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Everyone who possesses three things is a 
disciple of Abraham our father, and three 
(other) things, is a disciple of Balaam.  

לּו,   ַהלָּ ִרים  בָּ דְּ ה  לשָּ שְּ יָּדֹו  בְּ יֵּש  שֶׁ ִמי  ל  כָּ
ה   לשָּ ּושְּ ִבינּו.  אָּ ם  הָּ רָּ ַאבְּ ל  שֶׁ יו  ִמידָּ ִמַתלְּ
ע.   שָּ רָּ ם הָּ עָּ ל ִבלְּ יו שֶׁ ִמידָּ ִרים, ִמַתלְּ ִרים ֲאחֵּ בָּ  דְּ

 
A good eye, and a humble soul and a lowly 
spirit-is a disciple of Abraham;  
 

ה,   לָּ פָּ שְּ ש  נֶׁפֶׁ וְּ מּוכָּה,  נְּ רּוַח  וְּ ה,  טֹובָּ ַעִין 
ִבינּו.   ם אָּ הָּ רָּ ל ַאבְּ יו שֶׁ ִמידָּ  ִמַתלְּ

 
An evil eye, and a proud soul and a haughty 
spirit-is a disciple of Balaam. 
 

ה,  עַ  בָּ חָּ רְּ ש  נֶׁפֶׁ וְּ ה,  בֹוהָּ גְּ רּוַח  וְּ ה,  עָּ רָּ ִין 
ע.  שָּ רָּ ם הָּ עָּ ל ִבלְּ יו שֶׁ ִמידָּ  ִמַתלְּ

 

  



 

 
 

 

 

What distinguishes the disciples of Abraham 
our father from the disciples of Balaam?  
 

יו   ִמידָּ ַתלְּ ִבינּו לְּ ם אָּ הָּ רָּ ל ַאבְּ יו שֶׁ ִמידָּ ין ַתלְּ ַמה בֵּ
ע.   שָּ רָּ ם הָּ עָּ ל ִבלְּ  שֶׁ

Disciples of Abraham our father inherit the 
Garden of Eden, as it is said: 'I cause those 
who love me to inherit substance and their 
treasures I will fill' (Prov. 8: 21). 
 

ם   עֹולָּ בָּ ִלין  אֹוכְּ ִבינּו,  אָּ ם  הָּ רָּ ַאבְּ ל  שֶׁ יו  ִמידָּ ַתלְּ
נֱֶׁאַמר )משלי ח(   א, שֶׁ ם ַהבָּ עֹולָּ נֹוֲחִלין בָּ ה וְּ ַהזֶׁ

אֹ  ִחיל ֹאֲהַבי יֵּש, וְּ ַהנְּ א.  לְּ ם ֲאַמלֵּ יהֶׁ ֹרתֵּ  צְּ
 

But disciples of Balaam go down to Gehenna, 
as it is said: 'For you, God, shall bring them 
down to the pit of destruction, men of blood 
and deceit, they shall not live our half their 
days; but I will trust in you' (Ps. 55: 24);  

יִהֹנם   ִשין גֵּ ע יֹורְּ שָּ רָּ ם הָּ עָּ ל ִבלְּ יו שֶׁ ִמידָּ ל ַתלְּ ֲאבָּ
נה(   )תהלים  נֱֶׁאַמר  שֶׁ ַשַחת,  ר  אֵּ ִלבְּ ִדין  יֹורְּ וְּ
י   שֵּ ַאנְּ ַשַחת,  ר  אֵּ ִלבְּ ם  תֹוִרידֵּ ֱאֹלִהים  ה  ַאתָּ וְּ
ַטח   בְּ אֶׁ ַוֲאִני  ם,  יהֶׁ מֵּ יְּ יֱֶׁחצּו  לֹא  ה  מָּ ּוִמרְּ ִמים  דָּ
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