
ַהֵני ְקַרֵאי ִאית . 'ַויַעְּזֵקהּו ַויַסְּקֵלהּו וגו. 'ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכרמֹו וגו, ְּפַתח ִרִּבי ַאָּבא ַוֲאַמר) יב
. א ְּדַכִתיב ִׁשיַרת ּדֹוִדיְּכמָ , ְלדֹוִדי ִמְּבִעי ֵליּה, ִליִדיִדי. ּתֹוֵכָחה ִמְּבִעי ֵליּה, ַאַּמאי ַּכִתיב ִׁשיָרה, ְלִאסַּתָּכָלא ְבהּו

ֵאָלא ַהֵני . ְוָלא ַאׁשַּכחָנא ַאתָרא ְּדִאְּקִרי ֶקֶרן ֶּבן ָׁשֶמן, ִאסַּתַּכלָנא ְּבָכל אֹוָריָתא. ֶּכֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ְּבֶקֶרן ֶּבן ָׁשֶמן
. ָּדא ִיצָחק ַּדֲהָוה ָיִדיד, ֲאָבל ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי.  הּואְוֻכְּלהּו ַׁשִּפיר ְוַהֵכי, ְקַרֵאי ַהא אֹוְקמּוּה ַחבַרָּיא ְּבַכָּמה ְּגָוִנין

ְּדָלא . ְרִחימּו ַסִּגי ֲהָוה ֵליּה ְלֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ֵּביּה, ִּדתֵניַנן. ַאַּמאי ָיִדיד. ְוִאְּקִרי ָיִדיד ַעד ָלא ִיּפֹוק ְלָעְלָמא
א "ְוֵכן ְלָׂשָרה ַהאֵיי ֵה . א ְלַאׁשָלמּוָתא"ְוִאּתֹוַסף ֵליּה ֵה , ְוִאְּקִרי ְׁשִליםַעד ְּדָלא ִאתְּגַזר ַאבָרָהם ֲאבּוּה , ִאתֲעִביד

, ּד ִמְּבִעי ֵליּה"יֹו. ּד"א ְוָלא יֹו"ַאַּמאי ֵה , ֲאָבל ְלַאבָרָהם. א ְלָׂשָרה ַׁשִּפיר"ֵה , ַהָכא ִאית ְלִאסַּתָּכָלא. ִאתְיֵהיַבת ַלּה
א ִעָּלָאה ְּדִאיהּו "ַאבָרָהם ְסֵליק ְלֵעיָלא ּונֵטיל ָרָזא ֵמֵה , ְסִתים ְּבַגַּון, ָזא ִעָּלָאה הּואֵאָלא רָ . ְּדַהא הּוא ְּדַכר ֲהָוה

ּובִגין ָּכך ַאבָרָהם ְסֵליק . ְוַהאֵיי ְּבֻנקָּבא ַוַּדאי, ַהאֵיי ַּתלָיא ִּבדכּוָרא, א ַּתָּתָאה"א ִעָּלָאה ְוֵה "ֵה . ָעְלָמא ִּדדכּוָרא
ַּדֲהָוה ָׁשאִרי , ַזרֶעָך ַמָּמׁש, ַזרֶעךָ , ְוַתָנא. ְּדַכִתיב ּכֹה ִיהֶיה ַזרֶעךָ . א ִּדלַתָּתא"ְוָׂשָרה ְנַחַתת ְּבֵה , אא ִּדלֵעילָ "ְּבֵה 

ְּבִגין ְּדָלא . ִריֵּגר ֶצֶדק ִאְּק , ִּגּיֹוָרא ְּדִאתְּגַזר, ּובִגיֵני ָּכך. ָעאל, ּוַמאן ְּדָׁשאִרי ְלֵמיַעל ְּבַהאֵיי ְקָים. ְלֵמיַעל ְּבַהאֵיי ְקָים
ּכֹה ִיהֶיה , ְּבִגין ָּכך ַּכִתיב ֵּביּה. ְׁשֵמיּה ְּכַהאֵיי ַאבָרָהם, ְוַעל ָּדא ַמאן ְּדָעאל ְּבַהאֵיי. ֲאָּתא ִמִּגזָעא ַקִּדיָׁשא ְדִאתְּגַזרּו

ֲהָוה ֵליּה ְלַאבָרָהם ְלאֹוֵליד ְלַתָּתא ְּכָמא , א ְלָׂשָרה"ְוִאי ָלאו ְּדִאתְמַסר ֵה . א"ְוִאתְמַסר ֵליּה ֵה , ַזרֶעָך ַמָּמׁש, ַזרֶעךָ 
ּוַמאי . ן ַּכחָּדא ְואֹוִלידּו ְלֵעיָלא"ִאתַחַּברּו ְּתֵרין ֵהִהי, א ְלָׂשָרה"ָּבַתר ְּדִאתְמַסַרת ֵה . ְּדַהאֵיי ּכֹה אֹוֵליַדת ְלַתָּתא

ְוַעל ָּדא ַּכִתיב ִּכי , ִמָּכאן ָׁשאִרי ְּדכּוָרא ְלִאתַּפָּׁשָטא. ָחק ְּדַכרּד ָאת ֵריָׁשא ְדִיצ"ְּבִגיֵני ָּכך יֹו. ּד"ִּדנַפק ִמַּניהּו הּוא יֹו
ְוִאי . ַיֲעקֹב ַאׁשֵלים ּכָֹלא. ְּדַכִתיב ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ִיצָחק אֹוֵליד ְלֵעיָלא. ְּבִיצָחק ְולֹא ְבךָ . ְבִיצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע

ְּבִגין , ֵאָלא חּוָלָקא ִּדיֵליּה ָּכך הּוא. ְוַהא ַּכִתיב ֶחֶסד ְלַאבָרָהם. ִאתֲאִחיד ְוָלא ַיִּתירְוִכי ַאבָרָהם ְּבַהאֵיי , ֵּתיַמא
ְוַעל ָּדא ָלא ִאתְּגַזר ַאבָרָהם ֵאָלא ֶּבן ִּתׁשִעים . ֲאָבל ְלאֹוָלָדא ַהָכא ֲאִחיד ּוֵמַהָכא ַׁשרָיא. ְּדַעֵביד ֶחֶסד ִעם ְּבֵני ָעְלָמא

ּובִגין ָּכך ִיצָחק ִּדיָנא ַקׁשָיא ְנַפק ְלָאחָדא . ְואֹוֵקימָנא ְּבַמתִניָתא ִּדיַלן, ְוָרָזא ְּדִמָּלה ַהא ִאתְיַדע. ָוֵתַׁשע ָׁשָנה
 ִמִּסטָרא ַּדֲאִחידּו. ֵמַהאֵיי ִסטָרא ּוֵמַהאֵיי ִסטָרא, ְוַעל ָּדא ַיֲעקֹב ַאׁשֵלים ּכָֹלא. ְוֶחֶסד ִאְּקִרי, ְלחּוָלֵקיּה ּולאֹוָלָדא

ִמִּסטָרא ְּדִאתְיִהיב ְלהּו ְלאֹוָלָדא ִמַּתָּתא ְלֵעיָלא הּוא . ַאבָרָהם ְוִיצָחק ְלחּוָלֵקיהֹון ְלֵעיָלא הּוא ְׁשִלימּוָתא
ִתיב ַהָכא ְוַעל ָּדא ּכַ . ֵּביּה ִאתֲאִחידּו ְּגָוִנין ֵמֵעיָלא ּוִמַּתָּתא. ְוַעל ָּדא ַּכִתיב ִיׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאתָּפָאר. ְׁשִלימּוָתא

. ְּדַהא ִאְּקִרי ָיִדיד ַעד ָלא ִיּפֹוק ְלָעְלָמא, ְּדַהא ִאְּקִרי ְלאֹוָלָדא ְּדַכר, ִׁשיָרה ַוַּדאי. ְּדַכִתיב ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי, ִׁשיָרה
ְוַאבָרָהם ְיֵרית ְיֻרָּתא ְדַאחָסַנת . יִתיְּכָמא ְּדִאתֲאַמר ֶמה ִליִדיִדי ְּבבֵ , ָּדא ַאבָרָהם, ְוִאית ְּדָאְמֵרי ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי

, ָּדא ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְדִאְּקִרי ּדֹוִדי, ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכרמֹו. ַהֵכי הּוא, ֲאָבל ַמה ַּדֲאֵמיָנא ְּדָדא ִיצָחק. חּוָלָקא ָּדא
. ְּדַכִתיב ֶּכֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ְּבֶקֶרן ֶּבן ָׁשֶמן,  ִאתְנַטע ֶּכֶרםּוִמֵּניּה, ְיִדיִדי ֲאִחיד ְּבדֹוִדי ְּדַכר. ְּדַכִתיב ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום

ְּבֶקֶרן , ְּדַכִתיב. ַמאי ֶקֶרן. ְּבֶקֶרן, ָחַזר ְוָאַמר. ּובַמה ִאתְנַטע, ֵאָלא ְּבַמה ְנֵפיק ַהאֵיי ֶּכֶרם. ַמאי ְּבֶקֶרן ֶּבן ָׁשֶמן
ְּכָמא ְּדִאתֲאַמר ֶּבן . ַמהּו ֶּבן ָׁשֶמן. י ֶקֶרן ִאתֲאִחיד ְּבַההּוא ְּדַכר ְּדִאְּקִרי ֶּבן ָׁשֶמןְוַהאיֵ . ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל ָׁשאִרי. ַהּיֹוֵבל
ְוָדא ֶׁשֶמן ּורבּו ָנֵגיד . ּובִגין ָּכך ֶּבן ָׁשֶמן, ְּדִמַּתָּמן ָנֵגיד ִמׁשָחא ּורבּו ְלַאדָלָקא ּבֹוִציִנין, ָׁשֶמן. ְוַתרַויהּו ַחד ִמָּלה, חֹוִרין

ֵלית ְמִׁשיחּוָתא , ְּבִגיֵני ָּכך. ְוָדא ִאְּקִרי ֶקֶרן ַהּיֹוֵבל. ַעד ְדָנֵטיל ֵליּה ְוָכֵניׁש ֵליּה ַהאֵיי ֶקֶרן,  ּבֹוִציִניןְוָנֵפיק ְוַאדֵליק
ַהאֵיי ִעזָקא ְּכ , ַויַעְּזֵקהּו. ְוַעל ָּדא ִאתְמַׁשך ַמלכּוָתא ְּדָדִוד ְּדִאתְמַׁשח ְּבֶקֶרן ְוִאתֲאִחיד ֵּביּה. ְּדַמלכּוָתא ֵאָלא ְּבֶקֶרן

ָּכל ִאּנּון ִּכתִרין , ָּכל ִאּנּון ָּתִריִסין, ְּדַאעִּדי ִמֵּניּה ּוֵמחּוָלֵקיּה ָּכל ִאּנּון ַרבְרִבין, ַויַסְּקֵלהּו. ְדִאסְּתַחר ְלָכל ִסטִרין
ְּכָמא , ַוִּיָּטֵעהּו ׂשֹוֵרק. ֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹוָי ַעּמ"ְּדַכִתיב ִּכי ֵחֶלק יְ , ְוהּוא ְנֵסיב ֵליּה ְלַהאֵיי ֶּכֶרם ְלחּוָלֵקיּה. ַּתָּתִאין

, ִמָּכאן ָׁשאִרי ַאבָרָהם ְלאֹוָלָדא ְלֵעיָלא. א"ֻּכּלֹה ַּכִתיב ְּבֵה . ֻּכּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת, ְדִאתֲאַמר ְוָאנִֹכי ְנַטעִּתיך ׂשֹוֵרק
ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון . ְוכָֹלא ַחד ִמָּלה,  ְּדַכִתיב ּכֹה ִיהֶיה ַזרֶעךָ ַהינּו. ֻּכּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת ַוַּדאי. ּוֵמַהאֵיי ְנַפק ֶזַרע ֱאֶמת

ִמגַּדל עֹז ֵׁשם , ְּכָמא ְּדִאתֲאַמר. ַמהּו ִמגָּדל. ַוִּיֶבן ִמגָּדל ְּבתֹוכֹו, סֹוֵפיּה ִּדקָרא. ְּדִיׂשָרֵאל ִּדיַרתּו ְיֻרָּתא ַקִּדיָׁשא ָּדא
ְּכָמא ְּדִאתֲאַמר ִּפתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי . ָּדא ַּתרָעא ְּדֶצֶדק, ְוַגם ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו. ּבֹו ָירּוץ ַצִּדיק ַוַּדאי. בּבֹו ָירּוץ ַצִּדיק ְוִנׂשּגָ , יָ "יְ 

ַעֵּייל , ָּדאּוַמאן ְּדָקֵריב ְּבֵריּה ְלֻקרָּבָנא . ַעֵייל ְּבַתרַויהּו ְוַזֵכי ְלַתרַויהּו, ְּדָכל ַּבר ִיׂשָרֵאל ְדִאתְּגַזר. ַמאי ַמׁשַמע. ֶצֶדק
ֻחּקֹות ָׁשַמִים , ְּדַכִתיב ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָליָלה, ְוַעל ָאת ָּדא ִמתַקְּיִמין ְׁשַמָּיא ְוַארָעא. ֵליּה ִּבׁשָמא ַקִּדיָׁשא

. נִּפין ְּבַאנִּפין ְּבַהאֵיי יֹוָמאְלִמחֵזי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ַא, ְזָכא ְלכָֹלא, ְוַהאֵיי ָמאֵריּה ְּדִהּלּוָלא ָּדא. ָוֶאֶרץ לֹא ָׂשמִּתי
ְקֵריָנא ֲעֵליּה ּכֹל ַהִּנקָרא , ְוַהאֵיי ְּבָרא ְּדִאתְיִליד ָלך. ְוַזָּכָאה חּוָלָקך ִעַּמָֽנא, ַזָּכָאה חּוָלַקָֽנא ִּדזֵכיָנא ְלַהאֵיי יֹוָמא

  :'ָי וגו" יְ ְוַכִתיב ְוָכל ָּבַנִיך ִלּמּוֵדי. ְיַצרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו' ִבׁשִמי וגו
ְּבִגין ְּדַקֵּיים , ְזָכא ְלכּוֵּלי ַהאֵיי, ַהאֵיי ָמֵריּה ְּדִהּלּוָלא אּוׁשֵּפיָזך, ֲאַמרּו ֵליּה. אֹוְזפּוהּו מא ְלִרִּבי ַאָּבא ְּתָלת ִמיִלין

ְוָדא . ית ְּבָלא ְּבִנין ּונֵסיבָנא ַלּהּוִמ , ְּדֵביַתאי ִאַּתת ֲאִחי ֲהָות, ֲאַמר ַההּוא ֻּגבָרא. ַמאי ִהיא, ֲאַמר. ִקּיּוָמא ְּדִמצָוה
. ִמָּכאן ּולַהלָאה ְקֵרי ֵליּה ִאֵּדי, ֲאַמר ֵליּה. ּוקֵריָנא ֵליּה ִּבׁשָמא ַּדֲאִחי ְדִאתְּפַטר, הּוא ְּבָרא ַקדָמָאה ַּדֲהָוה ִלי ִמַּנּה

  .ָּבֵריך לֹון ִרִּבי ַאָּבא ַוֲאַזל ְלאֹרֵחיּה. ְוַהינּו ִאֵּדי ַּבר ַיֲעקֹב
ַוֲאַמר . יֹוָמא ַחד ֲהָוה ַקֵּמיּה ְּדִרִּבי ִׁשמעֹון. ּודֵחיל ְלֵמיַמר ְלִרִּבי ִׁשמעֹון, ַסַּדר ִמִּלין ַקֵּמיּה ְּדִרִּבי ֶאלָעָזר, ַּכד ֲאָּתא

ַמׁשַמע ְּדַעד ְּדָלא , ה ְבִריִתי ִאָּתךֲאִני ִהּנֵ , ַמאי ְּדַכִתיב ַוִּיּפֹול ַאבָרם ַעל ָּפָניו ַויַדֵּבר ִאּתֹו ֱאלִֹהים ֵלאמֹר, ִרִּבי ִׁשמעֹון
, ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתך. ָּבַתר ְּדִאתְּגַזר ָקֵאים ְּבִקּיּוֵמיּה ְולֹא ְּדֵחיל, ִאתְּגַזר ֲהָוה ָנֵפיל ַעל ַאנּפֹוי ּוַמֵּליל ִעֵּמיּה

ֵּמיּה ְדָמר ְּדֵליַמא ַקֵּמיּה ֵמִאּנּון ִמֵּלי ְמַעְּלַיָתא ִּדׁשַמעָנא ִאי ַניָחא ַק , ֲאַמר ֵליּה ִרִּבי ַאָּבא. ְּדַאׁשַּכח ַּגרֵמיּה ְּגִזיר
ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא , ָחס ְוָׁשלֹום, ֲאַמר ֵליּה. ְּדֵחילָנא ְּדָלא ִיתֲעַנׁשּו ַעל ְיַדאי, ֲאַמר ֵליּה. ֵאיַמא, ֲאַמר ֵליּה. ְּבַהאֵיי

ְוִכי ָּכל ַהֵני ִמֵּלי ְמַעְּלַיָתא ֲהוֹו , ֲאַמר ֵליּה. ְוַסַּדר ַקֵּמיּה ָּכל ִאּנּון ִמִּלין, ֵליּה עּוָבָדאָסח . יָ "ָנכֹון ִלּבֹו ָּבטּוַח ַּבי, ִייָרא
ְוָלא ַּכִתיב ַאל ִּתמַנע טֹוב . ְּדָכל ְּתָלִתין יֹוִמין ִאֵּלין ִּתלֵעי ְוִתנֵׁשי, ּגֹוֵזרָנא ֲעָלך. ְוָלא ֲאַמרּת ְלהּו, ְטִמיִרין ַּגָּבך

ֲחַלׁש ַּדעֵּתיּה . ּגֹוֵזרָנא ִּדבאֹוָריָתא ָּדא ִיגלֹון ְלָבֶבל ֵּביֵני ַחבַרָּיא, ֲאַמר. ְוָּכך ֲהָוה. ִּבהיֹות ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעׂשֹות, ָעָליוִמְּב 
ָלא ַעל ִּדיִּדי , ֲאַמר ֵליּה. חְּבַאנָּפך ְׁשִכיַ , טּופְסָרא ְּדִלָּבך, ֲאַמר ֵליּה. יֹוָמא ַחד ֲחָמא ֵליּה ִרִּבי ִׁשמעֹון. ְּדִרִּבי ַאָּבא

. ַחבַרָּיאִיגלֹון ֵּביֵני , ֵאָלא ְּבִגין ְּדִמִּלין ִאתַּגְּלָין ֵּביַניהּו ָּכל ָּכך, ָחס ְוָׁשלֹום ְּדִאתֲעַנׁשּו, ֲאַמר ֵליּה. הּוא ֵאָלא ַעל ִּדיְּדהּו
ַהא ִמִּלין ָלא ִאתַּגְּלָין ֵאָלא ֵּביַנָֽנא ְּדַהא ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ִאסַּתַּכם ִעַּמָֽנא ְוַעל ְיַדָֽנא ְּד . ְוִאתַּכְּסָין ִמִּלין ְּבַגַּויהּו, ֵייְלפּון ִאּנּון אֹרִחין

ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר , ַמאְזִמין ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְלַאכָרָזא ַעל ְּבנֹוי ְוֵיי. 'ֲאַמר ִרִּבי יֹוֵסי ַּכִתיב ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך וגו. ִאתַּגְּלָין ִמִּלין
 :ָי ַיַאסֶפךָ "ְּכבֹוד יְ , ְוָהַלך ְלָפֶניָך ִצדֶקךָ . אֹוֶרָך ַוֲארּוָכְתָך ְמֵהָרה ִתצָמח


