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 פרשת חיי שרה

  א''דף קכא ע

ֱעָלם ) א''דף קכא ע( ְהיוּ ִמְדָרׁש ַהּנֶ ַהאי ְקָרא. ַוּיִ ְתֵחי ּבְ ָנן ּפָ ֶדה  )שיר השירים ז(, ַרּבָ ָ א ַהׂשּ ְלָכה דֹוִדי ֵנּצֵ
ָפִרים ּכְ לׁש . ָנִליָנה ּבַ ל ׁשָ ּלֵ ֶרְך ִיְתּפַ א ַלּדֶ ָנן ַהּיֹוּצֵ נּו ַרּבָ ִפּלֹותּתָ ל יֹום, ּתְ ִהיא חֹוָבה ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ . ּתְ

ה הּוא עֹוׂשֶ ֶרְך ׁשֶ ֶרְך ַעל ַהּדֶ ת ַהּדֶ לֹום. ּוְתִפּלַ ְחזֹור ְלֵביתֹו ְלׁשָ ּיַ ה ׁשֶ ה. ּוְתִפּלָ לׁשָ י ׁשְ , ְוֵליָמא ְלהּו ְלַהּנֵ
ֵדיהּ  ֶאָחד ָיִכיל ְלֶמְעּבְ ל אָ , ֲאִפיּלּו ּבְ ֵאלֹוָתיו ׁשֶ ל ׁשְ ָתִניָנן ּכָ הּדְ ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ   .ָדם ָיִכיל ְלִמְכְלִליְנהּו ּבְ

ִסְפָרא ִתיִבין ּבְ ַבר ָנׁש ּכְ ל עֹוָבדֹוי ּדְ י ְיהּוָדה ּכָ יׁש , ָאַמר ַרּבִ ן , ֵהן ַטב ֵהן ּבִ הֹון ָעִתיד ְלִמיּתַ ּלְ ְוַעל ּכֻ
יָנא ָתִניָנן ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ּדִ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניךָ  )תהלים קלט(, ַמאי ִדְכִתיב, ּדְ אֹוָתם , ּגָ

א עֹוָלם ַהּבָ יַח ּבָ ּגִ ֵאינֹו ַמׁשְ ה ַהּגֹוֶלם ׁשֶ ָעׂשָ ָבִרים ׁשֶ ֶהם, ַהּדְ יְנּתָ ּבָ ִעּיַ ם ָראּו ֵעיֶניָך ׁשֶ ְוַעל ִסְפְרָך . ּכּוּלָ
ֵתבוּ  ם ִיּכָ א, ּכּוּלָ ּבֹון ָלעֹוָלם ַהּבָ ין וֶחׁשְ ן ֲעֵליֶהם ּדִ ְך ַיְקּדִ , ִליּתֵ ִמיד ְויֹוִעיל ִהְלּכָ תֹו ּתָ ִפּלָ ים ָאָדם ּתְ

  .ֵליהּ 
הּוא ּגֹוֶלם ולֹא ָאָדם א ִמי ׁשֶ ה ֲעֵבירֹות ֶאּלָ ָחק ֵאין ָאָדם עֹוׂשֶ י ִיּצְ ָלא , ָאַמר ַרּבִ ְוַהְיינּו ַההּוא ּדְ

א יׁשָ ָמָתא ַקּדִ ִנׁשְ ל ּבְ ּכַ חַ , ִמְסּתַ ּגַ ָלא ַמׁשְ ִעיָרא ּדְ ַהאי ּבְ ל עֹוָבדֹוי ּכְ א ּכָ י . ת ְוָלא ָיְדַעתֶאּלָ ָאַמר ַרּבִ
סּוָקא, ּבוֹ  ָאַמר ַהאי ּפְ ָחק ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאָמרוֹ . ְוִכי גֹוֶלם ִמְתְקֵרי ָדוד ּדְ י ִיּצְ ְלִמי , ָאַמר לֹו ַרּבִ ּגָ

ָמה, ָראּו ֵעיֶניךָ  י ְנׁשָ ַרְקּתָ ּבִ ּזָ א , קֹוֶדם ׁשֶ ֵני ָנׁשָ ְדיֹוְקִני ּבְ ד ּבִ ְוַעל ִסְפְרָך . ְדָדמּו ִליָראּו ֵעיֶניָך ְלֶמְעּבַ
ֵתבוּ  ם ִיּכָ ּלָ רוּ . ַמאן ִאינּון, ּכֻ ַהאי ּצּוָרה ִדיִדי, ָיִמים יּוּצָ הֹון. ּכְ ַאר ַחד ִמּנְ ּתָ ָלא ִאׁשְ ֶהם ּדְ   .ְולֹא ֶאָחד ּבָ

י ּבוֹ  ה, ָאַמר ַרּבִ א ֲחֵזי. ָלּמָ ְרִמיָזא ִדיֵליהּ , ָאַמר ֵליּה ּתָ הּו ְדָדמּו ֵליּה אֹו ּבִ ּלְ ִמיַתת , ּכֻ ָלא ֵמתּו ּבְ
הֹון ׁש , ַנְפׁשְ ַההּוא ִעְנָייָנא ַמּמָ הּו ָלקּו ּבְ   .ְוֻכּלְ
א ֲחֵזי ַעל , ּתָ ָאה ּדְ ְרִקיָעא ִעּלָ ָזֲהָרא ּדִ ירּוֵתיּה ֲהָוה ּכְ ּפִ ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוׁשַ יּוְקֵניּה ּדְ י ְיהּוָדה ּדִ ָאַמר ַרּבִ

ָאר ְרִקיֵעי י ׁשְ ּבֵ יא ְלַעְלָמא ְדָאֵתיּוְכַההּוא ְנהֹוָר , ּגַ יַקּיָ ּדִ ִריְך הּוא ְלּצַ א ּבְ ָגִניז קּוְדׁשָ ְוָכל ִאינּון , א ּדְ
יּה ָלקּו ּוִמיתוּ  ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבֵ יּה ִמִדיּוְקֵניּה ּדְ ֲהוּו ְרִמיָזא ּבֵ   .ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ ָכְך אֹוְרחֹוי ְדקּוְדׁשָ ה, ָיִהיב עּוְתָרא ְלַבר ִאיִניׁש , ּדְ ּקּודֹוילְ , ָלּמָ ד ּפִ . ֵמיַזן ֲעָנִיין ּוְלֶמְעּבַ
ַההּוא עּוְתָרא )ואי אתגליא ביה(ָלא ָעִביד ַהאי וִאְתָגֵאי  ְכִתיב, ּבְ יּה ִיְלֵקי ּדִ מּור  )קהלת ה(, ּבֵ ר ׁשָ עׁשֶ

ִנין. ִלְבָעָליו ְלָרָעתוֹ  ה, ָיִהיב ֵליּה ּבְ ִריְך הוּ , ָלּמָ א ּבְ ּקּודֹוי , אְלֵמיַלף ְלהּו אֹוְרחֹוי ְדקּוְדׁשָ ּוְלִמיַטר ּפִ
ַאְבָרָהם  ְדָאמּור ּבְ ְמרּו ֶדֶרְך  )בראשית יח(ּכִ יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ּוְ ר ְיּצַ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּכִ
ָדָקה ְוגו הוּ . 'ְיָי ַלֲעׂשֹות ּצְ ֶאה ּבְ ְכִתיב, ָלא ָעִביד ַהאי ּוִמְתּגָ הּו ָלֵקי ּדִ לֹא ִנין לֹו ְולֹא ֶנֶכד  )יחאיוב (, ּבְ

ַעּמֹו ְוגו ָאה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון . 'ּבְ ירּוָתא ָטָבא ִעּלָ ּפִ ִריְך הּוא ִמׁשַ א ּבְ ד ָיִהיב קּוְדׁשָ ַהאי ַגווָנא ּכַ ְוֵכן ּכְ
ה, ְלהוּ  ד ְרעּוֵתיהּ , ָלּמָ ּקּודֹוי ּוְלֶמְעּבַ ִגין ְלִמיַטר ּפִ א ִאְתגָּ , ּבְ ֵדין ֶאּלָ יהּ ָלא ָעְבדּו ּכְ יּה ָלקּו . אּו ּבֵ ּבֵ

ירּוָתא ּפִ ַהאי ׁשַ   .ּבְ
ִריְך הּוא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָאַמר ַרב ְיהּוָדה א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ יּה , ּכַ ֲהָוה גֹוֶלם ַעד ָלא ָזִריק ּבֵ

ָמָתא א, ִנׁשְ ְבֵני ָנׁשָ יּוְקָנא ּדִ הּוא ְממּוּנֶה ַעל ּדִ ִדיּוְקָנא ְוָאַמר , ְוָקָרא ְלַההּוא ַמְלָאָכא ּדְ ין ְוּצֹר ּבְ לֹו ַעּיֵ
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ֵרי ָאָדם ָהִראׁשֹון ִאְתּבְ ׁש ּדְ ָחק ֵמַההּוא ַעְפָרא ַמּמָ י ִיּצְ ִריְך הּוא  ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ָנִסיב קּוְדׁשָ
א יּתָ ין ׁשִ ָרָאה ִאּלֵ ת, ְלִאְתּבְ א, ְוָקָרא ֵליּה ׁשֵ יּתָ מֹו ֵמאֹוָתּה , ׁשִ ּלְ ּצַ ְדמּותֹו ּכְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֹוֶלד ּבִ

ּלוֹ  ְבָרא ַהּגֹוֶלם ׁשֶ ּנִ ְלִמי ָראּו ֵעיְניָך ְוִעַייְנת בּ , ָהִעיָסה ׁשֶ ְך ֶנֱאַמר ּגָ ָדאמּו  )ג בו''א ל''ד(ֹו ַלֲעׂשֹות ְוַעל ּכָ ּדְ
ֵתבוּ . ֵליהּ  ם ִיּכָ ּלָ ִריְך הּוא לֹון , ַמאן ִאינּון, ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ א ּבְ ָיַהב קּוְדׁשָ ָלא ָנְטרּו ַמאי ּדְ הּו ּדְ ּלְ ּכֻ

  .)ואתדנו בההוא דינא(ְוִאְתָטְרדּו ִמן ַעְלָמא 
ַנן ָהָתם ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאׁשְ  ְתַלת ִמְטָרן ֲהִוי ֵליְלָיאּתְ ְחָנא ּדִ ְוָכל ַחד ְוַחד ִאית ִעְנָייָנא , ּכַ

ַבר ָנׁש  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ַאר ַההּוא ּגֹוְלָמא ָנִאים ַעל ַעְרֵסיהּ . ּדְ ּתָ יּה וִאׁשְ ָמֵתיּה ִמיּנֵ ד ָנִפיק ִנׁשְ , ּכַ
י קּוְדׁשָ  ָכל ֵליְלָיא ַקּמֵ ָמֵתיּה ָסְלָקא ּבְ ִריְך הּואְוִנׁשְ הּ , א ּבְ ָאה ִהיא ָחָדאן ִעּמַ ָחק ִאי ַזּכָ י ִיּצְ , ָאַמר ַרּבִ

ְחָיין ָלּה ְלַבר י ֶאְתֶכם  )שיר השירים ה(, ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַמאי ִדְכִתיב. ְוִאי ָלא ּדַ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
ידּו לֹו ׁשֶ  ּגִ אּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ּתַ ְמּצְ ַלםִ◌ ִאם ּתִ נֹות ְירּוׁשָ   .חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִניּבְ

ַלם נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ י ְיהּוָדה ִהׁשְ ְנָחס ָאַמר ַרּבִ י ּפִ ָמה אֹוֶמֶרת ְלאֹוָתם , ָאַמר ַרּבִ ׁשָ ַהּנְ
ל ַמְעָלה ַלם ׁשֶ ֵנס ִלירּוׁשָ מֹות ַהּזֹוכֹות ִליּכָ ׁשָ ּזֹוכוֹ , ַהּנְ ַלםִ◌ ַעל ׁשֶ נֹות ְירּוׁשָ ְקָראֹות ּבְ ֵנס וֵהם ַהּנִ ת ִליּכָ

ם א , ׁשָ אּו ֶאת ּדֹוִדי ּדָ ְמּצְ ַלםִ◌ ִאם ּתִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ָמה אֹוֶמֶרת ָלֶהם ִהׁשְ ׁשָ ּוְלִפיָכְך ַהּנְ
ִריְך הּוא א ּבְ ל ַמְעָלה. קּוְדׁשָ ְקַלְרָיאה ׁשֶ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. ַרב ָאַמר ֶזה ִזיו ַאְסּפַ ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ , ַמה ּתַ

ּלוֹ לֵ  ּצִ ּלֹו ּוְלִהְסּתֹוֵפף ּבְ יו ׁשֶ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. יָהנֹות ִמּזִ ּסּוף , ַרב הּוָנא ָאַמר ׁשֶ ׁשּוָקה ְוַהּכִ אֹוָתּה ַהּתְ
עֹוָלם ַעל ַהּכֹל ְלִפיָכְך ֲאִני חֹוָלה י ּבָ ַסְפּתִ ּכָ ָמה ַלּגּוף. ׁשֶ ׁשָ אֹוֶהֶבת ַהּנְ י ְיהּוָדה ָאַמר זֹו ַאֲהָבה ׁשֶ , ַרּבִ

ָרה י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּיִ ְגְזרּו ָעָליו ּכְ ּנִ ִמים ׁשֶ ל ּגּוף אֹוָתם ַהּיָ ַלם ִקּצֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ֵכיון ׁשֶ ִתיב , ּדְ ַמה ּכְ
ֵני ֵמתֹו ְוגו ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ ְכִתיב . 'ַוּיָ סּוק קֹוֶדם ְזה ּדִ ּפָ ִתיב ּבַ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַמה ּכְ

ַנַעןוַ  ֶאֶרץ ּכְ ע ִהיא ֶחְברֹון ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ   .ּתָ
ֱחָלִקי ָעה ְדָבִרים ַהּנֶ ִריְך הּוא ָלָאָדם ְוִהְכִניס ּבֹו ַאְרּבָ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ י יֹוָחָנן ּבָ ָחק ָאַמר ַרּבִ י ִיּצְ ם ַרּבִ

ּגּוף ּגּוף. ּבַ ִרים ּבַ י ְיהּוָדה ַהְמחּוּבָ ֵהם חֹוְלִקים ַרבִּ . ָאַמר ַרּבִ ּגּוף ׁשֶ חָלִקים ּבַ ָחק ָאַמר ַהּנֶ י ִיּצְ
ה א ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַהּזְ ּיֹוּצֵ ׁשֶ ל ֶאָחד ִליסֹודֹו ּכְ ֵרׁש ּכָ ּגּוף . ְלִהְתּפָ ִרים ּבַ י ְיהּוָדה ָאַמר ַהְמחּוּבָ ַרּבִ

יו ַחּיָ ָרה, ּבְ ָמת ׂשָ ַמע ִמְקָרא ִדְכִתיב ַוּתָ ִקְר . ֶזה ַהּגּוף, ַמׁשְ עּבְ ע ְיסֹודֹות, ַית ַאְרּבַ ִהיא . ֵאּלּו ָהַאְרּבַ
יו, ֶחְברֹון ַחּיָ גּופֹו ּבְ ִרים ּבְ ָהיּו ְמחּוּבָ ַנַען. ׁשֶ ֶאֶרץ ּכְ ְזַמן מּוָעט, ּבְ ה ַהּבֹוֵחר ָאָדם ּבִ עֹוָלם ַהּזְ כ ''ע(: ּבָ

  )מדרש הנעלם

ַבע ׁשָ  ָנה וׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה וֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ י ׂשָ ְהיּו ַחּיִ ַתח ְוָאַמר, ִניםַוּיִ י יֹוֵסי ּפָ , ַרּבִ
ְעּפוֹ  )יונה א( ֲעמֹד ַהּיָם ִמּזַ אּו ֶאת יֹוָנה וְיִטֻלהּו ֶאל ַהּיָם וּיַ ׂשְ ָהָכא ִאית . וּיִ

ָלא ּכָ יֹוָנה, ְלִאְסּתַ א ֲעֵליּה ּדְ ת ַיּמָ ת ֲעֵליּה , ַמאי ַטְעָמא ַאְרִעיׁשַ וָלא ַאְרִעיׁשַ
ֲהָוה ָאִזיל, ַאְרָעא יָון ּדְ א ּכֵ ִכיְנּתָ ֵרי ֲעֵליּה ׁשְ ָלא ִתׁשְ ִגין ּדְ א , ּבְ אי  )עלאה(ַיּמָ ַאּמַ

ד ֲהָוה ָאִזיל יּה ּכַ   .ָאִחיד ּבֵ
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ַאְתֵריּה ֲהָוה ה ּבְ אי ִמּלָ א , ַים. ֶאָלא ַוּדַ ְמָיא ְלָרִקיַע ְוָרִקיַע ְלִכּסֵ ַנן ַים ּדַ ּתְ
בֹוד יּה ְוְנַטל ֵליהּ , ַהּכָ א ָאִחיד ּבֵ ְך ַיּמָ י ַיָמא ָעַרק  )בגין דהוה עריק( ּוְבִגין ּכָ ּמֵ א ''נ(ִמּקַ

ָהא , )ומקמי ימא ביה שרא יראה בדוכתיה דּוְכּתָ יּה ּבְ א ְיָדא ּבֵ ֵדי ַיּמָ   .)א תשרי ידא בדוכתהא''נ(ׁשָ

אּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהּיָם ׂשְ ד ֲהוּו ָנְטֵלי ֵליּה ְוָטְבֵעי ַיְרכֹוי . ַוּיִ אֹוִליְפָנא ּכַ
ַימָּ  ִכיךְ , אּבְ א ׁשָ א, ָזְקִפין ֵליהּ , ֲהָוה ַיּמָ ָטְבֵעי ֵליּה ָהִכי , ִאְתְרִעיׁש ַיּמָ ל ַמה ּדְ ּכָ

א ִכיְך ַיּמָ ּתְ אּוִני ַוֲהִטילּוִני ֶאל ַהּיָם, ִאׁשְ ִאיהּו ָאַמר ׂשָ אּו ֶאת , ַעד ּדְ ׂשְ ִמּיָד ַוּיִ
ם ִטלּוהּו ֶאל ַהּיָ   .יֹוָנה ַוּיְ

  ב''דף קכא ע

ִאְת  יָון ּדְ ָמֵתיהּ ּכֵ יּה ִנׁשְ ְרָחה ִמּנֵ ּיָם ּפָ י ּבַ א, ַרּמֵ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ , ְוָסְלָקא ַעד ּכֻ
יהּ  ַנת ַקּמֵ ָמֵתיהּ , ְוִאְתּדָ פּוָמא ְדַההּוא נּוָנא, ְוַאֲהָדַרת ֵליּה ִנׁשְ ּוִמית , ְוָעאל ּבְ

ים ַההּוא נּוָנא, נּוָנא   )ב''דף קכא ע(. ְואּוְקמּוהָ , ְלָבַתר ִאְתְקּיַ

ל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, א ֲחֵזיּתָ  ַעְרֵסיּה ּכָ ַבר ָנׁש ָסִליק ּבְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָמֵתיּה ָנְפַקת , ּבְ ִנׁשְ
א י ִדיָנא ְדַמְלּכָ י ּבֵ ַנת ַקּמֵ יּה ְוִאְתּדָ ָאה ְלִאְתָקְייָמא, ִמּנֵ ַרת ְלַהאי , ִאי ַזּכָ ִאְתַהּדָ

  .ַעְלָמא

ָווִנין ְתֵרין ּגְ ָהא לָ , ְוִדיָנא הּוא ּבִ ִאיהּו ּדְ ין ּדְ יׁשִ א ָדְייִנין ֵליּה ְלַבר ָנׁש ַעל ּבִ
ְכִתיב  ד ּדִ ין ְלֶמְעּבַ ַמע ֱאלִהים ְוגו )בראשית כא(ָעִתיד ְוַזּמִ י ׁשָ ם' ּכִ ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ . ּבַ

ָעִביד ְלחּוד ָדִנין ֵליּה ַעל ָטִבין ּדְ א ְלאֹוָטָבא ֵליּה ַעל ִאינּון , ְוָלא ֵתיָמא ּדְ ֶאּלָ
הַ  ָמרָטִבין ּדְ ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ּתָ ד, ׁשְ ין ְלֶמְעּבַ ִאיהּו ַזּמִ , ְוָדִנין ֵליּה ַעל ָזְכָיין ּדְ

יָבא א ַחּיָ ּתָ ִאיהּו ַהׁשְ ב ּדְ ִזיב ַאף ַעל ּגַ ּתְ ִריְך . ּוְבִגיַנְייהּו ִאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ּבְ
ְרָיין ְוָכל ָאְרחֹוי ְדִאיהּו ָעִבי ל ּבִ אהּוא ָעִביד ִטיבּו ִעם ּכָ , ד ְלאֹוָטָבא ְלכֹּלָ

ד ין ְלֶמְעּבַ ִאיהּו ַזּמִ ין ּדְ יׁשִ ר ָנׁש , ְוָלא ָדִאין ְלַבר ָנׁש ַעל ּבִ ן ּבַ ְך ִאְתּדָ ּוְבִגין ּכָ
ִריְך הּוא א ּבְ י קּוְדׁשָ   .ַקּמֵ

א ֲחֵזי א, ּתָ ַיּמָ ילּו ֵליּה ְליֹוָנה ּבְ ַאּטִ יָון ּדְ ִתיב, ּכֵ ְעפּ , ַמה ּכְ ֲעמֹד ַהּיָם ִמּזַ ַהּיָם . וֹ ַוּיַ
ָאה ֲעמֹד, ִעּלָ ְדָקא ְיאּות, ַמאי ַוּיַ ִקּיּוֵמיּה ּכְ ָקִאים ּבְ ד רּוְגָזא , ּדְ ֲעִמיָדה ִאיהּו ּכַ ּבַ
ִכיךְ  ַעְלָמא, ׁשָ ְרָיא ּבְ ִדיָנא ׁשַ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָתא , ּבְ ִאּתְ י ִדיָנא ִאיהּו ּכְ ַההּוא ּבֵ

ָרא ִמְתַעּבְ ָיא ְלאֹוָלָדא, ּדְ ִכיְך רּוְגָזאְוַכד אֹולִ , ְוַקׁשְ יָנא . יַדת ׁשְ ד ּדִ ָהִכי ָנֵמי ּכַ
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ה ִעים ִרּנָ ֲאבֹד ְרׁשָ ע ְוָהא ֵלית  )יחזקאל יח(ְוָהְכִתיב . ּבַ ֶהָחפֹץ ֶאְחּפֹץ מֹות ָרׁשָ
יא יַעּיָ ִ ַרׁשּ יָנא ּבְ ד ִאְתֲעִביד ּדִ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ י קּוְדׁשָ אן . ַנְייָחא ַקּמֵ א ּכָ ֶאּלָ

ִלים  ּתְ ִאׁשְ ִלים ִקיְסָטא , ִקיְסָטאקֹוֶדם ּדְ ּתְ ִאׁשְ אן ְלָבַתר ּדְ   :)אית ליה נייחא(ּכָ
  א''דף קכב ע

ָרה י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ י . ַוּיִ ל ְנׁשֵ אֹוַרְייָתא ִמּכָ ְכִתיב ִמיָתָתה ּבְ ָרה ּדִ ָנא ָהָכא ׂשָ ַמאי ׁשְ
אֹוַרְייָתא ִתיב ָהִכי ִמיַתְתהֹון ּבְ ָלא ּכְ י ִחָייא . ְדַעְלָמא ּדְ , ְוָלאוָאַמר ַרּבִ

ֶדֶרְך ֶאְפָרָתה )בראשית לה(ְוָהְכִתיב  ֵבר ּבְ ּקָ ָמת ָרֵחל ַוּתִ ִתיב. ַוּתָ ָמת  )במדבר כ(, ּוּכְ ַוּתָ
ם ִמְרָים ְוגו בֹוָרה  )בראשית לה(, ּוְכִתיב. 'ׁשָ ָמת ּדְ . ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה) א''דף קכב ע(ַוּתָ

ת ְיהוּ  )בראשית לח(, ּוְכִתיב ת ׁשּוַע ֵאׁשֶ ָמת ּבַ   .ָדהַוּתָ

י  ְהיּו ַחּיֵ ָמר ַוּיִ ִאּתְ ָרה ּדְ ׂשָ ָמה ִדְכִתיב ּבְ ִתיב ּכְ הּו ָלא ּכְ ֻכּלְ י יֹוֵסי ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ָרה י ׂשָ ֵני ַחּיֵ ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ הּו ָלא . ׂשָ ֻכּלְ ָהא ּבְ ּדְ

ָרה מֹו ְלׂשָ ִנין ּכְ ְלחּוָדָהא בְּ . ִאְתָמנּון יֹוִמין ּוׁשְ ָתא ָחָדא ּבִ ְרׁשָ ִתיב ּפָ הּו ָלא ּכְ ֻכּלְ
ָרה מֹו ְלׂשָ יּה . ּכְ ַבר ָנׁש ּבֵ ִנין ּדְ ָכל יֹוִמין ּוׁשְ א ּדְ ִגין ַההּוא ַדְרּגָ א ָרָזא ִאיהּו ּבְ ֶאּלָ

ְלָיין    .)א בתראה''דדא היא ה(ּתַ

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

ֶדה ֶנֱעָבד ִריְך הּוא, ְלׂשָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ד אִ . ַמאן ֶמֶלְך ּדָ ֶדה ֶנֱעָבד ּכַ עז ב (יהּו ְלׂשָ
, דכתיב. דא שדה אשר ברכו יי, מאן שדה. מלך עלאה דאתחבר לשדה כד איהו נעבד, דא, ומלך. אתתקן כדקא יאות

ַרכֹו ְייָ  ))בראשית כז( ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ ַכד ִאיהּו . ּכְ ָכל  )אתעבד(ּדְ ן ּבְ ּקַ ֶנֱעַבד ְוִאְתּתַ
ְדָקא ָיאֹות ִאְצְטִריְך ֵליּה ּכְ יהּ כְּ , ַמה ּדְ ר ִעּמֵ ָאה ִאְתַחּבַ   .ֵדין ֶמֶלְך ִעּלָ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֶדה ֶנֱעָבד, ַרּבִ ִאין ָהָכא. ֶמֶלְך ְלׂשָ ה ַגְווֵני ָרִזין ִעּלָ ּמָ . ֶמֶלךְ . ּכַ
א  ִאְתָנִסיב  )עזב(ּדָ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ָנא ָבּה ֶאּלָ ּקָ ֵביָתא ְלִאְתּתַ ְרָיא ּבְ ָלא ׁשַ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ר ָנׁש וְ  יןּבַ ד ִאיּבִ ֵתיּה ְלאֹוָלָדא ּוְלֶמְעּבַ ִאְנּתְ וג ּבְ ּוַ ָמִתין , ִאְזּדַ ְוִאיִהי ֲאִפיַקת ִנׁשְ
ָרָאה ָבהּ  ֶדה ֶנֱעָבד ְוָלא ְלָאֳחָרא, ְלַאׁשְ ְך ְלׂשָ   .ּוְבִגין ּכָ
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  ב''דף קכב ע

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ה ִיְרַאת ְיָי ּכְ ָ א ִאׁשּ ָבר ַאֵחר ֶמֶלְך ּדָ ָ  )משלי לא(, ּדָ ה ִיְרַאת ְיָי ִאׁשּ
ל ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִהיא ִתְתַהּלָ ה ָזָרה ּכְ ָ א ִאׁשּ ֶדה ֶנֱעָבד ּדָ ָמְרָך  )משלי ז(, ְלׂשָ ִלׁשְ
ה ָזָרה ָ ֶדה. ֵמִאׁשּ ֶדה ְוִאית ׂשָ ִאית ׂשָ ִגין ּדְ ין . ּבְ ְרָכָאן ְוִקּדּוׁשִ ָכל ּבִ ֶדה ּדְ ִאית ׂשָ

ֵריחַ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ְרָיין ּכְ יּה ׁשַ ַרכֹו ְייָ  ּבֵ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ָכל . ׂשָ ֶדה ּדְ ְוִאית ׂשָ
ְרָיין יּה ׁשָ יָצָאה ְוָקטֹוִלין ּוְקָרִבין ּבֵ ִאיהּו . ִחירּוב ּוְמָסֲאבּו ְוׁשֵ ְוַהאי ֶמֶלְך ִזְמִנין ּדְ

ְכִתיב ֶדה ּדִ לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ  )משלי ל(, ֶנֱעַבד ְלַהאי ׂשָ ַחת ׁשָ ַחת ', ְוגו) ב''דף קכב ע(ּתַ ּתַ
י ִיְמלֹוְך ְוגו הּ ' ֶעֶבד ּכִ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ָיא ְנהֹוֵריּה . ְוׁשִ ּסְ ְוַהאי ֶמֶלְך ִאְתּכַ

ר ְלֵעיָלא י ְוִאְתַחּבַ ּכֵ ִאְתּדַ ְך ַעד ּדְ ָ   .ְוִאְתַחׁשּ

א  ַהאי ּתֹוֶסְפּתָ ְרֵמיּה ּבְ ַאְזִעיר ּגַ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ ַההּוא ַעְלָמא. ַעְלָמאַזּכָ ָאה ּבְ ה ִאיהּו ַרב ְוִעּלָ ּמָ . ּכַ
ִאיהּו ְזֵעיר ִאיהּו ַרב א ַמאן ּדְ יְבּתָ ח ַרב ְמּתִ ּתַ   .ְוָהִכי ּפָ

ִאיהּו ַרב ִאיהּו ְזֵעיר ָרה ְוגו. ַמאן ּדְ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ יב ַוּיִ ְכּתִ ָנה' ּדִ יּה ׁשָ יב ּבֵ ּתִ ן ַרב ּכְ ּבַ ִאיהּו חּוׁשְ , ֵמָאה ּדְ
ִנין ַחד ַאְזִעיר ֵליהּ  ִנים. ְזִעירּו ִדׁשְ יב ׁשָ ְכּתִ י ֵליּה ּדִ י ֵליּה וַרּבֵ ן ָזִעיר ַאְסּגֵ ּבַ ִאיהּו חּוׁשְ ַבע ּדְ   .ׁשֶ

א ֲחֵזי א ִלְדַאְזִעיר, ּתָ ִריָך הּוא ֶאּלָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָלא ַרּבֵ י, ּדְ א ִלְדַרּבֵ ָאה ִאיהּו ַמאן . וָלא ַאְזִעיר ֶאּלָ ַזּכָ
ַאְזעִ  ַהאי ַעְלָמאּדְ ְרֵמיּה ּבְ ִעּלּוָיא ְלַההּוא ַעְלָמא, יר ּגַ ה ִאיהּו ַרב ּבְ ּמָ אן. ּכַ ַסק . ַעד ּכָ ּפָ ַמאן ּדְ
ַסק ּפַ ר. ִיּתְ ַקּצַ ר ִיּתְ ָקּצַ ָאַרךָ . ַמאן ּדְ ר ִיּתְ ָקּצַ א על . ַמאן ּדְ אֹוַרְייּתָ ין ּדְ ַסק ִמּלִ ּפָ ְרּצֹונֹו לֹוַמר ַמאן ּדְ

ֵטִלין יִ  ין ּבְ ַההּוא ָעְלָמאִמּלִ ְסקּון ַחּיֹוִהי ֵמַהאי ַעְלָמא ְוִדיִניּה ָקְייָמא ּבְ ּפַ ר ָאֵמן וָלא . ּתְ ָקּצַ ַמאן ּדְ
ַהאי ָעְלָמא ין ּדְ ר ֵמַחּיִ ַקּצַ א ָאלֶ . ַמֲאִריָך ּגֹו ַנְייָחא ִיּתְ ְטִריָך ְלָחְטּפָ ָאַמר ֶאָחד ִאּצְ ר ''ַמאן ּדְ ף ּוְלַקּצֵ

ָללַקְרָנא ִדיֵליּה וָלא ְיַעכֵּ  ַהאי אֹוּת ּכְ יו, ב ּבְ ָאְרכּון ַחּיָ א ִיּתְ ַיֲעִביד ּדָ אלו הם חדושים שהגידו (. ּוַמאן ּדְ

  )ב''עד כאן התוספתא השייך לדף קכב ע(, )לרבי שמעון בר יוחאי בישיבה של מעלה

רֹאׁש חֹוֶדׁש  ִעיר ּדְ ְך ׂשָ ְלכָּ , ּוְבִגין ּכָ ֶדה ִמּמַ ַרׁש ַההּוא ׂשָ ִאְתּפְ ִגין ּדְ א ּבְ יׁשָ א ַקּדִ
ְרָכָאן ֵמַהאי ֶמֶלךְ  ֶדה ּבִ ַהאי ׂשָ ְרָיין ּבְ ֶדה . ְוָלא ׁשַ ְוַכד ִאיהּו ֶנֱעַבד ְלַהאי ׂשָ

ִתיב ֵדין ּכְ ֶדה ְמָצָאּה ְוגו )דברים כב(, ּכְ ָ י ַבׂשּ ָמר. 'ּכִ ָמה ְדִאּתְ ֶדה ּכְ ָ ׂשּ י ּבַ   .ּכִ

א ֲחֵזי ַהאי , ּתָ ַקת ּבְ ּבְ ה ְלַעְלָמא ִאְתּדַ יל ָבּה זּוֲהָמאָאַתת ַחּוָ ָיא ְוַאּטִ ְוָגְרָמא . ִחּוְ
יּה . מֹוָתא ְלַעְלָמא ּוְלַבֲעָלהּ  ַקת ּבֵ ּבְ ָרה ְוָנֲחַתת ְוָסְלַקת ְוָלא ִאְתּדַ ָאַתת ׂשָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ר לוֹ  )בראשית יג(, ּכְ ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ְצַרִים הּוא ְוִאׁשְ ַעל ַאְבָרם ִמּמִ . ַוּיַ
ִתיב ֲאָתא נַֹח ְלַעְלָמא מַ  ל ְוגו )בראשית ט(ה ּכְ ְתּגָ ר ַוּיִ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ּתְ ִמן ַהּיַ ׁשְ   .'ַוּיֵ
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יהּ  קּו ּבֵ ּבָ ָרה ָלא ִאְתּדַ ַאְבָרָהם ְוׂשָ ִאין , ּוְבִגין ּדְ ין ִעּלָ ָרה ָזְכָתה ְלַחּיִ ְך ׂשָ ְבִגין ּכָ
ְתָרָאה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  יטּו ֶאל צּור  )ישעיה נא(ָלּה ּוְלַבֲעָלּה ְוִלְבָנָהא ּבַ ַהּבִ

ם ֶבת ּבֹור נּוַקְרּתֶ ם ְוֶאל ַמּקֶ הּו . חּוַצְבּתֶ ָזְכָתה ּבְ ָרה ּדְ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ א ַוּיִ ְוַעל ּדָ
הוּ  ֻכּלְ ה, ּבְ י ַחּוָ ְהיּו ַחּיֵ י ַוּיִ ֵ הּו ַנׁשּ ֻכּלְ ִתיב ּבְ א, ְוָלא ּכְ כֹּלָ ַקת , ְוֵכן ּבְ ּבְ ִהיא ִאְתּדַ
ין ַחּיִ א ִדילָ , ּבַ יןְוַעל ּדָ   :ּה ֲהוּו ַחּיִ

ֱעָלם  ָרה וִלְבּכָֹתהּ ִמְדָרׁש ַהּנֶ בֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ ִמים  )דכתיב(ַהְיינּו . ַוּיָ ְבַעת ַהּיָ ל ׁשִ ִדְתַנן ּכָ
ֶלת ָעָליו ל ָאָדם ּפֹוֶקֶדת ְלגּופֹו ּוִמְתַאּבֶ רֹו ָעָליו ִיכְ  )איוב יד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַנְפׁשֹו ׁשֶ ׂשָ ָאב ַאְך ּבְ

ֱאָבל ָרה ְוִלְבּכָֹתהּ . ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ בֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ ַהאי ַגְווָנא ַוּיָ בֹא ַאְבָרָהם. ּכְ זֹו ִהיא , ַוּיָ
ָמה ׁשָ ָרה. ַהּנְ   .ְזה ַהּגּוף, ִלְסּפֹד ְלׂשָ

ָמה זֹוָכה ְועֹוָלה ִלְמקֹום ַמֲעָלתָ  ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָחק ּבְ י ִיּצְ לֹום ְוָינּוַח ַעל , הּ ָאַמר ַרּבִ ׁשָ ַהּגּוף ׁשֹוֵכב ּבְ
בֹו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכָ בֹוָתם )איוב נז(, ִמׁשְ ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ ַמאי הֹוֵלְך . הֵֹלְך ְנכֹחֹה, ָיבֹא ׁשָ

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

ַמע ִתיב, ֵמַהאי ַמׁשְ ה )לעיל פג ב בדרך אמת אות ג' בואו ועי' לפנינו כ(, ְנכֹחֹה ּכְ ֵאיָנּה זֹוָכה . א''ּבְ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
ֶבר ָכל יֹום ַלּגּוף ְוַלּקֶ ֶרת ּבְ ּה הֹוֶלֶכת ְמׁשֹוֶמֶמת ּוְמַבּקֶ ל עֹוְנׁשָ   .ְוִהיא ְראּוָיה ְלַקּבֵ

י יֹוֵסי ַהאי קּוִליָתא ְדַקְרִדינּוָתאאָ  ר ָלּה , ַמר ַרּבִ ְסִריחּוָתא ְלָכאן ּוְלָכאן ָאַזל ּוְמַבּקֵ ד ָאִזיל ּבִ ּכַ
ֵריַסר ַיְרֵחי א. ְלַאְתָרּה ּתְ ָלא ָעְנׁשָ ָיא ְלַקּבְ ִאְתַחּזְ ָמָתא ַהִהיא ּדְ ְך ִנׁשְ ַעְלָמא ּוַמְפֶקֶדת , ּכָ ָאְזָלה ְלַבר ּבְ

י ִקְבֵרי ּוְבַעְלָמא ָלה ְלַאְתָרהּ  ָבּתֵ ֵריַסר ַיְרֵחי ּבְ   .ּתְ
א ֲחֵזי י ְיהּוָדה ּתָ ֵני ֵמתֹו וגו, ָאַמר ַרּבִ ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ ְכִתיב ַוּיָ ַכד ', ּדִ ַנן ּדְ א ְוָהא ּתְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

ָאה לּוָמא ִעּלָ ַתׁשְ ָמָתא ִהיא ּבְ ּה ה, ִנׁשְ ָאהְוִנְקֵראת ַאְבָר ' ִניּתֹוַסף ּבָ לּוָמא ִעּלָ ַתׁשְ ְוָהָכא ַאּתְ . ָהם ּבְ
ָקם ַאְבָרָהם ְכִתיב ַוּיָ ְך ּדִ ל ּכָ ָאה ּכָ ַכד ֵליָתא ַזּכָ גֹו . ָאֵמר ּדְ ְרְסָייא ָנִחית ּבְ ּכֻ ָיִתיב ּבְ ָעְבַדת ַמאן ּדְ

ָאה ּתָ   .זּוָטר ּתַ
ֵני ֵמתוֹ  ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ ְרָנא ַוּיָ ּזַ א ָהִכי ּגַ ָאַמר, ֶאּלָ ָמה ְראּוָיה  ּדְ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ י ְזִריָקא ּכְ י ּבֹו ָאַמר ַרּבִ ַרּבִ

ה ְך עֹוָלה ִלְמקֹום , ַלֲעלֹות ִלְמקֹום ִעְדּנָ ם ְוַאַחר ּכָ ָ את ִמׁשּ ּיֹוּצֵ דֹוׁש ׁשֶ קֹוֶדם ְמִגיָנה ַעל ַהּגּוף ַהּקָ
ֵני ֵמתֹו ְזהּו , ַמֲעָלָתהּ  ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ   .ַהּגּוףֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיָ

ֵהם  יִקים ׁשֶ ּדִ ָאר ּגּופֹות ַהּצַ ֵני ֵחת ֵאּלּו ׁשְ ר ֶאל ּבְ עֹוָלם ְלַמַען  )ג בני''א ל''ד(ַוְיַדּבֵ ים ְוְנֱהָלִמים ּבָ ַחּתִ ַחּתְ
ֵהם ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ִיְרַאת קֹוָנם ים ַעל ׁשֶ ִמְניָ , ָחּתִ א ּבְ י ְיהּוָדה ּכֹּלָ ִריָכה ְלהּו ָאַמר ַרּבִ אי ּצְ יָנא ְוַאּמַ

ִתיִבין הֹון )א דא הוי ההוא''דהוי ד(ְוַעל , ּכְ ִמְנָייָנא ִעּמְ בֹוד. גּוָפא ּבְ ּיּוס ּוְבֶדֶרְך ּכָ ֶד ֶר ְךּפִ   .ּוַמהָאַמרְלהּוּבְ
ֶכם ְוגו ב ָאנִֹכי ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ ִחּבּוָרא ָדא' ּגֵ כֹון ּבְ ִמְנָייָנא ַחד ִעּמְ ַהאי ּגּוָפא ֶיֱהִוי ּבְ י ְר . ּדְ ֵאה ָאַמר ַרּבִ

ֵני ֵחת ֶאת ַאְבָרָהם ְוגו ֲענּו ּבְ ִתיב ַוּיַ ּיּוס. 'ַמה ּכְ ֶדֶרְך ּפִ בֹוד ּבְ ֶדֶרְך ּכָ מֹו ֵכן ּבְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , ּכְ
תֹוֵכנוּ  ה ּבְ יא ֱאלִֹהים ַאּתָ ָמֵענּו ֲאדֹוִני ְנׂשִ   .ׁשְ
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ה יא ֱאלִֹהים ַאּתָ א . ַמאי ְנׂשִ ּצֵ ּיִ ְנָחס קֹוֶדם ׁשֶ י ּפִ יק ִמן ָהעֹוָלםָאַמר ַרּבִ ּדִ ָכל , ַהּצַ את ּבְ ת קֹול יֹוּצֵ ּבַ
בֹא ְלָכאן ּיָ ַגן ֵעֶדן ָהִכינּו ָמקֹום ִלְפלֹוִני ׁשֶ יִקים ּבְ ּדִ ן ֵהם אֹוְמִרים ֵמֵאת . יֹום ַעל אֹוָתם ַהּצַ ְוַעל ּכֵ

תֹוֵכנוּ  ָכל יֹום ּבְ יא ּבְ ה ָנׂשִ ַמְעָלה ַאּתָ ִמְבַחר ְקָבֵרינּו בְּ , ֱאלִהים ִמּלְ יִקים ּבְ ּדִ יִקים ַהּצַ ּדִ ִמְבַחר ַהּצַ
נוּ  ּבֹון ִעּמָ ֶחׁשְ ֲחבּוַרת ַהּמּוְבָחִרים ְמֵנה אֹותֹו ַהְכִניֵסהּו ּבְ נּו , ּבַ י כּוּלָ ְנָין ּכִ ּנּו לֹא ִיְמַנע ֶאת ַהּמִ ְוִאיׁש ִמּמֶ

לֹום יִמים לֹו ׁשָ ֵמִחים ּבֹו ּוַמְקּדִ ן . ׂשְ י יֹוֵסי ּבֶ א ֲחֵזיפַּ  )א''דף קכד ע(ָאַמר ַרּבִ י ּתָ ָמה ּפֹוַגַעת , ּזִ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֶהם  י ִקְבֵרי , )ותדון(ּבָ ּתֵ ְתַנן ַמְלָאְך ְממּוּנֶה ַעל ּבָ ְלָאְך ַהְממּוּנֶה ֲעֵליֶהם ּדִ ְך ּפֹוַגַעת ְלאֹותֹו ַהּמַ ְלַאַחר ּכָ

מוֹ  יִקים הָ , ְודּוָמה ׁשְ ּדִ ָכל יֹום ַעל ַהּצַ יֵניֶהם ּבְ יֵניֶהםוהּוא ַמְכִריז ּבֵ ֵנס ּבֵ ּוִמּיָד ּפֹוַגַעת , ֲעִתיִדים ִליּכָ
ֵקט ּוְבִבְטָחה ּוִבְמנּוָחה ּוַבֲהָנָאה ַהׁשְ ן ַהּגּוף ּבְ ּכֵ ֵדי ְלׁשַ ר ֶאל  )עלאה(, ּבֹו ּכְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ

  .ֶעְפרֹון
ְקָרא ּדּוָמה ְלָאְך ַהּנִ י ִייָסא ֶזה ַהּמַ ה ִנְתכַּ , ָאַמר ַרּבִ מֹו ֶעְפרֹוןְוָלּמָ הּוא ְממּוּנֶה ַעל ׁשֹוְכֵני , ּנֶה ׁשְ ַעל ׁשֶ

ָעָפר. ָעָפר ֹוְכִנים ּבֶ יִקים ַוֲחבּורֹות ַהֲחִסיִדים ַהׁשּ ּדִ ְנְקֵסי ַהּצַ ל ּפִ ָידֹו ּכָ ְוהּוא ָעִתיד , ְוהּוְפְקדּו ּבְ
ּבֹון ֶחׁשְ יָאם ּבְ   .ְלהֹוּצִ

י ֶאְלָעָזר ִתיםֶלָעִתיד ָלבֹא כְּ , ְוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ רּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ דֹוׁש ּבָ ְפקֹוד ַהּקָ ּיִ ִיְקָרא , ׁשֶ
ָברֹות מּוּנֶה ַעל ַהּקְ ְלָאְך ַהּמְ מוֹ , ַלּמַ יִקים ְוַהֲחִסיִדים , ְודּוָמה ׁשְ ּדִ ִתים ַהּצַ ל ַהּמֵ ּנּו ִמְנַין ּכָ ַבע ִמּמֶ ְוִיּתְ

מוֹ  ֶהְרגּו ַעל ׁשְ ּנֶ ֶדק ְוׁשֶ ֵרי ַהּצֶ ָטָלם וְ , ְואֹוָתם ּגֵ ּנְ מֹו ׁשֶ ּבֹון ּכְ ֶחׁשְ יָאם ּבְ ּבֹון )שמות צז ב(הּוא מֹוּצִ ֶחׁשְ , ּבְ
ָבָאם ְוגו )ישעיה מ(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ר ּצְ ִמְסּפַ יא ּבְ   .ִאיׁש לא ֶנְעָדר' ַהּמֹוּצִ

י ַיֲעקֹב ַרּבִ מּוֵאל ּבְ י ׁשְ ָידֹו ׁשֶ , ְוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ִעים ְנתּונֹות ּבְ מֹו דּוָמהְנָפׁשֹות ָהְרׁשָ ְ ׁשּ , ל ַמְלָאְך ֶזה ׁשֶ
ם ם וָלדּון ׁשָ יִהּנָ ּגֵ ָידוֹ , ְלַהְכִניָסם ּבַ ְמָסרֹות ּבְ ּנִ יִהּנֹם, ְוֵכיָון ׁשֶ ְנסּו ַלּגֵ ּכָ ּיִ ְוְזה , ׁשּוב ֵאיָנן חֹוְזרֹות ַעד ׁשֶ

ֱאַמר  ּנְ ה אֹותֹו ָעֹון ׁשֶ ָעׂשָ ׁשֶ ְתָייֵרא ּכְ ּנִ ִוד ׁשֶ ְכָנה דּוָמה לּולֵ  )תהלים צד(ִיְרַאת ּדָ ְמַעט ׁשָ י ְיָי ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ
י ּבֹוָנם . ַנְפׁשִ ֶחׁשְ יִקים ּבְ ּדִ ָאר ּגּופֹות ַהּצַ ָמה ּפֹוַגַעת לֹו ְלַהְכִניס אֹותֹו ּגּוף ִעם ׁשְ ׁשָ י ִייָסא ַהּנְ ָאַמר ַרּבִ

ר ֶאל ֶעְפרֹון ְוגו   .'ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ
ְלָאְך קֹוֵדם ְואֹוֵמר לוֹ  ְנחּום ַהּמַ י ּתַ ֵני ֵחת. ָאַמר ַרּבִ תֹוְך ּבְ ב ּבְ ִתיב ְלַמְעָלה ְוֶעְפרֹון יֹוׁשֵ , ְרֵאה ַמה ּכְ

ָעָפר ּכֹון ּבֶ ֲחתֹו ִלׁשְ יִקים. ׁשִ ּדִ ּבֹון ַהּצַ ֶחׁשְ ים ְואֹוֵמר לֹו ְלַהְכִניס אֹותֹו ַהּגּוף ּבְ ֲהָדא הּוא , והּוא ַמְקּדִ
ַער ִעירֹו ֵלאמֹרִדְכִתי ֵאי ׁשַ ָאְזֵני ְבֵני ֵחת ְלכֹל ּבָ י ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ ַען ֶעְפרֹון ַהִחּתִ ֵאי . ב ַוּיַ ַמאי ְלכֹל ּבָ

ַער ִעירוֹ  ְנָקֵסיהּ . ׁשַ ן ּפִ ּבַ ְכַתב חּוׁשְ ָעאלּו ּבִ ַזר , ַרב ַנְחָמן ָאַמר ִאינּון ּדְ ָאַמר ַרב ַנְחָמן ְוָהִכי ִאְתּגְ  )על(ּדְ
ּבוֹ  ין ְלֲאָפָקא לֹון ְוהּוא ְממּוּנֶה ַעל , ןֶחׁשְ ְתָקא ַזּמִ ן ּפִ ּבַ י ִקְבֵרי ּוְבחּוׁשְ ָבּתֵ ַעל ְידֹוי ְדדּוָמה ָעאִלין ּבְ

ְייֵרי ַעְפָרא   .ּדַ
ר ּבוֹ  ָעָרה ֲאׁשֶ י ָלְך ְוַהּמְ ֶדה ָנַתּתִ ָ ה. ַמהּו ַהׂשּ ָוה ּוְמנּוָחה ַרּבָ ּלְ ׁשַ י יֹוֵסי ַהְפָקָדא ּדְ י אָ . ָאַמר ַרּבִ ַמר ַרּבִ

ֵאין לֹו ָמאַתִים עֹוָלמֹות  ּתֹוָרה ׁשֶ יק ֵמאֹוָתם ָהעֹוְסִקים ּבַ ּדִ יק ְוּצַ ּדִ ל ּצַ ר ִמְניּוֵמי ֵאין ְלָך ּכָ לֹום ּבַ ׁשָ
ִביל ַהּתֹוָרה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ׁשְ ְריוֹ  )שיר השירים ח(, ְוִכּסּוִפין ּבִ ּוָמאַתִים ַעל , ּוָמאַתִים ַלּנֹוְטִרים ֶאת ּפִ

מוֹ  ת ׁשְ ִאיּלּו ֶנֶהְרגּו ַעל ְקדּוׁשַ ָכל יֹום ּכְ ָמם ּבְ ּמֹוְסִרים ַעּצְ סּוָקא , ׁשֶ ַהאי ּפְ חֹו ּכְ א וכך אמרו בהאי ''נ(ִנּצְ

ֵדי ִלְמסֹור ַנְפׁשֹו ַעל ' ִדְכִתיב ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי ְוגו )פסוקא סּוָקא ּכְ ַהאי ּפְ ל ַהְמַכִוין ִלּבֹו ּבְ ְוָתאָנא ּכָ
ת ָכל יֹום ָעָליו ְקדּוׁשַ ִאּלּו ֶנֱהַרג ּבְ תּוב ּכְ מֹו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ י  )תהלים מה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ׁשְ ּכִ

ל ַהּיֹום ע ֵמאֹות עֹוָלמֹות . ָעֶליָך הֹוַרְגנּו ּכָ סּוָקא נֹוֵחל ַאְרּבַ ַהאי ּפְ ל ַהּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו ּבְ ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּכָ
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ָרה י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ הּו ְלֵעיָלא. ַוּיִ ּלְ ין ּכֻ ָנה ְלֵעיָלא, ִאינּון ַחּיִ ָנה ְוֶעׂשְ . ֵמָאה ׁשָ ִרים ׁשָ
ִנים ְלֵעיָלא, ְלֵעיָלא ַבע ׁשָ ְדָקא ְיאּות, ְוׁשֶ הּו ֲהוּו ּכְ ּלְ   .ּכֻ

  א''דף קכג ע

ְמעֹון  י ׁשִ ה) א''דף קכג ע(ָאַמר ַרּבִ א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמּלָ ָנה , ּתָ ָאַמר ׁשָ הּו ּדְ ֻכּלְ ָנא ּבְ ַמאי ׁשְ
ָנה ִנים, ׁשָ ָאַמר ׁשָ ַבע ּדְ ְכִתיב מֵ . ּוְבִאינּון ׁשֶ ָנהּדִ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ּוְלָבַתר , ָאה ׁשָ

ִנים ַבע ׁשָ א ֲחד. ׁשֶ א ּכֹּלָ א . ֶאּלָ ָלָלא ְדכֹּלָ ָנה ּכְ א כלא כחדא ברזא דמאה ברכאן ''נ(ֵמָאה ׁשָ

ִריְך . )ובגין כך כתיב שנה רזא דיחודא, וכן עשרים שנה דאתכליל עלאה סתימא דכל סתימין. בכל יומא א ּבְ קּוְדׁשָ
ִאְת  ָרָזא ְדֵמָאה הּוא ּדְ ֵמָאה ּבְ ָאה ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ּבְ ִליל ֵמֲאַתר ִעּלָ ּכְ

ָכל יֹוָמא ְרָכָאן ּדְ ָנה, ּבִ ִרים ׁשָ ִיחּוָדא , ְוֵכן ֶעׂשְ ָנה ָרָזא ּדְ ִתיב ׁשָ ְך ּכְ ּוְבִגין ּכָ
ַרׁש  ָלא ִאְתּפְ ָבה ְויֹוְבָלא ְלָעְלִמין )צא ב(ּדְ   .ַמֲחׁשָ

ַבע  ָלָלא ְסִתיָמָאה ִדְלֵעיָלאׁשֶ ן ְוָנְפָקאן ִמּכְ ְרׁשָ ין ִאְתּפָ ִנים ִאּלֵ ב . ׁשָ ְוַאף ַעל ּגַ
א ִיחּוָדא ָחָדא כֹּלָ ה ִסְטִרין ְואֹוְרִחין ַמה , ּדְ ַכּמָ ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ּבְ ן ּבְ ְרׁשָ ֲאָבל ִמְתּפָ

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

ָלא ֲהֵוי ָהִכי ְלֵעיָלא ִנים ְוָלא . ַמה ּדְ הּו ׁשָ ִתיב ּבְ ִנים ּכְ ַבע ׁשָ ין ׁשֶ ִאּלֵ ְך ּבְ ּוְבִגין ּכָ
ָנה הּו אִ , ׁשָ יםְוֻכּלְ ָרה. ְקרּון ַחּיִ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ימּו , ַוּיִ ִריאּו ְוִאְתַקּיְ ִאְתּבְ ׁש ּדְ ֲהוּו ַמּמָ ּדְ

  .ְלֵעיָלא

ִנים  ַבע ׁשָ ָלִתין ְוׁשֶ ר ּתְ ד ִיְצָחק ּבַ ד ִאְתַעּקַ יא ָהא אּוְקמּוָה ְדָהא ּכַ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ
ָרה, ֲהָוה ד ִיְצָחק ִמיַתת ׂשָ ִאְתַעּקַ בֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ּדִ , ְוֵכיָון ּדְ ְכִתיב ַוּיָ

ָרה ְוִלְבּכָֹתהּ  א. ְלׂשָ ֶמֱעַקד ֵליּה ְלִיְצָחק, ֵמַאִין ּבָ א ִמּלְ ְוִאינּון , ֵמַהר ַהּמֹוִרּיָה ּבָ
ד ִאינּון ֲהוּו  ִאְתַעּקַ א ּדְ ְעּתָ ִאְתְייִליד ִיְצָחק ַעד ׁשַ ִנין ִמּיֹוָמא ּדְ ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ ּתְ

ָרה ַוּדַ  י ׂשָ ְהיַחּיֵ ן ַוּיִ ּבַ חּוׁשְ ִגיַמְטִריָּ ''אי ּכְ ָמה ''ּו ּבְ ִנין ֲהוּו ּכְ ַבע ׁשְ ָלִתין ּוׁשְ א ּתְ
ד ִאְתַעּקַ ִאְתְיִליד ִיְצָחק ַעד ּדְ ָמר ִמּדְ ִאּתְ   .ּדְ

ַתח ְוֲאַמר י יֹוֵסי ּפָ ה  )תהלים צח(, ַרּבִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלְיָי ׁשִ ִמְזמֹור ׁשִ
יעָ  ָפרֹות ֲאְמרּוהָ , ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה ַחְבַרָיא. ה לֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשוֹ הֹוׁשִ . ּדְ



Zohar Chayei Sarah - חיי שרה 
 

Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 9 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

 

  ב''דף קכג ע

ָלא ּכָ הּו , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ּלְ ַעְלָמא ּכֻ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָבָרא קּוְדׁשָ ָכל ַמה ּדְ ּדְ
א ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ יּה ּבֵ יָרָתא ַקּמֵ ָחן ְוׁשִ ּבְ ִאיְנהּו , ָאְמִרי ּתּוׁשְ ְוִאי ֵתיָמא ּדְ

ְרַמיְ  יָרָתא ָדא )ג הוו''א ל''ד(יהּו ִמּגַ ָאה ִאיהוּ , ָאְמֵרי ׁשִ ָרָזא ִעּלָ אי ּדְ , ָהִכי הּוא ַוּדַ
י ְייהוּ , ֲאָבל ַהּנֵ ּבַ ְויּוָה , ֲארֹוָנא ֲהָוה ַעל ּגַ ִקיל ֲעַלְייהּו ְוׁשַ ּתְ ֲארֹוָנא ִאׁשְ ְוֵכיָון ּדַ

ִרירּו  יָרָתא )א לא שכיבו מ''נ(ְלֵעיָלא ִאינּון ׁשְ הָ , ׁשִ ְייהּו ֲארֹוָנא ּדְ ִאְתְנִטיל ִמּנַ יָון ּדְ א ּכֵ
יָרָתא ַעְלָמא ְוָלא ָאְמרּו ׁשִ רֹות ּדְ ָאר ּפָ אֹוַרח ׁשְ אי ֲארֹוָנא . ֲהוּו ָגָעאן ּכְ דף קכג (ַוּדַ

ָרא) ב''ע ְייהּו ָעִביד לֹון ְלַזּמְ ּבַ ַעל ּגַ   .ּדְ

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

ָרֵאל ֵמַעְפָרא ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ יר . ְלִזְמָנא ְדיֹוִקים קּוְדׁשָ ירּו ַלְיָי ׁשִ ּוְכֵדין ׁשִ
ֵדין ִאיהּו ָחָדׁש , ָחָדׁש  ֵרי ּדְ , ּכְ א ְדִאְתּבְ ָמר ִמּיֹוּמָ ַהאי ָלא ִאּתְ יָרָתא ּכְ ָהא ׁשִ
  .ָעְלָמא

א  יאּתֹוֶסְפּתָ י ִחּיָ י ְיהּוָדה ָאִזיל ְלֵמיֱחֵמי ְלַרּבִ ן ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ַמע ַהאי , ִרּבִ ָאַמר ֵליּה ֵליָמא ַמר ִאי ׁשָ
ְרׁשּוָה בְּ  ּפֵ א ּדְ ִניּתָ א ֵהיָך ָאְמרּו ָמאֵרי ַמּתְ ּתָ ְרׁשָ אּפַ ָמּתָ ִנׁשְ יַקּיָא . ִעְנָייָנא ּדְ ּדִ ּצַ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ָאַמר ַזּכָ

י ַעְלָמא ְדָאּתֵ א ְדַמָיא, ּבְ ַמּבּוָעא ַרּבָ הֹון ּכְ ִלּבְ א ּבְ ָכָך ִהיא אֹוַרְייּתָ יִמין ֵליהּ , ּדְ ַמְסּתִ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ , ּדְ
ָנְבִעין ִחי ַמּבּוִעין ּדְ ּתְ יא ּפָ יאּוּת ַמּיָ   .ְלָכל ֵעיַבר ִמְסּגִ

י יֹוֵסי ְרִחיָמא ַאּתְ  ַמע ַרּבִ א ׁשְ א, ּתָ ּתָ ְרׁשָ ַהאי ּפָ ְלעֹוָלם ֵאין ּגּוף ָהָאָדם ִנְכַנס , ֲאָנא ֵאיָמא ָלָך ּבְ
יִקים ַעל ַיד ּדּוָמה ּדִ ּבֹון ַהּצַ ֶחׁשְ רּוִבים, ּבְ ִנין ָלּה ַהּכְ ּנֹוּתְ ְנָקס ִסיָמָנא ׁשֶ ָמה ּפִ ׁשָ ְרֶאה ַהּנְ ּתַ ן  ַעד ׁשֶ ּגַ ּבַ

  .ֵעֶדן
ָרה ְלֵעי ן ִהיא ָאְזַלּת ְלָסְלָקא ְלַאּתְ ּמָ ַעְייַלּת ּתַ ר ּדְ ּתַ א ּבָ ָמּתָ ָהא ִנׁשְ ַמֲעָנא ּדְ י יֹוֵסי ֲאָנא ׁשְ ָלא ָאַמר ַרּבִ

א ּתָ ְטרֹוּפֹוס ַהּגּוף על ַיד ּדּוָמה , וָלא ְלֵמיַחּת ְלּתַ ּת ַאּפַ ֵנס ַנֲעׂשֵ ּכָ ֲעֶלה וּתִ ּתַ ּוַמְרָאה לֹו ֲאָבל קֹוֶדם ׁשֶ
ע ֵמאֹוּת עֹוָלמֹוּת  ָכר ַאְרּבַ ל ׂשָ ָראּוי הּוא ְלַקּבֵ   .ׁשֶ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר יא ָהא ַרּבִ י ִחּיָ א ְדֵעֶדן, ָאַמר ַרּבִ ִגְנּתָ ַמְכְרֵזי ֲעָלּה ּבְ ָהא דּוָמה ָיַדע קֹוֶדם ִמׁשּום ּדְ . ּדְ
ַמְעָנא ָך ׁשָ ָיֲהִבי, ֲאָבל ֲאָנא ּכָ ָנא ּדְ ִעּדָ י ּבְ . ליה פנקסא חזר על גופא לאעיל ליה בפתקא דצדיקיא על ידוי דדומה(ן ּדִ
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א ָדא  ּתָ ְרׁשָ ַמע ּפָ ד ֲהָוה ׁשָ אַרב יֹוֵסף ּכַ יְבּתָ ְמּתִ אֵריהֹון ּדִ ָרא ַמאי , ֲהָוה ָאַמר, ִמּמָ ִאיהּו ַעּפְ ַמאן ּדְ
יב. ָזֵכי ְלַהאי )ריקנא(ָקא  ה ּוַמאן ָיקּום ֲהָדא הּוא ִדְכּתִ ַהר ְיָי וגו )תהלים כד(, ַמאן ִיְזּכֶ   .'ִמי ַיֲעֶלה ּבְ

ַמע ַאְבָרָהם ׁשְ יב וּיִ א ֲחֵזי ַמאי ִדְכּתִ א ּתָ י ַאּבָ רֹון ֶאּת  ָאַמר ַרּבִ קֹל ַאְבָרָהם ְלֶעּפְ ׁשְ רֹון וּיִ ֶאל ֶעּפְ
ֶסף ין, ַהּכֶ ִאינּון ָעְלִמין ְוִכסּוּפִ א ּדְ ּתָ א ַרּבָ סּוּפָ א הּוא ּכִ ֶסף. ּדָ ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹוּת ׁשֶ ע ֵמאֹוּת , ַאְרּבַ ַאְרּבַ

ין ּיַעֲ . עֹוֵבר ַלסֹוֵחר. עֹוָלמֹוּת ְוֲהָנאֹוּת וִכסּוּפִ ל ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשֶ ַלִים ׁשֶ ַמִים וירּוׁשָ ֲעֵרי ׁשָ ל ׁשַ בֹור ּכָ
ָיָדהּ    .ַמְעָלה וֵאין מֹוֶחה ּבְ

ּתוֹ  ָרה ִאׁשְ יב וַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאּת ׂשָ ּתִ א ֲחֵזי ַמה ּכְ יִקים , ּתָ ּדִ ָאר ַהּצַ וִנְמֶנה ִעם ׁשְ
א ַעל ְידֹוי ְדדּוָמה ְמַמּנָ ָקא ּדִ ּתְ ם ִמּפִ ֲחבּוָרּתָ יִבין ָאַמר ַר . ּבַ ְכּתִ ל ִאינּון ּדִ ָחק ָהִכי ְגִמיְרָנא ּכָ י ִיּצְ ּבִ

ָרא ין ְלַאֲחָיא ָדְייֵרי ַעּפְ ָזּמִ ן ַעל ְידֹוי ְיקּומּון ְלִזְמָנא ּדְ ידֹוי ְדדּוָמה ּוְמַמּנָ ָלא . ּבִ יַעּיָא ּדְ ַווי ְלהֹון ְלַרׁשִ
ָקא ּתְ ּפִ יִבין על ְידֹוי ּבְ ם לְ , ְכּתִ יִהּנָ ּגֵ ּיֹאְבדּו ּבַ א ְנֱאַמר , ָעְלִמיןׁשֶ ֵלט  )דניאל יב(ְוַעל ּדָ ּוָבֵעּת ַהִהיא ִיּמָ

ר ֵסּפֶ ּתּוב ּבַ א ּכָ ְמּצָ ל ַהּנִ   )עד כאן תוספתא(, ִעְמָך ּכָ

ִתיב יא ּכְ י ִחּיָ ֶמׁש  )קהלת א(, ָאַמר ַרּבִ ֶ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש ּתַ יָרָתא ָדא . ֵאין ּכָ ְוָהָכא ׁשִ
 ֶ ַחת ַהׁשּ א ֶלהֵוי, ֶמׁש ִאיִהי ָחָדׁש ְוִאיִהי ּתַ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָהא ּתְ א . ּדְ ּוַמאי ִאיהּו ּדָ

ֶמׁש , ִסיֲהָרא ֶ ַחת ַהׁשּ ה. ּוְכֵדין ֲהִוי ָחָדׁש ּתַ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ִגין ּכִ . ַמאי ַטְעָמא ּבְ
יָעה לֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשוֹ , ּוַמאן ִאינּון ִנְפָלאֹות יָעה לוֹ . ַהאי ִדְכִתיב הֹוׁשִ . הֹוׁשִ

יָרָתא ָדא )א''דף קכד ע(ְלַמאן  ָאַמר ׁשִ א ּדְ יְך , ְלַההּוא ַדְרּגָ ּמִ הּו ִאְסּתַ ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ָמאָלא יִמיָנא ּוִבׂשְ יָעה לֹו ְיִמינוֹ . ּבִ ַהאי ִמְזמֹור, הֹוׁשִ א ּדְ אי ְלַההּוא ַדְרּגָ , ַוּדַ

יקּומּון ֵמֵתי ַעְלָמא ְוִיְתָערּון ֵמַעפְ  ִזְמָנא ּדִ ֵדין ְיֵהא ָחָדׁש ַמה , ָראֵאיָמַתי ּבְ ּכְ
ַהאי ָעְלָמא ָלא ִאְתֲעִביד ּבְ   .ּדְ

ִגיַנְייהּו  ָעְלָמא ּבְ ִריְך הּוא נּוְקִמין ּבְ א ּבְ ַיֲעִביד קּוְדׁשָ ִזְמָנא ּדְ י יֹוֵסי ָאַמר ּבְ ַרּבִ
ָרֵאל יָרָתא, ְדִיׂשְ ֵדין ִיְתֲאַמר ׁשִ ָהא ְלָבַתר ִיְתָערּון ֵמַעְפָרא ֵמֵתי עַ , ּכְ ְלָמא ּדְ

ָלא ֶליהֵוי  ִלים ּדְ ִקּיּום ׁשְ ׁש ַעְלָמא ּבְ א כרת ''נ( )כקדמיתא דשליט מותא בעלמא בגין דחויא(ְוִיְתַחּדֵ

ַאב ַעְלָמא  )ומיתה בעלמא ויתעבר חויא מעלמא דגרים א ְוִאְסּתָ ַעְלָמא ְלכֹּלָ ִרים מֹוָתא ּבְ ּגָ
יְך ַאְנּפֹוי   .ְוִאְתֲחׁשִ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ה )ת גבראשי(, ּכְ ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאׁשּ ית ּבֵ ַמאי ְוֵאיָבה . ְוֵאיָבה ָאׁשִ
ִדְכִתיב  א . ָחְלפּו ִעם ֳאִנּיֹות ֵאֶבה )איוב ט(ּכְ ָטאן ּגֹו ַיּמָ ה ַאְרִבין ׁשָ ּמָ ָהא ּכַ ּדְ
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ה ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאׁשּ ה ִיְרַאת ְייָ . ּבֵ ָ א ִאׁשּ ין עֹוְבֵדי , ּוֵבין ַזְרֶעךָ . ּדָ ָאר ַעּמִ ין ׁשְ ִאּלֵ
לֹות ָרֵאל, ּוֵבין ַזְרָעהּ . ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ין ִיׂשְ א , הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש . ִאּלֵ ּדָ

ְכִתיבקּוְדׁשָ  ין ְלַבֲעָרא ֵליּה ֵמַעְלָמא ּדִ ַזּמִ ִריְך הּוא ּדְ ְות  )ישעיה כה(, א ּבְ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ )זכריה יג(, ּוְכִתיב. ָלֶנַצח   .ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

א ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ְדִיְתָערּון ֵמַתָיא, רֹאׁש  ֵדין ֶלֱהֵוי ַעְלָמא רֹא. ּדָ ָהא ּכְ , ׁש ''ּדְ
רֹא ים ּבָ ִיְתַקּיַ ָאה''ּדְ ִאיהּו ַעְלָמא ִעּלָ ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. ׁש ּדְ ה ּתְ ַהאי . ְוַאּתָ א ּבְ ּדָ

יְך ְלַעְלָמא  ִקּיּוָמא ְוַההּוא ִחְוָיא ָנׁשִ א ְדִאיהּו ָעֵקב ְוָלאו ִאיהּו ּבְ ּתָ ַעְלָמא ַהׁשְ
ְרָיין יְך ַאְנּפֹוי ּבִ   .ְוַאְחׁשִ

א ֲחֵזי ַבר, ּתָ ִאין יֹוִמין ּדְ ין ִעּלָ ְרּגִ ִאינּון ּדַ ִריאּו ְוָקְיימּו ּבְ ְמַסְיימּו , ָנׁש ִאְתּבְ יָון ּדִ ּכֵ
ְכִתיב ין ּדִ ְרּגִ ִאינּון ּדַ ָנה ְוגו )תהלים צ(, ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינּו ּבָ ', ְיֵמי ׁשְ

יָמא ְרָגא ְלִאְתַקּיְ אן ּוְלָהְלָאה ֵלית ּדַ ְוִאינּון . ם ָעָמל ָוָאֶון''ְך ְוָרְהבָּ ּוְבִגין כָּ . ִמּכָ
ָלא ֲהווּ    .ּכְ
  ב''דף קכד ע

יַקָיא  ַצּדִ י ) ב''דף קכד ע(ֲאָבל ִאינּון יֹוִמין ּדְ ְהיּו ַחּיֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּיִ ֲהוּו ְוִאְתָקְיימּו ּכְ
ָרה י ַאְבָרָהם. ׂשָ ֵני ַחּיֵ ה ְיֵמי ׁשְ ָמֵעאל ְוִאי ֵתיָמא ָהִכי ָנמֵ . ְוֵכן ְוֵאּלֶ ִיׁשְ ִתיב ּבְ י ּכְ

ְכִתיב ָמֵעאל )בראשית כה(, ּדִ י ִיׁשְ ֵני ַחּיֵ ְתׁשּוָבה ַאֲהַדר. ׁשְ א ּבִ א ָקֵרי , ֶאּלָ ְוַעל ּדָ
ְהיוּ  )ביומוי(   :ַוּיִ

ע ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ י . ַוּתָ ָכל ְנׁשֵ ַגְווָנא ָדא ָלא ֲהוּו ּבְ א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ַרּבִ
ָהא אִ  ָעְלָמא ְוַההּוא ֲאַתר ַעְלָמא ּדְ ָנָהא ְוִקּיּוָמָהא ּבְ ן יֹוָמָהא ּוׁשְ ּבַ ָמר חּוׁשְ ּתְ
יהּ  ִאְתַקְבַרת ּבֵ י ָעְלָמא. ּדְ ָכל ְנׁשֵ ָרה ּבְ ׂשָ ָלא ֲהָוה ּכְ א ְלַאֲחָזָאה ּדְ   .ֶאּלָ

ִמים וגו ּיָ א ּבַ נִ . ַמְתִניִתין. 'ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ל ּפָ י ֶאְלָעָזר ַעל ּכָ ַהאי ַמְתִניִתין ָאַמר ַרּבִ ְך הּוא ּדְ ים ּכָ
יר ּפִ יּה , ׁשַ ָמָתא ַההּוא ִדְכִתיב ּבֵ ִאְתֲעִביד ִנׁשְ ל ַהַחּיֹות  )יחזקאל א(ּדְ ָאֶרץ ֵאּצֶ וִהּנֵה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ

ָניו ַעת ּפָ ְייָתא. ְלַאְרּבַ ַהִהיא ַמְתִניָתא ַקּמַ ְדָאמּור ּבְ   .ּכִ
א ֵליָמא ָלן מַ  י ַאּבָ ר ְמִכיָלן ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ְתַלת ֶעׂשֶ ַרׁש ּבִ ר ֵמַהִהיא ַמְתִניִתין ָאַמר ֵליּה ָהִכי ִאְתּפְ

יֵליהּ  ָתא ּדִ ָפְרׁשָ ַרֲחֵמי ּבְ ַתח ְוָאַמר . ֲאָבל ָהָכא ִאית ָלן ְלֵמיַמר, ּדְ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי  )שיר השירים ו(ּפָ
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ַהּגּוף  ֵני ׁשֶ ל ַהּגּוף ִמּפְ ָלׁשֹון ָזָכר ֵאּצֶ ּתֹוָרה ִנְקָרא ּבְ י ֶאְלָעָזר ָהָכא ּבַ ָמה ֶאָלא ָאַמר ַרּבִ ׁשָ ל ַהּנְ ֵאּצֶ
ָכר ל ַהּזָ ה ֵאּצֶ ָ ִאׁשּ י ַמְעָלה, ּכְ ָמה ְלַגּבֵ ׁשָ ָכר ְוָכל ֶאָחד ַמֲעָלתֹו יֹוֵרׁש , ְוַהּנְ ְפִני ַהּזָ ְנֵקָבה ּבִ   .ּכִ

ָעִמים  ָעה ּפְ ַאְרּבָ ַנן ָהָתם ּבְ ָכל יֹום )א בשנה''נ(ּתְ ָעה ּבְ ׁשָ ן, ּבְ א ֵמאֹוָתם , ֵעֶדן ְמַנֵטף ַעל ַהּגָ ַהִטּפֹות ְויֹוּצֵ
ים ָעה ָראׁשִ ק ְלַאְרּבָ ְתַחּלֵ דֹול ַהּמִ ֵבִעים , ָנָהר ּגָ ם ׂשְ ָ ָכל יֹום ּוִמׁשּ ִעים ִטּפֹות ְמַנֵטף ּבְ מֶֹנה ְוַאְרּבָ ּוׁשְ

ן ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב י ְייָ  )תהלים קד(, ִאיָלֵני ַהּגַ עּו ֲעּצֵ ּבְ ְנחּום ָאַמר ֵמָהָכא . ִיׂשְ י ּתַ ֶק  )תהלים קו(ַרּבִ ה ַמׁשְ
ֵאיֶזה ָמקֹום הּוא. ֵאיזֹו ִהיא ֲעִלּיָה ֶזהּו ֵעֶדן, ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו י ְיהּוָדה ָאַמר ְלַמְעָלה . ְוֵעֶדן ּבְ ַרּבִ
ֲעָרבֹות הּוא. ֵמֲעָרבֹות הּוא י יֹוֵסי ָאַמר ּבַ ים טֹוִבים, ַרּבִ ְנֵזי ַחּיִ ם ּגִ ַנן ׁשָ ָהא ּתְ לֹום , ּדְ ָרָכה ְוׁשָ ּבְ

ָמָתן ׁשֶ  נּוז ָהֶעְליֹון הּוא ֵעֶדןְוִנׁשְ יִקים וַהּגָ ּדִ ָכל , ל ּצַ ַפע ּבְ ּנּו ׁשֶ ָאֶרץ ְונֹוֵטל ִמּמֶ ן ּבָ ְנְגדֹו ּגַ ְלַמָטה ְמכּוון ּכְ
  .יֹום

ית  ְמּצִ ֶחְלקֹו ּתַ ָרֵאל ְוָכל ֶאָחד ָנַטל ּבְ ִעים ְנִביִאים ָעְמדּו ָלֶהם ְלִיׂשְ מָֹנה ְוַאְרּבָ הּו ׁשְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ִעים ִטּפֹותִטפָּ  מֶֹנה ְוַאְרּבָ ֵהם ׁשְ ל ֵעֶדן ׁשֶ ה . ה ַאַחת ֵמאֹוָתם ִטּפֹות ׁשֶ ַטל ִטּפָ ּנָ ל ָנִביא ׁשֶ ּוַמה ִאם ּכָ

ָאר ְ ל ַהׁשּ רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ַעל ּכָ מָֹנה . ַאַחת ֵמֶהן ָהְיָתה ַמֲעָלתֹו ּבְ ְ ל ִמׁשּ ָהָיה ְמַקּבֵ ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ל ׁשֶ  ִעים לֹא ּכָ ןְוַאְרּבָ ה ָהְיָתה ָחְכָמתוֹ , ּכֵ ּמָ ה ָלֵמד ּכַ אן ַאּתָ   .ִמּכָ

ִביִאים ֵמאֹוָתם ַהִטּפֹות ֲהָנא וִכי ֵמַאִין ָהָיה ָלֶהם ַלּנְ א ָאַמר ַרב ּכַ י ּבָ ַנן, ַרּבִ א ָהִכי ּתְ ה , ֶאּלָ ָכל ִטּפָ ּבְ
את ֵמֵעֶדן רּוַח ָחְכָמה  ה ַהּיֹוּצֵ א ִעּמוֹ ְוִטּפָ ַמְתִניִתין, יֹוּצֵ ַזר ּבְ ן ִאְתּגְ יִמין, ְוַעל ּכֵ ָלן ַחּכִ , ִאית ַמָיא ְמַגּדְ

ין ׁשִ ָלן ִטּפְ ֵעֶדן, ְוִאית ַמָיא ְמַגּדְ ין ּדְ יִמין ִאינּון ַמָיא ֲהוּו ִמִטּפִ ָלן ַחּכִ ְמַגּדְ   .וִאינּון ַמָיא ּדִ
י יֹוֵסי ָאַמר ַרּבִ ין ָיְתבִ , ּדְ ְכִתיב )א יתירין''נ(ין ַמָיא ְדֵביּה ִטּפִ ע ַנֲהֵרי ַקְדָמָאה הּוא ּדִ ל ִאינּון ַאְרּבַ , ִמּכָ

יׁשֹון )בראשית ב( ם ָהֶאָחד ּפִ יׁשֹון. ׁשֵ ם ָהֶאָחד ּפִ ֶאֶרץ . ַמאי ׁשֵ יׁשֹון והּוא ַהּנֹוֵפל ּבְ ם ּפִ ַהְמיּוָחד ִמּכּוּלָ
ַרִים ַרִים  )לישראל(ּוְלִפיָכְך ָהְיָתה ָחְכַמת , ִמּצְ ל ָהעֹוָלםִמּצְ   .יֹוֵתר ִמּכָ

ַרִים ָאְבָדה ָחְכַמת ִמּצְ ְגְזָרה ְגִזָרה ׁשְ ּנִ ֶ ַההּוא , ּוִמׁשּ ין ְוָזַרק לֹון ּבְ ִריְך הּוא אֹוָתם ִטּפִ א ּבְ ָנַטל קּוְדׁשָ
א ּנָ ְכִתיב, ּגִ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ּדִ ַההּוא ַנֲהָרא ּדְ קֹות ֶאת )בראשית ב(, ּבְ א ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ן וָנָהר יֹוּצֵ ְוְזה ָהָיה . ַהּגָ

יׁשֹון ָהָיה ּנּו ּפִ ָעה ֲאֵחִרים ְוָהֶאָחד ַהְמיּוָחד ַהּנֹוַלד ִמּמֶ אּו . מֹוִליד ַאְרּבָ ּלֹא ָיּצְ ְטלּו ֵאּלּו ַהִטּפֹות ׁשֶ ּנִ ֶ ִמׁשּ
ַרִים ּצְ ן ָאְבָדה ַהָחְכָמה ִמּמִ   .ֵמַהּגַ
א ֵמֵעֶדן ָהָיה יֹוּצֵ ְמּצוּ , ּוֵמאֹותֹו ָהרּוַח ׁשֶ ל ָנִביא וָנִביא )ל ימצו''נ(' ּתִ ן ְלרּוַח , ּכָ ּגַ ְך ּבַ ְכִתיב ִמְתַהּלֵ וַהיינּו ּדִ

ן ֵעֶדן ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ַהּיֹום ּגַ ְנבּוָאתוֹ , וָגנּוז ֶזה ּבְ ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּבִ ָהר ׁשֶ ן ָאַמר . ְוֶזה הּוא ַהּנָ ְוַעל ּכֵ
תּוב  ָעה ֶאת יְ  )ישעיה יא(ַהּכָ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ עֹוָלם. 'ָי ְוגוּכִ ִלים ַהְיִדיָעה ּבָ ִמיד ְמַגּדְ אֹוָתם ַמִים ּתָ   .ׁשֶ

ֵעֶדן ֵהן יִקים ְלַמְעָלה ּבְ ּדִ ל ּצַ ָמָתן ׁשֶ ל ִנׁשְ ָנן ּכָ נּו ַרּבָ ֶגא ַהָחְכָמה . ּתָ ּיֹוֵרד ֵמֵעֶדן ִיׂשְ ֶ ה ׁשּ ּמַ ּוַמה ּמִ
עֹוָלם ה, יוָלעֹוְמִדים ּבֹו וֶנֱהִנין ֵמֲהָנאֹוָתיו ְוִכּסּופָ , ּבָ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ל ַמְעָלה ַלִים ׁשֶ ֲעֵרי ְירּוׁשָ ׁשַ ֵנס ּבְ ָמה זֹוָכה ִליּכָ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ָחק ּכֵ י ִיּצְ דֹול ''ִמיָכאֵ . ָאַמר ַרּבִ ר ַהּגָ ַ ל ַהׂשּ
לֹום ים ָלּה ׁשָ ּה ּוַמְקּדִ ֵמִהים ּבֹו ְוׁשֹוֲאִלים עָ . הֹוֵלְך ִעּמָ ֵרת ּתְ ָ ִמי זֹאת  )שיר השירים ג(ֶליָה ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
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רּוהָ  נֹות ַוְיַאׁשְ נֹות ְירוּ . ָראּוָה ּבָ ְקָראֹות ּבְ ַמֲעָלָתן ְלַמְעָלה ְוֵהם ַהּנִ ֵהן ּבְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ָאר ַהּנְ ַלִיםֵאּלּו ׁשְ . ׁשָ
ַלִים נֹות ְירּוׁשָ ֲאָמָרן ֵאּלּו ִנְקָראֹות ּבְ י יֹוֵסי ָהא ָחַזְרָנא ַעל ַמה ּדְ נֹות , ָאַמר ַרּבִ ְוָהֲאֵחרֹות ִנְקָראֹות ּבְ

רּוהָ . לֹוט נֹות ַוְיַאׁשְ חֹות ָלהּ . ָראּוָה ּבָ ּבְ מֹות ְמׁשַ ׁשָ ָאר ַהּנְ לֹום ּבֹוֵאךְ , ׁשְ ְמָלכֹות . ְואֹוְמרֹות ׁשָ
יםּופִ  ׁשִ ֵהם ְמָלכֹות, ַלּגְ ים. ְמָלכֹות ֵאּלּו ָהָאבֹות ׁשֶ ׁשִ ֶדק, ּוִפַלּגְ יֵרי ַהּצֶ חֹות . ֵהן ּגֵ ּבְ ם ְמׁשַ ּכּוּלָ

ְכְנֶסת ְלַמְעָלה ּנִ סֹות אֹוָתּה ַעד ׁשֶ ִמים ֲהָדא , ּוְמַקּלְ יָמא ֲאִריכּות ַהּיָ ַמֲעָלָתּה ּוִמְתַקּיְ ָמה ּבְ ׁשָ ְוֲאַזי ַהּנְ
ִמיםהּוא ִדְכִתיב  ּיָ א ּבַ א. ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ִמים ָלעֹוָלם ַהּבָ ֲאִריכּות ַהּיָ   .ִנְכַנס ּבַ

א ָסָבא ָקם ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר י ַאּבָ ָחָזַרת , ַרּבִ ן יֹוָחאי ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְרִמין ְיֵהא ָלְך ַרּבִ לֹום ּגָ ְמנּוָחה ְוׁשָ
ָנהּ  ַמְתִניּתָ . ֲעָטָרה ְליֹוׁשְ ָתִניָנן ּבְ ָאה ּדְ ֲאַתר ִעּלָ לּוָמּה ּבְ ַתׁשְ ָמה ִהיא ּבְ ׁשָ ַהּנְ ֵכיָון ׁשֶ לזמנא (א ַקְדָמָאה ּדְ

ָאַרת , ָלא ָתַבאת ְלגּוָפא )בתרא עאלין ּתְ ּה וִאיִהי ִאׁשְ ָנְפֵקי ִמּנָ ֵמי ָאֳחָרִנין ּדְ ּה ִנׁשְ ִריָאן ִמּנָ א ִאְתּבְ ֶאּלָ
ִקּיּוָמא ן , ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֲאָתא ַרּבִ הּוא ַעד ּדְ הּוא ֶהֶבל ְוַהּגּוף ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶה ׁשֶ יֹוָחאי ְוָדַרׁש ּוַמה ִאם ּבָ

ָמה ׁשָ ה ְסרּוָחה ִנְכֶנֶסת ּבֹו אֹוָתּה ַהּנְ ִקּיּום . ִטּפָ ם ְוִיְהְיה ַהּגּוף מּוְבָחר ּבְ ְרפּו ּכּוּלָ ּצָ ּיִ ֶלָעִתיד ָלבֹא ׁשֶ
לּום יֹוֵתר ֵנס אֹוָתּה , ְוַתׁשְ הּ ֵאינֹו ִדין ְלִהּכָ ּבָ לּוִמין וָהִעּלּוִיין ׁשֶ ׁשְ ָכל ַהּתַ ָמה ּבֹו ּבְ ׁשָ   .ַהּנְ

ָמה  ׁשָ י ַאָחא אֹוָתּה ַהּנְ דֹוׁש  )בו בכל התשלומין והעלויין שבה(ָאַמר ַרּבִ ׁש ָעִתיד ַהּקָ ׁש ואֹותֹו ַהּגּוף ַמּמָ ַמּמָ
ִקּיּוָמן ֶלָעִתיד ָלבֹא רּוְך הּוא ְלַהֲעִמיָדן ּבְ ִניֶהם , ּבָ יג ַמה ֲאָבל ׁשְ ִ ַעת ְלַהׂשּ לּום ַהּדַ ַתׁשְ ֵלִמים ּבְ ִיְהיּו ׁשְ

ה עֹוָלם ַהּזְ יגּו ּבָ ִ ּלֹא ִהׂשּ ֶ   :ׁשּ
ִמים וגו ּיָ א ּבַ י יֹוָחָנן . 'ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ י ּבֹו ָאַמר ַרּבִ הּוא ָיִמים )באותם הימים(ַרּבִ אֹותֹו ָהעֹוָלם ׁשֶ ְולֹא , ּבְ
הּוא ַלְיָלה ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזְ אֹוָתם ַהֲהָנאֹות . ּבָ ֵהם ָיִמים ּבְ אֹוָתם ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ י ַיֲעקֹב ּבְ ָאַמר ַרּבִ

הּוא נֹוֵחל ּסּוִפין ׁשֶ ּכֹל: ְוַהּכִ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ָרה . ַוְיָי ּבֵ ׂשְ אֹותֹו ַהּמִ דֹוׁש  )א המעשר''נ(ּבְ ַתן לֹו ַהּקָ ּנָ ׁשֶ
מוֹ  ְ רּוְך הּוא ִמׁשּ ִהיא אֹות ה, ּבָ בּ , א''ׁשֶ   .ֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלםׁשֶ

ל ָעָליו הּוא ַנַער ֶעֶבד ֵמַרּבֹו ָהָאדֹון ַהּמֹוׁשֵ ִנים ׁשֶ ר ַהּפָ י יֹוָחָנן מטטרון ׂשַ ְממּוּנֶה ַעל , ְוַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ
ה ַטּוָ ּצְ ּנִ יק ָלּה ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ ָכל יֹום ְלַהְסּפִ ָמה ּבְ ׁשָ ן פִּ , ַהּנְ ּבַ י והּוא ָעִתיד ְלֵמיַסב חּוׁשְ ָבּתֵ ְתָקא ּבְ

י ָמאֵריהּ  חֹות ַאְרָעא , ִקְבֵרי ִמן ּדּוָמה ּוְלַאֲחָזָאה ֵליּה ַקּמֵ ְרָמא ּתְ ד ָחִמיר ַההּוא ּגַ ין ְלֶמְעּבַ והּוא ַזּמִ
ָמָתא  ָלא ִנׁשְ גּוָפא ּבְ ֵלימּוָתא ּדְ ׁשְ ָנא ְלגּוַפָייא ּוְלָקְייָמא לֹון ּבִ ִריְך הוּ  )בזמנא(ְלַתּקָ א ּבְ קּוְדׁשָ ר ּדְ ּדַ א ְיׁשַ

  .ָלּה ְלַאְתָרהּ 
ִתיב ָעה ַמה ּכְ אֹוָתּה ׁשָ ָחק ּבְ י ִיּצְ ל ְוגו, ָאַמר ַרּבִ יתֹו ַהּמֹוׁשֵ ַמהּו . 'ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ּבֵ

ל ַמהּו ֶאל ַעְבּדוֹ , ֶאל ַעְבּדוֹ  ּכֵ ָחְכְמָתא ָדא ִנְסּתַ כֵּ . ִאי ּבְ י ְנהֹוָראי לֹא ִנְסּתַ ה ָאַמר ַרּבִ ּמֶ א ּבַ ל ֶאּלָ
ָאַמר ַעְבּדוֹ  ל ָמקֹום, ׁשֶ רֹוב ַלֲעבֹוָדתוֹ  )זקן ביתו(. ַעְבּדֹו ׁשֶ ְדָקֲאָמָרן''ְזה מטטרו, ּוַמאן ִאיהוּ , ַהּקָ , ן ּכִ

י ִקְבֵרי ָבּתֵ ִאיהּו ָעִתיד ְלַיּפֹות ַלּגּוף ּבְ   .ּדְ
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ל ָמקֹום ְזה מטטרון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדוֹ  יתוֹ  )קפא א(. ַעְבּדֹו ׁשֶ , ְזַקן ּבֵ
ל ָמקֹום ִרּיֹוָתיו ׁשֶ ת ּבְ ִחּלַ הּוא ּתְ ר לוֹ . ׁשֶ ָכל ֲאׁשֶ ל ּבְ ָלה , ַהּמֹוׁשֵ ִריְך הּוא ֶמְמׁשָ א ּבְ ַתן לֹו קּוְדׁשָ ּנָ ׁשֶ

ל ִצְבאֹוָתיו   .ַעל ּכָ
י יֹוֵסי ָאַמר ַרב ְמעֹון ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ל אֹותֹו ֶעֶבד נֹוְטִלים אֹור וֶנֱהִנין כָּ , ְוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ְבאֹוָתיו ׁשֶ ל ּצִ

ָמה ׁשָ יו ַהּנְ א, ִמּזִ ּסֵ דֹול ֵמאֹור ַהּכִ א ּגָ ָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ ָתאָנא אֹור ַהּנְ א ִנְטָלה . ּדְ ּסֵ וָהא ֵמַהּכִ
ָמה ׁשָ א ְזה ְלִפי ָהָראּוי לֹו ְוֶזה ְלִפי ָהָראּוי לוֹ . ַהּנְ ׁש ַרב ַנְחָמן . ֶאּלָ א ַמּמָ ּסֵ דֹול ֵמאֹור ַהּכִ ָאַמר ּגָ
ְכִתיב ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה )יחזקאל א(, ּדִ מּות ּכְ   .ַמאי ָעָליו ַעל ָזֳהרוֹ , ּדְ

ּלֹו ִנּזֹוִנין ֵמאֹותֹו ַהּזֹוַהר ָבה ׁשֶ ְרּכָ ְבאֹוָתיו ְוַהּמֶ ל ּצִ ִליחּותֹו ּכָ הּוא הֹוֵלְך ַלֲעׂשֹות ׁשְ א ֲהָדא הוּ . ּוְכׁשֶ
ָמה אֹוֶמֶרת לֹו  ׁשָ ַהּנְ ים ָנא ָיְדךָ  )דכתיב(ׁשֶ לֹוַמר ִסיָעְתךָ , ׂשִ ַחת ְיֵרִכי, ּכְ ע ִמן , ּתַ ּפַ ׁשְ ְזהּו אֹור ַהּנִ

ָמה ֲעֵליֶהם ׁשָ   .ַהּנְ
ל ָמקֹום ִליחּותֹו ׁשֶ ׁשְ ּזֶה הֹוֵלְך ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְלנּו ּבְ ְך ִקּבַ לֹום ּכָ י ׁשָ ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ ִריְך ק, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ּוְדׁשָ

מוֹ  אֹות ַאַחת ִמׁשְ ל ַמְעָלה ּבְ ְבאֹוָתיו ׁשֶ ל ּצִ ְך ְיֵרכִ . הּוא ֵמִניַע ּכָ ִגיַמְטִרּיָא ָר ''ָאַמר ַרב הּוָנא ּכָ . ם''י ּבְ
ל ַעל ַהּכֹ  א ַהּמֹוׁשֵ ָ ל ָרם וִנׂשּ ַחת ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ים ָנא ָיְדָך ִסיָעְתָך ּתַ ָמה אֹוֶמֶרת ׂשִ ׁשָ לֹוַמר ַהּנְ ל ּוְלַאַחר ּכְ

בּוָעה ְגדֹוָלה ּבוֹ  יֲעָך ׁשְ ּבִ ַחת ָידֹו ֲאִני ַמׁשְ ה ִסיַעת ֶעְליֹוִנים ּתַ ּוָ ּצִ ַמִים . ׁשֶ ָ ָחק ֱאלֵהי ַהׁשּ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ
הּוא ַהּכֹל. ִואלֵהי ָהָאֶרץ ְיָי ׁשֶ ַמִים, הֹוִאיל ְוָאַמר ּבְ ָ ה ֶנֱאַמר ֱאלֵֹהי ַהׁשּ י ְיהּוָדה , ָלּמָ הּוא ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ
ַאִין ְנְגדוֹ , ָאדֹון ַעל ַהּכֹל ם ּכְ ַבת ַאַחת ּוְבֶרַגע ֶאָחד הּוא ֵמִניַע ַלּכֹל ְוֻכּלָ ָחק אֹוֵמר ַעל . ּבְ י ִיּצְ ַרּבִ

ְלּתוֹ  הּוא ַהּכֹל וֵאין ַאֵחר ּבִ מֹו ְלהֹורֹות ׁשֶ ְ ִים אֹוִתּיֹות ִמׁשּ ּתַ   :ׁשְ
ַמִים ִוא ָ ְיָי ֱאלֵֹהי ַהׁשּ יֲעָך ּבַ ּבִ ד . לֵֹהי ָהָאֶרץְוַאׁשְ א ּכַ ָמאֵרי ַמְתִניּתָ הֹון ּדְ ָאַמר ַרב הּוָנא ְוִאי ֲהִויָנא ִעּמְ

הֹון ָהִכי ָנא ִמּנְ ָנא ָלא ִאיְפַרׁשְ ּלּו ָרָזא ּדְ ָיין , ּגִ ָגלּו ְוָלא ִאְתַחּזְ פּוַמְייהּו ּדְ יִאין ּבְ ָהא ֲאָנא ָחֵזי ֲעִמיִקין ַסּגִ ּדְ
א ֲחֵזי. ְלָכל ֵאיִניׁש  ב, ּתָ ה ִלְבִניׁשְ ָ ח ִאׁשּ ר לֹא ִתּקַ ְכִתיב ֲאׁשֶ ָמָתא ּדִ   .ּוַעת ְקָייָמא ָדא אֹוֵמי ָלּה ִנׁשְ

ה ִלְבִני ָ ח ִאׁשּ ִליחּות ֶזה לֹא ִתּקַ ׁשְ ה הֹוֵלְך ּבִ הֹוִאיל ְוַאּתָ ַמע ׁשֶ ָחק ֵמָהָכא ַמׁשְ י ִיּצְ לֹוַמר , ָאַמר ַרּבִ ּכְ
ח ּגּוף ִלְבִני  ּלֹא ִתּקַ ֵאינֹו ָראּוי לוֹ ִלי )אלבנייני''ד(ׁשֶ גּוף ׁשֶ גּוף ָזר ּבְ גּוף ַאֵחר ּבְ ֵנס ּבְ ַההּוא , ּכָ א ּבְ ֶאּלָ

י ּלִ הּוא ׁשֶ ׁש ׁשֶ ּנוּ , ַמּמָ אִתי ִמּמֶ ּצָ ּיָ ׁש ׁשֶ ַההּוא ַמּמָ י , ּבְ י ְוֶאל מֹוַלְדּתִ י ִאם ֶאל ַאְרּצִ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכִ
ֵלךְ    .ּתֵ

ָחק ה ִלְבִני ְלִיּצְ ָ י יֹוֵסי ַמהּו ְוָלַקְחּתָ ִאׁשּ אֹותֹו . ָאַמר ַרּבִ י ּבְ ָטֵער ִעּמִ ּצְ ּנִ ָחק אֹותֹו ַהּגּוף ׁשֶ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ
ֵני ִיְרַאת קֹונוֹ , ָהעֹוָלם ַחק ִעּמוֹ , ְולֹא ָהָיה לֹו ֲהָנָאה ְוִכּסּוף ּבֹו ִמּפְ ח ִליּצְ ּקַ ׁש ּתִ ַהאי  אֹותֹו ַהּגּוף ַמּמָ ּבְ

יִקים ּדִ ְמַחת ַהּצַ רּוְך הּוא. ׂשִ דֹוׁש ּבָ ְמַחת ַהּקָ ׂשִ ֵחק ִעּמֹו ּבְ חֹוק , ִליּצַ יו ֵעת ׂשְ ַעְכׁשָ ֵחק ִעּמֹו ּדְ ִליּצַ
עֹוָלם ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ינּו וגו )תהלים קכו(, ּבָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ   .'ָאז ִיּמָ

ַמע  א ׁשְ ָחק ּתָ ר ִיּצְ י ְיהּוָדה ּבַ ִליחּות ֶאָחדָאַמר ַרּבִ ה ֶאָלא ׁשְ ִליחּות ' ְולֹא ב, ֵאין ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוׂשֶ ׁשְ
ַבת ַאַחת ל . ּבְ ים ּכָ ָמְתָניו ָעִתיד ְלַהְרׁשִ ר ֶקֶסת ַהּסֹוֵפר ּבְ א ַמְלָאְך ֶאָחד ֲאׁשֶ י ַאּבָ ְוַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ

חוֹ  דֹול הֹולֵ , ֶאָחד ְוֶאָחד ַעל ִמּצְ ר ַהּגָ ַ ן ַהׂשּ ל ּוְלַאַחר ּכֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּוְלַהֲעִמידֹו ְלַקּבֵ ן ּכָ ְך ְלַתּקֵ
ָמתוֹ  ה, ִנׁשְ ָ ַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלַקְחּתָ ִאׁשּ ִליחּוְתךָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב הּוא ִיׁשְ . ַמאי ְלָפֶניָך ִלְפֵני ׁשְ

י  אי ַרבֵּ  )אלעזר(ַרּבִ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ד , וַההּוא יֹוָמא ֵריׁש ַיְרָחא ֲהָוה, יהּ ֱאִליֶעֶזר ֲאַזל ְלֶמֱחֵמי ְלַרּבָ ּכַ
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ָרה ָנִטיל, ר ֵליהּ ָאמַ  ָרה ּוַבֲעׂשָ ַמְטָלנֹוי ֲעׂשָ ָרה ָנִהיג , ָחֵמיָנא ַהאי אֹור ָהִראׁשֹון ּדְ ּוְבָרָזא ַדֲעׂשָ
א ָרה ָעִביד עֹוָבדֹוי, ְלכֹּלָ ֲעׂשָ ידֹוי. ּוְבַאְתָווָתא ּדַ ֵרי ּבִ ֵבי ַקּצְ ָחן ּדְ ָרה ַמְפּתְ ְתִקין ֲעׂשָ ָרה ּפִ , ְוָתאָנא ֲעׂשָ

אּוִפְתִקין ֲעׂשָ  יַקּיָ ּדִ ּצַ ִגיְנָתא ְדֵעֶדן ְלַאְתָקָנא ַאְרָעא ַעל ּגּוֵפיהֹון ּדְ   .ָרה ָנִטיל ּבְ
ַעְלָמא א ּדְ יׁשָ ְלָאָכא ַקּדִ יר ִמּמַ ִרי ָחִמית ֲהִוית ַיּתִ ֵרי, ָאַמר ֵליּה ֱאִליֶעֶזר ּבְ ָרה ִאְתּבְ ֲעׂשָ ָרה , ּבַ ֲעׂשָ ּבַ

א. ִאְתְנִהיג יׁשָ ְרְסָייא ַקּדִ ָרה ּכֻ ֲעׂשָ ָרה אֹוַרְייָתא ,ּבַ ֲעׂשָ ָרה ַמְטָלנֹוי, ּבַ ֲעׂשָ ָרה ַעְלִמין , הּוא ּבַ ֲעׂשָ ּבַ
ִאין  ִריְך הּוא )בעשרה(ִעּלָ א ּבְ ָאה ַעל ּכֹּלָ   .ְוַחד ִעּלָ

ים ָרה ְגַמּלִ ח ָהֶעֶבד ֲעׂשָ ּקַ ִתיב ַוּיִ ַהאי ַמה ּכְ א ֲהָוה ּבְ ַמְתִניּתָ ָמאֵרי ּדְ יּה ּדְ ְעּתֵ ה ּדַ  ְוֵאיָמא ָלְך ִמּלָ
ֶלךְ  י ֲאדָֹניו ַוּיִ ַמּלֵ י ָזִכיָנא ִלְפסּוָקא ָדא. ִמּגְ ָידֹו ַמהוּ , ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ָאַמר ֵליּה . ֲאָבל ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ּבְ

י ְלֲאָעָלא ֵליּה ּוְלַאְנָהָגא  ּבֵ ָאִזיל ּגַ ָמאֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ ִמי, ֵליהּ  )ולאגנא(הּוא ׁשְ י ׁשְ אי הּוא ּכִ א ַוּדַ  ָאַמר ּדָ
ִקְרּבוֹ    .ּבְ

א ֲחֵזי הּו ּתָ ַנן ָאַמר ַרִבי ַאּבָ ֵמיּה ַעל ּבּוְרֵייהּ , ּתְ ָיַדע ׁשְ ֵמיּה ַחד הּוא, ַמאן ּדְ הּוא ּוׁשְ א , ָיַדע ּדְ קּוְדׁשָ
ְכִתיב ֵמיּה ַחד ּדִ ִריְך הּוא ּוׁשְ ם ְוהּוא ֶאָחד )כלהו(' ְיָי ֶאָחד ְוגו )זכריה יד(, ּבְ ֵ לֹוַמר ַהׁשּ   .ּכְ

ָתא ָדאָאַמר ַרבִּ  ָפְרׁשָ ָלא ּבְ ּכָ א ִאית ְלִאְסּתַ ִים: י ַאּבָ ֵאר ַהּמַ ים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ּבְ ַמּלִ ְבֵרְך ַהּגְ . ַוּיַ
א ִמחּוץ ָלִעיר י ַאּבָ י ִקְבֵרי, ָאַמר ַרּבִ א הּוא ּבֵ ִים. ּדָ ֵאר ַהּמָ י ִקְבֵרי , ֶאל ּבְ ָבּתֵ ִמים ּבְ ְקּדָ ַתְנָיא ַהּנִ ּדְ

אּו וְ  ׂשְ ּנָ ּתֹוָרהאֹוָתם ׁשֶ ה ִאם ָקַבע , ָנְתנּו ּבַ ִחיּלָ ֲאלּו ֵליּה ּתְ ׁשָ ֶבר ַמה ּדְ ְכַנס ָאָדם ַלּקֶ ּנִ ׁשֶ ַנן ּכְ ָהא ּתְ ּדְ
ְכִתיב ים ַלּתֹוָרה ּדִ ָך ְוגו )ישעיה לג(, ִעּתִ ין . 'וָהָיה ֱאמּוַנת ִעּתֶ א ֵאינֹו ּדִ ּצֵ ּיֵ ַלֲהִקיָמם  )לקיימם(ּוְכׁשֶ

ה ִחּלָ ּתְ   .ּבַ
י ַאבָּ  יאָאַמר ַרּבִ ַמן ְלָקְייָמא ֵמַתּיָ ָאז ַהּזְ ת ׁשֶ ּבָ ַ הּוא ֶעֶרב ַהׁשּ י ׁשֶ ִ ׁשּ ַמאי , א ְלֵעת ֶעֶרב ֶזהּו יֹום ׁשִ

ִנין ֲהִוי ַעְלָמא א ַאְלֵפי ׁשְ יּתָ ְתַנן ׁשִ ַמע ּדִ הּוא ִסּיּום ַהּכֹל, ַמׁשְ י ׁשֶ ִ ׁשּ ִ , ְוַהְיינּו ְלֵעת ֶעֶרב, והּוא ֶאֶלף ַהׁשּ
ֹוֲאבֹות. ְזַמן ִסּיּום ַהּכֹל את ַהׁשּ ל ּתֹוָרה , ְלֵעת ּצֵ ֹוֲאִבים ֵמיֶמיָה ׁשֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהׁשּ ֵאּלּו ֵהם ּתַ

את ּוְלִהְתַנֵער ִמן ֶהָעָפר הּוא ֵעת ָלּצֵ   .ׁשֶ
עֹוָלם ַהּזֶה וְ  ִקים ָלַדַעת ֶאת ּבֹוְרָאם ּבָ ְתַעּסְ ְתַנן אֹוָתם ַהּמִ א עֹוד ִיׁש ָלַדַעת ּדִ י ַאּבָ ָמָתם ְוֲאַמר ַרּבִ ִנׁשְ

ׁש ּוַמאי  ָמה הֹוֵלְך ָלַדַעת ִמי הּוא גּוָפּה ַמּמָ ׁשָ בּועֹות ַהּנְ ְ את ִמׁשּ א ָזכּו ָלּצֵ לּוָמּה ָלעֹוָלם ַהּבָ ַתׁשְ ּבְ
לּום. הּוא ׁשְ ְלִמיד ָחָכם הּוא הֹוֵלְך ַאַחר ַהּתַ ּתַ ב ׁשֶ ִים ַאף ַעל ּגַ ב ַעל ֵעין ַהּמָ ְכִתיב , ִהּנֵה ָאנִֹכי ִנּצָ ּדִ

ְך ֱאמֹור ִלי ֶרֶמז ְיִדיָעתֹו ְוהָ  ּדֵ ִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ י ֵאֶליָה ַהׁשְ אֹוב ְוָאַמְרּתִ את ִלׁשְ ָיה ָהַעְלָמה ַהּיֹוּצֵ
ְגּתָ  ַ ִהׂשּ ֶ ה ׁשּ ֵתה. ִמּמַ ה ׁשְ ם ַאּתָ ה ֶעֶבד , ְוָאְמָרה ֵאַלי ּגַ ף ִלי  )כמוך(ַאף ַאּתָ מֹוִני ְולֹא ִנְתַחּלֵ  )על(ּכָ

רּוְך הּואְיִדיָעְתָך  ל ָמקֹום ּבָ יִדיָעתֹו ׁשֶ מֹוִני, ּבִ ה ִנְבָרא ּכָ ַאּתָ יג ׁשֶ ִ ה ְלַהׂשּ ִריְך ַאּתָ   .ְוּצָ
ָאב יָך ֶאׁשְ יגּו ִסיָעְתךָ , ְוַגם ִלְגַמּלֶ ִ לא ִהׂשּ ָגִתי ׁשֶ ָ לֹוַמר ְיִדיַעת ַהׂשּ י ַמֲעָלה ִיׁש ִלי ָעֶליָך , ּכְ י ּכִ ְוָיַדְעּתִ
ה  ְלךָ וֵהיַאְך ִנְבָרא ַאּתָ תּון ֶאּצְ יו ַהּנָ ָבִרים . ִמּזִ ל ּדְ ָיִדי ַעל ּכָ ִאם הּוא אֹוֵמר ִסיָמן ֶזה ְיִהי ָמסּור ּבְ

יַעִני, ֵאּלוּ  ּבִ ִהׁשְ בּוָעה ׁשֶ ְ ָמה ַהׁשּ ׁשָ ה הּוא ַהּגּוף ֵמאֹוָתּה ַהּנְ ָ ִהיא ָהִאׁשּ   :ְוֵאַדע ׁשֶ
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ר ְוגו ה ְלַדּבֵ ּלָ ָחק. 'ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ּכִ י ִיּצְ ה  ִרּבִ ל ָהִעְנָייִנים הּוא רֹוּצֶ ּכָ עֹוד ׁשֶ י ְיהּוָדה ּבְ ָאַמר ִרּבִ
את, ְלַנּסֹות ַעל ַהּגּוף ִתיב ְוִהּנֵה ִרְבָקה יֹוּצֵ ת , ַמאי ּכְ ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִכּתֵ ּדִ ק ּבְ ְתַעּסָ ּנִ ֶזהּו ַהּגּוף ָקדֹוׁש ׁשֶ

יג ְוָלַדַעת ֶאת קֹונוֹ  ִ ר ָיְלָדה ִלְבת. ּגּופֹו ְלַהׂשּ ל ֵאל, ּוֵאלֲאׁשֶ ּתֹו ׁשֶ ה. ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ּבִ ן ִמְלּכָ ן , ּבֶ ּבֶ
ל עֹוָלם ּה ׁשֶ ת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם. ַמְלּכָ ָמה. ֵאׁשֶ ׁשָ ֶכל ְוִהיא ָאח ַהּנְ ֵ ׂשּ ק ּבַ ְדּבַ ּנִ ֶכל ּגּוף ׁשֶ ֵ . ֶחְבַרת ַהׂשּ
ְכָמהּ  ּה ַעל ׁשִ א ַהָחְכָמה ָעֶליהָ , ְוַכּדָ ָ   .ַמׂשּ

ָרץ ָהֶעבֶ  ךְ . ן''ְזה מטטרו. ד ִלְקָראָתהּ וּיָ ּדֵ ִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ ֱאמֹור ִלי ֶרֶמז , ַוּיֹאֶמר ַהּגְ
ּנוּ  את ִמּמֶ ּצָ ּיָ עֹוָלם ׁשֶ ָעַסְקּתְ ּבָ ֶ ה ׁשּ יִדיַעת ּבֹוְרֵאְך ִמּמַ יָנן. ָחְכָמָתא ּבִ ְדָפְרׁשִ א ּכִ י ַאּבָ ַאַחר , ָאַמר ִרּבִ

ִתיב וָאׂשִ  ל ֶזה ַמה ּכְ ִמיִדים ַעל יֶדיהָ ּכָ ּה ְוַהּצְ ֶזם ַעל ַאּפָ מֹות . ים ַהּנֶ א אֹוָתם ָהֲעּצָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ְפְזרּו ְלָכאן ּוְלָכאן ּנִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשֶ מֹוֶתיָך  )ישעיה נח(, הּוא ּצֹוֵמד אֹוָתם ְוׁשֹוְקָלם ֶזה ַעל ְזה ּכְ ְוַעּצְ

אֹוָתּה ׁשָ . ַיְחִליץ א ּבְ י ַאּבָ ָמתוֹ ָאַמר ִרּבִ ם ִנְכַנס ּבֹו ִנׁשְ ָרֵאל ְוׁשָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָאַמר . ָעה אֹותֹו ַהּגּוף עֹוֵמד ּבְ
ָרֵאל י יֹוָחָנן ִמי מֹוִליְך ַהּגּוף ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַחת , ִרּבִ ה ְמִחילֹות ּתַ ִריְך הּוא עֹוׂשֶ א ּבְ י ֵזיָרא קּוְדׁשָ ָאַמר ִרּבִ

ִלים ְוהֹוְלִכים לְ  ְלּגְ ָרֵאל ֲהָדא הּוא ִדְכִתיבָהָאֶרץ ְוֵהם ִמְתּגַ יל )ישעיה כו(, ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפִ . וֶאְרץ ְרָפִאים ּתַ
ְבִריאֵ  ָחק ּגַ י ִיּצְ ָרֵאל''ָאַמר ִרּבִ ְכִתיב, ל מֹוִליְך אֹוָתם ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֲהֵתְלִכי ִעם  )בראשית כד(, ְמָנא ָלן ּדִ

ה ְבִריאֵ  )דניאל ט(ּוְכִתיב ָהָתם , ָהִאיׁש ַהּזְ מֹו . לְוָהִאיׁש ּגַ י יֹוֵסי ַמאי ִדְכִתיב ּוְלִרְבָקה ָאח ּוׁשְ ָאַמר ִרּבִ
ֵטל ִמן ָהעֹוָלם. ָלָבן ר ָהָרע ּבָ ָחק ֵאין ִיּצֶ י ִיּצְ א, ָאַמר ַרּבִ תֹו ִנְמּצָ א ְקּצָ ּלֹו לֹא ִנְמּצָ ּכֻ י ׁשֶ   .ַאף ַעל ּפִ

א ֲחֵזי עֹוָלם ַהּזֶה ִנְקָרא ל, ּתָ ָהָיה מּוָטל ּבָ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ ּתְ א , ֹוטּבַ ֵטל ִמן ָהעֹוָלם )יבדל(ָלעֹוָלם ַהּבָ , ִיּבָ
ּוּולוֹ , לא ּכּוּלוֹ  )לעתיד לבא(ֲאָבל  ָסֵחי ִמּנִ ַמאן ּדְ א ּכְ ָבִראׁשֹוָנה ֶאּלָ ָלָבן ְלַמאי . וִנְקָרא ָלָבן לא ְמנּוָול ּכְ

ְטִריךְ  ְטִריךְ . ִאּצְ ִרּיָה ּוְרִבּיָה ִאּצְ ד ּפְ ְמעֹון ְלֶמְעּבַ י ׁשִ ר ָהָרע , ָאַמר ַרּבִ ְמעֹון ִאם ֵאין ֵיּצֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ּדְ
א ִרּיָה ּוְרִבּיָה ֵאינֹו ָמּצּוי, ִנְמּצָ   .ּפְ

ִקּיּומוֹ  ַהּגּוף ִנְבָנה ְועֹוֵמד ּבְ יָון ׁשֶ ַמע ּכֵ א ׁשְ חּו ֶאת ִרְבָקה ֲאחֹוָתם ְוגו, ּתָ ּלְ ִתיב ַוְיׁשַ  )הוי(ַמאי . 'ַמאי ּכְ
הּ  נּוָעהֶזה ּכַֹח , ְוֶאת ֵמִניְקּתָ ָחק ָאַמר ְזה ּכַֹח ַהּגּוף. ַהּתְ י ִיּצְ   .ִרּבִ

ַהאי ְקָרא  ַתח ּבְ הּו ּפָ י ַאּבָ בִֹאי וגו )שיר השירים ד(ִרּבִ ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ה ִאּתִ ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ י ', ִאּתִ ָאַמר ִרּבִ
ַהּגּוף ִנְבֶנה ַעל ִקּיּומֹו ּוְמִביִאין אֹותֹו ְלַקבֵּ  יָון ׁשֶ הּו ּכֵ ָרֵאלַאּבָ ָמתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֶנת , ל ִנׁשְ ָמה ַמְמּתֶ ׁשָ ַהּנְ

ֶדה ָ ׂשּ ָחק ָלׂשּוַח ּבַ א ִיּצְ ּצֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּיֵ את ִלְקָראתֹו ּכְ ָבנֹון . ֵאָליו ְויֹוּצֵ י ִמּלְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִאּתִ
ה ּלָ ָמה. ּכַ ׁשָ ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה. זֹו ִהיא ַהּנְ ְראַהְיינּו ִדכְ , ּתָ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ   .ִתיב ַוּיִ

ָמה ׁשָ י ְיהּוָדה ִאם ִהיא ַהּנְ ְדָקֲאָמָרן, ָאַמר ַרּבִ יַנח ַאְבָרָהם ּכִ ָחק ַמהוּ , ּתֵ הּו . ֲאָבל ִיּצְ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ְבָעְלָמא יָאה ּדִ ָחק ַעל ׁשּום ֶחְדָווָתא ַסּגִ יו ִאְתְקֵרי ִיּצְ ַעְכׁשָ יא ָאְמרּו ּדְ   .ָהא ַחְבַרּיָ

ָרה ָמה ַאְבָרָהם ְוַהּגּוף ׂשָ ׁשָ ה ִנְקֵראת ַהּנְ ִחּלָ ּתְ הּו ּבַ י ַאּבָ ָחק , ָאַמר ַרּבִ ָמה ִיּצְ ׁשָ יו ִנְקֵראת ַהּנְ ַעְכׁשָ
ַמְתִניִתין. ְוַהּגּוף ִרְבָקה ַנן ּבְ ָמה , ּתְ ׁשָ ֶנת ַהּנְ ָנה קֹוֶדם ִקּיּום ַהּגּוף ַמְמּתֶ ִעים ׁשָ ְמעֹון ַאְרּבָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁש . ַלּגּוף ּבְ ְקּדָ ָמקֹום ַהּמִ ֵאיֶזה ָמקֹום ּבְ   .ּבְ
א ֲחֵזי הּו ּתָ י ַאּבָ ָחק ַאֲחֵרי ִאּמוֹ , ָאַמר ַרּבִ ֵחם ִיּצְ ּנָ ֱאָהֶבָה ַוּיִ ה ַוּיְ ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ ח ֶאת ִרְבָקה ַוּתְ ּקַ אֹוֵהב . ַוּיִ

עֹוָלםוהּוא ֵעת לִ , ְלאֹותֹו ַהּגּוף ּוִמְתַנֵחם ִעּמוֹ  חֹוק ְוַהֶחְדָוה ּבָ   .ׂשְ
ַרר ָלן ָתא ָדא ִאְתּבְ ְרׁשָ ל ּפָ י ְיהּוָדה ָהא ּכָ   :ֲאָבל ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְנַדע ַמהוּ , ָאַמר ִרּבִ
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ְכִתיב  ם )במדבר כ(ְוִאי ֵתיָמא ָהא ִמְרָים ּדִ ֵבר ׁשָ ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ָמת ׁשָ ִגין . ַוּתָ ּבְ
ָר  ָרֵאל , ֵאל ָקא ֲאָתאְלַאֲחָזָאה ָסְרָחָנא ְדִיׂשְ ִיׂשְ ָהא ַמָייא ָלא ָאְזֵלי ְלהּו ּבְ ּדְ
ְזכּוָתא ְדִמְרָים א ּבִ ָרה. ֶאּלָ ׂשָ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ִמיָתָתּה ּכְ ָמר ּבְ   .ֲאָבל ָלא ִאּתְ

ַתח  י ְיהּוָדה ּפָ ַרִיְך  )קהלת י(ַרּבִ ן חֹוִרין ְוׂשָ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ֵעת יאֵכלוּ ַאׁשְ . ּבָ
יהּ , אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא )צה ב(ַהאי ְקָרא  ָלא ּבֵ ּכָ ִאין , ֲאָבל ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ַזּכָ ּדְ

ל אֹוְרִחין  ִריְך הּוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִאינּון ִיׂשְ
ִאין וְ  ָייא לֹון ָרִזין ִעּלָ ּלְ ָמרְסִתיִמין ּוְלִאְתּגַ   .ָהא ִאּתְ

ֵריָך ֶאֶרץ ים, ַאׁשְ א ֶאֶרץ ַהַחּיִ ְרָכאן , ּדָ ל ּבִ א ִדיָלּה ַאְזִמין ָלּה ּכָ ַמְלּכָ ִגין ּדְ ּבְ
ִאין ְרָכא ֵמֲאָבָהן ִעּלָ ִאְתּבָ ְרָכאן ''ָרָזא ְדוא, ּדְ ִאיהּו ַקְייָמא ְלַאְרָקא ֲעָלּה ּבִ ו ּדְ

ִדיר ן יֹוֵבָלא ּדְ , ּתָ ן חֹוִרין ּבֶ ין ְלֵחירוּ ְוִאיהּו ּבֶ יק ַעְבּדִ ָאה , ַאּפִ ַעְלָמא ִעּלָ ָרא ּדְ ּבְ
ח ְרבּות ין ְוָכל ְנִהירּו ְוָכל ְמׁשַ ל ַחּיִ ִדיר ּכָ יק ּתָ ַאּפִ א ָאִעיד , ּדְ ַהאי  )א אנגיד''נ(ְוכֹּלָ

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

ָמה ְדאּוְקמּוהָ  ְך ַנַער ּכְ ְלּכֵ ּמַ ָמר ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ ִאּתְ ָאה , ּוַמה ּדְ ּתָ ַהאי ֶאֶרץ ּתַ ּדְ
ְלָטנּוָתא  א ִמּגֹו ׁשָ ָאה ָלא ָיְנָקא ֶאּלָ ּתָ ָעְרָלה )דעילא(ְוַעְלָמא ּתַ א ֵמַההּוא . ּדְ ְוכֹּלָ

ָמה ְדא ִאְקֵרי ַנַער ּכְ א ּדְ ִאְצְטִריְך ִליָנָקא ָהִכי. ּוְקמּוהָ ַמְלּכָ   .ַווי ְלַאְרָעא ּדְ
  א''דף קכה ע

א ֲחֵזי ְרָכאן ) א''דף קכה ע(ַהאי ַנַער , ּתָ ד ָנִטיל ּבִ ר ּכַ לּום ּבַ ֵלית ֵליּה ִמַגְרֵמיּה ּכְ
ִגים ִסיֲהָרא ְוִאְתֲחׁשָ , ְלִזְמִנין ְיִדיָען יּה ְוִאְתּפְ ִאְתְמָנעּו ִמּנֵ ְך ּוִבְרָכאן ְוָכל ִזְמִנין ּדְ

יהּ  א, ִאְתְמָנעּו ִמּנֵ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִאְצְטִריְך ִליָנָקא ּבְ ה . ַווי ְלַעְלָמא ּדְ ַכּמָ ְועֹוד ּבְ
יהּ  ים ְוִאְתֲעַבד , ִדיִנין ִאְתָדן ַהאי ַעְלָמא ַעד ָלא ָיְנָקא ִמּנֵ ִדיָנא ִאְתַקּיָ א ּבְ כֹוּלָ ּדְ

  .)הכי(ְואּוְקמּוָה 

א ֲחֵזי ָמת , ּתָ עַוּתָ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָלא ֲהָוה ִמיָתָתּה ַעל , ָרָזא ִאיהוּ . ׂשָ ִגין ּדְ ּבְ
ַההּוא ָנָחׁש ֲעִקיָמָאה יט , ְיָדא ּדְ ּלִ ִאיהּו ׁשַ ֵני ָעְלָמא ּדְ ָאר ּבְ ׁשְ ּה ּכִ ַלט ּבָ ְוָלא ׁשָ

הוּ  ר מׁשֶ . ּבְ ָגִרים לֹון ָאָדם ּבַ ֵני ָעְלָמא ִמּיֹוָמא ּדְ ן ''ה ְוַאֲהרֹ ''ְוַעל ָיֵדיּה ֵמתּו ּבְ
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ע ִקְרַית ַאְרּבַ ִתיב ּבְ ָרה ּכְ ׂשָ ָאה, ֲאָבל ּבְ ָרָזא ִעּלָ ע ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ְוָלא , ָרָזא ּדְ
ִקְריַ . ַעל ְיָדא ָאֳחָרא עּבְ ָנָחׁש , ת ַאְרּבַ ע ִהיא ֶחְברֹון. ְולא ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ , ּבְ

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

א ֲחֵזי ִאין, ּתָ ין ִעּלָ ַדְרּגִ ַבר ָנׁש ִאְתַקְיימּו ּבְ ד יֹוִמין ּדְ ר ָנׁש אִ , ּכַ ים ּבַ ְתָקּיָ
ַעְלָמא ִאין. ּבְ ין ִעּלָ ַדְרּגִ ים ּבְ ָלא ִאְתַקּיָ יָון ּדְ ְקִריבּו , ּכֵ א ַעד ּדִ ָנְפֵקי ְוָנֲחֵתי ְלַתּתָ

יהּ  ְרָיא ּבֵ מֹוָתא ׁשַ א ּדְ ָמָתא ְוָטאס , ְלַהאי ַדְרּגָ יק ִנׁשְ ּוְכֵדין ָנִטיל ְרׁשּו ְלַאּפִ
ִזְמָנא ָחָדא ְוָנִטיל נִ  ַאר ְמָסֲאָבאַעְלָמא ּבְ ּתָ ָמָתא ְוָסִאיב ֵליּה ְלגּוָפא ְוִאׁשְ . ׁשְ

הּו ְמָסֲאבּוָתא ַאר ּבְ ּתָ ֲאבּו ְוָלא ִאׁשְ ָלא ִאְסּתָ יַקּיָא ּדְ ִאין ִאינּון ַצּדִ   .ַזּכָ

ר ַחד אֹוְרָחא ַקְסְטִריָרא ְוִאיהּו ִחְוָיא  ְרִקיָעא ִאְתַקּטַ ֶאְמָצעּות ּדִ ְוָתא ֲחֵזי ּבְ
ְרִקיָעא ּדְ  יןּדִ ּלִ י ּתִ ּלֵ יּה ּתִ יּה ְוָקְייֵמי ּבֵ ְלהּו ְקִטיִרין ּבֵ יִקין ּכֻ ּקִ ְוִאינּון , ָכל ּכָֹכִבין ּדַ

ְסִתירּו  ן ּבִ ֵני ָעְלָמא )א בסטירו''ס(ְמַמּנָ   .עֹוָבֵדי ּבְ
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ָאה ַק  ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָנְפֵקי ְלַעְלָמא ֵמַהאי ִחְוָיא ִעּלָ ּמָ ַגְווָנא ָדא ּכַ ְדָמָאה ּכְ
יּה ָאָדם א ּבֵ ּתָ ִאְתּפַ ְסִתירּו עֹוָבֵדי , ּדְ ן ּבִ ְך , ַעְלָמא) ב''דף קכה ע(ְוֻכְלהּו ְמַמּנָ ּוְבִגין ּכָ

ָאה ּכָ ר ָנׁש ְלִאְתּדַ ֵעיָלא, ָאֵתי ּבַ ָמאֵריּה ַסֲחָרא , ְמַסְייִעין ֵליּה ִמּלְ ְוִסּיּוָעא ּדְ
ר ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש  ּמַ   .ֵליּה ְוִאְסּתַ

ֲאָבא ָאֵתי ר ָנׁש ְלִאְסּתָ נּו ֵליהּ , ּבַ ּמְ ה ֲחִביִלין ְטִהיִרין ִאְזּדַ ּמָ  )סחרן(ְוֻכְלהּו . ּכַ
יּה ּוְמַסֲחִרין ֵליּה ּוְמָסֲאִבין ֵליּה ְוִאְקֵרי ָטֵמא ְרָיין ּבֵ הּו ָאְזֵלי ּוַמְכְרֵזי , ׁשַ ְוֻכּלְ

י ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַקּמֵ הּו ְקִטיִרין . ָטֵמא ִיְקָרא ְוָטֵמא )ויקרא יג(, ָטֵמא ָטֵמא ּכְ ְוֻכּלְ
ה עֹוָבֵדי ָעְלָמא ַכּמָ ַההּוא ִחיְוָיא ַקְדָמָאה ּוְסִתיִרין ּבְ   .ּבְ

ֶבְרָיא ְללֹוד י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ִמּטְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ַווֲהָנא ַעל . ַרּבִ י ִיְצָחק ּתְ ָאַמר ַרּבִ
ָכל עֹוָבדֹוי ְדַהה ִבְלָעם ּדְ ע ּדְ ְמָסֲאָבאַההּוא ָרׁשָ ְטָרא ּדִ ע ֲהוּו ִמּסִ . ּוא ָרׁשָ

ָרן ְוָנְפִקין , ְוָהָכא אֹוִליְפָנא ָרָזא ָחָדא הֹון ִמְתַקּטְ ּלְ ַעְלָמא ּכֻ ּיָא ּדְ ָכל ִזיֵני ְנָחׁשַ ּדְ
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רּוַח  ָכא ֲעֵליּה ַההּוא ִסְטָרא ּדְ ִגין ְלַאְמׁשָ ֲאָבא ּבְ ָבֵעי ְלִאְסּתָ א ּדְ ְוָלא עֹוד ֶאּלָ
ַגְוונָ . ְמָסֲאָבא ִניָנן ּכְ ָהא ּתָ יְך ֲעֵליּה ּדְ ר ָנׁש ָהִכי ָנֵמי ַאְמׁשִ א ְדִאְתַער ּבַ
ֵעיָלא ֵעיָלא , ִמּלְ ה ִמּלְ ָ יְך ֲעֵליּה ְקדּוׁשּ ה ַאְמׁשִ ָ ִסְטָרא ִדְקדּוׁשּ ִאי ִאיהּו ִאְתַער ּבְ
ׁש  יְך ֲעֵליּה רּוַח . ְוִאְתַקּדַ ְמָסֲאָבא ָהִכי ַאְמׁשִ ִסְטָרא ּדִ ְוִאי ִאיהּו ִאְתַער ּבְ

ַאבְמָסֲאָבא ְואִ  ֲאָבא . ְסּתָ ר ָנׁש ְלִאְסּתָ ָתִניָנן ָאֵתי ּבַ ָמר ַעל ַמה ּדְ ָהא ִאּתְ ּדְ
  .ְמָסֲאִבין ֵליהּ 

ִבְלָעם ע ּדְ ְך ַההּוא ָרׁשָ ִגין ּכָ ָכא ֲעֵליּה רּוַח ְמָסֲאָבא ֵמַההּוא , ּבְ ִגין ְלַאְמׁשָ ּבְ
ָאה ֲאָתֵניהּ , ָנָחׁש ִעּלָ ָכל ֵליְלָיא ּבַ ַאב ּבְ ּה עֹוָבֵדי ְוהֲ , ֲהָוה ִאְסּתָ ָוה ָעִביד ִעּמַ

ָכא ֲעֵליּה רּוַח ְמָסֲאָבא ֲאָבא ּוְלַאְמׁשָ ִגין ְלִאְסּתָ ּוְכֵדין ֲעִביד ֳחָרׁשֹוי , ִאיׁשּות ּבְ
  .ְועֹוָבדֹוי
  א''דף קכו ע

יּה ּוָבַזע  עֹוָבדֹוי ֲהֵוי ָנִטיל ָנָחׁש ֵמִאינּון ִחְוָיין ְוָקִטיר ֵליּה ַקּמֵ ירּוָתא ּדְ דף קכו (ְוׁשֵ

יּה ) א''ע א ְוֲעִביד ִמּנֵ ין ְיִדיָען ְואֹוִקיד ּכֹּלָ ּבִ ֵניּה ְוָנִטיל ִעׂשְ יק ִליׁשָ יּה ְוַאּפִ ֵריׁשֵ
א ָחָדא ע ִסְטִרין , ְקַטְרּתָ א ְדַההּוא ִחְוָיא ּוְבַזע ֵליּה ְלַאְרּבַ ְלָבַתר ָנִטיל ֵריׁשָ

א ָאֳחָרא יּה ְקַטְרּתָ   .ְוֲעִביד ִמּנֵ

ין ְוֲעִביד עֹוָבִדין ָאֳחָרִנין, ָלא ַחדְוֲעִביד ִעּגוּ  יְך , ְוֲהָוה ָאַמר ִמּלִ ַאְמׁשִ ַעד ּדְ
ִאְצְטִריךְ , ֲעֵליּה רּוִחין ְמָסֲאִבין פּום , ְואֹוִדיִעין ֵליּה ַמה ּדְ הּו עֹוָבדֹוי ּכְ ְוֲעִביד ּבְ

ְרִקיָעא ְטָרא ְדַההּוא ִחְוָיא ּדִ ִאינּון ָיְדֵעי ִמּסִ ן אִ . ַמה ּדְ ּמָ עֹוָבדֹוי ִמּתַ ְך ּבְ ַ ְתַמׁשּ
יְך ֲעֵליּה רּוַח ֵמַההּוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ַאְמׁשִ   .ְוָחָרׁשֹוי ַעד ּדְ

ין ְוקֹוְסִמין ַפַעם . ּוֵמָהָכא ֲהָוה ָיַדע ְיִדיָען ָוֳחָרׁשִ ִתיב ְולא ָהַלְך ּכְ ְך ּכְ ּוְבִגין ּכָ
ים ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ אי, ּבְ ים ַוּדַ ָרא וְ , ְנָחׁשִ ְמָסֲאבּוָתא ִאיהּו ְוִעּקְ א ּבִ ְרׁשָ ׁשָ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ָנָחׁש , ּכְ א ּבְ א ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ   .ּוְלָבַתר ׁשֵ
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יא ּיָ ְנׁשַ א ּבִ חּו ֶאּלָ ּכָ ּתַ ין ְוקֹוְסִמין ָלא ִאׁשְ ל ַזְייֵני ֳחָרׁשִ אי ּכָ י יֹוֵסי ַאּמַ . ָאַמר ַרּבִ
אֲ  ּה זּוֲהָמאָאַמר ֵליּה ָהִכי אֹוִליְפָנא ִמּדַ יל ּבָ ה ִהּטִ יל , ָתא ָנָחׁש ַעל ַחּוָ ּה ַאּטִ ּבָ

ַבֲעָלהּ  אי. ְוָלא ּבְ י ִיְצָחק, ָאַמר ָהִכי הּוא ַוּדַ ֵקיּה ְלַרּבִ י יֹוֵסי ּוְנׁשָ , ֲאָתא ַרּבִ
א ּתָ א ַהׁשְ ּה ֶאּלָ ה ְוָלא ָזִכיָנא ּבָ ִאיְלָנא ַהאי ִמּלָ ה ִזְמִנין ׁשָ ּמָ   .ָאַמר ּכַ

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

ִרי ִאינּון ַמְלֲאֵכי עֲ  )שמות קיב(. ְוָכל ִזיֵני קֹוְסִמין ְבִאינּון טּוִ ִגין ּדִ , ל''א ַוֲעָזאֵ ''זָ ּבְ
ָלֵאי ְדַפְרְזָלא  ְלׁשְ ׁשַ ַמָיא ְוִאינּון ְקִטיִרין ּבְ ִריְך הּוא ִמן ׁשְ א ּבְ יל לֹון קּוְדׁשָ ַאּפִ ּדְ

א ין ִלְבֵני ָנׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִמן , ְואֹוִדיִעין ֳחָרׁשִ ְלָעם ּכְ ן ֲהָוה ָיַדע ּבִ ּמָ ּוִמּתַ
  .ַהְרֵרי ֶקֶדםֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב מֵ 
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ת ֶאל  ׁשֶ ים ַוּיָ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ִתיב ְולא ָהַלְך ּכְ ָאַמר ֵליּה ְוָהא ּכְ
ָניו ר ּפָ ְדּבָ ַאְתָיא ֵמרּוַח ְמָסֲאָבא ִדְלֵעיָלא, ָאַמר ֵליהּ . ַהּמִ ָאה ּדְ ּתָ , ִסְטָרא ּתַ

ָרא ַמְדּבְ יט ּבְ ּלִ ׁשַ ִגין  הּוא רּוַח ְמָסֲאָבא ּדְ ָרֵאל ַית ֶעְגָלא ּבְ ֵני ִיׂשְ ד ָעְבדּו ּבְ ּכַ
ָאה ּתָ ִאיהּו ּתַ ֲהֵדיּה ּדְ ֲאָבא ּבַ א , ְלִאְסּתָ ֵיכּול ) ב''דף קכו ע(ּוְבכֹּלָ ִגין ּדְ ֲעַבד ֳחָרׁשֹוי ּבְ
ָרֵאל ְוָלא ָיִכיל   .ְלַאֲעָקָרא לֹון ְלִיׂשְ

ַקְדִמיָתא ּדְ  י יֹוֵסי ַהאי ְדָאַמְרּתְ ּבְ ּה ָאַמר ִרּבִ ה ַאִטיל ּבָ ַכד ָנָחׁש ֲאָתא ַעל ַחּוָ
יר ּפִ ַסק , זּוֲהָמא ׁשַ ָרֵאל ַעל טּוָרא ְדִסיַני ּפָ ַכד ָקִאימּו ִיׂשְ ִניָנן ּדְ ֲאָבל ָהא ּתָ
ְייהּו זּוֲהָמא ְייהּו זּוֲהָמא. ִמּנַ ַסק ִמּנַ ילּו אֹוַרְייָתא ּפָ ַקּבִ ָרֵאל ּדְ ָאר , ִיׂשְ ֲאָבל ׁשְ

ין עֹוְבֵדי ֲעבוֹ  ְסָקא זּוֲהָמא ַעּמִ ילּו אֹוַרְייָתא ָלא ּפָ ָלא ַקּבִ לֹות ּדְ ַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
ְייהוּ    .ִמּנַ

יר ָקֲאַמְרּתְ  ּפִ א ֲחֵזי, ָאַמר ֵליּה ׁשַ א , ֲאָבל ּתָ אֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְייִהיַבת ֶאּלָ
ְכִתיב ָרֵאל )דברים ד(, ִלְדכּוֵרי ּדִ ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מׁשֶ ר ׂשָ . ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ִטיִרין ִמּפִ י ּפְ ֵ ָהא ַנׁשּ   .ּדְ

ָחטוּ  ַתר ּדְ ַקְדִמיָתא ּבָ הּו ְלזּוֲהָמָתן ּכְ ּלְ ַאֲהָדרּו ּכֻ ָיא , ְועֹוד ּדְ ָתא ַקׁשְ ְוִאּתְ
בְ  יר ִמּגַ ּה ַיּתִ א זּוֲהָמא ִמּנָ ָרׁשָ ָיא . ָראְלִאְתּפְ ֲחָרׁשַ ין ּבַ חּו ָנׁשִ ּכָ ּתַ ְך ִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ
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א ֲחֵזי ָמה ַדֲאִמיָנא, ּתָ ָהִכי הּוא ּכְ ִגין , ּדְ ַקְדִמיָתא ּבְ ַאב ּבְ ִבְלָעם ֲהָוה ִאְסּתָ ּדְ
ָכא ֲעֵליּה רּוָחא ְמָסֲאָבא ָתא בְּ . ְלַאְמׁשָ ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ְמָסֲאבּו ִדיָלּה ּכְ יֹוֵמי ּדִ

הּ  ָרא ִמּנָ ּמְ ַקת , ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּבְ ְברּוַח ְמָסֲאָבא ִאְתּדַ ִגין ּדִ ּבְ
ְמָנא ָאֳחָרא יר ִמּזִ יָדָהא ַיּתִ ין ַאְצָלחּו ּבִ ֲעִביד ֳחָרׁשִ , ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאי ִאיִהי ּתַ

הּ  ְרָיא ִעּמַ ָהא רּוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ַאב, ּדְ ָקִריַבת ִאְסּתָ ָכל ַמה ּדְ א ּבְ ל , ְוַעל ּדָ ּכָ
ֲהָדהּ  ָקִריב ּבַ ן ַמאן ּדְ ּכֵ ִריְך הּוא ָיִהיב לֹון . ׁשֶ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּדְ ִאין ִאינּון ִיׂשְ ַזּכָ

ת ֻטְמָאָתּה לא ִתְקַרב ְלַגּלֹות  )ויקרא יח(אֹוַרְייָתא ְוָאַמר לֹון  ִנּדַ ה ּבְ ָ ְוֶאל ִאׁשּ
  .ּה ֲאִני ְייָ ֶעְרָותָ 

  א''דף קכז ע

אי ִאְקֵרי ָנָחׁש  עֹוֵפי ַאּמַ ִצְפצּופֹוי ּדְ ל ּבְ ּכַ ִאְסּתַ ָאַמר לֹו . ָאַמר ֵליּה ַהאי ַמאן ּדְ
ְרָיא ַעל ַההּוא עֹוָפא  רּוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ָהא ֵמַההּוא ִסְטָרא ָקָאֵתי ּדְ ) א''דף קכז ע(ּדְ

ַעְלָמא ין ּבְ קּו ְוַאְתָיין ְלַעְלָמא ְוָכל רּוַח . ְואֹוַדע ִמּלִ ּבָ ָנָחׁש ִאְתּדַ ְמָסֲאָבא ּבְ
ַעְלָמא יּה ּבְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ִיׁשְ א, ְוֵלית ַמאן ּדְ ח ִעם ּכֹּלָ ּכַ ּתַ ָהא ִאיהּו ִאׁשְ ַעד ִזְמָנא , ּדְ

ְכִתיב ָמר ּדִ ָמה ְדִאּתְ ִריְך הּוא ְלַאֲעָבָרא ֵליּה ֵמַעְלָמא ּכְ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ָזּמִ , ּדְ
ִנים ְוגו )הישעיה כ( ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ְיָי ֱאלִהים ּדִ ַלע ַהּמָ , ּוְכִתיב. 'ּבִ
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוגו )זכריה יג(   .'ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

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

ִאינּון ֲהווּ  יּוְקֵניהּ . ּוְמָנא ֲהָוה ָיַדע ּדְ א ָחָמא ּדִ ח ֵליּה ַחד , ֶאּלָ ּתַ ל ְוִאְתּפַ ּכַ ְוִאְסּתַ
יּוְקָנא ן ְוַההּוא ּדִ ּמָ א ְדֵעֶדן ּתַ ִגְנּתָ ְתָחא ּדְ יהּ  ּפִ   .ְדָאָדם ֲהָוה ָקִאים ְלַגּבֵ

יָתה ִזיב ְלָעְלִמין ִמּמִ ּתְ ָאָדם ָלא ִאׁשְ ִדיּוְקָנא ּדְ ל ּבְ ּכַ ִאְסּתַ ל ַמאן ּדְ , ְוָתא ֲחֵזי ּכָ
ק ֵמַעְלָמא ָחֵמי ֵליּה ְלָאָדם ּוְבַההּוא  ּלַ ַבר ָנׁש ִאְסּתַ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָהא ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

יםֲאָבל ַאְבָרָהם . ִזְמָנא ִמית יּה ְוָחָמא ִדיּוְקֵניּה ְוִאְתְקּיַ ל ּבֵ ּכַ ְוָחָמא , ִאְסּתַ
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א ֲחֵזי א ַאבְ , ּתָ ּתָ ָרהַהׁשְ ָתַבע ִקְבָרא ְלׂשָ ִזְמָנא ּדְ ָחְכְמָתא ֲעַבד ּבְ ָהא , ָרָהם ּבְ ּדְ
ַההּוא ִזְמָנא א ּבְ ַבע ָלא ָתַבע ִלְמַעְרּתָ ד ּתָ א , ּכַ ְרׁשָ ָבֵעי ְלִאְתּפָ ְוָלא ָאַמר ּדְ

ְייהוּ  א ָאַמר. ִמּנַ ָפַני, ֶאּלָ ָרה ֵמִתי ִמּלְ ֶכם ְוֶאְקּבְ נּו ִלי ֲאחּוַזת ֶקֶבר ִעּמָ ִאי וְ . ּתְ
ן ּמָ ן ֲהָוה. ֵתיָמא ְדָלא ֲהָוה ֶעְפרֹון ּתַ ּמָ ֵני ֵחת, ּתַ תֹוְך ּבְ ב ּבְ ְכִתיב ְוֶעְפרֹון יֹוׁשֵ , ּדִ

לּום א ּכְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ   .ְוַאְבָרָהם ָלא ָאַמר ֵליּה ּבְ

ָאַמר לֹון א ַמה ּדְ ֵני ֵחת ְוגו, ֶאּלָ ר ֶאל ּבְ ָמה ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ א ְוִכי ָסְלָק . 'ָאַמר ּכְ
יּה ֲהָוה  ִתאּוְבּתֵ ין ְמָסֳאִבין אֹו ּדְ יַנְייהּו ּבֵ ָעא ְלִאְתְקְבָרא ּבֵ ַאְבָרָהם ּבָ ְך ּדְ ַדְעּתָ

הֹון ָחְכָמה ֲעַבד, ִעּמְ א ּבְ   .ֶאּלָ
  ב''דף קכז ע

ה ְדֲעַבד ַאְבָרָהם) ב''דף קכז ע(ְוַיְלִפיָנן  ּמָ ִגין , אֹוַרח ַאְרָעא ָהָכא ּבְ ָהא ּבְ ּדְ
יהּ  ִתאּוְבּתֵ א ּדְ ַהִהיא ְמַעְרּתָ ן, ּוְרעּוֵתיּה ֲהָוה ּבְ ּמָ ֲהָוה ּתַ ב ּדְ ָעא , ַאף ַעל ּגַ ָלא ּבָ

א ְמַעְרּתָ ֲהָוה ֵליּה ּבִ ַאל ֵליּה ִמּיָד ַההּוא ְרעּוָתא ּדְ ַקְדִמיָתא , ְלִמׁשְ ִאיל ּבְ ְוׁשָ
ָלא ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלִאינּון ָאֳחָרִנין ְוָלא ְלֶעְפרֹון   .ַמה ּדְ

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

ן ֲהָוה ּמָ ָמעּוִני ּוִפְגעּו לִ . ַאְבָרָהם ּתַ ֵדין ָאַמר ׁשְ ן ִלי ֶאת ּכְ ן צַֹחר ְוִיּתֶ ֶעְפרֹון ּבֶ י ּבְ
ר לֹו ְוגו ָלה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ְייכּו ֲאָנא . 'ְמָעַרת ַהּמַ יר ִמּנַ יִלי ַיּתִ ִגין ְיָקָרא ּדִ ְוִאי ֵתיָמא ּבְ

כוּ  ָלא ָרֵעיָנא ּבְ תֹוְכֶכם. ָעִביד ּדְ כּו , ּבְ ָרֵעיָנא ּבְ יַנְייכּו ּדְ ִגין ְלִאְתְקָבָרא ּבֵ ּבְ
לָ  ִגין ּדְ ְייכוּ ּבְ ַרׁש ִמּנַ   .א ִאְתּפְ

א ֵהיְך ָעאל ְמַעְרּתָ ָעאל ַאְבָרָהם ּבִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּבְ ֲהָוה . ַרּבִ ִגין ּדְ ּבְ
ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ְוגו ְכִתיב ְוֶאל ַהּבָ ַההּוא ֶעְגָלא ּדִ ְוַההּוא . 'ָרִהיט ֲאַבְתֵריּה ּדְ

א  ָקר ָעַרק ַעד ַההּוא ְמַעְרּתָ ן ּבָ ָחָמאּבֶ   .ְוָעאל ֲאַבְתִריּה ְוָחָמא ַמה ּדְ

ֲהָוה ָסִליק  ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוֲהָוה ָנִפיק ַעד ַההּוא ֲחַקל ּדְ י ּכָ ִאיהּו ַצּלֵ ִגין ּדְ תּו ּבְ
ִאין ן, ֵריִחין ִעּלָ ּמָ י ּתַ א ְוַצּלֵ ָנִפיק ִמּגֹו ְמַעְרּתָ יּה , ְוָחָמא ְנהֹוָרא ּדְ יל ִעּמֵ ן ַמּלִ ְוַתּמָ
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א ּתָ אי ָלא ָבָעא ָלּה ַעד ַהׁשְ חּון ֲעֵליּה , ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ַאּמַ ּגְ ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
ִאְצְטִריְך ֵליהּ . הֹוִאיל ְוָלא ִאְצְטִריְך ֵליהּ  א ּדְ ּתָ א , ַמראָ , ַהׁשְ ְעּתָ ָהא ׁשַ

ע ֵליהּ    .ְלִמְתּבַ
  א''דף קכח ע

א ֲחֵזי הּ , ּתָ ֲהָוה ָחֵמי ַאְבָרָהם ּבָ א ַמה ּדְ ְמַעְרּתָ ין , ִאי ֶעְפרֹון ֲהָוה ָחֵמי ּבִ ָלא ַיְזּבִ
אי ָלא ָחָמא ָבּה ְולא ְכלּום. ָלּה ְלָעְלִמין א ַוּדַ ָיא , ֶאּלָ ּלְ ה ִאְתּגַ ָהא ֵלית ִמּלָ ּדְ
א ְלָמא ָייא ְוָלא ְלֶעְפרֹון, ִריהּ ֶאּלָ ּלְ ְך ְלַאְבָרָהם ִאְתּגַ ְלַאְבָרָהם . ּוְבִגין ּכָ

יֵליּה ֲהָוה ָייא ּדִ ָלא ֲהָוה ֵליּה ) א''דף קכח ע(, ִאְתַגּלְ ָיא ֵליּה ּדְ ּלְ ְלֶעְפרֹון ָלא ֲהַות ִאְתּגַ
יהּ  לּום. חּוָלָקא ּבֵ ִלי ְלֶעְפרֹון ּכְ ְך ָלא ִאְתּגְ א  ְוָלא, ּוְבִגין ּכָ ֲהָוה ָחֵמי ֶאּלָ

ין ָלהּ , ֲחׁשֹוָכא א ַזּבִ   .ְוַעל ּדָ

ין ֵליּה ָזִבין ַיְזּבִ ַקְדִמיָתא ּדְ ַבע ַאְבָרָהם ּבְ ָלא ּתָ ָהא ַאְבָרָהם לא , ּוַמה ּדְ ּדְ
ר לֹו ְוגו ָלה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ א ְוִיּתֶ ה ִלי . 'ָקָאַמר ֶאּלָ ֶנּנָ ֶכֶסף ָמֵלא ִיּתְ ּבְ

יָה ְוגו ',ְוגו ר ּבֹו ְלָך ְנַתּתִ ָעָרה ֲאׁשֶ י ָלְך ְוַהּמְ ֶדה ָנַתּתִ ָ ִגין . 'ְוִאיהּו ָאַמר ַהׂשּ ּבְ
ָלא ָיַדע ַמה ִהיא ֶעְפרֹון ּדְ א ֲהָוה ָמִאיס ֲעֵליּה ּדְ כֹּלָ   .ּדְ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ְוּתָ א ּבְ ְמַעְרּתָ ד ָעאל ַאְבָרָהם ּבִ ן ְנהֹוָרא, ּכַ ּמָ , ָחָמא ּתַ
יהּ ְוִאְתְר  ק ָאָדם , ֵמי ַעְפָרא ַקּמֵ ּלַ ִרין ִקְבִרין ַאְדָהִכי ִאְסּתַ ִלי ֵליּה ּתְ ְוִאְתּגְ

ִדיּוְקֵניּה ְוָחָמא ֵליּה ְלַאְבָרָהם ְוַחּיֵיךְ  ן  )הוה(ּוֵביּה , ּבִ ַתּמָ הּוא  )הוה(ָיַדע ַאְבָרָהם ּדְ
ין ְלִאְתְקָבָרא   .ַזּמִ

ָמטּו ִמיָנךְ , ַאְבָרָהם, ָאַמר ֵליהּ  ָאַמר ֵליּה . קּוְסְטָרא ְקִטיר ִאית ָהָכא, ּבְ
ְרָנא  א ִאְתַטּמַ ּתָ י ָהָכא ּוֵמַההּוא ִזְמָנא ַעד ַהׁשְ ִריְך הּוא ְטָמַרּנִ א ּבְ קּוְדׁשָ

ַעְלָמא ֲאִתית ַאְנּתְ ּבְ ִקיְרָטא ַעד ּדַ ִגיְלָדא ּדְ אן ָוֵאיָלְך ָהא , ּכְ א ִמּכָ ּתָ ַהׁשְ
ִגיָנךְ ִקּיוּ    .ָמא ִלי ּוְלַעְלָמא ֲהָוה ּבְ

ר ּבוֹ  ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ָ ָקם ַהׂשּ ִתיב ַוּיָ ׁש ֲהָוה ֵליּה ַמה , ָחֵמי ַמה ּכְ ִקיָמה ַמּמָ
א ּתָ ָלא ֲהָוה ֵליּה ַעד ַהׁשְ ֶדה. ּדְ ָ ָקם ַהׂשּ א ָאַמר ַוּיָ י ַאּבָ ׁש , ַרּבִ אי ִקיָמה ַמּמָ ַוּדַ



Zohar Chayei Sarah - חיי שרה 
 

Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 24 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

 

ן ּמָ ָרה ּתַ א ְוָאִעיל ׂשָ ְמַעְרּתָ ָעאל ַאְבָרָהם ּבִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ  ָקמוּ , ָאַמר ַרּבִ
ן ּמָ ילּו ְלִאְתְקָבָרא ּתַ ה ְוָלא ַקּבִ י , ָאָדם ְוַחּוָ ִכּסּוָפא ַקּמֵ ָאְמרּו ּוַמה ֲאַנן ּבְ

א  ּתָ ָגִריְמָנא ְוַהׁשְ ִגין ַההּוא חֹוָבא ּדְ ַההּוא ַעְלָמא ּבְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְבכוּ  י עֹוָבִדין ָטִבין ּדִ ּמֵ ּסּוָפא ָאֳחָרא ִמּקַ   .ִיּתֹוַסף ָלן ּכִ

  ב''דף קכח ע

ָלא ִתְכִסיף  ִגיָנְך ּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ין ַקּמֵ ָאַמר ַאְבָרָהם ָהא ֲאָנא ַזּמִ
יּה ְלָעְלִמין ּתוֹ ) ב''דף קכח ע(ִמּיָד ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת . ַקּמֵ ָרה ִאׁשְ ַמאי , ׂשָ

יל ַאְבָרָהם ֲעֵליּה ִמ . ְוַאֲחֵרי ֵכן ַקּבִ ַתר ּדְ ה ָדאּבָ   .ּלָ

ה ָלא ָעאַלת יּה ַחּוָ דּוְכּתֵ י , ָאָדם ָעאל ּבְ ָקִריב ַאְבָרָהם ְוָאִעיל ָלּה ְלַגּבֵ ַעד ּדְ
ִגיֵניהּ  יל ָלּה ּבְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת , ָאָדם ְוַקּבִ

ּתוֹ  ָרה ִאׁשְ ָרה ְלַאְסגָּ , ׂשָ א ֶאת ׂשָ ִתיב ֶאּלָ ָרה ָלא ּכְ הְלׂשָ ּוְכֵדין , ָאה ַחּוָ
ְדָקא ְיאּות ְייהּו ּכְ דּוְכּתַ בּו ּבְ ה ּתֹוְלדֹות  )בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאְתַייׁשְ ֵאּלֶ

ְרָאם ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ַאְבָרָהם, ַהׁשּ א . ְוָתִניָנן ּבְ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּדָ ָ ּתֹוְלדֹות ַהׁשּ
ה ַמִים וְ . ָאָדם ְוַחּוָ ָ ה ַהׁשּ ִתיבֵאּלֶ ַמִים ְוָהָאֶרץ , ָהָאֶרץ לֹא ּכְ ָ א ּתֹוְלדֹות ַהׁשּ ֶאּלָ

ר ָנׁש  ַאְבָרָהם. ְולֹא ּתֹוְלדֹות ּבַ ִגיֵניּה ּדְ ִאְתָקְיימּו . ְוִאינּון ִאְתָקְיימּו ּבְ ּוְמָנא ָלן ּדְ
ַאְבָרָהם ִגיֵניּה ּדְ ר ּבֹו ְלַאְבָרהָ . ּבְ ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ָ ָקם ַהׂשּ ְכִתיב ַוּיָ ְוַעד . םּדִ

ַההּוא ָעְלָמא ְייהּו ּבְ דּוְכּתַ ה ּבְ   .ְדָאָתא ַאְבָרָהם ָלא ִאְתָקְיימּו ָאָדם ְוַחּוָ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ א ָלאו ִאיהּו , ַרּבִ ָאַמר ַהאי ְמַעְרּתָ
א ֵפיְלּתָ ָלה, ּכָ ְכּפֵ ִתיב ְמָעַרת ַהּמַ ָהא ּכְ ֵדה ּוְקָרא ָקֵרי ָלּה לְ , ּדְ ָבַתר ְמָעַרת ׂשְ
ָלה ְכּפֵ ֶדה, ַהּמַ ָ ָלה ָקא ָקֵרי ֵליּה ַלׂשּ   .ַמְכּפֵ

ן ִלי ֶאת  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִיּתֶ ָלה ּכְ ְכּפֵ ָאַמר ֵליּה ָהִכי ָקאֵרי ֵליּה ְמָעַרת ַהּמַ
ָלה ְכּפֵ ָלה, ְמָעַרת ַהּמַ א ִאיהּו ַמְכּפֵ יָך ָלאו ְמַעְרּתָ אי ַחּיֶ ֶדה ְוָלאו שָׂ . ֲאָבל ַוּדַ
ָלה ֵדה , ִאְקֵרי ַמְכּפֵ ָלה ִאְקרּון ׂשְ א ַעל ׁשּום ַמְכּפֵ ֶדה ּוְמַעְרּתָ א ַהאי ׂשָ ֶאּלָ
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א ֲחֵזי ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ , ּתָ ַל ם ּכָ חֹוָתהּ ְירּוׁשָ ל ּתְ ּפַ ְוִאיִהי ָקְייָמא . ָרֵאל ִאְתּכַ
א א, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַל ם ְלַתּתָ ַלם ְלֵעיָלא ְירּוׁשָ ַגְווָנא ָדא ְירּוׁשָ ֲאִחיָדא ְלֵעיָלא , ּכְ

א א , ְוַאִחיָדא ְלַתּתָ ְתֵרין ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַל ם ְלֵעיָלא ֲאִחיַדת ּבִ ירושלם (ְירּוׁשָ

א ִהיא )ין סטרין לעילא ותתאלתתא אחידתבתר ֶפְלּתָ ְך ּכָ   .ּוְבִגין ּכָ
  א''דף קכט ע

ְרָיא ֵביּה ׁשַ א ִאיהּו ּדְ ֶפְלּתָ ֶדה ֵמַהִהיא ּכָ א ַהאי ׂשָ ִתיב . ְוַעל ּדָ ַגְווָנא ָדא ּכְ ּכְ
ַרכֹו ְיָי ְלֵעיָלא  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ א) א''דף קכט ע(ּכְ ָלה , ְוַתּתָ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ְך ׂשְ ּוְבִגין ּכָ

פּול ֶדה ּכָ אי ְוָלא ׂשָ   .ַוּדַ

אי ָלה ַוּדַ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ה ׂשְ ָלה, תּו ָרָזא ְדִמּלָ א ' ה, ַמאן ַמְכּפֵ יׁשָ ָמא ַקּדִ ְדִבׁשְ
ָלה ִאיִהי ַמְכּפֵ ַחד. ּדְ א ָקְייָמא ּכְ אֹוַרח ָסִתים ה, ְוכֹּלָ ' ּוְבִגיֵניּה ָקֲאַמר ּבְ

ָלה ר ִאיִהי ַמְכּפֵ ה ּבַ ּלָ א ָאת ָאֳחָרא ַמְכּפֵ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָלא ֲהֵוי ּבִ   .ּדְ

א א ּגֹו ְמַעְרּתָ ִאיִהי ְמַעְרּתָ אי ּדְ א ֲהָוה ַוּדַ א ָכֶפְלּתָ ְמַעְרּתָ ב ּדִ ֲאָבל , ְוַאף ַעל ּגַ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ָלה ּכְ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ , ָיַדעְוַאְבָרָהם . ַעל ׁשּום ָאֳחָרא ִאְקֵרי ְמָעַרת ׂשְ

ה ּלָ ְכּפֵ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ה ְוָאַמר ְוִיּתֶ י ִמּלָ ּסֵ ַעל ׁשּום , ְוַכד ָאַמר ִלְבֵני ֵחת ּכַ
א ֶפְלּתָ א ּכָ ִאיִהי ְמַעְרּתָ ָלה , ּדְ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ א ְמָעַרת ׂשְ ְואֹוַרְייָתא ָלא ָקֵרי ָלּה ֶאּלָ

ְדָקא ְיאּות   .ּכְ

ִריְך הּוא ָעַבד ּכֹ  א ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאְוקּוְדׁשָ ָחא ַהאי ַעְלָמא ּכְ ּכָ ּתַ א ְלִאׁשְ , ּלָ
ָדא א ּבְ ָקא ּדָ ּבָ א, ּוְלִאְתּדַ ָאה חּוָלֵקיהֹון . ְלֶמֱהֵוי ְיָקֵריּה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַזּכָ

ַהאי ַעְלָמא ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי הּו ּבְ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ יַקּיָא ּדְ ַצּדִ   :ּדְ

ָמּה ְקטּוָרהעלם מדרּש הנ ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּקַ ָתא ָדא . ַוּיֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוּיִ ְרׁשָ ל ּפָ א ּכָ ּקּוָלא ְדַדְעּתָ ּוְלׁשִ
  .ִליְסּתּוֵרי

יִמי ד ֲאָתא ַרב ּדִ ְרָנא, ָאַמר, ּכַ ַמְעָנא ְוָלא ִאְדּכַ ָתא ָדא ׁשָ ְרׁשָ יִפין ָלא , ַהאי ּפָ ּקִ ִאין ּתַ ִעּלָ ָאְמרּו ּדְ
ָאה וֲאַנן ַמאי ֵניָמאִזְמנּוָה ְלגַ  ְלָיא. ּלָ א ּגַ ַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניּתָ א ּדְ י ְיהּוָדה ְוָאַמר ִמְמִתיְבּתָ   .ָקם ִרּבִ
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יא י ִחּיָ י ִייָסא ְוִרּבִ ה ָרִזין , ָקמּו ְוֲאְזלּו הּוא וִרּבִ ְמעֹון ְוֲהָוה ְמַגּלֶ י ׁשִ ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ חּוָה ְלִרּבִ ּכְ ַאׁשְ
ין ְתִפיּלִ ק ַמר. ּדִ ַמאי ִאְתַעּסַ יּה ְוָאְמרּו ּבְ ין ֲאִמיָנא. ָעאלּו ַקּמֵ ָאה , ָאַמר לֹון ַטְעָמא ִדְתִפיּלִ ָהא ַזּכָ ּדְ

ין ְוָיַדע ַטְעָמא ִדיְדהוּ  ִפיּלִ ָמַנח ּתְ ר ָנׁש ּדְ   .הּוא ּבַ
ה ַמר ֵליָמא ָלן ִמּלָ יּה ּדְ ַמְעָנא ֵמֲאבּוְך ּדְ . ָאְמרּו ִאי ִניָחא ַקּמֵ ְרִחימּו ָאְמרּו ׁשְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָאה  ְרִתיָכא ִעּלָ ַגווָנא ּדִ ָנא ּכְ ּכְ י ַמׁשְ ד ֵליּה ּבֵ ָרֵאל ָאַמר לֹון ְלֶמְעּבַ ֲהָוה ֵליּה ִעם ִיׂשְ יָאה ּדְ ַסּגִ
הֹון ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ׁש ְוׁשָ  )שמות כה(, ִדְלֵעיָלא ְוֵייֵתי ִדּיּוֵריּה ִעּמְ תֹוָכםְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ י ּבְ . ַכְנּתִ

סּוָקא ַהאי ּפְ ין ּבְ ְתִפיּלִ ָהָכא ָסִתים ַטְעָמא ּדִ ַמְעָנא ֵמֲאבּוְך ּדְ   .ְוׁשָ
א ֲחִזי ין, ָאַמר ֵליּה ּתָ יׁשִ ְרִתיכֹוי ַקּדִ ׁש ּבִ ָאה ִאְתֲעַבד ִמְקּדָ ַגְווָנא ִעּלָ א , ּכְ ֵרי קּוְדׁשָ ן ַאׁשְ ּוָבַתר ּכֵ

ה ּיּוֵריּה ִעּמְ ִריְך הּוא ּדִ ִעְנָייָנא ָדא, ֹוןּבְ ַטְעָמא , ּכְ א ּבְ יא ָמאֵרי ַמְתִניּתָ ּוְכַגווָנא ָדא ִאְתָערּו ַחְבַרּיָ
ין ְתִפּלִ ִאין, ּדִ ָאה, ְלֶמֱהִוי ַההּוא ַגְבָרא ּדּוְגָמא ִדְרִתיֵכי ִעּלָ ָאה ְרִתיָכא ִעּלָ ּתָ ְלֵמיֵתי , ְרִתיָכא ּתַ

ּיּוֵריּה עִ  ֵרי ּדִ ִאין ְודּוְגֵמיהֹון. ָלִויהַמְלכּוָתא ִדיֵליּה ְוַיׁשְ יּה ָרִזין ִעּלָ ַלת , ְוָתִניָנן ִאית ּבֵ יּה ּתְ ְוִאית ּבֵ
י, ְרִתיִכין יׁשֵ ָמָהן ַקּדִ ׁשְ ְתַלת ַאְתָווָתא ּדִ ין ָרִזין ּדִ יׁשִ ִאין ַקּדִ ַלת, ּדּוְגַמת ִעּלָ ָלָתא , ָעְלִמין ּתְ ְרִתיִכין ּתְ
לִּ , ַאְתָווָתא ּיֹות ׁשַ ָרׁשִ ע ּפָ עַאְרּבַ ְך ָרָזא ְדשי, יט ַעל ַאְרּבַ ְתִרין''ְוַעל ּכָ ְתַלת ּכִ ע ''ושי, ן ּדִ ַאְרּבַ ן ּדְ
ְתִרין ִריְך הּוא ְלֵעיָלא, ּכִ א ּבְ ין ֲעלֹוי קּוְדׁשָ ִפיּלִ גּוָפא ּתְ יִטין ּבְ ּלִ ָלָתא ְמָלִכין ׁשַ ין , ּתְ ִפיּלִ ין ּתְ ִאּלֵ
א ֵריׁשָ ָר , ּדְ ע ּפָ ְדרֹוָעא ַאְרּבַ ין ּדִ ִפיּלִ יןּתְ ּיָ ָאה ָרִכיב. ׁשִ ָאה ְוַתּתָ ּתָ ְרִתיָכא ּתַ א ָרִכיב ּדּוְגָמא ּדִ עֹוד . ִלּבָ

א ְדרֹוָעא ְלַתּתָ א ְרִכיָבא ּדִ ִניָנן ּדָ א ָרִכיב. ּתָ יֵדיּה , ְוִלּבָ רּון ּבִ א ְוִאְתַמּסְ ִאיהּו ְלַתּתָ ּדּוְגָמא ּדְ
ַמָיא ל ֵחיֵלי ׁשְ א הּוא ָר , ְלַאֲעָלָאה לֹון ּכָ ְך ִלּבָ ל ֵאְבֵרי גּוָפאּכָ ידֹוי ּכָ רּו ּבִ א וִאְתַמּסְ   .ִכיב ְלַתּתָ

א ִאיהוּ  ין ַעל מֹוָחא ְדֵריׁשָ ּיָ ָרׁשִ ע ּפָ יּה ַאְרּבָ ָאה , ְוֵעיָלא ִמּנִ יָטא ִעּלָ ּלִ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ ֲאָבל קּוְדׁשָ
א א ִמּכֹּלָ ׁשָ , וָרָזא ְדָחְכְמָתא ָדא )ורוח(. ַמְלּכָ ַגווָנא ְדַמְקּדְ ה הּוא ּכְ ּצָ רּוב ֶאָחד ִמּקָ ה ּכְ ְכִתיב ַוֲעׂשֵ א ּדִ

ה ּצָ ֵרין ְרִתיִכין. ִמּזֶה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמּקָ ע ַאְתָוון ּתְ ַאְרּבַ א ּבְ ַמְלּכָ ּיּוֵריּה ּדְ   .ְוֲעַלְייהּו ּדִ
א ּומֹוָחא קּוְד , ּוְכַהאי ַגווָנא ִלּבָ אן ְוֲעַלְייהּו ְמדֹוֵריּה ּדְ אן ּומֹוָחא ִמּכָ א ִמּכָ ִריְך הּוא ִלּבָ א ּבְ ׁשָ

ע  ַאְרּבַ ין )א ארבע''ד(ּבְ ּיָ ָרׁשִ ין . ּפָ ּיָ ִכְתֵרי ַאְתָווָתא ּוָפָרׁשִ אן ּוְלָהְלָאה ָרֵזי ּדְ י ֶאְלָעָזר ִמּכָ ָאַמר ַרּבִ
גּוַפְייהּו ּוְרּצּועֹוֵתיהֹון א . ּבְ כֹּלָ ִלי ְוַטְעָמא ּדְ יַני ּוְרִמיָזא ִדְלהֹון ִאְתּגְ ה ִמּסִ ר ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ְתַלת ֶעׂשֶ ּבִ

  .)דרחמי(ְמִכיָלן 
י ּיַ ִדיל ָרָזא ָדא ּדַ א ּבְ י ְיהּוָדה ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ֶאּלָ ָאה חּוָלָקְך ְלַעְלָמא . ָאַמר ִרּבִ ָאְמרּו ֵליּה ַזּכָ

ָכל ָרז ָלא ָאִניס ָלךְ  ַמר ְלִמְנַדע ָרָזא ְדַהאי פְּ . ְדָאֵתי ּדְ יּה ּדְ סּוָקא ַוּיֹוֶסף ָאְמרּו ֵליּה ָאֵתיָנא ַקּמֵ
ָמּה ְקטּוָרה ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּקַ   .ַאְבָרָהם ַוּיִ

ָמה ְדָגלּו ַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניִתין סּוָקא ּכְ א ְדַהאי ּפְ ירּוׁשָ ַההּוא גּוָפא , ָאַמר ּפֵ ָמָתא ֵייֵתי ּבְ ַכד ִנׁשְ ּדְ
א ִדיָלהּ  יׁשָ יקּומּון, ַקּדִ יַבָיא ּדִ יא ֲהוּו ַעל ַחּיָ יָוא ְיָקָרא ִדיֵליּה  ָהא ִמיַלּיָ ן ְלהּו ִמּזִ רּון עֹוָבִדין ְוִיּתֵ וִיְכׁשְ

ֵליָמָתא עּון ִויתּובּון ְוִיְזּכּון ְזכּוָתא ׁשְ ִיְנּדְ   .ּדְ
י  למֹה ָדא ֲהָוה ַסּגֵ ִעים ְקבּוִרים וָבאּו  )קהלת ח(ְוָאַמר  )א תוה סגי''ד(ְוַכד ָחָמא ׁשְ ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ

כוּ  ּוִמְמקֹום ָקדֹוׁש  בֹאּו ְוִיְחיּו ִמְמקֹום ָקדֹוׁש , ְיַהּלֵ ּיָ   וָתִניָנן. ׁשֶ
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ִתיב י יֹוָחָנן ּכְ א ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ רָֹתיו )ירמיה ג(, ָאַמר ַרּבִ י עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ ִעים , ֲהַיֲהפְֹך ּכּוׁשִ ְך ָהְרׁשָ ּכָ
ים ט עֹוָלם ַהּזֶה ּוְלַהְקִטיר ַמֲעׂשִ לא ָזכּו ָלׁשּוב ּבָ א, ֹוִבים ָלעֹוָלםׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ְרֵאה . לא ַיְקִטירּו ּבָ

ה ָ ח ִאׁשּ ּקַ ִתיב ַוּיֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוּיִ ְתׁשּוָבה, ַמה ּכְ ָמה ְלגּוָפם ּוְלַקְרָבם ּבִ ה ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְנׁשָ רֹוּצֶ , ְוׁשֶ
ר ָעׂשּו ְבָחָרן ֶפׁש ֲאׁשֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֶאת ַהּנֶ י ֶאלְ . ּכְ א ֲחֵזיָאַמר ִרּבִ ֶלד לֹו ֶאת , ָעָזר ּתָ ִתיב וּתֵ ַמה ּכְ

ן נוֹ , ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקׁשָ ָחק ּבְ ֵחם ֵמַעל ִיּצְ ּלְ ְכִתיב ַוְיׁשַ ים ִמן ָהעֹוָלם ּדִ ְגָרׁשִ ּנִ ים ָרִעים ַעד ׁשֶ ה ַמֲעׂשִ . ַהְרּבֵ
ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיּצּו ְוגו )דניאל יב(ַוֲעֵליֶהם ְנֱאַמר  ים ִמיׁשֵ יִלים  ',ְוַרּבִ ּכִ ׂשְ ְוַעל ָהֲאֵחִרים ֶנֱאַמר ְוַהּמַ

זַהר ָהָרִקיַע וגו ָתא. 'ַיְזִהירּו ּכְ ְרׁשָ ַמע ַעל ּפָ י ְיהּוָדה ַהאי ַמׁשְ אֹותֹו ְזַמן , ָאַמר ִרּבִ ַמע ּדְ א ''ס( )נקרא(ּוַמׁשְ

ם  )אבד ְדָקֲאָמָרן, ַאְבָרָהם )הנשמה(ֲעַבד ׁשֵ ָחק ּכִ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב וְיִהי ַאֲחֵרי , ּוִבְמקֹומֹו ִנְקֵראת יּצְ
נוֹ  ָחק ּבְ ֵאר ַלַחי רִֹאי, מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ִיּצְ ָחק ִעם ּבְ ב ִיּצְ ׁשֶ הּוא . ַוּיִ ִעם ְיִדיַעת ַהַחי ׁשֶ

עֹוָלם ַהּזֶה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב יג ּבָ ִ לא ִהׂשּ ֶ יג ַמה ׁשּ ִ י ָמְלָאה  )ישעיה יא(, ַחי ָהעֹוָלִמים ָלַדַעת ּוְלַהׂשּ ּכִ
ָעה ֶאת ְייָ    )עד כאן מדרש הנעלם(, ָהָאֶרץ ּדֵ

ּכֹל ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ִמים ַוְיָי ּבֵ ּיָ א ּבַ ַתח . ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ י ְיהּוָדה ּפָ תהלים (ַרּבִ

ּכֹן ֲחֵצֶריךָ  )סה ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ָמר )ב''צד ע(ַהאי ְקָרא , ַאׁשְ ָאה אֲ , ִאּתְ ָבל ַזּכָ
יּה  ִריְך הּוא ְוִאיהּו ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרן ַקּמֵ ׁשְ אֹוְרחֹוי ִאְתּכַ ר ָנׁש ּדְ הּוא ּבַ

יהּ    .ְלָקָרָבא ֵליּה ְלַגּבֵ

א ֲחֵזי ַהאי, ּתָ ל יֹומֹוי ּבְ יֵליּה ֲהָוה ּכָ יּה ּדִ יּה ְוִתאּוְבּתֵ , ַאְבָרָהם ִאְתְקִריב ְלַגּבֵ
ִזְמָנא ָחָדאְוָלא ִאְתְקִריב  יֹוָמא ָחָדא אֹו ּבְ א עֹוָבדֹוי ְקִריבּו , ַאְבָרָהם ּבְ ֶאּלָ

א א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָכל יֹומֹוי ִמּדַ ַדְרּגֹוי, ֵליּה ּבְ ַלק ּבְ ִאְסּתַ   .ַעד ּדְ

ְדָקא ָחֵזי  ִאין ּכְ ין ִעּלָ ַדְרּגִ ד ֲהָוה ִסיב ְוָעאל ּבְ ְכִתיב ְוַאְבָרָהם ָזֵקןּכַ ּוְכֵדין , ּדִ
ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא ִאינּון יֹוִמין ְיִדיָעאן ּבְ ִאין ּבְ ִאינּון יֹוִמין ִעּלָ ִמים ּבְ ּיָ א ּבַ ַוְיָי . ּבָ

ּכֹל ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ְרָכאן ְוָכל ִטיבוּ . ּבֵ ל ּבִ ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ ִמּתַ   .ּדְ
  ב''דף קכט ע

ִאין ִאינּון ִרְגָעא  ַזּכָ יֹוָמא ָחָדא ּבְ א ָחָדא ּבְ ְעּתָ ׁשַ ָהא ּבְ ְתׁשּוָבה ּדְ ָמאֵריהֹון ּדִ
ִריְך הּוא) ב''דף קכט ע(ָחָדא  א ּבְ י קּוְדׁשָ ָלא ֲהָוה ָהִכי ֲאִפיּלּו , ְקֵריִבין ְלַגּבֵ ַמה ּדְ

ה ַכּמָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּבֵ ִאְתְקִריבּו ּגַ מּוִרים ּדְ יִקים ּגְ ִנין ְלַצּדִ ַאְבָרָהם . ׁשְ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ֲהָוה ִסיב ּכְ ִאין ַעד ּדְ ִאינּון יֹוִמין ִעּלָ ְכִתיב . ָלא ָעאל ּבְ ִוד ּדִ ְוֵכן ּדָ

ִמים )מלכים א א( ּיָ א ּבַ ִוד ָזֵקן ּבָ ֶלְך ּדָ ְתׁשּוָבה ִמּיָד ָעאל . ְוַהּמֶ ֲאָבל ָמאִריּה ּדִ
ִריְך ה א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ק ּבֵ ּבַ   .ּואְוִאְתּדָ



Zohar Chayei Sarah - חיי שרה 
 

Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 28 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

 

יהּ  ְתׁשּוָבה ָקְייֵמי ּבֵ ָמאֵריהֹון ּדִ ִניָנן ֲאַתר ּדְ י יֹוֵסי ָאַמר ּתָ ַההּוא ַעְלָמא, ַרּבִ , ּבְ
יהּ  מּוִרים ֵלית לֹון ְרׁשּו ְלָקְייָמא ּבֵ יִקים ּגְ א , ַצּדִ ִאינּון ְקֵריִבין ְלַמְלּכָ ִגין ּדְ ּבְ

הוּ  ּלְ יר ִמּכֻ ֵכי ֲעַלְייהּו בִּ , ַיּתִ יר ּוְבֵחיָלא ַסְגָיא ְוִאינּון ָמׁשְ א ַיּתִ ְרעּוָתא ְדִלּבָ
א   .ְלִאְתְקָרָבא ְלַמְלּכָ

א ֲחֵזי ַההּוא ַעְלָמא, ּתָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ה ַאְתִרין ְמתּוָקִנין ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּמָ , ּכַ
יִקים ּדִ י מֹוְתֵבי לֹון ַלּצַ הּו ּבֵ ְדָקא ָחזֵ . ּוְבֻכּלְ יּה ּכְ ְרּגֵ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ּדַ   .י ֵליהּ ּכָ

ִתיב ּכֹן ֲחֵצֶריךָ  )תהלים סה(, ּכְ ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ִריְך הּוא , ַאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
א ְלֵעיָלא ּוְלִאְתַאֲחָדא  ּתָ ָמִתין ִמּתַ ָסְלִקין ִאינּון ִנׁשְ יּה ּדְ ָקִריב לֹון ְלַגּבֵ

ְקָנן ְלהוּ  ִאְתּתַ יהֹון ּדְ ַאְחַסְנּתֵ ּכֹן ֲחֵצֶרי. ּבְ ין ְלַבר, ךָ ִיׁשְ ין ַאְתִרין ְוַדְרּגִ ּוַמאן , ִאּלֵ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ִאינּון ה )זכריה ג(ּכְ ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאּלֶ י ְלָך ַמְהְלִכים ּבֵ ְוַהאי . ְוָנַתּתִ

ִאין ין ִעּלָ יׁשִ ין ַקּדִ א ּבֵ ְרּגָ   .הּוא ּדַ

א ָדא ִאין ְלַדְרּגָ ַזּכָ ָמאֵרי, ּוַמאן ּדְ ִליָחן ּדְ ִאינּון ַמְלָאִכין ְוָעְבִדין  ִאינּון ׁשְ ַעְלָמא ּכְ
ָמאִריהֹון ְרעּוָתא ּדְ ִדיר ּבִ ִליחּוָתא ּתָ ין , ׁשְ ִאּלֵ ִגין ּדְ ה  )אתקדשו(ּבְ ָ ְקדּוׁשּ ִדיר ּבִ ּתָ

ֲאבוּ  ַגְווָנא ָדא. ְוָלא ִאְסּתָ יְך ֲעֵליּה , ּכְ ַהאי ַעְלָמא ִאיהּו ָמׁשִ ַאב ּבְ ִאְסּתָ ַמאן ּדְ
ין ִאינּון  ְוַכד, רּוַח ְמָסָאב יּה ְמָסֲאִבין ֵליּה ּוְמדֹוֵריּה ּבֵ ָמֵתיּה ִמּנֵ ָנַפק ִנׁשְ

ַעְלָמא יִקין ּדְ ין ִאינּון ַמּזִ ַהאי . ְמָסֲאִבין ְוִאּלֵ ְרֵמיּה ּבְ ר ָנׁש ּגַ ְך ּבַ ָמה ְדִאְתְמׁשַ ּכְ
ַההּוא ַעְלָמא  ְך ּבְ בי מסאבין ליה ואעלין נט ואינון רוחי מסא(ַעְלָמא ָהִכי הּוא ְמדֹוֵריּה ְוִאְתְמׁשַ

  .)ליה לגיהנם
  א''דף קל ע

ַאב ָלא ִאְסּתָ ַהאי ַעְלָמא ּדְ ְרֵמיּה ּבְ ׁש ְוָנִטיר ּגַ ִאְתַקּדַ א ֲחֵזי ַמאן ּדְ ְמדֹוֵריּה . ּתָ
ין  יׁשִ ין ִאינּון ַקּדִ ַההּוא ַעְלָמא ּבֵ ִדיר) א''דף קל ע(ּבְ ִליחּוָתא ּתָ ִאין ְוָעְבִדין ׁשְ , ִעּלָ

ין ָקיְ  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרְוִאּלֵ ָחֵצר ּכְ ן )שמות כז(, יֵמי ּבַ ּכָ ׁשְ   .ֵאת ֲחַצר ַהּמִ

יר ִאינּון ְלגֹו ַיּתִ ָמא ְדַאּתְ , ְוִאית ָאֳחָרִנין ּדְ ֵביָתא ּכְ א ּבְ ָחֵצר ֶאּלָ ָלאו ִאינּון ּבַ ּדְ
יֶתךָ  )תהלים סה(, ָאֵמר טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ י. ִנׂשְ טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִוד ִנׂשְ יָון , ֶתךָ ָאַמר ּדָ ּכֵ

ּכֹן ֲחֵצֶריךָ  ָאַמר ִיׁשְ יֶתךָ , ּדְ טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִתיב ִנׂשְ אי ּכְ יֶתָך , ַאּמַ טּוב ּבֵ ע ּבְ ּבַ ִיׂשְ
ּכֹן ָמה ִדְכִתיב ִיׁשְ ֵעי ֵליּה ּכְ א . ִמיּבָ ֲעָזָרה ֶאּלָ יָבה ּבָ ִניָנן ֵלית ְיׁשִ א ָהא ּתָ ֶאּלָ

ְלחּוַדְייהוּ  ִוד ּבִ ית ּדָ   .ְלַמְלֵכי ּבֵ
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ַעְייֵלי ְלגוֹ וְ  ִדְכִתיב, ּוַמאי ִאינּון, ִאית ֲאַתר ַלֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ּדְ ְוַהחֹוִנים  )במדבר ג(, ּכְ
ה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ְוגו ן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מׁשֶ ּכָ ׁשְ ה . 'ִלְפֵני ַהּמִ ְוַכּמָ

ַההּוא ַעְלָמאָמדֹוִרין ַעל ָמדֹוִרין ּוְנהֹוִרין ַעל ְנהֹוִרין  ן ּבְ ְרׁשָ ְוָכל ַחד , ִמְתּפָ
ַחְבֵריהּ  הֹוָרא ּדְ ַהאי ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי , ִאְכִסיף ִמּנְ ן ּבְ ְרׁשָ ָמה ְדעֹוָבִדין ִאְתּפָ ּכְ

ַההּוא ָעְלָמא ן ּבְ ְרׁשָ ין ּוְנהֹוִרין ִמְתּפָ   .ּדּוְכּתִ

ד בַּ  ַהאי ַעְלָמא ּכַ ָאִפיּלּו ּבְ ָמר ּדְ ִאים ַעל ַעְרֵסיהּ ְוָתא ֲחֵזי ָהא ִאּתְ , ר ָנׁש ּנָ
ַעְלָמא ְוָנְפקּו ִמּגֹו ּגּוָפא ָמִתין ִאְצְטִריכּו ְלִאְתׁשֹוְטָטא ּבְ ָמָתא , ְוִנׁשְ ל ִנׁשְ ָלאו ּכָ

יק יֹוִמין ַעּתִ י ּדְ יָקר ֵסֶבר ַאּפֵ ְטָיא ְלֶמחֵזי ּבִ ָמָתא ַסְלָקא ְוׁשַ ָמא , ְוִנׁשְ א ּכְ ֶאּלָ
ִדיר ּוכְ  יְך ּתָ ָמֵתיּה ָסְלָקאְדִאְתְמׁשִ   .פּום עֹוָבֵדי ָהִכי ִנׁשְ

ָמָתא ָנְפָקא ְוָכל ִאינּון רּוִחין ְמָסֲאִבין ָנְקִטין ָלּה  ַאב ִאיהּו ָנִאים ְוִנׁשְ ִאי ִאְסּתָ
ַעְלָמא ְוִאינּון מֹוִדיִעין ָלּה  ְטָיין ּבְ ׁשָ ִאין ּדְ ּתָ ין ּתַ ְרּגִ ִאינּון ּדַ הּו ּבְ ַקת ּבְ ּבְ ְוִאְתּדַ

ין ּדְ  ַעְלָמאִמּלִ ִדיָבן ְוָחְייָכן , ִאינּון ְקֵריִבין ְלֵמיֵתי ּבְ ין ּכְ מֹוְדִעין ָלּה ִמּלִ ּוְלִזְמִנין ּדְ
ּה ְוָהא אּוְקמּוהָ    .ּבָ

ד ִאיהּו ָנִאים ר ָנׁש ּכַ ין , ְוִאי ָזֵכי ּבַ ְטָיא ּוָבְקָעא ּבֵ ָמֵתיּה ָסְלָקא ָאְזָלא ְוׁשָ ְוִנׁשְ
ין רּוִחין ְמָסֲאִבין ּנּון, הּו ַמְכִריִזין ְוָאְמִריןְוֻכלְּ , ִאּלֵ ּנּון ֲאַתר ּפַ א , ּפַ ָלאו ּדָ

ְטָרָנא ה ָחָדא ִדְקׁשֹוט, ִמּסִ ין ּומֹוָדֵעי ָלּה ִמּלָ יׁשִ ין ִאינּון ַקּדִ   .ְוִאיִהי ָסְלָקא ּבֵ
  ב''דף קל ע

ֲהָדּה ְלִמ  ָעאן ְלִאְתְקָרָבא ּבַ ל ִאינּון ֲחִביִלין ְטִריִקין ּבָ ְנַדע ַהִהיא ְוַכד ָנֲחָתא ּכָ
ה ין ָאֳחָרִנין, ִמּלָ ין , ְוִאינּון מֹוָדִעין ָלּה ִמּלִ יׁשִ ָנְטָלא ּגֹו ִאינּון ַקּדִ ה ּדְ ְוַהִהיא ִמּלָ

ין ִאינּון  יְבָנא) ב''דף קל ע(ּבֵ ִעּבּוָרא ּגֹו ּתִ מאן איהו דזכי יתיר בעוד דאיהו (ְוַהאי . ָאֳחָרִנין ִאיהּו ּכְ
  .)עלמאקאים ונשמתא קיימא בהאי 

ָמִתין ִמּגּוָפא ֵמַהאי ַעְלָמא ד ָנְפִקין ִנׁשְ א ּכַ ַגְווָנא ּדָ ָעאן ְלַסְלָקא, ּכְ ה , ּבָ ְוַכּמָ
ְרִעין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָקְייֵמי ִאינּון  )ו(, ּתַ הּו ּבְ הּו ָאֲחִדין ּבְ ּלְ ְטַרְייהּו ּכֻ ִאי ִאינּון ִמּסִ

יָדא ְדדּוָמה לְ  אן ּוָמְסֵרי לֹון ּבִ םַנְפׁשָ יִהּנָ ּגֵ   .ָאֳעָלא לֹון ּבַ

ָעְברּו  ין ִאינּון ּדְ הּו ִאּלֵ הּו ְוִאינּון ָנְטֵלי ְלהֹון ּוַמְכְרֵזי ּבְ ּוְלָבַתר ָסְלָקן ְוָאֲחָדן ּבְ
ָמאֵריהֹון ּקּוֵדי ּדְ ָכל ָעְלָמא, ַעל ּפִ ְטָיין ּבְ יִהּנֹם. ְוֵכן ׁשָ ֵרי ְלהּו ַלּגֵ , ּוְלָבַתר ְמַהּדְ
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א ֲחֵזי ה ָטִבין , ּתָ ּמָ ִניז ְלהּו ּכַ ִאְתּגְ יַקָיא ּדְ ִאין ִאינּון ַצּדִ ְוֵלית , ְלַההּוא ַעְלָמאַזּכָ
ָקא  ּבְ ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתּדַ ִאינּון ּדְ ָכל ִאינּון ּכְ ִניָמָאה ּבְ ֲאַתר ּפְ

ָכל יֹוָמא הּו ּבְ ִתיב, ּבְ ין ּכְ , ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זּוָלֶתךָ  )ישעיה סד(, ַעל ִאּלֵ
ה לוֹ  ה ִלְמַחּכֵ   .ַיֲעׂשֶ

ה  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , לוֹ ַמאי ִלְמַחּכֵ ְדָבִרים )איוב לב(ּכְ ה ֶאת ִאּיֹוב ּבִ ין . ִחּכָ ְוִאּלֵ
ה ְדָחְכְמָתא ָדֲחִקין ְלִמּלָ ִריָרא , ְוָדְייִקין ָלהּ , ִאינּון ּדְ אן ָלּה ְלִמְנַדע ּבְ ּוְמַחּכָ

ה מֹוְדָעא ְלָמאֵריהֹון, ְדִמּלָ ּתְ ּתַ , ְוִאׁשְ ָמאֵריהֹון ִמׁשְ ין ִאינּון ּדְ ָכל ִאּלֵ הֹון ּבְ ח ּבְ ּבַ
ין, יֹוָמא יׁשִ ִאין ַקּדִ ין ִעּלָ ָעאִלין ּבֵ ין ִאינּון ּדְ ְרֵעי ִדְלֵעיָלא , ִאּלֵ ל ּתַ ין ָעאִלין ּכָ ְוִאּלֵ

יֵדהֹון ִיְמֵחי ּבִ ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוֵלית ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּבְ   .ַזּכָ

א ֲחֵזי ְדָקא ָיאֹות ְלָבַתר ַאְבָרָהם ָעאל ְלִמְנַד , ּתָ ָמאֵריּה ּכְ ָקא ּבְ ּבְ ע ּוְלִאְתּדַ
ַקְדִמיָתא ים עֹוָבדֹוי ּבְ ַאְקּדִ ִאין, ּדְ ִאינּון יֹוִמין ִעּלָ ָכל , ְוָזָכה ּבְ ַרְך ֵמֲאַתר ּדְ ְוִאְתּבָ

ן ּמָ ְרָכאן ָנְפֵקי ִמּתַ ּכֹל, ּבִ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ְכִתיב ַוְיָי ּבֵ ּכֹל. ּדִ ר ֲאתַ . ַמאי ּבַ
ְסֵקי ֵמימֹוי ְלָעְלִמין ָלא ּפַ ַנֲהָרא ּדְ   .ּדְ

א ֲחֵזי יא ּתָ י ִחּיָ י ַעְלָמא , ָאַמר ִרּבִ ְנׁשֵ ָעא ְלִאְתָעְרָבא ּבִ ַאְבָרָהם ָלא ּבָ ּדְ
לֹות ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ׁשְ ָקא ּבִ ּבְ ין , ּוְלִאְתּדַ ָאר ַעּמִ ׁשְ יא ּדִ ּיָ ְנׁשַ ִגין ּדִ ּבְ

ִקין עֹוְבֵדי עֲ  ּבְ ִמְתּדַ לֹות ִאינּון ָסֲאִבין ְלגּוְבַרְייהּו ּוְלִאינּון ּדְ בֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
הֹון ַכד ַאְבָרָהם ָיַדע ָחְכְמָתא, ּבְ ִגין ּדְ א ּוֵמָאן ֲאַתר ָנְפֵקי , ּבְ ְרׁשָ ָיַדע ִעְקָרא ְוׁשָ

ַעְלָמא ְטָיין רּוֵחי ְמָסֲאִבין ּבְ א אֹוֵמי ְלעַ , ְוׁשַ ָתא ְוַעל ּדָ ב ִאּתְ ָלא ִיּסַ יּה ּדְ ְבּדֵ
ין ָאר ַעּמִ ְ   .ִלְבֵריּה ִמׁשּ

ַתח ְוָאַמר י ִיְצָחק ּפָ ׁשּוב  )קהלת יב(, ִרּבִ ָהָיה ְוָהרּוַח ּתָ ׁשֶ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ
ר ְנָתָנהּ  א ֲחֵזי. ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ִריְך הּוא ָלָאָדם, ּתָ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ ל ָנטַ , ּכַ
א ׁשָ ַמְקּדְ ַעְלָמא, ֲעָפֵריּה ֵמֲאַתר ּדְ ע ִסְטִרין ּדְ הּו ָיֲהבּו , ּוָבָנה גּוֵפיּה ֵמַאְרּבַ ֻכּלְ ּדְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵליּה ֵחיָלא י ּכְ ח  )בראשית ב(, ְלָבַתר ִאְתַרק ֲעֵליּה רּוָחא ְדַחּיֵ ּפַ ַוּיִ
ים ְוגו ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ אְלָבַתר ָקם ְוָיַדע ' ּבְ ִאיהּו ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ק , ּדְ ּבַ ּוְכֵדין ִאְתּדָ
ָאה   .ְוָיַדע ָחְכָמה ִעּלָ
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א ִליל ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ַעְלָמא ִאיהּו ּכָ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ ַגְווָנא ָדא ּכָ ָיְדִעין , ּכְ ְוָכל ִאינּון ּדְ
ְדָקא ְיאּות ַהאי ַעְלָמא ּכְ א ּבְ ׁשָ ר, ְלִאְתַקּדְ ד אֹוִלידּו ּבַ ִכי, ּכַ ן ֲעֵליּה רּוַח ָמׁשְ

יהּ  י ָנְפִקין ִמּנֵ יׁשֵ ָכל ַקּדִ א ֵמֲאַתר ּדְ יׁשָ ִריְך , ַקּדִ א ּבְ ִנין ְלקּוְדׁשָ ין ִאְקרּון ּבְ ְוִאּלֵ
ְדָקא ָיאֹות ה ּכְ ְקדּוׁשָ גּוָפא ִאְתֲעִביד ּבִ ִגין ּדְ ָהִכי ָנֵמי ָיֲהִבין ֵליּה רּוָחא , הּוא ּבְ

ְדָקא חָ  א ּכְ יׁשָ ָאה ַקּדִ ַמרֵמֲאַתר ִעּלָ   .ֵזי ְוָהא ִאּתְ

א ֲחֵזי ן עֹוָבדֹוי ַעד ָלא ִיּפּוק ֵמַעְלָמא, ּתָ ּבַ ר ָנׁש ְלֵמיַהב חּוׁשְ ין ּבַ ַזּמִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ , ּבְ
ן ִאיהוּ , ַההּוא יֹוָמא ּבַ חּוׁשְ ָנא, יֹוָמא ּדְ ּבְ ָמָתא ָיֲהֵבי חּוׁשְ גּוָפא ְוִנׁשְ ְלָבַתר . ּדְ

א ִמיֵניהּ  ְרׁשָ ָמָתא ִאְתּפָ ב ְלַאְרָעא, ִנׁשְ ִאְתָנִסיב , ְוגּוָפא ּתָ ב ְלַאְתֵריּה ּדְ א ּתָ ְוכֹּלָ
ן ְוָהא אּוְקמּוהָ  ּמָ א , ִמּתַ ין ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא ּכֹּלָ ִריְך הּוא ַזּמִ א ּבְ קּוְדׁשָ ַעד ִזְמָנא ּדְ

יהּ  ִניז ַקּמֵ   .ּגָ

א ין קּוְדׁשָ ׁש ַזּמִ ָמָתא ַמּמָ ׁש ְוַהִהיא ִנׁשְ ִריְך הּוא ְלֲאָתָבא  ְוַההּוא ּגּוָפא ַמּמָ ּבְ
י ַעְלָמא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב א ַאְנּפֵ ַקְדִמין ּוְלַחְדּתָ ִמּלְ ִיְחיּו  )ישעיה כו(, ְלַעְלָמא ּכְ

ִריְך הּוא . ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון א ּבְ י קּוְדׁשָ ִניָזא ַקּמֵ ׁש ּגְ ָמָתא ַמּמָ ְוַהִהיא ִנׁשְ
פּום ָאְרָחָהא ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים  ְוָתַבת ְלַאְתָרּה ּכְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָהרּוַח ּתָ ּכְ

ר ְנָתָנהּ  ִריְך הּוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא. ֲאׁשֶ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ין ִאיהּו , ּוְלִזְמָנא ּדְ ַזּמִ
יּה ֲעַלְייהוּ  א ֵמִריׁשֵ א ֵמַעְפָרא, ְלֲאָרָקא ַטּלָ א ְיקּומּון ּכֹּלָ   .ּוְבַההּוא ַטּלָ

  א''דף קלא ע

ךָ  )ישעיה כו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ׁש , ַמאי ַטל אֹורֹות. ּכִ אֹורֹות ַמּמָ
ין ְלַעְלָמא ין ַלֲאָרָקא ַחּיִ ְבהֹון ַזּמִ ְלֵעיָלא ּדִ ִאיָלָנא , ֵמִאינּון ְנהֹוִרין ּדִ ִגין ּדְ דף קלא (ּבְ

ְסִקין ְלָעְלִמין) א''ע ָלא ּפָ ין ּדְ י ָיִריק ַחּיִ ָהא ִחְוָיא , ְדַחּיֵ ִגין ּדְ ְסִקין ּבְ א ּפָ ּתָ ָהא ַהׁשְ ּדְ
י ִסיֲהָרא ּסֵ ְלָטא ְוִאְתּכַ א ׁשָ יׁשָ בְ . ּבִ ְך ּכִ ין ָלא ''ּוְבִגין ּכָ ְסִקין ֵמימֹוי ְוַחּיִ ָיכֹול ּפָ

ְדָקא ְיאּות ַעְלָמא ּכְ ְלִטין ּבְ   .ׁשָ

א ִאיהּו ִחְוָיא ִביׁשָ ק ֵמַעְלָמא ְוַיֲעַבר  ּוְבַההּוא ִזְמָנא ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע ּדְ ּלַ ִיְסּתַ
ָמר  ָמה ְדִאּתְ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ ְמָאה ַאֲעִביר ִמן  )זכריה יג(ֵליּה קּוְדׁשָ ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

ִאיהּו ִיְתֲעַבר ֵמַעְלָמא. ָהָאֶרץ ְסָיא, ּוְלָבַתר ּדְ ָנִגיד , ִסיֲהָרא ָלא ִאְתּכַ ְוַנֲהָרא ּדְ
ְסקּון ַמּבוּ  ִתיב, עֹויְוָנִפיק ָלא ִיּפָ אֹור  )ישעיה ל(, ּוְכֵדין ּכְ ָבָנה ּכְ ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

ִמים ְוגו ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ   .'ַהַחּמָ
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ַעְלָמא ְיקּומּון ְוִיְתָערּון ֵמַעְפָרא ָכל ּגּוִפין ּדְ י ִחְזִקּיָה ִאי ֵתיָמא ּדְ ִאינּון , ָאַמר ַרּבִ
ְייהוּ ּגּופֵ  ֵהא ִמּנַ ָמָתא ָחָדא ַמה ּתְ ִנׁשְ ִאְתְנִטיעּו ּבְ י יֹוֵסי ִאינּון ּגּוִפין . י ּדְ ָאַמר ַרּבִ

ָלא ֲהווּ  ָלא ָזכּו ְוָלא ַאְצָלחּו ֲהֵרי ִאינּון ּכְ ַהִהיא , ּדְ ֲהוּו ֵעץ ָיֵבׁש ּבְ ָמה ּדְ ּכְ
ַההּוא ִזְמָנא אִ , ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ּבְ ְתָרָאה ּדְ ָרׁשֹוי ְוגּוָפא ּבַ ְתְנַטע ְוַאְצַלח ְוָנַטל ׁשָ

ְדָקא ְיאּות ָיקּום   .ּכְ

ִתיב תּול ַעל ַמִים ְוגו )ירמיה יז(, ְוֲעֵליּה ּכְ ֵעץ ׁשָ . 'ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן ְוגו' ְוָהָיה ּכְ
ְדָקא ְיאּות ין ְוַאְצַלח ּכְ ָרׁשִ ין ְוָנַטע ׁשָ ֲעַבד ִאיּבִ  ְוַעל ַההּוא ּגּוָפא ַקְדָמָאה. ּדְ

ין  ָרׁשִ ין ְוָלא ָנַטע ׁשָ ָלא ֲעַבד ִאיּבִ ִתיב )ולא זכה ולא אצלח(ּדְ ַעְרָער  )ירמיה יז(, ּכְ ְוָהָיה ּכְ
י ָיבֹא טֹוב ְוגו ֲעָרָבה ְולא ִיְרֶאה ּכִ ִתים. 'ּבָ ית ַהּמֵ ִחּיַ א ּתְ י ָיבֹא טֹוב ּדָ   .ּכִ

ין ְלַאְנָהָרא ְלהּו ְלצַ  ַזּמִ יּה ִמּיֹוָמא ְוִיְתְנִהיר ַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ ֲהָוה ָגִניז ַקּמֵ יַקּיָא ּדְ ּדִ
ְכִתיב ֵרי ַעְלָמא ּדִ ִאְתּבְ י טֹוב )בראשית א(, ּדְ ְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ין . ַוּיַ ּוְכֵדין ַזּמִ

ִריְך הּוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא א ּבְ ִמי  )מלאכי ג(, ּוְכִתיב, קּוְדׁשָ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
ֶמׁש ְצָדָק  ַעְלָמא', ה ְוגוׁשֶ ר טֹוב ּבְ ּבַ ִאְתְקֵרי ַרע ִיְתֲעַבר , ּוְכֵדין ִיְתּגַ ְוַההּוא ּדְ

ְדֲאָמָרן א ֲהווּ . ֵמַעְלָמא ּכִ ּלָ   .ּוְכֵדין ִאינּון ּגּוִפין ַקְדָמֵאי ֶלֱהוֹו ּכְ

ִריְך הּוא ַלֲאָרָקא ֲעַלְייהּו ַעל ִאינּון ּגוּ  א ּבְ ין קּוְדׁשָ י ִיְצָחק ַזּמִ ִפין רּוִחין ָאַמר ִרּבִ
ְדָקא ְיאּות, ָאֳחָרִנין ַעְלָמא ּכְ הֹון ְיקּומּון ּבְ ְוִאי ָלאו ְיהֹון ִקְטָמא , ְוִאי ָזָכאן ּבְ

ְכִתיב  יַקָיא ּדִ ַצּדִ חֹות ַרְגֵליהֹון ּדְ ֵני ַאְדַמת  )דניאל יב(, ּוְכִתיב, )מלאכי ג(ּתְ ים ִמיׁשֵ ְוַרּבִ
ַקם וְ . 'ָעָפר ָיִקיצּו ְוגו א ִאּתָ ִריְך הּואְוכֹּלָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ד ַקּמֵ הּו , ִאְתַעּתַ ְוֻכּלְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ִמְנָייָנא ֲהוּו ּכְ ר ְצָבָאם ְוגו )ישעיה מ(ּבְ ִמְסּפַ   .'ַהּמֹוִציא ּבְ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ָרֵאל ְיקּומּון ּבְ ְבַאְרָעא ְדִיׂשְ ל ִאינּון ֵמִתין ּדִ ָמר ּכָ , ָהא ִאּתְ
קּוְד  ִגין ּדְ ִריְך הּוא ִיְתַער ֲעַלְייהּו ְויֹוִקים לֹוןּבְ א ּבְ ִתיב ִיְחיּו ֵמֶתיךָ , ׁשָ , ֲעַלְייהּו ּכְ

ָרֵאל י ְבַאְרָעא ְדִיׂשְ ין ִאינּון ּדִ ְבגֹו ַאְרָעאן , ְנֵבָלִתי ְיקּומּון. ִאּלֵ ין ִאינּון ּדִ ִאּלֵ
א ִקיָמה, ָאֳחָרִנין יה ֶאּלָ ִחּיָ הּו ּתְ ִתיב ּבְ ָלא ּכְ ָהא. ּדְ ֵרי  ּדְ י ָלא ִתׁשְ רּוָחא ְדַחּיֵ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ א ּבְ הּו ִיְחיּו ֵמֶתיךָ , ֶאּלָ ִתיב ּבְ ְך ּכְ ְוִאינּון , ּוְבִגין ּכָ
ְלַבר ָלא רּוָחא, ּדִ ֵרי גּוָפא ִדְלהֹון ִויקּומּון ּגּוָפא ּבְ חֹות . ִיְתּבְ לּון ּתְ ְלּגְ ּוְלָבַתר ִיְתּגַ

ִיְמט ָרֵאלַעְפָרא ַעד ּדְ ׂשְ ָמָתא, ּון ְלֶאֶרץ ּיִ לּון ִנׁשְ ן ְיַקּבְ ְרׁשּו ָאֳחָרא, ְוַתּמָ , ְוָלא ּבִ
ְדָקא ָחֵזי ַעְלָמא ּכְ ימּון ּבְ ִיְתַקּיְ ִגין ּדְ   .ּבְ
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אֹוַרְייָתא י ֵייָסא ֲהוּו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד ְוָעְסֵקי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י . ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ
א ֲחֵזי ין ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא ,ֶאְלָעָזר ּתָ ִריְך הּוא ַזּמִ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ל ִאינּון , ּבְ ּכָ

יּוְקָנא  ַההּוא ּדִ יּה ּבְ יּוְקִנין ַקּמֵ יּוְקִנין ּדִ הּו ָקְייִמין ּדִ ּלְ יּה ּכֻ ִיְתָערּון ַקּמֵ ָמִתין ּדְ ִנׁשְ
ַהאי ַעְלָמא ֲהוּו ּבְ ׁש ּדְ א בְּ , ַמּמָ ָמָהן , ִריְך הּואְוָנִחית לֹון קּוְדׁשָ ׁשְ ְוִיְקֵרי לֹון ּבִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ם ִיְקָרא )ישעיה נח(, ּכְ ׁשֵ ם ּבְ הָּ . ְלֻכּלָ יעֹול ְלדּוְכּתָ ָמָתא ּתֵ , ְוָכל ִנׁשְ
ְדָקא ָחֵזי ַעְלָמא ּכְ ִקּיּוָמא ּבְ ִלים, ִויקּומּון ּבְ ְוַעל ַההּוא , ּוְכֵדין ְיֵהא ַעְלָמא ׁשְ

ִתיב ת ַעּמֹו ָיִסיר', ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ְוגו )יה כהישע(, ִזְמָנא ּכְ א ֵיֶצר . ַמאי ְוֶחְרּפַ ּדָ
הוּ  יט ּבְ ּלִ ְרָיין ְוׁשַ י ּבִ יְך ַאְנּפֵ ַאְחׁשִ   .ָהָרע ּדְ

ַבר ָנׁש ָקִאים  ל ִזְמָנא ּדְ י יֹוֵסי ָהא ָחִמיָנן ּכָ רּוָחא ָדאָאַמר ִרּבִ ָלאו ִאיהּו . ּבְ
יּה ִאיהּו ְמָסָאב, ְמָסָאב ָמֵתיּה ִמּנֵ אי ָהִכי הּוא. ָנְפָקא ִנׁשְ ְוָהִכי , ָאַמר ֵליּה ַוּדַ

ַאר  ּתָ ַבר ָנׁש ָסִאיב ֵליּה ְוִאׁשְ ד ָנִטיל רּוָחא ּדְ ָהא ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע ּכַ ָמר ּדְ ִאּתְ
ין עֹוְבֵד , ּגּוָפא ְמָסָאב ָאר ַעּמִ יהֹון ּוׁשְ ַחּיֵ ד ִאינּון ּבְ לֹות ּכַ י ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ָמִתין ֲאָבא ִאית לֹון ִנׁשְ ְטָרא ִמּסָ ָהא ִמּסִ יּה , ִאינּון ְמָסֲאִבין ּדְ ְוַכד ִאְתִריק ִמּנֵ
ָלל ָלא ְמָסֲאבּו ּכְ ַאר ּגּוָפא ּבְ ּתָ   .ַההּוא ְמָסֲאבּו ִאׁשְ

  ב''דף קלא ע

ְך  ִגין ּכָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ) ב''דף קלא ע(ּבְ ָאר ַעּמִ ׁשְ ָתא ּדִ ִאּתְ ק ּבְ ּבַ ִאְתּדָ ַמאן ּדְ
ַאב ִאיהוּ  לֹות ִאְסּתָ ל ֲעֵליּה רּוַח . ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ִאְתְיִליד ֵליּה ְיַקּבֵ ָרא ּדְ ְוַההּוא ּבְ

ָרֵאל ָקא ַאְתָיא. ְמָסֲאָבא ׂשְ ֲאבֹוי ִמּיִ ִסְטָרא ּדְ אי יְ , ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּבְ ל ַאּמַ ַקּבֵ
  .ֲעֵליּה רּוַח ְמָסֳאָבא

א ֲחֵזי ָתא , ּתָ ַהִהיא ִאּתְ ק ּבְ ּבַ ִאְתּדָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ַאב ֲאבֹוי ּבְ ַקְדִמיָתא ִאְסּתָ ָהא ּבְ ּדְ
ִאיִהי ְמָסֳאָבא ִאיִהי ְמָסֳאָבא, ּדְ ָתא ּדְ ַהִהיא ִאּתְ ָאב ּבְ ָאב ִאיהּו ִאְסּתָ , ְוֵכיָון ּדְ

ָרא  ִאיהּו ּבְ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ל ֲעֵליּה רּוַח ְמָסֳאָבאּכָ ּה ְיַקּבֵ ִאְתְיִליד ִמיּנָ ְוָלא עֹוד . ּדְ
ְכִתיב ֲעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ּדִ א ּדְ ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר )שמות לה(, ֶאּלָ ּתַ י לא ִתׁשְ י ְיָי , ּכִ ּכִ

א יׁשָ ִרית ַקּדִ י ַעל ַהאי ּבְ ַקּנֵ ִגין ּדְ מֹו ּבְ א ׁשְ   .ַקּנָ

א חֲ  י ֶאְלָעָזר ּתָ ָיַדע ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָחְכְמָתא ָאַמר ִרּבִ ֵכיָון ּדְ ָמר ּדְ ָהא ִאּתְ ֵזי ּדְ
הוּ  ָקא ּבְ ּבָ ין ְוָלא ְלִאְתּדַ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ א ִמּכָ ָרׁשָ ָעא ְלִאְתּפְ ִתיב , ּבָ ְך ּכְ ּוְבִגין ּכָ

ה ִלבְ  ָ ח ִאׁשּ ר לֹא ִתּקַ ַמִים ִואלֵֹקי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ְיָי ֱאלֵקי ַהׁשּ יֲעָך ּבַ ּבִ ִני ְוַאׁשְ
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א ֲחֵזי ין , ּתָ ָאר ַעּמִ ׁשְ ָתא ּדִ ַהִהיא ִאּתְ א ּבְ יׁשָ ִרית ַקּדִ ָאִעיל ַהאי ּבְ ַהאי ַמאן ּדְ
לֹות ֲאָבא ֲאַתר ָאֳחָרא, עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ִרים ְלִאְסּתָ א . ּגָ ְוַעל ּדָ

ִתיב  לׁש ָר  )משלי ל(ּכְ ַחת ׁשָ ִרית. 'ְגָזה ֶאֶרץ ְוגוּתַ ַהאי ּבְ אֹוֵמי ֵליּה ּבְ ב ּדְ , ְוַאף ַעל ּגַ
ִריְך הּוא ְוָאַמר ְיָי  א ּבְ י קּוְדׁשָ ּמֵ י ְצלֹוֵתיּה ּקַ ַצּלֵ יּה ַאְבָרָהם ַעד ּדְ ָלא ַאְבַטח ּבֵ

ַמִים ְוגו ָ ַלח ַמְלָאכוֹ ', ֱאלֵֹקי ַהׁשּ ִרית, הּוא ִיׁשְ אי ָדא ַמְלַאְך ַהּבְ ִגי, ַוּדַ ן ּבְ
ין ין ִאינּון ַעּמִ ַאב ּבֵ ִרית ְוָלא ִיְסּתָ ִיְתְנִטיר ַהאי ּבְ   :ּדְ

ה ּמָ ב ׁשָ ִני לֹא ָתׁשֵ הּו , ַמאי ַטְעָמא. ַרק ֶאת ּבְ ֻכּלְ ָהא ּבְ ָיַדע ַאְבָרָהם ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
ְלחֹודֹוי ר ִאיהּו ּבִ ִריְך הּוא ּבַ א ּבְ מֹוַדע ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּתְ ִאׁשְ ָלא וְ , ָלא ֲהָוה ַמאן ּדְ

יַנְייהוּ  ִיְצָחק ּבֵ ֵלְהוּו ְמדֹוֵריּה ּדְ ָעא ּדְ יהּ , ּבָ יֵהא ְמדֹוֵריּה ִעּמֵ א ּדִ ְוִיְצָחק , ֶאּלָ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ִדיר ָאְרחֹוי ּדְ יּה ּתָ ָמאָלא, יֹוִליף ִמּנֵ . ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ְלֱהֵוי ְמדֹוֵר  ָעא ַאְבָרָהם ּדִ א ָלא ּבָ ןְוַעל ּדָ ּמָ ִיְצָחק ּתַ   .יּה ּדְ

ַההּוא ַעְבָדא יּה ּדְ ַאְבָרָהם ָאֳעַרע ַקּמֵ אי ְזכּוֵתיּה ּדְ י ֵייָסא ַוּדַ , ָאַמר ִרּבִ
ַההּוא יֹוָמא ָנַפק ְכִתיב ָוָאבֹא ַהּיֹום ֶאל , ְוַההּוא יֹוָמא ָמָטא ְלֵעיָנא ְדַמּיָא, ּדְ ּדִ

  .ְוָהא אּוְקמּוהָ . ָהָעִין

תַ  י ֶאְלָעָזר ּפָ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתךָ  )תהלים קיט(, ח ְוָאַמרִרּבִ ל ֵעיַני ְוַאּבִ ָמה . ּגַ ּכַ
אֹוַרְייָתא ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ִלין ְלִאׁשְ ּכְ ָלא ָיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ ין ּדְ ׁשִ א ִטּפְ ִני ְנׁשָ ִגין , ִאינּון ּבְ ּבְ

ַעְלָמא ֵדי ין ְוָכל ֵחירּו ְוָכל טּוב ּבְ ל ַחּיִ אֹוַרְייָתא ּכָ ההוא חירו (. ן ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתיּדְ

ַעְלָמא ֵדין . )א ההוא חירו דעלמא דאתי איהו חיין בעלמא דין''נ( )דעלמא דין ודעלמא דאתי איהו ין ִאינּון ּבְ ַחּיִ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַהאי ַעְלָמא ּכְ ֵלִמין ּבְ ִיְזּכּון ְליֹוִמין ׁשְ ר ָיֶמיָך  )שמות כג(, ּדְ ֶאת ִמְסּפַ

א ַעְלָמא ְדָאֵתיוּ . ֲאַמּלֵ ֵליִמין. ְליֹוִמין ֲאִריִכין ּבְ ין ׁשְ ִאינּון ַחּיִ ִגין ּדְ ין , ּבְ ִאינּון ַחּיִ
ֵחידוּ  ָלא ֲעִציבוּ , ּדְ י ּבְ ין, ַחּיֵ ִאינּון ַחּיִ ין ּדְ א. ַחּיִ כֹּלָ ַעְלָמא ֵדין ֵחירּו ּדְ , ֵחירּו ּבְ

אֹוַרְייָתא ָלא ָיְכִלין  ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ַעְלָמאּדְ ין ּדְ ל ַעּמִ ְלָטָאה ֲעלֹוי ּכָ   .ְלׁשַ

ַמד ִני ׁשְ י ֲעִקיָבא ְוֲחֵברֹוי. ְוִאי ֵתיָמא ִאינּון ּבְ גֹון ַרּבִ ֵעיָלא ּכְ ֵזָרה ִהיא ִמּלְ ְוָכְך , ּגְ
ָבה ַמֲחׁשָ ְלָטָאה ֲעלֹוי. ָסִליק ּבְ ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ֶות ּדְ ַמְלַאְך ַהּמָ ְוָהִכי הּוא , ֵחירּו ּדְ
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  א''דף קלב ע

אי ִמית ה ַאּמַ י ֵייָסא ִאי ָהִכי מׁשֶ ָלא ָחב ָלא ְימּות , ָאַמר ַרּבִ יָון ּדְ ִאי ָהִכי ּכֵ ּדְ
אי ִמיתאָ . )ואמאי ימות( יּה ָקַאְמִריָנן, ַמר ֵליּה ַוּדַ ָלָטא ּבֵ א ָלא ִמית , ֲאָבל ָלא ׁשָ ֶאּלָ

יהּ  ַאב ּבֵ א ) א''דף קלב ע(ְוָלא ִמית , ַעל ְידֹוי ְוָלא ִאְסּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ק ּבִ ּבַ א ִאְתּדָ אי ֶאּלָ ַוּדַ
י ָעְלָמא   .ְוָאִזיל ְלַחּיֵ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּדִ , ְוַהאי ַחי ִאְקֵרי ן ִאיׁש  )שמואל בכג(ְכִתיב ּכְ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּוְבָנָיהּו ּבֶ
ַעְלָמא . 'ַחי ְוגו א ּבְ אֹוַרְייָתא ֵחירּו ִאית ֵליּה ִמּכֹּלָ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ל ַמאן ּדְ א ּכָ ְוַעל ּדָ

לֹות ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ׁשְ ְעּבּוָדא ּדִ ִ ַעְלמָ . ֵדין ִמׁשּ א ֵחירּו ּבְ
ָלל ַההּוא ַעְלָמא ּכְ יָנא ּבְ יּה ּדִ עּון ִמּנֵ ָלא ִיְתּבְ ִגין ּדְ   .ְדָאֵתי ּבְ

א ֲחֵזי הּ , ּתָ ִאין ְסִתיִמין ִאית ּבָ ה ָרִזין ִעּלָ ּמָ אֹוַרְיָתא ּכַ ִתיב, ּבְ ְך ּכְ ִגין ּכָ  )משלי ג(, ּבְ
ִניִנים הּ . ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ ה ְגִניִזין ְטִמיִרין ִאית ּבָ ּמָ ִוד ְועַ , ּכַ ל ּדָ ּכַ ד ִאְסּתַ א ּכַ ל ּדָ

ִליָאן ָנְפִקין ֵמאֹוַרְייָתא ה ּפְ ּמָ רּוָחא ְדָחְכְמָתא ְוָיַדע ּכַ   ּבְ

ַתח ְוָאַמר יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתךָ  )תהלים קיט(, ּפָ ל ֵעיַני ְוַאּבִ א ֲחֵזי. ּגַ ַוְיִהי הּוא , ּתָ
ר ְוִהּנֵה ִרְבָקה יֹוֵצאת ה ְלַדּבֵ ּלָ ֵעי ֵליהּ , ֵצאתיוֹ . ֶטֶרם ּכִ ָאה ִמּבָ . ַמאי יֹוֵצאת, ּבָ

יִבין הּו ַחּיָ ֻכּלְ ֵני ָמָתא ּדְ ל ִאינּון ּבְ יק ָלּה ִמּכָ ִריְך הּוא ַאּפִ א ּבְ קּוְדׁשָ ְוִהיא , ּדְ
ְלהֹון ָלָלא ּדִ ה. יֹוֵצאת ִמּכְ ִתיב ּבְ ֶרד ָהַעְיָנה ּכְ ן , א''ַוּתֵ ּמָ ִאָעְרַעת ּתַ ָרָזא ִאיהּו ּדְ

ִמ  יָרא ּדְ ה, ְרָיםּבֵ ִתיב ָהַעְיָנה ּבְ ְך ּכְ   .א ּוְסִליקּו ָלּה ַמָיא''ּוְבִגין ּכָ
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אֹוב ַמִים ָמה ִדְכִתיב יֹוְצאֹות ִלׁשְ ָבר ַאֵחר ְוִהּנֵה ִרְבָקה יֹוֵצאת ּכְ אי , ּדָ ַאּמַ
ל יֹוָמא ּוְבַהִהיא . יֹוְצאֹות ְולא הֹוְלכֹות ְולֹא ָבאֹות ְטִמיִרין ֲהוּו ּכָ ִגין ּדִ א ּבְ ֶאּלָ

ֲאָבא ַמָיא א ָנְפִקין ְלׁשָ ְעּתָ יֵדיהּ , ׁשַ   .ְוִסיָמָנא ָנִקיט ּבִ

א ֲחֵזי ח ָלּה ְלִרְבָקה ְלֵעת ֶעֶרב ֲהָוה ִעיָדן , ּתָ ּכַ ד ָמָטא ַעְבָדא ְלָחָרן ְוַאׁשְ ּכַ
ָאה ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה. ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ָמָטא ִיְצָחק ְלַצּלָ א ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ , ּבְ

ַהִהיא ׁשַ  ִרְבָקהּבְ ּה ּדְ א ָמָטא ַעְבָדא ְלַגּבָ ָמָטא ִיְצָחק . ְעּתָ א ּדְ ְעּתָ ּוְבַהִהיא ׁשַ
יהּ  ִמין ָמַטאת ִרְבָקה ְלַגּבֵ ִמְלַקּדְ א . ִלְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ּכְ ָחא ּכֹּלָ ּכָ ּתַ ְלִאׁשְ

ְדָקא ְיאּות ִאְצְטִריְך ּכְ ַאְתֵריּה ּדְ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּבְ א ָמָטא ּבְ א וְ , ְוכֹּלָ ַעל ּדָ
ִים ָרָזא ִדְכִתיב  ֵאר  )שיר השירים ד(ֲאָתא ַההּוא ַעְבָדא ִלְבֵאר ַהּמַ ים ּבְ ּנִ ַמְעַין ּגַ

ים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון א ָרָזא ִאיהוּ , ְואֹוִקיְמָנא, ַמִים ַחּיִ   .ְוכֹּלָ

א י ַאּבָ יּה ִרּבִ ְמעֹון ֲהָוה ָאֵתי ִלְטֶבְרָיה ְוֲהָוה ִעּמֵ י ׁשִ ְמעֹון ָאמַ . ִרּבִ י ׁשִ ר ִרּבִ
א ִנִזיל י ַאּבָ ין , ְלִרּבִ ן ּוִמּלִ א ְלַגּבָ ּתָ ַבר ָנׁש ַחד ִיְמֵטי ַהׁשְ ָהא ֲאַנן ָחֵמיָנן ּדְ ּדְ

אֹוַרְייָתא ין ּדְ פּוֵמיּה ְוִאינּון ִמּלִ ין ּבְ ָכל . ַחְדּתִ ּבְ א ָהא ְיַדְעָנא ּדְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
ַמר ָאִזיל ִרי, ֲאַתר ּדְ א ּבְ ַגְדִפין קּוְדׁשָ ר ֵליּה ַמְלָאִכין ָטִסין ּבְ ּדֵ ְך הּוא ְמׁשַ

יהּ  ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ   .ְלִאׁשְ

ֲהוּו ָאְזֵלי ְמעֹון ֵעינֹוי, ַעד ּדְ י ׁשִ ֲהָוה ָרִהיט ְוָאִזיל, ָסִליק ִרּבִ ר ָנׁש ּדְ . ְוָחָמא ּבַ
א י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ְייהוּ . ָיְתבּו ִרּבִ ּבַ ד ָמָטא ּגַ ְמעֹון ַמאן ָאַמר ֵלי, ּכַ י ׁשִ ּה ִרּבִ

ּפֹוְטִקּיָא ָקֲאִתיָנא ְוֲאָנא ָאִזיְלָנא ַאִטיְטֵריּה . ַאְנּתְ  ָאַמר ֵליּה יּוָדאי ֲאָנא ּוִמּקַ
יהּ  ּבֵ רּוִני ּגַ ּדְ ין ְיִדיָען ְוׁשַ ִמּלִ ִאְתַמּנּון ַחְבַרָיא ּבְ ַבר יֹוָחאי ּדְ ָאַמר ֵליּה ֵאיָמא . ּדְ

ִרי ר יֹוָחאיָאַמר ֵליּה ַאְנּתְ . ּבְ ר יֹוָחאי. ּבַ   .ָאַמר ֵליּה ֲאָנא ּבַ

יֵניּה ְלֵבין ּכֹוְתָלא  ְצלֹוֵתיּה ּבֵ ר ָנׁש ּבִ ָלא ַיְפִסיק ּבַ ָאַמר ֵליּה ָהא אֹוִקיְמָנא ּדְ
ָמה ִדְכִתיב יר ְוגו )ישעיה לח(, ּכְ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ י ָאִסיר ּוַמאן . 'ַוּיַ ַצּלֵ ּדְ

ע ַאּמֹות ָסִמיְך ֵליהּ  ע ַאּמֹות ְלָכל ְסַטר , ְלֶמֱעַבר ַאְרּבַ י ַאְרּבַ ְואּוְקמּוָה ְלַהּנֵ
יהּ  ר ְלַקּמֵ יּה ְוכוּ . ּבַ ר ָנׁש ֲאחֹוֵרי ַרּבֵ ָלא ִיְצֵלי ּבַ י ' ְואּוְקמּוָה ּדְ ָכל ַהּנֵ ְוִאְתַמּנּון ּבְ

  .ִמיֵלי

ַתח ְוָאַמר ְמָעִתי ַאל  )תהלים לט(, ּפָ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ּדִ ִתי ְיָי ְוׁשַ ִפּלָ ְמָעה ּתְ ׁשִ
חָרׁש  ַמע. ּתֶ ְמָעה ְוָלא ׁשְ ַמע ְיָי ְוָחִנִני ְוגו, ַמאי ַטְעָמא ׁשִ ִתיב ׁשְ ֲאַתר ַחד ּכְ ', ּבְ
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ִתי ְייָ  ִפּלָ ְמָעה ּתְ ַהאי , ְוָהָכא ׁשִ ִגין ּדְ ל ְצלֹוִתין  )דאיהו(ּבְ ָלא ּכָ ְמַקּבְ א ּדִ ַדְרּגָ
ַעְלָמא יק ַחי . ּדְ ַצּדִ א ּדְ ֵריׁשָ י ָלּה ּבְ ּוֵ ְייהּו ֲעָטָרה ְוׁשַ ַעְבָדא ִמּנַ ִניָנן ּדְ ְוָהא ּתָ

ְכִתיב יק )משלי י(, עֹוָלִמים ּדִ ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ ִתי ְייָ . ּבְ ִפּלָ ְמָעה ּתְ א ׁשִ   .ְוַעל ּדָ

ִפלָּ  ְמָעה ּתְ א ְצלֹוָתא ִדי ְבַלַחׁש ׁשִ ָאִרים . ִתי ְיָי ּדָ א ְצלֹוָתא ּדְ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ּדָ ְוׁשַ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַעְקֵתיּה ּכְ ר ָנׁש ָקֵליּה ּבְ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים )שמות ב(, ּבַ ַעל ׁשַ . ַוּתַ

ְוָעָתם ִבְצלֹוֵתיּה ָאִרים ָקֵליּה ְוָזִקיף ֵעינ, ּוַמהּו ׁשַ א ּדְ ָמא ְדַאּתְ ֶאּלָ ֹוי ְלֵעיָלא ּכְ
ְרִעין ְוָדִפיק  )ב''דף קלב ע(ּוְצלֹוָתא ָדא . ְוׁשֹוַע ֶאל ָהָהר )ישעיה כב(, ָאֵמר ר ּתַ ְמַתּבַ

א. לֹון ְלֲאָעָלא ְצלֹוֵתיהּ  )אודחיק''ס( חָרׁש ּדָ ְמָעִתי ַאל ּתֶ א , ֶאל ּדִ י ַמְלּכָ ָאִעיל ַקּמֵ
יהּ  ָקִאים ַקּמֵ ְרָעא ּדְ ֵריַקְנָיאוּ , ְוֵלית ּתַ ְמִעין ּבְ   .ְלעֹוָלם ָלא ַאֲהָדרּו ּדִ

ין ְרּגִ ַלת ּדַ ִתיב ָהָכא ּתְ ה, תּו ָהא ּכְ ְוָעה. ְתִפּלָ ְמָעה. ׁשַ ַלת . ּדִ ין ּתְ ָלֳקֵביל ִאּלֵ
ךְ . ָאֳחָרִנין ר ָאנִֹכי ִעּמָ י ּגֵ ב. ּכִ ָכל ֲאבֹוָתי ִעְקָרא . ְלָבַתר ּתֹוׁשָ ְלָבַתר ּכְ
  .ְדַעְלָמא

א ֲחֵזי ב ְוַחד , ְצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש ְמעֹוֶמד, ּתָ ֶ ְתֵרי ְצלֹוָתא ִניְנהּו ַחד ִמיֹוׁשּ ִגין ּדִ ּבְ
ל רֹאׁש , ְמעֹוֶמד ה ׁשֶ ל ַיד ּוְתִפּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ין ּתְ ְרּגִ ֵרין ּדַ י . ְוִאינּון ַחד ָלֳקֵביל ּתְ ְלַגּבֵ

א ַחד ב ְלַגבֵּ . יֹום ָוַלְיָלה ְוכֹּלָ ֶ ה ִמיֹוׁשּ ִפּלָ ל ַידאּוף ָהָכא ּתְ ה ׁשֶ ִפּלָ ְלַאְתִקין , י ּתְ
ָמה  ה )א כמאן''ד(ָלּה ּכְ יט ָלּה ְלֲאָעָלא ְלחּוּפָ ה ְוָקׁשִ ָהִכי ָנֵמי , ְדַאְתִקין ְלַכּלָ

יְרָייָהא ִ ְרִתיָכָאה ּוַמׁשּ ָרָזא ּדִ ִטין ָלּה ּבְ ְרָתיו , ְמַקׁשְ ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ יֹוֵצר ְמׁשָ
ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹד    .'ׁש ְוכוּ ְוָהאֹוַפּנִ

ב ָ א ְצלֹוָתא ְמיּוׁשּ ָאה ְוִאיהּו ָאֵתי , ְוַעל ּדָ א ִעּלָ י ַמְלּכָ יָון ְדָעֳאַלת ְלַגּבֵ ּכֵ
ָלא ָלהּ  ָאה, ְלַקּבְ א ִעּלָ י ַמְלּכָ ֵדין ֲאַנן ָקְייִמין ַקּמֵ ֵדין , ּכְ ָהא ּכְ כּוָרא  )דרגא(ּדְ ּדְ

נּוְקָבא ר ּבְ ְך ָלא ַיְפִסיק בֵּ , ִאְתַחּבַ ה ּוְבִגין ּכָ ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ ותפלה , )שמות קנז א(וגאולה (ין ּגְ

  .)ל''ף ורח''רזא דצדיק וצדק יוס, תרין דרגין אינון
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ע ַאּמֹות ִלְצלֹוֵתיּה  ָאה ָנַטל ַאְרּבַ א ִעּלָ י ַמְלּכָ ַבר ָנׁש ָקִאים ַקּמֵ ּוְבִגין ּדְ
יעּוָרא  ְבׁשִ יֹוצֵ  )א בשיעורא''ד(ְואּוְקמּוָה ּדִ אְדסּוְרָטא ּדְ ָאֵתי . ר ּכֹּלָ ְוָכל ַמה ּדְ

ף  ּקַ ֵעי ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלֵמיַקם ְבִקּיּוֵמיּה ְוִאְזּדַ ִסְטָרא ִדְדכּוָרא ּבָ . )א ויזדקף''ס(ּבְ
ד ִאיהּו ּכֵֹרעַ  ַגְווָנא ָדא ּכַ ָברּוךְ , ּכְ ם, ְוַכד ִאיהּו ָזִקיף, ּכֵֹרַע ּבְ ֵ ׁשּ ִגין , ָזִקיף ּבַ ּבְ

ָבָחא ִדְד    .כּוָרא ַעל נּוְקָבאְלַאֲחָזָאה ׁשְ

ָמה ִדְכִתיב ָמר ּכְ יּה ְוִאּתְ ר ָנׁש ֲאחֹוֵרי ַרּבֵ ָהא אּוְקמּוָה ָלא ִיְצֵלי ּבַ , ְוָתא ֲחֵזי ּדְ
יָרא )דברים י( מֹוָרא . ֶאת ְיָי ֱאלֶקיָך ּתִ יּה ּכְ ָבֵעי ְלִמְדַחל ֵמַרּבֵ ֶאת ְלַאְכָלָלא ּדְ

א ִכיְנּתָ א ִדְצלֹוָתא ָלא . יּה ִאיהוּ ַרבֵּ , ּוְדִחילּו ְדַתְלִמיד, ִדׁשְ ְעּתָ ׁשַ ְך ּבְ ִגין ּכָ ּבְ
יהּ  ֵוי ַההּוא מֹוָרא ְלַקּמֵ ִריְך הּוא  )ג לצלותא''א ל''ד(, ַיׁשְ א ּבְ א מֹוָרא ְדקּוְדׁשָ ֶאּלָ
ְלחֹודֹוי ְוָלא מֹוָרא ָאֳחָרא   .ּבִ

ָמה ְדאַ . ְוָתא ֲחֵזי ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ַאְתִקין ֵליּה ִיְצָחק אי ּכְ ְתִקין ַאְבָרָהם ַוּדַ
יהּ  ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ ִיְצָחק ַאְתִקין  )א כך''ד(ְוֵכן . ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ָלֳקֵבל ַההּוא ַדְרָגא ּדְ
יהּ  ק ּבֵ ּבַ א ְדִאְתּדָ א ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה . ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ָלֳקֵבל ַההּוא ַדְרּגָ ְוַעל ּדָ

ַדְרגֹוי לִ  א ְלַנֲחָתא ּבְ ְמׁשָ   .ְסַטר ַמֲעָרבְמִכי ָנֵטי ׁשִ

ְפָרא ַעד ַההּוא ִזְמָנא  א ְלַצד ַמֲעָרב ִאְקֵרי יֹום ִמּצַ ְמׁשָ ָהא ַעד ָלא ָנָטה ׁשִ ּדְ
ְכִתיב ל ַהּיֹום )תהלים כב(, ּדִ ָכה. ֶחֶסד ֵאל ּכָ א ֲחֵזי, ְוִאי ֵתיָמא ַעד ֲחׁשֵ ְכִתיב , ּתָ ּדִ

טוּ  )ירמיה ו( י ִיּנָ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ י ָפָנה ַהּיֹום ָלֳקֵבל . ִצְלֵלי ָעֶרב אֹוי ָנא ָלנּו ּכִ ּכִ
ל ַהּיֹום ְכִתיב ֶחֶסד ֵאל ּכָ א ִאיהּו ִלְסַטר , ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ּדִ ְמׁשָ ֵדין ׁשִ ָהא ּכְ ּדְ

א ְוָנֲחָתא ִלְסַטר ַמֲעָרב, ִמְזָרח ְמׁשָ ָנָטה ׁשִ יָון ּדְ ֵדין ִאיהּו ְזַמן ְצלֹוָתא , ּכֵ ָהא ּכְ
נָ  ָעְלָמאְדִמְנָחה ּוְכָבר ּפָ ָיא ּבְ יָנא ַקׁשְ   .ה ַהּיֹום ְוָאתּו ִצְלֵלי ָעֶרב ְוִאְתַער ּדִ

ֶחסֶ  א ּדְ ִאיהּו ַדְרּגָ ִדיָנא , ד''ּוָפָנה ַהּיֹום ּדְ א ּדְ ְרּגָ ִאינּון ּדַ ְוָנטּו ִצְלֵלי ָעֶרב ּדְ
ָיא א ְוִאּתֹוַקד ֵהיָכָלא, ַקׁשְ ׁשָ י ַמְקּדְ ִני. ּוְכֵדין ִאְתָחַרב ּבֵ א ּתָ יֵהא ַבר ְוַעל ּדָ ָנן ּדִ

ָעְלָמא ְרָייא ּבְ ָיא ׁשַ ִאיהּו ִזְמָנא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ּדְ ַיֲעקֹב . ָנׁש ָזִהיר ּבִ
ִאְצְטִריךְ  ָכל ַמה ּדְ ָהא ִאיהּו ַאְתִקין ָלּה ְוָזן ָלּה ּבְ , ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ּדְ

אי וא זָ ''ְוה, א''ו ַאְתִקין ְלה''ַוּדַ ָלל''ַנת ִמן ואא ִאּתְ ְרָמּה ּכְ ֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ִמּגַ   .ו ּדְ

ִגין  ְצלֹוָתא ְדיֹוָמא ּבְ ִליַלת ּבִ ָהא ִאְתּכְ ת ַעְרִבית ְרׁשּות ּדְ ִפּלַ ְך ּתְ ּוְבִגין ּכָ
א ָלאו ִזְמָנא ִאיהוּ , ְלִאְתַנֲהָרא ּתָ ְלָיא ְנהֹוָרא . ְוַהׁשְ ָהא ָלא ִאְתּגַ ְואֹוִקיְמָנא ָלּה ּדְ
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  א''דף קלג ע

א ֲחֵזי ְכִתיב, ּתָ ְצלֹוֵתי ּדִ ַלת ִזְמִנין ּדִ ין ּתְ ִוד ֲאָתא ְוָאַמר ִאּלֵ ֶעֶרב  )תהלים נה(, ּדָ
ָלָתא ְייהוּ , ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים ָהא ּתְ ֵרי ִמּנַ א ּתְ י ֶאּלָ יָחה , ְוִאיהּו ָלא ַצּלֵ ְכִתיב ָאׂשִ ּדִ

יר, ְוֶאֱהֶמה א ִלְצלֹותָ . ְוָלא ַיּתִ ְך , א ְדַצְפָרא ְוָדא ִלְצלֹוָתא ְדִמְנָחהּדָ ִגין ּכָ ּבְ
יָחה ְוֶאהֶמה ַדְייָקא ֶחֶסד . ָאׂשִ י ֵליּה ּבְ ֶחֶסד ַסּגֵ א ּדְ ְעּתָ ִאיהּו ׁשַ ַצְפָרא ּדְ ּבְ

יָחה ָאׂשִ ְך , ּבְ ֵעי ֲהָמָייה ּוְבִגין ּכָ ָיא ּבָ א ְדִדיָנא ַקׁשְ ְעּתָ הּוא ׁשַ ּוְבִמְנָחה ּדְ
ְדָקא ּוְלָבתַ . ְוֶאהֶמה ָחן ּכְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ִליג ֵליְלָיא ֲהָוה ָקם ּבְ ד ִאְתּפְ דף קלג (ר ּכַ

ְכִתיב) א''ע ָמר )ב''תהלים ס(, ָיאֹות ּדִ י ְוָהא ִאּתְ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ   .ּוַבּלַ

ְמעֹון ְוֲאְזלוּ  י ׁשִ ֲהֵדיּה ַעד ְטֶבְרָיה. ָקם ַרּבִ ֲהווּ . ֲאַזל ַההּוא ַבר ָנׁש ּבַ  ַעד ּדְ
א ֲחֵזי, ָאְזלוּ  ְמעֹון ּתָ י ׁשִ י , ָאַמר ִרּבִ ַאְנׁשֵ ָנן ּדְ ְקנּום ַרּבָ ִמיִדין ּתִ ֶנֶגד ּתְ ִפּלֹות ּכְ ּתְ

דֹוָלה ֶנֶסת ַהּגְ ְכִתיב, ּכְ ֵרי ּדִ ָחן ּתְ ּכְ ַאׁשְ ִגין ּדְ ֶבׂש ֶאָחד  )במדבר כח(, ּבְ ֶאת ַהּכֶ
ֶבׂש  ּבֶֹקר ְוֶאת ַהּכֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ִיםּתַ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ י . ַהׁשּ ַהּנֵ ְוִאינּון ִמְתָקְרִבין ּבְ

ִאינּון ִזְמִנין ִלְצלֹוָתא ֵרי ִזְמֵני ְדיֹוָמא ּדְ   .ּתְ

י ְצלֹוֵתי ְקנּום ְלַהּנִ ַקְדִמיָתא ָאבֹות ּתִ ַאְתִקינּו , ָאַמר ַההּוא ַגְבָרא ָהא ּבְ ּוַמה ּדְ
ֲאָבָהן , ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק הּוא ִעְקָרא ָבָחא ּדְ ִאיהּו ׁשְ ַאְתִקין ַיֲעקֹב ּדְ ּוַמה ּדְ

י ַהּנֵ ָרא ּכְ אי ִאיהּו ְרׁשּות ְוָלא ִעּקְ   .ַאּמַ

ְמעֹון ָהא  י ׁשִ ָמר )רכט ב(ָאַמר ִרּבִ א ֲחֵזי. ִאּתְ ְתֵרי ְצלֹוֵתי , ֲאָבל ּתָ ֵרי ִזְמֵני ּדִ י ּתְ ַהּנִ
עַ  ָרא ְלַיֲעקֹב ּבְ א ְלַחּבְ ָדא ֲאַנן ָלא , ְדֵביהּ ָלאו ִאינּון ֶאּלָ א ּבְ רּו ּדָ ִאְתַחּבָ יָון ּדְ ּכֵ

יר גּוָפא , ְצִריִכין ַיּתִ ַרת ּבְ רֹוִעין ְוִאְתַחּבָ ֵרין ּדְ ין ּתְ ָתא ּבֵ ִאְתְיִהיַבת ִאּתְ ֵכיָון ּדְ ּדְ
יר ִגין , ָלא ִאְצְטִריְך ַיּתִ רֹוִעין ּבְ ֵרין ּדְ ִעיָנן ְלִאְתָעָרא ּתְ א ֲאַנן ּבָ ְוַעל ּדָ

ִאְת  יַנְייהוּ ּדְ יַנְייהוּ , ְיִהיַבת ּבֵ ִאיִהי ּבֵ יָון ּדְ ָלא , ּכֵ ְלִחיׁשּו ּדְ ְייהּו ּבִ ָתא ִמּלַ ּגּוָפא ְוִאּתְ
ָרא   .ְלַאְדּכָ
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ִניָנן רֹום ּתָ ּמָ ׁש ּבַ ּמֵ ְך ַיֲעקֹב ְמׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְבִגין ּכָ רֹום ּכְ ּמָ  )תהלים צב(, ַמאי ּבַ
ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ְייָ  ין .ְוַאּתָ א ִאיהּו ָרָזא ְלָיְדֵעי ִמּדִ א ְוַההּוא . ְוכֹּלָ י ַאּבָ ָאתּו ִרּבִ

קּו ְידֹוי ר . יּוָדאי ּוְנׁשָ ה ָדא ּבַ ִמּלָ א ַעד יֹוָמא ֵדין ָלא ָקִאיְמָנא ּבְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
א ּתָ ַמע ֵליהּ . ַהׁשְ ָזִכיָנא ְלִמׁשְ ָאה חּוָלִקי ּדְ   :ַזּכָ

ָרה ִאּמוֹ ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהאֹהָלה  ָיא. ׂשָ י יֹוֵסי ַהאי ְקָרא ַקׁשְ . ָהאֹהָלה. ָאַמר ַרּבִ
ֵעי ֵליהּ  ָרה ִאּמֹו ִמּבָ א. ַמאי ָהאֱֹהָלה, ְלאֶֹהל ׂשָ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ ַרת ּתַ ֲאַהּדְ ִגין , ּדַ ּבְ

א ָלא ַאֲעֵדי ִמיָנהּ  ִכיְנּתָ ָעְלָמא ׁשְ ָרה ָקְייָמא ּבְ ָכל ִזְמָנא ְדׂשָ א הֲ , ּדְ ַרּגָ ָוה ּוׁשְ
א ּתָ ּבַ ל ִאינּון יֹוֵמי ְדׁשַ ת ְוֲהָוה ָנִהיר ּכָ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַתר , ְדִליַקת ֵמֶעֶרב ׁשַ ּבָ

ִמיַתת א, ּדְ ַרּגָ ְבָתה ַהִהיא ׁשְ א . ּכָ ַרּגָ א ּוׁשְ ִכיְנּתָ ַרת ׁשְ ָאַתת ִרְבָקה ֲאַהּדָ יָון ּדְ ּכֵ
ָרה ִאּמוֹ . ַאְדִליַקת ָכל עוֹ , ׂשָ ָרה ּבְ ַדְמָיא ְלׂשָ   .ָבָדָהאּדְ

ַאְבָרָהם ִדיּוְקִניּה ּדְ ִיְצָחק ֲהָוה ּכְ ִדיּוְקֵניּה ּדְ ָמה ּדְ י ְיהּוָדה ָאַמר ּכְ ְוָכל ַמאן , ִרּבִ
א ַאְבָרָהם ָחֵמי ְלִיְצָחק ָאַמר ּדָ אי ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק, ּדְ ָהִכי ָנֵמי , ַווּדַ

יּוְקָנא ְד  ׁש ֲהַות ּדִ ָנּה ַמּמָ יּוּקְ ָרהִרְבָקה ּדִ אי, ׂשָ ָרה ִאּמֹו ַוּדַ ְך ׂשָ   .ּוְבִגין ּכָ

א ָהִכי הּוא כֹּלָ י ֶאְלָעָזר ּבְ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ב , ֲאָבל ּתָ ַאף ַעל ּגַ ָרָזא ִאיהּו ּדְ
ָרה ִמיַתת ׂשָ יָתא, ּדְ יּוְקָנה ָלא ַאֲעֵדי ִמן ּבֵ ן ִמּיֹוָמא ְדִמיַתת , ּדְ ּמָ ְוָלא ִאְתֲחֵזי ּתַ

ֲאַתת ִרְבָקה ָרה, ַעד ּדְ יּוְקָנא ְדׂשָ ָעֳאַלת ִרְבָקה ִאְתֲחִזיַאת ּדִ יָון ּדְ ְכִתיב , ּכֵ ּדִ
ן' ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהאֹהָלה ְוגו ּמָ ָרה ִאּמֹו ִאְתֲחִזיַאת ּתַ ְוָלא ֲהָוה ָחֵמי ָלּה , ִמּיָד ׂשָ

ן ּמָ ד ָאִעיל ּתַ ְלחֹודֹוי ּכַ ר ִיְצָחק ּבִ ֶחם ִיְצָחק ַאחֲ , ּבַ ּנָ א ַוּיִ א מאי אחרי ''ס(ֵרי ִאּמֹו ְוַעל ּדָ

ֵביָתא )אחרי, אמו ָנא ּבְ ּמְ ִאּמֹו ִאְתֲחִזיַאת ְוִאְזּדַ ִתיב ַאֲחֵרי ִמיַתת , ּדְ א ָלא ּכְ ְוַעל ּדָ
א ַאֲחֵרי ִאּמוֹ , ִאּמוֹ    .ֶאּלָ

ִהי לֹו  ח ֶאת ִרְבָקה ַוּתְ ּקַ ִיְצָחק ַוּיִ יּה ּבְ ָנא ִדְכִתיב ּבֵ ְמעֹון ָאַמר ַמאי ׁשְ י ׁשִ ִרּבִ
ֱאָהֶבהָ לְ  ה ַוּיֶ ָ הּוא ָרִחים ָלהּ . ִאׁשּ ה ָלא ְיַדְעָנא ּדְ ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ ָאַמר ַוּתְ יָון ּדְ , ּכֵ

ְייהוּ  ִני ַעְלָמא ַרֲחֵמי ִלְנׁשַ ל ּבְ ָהא ּכָ ֱאָהֶבהָ . ּדְ יּה ַוּיֶ ְכִתיב ּבֵ ִיְצָחק ּדִ ָנא ּבְ   .ַמאי ׁשְ

אי ִאְתֲערּוָתא ִדְרִחימּו ִדְדכּוָרא ְלגַ  א ַוּדַ א ֶאּלָ ָתא ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ י ִאּתְ ּבֵ
ְכִתיב ָמאָלא ּדִ י )שיר השירים ב(, ׂשְ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ַחד ִאינּון. ׂשְ ְך ְוַלְיָלה ּכְ , ְוחׁשֶ

הּ  י נּוְקָבא ְוָאִחיד ּבָ ִדיר ְלַגּבֵ ָמאָלא ִאְתַער ְרִחימּו ּתָ ב , ּוׂשְ א ַאף ַעל ּגַ ְוַעל ּדָ
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א ֲחֵזי ָרה , ּתָ ד ָחָמא ְלׂשָ יר )א לרבקה''ס(ַאְבָרָהם ּכַ ק ָלּה ְוָלא ַיּתִ ל ֲאבָ , ֲהָוה ְמַחּבֵ
מֹאלֹו  ְכִתיב ׂשְ ּה ּדִ חֹות ֵריׁשָ רֹוֵעיּה ּתְ י ּדְ ּוֵ ּה ְוׁשַ ֲעָלּה ָאִחיד ּבָ ִאיהּו ּבַ ִיְצָחק ּדְ

ֵקִני ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלרֹאׁשִ ׁש ַעְרָסא ְואֹוִליד . ּתַ ּמֵ ְלָבַתר ֲאָתא ַיֲעקֹב ְוׁשִ
ְדָקא ְיאּות א ּכְ ָבִטין ּכֹּלָ ֵריַסר ׁשְ   .ּתְ

  ב''דף קלג ע

ָרָזא ָחָדא ְותָ  הּו ּבְ ּלְ ין . ֲאְזלוּ ) ב''דף קלג ע(א ֲחֵזי ֲאָבָהן ּכֻ ע ָנׁשִ ַאְרּבַ ְמׁשּו ּבְ הּו ׁשִ ְוֻכּלְ
ְייהוּ  ל ַחד ִמּנַ ים, ּכָ ְגׁשִ ּלַ ָרה ְוָהָגר ּוְתֵרי ּפִ ע ׂשָ ַאְרּבַ ְכִתיב ְוִלְבִני . ַאְבָרָהם ּבְ ּדִ

ר ְלַאְבָרָהם ים ֲאׁשֶ ְגׁשִ ּלַ ים, ַהּפִ ְגׁשִ ּלַ ע ּפִ ֵרי ָהא ַאְרּבַ   .ּתְ

ְסִטירּו ְדִרְבָקה ע ּדִ ָרָזא ְדַאְרּבַ ח ֶאת ִרְבָקה ַחד, ִיְצָחק ּבְ ּקַ ְכִתיב ַוּיִ ִהי . ּדִ ַוּתְ
ֵרי ה ּתְ ָ ַלת. לֹו ְלִאׁשּ ֱאָהֶבָה ּתְ ע. ַוּיֶ ֶחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו ָהא ַאְרּבַ ּנָ ָלֳקֵבל . ַוּיִ

א ֲהוּו  יןּדָ ע ָנׁשִ ָרָזא ָחָדא. ְלַיֲעקֹב ַאְרּבַ א ּבְ   .ְוכֹּלָ

ָרָזא  ָתא ָחָדא ּבְ ִאּתְ ל ַחד ּבְ ׁשּו ּכָ ּמְ י ִחָייא ָאַמר ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ׁשִ ִרּבִ
א קּוְדׁשָ ָרה. ּדְ ׂשָ ִרְבָקה, ַאְבָרָהם ּבְ ין , ִיְצָחק ּבְ ע ָנׁשִ ְרַווְייהּו ֲהֵוי ַאְרּבַ ְוָלֳקֵבל ּתַ
ין ְלַאְתַרְייהוּ . ְתֵרין חּוָלִקיןְלַיֲעקֹב בִּ  ְמעֹון ָאַמר ְסִליקּו ִמּלִ י ׁשִ א . ִרּבִ ָהא ּכֹּלָ ּדְ

ָרָזא ָחָדא א ּבְ א ִאְתֲעַבד ְוכֹּלָ יׁשָ ָרָזא ַקּדִ   :ּבְ

ָמּה ְקטּוָרה ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּקַ ִניָנן . ְקטּוָרה ָדא ִהיא ָהָגר. ַוּיֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוּיִ ָהא ּתָ ּדְ
אִ  ַתר ּדְ ֲאבּוהָ ּבָ ּלּוֵלי ּדְ ַתר ּגִ ַאְבָרָהם ְוָטַעת ּבָ יּה ּדְ א ָהָגר ִמּנֵ ָרׁשָ ְלָבַתר , ְתּפְ

ָרן עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ָרא ּבְ ׁשְ עֹוָבִדין , ִאְתּקַ ָמּה ְוִאְקֵרי ְקטּוָרה ּבְ י ׁשְ ּנֵ ּתַ ְך ִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ
ָרן ָכׁשְ ַדר ַאְבָרָהם ּוְנָסָבּה ֵליּה ְלִאְנּתוּ , ּדְ ר חֹוִביןִמ . ְוׁשָ ָמא ְמַכּפֵ ּנּוי ׁשְ ׁשִ אן ּדְ , ּכָ

ָמהּ  י ׁשְ ּנֵ ּתַ א ִאׁשְ   .ְוַעל ּדָ

אֹוִסיף, ַמאי ַוּיֹוֶסף, ַוּיֹוֶסף ַאְבָרָהם ָרה ִאיהּו ּדְ ַעל ׂשָ . ָלאו ָהִכי, ִאי ֵתיָמא ּדְ
ֲהָדּה ִזְמָנא ָחָדא וג ּבַ ּוַ ָרה ִאְזּדַ יֹוָמָהא ְדׂשָ א ּבְ ִריְך לָ , ֶאּלָ ּה ַעל ִעְסֵקי ּוְלָבַתר ּתָ

ָמֵעאל ָנִסיב ָלּה , ְדִיׁשְ ִמְלַקְדִמין ִזְמָנא ָאֳחָרא ַעל ַמה ּדְ ּוְלָבַתר ַוּיֹוֶסף ּכְ
ַקְדִמיָתא ָמהּ . ּבְ ֵני ׁשְ ֵני עֹוָבָדָהא ָהִכי ָנֵמי ׁשָ   .ּוְכפּום ְדׁשָ
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א ֲחֵזי ָרה ִאּמוֹ , ּתָ י ֶאְלָעָזר ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהאֹהָלה ׂשָ ָאַמר ַרּבִ ְלָיא . ּדְ ִאְתּגַ ּדְ
ְלָיא ִאּמוֹ  ִאְתּגַ ָרה ְוִיְצָחק ִאְתְנָחם ַאֲחֵרי ּדְ יּוְקָנא ְדׂשָ ל , ּדִ ְוִדיּוְקָנָהא ֲהָוה ָחֵמי ּכָ

יָתא ְוָלא ָאִעיל ָלּה . יֹוָמא ַההּוא ּבֵ ִאיְנִסיב ָלא ָעאל ּבְ ב ּדְ ְוַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ
ן ּמָ ָתא ּתַ פְ , ְלַהאי ִאּתְ ׁשִ ִגין ּדְ הּבְ ִביְרּתָ ָרה ָלא . ָחה לֹא ִתיַרׁש ּגְ ׂשָ ּוְבאֶֹהל ּדְ

א ִרְבָקה ָתא ָאֳחָרא ֶאּלָ   .ִאְתֲחֵזי ִאּתְ

ן ּמָ ָייא ּתַ ָרה ִאְתַגּלְ ִדיּוְקָנא ְדׂשָ ֲהָוה ָיַדע ּדְ ב ּדְ ְבֵקיּה , ְוַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ ׁשַ
ל יוֹ  יּה ּכָ יּוְקָנא ְדִאּמֵ , ִיְצָחק ְוָלא ַאְבָרָהם. ָמאְלִיְצָחק ַההּוא אֶֹהל ְלֶמחֵמי ּדִ

ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ּתֵ ר לֹו . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיִ ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכָ
ָנא, ַדְייָקא ּכְ ַההּוא ַמׁשְ ָרה ּבְ יּוְקָנא ְדׂשָ א ַההּוא ּדִ   .ּדָ

ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ָבר ַאֵחר ַוִיּתֵ ָאה  ָרָזא, ּדָ ִדְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ
ְדָקא ְיאּות א ְדחּוָלֵקיּה ּכְ ַדְרּגָ ָקא ִיְצָחק ּבְ ּבְ א ֲחֵזי. ְלִאְתּדַ ִליל , ּתָ ָהָכא ִאְתּכְ

ַמָיא )אמיא באשא''ס( א ּבְ א ָנִטיל ַמָיא, ֶאׁשָ אי ֶאׁשָ ל , ַוּדַ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ּתֵ ַמע ַוּיִ ַמׁשְ
א ַמָיא ּדְ  ר לֹו ְלִיְצָחק ּדָ אֲאׁשֶ ֶאׁשָ ִליל ּבְ ֲחָדא . ִאְתּכְ ִליל ּכְ ּוְבַקְדִמיָתא ִאְתּכְ

ַמָיא א ּבְ ֵדין , ֵאיָמַתי. ֶאׁשָ יָנא ּכְ יּה ּדִ ד ּבֵ ָעַקד ֵליּה ְלִיְצָחק ְלֶמְעּבַ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ַמָיא א ּבְ ִליל ֶאׁשָ א. ִאְתּכְ ֶאׁשָ ִלילּו ַמָיא ּבְ א ִאְתּכְ ּתָ א ָרָזא , ְוַהׁשְ ְלֶמהֵוי ּכֹּלָ

ָאהּדִ    :ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ

נֹות ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ים ֲאׁשֶ יַלְגׁשִ נֹות. ְוִלְבֵני ַהּפִ ין . ַמאי ַמּתָ ִאּלֵ
ָלָמא  ִגין ְלַאׁשְ ִסְטֵרי רּוַח ְמָסֲאָבא ּבְ ָמָהן ּדְ ִאינּון ׁשְ ִאין ּדְ ּתָ ין ּתַ ִסְטֵרי ַדְרּגִ

ין ְרּגִ ק ִיְצָחק ַעל ּכֹ , ּדַ ּלַ ְדָקא ָחֵזיְוִאְסּתַ ָאה ּכְ ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ א ּבִ   .ּלָ

ים יַלְגׁשִ ֵני ַהּפִ א, ּבְ ּתָ ֶגׁש ַהׁשְ ַקְדִמיָתא ּוִפּלֶ ֶגׁש ּבְ ּלֶ ֵני ְקטּוָרה ּפִ ין ֲהוּו ּבְ י . ִאּלֵ ַרּבִ
ׁש  ים ַמּמָ ַלְגׁשִ יא ָאַמר ּפִ ֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְבנוֹ . ִחּיָ ּלְ ָטָאה ְלַגבֵּ , ַוְיׁשַ ּלְ ָלא ְלׁשַ יּה ּדְ

ִיְצָחק עֹוֶדנּו ַחי. ּדְ ָלא ְיַקְטְרגּון , ּבְ ַעְלָמא ּדְ ים ּבְ ֲהָוה ַאְבָרָהם ַחי ְוַקּיָ עֹוד ּדְ ּבְ
ָפא ַעל , ֵליּה ְלָבַתר ּקְ ָאה ְלִאְתּתַ ָיא ִעּלָ יָנא ַקׁשְ ְסַטר ּדִ ן ִיְצָחק ּבִ ּקַ ִיְתּתַ ּוְבִגין ּדְ

הוּ  ּלְ יהּ , ּכֻ ְפָיין ַקּמֵ הּו ִאְתּכַ ן ִאינּון ִסְטֵרי , ְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדםֵק . ְוֻכּלְ ַתּמָ ִגין ּדְ ּבְ
י ְמָסֲאֵבי   .ֳחָרׁשֵ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ֵני ֶקֶדם )מלכים א ה(ּכְ ל ּבְ לֹמֹה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכָמת ׁשְ ין . ַוּתֵ ִאּלֵ
ֵני  ֲהוּו ִמּבְ ַאְבָרָהם )אינון(ִאינּון ּדְ ים ּדְ יַלְגׁשִ ֵני ּפִ ִאינּון ְוָהא אֹוִקיְמנָ , ּבְ ָהא ּבְ א ּדְ
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  א''דף קלד ע

ַתח ְוָאַמר י ִחְזִקּיָה ּפָ ָרֵאל ) א''דף קלד ע(יָסה ַיֲעקֹב ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ  )ישעיה מב(, ִרּבִ ְוִיׂשְ
א ֲחֵזי. 'ְלבֹוְזִזים ֲהלא ְיָי ְוגו ְרָכאן ָלא , ּתָ א ּבִ ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחַרב ּבֵ ְמָנא ּדְ ִמּזִ

ַעְלָמא ְוִאְתְמָנעוּ  ְרָיין ּבְ א, ׁשַ ְבָיכֹול ִאְתְמָנעּו ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ָאר , ּכִ ְוָכל ִאינּון ׁשְ
אִ  ּתָ ין ּתַ ְרּגִ ְרמּו ּדַ ִאינּון ּגָ ִגין ּדְ ָרֵאל ּבְ ְלֵטי ֲעַלְייהּו ְדִיׂשְ ְקֵפי ְוָאְזֵלי ְוׁשָ ין ִמְתּתַ

חֹוַבְייהוּ    .ּבְ

יָסה ַיֲעקֹב ְכִתיב ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ יּה ּדִ ָבן ִמּלֵ ָאַמר , ַהאי ְקָרא ָלא ִאְתַייׁשְ יָון ּדְ ּכֵ
ָרֵאל יָסה ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ ֵעי ֵליהּ , נּו לוֹ ַמהּו ָחָטא, ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ ְוִאי , ָחְטאּו לֹו ִמּבָ

ֵעי ֵליהּ , ַמאי ְולא ָאבוּ , ָאַמר ָחָטאנּו לוֹ    .ְולא ָאִבינּו ִמּבָ

ִלי א ִאְתּגְ א ְוִאּתֹוַקד ֵהיָכָלא ְוַעּמָ ׁשָ ִאְתָחַרב ַמְקּדְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ ְעָיא , ֶאּלָ ּבָ
ּה ּוְלֵמיהַ  ָרא ִמּדּוְכּתָ א ְלִאְתַעּקְ ִכיְנּתָ ָגלּוָתאׁשְ הֹון ּבְ ָאְמָרה ֵאיַהְך , ְך ִעּמְ

ֲהוּו  ַכֲהֵני ְוֵליָוֵאי ּדְ י ּדְ יָתאי ְוֵהיָכָלאי ְוֶאְפקֹוד ַעל ּדּוְכּתֵ ַקְדִמיָתא ְלֶמחֵמי ּבֵ ּבְ
ֵביָתאי   .ָפְלִחין ּבְ

ָרֵאל ְלֵעיָלא ְוָחמַ  ֶנֶסת ִיׂשְ ַלת ּכְ ּכָ א ִאְסּתַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבְ את ָאַמר ִרּבִ
ּה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ק ִמּנָ ּלַ ַבֲעָלּה ִאְסּתַ ֵביָתא , ּדְ א ָעאַלת ּבְ ָנֲחַתת ְלַתּתָ

י ָכל ִאינּון ּדּוְכּתֵ ַלת ּבְ ּכָ ַמע ָקָלא , ְוִאְסּתַ ּתְ ַמע ָקָלא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְוִאׁשְ ּתְ ְוִאׁשְ
א ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל  )ירמיה לא(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ְלַתּתָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ

ְניָה ְוגו ה ַעל ּבָ   .ְואּוְקמּוהָ ' ְמַבּכָ

ָדֲחֵקי לֹון ְוָרְמֵסי לֹון  ַעָמא ְוָחַמאת ּדְ ַלת ּבְ ּכָ ָגלּוָתא ִאְסּתַ ָעאַלת ּבְ יָון ּדְ ּכֵ
ין ָאר ַעּמִ ׁשְ ין ַרְגַלְייהּו ּדִ ָגלּוָתא ּבֵ ֵדין ָאְמַרת , ּבְ ה  )ישעיה מב(ּכְ יּסָ ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ

ְוִהיא ֲאָמַרת ְולֹא ָאבּו ִבְדָרָכיו . ְוִאינּון ָאְמִרין ֲהלֹא ְיָי זּו ָחָטאנּו לוֹ . 'ַיֲעקֹב ְוגו
תֹוָרתוֹ  ְמעּו ּבְ   .ָהלֹוְך ְולא ׁשָ

יהּ  ִריְך הּוא ְלִמְפַקד ַעל ַעּמֵ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ א ּדְ ְעּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ , ּוְבׁשַ יתּוב ּכְ ָרֵאל ּתֵ
ַקְדִמיָתא  לּוָתא ּבְ יַהְך ְלֵביָתא )אמר ליה קודשא בריך הוא(ִמן ּגָ ׁש , ּתֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ְבִגין ּדְ
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ַקְדִמיָתא ְוַיְתִקין ֵהיָכָלא ְוִיְבֵני  א ּבְ ׁשָ י ַמְקּדְ ִריְך הּוא ִיְבִני ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ַעד ּדְ
ַל ם ְירּוׁשָ א ּדִ  )תהלים קמז(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ּוְלָבַתר יֹוִקים ָלּה ֵמַעְפָרא, ַקְרּתָ

ַלִים ְיָי ְוגו ָרֵאל ְיַכּנֵסבּ . 'ּבֹוִנה ְירּוׁשָ ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ִנְדֵחי ִיׂשְ ַלִים ּבְ , ֹוֵנה ְירּוׁשָ
ַלִים ְוגו )ישעיה נב(ְוֵייָמא ָלּה  ִבי ְירּוׁשָ לּוְתהֹון . 'ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ׁשְ יׁש ּגָ ּנֵ ְוִיְתּכַ
ָרֵאל ִיׂשְ ַלִים ְייָ . ּדְ ַקְדִמיתָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ּוְלָבַתר ִנְדֵחי , אּבְ

ס ָרֵאל ְיַכּנֵ ית . ִיׂשְ ִחּיַ א ּתְ ׁש ְלַעְצבֹוָתם ּדָ בּוֵרי ֵלב ּוְמַחּבֵ ּוְכֵדין ָהרֹוֵפא ִלׁשְ
ִתים י  )יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. ַהּמֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ
ֵלכּו ְוגו רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם. 'ּתֵ   )כ פרשת חיי שרה''ע(: ָאֵמן וָאֵמן ּבָ

 


