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 פרשת תולדות

ֱעָלם  ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת  )בראשית כה(ִמְדָרׁש ַהּנֶ ָחק ּבֶ ה ּתֹוְלדֹות ִיּצְ וֵאּלֶ
ָחק ַתח. ִיּצְ ָחק ּפָ י ִיּצְ ָנן. 'ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח וגו )שיר השירים ז(, ִרּבִ נּו ַרּבָ ֶלָעִתיד ָלבֹא , ּתָ

ִתים ִויַנֵער אֹוָתם ֵמַעְפָרם רּוְך הּוא ְמַחּיֶה ֶאת ַהּמֵ דֹוׁש ּבָ ְנַין ָעָפר , ַהּקָ ּלֹא ִיְהיּו ּבִ ׁשֶ
ׁש  ְבְראּו ֵמָעָפר ַמּמָ ּנִ ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ָהיּו ּבַ מֹות ׁשֶ ֵאינֹו ִמְתַקּיֵים, ּכְ ָבר ׁשֶ ֲהָדא הּוא , ּדָ

ר ה )בראשית ב(ִדְכִתיב  יּצֶ ָעה . ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה 'ַוּיִ ּוְבאֹוָתּה ׁשָ
ְנָין ִבְנַין ְמקּוָיים ִלְהיֹות ָלֶהם ִקּיּוָמא, ִיְתַנֲערּו ֵמָעָפר ֵמאֹותֹו ַהּבִ ֲהָדא הּוא , ְוַיַעְמדּו ּבְ

ַלם◌ִ  )ישעיה נב(, ִדְכִתיב ִבי ְירּוׁשָ ְוַיֲעלּו . ִקּיּוָמאִיְתַקְיימּו בְּ , ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ׁשְ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמָתם ּבְ לּו ִנׁשְ ַחת ָלָאֶרץ ִויַקּבְ יף . ִמּתַ ָעה ַיּצִ אֹוָתּה ׁשָ א  )א ישיב''נ(ּבְ קּוְדׁשָ

ַגן ֵעֶדן ֲעֵליֶהם ּבַ ל ִמיֵני ֵריִחין ׁשֶ ִריְך הּוא ּכָ  )שיר השירים ז(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , ּבְ
  .ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריחַ 

ָחקאָ  י ִיּצְ א ַהּדֹוִדים, ַמר ִרּבִ ְקֵרי ַהּדּוָדִאים ֶאּלָ ֵהם , ַאל ּתִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ְזהּו ַהּגּוף ְוַהּנְ
ׁש , ַרב ַנְחָמן ָאַמר. ּדֹוִדים ְוֵרִעים ֶזה ִעם ֶזה ַמה ַהּדּוָדִאים מֹוִליִדים . ּדּוָדִאים ַמּמָ

עֹוָלם עֹוָלם, ַאֲהָבה ּבָ יֶהם , ּוַמאי ָנְתנּו ֵריחַ . ַאף ֵהם מֹוִליִדים ַאֲהָבה ּבָ רֹון ַמֲעׂשֵ ׁשְ ּכִ
יר ְלבֹוְרָאם   .ָלַדַעת ּוְלַהּכִ

ָתֵחינוּ  )שיר השירים ז( מֹות ִלְפָגִרים, ְוַעל ּפְ תּוִחים ְלהֹוִריד ְנׁשָ ֵהם ּפְ ַמִים ׁשֶ ְתֵחי ׁשָ . ֵאּלּו ּפִ
ל ְמָגִדים מֹות, ּכָ ׁשָ ם ְיׁשָ  )שיר השירים ז(. ֵאּלּו ַהּנְ ים ּגַ ָמָתם , ִניםֲחָדׁשִ אּו ִנׁשְ ּצְ ּיָ אֹוָתם ׁשֶ

ִנים ה ׁשָ ּמָ ִמים מּוָעִטים, ֵמַהּיֹום ּכַ ָמָתם ִמּיָ אּו ִנׁשְ ּצְ ּיָ יֶהם , ְואֹוָתם ׁשֶ רֹון ַמֲעׂשֵ ִכׁשְ ְוָזכּו ּבְ
א עֹוָלם ַהּבָ ֵנס ּבָ ּגּופֹות ַהּמּוָכִנים , ְלִהּכָ ֵנס ּבַ ַבת ַאַחת ְלִהּכָ ם ֲעִתיִדים ֵליֵרד ּבְ ּלָ ּכֻ

  .ֶהםלָ 

ר ַיֲעקֹב י ַאָחא ּבַ את ְואֹוֶמֶרת, ָאַמר ַרּבִ ת קֹול יֹוּצֵ י , ּבַ ַפְנּתִ ִנים ּדֹוִדי ּצָ ם ְיׁשָ ים ּגַ ֲחָדׁשִ
אֹוָתם ָהעֹוָלמֹות. ָלךְ  י אֹוָתם ּבְ ַפְנּתִ ִביְלךָ , ָלךְ . ּצָ ׁשְ ה ּגּוף ָקדֹוׁש , ּבִ ַאּתָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
לֹום )ו ריחנתנ(ָדָבר ַאֵחר ַהּדּוָדִאים . וָנִקי מֹות , ָנְתנּו ֵריחַ . ֵאּלּו ַמְלֲאֵכי ׁשָ ׁשָ ֵאּלּו ַהּנְ

ֵהם ֵריַח ָהעֹוָלם ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָנְתנוּ . ׁשֶ ְבקּו ּכְ ְולֹא ָנַתן ִסיחֹון ֶאת  )במדבר כא(, ׁשָ
ָרֵאל   .ִיׂשְ
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י ְיהּוָדה ָתאָנא ָאַמר ִרּבִ ֵרת הֹולְ , ּדְ ָ ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּתֹות ׁשֶ לׁש ּכִ ָכל חֶֹדׁש ׁשָ ִכים ּבְ
ָמה ַעד ְמקֹום ַמֲעָלָתהּ  ׁשָ ת ְלַלּוֹות ַלּנְ ּבָ ל . ּוְבָכל ׁשַ ָתֵחינּו ּכָ ּוְבַמאן נֹוִקים ַעל ּפְ

י ְיהּוָדה. ְמָגִדים ל , ָאַמר ִרּבִ ִפְתֵחי ְקָברֹות ְלַקּבֵ ֵהם עֹוְמִדים ּבְ ֵאּלּו ֵהן ַהּגּופֹות ׁשֶ
ָמָתן ְתָק ''ְודּומָ . ִנׁשְ ָנא ְוהּוא ַמְכִריז ְואֹוֵמרה נֹוֵתן ּפִ ּבְ ֻחׁשְ ל עֹוָלם, א ּדְ , ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִנים ם ְיׁשָ ים ּגַ ַמן מּוָעט, ֲחָדׁשִ רּו ִמּזְ ְקּבְ ּנִ ה ָיִמים ְואֹוָתם ׁשֶ ּמָ רּו ִמּכַ ְקּבְ ּנִ ם , אֹוָתם ׁשֶ ּלָ ּכֻ
ָנא ּבְ חּוׁשְ ק ְלהּו ּבְ י ָלְך ְלֵמיּפַ ַפְנּתִ   .ּצָ

אֹותֹו ְזַמן ִעם , ַרבָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר  מֹוַח ּבְ רּוְך הּוא ִלׂשְ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ
יִקים ּדִ ְמָחה, ַהּצַ אֹוָתּה ׂשִ ְמחּו ּבְ ֶהם ְוַהּכֹל ִיׂשְ ִכיָנתֹו ִעּמָ רֹות ׁשְ ֲהָדא הּוא , ְלַהׁשְ
ַמח ה )תהלים קד(, ִדְכִתיב יו' ִיׂשְ ַמֲעׂשָ י ְיהּוָדה. ּבְ ּדִ , ָאַמר ִרּבִ אֹותֹו ֲעִתיִדים ַהּצַ יִקים ּבְ

י יֹוֵסי. ִלְברֹא עֹוָלמֹות ּוְלַהֲחיֹות ֵמִתים, ְזַמן ל  )קהלת א(ְוָהְתַנן , ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ֵאין ּכָ
ֶמׁש  ָ ַחת ַהׁשּ י ְיהּוָדה. ָחָדׁש ּתַ ַמע, ָאַמר ֵליּה ִרּבִ א ׁשְ עֹוָלם , ּתָ ִעים ּבָ ָהְרׁשָ עֹוד ׁשֶ ּבְ

ִק , ְוִיְרּבוּ  ל ָהעֹוָלם ֵאינֹו ּבְ עֹוָלם ֲאַזי ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵים, ּיּוםּכָ יִקים ּבָ ּדִ ַהּצַ . ּוְכׁשֶ
ְדָקֲאָמָרן ְרחֹובֹות  )זכריה ח(, ְוֲעִתיִדים ְלַהֲחיֹות ֵמִתים ּכִ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ עֹוד ֵיׁשְ

ָידֹו ֵמרֹוב יִמים ַעְנּתֹו ּבְ ַלם ְוִאיׁש ִמׁשְ ִדְכִתיב ְלֵעיל, ְירּוׁשָ   )ב''ד ע''קי(. ּכְ

אֹותֹו ְזַמן ֵלָמה, ּבְ ַעת ׁשְ יִקים ּדַ ּדִ יגּו ַהּצַ ִ י יֹוֵסי, ַיׂשּ ָאַמר ִרּבִ א , ּדְ ְיֱחֵדי קּוְדׁשָ יֹוָמא ּדְ ּבְ
עֹוָבדֹוי ִריְך הּוא ּבְ הֹון, ּבְ ִלּבְ יַקָיא ְלִמְנַדע ֵליּה ּבְ ּדִ י ֻסְכְלָתנּו , ְזִמיִנין ִאינּון ּצַ ּוְכֵדין ִיְסּגֵ

ִאי הֹון ּכְ ִלּבְ ֵעיָנאּבְ ּיֹום ַההּוא ִהּנֵה  )ישעיה כה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּלּו ָחזּו ֵליּה ּבְ וָאַמר ּבַ
ם. 'ֱאלֵהינּו ְזה ְוגו ּגּוף ְיֶתר ִמּכּוּלָ ָמה ּבַ ׁשָ ְמַחת ַהּנְ יִמים ְוִיְדעּו , וׂשִ ִניֶהם ַקּיָ ְהיּו ׁשְ ּיִ ַעל ׁשֶ

 ְ יו ַהׁשּ יגּו ֶאת ּבֹוְרָאם וְיֱהנּו ִמּזִ ִ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא, ִכיָנהְוַיׂשּ ּדִ נּוז ַלּצַ . ְוְזהּו ַהטֹוב ַהּגָ
ן ַאְבָרָהם )בראשית כה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָחק ּבֶ ה ּתֹוְלדֹות ִיּצְ ֵאּלּו ֵהם ּתֹוְלדֹות , וֵאּלֶ

אֹותֹו ְזַמן עֹוָלם ּבְ ְיֵהא ּבָ חֹוק ׁשֶ ְ ְמָחה ְוַהׂשּ ִ ן ַאְבָרָהם. ַהׂשּ ָמה, ּבֶ ׁשָ ַהּזֹוָכה  ִהיא ַהּנְ
ַמֲעָלָתהּ  ֵליָמה ּבְ ָחק )בראשית כה(. ְלָכְך ְוִלְהיֹות ׁשְ ָמה , ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיּצְ ׁשָ ַהּנְ

עֹוָלם ה ּבָ חֹוק ַהּזְ ְ ְמָחה ְוַהׂשּ ִ יא. מֹוִליָדה ַהׂשּ י ִחּיָ י ְיהּוָדה ְלִרּבִ ָהא ְדָתִניָנן , ָאַמר ִרּבִ
רּוְך הּוא ַלעֲ  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹאּדְ ּדִ . ַמאי ִהיא, ׂשֹות ְסעּוָדה ַלּצַ

ִמיַע ִלי, ָאַמר ֵליהּ  ין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָהִכי ׁשְ יׁשִ י ִאינּון ַמְלָאִכין ַקּדִ , ַעד ָלא ֲאְזִלית ַקּמֵ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ְמִעית ָהא ּדְ ׁשָ יָון ּדְ אי, ּכֵ ִלּבָ ָבא ּבְ ְ י, ִאְתיׁשּ ָאַמר ִרּבִ , ֶאְלָעָזר ּדְ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ּדִ ַהאי ִדְכִתיב , ְסעּוַדת ַהּצַ ֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹהים ַוּיאְכלּו  )שמות כד(ּכְ ַוּיֶ
ּתוּ  ׁשְ ִניָנן ֶנֱהִנין. ְוָדא הּוא ִדְתַנן ִניזֹוִנין, ַוּיִ ֲאַתר ָחד ּתָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ּוְבֲאַתר , ְוָאַמר ִרּבִ

ִניָנן ִניזֹוִנין ין ַהאי ְלַהאי, ָאֳחָרא ּתָ א ָהִכי ָאַמר ֲאבֹוי. ַמאי ּבֵ ּלֹא ָזכּו , ֶאּלָ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
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לֹום י ׁשָ ִרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ ן ַמהּו ִלְוָיָתן ּוַמהּו ַהׁשּ , ָאַמר ִרּבִ ְכִתיב, ֹורִאם ּכֵ י בּול , ּדִ ּכִ
אּו לוֹ  י יֹוֵסי. ָהִרים ִיׂשְ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ֵעת ַהִהיא ִיְפקֹוד ה )ישעיה כז(, וָהא ּכְ ַחְרּבֹו ' ּבָ ּבְ

ִריַח ְוַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעָקָלתֹון וָהַרג ֶאת  דֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל ִלוָיָתן ָנָחׁש ּבָ ה וַהּגְ ׁשָ ַהּקָ
ין ֲאׁשֶ  ּנִ םַהּתַ ּיָ ָלָתא, ר ּבַ ָווָתא. ָהא ָהָכא ּתְ ָקא ָרַמז ַעל ַמְלּכְ א ֶרֶמז הּוא ּדְ ָאַמר . ֶאּלָ

ָנן ָאְמרּו ַרּבָ ְנחּום ֵלית ְלֵמיַמר ַעל ַמה ּדְ י ּתַ ְך ִהיא, ִרּבִ אי ּכָ ָחק. ַוּדַ י ִיּצְ , ָאַמר ִרּבִ
עַ  י ְיהֹוׁשֻ ִרּבִ יּה ּדְ ִאיְלָנא ַהאי , ֲאָנא ֲהִויָנא ַקּמֵ הְוׁשָ ַהאי ְסעּוָדָתא , ָאַמְרָנא, ִמּלָ

ְך הּוא יַקָיא ֶלָעִתיד ָלבֹא ִאי ּכָ ּדִ ּצַ אי, ּדְ ִלּבָ ָבא ּבְ י , ָלא ִאְתַייׁשְ ָהא ָאַמר ִרּבִ ּדְ
ְכִתיב, ֶאְלָעָזר ַהאי ַגְווָנא ּדִ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ּכְ ּדִ ֱחזּו ֶאת  )שמות כד(, ְסעּוַדת ַהּצַ ַוּיְ

ּתוּ  ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאְכלוּ  ׁשְ י ֶאְלָעָזר. ַוּיִ יר ָקָאַמר ִרּבִ ּפִ ַע ׁשַ י ְיהֹוׁשֻ . וָכְך הּוא, ָאַמר ִרּבִ
עַ  י ְיהֹוׁשֻ א ְדַעְלָמא, עֹוד ָאַמר ִרּבִ ָנן ְלרּוּבָ ָאְמרּו ַרּבָ יִנין ִאינּון , ַהאי ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ַזּמִ ּדְ

ּתֵ  ַהאי ְסעּוָדָתא ְדִלוָיָתן ְוַההּוא תֹוָרא ּוְלִמׁשְ ֵרי ּבְ ד ִאְתּבְ ִאְתְנַטר ִמּכַ י ַחְמָרא ַטב ּדְ
חּו וָדְרׁשוּ , ַעְלָמא ּכָ ְכִתיב, ְקָרא ַאׁשְ ם ַלְחְמֶכם ָלׂשֹוַבע )ויקרא כו(, ּדִ ָאַמר . ַוֲאַכְלּתֶ ּדְ

י ֵזיָרא ָרֵאל ְלַהֲחִזיָרם ְלמּוָטב, ִרּבִ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּתָ יּתּוי ּפִ ל ִמיֵני ּפִ , ּכָ
הֹוןוְ  ּלְ יר ִמּכֻ ם ַלְחְמֶכם ָלׂשֹוַבע, ָדא הּוא ַיּתִ ָאַמר ְלהּו ַוֲאַכְלּתֶ ָללֹות. ּדְ  )ויקרא כו(, ּוַבּקְ

עוּ  ּבָ ם ְולֹא ִתׂשְ הוּ , ַוֲאַכְלּתֶ ּלְ ָיא ְלהּו ִמּכֻ ְכִתיב, ַמאי ַטֲעָמא. ְוָדא ַקׁשְ ִמי  )שמותטז(, ּדִ
ַיד ה ן מּוֵתנּו ּבְ ַרִים ' ִיּתֵ ֶאֶרץ ִמּצְ י ֵזיָרא. 'ְוגוּבְ ּום ָהֲאִכיָלה , ָאַמר ִרּבִ ִמׁשּ ד ּדְ ְמַלּמֵ

ָיָדם ם ָלמּות ּבְ ֲאָוָתם. ָמְסרּו ַנְפׁשָ רּוְך הּוא ּתַ דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ , ָאַמר ָלֶהם, ּכֵ
ֹות )ויקרא כו( ּצְ ְמעּו ְלקֹול ַהּמִ ׁשְ ְעּתָ , ִאם ּתִ ֵדי ְלָהִניַח ּדַ ם ָלׂשֹוַבע ּכְ ַהאי . םַוֲאַכְלּתֶ ּכְ

ךְ  ַ ָגלּוָתא ִאְתַמׁשּ ָנן ּדְ ְזִמיִנין , ַגְווָנא ָחמּו ַרּבָ מּו ַעל ְקָרֵאי ְדאֹוַרְייָתא ְוָאְמרּו ּדִ ּכְ ִאְסּתַ
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  ב''דף קלד ע
י יֹוָחָנן א ְלַקְייָמא ֵליהּ , ָאַמר ִרּבִ א ֶאּלָ כֹּלָ ָהא , ֵלית ָלן ִלְסּתֹור ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ּדְ

ָהא ֲאַנן ָיְדִעין ְמֵהיְמנּוָתא , אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ֲעלֹוי יַקָיא ְוִכּסּוָפא ִדְלהֹון ַמאי ּדְ ּדִ ְדּצַ
ְכִתיב, ִהיא ְמָחה ָבךְ  )שיר השירים א(, ּדִ יָרה  )שיר השירים א(. ְולֹא ַבֲאִכיָלה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַנְזּכִ

ִין הּ . ּדֹוֶדיָך ִמּיָ ְזִמיִנין ּבָ ּה וזֹו ִהיא , ְוַהִהיא ְסעּוָדָתא ּדִ ְיֵהא ָלן חּוַלק ְלֶמֱהֵני ִמּנָ
 ִ חֹוקַהׂשּ ְ ָחק. ְמָחה ְוַהׂשּ ה ּתֹוְלדֹות ִיּצְ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְוֵאּלֶ ּדִ ֲחקּו ַהּצַ ּצְ ּיִ . ׁשֶ

ָחק עֹוָלם, ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיּצְ ְמָחה ּבָ ִ חֹוק ַהּזֶה ְוַהׂשּ ְ ָמה מֹוִליד ַהׂשּ ׁשָ   .ַזּכּות ַהּנְ

ה  ַתח ַרבִּ . 'ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק וגו )בראשית כח(ְוֵאּלֶ יא ְוָאַמר ּפָ ל  )תהלים קו(י ִחּיָ ִמי ְיַמּלֵ
תוֹ  ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות ְיָי ַיׁשְ א ֲחִזי. ּגְ ִריְך הּוא ְוָסִליק , ּתָ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ד ּבָ ּכַ
יּה ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ְרעּוָתא ַקּמֵ אֹוַרְייָתא, ּבִ ל ּבְ ּכֵ ּוְבָכל , ּוְבָרא ֵליהּ , ֲהָוה ִמְסּתַ

ל עֹוָבָדא ְועוֹ  ּכֵ ִריְך הּוא ְבַעְלָמא ֲהוה ִמְסּתַ א ּבְ ָבָרא קּוְדׁשָ ָבָדא ּדְ
אֹוַרְייָתא ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה  )משלי ח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּוָבָרא ֵליהּ , ּבְ

ְקֵרי ָאמֹון) ב''דף קלד ע( ֲעׁשּוִעים יֹום יֹום ַאל ּתִ א אּוָמן, ׁשַ   .ֶאּלָ

ָעא ְלִמְבֵר  ד ּבָ יהּ ּכַ ֵרי, י ָאָדם ָאְמָרה ּתֹוָרה ַקּמֵ ר ָנׁש ִיְתּבְ ּוְלָבַתר ֶיחֵטי , ִאי ּבַ
ידּון ֵליהּ  ָנא, ְוַאְנּתְ ּתִ אי ְיהֹון עֹוָבֵדי ְיָדְך ְלַמּגָ ל , ַאּמַ ָהא ָלא ֵייכּול ְלִמְסּבַ ּדְ

יָנךְ  ִריְך הּוא. ּדִ א ּבְ ׁשּוָבה ַעד לָ , ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ א ָבָראִתי ָהא ַאְתִקיַנת ּתְ
ֲעַבד ֵליּה ּוָבָרא ְלָאָדם, ַעְלָמא ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִריְך הּוא ְלַעְלָמא ּבְ א ּבְ , ָאַמר קּוְדׁשָ

א ַעל אֹוַרְייָתא, ַעְלָמא ַעְלָמא, ָאַמר ֵליהּ  ּוְבִגין . ַאְנּתְ ְוִנימּוָסְך ָלא ָקְייִמין ֶאּלָ
ךְ  ָראִתי ֵליּה ָלָאָדם ּבָ ְך ּבָ ִיְתעַ , ּכָ ִגין ּדְ הּ ּבְ ק ּבָ ָהא ֲאָנא ַאֲהַדר ָלְך , ְוִאי ָלאו. ּסַ

ָאָדם ָקְייָמא ִגיֵניּה ּדְ א ּבְ ָאנִֹכי  )ישעיה מה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלֹתהּו ָובֹהּו ְוכֹּלָ
ָראִתי יִתי ֶאֶרץ ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ ְבֵני . ָעׂשִ ְייהּו ּדִ ְואֹוַרְייָתא ָקְייָמא ּוַמְכְרָזא ַקּמַ

א ִגי, ָנׁשָ ַיְרִכין אּוְדֵניהּ ּבְ ּה ְוֵלית ַמאן ּדְ לּו ּבָ ּדְ ּתַ קּו ְוִיׁשְ ִיְתַעּסְ   .ן ּדְ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא ִאיהּו ִקּיֵים ַעְלָמא, ּתָ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ל ַמאן ּדְ ל עֹוָבָדא , ּכָ ְוִקּיֵים ּכָ
ְדָקא ְיאּות ּקּוֵניּה ּכְ יְ , ְועֹוָבָדא ַעל ּתִ ְייָפא ְוׁשַ ל ׁשַ יּה ְוֵלית ָלְך ּכָ ָקְייָמא ּבֵ יָפא ּדְ

ַבר ָנׁש  ָעְלָמא, ּבְ ִרָיה ּבְ ָלא ֲהֵוי ְלֳקְבֵליּה ּבְ ָמה ְדַבר ָנׁש ִאיהּו . ּדְ ָהא ּכְ ּדְ
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  א''דף קלה ע

אֹוַרְייָתא  ָקאּבְ ּבָ ָלא ָיְכִלין ְלִאְתּדַ ִאין ֲחִתיִמין ּדְ ל ָרִזין ִעּלָ אֹוַרְייָתא , ִאינּון ּכָ ּבְ
ִאין ין ִעּלָ ל ִאינּון ִמּלִ ָיין, ּכָ ּלְ ָיין ְוָלא ִאְתּגַ ּלְ ִאְתּגַ ין , ּדְ ל ִמּלִ אֹוַרְייָתא ִאינּון ּכָ ּבְ

א ְלֵעיָלא ּוְלַתּתָ ַעְלָמא ֵדין, ּדִ ין ּדְ ל ִמּלִ אֹוַרְייָתא ְוָכל , ּכָ ַעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ין ּדְ ִמּלִ
ח ְוָיַדע לֹון) א''דף קלה ע(ְוֵלית , ִאינּון ּגַ ַיׁשְ ִתיב, ַמאן ּדְ ְך ּכְ ל  )תהלים קו(, ּוְבִגין ּכָ ִמי ְיַמּלֵ

תוֹ  ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות ְיָי ַיׁשְ   .ּגְ

למֹה ּוָבָעא ְלֵמיַקם ַעל ִמּלֹוי ְדאוֹ  א ֲחֵזי ֲאָתא ׁשְ ְקּדּוֵקי , ַרְייָתאּתָ ְוַעל ּדִ
י )קהלת ז(ָאַמר , ְוָלא ָיִכיל, אֹוַרְייָתא ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ִוד . ָאַמְרּתִ ּדָ

יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתךָ  )תהלים קיט(, ָאַמר ל ֵעיַני ְוַאּבִ   .ּגַ

א ֲחֵזי למֹה , ּתָ ׁשְ ִתיב ּבִ לׁשֶ  )מלכים א ה(ּכְ ר ׁשְ ירֹו ַוְיַדּבֵ ל ַוְיִהי ׁשִ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ
ה ָוָאֶלף ָ ל . ְוָהא אּוְקמּוהָ . ֲחִמׁשּ ל ּוָמׁשָ ָכל ָמׁשָ ה ְוֶאֶלף ְטָעִמים ֲהוּו ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ּדְ
ֲהָוה ָאַמר ִמּלֹוי. ּדְ ְך ֲהוּו ּבְ ר ָוָדם ּכָ ׂשָ ִאיהּו ּבָ למֹה ּדְ ְ אֹוַרְייָתא , ּוַמה ׁשּ ין ּדְ ִמּלִ

א בְּ  ָקֲאַמר קּוְדׁשָ ה, ִריְך הּואּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ִאית , ַעל ַאַחת ּכַ ה ּוִמּלָ ָכל ִמּלָ ּבְ ּדְ
ִלים ה ְמׁשָ ּמָ ּה ּכַ יִרין, ּבָ ה ׁשִ ּמָ ָחן, ּכַ ּבְ ה ּתּוׁשְ ּמָ ִאין, ּכַ ה ָרִזין ִעּלָ ּמָ ה , ּכַ ּמָ ּכַ

בּורֹות ְייָ  ל ּגְ ִתיב ִמי ְיַמּלֵ א ּכְ   .ָחְכָמאן ְוַעל ּדָ

א ֲחֵזי ִתיב ְלעֵ , ּתָ ָמֵעאל )בראשית כה(, יָלאַמה ּכְ ה ּתֹוְלדֹות ִיׁשְ ֵריַסר , ְוֵאּלֶ ִאינּון ּתְ ּדְ
יִאין ה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק, ְנׂשִ יּה , ְלָבַתר ָאַמר ְוֵאּלֶ ְכִתיב ּבֵ ֵכיָון ּדִ ְך ּדְ ְעּתָ ָקא ּדַ ַסּלְ

יִאין ִריַסר ְנׂשִ אֹוִליד ּתְ ָמֵעאל ּדְ ִיׁשְ ִנין, ּבְ ֵרין ּבְ ק , ְוִיְצָחק אֹוִליד ּתְ ּלַ ָדא ִאְסּתַ ּדְ
ק ּלַ בּורֹות ְייָ . ְוָדא ָלא ִאְסּתַ ל ּגְ ִתיב ִמי ְיַמּלֵ א ּכְ א ִיְצָחק, ַעל ּדָ יק , ּדָ ְוִיְצָחק ַאּפִ

הוּ  ּלְ יר ִמּכֻ ְלחֹודֹוי ַיּתִ ֲהָוה ִאיהּו ּבִ ְבִטין, ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּדְ ֵריַסר ׁשִ אֹוִליד ּתְ , ּדְ
א ָאה ֲאבָ . ִקּיּוָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ ו  )א וישמעאל''ס(ל ִיְצָחק ְלֵעיָלא ּבִ ְוֵעׂשָ
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  ב''דף קלה ע

י ִיְצָחק ָקם ֵליְלָיא ָחד  אֹוַרְייָתאְלִמְלֵעי ) ב''דף קלה ע(ַרּבִ י ְיהּוָדה ָקם , ּבְ ְוַרּבִ
ֵקָסרֹוי א, ּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ְיהּוָדה. ּבְ י ִיְצָחק, ָאַמר ַרּבִ י ַרּבִ , ֵאיקּום ְוֵאיִזיל ְלַגּבֵ

ֲחָדא ר ּכְ אֹוַרְייָתא ְוִנְתַחּבַ ֲהָוה ַרְבָיא. ְוִאְלֵעי ּבְ ִריּה ּדְ יּה ִחְזִקּיָה ּבְ ד . ֲאַזל ִעּמֵ ּכַ
ֲהָוה ָאַמר, ָבאָקִריב ַאבָּ  י ִיְצָחק ּדְ ַמע ֵליּה ְלִרּבִ ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם , ׁשָ

ֵאר ַלַחי רֹוִאי ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ׁשֶ נֹו ַוּיֵ ַהאי ְקָרא ָלאו , ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת ִיְצָחק ּבְ
יהּ  יּה ֵסיֵפיּה ְוָלאו ֵסיֵפיּה ֵריׁשֵ ִרי, ֵריׁשֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ָנא ּדְ ְך הּוא ִאְצְטִריְך ַמאי ׁשְ

ַרֵכיהּ , ְלָבְרָכא ֵליּה ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם ָלא ּבְ ִגין ּדְ ָלא , ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ּום ּדְ ִמׁשּ
ו ֵרְך ֵעׂשָ ִריְך הּוא, ִיְתּבָ א ּבְ ְרָכאן ְלקּוְדׁשָ א ְסִליקּו ִאינּון ּבִ . ְואּוְקמּוהָ , ְוַעל ּדָ

ֵאר ַלַחי רִֹאי ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ׁשֶ ר ָבּה , אי ַלַחי רִֹאימַ , ַוּיֵ ִאְתַחּבַ א ּדְ ֶאּלָ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ַמְלָאְך ַקָייָמא ִאְתֲחֵזי ֲעָלהּ , ּבִ יָרא ּדְ ַתְרּגּומוֹ , ּבֵ ַרֵכיהּ , ּכְ ְך ּבֵ   .ּוְבִגין ּכָ

ָבא ְוָעאל, ַאְדָהִכי י ְיהּוָדה ַאּבָ ַטׁש ַרּבִ רוּ , ּבָ י ִיְצָחק. ְוִאְתַחּבָ א , ָאַמר ַרּבִ ּתָ ַהׁשְ
ֲהָדןִזּווּ  ִכיְנָתא ּבַ י ְיהּוָדה. ָגא ִדׁשְ ֵאר ַלַחי רֹוִאי ְדָקֲאַמְרּתְ , ָאַמר ִרּבִ ַהאי ּבְ

יר ּפִ ַמע, ׁשַ ּתְ ה ִאׁשְ ִמּלָ ַתח ְוָאַמר. ֲאָבל ּבְ ֵאר ַמִים  )שיר השירים ד(, ּפָ ים ּבְ ּנִ ַמְעַין ּגַ
ים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ָמר ֲאָבל ָהא אוּ , ַחּיִ א , ְקמּוהָ ַהאי ְקָרא ִאּתְ ִנים ּדָ ַמְעַין ּגַ

א ִיְצָחק ים ּדָ ֵאר ַמִים ַחּיִ ֵאר ַמִים . ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ָדא ַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם ּבְ ּבְ
א ִיְצָחק ים ּדָ ֵאר ַלַחי רִֹאי, ַחּיִ ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ׁשֶ ְכִתיב ַוּיֵ א . ַהְיינּו ּדִ ֵאר ּדָ ּוַמאי ּבְ

א ִכיְנּתָ א חַ , ַלַחי. ׁשְ א לֹון, י ָהעֹוָלִמיםּדָ יק ַחי ָהעֹוָלִמים ְוֵלית ְלַאְפָרׁשָ ַחי , ַצּדִ
ְתִרי ָעְלִמין ָאה, ַחי ְלֵעיָלא, הּוא ּבִ ִאיהּו ַעְלָמא ִעּלָ ָאה, ּדְ ּתָ י ַעְלָמא ּתַ , ַחי ְלַגּבֵ

ִגיֵניּה ָקְייָמא ְוָנֲהָרא ָאה ּבְ ּתָ   .ְוַעְלָמא ּתַ
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א ֲחֵזי א, תִסיֲהָרא ָלא ִאְתְנִהיַר , ּתָ ְמׁשָ ד ַחְזָיא ֵליּה ְלׁשִ א ּכַ ַחְזָיא , ֶאּלָ ְוֵכיָון ּדְ
אי. ִאְתְנִהיר, ֵליהּ  ֵאר ַלַחי רֹוִאי ַוּדַ א ַהאי ּבְ ְוָקְייָמא , ּוְכֵדין ִאְתָנֲהָרא, ְוַעל ּדָ

ַמִיין ַחִיין ָיא ּוְלִאְתַנֲהָרא ֵמַהאי ַחי, ַלַחי רִֹאי, ּבְ ִגין ְלִאְתַמּלְ   .ּבְ
  א''דף קלו ע

ִתיב , א ֲחֵזיּתָ  יק  )ג''שמואל ב כ() א''דף קלו ע(ּכְ ֲהָוה ַצּדִ ן ִאיׁש ַחי ּדְ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּוְבָנָיהּו ּבֶ
ְלֵעיָלא ָנִהיר ְלַעְלָמא, ְוָנִהיר ְלָדֵריהּ  ַחי ּדִ ָמה ּדְ ֵאר ַלַחי . ּכְ ּוְבָכל ִזְמָנא ַהאי ּבְ
ל ְוָחֵמי ּכַ ְדָקאֲ , ִאְסּתַ ִגין ְלִאְתַנֲהָרא ּכִ ֵאר ַלַחי רִֹאי. ָמָרןּבְ ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ׁשֶ . ַוּיֵ
ְכִתיב ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה )בראשית כה(, ַהְיינּו ּדִ ֲהָדהּ , ּבְ הּ , ְוָיִתיב ּבַ , ְוִאְתֲאִחיד ִעּמָ
ְיָלה ּלַ ְך ּבַ ְכִתיב, חׁשֶ י )שיר השירים ב(, ּדִ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ִיְצָחק , ְוָתא ֲחֵזי. ׂשְ

ִקְרַית אַ  ִמית ַאְבָרָהםּבְ ַתר ּדְ ע ֲהָוה ּבָ ֵאר ַלַחי , ְרּבַ ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ׁשֶ ַמהּו ַוּיֵ
יהּ , רֹוִאי וג ּבֵ ּוַ ִאְזּדַ יָרא, ּדְ ַההּוא ּבֵ יּה ּבְ ְלַאְתָעָרא ְרִחימּוָתא , ְוָאִחיד ּבֵ

ְדָקֲאָמָרן   .ּכִ

י ִיְצָחק ְוָאַמר ַתח ִרּבִ ֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף  )קהלת א(, ּפָ ֶ ֶמׁש וָבא ַהׁשּ ֶ ְוָזַרח ַהׁשּ
ם ֶמׁש . זֹוֵרַח הּוא ׁשָ ֶ ָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ְוָזַרח ַהׁשּ א ּדְ ְמׁשָ א ׁשִ ַכד ִאְתֲחֵזי , ּדָ ּדְ

ֵדין ָנֲהָרא ֲהָדּה ּכְ ָקְייָמא ֲעֵליהּ , ּבַ ָאה ּדְ ן ָזַרח , ְוִאְתְנִהיר ְוָזַרח ֵמֲאַתר ִעּלָ ּמָ ִמּתַ
ֶמׁש . ִדירּתָ  ֶ ִסיֲהָרא, ּוָבא ַהׁשּ ֲהָדּה ּדְ וָגא ּבַ ּוְ רֹום )קהלת א(. ְלִאְזּדַ , הֹוֵלְך ֶאל ּדָ

יהּ  י ּתּוְקֵפיּה ּבֵ ּוֵ ִאיהּו ְיִמיָנא ְוׁשַ יהּ , ּדְ תּוְקֵפיּה ּבֵ ל ֵחיָלא ְדגּוָפא , ּוְבִגין ּדְ ּכָ
ְלָיא יִמיָנא הּוא ּוֵביּה ּתַ ָנִהיר ְלִסְטָרא ָדא ְוָנִהיר , ּוְלָבַתר סֹוֵבב ֶאל ָצפֹון. ּבִ

ֶמׁש , סֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלְך ָהרּוחַ . ְלִסְטָרא ָדא ִתיב ׁשֶ ַקְדִמיָתא ּכְ א , ּבְ ּתָ ְוַהׁשְ
א ַחד ְוָרָזא ָחָדא. רּוחַ  א ּכֹּלָ יּה , ֶאּלָ ִסיֲהָרא ִאְתָנֲהָרא ִמּנֵ ִגין ּדְ א ּבְ ְוָכל ּדָ

ְרַווְייהוּ  רּון ּתַ   .ְוִיְתַחּבְ

א ֲחֵזי ד ֲאָתא ַאְבָרָהם ְלַעְלָמא ֲחִביק ָלּה ְלִסיֲהָרא ְוָקִריב ָלהּ , ּתָ יָון , ּכַ ּכֵ
ְדָקא ְיאּות ּה ּכְ ּה ְוַאְתִקיף ּבָ ֲאָתא ִיְצָחק ָאִחיד ּבָ ְרִחימוּ , ּדְ יְך ָלּה ּבִ ָמה , ּוָמׁשִ ּכְ

ְכִתיב ָמר ּדִ ִאּתְ ַחת ְלרֹאׁש  )שיר השירים ב(, ּדְ מֹאלֹו ּתַ אֲ . ׂשְ יָון ּדְ ֵדין , ָתא ַיֲעקֹבּכֵ ּכְ
ִסיֲהָרא ְוִאְתְנִהיר א ּבְ ְמׁשָ ר ׁשִ ִלים ְבָכל ִסְטִרין, ִאְתַחּבַ ח ַיֲעקֹב ׁשְ ּכַ ּתַ , ְוִאׁשְ

ְבִטין ְתֵריַסר ׁשִ ַנת ּבִ ּקָ   .ְוִסיֲהָרא ִאְתְנִהיַרת ְוִאְתּתַ
  ב''דף קלו ע
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י ְיהּוָדה ְוָאַמר  ַתח ִרּבִ ְרכּו ֶאת ְייָ  )תהלים קלד(ּפָ ה ּבָ י ְיָי ְוגו ִהּנִ ל ַעְבּדֵ ַהאי . 'ּכָ
א ֲחֵזי, ְקָרא אּוְקמּוהָ  ְרכּו ֶאת ְייָ , ֲאָבל ּתָ ִיְתֲחזּון ְלָבְרָכא , ִהּנֵה ּבָ ּוַמאן ִאינּון ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ י ְייָ , ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ל ַעְבּדֵ ר ָנׁש , ּכָ ָכל ּבַ ִגין ּדְ ַעְלָמא ) ב''דף קלו ע(ּבְ ּבְ
ָרֵאל ַאף עַ  ׂשְ ִריְך הּואִמּיִ א ּבְ א ִיְתֲחזּון ְלָבְרָכא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ כֹּלָ ב ּדְ , ל ּגַ

ִאין ַמאן ִהיא ִאין ְוַתּתָ ְרכּון ִעּלָ ְרָכָתא ִדְבִגיַנְייהּו ִיְתּבָ ָבְרִכין ֵליּה , ּבִ ַהִהיא ּדְ
הוּ  ּלְ י ְיָי ְוָלא ּכֻ ְרְכָתא. ַעְבּדֵ ְתהֹון ּבִ ִבְרּכַ ֵבית ְיָי ָהעֹוְמִדי, ּוַמאן ִאינּון ּדְ ם ּבְ

ילֹות ּלֵ אֹוַרְייָתא, ּבַ ַפְלגּות ֵליְלָיא ְוִאְתָעֵרי ְלִמְקֵרי ּבְ ָקְיימּו ּבְ ין ִאינּון ּדְ ין . ִאּלֵ ִאּלֵ
ילֹות ּלֵ ֵבית ְיָי ּבַ ָעא , ָקְייֵמי ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריְך הּוא ָאֵתי ְלִאׁשְ א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ָהא ּכְ ּדְ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן יַקָיא ּבְ י ְדאֹוַרְייָתא. ִעם ַצּדִ ִמּלֵ , ְוֲאַנן ָקְייֵמי ָהָכא ְלִאְתָעָרא ּבְ
י ְדִיְצָחק ִמּלֵ יהּ , ֵניָמא ּבְ ֲאַנן ּבֵ   .ּדְ

ֱעָלם  ָנהִמְדָרׁש ַהּנֶ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ָחק ּבֶ ַתח וָאַמר. ַוְיִהי ִיּצְ י יֹוֵסי ּפָ ם ִרּבִ ׁשֵ י ּבֹו ּבְ , ִרּבִ
יקוֹ  )שיר השירים א( ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ יהּו וגוִיׁשּ ה ַמֲעלֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם', ת ּפִ ַכּמָ ָתִניָנן ָאַמר , ּבְ ּדְ

ר ַיֲעקֹב י ַאָחא ּבַ ּנּו , ִרּבִ ּלֹו חּוץ ִמּמֶ עֹוָלמֹות ׁשֶ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ
ּתּוף ׁשִ י ַאָחא ָהִכי. ָהיּו ּבְ לֹום, ּוִמי ָאַמר ִרּבִ ִמ , ַחס ְוׁשָ ָהא ּבְ א ּדְ לּוְגּתָ י ּפְ ה ָדא ִיְסּגֵ ּלָ

ַעְלָמא ִאי ֵתיָמא ָהִכי, ּבְ ׁש , ּדְ ֵהם ִנְבָרִאים רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַמּמָ ְלָאִכים ׁשֶ יֹאַמר , ַהּמַ
ֶהם ּתּוף ּבָ ׁש ׁשִ ּיִ ְוָיין, ׁשֶ ְדהֹון וִדיָדן ׁשַ יא ּדִ ּיָ ל ַאּפַ   .ָהא ּכָ

א י ַאּבָ לּוגְ , ָאַמר ִרּבִ י ּפְ ה ָדא ִיְסּגֵ ִמּלָ ַעְלָמאּבְ א ּבְ יָדן, ּתָ ַמְתִניִתין ּדִ ַנן ּבְ ָהא ּתְ ָכל , ּדְ ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ ָמָתא, ּדְ גֹון ּגּוָפא וִנׁשְ ָהא ֵלית ּגּוָפא , ֲעַבד ּכְ ְוִאי ֵתיָמא ּדְ

ְלָאִכים ְך הּוא, ַלּמַ א. ּכָ ד ֲעִביְדּתָ ׁשְ , ֲאָבל ֵלית ִאינּון ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ ּיִ הּו ַעד ׁשֶ ף ּבְ ּתֵ ּתַ
א יׁשָ ָמָתא ַקּדִ ִהיא ִסּיּוָעא ִדְלֵעיָלא, ַהִהיא ִנׁשְ ֲעִביד , ּדְ ל ַמאי ּדְ ּוְבַהאי ַגְווֵני ּכָ

יהּ  ְלֵעיָלא ִמּנִ ְטִריְך ְלַהִהיא ִסּיּוָעא ּדִ   .ִאּצְ

י יֹוֵסי ִריְך הּוא ַלֲאָחָיא ֵמתַ , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ א ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְוָהא סֹוָפא , ָיאּבְ
ל  ִעים ֶלֱהִוי )א עתיקין''ס(ַעִמיִקין , )א עקתין''ס(ּכָ ַאְרּבָ ּנּו  )דברים כה(, ּוְגַזר ְקָיים. ּבְ ִעים ַיּכֶ ַאְרּבָ

ִעים. לֹא יֹוִסיף ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ר ּבִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ָנה . סֹוף ֲהִליָכָתם ׁשֶ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ
ית הַ  ִחּיַ ָרֵאל, ּגּוףקֹוֶדם ּתְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמה ּבְ ׁשָ ֶנת לֹו ַהּנְ ִעים ְיקּומּון . ַמְמּתֶ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ּבִ
ם. ַהּגּופֹות ֵמַעְפָרא ׁשֶ ִעים ִנְכָלא ַהּגֶ ַאְרּבָ ם  )בראשית ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ ׁשֶ ַוְיִהי ַהּגֶ

ִעים יֹום ח נֹחַ ַוְיִהי ִמ  )בראשית ז(ּוְכִתיב , ַעל ָהָאֶרץ ַאְרּבָ ְפּתַ ִעים יֹום ַוּיִ ץ ַאְרּבָ ְזַמן . ּקֵ
ָרֵאל ל ִיׂשְ אּוָלָתם ׁשֶ ִעים הּוא, ּגְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ּוב ַעְלָמא. ּבִ ים ֲאָתא ִיׁשּ ִ ִהיא , ּוַבֲחִמׁשּ ּדְ

ָמה ַלּגּוף. ַהּיֹוֵבל ׁשָ ִעים, ַהְחָזַרת ַהּנְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ָראֵ , ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ יָנה לֹו ּבְ ִהְמּתִ . לׁשֶ
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ל ֵאל ּתֹו ׁשֶ ת ּבִ תּוֵאל ּבַ ת ּבְ י , לֹא ָכְך הּוא, ַרב הּוָנא ָאַמר. ּבַ ְכַרּכֵ ְוֲאָנא ֲהִוית ּבִ
ּדְ  ְרָמא ְדׁשִ ֲהוּו ָקָראן ְלַההּוא ּגַ ַמְעָנא ּדְ ל , ָרהַהּיָם ְוׁשָ ִקְבָרא ִמּכָ ַאר ּבְ ּתָ ִאׁשְ ַההּוא ּדְ

ָאה, ּגּוָפא תּוֵאל ַרּמָ ֵאִלית ֲעֵליהּ . ּבְ א , ׁשְ ֵריׁשָ הּוא ּכְ ִאיהּו , ְדִחוָיא )דמיא(ָאְמרּו ּדְ ּדְ
ָאה ְרֵמי, ַרּמָ ָאר ּגַ ל ׁשְ ָאה ִמּכָ ְרָמא הּוא ַרּמָ ְמעֹון. וַההּוא ּגַ י ׁשִ ָתאָנא ָאַמר ִרּבִ , ּדְ

ְרֵמיַההּוא גַּ  ָאר ּגַ ל ׁשְ יר ִמּכָ ִקּיּוָמא יּתִ ַאר ּבְ ּתָ ה ִאׁשְ ָאה. ְרָמא ָלּמָ ִאיהּו ַרּמָ ּום ּדְ . ִמׁשּ
ְרֵמי ָאר ּגַ ׁשְ א ּכִ ְבֵני ָנׁשָ ל , ְוֵלית ָסִביל ַטֲעָמא ִדְמזֹוָנא ּדִ יף ִמּכָ ּקִ ְך הּוא ּתַ ּוְבִגיֵני ּכָ

גּוָפא ִאְתבְּ  ָרא ּדְ ְרֵמי והּוא ֵליֱהִוי ִעּקְ יהּ ּגַ תּוֵאל . ֵני ִמּנֵ ת ּבְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבַ
י   .ָהֲאַרּמִ

ְמעֹון י ׁשִ אי, ְוָתאָנא ָאַמר ִרּבִ אי ּוֵמעֹוָלם ַרּמַ אי, הּוא ַרּמַ ִאיהּו ַרּמַ ר ָהָרע ּדְ ֵכן ִיּצֶ . ְוׁשָ
ָאה ְרָמא ַרּמָ י ּגַ תּוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ ן ֲאָרם. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבַ ּדַ ִאיןִמצֶּ , ִמּפַ , ֶמד ַרּמָ

ֶמד הּוא ּצֶ ָנא ְדתֹוָרא ׁשֶ ּדְ ִדְתַנן ּפַ י, ֲאחֹות ָלָבן. ּכְ ר ָהָרע ָהֲאַרּמִ ִדְתַנן, ֲאחֹות ֵיּצֶ , ּכְ
ְזה ָהעֹוָלם ִנְקָרא לֹוט ַחָטאֹות ּבָ ָהָיה ְמנּוָול ּבְ ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ּלֹא ְיֵהא . ּבַ ֶלָעִתיד ָלבֹא ׁשֶ

ְדְבַקְדִמיָתא ַמאן, ְמנּוָול ּכִ יל ְמָסֲאבּוֵתיהּ  ּכְ ָסֵחי ּוַמְטּבִ ל . ָקָראן ֵליּה ָלָבן, ּדְ ַעל ּכָ
ֵטל ִמן ָהעֹוָלם ר ָהָרע ּבָ ִנים ֵאין ִיּצֶ   .ּפָ

ַמע א ׁשְ א, ּתָ ַמְתִניּתָ ָהִכי ֲאַנן אֹוִקיְמָנא ּבְ י ּכֹחֹות ַהּגּוף . ּדְ ּתֵ ֵהן ׁשְ נֹות לֹוט ׁשֶ י ּבְ ּתֵ ׁשְ
ר ָהָרע ּצֶ ְכלּוכֹו ִנְקָרא ָלָבןַעכְ , ַהְמעֹוְררֹות ַלּיִ ל ִמּלִ ְך ְוִנְטּבַ ל ּכָ ֵאינֹו ְמנּוָול ּכָ יו ׁשֶ , ׁשָ

ׁש  ֵטלֹות ַמּמָ נֹות ֵאיָנן ּבְ י ּבָ ּתֵ י  )בראשית כט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ואֹוָתן ׁשְ ּתֵ ּוְלָלָבן ׁשְ
ְך הּוא. ָבנֹות י יֹוֵסי ּכָ ִעיָרה , ָאַמר ִרּבִ ִכיָרה ּוּצְ ִתיב ּבְ ן ּכְ ּמָ דֹוָלה ּתַ ִתיב ּגְ ְוָהָכא ּכְ

ה   .ּוְקַטּנָ

י יֹוֵסי ה, ָאַמר ִרּבִ ִחּלָ ִמּתְ ר ָהָרע ּכְ כַֹח ַלֲעׂשֹות ָרע ּוְלִהְתעֹוֵרר ַלִיּצֶ . ֲאָבל ֵאיָנן ּבְ
דֹוָלה ֵלָאה ם ַהּגְ ְכִתיב ׁשֵ ַמע ּדִ ָעָתהּ , ַמׁשְ ָאה ִמּכָֹחּה ּוֵמִרׁשְ ּלֵ ה ָרֵחל. ׁשֶ ַטּנָ ם ַהּקְ , ְוׁשֵ

ֵאין בָּ  ְתעֹוֵררׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּה ּכַֹח ַהּמִ . ּוְכָרֵחל ִלְפֵני גֹוְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה )ישעיה נג(, ּכְ
נֹוָתיו, ָאַמר ַרב הּוָנא י ּבְ ּתֵ ר ָהָרע ּוׁשְ ִראׁשֹוָנה, ֶזה ִיּצֶ ָהיּו ּבָ מֹות ׁשֶ פֹות ִמּכְ . ִמְתַחּלְ
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ר ַיֲעקֹב י ַאַחא ּבַ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ּתָ ָחק ַלה, ַמה ּכְ ר ִיּצְ ְעּתַ י ' ַוּיְ ּתֹו ּכִ ְלנַֹכח ִאׁשְ
ֵני ָמה ִהיא ֲעָקָרה. ֲעָקָרה ִהיא י ַאָחא ִמּפְ נֵ , ָאַמר ִרּבִ א ִמּפְ ר ָהָרע ֵאינֹו ִנְמּצָ ּצֶ ּיֵ י ׁשֶ

עֹוָלם כֹחֹו ּבָ ה, ּבְ ִפּלָ ּתְ ִרּיָה ּוְרִבּיָה זּוָלִתי ּבַ א ּפְ ְך ֵאין ִנְמּצָ ִתיב, ְוַעל ּכָ ָעֶתר , ַמה ּכְ ַוּיֵ
ּתוֹ ' לֹו ה ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ ר ָהָרע. ַוּתַ ְתעֹוֵרר ִיּצֶ ּמִ יָון ׁשֶ ִרּיָה ּוְרִבּיָה, ּכֵ א ּפְ   .ִנְמּצָ

י יֹוֵסיָאמַ  ַמן, ר ִרּבִ ין ָהעֹוָלם ַהְזה ְלאֹותֹו ַהּזְ ן ַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ ָהא ְקָרא , ִאם ּכֵ ְועֹוד ּדְ
ִריְך הּוא ָעִביד א ּבְ קּוְדׁשָ י ַאָחא. ָקֲאַמר ּדְ ְך הּוא, ָאַמר ִרּבִ ִריְך הּוא , ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

וגָ  ִריְך ְלַזּוְ ּצָ ר , אִאְתַער ֵליּה ְלַההּוא ִעְנָייָנא ּדְ ִדיר ִעם ּבַ יֵהא ּתָ א ּדִ ְעּתָ ְוָלא ְלָכל ׁשַ
ָען מֹו ּכְ א, ָנׁש ּכְ ֵני ָנׁשָ יּה ּבְ ִדיר ְוָחָטאן ּבֵ ח ּתָ ּכַ ּתַ ִאיהּו ִאׁשְ א ְלַההּוא ִזּוּוָגא , ּדְ ֶאּלָ

ְלחֹודֹוי ִריְך הּוא ֶליֱהִוי, ַהִהיא, ּבִ א ּבְ ֲהָדא הּוא , ְוִאְתֲערּוָתא ִאְתֲערּוָתא ְדקּוְדׁשָ
ר )יחזקאל לו(, ִדְכִתיב ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ַמהּו . ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ

ר ׂשָ י ְיהּוָדה. ֵלב ּבָ ר ְולֹא ְלָדָבר ַאֵחר, ָאַמר ִרּבִ ׂשָ יא ּבָ   .ֵלב ְלהֹוּצִ

ּפֹוְטִקּיָא ְללֹוד י יֹוֵסי ֲהָוה ָאֵתי ִמּקַ ִרּבִ ָחק ּבְ י ִיּצְ י ְיהּוָדהפָּ , ִרּבִ יּה ִרּבִ ָאַמר ֵליּה . ַגע ּבֵ
ָחק י ִיּצְ א ִאְתָערּו ְלַהאי ִעְנָייָנא, ִרּבִ יֵמי ַמְתִניּתָ ֲחֵביָרָנא ַחּכִ ר ָהָרע , ּתֹאַמר ּדַ ִיּצֶ ּדְ

א ְלִזיוּוָגא ְעּתָ ר ַהִהיא ׁשַ י ִמן ַעְלָמא ּבַ ר , ָאַמר ֵליהּ . ִיְתְנׁשֵ ְטִריְך ִיּצֶ יָך ָהִכי ִאּצְ ַחּיְ
ִמְטָרא ָלעֹוָלםָהָר  ר ָהָרע, ע ָלעֹוָלם ּכְ ִאְלָמֵלא ִיּצֶ א ָלא ֶליֱהִוי, ּדְ ַמְעּתָ , ֶחְדָווָתא ִדׁשְ

יהּ  ַקְדִמיָתא ְלֶמֱחֵטי ּבֵ לֹא ָיֵרעּו  )ישעיה יא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֲאָבל ָלא ְמַנְווָלה ּכְ
י ְוגו ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ י ׁשִ . 'ְולֹא ַיׁשְ ר , ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ִיּצֶ ְמדֹוֵריּה ּדְ א ּדִ הּוא ִלּבָ

יהּ  י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ָהָרע ּבֵ א ָטָבא, ִרּבִ ְמָתא, ִלּבָ ְנָייָנא ְדגּוָפא ְוִנׁשְ ְך , ּבִ ּוְבִגין ּכָ
ִתיב  א' ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה )דברים ז(ּכְ כֹּלָ ָרא ּדְ הּוא ִעּקָ ָכל ְלָבְבָך ּדְ   .ֱאלֶהיָך ּבְ

ד ֲאָתא ַרב כַּ  א, ֲהָנא ָאַמרּכַ ָמאֵרי ַמְתִניּתָ ֵמיהֹון ּדְ ְ ְנָייִנין , ָהִכי ָאְמִרין ִמׁשּ ֵרי ּבִ ּתְ
גּוָפא ִאינּון א, ּדְ ְבָדא ְוִלּבָ י ְיהּוָדה. ּכַ ְמעֹון ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ א , ּדְ ְבָדא ְוִלּבָ ּכַ

ָכל ִסְטֵרי ֵאָברֹוי גּוָפא ִאינּון . א מֹוָחאְמַנֲהָגא ְדֵריׁשָ , ִאינּון ְמַנֲהֵגי גּוָפא ּבְ ֲאָבל ּדְ
ְבָדא ֵרין ְוַקְדָמָאה הּוא ּכַ א, ּתְ ְנָייָנא ִלּבָ ָתא. ּתִ ָפְרׁשָ ְכִתיב ּבְ  )בראשית כח(, ְוַהְיינּו ּדִ

הּ  ִקְרּבָ ִנים ּבְ ּצּו ַהּבָ ְתרֹוּצֲ ְנָייֵני ְדגּוָפא, ַוּיִ ֵרין ּבִ ין ּתְ   .ִאּלֵ
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ּצוּ  ְתרֹוּצֲ א ִמׁשּ . ַמאי ַטְעָמא ַוּיִ ִלּבָ ר ָהָרע )אתערו(ּום ּדְ יּה ִיּצֶ י ִמּנֵ ּצוּ . ִאְתְנׁשֵ ְתרֹוּצֲ  )שאלו(, ַוּיִ
ֵעי ֵליהּ  ָליּו ִמּבָ ׁשְ א ָאַמר ַרב הּוָנא. ַוּיִ ְברוּ , ֶאּלָ ְ ׁשּ ּצּו ַוּיִ ְתרֹוּצֲ ר ּכָֹחם , ַוּיִ ּבַ לֹוַמר ִנׁשְ ּכְ

י ְיהּוָדה. ְוֵחיָלם י ִאם, ַהּגּוף ַמהּו אֹוֵמר, ָאַמר ִרּבִ ה ִנְבֵראּתִ ה ֶזה ָאנִֹכי ְוָלּמָ ן ָלּמָ . ּכֵ
ֶלְך ִלְדרׁש ֶאת ה )בראשית כח(ִמּיָד    .'ַוּתֵ

ים ְוגו' ַוּיֹאֶמר ה )בראשית כח( ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך ּוׁשְ ִני גֹוִים ּבְ ֵבד . 'ָלּה ׁשְ ֵני ֵגִאים ַהּכָ ְ ֵאּלּו ַהׁשּ
ב י יֹוֵסי ָאַמר. ְוַהּלֵ ב, ִרּבִ י ְיהּוָדה ָאַמר .ַהּמֹוַח ְוַהּלֵ ְכַלל ֶזה, ִרּבִ ַמע , ַהּמֹוַח ֵאין ּבִ ַמׁשְ

ִבְטֵנךְ  ְכִתיב ּבְ רֹאׁש , ּדִ א ּבָ ֶטן ֶאּלָ ּבֶ ַעִיְך ְוגו. ְוַהּמֹוַח ֵאין ּבַ ים ִמּמֵ ֵני ְלאּוּמִ ְוַרב ', ּוׁשְ
הּוא ַרב ְוָגדֹול ֵבד ׁשֶ ִעיר ֶזהּו ַהּכָ ׁש ִלְפֵני ַהלֵּ , ַיֲעבֹוד ּצָ ּמֵ י . בְוהּוא ְמׁשַ ָאַמר ִרּבִ ּדְ

ב, ְיהּוָדה ׁש ּבֹו ִלְפֵני ַהּלֵ ּמֵ ם ּוְמׁשַ ֵבד קֹוֵלט ַהּדָ א ָהִראׁשֹון  )בראשית כה(. ַהּכָ ּצֵ ַוּיֵ
ֲהָנא. ַאְדמֹוִני ֵבד הּוא ָהִראׁשֹון ְוהּוא ַאְדמֹוִני, ָאַמר ַרב ּכַ ה הּוא ַאְדמֹוִני. ַהּכָ , ָלּמָ

ה ִחּלָ ם ּתְ ּבֹוֵלַע ֶאת ַהּדָ י ֱאִליֶעְזר אֹוֵמר. ַעל ׁשֶ מֹו ִראׁשֹון, ִרּבִ ה ִנְקָרא ׁשְ ַעל , ָלּמָ
ֲאָכל ל ַהּמַ ם ִמּכָ הּוא ִראׁשֹון ִלְבלֹוַע ַהּדָ יָרה, ׁשֶ ם ֲאָבל לֹא ַלְיּצִ . והּוא ִראׁשֹון ַלּדָ

ִעיר ב והוּ , ּוְבַמאן נֹוִקים ְוַרב ַיֲעבֹוד ּצָ עּורֹו ִמן ַהּלֵ ׁשִ הּוא ַרב ְוָגדֹול ּבְ א עֹוֵבד ַעל ׁשֶ
ב   .ַלּלֵ

א י ַאּבָ ָתא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ְרׁשָ ה ֲאָתא ּפָ ב , ָלּמָ ַאף ַעל ּגַ א ְלַאֲחָזָאה ִלְבֵני ַעְלָמא ּדְ ֶאּלָ
ַאְרָעא ֵלימּוָתא ֶליֱהִוי ּבְ ַהִהיא ׁשְ י, ּדְ ּנֵ ּתַ ַעְלָמא ָלא ִאׁשְ י ִייָסא . ָאְרֵחיּה ְוִטְבֵעיּה ּדְ ִרּבִ

ֵבד  ִפיוָאַמר ּבֹא ּוְרֵאה ַהּכָ ִיד ּבְ ִיד ְוהּוא ּצַ ד ּצַ ב והּוא , הּוא ַהּצָ ב הּוא ַהחֹוׁשֵ וַהּלֵ
ב אָֹהִלים ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  )בראשית כה( ֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד )בראשית כח(יֹוׁשֵ ב . ַוּיָ חֹוׁשֵ

בֹות ּתֹוָרה, ַמֲחׁשָ א ְונֹוֵתן ּבַ   .נֹוׂשֵ

ֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד ם ִרבִּ . ַוּיָ ׁשֵ א ּבְ י ּבָ ל עֹוָלם ֵאינֹו , י ַאָחא ָאַמרִרּבִ ְלעֹוָלם ִטְבעֹו ׁשֶ
ה ּנֶ ּתַ ִתיב, ּבֹא ּוְרֵאה, ִמׁשְ ֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד, ַמה ּכְ ר ָזדּו ֲעֵליֶהם , ַוּיָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲאׁשֶ ּכְ

יבוּ  ֲחׁשִ ְיִדיַעת ּבֹוְראוּ . ְוַתְרגּומֹו ּדְ ּתֹוָרה ּבִ ב ּוְמַהְרֵהר ּבַ ב חֹוׁשֶ לֹוַמר ַהּלֵ ָמה . ּכְ
ִתיב ֶדה, ּכְ ָ ו ִמן ַהׂשּ בֹא ֵעׂשָ יף. ַוּיָ ִיד . ְוהּוא ֲעּיֵ את ְוָלּצּוד ּצַ ֶרְך ִטְבעּו ַלּצֵ ּדֶ ֵבד ׁשְ ַהּכָ

א ִפיו ִלְבלֹוַע ְוֵאינֹו מֹוּצֵ יף, ּבְ ה ְמַהְרֵהר , ְוהּוא אֹוֶמר ַלֵלב. ִנְקָרא ֲעּיֵ ַאּתָ ַעד ׁשְ
ְבֵרי ּתֹוָרה ּדִ ָבִרים ֵאּלּו ּבְ ּדְ ִתָיה ְלַקּיֵים גּוְפךָ הַ , ּבִ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְ ֲהָדא הּוא . ְרֵהר ּבַ

ה, ִדְכִתיב ו ֵאל ַיֲעקֹב ֲהְלִעיְטִני ָנא ִמן ָהָאדֹום ָהָאדֹום ַהּזְ י , ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ ְרּכִ י ֵכן ּדַ ּכִ
ָאר ַהֵאָבִרים ר ִלׁשְ ּגֵ ם ּוְלׁשָ יף ָאנִֹכי. ִלְבלֹוַע ַהּדָ י ֲעּיִ ָלא ֲאִכיָלה וּ , ּכִ הּבְ ִתּיָ ב . ׁשְ ְוַהּלֵ

ִתְבָלע, אֹוֶמר ן ִלי ָהִראׁשֹון ְוַהמּוְבַחר ִמּכֹל ָמה ׁשְ כֹוָרְתךָ , ּתֶ ן ִלי ּבְ ֲהָדא הּוא , ּתֶ
כֹוָרְתָך ִלי )בראשית כה(, ִדְכִתיב ָתִאיָבא, ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת ּבְ ב . קֹוְנִמיָתא ּדְ ַהּלֵ ַעד ׁשֶ

ֲאָכל ּמַ ב ּבַ ֵבדּבֹולֵ , ְמַהְרֵהר ְוחֹוׁשֵ א . ַע ַהּכָ ִלּבָ ּסּוָפא וִהְרהּוָרא ּדְ ִאְלָמֵלי ַההּוא ּכִ ּדְ
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ָבן, ַמְתִניִתין ְ ע רּוחֹות ָהעֹוָלם ְמַנׁשּ ַנן ַאְרּבַ ִריְך הּוא ְלִהְתעֹוֵרר , ּתְ א ּבְ ְוָעִתיד קּוְדׁשָ
ים ַהּגּוף לּול ִמ , רּוַח ֶאָחד ְלַקּיִ ְיֵהא ּכְ  )יחזקאל לז(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . רּוחֹות' דׁשֶ

ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוחַ  ע רּוחֹות ָהעֹוָלם. ֵמַאְרּבַ א ֵמַאְרּבַ ִתיב ֶאּלָ ע ָלא ּכְ ַאְרּבַ , ּבְ
ם ְעּתָ לּול ֵמַאְרּבַ ְיֵהא ּכָ הּוא ָהרּוַח , אֹותֹו ָהרּוַח הּוא רּוַח ַהּמֹוִליד, ְוָתאָנא. ׁשֶ

יחַ וְ . ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ ין ָהעֹוָלם ַהּזְ ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות , ֵאין ּבֵ א ׁשִ ֶאּלָ
ְלָבד ין עֹוָלם ַהּזֶה. ּבִ ַגת ְיִדיָעה, ְוֵאין ּבֵ ָ א ְנִקּיּות וַהׂשּ ִתים ֶאּלָ ית ַהּמֵ ַרב ַנְחָמן . ִלְתִחּיַ

  .ָאַמר ְוֲאִריכּות ָיִמים

יַח וּ  ׁשִ ִתים ַלאו ַחד הּואָאַמר ַרב יֹוֵסף וִכי ְימֹות ַהּמָ ית ַהּמֵ . לא, ָאַמר ֵליהּ . ְתִחּיַ
ְתַנן ֻלּיֹות, ּדִ ׁש קֹוֶדם ְלִקּבּוץ ּגָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֻלּיֹות, ּבֵ ִתים, ִקּבּוץ ּגָ ית ַהּמֵ , קֹוֶדם ִלְתִחּיַ

ם ֻכּלָ ּבְ ִתים הּוא ַאֲחרֹון ׁשֶ ית ַהּמֵ ָנא ָלן. ּוְתִחּיַ ְכִתיב , ּמְ ַלםִ◌ הּבֹוֵנה ְיר )תהלים קמז(ּדִ ' ּוׁשָ
בֹוָתם ׁש ְלַעּצְ בּוֵרי ֵלב ּוְמַחּבֵ ָרֵאל ְיַכּנֵס ָהרֹוֵפא ִלׁשְ ִתים. ִנְדֵחי ִיׂשְ ית ַהּמֵ ִחּיַ , זֹו ִהיא ּתְ

בּוֵרי ֵלב ַעל ֵמֵתיֶהם ִהיא ָהְרפּוָאה ִלׁשְ ה. ׁשֶ ִחּלָ ַלםִ◌ ּתְ ְוַאֲחָריו ִנְדֵחי , ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
ס ָרֵאל ְיַכּנֵ בּוֵרי ֵלב ַאֲחרֹון ַעל ַהּכֹלְוָהרֹוֵפא , ִיׂשְ   .ִלׁשְ

ַנן ִתים' מ, ּתְ ית ַהּמֵ ֻלּיֹות ִלְתִחּיַ ּבּוץ ּגָ ָנה קֹוֶדם ַהּקִ ן , ׁשָ ָחק ּבֶ ְדַאְמִריָנן ַוְיִהי ִיּצְ ּכִ
ָנה ִעים ׁשָ ָנה' ַהאי מ. ַאְרּבָ ְייהוּ , ׁשָ רֹוָקא. ַמאי ֲעִביְדּתַ י ּבְ ֲהָנא ָאַמר ִרּבִ , ָאַמר ַרב ּכַ

ּבוּ  ִתיםִמּקִ ית ַהּמֵ ִחּיַ ֻלּיֹות ַעד ּתְ רֹות, ץ ּגָ ה ּצָ ּמָ ה ִמְלָחמֹות ִיְתעֹוְררּו ַעל , ּכַ ּמָ ּכַ
ָרֵאל ְמַלט ֵמֶהם, ִיׂשְ ֵרי ַהּנִ ְכִתיב, ְוַאׁשְ ל  )דניאל יב(, ּדִ ָך ּכָ ֵלט ַעּמְ ֵעת ַהִהיא ִיּמָ ּבָ

ֶפר ּסֵ תּוב ּבַ א ּכָ ְמּצָ י ְיהּוָדה ָאַמר ֵמָהָכא. ַהּנִ ְרפּו  )יאל יבדנ(, ִרּבִ נּו ְוִיּצָ ְררּו ְוִיְתַלּבְ ִיְתּבָ
ים ָחק ָאַמר ֵמָהָכא. ַרּבִ י ִיּצְ ים  )זכריה יג(, ִרּבִ ֶסף ּוְבַחְנּתִ רֹוף ֶאת ַהּכֶ ּצְ ים ּכִ ַרְפּתִ ּוּצְ

ָהב ְבחֹון ֶאת ַהּזָ ִמים. ּכִ ר יֹאְמרּו , ּוְבאֹוָתם ַהּיָ ֶהם  )קהלת יב(ִיְהיּו ָיִמים ֲאׁשֶ ֵאין ִלי ּבָ
ִתים מ, ֵחֶפץ ית ַהּמֵ ִחּיַ רֹות ַעד ּתְ ַעְברּו ַהּצָ ּיַ ָעה ׁשֶ ָ ָנה' ּוִמׁשּ   .ׁשָ

א ֲחֵזי , ַרב הּוָנא ָאַמר ר ְוגו )יהושע ה(ּתָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ָנה ָהְלכּו ּבְ ִעים ׁשָ י ַאְרּבָ ' ּכִ
קֹול ה ְמעּו ּבְ ר לֹא ׁשָ ַהאי ַגווָנא ', ֲאׁשֶ י יֹוֵסףָאַמר ִר . ָהָכא )גופא(ּכְ ין ַחד , ּבִ ל ִאּלֵ ּכָ



Zohar Chayei Sarah -  תולדותזוהר  
 

Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 13 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

 

ן ֲעָרךְ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ י , ֲהָוה ָיִתיב, ַרּבִ ַנְפׁשֹוי ָטֵפי ֲעאל ְלָקֵמיה ָרּבִ ָטֵער ּבְ וֲהוה ָקא ִמּצְ
עַ  יָנא ְדֲעְלָמא ָלָמה ֲחׁשֹוָכן. ְיהֹוׁשֻ ִחילּו , ָאַמר ֵליהּ . ָאַמר ֵליּה ֵחיזּו ְנִהירּוו ּבּוּצִ ֵחיזּו ּוּדְ

י א, ָסִגי ֲעאל ּבֵ ָהא ֲאָנא ַחֵמי ָמה ְדִאְתַערּו ַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניּתָ אַרת , ּדְ ׁשָ ּדְ
ין יׁשִ ִתיָתֵאי ְיֵהא ּפּוְרָקָנא ,ְוַההּוא ְדִאְתֲערוּ . ֲעָלְייהּו רּוַח ַקּדִ ְבׁשְ יר, ּדְ ּפִ ֲאָבל ֲאָנא . ׁשָ

ְייָרא ַעְפָרא א ְיֵתיָרא ַעל ִאינּון ּדָ ִתיָתֵאי ִלְזַמן , ַחֵמי אֹוְרּכָ ְבֶאֶלף ׁשְ ע  )א''ע' שמות י(ּדִ ַאְרּבַ
יהּ  ִנין ִמּנֵ ִקּיוּ , ֵמאֹות ּוְתַמְנָיא ׁשְ ְייֵרי ַעְפָרא ּבְ ל ּדָ ְך . ֵמיהֹוןִיְהיּו ָקְייִמין ּכָ ּוְבִגיֵני ּכָ

ֵני ֵחת, ִאְתָערּו ֲחֵביָרָנא ָקָרא לֹון ּבְ סּוָקא ּדְ ִיְתָערּון ְלח, ת''חֵ , ַעל ּפְ ָנה''ּדְ ְוַהְיינּו , ת ׁשָ
ׁשּובּו ִאיׁש ֶאל ֲאחּוָזתוֹ  )ויקרא כה(, ִדְכִתיב ַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ּתָ ׁשְ ם ַהּזֹא. ּבִ ּלֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ , ת''ּכְ
הּוא ע ֵמאֹות ּוְתַמְנָיא ׁשֶ ת ֲאָלִפים וַאְרּבַ ׁשּובּו ִאיׁש ֶאל ֲאחּוָזתוֹ , ֲחֵמׁשֶ ָמתוֹ , ּתָ , ֶאל ִנׁשְ

ִהיא ֲאחּוָזתֹו וַנֲחָלתוֹ    .ׁשֶ

י ָלְך ַהאי )עוד( ְקׁשֵ ַע לא ּתִ י ְיהֹוׁשֻ ִניָנן ג, ָאַמר ִרּבִ ָהא ּתָ ּתֹות ֵהן' ּדְ יִקים , ּכִ ּדִ ל ּצַ ׁשֶ
ל ְרׁשָ  מּוִרים וׁשֶ ינֹוִניםּגְ ל ּבֵ מּוִרים ְוׁשֶ ל . ִעים ּגְ ִקיָמה ׁשֶ מּוִרים ְיקּומּון ּבְ יִקים ּגְ ּדִ ּצַ
ָרֵאל ִנים, ֵמֵתי ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ׁשָ ּמָ ה, ֵמַהּיֹום ּכַ ִחּלָ ּתְ ֵהם קֹוְדִמים ּבַ ִעים , ׁשֶ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ּבִ
ֻלּיֹות ל ִקּבּוץ ּגָ ם. ׁשֶ ּלָ ע, ְוָהַאֲחרֹוִנים ּכֻ י ִלְזַמן ַאְרּבַ ִ ׁשּ ִ ָנה ְלֶאֶלף ַהׁשּ מֶֹנה ׁשָ , ֵמאֹות ּוׁשְ

ְדָקֲאָמָרן א. ּכִ ה ְלַהאי ָאְרּכָ ין ַהאי ִזְמָנא, ַמאן ִיְזּכֶ ֵתיּה ּבֵ ִקּיּום ּדָ ים ּבְ ְוַעל , ַמאן ִיְתַקּיִ
אי ַנְפׁשָ ַטֵעיְרָנא ּבְ א ִאּצְ   .ּדָ

י, ָאַמר ֵליהּ  ִניָנן, ִרּבִ ם , ָחַזר וָאַמר. ז''ָר  ְיִהי, ְיִהי אֹור )בראשית א(, ָהא ּתָ ְתׁשּוָבה ִיְתַקּדַ ּבִ
א עַ . ּכֹּלָ י ְיהֹוׁשֻ ֲאַמְרּתְ ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ י ּפּוְרָקָנא , ִאי ָלאו ּדְ ּפֵ ַאְחִסיְמָנא ּפּוִמין ְלִמּצְ

ל יֹוָמא ְכִתיב, ּכָ ים ְיׁשּועֹות, ַמהּו ְיׁשּועֹות. חֶֹסן ְיׁשּועֹות )ישעיה לג(, ּדִ ּפִ ָכל  ֵאּלּו ַהְמּצַ ּבְ
  .יֹום

י ֶאְלָעָזר ִרּבִ ִני ַאְדַמת ָעָפר  )דניאל יב(, ַהְיינּו ִדְכִתיב. ָמה הּוא ַדְעּתֹוי ּדְ ים ִמיׁשֵ ְוַרּבִ
יֶהם קֹוֶדם ֶזה. ָיִקיּצוּ  ַחּיִ ִמים ּבְ ְקּדָ יִקים ַהּנִ ּדִ ֵני ֵאּלּו ֵהם ַהּצַ ְכִתיב ִמיׁשֵ ַמע ּדִ . ַמׁשְ

ִמים ִנים ֵהם ִנְקּדָ ה ׁשָ ִנים ,ְוַכּמָ ר ׁשָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ָמאַתִים ְוֶעׂשֶ ָחק . ִרּבִ י ִיּצְ ִרּבִ
ָנה''רד, אֹוֵמר ְכִתיב, י ׁשָ ֲעקֹב ְוגו''ְוִיְר  )במדבר כד(, ּדִ ִמים ''יר. 'ד ִמּיַ ָנה ִנְקּדָ ד ׁשָ

ל ָאָדם ָאר ּכָ ְ יִקים ִלׁשּ ּדִ ָעפָ , ַרב ַנְחָמן ָאַמר. ַהּצַ ְבָלה ּבֶ ּנִ יעּור ׁשֶ ִ ָאַמר . רְלִפי ַהׁשּ
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י ִיְצָחק ְוָאַמר ַתח ַרּבִ ַקְחּתֹו ֶאת  )בראשית כה(. ּפָ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ
ָנה. 'ִרְבָקה ְוגו ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ אי ֲאָתא , ּבֶ ִעים ַאּמַ ן ַאְרּבָ ֲהָוה ּבֶ ְלִמְמֵני ָהָכא ּדְ

ד ָנִסיב ָלּה ְלִרְבָקה ָנה ּכַ ָצפֹון ְוָדרֹום, ׁשָ ִליל ִיְצָחק ּבְ אי ָהא ִאְתּכְ א ַוּדַ , ֶאּלָ
א ּוַמּיָא ֶאׁשָ ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה, ּבְ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ . ּוְכֵדין ֲהָוה ִיְצָחק ּבֶ

ת ׁשֶ ַמְרֶאה ַהּקֶ ור סּוָמק ָירֹוק, ּכְ הּ . ִחּוַ ִנים ָאִחיד ּבָ לׁש ׁשָ ת ׁשָ ּה , ּבַ ד ָאִחיד ּבָ ּכַ
ִרְבָקה ים, ְוַכד אֹוִליד. ּבְ ׁשִ ן ׁשִ ִיפּוק , אֹוִליד ּבֶ ִגין ּדְ ְדָקא ְיאּות ּבְ ְלאֹוָלָדא ּכְ

ֵלם ְדָקא ְיאּות, ַיֲעקֹב ׁשָ ָנה ּכְ ים ׁשָ ׁשִ ן ׁשִ הּו ָאִחיד ְלהּו ַיֲעקֹב ְלבָ , ִמּבֶ , ַתרְוֻכּלְ
ִלים ַבר ׁשְ   .ְוִאְתֲעִביד ּגְ

י ן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּדַ י ִמּפַ תּוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ ת ָלן ּכּוֵלי , ּבַ ַמאי ִאְכּפַ
ָמר , ַהאי ָבר ִאּתְ ָהא ּכְ א ָאַמר ', ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה ְוגו )בראשית כד(ּדְ ּתָ ְוַהׁשְ

י ּוְלָבתַ  תּוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ ַדן ֲאָרםּבַ י, ר ִמּפַ א . ּוְלָבַתר ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ ֶאּלָ
עֹוָבַדְייהוּ , אּוְקמּוהָ  ִעים ְוִאיִהי ָלא ָעְבַדת ּכְ ין ְרׁשָ ֲהַות ּבֵ תּוֵאל , ּדְ ת ּבְ ֲהַות ּבַ ּדְ

ַדן ֲאָרם א, ַוֲאחֹות ָלָבן, ּוִמּפַ יִבין ְלַאְבָאׁשָ הּו ַחּיָ ְוִהיא ָסְלָקא עֹוָבִדין , ְוֻכּלְ
עֹוָבַדְייהוּ ּדְ  ָרן ְוָלא ֲעָבַדת ּכְ   .ָכׁשְ

ָלא ּכָ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ יר, ַהׁשְ ִנין אֹו ַיּתִ ִרין ׁשְ ת ֶעׂשְ ת , ִאי ִרְבָקה ֲהַות ּבַ אֹו ּבַ
ֵרה לׁש ֶעׂשְ עֹוָבַדְייהוּ , ׁשְ ָלא ָעְבַדת ּכְ ָבָחא ִדיָלּה ּדְ ֵדין הּוא ׁשְ ֲאָבל ַעד , ּכְ

ִנים הֲ  לׁש ׁשָ ת ׁשָ ָען ּבַ ָבָחא ִדיָלהּ , ַותּכְ לׁש . ַמאי ׁשְ ת ׁשָ י ְיהּוָדה ּבַ ָאַמר ִרּבִ
ִנים ֲהַות ל ַההּוא עֹוָבָדא, ׁשָ   .ְוָעִביַדת ְלַעְבָדא ּכָ

  א''דף קלזע
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י ִיְצָחק כּוַלי ַהאי ָעְבַדת, ָאַמר ִרּבִ ב ּדְ ָלא ְיַדְעָנא עֹוָבָדָהא ִאי ִאינּון , ַאף ַעל ּגַ
ָראן אֹו ָלאו ׁשֵ א) א''עדף קלז(. ּכְ א ֲחֵזי, ֶאּלָ ִתיב, ּתָ ין  )שיר השירים ב(, ּכְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ּכְ

נֹות ין ַהּבָ ן ַרֲעָיִתי ּבֵ ה. ַהחֹוִחים ּכֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ין , ּכְ ִאיִהי ּבֵ ָרֵאל ּדְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ּדָ
ין ּכּוִבין א ּבֵ ַוְרּדָ ה. אּוְכלּוָסָהא ּכְ ְטָרא ְד , ְוָרָזא ְדִמּלָ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ָאֵתי ִמּסִ

ְרָיין ל ּבִ ָאה ְוֲעִביד ֶחֶסד ִעם ּכָ ִאיהּו ֶחֶסד ִעּלָ יָנא , ּדְ ִאיהּו ּדִ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ָיא ַרת . ַקׁשְ יַנְייהּו ְוִאְתַחּבְ ַקת ִמּבֵ ּלְ ָיא ְוִאְסּתַ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְוִרְבָקה ָאַתת ִמּסִ
ִיְצָחק ִדיָנא ַקׁשְ , ּבְ ְטָרא ּדְ ָהא ִרְבָקה ִמּסִ ִאיִהי , ָיא ַאְתָיאּדְ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ

ְטָרא ְדִדיָנא ַרְפָיא ֲהַות ָיא ְוִאיִהי , ִמּסִ יָנא ַקׁשְ ּה ְוִיְצָחק ּדִ ֵלי ּבָ ְוחּוָטא ְדֶחֶסד ּתָ
ין ַהחֹוִחים ֲהווּ , ַרְפָיא ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ִאיִהי ַרְפָיא. ּכְ ָלא ָיִכיל ַעְלָמא , ְוִאי ָלאו ּדְ

יָנא  ל ּדִ ָיא ְדִיְצָחקְלִמְסּבַ ַגְווָנא ָדא. ַקׁשְ וג ִזּוּוִגין , ּכְ ִריְך הּוא ְמַזּוֵ א ּבְ קּוְדׁשָ
ַעְלָמא ם ָעְלָמא, ּבְ ּסֵ א ְוִיְתּבַ ָנא ּכֹּלָ ּקָ ִגין ְלִאְתּתַ יף ְוַחד ַרְפָיא ּבְ ּקִ   .ַחד ּתַ

י ְיהּוָדה ֲאַבְתֵריּה ְוָאַמר ַתח ִרּבִ ר ִיְצָחק ַליְ  )בראשית כה(, ּפָ ְעּתַ ּתוֹ ַוּיֶ . ָי ְלנַֹכח ִאׁשְ
ר ְעּתַ ָנא, ַמהּו ַוּיֶ ָקִריב ֵליּה ָקֵרּבָ י ֲעָלהּ , ּדְ ָנא ָקִריב. ְוַצּלֵ עֹוָלה . ּוַמה ָקְרּבָ

ְכִתיב, ָקִריב ָעֶתר לֹו ְייָ  )בראשית כה(, ּדִ ָעֶתר לֹו ְייָ , ַוּיֵ ִתיב ָהָכא ַוּיֵ ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ
ָעֶתר ֱאלִהים ָלאָ  )שמואל ב כד( ן', ֶרץ ְוגוַוּיֵ אן ָקְרּבָ ן ַאף ּכָ ן ָקְרּבָ ַהּלָ ִתיב . ַמה ּלְ ּכְ

ר ִיְצָחק ְעּתַ ָעֶתר לוֹ , ַוּיֶ א , ּוְכִתיב ַוּיֵ ֵעיָלא ְלֳקְבָלא ֶאׁשָ א ִמּלְ ָנַפק ֶאׁשָ ּדְ
א   .ִדְלַתּתָ

ר ִיְצָחק, ָדָבר ַאֵחר ְעּתַ י ְצלֹוֵתיהּ . ַוּיֶ ַצּלֵ י , ּדְ ָלא ְוָחַתר ֲחִתיָרה ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ַמּזָ
ִנין ִנין, ַעל ּבְ ְלָיין ּבְ ַההּוא ֲאַתר ּתַ ָהא ּבְ ְכִתיב, ּדְ ל ַעל ה )שמואל א א(, ּדִ ּלֵ ְתּפַ ', ַוּתִ

ָעֶתר לֹו ְייָ  ָחֶתר לוֹ , ּוְכֵדין ַוּיֵ א ַוּיֵ ָעֶתר לֹו ֶאּלָ ְקֵרי ַוּיֵ ֲחִתיָרה ָחַתר ֵליּה , ַאל ּתִ
ִריְך הּוא א ּבְ יל ֵליהּ , קּוְדׁשָ ּתוֹ וּ , ְוַקּבִ ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ   .ְכֵדין ַוּתַ

  ב''דף קלז ע

א ֲחֵזי ֵתיּה ְוָלא אֹוִליַדת, ּתָ ֵהי ִיְצָחק ִעם ִאּתְ ּתָ ִנין ִאׁשְ ִרין ׁשְ י , ֶעׂשְ ַצּלֵ ַעד ּדְ
יַקָיא. ְצלֹוֵתיהּ  ַצּדִ ְצלֹוְתהֹון ּדְ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ א , ּבְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ָבָעאן ַק  ִאְצְטִריכוּ ּדְ יּה ְצלֹוְתהֹון ַעל ַמה ּדְ י , ַמאי ַטְעָמא. ּמֵ ִיְתַרּבֵ ִגין ּדְ ּבְ
א ְלָכל ַמאן  יא) ב''דף קלז ע(ְוִיּתֹוַסף ְרבּות קּוְדׁשָ יַקּיָ ַצּדִ ְצלֹוְתהֹון ּדְ ִאְצְטִריְך ּבִ   .ּדְ
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א ֲחֵזי ִריְך הּוא , ּתָ א ּבְ י קּוְדׁשָ י ַקּמֵ ִניןַאְבָרָהם ָלא ַצּלֵ ן ֵליּה ּבְ ִיּתֵ ב , ּדְ ַאף ַעל ּגַ
ָרה ֲעָקָרה ֲהַות ׂשָ ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא. ּדְ , ֵהן ִלי לא ָנַתּתָ ָזַרע )בראשית טו(, ָהא ּכְ

ִגין ְצלֹוָתא ֲהָוה  י ָמֵריהּ  )א ההוא לא בעי בנין''נ(ַההּוא ָלאו ּבְ ֵעי ַקּמֵ ּתָ ִמׁשְ ַמאן ּדְ א ּכְ . ֶאּלָ
י עַ  ֵתיהּ ֲאָבל ִיְצָחק ַצּלֵ א , ל ִאּתְ ָהא ִאיהּו ֲהָוה ָיַדע ְדָלאו ִאיהּו ָעָקר ֶאּלָ ִגין ּדְ ּבְ

ֵתיהּ  ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ִאּתְ ִיְצָחק ֲהָוה ָיַדע ּבְ יּה , ּדְ ק ִמּנֵ ין ְלֵמיּפַ ַיֲעקֹב ַזּמִ ּדְ
ְבִטין ְתֵריַסר ׁשִ ָאֳחָרא, ּבִ ָתא ִאי ּבְ ַהאי ִאּתְ א, ֲאָבל ָלא ָיַדע ִאי ּבְ ְלנַֹכח  ְוַעל ּדָ

ּתֹו ְוָלא ְלנַֹכח ִרְבָקה   .ִאׁשְ

י ְיהּוָדה ִרּבִ ֵריּה ּדְ אי ָלא ָרִחים ֵליּה ִיְצָחק , ָאַמר ַההּוא ַרְבָיא ּבְ ִאי ָהִכי ַאּמַ
ו מֹו ְלֵעׂשָ ְך ּכְ ל ּכָ יּה , ְלַיֲעקֹב ּכָ ין ִאיהּו ְלַקְייָמא ִמּנֵ ַזּמִ הֹוִאיל ְוֲהָוה ָיַדע ּדְ

ְבִטין ֵריַסר ׁשִ יר ָקֲאַמְרּתְ אָ . ּתְ ּפִ ל ִזיָנא ָרִחים ֵליּה ְלִזיֵניּה , ַמר ֵליּה ׁשַ א ּכָ ֶאּלָ
ַתר ִזיֵניהּ  יְך ְוָאִזיל ִזיָנא ּבָ   .ְוִאְתְמׁשִ

א ֲחֵזי ָמה ִדְכִתיב, ּתָ ו ָנַפק סּוָמק ּכְ ּלֹו  )בראשית כה(, ֵעׂשָ ַוּיֵֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכֻ
ָיא ִדְלֵעיָלאְוִאיהּו ִזיָנא ְדִיְצָחק ', ְוגו ִאיהּו ִדיָנא ַקׁשְ ו, ּדְ יּה ֵעׂשָ יָנא , ְוָנַפק ִמּנֵ ּדִ

ַדְמָיא ְלִזיֵניהּ  א ּדְ ָיא ְלַתּתָ א ָרִחים ֵליּה , ְוָכל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניהּ , ַקׁשְ ְוַעל ּדָ
ָמה ִדְכִתיב ֲעקֹב ּכְ יר ִמּיַ ו ַיּתִ ו כִּ  )בראשית כה(, ְלֵעׂשָ ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ י ַצִיד ַוּיֶ

ִפיו ִפיו. ּבְ י ַצִיד ּבְ ִתיב ָהָכא ּכִ ִנְמרֹד  )בראשית י(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ן ֵיָאַמר ּכְ ַעל ּכֵ
ּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ְיָי    .ּגִ

  א''דף קלח ע

י ִיְצָחק ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ן  )בראשית כה(, ּכְ ּה ַוּתֹאֶמר ִאם ּכֵ ִקֵרּבָ ִנים ּבְ ְתרֲֹצצּו ַהּבָ ַוּיִ
ה  ֶלְך ִלְדרׁש ֶאת ְייָ ָלּמָ ם . ְלָאן ֲאַתר ָאְזַלת, ֶזה ָאנִֹכי ַוּתֵ ׁשֵ א ּדְ ְלֵבי ִמְדְרׁשָ
הּ . ְוֵעֶבר ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתרֲֹצצּו ַהּבָ ו ֲאַגח ְקָרָבא , ַוּיִ ֵעׂשָ ע ּדְ ן ֲהָוה ַההּוא ָרׁשָ ַתּמָ ּדְ

ַיֲעקֹב יּה ּבְ ְתרֲֹצצוּ . ּבֵ ָמה ְדַאְמִריָנן, ַוּיִ רּו ּכְ א . ַצץ ֶאת מֹוחוֹ ָר , ִאְתּבָ רּו ּדָ ִאְתּבָ
ָלגוּ  א ְוִאְתּפְ א ֲחֵזי. ִעם ּדָ רֹוֵכב ָנָחׁש , ּתָ א ִסְטָרא ּדְ רֹוֵכב ַעל , ּדָ ְוָדא ִסְטָרא ּדְ

ִסְטָרא  א ּבְ יׁשָ ֵליָמָתא ַקּדִ ְרְסָיא ׁשְ א) א''דף קלח ע(ּכָ ְמׁשָ ׁשִ ִסיֲהָרא, ּדְ א ּבְ ׁשָ ּמָ   .ְלׁשַ

ִאְת , ְוָתא ֲחֵזי ִגין ּדְ ַההּוא ָנָחׁש ּבְ ו ֲאַבְתִריּה ּדְ ְך ֵעׂשָ יּה ַיֲעקֹב , ְמׁשַ ָאִזיל ִעּמֵ
ֲעִקיָמא ים, ּבְ ִאיהּו ַחּכִ ָנָחׁש ּדְ ֲעִקימוּ , ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוִאיהּו ָאִזיל ּבְ בראשית (, ּכְ

ָחׁש ָהָיה ָערֹום ְוגו )ג ים', ְוַהּנָ יּה ֲהוּו ֵלי. ַחּכִ ָנָחׁש ְועֹוָבדֹוי ְדַיֲעקֹב ְלַגּבֵ ְוָהִכי , ּה ּכְ
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ָלא ָיִכיל לְ , ָדָבר ַאֵחר ְוָידֹו אֹוֶחֶזת יּה ִמּכֹל ָוכֹלּדְ ק ִמּנֵ א ְוָידֹו אֹוֶחֶזת , ֵמיּפַ ֶאּלָ
א ִסיֲהָרא ו ּדָ ֲעֵקב ֵעׂשָ ו, ּבַ ֵעׂשָ ִגין ֵעֶקב ּדְ ָיא ְנהֹוָרא ּבְ ּסְ ִאְתּכַ א , ּדְ ְוַעל ּדָ

ָחְכְמָתא יּה ּבְ ק , ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלֵמיַהְך ִעּמֵ ּבַ א ְוִיְתּדַ ִגין ְלַדֲחָייא ֵליּה ְלַתּתָ ּבְ
ַאְתֵר  מֹו ַיֲעקֹב )בראשית כה(. יהּ ּבְ ְקָרא ׁשְ ִריְך הּוא ָקֵרי ֵליּה ַיֲעקֹב . ַוּיִ א ּבְ קּוְדׁשָ
אי א ֲחֵזי. ַוּדַ ִתיב, ּתָ מֹו ַיֲעקֹב )בראשית כז(, ּכְ ִתיב, ָהִכי ָקָרא ׁשְ מֹו ָלא ּכְ , ִנְקָרא ׁשְ

מוֹ  א ָקָרא ׁשְ ַעְקֵבִני. ֶאּלָ א בְּ , ַוּיַ אי ָחָמא ֵליּה קּוְדׁשָ ָהא ַההּוא ַוּדַ ִריְך הּוא ּדְ
א ים ְלַאְבָאׁשָ ֲאָתא ַיֲעקֹב, ִחְוָיא ַקְדָמָאה ִאיהּו ַחּכִ יָון ּדְ אי , ּכֵ ָאַמר ָהא ַוּדַ

ים ְלֳקְבֵליהּ  ְך ָקָרא ֵליּה ַיֲעקֹב, ַחּכִ   .ּוְבִגין ּכָ

ָכל ֲאַתר )א''ב ע''ק(ָהא  א בַּ , אֹוִקיְמָנא ּבְ ְרּגָ ְקָרא ְסָתם ַהאי הּוא ּדַ ָמה , ְתָרָאהַוּיִ ּכְ
ה ְוגו )ויקרא א(, ִדְכִתיב ְקָרא ֶאל מׁשֶ מֹו ַיֲעקֹב. 'ַוּיִ ְקָרא ׁשְ ָכל ֲאַתר , ְוָהָכא ַוּיִ ּבְ

ֵמיּה ָלא ִאְקֵרי  ר ָנׁש  )ג אלא''א ל''ד(ׁשְ ּבַ ִתיב. ַעל ְיָדא ּדְ ֲאַתר ָאֳחָרא ַמה ּכְ בראשית (, ּבְ

ָרֵאל )לג ְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵהי ִיׂשְ ִריְך הּוא ָקָרא ֵליּה ְלַיֲעקֹב ֵאלקוּ , ַוּיִ א ּבְ . ְדׁשָ
ֵאי, ָאַמר ֵליהּ  ַתּתָ ֵאי ְוַאְנּתְ ֱאָלָהא ּבְ ִעּלָ   .ֲאָנא ֱאָלָהא ּבְ
  ב''דף קלח ע

ַההּוא ִחְוָיא ֲעִקיָמא, ְוָתא ֲחֵזי ָקא ּבְ ּבְ ו ֲהָוה ֵליּה ְלִאְתּדַ ֵעׂשָ , ַיֲעקֹב ֲהָוה ָיַדע ּדְ
ָכל עֹוָבדֹוי א ּבְ ִחְוָיא ֲעִקיָמא ָאֳחָרא ְוַעל ּדָ יְך ֲעֵליּה ּכְ ִ ) ב''דף קלח ע(, ִאְתַמׁשּ

ֲעִקימוּ  ָחְכְמָתא ּבְ ְמעֹון, ְוַאְתָייא ָדא. ְוָהִכי ִאְצְטִריךְ , ּבְ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ י ָהא ּדְ , ּכִ
דֹוִלים )בראשית א(, ַמאי ִדְכִתיב יִנים ַהּגְ ּנִ ְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ א ַיֲעקֹב וְ , ַוּיִ וּדָ . ֵעׂשָ

ת )בראשית א( ל ֶנֶפׁש ַהַחּיָה ָהרֹוֶמׂשֶ ֵביַנְייהוּ , ְוֶאת ּכָ ין ּדְ ְרּגִ ָאר ּדַ ין ׁשְ אי , ִאּלֵ ַוּדַ
ַההּוא ִחְוָיא ָאֳחָרא ְוָהִכי ִאְצְטִריךְ  ים ְלֳקְבֵליּה ּדְ   .ִאְתֲעִביד ַיֲעקֹב ַחּכִ

ִעיר ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא ַחד ׂשָ ְך ּבְ ִגין, ּוְבִגין ּכָ ָכא ֵליּה ְלַאְתֵריּה  ּבְ ְלַאְמׁשָ
ַרׁש ִמן ִסיֲהָרא ִעיר. ְוִיְתּפְ ִרי ְלַאְקָרָבא ַההּוא ׂשָ יֹוֵמי ְדִכּפּוִ ָחְכָמה , ְוֵכן ּבְ ְוָדא ּבְ
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  א''דף קלטע

ךְ  ָחְכָמה, ּוְבִגין ּכָ ִמין ֵליּה ּבְ ִמין ְוַחּכְ ָרֵאל ְמַקּדְ ֲעִקימוּ , ִיׂשְ ָלא ָיִכיל , ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ְלָטָאה א ּוְלׁשַ ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ְלַאְבָאׁשָ ִאיהּו ּבְ א ַיֲעקֹב ּדְ ל עֹוָבדֹוי , ְוַעל ּדָ ּכָ

י א ֵליּה ְלַההּוא ִחְוָיא ְלַגּבֵ ָלא ָיַהב ּדּוְכּתָ ִגין ּדְ ו ּבְ א, ְדֵעׂשָ ׁשָ . ְלָסֲאָבא ַמְקּדְ
יהּ  ַעְלָמא, ְוָלא ַיְקִריב ְלַגּבֵ לֹוט ּבְ א ָלא ִאְצְטִריְך ֵליּה . ְוָלא ִיׁשְ ְוַעל ּדָ

עּוְקָמא אִ , ְוָלא ְלִיְצָחק, ְלַאְבָרָהם ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ ו ּדְ ֵעׂשָ ִגין ּדְ יהּו ִסְטָרא ּבְ
ַההּוא ִחְוָיא ִאיהּו ָמאֵריּה , ֲאָבל ַיֲעקֹב. ַעד ָלא ֲאָתא ְלַעְלָמא, ּדְ  )ב''א ע''כ(ּדְ

ֵביָתא ַההּוא ִחְוָיא, ּדְ ֵעי ֵליּה ְלָקְייָמא ְלֳקְבֵליּה ּדְ ָלא ָיִהיב ֵליּה , ִאיּבָ ּדְ
א ְדַיֲעקֹב ׁשָ י ַמְקּדְ ָלל ְלָסֲאָבא ּבֵ ְלָטנּוָתא ּכְ א ִאְצְטִריְך ְלַיֲעקֹב  ְוַעל. ׁשָ ּדָ

ֵני ַעְלָמא ל ּבְ יר ִמּכָ ִרירּו חּוַלק ַעְדֵביּה . ַיּתִ ין ִאְתּבְ יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ ְך ִיׂשְ ּוְבִגין ּכָ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ְכִתיב, ּדְ י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ  )דברים לב(, ּדִ . ּכִ

לּו ַהנְּ  )בראשית כה( ְגּדְ ָלא ּוְזכּוֵתיּה . ָעִריםַוּיִ ּדָ ִרים לֹון ְלִאְתּגַ ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם ּגָ
יע לֹון ִמְצֹות, ִסּיַ ְך לֹון ּבְ ְכִתיב, הּוא ֲהָוה ְמַחּנֵ יו ְלַמַען  )בראשית יח(, ּדִ י ְיַדְעּתִ ּכִ

ָניו ְוגו ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ ו', ֲאׁשֶ ָאה ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ גְ  )בראשית כה(. ְלַאְסּגָ ָעִרים ַוְיִהי ַוּיִ לּו ַהּנְ ּדְ
ו ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ְוגו י ֶאְלָעָזר. 'ֵעׂשָ ַרׁש ְלָאְרֵחיהּ , ָאַמר ִרּבִ ל ַחד ְוַחד ִאְתּפְ , ּכָ

ֲעבֹוָדה ָזָרה) א''דף קלטע( א ְלִסְטָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא ְוָדא ְלִסְטָרא ּדְ   .ּדָ

ֵמעֹוי ְדִרְבָקהְוֵכן ֲהָוה  ל ַחד ָאִזיל ְלִסְטֵריהּ , ּבְ ן ּכָ ַתּמָ ַלת . ּדְ ּדְ ּתַ ַכד ִאיִהי ִאׁשְ ּדְ
ּקּוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ד ּפִ ָרן אֹו ֲעָבַרת ְסִמיְך ְלֲאַתר ַטב ְלֶמְעּבַ ָכׁשְ עֹוָבִדין ּדְ , ּבְ

, ַתר ֲעבֹוָדה ָזָרהְוַכד ֲהַוות ָאְזָלא ְסִמיְך ְלאֲ , ֲהָוה ַיֲעקֹב ָחֵדי ְוָדִחיק ְלָנְפָקא
ַטׁש ְלָנְפָקא ע ּבָ ךְ . ְואּוְקמּוהָ , ַההּוא ָרׁשָ ִריאּו ּוְנָפקּו ְלַעְלָמא, ּוְבִגין ּכָ ד ִאְתּבְ , ּכַ

ִאְתֲחֵזי ֵליהּ  יּה ּדְ דּוְכּתֵ ְך ּבְ ַרׁש ְוָאִזיל ְוִאְתְמׁשַ ל ַחד ִאְתּפְ א, ּכָ  )בראשית כה(, ְוַעל ּדָ
ָעִרים ַויְ  לּו ַהּנְ ְגּדְ ו ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ְוגוַוּיִ ו  )בראשית כה(. 'ִהי ֵעׂשָ ַוּיֱֶאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ

ִפיו י ַצִיד ּבְ ְכִתיב )כמה(, ָהא אּוְקמּוהָ , ּכִ ֶדה, ּדִ ּוְכִתיב . ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ
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ו, ֵתיָמאְוִאי  ֵעׂשָ ין ּדְ יׁשִ ל עֹוָבדֹוי ּבִ א ֲהַות , ֵהיְך ָלא ָיַדע ִיְצָחק ּכָ ִכיְנּתָ ְוָהא ׁשְ
יהּ  א, ִעּמֵ ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ְרָיא ִעּמֵ ִאי ָלא ׁשַ ֵהיְך ָיִכיל ְלָבְרָכא ֵליּה ְלַיֲעקֹב , ּדְ

ָבְרֵכיהּ  א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ְייָרא . ּבְ א ֲהַות ּדָ ִכיְנּתָ אי ׁשְ א ַוּדַ ֵביָתא ְוָדְייָרא ֶאּלָ יּה ּבְ ִעּמֵ
ִדיר יּה ּתָ א , ֲאָבל ָלא אֹוְדָעא ֵליהּ , ִעּמֵ יּה ֶאּלָ ָלא ַדְעּתֵ ֵרְך ַיֲעקֹב ּבְ ִיְתּבָ ִגין ּדְ ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ַדְעּתֵ ָעאל , ְוָהִכי ִאְצְטִריךְ . ּבְ א ּדְ ְעּתָ ְבַהִהיא ׁשַ ּדִ
י ֲאבּוִהי ָעאַלת עִ  אַיֲעקֹב ַקּמֵ ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ִאְתֲחֵזי . ּמֵ ַדְעּתֹוי ִיְצָחק ּדְ ּוְכֵדין ָחָמא ּבְ

א, ִלְבָרָכא ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ְעּתָ ִריְך ִמּדַ   .ְוִיְתּבְ
  ב''דף קלטע

א ֲחֵזי מלתא , אמהו ליה לרבי שמעון. עאל קמיה רבי אלעזר בריה, הוה יתיב רבי שמעון ושאר חברייא, א זמנא חדא''ס(, ּתָ
איך לא בעא יעקב למיהב לעשו תבשיל דטלופחין עד דזבין ליה בכירותא . למבעי קמך בעניינא דיעקב ועשו רבתא בעינן

דהאמנתון . אתון חייבים לקבלא מלקות, בהדין שעתא, אמר לון. ויעקבני זה פעמים, ועוד דאמר עשו ליצחק אבוהי, דיליה
תתן אמת ) מיכה ז(, ותו כתיב. ויעקב איש תם) בראשית כה(, דהא קרא אסהיד עליה, לפתגמי דעשו ושקרתון לפתגמי דיעקב

והוה בעי מניה דיעקב דלסבה ליה , בגין דעשו הוה סני לבכירותא בקדמיתא, כך הוא ענייניה דיעקב עם עשו, אלא. ליעקב

ֶזד וַ  )בראשית כה(. )ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה) בראשית כה(, הדא הוא דכתיב. אפילו בלא כסף ּיָ
ֶדה ְוהּוא ָעֵיף ָ ו ִמן ַהׂשּ בֹא ֵעׂשָ י ֶאְלָעָזר. ַיֲעקֹב ָנִזיד ַוּיָ ֶזד ַיֲעקֹב, ָאַמר ִרּבִ , ַוּיָ

ִגין ֲאֵבלּוָתא ְדַאְבָרָהם ֲהָוה ָהא ּבְ ֵעי , ָהא אּוְקמּוָה ּדְ ֶזד ִיְצָחק ָנִזיד ִמּבָ ֲאָבל ַוּיָ
ֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד, ֵליהּ  ִאיהּו , ֶאָלא ַוּיָ ָרא ּדְ ַההּוא , ִדיֵליהּ ) ב''דף קלטע(ֲהָוה ָיַדע ִעּקָ ּבְ

יהּ  ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ יִלין סּוְמִקין, ִסְטָרא ּדְ ְבׁשִ ְך ֲעַבד ּתַ ים. ּוְבִגין ּכָ יל , ֲעָדׁשִ ְבׁשִ ּתַ
ָרא , סּוְמָקא ִגין ְלַתּבָ ָדָמא סּוְמָקא ּבָ ר ֵחיָלא ְותּוְקָפא ּדְ יָלא ָדא ִמְתּבַ ַתְבׁשִ ּדְ
ךְ . ְוֵחיֵליהּ  ּתּוְקֵפיהּ  ָחְכְמָתא, ּוְבִגין ּכָ ְווָנא סּוְמָקא, ֲעַבד ֵליּה ּבְ ַההּוא ּגַ   .ּכְ

ֵכירּוֵתיּה ְלַיֲעקֹב ין ּבְ ן ֵליּה ְלַעְבָדא ְוַזּבִ ּבַ יָלא ִאְזּדַ ְבׁשִ ּוְבַהִהיא . ְוַעל ַההּוא ּתַ
ָראֵ  ִיְקְרבּון ִיׂשְ ִעיר ַחד ּדְ ְבִגין ׂשָ א ָיַדע ַיֲעקֹב ּדִ ְעּתָ יֵליהּ ׁשַ א ּדִ י ַדְרּגָ , ל ְלַגּבֵ

ְך ְלַעְבָדא ִלְבנֹוי ְוָלא ְיַקְטֵרג לֹון ו . ִיְתַהּפַ יה ְדֵעׂשָ א ֲאַזל ַיֲעקֹב ְלַגּבֵ ּוְבכֹּלָ
ָחְכָמה ו, ּבְ ֵעׂשָ ים ּדְ ִגין ַההּוא ַדְרָגא ַחּכִ ְפָיא ְוָלא , ּבְ ְלָטָאה ְוִאְתּכַ ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ

ַאב  יֵתיּה  )ביה(ִאְסּתָ בראשית (ל ויאמר עשו אל יעקב ''ומצאנו בספרא אחרינא וז, חסר(. ְוִאיהּו ָיִגין ֲעֵליהּ ּבֵ
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י ְיהּוָדה ָלָבן ִאְתֲחֵזי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ א ֲהָוה, ְוֵכן ּבְ ָהא ִאיהּו ֳחָרׁשָ ִגין ּדְ ָמה , ּבְ ּכְ
ְגָלֶלךָ  )בראשית ל(ִדְכִתיב  י ַוְיָבַרֵכִני ְיָי ּבִ ּתִ ַבר , ִנַחׁשְ ַיֲעקֹב ִאְקֵרי ּגְ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ִלים ְך , ׁשְ ִגין ּכָ ַרֲחֵמי ּבְ יּה ּבְ ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלֵמיַהְך ִעּמֵ ִלים ִעם ַמאן ּדְ ֲהָוה ׁשְ

ָיא ּוַבֲעִקימּו ֲהָוה , ֲהָוה ָאִזיל ִדיָנא ַקׁשְ ִאְצְטִריְך ְלֵמיַהְך ִעֵמיּה ּבְ ְוִעם ַמאן ּדְ
ְתֵרי , ָאִזיל ִגין ּדִ יהּ  )א''ו ע''קמ(ּבְ ִתיב, חּוָלֵקי ֲהוּו ּבֵ ִעם ָחִסיד  )יח תהלים(, ְוֲעֵליּה ּכְ

ל ּתָ ְתּפַ ׁש ּתִ ד ְוִעם ִעּקֵ ְתַחּסָ ֶחסֶ . ּתִ ִסְטָרא ּדְ ִסְטָרא , ד''ִעם ָחִסיד ּבְ ׁש ּבְ ְוִעם ִעּקֵ
ָיא ְדָקא ְיאּות, ְדִדיָנא ַקׁשְ א ּכְ ַבד ָהָרָעב  )בראשית כו(. ּכֹּלָ ָאֶרץ ִמּלְ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ
ַתח ְואָ . 'ָהִראׁשֹון ְוגו י ְיהּוָדה ּפָ ע ְואֹוֵהב  )תהלים יא(, ַמרַרּבִ יק ִיְבָחן ְוָרׁשָ ת ''ר(ְיָי ַצּדִ

ְנָאה ַנְפׁשוֹ  )נחש ְקָנן. ָחָמס ׂשָ ִריְך הּוא ִמְתּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ ה עֹוָבדֹוי ּדְ ּמָ ְוָכל ַמה , ּכַ
יָנא ּוְקׁשֹוט א ַעל ּדִ ִאיהּו ָעִביד ּכֹּלָ ָמה ִדְכִתיב, ּדְ ִמים  )דברים לכ(, ּכְ ַהּצּור ּתָ

עֳ  ר הּואּפָ יק ְוָיׁשָ ט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצּדִ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ   .לֹו ּכִ
  א''דף קמ ע

א ֲחֵזי יד ֵליה , ּתָ ּקִ ּפָ ִריְך הּוא ְלָאָדם ַקְדָמָאה ַעד ּדְ א ּבְ ָלא ָדן קּוְדׁשָ
יהּ  ִגין ּדְ , ְלתֹוַעְלּתֵ יּה ּוְרעּוֵתיּה ְלאַֹרח ָאֳחָרא ּבְ ָלא ִיְסֵטי ִלּבֵ ַאבּדְ . ָלא ִיְסּתָ

ר ּמַ יָנא, ְוִאיהּו ָלא ִאְסּתַ ן ֵליּה ּדִ ן ּדָ ּקּוֵדי ְדָמאֵריּה ּוְלָבַתר ּכֵ דף קמ (. ְוֲעַבר ַעל ּפִ
  )א''ע

א ל ּדָ ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ , ְוִעם ּכָ ים , ָלא ָדן ֵליּה ּכְ יּה רּוְגֵזיּה ְוִאְתְקּיַ ְואֹוִריְך ִעּמֵ
נִ  ִאיהּו ֶאֶלף ׁשְ א , יןיֹוָמא ַחד ּדְ ָמַסר ֵליּה ְלָדִוד ַמְלּכָ ִנים ּדְ ְבִעים ׁשָ ר ִאינּון ׁשִ ּבַ

לּום ְרֵמיּה ּכְ ָלא ֲהָוה ֵליּה ִמּגַ   .ּדְ

ַגְווָנא ָדא ִדיר, ּכְ ִאיהּו ָעִביד ּתָ ין ּדְ יׁשִ עֹוָבדֹוי ּבִ ר ָנׁש ּכְ ִאי , ָלא ָדן ֵליּה ְלּבַ ּדְ
א ק, ָהִכי ָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִאְתַקְייָמא ִריְך הּוא ָאִריְך רּוְגֵזיּה ִעם ֶאּלָ א ּבְ ּוְדׁשָ

יַקָיא יַקָיא, ַצּדִ ּדִ יר ִמּצַ יַעָיא ַיּתִ ִ א . ְוִעם ַרׁשּ ְתיּוְבּתָ יתּובּון ּבִ ִגין ּדִ יַעָיא ּבְ ִ ִעם ַרׁשּ
ֵליָמָתא ַהאי ַעְלָמא ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ׁשְ ִיְתַקְיימּון ּבְ ָמה ִדְכִתיב. ּדְ ַחי  )יחזקאל לג(, ּכְ

ְרּכֹו ְוָחָיה' ִאם ֶאְחּפֹץ ְוגו' ִני ְנֻאם ְיָי ְוגואָ  ע ִמּדַ ׁשּוב ָרׁשָ י ִאם ּבְ ְוָחָיה . ּכִ
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ִדיר יַקָיא ּתָ ק ִעם ַצּדִ ִריְך הּוא ְמַדְקּדֵ א ּבְ ִאינּון , ֲאָבל קּוְדׁשָ ָכל עֹוָבִדין ּדְ ּבְ
ָמאָלא. ָעְבִדין ָלא ִיְסטּון ְלָיִמיָנא ּוׂשְ ָיַדע ּדְ ִגין ּדְ ְך ַאְבִחין לֹוןּוְבגִ , ּבְ ָלאו . ין ּכָ
ִגיֵניהּ  ָהא ִאיהּו ָיַדע ִיְצָרא ְותּוְקָפא ִדְמֵהיְמנּוָתא ִדְלהֹון, ּבְ ִגין , ּדְ א ּבְ ֶאּלָ

ִגיַנְייהוּ  יהֹון ּבְ   .ַלֲאָרָמא ִריׁשֵ
  ב''דף קמ ע

ַגְווָנא ָדא ְכִתיב, ֲעַבד ֵליּה ְלַאְבָרָהם, ּכְ ה אֶ  )בראשית כב(, ּדִ ת ְוָהֱאלִהים ִנּסָ
ה. ַאְבָרָהם ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֲהָרַמת ֵנס, ַמאי ִנּסָ  )ירמיה ד(, ָהִרימּו ֵנס )ישעיה סב(ּכְ
אּו ֵנס ָכל ַעְלָמא, ׂשְ יֵליּה ּבְ ְגָלא ּדִ ָמר, ָאִרים ּדִ ָהא ִאּתְ ב ּדְ א , ְוַאף ַעל ּגַ ִגין ּדָ ּבְ

ֵעיֵני ְגָלא ְדַאְבָרָהם ּבְ ִריְך הּוא ָאִרים ּדִ א ּבְ אקּוְדׁשָ כֹּלָ ֲהָדא הּוא , הֹון ּדְ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ִגין ַלֲאָרָמא ִדְגָלא , ִדְכִתיב ִנּסָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ אּוף ָהִכי קּוְדׁשָ
ִחין לֹון יַקָיא ִאיהּו ּבָ ָכל ַעְלָמא, ְדַצּדִ ְייהּו ּבְ יק ִיְבָחן )תהלים יא(. ַלֲאָרָמא ֵריׁשַ , ַצּדִ

ְמעוֹ , ַמאי ַטְעָמא י ׁשִ הּו ָאַמר ִרּבִ ד ִאְתָרֵעי ּבְ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ן ּבְ
יַקָיא ַצּדִ ִתיב, ּבְ אֹו ֶהחִלי )ישעיה נג(, ַמה ּכְ ּכְ ִגין . ְואּוְקמּוהָ . ַוְיָי ָחֵפץ ּדַ ֲאָבל ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ ְרעּוָתא ְדקּוְדׁשָ ָמָתא, ּדִ ִנׁשְ א ּבְ גּוָפא ָלא, ָלא ִאְתָרֵעי ֶאּלָ , ֲאָבל ּבְ
ָמָתא ִדְלֵעיָלאּדְ  ָמָתא ִאיִהי ַדְמָיא ְלִנׁשְ ְוגּוָפא ָלאו ִאיהּו ָחֵזי , ָהא ִנׁשְ

ָאה , ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא ָרָזא ִעּלָ ִדיּוְקָנא ְדגּוָפא ּבְ ב ּדְ   .ִאיהוּ ) ב''דף קמ ע(ְוַאף ַעל ּגַ

א ֲחֵזי ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי , ְוּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ִזְמָנא ּדְ ר ָנׁש ּבְ ּבַ ָמֵתיּה ּדְ ִנׁשְ , ּבְ
ָאה  ָמָתא, ָבהּ  )א לאתנהרא''נ(ְלִאְתַהּנָ לֹוט ִנׁשְ ִתׁשְ ִגין ּדְ עֹוד . ָמֵחי ְלגּוָפא ּבְ ָהא ּבְ ּדְ

ָמָתא ִעם ּגּוָפא ִנׁשְ ְלָטָאה, ּדְ ָמָתא ָלא ָיְכָלא ְלׁשַ ַכד ִאְתַרע . ִנׁשְ  )א אתבר''נ(ּדְ
ְלָטא, ּגּוָפא ָמָתא ׁשָ י. ִנׁשְ יק ִיְבָחן, ק ִיְבָחןַצּדִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַמאי ַצּדִ ישעיה (, ּכְ

יק ִיְבָחן, ֶאֶבן ּבַֹחן )כח ַהאי ֶאֶבן ּבַֹחן. ַאְתִקיף ֵליהּ , ָהִכי ָנֵמי ַצּדִ ִהיא , ּכְ ישעיה (ּדְ

ת ִיְקַרת )כח ּנַ יק ִיְבָחן, ּפִ   .ָהִכי ָנֵמי ַצּדִ

ְנָאה ַנְפׁשוֹ  ע ְואֹוֵהב ָחָמס ׂשָ ְנָאה ַנְפׁשוֹ מַ . ְוָרׁשָ א , אי ׂשָ קּוְדׁשָ ְך ּדְ ְעּתָ ָקא ּדַ ַסּלְ
ע ְנָאה ְלַההּוא ָרׁשָ ַנְפׁשֹו ׂשָ ִריְך הּוא ֲהֵוי ּדְ ָמִתין . ּבְ ָכל ִנׁשְ א ַההּוא ַדְרָגא ּדְ ֶאּלָ
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א ֲחֵזי ִריְך הּוא ְלָאָדם, ּתָ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ יד ֵליּה ְלאֹוָטָבא ֵליהּ , ּכַ ּקִ ָיַהב , ּפַ
ַדְרּגֹוי ְלֵעיָלא, ֵליּה ָחְכְמָתא ק ּבְ ּלַ א. ִאְסּתַ ד ָנַחת ְלַתּתָ א , ּכַ יאּוְבּתָ ָחָמא ּתִ

יהּ  ק ּבֵ ּבַ ל ַמה ּדְ , ְדֵיֶצר ָהָרע ְוִאְתּדָ י ּכָ ק ְוִאְנׁשֵ ּלַ יָקָרא , )א דאסתכל''ס(ִאְסּתַ ּבִ
ָאה ְדָמֵריהּ  ִתיב, ֲאָתא נֹחַ . ִעּלָ ַקְדִמיָתא ּכְ ִמים  )בראשית ו(, ּבְ יק ּתָ נַֹח ִאיׁש ַצּדִ

א, ָהָיה יף, ּוְלָבַתר ָנַחת ְלַתּתָ ּקִ ָלא ָצֵליל, ְוָחָמא ַחְמָרא ּתַ , ֵמַחד יֹוָמא, ּדְ
יהּ  י ִמּנֵ ּתֵ ר, ְוִאׁשְ ּכַ ּתַ ִלי ְוִאׁשְ ָמה ִדְכִתיב, ְוִאְתּגְ ר  )בראשית ט(, ּכְ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ּתְ ִמן ַהּיַ ׁשְ ַוּיֵ

תֹוְך ָאֳהלה ל ּבְ ְתּגָ   .ַוּיִ

ָחְכְמָתא, ֲאָתא ַאְבָרָהם ק ּבְ ּלַ יָקָרא ְדָמאֵריהּ , ִאְסּתַ ל ּבִ ּכַ בראשית (ְלָבַתר , ְוִאְסּתַ

ָאֶרץ ַוּיֵֶרד ַאְבָרם יִמְצָר  )יב ָאֶרץ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ י ָכֵבד ָהָרָעב ּבָ ם ּכִ ְיָמה ָלגּור ׁשָ
ִתיב. 'ְוגו ר  )בראשית יג(, ְלָבַתר ַמה ּכְ ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ַעל ַאְבָרם ִמִמְצַרִים הּוא ְוִאׁשְ ַוּיַ

ה ְגּבָ ַקְדִמיָתא, לֹו ְולֹוט ִעּמֹו ַהּנֶ יּה ּבְ ֲהָוה ּבֵ יּה ַקְדָמָאה ּדְ ק ְלַדְרּגֵ ּלַ , ְוִאְסּתַ
ׁשְ  ָלםְוָעאל ּבִ ׁשְ   .ָלם ְוָנַפק ּבִ

ִתיב, ֲאָתא ִיְצָחק ַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון  )בראשית כו(, ַמה ּכְ ָאֶרץ ִמּלְ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ
ָלם. 'ְוגו ׁשְ ן ְלָבַתר ּבִ ּמָ ק ִמּתַ ּלַ יַקָייא. ְוֲאַזל ִיְצָחק ְוִאְסּתַ הּו ַצּדִ ִחין , ְוֻכּלְ הּו ּבָ ּלְ ּכֻ

ִריְך הּוא א ּבְ ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתיבְּ , לֹון קּוְדׁשָ ְייהּו ּבְ . ִגין ַלֲאָרָמא ֵריׁשַ
ּתֹו ַוּיֹאֶמר ֲאחֹוִתי ִהיא )בראשית כו( קֹום ְלִאׁשְ י ַהּמָ ֲאלּו ַאְנׁשֵ ׁשְ ָאַמר , ַוּיִ ָמה ּדְ ּכְ

ֵתיהּ  יּה ְוִעם ִאּתְ א ֲהָוה ִעּמֵ ִכיְנּתָ ׁשְ ִגין ּדִ א ָקאֲ , ַאְבָרָהם ּבְ ִכיְנּתָ , ַמרּוְבִגין ׁשְ
ְכִתיב ף ְוָאַמר ֲאחֹוִתי . ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ  )משלי ז(, ּדִ ּקַ א ִאְתּתַ ְוַעל ּדָ

ְכִתיב , ָהִכי ִאְתֲחֵזי, ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, תוּ . ִהיא ִגין ְקָרא ּדִ אי ּבְ ַוּדַ  )שיר השירים ה(ּדְ
ִתי ְך ַוּדַ , ֲאחֹוִתי ַרֲעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ְוַעל , ֲאחֹוִתי ִהיא, אי ִאְתֲחֵזי לֹון לֹוַמרּוְבִגין ּכָ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ יַקָייא ּבֵ פּו ַצּדִ ּקָ א ִאְתּתַ י ָאְרכּו לֹו  )בראשית כו(. ּדָ ַוְיִהי ּכִ
ִמים ְוגו ם ַהּיָ ְייָקא. 'ׁשָ ּתֹו ּדַ ) שמות לב(כמה דעבודה זרה כתיב בה , ודא שכינתא(, ֶאת ִרְבָקה ִאׁשְ

ִרְבָקה )מו לצחק הכי נמי מצחק אתויקו ּה ּדְ ֲהַות ִעּמָ א ּדְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ְוִכי , ָדָבר ַאֵחר. ּדָ



Zohar Chayei Sarah -  תולדותזוהר  
 

Formatted by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 23 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

 

א ים ֲהָוה, ֶאּלָ אי ֲאִביֶמֶלְך ַחּכִ ִאְצַטְגִנינּוָתא ִדיֵליהּ , ַוּדַ ל ּבְ ּכַ , ְוִאיהּו ִאְסּתַ
ִאיהּו ַחּלֹון ִתיב ָהָכא . ּדְ ַעד ַהַחּלֹון )בראשית כו(ּכְ ַעד  )שופטים ה(ּוְכִתיב ָהָתם , ּבְ ּבְ

ב ֵאם ִסיְסָראַהחַ  ַיּבֵ ָקָפה ַוּתְ ִאְצַטְגִנינּוָתא, ּלֹון ִנׁשְ ן ּבְ ַהּלָ אּוף ָהִכי ָנֵמי , ַמה ּלְ
ִאְצַטְגִנינּוָתא ָמה ְדֲהָוה ָאַמר ִיְצָחק, ּבְ ָלא ֲהָוה ּכְ אי ִאיהּו . ְוָחָמא ּדְ א ַוּדַ ֶאּלָ

הּ  ֵתיהּ , ְמַצֵחק ִעּמָ ְק  )בראשית כו(ּוְכֵדין . ְוִאיִהי ִאּתְ ָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ַוּיִ
י יֹוֵסי ָאַמר. 'ְוגו ָמה ְדֲעַבד , ִרּבִ ד ְלִיְצָחק ּכְ ָיאֹות ֲהָוה ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמְעּבַ

ַקְדִמיָתא, ְלַאְבָרָהם ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָהא אֹוַכח ֵליּה קּוְדׁשָ ר ּדְ   .ּבַ
  א''דף קמא ע

א ֲחֵזי י ַרק אֵ , ּתָ י ָאַמְרּתִ ִתיב ּכִ הּכְ קֹום ַהּזֶ ּמָ י , ין ִיְרַאת ֱאלִהים ּבַ ָאַמר ִרּבִ
א ְך ָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא, ַאּבָ ִגין ּכָ א, ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָקא ּבִ ּבָ ִגין ְלִאְתּדַ ְכִתיב, ּבְ  )משלי ז(, ּדִ

הּו ָלא ֲהָוה ְמֵהיְמנּוָתא, ַמאי ַטְעָמא. ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ  ּבְ ִגין ּדְ ִאי , ּבְ ּדְ
יַנְייהוּ ְמהֵ  ח ּבֵ ּכַ ּתַ יַנְייהּו . ָלא ֲהָוה ִאְצְטִריךְ , יְמנּוָתא ִאׁשְ ָלא ֲהָוה ּבֵ ֲאָבל ִמּגֹו ּדְ

ְך ָאַמר . ָאַמר ָהִכי, ְמֵהיְמנּוָתא י ַרק ֵאין ִיְרַאת  )בראשית כ(ּוְבִגין ּכָ י ָאַמְרּתִ ּכִ
קֹום ַהֶזה) א''דף קמא ע(ֱאלִהים  ּמָ   .א ְמֵהיְמנּוָתאּדָ , ֵאין ִיְרַאת ֱאלִהים. ּבַ

י ֶאְלָעָזר א , ָאַמר ִרּבִ א ְוַעל ּדָ יׁשָ א ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקּדִ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ָלא ׁשַ ִגין ּדְ ּבְ
ה קֹום ַהּזֶ ּמָ ַלאו ַאְתֵריּה הּוא, ֵאין ִיְרַאת ֱאלִהים ּבַ ְרָיא ָהָכא, ּדְ ְוִיְצָחק . ְוָלא ׁשַ

ְמֵהיְמנּוָתא יּה ּבִ ף ּבֵ ּקַ חָ , ִאְתּתַ ְרָיאּדְ ֵתיּה ׁשַ א גֹו ִאּתְ ִכיְנּתָ  )בראשית כו(. ָמא ְדָהא ׁשְ
ּתֹו מֹות יּוָמת ִאיׁש ַהּזֶה ּוְבִאׁשְ ל ָהָעם ֵלאמֹר ַהּנֹוֵגַע ּבָ א . ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ּכָ ּתָ

יא, ֲחֵזי יַעּיָ ִ ִריְך הּוא ְלַרׁשּ א ּבְ ה אֹוִריְך ְלהּו קּוְדׁשָ ּמָ ִגין ַההּוא ִטיבּו ּדְ , ּכַ ֲעַבד ּבְ
אי ִרין . ִעם ֲאָבָהן ַקּמָ ָרֵאל ַעד ְלָבַתר ּדָ הּו ִיׂשְ יטּו ּבְ ּלִ א ָלא ׁשַ ִגין ּדָ ָהא ּבְ ּדְ

ְתָרִאין ֲעַבד ִטיבּו ִעם ִיְצָחק, ָיאֹות ֲעַבד ֲאִביֶמֶלךְ . ּבַ ָאַמר ֵליּה , ּדְ  )בראשית כ(ּדְ
ב ֵעיֶניָך ׁשֵ ּטֹוב ּבְ   .ִהּנֵה ַאְרִצי ְלָפֶניָך ּבַ

י יְ  יא, הּוָדה ָאַמרִרּבִ יַעּיָ ִ ַרׁשּ ְלהֹון ָלאו ִאיהּו , ֲחַבל ֲעַלְייהּו ּדְ ִטיבּוָתא ּדִ ּדְ
ִלים א ֲחֵזי, ׁשְ ַקְדִמיָתא ָאַמר, ּתָ י  )בראשית כג(, ֶעְפרֹון ּבְ ֶדה ָנַתּתִ ָ ָמֵעִני ַהׂשּ ֲאדֹוִני ׁשְ
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י ֶאְלָעָזרְוֲאַמר  ָיַדע ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ָיאֹות ֲעַבד ִיְצָחק, ִרּבִ ִגין ּדְ ָהא ּבְ , ּדְ
יָרא ְדַמִיין ל ְוָחַפר ּבֵ ּדַ ּתַ ְדָקא ְיאּות, ִאׁשְ ְמֵהיְמנּוָתא ּכְ ְקָפא ּבִ ִגין ְלִאְתּתַ ְוֵכן . ּבְ

יָרא ְדַמָיא  ל ְוָחַפר ּבֵ ּדַ ּתַ ןַיֲעקֹב ַאׁשְ , )וכן יצחק(ַאְבָרָהם ִאׁשְ ּקַ ח ֵליּה ִמְתּתַ , ּכַ
ְתֵריהּ  הּו ֲאְזלּו ּבַ ְמֵהיְמנּוָתא , ְוָיִתיב ֲעֵליּה ְוֻכּלְ ְקָפא ּבִ ִגין ְלִאְתּתַ לּו ּבְ ּדָ ּתַ ְוִאׁשְ

ְדָקא ְיאּות ֵליָמָתא ּכְ   .ׁשְ

ִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ָרֵזי ּדְ יּה ּבְ פּו ּבֵ ּקָ ָרֵאל ִאְתּתַ א ִיׂשְ ּתָ ָכל יוֹ , ְוַהׁשְ גֹון ּדְ ָמא ְויֹוָמא ּכְ
ִאיהּו ִמְצָוה ִציִצית ּדְ ר ָנׁש ּבְ ף ּבַ ּקַ יהּ , ִאְתּתַ ף ּבֵ ָהִכי ָנֵמי . ּוַבר ָנׁש ִאְתַעּטַ

יּה ּוִבְדרֹוֵעיהּ  ח ֲאֵריׁשֵ ַמּנַ י ּדְ ְתִפּלֵ ְדָקא ָחֵזי, ּבִ ָאה ּכְ ִאינּון ָרָזא ִעּלָ ִגין . ּדְ ּבְ
יּה בְּ  ח ּבֵ ּכַ ּתַ ִריְך הּוא ִאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ְתִפּלֹוי ּדְ יּה ּבִ ר ּבֵ ִאְתַעּטַ ַבר ָנׁש ּדְ

יִצית ּצִ ף ּבַ ָאה, ְוִאְתַעּטַ ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ א ָרָזא ּדִ   .ְוכֹּלָ

א ַהאי, ְוַעל ּדָ ף ּבְ ָלא ִאְתַעּטַ ָכל , ַמאן ּדְ י ּבְ ְתִפּלֵ ָפא ּבִ ּקָ ר ְלִאְתּתַ ְוָלא ִאְתַעּטַ
יּה ְמ . יֹוָמא ְרָיא ִעּמֵ ָלא ׁשַ ֵמי ֵליּה ּדְ ִחילּו , ֵהיְמנּוָתאּדָ יּה ּדְ ְוִאְתֲעֵדי ִמּנֵ

ָמאֵריהּ  ְדָקא ְיאּות, ּדְ ְקֵפי ּגֹו . ּוְצלֹוֵתיּה ָלאו ְצלֹוָתא ּכְ ְך ֲאָבָהן ֲהוּו ִמְתּתַ ּוְבִגין ּכָ
ָאה ְרָיא , ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ ֵליָמָתא ׁשַ ְמֵהיְמנּוָתא ׁשְ ָאה ְדָרָזא ּדִ ֵביָרא ִעּלָ ִגין ּדְ ּבְ

יהּ  ֵאר ַאֶחֶרת ְוגו )אשית כובר(. ּבֵ ְחּפֹר ּבְ ם ַוּיַ ָ ק ִמׁשּ ְעּתֵ ַתח ְוָאַמר', ַוּיַ יא ּפָ י ִחּיָ , ִרּבִ
ָך ְוַעְצמֶֹתיָך ַיֲחִליץ ְוגו )ישעיה נח( ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ַהאי . 'ְוָנֲחָך ְיָי ּתָ

ָמר ַהאי ְקָרא. ְקָרא אּוְקמּוָה ְוִאּתְ יהּ , ֲאָבל ּבְ פּו ָמאֵרי ְמֵהיְמנּוָתא  ּבֵ ּקָ ִאְתּתַ
ַאְבַטח לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ַהאי ַעְלָמא ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ּדְ ִמיד ּבְ . ְוָנֲחָך ְיָי ּתָ

ָאַמר ְוָנֲחָך ְייָ , ְוָנֲחָך ְייָ  יָון ּדְ ִמיד, ּכֵ אי ּתָ ִים. ַאּמַ ֵבין ָהַעְרּבָ ִמיד ּדְ א ּתָ א ּדָ , ֶאּלָ
ּקַ  ִאיהּו ִאְתּתַ ִיְצָחקּדְ רֹוֵעיּה ּדְ חֹות ּדְ , ְוָדא הּוא חּוָלָקא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ף ּתְ

ְכִתיב ִוד ּדִ מוֹ  )תהלים כג(, ְמָנָלן ִמּדָ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַמְעּגְ יַע  )ישעיה נח(. ַיְנֵחִני ּבְ ּבִ ְוִהׂשְ
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  ב''דף קמא ע

ִתיב ְך ּכְ ַגן ָרֶוה, ּוְבִגין ּכָ ַגן ָרֶוה. ְוָהִייָת ּכְ ִאין, ַמאי ּכְ ְסקּו ֵמימֹוי ִעּלָ ָלא ּפָ , ּדְ
יהּ , ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין י ִמּנֵ ּקֵ ִדיר, ְוַהאי ִגיְנָתא ִאְתׁשַ יּה ּתָ י ִמּנֵ דף קמא (. ְוִאְתַרּוֵ

ְסִקין ֵמימֹוי , ּוְכמֹוָצא ַמִים) ב''ע ָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ְוָלא ּפָ א ַההּוא ָנָהר ּדְ ּדָ
  .ְלָעְלִמין

א ֲחֵזי ין ָנְבִעין, ּתָ יָרא ְדַמּיִ ְמֵהיְמנּוָתא, ּבֵ גֹו ָרָזא ּדִ ָאה ּבְ . ַהאי ִאיהּו ָרָזא ִעּלָ
יּה מֹוָצא ַמִים ִאית ּבֵ יָרא ּדְ אִ , ּבֵ יָרא ּדְ ָיא ֵמַההּוא מֹוָצא ַמִיםְוִאיהּו ּבֵ , ְתַמּלְ
ִאינּון ַחד ין ּדְ ְרּגִ ֵרין ּדַ ְדָקא ְיאּות, ְוִאינּון ּתְ ֲחָדא ּכְ ַכר ְונּוְקָבא ּכְ   .ּדְ

א ֲחֵזי יָרא ִאינּון ַחד, ְוּתָ ֵאר, ַההּוא מֹוָצא ַמִים ְוַההּוא ּבֵ א ּבְ ָהא . ְוִאְקֵרי ּכֹּלָ ּדְ
יל ֲעּיִ ל . ּוֵביָרא ִאְתְמֵלי, ִסיק ְלָעְלִמיןְוָלא פָּ , ַההּוא ְמקֹוָרא ּדְ ּכַ ִאְסּתַ ּוַמאן ּדְ

ֵביָרא ָדא ָאה ִדְמֵהיְמנּוָתא, ּבְ ָרָזא ִעּלָ ל ּבְ ּכַ ֲאָבָהן, ִאְסּתַ , ְוָדא הּוא ִסיָמָנא ּדְ
ָאה יָרא ְדַמָיא ּגֹו ָרָזא ִעּלָ ֵלי ַלְחּפֹור ּבֵ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ין ְמקֹוָרא , ּדְ א ּבֵ ְוֵלית ְלַאְפָרׁשָ

א ַחדוּ  ָמּה ְרחֹובֹות )בראשית כו(. ֵביָרא ְוכֹּלָ ְקָרא ׁשְ נֹוי ְלִמְפַלח . ַוּיִ יִנין ּבְ ַזּמִ ָרִמיז ּדְ
ְדָקא ָחֵזי יָרא ּכְ ון, ּוְלַאְתָקָנא ַהאי ּבֵ ּוָ ִנין ְוִעּלַ ָקְרּבָ ָרָזא ּדְ ַגְווָנא ָדא. ּבְ  )בראשית ב(, ּכְ

ַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ  יֵחהּו ּבְ ּנִ א, ְמָרהּ ַוּיַ ון ּוְבִגין ּדָ ּוָ ִנין ְוִעּלַ ין ָקְרּבָ טּון , ִאּלֵ ְ ׁשּ ִיְתּפַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְרחֹבֹת  )משלי ה(, ַמּבּועֹוי ְלָכל ִסְטִרין ּכְ ְוָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה ּבָ

ְלֵגי ַמִים ָמּה ְרחֹובֹות, ּפַ ְקָרא ׁשְ ְך ַוּיִ   .ּוְבִגין ּכָ

תַ  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ן קֹוָלהּ  )משלי א(, ח ְוָאַמרִרּבִ ּתֵ ְרחֹובֹות ּתִ רֹוָנה ּבָ חּוץ ּתָ . ָחְכמֹות ּבַ
ָאה ָאה ְוָחְכְמָתא , ַמאי ָחְכמֹות. ַהאי ְקָרא ִאיהּו ָרָזא ִעּלָ ין ָחְכָמה ִעּלָ ִאּלֵ

ְרָיא ָבהּ  ָאה ְוׁשַ ִעּלָ ּה ּבְ ִליַלת ּבָ ִאְתּכְ   .ְזֵעיָרא ּדְ
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רֹוָנה חּוץ ּתָ א ֲחֵזי. ּבַ ָכל ְסִתיִמיןחָ , ּתָ ָאה ִאיִהי ְסִתיָמא ּדְ ְוָלא , ְכָמה ִעּלָ
ָיא ּלְ ִאְתּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאְתְייָדע ְוָלאו ִאיִהי ּבְ ּה  )איוב כח(, ּכְ לֹא ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ

ַטת ְלִאְתַנֲהָרא', ְוגו ׁשְ ד ִאְתּפַ ָרָזא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ּכַ ְוַעְלָמא , ִאְתַנֲהָרא ּבְ
יהּ ְדָאתֵ  ֵרי ִמּנֵ יו. י ִאְתּבְ ֵרי ּבְ ָאֵתי ִאְתּבְ ִדְתַנן ַעְלָמא ּדְ ְסָיא ַהאי , ד''ּכְ ְוִאְתּכַ

ן ְוִאינּון ַחד ּמָ ד . ָחְכָמה ּתַ ִאְתַעּתַ ִזְמָנא ּדְ ָרָזא  )א דאתעבד''א דאתעטר נ''נ(ּבְ א ּבְ ּכֹּלָ
ְדָקֲאָמָרן ֵדין הּוא ֶחְדָוה ְלִאְתַנהֲ , ְדַעְלָמא ְדָאֵתי ּכִ ָלא , ָראּכְ אי ּדְ ֲחׁשַ א ּבַ ְוכֹּלָ

ַמע ְלַבר ְלָעְלִמין ּתְ   .ִאׁשְ

ָטא ְ ׁשּ ְעָיא ְלִאְתּפַ א ּוַמָיא ְורּוָחא, תּו ּבָ ָמר , ְוָנִפיק ֵמַהאי ֲאַתר ֶאׁשָ ִאּתְ ָמה ּדְ ּכְ
ַמע. )א''ד ע''ע( ּתְ ַנְפָקא ְלַבר ְוִאׁשְ ָמר, ְוִאְתֲעִביד ַחד ָקָלא ּדְ ָמה ְדִאּתְ ֵדין . ּכְ ּכְ

ן ִאיהּו חּוץ ן ּוְלַהּלָ ּמָ ַמע ְלָעְלִמין, ִמּתַ ּתְ ָלא ִאׁשְ אי ִאיהּו ּדְ ֲחׁשַ ָהא ְלגֹו ּבַ , ּדְ
ַמע ָרָזא ּתְ א ְדִאׁשְ ּתָ יּה , ִאְקֵרי חּוץ, ַהׁשְ ֲעִביְדּתֵ ר ָנׁש ְלַאְתָקָנא ּבַ ֵעי ּבַ אן ּבָ ִמּכָ

ֳאָלא )א''ו ע''פקודי רכ(   .ּוְלׁשָ

ָנֲהִרין, ַמאן ְרחֹובֹות, ְרחֹובֹותבָּ  ל ּכָֹכַבָיא ּדְ ֵביּה ּכָ א ַההּוא ְרִקיָעא ּדְ ְוִאיהּו , ּדָ
ֵמימֹוי ָלא ָפְסִקין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמּבּוָעא ּדְ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן  )בראשית ב(, ּכְ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ ן קֹוָלהּ . ְוִאיהּו ְרחֹובֹות, ְלַהׁשְ ּתֵ ן ּתִ א , ְוַתּמָ ָאה ְוכֹּלָ ָאה ְוַתּתָ ִעּלָ
  .ַחד

למֹה א ָאַמר ׁשְ ֶדה ָלְך ְוגו )משלי כד(, ּוְבִגין ּדָ ָ ׂשּ ָדּה ּבַ ָך ְוַעּתְ חּוץ ְמַלאְכּתֶ . 'ָהֵכן ּבַ
חּוץ ָמר, ָהֵכן ּבַ ָמה ְדִאּתְ רֹוָנה. ּכְ חּוץ ּתָ ְכִתיב ּבַ אן ָקְייָמא ֲעִביָדא , ּדִ ָהא ִמּכָ ּדְ

ָנא ּוִמלָּ  ּקָ ֲאָלהְלִאְתּתַ ְכִתיב, ה ְלׁשָ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹוִנים ְוגו )דברים ד(, ּדִ י ׁשְ ', ּכִ
ָמִים ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ   .ּוְלִמְקֵצה ַהׁשּ

ֶדה ָלךְ  ָ ׂשּ ָדּה ּבַ א , ְוַעּתְ ַרכֹו ְייָ  )בראשית כז(ּדָ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ר ָנׁש . ׂשָ ִיְנַדע ּבַ ּוָבַתר ּדְ
ְרֵמיּה ָבהּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְוַיְת  ִתיב ַאַחר, ִקין ּגַ ָמָתא . ּוָבִניָת ֵביֶתךָ , ַמה ּכְ א ִנׁשְ ּדָ
גּוֵפיהּ  ַבר ָנׁש ּבְ ִלים, ּדְ ַבר ׁשְ ן ְוִיְתֲעִביד ּגְ ּקַ ִיְתּתַ ד ָחַפר ִיְצָחק . ּדְ א ּכַ ְוַעל ּדָ

ָלם ׁשְ יָרא ּבִ ָלם , ְוֲעַבד ּבֵ א , תָקֵרי ֵליּה ְרחֹובוֹ  )א למהוי שלים''נ(ְלַההּוא ׁשְ ְוכֹּלָ
ְדָקא ְיאּות ִריְך הּוא . ּכְ א ּבְ י קּוְדׁשָ עֹוָבֵדיהֹון ְלַגּבֵ יַקָיא ּדְ ִאין ִאינּון ַצּדִ ַזּכָ

ְכִתיב. ְלַקְייָמא ַעְלָמא נּו ָאֶרץ )משלי ב(, ּדִ ּכְ ִרים ִיׁשְ י ְיׁשָ ינּו ָאֶרץ, ּכִ ּכִ ְוָהא . ַיׁשְ
י ָזֵקן ִיְצחָ  )בראשית כז(. אּוְקמּוהָ  ִתיב. קַוְיִהי ּכִ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ְקָרא  )בראשית א(, ָאַמר ִרּבִ ַוּיִ
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  א''דף קמב ע

א ֲחֵזי ַאְבָרָהם, ְוּתָ הוּ , ָלא ָזָכה ִיְצָחק ּכְ ָלא ָסמּו ֵעינֹוי ְוָלא ּכָ ֲאָבל ָרָזא . ּדְ
ָאה ִאיהּו ָהָכא ְמֵהיְמנּוָתא, ִעּלָ ָמרכְּ . ָרָזא ּדִ ְקָרא ֱאלִֹהים , ָמה ְדִאּתְ ְכִתיב ַוּיִ ּדִ

א ַאְבָרָהם, ָלאֹור יֹום ִאיהּו ְנהֹוָרא ִדיָמָמא, ּדָ ּוְנהֹוָרא ִדיֵליּה ָאִזיל ְוָנִהיר . ּדְ
ִתּקּוָנא  ף ּבְ ּקַ   .ְדיֹוָמא) א''דף קמב ע(ְוִאְתּתַ

ךְ  ִתיב, ּוְבִגין ּכָ ִמים )בראשית כד(, ַמה ּכְ ּיָ א ּבַ ִאינּון ְנהֹוִרין , ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ּבְ
ָנֲהִרין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )ג ונהיר כדין אזיל ונהיר''א ל''ד(, ְוִאיהּו ִסיב. ּדְ הֹוֵלְך ְואֹור  )משלי ד(, ּכְ

ךְ , ַעד ְנכֹון ַהּיֹום ְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום )בראשית א(, ּוְבִגין ּכָ ְך ָק . ַוּיִ ָרא ְוַלחׁשֶ
ךְ , ָלְיָלה ִאיהּו חׁשֶ א ִיְצָחק ּדְ יהּ , ּדָ ַגּוִ ָלא ֵליְלָיא ּבְ ךְ , ְוִאיהּו ָאִזיל ְלַקּבְ , ּוְבִגין ּכָ

ד ִסיב ִתיב, ִאיהּו ּכַ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות )בראשית כז(, ַמה ּכְ י ָזֵקן ִיְצָחק ַוּתִ . ַוְיִהי ּכִ
אי ָכא וּ , ָהִכי הּוא ַוּדַ ְ ָבָעא ְלִאְתַחׁשּ ָקא ּדְ ּבְ ְדָקא ְיאּות )בחשך(ְלִאְתּדַ יּה ּכְ ַדְרּגֵ   .ּבְ

ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ יק ְידֹוי, ֲאָתא ִרּבִ יר, ָאַמר ֵליהּ . ְוָנׁשִ ּפִ ַאְבָרָהם ָנִהיר , ׁשַ
א ִדיֵליהּ  ַדְרּגָ ְטָרא ּדְ יֵליהּ , ִמּסִ א ּדִ ַדְרּגָ ְטָרא ּדְ ְך ִמּסִ ַיֲעקֹב , ִיְצָחק ִאְתֲחׁשָ

אי ְכִת , ַאּמַ ְבדּו ִמּזֶֹקן )בראשית מח(, יבּדִ ָרֵאל ּכָ ָהִכי הּוא , ָאַמר ֵליהּ . ְוֵעיֵני ִיׂשְ
אי ִתיב, ַוּדַ ְבדּו ּכְ הוּ , ּכָ ִתיב. ְולֹא ּכָ ְקנוֹ , ִמּזֶֹקן ּכְ א ִמּזֶֹקן. ְוָלא ִמּזִ ִמּזֶֹקן , ֶאּלָ

ִיְצָחק ְבדוּ , ּדְ לָ , לֹא יּוַכל ִלְראֹות. ֵמַההּוא ִסְטָרא ּכָ ּכָ ְדָקא ָחֵזיְלִאְסּתַ , א ּכְ
הוּ  אי ִמּכֹל ָוכֹל. ֲאָבל לֹא ּכָ הּו ַוּדַ ךְ , ֲאָבל ִיְצָחק ּכָ ֵדין , ְוִאְתֲעִביד חׁשֶ ָהא ּכְ ּדְ

יּה ַלְיָלה ְך ָקָרא ָלְיָלה, ִאְתֲאִחיד ּבֵ ים ְוַלחׁשֶ ו  )בראשית כז(. ְוִאְתַקּיָ ְקָרא ֶאת ֵעׂשָ ַוּיִ
דֹול נֹו ַהּגָ ְט , ּבְ ל ִמּסִ ּלַ ִאְתּכְ ָיא ּדְ ִדיָנא ַקׁשְ י לא  )שם(ֵריּה ּדְ ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָנא ָזַקְנּתִ

י יֹום מֹוִתי ַתח ְוָאַמר. ָיַדְעּתִ י ֶאְלָעָזר ּפָ ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְוגו )תהלים פד(, ִרּבִ ', ַאׁשְ
ֵוי תֹוְקפֵ  ִריְך הּוא ְוַיׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ִאְתּתַ ר ָנׁש ּדְ ָאה ּבַ יהּ ַזּכָ   .יּה ּבֵ

פּו ְוָאְמרוּ  ּקָ ִאְתּתַ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּדְ ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ֵהן ִאיַתי ֱאָלָהָנא ִדי  )דניאל ג(, ָיכֹול ּכַ
א  א ּוִמן ְיָדָך ַמְלּכָ יָזבּוַתָנא ִמּגֹו ַאּתּון נּוָרא ָיִקיְדּתָ ֲאַנְחָנא ָפְלִחין ָיכֹול ְלׁשֵ
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ֵייָמא ר ָנׁש ּדְ ף ּבַ ּקַ א ָלא ִיְתּתַ ְזִביַנִני, ֶאּלָ ִריְך הּוא ְיׁשֵ א ּבְ אֹו ִאיהּו ָעִביד , קּוְדׁשָ
ְך ְוָכךְ  י ּתּוְקפֵ , ִלי ּכָ ּוֵ יַע ֵליהּ ֲאָבל ְיׁשַ יַסּיֵ ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ד , יּה ּבֵ ּכַ

אֹוַרְייָתא ּקּוִדין ּדְ ִאינּון ּפִ ל ּבְ ּדַ ּתַ אַֹרח ְקׁשֹוט, ִאיהּו ִאׁשְ ָאֵתי . ּוְלֵמיַהְך ּבְ ֵכיָון ּדְ ּדְ
ָאה ּכָ ר ָנׁש ְלִאְתּדַ אי, ּבַ יּה בְּ , ְמַסְייִעין ֵליּה ַוּדַ ף ּבֵ ּקַ ִריְך ּוְבָדא ִיְתּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ

יַע ֵליהּ , הּוא ִאיהּו ְיַסּיֵ יהּ , ּדְ ף ּבֵ ּקַ ָאֳחָרא, ְוִיְתּתַ ֵוי ּתּוְקֵפיּה ּבְ ָלא ַיׁשְ ְך , ּדְ ּוְבִגין ּכָ
ְלָבָבם. עֹוז לֹו ָבךְ  ָלא ִהְרהּוָרא , ְמִסּלֹות ּבִ ְדָקא ְיאּות ּבְ יּה ּכְ ַיֲעִביד ִלּבֵ ּדְ

ה ּדְ , ָאֳחָרא ַהאי ְמִסּלָ א ּכְ ָכל ֲאַתר ֶאּלָ ָבא ְלַאֲעָבָרא ּבְ ִאיִהי ִמְתַייׁשְ
ִאְצְטִריךְ    .ָהִכי ָנֵמי, ּדְ

ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבךְ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, עֹז, ָדָבר ַאֵחר ַאׁשְ ְיָי עֹז ְלַעּמֹו  )תהלים כט(, ּכְ
ן אֹוַרְייָתא ִלׁשְ , ִיּתֵ ק ּבְ ִיְתַעּסָ ר ָנׁש ּדְ ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלּבַ ִגין ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵמיּה ּדְ

ִריְך הּוא ָמהּ , ּבְ ל ִלׁשְ ּדַ ּתַ אֹוַרְייָתא ְוָלא ִאׁשְ ק ּבְ ִאְתַעּסָ ָכל ַמאן ּדְ ַטב ֵליּה , ּדְ
ֵרי ָלא ִאְתּבְ ְלָבָבם. ּדְ ְלָבָבם, ְמִסּלֹות ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַמאי ְמִסּלֹות ּבִ , ּכְ

ָיּה ׁשְ  )תהלים סח( ֲעָרבֹות ּבְ א ַהִהיא אֹוַרְייָתא. מוֹ סֹולּו ָלרֹוֵכב ּבָ ִאיהּו , ּדָ ּדְ
ד ֵליּה ֲחִטיָבא  ִריְך הּוא ּוְלֶמְעּבַ א ּבְ ּה ְלֲאָרָמא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ל ּבָ ּדַ ּתַ ִאׁשְ

ַעְלָמא   .ּבְ

א ֲחֵזי ִריְך הּוא, ּתָ א ּבְ ָמא ְדקּוְדׁשָ ל עֹוָבדֹוי ֲהוּו ִלׁשְ ְך , ַיֲעקֹב ּכָ ּוְבִגין ּכָ
ִריְך הוּ  א ּבְ ִדירקּוְדׁשָ יּה ּתָ א, א ֲהָוה ִעּמֵ ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ָהא . ּדְ ּדְ

ֵריהּ  ו ּבְ ָקָרא ֵליּה ִיְצָחק ְלֵעׂשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ן, ּבְ א , ַיֲעקֹב ָלא ֲהָוה ַתּמָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
  .ְוִרְבָקה אֹוָדַעת ֵליּה ְלַיֲעקֹב, אֹוָדַעת ָלּה ְלִרְבָקה
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י יֹוֵסי ָאַמר א חֲ , ִרּבִ ו, ֵזיּתָ ַרְך ֵעׂשָ ַההּוא ִזְמָנא ִיְתּבָ לֹום ּבְ לֹוט , ִאי ַחס ְוׁשָ ָלא ׁשְ
ִריְך הּוא ֲהָוה. ַיֲעקֹב ְלָעְלִמין א ּבְ א ֵמִעם קּוְדׁשָ ַאְתֵריּה ֲאָתא , ֶאּלָ א ּבְ ְוכֹּלָ

ְדָקא ָחֵזי א ֲחֵזי. ּכְ ִתיב )בראשית כה(, ּתָ . ָמרְוָהא ִאּתְ , ְוִרְבָקה אֹוֶהֶבת ֶאת ַיֲעקֹב ּכְ
ַיֲעקֹב ִגיֵניּה ּדְ ְדַרת ּבְ ְך ׁשַ ר ֶאל  )בראשית כז(, ּוְבִגין ּכָ י ֶאת ָאִביָך ְמַדּבֵ ַמְעּתִ ִהּנֵה ׁשָ

ו ָאִחיָך ֵלאמֹר   .ֵעׂשָ
  ב''דף קמב ע

קֹוִלי ְוגו ַמע ּבְ ִני ׁשְ ה ּבְ ַההּוא ִזְמָנא. 'ְוַעּתָ ַסח ֲהָוה, ּבְ ּוָבֵעי ֵיֶצר ָהָרע , ֶעֶרב ּפֶ
ֲעָר  ָטָאה ִסיֲהָרא, אְלִאְתּבָ ּלְ ְמֵהיְמנּוָתא) ב''דף קמב ע(ָרָזא , ּוְלׁשַ א ָעְבַדת . ּדִ ְוַעל ּדָ

יִלין ְבׁשִ ֵרי ּתַ   .ּתְ

י ְיהּוָדה ָאַמר ִעיִרים, ִרּבִ ֵני ׂשְ נֹוי ְדַיֲעקֹב ְלָקְרָבא ׁשְ יִנין ּבְ ַזּמִ ַחד , ָרַמז ָהָכא ּדְ
יֹוָמא ְדִכּפּוֵרי, ַלְייָ  ךְ . ְוַחד ַלֲעָזאֵזל ּבְ ים, ּוְבִגין ּכָ ֵני ְגָדֵיי ִעּזִ  )ב''ה ע''קמ(, ָקִריַבת ׁשְ

א ִדְלֵעיָלא ְרּגָ ִגין ּדַ לֹוט ֲעֵליּה , ַחד ּבְ ָלא ִיׁשְ ו ּדְ ֵעׂשָ יּה ּדְ ִגין ְלַכְפָייא ַדְרּגֵ ְוַחד ּבְ
ַיֲעקֹב ים, ּדְ ִני ְגָדֵיי ִעּזִ א ׁשְ ְרַוְייהּו ָטִעים ִיְצָחק ְוָאִכיל, ְוַעל ּדָ  )בראשית כז( .ּוִמּתַ

ּתְ  ׁשְ ֵבא לֹו ַיִין ַוּיֵ ֵבא לֹו ַיִין, ַוּיָ ֵמֲאַתר ָרִחיק ָקִריב ֵליּה ֵמַההּוא , ֶרֶמז ָרִמיז, ַוּיָ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר. )דעשו(ֲאַתר  יהּ , ִרּבִ ַכח ּבֵ ּתְ ָכל ֲחדּו ִאׁשְ ִגין , ֶרֶמז ֵמַההּוא ַיִין ּדְ ּבְ

א ֵליּה ְלִיְצָחק ָבֵעי ֶחְד , ְלַחְדּתָ א ִסְטָרא , ָוהּדְ ְעָיין ֶחְדָוה ְלַחְדּתָ ְדָקא ּבָ  )דליואי(ּכְ
ּתְ , ִדיֵליהּ  ׁשְ ֵבא לֹו ַיִין ַוּיֵ א ַוּיָ ו ְוגו )בראשית כז(. ְוַעל ּדָ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ ', ַוּתִ

ְמרֹוד ו ִמּנִ ָרַווח ֵעׂשָ ין ּדְ ין ִאינּון ְלבּוׁשִ י ְיָקר ּדְ , ִאּלֵ ין ְלבּוׁשֵ ֲהוּו ִמן ָאָדם ְוִאּלֵ
ִנְמרֹוד, ָהִראׁשֹון ְכִתיב, ּוְבהּו ֲהָוה ָצד ֵציָדה ִנְמרֹוד, ְוֲאתּו ְלָיָדא ּדְ  )בראשית י(, ּדִ

ּבֹור ַצִיד  ו ָנַפק ְלַחְקָלא', ִלְפֵני ְיָי ְוגו )א''ד ע''ויקרא ס, ב''ז ע''קל(הּוא ָהָיה ּגִ ח , ְוֵעׂשָ ְוַאּגַ
ִנְמרֹוד ְוָק  יּה ְקָרָבא ּבְ יהּ , ַטל ֵליהּ ּבֵ ין ִמּנֵ ין ְלבּוׁשִ ֲהָדא הּוא , ְוָנַסב ִאּלֵ

ֶדה ְוהּוא ָעֵיף )בראשית כה(, ִדְכִתיב ָ ו ִמן ַהׂשּ בֹא ֵעׂשָ ִתיב ָהָכא . ְואּוְקמּוהָ , ַוּיָ ּכְ
י ְלהְֹרִגים )ירמיה ד(ּוְכִתיב ָהָתם , ְוהּוא ָעֵיף י ָעְיָפה ַנְפׁשִ   .ּכִ

ו ֲהָוה ָסִליק לֹון לְ  ִרְבָקהְוֵעׂשָ ּה ּדְ ין ְלַגּבָ ּוְבהּו ֲהָוה ָנִפיק ְוָצד , ִאינּון ְלבּוׁשִ
ן, ְוַההּוא יֹוָמא ָלא ָנַטל לֹון, ֵציָדה ּמָ ב ּתַ ְוַכד ֲהָוה . ְוָנַפק ְלַחְקָלא ְוִאְתַעּכַ

ו ָלל, ָלִביׁש לֹון ֵעׂשָ ָלִביׁש לֹון ַיֲעקֹב. ָלא ֲהוּו ָסְלִקין ֵריִחין ּכְ יָון ּדְ ֵדין, ּכֵ  ּכְ
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י יֹוֵסי ַיֲעקֹב , ָאַמר ִרּבִ ִאיהּו ׁשּופְ  )הוה(ׁשּוְפֵריּה ּדְ רּדְ ָאָדם ֵאיְך ֶאְפׁשָ ְוָהא , ֵריּה ּדְ
ִניָנן ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּתָ ּפּוַח ֲעֵקבֹו ּדְ ה, ּתַ ל ַחּמָ ְלּגַ ֶהה ּגַ ָכְך ֲהָוה . ַמּכְ ְוִאי ֵתיָמא ּדְ
י ֶאְלָעָזר. ַיֲעקֹב אי ָהִכי ֲהָוה, ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ָחב ָאָדם , ַוּדַ ּבְ

ׁשּוְפֵריהּ ָלא ֲהוּו , ָהִראׁשֹון ָלא ּבְ ּכָ ִרָיין ְלִאְסּתַ ל ּבְ ָחָטא. ָיְכִלין ּכָ יָון ּדְ י , ּכֵ ּנִ ּתַ ִאׁשְ
ין ר ְמָאה ַאּמִ א ֲחֵזי. ׁשּוְפֵריּה ְוִנְתָמָאְך רּוֵמיּה ְוִאְתֲעִביד ּבַ ָאָדם , ְוּתָ ׁשּוְפֵריּה ּדְ

ַהה, ָרָזא ִאיהוּ , ָהִראׁשֹון ְלָיא ּבְ ָאה ּתַ ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ ךְ , ּוא ׁשּוְפָראּדִ , ּוְבִגין ּכָ
נַֹעם ְייָ  )תהלים כז(, ּוְכִתיב. ִויִהי נַֹעם ְיָי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ  )תהלים צ( ְוָדא הּוא , ַלֲחזֹות ּבְ

אי ַיֲעקֹב ַוּדַ ָאה ִאיהוּ , ׁשּוְפֵריּה ּדְ א ָרָזא ִעּלָ   .ְוכֹּלָ

ַרח ֶאת  ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהוּ ַוּיָ א ֲחֵזי. ֵריַח ּבְ ִתיב, ּתָ ָגִדים לֹא ּכְ ַרח ֶאת ֵריַח ַהּבְ , ַוּיָ
ָגָדיו א ֵריַח ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֶאּלָ ַמִים  )תהלים קד(, ּכְ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ַ ׂשּ עֹוֶטה אֹור ּכַ

ְיִריָעה ָגָדיו ַויְ  )א דא הוא''נ(ָדָבר ַאֵחר . ּכַ ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ יׁש . ָבַרֵכהוּ ַוּיָ ַאְלּבִ ֵכיָון ּדְ ּדְ
א, לֹון ַיֲעקֹב ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָלא ָאַרח , ְסִליקּו ֵריִחין ּבְ ֵריִחין  )דארח(ְוַעד ּדְ
יהּ  ְלבּוׁשֵ ְרֵכיהּ , ּדִ ֵדין , ָלא ּבָ ָהא ּכְ ְרָכא )לא(ּדְ ִאְתֲחֵזי הּוא ְלִאְתּבָ ִאי , ָיַדע ּדְ ּדְ

ְרָכא ֲהֵדיהּ ָלא ְס , ָלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּבָ ין ּבַ יׁשִ י ֵריִחין ַקּדִ ל ַהּנִ ֲהָדא הּוא , ִליקּו ּכָ
ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהוּ  ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ֵריַח  )בראשית כז(. ִדְכִתיב ַוּיָ ִני ּכְ ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ

ַרכֹו ְייָ  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ה ָסִתים הּוא, ַוּיֹאֶמר )ב''ב ע''ק(. ׂשָ ַאְמֵרי ׁשְ . ִמּלָ א ִאית ּדְ ִכיְנּתָ
ַאְמֵרי ִיְצָחק ֲהָוה, ֲהַות ַרכֹו ְייָ . ְוִאית ּדְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ ֶדה, ּכְ א , ַמאן ׂשָ ּדָ

ֶדה  ַתּפּוִחים )ב''ט ע''רמ(ׂשָ ִאין . ּדְ ֲאָבָהן ִעּלָ ֶדה ּדְ   .ְסִמיכּו ֵליּה ּוְמַתְקִנין ֵליהּ  )חמידי(ׂשָ

ַמִים  ָ ל ַהׁשּ ן ְלָך ָהֱאלִהים ִמּטַ ָגן ְוִתירֹוׁש ְוִיּתֶ י ָהָאֶרץ ְורֹב ּדָ ַמּנֵ י . ּוִמׁשְ ָאַמר ִרּבִ
א א ֲחֵזי )פתח רבי אבא ואמר(ֲאָבל , ַהאי ְקָרא אּוְקמּוהָ , ַאּבָ ֲעלֹות  )תהלים קכ(, ּתָ יר ַהּמַ ׁשִ

ֲעֵנִני ָרָתה ִלי ָקָראִתי ַוּיַ ּצָ ִוד ַמְלכָּ . ֶאל ְיָי ּבַ ָחן ָאַמר ּדָ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ה ׁשִ ּמָ י ּכַ א ַקּמֵ
ִריְך הּוא א ּבְ ָמא, קּוְדׁשָ ד ֵליּה ׁשְ יּה ּוְלֶמְעּבַ ִגין ְלַאְתָקָנא ַדְרּגֵ א ּבְ ָמה , ְוכֹּלָ ּכְ

ם )ח' שמואל ב(, ְדַאּתְ ָאֵמר ִוד ׁשֵ ַעׂש ּדָ א ָאַמר , ַוּיַ יָרָתא ּדָ ד ָחָמא  )ג ליה''א ל''ס(ְוׁשִ ּכַ
א ְלַיֲעקֹב    .)א דיעקב''ס(עֹוָבָדא ּדָ

  א''דף קמג ע
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י ֶאְלָעָזר ָאַמר יָרָתא ָדא , ִרּבִ ָאַמר ֵליּה ֲאבֹוי, )דהא(ַיֲעקֹב ָאַמר ׁשִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ , ּבְ
ו ִאם לֹא )בראשית כז( ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִני ַהַאּתָ ָך ּבְ ה ָנא ַוֲאֻמׁשְ ׁשָ ֵדין , ּגְ ֲהָוה  )א בגין''ד(ּכְ ּדְ
י) א''דף קמג ע( )הוה( ָעאקּו ַסּגִ יהּ ּדְ , ַיֲעקֹב ּבְ מֹוַדע ַקּמֵ ּתְ ֲאבֹוי ְיַדע ֵליּה ְוִאׁשְ . ָדִחיל ּדְ

ִתיב ִעירֹות  )בראשית כז(, ַמה ּכְ ו ָאִחיו ׂשְ יֵדי ֵעׂשָ י ָהיּו ָיָדיו ּכִ ירֹו ּכִ ְולא ִהּכִ
ֵדין ָאַמר. ַוְיָבֲרֵכהוּ  ֲעֵנִני )תהלים קכ(, ּכְ ָרָתה ִלי ָקָראִתי ַוּיַ ּצָ יָלה  )שם(. ֶאל ְיָי ּבַ ְיָי ַהּצִ

ׁשֹון ְרִמָיה ֶקר ִמּלָ ַפת ׁשֶ ְ י ִמׂשּ יהּ , ַנְפׁשִ ְרָיא ּבֵ ו ׁשַ א ְדֵעׂשָ ְרּגָ א הּוא ּדַ ִאיהּו , ּדָ ּדְ
ֶקר  ַפת ׁשֶ ֶקר. )א מה הוא''ס(ׂשְ ַפת ׁשֶ א ְדַאְייֵתי ַההּוא ִחְוָיא ְלָווִטין ַעל , ׂשְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ימּו ּוַבֲעִקימּו ַאְייֵתי ְלָווִטין, ַעְלָמא   .ִאְתַלְטָיא ָעְלָמאּדְ , ּוְבַחּכִ

א ֲחֵזי ו, ּתָ ָאַמר ִיְצָחק ְלֵעׂשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ֶדה ְוצּוָדה ִלי ָצִידה )בראשית כז(, ּבְ ָ , ְוֵצא ַהׂשּ
ה ְצָחק. ְואּוְקמּוהָ , א''ּבְ ֵרְך ִמּיִ ִיְתּבָ ִגין ּדְ ו ּבְ ָקֲאַמר ֵליהּ , ְוָנַפק ֵעׂשָ  )בראשית כז(, ּדְ

ירּדְ , ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְייָ  ָאַמר ִלְפֵני . ָיאֹות, ִאּלּו ָאַמר ַוֲאָבֶרְכָכה ְוָלא ַיּתִ יָון ּדְ ּכֵ
ִריְך הּוא, ְייָ  א ּבְ קּוְדׁשָ ְרֵסי ְיָקָרא ּדְ ְעַזע ּכָ א ִאְזּדַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּוַמה , ָאְמָרה, ּבְ

ִיּפּוק ִחְוָיא ֵמִאינּון ְלָווִטין הוּ , ּדְ ַאר ַיֲעקֹב ּבְ ּתָ   .ְוִיׁשְ

ַהִהיא  אּבְ ְעּתָ ַיֲעקֹב, ׁשַ יּה ּדְ ן ִמיָכֵאל ְוָאָתא ַקּמֵ ּמַ ֲהֵדיהּ , ִאְזּדַ א ּבַ ִכיְנּתָ ְוָיַדע , ּוׁשְ
ַיֲעקֹב, ִיְצָחק ֲהֵדיּה ּדְ יהּ , ְוָחָמא ְלַגן ֵעֶדן ּבַ ו. ּוָבְרֵכיּה ַקּמֵ ָעאל , ְוַכד ָעאל ֵעׂשָ

יִהּנֹם ֲהֵדיּה ּגֵ א . ּבַ , ק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמאֹדַוּיֶחַרד ִיְצחָ  )בראשית כז(ְוַעל ּדָ
ַההּוא ִסְטָרא ו ּבְ ָלא ֲהָוה ֵעׂשָ ב ּדְ ָחׁשַ ַתח ְוָאַמר, ּדְ ם  )בראשית כז(, ּפָ ָוֲאֳבַרֵכהּו ּגַ

רּוְך ִיְהֶיה   .ּבָ

ךְ  ִגין ּכָ ַיֲעקֹב , ּבְ ְרָכאן ֲעֵליּה ּדְ ַאְייֵתי ּבִ ָחְכְמָתא ּוַבֲעִקימּו ּדְ ן ַיֲעקֹב ּבְ ּמַ ִאְזּדַ
ִאיהּו  ַגְווָנא ְדָאָדם ָהִראׁשֹוןּדְ ֶקר, ּכְ ַפת ׁשָ . ְוִאְתְנָטלּו ֵמַההּוא ִחְוָיא ְדִאיהּו ׂשְ

ְקָרא ָאַמר ה ׁשִ ַכּמָ ְקָרא ֲעַבד, ּדְ י ְדׁשִ ה ִמּלֵ ִגין ְלַאְטָעָאה ּוְלַאְייָתָאה , ְוַכּמָ ּבְ
ךְ . ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא ִגין ּכָ ָחְכָמה ְוַאְטֵעי לְ , ּבְ ִגין , ֲאבּויֲאָתא ַיֲעקֹב ּבְ ּבְ

ְרָכאן ַעל ַעְלָמא ָמַנע ֵמַעְלָמא, ְלַאְייָתָאה ּבִ יּה ַמה ּדְ ה , ּוְלָנְטָלא ִמּנֵ ּוִמּדָ
ה ֲהָוה ִתיב. ָלֳקֵבל ִמּדָ א ּכְ בֹוֵאהּו ְולֹא ָחֵפץ  )תהלים קט(, ְוַעל ּדָ ֱאַהב ְקָלָלה ַוּתְ ַוּיֶ

ּנוּ  ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ ִתיב. ּבִ ל  )בראשית ג(, ֲעֵליּה ּכְ ֵהָמה ּוִמּכָ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ָארּור ַאּתָ
ֶדה ָ יּה ְלָדֵרי ָדִרין. ַחּיַת ַהׂשּ ַאר ּבֵ ּתָ ְרָכאן, ְוִאׁשְ יּה ּבִ   .ְוָאָתא ַיֲעקֹב ְוָנִטיל ִמּנֵ
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ָאָדם ן ַיֲעקֹב ְלַנְטָלא ֵמַההּוא ִחיְוָיא, ּוִמן יֹומֹוי ּדְ ּמַ ְרָכאן, ִאְזּדַ י ּבִ ל ַהּנֵ , ּכָ
ּתָ  ְייהוּ ְוִאׁשְ ְלָווִטין ְוָלא ָנַפק ִמּנַ א. ַאר ִאיהּו ּבִ רּוַח קּוְדׁשָ  )תהלים קכ(, ְוָדִוד ָאַמר ּבְ

נּוִנים י ִגּבֹור ׁשְ ן ְלָך ּוַמה ּיֹוִסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמּיָה ִחּצֵ ּתֵ ת ֵליּה . ַמה ּיִ ַמה ִאיְכּפַ
א ַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא, ְלַההּוא ִחְוָיא ִביׁשָ ָאְמרוּ  .ּדְ ָמה ּדְ ְך , ּכְ ָנָחׁש נֹוׁשֵ

יהּ , ּוֵמִמית   .ְוֵלית ֵליּה ֲהָנָאה ִמּנֵ

ֵתיהּ , ָלׁשֹון ְרִמּיָה א ֲעֵליּה ְוַעל ַעְלָמא, ְדָרֵמי ֵליּה ְלָאָדם ּוְלִאּתְ יׁשָ . ְוַאְייֵתי ּבִ
ְרָכאן, ְלָבַתר ֲאָתא ַיֲעקֹב ל ִאינּון ּבִ יֵליּה ּכָ נּוִנים. ְוָנִטיל ִמּדִ י ִגּבֹור ׁשְ א , ִחּצֵ ּדָ
ָבבּו  ָנַטר ּדְ ו ּדְ ְרָכאן )א דאגזים''נ(ֵעׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלַיֲעקֹב ַעל ִאינּון ּבִ בראשית (, ּכְ

ָרָכה ְוגו )כז ו ֶאת ַיֲעקֹב ַעל ַהּבְ טֹם ֵעׂשָ ׂשְ   )ג תא חזי''א ל''ד(. 'ַוּיִ

ן ְלָך  י ָהָאֶרץְוִיּתֶ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהׁשּ א , ָהֱאלִֹהים ִמּטַ ּתָ ֵעיָלא ּוִמּתַ ָהא ִמּלְ
ִחּבּוָרא ָחָדא ָגן ְוִתירֹוׁש . ּבְ ִדְכִתיב. ָהא אּוְקמּוהָ , ְורֹוב ּדָ ְולא  )תהלים לז(, ֲאָבל ּכְ

ׁש ָלֶחם יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ א ֲחֵזי. ָרִאיִתי ַצּדִ , ְואּוְקמּוהָ ' יִתי ְוגוַנַער ָהיִ  )שם(, ּתָ
ל עֹוָלם ֲאָמרֹו ְוכוּ  רֹו ׁשֶ ָגן ְוִתרֹוׁש . 'ַהאי ְקָרא ׂשָ ְך ָאַמר ְורֹוב ּדָ   .ּוְבִגין ּכָ

ים ֲחוּו ְלָך ְלאּוּמִ ּתַ ים ְוִיׁשְ א , ַיַעְבדּוָך ַעּמִ למֹה ַמְלּכָ יט ׁשְ ּלִ ִזְמָנא ְדׁשַ ּבְ
ַלם ְירּוׁשָ ְכִתיב, ּבִ ְמִביִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ' ָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְוגווְ  )דברי הימים ב ט(, ּדִ

ים )בראשית כז(. 'ְוגו ֲחוּו ְלָך ְלאּוּמִ ּתַ יָחא, ְוִיׁשְ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ְכִתיב, ּבְ , ּדִ
ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים )תהלים עב( ּתַ י ְיהּוָדה ָאַמר. ְוִיׁשְ ֵייֵתי ַמלְ , ִרּבִ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ א ּכֹּלָ ּכָ

יָחא ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהוּ , ְמׁשִ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ּכָ ּתַ ִדְכִתיב ְוִיׁשְ   .ּכְ

ָאה . אֹו ִתְהֶיה, ְוָלא ָאַמר הֵיה, הֵוה, הֵוה ְגִביר ְלַאֶחיךָ  א ָרָזא ִעּלָ א ּדָ ֶאּלָ
ְמֵהיְמנּוָתא ין ַאְתָוון ִאּנּון ָרֵזי ִדְמֵהיְמנּוָתא, ּדִ ִאּלֵ ו ''וא ,ְלֵעיָלא' ה. ּדְ
ֶאְמָצִעיָתא ְך ָאַמר. ְלָבַתר' ה, ּבְ ָטָאה ֲעַלְייהּו , ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיךָ , ּוְבִגין ּכָ ּלְ ְלׁשַ
ָאה לֹון א, ּוְלַרּדָ ֲאָתא ָדִוד ַמְלּכָ ִזְמָנא ּדְ י יֹוֵסי ָאַמר. ּבְ ִזְמָנא , ִרּבִ א ִאיהּו ּבְ ּכֹּלָ

יָחא א ְמׁשִ ִגין ּדְ , ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ָהא ּבְ ֵמי אֹוַרְייָתאּדְ ְתּגָ ָרֵאל ַעל ּפִ ֵדין , ֲעְברּו ִיׂשְ ּכְ
אֶרךָ  )בראשית כז(   .ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ

  ב''דף קמג ע
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י יֹוֵסי ָאַמר ן ְלָך ָהֱאלִהים ִרּבִ י , ְוִיּתֶ ל ַהּנֵ חּוָלֵקיּה ) ב''דף קמג ע(ּכָ ְטָרא ּדְ ְרָכאן ִמּסִ ּבִ
יֵליּה נָ  ַיֲעקֹב ֲהוּו ּוִמּדִ ֵעי ִיְצָחק ְלָבְרָכא ֵליּה , ַטלּדְ ְרָכאן ֲהָוה ָקא ּבָ ין ּבִ ְוִאּלֵ

ו ִריְך הּוא, ְלֵעׂשָ א ּבְ ְך ֲעַבד קּוְדׁשָ ְוָגַרם ֵליּה ְלַיֲעקֹב ְלַנְטָלא , ּוְבִגין ּכָ
יֵליהּ    .ִמּדִ

א ֲחֵזי א ְדַההּוא ָנָחׁש ַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא אַ , ּתָ ְעּתָ ׁשַ , ְרָעאּבְ
ִתיב ָך ְוגו )בראשית ג(, ַמה ּכְ ּתְ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י ׁשָ ֲארּוָרה ', ּוְלָאָדם ָאַמר ּכִ

ֲעבּוֶרָך ְוגו ְדָקא ְיאּות', ָהֲאָדָמה ּבַ ין ּכְ יִרין ְוִאיּבִ ֵהא ָעְבָדא ּפֵ ָלא ּתְ ָלֳקֵבל . ּדְ
א י ָהָאֶרץ, ּדָ ַמּנֵ ה )שם(. ּוִמׁשְ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ַמִים, ּבְ ָ ל ַהׁשּ א ִמּטַ  )שם(. ָלֳקֵבל ּדָ

ְצִמיַח ָלךְ  ר ּתַ א, ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ ָגן ְוִתירֹוׁש , ָלֳקֵבל ּדָ ָך  )שם(. ְורֹוב ּדָ ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ
א, ּתֹאַכל ֶלֶחם ים )בראשית כז(, ָלֳקֵבל ּדָ ֲחוּו ְלָך ְלאּוּמִ ּתַ ים ְוִיׁשְ , ַיַעְבדּוָך ַעּמִ

ִאינּון ַיַעְבדּון ַאְרעָ  ַחְקָלאּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, א ְוִיְפְלחּון ּבְ ּוְבִני ֵנָכר  )ישעיה סא(, ּכְ
ֵריֶכם ְוכֹוְרֵמיֶכם א ָנַטל ַיֲעקֹב. ִאּכָ א, ְוכֹּלָ א ָלֳקֵבל ּדָ יֵליּה ָנַטל, ּדָ . ּוִמּדִ

ְרָכאן י ּבִ ִיּטֹול ַהּנֵ ִרים ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּדְ ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ בְּ , ְוקּוְדׁשָ ָקא ְלִאְתּדַ
ַאְתֵריּה ְוחּוָלֵקיהּ  ַאְתֵריּה ְוחּוָלֵקיהּ , ּבְ ָקא ּבְ ּבְ ו ְלִאְתּדַ   .ְוֵעׂשָ

י ִחְזִקּיָה ַמִים, ָאַמר ַרּבִ ָ י ָהָאֶרץ ּוִמַטל ַהׁשּ ַמּנֵ ִמׁשְ ְרָכאן , ְוָהא ָחִמיָנן ּדְ ִאינּון ּבִ
ו ְלָבַתר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָנַטל ֵעׂשָ י ָהָאֶרץ, ּכְ ַמּנֵ ֶבָך ּוִמַטל  ִהּנֵה ִמׁשְ ִיְהֶיה מֹוׁשָ

ַמִים ֵמָעל ָ   .ַהׁשּ

ְמעֹון י ׁשִ ָדא, ָאַמר ִרּבִ א ּכְ ַהאי ְוָלא ּדָ ין, ָלאו ַהאי ּכְ ְרּגִ אן ּדַ ְרׁשָ ה ִאְתּפָ ּמָ . ּכַ
ִתיב ַיֲעקֹב ּכְ ן ְלָך ָהֱאלִהים, ּבְ ִתיב ִיְהֶיה, ְוִיּתֶ ִתיב. ּוְבָדא ּכְ ַיֲעקֹב ּכְ ל , ּבְ ִמּטַ

ַמִים ּוִמ  ָ י ָהָאֶרץַהׁשּ ַמּנֵ ַמִים, ׁשְ ָ י ָהָאֶרץ ְוַטל ַהׁשּ ַמּנֵ ִתיב ִמׁשְ ו ּכְ ֵעׂשָ ָהא ָלאו , ּבְ ּדְ
ָדא א ִאיהּו ּכְ   .ּדָ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ן ּכַ ְרׁשָ ין ִאְתּפָ יהּ . ְוַדְרּגִ ִתיב ּבֵ ַיֲעקֹב ּכְ ְבָדא ּדְ ִגין ּדִ ן ְלָך , ּבְ ְוִיּתֶ
ַמִים ָ ל ַהׁשּ אָ , ָהֱאלִהים ִמּטַ א ַטל ִעּלָ ִאְקֵרי ַטל ּדָ יק יֹוִמין ּדְ ָנִגיד ֵמַעּתִ ה ּדְ

ַמִים ָ ְלֵעיָלא, ַהׁשּ ַמִים ּדִ ָ ַמִים, ַהׁשּ א ְדׁשָ ַדְרּגָ ָנִגיד ּבְ ּפּוִחין , ַטל ּדְ ן ַלֲחַקל ּתַ ּמָ ּוִמּתַ
ין יׁשִ י ָהָאֶרץ. ַקּדִ ַמּנֵ י  )דא ארץ דלעילא ארץ החיים(, ָהָאֶרץ, ּוִמׁשְ ַמּנֵ ִתיב ּוִמׁשְ ו ּכְ ֵעׂשָ ּבְ
ְלֵעיָלא, ָהָאֶרץ ים ּדִ א ֶאֶרץ ַהַחּיִ י ָהָאֶרץ ּדָ ַמּנִ ַיֲעקֹב ִמׁשְ ַאְרָעא , ּבְ ְוָיִרית ָלּה ּבְ
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א, תוּ  א, ַיֲעקֹב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ו ְלַתּתָ ְכִתיב . ְוֵעׂשָ ב ּדִ ְוָהָיה  )בראשית כז(ְוַאף ַעל ּגַ
אֶרךָ  ִריד ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ ר ּתָ ֲאׁשֶ א. ּכַ ֲאָבל ְלֵעיָלא , ֵמַהאי ְדָהָכא ְלַתּתָ

ְכִתיב, ָלא ְכלּום י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו יַ  )תהלים לכ(, ּדִ א ֲחֵזי. ֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ ּכִ , ּתָ
ְלהֹון ְרָכאן ּדִ רּו ְלָנְטָלא ּבִ ׁשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ו, ּבְ ַיֲעקֹב ָנַטל חּוָלֵקיּה . ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ

ְלֵעיָלא א, ּדִ ו ָנִטיל חּוָלֵקיּה ְלַתּתָ   .ְוֵעׂשָ

י ֶאְלָעזָ  ן ָלקּוְנָיא ָאַמר ְלִרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַמְעּתָ ֵמָאִביךָ , רִרּבִ לּום ׁשָ , ּכְ
ָבְרֵכיּה ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ְרָכאן ּדְ אי ָלא ִאְתָקְיימּו ּבִ ְבִריְך , ַאּמַ ְרָכאן ּדִ ְוִאינּון ּבִ

הוּ  ּלְ ו ִאְתַקְיימּו ּכֻ   .ִיְצָחק ְלֵעׂשָ

ְרָכאן ִמְתַקְייֵמי, ָאַמר ֵליהּ  ל ִאינּון ּבִ ָבְרֵכיהּ , ּכָ א  ּוִבְרָכאן ָאֳחָרִנין ּדְ קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא ְלַיֲעקֹב א, ַיֲעקֹב ָנַטל ְלֵעיָלא, ֲאָבל ִמּיָד. ּבְ ו ָנִטיל ְלַתּתָ ְלָבַתר . ְוֵעׂשָ

יָחא א ְמׁשִ ד ָיקּום ַמְלּכָ א, ּכַ ו ִמּכֹּלָ א ְוִיְתֲאִביד ֵעׂשָ , ִיּטֹול ַיֲעקֹב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ַעְלָמא ְוָלא ְיֵהא ֵליּה חּוְלָקא ְוַאְחָסָנא ְודּוְכָרָנא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ  )עובדיה א(, ּכְ

ו ְלַקׁש ְוגו ית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעׂשָ ִיְתֲאִביד . 'ְוָהָיה ּבֵ ִגין ּדְ ּבְ
א ו ִמּכֹּלָ ֵרין ָעְלִמין, ֵעׂשָ   .ַעְלָמא ֵדין ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָיִרית ַיֲעקֹב ּתְ

  א''דף קמד ע

ִתיבּוְבַהאי ִזְמנָ  ו  )עובדיה א(, א ּכְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ְוָעלּו מֹוׁשִ
ו. ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלּוָכה ַהאי ַעְלָמא, ַההּוא ַמְלכּו ְדֵעׂשָ ָנַטל ּבְ ָיַהב ֵליּה , ּדְ
ִריְך הּוא  א ּבְ ְלחֹודֹוי )א יהא ליה לקודשא בריך הוא''ס(קּוְדׁשָ ּתָ . ּבִ א ָלאו ִאיִהי ְוִכי ַהׁשְ

ִריְך הּוא א ּבְ ִריְך הּוא , ַמְלכּו ִמקּוְדׁשָ א ּבְ יט קּוְדׁשָ ּלִ ׁשַ ב ּדְ א ַאף ַעל ּגַ ֶאּלָ
א ָאר ַעִמין, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א , ָהא ָיַהב לֹון ִלׁשְ ְלָכל ַחד ְוַחד חּוַלק ְוַאְחַסְנּתָ
ַהאי ַעְלָמא יהּ , ּבְ א ּבֵ ׁשָ ּמָ ּתַ הּו ַמְלכּוָתא, אּוְבַהִהיא ִזְמנָ . ְלִאׁשְ ּלְ , ִיּטֹול ִמּכֻ

א ְכִתיב ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלּוָכה, ּוְתֵהא ִדיֵליּה ּכֹּלָ ְלחֹודֹוי, ּדִ ְכִתיב, ֵליּה ּבִ זכריה (, ּדִ

מֹו ֶאָחד )יד ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ בראשית (. ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

ְמעֹון ָאַמר. 'ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב ְוגו ַוְיִהי ַאךְ  )כז י ׁשִ ֵרי ְיִציאֹות , ַאְך ָיצֹא ָיָצא, ִרּבִ ּתְ
ה לּו ָלּמָ א . ַהּלָ ַיֲעקֹב) א''דף קמד ע(ֶאּלָ א ְוַחד ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ד ָעאל , ַחד ּדִ ָהא ּכַ ּדְ
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ים ְוגו ם הּוא ַמְטַעּמִ ַעׂש ּגַ עַ , ָיקּום ָאִבי )בראשית כז(. 'ַוּיַ ּבּוֵריּה ֲהָוה ּבְ , ּזּותּדִ
ְתִקיפּו רּוָחא ּה ַטֲעָמא, ּבִ ֵלית ּבָ ה ּדְ א ֲחֵזי. ָיקּום ָאִבי, ִמּלָ ין ַיֲעקֹב , ּתָ ַמה ּבֵ

ו ֲאבֹוי, ְלֵעׂשָ ְכִסיפּו ּדְ ֲעָנָוה, ַיֲעקֹב ָאַמר ּבִ ִתיב, ּבַ בֹא ֶאל  )בראשית כז(, ַמה ּכְ ַוּיָ
ין ַהאי ְלַהאי. ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי א, ַמה ּבֵ ְעְזָעא ֵליהּ ּדְ , ֶאּלָ , ָלא ָבָעא ְלִאְזּדַ

ֲחנּוִנים ָלׁשֹון ּתַ יל ּבְ יִדי )בראשית כז(, ַמּלִ ָבה ְוָאְכָלה ִמּצֵ ו ָאַמר. קּום ָנא ׁשְ , ְוֵעׂשָ
יהּ , ָיקּום ָאִבי יל ִעּמֵ ָלא ַמּלִ ַמאן ּדְ   .ּכְ

א ֲחֵזי ו, ּתָ ָעאל ֵעׂשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ יִהּנֹם, ּבְ יּה ּגֵ ְעזַ , ָעאל ִעּמֵ . ְוָדִחיל, ע ִיְצָחקִאְזּדַ
ְכִתיב ְכִתיב ַוּיֶחַרד . ַוּיֶחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמאֹד )בראשית כז(, ּדִ יָון ּדִ ּכֵ

י, ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ִחילּו , ֶאָלא. ַעד ְמאֹד )גדולה(ַמהּו . ּדַ ָלא ֲהָוה ּדְ ּדְ
ִיְצָחק. ְוֵאיָמָתא ָנַפל ֲעֵליּה ּדְ ָתא, ּדְ ֵרי ,ַרּבָ ַהִהיא . ִמּיֹוֵמי ְדִאְתּבְ ְוֲאִפילּו ּבְ
א ְעּתָ ָחא ְוָחָמא , ׁשַ י ַמְדּבְ ּבֵ ִאְתֲעַקד ִיְצָחק ַעל ּגַ יָנא ֲעֵליהּ  )שכינתא(ּדְ ָלא , ַסּכִ
ְעַזע ו. ִאְזּדַ ָעאל ֵעׂשָ א ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ יהּ , ּכְ ָעאל ִעּמֵ יִהּנֹם ּדְ ֵדין ָאַמר, ְוָחָמא ּגֵ , ּכְ

בֹ  ֶטֶרם ּתָ רּוְך ִיְהֶיה )שם(א ּבְ ם ּבָ ִגין , ַוֲאָבַרֵכהּו ּגַ א  )דחמאת(ּבְ ִכיְנּתָ ָחִמית ׁשְ ּדְ
ְרָכאן   .ְדאֹוֵדי ַעל ִאינּון ּבִ

ָבר ַאֵחר רּוְך ִיְהֶיה, ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר, ִיְצָחק ָאַמר ַוֲאָבַרֵכהוּ , ּדָ ם ּבָ ָעא , ּגַ ּבָ
ִריְך הּואָאַמר ֵליּה , ִיְצָחק ְלֵמיַלט ֵליּה ְלַיֲעקֹב א ּבְ ְרָמְך ֲאָנא , ִיְצָחק, קּוְדׁשָ ּגַ

ָבר ֲאַמְרּתְ ֵליהּ , ַלייט )אנת( ָהא ּכְ רּוךְ  )שם(, ּדְ ַרֶריָך ָארּור ּוְמָבַרֶכיָך ּבָ   .אֹוְ

ְרָכאן א אֹודּו ַעל ִאינּון ּבִ א ֲחֵזי ּכֹּלָ ֵאי, ּתָ ֵאי ְוַתּתָ ְוֲאִפיּלּו ִאיהּו חּוַלק , ִעּלָ
ֵעשָׂ  ְרָכאן ְוַסְלֵקיּה , אֹוִדי ֲעַלְייהּו ּוָבְרֵכיּה ִאיהוּ , וַעְדֵביּה ּדְ ְואֹוֵדי ַעל ִאינּון ּבִ

יּה ְלֵעיָלא ְכִתיב, ְמָנָלן. ַעל ֵריׁשֵ ַחר  )בראשית לכ(, ּדִ ָ י ָעָלה ַהׁשּ ְלֵחִני ּכִ ַוּיֹאֶמר ׁשַ
ִני ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ֲחָך ּכִ ּלֵ ְלֵחִני. ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאׁשַ יּה בְּ , ַוּיֹאֶמר ׁשַ ַאְתִקיף ּבֵ ִגין ּדְ
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א ַמְלָאֵכי , ֶאּלָ אן ּדְ ִריְך הּואִמּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ִליֵחי ּדְ ד ִאינּון ָנֲחִתין ְלַהאי , ׁשְ ּכַ
ִליִמין ין , ַעְלָמא ּגְ ׁשִ ִלימּו ּוִמְתַלּבְ ַהאי ַעְלָמא )א''א ע''ק(ְוִאְתּגְ ַגְווָנא ּדְ גּוָפא ּכְ ִגין , ּבְ ּבְ
ָהִכי ִאְתֲחֵזי ָאִזי, ּדְ ַההּוא ֲאַתר ּדְ ְנָהָגא ּדְ ָנָאה ִמּמִ ָלא ְלַהׁשְ ןּדְ ּמָ   .ל ּתַ

ָמר ד ָסִליק ְלֵעיָלא, ְוָהא ִאּתְ ה ּכַ מׁשֶ ִתיב, ּדְ ם ִעם ְיָי  )שמות לה(, ַמה ּכְ ַוְיִהי ׁשָ
ָתה ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לא ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ִגין ִמְנָהָגא, ַאְרּבָ , ּבְ

ן ָאִזיל ְלַתּמָ ָנָאה ֵמַההּוא ֲאַתר ּדְ ָלא ְלַהׁשְ א ְוִאי, ּדְ ד ָנֲחתּו ְלַתּתָ נּון ַמְלָאִכין ּכַ
ִתיב ַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלוּ  )בראשית יח(, ּכְ ַהאי , ְוֵכן ָהָכא. ְוהּוא עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ּתַ

א ד ָנַחת ְלַתּתָ ַיֲעקֹב, ַמְלָאָכא ּכַ יּה ּדְ ֲהָוה , ָלא ִאְתֲאַבק ִעּמֵ א ִמּגֹו ּדְ ֶאּלָ
ַגְווָנא ְדַהאי  גּוָפא ּכְ ׁש ּבְ ל . ַעְלָמאִאְתַלּבַ ֲהֵדיּה ּכָ א ִאְתֲאַבק ַיֲעקֹב ּבַ ְוַעל ּדָ

  .ַההּוא ֵליְלָיא

א ֲחֵזי י, ּתָ ַהּנֵ ְלָטנּוָתא ּדְ ׁשָ ִגין ּדְ אי, ּבְ ֵליְלָיא ַוּדַ א ּבְ ךְ . ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ , ּוְבִגין ּכָ
ָגלּוָתא א ּבְ ו ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ ֵעׂשָ ְלָטנּוָתא ּדְ ִאיהּו ַלְיָלה, ׁשָ ֵליְלָיא ְוַעל . ּדְ א ּבְ ּדָ

ַיֲעקֹב יּה ּדְ ף ִעּמֵ ּקַ יהּ , ִאְתּתַ , ִאְתֲחָלׁש ֵחיֵליהּ , ְוַכד ֲאָתא ַצְפָרא. ְוִאְתֲאַבק ִעּמֵ
ף ַיֲעקֹב, ְוָלא ָיִכיל ּקַ ַיֲעקֹב, ּוְכֵדין ִאְתּתַ ִגין ּדְ יָמָמא, ּבְ ְלָטנּוֵתיּה ּבִ   .ׁשָ

ךְ  ִתיב, ּוְבִגין ּכָ א ּדּוָמה )ישעיה כא(, ּכְ ָ ְיָלה  ַמׂשּ ּלַ ִעיר ׁשֵֹמר ַמה ּמִ ֵ ֵאַלי קֵֹרא ִמׂשּ
יל ּלֵ ו. ׁשֵֹמר ַמה ּמִ ֵעׂשָ יֵדיּה ּדְ ָהא ְכֵדין ׁשּוְלָטנּוֵתיּה ּדִ ְיָלה , ּדְ ּלַ ִעיר ּבַ ִאיִהי ׂשֵ ּדְ

ד ֲאָתא ַצְפָרא, ִאיהוּ  ְך ִאְתֲחָלׁש ּכַ י  )בראשית לב(ּוְכֵדין , ּוְבִגין ּכָ ְלֵחִני ּכִ ַוּיֹאֶמר ׁשַ
ַחר ָעָלה ָ   .ַהׁשּ

  ב''דף קמד ע

ִני ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ֲחָך ּכִ ּלֵ י ִאם . ַוּיֹאֶמר לא ֲאׁשַ ִני) ב''דף קמד ע(ּכִ ַרְכּתָ י ִאם , ּבֵ ּכִ
ֵעי ֵליהּ  ָבְרֵכִני ִמּבָ ִני, ּתְ ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ְרָכאן . ַמאי ּכִ ִאם אֹוֵדית ַעל ִאינּון ּבִ

א ְוָלא ְתֵהא ְמַקְטְרָגא ָבְרַכִני ַאּבָ ִגיַנְייהוּ  ּדְ ִתיב, ִלי ּבְ ַוּיֹאֶמר  )בראשית לכ(, ַמה ּכְ
ָרֵאל ְוגו י ִאם ִיׂשְ ְמָך ּכִ ָרֵאל', לא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ אי ִיׂשְ , ָאַמר ֵליהּ , ַאּמַ
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ִריָת ִעם ֱאלִֹהים י ׂשָ ֲעֵליּה ֲהָוה ָאַמר, ַמאי ִעם ֱאלִֹהים, ּכִ ְך ּדְ ְעּתָ ָקא ּדַ . ַסּלְ
א ָאַמר ֵליהּ  ִחּבּוָרא, ֶאּלָ וָגא ִעם ֱאלִֹהים ּבְ ּוְ ָרא ּוְלִאְזּדַ ִריָת ְלִאְתַחּבְ ִזּוּוָגא , ׂשָ ּבְ
א ְוִסיהֲ  ְמׁשָ ׁשִ ִתיב ַעל , ָראּדְ א ָלא ּכְ א ִעם ֱאלִהים, ֱאלִֹהים )א את''ס(ְוַעל ּדָ , ֶאּלָ

ִחּבּוָרא ְוִזּוּוָגא ָחָדא   .ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַוּיֹאֶמר, ָדָבר ַאֵחר ַמע ְלקֹול  )שמות טו(, ּכְ ׁשְ מֹוַע ּתִ ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ
י ִאם ַוּיֹאֶמר לא ֵיאָ  )בראשית לב(, אּוף ָהָכא, ְיָי ֱאלֶהיךָ  ְמָך ַיֲעקֹב ּכִ ֵמר עֹוד ׁשִ
ָרֵאל יהּ , ִיׂשְ ַדְרּגֵ ר ַיֲעקֹב ּבְ ֵדין ִאְתַעּטַ ֲאָבָהן, ּכְ ָלָלא ּדְ ִתיב. ְלֶמֱהֵוי ּכְ  )שם(, ַמה ּכְ

ם ם. ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ׁשָ ְרָכאן, ַמאי ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ׁשָ הּו ּבִ ּלְ אֹוֵדי ֵליּה ַעל ּכֻ , ּדְ
ָבְרֵכיּה ֲאבֹוי   .ּדְ

ַתח ְוָאַמרִרבִּ  ְמעֹון ּפָ ִלים ִאּתוֹ  )משלי טז(, י ׁשִ ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ְרֵכי ִאיׁש ּגַ ְרצֹות ְיָי ּדַ . ּבִ
א ֲחֵזי ה ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש , ּתָ ּמָ ִריְך , ּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ִבילֹוי ּבֵ ְקָנא ׁשְ ְלִאְתּתַ

ּקּוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, הּוא ד ּפִ ִגין ְלֶמְעּבַ ָהא. ּבְ מּוהָ  ּדְ אי , אֹוּקְ ַוּדַ  )ב''ב ע''קס, ב''ו ע''שמות ק(ּדְ
ֲהֵדיהּ  וָגא ּבַ ֵעיָלא ְלִאְזַדּוְ ִליָחן ִאית ְלַבר ָנׁש ִמּלְ ֵרין ַמְלָאִכין ׁשְ ַחד ִליִמיָנא , ּתְ

ָמאָלא ַבר ָנׁש , ְוַחד ִלׂשְ יּה ּבְ ִאיהּו ָעִבידְוִאינּון ָסֲהֵדין ּבֵ ָכל ַמה ּדְ ִאינּון , ּבְ
ן ְוָקִריָנן לֹון ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ   .ִמׁשְ

ִפּקּוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ָאה ּוְלִאׁשְ ּכָ ר ָנׁש ְלִאְתּדַ ַההּוא ֵיֶצר טֹוב , ָאֵתי ּבַ
יהּ  וג ּבֵ ּוַ ִאְזּדַ ֲהֵדיּה , ּדְ ִלים ּבַ ּתָ ף ַעל ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע ְוִאׁשְ ּקַ ָבר ִאיהּו ִאְתּתַ ּכְ

יְך ֵליּה ְלַעְבָדא ֲאָבא. ְוִאְתַהּפִ ר ָנׁש ָאִזיל ְלִאְסּתַ ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע , ְוַכד ּבַ
ר ַעל ַההּוא ֵיֶצר טֹוב ּבַ ף ְוִאְתּגַ ּקַ ד ַההּוא בַּ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ִאְתּתַ אי ּכַ ר ָנׁש ַוּדַ

ָאה ּכָ ר ָנׁש , ָאֵתי ְלִאְתּדַ ף ּבַ ּקַ ִקיפּו ִאְתּתַ ה ּתְ ּמָ ָרא ַההּוא ֵיֶצר טֹוב , ּכַ ּבְ ד ִאְתּגַ ּכַ
ֵדין  ִלים ִאּתוֹ  )משלי טז(ּכְ ֵיֶצר , אֹוְיָביו ַיׁשְ יּה ּדְ ְפָיא ַקּמֵ ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע ִאְתּכַ ּדְ
לֹמֹה. טֹוב א ָאַמר ׁשְ א , ַמאי ְוֶעֶבד לוֹ , ְקֶלה ְוֶעֶבד לוֹ טֹוב נִ  )משלי יב(, ְוַעל ּדָ ּדָ

ִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ֵיֶצר ָהָרע ר ָנׁש ּבְ ד ָאִזיל ּבַ ִלים , ּוְכֵדין ּכַ ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ֵדין ּגַ ּכְ
א ֵיֶצר ָהָרע, ִאּתוֹ  ְטרֹוי, ּדָ   .ְוְדֲאָתא ִמּסִ
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א ֲחֵזי ַיֲעקֹב, ּתָ ִגין ּדְ א בְּ , ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ְוָכל ָאְרחֹוי ֲהוּו , ִריְך הּואַאְבַטח ּבֵ
ֵמיהּ  ִלים ִאּתוֹ , ִלׁשְ א אֹוְיָביו ַיׁשְ ו , סמאל )א דא''ד(ְוָדא . ַעל ּדָ ֵחיָלא ְותּוְקָפא ְדֵעׂשָ

ַיֲעקֹב יּה ּדְ ִלים ִעּמֵ ַאׁשְ ַיֲעקֹב, ּדְ יּה ּדְ ִלים ִעּמֵ ַאׁשְ ְואֹוֵדי ֵליּה ַעל ִאינּון , ּוְבִגין ּדְ
ְרָכאן ֵדין , ּבִ וּכְ יּה ֵעׂשָ ִלים ִעּמֵ דהא , א כדין אודי ליה עשו דכתיב יש לי רב אחי יהי לך אשר לך''נ(, ַאׁשְ

א  )אודי ליה על אינון ברכאן דיליה בחרבא י ַההּוא ְמַמּנָ יּה ַיֲעקֹב ְלַגּבֵ ִלים ִעּמֵ ּתְ ָלא ִאׁשְ ְוַעד ּדְ
ד ֲעֵליהּ  ּקַ ִאְתּפַ ו, ּדְ יּה ֵעׂשָ ִלים ִעּמֵ ִגין, ָלא ַאׁשְ ךְ  ּבְ ָכל ֲאַתר ּתּוְקָפא , ּכָ ּבְ

תּוְקָפא ִדְלֵעיָלא ְלָיא ּבְ א ּתַ   .ִדְלַתּתָ

ַמאי ִמי , ִמי ֵאיפֹה. ַוּיֶחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאיפֹה
ֵעי ֵליהּ , ֵאיפֹה א ִמי ֵאיפֹה. ִמי הּוא ֶזה ִמּבָ ן, ֶאּלָ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַקְייָמא ׁשְ ד כַּ , ּדְ

ִריְך ֵליּה ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב א ָאַמר, ּבְ ָקִאים ָהָכא. ִמי ֵאיפֹה, ְוַעל ּדָ , ַמאן הּוא ּדְ
ָבְרִכית ֵליהּ  ְרָכאן ּדְ אי , ְואֹוֵדי ַעל ִאינּון ּבִ רּוְך ִיְהֶיה )בראשית כז(ַוּדַ ם ּבָ ָהא . ּגַ ּדְ

ְרָכאן ִאינּון ּבִ ם ּבְ ּכַ ִריְך הּוא ִאְסּתַ א ּבְ   .קּוְדׁשָ
  א''ה עדף קמ

י ְיהּוָדה ָאַמר ַאֲחִריד ַיֲעקֹב ְלִיְצָחק ֲאבֹוי, ִרּבִ ִגין ַהִהיא ֲחָרָדה ּדְ ִאְתֲעַנׁש , ּבְ
יֹוֵסף א ּדְ עֹוָנׁשָ ַהאי, ַיֲעקֹב ּבְ ָחַרד ֲחָרָדה ּכְ ָאְמרּו ֵליהּ , ּדְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ  )בראשית לז(, ּבְ

ֵאיפֹה אִ . ִיְצָחק ָאַמר ִמי ֵאיפֹה. זֹאת ָמָצאנוּ  ְכִתיב, ְתֲעַנׁש ַיֲעקֹבּבְ  )בראשית לז(, ּדִ
ן יֹוֵסף ִאְתֲאִביד ְוִאְתֲעִניׁש ַיֲעקֹב, ֵאיפֹה ֵהם רֹוִעים א . ְוַתּמָ קּוְדׁשָ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ

ְרָכאן ִאינּון ּבִ ם ַעל ְידֹוי ּבְ ּכַ ִריְך הּוא ִאְסּתַ ֵאיפֹה, ּבְ ְכִתיב , ִאיהּו ִאְתֲעַנׁש ּבְ ּדִ
א .ֵאיפֹה ֵהם רֹוִעים ל ַההּוא עֹוָנׁשָ יּה ְוִאְתֲעַנׁש ּכָ ן ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ּמָ  )בראשית כז(. ּוִמּתַ

ִתיב ָהָכא ְגדֹוָלה, ַמאי ְגדֹוָלה, ַוּיֶחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ
דֹוָלה ַהּזֹאת ְוגו )דברים יח( יִהּנֹם', ְוֶאת ָהֵאׁש ַהּגְ יּה ּגֵ ָעאל ִעּמֵ ַמאי . אֹדַעד ְמ . ּדְ

ִתיב ָהָכא ְמאֹד. ַעד ְמאֹד א , ְוִהּנֵה טֹוב ְמאֹד )בראשית א(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ּדָ
ְות ֵדין ָאַמר ִמי ֵאיפֹה, ַמְלַאְך ַהּמָ ְבֵרי  )בראשית כז() א''דף קמה ע(. ּכְ ו ֶאת ּדִ מֹוַע ֵעׂשָ ׁשְ ּכִ

יא. 'ָאִביו ְוגו י ִחּיָ ין ָעבְ , ָאַמר ִרּבִ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ו ּכַ יק ֵעׂשָ ָבָכה ְוַאּפִ ְמִעין ּדְ דּו ִאינּון ּדִ
י ֲאבֹוי יהּ , ַקּמֵ ֵרְך ִמּנֵ ִיְתּבָ ִגין ּדְ יר, ּבְ ֲאבֹוי ַיּתִ ה ּדְ יב ִמּלָ ֲהָוה ָחׁשִ ִגין ּדְ ֲהִכי . ּבְ

מֹו ַיֲעקֹב מוֹ  )ג ואוקמוה''א ל''ד(. ָקָרא ׁשְ ָקָרא ֵליהּ , ֲהִכי ָקָרא ׁשְ מֹו ַההּוא ּדְ , ָקָרא ׁשְ
ִגין ְקָלָנאַאפִּ  ִתיב. יק ִציָצא ְדרֹוָקא ּבְ מֹו ָלא ּכְ מוֹ , ֲהִכי ִנְקָרא ׁשְ א ָקָרא ׁשְ . ֶאּלָ

ֲעָמִים )בראשית כז( ַעְקֵבִני ֶזה ּפַ ֵעי ֵליהּ  )אלא(, ַמהּו ֶזה. ֶזה. ַוּיַ ֲעָמִים ִמּבָ ַעְקֵבִני ּפַ . ַוּיַ
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ַגְווָנא ָדא ֵבִני ְלאֹוֵיב ָלךְ  )איוב יג(, ָאַמר ִאּיֹוב, ּכְ . אֹוֵיב, ַאֲהַדר ִאּיֹוב, ְוַתְחׁשְ
ְכִתיב ְסָעָרה ְיׁשּוֵפִני ְוגו )איוב ט(, ְואּוְקמּוָה ּדִ ר ּבִ ל , ַמר ְלָפָניואָ . 'ֲאׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

א רּוַח ְסָעָרה ָעְבָרה ְלָפֶניךָ , עֹוָלם ּמָ ה . ׁשֶ כֹוָרִתי ָלָקח ְוִהּנֵה ַעּתָ ְוָהָכא ּבְ
ְרָכִתי ה ְוָנִטיל ּבִ יו ָלְך ְוגו )בראשית כז(. ַאֲהַדר ִמּלָ ְמּתִ ִביר ׂשַ ּוְלָך ֵאיפֹה ָמה ', ֵהן ּגְ

ִני ה ּבְ ם ֲעָלךְ לֵ , ּוְלָך ֵאיפֹה. ֶאֱעׂשֶ ּכַ ִמְסּתַ ה . ית ְקָייָמא ָהָכא ַמאן ּדְ ָמה ֶאֱעׂשֶ
ִני ֵדין. ּבְ יהּ , ּכְ ַדְרּגֵ ל ּבְ ּכַ ַהאי ַעְלָמא ְוִאְסּתַ ְרֵכיּה ּבְ ְוַעל  )בראשית כז(ְוָאַמר , ּבָ

ָך ִתְחֶיה ד ְקָרִבין, ַחְרּבְ ִמין ּוְלֶמְעּבַ ָדא ּדָ ָהא ָהִכי ִאְתֲחֵזי ָלְך ְלאֹוׁשָ א ְוַעל ּדָ , ּדְ
ִני ה ּבְ   .ָאַמר ָמה ֶאֱעׂשֶ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ה, ִרּבִ ָאַמר ַהאי, ּוְלָך ֵאיפֹה ָמה ֶאֱעׂשֶ יָון ּדְ ִני, ּכֵ אי ּבְ א . ַאּמַ ֶאּלָ
ה, ָאַמר ֵליהּ  א ּוְבָדָמא ָחִזיָנא ָלךְ , ּוְלָך ֵאיפֹה ָמה ֶאֱעׂשֶ ִדיָנא ּוְבַחְרּבָ ַאְנּתְ ּבְ , ּדְ

ִלים אַֹרח ׁשְ ִני. ּוְלָאִחיָך ּבְ א ּבְ אי, ֶאּלָ ִני ַוּדַ ִריְמָנא ָלךְ , ּבְ ַאְנּתְ , ֲאָנא ּגָ ִגין ּדְ ּבְ
ִני ֲעבֹד. ּבְ ָך ִתְחֶיה ְוֶאת ָאִחיָך ּתַ א ַעל ַחְרּבְ ים. ְוַעל ּדָ ָהא , ְוֲעַדִיין ָלא ִאְתַקּיָ ּדְ

ו ְלַיֲעקֹב א. ָלא ָפַלח ֵליּה ֵעׂשָ ּתָ ַיֲעקֹב ָלא ָבָעא ֵליּה ַהׁשְ ִגין ּדְ ְוִאיהּו ַאֲהַדר , ּבְ
ה ִזְמֵני ּמָ ל ְלֵמָרחֹוק, ְוָקָרא ֵליּה ֲאדִֹני ּכַ ּכַ ִאְסּתַ ִגין ּדְ ְוָסִליק ֵליּה ְלסֹוף , ּבְ

ְדָקֲאָמָרן, יֹוַמָיא   .ּכִ

י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא יא ְוִרּבִ י ִחּיָ ֲהוּו ָאְזֵלי. ִרּבִ י יֹוֵסי , ַעד ּדְ ָחמּו ֵליּה ְלִרּבִ
הֲ  ְתַרְייהוּ ָסָבא ּדְ ְייהוּ . ָוה ָאִזיל ּבַ ָמָטא ְלַגּבַ ְייהוּ . ָיְתבּו ַעד ּדְ ָמָטא ְלַגּבַ יָון ּדְ , ּכֵ

ן ְקָנא ַקּמָ א ָאְרָחא ִמְתּתַ ּתָ יא . ֲאְזלוּ , ָאְמרּו ַהׁשְ י ִחּיָ ֵעת  )תהלים קיט(ָאַמר ִרּבִ
י יֹוֵסי ְוָאַמר. ַלֲעׂשֹות ַלְייָ  ַתח ִרּבִ ְת  )משלי לא(, ּפָ יָה ּפָ ָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ּפִ
ְתָחה ְבָחְכָמה. ַעל ְלׁשֹוָנהּ  יָה ּפָ ָרֵאל, ּפִ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה , ּדָ

ָרֵאל ין ִאינּון ִיׂשְ ֵעי ָבּה יֹוֵמי ְוֵליֵלי, ִאּלֵ ּתָ ִמׁשְ ָנא ְדאֹוַרְייָתא ּדְ ִאינּון ִליׁשְ משלי (. ּדְ

ְתָחה בְ  )לא יָה ּפָ א בּפִ ית' ָחְכָמה ּדָ ְבֵראׁשִ ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה . ְואּוְקמּוהָ , ּדִ
א ַאְבָרָהם ָרא ַעְלָמא, ּדָ ֵביּה ּבָ ִדיר, ּדְ ֵעי ּתָ ּתָ , ָסִתים ֵמַהאי ִגיָסא' ב. ּוֵביּה ִמׁשְ
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ְתָחה  יָה ּפָ א ה, ְבָחְכָמהּפִ הּ  )קדמאה(' ּדָ א ּבָ כֹּלָ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ְוִאיִהי ָסִתים , ּדִ
ָיא א, ְוַגּלְ ֵעיָלא ְוַתּתָ ִליָלא ּדְ א, ּכְ ֵעיָלא ְוַתּתָ ְתָחה  )משלי לא(. ָרָזא ּדְ יָה ּפָ ּפִ

ַלל, ְבָחְכָמה ָלא ִאְתְייַדע ּכְ ִאיִהי ְסִתיָמא ּדְ ִגין ּדְ ְכִתיב, ּבְ ְוֶנֶעְלָמה  )כחאיוב (, ּדִ
ָרה ַמִים ִנְסּתָ ָ ָחְכָמה . ֵמֵעיֵני ָכל ָחי ּוֵמעֹוף ַהׁשּ ָטא ּבְ ְ ׁשּ אֵרי ְלִאְתּפַ ְוַכד ׁשָ

הּ  ק ּבָ ּבַ ִאְתּדָ והּ , ּדְ ַגּוָ ִאיִהי ּתֹוַרת ֶחֶסד, ֲאִפיַקת ָקָלא )ואיהי(, ְוִאיִהי ּבְ   .ּדְ
  ב''דף קמה ע

יָה  ְתָחה ְבָחְכָמהּפִ א ה, ּפָ ִאיהּו ''ּדָ ְתָרָאה ּדְ ּבּור )דאיהי(א ּבַ ה ַתְלָיא , ּדִ ּוִמּלָ
ָחְכָמה ּבּור ְלַאְנָהָגא ֵליהּ . ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה. ּבְ ָקְייָמא ַעל ּדִ א קֹול ּדְ . ּדָ

א ַיֲעקֹב, ְותֹוַרת ֶחֶסד ִאיהּו ַעל ְלׁשֹוָנהּ ) ב''דף קמה ע(, ּדָ ה ּוְלַאֲחָדא ְלאַ , ּדְ ְנָהָגא ִמּלָ
ָלא קֹול, ָלהּ  ּבּור ּבְ ָהא ֵלית ּדִ   .ְואּוְקמּוהָ , ּדְ

יא ֲאַבְתֵריּה ְוָאַמר י ִחּיָ ַתח ִרּבִ י ָעְרָמה ְוַדַעת  )משלי ח(, ּפָ ַכְנּתִ ֲאִני ָחְכָמה ׁשָ
ָרֵאל, ֲאִני ָחְכָמה. ְמִזּמֹות ֶאְמָצא ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ י ָעְרָמה. ּדָ ַכְנּתִ א ַיֲעקֹב , ׁשָ ּדָ
ים ִאיהּו ַחּכִ א ִיְצָחק, ּדְ ַעת ְמִזּמֹות , ְוַדַעת ְמִזּמֹות ֶאְמָצא ּדָ ֲהָוה ֵליּה ּדַ ּדְ

ו ִאיהּו ָעְרָמה. ְלָבְרָכא ֵליּה ְלֵעׂשָ ַיֲעקֹב ּדְ ֲהֵדיּה ּדְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ָחְכָמה ִאׁשְ , ּוְבִגין ּדְ
ַרְך ַיֲעקֹב מֵ , ְוַדַעת ְמִזּמֹות ֶאְמָצא ִאְתּבָ ְרָכאן, ֲאבֹויּדְ ל ִאינּון ּבִ רּו ֲעֵליּה ּכָ , ְוׁשָ

יּה ּוִבְבנֹוי ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין   .ְוִאְתַקְיימּו ּבֵ

ַהאי ָעְלָמא יָחא, ֵמִאינּון ִאְתָקְיימּו ּבְ א ְמׁשִ הּו ִיְתַקְיימּון ְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ , ְוֻכּלְ
ָאֶר  ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ְכֵדין ְיהֹון ִיׂשְ ִריְך הּואּדִ א ּבְ ֲהָדא , ץ ְוַעם ֶאָחד ְלקּוְדׁשָ

ָאֶרץ )יחזקאל לז(, הּוא ִדְכִתיב יִתי אָֹתם ְלגֹוי ֶאָחד ּבָ א. ְוָעׂשִ ְלטּון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ , ְוִיׁשְ
ְכִתיב ַבר ֱאָנׁש ָאֵתה )דניאל ז(, ּדִ ַמָיא ּכְ יָחא, ַוֲארּו ִעם ֲעָנֵני ׁשְ א ְמׁשִ א ַמְלּכָ , ּדָ
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י ֵייָסא ֲאַבְתֵריּה ְוָאַמר ַתח ִרּבִ ה ַאל ּתִ , ּפָ י ַיֲעקֹב ְנֻאם ְיָי ְוַאל ְוַאּתָ יָרא ַעְבּדִ
ָרֵאל ְוגו ַחת ִיׂשְ ָנַפק ַיֲעקֹב . ַהאי ְקָרא אּוְקמּוהָ . 'ּתֵ א ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ֲאָבל ּבְ

י ֲאבֹוי ּמֵ ְרָכאן, ִמּקַ ִאינּון ּבִ יהּ , ּבְ ַנְפׁשֵ ל ּבְ ּכַ ְרָכאן, ָאַמר. ִאְסּתַ ין ּבִ , ָהא ִאּלֵ
ֵעיָנא ְלַסְלָקא לֹון ְלבָ  ֵפי, ַתר ְלֲאִריכּו יֹוִמיןּבָ ִחיל ּוִמְסּתָ ָנַפק ָקָלא , ְוֲהָוה ּדָ

ָך ָאִני )ירמיה מו(, ְוָאַמר י ִאּתְ י ַיֲעקֹב ְנֻאם ְיָי ּכִ יָרא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ּבֹוק , ְוַאּתָ ָלא ֶאׁשְ
ַהאי ַעְלָמא ֲעָך ֵמָרחֹוק )ירמיה מו(. ָלְך ּבְ י ִהְנִני מֹוׁשִ ַאְנּתְ ָסִליק ְלַההּוא ִזְמָנא ּדְ , ּכִ

ְרָכאן ְבָים )ירמיה מו(. לֹון ְלִאינּון ּבִ א , ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ ׁשִ ּתָ ַהׁשְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּדְ
ְבָנךְ  דּון ּבִ ְעּבְ ּתַ ו ְוִיׁשְ ְרכֹוי ֵעׂשָ יק לֹון ִמידֹוי, ָנִטיל ּבִ דּון , ֲאָנא ַאּפִ ְעּבְ ּוְכֵדין ְיׁשַ

יהּ  ֶניָך ּבֵ ב ַיֲעקֹב. ּבָ ְרָכאןלְ , ְוׁשָ ב ַיֲעקֹב, ִאינּון ּבִ א , ְוׁשָ ִכיְנּתָ א ׁשְ א דהיא עמיה ''נ(ּדָ

אי. )דיעקב ב ַיֲעקֹב ַוּדַ ֲאָנן. ְוׁשָ ַקט ְוׁשַ ָמה ְדאּוְקמּוהָ , ְוׁשָ ָוון. ּכְ , ֵמִאינּון ַמְלּכְ
ָון ַדי ּוִמּיָ ֶבל ִמּמָ הּו בְּ . ּוֵמֱאדֹום, ִמּבָ דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ ִאׁשְ ִאיְנהּו ֲהוּו ּדְ ָרֵאלּדְ  )שם(. ִיׂשְ

  .ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ְוֵאין ַמֲחִריד

ֲהוּו ָאְזֵלי, ֲאְזלוּ  י יֹוֵסי, ַעד ּדְ ִריְך , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ֲעִביד קּוְדׁשָ ל ַמה ּדְ אי ּכָ ַוּדַ
ַאְרָעא ָרָזא ְדָחְכְמָתא, הּוא ּבְ א ֲהָוה ּבְ ִגין ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא , ּכֹּלָ א ּבְ ְוכֹּלָ

א ָאה ְלהּו ִלְבֵני ָנׁשָ ָחְכְמָתא, ִעּלָ ִיְלפּון ֵמַההּוא עֹוָבָדא ָרִזין ּדְ ִגין ּדְ א , ּבְ ְוכֹּלָ
ְדָקא ְיאּות הּו אֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ִאינּון ּכְ ּלְ אֹוְרֵחי , ְועֹוָבדֹוי ּכֻ ִגין ּדְ ּבְ

אֹוַרְייָתא ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּה  ְוֵלית, ִאינּון ָאְרֵחי ּדְ ֵלית ּבָ ה ְזֵעיָרא ּדְ ִמּלָ
ִביִלין ה אֹוְרִחין ּוׁשְ ּמָ ָאה, ּכַ ָחְכְמָתא ִעּלָ   .ְוָרִזין ּדְ

א ֲחֵזי סּוקֹות, ּתָ ַלת ְמָאה ֲהָלכֹות ּפְ אי ֲהָוה ָאַמר ּתְ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ָהא ִרּבִ , ּדְ
ָאה ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעּלָ סּוק , ּבְ ּפָ ּת  )בראשית לו(ּבַ ם ִאׁשְ ת ַמְטֵרד ְוׁשֵ ֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ

ת ֵמי ָזָהב יהּ , ְוָלא ָגֵלי לֹון, ּבַ ֲהָוה ִעּמֵ י אִליֶעֶזר ּדְ א ְלִרּבִ ִגין ְלִמְנַדע , ֶאּלָ ּבְ
אֹוַרְייָתא ִאיִהי ּבְ ָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא ּדְ ִאין ִאינּון ּבְ ה ָרִזין ִעּלָ ַכּמָ ה , ּדְ ּוְבָכל ִמּלָ

ה ָחְכְמָתא ִאיִהי ְקׁשֹוט ,ּוִמּלָ אֹוַרְייָתא, ְואֹוַרְייָתא ּדִ ין ּדְ ְך ִאינּון ִמּלִ ִגין ּכָ , ּבְ
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א ֲחֵזי ֲעִקים ַההוּ , ּתָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ֵתיהּ ּבְ ָתא , א ִחְוָיא ְלָאָדם ּוְלִאּתְ ַאְקִריב ְלִאּתְ ּדְ
ּה זּוֲהָמא יל ּבָ ַאב ַעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא , ְוַאּטִ ֵדין ִאְסּתָ יּה ָאָדם ּכְ א ּבֵ ּתָ ְוִאְתּפַ

ִגיֵניהּ  יהּ , ְוָגִרים מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא, ַאְרָעא ּבְ ְרָעא ִמּנֵ . ְוַקְייָמא ַעְלָמא ְלִאְתּפָ
אֲ  יַעד ּדְ ָלא , ַעל ָאָדם )וכפר(ְוָכֵפי , ָתא ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ְוַכְפָייא ֵליּה ְלַההּוא ָנָחׁש ּדְ

לֹוט ְלָעְלִמין ַעל ַזְרָעא ְדַיֲעקֹב   .ִיׁשְ

ִעיר ָרֵאל ׂשָ ִזְמָנא ְדַאְקִריבּו ִיׂשְ ָהא ּבְ ְך , ּדְ ְפָיא ַההּוא ָנָחׁש ְוִאְתַהּפַ ֲהָוה ִאְתּכַ
ָמר )ב''ד ע''קמ(, ְלַעְבָדא ָמה ְדִאּתְ ִעיִרין. ּכְ ֵרין ׂשְ א ַאְקִריב ַיֲעקֹב ְלֲאבֹוי ּתְ . ְוַעל ּדָ

ִעיר, ַחד ִאיהּו ׂשָ ו ּדְ ְפָיא ְלֵעׂשָ ו , ְוַחד. ְלַאּכְ יּה ֵעׂשָ ֵלי ּבֵ ֲהָוה ּתָ א ּדְ ְרּגָ ִגין ּדַ ּבְ
יּה  ק ּבֵ ּבַ ָמר )ב''ב ע''קמ(ְוִאְתּדָ   .ְוִאּתְ

  א''דף קמו ע

ְך ָקְיימָ  ה, א ַעְלָמאּוְבִגין ּכָ ַגְווָנא ְדַחּוָ ָתא ּכְ ֵתיֵתי ִאּתְ ַגְווָנא , ַעד ּדְ ּוַבר ָנׁש ּכְ
ימּו , ְדָאָדם ָרִכיב ) א''דף קמו ע(ְוַיֲעִקימּו ְוַיְחּכִ א ְוַההּוא ּדְ יׁשָ ֵליּה ְלַההּוא ִחְוָיא ּבִ

ָמר א ִאּתְ   .ֲעֵליּה ְוכֹּלָ

ַתח ְוָאַמר ֶדהַוְיִהי ֵעָשו ִאיׁש  )בראשית כה(, ּפָ ָמר ְוַיֲעקֹב , יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ְוָהא ִאּתְ
ב אָֹהִלים ם יׁשֵ ם. ִאיׁש ּתָ ִלים, ִאיׁש ּתָ ַתְרּגּומוֹ , ְגַבר ׁשְ ב אָֹהִלים. ּכְ אי , יׁשֵ ַאּמַ

ם ב אָֹהִלים, ִאיהּו ּתָ ִאיהּו יׁשֵ ִגין ּדְ ָאִחיד , ּבְ ְלַאְבָרָהם , ִלְתֵרין ִסְטִרין )ב''ט ע''קל(ּדְ
א. ָחקּוְלִיצְ  ו, ְוַעל ּדָ יה ְדֵעׂשָ ִסְטָרא ְדִיְצָחק ֲאָתא ְלַגּבֵ ָמר, ַיֲעקֹב ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ . ּכְ

ְכִתיב ל )שמואל ב כה(, ּדִ ּפָ ּתַ ׁש ּתִ ד ְוִעם ִעּקֵ ְתַחּסָ ְוַכד ֲאָתא ִעם . ִעם ָחִסיד ּתִ
ְרָכאן ִסּיּוָעא ִדְלֵעיָלא ָקא ֲאָתא, ּבִ ִסּיּוָעא ְדַאְבָרָהם ְויִ , ּבְ ְך , ְצָחקּבְ ּוְבִגין ּכָ

ָחְכְמָתא ֲהָוה ָמר, ּבְ ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ

א ֲחֵזי י סמאל, ּתָ ד ַיֲעקֹב ִאְתָער ְלַגּבֵ ו, ּכַ א ְדֵעׂשָ ְרּגָ יל ֲעֵליּה ְלַיֲעקֹב, ּדַ , ְוַקּבִ
ה ִסְטִרין ַכּמָ ָחְכְמָתא ּוַבֲעִקימוּ , ְוַיֲעקֹב ָנַצח ֵליּה ּבְ , חְוָלא ִאְתָנצַ , ָנַצח ְלִחְוָיא ּבְ

ִעיר ׂשָ ר ּבְ א ַחד. ּבַ כֹּלָ ב ּדְ ִנְצחֹוָנא ָאֳחָרא, ְוַאף ַעל ּגַ מֹו ֵכן ְלסמאל ּבְ , ָנַצח ּכְ
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א ֲחֵזי ּמָ , ּתָ ַיֲעקֹב ּכַ ִאיהּו ֲאָתא ּוָבָעא ְלַאֲעָבָרא ֵליּה , ה ֲהָוהְזכּוֵתיּה ּדְ ּדְ
יּה ִסיֲהָרא, ְוַההּוא ֵליְלָיא. ֵמַעְלָמא ֵרי ּבֵ ַאר , ֲהַות ֵליְלָיא ְדִאְתּבְ ּתָ ְוַיֲעקֹב ִאׁשְ
ְלחֹודֹוי יּה ָאֳחָרא. ּבִ ָלא ֲהָוה ִעּמֵ ֵליְלָיא, ּדְ ר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ ְתַנן ָלא ִיּפּוק ּבַ , ּדִ

ל ׁשֶ  ן ְוּכָ יּה ְנהֹוִרין )ב''ט ע''קס(ּכֵ ִריאּו ּבֵ ֵליְלָיא ְדִאְתּבְ ָהא ִסיֲהָרא ִאיִהי ַחְסָרא, ּבְ , ּדְ
ְכִתיב ְלחֹודֹוי, ְוַההּוא ֵליְלָיא. ת ָחֵסר''ְיִהי ְמאֹרֹ  )בראשית א(, ּדִ ַאר ּבִ ּתָ ִגין , ִאׁשְ ּבְ

ַכד ִסיֲהָרא  ְלָטא, ַחְסָרא )ב''ד ע''קי(ּדְ ף ְוׁשָ ּקַ א ִאְתּתַ ּוְכֵדין ֲאָתא , ִחְוָיא ִביׁשָ
  .ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ֵליּה ֵמָעְלָמא, ְוַקְטִריג ֵליהּ , סמאל

ָכל ִסְטִרין יף ּבְ ּקִ ִסְטָרא ְדִיְצָחק ּוְבִסְטָרא ְדַאְבָרָהם, ְוַיֲעקֹב ֲהָוה ּתַ ִאינּון , ּבְ ּדְ
ַיֲעקֹב יפּו ּדְ ּקִ יף ִבְתִקיפּו ְדיֹוָמאֲאתָ . ֲהוּו ּתַ ּקִ , א ִליִמיָנא ָחָמא ְלַאְבָרָהם ּתַ

יִמיָנא ְדֶחֶסד ִסְטָרא ּדִ ָמאָלא. ּבְ ָיא, ֲאָתא ִלׂשְ ִדיָנא ַקׁשְ יף ּבְ ּקִ . ָחָמא ְלִיְצָחק ּתַ
א ַסֲחָרן ֵליהּ , ָחָמא ְלַיֲעקֹב, ֲאָתא ְלגּוּפָ ין ּדְ ֵרין ִסְטִרין ִאּלֵ יף ִמּתְ ּקִ ַחד , ּתַ

אן אן, ִמּכָ ֵדין. ְוַחד ִמּכָ ַכף ְיֵרכוֹ  )בראשית לב(, ּכְ ע ּבְ ּגַ י לֹא ָיכֹול לֹו ַוּיִ ְרא ּכִ , ַוּיַ
ִאיהּו ֲאַתר ְלַבר ִמּגּוָפא ף ֶיֶרְך , ְוִאיהּו ַחד ַעּמּוָדא ְדגּוָפא, ּדְ ַקע ּכַ ֵדין ַוּתֵ ּכְ
ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו ְוגו   .'ַיֲעקֹב ּבְ

ִאְתַער ַצְפָרא ְוֲעַבר  יָון ּדְ ף ַיֲעקֹב, ֵליְלָיאּכֵ ּקַ סמאל, ִאְתּתַ ׁש ֵחיֵליּה ּדִ , ְוִאְתַחּלַ
ְלֵחִני ֵדין ָאַמר ׁשַ יָרָתא ְדַצְפָרא, ּכְ ָמָטא ִזְמָנא לֹוַמר ׁשִ ְואֹוֵדי , ּוָבֵעי ְלֵמיַזל. ּדְ

ְרָכאן ְרָכָתא ָאֳחָרא, ֵליּה ַעל ִאינּון ּבִ ְכִתיב , ְואֹוִסיף ֵליּה ּבִ ְך ַוְיָבֶר  )בראשית לב(ּדִ
ם   .אֹתֹו ׁשָ

א ֲחֵזי ֵרְך ַיֲעקֹב, ּתָ ְרָכאן ִאְתּבָ ה ּבִ ּמָ ֲאבֹוי, ּכַ ַההּוא ֲעִקימוּ , ַחד ּדְ ל , ּבְ ְוָרַווח ּכָ
ְרָכאן ִריְך הּוא. ִאינּון ּבִ א ּבְ ָבִריְך ֵליּה קּוְדׁשָ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ד ֲהָוה ָאֵתי , ְוַחד ּדִ ּכַ

ָבן ְכִתיב, ִמּלָ ָבְרֵכיּה ֵליּה ַההּוא , ְוַחד. ְך ֱאלִֹהים ֶאת ַיֲעקֹבַוְיָבֶר  )בראשית לה(, ּדִ ּדְ
ו א ְדֵעׂשָ ָרָכה ָאֳחָרא, ְוַחד. ַמְלָאָכא ְמַמּנָ ָבְרֵכיּה ֵליּה ֲאבּוהָ , ּבְ ד ֲהָוה , ּדְ ּכַ

ן ֲאָרם ְכִתיב , ָאִזיל ְלַפּדַ י ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוגו )בראשית כח(ּדִ ּדַ   .'ְוֵאל ׁשַ

חָ  ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ְרָכאןּבְ י ּבִ ָכל ַהּנֵ ְרֵמיּה ּבְ ְרָכָתא , ָאַמר, ָמא ַיֲעקֹב ּגַ ַמאן ּבִ ּבְ
א ּתָ ׁש ַהׁשְ ּמֵ ּתַ ְייהּו ֶאׁשְ ִמּנַ א, ָאַמר. ּדְ ּתָ ׁש ַהׁשְ ּמֵ ּתַ ְייהּו ֶאׁשְ א ִמּנַ ֲחָלׁשָ ּוַמאן , ּבַ
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הּ , ָאַמר ַיֲעקֹב ַמׁש ּבָ ּתַ א ָדא ְוֶאׁשְ ּתָ ל ִאינּון  )ב''ב ע''קע, ב''ו ע''קס(, ֶאּטֹול ַהׁשְ ק ּכָ ַוֲאַסּלֵ
ְתָראיָאֳחָרִנין ְלִזְמָנא  ִאְצְטִריְך ִלי ְוִלְבָנאי ּבַ ל , ֵאיָמַתי. ּדְ ׁשּון ּכָ ּנְ ִיְתּכַ ִזְמָנא ּדְ ּבְ

ַני ֵמַעְלָמא ַמָיא ְלאֹוָבָדא ּבָ ְכִתיב, ַעּמְ י  )תהלים קיח(, ּדִ ם ְיָי ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ ּכָ
ם ְסָבבּוִני ְוגו. ֲאִמיַלם ָלָתא. 'ְוגוַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים . 'ַסּבּוִני ּגַ י , ָהא ָהָכא ּתְ ְלַגּבֵ

ֲארוּ  ּתָ ִאׁשְ ָלָתא ּדְ ֲאבּוהָ , ַחד. ּתְ ְרָכאן ַקְדָמאי ּדְ ֵרין. ִאינּון ּבִ ְרָכאן , ּתְ ִאינּון ּבִ
ִריְך הּוא א ּבְ ָבְרֵכיּה קּוְדׁשָ ַלת. ּדְ ָבְרֵכיּה ַההּוא ַמְלָאָכא, ּתְ ְרָכאן ּדְ   .ִאינּון ּבִ

  ב''דף קמו ע

ָכל ַעְלָמא, ְלָהָתם ִאְצְטִריכוּ , ָאַמר ַיֲעקֹב ין ּדְ י ְמָלִכין ְוָכל ַעּמִ יק , ְלַגּבֵ ְוֲאְסּלִ
ו. לֹון ְלָהָתם י ְדֵעׂשָ א ְלַגּבֵ ּתָ י ִלי ְבַהאי, ְוַהׁשְ א. ּדַ ה , ְלַמְלּכָ ּמָ ֲהוּו ֵליּה ּכַ ּדְ

יִפין ּקִ יֵחי ְקָרָבא ַלֲאָגָחא ְקָרִבין, ִלְגיֹוִנין ּתַ ה ָמאֵרי ַמּגִ ּמָ י ְמָלִכין  ,ּכַ ְזִמיִנין ְלַגּבֵ ּדִ
יִפין  ּקִ הּו ְקָרָבא) ב''דף קמו ע(ּתַ ָחא. ְלֲאָגָחא ּבְ ַמע ַעל ִלְסִטים ַחד ַקּפָ , ַאְדָהִכי ׁשָ

ן, ָאַמר ּמָ ְרֵעי ְיֲהכּון ּתַ ֵני ּתַ י ּבְ יָלךְ , ָאַמר ֵליהּ . ַהּנֵ ל ִלְגיֹוִנין ּדִ ֵלית ַאְנּתְ , ִמּכָ
א אִ  ר ָהָתם ֶאּלָ ּדֵ יןְמׁשַ י ַההּוא ִלְסִטים, ָאַמר. ּלֵ ין, ְלַגּבֵ ִאּלֵ י ּבְ ל . ּדַ ָהא ּכָ ּדְ
יִפין, ִלְגיֹונֹוַתי ּוָמאֵרי ְקָרָבא ּקִ י ִאינּון ְמָלִכין ּתַ ק ְלַגּבֵ ּלַ יֹוָמא ִדְקָרָבא, ֶאְסּתַ , ּבְ

ִאְצְטִריכּו ִלי   .ֵליהווּ , ּדְ

ו י ֵעׂשָ י ִלי הַ , אּוף ָהִכי ַיֲעקֹב ָאַמר ְלַגּבֵ ְרָכאןּדַ ין ּבִ ִאּלֵ א ּבְ ּתָ ֲאָבל ְלַההּוא . ׁשְ
ָכל ַעְלָמא, ִזְמָנא יִטין ּדְ ּלִ ל ַמְלִכין ְוׁשַ י ּכָ ִאְצְטִריכּו ְלָבַני ְלַגּבֵ ק לֹון, ּדְ . ֲאַסּלֵ

ד ִיְמֵטי ַההּוא ִזְמָנא ל ִסְטִרין, ּכַ ְרָכאן ִמּכָ ים ַעְלָמא ַעל , ִיְתָערּון ִאינּון ּבִ ְוִיְתַקּיַ
ְדָקא ְיאּותִקּיּוֵמי ל , ּוֵמַההּוא יֹוָמא ּוְלָהְלָאה, ּה ּכְ ְיקּום ַמְלכּוָתא ָדא ַעל ּכָ

ָאר ַמְלכּו ָאֳחָרא ָמה ְדאּוְקמּוהָ , ׁשְ ְכִתיב, ּכְ ין  )דניאל ב(, ּדִ ל ִאּלֵ ק ְוָתֵסף ּכָ ּדִ ּתַ
א קּום ְלָעְלַמּיָ זָ , ְוַהְיינּו ַהִהיא ַאְבָנא. ַמְלְכָוָתא ְוִהיא ּתְ ִאְתּגְ ַרת ִמן טּוָרא ִדי ּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָלא ִביַדִין ָרֵאל )בראשית מט(ּכְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ַמאן ֶאֶבן , ִמׁשּ
א ָרֵאל. ּדָ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדָ ר  )בראשית כח(, ּכְ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ

ָבה ְוגו י ַמּצֵ ְמּתִ   .'ׂשַ
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יא ָאַמר י ִחּיָ ָאר ַיֲעקֹב )ישעיה י(א ֵמָהכָ , ַרּבִ ָאר ָיׁשּוב ׁשְ ְרָכאן ָאֳחָרִנין , ׁשְ ין ּבִ ִאּלֵ
ֲארוּ  ּתָ ִאׁשְ ים  )מיכה ה(, ּוְכִתיב, ּדְ ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּגֹוִים ּבְ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּבַ אלין (ְוָהָיה ׁשְ

הוּ  )והיה שארית יעקב) מיכה ה(, ברכאן אחרנין כתיב ּלְ ּגֹוִים ּכֻ ְלחֹוֵדיהּ ְולֹא ְבֵעשָׂ , ּבַ ּוְכִתיב , ו ּבִ
ֵאִרית ְוגו ל ֵמֵאת ְייָ ', ְוָהָיה ׁשְ ּטַ   .ּכַ

י ֵייָסא ְוָאַמר  ַתח ַרּבִ ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו )מלאכי א(ּפָ ן ְיַכּבֵ ן, ּבֵ ו, ּבֵ א ֵעׂשָ ָלא . ּדָ ּדְ
יֹוִקיר ְלֲאבֹוי ַעְלָמא ּדְ ר ָנׁש ּבְ ו ְלֲאבֹוי, ֲהָוה ּבַ אֹוִקיר ֵעׂשָ ָמה ּדְ ירּו  .ּכְ ְוַההּוא ַיּקִ

ַהאי ַעְלָמא ִליט ֵליּה ּבְ אֹוִקיר ֵליּה ַאׁשְ א ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד , ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו )שם(. ּדְ ּדָ
ֲהָוה ָאֵתי ְלָחָרן, ְואּוְקמּוהָ  )א''ז ע''פ(ַאְבָרָהם  ר ָנׁש ּדְ ָהא ּבַ ה עּוְתָרא, ּדְ ַכּמָ , ּבְ

ִזין ָנן ּוְנַבְזּבְ ה ַמּתְ ָלא ָאַמר ִלְבתּוֵאל ְוָלָבן. ין ְטִעיָנןּוְגַמלִּ , ְוַכּמָ ִאיהּו ְרִחימֹוי , ּדְ ּדְ
ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ּדְ ִפּיּוָסא ּדְ ָאֵתי ּבְ ר ָנׁש ָאֳחָרא ּדְ ל , אֹו ּבַ א ַעד ָלא ְיַמּלֵ ֶאּלָ

ִתיב, ִמּלֹוי , יּוְלָבַתר ֲאדִֹני ֲאדֹנִ , ַוּיֹאֶמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאנִֹכי )בראשית כד(, ַמה ּכְ
יֹוִקיר ֵליּה ְלַאְבָרָהם ַההּוא ְיָקָרא ְוַההּוא ִטיבוּ  ִגין ּדְ ה , ּבְ אֹוִריְך ֵליּה ְלַכּמָ

  .ִזְמִנין

ו ָך ֵעׂשָ אֹוִקיר ֵליּה ְלֲאבֹוי, ּכָ י ִזְמִנין , ַההּוא ְיָקָרא ּדְ ל ַהּנֵ אֹוִריְך ֵליּה ּכָ
ַעְלָמא ָדא לֹוט ּבְ ִיׁשְ ְמִעין. ּדְ ְעּבּוָדא ִדיֵליהּ  אֹוִרידוּ , ְוִאינּון ּדִ ׁשִ ָרֵאל ּבְ , לֹון ְלִיׂשְ

ִריְך הּוא א ּבְ ָרֵאל ְלקּוְדׁשָ יתּובּון ִיׂשְ ְבִכָיה ּוְבִדְמִעין, ַעד ּדִ ְבִכי . ּבִ ְכִתיב ּבִ ּדִ
ִתיב', ָיבֹאּו ְוגו ו ְוָהְיָתה , ּוְכֵדין ּכְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ְוָעלּו מֹוׁשִ

לּוָכהַלְיָי הַ  רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּמְ   .ּבָ
 


