּבִ  ּבִ
ַבע   .117 חּו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ׁשְ ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַויִּ

ַתח   י ֶאְלָעָזר ּפָ ּתֹו ַעד ָאִחיו. ַרּבִ ׁשְ ָעִמים ַעד ּגִ ּפְ
לד) ְוָאַמר, ְלֵאל   (שמות  ֲחֶוה  ּתַ ִתׁשְ לֹא  י  ּכִ

מוֹ  י ה' ַקּנָא ׁשְ ִחיר ַאֵחר ּכִ הּוא ּבְ . ְוִכי ַיֲעקֹב, ׁשֶ
דֹושׁ  ַלּקָ ֵלם  ׁשָ ֵחֶלק  ְבַחר  ּנִ ׁשֶ רּוךְ - ָהָאבֹות,  - ּבָ

יֹוֵתר  ֵאָליו  ִהְתָקֵרב  ְוהּוא  ְוִנְׁשַלם   הּוא,  [ס''א 
ּוְלַמָּטה] ו  ְלַמְעָלה  ֵעׂשָ ְלאֹותֹו  ֲחָוה  ּתַ ִהׁשְ ֵאיְך   ,

ּסֹוגֵ  ל ֵאל ַאֵחר, ּוִמי ׁשֶ ַצד ׁשֶ הּוא ּבְ ע ׁשֶ ד ָהָרׁשָ
ּום    -לֹו   ִמׁשּ ּתֹאַמר  ִאם  ַאֵחר?  ְלֵאל  סֹוֵגד 

לֹו   ֲחֵוה  ּתַ ִהׁשְ ָעתֹו  ׁשְ ּבִ ׁשּוָעל  ָאְמרּו,  לֹא   -ׁשֶ
מֹו ֵאל ַאֵחר ָהָיה, ְוַיֲעקֹב לֹא  ו ּכְ ֲהֵרי ֵעׂשָ ְך, ׁשֶ ּכָ

ָלל.  ֲחֶוה ְלאֹותֹו ַצד ּוְלאֹותֹו ֵחֶלק ּכְ ּתַ  ִיׁשְ

  

ָעִמים   .117 ּפְ ַבע  ׁשֶ ַאְרָצה  חּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ִלְפֵניֶהם  ָעַבר  ְוהּוא 
ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאִחיו.  ַעד  ּתֹו  ׁשְ ּגִ (שמות  ַעד 

ְוִכי   לה) מֹו.  ׁשְ א  ַקּנָ ְיָי  י  ּכִ ַאֵחר  ְלֵאל  ֲחֶוה  ּתַ ִתׁשְ לֹא  י  ּכִ
חוּ  ִריר  ִאְתּבְ ּדְ ֲאָבָהן  ּדְ ֵליָמא  ׁשְ ִאיהּו  ּדְ ָלָקא  ַיֲעקֹב 

יּה  ְלַגּבֵ ִאְתְקִריב  ְוִאיהּו  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליָמָתא  ׁשְ
יר, ולתתא) ַיּתִ לעילא  ואשתלים  ֵליּה   (ס''א  ָסִגיד  ֵהיְך 

ּוַמאן  ַאֵחר,  ְדֵאל  ִסְטָרא  ּבְ ִאיהּו  ּדְ ו  ֵעׂשָ ּדְ ע  ָרׁשָ ְלַההּוא 
ָאְמרּו  ּדְ ִגין  ּבְ ֵתיָמא  ִאי  ַאֵחר.  ְלֵאל  ָסִגיד  ֵליּה  ָסִגיד  ּדְ
ֵאל   ּכְ ו  ֵעׂשָ ָהא  ּדְ ָהִכי.  ָלאו  ֵליּה,  ָסִגיד  ִעָדֵניּה  ּבְ ְעָלא  ּתַ

ִיְסגֹוד   לא  ְוַיֲעקֹב  ֲהָוה,  ּוְלַההּוא ַאֵחר  ִסְטָרא  ְלַההּוא 
ַלל.   חּוָלָקא ּכְ

ְוָאַמר] .118 ַאָּבא  ַרִּבי  א [ָּפַתח  ֶאּלָ  ,
תּוב ה   א כה)- (שמואל ּכָ ם ּכֹה ֶלָחי ְוַאּתָ ַוֲאַמְרּתֶ

לֹום. ַוֲהֵרי  ר ְלָך ׁשָ לֹום ְוָכל ֲאׁשֶ לֹום ּוֵביְתָך ׁשָ ׁשָ
ָאסּור  ֵאר ׁשֶ לֹום ָלְר  [לֹו] ִנְתּבָ ים ׁשָ ִעים, ְלַהְקּדִ ׁשָ

סּוק ֶזה   ִוד ָאַמר ּפָ ּדָ ָאסּור, ֵאיְך ָמָצאנּו ׁשֶ ְוֵכיָון ׁשֶ
דֹושׁ  ַלּקָ ָאַמר  ׁשֶ ְרׁשּוָה  ּפֵ ֲהֵרי  א  ֶאּלָ - ְלָנָבל? 

  

ִתיב, (פתח רבי אבא ואמר) .118 ּכְ (שמואל א  ֶאָלא 

ְוָכל   כה) לֹום  ׁשָ ּוֵביְתָך  לֹום  ׁשָ ה  ְוַאּתָ ֶלָחי  ּכֹה  ם  ַוֲאַמְרּתֶ
ָאִסיר ּדְ ָמר  ִאּתְ ְוָהא  לֹום.  ׁשָ ְלָך  ר  (ד''א ל''ג  ֲאׁשֶ

ָאִסיר ֵהיִכי   ליה) יַעָיא, ְוֵכיָון ּדְ ִ ָלם ְלַרׁשּ ְלַאְקדּוֵמי ְלהּו ׁשְ
ָהא   א  ֶאּלָ ְלָנָבל,  ְקָרא  ַהאי  ָאַמר  ָדִוד  ּדְ ְחָנא  ּכַ ַאׁשְ
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רּוךְ  ב ָנָבל  -ּבָ ר אֹותֹו ְלַחי, ְוָחׁשַ ֵ ֵדי ְלַקׁשּ הּוא ּכְ
ָעָליו ָאַמר.  ׁשֶ

ִגין   (שמות כג ב) אּוְקמּוהָ  ִריְך הּוא ָקֲאַמר, ּבְ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ ּדִ
ֲעֵליּה ָקֲאַמר. יב ָנָבל ּדְ ָרא ֵליּה ְלַחי. ְוָחׁשִ  ְלָקׁשְ

מֹו ֶזה .119 ָרֵאל  (בראשית מז) ּכְ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ַויִּ
ֲחָוה?  ּתַ נֹו הּוא ִהׁשְ ה, ְוִכי ֶאל ּבְ ּטָ ַעל רֹאׁש ַהּמִ

ִלְמקוֹ  א  ַאף  ֶאּלָ ֲחָוה,  ּתַ ְוִהׁשְ ַרע  ּכָ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ם 
זֹו  ְוהּוא?  זֶּה  ַמה  ִלְפֵניֶהם.  ָעַבר  ְוהּוא  אן  ּכָ

ְלָפָניו הֹוֶלֶכת  ָהְיָתה  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ִכיָנה  , [ָּכַרע] ׁשְ
ָרָאה ַיֲעקֹב, ָאַמר,  יָון ׁשֶ ִמיָרה ֶעְליֹוָנה. ּכֵ ְוזֹוִהי ׁשְ

דוֹ  ַלּקָ ֲחוֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ְזַמן  רּוךְ -שׁ ִהּנֵה  הּוא -ּבָ
ָהָיה הֹוֵלְך ִעּמֹו.   ׁשֶ

  

ַגְווָנא ָדא .119 ָרֵאל ַעל רֹאׁש  (בראשית יב) ּכְ ִיׂשְ חּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ
ְלַאְתֵריּה  א  ֶאּלָ ְסִגיד.  ִדְבֵריּה  י  ְלַגּבֵ ְוִכי  ה,  ּטָ ַהּמִ
ָעַבר   ְוהּוא  ָהָכא,  אּוף  ְוָסִגיד,  ַרע  ּכָ ָקא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ

ַמאי   ָאְזָלא ִלְפֵניֶהם.  ֲהָוה  ּדְ ָאה  ִעּלָ א  ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ ְוהּוא, 
יהּ  ָחָמא ַיֲעקֹב, (כרע) ַקּמֵ יָון ּדְ ָאה. ּכֵ , ְוָדא הּוא ְנִטירּו ִעּלָ

הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יּה  ְלַגּבֵ ְלָסְגָדא  ִעיָדן  ָהא  ָאַמר, 
יּה.  ֲהָוה ָאִזיל ַקּמֵ  ּדְ

עָ  .120 ַבע ּפְ ֲחָוה ׁשֶ ּתַ ַרע ְוִהׁשְ ּתֹו ּכָ ׁשְ ִמים ַעד ּגִ
יָון  א ּכֵ ו. ֶאּלָ חּו ְלֵעׂשָ ּתַ ׁשְ ַעד ָאִחיו, ְולֹא ָכתּוב ַויִּ
רּוְך הּוא הֹוֵלְך ִעּמֹו, ָאז  דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ
בֹוד   ּכָ ָלֵתת  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶנְגּדֹו,  ּכְ ֲחָוה  ּתַ ִהׁשְ

ָרט לֹו, ְוַהּכֹל הּוא   ֲחוֹות ְלַאֵחר ּפְ ּתַ ָראּוי. ְלִהׁשְ ּכָ
ים  עֹוׂשִ ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ
ִיְסטּו  ּלֹא  ׁשֶ ּוְכֵדי  הּוא,  ִרּבֹוָנם  בֹוד  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ

ֹמאָלה.   ָיִמיָנה ּוׂשְ

  

ְוָלא  .120 ָאִחיו,  ַעד  ּתֹו  ׁשְ ּגִ ַעד  ִזְמִנין  ַבע  ׁשְ ְוָסִגיד  ַרע  ּכָ
ֶאלָּ  ו.  ְלֵעׂשָ חּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ִתיב  א  ּכְ קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ ָחָמא  ּדְ יָון  ּכֵ א 

ָלא   ִגין ּדְ ֵדין ָסִגיד ְלֳקְבֵליּה. ּבְ יּה, ּכְ ִריְך הּוא ָאַזל ַקּמֵ ּבְ
ִאיהּו   א  ְוכֹּלָ יּה,  ִמּנִ ר  ּבַ ְלָאֳחָרא  ְלִמְסַגד  ְיָקר  ְלֵמיַהב 
ָקא   ָכל עֹוָבֵדיהֹון ּדְ יַקָייא ּדְ ִאין ִאינּון ַצּדִ ְדָקא ְיאּות. ַזּכָ ּכְ

ִיְסטּון  ָעְבֵד  ָלא  ּדְ ּוְבִגין  ִאיהּו,  ְדָמאֵריהֹון  ְיָקָרא  ִגין  ּבְ י 
ָמאָלא:   ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ַעל   .121 ּפֹל  ַויִּ ֵקהּו  ַוְיַחּבְ ִלְקָראתֹו  ו  ֵעׂשָ ַויָָּרץ 
י   ְבּכּו. ַרּבִ ֵקהּו ַויִּ ָ ׁשּ תּוב ָחֵסר. ַויִּ אָרו. ַצּוָארֹו ּכָ ַצּוָ

ָאַמר, נז) ִיְצָחק  ִנְגָרׁש  (ישעיה  יָּם  ּכַ ִעים  ְוָהְרׁשָ
ְגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט.   ֵקט לֹא יּוַכל ַויִּ י ַהׁשְ ּכִ
ה   ּמָ ּכַ יֵׁש  תֹוָרה  ּוְבִדְבֵרי  ֵאר.  ִנְתּבָ ֶזה  סּוק  ּפָ

ים ֶזה ִמזֶּה, ְוַהּכֹל ֶאָחד. סֹודֹות עֶ  ּנִ  ְליֹוִנים ְמׁשֻ

  

אָרו.  .121 ַצּוָ ַעל  ּפֹל  ַוּיִ ֵקהּו  ַוְיַחּבְ ִלְקָראתֹו  ו  ֵעׂשָ ָרץ  ַוּיָ
ִיְצָחק   י  ַרּבִ ְבּכּו.  ַוּיִ ֵקהּו  ָ ׁשּ ַוּיִ ָחֵסר.  ִתיב  ּכְ ארֹו  ַצּוָ

לֹא  (ישעיה נז) ָאַמר ֵקט  ַהׁשְ י  ּכִ ִנְגָרׁש  ם  ּיָ ּכַ ִעים    ְוָהְרׁשָ
י  ָמר. ּוִמּלֵ ְגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט, ַהאי ְקָרא ִאּתְ יּוַכל ַוּיִ
ִמן  א  ּדָ ְנָיין  ְמׁשַ הּו  ּבְ ִאית  ִאין  ִעּלָ ָרִזין  ה  ּמָ ּכַ ְדאֹוַרְייָתא, 

א ַחד.  א, ְוכֹּלָ  ּדָ
ֵקט לֹא יּוָכל   .122 י ַהׁשְ יָּם ִנְגָרׁש ּכִ ִעים ּכַ ְוָהְרׁשָ

ל ַמֲעשָׂ   - ּכָ ו ׁשֶ ֲהֵרי ֶזה ֵעׂשָ ע ּוְבֵחְטא, ׁשֶ ֶרׁשַ יו ּבְ
לֹום.  ְבׁשָ ָהיּו  לֹא  יו  ַמֲעׂשָ ֵאָליו,  ַיֲעקֹב  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

אָרו   ַצּוָ ַעל  ּפֹל  ַלִים,    -ַויִּ ְירּוׁשָ זֹו  ַצּוָארֹו  ֶאָחד. 
אָרו   ּפֹל ַעל ַצּוָ ל ָהעֹוָלם. ַויִּ ל ּכָ ִהיא ַצּוָארֹו ׁשֶ ׁשֶ

עֲ  ּפַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ אָריו,  ַצּוָ ַעל  ית ְולֹא  ּבֵ ֶנֱחַרב  ַמִים 
ׁש   ְקּדָ ל    -ַהּמִ ׁשֶ ִמזְַּרעֹו  ְוֶאָחד  ֶבל,  ִמּבָ ֶאָחד 

ַעם ֶאָחד ְוֶהֱחִריבֹו,   יל ַעְצמֹו ָעָליו ּפַ ִהּפִ ו, ׁשֶ ֵעׂשָ
אָרו  ּפֹל ַעל ַצּוָ  ֶאָחד. -ְוַעל ֶזה ַויִּ

  

ו  .122 א ֵעׂשָ ֵקט לא יּוָכל, ּדָ י ַהׁשְ ם ִנְגָרׁש ּכִ ּיָ ִעים ּכַ ְוָהְרׁשָ
יּה ּדְ  ד ֲאָתא ְלַגּבֵ יעּו ּוְבִחּיּוָבא, ְדָהא ּכַ ְרׁשִ ָכל עֹוָבדֹוי ּבִ

אָרו, ַחד.   ּפֹול ַעל ַצּוָ ָלם, ַוּיִ ׁשְ ַיֲעקֹב, עֹוָבדֹוי ָלא ֲהוּו ּבִ ּדְ
ּפֹל ַעל  ָכל ָעְלָמא. ַוּיִ ארֹו ּדְ ִאיהּו ַצּוָ ַל ם ּדְ א ְירּוׁשָ ארֹו ּדָ ַצּוָ

אָריו. בְּ  ַצּוָ ארֹו, ְולא ַעל  י ַצּוָ ּבֵ ִזְמִנין ִאְתָחִריב  ְתֵרין  ִגין ּדִ
יל  ַאּפִ ּדְ ו,  ֵעׂשָ ּדְ ְרֵעיּה  ִמּזַ ְוַחד  ֶבל,  ִמּבָ ַחד  א.  ׁשָ ַמְקּדְ
ּפֹל ַעל   א ַוּיִ ְרֵמיּה ֲעֵליּה ִזְמָנא ָחָדא ְוָחִריב ֵליּה. ְוַעל ּדָ ּגַ

ארֹו ַחד.   ַצּוָ
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קֹו   .123 ְנׁשָ לֹא  י  ּכִ ְלַמְעָלה,  ָנקּוד  ''ֵקהּו  ָ ׁשּ ַויִּ
תּוב ּכָ ׁשֶ זֶּה  ַמה  ִנינּו,  ְוׁשָ ְרצֹונֹו.  (משלי   ּבִ

ְלָעם  כז) ּבִ ֶזה  ׂשֹוֵנא?  יקֹות  ְנׁשִ רֹות  ְוַנְעּתָ
ְרצֹון   ֲהֵרי לֹא ֵבְרָכם ּבִ ָרֵאל, ׁשֶ ַרְך ֶאת ִיׂשְ ּבֵ ׁשֶ ּכְ

יקוֹ  ְנׁשִ רֹות  ַנְעּתָ אן  ּכָ ַאף  ב.  ׂשֹוֵנא  ַהּלֵ ֶזה   -ת 
ו.  ֵעׂשָ

  

ְרעּוֵתיּה. ּוְתַנן  .123 ֵקיּה ּבִ ָלא ָנׁשְ ''ֵקהּו, ָנקּוד ְלֵעיל, ּדְ ָ ׁשּ ַוּיִ
ִדְכִתיב, א  (משלי כז) ַמאי  ּדָ ׂשֹוֵנא,  יקֹות  ְנׁשִ רֹות  ְוְנְעּתָ

לֹון   ִריְך  ּבָ ָלא  ְדָהא  ָרֵאל.  ְלִיׂשְ לֹון  ִריְך  ּבָ ד  ּכַ ְלָעם  ּבִ
א.  ְרעּוָתא ְדִלּבָ א    ּבִ יקֹות ׂשֹוֵנא, ּדָ רֹות ְנׁשִ אּוף ָהָכא ֶנְעּתָ

ו.  ֵעׂשָ
תּוב .124 י יֹוֵסי, ּכָ קּוָמה  (תהלים ג) ָאַמר ַרּבִ

ל ֹאְיַבי ֶלִחי   יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ יֵעִני ֱאלַֹהי ּכִ ה' הֹוׁשִ
ְרּתָ  ּבַ ְקֵרי ׁשִ ִנינּו, ַאל ּתִ . ְוׁשָ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ ּנֵי ְרׁשָ ׁשִ

בְ  ְרּבַ א ׁשִ ב ִלְנׁשְֹך  ֶאּלָ יו ְוָחׁשַ ּנָ ְדלּו ׁשִ ֲהֵרי ּגָ , ׁשֶ ּתָ
ָכה,   ּבָ ְוֶזה  ָכה  ּבָ ֶזה  ְבּכּו,  ַויִּ ֶזה  ְוַעל  ְוכּו'.  אֹותֹו 

 ּוֵבֲארּוָה ַהֲחֵבִרים.

  

ִתיב .124 ּכְ יֹוֵסי,  י  ִרּבִ יֵעִני  (תהלים ג) ָאַמר  ְיָי הֹוׁשִ קּוָמה 
ל אֹוְיַבי ֶלִחי ׁשִ  יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ .  ֱאלַֹהי ּכִ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ

יאּו  ַאְסּגִ ָהא  ּדְ  . ְבּתָ ְרּבַ ׁשִ א  ֶאּלָ ְרּתָ  ּבַ ׁשִ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ּוְתַנן 
ָכא ֵליּה ְוכּו'.  יב ְלָנׁשְ ינֹוי ְוָחׁשִ  ׁשִ

ו   .125 ל ֵעׂשָ ה ָהָיה ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ׁשֶ ּמָ ּבֹא ְרֵאה ּכַ
ָעה   ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ֲאִפּלּו  ֲהֵרי  ׁשֶ ב  ְלַיֲעֹקב,  ָחׁשַ

ְזַמן ַהָּיִמים] ְלֹאֶרְך  לֹו   [ַּבֲאִריכּות  ַלֲעׂשֹות 
ְבּכּו. ֶזה ָהָיה ּבֹוֶכה  ָרעֹות ּוְלַקְטֵרג לֹו, ְוַעל ֶזה ַויִּ
ֵצל ִמיָּדֹו, ְוֶזה ָהָיה ּבֹוֶכה  ב ְלִהּנָ ּלֹא ָהָיה חֹוׁשֵ ׁשֶ

ָאִביו ָהָיה ַקיָּם ְולֹא ָיכֹול לֹו.  ּום ׁשֶ    ִמׁשּ

ְואּוְקמּוָה   .125 ֵכי,  ּבָ ְוָדא  ֵכי  ּבָ א  ּדָ ְבּכּו,  ַוּיִ א  ּדָ ְוַעל 
ֲהָוה ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ ע''א)  ַחְבַרָייא.  קעב  יּה   (דף  ִלּבֵ

ַההּוא  ּבְ ֲאִפיּלּו  ָהא  ּדְ ְדַיֲעקֹב,  י  ְלַגּבֵ ו  ֵעׂשָ ּדְ ּוְרעּוֵתיּה 
ִזְמִנין ְלאֶֹרְך  יב  ָחׁשִ א  ְעּתָ לאורכא   ׁשַ (ס''א 

א  ְלֶמעְ  דיומין) ּדָ ְוַעל  ֵליּה,  ּוְלַקְטְרָגא  ין  יׁשִ ּבִ ֵליּה  ד  ּבַ
ִמן  ָזָבא  ּתְ ְלִאׁשְ יב  ָחׁשִ ֲהָוה  ָלא  ּדְ ֵכי,  ּבָ ֲהָוה  א  ּדָ ְבּכּו.  ַוּיִ
ָיִכיל   ְוָלא  ים  ַקּיָ ֲהָוה  ֲאבֹוי  ּדְ ִגין  ּבְ ֵכי,  ּבָ ֲהָוה  ְוָדא  ְידֹוי. 

 ֵליּה.
ָרְגז .126 ֶנֱחַלׁש  אי  ַוּדַ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ל  ָאַמר  ׁשֶ ֹו 

ַעם?   ַהּטַ ָמה  ַיֲעקֹב.  ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ו  ֵעׂשָ
ל  ׁשֶ ְמֻמּנֶה  אֹותֹו  ִעּמֹו  ים  ִהְסּכִ ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ָרְגזֹו,   ּבְ לֹט  ִלׁשְ ו  ֵעׂשָ ָיכֹל  לֹא  ֶזה  ְוַעל  ו,  ֵעׂשָ
לּוִיים  ּתְ ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ

ִהְסכִּ  ּוְכׁשֶ ה  ְלַמְעָלה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְלַמְעָלה    - ימּו 
ַעד  ה  ְלַמּטָ ֵאינֹו  ְלטֹון  ִ ַהׁשּ ה.  ְלַמּטָ ימּו  ִהְסּכִ

ֶזה.  לּוי ֶזה ּבָ ְלטֹון ְלַמְעָלה, ְוַהּכֹל ּתָ ִ ן ַהׁשּ ּתָ ּנִ  ׁשֶ

  

ו   .126 ֵעׂשָ ּדְ רּוְגֵזיּה  ׁש  ִאְתַחּלַ אי  ַוּדַ א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר 
מַ  ְלַיֲעקֹב.  ֵליּה  ְדָחָמא  א  ְעּתָ ׁשַ ָהא  ּבְ ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא,  אי 

ו. ְוַעל ָדא ָלא ָיִכיל   א ְדֵעׂשָ ֲהֵדיּה ַההּוא ְמַמּנָ ם ּבַ ּכַ ִאְסּתַ
ַהאי ַעְלָמא  ין ּדְ ל ִמּלִ ָהִכי ּכָ רּוְגֵזיּה, ּדְ ְלָטָאה ּבְ ו ְלׁשַ ֵעׂשָ
ַקְדִמיָתא   ּבְ ְלֵעיָלא  מּו  ּכְ ִאְסּתַ ְוַכד  ְלֵעיָלא.  ְלָיין  ּתַ

א ְלַתּתָ מּו  ּכְ ַעד  ִאְסּתַ א  ְלַתּתָ ִאיהּו  ָלאו  ְלָטנּוָתא  ׁשָ  .
ָדא ַתְלָיא: א ּבְ א ּדָ ְלָטנּוָתא ְלֵעיָלא, ְוכֹּלָ ִאיְתָיִהיב ׁשָ  ּדְ

ַוֲאִני   .127 ַעְבּדֹו  ִלְפֵני  ֲאדִֹני  ָנא  ַיֲעָבר 
ַהְינּו   ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  וגו'.  י  ְלִאּטִ ֶאְתַנֲהָלה 

יַּ  ה, ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ָאַמְרנּו ּבַ ֶ ו  ַמה ׁשּ ֲעקֹב לֹא ָרָצה ַעְכׁשָ
ְרכֹו ָאִביו, ּבֵ ָרכֹות ִראׁשֹונֹות ׁשֶ [ִמּׁשּום   אֹוָתן ּבְ

ג) ֶׁשָּכתּוב ֹעל   (איכה  ִיָּׂשא  ִּכי  ַלֶּגֶבר  טֹוב 
ְוָכתּוב  לא)  ִּבְנעּוָריו,  ְליֹום   (משלי  ַוִּתְׂשַחק 

ֶאָחד  ַאֲחרֹון] ֲאִפּלּו  בֹו  מּו  ִהְתַקיְּ לֹא  ַוֲעַדִין 

  

י ְוגו'.  .127 ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאּטִ
ַיֲעקֹב  ּדְ ַקְדִמיָתא  ּבְ י ֶאְלָעָזר, ַהְיינּו ְדָקַאְמִריָנן  ִרּבִ ָאַמר 
ָבְרֵכיּה  ּדְ ַקְדָמאי  ְרָכאן  ּבִ ִאינּון  א  ּתָ ַהׁשְ ָעא  ּבָ ָלא 

טוב לגבר כי ישא על  (איכה ג) (ס''א בגין דכתיב,  ֲאבֹוי.
וכתיב אחרון)  (משלי לא) בנעוריו.  ליום  ַוֲעַדִיין  ותשחק 

לֹון   ָסִליק  ּדְ ִגין  ּבְ ְייהּו.  ִמּנַ ַחד  ֲאִפיּלּו  יּה  ּבֵ ִאְתַקְיימּו  ָלא 
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ִמׁשּ  ַהיִָּמים ֵמֶהם,  ְלסֹוף  אֹוָתם  ֶהֱעִביר  ׁשֶ ּום 
י ָהעֹוָלם.  ל ַעּמֵ ְצָטְרכּו ְלָבָניו מּול ּכָ יִּ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ּבְ

יֹוַמיָ  ין  ְלסֹוף  ַעּמִ ל  י ּכָ ִאְצְטִריכּו ִלְבנֹוי ְלַגּבֵ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ א 
ַעְלָמא.  ּדְ

ו ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה,  .128 ָאַמר ֵעׂשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְוָלֵכן ּבְ
ֶאָחד   לֹט ּכְ ֶאָחד ְוִנׁשְ ק ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּכְ ָמה    -ּוְנַחּלֵ

ים ָאַמר ַיֲעקֹב? ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו. ַיְקּדִ 
ָנא,   ַיֲעָבר  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ו  ַעְכׁשָ ְלטֹונֹו  ׁשִ ו  ֵעׂשָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ם ִלְפֵניֶהם  (מיכה ב) ּכְ ַויֲַּעֹבר ַמְלּכָ
ה   ִחּלָ ּתְ ּבַ ְלטֹוְנָך  ׁשִ ה  ַאּתָ ם  ַהְקּדֵ ם,  רֹאׁשָ ּבְ ַוה' 

ַהזֶּה   עֹוָלם  ֲאִני    -ּבָ י,  ְלִאּטִ ֶאְתַנֲהָלה  ַוֲאִני 
א ּוְלסֹוף ַהיִָּמים,  ַאֲעֶלה ַעְצִמי ְלאוֹ  תֹו עֹוָלם ַהּבָ

הֹוְלִכים ְלַאט.   ְלאֹוָתם ָיִמים ׁשֶ

  

ְוֵנֵלָכה,  .128 ִנְסָעה  ו  ֵעׂשָ ָאַמר  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ָאַמר,   ַמה  ֲחָדא.  ּכְ לֹוט  ְוִנׁשְ ֲחָדא  ּכְ ַעְלָמא  ַהאי  ְוִנְפלּוג 
א   ּתָ ְלָטֵניּה ַהׁשְ ו ׁשָ ים ֵעׂשָ ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו. ַיְקּדִ

ָאמֵ  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָנא,  ַיֲעָבר  ַעְלָמא.  ַהאי  (מיכה  ר,ּבְ
ַאְנּתְ   ב) ים  ַאְקּדִ ם,  רֹאׁשָ ּבְ ַוְיָי  ִלְפֵניֶהם  ם  ַמְלּכָ ֲעבֹור  ַוּיַ

ֶאְתַנֲהָלה  ַוֲאִני  ַעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ׁשּוְלָטנּוָתְך 
ּוְלסֹוף   ְדָאֵתי  ַעְלָמא  ְלַההּוא  ְרִמי  ּגַ ק  ֲאַסּלֵ ֲאָנא  י.  ְלִאּטִ

 ַאט.יֹוַמָיא ְלִאינּון יֹוַמָיא ְדָאְזִלין לְ 
ָלאָכה   .129 ַהּמְ זֹו   -ְלֶרֶגל  ְמָלאָכה?  ֵאיזֹו 

ה   ה ַמֲעׂשֵ ּה ַנֲעׂשָ ּבָ ּלֹא ְמִאיָרה ׁשֶ ְקַלְרָיה ׁשֶ ַאְסּפַ
ְלָפַני   ר  ֲאׁשֶ ָכל    -ָהעֹוָלם.  ּבְ ה'  ְפֵני  ִמּלִ זֹוִהי 
רּוִבים    -ָמקֹום. ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים   ל ַהּכְ ֶזהּו סֹוד ׁשֶ
ֶהם. ְלַהְראֹות סֹוד ָהֱאמּונָ  ק ּבָ הּוא ִנְדּבָ  ה ׁשֶ

  

ְקַלְרָיא  .129 ַאְסּפַ א  ּדָ ְמָלאָכה.  ַמאן  ַהְמָלאָכה,  ְלֶרֶגל 
ר  ֲאׁשֶ ְדָעְלָמא.  א  ֲעִביְדּתָ ִאְתֲעִביד  ָבּה  ּדְ ָנֲהָרא  ְדָלא 
ָכל ֲאַתר. ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים,  א ִהיא ִמן ֳקָדם ְיָי ּבְ ִלְפֵני, ּדָ

ְלאַ  ִדְכרּוִבים,  ָרָזא  הּוא  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ָדא  ָרָזא  ֲחָזָאה 
הּו.  ק ּבְ ּבַ ִאיהּו ִאְתּדָ  ּדְ

ִעיָרה   .130 ר ָאֹבא ֶאל ֲאדִֹני ׂשֵ ֲאִני    -ַעד ֲאׁשֶ
לֹט  י ִלׁשְ יַע ְזַמּנִ יָֹּבא ְוַיּגִ ָך ַעד ׁשֶ ּלְ לּות ׁשֶ ֶאְסּבֹל ּגָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ו,  ֵעׂשָ ַהר  א) ַעל  ְוָעלּו   (עובדיה 
ַהר צִ  ּבְ יִעים  ְוָאז  מֹוׁשִ ו,  ֵעׂשָ ּפֹט ֶאת ַהר  ִלׁשְ יֹּון 

לּוָכה.   ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ
  

ֶאְסּבֹול   .130 ֲאָנא  ִעיָרה,  ׂשֵ ֲאדִֹני  ֶאל  ָאבֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ְלָטָאה ַעל  ֵייֵתי ְוִיְמֵטי ִזְמָנא ִדיִלי ְלׁשַ לּוָתא ִדיָלְך ַעד ּדְ ּגָ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ו,  ֵעׂשָ יִעים   ְוָעלוּ  (עובדיה א) ַהר  מֹוׁשִ
ַלְיָי   ְוָהְיָתה  ּוְכֵדין  ו,  ֵעׂשָ ַהר  ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ִצּיֹון  ַהר  ּבְ

 ַהְמלּוָכה: 
ִית  .131 ּבָ לֹו  ֶבן  ַויִּ ֻסּכָֹתה  ָנַסע  ְוַיֲעקֹב 

קֹום  ם ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ ה ֻסּכֹת ַעל ּכֵ ּוְלִמְקֵנהּו ָעׂשָ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ (תהלים   ֻסּכֹות. 

לֹֹמה ִאם ה' לֹא ִיְבֶנה  שִׁ  קכז) ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ
ָמר ִעיר וגו'. ּבֹא ְרֵאה,  ַבִית ְוגֹו', ִאם ה' לֹא ִיׁשְ
רּוְך הּוא ִלְברֹא   דֹוׁש ּבָ ְרצֹון ַהּקָ ָעָלה ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ֶאָחד,   ר  ֶקׁשֶ ָחָזק  ִניצֹוץ  ִמּתֹוְך  הֹוִציא  עֹוָלם, 

ְוִנשְׁ  ְך,  ַהחֹׁשֶ ִמּתֹוְך  ְוָיַרד ְוִהְתַלֵהט  ֲעִליָּה  ּבַ ָאר 
ָכה   ֲחׁשֵ אֹוָתּה  ה.  ְלַמּטָ

ָרִכים  [ְוִהְתַלֲהָטה] ָלֲהָטה ּדְ ִביִלים  ׁשְ ֵמָאה  ּבְ
ל ָהעֹוָלם.  ִית ׁשֶ ה ּבַ דֹוִלים, ְוַנֲעׂשָ יִקים ּגְ ּקִ  ּדַ

  

ה  .131 ָעׂשָ ּוְלִמְקֵנהּו  ִית  ּבָ לֹו  ֶבן  ַוּיִ ֻסּכָֹתה  ָנַסע  ְוַיֲעקֹב 
ָקָרא ן  ּכֵ ַעל  ַתח    ֻסּכֹת  ּפָ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ ֻסּכֹות.  קֹום  ַהּמָ ם  ׁשֵ

לֹא  (תהלים קכז) ְוָאַמר, ְיָי  ִאם  לֹמֹה  ִלׁשְ ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ
ֲחֵזי,  א  ּתָ ְוגו'.  ִעיר  ָמר  ִיׁשְ לא  ְיָי  ִאם  ְוגו',  ִית  ּבַ ִיְבֶנה 
ִריְך הּוא ְלִמְבֵרי  א ּבְ קּוְדׁשָ ְרעּוָתא ּדְ א ְדָסִליק ּבִ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

יק  ַעְלָמא, ִמּבּוִציָנא ְדַקְרִדינּוָתא ַחד ִקּטּוָרא,   (טו א) ַאּפִ
ְוָנֲחָתא   ְסִליקּו.  ּבִ ַאר  ּתָ ְוִאׁשְ ֲחׁשֹוָכא,  ִמּגֹו  ְוִאְתְלִהיט 

ָלִהיט ָכה  ֲחׁשֵ ַהִהיא  א,  ִביִלין  (ואתלהיט) ְלַתּתָ ׁשְ ֵמָאה  ּבְ
יָתא ְדַעְלָמא.  ִקיִקין ַרְבְרָבן, ְוִאְתֲעִביד ּבֵ  אֹוְרִחין ּדְ

ה   .132 ּמָ ּכַ ַהּכֹל.  ֶאְמַצע  תֹוְך  ּבְ הּוא  ֶזה  ִית  ּבַ
ְמקֹומֹות  ָסִביב,  ָסִביב  לֹו  ַוֲחָדִרים  ְפָתִחים  ְתִחין  .132   ה ּפִ ּמָ א, ּכַ יָתא ִאיהּו גֹו ֶאְמָצִעיָתא ְדכֹּלָ ַהאי ּבֵ

ן  ּמָ ּתַ ין,  יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ ין  ּדּוְכּתִ ְסחֹור,  ְסחֹור  ֵליּה  ְוִאְדִרין 
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ַמִים   ָ ַהׁשּ ֵרי  ִצּפֳ נֹות  ְמַקּנְ ם  ׁשָ ים,  ְקדֹוׁשִ ֶעְליֹוִנים 
דֹול  תֹוכֹו יֹוֵצא ִאיָלן ּגָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִמינֹו. ּבְ ּכָ

ּוִפְר  ֲעָנָפיו  ְוָחָזק,  ּבֹו.  ֶאָחד  ַלּכֹל  ָמזֹון  ַרב,  יֹו 
ין  ּבֵ ְוִנְטָמן  ַמִים,  ָ ַהׁשּ ְלַעְנֵני  אֹותֹו ָהִאיָלן עֹוֶלה 
לּו  ת ֶהָהִרים ַהּלָ לֹׁשֶ ַחת ִלׁשְ ה ָהִרים. ִמּתַ לֹׁשָ ׁשְ

ה.  יֹוֵצא, עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְויֹוֵרד ְלַמּטָ

ויּה ָנִפיק ַחד   ַגּוֵ ל ַחד ְוַחד ְלִזיֵניּה. ּבְ ַמָיא, ּכָ ֵרי ׁשְ ְמַקְנֵני ִצּפֳ
יף ָעְפֵיי א  ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ י, ְמזֹוָנא ְלכֹּלָ יּה ַסּגֵ ּה ְוִאְנּבֵ

ין  ּבֵ ר  ְוִאְתַטּמַ ַמָיא  ׁשְ ַלֲעָנֵני  ָסִליק  ִאיָלָנא  ַההּוא  יּה.  ּבֵ
ָסִליק   ָנִפיק,  טּוִרין  ַלת  ּתְ ין  ִאיּלֵ חֹות  ִמּתְ טּוִרין,  ַלת  ּתְ

א.   ְלֵעיָלא ָנִחית ְלַתּתָ
ת .133 ּבְ ְוגֹוֵנז  ּנּו  ִמּמֶ ֶקה  ֻמׁשְ ַהזֶּה  ִית  ֹוכֹו ַהּבַ

ִנְבֶנה  ֶזה  ּבָ נֹוְדעּו,  ּלֹא  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים  ְגָנִזים  ה  ּמָ ּכַ
יֹּום   ּבַ ה  ּלֶ ִמְתּגַ ָהִאיָלן  אֹותֹו  ְוִנְתָקן.  ֶזה  ִית  ּבַ
ְיָלה   ּלַ ּבַ ׁשֹוֵלט  ֶזה  ִית  ְוַהּבַ ְיָלה.  ּלַ ּבַ ה  ּסֶ ּוִמְתּכַ

יֹּום.  ה ּבַ ּסֶ  ּוִמְתּכַ

  

יּה, .133 ְקָייא ִמּנֵ יָתא ִאְתׁשַ ְנִזין    ַהאי ּבֵ ה ּגִ ּמָ ויּה ּכַ ַגּוֵ ְוָגִניז ּבְ
יָתא   ּבֵ ַהאי  ֵני  ִאְתּבְ ָדא  ּבְ ִאְתְיָדעּו,  ָלא  ּדְ ִאין  ִעּלָ
ָיא   ּסְ ְוִאְתּכַ יָמָמא,  ּבִ ָייא  ּלְ ִאְתּגַ ִאיָלָנא  ַההּוא  ְכַלל  ּתַ ְוִאׁשְ
יָמָמא.  ָיא ּבִ ּסְ ֵליְלָיא ְוִאְתּכַ ְלָטא ּבְ יָתא ׁשָ ֵליְלָיא, ְוַהאי ּבֵ  ּבְ

ר ּבֹו ׁשֹוֵלט,  .134 ְך ְוִנְקׁשָ ְכָנס ַהחֹׁשֶ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ה  ּמָ ָדִדים. ָאז ּכַ ל ַהּצְ ָתִחים ְסתּוִמים ִמּכָ ְוָכל ַהּפְ
ָלַדַעת   ֵאבֹות  ּתְ ֲאִויר,  ּבָ ּפֹוְרחֹות  רּוחֹות 
ִרים,   ִצּפֳ אֹוָתן  ין  ּבֵ ְוִנְכָנסֹות  ּבֹו,  ֵנס  ּוְלִהּכָ

טֹות  רֹואֹות.ְולֹוְקחֹות ֵעדּות, ְוׁשָ ֶ  ְורֹואֹות ַמה ׁשּ

  

ְלָטא,  .134 ׁשָ יּה  ּבֵ יר  ְוִאְתַקּטִ ֲחׁשֹוָכא  ָעאל  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ְרִחין   ה רּוִחין ּפָ ּמָ ֵדין ּכַ ל ִסְטִרין, ּכְ ְתִחין ְסִתיִמין ִמּכָ ְוָכל ּפִ
ין ִאינּון  יּה, ְוָעאִלין ּבֵ ִאיִבין ְלִמְנַדע ּוְלֵמיַעל ּבֵ ֲאִויָרא, ּתְ ּבַ

ָחָמאן.ִצּפוֹ  ְטָיין ְוָחָמאן ַמה ּדְ  ִרין, ְוָנְטִלין ָסֲהדּוָתא, ְוׁשָ

ר ּבֹו,  .135 ְקׁשַ ּנִ ְך ׁשֶ ְתעֹוֵרר אֹותֹו חֹׁשֶ ּמִ ַעד ׁשֶ
ים  יׁשִ ּטִ ָכל ַהּפַ ה ּבְ ְלֶהֶבת ַאַחת, ּוַמּכֶ ּומֹוִציא ׁשַ
ָתִחים ּובֹוֵקַע ְסָלִעים. עֹוָלה   ַהֲחָזִקים, ּופֹוֵתַח ּפְ

אוֹ  עֹוָלם ְויֹוֶרֶדת  ּבָ ה  ּוַמּכָ ְלֶהֶבת  ׁשַ ָתּה 
ה.  ּוְמעֹוֶרֶרת קֹולֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

  

יק  .135 יּה, ְוַאּפִ יר ּבֵ ִאְתַקּטִ ִאְתַער ַההּוא ֲחׁשֹוָכא ּדְ ַעד ּדְ
ְתִחין,  יִפין, ּוְפַתח ּפִ ּקִ ין ּתַ יׁשִ ּטִ ָכל ּפַ ְלהֹוָבא ּוָבַטׁש ּבְ ַחד ׁשַ

וְ  ַסְלָקא  ִרין.  ִטּנָ ּוָבַטׁש  ּוָבַקע  ְלהֹוָבא,  ׁשַ ַההּוא  ָנֲחָתא 
א.  ַעְלָמא, ְוִאְתַער ָקִלין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ  ּבְ

ֲאִויר  .136 ּבָ ר  ְוִנְקׁשָ עֹוֶלה  ֶאָחד  רֹוז  ּכָ ְוָאז 
ל   ְוקֹוֵרא. אֹותֹו ֲאִויר יֹוֵצא ִמּתֹוְך ַעּמּוד ָעָנן ׁשֶ

ט ְלאַ  ֵ ׁשּ יֹּוֵצא ִמְתּפַ ִניִמי, ּוְכׁשֶ ַח ַהּפְ ְזּבֵ ַעת ַהּמִ ְרּבַ
ד   ִמּצַ עֹוְמִדים  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָהעֹוָלם.  ִצְדֵדי 
ד   ִמּצַ עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֹמאל,  ׂשְ הּוא  ׁשֶ
ִקיּּומֹו, קֹוֵרא ְבַחִיל   רֹוז עֹוֵמד ּבְ הּוא ָיִמין, ְוַהּכָ ׁשֶ
יָרה  ׁשִ ִנים  ַתּקְ ּמְ ׁשֶ אֹוָתם  ה  ּמָ ּכַ ָאז  ּוַמְכִריז. 

ִחים, ֶאָחד ְועֹוְבִדים ֲעבֹוָדה, ּושְׁ  ֵני ְפָתִחים ִנְפּתָ
רֹום ְוֶאָחד ְלַצד ָצפֹון.   ְלַצד ּדָ

  

ֵדין ַחד .136 יר   (דף קעב ע''ב) ּכְ ְוִאְתַקּטִ רֹוָזא ָסִליק,  ּכָ
ֲעָנָנא  ֲאִויָרא, ְוָקֵרי, ַההּוא ֲאִויָרא ָנְפָקא ִמּגֹו ַעּמּוָדא ּדַ ּבַ

ִניָמָאה, ְוַכד ַנְפָקא ִאְתפַּ  ָחא ּפְ ַמְדּבְ ע ִסְטֵרי ּדְ ַאְרּבַ ט ּבְ ַ ׁשּ
ָמאָלא,  ׂשְ ְדִאיהּו  ְטָרא  ִמּסִ ָקְייִמין  ַאְלִפין  ֶאֶלף  ָעְלָמא. 
ְוָכרֹוָזא  ָיִמיָנא,  ְדִאיהּו  ְטָרא  ִמּסִ ָקְייִמין  ִרְבָוון  ְוִרּבֹוא 
ִאינּון  ה  ּמָ ּכַ ֵדין  ּכְ ְוַאְכִריז,  ְבָחִיל  ָקֵרא  ִקּיּוֵמיּה.  ּבְ ָקִאים 

יָרתָ  ׁשִ ִני  ְמַתּקְ ִתיחּו.  ּדִ ּפְ ְתִחין  ּפִ ּוְתֵרין  ּפּוְלָחָנא,  ּוָפְלִחין  א 
רֹוָמא, ְוַחד ִלְסַטר ָצפֹון.  ַחד ִלְסַטר ּדָ

ֵני  .137 ין ׁשְ ר ּבֵ ֵ ן ּוִמְתַקׁשּ ִית ַהזֶּה ְוִנּתָ עֹוֶלה ַהּבַ
חֹות עֹולֹות. ָאז   ּבָ ִרים ְוִתׁשְ יִרים ְמַזּמְ ְצָדִדים, ְוׁשִ

לַ  ּבְ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ִמי  ִמְתַלֵהט  ִנְכָנס  ִית  ְוַהּבַ ַחׁש, 
ְוַנֲהרֹות  ַצד,  ְלָכל  ִזיו  ְמִאיִרים  ה אֹורֹות  ָ ׁשּ ׁשִ ּבְ
מֹו  ֶדה, ּכְ ָ ל ַחיֹּות ַהׂשּ ִקים ּכָ ִמים יֹוְצִאים ּוַמׁשְ ׂשָ ּבְ

ּנֱֶאַמר  קד) ׁשֶ ָדי   (תהלים  ׂשָ ַחְיתֹו  ל  ּכָ קּו  ַיׁשְ

  

ֵרין ָסְלָקא ַהאי ֵביָתא   .137 ין ּתְ ַרת ּבֵ ְוִאְתְיִהיַבת ְוִאְתַקּטְ
ֵדין ָעאל ַמאן  ָחן ָסְלִקין. ּכְ ּבְ ָרן ְותּוׁשְ יִרין ְמַזּמְ ִסְטִרין, ְוׁשִ
ית ְנהֹוִרין, ָנֲהִרין   ׁשִ א, ּוֵביָתא ִמְתַלֲהָטא ּבְ ְלִחיׁשָ ָעאל ּבִ ּדְ

ְקיָ  ְוִאְתׁשַ ָנְפִקין.  בּוְסָמא  ּדְ ְוַנֲהִרין  ל  ִזיָוא ְלָכל ְסַטר,  ּכָ ין 
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָרא, ּכְ ל ַחְיתֹו   (תהלים קד) ֵחיַות ּבְ קּו ּכָ ַיׁשְ
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ִרים ַעד  רּו ְפָרִאים ְצָמָאם ְוגֹו', ּוְמַזּמְ ּבְ ֲעלֹות  ִיׁשְ
לֹות  ּוַמזְּ ּכֹוָכִבים  ָאז  ַהּבֶֹקר,  עֹוֶלה  ּוְכׁשֶ ַהּבֶֹקר. 
ְואֹוְמִרים  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ם  ּלָ ּכֻ ְוֵחילֹוֵתיֶהם,  ַמִים  ָ ַהׁשּ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ יָרה, ּכְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי  (איוב לח)  ׁשִ ּבְ
ֵני ֱאלִֹהים. ל ּבְ  ֹבֶקר ַויִָּריעּו ּכָ

ָסְלָקא   ּדְ ַעד  ְוָזְמִרין  ְוגו'.  ְצָמָאם  ְפָרִאים  רּו  ּבְ ִיׁשְ ָדי  ׂשָ
ַמָיא   ׁשְ ֵלי  ּוַמּזָ ּכְֹכַבָיא  ֵדין  ּכְ ַצְפָרא  ָסְלָקא  ְוַכד  ַצְפָרא. 
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ יָרָתא,  ׁשִ ְוָאְמֵרי  ָחן  ּבְ ְמׁשַ הֹון  ּלְ ּכֻ ְוֵחיֵליהֹון 

ָרן (איוב לח) ָאֵמר, ֵני    ּבְ ּבְ ל  ּכָ ִריעּו  ַוּיָ בֶֹקר  ּכְֹכֵבי  ַיַחד 
 ֱאלִהים.

ְרֵאה, .138 קכז) ּבֹא  לֹא   (תהלים  ה'  ִאם 
לֹא  ה'  ִאם  ּבֹו,  בֹוָניו  ָעְמלּו  ְוא  ׁשָ ַבִית  ִיְבֶנה 

ַקד ׁשֹוֵמר. ִאם ה' ְוגֹו'   ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ ֶזה    -ִיׁשְ
ית   ַהּבַ ֶאת  ּבֹוֶנה  הּוא  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ֶלְך  ַהזֶּה ַהּמֶ

עֹוִלים  ׁשֶ ּכְ ֵאיָמַתי?  אֹותֹו.  ן  ּוְמַתּקֵ ִמיד  ּתָ
ָראּוי.  ה ּכָ ַמּטָ  ָהְרצֹונֹות ְוָהֲעבֹודֹות ִמּלְ

  

ֲחֵזי .138 א  ְוא   (תהלים קכז) ּתָ ׁשָ ַבִית  ִיְבְנה  לא  ה'  ִאם 
ַקד ׁשֹוֵמר.  ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו. ִאם ְיָי לֹא ִיׁשְ

יָתא  ִאם ְיָי ְוגו' ּדָ  ִאיהּו ּבֹוֶנה ְלַהאי ּבֵ ָאה, ּדְ א ִעּלָ א ַמְלּכָ
ּפּוְלָחִנין  ְרעּוִתין  ָסְלִקין  ד  ּכַ ֵאיָמַתי,  ֵליּה,  ְוַאְתִקין  ִדיר  ּתָ

ְדָקא ְיאּות.  א ּכְ ּתָ  ִמּתַ
ָעה  .139 ׁשָ ָמר ִעיר, ֵאיָמַתי? ּבְ ִאם ה' לֹא ִיׁשְ

ַהְמזֻיָּ  ָדִדים  ְוַהּצְ ְיָלה  ַהּלַ ְך  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֹוִרים  ׁשֶ ִנים 
ְסתּוִמים,   ָתִחים  ְוַהּפְ עֹוָלם,  ּבָ ּוְמׁשֹוְטִטים 
ָעֵרל   ּבֹו  ִיְתָקֵרב  ּלֹא  ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ ָמר  ְוִנׁשְ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ נב) ְוָטֵמא,  יֹוִסיף  (ישעיה  לֹא 
דֹוׁש   ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ ְוָטֵמא,  ָעֵרל  עֹוד  ָבְך  ָלֹבא 

רּוְך הּוא ְלַהֲעִביָרם מִ   ן ָהעֹוָלם.ּבָ

  

ָכא   .139 ִאְתַחׁשְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָמר ִעיר, ֵאיָמַתי, ּבְ ִאם ְיָי לֹא ִיׁשְ
ּוִפְתִחין  ַעְלָמא,  ּבְ ָטאן  ְוׁשָ ָראן  ׁשָ ְמַזְייִנין  ְוִסְטִרין  ֵליְלָיא, 
ָעֵרל  יּה  ּבֵ ִיְקַרב  ָלא  ּדְ ִסְטִרין  ל  ִמּכָ ְוִאְתְנִטיר  ְסִתיִמין, 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר א יֹוִסיף ָיבֹא ָבְך לֹ  (ישעיה נב) ּוְמָסֲאָבא, ּכְ
ִריְך הּוא ְלַאֲעָבָרא לֹון  א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא, ּדְ

 ֵמַעְלָמא.
ֶאָחד   .140 ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ָטֵמא?  ּוִמי  ָעֵרל  ִמי 

ַאֲחָריו  ְוָהַלְך  ּבֹו  ה  ּתָ ִהְתּפַ ׁשֶ ֶזהּו  ְוָטֵמא.  ָעֵרל 
ָהעוֹ  ְלָכל  ָמֶות  ְוָגְרמּו  ּתֹו  ְוִאׁשְ ְוהּוא ָאָדם  ָלם, 

יֲַּעִבירֹו  ִית ַהזֶּה ַעד אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ א ֶאת ַהּבַ ַהְמַטּמֵ
ְך ִאם ה'   ּום ּכָ רּוְך הּוא ִמן ָהעֹוָלם. ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

אי.  ְוא ַוּדַ ָמר ִעיר, ׁשָ  לֹא ִיׁשְ

  

א ַחד, ָעֵרל ְוָטֵמא.  .140 ַמאן ָעֵרל ּוַמאן ָטֵמא. ֶאָלא ּכֹּלָ
ִאְתפַּ  א הּוא ּדְ ֵתיּה,  ּדָ יּה ְוָאִזיל ֲאַבְתֵריּה ָאָדם ְוִאְנּתְ א ּבֵ ּתָ

יָתא,   ַמְסִאיב ַהאי ּבֵ ְוָגִרימּו מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא. ְוִאיהּו ּדְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ַיֲעַבר  ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ַעד 

אי. ְוא ַוּדַ ָמר ִעיר, ׁשָ ְך ִאם ְיָי לֹא ִיׁשְ  ֵמַעְלָמא. ְבִגין ּכָ
ֶנֶגד  .141 ּבֹא ְרֵאה, ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה, ָנַסע ּכְ

ב   תּוב ְלַמְעָלה? ַויָּׁשָ ל ָהֱאמּוָנה. ַמה ּכָ ֶחְלקֹו ׁשֶ
ִעיָרה, ְוָכתּוב ְוַיֲעקֹב  ו ְלַדְרּכֹו ׂשֵ יֹּום ַההּוא ֵעׂשָ ּבַ

ּלֹו  ד ׁשֶ ל ֶאָחד ִנְפַרד ַלּצַ א ּכָ   - ָנַסע ֻסּכָֹתה. ֶאּלָ
ל   ׁשֶ ד  ַלּצַ ו  ה  ֵעׂשָ ָ ִאׁשּ זֹו  ִעיר?  ׂשֵ זֶּה  ַמה  ִעיר,  ׂשֵ

ָזָרה, ֵאל ֵנָכר. ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה, זֹו ָהֱאמּוָנה 
 ָהֶעְליֹוָנה.

  

ְלֳקְבָלא   .141 ִאְתְנִטיל  ֻסּכָֹתה,  ָנַסע  ְוַיֲעקֹב  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ּיֹום  ּבַ ב  ׁשָ ַוּיָ ְלֵעיָלא,  ִתיב  ּכְ ַמה  ְמֵהיְמנּוָתא.  ּדִ חּוָלֵקיּה 

ִעיָרה, ּוְכִתיב ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה.  ַההּוא עֵ  ו ְלַדְרּכֹו ׂשֵ ׂשָ
ְלִסְטָרא  ו  ֵעׂשָ ִדיֵליּה,  ְלִסְטָרא  ַרׁש  ִאְתּפְ ַחד  ל  ּכָ א  ֶאּלָ
ה ָזָרה ֵאל ִנָכר. ְוַיֲעקֹב  ָ א ִהיא ִאׁשּ ִעיר, ּדָ ִעיר. ַמאן ׂשֵ ְדׂשֵ

ָאה. א ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ  ָנַסע ֻסּכָֹתה, ּדָ
בֶ  .142 ּנֱֶאַמר ַויִּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִית,  ּבָ לֹו  ית   (שם) ן  ּבֵ

ת  ִפּלַ ּתְ ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ַיֲעקֹב. 
ָאר  ׁשְ ֻסּכֹת,  ה  ָעׂשָ ּוְלִמְקֵנהּו  ָראּוי.  ּכָ ַעְרִבית 
ַויָֹּבא  ְוָאז  ֶחְלקֹו.  ְוֶזהּו  אֹוָתם,  ֹמר  ִלׁשְ ֻסּכֹות 

ֵלם   ׁשָ ּוֵבֲארּוהוּ   -ַיֲעקֹב  ֵמַהּכֹל,  ֵלם  .  ׁשָ

  

ָאֵמר, .142 ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָבִית,  לֹו  ֶבן  ית   (ישעיה ב) ַוּיִ ּבֵ
ְדָקא   ת ַעְרִבית ּכְ ִפּלַ ַאְתִקין ּתְ י ֶאְלָעָזר, ּדְ ַיֲעקֹב. ָאַמר ִרּבִ
ָאר ֻסּכֹת ְלַנְטָרא לֹון ְוָדא  ה ֻסּכֹת, ׁשְ ְיאּות. ּוְלִמְקִנהּו ָעׂשָ

 הּוא חּוָלֵקיּה. 
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עו) ְוָכתּוב ְוגֹו',  (תהלים  ֻסּכֹו  ֵלם  ְבׁשָ ַוְיִהי 
 ּוֵבֲארּוהּו, ְוַהּכֹל סֹוד ֶאָחד. 

ָהָיה  .143 ׁשֶ ּכְ ָהֱאמּוָנה  ִעּמֹו  ָרה  ִהְתַחּבְ ָאז 
קֹום ּמָ ר ּבַ ִהְתַעּטֵ ׁשֶ ֵלם, ּכְ ה    ׁשָ ָראּוי לֹו, ְוָאז ֻסּכָ ׁשֶ

ֵמָהָאבֹות,   ֵלם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ִעּמֹו,  ָרה  ִהְתַעּטְ זֹו 
ֵלם ְלַמְעָלה   ֵלם, ׁשָ ְוֶזהּו ׁשָ ָניו,  ִמּבָ ֵלם  ָהָיה ׁשָ ׁשֶ
ֵלם  ָאֶרץ. ׁשָ ֵלם ּבָ ַמִים ׁשָ ָ ׁשּ ֵלם ּבַ ה, ׁשָ ֵלם ְלַמּטָ ׁשָ

ְפֶאֶרת    -ְלַמְעָלה   ּתִ ָהָאבֹות,  ַלל  ּכְ הּוא  ׁשֶ
ה  ִישְׂ  ֵלם ְלַמּטָ ֵלם    -ָרֵאל. ׁשָ ים. ׁשָ דֹוׁשִ ָבָניו ַהּקְ ּבְ

ֻסּכֹו,  ֵלם  ְבׁשָ ַוְיִהי  ְוָאז  ָאֶרץ.  ּבָ ֵלם  ׁשָ ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ
 ּוֵבֲארּוהּו.

  

ְואּוְקמּוָה.   .143 א  ִמּכֹּלָ ֵלם  ׁשָ ֵלם.  ׁשָ ַיֲעקֹב  בֹא  ַוּיָ ּוְכֵדין 
ֵלם ֻסּכֹו ְוגו' וְ  (תהלים עו) ּוְכִתיב, א  ַוְיִהי ְבׁשָ אּוְקמּוָה, ְוכֹּלָ

ֲהָוה  ד  ּכַ ְמֵהיְמנּוָתא  יּה  ִעּמֵ ר  ִאְתַחּבֵ ֵדין  ּכְ ָחָדא.  ָרָזא 
ִאְתֲחֵזי ֵליּה. ּוְכֵדין ַהאי   יּה ּדְ דּוְכּתֵ ד ִאְתֲעַטר ּבְ ִלים ּכַ ׁשְ
ֲהָוה   ּדְ ֵמֲאָבָהן,  ִלים  ׁשְ ֲהָוה  ּדְ ֲהֵדיּה,  ּבַ ַרת  ִאְתַעּטְ ה  ֻסּכָ

הוּ  ְוָדא  נֹוי,  ִמּבְ ִלים  ֵלם ׁשְ ׁשָ ְלֵעיָלא  ֵלם  ׁשָ ֵלם.  ׁשָ א 
ְלֵעיָלא  ֵלם  ׁשָ ַאְרָעא.  ּבְ ֵלם  ׁשָ ַמָיא  ׁשְ ּבִ ֵלם  ׁשָ א,  ְלַתּתָ
א   ְלַתּתָ ֵלם  ׁשָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְפֶאֶרת  ּתִ ֲאָבָהן,  ּדְ ָלָלא  ּכְ ִאיהּו  ּדְ
ּוְכֵדין   ַאְרָעא,  ּבְ ִלים  ׁשְ ַמָיא,  ׁשְ ּבִ ִלים  ׁשְ ין.  יׁשִ ַקּדִ ְבנֹוי  ּבִ

לֵ   ם ֻסּכֹו ְואּוְקמּוָה.ַוְיִהי ְבׁשָ
ת ֵלָאה,  .144 ֵצא ִדיָנה ּבַ תּוב? ַוּתֵ ִמיָּד ַמה ּכָ

ְדָרגֹות  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא  ַהֲחֵבִרים.  ּוֵבֲארּוהּו 
ֶזה  ים  ּנִ ְמׁשֻ ם  ְוֻכּלָ ְלַמְעָלה,  ִנְפָרִדים  ּוְצָדִדים 
ה ְמַקְטְרִגים   ּנֹות ֵאּלּו ֵמֵאּלּו, ֵאּלֶ ִמזֶּה, ַחיֹּות ְמׁשֻ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ִלשְׁ  ה ְוִלְטרֹף ֶטֶרף ּכָ לֹט ַעל ֵאּלֶ
 ְלִמינֹו. 

  

ְואּוְקמּוָה   .144 ֵלָאה,  ַבת  ִדיָנה  ַוֵתֵצא  ִתיב  ּכְ ַמה  ִמּיָד 
ן ְלֵעיָלא  ְרׁשָ ה ַדְרִגין ְוִסְטִרין ִמְתּפָ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ַחְבַרָייא. ּתָ

ְנָיי א. ֵחיָוון ְמׁשַ א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ הּו ְמׁשַ ין ְוֻכּלְ ין, ִאּלֵ ין ֵמִאּלֵ ן ִאּלֵ
ַחד   ל  ּכָ ַטְרִפין  ּוְלִמְטַרף  ין  ִאּלֵ ַעל  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ְמַקְטְרִגין 

 ְוַחד ְלִזיֵניּה. 
ְדָרגֹות   .145 ה  ּמָ ּכַ ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ

ֶנֶגד   ּכְ ה  ֵאּלֶ ְלַקְטֵרג  אֹוְרִבים  ם  ְוֻכּלָ ִנְפָרדֹות, 
תּוב ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  כב) ֵאּלֶ ַתֲחֹרׁש   (דברים  לֹא 

ִרים,  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ו,  ַיְחּדָ ּוַבֲחֹמר  ׁשֹור  ּבְ
 ְמַקְטְרִגים עֹוָלם. 

  

מְ  .145 ְדרּוָחא  ְטָרא  ין,  ִמּסִ ְרׁשִ ִמְתּפָ ין  ַדְרּגִ ה  ּמָ ּכַ ָסֲאָבא 
ָהא   ּדְ ין,  ִאּלֵ ָלֳקֵביל  ין  ִאּלֵ ְלַקְטְרָגא  ַמן  ּכָ הּו  ְוֻכּלְ

ִתיב ַכד   (דברים כב) ּכְ ו, ּדְ ׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחּדָ לֹא ַתֲחרׁש ּבְ
ָרן ְמַקְטְרֵגי ַעְלָמא.  ָקא ִמְתַחּבְ

ָרגֹות הַ  .146 ׁשּוַקת ַהּדְ ֵמאֹות  ּוֹבא ּוְרֵאה, ּתְ ּטְ
ים. ַיֲעקֹב,   דֹוׁשִ ָדִדים ַהּקְ ּצְ א ְלַקְטֵרג ּבַ ֵאיָנּה ֶאּלָ
ִעּמֹו.  ְוִקְטְרגּו  לֹו  ָאְרבּו  ם  ּלָ ּכֻ ָקדֹוׁש,  הּוא  ׁשֶ
ַכף   ּבְ ע  ּגַ ַויִּ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנָחׁש,  כֹו  ְנׁשָ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

כֹו ֲחמֹור.  ו ְנׁשָ  ְיֵרכֹו. ַעְכׁשָ
  

יא .146 ּתִ ֲחֵזי,  א  ִאיהּו ְוּתָ ָלאו  ְמָסֲאִבין  ְדַדְרִגין  א  ּוְבּתָ
א,   יׁשָ ִאיהּו ַקּדִ ין. ַיֲעקֹב ּדְ יׁשִ ִסְטִרין ַקּדִ א ְלַקְטְרָגא ּבְ ֶאּלָ
ֵכיּה   ָנׁשְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ֲהֵדיּה.  ּבַ ְוִקְטְרגּו  ֵליּה  ַמן  ּכָ הּו  ּלְ ּכֻ

א נָ  ּתָ ַכף ֻיִרכֹו, ַהׁשְ ע ּבְ ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּיִ ֵכיּה  ִחְוָיא, ּכְ ׁשְ
 ֲחמֹור.

ו   .147 ַעְכׁשָ ָחׁש.  ַהּנָ ֵאֶצל  עֹוֵמד  הּוא  ם  ׁשָ
ָעְמדּו  ה,  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ד  ִמּצַ אּו  ּבָ ׁשֶ ְוֵלִוי,  ְמעֹון  ׁשִ
ָדִדים  ַהּצְ ָכל  ּבְ ָעָליו  ְלטּו  ְוׁשָ ַהֲחמֹור  י  ַלּפֵ ּכְ
ּנֱֶאַמר ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת   מֹו ׁשֶ ה ִלְפֵניֶהם, ּכְ ְוִנְכּפָ

בְּ  ֶכם  ְמעֹון  ׁשְ ְוׁשִ ָחֶרב.  ְלִפי  ָהְרגּו  נֹו 
ָהָיה ַמזָּלוֹ [ׁשֹור] ׁשֶ ֲחמֹור   [הּוא] ,  ַעל  א  ּבָ ׁשֹור, 

  

ְוֵלִוי  .147 ְמעֹון  ׁשִ א  ּתָ ַהׁשְ ִחְוָיא,  י  ְלַגּבֵ ָקִאים  ִאיהּו  ן  ּמָ ּתַ
ְטָרא ִמּסִ ע''א) ְדָאתּו  קעג  ָקְיימּו   (דף  ָיא  ַקׁשְ ִדיָנא  ּדְ

י ְפָיא  ְלַגּבֵ ְוִאְתּכַ ִסְטִרין  ָכל  ּבְ ֲעלֹוי  יטּו  ּלִ ְוׁשַ ֲחמֹור  ּדְ ּה 
נֹו ָהְרגּו   ֶכם ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ׁשְ ְייהּו. ּכְ ַקּמַ

ֲהָוה ְמעֹון ּדְ ֵליהּ  (שור) ְלִפי ָחֶרב. ְוׁשִ ׁשֹור, ֲאָתא   (איהו) ַמּזָ
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ְוִנְמָצא   ְכֶאָחד,  רּו  ִיְתַחּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּבֹו  ְוִקְטֵרג 
ּלֹו.  הּוא ְמַקְטֵרג ׁשֶ  ׁשֶ

יִ  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ יּה,  ּבֵ ְוִקְטֵרג  ֲחמֹור  ֲחָדא,  ַעל  ּכְ רּון  ְתַחּבְ
ח ִאיהּו ְמַקְטְרָגא ִדיֵליּה.  ּכַ ּתַ  ְוִאׁשְ

ל,  .148 ִאים ְלַקְטֵרג ְלַיֲעקֹב, ְוהּוא ִנּצָ ם ּבָ ְוֻכּלָ
א ׁשֹור   ְך ּבָ ְך הּוא ׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהם. ַאַחר ּכָ ְוַאַחר ּכָ

ד ַהֲחמֹור   ם ִמּצַ ּלָ ּכֻ ֲחמֹוִרים ׁשֶ ָלם ּבַ יֹוֵסף    -ְוִנׁשְ
ׁשוֹ  הּוא  תּוב ׁשֶ ּכָ ׁשֶ ֲחמֹוִרים,  ֵהם  ׁשֶ ּוִמְצַרִים  ר, 

ֶהם ָרם.  (יחזקאל כג) ּבָ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ  ֲאׁשֶ
  

ִזיב,  .148 ּתְ ְוִאׁשְ ְלַיֲעקֹב  ֵליּה  ְלַקְטְרָגא  ָאֵתי  הּו  ְוֻכּלְ
ִלים   ּתַ יט ֲעַלְייהּו. ְלָבַתר ֲאָתא ׁשֹור ְוִאׁשְ ּלִ ּוְלָבַתר ִאיהּו ׁשַ

ּדְ  ֲחמֹוִרים  ׁשֹור, ּבַ ִאיהּו  ּדְ יֹוֵסף  ֲחמֹור.  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ הּו  ֻכּלְ
הוּ  ּבְ ְכִתיב  ּדִ ֲחמֹוִרים  ִאינּון  ּדְ ר  (יחזקאל כג) ּוִמְצַרִים  ֲאׁשֶ

ָרם. ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ  ּבְ
ין   .149 ּבֵ ָנְפלּו  ַיֲעקֹב  ֵני  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ֶזה  ְוַעל 

ׁשוֹ  ג  ּוֵ ִהְזּדַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲחמֹוִרים,  ם  אֹוָתם  ִעּמָ ר 
ִהְתעֹוֵרר ֵלִוי  ר, ַעד ׁשֶ כּו אֹוָתם ֲעָצמֹות ּוָבׂשָ ְוָנׁשְ
אֹוָתם   ּוִפזֵּר  ִמּקֶֹדם  מֹו  ּכְ

ַבר   [ֶׁשִהְזַּדְּוגּו] ַהֲחמֹוִרים ְוׁשָ אֹוָתם,  ִלְכּפֹות 
ֶזהּו   ם.  ָ ִמׁשּ ֹור  ַהׁשּ ֶאת  ְוהֹוִציא  ֵמָהעֹוָלם,  ּכָֹחם 

תּוב ּכָ יג) ׁשֶ ה   (שמות  ֹמׁשֶ ח  ּקַ ַעְצמֹות ַויִּ ֶאת 
 יֹוֵסף ִעּמֹו.

  

ין ִאינּון ֲחמֹוִרים,   .149 ֵני ַיֲעקֹב ָנְפלּו ּבֵ א ְלָבַתר ּבְ ְוַעל ּדָ
ָרא.  ְרַמָייא ּוִבׂשְ כּו לֹון ּגַ ֲהַדְייהּו, ְוָנׁשְ וג ׁשֹור ּבַ ּוַ ִאְזּדַ ִגין ּדְ ּבְ

ר ְלִאינּון ֲחמֹוִרים  ִמין ּוַבּדַ ִמְלַקּדְ ִאְתַער ֵלִוי ּכְ ''א  (ס ַעד ּדְ
יק  דאזדווגו) ְוַאּפִ ֵמַעְלָמא,  ּתּוְקֵפהֹון  ְוָתַבר  לֹון  ְלַכְפָיא 

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ן.  ּמָ ִמּתַ ה   (שמות יג) ְלׁשֹור  מׁשֶ ח  ּקַ ַוּיִ
 ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו. 

ַהְתָחָלה ַעל   .150 ְמעֹון ּבַ א ׁשִ ּבָ ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
ּמֹולּו,  ּנִ ׁשֶ ם  ּדָ ֲעֵליֶהם  ִהְתעֹוֵרר  ֲחמֹור,  אֹותֹו 
דֹוׁש   ה ַהּקָ מֹו זֶה ָעׂשָ ל ָזָכר. ּכְ ְך ַויַַּהְרגּו ּכָ ְוַאַחר ּכָ
אֹוָתם   ּבְ ה,  ֹמׁשֶ ֶזה  ֵלִוי,  ְיֵדי  ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ

ּתְ  ּבַ ִמְצַרִים.  ּבְ ַאַחר ֲחמֹוִרים  ם,  ּדָ ה  ִחּלָ
ךְ  ִמְצַרִים   (שם) ּכָ ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ ל  ּכָ ה'  ַויֲַּהֹרג 

ֵחיָלם   ל  ּכָ ְוֶאת  תּוב,  ּכָ ַהזֶּה  ֲחמֹור  ּבַ אן  ּכָ וגו'. 
ם   ׁשָ וגו'.  ם  ֶהְמּתָ ּבְ ל  ּכָ ְוֶאת  ם  ַטּפָ ל  ּכָ ְוֶאת 

תּוב, ּכָ ֲחמֹוִרים  אֹוָתם  ּוְכֵלי   (שם) ּבְ ֶכֶסף  ֵלי  ּכְ
ָמלֹת, ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה   (שם) ְוָכתּוב  ָזָהב ּוׂשְ

ם ְוצֹאן ּוָבָקר וגו'.   ִאּתָ

  

ַההּוא  .150 ַעל  ַקְדִמיָתא  ּבְ ְמעֹון  ׁשִ ֲאָתא  ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ל  ַהְרגּו ּכָ רּו, ּוְלָבַתר ַוּיַ ּזָ ִאְתּגַ ם ּדְ ֲחמֹור, ִאְתַער ֲעֵליהֹון ּדַ
ֵלִוי,   ִריְך הּוא ַעל ְיָדא ּדְ א ּבְ ַגְווָנא ָדא ֲעַבד קּוְדׁשָ ָזָכר. ּכְ

בְּ  ִמְצַרִים.  ּבְ ֲחמֹוִרים  ִאינּון  ּבְ ה.  מׁשֶ א  ם, ּדָ ּדַ ַקְדִמיָתא 
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגו'.  (שמות יג) ּוְלָבַתר כֹור ּבְ ל ּבְ ֲהרֹג ְיָי ּכָ ַוּיַ

ם   ל ַטּפָ ל ֵחיָלם ְוֶאת ּכָ ִתיב, ְוֶאת ּכָ ַהאי ֲחמֹור ּכְ ָהָכא ּבְ
ֲחמֹוִרים   ִאינּון  ּבְ ָהָתם  ְוגו'.  ם  ֶהְמּתָ ּבְ ל  ּכָ ְוֶאת 

ִתיב, ּוְכֵלי (שמות יב) ּכְ ֶכֶסף  ֵלי  ָמלֹות,    ּכְ ּוׂשְ ָזָהב 
ּוָבָקר  (שמות יב) ּוְכִתיב, ְוצֹאן  ם  ִאּתָ ָעָלה  ֵעֶרב ַרב  ְוַגם 

 ְוגו'.
ְוֵלִוי   .151 ְמעֹון  ַהֲחמֹור    -ְוׁשִ ֵאֶצל  עֹוֵמד  ֶזה 

ם   ּלָ ל אֹוָתם ֲחמֹוִרים. ּכֻ ַהזֶּה, ְוֶזה עֹוֵמד ֵאֶצל ּכָ
דֹוׁש ְוִנְתְקנ ף ִעם ַיֲעקֹב ַהּקָ ּתֵ ּתַ ּו ִלְנׁשְֹך ָרצּו ְלִהׁשְ

יֶהם ְוכֹוֶפה אֹוָתם   ָבָניו עֹוֵמד ְלַגּבֵ אֹותֹו, ְוהּוא ּבְ
יו. ְחּתָ  ּתַ

  

ְוָדא  .151 ֲחמֹור,  ַהאי  י  ְלַגּבֵ ָקִאים  א  ּדָ ְוֵלִוי,  ְמעֹון  ְוׁשִ
ָפא   ּתְ ּתַ ְלִאׁשְ עּו  ּבָ הּו  ּלְ ּכֻ ֲחמֹוִרים,  ִאינּון  ל  ּכָ י  ְלַגּבֵ ָקִאים 

יׁשָ  ַקּדִ ַיֲעקֹב  ּדְ ֲהֵדיּה  ְוִאיהּו  ּבַ ֵליּה,  ָכא  ְלַנׁשְ נּו  ּקְ ְוִאְתּתַ א 
חֹוֵתיּה.  יף לֹון ּתְ ְייהּו ְוַכּיִ ְבנֹוי ָקִאים ְלַגּבַ  ּבִ

ִמי  .152 ָניו,  ּבָ ְוֶאת  ְך אֹותֹו  ָנׁשַ ו  ֵעׂשָ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ
ד   ד ֶזה ְוֶזה ִמּצַ ָיקּום מּולֹו? ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף, ֶזה ִמּצַ

תּוב ּכָ ית ַיֲעקֹב ֵאׁש ְוהָ  (עובדיה א) ֶזה, ׁשֶ ָיה ּבֵ
ו ְלַקׁש וגו'.   ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעׂשָ

  
יּה,  .152 יְך ֵליּה ְוִלְבנֹוי, ַמאן ָיקּום ְלַגּבֵ ו ָנׁשִ א ְדֵעׂשָ ּתָ ַהׁשְ

ָדא.   ְטָרא  ִמּסִ ְוָדא  ָדא  ְטָרא  ִמּסִ א  ּדָ ְויֹוֵסף.  ַיֲעקֹב 
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ְכִתיב, אֵ  (עובדיה א) ּדִ ַיֲעקֹב  ית  ּבֵ יֹוֵסף  ְוָהָיה  ּוֵבית  ׁש 
ו ְלַקׁש ְוגו':  ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעׂשָ

ֶהָעִרים   .153 ַעל  ֱאלִֹהים  ת  ִחּתַ ַוְיִהי  עּו  ּסָ ַויִּ
ֵני ַיֲעקֹב.  ר ְסִביבֹוֵתיֶהם ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ּבְ ֲאׁשֶ
ָהיּו  ּוְכׁשֶ ִסים,  ּנְ ִמְתּכַ ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ַזִין לַ  ֵלי  ּכְ ִתים ְועֹוְזִבים חֹוְגִרים  ָרב, ָהיּו ְמַרּתְ ּקְ
ֵני ַיֲעקֹב.  אֹוָתם, ְוָלֵכן לֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ּבְ

  

ר  .153 ֲאׁשֶ ֶהָעִרים  ַעל  ֱאלִהים  ת  ִחּתַ ַוְיִהי  עּו  ּסָ ַוּיִ
י יֹוֵסי   ֵני ַיֲעקֹב. ָאַמר ִרּבִ ְסִביבֹוֵתיֶהם ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ּבְ

י ׁשֵ ּנְ ִמְתּכַ ֲהוּו  הּו  ּלְ ֲהוּו  ּכֻ ְקָרָבא  ַזְייֵני  ַחְגֵרי  ֲהוּו  ְוַכד   ,
ֵני   ּבְ ַאֲחִרי  ָרְדפּו  ְולא  ְך  ּכָ ּוְבִגין  לֹון,  ְבִקין  ְוׁשַ ֵתי  ְמַרּתְ

 ַיֲעקֹב:
ָהִסירּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהּנֵָכר וגו'. ָהִסירּו ֶאת   .154

ַהּנֵָכר   ֵלי    -ֱאלֵֹהי  ּכְ ֶכם  ְ ִמׁשּ ְטלּו  ּנָ ׁשֶ ֵהם  ה  ֵאּלֶ
ָזָרה   ֲעבֹוָדה  ֲעֵליֶהם  ָחקּוק  ָהָיה  ׁשֶ ְוָזָהב  ֶכֶסף 
ָהיּו   ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ

אוֹ  ִהְטִמין  ְוַיֲעקֹב  ְוָזָהב,  ֶסף  ֵדי ִמּכֶ ּכְ ם  ׁשָ ָתם 
ָאסּור   ׁשֶ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ יֵָהנּו  ּלֹא  ׁשֶ

ה ְלעֹוָלִמים.  ּנָ  ְלָאָדם ֵלָהנֹות ִמּמֶ

  

ֱאלֵהי  .154 ֶאת  ָהִסירּו  ְוגו'.  ָכר  ַהּנֵ ֱאלֵהי  ֶאת  ָהִסירּו 
ְוַדֲהָבא   א  ְסּפָ ּכַ ָמאֵני  ֶכם  ְ ִמׁשּ ָנְטלּו  ּדְ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ָכר,  ַהּנֵ

ֲהָוה ָאַמר,    ּדְ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ִדְלהֹון.  ַטֲעָוא  ֲעַלְייהּו  ָחִקיק 
ִגין   ן, ּבְ ּמָ א ְוַדֲהָבא. ְוַיֲעקֹב ַאְטִמין לֹון ּתַ ְסּפָ ַטֲעָוון ֲהוּו ִמּכַ
ָאִסיר ֵליּה ְלַבר  ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדְ ְטָרא ּדְ ָלא ִיְתַהּנּון ִמּסִ ּדְ

יּה ְלָעְלִמין. י ִמּנֵ  ָנׁש ְלִאְתַהּנֵ
הֹוְלִכים  ַר  .155 ָהיּו  ִחְזִקיָּה  י  ְוַרּבִ ְיהּוָדה  י  ּבִ

י ְיהּוָדה, ַמה זֶּה   י ִחְזִקיָּה ְלַרּבִ ֶרְך. ָאַמר ַרּבִ ּדֶ ּבַ
תּוב ּכָ יב)-(שמואל  ׁשֶ ֲעֶטֶרת   ב  ֶאת  ח  ּקַ ַויִּ

ְוֶאֶבן  ָזָהב  ר  ּכַ ּכִ ָקָלּה  ּוִמׁשְ רֹאׁשֹו  ֵמַעל  ם  ַמְלּכָ
וְ  ִוד.  ּדָ רֹאׁש  ִהי ַעל  ַוּתְ ֵני  ְיָקָרה  ּבְ ּקּוץ  ׁשִ ִנינּו,  ׁשָ

ָמה   ם.  ַמְלּכָ ֲעֶטֶרת  ְוֶזהּו  מֹו,  ׁשְ ִמְלּכֹם  ַעּמֹון 
תּוב   ַעם ּכָ ִוד, ּוָמה ַהּטַ ִהי ַעל רֹאׁש ּדָ ַעם ַוּתְ ַהּטַ
עֹוְבֵדי   ים  ָהַעּמִ ֱאלֵֹהי  ָאר  ׁשְ ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ ּקּוץ,  ׁשִ
ֱאלִֹהים  ים,  ָהַעּמִ ֱאלֵֹהי  תּוב  ּכָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

ּקּוץ ֲאֵחִרי ם, ֵאל ֵנָכר, ֵאל ַאֵחר, ּוָבֶזה ָאַמר ׁשִ
 ֶאָחד. 

  

ָאְרָחא, ָאַמר  .155 ּבְ ָאְזֵלי  ֲהוּו  ה  ִחְזִקּיָ י  ְוִרּבִ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ
ִדְכִתיב, ַמאי  ְיהּוָדה,  י  ְלִרּבִ ה  ִחְזִקּיָ י  (שמואל ב  ִרּבִ

ָקָלּה כִּ  יב) ם ֵמַעל רֹאׁשֹו ּוִמׁשְ ח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ּקַ ר  ַוּיִ ּכַ
ֵני   ּקּוץ ּבְ ִוד. ְוָתִניָנן, ׁשִ ִהי ַעל רֹאׁש ּדָ ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ַוּתְ
ם. ַמאי ַטֲעָמא  ֵמיּה. ְוָדא הּוא ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ַעּמֹון ִמְלּכֹם ׁשְ
ָהא  ּדְ ּקּוץ.  ׁשִ ִתיב  ּכְ ַטְעָמא  ּוַמאי  ִוד.  ּדָ רֹאׁש  ַעל  ִהי  ַוּתְ

ַמָיא עֹוְבֵד  ַעּמְ ַטֲעָוון  ָאר  ׁשְ ִתיב ֱאלֵֹהי ּבִ ּכְ ָזָרה  י ֲעבֹוָדה 
ּוְבַהאי  ַאֵחר,  ֵאל  ֵנָכר,  ֵאל  ֲאֵחִרים,  ֱאלִֹהים  ים,  ָהַעּמִ

ּקּוץ ַחד.   ָאַמר ׁשִ

עֹוְבֵדי  .156 ים  ָהַעּמִ ֱאלֵֹהי  ּוְבָכל  לֹו,  ָאַמר 
רּוְך הּוא,   דֹוׁש ּבָ ְך ָקָרא ָלֶהם ַהּקָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכָ

תּוב ּכָ כג) ׁשֶ ּקּוֵציֶהם  (דברים  ׁשִ ֶאת  ְראּו  ַוּתִ
ֲעֶטֶרת  ֶאת  ח  ּקַ ַויִּ ָאַמר  ֶ ׁשּ ּוַמה  ּלּוֵליֶהם.  ּגִ ְוֶאת 

הּוא ִמְלּכֹום   ם, ׁשֶ ְך הּוא    -ַמְלּכָ א  ּכָ אי. ֶאּלָ ַוּדַ
ַבר   ׁשָ הּוא  ָאז  יֵּר,  ִהְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  י,  ּתִ ַהּגִ י  ִאּתַ
אֹוָתּה  ִמְלּכֹום,  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֲעֶטֶרת  אֹוָתּה  ֶאת 
הּוא  ָאז  אֹוָתּה,  ּוָפַגם  ָעֶליָה  ֲחקּוָקה  ׁשֶ מּות  ּדְ
ַעל   ְוָהְיָתה  ה,  ּנָ ִמּמֶ ֵלָהנֹות  ר  ֶהּתֵ אֹוָתּה  ה  ָעׂשָ

ֵני ַעּמֹון, ָנָחׁש ֶאָחד רֹאׁשֹו. ּוֹבא ּוְראֵ  ּקּוץ ּבְ ה, ׁשִ

  

ַמָייא עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה  .156 ָאַמר ֵליּה, ּוְבָכל ַטֲעָוון ַעּמְ
ְכִתיב, ּדִ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ לֹון  ָקָרא  (דברים  ָהִכי 

ָאַמר  כג) ּדְ ּוַמה  ּלּוֵליֶהם.  ּגִ ְוֶאת  ּקּוֵציֶהם  ׁשִ ֶאת  ְראּו  ַוּתִ
אי.   ִאיהּו ִמְלּכֹום, ָהִכי הּוא ַוּדַ ם, ּדְ ח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ּקַ ַוּיִ
ַבר ָלּה   ֵדין ִאיהּו ּתָ יר, ּכְ ָלא ִאְתְגּיַ י ַעד ּדְ ּתִ י ַהּגִ א ִאיּתַ ֶאּלָ

ִמלְ  ִאיהּו  ּדְ ֲעֶטֶרת  ֲחִקיק  ְלַההּוא  ּדְ ִדיּוְקָנא  ַההּוא  ּכֹום, 
ּה   י ִמּנָ ר ְלִאְתַהּנֵ ֵדין ִאיהּו ֲעַבד ָלּה ֵהיּתֵ ֲעָלּה ּוָפִגים ָלּה. ּכְ
ִחְוָיא   ַחד  ַעּמֹון,  ֵני  ּבְ ּקּוץ  ׁשִ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ יּה.  ֵריׁשֵ ַעל  ְוֲהַות 
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ֶתר,  ּכֶ אֹותֹו  ַעל  ָחקּוק  ָהָיה  ה  ֲעֻמּקָ ֲחִקיָקה  ּבַ
ּקּוץ, זֲֻהָמא.   ְוָלֵכן ִנְקָרא ׁשִ

ְך ִאְקֵרי  ְתָרא, ּוְבִגין ּכָ סּוְרָטא ֲהָוה ָחִקיק ַעל ַההּוא ּכִ ּבְ
 ּקּוץ זּוֲהָמא. ׁשִ 

י ִיְצָחק ָאַמר, ָהִסירּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהּנֵָכר  .157 ַרּבִ
ל    - ּכָ תֹוָכן  ּבְ ְמִביאֹות  ָהיּו  ׁשֶ ים  ָנׁשִ ָאר  ׁשְ ֵאּלּו 

ל  נּו ֶאל ַיֲעקֹב ֶאת ּכָ תּוב ַוִיּתְ ֲעָדיֵיֶהן, ְוַעל ֶזה ּכָ
ים ְוָכל ֲעָדִיים ְוָכל ֲעבֹוָד  ה ֱאלֵֹהי ַהּנֵָכר, ֵאּלּו ָנׁשִ

ֵדי  ּכְ ַיֲעקֹב,  ְטֹמן אֹוָתם  ַויִּ ָוֶכֶסף.  ָזָהב  ל  ׁשֶ ָזָרה 
ָלל.  ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ד ׁשֶ ּלֹא יֵָהנּו ִמּצַ  ׁשֶ

  

ין  .157 ִאּלֵ ָכר,  ַהּנֵ ֱאלֵהי  ֶאת  ָהִסירּו  ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ִרּבִ
ְלהֹון ּדִ ָזן  ְנַבְזּבְ ל  ּכָ ְייהּו  ַגּוַ ּבְ ַמְייֵתי  ֲהוּו  ּדְ ין  ָנׁשִ ָאר  ְוַעל ׁשְ  .

ין  ִאּלֵ ָכר.  ַהּנִ ֱאלֵֹהי  ל  ּכָ ֶאת  ַיֲעקֹב  ֶאל  נּו  ּתְ ַוּיִ ִתיב  ּכְ א  ּדָ
ְטמֹון  ַוּיִ א.  ְוַכְסּפָ ַדֲהָבא  ּדְ ַטֲעָוון  ְוָכל  ָזן  ְנַבְזּבְ ל  ּכָ ין,  ָנׁשִ

ָלא ִגין ּדְ ְטָרא  (דף קעג ע''ב) אֹוָתם ַיֲעקֹב, ּבְ ִיְתַהּנּון ִמּסִ
ָלל.  ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ  ּדְ

ּכֹל ָהָיה,  .158 ֵלם ּבַ יֲַּעקֹב ִאיׁש ׁשָ ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ
דֹושׁ  ּקָ ּבַ ק  ִנְדּבָ רּוךְ - ְוָהָיה  תּוב? -ּבָ ּכָ ַמה  הּוא. 

ַח   ִמְזּבֵ ם  ָ ׁשּ ה  ְוֶאֱעׂשֶ ֵאל  ית  ּבֵ ְוַנֲעֶלה  ְוָנקּוָמה 
ֶרְך   ּדֶ ִדי ּבַ יֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעּמָ ָלֵאל ָהעֶֹנה ֹאִתי ּבְ

י. ִמיָּד ר ָהָלְכּתִ אן    -  ֲאׁשֶ נּו ֶאת ַיֲעקֹב. ִמּכָ ּתְ ַויִּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַח ֶאת ַהּקָ ּבֵ ִריְך ָהָאָדם ְלׁשַ ּצָ ׁשֶ
ה ִעּמֹו,   ָעׂשָ ים ְוַעל טֹובֹות ׁשֶ ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ִנּסִ

י. ר ָהָלְכּתִ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ִדי ּבַ תּוב ַוְיִהי ִעּמָ ּכָ  ֶזהּו ׁשֶ

  

ַבר .158 ּגְ ַיֲעקֹב  ּדְ ֲחֵזי,  א  ְוֲהָוה    ּתָ ֲהָוה,  א  כֹּלָ ּבְ ִלים  ׁשְ
ִתיב, ְוָנקּוָמה   ִריְך הּוא. ַמה ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ק ּבֵ ּבַ ִמְתּדַ
אֹוִתי  ָהעֹוֶנה  ָלֵאל  ַח  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ה  ְוֶאֱעׂשֶ ֵאל  ית  ּבֵ ְוַנֲעֲלה 
נּו   ּתְ ד ַוּיִ י, ִמּיָ ר ָהָלְכּתִ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ִדי ּבַ יֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעּמָ ּבְ

ִריְך  אֶ  א ּבְ ָחא ְלקּוְדׁשָ ּבָ ר ָנׁש ְלׁשַ ָבֵעי ּבַ אן ּדְ ל ַיֲעקֹב. ִמּכָ
יּה,   ִעּמֵ ֲעַבד  ּדְ ָטָבאן  ְוַעל  ין  ִנּסִ ַעל  ֵליּה  ּוְלאֹוָדָאה  הּוא 

י. ר ָהָלְכּתִ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ִדי ּבַ  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ִעּמָ
ְוָנקּוָמה  .159 תּוב  ּכָ ַהְתָחָלה  ּבַ ְרֵאה,    ּבֹא 

ְוַאַחר   ָניו ִעּמֹו,  ּבָ ְוגֹו', ִהְכִליל  ית ֵאל  ּבֵ ְוַנֲעֶלה 
ָכתּוב  ְולֹא  ַח,  ִמְזּבֵ ם  ָ ׁשּ ה  ְוֶאֱעׂשֶ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ
ַעם?   ַלל ֶזה. ָמה ַהּטַ הֹוִציא אֹוָתם ִמּכְ ה, ׁשֶ ְוַנֲעׂשֶ
ת   ִפּלַ ּתְ ן  ּקֵ ּתִ ַיֲעקֹב  ָבר.  ַהּדָ ָהָיה  ָעָליו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

וְ  אי,  ַוּדַ ָהָיה ַעְרִבית  ְוָעָליו  ַח  ִמְזּבֵ ה  ָעׂשָ הּוא 
ָצרֹות   אֹוָתן  ל  ּכָ ָעַבר  הּוא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ָבר,  ַהּדָ
ִדי  ַוְיִהי ִעּמָ תּוב  ּכָ ְפֵני ָאִחיו, ׁשֶ ַרח ִמּלִ ּבָ ִמיֹּום ׁשֶ
ְך   ּכָ ַאַחר  אּו  ּבָ ְוֵהם  י,  ָהָלְכּתִ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

 .ָלעֹוָלם, ְוַעל ֶזה לֹא ִהְכִניס אֹוָתם ִעּמוֹ 

  

ית ֵאל   .159 ִתיב ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ּבֵ ַקְדִמיָתא ּכְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
ם  ׁשָ ה  ְוֶאֱעׂשֶ ִתיב  ּכְ ּוְלָבַתר  ֲהֵדיּה.  ּבַ נֹוי  ּבְ ַאְכִליל  ְוגו', 
ָלָלא ָדא, ַמאי  יק לֹון ִמּכְ ַאּפִ ה. ּדְ ִתיב ְוַנֲעׂשֶ ַח ְוָלא ּכְ ִמְזּבֵ

ִמלָּ  ֲהָוה  ֲעֵליּה  ּדְ ִגין  ּבְ ת  ַטְעָמא,  ִפּלַ ּתְ ַאְתִקין  ַיֲעקֹב  ה. 
ה,   ִמּלָ ֲהָוה  ְוֲעֵליּה  ָחא  ַמְדּבְ ֲעַבד  ְוִאיהּו  אי.  ַוּדַ ַעְרִבית, 
יּה   ל ִאינּון ָעְקִתין ִמן יֹוָמא ְדָעַרק ַקּמֵ ִאיהּו ָעַבר ּכָ ּוְבִגין ּדְ
י, ְוִאינּון  ר ָהָלְכּתִ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ִדי ּבַ ְכִתיב ַוְיִהי ִעּמָ ֲאחּוָה. ּדִ ּדְ

ֲהֵדיּה.אָ  א ָלא ָאִעיל לֹון ּבַ  תּו ְלָבַתר ְלַעְלָמא. ְוַעל ּדָ

ה לֹו  .160 ֲעׂשָ ּנַ אן ִמי ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ִמּכָ ַרּבִ
ְלָחן,   ׁשֻ ּבְ אֹוֵכל ֶלֶחם  ָצִריְך ְלהֹודֹות. ִמי ׁשֶ ֵנס, 
ָבר. ּלֹא ָאַכל ּדָ    הּוא ָצִריְך ְלָבֵרְך, ְולֹא ַאֵחר ׁשֶ

י ֶאְלָעזָ  .160 א, ִרּבִ ִיְתֲעִביד ֵליּה ִנּסָ אן ַמאן ּדְ ר ָאַמר, ִמּכָ
ָפתֹוָרא, ִאיהּו   ָאִכיל ַנֲהָמא ּבְ ֵעי ְלאֹוָדָאה. ַמאן ּדְ ִאיהּו ּבָ

ָלא ָאִכיל ִמיִדי:  ֵעי ְלָבְרָכא, ְוָלא ָאֳחָרא ּדְ  ּבָ
תּוב  .161 ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא  וגו'.  ַח  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ֶבן  ַויִּ

וְ  ַח,  ִמְזּבֵ ם  ׁשָ ֶבן  ָכתּובַויִּ [ְּבֵאּלּו   לֹא 
ְועֹולֹות,  ַהִּמְזְּבחֹות] ְנָסִכים  ָעָליו  ֶהֱעָלה  ׁשֶ

ָהְראּוָיה  ה  ְרּגָ ּדַ אֹוָתּה  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ
ְחּתֹוָנה  ּתַ ה  ְרּגָ ּדַ ן  ְלַתּקֵ ַלה',  ַח  ִמְזּבֵ ן.  ּקֵ ְלִהְתּתַ

ם   ֶבן ׁשָ ה ֶעְליֹוָנה, ְוַעל ֶזה ַויִּ ַדְרּגָ ָרּה ּבְ ַח ְלַחּבְ ִמְזּבֵ

  

ַח,  .161 ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ִתיב ַוּיִ א ֲחֵזי, ּכְ ַח ְוגו', ּתָ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ַוּיִ
ִתיב ּכְ ְוֲעָלָוון,   (בהני מדבחן) ְוָלא  ִנְסִכין  ֲעֵליּה  יק  ַאּסִ ּדְ

ָנא.   ּקְ ְלִאְתּתַ ִאְתֲחֵזי  ּדְ א  ַדְרּגָ ַההּוא  ַאְתִקין  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ
א   ְרּגָ ַח ַלְיָי, ְלַאְתָקָנא ּדַ א ִמְזּבֵ ַדְרּגָ ָרא ֵליּה ּבְ ָאה ְלַחּבְ ּתָ ּתַ

ָאה. ַלְיָי  ּתָ א ּתַ א ַדְרּגָ ַח ּדָ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ א ַוּיִ ָאה, ְוַעל ּדָ ִעּלָ
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ְחּתֹוָנה. ַלה'    - ּתַ ה  ְרּגָ ּדַ ה ֶעְליֹוָנה.   -זֹו  ְרּגָ ּדַ זֹו 
ֵאל   ית  ּבֵ ֵאל  קֹום  ַלּמָ ְקָרא  ם   -ַויִּ ֵ ׁשּ ּכַ ֶזה  ם  ׁשֵ

ּה  ִאּמָ ֵהִאיָרה ֵמָהֵאם, ָאז ּכְ ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ָהֶעְליֹון, ִמׁשּ
ּה ְוַהּכֹל ֶאָחד.  ּתָ  ּבִ

ָמא ָדא   ית ֵאל, ׁשְ קֹום ֵאל ּבֵ ְקָרא ַלּמָ ָאה. ַוּיִ א ִעּלָ א ַדְרּגָ ּדָ
ּתָ  ה ּבִ ִאּמָ ֵדין ּכְ ַכד ִאְתַנֲהָרא ּכְ ִגין ּדְ ָאה. ּבְ ָמא ִעּלָ ׁשְ ּה  ּכִ

א ַחד.   ְוכֹּלָ

ָהֱאלִֹהים   .162 ֵאָליו  ִנְגלּו  ם  ׁשָ י  ּום   -ּכִ ִמׁשּ
ֲהֵרי  ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ׁשּ ּבַ א  ֶאּלָ ִנְמָצִאים  לֹא  ֵהם  ׁשֶ
ִכיָנה,   ְ ִמיד ִעם ַהׁשּ ֵהם ִנְמָצִאים ּתָ ְבִעים ָהיּו ׁשֶ ׁשִ
י   ִכיָנה, ְוַעל ֶזה ּכִ ְ ְבִעים ָקֶתְדָראֹות ְסִביב ַהׁשּ ְוׁשִ

ם ִנְגל ה, ׁשָ ּלָ ִהְתּגַ ָמקֹום ֶזה ׁשֶ ּו ֵאָליו ָהֱאלִֹהים, ּבְ
ב ָעָליו.  תּוב ְוִהּנֵה ה' ִנּצָ ֲהֵרי ּכָ  ׁשֶ

  

ָלא  .162 ִאינּון  ּדְ ִגין  ּבְ ָהֱאלִהים,  ֵאָליו  ִנְגלּו  ם  ׁשָ י  ּכִ
ִאינּון  ּדְ ֲהוּו  ְבִעין  ׁשִ ָהא  ּדְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ חּו  ּכָ ּתַ ִאׁשְ

ִדי ּתָ ֵחי  ּכְ ּתַ ְדָרֵאי  ִמׁשְ ַקּתַ ְבִעין  ְוׁשִ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ֲהֵדי  ּבַ ר 
ם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱאלִֹהים  י ׁשָ א ּכִ א. ְוַעל ּדָ ִכיְנּתָ ׁשְ ַסֲחָרִניּה ּדִ
ב ָעָליו: ה ְיָי ִנּצָ ִתיב ְוִהּנֵ ָהא ּכְ ָיא, ּדְ ּלְ ִאְתּגַ ַאְתָרא ָדא ּדְ  ּבְ

ר ּדִ  .163 קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ר  ַויַַּעל ֵמָעָליו ֱאלִֹהים ּבַ ּבֶ
ה   ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ אן  ִמּכָ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִאּתֹו. 
ה ִעם ָהָאבֹות. ּוֹבא ּוְרֵאה, ַיֲעקֹב  ָבה ְקדֹוׁשָ ֶמְרּכָ
עֹוֶמֶדת ְלָהִאיר  ה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ָבה ְקדֹוׁשָ הּוא ֶמְרּכָ
תּוב ַויַַּעל  ּכָ ָבה ְלַבּדֹו. ֶזהּו ׁשֶ ָבָנה, ְוהּוא ֶמְרּכָ ַלּלְ

 ים. ֵמָעָליו ֱאלֹהִ 

  

י  .163 ר ִאּתֹו, ִרּבִ ּבֶ ר ּדִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַעל ֵמָעָליו ֱאלִֹהים ּבַ ַוּיַ
ֲהֵדי   ּבַ א  יׁשָ ַקּדִ ְרִתיָכא  ִאְתֲעִביד  ּדְ אן  ִמּכָ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ
ָאה  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ְרִתיָכא  ִאיהּו  ַיֲעקֹב  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ ֲאָבָהן. 

ְרִתיָכא ְוִאיהּו  ְלִסיֲהָרא,  ְלַאְנָהָרא  ַקְייָמא  ְלחֹודֹוי.    ּדְ ּבִ
ַעל ֵמָעָליו ֱאלִהים.  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיַ

ַתח ְוָאַמר, .164 דֹול   (דברים ד) ּפָ י ִמי גֹוי ּגָ ּכִ
ָקְרֵאנּו.  ָכל  ּבְ ֵאָליו  ְקֹרִבים  ֱאלִֹהים  לֹו  ר  ֲאׁשֶ
ָרֵאל ִלְפֵני  ה ֵהם ֲחִביִבים ִיׂשְ ּמָ ֵאָליו ּבֹא ְרֵאה ּכַ

רּוְך הּוא, שֶׁ  דֹוׁש ּבָ ָכל  ַהּקָ ּבְ ְוָלׁשֹון  ְלָך ַעם  ֵאין 
לֹו  יֵּׁש  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ מֹו ׁשֶ ַמע אֹוָתם ּכְ ׁשְ יִּ ֱאלֹוּהַ ׁשֶ
ָרֵאל   ִיׂשְ ל  ׁשֶ ׁשֹות  ּוַבּקָ ִפּלֹות  ּתְ ל  ְלַקּבֵ ן  ְמזֻּמָ

ִמי ְלַהׁשְ ְצִריִכים  ֵהם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ָכל  ה ּבְ ִפּלָ ּתְ ַע 
ֶהם.  ּלָ ה ׁשֶ ְרּגָ ִביל אֹוָתּה ּדַ ׁשְ ֵהם רֹוִצים ּבִ  ׁשֶ

  

ְוָאַמר, .164 ַתח  לֹו  (דברים ד) ּפָ ר  ֲאׁשֶ ָגדֹול  ּגֹוי  ִמי  י  ּכִ
א   ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו. ּתָ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ֱאלִֹהים ְקרֹוִבים ֵאָליו ּכַ

ָרֵאל ַקמֵּ  ה ִאינּון ֲחִביִבין ִיׂשְ ּמָ ִריְך הּוא,  ֲחֵזי, ּכַ א ּבְ י קּוְדׁשָ
ָזָרה   ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ָכל  ּבְ ן  ְוִליׁשָ ַעם  ָלְך  ֵלית  ּדְ
א   ָמה ְדקּוְדׁשָ ַמע לֹון, ּכְ ִיׁשְ ִאית ֵליּה ֱאָלָהא ּדְ ַעְלָמא ּדְ ּדְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ּוָבעּוְתהֹון  ְצלֹוְתהֹון  ָלא  ְלַקּבְ ין  ַזּמִ הּוא  ִריְך  ּבְ

ְד  א  ְעּתָ ׁשַ ָכל  ְדִאינּון ּבְ ְצלֹוָתא  ַמע  ְלִמׁשְ לֹון  ִאְצְטִריְך 
הֹון. א ִדּלְ ִגין ַההּוא ַדְרּגָ ָעאן, ּבְ  ּבָ

ָקָרא  .165 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵאה,  ּבֹא 
ְמָך עֹוד   ֵרא ׁשִ תּוב לֹא ִיּקָ ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ְלַיֲעקֹב ִיׂשְ

ְקָרא   ַויִּ ֶמָך,  ׁשְ ִיְהיֶה  ָרֵאל  ִיׂשְ י ִאם  ּכִ ֶאת ַיֲעקֹב 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִכיָנה,  ׁשְ זֹו  ְקָרא?  ַויִּ ִמי  מֹו.  ׁשְ

ה. ַויֹּאֶמר לֹו ֱאלִֹהים. ְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ  ַויִּ
  

הּוא,  .165 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ָקֵרי  ַיֲעקֹב,  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִאם  י  ּכִ ַיֲעקֹב  עֹוד  ְמָך  ׁשִ ֵרא  ִיּקָ לא  ְכִתיב  ּדִ ָרֵאל.  ִיׂשְ

ִיְהֶיה ָרֵאל  א   ִיׂשְ ּדָ ְקָרא,  ַוּיִ מֹו, ַמאן  ְקָרא ֶאת ׁשְ ַוּיִ ֶמָך.  ׁשְ
ה. ַוּיֹאֶמר לֹו  ְקָרא ֶאל מׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּיִ א. ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ

 ֱאלִֹהים.
ּכֹל  .166 ּבַ ַלם  ִנׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ְלַמְעָלה 

ם ֶזה,  ׁשֵ ַלם ּבְ תֹו ְוִנׁשְ ה ְבַדְרּגָ ָראּוי, ְוָאז ִהְתַעּלָ ּכָ
ֵאר. וְ  ָרֵאל, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ מֹו ִיׂשְ ְקָרא ֶאת ׁשְ  ַעל ֶזה ַויִּ
  

א   .166 כֹּלָ ּבְ ים  ּלִ ּתְ ִאׁשְ ָהא  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ אֹוִקיְמָנא  ְלֵעיל 
ָמא   ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ יּה ְוִאׁשְ ַדְרּגֵ ק ּבְ ּלַ ְדָקא ְיאּות, ּוְכֵדין ִאְסּתַ ּכְ

ָרֵאל  מֹו ִיׂשְ ְקָרא ֶאת ׁשְ א ַוּיִ ָמר.ָדא, ְוַעל ּדָ  ְוָהא ִאּתְ
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הֹוְלִכים   .167 ָהיּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
אי ַמה   י ֶאְלָעָזר, ַוּדַ י יֹוֵסי ְלַרּבֵ ֶרְך. ָאַמר ַרּבִ ּדֶ ּבַ
ְוהּוא   הּוא,  ָהָאבֹות  ִחיר  ּבְ יֲַּעקֹב  ׁשֶ ָאַמְרּתָ  ֶ ׁשּ
ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹו  ׁשְ ְוָקָרא  ָדִדים,  ַהּצְ ְלָכל  ָאחּוז 

עֹוד  ְמָך  ׁשִ ֵרא  ִיּקָ לֹא  ִאם   ְוָכתּוב  י  ּכִ ַיֲעקֹב 
מֹו   ׁשְ ֶאת  ְקָרא  ַויִּ ְוָכתּוב  ֶמָך,  ׁשְ ִיְהיֶה  ָרֵאל  ִיׂשְ
רּוְך הּוא ְוָקָרא לֹו  דֹוׁש ּבָ ה ָחַזר ַהּקָ ָרֵאל, ָלּמָ ִיׂשְ
ַיֲעקֹב   לֹו  ָקְראּו  ְוַהּכֹל  ְפָעִמים,  ה  ַכּמָ ּבְ ַיֲעקֹב 
ְמָך  ֵרא ׁשִ ְך, ַמה זֶּה ְולֹא ִיּקָ מֹו ִמּקֶֹדם? ִאם ּכָ ּכְ

 עֹוד ַיֲעקֹב? 

  

י  .167 ָאְרָחא, ָאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִרּבִ
ֵליָמא  ׁשְ ַיֲעקֹב  ּדְ ֲאַמְרּתְ  ּדְ ָהא  אי  ַוּדַ ֶאְלָעָזר,  י  ְלַרּבִ יֹוֵסי 
ֵמיּה   ׁשְ ְוָקָרא  ִסְטִרין,  ְלָכל  ָאִחיד  ְוִאיהּו  ִאיהּו,  ֲאָבָהן  ּדְ

ל ּוְכִתיב  ָרֵאל,  ִאם ִיׂשְ י  ּכִ ַיֲעקֹב  עֹוד  ְמָך  ׁשִ ֵרא  ִיּקָ א 
ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹו  ׁשְ ֶאת  ְקָרא  ַוּיִ ּוְכִתיב  ֶמָך.  ׁשְ ִיְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַיֲעקֹב   ֵליּה  ְוָקָרא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַאֲהַדר  אי  ַאּמַ
ִמין. ִאי ָהִכי,  ַקּדְ ִמּלְ א ָקרּון ֵליּה ַיֲעקֹב ּכְ ה ִזְמִנין, ְוכֹּלָ ַכּמָ ּבְ

ְמָך עֹוד ַיֲעקֹב. מַ  ֵרא ׁשִ  הּו ְולא ִיּקָ

ַתח   .168 ּפָ  . ָאַמְרּתָ ָיֶפה  לֹו,  ָאַמר 
מב) ְוָאַמר, ִאיׁש   (ישעיה  ּכְ ֵיֵצא  ּבֹור  ּגִ ּכַ ה' 

ְרׁשּוהּו. ֲאָבל  סּוק ֶזה ּפֵ ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה, ּפָ
ב!   ִלְכּתֹ ָצִריְך  ּבֹור  ּגִ יֵֵצא?  ּבֹור  ּגִ ּכַ ְרֵאה,  ּבֹא 

ִאישׁ  ב!  ּכְ  ִמְלָחמֹות? ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָצִריְך ִלְכּתֹ

  

ְוָאַמר, .168 ַתח  ּפָ  . ֲאַמְרּתְ יר ָקא  ּפִ ׁשַ ֵליּה,  (ישעיה  ָאַמר 

ַהאי  מב) ִקְנָאה,  ָיִעיר  ִמְלָחמֹות  ִאיׁש  ּכְ ֵיֵצא  ּבֹור  ּגִ ּכַ ְיָי 
ֵעי  ּבֹור ִמּבָ ּגִ ֵיֵצא,  ּבֹור  ּגִ ּכַ א ֲחֵזי,  ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל ּתָ

ֵעי ֵליּה.  ִאיׁש ִמְלָחמֹות, ִאיׁש ִמְלָחמֹות ִמּבָ  ֵליּה. ּכְ

ֶזה  .169 ָמקֹום  ָכל  ּבְ ה'  ֵאר,  ִנְתּבָ ֲהֵרי  א  ֶאּלָ
מֹו הּוא ַרֲחמִ  רּוְך הּוא, ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אי ׁשֶ ים, ַוּדַ

תּוב ּכָ ׁשֶ מב) ה',  ִמי.   (ישעיה  ׁשְ הּוא  ה'  ֲאִני 
ְוהּוא   ֱאלִֹהים,  מֹו  ׁשְ ִנְקָרא  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ְוָרִאינּו 
ים   ְתַרּבִ ּמִ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ א  ֶאּלָ ָמקֹום.  ָכל  ּבְ ִדין 

ְוִנְקָרא מֹו,  ׁשְ ה'  עֹוָלם,  ּבָ יִקים  ּדִ ם    ַהּצַ ׁשֵ ּבְ
עֹוָלם,  ִעים ּבָ ים ָהְרׁשָ ְתַרּבִ ּמִ ָהַרֲחִמים. ּוִבְזַמן ׁשֶ
ְזַמן  ּבִ ְך  ּכָ ֱאלִֹהים.  ם  ׁשֵ ּבְ ְוִנְקָרא  מֹו,  ׁשְ ֱאלִֹהים 
ֶאֶרץ   ין ׂשֹוְנִאים ְולֹא ָהָיה ּבְ יֲַּעקֹב לֹא ָהָיה ּבֵ ׁשֶ
ין   ּבֵ ָהָיה  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ לֹו  ָקָרא  ַאֶחֶרת, 

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ָקָרא לֹו ַיֲעקֹב. ׂשֹוְנִאים א  ֹו ּבְ

  

ִאיהּו,  .169 ַרֲחֵמי  ֲאַתר  ָכל  ּבְ ְיָי  ָמר  ִאּתְ ָהא  א  ֶאּלָ
אי ֵמיּה ִאיהּו,  (דף קעד ע''א) ַוּדַ ִריְך הּוא, ְיָי ׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ְכִתיב, ְלִזְמִנין   (ישעיה מב) ּדִ ּדִ ְוָחִמיָנן  ִמי,  ׁשְ הּוא  ְיָי  ֲאִני 
מֵ  ׁשְ א  ִאְתְקֵרי  ֶאּלָ ֲאַתר.  ָכל  ּבְ ִדיָנא  ְוהּוא  ֱאלִהים  יּה 

ְוִאְתְקֵרי   ֵמיּה  ׁשְ ְיָי  ַעְלָמא,  ּבְ ִאין  ַזּכָ ְדַאְסִגיאּו  ִזְמָנא  ּבְ
ַעְלָמא,  ּבְ יִבין  ַחּיָ ְדַאְסִגיאּו  ּוְבִזְמָנא  ְדַרֲחֵמי.  ָמא  ׁשְ ּבִ
ִזְמָנא ּבְ ְך  ּכָ ֱאלִהים.  ּדֵ ָמא  ׁשְ ּבִ ְוִאְתְקֵרי  ֵמיּה  ׁשְ  ֱאלִֹהים 
ָאֳחָרא,  ַאְרָעא  ּבְ ֲהָוה  ְוָלא  ְנִאין  ׂשָ ין  ּבֵ ֲהָוה  ָלא  ְדַיֲעקֹב 
ַאְרָעא   ּבְ אֹו  ְנִאין,  ׂשָ ין  ּבֵ ֲהָוה  ְוַכד  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵליּה  ָקֵרי 

 ָאֳחָרא ָקֵרי ֵליּה ַיֲעקֹב. 
ָבר   .170 ַהּדָ ב  ֵ ִהְתַיׁשּ לֹא  ֲעַדִין  לֹו,  ָאַמר 

ֵרא, ַוֲהֵרי ָאנּו ק  תּוב לֹא ִיּקָ ּכָ ֹוְרִאים לֹו. ּוַמה ׁשֶ
ֶאֶרץ   ּבְ אֹו  ׂשֹוְנִאים  ין  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָאַמְרּתָ  ֶ ׁשּ

ַיֲעקֹב   לֹו  ָקָרא  ְרֵאה,    -ַאֶחֶרת  ּבֹא 
תּוב ֶאֶרץ ְמגּוֵרי   (בראשית לז) ּכָ ב ַיֲעקֹב ּבְ ַויֵּׁשֶ

ֶאֶרץ   ּבְ ָהָיה  לֹא  ַוֲהֵרי  ָנַען,  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ָאִביו 
 ַאֶחֶרת?

  

ְכִתיב לֹא   ָאַמר ֵליּה, .170 ה. ּדִ ָבא ִמּלָ ֲעַדִיין ָלא ִאְתַייׁשְ
ין  ַכד ֲהָוה ּבֵ ֵרא, ְוָהא ֲאַנן ָקִריָנן ֵליּה. ּוַמאי ַדֲאַמְרּתְ ּדְ ִיּקָ
ֲחֵזי,  א  ּתָ ַיֲעקֹב.  ֵליּה  ָקֵרי  ָאֳחָרא  ַאְרָעא  ּבְ אֹו  ְנִאין  ׂשָ

ִתיב, ָאִביו   (בראשית לז) ּכְ ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ׁשֶ ַוּיֵ
ַאְרָעא ָאֳחָרא.  ַנַען, ְוָהא ָלא ֲהָוה ּבְ ֶאֶרץ ּכְ  ּבְ

מֹו  .171 ּכְ ֶנֱאַמר  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֲהֵרי  לֹו,  ָאַמר 
ה'  ִנְקָרא  ִלְפָעִמים  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
ִלְפָעִמים   ם  ּגַ ְך  ּכָ ֱאלִֹהים,  ִנְקָרא  ְוִלְפָעִמים 

  
א   .171 ָמה ְדקּוְדׁשָ ָמר, ּכְ ַקְדִמיָתא ִאּתְ ָאַמר ֵליּה, ָהא ּבְ

ֱאלִֹהים.  ִאְתְקֵרי  ּוְלִזְמִנין  ְיָי,  ִאְתְקֵרי  ְלִזְמִנין  הּוא  ִריְך  ּבְ
א הָ  ָרֵאל ּוְלִזְמִנין ִאְקֵרי ַיֲעקֹב ְוכֹּלָ ִכי ָנֵמי ְלִזְמִנין ִאְקֵרי ִיׂשְ
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ַיֲעקֹב ִנְקָרא  ְוִלְפָעִמים  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַהּכֹל ִנְקָרא   ,
ְמָך   ֵרא ׁשִ ּנֱֶאַמר לֹא ִיּקָ ֶ ְדָרגֹות ְידועֹות. ּוַמה ׁשּ ּבִ

ם ֶזה.  ׁשֵ ב ּבְ ֵ  עֹוד ַיֲעקֹב, ְלִהְתַיׁשּ
ְמָך עֹוד ַיֲעקֹב,  ֵרא ׁשִ ָמר לא ִיּקָ ִאּתְ ין ְיִדיָען. ּוַמה ּדְ ַדְרּגִ ּבְ

ָמא ָדא.  ׁשְ ָבא ּבִ ְ  ְלִאְתַיׁשּ

תּוב .172 ּכָ ֲהֵרי  ְך,  ּכָ ִאם  לֹו,  (שם   ָאַמר 
ֵרא עֹוד אֶ  יז) ְמָך ְולֹא ִיּקָ ְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ׁשִ ת ׁשִ

ֶזה  ְוַעל  ְוָהָיה,  תּוב  ּכָ ם  ׁשָ לֹו,  ָאַמר  ַאְבָרָהם. 
אן לֹא ָכתּוב ְוָהָיה,  ם, ֲאָבל ּכָ אֹותֹו ׁשֵ עֹוֵמד ּבְ
ָכתּוב   ְולֹא  ֶמָך,  ׁשְ ִיְהיֶה  ָרֵאל  ִיׂשְ ִאם  י  ּכִ א  ֶאּלָ
ַאַחת  ַפַעם  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמָך  ׁשִ ְוָהָיה 

ְוִלְפָעִמים מַ  ְך  ּכָ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ יק לֹו,  ְסּפִ
ם ְוִהְתַעּלּו  כֲֹהִנים ּוְלִויִּ רּו ָבָניו ּבְ ִהְתַעּטְ ְך. ּוְכׁשֶ ּכָ
ִמיד. ם ֶזה ּתָ ׁשֵ ר ּבְ ְדָרגֹות ֶעְליֹונֹות, ָאז ִהְתַעּטֵ  ּבִ

  

ִתיב, .172 ּכְ ָהא  ָהִכי,  ִאי  ֵליּה,  ְולֹא   (בראשית יז) ָאַמר 
ְמָך ַאְבָרָהם. ָאַמר  ְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ׁשִ ֵרא עֹוד ֶאת ׁשִ ִיּקָ
ָמא.   ַההּוא ׁשְ א ָקְייָמא ּבְ ִתיב ְוָהָיה. ְוַעל ּדָ ֵליּה, ָהָתם ּכְ

ָרֵאל ִיְהיֶ  י ִאם ִיׂשְ א ּכִ ִתיב ְוָהָיה, ֶאּלָ ה  ֲאָבל ָהָכא ָלא ּכְ
ִזְמָנא  ּבְ ְוֲאִפיּלּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמָך  ׁשִ ְוָהָיה  ִתיב  ּכְ ְוָלא  ֶמָך.  ׁשְ
ְוַכד   ְך.  ּכָ ּוְלִזְמִנין  ְך  ּכָ ְלִזְמִנין  ּדִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֵליּה,  י  ַסּגֵ ָחָדא 
ִאין,   ִעּלָ ין  ַדְרּגִ ּבְ קּו  ּלְ ְוִאְסּתַ ְוֵליָוֵאי  כֲֹהֵני  ּבְ נֹוי  ּבְ רּו  ִאְתַעּטְ

ר ֵדין ִאְתַעּטַ ִדיר.  ּכְ ָמא ָדא ּתָ ׁשְ  ּבִ
יֹוֵסי   .173 י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  הֹוְלִכים,  ָהיּו  ׁשֶ ַעד 

ָתה ָרֵחל,   ּמֵ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֵאר  ִנְתּבָ ֵאר, ֲהֵרי  ִנְתּבָ י  ְלַרּבִ
ר  ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ּבִ ן  ּקֵ ְלִהּתַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִית ִמי  ָנְטָלה ַהּבַ

ה ֵמָתה ָרֵחל ִמיָּד? ָאַמר   ָראּוי. ָלּמָ ָבִטים ּכָ לֹו,  ׁשְ
ְוִלְהיֹות  ָראּוי  ּכָ ֶרת  ִמְתַעּטֶ ִכיָנה  ׁשְ ִלְהיֹות  ֲהֵרי 

ׁשֹוָרה ּובֹו  ֵמָחה,  ׂשְ ִנים  ַהּבָ ִלּטֹל  [ְלַמְעָלה] ֵאם 
ִמיד  ּתָ הּוא  ְנָיִמין  ּבִ ֶזה  ְוַעל  ן.  ּקֵ ּוְלִהּתַ ִית  ַהּבַ

ַצד ַאֵחר. ֲעָרב ְולֹא ּבְ ּמַ  ּבַ

  

ֲהוּו ָאְזֵלי, ָאַמר ֵליּה ִרבִּ  .173 י ֶאְלָעָזר, ַעד ּדְ י יֹוֵסי ְלִרּבִ
ַמאן  יָתא  ּבֵ ָנְטָלא  ָרֵחל  ִמיַתת  ַכד  ּדְ ָמר  ִאּתְ ָהא 
ְיאּות.   ְדָקא  ּכְ ְבִטין  ׁשִ ְתֵריַסר  ּבִ ָנא  ּקְ ְלִאְתּתַ ִאְצְטִריְך  ּדְ
א   ִכיְנּתָ ד, ָאַמר ֵליּה, ָהא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ אי ִמיַתת ָרֵחל ִמּיָ ַאּמַ

ְדָקא ְיאּות ּולְ  ָרא ּכְ ֵמָחה ּוֵביּה ִמְתַעּטְ ִנים ׂשְ ֶמֱהֵוי ֵאם ַהּבָ
ְרָיא א   (לעילא) ׁשַ ּדָ ְוַעל  ָנא.  ּקָ ּוְלִאְתּתַ יָתא  ּבֵ ְלַנְטָלא 

ַמֲעָרב ְוָלא ְבִסְטָרא ָאֳחָרא.  ִדיר ּבְ ְנָיִמין הּוא ּתָ  ּבִ
ָבִטים,  .174 ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ן ּבִ ּקֵ ּובֹו ׁשֹוָרה ְלִהּתַ

ָאֶרץ. ְוסֹוד ּובֹו ׁשֹוָרה ַמְלכּות ָהָרִק  ַדע ּבָ יַע ְלִהּוָ
ִהיא  ַע,  ְלִהְתַוּדֵ ָאה  ּבָ ׁשֶ ַהְתָחָלה  ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה, 
ם   ָ ּוִמׁשּ ָמֶות  ל  ין ׁשֶ ּדִ ּה  ּבָ יֵׁש  ְוַעל ֶזה  יּות,  ְבַקׁשְ

ֶבת.  ֶ  ִמְתַיׁשּ

  

ּוֵביּה   .174 ְבִטין,  ׁשִ ְתֵריַסר  ּבִ ָנא  ּקְ ְלִאְתּתַ ְרָיא  ׁשַ ּוֵביּה 
ְרָיא ַמְלכּוָתא ִדְר  ַאְרָעא. ְוָרָזא  ׁשַ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ִקיָעא ְלִאׁשְ

יּו ִאיהּו,  ַקׁשְ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ַאְתָיא ְלִאׁשְ ירּוָתא ּדְ ָכל ׁשֵ א, ּבְ ּדָ
ַבת.  ְ ן ִאְתַיׁשּ ּמָ יָנא ְדמֹוָתא ּוִמּתַ ּה ּדִ א ִאית ּבָ  ְוַעל ּדָ

ִית,  .175 ַהּבַ ְוִלּטֹל  ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ רֹוָצה  ׁשֶ ּכְ אן  ּכָ
ִדי ה  ָנה  ַנֲעׂשָ ּקְ ִהְתּתַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרֵחל,  ּבְ ן 

ָאֶרץ,  ּבָ ַמְלכּות  ְלהֹוִדיַע  ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ב.  ֵ ְלִהְתַיׁשּ
ָמקֹום   ּבְ ְלכּות  ַהּמַ ֶבת  ֶ ִמְתַיׁשּ ְולֹא  ִדין,  ּבְ ׁשֹוֶרה 
יו,  אּול ְלִפי ַמֲעׂשָ ׁשָ ין ּבְ ְתעֹוֵרר ּדִ ּמִ ָראּוי ַעד ׁשֶ ּכָ

ְלכוּ  ָבה ַהּמַ ְ ְך ִהְתַיׁשּ  ת ְוִנְתְקָנה.ְוַאַחר ּכָ

  

יָתא ִאְתֲעִביד   .175 ָנא ּוְלַנְטָלא ּבֵ ּקְ ָעא ְלִאְתּתַ ד ּבָ ָהָכא ּכַ
ָעא  ּבָ ד  ּכַ ָבא.  ְ ְלִאְתַיׁשּ ַנת  ּקְ ִאְתּתַ ן  ּכֵ ּוָבַתר  ָרֵחל  ּבְ יָנא  ּדִ
ְוָלא   ִדיָנא.  ּבְ ְרָיא  ׁשַ ַאְרָעא  ּבְ ַמְלכּוָתא  מֹוְדָעא  ּתְ ְלִאׁשְ

ַבת ַמְלכּוָתא בְּ  ְ ִאְתַער ִאְתַיׁשּ ְדָקא ְיאּות ַעד ּדְ דּוְכָתא ּכְ
ַבת ַמְלכּוָתא   ְ אּול ְלפּום עֹוָבדֹוי, ּוְלָבַתר ִאְתַיׁשּ ׁשָ יָנא ּבִ ּדִ

ַנת.  ּקְ  ְוִאְתּתַ
ְך   .176 ּכָ ה ְוַאַחר  ל ַהְתָחָלה ָקׁשָ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ

ל   ּכָ ׁשֶ ה,  ָקׁשָ ַהַהְתָחָלה  ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבְ נֹוָחה. 
יו, ְוַאַחר ָהעֹוָלם ִנּדֹון כָּ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ

ית  ָהֵראׁשִ ּום ׁשֶ ְך נֹוָחה, ְסִליָחה ְוִכּפּוִרים. ִמׁשּ ּכָ

  
יף   .176 ּקִ ירּוָתא ּתַ ל ׁשֵ א ֲחֵזי, ּכָ רֹאׁש ּתָ ּוְלָבַתר ַנְייָחא. ּבְ

ל ַחד ְוַחד   ן ּכָ ָכל ַעְלָמא ִאְתּדָ יף. ּדְ ּקִ ירּוָתא ּתַ ָנה ׁשֵ ָ ַהׁשּ
ִגין   ּבְ ְוִכּפּוֵרי.  ְסִליָחה  ַנְייָחא  ּוְלָבַתר  עֹוָבדֹוי,  ְלפּום 
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ְך   ים, ְוַאַחר ּכָ יָניו ָקׁשִ ֹמאל, ְוַעל ֶזה ּדִ ְ ִהיא ִמׂשּ
ית נֹוָחה.  ִמְתעֹוֵרר ַהיִָּמין, ְוַעל ֶזה ַנֲעׂשֵ

יִפין, ּוְלָבַתר  ּקִ ינֹוי ּתַ א ּדִ ָמאָלא ְוַעל ּדָ ירּוָתא ִאיהּו ִמׂשְ ׁשֵ ּדְ
א ֲהֵוי ַנְייָחא. ִאְתַער ָיִמינָ   א ְוַעל ּדָ

רּוְך הּוא  .177 דֹוׁש ּבָ ְוֶלָעִתיד ָלֹבא ָעִתיד ַהּקָ
עֹוְבֵדי   ים  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ַעל  ְלָוה  ׁשַ ּבְ ְלִהְתעֹוֵרר 
ֲעֵליֶהם   ִיְתַחזֵּק  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּוַמזָּלֹות,  כֹוָכִבים 

תּוב ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ ִדין ָקׁשֶ ּבֹור  (ישעיה מב) ּבְ ּגִ ה' ּכַ
ַאף  יֵ ָיִריַע  ִקְנָאה  ָיִעיר  ִמְלָחמֹות  ִאיׁש  ּכְ ֵצא 

הּוא  ׁשֶ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ה'  ר.  ּבָ ִיְתּגַ ֹאְיָביו  ַעל  ַיְצִריַח 
ְך   ּבֹור ְולֹא ִגּבֹור, ְוַאַחר ּכָ ּגִ ְך ּכַ ַרֲחִמים, ְוַאַחר ּכָ
ְך   ִאיׁש ִמְלָחמֹות ְולֹא ִאיׁש ִמְלָחמֹות, ַאַחר ּכָ ּכְ

ה ַהחֶֹזק ֲעלֵ  ּלֶ ִמיד אֹוָתם, ִיְתּגַ יֶהם ְוִיְתַחזֵּק ְלַהׁשְ
ר,  ּבָ ִיְתּגַ ֹאְיָביו  ַעל  ַיְצִריַח  ַאף  ָיִריַע  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ּגֹוִים ָהֵהם   (זכריה יד) ְוָכתּוב ְוָיָצא ה' ְוִנְלַחם ּבַ
ְוָכתּוב ְקָרב,  יֹום  ּבְ ֲחמֹו  ִהּלָ יֹום  (ישעיה   ּכְ

צְ  סג) ִמּבָ ָגִדים  ּבְ ֲחמּוץ  ֵמֱאדֹום  א  ּבָ ֶזה  ָרה ִמי 
 וגו'. 

  

ְלִאְתָעָרא  .177 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ְדָאֵתי  ּוְלִזְמָנא 
לֹות,  ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ַנְייָחא ַעל ׁשְ ּבְ
הּוא  ֲהָדא  ָיא.  ַקׁשְ ִדיָנא  ּבְ ֲעַלְייהּו  ף  ּקַ ִיְתּתַ ּוְלָבַתר 

ִאיׁש ִמ  (ישעיה מב) ִדְכִתיב, ּבֹור ֵיֵצא ּכְ ּגִ ְלָחמֹות ָיִעיר ְיָי ּכַ
ַקְדִמיָתא   ר. ְיָי ּבְ ּבָ ִקְנָאה ָיִריַע ַאף ַיְצִריַח ַעל אֹוְיָביו ִיְתּגַ
ִאיׁש   ּבֹור ְוָלא ִגּבֹור. ּוְלָבַתר ּכְ ּגִ ִאיהּו ַרֲחֵמי, ּוְלָבַתר ּכַ ּדְ
ּתּוְקָפא   ִלי  ִאְתּגְ ְלָבַתר  ִמְלָחמֹות.  ִאיׁש  ְולֹא  ִמְלָחמֹות 

ף   ּקַ ְוִיְתּתַ ַיְצִריַח ֲעַלְייהּו  ַאף  ָיִריַע  ְכִתיב  ּדִ יָצָאה לֹון,  ְלׁשֵ
ּוְכִתיב, ר.  ּבָ ִיְתּגַ אֹוְיָביו  ְוִנְלַחם  (זכריה יד) ַעל  ְיָי  ְוָיָצא 

ּוְכִתיב, ְקָרב.  יֹום  ּבְ ֲחמֹו  ִהּלָ יֹום  ּכְ ָהֵהם  ּגֹוִים  (ישעיה  ּבַ
ְצָרה ְוגו': סג) ָגִדים ִמּבָ א ֶמֱאדֹום ֲחמּוץ ּבְ  ִמי ֶזה ּבָ

מֹו   .178 ְקָרא ׁשְ י ֵמָתה ַוּתִ ּה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ַוְיִהי ּבְ
ַתח   י ְיהּוָדה ּפָ ן אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא לו ִבְנָיִמין. ַרּבִ ּבֶ

א) ְוָאַמר, ָצָרה   (נחום  יֹום  ּבְ ְלָמעֹוז  ה'  טֹוב 
ְתַחזֵּק   ּמִ ל ָהִאיׁש ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ְויֵֹדַע חֵֹסי בֹו. ַאׁשְ

דֹושׁ  ּקָ רוּ - ּבַ ל  -ךְ ּבָ ׁשֶ ַהחֶֹזק  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא, 
רּוְך הּוא הּוא חֶֹזק, ּוֵבֲארּוהּו טֹוב ה',  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  קמה) ּכְ ַלּכֹל.  (תהלים  ה'  טֹוב 
ְיׁשּועֹות,   -ְלָמעֹוז   ּבֹו  יֵּׁש  ׁשֶ חֶֹזק  ֶזהּו 
תּוב ּכָ יחֹו הּוא.  (שם כח) ׁשֶ ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמׁשִ
יֹום צָ  ָאר   -ָרה  ּבְ ִציִקים ׁשְ ּמְ ל ְמצּוָקה ׁשֶ יֹום ׁשֶ ּבְ

ָרֵאל  ים ְלִיׂשְ  ָהַעּמִ

  

ן אֹוִני  .178 ּבֶ מֹו  ׁשְ ְקָרא  ַוּתִ ֵמָתה  י  ּכִ ּה  ַנְפׁשָ ֵצאת  ּבְ ַוְיִהי 
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ְנָיִמן.  ּבִ לֹו  ָקָרא  (נחום  ְוָאִביו 

יֹום ָצָרה ְויֹ  א) ָאה חּוָלֵקיּה  טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז ּבְ ֵדַע חֵֹסי בֹו. ַזּכָ
ִגין   ּבְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּבֵ ף  ּקַ ִאְתּתַ ּדְ ָנׁש  ַבר  ּדְ
ְואּוְקמּוָה   ּתּוְקָפא,  ִאיהּו  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ תּוְקָפא  ּדְ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְיָי,  ַלּכֹל.   (תהלים קמה) טֹוב  ְיָי  טֹוב 
הוּ  א  ּדָ ְיׁשּועֹות.  ְלָמעֹוז,  יּה  ּבֵ ִאית  ּדְ ּתּוְקָפא  א 

ְכִתיב, ע''ב) ּוָמעֹוז (תהלים כח) ּדִ קעד  ְיׁשּועֹות   (דף 
ין   ָאר ַעּמִ ָעִקין ׁשְ יֹוָמא ְדָעקּו ּדְ יֹום ָצָרה, ּבְ יחֹו הּוא. ּבְ ְמׁשִ

ָרֵאל.  ְלִיׂשְ
תּוב, .179 ּכָ ַמה  ְרֵאה  (משלי   ּבֹא 
ּכֹ כד) ַצר  ָצָרה  יֹום  ּבְ יָת  זֶּה  ִהְתַרּפִ ַמה  ֶחָכה. 

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ָיָדיו ֵמַהּקָ ְרּפֶ ּמַ יָת? ִמי ׁשֶ ִהְתַרּפִ
ָהָאָדם  ַיֲחִזיק  ְוֵאיְך  ּבֹו.  ְלִהְתַחזֵּק  ּלֹא  ׁשֶ

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ ִמי -ּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ּתֹוָרה.  ּבַ ַיֲחִזיק  הּוא? 
ְבָיכוֹ  ים, ּכִ ֵעץ ַהַחיִּ ּתֹוָרה, ַמֲחִזיק ּבְ ֲחִזיק ּבַ ּמַ ל  ׁשֶ

ָרֵאל ְלִהְתַחזֵּק.   נֹוֵתן חֶֹזק ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ

  

ִתיב  .179 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ יֹום ָצָרה  (משלי כד) ּתָ יָת ּבְ ִהְתַרּפִ
א   י ְידֹוי ִמקּוְדׁשָ ִאְתַרּפֵ יָת. ַמאן ּדְ ַצר ּכֶֹחָכה. ַמאי ִהְתַרּפִ

נָ  ַבר  ִיְתַקף  ְוֵהיְך  יּה.  ּבֵ ָפא  ּקְ ְלִאְתּתַ ָלא  ּדְ הּוא  ִריְך  ׁש ּבְ
ָכל ַמאן  אֹוַרְייָתא. ּדְ ִריְך הּוא, ַיְתִקיף ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ּבֵ
ְבָיכֹול   ּכִ י.  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ ף  ּקַ ִאְתּתַ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ף  ּקַ ִאְתּתַ ּדְ

ְקָפא. ָרֵאל ְלִאְתּתַ  ָיַהב ּתּוְקָפא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ
תּוב?   .180 ּכָ ַמה  ֵמַהּתֹוָרה  ה  ִיְתַרּפֶ הּוא  ְוִאם 

ה ִמן ַהּתֹוָרה  יָת. ִאם הּוא ִהְתַרּפֶ יֹום   -ִהְתַרּפִ ּבְ י ֵמא .180   יָת. ִאי  ְוִאי הּוא ִיְתַרּפֵ ִתיב ִהְתַרּפִ ֹוַרְייָתא, ַמה ּכְ
יֹוָמא  יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה, ּבְ י ִמן אֹוַרְייָתא ּבְ ִאיהּו ִאְתַרּפֵ
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ְמצּוָקה,   לֹו  בֹא  ּתָ ׁשֶ יֹום  ּבְ ּכֶֹחָכה.  ַצר  ָצָרה 
ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֶאת  ּדֹוֵחק  ְבָיכֹול  ּכִ

 ָהעֹוָלם. 
ִאיהּו   ּדְ א  ִכיְנּתָ ִלׁשְ ָלּה  ִחיק  ּדָ ְבָיכֹול  ּכִ ָעקּו,  ֵליּה  ְדֵייֵתי 

 ֵחיָלא ְדַעְלָמא. 

ּכֶֹחָכה   .181 ַצר  ַאֵחר  ָבר  ְרֵאה,    -ּדָ ּבֹא 
שָׁ  ְוהֹוֵלְך ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ה  ִמְתַרּפֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ ָעה 

ֲעֵלי ִריב ְזִמיִנים לֹו   ה ּבַ ּמָ ּכַ ָרה,  ֶדֶרְך לֹא ְכׁשֵ ּבְ
ַמת   ִנׁשְ ַוֲאִפּלּו  ָצָרה.  יֹום  ּבְ ִלְהיֹות לֹו ָקֵטגֹוִרים 
ּלֹו  ּלֹו, ִהיא ְיִריָבה ׁשֶ ִהיא ּכַֹח ְוחֶֹזק ׁשֶ ָהָאָדם, ׁשֶ

תוּ  ּכָ ׁשֶ ֶנְגּדֹו,  ַצר  ּכְ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּכֶֹחָכה,  ַצר  ב 
 ֵאָליו.

  

א ְדַבר ָנׁש   .181 ְעּתָ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ ָדָבר ַאֵחר ַצר ּכֶֹחָכה, ּתָ
ה  ּמָ ּכַ ָרא,  ַכׁשְ ְדָלא  ָאְרָחא  ּבְ ְוָאִזיל  ֵמאֹוַרְייָתא  י  ִאְתַרּפֵ
יֹוָמא ּבְ יגֹוִרין  ַקּטֵ ֵליּה  ִלֶמֱהֵוי  ֵליּה  ְזִמיִנין  ְדָבבּו  ֲעֵלי   ּבַ

ִאיהּו ֵחיָלא ְותּוְקָפא   ַבר ָנׁש ּדְ ָמֵתיּה ּדְ ְדָעקּו. ְוֲאִפיּלּו ִנׁשְ
ְכִתיב ַצר ּכֶֹחָכה,  ִדיֵליּה ִאיהּו ָמאֵרי ְדָבבּו ְלֳקְבֵליּה, ּדִ

יּה. ִאיהּו ַצר ְלַגּבֵ ִגין ּדְ  ּבְ
ן ָאָדם הֹוֵלְך  .182 ּבֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ א, ּבְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

ַהּתֹוָרה ַדְרֵכי  ָראּוי,    ּבְ ּכָ נֹות  ְמֻתּקָ ָרָכיו  ּדְ ְוָכל 
ְלטֹוב.   ירֹו  ְלַהְזּכִ ָעָליו  עֹוְמִדים  ָסֵנגֹוִרים  ה  ּמָ ּכַ

ְוָאַמר, ַתח  לג) ּפָ ַמְלָאְך   (איוב  ָעָליו  יֵׁש  ִאם 
ּנּו   רֹו ַוְיֻחּנֶ יד ְלָאָדם ָיׁשְ י ָאֶלף ְלַהּגִ ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ

ָמצָ  ַחת  ׁשַ ֵמֶרֶדת  ָדֵעהּו  ּפְ כֶֹפר.  ַויֹּאֶמר  אִתי 
ָגלּוי  לֹא  ְוִכי  ְלִהְתּבֹוֵנן,  יֵׁש  לּו  ַהּלָ סּוִקים  ּפְ ּבַ
ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ַהּכֹל 

יֹּאַמר ְלָפָניו טֹוב אֹו ַרע?  ַמְלָאְך ׁשֶ

  

ָאְרֵחי  .182 ּבְ ָאִזיל  ָנׁש  ְדַבר  א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר 
וְ  ה  ְדאֹוַרְייָתא  ּמָ ּכַ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ָנן  ּקְ ִמְתּתַ ָאְרחֹוי  ָכל 

ָרא ֵליּה ְלַטב.   ָסֵניגֹוִרין ָקְייִמין ֲעֵליּה ְלַאְדּכָ

ר יֵׁש ָלָאָדם  .183 ֲאׁשֶ ּכַ ִריְך, ׁשֶ ּצָ אי ׁשֶ א ַוּדַ ֶאּלָ
ְוֵאין   ְלָפָניו  ּלֹו  ׁשֶ ְזכּות  יר  ְלַהְזּכִ ָסֵנגֹוִרים 

ָדֵעהּו  ָקֵטגֹוִרים, ָאז   [ָלָאָדם] לוֹ  ּנּו ַויֹּאֶמר ּפְ ַוְיֻחּנֶ
ַחת ָמָצאִתי כֶֹפר.  ֵמֶרֶדת ׁשַ

  

ְוָאַמר, .183 ַתח  ֵמִליץ  (איוב לג) ּפָ ַמְלָאְך  ָעָליו  ֵיׁש  ִאם 
ָדֵעהּו  ּנּו ַוּיֹאֶמר ּפְ רֹו ַוְיֻחּנְ יד ְלָאָדם ָיׁשְ י ָאֶלף ְלַהּגִ ֶאָחד ִמּנִ
ָלא   ּכָ ְלִאְסּתַ י ְקָרֵאי ִאית  ַהּנֵ ַחת ָמָצאִתי כֶֹפר.  ׁשַ ֵמֶרֶדת 
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַקֵמי  א  ּכֹּלָ ִלי  ִאְתּגְ ָלא  ְוִכי  הּו,  ּבְ

ִאיהוּ  א ּדְ יּה ַטב אֹו ִביׁש. ֶאּלָ ֵייָמא ַקּמֵ  ָצִריְך ְלַמְלאָכא ּדְ
יגֹוִרין   ַסּנֵ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ִאית  ַכד  ּדְ ִאְצְטִריְך.  אי  ַוּדַ

ֵליהּ  ִאית  ְוָלא  יּה,  ַקּמֵ ִדיֵדיּה  ְזכּו  ָרא  (לבר  ְלַאְדּכָ
ֵמֶרֶדת   נש) ָדֵעהּו  ּפְ ַוּיֹאֶמר  ּנּו  ַוְיֻחּנְ ֵדין  ּכְ יגֹוִרין,  ַחת  ַקּטֵ ׁשַ

 ָמָצאִתי כֶֹפר.
רּור   .184 ּבֵ ְמָצא  ּתִ ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ ְרֵאה,  ּבֹא 

לֹא   ִאם  ַמְלָאְך.  ָעָליו  יֵׁש  ִאם  תּוב  ּכָ ָבר.  ַהּדָ
יֹוֵתר   ֵמִליץ   -ָכתּוב  ַמְלָאְך  ֲאָבל  הּוא.  ָיֶפה 

ְלָאְך   ַהּמַ ֶזהּו  ּוִמיהּו?  תּוב,  ּכָ ָאֶלף  י  ִמּנִ ֶאָחד 
ָהָאָדם ִעם  ֹמאל,   ַהְמֻמּנֶה  ׂשְ ַצד  ּבְ

תּוב ּכָ צא) ׁשֶ ְוֶזהּו   (תהלים  ֶאֶלף,  ָך  ּדְ ִמּצִ ִיּפֹל 
תּוב ַאֲחָריו ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך.  ּכָ ֹמאל, ׁשֶ  ַצד ׂשְ

  

ִתיב   .184 ה, ּכְ ִריָרא ְדִמּלָ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ַהאי ְקָרא ּתִ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
יר ָיאֹות   ִתיב ַיּתִ הּוא. ֲאָבל  ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך, ִאי ָלא ּכְ

א הּוא  ִתיב, ּוַמאן ִאיהּו. ּדָ י ָאֶלף ּכְ ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ
ָמאָלא,  ׂשְ ְסַטר  ּבִ ָנׁש  ַבר  ּדְ יּה  ִעּמֵ א  ְמַמּנָ ּדִ ַמְלָאְך 

ְכִתיב, ִסְטָרא  (תהלים צא) ּדִ ְוָדא הּוא  ֶאֶלף,  ְדָך  ִמּצִ ִיּפֹל 
ְתֵריּה ּוְרָבָבה ִמיִמ  ְכִתיב ּבַ ָמאָלא, ּדִ  יֶנָך.ִדׂשְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayishlach – Draft – unedited- not for publishing 

67 DailyZohar.com  
 

י ָאֶלף, ֶזהּו יֵֶצר יֵֶצר ָהָרע,   .185 ֲאָבל ֶאָחד ִמּנִ
ֵמאֹוָתם ֶאָחד  הּוא  ְלַצד   [ֶׁשהּוא] ׁשֶ ָהיּו  ׁשֶ ֶאֶלף 

ְונֹוֵטל  ְלַמְעָלה  עֹוֶלה  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֹמאל,  ׂשְ
ֶדֶרְך   ּבְ הֹוֵלְך  ָאָדם  ן  ּבֶ ִאם  ֶזה,  ְוַעל  ְרׁשּות. 
מֹו   ּכְ לֹו  ֶעֶבד  הּוא  ָהָרע  יֵֶצר  אֹותֹו  ֱאֶמת, 

תּוב ּכָ ּנֱֶאַמר, ׁשֶ טֹוב ִנְקֶלה ְוֶעֶבד   (משלי יב) ׁשֶ
ה ָסֵנגֹור, ְואֹוֵמר ִלְפֵני  לֹו, ָאז הּוא עֹוֶלה ְוַנעֲ  ׂשֶ

ְוָאז  ָהָאָדם,  ַעל  ְזכּות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ַחת.  ָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשַ רּוְך הּוא אֹוֵמר, ּפְ דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ִאיהּו   .185 ּדְ ָהָרע,  ֵיֶצר  א הּוא  ּדָ ֶאֶלף,  י  ִמּנִ ֶאָחד  ֲאָבל 
ֵמִאּנּון ִלְסַטר   (דאיהו) ֶאָחד  ֲהוּו  ּדְ ִגין ֶאֶלף  ּבְ ָמאָלא.  ׂשְ

א ִאי ַבר ָנׁש ָאִזיל   ִאיהּו ָסִליק ְלֵעיָלא ְוָנִטיל ְרׁשּו. ְוַעל ּדָ ּדְ
ָמה   ּכְ לֹו.  ֶעֶבד  ִאיהּו  ָהָרע  ֵיֶצר  ַההּוא  ְקׁשֹוט,  אַֹרח  ּבְ

ְכִתיב, ּדִ ָמר  ֵדין   (משלי יב) ְדִאּתְ ּכְ לֹו.  ְוֶעֶבד  ִנְקֶלה  טֹוב 
יגוֹ  ַסּנֵ ְוִאְתֲעִביד  ָסִליק  א  ִאיהּו  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ְוָאַמר  ָרא, 

ִריְך הּוא  א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ַבר ָנׁש. ּכְ ִריְך הּוא, ְזכּו ֲעֵליּה ּדְ ּבְ
ַחת.  ָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשָ  ָאַמר, ּפְ

ּום   .186 ִמׁשּ ֵריָקם,  חֹוֵזר  לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם 
ּנּו ֶאת  לֹט ָעָליו ְוִלּטֹל ִמּמֶ ּנֹוְתִנים לֹו ַאֵחר ִלׁשְ ׁשֶ

ָהִאיׁש  ִנשְׁ  אֹותֹו  ֲחָטֵאי  ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָמתֹו, 
כֶֹפר,  ָמָצאִתי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֶזה.  ַעל  ּכֶֹפר  ְוהּוא 

 ִלְפּדֹות אֹותֹו.

  

ִאְתְיִהיב   .186 ִגין ּדְ ֵריַקְנָיא, ּבְ א ָלא ַאֲהַדר ּבְ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ָמֵתיּה   ְלָטָאה ֲעלֹוי ְוִליּטֹול ִנׁשְ ִגין ֵליּה ָאֳחָרא ְלׁשַ יּה. ּבְ ִמּנֵ

ַהאי.  ַעל  ּכֶֹפר  ְוִאיהּו  ָנׁש  ר  ּבַ ַההּוא  ּדְ חֹובֹוי  ים  ַאְקּדִ ּדְ
 ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָמָצאִתי ּכֶֹפר, ְלִמְפֵדי ֵליּה. 

ָבר ַאֵחר ָמָצאִתי כֶֹפר   .187 אֹוָתּה ְזכּות    -ּדָ
ּלֹא  ׁשֶ ִלְפּדֹות אֹותֹו  ּכֶֹפר  , ִהיא ָעָליו  ָאַמְרּתָ ׁשֶ

לַ  ָלָאָדם יֵֵרד  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ָימּות.  ְולֹא  יִהּנֹם  ּגֵ
ֵטגֹור  ַהּקָ לֹו  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת 

 ָסֵנגֹור.

  

ֲאַמְרּתְ ִאיהּו   .187 ָדָבר ַאֵחר ָמָצאִתי כֶֹפר. ַההּוא ְזכּו ּדְ
ְימּות ְוָלא  יִהּנֹם  ַלּגֵ ֵיחֹות  ָלא  ּדְ ֵליּה  ְלִמְפֵדי  .  ֲעֵליּה ּכֶֹפר 

אַֹרח ְקׁשֹוט ּוְבִגין  ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַהְך ּבְ א ִמּבָ ְוַעל ּדָ
יגֹוָרא. יגֹוָרא, ַסּנֵ ְיֵהא ֵליּה ַההּוא ַקּטֵ  ּדִ

ּנֹוְתִנים   .188 ּפּוִרים ׁשֶ יֹום ַהּכִ ָרֵאל ּבְ מֹו ֶזה ִיׂשְ ּכְ
ִלְהיֹות  הֹוֵפְך  ׁשֶ ַעד  ִעּמֹו  ִקים  ּוִמְתַעּסְ ִעיר  ׂשָ לֹו 

דֹוׁש  ָלֶהם עֶ  ַהּקָ ִלְפֵני  ּוֵמִעיד ֵעדּות  ְועֹוֶלה  ֶבד, 
ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ָסֵנגֹור.  ָלֶהם  ה  ְוַנֲעׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ

ֶלְך, ַהּמֶ לֹֹמה  כה) ׁשְ ׂשַֹנֲאָך   (שם  ָרֵעב  ִאם 
ְוַעל  ָמִים,  ֵקהּו  ַהׁשְ ָצֵמא  ְוִאם  ָלֶחם  ַהֲאִכיֵלהּו 

 ַהיֵֶּצר ָהָרע ַהזֶּה ֶזה ֶנֱאַמר. 

  

גַ  .188 ֵליּה ּכְ ַיֲהֵבי  ּדְ ְדִכּפּוֵרי,  יֹוָמא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָדא  ְווָנא 
ְלהּו  ֶעֶבד  ִאְתֲהַדר  ּדְ ַעד  ֲהֵדיּה.  ּבַ יקּו  ְוִאְתַעּסִ ִעיר  ׂשָ
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ַסֲהדּוָתא  ְוָסִהיד  ְוָסִליק 

למֹה, ׁשְ ָאַמר  א  ּדָ ְוַעל  יגֹוָרא.  ַסּנֵ ְלהּו  (משלי  ְוִאְתֲעִביד 
ֵקהּו   כה) ִאם ָרֵעב ׂשַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ

ָמר.  ַמִים. ְוַעל ַהאי ֵיֶצר ָהָרע ִאּתְ
ָאָדם  .189 ן  ּבֶ ׁשֶ ּכְ ָצָרה,  יֹום  ּבְ ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ

דֹוׁש   ְבָיכֹול ּדֹוֵחק ֶאת ַהּקָ ה ִמן ַהּתֹוָרה, ּכִ ִמְתַרּפֶ
ה  ַנֲעׂשֶ הּוא  ׁשֶ ָהָרע  יֵֶצר  אֹותֹו  ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ

ּכֶֹחָכה   ַצר  ּום   -ָקֵטגֹור.  ִמׁשּ ּכֹה,  ּכַֹח  ַצר 
ִהְתָקֵרב ְלָפָניו ְלַקְטֵרג ְוֶנֱחַלׁש הַ   ּכַֹח. ׁשֶ

  

י  .189 ִאְתַרּפֵ ָנׁש  ַבר  ד  ּכַ ָצָרה,  יֹום  ּבְ א  ּדָ ּוְבִגין 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ִחיק  ּדָ ְבָיכֹול  ּכִ ֵמאֹוַרְייָתא, 
יגֹוָרא.   ַקּטֵ ִאְתֲעִביד  ִאיהּו  ּדְ ָהָרע  ֵיֶצר  ַההּוא  ּדְ ֲהֵדיּה  ּבַ

יּה ְלַקְטְר  ִאְתָקֵרב ַקּמֵ ִגין ּדְ ָגא  ַצר ּכֶֹחָכה. ַצר ּכַֹח ּכֹ''ה, ּבְ
ׁש ֵחיָלא.   ְוִאְתַחּלַ

יֹום ָצָרה, ַמה   .190 ּבֹא ְרֵאה, טֹוב ה' ְלָמעֹוז ּבְ
ו  ֵעׂשָ ָעָליו  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַיֲעקֹב  ֶזה  ָצָרה?  יֹום  ּבְ ֶזה 
ָצַרת  ָעָליו  ָאה  ּבָ ׁשֶ ּכְ בֹו,  חֹוֵסי  ְויֹוֵדַע  ְלַקְטְרגֹו. 

  
יֹום ָצָרה.  .190 יֹום ָצָרה, ַמאי ּבְ א ֲחֵזי, טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז ּבְ ּתָ

ְויֹוֵדַע  ֵליּה.  ְלַקְטְרָגא  ו  ֵעׂשָ ֲעֵליּה  ֲאָתא  ד  ּכַ ַיֲעקֹב  א  ּדָ
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ַעל   ִנְמָצא  ַהְמַקְטֵרג  ֵאין  ּוְרֵאה,  ּוֹבא  יָנה.  ּדִ
ָנה. ָהָאָד  ַעת ַסּכָ ׁשְ א ּבִ  ם ֶאּלָ

ֵלית   ֲחֵזי,  א  ְוּתָ ְדִדיָנא.  ָעקּו  ֲעֵליּה  ֲאָתא  ד  ּכַ בֹו,  חֹוֵסי 
ּתַ  ָנה. ְמַקְטְרָגא ִאׁשְ ִזְמָנא ְדַסּכָ א ּבְ ַבר ָנׁש ֶאּלָ ח ֲעֵליּה ּדְ  ּכַ

ִנְדרֹו   .191 ֵאַחר  יֲַּעקֹב  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
ין   ַהּדִ ִהְתַחזֵּק  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ַדר  ּנָ ׁשֶ
ין  ְטֵרג ַעל ַיֲעקֹב, ְוָרָצה ּדִ ּקִ ַעל ְיֵדי ַהְמַקְטֵרג ׁשֶ

נָ  ּכָ ַעת ַהּסַ ׁשְ ָרֵחל. ָאַמר ִלְפֵני ּבִ ּה ּבְ ָהְיָתה ּבָ ה ׁשֶ
רּוְך הּוא, ַוֲהֵרי ַיֲעקֹב ָנַדר ִנְדרֹו ְולֹא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ר ּוְבָבִנים ּוְבָכל   עֹׁשֶ ם, ַוֲהֵריהּו ָחָזק ֵמַהּכֹל ּבְ ּלֵ ׁשִ
ְלָפֶניָך,  ַדר  ּנָ ׁשֶ ִנְדרֹו  ם  ּלֵ ׁשִ ְולֹא  ִריְך,  ּצָ ֶ ׁשּ ַמה 

ּנּו   עֶֹנׁש?.ְולֹא ָלַקְחּתָ ִמּמֶ

  

י   .191 ַקּמֵ ָנִדיר  ּדְ ִנְדֵריּה  ַאַחר  ַיֲעקֹב  ּדְ ִגין  ּבְ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ְמַקְטְרָגא  יָנא ַעל ְיָדא ּדִ ף ּדִ ּקַ ִריְך הּוא, ִאְתּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ

ַיֲעקֹב,  ּדְ ֲעֵליּה  ַקְטִריג  ע''א) ּדְ קעה  ִדיָנא  (דף  ּוָבָעא 
הּ  ֲהַות ָרֵחל ּבָ ָנה ּדְ א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ א  ּבְ יּה קּוְדׁשָ . ָאַמר ַקּמֵ

ִלים, ְוָהא ִאיהּו   ִריְך הּוא, ְוָהא ַיֲעקֹב ָנַדר ִנְדֵריּה ְוָלא ׁשָ ּבְ
ִאְצְטִריְך. ְוָלא  ָכל ַמה ּדְ עּוְתָרא ּוִבְבִנין ּבְ א ּבְ יף ִמּכֹּלָ ּקִ ּתַ
ד   יּה. ִמּיָ א ִמּנֵ ְך ְוָלא ָנַסְבּתְ עֹוָנׁשָ ָנַדר ַקּמָ ִלים ִנְדֵריּה ּדְ ׁשָ

י ִדיָנא  וַ  ֵ ִאְתַקׁשּ ַקׁש. ּדְ ּה. ַמאי ַוּתְ ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ֶלד ָרֵחל ַוּתְ ּתֵ
ֶות. י ַמְלַאְך ַהּמָ ּבֵ  ְלֵעיָלא ּגַ

ִלְדּתּה. ַמה    -ִמיָּד   .192 ַקׁש ּבְ ֶלד ָרֵחל ַוּתְ ַוּתֵ
ֵאֶצל  ְלַמְעָלה  ין  ַהּדִ ה  ָ ִהְתַקׁשּ ׁשֶ ַקׁש?  ַוּתְ זֶּה 

ַיעֲ  ְוֶנֱעַנׁש  ֶות.  ַהּמָ ַעם?  ַמְלָאְך  ַהּטַ זֶה, ָמה  ּבָ קֹב 
תּוב ּכָ ּום ׁשֶ ם   (משלי כב) ִמׁשּ ּלֵ ְוִאם ֵאין ְלָך ְלׁשַ

ֵמָתה   ֶזה  ְוַעל  יָך,  ְחּתֶ ִמּתַ ְבָך  ּכָ ִמׁשְ ח  ִיּקַ ה  ָלּמָ
ֶות.  ין ַעל ְיֵדי ַמְלַאְך ַהּמָ  ָרֵחל ְוִנְמַסר ַהּדִ

  

ִגין  .192 ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי  ַהאי.  ּבְ ַיֲעקֹב  ׁש  ְוִאְתַעּנַ
ח   (משלי כב) ְכִתיב ּדִ  ִיּקַ ה  ָלּמָ ם  ּלֵ ְלׁשַ ְלָך  ֵאין  ְוִאם 

יָנא   א ִמיַתת ָרֵחל ְוִאְתָמַסר ּדִ יָך. ְוַעל ּדָ ְחּתֶ ְבָך ִמּתַ ּכָ ִמׁשְ
ֶות.  ַמְלַאְך ַהּמָ  ַעל ְיָדא ּדְ

ֶמה   .193 ו,  ֵעׂשָ א  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
יַ  ְוֶאת  ָפחֹות  ְ ַהׁשּ ֶאת  ם  ַויָּׂשֶ ה?  ְלֵדיֶהן ָעׂשָ

ִראׁשָֹנה ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחרִֹנים ְוֶאת ָרֵחל  
ַחד  ּפָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחרִֹנים. ָמה ַהּטַ
ָיְפָיּה ְולֹא  ע ּבְ ל אֹותֹו ָרׁשָ ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ַעל ָרֵחל ׁשֶ

 ְיַקְטֵרג לֹו ָעֶליָה. 

  

ֵעשָׂ  .193 ֲאָתא  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ם ְוּתָ ׂשֶ ַוּיָ ֲעַבד.  ָמה  ו, 
ִויָלֶדיָה   ֵלָאה  ְוֶאת  ִראׁשֹוָנה  ַיְלֵדיֶהן  ְוֶאת  ָפחֹות  ְ ַהׁשּ ֶאת 
ַטְעָמא,   ַמאי  ַאֲחרֹוִנים.  יֹוֵסף  ְוֶאת  ָרֵחל  ְוֶאת  ַאֲחרֹוִנים 
ע  ָרׁשָ ַההּוא  ל  ּכַ ִיְסּתַ ָלא  ּדְ ְדָרֵחל,  ֲעָלה  ָדִחיל  ּדְ ִגין  ּבְ

ירּו ִדיָלּה ְוָלא ְיַקְט  ּפִ ׁשַ  ֵרג ֵליּה ֲעָלּה. ּבְ
ה  .194 ָפחֹות ֵהּנָ ְ ָנה ַהׁשּ ׁשְ ּגַ תּוב? ַוּתִ עֹוד ַמה ּכָ

ִויָלֶדיָה   ֵלָאה  ם  ּגַ ׁש  ּגַ ַוּתִ ֲחֶויןָ◌  ּתַ ׁשְ ַוּתִ ְוַיְלֵדיֶהן 
ָרֵחל ַמה   ְפֵני ְגָבִרים. ֲאָבל ּבְ ים ִמּלִ ֲחוּו. ָנׁשִ ּתַ ׁשְ ַויִּ
ְפֵני  ִמּלִ יֹוֵסף  ְוָרֵחל,  יֹוֵסף  ׁש  ִנּגַ ְוַאַחר  תּוב?  ּכָ

ְוהוּ  ֶזה  ִאּמֹו,  ְוַעל  ָעֶליָה,  ה  ִכּסָ א 
תּוב מט) ּכָ ּפָֹרת  (בראשית  ן  ּבֵ יֹוֵסף  ּפָֹרת  ן  ּבֵ

ה ַעל ִאּמֹו. ֲעֵלי ָעִין   יל ּגּופֹו ְוִכּסָ ִהְגּדִ ֲעֵלי ָעִין, ׁשֶ
ע. - ל אֹותֹו ָרׁשָ  ֲעֵלי ַעִין ׁשֶ

  

ְוַיְלֵדיֶהן  .194 ה  ֵהּנָ ָפחֹות  ַהׁשְ ָנה  ׁשְ ּגַ ַוּתִ ִתיב,  ּכְ ַמה  תּו 
י   ּמֵ ין ִמּקַ ֲחוּו, ָנׁשִ ּתַ ׁשְ ם ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַוּיִ ׁש ּגַ ּגַ ֲחֶויןָ◌ ַוּתִ ּתַ ׁשְ ַוּתִ
ְוָרֵחל,  יֹוֵסף  ׁש  ִנּגַ ְוַאַחר  ִתיב  ּכְ ָרֵחל ַמה  ּבְ ֲאָבל  גּוְבִרין. 

ְוִאיהוּ  יּה  ִאּמֵ ֵמי  ִמּקַ א  ְויֹוֵסף  ּדָ ְוַעל  ֲעָלּה,  א  ָחּפָ  
ִתיב, ָעִין.  (בראשית מט) ּכְ ֲעֵלי  ּפֹוָרת  ן  ּבֶ יֹוֵסף  ּפֹוָרת  ן  ּבֶ

ֵעיָנא  ֲעֵלי  ָעִין,  ֲעֵלי  יּה.  ִאּמֵ ַעל  א  ְוָחּפָ גּוֵפיּה  ַאְסֵגי  ּדְ
ע.  ְדַההּוא ָרׁשָ

ְטֵרג  .195 ּקִ ה ַעל ְיֵדי ַהיֵֶּצר ָהָרע ׁשֶ ְוָכאן ֶנֶעְנׁשָ
ַהסַּ  ַעת  ׁשְ ּלֹא  ּבִ ׁשֶ ֶנֶדר  ַעל  ַיֲעקֹב  ְוֶנֱעַנׁש  ָנה,  ּכָ

ָעְברּו  ׁשֶ רֹות  ל ַהּצָ ִמּכָ ְלַיֲעקֹב  ה  ָקׁשֶ ְוֶזה  ם,  ּלֵ ׁשִ
  

ִקְטֵרג ְוָהכָ  .195 ּדְ ָהָרע  ֵיֶצר  ּדְ ְיָדא  ַעל  ת  ִאְתֲעָנׁשַ א 
ִלים,  ָלא ׁשָ ׁש ַיֲעקֹב ַעל ִנְדָרא ּדְ ָנה, ְוִאְתַעּנַ א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ֲעְברּו ֲעֵליּה. ּוְמָנָלן  ל ָעקּו ּדַ ָיא ֵליּה ְלַיֲעקֹב ִמּכָ ְוָדא ַקׁשְ
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ָהָיה?  ֶזה  ַיֲעקֹב  ּום  ׁשּ ּמִ ׁשֶ ָלנּו  ִין  ּוִמּנַ ָעָליו. 
תּוב ּכָ אי,  (שם מח) ׁשֶ ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל, ָעַלי ַוּדַ

י ִנְדִרי. ֵאַחְרּתִ  ַעל ׁשֶ
ְכִתיב, ּדִ ֲהָוה,  ַיֲעקֹב  ּדְ ְבִגיֵניּה  ָעַלי מֵ  (בראשית מח) ּדִ ָתה 

ֲאָחִרית ִנְדִרי. אי, ַעל ּדְ  ָרֵחל. ָעַלי ַוּדַ

תּוב .196 ּכָ ָאַמר,  יֹוֵסי  י  (משלי   ַרּבִ
ָוא''ו.   כז) ִקְלַלת ִחּנָם לֹא ָתֹבא, ּוֵבֲארּוהּו לֹו ּבְ

ן  ּוֵ ִהְתּכַ ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ִהיא,  יק  ַצּדִ ִקְלַלת  ִאם  ׁשֶ
ָנַטל   יו  ִמּפִ יְָּצָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ּה,  יֵֶצר  ּבָ אֹוָתּה אֹותֹו 

ָנה. ּכָ ַעת ַהּסַ ׁשְ ּה ּבִ  ָהָרע ְוִקְטֵרג ּבָ

  

ִתיב, .196 ּכְ ָאַמר,  יֹוֵסי  י  לֹא  (משלי כז) ִרּבִ ם  ִחּנָ ַלת  ִקּלְ
יָקא ִהיא, ֲאִפיּלּו  ַלת ַצּדִ ִאי ִקּלְ וי''ו, ּדְ ָתבֹא. ְואּוְקמּוָה לֹו ּבְ

ָנְפָקא ִמ  ּדְ יָון  ּכֵ ּה,  ּבָ ן  ּוַ ִאְתּכַ ָלא  ָנַטל ָלּה ַההּוא ּדְ ּפּוֵמיּה 
ָנה.  א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ ּה ּבְ  ֵיֶצר ָהָרע ְוִקְטֵרג ּבָ

ָאַמר  .197 לא) ַיֲעקֹב  ר  (בראשית  ֲאׁשֶ ִעם 
ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִיְחיֶה.  לֹא  ֱאלֶֹהיָך  ֶאת  ְמָצא  ּתִ
אֹותֹו   ָדָבר  אֹותֹו  ָנַטל  יֹוֵדַע,  ָהָיה  לֹא  הּוא  ׁשֶ

אֵ  ָתִמיד  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָטן  ֶזה  ׂשָ ְוַעל  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ֶצל 
ָטן,   ָ ַלׂשּ יו  ּפִ ָאָדם  ח  ִיְפּתַ לֹא  ְלעֹוָלם  ִנינּו,  ׁשָ
ּבֹו  ּוְמַקְטֵרג  ּבּור  ַהּדִ אֹותֹו  ּנֹוֵטל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
אֹו  ָחָכם  ל  ׁשֶ ה  ִמּלָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה 

ה ָרֵחל.  ה ֶנֶעְנׁשָ ֵני ֵאּלֶ יק, ְוַעל ׁשְ ל ַצּדִ ה ׁשֶ  ִמּלָ

  

ָאַמר, .197 ֶאת   (בראשית לא) ַיֲעקֹב  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ִעם 
ִאיהּו ָלא ֲהָוה ָיַדע, ָנִטיל   ב ּדְ ֱאלֶֹהיָך לא ִיְחֶיה. ְוַאף ַעל ּגַ
ִדיר   ּתָ ְייהּו  ּבַ ּגַ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ָטן  ׂשָ ַההּוא  ה  ִמּלָ ְלַהִהיא  ָלּה 

ִיפְ  לֹא  ְלעֹוָלם  ִניָנן,  ּתָ א  ּדָ ְוַעל  א.  ָנׁשָ ְבִני  ָנׁש ּבִ ר  ּבַ ח  ּתַ
ּה  ּבָ ְוִקְטֵרג  ה  ִמּלָ ַהִהיא  ָנִטיל  ּדְ ִגין  ּבְ ְטָנא,  ְלׂשִ ּפּוֵמיּה 
יָקא,   ה ְדַצּדִ ה ְדָחָכם אֹו ִמּלָ ן ִמּלָ ּכֵ ל ׁשֶ א. ּכָ ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ת ָרֵחל: ין ִאְתֲעָנׁשַ ֵרין ִאּלֵ  ְוַעל ּתְ
י   .198 ַרּבִ ֵמָתה. ָאַמר  י  ּכִ ּה  ַנְפׁשָ ֵצאת  ּבְ ַוְיִהי 

ּה לֹא  אַ  ֵצאת ַנְפׁשָ ַוְיִהי ּבְ ָאַמר  יָון ׁשֶ ּכֵ א, ְוִכי  ּבָ
ּלֹא ָחְזָרה  ּום ׁשֶ א ָצִריְך ִמׁשּ י ֵמָתה? ֶאּלָ ָיַדְענּו ּכִ
ּום   ִמׁשּ ַהּגּוף,  ִמיַתת  ָרֵחל  ּוֵמָתה  יֹוֵתר,  ְלגּוָפּה 
ְוחֹוֶזֶרת   יֹוֵצאת  ָמָתם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ יֵּׁש  ׁשֶ

שֶׁ  מֹו  ּכְ ל)- (שמואל ּנֱֶאַמר ִלְמקֹוָמּה,  ב   א  ׁשָ ַוּתָ
מב) ֵאָליו, [ַנְפׁשֹו] רּוחוֹ  ַויֵֵּצא   (בראשית 

ם, רֹו, (שיר ה) ִלּבָ ַדּבְ י ָיְצָאה ּבְ א  - (מלכים ַנְפׁשִ
ָיְצָאה   יז) זֹו  ֲאָבל  ָמה.  ְנׁשָ ּבֹו  נֹוְתָרה  לֹא 

ָמָתּה ְולֹא ָחְזָרה ִלְמקֹוָמּה ּוֵמָתה ָרֵחל.   ִנׁשְ

  

א  (קנהב) ַוְיִהי .198 י ַאּבָ י ֵמָתה. ָאַמר ִרּבִ ּה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ּבְ
י ֵמָתה.   ּה ָלא ְיַדְעָנא ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ָאַמר ַוְיִהי ּבְ יָון ּדְ ְוִכי ּכֵ

יר, ּוִמיַתת  ֶאָלא ִאצְ  ָלא ַאֲהָדַרת ְלגּוָפא ַיּתִ ִגין ּדְ ְטִריְך ּבְ
ָמַתְייהּו   ָנְפֵקי ִנׁשְ א ּדְ ִני ָנׁשָ ִאית ּבְ ִגין ּדְ ָרֵחל ִמיַתת ּגּוָפא, ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ב   (שמואל א ל) ְוַאַהְדָרן ְלַאְתַרְייהּו ּוּכְ ׁשָ ַוּתָ
יתא גם בזוה''ק (לפנינו בקרא רוחו. ובדפוס ירושלים א ַנְפׁשוֹ 

ם, (בראשית מב) ֵאָליו, ותשב רוחו אליו) ִלּבָ (שיר  ַוּיֵֵצא 
רֹו. השירים ה) ַדּבְ י ָיְצָאה ּבְ לא נֹוְתָרה ּבֹו  (מלכים א יז) ַנְפׁשִ

ַרת ְלַאְתָרּה  ָמָתּה ְוָלא ִאְתַהּדָ ָמה. ֲאָבל ַהאי ָנְפַקת ִנׁשְ ְנׁשָ
 ּוִמיַתת ָרֵחל. 

בֶּ  .199 מֹו  ׁשְ ְקָרא  ל ַוּתִ ׁשֶ יּות  ׁשְ ַהּקַ אֹוִני,  ן 
ר   ְוָקׁשַ ְוַיֲעקֹב ֶהֱחִזיר אֹותֹו  ְגַזר ָעֶליָה.  ּנִ ׁשֶ ין  ַהּדִ
ָצִריְך  ֲעָרב  ַהּמַ ֶאת  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְלָיִמין,  אֹותֹו 
ן אֹוִני, ַצד  הּוא ּבֶ ב ׁשֶ רֹו ְלָיִמין. ְוַאף ַעל ּגַ ְלָקׁשְ

ה   ׁשֶ ין ַהּקָ ל ַהּדִ ֲהֵר   -ׁשֶ ן ָיִמין הּוא, ׁשֶ ָיִמין  ּבֵ י ּבְ
ָרה.  ְ  ִהְתַקׁשּ

  

ַזר ֲעָלּה.  .199 ִאְתּגְ יּו ְדִדיָנא ּדְ ַקׁשְ ן אֹוִני. ּדְ מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ ַוּתִ
ַמֲעָרב   ּדְ ִגין  ּבְ ְליִמיָנא,  ֵליּה  יר  ְוָקׁשִ ֵליּה  ַאֲהַדר  ְוַיֲעקֹב 
ן  ּבֶ ִאיהּו  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ִליִמיָנא,  ֵליּה  ָרא  ְלָקׁשְ ִאְצְטִריְך 

יִמיָנא אֹוִני ִס  ָהא ּבִ ן ָיִמין ִאיהּו, ּדְ ָיא, ּבֶ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ
ַרת.  ְ  ִאְתַקׁשּ

ֲהֵרי   .200 ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָרה  ְוִנְקּבְ
לֹא   ֵלָאה  ֲאָבל  ּוְקבּוָרָתּה,  ִמיָתָתּה  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ
ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ּוְקבּוָרָתּה,  ִמיָתָתּה  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ

  
ָאְרחָ  .200 ּבְ ָיא ְוִאְתְקָבַרת  ּלְ ִאְתּגַ ָמר. ַהאי  ָמה ְדִאּתְ ּכְ א 

ִמיָתָתּה   ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ָלא  ֵלָאה  ֲאָבל  ּוְקבּוָרָתּה,  ִמיָתָתּה 
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ָלֶהם,   יֵׁש  סֹוד  לּו  ַהּלָ הֹות  ָהִאּמָ ע  ַאְרּבַ ׁשֶ
 ּוֵבֲארּוהּו.

ָהן ָרָזא ִאית לֹון  ע ִאּמָ י ַאְרּבַ ַהּנֵ ב ּדְ ּוְקבּוָרָתּה. ְוַאף ַעל ּגַ
 ְוָהא אּוְקמּוָה: 

ָאַמר  .201 ְקבּוָרָתּה.  ַעל  ָבה  ַמּצֵ ַיֲעקֹב  ב  ַויַּּצֶ
ה  ַרבִּ  ּסָ ִהְתּכַ ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  יֹוֵסי,  י 

הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ ַהיֹּום  ַעד  ְמקֹוָמּה 
ַעד  ַהיֹּום,  ַעד  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמִתים,  ְלַהֲחיֹות 

ׁש.  אֹותֹו יֹום ַמּמָ

  

יֹוסֵ  .201 י  ִרּבִ ָאַמר  ַעל ְקבּוָרָתּה,  ָבה  ַמּצֵ ַיֲעקֹב  ב  ּצֶ י,  ַוּיַ
ין  ַזּמִ ְסָיא ַאְתָרּה ַעד יֹוָמא ּדְ ָלא ִאְתּכַ ִגין ּדְ ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
ָמר ַעד   ָמה ְדִאּתְ ִריְך הּוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא. ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ׁש.   ַהּיֹום, ַעד ַההּוא יֹוָמא ַמּמָ

ֲחזֹר  .202 ּתַ ׁשֶ יֹום  ַעד  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
מֹו   ּכְ ָמקֹום,  אֹותֹו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ לּות  ִמּגָ ִכיָנה  ׁשְ

ּנֱֶאַמר  לא) ׁשֶ ְלַאֲחִריֵתְך  (ירמיה  ְקָוה  ּתִ ְויֵׁש 
בּוָעה  ׁשְ ְוזֹו  ִלְגבּוָלם.  ָבִנים  בּו  ְוׁשָ ה'  ְנֻאם 

ַוֲעִת  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלּה  ע  ּבַ ׁשְ ּנִ יִדים  ׁשֶ
אֹוָתּה  ַעל  ַלֲעֹמד  לּות  ֵמַהּגָ יָּׁשּובּו  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְכָתה  ִהיא ּבָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ְקבּוַרת ָרֵחל ְוִלְבּכֹות ׁשָ

תּוב ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ לּות  ּגָ ְבִכי  (שם) ַעל  ּבִ
י   (שם) ָיֹבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם ְוגֹו', ְוָכתּוב ּכִ

ִלפְ  ָכר  ׂשָ ֲעִתיָדה יֵׁש  ָעה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  ֵתְך.  ֻעּלָ
ְוִעם   ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ָרֵחל, 

ִכיָנה, ּוֵבֲארּוהּו ַהֲחֵבִרים. ְ  ַהׁשּ

  

א   .202 ִכיְנּתָ ׁשְ ֵתְהַדר  ּדְ יֹוָמא  ַעד  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ
ְד  ָמה  ּכְ ֲאַתר,  ַההּוא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ָגלּוְתהֹון  ַאּתְ  ּבְ

ק (ירמיה לא) ָאֵמר, ּתִ בּו  2ְוֵיׁש  ְוׁשָ ְיָי  ְנֻאם  ְלַאֲחִריֵתְך  וה 
ִריְך   ּבְ א  ָלּה קּוְדׁשָ אֹוֵמי  ּדְ ְוָדא אֹוָמָאה  ִלְגבּוָלם.  ָבִנים 
לּוָתא, ְלָקְייָמא ַעל  ד ְיתּובּון ִמן ּגָ ָרֵאל ּכַ הּוא. ּוְזִמיִנין ִיׂשְ

מָּ  י ּתַ ַכאת  ַהִהיא ְקבּוָרה ְדָרֵחל ּוְלִמְבּכֵ ָמה ְדִאיִהי ּבָ ן. ּכְ
ִתיב, א ּכְ ָרֵאל. ְוַעל ּדָ ִיׂשְ לּוְתהֹון ּדְ ְבִכי   (ירמיה לא) ַעל ּגָ ּבִ
י ֵיׁש   (ירמיה לא) ָיבֹאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם ְוגו'. ּוְכִתיב, ּכִ

ָכר ִלְפעּוָלֵתְך. ּוְבַהִהיא א ְזִמיַנת  (דף קעה ע''ב) ׂשָ ְעּתָ ׁשַ
בְ  ִאיִהי  ּדְ ְוִעם  ָרֵחל  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ הּו  ּבְ ְלֶמֱחֵדי  ָאְרָחא 

יא: א ְואּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ִכיְנּתָ  ׁשְ
ַויֵֶּלְך   .203 ַהִהיא  ָאֶרץ  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּכֹן  ׁשְ ּבִ ַוְיִהי 

ַמע  ׁשְ יֶלֶגׁש ָאִביו ַויִּ ְלָהה ּפִ ב ֶאת ּבִ ּכַ ׁשְ ְראּוֵבן ַויִּ
ֵנים   ׁשְ ַיֲעקֹב  ְבֵני  ְהיּו  ַויִּ ָרֵאל  י  ִיׂשְ ַרּבִ ר.  ָעׂשָ

ָאֶרץ   ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּכֹן  ׁשְ ּבִ ַוְיִהי  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר 
ִית   ַהּבַ ְוָנְטָלה  ֵמתּו,  ְוָרֵחל  ֵלָאה  ֲהֵרי  ׁשֶ ַהִהיא, 

ְטָלה. ּנָ  ִמי ׁשֶ

  

ְראּוֵבן   .203 ֶלְך  ַוּיֵ ַהִהיא  ָאֶרץ  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּכֹן  ׁשְ ּבִ ַוְיִהי 
ֶגׁש אָ  ּלֶ ְלָהה ּפִ ב ֶאת ּבִ ּכַ ׁשְ ֵני  ַוּיִ ְהיּו ּבְ ָרֵאל ַוּיִ ַמע ִיׂשְ ׁשְ ִביו ַוּיִ

ָרֵאל  ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ַוְיִהי ּבִ ר. ִרּבִ ֵנים ָעׂשָ ַיֲעקֹב ׁשְ
יָתא ַמאן  ָהא ֵלָאה ְוָרֵחל ִמיתּו, ְוָנְטָלא ּבֵ ָאֶרץ ַהִהיא, ּדְ ּבָ

ָנִטיל.   ּדְ
ָהַלךְ  .204 ְראּוֵבן  ׁשֶ ָך  ְעּתְ ּדַ ַעל  ַיֲעֶלה   ְוִכי 

ֵלָאה   ל  ׁשֶ ן  ְזַמּנָ ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ ְלָהה?  ּבִ ִעם  ַכב  ְוׁשָ
תּו,  ּמֵ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ ֲעֵליֶהן,  ְרָתה  ׁשָ ִכיָנה  ׁשְ ְוָרֵחל, 
ִית  ּבַ ּבַ ְוׁשֹוָרה  ִית,  ֵמַהּבַ ִנְפְרָדה  לֹא  ִכיָנה  ׁשְ
ִכיָנה  ְ ׁשּ ׁשֶ ַגב  ַעל  ְוַאף  ְלָהה.  ּבִ ל  ׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ִית   ָראּוי, ִאְלָמֵלא ַיֲעקֹב לֹא  ָרְצָתה ִלּטֹל ַהּבַ ּכָ
ִכיָנה   ׁשְ ׁשֹוָרה  לֹא  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ִזּוּוג  ּבְ ִנְמָצא 
ן   ּכַ ִמׁשְ ּבְ ִכיָנה  ׁשְ ָעְמָדה  ֶזה  ְוַעל  ִית,  ּבַ ּבַ ִגּלּוי  ּבְ
ְלָהה   ּבִ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְראּוֵבן,  ּוָבא  ְלָהה.  ּבִ

ַהּמִ  ל  ּוִבְלּבֵ ָהַלְך  ִאּמֹו,  ְמקֹום  ה  ְוַעל ָיְרׁשָ ה,  ּטָ

  

ֲהָדּה   .204 ּבַ ִכיב  ְוׁשָ ָאִזיל  ְראּוֵבן  ּדִ ְך  ַדְעּתָ ַסְלָקא  ְוִכי 
ְרָייא  א ׁשַ ִכיְנּתָ ֵלָאה ְוָרֵחל ׁשְ ל יֹוָמא ּדְ א, ּכָ ִבְלָהה. ֶאּלָ ּדְ

ְדִמיתוּ  א  ּתָ ְוַהׁשְ ִמן ֲעַלְייהּו.  ת  ָרׁשַ ִאְתּפְ ָלא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ  ,
ב  ּגַ ָנא ְדִבְלָהה. ְוַאף ַעל  ּכְ ִמׁשְ ּבְ ֵביָתא  ְרָיא ּבְ ְוׁשַ יָתא,  ּבֵ
ִאְלָמֵלא  ָיאֹות,  ְדָקא  ּכְ יָתא  ּבֵ ְלַנְטָלא  ְעָיא  ּבַ ִכיְנָתא  ׁשְ ּדִ
ְרָיא  ׁשַ ָלא  ְונּוְקָבא,  ַכר  ּדְ ִזּוּוָגא  ּבְ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ַיֲעקֹב 

ִכיְנּתָ  א  ׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָקְייָמא  א  ּדָ ְוַעל  ֵביָתא.  ּבְ ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ א 
ָנא ְדִבְלָהה.  ּכְ ַמׁשְ  ּבְ
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ֶאת  ב  ּכַ ׁשְ ַויִּ ּבֹו  תּוב  ּכָ ָעֶליָה  ִכיָנה  ׁשְ ָעְמָדה  ׁשֶ
ְלָהה.   ּבִ

ה  .205 ן ַעל אֹוָתּה ִמּטָ יָּׁשַ י יֵיָסא ָאַמר, ׁשֶ ַרּבִ
לֹא   ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ ִלְכבֹוד  ׁש  ָחׁשַ ְולֹא 

סוּ  ַהּפָ ּוָבא  ָבִטים,  ְ ַהׁשּ ּבֹון  ֵמֶחׁשְ ם  ה  ִנְפּגַ ְוָעׂשָ ק 
ְראּוֵבן,  ַיֲעקֹב  כֹור  ּבְ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ּבֹון,  ֶחׁשְ

ָבִטים. ְ ה אֹותֹו רֹאׁש ְלָכל ַהׁשּ סּוק ָעׂשָ    ְוַהּפָ

ַאְתָרא  .205 ָיְרָתא  ְדִבְלָהה  ָחָמא  ּדְ ּוְבִגין  ְראּוֵבן  ְוָאָתא 
א   ִכיְנּתָ ׁשְ ָקְייָמא  ּדְ ְוַעל  ַעְרָסא.  ל  ּוִבְלּבֵ ֲאַזל  יּה,  ְדִאּמֵ
ָאַמר,   ֵייָסא  י  ַרּבִ ְלָהה.  ּבִ ב ֶאת  ּכַ ׁשְ ַוּיִ יּה  ּבֵ ִתיב  ּכְ ֲעָלּה, 

יׁש ִליָקָרא ִד  ָנִאים ַעל ַההּוא ַעְרָסא ְוָלא ַחּיִ א.  ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ
ְבִטין ְוָאָתא ְקָרא   ָנא ְדׁשִ ּבָ ִגים ֵמחּוׁשְ ְך ָלא ִאְתּפְ ּוְבִגין ּכָ
ְראּוֵבן.  ַיֲעקֹב  כֹור  ּבְ ִתיב,  ּכְ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ָנא.  ּבְ חּוׁשְ ְוֲעִביד 

ְבִטין. ָכל ׁשִ א ּדְ  ְוִאיהּו ָעִביד ְקָרא ֵריׁשָ
ְוָאַמר, .206 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  יד) ַרּבִ י  (הושע  ּכִ

ְרֵכי ה' ְוגֹו'   ִרים ּדַ רּוְך   -ְיׁשָ דֹוׁש ּבָ ְרֵכי ַהּקָ ל ּדַ ּכָ
ִרים ְוַדְרֵכי ֱאֶמת, ּוְבֵני ָהעֹוָלם לֹא  ם ְיׁשָ ּלָ הּוא ּכֻ
יִחים ַעל ָמה ֵהם עֹוְמִדים. ְוַעל  ּגִ יֹוְדִעים ְולֹא ַמׁשְ

יְֵלכוּ  יִקים  ְוַצּדִ יֹוְדִעים   -ָבם    ֶזה  ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ּתֹוָרה,  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ רּוְך הּוא ּוִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ְרֵכי ַהּקָ ּדַ
ּתֹוָרה, הּוא יֹוֵדַע ְוהֹוֵלְך   ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ֹמאָלה.  ּלֹא סֹוֶטה ָיִמיָנה ּוׂשְ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

  

ַתח ְוָאַמר, .206 י ְיהּוָדה ּפָ ְרֵכי  כִּ  (הושע יד) ַרּבִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ
ִרים  ְיׁשָ הּו  ּלְ ּכֻ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָאְרחֹוי  ל  ּכָ ְוגו',  ְיָי 
יִחין ַעל   ּגִ ְוָאְרחֹוי ְקׁשֹוט, ּוְבִני ַעְלָמא ָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ
ִאינּון  ִגין ּדְ יִקים ֵיְלכּו ָבם, ּבְ א ְוַצּדִ ַמה ִאינּון ָקְייִמין. ְוַעל ּדָ

אֹוַרְייָתא. ָיְדִעין אָ  ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִריְך הּוא ּוִמׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ְרחֹוי ּדְ
הּו   ּבְ ְוָאִזיל  ָיַדע  ִאיהּו  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ָכל ַמאן  ּדְ

ָמאָלא. ָלא ָסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ  ּדְ
ָבם   .207 לּו  ׁשְ ִיּכָ ִעים  ֵהם   -ּוֹפׁשְ ה  ֵאּלֶ

ּדְ  ּתַ ִמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִעים  ְולֹא ָהְרׁשָ ּתֹוָרה  ּבַ ִלים 
ְולֹא   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַדְרֵכי  ּבְ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ
ּלֹא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ הֹוְלכֹות,  ָרִכים  ַהּדְ ְלָאן  יֹוְדִעים 
ּתֹוָרה, ֵהם  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ל ְולֹא ִמׁשְ ּכֵ יֹוְדִעים ְלִהְסּתַ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ָרָכיו  ּדְ אֹוָתם  ּבְ ֶהם  ּבָ ִלים  ִנְכׁשָ

א.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ָלא   .207 ּדְ יִבין  ַחּיָ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ָבם,  לּו  ׁשְ ִיּכָ ִעים  ּופֹוׁשְ
א   ְדקּוְדׁשָ ָאְרחֹוי  ּבְ ָלן  ּכְ ִמְסּתַ ְוָלא  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ
ָלא ָיְדֵעי  ִריְך הּוא ְוָלא ָיְדִעין ְלָאן אֹוְרֵחי ָאְזִלין. ּוְבִגין ּדְ ּבְ

לָ  ּכְ הּו ְלִאְסּתַ ֵלי ּבְ ׁשְ אֹוַרְייָתא, ִאינּון ּכָ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ א ְולא ִמׁשְ
ַהאי ַעְלָמא ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי.  ִאינּון ָאְרחֹוי ּבְ  ּבְ

ּתֹוָרה,  .208 ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ָאָדם ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ
אֹוָתם   ָמתֹו עֹוָלה ּבְ יֹּוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ִנׁשְ ׁשֶ ּכְ

ּושְׁ  ָרִכים  ַּבּתֹוָרה] ִביִליםּדְ ַהּתֹוָרה,  [ֶׁשֵהם  ל  ׁשֶ
ֵהם  ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִביִלים  ּוׁשְ ָרִכים  ּדְ ְואֹוָתם 
עֹוָלם  ְרֵכי ַהּתֹוָרה ּבָ יֹּוְדִעים ּדַ ְידּוִעים, ְואֹוָתם ׁשֶ
ִמן  יְֵּצאּו  ׁשֶ ּכְ עֹוָלם,  אֹותֹו  ּבְ ָבֶהם  יְֵלכּו  ַהזֶּה 

 ָהעֹוָלם ַהזֶּה. 

  

א ֲחֵזי, כָּ  .208 ד ָנִפיק  ּתָ אֹוַרְייָתא, ּכַ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ
ָאְרִחין   ִאינּון  ּבְ ָסְלָקא  ָמֵתיּה  ִנׁשְ ַעְלָמא  ֵמַהאי 

ִביִלין ָאְרִחין   (דאינון באורייתא) ּוׁשְ ְוִאינּון  אֹוַרְייָתא.  ּדְ
ָאְרחֹוי  ָיְדֵעי  ּדְ ְוִאינּון  ִאינּון,  ְיִדיָען  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִביִלין  ּוׁשְ

ד  ְד  ַההּוא ַעְלָמא ּכַ הּו ּבְ ַהאי ַעְלָמא ַיֲהכּון ּבְ אֹוַרְייָתא ּבְ
 ִיְפקּון ֵמַהאי ַעְלָמא.

עֹוָלם ַהזֶּה  .209 ּתֹוָרה ּבָ לּו ּבַ ּדְ ּתַ ְוִאם לֹא ִהׁשְ
ִמן   יְֵּצאּו  ׁשֶ ּכְ ִביִלים,  ּוׁשְ ָרִכים  ּדְ יֹוְדִעים  ְולֹא 

אֹוָתם   ּבְ ָלֶלֶכת  יְֵדעּו  לֹא  ַהזֶּה  ָרִכים  ָהעֹוָלם  ּדְ
ְדָרִכים   ּבִ יֵֵלְך  ְוָאז  ֶהם.  ּבָ ִלים  ְוִנְכׁשָ ִביִלים,  ּוׁשְ

  
ְוָלא   .209 ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ אֹוַרְייָתא  ּבְ לּו  ּדָ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ְוִאי 

עּון ָיְדִעין ָאְרִחין   ד ִיְפקּון ֵמַהאי ַעְלָמא ָלא ִיְנּדְ ִביִלין, ּכַ ּוׁשְ
ֵדין ְיַהְך   הֹון. ּכְ ִלין ּבְ ִביִלין ְוָכׁשְ ִאינּון ָאְרִחין ּוׁשְ ְלֵמיַהְך ּבְ
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ֵאָליו   ְוִיְתעֹוְררּו  ַהּתֹוָרה,  ְרֵכי  ּדַ ֵאיָנן  ׁשֶ ֲאֵחרֹות 
ֶהם. ה ִדיִנים ְויֵָעֵנׁש ּבָ ַכּמָ  ּבְ

אֹוַרְייָתא, ְוִיְתָערּון   ָלאו ִאינּון ָאְרִחין ּדְ ָאְרִחין ָאֳחָרִנין ּדְ ּבְ
ׁש בְּ  ה ִדיִנין ְוִאְתַעּנַ ַכּמָ  הּו. ֵליּה ּבְ

ַמה  .210 ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ּוִמי 
תּוב? ו) ּכָ ָעֶליָך   (משלי  ֹמר  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ ׁשָ ּבְ

ָך   ְכּבְ ׁשָ ּבְ יֶחָך.  ְתׂשִ ִהיא  ֶבר,   -ַוֲהִקיצֹוָת  ּקֶ ּבַ
ָהעֹוָלם.  אֹותֹו  ין  ִמּדִ ָעֶליָך  ֹמר  ׁשְ ּתִ ַהּתֹוָרה 

יְ   -ַוֲהִקיצֹוָת   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ עֹוֵרר  ּכְ
ִהיא   ָאז  ֵמִתים,  ְלַהֲחיֹות  מֹות  ּוְנׁשָ רּוחֹות 
ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּגּוף  ַעל  ָסֵנגֹור  ִתְהיֶה  ִהיא  יֶחָך,  ְתׂשִ
ּתֹוָרה  ּבַ לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ּגּוִפים  אֹוָתם  יָּקּומּו  ׁשֶ
ה ְלַחיֵּי עֹוָלם,  ִחּלָ ּתְ יָּקּומּו ּבַ ה ֵהם ׁשֶ ָראּוי, ְוֵאּלֶ ּכָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ֵני ַאְדַמת  (דניאל יב) ּכְ ׁשֵ ים ִמיְּ ְוַרּבִ
ֵהם  ה  ְוֵאּלֶ וגו'.  עֹוָלם  ְלַחיֵּי  ה  ֵאּלֶ ָיִקיצּו  ָעָפר 
עֹוָלם   ַחיֵּי  ּבְ קּו  ִהְתַעּסְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ עֹוָלם,  ְלַחיֵּי 

ִהיא ַהּתֹוָרה.   ׁשֶ

  

ִתיב, .210 ּכְ ַמה  אֹוַרְייָתא  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ (משלי  ּוַמאן 

יֶחָך.  ו) ְתׂשִ ִהיא  ַוֲהִקיצֹוָת  ָעֶליָך  מֹר  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ ׁשָ ּבְ
ַההּוא   יָנא ּדְ ּצֹור ָעֶליָך ִמּדִ ִקְבָרא, אֹוַרְייָתא ּתִ ָך ּבְ ְכּבְ ׁשָ ּבְ
רּוִחין   ִיְתַער  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ד  ּכַ ְוֱהִקיצֹוָת,  ָעְלָמא. 

ֵדין ִהיא ּתְ  יא ֵמַתָייא ּכְ ָמִתין ְלַאַחּיָ ֵהא  ְוִנׁשְ יֶחָך, ִהיא ּתְ ׂשִ
לּו   ּדְ ּתַ ִאׁשְ יקּומּון ִאינּון ּגּוִפין ּדְ ִגין ּדִ יגֹוְרָיא ַעל ּגּוָפא, ּבְ ַסּנֵ
ַקְדִמיָתא   יקּומּון ּבְ ין ִאינּון ּדִ ָקא ָיאֹות. ְוִאּלֵ ּדְ ְבאֹוַרְייָתא ּכִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, י ָעְלָמא, ּכְ ִני   (דניאל יב) ְלַחּיֵ ים ִמיׁשֵ ְוַרּבִ
י ַאְד  ין ִאינּון ְלַחּיֵ י עֹוָלם ְוגו'. ְוִאּלֵ ה ְלַחּיֵ ַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאּלֶ

ִאיִהי אֹוַרְייָתא. י עֹוָלם ּדְ ַחּיֵ קּו ּבְ ִאְתַעּסְ ִגין ּדְ  עֹוָלם, ּבְ

ּתֹוָרה,  .211 לּו ּבַ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ל ֵאּלּו ׁשֶ ּוֹבא ְרֵאה, ּכָ
ָמה   ָעָליו,  ֵגן  ּתָ ְוַהּתֹוָרה  ִיְתַקיֵּם  ַהּגּוף  אֹותֹו 
דֹוׁש  ַהּקָ ְיעֹוֵרר  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ
ע רּוחֹות,  לּוָלה ֵמַאְרּבַ ּכְ רּוְך הּוא רּוַח ַאַחת ׁשֶ ּבָ

ַהּכֹוֶללֶ  רּוַח  ן  ְואֹוָתּה  ּמֵ ְזּדַ ּתִ רּוחֹות  ע  ַאְרּבַ ת 
ְלַהֲחיֹוָתם  ּתֹוָרה  ּבַ לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ אֹוָתם  ְלָכל 

ְתַקיֵּם ְלעֹוָלִמים. יִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ רּוַח זֹו ּבִ  ּבְ

  

ַההּוא   .211 אֹוַרְייָתא,  ּבְ לּו  ּדְ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ִאינּון  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ִגין ּתָ ְואֹוַרְייָתא  ים  ִיְתַקּיַ ִגין    ּגּוָפא  ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי  ֲעֵליּה. 

רּוָחא  ַחד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִיְתַער  א  ְעּתָ ׁשַ ְבַהִהיא  ּדִ
ע   ֵמַאְרּבַ ָכִליל  ּדְ רּוָחא  ְוַההּוא  רּוִחין,  ע  ֵמַאְרּבַ ָכִליל  ּדְ
אֹוַרְייָתא ַלֲאָחָייא  לּו ּבְ ּדְ ּתַ ִאׁשְ ן ְלָכל ִאינּון ּדְ ּמַ רּוִחין, ִאְזּדַ

ַהאי  ִיְתַקַיים ְלָעְלִמין.לֹון ּבְ ִגין ּדְ  רּוָחא ּבְ
תּוב .212 ּכָ ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  (יחזקאל   ְוִאם 
לֹא   לז) ה  ָלּמָ ָהרּוַח,  ּבִֹאי  רּוחֹות  ע  ֵמַאְרּבַ

ִמּקֶֹדם? ּבֹא ְרֵאה,  ם ֵמתּו ּכְ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ מּו, ׁשֶ ִהְתַקיְּ
ְיֵדי   ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵהִקים  ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו 

אֹותוֹ יְ  ִתים,  ַהּמֵ אֹוָתם  [ְזַמן  ֶחְזֵקאל 
ע  ֶהָעִתיד] ֵמַאְרּבַ ָהָיה  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  רּוַח, 

א ְלַהְראֹות  ִקיּּום, ֶאּלָ ָמם ּבְ רּוחֹות, לֹא ָיַרד ְלַקיְּ
ֵמִתים   ְלַהֲחיֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ׁשֶ

ְכְללָ  ּנִ רּוַח ׁשֶ ָמם ּבָ אֹוָתּה צּוָרה ּוְלַקיְּ צּוָרה  ּבְ ה ּבְ
ָעה   אֹוָתּה ׁשָ ָחְזרּו ָהֲעָצמֹות ּבְ ב ׁשֶ זֹו. ְוַאף ַעל ּגַ
רּוְך הּוא ָרָצה ְלַהְראֹות   דֹוׁש ּבָ ָהָיה, ַהּקָ מֹו ׁשֶ ּכְ

הּוא ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ֵמִתים [ַמה  ְלָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ
ְיקּומּון,   (ישעיה כו)  ָּכתּוב? ְנֵבָלִתי  ִיְחיּו ֵמֶתי� 

אֹוָתּה ֶזה  ָבֶהם    ַעל  ָלֶרֶדת  ֶׁשֲעִתיָדה  רּוַח 
ֶׁשֲעִתיָדה   ַצִּדיִקים] רּוַח  אֹוָתּה  ֶזה  ְוַעל  [ס''א 

ֵמַאְרַּבע   ָּכתּוב?  ַמה  ַצִּדיִקים  ָבֶהם  ָלֶרֶדת 

  

ִתיב .212 ּכְ ָהא  ֵתיָמא,  רּוחֹות  (יחזקאל לז) ְוִאי  ע  ֵמַאְרּבַ
אַ  ָהרּוַח,  ִמיתּו  ּבִֹאי  הּו  ּלְ ּכֻ ָהא  ּדְ ִאְתַקְיימּו,  ָלא  אי  ּמַ

ִריְך   א ּבְ אֹוִקים קּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ַקְדִמין. ּתָ ִמּלְ ּכְ
ַההּוא ֵמַתָייא,  ִאינּון  ִדיֶחְזֵקאל  ְיָדא  ַעל  (זמני  הּוא 

יא, ָלא ָנִחית   דאתא) ע רּוַחּיָ ֲהָוה ֵמַאְרּבַ ב ּדְ רּוָחא ַאף ַעל ּגַ
א  ְלָקיְ  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ּדְ ְלַאֲחָזָאה  א  ֶאּלָ ִקּיּוָמא,  ּבְ לֹון  יָמא 

לֹון  ּוְלַקְייָמא  ַגְווָנא  ַההּוא  ּבְ ֵמַתָייא  ַלֲאָחָייא  ִריְך הּוא  ּבְ
רּוָחא ַהאי ַגְווָנא. ְוַאף ַעל  (דף קעו ע''א) ּבְ ִליל ּבְ ִאְתּכְ ּדְ

מָ  א ּכְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְרִמין ּבְ ַאֲהָדרּו ּגַ ב ּדְ א  ּגַ ה ְדֲהָוה. קּוְדׁשָ
ין   ַזּמִ ִאיהּו  ּדְ ַעְלָמא  ְלָכל  ְלַאֲחָזָאה  ָעא  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ

ֵמַתָייא יחיו מתיך נבלתי  (ישעיה כו) (מה כתיב, ַלֲאָחָייא 
(נ''א ועל   יקומון. על דא ההוא רוחא דזמין לנחתא בהו בצדיקיא)

מארבע   כתיב  מה  בצדיקיא.  בהו  לנחתא  דזמין  רוחא  ההוא  דא 
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ְּבַאְרַּבע] ֶׁשִּנְכְלָלה  רּוַח  ָהרּוַח,  ֹּבִאי  , רּוחֹות 
רּוְך הּוא ָעִתיד ְלַקיֵּם אֹוָתם   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

לּו  ִק  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ָראּוי, ְואֹוָתם ׁשֶ עֹוָלם ּכָ ֵלם ּבָ יּּום ׁשָ
ָהָאָדם  ַעל  עֹוֶמֶדת  ִהיא  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ּתֹוָרה  ּבַ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ית ָסֵנגֹוְרָיה ִלְפֵני ַהּקָ  ְוַנֲעׂשֵ

בארבע) רו דאתכלילת  רוחא  הרוח,  באי  א  חות  קּוְדׁשָ ּדְ ִגין  ּבְ  ,
ַעְלָמא  ּבְ ִלים  ׁשְ ִקּיּוָמא  ְלהּו  ְלַקְייָמא  ין  ַזּמִ הּוא  ִריְך  ּבְ
ַהאי ַעְלָמא,  אֹוַרְייָתא ּבְ לּו ּבְ ּדְ ּתַ ִאׁשְ ְדָקא ְיאּות. ְוִאינּון ּדְ ּכְ

ַסנִּ  ְוִאְתֲעִביַדת  ָנׁש  ַבר  ּדְ ֲעֵליּה  ָקְייָמא  י  ִהיא  ַקּמֵ יגֹוְרָיא 
ִריְך הּוא. א ּבְ  ְדקּוְדׁשָ

ְבֵרי   .213 ּדִ אֹוָתם  ל  ּכָ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ּה ָהָאָדם   ל ּבָ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ תֹוָרה ְוָכל אֹוָתּה ּתֹוָרה ׁשֶ
ּתֹוָרה  ְואֹוָתּה  ָבִרים  ּדְ אֹוָתם  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ְואֹוֶמֶרת   הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  עֹוְמִדים 

ׁשוֹ  ְולֹא  קֹולֹות  ְמִריָמה  ְוִהיא  ֶכֶכת, ְלָפָניו, 
ק   ּבֵ ִהְתּדַ ִפי ׁשֶ יַח ְוֹתאַמר ּכְ ּוְלאֹותֹו ְזַמן ִהיא ָתׂשִ
עֹוָלם ַהזֶּה, ְוַעל ֶזה  ּה ּבָ ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ּה ָהָאָדם ְוִהׁשְ ּבָ
מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ְלַחיֵּי  ֵלם  ׁשָ ִקיּּום  ּבְ ָיקּומּו  ֵהם 

ךְ  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָאַמְרנּו,  יד) ׁשֶ ִרים   (הושע  ְיׁשָ י  ּכִ
ְרֵכי ה' וְ  ם.ּדַ לּו ּבָ ׁשְ ִעים ִיּכָ יִקים יְֵלכּו ָבם ּוֹפׁשְ  ַצּדִ

  

ְוָכל   .213 אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִמּלִ ִאינּון  ל  ּכָ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ
ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ּה  ּבָ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ אֹוַרְייָתא  ַהִהיא 

י קּוְדׁשָ  ַקּמֵ ָקְייָמא  ְוַהִהיא אֹוַרְייָתא  ין  ִמּלִ ִריְך ִאינּון  ּבְ א 
ַכת.   ּכָ ּתַ הּוא ַוֲאָמַרת ַקֵמיּה ְוִהיא ֲאִריַמת ָקִלין ְוָלא ִאׁשְ
ר   ק ּבַ ּבַ פּום ְדִאְתּדָ יַח ְוֵתיָמא ּכְ ּוְלַההּוא ִזְמָנא ִאיִהי ָתׂשִ
ְיקּומּון  ִאינּון  א  ּדָ ְוַעל  ַעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ל  ּדָ ּתְ ְוִאׁשְ ָנׁש 

י ַעְלָמא כְּ  ִלים ְלַחּיֵ ִקּיּוָמא ׁשְ ךְ ּבְ (הושע  ְדָקֲאָמָרן. ּוְבִגין ּכָ
ִעים  יד) ּופֹוׁשְ ָבם  ֵיְלכּו  יִקים  ְוַצּדִ ְיָי  ְרֵכי  ּדַ ִרים  ְיׁשָ י  ּכִ

לּו ָבם.  ׁשְ  ִיּכָ
ְוָאַמר, .214 ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  א  - (שמואל ַרּבִ

ר ַיֲעׂשּון   ב) ל ֲאׁשֶ ַמע ֵאת ּכָ ְוֵעִלי ָזֵקן ְמֹאד ְוׁשָ
ְואֵ  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ָניו  ֶאת ּבָ ֻבן  ּכְ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ת 

ַיֲעֶלה   ְוִכי  ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד.  ּפֶ ַהּצְֹבאֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ
ַוֲהֵרי   ֶזה,  ה  ַמֲעׂשֶ ַיֲעׂשּו  ה'  ּכֲֹהֵני  ׁשֶ ָך  ְעּתְ ּדַ ַעל 
ה תֹוָרה אֹותֹו ַהֵחְטא   ִמּקֶֹדם ְלָכְך ֶנֱאַמר ּוֵפְרׁשָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ֵאת  (שם) ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ִנֲאצּו  י    ּכִ
ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם  ּפַ ִמְנַחת ה', ְוָכתּוב ּוִמׁשְ
ֶטֶרם  ּבְ ם  ּגַ ְוָכתּוב  ְוגֹו',  ֶזַבח  זֵֹבַח  ִאיׁש  ל  ּכָ
ְוָאַמר   ַהּכֵֹהן  ַנַער  ּוָבא  ַהֵחֶלב  ֶאת  ַיְקִטרּון 
ְוגֹו',   ַלּכֵֹהן  ִלְצלֹות  ר  ָבׂשָ ָנה  ּתְ ַהזֵֹּבַח  ָלִאיׁש 

ה   י ַעּתָ י ְוָכתּוב ְוָאַמר לֹו ּכִ ן ְוִאם לֹא ָלַקְחּתִ ִתּתֵ
דָֹלה  ּגְ ָעִרים  ַהּנְ את  ַחּטַ ִהי  ַוּתְ ֶזה  ְוַעל  ְבָחְזָקה, 
א   ֶאּלָ נֹוְטִלים  ָהיּו  לֹא  ֶזה  ְוָכל  ְוגֹו',  ְמֹאד 
ֵמֶהם,   ֶלֱאכֹל  ַלּכֲֹהִנים  ָהיּו  ׁשֶ ֲחָלִקים  ֵמאֹוָתם 
ֶנֶעְנׁשּו,   ֵעיֵניֶהם  ּבְ יל  ַקּלִ ן  ְרּבָ ַהּקָ ָהָיה  ׁשֶ ְוַעל 

ים  ְוכָ  ׁשִ ַהּנָ ֶאת  ֻבן  ּכְ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ָאַמר  אן 
 ַהּצְֹבאֹות? 

  

ַתח ְוָאַמר, .214 יא ּפָ י ִחּיָ ְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹד   (שמואל א ב) ַרּבִ
ר  ָרֵאל ְוֵאת ֲאׁשֶ ָניו ְלָכל ִיׂשְ ר ַיֲעׂשּון ּבָ ל ֲאׁשֶ ַמע ֵאת ּכָ ְוׁשָ

מ אֶֹהל  ַתח  ּפֶ ַהּצְֹבאֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ ֶאת  ֻבן  ּכְ ְוִכי  ִיׁשְ ֹוֵעד. 
ְוָהא   ָדא.  א  ֲעִביְדּתָ ַיַעְבדּון  ּדְ ְיָי  כֲֹהֵני  ּדְ ְך  ַדְעּתָ ַסְלָקא 
חֹוָבא   ַההּוא  אֹוַרְייָתא  ת  ּוְפִריׁשַ ָמר  ִאּתְ ָנא  ּדְ ְדַמת  ִמּקַ

ְכִתיב, ים ֶאת ִמְנַחת   (שמואל א ב) ִדְלהֹון ּדִ י ִנֲאצּו ָהֲאָנׁשִ ּכִ
ַהּכֲֹהִנים ט  ּפַ ּוִמׁשְ ּוְכִתיב  זֹוֵבַח   ְיָי.  ִאיׁש  ל  ּכָ ָהָעם  ֵמֵאת 

ֶטֶרם ַיְקִטירּון ֶאת ַהֵחֶלב ּוָבא ַנַער  ם ּבְ ֶזַבח ְוגו'. ּוְכִתיב ּגַ
ָנה ִלְצלֹות ַלּכֵֹהן ְוגו'. ּוְכִתיב   ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ָלִאיׁש ַהּזֹוֵבַח ּתְ
א  ָחְזָקה. ְוַעל ּדָ י ּבְ ן ְוִאם לֹא ָלַקְחּתִ ּתֵ ה ּתִ י ַעּתָ   ְוָאַמר לֹו ּכִ

א ָלא ֲהוּו   דֹוָלה ְמאֹד ְוגו'. ְוָכל ּדָ ָעִרים ּגְ את ַהּנְ ִהי ַחּטַ ַוּתְ
ְלֵמיַכל   ְלַכֲהֵני  ְלהּו  ֲהוּו  ּדְ חּוָלִקין  ֵמִאינּון  א  ֶאּלָ ָנְטִלין 
ֵעיַנְייהּו ִאְתֲעָנׁשּו. ְוָהָכא   ָנא ּבְ ֲהָוה ָקִליל ָקְרּבָ יּה, ְוַעל ּדְ ִמּנֵ

בּון אֶ  ּכְ ר ִיׁשְ ים ַהּצֹוְבאֹות. ָאַמר ֵאת ֲאׁשֶ ׁשִ  ת ַהּנָ

ֲעֵבָרה   .215 ים  עֹוׂשִ ָהיּו  ׁשֶ ְוָחִליָלה  ַחס  א  ֶאּלָ
ּלֹא ָיקּומּו   ׁשֶ אֹותֹו ָמקֹום ָקדֹוׁש,  ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ זֹו, 
ָהיּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ אֹוָתם.  ְוַיַהְרגּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ

  
ן   (אלא) .215 ּכֵ ל ׁשֶ ֲהוּו ָעְבדּו ֲעֵביָרה ָדא, ּכָ לֹום ּדְ ַחס ְוׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְיקּומּון  ָלא  ּדְ ַההּוא,  א  יׁשָ ַקּדִ ַאְתָרא  ּבְ
ְלהוֹ  ְלָאֳעָלא ְוִיְקְטלּון  לֹון  ֵבי  ְמַעּכְ ֲהוּו  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ן. 
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ּומֹוִחים   ׁש  ְקּדָ ַלּמִ ֵנס  ְלִהּכָ אֹוָתם  ִבים  ְמַעּכְ
ַעד   ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵנס  ְלִהּכָ ּלֹא  ׁשֶ יֵדיֶהם  ּבִ
ְמִביאֹות  לֹא  ֵהן  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַנֲעׂשּו,  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ִבים   ְך ְמַעּכְ ּום ּכָ נֹות ִלּטֹל ֵחֶלק ֵמֶהם, ּוִמׁשּ ָקְרּבָ
ְמַבְקׁשֹות   ָהיּו  ים  ָנׁשִ אֹוָתן  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ אֹוָתן, 

ְלשָׁ  ֵנס  ְלִהּכָ ר ֵמֶהם  ֲאׁשֶ ֵאת  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ם, 
מֹו   ּכְ אֹוָתן  ִבים  ַעּכְ ּמְ ׁשֶ ים,  ׁשִ ַהּנָ ֶאת  ֻבן  ּכְ ִיׁשְ

ָאַמְרנּו.  ׁשֶ

ָלא ְלָאֳעָלא ְלִמְצֵלי ְצלֹוָתא   יֵדהֹון ּדְ א, ּוָמָחאן ּבִ ׁשָ ְלַמְקּדְ
ִנין  ִאינּון ָלא ַמְייִתין ָקְרּבָ ִגין ּדְ ַנָיא ִאְתֲעִבידּו ּבְ קּוְרּבָ ַעד ּדְ

ְך ְמַעכְּ  ְייהּו, ּוְבִגין ּכָ ְך  ְלֵמיַטל חּוָלָקא ִמּנַ ִבין לֹון. ּוְבִגין ּכָ
א  ּדָ ְוַעל  ן.  ּמָ ּתַ ְלַאֳעָלא  ְייהּו  ִמּנַ ָעאן  ּבָ ֲהוּו  ים  ָנׁשִ ִאינּון 
לֹון  ֵבי  ְמַעּכְ ּדִ ים,  ׁשִ ַהּנָ ֶאת  בּון  ּכְ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ִתיב  ּכְ

ְדָקֲאָמָרן.  ּכִ

לֹום  .216 ְוׁשָ ַחס  ְלָהה.  ּבִ ֶאת  ב  ּכַ ׁשְ ַויִּ ֶזה  מֹו  ּכְ
ִע  ַכב  ׁשָ הּוא  ב אֹוָתּה ׁשֶ ִעּכֵ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ ּה,  ּמָ

הּוא  ְוֶזה  ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ּמּוׁש  ׁשִ ָאִביו  ִעם  ׁש  ּמֵ ְלׁשַ
ה   ֲעׂשֶ ִכיָנה ַהּמַ ְ ֶנֶגד ַהׁשּ ה ּכְ ה, ְוָעׂשָ ּטָ ְלּבּול ַהּמִ ּבִ
ִנְמָצא,  ִמְצָוה  ּמּוׁש  ִ ׁשּ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהזֶּה. 

ָמקֹום   אֹותֹו  ַעל  ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ם,  ׁשְ ׁשָ ְוִנְמֵצאת 
ּגֹוֵרם  ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ּמּוׁש  ׁשִ ב  ְלַעּכֵ ּגֹוֵרם  ׁשֶ ּוִמי 
ֶזה   ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִכיָנה  ׁשְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ

תּוב ֵבי ָאִביָך  (בראשית מט) ּכָ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ּכִ
ב  ּכַ ׁשְ תּוב ַויִּ ּום זֶה ּכָ ְלּתָ ְיצּוִעי ָעָלה. ּוִמׁשּ ָאז ִחּלַ

ְלהָ  ּבִ ְהיּו  ֶאת  ַויִּ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ַויִּ יֶלֶגׁש ָאִביו  ּפִ ה 
ְולֹא   ְנָין,  ּמִ ּבַ ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ר.  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַיֲעקֹב  ְבֵני 

לּום.  ֶהם ּכְ ּלָ כּות ׁשֶ  ִנְגְרָעה ִמזְּ

  

ִאיהּו   .216 לֹום ּדְ ְלָהה. ַחס ְוׁשָ ב ֶאת ּבִ ּכַ ׁשְ ַגְווָנא ָדא ַוּיִ ּכְ
ֲאבֹוי   ּבַ א  ׁשָ ּמָ ְלׁשַ ָלּה  ב  ָעּכַ ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ּה,  ִעּמָ ַכב  ׁשָ
ְוֲעַבד  ְדַעְרָסא.  ְלּבּוָלא  ּבִ הּוא  ְוָדא  ְדִמְצָוה,  א  ּמּוׁשָ ׁשִ

ָכל ֲאַתר ּבְ ּדְ א ָדא,  א ֲעִביְדּתָ ִכיְנּתָ א    ָלֳקֵביל ׁשְ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ
ֲאַתר  ַההּוא  ַעל  ְרָיא  ׁשַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ח,  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ְדִמְצָוה 
ְדִמְצָוה  א  ּמּוׁשָ ׁשִ ָבא  ְלַעּכָ ָגִרים  ּדְ ּוַמאן  ן.  ּמָ ּתַ ח  ּכַ ּתַ ְוִאׁשְ
א   ּדָ ְוַעל  ֵמַעְלָמא.  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ק  ּלַ ִיְסּתַ ּדְ ִרים  ּגָ

ִתיב ֵבי   (בראשית מט) ּכְ ּכְ ִמׁשְ ָעִליָת  י  ְלּתָ  ּכִ ִחּלַ ָאז  ָאִביָך 
ֶלֶגׁש  ּפִ ְלָהה  ב ֶאת ּבִ ּכַ ׁשְ ַוּיִ ִתיב,  א ּכְ ְיצּוִעי ָעָלה. ּוְבִגין ּדָ
הּו   ּלְ ר. ּכֻ ֵנים ָעׂשָ ִני ַיֲעקֹב ׁשְ ְהיּו ּבְ ָרֵאל ַוּיִ ַמע ִיׂשְ ׁשְ ָאִביו ַוּיִ

לּום.  כּוָתא ִדְלהֹון ּכְ ִמְנָייָנא ְוָלא ָגַרע ִמּזְ  ֲהוּו ּבְ
י אֶ  .217 ה  ַרּבִ ִחּלָ ּתְ ּבַ ַעם  ְלָעָזר ָאַמר, ָמה ַהּטַ

ַמע   ׁשְ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַיֲעקֹב,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ
א  ֶאּלָ ר?  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַיֲעֹקב  ְבֵני  ְהיּו  ַויִּ ָרֵאל  ִיׂשְ
ה, ָאַמר: ּוַמה   ל אֹוָתּה ִמּטָ א ְראּוֵבן ּוִבְלּבֵ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ְלַאבָּ  ָהיּו  ָבִטים  ׁשְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ְ ְולֹא  ׁשּ עֹוָלם  ּבָ א 
ָאנּו   אּוַלי  ִנים,  ּבָ ְלהֹוִליד  רֹוֶצה  ו  ְוַעְכׁשָ יֹוֵתר, 
מֹו  ּכְ ֲאֵחִרים  ְלהֹוִליד  רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ גּוִמים  ּפְ
ב אֹותֹו   ה ְוִהְתַעּכֵ ל אֹוָתּה ִמּטָ ְלּבֵ ִמּקֶֹדם. ִמיָּד ּבִ
ְרָתה ַעל   ָ ׁשּ ִכיָנה ׁשֶ ְ ה ָקלֹון ַלׁשּ ִאּלּו ָעׂשָ ּמּוׁש ּכְ ׁשִ

ָרֵאל, א ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ַויִּ תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ה,  ִמּטָ ֹוָתּה 
ר   ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּתֹוְך  ה  ִהְתַעּלָ ֶזה  ם  ׁשֵ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ
ר ַנֲהרֹות ֲאַפְרְסמֹון   ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ּסּו,  ִהְתּכַ ׁשֶ

 ַזְך. 

  

ָרֵאל  .217 ַקְדִמיָתא ִיׂשְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ַמאי ַטֲעָמא ּבְ ִרּבִ
ֵני ַיֲעקֹב  ְהיּו ּבְ ָרֵאל ַוּיִ ַמע ִיׂשְ ׁשְ ְכִתיב, ַוּיִ ּוְלָבַתר ַיֲעקֹב. ּדִ
ל ַההּוא ַעְרָסא  ד ֲאָתא ְראּוֵבן ּוִבְלּבֵ א ּכַ ר. ֶאּלָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

לְ  ֵליּה  ֲהוּו  ְבִטין  ׁשִ ֵריַסר  ּתְ ּוַמה  ְלַקְייָמא  ָאַמר  א  ַאּבָ
יְלָמא   ִנין ּדִ ֵעי ְלאֹוָלָדא ּבְ א ּבָ ּתָ יר, ְוַהׁשְ ַעְלָמא ְוָלא ַיּתִ ּבְ
ַקְדִמין.  ִמּלְ ּכְ ָאֳחָרִנין  ְלאֹוָלָדא  ֵעי  ּבָ ִאיהּו  ּדְ ִגיִמין  ּפְ ֲאַנן 
א.   ּמּוׁשָ ׁשִ ַההּוא  ב  ְוִאְתַעּכַ ַעְרָסא,  ַההּוא  ל  ְלּבֵ ּבִ ד  ִמּיָ

ְקָלָנא ֲעַבד  ִאיּלּו  ַההּוא   ּכְ ַעל  ְרָיא  ׁשַ ּדְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ י  ְלַגּבֵ
ָמא ָדא   ׁשְ ָהא ּבִ ָרֵאל, ּדְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ ִתיב ַוּיִ א ּכְ ַעְרָסא. ְוַעל ּדָ
ַנֲהִרי   ֵריַסר  ּתְ ִאינּון  ּדְ ְסָיין  ִאְתּכַ ּדְ ֵריַסר  ּתְ ּגֹו  ק  ּלַ ִאְסּתַ

 ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא. 
ֵנים עָ  .218 ְהיּו ְבֵני ַיֲעקֹב ׁשְ ר  ַויִּ ֵנים   -ׂשָ ֵאּלּו ׁשְ

ּוִמי  ָבֶהם,  ָנה  ּקְ ִהְתּתַ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ ָבִטים  ׁשְ ר  ָעׂשָ
ּבֹון   ָתה ָלֶהם ֶחׁשְ ַהּתֹוָרה ָחְזָרה ְוָעׂשְ ֵהם? ֵאּלּו ׁשֶ
ְראּוִיים   ם  ּלָ ּכֻ ים,  ְקדֹוׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ִמּקֶֹדם,  מֹו  ּכְ

  
ְבִטין  .218 ׁשִ ֵריַסר  ּתְ ין  ִאּלֵ ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַיֲעקֹב  ִני  ּבְ ְהיּו  ַוּיִ

אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִאּלֵ ִאינּון,  ּוַמאן  הּו.  ּבְ ַנת  ּקָ ִאְתּתַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ
ָנא ּבְ ִמין.   עו ע''ב)(דף ק ַאֲהָדַרת ְוָעִביד לֹון חּוׁשְ ַקּדְ ִמּלְ ּכְ
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ִאלּ  ׁשֶ ִרּבֹוָנם.  ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִכיָנה  ְ ּו ַלׁשּ
ְנָין.  ּמִ ה, לֹא ָיֹבא ְראּוֵבן ּבַ ה אֹותֹו ַמֲעׂשֶ  ָעׂשָ

ָלא   ּכָ א ְלִאְסּתַ ִכיְנּתָ י ׁשְ הּו ִאְתַחְזָיין ְלַגּבֵ ּלְ ין, ּכֻ יׁשִ הּו ַקּדִ ּלְ ּכֻ
ָלא   עֹוָבָדא  ַההּוא  ֲעַבד  ִאיּלּו  ּדְ ְדָמאֵריהֹון.  ה  ְקדּוׁשָ ּבִ

ִמְנָייָנא.  ֵייֵתי ְראּוֵבן ּבְ
נּ  .219 ָלה ִמּמֶ ּטְ ּנִ ל ֶזה ֶנֱעַנׁש ׁשֶ כֹוָרתֹו ְוִעם ּכָ ּו ּבְ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְליֹוֵסף,  ָנה  ה) ְוִנּתְ ּוְבֵני  (דה''א 
לֹו   ּוְבַחּלְ כֹור  ַהּבְ י הּוא  ּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ כֹור  ּבְ ְראּוֵבן 

כָֹרתוֹ  ּבְ ָנה  ִנּתְ ָאִביו  ּבֹא  [ִלְבֵני] ְיצּוֵעי  ְליֹוֵסף. 
ב) ְרֵאה, ִמן   (דניאל  ְמֹבָרְך  ָהֵאל  ם  ׁשֵ ְהיֶה  יִּ ׁשֶ
יו ֱאֶמת ּוְדָרָכיו  ָהעֹולָ  ל ַמֲעׂשָ ּכָ ם ְוַעד ָהעֹוָלם. ׁשֶ

ה, ַהּכֹל הּוא ְבָחְכָמה   הּוא עֹוׂשֶ ֶ ין, ְוָכל ַמה ׁשּ ּדִ
 ֶעְליֹוָנה.

  

יּה   .219 ִמּנֵ כֹוָרֵתיּה  ּבְ ִאְתְנִטיל  ּדְ ִאְתֲעַנׁש  א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם 
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְבֵני  וּ  (דברי הימים א ה) ְוִאְתְיִהיב ְליֹוֵסף ּכְ

לֹו ְיצּוֵעי ָאִביו  כֹור ּוְבַחּלְ י הּוא ַהּבְ ָרֵאל ּכִ כֹור ִיׂשְ ְראּוֵבן ּבְ
א ֲחֵזי, כֹוָרתֹו ְליֹוֵסף. ּתָ ָנה ּבְ י   (דניאל ב) ִנּתְ ֵמּה ּדִ ֶלהֵוא ׁשְ

דֹוִהי   ַמְעּבְ ל  ּכָ י  ּדִ ָעְלָמא  ְוַעד  ָעְלָמא  ִמן  ְמָבַרְך  ֱאָלָהא 
ין, ְוכָ  א ִאיהּו  ְקׁשֹוט ְוָאְרָחֵתיּה ּדִ ִאיהּו ָעִביד ּכֹּלָ ל ַמה ּדְ

ָאה.  ָחְכְמָתא ִעּלָ  ּבְ
ֲהֵרי   .220 ה ָאָדם, ׁשֶ ה גֹוֵרם ַמֲעׂשֵ ּמָ ּבֹא ְרֵאה ּכַ

ל ִמי ם ְועֹוֵמד ִלְפֵני  [ַמה] ּכָ ה, ִנְרׁשָ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ
ָעה   ׁשָ ּבְ ַיֲעקֹב,  ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ל   ּכָ ְלֵלָאה,  ְכַנס  ּנִ ְרצֹונֹו ׁשֶ ָהָיה  ְיָלה  ַהּלַ אֹותֹו 
ּוֵמאֹותֹו  ָרֵחל,  ִהיא  ׁשֶ ב  ָחׁשַ ׁשֶ ָרֵחל,  ּבְ ְוִלּבֹו 
ָרה  ה ִראׁשֹוָנה ּוֵמאֹותֹו ָרצֹון ִהְתַעּבְ ּמּוׁש ְוִטּפָ ׁשִ
לֹא   יֲַּעקֹב  ׁשֶ ִאְלָמֵלא  ֲהֵרי  ׁשֶ ּוֵבֲארּוהּו,  ֵלָאה, 

זֶ  ְוַעל  ּבֹון.  ֶחׁשְ ּבַ ְראּוֵבן  ַיֲעֶלה  לֹא  לֹא  ָיַדע,  ה 
מֹו ְסָתם ְראּוֵבן. א ׁשְ ם ָידּוַע, ֶאּלָ ׁשֵ ה ּבְ  ִהְתַעּלָ

  

ל  .220 ּכָ ָהא  ּדְ ָנׁש,  ְדַבר  עֹוָבָדא  ָגִרים  ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
י   (מאן) ַמאי ַקּמֵ ְוָקְייָמא  ים  ִאְתְרׁשִ א  ּכֹּלָ ָעִביד,  ְדִאיהּו 

א ְדעָ  ְעּתָ ׁשַ ָהא ַיֲעקֹב ּבְ ִריְך הּוא. ּדְ א ּבְ ּה ְדקּוְדׁשָ אל ְלַגּבָ
ָרֵחל,  ּבְ ֲהָוה  יּה  ְוִלּבֵ ְרעּוֵתיּה  ֵליְלָיא  ַההּוא  ל  ּכָ ְדֵלָאה, 
ה ַקְדָמָאה   ְוִטּפָ א  ּמּוׁשָ ּוֵמַההּוא ׁשִ ָרֵחל ִאיִהי.  יב ּדְ ָחׁשִ ּדְ
ָהא  ּדְ ְואּוְקמּוָה.  ֵלָאה  ִאְתֲעָבַרת  ְרעּוָתא  ּוֵמַההּוא 

יק ּלִ ָנא.    ִאְלָמֵלא ְדַיֲעקֹב ָלא ָיַדע ָלא ִיְסּתַ ּבָ חּוׁשְ ְראּוֵבן ּבְ
ֵמיּה ְסָתם   א ׁשְ ָמא ְיִדיָעא ֶאּלָ ׁשְ ק ּבִ ּלַ א ָלא ִאְסּתַ ְוַעל ּדָ

 ְראּוֵבן. 
מֹו  .221 ּכְ ִלְמקֹומֹו,  יו  ַמֲעׂשָ ָחַזר  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם 

ָרֵחל, אֹותֹו ָרצֹון  ה ּבְ אֹותֹו ָרצֹון ִראׁשֹון ַנֲעׂשָ ׁשֶ
כֹור  ּבְ ְליֹוֵסף  ָחְזָרה  כֹוָרתֹו  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּה,  ּבָ ָחַזר 
ָרֵחל, ְוַהּכֹל עֹוֶלה  ָהָרצֹון ָהָיה ּבְ ָרֵחל, ָמקֹום ׁשֶ

ל מַ  ּכָ ּום ׁשֶ רּוְך הּוא ִלְמקֹומֹו, ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ֲעׂשֵ
 ֱאֶמת ּוְזכּות. 

  

ָמה  .221 ּכְ ְלַאְתֵריּה,  עֹוָבָדא  ַאֲהַדר  א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם 
ַההּוא  ָרֵחל,  ּבְ ִאְתֲעִביַדת  ַקְדָמָאה  ְרעּוָתא  ְדַההּוא 
כֹוָרֵתיּה ַאֲהָדַרת ְליֹוֵסף   ָהא ּבְ ּה. ּדְ ַרת ּבָ ְרעּוָתא ִאְתַהּדָ

א ָסִליק  ּבּוְכָרא ְדָרֵחל, אֲ  ָרֵחל ְוכֹּלָ ְרעּוָתא ֲהַות ּבְ ַתר ּדִ
הּו   ּלְ ִריְך הּוא ּכֻ א ּבְ קּוְדׁשָ ָכל עֹוָבדֹוי ּדְ ִגין ּדְ ַאְתֵריּה. ּבְ ּבְ

 ְקׁשֹוט ּוְזכּו. 
י יֹוֵסי  .222 י ִחְזִקיָּה ָמָצא יֹום ֶאָחד ֶאת ַרּבִ ַרּבִ

ר ְלתֹוְך ַלֲהבֹות   ׂשָ ֶמֶטת ֲחִתיַכת ּבָ ָהְיָתה ִנׁשְ ׁשֶ
ן ְלַמְעָלה. ָאַמר   ָהֵאׁש, ְוָהָיה עֹוֶלה ִקּטֹור ֶהָעׁשָ
ָהָיה עֹוֶלה  ן ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ן ׁשֶ לֹו, ִאּלּו ִקּטֹור ֶהָעׁשָ

ַח ָהיָ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ מֹו ֶזה, לֹא ַעל ּגַ ה עֹוֶלה ָתִמיד ּכְ
ָרֵאל לֹא ָהיּו גֹוִלים ֵמַעל   עֹוָלם, ְוִיׂשְ ׁשֹוֶרה ֹרֶגז ּבָ

 ָהָאֶרץ. 

  

ֲהָוה   .222 ּדְ יֹוֵסי  י  ְלַרּבִ ַחד  יֹוָמא  ֵחיּה  ּכְ ַאׁשְ ה  ִחְזִקּיָ י  ִרּבִ
ִמְסְטִמיט ַסְפִסיָנא גֹו ִקְטֵרי ְדנּוָרא ְוֲהָוה ָסִליק ִקּטֹוָרא 

ְתָננָ  ָנא ּדִ ְתָנָנא ְדָקְרּבָ א ְלֵעיָלא. ָאַמר ֵליּה, ִאּלּו ִקּטּוָרא ּדִ
י ַהאי   ִדיר ּכִ ָחא ֲהָוה ָסִליק ּתָ י ַמְדּבְ ּבֵ ֲהָוה ָסִליק ַעל ּגַ ּדְ
ִלי  ִאְתּגְ ָלא  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַעְלָמא  ּבְ רּוְגָזא  ְרָיא  ׁשַ ָלא  ַגְווָנא, 

 ֵמַעל ַאְרָעא. 
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י יֹוֵסי ְוָאַמר  .223 ַתח ַרּבִ ִמי זֹאת  (שיר ג) ,ּפָ
ֶרת ֹמר  ן ְמֻקּטֶ ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ עָֹלה ִמן ַהּמִ
ּוְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל. ִמי זֹאת עָֹלה? ּבֹא 
ר,   ְדּבָ ּמִ ּבַ הֹוְלִכים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְרֵאה, 
ַאֲחֶריָה,   ָהְלכּו  ְוֵהם  ִלְפֵניֶהם,  ָהְלָכה  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ

ת ּכָ יג) ּובׁשֶ יֹוָמם  (שמות  ִלְפֵניֶהם  הֵֹלְך  ַוה' 
ַעּמּוד ֵאׁש  ֶרְך ְוַלְיָלה ּבְ ַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהּדֶ ּבְ

תּוב ּכָ ְוָלֵכן  וגו'.  ָלֶהם  ב) ְלָהִאיר  ּכֹה  (ירמיה 
ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך  ֶחֶסד  ָלְך  י  ָזַכְרּתִ ה'  ָאַמר 

ר  ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולָֹתִיְך ֶלְכּתֵ  וגו'.ּכְ

  

י יֹוֵסי ְוָאַמר, .223 ַתח ַרּבִ ִמי זֹאת עָֹלה  (שיר השירים ג) ּפָ
ִמּכֹל  ּוְלבֹוָנה  מֹר  ֶרת  ְמֻקּטֶ ן  ָעׁשָ ִתיְמרֹות  ּכְ ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן 
ְדֲהוּו   ִזְמָנא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ עֹוָלה.  זֹאת  ִמי  רֹוֵכל.  ַאְבַקת 

א ָאזְ  ִכיְנּתָ ָרא, ׁשְ ַמְדּבְ ָרֵאל ָאְזֵלי ּבְ ְייהּו ְוִאיְנהּו ִיׂשְ ָלא ַקּמַ
ְכִתיב, ַוְיָי הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם   (שמות יג) ֲהוּו ָאְזֵלי ֲאַבְתָרּה. ּדִ

ֵאׁש   ַעּמּוד  ּבְ ְוַלְיָלה  ֶרְך  ַהּדֶ ַלְנחֹוָתם  ָעָנן  ַעּמּוד  ּבְ יֹוָמם 
ִתיב, ְך ּכְ ּכֹה ָאַמר ְיָי  (ירמיהב) ְלָהִאיר ָלֶהם ְוגו'. ּוְבִגין ּכָ

י לָ  ְך ַאֲחַרי ָזַכְרּתִ לּולֹוַתִיְך ֶלְכּתֵ ְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ
ר ְוגו'. ְדּבָ ּמִ  ּבַ

בֹוד   .224 ִכיָנה ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ְוָכל ַעְנֵני ַהּכָ ּוׁשְ
נֹוְסִעים,   ָהיּו  נֹוַסַעת,  ִכיָנה  ׁשְ ָהְיָתה  ּוְכׁשֶ ּה.  ִעּמָ

תּוב ּכָ ט) ּכַ ֵמַעל  (במדבר  ֶהָעָנן  ֵהָעלֹות  ּוְלִפי 
וגו'. הָ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִיְסעּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ֹאֶהל 

ְלַמְעָלה,   ָעָנן עֹוֶלה ַעד  ִהיא עֹוָלה, אֹותֹו  ּוְכׁשֶ
ֵני ָהעֹוָלם רֹוִאים ְוׁשֹוֲאִלים ְואֹוְמִרים, ִמי  ְוָכל ּבְ

ן. ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ  זֹאת עָֹלה ִמן ַהּמִ

  

א ֲהַות ָאְזָלא ְוכֻ  .224 ִכיְנּתָ ֲהָדּה. ְוַכד  ּוׁשְ הּו ֲעָנֵני ְיָקר ּבַ ּלְ
ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ָנְטִלין.  ֲהוּו  ָנְטָלא,  א  ִכיְנּתָ ׁשְ (שמות  ֲהָוה 

ִני   מ) ּבְ עּו  ִיּסְ ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָהאֶֹהל  ֵמַעל  ֶהָעָנן  ּוְבֵהָעלֹות 
ַעד  ָסְלָקא  ֲעָנָנא  ַההּוא  ָסְלָקא  ִאיִהי  ְוַכד  ְוגו'.  ָרֵאל  ִיׂשְ

בְּ  ְוָכל  זֹאת ְלֵעיָלא,  ִמי  ְוָאְמֵרי,  ֲאֵלי  ְוׁשָ ָחָמאן  ַעְלָמא  ֵני 
ן. ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ  עֹוָלה ִמן ַהּמִ

ן.  .225 ָעׁשָ ְרָאה  ּנִ ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ָעָנן  אֹותֹו 
ִהְדִליקּו   ָהֵאׁש ׁשֶ ּום ׁשֶ ן? ִמׁשּ ַעם ִהיא ָעׁשָ ָמה ַהּטַ

נֹו ָהְיָתה ֲאחּוָזה   ּה ְולֹא ָזָזה  ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ּבְ ּבָ
תֹוָכּה,  ּבְ ָהֵאׁש  אֹוָתּה  ֶנֶאְחָזה  ר  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ּנָ ִמּמֶ

 . [נ''א ָעָׁשן] ָהְיָתה עֹוָלה ָעָנן

  

ן, ַמאי ַטֲעָמא  .225 א ִאְתַחְזָיא ָעׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ַההּוא ֲעָנָנא ּדִ
ֵריּה  ַאְדִליק ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ּבְ נּוָרא ּדְ ִגין ּדְ ן. ּבְ ִאיִהי ָעׁשָ
ּה ְוָלא ַאֲעֵדי ִמיָנּה. ְוַכד ִאְתַאְחַדת ַההּוא   ֲהָוה ָאִחיד ּבָ

וּה ֲהָוה ָסִליק ֲעָנָנא ַגּוָ  . (נ''א תננא) נּוָרא ּבְ

ֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה. ַמה זֶּה   .226 ל ֶזה, ְמֻקּטֶ ְוִעם ּכָ
ֵני ְצָדִדים ֲאֵחִרים, ָעָנן   ׁשְ ֶרת ּבִ ֶ ֶרת? ִמְתַקׁשּ ְמֻקּטֶ
ֹמאל.   ִלׂשְ ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ָעָנן  ְלָיִמין,  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ

 ֶזה ַיֲעקֹב.  -ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל 
  

ֶרת מֹר ּולְ  .226 א, ְמֻקּטֶ ל ּדָ ֶרת, ְוִעם ּכָ בֹוָנה. ַמאי ְמֻקּטֶ
ְדַאְבָרָהם  ֲעָנָנא  ָאֳחָרִנין,  ִסְטִרין  ְתֵרין  ּבִ ִמְתַקְטָרא 
רֹוֵכל,  ַאְבַקת  ִמּכֹל  ָמאָלא.  ִלׂשְ ְדִיְצָחק  ֲעָנָנא  ִליִמיָנא, 

א ַיֲעקֹב.   ּדָ
ַאֵחר   .227 ָבר  ּום    -ּדָ ִמׁשּ יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ֶזה 

ל יֹוֵסף ָהָיה הֹוֵלךְ  ֲארֹונֹו ׁשֶ ה רֹוֵכל? ׁשֶ  ֵאָליו. ָלּמָ
ָבר ַאֵחר  ָהָיה ָרִכיל ֶאת ֶאָחיו ְלָאִביו. ּדָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ה רֹוֵכל   רֹורֹות ֲעֵצי    -ָלּמָ ּצְ א ַמה ֶחְנָוִני ֶזה ׁשֶ ֶאּלָ
ָידֹו   ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְמִריִחים  ָעִלים  ְוַאְבקֹות  ִמים    - ְבׂשָ

ּום שֶׁ  ם יֹוֵסף, הּוא ִקיּּום ַהּתֹוָרה, ִמׁשּ ּגַ ְך  הּוא  ּכָ
ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ אֹוָתּה,  ִקיֵּם 

ִרית קֶֹדׁש.  ִמיַרת ּבְ  ְקׁשּורֹות ִלׁשְ

  

ֲארֹוָנא ְדיֹוֵסף   .227 ִגין ּדַ יק, ּבְ ּדִ א יֹוֵסף ַהּצַ ָבר ַאֵחר ּדָ ּדָ
ֲהָוה ָרִכיל ַלֲאחֹוי  ִגין ּדְ אי רֹוֵכל, ּבְ יּה, ַאּמַ ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ
א ַמה ֶחְנָוִני  אי רֹוֵכל, ֶאּלָ ָבר ַאֵחר ַאּמַ ֲאבֹוי. ּדָ יּה ּדְ ְלַגּבֵ

קּוְסְטֵרי ְוַאְבֵקי ְדפּולְ  יֵדיּה. ָהִכי  ָדא ְקִטיֵרי ּדְ הּו ּבִ ּלְ ֵמי ּכֻ
ים ָלּה,   ִאיהּו ִקּיֵ ִגין ּדְ ָנֵמי יֹוֵסף, ִאיהּו ִקּיּוָמא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ
ְבִרית   ּדִ ְנִטירּו  ּבִ ָרן  ְ ִמְתַקׁשּ אֹוַרְייָתא  ּקּוֵדי  ּפִ ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ

א.  יׁשָ  ַקּדִ
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ִיְצָחק   .228 ְלַאְבָרָהם  ְקׁשּוָרה  ִכיָנה  ׁשְ ְוָלֵכן 
ָלֶהם.  ְוַיֲעקֹ ַאַחת  ּוְדמּות  ֵהם,  ֶאָחד  ּכְ ְויֹוֵסף,  ב 

תּוב ּכָ ׁשֶ לז) ֶזהּו  ּתֹוְלדֹות   (בראשית  ה  ֵאּלֶ
רֹוֵכל,   ַאְבַקת  ִמּכֹל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ יֹוֵסף.  ַיֲעקֹב 
ְויֹוֵצא, ַהּכֹל   ׁשֹוֵפַע  ׁשֶ ָהר  ַהּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ִנים ְמִאירֹות.  ִקים ְוָכל ַהּפָ  ֻמׁשְ

  

ִיְצָחק   .228 ַאְבָרָהם  ּבְ ָרא  ִמְתַקּטְ ִכיְנָתא  ׁשְ א  ּדָ ְוַעל 
ֲחָדא ִאינּון ְוִדיּוְקָנא ָחָדא ְלהּו. ֲהָדא הּוא  ְוַיֲעקֹב ְויֹוֵסף, ּכְ

ְכִתיב, ְך  (בראשית לז) ּדִ ה ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף. ּוְבִגין ּכָ ֵאּלֶ
ַנֲהָר  ּדְ ֵמֲאַתר  ִגין ּדְ ּבְ ְוָנִפיק ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל,  ָנִגיד  ּדְ א 

ין. ל ַאְנּפִ א ּוְנִהירּו ּכָ ְקָייא ּכֹּלָ ּתַ  ִאׁשְ
ְוָהיּו  .229 ָאֶרץ  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

ִמְתָקְרִבים  ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ נֹות,  ָקְרּבָ ַמְקִריִבים 
דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ה  -ּבָ ַנֲעׂשָ ן  ְרּבָ ּקָ ּוְכׁשֶ ָראּוי,  ּכָ הּוא 

ן ְוֶהָעשָׁ  ֲעׁשַ ר, ָאז ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ ֶדֶרְך ָיׁשָ ן עֹוֶלה ּבְ
ְוָכל   ֵלק,  ְלִהּדָ ְראּוָיה  ַח ִהְדִליק ְמנֹוָרה ׁשֶ ְזּבֵ ַהּמִ

נֹורֹות ּדֹוְלקֹות.  ִנים ְמִאירֹות ְוַהּמְ  ַהּפָ

  

ַמְקִריִבין  .229 ְוֲהוּו  ַאְרָעא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהוּו  ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
לְּ  ּכֻ ִנין,  ִריְך הּוא ָקְרּבָ ּבְ א  י קּוְדׁשָ ְלַגּבֵ ִמְתָקְרִבין  ֲהוּו  הּו 

אַֹרח  ָנא ִאְתֲעִביד ּוְתָנָנא ָסִליק ּבְ ְדָקא ָיאֹות, ְוַכד ָקְרּבָ ּכְ
ַאְדִליק ָחא  ַמְדּבְ ּדְ ְתָנָנא  ּדִ ָיְדֵעי  ֲהוּו  ֵדין  ּכְ ר,  (דף  ֵמיׁשַ

ע''א) ין  קעז  ַאְנּפִ ְוָכל  ְלַאְדָלָקא,  ָיא  ִאְתַחּזְ ּדְ ּבֹוִציָנא 
ְלִקין.  ְנִהיִרין ּובֹוִציִנין ּדָ

ׁש ֵאין ְלָך יֹום  .230 ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ּוִמיֹּום ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ֵאין ּבֹו ַזַעם ְוֹרֶגז, ּכְ (תהלים   ָויֹום ׁשֶ

ַהחֶ  ז) ה  ּוָפְרׁשָ יֹום,  ָכל  ּבְ זֹוֵעם  ְדָוה ְוֵאל 
לּות,  ּגָ ָרֵאל הֹוְלִכים ּבַ ה, ְוִיׂשְ ַמּטָ ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ
ְוָאז   ֲאֵחרֹות,  ָזרֹות  ֲעבֹודֹות  ל  ׁשֶ ָרׁשּות  ּבְ ְוֵהם 

תּוב ּכָ ׁשֶ סּוק  ַהּפָ כח) ִהְתַקיֵּם  ְוָעַבְדּתָ  (דברים 
ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ָ  ׁשּ

  

א לֵ  .230 ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחִריב ּבֵ ית ָלְך יֹוָמא ְויֹוָמא ּוִמּיֹוָמא ּדְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, יּה ְזִעימּו ְורּוְגָזא. ּכְ ֵלית ּבֵ ְוֵאל   (תהלים ז) ּדְ

ָרֵאל  א. ְוִיׂשְ ּתָ ַרׁש ֶחְדָוה ֵמֵעיָלא ּוִמּתַ ָכל יֹום, ְוִאְתּפָ זֹוֵעם ּבְ
ּוְכֵדין   ָאֳחָרִנין.  ַטֲעָוון  ּדְ ְרׁשּו  ּבִ ְוִאינּון  ָגלּוָתא  ּבְ ָאְזִלין 

ְכִתיב,ִאְתְקיַּ  ּדִ ְקָרא  ֱאלִֹהים  (דברים כח) ים  ם  ׁשָ ְוָעַבְדּתָ 
 ֲאֵחִרים. 

ּום  .231 ִמׁשּ ה?  ָלּמָ ֶזה  ְוָכל 
תּוב ּכָ ה'  (שם) ׁשֶ ֶאת  ָעַבְדּתָ  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַחת  ּתַ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹל. ַמה זֶּה   ׂשִ ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ם ֵמחֶֹסר  אן ֵמֹרב ּכֹל, ְוׁשָ  ּכֹל. ֵמֹרב ּכֹל? ּכָ

  
ְכִתיב, .231 ִגין ּדִ ה, ּבְ א ָלּמָ ר  (דברים כח) ְוָכל ּדָ ַחת ֲאׁשֶ ּתַ

ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְיָי ֱאלֶֹהיָך  ָעַבְדּתָ ֶאת  לא 
חֶֹסר ּכֹל.  ּכֹל. ַמאי ֵמרֹוב ּכֹל. ָהָכא ֵמרֹוב ּכֹל, ְוָהָתם ּבְ

רּוְך הוּ  .232 דֹוׁש ּבָ ְתעֹוֵרר ַהּקָ יִּ ה ַעד ׁשֶ א ְוִיְפּדֶ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ין ָהַעּמִ ב   (שם ל) אֹוָתם ִמּבֵ ְוׁשָ

ְצָך   ְוִקּבֶ ב  ְוׁשָ ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ׁשְ ֶאת  ֱאלֶֹהיָך  ה' 
ה.  ּמָ ׁשָ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֱהִפיְצָך  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ
ם  ָ ִמׁשּ ָמִים  ָ ַהׁשּ ְקֵצה  ּבִ ֲחָך  ִנּדַ ִיְהיֶה  ִאם  ְוָכתּוב 

ְצךָ    וגו'. ְיַקּבֶ

  

יִני  .232 ִמּבֵ ְוִיְפרֹוק לֹון  ִריְך הּוא  ּבְ א  ִיְתַער קּוְדׁשָ ּדְ ַעד 
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ב ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֶאת  (דברים ל) ַעְמַמָיא, ּכְ ְוׁשָ

ר ֶהִפיְצָך   ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרַחְמָך ְוׁשָ ׁשְ
ה. ּוְכִתיב   ּמָ ַמִים ְיָי ֱאלֶהיָך ׁשָ ָ ְקֵצה ַהׁשּ ֲחָך ּבִ ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ

ְצָך ְוגו': ם ְיַקּבֶ ָ  ִמׁשּ
ּבֹא   .233 ֱאדֹום.  הּוא  ו  ֵעׂשָ ְלדֹות  ּתֹ ה  ְוֵאּלֶ

ְמנּו   ּנִ מֹו ׁשֶ ו ּכְ ֵני ֵעׂשָ ַחיֵּי ִיְצָחק לֹא ִנְמנּו ּבְ ְרֵאה, ּבְ
ּלֹא ֵמת ִיְצָחק ֵהם ִנְמנּו,  ֲהֵרי ַעד ׁשֶ ֵני ַיֲעֹקב, ׁשֶ ּבְ
ַויָָּמת  ִיְצָחק  ְגַוע  ַויִּ תּוב?  ּכָ ַמה  ו  ֵעׂשָ ּבְ ֲאָבל 

יו   רּו ֹאתֹו ָויֵָּאֶסף ֶאל ַעּמָ ְקּבְ ַויִּ ַבע ָיִמים  ּוׂשְ ָזֵקן 
ה  ְוֵאּלֶ תּוב?  ּכָ ַמה  ַאֲחָריו  ָניו.  ּבָ ְוַיֲעֹקב  ו  ֵעׂשָ

  

י   .233 ַחּיֵ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֱאדֹום.  הּוא  ו  ֵעׂשָ ּתֹוְלדֹות  ה  ְוֵאּלֶ
נֹוי   ּבְ ִאְתַמּנּון  ּדְ ָמה  ּכְ ו  ְדֵעׂשָ נֹוי  ּבְ ִאְתַמּנּון  ָלא  ִיְצָחק 
ו  ֵעׂשָ ּבְ ָהא ַעד ָלא ִמית ִיְצָחק ִאְתַמּנּון. ֲאָבל  ְדַיֲעקֹב, ּדְ

ָאֶסף ֶאל   ָמת ַוּיֵ ְגַוע ִיְצָחק ַוּיָ ִתיב ַוּיִ ַבע ַמה ּכְ יו ָזֵקן ּוׂשְ ַעּמָ
ִתיב   ְתֵריּה ַמה ּכְ ָניו. ּבַ ו ְוַיֲעקֹב ּבָ רּו אֹתֹו ֵעׂשָ ְקּבְ ַוּיִ ָיִמים 
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ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֱאדֹום.  הּוא  ו  ֵעׂשָ ְלדֹות  ּתֹ
א ַיֲעקֹב   תֹו ּוְבגֹוָרלֹו, ֶאּלָ ָ ֶחְלקֹו ּוִביֻרׁשּ ֵאינֹו ּבְ ׁשֶ

דֹוׁש  ּוָבָניו. ְוָלֵכן ַיֲעקֹב ּוָבָניו ֵהם   ל ַהּקָ ֶחְלקֹו ׁשֶ
ֵאינֹו  ו ׁשֶ ּבֹון. ֲאָבל ֵעׂשָ ֶחׁשְ רּוְך הּוא ְוִנְכָנִסים ּבַ ּבָ
ַאַחר  ּבֹונֹו  ֶחׁשְ ה  ָעׂשָ ָהֱאמּוָנה,  ַצד  ל  ׁשֶ ֵחֶלק  ּבַ

ת ִיְצָחק, ְוִנְפַרד ֶחְלקֹו ְלָמקֹום ַאֵחר. ּמֵ  ׁשֶ

ָהא   ִגין ּדְ ו הּוא ֱאדֹום. ַמאי ַטְעָמא, ּבְ ה ּתֹוְלדֹות ֵעׂשָ ְוֵאּלֶ
א ַיֲעקֹב  ְוַעְדֵביּה ָלאו ִאיהּו, ֶאּלָ ּוְבַאְחַסְנֵתיּה  חּוָלֵקיּה  ּבְ

ּוְבגִ  א  ּוְבנֹוי.  קּוְדׁשָ ּדְ חּוָלֵקיּה  ִאינּון  ּוְבנֹוי  ַיֲעקֹב  ְך  ּכָ ין 
ִאיהּו  ָלאו  ּדְ ו  ֵעׂשָ ֲאָבל  ָנא.  ּבְ חּוׁשְ ּבְ ְוָעאִלין  הּוא  ִריְך  ּבְ
ֵניּה ְלָבַתר  ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא, ָעִביד חּוׁשְ ִבְסַטר ּדִ חּוָלָקא ּדְ ּבְ

ַרׁש חּוָלֵקיּה ְלֲאַתר ָאֳחָרא.  ִמית ִיְצָחק, ְוִאְתּפְ  ּדְ
ו ִנְפַרד   .234 ת ִיְצָחק ְוֵעׂשָ ּמֵ ּבֹא ְרֵאה, ַאֲחֵרי ׁשֶ

יו ְוגֹו'   ו ֶאת ָנׁשָ ח ֵעׂשָ ּקַ תּוב? ַויִּ ּלֹו, ַמה ּכָ ד ׁשֶ ַלּצַ
ִאיר ְלַיֲעֹקב ֶקֶרן ְוֶרַוח   ִהׁשְ ֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו. ׁשֶ ִמּפְ
ֶחְלקֹו  לֹו  ּוָמַכר  ְוָהָאֶרץ,  ִמְצַרִים,  ְעּבּוד  ׁשִ

ַהּמַ  ְמָעַרת  ּוִמן ּבִ ָהָאֶרץ  ִמן  לֹו  ְוָהַלְך  ָלה,  ְכּפֵ
ָהַלְך לֹו ֵמַהּכֹל.   ָהֱאמּוָנה ּוֵמֶחְלקֹו, ׁשֶ

  

ַרׁש  .234 ִאְתּפָ ו  ְוֵעׂשָ ִיְצָחק,  ִמית  ּדְ ְלָבַתר  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֵני ַיֲעקֹב   יו ְוגו' ִמּפְ ו ֶאת ָנׁשָ ח ֵעׂשָ ִתיב ַוִיּקַ ְלִסְטֵריּה, ַמה ּכְ

ַבק ֵליּה לְ  ׁשָ ְעּבּוָדא ְדִמְצַרִים,  ָאִחיו. ּדְ ַיֲעקֹב ֶקֶרן ְוֶריַוח ׁשִ
א, ְוֲאַזל  א ְדָכֶפְלּתָ ין ֵליּה חּוָלֵקיּה ִמן ְמַעְרּתָ ְוַאְרָעא. ְוַזּבִ
ֵליּה   ֲאַזל  ּדְ ּוֵמחּוָלֵקיּה,  ְמֵהיְמנּוָתא  ּוִמן  ַאְרָעא  ִמן  ֵליּה 

א.   ִמּכֹּלָ
ל ַיֲעקֹב   .235 ה ָהָיה ֶחְלקֹו ׁשֶ ּמָ טֹוב ּבֹא ְרֵאה ּכַ

ּנּו  ו ִעּמֹו ְוִנְפַרד ִמּמֶ ַאר ֵעׂשָ ּלֹא ִנׁשְ ּום ׁשֶ ּכֹל ִמׁשּ ּבַ
ַאר ַיֲעקֹב ָאחּוז  ְוָהַלְך לֹו ְלֶחְלקֹו ּוְלגֹוָרלֹו, ְוִנׁשְ
ַויֵֶּלְך  ֶזה  ְוַעל  ֲאבֹוָתיו.  ת  ַ ּוִביֻרׁשּ ָאִביו  ת  ַ יֻרׁשּ ּבִ

ֵני ַיעֲ  ֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו. ַמה זֶּה ִמּפְ קֹב  ֶאל ֶאֶרץ ִמּפְ
תֹו ְוגֹוַרל ָהֱאמּוָנה   ָ ּלֹא ָרָצה ֶחְלקֹו ִויֻרׁשּ ָאִחיו? ׁשֶ
ָעָליו  ַיֲעקֹב,  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ּלֹו.  ׁשֶ

תּוב י ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל   (דברים לב) ּכָ ּכִ
 ַנֲחָלתֹו. 

  

א.   .235 כֹּלָ ַיֲעקֹב ָטָבא ּבְ ה ֲהָוה חּוָלֵקיּה ּדְ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
גִ  ְוֲאַזל ּבְ יּה  ִמּנֵ ַרׁש  ְוִאְתּפְ ֲהֵדיּה  ּבַ ו  ֵעׂשָ ַאר  ּתָ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ין 

ָאִחיד   ַיֲעקֹב  ַאר  ּתָ ְוִאׁשְ ּוְלַעְדֵביּה,  ְלחּוָלֵקיּה  ֵליּה 
ֶאל  ֶלְך  ַוּיֵ א  ּדָ ְוַעל  ַאְבָהתֹוי.  ּוְבַאְחָסַנת  ֲאבֹוי  ַאְחָסַנת  ּבְ

ֵני ַיֲעקֹ  ֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו. ַמאי ִמּפְ ָעא ֶאֶרץ ִמּפְ ָלא ּבָ ב ָאִחיו. ּדְ
ָאה  ַזּכָ ְוַעְדָבא ִדְמֵהיְמנּוָתא ִדיֵליּה.  יּה  ְוַאְחַסְנּתֵ חּוָלֵקיּה 

ִתיב, ַיֲעקֹב ֲעֵליּה ּכְ י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו  (דברים לב) חּוָלֵקיּה ּדְ ּכִ
 ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו: 

ֶאֶרץ  .236 ּבְ ָמְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ה  ְוֵאּלֶ
י יֵיָסא  ֱאדֹום ִלפְ  ָרֵאל. ַרּבִ ֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ְוָאַמר, ַתח  א) ּפָ יָך   (עובדיה  ְנַתּתִ ָקטֹן  ִהּנֵה 
ה  ָעׂשָ ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  ְמֹאד.  ה  ַאּתָ זּוי  ּבָ ּגֹוִים  ּבַ
ֶאת   ק  ְוִחּלֵ ָהעֹוָלם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

נֶ  ּכְ ֲחָלִקים  חּוֵמי  ּתְ ְבָעה  ְלׁשִ ְבִעים  ָהָאֶרץ  ׁשִ ֶגד 
ק   ִחּלֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹוִלים,  ּגְ ים  ְמֻמּנִ
ָראּוי  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ ים, ּכָ ְבִעים ַעּמִ אֹוָתם ְלׁשִ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ לב)  לֹו,  ֶעְליֹון   (דברים  ַהְנֵחל  ּבְ
ים.  ֻבלֹת ַעּמִ ב ּגְ ֵני ָאָדם ַיּצֵ ַהְפִרידֹו ּבְ  ּגֹוִים ּבְ

  

ִלְפֵני ְוֵאלֶּ  .236 ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ּבְ ָמְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ה 
ַתח ְוָאַמר, י ֵייָסא ּפָ ָרֵאל. ַרּבִ (עובדיה  ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ד  א) א ֲחֵזי, ּכַ ה ְמאֹד. ּתָ זּוי ַאּתָ ּגֹוִים ּבָ יָך ּבַ ה ָקָטן ְנַתּתִ ִהּנֵ
ִריְך הּוא ַעְלָמא, ּוָפַלג ַאְרָעא א ּבְ ְבָעה   ֲעַבד קּוְדׁשָ ְלׁשִ

א   ְוקּוְדׁשָ ן,  ְמַמּנָ ַרְבְרִבין  ְבִעין  ׁשִ ָלֳקֵביל  ִליִגין  ּפְ חּוֵמי  ּתְ
ְדָקא   ל ַחד ְוַחד ּכְ ְבִעין ַעִמין ּכָ ִליג לֹון ְלׁשִ ּפָ ִריְך הּוא  ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים  (דבהם לכ) ָחֵזי ֵליּה, ּכְ ּבְ
ֵני ָאָדם יַ  ַהְפִרידֹו ּבְ בּולֹות ַעִמים.ּבְ  ֵצב ּגְ

ְמְסרּו  .237 ּנִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ַהְמֻמּנִ ל  ּוִמּכָ
ְמֻמּנֶה   ּכַ ְלָפָניו  זּוי  ּבָ ֶהם  ּבָ ֵאין  ים  ָהַעּמִ ָאר  ִלׁשְ
ו  ֵעׂשָ ל  ד ׁשֶ ַהּצַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ו, ָמה  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ
ְמָאה הּוא ָקלֹון ִלְפֵני  ְמָאה, ְוַצד ַהּטֻ הּוא ַצד ַהּטֻ

  
ָאר ַעִמין ָלא  .237 ִאְתַמְסרּו ִלׁשְ ן ּדְ הּו ַרְבְרָבן ְמַמּנָ ּלְ ּוִמּכֻ

ִגין   ּבְ ו. ַמאי ַטֲעָמא,  א ְדֵעׂשָ ְמַמּנָ יּה ּכִ זּוי ַקּמֵ ּבָ הּו  ִאית ּבְ
ִסְטָרא ְדעֵ  ו ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ִאיהּו, ְוִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא  ּדְ ׂשָ
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ְקַטּנֹות הַ  ָרגֹות  ּדְ ֵמאֹוָתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ
ּדֹות  ל ַהּמִ א ֵמָהֵריָקנּות ׁשֶ ּבָ ַאַחר ָהֵריַחִים, ׁשֶ ׁשֶ
זּוי  ּגֹוִים ּבָ יָך ּבַ ָהֲאֻדּמֹות, ְוַעל ֶזה ִהּנֵה ָקטֹן ְנַתּתִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ְמֹאד,  ה  ג) ַאּתָ חְֹנָך   (בראשית  ּגְ ַעל 
יְ  ל  ּכָ אַכל  ּתֹ ְוָעָפר  מֹו ֵתֵלְך  ּכְ ְמֹאד,  ַחיֶּיָך.  ֵמי 

ַחיַּת  ּוִמּכֹל  ֵהָמה  ַהּבְ ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ
ֶדה.  ָ  ַהׂשּ

ין  ְרּגִ ּדַ ֵמִאינּון  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יּה  ַקּמֵ ְקָלָנא  ִאיהּו 
ָקא   סּוְמֵקי  קֹוְסְטֵרי  ּדְ א  ְסִריְקּתָ ֵריַחָיא  ָבַתר  ּדְ ְזִעיִרין 

זּוי אַ  ּגֹוִים, ּבָ יָך ּבַ ה ָקָטן ְנַתּתִ א ִהּנֵ ה ְמאֹד.  ַאְתָיא, ְוַעל ּדָ ּתָ
ְכִתיב, ל ְיֵמי   (בראשית ג) ּדִ ֵלְך ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ חֹוְנָך ּתֵ ַעל ּגְ

ֵהָמה  ל ַהּבְ ה ִמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָארּור ַאּתָ יָך. ְמאֹד, ּכְ ַחּיֶ
ֶדה.  ָ ת ַהׂשּ ל ַחּיַ  ּוִמּכָ

יֵׁש  .238 ְחּתֹונֹות  ַהּתַ ָרגֹות  ּדְ ּבַ ְרֵאה,  ּבֹא 
ים ֶזה ִמזֶּה, וְ  ּנִ ם ְמׁשֻ ּלָ ָרגֹות, ּכֻ ָרגֹות ַעל ּדְ ָכל ּדְ

ה,  ְבֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּוְקׁשּורֹות  ֵהן,  ִנְפָרדֹות  ָרגֹות  ַהּדְ
ְקׁשּוָרה   ּוַמְלכּות  ִמזֶּה,  ֶזה  ִנְפֶרֶדת  ּוַמְלכּות 
ר   ֶקׁשֶ ּבְ ְוֶזה עֹוֶלה, ֲאחּוִזים  ִנְכָנס  ְבַמְלכּות, ֶזה 

 ֶאָחד. 

  

הּו   .238 ּלְ ין, ּכֻ ְרּגִ ין ַעל ּדַ ְרּגִ ִאין ִאית ּדַ ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
יִרין  ין, ּוְקׁשִ ין ַקְפִטיִרין ִאּלֵ הּו ַדְרּגִ א, ְוֻכּלְ א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ ְמׁשַ
ר   ַ א, ּוַמְלכּו ִאְתַקׁשּ א ִמן ּדָ ַרׁש ּדָ ין, ּוַמְלכּו ִאְתּפָ ִאּלֵ ין ּבְ ִאּלֵ

א  ַמְלכּו. ּדָ ָרא ָחָדא. ּבְ ִקׁשְ יל, ְוָדא ָסִליק, ֲאִחיָדן ּבְ  ֲעּיִ

ה   .239 לֹׁשָ ּוׁשְ ַאַחת,  קֹוָמה  יֵׁש  ר  ֶקׁשֶ ְלאֹותֹו 
ר ֲעָטָרה  ר ְוֶקׁשֶ ָכל ֶקׁשֶ ִרים ְלאֹוָתּה קֹוָמה. ּבְ ְקׁשָ

ִליָטה ַאַחת.  ַאַחת, ּוְבָכל ֲעָטָרה ַוֲעָטָרה ׁשְ
  

ֵלי .239 ָחָדא  ָחָתא  ִמׁשְ ָרא  ִקׁשְ ִרין ַההּוא  ִקׁשְ ּוְתַלת  ּה, 
ָרא,   ִעּטְ ַחד  ָרא  ְוִקׁשְ ָרא  ִקׁשְ ָכל  ּבְ ָחָתא.  ִמׁשְ ְלַהִהיא 

ָרא ַחד ַקְפסֹוָרא. ָרא ְוִעּטְ  ּוְבָכל ִעּטְ
ה  .240 ְוִהְתַמּנָ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ִעּטּור  ּבָ ה  ְוִהְתַמּנָ

ּכֹוָכִבים  בֹו  רּו  ְ ִהְתַקׁשּ ׁשֶ ַעד  ה,  ְלַמּטָ ְוָיַרד 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְפָרד ּבֹו ּכֹוָכב ֶאָחד  ּוַמזָּלֹות. כָּ 

אֹוָתן  ִנים ֵהם ּבְ ּוַמזָּל ֶאָחד, ְוָכל ַהּכֹוָכִבים ְמזֻּמָ
ה  ְוַדְרּגָ ה  ְרּגָ ּדַ ל  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ

ָראּוי.  ְמקֹומֹות ְידּוִעים ּכָ ֶרת ּבִ  ִמְתַעּטֶ

  

ִדְלֵעיָלא, .240 ִעּטּוָרא  ּבְ א  ְוָנִחית    ְוִאְתַמּנָ א  ְוִאְתַמּנָ
ל ַחד ְוַחד   ֵלי. ּכָ יּה ּכְֹכַבָיא ּוַמּזָ רּו ּבֵ ְ ִאְתַקׁשּ א, ַעד ּדְ ְלַתּתָ

יּה ַחד ַרׁש ּבֵ ָלא, ְוָכל   (דף קעז ע''ב) ִאְתּפְ ּכָֹכָבא ְוַחד ַמּזָ
ל   א ּכָ ְלֵעיָלא. ְוַעל ּדָ ין ּדִ ְרּגִ ִאינּון ּדַ ּכְֹכַבָיא ְזִמיִנין ִאינּון ּבְ

א ְרּגָ ְדָקא ָחֵזי. ּדַ ַאְתִרין ְיִדיָען ּכְ ר ּבְ א ִאְתַעּטַ  ְוַדְרּגָ
ר   .241 ֶקׁשֶ ִנְמָצא  ָרגֹות  ַהּדְ ְפָרדֹות  ּנִ ּוְכׁשֶ

ְרֶאה ָלֶהם,   ּנִ ד ׁשֶ ִרים ַלּצַ ְ ְתַקׁשּ ּמִ ְפִסיק, ַעד ׁשֶ ַהּמַ
ַצד   ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ ְרּגֹות  ּדַ ל  ׁשֶ ָדִדים  ְוַהּצְ

ם ִנְפָרִדים ּלָ ֹמאל, ּכֻ ִביִלים   ׂשְ ה ְדָרִכים ּוׁשְ ְלַכּמָ
לּויֹות  ּתְ ְוָלֵכן  ָהֲאֻדּמֹות,  בּורֹות  ַהּגְ י  ּדֵ ִמּצִ
ה ְלֶאֶלף ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות.   בּורֹות ְלַמּטָ ַהּגְ
ה  ַאּתָ זּוי  ּבָ ּגֹוִים  ּבַ יָך  ְנַתּתִ ָקטֹן  ִהּנֵה  ֶזה  ְוַעל 

ָאַמְרנּו.  מֹו ׁשֶ  ְמֹאד, ּכְ

  

ְר  .241 ָקא,  ְוַכד ִמְתּפָ פּוְסּתָ ח ִקּטּוָרא ּדְ ּכַ ּתַ ין ִאׁשְ ְרּגִ ן ּדַ ׁשָ
ְדַדְרֵגי  ְוִסְטֵרי  לֹון,  ִאְתֲחֵזי  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ָרא  ְ ִאְתַקׁשּ ּדְ ַעד 
ה   ן ְלַכּמָ ְרׁשָ הּו ִמְתּפָ ּלְ ָמאָלא ּכֻ ְסַטר ׂשְ ִאינּון ּבִ ְמָסֲאֵבי ּדְ

ּובְ  סּוְמָקן.  בּוָרן  ּגְ ְטֵרי  ִמּסִ ִביִלין  ּוׁשְ ְלָיין ָאְרִחין  ּתַ ְך  ּכָ ִגין 
ה   ִהּנֵ א  ּדָ ְוַעל  ִרְבָבן,  ְוִרּבֹו  ַאְלִפין  ְלֶאֶלף  א  ְלַתּתָ בּוָרן  ּגְ

ְדָקֲאָמָרן.  ה ְמאֹד ּכִ זּוי ַאּתָ ּגֹוִים ּבָ יָך ּבַ  ָקָטן ְנַתּתִ

ָמְלכּו   .242 ר  ֲאׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ה  ְוֵאּלֶ ְרֵאה,  ּבֹא 
ֶאֶרץ   ֶאֶרץ ֱאדֹום, ּבְ ל ַהּדַ   -ּבְ ד ׁשֶ ּצַ ּלֹו  ּבַ ה ׁשֶ ְרּגָ

ֱאדֹום,  הּוא  ו  ֵעׂשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ו,  ֵעׂשָ ת  ְרּגַ ּדַ ִהיא  ׁשֶ
ְמָאה. ִלְפֵני ְמָלְך  ל רּוַח ַהּטֻ ד ׁשֶ ִאים ִמּצַ ם ּבָ ְוֻכּלָ

ָרֵאל   ִיׂשְ ִלְבֵני  ָרגֹות   -ֶמֶלְך  ּדְ אֹוָתן  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ה קֹוְדמֹות.  ָעִרים ְלַמּטָ ְ ֵבית ַהׁשּ עֹוְמדֹות ּבְ  ׁשֶ

  

ֶאֶרץ ֱאדֹום. ּתָ  .242 ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ א ֲחֵזי, ְוֵאּלֶ
ו.  ְדֵעׂשָ א  ְרּגָ ּדַ ִאיהּו  ּדְ יֵליּה  ּדִ א  ְדַדְרּגָ ִסְטָרא  ּבְ ֶאֶרץ,  ּבְ
ְדרּוַח   ְטָרא  ִמּסִ ָקָאתּו  הּו  ְוֻכּלְ ֱאדֹום,  ו הּוא  ֵעׂשָ ְכִתיב  ּדִ

ָרֵאל,   ִיׂשְ ִלְבֵני  ֶמֶלְך  ְמָלְך  ִלְפֵני  ִאינּון ְמָסֲאָבא.  ּדְ ִגין  ּבְ
ְך ָאַמר  א ַקְדָמאי. ּוְבִגין ּכָ ְרֵעי ְלַתּתָ י ּתַ יִמין ּבֵ ַקּיָ ין ּדְ ְרּגִ ּדַ
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יֵליּה   ּדִ ין  ְרּגִ ּדַ ִגין  ּבְ ַעְבּדֹו.  ִלְפֵני  ֲאדִֹני  ָנא  ַיֲעָבר  ַיֲעקֹב, 
ַקְדָמִאין ִאינּון ְלָאֳעָלא. ּוְבִגין ָכְך ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבִני  

ָראֵ  ַמָיא  ִיׂשְ ׁשְ ַמְלכּו  ּדְ ִזְמָנא  ָמָטא  ָלא  ָען  ּכְ ַעד  ּדְ ל. 
ָאַמר  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְבִני  ּבִ ּוְלִאְתַאֲחָדא  ְלָטָאה  ְלׁשַ

 ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפִני ַעְבּדֹו. 
ִלְפֵני   .243 ֲאדִֹני  ָנא  ַיֲעָבר  ַיֲעקֹב  ָאַמר  ְוָלֵכן 

ֵנס,   ְרגֹוָתיו ָהִראׁשֹונֹות ֵהן ְלִהּכָ ִביל ּדַ ׁשְ ַעְבּדֹו, ּבִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ִלְבֵני  ֶמֶלְך  ְמָלְך  ִלְפֵני  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ַמְלכּות  ל  ׁשֶ ּה  ְזַמּנָ יַע  ִהּגִ ֶטֶרם  ו  ַעְכׁשָ ַעד  ׁשֶ

ּוְלֵהאָ  לֹט  ִלׁשְ ַמִים  ָ ְוָלֵכן ַהׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבֵני  ּבִ ֵחז 
 ָאַמר ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו.

  

ַקְדִמיָתא, ְלָבַתר ִאְתַער  .243 ין ּבְ ְרּגִ ין ּדַ ִלימּו ִאּלֵ ְוַכד ׁשְ
ָרא   ׁשָ ָרא,  ׁשָ ְוַכד  ֵאי.  ּתָ ּתַ ַעל  ְלָטָאה  ְלׁשַ ַמָיא  ׁשְ ַמְלכּו 

ִאיהּו   ּדְ ְבִטין  ׁשִ ָכל  ּדְ ְזִעיָרא  ְדַאּתְ  ּבִ ָמה  ּכְ ְנָיִמין.  ּבִ
ּוֵביּה   (תהלים סח) ָאֵמר, ְוגו'.  רֹוֵדם  ָצִעיר  ְנָיִמין  ּבִ ם  ׁשָ

ַמְלכּוָתא   ֲאָתא  ְלָבַתר  ַמְלכּוָתא,  ְלַאְתָעָרא  אֵרי  ׁשָ
ָלא ַתֲעֵדי ְלָעְלִמין. ֲהֵדיּה ּדְ ים ּבַ ַאְתֵריּה ְוִאְתְקּיַ  ּבְ

ה, ַאַחר  .244 ִחּלָ ּתְ ָרגֹות ֵאּלּו ּבַ ְלמּו ּדְ ֻהׁשְ ּוְכׁשֶ
ַעל   לֹט  ִלׁשְ ַמִים  ָ ַהׁשּ ַמְלכּות  ִמְתעֹוֶרֶרת  ְך  ּכָ
ל   ּכָ ל  ׁשֶ ָטן  ּקָ ּבַ ׁשֹוָרה  ֹוָרה,  ׁשּ ּוְכׁשֶ ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ
מֹו  ּכְ ְנָיִמין,  ּבִ הּוא  ׁשֶ ָבִטים,  ְ ַהׁשּ

ּנֱֶאַמר  ְנָיִמין ָצִע  (תהלים סח) ׁשֶ ּבִ ם  יר רֹוֵדם ׁשָ
ְך  ּכָ ְלכּות. ַאַחר  וגו'. ּובֹו ׁשֹוָרה ְלִהְתעֹוֵרר ַהּמַ
ּלֹא   ׁשֶ ִעּמֹו  ְועֹוֶמֶדת  ִלְמקֹוָמּה  ְלכּות  ַהּמַ ָאה  ּבָ

   ָתזּוז ְלעֹוָלִמים. 

ְוָאַמר, .244 ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ י  ַמע  (ישעיה מה) ִרּבִ ׁשְ ה  ְוַעּתָ
י בֹו. ַחְרּתִ ָרֵאל ּבָ י ְוִיׂשְ ָך ְויֶֹצְרָך    ַיֲעקֹב ַעְבּדִ ּכֹה ָאַמר ְיָי עֹׂשֶ

י בֹו.   ַחְרּתִ רּון ּבָ י ַיֲעקֹב ִויׁשֻ יָרא ַעְבּדִ ֶטן ַיַעְזֶרּךָ ַאל ּתִ ִמּבֶ
ָרֵאל  ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ה ַאְבַטח לֹון קּוְדׁשָ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ

ֲאַתר ה  ַכּמָ ְדָאֵתי,   (ד''א ל''ג בגין) ּבְ ְלַעְלָמא  ְלהּו  י  ְלִמְזּכֵ
ָרֵאל ּדְ  ר ְלִיׂשְ ן ּבַ ָהא ָלא ִאְתָרֵעי ְלחּוָלֵקיּה ְלָכל ַעם ְוִליׁשָ

י  ְלִמְזּכֵ ִדְקׁשֹוט.  אֹוַרְייָתא  לֹון  ָיַהב  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְלחֹודֹוי.  ּבִ
ִיְרתּון  ּדְ ִגין  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָאְרחֹוי  ּוְלִמְנַדע  ּה  ּבָ

ָזֵכי ָכל ַמאן ּדְ א. ּדְ יׁשָ א,    ַאְרָעא ַקּדִ יׁשָ ַהאי ַאְרָעא ַקּדִ ּבְ
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ְדָאֵתי.  ְלַעְלָמא  חּוָלָקא  ֵליּה  ִאית 

יִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשּו ָאֶרץ.  (ישעיה ס) ָאֵמר, ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ
ָמר.  ְוָהא ִאּתְ

ְוָאַמר, .245 ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  (ישעיה   ַרּבִ
י ְוִישְׂ  מד) ַמע ַיֲעקֹב ַעְבּדִ ה ׁשְ י ְוַעּתָ ַחְרּתִ ָרֵאל ּבָ

ֶטן ַיְעְזֶרּךָ ַאל  ָך ְויֶֹצְרָך ִמּבֶ בֹו. ּכֹה ָאַמר ה' עֹׂשֶ
י בֹו. ּבֹא ְרֵאה   ַחְרּתִ רּון ּבָ י ַיֲעקֹב ִויׁשֻ יָרא ַעְבּדִ ּתִ
ָרֵאל   רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ִהְבִטיַח ָלֶהם ַהּקָ ּמָ ּכַ

ְמקֹומֹות ה  ַכּמָ ָלעֹולָ  [ְּכֵדי] ּבְ א, ְלַזּכֹוָתם  ַהּבָ ם 
ָרט   ה ְלֶחְלקֹו ְלָכל ַעם ְוָלׁשֹון ּפְ ֲהֵרי לֹא ִהְתַרּצָ ׁשֶ

ם.  ָרֵאל ְלַבּדָ  ְלִיׂשְ

  

ּוְלָבַתר  .245 ַיֲעקֹב,  ַקְדִמיָתא  ּבְ ָהָכא,  ין  ְרּגִ ּדַ ַלת  ּתְ
אּוְקמּוָה.   ָהא  ַיֲעקֹב  ֲחֵזי,  א  ּתָ ְיׁשּורּון.  ּוְלָבַתר  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָרֵאל אּוף ָהִכי ָנמֵ  ין ִאינּון ַחד. ִיׂשְ ַדְרּגִ ב ּדְ  י. ְוַאף ַעל ּגַ

ּה   .246 ְוָלֵכן ָנַתן ָלֶהם ּתֹוַרת ֱאֶמת, ִלְזּכֹות ּבָ
יְרׁשּו   יִּ ֵדי ׁשֶ ּכְ רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְרֵכי ַהּקָ ּדַ ְוָלַדַעת    

ָר  .246 ִיׂשְ ִאְקרּון  אי  ַאּמַ א  ְיׁשּורּון,  ֶאּלָ ָדא.  ָמא  ׁשְ ּבִ ֵאל 
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ְיׁשּורּון,  ַחד.  א  ּכֹּלָ ִויׁשּורּון  ָרֵאל  ִיׂשְ
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ָאֶרץ  ּבָ זֹּוֶכה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶאֶרץ 
ֵחֶלק לָ  יֵׁש לֹו  ַהזֹּו,  ה  דֹוׁשָ מֹו ַהּקְ ּכְ א,  ַהּבָ עֹוָלם 

ּנֱֶאַמר  ס) ׁשֶ ְלעֹוָלם   (שם  יִקים  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ
אן:  ָרגֹות ּכָ לֹׁש ּדְ ֵאר. ׁשָ ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְך  ּכָ ַאַחר  ַיֲעקֹב,  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

 ְיׁשּורּון.

ׁשּוָרה  (איוב לג) ָאֵמר, ָנִטיל  ּדְ ִגין  ּבְ ים,  ֲאָנׁשִ ַעל  ָיׁשֹר 
ׁשּוִרין  ֵרין  ּתְ ִאינּון  ּוְבִגין  ִסְטָרא,  ּוְלַהאי  ִסְטָרא  ְלַהאי 

 ָרֵאל.ִאְקֵרי ְיׁשּורּון, ְוָדא הּוא ִיׂשְ 

ֲארּוהּו,  .247 ּבֵ ָבר  ּכְ ֲהֵרי  ַיֲעקֹב  ְרֵאה,  ּבֹא 
ָרגֹות ֵאּלּו   ּדְ ב ׁשֶ ְך, ְוַאף ַעל ּגַ ָרֵאל ַאף ַגם ּכָ ִיׂשְ
ם ֶזה?  ׁשֵ ָרֵאל ּבְ ה ִנְקְראּו ִיׂשְ ַאַחת. ְיׁשּורּון ָלּמָ ּכְ
מֹו   ָרֵאל ִויׁשּורּון ַהּכֹל ֶאָחד. ְיׁשּורּון, ּכְ א ִיׂשְ ֶאּלָ

ּנֱֶאַמר  לג) ׁשֶ ּום  יָ  (איוב  ִמׁשּ ים,  ֲאָנׁשִ ַעל  ׁשֹר 
ּום אֹוָתן  ּוִמׁשּ ֶזה,  ּוְלַצד  ֶזה  ְלַצד  ׁשּוָרה  ַטל  ּנָ ׁשֶ
ָרֵאל.   ִיׂשְ ְוֶזהּו  ְיׁשּורּון,  ִנְקָרא  ׁשּורֹות  י  ּתֵ ׁשְ
ֵמַהּכֹל.  ְוֹתֶקף  ה  ֻדּלָ ּגְ ַטל  ּנָ ׁשֶ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרֵאל ֵני ְצָדִדי [ְיׁשּורּון] ִיׂשְ ם ַעל אֹוָתם ֲחָלִקים ׁשְ
ָאַמְרנּו, ְוַהּכֹל ֶאָחד.  מֹו ׁשֶ י ׁשּורֹות, ּכְ ּתֵ  ׁשְ

  

א.   .247 ִמּכֹּלָ ְותּוְקָפא  ְרבּו  ָנִטיל  ּדְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל ִרין   (ס''א ישורון) ִיׂשְ ֵרין ִסְטִרין ּתְ ַעל ִאינּון חּוָלֵקי ּתְ

א ַחד.  ְדָקא ֲאָמָרן, ְוכֹּלָ  ׁשּוִרין ּכְ

מֹות   .248 עֹוִלים ְלֶאָחד. ַיֲעקֹב  ְוָכל אֹוָתם ׁשֵ
יֵּׁש לֹו  מֹו ֶעֶבד ׁשֶ י, ִלְפָעִמים הּוא ֶעֶבד, ּכְ ַעְבּדִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֵכן  ְרצֹונֹו.  ְוַלֲעׂשֹות  ֲאדֹונֹו  ִמְצַות 
סֹוד   ּבְ הּוא  ְוַהּכֹל  ָעָליו,  רֹות  ְלַהׁשְ בֹו,  י  ַחְרּתִ ּבָ

תּוב ְויֶֹצְרךָ  (ישעיה מג) ֶעְליֹון. ּכָ  ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב 
ָרגֹות   ל ַהּדְ ָך. ּכָ ָרֵאל, ְוָכתּוב ּכֹה ָאַמר ה' עֹׂשֶ ִיׂשְ
ּבֹוֵר''א,   ֶנֱאַמר,  ַוֲהֵרי  ְלֶאָחד,  עֹולֹות  לּו  ַהּלָ
ה  ֵאּלֶ ַעל  ה  ֵאּלֶ ָרגֹות  ַהּדְ ְוָכל  ''ה,  עֹוׂשֶ יֹוֵצ''ר, 

ן ֶאָחד.   ְוֻכּלָ

  

י  .248 הּו ָסְלֵקי ְלַחד. ַיֲעקֹב ַעְבּדִ ּלְ ָמָהן ּכֻ , ִזְמִנין  ְוִאינּון ׁשְ
ְדָמאֵריּה  ּקּוָדא  ּפִ ֵליּה  ִאית  ּדְ ַעְבָדא  ּכְ ֶעֶבד  ִאיהּו  ּדְ
ָרָאה  ְלַאׁשְ בֹו,  י  ַחְרּתִ ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֵכן  ְרעּוֵתיּה.  ד  ּוְלֶמְעּבַ

ִתיב, ּכְ ִאיהּו.  ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ א  ְוכֹּלָ (ישעיה  ֲעֵליּה, 
ּוְכִת  מג) ָרֵאל,  ִיׂשְ ְויֶֹצְרָך  ַיֲעקֹב  ְיָי ּבַֹרֲאָך  ָאַמר  ּכֹה  יב 

ָמר, ּבֹוֵר''א,  ין ָסְלִקין ְלַחד ְוָהא ִאּתְ ְרּגִ ין ּדַ ל ִאּלֵ ָך, ּכָ עֹׂשֶ
הּו ַחד.  ין ְוֻכּלְ ין ַעל ִאּלֵ ין ִאּלֵ הּו ַדְרּגִ ''ה. ְוֻכּלְ  יֹוֵצ''ר. עֹוׂשֶ

דֹוׁש   .249 ַהּקָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ
ָבֶהם ה  ִהְתַרּצָ הּוא  רּוְך  עֹוְבֵדי   ּבָ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ

ם   ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּוַמזָּלֹות,  כֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת 
תּוב י) ּכָ ִעים   (ירמיה  ְעּתֻ ּתַ ה  ַמֲעׂשֵ ה  ֵהּמָ ֶהֶבל 

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָתם יֹאֵבדּו,  ֻקּדָ ּפְ ֵעת  ּבְ
ֵאר הּוא   ָ הּוא ָעִתיד ְלַבֵער אֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם ְוִיׁשּ

ּנֱֶאַמר ְלבַ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ב) ּדֹו,  ה'   (ישעיה  ב  ּגָ ְוִנׂשְ
יֹּום ַההּוא.  ְלַבּדֹו ּבַ

  

הּוא  .249 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ חּוַלְקהֹון  ָאה  ַזּכָ
לֹות,  ל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ הּו ִמּכָ ִאְתָרֵעי ּבְ

ִתיב, ּכְ הּו  ְבֻכּלְ ּדְ ִגין  ה  (ירמיה י) ּבְ ַמֲעׂשֵ ה  ֵהּמָ ֶהֶבל 
ּדְ  א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ יֹאֵבדּו,  ָתם  ֻקּדָ ּפְ ֵעת  ּבְ ִעים  ְעּתֻ א  ּתַ קּוְדׁשָ

הּוא  ַאר  ּתָ ְוִיׁשְ ַעְלָמא,  ִמן  לֹון  ְלַבֲעָרא  ין  ַזּמִ הּוא  ִריְך  ּבְ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְלחֹודֹוי  ְלַבּדֹו   (ישעיה ב) ּבִ ְיָי  ב  ּגָ ְוִנׂשְ

ּיֹום ַההּוא.  ּבַ
ְוָאַמר,  .250 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  מא) ַרּבִ ַאל  (שם 

ִישְׂ  ְמֵתי  ַיֲעקֹב  ּתֹוַלַעת  יְרִאי  ֲאִני  ּתִ ָרֵאל 
ּבֹא  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ְוֹגֲאֵלְך  ה'  ְנֻאם  יְך  ֲעַזְרּתִ
ּכֹוָכִבים   ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ ְרֵאה, 

  
ַתח  .250 ּפָ ְיהּוָדה  י  יְרִאי  (ישעיה מא) ְוָאַמר,  ִרּבִ ּתִ ַאל 

ְוגֲֹאֵלְך   ְיָי  ְנֻאם  יְך  ֲעַזְרּתִ ֲאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמֵתי  ַיֲעקֹב  ּתֹוַלַעת 
ל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים   א ֲחֵזי, ּכָ ָרֵאל. ּתָ ְקדֹוׁש ִיׂשְ
ן  ִלְמַמּנָ לֹון  ָיַהב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַעְלָמא,  ּדְ לֹות  ּוַמּזָ
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ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ּוַמזָּלֹות 
ּנֱֶאַמר,  מֹו ׁשֶ יִטים ְידּוִעים ּכְ ּלִ ים ׁשַ אֹוָתם ִלְמֻמּנִ

הֹוְלכִ  ם  מֹו ְוֻכּלָ ּכְ ֱאלֵֹהיֶהם,  ַאֲחֵרי  ים 
תּוב ּכָ ד) ׁשֶ ִאיׁש   (מיכה  יְֵלכּו  ים  ָהַעּמִ ָכל  י  ּכִ

ְועֹוְרִכים  ִמים  ּדָ ׁשֹוְפִכים  ם  ְוֻכּלָ ֱאלָֹהיו.  ם  ׁשֵ ּבְ
ְונֹוֲאִפים,   רֹוְצִחים  ּגֹוְזִלים  ֵאּלּו,  ּבְ ֵאּלּו  ְקָרבֹות 
ִקים  ּוִמְתַחזְּ ָרִעים,  ים  ַמֲעׂשִ ה  ַכּמָ ּבְ ּוְמֹעָרִבים 

כָֹחם ְלָהַרע.   ּבְ

ַתר  ׁשָ  ּבָ ָאְזֵלי  הּו  ְוֻכּלְ ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ְיִדיִעין  ְלָטִנין 
ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ֵיְלכּו   (מיכה ד) ֱאָלֲההֹון,  ים  ָהַעּמִ ָכל  י  ּכִ

יִחין ְקָרָבא  ִמין ּוַמּגִ ִדין ּדָ הּו אֹוׁשְ ם ֱאלָהיו. ְוֻכּלְ ׁשֵ ִאיׁש ּבְ
ְוִאְתָעְרֵבי ּוְמָנֲאִפין,  ִחין  ַקּפְ ְזִלין  ה   קעח ע''א)(דף   ּגָ ַכּמָ ּבְ

א.  ֵחיְלהֹון ְלַאְבָאׁשָ פּו ּבְ ּקָ  עֹוָבִדין ְלִביׁש, ְוִאְתּתַ

אֹוָתם  .251 ַח  ְלַנּצֵ ְוכַֹח  ֶקף  ּתֹ ֵאין  ָרֵאל  ּוְלִיׂשְ
ֶקף   ֵאין ָלּה ּתֹ ּתֹוַלַעת ַהזֹּו ׁשֶ ֶהם, ּכַ ּלָ ה ׁשֶ ָרט ַלּפֶ ּפְ

ַהּכֹ  ׁשֹוֶבֶרת  ִהיא  ּוְבִפיָה  ִפיָה,  ּבְ א  ֶאּלָ ל, ְוכַֹח 
ָרֵאל ּתֹוַלַעת.   ְוָלֵכן ִנְקְראּו ִיׂשְ

  
ר  .251 ְוֵחיָלא ְלַנְצָחָאה לֹון ּבַ ָרֵאל ֵלית לֹון ּתּוְקָפא  ְוִיׂשְ

א   ֵלית ָלּה ּתּוְקָפא ְוֵחיָלא ֶאּלָ א ָדא ּדְ תֹוַלְעּתָ פּוְמהֹון, ּכְ ּבְ
ָראֵ  א ִאְקרּון ִיׂשְ א, ְוַעל ּדָ ר ּכֹּלָ פּוָמא, ּוְבפּוָמא ִמְתּבַ ל ּבְ

 ּתֹוַלַעת. 
ַיֲעקֹב   .252 ּתֹוַלַעת  יְרִאי  ּתִ ַאל  ַמה    -עֹוד, 

י  ׁשִ מֹו ּתֹוַלַעת ַהּמֶ עֹוָלם ּכְ ִריָּה ּבָ ּתֹוַלַעת ֵאין ּבְ
י  ְלבּוׁשֵ ל  ּכָ יֹוְצִאים  ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ּבֹו,  ּטֹוִוים  ׁשֶ ַהזֹּו 
ְך זֹוַרַעת ְזָרִעים  ָלִכים, ַאַחר ּכָ י ַהּמְ ָכבֹוד, ְלבּוׁשֵ

ה ִמְתַקיֶֶּמת  ּוֵמָת  ּנָ ָאר ִמּמֶ ׁשְ ּנִ ה, ּוֵמאֹותֹו ַהזֶַּרע ׁשֶ
ִקיּּום   ּבְ ַוֲהֵריִהי  ִמּקֶֹדם  מֹו  ֵהם   -ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ּכָ

ִתים, ַיְחְזרּו  ּמֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ מֹו ַהּתֹוַלַעת ַהזֹּו, ׁשֶ ּכְ
מֹו ִמּקֶֹדם.  מּו ָבעֹוָלם ּכְ  ְוִיְתַקיְּ

  

ּתוֹ  .252 יְרִאי  ּתִ ַאל  ֵלית  תּו  ּתֹוַלַעת  ַמה  ַיֲעקֹב,  ַלַעת 
ּה   ִמּנָ ִסיְסְטָרא, ּדְ י ּדְ ֶמׁשִ ַהאי ּתֹוַלַעת ּדְ ִלְבִרָיה ְדַעְלָמא ּכְ
י ְיָקר ִטיְסְטֵרי ְדַמְלִכין, ְלָבַתר ָזַרע ַזְרִעין   ל ְלבּוׁשֵ ָנְפֵקי ּכָ
ים   ִאְתְקּיַ יּה  ִמּנֵ ַאר  ּתָ ִאׁשְ ּדְ ַזְרָעא  ֵמַההּוא  ּוְלָבַתר  ּוִמית, 

ַהאי  כְּ  ָרֵאל ִאינּון ּכְ ְך ִיׂשְ ִקּיּוָמא. ּכָ ִמין ְוָהא ִאיהּו ּבְ ַקּדְ ִמּלְ
ַעְלָמא  ימּון ּבְ רּון ְוִיְתַקּיְ ֵמִתין, ִיְתַהּדְ ב ּדְ ּתֹוַלַעת. ְדַאף ַעל ּגַ

ִמין.  ַקּדְ ִמּלְ  ּכְ
ֶנֱאַמר  .253 (ירמיה   [ֶׁשָּכתּוב] ַוֲהֵרי 
ַהיּוֹ  [ִהֵּנה] (ִּכי) יח) ַיד  ּבְ ם  ַכחֶֹמר  ַאּתֶ ן  ּכֵ ֵצר 

ֶזהּו  א  ֶאּלָ חֶֹמר?  ּכַ זֶּה  ַמה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָיִדי  ּבְ
ר   ּבָ ׁשְ ּנִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ל אֹוָתּה ְזכּוִכית, ׁשֶ ֹחֶמר ׁשֶ

מֹו ִמּקֶֹדם. - ָנה ּכְ ּקָ  ִנְתָקן, ְויֵׁש לֹו ּתַ

  

ָמר .253 ִאּתְ חֶֹמר  (ירמיה יח) (ד''א ל''ג דכתיב) ְוָהא  ּכַ י  ּכִ
חֶֹמר.  ּכַ ַמאי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָיִדי  ּבְ ם  ַאּתֶ ן  ּכֵ ַהּיֹוֵצר  ַיד  ּבְ
ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ְזכּוִכית,  ַההּוא  ּדְ חֶֹמר  הּוא  ָדא  ֶאָלא 

ִמין. ַקּדְ ִמּלְ ָנה ּכְ ּקָ ן ְוִאית ֵליּה ּתַ ּקַ ַבר ִאְתּתַ ִאּתָ  ּדְ

ָרֵאל   .254 ים. שֶׁ   -ְמֵתי ִיׂשְ ּום  ֶזה ֵעץ ַהַחיִּ ׁשּ ּמִ
ים, ָלֵכן ִיְהיּו ָלֶהם   ֵעץ ַהַחיִּ בּוִקים ּבְ ָרֵאל ּדְ ׂשְ יִּ ׁשֶ
ְוִיְהיּו  ָבעֹוָלם  מּו  ְוִיְתַקיְּ ֶהָעָפר  ִמן  ְוָיקּומּו  ים  ַחיִּ
מֹו   רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ְלַעם ֶאָחד ַלֲעֹבד ֶאת ַהּקָ

ּנֱֶאַמר  ג) ׁשֶ ה'   (צפניה  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקרֹא 
 ֶכם ֶאָחד. ְלָעְבדֹו שְׁ 

  

ָרֵאל  .254 ִיׂשְ ּדְ ְבִגין  ּדִ י,  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  א  ּדָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמֵתי 
ְלהֹון  ין  ַחּיִ ְיֵהא  ְך  ּכָ ִגין  ּבְ י,  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ קּו  ּבָ ִאְתּדַ ִאינּון 
ַחד   ְלַעם  ִויהֹון  ַעְלָמא,  ּבְ ימּון  ְוִיְתַקּיְ ֵמַעְפָרא  ִויקּומּון 

ְלקּוְדׁשָ  ֵליּה  ְדַאּתְ  ְלִמְפַלח  ָמה  ּכְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א 
ֶכם ֶאָחד.  (צפניה ג) ָאֵמר ם ְיָי ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ּלָ  ִלְקרֹא ּכֻ

הֹוְלִכים   .255 ָהיּו  ִיְצָחק  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
י  ַרּבִ ְוָקם  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ְזַמן  יַע  ְוִהּגִ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ
תֹו.   ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ַמע ְוִהְתּפַ ֶאְלָעָזר ְוָקָרא ְקִריַאת ׁשְ
ַעד  ִנינּו, ׁשֶ י ִיְצָחק, ַוֲהֵרי ׁשָ ְך ָאַמר לֹו ַרּבִ ַאַחר ּכָ

  
ָאְרָחא, ּוָמָטא  .255 י ִיְצָחק ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִרּבִ

ְקִריַאת   ְוָקָרא  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ְוָקם  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ּדִ ִזְמָנא 
י ְצלֹוֵתיּה. ְלָבַתר ָאמַ  ְוַצּלֵ ַמע  ְוָהא ׁשְ ִיְצָחק,  י  ִרּבִ ֵליּה  ר 
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לְ  ָאָדם  יֵֵצא  ּלֹא  ְרׁשּות ׁשֶ ִלּטֹל  ָצִריְך  ַדְרּכֹו, 
תֹו.  ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ  ֵמִרּבֹונֹו ּוְלִהְתּפַ

ֵעי ֵליּה ְלַנְטָלא  ר ַנׁש ְלָאְרָחא ִאּבָ ַעד ָלא ִיּפּוק ּבַ ִניָנן ּדְ ּתָ
י ְצלֹוֵתיּה.  אֵריּה ּוְלַצּלֵ  ְרׁשּו ִמּמָ

ָהָיה  .256 לֹא  יָָּצאִתי  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ לֹו,  ָאַמר 
ַמע.   יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ה ְולֹא ִהּגִ ִפּלָ ו ְזַמן ּתְ ַעְכׁשָ

ּלֹא   י. ֲאָבל ַעד ׁשֶ ְלּתִ ּלַ ֶמׁש ְמִאיָרה, ִהְתּפַ ֶ ַהׁשּ ׁשֶ
ּנּו  ִמּמֶ ִתי  ׁשָ ַבּקָ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶרְך,  ַלּדֶ ָיָצאִתי 

י. ְלּתִ ּלַ ה זֹו לֹא ִהְתּפַ ִפּלָ י בֹו, ֲאָבל ּתְ  ְוִנְמַלְכּתִ

  

ַכד ָנִפיְקָנא ָלא ֲהָוה ְזַמן ְצלֹותָ  .256 ִגין ּדְ א  ָאַמר ֵליּה, ּבְ
א ָנִהיר  ְמׁשָ ׁשִ א ּדְ ּתָ ַמע, ַהׁשְ ְקִריַאת ׁשְ ְוָלא ָמָטא ִזְמָנא ּדִ
עּוָתא  ּבָ ִעיָנא  ּבָ ְלָאְרָחא  ָנַפְקָנא  ָלא  ַעד  ֲאָבל  יָנא.  ַצּלֵ

יָנא.  יּה, ֲאָבל ְצלֹוָתא ָדא ָלא ַצּלֵ יּה ְוִאְמַלְכָנא ּבֵ  ִמּנֵ

ֵמֲחצֹות   .257 ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ֲאִני  ֲהֵרי  ׁשֶ
יְ  לֹא  ַהּלַ ו  ַעְכׁשָ ַעד  ַהּבֶֹקר,  יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָלה, 

אֹוָתּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְזַמן  ָהָיה 
ה  ָ ִאׁשּ ִנְמֵצאת  ַחר  ַ ַהׁשּ ַקְדרּות  ל  ׁשֶ ָעה  ׁשָ
ִהיא  ׁשֶ ֶאָחד,  ּכְ סֹוד  ּבְ ְוֵהם  ְעָלּה  ּבַ ִעם  ֶרת  ְמַדּבֶ

ַעְלמוֹ  ִעם  ָנּה  ּכָ ְלִמׁשְ ָלֶלֶכת  ֶתיָה  רֹוָצה 
ָהָאָדם   ָצִריְך  לֹא  ְוָלֵכן  ּה,  ִעּמָ בֹות  יֹּוׁשְ ׁשֶ
ֶאָחד ּוְלַהְכִניס  ִרים ּכְ ֻחּבָ ּמְ ׁשֶ ּכְ ּבּוָרם  ּדִ ְלַהְפִסיק 

יֵניֶהם. ָבר ַאֵחר ּבֵ  ּדָ

  

ְלגּות ֵליְלָיא,  .257 אֹוַרְייָתא ִמּפַ ְלָנא ּבְ ּדַ ּתַ ָהא ֲאָנא ִאׁשְ ּדְ
ָען ָלא הֲ  י ְצלֹוָתא.  ְוַכד ֲאָתא ַצְפָרא ַעד ּכְ ָוה ִעְדָנא ְלַצּלֵ

ח,   ּכַ ּתַ ִאׁשְ ְדַצְפָרא  ַקְדרּוָתא  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ַהִהיא  ּדְ ִגין  ּבְ
ָבְעָיא  ֲחָדא, ּדְ ָרָזא ּכְ ַבֲעָלּה, ְוִאינּון ּבְ ֲעָיא ּבְ ּתָ ָתא ִמׁשְ ִאּתְ
ֲהָדּה.   ּבַ ַיְתֵבי  ּדְ עּוֵלְמָתָהא  ּבְ ָנא  ּכְ ְלִמׁשְ ְלֵמיַהְך  ִאיִהי 

ךְ  ּכָ ִמַלְייהּו ּוְבִגין  ְלִמְפַסק  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ֵעי  ּבָ ָלא   
יַנְייהּו.  ה ַאֲחָרא ּבֵ ֲחָדא ּוְלַאֳעָלא ִמּלָ ָרן ּכְ ִמְתַחּבְ  ּדְ

ְזַמן   .258 הּוא  ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ֵהִאיר  ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ
ֲארּוהּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ִפּלָ ַהּתְ

תּוב ּכָ עב) ׁשֶ שָׁ  (תהלים  ִעם  ַמהּו ִייָראּוָך  ֶמׁש. 
ְלָהִאיר   נּו  ִעּמָ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ אֹור  ֹמר  ִלׁשְ ֶמׁש?  ׁשָ ִעם 
ְולֹא   ָצִריְך,  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ִעם  יֵָרֶאה  ֲהרי  ׁשֶ ָלּה, 
ּלֹא ֵמִאיר ַהיֹּום, הּוא לֹא יֵָרֶאה   ְלַהְפִריָדם. ּוְכׁשֶ
ְוֶזהּו   ֶאָחד,  ּכְ ר אֹוָתם  ְלַחּבֵ ְוָצִריְך  ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ִעם 

ֶמׁש.   ִעם ׁשָ

  

ָאה,  .258 ן ְצלֹוָתא ְלַצּלָ א הּוא ִעּדַ ְמׁשָ ָנִהיר ׁשִ א ּדְ ּתָ ְוַהׁשְ
ְכִתיב, ָמה ְדאּוְקמּוָה. ּדִ ֶמׁש.   (תהלים עב) ּכְ ִייָראּוָך ִעם ׁשָ

ֲהָדן ְלַאְנָהָרא  א ּבַ ְמׁשָ ׁשִ ֶמׁש, ְלַנְטָרא ְנהֹוָרא ּדְ ַמהּו ִעם ׁשָ
א  א ִאְצְטִריְך ְוָלא ְלַאְפָרׁשָ ְמׁשָ ֲהֵדי ׁשִ ָהא ֵיָרֶאה ּבַ ָלּה, ּדְ
א,  ְמׁשָ ֲהֵדי ׁשִ לֹון. ְוַכד ָלא ָנִהיר ְיָמָמא ָלאו הּוא ֵיָרֶאה ּבַ

ָר  ֶמׁש. ּוְצִריָכא ְלַחּבְ ֲחָדא. ְוָדא הּוא ִעם ׁשָ  א לֹון ּכְ

ֶאָחד   .259 ֶדה  ׂשָ ְלֵבית  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ָהְלכּו. 
ָהיּו עֹוִלים  בּו. ָזְקפּו ֵעיֵניֶהם ְוָראּו ַהר ֶאָחד ׁשֶ ָיׁשְ
ָאַמר   ִיְצָחק.  י  ַרּבִ ַחד  ּפָ ּנֹות.  ְמׁשֻ ִריֹּות  ּבְ רּומֹו  ּבְ

ּפוֹ  ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ לֹו, לֹו  ָאַמר  ֵחד? 
ִריֹּות   ה, ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּבְ ָהָהר ַהזֶּה ָקׁשֶ ָרִאיִתי ׁשֶ
ָלנּו.  ָיֵצרּו  ּלֹא  ׁשֶ י  ּוָפַחְדּתִ ּנֹות,  ְמׁשֻ ֵהן  ׁשֶ לּו  ַהּלָ

ּפֹוֵחד   ָיָדיו יֵׁש לֹו   -ָאַמר לֹו, ִמי ׁשֶ ּבְ ֵמֲחָטִאים ׁשֶ
ִריֹּות  ּבְ ֵמאֹוָתן  ה  ֵאּלֶ ֵאין  ְרֵאה,  ּבֹא  ִלְפחֹד. 

ָהִרים.  ָהיּו ִנְמָצאֹות ּבֶ  ָקׁשֹות ׁשֶ

  

ֵעיַנְייהּו  .259 ָזְקפּו  ָיְתבּו.  ֲחַקל,  י  ּבֵ ַחד  ָמטּו  ד  ּכַ ֲאְזֵלי, 
ְנָיין,  ְמׁשַ ין  ִרּיָ ּבְ רּוֵמיּה  ּבְ ָסְלקּו  ֲהוּו  ּדְ ְלטּוָרא  ֵליּה  ְוָחָמא 
אי ְדִחיַלת י ֶאְלָעָזר ַאּמַ י ִיְצָחק, ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ִחיל ִרּבִ .  ּדָ

ין  יף, ְוָחֵמיָנא ִאּלֵ ּקִ ַהאי טּוָרא ִאיהּו ּתַ ָאַמר ֵליּה ָחֵמיָנא ּדְ
ָאַמר   לֹון,  ְיַקְטְרגּו  ָלא  ּדְ ְוָדִחיְלָנא  ְנָיין  ְמׁשַ ִאינּון  ּדְ ין  ִרּיָ ּבְ
ְלִמְדַחל.   ֵליּה  ִאית  ִביֵדיּה  ּדְ ֵמֶחְטאֹוי  ָדִחיל  ּדְ ַמאן  ֵליּה 

ין ֵמִאינּון בְּ  א ֲחֵזי, ָלאו ִאּלֵ ִחין  ּתָ ּכְ ּתַ ֲהוּו ִמׁשְ יִפין ּדְ ּקִ ין ּתַ ִרּיָ
טּוַרָיא.  ּבְ

ְוַאיָּה  .260 ִצְבעֹון  ְבֵני  ה  ְוֵאּלֶ ְוָאַמר:  ַתח  ּפָ
סּוק   ר ָמָצא ֶאת ַהיִֵּמם וגו'. ּפָ ַוֲעָנה הּוא ֲעָנה ֲאׁשֶ
ה אֹוָתם   ֵאּלֶ ֵאין  ְרֵאה,  ּבֹא  ֲארּוהּו, ֲאָבל  ּבֵ ֶזה 

  
ה ַוֲעָנה ְוגו' הּוא  .260 ֵני ִצְבעֹון ְוַאּיָ ה ּבְ ַתח ְוָאַמר. ְוֵאּלֶ ּפָ

ִמים ְוגו', ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה, ֲאָבל  ר ָמָצא ֶאת ַהּיֵ ֲעָנה ֲאׁשֶ
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ֶהם תּוב ּבָ ּכָ בּו  הָ  (דברים ב) ׁשֶ ֵאִמים ְלָפִנים ָיׁשְ
ו ִייָרׁשּום וגו'.   ָבּה ְוגֹו', ּוְבֵני ֵעׂשָ

הוּ  ְכִתיב ּבְ ין ִאינּון ּדִ א ֲחֵזי, ָלאו ִאּלֵ ָהֵאיִמים  (דברים ב) ּתָ
ו ִייָר  בּו ָבּה ְוגו' ּוְבֵני ֵעׂשָ  ׁשּום ְוגו'.ְלָפִנים ָיׁשְ

ָמָצא  .261 ר  ֲאׁשֶ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ֲאָבל 
תּוב  ר, יִֵמם ּכָ ְדּבָ ּמִ , ֵאּלּו (ָחֵסר י') ֶאת ַהיִֵּמם ּבַ

ֵני   ר ּגַֹרׁש ַקִין ֵמַעל ּפְ ֲאׁשֶ ּכַ ּנֹות. ׁשֶ ִריֹּות ְמׁשֻ ָהיּו ּבְ
תּוב ּכָ ּתָ ֹאִתי  (בראשית ד) ָהֲאָדָמה, ּכַ ַרׁשְ ֵהן ּגֵ

ֵתר, ְוָכתּוב    ַהיֹּום ֶניָך ֶאּסָ ֵני ָהֲאָדָמה ּוִמּפָ ֵמַעל ּפְ
ֶאֶרץ נֹוד, ּוֵבֲארּוהּו. ב ּבְ  ַויֵּׁשֶ

  

ִמים  .261 ַהּיֵ ֶאת  ָמָצא  ר  ֲאׁשֶ ְקָרא  ָקֲאַמר  ּדְ ין  ִאּלֵ ֲאָבל 
ַכד ֲהָוה   ְנָיין. ּדְ ין ְמׁשַ ִרּיָ ין ֲהוּו ּבְ ִתיב. ִאּלֵ ר, ֵיִמם ּכְ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ַקִין   ַרְך  ִדְכִתיב,ִאּתָ ּכְ ַאְרָעא  י  ַאּפֵ ֵהן  (בראשית ד) ֵמַעל 
ֵתר,  ֶאּסָ ְניָך  ּוִמּפָ ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ֵמַעל  ַהּיֹום  אִֹתי  ּתָ  ַרׁשְ ּגֵ

ֶאֶרץ נֹוד ְואּוְקמּוָה.  ב ּבְ ׁשֶ  ּוְכִתיב ַוּיֵ
ּוְסָערֹות  .262 רּוחֹות  ל  ׁשֶ ַצד  ּבְ ָבָניו  ֵני  ִמּבְ

הֲ  ׁשֶ ָעְמדּו,  ה  ְוֵאּלֶ יִקים  ָרָצה ּוַמזִּ ׁשֶ ּכְ ֵרי 
ַצד   ֵמאֹותֹו  ִנְבְראּו  ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ׁש  ְלִהְתַקּדֵ

ְמעֹוְפפֹות ַקיָּמֹות  גּוף,   [ְמִאירֹות] רּוחֹות  ִלי  ּבְ
י,   ִ ׁשּ ׁשִ ִמיֹּום  ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ִמיֹּום  לֹא  ֵאיָנם  ה  ְוֵאּלֶ
לֹא   ְוָלֵכן  ָסֵפק,  ּבְ ֶהם  ּבָ יֹוַמִים  ֵאּלּו  ֲארּו  ְוִנׁשְ

מוּ   לֹא ִמזֶּה ְולֹא ִמזֶּה.  ִהְתַקיְּ

  

ִסְטָרא .262 נֹוי ּבְ ֵני ּבְ רּוִחין ְוִעְלעּוִלין   (ויקרא עו ע''ב) ִמּבְ ּדְ
יֹוָמא  א  ׁשָ ְלִאְתַקּדְ ָעא  ּבָ ד  ּכַ ָהא  ּדְ ָקְיימּו,  ין  ְוִאּלֵ יִקין  ּוַמּזִ
ָקְייִמין  רּוִחין  ִסְטָרא  ֵמַההּוא  ְברּון  ִאּתָ א,  ּתָ ּבַ ְדׁשַ

ִמּיֹוָמא  ירין)(נ''א טה ְטִסיִרין ִאינּון  ְוִאֵלין ָלאו  גּוָפא.  ָלא  ּבְ
ֵרין   ּתְ ין  ִאּלֵ ֲארּו  ּתָ ְוִאׁשְ ִתיָתָאה,  ׁשְ ִמּיֹוָמא  ְוָלא  א  ּתָ ּבַ ְדׁשַ

ְך ָלא ִאְתָקְיימּו ָלא  ְסֵפָקא, ּוְבִגין ּכָ הּו ּבִ (דף קעח   יֹוִמין ּבְ
 ֵמַהאי ְוָלא ֵמַהאי. ע''ב)

א .263 ּבְ טּו  ְ ׁשּ ְוִהְתּפַ ַקִין, ְוָהְלכּו  ל  ׁשֶ ַצד  ֹותֹו 
ׁשּו   ִהְתַלּבְ ְולֹא  ַצד,  אֹותֹו  ּבְ ׁשּו  ְוִהְתַלּבְ
מּו  ּלֹא ִהְתַקיְּ ְלִהְתַקיֵּם, ְוִנְקְראּו יִֵמ''ם ָחֵסר, ׁשֶ
יֹום ֶזה, ְוִנְרִאים ִלְבֵני ָאָדם.  יֹום ֶזה ְולֹא ּבְ לֹא ּבְ
דּו אֹותֹו ְלָהִביא ַמְמֵזִרים   ְוהּוא ָמָצא אֹוָתם ְוִלּמְ

גּוף  לָ  ין ֶהָהִרים ְועֹוְמִדים ּבְ עֹוָלם, ְוֵהם הֹוְלִכים ּבֵ
ּנּו. ִטים ִמּמֶ ְ ׁשּ ְך ִמְתּפַ יֹּום, ְוַאַחר ּכָ ַעם ַאַחת ּבַ  ּפַ

  

ְוִאְגִלימּו  .263 ְדַקִין  ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ טּו  ְ ׁשּ ְוִאְתּפַ ְוֲאְזלּו 
ִלימּו ְלִאְתָקְייָמא ְוִאְקר ַההּוא ִסְטָרא ְוָלא ִאְתּגְ ּון ֵיִמ''ם ּבְ

ָדא,   יֹוָמא  ּבְ ְוָלא  ָדא  יֹוָמא  ּבְ ָלא  ִאְתָקְיימּו  ָלא  ּדְ ָחֵסר, 
ֵליּה  ְואֹוְלֵפי  לֹון  ח  ּכַ ַאׁשְ ְוִאיהּו  א.  ָנׁשָ ִלְבֵני  ְוִאְתֲחזּון 
טּוַרָיא  יֵני  ּבֵ ָאְזֵלי  ְוִאינּון  ְלַעְלָמא.  ַמְמֵזִרין  ְלַאְייָתָאה 

בְּ  ָחָדא  ִזְמָנא  גּוָפא  ּבְ ֵטי  ְוָקְייִמין  ׁשְ ִמְתּפַ ּוְלָבַתר  יֹוָמא, 
יּה.  ִמּנֵ

א  .264 ּבָ ּבֹא ְרֵאה, ָהֲעָנה ַהזֶּה ָהָיה ַמְמֵזר, ׁשֶ
ד  ִמּצַ א  ּבָ ְוֶזה  ַמְמֵזר,  ְוהֹוִליד  ִאּמֹו  ַעל  ִצְבעֹון 
אֹוָתם  ָמָצא  ְוָלֵכן  ּבֹו,  ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח 

ְמאָ  ל ִמיֵני ַצד ַהּטֻ דּו אֹותֹו ּכָ ִביל ֶזה. ְוִלּמְ ׁשְ  ה ּבִ
  

ֲאָתא ִצְבעֹון  .264 א ֲחֵזי, ֲעָנה ָדא ִאיהּו ַמְמֵזָרא ֲהָוה, ּדְ ּתָ
ְדרּוַח  ְטָרא  ִמּסִ ֲאָתא  ְוָדא  ַמְמֵזָרא,  ְואֹוִליד  יּה  ִאּמֵ ַעל 
ח לֹון ְוֲהוּו אֹוְלֵפי  ּכַ ְך ַאׁשְ יּה. ּוְבִגין ּכָ ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ ְמָסֲאָבא ּדְ

ל ִזיִנין ּדִ  א.ֵליּה ּכָ ִגין ּדָ  ְסַטר ְמָסֲאָבא ּבְ
ֲאֵחִרים  .265 ה  ְוַכּמָ ֵהם  ה  ֵאּלֶ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 

ַצד  ִאים ֵמאֹותֹו  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ה,  ֵמֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ִנְפָרִדים 
ּום  ִמׁשּ ם,  ׁשָ ְוִנְרִאים  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְוהֹוְלִכים 
ָבם.  ית מֹוׁשָ ר הּוא ָמקֹום ָחֵרב ְוהּוא ּבֵ ְדּבָ ַהּמִ ׁשֶ

ל   ּכָ דֹוׁש ְוִעם  ַדְרֵכי ַהּקָ ּבְ הֹוֵלְך  ל ָאָדם ׁשֶ ּכָ ֶזה, 
רּוְך הּוא, לֹא פֹוֵחד   דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ְוָיֵרא ֵמַהּקָ ּבָ

ַהר.   ֵמֶהם. ָהְלכּו ְוִנְכְנסּו ּבְ

  

ין   .265 ן ִאּלֵ ְרׁשָ ה ָאֳחָרִנין ִמְתּפַ ין ִאינּון ְוַכּמָ א ֲחֵזי, ִאּלֵ ְוּתָ
מֵ  ַאְתָיין  הּו  ּלְ ּכֻ ין,  ָרא ֵמִאּלֵ ַמְדּבְ ּבְ ְוָאְזֵלי  ִסְטָרא  ַההּוא 

י   ּבֵ ְוִאיהּו  ָחרּוב  ֲאַתר  ָרא  ַמְדּבְ ּדְ ִגין  ּבְ ן.  ַתּמָ ְוִאְתֲחזּון 
אֹוְרחֹוי  ָאִזיל ּבְ ל ַבר ָנׁש ּדְ א, ּכָ ל ּדָ מֹוָתָבא ִדְלהֹון. ְוִעם ּכָ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ְוָדִחיל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

טּוָרא.ָלא ִמ  ְייהּו. ֲאְזלּו ְוָאֳעלּו ּבְ ֵפי ִמּנַ  ְסּתָ
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אֹוָתם   .266 ל  ּכָ ֶזה  מֹו  ּכְ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֶהם הּוא. ָאַמר  ּלָ ב ׁשֶ ָהִרים ֲחֵרִבים, ְמקֹום מֹוׁשָ
ּתֹוָרה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל  ֶזה,  ְך  ּכָ לֹו, 

ֲעֵליֶהם תּוב  ל   (תהלים קכא) ּכָ ִמּכָ ָמְרָך  ִיׁשְ ה' 
ָמר ֵצאְתךָ  ִיׁשְ ָך ה'  ַנְפׁשֶ ֹמר ֶאת  ִיׁשְ ּובֹוֶאָך    ָרע 

ה ְוַעד עֹוָלם.   ֵמַעּתָ

  

ל ִאינּון טּוִרין ֲחרּוִבין  .266 ַגְווָנא ָדא ּכָ י ִיְצָחק, ּכְ ָאַמר ִרּבִ
י מֹוָתָבא ִדְלהֹון. ָאַמר ֵליּה, ָהִכי הּוא, ְוָכל ִאינּון  ֲאַתר ּבֵ

ִתיב, ּכְ ֲעַלְייהּו  אֹוַרְייָתא  ּבְ לּו  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ְיָי  (תהלים קכא) ּדְ
מָ  ֵצאְתָך ִיׁשְ ָמר  ִיׁשְ ְיָי  ָך  ַנְפׁשֶ ֶאת  מֹר  ִיׁשְ ָרע  ל  ִמּכָ ְרָך 

ה ְוַעד עֹוָלם.  ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ
ְוָאַמר, .267 ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַתח  (שם   ּפָ
ִרים  קיא) סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ ַהְללּוָיּה אֹוֶדה ה' ּבְ

ִוד  ְרׁשּוהּו, ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה, ּדָ סּוק ֶזה ּפֵ ְוֵעָדה, ּפָ
דֹוׁש  ֲעבֹוַדת ַהּקָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ל ָיָמיו ָהָיה ִמׁשְ ֶלְך ּכָ ַהּמֶ
ַח   ּבֵ ּוְמׁשַ ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ָקם  ְוָהָיה  הּוא,  רּוְך  ּבָ

ירוֹ  ׁשִ ּבְ ְמקֹומֹו  ּומֹוֶדה  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ת 
ל ַמְעָלה.  ְלכּות ׁשֶ ּמַ  ּבַ

  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, .267 ַתח ִרּבִ ַהְללּוָיה אֹוֶדה ְיָי   (שם קיא) ּפָ
אּוְקמּוָה.   ְקָרא  ַהאי  ְוֵעָדה,  ִרים  ְיׁשָ סֹוד  ּבְ ֵלָבב  ָכל  ּבְ

ֲהוָ  יֹומֹוי  ל  ּכָ א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ל  ֲאָבל  ּדַ ּתַ ִמׁשְ ה 
ַפְלגּות ֵליְלָיא   ִריְך הּוא, ְוֲהָוה ָקם ּבְ א ּבְ פּוְלָחָנא ְדקּוְדׁשָ ּבְ
ָנא   ּקָ ְלִאְתּתַ ִגין  ּבְ ָחן,  ּבְ ְותּוׁשְ יִרין  ׁשִ ּבְ ּומֹוֶדה  ח  ּבַ ּוְמׁשַ

ְלֵעיָלא. ַמְלכּו ּדִ יּה ּבְ  ּדּוְכּתֵ
ֲחצֹות   .268 ּבַ ָצפֹון  רּוַח  ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
יְ  אֹוָתּה  ַהּלַ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָלה, ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ

ִעם  ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ִמְתעֹוֵרר  ָעה  ׁשָ
ר  ּבֵ ָעה ּוִמְתּגַ אֹוָתּה ׁשָ יִקים, ְוהּוא ָהָיה ָקם ּבְ ּדִ ַהּצַ

ַחר. ַ עֹוֶלה ַהׁשּ חֹות ַעד ׁשֶ ּבָ יִרים ְוִתׁשְ ׁשִ  ּבְ

  

צָ  .268 רּוַח  ִאְתַער  ַכד  ָיַדע ּדְ ֲהָוה  ֵליְלָיא,  ַפְלגּות  ּבְ פֹון 
א ְדֵעֶדן  ִגְנּתָ א ִיְתַער ּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ַהִהיא  ּבְ ָקם  ֲהָוה  ְוִאיהּו  יא,  יַקּיָ ַצּדִ ִעם  ַע  ְעׁשֵ ּתַ ְלִאׁשְ

ָסִליק ַצְפָרא. ָחן ַעד ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ר ּבְ ּבַ א ְוִאְתּגַ ְעּתָ  ׁשַ

ִנְמָצא   .269 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
יִקים   ּדִ ַהּצַ ְוָכל  הּוא  ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ֲהֵרי  ֵעֶדן,  ַגן  ּבְ

תּוב ּכָ ּכַ ְלקֹולֹו,  יִבים  ַמְקׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ן,  ּגָ ּבַ (שיר   ׁשֶ
ְולֹא  ח) ִמיִעִני.  ַהׁשְ ְלקֹוֵלְך  יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים 

ֶחסֶ  ל  ׁשֶ חּוט  א  ֶאּלָ יֹּום, עֹוד,  ּבַ ָעָליו  ָמׁשּוְך  ד 
תּוב ּכָ ּנֱֶאַמר, ׁשֶ מֹו ׁשֶ יֹוָמם ְיַצּוֶה  (תהלים מב) ּכְ

א   ירֹה ִעּמי. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ְיָלה ׁשִ ה' ַחְסּדֹו ּוַבּלַ
ם עֹוִלים  ּלָ הּוא אֹוֵמר, ּכֻ ְבֵרי תֹוָרה ׁשֶ אֹוָתם ּדִ ׁשֶ

רּוְך הּוא, וְ  דֹוׁש ּבָ ִרים ִלְפֵני ַהּקָ ִוד  ּוִמְתַעּטְ ָלֵכן ּדָ
ֲעבֹוַדת ֲאדֹונֹו.  ְיָלה ּבַ ּלַ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ֶלְך ָהָיה ִמׁשְ  ַהּמֶ

  

א  .269 ִגְנּתָ ּבְ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ
א  ְבִגְנּתָ ּדִ יא  יַקּיָ ַצּדִ ְוָכל  ִאיהּו  ּדְ אֹוִקיְמָנא  ָהא  ְדֵעֶדן, 

ִדְכִת  ּכְ ְלָקֵליּה.  ַצְייִתין  הּו  ּלְ ֲחֵבִרים  (שיר השירים ח) יב,ּכֻ
ְדחּוָטא  א  ֶאּלָ עֹוד,  ְוָלא  ִמיִעִני.  ַהׁשְ ְלקֹוֵלְך  יִבים  ַמְקׁשִ
ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ יָמָמא  ּבִ ֲעֵליּה  יְך  ָמׁשִ ְדֶחֶסד 

ְכִתיב, ירֹה  (תהלים מב) ּדִ ׁשִ ְיָלה  ּוַבּלַ ְיָי ַחְסּדֹו  ה  ְיַצּוֶ יֹוָמם 
ְדִאינּון א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולא  י.  ִאיהּו   ִעּמִ ּדְ אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִמּלִ

ִריְך הּוא.  א ּבְ י קּוְדׁשָ ִרין ַקּמֵ הּו ָסְלִקין ּוִמְתַעּטְ ּלְ ָאַמר, ּכֻ
פּוְלָחָנא  ּבְ ֵליְלָיא  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ֲהָוה  א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ְך  ּכָ ּוְבִגין 

 ְדָמאֵריּה.
ירֹות  .270 ׁשִ ָכל אֹוָתן  ּבְ ַהְללּוָיּה,  ְרֵאה,  ּבֹא 
ַמְעָלה  ְוִתשְׁ  ּלְ ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ֲהֵרי  ָאַמר,  ִוד  ּדָ ׁשֶ חֹות  ּבָ

ַעם?  ַהּטַ ָמה  ּוֵבֲארּוהּו,  ַהְללּוָיּה,  הּוא  ם  ּלָ ִמּכֻ
ם   ֵ ׁשּ ַמה  ֶאָחד.  ּכְ ַבח  ֶ ְוַהׁשּ ם  ֵ ַהׁשּ ּכֹוֵלל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
א זֹו  ַבח ַמהּו? ֶאּלָ ֶ ם ֶזה י''ה. ַהׁשּ ַבח? ׁשֵ ֶ ּוַמה ׁשּ

ִהי ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ה''ס,   אּכְ ְּבִגיַמְטִרָּיא  (ַהֵּלל 
אדנ''י) דֹושׁ  ֶׁשהּוא  ַלּקָ ִמיד  ּתָ ַבח  ׁשֶ ֶנת  - ְמַתּקֶ

  

ָחן  .270 ּבְ ְותּוׁשְ יִרין  ׁשִ ִאינּון  ָכל  ּבְ ַהְללּוָיּה,  ֲחֵזי,  א  ּתָ
הֹון הּוא ַהְללּוָיּה  ּלְ ְלֵעיָלא ִמּכֻ ִניָנן ּדִ ִוד, ָהא ּתָ ָקֲאַמר ּדָ ּדְ

וּ  ָמא  ׁשְ ָכִליל  ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא  ַמאי  ָבָחא  ְואּוְקמּוָה.  ׁשְ
א ּדָ ָמא  ׁשְ ָבָחא.  ּוׁשְ ָמא  ׁשְ ַמאי  ֲחָדא.  ָבָחא   (א) ּכַ ׁשְ י''ה. 

ִאיהוּ  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ א  ּדָ א  ֶאּלָ ִאיהּו,  (הלל בגימ'  ַמאן 
ִריְך  ה''ס שהוא אדני) ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ִדיר  ּתָ ָבָחא  ׁשְ א  ְמַתְקּנָ
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רּוךְ  ּנֱֶאַמר -ּבָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹוֶקֶטת,  ְולֹא  (שם   הּוא 
ְוַאל  פג) ֱחָרׁש  ּתֶ ַאל  ָלְך  ִמי  ּדֳ ַאל  ֱאלִֹהים 

ִהיא   ַבח  ֶ ַהׁשּ ּדּור  ּסִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵאל.  קֹט  ׁשְ ּתִ
ּוְמשַׁ  ֶרת  ם  ְמַסּדֶ ׁשֵ ְוָלֵכן  ֵאָליו,  ִמיד  ּתָ ַחת  ּבַ
ֶאָחד.  ַבח ּכְ  ְוׁשֶ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַכת.  ּכְ ּתַ ִאׁשְ ְוָלא  (תהלים  הּוא, 
ֵאל.  פג) קֹט  ׁשְ ּתִ ְוַאל  חָרׁש  ּתֶ ַאל  ָלְך  ִמי  ּדֳ ַאל  ֱאלִהים 

ִדיר   ּתָ ַחת  ּבַ ּוְמׁשַ ַרת  ְמַסּדְ ִאיִהי  ָבָחא  ׁשְ ּדְ ִסּדּוָרא  ּדְ ִגין  ּבְ
יּה. ּובְ  ֲחָדא. ְלַגּבֵ ָבָחא ּכַ ָמא ּוׁשְ ְך ׁשְ  ִגין ּכָ

ֲארּוהּו   .271 ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָכל ֵלָבב,  ּבְ   - אֹוֶדה ה' 
ֵהם ִנְמָצִאים  ּום ׁשֶ יֵֶּצר ַהּטֹוב ּוַביֵֶּצר ָהָרע, ִמׁשּ ּבַ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ֵאֶצל  ִמיד  (דברים   ּתָ
ָכל ְלָבְבָך, ּוֵבֲארּוהּו.  ו)  ּבְ
  

ֵיֶצר ַהּטֹוב  .271 ָמה ְדאּוְקמּוָה ּבְ ָכל ֵלָבב, ּכְ אֹוֶדה ְיָי ּבְ
ַבר  ּדְ יּה  ְלַגּבֵ ִדיר  ּתָ ֵחי  ּכְ ּתַ ִמׁשְ ִאינּון  ּדְ ִגין  ּבְ ָהָרע,  ּוְבֵיֶצר 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָכל ְלָבְבָך ְואּוְקמּוָה. (דברים ו) ָנׁש, ּכְ  ּבְ

ְוֵעָדה   .272 ִרים  ְיׁשָ סֹוד  ָרֵאל ֵאּלּו ֵהם ִישְׂ   -ּבְ
ם,   ֶהם, ּכֲֹהִנים ּוְלִויִּ רֹות ּבָ ָרגֹות ִמְתַעּטְ ל ַהּדְ ּכָ ׁשֶ
מֹו   ּכְ ְוֵעָדה,  ִרים.  ְיׁשָ ַוֲחִסיִדים,  יִקים  ַצּדִ

ּנֱֶאַמר  פג) ׁשֶ ְוֵהם   (תהלים  ֵאל.  ֲעַדת  ּבַ ב  ִנּצָ
ֶהם. ר ּבָ רּוְך הּוא ִמְתַעּטֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ  סֹוד ׁשֶ

  

ִרים .272 ְיׁשָ סֹוד  ָכל  (ועדה) ּבְ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאינּון  ין  ִאּלֵ  ,
ַוֲחִסיֵדי,   יֵקי  ַצּדִ ְוֵליָוֵאי,  ֲהֵני  ּכַ ָרן  ִמְתַעּטְ הּו  ּבְ ין  ְרּגִ ּדַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִרים. ְוֵעָדה, ּכְ ֲעַדת   (תהלים פב) ְיׁשָ ב ּבַ ִנּצָ
הּו. ר ּבְ ִריְך הּוא ִאְתַעּטַ א ּבְ קּוְדׁשָ  ֵאל. ְוִאינּון ָרָזא ּדְ

דֹוׁש ְוָלכֵ  .273 ַהּקָ ֶאת  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָהָאָדם  ָצִריְך  ן 
ה  ִמְתַרּצֶ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִמיד,  ּתָ הּוא  רּוְך  ּבָ
לֹו  ַח  ּבֵ ְלׁשַ יֹּוֵדַע  ׁשֶ ּוִמי  חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ יִרים  ׁשִ ּבְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָראּוי, ַהּקָ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ְלַהּקָ

זֶ  ילֹו.  ּוַמּצִ תֹו  ִפּלָ ּתְ ל  תּובְמַקּבֵ ּכָ ׁשֶ (שם   הּו 
ִמי ְוגֹו', ֹאֶרְך ָיִמים וגו'.  צא) י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ  ֲאׂשַ

  

ִריְך  .273 א ּבְ ָחא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבְ ֵעי ַבר ָנׁש ְלׁשַ ְך ּבָ ּוְבִגין ּכָ
ָחן, ּוַמאן  ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ִאיהּו ִאְתָרֵעי ּבְ ִגין ּדְ ִדיר, ּבְ הּוא ּתָ

חָ  ּבְ ָיַדע ְלׁשַ ְדָקא ְיאּות, ּדְ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ א ֵליּה ְלקּוְדׁשָ
ִזיב ֵליּה. ֲהָדא הּוא  יל ְצלֹוֵתיּה ְוׁשֵ ִריְך הּוא ַקּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִמי ְוגו' אֶֹרְך ָיִמים   (תהלים צא) ִדְכִתיב  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֲאׂשַ
 ְוגו'.

ְוָאַמר, .274 יֹוֵסי  י  ַרּבִ ַתח  לב) ּפָ ה  (שם  ַאּתָ
סֹוְבֵבִני ֶסָלה. ֵסֶת  ט ּתְ ֵרִני ָרּנֵי ַפּלֵ ּצְ ר ּתִ ר ִלי ִמּצַ

ה ֵסֶתר ִלי   הּוא   -ַאּתָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה, ְוהּוא   הֹוֵלְך ּבְ ֵסֶתר ּוָמֵגן ְלָאָדם ׁשֶ
ּלֹא ְיכֹוִלים ְלָהַרע לֹו.   ָנָפיו, ׁשֶ ֵצל ּכְ ר ּבְ ּתֵ ִמְסּתַ

ֵרנִ  ּצְ ּתִ ר  ְלַמְעָלה    -י  ִמּצַ ה.  ַמּטָ ּוִמּלְ ִמְלַמְעָלה 
ּוִמיהּו?   ם,  ּגַ ְך  ּכָ ה  ְלַמּטָ ְיִריִבים, ַאף  יֵׁש ָלָאָדם 
ה,  ְלַמּטָ ְוַצר  ְלַמְעָלה  ַצר  הּוא  ׁשֶ ָהָרע  יֵֶצר  ֶזהּו 

ָהָרע   יֵֶצר  ִריב   - ְוִאְלָמֵלא  ַעל  ּבַ ִנְמָצא  לֹא 
ֵר  ּצְ ר ּתִ ְך ִמּצַ ִביל ּכָ ׁשְ עֹוָלם. ּבִ  ִני. ְלָאָדם ּבָ

  

ְוָאַמר, .274 יֹוֵסי  י  ַרּבִ ַתח  ִלי  (תהלים לב) ּפָ ֵסֶתר  ה  ַאּתָ
ה ֵסֶתר ִלי, ָדא  ה. ַאּתָ סֹוְבֵבִני ֶסּלָ ט ּתְ ְצֵרִני ָרִני ַפּלֵ ר ּתִ ִמּצַ
ָאִזיל  ִאיהּו ִסְתָרא ּוָמֵגן ְלַבר ָנׁש ּדְ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָלא  א ְדַגְדפֹוי ּדְ ִצּלָ ר ּבְ ּתַ ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ְוִאיהּו ִאְסּתַ ּבְ

ְלַאְבָאׁשָ  א,  ָיְכִלין  ּתָ ּוִמּתַ ֵמֵעיָלא  ְצֵרִני,  ּתִ ר  ִמּצַ ֵליּה.  א 
א אּוף ָהִכי   ְלֵעיָלא ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ָמאֵרי ְדָבבּו, ְלַתּתָ

ֵיֶצר ָהָרע, א  ְדִאיהּו   (דף קעט ע''א) ָנֵמי. ּוַמאן ִאיהּו, ּדָ
ח   ּכַ ּתַ א. ְוִאְלָמֵלא ֵיֶצר ָהָרע, ָלא ִאׁשְ ַצר ְלֵעיָלא ְוַצר ְלַתּתָ

ְצֵרִני.ָמא ר ּתִ ְך ִמּצַ ִגין ּכָ ַעְלָמא. ּבְ ָבבּו ְלַבר ָנׁש ּבְ  ֵרי ּדְ
ָצִריְך   .275 ָהָיה  ֶסָלה,  סֹוְבֵבִני  ּתְ ט  ַפּלֵ ָרּנֵי 

ֵאּלּו  סֹוְבֵבִני?  ּתְ זֶּה  ַמה  ֶסָלה,  ְיסֹוְבֵבִני  ב  ִלְכּתֹ
סֹוְבֵבִני  ּתְ ָלה,  ְלַהּצָ ָרגֹות  ּדְ ֶהם  ּבָ יֵּׁש  ׁשֶ יִרים  ׁשִ

ֶהם ְלהַ  ֶדר  ּבָ ּסֵ ם ּכַ ֶרְך. ּוָפסּוק ֶזה הּוא ּגַ ּדֶ יֵלִני ּבַ ּצִ
ד ֶזה.  ד ֶזה ּוִמּצַ  ְוַגם ְלַמְפֵרַע, ִמּצַ

  

ֵעי ֵליּה,   .275 סֹוְבֵבִני ֶסָלה, ְיסֹוְבֵבִני ֶסָלה ִמּבָ ט ּתְ ָרֵני ַפּלֵ
ין   ְרּגִ ּדַ הּו  ּבְ ִאית  ּדְ יִרין  ׁשִ ִאינּון  ין  ִאּלֵ סֹוְבֵבִני.  ּתְ ַמאי 

ָלה, ָאְרָחא. ְוַהאי ְקָרא   ְלַהּצָ ָזָבא ִלי ּבְ הּו ְלׁשֵ סֹוְבֵבִני ּבְ ּתְ
ִסְדָרא ְוִאיהּו ְלַמְפֵרַע, ֵמַהאי ִגיָסא ּוֵמַהאי ִגיָסא.  ִאיהּו ּכְ
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לּו   .276 ַהּלָ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ יִרים  ׁשִ ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ֶעְליֹוִנים   ּוְדָבִרים  סֹודֹות  ּה  ּבָ יֵׁש  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ

סֹודֹות הַ  רּוַח ּבְ ּבְ ֶנֶאְמרּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָחְכָמה, 
ִוד ְוָהָיה   ָהָיה ׁשֹוֶרה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל ּדָ ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ
סֹודֹות   ּבְ ֶנֶאְמרּו  ם  ּלָ ּכֻ ְוָלֵכן  יָרה,  ׁשִ אֹוֵמר 

 ַהָחְכָמה.

  

ִוד ִאית   .276 ָקֲאַמר ּדָ ָחן ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ין ׁשִ ִאּלֵ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
הּו  בְּ  ֻכּלְ ּדְ ִגין  ּבְ ְדָחְכְמָתא,  ָרֵזי  ּבְ ִאין  ִעּלָ ין  ּוִמּלִ ָרִזין  הֹון 

א ֲעֵליּה  ַרא רּוַח קּוְדׁשָ ֲהָוה ׁשָ א ִאְתֲאָמרּו. ּדְ רּוַח קּוְדׁשָ ּבְ
ָרֵזי  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ְך  ּכָ ּוְבִגין  יָרָתא.  ׁשִ ָאַמר  ְוֲהָוה  ָדִוד,  ּדְ

 ְדָחְכְמָתא ִאְתֲאָמרּו. 
ְוָאַמר, .277 ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַתח  (תהלים   ּפָ
חֹה  קיח) ּדָ ֲעָזָרִני.  ַוה'  ִלְנּפֹל  ְדִחיַתִני  חֹה  ּדָ

ב! ַמה זֶּה  חֹה ָדחּוִני ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹ ְדִחיַתִני, ּדָ
ּדֹוֶחה ֶאת  א ֶזה ַצד ָהַאֵחר ׁשֶ חֹה ְדִחיַתִני? ֶאּלָ ּדָ

וּ  ִלְדחֹות אֹותֹו  ְורֹוֶצה  ִמיד  ּתָ ְלַהְסטֹותֹו ָהָאָדם 
ָהָרע  יֵֶצר  ְוֶזהּו  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵמִעם 
ִוד  ּדָ ָחַזר  ּוְכֶנְגּדֹו  ָהָאָדם,  ֵאֶצל  ָתִמיד  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ
ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִלְנּפֹל,  ְדִחיַתִני  חֹה  ּדָ ְוָאַמר 
ְלַהְסטֹותֹו  ָצרֹות  אֹוָתן  ָכל  ּבְ ֵאָליו  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

דֹוׁש בָּ  חֹה ֵמִעם ַהּקָ ִוד, ּדָ רּוְך הּוא. ְוָעָליו ָאַמר ּדָ
ִלְנּפֹל   ֲעָזָרִני    -ְדִחיַתִני  ַוה'  יִהּנֹם,  ּגֵ ּלֹא    -ּבַ ׁשֶ
י ְלָיְדָך.   ִנְמַסְרּתִ

  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, .277 ַתח ַרּבִ חֹה ְדִחיַתִני   (תהלים קיח) ּפָ ּדָ
ָדחוּ  חֹה  ּדָ ְדִחיַתִני,  חֹה  ּדָ ֲעָזָרִני,  ַוְיָי  ֵליּה, ִלְנּפֹל  ֵעי  ִמּבָ ִני 

ַדְחָייא ֵליּה  א ִסְטָרא ָאֳחָרא ּדְ א ּדָ חֹה ְדִחיַתִני. ֶאּלָ ַמאי ּדָ
ִדיר, ּוָבֵעי ְלַדְחָייא ֵליּה ּוְלַאְסָטָאה ֵליּה ֵמִעם   ְלַבר ָנׁש ּתָ
ח   ּכַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ָהָרע  ֵיֶצר  הּוא  ְוָדא  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

ִדיר ּתָ ָנׁש  ר  ְדּבַ יּה  ְוָאַמר ְלַגּבֵ ִוד  ּדָ ַאֲהַדר  ּוְלֳקְבֵליּה   .
יּה  ל ְלַגּבֵ ּדַ ּתַ ִאיהּו ֲהָוה ִאׁשְ ִגין ּדְ ּבְ חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹול.  ּדָ
ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵמִעם  ֵליּה  ְלַאְסָטָאה  ַעְקִתין  ִאינּון  ָכל  ּבְ

ם. וַ  יִהּנָ ּגֵ חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹול ּבַ ִוד ּדָ ְיָי הּוא. ְוֲעֵליּה ָאַמר ּדָ
יָדְך. ְרָנא ּבִ ָלא ִאְתַמּסַ  ֲעָזָרִני ּדְ

ֵדי  .278 ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ְלִהזֵָּהר  ָלָאָדם  יֵׁש  ֶזה  ְוַעל 
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָאז  ָעָליו,  לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָרָכיו,  ּדְ ָכל  ּבְ אֹותֹו  (משלי   ׁשֹוֵמר 
ְוַרְגְלךָ  יג) ָך  ְרּכֶ ּדַ ָלֶבַטח  ֵלְך  ּתֵ לֹא    ָאז 

ד) ִתּגֹוף, ְוִאם  (שם  ַצֲעֶדָך  יֵַצר  לֹא  ָך  ֶלְכּתְ ּבְ
ל, ְוָכתּוב ׁשֵ רּוץ לֹא ִתּכָ יִקים  (שם)  ּתָ ְוֹאַרח ַצּדִ

י   אֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹּום. ָאַמר ַרּבִ ּכְ
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ ְיהּוָדה, ַאׁשְ

בָּ  אֹוָתם  א, ׁשֹוֵמר  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם 
תּוב ּכָ ס) ׁשֶ יִקים   (ישעיה  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ

ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ה'  רּוְך  ּבָ ָאֶרץ.  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם 
 ְוָאֵמן. 

  

ִגין  .278 יּה, ּבְ ֲהָרא ִמּנֵ א ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזּדַ ְוַעל ּדָ
ֵדין ָנִטיר ֵליּה   ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ לֹוט ֲעֵליּה. ְוקּוְדׁשָ ָלא ִיׁשְ ּדְ

ְכִתיב, ּדִ ָאְרחֹוי.  ָכל  ָך  (משלי ג) ּבְ ַדְרּכֶ ָלֶבַטח  ֵלְך  ּתֵ ָאז 
ִתּגֹוף יֵ  (משלי ד) ְוַרְגֶלָך לא  ָך לֹא  ֶלְכּתְ ְוִאם  ּבְ ַצֲעֶדָך  ַצר 

ל. ּוְכִתיב, ׁשֵ רּוץ לא ִתּכָ אֹור  (משלי ד) ּתָ יִקים ּכְ ְואַֹרח ַצּדִ
ִאין  י ְיהּוָדה ַזּכָ נַֹגּה הֹוֵלְך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום. ָאַמר ַרּבִ
ַעְלָמא ֵדין  ִריְך הּוא ָנִטיר לֹון ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִאינּון ִיׂשְ

ְכִתיב,ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי.   יִקים   (ישעיה ס) ּדִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ
ְוָאֵמן. ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיָי  רּוְך  ּבָ ָאֶרץ.  ִיְרׁשּו  (ע''כ  ְלעֹוָלם 

 פרשת וישלח)
 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן   ְוָאֵמן. ּבָ
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