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בראשית

אֶמראיב םְיהָוה֙ ַוי ֹּ֤ ַאְרְצך֙ ֶלְך־ְלך֙ ֶאל־ַאְבָרָ֔ ֵֽ ֹוַלְדְתך֙ מ  יתּוִממֵֽ ֵּ֣ יךּוִמב  ָאִבִ֑
ֶרץ רֶאל־ָהָא  ָך׃ֲאֶש  ֶעְשך֙ בַאְרֶאֵֽ ֹויְוֶאֵֽ ֹולְלגֵּ֣ ֶרְכךָָ֔֙גדָ֔ הַוֲאָבֵּ֣ ֲאַגְדָל  ךַוֵֽ ְהי  הְשֶמִ֑ ֶוֵֽ

ה׃ ְרָכה֙ גְבָרָכֵֽ יךַוֲאָבֵֽ ְרֶכָ֔ רּוְמַקֶלְלך֙ ְמָבֵּ֣ ּוָאא ִ֑ לְבךְָ֔֙וִנְבְרכֵּ֣ תכ   ה׃ִמְשְפח   ֲאָדָמֵֽ ָהֵֽ
ֵֶּ֣לְךד םַוי  רַאְבָרָ֗ ֲאֶשֶׁ֨ רַכֵֽ ָליו֙ ִדֶבֹּ֤ הא  ֹוַוי  ֶלְךְיהָוָ֔ ֹוטִאת  םלִ֑ שְוַאְבָרָ֗ ֹּ֤ ָשִנים֙ ֶבן־ָחמ 

ים הְוִשְבִעֵּ֣ ֹוָשָנָ֔ את  ן׃ְבצ  ָחָרֵֽ ֵֽ חהמ  יַאְבָרם֙ ַוִיַקֵּ֣ ֹוֶאת־ָשַרֶׁ֨ ֹוטִאְשתּ֜ ְוֶאת־לֵּ֣
יו רְוֶאת־ָכל־ְרכּוָשם֙ ֶבן־ָאִחָ֗ שּוֲאֶשֵּ֣ ּוְוֶאת־ַהֶנ ֶפשָרָכָ֔ ןֲאֶשר־ָעשֵּ֣ ּוְבָחָרִ֑ ְֵֽצאָ֗ ַוי 
ֶכת֙  ְרָצהָלֶלֶׁ֨ ַעןַאֵּ֣ אּוְכַנָ֔ ְרָצהַוָיב   ְכָנֵַֽען׃ַא 
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בראשית

אֶמראיב םְיהָוה֙ ַוי ֹּ֤ ַאְרְצך֙ ֶלְך־ְלך֙ ֶאל־ַאְבָרָ֔ ֵֽ ֹוַלְדְתך֙ מ  יתּוִממֵֽ ֵּ֣ יךּוִמב  ֶרץָאִבִ֑ רֶאל־ָהָא  ֲאֶש 
ָך׃ ֶעְשך֙ בַאְרֶאֵֽ ֹויְוֶאֵֽ ֹולְלגֵּ֣ ֶרְכךָָ֔֙גדָ֔ הַוֲאָבֵּ֣ ֲאַגְדָל  ךַוֵֽ ְהי  הְשֶמִ֑ ה׃ֶוֵֽ ְרָכה֙ גְבָרָכֵֽ יךַוֲאָבֵֽ ְרֶכָ֔ ְמָבֵּ֣
רּוְמַקֶלְלך֙  ּוָאא ִ֑ לְבךְָ֔֙וִנְבְרכֵּ֣ תכ   ה׃ִמְשְפח   ֲאָדָמֵֽ ֵֶּ֣לְךדָהֵֽ םַוי  רַאְבָרָ֗ ֲאֶשֶׁ֨ רַכֵֽ ָליו֙ ִדֶבֹּ֤ הא  ְיהָוָ֔

ֹוַוי  ֶלְך ֹוטִאת  םלִ֑ שְוַאְבָרָ֗ ֹּ֤ יםָשִנים֙ ֶבן־ָחמ  הְוִשְבִעֵּ֣ ֹוָשָנָ֔ את  ן׃ְבצ  ָחָרֵֽ ֵֽ חהמ  ַאְבָרם֙ ַוִיַקֵּ֣
י ֹוֶאת־ָשַרֶׁ֨ ֹוטִאְשתּ֜ יוְוֶאת־לֵּ֣ רְוֶאת־ָכל־ְרכּוָשם֙ ֶבן־ָאִחָ֗ שּוֲאֶשֵּ֣ ּוְוֶאת־ַהֶנ ֶפשָרָכָ֔ ֲאֶשר־ָעשֵּ֣

ן ּוְבָחָרִ֑ ְֵֽצאָ֗ ֶכת֙ ַוי  ְרָצהָלֶלֶׁ֨ ַעןַאֵּ֣ אּוְכַנָ֔ ְרָצהַוָיב   ְכָנֵַֽען׃ַא 



בראשית

ַרחכויא ְַֽיִחי־ֶת  יםַוֵֽ ֹוֶלד֙ ָשָנִ֑הִשְבִעֵּ֣ םַויֶׁ֨ ֹורֶאת־ַאְבָרָ֔ ןֶאת־ָנח  ֶלה֙ כז׃ְוֶאת־ָהָרֵֽ תְוא ֶׁ֨ ֹוְלד ֵּ֣ תֵֽ
ַרח ַרחֶתָ֔ ידֶתֶּ֚ םהֹוִלֵּ֣ ֹורֶאת־ַאְבָרָ֔ ןֶאת־ָנח  ןְוֶאת־ָהָרִ֑ ידְוָהָר  ֹוטהֹוִל  ןַוָיֵָּ֣מתכח׃ֶאת־לֵֽ ָהָרָ֔

ַרחַעל־ְפנ  י יוֶתֵּ֣ ֶרץָאִבִ֑ ֹוְבֶא  ֹוַלְדת  ּורמֵֽ ים׃ְבא  חכטַכְשִדֵֽ םַוִיַקֶׁ֨ ֹורַאְבָרָ֧ םְוָנח  יםָלֶה  םָנִשִ֑ ֹּ֤ ש 
ֶשת־ַאְבָרם֙  ֵֽ יא  םָשָרָ֔ ֹּ֤ ֶשת־ָנחֹור֙ ְוש  ֵֽ הא  ןִמְלָכָ֔ הַבת־ָהָר  י־ִמְלָכ  יֲאִבֵֽ ֲאִב  הַוֵֽ יל׃ִיְסָכֵֽ יַוְתִה  ָשַר 

ה יןֲעָקָרִ֑ ּהא   ד׃ָל  חלאָוָלֵֽ ַרחַוִיַקֶׁ֨ םֶתּ֜ ֹוֶאת־ַאְבָרֵּ֣ ֹוטְבנָ֗ ֹוֶבן־ָהָרן֙ ְוֶאת־לֹּ֤ ת֙ ֶבן־ְבנָ֔ יְוא  ָשַרֵּ֣
ֹו ֶשתַכָלתָ֔ םא   ֹוַאְבָרֵּ֣ ּוְבנִ֑ ְֵֽצאֶׁ֨ םַוי  ּורִאָתּ֜ אֵּ֣ יםמ  ֶכת֙ ַכְשִדָ֗ ְרָצהָלֶלֶׁ֨ ַעןַאֵּ֣ אּוְכַנָ֔ ןַוָיב   ַעד־ָחָר 
ם׃ַוי  ְשבּו ּולבָשֵֽ ְהיֵּ֣ ַרחַוִיֵֽ י־ֶתָ֔ שְימ  יםָחמ   ִיםָשִנ  ַרחַוָי ָמתָשָנִ֑הּוָמאַתֵּ֣ ן׃ֶת  ְבָחָרֵֽ

אֶמראיב םְיהָוה֙ ַוי ֹּ֤ ַאְרְצך֙ ֶלְך־ְלך֙ ֶאל־ַאְבָרָ֔ ֵֽ ֹוַלְדְתך֙ מ  יתּוִממֵֽ ֵּ֣ יךּוִמב  ֶרץָאִבִ֑ רֶאל־ָהָא  ֲאֶש 
ָך׃ ֶעְשך֙ בַאְרֶאֵֽ ֹויְוֶאֵֽ ֹולְלגֵּ֣ ֶרְכךָָ֔֙גדָ֔ הַוֲאָבֵּ֣ ֲאַגְדָל  ךַוֵֽ ְהי  הְשֶמִ֑ ה׃ֶוֵֽ ְרָכה֙ גְבָרָכֵֽ יךַוֲאָבֵֽ ְרֶכָ֔ ְמָבֵּ֣
רּוְמַקֶלְלך֙  ּוָאא ִ֑ לְבךְָ֔֙וִנְבְרכֵּ֣ תכ   ה׃ִמְשְפח   ֲאָדָמֵֽ ֵֶּ֣לְךדָהֵֽ םַוי  רַאְבָרָ֗ ֲאֶשֶׁ֨ רַכֵֽ ָליו֙ ִדֶבֹּ֤ הא  ְיהָוָ֔

ֹוַוי  ֶלְך ֹוטִאת  םלִ֑ שְוַאְבָרָ֗ ֹּ֤ יםָשִנים֙ ֶבן־ָחמ  הְוִשְבִעֵּ֣ ֹוָשָנָ֔ את  ן׃ְבצ  ָחָרֵֽ ֵֽ חהמ  ַאְבָרם֙ ַוִיַקֵּ֣
י ֹוֶאת־ָשַרֶׁ֨ ֹוטִאְשתּ֜ יוְוֶאת־לֵּ֣ רְוֶאת־ָכל־ְרכּוָשם֙ ֶבן־ָאִחָ֗ שּוֲאֶשֵּ֣ ּוְוֶאת־ַהֶנ ֶפשָרָכָ֔ ֲאֶשר־ָעשֵּ֣

ן ּוְבָחָרִ֑ ְֵֽצאָ֗ ֶכת֙ ַוי  ְרָצהָלֶלֶׁ֨ ַעןַאֵּ֣ אּוְכַנָ֔ ְרָצהַוָיב   ְכָנֵַֽען׃ַא 
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ויצאו'שכתובכיון,ראהבוא...'לךלך'כתובלאקודםהתעורר[לא]שהואועד',לך

אדםשמתעוררכיון'...'לךלךאברםאל'הויאמר'–מיד''וכוכשדיםמאוראתם

.מלמעלהגםהתעוררותמתעוררתאזי,בתחילההתעוררות



א"עעח–ב "עז ע, חלק א, ספר הזוהר
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.בידועולההיהולאבמשקלשקלהישובאמצעשלנקודהלתוךהגיעכאשר.הישוב

כמהשקל.ברצונובולהתדבקיכולולא,עליהממונהאשרהכחאתלדעתהתבונן
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כלאתשוקלוהיה,אלועלאלוהחזקיםהםמי,ומזלותיהםהכוכביםמנהיגי,הישוב
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