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כבבראשית 
יא יםַאַחר֙ ַוְיה ִ֗ ִ֣ הַהְדָבר  לֶּ יםָהא ֵ֔ ֱאֹלה ֵ֔ הְוָהִ֣ ָסָּ֖ םנ  ת־ַאְבָרָהָ֑ ראֶּ אמֶּ יוַוי ִ֣ ָלֵ֔ םא  רַאְבָרָהָּ֖ אמֶּ י׃ַוי ֹּ֥ ֵּֽנ  נ  רבה  אמֶּ ַוי ֹּ֡

א ְנך ַ֙קח־ָנָ֠ ת־ב  יְדך֙ אֶּ ֵּֽ ת־ְיח  ְבָת֙ אֶּ ר־ָאַה  קֲאשֶּ ְצָחֵ֔ ת־י  ְך־ְלךֵ֔֙אֶּ ץְולֶּ  רֶּ ָּ֖ ל־אֶּ ָיָ֑האֶּ ר  הּוַהמ ֵּֽ ֲעל   הָשם֙ ְוַהֵּֽ ָלֵ֔ לְלע  ַעַ֚
ד יםַאַחִ֣ ֵ֔ ָהר  ֵּֽ רהֶּ ָּ֖ רֲאשֶּ ַמֹּ֥ יך׃א  ֵּֽ לֶּ םגא  םַוַיְשכ   רַאְבָרָהָ֜ קֶּ ַַֽיֲחב ש֙ ַבב ִ֗ ֹוַוֵּֽ ת־ֲחמ רֵ֔ חאֶּ ַקַּ֞ ת־ְשנ  יַוי  ֹוְנָעָריו֙ אֶּ תֵ֔ א 
ת ָּ֖ קְוא  ְצָחִ֣ ֹוי  יַוְיַבַקע֙ ְבנָ֑ ִ֣ הֲעצ  ָלֵ֔ ְךַוָיִַָֽ֣קםע  לֶּ ֹוםַוי ֵ֔ ל־ַהָמקָּ֖ ֹואֶּ ַמר־לֹּ֥ ר־ָאֵּֽ יםֲאשֶּ ֵּֽ ֱאֹלה  ֹוםד׃ָהֵּֽ יַביִ֣ יש ִ֗ ַהְשל 
א ָש  םַוי  יָנָ֛יוַאְבָרָהָ֧ ת־ע  ֹוםַוַיְַֹּֽ֥ראאֶּ ת־ַהָמקָּ֖ ק׃אֶּ ָרח ֵּֽ ֵּֽ רהמ  אמֶּ םַוי   יוַאְבָרָהָ֜ ל־ְנָעָרִ֗ םאֶּ ֹּ֥ פ ה֙ ְשבּו־ָלכֶּ

ֹור ם־ַהֲחמֵ֔ ֵּֽ יע  ִ֣ ֲאנ  ַערַוֵּֽ הְוַהַנֵ֔ ְֵּֽלָכָּ֖ הנ  הַעד־כ ָ֑ ָּ֖ ְשַתֲחוֶּ ֵּֽ ּוָבהְונ  ם׃ְוָנשֹּ֥ ֵּֽ יכֶּ חוֲאל  ַק  םַוי  יַאְבָרָהָ֜ ִ֣ ת־ֲעצ  האֶּ ָלִ֗ ע  ם֙ ָהֵּֽ שֶּ ַוָי 
ק ְצָחִ֣ ֹוַעל־י  חְבנֵ֔ ַקִ֣ ֹוַוי  שְבָידֵ֔ ָּ֖ ת־ָהא  תאֶּ לֶּ ָ֑ ַמֲאכֶּ ת־ַהֵּֽ ּוְואֶּ ְֵּֽלכֹּ֥ םַוי  ָּ֖ יהֶּ ו׃ְשנ  רזַיְחָדֵּֽ אמֶּ קַוי   ְצָחָ֜ םי  ל־ַאְבָרָה  אֶּ

יו֙  רָאב  אמֶּ יַוי ִ֣ רָאב ֵ֔ אמֶּ יַוי ָּ֖ ֵּֽ ִ֣נ  נֶּ יה  ָ֑ רְבנ  אמֶּ נ  הַוי ִ֗ ש֙ ה  יםָהא  צ ֵ֔ ע  ֹּ֥הְוָהִ֣ הְוַאי  ָּ֖ ה׃ַהשֶּ ָלֵּֽ ר֙ חְלע  אמֶּ םַוי   ַאְבָרָהֵ֔
ים ֹוֱאֹלה ַּ֞ ה־לֹּ֥ ְראֶּ הי  ָ֛ הַהשֶּ ָלָּ֖ יְלע  ָ֑ ּוְבנ  ְֵּֽלכֹּ֥ םַוי  ָּ֖ יהֶּ ו׃ְשנ  אּוטַיְחָדֵּֽ ל־ַהָמקֹום֙ ַוָיב ִ֗ ֵּֽ ראֶּ ִ֣ ֹוֲאשֶּ ַמר־לִ֣ ים֙ ָאֵּֽ ֱאֹלה  ָהֵּֽ

ן בֶּ םַוי   חַַ֙אְבָרָהם֙ ָש  ְזב ֵ֔ ת־ַהמ  ְךאֶּ ַַֽיֲער ָּ֖ יםַוֵּֽ ָ֑ צ  ע  ת־ָהֵּֽ ַַֽיֲעק ד֙ אֶּ קַוֵּֽ ְצָחִ֣ ת־י  ֹואֶּ םְבנֵ֔ חַ֙א תֹו֙ ַוָי שֶּ ְזב ֵ֔ ַעלַעל־ַהמ  ַמָּ֖ מ 
ים׃ ֵּֽ צ  ע  חיָלֵּֽ ְשַל  ֹוַאְבָרָהם֙ ַוי  ת־ָידֵ֔ חאֶּ ַקָּ֖ תַוי  לֶּ ָ֑ ַמֲאכֶּ ת־ַהֵּֽ טאֶּ ְשח ָּ֖ ֹול  ת־ְבנֵּֽ איא׃אֶּ ְקָר  יוַוי  ָלָ֜ ְךא  ְיהָוה֙ ַמְלַא 

ם י  ן־ַהָשַמֵ֔ רמ  אמֶּ םַוי ָּ֖ ם׀ַאְבָרָהִ֣ רַאְבָרָהָ֑ אמֶּ י׃ַוי ָּ֖ ֵּֽנ  נ  ריבה  אמֶּ חַוי ִ֗ ְשַל  ַערָיְֵַּֽֽדך֙ ַאל־ת  ל־ַהַנֵ֔ ַעשאֶּ ֹוְוַאל־ַתֹּ֥ לָּ֖
ּוָמה יְמאָ֑ ִ֣ ה׀כ  יַעָתִ֣ ְעת  אָיַדִ֗ י־ְיר   ֵּֽ ים֙ כ  ָתהֱאֹלה  אַאֵ֔ ְכָתְ֙ול ֹּ֥ ְנךָֹּ֥֙חַשָ֛ ת־ב  יְדךָּ֖֙אֶּ ֵּֽ ת־ְיח  י׃אֶּ נ  ֵּֽ מֶּ איגמ  ָש  ַוי 
ם יוַאְבָרָהָ֜ יָנִ֗ ת־ע  לַוַיְרא֙ אֶּ י  ה־ַאֵ֔ נ  רְוה  זַאַחַ֕ ֱֵּֽאַחֹּ֥ ְךנֶּ ְךְבַקְרָנָ֑יוַבְסַבָּ֖ חַאְבָרָהם֙ ַוי  לֶּ ַקִ֣ לַוי  י  ת־ָהַאֵ֔ הּואֶּ ֹּ֥ ַוַיֲֵּֽעל 
ה ָלָּ֖ ַחתְלע  ֹו׃ַתֹּ֥ ְבנֵּֽ
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ב"קיט ע, חלק א, ספר הזוהר

(בתרגום מארמית)

,[לומר]לוצריךהיה'יצחקאת'–'אברהםאתנסהוהאלהים':להתבונןישכאן
שאלמלא,היהשלועונשבןלאאביווהרי,היהשניםושבעשלושיםבןיצחקשהרי
אתנסהוהאלהים'טעםמה.עליואביונענשהיהלא,רוצהאיננייצחקאמר

היה[אברהם]ש,ודאי-'אברהםאת'אלא'?יצחקאתנסה'כתובולא'אברהם
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,במיםואשבאשמיםשנכלל,עכשיועדשלםהיהלאימיווכל.במקומואותו

אברהםאתשזימן,יצחקאתולא',אברהםאתנסהוהאלהים'–כךומשום
עשהזהואת.זהעםזהונשלםבמיםאשנכנסהזהאתעשהוכאשר,בדיןלהתכלל
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ב"ע-א"עקכ, חלק א, ספר הזוהר

(בתרגום מארמית)

לוהשיבלאלמהאבל.העמידוהוהרי-'אביויאמראביואברהםאליצחקויאמר'
-'הנני'',בניהנני'כתובכןועל,בנועלאבמאהבתשהסתלקמפניאלא?דבר

שהרי',אביוויאמר'כתובולא',אברהםויאמר'.לדיןונהפכוהרחמיםשהסתלקו
...לוהיהמחלוקתבעלאלא,כאבעליועמדלא
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.אחרבלב



א"עקכ, חלק א, ספר הזוהר

(בתרגום מארמית)

ביוםלמה-...'מרחוקהמקוםאתויראעיניואתאברהםוישאהשלישיביום'
וזה',זרעלךיקראביצחקכי'שכתובמפניאלא,מרחוקהמקוםאתויראהשלישי

כמו,מרחוקהמקוםאתוירא.השלישיביוםהואוזה,ממנושיצאיעקבהוא
שלישיתדרגהשהואהשלישיביוםאברהםהסתכל...לינראה'המרחוקשנאמר
לזמןולאמרחוק,שאמרנוכמו-'מרחוק'.ממנולצאתשעתידיעקבאתוראה
שעתידוראהשכשהסתכללאברהםהואשבחאיזה,אלעזררבילואמר.קרוב
.כךכלשלושבחזהאיןיצחקאתלעקודהלךכאשרשהרי,יעקבממנולצאת

רצהולא,יצחקאתלעקודשהלךבגללמרחוקהדברלועמדעכשיו...:[לואמר]
שאיננהאספקלריהמתוך,אותוראהמרחוק.הואברוךהקדושאחרילהרהר
.הכלהתגלהולאראהוכןועל,בלבדמאירה


