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 פרשת ויראזוהר 
ַתח , ) א''דף צז ע( יא ּפָ י ִחּיָ יַע  )שיר השירים ב(ַרּבִ ִמיר ִהּגִ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהּזָ ּצָ ַהּנִ

ַאְרֵצנוּ  ַמע ּבְ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ. וקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ּצָ ִריְך , ַהּנִ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבְ ּכַ
ִאְתֲחִזי ָלהּ . הּוא ָעְלָמא ל ֵחיָלא ּדְ ַאְרָעא ּכָ א ֲהָוה ְבַאְרָעא. ָיַהב ּבְ ְוָלא , ְוכֹּלָ

ֵרי ָאָדםֲאִפיַקת אִ  ִאְתּבְ ָעְלָמא ַעד ּדְ ין ּבְ ֵרי ָאָדם, יּבִ ִאְתּבְ יָון ּדְ א ִאְתֲחֵזי , ּכֵ ּכֹּלָ
ָעְלָמא )ג למיפק''א ל''ד( ְקדּו ָבה, ּבְ ִאְתּפָ ָהא ְוֵחיָלָהא ּדְ יַאת ִאיּבָ ּלִ  .ְוַאְרָעא ּגַ

ֱעָלם  ֱעָלם ִמְדָרׁש ַהּנֶ ַהאי ְקָרא ִמְדָרׁש ַהּנֶ ְתֵחי ּבְ ָנן ּפָ ֶמן  )לט ב(ְלֵריַח  )שיר השירים א(ַרּבָ ָמֶניָך טֹוִבים ׁשֶ ׁשְ
ֶמָך וגו ָסְלָקא ֵמַאְרָעא . 'ּתּוַרק ׁשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַבר ֵאיָנׁש ּבְ ָמָתא ּדְ ָנן ַהאי ִנׁשְ נּו ַרּבָ ּתָ

ֲאָמָרן ָאה ּדְ ַההּוא ִזיֲהָרא ִעּלָ ר ָלהּ , ִלְרִקיָעא ְוָקְייָמא ּבְ ִריְך הּוא ְמַבּקֵ א ּבְ . קּוְדׁשָ
ַמע א ׁשְ ֲאַתר  ּתָ ָקְייָמא ּבְ יָון ּדְ יא ּכֵ יַקּיָ ּדִ ּצַ ָמָתא ּדְ ל ִנׁשְ ן יֹוָחאי ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ָחְזָיא ְלֵמיַתב א ְיָקָרא ּדְ ִכיְנּתָ ִריְך הּוא ָקֵרי ַלֲאָבָהָתא, ׁשְ א ּבְ ְוָאַמר לֹון ִזילּו , קּוְדׁשָ
ָאָתא יָקא ּדְ ּדִ רּו ִלְפַלְנָיא ּצַ ִמיְוַאְקּדִ , ּוַבּקְ ָלָמא ִמן ׁשְ ָמאֵרי , ְוִאּנּון ָאְמִרין. ימּו ֵליּה ׁשְ

א ְלֵמיַזל ְלֶמֱחֵמי ִלְבָרא, ָעְלָמא ָרא ִאְתֲחֵזי ְלֶמיֱחֵמי ּוְלֶמֱחֵזי , ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאּבָ ּבְ
ע ְלֲאבּוי  .ּוְלִמְתּבַ

בְ  ֲעָרא ּדִ ֲהָוה ָלְך ּצַ יל והּוא ָקֵרי ְלַיֲעקֹב ְוָאַמר ֵליּה ַאְנּתְ ּדְ ִני  )אולפניה(ִנין ִזיל ְוַקּבִ ּפְ
ָאָתא ָהָכא יָקא ּדְ ּדִ ְפַלְנָיא ּצַ ךְ , ּדִ  )תהלים כד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. וֲאָנא ֵאיִזיל ִעּמָ

ה י ָפְניָך ַיֲעקֹב ֶסּלָ ׁשֵ י. ְמַבּקְ ׁשֵ א ְמַבּקְ ׁש לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ יא . ְמַבּקֵ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ
ְקָרא ַמׁשְ  יּה ּדִ יו ְוגוֵמֵריׁשֵ ְכִתיב ֶזה ּדֹור ּדֹוְרׁשָ י . 'ַמע ּדִ י ַיֲעקֹב ָאַמר ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ

יא  בֹוד )א עקיבא''נ(ִחּיָ א ַהּכָ ּסֵ הּו ַיֲעקֹב ָאִבינּו , ַיֲעקֹב ָאִבינּו הּוא ּכִ ֵבי ֵאִלּיָ אָנא ּדְ ְוֵכן ּתָ
מוֹ  ְפֵני ַעּצְ א ּבִ ּסֵ ְכִתיב, הּוא ּכִ י )ויקרא כו(, ּדִ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוָזַכְרּתִ ַרת , ֶאת ּבְ ִרית ּכָ ּבְ

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

אֹוַרְייָתא י ֱאִליֶעֶזר ֲהָוה ָיִתיב ְוֲהָוה ָלֵעי ּבְ י ֲעִקיָבא . ַרּבִ יּה ַרּבִ ָאַמר ֵליּה ֲאָתא ְלַגּבֵ
ַמאי ָקא ָעִסיק ַמר ְכִתיב. ּבְ ַהאי ְקָרא ּדִ א ָכבֹוד  )שמואל א ב(, ָאַמר ֵליּה ּבְ וִכּסֵ

א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלם. ַיְנִחיֵלם ּסֵ ְלחֹודֹוי . ַמהּו ּכִ ְרֵסי ְיָקר ּבִ ֲעִביד ֵליּה ּכָ ֶזה ַיֲעקֹב ָאִבינּו ּדְ
יַקָיא ּדִ ּצַ ָמָתא ּדְ ָלא אּוְלַפן ִנׁשְ ָכל ֵריׁש . ְלַקּבָ יּה ּבְ ִריְך הּוא ָאִזיל ִעּמֵ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

א ְדָמאֵריהּ . ַיְרָחא ְוַיְרָחא ִכיְנּתָ ְקַלְרָיאה ׁשְ ָמָתא ְיַקר ַאְסּפַ ְמָבְרַכת , וַכד ָחֵמי ִנׁשְ
ִריְך הּוא א ּבְ י קּוְדׁשָ י ְוגו )תהלים קד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוָסְגַדת ַקּמֵ ְרִכי ַנְפׁשִ  .'ּבָ
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ִריְך הּוא ָקִאים ֲעלֹוִהי א ּבְ י ֲעִקיָבא קּוְדׁשָ ַתח ְוָאַמר ְיָי ֱאלֵהי . ָאַמר ַרּבִ ָמָתא ּפָ ְוִנׁשְ
ַדְלּתָ ְמאֹד ְוגו ּמּו ַחָטִאים ְוגו' ּגָ ָקָאַמר ִיּתַ ה ַעד ִסּיּוָמא ּדְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י . 'ּכָ ְועֹוד ָאַמר ַרּבִ

א ְמׁשַ  ְלחֹודֹוי ֶאּלָ ָעְלָמא ֵדין ֲעִקיָבא ְוָלא ָדא ּבִ ַאר ּבְ ּתָ ִאׁשְ ַחת ֵליּה ַעל ּגּוָפא ּדְ ּבַ
י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ְוגו )תהלים קג(ְוָאַמר  ְרִכי ַנְפׁשִ ִריְך הּוא ָאִזיל. 'ּבָ א ּבְ ְמָנא ָלן . ְוקּוְדׁשָ

ֵאלֹוֵני ַמְמִרא. ַהאי ָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ְכִתיב ַוּיִ . ּו ַמְמִראַמה. ְזה ַיֲעקֹב, ֵמַהאי ְקָרא ּדִ
א ּסֵ ַאְחִסין ָמאָתן ָעְלִמין ֵמֵעֶדן והּוא ּכִ ּום ּדְ א . ִמׁשּ ִגיַמְטִרּיָ ָחק ַמְמֵרא ּבְ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ

ְכִתיב, ָמאָתן ּוְתַמִנין ְוַחד ֲהָוה ֵעֶדן ּדִ ּוָמאַתִים ַלּנֹוְטִרים ֶאת  )שיר השירים ח(, ָמאָתן ּדְ
ְריוֹ  הּוא , ּפִ ין ְוַחד ּדְ אּוְתַמּנִ ּסֵ ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא. ּכִ ָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ְך ִאְתְקֵרי ַוּיֵ ְוַעל . ּוְבִגין ּכָ

א ִנְקָרא ַמְמֵרא ֵאלֹוֵני. ׁשּום ּדָ י ְיהּוָדה ַמהּו ּבְ ְרּצֹונֹו לֹוַמר ּתּוְקּפֹוי ֲהָדא . ָאַמר ַרּבִ
ַתח ָהאֹהֶ . ֲאִביר ַיֲעקֹב )בראשית מט(, הּוא ִדְכִתיב ב ּפֶ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. לְוהּוא יֹוׁשֵ

ָאֳהֶלָך ְוגו )תהלים טו( חֹום ַהּיֹום. 'ְיָי ִמי ָיגּור ּבְ ְכִתיב. ּכְ ִמי  )מלאכי ג(, ּדִ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
ְכָנֶפיהָ  א ּבִ ָדָקה ּוַמְרּפֵ ֶמׁש ּצְ  .ׁשֶ

א בְּ  ֲעָתא ָאִזיל קּוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ אי ּבְ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְמִעין , ִריְך הּואָאַמר ַרּבָ ׁשָ ּוְבִגין ּדְ
יהּ  ִריְך הּוא ָאִזיל ְלַגּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ָחק ּדְ ְבִעין ִמן ַיֲעקֹב ְלֵמיַזל . ַאָבָהָתא ַאְבָרָהם ְוִיּצְ ּתָ

ָלם וִאּנּון ָקְייִמין ֲעלֹוִהי ָמא ֵליּה ׁשְ הֹון ּוְלַאְקּדָ ְרא . ִעּמְ א ֵעיָניו וּיַ ָ ׂשּ ְכִתיב ַוּיִ אי ּדִ ִמּמַ
ִבים ָעָליווְ  ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ים . ִהּנֵ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ין ֲאָבָהָתא ַאְבָרָהם  )דקיימין(ׁשְ ִאּלֵ

ָקְייִמין ֲעלֹוִהי ְוָחמּו עֹוָבִדין ָטִבין  ָחק ְוַיֲעקֹב ּדְ ָעְבִדין )א דעבד''נ(ִיּצְ ָרץ . ּדְ ְרא וּיָ ַוּיַ
חּו ָאְר  ּתַ ׁשְ ַתח ָהאֶֹהל ַוּיִ הִלְקָראָתם ִמּפֶ ִכיַנת ְיָקָרא ִעְמהֹון ֲהָדא . ּצָ ָחֵמי ׁשְ ּום ּדְ ִמׁשּ

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

ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ָבר ַאֵחר ַוּיִ ִטיָרתֹו . ּדָ ַעת ּפְ ׁשְ ַהאי ְקָרא ּבִ ְתֵחי ּבְ ָנן ּפָ ַרּבָ
ל ָאָדם תַ . ׁשֶ דֹול ּדְ ין ַהּגָ ל ָאָדם הּוא יֹום ַהּדִ ִטיָרתֹו ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ י ְיהּוָדה ּבִ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ

ֶרֶדת ִמן ַהּגּוף ָמה ִמְתּפָ ׁשָ ַהּנְ רֹוֶאה ֶאת . ׁשֶ ְולֹא ִנְפַטר ָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ
ִכיָנה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ְ י ָהָאָדם ָוחָ  )שמות לג(ַהׁשּ י לֹא ִיְרַאּנִ ִכיָנה . יּכִ ְ ּוָבִאין ִעם ַהׁשּ

יק ּדִ ל ּצַ ָמתֹו ׁשֶ ל ִנׁשְ ֵרת ְלַקּבֵ ָ ה ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ לׁשָ ָרא ֵאָליו ְיָי . ׁשְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֵ
חֹום ַהּיֹום. 'וגו ָמה ִמן ַהּגּוף. ּכְ ׁשָ ּנּור ְלַהְפִריד ַהּנְ ּתַ ין ַהּבֹוֵער ּכַ  .ְזה יֹום ַהּדִ

א ֵעיָניו ַויַּ  ָ ׂשּ יםַוּיִ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ה. ְרא וִהּנֵ ָעׂשָ ֶ יו ַמה ׁשּ ִרים ַמֲעׂשָ ְוהּוא מֹוֶדה , ַהְמַבּקְ
ִפיו ךְ . ֲעֵליֶהם ּבְ ָמה רֹוָאה ּכָ ׁשָ ַהּנְ ִליָעה, ְוֵכיָון ׁשֶ ית ַהּבְ ַתח ּבֵ את ִמן ַהּגּוף ַעד ּפֶ , יֹוּצֵ

ה ַהּגּוף  ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ ְתוּדָ ּמִ ם ַעד ׁשֶ הְועֹוֶמֶדת ׁשָ עֹוָלם ַהּזְ ּה ּבָ ַמת . ִעּמָ וָאז ִנׁשְ
ְקדֹוָנהּ  ֵמָחה ַעל ּפִ יָה ּוׂשְ ַמֲעׂשֶ ֵמָחה ּבְ יק ִהיא ׂשְ ּדִ ָחק . ַהּצַ י ִיּצְ ָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ּדְ

הּוא ֶהֶבל ה ׁשֶ א ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּצֵ ה ֵאיָמַתי ּתֵ יק ִמְתַאּוָ ּדִ ל ּצַ ָמתֹו ׁשֶ ג , ִנׁשְ ֵדי ְלִהְתַעּנֵ ּכְ
עֹולָ  אּבָ  .ם ַהּבָ
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דֹול י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ ָנן ּכְ נּו ַרּבָ ת ֲהָוה, ּתָ ּבָ ְואֹוִתיב , ַההּוא יֹוָמא ֶעֶרב ׁשַ
ֵריהּ  א, ִליִמיֵניּה הֹוְרְקנּוס ּבְ ְרּתָ א ּוַמְסּתַ י ֵליּה ֲעִמיְקּתָ ְוהּוא ָלא ֲהָוה , וֲהָוה ְמַגּלֵ
יא ּיָ יּה ִמּלַ ַדְעּתֵ ל ּבְ יּה ֲהָוה, ְמַקּבֵ ַדְעּתֵ ְמטֹוָרף ּבְ יב ּכִ ֲחׁשִ א . ּדְ ַדְעּתָ ָחָמא ּדְ יָון ּדְ ּכֵ

ָבא ֲעלֹוי ְ ֲאבֹוי ִמְתַיׁשּ ִאין, ּדְ ָעה ָרִזין ִעּלָ ין ְוִתׁשְ יּה ְמָאה ּוְתַמּנִ יל ִמּנֵ  .ַקּבִ

ָאה ַמָיא ִעּלָ ִמְתָעְרֵבי ּבְ ִיׁש ּדְ ד ָמָטא ְלַאְבֵני ׁשַ י ֱאִליֶעֶזר, ּכַ ָכה ַרּבִ , ּוָפַסק ְלֵמיַמר ּבָ
ִרי א ָלָמה. ָאַמר קּום ָהָתם ּבְ אֹוִחית ֲחָלף ִמן . ָאַמר ֵליּה ַאּבָ ָאַמר ֵליּה ָחִזיָנא ּדְ

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

הוּ  א ְדַבר ָנׁש ָלא ָיַדע ּבְ ִאין ְוַדְעּתָ  .ַתּתָ

ֲהוּו ָיְתֵבי ר ֵליהּ , ַעד ּדְ יֵמי ָדָרא ְלִמְבּקַ ָלא ָאתּו , ָעאלּו ַחּכִ אֹוִליט ְלהּו ַעל ּדְ
ּמוּ  דֹוָלה ׁשִ ָתִניָנן ּגְ א ֵליּה ּדְ ׁשָ ּמָ ּמּוָדהּ ְלׁשַ ּה יֹוֵתר ִמּלִ י ֲעִקיָבא. ׁשָ ָאָתא ַרּבִ , ַעד ּדְ

א ִלי  ׁשָ ּמָ ָאַמר . )דהא אתא עתא לאצרפא(ָאַמר ֵליּה ֲעִקיָבא ֲעִקיָבא ָלָמה ָלא ָאֵתית ְלׁשַ
ַנאי י ָלא ֲהָוה ִלי ּפְ ְמךָ . ֵליּה ַרּבִ מּות ִמיַתת ַעּצְ ח ָאַמר ֶאְתְמָהה ֲעָלְך ִאי ּתָ . ַאְרּתַ

ְלהֹון ִמיָתֵתיהּ ַלְטֵיי ה ִמּכֻ יֵהא ָקׁשֶ י אֹוִליף ִלי . ה ּדִ י ֲעִקיָבא ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ ֵכי ַרּבִ ּבָ
ָבה. אֹוַרְייָתא ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ח ּפּוֵמיּה ַרּבִ א וַאְסַחר . ַאְפּתַ ֲאָתא ֶאׁשָ

ֵלית ֲאנַ . ְלַתְרִוויהֹון ַמע ִמיָנּה ּדְ יַמָיא ׁשְ ָנְפקּו ְלִפְתָחא , ן ַחְזָיין ּוְכָדִאין ְלָכךְ ָאְמרּו ַחּכִ
ן ּמָ א, ְדָבָרא ְוָיִתיבּו ּתַ ֲהָוה ְוֲאַזל ֶאׁשָ  .ֲהָוה ַמה ּדְ

סּוקֹות ַלת ְמָאה ֲהָלכֹות ּפְ ה ּתְ ַבֶהֶרת ַעּזָ ְפסּוֵקי ''ְואֹוִליף ֵליּה רי, ְואֹוִליף ּבְ ו ְטָעִמים ּדִ
יִרים ִ יר ַהׁשּ ׁשִ י ֲעִקיָבא ַנֲחִתין ַמָיאוֲהוּו ֵעינֹוי ּדְ . ּדְ ַקְדִמיָתא. ַרּבִ א ּכְ ר ֶאׁשָ ד . ְוִאְתַחּזַ ּכַ

סּוָקא  י חֹוַלת  )שיר השירים ב(ָמָטא ְלַהאי ּפְ ּפּוִחים ּכִ ּתַ דּוִני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ ַסְמכּוִני ּבָ
י, ַאֲהָבה ָאִני ְבִכּיָ י ֲעִקיָבא ְוָאִרים ָקֵליּה ּבִ ל ַרּבִ ָתא ְוָגֵעי ְוָלא ֲהָוה ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ

ן ּמָ ֲהַות ּתַ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ל ִמְדִחילּו ּדִ  .ְמַמּלֵ

יִרים ִ יר ַהׁשּ ׁשִ יּה ּבְ ֲהָוה ּבֵ ִאין ּדְ א ְוָרִזין ִעּלָ ל ָעִמיְקּתָ ְואֹוֵמי ֵליּה אֹוָמָאה . אֹוֵרי ֵליּה ּכָ
י ֵהיִכי ּדְ  יּה ּכִ סּוק ִמּנֵ ׁשּום ַחד ּפָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָלא ִליׁשְ א , ָלא ִליָחֵריב ָעְלָמאּדְ קּוְדׁשָ

ִגיֵניהּ  ִריְך הּוא ּבְ יּה . ּבְ ׁשּון ּבֵ ּמְ ּתַ ִיׁשְ יּה ּדְ ֵעי ַקּמֵ ִרָייֵתי ִמְסִגיאּות  )א''דף צט ע(וָלא ּבָ ּבְ
יהּ  ִאית ּבֵ ָתא ּדְ י ֲעִקיָבא ְוָגֵעי ְוָנְבִעין ֵעינֹוי ַמָיא. ְקדּוׁשָ , ְוֲהָוה ָאַמר, ְלָבַתר ָנִפיק ַרּבִ

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

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

טּוָרא ְדִסיַני ִאְתְיִהיַבת ּבְ  .ּדְ

א ֲעָבִדית )סברית גמרא(ָאַמר אֹוַרְייָתא  ּמּוׁשָ ָמִרית ְוָחְכְמָתא ְסָבִרית ְוׁשִ ל . ּגְ ִאּלּו ְיהֹון ּכָ ּדְ
ָעְלָמא סֹוְפִרים ָלא ָיְכִלין ְלִמְכּתַ  א ּדְ ֵני ֵאיָנׁשָ א ּבְ ְלִמיַדי ֵמָחְכָמִתי ֶאּלָ ב ְוָלא ַחְסֵרי ּתַ

א ַיּמָ ֵתי ּבְ ׁשָ ַמאן ּדְ א ּכְ ֵעיָנא וֲאָנא ֵמַרּבֹוַתי ֶאּלָ כֹוְחָלא ּבְ ן , ְוָלא ֲהָוה. ּכְ א ְלִמיּתַ ֶאּלָ
יהּ  יר ִמּנֵ ִיּבּום ַעד. ִטיבּוָתא ְלַרּבֹוִהי ַיּתִ ָלא ּדְ ַההּוא ַסְנּדְ יּה ּבְ ֲאִלין ִמּנֵ ָנַפק  וֲהוּו ׁשָ ּדְ

ָמֵתיּה ְוָאַמר ָטהֹור י ֲעִקיָבא. ִנׁשְ ן ַרּבִ ּמָ י . ְוָלא ֲהָוה ּתַ ֵחיּה ַרּבִ ּכְ א ַאׁשְ ּתָ ּבַ ד ָנַפק ׁשַ ּכַ
ִמית יּוְקֵניהּ , ֲעִקיָבא ּדְ ֵריּה ְוָדָמא ָנִחית ְוָנִגיד ַעל ּדִ ׂשְ ל ּבִ ַזע ָמאֵניּה וָגִריר ּכָ ֲהָוה . ּבָ

וח ּוְבֵכי ַמָיא, ְוָאַמרָנַפק ְלָבָרא , ּצָ ַמָיא ׁשְ ְנִהירּוָתא , ׁשְ א ּדִ ְמׁשָ ָאְמרּו ּוְלִסיֲהָרא ְלׁשִ
ךְ  ַ יר ִמְנהֹון ָהא ִאְתַחׁשּ ֲהַות ְנִהיר ַיּתִ ַמת  )ב''דף צט ע(. ּדְ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ְיהּוָדה ּבְ ָאַמר ַרּבִ

ִמיָתתֹו כְּ  טּוַח ּבְ יק ּבָ ּדִ ֵמָחה ְוַהּצַ את ׂשְ ה ָלּצֵ יק רֹוּצָ ּדִ ָכרוֹ ַהּצַ ל ׂשְ ֲהָדא הּוא , ֵדי ְלַקּבֵ
ָרץ ִלְקָראָתם, ִדְכִתיב ְרא ַוּיָ ְמָחה. ַוּיַ ׂשִ ֵניֶהם, ּבְ ל ּפְ ַתח , ֵמֵאי ֶזה ָמקֹום. ְלַקּבֵ ִמּפֶ

ְדָקא ֲאָמָרן ִכיָנה. ָהאֶֹהל ּכְ י ׁשְ ה ְלַגּבֵ חּו ָאְרּצָ ּתַ ׁשְ ַתח ְוָאַמר. ַוּיִ י יֹוָחָנן ּפָ שיר השירים (, ַרּבִ

ִלים ַעד )ב ִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאּיָ ֵמה ְלָך ּדֹוִדי ִלּצְ ָלִלים סֹוב ּדְ פּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהּצְ ּיָ ַעד . ׁשֶ
פּוַח ַהּיֹום ְוגו ּיָ ֶהֶרף ַעִין. 'ׁשֶ הּוא ּכְ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזְ עֹודֹו ּבָ א ֲחֵזי. זֹו ַאְזָהָרה ָלָאָדם ּבְ , ּתָ

ִתיב ֲעַמִים וגוְוִאּלּו ָחָיה אֶ  )קהלת ו(, ַמה ּכְ ִנים ּפַ ָהָיה . 'ֶלף ׁשָ ֶ ל ַמה ׁשּ יָתה ּכָ יֹום ַהּמִ ּבְ
לוֹ  יֹום ֶאָחד ֶאּצְ ב ּכְ  .ְנְחׁשַ

פּוַח ַהּיֹום  ּיָ ל ָאָדם ַמְתָרה ּבֹו ְואֹוֶמֶרת ַעד ׁשֶ ָמתֹו ׁשֶ ְמעֹון ִנׁשְ י ׁשִ  )ונסו הצללים(ָאַמר ַרּבִ
עֹוְדָך בָּ  ֶהֶרף ַעִין ּבְ ֵעיֶניָך ּכְ הְוִיְדֶמה ּבְ ָלִלים ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. עֹוָלם ַהּזְ , ְוָנסּו ַהּצְ

ל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ )איוב ח( י ּצֵ ִבי ְוגו. ּכִ ֵמה ְלָך ּדֹוִדי ִלּצְ ָך סֹוב ּדְ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ  .'ּבְ

פּוַח ַהּיֹום ְוגו ּיָ ָבר ַאֵחר ַעד ׁשֶ ִזי. 'ּדָ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ עֹודֹו זֹו ַאְזָהָרה לָ , ָאַמר ַרּבִ ם ּבְ ָאּדָ
ֶהֶרף ַעִין הּוא ּכְ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ִבי אֹו . ּבָ ּצְ ה ֱהִיה ַקל ּכַ ַרְגָליו ַאף ַאּתָ ִבי ַקל ּבְ ַמה ַהּצְ

הּוא ָהֵרי  א ׁשֶ ְנַחל ָהעֹוָלם ַהּבָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ִלים ַלֲעׂשֹות ְרּצֹון ּבֹוְרֲאָך ּכְ עֹוֶפר ָהַאּיָ ּכְ
ְקָרא ַהר ְייָ  ִמים ַהּנִ ׂשָ ֲענּוג ָהָהר ַהטֹובהַ , ּבְ  .ר ַהּתַ

ָחְכָמָתא ל ּבְ ּכֵ א ִנְסּתַ ָתא ּדָ ָפָרׁשָ ִלין ּבְ ּכְ יא ָאַמר ַרב ִאי ֲהִויָנא ִמְסּתַ י ִחּיָ ִאי , ָאַמר ַרּבִ
א א סֹוָפא ְוָלאו סֹוָפא ֵריׁשָ ָמָתא ִהיא ָלאו ֵריׁשָ ִנׁשְ ְוִאי ִעְנָייָנא  )א''דף ק ע(, ִעְנָייָנא ּדְ

ַהאי אֹו , ֵמָעְלָמא ִהיא ִלְפִטיַרת ִאיִניׁש  ָתא ּבְ ְרׁשָ ָתא אֹו נֹוִקים ּפַ ְרׁשָ ל ּפַ ִנְסּתֹור ּכָ
ַהאי ַוְיַמֵהר ' ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוגו' ַמהּו יּוַקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחּצּו ַרְגֵליֶכם ְוגו. ּבְ

ָרה ְוגו ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ְוגו' ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ׂשָ ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ְוגווַ ' ְוֶאל ַהּבָ ּקַ . 'ּיִ
ָרַמז  ֶ ָמֵלא ַמה ׁשּ ָמה ּתֹוֶעֶלת ַלּגּוף ִאּלְ ׁשָ ָאה ַהּנְ יִמי ָאַמר לא ָמּצְ ד ֲאָתא ַרב ּדִ ּכַ
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נֹות ְרּבָ ָכאן ְרֶמז ַהּקָ ְטָלה ַהּתֹוָרה. ּבְ נֹות לֹא ּבָ ְרּבָ ְטלּו ַהּקָ ָלא ִאֲעַסק , ּבָ ַהאי ּדְ
ּת  נֹות ִליֲעַסק ּבַ ְרּבָ ּקָ ירּבַ י ֵליּה ַיּתִ דֹוׁש , ֹוָרה ְוִיְתַהּנֵ ַרׁש ַהּקָ ּפֵ ׁשֶ י יֹוָחָנן ּכְ ָאַמר ַרּבִ ּדְ

ָרֵאל ַעל  ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ יַנח ּבִ ל עֹוָלם ּתִ ה ִרּבֹונֹו ׁשֶ נֹות ָאַמר מׁשֶ ְרּבָ רּוְך הּוא ַהּקָ ּבָ
ֲעׂשוּ , ַאְדָמָתם ְגלּו ֵמַעל ַאְדָמָתם ַמה ּיַ ּיִ יָון ׁשֶ הָאמַ , ּכֵ ּתֹוָרה וֲאִני , ר לֹו מׁשֶ ַיַעְסקּו ּבַ

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

םַחָטאת בִּ  ִביל ָאׁשָ  .ׁשְ

י ִמְדָרׁשֹות  י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ פּוֵמיּה ּבְ ר ּבְ ַמְדּכַ ָדאי ַהאי ַמאן ּדְ רּוְסּפְ י ּכְ ָאַמר ַרּבִ
הוּ  ון ּבְ א ִויַכּוִ ַנָיא ִעְנָייָנא ְוִתְקרּוְבּתָ ָקְרּבָ ִאּנּון ַמְלָאַכָיא , ּדְ רּוָתה הּוא ּדְ ִרית ּכְ ּבְ

ִרין חֹוֵביהּ  ַמְדּכְ ָמֵלא ִטיבוּ  ּדְ ד ֵליּה ִאּלְ ָלא ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ א ֵליּה ּדְ ּוַמאן . ְלַאְבָאׁשָ
ָתא יֹוַכח ְרׁשָ ִבים ָעָליו, יֹוַכח ַהאי ּפַ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ָאַמר וִהּנֵ ֵכיָון ּדְ ַמהּו , ּדְ

ִדיֵניהּ , ָעָליו ין ּבְ יָון , ְלַעּיֵ צַּ  )ב''דף ק ע(ּכֵ ָמָתא ּדְ ָחָמא ִנׁשְ ךְ ּדְ יַקָיא ּכָ ִתיב ַוְיַמֵהר , ּדִ ַמה ּכְ
ְדָרׁש . 'ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה וגו ית ַהּמִ לׁש ְסִאים. ַמהּו ָהאֱֹהָלה ּבֵ , ּוַמהּו אֹוֵמר ַמֲהִרי ׁשְ

נֹות ְרּבָ הוּ , ִעְנַין ַהּקָ וְנת ּבְ ּוְ ָמָתא ִמְתּכַ ָקר ָרץ , ְוִנׁשְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוֶאל ַהּבָ
א ֵליהּ ּוְכֵד . ַאְבָרָהם  .ין ַנְייָחא ְלהּו וָלא ָיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ

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

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

הוּ  ֵאִלּיָ יּה ּבְ ְנָחס ִזְמָנא ָחָדא ֲהִויָנא ָאְזֵלי ְבָאְרָחא ַוֲעָרִעית ּבֵ י ּפִ ֲאִמיָנא , ָאַמר ַרּבִ
ַמֲעֵלי ִלבְ , ֵליהּ  ה ּדְ יָתאֵליָמא ִלי ַמר ִמּלָ ִריְך הּוא , ָאַמר ֵליהּ , ִרּיָ א ּבְ ַזר קּוְדׁשָ ְקיים ּגָ

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

 .ֵליּה ְלַטב

א ְבֵני ֱאָנׁשָ יֲעַרע מֹוָתָנא ּבִ ָנא ּדִ ִעּדָ ל , ְועֹוד ּבְ ַזר וָכרֹוָזא ַאֲעַבר ַעל ּכָ ְקָייָמא ִאְתּגְ
י ִמְדָרׁשֹות ְוֵיי י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ ַאְרָעא ּבְ נֹוִהי ּבְ ִאי ִייֲעלּון ּבְ ַמָיא ּדְ ְמרּון ֵחיָלא ִדׁשְ

ָרֵאל ֲהוּו ְלהּו ְלִיׂשְ א ִעְנָייָנא ִדְקטֶֹרת ּבּוְסִמין ּדְ א ְוִלּבָ ְרעּות ַנְפׁשָ ַטל מֹוָתָנא , ּבִ ִיְתּבַ ּדְ
ְייהוּ   .ִמּנַ

ה וֵתן  ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ִתיב ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ָחק ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכְ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ
ים ְקטֶֹרתָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ  ַח ְוׂשִ ה. ְזּבֵ ף . ָאַמר ֵליּה ַאֲהרֹן ָלּמָ ּצֶ א ַהּקֶ י ָיּצָ ָאַמר ּכִ

ְפֵני ְיָי וגו ָרץ ֶאל . 'ִמּלִ ִתיב ַוּיָ ָעם )א''דף קא ע(ַמה ּכְ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ . ּתֹוְך ַהּקָ
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ר הַ  ָעּצַ ים ַוּתֵ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ ָפהּוְכִתיב ַוּיַ ּגֵ וָלא ָיִכיל ַמְלָאָכא . ּמַ
ְטָלא מֹוָתָנא ָטָאה ְוִנְתּבַ ּלְ ָלא ְלׁשַ ְמַחּבְ  .ּדִ

יֵזיהּ  ּפִ י אּוׁשְ א ֲאָתא ְלַגּבֵ י ַאָחא ֲאַזל ִלְכַפר ַטְרׁשָ ֵני ָמָתא, ַרּבִ ל ּבְ , ְלִחיׁשּו ֲעַלְיהּו ּכָ
יהּ  יל ְלַגּבֵ א ֲאָתא ָהָכא ֵנּזִ ְבָרא ַרּבָ יהּ ָאתּו לְ , ָאְמרּו ּגַ ָאְמרּו ֵליּה ָלא ָחס ַעל , ַגּבֵ

ָמאָתא . ָאַמר ְלהּו ַמהוּ , אֹוָבָדָנא אֵרי מֹוָתָנא ּבְ ׁשָ ְבָעה יֹוִמין ּדְ ִאית ׁשִ ָאְמרּו ֵליּה ּדְ
ַטל ף וָלא ִאְתּבַ ּקַ ע ַרֲחֵמי ִמן . וָכל יֹוָמא ִאְתּתַ א ְוִנְתּבַ ּתָ יל ְלֵבי ְכִנׁשְ ָאַמר ְלהּו ֵנּזִ

א בְּ  ֲהוּו ָאְזֵלי. ִריְך הּואֳקָדם קּוְדׁשָ לֹוִני ּוְפלֹוִני ִמיתוּ , ַעד ּדְ ּוְפלֹוִני , ָאתּו ְוָאְמרּו ּפְ
ֲעָתא ְדִחיָקא. ּוְפלֹוִני ָנטּו ָלמּות ׁשַ א ְלָקְייָמא ָהִכי ּדְ י ַאָחא ֵלית ִעּתָ  .ָאַמר ְלהּו ַרּבִ

א ֵמִאּנּון  ֵני ָנׁשָ ִעין ּבְ ִאין ַיִתירֲאָבל ַאְפִריׁשּו ִמְנכֹון ַאְרּבְ ַזּכָ ָרה . ּדְ ָרה ֲעׂשָ ֲעׂשָ
כֹון ָעה חּוָלִקין וֲאָנא ִעּמְ ָמאָתא, ְלַאְרּבְ ָרה ְלִזְווָייָתא ּדְ ָרה ְלִזְווָייָתא , ֲעׂשָ ַוֲעׂשָ

ָמאָתא ָמאָתא, ּדְ ע ִזְווָייָתא ּדְ כֹון ִעְנָייָנא ִדְקטֶֹרת . ְוֵכן ְלַאְרּבַ ְרעּות ַנְפׁשְ ְוָאְמרּו ּבִ
יהּ ּדְ . ּבּוְסִמין ָנא ִעּמֵ ָקְרּבָ ה וִעְנָייָנא ּדְ ִריְך הּוא ָיַהב ְלמׁשֶ א ּבְ  .קּוְדׁשָ

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

ס ין ּפְ ימּו ִאְמרּון ִאּלֵ ַסּיְ ה וֵתן  )במדבר טז(ּוַקָייא ּתְ ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
ח ַאֲהרֹן ְוגו )ב''דף קא ע(' ָעֶליָה ֵאׁש ְוגו ּקַ ִתים ְוגו' ַוּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ ַטל . 'ַוּיַ וֵכן ֲעְבדּו וִאְתּבַ

ְייהוּ   .ִמּנַ

ְיי ָאַמר ִסְתָרא ִסְתָרא ַקּמַ ְמעּו ַההּוא ָקָלא ּדְ יָנא ׁשָ ָהא ּדִ ָתא אֹוִחילּו ְלֵעיָלא ּדְ
ָהא ָיְדֵעי ְלַבְטָלא ֵליהּ  ֵרי ָהָכא ּדְ ַמָיא ָלא ַאׁשְ ׁשְ י ַאָחא. ּדִ ַרּבִ יּה ּדְ , ָחַלׁש ִלּבֵ

ֲאְמֵרי ֵליהּ , ִאְדמּוךְ  ַמע ּדְ א, ׁשָ א ֲעִביד ּדָ ד ָעַבְדּתְ ּדָ ַיְחְזרּון , ּכַ ִזיל וֵאיָמא לֹון ּדְ
ַחיָּ  ְתׁשּוָבה ּדְ איּבִ ֵליָמָתא. יִבין ִאּנּון ַקּמָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ילּו ֲעַלייהּו , ָקם וַאֲחַזר ְלהּו ּבִ ְוַקּבִ

ְטלּון  ָלא ִיְתּבַ א וָקארּון ָלּה , ֵמאֹוַרְייָתא ְלָעַלם ))ב(צד א (ּדְ ַקְרּתָ ָמא ּדְ ְוַאֲחִליפּו ׁשְ
יִק . ָמאָתא ַמְחֵסָיא ּדִ י ָלֶהם ַלּצַ י ְיהּוָדה לֹא ּדַ ִזָרה ָאַמר ַרּבִ ְמַבְטִלין ֶאת ַהּגְ ים ׁשֶ

ְמָבְרִכין ָלֶהם ן ׁשֶ א ְלַאַחר ּכֵ ן הּוא, ֶאּלָ ּכֵ ַדע ָלְך ׁשֶ ָמה אֹוֶמֶרת ַלּגּוף , ּתֵ ׁשָ ַהּנְ ֵכיָון ׁשֶ ּדְ
לׁש ְסִאים ְוגו ין' ַמֲהִרי ׁשְ ִתיב ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב , ְוָכל אֹותֹו ָהִעְנָין ּוְמַבֵטל ֶאת ַהּדִ ַמה ּכְ

ָרָכהָאׁשּוב ֵאלֶ  ה ֲהֵרי ּבְ ֵעת ַחּיָ  .יָך ּכְ

ה ְלַנְפׁשוֹ  ה ָלַקח ֵעּצָ ּזֶ ְלָאִכים ׁשֶ רֹוִאים אֹוָתּה ַהּמַ יָון ׁשֶ ים, ּכֵ ל , ַמה עֹוׂשִ הֹוְלִכים ֵאּצֶ
ם  ָ קּומּו ִמׁשּ ט ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיָ ּפָ ֶהם ִמׁשְ ִדיָנם ְוַלֲעׂשֹות ּבָ ן ּבְ ִעים ְלַעּיֵ ָהְרׁשָ

ים ַויַּ  טָהֲאָנׁשִ ּפָ ֶהם ִמׁשְ ִעים ַלֲעׂשֹות ּבָ ִני ְסדֹום ִלְמקֹום ָהְרׁשָ ִקיפּו ַעל ּפְ ֲהָדא הּוא . ׁשְ
ִדינֹו ֵאינֹו ִמְתַאֵחר  ְמַעְייִנין ּבְ רֹוֶאה ׁשֶ יָון ׁשֶ יק ּכֵ ּדִ ל ּצַ ְרּכֹו ׁשֶ ְך ּדַ י ְיהּוָדה ּכָ ָאַמר ַרּבִ ּדְ
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ֵלל ּוְלַהְקִריב  ין ֶחְלּבֹו ְוָד  )על(ָלׁשּוב ּוְלִהְתּפַ ֲעֵלי ַהּדִ ִקין ּבַ ּלְ ְסּתַ ּמִ מֹו ִלְפֵני ּצּורֹו ַעד ׁשֶ
ּנוּ   .ִמּמֶ

א ֵעיָניו  ָ ׂשּ ָאַמר ַוּיִ ֵכיון ׁשֶ ִבים ָעָליו )א''דף קב ע(ּדְ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ְרא וִהּנֵ ַמה , ַוּיַ
ָמה ׁשָ ּנְ ִתיב ּבַ ָרה, ּכְ זֹון. ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ׂשָ ִחּפָ לֹא ׁשּום  ּבְ ּוִבְמִהירּות ּבְ

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

ָרה ָאַמר וַאְבָרָהם ְוׂשָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ַמהּו ּדְ ִמים ָחַדל ִלְהיֹות  ַרּבִ ּיָ ִאים ּבַ ְזֵקִנים ּבָ
ים ׁשִ ּנָ ָרה אַֹרח ּכַ ָאֶרץ . ְלׂשָ ָאר ּבָ ַמֲעָלָתּה ְוַהּגּוף ִנׁשְ ָמה עֹוֶמֶדת ּבְ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ א ּכֵ ֶאּלָ

ִנים ה ׁשָ ּמָ ִמים, ִמּכַ ּיָ ִאים ּבַ ה, ּבָ ִנים ְוָיִמים ַהְרּבֵ את ְוָלבֹא ְוַלֲעבֹר אַֹר . ׁשָ ח ְוָחַדל ָלּצֵ
ל ָאָדם ָאר ּכָ ׁשְ ר ְלַהֲחיֹות ַהּגּוף, ּכִ ַ ׂשּ  .ִאְתּבַ

ִנים , ַמהּו אֹוֵמר ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה ה ׁשָ ּמָ ָעָפר ֵמַהּיֹום ּכַ ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ּבֶ
נִּ , ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה ְוִחּדּוׁש  את ִמּמֶ ּצָ ּיָ ִנים ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ַהּיֹום ּכַ . י ְולֹא ִהְפִקיַדִניוֲאדֹוִני ָזֵקן ׁשֶ

ָבר ַלּמֹוֵעד ֵלא ֵמְיָי ּדָ ִריְך הּוא ָאַמר ֲהִיּפָ א ּבְ דּוַע . ַמהּו ַלּמֹוֵעד. ְוקּוְדׁשָ אֹותֹו ַהּיָ
ִתים ִלי ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ ִנים. ֶאּצְ לׁש ׁשָ ֶבן ׁשָ ׁש ּכְ ְתַחּדֵ ּיִ ד ׁשֶ ָרה ֵבן ְמַלּמֵ י . ּוְלׂשָ ָאַמר ַרּבִ

י ִסימוֹ  ַרּבִ ל ַמְעָלהְיהּוָדה ּבְ יָוּה ׁשֶ ָמה ִניזֹוֶנת ִמּזִ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ִריְך הּוא , ן ּכֵ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְקָרא דומ ְלָאְך ַהּנִ ֲאִני ָעִתיד ְלַהֲחיֹותֹו , ה''אֹוֵמר ְלאֹותֹו ַהּמַ לֹוִני ׁשֶ ר ְלגּוף ּפְ ֵ ֵלְך ּוַבׂשּ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ּדִ ֲאִני ֲאַחּיֶה ֶאת ַהּצַ יב ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ו. ַלּמֹוֵעד ׁשֶ הּוא ֵמׁשִ
ְהְיה . ִלי ֶעְדָנה ה ְוגּוׁש ָעָפר ּתִ ִרי ִרּמָ ׂשָ ֲאָדָמה ְוָאַכל ּבְ י ּבָ ַכְנּתִ ָעָפר וׁשָ ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ּבֶ
 .ִלי ִחּדּוׁש 

ָמה ׁשָ ִריְך הּוא אֹוֵמר ַלּנְ א ּבְ ' ְוגוֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרָהם , קּוְדׁשָ
ִתים ִלי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהּמֵ דּוַע ֶאּצְ ָבר ַלּמֹוֵעד ַהּיָ ֵלא ֵמְיָי ּדָ אֹותֹו , ָאׁשּוב ֵאֶליךָ , ֲהִיּפָ

הּוא  ים  )ב''דף קב ע(ַהּגּוף ׁשֶ ָבִראׁשֹוָנה ְמחּוָדׁש ִלְהיֹוְתֶכם ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש ּכְ
ֶהם מַֹח ּבָ ְיִהי ְכבֹוד ְיָי  )תהלים קד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ואֹותֹו ַהּיֹום ָעִתיד ְלָפַני ִלׂשְ

יו ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ  )כ מדרש הנעלם''ע(, ְלעֹוָלם ִיׂשְ

ָאָתא ָאָדם ַמִים ָלא ָיֲהבּו ֵחיִלין ְלַאְרָעא ַעד ּדְ ַגְווָנא ָדא ׁשָ ֲהָדא הּוא . ּכְ
ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶר  )בראשית ב(, ִדְכִתיב ָ יַח ַהׂשּ ֶדה ֶטְרם ְוכֹל ׂשִ ָ ב ַהׂשּ ץ ְוָכל ֵעׂשֶ

י לא ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה . ִיְצָמח ּכִ
ּלּון ל ִאּנּון ּתֹוָלִדין ְוָלא ִאְתּגַ רּו ּכָ ּמָ ָלא ַאְמִטירּו ַעל , ִאּטַ בּו ּדְ ַמָיא ִאְתַעּכָ ּוׁשְ

ָאָדם ַאִין, ַאְרָעא ִגין ּדְ ֵריּדְ , ּבְ ַכח ְוָלא ִאְתּבְ ּתְ ִגיֵניהּ , ָלא ִאׁשְ ב ּבְ א ִאְתַעּכַ , ְוכֹּלָ
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ִאְתֲחֵזי ָאָדם יָון ּדְ יאּו , ּכֵ ּלִ רּו ִאְתּגַ ִאְתַטּמָ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ְוָכל ַחָייִלין ּדְ ּצָ ד ַהּנִ ִמּיָ
 .ְוִאְתְיִהיבּו ָבהּ 

 ב''דף צז ע

יעַ  ִמיר ִהּגִ ִריְך הּוא , ֵעת ַהּזָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרא ַקּמֵ ָחן ְלַזּמְ ּבְ תּוׁשְ ּקּוָנא ּדְ ן ּתִ ּקַ ִאְתּתַ ּדְ
ֵרי ָאָדם ַכח ַעד ָלא ִאְתּבְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ַאְרֵצנוּ . ַמה ּדְ ַמע ּבְ ָהא . ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ּדְ

ִריְך  )ג כל''א ל''ד( )א דא''ד( א ּבְ קּוְדׁשָ ה ּדְ ָלא  )ג דעבד''א ל''ד(הּוא ִמּלָ ַכח ) ב''דף צז ע(ּדְ ּתְ ִאׁשְ
ֵרי ָאָדם ִאְתּבְ ָעְלָמא ַעד ּדְ ַכח. ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ַכח ָאָדם ּכֹוּלָ ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ  .ּכֵ

ָחָטא ַתר ּדְ ק ֵמָעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָעא, ּבָ ּלַ א ִאְסּתַ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכֹוּלָ
ֲעבּוֶרָך ְוגוֲארּוָרה ָהאֲ  )בראשית ג( י ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה לא . 'ָדָמה ּבַ ּוְכִתיב ּכִ

ת ּכָֹחּה ָלְך ְוגו ְצִמיַח ָלךְ . 'ֹתֵסף ּתֵ ר ּתַ  .ּוְכִתיב ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ

ָעְלָמא ן ַקְרּדּוִמין ּוְפִציֵרי ּבְ ל. ֲאָתא נַֹח ְוִתּקֵ ְתּגַ ר ַוּיִ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ּתְ ִמן ַהּיַ ׁשְ  ּוְלָבַתר ַוּיֵ
תֹוְך ָאֳהלה ִריְך הּוא. ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ֵני ָעְלָמא ְוָחבּו ַקּמֵ קּו . ָאתּו ּבְ ּלָ ְוִאְסּתַ

ַאְרָעא  ִמין )דעלמא(ֵחיִלין ּדְ ַקּדְ ִמּלְ ָאָתא ַאְבָרָהם, ּכְ  .ְוֲהוּו ָקְייֵמי ַעד ּדְ

ָאָתא ַאְבָרָהם  יָון ּדְ ִנים ִנְראּו ָבָאְר  )לעלמא(ּכֵ ּצָ ל , ץִמּיָד ַהּנִ לּו ּכָ נּו ְוִאְתּגָ ּקָ ִאְתּתַ
ַאְרָעא יעַ . ֵחיִלין ּבְ ִמיר ִהּגִ ִריְך הּוא . ֵעת ַהּזָ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

ָזר ִיְתּגְ ַזר, ּדְ ַאְבָרָהם ְוִאְתּגְ יּה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ְבִרית ִאׁשְ ָמָטא ַההּוא ִזְמָנא ּדִ יָון ּדְ . ּכֵ
ים בֵּ  ֵדין ִאְתְקּיַ ל ַהאי ְקָראּכְ ים ָעְלָמא, יּה ּכָ ִריְך , ְוִאְתְקּיַ א ּבְ קּוְדׁשָ ה ּדְ ּוִמּלָ

יּה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֵָרא ֵאָליו ְייָ  ָייא ּבֵ ּלְ ִאְתּגַ  .הּוא ֲהָוה ּבְ

 א''דף צח ע

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

א ְרּגָ ִאין . ַעל ַהִהיא ּדַ ּתָ ין ּתַ ְרּגִ ין ּדַ ָצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ִאּלֵ ַזר ִמּיָד ַהּנִ ִאְתּגְ יָון ּדְ ּכֵ
א ְרּגָ ֲאִפיַקת ְוַאְתִקיַנת ַהאי ּדַ ָאה ּדְ ּתָ ָעְרָלה. ּתַ ין ַעְנּפֹוי ּדְ יַע ִאּלֵ ִמיר ִהּגִ . ֵעת ַהּזָ

ַמע ְבַאְרֵצנוּ  ָנִפיק ִמּגֹו . ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ א קֹול ּדְ ִניָמָאה ) א''דף צח ע(ּדָ ַההּוא ּפְ
ִלימוּ  ָלא ְוָעִביד ָלּה ׁשְ ה ְלַמּלָ ָגַזר ִמּלָ ַמע ְוָדא קֹול ּדְ א ְוַההּוא קֹול ִנׁשְ כֹּלָ  .ּדְ

א ֲחֵזי א , ּתָ א ַהאי ַדְרּגָ ַזר ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ֲעֵליּה ֶאּלָ ַעד ָלא ִאְתּגְ  )כח ב(ּדְ
ְדֲאָמָרן יָון , ּכִ ִתיב ַוּיֵָרא ֵאָליו ְייָ  )לבתר(ּכֵ ַזר ַמה ּכְ ִאְתּגְ ִתיב , ְלַמאן. ּדְ ָהא ָלא ּכְ ּדְ
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ָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם ָבָחא ָהכָ . ַוּיֵ ִאי ְלַאְבָרם ַמאי ׁשְ ַקְדִמיָתא ַעד ּדְ יר ִמּבְ א ַיּתִ
ְכִתיב ַוּיֵָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם ַזר ּדִ . ַוּיֵָרא ֵאָליו ְייָ , ֶאָלא ָרָזא ְסִתיָמא ִאיהוּ . ָלא ִאְתּגְ

יהּ  יל ִעּמֵ ַמּלִ ַזר, ְלַההּוא ַדְרָגא ּדְ ָלא ִאְתּגְ ָנא ַעד ּדְ ְדַמת ּדְ ָלא ֲהָוה ִמּקַ . ַמה ּדְ
ִלי קוֹ  א ִאְתּגְ ּתָ ַהׁשְ יהּ ּדְ יל ִעּמֵ ד ַמּלִ ִדּבּור ּכַ ר ּבְ ַתח . ל ְוִאְתַחּבַ ב ּפֶ ְוהּוא יֹוׁשֵ

ֵלי ַמאן. ָהאֶֹהל רּו ַעל . ְוהּוא ְולא ּגָ ין ׁשָ ְרּגִ ֻכְלהּו ּדַ ֵלי ָחְכְמָתא ּדְ א ָהָכא ּגָ ֶאּלָ
ַזר ַאְבָרָהם ִאְתּגְ ַתר ּדְ ָאה ּבָ ּתָ א ּתַ ְרּגָ  .ַהאי ּדַ

א ֲחֵזי ִדּבּור . יָ ַוּיֵָרא ֵאָליו יְ , ּתָ ר ּבְ ִאְתַחּבַ ַמע ּדְ ּתְ ִאׁשְ קֹול ּדְ א הּוא ָרָזא ּדְ ּדָ
יהּ  ִלי ּבֵ ַתח ָהאֶֹהל''ְוהוּ . ְוִאְתּגְ ב ּפֶ ָקִאים ְלַאְנָהָרא , א יֹוׁשֵ ָאה ּדְ א ָעְלָמא ִעּלָ ּדָ

חֹום ַהּיֹום. ֲעֵליהּ  ק בֵּ . ּכְ ּבַ א ְדַאְבָרָהם ִאְתּדָ ְרּגָ ָהא ִאְתְנִהיר ְיִמיָנא ּדַ . יהּ ּדְ
ָדא  א ּדְ ִתיאּוְבּתָ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִאְתְקִריב ּדַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ חֹום ַהּיֹום ּבְ ָבר ַאֵחר ּכְ ּדָ

א  ,ָלֳקֵבל ּדָ

ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ָאִטים. ַוּיֵָרא ֵאָליו א ַעד ָלא ִאְתּגְ י ַאּבָ יָון . ָאַמר ַרּבִ ּכֵ
ָרא ֲעֵליּה ׁשְ  א ְוׁשָ ִלי כֹּלָ ַזר ִאְתּגְ ִאְתּגְ ְדָקא ְיאּותּדְ ִלימּו ּכְ ׁשְ א ּבִ א ֲחֵזי . ִכיְנּתָ ּתָ

ַתח ָהאֶֹהל ב ּפֶ ֵרי ַעל ַהאי ָעְלָמא . ְוהּוא. ְוהּוא יֹוׁשֵ ׁשָ ָאה ּדְ א ָעְלָמא ִעּלָ ּדָ
ָאה ּתָ יהּ . ּתַ ֵרי ּבֵ יק ְלִמׁשְ ַחד ַצּדִ א ּדְ ִתיאּוְבּתָ ִזְמָנא ּדְ חֹום ַהּיֹום ּבְ  .ֵאיָמַתי ּכְ

 א''דף צט ע

ד  ִבים ָעָליוִמּיָ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ה . ַוּיִ לׁשָ ַמאן ִאּנּון ׁשְ
ים א. ֲאָנׁשִ ַהאי ַדְרּגָ ָקְייֵמי ֲעֵליּה ּדְ ין ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּדְ ְייהּו , ִאּלֵ דף צט (ּוִמּנַ

ָזן )יסודא דעלמא(ָיִניק ) א''ע ְר . ְוִאּתְ ֵדין ַוּיַ ָרץ ִלְקָראָתםּכְ א . א ַוּיָ ַהאי ַדְרּגָ א ּדְ ִתיאּוְבּתָ ּדְ
ְתַרְייהוּ  ָכא ֲאּבַ ְ יָלּה ְלִאְתַמׁשּ הּו ְוֶחְדָווָתא ּדִ ָרא ּבְ ָאה ְלִאְתַחּבְ ּתָ חּו . ּתַ ּתָ ַוִיׁשְ

ְייהוּ , ַאְרָצה ְרְסָייא ְלַגּבַ ָנא ּכֻ ּקְ  .ְלִאְתּתַ

א  א ּתֹוֶסְפּתָ ֵאלֹוֵני ַמְמֵראּתֹוֶסְפּתָ ָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא. וּיֵ אי ּבְ ר ָאֳחָרא, ַאּמַ ֲאּתַ . ְוָלא ּבְ
ְקָייָמא ִדיֵליהּ  ִזירּו ּדִ ָיִהיב ֵליּה ֵעיָטא ַעל ּגְ ִגין ּדְ א ּבְ א . ֶאּלָ ָאַמר קּוְדׁשָ א ּדְ ֲעּתָ ׁשַ ּבְ

ִריָך הּוא ְלַאְבָרָהם ְלִמְגַזר ֲאַזל ַאְבָרָהם ִלּמָ  ל ''אולי ר(ָאַמר ֵליּה ָעֵנר , ֵלָך ִעם ַחְברֹויּבְ

ִנין וַאּתְ  )ולא חשב הפרט. ק''ש בתוה''ט כמ''שנה ואולם גם יותר שהם צ' כבר עברו עליך צ ִעין ׁשְ ׁשְ ן ּתִ ַאְנּתְ ּבֶ
ְרָמךָ   .ֵמִעיק ּגַ

ַאּתּון ּדְ  ָדֵאי ּבְ ׂשְ ָרמּו ָלָך ּכַ ַכְרּתְ יֹוָמא ּדְ ָנא . נּוָראָאַמר ֵליּה ַמְמֵרא ּדְ ּפְ וַההּוא ּכַ
יב ְכּתִ ֲעַבר ַעל ָעְלָמא ּדִ ָרְיָמה )בראשית יב(, ּדְ ֶרד ַאְבָרם ִמּצְ ָאֶרץ ַוּיֵ וִאּנּון . וְיִהי ָרָעב ּבָ
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א ְוָלא ָיִכיל  ְזִביָנָך ִמּכֹּלָ ִריָך הּוא ׁשֵ א ּבְ הֹון וקּוְדׁשָ ֵריהֹון ּוָמִחיּת ַיּתְ ּתְ ּפּו ּבַ ְרּדָ ַמְלִכין ּדִ
ר יׁש  ּבַ ד ָלָך ּבִ ּקּוָדא ְדָמָרךָ . ָנׁש ְלֶמְעּבַ ִריָך . קּום ֲעִביד ּפִ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ

א , ַמְמֵרא ַאְנּתְ ְיַהְבּתְ ֵליּה ֵעיָטא ְלִמְגַזר, הּוא י ֲעֵליּה ֶאּלָ ּלֵ ּגַ יָך ֵליּת ֲאָנא ִמּתְ ַחּיֶ
יָלךָ  ְלְטִרין ּדִ ּפַ ֵאלֹוֵני, ּבְ יב ּבְ  :)עד כאן התוספתא(ַמְמֵרא  ֲהָדא הּוא ִדְכּתִ

א ֲחֵזי ָאה , ּתָ ְרְסָייא ִעּלָ א ַחד ַסְמָכא ִמּכֻ ִריְך הּוא ְלָדִוד ַמְלּכָ א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ
ֲאָבָהן ְייהוּ . ּכַ ְרְסָייא ְלַגּבַ ִאיהּו ּכֻ ב ּדְ הּו . ְוַאף ַעל ּגַ ר ּבְ ִאְתַחּבַ ִזְמָנא ּדְ ֲאָבל ּבְ

נָ  ּקְ ָאהִאיהּו ַחד ַסְמָכא ְלִאְתּתַ ְרְסָייא ִעּלָ ּכֻ ְך ָנַטל ַמְלכּוָתא . א ּבְ  )עט ב(ּוְבִגין ּכָ
הוּ  ָרא ּבְ ִנין ְלִאְתַחּבְ ַבע ׁשְ א ׁשְ ִוד ַמְלּכָ ֶחְברֹון ּדָ ָמר. ּבְ  .ְוָהא ִאּתְ

ַתח ְוָאַמר א ּפָ י ַאּבָ ְמקֹום ָקְדׁשוֹ  )תהלים כד(, ַרּבִ . ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי ּוִמי ָיקּום ּבִ
א ֲחֵזי ָעְלָמא ,ּתָ ֵני ָעְלָמא ָלא ָחָמאן ַעל ָמה ָקְייֵמי ּבְ ל ּבְ ְויֹוִמין ָאְזִלין ְוָסְלִקין , ּכָ

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

ְכִתיב  .ָיִמים יּוָצרוּ  )תהלים קלט(, ּדִ
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ָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ּלָ ָאה. ְוַכד ָמָטאן יֹוִמין ְלִאְסּתַ א ִעּלָ י ַמְלּכָ ְלהּו ְקֵריִבין ַקּמֵ , ּכֻ
ִוד ָלמּות )מלכים א ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְקֵרבּו ְיֵמי ּדָ ְקְרבּו ְיֵמי  )ית מזבראש(. ַוּיִ ַוּיִ

ָרֵאל ָלמּות ל . ִיׂשְ ּכַ ח ְוָלא ִאְסּתַ ּגַ ַהאי ָעְלָמא ָלא ַאׁשְ ר ָנׁש ִאיהּו ּבְ ַכד ּבַ ִגין ּדְ ּבְ
ֵרַקְנָייא, ַעל ַמה ָקִאים ִאּלּו הּוא ָאִזיל ּבְ יב ּכְ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ָחׁשִ א ּכָ ָהא , ֶאּלָ ּדְ

ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי ָעלְ  ד ִנׁשְ ָהא . ָמא ָלא ָיְדַעת ְלָאן ָאְרָחא ָסְלִקין ָלהּ ּכַ ּדְ
ִאין ָנֲהִרין ָמִתין ִעּלָ ִנׁשְ ְנִהירּו ּדְ ) ב''דף צט ע(ָלא , אֹוְרָחא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֲאַתר ּדִ

ָמִתין ַהאי ָעְלָמא, ִאְתְיִהיב ְלֻכְלהֹון ִנׁשְ יְך ֲעֵליּה ּבְ ִאיהּו ַאְמׁשִ ַגְווָנא ּדְ ָהא ּכְ , ּדְ
יהּ  ָנִפיק ִמּנֵ ַכת ְלָבַתר ּדְ  .ָהִכי ִאְתַמׁשְ

א ֲחֵזי ִריְך הּוא, ּתָ א ּבְ ַתר קּוְדׁשָ יְך ּבָ ר ָנׁש ִאְתְמׁשִ יֵליּה , ִאי ּבַ א ּדִ ְוִתיאּוְבּתָ
ַהאי ָעְלָמא יהּ , ֲאַבְתִריּה ּבְ ד ָנִפיק ִמּנֵ יְך ֲאַבְתִריּה , ְלָבַתר ּכַ ִאיהּו ִאְתְמׁשִ

ָקא ְלֵעיָלאְוָיֲהִבין ֵליּה אֹוַר  ּלָ יְך , ח ְלִאְסּתַ ִאְתְמׁשִ יכּו ּדְ ַתר ַההּוא ְמׁשִ ּבָ
ַהאי ָעְלָמא ל יֹוָמא ּבְ ְרעּוָתא ּכָ  .ּבִ

ֵני ֶקֶדם ֲהוּו ִמן ּבְ ַחד ָמָתא ֵמִאּנּון ּדְ י ַאָבא יֹוָמא ַחד ִאַעְרָעָנא ּבְ , ָאַמר ַרּבִ
ֲהוּו ָיְדִעין  ָחן ִסְפִרין ְוָאְמרּו ִלי ֵמַהִהיא ָחְכְמָתא ּדְ ּכְ ִמּיֹוֵמי ַקְדָמֵאי ְוֲהוּו ַאׁשְ
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ְלהֹון ָחְכְמָתא ּדִ יהּ . ּוְקִריבּו ִלי ַחד ִסְפָרא, ּדְ ִתיב ּבֵ ַגְווָנא , ְוֲהָוה ּכְ ָהא ּכְ ּדְ
ַהאי ָעְלָמא יּה ּבְ ון ּבֵ ר ָנׁש ִאיַכּוֵ ּבַ ְרעּוָתא ּדְ יְך ֲעֵליּה רּוַח , ּדִ ָהִכי ַאְמׁשִ

ַגְוונָ  ֵעיָלא ּכְ יהּ ִמּלְ ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ ַההּוא ְרעּוָתא ּדְ ה , א ּדְ ִמּלָ ין ּבְ ִאי ְרעּוֵתיּה ִאיַכּוִ
יהּ  א ְלַגּבֵ ֵעיָלא ְלַתּתָ יְך ֲעֵליּה ְלַהִהיא ִמָלה ִמּלְ א ִאיהּו ַאְמׁשִ יׁשָ ָאה ַקּדִ  .ִעּלָ

יהּ  ין ּבֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוִאיַכּוֵ ָקא ּבְ ּבְ יְך ְלַהִהיא ִאיהּו אַ , ְוִאי ְרעּוֵתיּה ְלִאְתּדַ ְמׁשִ
יהּ  א ְלַגּבֵ ֵעיָלא ְלַתּתָ ה ִמּלְ ין . ִמּלָ ִמּלִ ְלָייא ּבְ ָתא ּתַ ִמּלְ ָרא ּדְ ִעּקָ ְוֲהוּו ָאְמִרי ּדְ

ָקא ּבְ א ַההּוא , ּוְבעֹוָבָדא ּוִבְרעּוָתא ְלִאְתּדַ ֵעיָלא ְלַתּתָ ְך ִמּלְ ּוְבָדא ִאְתְמׁשַ
הּ  ק ּבָ ּבַ ִאְתּדָ  .ִסְטָרא ּדְ

 א''דף ק ע

ִאְצְטִריכּו ְוַאׁשְ  ין ּדְ ֵלי ּוִמּלִ כְֹכַבָיא ּוַמּזָ ל ִאּנּון עֹוָבִדין ּופּוְלָחִנין ּדְ יּה ּכָ ְחָנא ּבֵ ּכַ
ִגין  הּו ּבְ וָנא ּבְ ּוְ ְייהוּ ) א''דף ק ע(לֹון ְוֵהיַאְך ְרעּוָתא ְלִאְתּכַ ָכא לֹון ְלַגּבַ . ְלַאְמׁשָ

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

ה ַהִהיא ִמּלָ ָקא ּבְ ּבְ א ּוְלִאְתּדַ יּה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ  .ְלַגּבֵ

ךְ  ַבר ָנׁש ִאְתְמׁשַ ה ּדְ ּמָ ד  ְוֲהוּו ָאְמֵרי ּכַ ִכין ֵליּה ּכַ ַהאי ָעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ָמׁשְ ּבְ
ְך ֲאַבְתֵריּה ָהִכי . ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא ַהאי ָעְלָמא ְוִאְתְמׁשַ ק ּבְ ּבַ ה ְדִאְתּדָ ּוְבּמָ

ַההּוא ָעְלָמא ק ּבְ ּבַ א, ִאְתּדָ קּוְדׁשָ א, ִאי ּבְ קּוְדׁשָ ְמָסֲאָבא. ּבְ ְמָסֲאָבא, ְוִאי ּבִ . ּבִ
קּוְדׁשָ  יּה ְלֵעיָלא, אִאי ּבְ ק ּבֵ ּבַ י ַההּוא ְסַטר ְוִאְתּדָ ִכין ֵליּה ְלַגּבֵ ְוִאְתֲעִביד , ָמׁשְ

א ׁשָ ּמָ א ׁשַ ָאר ַמְלָאִכין, ְמַמּנָ ין ִאּנּון ׁשְ ִריְך הּוא ּבֵ א ּבְ א ַקֵמי קּוְדׁשָ ׁשָ ּמָ . ְלׁשַ
ין ּדִ  יׁשִ ין ִאּנּון ַקּדִ ק ְלֵעיָלא ְוָקִאים ּבֵ ּבַ ָהִכי ִאְתּדָ ָמה ּדְ י ְלָך  )זכריה ג(ְכִתיב ּכְ ְוָנַתּתִ

ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה  .ַמְהְלִכים ּבֵ

ַגְווָנא ָדא ְמָסֳאָבא. ָהִכי ָנֵמי ּכְ י ַההּוא ְסַטר ְוִאְתֲעִביד , ִאי ּבִ ִכין ֵליּה ְלַגּבֵ ָמׁשְ
א ֵני ְנׁשָ הּו ְוִאּנּון ִאְקרּון ִנְזֵקי ּבְ ַקא ּבְ ּבְ ְייהּו ְלִאְתּדַ ַחד ִמּנַ ֲעָתא וּ . ּכְ ְבַהִהיא ׁשַ

ַדְייֵני לֹון  ַההּוא ֲאַתר ּדְ ם ּבְ יִהּנָ ּגֵ ֲאִבין ֵליּה ּבַ ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא ָנְטִלין ֵליּה ְוׁשָ ּדְ
ְרַמְייהּו ְורּוַחְייהוּ  ָסִאיבּו ּגַ הוּ , ִלְבֵני ְמָסֳאָבא ּדְ ק ּבְ ּבַ ְוִאיהּו ִנְזָקא . ּוְלָבַתר ִאְתּדָ

ַחד ֵמִאּנּון ִנזְ  )כט א(  .ֵקי ְדָעְלָמאּכְ

 ב''דף ק ע
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אֹוַרְייָתא ין ּדְ ַני ְקִריָבא ָדא ְלִמּלִ  )מגו(ֲאָבל ִאית ְלכּו ִאְתַרֲחָקא . ֲאִמיָנא לֹון ּבָ
ָלא  )אלין(ֵמִאּנּון ִסְפִרין  ִגין ּדְ ין ּפּוְלָחִנין ּוְלָכל ִאּנּון ) ב''דף ק ע(ּבְ ְייכּו ְלִאּלֵ ִיְסֵטי ִלּבַ

ָקֲאַמר ָהכָ  לֹום ִסְטִרין ּדְ יְלָמא ַחס ְוׁשָ א  )לא(א ּדִ קּוְדׁשָ ַתר ּפּוְלָחָנא ּדְ ְסטּון ִמּבָ ּתִ
ִריְך הּוא א. ּבְ ין לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ין ַאְטַעּיָ ל ְסָפִרים ִאּלֵ ָהא ּכָ ְבֵני ֶקֶדם , ּדְ ִגין ּדִ ּבְ

יִמין ֲהווּ  ָיַהב ִלְבנֵ , ַחּכִ ָחְכְמָתא ָדא ָיְרתּו ֵמַאְבָרָהם ּדְ יםִוירּוָתא ּדְ ׁשִ ּגְ ּלַ , י ּפִ
ְכִתיב נֹות  )בראשית כה(, ּדִ ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּגְ ּלַ ְוִלְבֵני ַהּפִ

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

ִיְצָחק חּוָלָקא ְדַיֲעקֹב ָלאו ָהִכיֲאָבל זַ  ְכִתיב, ְרָעא ּדְ ן ַאְבָרָהם  )בראשית כה(, ּדִ ּתֵ ַוּיִ
ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ יּה , ֶאת ּכָ ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ א ּדִ יׁשָ א חּוָלָקא ַקּדִ ּדָ

יּה ַיֲעקֹב ַמה כְּ , ְוָנַפק ֵמַההּוא ַעְדָבא ּוֵמַההּוא ִסְטָרא, ַאְבָרָהם בראשית (ִתיב ּבֵ

ב ָעָליו )כח י ְוגו )ישעיה מא(, ּוְכִתיב. ְוִהֵנה ְיָי ִנּצָ ה ַיֲעקֹב ַעְבּדִ ֵעי . 'ְוַאּתָ ִגיֵני ָכְך ּבָ ּבְ
ִדיר  יּה ּתָ ָקא ּבֵ ּבְ ִריְך הּוא ּוְלִאְתּדַ א ּבְ ַתר קּוְדׁשָ ָכא ּבָ ר ָנׁש ְלִאְתַמׁשְ ֵליּה ְלּבַ

ְכִתיב קּובֹו ִת  )דברים י(, ּדִ  .ְדּבָ

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

אִ  הּו ְלגּוָפא ּכְ הּו ְוָלא ָסִאיב ּבְ ַאב ּבְ ָיִדין ִאְסּתָ ְרַמְייהּו ּבְ ְמָסֲאִבין ּגַ ּנּון ּדִ
ֲאָבא ִים, ְלִאְסּתָ יְך , ּוַבר ֵלָבב, ְוָדא הּוא ְנִקי ַכּפַ ָלא ַאְמׁשִ ַגְווָנא ָדא ּדְ ּכְ

יּה ְלִסְטָרא ָאֳחָרא א , ְרעּוֵתיּה ְוִלּבֵ קּוְדׁשָ ַתר ּפּוְלָחָנא ּדְ ָכא ּבָ ְ א ְלִאְתַמׁשּ ֶאּלָ
ִריְך הּוא  .ּבְ

ר לא נָ  ְוא ַנְפׁשוֹ ֲאׁשֶ א ַלׁשָ י ְקִרי. ׂשָ ִתיב ַנְפׁשִ  )א''דף קא ע(ְוָהא אּוְקמּוָה , ַנְפׁשֹו ּכְ
ְמֵהיְמנּוָתא ִוד ִסְטָרא ּדִ א ֶנֶפׁש ּדָ י ּדָ ׁש . ַנְפׁשִ ַבר ָנׁש ַמּמָ א ֶנֶפׁש ּדְ ִגין . ַנְפׁשֹו ּדָ ּבְ

ַכד ִיּפּוק ֵמַהאי ָעְלָמא עֹובָ . ּדְ ק ּבְ ּלַ יּה ִיְסּתַ ים ְוַנְפׁשֵ ִיְתַקּיַ ִרין ַעל ַמה ּדְ ָכׁשְ ִדין ּדְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ין ּכְ יׁשִ ל ִאּנּון ַקּדִ ין ּכָ הּו ְלֵמיַהְך ּבֵ ְך ִלְפֵני ְיָי  )תהלים קטז(, ּבְ ֶאְתַהּלֵ

ים ַאְרצֹות ַהַחּיִ א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי ְוגו. ּבְ ָ י ִיׂשּ ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלׁשּ ָלא ָנׂשָ  .'ּוְבִגין ּדְ

א ֲחזֵ  ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ָיִתיב ְוָכִאיב, יּתָ ִאְתּגְ ַתר ּדְ ַדר , ּבָ ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ָלם ָיא ְלַאְקָדָמא ֵליּה ׁשְ ּלְ ִאְתּגַ ַלת ַמְלָאִכין ּבְ יּה ּתְ ָהא . ְלַגּבֵ ְוִאי ֵתיָמא ּדְ

ָיא ּלְ ִאְתּגַ ִתיב. ּבְ ה ַמְלָאָכיו  )תהלים קד(, ְוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֶמֱחֵמי ַמְלָאִכין ְוָהא ּכְ עֹוׂשֶ
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אי ָחָמא לֹון. 'רּוחֹות ְוגו א וּדַ א, ֶאּלָ ַגְווָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ַנֲחֵתי ְלַאְרָעא ּכְ ְוָלא , ּדְ
ה ָלְך ַהאי ין, ִיְקׁשֶ יׁשִ אי ִאּנּון רּוִחין ַקּדִ ָהא ַוּדַ ָנֲחֵתי ְלָעְלָמא , ּדְ ֲעָתא ּדְ ּוְבׁשַ

ין  ׁשִ ֲאִויֵר  )קמד א(ִמְתַלּבְ גּוְלִמיןּבַ ֵחיזּו , י ּוִביסֹוֵדי ּדְ ׁש ּכְ א ַמּמָ ְוִאְתֲחזּו ִלְבֵני ָנׁשָ
ְלהֹון יּוְקָנא ּדִ  .ּדִ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ֵני ָנׁשָ ֵחיזּו ּבְ יָלה . ַאְבָרָהם ָחָמא לֹון ּכְ ִאיב ִמּמִ ֲהָוה ּכָ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ָלא ְלִמְגַרע  ִגין ּדְ ְתַרְייהּו ּבְ ָנא )המ(ָנַפק ְוָרַהט ֲאּבַ ְדַמת ּדְ ֲהָוה ֲעִביד ִמּקַ  .ּדְ

 ב''דף קא ע

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

ָווִנין בְּ  ִאּנּון ּגְ ְתחֹוָתא )צא א(ִגין ּדְ ַלת ּדִ ָלא . ּתְ ַזר ַמה ּדְ ִאְתּגְ ִגין ּדְ א ּבְ ּתָ ְוָחָמא ַהׁשְ
ָנא ַעד ָלא  ְדַמת ּדְ ַזר) ב''דף קא ע(ֲהָוה ָחֵמי ִמּקַ ַקְדִמיָתא ָלא ֲהָוה ָיַדע , ִאְתּגְ ּבְ

א ֵני ָנׁשָ ִאּנּון ּבְ א ּדְ ִאנּ , ֶאּלָ ִליחּוָתא ּוְלָבַתר ָיַדע ּדְ ׁשְ ין ְוָאתּו ּבִ יׁשִ ּון ַמְלָאִכין ַקּדִ
יהּ  ָאְמרּו ֵליּה ַאיֵּ . ְלַגּבֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ׂשֹוַרת ִיְצָחק''ּבְ רּו ֵליּה ּבְ ָך ּוִבׂשְ ּתְ ָרה ִאׁשְ  .ה ׂשָ

ְלֵעיָלא, וֹ ''ְוִסיָמן ַאיּ , וֹ ''ֵאָליו ַאְתָוון ְנקּודֹות ַאיּ  א בְּ , ֶרֶמז ְלַמה ּדִ ִריְך ֶרֶמז ְלקּוְדׁשָ
ה ָבאֶֹהל ּוְכִתיב ָהָתם . ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָבאֶֹהל. הּוא ִתיב ָהָכא ִהּנֵ אֶֹהל  )ישעיה לג(ּכְ

ל ִיְצָען ְוגו א ֲחֵזי. 'ּבַ ָנקּוד אי, ּתָ יָון ּדְ ִתיב ְלָבַתר ַאּיֵה''ּכֵ אי ּכְ ִגין , ו ַאּמַ א ּבְ ֶאּלָ
מְ  ֲחָדא ָרָזא ּדִ ְדַכר ְונּוְקָבא ּכְ ִחּבּוָרא ּדִ ֵדין ָאַמר ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה . ֵהיְמנּוָתאּדְ ּכְ

ח . ָבאֶֹהל ּכַ ּתַ ן ִאׁשְ א ְוַתּמָ כֹּלָ ּוָרא ּדְ ן הּוא ִקׁשּ ּמָ ְוִכי ', ַאּיֵה ְוגו. )ויאמר הנה באהל(ּתַ
ה ָבאֶֹהל ָרה ִהּנֵ ׂשָ ֵאי ּדְ ִתיב ַאּיֵה, ָלא ֲהוּו ָיְדֵעי ַמְלֲאֵכי ִעּלָ אי ּכְ א ָלא . ַאּמַ ֶאּלָ

ִאְתָמַסר ְלהּו ְלִמְנַדעָיְדֵעי בְּ  א ַמה ּדְ  .ַהאי ָעְלָמא ֶאּלָ

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

ְלחֹודֹוי ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ָלא ּבּוְכָרא ּבַ  .ְלַההּוא ּדְ

א  ַגְווָנא ּדָ ים )יחזקאל ט(ּכְ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ אי ְצִריִכין. ְוִהְתֵויָת ּתָ א . ְוַאּמַ ֶאּלָ
ִאּנּון ָלא ָיְדֵעי ִגין ּדְ ִאְתָמַסר לֹון ְלִמְנַדע , ּבְ גֹון , )ידעי(ֶאָלא ַמה ּדְ ין ּכְ ל ִאּנּון ִמּלִ ּכָ

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

 .ָעְלָמא
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 א''דף קב ע

ׁשַ  ַגְווָנא ָדא ּבְ ַכח ּכְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ְמַחּבְ ר ָנׁש ) א''דף קב ע(ֲעָתא ּדִ ֵעי ּבַ ָעְלָמא ּבָ ּבְ
ל ָלא ִיְתַחּבֵ ִגין ּדְ ׁשּוָקא ּבְ ֵביֵתיּה ְוָלא ִיְתֲחֵזי ּבְ ְסָיא ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלִאְתּכַ , ּכְ

יתֹו ַעד ּבֶֹקר )שמות יב( ַתח ּבֵ ם לא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ְייהּו . ְוַאּתֶ אבל , אין, יכיל לאסתתראד(ִמּנַ

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

ךָ  ּתֶ ָרה ִאׁשְ הּ , ַאּיֵה ׂשָ ָלא ָבעּו לֹוַמר ַקּמָ ה בָ , ּדְ ָאַמר ִהּנֵ יָון ּדְ אֶֹהל ִמּיָד ּכֵ
ָך ְוגו ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ה ְוִהּנֵ ֵעת ַחּיָ א ֲחֵזי. 'ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכְ , ּתָ

י, אֹוַרח ַאְרָעא ְייהּו ְלֵמיַכל ָלא ָאְמרּו ֵליּה ִמיּדֵ ַעד ָלא ַאְזִמין ַאְבָרָהם ַקּמַ , ּדְ
ׂשֹוָר  ְבִגין ַהִהיא ּבְ ָלא ִיְתֲחֵזי ּדִ ִגין ּדְ ְכִתיב , ה ָקא ַאְזִמין ְלהּו ְלֵמיַכלּבְ ַתר ּדִ ּבָ

ׂשֹוָרה ֵדין ָאְמרּו ֵליּה ַהִהיא ּבְ  .ַוּיאֵכלּו ּכְ

ֵאי ָאְכֵלי, ַוּיֹאֵכלוּ  ְך ְוִכי ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ְעּתָ ַאְבָרָהם , ָסְלָקא ּדַ ִגין ְיָקָרא ּדְ א ּבְ ֶאּלָ
י ֶאְלָעָזר ַוּיֹאֵכלּו וַ . ִאְתֲחֵזי ָהִכי איָאַמר ַרּבִ ִאּנּון , ּדַ ִגין ּדְ ָאִכיל  )קד א(ּבְ א ּדְ ֶאׁשָ

א ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְטָרא , ֶאׁשָ ִמּסִ ִגין ּדְ ָיַהב לֹון ַאְבָרָהם ָאְכֵלי ּבְ ְוָכל ַמה ּדְ
ַאְבָרָהם ָאְכֵלי ְלֵעיָלא   .)דאכלי מההוא סטרא דלעילא(ּדְ

א ֲחֵזי ָטֳהָרה ִאיהּו ָק , ּתָ ָאִכיל ַאְבָרָהם ּבְ ל ַמה ּדְ ְך ַאְקִריב ּכָ א ָאִכיל ּוְבִגין ּכָ
ְייהּו ְוָאְכֵלי ְכָיא ּוְמָסֲאבּוָתא, ַקּמַ ֵביֵתיּה ּדַ ר ָנׁש , ְוָנִטיר ַאְבָרָהם ּבְ ֲאִפיּלּו ּבַ ּדְ
ִאיהּו ְמָסַאב  עד , א לא הוה משמש בביתיה''נ( )לא יכיל לקרבא לביתיה כדין ידע אברהם דהא מסאב איהו ועביד(ּדְ

ְדָקא ָחֵזי ֵליּה , ֵליּה ְטִביָלה )דעביד ְבָעה יֹוִמין ּכְ אֹו ֲעִביד ֵליּה ְלַנְטָרא ׁשִ
ֵביֵתיהּ  אי, ּבְ  .ְוָהִכי הּוא ַוּדַ

 ב''דף קב ע

ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ר לא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְקֶרה ַלְיָלה ְוגו )דברים כג(, ּתָ ַמאי . 'ִאיׁש ֲאׁשֶ
יהּ  ַקְנּתֵ ִיםְוָהָיה ִלְפנֹות ֶעֶרב , ּתַ ּמָ יּה ֻטְמָאה . ִיְרַחץ ּבַ ָאֳחָרא ) ב''דף קב ע(ִאֲעַרע ּבֵ

גֹון ִזיָבה אֹו  ִרי ְמָסֲאבוּ  )א סגירו או נדה''נ(ּכְ ֲהוּו ּתְ ה ּדְ ָלא ַסְגָיא ֵליּה , ְסִגיַרת ִנּדָ
ַהִהיא ְטִביָלה  יל ֻטְמָאה ָאֳחָרא  )בגין(ּבְ ַקּבִ יּה ֶקִרי קֶֹדם ּדְ ִאֲעַרע ּבֵ ין ּדְ  )ןבגי(ּבֵ

יּה ְלָבָתר ִאֲעַרא ּבֵ ין ּדְ  .ּבֵ

ֵני ְטִביָלה ְלֻכְלהוּ  ָרה ֲהוּו ְמַתּקְ י, ְוַאְבָרָהם ְוׂשָ ֵ ַמאי . ִאיהּו ְלַגְבֵרי ְוִאיִהי ְלַנׁשּ
א ָאה ִלְבִני ָנׁשָ ִאיהּו ָטהֹור ְוִאְקֵרי ָטהֹור, ַטְעָמא ִאֲעַסק ַאְבָרָהם ְלַדּכָ ִגין ּדְ . ּבְ
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ְכִתיב ֵמא לא ֶאָחד ִמי )איוב יד(, ּדִ ן ָטהֹור ִמּטָ ָנַפק . ִיּתֵ א ַאְבָרָהם ּדְ ָטהֹור ּדָ
ַרח  .ִמּתֶ

ַאְבָרָהם א ּדְ ְרּגָ ָנא ַההּוא ּדַ ִגין ְלַתּקָ ְמעֹון ָאַמר ּבְ י ׁשִ ְבִגין . ם''ּוַמאן ִאיהּו ַמיִ , ַרּבִ
ַמָיא ִני ָעְלָמא ּבְ ָאה ּבְ ְך ַאְתִקין ְלַדּכָ ַאְזִמין לַ . ּכָ ֲעָתא ּדְ ְלָאִכיןּוְבׁשַ ירּוָתא , ּמַ ׁשֵ
ִתיב יּוַקח ָנא ְמַעט ַמִים ִמּלֹוי ַמה ּכְ א ְדַמִיין . ּדְ ְרּגָ ַההּוא ּדַ ָפא ּבְ ּקְ ִגין ְלִאְתּתַ ּבְ

הּ  ָראן ּבָ א. ׁשָ א ִמּכֹּלָ ֵני ָנׁשָ י ְלָכל ּבְ ְטָרא . ּוְבִגיֵני ָכְך ֲהָוה ְמַדּכֵ י לֹון ִמּסִ ְמַדּכֵ
ֲעבֹוָדה ָזָרה י , ּדְ ְמָסֳאָבאּוְמַדּכֵ ְטָרא ּדִ י ְלגּוְבִרין , לֹון ִמּסִ ִאיהּו ְמַדּכֵ ה ּדְ ְוַכּמָ

ין את ְלָנׁשִ ָרה ְמַדּכַ ְכָיין , ָהִכי ָנֵמי ׂשָ ְייהּו ּדָ ַאְתָיין ְלַגּבַ ְלהּו ּדְ חּו ּכֻ ּכָ ּתַ ְוִאׁשְ
א  .ִמּכֹּלָ

א ֲחֵזי ן, ּתָ ּמָ ִדּיּוֵריּה ּתַ ָכל ֲאַתר ּדְ ָכל  ,ִאיָלָנא ָנַטע ַאְבָרָהם ּבְ ְוָלא ֲהָוה ָסִליק ּבְ
ְדָקא ְיאּות ְכָנַען, ֲאַתר ּכְ ַאְרָעא ּדִ ִדיּוֵריּה ּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ר ּבְ ּוְבַההּוא ִאיָלָנא , ּבַ

ִאְתַאִחיד  ִריְך הּוא ּוַמאן ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ יה ּבְ ִאְתַאִחיד ּבֵ ֲהָוה ָיַדע ַמאן ּדְ
ֲעבֹוָדה ָזָרה  .ּבְ

קּוְדׁשָ  ִאְתַאִחיד ּבְ ִריְך הּואַמאן ּדְ ִריׂש ַעְנּפֹוי ְוֲחֵפי ַעל , א ּבְ ִאיָלָנא ֲהָוה ּפָ
א ָיֶאה יּה ְוֲעִביד ֲעֵליּה ִצּלָ ֲעבֹוָדה ָזָרה , ֵריׁשֵ ִסְטָרא ּדְ ִאְתַאִחיד ּבְ ּוַמאן ּדְ

ק ְוַעְנּפֹוי ֲהוּו ְסִליִקין ְלֵעיָלא ּלַ ֵדין ֲהָוה ָיַדע . ַההּוא ִאיָלָנא ֲהָוה ִאְסּתַ ּכְ
ְמֵהיְמנּוָתא , ם ְוַאְזִהיר ֵליהּ ַאְבָרהָ  ִאְתַאִחיד ּבִ ן ַעד ּדְ ּמָ ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּתַ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ְכָיא , ּדְ ִאיהּו ּדַ ל ֵליּה ִאיָלָנא )ג הכי''א ל''ד(ְוָהִכי ַמאן ּדְ . ְמַקּבֵ
ל ֵליהּ  ִאיהּו ְמָסַאב ָלא ְמַקּבֵ ֵדין ָיַדע ַאְבָרָהם ּוְמַדכֵּ . ַמאן ּדְ ַמָיאּכְ  .י לֹון ּבְ

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

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

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

ִריְך הּוא ָקא  )לקבל(ְוָרָזא  א ּבְ ִגין קּוְדׁשָ א )עבד(ּבְ י ְלכֹּלָ ִאיהּו ִאיָלָנא ְדַחּיֵ , ָאַמר ּדְ
ַחת ֲעבֹוָדה ָזָרה ַחת ָהֵעץ ְולֹא ּתַ ֲענּו ּתַ ָ ְך ְוִהׁשּ  .ּוְבִגין ּכָ
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א ֲחֵזי ד ָחב ָאָדם, ְוּתָ ַעת טֹוב ָוָרע ָחב, ּכַ ֵעץ ַהּדַ ַעת ְוגו ,ּבְ ְכִתיב ּוֵמֵעץ ַהּדַ ' ּדִ
יּה ָחב ְוָגַרם מֹוָתא ְלָעְלָמא ם . ְוִאיהּו ּבֵ ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ ן ִיׁשְ ה ּפֶ ִתיב ְוַעּתָ ַמה ּכְ

ים ְוגו ִאיָלָנא ָאֳחָרא ַאְתִקין  )וגרם מותא לכל בני עלמא(. 'ֵמֵעץ ַהַחּיִ ְוַכד ֲאָתא ַאְבָרָהם ּבְ
הּוא ִאיָלנָ  ֵני ָעְלָמאָעְלָמא ּדְ י ְואֹוַדע ְמֵהיְמנּוָתא ְלָכל ּבְ ַחּיֵ  :א ּדְ

ֵעת ַחּיָה י ִיְצָחק ׁשֹוב ָאׁשּוב. ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ׁשֹוב ָיׁשּוב , ָאַמר ַרּבִ
ֵעי ֵליהּ  ִריְך הּוא , ִמּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ יָדא ּדְ א ְלִמְפַקד ֲעָקרֹות ּבִ ָהא ַמְפְתָחא ּדָ ּדְ

ִליָחא ָאֳחָראִאיהּו ְולָ  ׁשְ יָדא ּדִ ָלא . א ּבִ ָחן ִאּנּון ּדְ ַלת ַמְפּתְ ָתִניָנן ּתְ ָמה ּדְ ּכְ
ִליָחא ׁשְ יָדא ּדִ ִמים. ִאְתְמָסרּו ּבִ ִתים ּוְגׁשָ ה ּוְתִחּיַת ַהּמֵ ַחּיָ ָלא . ּדְ ְוהֹוִאיל ּדְ

ִתיב ׁשֹוב ָאׁשּוב אי ּכְ ִליָחא ַאּמַ יָדא ִדׁשְ א. ִאְתְמָסרּו ּבִ א ַוּדַ ִריְך ֶאּלָ א ּבְ י קּוְדׁשָ
ֲהָוה ָקִאים ֲעַלְייהּו ָאַמר  ה )ליה(הּוא ּדְ ִתיב ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב , ִמּלָ ְך ּכְ ְבִגין ּכָ

 .ֵאֶליךָ 

 א''דף קג ע

א ֲחֵזי ְקָרא ְסָתם הּוא ַמְלָאָכא , ְוּתָ ְכִתיב ַוּיֹאֶמר ְסָתם אֹו ַוּיִ ָכל ֲאַתר ּדִ ּבְ
ְבִרית ְוָלא ָאֳחָרא ְכִתיבַוּיֹ . ּדִ ַמע ְוגו )שמות טו(, אֶמר ּדִ ׁשְ מַֹע ּתִ ' ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ

ְכִתיב. ַוּיֹאֶמר ְוָלא ָקֲאַמר ַמאן הּוא ְקָרא ּדִ ה ְוָלא  )ויקרא א(, ַוּיִ ְקָרא ֶאל מׁשֶ ַוּיִ
ְכִתיב. ָקֲאַמר ַמאן ֲהָוה ה ָאַמר ְוגו )שמות כד(, ָאַמר ּדִ ְוָלא ָאַמר ַמאן ' ְוֶאל מׁשֶ

י  )הוה) א''דף קג ע(וף הכי דכתיב ויאמר שוב אשוב ויאמר סתם ולא קאמר מאן א(. ֲהָוה ָכל ַהּנֵ א ּבְ ֶאּלָ
ָמר ִריְך הּוא ִאּתְ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּבְ ְבִרית ֲהָוה ְוכֹּלָ ִתיב . ַמְלָאָכא ּדִ ְך ּכְ ּוְבִגין ּכָ

ה ֵבן ְוגו. 'ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ְוגו ךָ : 'ְוִהּנֵ ּתְ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ַמאי . ְוִהּנֵ
ה ֵבן ְלךָ  ִתיב ְוִהּנֵ ָהא ִמן ָהָגר ִאיהּו אֶ , ַטְעָמא ָלא ּכְ ָלא ַיֲחׁשֹב ּדְ ִגין ּדְ א ּבְ ּלָ

ְדְבַקְדִמיָתא ַתח ְוָאַמר. ּכִ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו )מלאכי א(, ַרּבִ ן ְיַכּבֵ . ּבֵ
א ִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ד ָאב ּדָ ן ְיַכּבֵ יד ֵליהּ . ּבֵ ּבִ ֲעַקד ֵליּה , ֵאיָמַתי ּכַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

בֵּ  ָנאַעל ּגַ ָחא ּוְבָעא ְלִמְקַרב ֵליּה ָקְרּבָ ִנין , י ַמְדּבְ ַבע ׁשְ ָלִתין ּוׁשְ ר ּתְ ְוִיְצָחק ּבַ
ִעיט , ְוַאְבָרָהם ֲהָוה ָסָבא, ֲהָוה ִאילּו ֲהָוה ּבָ ַרְגָלא ַחד ָלא ָיִכיל  )א ביה''ס(ּדְ ּבְ

ַחד ְוִאיהּו אֹוִקיר ֵליּה ְלֲאבֹוי , )כל שכן למעבד ליה(, ְלֵמיַקם ַקֵמיהּ  ְוֲעַקד ֵליּה ּכְ
ֲאבֹוי ד ְרעּוֵתיּה ּדְ ִגין ְלֶמְעּבַ א ֱאִליֶעְזִר  )קמו ב(. ִאיְמָרא ּבְ ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו ּדָ

ר ֵליּה ְלָחָרן. ְלַאְבָרָהם ּדַ ד ׁשַ ַאְבָרָהם, ּכַ ל ְרעּוֵתיּה ּדְ ְואֹוִקיר ֵליּה , ְוֲעַבד ּכָ
ָמה ִדְכִתיב ַרְך ֶאת )בראשית כד(, ּכְ ַוּיֹאֶמר ֶעֶבד  )בראשית כד(ּוְכִתיב . 'ֲאדֹוִני ְוגו ַוְיָי ּבֵ

ִגין ְלאֹוִקיר ֵליּה ְלַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם ָאנִֹכי ֶסף . ּבְ ֲהָוה ַמְייֵתי ּכֶ ר ָנׁש ּדְ ָהא ּבַ ּדְ
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ִאיהּו  ֵחיזּו ָלא ָאַמר ּדְ יר ּבְ ּפִ ְדָקא ְיאּות ׁשַ ין ְוִאיהּו ּכְ ְוָזָהב ְוַאְבֵני ְיָקר ּוְגַמּלִ
יֵליהּ ְרחִ  ַאְבָרָהם אֹו ָקִריָבא ּדִ א ָאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאנִֹכי. יָמא ּדְ ִגין , ֶאּלָ ּבְ

ֵעיַנְייהוּ  ַאְבָרָהם ּוְלאֹוִקיר ֵליּה ּבְ ְבָחא ּדְ ׁשִ ָקא ּבְ  .ְלַסּלְ

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו ן ְיַכּבֵ א ּבֵ ַני. ְוַעל ּדָ ָרֵאל ּבָ ֵעיַנְייכוּ . ְוַאּתּון ִיׂשְ  ְקָלָנא ּבְ
ַאּתּון ֲעָבִדין ִלי ֲאָנא ֲאבּוכֹון אֹו ּדְ ְבִגין . 'ְוִאם ָאב ָאִני ַאּיֵה ְכבֹוִדי ְוגו. לֹוַמר ּדְ

ה ֵבן ְך ְוִהּנֵ אי, ּכָ ן ַוּדַ א הּוא ּבֵ ָמֵעאל, ּדָ אֹוִקיר ְלֲאבֹוי . ְוָלא ִיׁשְ ן ּדְ א הּוא ּבֵ ּדָ
ְדָקא ָחֵזי  .ּכְ

ךָ  ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ן . ְוִהּנֵ ָרהּבֵ ְבִגיֵניּה ִמיַתת, ְלׂשָ ּה , ּדִ ִאיַבת ַנְפׁשָ ְבִגיֵניּה ּכְ ּדִ
ַנְפַקת ִמיָנהּ  ָרה. ַעד ּדְ ה ֵבן ְלׂשָ א . ְוִהּנִ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִגיֵניּה ּבְ ָקא ּבְ ּלָ ְלִאְסּתַ

ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ִריְך הּוא ָיִתיב ּבְ ָרה ְוגו. ּבְ ַקד ֶאת ׂשָ ְכֵדין ַוְיָי ּפָ הָ ' ּדִ א ּדְ
ָרה  ן ְלׂשָ א ִאיהּו ּבֵ ִיְצָחק ְוַעל ּדָ ִגיִניּה ּדְ ָרה ּבְ ֵרי ְלׂשָ ה ֵבן . )אנהו מלאכי אמרו(ַמְדּכְ ְוִהּנֵ

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

ַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריו ָרה ׁשֹוַמַעת ּפֶ א ַאֲחָריו ְוִהי, ַמאי ְוהּוא ַאֲחָריו. ְוׂשָ
ֵעי ֵליהּ  א ָרָזא ִאיהוּ . ִמּבָ ֲהָוה ָאַמר , ֶאּלָ ָרה ׁשֹוַמַעת ַמה ּדְ פתח האהל דא קודשא (ְוׂשָ

ָאה )והוא אחריו מאן דהוה אמר. בריך הוא ּתָ א ּתַ ְרּגָ א ּדַ ַתח ָהאֶֹהל ּדָ ְמֵהיְמנּוָתא. ּפֶ ְתָחא ּדִ . ּפִ
א עִ  )דא(ְוהּוא ַאֲחָריו  ְרּגָ אֹוֵדי ֵליּה ּדַ ָאה ּדְ פתח . א פתח האהל והוא אחריו דא קודשא בהך הוא''נ(ּלָ

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

ַתח ָהאֹ  ָרה ּפֶ ֲהַות ָיְתָבא ׂשָ ָבר ַאֵחר ּדְ יןּדָ ַמע ִמּלִ ִגין ְלִמׁשְ ְמַעת . ֶהל ּבְ ְוִהיא ׁשָ
ּה ַאְבָרָהם ר ּבָ ַ ׂשּ ִאְתּבַ ה ּדְ ֲהָוה ָיִתיב . ְוהּוא ַאֲחָריו )א''ד(. ַהאי ִמּלָ ַאְבָרָהם ּדְ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ִמים: ַאחֹורֹוי ּדִ ּיָ ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים ּבָ ִמים. ְוַאְבָרָהם ְוׂשָ ּיָ ִאים ּבַ . ַמאי ּבָ
עּוִרין  ֵדין ְלהוּ ׁשִ ִאְתֲחֵזי ּכְ יֹוִמין ּדְ ִעים, ּדְ ׁשְ יֹוִמין , ַחד ֵמָאה ְוַחד ּתִ ָעאלּו ּבְ

ְדָקא ָיאֹות יֹוִמין ּכְ עּוָרא ּדְ ִמים. ׁשִ ּיָ ִאים ּבַ י ָבא ַהּיֹום . ּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּכִ ּכְ
ִאֲעַרב יֹוָמא ְלֵמיַעל ים. ּדְ ׁשִ ּנָ ָרה אַֹרח ּכַ ֲעָתא ְוהַ . ָחַדל ִלְהיֹות ְלׂשָ ִהיא ׁשַ

ִעּדּוָנא ָאֳחָרא ְרָמּה ּבְ ָהא ִאיהּו ָלא . ָחַמאת ּגַ ְך ָאְמָרה ַוֲאדֹוִני ָזֵקן ּדְ ּוְבִגין ּכָ
ִאיהּו ָסָבא ִגין ּדְ  .ְכַדאי ְלאֹוָלָדא ּבְ

ַתח  י ְיהּוָדה ּפָ ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ )משלי לא(ַרּבִ ׁשִ ֲעָלּה ּבְ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ א . נֹוַדע ּבַ ּתָ
ִעילּוָיא ַסְגָיא, ֵזיחֲ  ִניז ְוָסִתים ּבְ ִאיהּו ּגָ יָקֵריּה ּדְ ק ּבִ ּלַ ִריְך הּוא ִאְסּתַ א ּבְ . קּוְדׁשָ



Zohar Vayera 

Formated by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 18 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

ָיִכיל ְלָקְייָמא ַעל  ֵרי ָעְלָמא ּדְ ִאְתּבְ ָעְלָמא ְוָלא ֲהָוה ִמן יֹוָמא ּדְ ָלאו ִאיַתי ּבְ
יהּ   .ָחְכָמָתא ִדיֵליּה ְוָלא ָיִכיל ְלָקְייָמא ּבֵ

 ב''דף קג ע

ק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּלַ ִניז ְוָסִתים ְוִאְסּתַ ִאיהּו ּגָ ִגין ּדְ ֵאי ָלא , ּבְ ֵאי ְוַתּתָ ְוֻכְלהּו ִעּלָ
ָקא ּבְ ֻכְלהּו ָאְמִרין , ָיְכִלין ְלִאְתּדַ בֹוד ְיָי ִמְמקֹומוֹ  )יחזקאל ג(ַעד ּדְ רּוְך ּכְ ֵאי . ּבָ ּתָ ּתַ

ְכִתיב ִאיהּו ְלֵעיָלא ּדִ בֹודוֹ  )גתהלים קי(, ָאְמֵרי ּדְ ַמִים ּכְ ָ ִעָלֵאי ָאְמֵרי . ַעל ַהׁשּ
ְכִתיב א ּדִ ִאיהּו ְלַתּתָ בֹוֶדךָ  )תהלים נז(, ּדְ ל ָהָאֶרץ ּכְ ֵאי . ַעל ּכָ ֻכְלהּו ִעּלָ ַעד ּדְ

בֹוד ְיָי ִמְמקֹומוֹ  רּוְך ּכְ ֵאי ָאְמֵרי ּבָ ָלא ִאְתְייַדע ְוָלא ֲהָוה ַמאן . ְוַתּתָ ִגין ּדְ ּבְ
ָיִכיל ְלָקְייָמא יהּ  ּדְ ֲעָלהּ , ּבֵ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ  )ב''דף קג ע(. ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ נֹוָדע ּבַ

ִאיהּו ִאְתְיַדע  ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ א קּוְדׁשָ ְעָלּה ּדָ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ אי נֹוָדע ּבַ א ַוּדַ ֶאּלָ
ָקא ּבְ ָיִכיל ְלִאּדַ ה ּדְ ּמָ ל ַחד ּכַ יּה ּכָ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ק ְלפּום ַמה ּדִ ּבַ רּוָחא  ְוִאְתּדָ ּבְ

ָחְכְמָתא יהּ . ּדְ ִלּבֵ יּה ָהִכי ִאְתְיַדע ּבְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ּוְבִגיִני ָכְך נֹוָדע . ּוְלפּום ַמה ּדִ
ָעִרים ִאּנּון ׁשְ ָעִרים ּבְ ְ ׁשּ ָיִכיל . ּבַ ְדָקא ְיאּות ָלא ֲהָוה ַמאן ּדְ ִאְתְיַדע ּכְ ֲאָבל ּדְ
ָקא ּוְלִמְנַדע ֵליהּ  ּבְ  .ְלִאּדַ

ְמע י ׁשִ ֲעָלהּ ַרּבִ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ ָעִרים. ֹון ָאַמר נֹוָדע ּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאן ׁשְ תהלים (ּכְ

ְתֵחי עֹוָלם )כד אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ִאּנּון . ׂשְ ָעִרים ּדְ ּוְבִגין ֵאּלּו ׁשְ
ִריְך הּוא א ּבְ ִגיַנְייהּו ִאְתְיַדע קּוְדׁשָ ִאין ּבְ ין ִעּלָ ְרּגִ ְוִאי ָלא ָלא ָיְכִלין  .ּדַ

יהּ  ָקא ּבֵ ּבָ  .ְלִאְתּדַ

א ֲחֵזי ר ָנׁש ָלאו ִאיהּו , ּתָ ּבַ ָמָתא ּדְ ָהא ִנׁשְ ָיִכיל ְלִמְנַדע ָלהּ  )א לא אית''נ(ּדְ , ַמאן ּדְ
ָמָתא ְבִגין  ִנׁשְ ָעְבִדין אּוָמנּוָתא ּדְ ין ּדְ ְרּגִ גּוָפא ְוִאּנּון ּדַ ְייִפין ּדְ ין ׁשַ ִגין ִאּלֵ א ּבְ ֶאּלָ

ְך ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע ִגין . ּכָ ִריְך הּוא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע ּבְ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ּכָ
מָ  ִאיהּו ִנׁשְ אּדְ ִניז ְוָטִמיר ִמּכֹּלָ ָמָתא רּוָחא ְלרּוָחא ּגָ ִאּנּון , ָתא ְלִנׁשְ ֲאָבל ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ ָמָתא ִאְתְיַדע קּוְדׁשָ ְתִחין ְלִנׁשְ ִאּנּון ּפִ ָעִרים ּדְ  .ׁשְ

א ֲחֵזי א, ּתָ א ְלַדְרּגָ ְתָחא ְלִפְתָחא ְוַדְרּגָ קּוְדׁשָ , ִאית ּפִ ְייהּו ְיִדיַע ְיָקָרא ּדְ א ּוִמּנַ
ִריְך הּוא ַתח ָהאֶֹהל. ּבְ ְתָחא ְדֶצֶדק, ּפֶ א הּוא ּפִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּדָ  )תהלים קיח(ּכְ

ְתח ֲעֵר ''ּו לִ ''ּפִ יהּ ' ק ְוגו''י ֶצֶד ''י ׁשַ ְתָחא ַקְדָמָאה ְלָאֳעָלא ּבֵ א ּפִ ְתָחא , ּדָ ּוְבַהאי ּפִ
ִאין ְתִחין ִעּלָ ָאר ּפִ ל ׁשְ ָזֵכי . ִאְתַחּזּון ּכָ יּה  )פתחא(ְלַהאי ַמאן ּדְ ָזֵכי ְלִמְנַדע ּבֵ

ָראן ֲעֵליהּ  ֻכְלהּו ׁשָ ִגין ּדְ ְתִחין ּבְ ָאר ּפִ  .ּוְבֻכְלהֹו ׁשְ
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ִפְתָחא ָדא ָלא ִאְתְיַדע א ּדְ ּתָ ְתִחין . ְוַהׁשְ ָגלּוָתא ְוֻכְלהּו ּפִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ִגין ּדְ ּבְ
יּה ְוָלא ָיְכִלין ְלִמְנַדע ּוְלִאְתּדַ  קּו ִמּנֵ ּלָ ָקאִאְסּתַ ָרֵאל . ּבְ ִיְפקּון ִיׂשְ ִזְמָנא ּדְ ֲאָבל ּבְ

ְדָקא ְיאּות ֵרי ֲעֵליּה ּכְ ִאין ְלִמׁשְ ין ִעּלָ ְרּגִ ְלהּו ּדַ לּוָתא ְזִמיִנין ּכֻ  .ִמן ּגָ

ְדַמת  ָלא ֲהוּו ָיְדִעין ִמּקַ יָרא ַמה ּדְ ָאה ַיּקִ ִני ָעְלָמא ָחְכְמָתא ִעּלָ ּוְכֵדין ִיְנְדעּון ּבְ
ָנא ְכִתי. ּדְ ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיָי רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה  )ישעיה יא(, בּדִ

ַעת ְוִיְרַאת ְייָ  ִאיהּו . רּוַח ּדַ ָאה ּדְ ּתָ ְתָחא ּתַ ָרָאה ַעל ַהאי ּפִ ְלהּו ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ּכֻ
ַתח ָהאֶֹהל יָחא. ּפֶ א ְמׁשִ ָרָאה ַעל ַמְלּכָ ִגין ְלֵמיַדן ָעְלָמא  ְוֻכְלהּו ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ּבְ

ים ְוגו ּלִ ֶצֶדק ּדַ ַפט ּבְ ְכִתיב ְוׁשָ  .'ּדִ

ר ַאְבָרָהם ַ ׂשּ ד ִאְתּבַ ִגיֵני ָכְך ּכַ ְכִתיב , ּבְ ָמר ּדִ ִאּתְ ָמה ּדְ א ֲהָוה ָאַמר ּכְ ַהאי ַדְרּגָ
ֵעת ַחּיָה ִתיב ַמאן ֲהָוה, ַוּיֹאֶמר. ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ הּוא  ְוָדא. ָלא ּכְ

ַתח ָהאֶֹהל יּה ַמאן . ּפֶ יל ִעּמֵ ֲהָוה ַמּלִ א ּדְ ָרה ׁשֹוַמַעת ַהאי ַדְרּגָ א ְוׂשָ ְוַעל ּדָ
ָנא ְדַמת ּדְ ָמַעת ִמּקַ ָלא ֲהָוה ׁשְ ֲהָוה . ּדְ ַתח ָהאֶֹהל ּדְ ָרה ׁשֹוַמַעת ּפֶ ְכִתיב ְוׂשָ ּדִ

ה בֵ  ֵעת ַחּיָה ְוִהּנֵ ר ְוָאַמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ֵ ךָ ְמַבׂשּ ּתֶ ָרה ִאׁשְ  .ן ְלׂשָ

א ֲחֵזי ַאְבָרָהם, ּתָ יּה ּדְ ִריְך הּוא ְלַגּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ה הּוא ֲחִביבּוָתא ּדְ ּמָ ָהא , ּכַ ּדְ
ַזר ִאְתּגְ יּה ִיְצָחק ַעד ּדְ ִיְצָחק, ָלא ָנַפק ִמּנֵ יּה ּבְ ר ּבֵ ַ ׂשּ ַזר ִאְתּבַ ִאְתּגְ ִגין , ְלָבַתר ּדְ ּבְ

ֵדין ַזְרָעא ַקּדִ  ִאיהּו ּכְ אּדְ א, יׁשָ יׁשָ ַזר ָלאו ִאיהּו ַזְרָעא ַקּדִ ּוְכֵדין . ְוַעד ָלא ִאְתּגְ
ְכִתיב ָמה ּדִ ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהוּ  )בראשית א(, ִאיהּו ּכְ  .ֲאׁשֶ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ יׁשָ ַזר ַאְבָרָהם ַההּוא ַזְרָעא ִדיֵליּה ָלא ֲהָוה ַקּדִ ִגין , ַעד ָלא ִאְתּגְ ּבְ
גֹו ָעְרלָ  ָנַפק ּבְ אּדְ ָעְרָלה ְלַתּתָ ַבק ּבְ ַזר ָנַפק ַההּוא ַזְרָעא . ה ְוִאְתּדְ ִאְתּגְ ְלָבַתר ּדְ

א יׁשָ גֹו ַקּדִ ְלֵעיָלא ְואֹוִליד ְלֵעיָלא, ּבְ ה ּדִ ְקדּוׁשָ ַבק ּבִ ַבק ַאְבָרָהם , ְוִאְתּדְ ְוִאְתּדְ
ְדָקא ְיאּות יּה ּכְ ַדְרּגֵ א ֲחֵזי. ּבְ ד אֹוִליד ַאְבָרָהם ְלִיְצָחק , ּתָ א ּכַ יׁשָ ָנַפק ַקּדִ

ְדָקא ְיאּות  .ַמאי ַאֲעדּו ְואֹוִלידּו ֲחׁשֹוָכא )א ודאי''נ(ְוַהאי . ּכְ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל יֹוָמא ַחד ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ָקָרא ֵליּה , ַרּבִ ָאַמר ֵליּה ַהאי ּדְ
מֹו ִיְצָחק ְכִתיב ְוָקָראת ֶאת ׁשְ ִריְך הּוא ִיְצָחק ּדִ א ּבְ איאַ . קּוְדׁשָ ָהא , ּמַ ּדְ

ַעד ָלא ָנַפק ְלָעְלָמא ָקָרא ֵליּה ִיְצָחק א . ִאְתֲחֵזי ּדְ ֶאׁשָ ָמר ּדְ ָאַמר ֵליּה ָהא ִאּתְ
ְטָרא ִדְגבּוָרה ָקא ַאְתָיין. ָנַטל ַמָיא ָהא ַמָיא ִמּסִ שאיל ( )א ותא שאיל להו ללואי''נ(ְותּו . ּדְ

ִדיִחין ְלַההּוא ִסְט  )ליה ִאּנּון ּבְ ָחן ָלֳקֵביל ַהאי ֵלָוֵאי ּדְ ּבְ ָמאֵני ֶזֶמר ְוֻתׁשְ ָרא ּבְ
יהּ , ִסְטָרא ק ּבֵ ּבַ ָאֵתי ֵמַההּוא ִסְטָרא ְוִאְתּדָ ִגין ּדְ ְך ִיְצָחק ִאיהּו ֶחְדָוה ּבְ  .ְבִגין ּכָ
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 א''דף קד ע

א ֲחֵזי ַמָיא, ּתָ א ּבְ א ְוֶאׁשָ ֶאׁשָ ַאְחַלף ַמָיא ּבְ ִדיחּוָתא ֶחְדָוה ּדְ א ְוַעל ּדָ , ִיְצָחק ּבְ
ִריְך הּוא ָקֵרי ֵליּה . ִאְקֵרי ָהִכי א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ָהִכי ַעד ָלא ִיּפּוק ) א''דף קד ע(ּוְבִגין ּכָ

א ְואֹוַדע ֵליּה ְלַאְבָרָהם ָמא ּדָ  .ְלָעְלָמא ׁשְ

א ֲחֵזי ָמָהן, ְוּתָ ִריְך הּוא ְלִמְקֵרי לֹון ׁשְ א ּבְ ַבק לֹון קּוְדׁשָ ֻכְלהּו ָאֳחָרִנין ׁשָ , ּבְ
ָמָהן י ֲהוּו ָקָראן ִלְבַנְייהּו ׁשְ ִריְך , ְוֲאִפיּלּו ָנׁשֵ א ּבְ ַבק קּוְדׁשָ ֲאָבל ָהָכא ָלא ׁשָ

א ְלַאְבָרָהם ָמא ֶאּלָ יּה ְלִמְקֵרי ֵליּה ׁשְ מֹו , הּוא ְלִאּמֵ ְכִתיב ְוָקָראָת ֶאת ׁשְ ּדִ
א וְ , ִיְצָחק ַאְנּתְ ְוָלא ָאֳחָרא ֶאׁשָ ִגין ְלַאְחָלָפא ַמּיָא ּבְ ַמָיא ְלַאְכָלָלא ּבְ א ּבְ ֶאׁשָ

ִסְטֵריהּ   .ֵליּה ּבְ

ִיְצָחק ר ַאְבָרָהם ּבְ ַ ׂשּ ִאְתּבַ יָון ּדְ ִקיפּו , ּכֵ ׁשְ ים ַוּיַ ם ָהֲאָנׁשִ ָ קּומּו ִמׁשּ ִתיב ַוּיָ ַמה ּכְ
ִני ְסדֹום א ֲחֵזי. ַעל ּפְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּתָ ִריְך הּוא , ַרּבִ א ּבְ ה ַאְנַהג קּוְדׁשָ ּמָ ּכַ

ָאְרחֹויִטיבּו עִ  ָאְזֵלי ּבְ ן ְלִאּנּון ּדְ ּכֵ ִרָיין ְוָכל ׁשֶ ל ּבְ ָבֵעי , ם ּכָ ִזְמָנא ּדְ ָאִפיּלּו ּבְ ּדְ
ה ַעד ָלא ֵייֵתי , ְלֵמיַדן ָעְלָמא ִמּלָ י ּבְ ִרים ְלַמאן ְדָרִחים ֵליּה ְלִמְזּכֵ ִאיהּו ּגָ

יָנא ְלָעְלָמא  .ַההּוא ּדִ

א בְּ  קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָתִניָנן ּבְ ר ָנׁש ּדְ ר ֵליּה , ִריְך הּוא ָרִחים ֵליּה ְלּבַ ּדֵ ְמׁשַ
ָנא, ּוַמאן ִאיהוּ , ּדֹורֹוָנא ּכֵ יהּ , ִמּסְ י ּבֵ ִיְזּכֵ ִגין ּדְ יהּ . ּבְ ָזֵכי ּבֵ יְך , ְוֵכיָון ּדְ ִאיהּו ַאְמׁשִ

י יּה ְוָרׁשִ ַטר ָיִמיָנא ּוָפִריׂש ֲאֵריׁשֵ ְך ִמּסְ ִאְתְמׁשַ ֶחֶסד ּדְ , ם ֵליהּ ֲעֵליּה ַחד חּוָטא ּדְ
יהּ  ַהר ּבֵ ָלא ִיְזּדְ ַכד ֵייֵתי ִדיָנא ְלָעְלָמא ַההּוא ְמַחּבְ ִגין ּדְ ְוָזֵקיף ֵעינֹוי ְוָחָמא , ּבְ

יהּ  ַהר ּבֵ יּה ְוִאְזּדְ ק ִמּנֵ ּלַ ימּו ּוְכֵדין ִאְסּתַ ים ֵליּה . ְלַההּוא ְרׁשִ ִגיֵני ָכְך ַאְקּדִ ּבְ
י ִיְזּכֵ ה ּדְ ּמָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ  .קּוְדׁשָ

א ֲחֵזי יָנא ַעל ְסדֹום, ְוּתָ ִריְך הּוא ְלַאְיָתָאה ּדִ א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ ד ּבָ י קֶֹדם , ּכַ ַאְזּכֵ
ר ֲאחּוָה  ָזָבא ְללֹוט ּבַ ִגין ְלׁשֵ הֹון ּבְ י ִעּמְ ר ֵליּה ּדֹורֹוָנא ְלִמְזּכֵ ּדַ ְלַאְבָרָהם ְוׁשַ

ן ּמָ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ַאבְ , ִמּתַ ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיִ ּלַ ָרָהם ַוְיׁשַ
ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת לֹוט. ַהֲהֵפָכה ִתיב ַוּיִ ַאְבָרָהם , ְוָלא ּכְ ְזכּוֵתיּה ּדְ ָהא ּבִ ּדְ
ִזיב ּתְ ְזּכֹר. ִאׁשְ ַלת ַמְלָאִכין, ּוַמאי ַוּיִ י קֶֹדם ִעם ִאּנּון ּתְ ַאְזּכֵ ָדִכיר ֵליּה ַמאי ּדְ  .ּדְ

ר ָנׁש  ַגְווָנא ָדא ּבַ אּכְ ֵני ְנׁשָ ְצָדָקה ִעם ּבְ י ּבִ ִיְזּכֵ ְרָיא , ּדְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשָ ׁשַ ּבְ
ֲעַבד ר ֵליּה ְלַהִהיא ְצָדָקה ּדְ ִריְך הּוא ַאְדּכַ א ּבְ ָעְלָמא קּוְדׁשָ ָכל . ּבְ ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

יב ֲעֵליּה ְלֵעיָלא ר ָנׁש ָהִכי ַאְכּתִ ָזֵכי ּבַ ֲעָתא ּדְ ֲעָתא ְדִד , ׁשַ ׁשַ יָנא ְוֲאִפיּלּו ּבְ
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ֲעַבד ְוָזָכה ִעם  ר ֵליּה ְלַההּוא ִטיבּו ּדְ ִריְך הּוא ִאְדּכַ א ּבְ ְרָיא ֲעלֹוי קּוְדׁשָ ׁשָ
א ֵני ָנׁשָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ֶות )משלי יא(, ּכְ יל ִמּמָ ּצִ ים . ּוְצָדָקה ּתַ ִגיֵני ָכְך ַאְקּדִ ּבְ

ִיזְ  ִגין ּדְ ִריְך הּוא ְלַאְבָרָהם ּבְ א ּבְ ִזיב ְללֹוטֵליּה קּוְדׁשָ י ִויׁשֵ  .ּכֵ

ֵני ְסדֹום ִקיפּו ַעל ּפְ ׁשְ א ֲחֵזי. ַוּיַ ים, ּתָ ם ָהֲאָנׁשִ ָ ֵמַהִהיא ְסעּוָדה . ַוּיָקּומּו ִמׁשּ
הוּ  ַאְתִקין לֹו ַאְבָרָהם ְוָזָכה ּבְ ַמְלָאִכין ֲהווּ . ּדְ ב ּדְ הוּ , ַאף ַעל ּגַ ְוָכל , ָזָכה ּבְ

יהּ  ַאר ִמּנֵ ּתָ לּום ַההּוא ֵמיְכָלא ָלא ִאׁשְ ַאְבָרָהם, ּכְ ִגיֵני ּדְ יהּ , ּבְ י ּבֵ ָהא , ּוְלִמְזּכֵ ּדְ
א ִדְלהֹון  ֶאׁשָ ִתיב ַוּיֹאֵכלּו ּבְ  .ִאְתֲאִכיל )קכ א(ּכְ

ַלת ַמְלָאִכין ֲהווּ  ֶאָלא . א''ְוַהאי רּוחָ . א''ְוַהאי ַמיָ . א''ַהאי ֶאׁשָ . ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּתְ
ַחְבֵריּה ּובְ  ִליל ּבְ ל ַחד ְוַחד ּכָ ַגְווָנא ָדא . ִגיֵני ָכְך ַוּיֹאֵכלוּ ּכָ ֱחזּו ֶאת  )שמות כד(ּכְ ַוּיֶ

ּתוּ  ׁשְ א. ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ ִכיְנּתָ ִאְתָזנּו ִמן ׁשְ ִאית ֲאְכלּו ּדְ אּוף ָהָכא , ֲאִכיָלה ַוּדָ
ְרמּו  יהּ  )מניה(ְלִאְתְזָנא  )א נרמז רמז''נ(ַוּיֹאֵכלּו ּגָ ַבק ּבֵ , ֵמַההּוא ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם ִאְתּדְ

לּום ָיִהיב לֹון ַאְבָרָהם ּכְ ה ּדְ ָארּו ִמּמַ ְך ָלא ַאׁשְ  .ּוְבִגין ּכָ

ְבָרָכה א ּדִ ּסָ י ֵמַההּוא ּכַ ּתֵ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ֵעי ֵליּה ְלּבַ א ּבָ וָנא ּדָ ַגּוְ י , ּכְ ִיְזּכֵ ִגין ּדְ ּבְ
ְלֵעיָלא ָרָכה ּדִ ִגין א. ְלַהִהיא ּבְ ַאְתִקין לֹון ַאְבָרָהם ּבְ ה ּדְ ּוף ִאּנּון ֲאְכלּו ִמּמַ

ְטָרא ְדַאְבָרָהם ִיְזּכּון ְלִאְתְזָנא ִמּסִ ָהא ֵמַההּוא ִסְטָרא ָנִפיק ְמזֹוָנא ְלֻכְלהּו . ּדְ ּדְ
ֵאי ִקיפוּ . ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ׁשְ יָזָבא ְללֹוט, ַוּיַ ַרֲחֵמי ְלׁשֵ ִתיב ָהָכא . ִאְתָערּוָתא ּדְ ּכְ

ִקיפּו ּוְכִתיב ָהָתם וַ  ׁשְ ךָ  )דברים כו(ּיַ עֹון ָקְדׁשֶ ִקיָפה ִמּמְ ן ְלַרֲחֵמי אּוף . ַהׁשְ ַהּלָ ַמה ּלְ
 .ָהָכא ְלַרֲחֵמי

 ב''דף קד ע

ָחם ּלְ ם ְלׁשַ ד לֹון ְלָוָיה. ְוַאְבָרָהם הֹוֵלְך ִעּמָ י ֵייָסא ִאי ֵתיָמא . ְלֶמְעּבַ ָאַמר ַרּבִ
ַמְלָאכִ  ַאְבָרָהם ָיַדע ּדְ אי ַאֲעִביד לֹון ְלָוָיהּדְ י . ין ִאּנּון ַאּמַ א ָאַמר ַרּבִ ֶאּלָ

ֲהָוה ָיַדע  ב ּדְ א מה ''נ( )רגיל הוה למעכד לכלהו בני נשא דזמינין עמיה למעכד לון לויה(ֶאְלָעָזר ַאף ַעל ּגַ

ר נָ  )דהוה רגיל למעבד עם בני נשא עבד בהו ואלוי לון ָכְך ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלּבַ ִגין ּדְ ד ּבְ ׁש ְלֶמְעּבַ
ְלָיא ַהאי ּתַ א ּבְ ָהא ּכֹּלָ יִזין ּדְ ּפִ הֹון , ְלָוָיה ְלאּוׁשְ ִאיהּו ֲהָוה ָאִזיל ִעּמְ ּוְבעֹוד ּדְ

ה ֲאִני  ְכִתיב ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַאְבָרָהם ּדִ ִריְך הּוא ֲעֵליּה ּדְ א ּבְ ִלי קּוְדׁשָ ִאְתּגְ
ה ר ֲאִני עֹוׂשֶ יֵניהּ  ַוְיָי הּוא. ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ִריְך הּוא , ּוֵבית ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ּבְ

הֹון) ב''דף קד ע(ֲהָוה ָאִזיל   .ִעּמְ
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ר ָנׁש ֲעִביד ְלָוָיה  ד ּבַ א ֲחֵזי ּכַ יְך  )לבר נש(ּתָ א  )עליה(ְלַחְבֵריּה ִאיהּו ַאְמׁשִ ִכיְנּתָ ִלׁשְ
זָ  ָאְרָחא ְלׁשֵ יּה ּבְ ֲהֵדיּה ּוְלֵמַהְך ִעּמֵ ָרא ּבַ ֵעי ֵליּה . ָבא ֵליהּ ְלִאְתַחּבְ ְך ּבָ ּוְבִגין ּכָ

יְך ֲעֵליּה  א ְוַאְמׁשִ ִכיְנּתָ ר ֵליּה ִלׁשְ ַחּבַ ִגין ּדְ יָזא ּבְ ּפִ ר ָנׁש ְלַלוּוֵיי ְלאּוׁשְ ְלּבַ
ֲהֵדיהּ  ָרא ּבַ  .ְלִאְתַחּבְ

ֱעָלם  ֱעָלם ִמְדָרׁש ַהּנֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ְוגו )ב''דף קד ע(ִמְדָרׁש ַהּנֶ ִת ' ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ יב ְלַמְעָלה ַמה ּכְ
ִעים ְרׁשָ ין ּבָ ִני ְסדֹום ַלֲעׂשֹות ּדִ ִקיפּו ַעל ּפְ ׁשְ ים ַוּיַ ם ָהֲאָנׁשִ ָ קּומּו ִמׁשּ ִתיב . ַוּיָ ַמה ּכְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ין . ַאֲחָריו ַהְמַכּסֶ ה ּדִ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַרב ַחְסָדא ֵאין ַהּקָ
נִ  ְמַלְך ּבְ ּנִ ִעים ַעד ׁשֶ ְרׁשָ יִקים ֲהָדא הּוא ִדְכִתיבּבָ ּדִ ל ּצַ ָמָתן ׁשֶ ַמת  )איוב ד(, ׁשְ ׁשְ ִמּנִ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם. ֱאלֹוּהַ יֹאֵבדוּ  לּום ֵיׁש . ּוְכִתיב ַהְמַכּסֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ
יִקים ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ ֱאָמֵלְך ּבְ ִעים ַעד ׁשֶ ְרׁשָ ין ּבָ ִעים , ְואֹוֵמר ָלֶהם, ִלי ַלֲעׂשֹות ּדִ ָהְרׁשָ

ֶהם ּדִ , ָחְטאּו ְלָפַני ה ּבָ ה , יןֶאֱעׂשֶ י ָרּבָ ְכִתיב ַוּיֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ ּדִ
 .'וַחָטאָתם ְוגו

ְמקֹוָמּה ְוִהיא ְיֵרָאה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְולֹוַמר  ָמה עֹוֶמֶדת ּבִ ׁשָ י ַאְבהּו ַהּנְ ָאַמר ַרּבִ
לּום ּיֹאַמר ְלמטטרו, ְלָפָניו ּכְ ה ְלָפָניו ְותֹ ''ַעד ׁשֶ ּנָ יׁשֶ ּגִ ּיַ ָתהן ׁשֶ ָרּצְ ֲהָדא , אַמר ַמה ׁשֶ

ׁש ַאְבָרָהם ּגַ ע ָחִליָלה ְלָך וגו, הּוא ִדְכִתיב וּיִ יק ִעם ָרׁשָ ּדִ ה ּצַ ְסּפֶ . 'ַוּיֹאֶמר ַהַאף ּתִ
יִקים ְוגו ּדִ ים ּצַ ִ א . 'אּוַלי ֵיׁש ֲחִמׁשּ ּמָ ל עֹוָלם ׁשֶ ָמה ּפֹוַתַחת ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

נ קּו ּבְ ל ּתֹוָרהפָּ ' ִנְתַעּסְ ּיֹות ׁשֶ ָמהּ , ָרׁשִ קּו ִלׁשְ לא ִנְתַעּסְ י ׁשֶ ָכר ִיׁש ָלֶהם , ְוַאף ַעל ּפִ ׂשָ
יִהּנֹם ְנסּו ַלּגֵ א ְולֹא ִיּכָ ְסדֹום . ָלעֹוָלם ַהּבָ א ּבִ ְתֵריּה ַוּיֹאֶמר ְיָי ִאם ֶאְמּצָ ִתיב ּבַ ַמה ּכְ

יִקים ְוגו ּדִ ים ּצַ ִ  .'ֲחִמׁשּ

יר ִאּנּון  )תנינן(וָהא  ּיֹות נַיּתִ ָרׁשִ ה ְסָפִרים ֵהם . ג ֲהווּ ''ּפָ ָ הּו ֲחִמׁשּ י ַאּבָ א ָאַמר ַרּבִ ֶאּלָ
ֶהם ִנְבָרא  ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ רֹות ֲעׂשָ ּבְ ֶרת ַהּדִ ּתֹוָרה ּוְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְכָלִלים ֲעׂשֶ ּבַ

ים ִ הֹון הּוא ֲחִמׁשּ ָכל ַחד ִמּנְ ָרה ּבְ  .ָהעֹוָלם ֲחׁשֹוב ֲעׂשָ
 )סימן טו(מטות השלמה מההש

ְדַקָתם  ּצִ ל ָהעֹוָלם ּבְ יל ּכָ יָנה ְוֵהם ְראּוִיים ְלַהּצִ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ֶנֶגד ֲחִמׁשִ ים ֵהם ּכְ ֲחִמׁשִ
ָאה ָאְמָרה  ּלֹא ָמּצְ ָרַאָתה ׁשֶ ים  )ח''בראשית י(ַוְיָי הֹוָדה ִלְדַבֶריָה ּוְכׁשְ אּוַלי ַיְחְסרּון ֲחִמׁשִ

ה יִקים ֲחִמׁשָ ּדִ לוֹ , ַהּצַ הּוא ּכְ ְמָך ׁשֶ ְיִדיַעת ׁשִ ַעְסקּו ּבִ ֵני ָאָדם ׁשְ ֶהם ּבְ ַמר אּוַלי ֵיׁש ּבָ
הּוא מָ  ְמלֹואֹו ׁשֶ ם ּבִ ֱאַמר ''ו הֵ ''א וא''ד הֵ ''ה יוֹ ''ַהׁשֵ ּנֶ ִמְסָפר ָאָדם ׁשֶ ה  )'דברים י(א ּכְ ְוַעּתָ

ָרֵאל ָמה ְיָי ֱאלֶהיָך ׁשֹוֵאל ָאה חֹוֶזֶרת לֹוַמר, ִיׂשְ לֹא ָמּצְ ם , ּוְכׁשְ אּון ׁשָ אּוַלי ִיָמּצְ
ִעים   )עד כאן מההשמטות( )ככתוב בדפוס(ַאְרּבָ
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ּתֹוָרה  קּו ּבַ לא ִנְתַעּסְ י ׁשֶ ל עֹוָלם ַאף ַעל ּפִ ָמה ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשָ עֹוד ּפֹוַתַחת ַהּנְ
ר ָלֶהם ׁשֶ  ּפֵ ין ְוִנְתּכַ ית ּדִ ּבֵ ָחְטאּו ּבְ ֶ ם ַעל ַמה ׁשּ לּו עֹוְנׁשָ א ִקּבְ ּמָ ֱאַמר ׁשֶ  )דברים כה(ּנֶ

ּנּו לֹא יֹוִסיף ִעים ַיּכֶ ר . ַאְרּבָ ּפֵ ים ְלִהְתּכַ ּיָ ְייׁשּו ִלְפֵניֶהם ּדַ ְתּבַ ּנִ ֶ ה ׁשּ ָלֶהם  )לפניהם(ּוִמּמַ
יִהּנֹם ְנסּו ַלּגֵ ּלֹא ִיּכָ ִעים. ׁשֶ ֲעבּור ָהַאְרּבָ ה ּבַ ִתיב ַאֲחָריו לֹא ֶאֱעׂשֶ  .ַמה ּכְ

 )סימן טז(השלמה מההשמטות 

לֹוַמר אּוַלי ִיׁש  עֹוד ים ּכְ לֹׁשִ ם ׁשְ אּון ׁשָ ל עֹוָלם אּוַלי ִיָמּצְ פֹוָתַחת ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְנבּוַאת  ים ַמֲעלֹות ַהְרמּוזֹות ּבִ לׁשִֹ יגּו אֹוָתם ַהׁשְ ִ ַעְסקּו וִהׂשּ יִקים ׁשְ ּדִ יֵניֶהם ּצַ ּבֵ

ים  לֹׁשִ ׁשְ ָפסּוק ַוְיִהי ּבִ לֵ וְ ' ְוגוֹ  )שנה(ְיֶחְזֵקאל ּבַ לּוִלים ּבְ ֵהם ''ֵהם ּכְ ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה ׁשֶ
יִקים ְיִחיִדי ְסגּוָלה . ְסִפירֹות' ב אֹוִתּיֹות וי''כ ּדִ ים ּצַ יֵניֶהם ֲאָנׁשִ וֵכן אּוַלי ְיׁש ּבֵ

ְמָך ב לּוִלים י' ַהְמַיֲחִדים ׁשִ ה ּכְ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ָפסּוק ׁשְ יֹום ּבַ ֲעִמים ּבַ ְסִפירֹות ' ּפַ
ִמ  ת ֶאָחד האלּבְ ָעה ְוַהִמָלה א''ף ִעם החי''ּלַ ָרה והד' ת ֵהם ִתׁשְ ָאַמר ָדִוד ' ֲהֵרי ֲעׂשָ

לֹום ֲעָלּה  ֶלְך ָעָליו ַהׁשָ יִקים ָיבֹואּו ּבֹו ְוד )ח''תהלים קי(ַהּמֶ ּדִ ַער ַלְיָי ּצַ לת ִמָלׁשֹון ''ֶזה ַהׁשַ
ִרים יֹום ֲהֵרי ֶעׂשְ ֲעִמים ּבַ ֵני ּפַ ַער ּוׁשְ  .ׁשַ

ָאהּוְכשֶ  ל עֹוָלם, ֵאיָנה מֹוּצְ ם , חֹוֶזֶרת ּופֹוָתַחת ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ אּון ׁשָ אּוַלי ִיָמּצְ
ֶרת  ָרה ַמֲאָמרֹות ּוְבֲעׂשֶ ֲעׂשָ עֹוֵסק ּבַ יֵניֶהם ִמי ׁשֶ א ּבֵ לֹוַמר אּוַלי ִיָמּצֵ ָרה ּכְ ֲעׂשָ

יֵניֶהם ֲעשָׂ  אּון ּבֵ ָכל יֹום ְוֵכן אּוַלי ִיָמּצְ רֹות ּבְ ֶנֶסת ַהִדּבְ ַמְקִדיִמים ְלֵבית ַהּכְ ָרה ׁשֶ
ל  ַנן ּכָ ֶנֶגד  )הנמצא(ְדָהא ּתְ ָכר ּכְ ֶנֶסת נֹוֵטל ׂשָ ֵבית ַהּכְ ָרה ִראׁשֹוִנים ּבְ ַהִנְמָנה ֵמֲעׂשָ

ִאים ַאֲחָריו ּבָ ִתיב, ּכּוָלם ׁשֶ ָרה, ָמה ּכְ ֲעבּור ַהֲעׂשָ ִחית ּבַ ַמת . לא ַאׁשְ ל ֶזה ְיׁש ְלִנׁשְ ּכָ
יק ְללָ  ּדִ ּלֹא ַהּצַ ִקיט ַהַאף ְוַהֵחָמה וֵכיָון ׁשֶ ִעים ְלַהׁשְ ֵמד ְסֵנגֹוְרָייא ּוְזכּות ַעל ָהְרׁשָ

ִתיב  ָאה ׁשּום ְזכּות ְלָלֵמד ָמה ּכְ ר ֶאל  )ח''בראשית י(ָמּצְ ָלה ְלַדּבֵ ר ּכִ ֲאׁשֶ ֶלְך ְיָי ּכַ ַוּיֵ
ב ִלְמקֹומוֹ  וָאז . ַעָלתֹו ַהְידּוָעהְלָמקֹום מָ , ַמהּו ִלְמקֹומוֹ . ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ׁשָ

ֵני  )ט''בראשית י(ִנְסָתַלק ֲהָדַיין ְוִנְסָתַלק ַהָסיֵנגֹור ְוַהַקֵטיגֹור ֵמַקְטֵרג וֶזהּו  בֹאּו ׁשְ ַוּיָ
ֶעֶרב ְוגוֹ  ְלָאִכים ְסדֹוָמה ּבָ י ' ַהּמַ ַער ְסדֹום ּכִ ׁשָ ב ּבְ ר ָהָרע יֹוׁשֵ ָטן הּוא ִיּצֶ ולֹוט הּוא ׂשָ

ְכִת  יתֹו ּדִ ם ּבֵ ַתח ַחָטאת רֹוֵבץ )בראשית ד(יב ׁשָ ִני ָאָדם ּוַמְטֵעה . ַלּפֶ ר ִעם ּבְ ּוִמְתַחּבֵ
ִהְטָעה אֹוָתם  ן ִעָמֵהם ִנידֹון ַעל ׁשֶ ם ּכֵ ַחת ְוהּוא ּגַ מֹוִריָדם ִלְבֵאר ׁשָ אֹוָתם ַעד ׁשְ

ֲעָרה ְדִגֵהיָנם וֶזהּו  ה ָנא ָהִעיר ֲהזֹאת ְקרֹובָ  )ט''בראשית י(ויֹוֵרד ַעד ּצָ הִהּנֵ ּמָ  .ה ָלנּוס ׁשָ

חַ  ל , ַהרֹוּצֵ ם ִעם ּכָ יֹוֶרד וִנידֹון ׁשָ י ׁשֶ ַער וַאף ַעל ּפִ ִמים ְוִהיא ִמּצְ ו ׁשֹוֵפְך ּדָ הּוא ֵעׂשָ
קֹו ַלֲחזֹור ּוְלַהְטעֹות ַלֲאֵחִרים ְוְזהּו  ַעל לֹוט ִמּצֹוַער )ט''בראשית י(ְזה ַתָאַותֹו ְוֶחׁשְ עד כאן (: ַוּיָ

 )מההשמטות
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ים לׁשִ ם ׁשְ יגּו , עֹוד ּפֹוַתַחת ואֹוֶמֶרת אּוַלי ִיׁש ׁשָ ִ ִהׂשּ יִקים ׁשֶ ּדִ יֵניֶהם ּצַ אּוַלי ִיׁש ּבֵ
סּוק  ּפָ ים ַמֲעלֹות ָהְרמּוִזים ּבַ לׁשִ ל )יחזקאל א(ׁשְ לּוִלים ּבְ ָנה ְוֵהם ּכְ ים ׁשָ לׁשִ ׁשְ ב ''ַוְיִהי ּבִ

ֵהם כ מֹוָנהְסִפירֹות לִ ' ב אֹוִתּיֹות וי''ְנִתיבֹות ׁשֶ לּוִלים ִלׁשְ  .ְפָעִמים ֵהם ּכְ

ִרים ם ֶעׂשְ אּון ׁשָ ּצְ ִנים ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה , עֹוד ּפֹוַתַחת ואֹוֶמֶרת אּוַלי ִיּמָ לּו ּבָ א ְיָגּדְ ּמָ ׁשֶ
ָכל יֹום ָעִמים ּבְ י ּפְ ּתֵ רֹות ׁשְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ָכר ַלֲעׂשֶ ל , וִיׁש ָלֶהם ׂשָ ָחק ּכָ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ ּדְ

תּוב ַהְמַגּדֵ  ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ נֹו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ּומֹוִליכֹו ְלֵבית ַרּבֹו ּבַ ל ּבְ
ים  ִאּלּו ִקּיֵ ָכל יֹום' ַהּתֹוָרה ב )עליו(ּכְ ָעִמים ּבְ ֲעבּור . ּפְ ִחית ּבַ ִתיב ַוּיֹאֶמר לא ַאׁשְ ַמה ּכְ

ִרים  .ָהֶעׂשְ

ָרהעֹוד ּפֹוַתַחת ְואֹוֶמֶרת אּוַלי ִיּמָ  ם ֲעׂשָ אּון ׁשָ ָמא ָהיּו . ּצְ ל עֹוָלם ׁשֶ אֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִאים  ּבָ ם ׁשֶ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ּנֹוֵטל ׂשָ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ ל ּבֵ ָרה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ֵמאֹוָתם ָהֲעׂשָ

ִתיב , ַאֲחֵריֶהם ָרה )ביה(ַמה ּכְ ֲעבּור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ  .ַוּיֹאֶמר לֹא ַאׁשְ

ל ֶזה  ִעיםּכָ יק לֹוַמר ַעל ָהְרׁשָ ּדִ ַמת ַהּצַ לּום, ִיׁש ְלִנׁשְ ָיָדם ּכְ א ּבְ ּלֹא ִנְמּצָ יָון ׁשֶ ַמה , ּכֵ
ב ִלְמקֹומוֹ  ר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ׁשָ ה ְלַדּבֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ֶלְך ְיָי ּכַ ִתיב ַוּיֵ ַמהּו . ּכְ

 .ִלְמקֹום ַמֲעָלתֹו ַהְידּוָעה. ִלְמקֹומוֹ 

י ִמצְּ  ְנסּו ָאַמר ַרּבִ ְחְזרּו ְלמּוָטב ְולא ִיּכָ ּיַ ֵדי ׁשֶ ִעים ּכְ ל ַעל ָהְרׁשָ ּלֵ ָוה לֹו ָלָאָדם ְלִהְתּפַ
יִהּנֹם ְכִתיב. ַלּגֵ ק ְוגו )תהלים לה(, ּדִ י ׂשָ ֲחלֹוָתם ְלבּוׁשִ י ָאסּור לֹו . 'ַוֲאִני ּבַ וָאַמר ַרּבִ

קּו ִמן ּלְ ְסּתַ ּיִ ִעים ׁשֶ ל ַעל ָהְרׁשָ ּלֵ דֹוׁש , ָהעֹוָלם ָלָאָדם ְלִהְתּפַ קֹו ַהּקָ ִאְלָמֵלא ִסּלְ ׁשֶ
ָהָיה עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ רּוְך הּוא ְלֶתַרח ִמן ָהעֹוָלם ּכְ א ַאְבָרָהם ָאִבינּו , ּבָ לֹא ּבָ

ָרֵאל לא ָהיוּ , ָלעֹוָלם ְבֵטי ִיׂשְ יחַ , ְוׁשִ ׁשִ ִוד ּוֶמֶלְך ַהּמָ ֶלְך ּדָ ָנה, ְוַהּמֶ , ְוַהּתֹוָרה לֹא ִנּתְ
עֹוָלם ְוָכל ִביִאים לא ָהיּו ּבָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים וַהּנְ ּדִ יָון . אֹוָתם ַהּצַ י ְיהּוָדה ּכֵ ָאַמר ַרּבִ

ל אֹוָתם ָהִעְנָייִנים לּום ִמּכָ ִעים ּכְ ְרׁשָ א ּבָ לא ִנְמּצָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ רֹוֶאה ַהּקָ ַמה , ׁשֶ
ְלָאִכים ְסדֹוָמה וגו ִני ַהּמַ בֹאּו ׁשְ ִתיב וּיָ  )עד כאן מדרש הנעלם(, 'ּכְ

ה ר ֲאִני עֹוׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ְך ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַתח . ְבִגין ּכָ יא ּפָ י ִחּיָ ַרּבִ
ִביִאים )עמוס ג( ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ ָבר ּכִ ה ְיָי ֱאלִהים ּדָ י לא ַיֲעׂשֶ . ּכִ

ק ֵאי ָעְלָמא ּדְ ִאין ִאּנּון ַזּכָ הוּ ַזּכָ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ִאיהּו , ּוְדׁשָ ָכל ַמה ּדְ ּבְ
ָעְלָמא ד ּבְ ין ְלֶמְעּבַ ְרִקיָעא ְוַזּמִ ִאין ֲעִביד ֵליהּ , ָעִביד ּבָ ַזּכָ י , ַעל ְיֵדי ּדְ ּסֵ ְוָלא ּכַ

לּום ְייהּו ְלָעְלִמין ּכְ הֲ . ִמּנַ ָפא ּבַ ּתָ ֵעי ְלׁשַ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ לצדיקיא (ֵדיּה ּבְ

ִאּנּון  )כלא גלי קודשא בריך הוא, תא חזי. דלא תהא פתחון פה לרשיעייא בכל מה דאיהו עביד ִגין ּדְ יַקָיא ּבְ ְלַצּדִ
ָאה  יָנא ִעּלָ א ְלֲאָתַבא ֵמחֹוַבְייהּו ְוָלא ִיְתַעְנׁשּון ִמּגֹו ּדִ ַאְתָיין ּוַמְזִהיִרין ִלְבֵני ָנׁשָ

ְתָחא יהּ  ְוָלא ְיֵהא לֹון ּפִ ִריְך הּוא אֹוַדע לֹון . ְדפּוָמא ְלַגּבֵ א ּבְ ִגיֵני ָכְך קּוְדׁשָ ּבְ
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הּו ִדיָנא ִאיהּו ָעִביד ּבְ ָלא ִדיָנא ֲעִביד . ָרָזא ּדְ ָהא ּבְ ָלא ֵייְמרּון ּדְ ִגין ּדְ ּתּו ּבְ
יָנא הּו ּדִ  .ּבְ

יִחין ְוָלא ָיְדִעין  ּגִ ָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ יַבָיא ּדְ י ֶאְלָעָזר ַווי לֹון ְלַחּיָ ָאַמר ַרּבִ
ָרא ֵמחֹוַבְייהוּ  ּמְ ל עֹוָבדֹוִהי ְקׁשֹוט . ְלִאְסּתַ י ּכָ ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ ּוַמה קּוְדׁשָ

ין ָעְלָמא ַעד . ְואֹוְרָחֵתיּה ּדִ ֲעִביד ּבְ ל ַמה ּדְ יַקָייא ָלא ָעִביד ּכָ ָגֵלי ְלהּו ְלַצּדִ ּדְ
א ְתָחא ְדפּוָמא ִלְבֵני ָנׁשָ ִגין ְדָלא ְיֵהא לֹון ּפִ לקמן דף ' עי, י''כאן שייך מה שבסוף הספר סימן ח(. ּבְ

ָלא  )א ותמצאנו שם''ו ע''ק ְייהּו ּדְ ד ִמּלַ ִאית לֹון ְלֶמְעּבַ ן ּדְ ּכֵ א לא ָכל ׁשֶ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ּבֵ ּגַ
ֵני לּון ּבְ א ִסְטָיא ֲעֵליהֹון ְיַמּלְ ִתיב. ָנׁשָ ים ֵמְיָי  )במדבר לב(, ְוֵכן ּכְ ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ

ָרֵאל ׂשְ א. ּוִמּיִ ה ִלְבֵני ָנׁשָ ְתחֹון ּפֶ ָלא ְיֵהא לֹון ּפִ ד ּדְ ְוִיְתרּון , ְוִאית לֹון ְלֶמְעּבַ
ָרא ּמָ ֵחי ְלִאְסּתַ ּגְ הֹון ִאי ִאּנּון ָחָטאן ְוָלא ַמׁשְ ָלא ְיֵהא , ּבְ יָנא ּדְ ת ּדִ ֵליּה ְלִמּדַ

ְייהוּ  ְתָחא ְדפּוָמא ְלַגּבַ ִריְך הּוא ּפִ א ּבְ קּוְדׁשָ ה. ּדְ ְתׁשּוָבה ְועֹוָבִדין , ּוְבּמָ ּבִ
ָרן ַכׁשְ  .ּדְ

 א''דף קה ע

א ֲחֵזי ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם, ּתָ י ְיהּוָדה. ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ִריְך , ָאַמר ַרּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ
ל אַ  , ְלֶמֱהֵוי ֵליּה ַאְחָסַנת ְירּוָתא ְלָעְלִמין) א''דף קה ע(ְרָעא ְלַאְבָרָהם הּוא ָיַהב ּכָ

ה ְוגו ֶנּנָ ה רֶֹאה ְלָך ֶאּתְ ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ ְכִתיב ּכִ א ָנא . 'ּדִ ּוְכִתיב ׂשָ
ין. ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִריְך הּוא ִאְצְטִריְך ְלַאֲעָקָרא ַאְתִרין ִאּלֵ א ּבְ . ּוְלָבַתר קּוְדׁשָ

ִר  א ּבְ ָבר ַיֲהִבית ַית ַאְרָעא ְלַאְבָרָהם, יְך הּואָאַמר קּוְדׁשָ א , ּכְ ְוהּוא ַאּבָ
א יךָ , ְלכֹּלָ י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ ְכִתיב ּכִ ִנין ְוָלא . ּדִ ְוָלא ָיאֹות ִלי ְלִמְמֵחי ּבְ

ָקִרית ֵליּה ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי ְך ִאְצְטִריְך ְלאֹוַדע ֵלי. אֹוַדע ַלֲאבּוהֹון ּדְ , הּ ּוְבִגין ּכָ
ְך  ה )אמר(ְבִגין ּכָ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ  .ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ

א ֲחֵזי  א ּתָ י ַאּבָ ַאְבָרָהם )קיא א(ָאַמר ַרּבִ ָאַמר ֵליּה , ִעְנְוָתנּוָתא ּדְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּדְ
ה י ַרּבָ ִריְך הּוא ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ א ּבְ אֹוִריְך ְוִעם כָּ . קּוְדׁשָ א ּדְ ל ּדָ

ְסדֹום יָנא ּבִ ד ּדִ ָבֵעי ְלֶמְעּבַ יּה ְואֹוַדע ֵליּה ּדְ ָזָבא ֵליּה , ִעּמֵ ָעא ַקֵמיּה ְלׁשֵ ָלא ּבָ
יָנא יּה ּדִ ע ַאְגָרא ִמן . ְללֹוט ְוָלא ַיֲעִביד ּבֵ ָלא ְלִמְתּבַ ִגין ּדְ ַמאי ַטְעָמא ּבְ

 .עֹוָבדֹוי

ִריךְ  א ּבְ ַלח קּוְדׁשָ א ׁשָ ַאְבָרָהם ְוַעל ּדָ ִגיֵניּה ּדְ ִזיב ֵליּה ּבְ . הּוא ְללֹוט ְוׁשֵ
ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ְוגו ּלַ ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ ְכִתיב ַוּיִ ַמאי . 'ּדִ
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ָמר ֵהן לֹוט ָהא ִאּתְ ב ּבָ ר ָיׁשַ ַכח . ֲאׁשֶ ּתְ יִבין ְוָלא ִאׁשְ ֻכְלהּו ַחּיָ ִגין ּדְ ֲאָבל ּבְ
ְזכוּ , )בינייהו( ִאית ֵליּה ִמיִדי ּדִ ְלהּו ּדְ ר לֹוט, ִמּכֻ ָכל ֲאַתר . ּבַ אן אֹוִליְפָנא ּבְ ִמּכָ

יִבין ָחִריב ִאיהוּ  יּה ַחּיָ ָדְייִרין ּבֵ  .ּדְ

ֵהן לֹוט ב ּבָ ר ָיׁשַ ֻכְלהּו ֲהָוה ָיִתיב לֹוט )קח א(. ֲאׁשֶ ִגיֵניּה ֲהוּו ַיְתֵבי , ְוִכי ּבְ ֶאָלא ּבְ
ָלא ִאְתָחְרבוּ  ְזכּוֵתיהּ וְ . ּדְ ַאְבָרָהם. ָלא, ִאי ֵתיָמא ּבִ ְזכּוֵתיּה ּדְ א ּבִ ָאַמר . ֶאּלָ

א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ָאה, ַרּבִ ר ָנׁש ְלַזּכָ ֲעִביד ּבַ א ּדְ ּמּוׁשָ ׁשִ א ָאִגין , ּדְ ּמּוׁשָ ַההּוא ׁשִ
ָעְלָמא יָבא. ֲעֵליּה ּבְ ִאיהּו ַחּיָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ א ּדְ ֵמָאְרחֹוי  אֹוִליף, ְוָלא עֹוד ֶאּלָ

 .ְוֲעִביד לֹון

ָלא אֹוִליף  ב ּדְ ַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ ֲהֵדיּה ּדְ ר לֹוט ּבַ ִאְתַחּבַ ִגין ּדְ ָהא ּבְ א ֲחֵזי ּדְ ּתָ
ל עֹוָבדֹוי ֲהָוה ָעִביד ַאְבָרָהם, ּכָ ָמה ּדְ ְרָיין ּכְ ד ִטיבּו ִעם ּבִ ְוָדא , אֹוִליף ְלֶמְעּבַ

אֹוִתיב ְלָכל ִאּנּון ַקְרּתֵ  ָעאל לֹוט הּוא ּדְ ַתר ּדְ ָיְתבּו ּבָ ל ַההּוא ִזְמָנא ּדְ י ּכָ
יַנְייהוּ   .ּבֵ

 ב''דף קה ע

א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ַהִהיא , ָאַמר ַרּבִ ַאְבָרָהם ּבְ יּה ּדְ א ָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ
ִריְך הּוא ָאַמר ֵליּה  א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ָאַמר ֵליּה  ,)בההוא זמנא דקודשא בריך הוא עמיה(ׁשַ

ָהא  יּה ּדְ יל ִעּמֵ א ֲהָוה ַמּלִ ִכיְנּתָ י ֶאְלָעָזר ְוָהא ׁשְ ִלי ֲעֵליּה  )בדרגא(ַרּבִ ָדא ִאְתּגְ
ְכִתיב ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב  )שמות ו(, קּוְדׁשָ

י ּדָ ֵאל ׁשַ אי. ּבְ א. ָאַמר ֵליּה ָהִכי הּוא ַוּדַ ִתיב ַוּיֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת  ְוּתָ ֲחֵזי ַמה ּכְ
ה י ָרּבָ ַקְדִמיָתא ַוְיָי ָאַמר. ְסדֹום ַוֲעמָֹרה ּכִ ּוְלַבּסֹוף ַוּיֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום . ּבְ

ָאה. 'ַוֲעמֹוָרה ְוגו ּתָ א ּתַ ְרּגָ ֵלי ֵליּה ַעל ּדַ ִאְתּגְ ָאה ּדְ ְרָגא ִעּלָ א ִאיהּו ּדַ  )ב''דף קה ע(, ּדָ

ָלהֵאְרָדה  ָאה ֵאַלי ָעׂשּו ּכָ ַצֲעָקָתּה ַהּבָ ִאי . ְלַמאן ָקֲאַמר. ָנא ְוֶאְרֶאה ַהּכְ
יד ְלָדא. ֵתיָמא ְלִאּנּון ַמְלָאִכין א ּוַפּקִ יל ִעם ּדָ א ְלַאְבָרָהם . ַמאן ָחָמא ַמּלִ ֶאּלָ

ִבְרׁשּוֵתיּה ָקְייִמין ִאּנּון ַאְתֵרי ָבר ַאֵחר ְלִאּנּון ַמְלָאכִ . ָקֲאַמר ּדְ ַמה . יןּדָ
ָמר ְלַאְבָרָהם ַמה ַטֲעָמא ָעׂשוּ  ִאּתְ ֵעי ֵליהּ . ּדְ ה ִמּבָ א  )אלא(. ַמאי ָעׂשוּ . ָעׂשָ ּדָ
יהּ  ָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ א ּדְ ִכיְנּתָ ְלָאִכין )דבר אחר(. ַאְבָרָהם ּוׁשְ ָמר ַלּמַ ִאּתְ , ָעׂשּו ַמה ּדְ
ִחין  ּכְ ּתַ ן ְוֲהוּו ִמׁשְ ּמָ ֲהוּו ְזִמיִנין ּתַ ִגין ּדְ יָנאּבְ ד ּדִ א ָעׂשוּ , ְלֶמְעּבַ  .ְוַעל ּדָ

ָבר ַאֵחר ָעׂשּו  ַתְרּגּומֹו ֲעְבדוּ  )למעבד(ּדָ ִריְך הּוא . ּכְ א ּבְ ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע קּוְדׁשָ
ִאיהּו ָאַמר ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה יהּ , ּדְ ִלי ַקּמֵ א ִאְתּגְ א ֵאְרָדה ָנא . ְוָהא ּכֹּלָ ֶאּלָ
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ַרֲחֵמי ְלַד  א ּדְ ְרּגָ א ְדִדיָנאִמּדַ א ִהיא , ְוֶאְרֶאה. ְיִריָדה )האי(ְוַהְיינּו , ְרּגָ יה ּדָ ְרִאּיָ
יָנא ָיִדין לֹון ַמאן ּדִ ָחא ֲעֵליהֹון ּבְ ּגָ  .ְלַאׁשְ

יה ְלִביׁש  ָחן ְרִאּיָ ּכְ יה ְלַטב ְוַאׁשְ ָחן ְרִאּיָ ּכְ יה ְלַטב. ַאׁשְ ְכִתיב, ְרִאּיָ  )שמות ב(, ּדִ
ִני  ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ַדעַוּיַ ָרֵאל ַוּיֵ יה ְלִביׁש . ִיׂשְ ְכִתיב ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה , ְרִאּיָ ּדִ

וירדתי ודברתי עמך ) במדבר יא. (וירד יי על הר סיני) שמות יט(, לטב דכתיב. א אשכחן ירידה לטב ואשכחן ירידה לביש''נ(

ִדיָנא )ירידה לביש ארדה נא בגין. שם ָחא ֲעַלְייהּו ּבְ ּגָ ִריְך ְוַעל ּדָ , ְלַאׁשְ א ּבְ א ָאַמר קּוְדׁשָ
ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם  :הּוא ַהְמַכּסֶ

דֹול ְוָעצּום ָרָכה ָדא ָהָכא. ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ּגָ ֶאָלא . ַמאי ַטְעָמא ּבְ
ִדיָנא ַעל ָעְלָמא  ִריְך הּוא ָיִתיב ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָאִפיּלּו ּבְ ִגין ְלאֹוָדָעא ּדְ ּבְ

י ָלא ּנִ ּתַ א . ִאׁשְ ִדיָנא ַעל ּדָ ָהא ָיִתיב ּבְ א  )ג ויתיב''א ל''ד(ּדְ א ְוכֹּלָ ּוְבַרֲחֵמי ַעל ּדָ
ֲעָתא ָחָדא ִרְגָעא ָחָדא ּוְבׁשַ  .ּבְ

ִתיב י ְיהּוָדה ְוָהא ּכְ ִתי ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון )תהלים סט(, ָאַמר ַרּבִ ִזְמִנין . ַוֲאִני ְתִפּלָ
ִאיהּו ֵעת ָרצֹון ְוזִ  ָלאו ִאיהּו ֵעת ָרצֹוןּדְ ַמע. ְמִנין ּדְ ָלא ׁשָ ַמע ְוִזְמִנין ּדְ ׁשָ . ִזְמִנין ּדְ

ְכִתיב ַכח ּדִ ּתְ ָלא ִאׁשְ ַכח ְוִזְמִנין ּדְ ּתְ ִאׁשְ ְצאֹו  )ישעיה נה(, ִזְמִנין ּדְ ִהּמָ ְרׁשּו ְיָי ּבְ ּדִ
ְהיֹותֹו ָקרֹוב  .ְקָראּוהּו ּבִ

אן ְלִצּבּור אן ְלָיִחיד ּכָ י ֶאְלָעָזר ּכָ אן ְלֲאַתר ָחד ְוָכאן ְלכּוֵלי . ָאַמר ַרּבִ ּכָ
ְכִתיב. ָעְלָמא ָכל ָעְלָמא ּדִ ִקיל ּכְ ִאיהּו ׁשָ ִריְך ֵליּה ְלַאְבָרָהם ּדְ ִגיִני ָכְך ּבָ , ּבְ

ְרָאם  )בראשית ב( ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה ּתֹוְלדֹות ַהׁשּ ַאְבָרָהם )וכתיב(ֵאּלֶ . ְוָתִניָנן ּבְ
ים לׁשִ ִגיַמְטִרּיָא ׁשְ ִריְך . ִיְהֶיה ּבְ א ּבְ יִקים ַאְזִמין קּוְדׁשָ ָלִתין ַצּדִ ִניָנן ּתְ ָהִכי ּתָ

ָרא ְוָדָרא ְלָעְלָמא ָכל ּדָ ַאְזִמין ְלַאְבָרָהם. הּוא ּבְ ָמה ּדְ  .ּכְ
 )סימן יז(השלמה מההשמטות 

ְמעֹון ְוָחָמא ִזְמָנא ֲחָדא ָנַפק ַר . ְלַאְבָרָהם י ׁשִ יְך ְוַאִפיל  )וחזא(ּבִ ַעְלָמא ְדַחׁשִ
י ֶאְלָעָזר. ְוִאְסַתָתם ְנהֹוֵריהּ  ִריְך , ָאַמר ֵליּה ְלַרּבִ א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ א ְוֶנֱחֵזי ָמה ּבָ ּתָ

ַעְלָמא ד ּבְ ָדֵמי ְלטּוָרא ַרְבְרָבא . הּוא ְלֶמְעּבָ חּו ַחד ַמְלֲאָכא ּדְ ּכָ ָאְזלּו ְוַאׁשְ
נּוָרא ִמּפּוֵמיהּ ְואַ  ְלהֹוִבין ּדְ ָלִתין ׁשַ יק ּתְ ֵעי . ּפִ ְמעֹון ָמה ַאּתְ ּבָ י ׁשִ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

ד ָלִתין . ְלֵמְעּבָ ִכיֵחי ּתְ ִגין ְדָלא ׁשְ יּה ְלַעְלָמא ּבְ ֵעיָנא ְלֵמַחְרּבֵ ָאַמר ֵליּה ּבָ
ִריְך הּוא ַעל ַאבְ  א ּבְ ָזר קּוְדׁשָ ָדָרא ְדַהִכי ּגָ ִאין ּבְ ְכִתיב ַזּכָ ָהיֹו  )ח''בראשית י(ָרָהם ּדִ

ָלִתין ִגיַמְטִרּיָא ּתְ  .ִיְהֶיה ּבְ
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ָמטּו ִמיָנךְ  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ִריְך הּוא ְוִאיָמא ֵליהּ , ָאַמר ֵליּה ַרּבִ א ּבְ יּה קּוְדׁשָ , ִזיל ַקּמֵ
ַאְרָעא ִכיַח ּבְ ר יֹוָחאי ׁשָ א בְּ . ּבָ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ִריְך הּוא ֲאַזל ַההּוא ַמְלֲאָכא ַקּמֵ

ר יֹוָחאי, ְוָאַמר ֵליהּ  ָאַמר ִלי ּבָ ְך ָמה ּדְ ֵלי ַקּמָ ָאַמר ֵליּה . ָמאֵריּה ְדַעְלָמא ּגָ
ַבר יֹוָחאי ח ּבְ ּגָ ִריְך הּוא ִזיל ֲאַחְרֵביה ְלַעְלָמא ְוָלא ַתׁשְ א ּבְ  .קּוְדׁשָ

יִזיל' ֲאָתא ַחְזֵייה ר ְמעֹון ְלַמְלֲאָכא ָאַמר ֵליּה ִאי ָלא ּתֵ ֹוַזְרָנא ֲעָלְך ְדָלא גּ , ׁשִ
ִריְך  א ּבְ יּה קּוְדׁשָ יעּול ַקּמֵ ֱהֵוי ַבֲאַתר ֲעָזא ְוֲעָזֵאל ְוַכד ּתֵ יא ְוּתֶ ַמּיָ יעּול ִלׁשְ ּתֵ

ִתיב לא , הּוא ִרין ְדַהִכי ּכְ ַעְלָמא ֶליֱהָוון ַעׂשְ ִאין ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִאיָמא ֵליּה ִאי ֵלית ּתְ
ִרים ְואִ  ֲעבּור ַהֶעׂשְ ה ּבַ ִתיב לא ֱאֶעׂשֶ ָרה ְדַהִכי ּכְ ִרים ִליהוּו ֲעׂשָ י ֵלית ֶעׂשְ

ִאיּנּון ֲאָנא ּוְבִרי ָרה ֵליהוּו ְתִרין ּדְ ָרה ְוִאי ֵלית ֲעׂשָ ֲעבּור ַהֲעׂשָ ִחית ּבַ ְדַהִכי , ַאׁשְ
ִתיב  ָבר )ט''דברים י(ּכְ ַנִים ֵעִדים ָיקּום ּדָ י ׁשְ ְכִתיב , ַעל ּפִ א עֹוָלם ּדִ ָבר ֶאּלָ ְוֵאין ּדָ

ַמִים ַנֲעׁשּוֹ  )ג''הלים לת( ְדַבר ְיָי ׁשָ ְכִתיב , ְוִאי ֵלית ְתֵרין. ּבִ ַהא ִאית ַחד ַוֲאָנא הּוא ּדִ
יק ְיסֹוד עֹוָלם )'משלי י( יא ָנַפק ְוָאַמר. ְוַצּדִ ַמּיָ א ָקל ִמן ׁשְ ְעּתָ ּה ׁשַ ָאה , ּבָ ַזּכָ

ְמעֹון י ׁשִ ָזר . חּוָלָקְך ַרּבִ ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ל ְלַתּתָ ְלֵעיָלא ְוָאּתְ ְמַבּטֵ
ַוַדאי ֲעָלְך ִאְתַמר  ה )ה''תהלים קמ(ּבְ  )עד כאן מההשמטות(: ָרצֹון ְיֵרָאיו ָיֲעׂשֶ

ַתח ְוָאַמר ה לֹא ָבא ְוגו )שמואל ב כג(, ּפָ לׁשָ ְ ד ְוֶאל ַהׁשּ ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ְ ִמן . 'ִמן ַהׁשּ
ד ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ְ ין ִאנּ , ַהׁשּ ִריְך הּוא ִאּלֵ א ּבְ ַאְזִמין קּוְדׁשָ יִקים ּדְ ָלִתין ַצּדִ ּון ּתְ

יהּ  ל לֹון ִמּנֵ ים ֲהִכי . ְלָעְלָמא ְוָלא ְיַבּטֵ לׁשִ ְ יּה ִמן ַהׁשּ ִתיב ּבֵ ן ְיהֹוָיָדע ּכְ ּוְבָנָיהּו ּבֶ
ְייהוּ  ד ִאיהּו ַחד ִמּנַ  .ִנְכּבָ

ה לא ָבא לׁשָ ְ ִקיל ִלְתָלָתא ָאחֳ . ְוֶאל ַהׁשּ ָלא ׁשָ ָעְלָמא ָקִאים ֲעַלְייהוּ ּדְ . ָרִנין ּדְ
ה לֹא ָבא לׁשָ ְ ְייהוּ . ְוֶאל ַהׁשּ ַחד ִמּנַ ִמְנָייָנא ּכְ ִאין ָזָכה . ְלֶמהֵוי ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִאּנּון ּתְ ּבְ

ָנא ּבְ חּוׁשְ ה לֹא ָבא, ְלֵמיַעל ּבְ לׁשָ ְ הּו , ֲאָבל ְוֶאל ַהׁשּ ָרא ּבְ ָלא ָזָכה ְלִאְתַחּבְ ּדְ
ה חּוָלָקא ָחָדאּוְלֶמֱהֵוי ִעּמְ ָלִתין ֲהָוה, ה''ִיְהיֶ . ֹון ּבְ ָתִניָנן ּתְ ָמה ּדְ ְך . ּכְ ּוְבִגין ּכָ

יִקים ָלִתין ַצּדִ ִאּנּון ּתְ ְרֵכיּה ּבְ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ  .קּוְדׁשָ

א ֲחֵזי י , ּתָ ִריְך הּוא ְלַאְבָרָהם ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
ה הָ , ָרּבָ ִאּנּון ָעְבִדין ְלָכל ָעְלָמאּדְ ָכל ָעְלָמא ָמְנֵעי , א ְסִליַקת ֳקָדַמי ַמה ּדְ ּדְ

ְכִתיב ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּדִ ָלא ְלֵמיַעל ּבִ ר  )איוב כח(, ַרְגַלְייהּו ּדְ ַרץ ַנַחל ֵמִעם ּגָ ּפָ
ּלּו ֵמֱאנֹוׁש ָנעוּ  י ָרֶגל ּדַ ִחים ִמּנִ ּכָ ׁשְ ר. ַהּנִ ַרץ ַנַחל ֵמִעם ּגָ ִריץ , ּפָ ְרָצה ֲהָוה ּפָ ּפִ

ן ָעאלּו ְלַתּמָ ֵני ָעְלָמא ּדְ ֲהוּו ַיֲהֵבי . ַנַחל ְלִאּנּון ּבְ ָחָמאן ְלַמאן ּדְ ֻכְלהּו ּדְ ּדְ
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י ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ּתֵ ְדָיין ֵליּה , ְלֵמיַכל ּוְלִמׁשְ ַנֲהָרא )בנוקבי דנקרי(ׁשַ עּוְמָקא ּדְ , ּבְ
ָנִטיל ֵליּה ָהִכי ָנֵמי  .ְוִאיהּו ּדְ

 א''ף קו עד

י ָרֶגל ִחים ִמּנִ ּכָ ֵני ָעְלָמא ֲהוּו ִנׁשְ ְלהּו ּבְ א ּכֻ ָלא . ְוַעל ּדָ ָמְנֵעי ַרְגַלְייהּו ּדְ ּדְ
ן ּמָ ָעאל. ְלֵמיַעל ּתַ ּלּו ֵמֱאנֹוׁש ָנעוּ , ּוַמאן ּדְ ַכְפָנא ָלא ֲהוּו , ּדַ ֵלי גּוָפא ּבְ ֲהוּו ּדָ ּדְ

י ְוִאׁשְ  ּתֵ ֵני ָעְלָמאַיֲהֵבי ֵליּה ְלֵמיַכל ּוְלִמׁשְ ָאר ּבְ ְ יּוְקֵניּה ִמׁשּ י ּדִ ּנֵ ּלּו , ּתַ ְכִתיב ּדַ ּדִ
ִתיב ָהָכא ָנעוּ . ָנעוּ , ֵמֱאנֹוׁש  לֹוֶתיהָ  )משלי ה(ּוְכִתיב ָהָתם . ּכְ ָהִכי ָנֵמי . ָנעּו ַמְעּגְ

ן ּמָ ָלא ְלֵמיַעל ּתַ ַמָיא ֲהווּ . ֲהוּו ָסָטאן ַמֲעָגִלין ְוָאְרִחין ּדְ דף (ָמְנֵעי  ְוֲאִפיּלּו עֹוֵפי ׁשְ

ְכִתיב) א''קו ע ן ּדִ ּמָ י . 'ְנִתיב לֹא ָיְדעּו ַעִיט ְוגו )איוב כח(, ְלֵמיַעל ּתַ ּלֵ ּוְבִגיֵני ָכְך ּכֻ
י ְלהּו ַקְרּתֵ ַגְווָנא . ָעְלָמא ֲהוּו ָצְווִחין ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוַעל ּכֻ ֻכְלהּו ּכְ ּדְ

 .ָחָדא ֲהווּ 

הַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה  י ָרּבָ אי. ָאַמר ֵליּה ַאְבָרָהם. ּכִ ָאַמר ֵליּה . ַאּמַ
י ָכְבָדה ְמאֹד אָתם ּכִ ִגיֵני ָכְך ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה. ְוַחּטָ ַצֲעָקָתהּ , ּבְ . ַהּכְ

ֵעי ֵליהּ  ַצֲעָקָתם ִמּבָ י ֲהווּ , ַהּכְ ִתיב ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּוְתֵרי ַקְרּתֵ ָהא ּכְ , ּדְ
ַצעֲ  אי ַהּכְ א ָהא אּוְקמּוהָ . ָקָתהּ ַאּמַ  .ֶאּלָ

א ֲחֵזי ָפא , ּתָ ַכּתְ ְלהּו ּבְ א ָסְלִקין קּוְטֵרי ּכֻ ַבְרּדָ תּוֵתי ָקָלא ּדְ ִסְטָרא ּדְ ּבְ
א ְתהֹוָמא ַרּבָ גֹו נּוְקֵבי ּדִ ַחד ִטיף ְוָעאִלין ּבְ י ּבְ ְנׁשֵ ַחד, ִמְתּכַ . ִאְתֲעִבידּו ָחֵמׁש ּבְ

ד  ֻכְלהּו ִאְתֲעִבידּו ַחדִאיכָּ  )צלילן קלין(ַחד ִאיהּו ּכַ ָסִליק . א ְצִליִלין ָקִלין ּדְ ָקָלא ּדְ
ַחד כּו ּכְ יַנְייהּו ְוִאְתַמׁשְ א ָעאל ּבֵ ּתָ ְבָעא . ִמּתַ ְוַההּוא ָקָלא ָסְלָקא ְוַנֲחָתא ּתָ

א ָכא ְלַתּתָ ִלי . ִדיָנא ְלִאְתַמׁשְ ֵדין ִאְתּגְ יָנא ּכְ ע ּדִ ד ַהאי ָקָלא ָסְלָקא ְלִמְתּבַ ּכַ
ִדיָנאְלאַ  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָגָחא קּוְדׁשָ  .ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ַצֲעָקָתהּ , ָאַמר ַרּבִ ַצֲעָקָתהּ . ַהּכְ ָתְבָעא , ַמאן ַהּכְ יָנא ּדְ ֵזַרת ּדִ א ּגְ ּדָ
ל יֹוָמא י . ִדיָנא ּכָ ּמֵ יָנא ְוָתְבָעא ִמּקַ ֵזַרת ּדִ ִנין ָקְייָמא ּגְ ה ׁשְ ּמָ ִניָנן ּכַ ָהִכי ּתָ ּדְ

ִר  א ּבְ ינּו ֲאחּוי ְדיֹוֵסף ְליֹוֵסףקּוְדׁשָ ַזּבִ יָנא ָצְווַחת . יְך הּוא ַעל ּדְ ְגֵזַרת ּדִ ִגין ּדִ ּבְ
יָנא ַצֲעָקָתהּ , ַעל ּדִ א ַהּכְ ָאה ֵאַלי, ְוַעל ּדָ  .ַהּבָ

ָאה ֵאַלי )קז א(ַמאי  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַהּבָ א הּוא ָרָזא ּכְ ֶעֶרב ִהיא  )אסתר ב(, ּדָ ּבָ
ָבה ִדיר. ָבָאה ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ ָאה ֵאַלי ּתָ ל . ְוָדא הּוא ַהּבָ ַגְווָנא ָדא ֵקץ ּכָ ּכְ

ָמר א ְלָפַני ְוָהא ִאּתְ ר ּבָ ׂשָ ָמר. ּבָ ָלה ָהא ִאּתְ  :ָעׂשּו ּכָ
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ע יק ִעם ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ ַגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף ּתִ י ְיהּוָד . ַוּיִ ה ַמאן ָאַמר ַרּבִ
ַאְבָרָהם ַרְחָמנּוָתא ּכְ א ּדְ א ֲחֵזי. ָחָמא ַאּבָ ִתיב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלנַֹח , ּתָ נַֹח ּכְ ּבְ

א ְלָפַני ְוגו ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ַבת ֲעֵצי גֶֹפר' ֵקץ ּכָ ה ְלָך ּתֵ יק ְוָלא ָאַמר ֵליּה . ֲעׂשֵ ּתִ ְוִאׁשְ
עֲ . ְוָלא ָבָעא ַרֲחֵמי. ִמיִדי ׁשַ ִריְך ֲאָבל ַאְבָרָהם ּבְ א ּבְ ָאַמר ֵליה קּוְדׁשָ ָתא ּדְ
ה ְוגו, הּוא י ָרּבָ ִתיב . 'ֵאַרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ְוגו. 'ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ ִמּיָד ּכְ

ע יק ִעם ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ ׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף ּתִ ּגַ  .ַוּיִ

י ֶאְלָעָזר ִלימוּ , ָאַמר ַרּבִ ְדָקא ְיאּות אּוף ַאְבָרָהם ָלא ָעַבד ׁשְ נַֹח ָלא ֲעִביד . ּכְ
ָאה . ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי, ִמיִדי ָלא ְימּות ַזּכָ ְדָקא ְיאּות ּדְ יָנא ּכְ ַבע ּדִ ַאְבָרָהם ּתָ

יָבא ָרה. ִעם ַחּיָ ים ַעד ֲעׂשָ ִ אֵרי ֵמֲחִמׁשּ ִלים, ְוׁשָ ָעא , ָעַבד ְוָלא ַאׁשְ ָלא ּבָ ּדְ
ךְ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ אָ , ַרֲחֵמי ּבֵ ע ֲאַגר עֹוָבדֹויּדְ ִעיָנא ְלִמְתּבַ  .ַמר ַאְבָרָהם ָלא ּבָ

ְדָקא ְיאּות ִלימּו ּכְ ה, ֲאָבל ַמאן ָעַבד ׁשְ א מׁשֶ ִריְך . ּדָ א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ ֵכיָון ּדְ ּדְ
ֶרְך ְוגו )שמות לב(הּוא  ֲחוּו לוֹ . 'ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהּדֶ ּתַ ׁשְ ָכה ַוּיִ ִמּיָד . ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמּסֵ

ֵני ְיָי ֱאלָהיו ְוגומַ  ה ֶאת ּפְ ִתיב ַוְיַחל מׁשֶ א . 'ה ּכְ ָ ׂשּ ה ִאם ּתִ ָאַמר ְוַעּתָ ַעד ּדְ
ָתְבּתָ  ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ אָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ֻכְלהּו ָחטוּ . ַחּטָ ב ּדְ , ְוַאף ַעל ּגַ

ְדָבֶרךָ  י ּכִ ָאַמר ֵליּה ָסַלְחּתִ ן ַעד ּדְ ּמָ א ֲאָבל . ָלא ָזז ִמּתַ ח ֶאּלָ ּגַ ַאְבָרָהם ָלא ַאׁשְ
אי ְוִאם ָלאו ָלא ּכַ הּו ּזַ ַכח ּבְ ּתְ ָיִגין . ִאי ִאׁשְ ר ָנׁש ּדְ ָעְלָמא ּבַ א ָלא ֲהָוה ּבְ ְוַעל ּדָ

ִאיהּו ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ה ּדְ מׁשֶ ֵריּה ּכְ  .ַעל ּדָ

ׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ּגַ א, ַוּיִ ע ּדָ ְרֵמיּה ְלִמְתּבַ יםאּולַ . ַאְתִקין ּגַ ִ ם ֲחִמׁשּ ְצאּו ׁשָ . י ִיּמָ
ירּוָתא ְלִמְנַדע ִאיהּו ׁשֵ ים ּדְ ִ ָרא ֵמֲחִמׁשּ יָרָאה סֹוָפא , ׁשָ ִאיהּו ֲעׂשִ ָרה ּדְ ַעד ֲעׂשָ

ין ְרּגִ ָכל ּדַ  .ּדְ

ָרה י ִיְצָחק ַעד ֲעׂשָ ָנה ְליֹום , ָאַמר ַרּבִ ָ ֵבין רֹאׁש ַהׁשּ ָרה יֹוִמין ּדְ ין ֲעׂשָ ִאּלֵ
ּפּוִרים ִגי. ַהּכִ ָרהּבְ ים ַעד ֲעׂשָ ִ ָרא ֵמֲחִמׁשּ ְך ׁשָ  .ן ּכָ

 )סימן יח(השלמה מההשמטות 

ָמָטא ַעד  ין ְוֵכיָון ּדְ ַדְרּגִ ָרה סֹוָפא ּדְ ָרה ְדִאיהּו ֲעׂשָ ירּוָתא ַעד ֲעׂשָ ְדִאיהּו ׁשֵ
ָרה ָאַמר ְתׁשּוָבה ְוָתב ְוָאַמר , ֲעׂשָ א ָלאו ֲאַתר ְלַקְייָמא ּבִ אן ּוְלַתּתָ ִמּכָ

ִעים  ַתְזבּון דַאְרּבָ ִגין ְדִיׁשְ ַתְזבּון ג, ִקְרָיין' ּבְ ִגין ְדִיׁשְ ים ּבְ לֹׁשִ ' ְוַתב ְוָאַמר ׁשְ
ַתְזבּון ְתֵרין ִקְרָיין, ִקְרָיין ִגין ְדִיׁשְ ִרים ּבְ ִגין , ְוַתב ְוָאַמר ֶעׂשְ ָרה ּבְ ְוָתב ְוָאַמר ֲעׂשָ
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ִגיֵני כָּ  ה ּבְ א ֲחָדא ֵמִאינּון ֲחִמׁשָ ֵתִזיב ַקְרּתָ ָרהְדִיׁשְ א ִמן ֲעׂשָ : ְך ָלא ָנִחית ְלַתּתָ
 )עד כאן מההשמטות(

ָרה ָמָטא ַלֲעׂשָ ְתׁשּוָבה, ְוֵכיָון ּדְ ָקְייָמא ּבִ א ָלאו הּוא ֲאַתר ּדְ אן ּוְלַתּתָ , ָאַמר ִמּכָ
ָרה א ֵמֲעׂשָ ִגיֵני ָכְך ָלא ָנַחת ְלַתּתָ  :ּבְ

 ב''דף קו ע

ֶעֶר  ְלָאִכים ְסדֹוָמה ּבָ ֵני ַהּמַ בֹאּו ׁשְ ִתיב . 'ב ְוגוַוּיָ א ֲחֵזי ַמה ּכְ י יֹוֵסי ּתָ ָאַמר ַרּבִ
ר  ֲאׁשֶ ֶלְך ְיָי ּכַ ר ֶאל ַאְבָרָהם) ב''דף קו ע(ְלֵעיָלא ַוּיֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ ַרׁש . ּכִ ִאְתּפְ יָון ּדְ ָהא ּכֵ ּדְ

א ֵמַאְבָרָהם ִכיְנּתָ ב ְלַאְתֵריהּ , ׁשְ ְלָאִכי, ְוַאְבָרָהם ּתָ ֵני ַהּמַ ֵדין ַוּיָבֹאּו ׁשְ ם ּכְ
ֶעֶרב א, ְסדֹוָמה ּבָ ִכיְנּתָ ׁשְ ק ּבִ ּלַ ָהא ַחד ִאְסּתַ ֵרין, ּדְ ֲארּו ִאּנּון ּתְ ּתָ  .ְוִאׁשְ

ֱעָלם  ֱעָלם ִמְדָרׁש ַהּנֶ ַהאי ְקָרא  )א''דף קו ע(ִמְדָרׁש ַהּנֶ ַתח ּבְ י ּפָ יַח ְיָי  )שופטים ג(ַרּבִ ר ִהּנִ ה ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ְוֵאּלֶ
ָרֵאל ם ֶאת ִיׂשְ ַההּוא ָעְלָמא . ְלַנּסֹות ּבָ י ָחֵזי ֲהִוית ּבְ א ולית ''ד(ָקִאים  )ולית עלמא(ָאַמר ַרּבִ

ִאּנּון  )מעלה א ּבְ ֱאַמר  )ב''דף קו ע(ֶאּלָ ּנֶ הֹון ׁשֶ ִלּבְ יִטין ַעל ְרעּוָתא ּדְ ּלִ ׁשַ ֵעדּות  )תהלים פא(ּדְ
מֹו ְוגובִּ  ְלכּות. 'יהֹוֵסף ׂשָ ֲעָלה ְוַהּמַ ה ָזָכה יֹוֵסף ְלאֹוָתּה ַהּמַ , ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָלּמָ

רוֹ  ַבׁש ִיּצְ ּכָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ַמָיא ָאִחיל ֲעֵליהּ . ּבִ ׁשְ רֹו ַמְלכּוָתא ּדִ ל ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיּצְ ָתִניָנן ּכָ  .ּדְ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ָאַמר ַרב ַאָחא לֹא ּבָ ֵני ּדְ א ְלַנּסֹות ּבֹו ּבְ ר ָהָרע ֶאּלָ ּצֶ ְך הּוא ַלּיֵ
א. ָאָדם ְבֵני ָנׁשָ ִריְך הּוא ְלַנּסּוָתא ּבִ א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ ָאַמר ַרב ַאָחא ְמָנא . ִאין. ּוִמי ּבָ ּדְ

ְכִתיב ָך ָנִביא וגו )דברים יג(, ָלן ִמּדִ ִקְרּבְ י ָיקּום ּבְ י ְמַנֶסה ְיָי כִּ ' ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת וגו' ּכִ
יהּ . 'ֱאלֵהיֶכם וגו ִלי ַקּמֵ ַבר ָנׁש ִאְתּגְ ל עֹוָבדֹוי ּדְ ָהא ּכָ ֵעי ַנסּוָתא ּדְ א , ְוָלָמה ּבָ ֶאּלָ

ה ִלְבֵני ָאָדם ְתחֹון ּפֶ לא ָלֵתת ּפִ ַער ְסדֹום. ׁשֶ ׁשַ ב ּבְ ִתיב ְולֹוט יֹוׁשֵ ֲהָוה , ְרֵאה ַמה ּכְ ּדְ
יָתא  .ָיִתיב ְלַנּסּוָתא ִלְבִרּיָ

ְכִתיב ָאמַ  ָחק ַמאי ּדִ י ִיּצְ ם ִנְגָרׁש ְוגו )ישעיה נז(ר ַרּבִ ּיָ ִעים ּכַ ינֹו . 'ְוָהְרׁשָ ַעת ּדִ ׁשְ ֲאִפּלּו ּבִ
ים ָעתֹו ַקּיָ ִרׁשְ ָניו וֲאַזי הּוא ּבְ ע הּוא ֵמִעיז ּפָ ל ָרׁשָ בּו , ׁשֶ ּכָ ִתיב ֶטֶרם ִיׁשְ ְרֵאה ַמה ּכְ

ָר . 'וגו ּבָ ם ׁשֶ ׁשֵ ָחק ּכְ י ִיּצְ ָרא ָאַמר ַרּבִ ְך ּבָ ָאֶרץ ּכָ ן ֵעֶדן ּבָ ִריְך הּוא ּגַ א ּבְ א קּוְדׁשָ
ָאֶרץ יִהּנֹם ּבָ יִהּנֹם ְלַמְעָלה. ּגֵ ָרא ּגֵ ְך ּבָ ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ּכָ ָרא ּגַ ּבָ ם ׁשֶ  .ּוְכׁשֵ

ְכִתיב ָאֶרץ ּדִ ן ֵעֶדן ּבָ ֵעֶדן וגו )בראשית ב(, ּגַ ן ּבְ ַטע ְיָי ֱאלִֹהים ּגַ אָ . 'ַוּיִ יִהּנֹם ּבָ ְכִתיבּגֵ , ֶרץ ּדִ
מֹו אֹוֶפל וגו )איוב י( ְכִתיב. 'ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ּכְ ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ּדִ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש  )שמואל א כה(, ּגַ

ים ֶאת ה רֹור ַהַחּיִ ּצְ רּוָרה ּבִ ׁשּוב ֶאל  )קהלת יב(, ֱאלֶֹהיָך ּוְכִתיב' ֲאדֹוִני ּצְ ְוָהרּוַח ּתָ
ר ְנָתָנהּ   .ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ
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יהִ  ַלעּגֵ ף ַהּקָ תֹוְך ּכַ ה ּבְ ֶעּנָ ְכִתיב ְוֵאת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְיַקּלְ ן ֵעֶדן ְלַמָטה . ּנֹם ְלַמְעָלה ּדִ ּגַ
ְדָקֲאָמָרן מּוִרים ִלְהיֹות ִנּזֹוִנין ֵמאֹור . ּכִ יִקים ּגְ ּדִ ל ּצַ ָמָתן ׁשֶ ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ְלִנׁשְ ּגַ

ל ַמְעָלה דֹול ׁשֶ ם ְלַמָטה לְ . ַהּגָ יִהּנִֹ ִעים ּגֵ ִרית  )דישראל(אֹוָתם ָהְרׁשָ לּו ּבְ ּלֹא ִקּבְ ׁשֶ
ת ּבָ ְמרּו ׁשַ רּוְך הּוא ְוָדתֹו ולֹא ׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְוֵאּלּו ֵהם עֹוְבֵדי , ִמיָלה ְולֹא ֶהֱאִמינּו ּבְ

ֵאׁש  ּדֹוִנים ּבָ ּנִ לֹות ׁשֶ ֱאַמר , ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּנְ אּו ְוָהֵאׁש  )יחזקאל טו(ׁשֶ . 'ּתֹאְכֵלם וגוֵמָהֵאׁש ָיּצָ
ים ְוגו )ישעיה סו(ּוְכִתיב  ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ אּו ְוָראּו ּבְ  .'ְוָיּצְ

וֹות ַהּתֹוָרה ְולֹא ָחְזרּו  ָעְברּו ַעל ִמּצְ ָרֵאל ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ יִהּנֹם ְלַמְעָלה ְלאֹוָתם ּפֹוׁשְ ּגֵ
ם לּו ָעְנׁשָ ְיַקּבְ ּדֹוִחים אֹוָתם ַלחּוץ ַעד ׁשֶ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ְוה. ּבִ ֹוְלִכים ְוסֹוְבִבים ּכָ

ֱאַמר  ּנֶ כּון )תהלים יב(ׁשֶ ִעים ִיְתַהּלָ ר חֶֹדׁש . ָסִביב ְרׁשָ ֵנים ָעׂשָ ם ִנּדֹוִנים ׁשְ ן , ְוׁשָ ְלַאַחר ּכֵ
מֹוָתם  ם ּבְ לּו ָעְנׁשָ ּבְ ּקִ קֹום  )א''דף קז ע(ָמדֹוָרם ִעם אֹוָתם ׁשֶ ִפי ַהּמָ ל ֶאָחד וֶאָחד ּכְ ּכָ

 .ָהָראּוי לוֹ 

ִים ְוׁשּוב ֵאיָנם  ֵאׁש ּוַבּמַ ִמיד ּבָ לֹות ִנּדֹוִנים ּתָ ל ַהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ִעים ׁשֶ ְוָהְרׁשָ
ה ם לא ִתְכּבֶ ָ ֱאַמר ְוִאׁשּ ּנְ ְכִתיב ַוְיָי . עֹוִלים ׁשֶ ָמה ּדִ ם ּכְ יִהּנָ ּגֵ ִעים ּבַ ט ָהְרׁשָ ּפַ ִמׁשְ

ְפִרית  וׁשּוב ֵאיָנם עֹוִלים ולֹא ָיקּומּו ְליֹום ' ָוֵאׁש ְוגוִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ
ֱאַמר  ּנֶ ין ׁשֶ ַאּפֹו ּוַבֲחָמתוֹ  )דברים כט(ַהּדִ ר ָהַפְך ְיָי ּבְ ה, ֲאׁשֶ עֹוָלם ַהּזְ ַאּפֹו ּבָ ּוַבֲחָמתֹו . ּבְ
א עֹוָלם ַהּבָ  .ּבָ

ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ְואִ  ְווָנא ִאית ּגַ ָחק ְלַהאי ּגַ י ִיּצְ ן ֵעֶדן ְלַמָטהָאַמר ַרּבִ יִהּנֹם . ית ּגַ ִאית ּגֵ
יִהּנֹם ְלַמְעָלה ִרית ִמיָלה . ְלַמָטה וִאית ּגֵ ְלְקלּו ּבְ ּקִ ִעים ׁשֶ י ַיֲעקֹב ָהְרׁשָ ָאַמר ַרּבִ

ְפרּו  ּכָ ּתֹוָרה ְוׁשֶ ְפרּו ּבַ ּכָ לּו ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות ְוׁשֶ ַפְרֶהְסָיא ְוִחּלְ ת ּבְ ּבָ לּו ׁשַ ֶהם ְוִחּלְ ּבָ ׁשֶ
ְתִחיַּ  ם ְוׁשּוב ֵאיָנם ּבִ ַמָטה ְוִנּדֹוִנים ׁשָ ּלְ יִהּנֹם ׁשֶ ִתים ְוַכּדֹוֶמה ָלֶהם יֹוְרִדים ַלּגֵ ת ַהּמֵ
ִתים. עֹוִלים ת ַהּמֵ ין ְוָיקּומּו ִלְתִחּיַ  )דניאל יב(ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , ֲאָבל ָיקּומּו ְליֹום ַהּדִ

ה ְלחַ  ִני ַאְדָמת ָעָפר ָיִקיּצּו ֵאּלֶ ים ִמיׁשֵ י עֹוָלם ְוגוְוַרּבִ ְוָהיּו  )ישעיה סו(ַוֲעֵליֶהם ְנֱאַמר . 'ּיֵ
ר ׂשָ ָראֹון ְלָכל ּבָ ָראֹון. ּדֵ יי ָראֹון, ַמה ּדֵ יָתם, ּדַ ְרִאּיָ יי ּבִ ַהּכֹל יֹאְמרּו ּדַ ְוַעל . ׁשֶ

ָרֵאל ֶנֱאַמר  ִיׂשְ ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ יִקים וגו )ישעיה ס(ַהּצַ ּדִ ם ּצַ ּלָ ְך ּכֻ  .)נעלםכ מדרש ה''ע(', ְוַעּמֵ

ָחָמא לֹוט לֹון יָון ּדְ ְתַרְייהוּ , ּכֵ ֲהוּו ַאְתָיין , ַמאי ַטְעָמא. ָרַהט ּבַ ל ִאּנּון ּדְ ְוִכי ּכָ
י ּוְבִני ָמָתא ֵהיְך ָלא ָקְטִלין  ּתֵ ִאיהּו ָאִעיל לֹון ְלֵביֵתיּה ְוָיִהיב לֹון ְלֵמיַכל ּוְלִמׁשְ

יּה ֲעְבדּו ִדיָנא, ֵליהּ  ָהא ִלְבַרּתֵ א . הּוא ּוַמאי. ּדְ ּתָ לֹוט ַיֲהַבת ּפִ יּה ּדְ ְבַרּתֵ ּדִ
ַנֲהָמא ְלַחד ַעְנָיא הּ , ּדְ ִריׁש ִאיְגָרא ַעד , ָיְדעּו ּבָ א ְואֹוְתבּוָה ּבְ פּוָה דּוְבׁשָ ׁשָ

ֲאְכלּוָה ִצְרֵעי ֵני . ּדְ לּון ֵליּה ּבְ ּכְ ָלא ִיְסּתַ יב ּדְ ֵליְלָיא ָחׁשִ ֲהָוה ּבְ ִגין ּדְ א ּבְ ֶאּלָ
ְלהּו ְוַאְסָחרּו ְלֵביָתאְוִעם כָּ , ָמָתא ָנׁשּו ּכֻ ֲאָעלּו ְלֵביָתא ִאְתּכְ יָון ּדַ א ּכֵ  .ל ּדָ
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ְתַרְייהוּ  אי ָרַהט לֹוט ֲאּבַ י ִיְצָחק ַאּמַ ָרץ  )אלא בגין(, ָאַמר ַרּבִ ְרא לֹוט ַוּיָ ְכִתיב ַוּיַ ּדִ
י ֵייָסא. ִלְקָראָתם ה ְוַרּבִ י ִחְזִקּיָ ַאְבָרָהם ָחָמא ִעְמהֹון. ַרּבִ יּוְקָנא ּדְ . ַחד ָאַמר ּדִ

א ַאְתָיא ֲעַלְייהוּ  ִכיְנּתָ ָרץ ִלְקָראָתם. ְוַחד ָאַמר ׁשְ ְרא לֹוט ַוּיָ ִתיב ָהָכא ַוּיַ , ּכְ
ָרץ ִלְקָר  ַתח ָהאֶֹהלּוְכִתיב ָהָתם ַוּיָ א. אָתם ִמּפֶ ִכיְנּתָ ן ָחָמא ׁשְ אּוף , ַמה ְלַהּלָ

א ִכיְנּתָ  .ָהָכא ָחָמא ׁשְ

ָאלֶ  א ֲאדַֹני ּבָ ה ּנָ ָרץ ִלְקָראָתם ַוּיֹאֶמר ִהּנֶ ְרא לֹוט ַוּיָ סּורּו . ד''ן יוּ ''ת נוּ ''ף ָדלֶ ''ַוּיַ
ֵעי ֵליהּ , ָנא ׁשּו ָנא ִמּבָ א ְלַאֲהָד . ַמאי סּורּו ָנא, ּגְ ֵביָתא ֶאּלָ ָרא לֹון ַסֲחָרֵניּה ּדְ

ֵני ָמָתא ָלא ֶיחמּון לֹון ּבְ ִגין ּדְ ר ְלֵביָתא, ּבְ אֹוַרח ֵמיׁשָ ְך , ְוָלא ֵיֲעלּון ּבְ ּוְבִגין ּכָ
 .סּורּו ָנא

 א''דף קז ע

ַתח  י ִחְזִקּיָה ּפָ ַמִים ִיְרֶאה )איוב כח(ַרּבִ ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ יט ּתַ י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ . ּכִ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ עֹוָבדֹוי ּדְ ָלא ּבְ ּכָ א ְלִאְסּתַ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ , ּכַ

אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי ָלא ּבְ ּדָ ּתַ אֹוַרְייָתא, ּוְלִאׁשְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָכל ָמאן ּדְ , ּדְ
יּה ְלֵעיָלא ח ּבֵ ּבַ ּתַ ִריְך הּוא ִאׁשְ א ּבְ ח, קּוְדׁשָ ּבַ ּתַ א ְוִאׁשְ יּה ְלַתּתָ ִגין , ּבֵ ּבְ

ָעְלָמא  ין ּבְ ּה ְלֵמיַהב לֹון ַחּיִ ָעְסִקין ּבָ י ִאיִהי ְלָכל ִאּנּון ּדְ אֹוַרְייָתא ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ּדְ
ָאֵתי) א''דף קז ע(ֵדין  ָעְלָמא ּדְ ין ּבְ  .ּוְלֵמיַהב לֹון ַחּיִ

א ֲחֵזי יט, ּתָ י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ל ְלֵמיַהב לֹון . ּכִ ָקא לֹון ִמּכָ ְמזֹוָנא ּוְלַסּפָ
ִאְצְטִריכוּ  ִדיר, ַמה ּדְ ּה ּתָ ח ּבָ ּגַ ִאיהּו ַאׁשְ ִגין ּדְ ְכִתיב, ּבְ ִמיד ֵעיֵני ְיָי  )דברים יא(, ּדִ ּתָ

ָנה ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמִרׁשִ ּה . ֱאלֹוֶהיָך ּבָ ִתיב ּבָ א ַמה ּכְ ֶאֶרץ ּדָ ִגין ּדְ ּבְ
ְר  )משלי לא( ִביא ַלְחָמהּ ִמּמֶ ּוְלָבַתר ִאיִהי ְיַהְבּתְ ְמזֹוָנא ְוַטְרָפא ְלָכל ִאּנּון , ָחק ּתָ

ְכִתיב  ָרא ּדִ ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק  )משלי לא(ֵחיָון ּבְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
 .ְלַנֲערֹוֶתיהָ 

מַ  ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ יט ּתַ י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ א ּכִ ֵני . ִים ִיְרֶאהְוַעל ּדָ ְלֻכְלהּו ּבְ
ְכִתיב  ל ַחד ְוַחד ּדִ ִאְצְטִריְך ּכָ ָעְלָמא ְלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא ְוִסּפּוָקא ְלָכל ַמה ּדְ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון )תהלים קמה( ּבִ י הּוא ִלְקצֹות . ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ָבר ַאֵחר ּכִ ּדָ
יט ָלא עֹובָ . ָהָאֶרץ ַיּבִ ּכָ ֵני ְלִאְסּתַ ַעְבֵדי ּבְ ָכל ַמה ּדְ ָחא ּבְ ּגָ ַבר ָנׁש ּוְלַאׁשְ דֹוי ּדְ

ָעְלָמא א ּבְ ַמִים ִיְרֶאה. ָנׁשָ ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ ל ְוָחֵמי ְלָכל ַחד ְוַחד. ּתַ ּכֵ  .ִמְסּתַ
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א ֲחֵזי ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה, ּתָ ִריְך הּוא עֹוָבִדין ּדִ א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ ר לֹון , ּכֵ ּדַ ׁשַ
ָלא ִלְסדֹוםְלִאנּ  א. ּון ַמְלָאִכין ְלַחּבָ ִכיְנּתָ ְרא לֹוט ָחָמא ִלׁשְ ִתיב ַוּיַ ְוִכי . ַמה ּכְ

א ִכיְנּתָ ָקא ָסְלָקא ַעל , ַמאן ָיִכיל ְלֶמחֵמי ׁשְ ָנִהיר ּדְ ֶאָלא ָחָמא ָזֲהָרא ַחד ּדְ
ְייהוּ  ָאלֶ . ֵריׁשַ א ֲאדַֹני ּבְ ה ּנָ ָמה''ף ָדלֶ ''ּוְכֵדין ַוּיֹאֶמר ִהּנֶ ָמר ת ּכְ ִאּתְ ּוְבִגין , ּדְ

ָנִהיר ָקֲאַמר א ַההּוא ְנִהירּו ּדְ ִכיְנּתָ ֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו , ׁשְ ית ַעְבּדְ סּורּו ָנא ֶאל ּבֵ
 .ַרְגֵליֶכם

ַקְדִמיָתא ָאַמר ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ּוְלָבַתר , ָלא ֲעַבד ָהִכי ַאְבָרָהם א ּבְ ֶאּלָ
ת ֶלֶחם ְוגו ֶכם ְוִלינוּ ֲאָבל . 'ְוֶאְקָחה ּפַ ית ַעְבּדְ . לֹוט ָאַמר סּורּו ָנא ֶאל ּבֵ

ֶכם ם ְלַדְרּכְ ם ַוֲהַלְכּתֶ ְמּתֶ ּכַ ָלא . ּוְלָבַתר ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
א ֵני ָנׁשָ הּו ּבְ מֹוְדעּון ּבְ ּתְ  .ִיׁשְ

י ָבְרחֹוב ָנִלין ָכְך ֲהוּו ָעְבֵדי אֹוְר . ַוּיֹאְמרּו לֹא ּכִ ִגין ּדְ ן ָלא ּבְ ּמָ ָעאִלין ּתַ ִחין ּדְ
ִיְכנֹוׁש לֹון ְלֵביָתא ר ָנׁש ּדְ י ָבְרחֹוב ָנִלין, ֲהָוה ּבַ א ָאְמרּו לא ּכִ ַמה . ְוַעל ּדָ

ם ְמאֹד ְוגו ְפַצר ּבָ ִתיב ַוּיִ יָנא . 'ּכְ ִריְך הּוא ֲעִביד ּדִ א ּבְ ד קּוְדׁשָ א ֲחֵזי ּכַ ּתָ
ָעְלָמא ִליָחא ָחָדא ֲעִביד ֵליהּ , ּבְ לּוֵחיוְ , ׁשְ ֵרי ׁשְ א ָחֵמיָנן ּתְ ּתָ אי ְוִכי ָלא , ַהׁשְ ַאּמַ

ַחד י ּבְ ֵרי , ֶאָלא ַחד ֲהָוה. ַסּגֵ ָאַמר ּתְ ָקא  )הכי הוא ודאי בגין דחד(ּוַמה ּדְ ַחד ֲהָוה ְלַאּפָ
ָזָבא ֵליהּ  ָלא ַאְרָעא, ֵליּה ְללֹוט ּוְלׁשֵ א ּוְלַחּבָ ְך ְלַקְרּתָ ְך , ְוַחד ְלֶמְהּפַ ּוְבִגין ּכָ

ַאר ַחדִאׁשְ   :ּתָ

ַתח . 'ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוגו יא ּפָ י ִחּיָ א  )ישעיה יג(ַרּבִ ה יֹום ְיָי ּבָ ִהּנֵ
א. 'ַאְכָזִרי ְוגו ה יֹום ְיָי ּבָ א, ִהּנִ י ִדיָנא ְלַתּתָ א ּבֵ ָמר. ּדָ ִאּתְ ָמה ּדְ א ּכְ  )קו א(. ּבָ

ָאה ֵאַלי  ָלא עֲ . )עשו(ַהּבָ ִגין ּדְ יָנא ַעד ְדָעאל ְוָנִטיל ְרׁשוּ ּבְ א , ִביד ּדִ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
א ְלָפַני ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ  .ֵקץ ּכָ

 ב''דף קז ע

א ה יֹום ְיָי ּבָ ָבר ַאֵחר ִהּנֵ ָמָתא. ּדָ ד ָנִטיל ִנׁשְ א ּכַ ָלא ְלַתּתָ א הּוא ְמַחּבְ ִגיֵני , ּדָ ּבְ
ְך ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה ה. ּכָ ּמָ ֶאיָה . א ְסדֹום ַוֲעמֹוָרהּדָ , ָלׂשּום ָהָאֶרץ ְלׁשַ דף קז (ְוַחּטָ

הּ ) ב''ע ּנָ ִמיד ִמּמֶ ין ַיְתֵבי ַאְרָעא. ַיׁשְ ַמִים . ִאּלֵ ָ י ּכֹוְכֵבי ַהׁשּ ְתֵריּה ּכִ ִתיב ּבַ ַמה ּכְ
א. 'ּוְכִסיֵליֶהם ְוגו ַמָיא ַאְמָטר ֲעֵליהֹון ֶאׁשָ ָהא ִמן ׁשְ . ְוַאֲעַבר לֹון ִמן ָעְלָמא, ּדְ

ִת  ז ְוגוְלָבַתר ַמה ּכְ ִריְך הּוא . 'יב אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמּפָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ַאְבָרָהם ּדְ ּדָ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ  .ָסִליק ֵליּה ַעל ּכָ
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א ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחַרב ּבֵ יֹוָמא ּדְ י ְקָרֵאי ּבְ י ְיהּוָדה אֹוִקים לֹון ְלַהּנֵ ְבַההּוא , ַרּבִ ּדִ
ֵאי ֵאי ְוַתּתָ כּו ִעּלָ ַמָיא ְוכֹוְכַבָיאוְ , יֹוָמא ִאְתַחׁשְ ָכן ׁשְ י ֶאְלָעָזר מֹוִקים . ִאְתַחׁשְ ַרּבִ

ָרֵאל ֵמַעְפָרא ִריְך הּוא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ יֹוִקים קּוְדׁשָ יֹוָמא ּדְ י ְקָרֵאי ּבְ , ְלַהּנֵ
א ְכִתיב, ְוַההּוא יֹוָמא ִיְתְיַדע ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַדע  )זכריה יד(, ּדִ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ

נֹוְקָמא ִאיהוּ . ְייָ לַ  ִריְך הּוא ְלָנְקָמא , ְוַההּוא יֹוָמא יֹוָמא ּדְ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ּדְ
לֹות ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ְ  .ִמׁשּ

ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ׁשְ ִריְך הּוא ַיֲעִביד נּוְקִמין ּבִ א ּבְ ְוַכד קּוְדׁשָ
ל , לֹותּוַמזָּ  ק ְוִיְתָייַקר ַעל ּכָ ּלַ ִיְסּתָ יָחא ּדְ א ְמׁשִ א ַמְלּכָ ז ּדָ ּפָ ֵדין אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ּמִ ּכְ

ִני ָעְלָמא ְכִתיב, ּבְ יּה ּדִ דּון ַקּמֵ ֵני ָעְלָמא ִיְפְלחּון ְוִיְסּגְ ְלָפָניו  )תהלים עב(, ְוָכל ּבְ
ים ְוגו יׁש ְוגו' ִיְכְרעּו ִצּיִ א. 'ַמְלֵכי ַתְרׁשִ ָמר , ֲחֵזי ּתָ ְנבּוָאה ָדא ִאּתְ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ

ֶבל ָמר, ַעל ּבָ א ִאּתְ כֹוּלָ ְכִתיב . ּבְ ָתא ּדִ ְרׁשָ ַהאי ּפַ ָהא ָחֵמיָנן ּבְ שלמעלה ' ל סמוך לפ''ר(ּדְ

י ְיַרֵחם ְיָי ֶאת ַיֲעקֹב )היא' ק חד פר''ואולי לדעת הזוה' בה אוקיר אנוש וגו' שכ ּוְכִתיב ּוְלָקחּום . ּכִ
ים ְוֱהִביאּום ֶאל ְמקֹוָמם  .ַעּמִ

ָנִטיל ְרׁשּו ֵמֵעיָלא. ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום א ּדְ ֵבי ִדיָנא ְלַתּתָ ְרָגא ּדְ א ּדַ י . ּדָ ַרּבִ
ַרֲחֵמי יָנא ּבְ ֲעִביד ּדִ ְכִתיב ֵמֵאת ְיָי ִמן הַ . ִיְצָחק ָאַמר ּדְ ָמִיםּדִ ָ ִגין . ׁשּ ּבְ

ַרֲחֵמי יָנא ּבְ ָחא ּדִ ּכָ ּתַ ֵחת . ְלִאׁשְ ׁשַ ְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ְוִאי ֵתיָמא ַמאי ַרֲחֵמי ָהָכא ּדִ
ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ַאְבָרָהם ְוגו ר ַוּיִ ּכָ יּה . 'ֱאלִֹהים ֶאת ָעֵרי ַהּכִ ּוְלָבַתר ָנְפקּו ִמּנֵ

ֵלִמין ֵרין אּוִמין ׁשְ ָנפִ , ּתְ אְוָזָכה ּדְ לֹמֹה ַמְלּכָ ִוד ּוׁשְ יּה ּדָ  .יק ִמּנֵ

הֹוִציָאם אֹוָתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ְוגו ִתיב ַוְיִהי ּכְ א ֲחֵזי . 'ֲחֵמי ַמה ּכְ  )סג א(ּתָ
ָעְלָמא ֵרי ּבְ ִדיָנא ׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָחא , ּבְ ּכָ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ֵעי ְלּבַ ָלא ִליּבָ ָמר ּדְ ָהא ִאּתְ

ׁשּוָקא ֵכי, ּבְ ִגין ּדְ יָבאּבְ ָאה ְוַחּיָ ין ַזּכָ ח ּבֵ ּגַ ְרָיא ִדיָנא ָלא ַאׁשְ ׁשָ ְוָלא ָבֵעי , ָון ּדְ
ן )לאסתכלא( ּמָ ָחא ּתַ ּכָ ּתַ יָבה ְוָלא . ְלִאׁשְ ּתֵ ים נַֹח ּבַ ְך ִאְסּתִ ְבִגין ּכָ ָמר ּדִ ְוָהא ִאּתְ

ִדיָנא ִיְתֲעִביד ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָעְלָמא ּבְ ח ּבְ ּגַ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ְוַאּתֶ  )שמות יב(ּוְכִתיב . ִיׁשְ
יָנא ִיְתֲעִביד ּדִ יתֹו ַעד ּבֶֹקר ַעד ּדְ ַתח ּבֵ ָך . ִמּפֶ ֵלט ַעל ַנְפׁשְ ְך ַוּיֹאֶמר ִהּמָ ּוְבִגין ּכָ

יט ַאֲחֶריָך ְוגו ּבִ  .'ַאל ּתַ

ָאְרָחא י ְיהּוָדה ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ְוַרּבִ י ִיְצָחק . ַרּבִ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
י ְסדֹוםּדִ ּבּול ְוִדיָנא ּדִ ּמַ ִריְך הּוא ּבַ א ּבְ ֲעִביד קּוְדׁשָ יִנין , ָנא ּדְ ְרַווְייהּו ּדִ ּתַ

א ַמָיא ּוְבֶאׁשָ נּו ּבְ יִהּנֹם ִאְתּדָ יֵבי ּגֵ ַחּיָ ִגין ּדְ ֵגיִהּנֹם ֲהוּו ּבְ  .ּדְ
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איִסְתֵרי ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּתֹוָרה  א ְקטּוֵרי ָרּמָ ּתָ ְבדּוֵרי )ב' עיין סוף הספר סי(הּוְרְמֵני , ּתֹוֶסּפְ א ''א דבורירי ונ''נ(. ּדִ

נוּ  )דבורייני ֻסְכְלּתָ יִמין ּבְ לּון ְלִמְנַדע, ַחּכִ ּכְ ְרְסָייא , ִיְסּתַ ִקין ּכֻ וָרא ַאּתְ א ִחּוָ ֵריׁשָ א ּדְ ֲעּתָ ׁשַ ּבְ
ִליָטן ָטָבן ַמְרּגְ ַאְבִנין ּדְ י ָסְמִכין ּדְ ּבֵ ִליטָ . ַעל ּגַ ין ִאּנּון ַאְבִנין ִאיּת ַחד ַמְרּגָ יָרא ּבֵ ּפִ א ׁשַ
ַקְנָטָרא  ֵריָוא קּוְמְטָרא ּדְ ֵחיזּו ָיָאה ּבְ ע )א דקיטרא''נ(ּבְ ְמַלֲהָטא ּבְ ָווִנין' ּדִ ָווִנין ' ִאּנּון ע, ּגְ ּגְ

 .ְמַלֲהָטן ְלָכל ְסַטר

ין ע אן ִמּגֹו ג' ִאּלֵ ְרׁשָ ּפָ ָווִנין' ִמּתְ ין ְלד. ּגְ יּצִ ְנּצִ ִזיִקין ּדִ ין ִזיִקין ּבְ ָהָכא , י ָעְלָמאִסְטֵר ' ִאּלֵ
ַמָיא ׁשְ ַאִחיד ּבִ ִאּתְ ָמאָלא ּדְ ְסַטר ׂשְ א ּדִ יּפָ ּקִ א ִזיָקא ּתַ ְבִעין . ִאיּתָ ָווִנין ׁשִ  )דניאל ז(ִאּנּון ּגְ

יחוּ  ּתִ ִרין ּפְ יב ְוִסּפְ יָנא ָיּתִ קּוְסְטָרא. ּדִ א ּדְ ין ְורֹוְמִחין ְוֶאׁשָ ֵקי ִגיִרין ּוְסָייּפִ . ֵמָהָכא ָנּפְ
ַאִחי יהּ ְוִאּתְ ַמִים ּבֵ ָקא ִמׁשָ ָנּפְ א ּדְ יּפָ ּקִ א ּתַ ין , ד ֶאׁשָ ִאּלֵ ָאה ּבְ ַאַחד אשא ִעּלָ ְוַכד ִאּתְ
א ּתָ ְלּתַ ר רּוְגָזא ְוִדיָנא, ּדִ ּבַ ָיִכיל ְלִאּתְ  .ֵליּת ַמאן ּדְ

נּוָרא ִטיִסין ּדְ הּו ְלָעְלָמא, ַעְייִנין ָלֲהִטין ּכְ יהּ . ָנִחיּת ּבְ ִאָעַרע ּבֵ ין חֲ , ַווי ַמאן ּדְ ִגיר ַחְרּצִ
יֵדיהּ , )א חרבין''ס( ָנא ּבִ ּנְ א ׁשִ יׁש , ִאיהּו ַחְרּבָ ָהא . ָלא ָחִייס ַעל ַטב ְוַעל ּבִ  )א פסקא''ס(ּדְ

ָמאָלא  יָדא ׂשְ ַמָיא ָנִחיּת ּבִ ַאִחיד ַההּוא ִסְטָרא ִדׁשְ ִאּתְ ְרׁשּו ּדְ ְבִעין ּבִ ִאּנּון ׁשִ ָקא ּדְ ּתְ ּפִ
יִנין ה ּדִ ַכּמָ ַהּפֵ , ּבְ ָווִניןִאּתְ ה ּגְ ַכּמָ ָכל יֹוָמא, ָך ּבְ ּת , ֲהּפּוָך ּבְ ֻרם ְזּלֻ ִאיהּו ִאְקֵרי ּכְ

ֵני ָאָדם י ּבְ ָנא ְלַגּבֵ ּקְ ְמּתַ ָיין. ּדִ ַחּזְ יּה ִאּתְ ִריָך הּוא ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ְכֵלי ַזֲעמֹו ּדְ ָווִנין ּדִ ל ּגְ . ּכָ
ָעְלָמא רּוֵמי ּדְ ִבין ּבְ הֹוןּוְבֵני ָנׁשָ , ְוִאּנּון ָיּתְ ֵחי ּבְ ּגְ א ִדְלהֹון ָלא ַמׁשְ ִסְכלּוּתָ ִריּת . א ּבְ ּפְ ּגָ

ָדא ּוְנַחּת ַעל  א ּבְ ַאֲחדּו ּדָ ַמָיא ִאּתְ ֵכי ִמן ׁשְ ַהּתְ ִמּתְ א ּדְ ַמָיא ְוֶאׁשָ ָוֵאׁש ִהּתּוָכא ּדְ
יִחין ַעל ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון. ְסדֹום ּגִ יַבָיא ּדלא ַמׁשְ  :ַווי ְלַחּיָ

ָמהָ . א ָרה ׁשְ אֲעׂשָ א ְדַמְלּכָ הּוְרְמנּוּתָ ן ּבְ ִליּפָ . )א''ו ה''א וי''ד ה''פירוש השם במלואו עשר אותיות יו(. ן ּגְ
י. ב ן ַסּגֵ ּבַ ' יד' י, ב''הא ויו עולה מ) ל הה וו''נ(יוד , ו''יוד הא עולה כ', יוד עולה כ' פי(. עשר ִאּנּון ְוָסְלִקין ְלחּוׁשְ

ְבִעין. ג. )ב''עולה ע' ידוד' יד ְווָנן ְמַלֲהֵטי ְלָכל . )מחנות שכינה והם למטה ממלכות' ב ונקראים ד''הם ע( ׁשִ ּגַ
ע. ְסַטר ִאְגִליף ָרָזא ּדְ ָמָהן ּדְ ֵקי ִמּגֹו ׁשְ ַמְלָאַכָייא' ַנּפְ ָמָהן ּדְ ַמָיא. ׁשְ ָרָזא ִדׁשְ ִאּנּון ּבְ  .ּדְ

ח ''ּפּת . ּצדקיאל''מלכיאל ''קדומיאל ''ץ ''קמ. ְוִאּנּון מיכאל ּגבריאל רּפאל נוריאל
סטוטריה ''ל ''סגו. יוּפיאל''רזיאל ''ּצדקיאל ''י ''ּצר. חשדיאל''ּתומיאל ''ּפדאל ''
. קדשיאל''חזקיאל ''רהטיאל ''ק ''חר. למואל''ל ''א ורדיא''וּתריאל נ''גזריאל ''

להדיאל ''ל ''ם חניא''חל. אהיאל'' )ל''א ברקיא''א שכניאל ונ''נ(ברכיאל ''שמעאל ''א ''ׁשב
בנאל ''א ש''נ(עניאל ענאל אהניאל רחמיאל עזריאל ''. )לכיאל''עדיאל מ''ניאל ל''א ח''נ(. מחניאל''

חוניאל ''סנניה ודרגזיה רסיסיאל דומיאל  )ק''חר. חכמיאל רמיאל קרשיאל. ק''שר. דומיאל''ומיאל ק''ר
י ַעל ''אדנ, אל''נּפיאל ועדי''דאל א''דיאל ב''נדאל ג''ינאל ד''ה''ואריאל ''כריאל ז''

ְלהוּ   .)'ב מלאכים מתחברין במלכות אז נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון וה''פירוש כשע(ד . ּכֻ
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 )ט''סימן מ(השלמה מההשמטות 

חניאל '' זהריאל''ודרגזיה ''הדריאל ''דומיאל ''גדיאל ''ברקיאל ''אהניאל ''
ּפּתחיאל ''ענאל ''סניה ''נהריאל ''מלכיאל ''למדיאל ''כרעיאל ''יעזריאל ''טהריאל ''
 :ּתבכיאל''שעריאל ''רמיאל ''קנאל ''ּצוריאל ''

 ק''סדר ּתשר

נריאל ''סמכיאל ''עיריאל ''ּפסיסיה ''ּצוריה ''קמריה ''רנאל ''שכניאל ''ּתּפוריא ''
הניאל ''ודריאל ''זכראל ''חניאל ''טסמסיה ''יאל יר''כמסריה ''לסניה ''מדוניה ''
 )עד כאן מההשמטות(: 'אדירירון אדני על כולהו וכו''בדאל ''גדיאל ''דנבאל ''

ָאה ֵחיָלא ִעּלָ ָרָזא ָחָדא ּבְ ֲחָדא ּבְ ְלהּו ּכְ ָרן ּכֻ ַחּבְ ד ִמּתְ א , ּכַ ֵדין ִאְקֵרי וידוד ּכֹּלָ ּכְ
ְכָלָלא ָחָדא ַמִיםֵמֵאּת ְיָי ִמן הַ . ּבִ ע, ׁשָ ַלף ּבְ ּגְ ִאּתְ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָמָהן ָאֳחָרִנין ָרָזא ' ׁשְ ׁשְ

ָמִים ׁשָ ין ע. ּדְ ְלִטין ַעל ִאּלֵ ׁשָ ְבִעין ּדְ ין ִאּנּון ׁשִ יהו' וִאּלֵ יִנין ָרָזא ּדְ ְבִעין , ה''ּדִ ין ׁשִ וִאּלֵ
ה יהו ְקדּוׁשָ ָמָהן ּבִ ָמִים''ׁשְ צא מפסוק ויסע ויבא ויט אלו הם נקראים ב גשרים היו''פירוש שם של ע(ה . ה ׁשָ

 .)ונוטלין מהן, ב של מעלה''ת מקבלים מע''ב מלאכים של מטה במלכו''ואותם ע, שמים

ין ְוידוד ין ָנְטִלין ֵמִאּלֵ א. )פירוש מלכות מתפארת(ו . ִאּלֵ א ִמן ּדָ פירוש סוד (ז . ָנִטיל ֵמֵאּת ידוד ּדָ

ין. )רוכב עליהן כנשמה לגוףוהוא ה, ב שמות הוא שם ידוד''של אותן ע ְלָיין ֵמִאּלֵ ין ּתַ ִאין, וִאּלֵ ִעּלָ ִאין ּבְ ּתָ , ּתַ
א ִקׁשּוָרא ָחָדא יָקֵריהּ . ְוכּלָ מֹוָדע ּבִ ּתְ ִריָך הּוא ִאׁשְ א ּבְ ב ''פירוש ע(ח . ּוְבַהאי קּוְדׁשָ

ִאּנּון ע. )ב שמות של מעלה הנקראים שמים''מלאכים של מטה מתחבים בע ַמִים ּדְ א ִאיהּו , ָרָזא ידוד 'ׁשָ ּדָ
בֹא ַוּיֵט ע ַוּיָ ּסַ ֵקי ִמן ַוּיִ ָנּפְ ין ִאּנּון ּדְ ָמָהן וִאּלֵ ֵרין ׁשְ ְבִעין ּוּתְ ׁשִ ָרָזא ּדְ ט ''י סי''ו יל''וה. ּבְ

ם . ע''ו הה''ד לא''י אל''ּת הז''א כה''ה אכ''ש לל''ם מה''על רּוָך ׁשֵ ֵחֶלק ִראׁשֹון ּבָ
בֹוד ַמְלכּוּתֹו ְלעֹולָ  י ''ָך יי''ל נל''ו ּפה''י לו''ו כל''ם לא''י הק''ה הר''ל מב''ם ָוֶעד יזּכְ

בֹוד ַמְלכּוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד נּת . ו''ה חה''מל ם ּכְ רּוָך ׁשֵ ִני ּבָ ּת ''א יר''ה הא''ֵחֶלק ׁשֵ
בוֹ . ד''ק מנ''ח כו''ו לה''ר יה''ב וש''ם לכ''י או''ה רי''שא ם ּכְ רּוָך ׁשֵ י ּבָ ִליׁשִ ד ֵחֶלק ׁשְ

ל ''י עש''ל ער''ה סא''ל יל''ָך וו''ה מי''ז הה''ע יי''ם רה''י חע''ַמְלכּוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד אנ
בֹוד ַמְלכּוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד וה. ה''מי ם ּכְ רּוָך ׁשֵ ם ''ש עמ''י הח''ו דנ''חלק ְרִביִעי ּבָ
בֹוד ַמְלכּוּתֹו ֵחֶלק ֲחִמיׁשִ . ר''ח מצּ ''ל הר''מ יי''י נמ''ה ּפו''ּת מב''א ני''ננ ם ּכְ רּוָך ׁשֵ י ּבָ

, ם''י מו''מ הי''ה יב''ו רא''ע חב''ק אי''ב מנ''י דמ''ו מח''ה ענ''ב יה''ְלעֹוָלם ָוֶעד ומ
בֹוד ַמְלכּוּתֹו ְלעֹוָלם וֶעד ם ּכְ רּוָך ׁשֵ י ּבָ ׁשִ  .ֵחֶלק ׁשִ

ְר  ְבִעין ּדַ ְלִטין ַעל ׁשִ ׁשָ ָמָהן ּדְ ְבִעין ׁשְ ין ִאּנּון ׁשִ ִאין ָרָזא וידודְוִאּלֵ ּתָ ין ּתַ ְבִעין . ּגִ ין ׁשִ ִאּלֵ
ָמִים ֵרי ׁשָ ָמָהן ידוד ָרָזא ְדִאּקְ ָמא . ׁשְ ָמָהן ׁשְ ְבִעין ׁשְ ָסְלִקין ְלׁשִ ְבָעא ְרִקיִעין ִאּנּון ּדְ ׁשִ

א יׁשָ ָמִים. ְוָדא ִאיהּו ַוידוד ִהְמִטיר, ַקּדִ ִרין ַלֲחִכיִמ . ֵמֵאּת ידוד ִמן ַהׁשָ ִסּתְ ָרא ּדְ ין ִסּתְ
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ָמַסר ָמא . ִאּתְ ֵרי ָאָדם )א''דף קט ע(ׁשְ ִאּקְ ָרא ּדְ ֵרי ִסּתְ ּבְ יּה ִאּתְ ָמִים ִמּנֵ ֵרי ׁשָ ִאּקְ א ּדְ . ּדָ
ין ְייּפִ ַמְנָיא ׁשַ ִעין ּוּתְ ן ְוַאְרּבְ ן ָמאּתָ ּבַ ִאּנּון חּוׁשְ א ּדְ י גּוּפָ ְייּפֵ ָבן ׁשַ וֹוִהי . ָחׁשְ ָבן ַאּתְ ָחׁשְ

יּת ָסֵרי ן ְוׁשִ כׁשְ , ָמאּתָ א ּבְ ָכל אֹוַרְייּתָ ָלָלא ּדְ ָרא ּכְ ִאיהּו ָרָזא ְוִסּתְ ָוון ''ָמא ָדא ּדְ ב ַאּתְ
ר ֲאִמיָרן ִביִלין , ְוֶעׂשֶ ֵרין ׁשְ ין ּוּתְ ָלּתִ ָוון ּוּתְ יּת ָסֵרי ַאּתְ ן ְוׁשִ ָמא ָדא ָמאּתָ ָהא ׁשְ ִגין ּדְ ּבְ

יהּ  ִליָלן ּבֵ ּכְ ִאּתְ ַמנְ , ּדְ ִעין ּוּתְ ן ְוַאְרּבָ א ָרָזא ְדִאְקֵרי ָאָדם ָהא ָמאּתָ גּוּפָ ין ּדְ ְייּפִ ָיא ׁשַ
ְרְסָייא יט על ּכֻ ּלִ ׁשַ א. ּדְ ּתָ ְלּתַ ְבִעין ּדִ ׁשִ יב , ָרָזא ּדְ ְכּתִ ָרא ָדא ּדִ ְוַעל  )יחזקאל א(ְוִסּתְ

ַמְעָלה ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמּלְ מּוּת ּכְ א ּדְ ּסֵ מּוּת ַהּכִ יב ַוְייָ , ּדְ ְכּתִ ָרא ּדִ  ְוָדא הּוא ִסּתְ
ָמִים' ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוגו ה ָחָדא. ֵמֵאּת ְיָי ִמן ַהׁשָ א ַחד ּוִמּלָ ָרא ָחָדא , ְוכּלָ ְוִסּתְ
ָמַסר א ִאּתְ ָאה , ַלֲחִכיֵמי ִלּבָ י )ג איהו''א ל''ד(ַזּכָ ָאּתֵ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ  .חּוַלְקהֹון ּבְ

ָמְנעּו צְּ  ְלהֹון על ּדְ יָנא ּדִ ַזר ּדִ ְייהוּ ְסדֹום ּגְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָדָקה ִמּנַ ְוַיד ָעִני  )יחזקאל יו(, ּכְ
ַמִים. ְוֶאְביֹון לא ֶהֱחִזיָקה א ִמן ׁשָ יָנא ָלא ֲהָוה ֶאּלָ ָך ּדִ א . ּוְבִגין ּכָ ַמִים ּכּלָ ָדָקה ְוׁשָ ּצְ

יב ךָ  )תהלים קח(, ַחד ּוְכּתִ ַמִים ַחְסּדֶ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ ְליָ , ּכִ ּתַ ֵמיּה ּוְבִגין ּדְ ׁשְ ָדָקה ּבִ א ''נ(א ּצְ

ָמִים )בשמים יב מאּת ְיָי ִמן ַהׁשָ ְכּתִ ַמִים ּדִ יָנא הּוא ִמׁשָ  .ּדִ

יב ְכּתִ ר ּדִ ָרֵאל ֵמַהאי ֲאּתַ ִיׂשְ יָנא ּדְ י ֵמַחַטאּת ְסדֹום )איכה ד(, ּדִ ּת ַעּמִ ל ֲעֹון ּבַ ְגּדַ . ַוּיִ
ָמא ְדַאּתְ  ֵלם ֲאחֹוּת ִלְסדֹום ּכְ ה ְזה ָהָיה ֲעֹון ְסדֹום  )יחזקאל יו(, ָאֵמר ְוִאְקֵרי ְירּוׁשָ ִהּנֵ

ךָ  ְייהוּ , ֲאחֹוּתֵ ָדָקה ִמּנַ ָמְנעּו ּצְ ְסדֹום ַעל ּדְ יָנא ָחָדא ּכִ ַמָיא ּדִ ר . ְוִדיְנהֹון ֲהָוה ִמן ׁשְ ּבַ
ָחַרב ָך ְוָדא ִאּתְ ַהּפַ ָדא ִאּתְ קּוָמה, ּדְ א ִאיּת ָלּה ּתְ קּוָמה, ּדָ כ סתרי ''ע(, ְוָדא ֵליּת ָלּה ּתְ

 .)תורה

ן ֵגיִהּנֹם ִאְתּדָ ִדיָנא ּדְ י ִיְצָחק ְסדֹום ּבְ ְכִתיב ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום , ָאַמר ַרּבִ ּדִ
ָמִים ָ ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהׁשּ ַמָייא ְוָדא . ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ ְטָרא ּדְ א ִמּסִ עיין סוף (ּדָ

א )הספר סימן ב ְטָרא ְדֶאׁשָ א. ִמּסִ ֵגיִהּנֹם ּדָ יָנא ּדְ ֵגיִהּנֹם , ְוָדא הּוא ּדִ יִבין ּדְ ְוַחּיָ
ין ִאְתָדנוּ  יִנין ִאּלֵ ְתֵרין ּדִ  .ּבִ

 א''דף קח ע

ֵריַסר ַיְרֵחי ֵגיִהּנֹם ּתְ יֵבי ּדְ ַחּיָ יָנא ּדְ ִריְך הּוא ָסִליק לֹון , ָאַמר ֵליּה ּדִ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
יִהּנֹם ִנין ְוָיְתבִ , ִמּגֵ ן ִמְתַלּבְ ֵגיִהּנֹםְוַתּמָ ָעאִלין , ין ְלַתְרָעא ּדְ יִבין ּדְ ְוָחָמאן ִאּנּון ַחּיָ

ן ּמָ ְבֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלְייהוּ , ְוָדִנין לֹון ּתַ יס . ְוִאּנּון ּתָ ִריְך הּוא ַחּיִ א ּבְ ּוְלָבַתר קּוְדׁשָ
ִאְצְטִריְך לֹון א ּדְ ּגּוָפא  ֵמַההּוא יֹוָמא ּוְלָהְלָאה. ֲעַלְייהּו ְוָאִעיל לֹון ְלדּוְכּתָ

ָמָתא ַיְרָתא  ַעְפָרא ְוִנׁשְ ַכְך ּבְ ּתְ ְדָחֵזי ָלהּ ) א''דף קח ע(ִאׁשְ  .)נח סט א(. ַאְתָרּה ּכִ
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א ּוַמּיָא ֶאׁשָ א ּבְ נּו ֶאּלָ ֵני טֹוָפָנא ָלא ִאְתּדָ ֲאִפיּלּו ִאּנּון ּבְ ָמר ּדְ ָהא ִאּתְ א ֲחֵזי ּדְ . ּתָ
ֵעיָלא יא ְקִריָרן ַנֲחֵתי ִמּלְ א, ַמּיָ ֶאׁשָ א ּכְ ּתָ יא ְרִתיָחן ָסְלֵקי ִמּתַ נּו . ּוַמּיָ ְוִאְתּדָ

ְתֵרי ִדיִנין ְלֵעיָלא ָהִכי ֲהָוה, ּבִ ִדיָנא ּדִ ִגין ּדְ ְפִרית ָוֵאׁש , ּבְ ְסדֹום ּגָ ְך ּבִ  .ְבִגין ּכָ

יָנא ָמר. ָאַמר ֵליּה ִאי ְיקּומּון ְליֹום ּדִ ְסדֹום . ָאַמר ֵליּה ָהא ִאּתְ ין ּדִ ֲאָבל ִאּלֵ
ְכִתיב, ֲעמֹוָרה ָלא ְיקּומּוןוַ  ֵרָפה ָכל  )דברים כט(, ּוְקָרא אֹוַכח ּדִ ְפִרית ָוֶמַלח ׂשְ ּגָ

ַרע ְולא ַתְצִמיַח ְוגו ַאּפֹו ּוַבֲחָמתוֹ . 'ַאְרָצּה לא ִתּזָ ר ָהַפְך ְיָי ּבְ ר ָהַפְך . ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ין, ְייָ  ָעְלָמא ּדֵ ַאּפוֹ . ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ִריְך , וֹ ּוַבֲחָמת. ּבְ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ִזְמָנא ּדְ ּבְ

יא א ֲחֵזי. הּוא ַלֲאָחָייא ֵמַתּיָ ְלהֹון ִאְתֲאִביד , ָאַמר ֵליּה ּתָ ַאְרָעא ּדִ ה ּדְ ּמָ ּכַ
 .ָהִכי ָנֵמי ִאְתֲאִבידּו ִאּנּון ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא

א ֲחֵזי יָנא ּדְ , ְוּתָ יָנאּדִ יָנא ָלֳקֵבל ּדִ ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ ְייִבין . קּוְדׁשָ ִאּנּון ָלא ֲהָוה ּתַ
א ּיָ ּתַ ֵמיְכָלא ּוְבִמׁשְ ָנא ּבְ ִמְסּכֵ א ּדְ ִריְך הּוא ָלא ָאִתיב , ַנְפׁשָ א ּבְ אּוף ָהִכי קּוְדׁשָ

ָאֵתי ְייהּו ְלָעְלָמא ּדְ א ֲחֵזי. לֹון ַנְפׁשַ ָד , ְוּתָ יםִאּנּון ִאְתְמָנעּו ִמּצְ ִאְקֵרי ַחּיִ , ָקה ּדְ
ָאֵתי ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ּדְ ים ּבְ ְייהּו ַחּיִ ִריְך הּוא ָמַנע ִמּנַ א ּבְ ה . אּוף קּוְדׁשָ ְוַכּמָ

ֵני ָעְלָמא ִביִלין ִמּבְ ִאּנּון ָמְנעּו ָאְרִחין ּוׁשְ ִריְך הּוא ָמַנע , ּדְ א ּבְ ָהִכי ָנֵמי קּוְדׁשָ
בִ  ְייהּו אֹוְרִחין ּוׁשְ ָאֵתיִמּנַ ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ּדְ ַרֲחֵמי ְלַרֲחָמא ֲעַלְייהּו ּבְ  .יִלין ּדְ

ֵני ָעְלָמא ְיקּומּון ְלהּו ּבְ א ָאַמר ּכֻ י ַאּבָ ִתיב, ַרּבִ דניאל (, ִויקּומּון ְלִדיָנא ְוֲעַלְייהּו ּכְ

ה ַלֲחָרפֹות ּוְלֵדָראֹון עֹוָלם )יב ִריְך הּוא ָמאִר . ְוֵאּלֶ א ּבְ ַרֲחִמין ִאיהוּ ְוקּוְדׁשָ , י ּדְ
יָנא ילּו ּדִ ַהאי ָעְלָמא ְוַקּבִ ָדן ְלהּו ּבְ יָון ּדְ יִנין, ּכֵ ֻכְלהּו ּדִ נּו ּבְ  .ָלא ִאְתּדָ

 ב''דף קח ע

ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ְוגו ּלַ ִתיב ַוְיׁשַ יא ּכְ י ִחּיָ ֲהפְֹך  )קה א(. 'ָאַמר ַרּבִ ַמהּו ּבַ
ב בָּ  ר ָיׁשַ ּיּוֵריּה לֹוט. ֵהן לֹוטֶאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ֻכְלהּו ֲעַבד ּדִ ְכִתיב , ֶאָלא ּבְ ּדִ

ר ַוּיֱֶאַהל ַעד ְסדֹום ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ אלא ודאי בכלהו עבד . וכתיב אשר ישב בהן לוט(. ְולֹוט ָיׁשַ

ילּו ֵליהּ  )דיוריה יל ֵליּה , ְוָלא ַקּבִ ֶמֶלְך ְסדֹום ַקּבִ ר ּדְ ְסדֹום ) ב''דף קח ע(ּבַ ִגיֵניּה ּבִ ּבְ
ַאְבָרָהם  :ּדְ

ּתֹו ֵמַאֲחָריו ט ִאׁשְ ּבֵ ֵעי ֵליהּ , ַוּתַ א, ֵמַאֲחֶריָה ִמּבָ ִכיְנּתָ ַתר ׁשְ א ִמּבָ י יֹוֵסי . ֶאּלָ ַרּבִ
לֹוט ְתִריּה ּדְ ָלא ָאִזיל ֲאַבְתֵריהּ , ָאַמר ִמּבַ ְמַחּבְ ְוָהא , ְוִכי ֲאַבְתִריּה ָאִזיל, ּדִ

ר ֵליהּ  ּדַ כָ , הּוא ׁשַ א ּבְ ָלאֶאּלָ ָלא ְלַחּבָ ב ְמַחּבְ ֲהָוה ָאִזיל לֹוט ִאְתַעּכַ , ל ֲאַתר ּדְ
ָלא ְך ֵליּה ְמַחּבְ ִביק ַלֲאחֹוֵריּה ֲהָוה ְמַהּפֵ ָבר ְוׁשָ ָאִזיל ּכְ  .ְוָכל ֲאַתר ּדְ
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ְתָרךְ  ל ּבַ ָהא ֲאָנא ֲאַחּבֵ ט ַאֲחֶריָך ּדְ ּבֵ ְך ָאַמר ֵליּה ַאל ּתַ א , ּוְבִגין ּכָ ְוַעל ּדָ
בֵּ  ִתיב ַוּתַ ָלאּכְ ּתֹו ֵמַאֲחָריו ְוֲחַמת ְמַחּבְ ִהי ְנִציב ֶמַלח. ט ִאׁשְ ֵדין ַוּתְ ָהא . ּכְ ּדְ

ַבר ָנׁש  ָלא ָלא ָחֵמי ַאְנּפֹוי ּדְ ְמַחּבְ ָכל ִזְמָנא ּדִ יל  )א אחמי אנפי לכר נש''נ(ּבְ ָלא ְמַחּבִ
ָלא ֲאַבְתִר . ֵליהּ  ּכָ ָהא ְלִאְסּתַ ַרת ַאְנּפָ ֵתיּה ֲאַהּדְ ִאּתְ יָון ּדְ ב ּכֵ ִהי ִנּצָ ד ַוּתְ יּה ִמּיָ

 .ֶמַלח

ַהאי ְקָרא י יֹוֵסי ֲהוּו ָקְייֵמי יֹוָמא ַחד ְוָעְסֵקי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ י , ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ִתיב ּה ֶלֶחם )דברים ח(, ֶאְלָעָזר ּכְ נּות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ לא ֶתְחַסר , ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

הּ  ִר . ּכֹל ּבָ ּה ּתְ ּה ּבָ איַהאי ּבָ ִריְך הּוא . י ִזְמֵני ַאּמַ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמר ּדְ א ָהא ִאּתְ ֶאּלָ
ִליָחן ן ׁשְ ין ְוַאְרָעאן ִלְמַמּנָ ל ַעּמִ ִליג ּכָ ּה , ּפָ יט ּבָ ּלִ ָרֵאל ָלא ׁשַ ְוַאְרָעא ְדִיׂשְ

ְלחֹודֹוי א ִאיהּו ּבִ א ָאֳחָרא ֶאּלָ א ּדְ , ַמְלָאָכא ְוָלא ְמַמּנָ ְך ָאִעיל ְלַעּמָ ִגין ּכָ ָלא ּבְ
ּה ָאֳחָרא ִליט ּבָ ָלא ׁשָ הּו ָאֳחָרא ְלַאְרָעא ּדְ יט ּבְ ּלִ  .ׁשַ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ְלָכל ָעְלָמא, ּתָ ן ּבְ ּמָ ִריְך הּוא ָיִהיב ְמזֹוָנא ּתַ א ּבְ . קּוְדׁשָ
נּות ִמְסּכֵ לֹות ּבְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל ְוַאְרָעא ּדְ , ּכָ ִיׂשְ

ל ָעְלָמא, ָלאו ָהִכי ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ּכָ ָזן ּבְ ָרֵאל ִאּתְ א ֶאֶרץ ִיׂשְ  .ֶאּלָ

ּה ֶלֶחם נּות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ ְך ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ִסּפּוָקא . ּוְבִגין ּכָ ֲעִתירּו ּבְ א ּבְ ֶאּלָ
ֲאַתר ָאֳחָרא ּה ְוָלא ּבְ א ּתֹאַכל ּבָ כֹּלָ ְקּדִ . ּדְ ּה ּבִ ַאְרָעאּבָ ְרָיא , יׁשּו ּדְ ּה ׁשַ ּבָ

ָאה ְלֵעיָלא. ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ ָתא ּדִ ְרּכְ ְרָיא ּבִ ּה ׁשַ ֲאַתר ָאֳחָרא, ּבָ  .ְוָלא ּבְ

 א''דף קט ע

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַגן ְיָי ּכְ ִתיב ּכְ א ֲחֵזי ּכְ ן ְיָי ִאי הּוא ֶאֶרץ . ּתָ ַעד ָהָכא ָלא ִאְתְיַדע ּגַ
ן ֵעֶדן) א''דף קט ע(, ֶאֶרץ ְסדֹוםְוִאי ִאיהּו , ִמְצַרִים ִאְקֵרי ּגַ ן ְיָי ּדְ א . ְוִאי ִאיהּו ּגַ ֶאּלָ

א כֹּלָ יּה ִסּפּוָקא ְוִעּדּוָנא ּדְ ִאית ּבֵ ַגן ְיָי ּדְ ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה ְסדֹום ְוָהִכי ָנֵמי , ּכְ
ָקָאה ֵליהּ . ִמְצַרִים ר ָנׁש ְלַאׁשְ ן ְיָי ָלא ִאְצְטִריְך ּבַ ְצַרִים ָלא אּוף ִמ , ַמה ּגַ

ָקָאה ֵליהּ  ֵקי ְלָכל ַאְרָעא , ִאְצְטִריְך ָאֳחָרא ְלַאׁשְ יק ְוַאׁשְ ִנילּוס ִאיהּו ַאּסִ ִגין ּדְ ּבְ
 .ְדִמְצַרִים

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ חֹות ָהָאֶרץ ֶאל  )זכריה יד(, ַמה ּכְ ּפְ ר לא ַיֲעֶלה ֵמֵאת ִמׁשְ ְוָהָיה ֲאׁשֶ
ֵלם ְוגו א. 'ְירּוׁשָ א הּוא עֹוָנׁשָ הֹון ִמְטָרא ּדָ ִאְתְמַנע ִמּנְ ִתיב ְוִאם , ִדְלהֹון ּדְ ַמה ּכְ

ַחת ִמְצַרִים לא ַתֲעֶלה ְולא ָבָאה ְוגו ּפַ ִתיב ְולא ֲעֵליֶהם . 'ִמׁשְ ָלא ּכְ ָחֵמי ּדְ
ם ׁשֶ ָלא ָנִחית ִמְטָרא ְלִמְצַרִים ְוָלא ִאְצַטְרָכן ֵליהּ , ִיְהֶיה ַהּגֶ ִגין ּדְ א , ּבְ ֶאּלָ
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ְלהוֹ  א ּדִ ְכִתיבעֹוָנׁשָ ר ִיּגֹוף ְיָי ֶאת  )זכריה יד(, ן ַמה הּוא ּדִ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ְוזֹאת ּתִ
ל ַהּגֹוִים ְוגו ִמְצַרִים ָלא ְצִריִכין ְלִמְטָרא. 'ּכָ ִגין ּדְ יּה . ּבְ ִתיב ּבֵ אּוף ְסדֹום ַמה ּכְ

ֶקה ּה ַמׁשְ י ֻכּלָ ָעְלָמא ֲהוּו ָבהּ , ּכִ ל ִעּדּוִנין ּדְ א ְוַעל ּדָ , ּכָ ְבֵני ָנׁשָ א ָלא ָבָעאן ּדִ
הּ  נּון ּבָ  .ָאֳחָרִנין ִיְתַעּדְ

מֹוְנהֹון ְרַמְייהּו ּוִמּמָ יִבין ִמּגַ יא ָאַמר ִאּנּון ֲהוּו ַחּיָ י ִחּיָ ִאיהּו , ַרּבִ ר ָנׁש ּדְ ָכל ּבַ ּדְ
ָנא י ִמְסּכֵ ָעְלָמא, ָצר ֵעיָנא ְלַגּבֵ ים ּבְ ָלא ִיְתַקּיַ א ְולא עֹוד ֶאלָּ . ָיאֹות הּוא ּדְ

ָאֵתי ים ְלָעְלָמא ּדְ ֵלית ֵליּה ַחּיִ ָנא ָיאֹות . ּדְ י ִמְסּכֵ ָרן ְלַגּבֵ ִאיהּו ַווּתְ ְוָכל ַמאן ּדְ
ָעְלָמא ים ּבְ ִיְתַקּיַ ִגיֵניהּ , הּוא ּדְ ים ָעְלָמא ּבְ א , ְוִיְתַקּיַ ים ְואֹוְרּכָ ְוִאית ֵליּה ַחּיִ

ָאֵתי י ְלָעְלָמא ּדְ  :ְדַחּיֵ

ַעל לֹוט ִמּצַֹער  י ְבנֹוָתיו ִעּמֹו ְוגוַוּיַ ּתֵ ָהר הּוא ּוׁשְ ב ּבָ ׁשֶ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. 'ַוּיֵ ּבְ
ן ּמָ ק ִמּתַ ּלַ ֲהָוה ָקִריב ִלְסדֹום ְוִאְסּתַ ָחָמא ּדְ ַתח . ּדְ י ִיְצָחק ּפָ ְוהּוא  )איוב לז(ַרּבִ

ַתְחּבּולָתיו ְלָפֳעָלם ְוגו ְך ּבְ ִריְך הּוא. 'ְמִסיּבֹות ִמְתַהּפֵ א ּבְ ב ִסּבּוִבין  קּוְדׁשָ ְמַסּבֵ
ד עֹוָבדֹוי ָעְלָמא ְוַאְייֵתי קּוְמִרין ְטִהיִרין ְלֶמְעּבַ ְך לֹון ְוָעִביד , ּדְ ּוְלָבַתר ְמַהּפֵ

ַגְווָנא ָאֳחָרא  .לֹון ּכְ

ֱעָלם  ֱעָלם ִמְדָרׁש ַהּנֶ ַעל לֹוט ִמּצֹוַער ְוגוִמְדָרׁש ַהּנֶ הוּ . 'ַוּיַ י ַאּבָ ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכְ
ר הָ  ּצֶ ּיֵ ְכִתיב, ָרעּבַ ֵני ָאָדם ַעד אֹותֹו ְזַמן ּדִ ֵטל ְלעֹוָלם ִמּבְ ֵאינֹו ִמְתּבַ ַדע ְלָך ׁשֶ , ּתֵ

ם. 'ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן וגו )יחזקאל לו( יִהּנָ ּגֵ ֵני ָאָדם ִנּדֹוִנין ּבַ רֹוֶאה ּבְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ , ׁשֶ
ֵני ָאָדם ל ּבְ א ְוחֹוֵזר לֹו ֵאּצֶ ַעל לֹוט ִמּצֹוַער, הּוא ּבָ ֲעָרּה . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיַ ִמּצַ

ֵני ָאָדם ם עֹוֶלה ְלַפּתֹות ּבְ ָ יִהּנֹם ִמׁשּ ל ּגֵ  .ׁשֶ

ָאָדם לׁש ַהְנָהגֹות ִיׁש ּבָ י ְיהּוָדה ׁשָ ֶכל ְוַהָחְכָמה וזֹו ִהיא , ָאַמר ַרּבִ ֵ דף קט (ַהְנָהַגת ַהׂשּ

ה )ב''ע דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ֲאֹות ָרעֹות. ּכַֹח ַהּנְ ָכל ּתַ ה ּבְ ִהיא ִמְתַאּוָ ֲאָוה ׁשֶ וֶזהּו , ְוַהְנָהַגת ַהּתַ
ֲאָוה ֶקת ַהּגּוף ְוִהיא ִנְקֵראת ֶנֶפׁש ַהּגּוףְוַהַהְנָהָגה ַהַמְנֶהגֶ . ּכַֹח ַהּתַ , ת ִלְבֵני ָאָדם ּוְמַחּזֶ

ֲחִזיק יִמי ֶזהּו ּכַֹח ַהּמַ  .ָאַמר ַרב ּדִ

ֵאּלּו ב א ּבְ ר ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶאּלָ י ְיהּוָדה ּבֹא ּוְרֵאה ְלעֹוָלם ֵאין ֵיּצֶ ין ' ָאַמר ַרּבִ ּכֹחֹות ִאּלֵ
ֲאָמָרן ה ִהיא, ּדְ ְתַאּוָ ר ָהָרע ְלעֹוָלם ֶנֶפׁש ַהּמִ ְכִתיב , ָהרֹוֶדֶפת ַאַחר ִיּצֶ ַמע ּדִ ַמׁשְ

ִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן ִכיָרה ֶאל ַהּצְ ה ִהיא ְמעֹוֶרֶרת ֶאת . ַוּתֹאֶמר ַהּבְ ְתַאּוָ ֶנֶפׁש ַהּמִ
ר ָהָרע ּצֶ ּיֵ ֵבק ּבַ ה אֹוָתּה ִעם ַהּגּוף ְלִהּדָ ֶקה , ָהַאֶחֶרת ּוְמַפּתָ וִהיא אֹוֶמֶרת ְלָכה ַנׁשְ

ָבה ִעּמוֹ אֶ  ּכְ א. ת ָאִבינּו ַיִין ְוִנׁשְ עֹוָלם ַהּבָ ׁש ָלנּו ּבָ ר ָהָרע , ַמה ּיִ ֵנֵלְך ְוִנְרּדֹף ַאַחר ִיּצֶ
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ׁשּוַקת ֶחְמַדת ָהעֹוָלם ַהּזֶה ֵבק ּבוֹ , ּוַמה עֹוׂשֹות. ְוַאַחר ּתְ ימֹות ְלִהּדָ יֶהן ַמְסּכִ ּתֵ ַמה , ׁשְ
ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ׁשְ ִתיב ַוּתַ ה ּכְ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְ ר ָהָרע ּבַ ּצֶ ְטמֹות ְלִהְתעֹוֵרר ְלּיִ  .ִמְתּפַ

ב ֶאת ָאִביהָ  ּכַ ׁשְ ִכיָרה ַוּתִ ָקם ַהּבְ ְיָלה. ַוּתָ ּלַ ָאָדם ׁשֹוֵכב ַעל ִמָטתֹו ּבַ ׁשֶ ֶנֶפׁש , ּכְ
ר ָהָרע ּצֶ ה ִהיא ַהְמעֹוֶרֶרת ַלּיִ כָ , ּוְמַהְרֶהֶרת ּבוֹ , ַהִמְתַאּוָ ֵבק ּבְ ל ִהְרהּור ָרע והּוא ּדָ

ֶרת ְמַעט  ְתַעּבֶ ּמִ ֵלב ָהָאָדם אֹוָתּה  )א עד''נ( )ג על''א ל''ד( )א ממנו''ס(ַעד ׁשֶ ִביא ּבְ ּמֵ ׁשֶ
ָבה ָהָרָעה ּוְדֵבָקה ּבוֹ  ֲחׁשָ ּזֹאת , ַהּמַ ִלּבֹו ְולֹא ִנְגַמר ַלֲעׂשֹוָתּה ַעד ׁשֶ ַוֲעַדִין ִיׁש ּבְ

ֲאָוה ְמעֹוֶרֶרת ְלכַֹח ַהּגּוף כְּ  לּום ַהּתַ ׁשְ ר ָהָרע וָאז הּוא ּתַ ּצֶ ּיֵ ֵבק ּבַ ה ְלִהּדָ ִחּלָ ִמּתְ
נֹות לֹוט , ָהָרָעה י ּבְ ּתֵ ֲהֶריןָ◌ ׁשְ י . ֵמֲאִביֶהן )א''דף קי ע(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּתַ ָאַמר ַרּבִ

ה ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ א ּבַ ה ֶאּלָ ּתֶ ר ָהָרע ִמְתּפַ ָחק ֵמעֹוָלם ֵאין ִיּצֶ ִין ָאז ּוִמּתֹוְך ׂשִ , ִיּצְ ְמַחת ַהּיַ
ָאָדם יּה . ׁשֹוֵלט ּבָ ִתיב ּבֵ יק ַמה ּכְ ּדִ ּצַ יק אֵֹכל ְלׂשַבע ַנְפׁשוֹ  )משלי יג(ּבַ ּדִ וֵאינֹו . ּצַ

ר ְלעֹוָלם ּכֵ ּתַ ָנן ְדַמְרִוי, ִמׁשְ י ְיהּוָדה ַהאי ּצּוְרָבא ֵמַרּבָ משלי (ָקֵריָנא ֲעֵליּה , ְדָאַמר ַרּבִ

ַאף ֲחִזיר )יא ַמִים .ֶנְזם ָזָהב ּבְ ם ׁשָ ל ׁשֵ ְמַחּלֵ א ׁשֶ ִעים ַמהּו . ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ִמְנַהג ָהְרׁשָ
ְמָחה )ישעיה כב( ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ ָאָדם. ִהּנֵ ִין ָאז ׁשֹוֵלט ּבָ חֹוט ּצֹאן ְוגו, ַהּיַ ָקר ְוׁשָ . 'ָהרֹוג ּבָ

תּוב  ָכר ִיְרּדֹפוּ  )משלי ה(ֲעֵליֶהם ָאַמר ַהּכָ יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ ֵדי ְלעֹוֵרר . 'ְוגו הֹוי ַמׁשְ ּכְ
ר ָהָרע ּצֶ ִין, ַלּיִ א ִמּתֹוְך ַהּיַ ר ָהָרע ִמְתעֹוֵרר ֶאּלָ ֵאין ִיּצֶ ֶקיןָ◌ , ׁשֶ ׁשְ ְכִתיב ַוּתַ ֲהָדא הּוא ּדִ

ְכָבּה ּוְבקּוָמהּ . ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ׁשִ ִתיב ְולֹא ָיַדע ּבְ הּו ַמה ּכְ י ַאּבָ ר . ָאַמר ַרּבִ לֹוַמר ֵיּצֶ ּכְ
א ָהָרע ֵאינוֹ  ה ּוְבקּוָמּה ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְכָבּה ּבָ ׁשִ ּה ּבְ יַח ּבָ ּגִ א ִמְתעֹוֵרר , ַמׁשְ ֶאּלָ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ֲאָותֹו ּבָ ְכָנִסין . ִעם ּכַֹח ַהּגּוף ַלֲעבֹד ּתַ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ הּו ּבְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ ּדְ
ר ָהָרע לִ  ּצֶ ם ַמְכִניִסים ַלּיֵ יִהּנָ ּגֵ ִעים ּבַ ֶהןָהְרׁשָ א , ְראֹות ּבָ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְולֹוט ּבָ

יִהּנֹם ל ּגֵ ֲעָרּה ׁשֶ ְדָקֲאָמָרן, ּצֲֹעָרה ְלּצַ יָתא ְלַנּסּוָתא ּכִ ן ִלְבִרּיָ ּמָ ֲהָדא . ְוָנַפק ֵליּה ִמּתַ
יִהּנֹם ל ּגֵ ֲעָרּה ׁשֶ ַעל לֹוט ִמּצֹוַער ִמּצַ  .הּוא ִדְכִתיב ַוּיַ

ָהר ב ּבָ ׁשֶ י , ַוּיִ בֹו ָאַמר ַרּבִ ם מֹוׁשָ הּוא ׁשָ ד ׁשֶ ָהר ְמַלּמֵ ְכִתיב ּבָ ַמע ּדִ ָחק ַמׁשְ ִיּצְ
ָמקֹום ָהר יּה ִטיבּוָתא. ּבְ ֵלית ּבֵ ָהר ּדְ הּוא ָחֵרב ּכָ נֹוָתיו ִעּמוֹ . ּגּוף ׁשֶ י ּבְ ּתֵ ' ֵאּלּו ַהב. ּוׁשְ

ֲאָמָרן י . ּכֹחֹות ּדְ ּצֹוַער )ב''דף קי ע(ּכִ ֶבת ּבְ ָעה ִיְרָאה ַוֲחָרָד , ָיֵרא ָלׁשֶ ׁשָ ה נֹוֶפֶלת ָעָליו ּבְ
ם ִיּדֹון ָ ׁשּ ב ׁשֶ ִעים ְוחֹוׁשֵ ֲעִרין ָלְרׁשָ ְמּצַ יִהּנֹם ׁשֶ ַער ּגֵ רֹוֶאה ּצַ ֵאינֹו , ׁשֶ רֹוֶאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֵני ָאָדם ַאֲחָריו א ְוהֹוֵלְך ְלַפּתֹות ּבְ ם יֹוּצֵ ֲהָרא . ִנּדֹון ׁשָ ִריׁש ְלִאְזּדַ ד ֲהָוה ּדָ ַרב הּוָנא ּכַ
יִהּנֹם, י ָאָדםִלְבנֵ  ל ּגֵ ִליָחא ׁשֶ רּו ִמׁשְ ּמָ ַני ִאְסּתַ ר , ֲהָוה ָאַמר ְלהּו ּבָ ּוַמאן הּוא ֶזהּו ֵיּצֶ

יִהּנֹם ל ּגֵ ִליַח ׁשֶ הּוא ׁשָ  .ָהָרע ׁשֶ

א ָאַמר ַמאי ִדְכִתיב י ַאּבָ י ָבנֹות ַהב ַהב )משלי ל(, ַרּבִ ּתֵ נֹות . ַלֲעלּוָקה ׁשְ י ּבְ ּתֵ ֵאּלּו ׁשְ
ֲאמָ  ְתַאּוה, ָרןלֹוט ּדְ ִהיא ֶנֶפׁש ַהּמִ ר , ׁשֶ ּגּוף ָהרֹוֶדֶפת ַאַחר ִיּצֶ ֶפת ּבַ ּתֶ ּתַ ׁשְ ְוֶנֶפׁש ַהּמִ

ּצֹוַער. ָהָרע ְלעֹוָלם ֶבת ּבְ י ָיֵרא ָלׁשֶ לֹוט ּכִ ִתיב ָהָכא ּבְ ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ ּוְכִתיב , ָאַמר ַרּבִ
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י ָבנֹות ַהב ַהב ּתֵ ִגיַמְט ''ָיֵר . ָהָתם ַלֲעלּוָקה ׁשְ א הּוא ֲעלּוָק א ּבְ ָחק . ה''ִרּיָ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ
יָתא ִרּיָ ה ַעְוָלה, ִאי ָיֵרא הּוא ְלַמאי ָאֵתי ְלִמְטֵעי ּבְ ל עֹוׂשֵ ֶרְך ּכָ ְך ּדֶ א ּכָ , ֶאּלָ

ָעה רֹוֶאה ָהָרע ִמְתָיֵרא ְלִפי ׁשָ ׁשֶ ׁש ִלְכלּום, ּכְ ָעתֹו וֵאינֹו חֹוׁשֵ ד חֹוֵזר ְלִרׁשְ ְך , ִמּיָ ּכָ
ר ָהָרע ִעים ָיֵרא ֵיּצֶ ְרׁשָ ין ּבָ רֹוֶאה ּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ַלחּוץ , ּבְ ּיֹוּצֵ יָון ׁשֶ ׁש  )לעשות(ּכֵ ֵאינֹו חֹוׁשֵ

לּום  .ּכְ

ִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן ִכיָרה ֶאל ַהּצְ רּו ַוּתֹאֶמר ַהּבְ ֲאּמָ הּו ּדְ א ָאַמר ּמַ י ַאּבָ ַמאי ָאִבינּו . ַרּבִ
ְקָרא ָזֵק . ָזֵקן ּנִ ר ָהָרע ׁשֶ ֱאַמר ֶזהּו ֵיּצֶ ּנֶ ּנֹוַלד . ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל )קהלת ד(ן ׁשֶ הּוא ָזֵקן ׁשֶ ׁשֶ

ה אֹוֶמֶרת , ִעם ָהָאָדם ְתַאּוָ י יֹוֵסי אֹוָתּה ֶנֶפׁש ַהּמִ י ְיהּוָדה ָאַמר ַרּבִ ָתִניָנן ָאַמר ַרּבִ ּדְ
ק  אָ  )א''דף קיא ע(ָלַאֶחֶרת ָאִבינּו ָזֵקן ִנְרּדֹף ַאֲחָריו ְוִנְדּבַ ׁשְ ִעים ּבֹו ּכִ ל ָהְרׁשָ ר ּכָ

עֹוָלם ּבָ ָאֶרץ ָלבֹא ָעֵלינוּ . ׁשֶ ָאְרץ, וִאיׁש ֵאין ּבָ יק ּבָ ּדִ יט ַעל , ֵאין ִאיׁש ּצַ ּלִ ְוֵאין ִאיׁש ׁשַ
רוֹ  ָאֶרץ, ִיּצְ ִעים ּבָ ה ְרׁשָ יִבין, ַהְרּבֵ ְלחֹוָדָנא ַחּיָ ל ָהָאֶרץ , ֵלית ֲאַנן ּבִ ֶדֶרְך ּכָ ה ּכְ ַנֲעׂשֶ

יִבים ֵהם ַחּיָ ל ָהָאֶרץ הּואׁשֶ , ׁשֶ ֶרְך ּכָ ֶקה ֶאת ָאִבינּו ַיִין. ַעד ַהּיֹום ּדֶ ַמח , ְלָכה ַנׁשְ ִנׂשְ
ה עֹוָלם ַהּזְ ָבה ִעּמוֹ , ּבָ ּכְ ר ָהָרע וִנׁשְ ִיּצֶ ָאִבינּו ּבַ ק ּבְ ה ְוִנְרְוה ַחְמָרא ְוִנְדּבַ ּתֶ . נֹאַכל וִנׁשְ

ַחת ְואֹוֶמֶרת  ם ֵאלֶּ  )ישעיה כח(ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ּצוֹוַ עוּ ּגַ ָכר ּתָ ֵ גּו ּוַבׁשּ ִין ׁשָ ּיַ  .ה ּבַ

א ֲחֵזי י ְיהּוָדה ּתָ ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין, ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ִתיב וּתַ ִעים . ַמה ּכְ ֶרְך ָהְרׁשָ ּדֶ
ר ָהָרע ּוְלעֹוְררוֹ  ק ַלֵיּצֶ ִין ְלַפּנֵ ְכרּותֹו ׁשֹוֵכב , ִלְטעֹות ַאֲחֵרי ַהּיַ ׁשִ ֵמַח ּבְ הּוא ׂשָ וַעד ׁשֶ

ב ֶאת ָאִביהָ , תוֹ ַעל ִמטָ  ּכַ ׁשְ ִכיָרה ַוּתִ ָקם ַהּבְ ד ַוּתָ ה . ִמּיָ ֶנת ִעּמֹו ּוִמְתַאּוָ ִהיא ְמְזּמֶ
ָכל ִהְרהּוִרים ָרִעים ּה וֵאינֹו , ּוְמַהְרֶהֶרת ּבְ ק ּבָ ּה ְוִנְדּבַ ר ִעּמָ ר ָהָרע ִמְתַחּבֵ וֵיּצֶ

ּה  יַח ּבָ ּגִ הּ  )א מההוא זמנא''ס(ַמׁשְ ּנָ ׁשִ . ַמה הּוא ִמּמֶ ה . ְכָבּה ּוְבקּוָמהּ ּבְ עֹוָלם ַהּזְ ְכָבּה ּבָ ׁשִ ּבְ
ּבֹון. ּוְבקּוָמּה ֶלָעִתיד ָלבֹא ין וֶחׁשְ ן ּדִ ּתֵ ּתִ ׁשֶ א ּכְ עֹוָלם ַהּבָ ְכָבּה ּבָ ׁשִ ּוְבקּוָמּה ְליֹום . ּבְ

ְכִתיב ין ּדִ ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיּצּו ְוגו )דניאל יב(, ַהּדִ ׁשֵ ים ִמּיְ  .'ְוַרּבִ

ׁשּום ִענְ  ר ָהָרעּבְ ּה ִיּצֶ יַח ּבָ ּגִ ֶקת ּבוֹ , ָין ֵמֵאּלּו ֵאין ַמׁשְ ּה וִהיא ִנְדּבֶ ֵבק ּבָ א ּדָ , ֶאּלָ
ר ָהָרע ּצֶ ּיִ ק ּבַ דֹול ִנְדּבַ ַהִהְרהּור ּגָ ן ְמעֹוֶרֶרת ְלָאֳחָרא ְלַאַחר ׁשֶ ָאה , ּוְלַאַחר ּכֵ ּבָ

ֶקיןָ◌ ֶאת  ׁשְ ֶקת ּבֹו ַוּתַ ר ָהָרע . ִביֶהן ָיִיןאֲ  )ב''דף קיא ע(ָהַאֶחֶרת ְוִנְדּבֶ ּצֶ מֹו ֵכן ְלעֹוֵרר ַלּיִ ּכְ
ר ָהָרע ּצֶ יֶהן ִמּיִ ּתֵ רֹות ׁשְ לּום ָהָרעֹות ַלֲעׂשֹות ּוִמְתַעּבְ ׁשְ ֶקת ּבֹו וֲאַזי ּתַ ֲהָדא הּוא , ְוִנְדּבֶ

י ְבנֹות לֹוט ֵמֲאֵביֶהן ּתֵ ֲהֶרין ׁשְ  .ִדְכִתיב ַוּתַ

יֶהן זֹו יוֹ  א ַלּפַֹעל ַמֲעׂשֵ ּצָ ּיָ ָעָתהּ ַעד ׁשֶ ָעָתּה וזֹו יֹוֶלֶדת ִרׁשְ ל , ֶלֶדת ִרׁשְ ם ׁשֶ ְרּכָ ְוֵכן ּדַ
ר ָהָרע ִעְנַין ְזה ִעם ִיּצֶ ִעים ּבְ ם, ְרׁשָ יִהּנֹם ּוַמְכִניסֹו ׁשָ הֹוֵרג ָלָאָדם ּומֹוִליכֹו ַלּגֵ , ַעד ׁשֶ

מֹו ֵכן ם ְלַפּתֹות ִלְבֵני ָאָדם ּכְ ָ ְך עֹוֶלה ִמׁשּ י. ְוַאַחר ּכָ ּכִ ּמַ ּנּו ְוֵאינֹו ּוִמי ׁשֶ ר ּבֹו ִנּצֹל ִמּמֶ
ר ִעּמוֹ   .ִמְתַחּבֵ
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ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ ָחק ָמׁשָ י ִיּצְ ָרִכים , ָאַמר ַרּבִ ּדְ ָהיּו אֹוְרִבים ּבַ ְלַכּתְ ִלְסִטים ׁשֶ
ּיֹוֵדַע ְלָהִסית ִלְבֵני ָאָדם ּוְלׁשוֹ , ִלְגזֹל ְוַלֲהרֹג ִלְבֵני ָאָדם ים ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ נֹו ּוַמְפִריׁשִ

ֲאִמיִנים , ַרךְ  ּמַ ֶעֶבד ִלְפֵניֶהם ַעד ׁשֶ ה ּכְ ָלם ְוַנֲעׂשָ ים ְוהֹוֵלְך ְלַקּבְ ֶמה ָעִביד ַמְקּדִ
ֵמִחים ִעּמוֹ  יָחתֹו ּוׂשְ ַאֲהָבתֹו ּוְבׂשִ ים ּבֹו ּובֹוְטִחים ּבְ ׁשִ ָבָריו , ַהִטּפְ ֵחֶלק ּדְ ּומֹוִליָכם ּבְ

ם ְסִטים ׁשָ ַהּלִ ֶרְך ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֶ םכֵּ , ּבְ ֶהם ְלׁשָ יַע ִעּמָ ּגִ ּמַ הֹוֵרג , יָון ׁשֶ הּוא ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ם ם ְוָלַקַחת ָממֹוָנם, ּבָ ְסִטים ְלָהְרּגָ ַיד ַהּלִ ּנֹוְתָנם ּבְ ְווִחין ְוָאְמִרין ַווי , ְלַאַחר ׁשֶ ְוִאּנּון ּצָ

ֵניהּ  ִליׁשְ יָכא ּדְ יְתָנא ְלֵדין ְוִלְרּכִ ֲאּצִ ה. ּדַ ָהְרגּו ֵאּלֶ א ְלַפּתֹות עוֹ , ְלַאַחר ׁשֶ ם ְויֹוּצֵ ָ ֶלה ִמׁשּ
ה ִחּלָ ִמּתְ א ִלְקָראָתם . ִלְבֵני ָאָדם ּכְ רֹוִאים ָלֶזה יֹוּצֵ ׁשֶ ים ּכְ ְקִחים ָמה ֵהם עֹוׂשִ ַהּפִ

ה ָלֶהם ֶדֶרְך , ּוְמַפּתֶ ים אֹותֹו ְוהֹוְלִכים ּבְ ם ְוהֹוְרּגִ הּוא ּצֹוֶדה ֶאת ַנְפׁשָ יִרין ּבֹו ׁשֶ ַמּכִ
 .ַאֶחֶרת

ְך הּוא  א ּוְלַפּתֹות ּכָ ְבֵני ָנׁשָ יִהּנֹם ְלָקְבָלא ּדִ ְסִטים עֹוֶלה ִמּגֵ ְת ַהּלִ א ִמּכַ ר ָהָרע יֹוּצֵ ִיּצֶ
ָבָריו ֵחֶלק ֶמֶתק ּדְ ָהר וגו, ָלֶהם ּבְ ב ּבָ ׁשֶ ַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוּיִ מֹו . 'ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיַ ּכְ

ה עֹוֵבר , ִלְסִטים ֶלֱארֹב ִלְבֵני ָאָדם ים ַמֲאֲמיִנים ּבֹו , ִלְפֵניֶהםַמה עֹוׂשֶ ׁשִ ְוַהִטּפְ
ֶעֶבד הּוא הֹוֵלְך ְלַפּתֹוָתם ְועֹוֵבד ָלֶהם ּכְ ים ָיפֹות , ּוְבַאֲהָבתֹו ׁשֶ ּנֹוֵתן ָלֶהם ָנׁשִ ׁשֶ

ֵני ָאָדם ְלָהַרע, ֲאסּורֹות ַמִים, נֹוֵתן ָלֶהם ּבְ . ְמָפֵרק ֵמֶהם עֹל ּתֹוָרה ְועֹל ַמְלכּות ׁשָ
ים רוֹ  ׁשִ ךְ ַהִטּפְ ַאֲהָבתוֹ , ִאים ּכָ ֶרְך , ּבֹוְטִחים ּבְ אֹותֹו ּדֶ ֶהם ּומֹוִליָכם ּבְ הֹוֵלְך ִעּמָ ַעד ׁשֶ

ם ְסִטים ׁשָ ַהּלִ מֹאל, ׁשֶ ֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוׂשְ ר ֵאין ּדֶ יִהּנֹם ֲאׁשֶ ֶדֶרְך ּגֵ יַע , ּבְ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ּכֵ
ם ֶהם ְלׁשָ הֹוֵרג ָלֶהם, ִעּמָ ְות ּוַמְכִניָסן ְוַנעֲ , הּוא ָהִראׁשֹון ׁשֶ ה ָלֶהם ַמְלַאְך ַהּמָ ׂשָ

יִהּנֹם ָלה, ַלּגֵ יְתָנא ְלֵדין, ּומֹוִריִדין ְלהֹון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ֲאּצִ ְווִחין ְוָאְמִרין ַווי ּדַ ְוָלא , ְוִאּנּון ּצָ
 .ְמַהְנָיא לֹון

א ְלַפּתֹות ִלְבֵני ָאָדם ם ְויֹוּצֵ ָ ן עֹוֶלה ִמׁשּ ְקִחין כְּ . ְלַאַחר ּכֵ יִרים ַהּפִ רֹוִאין אֹותֹו ַמּכִ ׁשֶ
ֹוְלִטין ָעָליו ׁשּ ִרים ָעָליו ַעד ׁשֶ ּבְ ֶרְך ַאֶחֶרת , אֹותֹו ּוִמְתּגַ ֶרְך ְולֹוְקִחין ּדֶ ה ַהּדֶ וָסאִטין ִמּזֶ

ּנוּ  ל ִמּמֶ ּצֵ  .ְלִהּנָ

יִרין  ּפִ י ׁשַ ֵ יִני ַנׁשּ ֲהוּו ַעְייֵלי ְוָנְפֵקי ּבֵ וַקָיא ּדְ ד ֲהָוה ָנִחית ְלָבֶבל ָחָמא ִאּנּון ַרּוָ ַרב יֹוֵסף ּכַ
ר ָהָרע, וָלא ָחָטאן ין ִמִיּצֶ פּו ִאּלֵ ָאְמרּו ֵליּה ָלא ִמּקֹוְנִדיטֹון , ָאַמר לֹון ָלא ִמְסּתָ

א ָקֲאֵתיָנא יׁשָ ַק , ּבִ ָתא ּדְ ְרָנאִמְקדּוׁשָ ּזַ א ִאְתּגַ יׁשָ ִריְך , ּדִ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ּצָ ּדְ
ִמיׁש  ׁשְ ַעת ּתַ ׁשְ מֹו ּבִ ׁש ַעּצְ פּו , ָאָדם ְלַקּדֵ ָלא ִמְסּתָ ִני ַמֲעֵלי ּדְ י ּבְ יׁשֵ ִני ַקּדִ יּה ּבְ ְוָנְפֵקי ִמּנִ

ֱאַמר  ּנְ ר ָהָרע ׁשֶ ם ִוְהִייֶתם ְקדוֹ  )ויקרא כ(ִמֵיּצֶ ּתֶ ׁשְ יםְוִהְתַקּדִ  .ׁשִ

 בב''''דף קט עדף קט ע
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א ָאַמר ַמאי ִדְכִתיב י ַאּבָ ׁשוּ  )יחזקאל כ(, ַרּבִ תֹוַתי ַקּדֵ ּבְ ל , ְוֶאת ׁשַ א ֵאין עֹוָנָתן ׁשֶ ֶאּלָ
ת ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ א ִמׁשּ י ֲחָכִמים ֶאּלָ יּדֵ ְלּמִ ָטה , ּתַ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ הֹוִאיל ּדְ ּוַמְזַהר ְלהּו ּדְ

ָוה הּוא ִמּצְ ׁשוּ , ּדְ ל. ַקּדֵ והּכְ ִמּצְ ִמיׁש ּדְ ׁשְ ַההּוא ּתַ תֹוַתי ּבְ ּבְ ׁשַ ְמֶכם ּבְ . ֹוַמר ַקְדׁשּו ַעּצְ
יָרן ּפִ י ׁשַ ֵ א ְוָחֵמי ַנׁשּ ָעִייל ְלַקְרּתָ ין ֵעינֹוי , ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַהאי ַמאן ּדְ ַיְרּכִ

ְך , ְוֵייָמא ָהִכי ֲאבֹוי ַקְר  )קרדינא(ָסָפאן ִאיְגַזר ִאיְגַזְרָנא  )א סך''נ(ּבָ ִקיל ּפּוק ּפּוק ּדְ ִדיָטא ּתְ
א הּוא ּתָ ּבַ ׁשַ א ּדְ יׁשָ ר ָהָרע . ַקּדִ יּה ְוָיִכיל ִיּצֶ ַלט ּבֵ ָאְרָחא ׁשָ ֲחִמימּות ּדְ ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ְלָטא ֲעלֹוי  )עד כאן מדרש הנעלם(, ְלׁשָ

ה ַתְחּבּולֹוָתיו, ּוְבּמָ ב ִסּבּוִבין ַלאֲ , ּבְ ְחּבּוִלין ּוְמַסּבֵ ִאּנּון ָעִביד ּתַ ָפָכא לֹון ְוָלאו ּכְ
א, ְלָפֳעָלם) ב''דף קט ע(. ַקְדָמֵאי ְבֵני ָנׁשָ ֳעָלם ּדִ ִגין ּפָ ָמה ְדִאּנּון ָעְבִדין עֹוָבִדין , ּבְ ּכְ

ְך לֹון ֵני ֵתֵבל ָאְרָצה. ָהִכי ְמַהּפֵ ם ַעל ּפְ ר ְיַצּוֵ ְבֵני . ּכֹל ֲאׁשֶ עֹוָבִדין ּדִ ִגין ּדְ ּבְ
ְך ְלִאנּ  א ְמַהּפֵ ִני ֵתֵבל ְוגוָנׁשָ יד לֹון ַעל ּפְ ּקִ ִאיהּו ּפַ ָכל ַמה ּדְ  .'ּון ְמִסּבֹות ּבְ

ַעל לֹוט ִמּצֹוַער ְוגוִסְתֵרי ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּתֹוָרה  א', ַוּיַ א ְדַמְלּכָ ְטָרא , ִמּגֹו הּוְרְמנּוּתָ א ִמּסִ ְרׁשָ ּפָ ִאּתְ
גֹו הִ  ָקא ּבְ ּבְ ּדַ א ִמּתְ גּוְלּפָ ְקטֹוָרא ּדְ ָיִמיָנא ַחד ִהּתּוָכא ּדִ ְטָרא ּדְ א ְדַדֲהָבא ִמּסִ ּתּוּכָ

גֹו ְמָסֲאבּו  ָמאָלא ּבְ ׂשְ ִאיָלָנא )א ודיוריה''נ( )דיצריה(ּדִ ְקטֹוָרא ָחָדא ּדְ ֲעִביד ּדִ ד . ְוִאּתְ ּכַ
ָעְלָמא ָעָרא ּבְ ָחק ְלִאּתְ ָעא ִיּצְ ין , ּבָ ְרּגִ ִריׁש ּדַ ף ּוּפָ ּקַ ּתַ ָיא ִאּתְ ִדיָנא ַקׁשְ יּה ּדְ ּתּוְקּפֵ ּבְ

ּיּומַ  ִאיָלָנא ִמּגֹו ַההּוא , ְייהוּ ִמּקִ ְקטֹוָרא ָחָדא ּדְ ִריׁש ַההּוא ּדִ ף ַאְבָרָהם ּוּפָ ּקַ ּתַ ְוִאּתְ
ַההּוא ִאיָלָנא. ְמָסֲאבוּ  יּה ּדְ ִאְנּבֵ א, ַההּוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ָעאל ּבְ ּתָ ׁשָ , ְוִאיהּו ַחְמָרא ּדְ

ָדא א ּבְ ין ְקטּוִרין ּדָ ְרּגִ ֵרין ּדַ ְסַטר ְמָסֲאבּו ַחד ִאְקֵרי ְוִאנּ . ְואֹוִליד ּתְ ָסֲחָרן ּבִ ין ּדְ ְרּגִ ּון ּדַ
עוֹ ''ִמְלּכוֹ   .ר''ם ְוַחד ִאְקֵרי ּפְ

ָיא ּלְ ּגַ ִאּתְ ָיא ְוָדא ֵעיָטא ּדְ ּסְ ּכַ ִאּתְ א ֵעיָטא ּדְ ָיא ִאיהּו ְוָכל עֹוָבדֹוי . ּדָ ּלְ ּגַ ִאּתְ עֹור ּדְ ּפְ
ָיא ּלְ ּגַ ִאּתְ ָיא אִ ''ִמְלּכוֹ . ּבְ ּסְ ּכַ ִאּתְ ָיאם ּדְ ּסְ ּכַ ִאּתְ ֵרין . יהּו ְוָכל עֹוָבדֹוי ּבְ ין ּתְ ֵמִאּלֵ

יִאין ִלְזַנְייהוּ  ן ִזיִנין ַסּגִ ְרׁשָ ּפַ א ּוְלָכל , ִאּתְ א ַרּבָ  ))א נזף''נ(וכל חד וחד שף . אלין סטרי מסאבו(ְוָסֲחָרן ַיּמָ
יהּ   .ְלדּוְכּתֵ

א ּתָ ַגְווָנא ָדא ִאיהּו ְלּתַ י ְסדֹום. ּכְ ַאְנׁשֵ ּיּוֵריּה ּבְ י ּדִ ּוִ ַרׁש ֵמַאְבָרָהם ְוׁשַ ּפְ ד , לֹוט ִאּתְ ּכַ
ְייהוּ  ִריׁש ִמּנַ ּפְ ן ְוִאּתְ ּמָ ַלח ֵליּה ִמּתַ ר ְלַאְבָרָהם ְוׁשָ הּו ִאְדּכַ ינא ּבְ ַער ּדִ ִקיאּו . ִאּתְ ַיִין ַאׁשְ

יּה ְואֹוִלידוּ  ָנּתֵ ֵרין אּוִמין ֵליּה ּבְ הּו ּתְ ַחד . ַחד ִאְקֵרי ַעּמֹון ְוַחד ִאְקֵרי מֹוָאב, ּבְ
ָיא ּסְ ּכַ ִאּתְ ָיא ְוַחד ּבְ ּלְ ּגַ ִאּתְ א . ּבְ ְרּגָ ָיא''ִדיֵליּה ִמְלּכוֹ  )קעג א(ַעּמֹון ּדַ ּסְ ּכַ ִאּתְ . ם ֵעיָטא ּדְ

עוֹ  א ִדיֵליּה ּפְ ְרּגָ ָיא''מֹוָאב ּדַ ּלְ ּגַ ִאּתְ א ּבְ ַגוְ . ר ּכּלָ יהּ ּכְ ָנּתֵ י , וָנא ָדא ּבְ ן ַעּמִ ּדא ַאְמַרּת ּבֶ
אן הּוא י ְוָלא ַאְמַרּת ִמּמַ ָרא ִאיּת ִלי ֵמַעּמִ ָיא, ּבְ ּסְ ּכַ ִאּתְ ָך ִאיהּו ֲהָוה ּבְ ִגין ּכָ א . ּבְ ּדָ
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א אֹוִליַדּת ֵליהּ . ָאְמַרּת מֹוָאב ֵמָאב הּוא ְדָנא עוֹ . ֵמַאּבָ יֵליּה ּפְ א ּדִ ְרּגָ ה ''ּדַ ר ִמּלָ
אִ  ָיאּבְ ּלְ ּגַ  .ּתְ

א ִוד ַמְלּכָ ין ָאִחיד ּדָ ֵרין ִאּלֵ א, ּוִבּתְ וד ַמְלּכָ ּה ּדָ ק ִמיּנָ ּת רּוּת ְוָנּפַ ר ִמן מֹוָאב ָאּתַ . ְלָבּתַ
ָדוד  )ב''דף קי ע(ִמן ַעּמון  א ְלַזְרָעא ּדְ ִאיִהי ַסֲהדּוּתָ ַהאי ִעְטָרא ּדְ א ּבְ וד ַמְלּכָ ַעַטר ּדָ ִאּתְ
יב ְכּתִ ְזר ְוֶאּת ָהֵעדּוּת  )מלכים ב יא(, ּדִ ן ָעָליו ֶאּת ַהּנֵ ּתֵ א . וּיִ ְרּגָ ְוַהאי ֲהַוּת ִמן ִמְלּכֹם ּדַ

יב ְכּתִ ְבֵני ַעּמֹון ּדִ ם )שמואל ב יב(, ּדִ ח ֶאּת ֲעֶטֶרּת ַמְלּכָ ּקַ  .וּיִ

ן ֲהוָ  ּמָ ִוד ּוִמּתַ ִהי ַעל רֹאׁש ּדָ יב ַוּתְ ְכּתִ ְבֵני ַעּמֹון הּוא ּדִ א ּדִ ְרּגָ א ִמְלּכֹם ּדַ ה ַסֲהדּוּתָ
אי , ִלְבנֹוי ְלָעְלִמין א וּדַ ֲחִזי ְלַמְלּכָ ִאּתְ נֹוי ְדָדִוד ּדְ ִאיהּו ִמן ּבְ מֹוָדע ַמאן ּדְ ּתְ ּוָבּה ִאׁשְ

ִוד הּוא  ָאְמִרין ִמן ּדָ ל ַהִהיא . )הגוף(ּדְ ַההּוא יֹוָמא ָיִכיל ֲהָוה ְלִמְסּבַ ְיִליד ּבְ יּלּו ִאּתְ ְדֲאּפִ
יּה  ר ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ֲהַוּת  )דהא איהו(ִעְטָרא ַעל ֵריׁשֵ ּכַ ֲהַוּת ִמְשַקל ּכִ ר ָנש . ּדְ ּוּבַ

ָלא ֶזר ְוֶאּת . ָאֳחָרא ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבְ ן ָעָליו ֶאּת ַהּנֵ ּתֵ יֹוָאׁש ַוּיִ יב ּבְ ְכּתִ ְוָדא הּוא ּדִ
א. ָהֵעדּוּת  ִוד ַמְלּכָ ֲאִחיד ּדָ ין ִאּתְ ְרּגִ ֵרין ּדַ א ְוִאּנּון ּת , ּוִבּתְ ּפָ ּקְ ּתַ יּה ְלִאּתְ ַמְלכּוּתֵ א ּדְ ּוְקּפָ

ין ָאר ַעּמִ א ֲעַלְייהוּ , ַעל ׁשְ ּפָ ּקְ ּתַ ִסְטָרא ִדְלהֹון ָלא ָיִכיל ְלִאּתְ ִליל ּבְ ּכְ ִאי ָלא ִאּתְ ּכל , ּדְ
א עֲ  )גוונין( ּפָ ּקְ ּתַ ָרא ּוְלִאּתְ ּבְ ּגַ ָדִוד ְלִאּתְ יּה ּבְ ִליָלן ּבֵ ין ּכְ ָאר ַעּמִ ׁשְ ין ּדִ ְרּגִ  :ַלְייהוּ ּדַ

ָהר ב ּבָ ׁשֶ יב. ַוּיֵ ּתִ י ָבנֹוּת ַהב ַהב )משלי ל(, ּכְ ּתֵ ר ָהָרע . ַלֲעלּוָקה ׁשְ ֵיּצֶ י ָבנֹוּת ּדְ ּתֵ ין ׁשְ ִאּלֵ
ָעִרין ֵליּה  ִאּנּון ִמּתְ א )ג בגין''א ל''ד(ּדְ גּוּפָ ָלָטא ּבְ ִדיר , ְלׁשָ ְרִביַאּת ּתָ ִאּתְ ׁש ּדְ ָחָדא ִאיִהי ְנּפֶ

א גּוּפָ ין ְוָחָד . ּבְ יׁשִ ין ּבִ יאּוְבּתִ ּתִ ּת ּבְ ְכִסיּפַ ׁש ּדִ ין  )ג דהאי עלמא''א ל''ד(א ִאיִהי ְנּפֶ ּסּוּפִ ּוְבָכל ּכִ
ַהאי ָעְלָמא ין ּדְ יׁשִ ִכיָר . ּבִ א ִאיִהי ּבְ ִעיָר  )א ואחרא''ד(ה ְוָדא ''ּדָ  .ה''ִאיִהי ּצְ

י ֵרין ִאּלֵ ּתְ א ּבִ ִדיר ֶאּלָ ר ּתָ ַחּבַ ר ָהָרע ָלא ִאּתְ א ּוְבִגין ְוֵיּצֶ ָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ּתָ ִגין ְלּפַ ן ּבְ
יֵהְמנּון ֵליּה  ְלחּון ֵליהּ  )א לאובלא''ס(ּדִ א וִיּפְ מוּתָ יִרין ּדְ ר ּגִ ָמא ְדַאּתְ . ְלאֹוָבָדא ְלהּו ְלֲאּתַ ּכְ

ֵבדו )משלי ז(, ָאֵמר ַלח ֵחץ ּכְ טּוָרָיא . ַעד ְיּפַ ֵחי ּבְ ְמַקּפְ  ּוְטִמירוּ  )וכמינו(ְלִלְסִטים ּדִ
טּוַרָיא ִחיל ּדְ ר ּדָ ֲאּתַ ְרַמְייהּו ּבְ ְרַמְייהּו ְלֵמיַהָך , ּגַ ַטְמָרן ּגַ א ִאּתְ ֵני ָנׁשָ ָהא ּבְ ְוָיְדִעין ּדְ

י ִאּנּון ּדּוְכּתֵ א ַההּוא , ּבְ ֵניּה ִמּכֹּלָ ִליׁשְ ֲחִדיָדא ּבְ ְייהּו ַההּוא ּדְ ִרירּו ִמּנַ ָמה ָעְבֵדי ּבְ
ֵני ָנׁשָ  י ּבְ ּתֵ ָיַדע ְלִמּפְ ֵני ָעְלָמא ָעְבִרין ּדְ ָכל ּבְ ר ּדְ אַֹרח ֵמיׁשָ יב ּבְ יַנְייהּו ְוָיּתִ א ְוִיּפּוק ִמּבֵ

ן ּמָ ן, ּתַ ּמָ ָרא ּתַ ַחּבְ ֵרי ְלִאּתְ ְייהּו ׁשָ ָמָטא ְלַגּבַ יָון ּדְ  )עד כאן סתרי תורה(, ּכֵ

ךְ  י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְוהּוא ְמִסּבֹות ִמְתַהּפֵ רּוְך הּוא ְמ . ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ב ִסּבּוִבין ַהּקָ ַסּבֵ
ָעְלָמא ְלִאְתָקְייָמא ִיְתָקְיימּון , ְוַאְייֵתי עֹוָבִדין ּבְ א ּדְ ֵני ָנׁשָ יבּו ּבְ ֲחׁשִ ּוְלָבַתר ּדְ

ֲהוּו , ִאּנּון עֹוָבִדין ָמה ּדְ ְך לֹון ְלִאּנּון עֹוָבִדין ִמּכְ ִריְך הּוא ְמַהּפֵ א ּבְ קּוְדׁשָ
ַקְדִמיָתא ַתְחּבּולֹוָתיו. ּבְ תַ . ּבְ ָעִביד ָמאִנין ּבְ ַהאי אֹוָמָנא ּדְ ִתיב ּכְ ְחּבּוָלתֹו ּכְ

ַחְרָסא ֲחַרת ַקֵמיהּ . ּדְ ַהִהיא ִטיְקָלא ִאְסּתַ עֹוד ּדְ א . ּבְ ַגְווָנא ּדָ ד ּכְ יב ְלֶמְעּבַ ָחׁשִ
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ַגְווָנא ָאֳחָרא ָעִביד. ָעִביד ד ּכְ יב ְלֶמְעּבַ א ְלָמאָנא ָדא. ָחׁשִ ְך ָמאָנא ּדָ , ְמַהּפֵ
הַ  ִגין ּדְ יהּ ּבְ ֲחַרת ַקּמֵ ְך עֹוָבדֹוי . הּוא ִטיְקָלא ִאְסּתַ ִריְך הּוא ְמַהּפֵ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ּכָ

ִאיהּו ָעִביד  .ּדְ

 א''דף קי ע

ַתְחּבּולָֹתו ָחֵסר יו ִאיהּו ִטְקָלא , ּוַמאן ִאיהוּ , ד''ּבְ א ּדְ י ִדיָנא ְלַתּתָ א ּבֵ ּדָ
יהּ  ֲחַרת ַקּמֵ ִאְסּתַ ְך ָמא, ּדְ א ְמַהּפֵ אָנא ָדא ְלָמאָנא ָאֳחָראְוַעל ּדָ ְוָכל . ִנין ִמּמָ

א ְבֵני ָנׁשָ ֳעָלם ּדִ ִפי ּפָ א ּכְ א עֹוָבֵדיהֹון, ּדָ ֵני ָנׁשָ ַההּוא ִטְקָלא , ִאי ְמִטיִבין ּבְ
ַסֲחָרא ַאְסָחַרת לֹון ְלָיִמיָנא ָעְלָמא ְלאֹוָטָבא לֹון , ּדְ ּוְכֵדין ִאְתֲעִבידּו עֹוָבִדין ּבְ

ְדָקא ְיאּות ָיִמיָנא ְוִט . ּכְ ַההּוא ִסְטָרא ּדְ ִכיְך ּבְ ִדיר ְוָלא ׁשָ יְקָלא ַאְסָחַרת ּתָ
יהּ  ָלא ּבֵ ְלּגְ א. ְוָעְלָמא ִמְתּגַ א ְלַאְבָאׁשָ ֵני ָנׁשָ ַאְסַחר ) א''דף קי ע(, ָאתּו ּבְ ְחּבּוָלתֹו ּדְ ּתַ

ָיִמיָנא ַאְסָחרּוָתא ּדְ ִדיר ְוֲהָוה ָקְייָמא ּבְ ִריְך הּוא , ּתָ א ּבְ ַאְסַחר ֵליּה קּוְדׁשָ
ַקְדִמיָתא ְלַההּוא ְסַטר  ֲהוּו ּבְ ְך ְמִסּבֹות ּוָמאִנין ּדְ ָמאָלא ּוְמַהּפֵ ׂשְ ִסְטָרא ּדִ ּבְ

ָמאָלא  .ׂשְ

א א לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ . ּוְכֵדין ִטְקָלא ַאְסָחָרא ְוִאְתֲעִבידּו עֹוָבִדין ּבְ
ְייִבין ְלאֹוָטָבא עֹוָבֵדיהֹוןְוִטְקָלא ַאְסַחר ְלַההּוא ִסְטָרא ַעד ּדִ  א ּתָ . ְבֵני ָנׁשָ
א ְבֵני ָנׁשָ עֹוָבִדין ּדִ ַתְחּבּוָלתֹו ְלָפֳעָלם. ְוִטְקָלא ָקְייָמא ּבְ א ּבְ ְוָלא , ְוַעל ּדָ

ִדיר  .ָקְייָמא ּתָ

א ֲחֵזי ִגין ְלֶמְעבַּ , ּתָ ָעְלָמא ּבְ ַרם ִסּבּוִבין ְועֹוָבִדין ּבְ ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ד ּכֹּלָ
ְדָקא ְיאּות ְלֵעיָלא. ּכְ א ּדִ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ א ָנְפָקא ֵמִעּקָ ַאְקִריב ַאְבָרָהם . ְוכֹּלָ

יהּ  יהּ , ְלַגּבֵ ד ָנַפק ִמּנֵ ִזיר ּכַ ָלא ֲהָוה ַאְבָרָהם ּגָ ָמֵעאל ּדְ יּה ִיׁשְ ִגין , ָנַפק ִמּנֵ ּבְ
ָאת ְקָייָמא ַקּדִ  ִלים ּבְ ּתְ א ְוָלא ִאׁשְ ִאיהּו ְלַתּתָ אּדְ  .יׁשָ

ַזר ַאְבָרָהם ְוָעאל  ַתְחּבּולֹוָתיו ְוִאְתּגְ ב ִסּבּוִבין ּבְ ִריְך הּוא ִסּבֵ א ּבְ ְלָבַתר קּוְדׁשָ
ֵמיּה ְוִאְקֵרי ַאְבָרָהם ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ִרית ְוִאׁשְ ּבְ ָאה ַאֲעָטַרת ֵליּה  )צו א(' ְוה, ּבַ ִעּלָ

ַמִים  ָרָזא ּדְ ָרָזא . ֵמרּוחַ  )לא א(ּבְ יָון ּדְ ַזר )דברי הימים א(ּכֵ ִלים ְוִאְתּגְ ּתְ יּה , ִאׁשְ ָנַפק ִמּנֵ
ִים ֵאׁש ִמּמַ ָרָזא ּדְ ר ְלֵעיָלא ּבְ ַ א ְוִאְתַקׁשּ יׁשָ א , ִיְצָחק ְוֲהָוה ַזְרָעא ַקּדִ ְוַעל ּדָ

ִתיב ּלה ֶזַרע ֱאֶמת )ירמיה ב(, ּכְ יְך ׂשֹוֵרק ּכֻ ַההּוא . ְוָאנִֹכי ְנַטְעּתִ ר ּבְ ְוָלא ִאְתְקׁשַ
 .ָאֳחָרא ִסְטָרא
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א ֲחֵזי ן, ּתָ ְרׁשָ ִרין אּוִמין ִמְתּפָ ָנֵתיּה ּתְ יּה ּוִמּבְ ַההּוא , לֹוט ָנְפקּו ִמּנֵ רּו ּבְ ְוִאְתְקׁשָ
ִאְתֲחֵזי לֹון ב , ִסְטָרא ּדְ ִריְך הּוא ְמַסּבֵ א ּבְ א קּוְדׁשָ ִסּבּוִבין  )ב''דף קי ע(ְוַעל ּדָ

ִיְתעֲ  ָעְלָמא ּדְ ְלּגּוִלין ּבְ ל ּגִ א ּוְמַגְלּגֵ ר ּכֹּלָ ַ ְדָקא ְיאּות ְוִיְתַקׁשּ א ּכְ ִביד ּכֹּלָ
ַאְתֵריהּ   .ּבְ

א ֲחֵזי יּה , ּתָ ִריְך הּוא ָיִפיק ִמּנֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵתיּה  )ומבנתיה(ָיאֹות ֲהָוה ְללֹוט ּדְ ּוֵמִאּתְ
ין ִרין אּוִמין ִאּלֵ ִאְתֲחֵזי ְלהוּ , ּתְ ַאְתַרְייהּו ּדְ ָרא ּבְ ָ ִגין ְלִאְתַקׁשּ א ּבְ ְוִאְתֲעִבידּו . ֶאּלָ

א ַהִהיא ֵליְלָיא, ִמּגֹו ֵייָנא ַעְרּתָ ּמְ ן ְלהֹון ּבַ ּמַ ְוָדא הּוא ָרָזא , ְוַההּוא ֵייָנא ִאְזּדַ
ָמר ְואּוְקמּוהָ  ר ְוָהא ִאּתְ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ּתְ ִמן ַהּיַ ׁשְ ַאּתְ ָאֵמר ַוּיֵ ָמה ּדְ ִאְתֲעִבידּו ּכְ  .ּדְ

א ֲחֵזי ָמָהןמֹוָאב ְוַעּמֹון ִאּנוּ , ּתָ י יֹוֵסי ָאַמר . מֹוָאב ֵמָאב, ן ָקָראן לֹון ׁשְ ַרּבִ
ֲחִציפּו ָאְמָרה מֹוָאב ִכיָרה ּבַ א הּוא, ּבְ ן . ֵמַאּבָ ם ִהיא ָיְלָדה ּבֵ ִעיָרה ּגַ ְוַהּצְ

י ן ַעּמִ מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ י. ַוּתִ ן ַעּמִ ְצִניעּו ָאְמָרה ּבֶ י. ּבִ ר ַעּמִ אן , ּבַ ְוָלא ָאְמָרה ִמּמָ
וא, א ֲחֵזיּתָ . ֲהָוה ְכָבּה ּוְבקּוָמּה ּבְ ׁשִ ִתיב ְוָלא ָיַדע ּבְ ַקְדִמיָתא ּכְ ו ְוָנקּוד ַעל ''ּבְ

א , ו''וא ין ַמְלּכָ ַזּמִ ַההּוא עֹוָבָדא ּדְ ַכח ּבְ ּתְ ֵעיָלא ֲהָוה ִאׁשְ ִסּיּוָעא ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
יהּ  יָחא ְלָנְפָקא ִמּנֵ וא, ְמׁשִ ִלים ָהָכא ּבְ ּתְ ְך ִאׁשְ ִתיב . ו''ּוְבִגין ּכָ ּוְבָאֳחָרא ּכְ

ּה ָחֵסר וי ַהאי , ו''ּוְבֻקּמָ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ ּה חּוְלָקא ְלקּוְדׁשָ ָלא ָנַפק ִמיּנָ ִגין ּדְ ּבְ
וא, ָאֳחָרא א ּוְבקּוָמּה ּבְ יׁשָ ַהאי ָאֳחָרא ְקׁשִ ִתיב ּבְ א ּכְ ו ָמֵלא ְוָנקּוד ''ְוַעל ּדָ

 .ֲעָלהּ 

 א''דף קיא ע

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ִוד  ,ַרּבִ ִריְך הּוא ְלאֹוְקָמא ִמיָנּה ּדָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ָלא ְיַדע ּדְ
יָחא א ְמׁשִ ָאר ַמְלִכין ּוַמְלּכָ לֹמֹה ְוָכל ׁשְ א ּוׁשְ רּות , ּתּו ּוְבקּוָמהּ . ַמְלּכָ ְכִתיב ּבְ ּדִ

יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגו )רות ג( ֶטְרם ַיּכִ ָקם ּבְ ּה ִקיָמה ּוְבַההּוא יֹוָמא ֲהָוה לָ . 'ַוּתָ
אי  ת ַעל ַנֲחָלתוֹ ) א''דף קיא ע(ַוּדַ ם ַהּמֵ ּה ּבַֹעז ְלָהִקים ׁשֵ ר ִעּמָ ּה , ִאְתַחּבַ ַקם ִמּנָ ְוִאּתָ

ָרֵאל י ַמְלִכין ְוָכל ִעּלּוָיא ְדִיׂשְ ל ַהּנֵ ב . ּכָ ּכַ ׁשְ ְכִתיב ַוּתִ ְכָבּה ּדִ ׁשִ ְולא ָיַדע ּבְ
לֹוָתיו ַעד ַהּבֶֹקר יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּוְבקּוָמּה ּדִ . ַמְרּגְ ֶטֶרם ַיּכִ ָקם ּבְ ְכִתיב ַוּתָ

ְך ּוְבקּוָמּה ְנקּוד וא. 'ְוגו ִגין ּכָ  .ו''ּבְ

א ֲחֵזי ָעא  )א''קה ע(, ּתָ ד ּבָ ַקְדִמיָתא ּכַ ָהא ֲאִפיּלּו ּבְ ִעְנְוָתנּוָתא ְדַאְבָרָהם ּדְ
ְסדֹום ָלא ָבָעא ִמנֵּ  יָנא ּבִ ד ּדִ ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ , )דהא(יּה ַרֲחֵמי ַעל לֹוט קּוְדׁשָ

ן ָלא ָתַבע ֲעֵליּה  ְבׁשָ ִקיטֹר ַהּכִ ה ָעָלה ִקיטֹר ָהָאֶרץ ּכְ ְרא ְוִהּנֵ ְכִתיב ַוּיַ ְלָבַתר ּדִ
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לּום ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ לֹוט ְוָלא ָאַמר ֲעֵליּה ְלקּוְדׁשָ ִריְך , ּדְ א ּבְ אּוף ָהִכי קּוְדׁשָ
ִגין, הּוא ָלא ָאַמר ֵליּה ִמיִדי ַרע  ּבְ ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָלא ַיֲחׂשֹב ַאְבָרָהם ּדְ ּדְ

לּום  .ִמְזכּוֵתיּה ּכְ

לּום יּה ּכְ ִלּבֵ יב ֵליּה ְללֹוט ּבְ ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ָחׁשִ ָהא ָמַסר , ְוִאי ֵתיָמא ּדְ
יִפין ּקִ ה ְמָלִכין ּתַ ָ ֲחִמׁשּ ָחא ְקָרָבא ּבַ יּה ְלֵמיַהְך ְלַאּגָ ָמא ְדאַ , ַנְפׁשֵ , ּתְ ָאֵמרּכְ

ה ָאִחיו ְוגו )בראשית יד( ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ ׁשְ ָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה. 'ַוּיִ . ּוְכִתיב ַוּיֵ
יב ְוגו ל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהׁשִ ב ֵאת ּכָ ׁשֶ ֲאָבל . 'ּוְכִתיב ַוּיָ

ִריְך הּוא ְוחָ  א ּבְ ְרִחים ְלקּוְדׁשָ ְרִחימּוָתא ּדִ ָרן ּבִ ָלא ַכׁשְ ָמא עֹוָבדֹוי ְדלֹוט ּדְ
ְדָקא ְיאּות לּום , ּכְ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ ּבֹוק קּוְדׁשָ ְבִגיֵניּה ִיׁשְ ָלא ָבָעא ַאְבָרָהם ּדִ

יֵליהּ  ַקְדִמיָתא ְוָלא ְבסֹוָפא, ִמּדִ  :ּוְבִגיֵני ָכְך ָלא ָתַבע ֲעֵליּה ַרֲחֵמי ָלא ּבְ

 ב''דף קיא ע

ֶגב ם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהּנֶ ָ ע ִמׁשּ ּסַ ָדרֹוָמא . ַוּיִ ל ַמְטָלנֹוי ֲהוּו ְלִסְטָרא ּדְ ) ב''דף קיא ע(ּכָ

ְטָרא ָאֳחָרא יר ִמּסִ ָדרֹוָמא, ַיּתִ ָקא ּבְ ּבְ ָחְכָמָתא ֲעַבד ְלִאְתּדַ ָהא ּבְ ִגין ּדְ  :ּבְ

ּתֹו ֲאחֹוִתי ִהיא ָרה ִאׁשְ נִ . ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ׂשָ ֵעי ֵליּה ְלַבר  )כיון(יָנן ּתָ ָלא ִליּבָ
ר ָנׁש , ָנׁש ְלָסְמָכא ַעל ִניָסא ִריְך הּוא ַאְרִחיׁש ִניָסא ְלּבַ א ּבְ ָלא , ְוִאי קּוְדׁשָ

ֲעָתא . ַעל ִניָסא ִזְמָנא ָאֳחָרא )תדיר(ִאית ֵליּה ְלָסְמָכא  ָכל ׁשַ ָלאו ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ֲעָתא ִאְתְרִחיׁש ִניָסא  .ְוׁשַ

ַכח ְלֵעיָנאְוִאי יֵ  ּתְ ִנְזָקא ִאׁשְ ֲאַתר ּדְ ְרֵמיּה ּבְ ר ָנׁש ּגַ ל ְזכּוֵתיּה , יעּול ּבַ ַקע ּכָ ָהא ּפָ
ַקְדִמיָתא ְואּוְקמּוהָ  ֲעַבד ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדְ ל  )בראשית לב(, ּכְ י ִמּכָ ָקטֹוְנּתִ

ל ָהֱאֶמת ְוגו ִזיב ִזְמָנא . 'ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ ּתְ ְצַרִים ְוִאׁשְ ָסִליק ִמּמִ יָון ּדְ ְוַאְבָרָהם ּכֵ
ַקְדִמיָתא ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא, ָחָדא ַצֲעָרא ּכְ אי ָאִעיל ַגְרֵמיּה ּבְ א ַאּמַ ּתָ  .ַהׁשְ

ְרֵמיּה כְּ  א ַאְבָרָהם ָלא ָסִמיְך ַעל ּגַ ִדּיּוָרּה , לּוםֶאּלָ ִדיר ּבְ א ּתָ ִכיְנּתָ ְוָחָמא ׁשְ
ן ּמָ ָרה ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּתַ ׂשָ ן, ּדְ ּמָ ֲהַות ּתַ ַאְסִמיְך ַאְבָרָהם ְוָאַמר ֲאחֹוִתי , ּוְבִגין ּדְ

ָמה ִדְכִתיב  ְך ָאַמר ֲאחֹוִתי . ֱאמֹר ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּת  )משלי ז(ִהיא ּכְ ּוְבִגין ּכָ
 :)א את''ס(ִהיא 

בֹא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ְוגו ְייהּו . 'ַוּיָ ִריְך הּוא ֲאָתא ְלַגּבַ א ּבְ ְוִכי קּוְדׁשָ
ָמה ִדְכִתיב יַעּיָא ּכְ ִ ַרׁשּ ְלָעם )במדבר כב(, ּדְ ַוּיָבֹא  )בראשית לא(. ַוּיָבֹא ֱאלִהים ֶאל ּבִ
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ָדא. ֱאלִהים ֶאל ָלָבן ּקְ ִאְתּפַ ִליָחא ּדְ א ׁשְ א ַההּוא ְמַמּנָ ִגין , ֲעַלְייהּו ֲהָוה ֶאּלָ ּבְ
ָמא ָדא ִליחּוָתא ַנְטֵלי ׁשְ ד ָעְבֵדי ׁשְ ֻכְלהּו ּכַ ְטָרא ְדִדיָנא ָקא ַאְתָיין, ּדְ . ּוִמּסִ

ְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְנָך ֵמת ַעל  ֲחלֹום ַהּלַ א ַוּיָבֹא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ּבַ ְוַעל ּדָ
ר ָלַקְחּתָ ְוגו ה ֲאׁשֶ ָ  .'ָהִאׁשּ

 א''דף קיב ע

ַתח ְוָאַמר ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ַפת ֱאֶמת ְוגו )משלי יב(, ַרּבִ ּכֹון ָלַעד. 'ׂשְ ַפת ֱאֶמת ּתִ ְ א . ׂשּ ּדָ
ֱאֶמת, ַאְבָרָהם ַקְדִמיָתא ּוְבסֹוָפא ֲהוּו ּבֶ ָכל ִמּלֹוי ּבְ יָעה ְלׁשֹון . ּדְ ְוַעד ַאְרּגִ

ֶקר א ֲאִביֶמֶלךְ . ׁשָ ַאְבָרָהם ֶנֱאַמר ַוּיֹאֶמר ַאבְ . ּדָ ּתֹו ּבְ ָרה ִאׁשְ ָרָהם ֶאל ׂשָ
ַקְדִמיָתא. ֲאחֹוִתי ִהיא א ּבְ ָרה ֲאחֹוִתי , ּדָ ׂשָ ּה ּדְ ֲהַות ִעּמָ א ּדְ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ָאַמר ּבְ ּדְ

ָחְכְמָתא ֲעַבד, ִהיא ַאְבָרָהם ) א''דף קיב ע(ַמאי ַטְעָמא . ְוַאְבָרָהם ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ָיִמיָנא ִאיהוּ  ְטָרא ּדְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִתי ִהיאָאַמר ֲאחוֹ , ִמּסִ  )שיר השירים ה(, ְוָרָזא ּכְ

ִתי ִדיר ֲאחֹוִתי. ֲאחֹוִתי ַרֲעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ א ַאְבָרָהם ָקָרא ָלּה ּתָ ִגין , ְוַעל ּדָ ּבְ
ֲהָדהּ  ק ּבַ ּבַ ִאְתּדָ  .)ויקרא קב דא מן דא לעלמין(ְוָלא ִיְתַעּדּון , ּדְ

ִתיב ְוַגם ָאְמָנה  יְלסֹוף ַמה ּכְ ְוִכי ָהִכי . ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאְך לא ַבת ִאּמִ
א ָקֲאַמר. ֲהָוה ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ א ּבְ א ּכֹּלָ ַקְדִמיָתא, ֶאּלָ ְכִתיב ֱאמֹר , ֲאחֹוִתי ִהיא ּבְ ּדִ

ְלִאּתֹוְסָפא ַעל ַמה . ַמאי ְוַגם. ּוְלָבַתר ְוַגם ָאְמָנה. ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ 
ַקְד  ָקֲאַמר ּבְ ָאה. ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא. ִמיָתאּדְ ָחְכָמה ִעּלָ יּה ּדְ ַרּתֵ ְך , ּבְ ּוְבִגין ּכָ

י. ִאְתְקֵרי ֲאחֹוִתי ְוִאְתְקֵרי ָחְכָמה א . ַאְך לֹא ַבת ִאּמִ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ ׁשֵ ֵמֲאַתר ּדְ
ָאה ֲחִביבּוָתא ּדִ . ְסִתיָמא ִעּלָ ַאְחָוה ּבַ ה ּבְ ָ ִהי ִלי ְלִאׁשּ א ַוּתְ שיר (, ְכִתיבְוַעל ּדָ

ָחְכְמָתא ִאיהוּ  )השירים ב א ָרָזא ּדְ ֵקִני ְוכֹּלָ  .ִויִמינֹו ְתַחּבְ

א ֲחֵזי גֹו , ּתָ ָקא ּבְ ּבְ ִגין ְלִאְתּדַ ד ַנְחתּו ְלִמְצַרִים ָהִכי ָקֲאַמר ּבְ ַקְדִמיָתא ּכַ ּבְ
ָלא ִיְטעּון ּגֹו ִאּנּון ּדַ , ְוָקָרא ָלּה ֲאחֹוִתי, ְמֵהיְמנּוָתא ִגין ּדְ ְלַברּבְ ין ּדִ אּוף . ְרּגִ

ְדָקא ְיאּות, ָהָכא ֲאחֹוִתי ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּגֹו ְמֵהיְמנּוָתא ּכְ ִגין ּדְ ָהא ֲאִביֶמֶלְך . ּבְ ּדְ
ַתר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ק ּגֹו , ְוָכל ִאּנּון ָיְתֵבי ַאְרָעא ֲהוּו ָאְזֵלי ּבָ ּבַ ְוִאיהּו ִאְתּדָ

ְך ָעאל, ְמֵהיְמנּוָתא ן ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ּוְבִגין ּכָ ַרׁש , ְלַתּמָ ָמה ָאחֹות ָלא ִאְתּפְ
א ֲאָבל ָאחֹות ָלא . ֵמָאָחא ְלָעְלִמין אּוף ָהָכא ָרׁשָ ָתא ְיִכיַלת ְלִאְתּפְ ָהא ִאּתְ ּדְ

ַרׁש  א ְלָעְלִמין ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ִאְתּפְ ְרׁשָ ֵרין ַאִחין ָלא ָיְכִלין ְלִאְתּפָ ָהא ּתְ  .ּדְ
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ְך  ְלהֹון ֲהוּו ְלהּוִטין ּגֹו ָטֳהֵרי , ָאַמר ַאְבָרָהם ֲאחֹוִתי ִהיאּוְבִגין ּכָ ָהא ּכֻ ּדְ
ֵלי ּוַפְלֵחי לֹון ק ּגֹו ְמֵהיְמנּוָתא ְוָאַמר ֲאחֹוִתי , ּכְֹכַבָיא ּוַמּזָ ּבַ ְוַאְבָרָהם ֲהָוה ִמְתּדְ

ַרׁש ְלָעְלִמין ָלא ִנְתּפְ תוּ  )ויקרא כא(ְוִסיָמִניְך . ּדְ ָמר ְלכֵֹהןְוַלֲאחֹותֹו ַהּבְ ִאּתְ , ָלה ּדְ
יהּ  ְרָיא ּבֵ ַאְבָרָהם ׁשַ  .ַאְתָרא ּדְ

 ב''דף קיב ע

ִתיב ֵבעַ  )דברים י(, ּכְ ָ מֹו ִתׁשּ ק ּוִבׁשְ יָרא אֹותֹו ַתֲעבֹד ּובֹו ִתְדּבָ . ֶאת ְיָי ֱאלֶהיָך ּתִ
א ֲחֵזי. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוהָ  ִתיב, ֲאָבל ּתָ יָרא ָלא ּכְ דף (א ֶאת ֶאלָּ , ַלְיָי ֱאלֶהיָך ּתִ

ִריְך הּוא, ַמאי ֶאת, ְייָ ) ב''קיב ע א ּבְ קּוְדׁשָ ֲחָלא ּדְ א ַקְדָמָאה ֲאַתר ּדַ א ַדְרּגָ , ּדָ
יָרא ִתיב ּתִ ְך ּכְ י ָמאֵריּה , ּוְבִגין ּכָ ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ַקּמֵ ֵעי ּבַ ן ּבָ ַתּמָ  )קודשא בריך הוא(ּדְ

ִאיהּו  ִגין ּדְ יָנא )בי(ּבְ  .ּדִ

ֲעבֹד ָאה .ְואֹותֹו ּתַ ּתָ א ּתַ ָקְייָמא ַעל ַהאי ַדְרּגָ ָאה ּדְ א ִעּלָ ְרּגָ א ּדַ ְוָלא , ּדָ
אן ְלָעְלִמין ְרׁשָ ן, ֶאת ְואֹותוֹ , ִמְתּפָ ְרׁשָ ֵבִקין ְוָלא ִאְתּפָ ָדא ּדְ א ּבְ . ַמאי ְואֹותוֹ . ּדָ

א אֹות ְלָעְלִמין יׁשָ ִרית ַקּדִ א ֲאַתר ּבְ ֶאת. ּדָ ְרָיא ּבְ ָהא ּפּוְלָחָנא ָלא ׁשַ ְוָלאו  ּדְ
א ְלִמְדַחל ְך , ְלֵעיָלא )קטו א(ֲאָבל ּפּוְלָחָנא ִאיהּו , ִאיהּו ְלִמְפַלח ֶאּלָ ּוְבִגין ּכָ

 .ְואֹותֹו ַתֲעבֹד

ק ֵרי . ּובֹו ִתְדּבָ ׁשָ ִאיהּו גּוָפא ּדְ ָקא ּדְ ּבְ ֵבקּוָתא ְלִאְתּדַ ִאיהּו ּדְ ֲאַתר ּדְ ּבְ
ֶאְמָצִעיָתא ֵבַע ֲאַתר ׁשְ . ּבְ ָ ׁשּ מֹו ּתִ יןּוִבׁשְ ַדְרּגִ ְוֵאת  )ירמיה ל(ְוִסיָמִניְך . ִביָעָאה ּדְ

ר ָאִקים ָלֶהם ם ֲאׁשֶ ִוד ַמְלּכָ ד . ּדָ ְמֵהיְמנּוָתא ּכַ ק ַאְבָרָהם ּבִ ּבַ ִגין ָכְך ִאְתּדָ ּבְ
ים ּתִ ְפִלׁשְ ָבָעא ְלָנֲחָתא ּגֹו ּגּוָבא . ָנַחת ְלִמְצַרִים ְוַכד ֲאַזל ְלַאְרָעא ּדִ ר ָנׁש ּדְ ְלּבַ

ָלא ָיִכיל ְלַסְלָקא ִמּגֹו ּגֹוָבא. אֲעִמיָק  ִחיל ּדְ ָרא , ּדָ ר ַחד ִקׁשְ ָמה ֲעַבד ָקׁשַ
ֶחֶבל ְלֵעיָלא ִמן ּגֹוָבא אן ּוְלָהְלָאה , ּדְ ָרא ָדא ִמּכָ יְרָנא ִקׁשְ ָקׁשִ ָאַמר הֹוִאיל ּדְ

ן ּמָ ָבָעא ְלַנֲחָתא ְלִמְצַרִים. ִאיעּול ּתַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְך ַאְבָרָהם ּבְ א ֵייחּות ַעד לָ . ּכָ
יהּ  ָפא ּבֵ ּקְ ַקְדִמיָתא ְלִאְתּתַ ְמֵהיְמנּוָתא ּבְ ָרא ּדִ ר ִקׁשְ ן ְקׁשַ ּמָ  .ּוְלָבַתר ָנַחת, ּתַ

ים ּתִ ְפִלׁשְ ד ָעאל ְלַאְרָעא ּדִ ְך . אּוף ָהִכי ָנֵמי ּכַ ּכֹון  )משלי יב(ְבִגין ּכָ ַפת ֱאֶמת ּתִ ׂשְ
ֶקר. ָלַעד יָעה ְלׁשֹון ׁשָ תֹום ְלָבִבי ּוְבִנְקיֹון , ְוַעד ַאְרּגִ ָאַמר ּבְ א ֲאִביֶמֶלְך ּדְ ּדָ
י ּפָ יָת . ּכַ ָתם ְלָבְבָך ָעׂשִ י ּבְ י ּכִ ם ָאנִֹכי ָיַדְעּתִ ִתיב ּגַ רּו ֵליּה ַמה ּכְ ְוַכד ֲאַהּדְ
ִים, זֹאת ּפַ ִתיב ִנְקיֹון ּכַ  :ְוָלא ּכְ
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י ָנִביא הּוא ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ַתח ְוָאַמר . ְוַעּתָ י ְיהּוָדה ּפָ  )שמואל א ב(ַרּבִ
מֹר ְוגו ִתיב ַחד. 'ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ִריְך הּוא , ֲחִסידֹו ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ ְוָדא ַאְבָרָהם ּדְ

יּה ְלָעְלִמין דיר ְוָלא ַאֲעֵדי ְנִטירּו ִמּנֵ ָאַמר ַרְגֵלי. ָנִטיר ֵליּה ּתָ א , ּוַמה ּדְ ּדָ
ֵתיהּ  ִדיר, ִאּתְ ּה ְוָנַטר ָלּה ּתָ יּה ִעּמָ ִכיְנּתֵ ר ׁשְ ּדַ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ קּוְדׁשָ  .ּדְ

מֹר ָבר ַאֵחר ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ִריְך הּוא ָאִזיל , ַחד. ּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ַאְבָרָהם ּדְ ּדָ
ָלא ֵייְכלוּ  ִגין ּדְ ִדיר ּבְ יּה ּתָ ּמוּ . ן ְלָנְזָקא ֵליהּ ִעּמֵ ְך ִיּדַ חׁשֶ ִעים ּבַ ין ִאּנּון . ּוְרׁשָ ִאּלֵ

ְתַרְייהוּ  ָרַדף ּבַ ַההּוא ֵליְלָיא ּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ל קּוְדׁשָ ַקּטַ  .ַמְלִכין ּדַ

ּמוּ  ְך ִיּדַ חׁשֶ ֲחׁשֹוָכא ְוָקַטל לֹון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבַ ר ּבַ ַ ִאְתַקׁשּ א ֵליְלָיא ּדְ , ּדָ
ָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה , ָרָהם ָרִדיף ְוֵליְלָיא ָקִטיל לֹוןְוַאבְ  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֵ

ם ּכֵ ָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה. הּוא ַוֲעָבָדיו ַוּיַ ָפִליג ַרֲחֵמי , ַוּיֵ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ א קּוְדׁשָ ּדָ
ד נּוְקִמין ְלַאְבָרָהם ִגין ְלֶמְעּבַ יָנא ּבְ ךְ , ִמן ּדִ ּמוּ  ּוְבִגין ּכָ ְך ִיּדַ חׁשֶ ִעים ּבַ . ּוְרׁשָ

ם ּכֵ ֵעי ֵליהּ , ַוּיַ ּכּום ִמּבָ ִריְך הּוא. ַוּיַ א ּבְ א קּוְדׁשָ א ּדָ ר . ֶאּלָ י לֹא ְבכַֹח ִיְגּבַ ּכִ
ְלחֹוַדְייהוּ . ִאיׁש  ִאיהּו ְוֱאִליֶעֶזר ֲהוּו ּבִ  .ּדְ

ִכיַח לָ  ִנְזָקא ׁשְ ֲאַתר ּדְ ִניָנן ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר ְוָהא ּתָ ר ָנׁש ַעל ִניָסאַרּבִ , א ִיְסמְֹך ּבַ
ה ַמְלִכין  ָ ַתר ֲחִמׁשּ ַאְבָרָהם ָאִזיל ּבָ ַהאי ּדְ ַכח ּכְ ּתְ א ִאׁשְ ִנְזּקָ ְוָלא ֲהָוה ֲאַתר ּדְ

ְתַרְייהּו ְוַלֲאָגָחא ְקָרָבא ף ּבַ  .ְלִמְרּדַ

ד ָאִזיל ַאְבָרָהם ְלַהאי ָלא ֲאַזל ַלֲאָגָחא ְקָרָבא י ְיהּוָדה ּכַ ְוָלא ָסַמְך , ָאַמר ַרּבִ
יֵתיהּ , ַעל ִניָסא א ַצֲעָרא ְדלֹוט ַאְפֵקיּה ִמּבֵ , ְוָנִטיל ָממֹוָנא ְלִמְפַרק ֵליהּ , ֶאּלָ

ְבָיהּ  ֲהֵדיּה ּגֹו ׁשִ ימּות ּבַ יּה . ְוִאי ָלאו ּדִ ָנֲהָרא ַקּמֵ א ּדְ ִכיְנּתָ ָנַפק ָחָמא ׁשְ יָון ּדְ ּכֵ
ה ֵחיִלין ָסֳחָרֵניהּ  ֲעָתא, ְוַכּמָ ַהִהיא ׁשַ ְתַרְייהוּ  ּבְ ִריְך הּוא , ָרַדף ּבַ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

ּמוּ , ָקִטיל לֹון ְך ִיּדַ חׁשֶ ִעים ּבַ  .ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוְרׁשָ

ְמעֹון ָאַמר ָרָזא ִאיהוּ  י ׁשִ מֹר, ַרּבִ א ַאְבָרָהם, ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ִיׁשְ ְוַכד ָנַפק . ּדָ
יהּ  ֲהֵדיּה ְוָנְפלּו ַקּמֵ ף ִיְצָחק ּבַ ּתַ ּתַ ֲהֵדיּה , ִאׁשְ ף ִיְצָחק ּבַ ּתַ ּתַ ִאׁשְ ְוִאי ָלאו ּדְ

ּמוּ  ְך ִיּדַ חׁשֶ ִעים ּבַ ִציאּו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוְרׁשָ ּתֵ ַאְבָרָהם ָלא ִאׁשְ י לא . ּדְ ּכִ
ר ִאיׁש  ָיִמיָנא. ְבכַֹח ִיְגּבַ ִדיר ּבְ ַכח ּתָ ּתְ ֵחיָלא ִאׁשְ ב ּדְ ִאי ָלא ֲהָוה , ַאף ַעל ּגַ

ָמאלָ  ׂשְ ִסְטָרא ּדִ יהּ ּבְ ְחָיין ַקּמֵ  .א ָלא ִאְתּדַ
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מֹר ָבר ַאֵחר ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ִיׁשְ ִריְך , ּדָ א ּבְ ר ָנׁש ָרִחים ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ִאיהּו ָעִביד ְוָנִטיר ָאְרחֹוי . הּוא ָכל ַמה ּדְ ִריְך הּוא ָרִחים ֵליּה ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ְוַעד עֹוָלםְיָי  )תהלים קכא(ּכְ ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ  .ִיׁשְ

 א''דף קיג ע

א ֲחֵזי ִריְך הּוא, ּתָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ַאְבָרָהם ְלַגּבֵ ה ֲחִביבּוֵתיּה ּדְ ּמָ ָכל ֲאַתר , ּכַ ּבְ ּדְ
לּום יֵליּה ּכְ ֲהָוה ָאִזיל ָלא ֲהָוה ָחִייס ַעל ּדִ ָק ) א''דף קיג ע(, ּדְ ּבְ ִגין ְלִאְתּדַ א ֶאָלא ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ מֹר, ּבֵ ְך ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ֵתיהּ . ּוְבִגין ּכָ , ְוָדא ִהיא ִאּתְ
ְכִתיב ַוֲאִביֶמֶלְך לא ָקַרב ֵאֶליהָ  יָך ִלְנגַֹע ֵאֶליהָ . ּדִ ן לא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ  .ּוְכִתיב ּכִ

ִתיב ַפְרעֹה ַמה ּכְ ע ְיָי ֶאת )בראשית יב(, ּבְ ְרעֹה ְוגו ַוְיַנּגַ ַבר' ּפַ ִאיִהי ָאְמָרה . ַעל ּדְ
ִריְך הּוא ֲהָוה ָמֵחי א ּבְ מֹר, ְוקּוְדׁשָ ְך ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ְך . ּוְבִגין ּכָ חׁשֶ ִעים ּבַ ּוְרׁשָ

ּמוּ  ְרעֹה ְוֲאִביֶמֶלךְ , ִיּדַ ין ּפַ ֵליְלָיא, ִאּלֵ יִנין ּבְ הּו ּדִ ִריְך הּוא ֲעַבד ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ . ּדְ
י ר ִאיׁש  ּכִ כַֹח ִיְגּבַ א ַאְבָרָהם, ַמאן ִאיׁש . לא ּבְ ת , ּדָ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ְכִתיב ְוַעּתָ ּדִ

 :'ָהִאיׁש ְוגו

ר ָאָמר ְוגו ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ַתח ְוָאַמר . 'ַוְיָי ּפָ יא ּפָ י ִחּיָ ְרֵאִני ֶאת  )זכריה ג(ַרּבִ ַוּיַ
דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני מַ  ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְטנוֹ ְיהֹוׁשֻ ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ָ . ְלַאְך ְיָי ְוַהׂשּ

יהּ  ָלא ּבֵ ּכָ ַע . ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ א ְיהֹוׁשֻ דֹול ּדָ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ ַוּיַ
ן ְיהֹוָצָדק א ֲאַתר ְצרֹוָרא . ַמאן ַמְלַאְך ְייָ , עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ְייָ . ּבֶ תין א דנשמ''ס(ּדָ

יהּ  )דצדיקיא צרירן יק ְצִריָרא ּבֵ ַצּדִ ָמֵתיּה ּדְ ִנׁשְ יַקָיא ָקְייִמין , ּדְ ַצּדִ ָמִתין ּדְ ְוָכל ִאּנּון ִנׁשְ
ן ּמָ  .ְוָדא הּוא ַמְלַאְך ְייָ , ּתַ

ֱעָלם  ֱעָלם ִמְדָרׁש ַהּנֶ ר ָאָמרִמְדָרׁש ַהּנֶ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ַהאי ְקָרא . ַוְיָי ּפָ ַתח ּבְ י יֹוָחָנן ּפָ שיר (ַרּבִ

ְרָהִטים )השירים ז ָמן ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ ַאְרּגָ ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ ְרֶמל ְוַדּלַ ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ ה . רֹאׁשֵ ָעׂשָ
ְלטֹוִנים ְלַמָטה ְלטֹוִנים ְלַמְעָלה ְוׁשִ ִריְך הּוא ׁשִ א ּבְ ִריְך . קּוְדׁשָ א ּבְ ּנֹוֵתן קּוְדׁשָ ׁשֶ ּכְ

ל ַמְעָלה נֹוְטִלים ִרים ׁשֶ ָ ל ַמָטה הּוא ַמֲעָלה ַלׂשּ ָלִכים ׁשֶ ָנַתן ַמֲעָלה . ַמֲעָלה ַהּמְ
ֶבל ל ּבָ רֹו ׁשֶ יּה , ְלׂשָ ְכִתיב ּבֵ ע ּדִ ר ָהָרׁשָ ַאְנּתְ הּוא  )דניאל ב(ָנַטל ַמֲעָלה ְנבּוַכְדֶנּצַ

ֲהָבא י ּדַ ה ּדִ נוֹ , ֵראׁשָ ַחת ָידֹו ּוְבנֹו ּוֶבן ּבְ ִדים ּתַ ל ָהעֹוָלם ְמׁשּוְעּבָ ֲהָדא הּוא , וָהיּו ּכָ
ְרֶמלִד  ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ ר, ְכִתיב רֹאׁשֵ חֹתֹוִהי  )דניאל ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶזהּו ְנבּוַכְדֶנּצַ ּתְ

ָרא ְטֵלל ֵחיַות ּבָ ָמן. ּתַ ַאְרּגָ ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ ָאַמר , ְוַדּלַ ר ּדְ ּצַ ְלׁשַ ָווָנא  )דניאל ה(ְזהּו ּבֵ ַאְרּגְ
ׁש  ְרָהִטים. ִיְלּבָ ת ָאִביו  ֶזהוּ , ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ ּמֵ ָהָיה ָאסּור ַעד ׁשֶ ֱאִויל ְמרֹוָדְך ׁשֶ

יו ְחּתָ ר ּוָמַלְך ּתַ  .ְנבּוַכְדֶנּצַ
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יִרים ִ יר ַהׁשּ ׁשִ י ְיהּוָדה ְלַמאי ֲאָתא ַהאי ַטַעם ּבְ ה . ָאַמר ַרּבִ י ְיהּוּדָ א ָאַמר ַרּבִ ֶאּלָ
ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ ְבָעה ְדָבִרים ִנְבְראּו קֹוֶדם ׁשֶ ֱאַמר ', ְוֵאּלּו ֵהן ְוכוּ , ׁשִ ּנֶ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ

ה  )תהלים צג( ְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאּתָ א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון )ירמיה יז(, ּוְכִתיבָנכֹון ּכִ ּסֵ . ּכִ
ם ַלּכֹל ְקּדַ הּוא ָהָיה רֹאׁש ַהּנִ ָמה ַהְטהֹוָרה , ׁשֶ ׁשָ רּוְך הּוא ֶאת ַהּנְ דֹוׁש ּבָ ְוָנַטל ַהּקָ

בֹוד ִלְהיֹות ְמִאיָרה ַלּגּוף א ַהּכָ ּסֵ ְרֶמל, ִמּכִ ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ ּו ְזה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב רֹאׁשֵ
הּוא רֹאׁש ַעל ַהּכֹל בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ָמן. ּכִ ַאְרּגָ ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ ָמה , ְוַדּלַ ׁשָ זֹו ִהיא ַהּנְ

ּנוּ  ֶטֶלת ִמּמֶ ְרָהִטים. ַהּנִ ָעָפר , ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ ֶבר ְוָכָלה ּבֶ ּקֶ הּוא ָאסּור ּבַ ְזהּו ַהּגּוף ׁשֶ
ְרָוד  ְמלֹא ּתַ א ּכִ ּנּו ֶאּלָ ָאר ִמּמֶ ל ַהּגּוף. ֶרֶקבְולֹא ִנׁשְ ֶנה ּכָ ּנּו ִיּבָ ּפֹוֵקד . ּוִמּמֶ ּוְכׁשֶ

ְכִתיב  ְפִליט אֹותֹו ַלחּוץ ּדִ ּתַ רּוְך הּוא ֶאת ַהּגּוף הּוא אֹוֵמר ָלָאֶרץ ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ישעיה (ַהּקָ

יל )כו ּפִ ה הֲ . וֶאְרץ ְרָפִאים ּתַ ִחּלָ ים ּתְ ֶאֶרץ ֵהם ַחּיִ ּבָ ִתים ׁשֶ י יֹוָחָנן ַהּמֵ ָדא ָאַמר ַרּבִ
ה ָלָאֶרץ, ִיְחיּו ֵמֶתיךָ  )ישעיה כו(, הּוא ִדְכִתיב חּוּצָ ּבְ נּו . ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ֵאּלּו ׁשֶ ָהִקיּצּו וַרּנְ
ר, ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְדּבָ ּמִ ּבַ ִתים ׁשֶ ה . ֵאּלּו ַהּמֵ חּוּצָ ה ּבְ ה ֵמת מׁשֶ י יֹוָחָנן ָלּמָ ָאַמר ַרּבִ ּדְ

ֵאי עוֹ . ָלָאֶרץ רּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות , ָלםְלַהְראֹות ְלָכל ּבָ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ְך ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ְלדֹורֹו  ה ּכָ לּו ַהּתֹוָרה )למה(ְלמׁשֶ ֵהם ִקּבְ ְוֲעֵליֶהם  )דאמר רבי יוחנן(. ׁשֶ

ְך ַאֲחַרי  )ירמיה ב(ֶנֱאַמר  לּולֹוָתִיְך ֶלְכּתֵ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ ר ָזַכְרּתִ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ֶאֶרץ לא ְזרּוָעה נּו ׁשֹוְכִני ָעָפר. ּבְ ָבר ַאֵחר ָהִקיּצּו וַרּנְ ִתים . ֵאּלּו ֵהם ָהָאבֹות, ּדָ ְוַהּמֵ

לּו  ם ְיַקּבְ ָרֵאל וׁשָ ַחת ָהָאֶרץ ַעד ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלים ּתַ ְלּגְ ֶנה גּוָפם ּוִמְתּגַ ה ָלָאֶרץ ִיּבָ חּוּצָ ּבְ
ה ָלאָ  חּוּצָ ָמָתם ְולֹא ּבְ ֵבא ְוָאַמְרּתָ  )יחזקאל לז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶרץִנׁשְ ָלֵכן ִהּנָ

י  ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ה ָאנִֹכי ּפֹוֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ ֲאֵליֶהם ִהּנֵ
ָרֵאל י רּוִחי ָבֶכם ִוְחִיי. ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ ִתיב ַאֲחָריו וָנַתּתִ  .ֶתםַמה ּכְ

ְדָקָאַמר  הּוא ָהרֹאׁש ּכִ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ָמה ִנְטָלה ִמּכִ ׁשָ ְנָחס ָאַמר ַהּנְ י ּפִ  )שיר השירים ז(ַרּבִ
ְרֶמל ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ ַלת ָהרֹאׁש . רֹאׁשֵ ִהיא ּדַ ָמה ׁשֶ ׁשָ ָמן זֹו ִהיא ַהּנְ ַאְרּגָ ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ . ְוַדּלַ
ְרָהִטים ְקָבִריםהּוא ַהּגוּ , ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ הּוא ָאסּור ּבַ ָרה ְוֶזהּו . ף ׁשֶ ֶזהּו ַהּגּוף ְוֶזהּו ׂשָ

ר ֵאָליו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוְיָי . ֶמֶלךְ  ּבֶ ר ּדִ ִריְך הּוא ּפֹוְקָדּה ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ּבֹו י. ּפָ דּוַע ׁשֶ ַמן ַהּיָ יִקיםּפֹוֵקד ֶאת ַהּגּוף ַלּזְ ּדִ  .ְפקֹוד ַהּצַ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא  ּדִ רּוְך הּוא ְלַיּפֹות ְלגּוף ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ְנָחס ָעִתיד ַהּקָ י ּפִ ָאַמר ַרּבִ
ן ֵעֶדן ְכַנס ַלּגַ ּנִ ׁשֶ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ּכְ יֹוִפי ׁשֶ ֱאַמר , ּכְ ּנְ ִמיד ְוגו )ישעיה נח(ׁשֶ ' ְוָנֲחָך ְיָי ּתָ

ַגן ָרְוה ל ַמְעָלה . ְוָהִייָת ּכְ אֹור ׁשֶ ַמֲעָלָתּה ִניזֹוֶנת ּבְ עֹוָדּה ּבְ ָמה ּבְ ׁשָ ָאַמר ַרִבי ֵלִוי ַהּנְ
ת ּבוֹ  ׁשֶ ֵנס , ּוִמְתַלּבֶ ּכָ ּתִ ֵנס )ונשתרש(ּוְכׁשֶ ּכָ ׁש ּתִ אֹותֹו ָהאֹור ַמּמָ ְוֲאַזי , ַלגּוף ֶלָעִתיד ָלבֹא ּבְ

זֹוַהר ָהָרִקיַע ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב זֹוַהר  )דניאל יב(, ַהּגּוף ָיִאיר ּכְ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ֱאַמר , ָהָרִקיעַ  ּנְ ֵליָמה ׁשֶ ָעה ׁשְ ִני ָאָדם ּדֵ יגּו ּבְ ִ ָעה ֶאת  )ישעיה יא(ְוַיׂשּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ּכִ
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חֹות ַנפְ , ְמָנא ָלן ָהא. ְייָ  ֲחּצָ ּצַ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ְכִתיב ְוָנֲחָך ְיָי ּתָ ה ּדִ ךָ ִמּמַ ל . ׁשֶ ְזה אֹור ׁשֶ
 .ַמְעָלה

ִקיַדת ַהּגּוף מֹוֶתיָך ַיְחִליץ ְזה ּפְ ר לא ְיַכְזבּו . ְוַעּצְ א ַמִים ֲאׁשֶ ַגן ָרְוה ּוְכמֹוּצָ ְוָהִייָת ּכְ
ַרךְ . ֵמיָמיו ֶהם , ֶזהּו ַדַעת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְכֶנֶסת ּבָ ָמה ַהּנִ ׁשָ ַהּנְ ִרּיֹות ׁשֶ ְוֲאַזי ֵיְדעּו ַהּבְ

ִהיא נִ  ת ׁשֶ ַמְעָלה ּוְמָעֵדּנֶ ֲענּוִגים ִמּלְ ָלה ּתַ ִהיא ִקּבְ ֲענּוִגים ׁשֶ ַמת ַהּתַ ים ִנׁשְ ַמת ַהַחּיִ ׁשְ
ּה ואֹוְמִרים  ֵמִהים ּבָ ַעְמּתְ ַאֲהָבה  )שיר השירים ז(ַלּגּוף ְוַהּכֹל ּתְ ִפית ּוַמה ּנָ ַמה ּיָ

ֲענּוִגים ּתַ ָמה ֶלָעִתיד ָלבֹא. ּבַ ׁשָ  .זֹו ִהיא ַהּנְ

א ֲחֵזיָאַמר ַר  י ְיהּוָדה ּתָ ְכִתיב, ּבִ ְך הּוא ּדִ ּכָ ְרָהִטים )שיר השירים ז(, ׁשֶ . ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ
ַעְמּתְ  ִפית ּוַמה ּנָ ְתֵריּה ַמה ּיָ דֹוׁש . ּוְכִתיב ּבַ אֹותֹו ְזַמן ָעִתיד ַהּקָ י ְיהּוָדה ּבְ ְוָאַמר ַרּבִ

ְבִריּ  מֹוַח ּבִ ַח עֹוָלמֹו ְוִלׂשְ ּמֵ רּוְך הּוא ְלׂשַ ֱאַמר ּבָ ּנְ יו )תהלים קד(ֹוָתיו ׁשֶ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ . ִיׂשְ
יו ֵאין ַעְכׁשָ ֶ עֹוָלם ַמה ׁשּ חֹוק ּבָ ְכִתיב, ְוֲאַזי ִיְהֶיה ׂשְ ינּו  )תהלים קכו(, ּדִ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ

ה ִלי ֱאלִהים. 'וגו חֹוק ָעׂשָ ָרה ּצְ ֲאַזי ֲעִתיִד . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּתֹאֶמר ׂשָ ֵני ׁשֶ ים ּבְ
חֹוק הּוא ֵעת ׂשְ יָרה ׁשֶ רּוְך . ָאָדם לֹוַמר ׁשִ דֹוׁש ּבָ ַמח ַהּקָ ׂשְ ּיִ א ָאַמר ַהּיֹום ׁשֶ י ַאּבָ ַרּבִ

ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ מֹוָתּה ִמּיֹום ׁשֶ ְמָחה ּכְ ִרּיֹוָתיו לֹא ָהְיָתה ׂשִ יִקים , הּוא ִעם ּבְ ּדִ ְוַהּצַ
ַלִים לא ָיׁשּובוּ  ירּוׁשָ ָאִרים ּבִ ׁשְ ְכִתיב ַהּנִ ּיֹון  )ישעיה ד(, עֹוד ְלַעְפָרם ּדִ ּצִ ָאר ּבְ ׁשְ וָהָיה ַהּנִ

ַלםִ◌ ָקדֹוׁש ֵיָאַמר לוֹ  ְירּוׁשָ ְייָקא. ְוַהּנֹוָתר ּבִ ַלםִ◌ ּדַ ּיֹון ּוִבְירּוׁשָ ּצִ  .ַהּנֹוָתר ּבְ

ן ְזִעיִרין ִאּנּון י ַאָחא ִאם ּכֵ אַ , ָאַמר ַרּבִ ָארּו ּבְ ּתְ ִאׁשְ ל ִאּנּון ּדְ א ּכָ א ֶאּלָ יׁשָ ְרָעא ַקּדִ
ָבר ּיֹון ְלָכל ּדָ ַלםִ◌ ּוְכּצִ ְירּוׁשָ יָנא ִדְלהֹון ּכִ ָרֵאל ּדִ ָרֵאל . ְדִיׂשְ ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ ד ּדְ ְמַלּמֵ

ַלםִ◌ ִהיא ְכַלל ְירּוׁשָ ְכִתיב, ּבִ ַמע ּדִ ׁשְ ְכָלל )ויקרא יט(, ִמּמַ . וִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּכֹל ּבִ
י אֶ  ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ הַרּבִ י ִחְזִקּיָ ַאל ְלַרּבִ דֹוׁש , ְלָעָזר ׁשָ ָעִתיד ַהּקָ ָאַמר לֹו ֵמִתים ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלַהֲחיֹוָתם ן ְוֵייתּון , ּבָ ּמָ ִאְתְקָברּו ּתַ ֲאַתר ּדְ ַמְתהֹון ּבְ ה ָלא ָיִהיב ִנׁשְ ָלּמָ

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ רּוְך הּוא. ְלַאֲחָייא ּבְ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ַלםִ◌  ָאַמר לֹו ִנׁשְ ִלְבנֹות ְירּוׁשָ
ָהֵרס ְלעֹוָלִמים ּלֹא ּתֵ רּוְך הּוא ְלַחֵדׁש , ְוׁשֶ דֹוׁש ּבָ י ִיְרְמָיה ָעִתיד ַהּקָ ָאַמר ַרּבִ ּדְ

ַמְעָלה  נּוָיה ִמּלְ ַלםִ◌ ּוְלהֹוִריָדּה ּבְ ּלֹא ִיָהֵרס )א בנין''ס(עֹוָלמֹו ְוִלְבנֹות ְירּוׁשָ ִגין ׁשֶ , ּבְ
ְגֶלה לא ּתִ ע ׁשֶ ּבַ ָרֵאל ְוִנׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַל ם, עֹוד ּכְ ְנַין ְירּוׁשָ ּלֹא ֵיָהֵרס ּבִ ע ׁשֶ ּבַ ֱאַמר , ְוִנׁשְ ּנֶ ׁשֶ

ָמָמה )ישעיה סב( ְך לֹא ֵיָאֵמר עֹוד ׁשְ  .לא ִיָאֵמר ָלְך עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרּצֵ

א לא לֹא ה מֹוּצֵ ַאּתָ בּוָעה, ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ְולֹא  )ת טבראשי(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִהיא ׁשְ
ּבּול ולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְוגו י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל ּבָ ֵרת ּכָ ר  )ישעיה נד(, ּוְכִתיב' ִיּכָ ֲאׁשֶ

י ֵמֲעבֹר ֵמי נֹחַ  ְעּתִ ּבַ ּלֹא לֹא. ִנׁשְ אן ׁשֶ בּוָעה, ִמּכָ ה ׁשֹוֵמַע ֵהן. ׁשְ ְוָעִתיד . ּוִמן ָלאו ַאּתָ
ים רּוְך הּוא ְלַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ְנַין  ַהּקָ ָהֵרס ּבִ ָרֵאל ְולֹא ּתֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ְגֶלה ּכְ ּלֹא ּתִ עֹוָלמֹו ִקּיּום ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ים ְלעֹוָלִמים, ּבֵ ָמקֹום ַקּיָ א ּבְ ָמָתן ֶאּלָ ִלין ִנׁשְ ֵדי , ְלִפיָכְך ֵאין ְמַקּבְ ּכְ
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ּגּוף ְלעֹוָלִמים יֶמת ּבַ ָמה ַקּיֶ ׁשָ ְהְיה ַהּנְ ּתִ ּיֹון וַהּנֹוָתר  וָדא הּוא ִדְכִתיב, ׁשֶ ּצִ ָאר ּבְ ׁשְ ַהּנִ
ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו וגו ְירּוׁשָ  .'ּבִ

ה ֵמָהָכא  י ִחְזִקּיָ ּה ָקדֹוׁש  )מקרא הוא(ָאַמר ַרּבִ ַלם ָקדֹוׁש ַהּנֹוָתר ּבָ . הּוא ָקדֹוׁש ְירּוׁשָ
ְכִתיב, הּוא ָקדֹוׁש  ָבאֹות )ישעיה ו(, ּדִ ְך ָקדֹוׁש  )הושע יא(, ּוְכִתיב. ָקדֹוׁש ְיָי ּצְ ִקְרּבֵ . ּבְ

ַלםִ◌ ָקדֹוׁש  ְכִתיב, ְירּוׁשָ כוּ  )קהלת ח(, ּדִ קֹום ָקדֹוׁש ְיַהּלֵ ּה ָקדֹוׁש . ּוִמּמָ , ַהּנֹוָתר ּבָ
ְכִתיב ַלםִ◌ ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לוֹ  )ישעיה ד(, ּדִ ְירּוׁשָ ּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ּצִ ָאר ּבְ ׁשְ ַמה . וָהָיה ַהּנִ

ים אַ  דֹוׁש ָהִראׁשֹון ַקּיָ יםּקָ ָאר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ַקּיָ ְ  .ף ַהׁשּ

ָחק ַמאי ִדְכִתיב י יּצְ ַלם  )זכריה ח(, ָאַמר ַרּבִ ְרחֹובֹות ְירּוׁשָ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ עֹוד ֵיׁשְ
ָידֹו ֵמרֹוב יִמים ַעְנּתֹו ּבְ ְכִתיב ְוִאיׁש  )כדי(ַמאי ִטיבּוָתא ָדא . ְוִאיׁש ִמׁשְ ֵדין ּדִ ְלֵמיַזל ּכְ

ַענְ  ָידוֹ ִמׁשְ ָחק . ּתֹו ּבְ י ִיּצְ א ָאַמר ַרּבִ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא  )קלה א(ֶאּלָ ּדִ ֲעִתיִדים ַהּצַ
ִביא ע ַהּנָ ֱאִליׁשָ ְכִתיב, ְלַהֲחיֹות ֵמִתים ּכֶ ָיְדָך ָוֵלךְ  )מלכים ב ד(, ּדִ י ּבְ ַעְנּתִ . ְוַקח ִמׁשְ

ַער ֵני ַהּנַ י ַעל ּפְ ַעְנּתִ ְמּתָ ִמׁשְ ָבר ָאַמר . ּוְכִתיב ְוׂשַ ִריְך הּוא ּדָ א ּבְ ֵליּה קּוְדׁשָ
יו ַלֲעׂשֹות ה ַעְכׁשָ ה רֹוּצֶ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ַאּתָ ּדִ ֲעִתיִדים ַלֲעׂשֹות ַהּצַ ִתיב , ׁשֶ ַמה ּכְ

ב ַער וֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה ְוֵאין ָקׁשֶ ֵני ַהּנַ ֶעֶנת ַעל ּפְ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ׂשֶ יִקים . ַוּיָ ּדִ ֲאָבל ַהּצַ
ָיָדם ַהְבָטָחה זוֹ ֶלָעִתיד לָ  ְכִתיב, בֹא ָעָלה ּבְ ֵדי  )זכריה י(, ּדִ ָידֹו ּכְ ַעְנּתֹו ּבְ ְוִאיׁש ִמׁשְ

ִתים  ְכִתיב  )מה מתים אותם(ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֶאת ַהּמֵ ירּו ֵמאּוּמֹות ָהעֹוָלם ּדִ ְתַגּיְ ּנִ ִרים ׁשֶ ֵמַהּגֵ
הּו  ָנה ָימּות וְ  )ישעיה סה(ּבְ ן ֵמָאה ׁשָ ַער ּבֶ י ַהּנַ ָנה ְיקּוָללּכִ ן ֵמָאה ׁשָ י . ַהחֹוֵטא ּבֶ ָאַמר ַרּבִ

ְכִתיב ֵמרֹוב ָיִמים ְקָרא מֹוִכיַח ּדִ ָחק סֹוֵפיּה ּדִ  .ִיּצְ

ה ִלי ֱאלִהים חֹוק ָעׂשָ ָרה ּצְ ָבר ַאֵחר ַוּתֹאֶמר ׂשָ ִתיב. ּדָ ְמחּו ֶאת  )ישעיה סו(, ּכְ ׂשִ
יׂשּו אִ  ל אֲֹהֶביָה ׂשִ ַלםִ◌ ְוִגילּו ָבּה ּכָ ִלים ָעֶליהָ ְירּוׁשָ ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּה ָמׂשֹוׂש ּכָ ָאַמר . ּתָ

ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ רּוְך הּוא ִמּיֹום ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְמָחה ִלְפֵני ַהּקָ י ְיהּוָדה לא ָהְיָתה ׂשִ , ַרּבִ
יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּדִ מֹוַח ִעם ַהּצַ ָעִתיד ִלׂשְ ְמָחה ׁשֶ אֹוָתּה ׂשִ ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד . ּכְ

ע ואֹוֵמר ַמְרֶאה בָּ  ּבַ ינּו לֹו  )ישעיה כה(ֶאּצְ יֵענּו ְזה ְיָי ִקּוִ ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ה ֱאלֵהינּו ֶזה ִקּוִ ִהּנֵ
יׁשּוָעתוֹ  ְמָחה ּבִ ָכל  )ישעיה יב(, ּוְכִתיב. ָנִגיָלה וִנׂשְ ה מּוַדַעת זאת ּבְ י ֵגאּות ָעׂשָ רּו ְיָי ּכִ ַזּמְ

 .ָהָאֶרץ

י יֹוָחָנן ָאַמר לֹא ָחִזינָ  ָאַמר ַרּבִ א ּדְ ָדִוד ַמְלּכָ ה ּכְ ִריׁש ַהאי ִמּלָ ּפָ  )תהלים קד(ן ַמאן ּדְ
ֵהלּון וגו ְניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ ה ָרָעה ְלׁשּום ָאָדם. 'ּתַ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ אן ׁשֶ , ִמּכָ

ֶלה ֵמֵאָליו יַח ּבֹו הּוא ּכָ ּגִ ֵאינֹו ַמׁשְ ׁשֶ א ּכְ יר, ֶאּלָ ְסּתִ ְכִתיב ּתַ ֵהלּון ּתֹוֶסף  ּדִ ֶניָך ִיּבָ ּפָ
ְך . 'רּוָחם ִיְגָועּון ְוגו ֵראּון וגו )תהלים קד(ְוַאַחר ּכָ ח רּוֲחָך ִיּבְ ּלַ ׁשַ ְך . 'ּתְ  )תהלים קד(ְוַאַחר ּכָ

יו ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ְכִתיב. ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיׂשְ עֹוָלם ּדִ חֹוק ּבָ ְ ָאז  )תהלים קכו(, ְוֲאַזי ַהׂשּ
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הִיּמָ  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ה ִלי . ֵלא ׂשְ חֹק ָעׂשָ ָרה ּצְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב וּתֹאֶמר ׂשָ
יׁשּוָעתוֹ  מֹוַח ּבִ  .ֱאלִהים ִלׂשְ

א ֲחֵזי יא ָאַמר ּתָ י ִחּיָ לּום, ַרּבִ ׁשְ ה הּוא ָחֵסר ִמן ַהּתַ עֹוָלם ַהּזְ ַהּגּוף עֹוֵמד ּבָ , ַעד ׁשֶ
י ּדִ הּוא ּצַ רוֹ ְלַאַחר ׁשֶ יֹוׁשְ ר ּוֵמת ּבְ ַדְרֵכי יֹוׁשֶ לּומוֹ , ק ְוהֹוֵלְך ּבְ ַתׁשְ ָרה ּבְ , ִנְקָרא ׂשָ

ָרה ִתים הּוא ׂשָ ית ַהּמֵ יַע ִלְתִחּיַ א , ִהּגִ ֶהֱחָיה קּוְדׁשָ ַאֵחר הּוא ׁשֶ ּלֹא יֹאְמרּו ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ִריְך הּוא הּוא ַחי. ּבְ ִכיָנה ּוַמֲעבִ , ְלַאַחר ׁשֶ ְ ֵמַח ִעם ַהׁשּ גֹון ְוׂשָ רּוְך הּוא ַהּיָ דֹוׁש ּבָ יר ַהּקָ

ְכִתיב ל  )ישעיה כה(, ִמן ָהעֹוָלם ּדִ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ח ּוָמָחה ְיָי ֱאלִהים ּדִ ֶות ָלֶנּצַ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ
ִנים וגו ָחק. 'ּפָ יִקים ֶלָעִתיד , ֲאַזי ִנְקָרא ִיּצְ ּדִ ְהֶיה ַלּצַ ּיִ ְמָחה ׁשֶ ִ חֹוק ְוַהׂשּ ִביל ַהּצְ ׁשְ ּבִ

 .ָלבֹא

ְכַפר ָחָנןַר  י ְיהּוָדה ֲאָתא ְלַההּוא ֲאַתר ּדִ ֵני ָמאָתא, ּבִ ל ּבְ א ּכָ ְקרֹוְבּתָ ְדרּו ֵליּה ּתִ , ׁשָ
א י ַאּבָ יּה ַרּבִ ָיֲהבּו , ָאַמר ֵליּה ֵאיָמַתי ֵליִזיל ַמר, ָעאל ְלַגּבֵ ָאַמר ֵליּה ֶאְפַרע ַמה ּדְ

ִני ָמאָתא ְוֵאיִזיל א ְלאֹוַרְייָתא הּוא ָאַמר ֵליּה ָלא ֵליחּוׁש , ִלי ּבְ ְקרֹוְבּתָ ַמר ְלַהאי ּתִ
ֲעְבדוּ  לּום, ּדְ ְך ּכְ לּו ִמּנָ י ְדאֹוַרְייָתא, ְוָלא ְיַקּבְ ֵלי ִמּלֵ . ָאַמר ִאין, ָאַמר ֵליּה ְוָלא ְמַקּבְ

ִני ָמאָתא ל ּבְ א. ָאתּו ּכָ הֹון ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּלְ י ְיהּוָדה ּכֻ  וִאי, ָאַמר ֵליהּ , ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ָלא ָיאֹות ְלֵמיַתב ָהָכא ֵליקּום ְוֵליִזיל ְייהּו . ִאית ַמאן ּדְ יל ִמּנַ א ְוַאְבּדִ י ַאּבָ ָקם ַרּבִ

יהּ  לּון ִמּנִ ָרה ִדי ְיַקּבְ ָנא, ֲעׂשָ א ּדְ ֲהֵדי ַגְבָרא ַרּבָ יבּו ּבַ ל , ָאַמר ְלהּו ְיּתִ וֲאָנא וִאּנּון ְנַקּבֵ
יהּ  יּה ְיִתיבּו וִאנּ . ָאְזלוּ . ְלָמָחר ְוְנִתיב ִעּמֵ ֲארּו ִעּמֵ ּתָ ִאׁשְ ָרה ּדְ ְוָלא ָאַמר  )אנון עשרה(ּון ֲעׂשָ

לּום א, ּכְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ל ַאּפֵ ַמר ְנַקּבֵ א . ָאְמרּו ֵליּה ִאי ְרעּוֵתיּה ּדְ י ַאּבָ ָאַמר ְלהּו וָהא ַרּבִ
ֲהֵדיּה ְוָאָתא, ֵלית ָהָכא ְדרּו ּבַ  .ׁשָ

ָר  ַקד ֶאת ׂשָ ַתח ְוָאַמר ַוְיָי ּפָ ר ָאָמרּפָ ֲאׁשֶ ּנּוָיא ֲהָוה ָהָכא. ה ּכַ ֲהָוה ֵליּה , ַמאי ׁשִ
ָאַמר  ָמה ּדְ ָרה ּכְ ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל )בראשית ל(ְלֵמיַמר ַוְיָי ָזָכר ֶאת ׂשָ ֵאין . ַוּיִ ּדְ

ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּבְ א ַעל ַמה ּדְ ִקיָדה ֶאּלָ ַקְדִמיָתא ֲהָוה. ּפְ א ּבְ ְכִתיב ׁשֹוב ָאׁש , ֶאּלָ ּוב ּדִ
ה ֵעת ַחּיָ יו, ֵאֶליָך ּכָ ַקד ַעְכׁשָ ּפָ ר ָאָמר, ְוַעל אֹותֹו ִעְנָין ֶנֱאַמר ׁשֶ ֲאׁשֶ ְכִתיב ּכַ ַמע ּדִ , ַמׁשְ

ר ָאָמר ֵליָמא ְזִכיָרה ֲאׁשֶ ִאְלָמֵלא לֹא ְנֱאַמר ּכַ ָאַמר , ּדְ ה ּדְ ַקד ַהִהיא ִמּלָ ֲאָבל ּפָ
 .ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליךָ 

ָאה, ְלָבַתר ָאַמר ָהִכי ָזֵכי ְלֵמיַסק ְלַההּוא ְיָקר ִעּלָ יק ּדְ ּדִ ח , ַהאי ּצַ ּתַ יּוְקֵניּה ִמְתּפַ ּדִ
ָכְרֵסי ְיק ִריהּ  א ְלַאְבָטָחא , ּבְ ד ֲהָוה ְלַתּתָ יּוְקֵניּה ְלֵעיָלא ּכַ יק ּדִ ּדִ יק ְוּצַ ּדִ וֵכן ְלָכל ּצַ

א יׁשָ ָמָתא ַקּדִ י יֹוָחנָ . ְלַהִהיא ִנׁשְ ָאַמר ַרּבִ ֶמׁש ָיֵרַח  )חבקוק ג(, ַמאי ִדְכִתיב, ןְוַהְיינּו ּדְ ׁשֶ
ָאה ִדְלֵעיָלא , ָעַמד ְזֻבָלה א ִעּלָ יׁשָ ִאְדָרא ַקּדִ ָקְייִמין ּבְ ָמָתא ּדְ ָזֲהָרן ּגּוָפא ְוִנׁשְ ּדְ

ַאְרָעא ֲהָוה ָקִאים ּבְ ִדיּוְקָנא ּדְ ָמָתא )א מזונה''ס(וַהִהיא ִדיּוְקָנא , ּכִ זֹוָנּה ֲהָנַאת ִנׁשְ , ִמּמְ
ַאְרָעאוהַ  ַאר ּבְ ּתָ ִאׁשְ ַהאי ַגְרָמא ּדְ ׁש ּבְ יּה , ִהיא ֲעִתיָדה ְלִאְתַלּבַ ְוַאְרָעא ִמְתֲעַבר ִמּנִ
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ה, וָטַפל ִטיֵניּה ְלָבָרא ִאְתְקֵרי ְקדּוׁשָ יּוְקָנא ַהִהיא . ְוָדא הּוא ּדְ ְוַכד ָקְייָמא ּדִ
א ַקּדִ , ִדְלֵעיָלא י ַמְלּכָ ָכל ַיְרָחא ְלָסְגָדא ַקּמֵ ְכִתיבֲאָתא ּבְ ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ ישעיה (, יׁשָ

ָחְדׁשוֹ  )סו י חֶֹדׁש ּבְ ר ֵליּה ְוָאַמר ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליךָ . וָהָיה ִמּדֵ ֵ ְלַההּוא , והּוא ְמַבׂשּ
ר ֲהָדא  ַ ׂשּ ָמה ְדִאְתּבַ ְקַדת ְלַההּוא ִזְמָנא ּכְ ִאְתּפַ ָעִתיד ְלַאֲחָיא ֵמיַתָיא ַעד ּדְ ְזַמן ּדְ

ר ָאָמרהּוא ִדְכִתי ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ִריְך . ב ַוְיָי ּפָ א ּבְ ָחֵדי קּוְדׁשָ ְוַההּוא יֹוָמא ּדְ
עֹוָבדֹוי ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב יו )תהלים קד(, הּוא ּבְ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ א . ִיׂשְ י ַאּבָ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

ָתא ְלָבַתר ָרׁשָ ָתא ָדאָאַמר ָיאֹות ְלכֹון ְלִמ , ֵניָמא ָלן ַמר ַעל ּפָ ְרׁשָ ח ּפָ ַתח . ְפּתַ ּפָ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוגו ה ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ' ְוָאַמר ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ

ר ָאַהְבּתָ ְוגו ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאׁשֶ יק . 'ֶאת ּבִ ַאּפִ ָלא ַהאי אּוָמָנא ּדְ ּכָ ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
א ִמְמקֹוָרא ְד  ְסּפָ ָנִפיק . ַמאי ֲעַבד, ַאְרָעאּכַ ִליק ַעד ּדְ נּור ּדָ יל ֵליּה ּבְ ַקְדִמיָתא ְמֲעּיִ ּבְ

ל זּוֲהָמא ְדַאְרָעא יּה ּכָ ֵליָמָתא, ִמּנִ א ׁשְ א ֲאָבל ָלא ַכְסּפָ ְסּפָ ֲאַרת ּכַ ּתָ , ְוָהא ִאׁשְ
יק ִמנֵּ , ְלָבַתר ַמאי ָעִביד ְדְבַקְדִמיָתא ּוַמּפִ נּוָרא ּכִ יל ֵליּה ּבְ ָמא ְמֲעּיִ יּה ְסָטְייֵפי ּכְ

ֶסף ְוגו )משלי כה(, ְדַאּתְ ָאֵמר ָלא ' ָהגֹו ִסיִגים ִמּכָ ֵליָמָתא ּבְ א ׁשְ ְסּפָ ּוְכֵדין הּוא ּכַ
 .ִעְרּבּוְבָיא

ִמְתְרַקב ּכּוֵליּה ְוָנִפיק  חֹות ַאְרָעא ַעד ּדְ יל ַהאי גּוָפא ּתְ רּוְך הּוא ְמֲעּיִ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ּכָ
ל  יּה ּכָ אִמּנֵ יׁשָ יהּ , זּוֲהָמא ּבִ ֵני גּוָפא ִמּנִ ְרָווד ֶרֶקב ְוִאְתּבְ ַאר ַההּוא ּתַ ּתָ ָען , וִאׁשְ ְוַעד ּכְ

ִלים  .הּוא גּוָפא ָלא ׁשְ

ְכִתיב א ּדִ ַדע ַלְיָי לא יֹום ְולֹא  )זכריה יד(, ְלָבַתר ַההּוא יֹוָמא ַרּבָ וָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ
ה, ַלְיָלה ּלְ ָרן ּכֻ א ִמְתַטּמְ קּוְדׁשָ יפּו ּדְ ִחילּו וַתּקִ ְדְבַקְדִמיָתא ִמן ֳקָדם ּדְ ַעְפָרא ּכִ ּו ּבְ

ִריְך הּוא ֵני  )ישעיה ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ ִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ ְמָערֹות ּצֻ ּוָבאּו ּבִ
אֹונֹו ְוגו ַחד ְיָי ּוֵמֲהַדר ּגְ ל . 'ּפַ ָמַתְייהּו ּוִמְתַעּכֵ ַאר ְוָנִפיק ִנׁשְ ּתָ ְרָווד ֶרֶקב וִאׁשְ ַההּוא ּתַ

ן  ּמָ ֵני ּתַ ִאְתּבְ א ּדְ ְכִתיב )א נהורא''נ(ּגּוּפָ ְרִקיָעא ּדִ א ּוְכָזֲהָרא ּדִ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ יֵליּה ּכִ , ּדִ
זַֹהר ָהָרִקיַע וגו )דניאל יב( יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ ִלים. 'וַהּמַ א ׁשְ ְסּפָ ֵלי, ּוְכֵדין ּכַ ָמא ּגּוָפא ׁשְ

ָלא ִעְרּבּוְבָיא ַאְחָרַנְיָתא  )ק''ג רק בז''מכאן עד סוף מדרש הנעלם בדף קיח אינו נמצא בז(. ּבְ

ְכִתיב ֵעיָלא ּדִ ִריְך הּוא ִמּלְ א ּבְ י ַיֲעקֹב ּגּוָפא ְדָנִהיר ִיְרֵמי קּוְדׁשָ ָאַמר ַרּבִ  )ישעיה כו(, ּדְ
ךָ  י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ין . 'ה ְיָי ְמַטְלֶטְלָך וגוִהנֵּ  )ישעיה כב(ּוְכִתיב . ּכִ יׁשִ ּוְכֵדין ִיְתְקרּון ַקּדִ

ְכִתיב ִאין ּדִ ִתים . ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לוֹ  )ישעיה ד(, ִעּלָ ית ַהּמֵ ִחּיַ ִאְתְקֵרי ּתְ ְוָדא הּוא ּדְ
ַבְתַרְייָתא ְתַרְייָתא ְוָלא ִיְטֲעמּון עֹוד  )א נסיונא''נ( )כספא שלים גופא שלימא(ְוָדא הּוא , ּדְ ּבַ

יָת ְוגו ר ָעׂשִ י יַען ֲאׁשֶ י ְנֻאם ְיָי ּכִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ְכִתיב ּבִ ֵרְך ' ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ּדִ י ּבָ ּכִ
יר. 'ֲאָבֶרְכָך ְוגו ָדא יּתִ ָלא ִיְתַנּסּון ּבְ יא ּדְ יַקּיָ ּדִ לּו ּצַ  .ּוְבַההּוא ִזְמָנא ַמּצְ
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ְרא ְוהִ  א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ִתיב ַוּיִ ה ַאִיל וגוַמה ּכְ יֵבי ַעְלָמא . 'ּנֵ ָאר ַחּיָ ין ׁשְ ִאּלֵ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִאְתְקרּון ֵאיִלים ּכְ ִמיָנן ַרְבְרֵבי  )ישעיה ס(, ּדְ ְרתּוֶנְך ּוְמַתְרּגְ ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיׁשָ

ַבְך ְוגו. ְנָביֹות ּסְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר' ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ עַ ְוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ  )תהלים עה(, ּכְ . ִעים ֲאַגּדֵ
ח ֶאת ָהַאִיל ְוגו )וישלח אברהם וגו( ּקַ ֶלְך ַאְבָרָהם ַוּיִ ָכל . 'ַוּיִ ָאה ּבְ ִאּנּון ְמזּוָמִנין ְלִאְתַנּסָ ּדְ

א יׁשָ ין , ִנְסיֹוָנא ּבִ יׁשִ ִאין ַקּדִ ַמְלָאִכין ִעּלָ יִקים ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ ּדִ ֲארּון ַהּצַ ּתָ ְוִיׁשְ
ֵמיהּ  ִתיבוּ , ְלַיֲחָדא ׁשְ ְך ּכְ מֹו ֶאָחד וגו )זכריה יד(, ְבִגין ּכָ ּיֹום ַההּוא ִיְהְיה ְיָי ֶאָחד ּוׁשְ . 'ּבַ

ְתָחא )א אמר לון''נ(ָאַמר ֵליּה  ָלחּו ּפִ אן ּוְלָהְלָאה ַאּצְ י ְיהּוָדה ִמּכָ ָעאל יֹוָמא ָאֳחָרא . ַרּבִ
ִני ָמָתא ל ּבְ יּה ּכָ ָתא  ָאְמרּו ֵליּה ֵליָמא ָלן ַמר, ָעאלּו ַקּמֵ ָפְרׁשָ ָייא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ִמּלַ

ָרה ַקד ֶאת ׂשָ א ַוְיָי ּפָ ּתָ ּבַ ּה יֹוָמא ְדׁשַ ָקֵריָנן ּבָ יֵני ַעּמּוֵדי. ּדְ ַקד , ָקם ּבֵ ַתח ְוָאַמר ַוְיָי ּפָ ּפָ
ָרה ְוגו ַיד . 'ֶאת ׂשָ רּוְך הּוא ולא ְמָסָרם לא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ חֹות ּבְ לׁש ַמְפּתֵ ׁשָ

ָרףַמלְ  ַיד ׂשָ ִתים. ָאְך ְולֹא ּבְ ית ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ִמים ְוׁשֶ ׁשָ ל ּגְ ה ְוׁשֶ ל ַחּיָ ַח ׁשֶ א . ַמְפּתֵ ּבָ
ִתים ית ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ִמים ְוׁשֶ ׁשָ ל ּגְ ַנִים ׁשֶ ְ הּו ְוָנַטל ַהׁשּ י יֹוָחָנן לֹא ִנְמַסר . ֵאִלּיָ ְוָאַמר ַרּבִ

א ַאַחת הּו ֶאּלָ ַיד ֵאִלּיָ ָאַמר ַר . ּבְ ְרִפית ּדְ ן ַהּצָ הּו ְלַהֲחיֹות ּבֶ ׁש ֵאִלּיָ ּקֵ ּבִ ׁשֶ י יֹוָחָנן ּכְ ּבִ
ִריְך הּוא א ּבְ חֹות, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ י ַמְפּתֵ ּתֵ יָדְך ׁשְ ן , ָלא ָיאֹות ָלְך ְלֵמיַסב ּבִ א ּתֵ ֶאּלָ

ת ִמים ּוְתַחּיֶה ַהּמֵ ׁשָ ַח ַהּגְ ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ֵלְך  )מלכים א יח(, וַהְיינּו ִדְכִתיב. ִלי ַמְפּתֵ
ָנה ָמָטר' ְוגו ָנה. ְוֶאּתְ א ְוֶאּתְ  .לא ָאַמר וֵתן ָמָטר ֶאּלָ

ע ֲהוּו ֵליהּ  ל ֵאִלּיהוּ . ִאין. ְוָהא ֱאִליׁשָ רּוחֹו ׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ ים ּפִ ם לא , ְלַקּיֵ ּתָ ָלׁשְ א ׁשְ ֶאּלָ
ִליחַ  ַיד ׁשָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ י, ְמָסָרם ַהּקָ ָאַמר ַרּבִ ל  ּדְ ִסיּמֹון ּבֹא ּוְרֵאה ּכֹחֹו ׁשֶ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ַעל, ַהּקָ אֹול ַוּיָ ה ֵמִתים ּומֹוִריד ׁשְ ַפַעם ַאַחת ְמַחּיִ ַמְזִריַח ְמאֹורֹות , ּבְ
ִמים ׁשָ יר, ּומֹוִריד ּגְ ִמיַח ָחּצִ ן ְיבּוִלים, ַמּצְ ֵ ְרָנסֹות, ּפֹוֵקד ֲעָקרֹות, ְמַדׁשּ עֹוֵזר , נֹוֵתן ּפַ

ים ּלִ פּוִפים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים, ּדַ ְזַמן , ְמַהֲעֵדא ַמְלִכין ּוְמָהֵקם ַמְלִכין, זֹוֵקף ּכְ ְוַהּכֹל ּבִ
ִליַח ְלעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעׂשֹותוֹ  ֵאין ׁשָ ֶ  .ֶאָחד ּוְבֶרַגע ֶאָחד ּוְבַבת ַאַחת ַמה ׁשּ

רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ י יֹוֵסי ּכָ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ א , אּתַ ִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאּלָ ֵאינֹו ּצָ
ִדּבּור ה, ּבְ ד ַנֲעׂשָ תֹו ְיֵהא ָכְך ִמּיָ קֹום ְקדּוׁשָ ֵכיָון ְדָאַמר ִמּמְ בּוָרתֹו . ּדְ ּבֹא ּוְרֵאה ּכַֹח ּגְ

ְכִתיב רּוְך הּוא ּדִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ַמִים ַנֲעׂשוּ  )תהלים לג(, ׁשֶ ְדַבר ְיָי ׁשָ י יֹוָחנָ . ּבִ ָאַמר ַרּבִ ן ּדְ
ַרִים ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך וגו )שמות יב(, ַמאי ִדְכִתיב )יהודה( ֶאֶרץ ִמּצְ י ּבְ  .'ְוָעַבְרּתִ

ָרֵאי יָאה הּוא ְלִמּצְ ָתַפׂש , ִאי ָהִכי ְיָקָרא ַסּגִ א ְלַמאן ּדְ ָתַפׂש ַמְלּכָ ָלא ָדֵמי ַמאן ּדְ ּדְ
ָכל טּוְמאָ . ֶהְדיֹוָטא הּו ְועֹוד ֵאין ְלָך אּוָמה ְמזּוֱהֶמת ּבְ ְכִתיב ּבְ ִרים ּדִ ּצְ מֹו ַהּמִ ה ּכְ

ָרם ְוגו )יחזקאל כג( ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ ב ָזכּור' ֲאׁשֶ ּכַ ֵהם ֲחׁשּוִדים ַעל ִמׁשְ ְוֵהם , ׁשֶ
נוֹ  ל אֹותֹו ְוִלְכַנַען ּבְ ה ְלָאִביו ְוִקּלֵ ָעׂשָ ֶ ה ַמה ׁשּ ָעׂשָ ִאים ֵמָחם ׁשֶ ְוִכי לֹא ָהָיה . ּבָ

ר דֹוׁש ּבָ ה ְלַהּקָ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ַרִים ּכְ ִמּצְ ר ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ּבְ ּגֵ ִליַח ְלׁשַ ּוְך הּוא ַמְלָאְך אֹו ׁשָ
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ְכִתיב ם ּדִ ל ׁשֵ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ּור ׁשֶ ַאׁשּ ּור )בראשית י(, ּבְ ם ֵעיָלם ְוַאׁשּ ם ָהָיה ּכֵֹהן . ּוְבֵני ׁשֵ וׁשֵ
ֱאַמר  ּנְ ֵרְך ׁשֶ דֹול ְוִנְתּבָ רּוְך  )בראשית ט(ּגָ םּבָ ָרָכה . ְיָי ֱאלֵהי ׁשֵ ה ְוַהּבְ דּוּלָ ם ַהּגְ ְוָהָיה ְלׁשֵ

ם . ַעל ֶאָחיו ּור )ישעיה לז(ּוְכִתיב ּבָ ַמֲחֶנה ַאׁשּ ה ּבְ ּכֶ א ַמְלַאְך ְיָי ַוּיַ ּצֵ ִליַח . ַוּיִ ְוַעל ְיֵדי ׁשָ
ה ל אּוָמה, ַנֲעׂשָ ֵהם ְמזּוָהִמים יֹוֵתר ִמּכָ ִרים ׁשֶ ּצְ ן ַהּמִ ּכֵ . ִני ְולֹא ַמְלָאךְ וָאַמר אֲ , ָכל ׁשֶ

רּוְך הּוא ּוַמֲעָלתֹו  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ אן ָלַמְדנּו ּכַֹח ּגְ י ְיהּוָדה ִמּכָ א ָאַמר ַרּבִ ֶאּלָ
בֹוּהַ ַעל ַהּכֹל הּוא ּגָ ַרִים ְמזּוֱהֶמת . ׁשֶ ל ִמּצְ רּוְך הּוא אּוָמה זֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ

ָרףוֵאין ָראּוי לְ , ּוְמטּוֶנֶפת ר ַמְלָאְך ולא ׂשָ ּגֵ ִעים ֲארּוִרים , ׁשַ ין ְרׁשָ ָבר ָקדֹוׁש ּבֵ ּדָ
ִליחַ , ְמטּוָנִפים ָרף ולא ׁשָ ֵאין ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמְלָאְך ְולֹא ׂשָ ֶ ה ַמה ׁשּ א ֲאִני עֹוׂשֶ . ֶאּלָ

ה ד ַנֲעׂשָ ִתי ְיֵהא ָכְך ּוִמּיָ ָ קֹום ְקדּוׁשּ ֲאִני אֹוֵמר ִמּמְ ֵאין ַהּמַ , ׁשֶ ֶ ְלָאְך ָיכֹול ַמה ׁשּ
רּוְך הּוא. ַלֲעׂשֹותוֹ  דֹוׁש ּבָ ה , ֲאָבל ַהּקָ ד ַנֲעׂשָ תֹו אֹוֵמר ְיֵהא ָכְך ּוִמּיָ ָ קֹום ְקדּוׁשּ ִמּמְ

ה ַלֲעׂשֹות הּוא רֹוּצֶ ֶ ִליחַ . ַמה ׁשּ ית ְנָקָמה זֹו ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְוׁשָ , ּוְלִפיָכְך לא ַנֲעׂשֵ
ִרים ּצְ ִביל ְקלֹון ַהּמִ ׁשְ יֵניֶהם ּוְלהַ , ּבִ ְנסּו ּבֵ ּכָ ּיִ ה ׁשֶ ּלֹא ָרּצָ ל ָמקֹום ׁשֶ תֹו ׁשֶ דּוּלָ ְראֹות ּגְ

ָבר ָקדֹוׁש  ה ֶנֱאַמר ֲאִני ְולֹא ַמְלָאךְ , ּדָ ֶרְך ַהּזֶ  .ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ְולֹא ַמְלָאךְ . ְוַעל ַהּדֶ

י ְיהּוָדה ַמאי ִדְכִתיב א ּבֹו ָאַמר ַרּבִ ּיֹוּצֵ ג ַוּיֹאֶמר )יונה ב(, ּכַ יִקים . ְיָי ַלּדָ ּדִ ה ּצַ ְוַכּמָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ֶהם ַהּקָ ר ִעּמָ ּבֵ ּלֹא ּדִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ג , ַוֲחִסיִדים ִמּיִ ר ִעם ַהּדָ ּוָבא ְלַדּבֵ

יר ְויֹוֵדעַ  ֵאינֹו ַמּכִ ָבר ׁשֶ ל יֹוָנה . ּדָ תֹו ׁשֶ ִפּלָ ָעְלָתה ּתְ יָון ׁשֶ י ְיהּוָדה ּכֵ א ָאַמר ַרּבִ ֶאּלָ
רּוְך הּואִלְפֵני הַ  דֹוׁש ּבָ ג ֶאת יֹוָנה ֶאל , ּקָ ִקיא ַהּדָ ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ תֹו ָאַמר ּבִ ָ קֹום ְקדּוׁשּ ִמּמְ
ה ׁשָ ּבָ ִביל''למ. ַהּיַ ׁשְ מֹו ּבִ ג ּכְ ִקיא ֶאת יֹוָנה , ד ַלּדָ ּיָ ג ׁשֶ ִביל ַהּדָ ׁשְ לֹוַמר ַוּיֹאֶמר ְיָי ּבִ ּכְ

ה ׁשָ ּבָ תֹו ָאַמר הַ . ֶאל ַהּיַ ָ קֹום ְקדּוׁשּ רּוְך הּואִמּמְ דֹוׁש ּבָ ה, ּקָ ד ַנֲעׂשָ ַמה , ְיֵהא ָכְך ּוִמּיָ
ִליַח ָיכֹול ַלֲעׂשֹותוֹ  ֵאין ׁשָ  .ׁשֶ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ ל ַחָיה ּבְ ַח ׁשֶ ְמעֹון ַמְפּתֵ י ׁשִ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּוְבעֹוד , ִהיא, ּתַ
ַלד ִאם ָראּוי הּוא  אֹותֹו ַהּוְ ין ּבְ רּוְך הּוא ְמַעּיֵ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ּבֵ ׁשְ ֶבת ַעל ַהּמַ ִהיא יֹוׁשֶ ׁשֶ

את ָלעֹוָלם  ְלתוֹ  )יוצא ו(ָלּצֵ אּפֹוֵתַח ּדַ ְטָנּה ְויֹוּצֵ ְלתֹוֶתיָה ּוֵמתּו , ת ּבִ ְוִאם ָלאו סֹוֵגר ּדַ
ֵניֶהם ע ָלעֹוָלם. ׁשְ א ָרׁשָ ים . ִאי ָהִכי לא ִיּצֵ לׁש ֲעֵבירֹות ָנׁשִ ִניָנן ַעל ׁשָ א ָהִכי ּתָ ֶאּלָ

ִרי ִבְט  )אמר רבי שמעון והא(' ֵמתֹות ְוכוּ  ֶלת ּפְ ה ַמּפֶ ָ ה ִאׁשּ ָחק ָלּמָ י ִיּצְ א . ָנהּ ְוָאַמר ַרּבִ ֶאּלָ
את ָלעֹוָלם  ֵאינֹו ָראּוי ָלּצֵ ר ׁשֶ רּוְך הּוא רֹוֶאה אֹותֹו ָהעּוּבָ דֹוׁש ּבָ ָחק ַהּקָ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ

ֱאַמר  ּנֶ ְמֵעי ִאּמֹו ׁשֶ ים ַלֲהִמיתֹו ּבִ ִמים ָהֵהם )בראשית ו(ּוַמְקּדִ ּיָ ָאֶרץ ּבַ ִפיִלים ָהיּו ּבָ . ַהּנְ
לֹא יוּ  ִתיב ּבְ ִפִלים ּכְ ה. ד ִראׁשֹוָנהַהּנְ ֵני ָהֱאלִהים , ְוָלּמָ אּו ּבְ ַאֲחֵרי ֵכן ּבָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

עֹוָלם ְרּבּו ַמְמֵזִרים ּבָ ְזנּות ַוּיִ נֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם ּבִ ר . ֶאל ּבְ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ֵהּמָ
ְמִזר. ֵמעֹוָלם מֹו ַהּמַ ּבֹור ּוָפִריץ וָעִריץ ּכְ ֵאין ּגִ י הַ . ׁשֶ םַאְנׁשֵ ֵ ירּו ִלְקרֹותֹו , ׁשּ ַהּכֹל ַיּכִ ׁשֶ

דּוַע ַמְמִזר ם ַהּיָ ֵ ִריץ ְוָעִריץ ְוִגּבֹור ַהּכֹל , ַהׁשּ הּוא ּפָ יו ׁשֶ רֹוִאים ַמֲעׂשָ ֵכיָון ׁשֶ ּדְ



Zohar Vayera 

Formated by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 61 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

ם אֹותֹו . ִיְקְראּוהּו אֹותֹו ׁשֵ ין ּבְ רּוְך הּוא ְמַעּיֵ דֹוׁש ּבָ ְמעֹון ַהּקָ י ׁשִ ּוַמה ְדָאַמר ַרּבִ
ַלד דֹוׁש ֵאין . ַהּוְ ֵאין ַהּקָ ִאים ָלעֹוָלם ׁשֶ ִעים ַהּיֹוּצְ עֹוָלם ֵמאֹוָתם ָהְרׁשָ ע ּבָ ְלָך ָרׁשָ

ר יק ְוָכׁשֵ ּדִ ן ּצַ יַח ּבֵ ין ּבֹו ורֹוֶאה ִאם אֹותֹו ַהּגּוף ַיּנִ רּוְך הּוא ְמַעּיֵ יל ְלָאָדם , ּבָ ּצִ ּיַ אֹו ׁשֶ
ה יָתה ְמׁשּוּנָ ָרֵאל ִמּמִ ׂשְ ה טֹובָ , ִמּיִ ֲעׂשֶ ּיַ רּוְך , ה ַאַחתאֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ִביל ּכָ ּוִבׁשְ

יאֹו ָלעֹוָלם  .הּוא מֹוּצִ

י אּוּמֹות ָהעֹוָלם ִריּצֵ יא ִעם ּפְ טּוַרּיָ ֵדי ּבְ ּדְ ֲהוּו ְמׁשַ י ּדְ ִריּצֵ י יֹוֵסי ֲהוּו ִאּנּון ּפְ יֹומֹוי ְדַרּבִ , ּבְ
י ֵליּה ְלָקְטֵליהּ  ר ָנׁש ְוָתְפׂשֵ ֵחי ּבַ ּכְ ָמךְ  ֲהווּ , ְוַכד ַמׁשְ ְ ִאי ֲהָוה , ָאְמִרין ֵליּה ַמה ׁשּ

יא יּה ּוַמְפִקין ֵליּה ִמן טּוַרּיָ ר ָנׁש ַאֲחִריָנא ָקְטֵלי , יּוָדאי ֲהוּו ָאְזִלין ִעּמֵ ְוִאי ֲהָוה ּבַ
כל ַהאי ְלֵמיַעל ְלַעְלָמא ְדָאֵתי )והא(. ֵליהּ  י יֹוֵסי ִאְתֲחזּון ִאּנּון ּבְ  .וֲהָוה ָאַמר ַרּבִ

נּו ַרבָּ  קֹולֹות' ָנן גּתָ א ּבְ ִאן ָלעֹוָלם ֶאּלָ לּו ֵאיָנן ּבָ ָבִרים ַהּלָ ְכִתיב, ּדְ ה ּדִ בראשית (, קֹול ַחּיָ

ִנים ּוְכִתיב )ג ְלִדי ּבָ ב ּתֵ ֶעּצֶ ַמע ֵאֶליָה ֱאלִֹהים )בראשית ל(, ּבְ ׁשְ ְכִתיב. ַוּיִ ִמים ּדִ ׁשָ , קֹול ּגְ
ִים ּוְכִתיב )תהלים כט( ם )ים א יחמלכ(, קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ ׁשֶ י קֹול ֲהמֹון ַהּגָ ית . ּכִ ִחּיַ קֹול ּתְ

ְכִתיב ִתים ּדִ ר )ישעיה מ(, ַהּמֵ ְדּבָ ּמִ ָרא. קֹול קֹוֵרא ּבַ ַמְדּבְ ֵעי ָהָכא ָקָלא ּבְ א . ַמאי ּבָ ֶאּלָ
ר ין ִאּנּון ָקַלָייא ְלַאְתָעָרא ֵמֵתי ִמְדּבָ י ְזִריָקא ִאּלֵ ין, ָאַמר ַרּבִ הּוא ַהּדִ אן ּדְ ְלָכל  ּוִמּכָ

קֹולֹות. ָהעֹוָלם ֶבר ִנְכַנס ּבְ ְכַנס ָאָדם ַלּקֶ ּנִ ׁשֶ ַנן ּכְ י יֹוָחָנן ָהא ּתְ קּומּו . ָאַמר ַרּבִ ּיָ ׁשֶ ּכְ
קֹוֵלי קֹולֹות קּומּו ּבְ ּיָ ין ׁשֶ ִתים ֵאינֹו ּדִ ית ַהּמֵ ְתִחּיַ ת קֹול . ּבִ י יֲעקֹב ֲעִתיָדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ָבּתֵ  ת ּבְ ּצֶ נּו ׁשֹוְכִני ָעָפר )ו''ישעיה כ(י ְקָברֹות ְואֹוֶמֶרת ִלְהיֹות ִמְתּפֹוּצֶ ַוֲעִתיִדים , ָהִקיּצּו וַרּנְ
ְכִתיב ל ַמְעָלה ּדִ דֹול ׁשֶ ל אֹור ּגָ ַטל ׁשֶ ָך ְוֶאֶרץ  )ישעיה כו(, ִלְחיֹות ּבְ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ּכִ

יל ּפִ  .)כ מדרש הנעלם''ע(, ר''אכי. ְרָפִאים ּתַ

ָטן עֹוֵמד ַעל יְ  ָ ְטנוֹ ְוַהׂשּ ָעְלָמא . ִמינֹו ְלׂשִ ִאיהּו ְמׁשֹוֵטט ְוָאִזיל ּבְ א ֵיֶצר ָהָרע ּדְ ּדָ
א יָתא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָקא רּוִחין ּוְלִמְסֵטי לֹון ִלְבִרּיָ ָמִתין ּוְלַאּפָ ְוָדא . ְלַנְטָלא ִנׁשְ

א ִעם ִאּנּון ְנִביֵאי הַ  ר ְלֶאׁשָ ֲאִטיל ֵליּה ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֶקרהּוא ּבְ ֶ ְוַהאי , ׁשּ
הֹון ִיּתֹוַקד ִעּמְ ִגין ּדְ  .ֲהָוה ַמְסִטין ְלֵעיָלא ּבְ

ַצֲעָרא  ָנה ּוְבִזְמָנא ּדְ ַסּכָ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ָלאו ִאיהּו ְמַקְטֵרג ֶאּלָ ָהִכי הּוא ָאְרחֹוי ּדְ ּדְ
ָעְלָמא ְרָיא ּבְ ָלא ִדיָנא , ׁשָ יָנא ֲאִפּלּו ּבְ ד ּדִ ְוִאית ֵליּה ְרׁשּו ְלִמְסֵטי ּוְלֶמְעּבַ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר פָּ  )משלי יג(, ּכְ לא ִמׁשְ ה ּבְ ְטנוֹ . טְוֵיׁש ִנְסּפָ ֲהָוה ָאַמר אֹו , ַמהּו ְלׂשִ ּדְ
ְלהּו ִיּתֹוְקדּון ְזבּון אֹו ּכֻ ּתֵ ְלהּו ִיׁשְ  .ּכֻ

 ב''דף קיג ע
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ָאה ִמן  ִזיב ַזּכָ ּתְ ָלא ָלא ִאׁשְ ָלא ְלַחּבָ ִאְתְייִהיב ְרׁשּוָתא ִלְמַחּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָהא ּבְ ּדְ
יַבָיא ִדיָנא ׁשָ , ַחּיָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְך ּבְ ר ָנׁש ְלָעְרָקא ַעד ּוְבִגין ּכָ ֵעי ּבַ ָמָתא ּבָ ְרָייא ּבְ

ן ּמָ ס ּתַ יָבא, ָלא ִאְתּפַ ַחּיָ ָאה ּכְ ֵרי ָהִכי ָנֵמי ָעִביד ְלַזּכָ ׁשָ יָון ּדְ ָלא ּכֵ ָהא ְמַחּבְ . ּדְ
ַחד ָלֵתיהֹון ּכְ ֲהוּו ּתְ ן ּדְ ּכֵ ְזבּון . ְוָכל ׁשֶ ּתֵ ְלהּו אֹו ִיׁשְ ִיּתֹוְקדּון ּכֻ ַבע ּדְ ְוֲהָוה ּתָ

לְ  ַכד ִאְתֲעִביד . הוּ ּכֻ ִגין ּדְ ְלגּו ִניָסא ּוַפְלגּו ) ב''דף קיג ע(ּבְ ִניָסא ָלא ִאְתֲעִביד ּפַ
יָנא ֲחָדא, ּדִ א ּכְ א ּכֹּלָ יָנא, ֶאּלָ  .אֹו ִניָסא אֹו ּדִ

י יֹוֵסי ָרֵאל , ְוָלא, ָאַמר לֹו ַרּבִ א ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ַיּמָ א ּבְ ָבַקע קּוְדׁשָ ִזְמָנא ּדְ ְוָהא ּבְ
א ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ין ְוָאְזִלין ּבְ א ְלִאּלֵ ְטָרא ָאֳחָרא , ֲהָוה ָקַרע ַיּמָ ִבין ִמּסִ יא ֲהוּו ּתָ ּוַמּיָ

ין ּוֵמִתין ֲחָדא, ְוָטְבִעין ְלִאּלֵ א ּכְ ַכח ִניָסא ָהָכא ְוִדיָנא ָהָכא ּכֹּלָ ּתְ  .ְוִאׁשְ

יהּ  ָיא ַקּמֵ ַקׁשְ א בְּ , ָאַמר ֵליּה ְוָדא הּוא ּדְ ַכד קּוְדׁשָ יָנא ּדְ ִריְך הּוא ָעִביד ּדִ
ֲחָדא ֵביָתא ָחָדא , ְוִניָסא ּכְ ֲאַתר ָחד ְוָלא ּבְ ְוִאי , )דאשתכח כלא כחדא(ָלאו ּבְ

יהּ  ָיא ַקּמֵ ִלימּו , ִאְתֲעִביד ַקׁשְ ׁשְ א ּבִ א ֶאּלָ ָהא ְלֵעיָלא ָלא ִאְתֲעִביד ּכֹּלָ ּדְ
ַפלְ  ֲאַתר ָחד ְוָלא ּבְ יָנא ּבְ ֲחָדא אֹו ִניָסא אֹו ּדִ  .גוּ ּכְ

ימּו  ּלִ ּתַ ִאׁשְ יַבָיא ַעד ּדְ ַחּיָ יָנא ּבְ ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ ְך ָלא ֲעִביד קּוְדׁשָ ְבִגין ּכָ
חֹוַבְייהּו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ה )בראשית טו(, ּבְ ֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהּנָ י לא ׁשָ . ּכִ

ה )ישעיה כז(ּוְכִתיב  ִריֶבּנָ ְלָחּה ּתְ ׁשַ ַסאְסָאה ּבְ א ֲהָוה ַאְסִטין ֵליּה ְוַעל . ּבְ ּדָ
הוּ  ִיּתֹוַקד ּבְ ַע ּדְ ָאַמר ֵליּה , ִליהֹוׁשֻ ָטן )זכריה ג(ַעד ּדְ ָ ָך ַהׂשּ ַמאן ָאַמר . ִיְגַער ְיָי ּבְ

א ַמְלַאְך ְיָי , ֵליהּ   .)ואתמר ויאמר יי אל השטן(ּדָ

ָך ְוגו ָטן ִיְגַער ְיָי ּבְ ָ א חֲ . 'ְוִאי ֵתיָמא ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהׂשּ ה , ֵזיּתָ ָהִכי ָנֵמי ְלמׁשֶ
ְכִתיב ֶנה ּדִ ּסְ ת ֵאׁש  )שמות ג(, ּבַ ַלּבַ י ָסר . ַוּיֵָרא ַמְלַאְך ְיָי ֵאָליו ּבְ ְרא ְיָי ּכִ ּוְכִתיב ַוּיַ

ְך ָאַמר ֵליּה ִיְגַער . ְלִזְמִנין ַמְלַאְך ְיָי ּוְלִזְמִנין ַמְלָאְך ּוְלִזְמִנין ְייָ . ִלְראֹות ּוְבִגין ּכָ
ָך הַ  ךָ ְיָי ּבְ ִני ּגֹוֵער ּבְ ָטן ְולא ָאַמר ִהּנְ ָ  .ׂשּ

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ יָנא ּבְ ַכח ּדִ ּתְ ִאׁשְ יֹוָמא ּדְ ָנא ָדא ּבְ גוֹוָ ִריְך הּוא , ּכְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ִדיָנא ְרְסָייא ּדְ א, ָיִתיב ַעל ּכֻ ַאְסֵטי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָטן ּדְ ַכח ַהאי ׂשָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ , ּכְ

ַכח ִאי ּתְ ָמִתיןְוִאׁשְ ָלא ָעְלָמא ְוִליּטֹל ִנׁשְ  .הּו ְלַחּבָ

אֹוַרְייָתא ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ ַהאי ְקָרא , ַרּבִ ל ּבְ ּדֵ ּתַ  )דברים כא(ְוֲהָוה ִמׁשְ
ָקר ְוגו ַחל' ְוָלְקחּו ִז ְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶעְגַלת ּבָ ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ ְוִדיָנא . ְוָעְרפּו ׁשָ

א ָלהּ ִאיהּו  קּוִפיץ ְלָעְרּפָ י ֶאְלָעָזר ַהאי ְלַמאי ִאְצְטִריךְ . ּבְ  .ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
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 א''דף קיד ע

ְמעֹון י ׁשִ ָכה ַרּבִ א, ְוָאַמר, ּבָ ַתר ּדָ ְך ּבָ ִאְתְמׁשַ ָהא ִמן ַההּוא . ַווי ְלָעְלָמא ּדְ ּדְ
ַההּוא ִחְוָיא  י) א''דף קיד ע(יֹוָמא ּדְ ה ּבֵ ּתָ ִאְתּפַ א ּדְ יׁשָ ִליט ַעל ָאָדם ּבִ ּה ָאָדם ׁשַ

ֵני ָעְלָמא יט ַעל ּבְ ּלִ ִאיהּו ָקִאים ְלִמְסֵטי ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלָנְפָקא , ְוׁשַ
ִריְך הּוא ִלְדִמיֵכי ַעְפָרא  א ּבְ יָחא ְויֹוִקים קּוְדׁשָ א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ יּה ַעד ּדְ ֵמָעְנׁשֵ

ְכִתיב וְ  )ישעיה כה(, ּדִ ע ַהּמָ ּלַ ְמָאה  )זכריה יג(, ּוְכִתיב' ת ָלֶנַצח ְוגוּבִ ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ
ֵני . ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ָכל ּבְ ָמִתין ּדְ ְוִאיהּו ָקִאים ַעל ָעְלָמא ָדא ְלִמיַטל ִנׁשְ

א  .ָנׁשָ

ִתיב  ֵצא ָחָלל ְוגו )דברים כא(ְוָתא ֲחֵזי ָהא ּכְ י ִיּמָ א ֲחֵזי' ּכִ ֵני ָעְלָמא ַעל יְ , ּתָ ל ּבְ ֵדי ּכָ
ָמַתְייהוּ  ְות ָנְפָקא ִנׁשְ ַההּוא . ַמְלַאְך ַהּמָ א ַעל ְיָדא ּדְ ר ָנׁש ּדָ ּבַ ִאי ֵתיָמא ּדְ

ָמֵתיהּ  ֶות ָנַפק ִנׁשְ ָקִטיל ֵליהּ . ָלאו ָהִכי, ַמְלַאְך ַהּמָ א ַמאן ּדְ יק , ֶאּלָ ַאּפִ
יּה ַההּוא ַמְלַאךְ  ְלָטָאה ּבֵ ָמֵתיּה ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניּה ְלׁשַ ֶות ִנׁשְ  .ַהּמָ

ר ְוגו ְך ְוָלָאֶרץ לא ְיֻכּפָ יָלן' ּוְבִגין ּכָ ָקִאים ִאיהּו . ְוָלָאֶרץ ּדִ י לֹון ּדְ ְוָלא ּדַ
ִאית ֵליּה  ָגְזִלין ִמיֵניּה ַמה ּדְ ן ּדְ ּכֵ ִדיר ָכל ׁשֶ ָנא ּוְלַקְטְרָגא ּתָ ְלִמְסֵטי ָעְלָמא ְלַמּגָ

ִריְך הּוא ָחִייס ַעל . ְלַנְטָלא א ּבְ נֹויְוקּוְדׁשָ ְך ָקֵרִבין ַעל ַהאי ֶעְגָלא, ּבְ , ּוְבִגין ּכָ
יהּ  ר ָנׁש ִמּנֵ ּבַ ָמָתא ּדְ ִאְתְנִטיל ַהִהיא ִנׁשְ יּה ַמה ּדְ ָנא ִעּמֵ ִגין ְלָתּקָ ְוָלא , ּבְ

ַכח ְמַקְטְרָגא ַעל  ּתְ  .ָעְלָמא )ג קריבין בהאי''א ל''ד(ִיׁשְ

ִניָנן ָהָכא ָאה ּתָ ָרה: ְוָרָזא ִעּלָ ָאה , ל ֶעְגָלהֵעגֶ , ׁשֹור ּפָ ָרָזא ִעּלָ ְלהּו ּבְ ּכֻ
ָכחוּ  ּתְ ִנין ֵליהּ , ִאׁשְ ָדא ְמַתּקְ ְך ּבְ ָיֵדינּו לא  )דברים כא(, ְוָדא הּוא ִדְכִתיב, ּוְבִגין ּכָ

ה ְוגו ם ַהּזֶ ְפֻכה ֶאת ַהּדָ ְפֻכה ְוָלא ָגִריְמָנא ִמיָתֵתיהּ ' ׁשָ ּוְבָדא ָלא , לא ׁשָ
ַכח ְמַקְטְרָגא ֲעַלְיי ּתְ ִריְך ֵעיָטא ְלָעְלָמא, הוּ ִאׁשְ א ּבְ א ָיִהיב קּוְדׁשָ  .ּוְבכֹוּלָ

א ֲחֵזי ַכח , ּתָ ּתְ ִדיָנא ִאׁשְ ּפּוִרים ּדְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ יֹום רֹאׁש ַהׁשּ ָנא ָדא ּבְ גוֹוָ ּכְ
ָעְלָמא ׁשֹוָפר, ּבְ ְעָיין ְלִאְתָעָרא ּבְ ָרֵאל ּבָ ּוְלַאְתָעָרא , ִאיהּו ָקִאים ְלַקְטְרָגא ְוִיׂשְ

ֶאׁשָ ק ָכִליל ּבְ ָמָעא ַההּוא קֹול ִמּגֹו , א ְוִאְתֲעִבידּו ָחד''א ְורּוחָ ''א ּוַמיָ ''ֹול ּדְ ּוְלַאׁשְ
 .ׁשֹוָפר

 ב''דף קיד ע

ּה ְוָסְלָקא ָכְרְסָיא ְדִדיָנא ָיְתָבא ּוָבַטׁש ּבָ יָון . ְוַההּוא קֹול ָסְלָקא ַעד ֲאַתר ּדְ ּכֵ
א ּתָ ָמָטא ַהאי קֹול ִמּתַ ן ְלֵעיָלאקֹול ּדְ , ּדְ ּקַ ִריְך הּוא , ַיֲעקֹב ִאְתּתַ א ּבְ דף (ְוקּוְדׁשָ
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ִליל , ִאְתַער ַרֲחֵמי) ב''קיד ע א קֹול ַחד ּכָ ָרֵאל ִמְתָעֵרי ְלַתּתָ ִיׂשְ ַגְווָנא ּדְ ָהא ּכְ ּדְ
ֶאׁשָ  ֲחָדא ִמּגֹו ׁשֹוָפר''א ּוַמיָ ''א ְורּוחָ ''ּבְ ָנְפֵקי ּכְ ָהִכי ָנֵמי ִאְתַער ְלֵעיָלא , א ּדְ

ֶאׁשָ . ֹוָפרׁש  ָכִליל ּבְ ן''א ְורּוחָ ''א ּוַמיָ ''ְוַההּוא קֹול ּדְ ּקַ א , א ִאְתּתַ ּתָ א ִמּתַ ְוָנַפק ּדָ
ָכחוּ , ְוָדא ֵמֵעיָלא ּתְ ן ָעְלָמא ְוַרֲחֵמי ִאׁשְ ּקַ  .ְוִאְתּתַ

ָעְלָמא ִדיָנא ּוְלַקְטְרָגא ּבְ ְלָטָאה ּבְ יב ְלׁשַ ֲחׁשִ ב ּדְ , ְוַההּוא ְמַקְטְרָגא ִאַעְרּבֵ
ִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי ד ִמיִדי, ְוָחֵמי ּדְ ׁש ֵחיֵליּה ְוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ׁשַ ב ְוִאּתְ ֵדין ִאַעְרּבָ , ּכְ

ַרֲחֵמי ִאין ָעְלָמא ּבְ ִריְך הּוא ּדָ א ּבְ ִאי ֵתיָמא ְדִדיָנא ִאְתֲעִביד, ְוקּוְדׁשָ ָלאו , ּדְ
ִדיָנא, ָהִכי רּו ַרֲחֵמי ּבְ א ִאְתַחּבָ ַרֲחֵמיְוָעְלָמא ִאְת , ֶאּלָ ן ּבְ  .ּדָ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְסָיא  )תהלים פא(, ּכְ ִאְתּכַ נּו ּדְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּתִ
א ְוָיִכיל ְלַנְזָקא ָעְלָמא. ִסיֲהָרא יׁשָ ְלָטא ַהאי ִחיְוָיא ּבִ ֵדין ׁשָ ָהא ּכְ ְוַכד , ּדְ

ןָסְלָקא ִסיֲהָרא ְוִאְתֲעָבַר , ִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי ּמָ ב ְוָלא ָיִכיל , ת ִמּתַ ְוִאיהּו ִאְתַעְרּבֵ
ְלָטָאה ן, ְלׁשַ ּמָ ָלא ִיְתְקַרב ּתַ ֵעי , ְוִאְתֲעַבר ּדְ ָנה ּבָ ָ יֹום רֹאׁש ַהׁשּ א ּבְ ְוַעל ּדָ

לּום ָנֵתיּה ְוָלא ְיַדע ּכְ ְ ִאְתַער ִמׁשּ ַמאן ּדְ ָבא ֵליּה ּכְ  .ְלַעְרּבְ

ֵעי ְלַנְייָחא  ּפּוִרים ּבָ יֹום ַהּכִ ָקֵרִבין ּבְ ִעיר ּדְ ׂשָ רּוָחא ּבְ ד ֵליּה ַנְייָחא ּדְ ּוְלֶמְעּבַ
ָרֵאל, ֵליהּ  יגֹוְרָיא ֲעַלְייהּו ְדִיׂשְ ְך ַסּנֵ ָנה , ּוְכֵדין ִאְתַהּפַ ָ רֹאׁש ַהׁשּ יֹוָמא ּדְ ֲאָבל ּבְ

לּום ד ּכְ ָלא ְיַדע ְוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ב ּדְ ַרֲחֵמי ָסלְ . ִאְתַעְרּבָ ִקין ָחֵמי ִאְתֲערּוָתא ּדְ
א ּתָ יַנְייהוּ , ִמּתַ ֵעיָלא ְוִסיֲהָרא ָסְלָקא ּבֵ ב ְוָלא ְיַדע . ְוַרֲחֵמי ִמּלְ ֵדין ִאְתַעְרּבָ ּכְ

ְלָטָאה לּום ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ  .ּכְ

ַרֲחֵמי ָרֵאל ּבְ ן ְלהּו ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ּדָ א ּבְ ַכח ְלהּו , ְוקּוְדׁשָ ּתְ ְוָחִייס ֲעַלְייהּו ְוִאׁשְ
ל אִ  ל ִאּנּון ' ּנּון יִזְמָנא ּכָ ָלא ּכָ ּפּוִרים ְלַקּבְ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ֵבין רֹאׁש ַהׁשּ יֹוִמין ּדְ

ָרא לֹון ֵמחֹוַבְייהּו ְוָסִליק לֹון ְליֹוָמא ְדִכּפּוֵרי יּה ּוְלַכּפָ ָתְייִבין ַקּמֵ  .ּדְ

 א''דף קטו ע

יד לֹון ְלִיׂשְ  ּקִ ִריְך הּוא ּפַ א ּבְ א קּוְדׁשָ כֹוּלָ א ּבְ ִגין ְוַעל ּדָ ד עֹוָבָדא ּבְ ָרֵאל ְלֶמְעּבַ
ָלא ִאְצְטִריךְ  לֹוט ֲעַלְייהּו ַמאן ּדְ ָלא ִיׁשְ לֹוט ֲעַלְייהּו ִדיָנא, ּדְ ִויהֹון , ְוָלא ִיׁשְ

ַאְרָעא  ִאין ּבְ ְלהֹון ַזּכָ ִנין) א''דף קטו ע(ּכֻ א ַעל ּבְ ַאּבָ ְרִחימּו ּדְ עֹוָבָדא , ּכִ א ּבְ ְוכֹוּלָ
ְלָיא ין ּתַ יןוְ , ּוְבִמּלִ ר ָאָמר. ָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלִ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ְכִתיב , ַוְיָי ּפָ ּדִ

ָרה ֵבן ה ּוְלׂשָ ֵעת ַחּיָ ָרה. ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ַקד ֶאת ׂשָ ִקיָדה , ְוָתִניָנן ּפָ ּפְ
ָרה, ְזִכיָרה ִלְדכּוָרא, ְלנּוְקָבא ַקד ֶאת ׂשָ ְך ַוְיָי ּפָ ר, ּוְבִגין ּכָ ֲאׁשֶ ְכִתיב , ָאַמר ּכַ ּדִ
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ֵעת ַחּיָה ְוגו ָאַמר ', ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ַמע ּדְ ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב  )קב ב(ֵמָהָכא ַמׁשְ
ִליָחא ָאֳחָרא, ַוּיֹאֶמר ְסָתם, ָאׁשּוב ֵאֶליךָ  ִאיהּו ֲהָוה ְוָלא ׁשְ  :ּדְ

ָרה ְוגו ַעׂש ְיָי ְלׂשָ ָר . 'ַוּיַ ַקד ֶאת ׂשָ ָאַמר ַוְיָי ּפָ יָון ּדְ ָרה, הּכֵ ַעׂש ְיָי ְלׂשָ א . ַמהּו ַוּיַ ֶאּלָ
ָנִגיד ְוָנִפיק  ִריְך הּוא ֵמַההּוא ָנָהר ּדְ א ּבְ עֹוָבדֹוי ְדקּוְדׁשָ א ּדְ ִאיּבָ ִניָנן ּדְ ָהִכי ּתָ

יא, ֵמֵעֶדן ִאיהוּ  יַקּיָ ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ְרָכאן ָטָבאן , ְוִאיהּו ִנׁשְ ָכל ּבִ ָלא ּדְ ְוִאיהּו ַמּזָ
ְר  ֵמי ּבִ ן ָנְפֵקיְוִגׁשְ ּמָ יּה ּוִמּתַ ן, ָכאן ָנְזֵלי ִמּנֵ קֹות ֶאת ַהּגָ ְכִתיב ְלַהׁשְ ִאיהּו , ּדִ ּדְ

א ֶקה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יל ּוַמׁשְ ָבֵני , ַמּזִ ִגין ּדְ ַהאי  )נשא(ּבְ ְלָיין ְוָלא  )קפא א(ּבְ ָלא ּתַ ַמּזָ
ֲאַתר ָאֳחָרא ִק . ּבְ ָרה ּפְ ַקד ֶאת ׂשָ ִתיב ַוְיָי ּפָ א ּכְ ְלחֹודֹויְוַעל ּדָ  .יָדה ּבִ

ָרה ַעׂש ְיָי ְלׂשָ יה ִאיהּו ְלֵעיָלא ֵמַהאי ַדְרָגא . ַוּיַ ּיָ ָהא  )קיב ב(ֲעׂשִ ָמר ּדְ ָמה ְדִאּתְ ּכְ
ְלָייא ָלא ּתַ ַמּזְ יה, ּבְ ּיָ ִקיָדה ְוָכאן ֲעׂשִ אן ּפְ א ּכָ א . ְוַעל ּדָ ְך ָאַמר ְיָי ַוְיָי ְוכֹּלָ ּוְבִגין ּכָ

תַ . ַחד י ֶאְלָעָזר ּפָ ֶטן )תהלים קכז(ח ְוָאַמר ַרּבִ ִרי ַהּבָ ָכר ּפְ ִנים ׂשָ ה ַנֲחַלת ְיָי ּבָ . ִהּנֵ
ה ַנֲחַלת ְייָ  ָלא ִיְתֲעַבר ִמיָנּה ְלָעְלִמין, ִהּנֵ ְיָי ּדְ א ְלִאְתַאֲחָדא ּבַ ַבר ָנׁש , ַאְחַסְנּתָ ּדְ

ַעלְ  הּו ְלֵמיַעל ְלַפְרּגֹוָדא ּבְ ַהאי ַעְלָמא ָזֵכי ּבְ ָזֵכי ִלְבִנין ּבְ ִגין . ָמא ְדָאֵתיּדְ ּבְ
ַעְלָמא ָדא יּה ּבְ ר ָנׁש ְוָזֵכי ּבֵ ִביק ּבַ ׁשָ ָרא ּדְ ַההּוא ּבְ י ֵליּה ְלַעְלָמא , ּדְ ִאיהּו ִיְזּכֵ

יּה ְלַנֲחַלת ְייָ , ְדָאֵתי ים, ַמאן ַנֲחַלת ְייָ . ְוָזֵכי ְלַאָעָלא ּבֵ א ֶאֶרץ ַהַחּיִ ְוָהִכי . ּדָ
אִ  ָרֵאל ּדְ יםָקָרא ָלּה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ  .יִהי ֶאֶרץ ַהַחּיִ

 ב''דף קטו ע

א  ִוד ַמְלּכָ ְכִתיב )קרא ליה(ּדָ ַח  )שמואל א כו(, ַנֲחַלת ְיָי ּדִ ּפֵ ְרׁשּוִני ַהּיֹום ֵמִהְסּתַ י ּגֵ ּכִ
ַנֲחַלת ְיָי ֵלאמֹר ֵלְך ֲעבֹד ֱאלִהים ֲאֵחִרים ה ַנֲחַלת ְיָי , ּבְ ְך ִהּנֵ ) ב''דף קטו ע(ּוְבִגין ּכָ

ִנים י ֵליּה ְלַבר ָנׁש ַמאן אַ . ּבָ ִנין. ְזּכֵ ַהאי ַעְלָמא. ּבְ הּו ּבְ ִרי , ִאי ָזֵכי ּבְ ָכר ּפְ ׂשָ
ֶטן ַהִהיא ַעְלָמא, ַהּבָ ָזֵכי , ַאְגָרא ְוחּוָלָקא ָטָבא ּבְ ֵמעֹוי ִאיהּו ּדְ א ּדְ ַההּוא ִאיּבָ ּבְ

הוּ  ַההּוא ַעְלָמא ּבְ ר ָנׁש ּבְ  .ּבַ

א ֲחֵזי ִנים, ּתָ ה ַנֲחַלת ְיָי ּבָ א . ִהּנֵ קּוְדׁשָ עֹוָבדֹוי ּדְ ין ּדְ ִאיּבִ א ּדְ ְירּוָתא ְוַאְחַסְנּתָ
י ֵעיָלא ִאיהּו ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִריְך הּוא ִמּלְ ָמא , ּבְ ר ָנׁש ִלְבִנין ּכְ ן ָזֵכי ּבַ ּמָ ָהא ִמּתַ ּדְ

ְרְיָך ִנְמצָ  )הושע יד(, ְדַאּתְ ָאֵמר י ּפֶ ּנִ ִתיב. אִמּמֶ ר  )תהלים קכז(, ַמה ּכְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ַאׁשְ
תֹו ֵמֶהם לא ֵיבֹוׁשּו ְוגו ּפָ א ֶאת ַאׁשְ ַעְלָמא . 'ִמּלֵ ֵרי ּבְ ַעְלָמא ֵדין ְוַאׁשְ ֵרי ּבְ ַאׁשְ

 .ְדָאֵתי
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ַער ָ ׁשּ רּו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ַער. לֹא ֵיבֹוׁשּו ּכִ ָ ׁשּ ין ָמאִרי. ַמאן אֹוְיִבים ּבַ הֹון ִאּלֵ
ִדיִנין ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי ַעְלָמא, ּדְ ַכד ִנׁשְ יִנין , ּדְ ַזּמִ ִדיִנין ּדְ ה ִאּנּון ָמֵריהֹון ּדְ ּמָ ּכַ
יהּ  ן, ַקּמֵ ּמָ ֵייעּול ּתַ ְרָעא ּדְ ַההּוא ּתַ ַער ּבְ ָ ׁשּ יּה ּבַ ִגין , ַעד ָלא ֵייעּול ְלדּוְכּתֵ ּבְ

ַהאי ַעְלָמא ּוְבִגי ִביק ּבְ ּכֹוִנין ׁשָ ַמׁשְ א לא ּדְ ַההּוא ַעְלָמא ְוַעל ּדָ י ּבְ ֵניהֹון ִיְזּכֵ
ַער ָ ׁשּ רּו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ  .ֵיבֹוׁשּו ּכִ

ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ י יֹוֵסי . ַרּבִ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ִכינְ  ָהא ׁשְ אֹוַרְייָתא ּדְ ַתח ּפּוָמְך ְוָלֵעי ּבְ ךְ ּפְ ּבָ ַחת ּגַ ּכְ ּתַ א ִאׁשְ י , ּתָ ְבִמּלֵ ָכל ְזַמן ּדִ ּדְ

ָרא א ַאְתָיא ּוִמְתַחּבְ ִכיְנּתָ אֹוְרָחא , ְדאֹוַרְייָתא ָלָעאן ׁשְ ן ּבְ ּכֵ עט ב דשכינתא (ְוָכל ׁשֶ

 .)קדמא ואתיא ואזלא קמייהו דבני נשא דזכאן במהימנותא דקודשא בריך הוא

י יֹוֵסי ְוָאַמר ַתח ַרּבִ ֶניָך  )ם קכזתהלי(. ּפָ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ָך ּכְ ּתְ ֶאׁשְ
ְלָחְנךָ  ִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ה. ּכִ ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ָך ּכְ ּתְ ָתא , ֶאׁשְ ִאּתְ ל ִזְמָנא ּדְ ּכָ
ֵתי ֵביָתא ְוָלא ָנְפָקא ְלַבר ַיְרּכְ ִנין ּדְ , ּבְ ָרןִהיא ְצנּוָעה ְוִאְתֲחֵזי ְלאֹוָלָדא ּבְ . ָכׁשְ

ֶגֶפן ִזיָנא ָאֳחָרא, ּכְ ִזיָנּה ְוָלא ּבְ א ּבְ ֶפן ָלא ִאְתַנְטָעא אּלָ ָתא . ַמה ּגֶ ְך ִאּתְ ּכָ
ַבר ָנׁש ָאֳחָרא ָרא ָלא ֶתֱעַבד ְנִטיָען ּבְ יּה ְרִכיָבה . ְדָכׁשְ ֶפן ָלא ִאית ּבֵ ַמה ּגֶ

ָרא ָהִכי ָנמֵ , ֵמִאיָלָנא ָאֳחָרא ָכׁשְ ָתא ּדְ  .יאּוף ָהִכי ִאּתְ

 א''דף קטז ע

ִתיֵלי ֵזיִתים) א''דף קטז ע(, ֲחֵמי ָמה ַאְגָרהּ  ׁשְ ֶניָך ּכִ ְייהּו . ּבָ ַמה ֵזיִתים ָלא ָנְפֵלי ַטְרּפַ
הּו ְקׁשּוִרין  א ְוֻכּלְ ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ ִדיר )א בסירי''נ(ּכָ ִתיֵלי ֵזיִתים , ּתָ ׁשְ ֶניָך ּכִ אּוף ָהִכי ּבָ

ְלָחֶנךָ  ֶבר ְיֵרא ְייָ . ָסִביב ְלׁשֻ ה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ּגָ ְתֵריּה ִהּנֵ ִתיב ּבַ ה . ַמה ּכְ ַמאי ִהּנֵ
ֶבר ֵעי ֵליהּ . ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ּגָ ה ֵכן ִמּבָ אֹוִליְפָנא . ִהּנֵ ה ָאֳחָרא ּדְ ָאה ִמּלָ א ְלַאְסּגָ ֶאּלָ

הּ ּדָ  ְבָיכֹול , א ִמיּנָ ְדָקא ָחֵזי ָלּה ּכִ ַאְתָרּה ּכְ א ֲהָוה ְצִניָעא ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָכל ִזְמָנא ּדִ ּדְ
ַאְרָעא ָראן ּבְ ד ׁשָ ָרֵאל ּכַ ין ִיׂשְ ִתיֵלי ֵזיִתים ִאּלֵ ׁשְ ֶניָך ּכִ ְלָחְנךָ . ּבָ . ָסִביב ְלׁשֻ

ִנין ְוָחָדאן ַקמֵּ  ָתאן ּוְקֵרִבין ָקְרּבָ ָאְכֵלי ְוׁשָ ִריְך הּואּדְ א ּבְ ְרָכן , י קּוְדׁשָ ּוִמְתּבָ
ִגיַנְייהוּ  ִאין ּבְ ִאין ְוַתּתָ  .ִעּלָ

א ָנְפַקת ִכיְנּתָ ׁשְ יֵני , ְלָבַתר ּדִ ֲאבּוהֹון ְוֲהוּו ּבֵ תֹוָרא ּדְ ָרֵאל ֵמַעל ּפְ לּו ִיׂשְ ִאְתּגָ
א ר קּוְדׁשָ הּו ּבַ ח ּבְ ּגַ ַאׁשְ ל יֹוָמא ְוֵלית ּדְ ַמָיא ְוָצְווִחין ּכָ ְכִתיב  ַעּמָ ִריְך הּוא ּדִ ּבְ

ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגו )ויקרא כו( ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת ּבִ ין . 'ְוַאף ּגַ יׁשִ ה ַקּדִ ּמָ ְוָחִמיָנן ּכַ
יִפין ּקִ ְגֵזִרין ּתַ ִאין ִמיתּו ּבִ ָלא ִקְיימּו , ִעּלָ א ְדאֹוַרְייָתא ּדְ ִגין עֹוָנׁשָ א ּבְ ְוָכל ּדָ

ָראן בְּ  ד ֲהוּו ׁשָ ָרֵאל ּכַ אִיׂשְ יׁשָ  .ַאְרָעא ַקּדִ
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ִתיב ְמָחה  )דברים כח(, ֲחֵמי ַמה ּכְ ׂשִ ר לא ָעַבְדּתָ ֶאת ְיָי ֱאלֶהיָך ּבְ ַחת ֲאׁשֶ ּתַ
ר לא ָעַבְדּתָ , ַהאי ְקָרא ִאיהּו ָרָזא. ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל ַחת ֲאׁשֶ ּתַ

ְמָחה ׂשִ ִנין ַוֲעָלָוו, ּבְ כֲֹהֵני ֲהוּו ְקֵרִבין ָקְרּבָ ְזַמן ּדְ ְמָחהּבִ ׂשִ ּוְבטּוב . ן ְוָדא ִהיא ּבְ
ין ֵליָוֵאי, ֵלָבב יַנְייהּו ְוָנְטֵלי , ֵמרֹוב ּכֹל. ִאּלֵ ים ּבֵ ֲהוּו ֶאְמָצִעּיִ ָרֵאל ּדְ ֵאּלּו ִיׂשְ

ל ִסְטִרין ְרָכאן ִמּכָ ְכִתיב. ּבִ ְמָחה )ישעיה ט(, ּדִ ִ ְלּתָ ַהׂשּ יָת ַהּגֹוי לֹו ִהְגּדַ ין . ִהְרּבִ ִאּלֵ
ֲהֵני מְ . ּכַ ִצירׂשָ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ ִריְך הּוא , חּו ְלָפֶניָך ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ֵאּלּו ִיׂשְ

א ָרא ִמּכֹּלָ ִריְך לֹון ִעּבּוָרא ְדַחְקָלא ְוַיֲהֵבי ַמַעׂשְ ָקם . ּבָ ַחּלְ ר ָיִגילּו ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָלל ָרא ִמּגֹו ִאְדָרא. ׁשָ ָנְטָלא ַמַעׂשְ ין ֵליָוֵאי ּדְ  .ִאּלֵ

ָבר ַאֵחר יָת ַהּגֹוי ּדָ ִריְך הּוא . ִהְרּבִ א ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא ְדקּוְדׁשָ ָרֵאל ּדִ ין ִיׂשְ ִאּלֵ
ְדָקא ָחֵזי ְמָחה. ֲעַלְייהּו ּכְ ִ ָאה , לֹו ִהְגַדְלּתָ ַהׂשּ א ִעּלָ א ֵריׁשָ א ִאיהּו ַדְרּגָ ּדָ

הּ  ק ּבָ ּבַ ִאְתּדָ ַאְבָרָהם ּדְ כַּ , ּדְ ּתַ יּה ִאׁשְ דֹול ְוֶחְדָוה ּבֵ ִאיהּו ּגָ  .חּדְ

 ב''דף קטז ע

ְמחּו ְלָפֶניךָ  ךְ ) ב''דף קטז ע(, ׂשָ ָקא ּבָ ָסְלִקין ְלִאְתַדּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִציר. ּבְ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ , ּכְ
יֵליּה ֲהָוה ִציר ּדִ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ ָרֵאל ּדְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ָלל. ּדָ ָקם ׁשָ ַחּלְ ר ָיִגילּו ּבְ ֲאׁשֶ . ּכַ

ר ָיִגילוּ  ֲאׁשֶ ין ׁשְ , ּכַ ָלל ְוַטְרֵפי ִאּלֵ ֵקי ׁשָ ְמַחּלְ ִזְמָנא ּדִ א ּבְ ָאר ֵחיִלין ּוְרִתיִכין ְלַתּתָ
א יָתא ְדכֹּלָ ֵראׁשִ  .ַטְרָפא ּבְ

ַתח ְוָאַמר י ְיהּוָדה ּפָ ֵעת ַלֲעׂשֹות . ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו תֹוָרֶתךָ  )תהלים קיט(, ַרּבִ
א ָהא אּוְקמּוהָ . ַלְיָי ַמהוּ  ִאְקֵרי ֵעתּדָ , ֲאָבל ֵעת. ֶאּלָ ָרֵאל ּדְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה . א ּכְ ּכְ

. ַמאי ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת. ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש  )ויקרא טז(, ְדַאּתְ ָאֵמר
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ה ָזָרה )משלי ז(, ּכְ ָ ָמְרָך ֵמִאׁשּ ק )ויקרא י(ְוָדא הּוא . ִלׁשְ ְ◌ריבּו 1ַוּיַ
א ְלָקְרָבא . ַמאי ַטְעָמא ֵעת. 'גוִלְפֵני ְיָי ֵאׁש ָזָרה וְ  ִאית ָלּה ֵעת ּוְזַמן ְלכֹּלָ ִגין ּדְ ּבְ

ְדָקא ְיאּות ָרא ּכְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלִאְתַנֲהָרא ְלִאְתַחּבְ ִתי  )תהלים סט(, ּכְ ַוֲאִני ְתִפּלָ
 .ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון

ָמה ִדְכִתיב וִ  )שמואל ב ח(, ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ּכְ ַעׂש ּדָ םַוּיַ ל . ד ׁשֵ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ָרא ָלּה ּבְ ן ַהאי ֵעת ְלַחּבְ ִאילּו ָעִביד ְוַתּקֵ אֹוַרְייָתא ּכְ . ּבְ

ֵהֵפרּו תֹוָרֶתךָ  ִגין ּדְ ה ּבְ ְך ָלּמָ ח , ְוָכל ּכָ ּכַ ּתַ ִאילּו לא ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך ָלא ִאׁשְ ּדְ
ִר  א ּבְ קּוְדׁשָ ירּוָדא ּדְ ָרֵאל ְלָעְלִמיןּפִ ׂשְ  .יְך הּוא ִמּיִ

 א''דף קיז ע
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ִתיב וָנא ָדא ּכְ ַגּוְ י יֹוֵסי ּכְ ה )ישעיה ס(, ָאַמר ַרּבִ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ הּ . ֲאִני ְיָי ּבְ ִעּתָ . ַמהּו ּבְ
ֵעת ה ה. 'ּבְ ּנָ ֵדין ֲאִחיׁשֶ ָתקּום ֵמַעְפָרא ּכְ א יֹוָמא . ּדְ ל ּדָ י יֹוֵסי ְוִעם ּכָ ָאַמר ַרּבִ

י דּוִמיָּ חַ  ק וא, ה''ד ֶנֱאַלְמּתִ ּלַ ִאְסּתַ ִגין ּדְ ח, א''ו ִמן ה''ּבְ ּכַ ּתַ ֵדין , ְוקֹול ָלא ִאׁשְ ּכְ
ם ּבּור ִאְתַאּלָ ל ַההּוא יֹוָמא . ּדִ ַעְפָרא ּכָ ִכיַבת ּבְ ְך ִהיא ׁשְ ה )דנא(ּוְבִגין ּכָ . א''ּדְ

ָאה ָ ַאְקִדימַ , ּוַמאן ִאיהּו ֶאֶלף ֲחִמׁשּ ב ּדְ ָגלּוָתא ַעד ָלא ֵייעּול ְוַאף ַעל ּגַ ת ּבְ
ה ָאה ָרָזא ּדְ ָ ִאיהּו ָרָזא , א''ַההּוא ֶאֶלף ֲחִמׁשּ ִתיָתָאה ּדְ דף קיז (ְוַכד ֵייֵתי ֶאֶלף ׁשְ

וא) א''ע ֵדין וא, ו''ּדְ  .א''ו יֹוִקים ְלה''ּכְ

ִזְמָנא  ין ֶנֶפׁש  )שמות ט ב(ּבְ ּתִ ר ׁשִ ית ִזְמִנין ֶעׂשֶ ִלימּו וא, ׁשִ ֵדין ׁשְ ר ִזְמִניןו ''ּכְ ו ''וא, ֶעׂשֶ
ר ית ִזְמִנין ֶעׂשֶ י )בעשר(ו ָסְלָקא ''וא )ו''דוא(, ׁשִ ה''וא', ּבְ  .א''ו ָנֲחָתא ּבְ

ִלים וא ּתְ ית ִזְמִנין''ִאׁשְ ר ׁשִ ין ְלָאְקָמא ֵמַעְפָרא, ו ּגֹו ֶעׂשֶ ּתִ ֵדין ֲהוּו ׁשִ ּוְבָכל , ּכְ
ף ה ּקַ ִתיָתָאה ִאְתּתַ ין ֵמַההּוא ֶאֶלף ׁשְ ּתִ ין ְוׁשִ ּתִ ַדְרּגֹוי ''ׁשִ א ְוַסְלָקא ּבְ

ָפא ּקְ חּון . ְלִאְתּתַ ּתְ ִתיָתָאה ִיְתּפַ ִנין ִלׁשְ ית ְמָאה ׁשְ ְרֵעי ְדָחְכְמָתא ְלֵעיָלא ּוְבׁשִ ּתַ
א ִביָעָאה, ּוַמּבּוֵעי ְדָחְכְמָתא ְלַתּתָ ׁשְ ן ַעְלָמא ְלָאֳעָלא ּבִ ּקַ ַבר ָנׁש . ְוִיְתּתַ ּכְ

א ּתָ ּבַ ׁשַ א ְלֲאָעָלא ּבְ ְמׁשָ ִתיָתָאה ֵמִכי ָעַרב ׁשִ יֹוָמא ׁשְ ן ּבְ ּקַ ִמְתּתַ אּוף ָהִכי . ּדְ
ׁשְ  )בראשית ז(ְוִסיָמִניְך . ָנֵמי י נַֹח ְוגוּבִ ָנה ְלַחּיֵ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ל ַמְעְיינֹות ' ַנת ׁשֵ ִנְבְקעּו ּכָ

ה הֹום ַרּבָ  .ּתְ

ָמה ְדאּוְקמּוָה ַחְבַרָייא  יר ִמּכְ א ֲאִריכּו ִזְמָנא ַיּתִ ל ּדָ י יֹוֵסי ּכָ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ְכִתי יר ּדִ ָרֵאל ְוָלא ַיּתִ ְכֶנֶסת ִיׂשְ לּוָתא ּדִ ִאיהּו יֹוָמא ַחד ּגָ ְנָתַנִני  )איכה א(, בּדְ

ָוה ל ַהּיֹום ּדָ ָמא . ׁשֹוֵמָמה ּכָ ׁשְ ַאְתָוון ּדִ ָרִזין ּדְ א ּבְ ָאַמר ֵליּה ָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ
א ָרָזא ָחָדא ִאיהוּ  ית ְוכֹּלָ ֵני ַעְלָמא ּוְביֹוֵמי ִדְבֵראׁשִ ׁשְ א ּוְביֹוֵמי ּדִ יׁשָ  .ַקּדִ

ֲעָנָנא א ּבַ ּתָ ְגָווֵני  ּוְכֵדין ִיְתֲחֵזי ַקׁשְ ָטא ְלַבֲעָלּה  )עב ב(ּבִ ְ ָתא ְדִמְתַקׁשּ ִאּתְ ְנִהיִרין ּכְ
ְכִתיב יר הּוא )בראשית ט(, ּדִ ּפִ ִרית עֹוָלם ְוָהא אּוְקמּוָה ְוׁשַ . ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ

ְדָקא ְיאּות, ּוְרִאיִתיהָ  ְגָווִנין ְנִהיִרין ּכְ ִרית עֹוָלם. ּבִ ִרית ַמאן בְּ . ּוְכֵדין ִלְזּכֹר ּבְ
ָרֵאל. עֹוָלם ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ר וא, ּדָ ה''ְוִיְתַחּבַ ָמא , ְוֵייִקים ָלּה ֵמַעְפָרא, א''ו ּבְ ּכְ

ִריתוֹ  ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ּבְ ִרית. ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּיִ ִאיִהי ּבְ ָרֵאל ּדְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ָמא , ּדָ ּכְ
ִרית ְוגו  .'ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ

ד ִיְת  י ה''ַער ואּכַ ָעְלָמא , א''ו ְלַגּבֵ ִאין ִיְתָערּון ּבְ ֵדין ָאִתין ִעּלָ ּוְבנֹוי  )רלו א(ּכְ
ִיְתָערּון ָכל ַעְלָמא, ִדְראּוֵבן ְזִמיִנין ּדְ ָרֵאל יֹוִקים ָלּה , ְקָרִבין ּבְ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
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ִריְך הּוא א ּבְ ר ָלּה קּוְדׁשָ ח קּוְד . ֵמַעְפָרא ְוִיְדּכַ ּכַ ּתַ ּה ּגֹו ְוִיׁשְ ִריְך הּוא ְלַגּבָ א ּבְ ׁשָ
ן וא ּבַ חּוׁשְ לּוָתא ּכְ ית ִזְמִנין י''ּגָ ִנין. )עשר(' ו ׁשִ ית ׁשְ ר ִזְמִנין ׁשִ יקּום , ֶעׂשֶ ּוְכֵדין ּתֵ

ד נּוְקִמין ַקד ַעְלָמא ְלֶמְעּבַ ִאיהּו ָמִאיְך ִיְתְרֵמי, ְוִיְתּפַ  .ּוַמאן ּדְ

 ב''דף קיז ע

י יֹוֵסי ׁשַ  ִגין ָאַמר ֵליּה ַרּבִ יר ָקֲאַמְרּתְ ּבְ ַאְתָוון) ב''דף קיז ע(ּפִ ִאיהּו ּגֹו ָרָזא ּדְ ְוֵלית . ּדְ
ין ָאֳחָרִנין ן ְוִקּצִ ּבַ ָחן , ָלן ְלַאְתָעָרא חּוׁשְ ּכְ ַרב ֵייָבא ָסָבא ַאׁשְ ִסְפָרא ּדְ ָהא ּבְ ּדְ

ְכִתיב א ּדִ ן ּדָ ּבַ ְרֶצה ָהָאֶרץ )ויקרא כו(, חּוׁשְ ְכִתיב''ואְוהּוא ָרָזא ּדְ . ָאז ּתִ ויקרא (, ו ּדִ

ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוָדא הּוא וא )כו י ֶאת ּבְ ֲחָדא''ְוָזַכְרּתִ א ּכְ א ֶאְזּכֹור, ו ּכֹּלָ , ְוַעל ּדָ
ָרֵאל, ּוְלָבַתר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ְרֶצה. ּדָ י . ּתִ ְתְרֵעי ַאְרָעא ְלַגּבֵ ּתִ

ִריְך הּוא א ּבְ  .קּוְדׁשָ

ִריְך הּוא ֲאָבל יֹוָמא  א ּבְ י קּוְדׁשָ ִניז ַקּמֵ א הּוא ּגָ אי ּכֹּלָ ָאְמרּו ַחְבַרָייא ַוּדַ ַחד ּדְ
א יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָרָזא ְדַאְתָוון ּדִ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ֵלי , ְוכֹּלָ ִאּנּון ַאְתָוון ּגָ ָהא ָגלּוָתא ּבְ ּדְ

י ֵייָסא ָהָכא ִאּנּון ַאְתָוון ִאְתגַּ , לֹון ַרּבִ א ּבְ ּתָ ָיין ְוָגֵלי לֹוןְוַהׁשְ  .ּלְ

א ֲחֵזי ָרה, ָאַמר ֵליּה ּתָ ָדא ׂשָ ּקְ ד ִאְתּפַ ָאִפיּלּו ּכַ יד ָלהּ , ּדְ ּקִ , ֵמַהאי ַדְרָגא ָלא ּפַ
ָרָזא ְדוא א ּבְ ָרה ְוגו, ו''ֶאּלָ ַקד ֶאת ׂשָ ְכִתיב ַוְיָי ּפָ ָרָזא ְדוא. 'ּדִ א ּבְ כֹּלָ ִגין ּדְ ו ''ּבְ

א, ִאיהוּ  ִליל ּכֹּלָ א, ּוְבָהא ּכָ ָיא ּכֹּלָ ּלְ ִאיִהי ְסִתיָמא , ּוֵביּה ִאְתּגַ ה ּדְ ָכל ִמּלָ ִגין ּדְ ּבְ
ל ָסִתים י ּכָ ּלֵ ִאיהּו ָסִתים. ִאיִהי ּגַ י ַמה ּדְ ָיא ִויַגּלֵ ִאְתַגּלְ ִאיהּו ּבְ  .ְוָלא ָאֵתי ַמאן ּדְ

לּוָתא ַעד ַההּוא זִ  ָכא ּגֹו ּגָ ְ ה ִאית ָלן ְלִאְתַמׁשּ ּמָ י יֹוֵסי ּכַ א , ְמָנאָאַמר ַרּבִ ְוכֹּלָ
א ְתיּוְבּתָ ד ְיתּובּון ּבִ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ֵלי ֵליּה קּוְדׁשָ , ִאי ִיְזּכּו ְוִאי ָלא ִיְזּכוּ . ּתָ

ה ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ְכִתיב ֲאִני ְיָי ּבְ ַהאי ְקָרא ּדִ ר ּבְ ָמה ְדִאְתּמָ ה לא . ּכְ ּנָ ָזכּו ֲאִחיׁשֶ
הּ  ִעּתָ  .ָזכּו ּבְ

ֲהווּ , ֲאְזלוּ  א , ָאְזֵלי ַעד ּדְ ֲאַתר ּדָ ָהא ּבְ א ּדְ ּתָ ְרָנא ַהׁשְ י יֹוֵסי ַאְדּכַ ָאַמר ַרּבִ
א ין , ָיִתיְבָנא יֹוָמא ַחד ִעם ַאּבָ יּתִ ד ָמטּון יֹוָמְך ְלׁשִ ין ַאְנּתְ ּכַ ִרי ַזּמִ ְוָאַמר ִלי ּבְ

ָאה ָחְכְמָתא ִעּלָ ַהאי ֲאַתר ִסיָמא ּדְ ָחא ּבְ ּכָ ִנין ְלַאׁשְ ְלִאּנּון יֹוִמין ְוָהא ָזִכיָנא , ׁשְ
ְחָנא ּכַ ִאיהּו , ְוָלא ַאׁשְ ָקֲאָמָרן אֹו ַהִהיא ָחְכְמָתא ּדְ ין ּדְ י ִמּלִ ְוָלא ְיַדְעָנא ִאי ַהּנֵ

 .ָאַמר

 א''דף קיח ע
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נּוָרא ּגֹו ְטִהיֵרי ְיָדְך ִאְתֲאִביד ִמיָנךְ  ד ִיְמטּון קּוְלִפין ּדְ ֲאִמיָנא ֵליּה . ְוָאַמר ִלי ּכַ
ה ְיַדְעּתְ  ּמֶ א ּבַ ְך ְיַדְעָנא. ַאּבָ ַאֲעָברּו ַעל ֵריׁשָ ֵרין ִצּפֹוִרין ּדְ י ּתְ ַהּנֵ . ָאַמר ִלי ּבְ

י יֹוֵסי ְוָעאל ּגֹו ְמעַ  ַרׁש ַרּבִ ָהִכי ִאְתּפְ א ַאּדְ ח ִסְפָרא ַחד ) א''דף קיח ע(ְרּתָ ּכַ ָחָדא ְוַאׁשְ
א ְסָייֵפי ְמַעְרּתָ ָרא ּבִ ִטּנָ ֲהָוה ָנִעיץ ּגֹו נּוְקָבא ּדְ יהּ , ּדְ  .ָנַפק ּבֵ

ִאְתְמָסרּו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון  ַאְתָוון ּדְ ִליִפין ּדְ ְבִעין ּוְתֵרין ּגְ ָפַתח ֵליּה ָחָמא ׁשִ יָון ּדְ ּכֵ
ָבַתר ֵריַחָיא  ּוְבהּו ֲהָוה ָיַדע ין ְוָכל ִאּנּון ּדְ יׁשִ ִאין ַקּדִ ִעּלָ ל ָחְכְמָתא ּדְ ּכָ

יִנין ְלֵמיֵתי  ַזּמִ ין ּדְ ִאין ְוָכל ִאּנּון ִמּלִ א ּגֹו ְטִהיִרין ִעּלָ רּוְכּתָ ַתר ּפָ ָלן ּבָ ְלּגְ ִמְתּגַ ּדְ
יְך עָ , ְלָעְלָמא ִבְסַטר ַמֲעָרב ְוַיְחׁשִ ֵיקּום ֲעָנָנא ּדְ  .ְלָמאַעד יֹוָמא ּדְ

ַההּוא ִסְפָרא רּו ְלִמְלֵעי ּבְ י ְיהּוָדה ְוׁשָ ֵרי אֹו , ָקָרא ְלַרּבִ ָלא ְסִפיקּו ְלִמְלֵעי ּתְ
ָאה ַהִהיא ָחְכָמה ִעּלָ ִלין ּבְ ּכְ ֲהוּו ִמְסּתַ ִאּנּון ַאְתָוון ַעד ּדְ ָלָתא ִסְטִרין ּדְ יָון , ּתְ ּכֵ

ּתָ  ִסְפָרא ּוִמׁשְ ְסִתירּו ּדְ ָמטּו ְלִמְלֵעי ּבִ אּדְ א ִעם ּדָ א , עּו ּדָ ֶאׁשָ ִביָבא ּדְ ָנַפק ׁשְ
ְייהוּ  יֵדיהֹון ְוִאְתֲאִביד ִמּנַ רּוָחא ּוָבַטׁש ּבִ י יֹוֵסי ְוָאַמר . ְוִעְלעּוָלא ּדְ ָכה ַרּבִ ּבָ

ין ְלִמְנַדע ֵליהּ  ָלאו ֲאַנן ַזּכִ ן אֹו ּדְ ּבָ לֹום חֹוָבה ִאיהּו ּגַ יְלָמא ַחס ְוׁשָ  .ּדִ

י ְד  ד ָאתּון ְלַגּבֵ עּו ֵליּה עֹוָבָדא ָדאּכַ ּתָ ְמעֹון ִאׁשְ י ׁשִ ֵקץ , ַרּבִ יְלָמא ּבְ ָאַמר לֹון ּדִ
ֵלי ּדְ ּתַ ִאּנּון ַאְתָוון ֲהֵויתּון ִמׁשְ יָחא ּדְ א , ְמׁשִ ָהא ּכֹּלָ א ָלא ַיְדִעיָנן ּדְ ָאְמרּו ֵליּה ּדָ

י ִמיָנן א . ִאְתְנׁשֵ ְמעֹון ֵלית ְרעּוָתא ְדקּוְדׁשָ י ׁשִ ָדא ָאַמר לֹון ַרּבִ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ
ְך ְלַעְלָמא ל ּכָ ֵלי ּכָ ִיְתּגְ יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא , ּדְ ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ

ִנין ּבְ ין ְוחּוׁשְ יּה ִקּצִ ָחְכְמָתא ּוְלִמְנַדע ּבֵ ָחא ְטִמיִרין ּדְ ּכָ ּוְבַההּוא , ְזִמיִנין ְלַאׁשְ
א  ָיא ְלכֹּלָ ּלְ ים ְוגו )צפניה ג(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִזְמָנא ִאְתּגַ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ . 'ּכִ

ִריְך . ַמהּו ָאז א ּבְ ָרֵאל ֵמַעְפָרא ְויֹוִקים ָלּה קּוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ֵתיקּום ּכְ ִזְמָנא ּדְ ּבְ
ם ְיָי ּוְלָעְבדֹו  ׁשֵ ם ּבְ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכּלָ ים ׂשָ ֵדין ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ ֶכם הּוא ּכְ ׁשְ

 .ֶאָחד

 ב''דף קיח ע

א ֲחֵזי ה, ּתָ ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ יּה ַוּיִ ִתיב ּבֵ ַאְבָרָהם ּכְ ב ּדְ . ַאף ַעל ּגַ
יהּ  ר ּבֵ ַ ְדָקא ְיאּות , ְוָכל ַמְטָלנֹוי ֲהוּו ְלָדרֹוָמא ְוִאְתַקׁשּ יּה ּכְ ָלא ָסִליק ְלדּוְכּתֵ

ִאְתְיִליד ִיְצָחק ִאְתְיִליד ִיְצָחק , ַעד ּדְ יָון ּדְ ף ּכֵ ּתַ ּתַ ק ְלַאְתֵריּה ְוִאיהּו ִאׁשְ ּלַ ִאְסּתַ
רּו  ְ ֲהֵדיּה ְוִאְתַקׁשּ ָדא) ב''דף קיח ע(ּבַ א ּבְ  .ּדָ
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ְך ִאיהּו ָקֵרי ֵליּה ִיְצָחק ְוָלא ָאֳחָרא א, ְבִגין ּכָ ֶאׁשָ ָפא ַמָיא ּבְ ּתְ ִגין ְלׁשַ , ּבְ
נֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאׁשֶ  ם ּבְ ְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ׁשֵ ְכִתיב ַוּיִ ָרה ִיְצָחקּדִ . ר ָיְלָדה לֹו ׂשָ

ִים, ַמאן ַהּנֹוַלד לוֹ   :ֵאׁש ִמּמַ

ר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק ְצִרית ֲאׁשֶ ן ָהָגר ַהּמִ ָרה ֶאת ּבֶ ֶרא ׂשָ י . ַוּתֵ ָאַמר ַרּבִ
יא ֵביָתא ְדַאְבָרָהם, ִחּיָ ָמֵעאל ּבְ ִאְתְיִליד ִיְצָחק ְוֲהָוה ִיׁשְ לַּ , ִמּיֹוָמא ּדְ ק ָלא ִאְסּתַ

ָמא ׁשְ ָמֵעאל ּבִ יהּ , ִיׁשְ ר ַקּמֵ ְרָיא סֹוְסִפיָתא ָלא ִאְדּכַ ַדֲהָבא ׁשַ ֲאַתר ּדְ ּוְבִגין , ּבְ
ְצִרית ן ָהָגר ַהּמִ ְך ֶאת ּבֶ ִיְצָחק, ּכָ יּה ּדְ ָרא ַקּמֵ ָלא ִיְתֲחֵזי ְלַאְדּכָ ַבר ּדְ  .ּגְ

ָרה ֶרא ׂשָ י ִיְצָחק ַוּתֵ ֵעיָנא ִדְקָלָנא ָחַמאת , ָאַמר ַרּבִ ָרהּבְ ָלא ָחַמאת , ֵליּה ׂשָ ּדְ
ַאְבָרָהם ָרא ּדְ ִאיהּו ּבְ ֵעיָנא ּדְ ְצִרית, ֵליּה ּבְ ָהָגר ַהּמִ ָרא ּדְ ִאיהּו ּבְ א ּדְ ּוְבִגין , ֶאּלָ

ָרה ֶרא ׂשָ ְך ַוּתֵ ֵעיָנא ָדא ְולֹא ַאְבָרָהם. ּכָ ָרה ָחַמאת ֵליּה ּבְ ׂשָ ִאילּו , ּדְ ּדְ
ן ָהָגר ִתיב ֶאת ּבֶ ַאְבָרָהם לֹא ּכְ נוֹ  ּבְ א ֶאת ּבְ  .ֶאּלָ

א ֲחֵזי נוֹ , ּתָ ֵעיִני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹות ּבְ ָבר ְמאֹד ּבְ ַרע ַהּדָ ִתיב ַוּיֵ . ְלָבַתר ַמה ּכְ
ְצִרית ן ָהָגר ַהּמִ ִתיב ַעל אֹודֹות ּבֶ ן ָהָגר . ְוָלא ּכְ ָרה ֶאת ּבֶ ֶרא ׂשָ ְך ַוּתֵ ְבִגין ּכָ

ְצִרית ִריּה ּדְ . ַהּמִ ִאיהּו ּבְ  .ַאְבָרָהםְוָלא ָחַמאת ּדְ

ָרה ִאיהוּ  א ְדׂשָ ְחּתָ ּבַ ְמעֹון ָאַמר ַהאי ְקָרא ּתּוׁשְ י ׁשִ ָחַמאת ֵליּה , ַרּבִ ִגין ּדְ ּבְ
לֹות ָקא ְמַצֵחק ְלּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָרא ְדַאְבָרָהם , ָאְמָרה, ּדְ ָרא ָדא ּבְ אי ַלאו ּבְ ַוּדַ

ָהָגר הַ , ְלֶמֱעַבד עֹוָבדֹוי ְדַאְבָרָהם ָרא ּדְ א ּבְ ר ְלחּוָלָקא ֶאּלָ ְצִרית ִאיהּו ֲאַהּדַ ּמִ
יהּ  ִאּמֵ ָנהּ , ּדְ ֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ּבְ ְך ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ּגָ י לֹא , ְבִגין ּכָ ּכִ

ִני ִעם ִיְצָחק ן ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ּבְ  .ִייַרׁש ּבֶ

ָרה אֹו ִלְבָרהּ  י ָלּה ׂשָ ַקּנֵ ְך ּדְ ִריְך ִאי ָהִכי , ְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ א ּבְ לא אֹוֵדי קּוְדׁשָ
הּ  קֹוָלהּ , הּוא ִעּמָ ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ׂשָ ְכִתיב ּכֹל ֲאׁשֶ ִגין . ּדִ א ּבְ ֶאּלָ

לֹות ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ יּה אּוְלָפא ֵליּה ִנּמּוֵסי ּדְ לֹות ְוִאּמֵ ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָחַמאת ֵליּה ּבְ , ּדְ
ָרה  ְך ֲאְמַרת ׂשָ ִגין ּכָ ן ָהָאָמה ַהּזֹאתּבְ י לֹא ִייַרׁש ּבֶ ָלא ָיִרית , ּכִ ֲאָנא ָיַדְעָנא ּדְ

ַעְלָמא ֵדין , ְלָעְלִמין חּוָלָקא ִדְמֵהיְמנּוָתא ִרי חּוָלָקא ָלא ּבְ ְוָלא ְיֵהא ֵליּה ִעם ּבְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי ִריְך הּוא, ְוָלא ּבְ א ּבְ ּה קּוְדׁשָ  .ּוְבִגין ָכְך אֹוֵדי ִעּמָ

א  ְדָקא ְיאּותְוקּוְדׁשָ א ּכְ יׁשָ ְלחֹודֹוי ַזְרָעא ַקּדִ א ּבִ ָעא ְלַאְפָרׁשָ ִריְך הּוא ּבָ , ּבְ
ִריְך הּוא  א ּבְ ְרעּוָתא ְדקּוְדׁשָ ָרֵאל ָסִליק ּבִ ָהא ִיׂשְ ָרא ַעְלָמא ּדְ ְך ּבָ ְבִגין ּכָ ּדִ

ְך ָנַפק ַאְבָרָהם ְלַעְלָמא ְוַעְלָמא ִמְת , ַעד ָלא ִיְבֵרי ַעְלָמא ַקּיֵים ּוְבִגין ּכָ
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ִגיֵניהּ  ָנַפק ַיֲעקֹב  )לא(ְוַאְבָרָהם ְוִיְצָחק , ּבְ ְייהּו ַעד ּדְ דּוְכּתַ בּו ּבְ ָקְיימּו ְוָלא ִאְתַייׁשְ
 .ְלָעְלָמא

ל ַעְלָמא ים ּכָ ָנַפק ַיֲעקֹב ְלַעְלָמא ִאְתָקְיימּו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִאְתְקּיַ יָון ּדְ , ּכֵ
יׁשָ  א ַקּדִ ן ָנַפק ַעּמָ ּמָ ְדָקא , א ְלַעְלָמאּוִמּתַ א ּכְ יׁשָ ַגְווָנא ַקּדִ א ּכְ ים ּכֹּלָ ְוִאְתְקּיַ

ִריְך הּוא, ְיאּות א ּבְ ְך ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ָרה , ּוְבִגין ּכָ ר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ׂשָ ּכֹל ֲאׁשֶ
ֵרא ְלָך ָזַרע י ְבִיְצָחק ִיּקָ קֹוָלּה ּכִ ַמע ּבְ ָמֵעאל, ׁשְ ִיׁשְ ִתיב ְלבָ . ְולֹא ּבְ ַתר ַמה ּכְ

ַבע ֵאר ׁשָ ר ּבְ ִמְדּבַ ַתע ּבְ ֶלְך ַוּתֵ  .ַוּתֵ
 )סימן יט(השלמה מההשמטות 

ם ַאְבָרָהם ַבּבֶֹקר וכו ּכֵ ׁשְ רֹוָקא ָאַמר' ַוּיַ י ּבְ א , ַרּבִ ְכָמּה ֶאּלָ ם ַעל ׁשִ ָמהּו ׂשָ
ִתיב ַהָכא ְתִחיָלה ּכְ ָהְיָתה ּבַ ָמה ׁשֶ ִהְזִהיָרה ַעל עֹול ָהֱאמּוָנה ְוַלֲעמֹוד ּבְ ם  ׁשֶ ׂשָ

ְכָמּה ּוְכִתיב ֲהָתם  ט )ו''שמותט(ַעל ׁשִ ּפָ ם לֹו חֹק ּוִמׁשְ ם ׂשָ ָמה ְלַהָלן ַעל . ׁשָ
ִכיָנה ִכיָנה, ַהׁשְ ָרֲאָתה ַעְצָמּה יֹוֵצאת . אּוף ַהָכא ַעל ַהׁשְ יָון ׁשְ ָתה ּכֵ ָמה ֲעׂשְ

תָ  ְכִתיב ְוֵתֵלְך ַוּתֵ ל ַאְבָרָהם ָחְזָרה ְלִקְלקּוָלה ּדִ ָתע ִמְרׁשּותֹו ׁשֶ ע ָמהּו ַוּתֵ
ָתע ּוְכִתיב  ִתיב ַהָכא ַוּתֵ ית ָאִביָה ּכְ ּלּוֵלי ּבֵ ִתְעֵתָעה ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוּגִ ׁשֶ

ְעּתּוִעים )'ירמיה י(ֲהָתם  ה ּתִ ה ַמֲעׂשֶ  )עד כאן מההשמטות(: ֶהֶבל ֵהּמָ

ַתע ּוְכִתיב ָהָתם  ִתיב ָהָכא ַוּתֵ ה ּתַ  )ירמיה י(ּכְ ה ַמֲעׂשֵ א . ְעּתּוִעיםֶהֶבל ֵהּמָ ְוקּוְדׁשָ
ִביק ַאְבָרָהם ָלא ׁשָ ִגיֵניּה ּדְ ִריְך הּוא ּבְ  .ָלּה ְוִלְבָרהּ . ּבְ

א ֲחֵזי ַמע ְיָי ֶאל , ּתָ י ׁשָ ִתיב ּכִ ָרה ַמה ּכְ ׂשָ ּה ּדְ ּמָ ַקְדִמיָתא ַכד ָאְזַלת ִמּקַ ּבְ
לֹות ַאף ַעל . ָעְנֵייךְ  ַתר ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָטַעאת ּבָ א ּדְ ּתָ א ֶאת ְוַהׁשְ ָ ׂשּ ְכִתיב ַוּתִ ב ּדִ ּגַ

ְבךָ  ַער. קֹוָלּה ַוּתֵ ַמע ֱאלִֹהים ֶאל קֹול ַהּנַ י ׁשָ ִתיב ּכִ ַמע . ַמה ּכְ י ׁשָ ִתיב ּכִ ְוָלא ּכְ
 .ֱאלִהים ֶאת קֹוֵלךְ 

ם ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ י ִדיָנא . ּבַ י ּבֵ א הּוא ְלַגּבֵ ר עֹוָנׁשָ ָלאו ּבַ ָהא אּוְקמּוָה ּדְ
ְלֵעיָלא ָהא בֵּ , ּדִ ִנין ּוְלֵעיָלאּדְ ֵליַסר ׁשְ ין ִמּתְ א ָעְנׁשִ ּוֵבי ִדיָנא , י ִדיָנא ִדְלַתּתָ

ִנין ּוְלָהְלָאה ִרים ׁשְ יָבא ֲהָוה. ִדְלֵעיָלא ֵמֶעׂשְ ַחּיָ ב ּדְ א , ְוַאף ַעל ּגַ ר עֹוָנׁשָ ָלאו ּבַ
ם, ְוָהא אּוְקמּוהָ . ִאיהוּ  ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ  .ְוָדא הּוא ִדְכִתיב ּבַ

י אֶ  ק ֵמַעְלָמא ָעד ָלא ָמטּון יֹומֹוי ָאַמר ַרּבִ ּלַ ִאְסּתַ ְלָעָזר ִאי ָהִכי ַמאן ּדְ
ִנין ִרין ׁשְ ׁש , ְלֶעׂשְ ר , ֵמָאן ֲאַתר ִאְתַעּנָ א ָלאו ּבַ ִנין ּוְלַתּתָ ֵליַסר ׁשְ ָהא ִמּתְ ִגין ּדְ ּבְ

ֲאבֹוי ֶחְטאֹוי ּדְ א ִאיהּו ֶאָלא ּבְ ִנין ּוְלֵעיָלא . עֹוָנׁשָ ֵליַסר ׁשְ ָאַמר , ַמהוּ ֲאָבל ִמּתְ
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אי  ֵלימּות ַזּכַ ִריְך הּוא ָחס ֲעֵליּה ּדְ א ּבְ ְוָיִהיב ֵליּה ֲאַגר  )ולא לימות חייב(ֵליּה קּוְדׁשָ
ַההּוא ָעְלָמא ַההּוא ָעְלָמא ְואּוְקמּוהָ , ַטב ּבְ ׁש ּבְ ִיְתַעּנָ יב ּדְ  .ְוָלא ֵלימּות ַחּיָ

 א''דף קיט ע

יָבא הּוא ְוָלא ָמטּון יֹומֹוי  יָון ) א''דף קיט ע(ָאַמר ֵליּה ִאי ַחּיָ ִנין ַמהּו ּכֵ ִרין ׁשְ ְלֶעׂשְ
יהּ  ַמאי הּוא עֹוְנׁשֵ ק ֵמַעְלָמא ּבְ ּלַ ִאְסּתַ ים . ּדְ ָדא ִאְתְקּיַ ְוֵיׁש  )משלי יג(ָאַמר ֵליּה ּבְ

ט ּפָ לא ִמׁשְ ה ּבְ א ָנִחית ְלַעְלמָ . ִנְסּפָ ַכד עֹוָנׁשָ ָנה  )דינא(א ִאיהּו ּדְ ּוָ ָלא ּכַ ַאֲעַרע ּבְ
חּו ֲעֵליּה ִמְלֵעיָלא ּגָ ד ָלא ַאׁשְ ׁש ּכַ ָלא ְוִיְתַעּנַ ַההּוא ְמַחּבְ א ּבְ  .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ִתיב ע )משלי ה(, ְוֲעֵליּה ּכְ ֻדנֹו ֶאת ָהָרׁשָ ָלא ''א. ֲעוֹונֹוָתיו ִיְלּכְ ָאה ַמאן ּדְ ת ְלַאְסּגָ
אָמטּון יֹומֹוי ְלִאְתעֲ  ֻדנֹו . ָנׁשָ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא )את הרשע(ֲעוֹונֹוָתיו ִיְלּכְ , ְוָלא ּבֵ

א י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ֵמְך ְוָלא ּבֵ אתֹו ִיּתָ ַמע . ּוְבַחְבֵלי ַחּטָ י ׁשָ ִתיב ּכִ ְך ּכְ ִגין ּכָ ּבְ
ם ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ַער ּבַ  .ֱאלִהים ֶאל קֹול ַהּנַ

ַתח ְוָאַמר ְמעֹון ּפָ י ׁשִ וא )א כוויקר(, ַרּבִ ִריִתי ַיֲעקֹוב ָמֵלא ּבְ י ֶאת ּבְ אי''ְוָזַכְרּתִ . ו ַאּמַ
ְתֵרין ִסְטִרין ִאיהּו  א ּבִ א . ָרָזא ְדָחְכְמָתא ָחָדא. )אנון(ֶאּלָ ִאיהּו ָרָזא ַדְרּגָ ּדְ

יּה ַיֲעקֹב. ְדָחְכְמָתא ֵרי ּבֵ ׁשָ ָרֵאל . ֲאַתר ּדְ לּוָתא ְדִיׂשְ ֲאָבל ַהאי ְקָרא ַעל ּגָ
ָמר לּוָתא, ִאּתְ ַכד ִאּנּון ּגֹו ּגָ ְקדּון , ּדְ ִיְתּפַ ָרָזא  )ביה יעקב(ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ְקדּון ּבְ ִיְתּפַ

וא ִתיָתָאה. ו''ּדְ ֶאֶלף ׁשְ ָרָזא ְדוא )ואתחנן ער א(. ְוִאיהּו ּבְ ית ִרְגֵעי ּוְפַלג ''ּוְפִקיָדה ּבְ ו ׁשִ
ִנין ְלִעּבּוָרא ְד . ִעיָדן ין ׁשְ ּתִ ׁשִ ִתיָתָאה ָיִקים ֱאָלּה ּוְבִזְמָנא ּדְ ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ ָ ַדׁשּ

ַיֲעקֹב יּה ּדְ ִקידּו ִלְבַרּתֵ ַמָיא ּפְ ית . ׁשְ ְיֵהא ָלּה ְזִכיָרה ׁשִ ּוֵמַההּוא ִזְמָנא ַעד ּדִ
ִנין ּוַפְלָגא ְבִעין . ׁשְ ִנין ָאֳחָרִנין ְוִאּנּון ׁשִ ית ׁשְ ְלָגא )ותלת(ּוֵמַההּוא ִזְמָנא ׁשִ  .ּוְתֵרין ּוּפַ

ׁשִ  ַאְרָעא ּבְ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ ית ִיְתּגְ ין ְוׁשִ ְוַכד ּכָֹכָבא , ְדָגִליל )ט ב, שמות ז ב(יּתִ
ַבע ּכְֹכַבָיא ִמְסַטר ָצפֹון ִבְסַטר ִמְזָרח ִיְבַלע ׁשֶ א אּוְכָמא , ּדְ ֶאׁשָ ְלהֹוָבא ּדְ ְוׁשַ

ין יֹוִמין יּתִ ְרִקיָעא ׁשִ ְלָיא ּבִ ֵהא ּתַ ַעְלָמא ִלְסַטר ָצפֹוןּוְקָרִבין ִיְתָער, ּתְ ּוְתִרין , ּון ּבְ
ִאּנּון ְקָרִבין לּון ּבְ  .ַמְלִכין ִיּפְ

ַיֲעקֹב ְלִאַדְחָייא ָלּה  יּה ּדְ ַרּתֵ ַמָיא ַעל ּבְ הֹון ַעּמְ ּלְ וגּון ּכֻ ּוְ ְוַעל . ֵמָעְלָמא )לון(ְוִיְזּדַ
ִתיב  ַע ּוְכֵדין ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב  )ירמיה ל( )והיתה(ַההּוא ִזְמָנא ּכְ ׁשֵ ּה ִיּוָ ּנָ ּוִמּמֶ

א ׁשָ ין ִמּגּוָפא ּוָבְעָיין ְלִאְתַחּדְ ימּון ַנְפׁשִ ּיְ כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה (ְוִסיָמִניְך , ִיְסּתַ

ָאה ְלַיֲעקֹב ִמְצַרְיָמה ְוגו )בראשית מו( )שבעים וכתיב ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ ים ' ּכָ ִ ׁשּ ל ֶנֶפׁש ׁשִ ּכָ
ׁש   .ָוׁשֵ
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בְ  ׁשִ רֹוִמיּבְ ָתא ּדְ א ַרּבְ ׁשּון ְלגֹו ַקְרּתָ ּנְ ל ַמְלֵכי ַעְלָמא ִיְתּכַ א , ִעין ּוְתַלת ּכָ ְוקּוְדׁשָ
דּון ֵמַעְלָמא א ּוַבְרָדא ְוַאְבֵני ַאְלָגִביׁש ְוִיְתַאּבְ ִריְך הּוא ִיְתַער ֲעַלְייהּו ֶאׁשָ , ּבְ

רּון ן ִויַהּדְ ָלא ִיְמטּון ְלַתּמָ ר ִאּנּון ְמָלִכין ּדְ ָחא ְקָרִבין ָאֳחָרִנין ּבַ ּוֵמַההּוא . ְלַאּגָ
ָכל ַעְלָמא יָחא ִיְתַער ּבְ א ְמׁשִ ה , ִזְמָנא ַמְלּכָ ין ְוַכּמָ ה ַעּמִ ּמָ יּה ּכַ ׁשּון ִעּמֵ ּנְ ְוִיְתּכַ

ל ְסָייֵפי ַעְלָמא יִלין ִמּכָ ָכל ִאּנּון ַאְתֵרי, ַחּיָ ׁשּון ּבְ ּנְ ָרֵאל ִיְתּכַ ֵני ִיׂשְ  .ְוָכל ּבְ

ִנין ְלֵמָאה ימּו ִאּנּון ׁשְ ּלִ ּתַ ִאׁשְ ֵדין וא, ַעד ּדְ ה''ּכְ ר ּבְ  )ישעיה סו(ּוְכֵדין , א''ו ִיְתַחּבַ
ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלְיָי ְוגו ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ ָמֵעאל . 'ְוֵהִביאּו ֶאת ּכָ ְזִמיִנין  )ישראל(ּוְבֵני ִיׁשְ

ַההּוא ִזְמָנא ְלַאְתָעָרא  ל  )עליהון(ּבְ ֵלם ִעם ּכָ ַעְלָמא ְלֵמיֵתי ַעל ְירּוׁשָ ין ּדְ ַעּמִ
ְכִתיב ַל ם ַלִמְלָחָמה ְוגו )זכריה יד(, ּדִ ל ַהּגֹוִים ֶאל ְירּוׁשָ י ֶאת ּכָ , ּוְכִתיב. 'ְוָאַסְפּתִ

יחוֹ  )תהלים ב( בּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו ָיַחד ַעל ְיָי ְוַעל ְמׁשִ ב . ִיְתַיּצְ ּוְכִתיב יֹוׁשֵ
 ָ ׁשּ ָחק ְיָי ִיְלַעג ָלמוֹ ּבַ  .ַמִים ִיׂשְ

ִגין ''ְלָבַתר וא יִקין ּבְ ֲהוּו ַעּתִ ָמִתין ּדְ א ִנׁשְ ׁשָ ָרא ּוְלַחּדְ ו ְזִעיָרא ִיְתָער ְלִאְתַחּבָ
ָמה ִדְכִתיב א ַעְלָמא ּכְ יו ּוְכִתיב ְיִהי ְכבֹוד ְיָי  )שם קד(, ְלַחְדּתָ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ִיׂשְ

ְדָקא ְיאּות ָרא ּכְ יו ְלַנֲחָתא לֹון ְלָעְלָמא . ְלעֹוָלם ְלִאְתַחּבָ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ִיׂשְ
ַחד הּו ּכְ ּלְ ָרא ַעְלִמין ּכֻ ין ְלַחּבְ ִרָיין ַחְדּתִ הֹון ּבְ ּלְ  .ּוְלֶמֱהֵוי ּכֻ

ל ִאנּ  ִאין ִאּנּון ּכָ ִתיָתָאה ְלֵמיַעל ַזּכָ ְסָייֵפי ֶאֶלף ׁשְ ַעְלָמא ּבִ ֲארּון ּבְ ּתָ ִיׁשְ ּון ּדְ
א ּתָ ּבַ ׁשַ וָגא , ּבְ ּוְ ְלחֹודֹוי ְלִאְזּדַ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ֵדין ִאיהּו יֹוָמא ַחד ְלקּוְדׁשָ ָהא ּכְ ּדְ

ַעְלָמא ִעם ִאּנוּ  ין ְלֶמֱהֵוי ּבְ ָמִתין ַחְדּתִ ְדָקא ְיאּות ּוְלִמְלַקט ִנׁשְ ֲארּו ּכְ ּתָ ִאׁשְ ן ּדְ
ְכִתיב ַקְדִמיָתא ּדִ ַלם ָקדֹוׁש  )ישעיה ד(, ּבְ ְירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ

ַל ם ְירּוׁשָ ים ּבִ תּוב ְלַחּיִ ל ַהּכָ  :ֵיָאֵמר לֹו ּכָ

ה ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאלָ  ה ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ יו ַאְבָרָהם ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ִני ַתח ְוָאַמר . ַוּיֹאֶמר ִהּנִ י ְיהּוָדה ּפָ י ְוגו )תהלים מה(ַרּבִ ה הּוא ַמְלּכִ א הּוא . 'ַאּתָ ּדָ

ָדא א ּבְ ֲחָדא ּדָ ין ּכְ ְרּגִ ָכל ּדַ ִלימּו ּדְ  .ׁשְ

 ב''דף קיט ע

ה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב ִליחּוָתא , ַצּוֵ י ׁשְ ַעְבּדֵ ִליָחן ּדְ ל ִאּנּון ׁשְ ַעְלָמא ) ב''יט עדף ק(ּכָ ּבְ
ְטָרא ְדִדיָנא ְטָרא ְדַרֲחֵמי ְוָלא ֶלהוֹו ִמּסִ הּו ִמּסִ ּלְ ִאית ָמאֵרי , ְדֶליהֵוי ּכֻ ִגין ּדְ ּבְ

ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ְדַרֲחֵמי ּוִמּסִ ִליָחן ִמּסִ ְטָרא . ׁשְ ַאְתָיין ִמּסִ ִליָחן ּדְ ִאּנּון ׁשְ
ִליחּוָתא ָלל ְדַרֲחֵמי ָלא ַעְבֵדי ׁשְ ַעְלָמא ּכְ  .ְדִדיָנא ּבְ
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ַרֲחֵמי ֲהָוה  ִליָחא ּדְ ִניָנן ׁשְ ֵלי ֵליּה ְלִבְלָעם ָהא ּתָ ִאְתּגְ ְוִאי ֵתיָמא ָהא ַמְלָאָכא ּדְ
ְך ְלִדיָנא י. ָלא. ְוִאְתַהּפַ ּנֵ ּתַ ִליָחא ְדַרֲחֵמי ֲהָוה ַלֲאָגָנא , ְלעֹוָלם ָלא ִאׁשְ א ׁשְ ֶאּלָ

ָרֵאל ּוְלמֶ  יגֹוְרָיא ֲעַלְייהוּ ֲעַלְייהּו ְדִיׂשְ ְוָכְך אֹוְרחֹוי , ּוְלֳקְבֵליּה הּוא ִדיָנא, ֱהֵוי ַסּנֵ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יָנא ְלָדא, ּדְ ד אֹוִטיב ְלָדא ַההּוא ִטיבּו ּדִ ְך ָהא . ּכַ ּכָ

ְך ְלִדיָנא ָרֵאל ּוְלִבְלָעם ִאְתַהּפַ ִליָחא ְדַרֲחֵמי ֲהָוה ְלהּו ְלִיׂשְ ְך צַ . ׁשְ ה ְבִגין ּכָ ּוֵ
י ֶלֶהְוָין , ָאַמר ָדִוד, ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב ִליָחָאה ּדִ חּון ׁשְ ּלְ ּתַ ד ִיׁשְ יד ַעל ַעְלָמא ּכַ ּקִ ּפַ

ְטָרא ְדַרֲחֵמי  .ִמּסִ

ח ּפּוְרָקָנא ְלהֹון ּגֹו  ּכַ ּתַ ִאּנּון ּגֹו ַגְלָווָתא ְוִיׁשְ ה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב ּדְ א ָאַמר ַצּוֵ י ַאּבָ ַרּבִ
לּוְתהֹון א ֲחֵזי. ּגָ ֲאָבָהן ַיֲעקֹב ֲהָוה, ּתָ ָחן ּדְ ּבְ ְוִאְלָמֵלא ִיְצָחק ָלא ֲאָתא , ּתּוׁשְ

א ִיְצָחק, ַיֲעקֹב ְלַעְלָמא ה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב ּדָ ְך ַצּוִ ִזיב , ּוְבִגין ּכָ ּתְ ִאׁשְ ֵכיָון ּדְ ּדְ
 .ִיְצָחק ְיׁשועֹות ַיֲעקֹב ֲהווּ 

ה ָבִרים ָהֵאּלֶ יֵמי ַעל ַצֲעָרא ַרבִּ . ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ ִניָנן ַוְיִהי ּבִ ְמעֹון ָאַמר ָהא ּתָ י ׁשִ
ָמר יהּ , ִאּתְ יֵמי ַטְפֵסי ְדַצֲעָרא ִאית ּבֵ ִתיב ּבִ ָלא ּכְ ב ּדְ , ַוְיִהי ַאַחר. ַוְיִהי ַאף ַעל ּגַ

ִאין ין ִעּלָ ְרּגִ ָכל ּדַ ָאה ּדְ ּתָ א ּתַ ְרּגָ ַתר ּדַ ָבִרים, ּבָ ָמא ְדַאּתְ , ּוַמאן ִאיהּו ּדְ ָאֵמר ּכְ
ָבִרים ָאנִֹכי )שמות ד(  .לא ִאיׁש ּדְ

א ָדא ְרּגָ ַתר ּדַ ַאְתָיא ֵיֶצר ָהָרע , ּוַמאן ֲהָוה ּבָ ה ֶאת ַאְבָרָהם ּדְ ְוָהֱאלִהים ִנּסָ
ִריְך הּוא א ּבְ י קּוְדׁשָ ה ֶאת . ְלַקְטְרָגא ַקּמֵ ָלא ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ּכָ ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

ִנין ֲהָוה ְוָהא . ֵעי ֵליהּ ֶאת ִיְצָחק ִמבָּ . ַאְבָרָהם ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ ר ּתְ ָהא ִיְצָחק ּבַ ּדְ
א ִדיֵליּה ֲהָוה ר עֹוָנׁשָ ִאְלָמֵלא ָאַמר ִיְצָחק ָלא ָבֵעיָנא ָלא , ֲאבֹוי ָלאו ּבַ ּדְ

ִתיב . ִאְתֲעַנׁש ֲאבֹוי ֲעֵליהּ  ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוָלא ּכְ ַמאי ַטְעָמא ְוָהֱאלִהים ִנּסָ
ה ֶאת יִ   .ְצָחקִנּסָ

ִדיָנא ָלָלא ּבְ ָבֵעי ְלִאְתּכְ אי ּדְ א ֶאת ַאְבָרָהם ַוּדַ ָהא ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה , ֶאּלָ ּדְ
ָנא ְדַמת ּדְ ַלל ִמּקַ יָנא ּכְ יּה ּדִ ִליל ַמָיי, ּבֵ א ִאְתּכְ ּתָ ֶאׁשָ ''ְוַהׁשְ ְוַאְבָרָהם . א''א ּבְ

ד ּדִ  ר ְלֶמְעּבַ ִאְתַעּטַ א ּדְ ּתָ ִלים ַעד ַהׁשְ יָנא ּוְלַאְתָקָנא ֵליּה ָלא ֲהָוה ׁשְ
ַאְתֵריהּ   .ּבְ

ִליל ַמיָ  ִאְתּכְ א ּדְ ּתָ ִלים ַעד ַהׁשְ ֶאׁשָ ''ְוָכל יֹומֹוי ָלא ֲהָוה ׁשְ א ''א ְוֶאׁשָ ''א ּבְ
ַמיָ  ה ֶאת ַאְבָרָהם ְולא ֶאת ִיְצָחק, א''ּבְ ְך ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ַאְזִמין , ּוְבִגין ּכָ ּדְ

ִדינָ  ָלָלא ּבְ א, אַאְבָרָהם ְלִאְתּכְ ַמיָ ''ֶאׁשָ  )קלג ב(ָעאל , ְוַכד ָעִביד ּדָ א ''א ּבְ



Zohar Vayera 

Formated by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 76 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

א א ִעם ּדָ ִלים ּדָ ּתְ ָדא. ְוִאׁשְ א ּבְ ָלָלא ּדָ יָנא ְלִאְתּכְ ּוְכֵדין ֵיֶצר . ְוָדא ָעִביד ּדִ
ְדָקא ְיאּות ַעד  ִלים ּכְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ַאְבָרָהם ּדְ ָהָרע ֲאָתא ְלַקְטְרָגא ֲעֵליּה ּדְ

יָנא בְּ  ַיֲעִביד ּדִ ָבִרים ִאיהּו ְוָאָתא ְלַקְטְרָגא. ִיְצָחקּדְ ֵיֶצר ָהָרע ַאַחר ַהּדְ  .ּדְ

ה ִתיב ְוָלא ִיְצָחק, ְוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדִמּלָ ַאְבָרָהם ּכְ ָקֲאָמָרן ּדְ ב ּדְ ִיְצָחק , ַאף ַעל ּגַ
ַהאי ְקָרא יּה ּבְ ִליל ּבֵ ה ֶאת ַאְבָרהָ , ָנֵמי ִאְתּכְ . םָרָזא ִדְכִתיב ְוָהֱאלִֹהים ִנּסָ

ְייָקא ְוָדא ִיְצָחק א ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ּדַ ִתיב ֶאּלָ ה ְלַאְבָרָהם ָלא ּכְ ָהא . ִנּסָ ּדְ
ְגבּוָר  ֲעָתא ּבִ ַהִהיא ׁשַ ְרָיא''ּבְ ָאה ׁשַ ּתָ ִדיָנא ַעל , ה ּתַ ן ּבְ ּמַ ד ְוִאְזּדַ ִאְתַעּקַ יָון ּדְ ּכֵ

ְדָקא ְיאּות ַאְבָרָהם ּכְ ַאְת , ְיָדא ּדְ ר ּבְ ֵדין ִאְתַעּטַ ַאְבָרָהם ּכְ ֲהֵדיּה ּדְ ֵריּה ּבַ
ִלילּו ֶאׁשָ  ַמיָ ''ְוִאְתּכְ ְדָקא , א ּוְסִליקּו ְלֵעיָלא''א ּבְ ח ַמְחלֹוֶקת ּכְ ּכַ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ

א ֶאׁשָ  .ְיאּות ַמָיא ּבְ

ִאְתֲעִביד ַאְכָזר )עבד(ַמאן  א ַרֲחָמָנא ּדְ ָחא . ָחָמא ַאּבָ ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ א ּבְ ֶאּלָ
ַאְתַרייהּו ַמְחלֹוֶקת ַמיָ  ָרא ּבְ א ּוְלִאְתַעּטְ ֶאׁשָ ָאָתא , )ג כדקא יאות''א ל''ד(א ּבְ ַעד ּדְ

ָקנּו  ֵלִמין ְוִאְתּתַ ָהן ׁשְ ָלָתא ַאּבָ ְדָקא ְיאּות ְוִאְתֲעִבידּו ּתְ א ּכְ ן ּכֹּלָ ּקַ ַיֲעקֹב ְוִאְתּתַ
ֵאי ֵאי ְוַתּתָ  :ִעּלָ

 א''דף קכ ע

ְנךָ  ִאיהּו ָסָבאְוִכי הֵ . ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ ִגין . יַאְך ָיִכיל ַאְבָרָהם ּדְ ִאי ֵתיָמא ּבְ
ַלל ִיְצָחק ָלא ָנִפיק ֵמְרׁשּוֵתיּה ּכְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָיאֹות, ּדְ ַקח  )במדבר כ(, ֲאָבל ּכְ

ָרא לֹון  ין ּוְלַאְדּבָ ִמּלִ ָכא לֹון ּבְ ִגין ְלַאְמׁשָ א ּבְ נֹו ֶאּלָ ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ּבְ
ִריְך הּואִלְר  א ּבְ קּוְדׁשָ ין, עּוָתא ּדְ ִמּלִ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך . אּוף ָהָכא ַקח ּבְ ֶאת ּבִ

ר ָאַהְבּתָ ָהא  ָמא ְדַאּתְ . אּוְקמּוהָ ) א''דף קכ ע(ֲאׁשֶ ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמֹוִרּיָה ּכְ
ַאְתָרא . ֵאֵלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור )שיר השירים ד(ָאֵמר  ִיְתֲחֵזיְלַאְתָקָנא ּבְ  :ּדְ

 ָ ׂשּ י ַוּיִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ קֹום ֵמָרחֹוק''ם אֶ ''א ַאְבָרהָ ''ּבַ ְרא ֶאת ַהּמָ ּיֹום . ת ֵעיָניו ַוּיַ ּבַ
י ָהא אּוְקמּוהָ  ִליׁשִ ְ ר ָאַמר , ַהׁשּ קֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל ַהּמָ ָקם ַוּיֵ ָמר ַוּיָ ִאּתְ יָון ּדְ א ּכֵ ֶאּלָ

ּיֹום קֹום ֵמָרחֹוק לֹו ָהֱאלִהים ַמאי ַטְעָמא ּבַ ְרא ֶאת ַהּמָ י ַוּיַ ִליׁשִ ְ ִגין . ַהׁשּ א ּבְ ֶאּלָ
יּה ְוַהאי הּוא  ָנַפק ִמּנֵ ֵרא ְלָך ָזַרע ְוָדא הּוא ַיֲעקֹב ּדְ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ְכִתיב ּכִ ּדִ

י ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּבַ קֹום ֵמָרחֹוק ּכְ ְרא ֶאת ַהּמָ ָי ֵמָרחֹוק יְ  )ירמיה לא(ַוּיַ
 .ִנְרָאה ִלי
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קֹום ְרא ֶאת ַהּמָ ְכִתיב. ַוּיַ א הּוא ַיֲעקֹב ּדִ קֹום )בראשית כח(, ּדָ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ . ַוּיִ
ִליָתָאה ְוָחָמא ֵליּה ְלַיֲעקֹב  א ּתְ ִאיהּו ַדְרּגָ י ּדְ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ל ַאְבָרָהם ּבַ ּכַ ִאְסּתַ

יהּ  ין ְלֵמיַפק ִמּנֵ ַזּמִ ָמה ְדֲאָמָרן ֵמָרחֹוק ְוָלא ִלְזַמן ָקִריב. ּדְ  .ֵמָרחֹוק ּכְ

י ֶאְלָעָזר ַמאי ׁשְ  ין ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ַזּמִ ל ְוָחָמא ּדְ ּכַ ד ִאְסּתַ ָבָחא ִאיהּו ְלַאְבָרָהם ּכַ
יּה ַיֲעקֹב ד ָאִזיל ְלֶמיֱעַקד ֵליּה ְלִיְצָחק. ְלֵמיַפק ִמּנִ ָהא ּכַ ל , ּדְ ָבָחא ּכָ ָלאו ׁשְ

ְך ִאיהּו ִדיֵליהּ   .ּכָ

אי  ָנא ָיַדע  )והא(ָאַמר ֵליּה ַוּדַ ְדַמת ּדְ ָהא ִמּקַ ַאְבָרָהם ָחָמא ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּדְ
ד , ָחְכְמָתא ִליָתָאה ְלֶמְעּבַ א ּתְ ִאיהּו ַדְרּגָ י ּדְ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ א ּבַ ּתָ ל ַהׁשְ ּכַ ְוִאְסּתַ

קֹום ְרא ֶאת ַהּמָ ְכִתיב ַוּיַ ִלימּו ּוְכֵדין ָחָמא ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּדִ א . ׁשְ ּתָ ֲאָבל ַהׁשְ
ָאִזיל ְלֶמיעֱ  ִגין ּדְ ה ֵמָרחֹוק ּבְ ָעא ַקְייָמא ֵליּה ִמּלָ ַקד ֵליּה ְלִיְצָחק ְוָלא ּבָ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ  .ְלַהְרֵהר ֲאַבְתֵריּה ּדְ

ְלחֹודֹוי ָלא ָנֲהָרא ּבִ ְקַלְרָיאה ּדְ ְך ָחָמא ֵליּה , ֵמָרחֹוק ָחָמא ֵליּה ּגֹו ַאְסּפַ ּוְבִגין ּכָ
א ִלי ּכֹּלָ ְקַלְרָיאה ְדַנֲהָרא ֲהָוה ׁשְ , ְוָלא ִאְתּגְ ִאּלּו ַאְסּפַ ִכיַח ַעל ַהאי ּדְ

ְדָקא ָיאֹות ים ֲעֵליּה ַאְבָרָהם ּכְ ָלא ַנֲהָרא ִאְתְקּיַ ְקַלְרָיאה ּדְ ֲאָבל , ַאְסּפַ
ְלחֹודֹוי ֲהָוה, ֵמָרחֹוק  .ֵמָרחֹוק, ּבִ

א  ְרּגָ ַהאי ּדַ ִגין ּדְ ַנֲהָרא ּבְ ְקַלְרָיאה ּדְ ה ַאְסּפַ ק ֵמַהאי ִמּלָ ּלַ ַמאי ַטְעָמא ִאְסּתַ
ַיֲעקֹב ֲהָוה א ַעל ַהאי וּ . ּדְ ּתָ ח ַהׁשְ ּכַ ּתַ ַיֲעקֹב ַעד ָלא ִאְתְייִליד ָלא ִאׁשְ ְבִגין ּדְ

ל ַאְגָרא. ַדְרָגא יַהְך ִויַקּבֵ ִגין ּדִ א ַיֲעקֹב . ְותּו ּבְ קֹום ֵמָרחֹוק ּדָ ְרא ֶאת ַהּמָ ַוּיַ
יהּ  ָלא ָזָכה ּבֵ ָמר ֵמָרחֹוק ּדְ ָמה ְדִאּתְ האי דרגא דהא כד ראייה בעינוי בהאי עלמא אלא מרחוק מגו (. ּכְ

אמר אברהם ודאי קודשא בריך הוא ידע בגוונא אחרא , אתא יעקב הכא דאף על גב דאתו לההוא ראייה וחמא ליעקב
אבל . הא אוקמוה, מה כתיב לעילא ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי. 'מיד ויבן שם אברהם את המזבח וגו, דאתחזי

ד ))מדי(מאי טעמא לא אתיב ליה  ָרא . ִמּיָ א ַעל ּבְ ק ֵמַרֲחֵמי ְדַאּבָ ּלַ ָהא ִאְסּתַ ִגין ּדְ ֶאָלא ּבְ
י ְבִני ּנִ ִתיב ִהּנְ ְך ּכְ ְך ְלִדיָנא, ּוְבִגין ּכָ קּו ַרֲחֵמי ְוִאְתַהּפַ ּלָ י ְדִאְסּתַ ּנִ  :ִהּנְ

ִתיב ַוּיֹאֶמר ָאִביו, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם א, ְוָלא ּכְ א ֶאּלָ ַאּבָ ָהא ָלא ָקִאים ֲעֵליּה ּכְ  ּדְ
יהּ  ַעל ַמְחלֹוֶקת ֲהָוה ּבֵ ה. ּבַ ֶ ֵעי ֵליהּ . ֱאלִהים ִיְרֶאה לֹו ַהׂשּ ַמאי , ִיְרֶאה ָלנּו ִמּבָ

א ָאַמר ֵליּה ֱאלִֹהים ִיְרֶאה לֹו ְלַגְרֵמיהּ . ִיְרֶאה לוֹ  ד ִאיהּו ִיְצְטִריךְ , ֶאּלָ ֲאָבל . ּכַ
ִני ְוָלא ִאְמָרא א ּבְ ּתָ ֵניֶהם יַ . ַהׁשְ ד ַוּיְֵלכּו ׁשְ וִמּיָ  .ְחּדָ
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ַתח ְוָאַמר  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ לֹום ַמר  )ישעיה לג(ִרּבִ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקּו חּוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ
יּון ֵאי. ִיְבּכָ ין ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ֲעָתא ּוָבעּו ְלַקְייָמא . ֵהן ֶאְרֶאָלם ִאּלֵ ַהִהיא ׁשַ ָצֲעקּו ּבְ

ְכִתיב ה ּדִ ְך ָצֲעקּו חּוָצה. תֹו ַהחּוָצהַוּיֹוֵצא אוֹ  )בראשית טו(, ַעל ַהִהיא ִמּלָ ִגין ּכָ  .ּבְ

לֹום ַיֲעקֹב . ַמְלֲאֵכי ׁשָ יּה ּדְ ֲהוּו ְזִמיִנין ְלֵמיַהְך ַקּמֵ ין ִאּנּון ַמְלָאִכין ָאֳחָרִנין ּדְ ִאּלֵ
ִלימוּ  ַיֲעקֹב ַאְבַטח לֹון ׁשְ ִריְך הּוא, ּוְבִגיֵניּה ּדְ א ּבְ ְכִתיב. קּוְדׁשָ  )בראשית לב(, ּדִ

עּו ּבֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים ְוַיֲעקֹב ְפּגְ לֹום. ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ ין ִאְקרּון ַמְלֲאֵכי ׁשָ , ְוִאּלֵ
ָעִקיד ֵליּה ְלִיְצָחק ד ָחמּו ֵליּה ְלַאְבָרָהם ּדְ כּו ּכַ הּו ּבָ ּלְ ֵאי , ּכֻ ְעְזעּו ִעּלָ ְוִאְזּדַ

ִיְצָחק הּו ֲעֵליּה ּדְ ֵאי ְוֻכּלְ  :ְוַתּתָ

 ב''דף קכ ע

ְקָר  וְיהוּ ', א ֵאָליו ַמְלַאְך ְיָי ְוגוַוּיִ ַגּוַ ִסיק ַטְעָמא ּבְ ְתָרָאה , ּפָ ָלאו ַאְבָרָהם ּבַ ּדְ
ַקְדָמָאה ְתָרָאה . ּכְ ִלים ) ב''דף קכ ע(ּבַ ִלים )נשא קלח א(ׁשְ ַגְווָנא ָדא . ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ּכְ

מּוֵאל מּוֵאל ׁשְ ִלים, ׁשְ ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ ְת . ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ , ָרָאה ָנִביאּבַ
ה. ַקְדָמָאה ָלא ָנִביא ה מׁשֶ ִסיק, ֲאָבל מׁשֶ ִאְתְייִליד ָלא , ָלא ּפָ ִמּיֹוָמא ּדְ ִגין ּדְ ּבְ

א ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ִגין ְלַאְתָעָרא ֵליּה . ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם. ַאֲעֵדי ִמּנֵ יא ָאַמר ּבְ י ִחּיָ ַרּבִ
א  ִלּבָ עֹוָבָדא ָאֳחָרא ּבְ רּוָחא ָאֳחָרא ּבְ  .ָאֳחָראּבְ

ִריְך הּוא  א ּבְ י קּוְדׁשָ ְרעּוָתא ַקּמֵ יק ּבִ ּלִ ִריר ִיְצָחק ְוִאְסּתַ י ְיהּוָדה ָאַמר ִאְתּבְ ַרּבִ
יהּ  יא ַקּמֵ ֲהַנּיָ ָקְרִבין ּכָ ֵריָחא ִדְקטֹוֶרת ּבּוְסִמין ּדְ יֹוָמא , ּכְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ּתְ

ָנא ִלים ָקְרּבָ ּתְ ָהא ַצֲעָרא ְדַאְבָרָהם. ְוִאׁשְ ָמר ֵליּה ַאל  ּדְ ִאּתְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֲהָוה ּבְ
ַעׂש לֹו ְמאּוָמה ַער ְוַאל ּתַ ַלח ָיְדָך ֶאל ַהּנַ ׁשְ ִלים . ּתִ ּתְ ֵניּה ָלא ִאׁשְ ָקְרּבָ יב ּדְ ָחׁשִ

חַ  א ּוְבָנה ִמְזּבֵ ר ּכֹּלָ ָנא ָעַבד ְוִסּדֵ  .ִמּיָד. ּוְלַמּגָ

ה אַ  ְרא ְוִהּנִ א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ִניָנן הּוא ַאִיל ' ִיל ַאַחר ְוגוַוּיִ ָהא ּתָ
ָמׁשֹות ֲהָוה ְ ין ַהׁשּ ֵרי ּבֵ ִאְתּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדְ ָנתֹו ָהָיה ּכְ ֶבׂש  )במדבר ז(, ּוֶבן ׁשְ ּכֶ

ָנתֹו ְוָהִכי ִאְצְטִריְך  ן ׁשְ אלא אתפקיד , ותו והא יצחק לא הוה בעלמא. א ואת אמרת בין השמשות''נ(ֶאָחד ּבֶ

ָמׁשֹות )הא יצחק לא הוה בעלמאו( )'וכו ְ ין ַהׁשּ ד ֵחיָלא . ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּבֵ ּקַ א ִאְתּפַ ֶאּלָ
ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַאְבָרָהם ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָנא ַההּוא ִאיְמָרא ּבְ ּמְ ָכל ִאּנּון . ְלִאְזּדַ ָמה ּדְ ּכְ

נָ  ּמְ א ֵחיָלא ְלִאְזּדַ ָמׁשֹות ִאְתַמּנָ ְ ין ַהׁשּ ֲהוּו ּבֵ ין ּדְ ה ִמּלִ  )לההוא זמנא(א ַההּוא ִמּלָ
ִאְצְטִריְך ֵליהּ  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִיְצָחק. ּבְ חֹוֵתיּה ּדְ ִאְתְקִריב ּתְ  .ָהִכי ָנֵמי ַהאי ַאִיל ּדְ



Zohar Vayera 

Formated by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 79 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

ַתח ְוָאַמר יָעם ְוגו )ישעיה סג(, ּפָ ָניו הֹוׁשִ ָכל ָצָרָתם לֹא ָצר ּוַמְלַאְך ּפָ א ֲחֵזי. 'ּבְ , ּתָ
ד ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ ָכל ָצָרָתם ּדְ ן לֹון ָעאָקן ּבְ ּמַ אל, ִאְזּדַ ִתיב לֹא ּבְ וא''ּכְ , ו''ף ּוְקִרי ּבְ

ָעקוּ  הֹון ּבְ ִריְך הּוא ִעּמְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ אל. ּבְ יר, ף''לא ּבְ ָאה ַיּתִ ַאף , ֲאַתר ִעּלָ
ַההּוא ֲאַתר רּוְגָזא ְוָעקוּ  ָלאו ּבְ ב ּדְ ְלָהָתם ְלֵעיָלא ָמָטא ַעְקָתא , ַעל ּגַ

ָרֵאל אל .ְדִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר''לא ּבְ נּו ְולֹא ֲאַנְחנוּ  )תהלים ק(, ף ּכְ ִתיב . הּוא ָעׂשָ ּכְ
אל וא''ּבְ  .ו''ף ּוְקִרי ּבְ

יָעם ָניו הֹוׁשִ ַההּוא ָעקוּ . ּוַמְלַאָך ּפָ יָעם, ְוָהא ִאיהּו ִעְמהֹון ּבְ . ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ הֹוׁשִ
ִתיב יָעם לֹא ּכְ א מֹוׁשִ י, ֶאּלָ א הֹוׁשִ ַההּוא ֶאּלָ ין ּבְ ִאיהּו ַזּמִ ָנא ּדְ ְדַמת ּדְ ָעם ִמּקַ

הֹון ל ִעּמְ א ֲחֵזי. ָעקּו ְלִמְסּבַ ָגלּוָתא, ּתָ ָרֵאל ִאּנּון ּבְ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ א , ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ
ָגלּוָתא הֹון ּבְ ְכִתיב , ְוָהא אּוְקמּוהָ , ִעּמְ בּוְתָך  )דברים ל(ּדִ ב ְיָי ֱאלֶהיָך ֶאת ׁשְ ְוׁשָ

 .'ְוִרַחְמָך ְוגו

יָעם ָניו הֹוׁשִ ָבר ַאֵחר ּוַמְלַאְך ּפָ א, ּדָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ָגלּוָתא ְוַאּתְ . ּדָ הֹון ּבְ ִאיִהי ִעּמְ ּדְ
יָעם ִאיהּו הֹוׁשִ אי. ֲאַמְרּתְ ּדְ א ָהִכי הּוא ַוּדַ נֹוָתיו , ֶאּלָ ּכְ ין ִאּנּון ִמׁשְ ִאּלֵ ּדְ

ק ָגלּוָתאּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ִריְך הּוא , ּוְדׁשָ א ּבְ הֹון קּוְדׁשָ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּוְבִגין ּדִ
לּוָתא ר לֹון ְלאֹוָטָבא לֹון ְוְלֲאָפָקא לֹון ִמן ּגָ ְכִתיב, ַאְדּכַ ָוֶאְזּכֹר ֶאת  )שמות ו(, ּדִ

ַקְדִמיָתא ִריִתי ּבְ נֵ , ּבְ ה ַצֲעַקת ּבְ ה ִהּנֵ ָאה ֵאַליּוְלָבַתר ְוַעּתָ ָרֵאל ּבָ  .י ִיׂשְ

א. ְוַגם ָרִאיִתי כֹּלָ ִאיהּו ַקְדָמָאה ּדְ ָאה ְרִאָיה ָאֳחָרא ּדְ  )שמות ב(, ּוְכִתיב, ְלַאְסּגָ
א ִכיְנּתָ א ׁשְ ִריתֹו ּדָ ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ּבְ ֵעי ֵליהּ . ַוּיִ , ֶאת ַאְבָרָהם ְלַאְבָרָהם ִמּבָ
א הּוא ַחְברּותָ  א ֶאת ַאְבָרָהם ּדָ ֲאָבָהןֶאּלָ ֶאת ַאְבָרָהם . א ְוִזּוּוָגא ִדיָלּה ּבַ

רֹוִמית )במדבר קכ א( א הּוא ַמֲעָרִבית ּדְ א הּוא ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית. ּדָ . ֶאת ִיְצָחק ּדָ
א הּוא ִזּוּוָגא ָחָדא ָלָלא ָחָדא, ְוֶאת ַיֲעקֹב ּדָ ְדָקא ָיאֹות, ּכְ ִלים ּכְ  .ִזּוּוָגא ׁשְ

 ָ ַגְווָנא ָדא ֶאת ַהׁשּ ּיֹוםּכְ ת ַלְיָלה ּבַ ָלָלא ִמּדַ א הּוא ּכְ א . ַמִים ּדָ ְוֶאת ָהָאֶרץ ּדָ
ֲחָדא ַלְיָלה ּכְ ת יֹום ּבְ הּו ֶאת. ִמּדַ ֻכּלְ א , ּוְבַיֲעקֹב ְוֶאת, אּוף ָהָכא ּבְ ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ

ַכר ְונּוְקָבא ְלָעְלִמין ין ּדְ ְרׁשִ ָלא ִמְתּפַ א . ִזּוּוָגא ָחָדא ּדְ ין קּוְדׁשָ ִריְך הּוא ְוַזּמִ ּבְ
ֵייָמא  ָמָעא ָקל ּדְ ָכל ַעְלָמא ּוְלַאׁשְ ה  )ישעיה סג(ְלַאְכָרָזא ּבְ י ֵהּמָ ַוּיֹאֶמר ַאְך ַעּמִ

יעַ  רּו וְיִהי ָלֶהם ְלמֹוׁשִ ּקֵ ִנים לֹא ְיׁשַ רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּבָ  : ּבָ
 )עד כאן פרשת וירא(

 


