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ה ֵלאמֹר )ה''במדבר כ( ר ְיָי ֶאל מֹׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ְוגוֹ , ַוְיַדּבֵ ְנָחס ּבֶ ַתח ', ּפִ י ֶאְלָעָזר ּפָ ִרּבִ
ךָ  )משלי א(, ְוָאַמר ּטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ ַמע  )א''ה ע''יתרו פ(. ׁשְ ׁשְ

ִני מּוסַ  ִריְך הּוא, ר ָאִביךָ ּבְ א ּבְ א קּוְדׁשָ ךָ . ּדָ ּטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ֶנֶסת , ְוַאל ּתִ א ּכְ ּדָ
ָרֵאל א אֹוַרְייָתא, מּוַסר, ַמאי מּוַסר ָאִביךָ . ִיׂשְ ה ּתֹוָכִחין, ּדָ ּמָ ּה ּכַ ִאית ּבָ ה , ּדְ ּמָ ּכַ
ין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. עֹוָנׁשִ ִני ַאל ּתִ  )משלי ג(, ּכְ תֹוַכְחּתוֹ מּוַסר ְיָי ּבְ קֹוץ ּבְ  .ְמָאס ְוַאל ּתָ

ַהאי ָעְלָמא אֹוַרְייָתא ּבְ ל ּבְ ּדַ ּתְ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ְרִעין , ּוְבִגין ּדְ ה ּתַ ּמָ חּון ֵליּה ּכַ ִיְפּתְ ָזֵכי ּדְ
ה ְנהֹוִרין, ְלַההּוא ָעְלָמא ּמָ ִיְנּפֹוק ֵמַהאי ָעְלָמא. ּכַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ יהּ , ּבְ , ִהיא ַאְקִדיַמת ַקּמֵ

ְרִעין ָעִרים ְוָיבֹא ּגֹוי  )ישעיה כו(, ַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת, ְוַאְזָלא ְלָכל ְנטּוֵרי ּתַ ְתחּו ׁשְ ּפִ
יק א. ַצּדִ ַמְלּכָ א ּדְ א ַעְבּדָ ְרְסָיין ִלְפָלַנּיָ ִריְך הּוא . ַאְתִקינּו ּכֻ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵלית ֲחדּו ּלְ ּדְ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ ִאׁשְ א ַמאן ּדְ ָלא כָּ , ֶאּלָ ּדְ ּתַ ֵליְלָיא ְלִאׁשְ ִמְתַער ּבְ ר ָנׁש ּדְ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ
אֹוַרְייָתא ֵעֶדן, ּבְ א ּדְ ְנּתָ ְבּגִ יא ּדִ ל ַצִדיַקּיָ ָהא ּכָ יהּ , ּדְ ִריְך הּוא , ַצְייִתין ְלַקּלֵ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

יַנְייהוּ  ַכח ּבֵ ּתְ אּוְקמּוָה , ִמׁשְ ָמה ּדְ ַגנִּ  )שיר השירים ח(ּכְ ֶבת ּבַ ים ֲחֵבִרים ַהּיֹוׁשֶ
ִמיִעיִני יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ  .ַמְקׁשִ

יהּ  ָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ְמעֹון ָאַמר ַהאי ְקָרא ָרָזא ּדְ י ׁשִ ים. ַרּבִ ַגּנִ ֶבת ּבַ ֶנֶסת , ַהּיֹוׁשֶ א ּכְ ּדָ
ָרֵאל ָרֵאל, ִיׂשְ ָגלּוָתא ִעם ִיׂשְ ִאיִהי ּבְ ְייהוּ , ּדְ ַעְקּתַ הֹון ּבְ יִבים ֲחֵבִרים מַ . ְוַאְזָלא ִעּמְ ְקׁשִ
ִאין, ְלקֹוֵלךְ  ְרָיין ִעּלָ הּו ַצְייִתין ְלקֹוֵלךְ . ַמׁשִ ּלְ ָגלּוָתא, ּכֻ ְך ּבְ ְחּתֵ ּבַ . ְלקֹול ּתּוׁשְ

ִמיִעיִני ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַהׁשְ ִמִעיִני ֶאת  )שיר השירים ב(ּכְ ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהׁשְ
ִמִעיִני. קֹוֵלךְ  ִאיּנּון ַחבְ , ַהׁשְ ָהא ֵלית ָקָלא ּדְ אֹוַרְייָתא ּדְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ יא ּדְ ַרּיָ

אי א ַקּמָ ְחּתָ ּבַ אֹוַרְייָתא, ּתּוׁשְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ  .ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ְבָיכֹול, ָאַמר ַרּבִ אֹוַרְייָתא, ּכִ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ אן ְלִאׁשְ ַזּכָ ל ִאיּנּון ּדְ ִליג , ּכָ ד ּפָ ּוִמּכַ
ד ָנִהיר ְיָמָמאְוַאְתָיי, ֵליְלָיא ַמְטרֹוִניָתא ּכַ א, ן ּבְ י ַמְלּכָ ָלא ַאְנּפֵ ַאְתִקיף ְוַאֲחִסין , ְלַקּבְ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ל ֶחֶסד, ְולֹא עֹוד. ּבִ יּה חּוט ׁשֶ ְרָיא ּבֵ ׁשַ א ּדְ אֹוִקיְמָנא, ֶאּלָ ָמה ּדְ  .ּכְ

א ֲחֵזי א, ּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ַקף ּבִ ָזֵכי ְלִאְתּתָ ל ַמאן ּדְ ַמר, ּכָ ֲאִחיָדן  ִיְסּתְ ין ּדַ ְרמֹוִהי ֵמִאּנּון ִמּלִ ּגַ
גֹון ַמאן. ָלֳקְבָלהּ  א. ּכְ ָאת ַקִדיׁשָ ֵרי ּבְ ּקְ ָלא ְמׁשַ ת ֵאל ֵנָכר, ִאיּנּון ּדְ גֹון ּבַ ְוָכל ַמאן . ּכְ

ְרֵמיהּ  ָנִטיר ּגַ יהּ , ּדְ ָרֵאל ֲאִחיָדא ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ְבָיכֹול ּכְ יַמת, ְוַנְטָרא ֵליהּ , ּכִ  ְוִהיא ַאְקּדִ
ָלם ֵני ְלַהאי. ֵליּה ׁשְ ן ִאי ָזֵכי ְוּקָ ּכֵ ל ׁשֶ  .ְוּכָ



ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא, ְוָאַמר ַרּבִ ַההּוא ׁשַ ָצָאה ּבְ ּתֵ ָרֵאל ְלִאׁשְ ַאְקִדים , ִאְתַחְזָיין ִיׂשְ ר ּדְ ּבַ
ְנָחס ְלַהאי עֹוָבָדא ִכיְך רּוְגָזא, ּפִ ן, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוׁשָ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ְנָחס ּבֶ ַאֲהרֹן  ּפִ

יב ְוגוֹ  ָבר ַאֵחר. 'ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ְוגוֹ , ּדָ ְנָחס ּבֶ ְמעֹון. 'ּפִ י ׁשִ ֵרי , ָאַמר ַרּבִ ן ּתְ ן ּבֶ ּבֶ
ְלָמא אֹוָבָדא , ִזְמֵני  .ָקא ָאֵתי )א עובדא''נ(ְלַאׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ְמָתא, ָאַמר ִרּבִ ִנׁשְ ְלגּוָלא ּדְ ָנִטיל ּגִ ר ָנׁש ּדְ יהּ ְולָ , ַהאי ּבַ ן ּבֵ ּקַ ִיְתּתָ , א ָזֵכי ּדְ
א ַמְלּכָ ָטא ּדְ קּוׁשְ ר ּבְ ּקֵ ִאיּלּו ְמׁשַ א ָעֵליּה ַהאי ְקָרא . ּכְ אֹו ָמָצא  )ויקרא ה(ַוֲאָנא ָקֵריּנָ

ֶקר ע ַעל ׁשָ ּבַ ּה ְוִנׁשְ הּ . ֲאֵביָדה ְוִכֶחׁש ּבָ ָלא ִאְבֵרי, ְוִכֶחׁש ּבָ  .ַטב ֵליּה ּדְ

מּור יק ּגָ ֵניָנן ַצּדִ מּור. ֹו ִנְדֶחהֵאינ, ּתָ ֵאינֹו ּגָ יק ׁשֶ מּור. ִנְדֶחה, ְוַצּדִ יק ּגָ , ַמאן הּוא ַצּדִ
מּור ֵאינֹו ּגָ יק ׁשֶ ִמּלֹוי, ּוַמאן הּוא ַצּדִ ִלים ּבְ ָלא ׁשְ יק ִאְקֵרי, ְוִכי ַמאן ּדְ א. ַצּדִ , ֶאּלָ

מּור יק ּגָ ין, ְיִדיעַ , ַצּדִ ְלגּוִלין ַעִקיּמִ ָהא ָלא ָנִטיל ּגִ ְנָייןּוְבַאחֲ , ּדְ ֵני ּבִ יה ּבָ ְוַאְתִקין , ַסְנּתֵ
יִרין, ׁשּוִרין  .ְוָנַטע ִאיָלִנין, ְוָחַצב ּבֵ

מּור ֵאינֹו ּגָ א ָאֳחָרא, ַצִדיק ׁשֶ ַאֲחַסְנּתָ ְנָיין ּבְ ָבֵני ּבִ יִרין, ּדְ ּה ּבֵ ר, ָחַפר ּבָ ָהא , ְוַאְעּדָ
ִמין ַקּדְ ִמּלְ הּ , ַאְתִקין ַאְבֵני ְיסֹוָדא ּכְ יֵליהּ , ְוַאְעַמל ּבָ ַאר ּדִ ּתְ . ְוָלא ָיַדע ִאי ִאׁשְ

יֵליהּ  ְטָרא ּדִ א. ַטב ְוַצִדיק ִאְקֵרי, ִמּסִ ַההּוא ַאֲחַסְנּתָ ְטָרא ּדְ  .ָלאו ָהִכי, ּוִמּסִ

 בב''''ג עג ע''''דף רידף רי
יָרן ּפִ ְנָיין ׁשְ ָבֵני ּבִ ר ָנׁש ּדְ יסֹוָדא, ָיָאן ְלֵמֱחֵזי, ְלּבַ ל ּבִ ּכַ ִקיַע ֲעִק , ִאְסּתָ יָמא ְוָחֵמי ֵליּה ׁשְ

ִלים. ִמָכל ִסְטִרין ְנָייָנא ָלא ׁשְ ָסַתר ֵליהּ , ָהא ּבִ ִמין, ַעד ּדְ ַקּדְ ִמּלְ . ְוַאְתִקין ֵליּה ּכְ
יֵליהּ  ְנָייָנא ּדִ ַההּוא ּבִ ְטָרא ּדְ יר, ִמּסִ ּפִ ַכח ַטב ְוׁשַ ּתְ ְטָרא ) ב''ג ע''דף רי(. ִאׁשְ ִמּסִ

ְיסֹוָדא יׁש ְוָעִקים, ּדִ ךְ . ּבִ ִליםָלא , ּוְבִגין ּכַ ְנָייָנא , ִאְקֵרי עֹוָבָדא ׁשְ ָלא ִאְקֵרי ּבִ
ִלים מּור ִאְקֵרי. ׁשְ ֵאינֹו ּגָ ְך ַצִדיק ׁשֶ ִגין ּכָ א . ְוִנְדֶחה, ּבְ ע  )חבקוק א(ְוַעל ּדָ ע ָרׁשָ ַבּלַ ּכְ

ּנוּ  יק ִמּמֶ  .ַצּדִ

א ֲחֵזי ִריְך הּוא, ּתָ א ּבְ א ְדקּוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ א ִלׁשְ ְמַקּנֵ ֲאפִ , ַמאן ּדִ יּלּו ָלא ִיְזֵכי ּדְ
ּדּוָלה ְוָדא ָיִרית ָלּה ְוָעִייל . ָרַווח ָלּה ְוָנִטיל ָלהּ  )א דירית לה''ס(, ְוָלא ִאְתֲחֵזי ָלהּ , ַלּגְ

ַההּוא ִזְמָנא. ָלהּ  ְנָחס ָלא ִאְתֲחֵזי ֵליּה ּבְ ָמאֵריהּ , ּפִ ָמא ּדְ א ִלׁשְ ִקּנֵ ָרַווח , ּוְבִגין ּדְ
א א, ְלכֹּלָ ָאה, ְוָסִליק ְלכֹּלָ ְכהּוָנה ִעּלָ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ א ְוָזָכה ְלִאׁשְ יּה ּכֹּלָ ן ּבֵ ּקַ . ְוִאְתּתָ

ֲעָתא ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ֵמַהִהיא ׁשַ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ְנָחס ּבֶ ין, ּפִ ְרּגִ ִלים ִלְתֵרין ּדַ ַאׁשְ ִגין , ּדְ ּבְ
ָמאֵריהּ  ָמא ּדְ א ִלׁשְ ַקּנֵ ם, ּדְ ִאְתַעּקָ ַקן ַמה ּדְ ִאְתּתְ  .ּדְ

י ַתח ְוָאַמר ִרּבִ ע ַעְבְדָך ְוגוֹ  )תהלים פו(, ְיהּוָדה ּפָ י ָחִסיד ָאִני הֹוׁשַ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ . 'ׁשָ
ָלא ּכְ ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ א, סֹוֵפיּה ּדִ ִתיב, ּוְלָבַתר ְקָרא ּכֹּלָ ְקָרא ּכְ ַהּבֹוֵטַח , סֹוֵפיּה ּדִ

ֵעי ֵליהּ , ֵאֶליךָ  ְך ִמּבָ ִוד ַמְבַטח ֵליהּ . ַח ֵאֶליךָ ַמאי ַהּבֹוטֵ , ַהּבֹוֵטַח ּבָ ְבָיכֹול ּדָ א ּכִ , ֶאּלָ



א ְנּתָ ׁשִ ְלגּות ֵליְלָיא ּבְ ר ֵליּה ּפַ ָלא ַיְעּבַ יב, ּדְ ְכּתִ ָמה ּדִ ֲחצֹות ַלְיָלה  )תהלים קיט(, ּכְ
ֵעי ֵליהּ . ָאקּום ְלהֹודֹות ָלךְ  י ִמּבָ א. ַקְמּתִ ְך ְלָעְלִמין, ָאקּום, ֶאּלָ ר ּבָ  .ְוֶאְתְקׁשַ

ְמָר  יׁשָ ֵעי ֵליהּ , ה ַנְפׁשִ מֹור ִמּבָ ּה . ׁשְ ָלא ִאית ּבָ אֹוַרְייָתא ּדְ ֵלית ָאת ּבְ ֵניָנן ּדְ ְוָהא ּתָ
יִרין ִאין ְוַיּקִ ְמָרה. ָרִזין ִעּלָ ִריְך הּוא ָקָאַמר. ׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ ְמָרה ְלַההּוא חּוָלָקא, ּלְ , ׁשָ

יּה ֶנֶפׁש  ִאְתֲאָחד ּבֵ א ָנְפָקאת מֵ . ּדְ ַכד ַנְפׁשָ ַאְתָיא ְלֵמיַרת ָעְלָמא , ַהאי ָעְלָמאּדְ
ִאין ָנְפִקין ָלֳקְבָלא, ִאי ָזֵכי. )דאתי( ָמה ֵחיִלין ִעּלָ ּוְלַאֲעָלא ָלּה , ּוְלַנְטָרא ָלהּ , ּכַ

דּוְכָתָהא ָמדֹוָרא ּדְ י, ָנִטיל ָלהּ ' ְוַהאי ה, ּבְ ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ּה ּבְ  .ְלִאְתַאֲחָדא ִעּמָ

ָנן ָלֳקְבָלהּ , יְוִאי ָלא ָזכֵ  יֵני ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ְרּדִ ָמה ּגַ ַווי ְלַהִהיא . ְוָדחּו ָלּה ְלַבר, ּכַ
א א, ַנְפׁשָ ֵריָקַנּיָ ָלא ּבְ ְלּגְ ִמְתּגַ קּוְסִפיָתא, ּדְ ַאְבָנא ּבְ שמואל א (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכְ

לַ  )כה ף ַהּקָ תֹוְך ּכַ ה ּבְ א . עְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביָך ְיַקְלֶעּנָ י קּוְדׁשָ עּוֵתיּה ַקּמֵ ֵעי ּבָ ְוָדִוד ּבָ
ִריְך הּוא ְוָאַמר י, ּבְ ְמָרה ַנְפׁשִ ָלא ִיְדחּון ָלּה ְלַבר, ׁשָ יפתחון , א לקבלך''ס(ְוַכד ָמֵטי . ּדְ

ְתִחין, ָלֳקְבָלהּ  )לך חּון ָלּה ּפִ ךְ , ִיְפּתְ ל ָלּה ַקּמָ י ָחִסיד ָאִני. ּוְתַקּבֵ . יְוִכי ָחִסיד ִאְקֵר , ּכִ
י ְיהּוָדה ְכִתיב. ִאין, ָאַמר ִרּבִ ֱאָמִנים )ישעיה נה(, ּדִ ִוד ַהּנֶ ְמָרה . ַחְסֵדי ּדָ ְך ׁשָ ִגין ּכַ ּבְ

י ּבֹוק ָלּה ְלֵמַהְך ְלַבר, ַנְפׁשִ ׁשְ ָלא ּתִ  .ּדְ

י ִיְצָחק ָאַמר יק, ִרּבִ ַצּדִ ִאית ֵליּה חּוָלָקא ּבְ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ ָמה, ָיִרית ְלַהאי ֶאֶרץ, ּכָ  ּכְ
יב ְכּתִ יִקים ְוגוֹ  )ישעיה ס(, ּדִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ִוד . ְוַהאי ַצִדיק ָחִסיד ִאְקֵרי. 'ְוַעּמֵ ָאַמר ּדָ

ְבַהאי ֲאָתר ֲאִחיְדָנא ַתר ּדִ י, ָחִסיד ָאִני, ּבָ ְמָרה ַנְפׁשִ ְך ׁשָ ךְ , ּוְבִגין ּכָ ָרא ּבָ ְ  .ְלִאְתַקׁשּ

ַתח יא ּפָ י ִחּיָ יהוֹ  )תהלים פא(, ִרּבִ מֹו ְוגוֹ ֵעדּות ּבִ ְבִעין , ָהא אֹוְקמּוהָ . 'ֵסף ׂשָ אֹוִליף ׁשִ ּדְ
ְתִקין י  )תהלים פא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַיִתיר, ּפִ ַפת לֹא ָיַדְעּתִ ׂשְ
ָמע א ֲחֵזי. ֲאָבל ַמאי ֵעדּות. ֶאׁשְ יּה , ּתָ פֹוִטיַפר ֲהַות ֲאִחיָדא ּבֵ ֵתיּה ּדְ ִאּתְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

הְלהַ  יָלהּ , ִהיא ִמּלָ ָנא ּדִ ָלא ָיַדע ִליׁשָ ַמאן ּדְ ְרֵמיּה ּכְ ָכל , ֲהָוה יֹוֵסף ָעִביד ּגַ ְוֵכן ּבְ
ְתַרְייָתא ֲעָתא ּבַ ְכִתיב , יֹוָמא ַעד ַהִהיא ׁשַ ִבְגדוֹ  )בראשית לט(ּדִ הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ ַמאי . ַוּתִ

הוּ  ׂשֵ ְתּפְ ַמא. ַוּתִ ְרֵמיּה ּכְ ָעִביד ּגַ ִגין ּדְ א ּבְ ָנאֶאּלָ ָלא ָיַדע ִליׁשָ ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ָצַווח . ן ּדְ
ה ֲאָמֶריָה ֶהחִליָקה )משלי ז(, ָלֳקְבֵליהּ  ְכִרּיָ ה ָזָרה ִמּנָ ָמְרָך ֵמִאׁשָ ַמאי ָקא . ִלׁשְ

ַמע ָלן ְרֵמיּה ֵמַהאי. ַמׁשְ ָנִטיר ּגַ ל ַמאן ּדְ א ּכָ א, ֶאּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ ּה ּבִ ר ּבָ ְוָאִחיד , ִאְתְקׁשַ
ַההּוא יהּ ' ה. ּוַמאי הּוא. ֵעדּות ּבְ ִאּתֹוַסף ּבֵ ְכִתיב. ּדְ מוֹ , ּדִ יהֹוֵסף ׂשָ אּוף . ֵעדּות ּבִ
ִפְנָחס' ָהָכא י ַהאי, ִאּתֹוַסף ּבְ י ּבְ ַקּנֵ  .ַעל ּדְ

ַתח י ֵייָסא ּפָ ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון )תהלים קלז(, ִרּבִ ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ . ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
ֵעי ֵליהּ  ֶאת ַלם ִמּבָ יב, ְירּוׁשָ ְכּתִ ָמה ּדִ ח  )תהלים קלז(, ּכְ ּכַ ׁשְ ַל ם ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון, ְיִמיִני ֲהָוה ֵליּה ֵהיָכָלא ַיִקיָרא. ַמאי ּבְ ר ָנׁש ּדְ יָרא, ְלּבַ ּפִ , ָיָאה ְוׁשַ
ַמא. ָאתּו ִלְסִטין ְואֹוִקידּו ֵליהּ  ֵהיָכָלא, ן הּואַצֲעָרא ּדְ ָמאֵריּה ּדְ אּוף ָהָכא . ָלאו ּדְ
ְרָיא ָגלּוָתא ׁשַ א ּבְ ִכיְנּתָ ַמאן הּוא, ׁשְ יק, ַצֲעָרא ּדְ ַצּדִ ָמה . ָלאו ּדְ ְוַאְזָלא ָהא ּכְ

אּוְקמּוהָ  ְכִתיב , ּדְ יק ָאָבד )ישעיה נז(ּדִ ּדִ ׁש , ַהּצַ ָזְכֵרנּו ֶאת . ָאָבד ַמּמָ אּוף ָהָכא ּבְ
ָזכְ , ִצּיֹון יֵליּה ַעל ִזּוּוָגָהאּבְ יֵליּה הּוא, ֵרנּו ַההּוא ַצֲעָרא ּדִ  .ַצֲעָרא ּדִ



 אא''''ד עד ע''''דף רידף רי
י ֵייָסא ַהאי, ָאַמר ִרּבִ ָמאֵריּה ּבְ ָמא ּדְ אֹוִקיר ׁשְ יֹוִקיר ֵליּה , ְוָנִטיר ַהאי, ַמאן ּדְ ָזָכה ּדְ

א יב. ִמּיֹוֵסף. ְמָנָלן. ָמאֵריּה ַעל ּכֹּלָ ְכּתִ ֶבת  )בראשית מא(, ּדִ ִמְרּכֶ ב אֹותֹו ּבְ ְרּכֵ ַוּיַ
ר לוֹ  ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים , ַהּמִ , ְולֹא עֹוד) א''ד ע''דף רי(ּוְכִתיב ְוָנֹתן אֹותֹו ַעל ּכָ

א ָרֵאל ַית ַיּמָ ד ָעְברּו ִיׂשְ א ּכַ ַקְדִמיָתא, ֶאּלָ גֹו ּבְ יֹוֵסף ָעאל ּבְ א , ֲארֹוָנא ּדְ ְוָלא ֲהוֹו ַמּיָ
יהּ ַקְייִמין ַעל  ְכִתיב, ִקיּוַמְייהּו ַקּמֵ נֹוס )תהלים קיד(, ֲהָדא הּוא ּדִ ם ָרָאה ַוּיָ ַמאי . ַהּיָ

נֹוס יּה . ַוּיָ ְכִתיב ּבֵ א ָרָאה ַההּוא ּדִ ֵצא ַהחּוָצה )בראשית לט(ֶאּלָ ָנס ַוּיֵ  .ַוּיָ

א ֲחֵזי ִמיָתֵתיהּ , ּתָ ַחּייֹוי ְוָזֵכי ִליָקָרא ּבְ ַחָייו . ָזֵכי ִליָקָרא ּבְ ִגין ַההּוא ְזַמן . ֲאַמאיּבְ ּבְ
הּ  ָקא ּבָ ּבְ ָעא ְלִאְתּדַ ָלא ּבָ יב, ּדְ ְכּתִ ת ֲאדָֹניו )בראשית לט(, ּדִ . ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ

הּ  ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ַהאי ָעְלָמא. ּוְכִתיב ְולֹא ׁשָ ְך ָזָכה ּבְ ִגין ּכַ . ּבְ
יב וַ  ְכּתִ יָון ּדִ ִבְגדוֹ ּכֵ הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ ֵצא ַהחּוָצה, ּתִ ָעאל ְלגֹו , ּוְכִתיב ַוָיָנס ַוּיֵ ָזֵכי ְלָבַתר ּדְ

ָאה א ִעּלָ רֹוְכּתָ ַהאי ָעְלָמא, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי ֵליהּ , ּפָ יֵדיּה ָנַטל ּבְ ְוִדיֵדיּה ָנַטל , ּדִ
ָעְלָמא ַאֲחָרא  .ּבְ

ַהאי ָעְלָמא ְנָחס ָזֵכי ּבְ ָעלְ , ּפִ ָאֵתיְוָזָכה ּבְ ל ִאיּנּון , ָמא ּדְ יָמא ַיִתיר ִמּכָ ְוָזָכה ְלַקּיְ
ְצַרִים ַנְפקּו ִמּמִ ָאה, ּדְ ְתֵריהּ , ְוָזָכה ְלַכֲהָנא ִעּלָ נֹוי ֲאּבַ ָלא . הּוא ְוָכל ּבְ יָמא ּדְ ְוִאי ּתֵ

א )א דהא''נ( אַ . )א לא''ס(ִאין . ָזָכה ְלַכֲהָנא ַעד ָלא ָעֵבד עֹוָבָדא ּדָ ָהא ִאיּנּון ּדְ ְמֵרי ּדְ
ָזָכה קֹוֶדם )דלא( א ֵלאלָֹהיו. ּדְ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ַמאי אֹוִקיְמָנא ּתַ א ּבְ , ָלאו ָהִכי ֶאּלָ

הּוָנָתא א ָרַווח ּכְ ְבִגין עֹוָבָדא ּדָ ַמע ּדִ ַמׁשְ ָלא ֲהָוה קֹוֶדם, ּדְ  .ַמה ּדְ

א ֲחֵזי ָקִטיל ֶנֶפׁש , ּתָ ל ּכֵֹהן ּדְ הּוָנֵתיּה ְלָעלְ , ּכָ ִסיל ֵליּה ּכְ ִסיל . ִמיןּפָ אי ּפָ ָהא ַוּדַ ּדְ
יהּ  יֵליּה ְלַגּבֵ א ּדִ ְרּגָ ִסיל ְלַכֲהָנא ֲהָוה. ַההּוא ּדַ יָנא ּפָ א ֵליּה , ּוִפְנָחס ִמן ּדִ ַקּנֵ ּוְבִגין ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ הּוַנת ָעְלִמין, ּלְ ְתֵריהּ , ֵליהּ , ִאְצְטִריְך ְלַיֲחָסא ֵליּה ּכְ , ְוִלְבנֹוי ֲאּבַ
ִרין ְלָדֵרי י ִיְצָחק. ּדָ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ א, ּתָ ְנָחס ְלֵעיּלָ ים הּוא ּפִ ים הּוא , ָרׁשִ ְוָרׁשִ

א ְצַרִים ִאְתְמֵני, ְלַתּתָ ַנְפקּו ִמּמִ ָהא ִעם ִאיּנּון ּדְ  .ַעד ָלא ִיּפּוק ְלָעְלָמא ּדְ

יא י ִחּיָ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ַמְדבְּ , ִרּבִ י יֹוֵסי, ָראֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ יב , ָאַמר ִרּבִ ְכּתִ ָהא ּדִ
לֹום ִריִתי ׁשָ ִפְנָחס ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ְות. ּבְ ְלַאְך ַהּמָ לֹום ִמּמַ יּה , ׁשָ יט ּבֵ ּלִ ָלא ׁשַ ּדְ

ִדינֹוי, ְלָעְלִמין ן ּבְ ָלא ִמית. ְוָלא ִאְתּדָ יָמא ּדְ ֵני . ְוִאי ּתֵ ַאר ּבְ ׁשְ אי ָלא ִמית ּכִ ַוּדַ
ָרא, ָעְלָמא ֵני ּדָ ל ּבְ ָאה ָאִחיד, ְואֹוִריְך יֹוִמין ַעל ּכָ ִרית ִעּלָ ְבַהאי ּבְ ִגין ּדִ ְוַכד , ּבְ

ק ֵמָעְלָמא ּלַ ֵני , ִאְסּתְ ַאר ּבְ ְ ק ִמׁשּ ּלָ יָרא ִאְסּתַ ּפִ ָאה ּוִבְדִביקּוֵתיּה ׁשַ ִתיאּוְבָתא ִעּלָ ּבְ
 .ָעְלָמא

ַתח ְוָאַמר י ֶאְלָעָזר ּפָ דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני ַויַּ  )זכריה ג(, ִרּבִ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ
א ֲחֵזי. 'ַמְלַאְך ְיָי ְוגוֹ  א, ּתָ ֵני ָנׁשָ ָמאֵריהֹון, ַווי ְלִאיּנּון ּבְ יָקָרא ּדְ ָלאן ּבִ ּכְ ָלא ִמְסּתַ , ּדְ

רֹוָזא ָקאֵרי ָעַלְייהוּ  יִחין, ְוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכָ ּגִ ר ָנׁש . ְוָלא ַמׁשְ ָלא  ָאָתא ּבַ ּכְ ְלִאְסּתַ
ִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ָרא ָעֵליּה ְלָטב, ּבְ יגֹוִרין ַקְייִמין ְלַאְדּכְ ָמה ַסּנֵ ר ָנׁש . ּכַ ָאָתא ּבַ



ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ר ַעל ּפִ א , ִאיּנּון עֹוָבִדין ַקֵטיגֹוִרין ָעֵליּה ְלִביׁש , ְוַאְעּבַ י קּוְדׁשָ ַקּמֵ
ִריְך הּוא ַע ּכֵֹהן . ּבְ דֹול ֲהָוהְיהֹוׁשֻ יהּ , ְואֹוְקמּוהָ , ּגָ ִתיב ּבֵ ָטן עֹוֵמד ַעל . ַמה ּכְ ָ ְוַהׂשּ

ְטנוֹ  ךְ . ְיִמינֹו ְלׂשִ ַהאי ּכַ יָקָרא , ּוַמה ּבְ ֵלי ּבִ ּכְ ָלא ִמְסּתַ ֵני ָעְלָמא ּדְ ַאר ּבְ ׁשְ ּבִ
ָמאֵריהֹון ה, ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ  .ַעל ַאַחת ּכַ

ִתיב ַע ָהָיה ָלבּוׁש , ָחֵמי ַמה ּכְ ָגִדים צֹוִאים ִויהֹוׁשֻ ָגִדים צֹוִאים. ְואֹוְקמּוהָ , ּבְ , ֲאָבל ּבְ
ַההּוא ָעְלָמא יּה רּוָחא ּבְ א ּבֵ ׁשָ ִאְתַלּבְ ין ּדְ אי ִאיּנּון ְלבּוׁשִ ַמאן . ַוּדַ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ַזּכָ

ַההּוא ָעְלָמא ֵלִמין ּבְ ִנין ּוׁשְ ְלבּוׁשֹוי ִמְתַתּקְ ַמר. ּדִ בַ , ְוָהא ִאּתְ ל ַמאן ּדְ ְעָיין ְלַאֲעָלא ּכָ
ין ֵליהּ , ַלֵגיִהָנם ׁשִ ְמַלּבְ ין ּדִ ִתיב ָהָכא. ֵהיְך ִאיּנּון, ִאיּנּון ְלבּוׁשִ ַע ָהָיה , ַמה ּכְ ִויהֹוׁשֻ

ְלָאךְ  ָגִדים צֹוִאים ְועֹוֵמד ִלְפֵני ַהּמַ ְמָמָנא ַעל . ַמאן ַמְלָאךְ . ָלבּוׁש ּבְ א ַמְלָאְך ּדִ ּדָ
ם יִהּנָ יןּוְמָמָנא ַעל ַמאן , ּגֵ ִאיּנּון ְלבּוׁשִ ָחֵמי ּבְ ָאִתיב ָקָלא ְוָאַמר. ּדְ ָהִסירּו , ַעד ּדְ

ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעָליו  .ַהּבְ

ָלא ּכְ ר ָנׁש , ֵמָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ּבַ ין ּדְ יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ים , ּדְ ַעְבִדין ֵליּה ִאיּנּון ְלבּוׁשִ
י ֵמָעלֶ . צֹוִאים ׁש אֹוְתָך ַמֲחָלצֹותַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרּתִ . יָך ֲעֹוֶנָך ְוַהְלּבֵ

ין ַאֲחָרִנין ְמֻתְתְקָנן יֵניּה ְלבּוׁשִ יׁשִ ָמאֵריהּ , ַאְלּבִ ִזיו ְיָקָרא ּדְ ר ָנׁש ּבְ ל ּבַ ּכַ ְבהּו ִאְסּתָ  .ּדִ

 בב''''ד עד ע''''דף רידף רי
א ֲחֵזי ְנָחס, ּתָ א ּפִ ַגְווָנא ּדָ ק ֵמָעְלָמא, ּכְ ּלָ ָלא ִאְסּתַ ִאְתּתְ , ּדְ ין ַעד ּדְ יּה ְלבּוׁשִ ָקנּו ַקּמֵ
הוּ , ַאֲחָרִנין רּוָחא ִאְתֲהֵני ּבְ ָאֵתי) ב''ד ע''דף רי(ְלָעְלָמא , ּדְ ט . ּדְ ָ ׁשּ ֲעָתא ֲחָדא ִאְתּפְ ׁשַ ּבְ
ין ין. ֵמִאּלֵ ִאּלֵ ׁש ּבְ לֹום, ְוִאְתְלּבָ ִריִתי ׁשָ יב ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ְכּתִ יָמא ּדִ ֲהוֹו . ְלַקּיְ ַעד ּדַ

יָפא ,ָאְזֵלי ּקִ א ֲהָוה ּתַ ְמׁשָ ָרא, ׁשִ ַמְדּבְ ַחד ִטָנָרא ּדְ א ּדְ חֹות ִצּלָ י . ְוָיְתבּו ּתְ ָאַמר ִרּבִ
א הּוא, ֶאְלָעָזר ַנְפׁשָ א ֶחְדָווָתא ּדְ אי ִצּלָ  .ַוּדַ

י ֶאְלָעָזר יא ְלִרּבִ י ִחּיָ ין יֹוִמין, ָאַמר ִרּבִ ַחג, ִאּלֵ ְתָרָאה ּדְ ָנה ַעד יֹוָמא ּבַ ָ , ֵמרֹאׁש ַהׁשּ
ֵעיָנא ְלֵמיָקם ָעַלְייהוּ  י ֶאְלָעָזר. ּבָ הוּ , ָאַמר ִרּבִ יא ִאְתָערּו ּבְ ַמר ְוַחְבַרּיָ ָאַמר . ָהא ִאּתְ

יא י ִחּיָ אי ָהִכי הּוא, ִרּבִ הוּ , ַוּדַ ה ּבְ ָאה ִמּלָ א ִעּלָ ַמְעָנא ְלבּוִציָנא ַקִדיׁשָ . ֲאָבל ֲאָנא ׁשְ
ה, ָאַמר ֵליהּ  יהּ ָאַמר לֵ . ֵאיָמא ַההּוא ִמּלָ י ֶאְלָעָזר. יּה ַעד ָלא ָקִאיְמָנא ּבֵ , ָאַמר ִרּבִ

ה יא אֹוְקמּו ִמּלָ ַחְבַרּיָ ב ּדְ יר הּוא, ַאף ַעל ּגַ ּפִ ָהֵני יֹוֵמי, ְוׁשַ ָרָזא , ֲאָבל ִסּדּוָרא ּדְ
ָחְכְמָתא הּוא ֵדי ַחְקָלא, ּדְ ין ְמַחּצְ  .ּבֵ

א ֲחֵזי א , ּתָ ִיחּוָדא ּכֹּלָ ַמר ִסּדּוָרא ּדְ ַחד ֵהיְך ֲהִויָהא ִאּתְ ַמר. ּבְ ַתח ְוָאַמר. ְוָהא ִאּתְ , ּפָ
ף ְיָי ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשוֹ  )ישעיה נב( רֹוָעא ֲחָדא, ָחׂשַ א ּדְ ְלָיא ְיׁשּוָעה, ּדָ ֵביּה ּתַ ֵביּה , ּדְ ּדְ

ְלָיא נּוְקָמא ְלָיא ּפּוְרָקָנא, ּתַ ֵביּה ּתַ ה. ּדְ ָרֵאל ֵמעַ , ְוָלּמָ , ְפָראְלֵמיָקם ָלּה ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ
יהּ  ָלא ָלּה ְלַגּבֵ ֲחָדא, ּוְלַקּבְ וָגא ּכַ ָלהּ . ְלִאְזַדּוְ ִחילּו , ְוַכד ַהאי ִאְתַער ְלַקּבְ ָמה ּדְ ּכַ

ָעְלָמא ְרָיא ּבְ ָרא, ׁשַ ָהא ְלִאְתַחּבְ חֹות ֵריׁשָ רֹוָעא ּתְ ָיַנח ַההּוא ּדְ ַאּתְ . ַעד ּדְ ָמה ּדְ ּכְ
ַחת ְלרֹ  )שיר השירים ב(, ָאַמר מֹאלֹו ּתַ י ְוגוֹ ׂשְ יָנא', אׁשִ ר חֹוִבין, ּוְכֵדין ַנְייָחא ּדִ  .ּוְמַכּפֵ



ָקא ָעְלָמא, ְלָבַתר ָאֵתי ְיִמיָנא ְלַחּבְ ְרָייא ּבְ ֵדין ֶחְדָווָתא ׁשַ ין ְנִהיִרין, ּכְ . ְוָכל ַאְנּפִ
גּוָפא וַגת ּבְ א ִאְקֵרי ֶאָחד, ְלָבַתר ִאְזַדּוְ רּוָדא, ּוְכֵדין ּכֹּלָ ָלא ּפִ ֵדין ה, ּבְ ִלימּו ּכְ ּוא ׁשְ

א כֹּלָ א, ּדְ כֹּלָ אי, ְוֶחְדָווָתא ּדְ ַאר ִזְמֵני, ְוָאִחידּו וּדַ ׁשְ ַכח ָהִכי ּבִ ּתְ ָלא ִאׁשְ  .ַמה ּדְ

ַהאי ַגְווָנא ּדְ ָהֵני יֹוִמין, ּכְ ַחג, ִסּדּוָרא ּדְ ְתָרָאה ּדְ ָנה ַעד יֹוָמא ּבַ ָ רֹאׁש . ֵמרֹאׁש ַהׁשּ ּבְ
ָנה ָ ׂשְ , ַהׁשּ רֹוָעא ּדִ ָלא ָלּה ְלַמְטרֹוִניָתא, ָמאָלאִאְתַער ּדְ ל ָעְלָמא , ְלַקּבְ ּוְכֵדין ּכָ

ִדיָנא ְדִחילּו ּבְ ִלים, ּבִ ִתּיּוְבָתא ׁשְ י , ּוָבֵעי ַההּוא ִזְמָנא ּבְ ְכָחא ָעְלָמא ַקּמֵ ּתַ ְלִאׁשְ
ִריְך הּוא א ּבְ ִתׁשְ , ְלָבַתר ֲאִתיַאת ַמְטרֹוִניָתא. קּוְדׁשָ ֵני ֵהיָכָלא ּבְ ָעה ּוַבְעָיין ּבְ

ד ֶחְדָווָתא, ְלַיְרָחא ַנֲהָרא, ְלֶמְעּבַ ל ּבְ ִזוּוָגא , ּוְלִמְטּבַ ְרַמְייהּו ּבְ ְלַדְכָאה ּגַ
ַמְטרֹוִניָתא יֹוָמא ַאֲחָרא, ּדְ ָהא, ּבְ חֹות ֵריׁשָ ָמאָלא ּתְ וָאה ׂשְ ּוָ יָלּה ְלׁשַ , הּוא ִזּוּוָגא ּדִ

מֹאלֹו ּתַ  )א רישא דמלכא''נ( ַאּתְ ָאַמר ׂשְ ָמה ּדְ יּכְ  .ַחת ְלרֹאׁשִ

ַתֲעִניָתא ַעל חֹוַבְייהוּ  ָרֵאל ּבְ ָרא ְלהוּ , ּוְכֵדין ִיׂשְ ָאה ַאְנִהיַרת . ּוְמַכּפְ א ִעּלָ ָהא ִאיּמָ ּדְ
ִזּוּוָגָהא ָהא ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ֵני ֵהיָכָלא, ַאְנּפָ ל ּבְ ִרין ּכָ ּפְ ָלּה . ּוִמְתּכַ ָמאָלא ְמַקּבְ ׂשְ יָון ּדִ ּכֵ

ַהאי יֹוָמא ָמאָלא ,ָלּה ּבְ ְרָייא ַעל ׂשְ ַמְטרֹוִניָתא ׁשַ א ּדְ ֵריׁשָ  .ּדְ

ַחג יֹוָמא ַקְדָמָאה ּדְ ָלהּ , ּבְ ל ֶחְדָווא ְוָכל , ִיְתַער ְיִמיָנא ְלַקּבְ ָקה ּוְכֵדין ּכָ ִגין ְלַחּבְ ּבְ
ין ְנִהיִרין ַמִים ְצִליָלן, ַאְנּפִ ָחא, ְוֶחְדָווָתא ּדְ ָכא ַעל ַמְדּבְ נֵ . ְלַנּסְ א ְלֶמֱחֵדי ּוַבְעָיין ּבְ י ָנׁשָ

ֶחְדָוה ָכל ִזיִנין ּדְ ִרים, ּבְ ָהא ְיִמיָנא ּגָ אִרי ְיִמיָנא. ּדְ ׁשָ ָכל ֲאָתר ּדְ ֶחְדָווָתא ִאְצְטִריְך , ּבְ
א כֹּלָ ָעא, ּבְ ְעׁשְ ּתַ ֵדין ֶחְדָווָתא ִהיא ְלִאׁשְ  .ּכְ

 אא''''ו עו ע''''דף רטדף רט
ִמיָנָאה יֹוָמא ּתְ אֹוַרְייָתא הוּ , ְלָבַתר ּבְ גּוָפא, אֶחְדָווָתא ּדְ ֵדין ִזּוּוָגא ּדְ ָהא ּכְ הּוא , ּדְ

א כֹּלָ א ַחד, ִזּוּוָגא ּדְ א, ְלֶמֱהִוי ּכֹּלָ כֹּלָ ִלימּו ּדְ ָרֵאל ִאיהּו , ְוָדא הּוא ׁשְ ִיׂשְ ְוָדא יֹוָמא ּדְ
אי ְלחֹוַדְייהוּ , ַוּדַ יְדהּו ּבִ יּה חּוָלָקא ְלַאֲחָרא, ְוַעְדָבא ּדִ ֵלית ּבֵ ִאין ִאיּנּון . ּדְ ָרֵאל ַזּכָ ִיׂשְ

ין ָעְלָמא ּדֵ ָאֵתי, ּבְ ִתיב , ּוְבָעְלָמא ּדְ ה ַלְיָי  )דברים יד(ָעַלְייהּו ּכְ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ּכִ
יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל  )ה''במדבר כ(. 'ֱאלֶֹהיָך ְוגוֹ  ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ְנָחס ּבֶ ּפִ

ָרֵאל ְוגוֹ  ֵני ִיׂשְ י ְיהּוָדה. 'ּבְ ַתח ִרּבִ ִרים  )איוב ד(, ּפָ ְזָכר ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד ְוֵאיפֹה ְיׁשָ
ֵניָנן, ִנְכָחדוּ  ן ּתָ ּמָ ְגָוונֹוי , ּתַ ת ּבִ ָחֵמי ֶקׁשֶ רּוְך , )א נהרין''ס(ַמאן ּדְ ִאְצְטִריְך ְלָבְרָכא ּבָ

ִרית א. זֹוֵכר ַהּבְ יָמא ַקִדיׁשָ ִרית ַקּיְ ָדא ִאיהּו ּבְ ִגין ּדְ י, ּבְ ּוִ ׁשַ ִריְך הּוא  ּדְ א ּבְ דף (קּוְדׁשָ

ָלא ֵייֵתי ָעָלּה ֵמי טֹוָפָנא) א''ו ע''רט ַאְרָעא ּדְ ָעְלָמא. ּבְ יִבין ּבְ ַכד ְסִגיאּו ַחּיָ ִגין ּדְ ֵעי , ּבְ ּבָ
ִריְך הּוא ְלאֹוָבָדא לֹון א ּבְ אֹוֵמי ְלַאְרָעא, קּוְדׁשָ ִכיר לֹון ַהאי אֹוָמָאה ּדְ , ּוְכֵדין ּדָ

ֵרי יב ּתְ ְכּתִ ל )בראשית ח(. ִזְמֵני לֹא לֹא ּדִ , ְולֹא אֹוִסיף עֹוד ְלַהּכֹות, לֹא אֹוִסיף ְלַקּלֵ
א ִאיהּו אֹוָמָאה יב. ּדָ ְכּתִ ָמה ּדִ י ֵמֲעבֹור ֵמי נֹחַ  )ישעיה נד(, ּכְ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ קשור (. ֲאׁשֶ
 )עם הרעיא מהימנא



יר ָקַאמְ , ָאַמר ֵליּה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ּפִ הּו , ַרתׁשַ ֵאִלּיָ ִגין ּדְ ֲאָבל ּבְ
ְנָחס ִאיהּו ּפִ ִרית, ּדְ י ַעל ּבְ יהּ , ַקּנֵ ין ַסִגיִאין ּבֵ א ִמּלִ ִריְך ְלַחְדּתָ ִתיָבא , ּצָ ָתא ּכְ ְרׁשְ ַהאי ּפַ ּדְ

ֵמיהּ  אֹוַרְייָתא ַעל ׁשְ ַמר , ּבְ ָעֵליּה ִאּתְ אִתי )מלכים א יט(ּדְ ֵרי ְקָנאֹות, ַקּנֹא ִקּנֵ ׁשַ , ּתְ י ''ּדַ ַחד ּבְ
א ְלֵעיּלָ ּדַ , ּדִ ׁשַ א''ְוִתְנָייָנא ּבְ ְלַתּתָ בּועֹות , י ּדִ ֵרין ׁשְ א ָעִביד ּתְ א בתרין ''ס( )א בתרין לא לא''נ(ּוְבִגין ּדָ

ַתְרַווְייהוּ  )זמנין  .ּוְתֵרין ִזְמִנין לֹא לֹא, ּבְ

י ְיהּוָדה ָאַמר ְגָוונֹוי ְנִהיִרין, ֲאָבל ִרּבִ ת ּבִ ָחֵמי ֶקׁשֶ רּוְך זֹוֵכר  ,ַמאן ּדְ ִריְך ְלָבְרָכא ּבָ ּצָ
ִרית ְדָקא ֵיאֹות. ַהּבְ ְגָוונֹוי ּכְ ָלאו ִאיהּו ָנִהיר ּבִ ְלִזְמִנין ָנִהיר , ּוְבָגלּוָתא ּדְ א ּדִ ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ַלל, ְזֵעיר ִלימוּ , ְוִזְמִנין ָלא ָנִהיר ּכְ ׁשְ ת ָקא ָרִמ . ְוִזְמִנין ָלאו, ִזְמִנין ִאְתֲחִזי ּבִ ֶקׁשֶ ָוונֹויּדְ , יז ּגְ
ְרֵאִלים ם ְוִיׂשְ כֲֹהִנים ְלִוּיִ יִרין, ְלַזְכָוון ּדְ ּפִ ד ִאיּנּון ׁשַ ַלת, ּכַ ִאיּנּון ּתְ ְגָוונֹוי ּדְ ת ּבְ ָנִהיר ֶקׁשֶ  .ּדְ

י יֹוֵסי ַהָגִליִלי ִחּבּוָרה ַקְדָמָאה, ְוֵאיָמא, קּום ַאְנּתְ ִרּבִ יִרין ָקַאְמַרת ּבְ ּפִ ין ׁשְ ָהא ִמּלִ ֶק , ּדְ ת ּדְ ׁשֶ
ָנא ַעל ָעְלָמא א ְלַאּגָ א. ָלא ַאְתָיא ֶאּלָ ְבֵריּה ָחב, ְלַמְלּכָ ְבָכל ִזְמָנא ּדִ א ֲחֵזי , ּדִ ּוַמְלּכָ

ְבֵריהּ , ְלַמְטרֹוִניָתא יב, ָסִליק רּוְגָזא ּדִ ְכּתִ ִרית עֹוָלם )בראשית ט(, ּדִ ְוַעל . ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ
ת א ָלא ִאְתֲחִזי ֶקׁשֶ ָנא ַעל ָעְלָמאֶאלָּ , ּדָ ַמְלכוּ , ְוָלא ִאְתַגְלָיא. א ְלַאּגָ ְלבּוׁש ְיָקר ּדְ א ּבִ , ֶאּלָ

ַאְרָעא ִדיק ּבְ ִאית ּצַ ֲעָתא ּדְ ִרית, ּוְבׁשַ ִרית. ִאיהּו ּבְ  .ְלֵמיָקם ּבְ

ָגלּוָתא ְטרֹוִניָתא, ְוִכי ּבְ ִריְך הּוא ִאְתְרַחק ִמּמַ א ּבְ י ְוֵאיְך ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַלבְּ , קּוְדׁשָ ת ְלבּוׁשֵ ׁשַ
ָגלּוָתא  ָגלּוָתא. לֹא )ג לא''א ל''ס(ַמְלכּוָתא ּבְ ַקְדרּות, ֲאָבל ּבְ ּה ּדְ שיר (ְוִאיהּו ַאְמַרת , ְלבּוׁשָ

ַחְרחֶֹרת )השירים א ֲאִני ׁשֶ ְראּוִני ׁשֶ ָגלּוָתא. ַאל ּתִ ְלָייא ּבְ ִאְתּגַ ת ּדְ אי ַההּוא ֶקׁשֶ א ַוּדַ ָלאו , ֶאּלָ
א ְמטַ  ּדַ , ן''ְטרוֹ ִאיהּו ֶאּלָ ִאְתְקֵרי ׁשַ יתוֹ  )בראשית כד(י ְוִאיהּו ''ּדְ ָכל , ַעְבּדֹו ְזַקן ּבֵ יט ּבְ ּלִ ׁשַ ּדְ

יֵליּה  ִריְך הּוא, ּוְבנֹוי, )בגלותא(ּדִ א ּבְ ִנים. ִאְתְקִריאּו ֲעָבִדים ְדקּוְדׁשָ ּוְבִגין , ּוְבֵני ַמְטרֹוִניָתא ּבָ
א ֲעָבִדים, ּדָ ָבִנים ִאם ּכַ  .ִאם ּכְ

אּובְ  י ַמְקְדׁשָ ִאְתָחַרב ּבֵ ם, ִזְמָנא ּדְ ֲעָבִדים ָחפּו רֹאׁשָ ה, אּוְקמּוָה ּדַ י ַמֲעׂשֵ . ְוִנְתַדְלְדלּו ַאְנׁשֵ
ה ִאְתְקִריאוּ  י ַמֲעׂשֵ אי ַאְנׁשֵ ם ַמְטרֹוִניָתא, ַוּדַ ַמר ָעָלּה , ַעל ׁשֵ ִאּתְ נֹות  )משלי לא(ּדְ ַרּבֹות ּבָ

ָנהָעׂשּו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל כֻּ  ִדיק. ּלָ ַזְכוֹוי ְועֹוָבדֹוי ְלַאְנָהָרא, ֲאָבל ִאי ִאית ֵליּה ּצַ הֹון , ּדְ ּבְ
ְגָווִנין ְנִהיִרין , ַמְטרֹוִניָתא ין ּדִ ְלבּוׁשִ ָטא ָלּה ּבִ ִטין ּוְלַקׁשְ ְפׁשָ י ַקְדרּוָתא ּדִ ּה ְלבּוׁשֵ ט ִמּנָ ּוְלִמְפׁשַ

אֹוַרְייָתא ָרִזין ּדְ יהּ , ּדְ ִתיב ּבֵ ִרית עֹוָלםוּ , ַמה ּכְ ָרִזין ְנִהיִרין , ּוְרִאיִתיהָ . ְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ּבְ
אֹוַרְייָתא אֹור ָר , ּדְ ָוה תֹוָרה אֹור )משלי ו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ז ִאְתְקֵרי''ּדְ י ֵנר ִמּצְ ין . ּכִ ּוְבִאּלֵ

ַמר ּוְרִאיִתיהָ   .ָרִזין ִאּתְ

יּה רּוְגזָ  ְבֵריהּ ּוְבַההּוא ִזְמָנא ָסִליק ִמּנֵ ָכָכה )אסתר ז(, א ּדִ ֶלְך ׁשָ א , ַוֲחַמת ַהּמֶ א ָלּה ַמְלּכָ ְוֵייּמָ
יהּ  ֲעִמיָדה ַקּמֵ לֹוָתא ּדַ ּצְ ֵתךְ  )אסתר ה(, ּבִ ׁשָ ּקָ ָנֶתן ָלְך ּוַמה ּבַ ֵאָלֵתְך ְוּיִ ְ ַההּוא ִזְמָנא. ַמה ׁשּ , ּבְ

יָלהּ  א ַעל ּפּוְרָקָנא ּדִ ֵאְלּתָ יהּ , ׁשְ י  )אסתר ז(, הּוא ִדְכִתיב ֲהָדא, ּוְבָנָהא ִעּמֵ ֶתן ִלי ַנְפׁשִ ּנָ ּתִ
ִתי ׁשָ ַבּקָ י ּבְ ֵאָלִתי ְוַעּמִ ׁשְ ָגלּוָתא. ּבִ ָעְלָמא ּבְ ִאְתַחְזָיא ּבְ ת ּדְ א ִאיהוּ , ֲאָבל ֶקׁשֶ ַעְבּדָ ִזְמִנין , ּדְ

ִלימוּ  ׁשְ ָנִפיק ּבִ יִרין עֹוָבדֹוי, ּדְ נֹוי ַמְכׁשִ ד ּבְ כַ , ּכַ ּתְ ִלימוּ ּוְלִזְמִנין ָלא ִאׁשְ ׁשְ נֹוי ָלא , ח ּבִ ד ּבְ ּכַ
ִרין עֹוָבדֹוי   .)כאן חסר(ַמְכׁשְ

ִגין אֹות יוֹ  ּדַ ''ְוִאי ָלאו ּבְ ׁשַ ְמעֹון ֲהוּו ַקְטִלין ''ד ּדְ ׁשִ ְבָטא ּדְ ַאִגין ֵליּה ִמׁשִ ְנָחס ּדְ י ֲעָלּה ּפִ ַקּנִ י ּדְ
א . ֵליּה ְואֹוְבִדין ֵליּה ֵמָעְלָמא ְנָחס ְוֵאיפֹה ְזכֹור  )איוב ד(ּוְבִגין ּדָ א ּפִ ָנא ִמי הּוא ָנִקי ֲאַבד ּדָ

ִרים ִנְכַחדוּ  א, ְיׁשָ י ַמְלּכָ ִרין עֹוָבֵדיהֹון ַקּמֵ ְמַכׁשְ ין ּדִ ֵמיהּ , ִאּלֵ ין ַעל ׁשְ ין ֵליּה , ּוְמַקּנִ יׁשִ ּוַמְקּדִ



ים ַרּבִ א. ּבָ ין ֵליּה ְלֵעיּלָ ין, ָהִכי ְמַקְדׁשִ ַאר ַעּמִ ׁשְ ין ְמָמָנן ּדִ ל ְמָמָנא ְוִאׁשְ , ּבֵ מֹוְדִעין ֵליּה ּכָ ּתְ
ִכנּוֵייהּ  ם ְידוָֹ . ּבְ ׁשֵ א ּבְ א ּכֹּלָ מֹוְדִעין ְלֵעיּלָ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ּנּוִיין, ד''ֲאָבל ִיׂשְ ל ּכִ י ּכָ ִאיהּו ַחּיֵ  .ּדְ

ם ְוִכּנּוי ָסִהיד ָעֵליהּ  ל ֵאל, ל ָסִהיד ָעֵליהּ ''אֵ , ְוָכל ׁשֵ ִאית ֵליּה ְיכֹוֶלת ַעל ּכָ הּוא  ֲהָדא, ּדְ
ֵאל, ֵאל. ֲאִני ֶאְדרֹוׁש ֶאל ֵאל )איוב ה(, ִדְכִתיב ִאיהּו ֱאלֵֹהי , ֱאלִֹהים ָסִהיד ָעֵליהּ . ָמאֵרי ּדְ ּדְ

ִאיהּו ֲאדֹוֵני ַהֲאדֹוִנים, י ָסִהיד ָעֵליהּ ''ֲאדֹנָ . ָהֱאלִֹהים ם. ּדְ ל ׁשֵ ָכל . אּוף ָהִכי ּכָ ספירה (ּדְ

ם יְ  )ומלאך א , ִדיעַ ַמְלָאְך ִאית ְלָכל ַחד ׁשֵ ַמְלּכָ ם ּדְ ַההּוא ׁשֵ ת ּבְ מֹוְדָעא ְלָכל ּכַ ּתְ ְלִאׁשְ
יֵליהּ  ָרֵאל. ּדִ מֹוְדָען ֵליּה ביהו, ֲאָבל ִיׂשְ ּתְ  .ה''ִאׁשְ

ה ִמּלָ ָמה סּוְסָוון, ְוָרָזא ּדְ ר ָנׁש ַחד ָיִכיל ְלֶמֱהִוי ֵליּה ּכַ נֹוי , ּבַ ָרֵאל ִאיּנּון ּבְ ל ִיׂשְ אּוף ָהִכי ּכָ
ָאָדם ּסּוס ְוַכֲחמֹור ְלָמׂשּויוְ , ּדְ ִריְך ְלֶמֱהִוי ֵליּה ַלֲאבּוי ּכַ ָרא ּצָ חֹותֹוי, ָכל ּבְ ִפיף ּתְ , ּוְלֶמֱהִוי ּכָ

יַע ְייָ  )תהלים לו(ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא  ָאָדם. ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ָרא ּדְ ִאיהּו ּבְ ְרֵמיּה , ּדְ ְוָעִביד ּגַ
חֹותֹוי ְבֵהָמה ּתְ  .ּכַ

א  אֹוַרְייָתאּוְבִגין ּדָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ּקּוָדא ְדקּוְדׁשָ ָאח, ִאיהּו ּפִ ֵתיּה ּדְ ם ְלִאּתְ , ְלֶמֱהִוי ָאח ְמַיּבֵ
ָרא ַלֲאחּוי ד ּבְ ָלא ִיְתֲאִביד ֵמַההּוא ָעְלָמא, ְלֶמְעּבַ ִגין ּדְ ִכְלַאִים . ּבְ גֹון ָרָזא ּדְ ְוַהאי ִאיהּו ּכְ

ית יּצִ ּצִ ָאְמרוּ . ּבְ ָאַסְר , ּדְ אןַמה ׁשֶ י ָלְך ּכָ אן, ּתִ י ָלְך ּכָ ְרּתִ ָעְלָמא. ֵהּתַ ְלַאִים ּדְ י ָלְך ּכִ , ָאַסְרּתִ
ית יּצִ ּצִ ְלַאִים ּדְ י ָלְך ּכִ ְרּתִ ת ָאח. ֵהּתַ י ָלְך ֵאׁשֶ י ָלְך ְיָבָמה, ָאַסְרּתִ ְרּתִ גֹון ַמְרִכיִבים . ֵהּתַ ּכְ
ִמינוֹ  ים ִמן ּבְ ָקּלִ ּפּוִחים אֹו ּדְ ֵאינֹו ִמינוֹ ְוָאסּור ְלַאְרכָּ . ּתַ ׁשֶ יּה . ָבא ִמין ּבְ ַמר ּבֵ י  )דברים כ(ְוִאּתְ ּכִ

ֶדה ָ ֵאינֹו ִמינוֹ . ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ ׁשֶ יִבין ִמין ּבְ ָבָמה ַמְרּכִ ָלא  )ש''א ע''ט ע''תיקונים י(, ּוַבּיְ ִגין ּדְ ּבְ
ת )להאביד(ִלְתֲאִביד  ָר  )דברים כה(. ֶנֶפׁש ַהּמֵ ׂשְ מֹו ִמּיִ ֶחה ׁשְ  .ֵאלְולֹא ִיּמָ

ִגְלּגּול ִים. ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא ּדְ ָלא ֲאַמת ַהּמַ נּוָעה ּבְ ל ֵלית ֵליּה ּתְ ְלּגַ ִים , אּוף ָהִכי, ּגַ ֲאַמת ַהּמַ
ָאת ו ְלּגּול', ָרָזא ּדְ ל ּגִ ְלּגַ יּה ִאְתָעִביד ּגַ ה. ּבֵ ִמּלָ ָלא ֲאַמת , ְוָרָזא ּדְ נּוָעה ּבְ ל ֵאין לֹו ּתְ ְלּגַ ַמה ּגַ

ִים ְלַגל ִאיהּו י, ָהִכי אּוף, ַהּמַ ִאיהּו ו', ּגַ ִים ּדְ ָלא ֲאַמת ַהּמַ נּוָעה ּבְ . 'ְיָבָמה ה. 'ְוֵלית ֵליּה ּתְ
ינָ  אֹות י. הּ ''ן יָ ''ה בֵּ ''ְלַהאי ִאיהּו ּבִ ָאֵתי' ּבְ ָרא ָעְלָמא ּדְ ִאיהּו ו, עֹוָלם ָארֹוךְ , ּבָ  .'ּדְ

א ִגין ּדָ ן, ּבְ ֵלית ֵליה ּבֵ ָאֵתיָלאו ִאיהּו מִ , ַמאן ּדְ ֵני ָעְלָמא ּדְ א ָלֳקְבֵליהּ , ּבְ ַיּמָ יּה ָנִפיק, ּדְ , ּוִמּנֵ
יַנְייהּו  ָמה ַנֲחֵלי', ו )א''ב ע''תיקונים ע(ִמּבֵ ִגין ּכַ ּלְ יּה ִמְתּפַ ִבין ָעְלָמא, ּוִמּנֵ ִאיּנּון ְמַסּבְ ַחְזרּו , ּדְ ַעד ּדְ

ן ּמָ ַנְפקּו ִמּתַ א ּדְ א ָאַמר ְקָרא, ְלַיּמָ ם ְוַהּיָם  )הלת אק(, ּוְבִגין ּדָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ּכָ
ָחִלים ְוגוֹ  ַהּנְ ַנְפקוּ . 'ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ֶאל ְמקֹום ׁשֶ ַגְווָנא ּדְ ָאַהְדרּו ּכְ  .ַעד ּדְ

ר ְנָתָנהּ  )קהלת יב(, אּוף ָהִכי ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ָיִהיב ָלּה . ְוָהרּוַח ּתָ ַגְווָנא ּדְ  )א''ז ע''דף רט(ּכְ
ֵליָמָתא ִתּיּוְבָתא. ׁשְ ׁשּוב ּבְ ינָ , ִאם ּתָ ִאיהּו ּבִ ָאה, הּ ''ן יָ ''ה בֵּ ''ּדְ ָאת י' ָאת ה. ִעּלָ ' ְסִליַקת ּבְ
ין ר ִזְמִנין ֲחֵמׁש , ְלַחְמׁשִ א, ן''בֵּ . הּ ''יָ , ם''ָהא ִאיהּו יָ . ֶעׂשֶ ָנַפק ִמן ַיּמָ ה , ַנַחל ּדְ ִליג ְלַכּמָ ְוִאְתּפְ

ַגוְ , ַנֲחִלין יןּכְ ה ַעְנּפִ ט ְלַכּמָ ִאְתְפׁשַ ִאיָלָנא ּדְ  .וָנא ּדְ

ֵליָמָתא ְמָתא ׁשְ ָלַמת, ְוִאי ָלא ָחַזר ִנׁשְ ּתְ ִאׁשְ ַגְווָנא ּדְ הּ . ּכְ ַמר ּבָ ִבים ָלָלֶכת, ִאּתְ ם ֵהם ׁשָ , ׁשָ
ָמִתין ַאֲחָרִנין ֶבן. ִאיִהי ְוָכל ִנׁשְ ִלים ּבְ ִאיהּו , תִאי ֵלית ֵליּה בַּ , אּוף ָהִכי ָלאו ִאיהּו ׁשְ ּדְ

ין ה, ָעְלָמא ּדֵ ֵרי ּבְ ִאְתּבְ ַהאי ָעְלָמא ּדְ ִלים ּבְ ה  )בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב', ְלֶמֱהִוי ׁשְ ֵאּלֶ
ְרָאם ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ  )אלא(. תֹוְלדֹות ַהׁשּ



ֶבר )איוב לג(, וּ ''ְיה לֹׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ׁשָ ה ִיְפַעל ֵאל ּפַ ל ֵאּלֶ הֹוןוְ . ֵהן ּכָ ַמר ּבְ ִאּתְ יא ּדְ יַעּיָ ִ , ַרׁשּ
ִעים ְקבּוִרים ָוָבאוּ  )קהלת ח( ָרֵאל, ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ה ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ ְרמּו ֵאּלֶ ַמר ָעַלְייהוּ , ּגַ ִאּתְ , ּדְ
ָרֵאל )עמוס ב( ֵעי ִיׂשְ ׁשְ ה ּפִ לֹׁשָ ַלת ִזְמִנין. ַעל ׁשְ ְרַמְייהּו ּתְ ִקְלְקלּו ּגַ ַתר ּדְ יהְוָלא זָ , ּבָ , ו''ֵכי ּבְ

יּה  ַמר ּבֵ ִאּתְ ם ְיהוּ  )קהלת יא(ּדְ ּפֹול ָהֵעץ ׁשָ ּיִ יֶבּנוּ . ְמקֹום ׁשֶ ָעה לֹא ֲאׁשִ ַהְיינּו ה, ַעל ַאְרּבָ . 'ּדְ
ם ֵגיִהּנָ נּו ּבַ ִחית ַאף ְוֵחיָמה, ְוִאְתּדָ ַמׁשְ  .ּבְ

ין ְתַלת ַאְתָוון ִאּלֵ ין ּדִ ת, ּוְלבּוׁשִ ׁשֶ ּקֶ מֹוְדִעין ּבַ ּתְ ור סּוָמק ְוָירֹוקּדְ , ִאׁשְ ִייֵתי . ִאיּנּון ִחיּוָ ַמאן ּדְ
ִזְמָנא ֲחָדא ור, ּבְ ִתְנָייָנא. ִאיהּו ִחיּוָ ְתִליָתָאה. סּוָמק, ּבְ ִלילּו . ָירֹוק, ּבִ ְבַיֲעקֹב ִאְתּכְ ּוְבִגין ּדִ

א, ַאְתָוון ָרׁש ִאיָלָנא ְוִאְתְנָטע ְוִאְתַרּבָ ּתְ א ָטָבא, ְוִאׁשְ ה  )ישעיה כט(, ְוִאְתָעִביד ִאיּבָ לֹא ַעּתָ
ָניו ְיֱחָורוּ  ה ּפָ ר ָהָרע, ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ְולֹא ַעּתָ ִיּצֶ יּה ּבְ ְבּתֵ ִאיהּו ָנָחׁש , ְלֶמֱהִוי ֶמְרּכַ ְוָכל ִמיֵני , ּדְ

א יׁשָ ה ּבִ א. ַחּיָ ר ֶאל ַמְלָאְך ַויּוָכל )הושע יב(, ּוְבִגין ּדָ ׂשַ ִאְתְקֵרי ָאָדם ִאיָלָנא. ַוּיָ ִאיהּו  ,ּוְבִגין ּדְ
א א, ָרָזא ּדָ ָלא ָעִביד ִאיּבָ ֲאָתר ּדְ ִאְתָנַטע ּבַ ָעַקר ֵליּה ּוְנָטֵעיּה . ֶמה ָעֵבד. ְלִאיָלָנא ּדְ

ֲאָתר ַאֲחָרא ָלא ֲהִוי מּוְחָזק ְלֶמֱהִוי ָעָקר. ּבַ ל ָמקֹום ּדְ א אּוְקמּוָה ִמּכָ ָאִזיל , ּוְבִגין ּדָ ַעד ּדְ
ָרֵאל ָתאְוִאְתְנָטע תַּ , ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִאּתְ ן ּבְ  .ּמָ

ִדיק ִאיהּו ִמַטְלֵטל ֵמֲאָתר ְלֲאָתר, אּוף ָהִכי ּצַ ִית ְלַבִית, ּדְ ִגְלּגּוָלא ִזְמִנין , ִמּבַ ִאיּלּו ֵייֵתי ּבְ ּכְ
יִאין ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֹוֲהָביו )שמות כ(ְוַהְיינּו . ַסּגִ ה ְלָעְלָמא , ְועֹוׂשֶ ִיְזּכֶ ִלים )דאתי(ַעד ּדְ . ׁשְ

אֲאָבל לְ  יַבּיָ ַלת ִזְמִנין, ַחּיָ ִתּיּוְבָתא. ָלא ַאְייֵתי ֵליּה ַיִתיר ִמּתְ לּות , ְוִאי ָחַזר ּבְ יּה ּגָ ַמר ּבֵ ִאּתְ
ֶרת ֲעֹון ל ָמקֹום. ְמַכּפֶ א אֹוְקמּוָה ִמּכָ ִדיִקים ׁשּוב ֵאיָנן חֹוְזִרים ַלֲעָפָרם, ּוְבִגין ּדָ  .ּצַ

א ָקא ָרִמיז ִיתְוָעָפר ַאחֵ  )ויקרא יד(, ֶאּלָ ח ְוָטח ֶאת ַהּבָ . ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשּוב )איוב לד(. ר ִיּקַ
ָהָיה )קהלת יב( ׁשֶ הּוא ְמנּוַגע. ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ִגין ּדְ ה ָרָעה, ּבְ א ִאׁשָ יּה ֶאּלָ , ְוֵלית ּבֵ

ר ָהָרע ַרַעת ְלַבְעָלהּ , ֵיּצֶ ה ָרָעה ּצָ ּה ִאׁשָ ַמר ּבָ ִאּתְ ַק . ּדְ א. ְנֵתיהּ ַמאי ּתָ ה ְוִיְתַרּפֵ ּנָ . ְיָגְרׁשֶ
ְרַמת  ִאיִהי ּגַ ְמָתא, ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ָהָאָדם )בראשית ג(ּדְ א ִנׁשְ ָאָדם, ת''אֶ . ּדָ ת זּוגֹו ּדְ . ּבַ

קֹומוֹ  )משלי כז( ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּה ּכֵ ּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּצִ  .ּכְ

א פּ  )תהלים פד(, ּוְבִגין ּדָ ם ּצִ ָאה ַבִיתּגַ ר , ַהְיינּו ּגֹוֵאל, ּוְדרֹור ֵקן ָלהּ . ַהְיינּו ְיָבָמה, ֹור ָמּצְ ֲאׁשֶ
ָתה ֶאְפרֹוֶחיהָ  ן ּוַבת, ׁשָ ָעַבד . ּבֵ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ א )לון(ַזּכָ ר  )ויקרא כה(, ִקיּנָ ְוָגַאל ֵאת ִמְמּכַ

יֵליהּ . ָאִחיו ָלאו ּדִ ֲעבּור ּדְ ִאיהּו ָמכּור ּבַ  .ּדְ

הּוְבִגין ּדָ  י ְלַמַעְנֶכם )דברים ג(, א ָאַמר מֹׁשֶ ר ְיָי ּבִ ַרְעָיא . ָהָכא הּוא סֹוד ָהִעּבּור. ַוִיְתֲעּבֵ
ין ִרּבֹוא, ְמֵהיָמָנא ּתִ ִזיב ׁשִ ִגְלּגּוָלא, ׁשֵ ָאֵתי ּבְ ה ִזְמִנין ּדְ ּמָ ְלָייא , ּכַ הּו ּתַ ּלְ א ְזכּות ּכֻ ּוְבִגין ּדָ

יהּ  ִריְך הּוא ּבֵ א ּבְ ָנןּובְ . קּוְדׁשָ א אֹוְקמּוָה ַרּבָ ים , ִגין ּדָ ִ ׁשּ ַרִים ׁשִ ִמּצְ ה ַאַחת ָיְלָדה ּבְ ָ ִאׁשּ
ֶכֶרס ֶאָחד ין ַאֲחָרִנין. ִרּבֹוא ּבְ ִמּלִ ָנן ּבְ אֹוְקמּוָה ַרּבָ ב ּדְ ִנים ַלּתֹוָרה, ְוַאף ַעל ּגַ ְבִעים ּפָ  .ׁשִ

ָמאֵרי ָרִזין ָהִכי אַֹרח ּדְ ְרִמיָזא, הֹוןַאְמִרין ַמְרָגִלית ְלַתְלִמיֵדי, ּדְ יּה ּבִ מֹוְדעּון ּבֵ ּתְ , ְוָלא ִאׁשְ
חֹוק י ׂשְ ִמּלֵ ה ּבְ ר לֹון ַההּוא ִמּלָ ָאַמר, ַאְהּדָ ַההּוא ּדְ ַגְווָנא ּדְ ה ַאַחת, ּכְ ֵביּצָ ין , ּדְ ּתִ יַלת ׁשִ ַאּפִ

ָרִכין ֲאִויָרא. ּכְ ַרח ּבַ ֲהָוה ּפָ ה ְוַנְפַלת ִמן עֹוָפא ּדְ יּצָ ָרִכיןּוָמָחָאת אִ , ְוָאָתא ּבֵ ין ּכְ ּתִ ין ׁשִ , ּלֵ
נּוָתא ָאְמרוּ  ֵליּצָ ָרִכין, ּוָמאֵרי ּדְ ים ּכְ ִ ׁשּ ַתב ׁשִ ר ָנׁש ּכָ ּבַ א ּדְ ָלא ָאַמר הּוא ֶאּלָ ה , ּדְ יּצָ ְוָאָתא ּבֵ

ְכִתיָבה ָרִכין ּדִ ִתין ּכְ ַנְפַקת ִמן עֹוָפא ּוְמָחַקת ׁשִ ָמאֵרי אֹוַרְייָתא ַאְמִרין ִמלִּ . ּדְ לֹום ּדְ ין ְוָחס ְוׁשָ
חֹוק ׂשְ אֹוַרְייָתא, ּדִ ֵטִלים ּבְ  .ּוְדָבִרים ּבְ



א ָהא אֹוְקמּוהָ  ָנה, ֶאְפרֹוִחים )דברים כב(, ֶאּלָ ין ָמאֵרי ִמׁשְ ים. ִאּלֵ יּצִ ין ָמאֵרי ִמְקָרא, אֹו ּבֵ . ִאּלֵ
ָנַפל ֵמַההּוא ִנּפֹול ר ַנְפֵלי, ּוְכַגְווָנא ּדְ ִאיהּו ּבַ ִאיהוּ , ּדְ ה ּדְ יּצָ יעּוָרא  ְנִפיַלת ּבֵ ֶאְתרֹוג ׁשִ

ה יּצָ ַכּבֵ ַמר . ּבְ ִוד ַהּנֹוֶפֶלת )עמוס ט(ּוְבִגיָנּה ִאּתְ ת ּדָ יֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּה . ּבַ ְוָנְפלּו ִעּמָ
ה ְמָלכֹות )שיר השירים ו( ים ֵהּמָ ִ ׁשּ הּ , ׁשִ ִריִכין ּבָ ִאיּנּון ּכְ ַמע, ּדְ ד ּכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ יּצַ גֹון ּכֵ ּון ְוִאינּ . ּכְ

ְכּתֹות ים ַמּסֶ ִ ׁשּ ר. ָלֳקֵבל ׁשִ ין , ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ תּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיהָ  )תהלים מה(ִאּלֵ , ּבְ
ִאיּנּון ֲהָלכֹות ן, ּדְ ּבַ ֵלית לֹון חּוׁשְ  .ּדְ

ן יָ  תֹוְך נ''ְוַההּוא ִניּפֹול ִאיהּו ּבֶ ִבינָ ' ּה ִאיהּו ּבְ ְרִעין ּדְ ַהְיינּו יָ , ה''ּתַ ר ו''ּדְ ' ּה ֲחֵמׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ
ַמר, ִאיהּו ִניּפֹול ִאּתְ ַתר ַהִהיא ּדְ ָנַפל ּבָ ַחר  )ישעיה יד(, ּדְ ן ׁשָ ל ּבֶ ַמִים ֵהיּלֵ ָ ֵאיְך ָנַפְלּתָ ִמׁשּ

ֵביּה ִניּפֹול י. ְולֹא נֹוֵפל, ְולֹא ָנַפל, ְוִאְקֵרי ִניּפֹול ִגין ּדְ י ה''ּבְ הֹון ְלַגּבֵ אִ ', ה' ו ְוָנִחית ּבְ ַמר ּדְ ּתְ
הֹון  יֶהן )רות א(ּבְ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ִית ִראׁשֹון  )דברים כב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַוּתֵ ח ַחד ִמּבַ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלֵ ׁשַ

ִני ִית ׁשֵ ְמחּו הַ ''יִ  )תהלים צו( )ב''ז ע''דף רט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלַאָקָמא לֹון, ְוִתְנָייָנא ִמּבַ ַמִים ''ׂשְ ָ ׁשּ
 .ָאֶר ץ''ָתֵגל הָ ''וְ 

א ֲחִזי יָמָמא, ּתָ א ִאְתַגְלָיא ּבִ ְמׁשָ ֵליְלָיא, ַהאי ׁשִ ְסָיא ּבְ א. ְוִאְתּכַ ין ִרּבֹוא ּכָֹכַבּיָ ּתִ ׁשִ . ְוָנִהיר ּבְ
ִניׁש ֵמָעְלָמא, אּוף ָהִכי ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִאְתּכְ ַתר ּדְ ָרֵאל, ּבָ ִיׂשְ ָמִתין ּדְ ין ִרּבֹוא ִנׁשְ ּתִ ׁשִ , ָנִהיר ּבְ

ָר  ָקא ָיאּותִאי ּדָ ּדְ ִגְלּגּוָלא. א ּכַ ָאַמר ָעֵליּה קֶֹהֶלת, ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא ּדְ ּדֹור הֹוֵלְך  )קהלת א(, ּדְ
א ים ִרּבֹוא. ְודֹור ּבָ ׁשִ ִ חּות ִמׁשּ ֵלית ּדֹור ּפָ ֶנֶסת , ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עֹוֶמֶדת. ְואֹוְקמּוָה ּדְ א ּכְ ּדָ
ָרֵאל הּ . ִיׂשְ ַמר ּבָ ִאּתְ ֲעַפר  )בראשית כח(, ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי )ישעיה סו(, ַהִהיא ּדְ ְוָהָיה ַזְרֲעָך ּכַ
 .ָהָאֶרץ

ָנן א, ְועֹוד ָרָזא ַאֲחָרא אֹוְקמּוָה ַרּבָ ּבָ הֹוֵלְך הּוא ַהדֹור ׁשֶ א ִחֵגר, ַהדֹור ׁשֶ הֵֹלְך , ָהַלְך ִחֵגר ּבָ
א סּוָמא ָנן. סּוָמא ּבָ ָעִתיד הֲ , ְועֹוד אֹוְקמּוָה ַרּבָ ָדָרא ּדְ ָלא אֹוַרְייָתא ּבְ ה ְלַקּבְ ָוה מֹׁשֶ

טֹוָפָנא יא, ּדְ יַעּיָ ֲהוֹו ַרׁשִ ִגין ּדַ א ּבְ גַּ  )בראשית ו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶאּלָ ׁשַ ר''ּבְ ׂשָ . ם הּוא ּבָ
גַּ  ׁשַ ם. ה''ם ֶזה מֹׁשֶ ''ּבְ ּגַ ׁשַ ר ב. ַוֲאַמאי ָקֵרי ֵליּה ּבְ א קֶֹהֶלת ִחּסֵ גַּ ' ֶאּלָ ׁשַ ה ם''ִמן ּבְ ָאה ִמּלָ . ְלַכּסָ

ם ֶזה ָהֶבל )קהלת ח(ָאַמר  ּגַ י ׁשֶ מֹו ֵקיִני, ְואֹוְקמּוָה ַעל ִיְתרוֹ . ָאַמְרּתִ ה ִנְקָרא ׁשְ ְפָרד , ָלּמָ ּנִ ׁשֶ
ִין א ְוָאַמר. ִמּקַ יָנא ַקִדיׁשָ ִתיב, ָקם ּבּוּצִ א ּכְ ָחָזָאת . ד''ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ְידוָֹ  )בראשית ד(, ַעל ּדָ ּדְ

ִזית, רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֵליּה בְּ  ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ נֹוי ְלֵמיַתב ּבְ ֲעִתיִדין ּבְ  .ּדַ

ָדת ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֲעָתא, ְואֹוף ָהִכי ִרּבִ ִחיָקא ֵליּה ׁשַ ֲהָוה ּדְ א ַקב , ּדְ ָלא ֲהָוה ֵליּה ֶאּלָ ּדְ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ י ֲחִניָנא, ֲחרּוִבין ְמֶעֶרב ׁשַ מֹו ְלִרּבִ ת קֹול , ַהאיֲאַמאי . ּכְ ֲהַות ּבַ ַתר ּדַ ּבָ

ִני, ַנְפַקת ְואֹוֶמֶרת ִביל ֲחִניָנא ּבְ ׁשְ א ּבִ ּלֹו ֵאינֹו ִניזֹון ֶאּלָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ  .ּכָ

ִרים קֹוֶדם א ִאיהּו ּגָ ָחַרב ק, ֶאּלָ ִאיהּו ַיּבֹ ', ב ִמן י''ּדְ א ַקב . ק''ּדְ אּוף ָהִכי ָלא ֲהָוה ֵליּה ֶאּלָ
ָאת י. ֲחרּוִבין יּה ַאְתָיא ְנִביעּו ְלָאת ב, יהּו ִיחּודאִ ' ּדְ ָרָכה', ּוִמּנֵ ִאיִהי ּבְ , ְוִאיִהי קֶֹדׁש , ּדְ

ׁש ק יּה ִאְתַקּדָ יה', ּוִמּנֵ ִאיִהי ִקדּוׁשֵ יֵליּה ק. ּדְ ִרים ְלֶמֱהִוי ֲחרּוִבין ּדִ ָדת ּגָ י ּפְ ִאיּנּון , ב''ְוִרּבִ ּדְ
ה בְּ ''ְק  א ַקב ֲחרּוִביןאּוף ָהִכי ָלא ֲהָוה לֵ , ָרָכה''דּוׁשָ ן ְיָבָמה ֲהָוה, יּה ֶאּלָ , אּוף ָהִכי ִאּיֹוב ּבֶ

ׁש  א ִאְתַעּנָ ָבר, ּוְבִגין ּדָ ִאיַרע לֹו ּכְ  .ַעל ַמה ּדְ

א ָלא ַיְדֵעי ָרָזא ּדָ ָתא, ְוִאיּנּון ּדְ ְלָיא ִמּלְ ְזכּוָתא ּתַ י ּוְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ֵני ַחּיֵ ָלא , ַאְמֵרי ּבְ ַמּזָ א ּבְ ֶאּלָ
ְליָ  ָתאּתַ ֵליהּ . א ִמּלְ ַמּזָ ָחָזא ּבְ ָרא, ְוָהא ֲחֵזיָנא ְלַאְבָרָהם ּדְ ָלא ֲהָוה ָעִתיד ְלֶמֱהִוי ֵליּה ּבְ , ּדְ

יק ֵליּה ְלָבָרא ִריְך הּוא ַאּפִ א ּבְ יב , ְוקּוְדׁשָ ִדְכּתִ ה ַוּיאֶמר  )בראשית טו(ּכְ א אֹותֹו ַהחּוּצָ ַוּיֹוּצֵ



ט ְוגוֹ  ךְ ְדָאַמר לֵ , ְוַאְקמּוהָ . 'ַהּבֶ ּלָ ַטְגִנינּות ׁשֶ א ֵמִאּצְ , ְוֶהֱעָלהּו ְלַמְעָלה ֵמַהּכָֹכִבים, יּה ּצֵ
ַמְיָמה ּוְספֹור ַהּכָֹכִבים ָ ט ָנא ַהׁשּ ָנן. ְוָאַמר לֹו ַהּבֶ ַרּבָ ין ּדְ א לֹון , ַעד ָהָכא ִמּלִ ִריְך ְלָפְרׁשָ ְוּצָ

ר ֶדֶרְך ִנְסּתָ  .ּבְ

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ְרָיין ּדְ ל ּבִ ָרֵאלקֹוֶד , ּכָ ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ָלא, ם ּדְ ַמּזָ ְלָיין ּבְ , ֲהוֹו ּתַ
י ּוְמזֹוֵני ֵני ַחּיִ ָרֵאל. ַוֲאִפיּלּו ּבְ ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ַתר ּדְ יק לֹון ֵמִחּיּוָבא , ֲאָבל ּבָ ַאּפִ

ֵלי כָֹכַבּיָא ּוַמּזָ ִגי. ְוָדא אֹוִליְפָנא ֵמַאְבָרָהם. ּדְ ָלא הּבְ נֹוי ְלַקּבְ ֲהוֹו ֲעִתיִדין ּבְ , ֵמַאְבָרָהם' ן ּדַ
י ּתֹוָרה ה חּוָמׁשֵ ָ ִאיִהי ֲחִמׁשּ ּה . ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ ַמִים ְוָהָאֶרץ  )בראשית ב(ּדְ ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ ֵאּלֶ

ְרָאם ִהּבָ ה, ּבְ ָרָאם' ּבְ ִגין ַהאי ה, ָאַמר ְלַאְבָרָהם. ּבְ ָמךְ ' ּבְ ׁשְ ִאתֹוָסף ּבִ ָ , ּדְ ךְ ַהׁשּ ְחּתָ , ַמִים ּתַ
ה ְנִהיִרין ּבְ ֵלי ּדִ ּה , ְולֹא עֹוד. 'ְוָכל ּכָֹכַבָיא ּוַמּזָ ַמר ּבָ ִאּתְ א ּדְ , א ָלֶכם ְזַרע''הֵ  )בראשית מז(ֶאּלָ

הֵ  ם ּבְ ֵרא ְלָך ָזַרע )בראשית כא(. א''ּוְזַרְעּתֶ ָחק ִיּקָ ִיּצְ י ּבְ  .ּכִ

א אֹוַרְיי, ּוְבִגין ּדָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ל ַהִמׁשְ ֵלי, ָתאּכָ א ּוַמּזָ כָֹכַבּיָ יּה ִחיּוָבא ּדְ ִטיל ִמּנֵ ִאי אֹוִליף ָלּה . ּבָ
ּקּוָדָהא יָמא ּפִ ֵדי ְלַקּיְ הּ , ְוִאם ָלאו. ּכְ ל ּבָ ּדַ ּתְ ִאּלּו ָלא ִאׁשְ יּה ִחיּוָבא , ּכְ ִטיל ִמּנֵ ְוָלא ּבָ

ֵלי א ּוַמּזָ כָֹכַבּיָ ִאיּנּון ִאְתמַ . ּדְ י ָהָאֶרץ ּדְ ן ַעּמֵ ּכֵ ל ׁשֶ אֹוְקמּוָה ָעַלְייהּו . ְתָלן ִלְבִעיָרןּכָ דברים (ּדְ

ֵהָמה )כז ל ּבְ ֵלי, ָארּור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ א ּוַמּזָ כָֹכַבּיָ הֹון ִחיּוָבא ּדְ ְטלּון ִמּנְ ָלא ִאְתּבָ  .ּדְ

יץ )תהלים קג( ן ָיּצִ ֶדה ּכֵ ָ יץ ַהׂשּ ּצִ יר ָיָמיו ּכְ ָחּצִ יהּ , ֱאנֹוׁש ּכֶ ַמר ּבֵ ם נַ  )תהלים לז(, ְוִאּתְ ַער ָהִייִתי ּגַ
י יֵליהּ . ָיׁשּוב ִליֵמי ֲעלּוָמיו )איוב לג(ְלָבַתר . ָזַקְנּתִ יִקין ּדִ יּצּו ַעְנִפין ַעּתִ ִאְתְקּצִ ִאיָלָנא ּדְ ְמחּו , ּדְ ְוּצָ

ְרׁשֹוי ׁשָ ִמין ּבְ ַקּדְ ִמּלְ ִמין, ּכְ ַקּדְ ִמּלְ ָעְלָמא ּכְ ָעְלָמא ְוִאְתַהְדרּו ְלַהאי , ִמיתּו ָסִבין. ָאַהְדרּו ּבְ
ית. עּוְליִמין ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ׁש קּוְדׁשָ ְמַחּדֵ ֵמִתין . ְוַהְיינּו ָרָזא ּדִ ּדְ

ָכל יֹוָמא ין ֶאֶלף ּבְ ׁשִ ָכל יֹוָמא ּוִמְתַחּדְ  .ֶאֶלף ּבְ

ח ְלַבב ֱאנֹוׁש  )תהלים קד( ּמַ אֹוַרְייָתא, ְוַיִין ְיׂשַ א ִייָנא ּדְ ן סוֹ , ָהִכי ָסִליק ַיִיןּדְ . ּדָ ּבַ חּוׁשְ ּוַמה . ד''ּכְ
ִריְך ְלֶמֱהִוי ָסִתים ְוָחִתים''ַייִ  ְך ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ן ּצָ ָלא ִיְתְנּסַ ִריְך ְלֶמֱהִוי ָסִתים . ּדְ אּוף ָהִכי ּצָ

אֹוַרְייָתא יָלהּ , ְוָחִתים סֹוד ּדְ א ִליֵראָ , ְוָכל ָרִזין ּדִ ְקָיין ֶאּלָ ּתַ ְוָלאו ְלַמָגָנא ַעְבִדין . יוְוָלא ִאׁשְ
ַיִין קּוִדין ּבַ ה ּפִ ּמָ ִריְך הּוא, ּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּלְ ְווִנין, ּוְמָבְרִכין ּבֵ ֵרי ּגַ ר , ְוַיִין ִאית ֵליּה ּתְ ִחיּוָ

יָנא ְוַרֲחֵמי, ְוסּוָמק ַיִין' ְוַהְיינּו ב, ּדִ ָרא ְוס. ּתֹוֶסֶפת ּבַ ה ִחיּוָ ּנָ ׁשֹוׁשַ ַגְווָנא ּדְ ור . ּוָמָקאּכְ ִחּוָ
יִמיָנא ְטָרא ּדִ ָמאָלא, ִמּסִ ׂשְ ְטָרא ּדִ  .סּוָמק ִמּסִ

ב. ֵלב ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר, ּוַמאי ְלַבב ֱאנֹוׁש  א ִאית ֵלב ָמסּור ַלּלֵ ב ֱאלִֹהים ''ְוִאיּנּון ל. ֶאּלָ
ית ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ית' ב, ּדְ ֵראׁשִ ָרֵאל' ל, ִמן ּבְ ל ִיׂשְ ְנָייָנא''ִאיהּו ל, ִמן ְלֵעיֵני ּכָ א לֵ . ב ּתִ ב ''ּדָ

ךְ  )א אינון''ס(ב ''לֵ  ְעּתָ ָקא ּדַ ַנִים ַסּלְ ַמְנָיא ְלע, ׁשְ ִאיהּו ַוְיֻכּלוּ , ב''ֲחַסר ּתְ ְבָעה ְיֵמי . ּדְ ִאיּנּון ׁשִ
ית ֵראׁשִ ִמיָנָאה ַמאי ִהיא. ּבְ ית' ז. ּתְ ֵראׁשִ ֶזה  .ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם )בראשית ה(ִעם , ְיֵמי ּבְ

ַיִין, ב''ע ָבן ּבְ חּוׁשְ  .ּבְ

ֶמן ָ ִנים ִמׁשּ ִהיל ּפָ ִנים''ִאיּנּון י. ַמאי ְלַהּצְ ַאְרִיה' ד, ב ּפָ ׁשֹור' ד, ּדְ ר' ד, ּדְ ֶנׁשֶ  )א''ז ע''דף רי(, ּדְ
ִאיּנּון ִמיָכֵאל ַאְרִיה יֵליּה ֶיהוְֹ , ּדְ ין ּדִ ע ַאְנּפִ ׁשֹור. ה''ַאְרּבַ ין ּדְ ע ַאְנּפִ ְבִריֵאלְוִאיה, ַאְרּבַ , ּו ּגַ

ר' ד. ה''ְוִאיּנּון ַיהוַֹ  ֶנׁשֶ ין ּדְ חֹות ֶחסֶ , ְוִאיּנּון ְמָמָנן. ה''ְוִאיּנּון ִיהוְֹ , ְוִאיהּו נּוִריֵאל, ַאְנּפִ חַ ''ּתְ ד ''ד ּפַ
ְתַלת ֲאָבָהן, ת''ֶאמֶ  ין ּדִ ְרּגִ ָנן. ּדַ ָבה, ְואֹוְקמּוָה ַרּבָ ִקין . ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרּכָ  )א נקודין''ס(ְוַסּלְ

ן ַיּבֹ  ּבָ רבי אבא (ק ''ַסְך ַהּכֹל ַיּבֹ . י''ה ֲאדֹנָ ''ה ֶאְהיְ ''ְיהוָֹ , ְוִאיּנּון ֶמֶלְך ַמַלְך ִיְמלֹוךְ . ק''ְנהֹוִרין ְלֻחׁשְ

 .)ב שייך כאן''ורבי יוסי שבע



א ָתא ּדָ ָפְרׁשְ ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ י ֶאְלעָ , ִרּבִ יּה ִרּבִ ֵריהּ ָאָתא ְלַקּמֵ , ָאַמר ֵליהּ , ָזר ּבְ
ִפְנָחס ד ִמיתוּ . ָנָדב ַוֲאִביהּוא ַמאי ֲעִביְדַתְייהּו ּבְ ָעְלָמא ּכַ ְנָחס ּבְ ּוָבַתר ָאָתא , ִאי ָלא ֲהָוה ּפִ

יר ּפִ ִלים ּדּוְכַתְייהּו ׁשַ ָעְלָמא ֲהָוה. ְלָעְלָמא ְוַאׁשְ ְנָחס ּבְ יהּ  )א וסגן קאי''ס(, ֲאָבל ּפִ ָמֵתיּה ּבֵ  ְוִנׁשְ
ִקּיּוָמא ָקֵאי  .ּבְ

ִרי ָאה ָהָכא, ָאַמר ֵליּה ּבְ ָלקּו ִמן ָעְלָמא. ְוָהִכי הּוא, ָרָזא ִעּלָ ִאְסּתָ ֲעָתא ּדְ ְבׁשַ ָלא ֲהוֹו , ּדִ
א י ִטָנָרא ַקִדיׁשָ ְדּפֵ חֹות ּגַ ָרן ּתְ יב. ַמאי ַטְעָמא. ִמְתַטּמְ ְכּתִ ִגין ּדִ ּוָבִנים לֹא ָהיּו  )במדבר ג(, ּבְ

ַאזְ , ָלֶהם אּדְ ַמְלּכָ ּיּוְקָנא ּדְ ה, ִעירּו ּדִ ְכהּוָנה ַרּבָ א ּבִ ׁשָ ּמְ ָהא ִאיּנּון ָלא ִאְתָחזּון ְלׁשַ  .ּדְ

א ִרית ַקִדיׁשָ ְנָחס ַעל ּבְ י ּפִ ַקּנֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָמה אּוְכלֹוִסין, ּבְ גֹו ּכַ ְלַגִייִפין ַעל , ְוָסִליק לֹון, ְוָעאל ּבְ
ָראֵ , רּוְמָחא ָכל ִיׂשְ ָאתּו ְלַגֵביהּ . לְלֵעיֵניהֹון ּדְ ה ֻאְכלּוִסין ּדְ ַכּמָ ְמעֹון ּבְ ׁשִ ְבָטא ּדְ ד ָחָמא ׁשִ , ּכַ

יהּ  ָמֵתיּה ִמּנֵ ְרָחא ִנׁשְ ָלא ּדּוְכָתא, ּפַ ֲהוֹו ַעְרִטיָרִאין ּבְ ָמִתין ּדַ הּ , ּוְתֵרין ִנׁשְ , ִאְתְקִריבּו ּבָ
ֲחָדא ִלילּו ּכַ ָמֵתיהּ , ְוִאְתּכְ ַרת ִנׁשְ ִלילָ , ְוִאְתַהּדְ ְתֵרין רּוִחין, א רּוָחאּכְ ִאְתְכִליל ּבִ ָקפּו , ּדְ ְוִאְתּתָ

יהּ  ֵדין ָרַווח ּדּוְכַתְייהוּ , ּבֵ ֲהָנא , ּכְ ָלא  )רבא(ְלֵמיֱהִוי ּכַ ָנא )אתחזי(ַמה ּדְ  .ִמן ַקְדַמת ּדְ

ִתיב א ּכְ עֲ , ְזָכר ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד )איוב ד(, ְוַעל ּדָ ַהִהיא ׁשַ ָלא ִאְתֲאִביד ּבְ ְוָלא , ָתאּדְ
יהּ  ְרָחה ִמּנֵ ד ּפַ ִרים ִנְכָחדוּ . ָאִביד רּוֵחיּה ּכַ ֵני ַאֲהרֹן. ְוֵאיפֹה ְיׁשָ ין ּבְ ִאְתַהְדרּו ְלָעְלָמא, ִאּלֵ , ּדְ

יהֹון ַחּיִ ָאַבד ּבְ ן. ַמה ּדְ ן ּבֶ ִפְנָחס ּבֶ יּה ּבְ ִתיב ּבֵ א ּכְ ֵרי ִזְמֵני, ְוַעל ּדָ ן. ּתְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ְנָחס ּבֶ  .ּפִ

א ַמה ָתא ּדָ ַרׁשְ א ִמּפָ ִתיב ְלֵעיּלָ י ָהָעם  )במדבר כה(. ּכְ ל ָראׁשֵ ה ַקח ֶאת ּכָ ַוּיאֶמר ְיָי ֶאל מֹׁשֶ
ֶמׁש  ָ ֵליְלָיא. ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלְיָי ֶנֶגד ַהׁשּ ַקְטִלין ּבְ יֹוָמא , ְוִכי ַעל ּדְ יָמָמא ּבְ ַקְטִלין ּבִ אֹו ַעל ּדְ

ִעיָבא ֶמׁש , ּדְ ָ ִתיב ֶנֶגד ַהׁשּ י ְיהּוָדהאָ . ּכְ ְלָייא, ַמר ִרּבִ ִאְתּגַ ְתֵהא ִמיָתְתהֹון ּבְ ָחבּו , ּדְ ָמה ּדְ ּכְ
ְלָייא ִאְתּגַ  .ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ַמר, ָאַמר ִרּבִ ְך ִאּתְ ִגין ּכַ א ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ָלאו ּבְ ר ָנׁש , ֶאּלָ ָחב ּבַ ַדְרָגא ּדְ ּבְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ְטִר , ּלְ יהּ ְלַההּוא ֲאָתר ִאּצְ א ְלַנְפׁשֵ ַקְנּתָ ד ּתְ ְבִרית . יְך ְלֶמְעּבַ ִאיּנּון ָחבּו ּבִ

ֶמׁש  ִאְקֵרי ׁשֶ א ּדְ ֶמׁש . ַקִדיׁשָ ֶ ֶנֶגד ַהׁשּ יְלהֹון ִאיהּו ּכְ יָנא ְוִתּקּוָנא ּדִ ְך ּדִ ִגין ּכַ ֲאָתר , ּבְ ְוָלאו ּבַ
יהּ . ַאֲחָרא ָנא ַנְפׁשֵ ר ָנׁש ְלַתּקְ ְטִריְך ּבַ ָלא ִאּצְ אן ּדְ ָחב ְלַגֵביּה אֶ , ִמּכָ ַההּוא ֲאָתר ּדְ א ּבְ ּלָ

יד ָהִכי ָלא ַיְעּבִ ָקא ָיאּות, ּוַמאן ּדְ ּדְ ּקּוָנא ְלָעְלִמין ּכַ  .ֵלית ֵליּה ּתִ

ַתח יא ּפָ י ִחּיָ ר ָנָטע )תהלים קד(, ִרּבִ י ְיָי ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ עּו ֲעּצֵ ּבְ א, ִיׂשְ ִתיב ְלֵעיּלָ ְוַיִין , ַמה ּכְ
ח ְלַבב ּמַ א ָהִכי אֹוִליְפָנא. ְוִכי ַמאי ַהאי ְלַהאי. 'ֱאנֹוׁש ְוגוֹ  ְיׂשַ יב, ֶאּלָ ְכּתִ  )תהלים קד(, ּדִ

ֵהָמה ְוגוֹ  )ב''ח ע''בראשית י( יר ַלּבְ ִמיַח ָחּצִ ִוד . 'ַמּצְ יר ָאָתא ּדָ ִאית ָלּה ָחּצִ ְבֵהָמה ּדְ ָבָחא ּדִ ְוִכי ׁשְ
א רּוַח קּוְדׁשָ ִמיַח חָ . ְלֵמיַמר ּבְ א ַמּצְ ירֶאּלָ ַמְלָאִכין, ּצִ ין ֶאֶלף ִרּבֹוא ּדְ ּתִ ין ִאיּנּון ׁשִ , ִאּלֵ

ִליָחן ית, ׁשְ ְבֵראׁשִ ְנָייָנא ּדִ יֹוָמא ּתִ ִריאּו ּבְ ִאְתּבְ א ְמָלֲהָטא, ּדְ ָ הּו ֶאׁשּ יר. ְוֻכּלְ ין ִאיּנּון ָחּצִ . ִאּלֵ
יר ָעְלָמא. ֲאַמאי ָחּצִ א ּבְ יר ּדָ ָחּצִ ְמִחין ּכֶ ּצַ ִגין ּדְ ָכל י, ּבְ אּדְ ּתָ ירּו ַהׁשְ , ֹוָמא ְויֹוָמא ִאְתְקּצִ

ִמין ַקּדְ ִמּלְ ִרין ּכְ ְמִחין ּוְמַהּדְ  .ּוְלָבַתר ּצַ

ֵהָמה יר ַלּבְ ִמיַח ָחּצִ ִתיב ַמּצְ א ּכְ יק ֶנֶפׁש  )משלי יב(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , ְוַעל ּדָ ּדִ יֹוֵדַע ּצַ
ֶהְמּתוֹ  כָ , ְוָתֵניָנן, ּבְ ִקין ָלּה ּבְ ין ִרּבֹוא . ל יֹוָמא ְויֹוָמאֶאֶלף טּוִרין ַסּלְ ּתִ ְוָכל טּוָרא ְוטּוָרא ׁשִ

 .ְוִהיא ָאְכָלה, ֲהִוי



ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם יא, ְוֵעׂשֶ יַקּיָ ּדִ ּצַ ָמְתהֹון ּדְ ין ִאיּנּון ִנׁשְ ִליט ַעל , ִאּלֵ ָרִכיב ְוׁשָ ַההּוא ָאָדם ּדְ ּדְ
א ָאִכיל ֵהָמה ּדָ ויהּ , ּבְ ַגּוִ ל ָעְלָמא ֵמַההּוא ָאָדםּוִבזְ , ְוָאִעיל לֹון ּבְ ָזן ּכָ יב , כּוֵתהֹון ִאּתְ ְכּתִ ּדִ

יהּ  ַמְרֵאה ָאָדם ְוגוֹ  )יחזקאל א(, ּבֵ מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ ִתיב ָהָאָדם. 'ְוַעל ּדְ א ּכְ ַההּוא , ְוַעל ּדָ
מֹוַדע ּתְ ִאׁשְ יא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ּדְ ִגין ְלהֹוּצִ ָקא ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא, ּבְ א ְלַאּפָ יׁשָ  .ִמן ָהָאֶרץ ַקּדִ

א, ְוַיִין ָנִגיד ִמְלֵעיּלָ יָקא ּדְ א ַחְמָרא ַעּתִ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש . ּדָ ּמַ ַההּוא ַנַער: ֱאנֹוׁש , ְיׂשַ א ָרָזא ּדְ , ּדָ
ָסִליק ְלִסיבוּ  )ב''ז ע''דף רי( ִמין, ּדְ ַקּדְ ִמּלְ ר ּכְ ִתיב. ְוִאְתַהּדָ א ּכְ ָחצִּ  )תהלים קג(, ְוַעל ּדָ יר ֱאנֹוׁש ּכֶ

 .ָיָמיו

ִנים ִהיל ּפָ ִנים: ְלַהּצְ ין ִאיּנּון ּפָ י ַרְבְרֵבי, ִאּלֵ ִאְקרּון ַאְנּפֵ י זּוְטֵרי, ּדְ ֶמן. ְוַאְנּפֵ ָ ִגידּו : ִמׁשּ ִמּנְ
ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ ָאה, ּדְ א ִעּלָ יׁשָ ח ּוְרבּו ַקּדִ ֲאִזילּו , ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד. ְמׁשַ ַההּוא ֶלֶחם ּדְ

ָחִקי יא ְסָתָמא, םׁשְ יַקּיָ ּדִ ּצַ יִלין, ְוַטֲחָנן ַמָנא ְלֵמיְכָלא ּדְ ה ַחּיָ ן ִאְתְנִגיד ְלַכּמָ ּמָ ִאְקרּון , ּוִמּתַ ּדְ
ָאה. ְלַבב ֱאנֹוׁש  ִגידּו ִעּלָ א ָאָתא ִמּנְ  .ְוכֹּלָ

י ְייָ  עּו ֲעּצֵ ּבְ ִניָמִאין, ִיׂשְ ִאין ּפְ ין ִאיּנּון ִאיָלִנין ִעּלָ ר ָנָטעַאְרֵזי ְלָבנוֹ . ִאּלֵ ָהא ִאְתֲעָקרּו , ן ֲאׁשֶ ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ י ְייָ . ְוָנַטע לֹון קּוְדׁשָ ין ֲעּצֵ י ְייָ . ְלַאְרֵזי ְלָבנֹון, ַמאי ּבֵ ים, ֲעּצֵ ין ֵעץ ַהַחּיִ ְוֵעץ , ִאּלֵ

ַעת ְוטֹוב ָוָרע ְרִעין, ַאְרֵזי ְלָבנֹון. ַהּדַ ין ּתַ ין ַחְמׁשִ ִאְקרּון ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ , ִאּלֵ  .ָנהּדְ

ר ָנָטע נוּ . ֲאׁשֶ ִרים ְיַקּנֵ ּפֳ ם ּצִ ר ׁשָ טּוְליהֹון, ֲאׁשֶ יא )ו''רצ(, ּבְ יַקּיָ ּדִ ּצַ ָמֵתהֹון ּדְ ָנן ִנׁשְ ְוָכל , ְמַקּנְ
ן ּמָ ָזנּו ִמּתַ ין ִאּתְ יׁשִ יִלין ַקּדִ ַאְבָרָהם ָאִבינוּ , ֲחִסיָדה. ַחּיָ ָרֵתיּה ּדְ ִאְקֵרי ָחִסיד, ּבְ ְוָעִביד ֶחֶסד , ּדְ

ֵני ָעְלָמאִעם  ל ּבְ ְך ִאְקֵרי , ּכָ ִגין ּכָ יָתה. ֲחִסיָדה )ב''ה ע''שמות צ(ּבְ ים ּבֵ רֹוׁשִ רֹוֵעי . ּבְ ין ּדְ ּבֵ
 )כ רעיא מהימנא''ע(. ָעְלָמא ָיְתָבא

י יֹוֵסי ָאַמר ָנא ַעל ָעְלָמא, ִרּבִ ת ָאָתא ְלַאּגָ א. ֶקׁשֶ ְבֵריּה ָחב , ְלַמְלּכָ ָכל ִזְמִנין ּדִ ּדְ
א ְלַאְלָקָאה ֵליהּ  ,ָלֳקְבֵליהּ  י ְיָקר , ָאָתא ַמְלּכָ ְלבּוׁשֵ ְלָיא ָעֵליּה ַמְטרֹוִניָתא ּבִ ִאְתּגַ
ַמְלכוּ  ְבֵריהּ , ּדְ א ָחֵמי ָלּה ָסִליק רּוְגָזא ּדִ הּ , ַמְלּכָ יב, ְוַחֵדי ּבָ ְכּתִ  )בראשית ט(, ּדִ

ִרית עֹוָלם א. ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ָעְלָמאָלא ִאְתֲחֵזי ֶקׁשֶ , ְוַעל ּדָ י , ת ּבְ ְלבּוׁשֵ א ּבִ ֶאּלָ
ַמְלכוּ  ָעְלָמא. ְיָקר ּדְ יק ּבְ ִאית ַצּדִ ֲעָתא ּדְ ִרית, ּוְבׁשַ ִרית, ִאיהּו ּבְ ְוָאִגין ַעל , ְלֵמיָקם ּבְ

יק. ָעְלָמא ת, ָלא ֲהִוי ַצּדִ יָמא ְלאֹוָבָדא, ָהא ֶקׁשֶ ָהא ָעְלָמא ִאיהּו ַקּיְ , ְלִאְתֲחָזָאה ּדְ
ִגין ֶק  א ּבְ אֶאּלָ ת ּדָ  .ׁשֶ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר א, ִרּבִ ת ּדָ ׁש ֶקׁשֶ ֲאָבָהן , ְלעֹוָלם ָלא ִאְתְלּבַ א ּדַ ְלבּוׁשָ א ּבִ ֶאּלָ
ור. ַקְדָמֵאי ַאְבָרָהם, ְירֹוָקא. ָירֹוק ְוסּוָמק ְוִחיּוָ א ּדְ א ְלבּוׁשָ א , ּדָ ע ְלבּוׁשָ א ''ס(ִאְצְטּבַ

א )גוון ָמֵעאל, ּדָ יּה ִיׁשְ ד ָנַפק ִמּנֵ ון ִיְצָחק, ָמָקאסוּ . ּכַ א ּגֹוָ ַאְתָיא סּוָמָקא . ּדָ ּדְ
ע ו, ְוִאְצְטּבַ יּה ֵעׂשָ ד ָנִפיק ִמּנֵ א. ּכַ ְך ַההּוא סּוָמָקא ְלַתּתָ ַעד ּכָֹכָבא , ְוִאְתְמׁשַ
ים ַמְאּדִ ו, ּדְ יּה ֵעׂשָ ִאְתֲאִחיד ּבֵ וָרא. ּדְ ַיֲעקֹב, ִחּוָ א ָטָבא ּדְ א ִאיהּו ְלבּוׁשָ ָהא ָלא , ּדָ ּדְ

ּנּו ַאְנּפֹוִהי ְלָעְלִמיןִאׁשְ   .ּתָ

 בב''''ו עו ע''''דף רטדף רט



א ָאַמר ָיאּות הּוא י ַאּבָ א, ִרּבִ ור, ֲאָבל ָהִכי ָאַמר ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ א ַאְבָרָהם, ִחּוָ . ּדָ
נּוָרא וָרא ּדְ ִחּוָ ן ּבְ ִאְתָלּבַ א ִיְצָחק ַוָדאי, סּוָמָקא. ּדְ א הּוא ַיֲעקֹב, ָירֹוק. ּדָ יָמא , ּדָ ַקּיְ ּדְ

ְווִניןבֵּ  ֵרין ּגַ ַיֲעקֹב, ין ּתְ יּה ּבְ ה  )ישעיה כט(, ּוְכִתיב ּבֵ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ְולֹא ַעּתָ לֹא ַעּתָ
ִלים ֲהָוה ל ַעְרֵסיּה ׁשְ ָהא ּכָ ָניו ֶיחָורּו ּדְ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב. ּפָ , ְוָהִכי הּוא לֹא ַעּתָ

ָגְוון סּוָמק יהּ , ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ָנַפק ִמּנֵ ִיְצָחק ּדְ ו ּכְ ָניו ֶיחָורוּ . ֵעׂשָ ה ּפָ ַאְבָרָהם , ְוָלא ַעּתָ ּכְ
ור ָגְוון ִחּוָ ָמֵעאל, ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ יּה ִיׁשְ ָנַפק ִמּנֵ ְווִנין. ּדְ א ָנַטל ּגַ הוּ , ֶאּלָ ָרא ּבְ , ְלִאְתַעּטְ

יֵליהּ  ת) ב''ו ע''דף רט(, ַעל ֲאָבָהן ּדִ ת ֶקׁשֶ ׁשַ ין ִמְתַלּבְ ין ְלבּוׁשִ ׁשַ , ּוְבִאּלֵ ִאְתֲחֵזי ּבְ ֲעָתא ּדְ
א י ַמְלּכָ  .ַקּמֵ

א ֲחֵזי א, ּתָ יׁשָ ְבִרית ַקּדִ ָאה, ד''ִהיא ָאת יוֹ , ָרָזא ּדִ ימּו ִעּלָ ְרׁשִ ָרא ּבִ ִמְתַעּטְ ְוָהא , ּדְ
ִדיר ְלָעְלִמין )א ודא''ס( ְבִרית ּתָ ים ּבִ ִאְתְרׁשִ ִרית, ִאיהּו ּדְ ְנָחס ַעל ּבְ י ּפִ ַקּנֵ , ּוְבִגין ּדְ

ים בִּ  אִאְתְרׁשִ ֵמיּה ָהָכא ָאת ּדָ ְנָחס יוֹ , ׁשְ אי''ִאיהּו יוֹ , ד ְזֵעיָרא''ּפִ ִרית ַוּדַ ִאיהּו ּבְ , ד ּדְ
ָנִפיק ִמגֹו יוֹ  א''ּדְ ָאה ַקִדיׁשָ א. ד ִעּלָ א , ְוַעל ּדָ י ַמְלּכָ ִלים ַקּמֵ ִקּיּוָמא ׁשְ ִאיהּו ָקִאים ּבְ

א ָלא ִאְתֲאִביד ִמּגֹו ָעְלָמא, ַקִדיׁשָ ְפעֹור ְוָהִכי הּוא. ּדְ ְוָלא , ָנִקי ֵמַההּוא חֹוָבא ּדִ
ָעְלָמא א ּדְ ִדיר ִמּגֹו ַקִדיׁשָ ְוֵאיפֹה  )איוב ד( )א ולא אתאביד מגו עלמא''ס(. ִאְתֲאִביד ּתָ

ִרים ִנְכָחדוּ  ין ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ְיׁשָ ִגיֵניהּ , ִאּלֵ ִציאּו ִמן ַההּוא ָעְלָמא ּבְ ּתְ ָלא ִאׁשְ  .ּדְ

א ְוִרבִּ  י ַאּבָ ַפְלגּות ֵליְלָיא, י יֹוֵסיִרּבִ אֹוַרְייָתא ּבְ ֲהוֹו ַיְתֵבי ְוָלָעאן , ָקמּו ְלִמְלֵעי ּבְ ַעד ּדַ
אֹוַרְייָתא י יֹוֵסי. ּבְ יר ָקָאַמר, ָאַמר ִרּבִ ּפִ ָחִציר ָיָמיו ׁשַ יא ֱאנֹוׁש ּכֶ י ִחּיָ ָאַמר ִרּבִ . ָהא ּדְ

ְקָרא ַמאי אֹוִקיְמָנא סֹוֵפיּה ּדִ י רּוחַ , ֲאָבל ּבְ יֶרּנּו עֹוד  ּכִ ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיּכִ
אי. ְמקֹומוֹ  ָאַמר, ָאַמר ֵליּה ָהִכי הּוא ַוּדַ ָמה ּדְ ָחִציר ָיָמיו ּכְ ֶדה , ֱאנֹוׁש ּכֶ ָ ִציץ ַהׂשּ ּכְ

מֹוַדע ּתְ ִאׁשְ ֶדה ּדְ ִמין. ַההּוא ׂשָ ַקּדְ ִמּלְ ר ּכְ ׁש ְוִאְתַהּדָ ִאְתַחּדָ ן ָיִציץ ּדְ הכי יציץ (. ּכֵ
 )מאי טעמא בגין, ליקוס

ארעיא מהימנא רעיא מהימנא  יׁשָ יָנא ַקּדִ יר , ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּבּוּצִ ּפִ ׁשַ
י יֹוֵסי יא ְוִרּבִ י ִחּיָ א ְוִרּבִ י ַאּבָ י רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנוּ  )תהלים קג(ֲאָבל , ָאְמרּו ִרּבִ ָהָכא , ּכִ

י ח ִמּלִ ִריְך ְלִמְפּתַ ָרה. ַמאי ָעְבָרה ּבוֹ , ןּצָ א ֶעְבָרה ְוַזַעם ְוּצָ  .ַחד ֵמִאיּנּון ַמְלֲאִכין ָרִעים. ּדָ

יּה ִאיּנּון ָמאֵרי חֹוִבין מֹוְדעּו ּבֵ ּתְ ָלא ִיׁשְ ְבִגין ּדְ ּנּוי ָמקֹום, ּדִ ד ֵליּה ׁשִ ִריְך ְלֶמְעּבַ ּנּוי , ּצָ ְוׁשִ
ם ֵ ה, ַהׁשּ ּנּוי ַמֲעׂשֵ ַאבְ . ְוׁשִ ַגְווָנא ּדְ יּה , ָרָהםּכְ ַמר ּבֵ ִאּתְ ָך  )בראשית יב(ּדְ ֶלְך ְלָך ֵמַאְרּצְ

ךָ  ּנּוי ָמקֹום, ּוִמּמֹוַלְדּתְ ְמָך ַאְבָרם )בראשית יז(. ֲהֵרי ׁשִ ֵרא עֹוד ׁשִ ְמָך , ְולֹא ִיּקָ ְוָהָיה ׁשִ
ם, ַאְבָרָהם ֵ ּנּוי ַהׁשּ ין. ֲהֵרי ׁשִ יׁשִ ֵני ֵמעֹוָבִדין ּבִ ּתָ ִאׁשְ ה ּדְ ּנּוי ַמֲעׂשֵ ַקְדִמיָתא ׁשִ ָעַבד ּבְ , ּדְ

ִנין. ִאיהּו ְמָתָלא. ְלעֹוָבִדין ָטִבין ָלא ּבְ ִמית ּבְ ַההּוא ּדְ א . ְלרּוַח ּדְ א ָעֵבד קּוְדׁשָ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ִריְך הּוא ְלָאָדם ִריְך ֵליּה ֵמַההּוא ָעְלָמא, ּבְ ְך ּתָ ַמר . ְוַאְייֵתי ֵליּה ְלַהאי ָעְלָמא, ּכַ ְוָהא ִאּתְ

 .ְלֵעיל

ֵחהוּ  )יוב ידא( ּלְ ׁשַ ָניו ַוּתְ ה ּפָ ּנֶ י רּוַח ָעְבָרה ּבוֹ , ְמׁשַ א ּכִ ד , ַחד ֵמִאיּנּון ַמְלֲאִכין ָרִעים, ּוְבִגין ּדָ ּכַ
ה ִאְעַרע , ֲחֵזי ֵליּה ְמׁשּוּנֶ ִזְמָנא ּדְ יהּ  )א ביה''ס(ּבְ ִחיִתין ָעֵליהּ , ִעּמֵ ַאר ַמׁשְ ַאִלין ֵליּה ׁשְ א , ׁשָ ּדָ
 .ְוֵאיֶנּנוּ , ִאיהּו ָעֵני לֹון ְוָאַמר. ךְ הּוא ָמאֵרי חֹובָ 



ַרְך ֵמַאְתֵריהּ  ד ִאְתּתָ ֲאָתר ַאֲחָרא, ּכַ יֶרּנּו עֹוד ְמקֹומוֹ , ְוִאְתְנָטע ּבְ יּה ְולֹא ַיּכִ ַמר ּבֵ ִגין . ִאּתְ ּבְ
ִית )ויקרא יד( ח ְוָטח ֶאת ַהּבַ ָעָפר ַאֵחר ִיּקַ ִית , ְוָדא ִאיהּו ָרָזא. ּדְ ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ

יו ֲהָוה ָחַזר ֲעָפָרא, ֵעּצָ ָרא ּדְ ְרִמין ְוִגיִדין ּוִבׂשְ יּה . ִאיּנּון ּגַ ִתיב ּבֵ ְוָנָחׁש ָעָפר  )ישעיה סה(ַמה ּכְ
ֲהָוה ְמנּוָגע. ַלְחמוֹ  ִגין ּדְ ִית. ּבְ ח ְוָטח ֶאת ַהּבָ ְרִמין ְוִגיִדי, ּוְלָבַתר ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ . ןּוָבֵני ֵליּה ּגַ

ׁש  ה, ְוִאְתַחּדָ ַעְבִדין ֵליּה ֲחָדׁשָ ָנה ּדְ ַבִית ְיׁשָ ׁש . ּכְ ִאְתַחּדֵ אי ִאיהּו ּדְ  .ַוּדַ

יֶרּנּו עֹוד ְמקֹומוֹ  ָאַמר ְולֹא ַיּכִ ִליל רּוָחא ְזֵעיָרא, ַעל רּוחַ . ּוַמאי ּדְ ִאְתּכְ ָאה, ּדְ רּוָחא ִעּלָ . ּבְ
ָלא ָעִביד ֵאיבִ , ַהאי ִאיהּו ְמָתָלא יֵליהּ , יןְלִאיָלן ּדְ א , ַנְטִלין ַעְנִפין ּדִ ַעְנּפָ יִבין ֵליּה ּבְ ּוַמְרּכִ

ָאה ִאיָלָנא ַאֲחָרא ִעּלָ יִרין )דא בדא(, ּדְ ָעִביד ּפֵ ָדא, ּדְ א ּבְ ִליל ּדָ יִרין, ְוִאְתּכְ ַההּוא . ְוָעִביד ּפֵ ּבְ
יהּ  ַמר ּבֵ יֶרּנּו עֹוד ְמקֹומוֹ , ִזְמָנא ִאּתְ  .ְוָלא ַיּכִ

ר ין אּוף ָהִכי ּבַ יׁשִ ין ּבִ ּה ֲאָנׁשִ ַיְתִבין ּבָ א ּדְ ַקְרּתָ ָיִתיב ּבְ קּוִדין , ָנׁש ּדְ יָמא ּפִ ְוָלא ָיִכיל ְלַקּיְ
אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא, ּדְ ַלח ּבְ ּנּוי ָמקֹום, ְוָלא ַאּצְ ן, ָעִביד ׁשִ ּמָ ר ִמּתַ ֲאָתר , ְוִאְתַעּקָ ָרׁש ּבַ ּתְ ְוִאׁשְ

יּה ּגּוְבִרין ָטבִ  ַדְייִרין ּבֵ קּוִדין, ָמאֵרי ּתֹוָרה, יןּדְ אֹוַרְייָתא ִאְקֵרי ֵעץ, ָמאֵרי ּפִ ֲהָדא הּוא . ּדְ
ה )משלי ג(, ִדְכִתיב ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ יב, ּוַבר ָנׁש הּוא ֵעץ. ֵעץ ַחּיִ ְכּתִ י  )דברים כ(, ּדִ ּכִ

ֶדה ָ ָבהּ . ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ ְמָיין ְלִאיָבא, ּוִפּקּוִדין ּדְ יהּ ּוַמה כְּ , ּדַ ר  )דברים כ(, ִתיב ּבֵ ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ
ִחית ְוָכַרתָּ  ׁשְ י לֹא ֵעץ ַמֲאָכל הּוא אֹותֹו ּתַ ַדע ּכִ ין. ּתֵ ִחית ֵמָעְלָמא ּדֵ ׁשְ ְוָכַרּתָ , אֹותֹו ּתַ

ָאֵתי ִריְך ְלַאְעְקָרא . ֵמָעְלָמא ּדְ א ּצָ ֲאָתר ַאֲחָר , ֵמַההּוא ֲאָתר )ליה מההוא(ּוְבִגין ּדָ א ְוִיְתְנַטע ּבַ
יא יַקּיָ ּדִ ין ּצַ  .ּבֵ

ִנין ָלא ּבְ ר ָנׁש ּבְ ֵתיּה ֲעָקָרה, ִאְתְקֵרי ָעָקר, ַמה ּבַ קּוִדין. ְוִאּתְ ָלא ּפִ , אּוף ָהִכי אֹוַרְייָתא ּבְ
א אּוְקמּוהָ , ִאְתְקִריַאת ֲעָקָרה ה, ּוְבִגין ּדָ ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש הּוא ָהִעיּקָ ָאתּו . לֹא ַהּמִ

יא ְואִ  יהּ ַחְבַרּיָ ָטחּו ַקּמֵ ּתְ א, ׁשְ ַען אֹוִליְפָנא ִחּדּוׁשָ אי ּכְ רּוחַ , ְוָאְמרּו ַוּדַ ִליל רּוַח ּבְ , ֵאיְך ִאְתּכְ
ִריר ֵליהּ  ֵעיָנא ְוִאְתּבְ ה ּבְ ָחֵזי ִמּלָ ַמאן ּדְ ָלה. ּכְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ָלן ַקּבָ ה, ּבְ ִמּלָ ִרירּו ּדְ  .ּוְכַען ּבְ

ִחּבּוָרא ַקְד  ַמר ּבְ ָאה, ָמָאהְותּו ִאּתְ ָטָאה ַעל ַזּכָ ּלְ ָהא ִניָחא ֵליּה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ יר , ּדְ ַיּתִ
א ֵדין ְלָכל ָעְלָמא, ִמּכֹּלָ ָהִכי. ְוָלא ָחִייׁש ּכְ ְייהוּ , ַאּדְ ַמן ְלַגּבַ . ְוָאַמר ֵליּה ְמָנָלן, ָהא טּוָלא ִאְזּדְ
ָדָרא הֲ . ֵמִאּיֹוב ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ָחָזא קּוְדׁשָ ָלָייהּדְ ָטן ְלַקְטְרָגא, וֹו ְמחּוָיִבין ּכְ ָאַמר , ְוָאָתא ׂשָ

ִריְך הּוא א ּבְ ָכל ָהָאֶרץ )איוב א(, ֵליּה קּוְדׁשָ מֹוהּו ּבְ י ֵאין ּכָ י ִאּיֹוב ּכִ ָך ֶאל ַעְבּדִ ְמּתָ ִלּבְ , ֲהׂשַ
ָרא יּה ּדָ ָזָבא ּבֵ ּתְ ָאָתא ְזֵאב ְלִמְט . ְלִאׁשְ . ּוְלֵמיַבד ֵליהּ , ַרף ָעאֵניהּ ְוִאיהּו ְמָתָלא ְלַרְעָיא ּדְ

יָמא ֲהָוה ַחּכִ הוּ , ַמה ָעֵבד ַההּוא ַרְעָיא ּדְ ּלְ ֵמָנה ְוַרְבְרָבא ִמּכֻ יָפא ּוׁשְ ּקִ , ָיִהיב ֵליּה ִאְמָרא ּתַ
הוּ  ּלְ ְתֵריּה ּכֻ ֲהוֹו ִמְתַנֲהִגין ֲאּבַ ָטָאה ַעל ַההּוא ִאְמָרא ָטָבא. ַההּוא ּדַ ּלְ ַכח , ּוִבְרעּו ְלׁשַ א ''נ(ׁשָ

הוּ  )שבק ַההּוא ִאְמָרא, ַמה ָעֵבד ַההּוא ַרְעָיא. ְלֻכּלְ ל ּבְ ּדַ ּתָ ֲהָוה ְזֵאב ִאׁשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַרח , ּבְ ּבָ
ַאְתֵריהֹון י לֹון ּבְ ּוִ ב ְלִאְמָרא. ַרְעָיא ִעם ָעאָנא ְוׁשַ ֵאב, ּוְלָבַתר ּתָ ִזיב ֵליּה ִמּזְ  .ְוׁשֵ

ִריְך הּוא ִעם א ּבְ ָרא ָהִכי ָעִביד קּוְדׁשָ יק, ּדָ ּדִ ִריְך הּוא ַלּצַ א ּבְ ְרׁשּו , ָיִהיב קּוְדׁשָ ּבִ
ִגיֵניהּ , ְמַקְטְרָגא ָזָבא ְלָדָרא ּבְ ַיֲעקֹב. ְלׁשֵ יף ּכְ ּקִ יּה , ְוִאם הּוא ּתַ ַמר ּבֵ ַוִיָאֵבק  )בראשית לב(ִאּתְ
ח ֵליהּ , ִאיׁש ִעּמוֹ  ָנּצַ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ חֵ , ּכָ ּלְ ָאַמר ׁשַ , ָהִכי הּוא, ָאַמר טּוָלא טּוָלא. ִניַעד ּדְ

יק ּדִ ַההּוא ּצַ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ל ִייסּוִרין, ַזּכָ יף ְלִמְסּבַ ּקִ ִאיהּו ּתַ הֹון , ּדְ ח ּבְ ָנּצַ ן ַמאן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
יֵליהּ  ָרא. ִלְמַקְטְרָגא ּדִ ל ּדָ ִאיהּו ׁשּוְלָטנּוֵתיּה ַעל ּכָ ִאיּלוּ , ּדְ יב ֵליּה ּכְ ִזיב לֹון ְוִאְתֲחׁשִ , הּוא ׁשֵ

ַאְתֵריהּ  ִריְך הּוא ָעִביד ֵליּה ַרְעָיא ָעַלְייהּו ּבְ א ּבְ א ָזָכה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוקּוְדׁשָ . ּוְבִגין ּדָ



ָרֵאל ָאֵתי, ְלֶמֱהִוי רֹוֶעה ַעל ִיׂשְ ָעְלָמא ּדְ ִליט ֵליּה ָעַלְייהּו ּבְ ָהִכי ַאׁשְ א ּדְ ִגין . ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ּבְ
זִ  ׁשֵ ןּדְ ּמָ ָלא ִאְתֲאִבידּו ִמּתַ אֹוַרְייָתא ּוְבעֹוָבִדין ָטִבין, יב לֹון ּדְ ַאְנִהיג לֹון ּבְ  .ּדְ

ָהִכי ָהא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא רֹוָעא ְיִמיָנא, ָאַמר לֹון, ַאּדְ ל ָמאֵרי . ַוֲאַמאי ָלֵקי ּדְ אֹוַרח ּכָ ּדְ
רֹוָעא ְיִמיָנא ַקְדִמיָתא ּדְ ֲאִקיִזין ּבְ אוְ , ַאְסָווָתא ּדַ ָמאָלא ִאיהּו ָקִריב ְלִלּבָ רֹוָעא ׂשְ , ָהא ּדְ

יר. ֲאַמאי ָלא ֲאִקיִזין ֵליהּ  ֵעי ְלַאְלָקָאה ַיּתִ ִריְך הּוא ָלא ּבָ א ּבְ ִגין ְדקּוְדׁשָ ָהא , ָאַמר ֵליּה ּבְ ּדְ
י ַהאי ַסּגֵ גּוָפא, ּבְ ְייִפין ּדְ ָמאָלא, ְוִאי ִאְתְיַקר ַמְרָעא ַעל ׁשַ רֹוָעא ׂשְ  .ָאִקיז ּדְ

ַחד ִזְמָנא, ָאַמר ֵליהּ  ְרַווְייהּו ּבְ יק ָהָכא, ִאי ָלא ֲהוֹו ּתַ ּדִ יק ָהָכא, ָיאּות ֲאָבל ִאית ּצַ ּדִ , ְוִאית ּצַ
ין ׁשִ יז . ֲאַמאי. ּוְלָדא ִאית ִטיבוּ , ְלָדא ִאית ַמְרִעין ּוַמְכּתְ יּה ַמְרָעא ַיּקִ ִאי ִאְתְייַקר ּבֵ

ֵרין ּדְ , ְלַתְרַווְייהוּ  ִאיּנּון ּתְ ְייִפין, רֹוִעיןּדְ יּה , ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ ְוִאי ָלא ִאְתְייַקר ּבֵ
ְייִפין ל ׁשַ ָמאָלא, ֲאַמאי ָאִקיז ִלְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ַמְרָעא ַעל ּכָ ְ יר ִמׂשּ א . ַיּתִ  )א אמר ליה''נ(ֶאּלָ

 .ֵאיָמא ַאְנּתְ 

רֹוִעין, ָאַמר ֵליהּ  אי ּגּוָפא ּוְתֵרין ּדְ א. ּון ָלֳקֵבל ֲאָבָהןִאינּ , ַוּדַ . ָלֳקֵבל ָאָדם ַקְדָמָאה, ֵריׁשָ
רֹוָעא ְיִמיָנא ָמאָלא. ָלֳקֵבל ַאְבָרָהם, ּדְ רֹוָעא ׂשְ ָחק, ּדְ גֹו . ָלֳקֵבל ַיֲעקֹב, ּגּוָפא. ָלֳקֵבל ִיּצְ ּוִמּלְ

ֵבד ִליִמיָנא, ְלגּוָפא ָמאָלא. ּכָ ָמֵעאל. ְטחֹול ִלׂשְ ו ְוִיׁשְ א ַיֲעקֹב. ֵעׂשָ ִעיָתא, ִלּבָ ֶאְמּצָ ְנֵפי . ּבְ ּכַ
ָחק, ֵריָאה ְוכּוְלָיין ִאיּנּון . ֵריָאה ַמִים. ָלֳקֵבל ַאְבָרָהם ְוִיּצְ ל  )א כנפי ריאה שואבין''ס(ּדְ ׁשֹוֲאִבין ּכָ

ִקין א. ִמיֵני ַמׁשְ ָ ָנִחית ִמּמֹוָחא, ּכּוְלָיין ֶאׁשּ יל ְזַרע ּדְ ָבׁשִ  .ּדְ

ַאְבָרָהם ִאיהּו ַמִים ַאְבָרָהםׁשַ , ּוְבִגין ּדְ ֵבד ִליִמיָנא ּדְ א ּכָ ֱאדֹום ּוְבִגין ּדָ ָגלּוָתא ּדֶ י ַזְרֵעיּה ּבְ , ּוִ
יֵליהּ , ּוָמָרה ָכֵבד ֶחֶרב ּדִ ּה , ִאיִהי ָמָרה, ּדְ ַמר ּבָ ֲעָנה )משלי ה(ִאּתְ ְוִאי . ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכּלַ

ָגל ִאיּנּון ּבְ ַאְבָרָהם ּדְ ְבנֹוי ּדְ ין ּבִ ֱאדֹוםחֹוִבין ִמְתַרּבִ יּה ְמָרע ָעַלְייהּו , ּוָתא ּדֶ ִאְתְיַקר ּבֵ
ָכֵבד ְטָרא ּדְ יהּ , ִמּסִ ֵמיּה ִמּנֵ ִריְך ְלַאְלָקָאה ְלָאָקָזא ּדָ רֹוָעא ְיִמיָנא ּצָ יּה , ּדְ ַנְטִלין ִמּנֵ ַמאן ּדְ ּדְ

ֵמיהּ , ָממֹוֵניהּ  ִפיכּו ּדָ ִאיּלּו ׁשְ ַאר ָעִני, ּכְ ּתְ מֵּ , ְוִאׁשְ ָעִני ָחׁשּוב ּכַ  .תּדְ

ָחק ְבֵני ִיּצְ ְטָרא ּדִ ין ִמּסִ ִאיּנּון , ְוִאי חֹוִבין ִמְתַרּבִ ָמֵעאל )א בגלותא''ס(ּדְ ין ִיׁשְ י ַמְרֵעיּה , ּבֵ ּבֵ
ָמאָלא ְטחֹול ִלׂשְ ְטָרא ּדִ ָמאָלא, ִיְתְיַקר ִמּסִ רֹוָעא ׂשְ ִריְך ְלָאָקָזא ּדְ יר, ְוּצָ  .ְוָלא ַיּתִ

ְבֵני  ין ּבִ ִאיּנּון ֲאִחיָדן ִלְתֵרין ִסְטִרין, ַיֲעקֹבְוִאי חֹוִבין ִמְתַרּבִ ו , ּדְ ְבֵני ֵעׂשָ ִאיּנּון ְמפּוָזִרים ּבִ ּדְ
ָמֵעאל רֹוִעין' ּוָבֵעי ְלָאָקָזא ב, ָהא ַמְרָעא ִאְתְיַקר ַעל ּגּוָפא, ְוִיׁשְ ַמְרִעין . ּדְ ַלת ּבְ הּו ּתְ ּלְ ְוִאי ּכֻ

ֲחָדא א. ּכַ אּוָבֵעי לְ , ָהא ַמְרָעא ָסִליק ְלֵריׁשָ ֵריׁשָ ַלת ִאְתָעִבידּו , ָאָקָזא ְוִריִדין ּדְ ין ּתְ ְוִאּלֵ
ָבה ְלָאָדם ַקְדָמָאה ְוַלֲאָבָהן ל ִייסּוִרין, ֶמְרּכָ ָקפּו ְלִמְסּבַ ָרא , ּוְבהֹון ִאְתּתְ ָנא ַעל ּדָ ְלַאּגָ

ָעְלָמא ע ִסְטֵרי ּדְ  .ְלַאְרּבַ

ִיְלקּון ֲאָבָהן ְואָ , ַווי ֵליּה ְלָדָרא ַגְרִמין ּדְ ֵביַנְייהוּ , ָדם ַקְדָמָאהּדְ יא ּדְ יַקּיָ ּדִ ין ּצַ ֵלית , ְוִאּלֵ ּדְ
א יַקּיָ ּדִ ין ּצַ ין ִאּלֵ ְלהֹון, ַלֲאָבָהן ְוָאָדם, ַאְפָרׁשּוָתא ּבֵ ָמִתין ּדִ ִאיּנּון ִנׁשְ ֲעָרא , ּדְ ְודֹוֲחָקא ְוּצַ

ְלהֹון א. ָמֵטי ַלֲאָבָהן ְוָאָדם, ִויגֹוָנא ּדִ ַיּמָ ַגְווָנא ּדְ ןִאלֵּ , ּכְ ּמָ ָנְפִקין ִמּתַ ִאי חֹוְזִרין , ין ַנֲחִלין ּדְ
א ְלהֹון, ֲעכּוִרין ּוְמלּוְכָלִכין ְלַיּמָ א ָנִטיל ִמן ָעִכירּו ְוִלְכלּוָכא ּדִ א . ָהא ַיּמָ ַיּמָ ּוְבֵחיָלא ּדְ

יָפא ּקִ ִאיִהי ּתַ ְלהֹון, ּדְ אָ , ּוְזִריַקת ֵליּה ְלַבר, ָלא ְסִביַלת ִלְכלּוָכא ּדִ ּתְ ִליִלין ְוִאׁשְ רּו ַנֲחִלין ּצְ
 .ְוַדְכָיין ֵמַההּוא ִלְכלּוךְ 



ִאיָמא ַגְווָנא ּדְ ְבָנָהא ְזִעיִרין, ּכְ ָדִכיָאת ִלְכלּוִכין ּדִ ִאין חֹוִבין ְוִלְכלּוִכין , ּדְ ָהִכי ֲאָבָהן ְמַדּכְ
ָרֵאל ִיׂשְ ְבַנְייהּו ּדְ עֹוָבֵדיהוֹ , ּדִ יא ּבְ יַקּיָ ּדִ הֹון ּצַ ָכחּו ּבְ ּתְ ד ִאׁשְ ל ִייסּוִרין ַעל , ןּכַ יִפין ְלִמְסּבַ ּקִ ּתַ

ֵריהֹון הֹון. ּדָ א ּבְ ַההּוא ִזְמָנא ֵלית ַאְפְרׁשָ הּו ּוָבִריכּו ֵליהּ . ּבְ ּלְ , י''י ִסינַ ''ְוָאְמרּו ֵליּה ִסינַ , ָאתּו ּכֻ
פּומֹוי יל ּבְ יּה ַמּלִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יָמא ַקמֵּ , ְדקּוְדׁשָ אַמאן ָיִכיל ְלַקּיְ כֹּלָ ָאה . יּה ּבְ ַזּכָ

ךְ , חּוָלָקָנא א ּבָ א ִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ּדָ ׁשָ ָזֵכיָנא ְלַחּדְ ָגלּוָתא, ּדְ א ּבְ ִכיְנּתָ  .ְלַאְנָהָרא ׁשְ

יהֹון, ָאַמר לֹון ְזַמּנֵ ָרא ֲהִויתּו ּבִ ָכל ּדָ ָנן ּדְ א, ַרּבָ יׁשָ יָנא ַקּדִ ן ּבּוּצִ ּכֵ ל ׁשֶ ָנִהיר ָחְכָמֵתיּה , ּכָ ּדְ
כָ  ְתֵריהּ ּבְ ֲהוֹו ֲאּבַ ִרין ּדַ אֹוַרְייָתא, ל ּדָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִמי ּלְ נּו ּדֳ ּתְ ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינּו , ַאל ּתִ

א  ְמַטְטרוֹ  )לגבי שכינתיה(רּוַח ֻקְדׁשָ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ ָהא ָלא ִאית ְרׁשּו ְלִאׁשְ א ָלךְ ''ּדְ ִנים ֶאּלָ ר ַהּפָ , ן ׂשַ
יֵליּה  ַאְתָוון ּדִ ָמךְ ּדְ ׁשְ  .ְרִמיִזין ּבִ

ִריְך ַאְסָיא ֱאדֹום, ּוְכַען ּצָ ָגלּוָתא ּדֶ ַההּוא חֹוֶלה ּבְ ִפיקּו ּדְ ק ּדְ ּלַ ין ִאְסּתָ ְרּגִ ה ּדַ ַכּמָ ע ּבְ , ְלִמְנּדַ
ַמר ָעֵליּה  ִאּתְ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני )שיר השירים ה(ּדְ ָנׁשּו ָעֵליהּ . ׁשֶ ָמה ַאְסָיין ִאְתּכְ ָהא ּכַ , ּדְ

יֵליהּ ְלִמְנּדַ  ַמְרָעא ּדִ ִפיִקין, ע ֵקץ ּדְ ין ּדְ ִאּלֵ הֹון, ּבְ מֹוַדע ּבְ ּתְ ִאׁשְ ְייהּו ּדְ , ְוָלא ֲהָוה ַחד ִמּנַ
ַההּוא חֹוֶלה ְדִפיקּו ּדְ יהּ , ּדִ מֹוַדע ּבֵ ּתְ ִקי ְלִאׁשְ ל ַאְסָיא ּבָ ִפיִקין דקשר, ָלא ּכָ ִאית ּדְ ק ''ּדְ

ָאַמר ָנִביא ָעַלְייהּו , ק''ק קר''קש ְזַעק  )עיה כויש(ּדְ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ ּכְ
ֲחָבֶליהָ   .ּבַ

ר ׁשֹוָפרֹות הּו ֶעׂשֶ ְתַלת, ְוֻכּלְ ִליָלן ּבִ ִאיּנּון ִסיַמן קש, ּכְ רּוָעה, ר''ּדְ ָבִרים ּתְ ִקיָעה ׁשְ ִאיהּו ּתְ . ּדְ
ָגלּוָתא ָגלּותָ , ּוְתִקיָעה ַאְחִזי ֲאִריכּו ּדְ ָבִרים ְקִריבּו ּדְ יּה ֵייֵתי ּפּוְרָקָנא. אׁשְ רּוָעה ּבֵ ַאְחֵזי , ּתְ ּדְ

ַתר ּדֹוֲחָקא א ְלָדא, ּדֹוֲחָקא ּבָ ין ּדָ ִבין לֹון , ְוֵלית ְרָווָחא ּבֵ ין ְמַעּכְ ַאר ַעּמִ ׁשְ יָון ּדִ אי ּכֵ ַוּדַ ּדְ
ָגלּוָתא ָרֵאל ּבְ ְלהֹון ְמָקֵרב לֹון ּפּוְרָקָנא, ְלִיׂשְ א ָבֶתר אּוף ָהִכי ְמִהי. ּדֹוֲחָקא ּדִ ְדִפיקּו ּדָ רּו ּדִ

א ר ָנׁש , ּדָ ּבַ א ּדְ יּה ָנִפיק ַנְפׁשָ א ְלָדא, ּבֵ ין ּדָ ֵלית ֶריַוח ּבֵ ַתר ּדְ  .ּבָ

י קש, ק''ק קר''ק קש''קשר ּוִ ׁשַ רּוָעה, ר''ִאיהּו ּדְ ָבִרים ּתְ ִקיָעה ׁשְ ֶקר ִמן . ּתְ יּה ׁשֶ ר ּבֵ ִאְתַעּבָ ּדְ
ֵביּה אֹומָ  )ב''ט ע''דף רי(, ָעְלָמא ֲעָמֵלק )שמות יז(, ָאהּדְ ָעְלָמא. ִמְלָחָמה ַלְיָי ּבַ ַער ּבְ יר . ִיּתְ ׁשִ
ׁשּוט ע, ּוְמׁשּוָלׁש , ְוָכפּול, ּפָ יֵליהּ . ּוְמרּוּבָ ִאיהּו ָסִליק ַאְתָוון ּדִ . ב''ע, ה''יהו, ו''יה, ה''י', י, ּדְ

ַההּוא ִזְמָנא ִרי, ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּדִ ה ָיִגילוּ ּוְבֵכן ּצַ ִרּנָ , ּתֹוֶסֶפת' ו. ם ַיֲעלֹוזּו ַוֲחִסיִדים ּבְ
ִתיָתָאה יֵליּה ָעֵק . ֶאֶלף ׁשְ א, ב''קֹוֶדם ּדִ ׁשָ י ַמְקּדְ יֵליהּ , ָחַרב ּבֵ לּום ָרָעב, ּוְלָבַתר ּדִ ׁשְ , ַעד ּתַ

יא ֶאְת  )שמות טז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִיְהֶיה ֶעֶרב י ְיָי הֹוּצִ ם ּכִ  )בראשית מד(. 'ֶכם ְוגוֹ ֶעֶרב ויַדְעּתֶ
ַער ְוגוֹ  ָך ָעַרב ֶאת ַהּנַ י ַעְבּדֶ  )כ רעיא מהימנא''ע(. 'ּכִ

י רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנוּ  א, ּכִ ִניָזא ִמּכֹּלָ א ּגְ יׁשָ ָאה ְטִמיָרא ַקּדִ א הּוא רּוָחא ִעּלָ , ּדָ
יהּ  ַגּוִ ָכִליל ֵליּה ּבְ ֲחנֹוךְ ְוָדא הּוא ָרזָ . ּוְכֵדין ְוֵאיֶנּנוּ . ּדְ יּה , א ּדַ יב ּבֵ ְכּתִ  )בראשית ה(ּדִ

י ָלַקח אֹותֹו ֱאלִֹהים ָאה, ְוֵאיֶנּנּו ּכִ א ֱאלִֹהים ִעּלָ ָאה. ּדָ ִניָזא ְטִמיָרא, רּוַח ִעּלָ . רּוַח ּגְ
יֶרּנּו עֹוד ְמקֹומוֹ  ִליל רּוָחא ְזֵעיָרא. ְוָלא ַיּכִ ָהא ִאְתּכְ ָאה, ּדְ רּוָחא ִעּלָ ִתיב . ּבְ ַמה ּכְ

ְת  ים, ֵריהּ ּבַ א ְלגֹו קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ ֲהָנא ַרּבָ . ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ְוָעאל ֵליּה ּכַ
ִמין, ְוָנִטיל ֵליהּ  ַקּדְ ִמּלְ ר עּוְלִמין, ְואֹוִליד ֵליּה ּכְ ֶנׁשֶ ׁש ּכְ ר ִאיהּו ַנַער. ְוִאְתַחּדָ  .ְוִאְתַהּדָ
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ֲהוֹו ַיְתֵבי ַקְייָמא ָעַלְייהוּ ָחמּו ַחד טוּ , ַעד ּדַ גֹו , ַאְזָלא ְוַאְתָיא, ַאְזָלא ְוַאְתָיא, ָלא ּדְ ּבְ
יָתא ְווהוּ . ּבֵ א. ּתַ י ַאּבָ ִני, ָאַמר ִרּבִ ֲהָוה ִלי ִעם ּבּוִציָנא , יֹוֵסי ּבְ ֵאיָמא ָלְך ַמה ּדְ

א יׁשָ אֹונוֹ . ַקּדִ ִבְקָעָתא ּדְ אֹוַרְייָתאַוֲהִויָנן ָלעָ , יֹוָמא ַחד ֲהִויָנן ַאְזִליָנן ּבְ ל , אן ּבְ ּכָ
י ַחד ִטיָנָרא, יֹוָמא) א''ח ע''דף רי(ַההּוא  ּבֵ א אֹוְתֵבָנין ּגַ ְמׁשָ ׁשִ א ּדְ גֹו , ּוִמּגֹו ּתּוְקּפָ ּבְ

א ֲחָדא  .נּוְקּבָ

ָעְלָמא, ַמאי ַהאי, ֲאֵמיָנא ֵליהּ  יאּו ּבְ יִבין ַאְסּגִ ַחּיָ ֲעָתא ּדְ ְבָכל ׁשַ ְרָייא , ּדִ ְוִדיָנא ׁשַ
ָעְלמָ  הֹון ָלָקאן ָעַלְייהוּ , אּבְ ּבְ ִאין ּדִ ֵניָנן. ַזּכָ ָהִכי ּתָ ָדָרא, ּדְ חֹוָבא ּדְ יא , ּבְ ּיָ יׁשַ ַקּדִ

ְפסּון יא ִיּתָ יַקּיָ ָלא מֹוִכיִחין ְלָעְלָמא ַעל עֹוָבַדְייהוּ , ֲאַמאי. ְוַצּדִ ִאיּנּון ּדְ ִגין ּדְ , ִאי ּבְ
מֹוִכיִחין ה ִאיּנּון ּדְ ּמָ ֵלי , ּכַ ְייהוּ ְוָלא ְמַקּבְ ְייהוּ , ִמּנַ ְפָיין ַקּמַ יא ִאְתּכַ יַקּיָ ִגין . ְוַצּדִ ְוִאי ּבְ

ָיִגין ַעל ָעְלָמא ָלא ֲהִוי ַמאן ּדְ חֹוַבְייהוּ , ָלא ֵיהֹון ֵמִתין, ּדְ ְפסּון ּבְ ָהא ֶחְדָווה , ְוָלא ִיּתָ ּדְ
ְלהֹון ִאּבּוָדא ּדִ יא ּבְ יַקּיָ  .ִאיהּו ְלַצּדִ

ָדָר , ָאַמר ֵליהּ  חֹוָבה ּדְ יאּבְ יַקּיָ ְפִסין ַצּדִ אי ִמּתָ ֲאָבל . ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָהֵני ִמיֵלי, א ַוּדַ
ַמְרִעין יא ּבְ יַקּיָ ְפסּון ַצּדִ ִיּתָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ין, ּבְ ׁשִ ַמְכּתְ ָרא ַעל ָעְלָמא ֲהִוי, אֹו ּבְ ִגין ְלַכּפְ , ּבְ

ָרא ל חֹוֵבי ּדָ רּון ּכָ ּפְ ֵדין ִיְתּכַ ְייפֵ . ְמָנָלן, ּכְ ל ׁשַ ְייִפין , י ּגּוָפאִמּכָ ָכל ׁשַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ָעאקוּ  ְרָייא ָעַלְייהוּ , ּבְ י ׁשַ ְייָפא ֲחָדא ִאְצְטִריְך ְלַאְלָקָאה, ּוְמָרע ַסּגֵ ִיְתּסּון , ׁשַ ִגין ּדְ ּבְ

הוּ  ּלְ רֹוָעא. ּוַמנוּ , ּכֻ ָמא. ּדְ יּה ּדָ יקּו ִמיּנֵ רֹוָעא ַאְלֵקי ְוַאּפִ ֵדין ָהא ַאְסָווָתא ְלכָ , ּדְ ל ּכְ
ְייֵפי ּגּוָפא  .ׁשַ

א א ִעם ּדָ ְייִפין ּדָ ֵני ָעְלָמא ִאיּנּון ׁשַ ִריְך הּוא . אּוף ָהִכי ּבְ א ּבְ ָבֵעי קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
יַנְייהוּ , ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא יָקא ּבֵ ין, ַאְלֵקי ְלַחד ַצּדִ ׁשִ ַמְרִעין ּוְבַמְכּתְ , ּבְ

אּוְבִגיֵניּה ָיִהיב ַאְסָוותָ  יב. ְמָנָלן. א ְלכֹּלָ ְכּתִ ֵעינּו  )ישעיה נג(, ּדִ ׁשָ ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמּפְ
א ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוגוֹ  א ָלנוּ . 'ְמדּוּכָ ָדָמא, ּוַבֲחבּוָרתוֹ . ּוַבֲחבּוָרתֹו ִנְרּפָ ַמאן , ֲאָקזּוָתא ּדְ ּכְ

רֹוָעא ָאִקיז ּדְ גּוָפאַאְסָווָתא הוּ , ּוְבַההּוא ַחּבּוָרא ִנְרָפא ָלנוּ , ּדְ ְייִפין ּדְ  .א ָלָנא ְלָכל ׁשַ
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יָקא א ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָדָרא, ּוְלעֹוָלם ָלא ַאְלֵקי ַצּדִ ָרא ָעַלְייהוּ , ֶאּלָ ורזא (. ּוְלַכּפְ

ְלָטא  )דא צדיק ורע לו ִדיָנא ׁשַ ָהא ִניָחא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּדְ ָאה  )לשלטאה(ּדְ ַעל ַזּכָ
יר ִמּכֹלָּ  ֵדין ְלָכל ָעְלָמא, אַיּתִ ָלא ָחִייׁש ּכְ הוּ , ּדְ ח ּבְ ּגַ יט , ְוָלא ַאׁשְ ּלִ ׁשַ ֵמֶחְדָוה ּדְ

ָאה. ָעֵליהּ  ָאה ָזֵכי ְלׁשּוְלָטָנא ִעּלָ ַהאי ָעְלָמא, ְוַההּוא ַזּכָ ָאֵתי, ּבְ יק . ּוְבָעְלָמא ּדְ ַצּדִ
ִריְך הוּ , ְוטֹוב לוֹ ) ב''ח ע''דף רי( א ּבְ ָלא ָחִייׁש קּוְדׁשָ ָרא ַעל ָעְלָמאּדְ  .א ְלַכּפְ

ַחד ִזְמָנא, ֲאֵמיָנא ֵליהּ  יק ָהָכא. ָיאּות, ִאּלּו ָלא ֲהוֹו ּבְ יק , ֲאָבל ִאית ַצּדִ ְוִאית ַצּדִ
ין, ָהָכא ׁשִ ָעְלָמא, ְלָדא ִאית ַמְרִעין ּוַמְכּתְ ל ִטיבּו ּדְ ַחד , ָאַמר ִלי. ּוְלָדא ִאית ּכָ ּבְ

י ֵרין ַסּגֵ ְייהּו אֹו ּתְ אּדְ , ִמּנַ ִריְך הּוא ְלַאְלָקָאה ּכֹּלָ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ  )א כל דמה''ס(, ָלא ּבָ
רֹוָעא ֲחָדא א ּדְ ָלא ִאְצְטִריְך ֶאּלָ ָמה ּדְ ְלַאְלָקָאה ּוְלָאָקָזָאה ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא , ּכְ

ְייִפין י, אּוף ָהָכא. ְלָכל ׁשַ יָקא ַסּגֵ ַחד ַצּדִ  .ּבְ



ַקף  יהּ  )א אתייקר''ס(ְוִאי ִאּתְ ְייִפין, ְמָרע ּבֵ ל ׁשַ רֹוִעין , ַעל ּכָ ֵרין ּדְ ֵדין ִאְצְטִריְך ּתְ ּכְ
יִרין ַעל ָעְלָמא, אּוף ָהִכי. ְלָאָקָזָאה יאּו חֹוִבין ַיּקִ ִאין ַאְלקּון, ִאי ַאְסּגִ ל ַזּכָ ֵדין ּכָ , ּכְ

ָרא ל ּדָ ךְ . ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ַעל ּכָ ל ּכַ יאּו ּכָ ָלא ַאְסּגִ ְזַמן ּדְ ָאה , ֲאָבל ּבִ ֵדין ַחד ַזּכָ ּכְ
ָלם, ַאְלֵקי ׁשְ א ּבִ יַקּיָ ַאר ַצּדִ הוּ , ּוׁשְ ּלְ ִיְלקּון ּכֻ ָהא ָלא ִאְצְטִריְך ָעְלָמא ּדְ ִאְתִסיאּו . ּדְ
א יא. ַעּמָ יַקּיָ ַמְרִעין. ִאְתִסיאּו ַצּדִ ָכל יֹוֵמיהֹון ַקְייִמין ּבְ ָרא, ּוְלִזְמִנין ּדְ ָנא ַעל ּדָ . ְלַאּגָ
אָהא ַאּתְ , ִמיתוּ  ר, ֵסי ּכֹּלָ ּפַ יר. ְוִאְתּכְ יִרין ַיּתִ חֹוִבין ִאיּנּון ַיּקִ  .ְלִזְמִנין ּדְ

יר. ַקְמָנא ְוָאַזְלָנא א ֲהָוה ַיּתִ ְמׁשָ ׁשִ א ּדְ אֹוְרָחא, ְוּתּוְקּפָ ֲחֵמיָנן ִאיָלִנין . ְוָדִחיק ָלן ּבְ
ָרא ַמְדּבְ חֹוַתְייהוּ , ּבְ חֹות ַחד טּולָ . ּוַמִיין ּתְ ָראָיִתיְבָנא ּתְ ַמְדּבְ ִאיָלָנא ּדְ ִאיְלָנא . א ּדְ ׁשָ

ין ִנְענּוָעא, ֵליהּ  ָעְלָמא ָלא ַעְבּדִ ין ּדְ ָכל ַעּמִ ְלחֹוַדְייהוּ , ַמאי ַהאי ּדְ ָרֵאל ּבִ א ִיׂשְ , ֶאּלָ
אֹוַרְייָתא ַכד ָלָעאן ּבְ ָעְלָמא, ִמְתַנְעְנָען ָהָכא ְוָהָכא, ּדְ ַבר ָנׁש ּבְ ָלא ִלּמּוָדא ּדְ , ּבְ

ִקּיּוַמְייהוּ ְוָלא ַיכְ   .ִלין ְלֵמיָקם ּבְ

 אא''''ט עט ע''''דף רידף רי
ָאה, ָאַמר ִלי ָתא ִעּלָ ן ִמּלְ ְרּתָ יִחין, ּוְבֵני ָעְלָמא ָלא ַיְדִעין, ַאְדּכַ ּגִ ָיִתיב . ְוָלא ַמׁשְ

ֲעָתא ּוָבָכה ְבִעיֵרי ַחְקָלא, ָאַמר, ׁשַ ַאְזִלין ּכִ א ּדְ ָלא סּוְכְלָתנוּ , ַווי ִלְבֵני ָנׁשָ ִמלָּ . ּבְ ה ּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ ין ּדְ יׁשִ ָמְתהֹון ַקּדִ ְ מֹוְדָען ִנׁשּ ּתְ ְלחֹודֹוי ִאׁשְ א ּבִ ַעִמין עֹוְבֵדי , ּדָ ָמְתהֹון ּדְ ין ִנׁשְ ּבֵ

לֹות ָזרוּ . ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָרֵאל ִאְתּגְ ִיׂשְ ָמְתהֹון ּדְ ָדִליק, ִנׁשְ א ּדְ יׁשָ , ִמּגֹו ּבּוִציָנא ַקּדִ
יב ְכּתִ ַמת ָאָדםנֵ  )משלי כ(, ּדִ ִאְתַאֲחד . ר ְיָי ִנׁשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ  )א דאתדליק''נ(ְוַהאי ֵנר ּבְ

א) א''ט ע''דף רי( ְלֵעיּלָ ִכיְך ְנהֹוָרא ָעֵליּה ֲאִפיּלּו ִרְגָעא, ִמּגֹו אֹוַרְייָתא ּדִ ְוָרָזא . ָלא ׁשָ
א ִמי ָלךְ  )תהלים פג(, ּדָ ִתיב. ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ א ּכְ ַגְווָנא ּדָ יִרים ֶאת  )סבישעיה (, ּכְ ְזּכִ ַהּמַ

ִמי ָלֶכם ִכיכּו ְלכֹון, ְיָי ַאל ּדֳ ִתיָלה. ָלא ׁשְ ִאְתַאֲחָדא ּגֹו ּפְ יָון ּדְ א ּכֵ ְרּגָ ׁשַ , ְנהֹוָרא ּדְ
ִכיְך ְלָעְלִמין אן, ַההּוא ְנהֹוָרא ָלא ׁשָ א ִמְתַנְעְנָעא ְנהֹוָרא ְלָכאן ּוְלּכָ ְוָלא , ֶאּלָ

ִכיְך ְלָעְלִמין ּתְ  .ִמׁשְ

גַ  אּכְ ָרֵאל, ְווָנא ּדָ א, ִיׂשְ ְרּגָ ׁשַ ָמַתְייהּו ִמּגֹו ַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ ִנׁשְ ה , ּדְ ָאַמר ִמּלָ יָון ּדְ ּכֵ
אֹוַרְייָתא ִליק, ֲחָדא ּדְ ָכא, ָהא ְנהֹוָרא ּדָ ּכְ ּתַ ּוִמְתַנְעֵנָען ְלָכאן , ְוָלא ֵיְכלּון ִאיּנּון ְלִאׁשְ

אן ְנהֹוָרא ּדְ . ּוְלָכל ִסְטִרין, ּוְלּכָ אּכִ ְרּגָ ָהא , ׁשַ ִתיב )משלי כ(ּדְ ַמת ָאָדם ּכְ  .ֵנר ְיָי ִנׁשְ

ם )יחזקאל לד(, ּוְכִתיב ם ְקרּוִיין ָאָדם, ָאָדם ַאּתֶ ְוָלא אּוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ַאּתֶ
לֹות לֹות. ּוַמּזָ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַעּמִ ָמִתין ּדְ ָקׁש , ִנׁשְ ָלא ְנהוֹ , ִמְדִעיכּו ּדְ ֵרי ּבְ ׁשָ ָרא ּדְ
ְכִכין. ָעַלְייהוּ  ּתַ א ִמׁשְ ָהא ֵלית לֹון אֹוַרְייָתא, ְוָלא ִמְתַנְעְנָען, ְוַעל ּדָ ְלִקין , ּדְ ְוָלא ּדַ

הּ  הֹון, ּבָ ְרָייא ּבְ ָדִליק, ְוָלאו ְנהֹוָרא ׁשַ גֹו נּוָרא ּדְ ֵעִצים ּבְ ָלא ְנהֹוָרא , ִאיּנּון ַקְייִמין ּכְ ּבְ
ְרָיא ָעַלְייהוּ  ׁשַ ָלל ,ּדְ ָלא ְנהֹוָרא ּכְ ְכִכין ּבְ ּתַ א ִמׁשְ י יֹוֵסי. ְוַעל ּדָ א ִאיהּו , ָאַמר ִרּבִ ּדָ

ה ִמּלָ ִרירּו ּדְ ָזֵכיָנא ְלַהאי, ּבְ ָאה חּוָלִקי ּדְ א, ַזּכָ ַמע ּדָ  .ְלִמׁשְ

א י ַאּבָ אֹוַרְייָתא, קּום ִרּבִ א ִמיִלין ּדְ ׁשָ ִחּבּוָרא ַקְדָמָאה, ְלַחּדְ ַאָמְרת ּבְ תַ . ּדְ י ּפָ ח ִרּבִ
א ְוָאַמר תֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוגוֹ  )ישעיה מב(, ַאּבָ ִהּלָ יר ָחָדׁש ּתְ ירּו ַלְיָי ׁשִ ה . 'ׁשִ ּמָ ּכַ



ִריְך הּוא א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ְלהֹון, ֲחִביִבין ִיׂשְ א ּדִ ְחּתָ ּבַ ְלהֹון ְותּוׁשְ ֶחְדָוה ּדִ ָלאו , ּדְ
א  יהּ  )'א ושכינתיה בההוא דהכי וכוא לשתפא לקודשא בריך הו''ס(ִאיהּו ֶאּלָ ָהִכי . ּבֵ ּדְ

ֵניָנן ִריְך הּוא , ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּה ּלְ ֵפי ּבָ ּתְ ּתַ ָלא ִמׁשְ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ ל ֶחְדָוה ּדְ ָלאו , )ושכינתיה(ּכָ
יֵליּה ְלַקְטְרָגא ְלַההּוא ֶחְדָוה. ִאיהּו ֶחְדָוה א ּדִ יְעּתָ ין ִאיהּו ָסָמֵאל ְוָכל ִסּיַ א ''ס(, ְוַזּמִ

ַצֲעָרא ּוִבְכָיה )ואתחזר ָאר ּבְ ּתְ ַההּוא , ְוִאׁשְ ף ּבְ ּתַ ּתְ ִריְך הּוא ָלא ִאׁשְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
 .ַצֲעָרא

יֵליהּ  ֶחְדָוה ּדִ יּה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יף קּוְדׁשָ ּתִ ׁשָ ִאם ֵייֵתי , ֲאָבל ַמאן ּדְ
ַהִהיא ֶחְדָוה ַההּוא קּוְד . ְמַקְטְרָגא ְלַקְטְרָגא ּבְ ף ּבְ ּתֵ ּתַ יּה ִמׁשְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ׁשָ

יּה . ַצֲעָרא ִתיב ּבֵ ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר )ישעיה סג(ַמה ּכְ ִגין . ּוְבָמאי. ּבְ  )תהלים צא(ּבְ
ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה  .ּדְ

ִריְך הּוא וּ , ּוְמָנָלן א ּבְ קּוְדׁשָ ָפא ּלְ ּתְ ָרֵאל ְלׁשַ ִאית לֹון ְלִיׂשְ ְלהֹוןּדְ ֶחְדָוה ּדִ יּה ּבְ ִכיְנּתֵ . ׁשְ
יב )אלא בשותפות דיליה מאלין, בגין דלאו איהו חדוה( ְכּתִ ָרֵאל  )שם קמט(, ּדִ ַמח ִיׂשְ ִיׂשְ

יו עֹוׂשָ ָרֵאל ָלאו ִאיהוּ . ּבְ ִיׂשְ יו, ַההּוא ֶחְדָוה ּדְ עֹוׂשָ א ּבְ יו. ֶאּלָ עֹוׂשָ ֵעי , ּבְ עֹוׂשֹו ִמּבָ ּבְ
ין ק. ֵליהּ  א ִאּלֵ יהּ ֶאּלָ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִמיתוּ , ְוָאִביו ְוִאּמוֹ , ּוְדׁשָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ , ּדְ

ן ֵעֶדן ִריְך הּוא ַאְעַקר לֹון ִמּגַ א ּבְ יּה ְלַההּוא ֶחְדָוה, קּוְדׁשָ ְלַנְטָלא , ְוַאְייֵתי לֹון ִעּמֵ
יהּ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֶחְדָוה ִעם קּוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  .חּוָלָקא ּדְ  )איוב מ(ּכְ

ׁש ַחְרּבוֹ   .ָהעֹוׂשֹו ַיּגֵ

יו עֹוׂשָ ָבר ַאֵחר ּבְ פּות, ּדָ ׁשּוּתָ ר ָנׁש ִאְתָעִביד ּבְ ּבַ ִגין ּדְ ָתא, ּבְ ְבָרא ְוִאּתְ א , ּגַ ְוקּוְדׁשָ
ִריְך הּוא ִתיב. ּבְ א ּכְ ה ָאָדם )בראשית א(, ְוַעל ָרָזא ּדָ פוּ , ַנֲעׂשֶ ׁשּוּתָ ָתנֵ . ּבְ ַלת , יָנןּדְ ּתְ

ִריְך הּוא א ּבְ הֹון ָעְלָמא, אּוָמִנין ָעֵבד קּוְדׁשָ ָקא ִמּנְ ין ִאיּנּון, ְלַאּפָ א: ְוִאּלֵ ַמּיָ , ׁשְ
יא, ְוַאְרָעא ׁש ַחד יֹוָמא. ּוַמּיָ ּמֵ ִמין, ְוָכל ַחד ׁשִ ַקּדְ ִמּלְ  .ְוָאַהְדרּו ּכְ

יֵליהּ , יֹוָמא ַקְדָמָאה ַמָיא אּוָמנּוָתא ּדִ יק ׁשְ יב  ,ַאּפִ ְכּתִ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  )בראשית א(ּדִ
ְנָייָנא. ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור א, יֹוָמא ּתִ א אּוָמנּוָתא ַלֲעִביְדּתָ יקּו ַמּיָ יב ַוּיֹאֶמר , ַאּפִ ְכּתִ ּדִ

ִים ְוגוֹ  תֹוְך ַהּמָ א. 'ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ יא ְלֵעיּלָ א ַמּיָ ְלּגָ ָלקּו ּפַ א מַ , ִאְסּתְ יא ּוַפְלּגָ ּיָ
ָארוּ  ּתְ א ִאׁשְ ָרׁשוּ . ְלַתּתָ ְמָיא ִאְתּפְ ְך ּדַ יֹוָמא . ָעְלָמא ָלא ֲהָוה ָקִאים, ְוִאְלָמֵלא ּכַ

ִליָתָאה ַדת, ּתְ ּקְ ִאְתּפַ ָמה ּדְ יַקת ּכְ יב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים , ֲעִביַדת ַאְרָעא ְוַאּפִ ְכּתִ ּדִ
ב א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ א ְוגוֹ ּוְכִתיב ַוּתֹוֵצא הָ , ּתַ ׁשֶ  .'ָאֶרץ ּדֶ

ָלָתא ין ּתְ ל אּוָמָנא ֵמִאּלֵ יֵליהּ , ַעד ָהָכא ּכָ יק אּוָמנּוָתא ּדִ ָקדוּ , ַאּפִ ִאְתּפְ . ְוַעְבדּו ַמה ּדְ
ַלת יֹוִמין ַאֲחָרִנין ֲארּו ּתְ ּתָ ד אּוָמָנא ', יֹוָמא ד. ִאׁשְ ַקד אּוָמָנא ַקְדָמָאה ְלֶמְעּבַ ִאְתּפְ

יֵליהּ  יב ַוּיֹ , ּדִ ְכּתִ ַמִים', אֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת ְוגוֹ ּדִ ָאה. ְוַהְיינּו ׁשָ ָ יֹוָמא ֲחִמׁשּ , ּבְ
ִאיהּו אּוָמָנא ָאֳחָרא יא ּדְ יקּו ַמּיָ ִים ְוגוֹ , ַאּפִ ְרצּו ַהּמַ יב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיׁשְ ְכּתִ . 'ּדִ

יָתָאה ּתִ יֹוָמא ׁשְ יָלהּ , ּבְ ְכּתִ , ַעְבַדת ַאְרָעא אּוָמנּוָתא ּדִ יב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ּדִ
ה ְוגוֹ   .'ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ



ִריְך הּוארעיא מהימנא רעיא מהימנא  א ּבְ ְמָתא, ָאַמר קּוְדׁשָ ִנׁשְ פּוָתא ּדְ י ֲאָנא ׁשּוּתָ ִכיְנּתִ ַוֲאבֹוי , ּוׁשְ
גּוָפא פּוָתא ּדְ יּה ׁשּוּתָ ֲאבֹוי ַמְזִריַע לֹוֶבן, ְוִאּמֵ ַעְייִנין, ּדַ ָתא . ּומֹוָחא, ִגיִדיןוְ , ּוְדַגְרִמין, ּדְ ְוִאּתְ

ַעְייִנין חֹור ּדְ ֲעָרא, ׁשְ ָרא, ְוׂשַ ָכא, ּוִבׂשְ ַמָייא ְוַאְרָעא. ּוִמׁשְ ְלהֹון. ְואֹוף ָהִכי ׁשְ יִלין ּדִ , ְוָכל ַחּיָ
יָרֵתיהּ  יּצִ פּו ּבִ ּתָ ּתְ ר ָהָרע ְלֶמֱהִוי ְמּצּוָייר מִ , ַמְלָאִכין. ִאׁשְ ר ַהטֹוב ְוִיּצֶ הֹון ֵיּצֶ ְרַווְייהוּ ִמּנְ . ּתַ

א ְוִסיֲהָרא ְמׁשָ יָמָמא ְוֵליְלָיא, ׁשִ ְרְנָסא , ֵחיָון ּוְבִעיָרן ְועֹוִפין ְונּוִנין. ְלַאְנָהָרא ֵליּה ּבִ ְלִאְתּפַ
הֹון ַאְרָעא. ִמּנְ ל ִאיָלִנין ְוַזְרִעין ּדְ הֹון, ּכָ ְרְנָסא ִמּנְ  .ְלִאְתּפַ

ִריְך הּוא א ּבְ ֵעֶדןַאְעַקר לַ , ַמה ָעַבד קּוְדׁשָ א ּדְ ְנּתָ יּה ִמּגִ יהּ , ֲאבּוי ּוְלִאּמֵ , ְוַאְייֵתי ְלהּו ִעּמֵ
ְבנֹוי ֶחְדָוה ּדִ יּה ּבְ פּוְרָקָנא, ְלֶמֱהִוי ִעּמֵ ֶחְדָוה ּדְ הּ , ְוֵלית ֶחְדָוה ּכְ יב ּבָ ְכּתִ  )דברי הימים א טז(, ּדִ

ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ַוּיאְמרּו ַבּגֹוִים ְיָי ָמלָ  ָ ְמחּו ַהׁשּ ַער  )דברי הימים א טז(. ךְ ִיׂשְ י ַהּיָ נּו ֲעּצֵ ָאז ְיַרּנְ
ּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ י ָבא ִלׁשְ  )כ רעיא מהימנא''ע(. ִמִלְפֵני ְיָי ּכִ

ִלימּו עֹוָבַדְייהוּ  ין ַאׁשְ ְתַלת אּוָמִנין ִאּלֵ יָון ּדִ ִריְך הּוא. ּכֵ א ּבְ , ָאַמר לֹון קּוְדׁשָ
ד ֲחָדא. ְוִאיהּו ָאָדם ,אּוָמנּוָתא ֲחָדא ִאית ִלי ְלֶמְעּבַ רּו ּכַ כֹון, ִאְתַחּבָ , ַוֲאָנא ִעּמְ

ה ָאָדם ְלכֹון, ַנֲעׂשֶ כֹון, ּגּוָפא ּדִ פּו ִעּמְ ה ָאָדם, ַוֲאָנא ֱאֵהא ׁשּוּתָ ָמה . ְוַנֲעׂשֶ ּכְ
פוּ  ׁשּוּתָ ְבַקְדֵמיָתא ֲהָוה ּבְ א. ָהִכי ָנֵמי ְלָבַתר, ּדִ מַ , ַאּבָ ׁשְ א ּדִ ֵביּה ָעִביד ֲעִביְדּתָ אּדְ , ּיָ

ַמָייא א ּדְ ָתא. ְוֲעִביְדּתָ ִליָתָאה, ְוִאּתְ ִאיִהי אּוָמָנא ּתְ ַאְרָעא, ּדְ ַגְווָנא ּדְ א . ּכְ ְוקּוְדׁשָ
ֲהַדְייהוּ  ַתף ּבַ ּתְ ִאׁשְ ִריְך הּוא ּדְ יו. ּבְ עֹוׂשָ ִתיב ּבְ א ּכְ  .ְוַעל ָרָזא ּדָ

ָרׁשּו ֵמַהאי ָעְלָמא א ִאְתּפְ א ְוִאּמָ ַאּבָ ב ּדְ פּוָתא ֲהִוי, ְוַאף ַעל ּגַ ָכל ׁשּוּתָ . ֶחְדָוה ּבְ
ָתֵניָנן ַבר ָנׁש , ּדְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ יֵליהּ  )א''כ ע''דף ר(ּבְ ִריְך הּוא ְלֶחְדָווה ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ יף ּלְ ּתִ , ׁשָ

ֵעֶדן א ּדְ ִריְך הּוא ָאֵתי ְלִגְנּתָ א ּבְ ן , קּוְדׁשָ ּמָ ַלֲאבּוִהי  )א דאודע תמן''ס(ְוַאְעַקר ִמּתַ
יהּ  ֲהֵדיהּ , ְוִאּמֵ ִפין ּבַ ִאיּנּון ׁשּוּתָ יּה ְלַההּוא ֶחְדָווה, ּדְ הּו ְזִמיִנין , ְוַאְייֵתי לֹון ִעּמֵ ְוֻכּלְ

ן ּמָ א ָלא ַיְדִעין, ּתַ ר ָנׁש . ּוְבֵני ָנׁשָ ּבַ ָעקּו ּדְ יּה , ֲאָבל ּבְ ין ְלַגּבֵ ִריְך הּוא ַזּמִ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְלחֹודֹוי יהּ ְוָלא אֹוַדע ַלֲאבּוִהי ּולְ , ּבִ ר ִלי  )תהלים יח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאּמֵ ּצַ ּבַ

ַע ְוגוֹ  ּוִ  .'ֶאְקָרא ְיָי ְוֶאל ֱאלַֹהי ֲאׁשַ

ִמין ִמְלַקּדְ ר ַההּוא טּוָלא ּדְ יָתא, ַאְהּדָ ר ָנׁש , ְוַאְזָלא ּגֹו ּבֵ ּבַ ּיּוְקָנא ּדְ מֹו ּדִ ָנַפל ַעל . ּכְ
א י ַאּבָ י יֹוֵסי. ַאְנּפֹוי ִרּבִ ְנָחס אַ , ָאַמר ִרּבִ י ּפִ ְבַהאי ַאְתָרא ֲחֵמיָנא ֵליּה ְלִרּבִ ְרָנא ּדִ ְדּכַ

ן ָיִאיר א, ּבֶ ַהאי ּדּוְכּתָ יְנָחס  )ב''במדבר כ(, ַוֲהָוה ָאַמר ָהִכי, יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקִאים ּבְ ּפִ
ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאת י, ּבֶ  .ְזֵעיָרא' ּבְ

יִתי ְתֵרין ַאְלִפין ּבֵ ִגין ּדִ יִמיןּבְ ַאְתָוון ַרְבְרָבן, ן ְרׁשִ יָתא ּדְ יָתא , ַאְלָפא ּבֵ ְוַאְלָפא ּבֵ
ַאְתָוון ְזִעיָרן ָאֵתי, ַאְתָוון ַרְבְרָבן. ּדְ ָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא , ְוַאְתָוון ְזִעיָרן. ִאיּנּון ּבְ ִאיּנּון ּבְ

ָאה ּתָ א, ְזֵעיָרא' י. ּתַ יׁשָ יָמא ַקּדִ ִרית ַקּיָ י . ּבְ ַקּנֵ יָון ּדְ אּכֵ ִרית ּדָ ְנָחס ַעל ּבְ ִאּתֹוַסף , ּפִ
יּה י א, ְזֵעיָרא' ּבֵ ְבִרית ּדָ  .ָרָזא ּדִ

ֲעָתא ַההּוא ׁשַ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ ה, ָאַמר קּוְדׁשָ יד ִעם מֹׁשֶ א , ָמה ַאְעּבִ ִרית ּדָ ּבְ
ה ֲהִוי יֵליּה ֲהִוי, ִמּמֹׁשֶ ה ּדִ ַנאי הּוא ְלֵמיַהב ֵליּה ְלַאֲחָרא. ְוַכּלָ לָ , ּגְ א ּבְ ְעּתָ א ּדַ



ה מֹׁשֶ ה. ָלאו ָיאּות הּוא, ּוְרעּוָתא ּדְ ִריְך הּוא ְוָאַמר ְלמֹׁשֶ א ּבְ אֵרי קּוְדׁשָ ה, ׁשָ , מֹׁשֶ
ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ְנָחס ּבֶ ה. ּפִ ל עֹוָלם ַמהוּ , ָאַמר ֵליּה מֹׁשֶ ָאַמר . ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְך ַעל, ֵליהּ  ַמְסַרת ַנְפׁשָ ה ִזְמִנין ַאְנּתְ הּוא ּדְ ַכּמָ צּון ִמן ָעְלָמא ּבְ ּתֵ ָלא ִיׁשְ ָרֵאל ּדְ , ִיׂשְ
ָרֵאל ְוגוֹ  ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ י. 'ְוִאיהּו ֵהׁשִ ֵעי ִמּנִ ה ַמה ַאּתְ ּבָ ָהא , ָאַמר מֹׁשֶ

יָדךְ  א ּדִ  .ּכֹּלָ

יָדְך ִהיא, ָאַמר ֵליהּ  א ּדִ ַגוִ , ָהא ּכֹּלָ ֵרי ּבְ ִתׁשְ ה. יהּ ֵאיָמא ֵליּה ּדְ ָהא , ָאַמר מֹׁשֶ
יהּ  ֵהא ְלַגּבֵ ִלים ּתְ א ׁשְ ִלּבָ פּוָמךְ . ּבְ ַאְנּתְ , ְוָאִרים ַקָלךְ , ָאַמר ֵליּה ֵאיָמא ַאְנּתְ ּבְ ּדְ

ְרעּוָתא ִלים, ָמַסר ֵליּה ּבִ א ׁשְ ִלּבָ ַאּתְ ֵאיָמא , ָלֵכן ֱאמֹור, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ
ְרעּוָתא לֹוםִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת , ּבִ ִריִתי ׁשָ ה ֲהָוה ָאַמר ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ְוגוֹ . ּבְ ִאיּלּו ', מֹׁשֶ ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ לֹום, קּוְדׁשָ ִריִתי ׁשָ , ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ָלֵכן ֱאמֹור לֹו ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ
א ָלֵכן ֱאמֹור ִתיב ֶאּלָ יָמא. ֲאָבל ָלא ּכְ ַרת ִמן מֹ , ְוִאי ּתֵ ִאְתַעּבְ הּדְ א . ָלא. ׁשֶ ֶאּלָ

ַאְדִליקּו ִמיָנהּ  א ּדְ בּוִציָנא ּדָ א ָיִהיב ְוַאֲהֵני, ּכְ הּ , ּדָ ַרע ִמּנָ  .ְוָדא ָלא ִאְתּגָ

יק ֵליהּ , ְוָיִתיב, ָאָתא ַההּוא טּוָלא ֲהָוה ָאַמר. ְוָנׁשִ ְמעּו ַחד ָקָלא ּדְ נּון ֲאָתר, ׁשָ נּון , ּפְ ּפְ
ן ָיִאיר ְנָחס ּבֶ י ּפִ ְייכוּ , ֲאָתר ְלִרּבִ ּבַ ִאיהּו ּגַ ָתֵניָנן. ּדְ ׁש , ּדְ יָקא ִאְתַחּדָ ַצּדִ ָכל ֲאָתר ּדְ ּדְ

אֹוַרְייָתא י ּדְ יּה ִמּלֵ ַההּוא ָעְלָמא, ּבֵ ד ִאיהּו ּבְ ִקיד ְלַההּוא ֲאָתר, ּכַ ְוָאֵתי ֵליּה , ּפָ
יהּ  יא ָאֲחָרִנין. ְלַגּבֵ יַקּיָ ויּה ַצּדִ ַגּוִ ָראן ּבְ ד ׁשָ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ַההּוא ֲאָתרְלחָ . ְוּכָ א ּבְ , ְדּתָ

אֹוַרְייָתא י ּדְ ַאְמִרין ִמּלֵ ד . ּדְ ן ָיִאיר ְלִמְפּקַ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ֲהָוה ָאֵתי ִרּבִ א ּדְ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
אֹוַרְייָתא, ְלַאְתֵריהּ  ין ּדְ ין ִמּלִ יא ְמַחְדּתִ יַקּיָ ין ַצּדִ ח ִאּלֵ ּכַ ִמין, ְוַאׁשְ ַקּדְ ִמּלְ ׁש ּכְ , ְוִאְתַחּדָ
יהּ ַההּוא ִמ  ן ָיִאיר ַקּמֵ ְנָחס ּבֵ י ּפִ ה ְדִרּבִ  .ּלָ

א י ַאּבָ ן ָיִאיר, ָאַמר ִרּבִ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ִרּבִ ה ּדְ ִתיב ָלֵכן ִהְנִני נֹוֵתן, ָיאּות ִמּלָ ָהא ָלא ּכְ , ּדְ
א ָלֵכן ֱאמֹור ִהְנִני נֹוֵתן לוֹ  חֹות ְיָדךְ . ֶאּלָ א ּתְ ִניָזא ֵמַחִסיָדא ּדָ א ֲהָוה ּגְ ה ּדָ , ְוִכי ִמּלָ

ָאה חּוָלָקָנא. ְוָלא ֲהִוית ָאַמר א ָהָכא, ַזּכָ יׁשָ טּוָלא ַקּדִ א ּדְ ְעּתָ ִסּיַ ָזֵכיָנא ְלֶמֱהִוי ּבְ  .ּדְ

ַתח ְוָאַמר ְנָחס , אּוף הּוא ּפָ י ּפִ ֵמיּה דִרּבִ ְ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות  )קהלת ט(ִמׁשּ ר ּתִ ּכֹל ֲאׁשֶ
ה ְוגוֹ  כֲֹחָך ֲעׂשֵ ָמה ָיאּות ֵליּה ', ּבְ ְרָיא ַעל ּכַ ִליק ְוׁשַ בּוִציָנא ּדָ עֹוד ּדְ ר ָנׁש ּבְ ְלּבַ

יהּ  ָמאֵריהּ , ֵריׁשֵ ד ְרעּוָתא ּדְ ָלא ּוְלֶמְעּבַ ּדְ ּתַ בּוִציָנא. ְלִאׁשְ ַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ ִגין ּדְ , ּבְ
ְרָיא ָעֵליהּ ''ִאיִהי ּכֹ  ׁשַ ִתיב. ַח ּדְ א ּכְ ל ָנא ּכַֹח ְייָ  )במדבר יד(, ְוַעל ּדָ א , ְייָ  ּכֹחַ . ִיְגּדַ ּדָ

יא, הּוא ּכֹחַ  יַקּיָ ַצּדִ יהֹון ּדְ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ ׁשַ ְרעּוָתא , ּדְ ִלין ּבִ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ְוכֹל ִאיּנּון ּדְ
ָמאֵריהֹון ֵניָנן. ּדְ א ּתָ ָכל ּכֹחוֹ , ְוַעל ּדָ א ְמָבַרְך ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ דא (. ּכָ

 )איהו כחו

 בב''''כ עכ ע''''דף רדף ר
אי אִ  יף וּדַ ּקִ ָערּוָתא ּתַ ְבִאּתְ ִגין ּדִ יף ּבְ ּקִ ֵחיָלא ּתַ ְייפֹוי ּבְ ל ׁשַ ָעָרא ּכָ ְצְטִריְך ְלִאּתְ
ַקף ִאּתָ ָאה, ּדְ א ִעּלָ יׁשָ ַער ַההּוא ּכַֹח ַקּדִ ר ֵחיָלא , ִאּתְ ּבַ א ְוִאּתְ ק ּגֹו קּוְדׁשָ ּלָ ְוִאְסּתַ



ִסְטָרא ַאֲחָרא א ּדְ א . ְוּתּוְקּפָ כֲֹחךָ  )ב''כ ע''דף ר(ְוַעל ּדָ ד ְרעּוָתא , ּבְ ִאְצְטִריְך ְלֶמְעּבַ
ָמאָרךְ   .ּדְ

ּבֹון ְוגוֹ  ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֵ ה', ּכִ ְבַההּוא ּכַֹח ִאית ַמֲעׂשֶ ִגין ּדִ לּוָתא , ּבְ ּדְ ּתַ ִאׁשְ
ה ִאְקֵרי ַמֲעׂשֵ ַהאי ָעְלָמא ּדְ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ עֹוָבָדא, ְלִאׁשְ ָלם סֹוָפא , ָעְלָמא ּדְ ְלִמׁשְ

ַמֲחׁשָ  ּבֹון. ָבהּדְ א הּוא ָעְלָמא, ְוֶחׁשְ ִדּבּוָרא, ּדָ ַתְלָיא ּבְ ִדּבּוָרא , ּדְ ּבֹון ּבְ ָהא ֶחׁשְ ּדְ
ְלָייא א. ּתַ יַמְטִרּיאֹות, ְוַעל ּדָ ל ּגִ ָעְלָמא, ּוְתקּוִפין, ּכָ ִסיֲהָרא ֲהווֹ , ְוִעּבּוִרין ּדְ , ְוַדַעת. ּבְ

ית ִסְטִרין ׁשִ א ִאיהּו ָרָזא ּדְ ְלָיי, ּדָ ּתַ ָבהּדְ ַמֲחׁשָ ָבה, ן ּבְ ַההּוא ַמֲחׁשָ . ְוִאְקרּון ָעְלָמא ּדְ
יהּ , ְוָחְכָמה ְלָייא ִמּנֵ א ּתַ כֹּלָ  .ּדְ

ַההּוא ּכֹחַ  ִליָלן ּבְ ין ּכְ אֹול, ְוָכל ִאּלֵ ׁשְ ִסְטָרא ּדִ ָלאו ָהִכי ּבְ ם, ַמה ּדְ ֵגיִהּנָ א ּדְ ְרּגָ . ּדַ
ַהאי ּכֹ  ל ּבְ ּדַ ּתָ ָלא ִאׁשְ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ ָהא ּכָ ַהאי ָעְלָמא, חַ ''ּדְ יהּ , ּבְ , ְלַאְעָלָאה ּבֵ

ּבֹון ָוַדַעת ְוָחְכָמה ה ְוֶחׁשְ ַמֲעׂשֶ אֹול, ּבְ ְ ׁשּ ה , סֹוֵפיּה ְלַאְעָלָאה ּבַ יּה ַמֲעׂשֵ ֵלית ּבֵ ּדְ
ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ָהא ִסְטָרא ָאֳחָרא. ְוֶחׁשְ אֹול ִאיִהי, ּדְ יב, אַֹרח ׁשְ ְכּתִ  )משלי ז(, ּדִ

ְרֵכי ׁשְ  יָתהּ ּדַ י ֵמַהאי ּכֹ . אֹול ּבֵ ִאְתַרּפֵ א''ַמאן ּדְ יׁשָ יּה ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַח ַקּדִ ַקף ּבֵ , ַאּתְ
יָתהּ  אֹול ּבֵ ׁשְ  .ּדִ

ה ּמָ ה הֹוֵלְך ׁשָ ר ַאּתָ אֹול, ֲאׁשֶ ֵני ָעְלָמא ָאְזֵלי ִלׁשְ ל ּבְ ד. ִאין. ְוִכי ּכָ ִקין ִמּיַ , ֲאָבל ַסּלְ
יב ְכּתִ ַעלמֹוִריד ׁשְ  )שמואל א ב(, ּדִ יִבין. אֹול ַוּיָ ר ִאיּנּון ַחּיָ ׁשּוָבה , ּבַ ָלא ִהְרֵהרּו ּתְ ּדְ
ִקין, ְלָעְלִמין ין ְוָלא ַסּלְ ַנְחּתִ ן. ּדְ ּמָ ין ּתַ מּוִרים ַנְחּתִ יִקים ּגְ ין. ַוֲאִפיּלּו ַצּדִ . ֲאַמאי ַנְחּתִ

ן ּמָ יִבין ִמּתַ ָמה ַחּיָ ַנְטִלין ּכַ ִגין ּדְ ִקין לֹון ְלֵעילָּ , ּבְ  )ותמן עבדין לון להרהר בתשובה(. אְוַסּלְ
ַהאי ָעְלָמא. ּוַמאן ִאיּנּון ְתׁשּוָבה ּבְ ִהְרֵהרּו ּבִ קּו ִמן , ְוָלא ָיִכילוּ , ִאיּנּון ּדְ ּלָ ְוִאְסּתְ

אֹול. ָעְלָמא יִבין ּגֹו ׁשְ ַחּיָ ִגיֵניהֹון ּדְ ין ּבְ יא ַנְחּתִ יַקּיָ ִקין לֹון ִמן ּתַ , ְוַנְטִלין לֹון, ְוַצּדִ ןְוַסּלְ  .ּמָ

י יֹוֵסי ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ּבֹון )קהלת ז(ּכְ ִגיַמְטִרייאֹות . ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחׁשְ ּבֹון ּדְ ֶחׁשְ
ִסיֲהָרא ַקְייָמן ּבְ יָלּה ִאיּנּון, ּדְ א ּדִ ְרּגָ ָאן ּדַ ַמְעָנא, ָאַמר. ָלא ָאִתיב ֵליהּ . ּבְ ְוָלא , ׁשְ

ה ְרָנא ִמּלָ אוּ , ָקם ַההּוא טּוָלא. ִאְדּכַ י ַאּבָ ֵעינֹוי דִרּבִ ָנַפל ַעל ַאְנּפֹוי ִמּגֹו , ָבַטׁש ּבְ
ִחילוּ  ֲהָוה ָנַפל ַעל ַאְנּפֹוי. ּדְ פּוֵמיהּ , ַעד ּדְ יב, ָנַפל ְקָרא ּבְ ְכּתִ ֵעיַנִיְך  )שיר השירים ז(, ּדִ

ים ת ַרּבִ ַער ּבַ ּבֹון ַעל ׁשַ ֶחׁשְ ֵרכֹות ּבְ יָלהּ . ּבְ ין ַעְייִנין ּדִ ָר , ְוִאּלֵ ְרּפְ אֹות ְלגֹו ָחְכָמה ּפַ
ָאה א, ִעּלָ ֵעיּלָ ָכא ִמּלְ ְ ִאְתַמׁשּ ָיין, ּדְ ּבֹון ּוְתקּוִפין ְוִעּבּוִרין ִאְתַמּלְ ְוִאְתָעִבידּו , ּוִמּגֹו ֶחׁשְ

ֵריכֹות ִמין, ּבְ ַנְפקּו ִמּיָ ן  )א אינון עיינין''נ(, ְלָכל ִסְטִרין, ּדְ ּבָ ְקָדן ְלָכל חּוׁשְ ִאְתּפָ ַעד ּדְ
ְלַבד ְוִעּבּוִרין  ִסיֲהָרא ּבִ ּבֹון, )א דלבר''ס(ּדְ ד ֶחׁשְ ֵלי ְלֶמְעּבַ ְוָדא ִאיהּו ַעל , ְוכָֹכִבין ּוַמּזָ

ים ת ַרּבִ ַער ּבַ ְלַבר, ׁשַ א ִאיִהי ִסיֲהָרא ּדִ  .ּדָ

י יֹוֵסי א ְלִרּבִ י ַאּבָ חֹות ְיָדךְ , ָאַמר ִרּבִ ֲהָוה ּתְ א ּדְ יׁשָ ָלא ַקּדִ ְעּתָ , ַההּוא ַמְרּגְ א ִמּגֹו ִסּיַ
ן ּבָ ִאיהּו ּגַ א ּדְ יׁשָ ֲחִסיָדא ַקּדִ יר ִאיהוּ , ּדַ ּפִ ה ׁשַ ּמָ יהּ , ּכַ אי ָלא . ְוָאֲהַדְרָנא ּבֵ ָהא ַוּדַ ּדְ

ָתא ָקא ִאּתְ ֲאָתר ַאֲחָרא, ִאְצְטִריְך ְלַאּפָ ֵרי ּבַ ַבְעָלּה ַיְפֵקד ָלּה ְוָיִהיב ָלּה , ְלִמׁשְ ַעד ּדְ
הּוא ַיְפֵקד ָלהּ , ּוְמַפְייִסין ֵליהּ , ַקְדִמיָתאְואֹוְדִעין ְלַבְעָלּה בְּ . ְרׁשּו ְלֵמַהךְ  ְוָיִהיב , ּדְ

ה. ָלּה ְרׁשּו ְלֵמיַהְך ְלַההּוא ֲאָתר ִייס ְלמֹׁשֶ ִריְך הּוא ּפָ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ָיַהב , ּכַ ְוַעד ּדְ



לֹום, ְוָאַמר ֵליּה ֵאיָמא ַאְנּתְ , ֵליּה ְרׁשוּ  ִריִתי ׁשָ ויהּ ְלִמ , ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ַגּוִ ֵרי ּבְ , ׁשְ
ן ּמָ ָיַהב ָלּה ְרׁשּו ְלֵמַהְך ּתַ  .ָלא ַאְזַלת, ְוַעד ּדְ

ל עֹוָלם. ְמָנָלן יקֹו ׁשֶ ּדִ ָיִהיב ָלּה ְרׁשוּ , ִמּצַ ַהאי ָעְלָמא, ּדְ יֵקי ּבְ ֵרי ּגֹו ַצּדִ ְוָיְתָבא . ְלִמׁשְ
הֹון ּוָטָהא, ִעּמְ ה ּגֹו ִקׁשּ ַכּלָ ָעְלָמא חָ . ּכְ יָקא ּדְ ַהאי, ֵמיְוַצּדִ י ּבְ רֹוֵעי . ְוַחּדֵ ין ּדְ ֲאָבל ּבֵ

ִכיַבת ַבְעָלּה ׁשְ ֲהַדְייהוּ , ּדְ ַרת ְלֶמֱהִוי ּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְוָתַבת ְלַבְעָלהּ , ְוִאְתַהּדְ , ּכְ
ָבה )אסתר ב( ֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ ֶעֶרב ִהיא ָבָאה. ּבָ ְעָלהּ , ּבָ י ּבַ . ְלַגּבֵ

ָבהּוַבּבֶֹקר הִ  ָעְלָמא, יא ׁשָ יא ּדְ יַקּיָ י ַצּדִ ַבְעָלהּ . ְלַגּבֵ ְרׁשּוָתא ּדְ א ּבִ הדא הוא (. ְוכֹּלָ

 .)וצדיק חונן ונותן) תהלים לז(, דכתיב

ְך ָאַמר ה ּכַ ִריִתי, ּומֹׁשֶ א נֹוֵתן, ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ְלֵעיּלָ יק ּדִ ַצּדִ ָמה ּדְ אּוף ֲאָנא , ּכְ
נָ , ִהְנִני נֹוֵתן ָנה ִאיִהיַמּתָ א. ה ְלֶמֲהָדר ַמּתָ ִרית ּדָ ָאה, ּוְבִגין ּבְ הּוָנה ִעּלָ ְוִאי . ָרַווח ּכְ

ֲהֵדיהּ  ֵהא ּבַ ָאה, ָלא ּתְ ְכהּוָנה ִעּלָ א ּדִ ַדְרּגָ ְנָחס ּבְ ר ּפִ ְבָקא , ָלא ִאְתְקׁשַ ִרית ּדַ ָהא ּבְ ּדְ
ָאה יִמיָנא ִעּלָ ִדיר ּבִ א. ִאיהּו ּתָ ָאה ּדָ אַזּמִ , ִויִמיָנא ִעּלָ ׁשָ י ַמְקּדְ ִאיהּו , ין ְלִמְבֵני ּבֵ ּדְ

ִרית  .ּבְ

 אא''''א עא ע''''דף רכדף רכ
א י ַאּבָ ה ֲחָדא, ָאַמר ִרּבִ ְרָנא ִמּלָ א, ִאְדּכַ יׁשָ ַמְעָנא ִמּבּוִציָנא ַקּדִ ׁשָ ַמע , ּדְ ׁשָ ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר ִרּבִ ֵמיּה ּדְ ְ ים ּגֹוי, יֹוָמא ַחד. ִמׁשּ יּה ַחד ַחּכִ ָסָבא ָאַמר ֵליּה , ָאָתא ְלַקּמֵ
ְעָיין , ָסָבא ַלת ּבַ ע ִמָנךְ ) א''א ע''דף רכ(ּתְ ֵעיָנא ְלִמְתּבַ ֵני , ַחד. ּבָ ִיְתּבְ ַאּתּון ַאְמִרין ּדְ ּדְ

א ָאֳחָרא ׁשָ י ַמְקּדְ ֵרי ִזְמִנין, ְלכּו ּבֵ א ּתְ ִית ִראׁשֹון ּוַבִית , ְוָהא ָלא ֲהוֹו ְלִמְבֵני ֶאּלָ ּבַ
ִני י , ׁשֵ ִליׁשִ ִית ׁשְ אֹוַרְייָתא )יובית רביע(ּבַ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ֲהָוה ֵליּה ְלִמְבֵני, ָלא ּתִ , ְוָהא ַמה ּדְ

נּון ַבר ִאְתּבָ יר, ּכְ יּה ַיּתִ ָרֵאל ָקָרא לֹון ְקָרא, ּוְלעֹוָלם ֵלית ּבֵ י ִיׂשְ ּתֵ ֵרי ּבָ ָהא ּתְ . ּדְ
ה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון )חגי ב(, ּוְכִתיב ִית ַהּזֶ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ  .ּגָ

ַאּתּון ַאְמִרין, ְותוּ  ָאה, ּדְ א ִעּלָ ַאּתּון ְקֵרִבין ְלַמְלּכָ ין, ּדְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ַמאן , ַיּתִ
א ִמְתְקִריב ְלַמְלּכָ י , ּדְ ִדיר )יתיר(ִאיהּו ַחּדֵ ָלא ַצֲעָרא, ּתָ ִחילוּ , ּבְ ָלא ּדְ ּוְבָלא , ּבְ

ִחיקוּ  ַצֲעָרא ּוְבדֲֹחָקא ּובִ . ּדְ ִדירְוָהא ַאּתּון ּבְ ֵני ָעְלָמא, יגֹוָנא ּתָ ל ּבְ יר ִמּכָ ַוֲאָנן . ַיּתִ
ָלל ָאה. ָלא ִאְתְקִריב ָלן ַצֲעָרא ְודֲֹחָקא ִויגֹוָנא ּכְ א ִעּלָ ְוַאּתּון , ֲאָנן ְקִריִבין ְלַמְלּכָ

יהּ  א ִאית ְלכּו ַצֲעָרא ְודֲֹחָקא ֶאְבָלא ִויגֹוָנא, ְרִחיִקין ִמּנֵ ָלא ִאית לָ , ְוַעל ּדָ  .ןַמה ּדְ

ַאּתּון ָלא ָאְכֵלי ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ְותוּ  ִריִאין, ּדְ ֱהוֹון ּבְ ּתְ ִגין ּדִ ְלכֹון ִלֱהִוי , ּבְ ְוגּוָפא ּדִ
ְבִריאּוָתא ָבֵעיָנן. ּבִ ל ַמה ּדְ ְבִריאּוָתא, ֲאָנן ָאְכֵליָנן ּכָ ֵחיָלא ּבִ יִפין ּבְ ּקִ ְוָכל , ַוֲאָנן ּתַ

ִקּיּוַמְייהוּ  יָלן ּבְ ְייפֹון ּדִ ָלא ַאְכִלין .ׁשַ ין, ְוַאּתּון ּדְ יׁשִ ַמְרִעין ּבִ ְלכּו ּבְ ין ּכֻ ׁשִ ּוִבְתִבירּו , ַחּלָ
ין ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ א. ַיּתִ כֹּלָ ָסֵני ְלכֹון ֱאָלֲהכֹון ּבְ א ּדְ יָמא ִלי , ָסָבא ָסָבא. ַעּמָ ָלא ּתֵ

י ְמִעיָנךְ , ִמּדִ ָלא ַאׁשְ ל ִמָנךְ , ּדְ י ֱאִליֶעֶזרָזִקיף ֵעינוֹ . ְוָלא ֲאַקּבֵ יהּ , י ִרּבִ ח ּבֵ ּגַ , ְוַאׁשְ
ַגְרֵמי א ּדְ ּלָ  .ְוִאְתָעִביד ּתִ



ָנח רּוְגֵזיהּ  יָון ּדְ יּה ּוָבָכה, ּכֵ ר ֵריׁשֵ ְמָך  )תהלים ח(, ְוָאַמר, ַאְהּדָ יר ׁשִ ְיָי ֲאדֹוֵננּו ָמה ַאּדִ
ָכל ָהָאֶרץ א. ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ יף ֵחיָלא ּדִ ּקִ ָמה ּתַ יָפא , ּכַ ּקִ ָכל ַאְרָעאּתַ ה , ּבְ ְוַכּמָ

אֹוַרְייָתא י ּדְ אֹוַרְייָתא, ֲחִביִבין ִמּלֵ ח ָלּה ּבְ ּכַ ׁשְ ָלא ּתִ ה ְזֵעיָרא ּדְ ֵלית ָלְך ִמּלָ ְוֵלית , ּדְ
אֹוַרְייָתא ַאְתָיא ּבְ ה ְזֵעיָרא ּדְ ִריְך הּוא, ִמּלָ א ּבְ ָלא ַנְפַקת ִמּפּוֵמיּה ְדקּוְדׁשָ ין . ּדְ ִמּלִ

ַאל  ׁשָ ין ּדְ עִאּלֵ הוּ , ַההּוא ָרׁשָ ַאְלָנא יֹוָמא ַחד ְלֵאִלּיָ א , ֲאָנא ׁשָ ְמִתיְבּתָ ָהא ּבִ ְוָאַמר ּדְ
ְרִקיָעא ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ יּה ְדקּוְדׁשָ רּו ַקּמֵ  .ְוָהִכי הּוא, ִאְתְסּדָ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ַכד ַנְפקּו ִיׂשְ ַאְר , ּדְ ד לֹון ּבְ ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ , ָעאּבָ
א ין ְלֵעיּלָ יׁשִ ַמְלָאִכין ַקּדִ א, ּכְ יׁשָ יָתא ַקּדִ ֵמי , ּוָבָעא ְלִמְבֵני לֹון ּבֵ א ֵליּה ִמּגֹו ׁשְ ּוְלַנְחּתָ

ָרֵאל, ְרִקיִעין ָעא לֹון ְלִיׂשְ א, ּוְלַנּטְ יׁשָ א, ְנִציָבא ַקּדִ ְלֵעיּלָ ִדּיּוְקָנא ּדִ ַגְווָנא ּדְ ֲהָדא . ּכְ
ַהר ַנֲחָלְתךָ ּתְ  )שמות טו(, הּוא ִדְכִתיב ֵעמֹו ּבְ ָך . ִביֵאמֹו ְוִתּטָ ְבּתְ ָמכֹון ְלׁשִ ָאן ֲאָתר ּבְ ּבְ

ַעְלּתָ ְייָ  ָפַעְלּתָ ַאְנּתְ ְייָ . ּפָ ַההּוא ּדְ ַעְלּתָ ְייָ . ְוָלא ַאֲחָרא, ּבְ ָך ּפָ ְבּתְ ִית , ָמכֹון ְלׁשִ א ּבַ ּדָ
ׁש ְיָי ּכֹוְננּו ָיֶדיךָ . ִראׁשֹון ּדָ ִית ׁשֵ , ִמּקְ א ּבַ ִריְך , ְוַתְרַווְייהוּ . ִניּדָ א ּבְ אּוָמנּוָתא ְדקּוְדׁשָ

 .הּוא ִאיּנּון

ָרא ַמְדּבְ יּה ּבְ יזּו ַקּמֵ ַאְרּגִ ִריְך הּוא ִלְבַנְייהּו , ִמיתוּ , ּוִמּדְ א ּבְ ְוַאְכָנס לֹון קּוְדׁשָ
ַאְרָעא ַבר ָנׁש  )אוליפו עובדיהון(. ּבְ ֵני ַעל ְיָדא ּדְ יםּוְבִגין , ּוֵביָתא ִאְתּבְ ְך ָלא ִאְתְקּיָ . ּכַ

לֹמֹה ֲהָוה ָיַדע ים, ּוׁשְ ַבר ָנׁש ָלא ִיְתָקּיָ ַהאי עֹוָבָדא ּדְ ְבִגין ּדְ א ָאַמר, ּדִ , ְוַעל ּדָ
ְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבוֹ  )תהלים קכז( יּה ִקיּוָמא, ִאם ְיָי לֹא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ ָהא ֵלית ֵליּה ּבֵ . ּדְ

ֶעְזָרא יֹומֹוי ּדְ ַרם חֲ , ּבְ ָאהּגָ יּה ִקיּוָמא, ְוִאְצָטְרכּון ִאיּנּון ְלִמְבֵני, ּטָ ְוַעד . ְוָלא ֲהָוה ּבֵ
ַען ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ ְנָייָנא ַקְדָמָאה ְדקּוְדׁשָ ָעְלָמא, ּבִ ָאֵתי , ָלא ֲהָוה ּבְ ּוְלִזְמָנא ּדְ

ִתיב ַל ם ְייָ  )תהלים קמז(, ּכְ אןּוִבְניָ . ִאיהּו ְוָלא ָאֳחָרא, ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ א ֲאָנן ְמַחּכָ , יָנא ּדָ
ַבר ָנׁש  ְנָייָנא ּדְ ַלל, ְוָלא ּבִ יּה ִקּיּוָמא ּכְ ֵלית ּבֵ  .ּדְ

ִית ִראׁשֹון ִני, ּבַ א, ּוַבִית ׁשֵ ֵעיּלָ ֲחָדא ִמּלְ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ִית ִראׁשֹון . ָיִחית לֹון קּוְדׁשָ ּבַ
ְסָיא ִאְתּכַ ְלָיא, ּבְ ִאְתּגַ ִני ּבְ ְלָיאַההּוא בַּ . ּוַבִית ׁשֵ ִאְתּגַ ִני, ִית ֶלֱהִוי ּבְ ִית ׁשֵ ִאְתְקֵרי ּבַ , ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ ִיְתֲחֵזי ְלָכל ָעְלָמא אּוָמנּוָתא ְדקּוְדׁשָ ִלים. ּדְ א , ֶחְדָוה ׁשְ ִלּבָ ּוְרעּוָתא ּדְ
ָכל ִקּיּוָמא  .ּבְ

ְסָיא ִאְתּכַ ִית ִראׁשֹון ּבְ א, ַההּוא ּבַ ק ְלֵעיּלָ ּלַ ּבֹוי, ִאְסּתְ ְלָיא ַעל ּגַ ִאְתּגַ ַההּוא ּדְ ְוָכל . ּדְ
ְלָייא, ָעְלָמא ֶיחמּון ִאְתּגַ ַההּוא ּדְ י ּדְ ּבֵ ָסֲחָרן ַעל ּגַ ִאיּנּון ֲעָנִנין, ֲעָנֵני ְיָקר ּדְ ֲהִוי , ּוְבגֹו ּדְ
ִית ִראׁשֹון עֹוָבָדא ְטִמיָרא, ּבַ יא, ּבְ ַמּיָ ָסִליק ַעד רּום ְיַקר ׁשְ א ֲאָנן , ּדְ ּוִבְנָייָנא ּדָ

אןְמחַ   .ּכָ

 בב''''א עא ע''''דף רכדף רכ
ַען ָעְלָמא, ְוַעד ּכְ ר , ָלא ֲהָוה ּבְ ּבַ ַלם ָלא ִליֱהִוי אּוָמנּוָתא ּדְ ְירּוׁשָ א ּדִ ֲאִפיּלּו ַקְרּתָ ּדְ

ִתיב, ָנׁש  ָהא ּכְ א . 'וֲאִני ֶאְהֶיה ָלּה ְנֻאם ְיָי חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ְוגוֹ  )זכריה ב(, ּדְ ִאי ְלַקְרּתָ
ִתיב ָהִכי כֵּ , ּכְ ל ׁשֶ יָתאּכָ יֵליהּ , ן ּבֵ ּיּוָרא ּדִ ִאיהּו ּדִ א. ּדְ ֲהִוי ִאְתֲחֵזי ְלֶמֱהִוי , ְועֹוָבָדא ּדָ



א ֵריׁשָ ְצַרִים, ּבְ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקּו ִיׂשְ ק ַעד ְלסֹוף יֹוִמין, ּכַ ּלַ פּוְרָקָנא , ְוִאְסּתְ א ''דף רכ(ּבְ

ְתָרָאה) ב''ע  .ּבַ

א ַאֲחָרא ֶאְלּתָ אי ֲאָנן ְקֵרבִ , ׁשְ וּדַ ָאהּדְ א ִעּלָ ין, ין ְלַמְלּכָ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ אי . ַיּתִ וּדַ
ָכל ָעְלָמא, ָהִכי הּוא א ּדְ ִריְך הּוא ִלּבָ א ּבְ ָרֵאל ֲעַבד לֹון קּוְדׁשָ ִיׂשְ ְוָהִכי ִאיּנּון . ּדְ

ין ַאר ַעּמִ ין ׁשְ ָרֵאל ּבֵ ְייִפין, ִיׂשְ ין ׁשַ א ּבֵ ִלּבָ ְייִפין ָלא ַיְכלֵ , ּכְ ׁשַ ָמה ּדְ י ְלֵמיָקם ּכְ
א ָלא ִלּבָ ָעְלָמא ֲאִפיּלּו ִרְגָעא ֲחָדא ּבְ הוּ , ּבְ ּלְ ין ּכֻ ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם , ָהִכי ַעּמִ

ָעְלָמא ָרֵאל, ּבְ ָלא ִיׂשְ ַאר ַאְרָעאן. ּבְ גֹו ׁשְ ַלם ּבְ ְייִפין, ְואֹוף ָהִכי ְירּוׁשָ גֹו ׁשַ א ּבְ ִלּבָ . ּכְ
כוּ  ֶאְמָצִעיָתא ּדְ א ִאיִהי ּבְ ְייִפין. ֵלי ָעְלָמאְוַעל ּדָ א ּגֹו ׁשַ ִלּבָ  .ּכְ

ין ַאר ַעּמִ ָרֵאל ִמְתַנֲהָגן ּגֹו ׁשְ ְייִפין, ְוִיׂשְ א ּגֹו ׁשַ ִלּבָ ַגְווָנא ּדְ א ִאיִהי ָרִכיְך ְוָחָלׁש . ּכְ , ִלּבָ
ְייִפין ָכל ׁשַ א, ְוִאיהּו ִקּיּוָמא ּדְ א ִלּבָ ָלל ֶאּלָ ֲעָרא ְוָעָקא ִויגֹוָנא ּכְ ֵביּה  ,ָלא ָיַדע ִמּצַ ּדְ

ֵביּה סּוְכְלָתנוּ , ִקיּוָמא ָלל, ּדְ הּו ּכְ ְייִפין ָלא ִאְתְקִריב ּבְ ַאר ׁשַ הּו , ׁשְ ָהא ֵלית ּבְ ּדְ
א. ְוָלא ַיְדִעין ִמִדי, ִקּיּוָמא ְייִפין ָלא ְקִריִבין ְלַמְלּכָ ַאר ׁשַ ל ׁשְ ִאיהּו ָחְכְמָתא , ּכָ ּדְ

מֹוָחא, ְוסּוְכְלָתנוּ  ְרָיא ּבְ ׁשַ אֶאלָּ , ּדְ ְייִפין. א ִלּבָ ַאר ׁשַ יהּ , ּוׁשְ ְוָלא ַיְדִעין , ְרִחיִקין ִמּנֵ
ָלל יּה ּכְ ָרֵאל. ִמּנֵ ְך ִיׂשְ א ְקִריִבין, ּכַ יׁשָ א ַקּדִ יהּ , ְלַמְלּכָ ין ְרִחיִקין ִמּנֵ ַאר ַעּמִ  .ּוׁשְ

א ַאֲחָרא ֶאְלּתָ ָרֵאל ָלא ָאְכֵלי ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ׁשְ ִיׂשְ ָקִצים ְוִטּנּוָפא ְוִלכְ , ּדְ ׁשְ לּוָכא ּדִ
ין ַאר ַעּמִ ׁשְ ים ּכִ ִאיהּו ָרִכיְך ְוָחַלׁש , ָהִכי הּוא, ּוְרָמׂשִ א ּדְ ָהא ִלּבָ א ְוִקּיּוָמא , ּדְ ּוַמְלּכָ

ְייִפין ַאר ׁשַ ָכל ׁשְ ָמא, ָלא ָנִטיל ִלְמזֹוֵניהּ , ּדְ ָכל ּדָ ִרירּו ְוָצחּוָתא ּדְ א ּבְ ּוְמזֹוֵניּה ָנִקי , ֶאּלָ
אוְ , ּוְבִריָרא ְייִפין, ִאיהּו ָרִכיְך ְוָחִלׁש ִמּכֹּלָ סֹוֶלת ֲאָנח ְלָכל ׁשַ ַאר ּפְ ַאר , ּוׁשְ ְוָכל ׁשְ

ַהאי ִחין ּבְ ּגִ ְייִפין ָלא ַמׁשְ א ַנְטִלין, ׁשַ כֹּלָ סֹוֶלת ּוִביׁש ּדְ ל ּפְ א ּכָ ְתִקיפּו , ֶאּלָ ְוִאיּנּון ּבִ
ִאְתֲחֵזי לֹון ָמה ּדְ  .ּכְ

יְ  ַאר ׁשַ ָכל ׁשְ א ּבְ ַחת, יִפין ִאית ֲאַבְעּבּוִעיןְוַעל ּדָ ֵאת אֹו ַסּפַ ָצַרַעת, ׂשְ . ְסִגירּו ּדְ
א לּום, ְלִלּבָ ל ָהֵני ּכְ א, ָלאו ִמּכָ ִריָרא ִמּכֹּלָ א ִאיהּו ָנִקי ּבְ ָלל, ֶאּלָ יּה מּוָמא ּכְ . ֵלית ּבֵ

ִאיהּו ָנִקי ּוְבִרירוּ  ָרֵאל ּדְ ִריְך הּוא ָנִטיל ֵליּה ְלִיׂשְ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ יּה מּוָמא  ּכַ ֵלית ּבֵ ּדְ
ִתיב א ּכְ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָבךְ  )שיר השירים ד(, ַעל ּדָ ּלָ י יֹוֵסי. ּכֻ יק , ָאָתא ִרּבִ ָנׁשִ

א, ִאיּלּו ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא, ָאַמר, ְידֹוי ַמע ּדָ א ְלִמׁשְ י, ֶאּלָ ּיִ ם  )ב''במדבר כ(. ּדַ ְוׁשֵ
ה  ּכֶ ָרֵאל ַהּמֻ י ִיְצָחק. 'ְוגוֹ ִאיׁש ִיׂשְ ב, ָאַמר ִרּבִ ם , ַהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכּתַ ְוׁשֵ

ְנָחס ה ּפִ ר ִהּכָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה, ִאיׁש ִיׂשְ ר ֻהּכָ ה ֲאׁשֶ ּכֶ אַֹרח , ְולֹא ַהּמֻ א ּבְ ָלא ֶנֱאַמר ֶאּלָ
 .ָסִתים

י ֶאְלָעָזר  א ָהִכי ָאַמר ִרּבִ ִריְך כֵּ , )רבי שמעון) ב''ה ע''רצ(א ''נ(ֶאּלָ א ּבְ ַסְלֵקיּה קּוְדׁשָ יָון ּדְ
א ַבר ָנׁש , הּוא ְלִפְנָחס ְלַכֲהָנא ַרּבָ ַקְטָלנּוָתא ּדְ ָרא ֵליּה ְלִפְנָחס ּבְ ָעא ְלַאְדּכְ . ָלא ּבָ

א ָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַכֲהָנא ַרּבָ א. ּדְ ר ֵליהּ , ַעד ָלא ַסְלֵקיּה ְלַכֲהָנא ַרּבָ ְוָאַמר , ַאְדּכַ
ְנָחס  ְרא ּפִ ח רַֹמח ְוגוֹ ַוּיַ ּקַ ֵניֶהם ְוגוֹ ', ַוּיִ ְדקֹור ֶאת ׁשְ א ָלא . 'ַוּיִ ַסְלֵקיּה ְלַכֲהָנא ַרּבָ יָון ּדְ ּכֵ

ַקְטָלנּוָתא ֵמיּה ּבְ ר ׁשְ ָלא ִאְתֲחֵזי ֵליהּ , ַאְדּכַ ִריְך , ּדְ א ּבְ ְוָחס ָעֵליּה ְיָקָרא ְדקּוְדׁשָ



ָרא בְּ , הּוא א ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְדּכְ ַכֲהָנא ַרּבָ ה. ַקְטָלנּוָתאּדְ ה ַהּמּוּכָ ָ ם ָהִאׁשּ אּוף , ְוׁשֵ
 .ָהִכי

א ְללּוד ּפּוְטִקּיָ ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ י ׁשִ יהּ , ִרּבִ י ְיהּוָדה ָאִזיל ִעּמֵ ֲהוֹו ָאְזֵלי , וִרּבִ ַעד ּדַ
ן ָיִאיר ְנָחס ּבֶ י ּפִ הּו ִרּבִ ַגע ּבְ כִ . ּוְתֵרין ּגּוְבִרין טֹוֲעִנין ֲאַבְתֵריהּ , ּפָ י ׁשָ ִרּבִ יְך ֲחָמֵריּה ּדְ

ְנָחס ְנָחס. ְוָלא ָאִזיל, ָטִעינּו ֵליהּ . ּפִ י ּפִ ִביקּו ֵליהּ , ָאַמר ִרּבִ ין , ׁשְ ַאְנּפִ ָהא ֵריָחא ּדְ ּדְ
ין ָקא ָאַרח א, ַחְדּתִ ּתָ א ִאְתָעִביד ָלן ַהׁשְ ן. אֹו ִנּסָ ּמָ ִאיּנּון ּתַ ְמעֹון , ַעד ּדְ י ׁשִ ָנַפק ִרּבִ
ַתר ַחד ִטָנָר  ְנָחס, ָנַטל ֲחָמָרא ְוָאִזיל. אִמּבָ י ּפִ ָהא , ְוָלא ֲאָמִרית ְלכוּ , ָאַמר ִרּבִ ּדְ

ין ָקא ָאַרח ין ַחְדּתִ ַאְנּפִ  .ֵריָחא ּדְ

ְנָחס י ּפִ ֶחְלִמי, ָאַמר ֵליהּ , ּוָבָכה, ָנַחת ְוָגִפיף ֵליּה ִרּבִ א , ֲחֵמיָנא ּבְ ִכיְנּתָ ַאְתָיא ׁשְ ּדְ
י ָזן ַרְבְרָבןְוָיָהַבת ִלי ְנִבזְ , ְלַגּבִ הּ , ּבְ יָנא ּבָ ֲחֵמיָנא. ְוַחּדִ ָמה ּדַ א ּכְ ּתָ י . ַהׁשְ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון ֲחָמָרךְ , ׁשִ ְרֵסי ּדַ ל ּפַ ַאְנּתְ הּוא, ִמּקָ ִלים. ְיַדְעָנא ּדְ א ֶחְדָוה ׁשְ ּתָ י . ַהׁשְ ָאַמר ִרּבִ
ְנָחס דּוְך ַחד, ּפִ אֹוַרְייָתא ִאְצְטִריְך צָ , ֵנִתיב ּבְ י ּדְ ִמּלֵ ַמָייא. חּוָתאּדְ חּו ֵעיָנא ּדְ ּכָ , ַאׁשְ

 .ָיְתבוּ , ְוִאיָלָנא

 אא''''ב עב ע''''דף רכדף רכ
ְנָחס י ּפִ ִתים, ָאַמר ִרּבִ ית ַהּמֵ ָהא ִלְתִחּיַ ל ֲהִויָנא ּדְ ּכַ יד לֹון , ִמְסּתָ ָאְרָחא ָאֳחָרא ַיְעּבִ ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ א ַקְדָמָאה, קּוְדׁשָ ּתָ ֲהָוה ַהׁשְ ֵד , ּוַמה ּדְ ְתָרָאהִליֱהִוי ּכְ . ְמָנָלן. ין ּבַ
ִריְך הּוא ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל, ֵמִאיּנּון ֲעָצמֹות א ּבְ ַאֲחָיא לֹון קּוְדׁשָ ְרִמין ּדְ , ַהְנהּו ּגַ

יב ְכּתִ ַקְדִמיָתא )יחזקאל לז(, ּדִ ְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו ּבְ ִתיב , ַוּתִ דף (ּוְלָבַתר ּכְ

ר ָעָלה ְוגוֹ ְוָרִאיִתי ְוִהנֵּ ) א''ב ע''רכ יִדים ּוָבׂשָ ְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור . 'ה ֲעֵליֶהם ּגִ ַוּיִ
ֶהם ַקְדִמיָתא. ִמְלָמְעָלה ְורּוַח ֵאין ּבָ יט ּבְ ַאְפׁשִ ָהא ַמה ּדְ ְתָרָאה, ּדְ . ִליֱהֵוי ּבַ

ַקְדִמיָתא  ר, עֹור )ולבתר, אפשיט מרוחא(ּבְ ׂשָ יט ֵמרּוָחא, ּוְלָבַתר ּבָ ַקְדִמיָתא ַאְפׁשִ , ּבְ
ר, ּוְלָבַתר עֹור ׂשָ  .ּוְלָבַתר ֲעָצמֹות, ּוְלָבַתר ּבָ

ְמעֹון י ׁשִ ן ַקְדָמֵאי, ָאַמר ַרּבִ ָדא ַאְקׁשָ ִריְך , ּבְ א ּבְ ַאֲחָיא קּוְדׁשָ ין ּדְ ְרִמין ִאּלֵ ֲאָבל ּגַ
ְנָיין, הּוא ין ְוָאִתין ְמׁשַ ִריְך הּוא, ִנּסִ א ּבְ הּו קּוְדׁשָ ִתיב. ֲעַבד ּבְ א ֲחֵזי ַמה ּכְ  )איוב י(, ּתָ

יֵבִני ׁשִ יָתִני ְוֶאל ָעָפר ּתְ י ַכחֹוֶמר ֲעׂשִ ְתֵריהּ . ְזָכר ָנא ּכִ ִתיב ּבַ ֲהלֹא ֶכָחָלב , ַמה ּכְ
יֵאִני ְקּפִ ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ סֹוְכֵכִני, ּתַ ִני ּוַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ין . עֹור ּוָבׂשָ ַזּמִ

ִריְך הּוא א ּבְ ַעְפָראלְ , קּוְדׁשָ ר ָנׁש ּבְ ֵלי ּבַ ִיְתּבְ ִתים, ָבַתר ּדְ ְתִחַיית ַהּמֵ , ּוָמֵטי ִזְמָנא ּדִ
ַאר ּתְ ִיׁשְ ְרָמא ּדְ ַההּוא ּגַ א. ּדְ ִעָסה ּדָ ד ֵליּה ּכְ ָחָלב, ְלֶמְעּבַ ִביָנה ּדְ ָחָלב, ְוַכּגְ , ּוְנִביַע ּכְ

ְרָמא ָצחּוָתא ַההּוא ּגַ הּוא ְנִביעּו ָנִקי ְמצּוְחַצח ּבְ ְרָמא ְוִיְתְמֵחי . ּדְ ד ִיְתֲעָרב ַההּוא ּגַ ּכַ
ָחָלָבא יא ֵליהּ , ּכְ יאּוָתא, ּוְלָבַתר ַיְקּפִ ְקּפִ ִביָנה ּבִ ּגְ ִציּיּוָרא ּכַ יר ּבְ ּוְלָבַתר , ְוִיְתַצּיֵ

ר ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים ְך ָעֵליּה עֹור ּוָבׂשָ  .ִיְתְמׁשַ



יֵכִני ְוכַ  ּתִ יֵאִניֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֲהלֹא ֶכָחָלב ּתַ ְקּפִ ִביָנה ּתַ ִתיב. ּגְ ִני ָלא ּכְ ְכּתָ , ִהּתַ
יֵכִני ּתִ א ּתַ ִתיב. ֶאּלָ יָתִני ָלא ּכְ יֵאִני, ִהְקּפִ ְקּפִ א ּתַ ִתיב. ֶאּלָ ִני ָלא ּכְ ּתָ ׁשְ א , ִהְלּבַ ֶאּלָ

ִני יׁשֵ ְלּבִ ִתיב. ּתַ ִני ָלא ּכְ סֹוְכֵכִני, סֹוַכְכּתָ א ּתְ הּו ְלָבַתר ִזְמָנא מַ . ֶאּלָ ּלְ ַמעּכֻ  .ׁשְ

ִתיב ִדי, ּוְלָבַתר ַמה ּכְ יָת ִעּמָ י, ַחִיים ָוֶחֶסד ָעׂשִ ַחּיֵ א רּוָחא ּדְ יָת  )א ואי תימא''ס(. ּדָ ָעׂשִ
ִתיב ִדי ּכְ ה, ִעּמָ ֲעׂשֶ ִתיב ּתַ א ָהִכי ָאַמר. ְוָלא ּכְ ִדי, ֶאּלָ יָת ִעּמָ . ַחִיים ָוֶחֶסד ָעׂשִ

ַחיִּ  י רּוָחא ּדְ ִדית ּבִ ַההּוא ָעְלָמא ׁשָ ְתךָ , יםּבְ א, ֲאָבל ּוְפקּוּדָ ַמְלּכָ ַמְטרֹוִניָתא ּדְ , ּדְ
ְמָרה רּוִחי ַההּוא ָעְלָמא, ִאיִהי ַנְטַרת ְלרּוִחי, ׁשָ ְתךָ . ּבְ ין , ַמאי ּוְפקּוּדָ ַאּתְ ַזּמִ ּדְ

ַקְדִמיָתא א )שמרה רוחי(. ְלַפְקָדא ָלּה ּבְ ה ּדָ ִמּלָ יא, ְוָרָזא ּדְ ַצִדיַקּיָ ין ּדְ ל ַנְפׁשִ ִניִזין גְּ , ּכָ
א ַמְלּכָ ְרְסָייא ּדְ חֹות ּכֻ ֲהָדא , ְלָאָתָבא לֹון ְלדּוְכַתְייהוּ , ְוִאיִהי ַנְטָרא לֹון, ּוְטִמיִרין ּתְ

ְמָרה רּוִחי ְתָך ׁשָ ְתךָ . הּוא ִדְכִתיב ּוְפקּוּדָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ּוְפקּוּדָ  )תהלים קט(, ּכְ
ח ַאֵחר תֹו ִיּקַ קּוּדָ ְתךָ . ּפְ קּוּדָ א, ּפְ ַמְלּכָ א ַמְטרֹוִניָתא ּדְ ְקדֹוִנין , ּדָ ָכל רּוִחין ִאיּנּון ּפִ ּדְ

יָדָהא ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ְוגוֹ  )תהלים לא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבִ , ְוִאיִהי ַנְטָרא לֹון', ּבְ
ְמָרה רּוִחי א ׁשָ ִגין ּדָ  .ְוִאיִהי ַנְטַרת ָלהּ , ּבְ

ִוד א ָאַמר ּדָ ַגְווָנא ּדָ י ָחִסיד ָאִני )לים פותה(, ּכְ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ְמָרה. ׁשָ א : ׁשָ ּדָ
א ַמְלּכָ י. ַמְטרֹוִניָתא ּדְ ִאיִהי ַנְטָרא ַנְפׁשִ י ָחִסיד ֲאִני, ּדְ ִגין ּכִ ְכִתיב . ּבְ ּוְבָכל ֲאָתר ּדִ

א ַמְטרֹוִניָתא, ְסָתם ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדָ ה )שמות כד(, ּכְ ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ  )שמות טו(. ַוּיִ
קֹול ְיָי ֱאלֶֹהיךָ  ַמע ּבְ ׁשְ מַֹע ּתִ  .ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ

ְנָחס י ּפִ ָכה ִרּבִ ָזן ּוַמְתָנן, ְוָאַמר, ּבָ א ָיָהַבת ִלי ְנִבְזּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָאה , ְוָלאו ֲאָמִרית ָלְך ּדִ ַזּכָ
ָזֵכיָנא ְלֵמחֵמי ָלךְ  א, חּוָלִקי ּדְ ַמְעָנא ּדָ ַההּוא ִזְמנָ , ָאַמר ֵליהּ . ְוׁשָ יַנח ַההּוא , אּבְ ּתִ

ְרָמא הֹון, ּגַ ְכחּון ַמה ִיְתֲעִביד ִמּנְ ּתַ ִיׁשְ ְרִמין ּדְ ַאר ּגַ ִלילּו , ָאַמר ֵליהּ . ׁשְ הּו ִיְתּכְ ּלְ ּכֻ
ְרָמא ַהאי ּגַ ַההּוא ְנִביעּו ּדְ ֲהֵדיהּ , ּבְ ִלילּו ּבַ ה ֲחָדא, ְוִיְתּכְ א ִעּסָ ן , ְוִיְתֲעִביד ּכֹּלָ ּמָ ְוּתַ

יר ִצּיּוָר  ַמר, אִיְתַצּיֵ ִאּתְ ָמה ּדְ . ְוַעְצמֹוֶתיָך ַיֲחִליץ )ישעיה נח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי ַיֲחִליץ יּוַמְייהוּ . ָחַלץ ֵמֶהם )הושע ה(ּכְ רּון ִמּקִ הּו ִיְתַעּבְ ּלְ , ּכֻ

ְרָמא ַהאי ּגַ ִלילּו ּבְ ה ֲחָדא, ְוִיְתּכְ ַגן ָרְוה ּוְכמֹוָצא  )חישעיה נ(ּוְכֵדין . ְלֶמֱהִוי ִעּסָ ְוָהִייָת ּכְ
 )אמר רעיא מהימנא(. 'ַמִים ְוגוֹ 

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  א, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ִאיּנּון ֲאִטיִמין ִלּבָ , ּדְ
ַכד ָאֵתי ֵליְלָיא, ְסִתיִמין ַעְייִנין ָלא ַיְדִעין ּדְ ח, ּדְ ם ִאְתְפּתָ ֵגיִהּנָ ְרִעין ּדְ ִאיִהי ָמָרה, וּ ּתַ ִנין . ּדְ וֲעׁשָ

ִטין ְ ׁשּ ִמְתּפַ יָלּה ּדְ ִקין ַעד מֹוָחא, ּדִ ֵיֶצר ָהָרע. ַסּלְ יִלין ּדְ ה ַחּיָ ָכל ֵאָבִרין , ְוַכּמָ ִטין ּבְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ
גּוָפא ן ֵעֶדן. ּדְ א, ְוַתְרִעין ְדּגַ ִלּבָ ִאיהּו ַעְייִנין ּדְ ִחין, ּדְ ּתְ ְתִמין ְוָלא ִמְתּפַ ָכל ְנהֹוִרין ּדְ . ִמְסּתַ
ַעְייִנין א ָנְפִקין, ּדְ ּבָ  .ִמּלִ

א ִלּבָ ְתִמין, ְוַתְרִעין ּדְ יִקין, ִאיּנּון ַעְייִנין ִמְסּתַ ין ַמּזִ ִאּלֵ ִלין ּבְ ּכְ ָלא ִמְסּתַ ִגין ּדְ ִאיּנּון ִליִלית, ּבְ . ּדְ
א ִלּבָ ְנהֹוִרין ּדְ ְלִטין ּבִ ְ , ְוָלא ׁשַ ׁשּ ִמְתּפַ ִאיּנּון ַמְלָאִכים ּדְ ָכל ֵאָבִריםּדְ ִאיָלָנא , ִטין ּבְ ַעְנִפין ּדְ ּכְ

א. ְלָכל ִסְטָרא ִלּבָ הּו ְנהֹוִרין ְסִתיִמין ּבְ ּלְ ַההּוא ִזְמָנא ִאיּנּון ּכֻ יהּ , ּבְ ין ְלַגּבֵ ְנׁשִ  )ישעיה סא(, ּוִמְתּכַ
יֹוִנים ֶאל ֲאֻרּבֹוֵתיֶהם ֵתיהּ . ּכְ נַֹח ְוִאּתְ ָעאלּו ִעמֵּ , ְוָכל ִמין ּוִמין, ּכְ יָבהּדְ ּתֵ  .יּה ּבַ



 בב''''ב עב ע''''דף רכדף רכ
גּוָפא ל ֵאָבִרים ּדְ ִרין ַעל ּכָ ּבְ ִמְתּגַ יִקין ּדְ ָגְברּו ָעֵליּה ט, ּוַמּזִ ֵמי טֹוָפָנא ּדְ ָחב , ו ָאַמה''ּכְ ִגין ּדְ ּבְ

יָ  ק יָ , הּ ''ּבְ ּלָ ם, ּה ִמן ּגּוָפא''ְוִאְסּתַ ַאר ִאּלֵ ּתְ ִמיָעה ְוֵריָחא וְ , ְוִאׁשְ ָלא ְרִאָיה ּוׁשְ ְוָרָזא . ִדּבּורּבְ
ה ִמּלָ ה  )תהלים לט(, ּדְ י ּדּוִמּיָ ַההּוא . הּ ''ם יָ ''ּדוֹ : ה''ּדּוִמיָּ , )החשיתי מטוב וכאבי נעכר(ֶנֱאַלְמּתִ ּכְ
ה, ִזְמָנא ֵרה ַאּמָ יִקין ַעל ּגּוָפא, ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ְברּו ַמּזִ ִכְסָלא ְלעּוְגָיא. ּגָ ב ''דף רכ(. ְוִאיּנּון ּכְ

 .) ב''ע

נֹחַ ּוְכַגוְ  ִליחּוֵתיהּ , וָנא ּדְ ׁשְ ַלח ֶאת ַהּיֹוָנה ּבִ ָאָדם. ׁשָ ְמָתא ּבָ ַלח ִנׁשְ רּוֵחיּה . אּוף ָהִכי ׁשָ
ִליחּוֵתיהּ  ׁשְ ַמְטרֹוִניָתא. ּבִ א ָלּה ּבְ ר ָנׁש ְלַפְקּדָ א ָצִריְך ּבַ תהלים (ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ּוְבִגין ּדָ

ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי )לא גּוָפאְוִאם ִהיא . ּבְ חֹובֹוי ּדְ ֵיֶצר ָהָרע, ֲאִסיָרא ּבְ יִלין ּדְ ַחּיָ יָדא ּדְ ַמה , ּבִ
ִתיב ִדיָת אֹוִתי ְיָי ֵאל ֱאֶמת, ּכְ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ּפָ  .ּבְ

יֶבת ִאיִהי ַחּיֶ ִזְמָנא ּדְ רּוֵחיהּ , ְועֹוד ּבְ ִתיב ּבְ ֶקה ָרע )משלי יא(, ַמה ּכְ ָאִזיל ִמיָּ . ָיד ְלָיד לֹא ִיּנָ ד ּדְ
ֵיֶצר ָהָרע, ְלָיד ְרָיין ּדְ ַמׁשִ יֵליהּ , ּבְ חֹוִבין ּדִ ְרָיין ָעֵליּה ּבְ ׁשַ ְוַהאי . ְוַזְרִקין ֵליּה ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּדְ

ְמִדיָנה ַאֶחֶרת ְרֵמיּה ּבִ ַאְחֵזי ּגַ ַמְלכּו ַאֲחָרא, ִאיהּו ּדְ ה, אֹו ּבְ ּפָ ַאׁשְ פּום חֹובֹוי, ּוְלִזְמִנין ּבָ . ּכְ
ָאהְוִאי ִאיהּו  הוּ , ַזּכָ ּלְ ֵיֶצר טֹוב ּכֻ ְרָיין ּדְ ל ַמׁשִ רּודֹות )יחזקאל א(, ּכָ , ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ

ָלּה רּוֵחיהּ  א, ְלַקּבְ ִקין ֵליּה ְלֵעיּלָ ֻכְרְסָייא, ְוַסּלְ ֵחיָון ּדְ ן ֲחֵזי, ַלֲאָתר ּדְ ּמָ ָמה ֶחְזיֹונֹות, ְוּתַ , ּכַ
ְמיֹונֹות ְנבּוָאה, ּדִ ָנן. ּוַמְראֹות ּדִ א אֹוְקמּוָה ַרּבָ בּוָאה, ּוְבִגין ּדָ ּנְ ים ּבַ ׁשִ ִ ֲחלֹום ֶאָחד ִמׁשּ  .ּדְ

י ָחִסיד ָאִני )תהלים פו(ְועֹוד  י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָמָרא ְוָלא ָחִסיד ֲאִני , ׁשָ ּגְ ב ּדאּוְקמּוַה ּבַ ַאף ַעל ּגַ
ִנים ַעד ד ל ַמְלֵכי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ְיׁשֶ ּכָ עֹות ַוֲאנִ ' ׁשֶ ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות  )ט''תהלים קי(י ׁשָ

ל ַמְלֵכי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב וכו. ָלךְ  ּכָ א ׁשֶ ְלָיא ' ְולֹא עֹוד ֶאּלָ יר ְוׁשִ ּפִ ם ׁשַ ּדָ ַוֲאִני ָיַדי ְמלּוְכָלכֹות ּבְ
ה ְלַבְעָלהּ  ָ ֵדי ְלַטֵהר ִאׁשּ ַע ְוָאַמר ֵליּה ָלמָּ . ּכְ ַמן ֵליּה ְצָפְרּדְ ַחת ַגְרָמְך ִמָיד ִאְזּדָ ּבַ ה ַאּתְ ְמׁשַ

ָחא ֵליּה ּוְלָנְגָנא  ּבְ ִכיְבָנא ְלׁשַ ל ֵליְלָיא ָלא ׁשָ ְך ַוֲאָנא ּכָ ְלֵמיָמר ֲחצֹות ַלְיָלה ֲאקּום ְלהֹודֹות ּלָ
יהּ  ֲאָנא ֲאֵמיָנא ְדָלא ֲאֵמיָנא כִּ . ַקּמֵ ַע ְדָלא ָיַדע ַמאי ּדְ ַההּוא ְצָפְרּדְ ִוד ַווי ְלְמָמָנא ּדְ י ֲאָמר ּדָ

 .ָחִסיד ֲאִני

ָנן אֹוְקמּוָה ַרּבָ ִגין ּדְ א ּבְ א . ְולֹא ָעם ָהָאֶרץ ָחִסיד. ֶאּלָ אֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת ִמיִמיָנא ְדקּוְדׁשָ ּדְ
ִריְך הּוא ִאיהּו ֶחֶסד, ּבְ א. ּדְ אֹוַרְייָתא, ּוְבִגין ּדָ ק ּבְ ִאְתַעּסֵ א. ִאְתְקֵרי ָחִסיד, ַמאן ּדְ ִגין ּדָ , ּבְ
ִריְך הּואֲאֵמיָנא לְּ  א ּבְ י, קּוְדׁשָ ְמָרה ַנְפׁשִ י ָהֲאָרצֹות, ׁשָ ין ַעּמֵ עֹוָבֵדי ִאּלֵ דּון ָלּה ּכְ , ְוָלא ּתִ

הּו ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד ַמר ּבְ ִאּתְ יָמא. ּדְ ָעְבדּו ֶחֶסד, ְוִאי ּתֵ י ָהֲאָרצֹות ִאיּנּון ּדְ ה ַעּמֵ ּמָ . ּכַ
א ָהִכי אּוְקמּוהָ  ד ִעם קֹונוֹ , ידֵאי ֶזהּו ָחִס , ֶאּלָ ְתַחּסֵ ר. ֶזה ַהּמִ ֲהָוה ְמַחּבֵ ִוד ּדְ גֹון ּדָ ּוַמאי . ּכְ

ר ִריְך הּוא, ֲהָוה ְמַחּבֵ א ּבְ ר ִעם קּוְדׁשָ א ֲהָוה ְמַחּבֵ ְלֵעיּלָ א. אֹוַרְייָתא ּדִ ְמָרה , ּוְבִגין ּדָ ׁשָ
י ָחִסיד ָאִני י ּכִ  .ַנְפׁשִ

ר ָנׁש ִמית הַ , ְוַכד ּבַ ּה ּבְ ִתיב ּבָ ָך  )משלי ו(אי ֶנֶפׁש ַמה ּכְ ְכּבְ ׁשָ ְנֶחה אֹוָתְך ּבְ ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ ּבְ
מֹור ָעֶליךָ  ׁשְ ִתים, ּתִ ית ַהּמֵ יֶחךָ , ַוֲהִקיצֹוָת ִלְתִחּיַ יר. ִהיא ְתׂשִ ּפִ ִתים ׁשַ ית ַהּמֵ א ִלְתִחּיַ , ּדָ

ר ָנׁש  יֹוִקים ֵליּה ְלּבַ ָאֵתי, ּדְ ָעְלָמא ּדְ ְמָתא ּבְ  .ַמאי ֲהִוי, ֲאָבל ְלַאְגָרא ְלִנׁשְ

בֹוד ֲעָנֵני ּכָ ַקְדֵמיָתא ּבַ יׁש ָלּה ּכְ ִריְך הּוא ַמְלּבִ א ּבְ א קּוְדׁשָ ַמְרָאה. ֶאּלָ יעּול ּבְ ַקְדֵמיָתא ּתֵ , ּכְ
גּוָפא ַגְווָנא ּדְ ִאיהּו ּכְ רמ, ּדְ ִליל ּבְ ַמְרָאה. ח ֵאיָבִרים''ּכָ יעּול ּבַ ָמאַתִים , אּוף ָהִכי ּתֵ ִליל ּבְ ּכָ



ִעים מָֹנה ִפיּקּוִדין ּוְברמ ְוַאְרּבָ ן ֵמַההּוא ַמְרָאה. ח''ּוׁשְ ְרׁשָ ִמְתּפָ יהּ . ְנִהיִרין ּדְ ַמר ּבֵ ִאּתְ , ּדְ
ע )במדבר יב( ַמְרָאה ֵאָליו ֶאְתוּדָ בֹוד . ַוּיֹאֶמר ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיָי ּבַ ֲעָנֵני ּכָ ין ּדַ ּוִבְלבּוׁשִ
ִרית עוֹ  )בראשית ט( ִאיָרה, ָלםּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ְקַלְרָיָאה ַהּמְ א ַאְסּפַ ֲחלֹום  )במדבר יב(. ּדָ ּבַ

ר ּבוֹ  ָלא ַנֲהָרא, ֲאַדּבֵ ְקַלְרָיָאה ּדְ א ַאְסּפַ ִליל ִמשס. ּדָ ָנה, ה ְנִהיִרין''ּכָ ן ְיׁשֵ ּבַ ֻחׁשְ שיר (ְוַהְיינּו . ּכְ

ָנה )השירים ה ין. ֲאִני ְיׁשֵ ָעְלָמא ּדֵ ָאתֵ . ַחד ּבְ ָעְלָמא ּדְ א . יְוָחד ּבְ עֹוְבֵדי ְידֹוי ְדקּוְדׁשָ ְוִאיּנּון ּבְ
ִריְך הּוא  .ּבְ

ְלהֹון ִמי ְלעֹוָלם )שמות ג(, ְוָרָזא ּדִ ְ ִמי''יָ . ֶזה ׁשּ ים, ּה ִעם ׁשְ ׁשִ ה ְוׁשִ ָ לֹׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ ה ִעם ''ו. ׁשָ
ִעים, ִזְכִרי מָֹנה ְוַאְרּבָ ִים ּוׁשְ ִקין . ָמאּתַ יהּ ְוָכרֹוִזין ַנְחִתין ְוַסּלְ ִליָקָרא  )א לדיוקנא''ס(ָהבּו ְיָקר , ַקּמֵ

א ַמְלּכָ  .ּדְ

ָרא אֹותוֹ  )בראשית א(ְוַהְיינּו  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ְוהּוא . ַוּיִ
יּוְקִנין ְתֵרין ּדִ ֲעַבד ֵליּה ּבִ ים , ּדְ ּנִ ְתֵרין ּגַ ַמר ָעַלְייהוּ  )א פנים''נ(ּבִ ִאּתְ ֶבת  )שיר השירים ה( ּדְ ַהּיֹוׁשֶ

ַמר ָעָלּה  ִאּתְ א ּדְ ת ַעל ּכֹּלָ ים ִאיהּו ִעיּלַ ּנִ ּגַ מּוָנה )דברים ד(ּבַ ל ּתְ י לֹא ְרִאיֶתם ּכָ ַאר . ּכִ ְוַעל ׁשְ
ִתיב יּוְקִנין ּכְ ל ְוגוֹ , ּדִ מּוַנת ּכָ יט )במדבר יב(. 'ּתְ ִקין לָ ''ְותרי. ּוְתמּוַנת ְיָי ַיּבִ ּה ג ַמְלָאִכין ַסּלְ

ְמָתא יּוְקִנין. ְלִנׁשְ ין ּדִ ִאּלֵ רּודֹות, ּבְ הּו ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ ּלְ הֹון , ּכֻ יב ּבְ ְכּתִ ְלַקּיֵים ְקָרא ּדִ
ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי )שמות יט( ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָ  .ָוֶאׂשּ

ְצַרִים ַנְפקּו ִמּמִ ַגְווָנא ּדְ ֲעָנֵני, ּכְ בֹוד ְוַאְזלּו ּבַ ֵהא , ּוְבָכל ַההּוא ְיָקר, ּכָ ְווָנא ּתְ ַההּוא ּגַ ּכְ
ְמָתא ִנׁשְ ה ְסרּוָחה, ַמְפָקנּוָתא ּדְ ִטּפָ ים, ִמגּוָפא ּדְ ּנִ ַמָיא ְוַאְרָעא , ְלֵמיָזל ִלְתֵרין ּגַ ֵרי ׁשְ ִאְתּבְ ּדְ

ם ְייָ  ׁשֵ ְלהֹון ּבְ ַמר. ּדִ ַמיִ  )תהלים צו(, ּוְבִגיֵניּה ִאּתְ ָ ְמחּו ַהׁשּ ַההּוא ִזְמָנא . ם ְוָתֵגל ָהָאֶרץִיׂשְ ּבְ
ר ָנׁש  ּבַ יךְ  )ישעיה ל(ִיְתַקּיֵים ּבְ ֵנף עֹוד מֹוֶריָך ְלַגּבָ ָניו )ישעיה ו(, ְולֹא ִיּכָ ה ּפָ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ א , ּבִ ֶאּלָ

ין ַמְראֹות. ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריךָ  ִאּלֵ ְטָרא ּדְ ינוּ , ּוִמּסִ ה ַרּבֵ לֹום ָזָכה מֹׁשֶ , ָעָליו ֲהׁשָ
ל ְנִביִאים ַוֲחָכִמים ן ׁשֶ א. ַרּבָ ַחָייךְ , ָאַמר ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ ָזִכית ּבְ ִיְזּכּון , ַאְנּתְ הּוא ּדְ ְלָמה ּדְ

יהֹון ַתר ַחּיֵ א ּבָ ָאה חּוָלָקךְ , ַצִדיַקּיָ  .ַזּכָ

 אא''''ג עג ע''''דף רכדף רכ
י ָחִסיד ָאִני י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָבר ַאֵחר ׁשָ ד ִעם ֲאנִ . ֲאַמאי, ּדָ ֶאְתָחּסֵ ֵדי ׁשֶ יּה ֲאנִ . י''ּכְ ַמר ּבֵ ִאּתְ י ''ּדְ

ַאְפִריׁש . וּ ''ָוה ַמר . ֲאִני ִמן הּוא) א''ג ע''דף רכ(ַווי ֵליּה ְלַמאן ּדְ ִאּתְ נּו ְולֹא  )תהלים ק(ּדְ הּוא ָעׂשָ
רּוָדא. ֲאַנְחנוּ  ָלא ּפִ א ַחד ּבְ כֹּלָ י ֲאִני ֲאִני הּוא  ְראוּ  )דברים לב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ ה ּכִ ַעּתָ

יל ִדי ַמּצִ א ְוֵאין ִמּיָ י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ְוָדא . ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר, ד''ֲאִני ְידוָֹ . ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶה ָמַחְצּתִ
ֶאְמָצִעיָתא. י''ֲאִני ִמן ֲאדֹנָ  ד ַעּמּוָדא ּדְ  .ְידֹוָ

ְידוָֹ  ִאי''ּוְבִגין ּדְ ְך ִעם ֲאִני, ָאַמר, ִהי ֶחֶסדד ִאיהּו ִליִמיָנא ּדְ ד ּבָ ֶאְתַחּסֵ י ּדְ ְמָרה ַנְפׁשִ ְוִאיהּו , ׁשָ
בּוָרה''ֲאדֹנָ  ָמָהן יאהדונה, ּוְבִתְפֶאֶרת. י ַלּגְ ֵרין ׁשְ ָרן ּתְ ֶחֶסד . י''ִאְתַחּבְ ה ּבְ ִמּלָ ְוָרָזא ּדְ

רּודֹות ִמְלָמְעָלה וּ  )יחזקאל א(, ּוִבְגבּוָרה ִאְתְקֵרי , ְבִתְפֶאֶרתּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ  )שמות טו(ּדְ
ִתיב , ד ִאיׁש ִמְלָחָמה''ְידוָֹ  ִים חֹוְברֹות ִאיׁש  )יחזקאל א(ַמה ּכְ ּתַ יּה , ׁשְ ָרן ּבֵ ָמָהן ִמְתַחּבְ ין ׁשְ ְרּתֵ ּתַ

ֲחָדא ִוּיֹוֵתיֶהָנה. ּכַ ִים ְמַכּסֹות ֶאת ּגְ ּתַ ְפֶאֶרת ִאְתְקֵרי ּגּוף. ּוׁשְ יׁש ּוְגִויָּ  )דניאל י(, ּתִ תֹו ַכַתְרׁשִ
ךָ  )תהלים פו(. ה''יאההויה ָך ְלַעְבּדֶ ָנה ֻעּזְ ָך ּתְ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ה ֱאלַֹהי ׂשַ ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ ַלת . הֹוׁשַ ּתְ

א ה ּדָ ְתִהּלָ ִוד ֶעֶבד ּבִ אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִזְמִנין' ָלֳקֵבל ג, ִזְמִנין ִאְתָעִביד ּדָ ָבֵעי , ּדְ ּדְ



ר נָ  ְצלֹוָתאּבַ א ּבִ ִבְרָכאן ַקְדָמִאין. ׁש ְלֶמֱהִוי ַעְבּדָ יהּ , ּבְ י ַרּבֵ ָבחֹוי ַקּמֵ ר ׁשְ ְמַסּדֵ ֶעֶבד ּדִ . ּכְ
ֶאְמָצִעּיֹות יהּ , ּבְ ָרס ֵמַרּבֵ ָבֵעי ּפְ א ּדְ ַעְבּדָ ַאֲחרֹונֹות. ּכְ יהּ , ּבַ מֹוֶדה ֳקָדם ַרּבֵ ֶעֶבד ּדְ ַרס , ּכְ ּפְ ּבַ

יל ִמיֵניהּ  ַקּבִ  .ֵליהּ ְוָאִזיל , ּדְ

ד ֶעֶבד ָבֵעי ְלֶמְעּבַ ֲעבֹוָדה, ּוְתַלת ִזְמִנין ּדְ ְטָרא ּדְ אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִמּסִ ֵלית , ּדְ ּדְ
ה ִפּלָ א ּתְ ְטָרָהא, ּוְתַלת ֲאָבָהן. ֲעבֹוָדה ֶאּלָ א, ִאְתְקִריאּו ֲעָבִדים ִמּסִ ִכיְנּתָ ם ׁשְ ִאיִהי , ַעל ׁשֵ ּדְ

ה ֶעֶבד ְייָ ְואֹוף ָהכִ . ֲעבֹוַדת ְייָ  א. י מֹׁשֶ ָרֵאל ֲעָבִדים )ויקרא כה(, ּוְבִגין ּדָ ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ֲאָבל . ּכִ
י ַאֲחָרִנין ֵני ְמָלִכים ֵהם, ְלַגּבֵ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ַמְלכּות, ּכָ ְטָרא ּדְ ְוִאיִהי ֲאַמאי ִאְתְקִריַאת . ִמּסִ

ָתא ְלִמיְפַלח ְלַבְעָלהּ . ֲעבֹוָדה ִאּתְ אֹוַרח ּדְ ִנין, ּכְ  .ְלִמְפַלח ַלֲאבּוהֹון, ְואֹוַרח ּבְ

ה ֲאדָֹני  )תהלים פו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוֶעֶבד, ָחִסיד, ִאְתָעִביד ָעִני, ְוָדִוד ה ְלָדִוד ַהּטֵ ִפּלָ ּתְ
י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני י ָחִסיד ָאִני. ָאְזְנָך ֲעֵנִני ּכִ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָך ַאתָּ . ׁשָ ע ַעְבּדְ ה ֱאלַֹהי הֹוׁשַ

א. ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליךָ  ַמְלּכָ הּ , ִאְתָעִביד ָעִני ְלַתְרָעא ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ ח )תהלים נא(, ּדְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ . ֲאדָֹני ׂשְ
א, ל''י ֵהיכַ ''ֲאדֹנָ  ַמְלּכָ ֵהיָכָלא ּדְ ִתיב. ִאְתָעִביד ָעִני ְלַתְרָעא ּדְ ה ֲאדָֹני ָאְזְנָך ֲעֵנִני . ּוַמה ּכְ ַהּטֵ

ָאהְוָדא ׁשְ  ּתָ א ּתַ ַמע לֹון. ִכיְנּתָ ָלא ְצלֹוִתין ּוְלִמׁשְ ִאיהּו אֶֹזן ְלַקּבְ ִדְכִתיב. ּדְ י  )תהלים כב(, ּכְ ּכִ
ֵמעַ  עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ץ ֱענּות ָעִני ְולֹא ִהְסּתִ ּקַ  .לֹא ָבָזה ְולֹא ׁשִ

ִאיהּו ִאְתָעִביד ָעִני ְוָדל אָ , ּדְ ְטָרא ּדְ ַאל ִמן א, ִמן ֶאָחד' ת דִמּסִ ִאיהּו ַעּמּוָדא , ח''ְלִמׁשְ ּדְ
ֶאְמָצִעיָתא יהּ . ּדְ יָמא ּבֵ יעַ  )תהלים קטז(, ְלַקּיְ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ן ֶאְפַרִים, ּדַ יַח ּבֶ ָלא ְימּות ָמׁשִ . ּדְ

ְרָעא ַההּוא ּתַ יּה ּבְ ִאיל ִמּנֵ ָרֵאל ַהֲעִנִיים, ְוׁשָ ִגין ִיׂשְ ים , ּבְ הּו ְלַקּיֵ ְוֶאת ַעם ָעִני  )שמואל ב כב(ּבְ
יעַ   .ּתֹוׁשִ

ֲהַנָייא ִגין ּכַ ִאיל ּבְ ַיֲחזֹור ֲעבֹוָדה ִלְמקֹוָמהּ , ּוְלָבַתר ׁשָ ָיִהיב לֹון . ְוִאְתָעִביד ֶעֶבד, ּדְ ּוְלָבַתר ּדְ
ֶחֶסד ְטָרא ּדְ ֶלי, אֹוַרְייָתא ִמּסִ מּול ִעם ּדָ ד ּגְ א ִאְתָעִביד ּוְבִגי, ת ִמן אֹוַרְייָתא''ְלֶמְעּבַ ן ּדָ

ְך ָמָטא ְלג. ָחִסיד ִאין' ּכַ ַתח ְוָאַמר , ְסִפיָראן ִעּלָ י ְולֹא ָרמּו ֵעיַני  )תהלים קלא(ּפָ ַבּה ִלּבִ ְיָי לֹא ּגָ
י ּנִ ְגדֹולֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ י ּבִ ְכּתִ  .ְולֹא ִהּלַ

לֹמֹה ָאַמר ה, ׁשְ מֹׁשֶ יָנה ִאיִהי ּדְ ָחְכָמה, ָהא ּבִ ַאל ּבְ ָאה ֶאׁשְ יהּ , ִעּלָ ְרּגֵ ִאיִהי ְלֵעיל ִמּדַ ַמה . ּדְ
ִתיב י )קהלת ז(, ּכְ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ִתיב . ָאַמְרּתִ ַוְיָי ָנַתן ָחְכָמה  )מלכים א ה(ְוָהא ּכְ

לֹמֹה א. ָחְכָמה ְזֵעיָרא. ִלׁשְ א ְלֵעיּלָ ּתָ ָקא ִמּתַ יהּ , ּוָבָעא ְלַסּלְ ִאְתְרִחיַקת ִמּנֵ ֲאִפיּלּו  .ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
ָקא ָיִכיל ְלַסּלְ ָעְלָמא ּדְ ר ָנׁש ּבְ יָנה ֵלית ּבַ ה, ַלּבִ ר ִמּמֹׁשֶ יהּ , ּבַ א ִמּנֵ ן ְלֵעיּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ִאיהּו , ּכָ ּדְ

ָאה ִביא, ָחְכָמה ִעּלָ יָלּה ָחָכם ָעִדיף ִמּנָ ְטָרא ּדִ א. ִמּסִ ָרׁשָ אַֹרח ּדְ אּוְקמּוָה ּבְ ב ּדְ , ְוַאף ַעל ּגַ
ִנים ַלּתֹוָרה. ָרה ֲאדּוָמהַעל פָּ  ְבִעים ּפָ  .ׁשִ

י ֶאְלָעָזר א, ִרּבִ ִכיְנּתָ י ׁשְ ין ַקּמֵ א ִמּלִ ׁשָ ֵהא ֵעֶזר ְלָאִביךָ , קּום ְלַחּדְ י ּתְ ִרים, ּדִ ָמא ּגָ ׁשְ ֵעֶזר , ּדִ
ָמאָלא, ֵאל ִמיִמיָנא, ֶאל ְ ה ּלֹו ֵעֶזר כְּ  )בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֵעֶזר ִמׂשּ . ֶנְגּדוֹ ֶאֱעׂשֶ

ַמאי יר. ּבְ ּפִ ֶזַרע ׁשַ ִאיהּו ֶהֶפְך ֵעֶזר, ּבְ ךְ . ּדְ י יֹוֵסי ִעּמָ ֵליָמָתא , ְוֵיקּום ִרּבִ ְרְסָייא ׁשְ ִאיהּו ּכֻ ּדְ
ָהִכי ָסִליק יֹוֵסי, ְלָמאֵריהּ  סֵּ , ּדְ ּבֹון ַהּכִ ן, א''ְלֶחׁשְ ּבָ חּוׁשְ  .ֱאלִֹהים ּבְ

י ְיהּוָדה יּה ִרּבִ ֵבי, ְוֵיקּום ִעּמֵ ד ד, הּ ''ּוֵביּה יָ , ד''ּה הוֹ ּדְ ּוְפֵניֶהם  )יחזקאל א(. ֵחיָון' ד', ּוֵביּה ְידֹוָ
רּודֹות הוּ , ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ ּלְ ָלא ֵליהּ , ּכֻ ִוד. ְלַקּבְ יּה ּדָ ִריְך הּוא, ּוִמּנֵ א ּבְ קּוְדׁשָ הֹוָדה ּלְ א , ּדְ ְרּגָ ּדַ

ד הֹוד ִאיהּו ִמּצַ הֹוָדאֹות ּדְ יּה ִר . ּבְ י ֶאְלָעאיְוֵיקּום ִעּמֵ ִגיַמְטִרָיא ַיּבֹ , ּבִ ִהְלְכָתא, ק''ּבְ ִקי ּבְ  .ּבָ



 בב''''ג עג ע''''דף רכדף רכ
י יּוָדאי יּה ִרּבִ ֵניּה אֵ , ְוֵיקּום ִעּמֵ ּבָ חּוׁשְ גֹון ִמיָכֵאל. ל''ּדְ ֵאל, ּכְ יִמין ּבְ גֹון . ַמְלֲאִכין ְרׁשִ ּכְ

ֵאל. ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי )בראשית לא( מּות ָאָדם' א, ְוָרָזא ּדְ ַלת ֵחיָון' ל. ּדְ ִאיּנּון ד, ּתְ ַאְנִפין ְלָכל ' ּדְ
ְרִמיִזין , ַחד ה )א בה''ס(ּדִ ָבן ל' ּבְ חּוׁשְ ַלת יֹוִדין' ּבְ רֹות. )'א עולים ל''נ(, ּתְ ַלת ַאְזּכָ י ּתְ ָראׁשֵ , ְוִאיּנּון ּבְ

ִאיּנּון ְיָי ֶמֶלךְ  הֹוןְוֵיקּום ִרבִּ . ְיָי ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְיָי ָמַלךְ , ּדְ א ִעּמְ ֵניּה , י ַאּבָ ּבָ ִאיהּו חּוׁשְ ּדְ
 .) ב''ג ע''דף רכ(. ֵחיָון' ד', ד

ִאיָלָנא ְמעֹון ִאיהּו ּכְ י ׁשִ ֵריּה ְוַחְברֹוי, ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְרָנא, ְוִרּבִ ַאְדּכַ ה ּדְ ָ ִאיּנּון ֲחִמׁשּ ֲעָנִפין , ּדְ ּכַ
ַדְמָיין ִלְדרֹוִעין ְוׁש  ִאיָלָנא ַרְבְרִבין ּדְ  .ֹוִקיןּדְ

ְמעֹון י ׁשִ ין ִמּפּוָמךְ , קּום ַרּבִ ׁשּון ִמּלִ ִמין, ְוִיְתַחּדְ ַקּדְ ִמּלְ ַהאי ְקָרא ּדְ חַ . ּבְ ן ֶנַצח, ַלְמַנּצֵ ּמָ ִנגּון , ּתַ
ד ָמאֵרי ָנְצָחן ְקָרִבין. ַצח ָעְלָמא, ּוֵביּה ִאְתְקֵרי ְידֹוָ לֹות ּדְ י אּוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ , ְלַגּבֵ

ָרֵאלוְ  ה. ַרֲחִמין ְוִדיָנא ְלִיׂשְ ִמּלָ ה )משלי יא(, ְוָרָזא ּדְ ִעים ִרּנָ ָמָהן , ל''מ. ּוַבֲאבֹוד ְרׁשָ ְבִעין ׁשְ ׁשִ
ן ֶחסֶ , ב''ע, ְוִעם ֶנַצח ְוהֹוד, ִאית ֵליהּ  ּבַ חּוׁשְ ה, ד''ּכְ ִמּלָ יִמיְנָך  )תהלים טז(, ְוָרָזא ּדְ ְנִעימֹות ּבִ

 .ֶנַצח

יּה , הֹוד יק. הֹודּו ַלְייָ  )מים א טזדברי הי(ּבֵ יּה , ַצּדִ ד )תהלים לג(ּבֵ ְידֹוָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ירמיה (ּוֵביּה . ַרּנְ

ְמָחה )לא ְפֶאֶרת. ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ׂשִ יּה ַהְללּו ֵאל, ּתִ ן ְידוָֹ . ַהְללּו ָיהּ , ַהְללּוָיהּ . ּבֵ ַתּמָ ִנגּון . ד''ּדְ ּבְ
י. ֶחֶסד ּוְגבּוָרה, ּוְבֶזֶמר ׁשִ ֵרי. ָחְכָמה ּוִביָנה, ר ּוִבְבָרָכהּבְ ַאׁשְ ֶתר, ּבְ ה. ּכֶ ְתִהּלָ  .ַמְלכּות, ּבִ

יּה ָר , ִמְזמֹור ְצלֹוָתא. ם''ּוֵביּה מוּ , ז''ּבֵ אֹוַרְייָתא ְוֶזֶמר ּדִ ֶזֶמר ּדְ ְטָרא ּדְ ְטָרא . ִמּסִ ֶזֶמר ִמּסִ
ֵביָתא. ר''ם זָ ''ִאיִהי מוּ , ַאֲחָרא ֵביתָ , ִזְמָרא ּבְ א ּבְ ת עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים . אָחְרּבָ ְפָחה ּבַ ה ׁשִ ִנּדָ

לֹות זֹוָנה ן גַּ , ן''ִנּגוּ . ר''ְוָדא ַאְתָוון ִמְזמוֹ . ּוַמּזָ ּמָ ִנגּוָנא. ן''ּתַ ירּו ּדְ ּפִ ל, ָהִכי ׁשְ יּה ַהּלֵ גֹון . ּבֵ שמות (ּכְ

ּמּוִרים הּוא ַלְיָי ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים )יב ֵבי. ֵליל ׁשִ ֵרי ּדְ ִחיןַאׁשְ ּבְ ֵרי ָעְלָמא ְמׁשַ , ּה ׁשָ
ָכה ּלוֹ  )תהלים קמד( ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְבָרָכה. ַאׁשְ ָכל ֵעת' ֲאָבְרָכה ֶאת ה )תהלים לד(, ּבִ . ּבְ

ה ִהּלָ ּתְ ִפי, ּבַ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ן ֵעדּות )תהלים ס(. ּתָ א הֹוד, ַעל ׁשּוׁשַ ן. ּדָ ִאיהּו ׁשּוׁשַ סּוָמק , ּדְ
יט ַעל ִחוָּ  ּלִ ור ַעל סּוָמק, ורׁשַ יט ִאיהּו ִחּוָ ּלִ ֶנַצח ׁשַ יק. ַמאי ֵעדּות. ּדְ א ַצּדִ ִרית. ּדָ , ִאיהּו ּבְ

א ְוַאְרָעא ַמּיָ ִאיהּו ָאִחיד ִלׁשְ ֲהִעידֹוִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת  )דברים ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ָ ם. ַהׁשּ יקאִ , ם ָמךְ ''ְך ּתָ ''מָ . ַמאי ִמְכּתָ ם. יהּו ַצּדִ ֶאְמָצִעיָתא, ּתָ , ַעּמּוָדא ּדְ

ַיֲעקֹב א ּדְ ְרּגָ ם. ּדַ ֵביָנן ַחד. ִאיׁש ּתָ ד. ּגּוף ּוְבִרית ַחׁשְ ן אֹוַרְייָתא , ֶחֶסד ּוְגבּוָרה, ְלַלּמֵ ּמָ ִמּתַ ּדְ
ד, ִאְתְיִהיַבת  .ִלְלמֹוד ּוְלַלּמֵ

יר ָקַאָמְרת ּפִ ִמיִניתַלְמנַ  )תהלים יב(ֲאָבל , ָאַמר ֵליּה ׁשַ ְ ַח ַעל ַהׁשּ זּוז ֶנַצח ִמן הֹוד, ּצֵ ָלא ּתָ , ּדְ
ִאיִהי ְסִפיָרה ח ִמיִנית', ּדְ ְ ַח ַעל ַהׁשּ א. ָאַמר ַלְמַנּצֵ יׁשָ א , ִאי ָהִכי, ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ ְרּגָ יָנה ּדַ ּבִ

יָלךְ  ה, ּדִ ן ַההֹוד ְלמֹׁשֶ ֱאַמר , ַוֲאַמאי אֹוְקמּוָה ְוִנּתָ ּנֶ ה ֵמהֹוְדָך ָעָליווְ  )במדבר כז(ׁשֶ  .ָנַתּתָ

ַאְלּתָ , ָאַמר ֵליהּ  יר ָקא ׁשָ ּפִ ָאת י' ה. ׁשַ ָקא ּבְ ר', ַסּלְ ִביָנה, ֲחֵמׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ ְרִעין ּדְ ין ּתַ , ְלַחְמׁשִ
ְלהֹון ֵמֶחֶסד ַעד הֹוד טּוָתא ּדִ ְ ׁשּ ָכל ְסִפיָרה, ְוִאְתּפַ ָרה ּבְ ין, ֵהן ֲחֵמׁש ַעׂשְ ין ּוְבגִ . ִאיּנּון ַחְמׁשִ

א יָנה ַעד הֹוד, ּדָ טּוָתא ֲחָדא, ִמּבִ ְ ׁשּ א ִאְתּפַ יק. ּכֹּלָ ין , ְלָבַתר ָאָתא ַצּדִ ל ַחְמׁשִ ְוָנִטיל ּכָ
ְלחֹודֹוי ְרִעין ּבִ ִקיל ְלָכל ֲחֵמׁש , ּתַ ל, ְלֶמֱהִוי ׁשָ ְרִעין, ְוִאְתְקֵרי ּכָ ין ּתַ ל ַחְמׁשִ ָנִטיל ּכָ ְואֹוף . ּדְ

ה ּלָ יַלת ְלהוּ , ָהִכי ּכַ הוּ  ְנּטִ ּלְ ה ַעל ּבּוְרֵייהּ , ָאַמר. ּכֻ ב ִמּלָ אי ִאְתָייׁשָ ַען ַוּדַ  .ּכְ



חַ  ן מ, ְועֹוד ַלְמַנּצֵ ּמָ מַ ''ְוָדא מ. ל ִעם ֶנַצח''ּתַ ִאיּנּון ָלֳקֵביל , הֹוד ְוֶנַצח, ש''ִמן ח. ל''ל ִמן ַחׁשְ
ְפָוון ֵרין ׂשִ ְפָוון. ּתְ א ִאְתְקִריאּו ׂשִ א ְמ , ּוְבִגין ּדָ ָ ָלאֵחיָון ֶאׁשּ ה . ַמּלְ ּוַבֲחִגיָגה ַעד ֵהיָכן ַמֲעׂשֵ

ָבה ַמל, ֶמְרּכָ א. ְואֹוְקמּוָה ִמן ָוֵאֶרא ַעד ַחׁשְ ָ ְגבּוָרה ִאְתְקִריאּו ֵחיָון ֶאׁשּ ִמְסְטָרא ּדִ ְוָנָהר . ּדְ
ְלהֹון יָען ּדִ ָנִפיק ִמּזֵ ָבה ְלִתְפֶאֶרת. ְיסֹוד, ּדְ ַלת ִאיּנּון ֶמְרּכָ הּו ּתְ ּלְ  .ָאָדם, ּכֻ

ָבהַמעֲ  ה ֶמְרּכָ א ַמְלכּות, ׂשֵ ין. ּדָ א אּוְקמּוָה . ִאיהּו ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת, ּוִבְתַלת ִאּלֵ ּוְבִגין ּדָ
ָיִחיד, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָבה ּבְ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ֵאין ּדֹוְרׁשִ ן הּוא ָחָכם ּוֵמִבין , ּדְ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ

ְעּתוֹ   .ִמּדַ

ָבה ְלַתּתָ  יןְוִאית ֶמְרּכָ ֵעיר ַאְנּפִ ִאיהּו ְמטַ , א ִמּזְ ָטן. ְטרֹון''ּדְ יֵליּה . ָאָדם ַהּקָ ָבה ּדִ ְרּכָ ַבּמֶ ּדְ
ס ְרּדֵ ִאיהּו ּפַ אֹוַרְייָתא, ּדְ א ּדְ יֵליהּ , ְרִדיֵפי ַמּיָ ס ּדִ ְרּדֵ ָנִפיק ִמּגֹו ּפַ ע, ּדְ ַמר , ִלְתַלת ֵמַאְרּבַ ִאּתְ ּדְ

ְרֵד , ָעַלְייהוּ  ָעה ִנְכְנסּו ַלּפַ ַמר. סַאְרּבָ  .ְוָהא ִאּתְ

ה ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָחָזא ַרּבָ ָרא ּדְ ִאיהּו ִצּפָ אֹוַרְייָתא, ּדְ א ּדְ א ָמֵטי ַעד קֹוְרסּולֹוי, ְלֵכיף ַיּמָ ַיּמָ . ּדְ
ַמָיא יּה ָמֵטי ַעד ֵצית ׁשְ יהּ , ְוֵריׁשֵ ַלת ּבֵ ילּו ּתְ יֵליהּ , ְוָלא ַאְכׁשִ א ּדִ י ַמּיָ ְנִפיׁשֵ ּום ּדִ א , ִמׁשּ ֶאּלָ

א ְואֹוְקמּוהָ ִמ  יֵפי ַמּיָ ְרּדִ ּום ּדִ  .ׁשּ

ית ִקין ְלׁשִ ַסּלְ ִליל לֹון ּדְ קֹול  )מלכים א יט(', ְרִביָעָאה ד. ן''ָלֳקֵבל ַאְתָוון ְמַטְטרוֹ , אבג ּכָ
ה ָמָמה ַדּקָ א, ּדְ ן ָאֵתי ַמְלּכָ ַתּמָ א. ּדְ ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ  .ְוִאיהּו ָאָדם ָלׁשֶ

ְחּתֹוִניםּומַ , ַמִים ֶעְליֹוִנים, י''אי ְמלֹא ִניָמא. ִים ּתַ א ּכִ יַנְייהּו ֶאּלָ ֵלית ּבֵ ִאיהּו ו, ּדְ ָנטּוי ', ּדְ
יַנְייהוּ  ין ַמִים ָלַמִים, ּבֵ יל ּבֵ ִאיהּו ַמְבּדִ ָרִקיַע ּדְ א ִלְדכּוָרא, ּבָ ין נּוְקּבָ ָלה ּבֵ ְיֵהא ַהְבּדָ ִגין . ּדִ ּבְ

א  ִמלָּ  )בראשית א(ּדָ יל ְוָרָזא ּדְ ָאה' ַמִים ֶעְליֹוִנים ְזָכִרים י. יאהדונהי, הִויִהי ַמְבּדִ ַמִים , ִעּלָ
ְחּתֹוִנים ְנֵקבֹות ָאה' י, ּתַ ּתָ יַנְייהוּ . ּתַ ית ַאְתָוון ּבֵ ן ו, ׁשִ ּבַ חּוׁשְ א ְמַטְטרֹון', ּכְ ין א, ּדָ ִאיהּו ּבֵ  .ּדְ

 אא''''ד עד ע''''דף רכדף רכ
ל' ו. יֹוד ְנקּוָדה, ְועֹוד ְלּגַ לְ . ּגַ ּגַ נּוָעה ּבְ ן וְוֵלית ּתְ ּבַ חּוׁשְ ית ִסְטִרין ּכְ ׁשִ ל ּבְ ַהִהיא ', ּגַ א ּבְ ֶאּלָ

א. ְנקּוָדה כֹּלָ ִני, ְוַאְסִהיַדת ַעל ַההּוא ָיִחיד, ְוַההּוא ְנקּוָדה ִאיהּו ִיחּוָדא ּדְ ֵלית ֵליּה ׁשֵ , ּדְ
ָנן אֹוְקמּוָה ָעֵליּה ַרּבָ ְמִליֵכהּו ַעל , ּדְ ּתַ ֵדי ׁשֶ ָצִריְך ְלַיֲחדֹו ּכְ ַמִים ְוַעל ) א''ד ע''דף רכ(ׁשֶ ָ ַהׁשּ

ַמִים ָוָאֶרץ', ב. רּוחֹות ָעְלָמא' ְוַעל ד, ָהָאֶרץ ע ֵחיָון', ד. ַעּמּוָדא ָסִביל לֹון', ג. ׁשָ ' ה. ַאְרּבַ
ְרְסָייא ין ְלֻכְרְסָייא', ו. ּכֻ ְרּגִ ית ּדַ יֵליהּ ' י. ָאָדם: א ב ג ד ה ו ז ח ט, ְועֹוד. ׁשִ , ִייחּוד ּדִ
יָר , ַמְלכּות ָאָדםֲעׁשִ ע. ָאה ּדְ ׁשַ ע ַאְתָוון, ּתֵ ׁשַ ָרֵאל. ִאיהּו ָלֳקֵבל ּתֵ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ ַיְדִעין , ַזּכָ ּדְ

ָמאֵריהֹון  .ָרָזא ּדְ

ָבר ַאֵחר י ֵריַח ִניחֹוִחי, ּדָ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ י . ַצו ֶאת ּבְ ִרּבִ
ןבְּ , ְיהּוָדה ָאַמר ָנא ִאית ָעׁשָ ִדיָנא, ְוִאית ֵריַח ִניחֹחַ , ְוִאית ֵריחַ , ָקְרּבָ ְטָרא ּדְ ן ִאיהּו ִמּסִ , ָעׁשָ

ן ַאף ְייָ  )דברים כט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב י ָאז ֶיְעׁשַ יו  )תהלים יח(. ּכִ ַאּפֹו ְוֵאׁש ִמּפִ ן ּבְ ָעָלה ָעׁשָ
ּפּוִחיםוְ  )שיר השירים נ(. ַרֲחֵמי, ֵריַח ִניחִֹחי. ּתֹאֵכל ּתַ ְך ּכַ  .ֵריַח ַאּפֵ

ן ְוֵריחַ , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְרַווְייהּו ָעׁשָ ַאף, ְוָהא ּתַ ן , ַחד. ּוְקָרִאין ַסֲהִדין, ִאיּנּון ּבְ ָעָלה ָעׁשָ
ַאּפוֹ  ּפּוִחים, ְוִתְנָייָנא. ּבְ ּתַ ְך ּכַ יָנא ְוִתְנָיינָ . ְוֵריַח ַאּפֵ ן ּדִ א. א ַרֲחֵמיַוֲאַמאי ִאְתְקֵרי ַחד ָעׁשָ , ֶאּלָ

ֵרין ַחּלֹוִנין חֹוָטָמא ִאית ּתְ ָמאָלא, ּבְ ׂשְ ַמר ּבִ ַאּפוֹ , ְוִאּתְ ן ּבְ א . ַמאי ָעָלה, ָעָלה ָעׁשָ א ִמִלּבָ ֶאּלָ



ָמאָלא ׂשְ ִאיהּו ּבִ יהּ . ָלֳקֵבל ִגּבֹור, ּדְ ָכא , ְלַקְרָרא ֵליהּ , ִמיִמיָנא ָנִחית רּוָחא ְלַגּבֵ ּכְ ּוְלׁשַ
ֶחֶסדִמּסִ , רּוְגֵזיהּ  ן מֹוָחא, ְטָרא ּדְ ַתּמָ ים ַיְדִרים, ָחְכָמה ִליִמיָנא. ּדְ יָנה . ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּבִ
א ִלּבָ ָמאָלא, ּבְ י ׂשְ ַלּפֵ ין, ּכְ יר ַיְצּפִ ַאּפוֹ . ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ן ּבְ א ָעָלה ָעׁשָ י , ּוְבִגין ּדָ יָנה ְלַגּבֵ ִמן ּבִ
ִאיִהי ִליִמיָנא, ָחְכָמה ֶחְדָוהּוְמַקבֵּ , ּדְ ֵליָוֵאי, ל ֵליּה ּבְ ִנּגּוָנא ּדְ  .ּבְ

ן ָלא ָסִליק א ַעל ְיֵדי ֵאׁש , ְוַהאי ָעׁשָ ֵעִצים, ֶאּלָ ַאְדִליק ּבְ קּוִדין, ּדְ ִאיּנּון ֵאָבִרים ַמְלָיין ּפִ , ּדְ
הֹון, ָמאֵרי ּתֹוָרה. ֲעֵצי עֹוָלה ִאיִהי ַאְדִליָקת ּבְ ְגב, אֹוַרְייָתא ּדְ ּתּוְקָפא ּדִ ְוָעָלה , ּוָרהֵאׁש ּבְ
הֹון ן ּבְ ן ַהַמֲעָרָכה. ָעׁשָ יָנה ָעׁשָ ּבִ  .ּבַ

ְסִליַקת ְלַאף ךָ  )דברים לג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאְתְקֵרי ְקטֶֹרת, ּוִמּדִ ַאּפֶ ימּו ְקטֹוָרה ּבְ . ָיׂשִ
ָעְלָמא ָבִטיל מֹוָתָנא ּבְ טֶֹרת, ְוֵלית ּדְ ּקְ ַרחֲ , ּכַ ִדיָנא ּבְ ּוָרא ּדְ ִאיהּו ִקׁשּ ִעם ֵריַח ִניחֹוַח , ֵמיּדְ

ַאף ר ְקִטירוּ . ּבְ ֶקׁשֶ ְרּגּום ּדְ י ְיהּוָדה. ּתַ ין ְסִתיִמין , ָאַמר ִרּבִ ַרַווְחָנא ִמּלִ ָאה חּוָלָקָנא ּדְ ַזּכָ
ְלָייא ִאְתּגַ א. ּבְ יׁשָ ָנא, עֹוד ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ ָקְרּבְ ְצלֹוָתא ִאיִהי ּכְ ָבַתר ּדִ א , ּדְ ֵייּמָ ַמאן ּדְ

ּטוּ  טֶֹרתּפִ ה ְלָדִוד, ם ַהּקְ ִהּלָ ַתר ּתְ יָתא, ּבָ ִטיל מֹוָתָנא ִמּבֵ  .ּבָ

ע, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֵעי ְלִמְנּדַ ַען ּבָ ִנין, ּכְ ַלת . ֵאיְך ַאְתִקינּו ְצלֹוִתין ָלֳקֵבל ָקְרּבְ א ּתְ ֶאּלָ
ה ַבּבֶֹקר, ְצלֹוִתין ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ א ְצלֹוָתא, ָלֳקֵבל ֶאת ַהּכֶ ְחִרית ּדָ ׁשַ הּ , ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ , ּדְ

ֵני ְייָ  )בראשית יט( ם ֶאת ּפְ ר ָעַמד ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ם ַאְבָרָהם ַבּבֶֹקר ֶאל ַהּמָ ּכֵ ׁשְ ָנן. ַוּיַ , ְואֹוְקמּוָה ַרּבָ
א ְצלֹוָתא ֵלית ֲעִמיָדה ֶאּלָ ִים. ּדְ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ל ְצלֹותָ , ְוֵאת ַהּכֶ א ְלַקּבֵ

ִמְנָחה ין ָלּה ִיְצָחק, ּדְ ַתּקִ ֶדה ִלְפנֹות  )בראשית כד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ ָ ׂשּ ַוּיֵֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ
יָחה. ֶעֶרב א ְצלֹוָתא, ְוֵלית ׂשִ ַעְרִבית. ֶאּלָ ל , ְצלֹוָתא ּדְ ִלין ּכָ ִמְתַאּכְ ָלֳקֵבל ֱאמּוִרין ּוְפָדִרין ּדְ

ְיָלה ֶמׁש  )בראשית כח(, ְכִתיבֲהָדא הּוא ִד . ַהּלַ ֶ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ְוֵלית . ַוּיִ
ִגיָעה א ְצלֹוָתא, ּפְ  .ֶאּלָ

א ֲאָתר ּדָ ֲאָנן ּבַ ָהִכי ּדַ ב , ַאּדְ ּכַ ׁשְ ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ַוּיִ ׂשֶ קֹום ַוּיָ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ִתיב ַוּיִ ֲאַמאי ּכְ
קֹום ַההּוא ּמָ בְוִכי , ּבַ ּכַ ִרים ּוְכָסתֹות ְלִמׁשְ י . ָלא ֲהוֹו ֵליּה ּכָ א הֹוִאיל ְוָאָתא ָחָתן ְלַגּבֵ ֶאּלָ

ה ּלָ ִרים ּוְכָסתֹות, ּכַ ּכָ א ּבְ ב ֶאּלָ ּכַ ָלא ֲהָוה ָאְרחֹוי ְלִמׁשְ ב ּדְ ְוִאיִהי ְיִהיַבת ֵליּה , ַאף ַעל ּגַ
ב ּכַ א, ֲאָבִנים ְלִמׁשְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ א ּבִ ל ּכֹּלָ ַמר, ְיַקּבֵ ִחּבּוָרא . ְוָהא ִאּתְ ַמר ּבְ ְואֹוף ָהִכי ִאּתְ

יב. ַקְדָמָאה ְכּתִ ר ָרָאם )בראשית לב(, ַמהּו ּדִ ֲאׁשֶ יב, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ ְמעֹון ּתִ י ׁשִ . ָאַמר ַרּבִ
 )מ שם''ב אלא פגיעה בר''ה ע''ככתוב דף רכ( )כ רעיא מהימנא''ע(, ְוֵאיָמא ְקָרא

ִנין, ָיא ְמֵהיָמָנאָאַמר ַרעְ רעיא מהימנא רעיא מהימנא  א ְלַרֲחָקא ִסְטִרין ִמְסֲאִבין, ֵלית ָקְרּבְ , ֶאּלָ
ין יׁשִ ין ַקּדִ ְרּגִ ִחּבּוָרא ַקְדָמָאה. ּוְלָקְרָבא ּדַ ַמר ּבְ ְלהֹון, ְוִאּתְ אלין אישים וכל אינון , ערקין דכבדא(, ּדִ

הֹון ַרְבְרִבין )חיילין ואתמר ַכְבָדא ִאית ִמּנְ הֹון ַרְבְרִבין ּוְזִעיִריןִאית , ַעְרִקין ּדְ ִטין , ִמּנְ ׁשְ ּוִמְתּפַ
ה ִסְטִרין הֹון ְלַכּמָ ְיָלה. ִמּנְ ל ַהּלַ ִלין ּכָ ִמְתַאּכְ ין ַנְטִלין ֵאָבִרין ְוֱאמּוִרין ּוְפָדִרין ּדְ ָהא , ְוִאּלֵ ּדְ

א ַלְייָ  ן ּכֹּלָ  .ָקְרּבָ

א יׁשָ יָנא ַקּדִ ִריְך הּוא ַוֲהלֹא אַ , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָאַמר ּבּוּצִ א ּבְ ִנין ְדקּוְדׁשָ ָקְרּבְ ְמַרת ְלֵעיל ּדְ
א ְלָקְרָבא י ה' ָלאו ִאיּנּון ֶאּלָ ה' ו' ּבְ א. 'ּבְ ִריִכין ְלָקֵרב , ֶאּלָ ִנין ּצְ ָכל ָקְרּבָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ

יהּ  ְרָיין, ַקּמֵ ִ ִליג ְלָכל ַמׁשּ ִנין, ִאיהּו ּפָ ָקְרּבְ ְדָקא חֲ , ַמֲאָכִלין ּדְ ים, ֵזי ֵליהּ ְלָכל ַחד ּכַ ְכִלּיִ , ְלׂשִ
אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא, ְמזֹוֵני ּדְ א ּדְ ִייָנא ּוַמּיָ ָייא ּדְ ּתְ ים. ּוִמׁשְ ְבֵני , ְלִטְבִעּיִ ִאיּנּון ּכִ ִדים ּדְ ִאיּנּון ׁשֵ ּדְ

ים, ָאָדם ין ַמֲאָכִלין ִטְבִעּיִ ְלהֹון, ָיִהיב לֹון ִאּלֵ א ּדִ ָ ָנִחית ֶאׁשּ  .ְלֵמיַכל לֹון, ּדְ



ָנןכְּ  אֹוְקמּוָה ַרּבָ ִנין, ִאי ָזכוּ , ָמה ּדְ א ְלֵמיַכל ָקְרּבְ ָ ֶאׁשּ מֹו ַאְרֵיה ּדְ ֲהָוה , ְוִאי ָלא. ֲהָוה ָנִחית ּכְ
א ָ ֶאׁשּ א ּדְ ְלּבָ ִמין ּכַ ן ּכְ ּמָ ר ָנׁש . ָנִחית ּתַ ד ִמית ּבַ ְדמּות ַאְרֵיה, ִאי ָזֵכי, ְואֹוף ָהִכי ּכַ , ָנִחית ּבִ

יהּ  ָלא ַנְפׁשֵ ֶלב .ְלַקּבְ ְדמּות ּכֶ ִוד ָעֵליהּ , ְוִאי ָלאו ּבִ ָאַמר ּדָ י  )תהלים כב(, ּדְ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ַהּצִ
ֶלב ְיִחיָדִתי  .ִמּיַד ּכֶ

הֹון הֹון ְוַנְפׁשֵ ָרֵאל ִמּנְ ִיׂשְ ִריְך הּוא ּגּוֵפיהֹון ּדְ א ּבְ יָזָבא קּוְדׁשָ ִנין , ָמֵני. ּוְבִגין ְלׁשֵ ְלָקֵרב ָקְרּבְ
ְבִעיָרן וְ  ַאְתַרְייהוּ ּדִ ים , גּוָפן ּבְ ֵמא  )משלי כה(ְלַקּיֵ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ָלֶחם ְוִאם ּצָ

ֵקהּו ָמִים ִריְך הּוא. ַהׁשְ א ּבְ א, ֲאָבל קּוְדׁשָ ִלּבָ א ְרעּוָתא ּדְ יֵליּה , ָלא ָנִטיל ֶאּלָ ּוְתִבירּו ּדִ
ה ִזבְ  )תהלים נא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. )דאיהו ישראל( ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ ֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ְכֵלי ֶחֶרס. ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה ַגְווָנא ּדִ רּו ִנְטָהרוּ , ּכְ ּבָ הֹון ִנׁשְ ַמר ּבְ ִאּתְ  .ּדְ

ֲהָנא מֹוָחא א. ּכַ ָרֵאל. ֵלִוי ִלּבָ הֹון. ּגּוָפא ִיׂשְ ַמר ּבְ ֲעבֹוָדָתם, ְוִאּתְ ִים , ּכֲֹהִנים ּבַ דּוָכָנםּוְלּוִ , ּבְ
ַמֲעָמָדם ָרֵאל ּבְ א. ְוִיׂשְ ִלּבָ י ּדְ ֵעי ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ֵבד ּבָ ִאיּנּון ִמְסֲאִבין, ְוִאי ּכָ יּה ּדְ ִאיהּו , ֶחְלּבֵ

ֵחֶלב ָטהֹור. ָלא ָנִטיל ְמנּונֹו ּדְ א ׁשַ גּוָפא. ֶאּלָ ִאית ּבְ ַגְווָנא ּדְ ם , ֵחֶלב ָטהֹור ְוֵחֶלב ָטֵמא, ּכְ ּדָ
לָ  ִליל ּבְ סֹוֶלתּצָ סֹוֶלת, א ּפְ ּפְ א. ְוָדם ָעכּור ּבַ ִלּבָ ין, ְוַעְרִקין ּדְ יׁשִ יִלין ַקּדִ ָכֵבד. ַחּיָ , ְוַעְרִקין ּדְ

יִלין ִמְסֲאִבין ר ָהָרע. ַחּיָ ֵיּצֶ ְרָיין ּדְ ר ַהטֹוב, אּוף ָהִכי ִאיּנּון ַמׁשִ ִיּצֶ ְרָיין ּדְ ין ְמָמָנן ַעל , ּוַמׁשִ ִאּלֵ
א ִלּבָ ַכְבָדאְואִ , ַעְרִקין ּדְ ין ְמָמָנן ַעל ַעְרִקין ּדְ ֵרי אֹוֵמי. ּלֵ ָרֵאל, אּוף ָהִכי ּתְ ְואּוִמין , ִיׂשְ

לֹות ָעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ  .ּדְ

א, ָאַמר ֵליּה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא כֹּלָ יר ָקא ַאְמַרת ּבְ ּפִ ִוין, ׁשַ הּו ׁשָ ּלְ ָרֵאל ָלאו ּכֻ , ֲאָבל ֲאִפיּלּו ִיׂשְ
ִאית בְּ  ֵני ַמְלכּותּדְ א, הֹון ּבְ יׁשָ ַמְלכּות ַקּדִ ְטָרא ּדְ ר ְסִפיָראן, ִמּסִ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ין , ּכְ ל ֲהָווּיָ ּוִמּכָ

ין. ְוִכּנּוִיין הֹון ַעְבּדִ ֶעֶבד, ְוִאית ִמּנְ ְטָרא ּדְ ִאיהּו , ִמּסִ יתוֹ  )בראשית כד(ּדְ ְוִאית . ַעְבּדֹו ְזַקן ּבֵ
ְבִעיָרן הֹון ּכִ מַ , ִמּנְ הֹוןְוִאּתְ ם )יחזקאל לד(, ר ּבְ ן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ְוִאיּנּון . ְוַאּתֵ
ַדְמָיין ְלָעָנא ַאְתַרְייהוּ , ּדְ ִעיָרן ּבְ ִריְך הּוא ָמֵני ְלָקְרָבא ּבְ א ּבְ ָרא ָעַלְייהוּ , קּוְדׁשָ ְוִאיּנּון . ְלַכּפְ

ַדְמָיין ְלַמְלָאִכין ְלהֹון ִאינּ , ּדְ ִנין ּדִ ְמָמָנן ָעַלְייהּו ַמְלָאִכים, ּון עֹוָבִדין ָטִביןָקְרּבְ ַמְקִריִבין , ּדִ ּדִ
ַאְתַרְייהוּ  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ  .ּלְ

ד ִנין ַלְידֹוָ ֲהוֹו ּבְ ם ַלְיָי ֱאלֵֹהיֶכם )דברים יד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוִאיּנּון ּדַ ִנים ַאּתֶ חֹוִבין . ּבָ ּבְ
ְרֵדי אַ  ְלהֹון ִמְתּפָ ם , )א דלהון הוא אורייתא''ס(ְוִתּקּוָנא , ְתָווןּדִ ִאיהּו ׁשֵ ֶלֱהִוי אֹוַרְייָתא ּדְ הּוא ּדְ

ד ה' י, ְלָקְרָבא ַאְתָוון, ְידֹוָ ה' ו', ּבְ ְלהֹון', ּבְ ָנא ּדִ ָקְרּבְ  .ּבְ

ִנין ָכל ָקְרּבְ ְבִעיֵרי, ֲהֵרי ּבְ ין ּדִ קּוִדין, ּבֵ ְמָמָנן ַעל ּפִ ַמְלָאִכין ּדִ ין ּדְ ַמְלכּוָתא, ּבֵ ין ּבְ ין , ּבֵ ּבֵ
ֵמיהּ  ׁשְ ִריְך הּוא . ּבִ א ּבְ ִריְך ְלָקְרָבא ְלקּוְדׁשָ א ּצָ ין )דאורייתא דיליה(ּכֹּלָ יׁשִ ַאְתָוון ַקּדִ ְוִאיהּו . ּבְ

ַמְלָאִכים ע ֵחיָון ּדְ ַאְרּבַ ע ְיסֹוִדין. ָרִכיב ּבְ ַאְרּבַ ִריאּו ַאְרבַּ , ְוִאיהּו ָרִכיב ּבְ הֹון ִאְתּבְ ִמּנְ ע ּדְ
ים א. ֵחיָון ִטְבִעּיִ ָ ֶאׁשּ א ּבְ ְמָקֵרב ַמּיָ ַעְפָרא, ְוִאיהּו הּוא ּדִ איוב (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְורּוָחא ּבְ

ְמרֹוָמיו )כה לֹום ּבִ ה ׁשָ ים. עֹוׂשֶ ְכִלּיִ ִאיהּו ַמִים ׂשִ ִעם , ְואֹוף ָהִכי הּוא ְמָקֵרב ִמיָכֵאל ּדְ
ְבִריֵאל ְכִלי. ּגַ הּוא ֵאׁש ׂשִ יר, ִאיהּו ְמָקֵרב אּוִריֵאלוְ . ּדְ ִאיהּו ַאּוִ ְכִלי. ּדְ ַהְיינּו רּוַח ׂשִ ִעם . ּדְ

ִאיהּו ֵאֶפר, ְרָפֵאל ְכִלית, ּדְ ַהְיינּו ָעָפר ׂשִ יַנְייהוּ . ּדְ ִריְך הּוא ִמּבֵ א ּבְ ק קּוְדׁשָ ּלָ ִאְסּתַ ד ּדְ ִמּיָ , ּדְ
הֹון ֵחיָלא  .ֵלית ּבְ

יָמא ָכל ָקְר , ְוִאי ּתֵ ִתיב ּבְ ִנין ַלְידוָֹ ָהא ּכְ ַאְתָוון, ד''ּבְ רּוָדא ּבְ ִאית ּפִ א ַהאי . ְוֵאיְך ָאַמְרָנא ּדְ ֶאּלָ
ַמר ֵמיהּ , ִאּתְ ׁשְ ִריאּו ְוִאְתְקִריאּו ּבִ ִאְתּבְ ין ּדְ ַדְרּגִ ׁש . ּבְ ִאיּנּון ִאיהּו ַמּמָ ֲהָדא הּוא . ְוָלא ּדְ



ִמי ְוִלְכבֹוִדי בְּ  )ישעיה מג(, ִדְכִתיב יִתיוּכֹל ַהִנְקָרא ִבׁשְ יו ַאף ֲעׂשִ ְרּתִ ִאית ַאְתָוון . ָראִתיו ְיּצַ ּדְ
ְידוָֹ  ילּות''ּדַ ֲאּצִ רּוָדא ְוַהְפָסָקה, ד ּבַ הֹון ּפִ ֵלית ּבְ ְייהוּ , ּדְ ַמּבּוִעין ְלַגּבַ ִאיּנּון ּכְ ין , ּדְ ְקּיָ ַאׁשְ ּדְ

ִריאוּ . ְלִאיָלִנין ִאְתּבְ ין ּדְ א' ִאָדְמָיין י, ּוְבִגין ִאּלֵ ָען' ה' ה, גּוָפאלְ ' ו, ְלֵריׁשָ ּבְ ר ֶאּצְ  .ְלֶעׂשֶ

א ִאְתְקֵרי ְידוָֹ , ֲאָבל ִעּלֹות ָהִעּלֹות ַעל ּכֹּלָ יהּ , ד''ּדְ ַמר ּבֵ יּוִני  )ישעיה מ(, ִאּתְ ַדּמְ ְוֶאל ִמי ּתְ
ְוה יֹאַמר ָקדֹוׁש  ַעְרכּו לוֹ  )ישעיה מ(. ְוֶאׁשְ מּות ּתַ יּון ֵאל ּוַמה ּדְ ַדּמְ ִני ְיָי אֲ  )מלאכי ג(. ְוֶאל ִמי ּתְ

ִניִתי א ַאְתוֹוי. לֹא ׁשָ יּה חֹוִבין ְלַאְפְרׁשָ רּוָדא', ֵמה' ו', ֵמה' י, ָלא ָמֵטי ּבֵ יּה ּפִ ֵלית ּבֵ ְוָעֵליּה . ּדְ
ַמר א. לֹא ְיגּוְרָך ָרע )תהלים ה(, ִאּתְ יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ יהּ , ִאיהּו ׁשַ ִליט ּבֵ ׁשָ ִפיס . ְוֵלית ַמאן ּדְ ִאיהּו ּתָ
א כֹּלָ יהּ ְוֵלי, ּבְ ָתִפיס ּבֵ ָמָהן, ד''ְוִאיהּו ָלא ִאְתְקֵרי ְידוָֹ . ת ַמאן ּדְ טּות , ּוְבָכל ׁשְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ א ּבְ ֶאּלָ

ְייהוּ . ְנהֹוֵריּה ָעַלְייהוּ  ִליק ִמּנַ הֹון, ְוַכד ִאְסּתְ ָלל ִמּנְ ם ּכְ ְרֵמיּה ׁשֵ ָעמֹוק  )קהלת ז(. ֵלית ֵליּה ִמּגַ
ֶאּנוּ   .ָעמֹוק ִמי ִיְמּצָ

יהּ ֵלית ְנהוֹ  ָלא ּבֵ ּכְ ַכת, ָרא ָיִכיל ְלִאְסּתַ ְ ָלא ִאְתַחׁשּ ֶתר ֶעְליֹון. ּדְ ִאיהּו ְנהֹוֵריּה , ֲאִפיּלּו ּכֶ ּדְ
ין ְרּגִ ל ּדַ יף ַעל ּכָ ּקִ ַמָיא, ּתַ ל ֵחיֵלי ׁשְ ִאין, ְוַעל ּכָ ִאין ְוַתּתָ ַמר ָעֵליהּ , ִעּלָ ת  )תהלים יח(, ִאּתְ ָיׁשֶ

ְך ִסְתרוֹ  ַאר ְסִפיָראן. ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו )תהלים צז(, יָנהְוַעל ָחְכָמה ּובִ . חֹׁשֶ ן ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ל . ּכָ ּכָ
ן ֵחיָון ּכֵ ן ְיסֹוִדין. ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִאיּנּון ֵמִתים, ּכָ ל ָעְלִמין. ּדְ ְוֵלית סֹוֵבב לֹון ְלָכל , ִאיהּו סֹוֵבב ַעל ּכָ

א, ִסְטָרא א ְוַתּתָ ע ִסְטִרין, ֵעיּלָ ר ִמ , ּוְלַאְרּבַ ָנִפיק ֵמְרׁשּוֵתיּה ְלַבר. ֵניהּ ּבַ ִאיהּו . ְוֵלית ַמאן ּדְ
ל ָעְלִמין  .אֹוֲחָרא ְמַמֵלא לֹון )לון בר מיניה' א אלהא וכו''ס(ְוֵלית . ְמַמֵלא ּכָ

ין, ִאיהּו ְמַחּיֶה לֹון ְוֵלית ָעֵליּה ֱאָלָהא ַאֲחָרא  )נחמיה ט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלֵמיַהב ֵליּה ַחּיִ
ה ה ֶאת ּכּוָלם ְוַאּתָ ִניֵאל. ְמַחּיְ יִבין  )דניאל ד(, ּוְבִגיֵניּה ָאמֹר ּדָ א ֲחׁשִ ּלָ ָאֵרי ַאְרָעא ּכְ ְוָכל ּדְ

ַמָיא ֵחיל ׁשְ ֵייּה ָעִביד ּבְ ּבְ ר ּוְמַיֵחד ִזיָנא ְלִזיֵניהּ . ּוְכִמּצְ ֵ א, ִאיהּו ְמַקׁשּ א ְוַתּתָ ְוֵלית קּוְרָבא . ֵעיּלָ
ד יַנְייהוּ ֶאלָּ , ְיסֹוִדין' ְלהּו ּבְ ד ִאיהּו ּבֵ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ  .א קּוְדׁשָ

ָחבוּ  ד ֱאלֵֹקיֶכם, ִמּיַד ּדְ ם ַלְידֹוָ ִנים ַאּתֶ ִאְתְקִריאּו ּבָ ין ּדְ ק ִמן ַאְתָוון, ִאּלֵ ּלַ ָארּו , ִאְסּתְ ּתְ ִאׁשְ
ֵפרּוָדא ּקּוֵניהּ . ּבְ ִריְך הּוא, ּוַמאי ּתִ א ּבְ קּוְדׁשָ ה' ו', הבְּ ' י, ְלָקְרָבא ַאְתָוון ּבְ אּוף ָהִכי ִאיּנּון . 'ּבְ

יֵליהּ  ין ּדִ ֵחיָון, ַעְבּדִ ְטָרא ּדְ ְרמּו ֵליהּ . ִמּסִ ְלהֹון ּגָ חֹוִבין ּדִ הֹון, ּבְ ָקא ִמּנְ ּלְ א . ְלִאְסּתַ ַקְנּתָ ַמאי ּתָ
ְלהֹון ִריְך הּוא ָעַלְייהוּ . ּדִ א ּבְ א קּוְדׁשָ ע אּוף ָהִכי ִאיּנּון ּדַ . ְלָקְרָבא לֹון, ְלַנְחּתָ ֲהוֹו ֵמַאְרּבַ
ִריְך הּוא, ְיסֹוִדין א ּבְ ִאיּנּון ָעאָנא ְדקּוְדׁשָ ְייהוּ , ּדְ ִריְך הּוא ִמיּנַ א ּבְ ָקא קּוְדׁשָ ַגְרמּו ְלַסּלְ . ּדְ

ְקָנה ִריְך הּוא. ַמאי ּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ  .ְלָקְרָבא לֹון ּלְ

הּו ָמֵני ֻכּלְ א ּבְ ד, ּוְבִגין ּדָ ן ַלְידֹוָ יֶאת ָקְרבָּ , ָקְרּבָ ַ ֶבׂש ֶאָחד . ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ אּוף ֶאת ַהּכֶ
ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ה ַבּבֶֹקר ְוֶאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ י תֹוִרים  )ויקרא ה( )ולקחת(ּוְכִתיב . ּתַ ּתֵ ׁשְ

ֵני ְבֵני יֹוָנה ל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניהּ , אֹו ׁשְ ִריְך הּוא ְמָקֵרב . ּכָ א ּבְ אְוקּוְדׁשָ ֲאָתר ּדָ א ּבַ ִאיהּו , ּכֹּלָ
א ת ַעל ּכֹּלָ יהּ , ִעּלַ ר ִמּנֵ ֵלית ֱאָלָהא ּבַ ָיִכיל ְלָקְרָבא ֵחיִלין. ּדְ יהּ , ְוֵלית ַמאן ּדְ ר ִמּנֵ  .ּבַ

 בב''''ד עד ע''''דף רכדף רכ
לֹות אּוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ֵפרּוָדא, ֲאָבל ֵחיִלין ּדְ ְטָרא ּדְ ְלַמאן ַווי . ִאיּנּון ִמּסִ

חֹובֹוי ָגִרים ּבְ ָרֵאל. ְלַאֲעָלא ַאְתָוון ְוֵחיָון ִויסֹוִדין, ּדְ ִריְך הּוא ִמִיׂשְ א ּבְ ק קּוְדׁשָ ּלָ ד ִאְסּתַ ִמּיָ . ּדְ
יַנְייהוּ  לֹות ּבֵ ִריְך . ְוִייָעלּון אּוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵלית לֹון ְקִריבּות ּבְ

לֵ , הּוא ה ָלָאֶרץּדְ חּוּצָ ִנין ּבְ ָנן. ית קֹוְרּבְ א אּוְקמּוָה ַרּבָ ה ָלָאֶרץ ּדֹוֶמה , ּוְבִגין ּדָ חּוּצָ ר ּבְ ַהּדָ



ֵאין לֹו ֱאלֹוהַּ  ִמי ׁשֶ ין. ּכְ ין ִאּלֵ ָאַמר ִמּלִ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ין, ּבְ יׁשִ ל ַאְתָוון ַקּדִ ְוֵחיָון , ַנְחּתּו ּכָ
ין יׁשִ יהּ ְלגַ , ְיסֹוִדין' ְוד, ַקּדִ ָנִחית ֲעָלן , ַעל ְיָדְך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּוָבִריכּו ֵליּה ְוָאְמרוּ , ּבֵ

ִריְך הּוא א ּבְ ִריְך הּוא, ְלִזיֵניהּ ) ב''ה ע''דף רכ(ּוִמְתָקְרִבין ִזיָנא , קּוְדׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ ִריְך ַאְנּתְ ּלְ , ּבְ
ע ְיסֹוִדין ַאְרּבַ א ַעל בּ . ּבְ ִריר ּכֹּלָ ַען ִאְתּבְ ד ''ובחבורא קדמאה קיבה רל( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּוְרֵייהּ ּכְ

 )ב''ע

ְנָחס י ּפִ ל ֲהִויָנא, ָאַמר ִרּבִ ּכַ אי, ִמְסּתָ ב ִאיהּו ַוּדַ ּלֵ ִמיָרה ּבַ א ולב ''ס( )דחמא בלב(, ׁשְ

ב )דוגמא דלב עילאה ּלֵ מֹור ּבַ א ׁשָ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְוַעל ּדָ ָכר. ְוָלאו ּבַ ּזָ , ְזִכיָרה ּבַ
ב, מֹוָחאבְּ  ִליט ַעל ַהּלֵ ָרִכיב ְוׁשָ מֹוָחא. ּדְ א ּבְ א ָזכֹור ְלָזָכר . ְוֵלית ְזִכיָרה ֶאּלָ ְוַעל ּדָ

מֹור ִלְנֵקָבה כּוָרא. ְוׁשָ ִאיהּו ּדְ ב, מֹוָחא ּדְ ִליט ַעל ַהּלֵ יט ְוָרִכיב . ָרִכיב ְוׁשָ ּלִ ֵלב ׁשַ
ֵבד ָדא. ַעל ַהּכָ א ּבְ ֵבד ָסָמֵאל ְוָנָחׁש ּדָ דף ( )א ואינון דכר ונוקבא''ס(. הּו ַחדְוִאי, ּכָ

ֵבד ְוָכֵבד) ב''ד ע''רכ ָנא. יֹוֶתֶרת ַהּכָ קֹוְרּבָ א ּבְ ֵבד, ְוַעל ּדָ א ָנָחׁש , יֹוֶתֶרת ַהּכָ ֵבד . ּדָ ּכָ
ְדכּוָרא ָסָמאֵ , ֵמיְכָלא ּדִ  .ל''ָרָזא ּדְ

ְמעֹון י ׁשִ ְך הּוא, ָאַמר ַרּבִ אי ּכַ הּוְבִריָרא ּדְ . ְוָיאּות הּוא, ַוּדַ ְוָרָזא ְוִסְתִרין , ִמּלָ
ן ָקְרּבָ ַקְדִמיָתא. ָהִכי הּוא, ּדְ ֵבד ָנִטיל ּבְ יֵליהּ , ּכָ א ולבתר יותרת ''ס(, הּוא ְויֹוֶתֶרת ּדִ

ַכְבָדא )דאינון חיילין' א ולבתר כל וכו''ס(. ָסָמֵאל ּוַבת זּוגוֹ  )דיליה . ְוָכל ִאיּנּון ַעְרִקין ּדְ
ְרָיין ּדִ  יִלין ּוַמׁשִ ְלהֹון. ְלהֹוןַחּיָ ָנא, ּוְנִטילּו ּדִ ָקְרּבְ ְמִנינֹו ּדְ ַאְכִלין ֲחָלִבין ׁשַ ֲהָדא הּוא . ּדְ

ר ֲעֵליֶהם )שמות כט(, ִדְכִתיב י ֵלב. ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ א ְלַגּבֵ  .ּוְכֵדין ָקִריב ּכֹּלָ

א יהּ . ְוֵלב ָלא ָנִטיל ִמּכֹּלָ ִאְתָעִביד ּבֵ א ִוּדּוי ּדְ הַ , ֶאּלָ ָנָנא ּוְצלֹוָתא ְוָסִליק ּבְ הּוא ּתְ
ָנא ָקְרּבְ ִאְתָעִביד ָעֵליּה ּדְ י מֹוָחא. ּדְ יהּ , ֵלב ָקִריב ְלַגּבֵ ַכֲהָנא ּבֵ ִיחּוָדא ּדְ , ְרעּוָתא ּדְ

ֵליָוֵאי א. ְוֶחְדָווָתא ּדְ ָאה, מֹוָחא ּדָ ַאְתָיא ִמּמֹוָחא ִעּלָ יּה . ְנהֹוָרא ּדְ מֹוָחא ָקִריב ְלַגּבֵ
א ַללּדְ , ָטִמיר ִמּכֹּלָ א  )מכלל דלא אתפרע כלל, א לגביה''ס(. ָלא ִאְתְיַדע ּכְ ְוכֹּלָ

ָדא א ּבְ ר ּדָ א. ִאְתְקׁשַ כֹּלָ  .ּומֹוָחא ָקִריב ַנַחת רּוַח ּדְ

ַכְבָדא ים, ַעְרִקין ּדְ ין ִאיׁשִ יֵליהֹון, ִאּלֵ ֵבד. ְוָכל ִאיּנּון ַחּיָ ַמר, ּכָ ִאּתְ ָמה ּדְ יֹוֶתֶרת . ּכְ
י, ְנֵקָבה א ּדִ ָאַרת . ֲאַמאי יֹוֶתֶרת. ֵליהּ נּוְקּבָ ד ַאׁשְ א ּכַ ְדכּוָרא ֶאּלָ ַרת ּבִ ָלא ִאְתַחּבְ ּדְ

ֲעָתא ת ְנאּוָפָהא, ָלּה ׁשַ ַעְבּדַ ְבָקא ֵליהּ , ְלָבַתר ּדְ ְעָיא , יֹוֶתֶרת ְנֵקָבה, ּתוּ . ְוׁשַ ַכד ּבַ ּדְ
ר ָנׁש  ּבַ ָרא ּבְ ּיּוִרין, ְלִאְתַחּבְ יּה ׁשִ ָלא, ִאְתָעִביַדת ְלַגּבֵ ַלל ּדְ ַבת ּכְ ָ ְלָבַתר . ִאְתֲחׁשּ

יהּ  ִאְתַעֵביָדא ֵליּה ִחּבּוָרא ֲחָדא, ִאיִהי ִאְתָקְרַבת ְזֵעיר ְזֵעיר ְלַגּבֵ ין . ַעד ּדְ ּוֵמִאּלֵ
ַכְבָדא ָטן ָאֳחָרן ְזִעיִרין, ַעְרִקין ּדְ ְ ׁשּ ה ַזְייִנין, ִמְתּפַ א ַנְטִלין ֵאמּוִרין ּוְפָדִרין, ְלַכּמָ . ְוכֹּלָ

הוּ  ֵבד ְוֻכּלְ ּכָ ִליָלן ּבַ  .ּכְ

 אא''''ה עה ע''''דף רכדף רכ
ה ָ ְקדּוׁשּ ָרא ּבִ ִאיהּו ִעּקָ ַמר, ֵלב ּדְ ִאּתְ ָמה ּדְ ְרָיא ַעל . ָנִטיל ּוַמְקִריב ְלמֹוָחא ּכְ ֵלב ׁשַ

ָיין ֵרין ּכּוּלְ רּוִבין, ּתְ ֵרין ּכְ ְיִמיָנא , ְוִאיּנּון ְרִחיִקין ְקִריִבין. ָיֲהִבין ֵעיָטא. ְוִאיּנּון ּתְ
ָמא ָקא ָיאּות. ָלאּוׂשְ ּדְ ל ַחד ּכַ הּו ַנְטִלין ְוָאְכִלין ּכָ ֲחָדא, ְוֻכּלְ א ּכַ ר ּכֹּלָ ִאְתְקׁשַ . ַעד ּדְ



ָרה )תהלים נא( ּבָ א ִמְתָקִריב ַלֵלב, ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ ָרה, ּדָ ּבָ ִוּדּוי , רּוַח ִנׁשְ
אי . ּוְצלֹוָתא ָהא ַוּדַ ׁשּוב ֶאל  )קהלת יב(ּדְ ר ) א''ה ע''דף רכ(ְוָהרּוַח ּתָ ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ

יּה ֵלב. ְנָתָנהּ  יגֹוָרא ָעֵליהּ , ְוָכֵבד ַמְקִריב ֵליּה ְלַגּבֵ ִאיהּו ַסּנֵ ֲחָדא , ּדְ ּוָרא ּכַ א ִקׁשּ ְוכֹּלָ
ָנא קּוְרּבְ  .ּבְ

ֵבד ל ַמְרִעין, ִמן ּכָ ין, ָנְפִקין ּכָ ׁשִ ְייֵפי ּגּוָפא, ְוָכל ַמְכּתְ ְריָ , ְלָכל ׁשַ ִאיהּו , ֵלב. יןּוֵביּה ׁשַ
א ל ַטב. ָזִכיְך ִמּכֹּלָ יּה ָנְפִקין ּכָ הוּ , ִמּנֵ ּלְ ְייִפין ּכֻ ׁשַ ִריאּוָתא ּדְ א, ְוָכל ּבְ ְוָכל , ְוָכל ּתּוְקּפָ

ְייִפין, ֶחְדָוה ִאְצְטִריְך ְלָכל ׁשַ ִלימּו ּדְ  .ְוָכל ׁשְ

ַתח ְוָאַמר ָכן ֶאֶר  )תהלים לא(, ּפָ ה טֹוב ׁשְ ְיָי ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ ְייָ . ץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנהּבְ ַטח ּבַ , ּבְ
ָקא ָיאּות ּדְ ה טֹוב. ּכַ א, ַוֲעׂשֵ יׁשָ ְבִרית ַקּדִ ּקּוָנא ּדִ ן ֵליהּ . ּתִ ֵהא ְמַתּקֵ ּתְ ְוָנִטיר ֵליּה , ּדִ
ָקא ָיאּות ּדְ א. ּכַ ֲעִביד ּדָ ַאְרָעא, ְוִאי ּתַ ֵהא ָהָכא ּבְ ָזן ִמָנךְ , ַאְנּתְ ּתְ ְרֵנס ִמָנךְ , ְוִיּתְ , ְוִיְתּפַ

א ְלֵעיּלָ  .ַהִהיא ֱאמּוָנה ּדִ

שכן ארץ ארץ קדישא עילאה ארץ החיים דההיא ארץ תשרי . א מתקן ליה ונטיר ליה''ס(, ְותוּ 
 )ואי תעביד דא. ורעה אמונה ההיא אמונה דלעילא יתזן ויתפרנס מניה על ידך. בההוא טוב

ךָ  ֲאלֹות ִלּבֶ ן ְלָך ִמׁשְ ג ַעל ְיָי ְוִיּתֵ ְתַעּנַ ל ּדָ . ּתִ ְבִריתּכָ ִתּקּוָנא ּדִ ָקַנת ּבְ יָון . א ִאְתּתְ ּכֵ
ִרית ָקַנת ּבְ ִאּתַ א, ּדְ ַקן ּכֹּלָ א. ִאּתְ ִרית ּדָ י ַעל ּבְ ַקּנֵ ִגין ּדְ ְנָחס ּבְ א, ּפִ ְולֹא . ָזָכה ְלכֹּלָ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ָאִגין ַעל ּכָ א ּדְ ג ַעל ְייָ , עֹוד ֶאּלָ ים ְוִהְתַעּנַ ָהא ָסִליק. ּוֵביּה ִאְתַקּיָ  ּדְ
א ר ְלֵעיּלָ ִריְך הּוא )ואנהיר(, ְוִאְתְקׁשַ א ּבְ ָבָרא קּוְדׁשָ אֹור ַקְדָמָאה ּדְ . ְוָגִניז ֵליהּ , ּבְ

יהּ  ִאְתֲהֵני ַאְבָרָהם ִמּנֵ ַההּוא אֹור ּדְ יהּ , ּבְ ר ּבֵ ֲהָנא ִאְתְקׁשַ  .ְוַאֲהרֹן ּכַ

א ק ְלַכֲהָנא ַרּבָ ּלָ ִאְסּתַ ר ֵליּה ַקְטָלנוּ , ְלָבַתר ּדְ ִזְמִריָלא ַאְדּכַ ִגין , ָתא ּדְ ְוָלא ָיאּות ּבְ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ַעְנּפֹוי ּדְ ַלל ּבְ ָלא ִיְתֲאָחד ּכְ ָרא ָעֵליהּ , ּדְ ָכל ַמאן . ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְדּכְ ּדְ

ָקִטיל יהּ , ּדְ ִסְטָרא ָאֳחָרא ִאית ּבֵ יִמיָנא. ַעְנִפין ּדְ ְוֵלית ֵליּה , ּוִפְנָחס ָהא ִמְתֲאִחיד ּבִ
ָללחּוָלק בְּ  ר ָהָכא, ִסְטָרא ָאֳחָרא ּכְ א ָלא ַאְדּכַ ָבָחא. ְוַעל ּדָ ִאְתֲחֵזי ׁשְ ִאיהּו , ַמה ּדְ

ַנאי ֵליהּ  יהּ , ּגְ ִאְתֲאִחיד ּבֵ ָאה ּדְ א ִעּלָ ְרּגָ ר . ּוְנִחיתּו ִמּדַ ה ֲאׁשֶ ִתיב ַהּמּוּכֶ א ּכְ ְוַעל ּדָ
ה ְסָתם ה, הּוּכָ ה ַהּמּוּכָ ם ָהִאׁשָ ר עַ , ְוׁשֵ ַמאןְוָלא ַאְדּכַ  .ל ְיָדא ּדְ

ְנָחס י ּפִ אֹוַרְייָתא, ָאַמר ִרּבִ ְמִעין ִמיָלְך ּבְ ׁשַ ָרא ּדְ ָאה ּדָ ָזֵכיָנא , ַזּכָ ָאה חּוָלִקי ּדְ ְוַזּכָ
ְמעֹון. ְלַכךְ  י ׁשִ ָרא, ָאַמר ִרּבִ ָאה ּדָ ויהּ , ַזּכָ ַגּוִ ַכח ּבְ ּתְ ַאְנּתְ ַוֲחִסידּוָתְך ִאׁשְ ֲהוֹו . ּדְ ַעד ּדַ

א ְלָדאַיְתִבין ּוְמַפיְ  ְמעֹון, יִסין ּדָ י ׁשִ ַרּבִ ֵריּה ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ן, ָאָתא ִרּבִ ּמָ ח לֹון ּתַ ּכַ . ְוַאׁשְ
ְנָחס י ּפִ יב, ָאַמר ִרּבִ ְכּתִ אי ּדִ ר ָרָאם ַמֲחֶנה  )בראשית לב(, ַוּדַ ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ

ְמעֹון. ֱאלִֹהים ֶזה י ׁשִ ִרי, ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ִרי, ֶאְלָעָזר ּבְ יב ּבְ י . ְוֵאיָמא ְקָרא, ּתִ ָיִתיב ִרּבִ
 .ֶאְלָעָזר

ַתח ְוָאַמר ְפְגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים )בראשית לב(, ּפָ ַמאי . ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ
עּו ּבוֹ  ְפּגְ ִגיָעה ְלָטב. ַוּיִ א ִאית ּפְ ִגיָעה ְלִביׁש . ֶאּלָ ִגיָעה ִלְצלֹוָתא. ְוִאית ּפְ  .ְוִאית ּפְ

ֲהָוה ָאִזיל ְלָחָרן ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ּבְ ִתיב, ֶאּלָ קֹום )בראשית כח(. ַמה ּכְ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ְצלֹוָתא , ַוּיִ



ַההּוא ָמקֹום י ּבְ ַצּלֵ ַעְרִבית ֲהָוה ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדְ י )שמות לג(, ּכְ ה ָמקֹום ִאּתִ . ִהּנֵ
ַההּוא ֲאָתר ִאְתֲחֵזי ַעְרִבית ּבְ  .ּוְצלֹוָתא ּדְ

קֹום ּתוּ  ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ּיּוִסין ִאיהוּ , ַוּיִ י ּפִ י ִסיֲהָרא. ִמּלֵ א ְלַגּבֵ יׁשָ א ַקּדִ ְמׁשָ ָאָתא ׁשִ ְעָלּה , ּדְ ּבַ
ָתא י ִאּתְ ָתא. ְלַגּבֵ י ִאּתְ ַעל ְלֵמיֵתי ְלַגּבֵ ָלא ֵיאֹות ַלּבַ אן ּדְ י , ִמּכָ ִמּלֵ ִאי ָלא ֲהִוי ּבְ

יָסא ָלהּ  ּיּוִסין ְלַפּיְ יב וַ . ּפִ ְכּתִ קֹוםּדִ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ם, ּיִ ֶלן ׁשָ ד ֲהָוה ָאֵתי ַיֲעקֹב . ּוְלָבַתר ַוּיָ ּכַ
ִתיב, ֵמָחָרן עּו בוֹ , ַמה ּכְ ְפּגְ יָסא ֵליהּ , ַוּיִ ְדַרת ִהיא ְלַפּיְ הּ , ׁשַ  .ְלֵמיֵתי ְלַגּבָ

 אא''''ו עו ע''''דף רכדף רכ
ר ָרָאם ֲאׁשֶ ר ָרָאם. ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ ֲאׁשֶ ין ַמְלָאִכין. ַמאי ּכַ יֹום ִאּלֵ ּוַמְלָאִכין , ּדְ

ַלְיָלה ֲהווֹ  יהּ , ּדְ ִסיאּו ִמּנֵ ָיין ֵליהּ , ְוִאְתּכְ ּלְ ר ָרָאם. ּוְלָבַתר ִאְתּגַ ֲאׁשֶ א ּכַ ִתיב , ְוַעל ּדָ ּכְ
יָמָמא. ַמֲחֶנה ֱאלִֹהים ֶזה ין ּדִ ֲהוֹו ִאּלֵ ֵליְלָיא, ֵמָהָכא ּדַ ין ּדְ ִתיב . ְוִאּלֵ ֵליְלָיא ּכְ ִאיּנּון ּדְ

הוּ  יָמָמא, ַמֲחֶנה ֱאלִֹהים )א''ו ע''רכ דף(, ּבְ הוּ , ְוִאיּנּון ּדִ ִתיב ּבְ ְקָרא . ֶזה, ּכְ א ַוּיִ ְוַעל ּדָ
קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים ם ַהּמָ ְרָיין. ׁשֵ ֵרין ַמׁשִ ין ֲחֵמיָנא ָהָכא. ּתְ יׁשִ ְרָיין ַקּדִ א ַמׁשִ ּתָ ְ . ְוַהׁשּ
ֲאֵתיָנא ָהָכא ָאה ָאְרִחי ּדַ  )א''ו ע''דף רכ(. ַזּכָ

ְמעֹוןאָ  י ׁשִ א, ַמר ַרּבִ ְתָחא ֵייּמָ ָפַתח ּפִ י ֶאְלָעָזר. ַמאן ּדְ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ל ַמאן , ּתָ ּכָ
ַלת ִזְמִנין ָכל יֹום ּתְ ה ְלָדִוד ּבְ ִהּלָ ָאַמר ּתְ ָאֵתי, ּדְ ר ָעְלָמא ּדְ ַמר . ִאיהּו ּבַ ְוָהא ִאּתְ

ָכל ָעְלִמ . ַטֲעָמא ְרָנָסה ּוְמזֹוָנא ּדְ ִגין ּפַ ַצְפָרא , יןִאי ּבְ ָכל יֹוָמא ּבְ ֵרין ִזְמִנין ִאיּנּון ּבְ ּתְ
יב, ּוְבַפְנָייא ְכּתִ ר ְוגוֹ  )שמות טו(, ּדִ ׂשָ ֶעֶרב ּבָ ֵתת ְיָי ָלֶכם ּבָ ָכל ', ּבְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ֲאַמאי ּתְ

י ּוְדָכל ָעְלָמא. יֹוָמא ְבֵני ִאיְנׁשֵ ֵרין ִלְמזֹוָנא ּדִ א ּתְ א ְלַההּוא ְוַחד ְלֵמיַהב ּתּוְק . ֶאּלָ ּפָ
יחּו ְידֹוי ְפּתִ  .ֲאָתר ּדִ

א א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ ין ְמׁשַ ִתיֵבי ָהָכא, ּוְתֵרין ְמזֹוִנין ִאּלֵ ַלת ְמזֹוֵני ּכְ הּו ּתְ  )תהלים קמה(, ְוֻכּלְ
ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעּתוֹ  ֲעִתיֵרי, ְוַאּתָ א ְמזֹוָנא ּדַ ִעּתוֹ , ּדָ י ּבְ ָיִהיב ֵמיְכָלא ַסּגִ , ּדְ

ֵרין. ָהא ַחד יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּתְ ּבִ יב ּוַמׂשְ ְכּתִ ֵני, ּדִ ִמְסּכְ א ְמזֹוָנא ּדְ ֵבִעין , ּדָ ִאיּנּון ׂשְ ּדְ
י, ֵמָרצֹון יב ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ . ְוָלא ִמּגֹו ֵמיְכָלא ַסּגִ ְכּתִ ַלת ּדִ א ְלַההּוא , ּתְ א ּתּוְקּפָ ּדָ
ָידֹוי, ֲאָתר יחּו ּדְ אַנְפָק , ְוִבְפּתִ ְבָעא ְלכֹּלָ  .א ָרצֹון ְוׂשַ

ֵרי ִזְמֵני, ּתּו ָהִכי אֹוִליְפָנא א ּתְ ָלא ִאיהּו ֶאּלָ ָכל יֹוָמא, ּדְ ִגין ְמזֹוָנא ּוַפְרָנָסה ּבְ . ּבְ
ר ָנׁש  ין ִחּיּוָבא ַעל ּבַ ִאּלֵ יר. ּדְ ִגין חֹוָבה ִאיהוּ , ְוִאי ָאַמר ַיּתִ ָבָחא , ָלאו ּבְ ִגין ׁשְ א ּבְ ֶאּלָ

אּגֹו ּתּוׁשְ  ָדִוד ַמְלּכָ ְזִמירֹות ּדְ ָחן ּדִ א דנפיק ידוי דקודשא בריך הוא ובריך לשבעה ''ס(. ּבְ
מרצון ועל דא לאו חיובא הוא אלא תרי זמני ביומא ושבחא איהו לקודשא בריך הוא לתת לו 

ַתר ְצל. ַמאי ַטְעָמא )זמירות דדוד מלכא א ּבָ ַאל ֶאּלָ ַפְרָנָסה ָלא ֲחֵזי ְלִמׁשְ ִגין ּדְ ֹוָתא ּבְ
ָמאֵריהּ  ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ֵייְכלּון ַעְבדֹוי. ּוַפְרָנָסה ּדְ א ֵייכּול ּבְ  .ַמְלּכָ

 בב''''ו עו ע''''דף רכדף רכ



י  )שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ה ָאַכְלּתִ י ֲאחֹוִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ ּבָ
ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי י ַיְעִרי. ִעיםְלָבַתר ִאְכלּו ֵר , ׁשָ ב, ָאַכְלּתִ ְמיּוׁשָ א ְצלֹוָתא ּדִ ִעם . ּדָ

ַמע א ְקִריַאת ׁשְ י ּדָ ְבׁשִ ב. ּדִ ְמיּוׁשָ א ְצלֹוָתא ּדִ י ַיְעִרי ּדָ ו ''דף רכ(ַההּוא ַיַער , ָאַכְלּתִ

ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש  )א משרתים''ס(יֹוֵצר אֹור , ְלָבנֹון) ב''ע ל )כולם קדושים(, ְוָהאֹוַפּנִ ָהֵני  ּכָ
ֵביהּ  ַמע. ִאְקרּון ַיַער ִאיָלִנין ּוְנִציִבין ּדְ א ְקִריַאת ׁשְ י ּדָ ְבׁשִ ִאיהּו ְמִתיקּו , ִעם ּדִ ּדְ

א כֹּלָ ה צּוִפין ּוְמִתיִקין, ּדְ ַכּמָ  .ּבְ

ִתיִתי ֵייִני א ְצלֹוָתא, ׁשָ ְמעּוָמד, ּדָ ִאְתְנַטר )א משיכו''ס(ְמִטיבּו , ּדִ ָאה ּדְ ֵייָנא ִעּלָ א ְוָד . ּדְ
ָרכֹות ִראׁשֹונֹות לֹׁש ּבְ ׁשָ ָרכֹות ַאֲחרֹונֹות, ִעם ֲחָלִבי. ּבְ לֹׁש ּבְ ין ִאיּנּון ׁשָ , ִאּלֵ

ין ִאּלֵ ין ּבְ ִליָלן ִאּלֵ א. ְוִאְתּכְ ַמְלּכָ ען ֵמיְכָלא ּדְ א. ַעד ּכָ ָאַכל ַמְלּכָ ִאְכלּו , ְלָבַתר ּדְ
א א, ֵרִעים ְלֵעיּלָ ְכרּו דֹוִדים ְלַתּתָ תּו ְוׁשִ  .ׁשְ

א ְלָבַתר ְצלֹוָתאוְ  ְמזֹוָנא ֶאּלָ א ֵלית ִחּיּוָבא ּדִ ִמְנָחה . ַעל ּדָ ְצלֹוָתא ּדְ קֹוֶדם  )בערב(ּבִ
ָיא. ְצלֹוָתא ַמאי ַטְעָמא יָנא ַקׁשְ ַכח ּדִ ּתְ ַעד ָלא ִאׁשְ ִגין ּדְ א , ּבְ ַמְלּכָ ין ּדְ ַאְנּפִ עֹוד ּדְ ּבְ

ה ְלָדִוד, ְנִהיִרין ִהּלָ א ּתְ ַהאי ִסּדּוָר , ֵייּמָ ְמזֹוָנאּבְ ְרָיא ְוָתֵלי ַעל . א ּדִ ִדיָנא ׁשַ ְלָבַתר ּדְ ּדִ
ֲעָתא ִאיהוּ , ָעְלָמא ֵקיהּ . ָלאו ׁשַ ְנָחס ּוְנׁשָ י ּפִ  .ָאָתא ִרּבִ

ּיּוָסארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ִגיָעה ִאיִהי ּפִ א ּפְ ה, ֶאּלָ ּלָ י ּכַ ַכד ִייֵתי ָחָתן ְלַגּבֵ ֵלית אַֹרח , ּדְ
ה ַכּלָ ִפּיּוָסאֶאלָּ , ְלָחָתן ְלַייֲחָדא ּבְ ּה ִליָנה. א ּבְ ד ִעּמָ י ָבא  )א וילן שם''ד(ְוַהְיינּו . ּוְלָבַתר ַיְעּבֵ ּכִ

ֶמׁש  ֶ  .ַהׁשּ

א אּוְקמּוהָ , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָרׁשָ ָהא אַֹרח ּדְ ֶמׁש ּדְ ֶ י ָבא ַהׁשּ ְלׁשֹון , ִאי ָהִכי ַמאי ִניהּו ּכִ
יה ִבּיָ ֶמׁש , ּכְ ֶ י ָבא ַהׁשּ א ֵמָהָכא אֹוִליְפָנאאֶ . ְוַהְיינּו ּכִ ֵתיהּ , ּלָ ִאּתְ ְמַייֵחד ּבְ ִריְך , ַמאן ּדִ ּצָ

ָרָגא י ׁשְ ֵליְלָיא ְלִמְכּבֵ ׁש ִמָטָתן, ּבְ ּמֵ ָנן ְלׁשַ ַרּבָ ְיָלה, ּוִביָמָמא ָלאו אַֹרח ּדְ ּלַ א ּבַ אַֹרח , ֶאּלָ
ְנָעא א. ּצִ ֶמׁש . ָמַתי ִאְתָעִביד ִליָנה, ּוְבִגין ּדָ ֶ י ָבא ַהׁשּ אִ , ּכִ א ֵמָעְלָמאּדְ ְמׁשָ ֵני ׁשִ  .ְתּפְ

א א, ּוְבִגין ּדָ ְמׁשָ ָייא ִמן ׁשִ ּסְ ִריְך ְלִאְתּכַ ּצָ ין , אּוף ָהִכי ּדְ ָייא ֵמִאּלֵ ּסְ ִריְך ְלִאְתּכַ ְוָהִכי ּצָ
ר ַהטֹוב ִמיִמיָנא, ַמְלֲאִכין ּצֶ ִאיּנּון ִמּיִ ְרָיין, ּדְ ה ַמׁשִ ַכּמָ ר ָהָרע. ּבְ ָמאלָ , ּוִמִיּצֶ ָאִזיל ִלׂשְ א ּדְ

ְרָיין ה ַמׁשִ ַכּמָ א. ּבְ ְפָרא, ּוְבִגין ּדָ ָאָתא ּצַ ַתר ּדְ ר ָרָאם, ּבָ ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב . ָאַמר ּכַ ְטָרא ּדְ ּוִמּסִ
ם ֲהָוה ִאיׁש ּתָ א ּוַמְטרֹוִניָתא, ּדְ ַמְלּכָ יִלין ּדְ א ַחּיָ יּה ֶאּלָ ם . ָלא ֲהָוה ִעּמֵ ְקָרא ׁשֵ א ַוּיִ ּוְבִגין ּדָ

קֹום ַההּוא ַמֲחָניִ  ִתיב. םַהּמָ יָמָמא ּכְ ר ָרָאם ַמֲחֶנה ֱאלִֹהים ֶזה. ִאיּנּון ַמְלֲאִכין ּדִ ֲאׁשֶ ְוַכד . ּכַ
ֵליְלָיא ֲהֵדיהּ , ָאתּו ַמְלָאִכים ּדְ ָנׁשּו ּבַ ִאְתּכְ קֹום ַההּוא , ּדְ ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ְלַנְטָרא ֵליּה ָאַמר ַוּיִ

 .ַמֲחָנִים

ה ּלָ לֹוָתא ִאיִהי ּכַ ּצְ ִגין ּדִ י ְוגוֹ  )שיר השירים ד(, א ִדְכִתיבֲהָדא הוּ , ּבְ ה ִאּתִ ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ . 'ִאּתִ
י ַמר ָעָלהּ . ִאְתְקֵרי ָהָכא ִאּתִ ִבְכָתב ִאּתְ י )שמות לג(, ּוְבאֹוַרְייָתא ּדְ ה ָמקֹום ִאּתִ ּוְבִגין . ִהּנֵ

ין ָעְלָמא ּדֵ ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ָמקֹום ּבְ ע בַּ , ּדְ ְפּגַ ּה ַוּיִ ַמר ּבָ םִאּתְ ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ  .ּמָ

א ִאיִהי ַאְמַרת ר ְמלֹון אֹוְרִחים )ירמיה ט(, ּוְבִגין ּדָ ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ ָמהּ . ִמי ִיּתְ ְפֵני ַעּצְ ֲהַות ְרׁשּו ּבִ , ּדַ
הֹון ַקְבִעין ָלּה חֹוָבה ִעּמְ יָלהּ , ְוָלאו ִעם ִאיּנּון ּדְ ָלא ָחָתן ּדִ ר ָנׁש ְמצַּ . ּבְ ּבַ ֲעָתא ּדְ יּוְבָכל ׁשַ , ּלֵ
ים ְוָנַטר ֵליהּ  ִריְך הּוא ַאְקּדִ א ּבְ ה. קּוְדׁשָ ִמּלָ ֵאה ָלהּ  )בראשית כד(, ְוָרָזא ּדְ ּתָ . ְוָהִאיׁש ִמׁשְ



ִריְך הּוא, ְוֵלית ִאיׁש  א ּבְ א קּוְדׁשָ בראשית (. ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה )שמות טו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֶאּלָ

ָלה ְלַד  )כד אתַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ּכִ ה ִרְבָקה יֹוּצֵ ר ְוִהּנֵ גֹון , ּבֵ ָרק ִחּצוֹ  )זכריה ט(ּכְ ּבָ א ּכַ  .ְוָיּצָ

יְמרּון ָנן, ְוִאי ּתֵ ָהא אּוְקמּוָה ַרּבָ א ְוַאְתָיא, ּדְ ִכיְנּתָ ָרה ַקְדָמא ׁשְ ִיִתיב, ְלַעׂשְ . ְלֶאָחד ַעד ּדְ
ִהיא י ָרה ּדְ ִאיהּו ו. 'ַקְדָמה ה' ְלַעׂשְ ָיִת ', ְלֶאָחד ּדְ יּה ה, יבַעד ּדְ ְנָייָנא' ָלא ַאְתָיא ְלַגּבֵ . ּתִ

ה ִמּלָ ן יָ , ְוָרָזא ּדְ ּמָ ֵלית ּתַ ַבֲאָתר ּדְ ן ה, הּ ''ּדְ ּמָ ָבֵעי ְלַיֲחָדא ַאְתָוון. 'ָלא ַאְתָיא ּתַ ִריְך , ּוַמאן ּדְ ּצָ
ה ּוְבַתֲחנּוֵני ְתִחּנָ א. ּבִ ן ֶאל ְייָ  )דברים ג(, ּוְבִגין ּדָ ֲאדֹנָ , ָוֶאְתַחּנַ ַתֲחנּוִניםי ''ּבַ א ּבְ ִכ יְנּתָ . ִלׁשְ

ַרֲחֵמי ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ  .ַעד ָהָכא, ּוּלְ

ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ִאיהּו ָרָזא . ֶאת ַהּכֶ ּדְ
ַרֲחָמָנא י ּדְ ַכְבׁשֵ ָנן, ּדְ אֹוְקמּוָה ָעַלְייהּו ַרּבָ ה ָלךְ , ּדְ ַרֲחָמָנא ָלּמָ י ּדְ ְבׁשֵ י ּכַ ּבֵ ין . ּגַ א ִמּלִ ֶאּלָ

ָעְלָמא ְבׁשֹוֵני ּדְ חֹות ּכִ יהֹון ּתְ ךְ , ּדִ חֹות ְלבּוׁשָ ה ַעל . ִיהֹון ְמכּוִסין ּתְ ַמה ְלבּוׁש ִאיהּו ְמַכּסֶ
אֹוַרְייָתא, ּגּוָפא ָאה ָרִזין ּדְ ִריְך ְלַכּסָ ן ָרִזין ּדְ . אּוף ָהִכי ּצָ ּכֵ ל ׁשֶ ִניןּכָ ַגְווָנא , ָקְרּבְ ִאיּנּון ּכְ ּדְ

ְעָלהּ  י ּבַ ָתא ְלַגּבֵ ִאּתְ ְקִריבּו ּדְ  .ּדִ

ָיא ּסְ ִאְתּכַ ִריְך ּבְ ַתְרַווְייהּו ּצָ ָאה לֹון. ּוַמה ְקִריבּו ּדְ ן ְלַכּסָ ִריְך ָקְרּבָ ֵני ַעְרָיין , אּוף ָהִכי ּצָ ִמּבְ
יא ֲחּצּוִפין יַעּיָ ת פָּ , ַרׁשִ ֵלית לֹון ּבֹׁשֶ ה ִמיֵני ַמְמְזִרין ִאיּנּון. ִנים ְוָלא ֲעָנָוהּדְ ֵני ֲעָריֹות, ְוַכּמָ , ּבְ

ה ֵני ִנּדָ ָנד ה, ּבְ הּ ' ּדְ ַאְתָרהּ , ִמּנָ ַכח ּבְ ּתְ ת ֵאל ֵנָכר זֹוָנה. ְוִאׁשְ ְפָחה ּבַ , ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא. ׁשִ
לֹׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגוֹ  )משלי ל( ַחת ׁשָ י ִימְ ', ּתַ ַחת ֶעֶבד ּכִ י ּתַ ְפָחה ּכִ ע ָלֶחם ְוׁשִ ּבַ י ִיׂשְ לֹוְך ְוָנָבל ּכִ

הּ  ִביְרּתָ יַרׁש ּגְ ָנד ה. ּתִ ִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא, ֵמַאְתָרָאה' ּדְ ר ַהטֹוב, ּדְ ַאְתָרָהא . ֵיּצֶ ְוָעאָלא ּבְ
ר ָהָרע ְפָחה ֵיּצֶ  .ׁשִ

ה ִמּלָ ִית )ויקרא יד(, ְוָרָזא ּדְ ּבָ ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ּבַ הַהְיינּו ּדָ , ּכְ ִנּדָ ירֹו . ם ָטֵמא ּדְ ּוַמה ָהָתם ְוִהְסּגִ
ְבַעת ָיִמים ָתהּ  )ויקרא טו(אּוף ָהִכי . ַהּכֵֹהן ׁשִ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים ּתִ ' עד לה' ולית מצורע וכו(. ׁשִ

ִמיׁש  )ב''ג ע''אלהיכם נדפס בפרשת צו דף ל ׁשְ ַעת ּתַ ׁשָ י ּבְ ׁשֵ ִמְתַקּדְ ִאין ִאיּנּון ֵאָבִרים ּדְ י , ַזּכָ ִאיּנּון ֲעּצֵ ּדְ
ין, ָהעֹוָלה יׁשִ ין ַקּדִ ִ הֹון ֶאׁשּ ֲאִחיָדן ּבְ ְלהֹון, ּדַ ין ּדִ ֶאׁשִ ָאִחיד ּבְ ד ּדְ ם ְידֹוָ א . ׁשֵ  )ישעיה כד(ּוְבִגין ּדָ

ַרֲחָמָנא י ּדְ ְבׁשֵ ן ּכִ דּו ְיָי ַעל ּכֵ ּבְ אּוִרים ּכַ ה ַבּבֶֹקר ְואֵ , ּבָ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ת ַהְיינּו ֶאת ַהּכֶ
ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ  .ַהּכֶ

ְקָרא ִלימּו ּדִ יִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת, ׁשְ יד ִממֹוֵחיהּ . ַוֲעׂשִ ַאְנּגִ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ ה סֶֹלת ְנִקּיָה , ַזּכָ ִטּפָ
סֹוֶלת ָלא ּפְ ָאת י. ּבְ ר ְסִפי, י''ִמן ֲאדֹנָ ' ְוִאיִהי ְרִמיָזא ּבְ ֶעׂשֶ ִליָלא ּבְ לּוָלה . ָראןּכְ ִאיִהי ּבְ ּדְ

ִתית ְרִביִעית ַהִהין ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה. ּבְ ְקָרא, ְוִאיִהי ּבְ ָנה, ַבּמִ ׁשְ ּמִ ְלמּוד, ּבַ ּתַ ָלה, ּבַ ַקּבָ כאן שייך (. ּבְ
 )א אמר רעיא מהימנא ועשירית האיפה''ד ע''מה שכתוב בדף רמ

ין א ִמּגֹו ְקִליּפִ ִכיְנּתָ ד ָחָמא ׁשְ ר ְסִפיָראןחָ , ְיֶחְזֵקאל ּכַ ּה ֶעׂשֶ ַלל. ָזא ִעּמָ רּוָדא ּכְ ָלא ּפִ . ּבְ
ין ִאיּנּון מֹוָחא גוֹ , ְוִאּלֵ א, ִמּלְ ְלַתּתָ ָבר ּדִ הּו ָחָזא לֹון ִמּגֹו ְנַהר ּכְ ּלְ ֶרֶכב  )תהלים סח(ִאיִהי , ּכֻ
ר ַאְלִפין, ֱאלִֹהים ִרּבֹוַתִים ל ִרּבֹוא ֶעׂשֶ ֵר , ֶאֶלף' ִרּבֹוַתִים כ, ּכָ יק ּתְ ֵאיָנןַאּפִ ֲארּו , י ׁשֶ ּתָ ִאׁשְ

ְמֵני ָסר ן ח, ּתִ ּבַ חּוׁשְ ר ְסִפיָראן. י ָעְלִמין''ּבְ ָכִליל ֶעׂשֶ טֵ , ּדְ ׁש ּבְ ִאְתָלּבַ ט ''טֵ . ט ִמן ְמַטְטרֹון''ּדְ
יּה , ִמן טָֹטפֹת ַמר ּבֵ ין ֵעיֶניךָ  )דברים ו(ְוִאּתְ א. ַמאן ַעְייִנין. ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ ין ְלֵעיּלָ , ִאּלֵ

הּו ּדְ  ַמר ּבְ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאלִֹהים )יחזקאל א(ִאּתְ ָ חּו ַהׁשּ ין ִאיּנּון . ַמאן ַמְראֹות. ִנְפּתְ ִאּלֵ
ְמַטְטרֹון ָרה ַמְראֹות ּדִ יָתא, ֲעׂשַ יׁשִ גֹו ֲעׁשִ ָרָגא ּבְ ׁשְ ָחָזא ּכִ ִאְתַגְלָייא. ּדְ ע ּבְ ׁשַ  .ְוַחד ָסִתים, ּתְ



ִאיהּו ֵחזוּ  ָרה ַמְרָאה ֲחָדא ּדְ יהּ , ַקְדָמָאה ֵמֵאּלּו ֲעׂשַ ַמר ּבֵ ִאּתְ א ִאיהּו ּדְ ַעל  )יחזקאל א(, ּדָ ּוִמּמַ
א ּסֵ מּות ּכִ יר ּדְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ ם ּכְ ר ַעל רֹאׁשָ א. ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ַרׁש ְלֵעיּלָ ִאְתּפְ ב ּדְ , ְוַאף ַעל ּגַ

ין ִחּדּוׁשִ ין ּדְ א ָעֵליּה ִמּלִ ִריְך ְלָחְדּתָ  .ּצָ

ִריְך הּואָאַמר ק א ּבְ א, ּוְדׁשָ ְלֵעיּלָ ְרָיין ּדִ ֵלי, ְלַמׁשִ ְמּצָ ּבֹור, ַמאן ּדִ ין ְיֵהא ּגִ ין ְיֵהא ָחָכם, ּבֵ , ּבֵ
יר ין ְיֵהא ָעׁשִ ּבֹור. ּבֵ ַזְכָוון ּגִ ּתֹוָרה. ּבְ ֹות. ָחָכם ּבַ ּצְ ּמִ יר ּבַ א . ְוָעׁשִ ֵהיָכָלא ּדָ ָלא ִייעּול ּבְ

לֹוֵתיהּ  ִתְחזּון בֵּ , ּצְ יןַעד ּדְ יִלי, יּה ִסיָמִנין ִאּלֵ ּקּוִנין ּדִ יּה ּתִ ְרֵמיּה ּבֵ ָיַהב ּגַ א אֹוְקמּוָה . ּדְ ּוְבִגין ּדָ
ָבאֹות ּתֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִפיהוּ , ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְיֵהא . ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ְיָי ּצְ ְלַמאן ּדִ

יהּ  ְלבּוׁשֵ ין ִסיָמִנין ּבִ ִאּלֵ ים ּבְ ַק , ָרׁשִ לֹוֵתיהּ ּתְ לּון ּצְ לֹוֵתיהּ . ּבְ ּצְ ים ּבִ ְיֵהא ָרׁשִ , ִסיָמָנא ֲחָדא ּדִ
ְתֵכֶלת ית, ּבִ יּצִ ָוה ּצִ ַכְנֵפי ִמּצְ ֵמי ָלָרִקיעַ . ּבְ ִאיהּו ּדָ ִאיהּו ְמַטְטרֹון, ּדְ יֵליהּ . ּדְ ּיּוְקָנא ּדִ , ּדִ

ית יּצִ ּצִ ּבַ ֵכֶלת ׁשֶ  .ּתְ

א ית אֹוְקמוּ , ּוְבִגין ּדָ יּצִ יעּור ַהּצִ ָנןׁשִ ּה רֹאׁשֹו ְורּוּבוֹ , ָה ַרּבָ ָסה ּבָ ַהָקָטן ִמְתּכַ ְוַהאי . ַטִלית ׁשֶ
יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ם )ישעיה יא(, ִאיהּו ּדְ ד. ְוַנַער ָקטֹן נֹוֵהג ּבָ ִאיּנּון ד, ֵחיָון' ְוַהאי ִאיהּו נֹוֵהג ּבְ ', ּדְ

ִליל  א )מלכים א י(ְוִאיהּו ּכָ ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּסֵ ִאיּנּון , ׁשֵ ר. 'וּדְ ִליל ֶעׂשֶ ִאיהּו ּכָ ין , ּוְבִגין ּדְ ׁשִ ִמְתַלּבְ
ר ְסִפיָראן יּה ֶעׂשֶ יה. 'י, ּבֵ ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ִליָלא , ּוֵביּה ֲהָוה ִאְתֲחִזי קּוְדׁשָ ִאיִהי ּכְ ּדְ

ר ְסִפיָראן יָרָאה. ִלְנִביֵאי, ֵמֶעׂשֶ ִאיִהי ֲעׁשִ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ּדִ יתּתְ , ּוִמּסִ יּצִ ּצִ ּבַ ִאיהּו , ֵכֶלת ׁשֶ
ְווִנין ָכל ּגַ ֵכֶלת ּדְ  .ּתְ

י ְכִלית ּדְ ִאיִהי ּתַ ל ֲעבֹוַדת אֶֹהל מֹוֵעד )שמות לט(ּוֵביּה . ְסִפיָראן' ּדְ ֶכל ּכָ ְוִאיִהי ָלׁשֹון . ַוּתֵ
ה ּלָ ה ְלָהִקים ֶאת ַהמִּ  )במדבר ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכַ ּלֹת מֹׁשֶ יֹום ּכַ ןַוְיִהי ּבְ ּכָ ְואֹוְקמּוָה . ׁשְ
ָנן ִתיב, ַרּבָ ת ּכְ ּלַ ָרָגא, ּכַ ׁשְ ֵכֶלת ּדִ ָוון, ְוִאיהּו ּתְ ָרִבין ְוִעּלָ ָאִכיל ּתְ  .ּדְ

א )יחזקאל א(ְוָעֵליּה ָאַמר ְיֶחְזֵקאל  ּסֵ מּות ּכִ יר ּדְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ מּות ּכְ ַהאי ֶאֶבן. ּדְ , ְסגּוָלה ּדְ
ָיִרית ָלהּ  ְלטָ , ַמאן ּדְ ם ָעֵליהּ ָלא ׁשַ ֵגיִהּנָ ָעְלָמא ְמַקְלֵקל ָלהּ . א נּוָרא ּדְ ל , ֵלית נּוָרא ּבְ ְוָלא ּכָ

כֹות א. ִמיֵני ַמּתְ ן ַמּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יקּו ָלהּ , ּכָ ָלא ַמּזִ ָיִרית ָלהּ . ּדְ יּה , ַמאן ּדְ ים ּבֵ י  )ישעיה מג(ִאְתַקּיָ ּכִ
ָך ָאִני ְוגוֹ  ִים ִאּתְ ּמַ ִאין. 'ַתֲעבֹור ּבַ יהּ  ְוָכל ִעּלָ ֲחִלין ִמּנֵ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּדַ ִאין ּדְ ֵכֶלת . ְוַתּתָ ּתְ

ַמר ִגיֵניּה ִאּתְ א ּבְ ַיּמָ ָך ָאִני, ּדְ ִים ִאּתְ ּמַ י ַתֲעבֹור ּבַ א. ּכִ ִבְסּגּוָלה ּדָ סּוס ְורֹוְכבֹו  )שמות טו(, ּדְ
ַרִים, ָרָמה ַבּיָם ִמּצְ א ְמָמָנא ּדְ  .ּדָ

א ְוון ּדָ ִאין, ִמּגָ ֲחִלין ִעּלָ ִאין ּדַ יהּ . ְוַתּתָ ֲחִלין ִמּנֵ א ּדַ ַיּמָ ְרָיין ּדְ ִאיהּו . ַמׁשִ ְרִקיָעא ּדְ ְרָיין ּדִ ּוַמׁשִ
ֵכֶלת ֲחִלין, ּתְ יּה ּדַ ְתֵכֶלת . ִמּנֵ ְרָיין ּדִ ֲחִלין  )א ומשריין דרקיעין ומשריין''ס(ַמׁשִ ם ּדַ ֵגיִהּנָ נּוָרא ּדְ ּדְ
יהּ  ֵכֶלת . ִמּנֵ ין ִאיהוּ  )א''ז ע''דף רכ(ְוַהאי ּתְ יָנא ֲאדֹנָ . ּדִ ְווִנין . י''ּדִ יָנא ּוְתֵרין ּגַ ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ ּדִ

ַטִלית יִמין ּבְ ור, ְרׁשִ ֵכֶלת, ַחד ִחּוָ ַמר. ְוַחד ּתְ ין ִאּתְ ְווִנין ִאּלֵ ֵרין ּגַ ְוַתַחת ַרְגָליו  )שמות כד(, ְוַעל ּתְ
יר ּפִ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ י, ִלְבַנת. ּכְ ַסּפִ ְווִנין. רלֹוֶבן ּדְ ְתֵרין ּגַ ִליל ּבִ ִאיהּו ּכָ ור , ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּדְ ִחּוָ

ְתֵכֶלת. ְואּוָכם ְווִנין. אּוָכמּו ּדִ ֵרין ּגַ ָנן, ְוַעל ּתְ ֲחִרית, ְרִמיזּו ַרּבָ ׁשַ ַמע ּבְ , ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ
ֵכֶלת ְלָלָבן ין ּתְ יר ּבֵ ּכִ ּיַ ֶ ַמְלכָּ . ִמׁשּ א ּדְ ַרּתָ ַמע, אְלֶמֱהִוי ּבְ ִריְך , ְקִריַאת ׁשְ א ּבְ ִיחּוָדא ְדקּוְדׁשָ

ין, הּוא ְווִנין ִאּלֵ ֵרין ּגַ ִליל ִמּתְ ִאיּנּון ְידוָֹ , ּכָ ִריְך . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, י''ד ֲאדֹנָ ''ּדְ א ּבְ ַגְווָנא ְדקּוְדׁשָ ּכְ
ִליל ב ְווִנין' הּוא ּכָ א ַרֲחִמים, י ְלֶמֱהִוי ַרֲחֵמי ְוִדיָנא''ה ֲאדֹנָ ''ְיהוָֹ , ּגַ ין ְוִכּסֵ א ּדִ ּסֵ  )מטטרון(. ּכִ

א )יחזקאל א( ּסֵ מּות ּכִ יר ּדְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ א. ּכְ ּסֵ מּות ּכִ ְרְסָייא. ַמאי ּדְ א ָלֳקֵבל ּכֻ ִאית , ֶאּלָ ּדְ
ִרים''ֵליּה ע ׁשָ ע. ב ּגְ ים ּבְ ר ָנׁש ָרׁשִ ְיֵהא ּבַ ִרים''ּדִ ית, ב ְקׁשָ יּצִ ּצִ ִרים ''עָלֳקֵבל , ְוחּוְלָיין ּדְ ׁשָ ב ּגְ



ֻכְרְסָייא ִאיּנּון ח. ּדְ ִרים''ּדְ ִאיהּו ה. ְוחּוְלָיין ְלָכל ִסְטָרא, י ְקׁשָ ֻכְרְסָייא ּדְ ד', ּדְ ' ְלָכל ִסְטָרא ּבְ
ֻכְרְסָייא ִאיּנּון ד, ֵחיָון ּדְ  .'ּדְ

ֻכְרְסָייא ין ּדְ ְרּגִ ית ּדַ ִאיּנּון ו, ְוׁשִ ִליל ד, ְוָדא ְמַטְטרֹון', ּדְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֵחיָוון' ִאיהּו ּכָ
ם )ישעיה יא( ְבִריֵאל נּוִריֵאל ְרָפֵאל. ְוַנַער ָקטֹן נֹוֵהג ּבָ  )מלכים א י(ְמַטְטרֹון . ְוִאיּנּון ִמיָכֵאל ּגַ

א ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּסֵ ית ְמָאה, ׁשֵ ִקין ׁשִ ַסּלְ ְתֵרין יֹוִדי, ּדְ ית ּבִ יּצִ ָהא ִחיִרק , ְוִאי ָחֵסר יֹוד. ן''ּצִ
ָקא, ַאְתֵריהּ בְּ  ד. ָהִכי ַסּלְ ָכל ִסְטָרא ּבְ ְנֵפי' ּבְ ית, ּכַ יּצִ ּצִ ר ֻחְלָיין ּדְ ית ּוְתַלת ֲעׂשַ יּצִ ִאיּנּון , ּצִ

 .ג''תרי

א. ְועֹוד ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּסֵ א ָוא, ׁשֵ ָרָזא ּדָ ן י, ו''ּבְ ּבָ יִבין, ג''ָסִליק ְלֻחׁשְ ְתַלת ּתֵ ִאְתְרִמיז ּבִ ע , ּדְ ּסַ ַוּיִ
בֹא ִאיּנּון ָוהּו ֲאִני ָוהוּ . ַוּיֵט ַוּיָ ִרין. ּדְ הוּ ' א. ְלָכל ִסְטָרא' ה, ָחֵמׁש ִקׁשְ ּוְבָאת . ָטִלית ַחד ְלֻכּלְ

ִלים ח' ה ּתְ ִאיּנּון ט. י''ִאׁשְ ה ְלָכל ִסְטָרא. ט''ּדְ ִליל ד. ְלֶמֱהִוי ַחּיָ ה. ַחיֹות' ּכָ ע , ּוְלָכל ַחּיָ ַאְרּבַ
ין ְדפִּ , ַאְנּפִ ע ּגַ ין''ִאיּנּון ל, יןְוַאְרּבַ ין ְוַגְדּפִ ִאיהּו ָאָדם. ב ַאְנּפִ ְלָיין ֵמַחּיָה ּדְ  .ְוִאיּנּון ּתַ

ן יוֹ , ב''ְוִאיּנּון ל ּבַ חּוׁשְ ְלהֹון. א''א הֵ ''ד הֵ ''ּכְ ִלימּו ּדִ ָכל ד. ו''ָוא, ׁשְ ֵליַסר חּוְלָיין ּבְ ְנֵפי' ּתְ , ּכַ
ע ַחיֹות''ְוַהָוא ל ַאְרּבַ א, ו ִמְתַייֵחד ִעם ּכָ ִלים ְלֵעיּלָ א, ְוַאׁשְ ִלים ְלַתּתָ ַעּמּוָדא . ַאׁשְ

ִעיָתא ִאיהּו ְמַטְטרֹון ֶאְמּצָ א, ּדְ ְלָמא ְלֵעיּלָ ִתְפֶאֶרת, ְלַאׁשְ ַגְווָנא ּדְ יהּ , ּכְ ם ַרּבֵ ׁשֵ ֵמיּה ּכְ . ׁשְ
ֵרי ְדמּותֹו ִאְתּבְ ְלמֹו ּכִ ּצַ ין. ּבְ ְרּגִ ל ּדַ ִליל ּכָ ִאיהּו ּכָ א, ּדְ א ְלַתּתָ א ,ֵמֵעיּלָ א ְלֵעיּלָ ּתָ ְוִאיהּו . ּוִמּתַ

ִעיָתא ֶאְמּצָ ים ַמְבִריַח  )שמות כו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָאִחיד ּבְ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַהּבְ
ה ּצֶ ה ֶאל ַהּקָ ּצֶ  .ִמן ַהּקָ

ִליל ד ין' ְוִאיהּו ּכָ ְלעֵ , ַאְנּפִ ה ְוַחּיָה ּדִ ָכל ַחּיָ ין ּדְ ְדּפִ ע ּגַ אְוַאְרּבַ ִאיּנּון, יּלָ יר . ְיֲאַדדֹוָנִהי, ּדְ ָאז ָיׁשִ
ה ין. מֹׁשֶ ע ַאְנּפִ ה ַאְרּבַ ָכל ַחּיָ ין, ּבְ ְדּפִ ע ּגַ א, ְוַאְרּבַ ַגְווָנא ּדָ ַאְרֵיה''א. ּכְ ׁשֹור''א. ז ּבְ ז ''א. ז ּבְ
ר ֶנׁשֶ ָאָדם''א. ּבַ ִאיּנּון ל. ז ּבָ ין''ּדְ ין ְוַגְדּפִ ן א, ב ַאְנּפִ ּבַ חּוׁשְ  .ִזְמִנין 'ז ד''ּבְ

ין' ְוִאיּנּון ד ין. ד''ְידוָֹ : ַאְנּפִ ְדּפִ ע ּגַ ְגֵדי ָזָהב' ָלֳקֵבל ד. ֲאדָֹני: ַאְרּבַ ְגֵדי ָלָבן, ּבִ ע ּבִ , ְוַאְרּבַ
ָרֵאל ָרא ַעל ִיׂשְ ֲהָנא ְלַכּפְ ָלִביׁש ּכַ ח )תהלים נא(, ָלֳקֵבל. ּדְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ לֹוָתא. ֲאדָֹני ׂשְ . ּוּצְ

ה ְידוָֹ  ְתִפּלָ ֲחִתיָמה ח, ד''ּדִ לֹוָתא''ּבַ ּצְ ְרָכאן ּדִ הֹון ע, ד''ְוִתְמֵני ָסֵרי ִזְמִנין ְידוָֹ . י ּבִ ב ''ִאית ּבְ
ן ַוְיֻכּלוּ , ַאְתָוון ּבַ חּוׁשְ יק חַ , ּבְ ּדִ ּצַ ְכִליָלן ּבְ  .י ָעְלִמין''ּדִ

ע ִחיָון ְמֵני ְלָכל ִסְטָרא. ד ֲאדָֹני''ְידוָֹ , ּוְבַאְרּבַ ָכחּו ִמן , ג ַאְתָוון''וי, ְתָווןב אַ ''ִאיּנּון ל, ּתִ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ר, וּ ''ּו ֲאִני ָוה''ָוה ַלת ֲעׂשַ א, ָהא ּתְ א ְוַתּתָ ְכִליָלן ֵעיּלָ ִלים ָאָדם. ּדִ ּתְ הֹון ִאׁשְ ִאיהּו מ, ּבְ , ה''ּדְ

ִעיָתא ֶאְמּצָ  .ַעּמּוָדא ּדְ

י ַחּיִ ִאיָלָנא ּדְ א ּבְ י אֵ  )אסתר ד(. ְקִליִפין, ֵלית, ְלֵעיּלָ קּכִ ְלבּוׁש ׂשָ ֶלְך ּבִ ַער ַהּמֶ . ין ָלבֹא ֶאל ׁשַ
ְמַטְטרֹון א ִאית ְקִליִפין ּבִ ִעיָתא, ְלַתּתָ ֶאְמּצָ ַעּמּוָדא ּדְ ִדּיּוְקָנא ּדְ ִאיהּו ּבְ א . ּדְ קּוְדׁשָ ְבִזְמָנא ּדְ ּדִ
ִריְך הּוא ְלַבר ִמַמְלכּוֵתיהּ  ילֵ , ּבְ ֶעֶבד ּדִ ין ּדְ ין ְוַאְנּפִ ַגְדּפִ י ּבְ ּסֵ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, יהּ ִאְתּכַ

עֹף )שמואל ב כב( רּוב ַוּיָ ב ַעל ּכְ ְרּכַ  .ַוּיִ

ָסֲחִרין ְלד ין ּדְ ְמַטְטרֹון' ְוִאיּנּון ְקִליּפִ דֹוָלה ְוָחָזק  )מלכים א יט(, ּתֹהוּ : ִאיּנּון, ֵחיָון ּדִ ה רּוַח ּגְ ְוִהּנֵ
ר ְסָלִעים לֹא ָברּוַח ְייָ  ּבֵ ָהא , ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ְייָ , וּ ''ּבֹה. ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ

ֵרין ְקִליִפין ור, ּתְ ֱאגֹוָזא, ָירֹוק ְוִחּוָ ְקִליִפין ּדֶ ְנָייָנא ּבֹהוּ , ַקו ָירֹוק, ַחד ּתֹהוּ , ּדִ ֲאָבִנין , ּתִ
ִמין יָפא, ְמפּוּלָ ּקִ ָמא, ְקִליָפא ּתַ ַאְבָנא ְמפּוּלָ ֵרין ְקִליִפין ִאלֵּ . ּכְ ִחָטה, יןָלֳקֵבל ּתְ  .מֹוץ ְוֶתֶבן ּדְ



ִליָתָאה ִקיָקא, ְקִליָפא ּתְ ִחָטה. ּדְ ין ּדְ ִחָטה, ָלֳקֵבל סּוּבִ ק ּבָ ּבַ ָהָכא ִאיהּו ִמְתּדְ ְוָלא ָיִכיל , ּדְ
ן ּמָ א ִמּתַ ְרׁשָ יא, ְלִאְתּפָ ֵריַחּיָ ָטֲחִנין ֵליּה ּבְ ר ָנׁש , ַעד ּדְ ּבַ פּוָמא ּדְ ִאיּנּון ָלֳקֵבל טֹוֲחנֹות ּדְ , ּדְ

אֹוַרְייָתא ין ּדְ הֹון ִמּלִ ִריְך ְלִמְטַחן ּבְ ּצָ ה, ּדְ ֶקַמח סֶֹלת ְנִקּיָ יהֹון ּכְ ָפה, ַעד ּדִ ִאיִהי ׂשָ , ּוְבָנָפה ּדְ
ין  ִאיִהי סּוּבִ סֹוֶלת ּדְ ִריר ּפְ ה )דאורייתא(ִאְתּבְ ַכח ֲהָלָכה סֶֹלת ְנִקּיָ ּתְ ִיׁשְ ַההּוא ִזְמָנא. ַעד ּדְ , ּבְ

א וּ  ְמָתא, ''מֹוָחאָנִטיל ָלּה ִלּבָ הֹון ִנׁשְ ט ּבְ ַ ׁשּ ִאְתּפְ גּוָפא ּדְ ּה , ְוָכל ֵאָבִרין ּדְ ַסת ּבָ ְרּנְ ְוִאְתּפַ
ְמָתא ָעְלָמא, ִנׁשְ ין ּדְ ִמּלִ ַסת ּבְ ְרּנְ גּוָפא ִאְתּפַ ַגְווָנא ּדְ ה ֱאלִֹהים )קהלת ז(, ּכְ ֶזה ְלעּוַמת ְזה ָעׂשָ , ּדְ

גּוָפא אֹוַרְייתָ , ָנֲהָמא ּדְ יב. אְוָנֲהָמא ּדְ ְכּתִ ַלְחִמי )משלי ט(, ֲהָדא הּוא ּדִ  .ְלכּו ַלֲחמּו ּבְ

ֱאגֹוָזא, ְוַהאי ְקִליָפא מֹוָחא ּדֶ ָקא ּבְ ּבְ ִמְתּדַ ְקִליָפא ּדְ ֱאגֹוָזא ִאיִהי ְרִכיָכא, ִאיהּו ּכִ , ּוְבִזְמָנא ּדֶ
ֱאגֹוָזא ַרׁש ַהִהיא ְקִליָפא ִמּמֹוָחא ּדֶ ָיא, ִאְתּפְ ָלא קּוׁשְ ֱאגֹוָזא ִאיִהי ּוְבִזְמ . ּבְ  )ב''ז ע''דף רכ(ָנא ּדֶ

ה ן, ְיֵבׁשָ ּמָ ָרא ֵליּה ִמּתַ ר ָנׁש ְלַאְעּבְ ה ְלּבַ ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת, ָקׁשֶ ָיא ּבִ י ֲעַדִיין ַהּקּוׁשְ ּוְבִגין . ּכִ
ר ָנׁש  ִריְך הּוא ְלּבַ א ּבְ א ָמֵני קּוְדׁשָ ַבְחרּוֵתיהּ , ּדָ א ּבְ ִתּיּוְבּתָ יּה  קֹוֶדם, ְלָאַהְדָרא ּבְ ַיְזִקין ּבֵ ּדְ

ר ָהָרע קּום )ויקרא יט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֵיּצֶ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ יָלךְ , ִמּפְ יָבה ּדִ ְוַהאי . קֹוֶדם ׂשֵ
ה ִאיִהי ֵאׁש  ֵאׁש ְייָ , ְקִליּפָ ּה ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ּבָ ַמר ּבָ הֹום, ְרִביָעָאה. ְוִאּתְ ָחָלל . ּתְ

ֱאגֹוָזא יּה קֹול , ּדֶ הּבֵ ָמָמה ַדּקָ א, ּדְ ן ָקא ָאֵתי ַמְלּכָ ּמָ ַמל  )יחזקאל א(, ּתַ ֵעין ַהַחׁשְ ּוִמּתֹוָכּה ּכְ
 .ִמּתֹוְך ָהֵאׁש 

ד, ְוִאיּנּון ְקִליִפין יִמין ּבְ גּוָפא' ִאיּנּון ְרׁשִ ֵריָאה. ֵאָבִרים ּדְ ן ֵליָחא, ּבְ ּמָ ָכחּו , ּתַ ּתְ ִמיָנּה ִאׁשְ ּדְ
ֵריָאה ָעֶדיָה ִיְתמֹוכוּ ַר  )משלי ה(, ִסְרכֹות ּדְ אֹול ּצְ ן רּוַח ָחָזק ְמָפֵרק. ְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ׁשְ ּמָ , ְוּתַ

ר ָנׁש  ּבַ ַכְנֵפי ֵריָאה ּדְ ָדִפיק ּבְ ר ָנׁש , ּדְ ּבַ ַאְסִעיר ּגּוֵפיּה ּדְ ָכִפף ֵליּה , ְוַהאי ִאיהּו רּוָחא ּדְ ַמה ּדְ
חֹותֹוי הּו ּתְ יהּ , ֵאִלּיָ א ּבֵ ָעָרה  )מלכים ב ב(, ָדא הּוא ִדְכִתיבהֲ . ְוָסִליק ְלֵעיּלָ ּסֳ הּו ּבַ ַעל ֵאִלּיָ ַוּיַ

ַמְיָמה ָ ִפיק ַעל ֵריָאה. ַהׁשּ ִקין, ְוַהאי ּדָ ל ַמׁשְ ׁשֹוָתה ּכָ ְורּוַח ֱאלִֹהים  )בראשית א(, ּוְבהֹון. ּדְ
ִים ֵני ַהּמָ א, ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ קּוְדׁשָ ָמאָלא. ַהאי ִאיהּו ְקִליָפה ְלרּוָחא ּדְ , רּוַח ְסָעָרה, ִלׂשְ

ַמר מֹאלוֹ  )קהלת י(, ָעַלְייהּו ִאּתְ ִסיל ִלׂשְ  .ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ּכְ

ּבֹוי ר ֵליּה ִמּלִ ִוד ַאְעּבָ י  )תהלים קט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָקִטיל ֵליהּ , ּדָ ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ ְוִלּבִ
א ָזָכה פֹוִנית, ּוְבִגין ּדָ ָבא רּוַח ּצְ יֵליהּ בְּ , ִלְנׁשָ יהּ . ִכּנֹור ּדִ ַמר ּבֵ ּכֹה ָאַמר ְיָי  )יחזקאל לז(, ְוִאּתְ

ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוחַ  ּנֹור, ֵמַאְרּבַ ּכִ יּה ּבַ ן ּבֵ ד, ַוֲהָוה ְמַנּגֵ ׁשּוט, ִמיֵני ִנּגּוִנין' ּבְ יר ּפָ ׁשִ ִאיהּו י, ּבְ . 'ּדְ
פּול יר ּכָ ִאיהּו י, ּוְבׁשִ ׁש . ד''ּדְ יר ְמׁשּוּלָ ע. ו''ִאיהּו ידּדְ , ּוְבׁשִ יר ְמרּוּבָ ִאיהּו ְידוָֹ , ּוְבׁשִ ָהא . ד''ּדְ

ר ַאְתָוון ִוד ָלֳקְבַלְייהוּ . ִאיּנּון ֶעׂשֶ ֲעַבד ּדָ ִלים' י, ּדְ ִקין ְלע. ִמיֵני ּתִ ין''ְוַסּלְ ן י, ב ַאְנּפִ ּבַ חּוׁשְ ' ּכְ
ין  .ַאְתָוון ִאּלֵ

ע ד ִאְתעֲ . ב ִמיֵני ִנּגּוָנא''ּוָמַתי ְסִליקּו ּבְ ִחית ַאף ְוֵחיָמהּכַ ָעֹון ַמׁשְ הֹון . ָבר ׁשּוְלָטנּוָתא ּדְ ּבְ ּדִ
ִפיק רּוַח ְסָעָרה ע ִסְטִרין. ּדָ ַאְרּבַ י, ּבְ ִקין ּלְ ַסּלְ ְתִרין ְלע' ּדְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ב אּוִמין''ּכִ

ה )משלי יא( ִעים ִרּנָ  .ּוַבֲאבֹוד ְרׁשָ

ִמיָכאֵ  ְבִריאֵ ''ּדְ ְלִטין ַעל ד, ל''ָפאֵ ל ְר ''ל נּוִריאֵ ''ל ּגַ ר ָנׁש  )א יסודין''ס(ִסְטִרין ' ׁשַ ּבַ ִאיּנּון , ָטִבין ּדְ ּדְ
א ְורּוָחא ְוַעְפָרא ָ ין' ְוָכל ַחד ִאית ֵליּה ד, ַמּיָא ְוֶאׁשּ ִחית ַאף ְוֵחיָמה. ַאְנּפִ ְלָיין , ֲעֹון ַמׁשְ א ''ס(ּתַ

ָעִביד ִסְרָכא, ַעל ָמָרה ְלָבָנה )שלטין ֵריָאה ּדְ ָכֵבדוּ . ּדְ ם , ְבָמָרה סּוָמָקא ּדְ ִאְתַאּדָ ּדְ
ַמֲאִדים ַכְבָדא. ּבְ ֲאִחיָדא ּבְ ְות, ּוְבָמָרה ְירֹוָקא ּדַ ַמְלָאְך ַהּמָ א ּדְ ִאיהּו ַחְרּבָ ּה , ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ ּדְ

ּיֹות )משלי ה( ֶחֶרב ּפִ ה ּכְ ֲעָנה ַחּדָ חֹוָרה. ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכּלַ ַתיׁשַ , ִליִלית, ּוְבָמָרה ׁשְ , ּבְ



ְטחֹול יבוּ , ׁשּוְלָטנּוָתא ּבַ ִאיהּו ֲעּצִ ית, ּדְ ְחּתִ אֹול ּתַ ָדא , ׁשְ ְכָיה ְוֶהְסּפְ ֲעִנּיּוָתא ַוֲחׁשֹוָכא ּבִ
 .ְוַרֲעבֹון

ר ָנׁש  ין ְקִליִפין ִמּבַ ִמְתָעְבִרין ִאּלֵ ד ּדְ י, ִמּיַ ַחּיִ ְלָטא ָעֵליּה ִאיָלָנא ּדְ ע, ׁשַ ין''ּבְ ִאיּנּון י, ב ַאְנּפִ ' ּדְ
ע רּוחֹות, ד''ּו ְידוָֹ ''ד ְיד''יָ  ְלָיין ֵמַאְרּבַ ָרה ּתַ ָכחּו ֲעׂשַ ּתְ ִאׁשְ ד, ּדְ ִאיּנּון ְידֹוָ הֹון, ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ּכֹה , ּדְ

ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוחַ  ד ֵמַאְרּבַ יחַ , ָאַמר ְידֹוָ ָמׁשִ א הּוא רּוחֹו ּדְ יהּ . ּדָ ַמר ּבֵ ִאּתְ  )ישעיה יא(, ּדְ
א, ּוַח ְייָ ְוָנָחה ָעָליו ר ִלּבָ אֶֹזן ְיִמיָנא ּדְ ב ּבְ ֵ ד ִאיהּו ְמַנׁשּ ֶחֶסד, ּכַ ְטָרא ּדְ ן ָחְכָמה ִמּסִ ַתּמָ , ּדְ

ָחְכָמה ים ַיְדִרים ּבְ ה ְלַהְחּכִ ֵביּה ָהרֹוּצֶ יָנה''ְוֶחסֶ . ּדְ ּבִ ב ּבַ ַבָחְכָמה י, ד ָנׁשַ יָנה ה. 'ּדְ ּבִ . 'ּבַ
ִתְפֶאֶרת ו ְלכּות ה. 'ּבְ ּמַ ד . 'ּבַ עְידֹוָ הּו ַאְרּבַ ֻכּלְ ִפיק ּבְ ר. ּדָ ִקין ְלֶעׂשֶ ַסּלְ ָבה ''ולע. ּדְ ב ַמֲחׁשָ

א ִלּבָ  .ּדְ

א יוֹ  דֹוָלה. ְיִמיָנא ִאיהּו ַמִים, א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''ּדָ ָמאָלא ֵאׁש . ְוִאיהּו ַיד ַהּגְ ְ ְוִאיִהי ַיד . ִמׂשּ
ִעיָתא. ַהֲחָזָקה ֶאְמּצָ ַעּמּוָדא ּדְ ִאי. ד ָרָמה''יָ , ּבְ אּדְ ֻקְדׁשָ ן י. ִהי רּוָחא ּדְ א ּבֶ  )יחזקאל א(. ד''ְוכֹּלָ

ה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכוּ  ּמָ ר ִיְהְיה ׁשָ ים ֶאל ֲאׁשֶ אֹוַפּנִ י רּוַח ַהַחּיָה ּבָ יּה ִמְתַנֲהִגים ַמּיָא . ּכִ ּבֵ
א ָ ַתְרַוְייהוּ . ְוֶאׁשּ ָאִחיד ּבְ מֹוָחא, ּדְ ַעְרִקין ּדְ ִאיהּו ַמִים, ְוָדִפיק ּבְ אוּ . ּדְ ִלּבָ ִאיהּו , ְבַעְרִקין ּדְ ּדְ

ַכְנֵפי ֵריָאה. ֵאׁש   .ְורּוַח ּבְ

גּוָפא ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ּדְ אֹוַרְייָתא, ּבְ א ּדְ י ַיּמָ ּלֵ ְלּגַ ַכח ּגַ ּתְ י ְרִקיָעא, ִאׁשְ ּלֵ א, ְוַגְלּגַ ָ ִאיּנּון ֶאׁשּ . ּדְ
יהּ  ין ּבֵ ִקין ְוַנְחּתִ הּו ַסּלְ ּלְ ין . ּכֻ אְוִאיהּו ַאְתֵריּה ּבֵ יֵליּה ַאְרָעא, ְרִקיָעא ְוַיּמָ ִאיִהי , ָמאָנא ּדִ ּדְ

א ִכיְנּתָ  .ׁשְ

עֹוִפין ְדַפְייהוּ , ּוְכַגְווָנא ּדְ ִתיחּו ּגַ יהּ , ּפְ ָלא רּוָחא ְלַפְרָחא ּבֵ גּוָפא. ְלַקּבְ ל ֵאָבִרים ּדְ , ָהִכי ּכָ
ה ְמקֹוִרין ַכּמָ ִתיָחן ּבְ ְרִקין, ּפְ ה ּפִ ַכּמָ ה ַעְרִקין, ּבְ ַכּמָ א, ּבְ ִלּבָ ִרין ּדְ ה ִאּדָ ַכּמָ ִרין , ּבְ ִאּדָ

מֹוָחא ָלא ֵליהּ , ּדְ א. ְלַקּבְ ִלּבָ ין ּדְ ָבּתִ יב ּבְ ָנׁשִ ִאי ָלאו ּדְ א, ּדְ ִלּבָ ל , ֲהָוה נּוָרא ּדְ אֹוִקיד ּכָ
ה סּוָלִמין. ּגּוָפא ִרין, ְוַכּמָ א, ְוִאּדָ ִלּבָ ָקֶנה ּדְ ַעְרִקין ּדְ ֵריָאה, ּדְ הוּ , ְוָקֶנה ּדְ ּלְ ִנין  ּכֻ ְתּקְ ִמּתַ

יהּ   .ְלַגּבֵ

ּבּוָרא ד ָסִליק ּדִ ֵריָאה, ּכַ ְנֵפי ּדְ ַההּוא ִזְמָנא . ִאְתָעִביד קֹול, ַעל ּכַ ַמִים  )קהלת י(ּבְ ָ י עֹוף ַהׁשּ ּכִ
ִים )תהלים כט(. יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול א. קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ ַמּיָ ְטָרא ּדְ ִאיהּו מֹוָחא, ִמּסִ ן ָסִליק , ּדְ ַתּמָ ּדְ

ַכְנֵפי ֵריָאה ב ַלֲהבֹות ֵאׁש . ּבְ א, קֹול ְיָי חֹוּצֵ ִלּבָ ְטָרא ּדְ ד ָנִפיק ִמּפּוָמא, ִמּסִ ִאְתְקֵרי , ּכַ
ּבּור  .ּדִ

ְנֵפי ֵריָאה ֵרין ּכַ ָלא ֵליהּ , ְוָלֳקֵבל ּתְ ין ְלַקּבְ ְדּפִ ַפְתִחין ּגַ יב, ּדְ ְכּתִ  )יחזקאל א(, ֲהָדא הּוא ּדִ
רוּ  ְפָוון ַנְטִלין ֵליּה ְלִדיּבּור. דֹות ִמְלָמְעָלהּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ א, ָהִכי ׂשִ  .ּוַפְרִחין ֵליּה ְלֵעיּלָ

ְנֵפי  ה ּכַ ִאיּנּון ֲחִמׁשָ ָלא ִסְרָכא, ֵריָאה )א ענפי''ס(ּוְכַגְווָנא ּדְ ִתיָחן ּבְ הּו ּפְ ּלְ ָלא ַהאי קֹול, ּכֻ , ְלַקּבְ
א ּתִ  ִריִכין ְלֶמֱהִוי ַחְמׁשָ פּוָמאָהִכי ָנֵמי ּצְ ָלא ִסיְרָכא, ּקּוִנין ּדְ ִתיָחן ּבְ הּו ּפְ ּלְ ּקּוִנין , ּכֻ ָחֵמׁש ּתִ ּבְ

ִאיּנּון ָגרֹון )א''ח ע''דף רכ(: ּדְ ְפָוון. אחהע ּבַ ׂשִ ֵחיךְ . בומף ּבְ ָנא. גיכק ּבַ ִליׁשָ זסשרץ . דטלנּת ּבְ
יַנִים ִ ׁשּ  .ּבַ

הֹון ְיֵהא ּבְ ָלא ִסְרָכא ְוִעּכּוָבא כְּ , ְוִדּבּור ּדִ ַוְיִהי הּוא  )בראשית כד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַללּבְ
את ר ְוִהּנֵה ִרְבָקה יֹוּצֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ לֹוָתא. ֶטֶרם ּכִ א ּצְ ּבּור, ּדָ ִאיהּו ּדִ ַמר. ּדְ ִאם , ּוְבִגיֵניּה ִאּתְ



ל ְמקּוּבָ ִפי יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ִתי ּבְ ִפּלָ גּוָרה ּתְ עִ . ׁשְ יֹוֵדַע ֲאִני , ּכּוָבאְוִאי ִאית ִסְרָכא ְוָנְפָקא ּבְ
ְמטּוָרף ִגין . ׁשֶ ִאיִהי ְטֵרָפה )א כגון''ס(ּבְ ֵריָאה ּדְ  .ִסְרָכא ּבְ

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ א ׁשְ ֵביּה , ְוקֹול ּדָ ְנֵפיֶהם )יחזקאל א(ּדְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ִאיהּו קֹול''ְוָדא ְידוָֹ . ָוֶאׁשְ , ד ּדְ
לֹותָ  ּצְ א ּבִ ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ד ָנִפיק ְלַקּבְ איּכַ ֲחׁשָ ּבּור, א ּבַ ִאיהּו ּדִ ֵביּה ֲאדֹנָ , ּדְ ח''ּדְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ , י ׂשְ
ְדַפְייהוּ  הּו ּגַ ּלְ ִתיָחן ּכֻ ל ֵאָבִרין ּפְ רמ, ּכָ יִבין''ּבְ ד, ח ּתֵ ִאיּנּון ּבְ ַמע' ּדְ ְקִריַאת ׁשְ ָיין ּדִ ְרׁשִ , ּפָ

ְבהֹון ָנִחית ָקָלא  .ּדִ

פְ , ְוַכד ָנִחית ִרין ְמּצַ ּפֳ ה ּצִ ּמָ יהּ ּכַ ִפין ְלַגּבֵ ה ִמיֵני ִנּגּון, ּצְ ַכּמָ גּוָפא, ּבְ הּו ַעל ֵאָבִרין ּדְ ּלְ ִאיּנּון , ּכֻ ּדְ
י ִאיָלָנא ָכל ֵאֶבר. ַעְנּפֵ ין ּדְ ְדּפִ ּפֹוָרא, ּוְבָכל ּגַ ּצִ ּיּוָרא ּדְ ן ּדִ ַתּמָ ִאיִהי ֲאדֹנָ , ּדְ ָכל ַעְנָפא , י''ּדְ ּבְ

ִתיָחא ְלַגבֵּ , ְוַעְנָפא ַכח ּפְ ּתְ ַבְעָלהּ ִאׁשְ ח''ֲאדֹנָ . י ּדְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ יהּ , י ׂשְ ְתָחא ְלַגּבֵ , ִאיהּו ּפִ
ֲעִמיָדה לֹוָתא ּדַ ּצְ א''ֵלית ֵאֶבר מרמ. ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ָלא , ח ֵאָבִרים ּדִ ִתיָחא ְלַקּבְ ָלאו ִאיִהי ּפְ ּדְ

ֵרת. ֵליהּ  ָ יַחת ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ א ִאְתְקִריַאת ׂשִ ְפצּ . ּוְבִגין ּדָ ָמִתין , ּוף עֹופֹותִאיהּו ּצִ ִאיּנּון ִנׁשְ ּדְ
ֵאָבִרים ְרָיין ּבָ ׁשַ ים. ּדְ ָקּלִ יַחת ּדְ ִאיָלָנא, ִאיִהי ׂשִ ִאיּנּון ַעְנִפין ּדְ  .ּדְ

ָנִחית ְידוָֹ , ּוְבַההּוא ִזְמָנא י ֲאדֹנָ ''ּדְ ָכל ֵאֶבר''ד ְלַגּבֵ הוּ , י ּבְ ַמר ּבְ ָעְמָדם  )יחזקאל א(, ִאּתְ ּבְ
ְנפֵ  יָנה ּכַ ַרּפֶ ַמל. יֶהםּתְ ַחׁשְ ים ָחׁשֹות, ַחיֹות ֵאׁש . ְוַהאי ָרָזא ּדְ לֹות, ִעּתִ ים ְמַמּלְ ְוָאְמרּו . ְוִעּתִ

ָנא, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַמְתִניָתא ּתָ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ א ִמּפִ ּבּור יֹוּצֵ ַהּדִ ׁשֶ ֵאין , ָחׁשֹות, ּכְ ּוְכׁשֶ
דֹוׁש בָּ  י ַהּקָ א ִמּפִ ּבּור יֹוּצֵ לֹות, רּוְך הּואַהּדִ ִמְתַייֲחִדין קֹול ְוִדּבּור . ְמַמּלְ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ּבְ

ֲחָדא ָנהי, ּכַ ִאיּנּון ְיֲאהדֹוָ רּודֹות. ָחׁשֹות, ּדְ ְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ ִזְמָנא ּדִ י ''ד ִמן ֲאדֹנָ ''ְידוָֹ , ֲאָבל ּבְ
ֵפרּוָדא י ֵחי, ּבְ ע ַאְנּפֵ ַאְרּבַ ַכח ּבְ ּתְ ִתיָחן, ָוןִאיהּו ִאׁשְ הּו ּפְ ּלְ לֹות, ּכֻ ַאל , ָלֳקְבֵליּה ְמַמּלְ ְלִמׁשְ

ִגין , ְמזֹוָנא יהּ  )דניאל ד(ּבְ א ּבֵ ָמזֹון ְלכֹּלָ ַכְנֵפי ַהַחּיֹות''ֲאדֹנָ . ּדְ ַכח ּבְ ּתְ י , י ִאׁשְ ִתיָחן ְלַגּבֵ הּו ּפְ ּלְ ּכֻ
 .ֵחיָון

ִאיהּו ְידוָֹ  קֹול ּדְ ֲאִגין ּבְ יִמינָ , ד''ׁשָ הּו ּבִ ּלְ ִדּבּור. אּכֻ ָפן ּבְ ְפּצְ ים ְמּצַ ִאיהּו ֲאדֹנָ , אֹוַפּנִ י ''ּדְ
ָמאָלא ׂשְ ִעיָתא. ּבִ ֶאְמּצָ ִרים קֹול ְוִדּבּור ּבְ ָרִפים ִמְתַחּבְ ׂשְ ָנהי. ּבִ הֹון . ְיֲאהדֹוָ ְועֹוף  )בראשית א(ּבְ

ָרִפים )ישעיה ו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְיעֹוֵפף ְ ָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהׂשּ הֹוןוְ . ַוּיָ ַמר ּבְ  )קהלת י(, ִאּתְ
ָבר יד ּדָ ָנַפִים ַיּגִ ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ּכְ ָ ָנַפִים ְלֶאָחד. ְועֹוף ַהׁשּ ׁש ּכְ ָרִפים ׁשֵ . ּוׂשְ

ָאת ו ְטָרא ּדְ ִעיָתא', ִמּסִ ֶאְמּצָ ִאיהּו ַעּמּוָדא ּדְ ָמאָלא, ּדְ ִליל ְיִמיָנא ּוׂשְ ית . ּכָ ִליל ׁשִ ְוִאיהּו ּכָ
ִים ְיעֹוֵפף ִסיָמן )ישעיה ו(, יִביןּתֵ  ּתַ ה ַרְגָליו ּוִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ָניו ּוִבׁשְ ה ּפָ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ  .ּבִ

ְנָייָנא ּקּוָנא ּתִ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה )יחזקאל א(, ּתִ מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ ימּו . ְוַעל ּדְ ְרׁשִ
ִית )ה מדישעי(ְוִאיהּו , ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ  .ּכְ

ָנן ֲחִרית, ְואֹוְקמּוָה ַרּבָ ַמע ַעְרִבית ְוׁשַ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִאיּלּו ְמַקּיֵים , ּכָ ְוָהִגיָת  )יהושע א(ּכְ
ית ְלָבָנה. ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ַטּלִ ֶחֶסד, ּדְ ְטָרא ּדְ ַמר. ִאיהּו ִליִמיָנא ִמּסִ ב ַעל ֵאל , ְוִאּתְ ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ֲחִסידּות א ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ א )ישעיה טז(. ּכִ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ב חּוְלָיין ''ֶחֶסד ָסִליק ע. ְוהּוַכן ּבַ
ית ַטּלִ ִרין ּדְ  .ְוִקׁשְ

ְמַטְטרוֹ  ְטָרא ּדִ ִאיהּו טֵ , ן''ְוִאית ַטִלית ִמּסִ ִליל ח, ט''ּדְ ִרין ְוחּוְלָיין ְלכָ , י''ּכָ ין ִקׁשְ . ל ִסְטָראּבֵ
ִרין ָלֳקֵבל ה' ה י ּתֹוָרה' ִקׁשְ ַרֲחֵמי , ּוְתֵליָסר חּוְלָיין. חֹוָמׁשֵ ֵליַסר ְמִכיָלן ּדְ ָלֳקֵבל ּתְ

אֹוַרְייָתא הֹון. ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ת''בי, ּדְ  .ג ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ



ַמר ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה, ּוְבִגיָנּה ִאּתְ ִדּיוּ . ּכְ ִתְפֶאֶרתּבְ ִאיהּו ִתְפֶאֶרת ָאָדם , ְקָנא ּדְ ּדְ
ֵמיהּ . ָעָליו ִמְלָמְעָלה ׁשְ ִמי  )ישעיה מג(. א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''יוֹ , ְוִאְתְקֵרי ּבִ ּכֹל ַהִנְקָרא ִבׁשְ

יִתיו יו ַאף ֲעׂשִ ְרּתִ ָראִתיו ְיּצַ ַמְרֵאה ָאָדם. ְוִלְכבֹוִדי ּבְ א ּכְ א, ּוְלֵעיּלָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ֵחיזּו ּדְ , ּדָ ִאיִהי ּכְ
ִעיָתא ֶאְמּצָ ַעּמּוָדא ּדְ ד, ּדְ ין' ּבְ ר ְסִפיָראן, ַאְנּפִ ִאיּנּון ָאָדם, ּוְבֶעׂשֶ ָאָדם. ּדְ ין ּדְ ע ַאְנּפִ , ְוַאְרּבַ

ע ַאְתָוון ה )הושע יב(ּוְבהֹון , ד ַאְתָוון''ְוִאיּנּון י. ַאְרּבַ ִביִאים ֲאַדּמֶ  .ּוְבַיד ַהּנְ

יק, י''ְועֹוד ִאְתְקֵרי חַ  ּדִ ּצַ ְטָרא ּדְ יּה ִאְתְקֵרי ָאז ָאָדם, ִמּסִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ , ּוֵביּה קּוְדׁשָ
ִעיָתא ֶאְמּצָ ִאיהּו ַעּמּוָדא ּדְ יּה ה, ל''טַ , ּדְ ִכיְנּתֵ טַ . ִאיהּו ָאָדם' ּוְבה. 'ּוׁשְ ִגין ּדְ ל ָהִכי ָסִליק ''ּבְ

ן יוֹ  ּבַ חּוׁשְ י הֵ , ל''יהּו מֹוִריד ַהטַ ְוַהאי אִ . ו''א ָוא''ד הֵ ''ּבְ ַטִלית. א''ְלַגּבֵ ר ּדְ , י ָעְלִמין''חַ , ֶקׁשֶ
ָכל ִסְטִרין יּה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יר קּוְדׁשָ ָקׁשִ ַטִלית, ּדְ ְנפֹות ּדְ ע ּכַ ַאְרּבַ  .ּבְ

ָמאָלא ְ ין ִמׂשּ ִפּלִ יִמינוֹ  )ישעיה סב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּתְ ע ְיָי ּבִ ּבַ יִמינוֹ . ּוִבְזרֹוַע ֻעּזוֹ  ִנׁשְ זֹו , ּבִ
ין, ּוִבְזרֹוַע ֻעּזוֹ . ּתֹוָרה ִפּלִ ד''ְיהוָֹ . ֵאּלּו ּתְ ָיין' ה ּבְ ְרׁשִ ד, ַאְתָוון' י ֵהיָכָלא ְלד''ֲאדֹנָ . ּפָ י ' ּבְ ּתֵ ּבָ

ְתִפִלין ַיד. ּדִ ִפִלין ּדְ ל ּתְ ר ׁשֶ יק חַ , ֶקׁשֶ ּדִ א ּצַ ּוָר , י ָעְלִמין''ּדָ ִאיהּו ִקׁשּ ַתְרַווְייהוּ ּדְ ְזרֹוַע . א ּדְ ּבִ
ָמאָלא א. ׂשְ ֵריׁשָ ר ּדְ ִעיָתא, ֶקׁשֶ ֶאְמּצָ א ַעּמּוָדא ּדְ יּה ְידוָֹ , ּדָ ָאִחיד ּבֵ א''ד ֶאְהיְ ''ּדְ , ה ְלֵעיּלָ
ִאיּנּון   .ה''ה ּוִבינָ ''ָחְכמָ  )ר''כת(ּדְ

ִעיָתא ֶאְמּצָ ִאיהּו ִיחּוָדא ּבְ ַמע ּדְ ית ּוְתִפִליןְוִאיהּו ָאִחיד בֵּ , ְקִריַאת ׁשְ יּצִ ָיין , ין ּצִ ְרׁשִ הּו ּפָ ֻכּלְ ּדְ
ית ּוְתִפִלין יּצִ ּצִ ַמע, ּדְ ְקִריַאת ׁשְ ִיחּוָדא ּדִ ִליָלן ּבְ ִעיָתא. ִאיּנּון ּכְ ֶאְמּצָ ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ , ּוִמּסִ

ִאיהּו ַטִלית ּוְתִפִלין הוּ , ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ין ֵעיֶניךָ ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה  )שמות יג(, ּדְ . ּוְלטֹוָטפֹות ּבֵ
ית )במדבר טו( יּצִ  .ְוָעׂשּו ָלֶהם ּצִ

ִפיִלין' ש )ב''ח ע''דף רכ( ל ּתְ יַני, ׁשֶ ה ִמּסִ ם ְיָי  )דברים כח(. ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ְוָראּו ּכָ
ךָּ  ְראּו ִמּמְ ם ְידוָֹ . ִנְקָרא ָעֶליָך ַוּיִ ראֹׁש . ד''ְואֹוְקמּוָה ַמאי ׁשֵ ּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ ין' ש. ֵאּלּו ּתְ ִפּלִ ל ּתְ . ׁשֶ
ית ְמָאה יִנין ׁשִ ֵרין ׁשִ ין. ּתְ ְרּגִ ית ּדַ יִנין. ׁשִ ְתֵרין ׁשִ ַבע ַעְנִפין ּדִ ר, ְוׁשֶ ַלת ֲעׂשַ א , ָהא ּתְ ְוכֹּלָ

ִקיָלא ְלָכל אֹוַרְייָתא. ג''תרי ָלאו ִאיִהי ׁשְ ּקּוָדא ּדְ  .ְוֵלית ּפִ

א ַגְווָנא ּדָ ָוה ִאיִהי ְיהוָֹ כָּ , ּכְ ִמ ''יָ . ה''ל ִמּצְ ל . ח''ה ִעם ִזְכִרי רמ''ו. ה''י שס''ּה ִעם ׁשְ א ּכָ ּוְבִגין ּדָ
ִקיָלא ְלתרי ָוה ִאיִהי ׁשְ ִליל תרי, ְוָהא אּוְקמּוהָ . ג''ִמּצְ ָרֵאל ּכָ ַמע ִיׂשְ ית, ג''ׁשְ יּצִ ּצִ ְטָרא ּדְ . ִמּסִ

כָ ''ְותרי ין ִאיהּו ּבְ ְתִפּלִ ְטָרא ּדִ  .ל ֲאָתרג ִמּסִ

יק, י ָעְלִמין''ח, טט: טָֹטפֹת, ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹות ּדִ ת. ְלָקְבֵליּה ְמַטְטרֹון, ּצַ ְפֶאֶרת, ּפַ ְמַטְטרֹון . ּתִ
ִתְפֶאֶרת ין, סּוס ּדְ ׁשִ ל ְסִפיָראן ִמְתַלּבְ ֵביּה ּכָ ְמָתא. ּדְ גּוָפא ְלִנׁשְ א . ְוָהִכי ִאיהּו ּכְ ְוַכד קּוְדׁשָ

ִריְך הּוא ִאְסּתַ  יהּ ּבְ ק ִמּנֵ ם, ּלָ ַאר ִאּלֵ ּתְ ּבּור, ִאׁשְ ַכח. ֵלית ֵליּה קֹול ְוָלא ּדִ ּתְ א , ִאׁשְ ְדקּוְדׁשָ
יּה ִאיהּו קֹול ְוִדּבּור ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ָכל ַמְלָאְך ּוַמְלָאךְ . ּבְ ּוְבָכל ָקָלא ְוִדּבּור . ּדְ

אֹוַרְייָתא לֹוָתא, ּדְ ּצְ קּ . ּוְבָכל ָקָלא ּדִ ִאין . ּוָדא ּוִפּקּוָדאּוְבָכל ּפִ ִעּלָ ָכל ֲאָתר ׁשּוְלָטנּוֵתיּה ּבְ ּבְ
ִאין א, ְוַתּתָ כֹּלָ ים ּדְ א, ִאיהּו ַחּיִ  .ִאיהּו ָסִביל ּכֹּלָ

ד ָלא ְידֹוָ ָלא קֹול, ְוֵלית ֲאדָֹני ּבְ ּבּור ּבְ ֵלית ּדִ ַגְווָנא ּדְ ּבּור. ּכְ ָלא ּדִ ְוַהאי ִאיהּו . ְוֵלית קֹול ּבְ
ָעלְ , ְקׁשֹוט ילּותּבְ ֲאּצִ ֵפרּוָדא. ָמא ּדַ ָעְלָמא ּדְ ּבּור, ֲאָבל ּבְ ָלא ּדִ ל . ִאית קֹול ּבְ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ

י ּדַ ין ׁשַ ִפּלִ א, ּתְ א ְוַתּתָ יּה ֵעיּלָ יק ַחי ָעְלִמין. ָאִחיד ּבֵ ּדִ ין קֹול ְוִדּבּור )א ביה''ס(ָאִחיד , ְוָדא ּצַ  .ּבֵ



ָהִכי ַמן לְ , ַאּדְ י ָסָבאָהא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִאְזּדְ ת , ְוָאַמר ָסָבא ָסָבא, ַגּבֵ ית ּוָפָרׁשַ יּצִ ין ְוּצִ ִפּלִ ּתְ
ּקּוִדין' ִאיּנּון ג, ְמזּוָזה ַמע, ּפִ ְקִריַאת ׁשְ ִליָלן ּבְ ּקּוָדא ְרִביָעָאה. ּכְ ַמע ּפִ ית . ְוְקִריַאת ׁשְ יּצִ ְוּצִ

ר ג ֵרין ִזְמִני. ִזְמִנין' ַאְדּכַ הּו ּתְ ר ּבְ ין ַאְדּכַ ִפּלִ ית ז. ן אֹותּוַבּתְ יּצִ יז ' ּוַבּצִ ִריְך ְלַהּתִ ּצָ רּו ּדְ ְזּכְ ל ּתִ ׁשֶ
הּ  זּוָזה. ּבָ י ִמְלַבר, ּוְבּמְ ּדַ גוֹ ''ְידוָֹ , ׁשַ  .ד ִמּלְ

ָיין ְסִתיִמין ּוְפִתיָחן ֲאַמאי הּ . ּוָפְרׁשִ ית ְורֹוְחּבָ יּצִ ּצִ ּה ּדְ יעּור ָאְרּכָ ית , ְוׁשִ יּצִ ל ַהּצִ ָתִקינּו אֶֹרְך ּכָ ּדְ
ֵרי גּוָדלּתְ ָען ּבְ ּבְ ר ֶאּצְ ֵכֶלת. ן ֲעׂשַ ַות ּתְ ִדיל, ִמּצְ ִליׁש ּגְ י ֲעָנף, ׁשְ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ ר . ּוׁשְ ר ְלֶקׁשֶ ּוֵבין ֶקׁשֶ

ְמלֹא ּגּוָדל ת. ּכִ ְהֶיה ְמׁשּוֶלׁשֶ מֹוָחא. ְוָכל חּוְלָיא ְוחּוְלָיא ּתִ ין ֲאַמאי ּבְ ִפּלִ ְוָלֳקֵבל . ְוָהִכי ּתְ
א יעּור ְרצּ . ִלּבָ ָמאָלאְוׁשִ א ִלׂשְ ּוְרּצּוָעא . ְוַעד ַטּבּוָרא ִליִמיָנא. ּוָעְתהֹון ֲאַמאי ִאיּנּון ַעד ִלּבָ

ָרָדא ע ּצְ ּבַ ֶאּצְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ׁש ּתְ ּלֵ ִיְכרֹוְך ִויׁשַ ַיד ַעד ּדְ  .ּדְ

א ֶגד ָחׁשּוב ָלאו ִאיהוּ , ֶאּלָ אי ּבֶ לֹׁש ְלָכל ִסְטָרא, ַוּדַ לֹׁש ַעל ׁשָ א ׁשָ ֵריָסרִאינּ . ֶאּלָ , ּון ּתְ
ְגֵדי ָלָבן' ָלֳקֵבל ד ְגֵדי ָזָהב' ְוד, ּבִ כֵֹהן ֶהְדיֹוט' ְוד, ּבִ ְגֵדי ּדְ ת ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט . ּבִ ִבְרּכַ ְטָרא ּדְ ּוִמּסִ
ֵעיֶניךָ , ָקא ָרִמיז ת ֶהְדיֹוט ַקָלה ּבְ ְרּכַ ִהי ּבִ ִדיל. ַאל ּתְ ִליׁש ּגְ י ֲעָנף, ׁשְ ִליׁשִ ֵני ׁשְ ִאיהּו , ּוׁשְ ּדְ

 .ֵכֶלתּתְ 

ת ה, ְוָכל חּוְלָיא ְמׁשּוֶלׁשֶ ָ ְקדּוׁשּ ְטָרא ּדִ ל ְמׁשּוָלׁש ִמּסִ ה ְלָך . ּכָ ָ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְקדּוׁשּ
ׁשוּ  ּלֵ ה. ְיׁשַ ּיָ ִליׁשִ ָרֵאל ׁשְ ִגין , ְוִיׂשְ ּלוֹ  )שמות יד(ּבְ ים ַעל ּכֻ ִליׁשִ ְוׁשָ ַעּמּוָדא . ּדִ ְטָרא ּדְ ית ִמּסִ יּצִ ּצִ ּדְ

ִעיתָ  ֶאְמּצָ ִליָתָאה ַלֲאָבָהן, אּדְ ִאיהּו ּתְ ָבר ְמׁשּוָלׁש , ּדְ ת , י''ו יל''וה, ְוָכל ּדָ יָבה ְמׁשּוֶלׁשֶ ל ּתֵ ּכָ
ְטרֹוי ין. ִמּסִ ׁשִ ּלָ ִריכֹות ְמׁשֻ ַלת ּכְ ִליָלא ִמּתְ א, חּוְלָיא ּכְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ׁשוּ . ּדָ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ . ְקדּוׁשּ

אֶ  ַעּמּוָדא ּדְ ת ּבְ ִעיָתאְוִאיִהי ְמׁשּוֶלׁשֶ י ֲאָבָהן, ְמּצָ ַלת ַעְנּפֵ ִליל ּתְ ִאיּנּון ש, ּכָ ת' ּדְ ּבָ , ִמן ׁשַ
ת ְיִחיָדה א ּבַ ִכיְנּתָ ית, ֻחְלָיא )א מליא מן''ס(. ׁשְ יּצִ ּצִ ּבַ ֵכֶלת ׁשֶ  .ּתְ

ָאה ּגּוָפא ים, ַזּכָ ָהִכי ִאיהּו ָרׁשִ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ א ְוקּוְדׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ִמ , ּבִ ְנֵפי ּדְ ָוהַעל ּכַ ים . ּצְ ָרׁשִ
ָיד ה ּדְ ִפּלָ ִאיהּו ּתְ ְרּצּוָעא ּדְ ָרָדא, ּבִ ע ּצְ ּבַ ֶאּצְ ִריכֹות ּבְ ְתַלת ּכְ חּוְלָיא. ּבִ ַגְווָנא ּדְ ִאיִהי ּכְ , ּדְ

ָעא ּבְ ֶאּצְ ִריכֹות ּבְ ְתַלת ּכְ ִריָכא ּבִ ין. ּכְ ְתִפּלִ ר ּדִ ֶקׁשֶ ים ּבְ ִרין, ָרׁשִ ְתֵרין ִקׁשְ ִליל ּבִ ִקין , ּכָ ַסּלְ
יןַחִמ  ר ְמׁשּוָלׁשִ ה ֲעׂשַ ָרא ַחד, ׁשָ ִקׁשְ ֵרין ּבְ  .ּתְ

ר חּוְלָיין ה ֲעׂשַ לֹׁשָ ִריָכן, ׁשְ ים ּכְ לֹׁשִ ָעה ּוׁשְ ׁשְ הֹון ּתִ ן טַ , ִאית ּבְ ּבַ חּוׁשְ ר . ל''ּכְ ה ֲעׂשַ לֹׁשָ ּוׁשְ
ן ֶאָחד, ֻחְלָיין ּבַ חּוׁשְ ִקין בֵּ . ּכְ ן יָ . ן''ַסּלְ ִעיָתאַעּמּוָדא ּדְ . הּ ''ְוַהאי ִאיהּו ּבֶ  .ֶאְמּצָ

ַכף ְיִמיָנא ִדּיּוְקָנא ּדְ ר ּבְ ל ֶקׁשֶ ע, ּכָ ּבַ ֶאּצְ ִדּיּוְקָנא ּדְ ל חּוְלָיא ּבְ ְרִקין, ּכָ ַלת ּפִ יּה ּתְ ִאית ּבֵ , ּדְ
ִריכֹות ַלת ּכְ ְרִקין. ָלֳקֵבל ּתְ ַלת ּפִ ע ּתְ ּבַ ָכל ֶאּצְ ין . ְלַבר ִמּגּוָדל, ְוָהִכי ּבְ יעּור ּבֵ ִאיהּו ׁשִ ּדְ

ר לְ  יתֶקׁשֶ יּצִ ּצִ ר ּדְ ְמלֹא ּגּוָדל, ֶקׁשֶ חֹוָטָמא. ּכִ ה ּדְ ָמאָלא. ִאיִהי ִמּדָ ַעִין ְיִמיָנא ּוׂשְ ה ּדְ . ּוִמּדָ
ין ַעִין ְלַעִין ה ּבֵ ָמאָלא. ְוִאיהּו ִמּדָ אְֹזן ְיִמיָנא ּוׂשְ ה ּדְ ָפה. ּוִמּדָ ָפה ְוׂשָ ָכל ׂשָ ה ּדְ ה . ּוִמּדָ ּוִמּדָ

ָנא ִליׁשָ ה  )שמות כו(. ּדְ  .ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹותִמּדָ

גּוָפא יעּור ּדְ ה ׁשִ א, ַאּמָ א ְוַתּתָ ע ִסְטִרין ְוֵעיּלָ ית ַאּמֹות. ְלַאְרּבַ ִאיּנּון ׁשִ ה . ּדְ ה ְוַאּמָ ּוְבָכל ַאּמָ
ְרִקין ה ּפִ לֹׁשָ ין''ח, ׁשְ ית ַאּמִ ׁשִ ְרִקין ּבְ לּוָלב''ְוִאיּנּון ָרָזא דח. י ּפִ ית ִסְטִר . י ִנְענּוִעין ּדְ . יןְלׁשִ

ַלת ִנְענּוִעין ְלָכל ִסְטָרא ַמר. ּתְ ְמָתה ְלָתָמר )שיר השירים ז(, ְוָעַלְייהּו ִאּתְ ְוָדא . זֹאת קֹוָמֵתְך ּדָ
יעּור קֹוָמה א, ׁשִ ִכיְנּתָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ע ִזְמִנין''ִאיהּו ח, ִמְקֵוה ִיׂשְ ִקין , י ַאְרּבַ ע ַסּלְ ִאיּנּון ַאְרּבַ ּדְ

ַנִים ְבִעים ּוׁשְ  .ׁשִ



ֵחיָוןְוָר  ְלהֹון , ָזא ּדְ יֶהם ְוגֹוַבּה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם ְוַגּבֹוָתם  )יחזקאל א( )א''ט ע''דף רכ(קֹוָמה ּדִ ְוַגּבֵ
יֶהם', ְוגוֹ  ָאה, ְוַגּבֵ ּתָ א ּתַ ְבּתָ ֶמְרּכַ ע ֵחיָון ּדְ יָעָתא' ד, ְוגֹוַבּה ָלֶהם. ַאְרּבַ א ְמּצִ ְבּתָ ֶמְרּכַ . ֵחיָון ּדְ

ִליָתָאהַאְרבַּ , ְוַגּבֹוָתם א ּתְ ְבּתָ ֶמְרּכַ הּו י. ע ֵחיָון ּדְ א , ְוִאיּנּון ְמֵלאֹות ֵעיַנִים. ב''ְוֻכּלְ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ן ְעּתָ ד, ָסִביב ְלַאְרּבַ ד ְידֹוָ ד ְידֹוָ  .ְידֹוָ

לֹוָתא ּצְ הֹון ּבִ יִמין ּבְ קֹוָמה ְרׁשִ ָאן ֲאָתר, ּוָמאֵרי ּדְ בָ . ּבְ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ א ּכָ ְוָכל . רּוךְ ֶאּלָ
ם ׁשֵ ָעה. ַהּזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ין ְזִקיפֹות . 'ּוְכִריעֹות ד. ְזִקיפֹות ַאְרּבָ ִאּלֵ ָהא ָהָכא ָקא ָרִמיז ּבְ

ד, ּוְכִריעֹות ּלוֹ ' מֹוִליְך ּוֵמִביא ְלִמי ׁשְ ַמִים , רּוחֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ ָ ַהׁשּ ַמֲעֶלה ּומֹוִריד ְלִמי ׁשֶ
ּלוֹ  ית ִסְטִריןְוִאיּנוּ . ְוָהָאֶרץ ׁשֶ ַמִים ָוָאֶרץ ְוד, ן ׁשִ ְרָכאן ַקְדָמִאין. רּוחֹות' ׁשָ ַלת ּבִ , ָלֳקֵבל ּתְ

ְתָרִאין ְמרֹוָמיו ד, ּוְתַלת ּבַ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ ָמאָלא', ּבְ ִריָעה ּוְזִקיָפא ִלׂשְ ּוְכִריָעה ּוְזִקיָפא , ּכְ
מֹאלֹו ִויִמ . ִליִמיָנא לֹום ִלׂשְ מֹאל ַרּבוֹ , ינוֹ ְוַהאי ִאיהּו נֹוֵתן ׁשָ  .ְוִליִמין ַרּבוֹ , ִלׂשְ

ֵריָסר ין , ָהא ִאיּנּון ּתְ ִריעֹות ּוְזִקיפֹות )כריעות( )כריכות(ּבֵ הֹון ' ו. ב ַעְייִנין''ּוְבהֹון ע. ּוּכְ ִריעֹות ּבְ ּכְ
ַעם' ג, י ִנְענּוִעין''ח ָכל ּפַ ִריְך ְלִמְכַרע, רֹאׁש ְוגּוף ְוָזָנב, ּבְ ּצָ ח. ּדְ ִקין עי חּולְ ''ּבְ ין . ב''ָיין ַסּלְ ִאּלֵ ּבְ
ִריְך הּוא''ע א ּבְ א''ַנֲהִרין ע, ב ַעְייִנין ְדקּוְדׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ין ּדִ ְדּפִ ְוִאְתְקִריַאת , ְוָקַמת ָעַלְייהוּ , ב ּגַ

ְבַקְדֵמיָתא ְנִפיָלה ִאיִהי. ֲעִמיָדה ד, ּדִ ם ְידֹוָ ׁשֵ ָמא ָלּה ּבְ ִריְך ְלַאּקָ חַ , ְוּצָ ע , י ָעְלִמין''ּבְ ּוְבַאְרּבַ
ְרָכאן ית ּבִ ׁשִ ְפֶאֶרת, ְזִקיפֹות ּבְ ִאיהּו ּתִ ְרָכאן ַקְדָמִאין, ּדְ ַלת ּבִ ִליל ּתְ ְרָכאן , ּכָ ּוְתַלת ּבִ

ְתָרִאין  .ּבַ

חַ  ָברּוךְ . 'ו ו''ְוַהאי ִאיהּו ו, י ָעְלִמין''ּוְלִמְכַרע ּבְ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ם, ּכָ ׁשֵ  ְוָכל ַהּזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ
ה יק ו. ְיהֹוָ ּדִ ִעיָתא ְוּצַ ֶאְמּצָ ן י. 'ו ו''ַעּמּוָדא ּדְ יָנה ּבֶ ָאה ּבִ ט ''ִעּלָ בֹא ַוּיִ ַסע ַוּיָ ַוּיִ ה ְוִאיּנּון ְרִמיִזין ּבְ

ָאה' ו ן י. ִעּלָ ְזִקיָפה ּוְכִריָעה''ּבֶ ִקין ח, ה ָאִחיד ּבִ הּו ַסּלְ לֹוָתא''ְוֻכּלְ ּצְ ְרָכאן ּדִ  .י ּבִ

אֲ ' ד ִריעֹות ּבַ ד' ד, דָֹניּכְ ְידֹוָ ִעיָתא, ְזִקיפֹות ּבַ ֶאְמּצָ א ַחי ָעְלִמין. ַעּמּוָדא ּדְ ִכיְנּתָ יר , ּוׁשְ ָקׁשִ
ָנה, לֹון ְרָכָתא מח, ָאֵמן, י''ְוָדא ְיֲאַהדֹוָ ָכל ּבִ ְרָכאן''ּבְ ד ִאיּנּון ע''ח, י ּבִ , ב ַעְייִנין''י ִזְמִנין ְידֹוָ

ע ָנֲהִרין ּבְ ין''ּדְ ְדּפִ ִאינּ , ב ּגַ  .י ִזְמִנין ֲאדָֹני''ּון חּדְ

ה ִמּלָ יֶהן, ְוָרָזא ּדְ יֶהן. ְוַגּבֹוָתם, ְוגֹוַבּה ָלֶהם, ְוַגּבֵ ין: ְוַגּבֵ ְדּפִ ין: ְוגֹוַבּה ָלֶהם. ּגַ : ְוַגּבֹוָתם. ַאְנּפִ
ִאיּנּון ָעַלְייהוּ  ן. ּדְ ְעּתָ עֹות, ְמֵלאֹות ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרּבַ הּו ְמרּוּבָ ּלְ א ְק . ּכֻ ין ' ע, ׁשֹוטְוכֹּלָ ַעְנּפִ

ין. ְלאֹוַרְייָתא )א אנפין''נ( ְדּפִ ין. ֲאדָֹני, ּגַ ה, ַאְנּפִ ִקין ַיּבֹ . ֶאְהְיה, ַעְייִנין. ְיהֹוָ ן''ְוַסּלְ ּבַ חּוׁשְ , ֲאדָֹני, ק ּבְ
ה ַמֲעׂשֶ ד. ּבְ ִדּבּור, ְידֹוָ ָבה, ֶאְהְיה. ּבְ ַמֲחׁשָ  .ּבְ

ָכל ַעִין ְוַעִין יעּור ּגּוָדל, ּבְ ינֹוִני' א וְוָד . ׁשִ גּוָדל' ְוב. ּבֵ ְרִקין ּבְ . 'ָלֳקֵבל חֹוָטָמא ו. 'י' ִאיּנּון י, ּפִ
ִקין יֹוד ֵהא. 'י' י, ֻנְקֵבי חֹוָטָמא' ָלֳקֵבל ב ר. ְוַסּלְ יּצֶ ה. ְוָדא ַוּיִ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ יעּור ּדְ יֹוד , ׁשִ

ְלָטנּוֵתיהּ , ֵהא ָכל ֲאָתר ׁשָ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּבְ ל . ּבְ גֹון , ֵאֶברּכָ ָנָפיו  )דברים לב(ּכְ ִיְפרֹוׂש ּכְ
ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתוֹ  ָ ֵחהּו ִיׂשּ  .ִיּקָ

ְבּתוֹ  ָכל ֶמְרּכַ ִדיּוְקֵניהּ , ֵלית ֵאֶבר ּבְ ל ֵאֶבר ּבְ ָלאו ִאיהּו ּכָ ַכח. ּדְ ּתְ  )יחזקאל א(, ּוְבָכל ֲאָתר ִאׁשְ
רּודֹות ִמְלָמְעָלה יןָלֳקֵבל פָּ . ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ ְתִפּלִ ִתיָחן ּדִ ָיין ּפְ ְוַכד . ָלֳקֵבל ּתֹוָרה. ְרׁשִ

א ָיין, ְלַתּתָ ְרׁשִ ָנדי ָעַלְייהוּ , ִאיּנּון ְסִתיִמין ּפָ ַאְנּפֹוי ְוַגְדּפֹוי. ָלֳקֵבל ְיֲאַדדֹוָ  .ּבְ

ַלְייהוּ  ָרֵאל ְלַקּבְ ִיׂשְ ים ּבְ ִריְך הּוא ָרׁשִ א ּבְ לֹוָתא ְלֶמֱהִוי ֲחֵבִר , ְוקּוְדׁשָ ּצְ ֲהַדְייהוּ ּבִ , ים ּבַ
ָכל ּגּוַפְייהוּ  לֹוָתא, ְלִמְכַרע ּבְ ּצְ ְרָכאן ּדִ ִתְמֵני ְסֵרי ּבִ ְוִאיהּו , ְלַאְמְלָכא ָעַלְייהּו ָאֵמן, ּבְ



ָנהי ְלהֹון, ְיֲאהדֹוָ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ּדִ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ ים , ְוָאַמר קּוְדׁשָ ָלא ֲהִוי ָרׁשִ ַמאן ּדְ
ָברּוךְ ְלֶמֱהוִ , ֳקָדַמְייכוּ  ה, י ּכֹוֵרַע ּבְ ְיהֹוָ גּוָפא, ְוזֹוֵקף ּבַ קֹוָמה ּדְ ֵהיָכָלא , ּבְ לֹוֵתיּה ּבְ ָלא ֵייעּול ּצְ

יִלי ִאיהּו ֲאדָֹני, ּדִ יֵליהּ . ּדְ ין ּדִ לּון ִמּלִ ַקּבְ ְייכוּ , ָלא ּתְ ְייכּו ְוַאְנּפַ ְדּפַ י , ַעל ּגַ ּלֵ ְמּצַ ָכל ַמאן ּדִ ּדְ
ֲאדָֹני ֵרף ַלְידוָֹ , ּבַ ין ּוְמּצָ ַמְלָאִכין )א ענפין''ס(ד ַאְנּפִ א, ּדְ רּודֹות ְלֵעיּלָ א ''ס(, ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ

ָנה )לנטלא ַבר ָנׁש , י''ְיֲאַהדֹוָ ָנְפִקין ִמּפּומֹוי ּדְ לֹוָתא ּדְ ּצְ ין ּדִ ִמּלִ  .ּבְ

ָבֵרךְ  ה . ְוָגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ י ֲאדָֹני ְיהֹוָ ּבֵ ְלּגַ לֹוָתאּדִ ּצְ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם , ּבִ
רּודֹות ין. ּפְ ַאְנּפִ ה ּבְ ין, ָלֳקֵבל ְיהֹוָ ַגְדּפִ ה ּוְכרּוב  )שמות כה(, ֲאדָֹני ּבְ ה ִמּזֶ ּצָ רּוב ֶאָחד ִמּקָ ּכְ

ה ה ִמּזֶ ּצָ לֹוָתא. ֶאָחד ִמּקָ ּבּור ּצְ ִליַח ּצִ ד ָחַזר ׁשְ ְחבֶּ , ְועֹוֶנה ָאֵמן, ֲאָבל ּכַ ּמַ ִניתִאיהּו ּבַ ֵ , ֶרת ַהׁשּ
ִנית ֵ ֶרת ַהׁשּ ְחּבֶ ּמַ ָמָהן ּבַ ֵרין ׁשְ ִרין ּתְ ַקְדִמיָתא. ִמְתַחּבְ ילֹות ַהּלּוָלאֹות ַאַחת  )שמות כו(, ּבְ ַמְקּבִ

ים ְקָרׁשִ ָעאן, ֶאל ֶאָחת ּבַ ּבְ ר ֶאּצְ ִאיּנּון ֶקׁשֶ ָאֵמן. ּדְ ן ֶאָחד )שמות כו(, ֲאָבל ּבְ ּכָ ׁשְ , ְוָהָיה ַהּמִ
ֵביּה חֹובְ  ה ֶאל ֲאחֹוָתהּ ּדְ ָ  .רֹות ִאׁשּ

ּבּוָרא  ִליָתָאה ֵסֶדר ּדִ ּקּוָנא ּתְ לֹוָתא )א חדר דדבורא''ס(ּתִ ּצְ ָלן, ּדִ א ְמַמּלְ ָ ֵביּה ֵחיָון ֶאׁשּ ְוַהאי . ּדְ
ית ָלּה ָסִביב )יחזקאל א(ִהיא  ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ַמל ּכְ ֵעין ַחׁשְ ַמל. ָוֵאֶרא ּכְ ַחׁשְ . ַהאי ִאיהּו ָרָזא ּדְ
ִאי אּדְ ָ לֹות, ּנּון ֵחיָון ֶאׁשּ ים ְמַמּלְ ים ָחׁשֹות ִעּתִ ָחׁשֹות ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ִעּתִ ִזְמָנא , ְוִאיּנּון ּדְ ּבְ

י ַהּקֹוֵרא ִדּבּור ָנִפיק ִמּפִ ְייהוּ , ּדְ יב ְלַגּבַ ִסיַני, ִאיהּו ָחׁשִ טּוָרא ּדְ ִלים אֹוַרְייָתא ּבְ ִאּלּו ְמַקּבְ . ּכְ
ָאַמר ִאיהוּ  ַמע ָקָלא, ָאנִֹכי ּוְבִזְמָנא ּדְ ּתְ ֵחיָון, ָלא ִאׁשְ ּבּוָרא ַאֲחָרא ּדְ יֵליהּ , ְוָלא ּדִ א ּדִ  .ֶאּלָ

א ַגְווָנא ּדָ ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ א ָנִפיק ִמּפּוֵמיּה ְדקּוְדׁשָ ּבּוָרא ּדָ ד ּדִ ּוְבִזְמָנא . ַחיֹות ֵאׁש ָחׁשֹות, ּכַ
לֹות ִתיק ַחיֹות ֵאׁש ְמַמּלְ ׁשָ יבֲהָדא הּוא ּדִ . ּדְ ֶאת  )ב''ט ע''דף רכ(ְוָכל ָהָעם רֹוִאים  )שמות כ(, ְכּתִ

ֵחיָון, ַהּקֹולֹות ֲאִגין, ָקִלין ּדְ ֲהוֹו ׁשָ יִדים. ּדַ ּפִ ֵחיָון, ְוֶאת ַהּלַ ִדּבּור ּדְ ֲהוֹו ָנְפִקין ּבְ ה ִמיֵני , ּדַ ַכּמָ ּבְ
א ָחׁשֹות ְלֵסֶפר ּתֹוָר . ִנּגּון ֳקָדם ַמְלּכָ ִאיּנּון ּדְ ין ּדְ ֵחיָון, הְוִאּלֵ יּוְקַנְייהּו ּדְ ּדִ ּוָמֵני לֹון . ִאיּנּון ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ ית ָלהּ , ְלַאֲעָלא לֹון, קּוְדׁשָ ַמְרֶאה ֵאׁש ּבֵ ֵחֶדר ּדְ  .ּבְ

ָחׁשֹות   )א ועוד אינון דנפיק מנייהו דבורא בצלותא דביה חיון אשא ממללן ואינון דחשות''ס(ְועֹוד ִאיּנּון ּדְ
לֹוָתא בח ּצְ ְרָכאן''ּבִ א, י ּבִ ַמְרָאה ּדָ ֵחֶדר ּדְ ָחׁשֹות ַלֲהָלָכה. ִייֲעלּון ּבְ ַמר , ְועֹוד ִאיּנּון ּדְ ִאּתְ ּדְ

הּ  ָתא ְסָבָרא, ּבָ ַמְעּתְ ׁשְ א, ַאְגָרא ּדִ ַמְרָאה ּדָ ִאיהּו ֵהיָכל ּדְ ֵחֶדר ּדְ אֹוַרְייָתא, ֵייֲעלּון ּבְ ָעָלה , ּדְ
ַמר  ָבִרי כָּ  )ירמיה כג(ִאּתְ ץ ָסַלעֲהלֹא כֹה ּדְ ַמר . ֵאׁש ְנֻאם ְיָי ּוְכַפִטיׁש ְיפֹוּצֵ ִאּתְ ְוָדא ֶסַלע ּדְ

יּה  ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו )במדבר כ(ּבֵ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ָמהּ . ְוִדּבַ ּה ִלׁשְ ִלין ּבָ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ין ּדְ , ִאּלֵ
אֹוַרְייָתא ְמִתיָקן הֹון, ָנִפיק לֹון ַמּיָא ּדְ ַמר ּבְ ּתְ ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם )ר כבמדב(, ְוִאּתְ ׁשְ ין . ַוּתֵ ְוִאּלֵ

ָמהּ  ּה ִלׁשְ ִלין ּבָ ּדְ ּתַ ָלא ִמׁשְ הֹון , ָנִפיק לֹון ַמִים ְמִריִרין, ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ַוְיָמַררּו ֶאת  )שמות א(ּדְ
ה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ָיא: ַחּיֵ א קּוׁשְ חֹוֶמר. ּדָ א ַקל ָוחֹוֶמר: ּבְ לִ : ּוִבְלֵבִנים. ּדָ  .ּבּון ֲהָלָכהּבְ

ָאה ָ ּקּוָנא ְרִביָעָאה ַוֲחִמׁשּ ְרֵאה ָמְתָניו ּוְלַמָטה )יחזקאל א(, ּתִ ְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה ּוִמּמַ . ִמּמַ
ָלן ֶנֶגד ּכֻ ְבהֹון ׁשֹוֵקי ַהַחּיֹות ּכְ ח ְוהֹוד, ּדִ יֵליהּ . ּוִבְסִפיָרן ֶנּצַ ָבא ּדִ ּצָ ְוִאיהּו , ְמַטְטרֹון אֹות ּבְ

ּיּוְק  יקּדִ ּדִ ּצַ א. ָנא ּדְ ְלֵעיּלָ ָבא ּדִ ּצָ יק אֹות ּבְ ּדִ ּצַ א, ּדְ ְלַתּתָ ָבא ּדִ ּצָ . ּוְמַטְטרֹון ִאיהּו אֹות ּבְ
יהּ  י ּבֵ ּדַ ָזק )יחזקאל א(, ְמַטְטרֹון ׁשַ ַמְרֵאה ַהּבָ  .ְוַהַחּיֹות ָרּצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ

ָרה הוּ , ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ּלְ יִקין ּכֻ ַמּזִ ַרְגִלין ּדְ תֹון ּדְ ֵחיָון, ְוַרְגֵליֶהן. ֲעָקּלָ ין, ְוַרְגִלין ּדְ יׁשִ , ַקּדִ
ָרה הֹון ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ַמר ּבְ ָרֵאל, ִאּתְ ִאיהּו ִיׂשְ ה ּדְ ד ַחּיָ ַלת ֵחיָון, ִמּצַ ִליל ּתְ ָרֵאל ּכָ , ִיׂשְ

ָבה ְרּכָ הֹון ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהּמֶ ַמר ּבְ ִאּתְ  .ּדְ



ַכף ֶרֶגל ֵעֶגלְוַכף ַרְגֵלי )יחזקאל א( ִאיהּו ׁשֹור, ֶהם ּכְ ַחּיָה ּדְ ְטָרא ּדְ ת . ִמּסִ ֵעין ְנחֹוׁשֶ ים ּכְ ּצִ ְונֹוּצְ
א, ָקָלל ַיּמָ ִריַח ּדְ ָנָחׁש ּבָ ְטָרא ּדְ א. ִמּסִ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ יּה ּבְ ִאיהּו ָסִליק ְלַגּבֵ ְטָרא , ָרּצֹוא. ּדְ ִמּסִ

נּוִריֵאל ָסִליק ָרּצֹוא, ּדְ ְט , ָוׁשֹוב. ּדְ יִמּסִ ּדַ ׁשַ ן. ָרא ּדְ ּבַ חּוׁשְ ָהִכי ָסִליק ּבְ ְוִאיהּו ָסִליק . ּדְ
 .ְמַטְטרֹון

ְזָרח ְמִעין ָקָלא ִמּמִ ָרֵאל ׁשַ ן, ְוַכד ֲהוֹו ִיׂשְ ּמָ ין ּתַ ֲעָרב ָהִכי. ֲהוֹו ָרּצִ פֹון, ְוְלּמַ רֹום ְוַלּצָ . ְוֵכן ַלּדָ
ֵרת ָ ִריְך הּוא ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ א ּבְ ָוהִאלֵּ , ָאַמר קּוְדׁשָ ִמּצְ לֹוָתא ּדְ ַרֲהִטין ִלּצְ ְוַרֲהִטין , ין ּדְ

ָתא ּבְ ׁשַ יִלי, ְלִפְרָקא ּבְ ד ְרעּוָתא ּדִ א, ְוַרֲהִטין ְלֶמְעּבַ ִתּיּוְבּתָ ֵהיָכָלא . ְוַתְייִבין ּבְ ילּו לֹון ּבְ ַקּבִ
ַהאי ַמְרָאה ין ִסיָמִנין, ּדְ ְבִאּלֵ ֲהַדְייכוּ , ּדִ אֹוַרְייָתאִאיּנּון ּדְ , ִאיּנּון ֲחֵבִרים ּבַ ִבין ּבְ ין ְוׁשָ , ָרּצִ

ֲהָלָכה ִדּבּוָרא ּדַ ֲהַדְייכוּ , ּבְ יִמין ּבַ ַהאי ֵהיָכָלא, ִאיּנּון ְרׁשִ  .ְוָאִעילּו לֹון ּבְ

ָרֵאל ִלין ִיׂשְ ד ְמּצַ ִטיָסא ֲחָדא''ִמיָכאֵ , ָהִכי ּכַ ְתֵרין ''ְוַגְבִריאֵ . ל ָטאס ָעְלָמא ּבְ ל ָטאס ּבִ
ָרֵאלְוַכד ָנִפיק ּדִ . ָטאִסין ֲהָלָכה, ּבּוָרא ִמִיׂשְ לֹוָתא, ּבַ ּצְ ן, ּבִ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ּקּוָדא ּדִ . ּוְבָכל ּפִ

הּ  ין ְלַגּבָ ִליחּות ָמאֵריהֹון, ִאיּנּון ָרּצִ ׁשְ ּה ּבִ ִבין ּבָ אֹוַרְייָתא. ְוׁשָ ְמִעין ָקָלא ּדְ ׁשַ , ּוְבָכל ֲאָתר ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ ן קּוְדׁשָ ַתּמָ י ַההּוא ָקָלא ִאיּנּון, ּדְ ין ְלַגּבֵ ִליחּוָתא , ָרּצִ ׁשְ ּה ּבִ ְוַתְייִבין ּבָ

ָמאֵריהֹון ם ְידוָֹ . ּדְ ׁשֵ ְבָכל ָקָלא ּדְ ן''ּדִ ּמָ ן ֲאדָֹני, ד ֵלית ּתַ ּמָ ֵלית ּתַ ִדּבּוָרא ּדְ ִבין , ּבְ ין ְוׁשָ ָלא ָרּצִ
ן ּמָ א. ּתַ ָרה, ּוְבִגין ּדָ י  )הושע יד(, ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ְרֵכי ְידוָֹ ּכִ ִרים ּדַ ְידוָֹ , ד''ְיׁשָ ֲאָתר ּדַ ד ''ּבַ
ן ּמָ ָרה, ּתַ ֶרְך ְיׁשָ ן ְידוָֹ . ִאיהּו ּדֶ ּמָ ָרה, ד''ְוִאי ֵלית ּתַ ֶרְך ְיׁשָ  .ָלאו ִאיהּו ּדֶ

ָרה ֵלי, ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְועֹוד ַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ְמּצַ ַמאן ּדִ ָנא ַרְגלֹוי , ּדְ ֵעי ְלַתּקְ ּבָ
לֹוֵתיהּ  ּצְ ֵרת, ּבִ ָ ַמְלָאֵכי ַהׁשּ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל. ּכְ ֲהַדְייהוּ , ּכְ ים ּבַ א. ְלֶמֱהִוי ָרׁשִ אֹוְקמּוָה , ּוְבִגין ּדָ

ָנן ון ֶאת ַרְגָליו, ַרּבָ ִריְך ְלַכּוִ ֵלל ּצָ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל, ַהִמְתּפַ ֱאַמר ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ ּנֶ ְוָאַמר . ׁשֶ
ִריְך הּוא א ּבְ לֹוַתְייהּו ָהִכי ,קּוְדׁשָ ּצְ יִמין ּבִ ִאיּנּון ְרׁשִ ין ּדְ ָווַתְייכוּ , ִאּלֵ ון ַרְגלֹוי ּכְ חּו , ְלַכּוִ ַאְפּתְ

ְרֵעי ֵהיָכָלא א, לֹון ּתַ ַמְרָאה ּדָ  .ְלַאֲעָלא ּבְ

יָתָאה ּתִ ּקּוָנא ׁשְ ַמְרֵאה ֵאׁש  )יחזקאל א(, ּתִ ׁש , ָרִאיִתי ּכְ יה ַמּמָ א. ָהָכא ְרִאּיָ ִריְך  ָאַמר קּוְדׁשָ ּבְ
א, הּוא ֵחיזּו ּדָ ֵייעּול ּבְ א, ַמאן ּדְ יּה ְלֵעיּלָ לֹוֵתיּה ִלּבֵ ּצְ ם ְידוָֹ , ִויֵהא ּבִ א , ד''ְלׁשֵ ְוֵעינֹוי ְלַתּתָ

ֲאדֹנָ  ָמא ּדַ ׁשְ א, י''ּבִ ֵהיָכָלא ּדָ יֲעלּון ּבְ ַמְלָאִכין, ּתֵ ַגְווָנא ּדְ א, ּכְ יֶהן ְלֵעיּלָ ְוִיְרָאה ָלֶהם , ְוַגּבֵ
א ִאיִהי ִיְרַאת ְידוָֹ , ְלַתּתָ א ּדְ ִכיְנּתָ  .ד''ָלֳקֵבל ׁשְ

ִמיָעה ְוֵריָחא ְוִדּבּור יה ּוׁשְ ְרָיא ְידוָֹ , ּוִבְרִאּיָ יה. ד''ׁשַ ּיָ ֲעׂשִ ִמׁשּוׁש , ּבַ ּמּוׁש , ּבְ ְרָיא , ִהלּוךְ , ׁשִ ׁשַ
ה. ֲאדָֹני אֹור ְוֵנר , ְוָדא ְרִאּיָ ּה , )א דאורייתא''ס(ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ ֵריָחא . ְותֹוָרה אֹור )משלי ו(ּדְ

ִנין ָקְרּבְ לֹוִתין, ּדְ ִאיּנּון ּצְ אֹוַרְייָתא, ּדְ ּבּור ּבְ לֹוָתא, ּדִ ּצְ ּבּור ּבִ ָוה. ּדִ ִמּצְ יה ּדְ ּיָ מּוׁש , ַוֲעׂשִ ְוׁשִ
יָלהּ  יָלהּ , ּדִ יָלהּ , ּוִמׁשּוׁש ּדִ ִמיָעה. ְוִהלּוְך ּדִ ן אֹוַרְייָתא ּוִמצְּ , ּוְרִאָייה ּוׁשְ ּמָ ֵלית ּתַ א , ָוהּדְ קּוְדׁשָ

ן ּמָ ְרָיא ּתַ יּה ָלא ׁשַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ְרִאָייה. ּבְ ְרָיא ּבִ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ יהּ , ְדקּוְדׁשָ ִכיְנּתֵ , ְוֵכן ׁשְ
אֹוַרְייָתא ְותֹוָרה אֹור ד , ּדְ יֵליּה ְידֹוָ יּה ְרִאָיה ּדִ ִכיְנּתֵ ע )במדבר יב(ׁשְ ַמְרָאה ֵאָליו ֶאְתוּדָ , ּבְ

 .)בריך הוא במראה אליו אתודע שכינתיה קודשא(

יָנה גֹו ּבִ ָבה ִמּלְ ַמֲחׁשָ ן ָיהּ , ּבְ ָבה. ּבֶ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ יָמא , ִהְרהּור ָחְכָמה. ִיׂשְ ְלַחּכִ
ְרִמיָזא יָנה. ּבִ ִאיהּו ּבִ ָבה ּדְ ַמֲחׁשָ א ַחד, ָחְכָמה ָעָלה ּבְ ָבה ְוִהְרהּור ּכֹּלָ ָחְכָמה ָלא . ַמֲחׁשָ

ּתְ  יָנהִאׁשְ ּבִ א ּבְ ב, מֹוַדע ֶאּלָ ּלֵ א. ּוִביָנה ּבַ ב, ּוְבִגין ּדָ ּלֵ ָבה ּבַ ב, ַמֲחׁשָ ּלֵ ְוֵכן . ִהְרהּור ּבַ
ָוה . אֹוַרְייָתא ֵסֶפר ּתֹוָרה מֹועַ  )א''ל ע''דף ר(ִמּצְ חֹוָטָמא. ִלׁשְ א . ה''ֵריַח ִניחַֹח ַלְיהוָֹ , ְוֵכן ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ



יֵליהּ  ן ּדִ יֵליהּ עוֹ , ִאיִהי ָקְרּבָ ן, ָלה ּדִ ָקְרּבָ לֹוָתא ִאיִהי ּכְ יהּ , ּוּצְ , ּוְכֵריַח ִניחַֹח ְסִליַקת ְלַגּבֵ
לֹוָתא ּצְ יּה ּבִ ִדּבּור, ְוִאְתְקִריַבת ְלַגּבֵ ֵאׁש ְנֻאם ְידוָֹ  )ירמיה כג(, ְוָהִכי ּבְ ָבִרי ּכָ ' ה. ד''ֲהלֹא כֹה ּדְ

א ִכיְנּתָ יֵליהּ , ׁשְ ּבּור ּדִ  .ּדִ

ׁשְ  ַגְווָנא ּדִ אּכְ יֵליהּ , ִכיְנּתָ יֵליהּ , ִאיִהי ַמְרָאה ּדִ ִמיָעה ּדִ יֵליהּ , ׁשְ יֵליהּ , ֵריַח ִניחַֹח ּדִ ּבּור ּדִ , ּדִ
א ֵריׁשָ ָיִדין. ּבְ יֵליהּ , ָהִכי ִאיהּו ּבְ ָוה ּדִ ית ִמּצְ ּיַ יֵליהּ , ֲעׂשִ ִריָעא ּדִ גּוָפא ּכְ לֹוָתא ְזִקיָפא . ּבְ ּצְ ּבִ
יֵליהּ  לֹוָתא ֲעִמיָדה , ּדִ ּצְ יֵליהּ ּבִ ָכל ֲאָתר )דאיהי מזליה(, ּדִ יּה ּבְ יָמא ַקּמֵ ַקּיְ ִאיהּו ּדְ ּוְכָרַעת , ּדְ
יהּ  ִים, ְלַגּבֵ ְנִפיַלת ַאּפַ ַלת ְלַרְגלֹוי ּבִ ָנָהא, ְוִאְתַנּפְ יּה ַרֲחִמים ַעל ּבְ ַאל ִמּנֵ ִאיִהי ֲעָנָוה , ְלִמׁשְ
יהּ  יהּ , ְלַגּבֵ ִנים ִמיּנֵ ת ּפָ  .ְוִאית ָלּה ּבֹׁשֶ

אְוָלא  יׁשָ ְפָחה ּבִ ׁשִ ָלא ֲעָנָוה, ִליִלית, ּכְ ִנים, ֲחּצּוָפה ּבְ ת ּפָ ֵעֶרב ַרב, ֵלית ָלּה ּבֹׁשֶ א ּדְ , ִאיּמָ
לֹמֹה א ָאַמר ׁשְ ה )משלי יב(, ּוְבִגין ּדָ מֹוָתיו ְמִביׁשָ ַעּצְ ְעָלּה ּוְכָרָקב ּבְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ . ֵאׁשֶ

א ִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא ִכיְנּתָ ׁשְ פְ , ּדִ יָלּה ִליִליתׁשִ ין , ֵלית ָלּה ֲעָנָוה, ָחה ּדִ ת ַאְנּפִ ְוָלא ּבֹׁשֶ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ָנָהא ֵעֶרב ַרב. ּמִ ָרא ָלּה , ְוָהִכי ּבְ ִריְך הּוא ָעִתיד ְלַאְעּבְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

ֵני ט, ְוִלְבָנָהא ֵמָעְלָמא ַמְמֵזִרים ִאיּנּון ִמּבְ , נידוי, ה''שנוא, ה''ת אנוס''ר(, ת''ת משגח''אסנ, ִמּדֹות' ּדְ

ָנן )תערובת, חצופה, גרושת הלב, שכורה, מורדת, תמורה ַרּבָ  .ַמְמְזֵרי ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ ּמּוׁש ְדקּוְדׁשָ ִכיָנה ִאיִהי ׁשִ יק ַחי ָעְלִמין, ְוֵכן ׁשְ ּדִ ּצַ יֵליּה ּבְ ְוִאיִהי . ִיחּוד ּדִ
יֵליהּ  ֶדק ְלָפנָ  )תהלים פה(, ֲהִליָכה ּדִ ךְ ּצֶ ד ְרעּוֵתיהּ , יו ְיַהּלֵ ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם  )בראשית כד(. ְלֶמְעּבַ

את ה ִרְבָקה יֹוּצֵ ר ְוִהּנֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ יהּ , ּכִ ד ְרעּוֵתיהּ , ְרִהיַטת ְלַגּבֵ ה. ְלֶמְעּבַ ְרִאּיָ ִמיָעה, ּבִ ׁשְ , ּבִ
ֵריָחא ִדּבּור, ּבְ ה, ּבְ ּיָ ֲעׂשִ גּוָפא, ּבַ מּוׁש , ּבְ ׁשִ ִהלּוךְ , ּבְ ָכל ֵאֶבר ,ּבְ א , ּבְ ׁשָ ּמְ ה ְלׁשַ ּוָ ִאיִהי ְמּצֻ

ד ְרעּוֵתיהּ , ֵליהּ   .ּוְלֶמְעּבַ

ִדיּוְקָנָהא, ּוְבָנָהא ֵני ֲעָנָוה, ָהִכי ִאיּנּון ּבְ ין, ּבְ ת ַאְנּפִ ֵני ּבֹׁשֶ יָלהּ , ּבְ ִמּדֹות ּדִ הּו ּכְ ּלְ א . ּכֻ ּוְבִגין ּדָ
ה ִריְך הּוא ְלמֹׁשֶ א ּבְ י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאלִֹהים  )שמות יח(, ָמֵני קּוְדׁשָ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ה ֶתֱחְזה ִמּכָ ְוַאּתָ

ע י ֱאֶמת ׂשֹוְנֵאי ָבּצַ י ַחִיל. ַאְנׁשֵ ַאְבָרָהם, ַאְנׁשֵ יִמיָנא ּדְ ְטָרא ּדִ אֹוַרְייָתא, ִמּסִ יה ּדְ ן ְרִאּיָ ַתּמָ , ּדְ
ת ָלמוֹ  )דברים לג( יִ , ִיְרֵאי ֱאלִֹהים. ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ְטָרא ּדְ ָחקִמּסִ ִמיָעה, ּצְ ן ׁשְ ַתּמָ ָאַמר , ּדְ ּדְ

ְמֲעָך ָיֵראִתי )חבקוק ג(ֲחַבּקּוק ְנִביָאה  י ׁשִ ַמְעּתִ י ֱאֶמת. ְיָי ׁשָ ַיֲעקֹב, ַאְנׁשֵ ְטָרא ּדְ ן , ִמּסִ ַתּמָ ּדְ
ד חֹוָטָמא, ֵריַח ִניחַֹח ַלְידֹוָ ע. ּבְ ִדּבּור, ׂשֹוְנֵאי ָבּצַ ְטָרא ּדְ אָ , ַסְמָכא ְרִביָעָאה, ִמּסִ ָדם ּדְ

ֲאָבָהן, ָהִראׁשֹון ר ּבַ ִאְתַחּבָ ַלת ֵחיָון ִאיּנּון. ּדְ ר, ּתְ ִמיָעה ֵריָחא, ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ְרִאָייה ׁשְ , ּבִ
ִדּבּור  .ָאָדם ּבְ

ֵרי ֲאָלִפים ְמּתָ ֲעֵליֶהם ׂשָ ָאת א, ְוׂשַ ְטָרא ּדְ ֵרי ֵמאֹות. 'ִמּסִ ָאת ד, ְוׂשָ ְטָרא ּדְ ֵמאֹות ' ד', ִמּסִ
אִ  ָנה ּדְ ַרִיםׁשָ ִמּצְ ָרֵאל ּבְ ידּו ִיׂשְ ְעּבִ ּתַ ים נ )בדלות דאורייתא(. ׁשְ ִ ֵרי ֲחִמׁשּ רֹות י. 'ׂשָ ֵרי ֲעׂשָ  .'ְוׂשָ

מֹוְדעּון ּתְ ִאיּנּון ִמּדֹות ִאׁשְ ָרֵאל ּבְ יהּ , ִיׂשְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ נֹוי ְדקּוְדׁשָ ִאיּנּון ּבְ ְלֶמֱהִוי . ּדְ
י ַחִיל הֹון ַאְנׁשֵ ְעָלהּ כְּ , ּבְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ֶחֶסד, גֹון ֵאׁשֶ י ֱאֶמת. ִיְרֵאי ֱאלִֹהים. ָמאֵרי ּדְ , ַאְנׁשֵ
ֶקר י ׁשֶ ְבֵני , ְוָלא ַאְנׁשֵ ִפיֶהם  )צפניה ג(ּדִ א ּבְ ּצֵ רּו ָכָזב ְולֹא ִיּמָ ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְולֹא ְיַדּבְ ִיׂשְ

ְרִמית ע. ְלׁשֹון ּתַ בַּ , ְוׂשֹוְנֵאי ָבּצַ ֶחְלקוֹ ּכְ ֵמַח ּבְ א. ר ָנׁש ׂשָ יׁשָ ְפָחה ּבִ ׁשִ נֹוי ּדְ ֵעֶרב ַרב ּבְ , ְוָלא ּכְ
ָכל ַאְרָעא ֳקָדֵמיהּ  ִחְוָיא ּדְ ִאיּנּון ּכְ ְוָדִחיל , ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמוֹ  )ישעיה סה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ

ע ֵמַעְפָרא ּבַ ֶתְחַסר ֵליהּ , ְלִמׂשְ ָדִחיל ּדְ עְוָהִכי ָמאֵרי . ּדְ ּצַ ל ָממֹון . ּבָ ֵבִעין ִמּכָ ָלא ׂשְ ּדְ
ָעְלָמא  .ּדְ



א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ה, ּוְבִגין ּדָ ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש הּוא ָהִעיּקָ ִגין . לֹא ַהּמִ ּבְ
ִסְתֵרי ַהּתֹוָרה ִריְך הּוא ִאיהּו ָסִתים ּבְ א ּבְ מֹוַדע, ְדקּוְדׁשָ ּתְ ַמאי ִאׁשְ ֹות. ּבְ ּצְ ּמִ ִאיִהי , ּבַ ּדְ

יהּ  ִכיְנּתֵ ּיּוְקֵניהּ , ׁשְ ִאיִהי ּדִ ִאיהּו ָעָנו. ּדְ ַגְווָנא ּדְ יּה ֲעָנָוה, ּכְ ִכיְנּתֵ . ְוִאיִהי ֲחִסיָדה, ִאיהּו ָחִסיד. ׁשְ
ּבֹור ָעְלָמא, ִאיהּו ּגִ ל אּוִמין ּדְ ֶבֶרת ַעל ּכָ , ִאיהּו ָנִביא. ְוִאיִהי ֱאמּוָנה, ִאיהּו ֱאֶמת. ְוִאיִהי ּגְ

ֶדֶקת. ִהי ְנִביָאהְוִאי יק ְוִאיִהי ּצַ ּדִ ְוִאיִהי , ִאיהּו ָחָכם. ְוִאיִהי ַמְלכּות, ִאיהּו ֶמֶלךְ . ִאיהּו ּצַ
יֵליהּ , ִאיהּו ֵמִבין. ָחְכֵמָתא בּוָנה ּדִ ֶתר. ְוִאיִהי ּתְ יֵליהּ , ִאיהּו ּכֶ ֲעֶטֶרת , ְוִאיִהי ֲעָטָרה ּדִ
ְפֶאֶרת נָ . ּתִ א אּוְקמּוָה ַרּבָ ְדָרׁש , ןּוְבִגין ּדָ ֵנס ְלֵבית ַהּמִ ָברֹו ַאל ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ל ִמי ׁשֶ . ּכָ

ִריְך הּוא א ּבְ ִדּיּוְקָנא ְדקּוְדׁשָ רוֹ , ּכְ א ּבָ ִכיְנּתָ ִאיהּו ּתֹוכֹו ּוׁשְ גוֹ , ּדְ רֹו , ִאיהּו ּתֹוכֹו ִמּלְ ְוִאיִהי ּבָ
ַבר ְלַבר. ִמּלְ ִניַאת ִאיִהי ּדִ ּתְ לְ , ְוָלא ִאׁשְ ילּוֵתיהּ , גוֹ ֵמַההּוא ּדִ ִהיא ֲאּצִ מֹוְדָעא ּדְ ּתְ ְוֵלית , ְלִאׁשְ

ָלל ן ּכְ ּמָ ּנוּ  )שמות כה(, ַאְפָרׁשּוָתא ּתַ ּפֶ ּצַ ִית ּוִמחּוץ ּתְ ִמּבַ  .ּדְ

ד ִאיהּו ְידֹוָ ָגיו, ּוְבִגין ּדְ יה, ָסִתים ִמּלְ ִכיְנּתֵ ׁשְ א ּבִ א ָאְמרּו . ֲאדָֹני, ָלא ִאְתְקֵרי ֶאּלָ ּוְבִגין ּדָ
ָנן ב ֲאִני ִנְקָרא, ַרּבָ ֲאִני ִנְכּתָ ׁשֶ ה, לֹא ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ ְידוָֹ , ּבָ ב ֲאִני ּבַ ֲאדֹנָ , ד''ִנְכּתָ . י''ְוִנְקָרא ֲאִני ּבַ

א עֹוָלם ַהּבָ ְידוָֹ , ֲאָבל ּבָ ב ּבַ ְידוָֹ , ד''ִנְכּתָ א . ד''ְוִנְקָרא ּבַ ל ִסְטָרא ּוְבִגין ּדָ ְלֶמֱהִוי ַרֲחֵמי ִמּכָ
א בְּ  ֵרתָמֵני קּוְדׁשָ ָ ָברוֹ , ִריְך הּוא ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ָלא ְיֵהא ּתֹוכֹו ּכְ ִניָמִאין , ַמאן ּדְ ָכל ֵאָבִרין ּפְ ּבְ

א, ְוִחּצֹוִנין ֵהיָכָלא ּדָ א ָאַמר ְקָרא. ָלא ִייעּול ּבְ ֳעלוֹ  )דברים לב(, ּוְבִגין ּדָ ִמים ּפָ דברים (. ַהּצּור ּתָ

ְהְיה ִעם ְיָי ֱאלֶֹהיךָ  )יח ִמים ּתִ  .ּתָ

ִביָעָאהּתִ  ם )יחזקאל א(, ּקּוָנא ׁשְ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ָעָנן ּבְ ר ִיְהְיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ָנן. ּכְ ִמן , ָאְמרּו ַרּבָ
ָבה )יחזקאל א( ְרּכָ ה ַהּמֶ ת ֵהן ֵהן ַמֲעׂשֵ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ָהָיה , ְוָאְמרּו ֲחָכִמים. ָוֵאֶרא ַעד ּכְ ׁשֶ ּכְ

י ֲעִקיָבא ּדֹוֵרׁש בְּ  ָבהִרּבִ ה ֶמְרּכָ ַמִים, ַמֲעׂשֵ ָ ָבה ָהִאיָלנֹות, ָיְרָדה ֵאׁש ִמן ַהׁשּ ְוָהיּו . ְוִסּבְ
ְבִמְזמּוֵטי  ֵרת ּכִ ָ ין ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּצִ ה )ב''ל ע''דף ר(ִמְתַקּבְ ּוָרא . ָחָתן ְוַכּלָ ֵלית ִיחּוָדא ְוִקׁשּ ִגין ּדְ ּבְ

ָבה ם ְידוָֹ , ּוֶמְרּכָ ֲאדֹנָ ''ְלׁשֵ א בְּ , י''ד ּבַ יקֶאּלָ ּדִ ת. ּצַ ִאיהּו ֶקׁשֶ ִאיִהי , ּדְ א  )א דביה''ד(ּדְ ְבּתָ ֶמְרּכַ
א ְלֵעיּלָ ֵליָמָתא ּדִ ָנה, ׁשְ ית. י''ְיֲאַהדֹוָ ֵראׁשִ ה ּבְ א ִאיִהי ַמֲעׂשֵ ִכיְנּתָ ין , ְואֹוְקמּוהָ , ׁשְ ֵאין ּדֹוְרׁשִ

ַנִים ׁשְ ית ּבִ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִאיָלָנא. ּבְ ין ּדְ ַעְנּפִ ִגין ּדְ ַכְנֵפי ֵחיָוןאִ , ּבְ ַמְעָלה ּבְ רּודֹות ִמּלְ , יּנּון ּפְ
ָמאָלא''ֲאדֹנָ , ד ִליִמיָנא''ְידוָֹ  ָמאָלא, ָחָתן ִליִמיָנא. י ִלׂשְ ה ִלׂשְ ּלָ ה. ּכַ ד ַאְתָיין ָלּה ַלחּוּפָ , ּכַ

ה ִמיֵני ִנּגּוָנא ַכּמָ א, ּבְ ָעָרא לֹון ְלַתּתָ ָרֵאל ְלַאּתְ ִריִכין ִיׂשְ ירֹות ְותֻ , ּצְ ׁשִ חֹותּבְ ּבָ ָכל ִמיֵני , ׁשְ ּבְ
לֹוָתא ּצְ ה, ִנּגּוָנא ּבִ  .ָהא ָקא ַאְתָיין ַלחּוּפָ

ה ּלָ ין ַלּכַ ָרֵאל ְלֵמיַהב ִקדּוׁשִ ִריִכין ִיׂשְ ָיד, ֵמֲחָתָנא. ּוּצְ ה ּדְ ְתִפּלָ ּוָרא ּדִ ִקׁשּ יָרא , ּבְ ְלֶמֱהִוי ְקׁשִ
א, ֵליהּ  ֵריׁשָ ְתִפיִלין ּדְ ִאיהוּ , ּוְלַעְטָרא לֹון ּבִ ֵאר ּדְ ֵאְרָך  )יחזקאל כד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּפְ ּפְ

ְרּצּוָעה. ָחבּוׁש ָעֶליךָ  ִריִכין ּדִ ֹות' ָלֳקֵבל ג, ּוְתַלת ּכְ ִאיּנּון ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש , ְקדּוׁשּ , ּדְ
ׁשוּ  )רצועה( ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ ְרָכאן. ְקדּוׁשּ ַבע ּבִ ׁשֶ ִריְך ְלָבְרָכא לֹון ּבְ ִאינּ , ְוּצָ ָרכֹות ּדְ ַבע ּבְ ּון ׁשֶ

ַמע ְקִריַאת ׁשְ ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריהָ , ּדִ ּתַ ַחר ׁשְ ַ ׁשּ ִים . ּבַ ּתַ ִים ְלָפֶניָה ּוׁשְ ּתַ ּוָבֶעֶרב ׁשְ
 .ְלַאֲחֶריהָ 

ה חּוּפָ ה ּבְ ָוה, ְוַכּלָ ַכְנֵפי ִמּצְ ִדּיּוְקָנא ּדְ ִאיִהי ּבְ יֹות מּוְזָהבֹות, ּדְ יּצִ ּצִ ין , ָבןּוְתֵכֶלת ְולָ , ּבְ א ּדֵ ּסֵ ּכִ
א ַרֲחִמים ָדא, ְוִכּסֵ א ּבְ ִליל ּדָ ִרים ְוֻחְלָיין. ּכָ ה ְקׁשָ ָלאן ַוֲאָבִנין . ַסֲחָרֵניהּ , ְוַכּמָ ה ַמְרּגְ ַכּמָ ּבְ

יִרין יהּ , ַמְלָיין ְסגּולֹות, ַיּקִ ָזִגין ְוִרּמֹוִנין, ַסֲחִרין ְלַגּבֵ יּוְקָנא ּדְ ּדִ א ּוַמְט , ּכְ י ַמְלּכָ ְלבּוׁשֵ , רֹוִניָתאּדִ
ִאיּנּון ד ְגֵדי ָלָבן' ּדְ ְגֵדי ָזָהב' ְוד, ּבִ ָמָהן, ּבִ ְתֵרין ׁשְ ְטָרא ּדִ ְסאוֹ , י''ד ֲאדֹנָ ''ְידוָֹ , ִמּסִ ן ּכִ מֹו ּכֵ ׁשְ , ּכִ
ן חּוָפתוֹ  ן ְלבּוׁשוֹ , ּכֵ א. ּכֵ כֹּלָ ֵמיּה ּבְ ים ׁשְ ֵהיָכֵליהּ , ָרׁשִ ֵעי ְלַאֲעָלא ּבְ ד ּבָ ן חָ , ּכַ ּמָ ָתן ְלֶמֱהִוי ּתַ



ֵתיהּ  ַכּלָ ח, ּבְ לֹוָתא''ּבְ ּצְ ְרָכאן ּדִ ִאיִהי , י ּבִ  )י ברכאן דצדיק דאיהו''א בהיכלא ליחדא תמן בצלותא בח''נ(ּדְ
ת ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ  .ּכְ

ָיִחיד ָבה ּבְ ְרּכָ ּמֶ ין ּבַ ִחיד, ֵאין ּדֹוְרׁשִ ַהּדֹוֵרׁש ְלּיָ ִגין ּדְ ָרׁשָ , ּבְ ּדְ ַנִים ּבַ יּה ָהא ִאיּנּון ׁשְ ְוָלא . אִעּמֵ
לֹוֵתיהּ  ּצְ ַמע ָקָלא ּבִ ן ְלִמׁשְ ּמָ ִריְך ּתַ א . ּצָ ֵמעַ  )שמואל א א(ֶאּלָ ָ ָפֶתיָה ָנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא ִיׁשּ , ַרק ׂשְ

ֵרב יּוָמת )במדבר ג(ּוְבַהאי ָרָזא  ר ַהּקָ ילּות . ְוַהּזָ ֲאּצִ אי )א בצלותא''ד(ְוָהִכי ּבַ ֲחׁשַ י ּבַ ּלֵ ל ַחד ְמּצַ , ּכָ
ָלא ִאׁשְ  י ַחְבֵריהּ ּדְ לֹוֵתיּה ְלַגּבֵ ַמע ּצְ ָדִריׁש ְלַחְבֵריהּ . ּתְ גֹון ַמאן ּדְ יהּ , ּכְ ּבּור ְלַגּבֵ יק ּדִ ּתִ , ְוַיׁשְ

אי ֲחׁשַ ּבּור ּבַ א ּדִ ד ֶאּלָ ִריְך ְלֶמְעּבַ ַמע ַחְבֵריהּ , ָלא ּצָ ָלא ִיׁשְ ָנן. ּדְ א אֹוְקמּוָה ַרּבָ ל , ּוְבִגין ּדָ ּכָ
ְת  ִמיַע קֹולֹו ּבִ ׁשְ תוֹ ַהּמַ י ֲאָמָנה''ה, ִפּלָ ַטּנֵ  .ז ִמּקְ

א א ְלֵעיּלָ ָ ְך ֵחיָוון ֶאׁשּ ִאיָלָנא, ּוְבִגין ּכָ ין ּדְ ַעְנּפִ ָלן ּכְ ן, ְמַמּלְ ּמָ ין ּתַ ּצִ ֲהוֹו ִמְתַקּבְ ִמְזמּוֵטי ָחָתן , ּדַ ּבְ
ה ָאן ֲאָתר. ְוַכּלָ ַמע. ּבְ ְקִריַאת ׁשְ ְנֵפיֶהם, ּבְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ן ָוֶאׁשְ ַתּמָ ' ד ְלד''ִאיּנּון סּדְ . ּדְ
ין ְדּפִ ִקין רנ, ד''ִזְמִנין ס' ד, ּגַ ְמָחה )ירמיה לא(, ְוַהאי ִאיהוּ . ו''ַסּלְ ְלָבַתר . ֵאיָמַתי. ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ׂשִ

ְנאֹוי ַ ָנִטיל נּוְקָמא ִמׂשּ ְלהֹון, ּדְ ִעים  )משלי יא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְויֹוִקיד ַטֲעָוון ּדִ ּוַבֲאבֹוד ְרׁשָ
הִר  ְלָמא ע )שנין' א מ''ס(ִאיהּו ַהֵנר . ּנָ  .ד''ְוַתְלָיין ס. ב''ע, ב''ב ע''ְלַאׁשְ

ַמְנָיא א, ד''ְוַתְלָיין ס ַמְנָיא א''ְוָהִכי ס. ז''ִמן ּתְ , ב''ְוַכד ָמֵטי לל. ו''רנ, ִסְטִרין' ז ְלד''ד ִמּתְ
ִאיּנּון א ִאיּנּון ח, ז''ז א''ז א''ז א''ּדְ ח, ה''י ְיהוָֹ ''ְלֶמֱהִוי ח, ְלָכל ְסָטר' ר יִאְתַחבָּ ', ח' ח' ח' ּדְ י ''ּבְ

לֹוָתא ּצְ ְרָכאן ּדִ הֹון ח, ּבִ ִאית ּבְ ִקין ע, ד''י ִזְמִנין ְידוָֹ ''ּדְ ַסּלְ ָרא . ב''ּדְ ִמְתַחּבְ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ּבְ
ֲאדֹנָ ''ְיהוָֹ  חַ ''ה ּבַ ָנהי''י ּבְ ֵאׁש ָחׁשוֹ , י ָעְלִמין ְיֲאהדֹוָ הֹון. תִמּיַד ֵחיָון ּדְ ִתיב ּבְ  )יחזקאל א(. ַמה ּכְ

יָנה ַכְנֵפיֶהם ַרּפֶ ָעְמָדם ּתְ ָגלּוָתא , ּבְ ָרֵאל ּבְ ָעְמָדם ִיׂשְ יָנה ַכְנֵפיֶהם, )א בצלותא''נ(ּבְ ַרּפֶ ָלא , ּתְ ּדְ
ֲעָתא מֹוְדעּון ַעד ַהִהיא ׁשַ ּתְ  .ִיׁשְ

ָפֶתיָה ָנעֹות ְנֵפי ַהַחּיוֹ . ְוַהאי ִאיהּו ַרק ׂשְ ִאיּנּון ּכַ ֵמעַ , תּדְ ָ ַמל. ְוקֹוָלּה לֹא ִיׁשּ ֲהִוי ַחׁשְ ֵחיָון , ַמה ּדַ
ָלן א ְמַמּלְ ָ אי. ִאיּנּון ָחׁשֹות, ֶאׁשּ ֲחׁשַ לֹוָתא ּבַ ינּו ּצְ ּקִ א ּתַ ָבה , ּוְבִגין ּדָ ה ֶמְרּכָ ְוָהִכי ַמֲעׂשֵ

אי ֲחׁשַ אי, ּבַ ֲחׁשַ ן ּבַ ּמָ ָלא ּתַ מוֹ , ְלַמּלְ ינֹו ְלֵבין ַעּצְ לֹוִתין ּתַ ' ג. ּבֵ ינוּ ּצְ הּו ח, ּקִ , ה''י ְיהוָֹ ''ּוְבֻכּלְ
ִאיּנּון ע לֹוָתא, ב ַאְתָוון''ּדְ ָכל ּצְ ְרָכאן, ּבְ ַתְמֵני ְסֵרי ּבִ ִאיּנּון רי, ּבְ ֶחֶסד, ו''ּדְ ע, ּוְכִליָלן ּבְ , ב''ּבְ

ִעיָתא. 'ן ֲחֵסִרין ב''ְוַהְיינּו ר, ב ְנִתיבֹות''ִעם ל ֶאְמּצָ ַעּמּוָדא ּדְ ְכִליָלן ּבְ  .ּדִ

לֹוָתאּדְ  ַמע ּצְ ּתְ ָנא ִאׁשְ ְרּבְ ָנא, ִמּקָ ְרּבְ לֹוָתא ִמּקָ הֹון. ּצְ ַמר ּבְ ִאּתְ ַגְווָנא ּדְ ַמע  )יחזקאל א(, ּכְ ָוֶאׁשְ
ְנֵפיֶהם רּוִבים. ֶאת קֹול ּכַ ּכְ ר ֵאָליו )במדבר ז(, ָהִכי ּבַ ּבֵ ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמּדַ ׁשְ ֶכֶבׁש . ַוּיִ ַגְווָנא ּדְ ּכְ

ין ִקין ְוַנְחּתִ ָוון ַסּלְ ִנין ְוִעּלָ יּה ָקְרּבְ לֹוָתא. ּבֵ ּצְ ֵרי, ָהִכי ּבִ י ּתְ ֵרי ְוַנְחּתֵ ִקין ּתְ ּוְכַגְווָנא . ַמְלֲאִכין ַסּלְ
ִסיַני ין, ּדְ ִקין ְוַנְחּתִ ה ְוַאֲהרֹן ַסּלְ ֵביּה מֹׁשֶ ין ב, ּדְ ֵרין ְוַנְחּתִ ִקין ּתְ א. 'ַסּלְ ִאְתְרִמיזּו , ּוְבִפקּוָדא ּדָ

קּוִדין ּדְ  ל ּפִ  .אֹוַרְייָתאּכָ

ָבה ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ י ֲעִקיָבא ּבְ ַתח ִרּבִ ד ֲהָוה ּפָ ם, ּפּוֵמיּה ֲהָוה ִסיַני, ְוָהִכי ּכַ , ְוַקֵליּה ֲהָוה ֻסּלָ
ין ִקין ְוַנְחּתִ ֵביּה ַמְלֲאִכין ַסּלְ יֵליהּ . ּדְ ּבּור ְוִדּבּור ּדִ ָכל ּדִ ֲהָוה ָרִכיב ָעֵליּה ַמְלָאְך , ּבְ

אִאי. ן''ְמַטְטרוֹ  ִכיְנּתָ ִעיָתא, הּו ֶרֶכב ִלׁשְ ֶאְמּצָ יּה ְסִפיָרן ַעּמּוָדא ּדְ ְכִליָלא ּבֵ ִאיהּו יוֹ , ּדִ ד ''ּדְ
גוֹ ''ו הֵ ''א ָוא''הֵ  יָלא מי. א ִמּלְ ּלִ א ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ ְלַבר, ְסִפיָרן' ּדִ יהּ . ּדִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ , ְוקּוְדׁשָ

ָבה ִעיָתא )עלות העלות(. ֶרֶכב ּוֶמְרּכָ ֶאְמּצָ ת ָהִעּלֹות, ַעּמּוָדא ּדְ יהּ . ֶרֶכב ְלִעּלַ ִכיְנּתֵ ֶרֶכב , ּוׁשְ
ִעיָתא ֶאְמּצָ א. ְלַעּמּוָדא ּדְ ְמַיֵחד ְלכֹּלָ ת ָהִעּלֹות ִאיהּו ּדִ א, ְוִעּלַ ר ְלכֹּלָ א, ּוְמַסּדֵ כֹּלָ . ְוָנִהיר ּבְ

א ְמָתא ְוגּוָפא ּוְלבּוׁשָ ִנׁשְ ר ּבְ ן ּוְתמּוָנה ְוִדְמיֹון ְולֵ . ְנהֹוֵריּה ַאְעּבָ ּבָ פּו ְוחּוׁשְ ּנּוי ְוׁשּוּתָ יּה ׁשִ ית ּבֵ



א ְבּתָ ל ֶמְרּכַ ֶכל, ִמּכָ ֵעין ַהׂשֶ ִאְתַחְזָייא ּבְ ִאין. ּוַמְרֶאה ְוִדְמיֹון ּדְ ִאין ְוַתּתָ ין ִעּלָ ְרּגִ ִאיּנּון ֶרֶכב , ּדַ
יהּ  א ְלַגּבֵ ְבּתָ ָרִכיב, ּוֶמְרּכַ  .ְוָעֵליּה ֵלית ַמאן ּדְ

רּוָעה, תֶקׁשֶ  ָבִרים ּתְ ִקיָעה ׁשְ ֲאָבָהן. ִסיַמן ּתְ ָבה ּדַ ִקיָעה. ְוִאיּנּון ִסיַמן ֶמְרּכָ ַאְבָרָהם, ּתְ . ּדְ
ָבִרים ָחק, ׁשְ ִיּצְ רּוָעה. ּדְ ַיֲעקֹב, ּתְ יּה . ּדְ ַמר ּבֵ ִאּתְ ְווִנין ' ְוג. ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ  )במדבר כג(ּדְ ּגַ

יהּ  ור סוּ , ִאְתַחְזָיין ּבֵ ְגבּוָרה. ָמק ְוָירֹוקִחּוָ ְטָרא ּדִ ת  )שמואל א ב( )א''א ע''דף רל(ִאְתְקֵרי , ּוִמּסִ ֶקׁשֶ
ים ּבֹוִרים ַחּתִ יִמיָנא. ּגִ ְטָרא ּדִ ם )יחזקאל א(, ּוִמּסִ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ . ּכְ

ם ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ד ִאְתֲחִזי ּבְ ָלא ִמְטָרא .ַאְחֵזי ַרֲחֵמי, ּכַ יָנא, ְוַכד ִאְתֲחֵזי ּבְ ין . ַאְחֵזי ּדִ ְמעּוָרב ּבֵ
א ׁשָ ּמְ ִליל, ִמְטָרא ְוׁשִ יָנא ְוַרֲחֵמי ּכָ י' ְוַהאי ִאיהּו ש. ַאְחֵזי ּדִ ּדַ י ֲאָבָהן, ִמן ׁשַ ַלת ַעְנּפֵ ִאיּנּון , ּתְ ּדְ

ַלת עַ , ד''נּו ְידוָֹ ''ד ֱאלֵֹהי''ְידוָֹ  ָמָהן ָלֳקֵבל ּתְ ַלת ׁשְ י ֲאָבָהןּתְ ן ד, ד ַאְתָוון''ּוְבהֹון י. ְנּפֵ ּבַ חּוׁשְ י ''ּבְ
י ּדַ י. ִמן ׁשַ ּדַ ׁשַ י, ְמַטְטרֹון, ּוְלבּוׁש ּדְ ּדַ ן ׁשַ ּבַ חּוׁשְ ָהִכי ָסִליק ּבְ ובחבורא ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּדְ

 .)א''ו ע''ב אמר רעיא מהימנא שפיר קאמר שם רט''ד ע''קדמאה תמן תנינן דחזי קשת רי

י ְיהּוָדה ָאַמר ָנה )א מאלין''ס(, ֵליָמא ָלן מֹר, ִרּבִ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָיָתא ּדְ ין ְמַעּלְ ַתח . ִמּלִ ּפָ
ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ ְכִתיב ַוְיִהי. ַוְיִהי ַהּיֹום )מלכים ב ד(ִרּבִ ָכל ֲאָתר ּדִ ַוְיִהי , ִאיהּו ַצַער, ּבְ

יֵמי ַצַער ִאי, ַוְיִהי ַהּיֹום, ַוַדאי. ּבִ יּה ַצַעריֹוָמא ּדְ ָנה, ת ּבֵ ָ יֹוָמא , ְוָדא הּוא רֹאׁש ַהׁשּ
ָיא ַעל ָעְלָמא יָנא ַקׁשְ יּה ּדִ ִאית ּבֵ ע ֶאל ׁשּוֵנם. ּדְ ֲעבֹר ֱאִליׁשָ יֹוָמא , ַוְיִהי ַהּיֹום ַוּיַ

ָנה ֲהָוה ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָנה, ּוְבָכל ֲאָתר ַוְיִהי ַהּיֹום. ּדְ ָ א רֹאׁש ַהׁשּ  ַוְיִהי ַהּיֹום )איוב א(. ּדָ
ֵני ָהֱאלִֹהים ָנה ֲהָוה, ַוָיבֹאּו ּבְ ָ  .יֹום רֹאׁש ַהׁשּ

ֵרין יֹוִמין ִאיּנּון ָכל ִזְמָנא ּתְ ִגין. ַמאי ַטֲעָמא, ּבְ יָנא ְוַרֲחֵמי, ּבְ ִליל ּדִ ִלֱהִוי ִיְצָחק ּכָ , ּדְ
ֵרין יֹוִמין ְוָלא ַחד ַכח ְיִחיָדאי. ּתְ ּתְ ִאְלָמֵלא ִיׁשְ ֵרין ְוַעל ּדָ . ַיֲחִריב ָעְלָמא, ּדְ ִתיב ּתְ א ּכְ

 .ַוְיִהי ַהּיֹום ַוְיִהי ַהּיֹום, ִזְמִנין

ֵני ָהֱאלִֹהים ין ַרְבְרָבא, ַוָיבֹאּו ּבְ ית ּדִ ין ּבֵ אי. ִאּלֵ ֵני ָהֱאלִֹהים ַוּדַ א , ּבְ ַמְלּכָ נֹוי ּדְ ּבְ
יהּ  ְבִעין ְמָמָנן. ְקִריִבין ְלַגּבֵ א, ְוִאיּנּון ׁשִ ִדיָרא ְלַמְלּכָ ָסֲחִרין ּתְ יָנא . ּדְ ְוִאיּנּון ַחְתִכין ּדִ

ב ַעל ְייָ . ַעל ָעְלָמא א. ְוִכי ַעל ְיָי ַקְייֵמי, ְלִהְתַיּצֵ ין ַקְייֵמי ַעל , ֶאּלָ ִאּלֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
יָנא יהּ , ּדִ א ּבֵ כֹּלָ יָנא ַקְדָמָאה ּדְ ִריְך . ַמאן הּוא, ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ָלא יֹוִקיר ִלׁשְ ּדְ
ָלא ָחִייׁש ַעל ְיָקָרא , אּוף ָהִכי. ְלאֹוַרְייָתא ּוְלַעְבּדֹוי ּוְדָלא יֹוִקיר, הּוא ַמאן הּוא ּדְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַאְרָעא, ּדִ ל ּבְ ָלא ִיְתַחּלֵ א . ּדְ ָלא ָחִייׁש ִליָקֵריּה ְדקּוְדׁשָ ַמאן הּוא ּדְ
ִריְך הּוא א, ּבְ ָמא ּדָ י ְיָקר ִלׁשְ ּוִ ָלא ׁשַ ָ . ַמאן הּוא ּדְ ם ַהׂשּ בֹא ּגַ תֹוָכםַוּיָ ם, ָטן ּבְ , ּגַ

יֵליהּ  א ּדִ ב ַעל ְייָ . ְלַרּבֹות ַהִהיא נּוְקּבָ ִאיהּו ָחִייׁש ָנֵמי ִליָקָרא , אּוף ָהִכי ְלִהְתַיּצֵ ּדְ
א ָמא ּדָ ׁשְ  .ּדִ

ָעְלָמא ִאּיֹוב ֵמֲחִסיֵדי אּומֹות ָהעֹוָלם , ַחד ָאַמר. ָהָכא ַאְפִליגּו ַעּמּוִדין ַקְדָמִאין ּדְ
ָרֵאל ֲהָוה, ָאַמרְוַחד . ֲהָוה ָרא ַעל ָעְלָמא, ְוַאְלֵקי. ֵמֲחִסיֵדי ִיׂשְ ָהא יֹוָמא ַחד . ְלַכּפְ ּדְ

הוּ  ֵחיּה ַרב ַהְמנּוָנא ְלֵאִלּיָ ּכְ יק ְוַרע לוֹ , ָאַמר ֵליהּ . ַאׁשְ ִאית ַצּדִ ֵניָנן ּדְ אי ּתָ ע , ַוּדַ ָרׁשָ
יק, ָאַמר. ְוטֹוב לוֹ  מּוֲעִטין לֹו חֹובוֹ , ַצּדִ ּמְ ל ׁשֶ ה חֹובוֹ ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ְוַעל , ָתיו נֹוְתִנין לֹו ּבָ

יק ְוַרע לוֹ  ן ַצּדִ ין ֲעוֹונֹוָתיו. ּכֵ ְמרּוּבִ ָכרֹו , ּוְממּוֲעִטין ָזִכיֹוָתיו, ְוָכל ׁשֶ נֹוְתִנין לֹו ׂשְ



עֹוָלם ַהּזֶה ע ְוטֹוב לוֹ , ּבָ ָמאֵרי ָעְלָמא ֲעִתיִקין , ָאַמר ֵליהּ . ָרׁשָ ינֹוי ּדְ  )ןא עמיקי''ס(ּדִ
ָעְלָמא ָרא חֹוִבין ּדְ ִריְך הּוא ְלַכּפְ א ּבְ ָבֵעי קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְדרֹוָעא , ֲאָבל ּבְ ַאְלֵקי ּבִ

ְלהֹון ַאְלֵקי ִלְדרֹוָעא, ְמַתל ְלַאְסָייא. ְוָאֵסי ְלכּוְלהוּ , ּדִ ְייִפין, ּדְ יָזָבא ְלָכל ׁשַ . ְלׁשֵ
ְכִתיב ָמה ּדִ ֵעינּו ְוגוֹ ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמפְּ  )ישעיה נג(, ּכְ  )ח''רי(. 'ׁשָ

ַמר ִאּתְ ָמה ּדְ ָנה, ּכְ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ַההּוא יֹוָמא ׁשֶ ְדָרִאין ְלֵמיָדן , ּבְ ְבִעין ַקּתֶ ַקְייִמין ׁשִ ּדְ
יָנא ְלָעְלָמא ִריִסין, ּדִ ה ִאיּנּון ָמאֵרי ּתְ ּמָ א, ַקֵטיגֹוִרין, ּכַ ַקְייֵמי ְלֵעיּלָ ין ַמְייִמיִנין . ּדְ ִאּלֵ

ְמִאִלין ְלחֹוָבאִלְזכּו ְואִ  ין ַמׂשְ ָעְלָמא, ּלֵ ָרא חֹוִבין ּדְ ָכל ַחד ְוַחד, ְלַאְדּכְ ְוַעל . חֹוִבין ּדְ
ר ָנׁש  א ִאְצְטִריְך ְלּבַ א חֹובֹוי, ּדָ ִאיהוּ , ְלָפְרׁשָ ָמה ּדְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ַמאן , ּכָ ִגין ּדְ ּבְ

ְמָפֵרׁש ֶחְטאֹוי יֵניהּ , ּדִ יָדא, ָלא ִאְתְמַסר ּדִ א ּבִ א ֶאּלָ ַמְלּכָ ִריְך הּוא , ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְלחֹודֹוי ִריְך הּוא. ּבִ א ּבְ ָדִאין ֵליּה קּוְדׁשָ ִוד . ִאיהּו ְלָטב, ּוַמאן ּדְ ָעא ּדָ א ּבָ ְוַעל ּדָ

א ְפֵטִני ֱאלִֹקים )תהלים מג( )ואמר(, ַמְלּכָ לֹמֹה ָאַמר. ְוָלא ַאֲחָרא, ַאְנּתְ , ׁשָ , ְוֵכן ׁשְ
ט ַעְבּדוֹ ַלֲעׂשֹות  )מלכים א ח( ּפַ ּנוּ , ְוָלא ַאֲחָרא, הּוא, ִמׁשְ ֵדיִלין ִמּמֶ ין ּבְ ית ּדִ  .ְוָכל ּבֵ

ְייָפא ְייָפא ְוׁשַ ָכל ׁשַ א חֹוִבין ּדְ א ִאְצְטִריְך לֹון ְלָפְרׁשָ ְפָרט, ְוַעל ּדָ ָעִביד ּבִ . ְוָכל ַמה ּדְ
אִתי אֹוִדיֲעָך ְוגוֹ  )תהלים לב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב אָת ֲעֹון  ְלָבַתר. 'ַחּטָ ה ָנׂשָ ְוַאּתָ

אִתי ֶסָלה ה. ְמָנָלן. ָחּטָ ְכִתיב , ִמּמֹׁשֶ ה ְוגוֹ  )שמות לב(ּדִ א ָחָטא ָהָעם ַהּזֶ ָרֵאל . 'ָאּנָ ִיׂשְ ּבְ
ִתיב י ָעַזְבנּו ֶאת ְייָ  )שמואל א יב(, ּכְ ָיִחיד, ָחָטאנּו ּכִ יָמא ַהאי ּבְ ִאי ּתֵ ִצּבּור , ּדְ ֲאָבל ּבְ

ִתיב ְקָרא. ָלא א ָהא ּכְ ִצּבּור. ּדָ יָמא ָהא ּבְ ְלהֹון ָלא, ְוִאי ּתֵ ִליָחא ּדִ ָהא , ֲאָבל ׁשְ
ִתיב  ה ֶאל ְיָי ְוגוֹ  )שמות לב(ּכְ ב מֹׁשֶ ׁשָ ֲעׂשּו ָלֶהם ְוגוֹ  )שמות לב(ּוְכִתיב . 'ַוּיָ ַמאי . 'ַוּיַ
ְמָפֵרׁש חֹוֵביהּ . ַטְעָמא יהּ , ַמאן ּדִ ֵדיִלין ִמיּנֵ יָנא ּבְ י ּדִ ִגין ּדְ , ּבֵ ר ָנׁש ָקִריב ּבְ ּבַ

ן ַעל ּפּוֵמיהּ , ְלַגְרֵמיהּ   .ְוָלא ִאְתּדָ

 בב''''א עא ע''''דף רלדף רל
ִביק ִלְמַקְטְרָגא ְלאֹוְלָפא ָעֵליּה חֹוָבא מּוָמא, ְותוּ  ַבר ָנׁש ַיְקִדים . ָלא ׁשָ א ''דף רל(ּדְ

א) ב''ע ִרי. ְוָלא ָיִהיב ּדּוְכָתא ְלַאֲחָרא ְלֵמיַמר, ְוֵייּמָ א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ְך הּוא ָמִחיל ּכְ
 .ּומֹוֶדה ְועֹוֵזב ְירּוָחם )משלי כח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵליהּ 

ָנה ָ יֹוֵמי ְדרֹאׁש ַהׁשּ א, ּבְ יָנא ּכּוְרְסָייא ְלַמְלּכָ י ּדִ ִנין ּבֵ ל ָעְלָמא, ְמַתּקְ . ְלֵמיָדן ּכָ
יהּ  ִדיָנא ַקּמֵ ַקְדִמיָתא ּבְ ָרֵאל ָעאִלין ּבְ ִליפּוׁש ַרֲחמֵ , ְוִיׂשְ  )א קמיה דליפוש רוגזא''ס(. יּדְ
יֹומוֹ  ַבר יֹום ּבְ ָרֵאל ּדְ ט ַעּמֹו ִיׂשְ ּפַ ָנן ּוִמׁשְ יֹומֹו ַמאי הּוא, ּתְ ֵרי יֹוִמין . יֹום ּבְ א ָהֵני ּתְ ֶאּלָ

ָנה ָ ֵרי יֹוִמין. ְדרֹאׁש ַהׁשּ יָנא. ֲאַמאי ּתְ י ּדִ ֵרי ּבֵ ִאיּנּון ּתְ ִגין ּדְ ֲחָדא, ּבְ ָרן ּכַ ִמְתַחּבְ . ּדְ
ינָ  ָאהּדִ ָיא, א ִעּלָ ִאיהּו ַקׁשְ ָאה, ּדְ ּתָ ִדיָנא ּתַ ִאיהּו ַרְפָיא, ּבְ ְכֵחי, ּדְ ּתַ  .ְוַתְרַווְייהּו ִמׁשְ

ְבָלֵאי א ָלא ַיְדֵעי ָהֵני ּבַ יָבָבא ִויָללּוָתא, ְוַעל ּדָ ַתְרַווְייהּו , ָרָזא ּדִ ְוָלא ַיְדֵעי ּדְ
יפָ , ִאְצְטִריכוּ  ּקִ יָנא ּתַ ִאיהּו ּדִ יָנא ַרְפָיא. אְיָללּוָתא ּדְ ִאיהּו ּדִ ִביִרין ּדְ ַלת ּתְ נּוֵחי , ּתְ ּגְ
ַנח ַרְפָיא ְרַווְייהוּ , ִאיּנּון ָלא ַיְדֵעי. ּגָ ְרַווְייהוּ , ַוֲאָנן ַיְדֵעיָנן. ְוַעְבִדין ּתַ א ''ס(. ְוַעְבֵדיָנן ּתַ



 .)ווייהוועבדין תר, אינון לא ידעי, הני בבלאי, ועל דא רזא דיבבא ויללה ותרווייהו אצטריכו
א ָנְפִקין ְלאַֹרח ְקׁשֹוט  .ְוכֹּלָ

ַתח ְוָאַמר ֶסה ְליֹום ַחֵגנוּ  )תהלים פא(, ּפָ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ְקעּו ַבחֶֹדׁש . ּתִ ּתִ
יָנא ַרְפָיא. ַמאי ַבחֶֹדׁש , ׁשֹוָפר י ּדִ א ּבֵ ִאְקֵרי חֶֹדׁש , ּדָ ֶסה. ּדְ ּכֶ , כס דעלמא עילאה(: ּבַ

ָיא )תו בכסה, חק דאיהו כס למלכא עילאהדא פחד יצ' ס ה''כ יָנא ַקׁשְ א ּדִ ַחד ִיְצָחק, ּדָ . ּפַ
ִדיר ְסָייא ּתָ ִאְתּכַ יָנא ּדְ ְלָייא, ּדִ ִאְתּגַ יָנא ּבְ ָלאו ִאיהּו ּדִ י חֹק. ּדְ יָנא ַרְפָיא, ּכִ א ּדִ . ּדָ

ט ּפָ ַרֲחֵמי )דא דינא קשיא(, ּוִמׁשְ יָנא ּבְ א ּדִ ֲחָדאְוַתְרַווְייהּו ִאיּנוּ . ּדָ ֵרין . ן ּכַ ְך ּתְ ִגין ּכָ ּבְ
ָרָזא ֲחָדא, יֹוִמין ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ְוגוֹ  )תהלים פט(. ְוַתְרַווְייהּו ּבְ ִתיב ', ַאׁשְ ָלא ּכְ

א יֹוְדֵעי ְתרּוָעה, אֹו ּתֹוְקֵעי ְתרּוָעה, ׁשְֹמֵעי ִגין . ֶאּלָ ַדְייִרין  )א כגון''ס(ּבְ יִמין ּדְ ַחּכִ
ֲאִויָרא ּדְ  אּבַ ְתרּוָעה. ִאיּנּון יְֹדֵעי ְתרּוָעה, ַאְרָעא ַקִדיׁשָ יב, ָרָזא ּדִ ְכּתִ ָמה ּדִ תהלים (, ּכְ

ְרֶזל )ב ֶבט ּבַ ׁשֵ רֹוֵעם ּבְ ָרֵאל. ּתְ ִיׂשְ א ּכְ ָמאֵריהֹון, ַמאן ַעּמָ ַיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין ּדְ , ּדְ
יהּ  יהּ , ְלֵמיַעל ַקּמֵ ָרא ּבֵ ׁשַ ְתרּוָעהְוָכל ִאיּנּון . ּוְלִאְתּקְ ַיְדֵעי ָרָזא ּדִ ִיְתָקְרבּון ְלֵמיַהְך , ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ ָניו ְדקּוְדׁשָ אֹור ּפָ ִריְך הּוא . ּבְ א ּבְ ָגִניז קּוְדׁשָ ְוָדא אֹור ַקְדָמָאה ּדְ
יא יַקּיָ ע ָלהּ . ְלַצּדִ א ִאְצְטִריְך ְלִמְנּדַ  .ְוַעל ּדָ

ִתיב  ֵבד )ויקרא ט(ּכְ ֵבד )ויקרא ג(ִתיב ּוכְ . ַהּיֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ בתר (. ְוֶאת ַהּיֹוֶתֶרת ַעל ַהּכָ

ֵבד .)אסתליק עליה, דעבידת ניאופא ת ְזנּוִנים, יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ א ֵאׁשֶ ַאְזָלא ְוָנְפָקא , ּדָ ּדְ
ֵבד ֵני ָעְלָמא, ִמן ַהּכָ ְבַקת ִלְדכּוָרא. ּוְלַאְסְטָנא ָעַלְייהוּ , ְלַאְסָטָאה ּבְ ד , ְוׁשַ ְלֶמְעּבַ

ֵבד. יםְזנּונִ  א ַהּיֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ֵבד, ּוְבִגין ּדָ ַעְבַדת ִניאּוָפא. יֹוֶתֶרת ַעל ַהּכָ ַתר ּדְ , ּבָ
ָלַקת ָעֵליהּ  ה זֹוָנה. ִאְסּתָ ָ ֵבד. ֵמַצח ִאׁשּ ִאיהּו ּכָ ְעָלּה ּדְ ַרת ַעל ּבַ ּבְ ַכַעס , ִאְתּגַ ּבְ

ָמָרה ת ְמָדִנים, ּדְ ְלָטא ִאיִהי ַעל ּדְ , ָוַכַעס, ֵאׁשֶ ׁשַ יָלהּ ּדְ ה זֹוָנה . כּוָרא ּדִ ָ ֵמַצח ִאׁשּ
ֵבד ְלָטא ַעל ַהּכָ ת ְמָדִנים ָוַכַעס, ׁשַ  .ֵאׁשֶ

ֵבד א ְלָכל ָעְלָמא, יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ֵבד ָנְפָקא ְלַאְבָאׁשָ ד ִניאּוִפין ִעם , ִמן ַהּכָ ּוְלֶמְעּבַ
א כֹוָרא. ּכֹּלָ י ּדְ ָקא ְלַגּבֵ ה ז, ְלָבַתר ִאיִהי ַסּלְ ָ ין, ֹוָנהֶמַצח ִאׁשּ ַאְנּפִ ַעּזּוָתא ּדְ ּוְכֵדין , ּבְ

ֵבד ְטָרא ַאֲחָרא, ְועֹוד. ִאיִהי ַעל ַהּכָ ֵבד ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ַנְפַקת , יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ַתר ּדְ ּבָ
א ּיּוִרין ְלַבְעָלהּ , ְלַנֲאָפא ִעם ּכֹּלָ ֵבד, ְיִהיַבת ׁשִ  .ְוַהאי ִאיִהי יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ

ֵבד יָלהּ ְוי, ִמּגֹו ּכָ ְות, ַנְפַקת ָמָרה, ֹוֶתֶרת ּדִ ַמְלָאְך ַהּמָ א ּדְ ּה , ְוִאיִהי ַחְרּבָ ַנְפקּו ִמּנָ ּדְ
א ֵני ָנׁשָ ין ְמִריָרן ְלַקְטָלא ּבְ ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה  )משלי ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִטּפִ

ֲעָנה ֵבד. ַכּלַ ּכָ ְלָיא ּבַ יּה ּתַ , ְוִאיִהי ּתַ ל ַמְרִעין ּומֹוָתא ּבֵ ְוַההּוא יֹוָמא ְדרֹאׁש . ְלָייןּכָ
ָנה  ָ ָעְלָמא )משטנא(ַהׁשּ ָטא ּבְ ּטְ ל ֵאָבִרין , ְמׁשַ ל חֹוֵבי ָעְלָמא ּוְכֵדין ּכָ ְלִמְכַנׁש ּכָ

ָרֵאל ִאיּנּון ִיׂשְ ָעאקוּ , ּדְ ַמְטרֹוִניָתא, ִאיּנּון ּבְ ִאיּנּון ֵאָבֵרי ּדְ ַמת  )משלי כ(, ּדְ ֵנר ְיָי ִנׁשְ
ִכיְנּתָ , ָאָדם אׁשְ יׁשָ ָעאקוּ . א ַקּדִ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ יּה , ּוְכֵדין ּכָ ָעָרא ּבֵ ְוַנְטֵלי ׁשֹוָפר ְלַאּתְ

ָבִרים ּוְתרּוָעה ִקיָעה ּוׁשְ  .ַההּוא ּתְ
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א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ִלּבָ ֵאָבִרים ְוַעְרִקין ּדְ ַתר ּדְ אי ּבָ ַדְמָיין , וּדַ ּדְ
ָרֵאל ָעאקוּ , ְלִיׂשְ ָקֶנה. ִאיּנּון ּבְ ָעָרא ּבְ ִאיהּו ׁשֹוָפר, ְצִריִכין ְלַאּתְ ֵריָאה. ּדְ ַתר . ְוָדא ָקֶנה ּדְ ּבָ

ָכא  ּכְ ַכְנֵפי ֵריָאה ָלא ַיְכִלין ְלׁשַ ְרּת ַעל ַעְרִקין ) א''ב ע''דף רל(ּדְ ּבַ ִאְתּגַ ָמָרה ּדְ רּוְגָזא ּדְ
א ִלּבָ ֵאָבִרים ּדְ , ּדְ ל ַעְרִקין ּדְ הֹון. גּוָפאְוַעל ּכָ יב ּבְ ָנׁשִ ָקֶנה, ַההּוא רּוָחא ּדְ ִאיהּו , ָסִליק ּבְ ּדְ
ָאֵתי, ׁשֹוָפר ָהִכי אֹוְקמּוהָ . ָעְלָמא ּדְ ט, ּדְ ין, ְוׁשֶ ה, ּדֹוֶמה ְלָעְלָמא ּדֵ ִתּיָ ֵביּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ . ּדְ
ָאֵתי, ָקֶנה ה, ּדֹוֶמה ְלָעְלָמא ּדְ ִתּיָ יּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֵלית ּבֵ  .ּדְ

ט וּולְ  ׁשָ ט' ָבַתר ּדְ ָטן, ִמן ְוׁשֶ ֶגֶזל ִאְתֲאָרְך ְוִאְתָעִביד ׂשָ ִרּבּוי ֲאִכיָלה ּדְ א. ּבְ ִרים ּדָ . ּוַמאן ּגָ
טּו ָהָעם ְוָלְקטוּ  )במדבר יא( ְטָיין, ׁשָ ֵעֶרב ַרב ׁשַ ִאְתָעְרבּו ּבְ ְלהֹון ּדְ טּוָתא ּדִ ְלהֹון , ׁשָ ַתֲאָוה ּדִ ּדְ

ֶגֶזל ה ּדְ ִתּיָ ים ְוֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים )תהלים יב(, ְוָחָמס ֲאִכיָלה ּוׁשְ ׁשֹוד ֲעִנּיִ ְטָיין. ּדְ פּוָפה ׁשַ נּון ּכְ , ּבְ
ָלא ְטִחיָנה ַאְכִלין ּבְ הוּ . ּדְ ִתיב ּבְ ֵרת  )במדבר יא(, ַמה ּכְ יֶהם ֶטֶרם ִיּכָ יּנֵ ין ׁשִ ר עֹוֶדּנּו ּבֵ ׂשָ ַהּבָ

ט ו. ְוַאף ְיָי ָחָרה ָבָעם ׁשַ טוּ ' ִאְתּפְ ׁשָ פּוףאִ , ּדְ רּוֵחיּה ּכָ ט . 'ְוִאיהּו נ, יהּו ּדְ ׁשַ ִאְתּפְ ַרם ּדְ ְוָדא ּגָ
ה ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָטן ּבַ שס, ׂשָ ל ֵאָבִרין ְוַעְרִקין ּבְ ר ַעל ּכָ ּבָ ה''ְוִאְתּגְ ֲעׂשֶ ן . ה לֹא ּתַ ּבָ חּוׁשְ ּכְ

טָ  ָ ּפּוִרים, ן ָחֵסר ַחד''ַהׂשּ א יֹום ַהּכִ יּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ , ּדָ ֵלית ּבֵ הּדְ  .ִתּיָ

ָקֶנה ַגְווָנא ּדְ ן יָ ' ְוִאיהּו ו, ְוִאיהּו ּכְ יָנה, הּ ''ּבֶ ָהרֹוֶאה , ּוְבִגיֵניּה אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִמן ּבִ
ֲחלֹום ֵלית . ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה )משלי ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. זֹוֶכה ַלָחְכָמה, ָקֶנה ּבַ ּדְ

חּות ִאיהּו ּפָ ְרַווְייהוּ  ָקֶנה ּדְ ִאיּנּון י, ִמּתַ יָנה' ה, ָחְכָמה' ּדְ א. ּבִ ָעָרא , ּוְבִגין ּדָ ָצִריְך ְלִאּתְ
ֹוָפר ׁשּ ִאיהּו ָקֶנה, ּבַ ָאֵתי, ּדְ ִים, עֹוָלם ָארֹוךְ , ָעְלָמא ּדְ יּה י, ֶאֶרְך ַאּפַ ֵחי ִמיּנֵ ּכְ ּתַ ִמׁשְ ג ''ּדְ

ַרֲחֵמי ָבן ָוא, ְמִכיִלין ּדְ חּוׁשְ ִים' ו' ו, ֶאֶרךְ ' א, ו''ּכְ  .ַאּפַ

ִקיָעה ָאה ִאיִהי ּתְ א ִעּלָ ַאְבָרָהם, ְוִאיּמָ ְטָרא ּדְ ָבִרים. ִמּסִ ִיְצָחק, ׁשְ ְטָרא ּדְ רּוָעה. ִמּסִ , ּתְ
ַיֲעקֹב ְטָרא ּדְ ָאה. ִמּסִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ הוּ , ׁשְ ֻכּלְ ר ּדְ ַהְיינוּ . ֶקׁשֶ ִקיָעה' ק: ּדְ ָבִרים' ש. ּתְ ' ר. ׁשְ

רּוָעה ה. ּתְ אְוֻכּלְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ּלָ ׁשוּ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּו ְמׁשֻ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ ֵלית . ְקדּוׁשּ ּדְ
ה, ָקָלא ָיִכיל ְלָנְפָקא ְלַבר א ִמן ַהּפֶ א , אּוף ָהִכי. ֶאּלָ א ִמן קּוְדׁשָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ֵלית ְלַאְפְרׁשָ

ִריְך הּוא ַמר בֵּ . ּבְ ִריְך הּוא ִאּתְ א ּבְ . קֹול ְיָי חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש  )תהלים כט(, יהּ ְדקּוְדׁשָ
ה ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ א ּתְ ִכיְנּתָ  .)עד כאן(. ק''ק קר''ק קש''קשר, ְוִאיּנּון ִסיָמִנין. ּוׁשְ

יהּ , ַנְטִלין ׁשֹוָפר ָעָרא ּבֵ רּוָעה ּוְתִקיָעה, ְלִאּתְ ַרֲחֵמי, ּתְ ָיא ּבְ יָנא ַקׁשְ יָנא , ּדִ ָבִרים ּדִ ּוׁשְ
ָיא ָלא ַרֲחֵמי  ַקׁשְ א  )א דינא רפיא ברחמי''ס(ּבְ א ְלִאְתָעְרָבא ּדָ ֲערּו ְלֵעיּלָ ּוְכֵדין ָהִכי ִיּתְ
ָדא  .ּבְ

ָטן, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא רעיא מהימנא  ַסם ׂשָ ַהאי ִאְתּבְ , ּבְ
ט''ְוָקִמיט נוּ  ָטן ְלָפִנים, ן ִמן ְוׁשֶ ֲהָוה ׂשָ ב לַ , ַמה ּדְ ט, ֲאחֹוָראּתָ ר ְוׁשֶ ַקְדֵמיָתא, ְוִאְתַהּדָ ְדּבְ . ּכִ

ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב ִגין ּדְ ה. ּבְ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָרֵאל ֵלית ֵחיֵליהֹון ּבַ ין, ִיׂשְ ַאר ַעּמִ ׁשְ ַיְרִתין , ּכִ ּדְ
ין ה, ָעְלָמא ּדֵ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֵחיֵליהֹון ּבַ א. ּדְ קֹול ּדָ א ֵחיֵליהֹון ּבְ ָאֵתיּדְ , ֶאּלָ , ִאיהּו ָעְלָמא ּדְ

ָאת יוֹ , עֹוָלם ָארֹוךְ  ֵרי ּבְ ִאְתּבְ יּה ָנִפיק, ד''ּדְ קֹול ׁשֹוָפר ִמּנֵ ָנן ֵאין ּפֹוֲחִתין , ּוְבִגין ּדְ ָאְמרּו ַרּבָ
ָרה ׁשֹוָפרֹות אי' ּוְבאֹות י. ֵמֲעׂשָ ִאיהּו ו, ִאְתָעִביד עֹוָלם ָארֹוךְ , ַוּדַ ָאֵתי ּוְבָאת ה' ּדְ ', ָעְלָמא ּדְ
ין ָרא ָעְלָמא ּדֵ ִאיִהי ה, ּבָ אֹוַרְייָתא, ְזֵעיָרא' ּדְ ה ּדְ ִתּיָ ָבּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ  .ּדְ



ְתֵרין ַאְתָוון, ְועֹוד ָרָזא ַאֲחָרא ֵזָרה ּבִ ַזר ּגְ ִאְתּגְ ַתר ּדְ ִאיּנּון ה, ּבָ יִנין', ה' ּדְ י ּדִ ּתֵ ֵרין ּבָ ַמאן , ּתְ
ַתְרַווְייה ֵזָרה ּדְ ָלא ּגְ ָאת הֵ . ו''י. וּ ָיִכיל ְלַבּטְ ָאה''ּדְ א ִעּלָ ִתיב. ָאב' י. א ִאיּמָ  )במדבר ל(, ּוַמה ּכְ

ר ְלַענֹות ָנֶפׁש  בּוַעת ִאּסָ ל ֵנֶדר ְוָכל ׁשְ ִאיִהי ה, ּכָ ּה ְיֵפֶרּנוּ ', ּדְ ּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיׁשָ א. ִאיׁשָ , ּוְבִגין ּדָ
ִאיהּו ו ָעָרא ָקָלא ּדְ ָרה ׁשֹופָ ', ָצִריְך ְלַאּתְ ֲעׂשָ ִאיּנּון י, רֹותּבַ יָמה ַאַחת. 'ּדְ ְנׁשִ ְלהֹון ּבִ ָרא ּדִ , ְוִעּקָ

ל ִסיָמן ְוִסיָמן ה, ּכָ ּפֶ ִאיִהי י, ּבַ ָרה' ּדְ  .ֵמֲעׂשָ

יא ְמעֹון ְוָכל ַחְבַרּיָ י ׁשִ ין ַרּבִ ְמעּו ִמּלִ ׁשָ ין, ָאְמרוּ , ִמּיַד ּדְ ַמע ִמּלִ ָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ִריְך ֱאָלָהא ּדְ , ּבְ
ִאְת  ל ְנִביִאיםֵמַההּוא ּדְ ן ׁשֶ ֲחָכִמים, ְקֵרי ַרּבָ ן ּדַ ֵרת, ַרּבָ ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ן ּדְ ִריְך , ַרּבָ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ

ר ַעל ּפּומֹוי יּה ְמַדּבֵ ִכיְנּתֵ ין, הּוא ּוׁשְ ן , ְוָכַתב ַעל ְידֹוי ָרִזין ִאּלֵ ּתָ ָווַתְייהּו ִמּמַ ָמעּו ּכְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ּדְ
ַען, ּתֹוָרה  .ְוַעד ּכְ
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א, ָאַמר ֵליהּ  יׁשָ ִחּבּוָרא ַקְדָמָאה, ּבֹוִציָנא ַקּדִ ָרִזין ּדְ ִלים ִמּלּוֵלי ּדְ א לֹון, ַאׁשְ ָהא , ְלָפְרׁשָ ּדְ

א ְלֵעיּלָ אן ּדִ ל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ א, ּכָ ּתָ ְלּתַ אן ּדִ ין , ּוָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ַמע ִמּלִ הּו ְמזּוָמִנין ְלִמׁשְ ּלְ ּכֻ
ין ִמּפּוָמךְ  יָלךְ , ִאּלֵ ין ּדִ ָהא ֶחְדָוה ּופּוְרָקָנא. ּוִפירּוׁשִ א, ּדְ א ְוַתּתָ הֹון ְלֵעיּלָ ַער ּבְ נּו . ִיּתְ ּתְ ַאל ּתִ

ִמי יָלךְ , לֹא ַאְנּתְ , ּדֳ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְוָכל ִסיָעָתא ּדִ

ָבִרים ְתרּוָעה ּוְתִקיָעה ּוׁשְ ָדא, ּבִ א ּבְ א ּדָ ַסם ּכֹּלָ הַ . ִאְתּבְ ֵבד ָנִקיטְוָכל ַמה ּדְ , הּוא ּכָ
י ֵלב א, ַאְקִריב ְלַגּבֵ ִאיהּו ַמְלּכָ ְוָלאו , ָלאו אֹוְרֵחיהּ , ְוַההּוא ֵלב. )לדינא(ְלַזְייָנא , ּדְ

יהּ  יאּוְבּתֵ יהּ , ּתִ ַעּמֵ עֹוָבִדין ּדְ ֲעִכירּו ּדְ ִרירוּ . ּבַ ל ּבְ א ָנִקיט ּכָ דף (, ְוָכל ָצחּוָתא, ֶאּלָ

ִאיּנּון . ָכל עֹוָבִדין ָטִביןוְ , ְוָכל ַזְכָיין) ב''ב ע''רל ְוָכל ַההּוא ָעִכירּו ְוִטנּוִפין ְוִלְכלּוָכא ּדְ
ין יׁשִ ֲאָנח  )זריק לון לשאר עמין עובדי כוכבים ומזלות ההוא כבד( )א ליתא''ס(, עֹוָבִדין ּבִ

יהּ . ְלָכֵבד ַמר ּבֵ ִאּתְ ִעיר )בראשית כז(, ּדְ ו ִאיׁש ׂשָ יֵליהּ . ֵעׂשָ ִאיּנּון , ְוָכל ַעְרִקין ּדִ ּדְ
לֹות ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַאר ַעּמִ ִעיר  )ויקרא טז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ׁשְ ָ א ַהׂשּ ְוָנׂשָ

ל ֲעֹונֹוָתם ם. ַמאי ֲעֹונֹוָתם. ָעָליו ֶאת ּכָ יהּ . ֲעֹונֹות ּתָ ַמר ּבֵ ִאּתְ ְוַיֲעקֹב  )בראשית כה(, ּדְ
ם א )דעמיה א''ס(ְוחֹוִבין ְדַעּמּוָדא . ִאיׁש ּתָ ִלּבָ ִאיּנּון ַעְרִקין ְוַדְפִקין ּדְ  .ּדְ

א ַחת, ּוְבִגין ּדָ ִחין ְוָצַרַעת ְוַסּפַ ָכחוּ , ְלָכל ִאיּנּון ֵאָבִרין, ׁשְ ּתְ ֵבד ִאׁשְ ין , ִמּכָ ֵמִאיּלֵ
יהּ  ָארּו ּבֵ ּתָ ִאׁשְ ִריאּוָתא. ִלְכלּוִכין ּדְ ל ּבְ א ָאֵתי ּכָ ּבָ ָהִכי הוּ . ְלָכל ֵאָבִרין, ִמּלִ , אּדְ

ל ְזִכיכּו ּוְבִריָרא ְוָצחּוָתא א ָנִטיל ּכָ ִלּבָ יָון ּדְ ַכח . ּכֵ ּתְ ִאׁשְ ל ַמה ּדְ ֵבד ָנִטיל ּכָ ּכָ
ַאר ִמן ִלְכלּוָכא ְוִטּנּוָפא ּתְ ְייִפין. ְוִאׁשְ ַאר ׁשַ ין עֹוְבֵדי , ְוָזִריק ְלָכל ׁשְ ַאר ַעּמִ ִאיּנּון ׁשְ ּדְ

לֹות ַאֲחָרִנין ַעל, ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ְרַחְייהוּ  ּבַ ָכֵבד. ּכָ ְפּסֹוֶלת ּדְ סֹולֹות ּדִ , ָנַטל ְטחֹול, ּוִמּפְ
יּה  ַמר ּבֵ ִאּתְ ע )משלי ג(. ְיִהי ְמאֹרֹת )בראשית א(ּדְ ֵבית ָרׁשָ  .ְמֵאַרת ְיָי ּבְ

ִחּבּוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא רעיא מהימנא  ְוָהא אֹוְקמּוָה , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, עֹוד ָאַמר ּבְ
ָנן ָעֵליהּ  ִסיל )קהלת ז(ְוִאיהּו . ְטחֹול ׂשֹוֵחק, ַרּבָ חֹוק ַהּכְ א. ׂשְ ָנן , ּוְבִגין ּדָ אֹוְקמּוָה ַרּבָ

ַמְתִניִתין ֶחֶקת לוֹ , ּדְ ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ חֹוק )קהלת ז(ְוקֶֹהֶלת ָאַמר . אֹוי לֹו ְלִמי ׁשֶ ְ ַעס ִמׂשּ . טֹוב ּכַ
ָכֵבד ַעס ּדְ ִאיִהי ָמָרה, טֹוב ּכַ ִריְך הּואְרצּוָעה ְדקּוְדׁשָ , ּדְ ּה , א ּבְ ְרצּוָעה ְלַאְלָקָאה ּבָ

ין יׁשִ ַמְרִעין ּבִ ין ּבְ ָעְלָמא ּדֵ יא ּבְ יַקּיָ ין, ַצּדִ ׁשִ ַמְכּתְ ְטחֹול, ּבְ ִחיק לֹון ּבַ ׂשָ חֹוק ּדְ ְ ִלְכלּוָכא , ִמׂשּ ּבְ



ַהאי ָעְלָמא עּוְתָרא, ּדְ ֲעָתא ּבְ ׂשֹוֵחק לֹון ׁשַ ְטחֹול ִאיהּו זְ , ְועֹוד. ּדְ ְוִאיהּו , ִחיל ָעָפרֶאֶרס ּדִ
ָמָרה יר ֵמֶאֶרס ּדְ יף ַיּתִ ּקִ  .ּתַ

ִעיָסה ּבָ אֹור ׁשֶ ֵעֶרב ַרב ִאיּנּון ׂשְ ְמָיין ְלמֹוץ, ּוְבִגין ּדְ ָעְלָמא ּדַ ִבין , ְוִאיּנּון אּוִמין ּדְ יר ְמַעּכְ ַיּתִ
ָרֵאל ָגלּוָתא ֵעֶרב ַרב ְלִיׂשְ לֹות, ּבְ ָנן .ֵמאּוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ אּוְקמּוָה ַרּבָ ָמה ּדְ ִמי , ּכְ

ב ב. ְמַעּכֵ ה ְמַעּכֵ ִעיּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ ָרֵאל. ׂשְ ִיׂשְ ֵבִקין ּבְ ִאיּנּון ּדְ ה, ּדְ ִעיּסָ אֹור ּבַ ְ ׂשּ ֲאָבל אּוִמין . ּכַ
לֹות א , עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ֶפּנּו רּוחַ  )תהלים א(ָלאו ִאיּנּון ֶאּלָ ּדְ ר ּתִ ּמֹוץ ֲאׁשֶ  .ּכַ

ִעיר ָעָליו )ויקרא טז(ֹוד ְוע ָ א ַהׂשּ ִריְך הּוא ִעם , ְוָנׂשָ א ּבְ קּוְדׁשָ ד קּוְרְצָיא ּלְ ד ְרעּוֵתיּה ְלֶמְעּבַ ּכַ
ָרֵאל ל לֹון, ִיׂשְ ָיִכיל ְלִמְסּבַ ל חֹוִבין ּדְ א ּכָ ִאיהּו ָנׂשָ ֵבד, ּדְ ִאְתָעִביד ּכָ  )תהלים לח(, ַעד ּדְ

נוּ  דּו ִמּמֶ א ָכֵבד ִיְכּבְ ָ ַמׂשּ ְדּפֹוי, ּכְ ָאה, ֶמה ָעִביד. חֹוִבין ַעל ּגַ ד , ָסִליק ְלטּוָרא ִעּלָ ֲחָמָרא ּכַ ּכַ
בֹוהַּ  ָקא ְלטּור ּגָ ֵעי ְלַסּלְ ד ָעֵליהּ , ִאיהּו ּבָ א ָכֵבד ִיְכּבַ ָ ַמׂשּ א. ּכְ ד ִאיהּו ְלֵעיּלָ ּוָבֵעי , ּכַ

ַאר ֵליהּ  ּתְ ִאׁשְ ָקא ְלִפי ִמעּוט ּדְ א, ְוָנִפיל, ָלאִאְתְיַקר ָעֵליּה ָמטוּ , ְלַסּלְ ְרֵמיּה ְלַתּתָ יל ּגַ , ְוַאּפִ
ף ָעֵליהּ  ּקַ ִאְתּתְ א ּדְ ָ ְסקֹות, ּוְבכֶֹבד ַמׂשּ יֵליּה ּפֵ ל ֵאָבִרין ּדִ ַאר ֵאֶבר , ִאְתָעִבידּו ּכָ ּתְ ָלא ִאׁשְ ּדְ

ִלים ֵבד, אּוף ָהָכא ִאיָרע ְלָסָמֵאל ְוָנָחׁש . ׁשְ ֵבד ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ . ֵגיּה זֹוָנהֵיֶצר ָהָרע ּוַבת זוּ , ּכָ
ת ֵאל ֵנָכר זֹוָנה ל ּבַ ן ּכָ ּמָ  )ב''א ע''א שייך רל''ד ע''פנחס רכ' ובחבורא קדמאה אמר ר( )כ רעיא מהימנא''ע(. ִמּתַ

ְנָחס י ּפִ ָנא ִלי, ָאַמר ִרּבִ א ֲהָוה ְמֻתּקָ יק יֹוִמין, אֹוְרָחא ּדָ ין ֵמַעּתִ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ , ְלִמׁשְ
ַאנְ  ָאה ָעְלָמא ּדְ ַגִויהּ ַזּכָ אֵרי ּבְ ֲארּון ַיְתִמין, ַווי ְלָעְלָמא. ּתְ ׁשָ ּתַ ִיׁשְ י , ּדְ ְוָלא ַיְדִעין ִמּלֵ

ָקא ָיאּות ּדְ אֹוַרְייָתא ּכַ אי ָהִכי הּוא. ּדְ א ַטב ּוִביׁש , וּדַ ָכֵבד ָנִטיל ּכֹּלָ ב . ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ָרֵאל ִיׂשְ ל חֹוֵביהֹון ּדְ ָטא ְוָלִקיט ּכָ ּטְ ְמׁשַ ְלהֹון ָלִקיטָהִכי נָ , ּדִ יָמא , ֵמי ַזְכָיין ּדִ ִגין ְלַקּיְ ּבְ

י ֵלב. קּוְרֵציהּ  א ַהאי ְוַהאי ַמְקִריב ְלַגּבֵ ֵלב. ְוכֹּלָ א ְזִכיכּו , ְואֹוְרחֹוי ּדְ ָלא ָנִטיל ֶאּלָ
א כֹּלָ ַאָמְרת, ּוְבִרירּו ְוָצחּוָתא ּדְ ָמה ּדְ ַאר ִטּנּוָפא ְוִלְכלּוָכא. ּכְ ר ְלָכֵבד, ּוׁשְ , ַאְהּדָ

ְרֵחיהּ  ַעל ּכָ א ּבְ ִעיר ָעָליו ְוגוֹ , ְוָנִטיל ּכֹּלָ א ַהׂשָ ְכִתיב ְוָנׂשָ א ַאֲהַדְרָנא. 'ּדִ ה ּדָ ִגין , ִמּלָ ּבְ
א דּוְבׁשָ ִמְתָקא ּדְ ַסם ְלפּוִמי ּכְ ִיְתּבְ ָזֵכיָנא ְלַהאי, ּדְ ָאה חּוָלִקי ּדְ א , ַזּכָ ְלֵמחֵמי ּדָ

ֵעיַני  .ּבְ

ַתח ְוָאַמר י ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְוגוֹ  )ים קלאתהל(, אּוף הּוא ּפָ ַבּה ִלּבִ ַהאי ְקָרא ', ְיָי לֹא ּגָ
ִוד יף ַנֲהָרא, ָאַמר ּדָ ֲהָוה ָאִזיל ַעל ּכֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ל עֹוָלם )והוה אמר(, ּבְ לּום , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּכְ

ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ָווִתי, ֲהָוה ּבַ ח ְלָמאֵריּה ּכְ ּבַ אֹוֵדי ּוְמׁשַ נַ . ּדְ עַ ִאְזַדּמְ ָאַמר , ת ֵליּה ְצַפְרּדֵ
ִוד, ֵליהּ  ְתָגֶאה, ּדָ ֲאָנא ֲעְבִדית ַיִתיר ִמָנךְ , לֹא ּתִ ָמָסִרית ּגּוָפאי ַעל ֵמיְמָרא , ּדַ ּדְ

ָמאִרי ְכִתיב , ּדְ ִעים )שמות ז(ּדִ ַרץ ַהְיאֹור ְצַפְרּדְ ח . ְוָהא אּוְקמּוהָ , ְוׁשָ ּבַ ֲאָנא ְמׁשַ ְותּו ּדַ
ר ֵליְלָיא ְויוֹ  ִכיכוּ , ָמאּוְמַזּמֵ ָלא ׁשְ ִוד. ּבְ ֲעָתא ָאַמר ּדָ ַהִהיא ׁשַ י ְולֹא , ּבְ ַבּה ִלּבִ ְיָי לֹא ּגָ

י. ָרמּו ֵעיַני ַבּה ִלּבִ  )כאן חסר(. ְיָי לֹא ּגָ

 אא''''ג עג ע''''דף רלדף רל
ָנא א הּוא ָקְרּבְ ְבָכל יֹוָמא, ּדָ ִריְך הּוא, ּוְבָכל ְזַמן ּוְזַמן, ּדִ א ּבְ י קּוְדׁשָ . ְלַגּבֵ

לִ  ִאְתּכְ יהּ ּדְ ָרֵאל ּבֵ ַאר ֻאְכלּוִסין, יַלת ְכֶנֶסת ִיׂשְ ל ׁשְ ין ּכָ ין ּפּוְלָחִנין, ּבֵ , ְוָכל ִאיּלֵ
ין ּגּוִבין יקּו ָלּה ִמּבֵ ין , ַאּפִ ין) א''ג ע''דף רל(ּוִמּבֵ ַאר ַעּמִ ָרֵאל. ׁשְ ְך ִיׂשְ ִאיּנּון , ּכַ ל ְזַמן ּדְ ּכָ



א ִתּיּוְבָתא, ֲאִטיֵמי ִלּבָ ְתִחין ּבְ ִקין ֵריָחא, ְוָלא ּפַ יק לֹון ִמּגֹו ּגּוִבין, ָלא ַסּלְ . ְוָלא ַאּפִ
ִתּיּוְבָתא ְתִחין ּבְ ד ּפַ ִקין ֵריָחא, ֲאָבל ּכַ ד ַסּלְ ין ּגּוִבין, ִמּיַ יק לֹון ִמּבֵ הּו , ְוַיּפִ ְוִיְתֲהֵני ּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ְכִתיב. ּכְ ְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי )שיר השירים ה(, ּדִ ה ּדְ . ּפִ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָכל ְזַמן ּדְ
ין ּגּוִבין, ֵלית ָלּה ֵריָחא, ֲאִטיָמא יַנְייהוּ , ְוָלא ָסִליָקא ִמּבֵ ַמר, ְוִדּיּוָרָהא ּבֵ ִאּתְ ָמה ּדְ . ּכְ

א ַדר ָלן ְלֵמַהְך אֹוְרָחא ּדָ ִריְך הּוא ָלא ׁשָ א ּבְ ין, ְוקּוְדׁשָ ין ִאּלֵ א ְלאֹוִליף ִמּלִ  .ֶאּלָ

ֲהוֹו ָיְתֵבי ָרא, ַעד ּדַ יַנְייהוּ , ּוָמִאיךְ , ָאָתא ִנׁשְ ָנה ִמּבֵ , ָאְמרוּ . ְוַאְזַלת, ְוָנִטיל ַחד ׁשֹוׁשַ
אן ּוְלָהְלָאה ְנָחס. ָקמּו ְוָאְזלוּ . ְנַהְך ְלאֹוְרִחין, ִמּכָ י ּפִ ִרּבִ י , ַעד ָהָכא אֹוְרָחא ּדְ ְוַרּבִ
ְמעֹון ָאַזל ֵליהּ  י ֶאְלָעָזר, ׁשִ ַאר ַחבְ , ִאיהּו ְוִרּבִ יאּוׁשְ יא, ַרּיָ ַאר ַחְבַרּיָ ְנָחס ּוׁשְ י ּפִ  .ְוִרּבִ

ְנָחס ַעל ֶזה י ּפִ ַתח ְוָאַמר ִרּבִ ם ְלָדִוד  )תהלים ס(, ּפָ ן ֵעדּות ִמְכּתָ ַח ַעל ׁשּוׁשַ ַלְמַנּצֵ
ד ד, ְלַלּמֵ ן ֵעדּות, ְוָהא אֹוְקמּוהָ . ְלאֹוְלָפא ִלְבֵני ָעְלָמא ָחְכְמָתא. ַמאי ְלַלּמֵ , ׁשּוׁשַ

ין סַ  דֹוָלהִאּלֵ הּ . ְנֶהְדֵרי ּגְ ְכִתיב ּבָ ים )שיר השירים ז(, ּדִ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ם ְלָדִוד . סּוָגה ּבַ ִמְכּתָ
ַאְחִזיאּו ֵליּה ְלָדִוד ַדר ְליֹוָאב ַלֲאַרם ַנֲהַרִים ּוְלֲאָרם צֹוָבא, ִסיָמָנא ּדְ ד ׁשָ ְלַאָגָחא , ּכַ

הוּ  ְנָחס. ּבְ י ּפִ ן ֵעדוּ , ָאַמר ִרּבִ א ִאיהּו ׁשּוׁשַ יָמא ָהָכאּדָ ַקּיְ א, ת ּדְ ַמּיָ ׁשְ א ּבִ , ָהא ּכָֹכַבּיָ
א ֲעָלן ִכיְנּתָ ֲהָדהּ , ׁשְ ִאין ּבַ ין ִעּלָ א, ְוַדְרּגִ ְחּתָ ּבַ א ְלתּוׁשְ א ַקִדיׁשָ יְעּתָ א ִאיהּו , ְוִסּיַ ּדָ

ְדָקא ֵיאֹות ִלימּו ּכְ ׁשְ ן ּבִ ין ָהָכא. ָקמּו ְוָאְזלוּ . ׁשּוׁשָ ין ָהָכא ְוִאּלֵ י ָאַזל לֵ . ִאּלֵ יּה ִרּבִ
ְנָחס ְכַפר ַעִקיִמין, ּפִ ֲהֵדיהּ , ּוַבת ּבִ יא ּבַ י ִחּיָ י ִיְצָחק ְוִרּבִ  .ְוִרּבִ

ַאְקִדימּו ְלֵמיָזל ַצְפָרא, ַעד ּדְ יא, ָיְתבּו ּוְמַחּכּו ִלְנהֹוָרא ּדְ י ִחּיָ ְוָחָמא , ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ
ְרִביָטא ׁשַ ין ּכֹוָכַבָייא ּדְ ָקא ְמַרֲהָטן, ִאּלֵ ַאְלָנא , ָאַמר. ְוָאְזָלן ּדְ ה ִזְמִנין ׁשָ ַכּמָ אי ּבְ ַוּדַ

ין ּכֹוָכַבָייא  .ַעל ִאּלֵ

ְנָחס י ּפִ יא, ָאַמר ִרּבִ ַחְבַרּיָ סּוְכְלָתנּו ּדְ ְרִביָטא ְיִדיָען ּבְ ׁשַ ין ּכֹוָכַבָייא ּדְ ָהא , ִאּלֵ ּדְ
ל ִאיּנּון ּכֹוְכֵבי ְרִקיָעא ָרא ּכָ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ הּו אֹוָדן . ְבְרִבין ּוְזִעיִריןַר , קּוְדׁשָ ְוֻכּלְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ָחן ּלְ ּבְ ְוַכד ָמָטא  )מונה מספר לככבים) תהלים קמז(, דכתיב(. ּוְמׁשַ
ָחא ּבְ ָמא, ִזְמַנְייהּו ְלׁשַ ׁשְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ יב, ְקָרא לֹון קּוְדׁשָ ְכּתִ ם  )ישעיה מ(, ּדִ ְלכּוּלָ

ם ִיְקָרא ׁשֵ ְנהֹוָרא, ְכֵדין ַרֲהֵטיוּ . ּבְ ְרִביָטא ּדִ יטּו ׁשַ ָחא , ְואֹוׁשִ ּבְ ְלֵמַהְך ְלׁשַ
ְקָדן, ְלָמאֵריהֹון ִאְתּפָ ַההּוא ֲאָתר ּדְ ְכִתיב. ּבְ אּו ָמרֹום  )ישעיה מ(, ֲהָדא הּוא ּדִ ׂשְ

ה ָהִכי ָאָתא ְנהֹוָרא. 'ְוגוֹ . ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ  .ָקמּו ְוַאְזלוּ , ַאּדְ

ֲהוֹו ָאְזֵלי ָרא ַרְבְרָבא, ַעד ּדַ ְייהוּ , ָאָתא ִנׁשְ יָמא ָעַלְייהוּ , ַאְסַחר ַעל ֵריׁשַ ָאַמר . ְוַקּיְ
ְנָחס י ּפִ א, ִרּבִ ּתָ אי ִעיָדן ְרעּוָתא הּוא ַהׁשְ ֲעָתא, וּדַ ּה ׁשַ ַרֲחֵמי, ּבָ ְרֵעי ּדְ חּו ּתַ ּתָ , ִאְתּפְ

י ַמְרֵעי א . ַאְסָווָתא לֹוןְוהּוא ִזְמָנא לְ , ְלָכל ִאיּנּון ּבֵ ִאיּנּון ֲאִסיִרין ְלַמְלּכָ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ַרֲחֵמי ִאיהוּ . )א דמלכא''ס( א ִסיָמָנא ּדְ ָרא ּדָ ָהא ִנׁשְ  .ּדְ

ַתח ְוָאַמר ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ְוגוֹ  )דברים לב(, ּפָ ֶנׁשֶ ָעְלָמא ַמאן . 'ּכְ א ּבְ ֵליּכָ
ַרֲחֵמי  ִאיהּו ּבְ ָראּדְ ִנׁשְ נֹוי ּכְ ְכִתיב, ַעל ּבְ ְויֹאְכלּוָה ְבֵני  )משלי ל(, ְוָהא אּוְקמּוָה ּדִ

ר נֹוי, ֶנׁשֶ ִאיהּו ַרֲחָמָנא ַעל ּבְ ַרֲחֵמי. ּדְ ָתא ִעיָדן ּדְ ַהׁשְ א , ּוִמּגֹו ּדְ ָרא ּדָ ָאָתא ִנׁשְ



א ִאיהּו ַרֲחֵמי. ְוַאְסַחר ֲעָלָנא ֲעָתא ּדָ ׁשַ י מַ , ּבְ ְכִתיב. ְרֵעיְלָכל ִאיּנּון ּבֵ , ְוָדא ִאיהּו ּדִ
ַמע קֹוִלי )תהלים ה( ׁשְ ַאְבָרָהם. ְיָי ּבֶֹקר ּתִ יֵליהּ , ְוָדא ּבֶֹקר ּדְ  .ְוִאְתֲערּוָתא ּדִ

ָהִכי ר ְלָקַמְייהוּ , ַאּדְ ָרא ְוַאְעּבַ ְנָחס. ַאְסַחר ִנׁשְ י ּפִ ָרא, ָאַמר ִרּבִ ָרא ִנׁשְ ָמה ַאְנּתְ , ִנׁשְ
ן ִליח, ְלַגּבָ ׁשְ ָמָרְך ָאִתיתִאי ּבִ ה . ָהא ֲאָנן ָהָכא, ּוָתא ּדְ ִגין ִמּלָ ַאֲחָרא  )א סימנא''ס(ִאי ּבְ

א. ָהא ֲאָנן ָהָכא ְזִמיִנין, ָאִתיָתא ָרא ְלֵעיּלָ ְייהוּ , ִאְתָרם ִנׁשְ י ִמּנַ ּסֵ  .ְוִאיּנּון ָיְתבוּ , ְוִאְתּכַ

יא י ִחּיָ י , ָאַמר ִרּבִ א זּוְטַרּתִ לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ָתֵניָנן, הּוא )א תיוהא''ס(ָהא ּדִ ָרא , ּדְ ִנׁשְ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא א ּבְ לֹמֹה ַמְלּכָ יּה ׁשְ א , ַרְבְרָבא ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ לֹמֹה ַמְלּכָ ַוֲהָוה ׁשְ

ְדָפָהא ֲעָתא ֲחָדא' ְואֹוִביל ֵליּה ד, ָרִכיב ַעל ּגַ ׁשַ ְרֵסי ּבְ ְלָאן אֹוִביל ֵליּה . ְמָאה ּפַ
ְדבָּ ''ְלַתְרמוֹ  ּמִ ָהִריםד ּבַ ד ִאיהוּ . ר ּבֶ ֲחׁשֹוָכא, ֲאָתר ּכַ י טּוֵרי ּדַ ִאְקֵרי , ְלַגּבֵ מלכים (ּדְ

ַתְרמֹוָדֵאי )א ט ר ְוָלאו ִאיהּו ֲאָתר ּדְ ְדּבָ ּמִ ְרמֹוד ּבַ ר , ּתַ ְדּבָ ּמִ ִאיהּו ּבַ ְרמֹוד ּדְ א ּתַ ֶאּלָ
ָהִרים ל רּוִחין ְוִסְטִרין ַאֲחָרִני, ּבֶ י ּכָ ׁשֵ ּנְ ן ִמְתּכַ ּמָ ָרא ֲהָוה ָטאס ְלַתָמן. ןְוּתַ , ְוַההּוא ִנׁשְ

ֲעָתא ֲחָדא ׁשַ  .ּבְ

 בב''''ג עג ע''''דף רלדף רל
ָקִאים ַעל ַההּוא ּדּוְכָתא יָון ּדְ ָרא, ּכֵ ּה ִנׁשְ ְתָקא, ַאְגּבַ ַתב ּפִ לֹמֹה ּכָ ן, ּוׁשְ ּמָ , ְוַאְרֵמי ּתַ

ִזיב ֵמִאיּנּון רּוִחין ּתְ ל ּגֹו ֲחׁשוֹ . ְוִאׁשְ ּכַ ָרא ֲהָוה ִמְסּתָ טּוִריןְוִנׁשְ ן ֲעָזא , ָכא ּדְ ַתּמָ ַלֲאָתר ּדְ
ַפְרְזָלא, ְוַעָזֵאל ָלֵאי ּדְ ְלׁשְ ׁשַ ן ֲאִסיִרין ּבְ ּמָ ִאיּנּון ּתַ הֹוֵמי, ּדְ א ''ס(ְוֵלית ָיִכילּו . ְנִעיָצן ּגֹו ּתְ

ָעְלָמא  )רשו ר ָנׁש ּבְ ן) ב''ג ע''דף רל(ְלּבַ ּמָ ַמָיא, ְלֵמיַעל ּתַ ר בִּ , ַוֲאִפיּלּו עֹוֵפי ׁשְ  .ְלָעםּבַ

ל ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ַרְבְרָבא ּכַ ָרא ִמְסּתָ ִנׁשְ א, ְוֵכיָון ּדְ לֹמֹה , ָמִאיְך ְלַתּתָ ְוָנִטיל ֵליּה ִלׁשְ
ָמאָלא ְדָפָהא ׂשְ חֹות ּגַ א ּתְ ָייא ֵליהּ , ַמְלּכָ ָלֵאי. ּוְמַכּסְ ְלׁשְ ין ׁשַ יָמא ַעל ִאּלֵ ְוַאְזָלא , ְוַקּיְ

ְייהוּ  לֹמֹ , ּוְמָקְרָבא ְלַגּבַ יק ִעְזָקאּוׁשְ ֵדין ַאּפִ ָמא  )שורטיגא(, ה ּכְ ָחִקיק ָעֵליּה ׁשְ ּדְ
א ָרא, ַקִדיׁשָ ִנׁשְ פּוָמא ּדְ י ּבְ ּוִ ד. ְוׁשַ לֹמֹה , ִאיּנּון ֲהוֹו ַאְמֵרי, ּוִמּיַ ָבֵעי ׁשְ ל ַמה ּדְ ּכָ
א לֹמֹה ָחְכְמָתא , ַמְלּכָ ן ֲהָוה ָיַדע ׁשְ ּמָ  )ם א טמלכי(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. )עילאה(ּוִמּתַ

ֶבן ְוגוֹ  ָאֶרץ' ַוּיִ ר ּבָ ְדּבָ ּמִ ְרמֹוד ּבַ ָאֶרץ. ֶאת ּתַ ְנָייָנא ֲהָוה ָעִביד ּבָ א ַמהּו . ְוִכי ּבִ ֶאּלָ
ֶבן ָסְכְלָתנוּ . ַוּיִ ל ּבְ ּכַ יּה ָחְכְמָתא, ְוָיַדע ְלַההּוא ּדּוְכָתא, ִאְסּתְ ע ּבֵ עילאה כמה (. ְלִמְנּדַ

 .)ויבינו במקרא) נחמיה ח(דאת אמר 

ֲהוֹו ַיְתֵבי ַעד ְייהוּ , ּדַ ָרא ַאְתָיא ְלַגּבַ פּוָמהּ , ָהא ִנׁשְ ה ֲחָדא ּבְ ּנָ ְייהוּ , ְוׁשֹוׁשַ ֵדי ַקּמַ , ְוׁשַ
ְנָחס. ָחמּו ְוַחדוּ , ְוַאְזַלת ָלהּ  י ּפִ ִליחּוָתא , ְוָלאו ֲאֵמיָנא ְלכוּ , ָאַמר ִרּבִ ׁשְ א ּבִ ָרא ּדָ ִנׁשְ ּדְ

ָמאָרהּ  אׁשֹוׁשַ . ַאְזָלא ְוַאְתָיא, ּדְ ָקֲאֵמיָנא, ָנה ּדָ ן ֵעדּות ּדְ ִריְך , ִאיִהי ׁשּוׁשַ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ן ַדר ֵליּה ְלַגּבָ  .הּוא ׁשָ

ִמין ְוָאַמר ַקּדְ ִמּלְ ַתח ּכְ ד )תהלים ס(, ּפָ ם ְלָדִוד ְלַלּמֵ ן ֵעדּות ִמְכּתָ ַח ַעל ׁשּוׁשַ . ַלְמַנּצֵ
ן ֵעדּות ַמאי ַסֲהדּוָתא ָסִהיד א ׁש . ְוִכי ׁשּוׁשַ ה ֶאּלָ א ִאיִהי ַסֲהדּוָתא ְלַמֲעׂשֶ ן ּדָ ּוׁשַ

ית ֵראׁשִ ָרֵאל, ּבְ ָאה. ְוִאיִהי ַסֲהדּוָתא ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ . ְוָדא ִאיהוּ , ַסֲהדּוָתא ְלִיחּוָדא ִעּלָ



ֵליַסר ָעִלין ּה ּתְ א ִאית ּבָ ה ּדָ ּנָ ׁשֹוׁשַ ִגין ּדְ ִעָקָרא ֲחָדא, ּבְ הּו ַקְייִמין ּבְ ּה , ְוֻכּלְ ְוִאית ּבָ
יִפין ֲחֵמׁש  ּקִ ינּו ָעָלהּ , ָעִלין ְלַבר ּתַ ָנה ְוַאּגִ ַחְפָיין ְלָדא ׁשֹוׁשַ  .ּדְ

ָחְכְמָתא הּוא ָרָזא ּדְ א ּבְ ֵליַסר ָעִלין, ְוכֹּלָ ַרֲחֵמי, ּתְ ֵליַסר ְמִכיָלן ּדְ ין ּתְ ָיְרָתא , ִאּלֵ ּדְ
א ֵעיּלָ ָרֵאל ִמּלְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִעָקָרא ֲחָדא, ּכְ הּו ֲאִחיָדן ּבְ ג תיקונין דדיקנא ''א דאינון י''ד(, ְוֻכּלְ

ִרית ֲחָדא ְודּוְגָמא  )ג תיקונין עלאין דזעיר אנפין''דאינון י, תתאה דאריך אנפין ְוִאיהּו ּבְ
ְבִרית  א )א יחודא''ס(ּדִ כֹּלָ ַסֲחָרן ָעֵליהּ . ְיסֹוָדא ּדְ יִפין ּדְ ּקִ ְרִעין, ֲחֵמׁש ּתַ ין ּתַ ין ַחְמׁשִ , ִאּלֵ

ִנין  י )ברית קדישא) א בבי מקדשא''נ(יסודא , יסודאד(ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ַאְזָלא , ּדְ
הוּ   .ּבְ

ית ְבֵראׁשִ ית. ַסֲהדּוָתא ְלעֹוָבָדא ּדִ ְבֵראׁשִ ל עֹוָבָדא ּדִ הּו , ּכָ ּלְ א חמש מאה שנין ''ס(ּכֻ

סּוְכְלתָ  )'דיסודא ברית קדישא כלהו עובדא דבראשית תייבין וכו יִבין ְיִדיָען ּבְ , נוּ ּתֵ
ית ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ָנא ֱאלִֹהים ּדְ ּבָ חּוׁשְ יָמא ּבְ א. ְוַקּיְ א, ַאְחֵזי ְלֵעיּלָ ַאְחֵזי . ְוַאְחֵזי ְלַתּתָ

א ָאֵתי, ְלֵעיּלָ ָעְלָמא ּדְ ָרָזא ּדְ א. ּבְ ָרֵאל, ְוַאְחֵזי ְלַתּתָ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ָרָזא ּדִ  .ּבְ

ית ְבֵראׁשִ ָנה ַסֲהדּוָתא ְלעֹוָבָדא ּדִ ָכל ָהֵני ִסיָמִניןּדְ , ׁשֹוׁשַ יָמא ּבְ ְכִתיב , ַקּיְ  )א דא''ס(ּדִ
ָרא ֱאלִֹהים ית ּבָ ֵראׁשִ ָנה, ּבְ א ׁשֹוׁשַ ֵליַסר ָעִלין. ּדָ יִבין ַעד  )א אינון''נ(, ּתְ ֵליַסר ּתֵ ּתְ

ְנָייָנא ַמִים, ֵאת: ְוִאיּנּון. ֱאלִֹהים ּתִ ָ , וּ ָובֹה, ֹתהוּ , ָהְיָתה, ְוָהָאֶרץ, ָהָאֶרץ, ְוֵאת, ַהׁשּ
ךְ  ֵני, ַעל, ְוחֹׁשֶ ה. ְורּוחַ , ְתהֹום, ּפְ ּנָ ׁשֹוׁשַ ֵליַסר ָעִלין ּדְ ַסֲחָרן . ָהא ּתְ יִפין ּדְ ּקִ ֲחֵמׁש ּתַ
ין ֵני, ַעל, ְמַרֶחֶפת: ִאיּנּון, ְלִאּלֵ ִים, ּפְ , ְלָבַתר ְיִהי אֹור. ָהא ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין. ַוּיֹאֶמר, ַהּמָ

ׁשֹוׁשַ  א ּדְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ הּ ָהא ִעיּקָ א ַוֲאִחיָדן ּבָ כֹּלָ ה ּדְ  .ּנָ

יִפין. ַסֲהדּוָתא ְלִיחּוָדא ּקִ א ְוִיחּוָדא, ֲחֵמׁש ָעִלין ּתַ ְרׁשָ ֵליַסר ָעִלין , ׁשָ יּה ּתְ ֲאִחיָדן ּבֵ ּדַ
ין ָרֵאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְייָ  )דברים ו(. ִאּלֵ ַמע ִיׂשְ ה, ׁשְ ּנָ ׁשֹוׁשַ א , ֶאָחד. ָהא ֲחֵמׁש ָעִלין ּדְ ּדָ

יהּ ִהיא ִעיּקָ  הּו ֲאִחיָדן ּבֵ ֻכּלְ א ּדְ ְרׁשָ חמש תיבין שמע . א סהדותא ליחודא''ס(ָרָזא . ָרא ְוׁשָ
, שרשא ויסודא אחידן ביה דא הוא אחד. אינון חמש עלין תקיפין דשושנה, ישראל יי אלהינו יי

ָנא )תליסר עלין אלין רזא. ואיהו עיקרא ושרשא דכלהו אחידן ביה ּבָ חּוׁשְ ְתֵליַסר ּבְ  ,ּדִ
א ַמְלּכָ ְנָקא ּדְ ּפַ  .ּגּוׁשְ

א ֲחֵזי ַגְווָנא , ּתָ ין ַהחֹוִחים )שיר השירים ב(ּכְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ין , ּדְ ין ַעּמִ ָרֵאל ּבֵ ָהִכי ִאיּנּון ִיׂשְ
לֹות ָרֵאל. עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ֶנֶסת ִיׂשְ ַאר ֻאְכלּוִסין ַרְבְרָבן ְמָמָנן, ְוָהִכי ּכְ ין ׁשְ ל . ּבֵ ּכָ

יָמא ֲאִטיָמאְזמַ  ה ַקּיְ ּנָ ׁשֹוׁשַ ִתיָחא, ן ּדְ ָלא ּפְ ּה ֵריָחא, ּדְ ִקין ָלהּ , ֵלית ּבָ ְוָלא , ְוָלא ַסּלְ
ִתיָחא, ַמְפִקין ָלּה ִמּגֹו ּגּוִבין ה ּפְ ּנָ ׁשֹוׁשַ ַעָתא ּדְ ׁשַ ָקא ֵריָחא, ּבְ יקּו ָלּה , ַסּלְ ֵדין ַאּפִ ּכְ

ֶנֶסת . ִמּגֹו ּגּוִבין הּו ּכְ ָרֵאלְוִיְתֲהֵני ּבְ ֱאַמר , ִיׂשְ ּנֶ ְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי  )שיר השירים ה(ׁשֶ ּפִ
א ְלֵמיַהְך ְלאֹוְרָחן, ַרְעָיִתי ְדָרּה ָלן ֶאּלָ ִריְך הּוא ָלא ׁשַ א ּבְ  .ְוקּוְדׁשָ

 אא''''ד עד ע''''דף רלדף רל



י ֶאְלָעָזר ַלֲאבּוִהי ְייִפין ֲאִטיִמין, ָאַמר ִרּבִ ין ׁשַ ַמְעָנא ִאּלֵ ָקְרבְּ , ָהא ׁשְ ָרָזא ּדְ . ִניןּבְ
ְייִפין ַאֲחָרִנין ְלהֹון ַמאי, ׁשַ י . ָרָזא ּדִ י ֶאְלָעָזר) א''ד ע''דף רל(ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ְמעֹון ְלִרּבִ , ׁשִ

ִרי ְלגוֹ , ֶאְלָעָזר ּבְ ְייִפין ּדִ ַאר ׁשַ ל ׁשְ ָאה ִאיהוּ , ּכָ  .ָרָזא ִעּלָ

א ֲחֵזי ַמר, ּתָ א ָהא ִאּתְ א ִאיהּו נּוָרא ּדְ , ִלּבָ יּה , ָדִליקֲאָבל ֵלב ּדָ ין ְלַגּבֵ ַזּמִ ְוִאְלָמֵלא ּדְ
ְנֵפי ֵריָאה ָאה ּכַ א ִעּלָ יּה רּוָחא, ַמְלּכָ ַאְתָיין ְלַקּמֵ יב ִמּגֹו ּבּוְסִמין , ּדְ ָנׁשִ ֵמרּוָחא ּדְ

ִאין ִרְגָעא ֲחָדא, ִעּלָ  .ֲהָוה אֹוִקיד ְלָעְלָמא ּבְ

א, ָמָנאָאַמר ַרְעָיא ְמֵהי, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא רעיא מהימנא  יָנא ַקִדיׁשָ ל ַמה , ּבּוּצִ ּכָ
יר ּפִ ַאָמְרת ׁשַ א , ְוַתְרַווְייהּו ִאיהּו ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ֵלב ִאיהּו ֵאׁש , ֲאָבל מֹוָחא ִאיהּו ַמִים, ּדְ ּדָ

א ַרֲחֵמי ּסֵ יָנא, ּכִ א ּדִ ּסֵ ִריְך הּוא ֶמֶלךְ . ְוָדא ּכִ א ּבְ ין, ְוקּוְדׁשָ ֵסא ּדִ ִאיהוּ , עֹוֵמד ִמּכִ . ֵלב ּדְ
א ַרֲחִמים ּסֵ ב ַעל ּכִ ִאיהּו מֹוָחא, ְויֹוׁשֵ  .ּדְ

ין ַעל ֵאָבִרים א, ְוַכד חֹוִבין ִמְתַרּבִ ִלּבָ ִדיָנא, ְוַעל ַעְרִקין ּדְ ְרְסָייא ּדְ ִאיהּו ּכֻ ַמר . ּדְ ִאּתְ
א ִלּבָ ִין )אסתר ז(, ּבְ ה ַהּיַ ּתֵ ׁשְ ֲחָמתֹו ִמּמִ ֶלְך ָקם ּבַ אוֹ , ְוַהּמֶ ִאיהּו ִייָנא ּדְ ַכְנֵפי . ַרְייָתאּדְ ּוְבִזְמָנא ּדְ

א ִבין ַעל ִלּבָ ְנֵפיֶהם  )יחזקאל א(, ֵריָאה ָנׁשְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ָכָכה )אסתר ז(ָוֶאׁשְ ֶלְך ׁשָ . ַוֲחַמת ַהּמֶ
ְנֵפי ֵריָאה ְתֵרין ּכַ ַכְנֵפיֶהם  )שמות כח(, ּדִ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סֹוְכִכים ּבְ רּוִבים ּפֹוְרׂשֵ ַעל ְוָהיּו ַהּכְ

ּפֶֹרת א, ַהּכַ ִלּבָ ּפֹוְרָתא ּדְ א ּכַ  .ּדָ

ָכָכה ֶלְך ׁשָ ְנֵפיֶהם . ּוְבַמאי ַוֲחַמת ַהּמֶ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ָוֶאׁשְ ִגין ּדְ ַמע ֶאת ַהּקֹול )במדבר ז(ּבְ ׁשְ , ַוּיִ
א קֹול ּתֹוָרה ַמע, ּדָ ְקִריַאת ׁשְ ר ֵאָליו. קֹול ּדִ פּוָמא, ַוְיַדּבֵ לֹוָתא ּדְ ּצְ ִאיהוּ , ּבִ ֲאדָֹני  )תהלים נא( ּדְ

ֶתךָ  ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  .ׂשְ

ַכְנֵפי ֵריָאה יב ּבְ ָנׁשִ ָקֶנה, ְוַההּוא רּוָחא ּדְ יק ָקָלא ּבְ ִאיהּו ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה , ִאיהּו ַאּפִ ּדְ
הּ . ִביָנה ַמר ּבָ ע רּוחֹות ּבִֹאי הָ  )יחזקאל לז(, ְוִאּתְ ע ַאְתָוון . רּוחַ ּכֹה ָאַמר ְיָי ֵמַאְרּבַ ִאיּנּון ַאְרּבַ ּדְ

א, ד''ְידוָֹ  ִלּבָ ָכל ַעְרִקין ּדְ ָדִפיק ּבְ הֹון, ְוַהאי ִאיהּו רּוַח ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ר  )יחזקאל א(, ּדְ ֶאל ֲאׁשֶ
ה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ִיֵלכוּ  ּמָ ָ  .ִיְהְיה ׁשּ

א יָנא ַקִדיׁשָ אי ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָאַמר ּבּוּצִ ְרגָּ , ַוּדַ יָלְך ִאיִהיּדַ ֶלְך , א ּדִ ֵביּה ַוֲחַמת ַהּמֶ ּדְ
ָכָכה כָ  )תהלים קמד(. ׁשָ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ה, ה''ַאׁשְ ִגיַמְטִרּיָא מֹׁשֶ יָנא , ָאַמר ֵליהּ . ּבְ ִריְך ַאְנּתְ ּבּוּצִ ּבְ
א א ּוַמְטרֹוִניָתא, ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָדִליק ַקּמֵ יָנא ּדְ ָמה ּדִ , ֵנר ְייָ . ּבּוּצִ  .יָלךְ ִאיִהי ְנׁשָ

א ְוַכְנֵפי ֵריָאה, ָאַמר ֵליהּ  ֵרי ּכּוְלָיין ַמאי ִניהוּ , ָהא ַאְמַרת מֹוָחא ְוִלּבָ ָאַמר ַרְעָיא . ּתְ
ַכְנֵפי ֵריָאה, ְמֵהיָמָנא ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות, ָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט, עֹוׂשֶ ָיין ְמׁשָ . ּכּוּלְ

ְנֵפי ֵרי ֵרין ּכַ ָיין, ָאהְוִאיּנּון ּתְ ֻכְרְסָייא' ָלֳקֵבל ד, ּוְתֵרין ּכּוּלְ ְרְסָייא. ֵחיָון ּדְ א , ּכֻ ִאיהּו ִלּבָ
ִעיָתא ֶאְמּצָ  .ּבְ

ע ֵחיָון, ְוֵכן מֹוָחא ַרֲחֵמי, ִאית ֵליּה ַאְרּבַ ְרְסָייא ּדְ ִאיהּו ּכֻ ִמיָעה ֵריָחא . ּוַמאי ִניהוּ . ּדְ יה ׁשְ ְרִאּיָ
ּבּור יה. ּדִ ָרא: ֵריָחא. ׁשֹור: ִמיָעהׁשְ . ַאְרִיה: ְרִאּיָ ין ְוד' ְוד. ִנׁשְ ְנִפין ְלָכל ַחד' ַאְנּפִ ּבּור. ּכַ : ּדִ

א. ָאָדם ִאיהוּ  א ְוַתּתָ ַמִים, ָאִחיד ֵעיּלָ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ רּוׂשֹות ּכְ ְבהֹון ְוָיֵדינּו ּפְ רֹוִעין ּדִ , ּגּוף ַאְרִיה. ּדְ
ַכף ֶרגֶ  )יחזקאל א(, ְוׁשֹוַקִים ַמר. ל ֵעֶגלְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ ֶבת  )בראשית מא(, ְוַעל ּגּוָפא ִאּתְ ֶמְרּכֶ
ֶנה ׁשְ ִתיב. ַהּמִ ָנה ּכְ ַמְתִניִתין, ִמׁשְ ָנא ּדְ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ִליׁשָ



ַתח ְוָאַמר ְפִרית ָוֵאׁש  )בראשית יט(, ּפָ ֲאַמאי , ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ
ַכנְ . אֹוִקיד לֹון ִגין ּדְ ֲעָתאּבְ ַהִהיא ׁשַ יבּו ּבְ ַכְנֵפי ֵריָאה. ֵפי ֵריָאה ָלא ְנׁשִ , ְוִסְתָרא ּדְ

א  ֶסף ְוִאיּנּון ְרָפֵאל )תהלים סח(ּדָ ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ ַמר. ְוַצְדִקיֵאל, ּכַ , ְוָעַלְייהּו ִאּתְ
ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות )תהלים קד( א , עֹוׂשֶ י ַמְלּכָ ִדיר ַקּמֵ ָבא ּתָ  .)א לבא''ס(ְלַנׁשְ

א ְוָאַמר, ְטחֹול ַתח ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ ֲעׂשּו  )קהלת ד(, ּפָ ּנַ ל ָהֲעׁשּוִקים ׁשֶ ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ
ְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ה ּדִ ֶמׁש ְוִהּנֵ ָ ַחת ַהׁשּ ִאיּנּון . ַמאן ִאיּנּון ֲעׁשּוִקים. ּתַ ין ַיּנּוִקין ּדְ ִאּלֵ

הֹון ִאּמְ א ּדְ תּוְקּפָ ִקי. ּבְ ַסּלְ ְות, ן ֵמָעְלָמאּדְ ְות . ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ַהּמָ ְוִכי ַמְלָאְך ַהּמָ
ק, ָקִטיל לֹון ִאיהּו עֹוׁשֵ א ָהַדר ְוָאַמר. ּדְ ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ֶאּלָ ד עֹוׁשְ . ּוִמּיַ

ְכִתיב. ַמאן ַההּוא ּכֹחַ  א הּוא ּדִ ַמיִ  )בראשית א(, ּדָ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ְוָדא . םְיִהי ְמאֹרֹת ּבִ
ק, ְוָדא ִליִלית, הּוא ְמאֹרֹת ָחֵסר ָואו ַההּוא עֹוׁשֵ ִאיִהי ְמָמָנא ּדְ  .ּדְ

ַיּנּוֵקי )ד''משפטים קי(ְוִאיִהי ַאְזַלת , ְוִאיִהי ִאְקֵרי ְטחֹול הּו , ְוַחְייָכא ּבְ ּוָבַתר ָעְבַדת ּבְ
י ָעַלְייהוּ , רּוְגָזא ְוִדְמָעה ָכבֵ . ְלִמְבּכֵ ִני. ד ַאְזָלאְטחֹול ְלִזיָנא ּדְ ֵ ׁשּ א ִאְבֵרי ּבַ ְוָדא , ּדָ

ית ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ְרִביִעי ּבְ א. ּבָ ִני ּוָבְרִביִעי, ּוְבִגין ּדָ ֵ ׁשּ ֵבד . ֵלית ִסיָמָנא ָטָבא ּבַ ּכָ
ַרְבְרֵבי זּוְטֵרי, מֹוָתא ּדְ  .ְטחֹול מֹוָתא ּדְ

אי ָהִכי הּוא, אָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמנָ , ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא רעיא מהימנא  ָכֵבד , וּדַ ּדְ
ו ֵעׂשָ א ּדְ ְרּגָ ו הּוא ֱאדֹום. ִאיהּו ּדַ ִמין. ֵעׂשָ ל ּדָ ִניׁש ּכָ ין ְצלּוִלין, הּוא ּכָ ין ֲעכּוִרין, ּבֵ ְולֹא . ּבֵ

ין ַטב ְלִביׁש  יַנְייהוּ . ַאְבִחין ּבֵ ָרֵאל. ָלא ָעִביד ַאְפָרׁשּוָתא ּבֵ א ִאיהּו ִיׂשְ ַאְבִחין בֵּ , ִלּבָ ין ַטב ּדְ
ם ָטֵמא ְלָדם ָטהֹור, ְלִביׁש  ין ּדָ ָמא, ּבֵ ַההּוא ּדָ ִרירּו ְוַנְקיּו ּדְ א ּבְ בֹוֵרר , ְוָלא ָנִטיל ֶאּלָ ּכְ

סֹוֶלת  .אֹוֶכל ִמּגֹו ּפְ

 בב''''ד עד ע''''דף רלדף רל
א ָנִטיל ִלּבָ ִאיהּו ַיֲעקֹב, ּוְלָבַתר ּדְ ָדִמים, ּדְ ִרירּוָתא ּדְ א, ּבְ ִאיהּו ְלֵעיּלָ ְתאַ . ּדְ ֵבד ְוִאׁשְ ר ּכָ

ִאיהּו  סֹוֶלת) ב''ד ע''דף רל(ּדְ ּפְ ו ּבִ ָמָרה. ֵעׂשָ ִעיס ָעֵליּה ּבְ ם, ִאיהּו ּכָ יִהּנָ ִאיִהי ּגֵ , ּדְ
ְנָייָנא יֹוָמא ּתִ ִריַאת ּבְ ִאְתּבְ ַרְבְרֵבי, ּדְ א, מֹוָתא ּדְ יׁשָ ֲעבֹוָדה , ֵאׁש ָזָרה, ְוִאיִהי נּוְקָבא ּבִ

ה  .הּ ֲעבֹוָדה ָזָרה ָקֵריָנן לָ , ָקׁשָ

ַעס ְלָכֵבד ִמיָנּה ִאְתַער ּכַ ַמְתִניִתין, ּוְבִגין ּדְ ָנן ּבְ ִאיּלּו עֹוֵבד , אֹוְקמּוָה ַרּבָ ל ַהּכֹוֵעס ּכְ ּכָ
גּוָפא, ְולֹא עֹוד. ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵאָבִרין ּדְ ָכל ַמְרִעין ּדְ ֵריָפה ַוֲחִמימּות ּבְ ֵלית ׂשְ א ּדְ א , ֶאּלָ ֶאּלָ

ָרה ִאיִהי ַאְדִליָק . ִמּמָ ָכֵבדּדְ ְלהֹוִבין ַעל ַעְרִקין ּדְ ׁשַ ל ּגּוָפא, ת ּבְ ְוִאיהּו . ּוָבֵעי ְלאֹוְקָדא ּכָ
א ַיּמָ ַגְווָנא ּדְ ִעיס, ּכְ ד ִאיהּו ּכָ ִקין ַעד ְרִקיָעא, ּכַ א ַסּלְ י ַיּמָ ַגּלֵ בּוַלְייהוּ , ּדְ , ּוָבעּו ְלָנְפָקא ִמּגְ

ִכיְנתָּ . ָעְלָמא )א לחרבא''ס(ְלַתְבָרא  א, אִאי ָלאו ׁשְ ַאְסַחר ְלַיּמָ חֹול ּדְ ִאיִהי ַלחֹוֶלה ּכְ ָלא , ּדְ ּדְ
א ַאְסָחַרת ְלגּוָפא, ַנְפַקת ִמּפּוָמָהא ִכיְנּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוָסִמיְך ֵליהּ , אּוף ָהִכי ׁשְ תהלים (, ּכְ

ָוי )מא  .ְיָי ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ

א אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ר ֶאת ַהחֹוֶלה, ּוְבִגין ּדָ ַבּקֵ ּום , ָלא ֵליִתיב ְלֵמַרֲאׁשֹוָתיו, ַהּמְ ִמׁשּ
יהּ  א ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ׁשְ ְות ְלַרְגלֹוי. ּדִ ַמְלָאְך ַהּמָ ר ָנׁש . ְוָלא ְלַרְגלֹוי ּדְ א , ַהאי ָלאו ְלָכל ּבַ ֶאּלָ



ינֹוִני מּור. ַלּבֵ ִדיק ּגָ ָוי, ֲאָבל ַלּצַ יהּ , ְיָי ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ א ַאְסַחר ּגּוֵפיהּ . ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ , ּוׁשְ
ַיֲעקֹב. ַעד ַרְגלֹוי ַמר ּבְ א ִאּתְ ה )בראשית מט(, ּוְבִגין ּדָ ּטָ א , ַוּיֱֶאסֹף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ִכיְנּתָ ְוָדא ׁשְ

הּ  ַמר ּבָ ִאּתְ מּור. ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי )ישעיה סו(, ּדְ ע ּגָ ְות , ְלָרׁשָ ָכל ַמְלָאְך ַהּמָ ַאְסַחר ֵליּה ּבְ
ָכל ִסְטָרא, ְוָדא ֵיֶצר ָהָרע. ִסְטָרא ְות ַאְסַחר ֵליּה ּבְ יֵליהּ , ְדַמְלָאְך ַהּמָ ָפָניו , ַחְרָבא ּדִ ּדְ

ִטָפה ֲחָדא ֵמִאיּנּון ג, מֹוִריקֹות יהּ , ִטּפֹות' ּבְ ָזִריק ּבֵ ְוַאֲחִריָתּה  )משלי ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
ֲעָנה כּוָרא. ָמָרה ַכּלַ א ּדְ ֵבד ּדָ ֵבד נּוְקָבא. ּכָ  .)עד כאן(. יֹוֶתֶרת ַהּכָ

מֹוָתא, ֵקיָבה ין ּדְ ּתִ ִ א ַחד ִמׁשּ ְרּגָ ְרֵדָמה. ִאיהּו ּדַ א ''נ(ֲעְסִטיְרָאה . ְוָדא ִאְתְקֵרי ּתַ

ְות, )עסירטא ַמְלָאְך ַהּמָ ִתיָתָאה ּדְ א ׁשְ ְרּגָ ָאֵתי ֵמָרִחיק. ּדַ ְט , ּוִמּגֹו ּדְ ָרא ִאיהּו ִמּסִ
מֹוָתא מֹוָתא, ַרְמָזא. ְוָלאו מֹוָתא. ּדְ ין ּדְ ּתִ ִ  .ַחד ִמׁשּ

טֹוב ָוָרע, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא  גּוָפא ִאיהּו ֵמִאיָלָנא ּדְ ַתר ּדְ ֵלית , ּבָ
גּוָפא יּה ֵיֶצר ָהָרע ְוֵיֶצר טֹוב, ֵאֶבר ּבְ ָלא ִאית ּבֵ ים, ּדְ ינֹוִנּיִ ּדִ . ַלּבֵ מּוִריםְוַלּצַ ֵרין , יִקים ּגְ ּתְ

ַכר ְונּוְקָבא, ְיִצירֹות ְרַווְייהּו טֹוִבים, דּדְ ה. ּתַ ָחָתן ְוַכּלָ ַגְווָנא ּדְ מּוִרים. ּכְ ִעים ּגְ ֵרין , ָלְרׁשָ ּתְ
ין יׁשִ ַכר ְונּוְקָבא, ְיִצירֹות ּבִ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּדְ ָסָמֵאל ְוָנָחׁש , ּבְ ְטָרא ּדְ  .ִמּסִ

א ִמּסִ  טֹוב ָוָרעּוְבִגין ּדָ ִאיָלָנא ּדְ ין, ְטָרא ּדְ ְרּגִ ֵרין ּדַ ּה ּתְ ָנן. ֵקיָבה ִאית ּבָ ָהִכי אֹוְקמּוָה ַרּבָ , ּדְ
ן יָנה. ֵקיָבה ָיׁשֵ מֹוָתא, ְוִאית ׁשֵ ין ּבְ ּתִ ִ יָנה. ַאַחת ִמׁשּ בּוָאה, ְוׁשֵ ּנְ ין ּבַ ּתִ ִ א . ַאַחת ִמׁשּ ּוְבִגין ּדָ

ָנן ָמאֵרי ְמִתיְבתָ  רוּ  )זכריה י(, אאֹוְקמּוָה ַרּבָ ְוא ְיַדּבֵ ֲחלֹום  )במדבר יב(ְוָהְכִתיב , ַהֲחלֹומֹות ׁשָ ּבַ
ר ּבוֹ  ָיא. ֲאַדּבֶ ד, ָלא ַקׁשְ אן ַעל ְיֵדי ׁשֵ אן ַעל ְיֵדי ַמְלָאךְ . ּכָ ַחד , ֲחלֹום ַעל ְיֵדי ַמְלָאךְ . ּכָ

בּוָאה ּנְ ין ּבַ ּתִ ִ ד. ִמׁשּ ְוא, ֲחלֹום ַעל ְיֵדי ׁשֵ ְטָר , ִאיהּו ׁשָ מֹוָתאִמּסִ ֶבן. א ּדְ ָהִכי , ְוִאיהּו ּתֶ ּדְ
ֶבן, אֹוְקמּוהָ  לֹא ּתֶ ר ְלַבר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ֵטִלים, ּכְ ָבִרים ּבְ לֹא ּדְ ר ַלֲחלֹום ּבְ ְך ִאי ֶאְפׁשָ  .ּכַ

א ֻקְרְקָבן ִנְקָלף ָנן. ִאְצטֹוְמָכא ּדָ א, קּוְרְקָבן טֹוֵחן, ְואֹוְקמּוָה ַרּבָ ִאיהּו ָנִטיל ּכֹּלָ , ְוׁשֹוֵחק, ּדְ
ר ְלָכל ֵאָבִרין ּדֵ ָלא חֹוִבין. ּוְמׁשַ ָנן, ִאי ֵאָבִרין ּבְ אֹוְקמּוָה ַרּבָ ַגְווָנא ּדְ ִבין , ּכְ ְמַעּכְ ין ּדִ ִאית ִמּלִ ּדְ

ָנא ָלא ֵליהּ , ַית ָקְרּבְ ָלא ָנִחית ְלַקּבְ ָלא ּדֹורֹוָנא , ּדְ ִריְך הּוא ְלַקּבְ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ּדַ ׁשָ ַההּוא ּדְ
יֵלי ִריְך הּוא ַעל ְיֵדי ַאְרֵיה. הּ ּדִ א ּבְ ל ֵליּה קּוְדׁשָ ְמַקּבֵ ִאית ּדִ יּה , ּדְ ַמר ּבֵ ִאּתְ ּוְפֵני  )יחזקאל א(ּדְ

ְעָתן ִמין ְלַאְרּבַ ִריְך הּוא ָרִכיב ָעֵליהּ . ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ א ּבְ יהּ , ְוקּוְדׁשָ ָלא ַההּוא , ְוָנִחית ּבֵ ְלַקּבְ
 .ּדֹורֹוָנא

ל ֵליּה ַעל ְיֵדי ׁשֹורְוִאית ּדֹורֹוָנא  ְמַקּבֵ יּה , ּדִ ַמר ּבֵ ִאּתְ מֹאֹל  )יחזקאל א(ּדְ ְ ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשּ
ן ְעּתָ ר, ְוִאית ּדֹורֹוָנא. ְלַאְרּבַ ֶנׁשֶ ל ַעל ְיֵדי ּדְ ְמַקּבֵ יּה , ּדִ ַמר ּבֵ ִאּתְ ר  )יחזקאל א(ּדְ ּוְפֵני ֶנׁשֶ
ן ְעּתָ ֵתי ּתֹוִרים. ְלַאְרּבַ ִאיּנּון ׁשְ ֵני יֹוָנה אוֹ , ּדְ ֵני ּבְ ל ֵליּה ַעל ְיֵדי , ְוִאית ּדֹורֹוָנא. ׁשְ ְמַקּבֵ ּדִ

יהּ  ְכִתיב ּבֵ ָאָדם ּדִ ן ַלְייָ  )ויקרא א(, ּדְ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ַמר . ָאָדם ּכִ ִאּתְ ַההּוא ּדְ ִדּיּוְקָנא ּדְ ּבְ
יהּ  ֵני ָאָדם )יחזקאל א(. ּבֵ ֵניֶהם ּפְ ָלא ּדֹורֹוָנא, ָעַלְייהוּ  ד ָנִחית''ְידוָֹ . ּוְדמּות ּפְ  .ְלַקּבְ

 אא''''ה עה ע''''דף רלדף רל
ע ְיסֹוִדין, ְמָמָנן ַעל ּגּוִפין, ְוִאית ֵחיָון ִטְבִעיֹות ִאיּנּון ֵמַאְרּבַ ְכָיין, ּדְ ע . ְוִאיּנּון ּדַ ְוָלֳקְבַלְייהּו ַאְרּבַ

ִאיּנוּ , ְמִריָרן' ַעל ד )א מלאכין ממנן''נ(, ִמְסֲאִבין, ֵחיָון ּדֹוְרִסין וָרא: ןּדְ , ָמָרה סּוָמָקא, ָמָרה ִחּוָ
ְכִליֹות. ָמָרה אּוָכָמא, ָמָרה ְירֹוָקא ָסֲחִרין ְלֻכְרְסָייא, ְוִאית ֵחיָון ׂשִ ְייהוּ . ּדְ א ִמּנַ , ְוִאית ְלֵעיּלָ



ה, ְוִאיּנּון ֵחיָון ֱאָלִהּיֹות, ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם ָ ְקדּוׁשּ ְטָרא ּדִ ִסְטָרא . ִמּסִ . ָאֳחָראְוִאית ֵחיָון ּדְ
א. ְוִאְתְקִריאּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים קּוְדׁשָ ים, ְוֱאָלִהּיֹות ּדְ ה. ֱאלִֹהים ַחּיִ ָ ְקדּוׁשּ ין ֱאָלִהּיֹות ּדִ , ְוִאּלֵ
א, ִאְתְקִריאּו ֱאלֵֹהי ָהֱאָלִהּיֹות ת ַעל ּכֹּלָ ים, ְוִעּלַ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְוָכל ִזיָנא ָאִזיל . ֵאל ָאדֹון ַעל ּכָ

ִאית ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםּוְבגִ . ְלִזיֵניהּ  י  )שמות כב(, ָאַמר ָעַלְייהוּ , ין ּדְ ְלּתִ זֹוֵבַח ָלֱאלִֹהים ָיֳחָרם ּבִ
ים ִעם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ד ְלַבּדוֹ ''ַלְידוָֹ  ָלא ִיְתָעֵרב ֱאלִֹהים ַחּיִ ִגין ּדְ עד ( )א ובחבורא קדמאה''ס(. ּבְ

 )כאן

א) א''ה ע''דף רל( ִחיקָנִטיל וְ , ִאְצטֹוְמָכא ּדָ א, ׁשָ ּתָ ְלּתַ ר ְלָכל ִסְטִרין ּדִ ּדֵ יּה , ּוְמׁשַ ּוִמּנֵ
ֵאי ּתָ א. ִאְתָזנּו ּתַ ָמִרים ְלַתּתָ ִתין ׁשְ ִאיְתָזנּו , ֵמִאיּנּון ׁשָ ל ִאיּנּון רּוִחין ְוִסְטִרין ַאֲחָרִנין ּדְ ּכָ

ֵליְלָיא ְייִפי. ֵמִאיּנּון ֵאָבִרים ּוְפָדִרים, ּבְ ל ׁשַ ַאר ַנְטִלין ּכָ ֵבד, ןּוׁשְ א ּכָ , ְוָנִטיל ּכֹּלָ
ב ַמר, ְוָקִריב ַלּלֵ ִאּתְ ָמה ּדְ יב. ּכַ ְכּתִ ִמין )יחזקאל א(, ְוָדא ִאיהּו ּדִ . ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ

ָחא א ִאְתֲחֵזי ַעל ַמְדּבְ ִנין, ְוַעל ּדָ ַאְרֵיה ָאִכיל ָקְרּבְ ַגְווָנא ּדְ ל . ּכְ אן ּוְלָהְלָאה ּכָ ִמּכָ
ְייִפין ַאר ׁשַ א, ׁשְ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ גּוָפא ּכְ ָרָזא ּדְ  .ּבְ

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ַקְדִמיָתא , ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ אי ִאְצטֹוְמָכא ּבְ ַוּדַ
א ְעִתין, ָנִטיל ּכֹּלָ ית ׁשַ ֶקה, ְוֵריָאה. ִאיהּו אֹוֶפה, ֻקְרְקָבן. ְואֹוֶפה, ַעד ׁשִ א . ִאיִהי ַמׁשְ ִלּבָ

א ֵרין .ַמְלּכָ ֶקה, ְוִאיּנּון ּתְ אי אֹוֶפה ּוַמׁשְ א, ִאיּנּון ַוּדַ ָכל ַמֲאָכִלין , ְלֵמיַהב ְלַמְלּכָ ירּו ּדְ ּפִ ְ ִמׁשּ
ִקין הוּ , ּוַמׁשְ ֻכּלְ א ּדְ הוּ , ֵריׁשָ יב. ִמְבַחר ְלֻכּלְ ְכּתִ ָאִריִתי מֹוִרי ִעם  )שיר השירים ה(, ְוַהְיינּו ּדִ

י ַיְעִרי ִעם ּדִ  ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִביּבְ י ׁשָ ַאר ֵאָבִרים, ִאְכלּו ֵרִעים, ְלָבַתר. ְבׁשִ , ׁשְ
א ַמְלּכָ ְרָיין ּדְ ִאיּנּון ֵחיִלין ּוַמׁשִ ָפִליג לֹון ְמזֹוָנא, ּדְ ר ָהאֹוִפים, ּדְ ְכרּו . ַעל ְיֵדי ׂשַ תּו ְוׁשִ ׁשְ

ִקים, דֹוִדים ׁשְ ר ַהּמַ  .ַעל ְיֵדי ׂשַ

ר ָנׁש ְוָכֵבד ִאיהּו ִליִמי ּבַ א. ָנא ּדְ א, ּוְבִגין ּדָ ַמְלּכָ ן ִליִמיָנא ּדְ ְעּתָ ִמין ְלַאְרּבַ , ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ
ִאיהּו ִלָבא ָמאָלא, ְטחֹול. ּדְ ְטָרא ַאֲחָרא. ִלׂשְ ין ִאיּנּון ִמּסִ מֹאֹל, ִאּלֵ ְ ֶקה . ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשּ ַמׁשְ

א ַמּיָא ְלַמְלּכָ ֵבד, ְרֵיה ָאִכילְואַ . ַחְמָרא ָמזּוג ּבְ א ּכָ א, ּדָ י ַמְלּכָ ִניׁש ְמזֹוָנא ַקּמֵ ִאיהּו , ּכָ ּדְ
א  .ִלּבָ

ו. ְוִאית ְלַאְקׁשּוֵיי ַעל ַהאי ֵבד ִאיהּו ֵעׂשָ א, ִאי ּכָ ן ְמזֹוָנא ְלִלּבָ א ַוָדאי . ֵאיְך הּוא ְמַתּקֵ ֶאּלָ
ִיְצָחק ַגְווָנא ּדְ א ִאיהּו ּכְ ו. ִלּבָ ֵבד ֵעׂשָ ִאיהּו ַהצָּ , ּכָ א ֵליהּ . ד ַצִידּדְ ָיקּום ָאִבי  )בראשית יז(, ְוֵייּמָ

נוֹ  יד ּבְ ין ִאיּנּון ְצלֹוִתין. ְויֹאַכל ִמּצֵ ים, ִאּלֵ ְרִכין ֵמֲעִנּיִ ַאְזִלין ּוִמְתּתַ ַצֲעָרא ּוִביגֹוָנא, ּדְ , ְוִיְצָחק ּבְ
וָנא ִלְצלֹוָתא ָלא ַיְכִלין ְלַכּוְ א ָלא ָאַמר ְויֹאַכל ִמ . ּדְ יִדיּוְבִגין ּדָ נוֹ , ּצֵ יד ּבְ א ְויֹאַכל ִמּצֵ . ֶאּלָ

ָרֵאל )שמות ד( ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ א. ּבְ ַגְווָנא ּדָ ָגלּוָתא, ּכְ ָרֵאל ְמזֹוָנא ּבְ א ַעל ְיֵדי , ֵלית לֹון ְלִיׂשְ ֶאּלָ
ָעְלָמא  .אּוִמין ּדְ

ָרֵאל ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ד ִאיּנּון ּבְ ִכיְנּתָ , ֲאָבל ּכַ ִקין . אְמזֹוֵניהֹון ַעל ְיֵדי ׁשְ ְנֵפי ֵריָאה ַמׁשְ ֵרין ּכַ ְוֵיהֹון ּתְ
ִקים, אּוָמה ׁשְ ר ַהּמַ ָנִחית ִמן מֹוָחא, ּוְתֵרין ּכּוְלָיין ָהאֹוִפים. ׂשַ ַרע ּדְ ִלין ַהּזֶ ְ ְמַבׁשּ ִלין , ּדִ ּוְמַבׁשְ

ְנֵפי ֵריָאה ִלין ִמּכַ ְמַקּבְ א ּדִ א. ַמּיָ ֵייכּול ַמְלּכָ א, ּוְלָבַתר ּדְ ִאיהּו ִלּבָ ָיין  ,ּדְ ּלְ ְתֵרין ּכֻ ַמר ּבִ ִאּתְ
יֵליהּ  ְנֵפי ֵריָאה. ִאְכלּו ֵרִעים, ּדִ ְכרּו ּדֹוִדים, ְוִלְתֵרין ּכַ תּו ְוׁשִ  .ׁשְ

ין א ּדִ ּסֵ א ִאיהּו ּכִ ִלּבָ יֵליהּ , ּדְ ִליָחן ּדִ ע ֵחיָון ׁשְ ְנֵפי ֵריָאה. ַאְרּבַ ֵרין ּכַ ָיין, ּתְ ּלְ ַכְנֵפי , ּוְתֵרין ּכֻ ּדְ
ָמְעָלהֵריָאה ּוְפֵניהֶ  רּודֹות ִמּלְ א, ם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ ָלא ָעַלְייהּו ַמְלּכָ ִאיהּו , ְלַקּבְ רּוַח  )ישעיה יא(ּדְ



ַעת ְוִיְרַאת ְייָ  ְרְסָייא. ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ ָיִתיב ַעל ּכֻ א, ּדְ ִאיהּו ִלּבָ , ּדְ
ִפיִקין ִמְתַנֲהִגין ֲאבַּ  ָכל ִאיּנּון ּדְ ַתר ַמְלֵכיהֹון, ְתֵריהּ ּדְ יִלין ּבָ ַחּיָ  .ּכְ

ְנֵפי ֵריָאה יב ִמּכַ ָנׁשִ ֵרי נּוְקֵבי חֹוָטָמא, ְורּוָחא ּדְ יב ַעל ּתְ מֹאָלא. ָנׁשִ ְ . ְוִאיהּו ָקִריר ּוְצִניָנא ִמׂשּ
ַרֲחֵמי. ְוָחם ִמיִמיָנא ְרְסָייא ּדְ ִאיהּו ּכֻ מֹוָחא ּדְ ְטָרא ּדְ ֶחֶסד, יִמיָנאִאיהּו רּוַח ָקר לִ , ּוִמּסִ . ּדְ

ְגבּוָרה ָמאָלא ּדִ ְ א, ְוָחם ִמׂשּ ן ִלּבָ ַתּמָ יהּ . ּדְ ַתְרַווְייהוּ , ּומֹוָחא ָמִזיג ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ אּוף ָהִכי . ּבְ
א ָמִזיג ין, ּומֹוָחא אּוף ָהִכי. ִמּקֹור ָוחֹום, ִלּבָ ין ִמּדֵ ִלין ּדֵ ְמַקּבְ  .ּדִ

א כֹּלָ ָמִרים ּדְ יֵליהּ , ָנִטיל ְטחֹול, ּוׁשְ ְרָיין ּדִ ָפחֹות, ּוַמׁשִ ִאיּנּון ֲעָבִדים ּוׁשְ ָאַמר ָעַלְייהּו , ּדְ ּדְ
לֹמֹה ָפחֹות )קהלת ב(, ׁשְ ים. ָקִניִתי ִלי ֲעָבִדים ּוׁשְ ֵרין ּכּוְלָיין ִאְתְקִריאּו ִאׁשִ ים , ּתְ ם ִאׁשִ ַעל ׁשֵ

א ְלֵעיּלָ הּו , ּדִ ַמר ּבְ ִאּתְ י ְיָי ְוַנחֲ  )דברים יח(ּדְ ֵ  .ָלתֹו יֹאֵכלּוןִאׁשּ

ית ִעְזָקאן ֶנה ׁשִ ַמר, ּוַבּקָ ָעַלְייהּו ִאּתְ ֵני ֵאִלים )תהלים כט(, ּדְ ְבהֹון ָסִליק ָקָלא. ָהבּו ַלְיָי ּבְ , ּדִ
ִליג ְלו ִאְתּפְ א' ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ִביָעָאה ָסִליק ְלפּוָמא. ָקִלין ּדִ ְרְסָייא, ּוׁשְ ִאיהּו ּכֻ ית ִעְזָקאן . ּדְ ְוׁשִ

ָקֶנה א, ּדְ ַמְלּכָ ֻכְרְסָייא ּדְ ין ּדְ ְרּגִ ית ּדַ ׁשִ ַגְווָנא ּדְ ם. ִאיּנּון ּכְ ֵביּה , ְוָקֶנה ִאיהּו ֻסּלָ  )בראשית כח(ּדְ
א , ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבוֹ  יּה ַמְלּכָ ִקין ּבֵ ִאיּנּון ֲהָבִלים ַסּלְ ְורּוִחין , )א מלבא''נ(ּדְ

ֲאִויָרא  אַנחְ  )חורין נפקין(ּדַ ִלּבָ יּה ּבְ ין ּבֵ ָלא לֹוִקיד ּגּוָפא, ְלַקְרָרא ֲחִמימּוָתא, ּתִ  .ּדְ

ה רּוִחין, ְוַכד רּוָחא ָנִחית ַכּמָ א ִעם ֵחיֵליהּ , ָנִחית ּבְ ַמְלּכָ ִלין ְלרּוָחא. ּכְ , ְוַכְנֵפי ֵריָאה ְמַקּבְ
א ָעַלְייהוּ  ִאיהּו ַמְלּכָ ֲאֵמיָנא, ּדְ ָמה ּדַ רּודֹות ּוְפֵניֶהם )יחזקאל א(. ּכְ ְוָהיּו  )שמות כה(, ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ

י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה רּוִבים ּפֹוְרׂשֵ  .ַהּכְ

 בב''''ה עה ע''''דף רלדף רל
ִאיהּו רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ָאה ּדְ א ִעּלָ ַמְלּכָ ה ּדְ ֲעׂשֵ ִפּקּוִדין ּדַ ַבר ָנׁש ּבְ אן ֵאָבִרין ּדְ ָנִחית , ִאי ַזּכָ

ם ֻסּלָ רֹון, ּבְ ִאיהּו ּגָ ה ר, ּדְ ַכּמָ יןּבְ ַמר ָעַלְייהוּ , ּוִחין ַקִדיׁשִ ִאּתְ ה ַמְלָאָכיו  )תהלים קד(, ּדְ עֹוׂשֶ
א ִלּבָ ין ֲהָבִלים ּדְ ִקין ָלֳקֵבל ִאּלֵ ַמר ָעַלְייהוּ , רּוחֹות ְוַסּלְ ִאּתְ ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט, ּדְ ְוָעַלְייהּו . ְמׁשָ

ַמר  א ֲאדָֹני. ת ֵאׁש ַלֲהבוֹ ) ב''ה ע''דף רל(ד חֹוֵצב ''קֹול ְידוָֹ  )תהלים כט(ִאּתְ ִליּבָ ִגין ּדְ יּה , ּבְ ִמּנֵ ּדְ
ִאיהּו ְידוָֹ  פּוָמא ּדְ ִקין ַלֲהבֹות ֵאׁש ּבְ ה, ד''ַסּלְ ָ ְקדּוׁשּ ָמה רּוִחין ּדִ יּה ּכַ ין ִעּמֵ ַנְחּתִ ע , ּדְ ֵמַאְרּבַ

ה ַמר ָעַלְייהוּ . ַאְתָוון ְיהֹוָ ִאּתְ ע רּוח''ּכֹה ָאַמר ְידוָֹ  )יחזקאל לז(, ּדְ  .ֹות ּבִֹאי ָהרּוחַ ד ֵמַאְרּבַ

ֶחֶסד, ִאיהּו ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה, ה''ָקנֶ  ִאיּנּון ִליִמיָנא ּדְ ְגבּוָרה, ּדְ ָמאָלא ּדִ ְפֶאֶרת. ְוִלׂשְ , ּתִ
ֶאְמָצִעיָתא ם ּבְ רֹוִעין, ֻסּלָ ֵרין ּדְ ִליל ּתְ גּוָפא ּכָ ית . ׁשֹוִקין )סטרין(ּוְתֵרין , ְוגּוף ּוְבִרית, ּבְ ָלֳקֵבל ׁשִ

ָקֶנהעִ   .ְזָקאן ּדְ

י ֲאדֹנָ , ד ְלִלָבא''ְוַכד ָנִחית ְידוָֹ  א, י''ְלַגּבֵ ִלּבָ ַרֲחֵמי ּבְ יָנא ּבְ ִרין ּדִ ָנהי. ִמְתַחּבְ ִאיהּו ְיֲאהדֹוָ . ּדְ
ח, ְוַכד ָסִליק ֲאדָֹני ְלפּוָמא ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני ׂשְ פּוָמא, ּדַ ה ּבְ ָלא ְיהֹוָ ן , ְלַקּבְ ּמָ ָרא ּתַ ְלִאְתַחּבְ

ִחּבּוָרא ֲחָדאּתְ  ָמָהן ּבְ ָנדי, ֵרין ׁשְ א, ְיֲאדדֹוָ ִלּבָ ָרָאן ּבְ ִמְתַחּבְ ַגְווָנא ּדְ א אֹוְקמּוָה . ּכְ ּוְבִגין ּדָ
ְדָרׁש , ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵנס ְלֵבית ַהּמִ ָברֹו ַאל ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ א , ִמי ׁשֶ ִאי ֵלית לֹון ּפּוָמא ְוִלּבָ

ִוין  .)עד כאן(. ׁשָ

ָקֶנהָקֶנה ׁשִ  ֲחָדא, ית ִעְזָקאן ּבְ ָראן ּכַ ֵני ֵאִלים, ִמְתַחּבְ ֵקי רּוָחא , ְוִאיּנּון ִאְקרּון ּבְ ַמּפְ
ָבא ַעל ָעְלָמא ְגבּוָרה. ְלַנׁשְ ְטָרא ּדִ ֲחָדא. ְוַאְתָיין ִמּסִ ָרן ּכַ ִאיּנּון , ְוַכד ִאיּנּון ִמְתַחּבְ



ׁשֹוָפר ַגְווָנא ּדְ ין ִאְקרּו ׁשֹוָפר. ּכְ ל ִיְצָחקׁש , ְוִאּלֵ ל ַאִיל ׁשֶ ן. ֹוָפר ׁשֶ ׁשָ ֵני ּבָ , ֵאִלים ּבְ
ֵני ֵאִלים ִיְצָחק. ָהבּו ַלְיָי ּבְ ִקין רּוָחא ְוָקָלא, ֵאִלים ּדְ ְוִאְעַרע , ְוַההּוא ָקָלא ָנִפיק. ּוַמּפְ

ָעֵבי ִמְטָרא ַמע ְלִבְרָייָתא ְלַבר, ּבְ ּתְ ִתיב. ְוִאׁשְ א ּכְ בּורֹוָתיו ְוַרַעם גְּ  )איוב כו(, ְוַעל ּדָ
ְגבּוָרה ָקא ַאְתָיין. ִמי ִיְתּבֹוָנן ְטָרא ּדִ וָדִאי ִמּסִ א . ּדְ , א ומה אמר ההוא קלא''ס(ּוְבִגין ּדָ

ים )'קול יי על המים אל הכבוד וגו בֹוד ִהְרִעים ְיָי ַעל ַמִים ַרּבִ בֹוד . ֵאל ַהּכָ ֵאל ַהּכָ
ִתיב בֹוד ִהְרִעים, רֹוֵעם ָלא ּכְ א ֵאל ַהּכָ ְבֵני ֵאִליםעַ , ֶאּלָ ָיַדע . ל ְיָדא ּדִ ְוֵלית ַמאן ּדְ

ַהאי ָקָלא ָבָחא ּדְ ׁשְ  .ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִמי ִיְתּבֹוָנן, ּבִ

ַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא רעיא מהימנא  א, ּפָ , ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ
א ִאיּנּון ֲאִטיִמין ִלּבָ ִנין, יןְסִתיִמין ַעְיינִ , ּדְ ּקְ גּוֵפיהֹון ַעל ַמה ִאיּנּון ִמְתּתַ ָלא ַיְדִעין ֵאָבִרים ּדְ , ּדְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ יהּ  )ה''א קנ''נ(ּדְ ִליָלן ּבֵ ַלת ֵחיִלין ּכְ ִאיהּו ַלַהב ֵאׁש , ַחד ֶהֶבל, ּתְ , ּדְ
ַלג ְלז א ְוִאְתּפְ ָנִפיק ִמן ִלּבָ ָאַמר קֶֹהֶלת, ֲהָבִלים' ּדְ ַבר, ְנָייָנאּתִ . ּדְ יּה ִמּלְ ָעאל ְלַגּבֵ יר ּדְ . ַאּוִ

ִליָתָאה ַכְנֵפי ֵריָאה, ּתְ ָקֶנה, ַמִים ּדְ בּוִקים ּבְ ִאיּנּון ּדְ ין ִאְתַעִביד קֹול. ּדְ ַלת ִאּלֵ ַמִים , ּוִמּתְ
ל ַחד ְלז, ְורּוַח ְוֵאׁש  ֵלג ּכָ  .ְנָחִלים' ז, ֲאִוירֹות' ז, ְלָהִבים' ְוִאיּנּון ז', ּוִמְתּפְ

אוְ  ִלּבָ ָעֵבי ִמְטָרא, ַכד ַאְעָרעּו ְלָהִבים ּדְ ְנֵפי ֵריָאה, ּבְ ִאיּנּון ּכַ ֵריָאה, ּדְ ַהאי . אַֹרח ָקֶנה ּדְ
בּורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן יָנה. ִאיהּו ְוַרַעם ּגְ ּבִ ֵביּה ֵלב ֵמִבין ּבַ ָמאָלא, ּדְ א ִלׂשְ ִלּבָ ִאיִהי ּבְ , ּדְ

בּוָרה ַכְנֵפי ֵריָאה ַמִים, ְוֶחֶסד ִליִמיָנא. ּגְ ן ָחְכָמה מֹוָחא. ּדְ ּמָ יהּ , ְוּתַ ַמְעַין  )שיר השירים ד(, ּוִמּנֵ
ים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ֵאר ַמִים ַחּיִ ים ּבְ ּנִ מֹוָחא. ּגַ ּבּוָנא ּדְ ִאיהּו ּלִ ֵריָאה, ּדְ . נֹוְזִלים ַעל ָקֶנה ּדְ

י מֹוחָ  ִביָנה ְלַגּבֵ ָלקּו ֲעָנִנים ּדְ ִאְסּתָ ַתר ּדְ  .אּבָ

ה  ִמּלָ ן )שיר השירים ג(ְוָרָזא ּדְ ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ ן ַהַמֲעָרָכה. ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ , ְוָדא ָעׁשָ
א ְלמֹוָחא ָסִליק ִמן ִלּבָ ָעְלָמא. ּדְ ָכל רּוִחין ּדְ . ה''כח מ: ָחְכָמה. ָלא ָזִזין ֵליּה ֵמַאְתֵריהּ , ּדְ

א: ּכֹחַ  ִלּבָ מֹוָחא: ָמה. ּבְ ְפֶאֶרת: ֶנהָק . ּבְ ִליל ו, ּתִ ין ִאיּנּון ְלֻכְרְסָייא' ו. ְסִפיָרָאן' ּכָ ְרּגִ ִאיִהי , ּדַ ּדְ
א הּ . ִאיּמָ א ָחְכָמה ְלַגּבָ א, ְלַנְחּתָ ָבּה ֵלב ֵמִבין, ִמן מֹוָחא ְלִלּבָ א. ּדְ ְקֵנה  )משלי ד(, ּוְבִגין ּדָ

א ָנִחית. ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה יּה ַאּבָ א . ּבֵ יּה ַאּבָ ֵביּה . ָסִליקּבֵ ם ּדְ א עולים ''ס(ְוַהאי ִאיהּו ֻסּלָ

ֵרי )ויורדים בו ֵרי, עֹוִלים ּתְ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְויֹוְרִדים ּתְ

ָבַלע ֵמיְכָלא ט ּדְ ְייִפין, ְוׁשֶ הּו ׁשַ ן ָעאל ְלֻכּלְ ּמָ ִאיִהי , ּוִמּתַ א  )א דא איהו רזא''ס(ּדְ ַדְרּגָ ּבְ
ים ִ ִאׁשּ ים ִאיּנּון . ּדְ ִ דִאׁשּ ִליל , ְקֵרִבין ִמּיַ ָאה )א כלא''ס(ּוַבְלֵעי ְוַנְטֵלי ּכַ א ִעּלָ ָ , ִמּגֹו ֶאׁשּ

ים ִ ָכִליל ָלִאׁשּ א. ּדְ י ְיָי ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון )דברים יח(, ְוָרָזא ּדָ ֵ ין ַאְכִלין ּוַבְלִעין. ִאׁשּ , ִאּלֵ
ָאר ָלא ַאְכִלין ָהִכי  .ּוׁשְ

ֵני ָעְלָמא  ְלהֹון, ָלא ַיְדִעין ֵאיְך ַאְכִלין, ַבדלְ  )א לבר''ס(ְוָכל ּבְ א , ְוָלאו ָרָזא ּדִ ֶאּלָ
ְלגֹו ִאיּנּון ַיְדִעין ין ּדִ ְרּגִ ְייהוּ , ּדַ חּוץ. ְוַנְטִלין ִמּנַ ִדיָקה ִמּבַ ט ֵלית ֵליּה ּבְ ָלא ַיְדֵעי, ְוׁשֶ , ּדְ

ָעאל ְלֵבי טֹוְחָנא ְפִנים ַיְדֵעי ְוַנְטֵלי ַעד ּדְ א ִמּבִ ּתְ , ֶאּלָ לְוִאׁשְ ׁשַ ְוָנִטיל . ִחיק ְוִאְתּבְ
ַמר ִאּתְ ָמה ּדְ ֵבד ּכְ א ּכָ ין. ּכֹּלָ ְרּגִ ים ַנְפֵקי ּדַ ין ֶאׁשִ ֵבד , ֵמִאּלֵ ַאְקְדֵמי ְוַנְטֵלי ִמּכָ ּדְ

ַקְדִמיָתא ִנין ְוַטֲחֵני, ַהטֹוֲחנֹות )אלין, ומאן אינון(, ּבְ א ִמְדִאְתָחַרב . ַאְכֵלי ָקְרּבְ ְוַעל ּדָ
א כְּ  י ַמְקְדׁשָ י ִמֵעטוּ  )קהלת יב(, ִתיבּבֵ ַקְדִמיָתא. ּוָבְטלּו ַהּטֹוֲחנֹות ּכִ ין ַטֲחִנין ּבְ  .ִאּלֵ



 אא''''ו עו ע''''דף רלדף רל
ִאְתַטֲחָנן יָון ּדְ ְלֵטי ָעַלְייהוּ , ּכֵ ׁשַ ְלֵעי ְוַנְטֵלי, ִאיּנּון ּדְ א . ֲאַמאי. ט''ְוִאְקרּון ְוׁשֶ , ּבַ ֶאּלָ

ט ָוא, ְוׁשֶ ּיּוְקָנא ּדְ פּוף) א''עו ''דף רל(, ו''ּדִ ט ּכָ ָיא, ּוְלָבַתר. ִאיהּו ְוׁשֶ ּתְ ט ְלֵמיַכל ִמׁשְ , ׁשָ
יב. ַחְמָרא ּוַמָיא ְכּתִ טּו ָהָעם ְוָלְקטוּ  )במדבר יא(, ּדִ ָיא , ֵמיְכָלא ְלֵמיַכל. ׁשָ ּתְ ִמׁשְ
ַיִין, ַחְמָרא ּוַמָיא ַמִים, ִנּסּוָכא ּדְ  .ְוִנּסּוָכא ּדְ

ִאיב בָּ  ּתְ ט ָעאל וִאׁשְ ַהאי ְוׁשֶ ָרִפים, ֵריָאהּבְ ין ׂשְ ְלהֹוִביָתא  )א שייפין''ס(, ִאּלֵ ׁשַ ּבְ
ָיא ּתְ ְלהֹון ַנְטֵלי ִמׁשְ ִחּבּוָרא ֲחָדא, ְוִאְקרּון ֵריָאה, ּדִ הֹון, ּבְ א ּבְ ִאיב ּכֹּלָ ּתְ ְוָכל . ְוִאׁשְ

ין ל ַחד ְוַחד, ִאּלֵ ָקא ֲחֵזי ֵליהּ , ַנְטִלין ּכָ ּדְ א. ּכַ י ַמְקְדׁשָ ָחַרב ּבֵ ּוָבְטלּו  )קהלת יב(, ּוִמּדְ
הוּ  ּלְ י ִמֵעטּו ּכֻ ּיּוְקַנְייהּו ּוְמזֹוַנְייהוּ . ַהּטֹוֲחנֹות ּכִ ַאְזִעירּו ּדִ יּה , ּדְ ֵלית ּבֵ ְוֵלית יֹוָמא ּדְ

ְמעֹון ְוָאַמר, ְמֵאָרה י ׁשִ א, ָאִרים ָקֵליּה ַרּבִ א ַקִדיׁשָ ַלם ַקְרּתָ א, ַווי ְירּוׁשָ , ַווי ְלַעּמָ
ָכל ָטָבאן ִאלֵּ  ּיּוְקַנְייהוּ , ין ַאְבִדיןּדְ ִרין ְמָמָנן ַאְזִעירּו ּדִ יּבָ כּו , ַרְבְרָבן ּגִ א ּבָ ַעל ּדָ

יא י, ָאְמרוּ . ַחְבַרּיָ ק ִמן ָעְלָמא, ַווי ִרּבִ ּלַ ְסּתָ ד ּתִ ה ָרִזין ְסִתיִמין ֲעִמיִקין , ּכַ ַמאן ְיַגּלֶ
ין ִאּלֵ לֹמֹה ַמלְ , ּכְ ׁשְ ָמעּו ִמן יֹוָמא ּדִ ּתְ ָלא ִאׁשְ אּדְ א, ּכָ ּתָ ָרא . ְוַעד ַהׁשְ ָאה ּדָ ַזּכָ

ין ין ִאּלֵ ְמִעין ִמּלִ ׁשַ ויהּ , ּדְ ַגּוִ ַאְנּתְ ּבְ ָרא ּדְ ָאה ּדָ ֲארּון ַיְתִמין ִמָנךְ , ְוַזּכָ ּתַ ִיׁשְ  .ַווי ְלָדָרא ּדְ

ַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמררעיא מהימנא רעיא מהימנא  ִתיב, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ּפָ , ְוָהא ּכְ
ְפתוֹ  ֶמְרֲחֵבי ָרִקיעַ ְוׂשִ ַבח ּכְ ַבע ְרִקיִעין ִאיּנּון. ֵתינּו ׁשֶ ָחִקים. ָרִקיעַ . ִוילֹון: ְוׁשֶ . ָמעֹון. ְזבּול. ׁשְ

ָחִקים. ֲעָרבֹות. ָמכֹון טֹוֲחִנים ָמן ַלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא. ׁשְ ְבהֹון ֵריַחִים ּדְ ְוִאיּנּון ִאְקרּון . ּדִ
ָחִקים ם , ׁשְ ה ָהֵדקְוׁשָ  )שמות ל(ַעל ׁשֵ ּנָ ַמר , ְוִאיּנּון ֶנַצח ְוהֹוד, ַחְקּתָ ִמּמֶ  )ישעיה מה(ָעַלְייהּו ִאּתְ

לּו ֶצֶדק ָחִקים ִיּזְ ָאה, ּוׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ  .ּדְ

ֲחִרית, ִוילֹון ֵביּה ַמְכִניס ַעְרִבית ּומֹוִציא ׁשַ א . ִאיהּו ְיסֹוד, ָרִקיעַ . ּדְ ְמׁשָ ֵביּה ַנֲהִרין ׁשִ ּדְ
ָאה, ֲהָראְוִס  ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֶאְמָצִעיָתא ּוׁשְ ִאיהּו ַעּמּוָדא ּדְ ן  )בראשית א(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ ּתֵ ַוּיִ

ַמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ין ֶנַצח ְוהֹוד, ְוַצִדיק אֹות. אֹוָתם ֱאלִֹהים ּבִ ין , ְוֵעדּות. ּבֵ ּבֵ
ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות  .ּתִ

ְלֵגי ּגּוָפא ִאיּנּוןֶנַצח ְוה ֵרין ּפַ אֹוִמים, ֹוד ּתְ ְתֵרין ּתְ ַגְווָנא ּדִ ָחִקים. ּכְ א ִאְתְקִריאּו ׁשְ . ּוְבִגין ּדָ
ֲחָדא ו ְרַווְייהּו ּכַ ט, ו ִאיּנּון''ּתַ ָמאָלא, ִמן ְוׁשֶ ׂשְ ְטָרא ּדִ ֵרין טֹוֲחנֹות. ִמּסִ ְטָרא , ְוִאיּנּון ּתְ ִמּסִ

יִמיָנא ּקַ  )שמות יג(. ּדִ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמוֹ ַוּיִ א , ַעְצמֹות ַצִדיק ְיסֹוד ָעְלִמין. ח מֹׁשֶ ְרּגָ ּדַ
ִדיק יֹוֵסף ַהּצַ ַמר. ּדְ י, ְוָעַלְייהּו ִאּתְ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ א אֹוַרְייָתא, ְוֵלית ֶלֶחם. ֶאת ָקְרּבָ משלי (, ֶאּלָ

ַלְחִמי )ט לֹות ּדְ : ְוִאיּנּון. ְלכּו ַלֲחמּו ּבְ ּכְ ִרי, ְוַצִדיק. ַצִדיקַאׁשְ ַמר. ֵעץ ּפְ  )במדבר יג(, ּוְבִגיֵניּה ִאּתְ
ָנִים ׁשְ אּוהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ ן ַצִדיק. ַוֲאַמאי ַבּמֹוט. ַוּיִ ּמָ ָלא ֲהָוה ּתַ ִגין ּדְ  .ּבְ

יהּ  ַמר ּבֵ יק )תהלים נה(, ּוְבִגיַנְייהּו ִאּתְ ּדִ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ִאיהּו ֵעץ, לֹא ִיּתֵ יהּ ּדְ , ּדְ ַמר ּבֵ , ִאּתְ
ּה ֵעץ ִאם ַאִין )במדבר יג( ִאיהּו ַצִדיק. ֲהֵיׁש ּבָ יׁש ַעל , ַאְעְקרּו ֵעץ ּדְ יקּו ׁשּום ּבִ ַאּפִ ין ּדְ ִאּלֵ

ָנִים, ְוָגְרמוּ , ַאְרָעא ׁשְ אּוהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ  .'ו' ו, ַוּיִ



ַמר יּה סֹוד, ַצִדיק ְיסֹוד. ָסֲחָטה ֲעָנִבים, ָעַלְייהּו ִאּתְ ת  ,ּבֵ ׁשֶ ֵ ֲעָנָביו ִמׁשּ ר ּבַ ִאיהּו ַיִין ַהְמׁשּוּמָ ּדְ
ית ֵראׁשִ ִאיּנּון ו. ְיֵמי ּבְ ָאת ו' ּדְ ין ּדְ ְרּגִ ָרִפים. 'ּדַ ָנַפִים ְלֶאָחד )ישעיה ו(', ו' ו, ְוִאיּנּון ׂשְ ׁש ּכְ . ׁשֵ

ָמאָלא ְ יקּו ַמִים ִמיִמיָנא. ִמׂשּ ְלהֹוִביָתא ּדִ . ְוִאיּנּון ַאּפִ ׁשַ ְגבּוָרהְוָצִחין ּבְ ְטָרא ּדִ , ְלהֹון ִמּסִ
ֶחֶסד ְטָרא ּדְ  .ְוׁשֹוֲאִבין ִמּסִ

ַמר ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות )תהלים קד(, ְוָעַלְייהּו ִאּתְ ֶאְמָצִעיָתא, עֹוׂשֶ ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ִבין , ִמּסִ ַנׁשְ ּדְ
א א, ַעל ִלּבָ קּוְדׁשָ רּוָחא ּדְ יָרָאה ּבְ א ֲעׁשִ ְרּגָ ִאיהּו ּדַ ִאיה, ּדְ יַנְייהוּ ּדְ ָצָבא ', ְוִאיהּו ו. ּו ּבֵ אֹות ּבְ

יֵליהּ  ִליל ו, ּדִ ְתֵרין ׁשֹוִקין' ּכָ ְרִקין ּדִ הּו , ּפִ ְכִתיב ּבְ ׁש  )שיר השירים ה(ּדִ ְוָדא , ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ׁשֵ
ִרית  .ַצִדיק אֹות ּבְ

ָאה' ו ְפֶאֶרת, ִעּלָ רֹוִעין. ּתִ ְתֵרין ּדְ ְרִקין ּדִ ית ּפִ ין ׁשִ אּוְבגִ . ּבֵ ֵביָנן ַחד', ו' ו, ין ּדָ . ּגּוף ּוְבִרית ַחׁשְ
י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה )שמות כה(ְוִאיּנּון  ל ו, ּפֹוְרׂשֵ ָאה ָעַלְייהוּ ' ְלַקּבֵ ְטֵריהּ . ִעּלָ ִאְתְקִריאּו , ּוִמּסִ

ִרית. ְנִביֵאי ָהֱאֶמת ַכְנֵפיֶהם ַעל ּבְ ִאיהּו ו, סֹוְכִכים ּבְ ְנָייָנא' ּדְ יק ְיסֹוד עֹוָלםְוצַ  )משלי י(, ּתִ . ּדִ
א יא, ֶנַצח ְוהֹוד, ּוְבִגין ּדָ יק ְיסֹוד עֹוָלם, טֹוֲחִנים ָמן ְלַצִדיַקּיָ ַצּדִ ְטָרא ּדְ ִאיּנּון ִמּסִ ִאיהּו , ּדְ ּדְ

יַנְייהוּ  א ִאְתְקִריאּו טֹוֲחנֹות. ּבֵ  .ּוְבִגין ּדָ

ט ְוׁשֶ ְטָרא ּדְ טּו ָהָעם ְוָלְקטוּ  )במדבר יא(, ּוִמּסִ ַמְתִניָתאִאינּ , ׁשָ ִפְסקֹות ּדְ ְוָטֲחנּו . ּון ְלקּוטֹות ּדְ
אֹוַרְייָתא, ֵמָהָכא, ַבֵריַחִים ין ּדְ ַאִפיק ִמּלִ ַנִיים, ַמאן ּדְ ׁשִ ין , ָצִריְך ְלִמְטַחן לֹון ּבְ ָקא ִמּלִ ּוְלַאּפָ
ֵליִמין ָלִמים, ׁשְ ין ִאְתְקִריאּו ׁשְ ְט , ְואֹוֲחָרִנין. ְוִאיּנּון ִמּלִ ִאיּנּון ׁשַ ַהְלָעָטה, ָייןּדְ ין ּבְ ַאְכִלין ִמּלִ , ּדְ

הֹון יּנֵ ְלהֹון ּוְבׁשִ ּטֹוֲחנֹות ּדִ הוּ , ְוָלא טֹוֲחִנין לֹון ּבַ ִתיב ּבְ ין  )במדבר יא(, ַמה ּכְ ר עֹוֶדּנּו ּבֵ ׂשָ ַהּבָ
יֶהם ְוַאף ְיָי ָחָרה ָבָעם ּנֵ ִאיּנּון, ׁשִ ָאַמר , ּדְ ַמאן ּדְ ְזָעא ּדְ ְוֶנַצח . ִני ָנאַהְלִעיטֵ  )בראשית כה(ִמּגִ

רּוִבים  .ְוהֹוד ִאְתְקִריאּו ּכְ

 בב''''ו עו ע''''דף רלדף רל
יָנה, ָחְכָמה: ּוְתַמְנָיא ִאיּנּון דּוָלה, ּבִ בּוָרה, ּגְ ְפֶאֶרת, ּגְ יק, הֹוד, ֶנַצח, ַמְלכּות, ּתִ ֲעָטָרה , ַצּדִ

יהּ  ִאיהּו ֵלית ֵליּה זּוג. ַעל ֵריׁשֵ יֵליהּ . ּדְ ֶתר ֶעלְ . ּוַמאי ֲעָטָרה ּדִ ) ב''ו ע''דף רל(ּוְבִגיֵניּה . יֹוןּכֶ
יִקים , אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין א ַצּדִ ה ֶאּלָ ִתּיָ א ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ ָהעֹוָלם ַהּבָ

יֶהם ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ אֹוְקמּוהָ . יֹוׁשְ ִריְך הּוא, ְוַהְיינּו ּדְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ת ַקּמֵ ּבָ , ָאְמָרה ׁשַ
ן זּוגלְ  ן זּוג ְוִלי לֹא ָנַתּתָ ּבֶ הּו יֹוֵמי ָנַתּתָ ּבֶ  )א''ג ע''רעיא מהימנא רי( )כ רעיא מהימנא''ע(. ֻכּלְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ָרֵאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְיָי ֶאָחד )דברים ו(, ּפָ ַמע ִיׂשְ ' ד, ַרְבְרָבא' ע. ׁשְ
יב. א ֵעדְוִסיָמָנא ּדָ . אּוף ָהִכי ְכּתִ ֶכם )שמואל א יב(, ַהְיינּו ּדִ ֲארּון . ֵעד ְיָי ּבָ ּתַ ִאׁשְ
תּוָחה' מ, מ''ַאְתָוון ש ם, ַמאי ַטְעָמא ָלא ְסִתיָמא. ּפְ ִגין ּדְ א , ְסִתיָמא' ּבְ א ''ס(ַמְלּכָ

ָאה )עלמא ִתיָחא' מ. ִעּלָ א , ּפְ ָאה )א עלמא''ס(ַמְלּכָ ּתָ ֲארּו אִאׁשְ , ַאְתָוון ַאֲחָרִנין. ּתַ , ח''ּתָ
ִתיב )משלי כה( ָבר ּכְ ר ּדָ בֹוד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ  .ּכְ

ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ִסְפָרא ּדְ ְחָנא ּבְ ּכַ ָכל יֹוָמא, ַאׁשְ א ּבְ ְמַייֵחד ִיחּוָדא ּדָ ל ַמאן ּדִ , ּכָ
א ֵעיּלָ ין, ֶחְדָוה ְזִמיָנא ֵליּה ִמּלְ ַאְתָוון ִאּלֵ ֵמַהאי , ח''א. מ ֵמַהאי ִסְטָרא''ש, ֵמָרָזא ּדְ

ֵרי )שדי(ְלַמְפֵרַע , ּוְמָצֵרף ַאְתָוון. ִסְטָרא ר , ׁשַ ים )חיים(ּוְבֵמיׁשָ ַמח. ִסּיֵ . ְוִסיָמן ֶאׂשְ
יב ְכּתִ ְייָ  )תהלים קד(, ּדִ ַמח ּבַ ׁש . ָאנִֹכי ֶאׂשְ א. ַמּמָ א ִיחּוָדא ַקִדיׁשָ יר ִאיהוּ . ּדָ ּפִ . ְוׁשַ



ֲחנֹוךְ  ִסְפָרא ּדְ אָ , ְוָהִכי הּוא ּבְ ְווָנאּדְ י ַהאי ּגַ ָכל , ַמר ּכִ א ּבְ ְמַייֵחד ִיחּוָדא ּדָ ַמאן ּדִ ּדְ
א, יֹוָמא  .ֶחְדָוה ְזִמיָנא ֵליּה ִמְלֵעיּלָ

יּה ש ִליל ִמן ע, מ''ּתּו ִאית ּבֵ ִאְתּכְ ֲאָבָהן . ַרְבְרָבא' ּדְ ָרָזא ּדַ ָמָהן ּבְ ְבִעין ׁשְ ין ׁשִ ִאּלֵ
ין ַמע, ַקִדיׁשִ ם ע: ְוָדא הּוא ׁשְ ין, ְייָ , ֱאלֵֹהינוּ , ְייָ , ָרֵאלִיׂשְ . 'ׁשֵ ְתִפּלִ י ּדִ ּתֵ ע ּבָ ין ַאְרּבַ , ִאּלֵ

ָאִחיד לֹון א ָאַמר . ח''ּדְ ְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי )שיר השירים ה(ַההּוא ּדְ א : 'ד. ּפִ ּדָ
ִפִלין ל ּתְ ר ׁשֶ הוּ , ֶקׁשֶ ִהיא ֲאִחיַדת ּבְ יִמין ִאְתְמַסר. ּדְ ָלא ְלַגלָּ , ָרָזא ְלַחּכִ ִתיק . ָאהּדְ ׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ ָכה ְוַחִייךְ . ִרּבִ א, ָאַמר, ּבָ ַכח, ֵאיּמָ ּתְ אי ַרֲעָוא ִאׁשְ ָהא ַוּדַ ָדָרא , ּדְ ְוֵלית ּכְ
יָחא א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ א ַעד ּדְ ָאה, ּדָ ְיֵהא ְרׁשּו לֹון ְלַגּלָ  .ּדִ

ֵרין ְרצּוִעין ָנְפִקין א, ּתְ ְטָרא ּדָ א ּוִמּסִ ְטָרא ּדָ ַהאי ָר , ִמּסִ א ּדְ ּתָ ְלּתַ ְתֵרין ַיְרִכין ּדִ ָזא ּדִ
הוּ , ח''א ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ֲאִחיָדן ּבְ ֵרין ְרצּוִעין. ּדִ א ָנְפִקין ּתְ ֵעיּלָ ָהא ִמּלְ ְתֵרין , ּדְ ָרָזא ּדִ

רֹוִעין ָמאָלא, ּדְ ְ הוּ ''ְוָדלֶ , ִמיִמיָנא ּוִמׂשּ א. ת ִאְתֲאִחיַדת ּבְ טּו , ְלָבַתר ַנְחּתָ ׁשָ ְוִאְתּפְ
איַ  ָקא ָיאּות. ְרִכין ְלַתּתָ ּדְ א ּכַ ִהיא ִאְתֲאִחיַדת ְלֵעיּלָ יָון ּדְ א, ּכֵ א ְלַתּתָ , ַנְחּתָ

ֻאְכלּוָסָהא ּפּוֵלי ַיְרִכין, ְוַכד ִאיִהי ִאְתַאֲחָדת. ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ׁשִ ימּו , ֲאִחיָדא ּבְ ּוְרׁשִ
א ֵעיּלָ א ָעָלּה ִמּלְ יׁשָ ִרית ַקּדִ יֹוד ּבְ ֵדין ִאיהִ , ּדְ ִיחּוָדא ַחדּכְ  .י ִאְתַאֲחָדת ּבְ

ְבִרית''יוֹ  א ִאיִהי ָרָזא ּדִ א )ועל דא(, ד ּדָ ִרית ּדָ ָנַטר ּבְ ל ַמאן ּדְ ִזיב , ּכָ ּתְ ִאיהּו ִאׁשְ
א א, ְלֵעיּלָ ִזיב ְלַתּתָ ּתְ ְנָחס )מנא לן(. ְוִאׁשְ א, ּפִ ִרית ּדָ י ַעל ּבְ ִאיהּו ַקּנֵ ִגין ּדְ ִזיב , ּבְ ּתְ ִאׁשְ

יָנא ִעלָּ  א, ָאהִמן ּדִ ּתָ ְלּתַ יָנא ּדִ ם יוֹ , ּוִמן ּדִ ְך ִאְתְרׁשִ ויהּ ''ּוְבִגין ּכָ ַגּוִ א ּבְ ֲהָדא הּוא , ד ּדָ
ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוגוֹ , ִדְכִתיב ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ  .'ּפִ

א''יוֹ  ַיד, ד ּדָ ה ּדְ ִפּלָ ָלל ִמּגֹו ּתְ ָלא ִיְתֲעֵדי ּכְ יד פִּ , ִאְצְטִריְך ּדְ ָלא ַיְעּבִ ְוָכל . רּוָדאּדְ
יָלהּ  ַהאי י, ֶחְדָוה ּדִ ְדכּוָרא ִאיִהי''ִאיהּו יוֹ . 'ּבְ א ּבִ א, ד ּדָ נּוְקּבָ יק, ְוָלא ּבְ , ִאיהּו ַצּדִ
ךְ . ְוִאיִהי ֶצֶדק ֲהָדהּ , ּוְבִגין ּכַ א, ִאְתְקִריַבת ּבַ ָרִחיק ֵליּה ֵמֲאָתר ּדָ ָרִחיק , ּוַמאן ּדְ

ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ  .הּוא ֵמִעּדּוָנא ּדְ

יק ְדכּוָרא ִאיהּו ַצּדִ ָלא יוֹ , ּבִ ה. ִאיהּו ִאיׁש . ד''ְוִאיִהי ֶצֶדק ּבְ ָ ָלא יוֹ , ְוִאיִהי ִאׁשּ . ד''ּבְ
ְך ֶחְדָוה  יָלהּ  )א תיובתא''נ(ּוְבִגין ּכָ הּ , ּדִ ֲהָדהּ , ְלִאְתָקְרָבא ּבָ ָנא ּבַ ַמאן . ּוְלִאְתַעּדְ
א ָרִחיק ִעּדּוָנא ּדָ אְיַרֲחקּון ֵליּה ֵמִעדּ , ּדְ ְלֵעיּלָ ִתיב. ּוָנא ּדִ א ּכְ י  )שמואל א ב(, ְוַעל ּדָ ּכִ
ד ְוגוֹ  ַדי ֲאַכּבֵ  .'ְמַכּבְ

א ֲחֵזי ִיְצָחק, ּתָ יָפא ּדְ ּקִ יָנא ּתַ ְנָחס ָקִאים ָקֵמי ּדִ ְרָצה, ּפִ ִלים , ְוָסִתים ּפִ ְך ַאׁשְ ִגין ּכַ ּבְ
ִיְצָחק ְנָחס ָרָזא ּדְ י ּפִ ְכּתִ . ְלַגּבֵ ְרָצה ּדִ י ּפִ ל )תהלים קו(, יבָקם ַקּמֵ ְנָחס ַוְיַפּלֵ ֲעמֹוד ּפִ . ַוּיַ

ִיְצָחק יָנא ּדְ י ּדִ ְרָצה ַקּמֵ ּפִ ָרֵאל, ָקם ּבְ ִיׂשְ ָנא ָעַלְייהּו ּדְ ִגין ְלַאּגָ א פנחס קאים קמי ''ס(. ּבְ
מאי . ויעמוד פנחס ויפלל) תהלים קו(, דכתיב. דינא תקיפא דיצחק לאגנא עלייהו דישראל

א  .)בגין כך אשלים לגבי פנחס רזא דיצחק, י דינא דיצחקדקם בפרצה קמ, ויעמוד ְוַעל ּדָ
ָנא ּבָ חּוׁשְ ָדא ּבְ א ּבְ ִליל ּדָ  .ּכָ



יָמא יָלהּ , ְוִאי ּתֵ ַעְייִנין ּדִ א ּבְ ְלָייא ֶאּלָ ָנא ָלא ּתַ ּבָ א , ָהא חּוׁשְ ָנא ְלֵעיּלָ ּבָ ְוָהָכא חּוׁשְ
ִיְצָחק אי ָהִכי הּוא. ּבְ א ַוּדַ יִ , ֶאּלָ ִגין ּדְ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ְלָיא ְוִאׁשְ ַההּוא  )א ואתמשך''ס(ְצָחק ּתַ ּבְ

ִאיּנּון ַעְייִנין ָכל ָעְלָמא, ֲאָתר ּדְ יִנין ּדְ ְייִנין ּדִ ן ּדַ ַתּמָ יָלהּ , ּדְ ָהא ַעְייִנין ּדִ ְבִעין , ּדְ ִאיּנּון ׁשִ
ָעְלָמא, ַקֶתְדָרִאין ִדיִנין ּדְ א ַחדְוַעל ּדָ . ְוִאְקרּון ַסְנֶהְדִרין, ֲאָתר ּדְ ִיְצָחק , א ּכֹּלָ ִגין ּדְ ּבְ

ֲחָדא ַאְזִלין יר, ְוִאיּנּון ּכַ ּפִ א ׁשַ  .ְוכֹּלָ

 אא''''ז עז ע''''דף רלדף רל
א ִיְצָחק ְנָחס ּדָ יָנא, ּפִ ְנָחס ְוָדִאין ּדִ ִאיהּו , ְוָקם ּפִ יָפא ּדְ ּקִ ְגבּוָרה ּתַ ׁש ּבִ ּוִמְתַלּבָ

ָמאָלא ְך ָזָכה ִליִמיָנא. ׂשְ יִמיָנאָהָכא ִאְתכְּ . ּוְבִגין ּכָ ָמאָלא ּבִ יב ֶאת . ִליל ׂשְ ֵהׁשִ
יב ֶאת ֲחָמִתי, ֲחָמִתי ין ִאיּנּון ג. ַמאי ֵהׁשִ א ִאּלֵ ם' ֶאּלָ ֵגיִהּנָ ִחית: ְממּוִנים ּדְ , ַאף, ַמׁשְ
ָחָמא  .)וחד על עבודה זרה, חד על גילוי עריות, א חד על שפיכות דמים''ד(. ְוֵחיָמה ִגין ּדְ ּבְ

ֲהָוה פָּ , ַההּוא ֵחָמה ִיְצָחקּדְ ְטָרא ּדְ ְך ִמּסִ יט ְוִאְתְמׁשַ ִאְתְלַבׁש ִאיהּו , ָמה ֲעַבד, ׁשִ
ִיְצָחק ַההּוא ֵחיָמה, ּבְ ַמאן , ְוָאִחיד ּבְ ַחְבֵריהּ ) א''ז ע''דף רל(ּכְ ָאִחיד ּבְ ְוָאִתיב ֵליּה , ּדְ

 .ַלֲאחֹוָרא

יָנא ן ּדִ יָנא, ּוְכֵדין ּדָ יָנא. ְוָעִביד ּדִ ן ּדִ ָכל ּבֹוֵעל, ּדָ ִאין ּפֹוְגִעין ּבוֹ  ּדְ ית ַקּנָ ְוָעִביד . ֲאַרּמִ
יָנא ֵניֶהם, ּדִ ְדקֹור ֶאת ׁשְ יב ַוּיִ ְכּתִ ִתיב ָהָכא. ּדִ א ּכְ יב ֶאת ֲחָמִתי, ְוַעל ּדָ ּוְכִתיב . ֵהׁשִ
ֵני אֹוֵיב )איכה ב(, ָהָתם יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ ן ַלֲאחֹוָרא, ֵהׁשִ ָהִכי ָנֵמי , ַמה ְלַהּלָ

א יוֹ . ַלֲאחֹוָרא ִפיְנָחס ָהָכא''ְוַעל ּדָ ִיְצָחק''יוֹ , ד ּדְ ָרֵאל. ד ּדְ ֵני ִיׂשְ א הּוא ֵמַעל ּבְ , ְוכֹּלָ
ַכד ָחָמא ַההּוא ֵחָמה ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ יהֹון ּדְ ֲהָוה ָנִחית ַעל ֵריׁשֵ  .ָחָמא ֵליּה ּדְ

ְרִקיָעא', ָחָמא מ. ַמאי ָחָמא ֲהָוה ָטאס ּבִ א ּדְ ַמְלָאְך ְוָדא הּוא ִסיָמנָ , ָאת ּדָ א ּדְ
ְות ָאת ָוא, ַהּמָ ָנָאה ּבְ ַבְעָיא ְלִאְתּבָ ְנָחס. 'ו ְוָאת ת''ּדְ ׁש . ָמה ֲעַבד ּפִ ֲהָוה ִמְתָלּבַ ּדְ

ִיְצָחק ֵדין ָנִטיל ַההּוא ָאת מ, ּבְ ֲהֵדיהּ , ְוָחַטף ֵליהּ ', ּכְ ר ֵליּה ּבַ ָחָמא . ְוִחּבֵ יָון ּדְ ּכֵ
ְות ִפְנָחס ָחַטף ֵלי, ַמְלָאְך ַהּמָ ֲהֵדיהּ ' ּה ְלַההּוא מּדְ ב ַלֲאחֹוָרא, ּבַ ד ּתָ  .ִמּיַ

יְנָחס. ַמאי ַטְעָמא יּה ּפִ ִלּבֵ י ּבְ ַכד ַקּנֵ ִגין ּדְ ִיְצָחק, ּבְ ׁש ּבְ ק ְלֶמֱהִוי , ִאְתְלּבַ ּלָ ְוִאְסּתַ
ָנא ר ּבָ חּוׁשְ ֵמיּה ר, ח''ּבְ ָחָמא ְלָאת. ְוָהִכי ָסִליק ִיְצָחק, ח''ְוָהִכי ָסִליק ׁשְ יָון ּדְ ' מ ּכֵ

ְרִקיָעא ֲהֵדיּה ְוִאְתָעִביד ִמּיַד רמ, ָחַטף ֵליהּ , ָטאס ּבִ ר ֵליּה ּבַ ֲהָדא הּוא , ח''ְוִחּבֵ
ָידוֹ  ח רַֹמח ּבְ ּקַ  .ִדְכִתיב ַוּיִ

אֹות מ ִגין ּדְ ִגין , ְלִמְבֵני ָמְות ַעל ָעְלָמא, ֲהָוה ִסיָמָנא ַקְדָמָאה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון' ּבְ ּבְ
א ֲהָוה ָטא ָאת ּדָ ָאָדםּדְ יּה ּדְ יב, ס ַעל ֵריׁשֵ ְכּתִ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ְריוֹ  )בראשית ג(, ּבְ ח ִמּפִ ּקַ , ַוּתִ

ְריוֹ ' מ א ו. ּפִ יב, ת''ַוֲהָוה ְמַחּכָ ְכּתִ ִזְמָנא ּדִ ן, ַוּתֹאַכל )ב''ב ע''הקדמת בראשית י(, ּבְ ּתֵ , ַוּתִ
ַקְחָנה ּפָ ֵני ָמְות ַעל ָעְלָמא. ַוּתִ ֵדין ִאְתּבְ  .ּכְ

ְנָחס ֲהוָ  א ַההּוא ָאת מּפִ ּתָ ָרֵאל', ה ָחֵמי ֵליּה ַהׁשְ ִיׂשְ יהֹון ּדְ ְוֵהיַאְך . ָטִאיס ַעל ֵריׁשֵ
מ. ָחָמא ֵליהּ  ּיּוְקָנא ּדְ תּוָחה' ָחָמא ּדִ ָמא, ּפְ ָחָמא ֵליהּ . ַמְלָיא ּדָ יָון ּדְ ָאַמר ָהא , ּכֵ



ְות ַמְלָאְך ַהּמָ אי ִסיָמָנא ּדְ ד ָחַטף ָלהּ , ַוּדַ ר עָ , ִמּיַ ָמא ְמפָֹרׁש ַאְדּכַ ְוָנִחית , ָלּה ׁשְ
יהּ  ֲהָוה ר. ְלַהאי ָאת ְלַגּבֵ ָידוֹ . ח''ִאְתְצִריף רמ, ח''ּוַמה ּדְ ח רַֹמח ּבְ ּקַ ֵדין ַוּיִ א . ּכְ ְוַעל ּדָ

ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ִתיב ֵמַעל ּבְ א, ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ י ִלׁשְ ַקּנֵ ִרין , ּדְ ֲהוֹו ְמַחּבְ ּדַ
תֹוָכם. ְרׁשּו ַאֲחָראֵליּה בִּ  תֹוָכם, ּבְ ָמה . ַמאי ּבְ גֹו ּכַ ֲהָוה ָאִזל ְוָעאל ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ה ַרְבְרָבן, אּוְכלּוִסין ּמָ יַנְייהוּ , ּכַ ְרֵמיּה ְלמֹוָתא ּבֵ תֹוָכם. ּוָמַסר ּגַ תֹוְך מ, ֲאָבל ּבְ ', ּבְ
תֹוְך מ י' ּבְ ַקּנֵ  .ֲהָוה ַההּוא ִקְנָאה ּדְ

ָמְותבְּ . 'ַמאי ַטְעָמא מ ִאיִהי ִסיָמָנא ּדְ מ, ִגין ּדְ ִאיִהי ִסיָמָנא . ַמְלִקּיֹות' ִאיִהי ִסיָמָנא ּדְ
ד ין' ּדְ ית ּדִ ן ָסִליק ְוָנִחית. ִמיתֹות ּבֵ ּמָ ָנִחית . 'ְוָנִחית ְלד', ָסִליק ְלמ, ָנִחית ְוָסִליק, ּוִמּתַ
ַכר ְונוּ , רּוִחין' ִאיּנּון ד', ְמד ן ִמּגֹו ּדְ ְרׁשָ ִמְתּפָ ָסֲאבּוָתאּדְ א ִמּמְ ִמיתֹות ' ּוְבִגיַנְייהּו ד, ְקּבָ

ין ית ּדִ ִקין ְלמ. ּבֵ ן ַסּלְ ּמָ ְות' ְוַהְיינּו מ. 'ּוִמּתַ ַמְלָאְך ַהּמָ ְוָדא ָנִטיל . ִסיָמָנא ּוָמאִנין ּדְ
ְנָחס תֹוְך מ, ּפִ ִקְנָאִתי', ְוָקם ּבְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יִתי ֶאת ּבְ א ְולֹא ִכּלִ  .ְוַעל ּדָ

ִריְך הּואְוכִ  א ּבְ ְנָחס ֲחָמֵתיּה ְדקּוְדׁשָ יב ּפִ ִתים , י ַהֵאיְך ֵהׁשִ ְהיּו ַהּמֵ ְוָהְכִתיב ַוּיִ
ָפה ְוגוֹ  ּגֵ ּמַ ְייהוּ ', ּבַ יב ֶאת ֲחָמִתי, ִאי ָלא ִמית ַחד ִמּנַ ָכל , ֲהָוה ֲאֵמיָנא ֵהׁשִ יָון ּדְ ֲאָבל ּכֵ

יב ֶאת ֲחָמִתי ְולֹ , ָהֵני ִמיתוּ  ָרֵאלַמאי ַטְעָמא ֵהׁשִ ֵני ִיׂשְ יִתי ֶאת ּבְ אי . א ִכּלִ א ַוּדַ ֶאּלָ
ה ִמּלָ ִריָרא ּדְ ָפִגים ַזְרֵעיהּ , ּבְ ר ָנׁש ּדְ ָלא ָנִטיר ַזְרֵעיּה , ַווי ֵליּה ְלּבַ ַווי ֵליּה ְלַמאן ּדְ

ָקא ָיאּות ּדְ ָרֵאל ִמית, ּכַ ֲאִפיּלּו ַחד ִמִיׂשְ לֹום ּדְ ְמעֹון, ַחס ְוׁשָ ׁשִ ְבָטא ּדְ א ׁשִ ד כַּ , ֶאּלָ
ְמעֹון, ָאֵתי ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב ׁשִ ְבָטא ּדְ ׁשִ ין ּדְ ָנׁשִ ָיירוּ , ִאְתָעְרבּו ּבְ ִאְתּגְ ַתר ּדְ ְואֹוִלידּו , ּבָ

ִנין ֵעֶגל, ּבְ הֹון ִמיתּו ּבַ מֹוָתָנא, ִמּנְ הֹון ִמיתּו ּבְ ִאיּנּון , ְוַאֲחָרִנין ִמיתּו ָהָכא, ּוִמּנְ
ָארוּ  ּתָ ִאׁשְ ְכּתִ . ּדְ ָפה, יבֲהָדא הּוא ּדִ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ִתיב, ַוּיִ ר ֵמתּו ָלא ּכְ א , ֲאׁשֶ ֶאּלָ

ִתים ָרא ֲהווֹ , ַהּמֵ ֵמִעיּקָ  .ֵמִתים ּדְ

יב ֶאת ֲחָמִתי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא יב ֶאת ֲחָמִתי, ֵהׁשִ א ג. ַמאי ֵהׁשִ ם' ֶאּלָ ֵגיִהּנָ , ְממּוִנים ּדְ
ִמים ִפיכּות ּדָ ִחית: ְוִאיּנּון. ְוַחד ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ל ִגלּוי ֲעָריֹותְוַחד עַ , ַחד ַעל ׁשְ , ַאף, ַמׁשְ

ָעְלָמא )א חימה דהוה''ס( )חמא דהוה(הּוא . ְוֵחיָמה ֵני . ָטאס ּבְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ָאַמר ֵהׁשִ
ָרֵאל ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב, ְוָלא ָאַמר ֵמַעל ָהָעם, ִיׂשְ ּפֹול ִמ , ּדְ ַמר ַוּיִ ִאּתְ יֹום ַההּוא ּדְ ן ָהָעם ּבַ

ת ַאְלֵפי ִאיׁש  לֹׁשֶ ׁשְ א, ּכִ יׁשָ יָנא ַקּדִ ִאיּלּו ְלבּוּצִ ָהִכי אֹוִקיְמָנא ְוׁשָ  .)כ''ע(. ּדְ

ָרֵאל ָמרּו ִיׂשְ ִאְסּתָ א, ּוְבִגין ּדְ יׁשָ הוּ , ְוָכל ִאיּנּון ַזְרָעא ַקּדִ ּלְ ָלא ָחֵסר , ִאְתְמנּון ּכֻ ִגין ּדְ ּבְ
ְיי ִתיב. הוּ ֲאִפיּלּו ַחד ִמּנַ א ּכְ ָרֵאל, ְוַעל ּדָ ֵני ִיׂשְ יִתי ֶאת ּבְ ַאֲחָרִנין , ְולֹא ִכּלִ ָלל ּדְ ִמּכְ

לוּ  ָרֵאל. ּכָ ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ יב, ְוֵכן ֵהׁשִ ָרֵאל ֵהׁשִ ֵני ִיׂשְ ֲאָבל ֵמַעל , ֵמַעל ּבְ
ֲהוֹו ֵעֶרב ַרב יב, ַאֲחָרִנין ּדַ ים ְק . ָלא ֵהׁשִ א ָרׁשִ ָרֵאל, ָרא ְוָאַמרְוַעל ּדָ ֵני ִיׂשְ . ֵמַעל ּבְ

ִמין ַקּדְ ִמּלְ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ א ִאְתְמנּון ּבְ ֲהֵדיהּ , ּוְבִגין ּדָ ִריְך הּוא ּבַ א ּבְ ר לֹון קּוְדׁשָ . ְוִחּבֵ
ֵעֶגל עֹוָבָדא ּדְ א ּבְ ַגְווָנא ּדָ יב, ּכְ ְכּתִ ּפֹול ִמן ָהָעם ְוגוֹ  )שמות לב(, ּדִ ֶרב ָכל ִאיּנּון ֵמעֵ . 'ַוּיִ

ָרֵאל. ַרב ֲהווֹ  ֵני ִיׂשְ ָלא ֲהוֹו ִמּבְ ִתיב ְלָבַתר, ּוְלַאְחָזָאה ּדְ ְקֵהל  )שמות לה(, ַמה ּכְ ַוּיַ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ָכל ֲעַדת ּבְ  .מֹׁשֶ



 בב''''ז עז ע''''דף רלדף רל
יב ֶאת ֲחָמִתי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא יב ֶאת ֲחָמִתי, ֵהׁשִ א ג. ַמאי ֵהׁשִ םְממּוִנים ּדְ ' ֶאּלָ , ֵגיִהּנָ

ִמים ִפיכּות ּדָ ִחית: ְוִאיּנּון. ְוַחד ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַחד ַעל ִגלּוי ֲעָריֹות, ַחד ַעל ׁשְ , ַאף, ַמׁשְ
ָעְלָמא )א חימה דהוה''ס( )חמא דהוה(הּוא . ְוֵחיָמה ֵני . ָטאס ּבְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ָאַמר ֵהׁשִ

ָרֵאל ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב, ְוָלא ָאַמר ֵמַעל ָהָעם, ִיׂשְ יֹום ַההּוא , ּדְ ּפֹול ִמן ָהָעם ּבַ ַמר ַוּיִ ִאּתְ ּדְ
ת ַאְלֵפי ִאיׁש  לֹׁשֶ ׁשְ א, ּכִ יׁשָ יָנא ַקּדִ ִאיּלּו ְלבּוּצִ ָהִכי אֹוִקיְמָנא ְוׁשָ  .)כ''ע(. ּדְ

רּוָמה )שמות לה() ב''ז ע''דף רל( ֶכם ּתְ א ֲחֵזי. ְקחּו ֵמִאּתְ ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ שמות (, ּבְ

ֶבּנּו ִלּבוֹ  )כה ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ְכָלל. ֵמֵאת ּכָ א ּבִ א. ּכֹּלָ ִאיּנּון ֶעֶרב ַרב ָעְבדּו ּדָ יָון ּדְ , ּכֵ
ִמיתוּ  ְייהּו ִאיּנּון ּדְ ֲהַדְייהּו , ּוִמיתּו ִמּנַ יָסא ּבַ ּיְ ִריְך הּוא ְלִאְתּפַ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ּבָ

ָרֵאל ִיׂשְ רוּ , ָאַמר לֹון, ּדְ ְלכּו ִלְסַטר ַחד ִאְתַחּבְ יב, ּכֻ ְכּתִ  )שמות לה(, ֲהָדא הּוא ּדִ
ְלחֹוַדְייהוּ  ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ָכל ֲעַדת ּבְ ְקֵהל מֹׁשֶ ַני, ָאַמר לֹון, ַוּיַ ֵעי , ּבָ כֹון ֲאָנא ּבָ ּבְ

ֵרי יִלי, ְלִמׁשְ ּיּוָרא ּדִ ֵהא ּדִ כֹון ּתְ  .ִעּמְ

א ֶכם ּתְ  )שמות כה(, ְוַעל ּדָ ֶכם, רּוָמהְקחּו ֵמִאּתְ ֵעיָנא , ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ֵמִאּתְ ָלא ּבָ
ֲהִדי ּתּוָפא ָלַאֲחָרִנין ּבַ ֵהא ׁשִ ּתְ ֲהַדְייכוּ , ּדִ ִציאוּ , ְוָלא ּבַ ּתְ הּו ִאׁשְ ּלְ ְך ּכֻ אּוף . ּוְבִגין ּכָ

א ֲהווֹ  יׁשָ ְזָעא ּבִ ִתים, ָהָכא ָהא ִאיּנּון ֵמִאיּנּון ּגִ ְהיּו ַהּמֵ ִתים. ַוּיִ ְוָלא , אי ֵמִתיםַוּדַ , ַהּמֵ
ָרֵאל ְך ָמָנה לֹון. ִמִיׂשְ ָרֵאל, ּוְבִגין ּכָ ֵני ִיׂשְ אּו ֶאת רֹאׁש ּבְ יב ׂשְ ְכּתִ ְייהוּ , ּדִ  .ָאִרימּו ֵריׁשַ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ה ָיאּות הּוא, ַאּבָ ּמָ א, ּכַ א ַעל ּדָ לּוְגּתָ ְחָנא ּפְ ּכַ ָאַמר . ִאי ָלא ַאׁשְ
א ִרי ֵאיּמָ ִתיב אָ . ֵליּה ּבְ עֹור )במדבר כה(ַמר ֵליּה ְוָהא ּכְ ָרֵאל ְלַבַעל ּפְ ֶמד ִיׂשְ ּצָ , ַוּיִ

יהּ  ֲהּדֵ ָרֵאל ּבַ רּו ִיׂשְ ִאְתַחּבָ ִקׁשּוטֹוי, ְוָתֵניָנן ּדְ ר ָנׁש ּבְ ּבַ ר ּבְ ִאְתַחּבָ א ּדְ ְצִמיָדא ּדָ , ּכִ
עֹור ַבַעל ּפְ ָרֵאל ּבְ רּו ִיׂשְ ָרֵאל , ָהִכי הּוא, ָאַמר ֵליּה ֶאְלָעָזר. ָהִכי ִאְתַחּבָ ֶמד ִיׂשְ ּצָ ַוּיִ

עֹור ָרֵאל ֵמַההּוא חֹוָבה, ְלַבַעל ּפְ כּו ִיׂשְ ִאְתּדָ א ֲאָנא ָלא ֲאָמִרית ּדְ א , ֶאּלָ ֶאּלָ
כּו ִמּמֹוָתא ִאְתּדָ ְרָיא ָעַלְיהּו מֹוָתא, ּדְ ָלא ׁשַ  .ּדְ

 אא''''ח עח ע''''דף רלדף רל
ִתיב ָאַמר . י ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתםַקח ֶאת ָכל ָראׁשֵ  )במדבר כה(, ָאַמר ֵליּה ְוָהא ּכְ
אי י ָהָעם ַוּדַ ָרֵאל, ֵליּה ָראׁשֵ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ִתיב , ּוִמן ָהָעם ִאית ָלן ְלֵמיַלף. ְוָלא ָראׁשֵ ּכְ

ְרא ָהָעם )שמות לב(ּוְכִתיב ָהָתם , ָהָכא ָהָעם ֵהל ָהָעם )שמות לב(. ַוּיַ ּקָ  )שמות לב(. ַוּיִ
ּפֹול ִמן ָהָעם עֹור, א ֲחֵזיֲאָבל ּתָ . ַוּיִ ָרֵאל ְלַבַעל ּפְ ֶמד ִיׂשְ ּצָ ְלחּו ֵליהּ , ַוּיִ ֲאָבל , ְוָלא ּפַ

ְקָרא אֹוַכח ֲחווּ , ִמן ֵסיֵפיּה ּדִ ּתַ יב ַוּיֹאַכל ָהָעם ְוִיׁשְ ְכּתִ חּו , ּדִ ּתַ ִתיב ַוּיֹאַכל ַוִיׁשְ ְוָלא ּכְ
ָרֵאל א ָהָעם. ִיׂשְ ָרֵאל, ֶאּלָ ֶמד ִיׂשְ ּצָ יב ַוּיִ ְכּתִ יָון ּדִ א ַההּוא . ַמאי ַוּיֹאַכל ָהָעם, ּכֵ ֶאּלָ

א יׁשָ ָרֵאל, ַזְרָעא ּבִ ִיׂשְ  )א''ח ע''דף רל(. ֲהוֹו חֹוָבה ּדְ

יב ְכּתִ עֹור )במדבר כה(, ַמהּו ּדִ ָרֵאל ְלַבַעל ּפְ ֶמד ִיׂשְ ּצָ א ֲחֵזי. ַוּיִ ָרֵאל , ּתָ ֶמד ִיׂשְ ּצָ ַוּיִ
ִתיב עֹור ָלא ּכְ ַבַעל ּפְ עֹור, ּבְ א ְלַבַעל ּפְ עֹור. ֶאּלָ א ָיֲהבּו ְלַבַעל ּפְ ּוִטין ְוּתּוְקּפָ , ִקׁשּ



א ְעּתָ ָלא ּדַ ְפעֹור הּוא, ּבְ פּוְלָחָנא ּדִ ִגין ּדְ ְרֵמיהּ , ּבְ יּה צֹוָאה , ְלִמְפַרע ּגַ ָקא ַקּמֵ ּוְלַאּפָ
א ַאֲהֵני ֵליהּ . רֹוַתַחת יהּ , ְוַההּוא ֲעיִביְדּתָ ַקף ִמּנֵ ָחמ. ְוִאְתּתָ יָון ּדְ ָרֵאל ּכֵ אְוִיׂשְ , ּו ּדָ

יֵליּה ִאיהוּ  ִזְלזּוָלא ּדִ יָבא ּדְ יֵליהּ , ֲחׁשִ ִתיב, ְוִקְלקּוָלא ּדִ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ָהא ּבְ ישעיה (, ּדְ

ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵצא ּתֹאַמר לוֹ  )ל ִגין ִזְלזּוָלא ּדַ ָלא ְיִדיָעה, ְוִאיּנּון ּבְ ְרַמְייהּו ּבְ ְרעּו ּגַ , ּפַ
ְנָחס ר ּפִ ּפֵ ל מֹוָתָנאוּ , ְוַעל ָהֵני ּכִ ָרֵאל, ִבּטֵ ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ יב ַוְיַכּפֵ ְכּתִ  )ומה כתיב(. ּדִ

ִתיברעיא מהימנא רעיא מהימנא  רּוָמה ַלְייָ , ּוַמה ּכְ ֶכם ּתְ ָלא , ְוָלא ֵמֵעֶרב ַרב, ְקחּו ֵמִאּתְ ּדְ
ה ְוִחּבּור הֹון ֵעֶרב ַרב, ִאְתְקִריאּו ְקִהּלָ ִאְתֲעָבר ִמּנְ ִזְמָנא , ַעד ּדְ ְבָיכֹול ּבְ ִמְתָעְרִבין ּכִ ּדְ

יַנְייהוּ  ִאיּלּו ָלא ֲהוֹו ּגֹוי ֶאָחד, ּבֵ רּוָמה. ּכְ ֶכם ּתְ א ְקחּו ֵמִאּתְ פּו ַאֲחָרא, ּוְבִגין ּדָ , ְוָלא ִמׁשּוּתָ
יֵני ּוֵביַנְייכוּ  ָפא ַאֲחָרִנין ּבֵ ּתְ ֵעיָנא ְלׁשַ ָלא ּבָ  .ּדְ

יִ , ְולֹא עֹוד ד ֵעֶרב ַרב ְמעּוָרִבין ִאיּנּון ּבְ א ּכַ ָרֵאלֶאּלָ ִתיב , ׂשְ ֶריָה  )איכה א(ַמה ּכְ ָהיּו ּצָ
ִתיב. ְלרֹאׁש  ין ַמה ּכְ ְייהּו ִאּלֵ ֵרי ִמּנַ ִמְתַעּבְ ַתר ּדְ ָרֵאל ּבָ ֵני , ְוִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ אּו ֶאת רֹאׁש ּכָ ׂשְ
ָרֵאל ִריְך הּוא, ְוָלא עֹוד. ִיׂשְ א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ א ּדְ כ, ֶאּלָ יָרא ִעּמְ ֵעי ְלַדּיְ ֲהָדא הּוא . ֹוןֲאָנא ּבָ
יב ְכּתִ תֹוָכם )שמות כה(, ּדִ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ  .ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

ָגלּוָתא, ְולֹא עֹוד ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ד ּבְ א ּכַ ה, ֶאּלָ ִעּסָ ּבַ אֹור ׁשֶ ב ׂשְ ַמר ִמי ְמַעּכֵ ְוָהא , ָעַלְייהּו ִאּתְ
ֵעֶרב ַרב, אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִזְמָנא ּדְ ָרֵאל ּבְ ים ַעל ִיׂשְ ִאיּלּו , ִאיּנּון ָראׁשִ ְבָיכֹול ּכְ א ''ס(ּכִ

ִריְך הּוא, )עברין שולטני דקודשא בריך הוא א ּבְ קּוְדׁשָ ֵטי ּכָֹכַביָּא , ַעְבִדין ׁשּוְלָטנּו ּבְ ּפְ ִמׁשְ ְוִייָעלּון ּבְ
ֵלי ְווִחין ְוַאְמִרין. ּוַמּזָ א ּצַ ָעלּונּו ֲאדֹוִנים זּוָלֶתךָ ְיָי ֱאלֵֹהינ )ישעיה כו(, ּוְבִגין ּדָ  .ּו ּבְ

ָבר ַאֵחר ְנָחס ְוכוֹ , ּדָ א. 'ּפִ יׁשָ יָנא ַקּדִ א, קּום ּבּוּצִ ִכיְנּתָ י ׁשְ י ַקּמֵ ח ִמּלֵ יָנא . ְוַאְפּתַ ָקם ּבּוּצִ
א יׁשָ ַמר ָהִכי, ְוָאַמר, ַקּדִ ִחּבּוָרה ַקְדָמָאה ִאּתְ א ֲחִזי. ּבְ יָנא ּתַ , ּתָ י ּדִ יְנָחס ָקִאים ַקּמֵ יָפא ּפִ ּקִ
ָחק ִיּצְ ה, ּדְ ְרּצָ יב, ְוָקם ָקֵמי ּפִ ְכּתִ ָפה )תהלים קו(, ּדִ ּגֵ ר ַהּמַ ָעּצַ ל ַוּתֵ ּלֵ יְנָחס ַוְיּפַ ֲעמֹוד ּפִ ִגין , ַוּיַ ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ָנא ָעַלְייהּו ּדְ ָנא, ְלַאּגָ ּבָ חּוׁשְ א ְוָדא ּבְ ִליל ּדָ א ּכָ ָחק, ּוְבִגין ּדָ ִמְנַין ִיּצְ יְנָחס ּכְ ָהָכא וְ , ּפִ
ין א ִמּלִ ּתָ ִריְך ְלַחּדְ  .ּצָ

ַתח ְוָאַמר ָאה, ּפָ א ִעּלָ ַמְלּכָ הּו ְרִחיָמא ּדְ ֲאִויָרא''ָחָזא מֵ , ֵאִלּיָ , ָחַטף ָלהּ , ם ִמן ָמְות ָטאס ּבַ
ף ָלּה ִעם ר ּתַ ָחק, ח''ְוׁשָ ִאיהּו ִיּצְ יְנָחס, ּדְ ן ּפִ ּבָ חּוׁשְ ּה רמ, ְוִאיהּו ּבְ ִלים ּבָ ּתְ ַתר ָחָזא ְלבָ . ח''ְוִאׁשְ

ְרִקיָעא''ִמן ָמוְ ' ו ָרמָ , ְוָחַטף ֵליהּ , ת ָטס ּבִ י ֵליּה ּבְ ּוִ ִלים רֹומַ , ח''ְוׁשַ ּתְ ֲהָדא הּוא . ח''ְוִאׁשְ
יב ְכּתִ ָידוֹ , ּדִ ח רֹוַמח ּבְ ּקַ  .ַוּיִ

ין, ְוִאיהוּ  ֵרין ַאְתָוון ִאּלֵ ָמה ָיִכיל ַלֲחטֹוף ּתְ ָמרּו . ּבְ ּתְ ִאׁשְ ְתֵרין רּוִחין ּדְ א )א דאתטמרן''ס(ּבִ , ְלֵעיּלָ
ִפְנָחס פּו ּבְ ּתָ ּתְ ִאׁשְ נֵ . ּדְ ין. ס''י חָ ''ּפְ ִנים ִאּלֵ ְתֵרין ּפָ ָלא ִאְתֲאִבידוּ , ּבִ ָרֵאל ּדְ ֵחיָלא , ָחס ַעל ִיׂשְ ּבְ

ַתְרַווְייהוּ  ֵניֶהם, ּדְ ְדקֹור ֶאת ׁשְ ְתֵרין ַאְתָוון מ, ַוּיִ ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי בְּ . ו''ּבִ  .תֹוָכםְוַהְיינּו ּבְ

ָחק ִיּצְ ף ּבְ ּתַ ּתְ ְרֵמיּה ְלִמיָתה. ַוֲאַמאי ִאׁשְ ָחק ָמַסר ּגַ ִיּצְ ִגין ּדְ ף ֵליּה . ּבְ ּתַ ּתְ א ִאׁשְ ּוְבִגין ּדָ
ָחק א. ְלֶמֱהִוי ֵליּה ֵעֶזר, ְלִיּצְ יְלּתָ ַאּיַ ְתֵרין ִעיְזֵלי ּדְ ְטָרא ּדִ ִמּסִ יּה ַאְבָרָהם , ּדְ ֵפי ּבֵ ּתְ ּתַ ִאׁשְ
אַ , ְוַיֲעקֹב ף בחּדְ ּתַ ּתְ יּה ֶחֶסד ִאׁשְ ְרּגֵ ִפְנחָ ''ְבָרָהם ּדַ נֵ . ס''ס ּדְ א יעקב איהו ''ס(ל ''י א''ַיֲעקֹב ִאיהּו ּפְ

יהּ  )י דפנחס''פנ ַמר ּבֵ ִאּתְ ִגין ּדְ ִפְנָחס ּבְ ֻניֵאל )בראשית לב(, ּדְ ר ָעַבר ֶאת ּפְ ֲאׁשֶ  )י''א שם המקום פנ''ס(, ּכַ
נֵ  ַכד ָעלְ . ל''י אֵ ''ּפְ ִגין ּדְ דֹוֲחָקאּבְ ִרית, ָמא ִאיהּו ּבְ י ַעל ּבְ ָעְלָמא ְמַקּנֵ יק ּבְ ּדִ ֲאָבָהן , ְוִאית ּצַ

יהּ  פּו ּבֵ ּתָ ּתָ ָרֵאל, ִאׁשְ ִיׂשְ דֹוֲחָקא ּדְ ה ּבְ ָחק  )שמות לב(, ּוְבִגיַנְייהּו ָאַמר מֹׁשֶ ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיּצְ



ָרֵאל ֲעָבֶדיךָ  הוּ ו ִמן ''ּוִבְתַלת ַאְתָוון יה. ּוְלִיׂשְ ִביא' ָזָכה ְלה, ֵאִלּיָ הוּ , ִמן ַהּנָ ' ה, ְוָדא ִאיהּו ֵאִלּיָ
יּה ְידוָֹ  )א ודא רזא אל יהו נביא''ס(, ָנִביא ִלים ּבֵ ּתְ  .ד''ְוִאׁשְ

יהּ ' י ְנָחס ּבֵ ָזָכה ּפִ ִרית, ּדְ י ַעל ּבְ ַקּנֵ ִגין ּדְ ָאה ִמן , ּוְתֵרין יֹוִדין ִאיּנּון. ָזָכה ִלְבִרית, ּבְ יֹוד ִעּלָ
ּה ְלַאְבָרָהם, ד''דוָֹ יְ  ָכַרת ּבָ ין י, ּדְ ָיִדין' ּבֵ עֹות ּדְ ּבָ ּה , ד ְזֵעיָרא ִאיִהי ִמן ֲאדָֹני''יוֹ . ֶאּצְ ָכַרת ּבָ ּדְ

ין י א' ּבֵ יׁשָ ַרְגִלין ְוִאיִהי ָאת ַקּדִ ָעאן ּדְ ּבְ ָאה, ֶאּצְ ימּו ִעּלָ ְרׁשִ ִמְתַעְטָרא ּבִ  .ּדְ

ִמיד ְלָעְלִמין ים ּתָ ת ,ְוָדא ִאְתְרׁשִ ּבָ ׁשַ ין, ִאיִהי אֹות ּדְ ְתִפּלִ יֹוִמין ָטִבין, אֹות ּדִ אֹות , אֹות ּדְ
ים  ָרׁשִ י ּדְ ּדַ ׁשַ ָעֶריךָ  )דברים ו(ּדְ יֶתָך ּוִבׁשְ ָרֵאל . ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ יִמין ִיׂשְ ּה ְרׁשִ ְלֶמֱהִוי ּבָ

ְרּצּוַעְייהוּ  ְלהֹון, ּבִ ְבִרית ּדִ ַמְטרֹוִניתָ , ּבִ נֹוי ּדְ ִאיּנּון ּבְ א, אּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ֵהיָכָלא ּדְ נֹוי ּדְ , ּבְ
ָאת י, ּוְבאֹוַרְייָתא יִמין ּבְ ָאה' ִאיּנּון ְרׁשִ ָאה, ִעּלָ א ִעּלָ ֵני ַמְלּכָ ִאיּנּון ּבְ אּוְקמּוהָ , ּדְ ָמה ּדְ ְוָהא . ּכְ

ַמר  ם ַלְיָי ֱאלֵֹהיֶכם )דברים יד(ִאּתְ ִנים ַאּתֶ  .ּבָ

י ּדַ ׁשַ ֶלתִאיהּו , ְואֹות יֹוד ּדְ ְלׁשֶ ׁשַ ר ָהָרע, חּוְלָיא ּדְ ד ִיּצֶ ׁשֵ ָלא ִלְנִזיק ֵליּה , ַעל קּוְדָלא ּדְ ּדְ
ר ָנׁש  ִוד. ְלּבַ ָעֵליּה ָאַמר ּדָ ֶלב ְיִחיָדִתי )תהלים כב(, ּדְ י ִמּיַד ּכֶ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ , ִאיהּו ָנָחׁש . ַהּצִ

ֶלב ִוד. ִאיהּו ַאְרִיה, ִאיהּו ּכֶ ָעֵליּה ָאַמר ּדָ ַאְרֵיה ְבֻסּכֹהיֶ , ּדְ ר ּכְ ִמְסּתָ ִביא ָקָרא . ֱארֹוב ּבַ ְוַהּנָ
ִרים )איכה ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵליּה ּדֹוב ְסּתָ ּמִ ל  )תהלים מט(. ּדֹוב אֹוֵרב הּוא ִלי ֲאִרי ּבְ ִנְמׁשַ
ְבֵהמֹות ל ְלָכל ֵחיָון ִמְסֲאִבן, ּכַ ִאיּנּון ּדֹוְרִסין, ִנְמׁשַ פּום חֹובֹוי, ר ָנׁש ִאְתְמִתיל ְלָכל בַּ , ּדְ , ּכְ

ַמר  .ְוָהא ִאּתְ

ֶלב ְוָנָחׁש ַוֲחמֹור נֹוֵער א, ְוַהאי ִאיהּו ּכֶ יִבין ָעֵליּה ַנְפׁשָ ַמְרּכִ מֹוַדע ַההּוא . ּדְ ּתְ ִאׁשְ ּוִמּיַד ּדְ
יָבא ִאיהּו ַחּיָ ָרִכיב ָעֵליּה ּדְ ִתיב, ּדְ ּפֹול רֹוְכבֹו ָאחֹור )בראשית מט(, ָעֵליּה ּכְ הְוָר . ַוּיִ ִמּלָ , ָזא ּדְ

ּנוּ  )דברים כב( י ִיּפֹול ַהּנֹוֵפל ִמּמֶ א ָאַמר ִאּיֹוב. ּכִ ם )איוב יב(, ּוְבִגין ּדָ יק . לֹא נֹוֵפל ָאנִֹכי ִמּכֶ ּדִ ְוּצַ
ָרִכיב ָעֵליהּ  ין, ּדְ ְתִפּלִ ְרּצּוִעין ּדִ ירּו ּדִ ְקׁשִ יר ֵליּה ּבִ ִאיהּו אֹות יֹוד. ָקׁשִ ין ּדְ ִפּלִ ּדַ . אֹות ּתְ ׁשַ , יּדְ

ין. חּוְלָיא ַעל ְקָדֵליהּ  ְתִפּלִ ֶלת ַעל ְקָדֵליהּ , ש ּדִ ְלׁשֶ  .ׁשַ

הוּ  א, ּוֵביּה ָרִכיב ֵאִלּיָ ַמּיָ ָעָרה  )מלכים ב ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָסִליק ִלׁשְ ּסֳ הּו ּבַ ַעל ֵאִלּיָ ַוּיַ
ָמִים ָ ַען ְידוָֹ  )איוב לח(ּוֵביּה . ַהׁשּ א. ָעָרהד ֶאת ִאּיֹוב ִמן ַהּסְ ''ַוּיַ ָנן , ּוְבִגין ּדָ אֹוְקמּוָה ַרּבָ

ַמְתִניָתא ָעֵליהּ  רוֹ , ּדְ ּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיּצְ ר ֵליּה ֲחמֹור. ֵאיֶזהּו ּגִ ִמְתַהּדָ ָלאו , ְוִאית ְלַמאן ּדְ ּדְ
ַטֵער רֹוְכבוֹ  ַקל ָוחֹוֶמר. ִאיהּו ִמּצְ ְדִלין ּבְ ּתַ ִמׁשְ ין ִאיּנּון ּדְ א אִ . ְוִאּלֵ ַאְבָרָהםּוְבִגין ּדָ ַמר ּבְ , ּתְ

ֲחבֹׁש ֶאת ֲחמֹורוֹ  )בראשית כב( יחַ . ַוּיַ ַמר ַעל ָמׁשִ  .ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור )זכריה ט(, ּוְבִגיֵניּה ִאּתְ

א י ּדַ ' ּוְבִגין ּדָ ֶלת, י''ִמן ׁשַ ְלׁשֶ ׁשַ ִאיהּו חּוְלָייא ּדְ ּה , ּדְ ִדין  )א מפחדין''ס(ִמיּנָ ל ׁשֵ ְמפּוָזִרים ּכָ
ַתְרִעין, יִקיןּוַמזִּ  זּוזֹות ּדְ ּמְ ַחְזָיין ֵליּה ּבַ ד ּדְ ְרִחין, ּוִמּיַ ַמר, ּבַ ָבּה ִאּתְ ֶלְאסֹור  )תהלים קמט(, ּדְ

ַכְבֵלי ַבְרֶזל ֵדיֶהם ּבְ ים ְוִנְכּבְ ִזיּקִ ין ַעל . ַמְלֵכיֶהם ּבְ ִפּלִ אֹות ּתְ ד ַחְזָיין ָלּה ּבְ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
רֹוִעין ּה , ּדְ יִמין ּבָ ֵריהֹוןּוְרׁשִ ְבׂשָ ִרית ּבִ אֹות ּבְ ֵרב יּוָמת )במדבר א(, ּבְ ר ַהּקָ א , ֵלית ָזר, ְוַהּזָ ֶאּלָ

ר ָהָרע ַדְמָיא ְלָכל ֵחיָון ְועֹוִפין ּדֹוְרִסין, ֵיּצֶ  .ּדְ

א ְנָחס, ְזכֹור ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד )איוב ד(, ּוְבִגין ּדָ א ּפִ ִרית, ּדָ י ַעל ּבְ ַקּנֵ ים בֵּ , ּדְ , יהּ ְוִאְתְרׁשִ
א ּוַמְטרֹוִניָתא ַמְלּכָ ָרא ּדְ ִאיהּו ּבְ ָבה. ּדְ ַמֲחׁשָ י ּבְ עֹוָבדֹוי. ה''ִמן ְיהוָֹ ' ְוָזֵכי ְלָאת י, ַקּנֵ ֵני ּבְ , ְוּקַ

רֹאׁש . ִמן ֲאדָֹני' ְוָזָכה ְלאֹות י סֹוף. ְוַהאי ִאיהּו ָחְכָמה ּבָ ָאָדם ַקְדָמָאה . ְוָחְכָמה ּבַ ּוְבִגין ּדְ
ָנן, ַתְרַווְייהוּ ֲהָוה ָרׁשּום בְּ  ָבה, אֹוְקמּוָה ָעֵליּה ַרּבָ ֲחׁשָ ִאיהּו ִראׁשֹון ַלּמַ ה, ּדְ . ַאֲחרֹון ְלַמֲעׂשֶ



ְייהוּ  י ִמּנַ ּסֵ ין ִאְתּכַ ין ִאּלֵ ָאַמר ִמּלִ ָהִכי ּדְ י ֶאְלָעָזר )ב''ח ע''דף רל(ָאַמר . ַאּדְ ָאה  )לחברוי(, ִרּבִ ַזּכָ
ַמע ִמ , חּוָלָקָנא ָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ָאֵתיּדְ ֵני ָעְלָמא ּדְ ין ִמּבְ  .ּלִ

אֹוָמָאה ֲעָלךְ , ָלֵכן ֱאמֹר. ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ְרעּוָתךְ , ּבְ א, ְוִאי ָלאו, ִאם הּוא ּבִ י . ִאיּמָ ִרּבִ
ן ָיִאיר ְנָחס ּבֶ א. ּפִ י ַאּבָ ִרּבִ ֵעינֹוי ּדְ ַטׁש ּבְ ִריְך , ַההּוא טּוָלא ּבָ א ּבְ ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע קּוְדׁשָ

ְרעּוֵתיהּ , הּוא לּוי, ָאַמר ֵליהּ . ִאם ָלאו, ִאי ֲהָוה ּבִ לּוי ְלַאֲחִריֵני, ִאם ֵליּה ּגָ א , ִמי ּגָ ּוְבִגין ּדָ
 .ָלֵכן ֱאמֹור

ִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ַמר ּבְ ם ְלָדִוד )תהלים ס(, ְותּו ִאּתְ ַאְחִזיאּו ֵליּה ְלָדִוד, ִמְכּתָ ד , ִסיָמָנא ּדְ ּכַ
ַדר ְליֹוָאב ַלאֲ  הּו ְקָרָבאׁשָ ן , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ַרם ַנֲהַרִים ּוְלֲאָרם ּצֹוָבה ְלַאָגָחא ּבְ ׁשּוׁשַ

א: ֵעדּות ִכיְנּתָ ׁשְ א ַסֲהדּוָתא ּדִ ן ֵעדּות, ּדָ ִאיהּו ׁשּוׁשַ יָמא ֲעָלן. ּדְ ַקּיְ ִאיִהי ַסֲהדּוָתא ּדְ , ּדְ
א י ַמְלּכָ אִ , ְוָסִהיַדת ֲעָלן ַקּמֵ ין ִעּלָ ֲהָדהּ ְוַדְרּגִ ין ּבַ א, ין ַקִדיׁשִ ְחּתָ ּבַ א ְלתּוׁשְ א ַקִדיׁשָ יְעּתָ  .ְוִסּיַ

ָרֵאל, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאיּנּון ָסֲהִדין ַעל ִיׂשְ ן ֵעדּות ּדְ ִאיּנּון ֵאָבִרים, ׁשּוׁשַ ְוִאיִהי , ּדְ
ְמָתא ָעַלְייהוּ  א. ִנׁשְ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ יְעּתָ הּ . ִאיהּו ִסּיַ ַמר ּבָ ִאּתְ ַמִים )מלכים א ח(, ּדְ ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ ה ּתִ . ְוַאּתָ

ָתא א ַקִדיׁשְ ְעּתָ יַע ָלךְ  )ומנה תלייא(, ִאיִהי ִסּיַ ְמַסּיֵ ְנָיא ּדִ ַמר ָעָלּה ּתַ ִאּתְ  .ּדְ

ךָ  )במדבר כד( ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ֶבָך ְוׂשִ ְניָ : ן''ֵאיתָ . ֵאיָתן מֹוׁשָ ָאה. א''ּתַ ָרא ִעּלָ ִנׁשְ א ּדְ ן ִקּנָ ּמָ ִהי ְוִאי, ּתַ
א ִכיְנּתָ ַמר. ׁשְ ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף )דברים לב(, ְוָעָלּה ִאּתְ ֶנׁשֶ ִאיּנּון ׁשֹוֵני ֲהָלכֹות , ּכְ ּדְ
ָניֹות ְניָ . ּוִמׁשְ ַההּוא ּתַ ָנִפיק ִמּפּומֹוי ּדְ ּבּור ְוִדּבּור ּדְ ד, א''ְוָכל ּדִ ידֹוָ ָמא ּדִ ין ִלׁשְ יק ּבֵ ַאּפִ ין , ּדְ ּבֵ

אוֹ  לֹוָתא, ַרְייָתאּבְ ּצְ ין ּבִ ְבָרָכה, ּבֵ ין ּבִ ּקּוָדא ּוִפּקּוָדא, ּבֵ ָכל ּפִ ין ּבְ יהּ , ּבֵ ִתיב ּבֵ ִיְפרֹוׂש . ַמה ּכְ
ָנָפיו ּבּור, ּכְ הּוא ּדִ ָרא ּדְ ֵביּה ְיהוָֹ , ַההּוא ִנׁשְ  .ה''ּדְ

ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתוֹ  ָ ֵחהּו ִיׂשּ ר ָנׁש ַעל ַההּוא ֵאֶבר . ַמאי ַעל ֶאְבָרתוֹ , ִיּקָ ּבַ  )א על ההוא נשרא''ס(, ּדְ
ָוה ְידוָֹ  ֵביּה ִמּצְ א, ד''ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתוֹ . ִאְתְקֵרי ֵאֶבר ּדִ ָ א ִיׂשּ ֵאהוּ . ּוְבִגין ּדָ ָ גֹון : ִיׂשּ ּכְ

א ְידוָֹ  )במדבר ו( ָ ָניו ֵאֶליךָ ''ִיׂשּ  .ד ּפָ

ךָ  ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ִוד. ּוַמאי ְוׂשִ א ָאַמר ּדָ אּוף ָהִכי . ְיָי ַסְלִעי ּוְמּצּוָדִתי )שמואל ב כב(, ָעֵליהּ  ֶאּלָ
ָנא ַלע, ּתָ ּסֶ יָפא ּכַ ּקִ יּה ֲהָלָכה ּתַ ִאיהּו ּבֵ ָיין , ּדְ ָכל קּוׁשְ א ָיָתּה ּבְ ּצָ ִטיׁש ָיִכיל ְלַפּצְ ֵלית ּפַ ּדְ

ָעְלָמא ָרא. ּדְ ָנא ִנׁשְ ַהאי ִאיהּו ְמַקּנְ ִאים ִאְתְקִריאּו , ּבְ ּנָ יָלהּ ְוָכל ּתַ ים ּדִ א. ִקּנִ דברים (, ּוְבִגין ּדָ

ּפֹור ְלָפֶניךָ  )כב ֵרא ַקן ּצִ י ִיּקָ אַֹרח ִמְקֶרה, ּכִ יָזא ְוַאְכְסַנאי, ּבְ ּפִ אּוׁשְ ַמן , ִזְמָנא ֲחָדא ּכְ ִאְזּדְ ּדְ
יֵזיה ּפִ ֵבי אֹוׁשְ ֲעָתא ּבְ  .ְלפּום ׁשַ

כִ  יָרה ִלׁשְ ְלהֹון ּדִ ַמְתִניָתא ּדִ ִאיּנּון ּבְ אְוִאית ּדְ ְמרּו ְבֵני  )שמות לא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, יְנּתָ ְוׁשָ
ת ְוגוֹ  ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ יָרה, ְלדֹרָֹתם ָחֵסר, ְלדֹורֹוָתם', ִיׂשְ ָנה . ָלׁשֹון ּדִ ְוִאית ָמאֵרי ִמׁשְ

תֹוָרָתם אּוָמנּוָתם ל יֹוֵמיהֹון, ּדְ הֹון ּכָ א ִמּנְ ִכיְנּתָ ָלא ָזַזת ׁשְ ין. ּדְ ּפֹור כִּ , ֲאָבל ִאּלֵ ֵרא ַקן ּצִ י ִיּקָ
אַֹרח ִמְקֶרה, ְלָפֶניךָ  א ּבְ ִכיְנּתָ הֹון ׁשְ הֹון, ּבְ ָכַחת ִעּמְ ּתְ ְרָייא ָעַלְייהּו ְוִאׁשְ ְוִזְמִנין ָלא , ִזְמִנין ׁשַ

הֹון ַכַחת ִעּמְ ּתְ  .ִאׁשְ

ה ִמּלָ הֹון, ְוָרָזא ּדְ ָכַחת ִעּמְ ּתְ ִאׁשְ ַקח ָהֵאם, ִזְמִנין ּדְ הֹון ְוִזְמִנין. לֹא ּתִ ָכַחת ִעּמְ ּתְ ָלא ִאׁשְ , ּדְ
ח ֶאת ָהֵאם ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלֵ ָנה. ׁשַ ין ָמאֵרי ִמׁשְ ים. ֶאְפרֹוִחים ִאּלֵ ין , אֹו ֵביּצִ ִאּלֵ ָמאֵרי ִמְקָרא ּבְ
ָלא ַקְבִעין ִלּמּוַדְייהוּ  ח ֶאת ָהֵאם, ּדְ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלֵ ַקְבִעין ִלּמּוַדְייהוּ . ׁשַ ין ּדְ ִאּלֵ  לֹא ִתַקח, ֲאָבל ּבְ

ִנים א, ְוִאית ָמאֵרי ֲהָלכֹות. ָהֵאם ַעל ַהּבָ ַדְמָיין ְלּכָֹכַבּיָ  )דניאל יב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּדְ



ּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ּדִ ּכָֹכִבים. ּוַמּצְ הֹון , ָלאו ּכַ ַמר ּבְ ִאּתְ ָבָאם  )נחמיה ט(ּדְ ְוָכל ּצְ
ִאיּנּון ּכֹכָ . ִיּבֹול א ּכְ ָאֵתיֶאּלָ ָעְלָמא ּדְ א ּדְ ִדיר, ַבּיָ ִאיּנּון ְלעֹוָלם ָוֶעד ַקְייֵמי ּתָ  .ּדְ

ה ָאָדם )בראשית א( ל אּוָמן ְואּוָמן, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעׂשֶ ְייהּו ּכָ ִלימּו ַלֲעִביְדּתַ ַאׁשְ ַתר ּדְ ָאַמר , ּבָ
ִריְך הּוא א ּבְ ד, לֹון קּוְדׁשָ ָנא ,אּוָמנּוָתא ֲחָדא ִאית ִלי ְלֶמְעּבַ ֻכּלָ ָפא ּדְ ְיֵהא ׁשּוּתָ רּו . ּדִ ִאְתַחּבָ

ֲחָדא ְלכּו ּכַ יֵליהּ , ּכֻ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמחּוָלָקא ּדִ יּה ּכָ כֹון, ְלֶמְעַבד ּבֵ ף ִעּמְ ּתַ ּתְ , ַוֲאָנא ֶאׁשְ
יִלי ְדמּוֵתנוּ . ְלֵמיַהב ֵליּה ֵמחּוָלָקא ּדִ ְלֵמנּו ּכִ ּצַ ה ָאָדם ּבְ ָנןְואֹוְקמוּ . ְוַהְיינּו ַנֲעׂשֶ ֵלית , ָה ַרּבָ ּדְ

ָרֵאל א ִיׂשְ ם )יחזקאל לד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָאָדם ֶאּלָ ן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ . ְוַאּתֵ
ם ָאָדם לֹות, ַאּתֶ א . ְוָלא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ יו )תהלים קמט(ּוְבִגין ּדָ עֹוׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ  .ִיׂשְ

יָנא א ָאַמר ּבּוּצִ א, ַקִדיׁשָ ִחְוָיא ָאַמר ּדָ ַלע ּדְ ּסֶ ִאְתְטַמר ּבְ ָנא ּדְ אי ַההּוא ּתָ יּה , ַוּדַ ְכִתיב ּבֵ ּדִ
ךָ  ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ֶבָך ְוׂשִ ְתַלת ֲאָבָהן ִנְקְראּו ֵאיָתִנים. ֵאיָתן מֹוׁשָ ֶבךָ , ּדִ . ּוְרִביָעָאה ֵאיָתן מֹוׁשָ

ָבא ֲהָלָכה ְ ֵביּה ִמְתַיׁשּ ַמר , ּדְ ִאּתְ יַניּדְ ה ִמּסִ ּה ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ין . ּבָ ּתִ ט ַעל ׁשִ ׁשַ ִאיהּו ִאְתּפְ ּדְ
ָרֵאל ִיׂשְ אֹוַרְייָתא, ִרּבֹוא ּדְ א , ְוָנִהיר לֹון ּבְ ְמׁשָ ׁשִ ֵליְלָיא )לסיהרא(ּכְ י ּבְ ּסֵ ִאְתּכַ ְוָנִהיר ְלָכל , ּדְ

ֵלי לּוָתא. ּכָֹכַבּיָא ּוַמּזָ א ּגָ ְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה  )שעיה כאי(ְוִאיִהי , ְוֵלית ֵליְלָיא ֶאּלָ ּלַ ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ
יל יָמָמא. ִמּלֵ ְלָיא ּבִ ַמר , ְוִאְתּגַ ִאּתְ ַאְבָרָהם, ַהּבֶֹקר אֹור )בראשית מד(ּדְ יּה , ּבֶֹקר ּדְ ַמר ּבֵ ִאּתְ ּדְ

בֹוד ְייָ  )שמות טז( ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר )רות ג(. ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְ  .ַחי ְיָי ׁשִ

ָהִכי א, ְוָאַמר, ָהא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנִפיק ֵמַההּוא ֶסַלע, ַאּדְ יָנא ַקִדיׁשָ ַמה מֹוִעיל ִלי , ּבּוּצִ
ךְ  ּמָ ָרא ִמּקַ ָרא ִמָנךְ , ְלִאְתַטּמְ ָלא ָעאִלית ְלִאְתַטּמְ ַבְקָנא ֲאָתר ּדְ ָהא ָלא ׁשְ ְוָלא , ּדְ

ְחָנא ּכַ ְסָייא ִמָנךְ , ַאׁשְ  .ִאי ָהִכי ֵלית ִלי ְלִאְתּכַ

אָאמַ  יָנא ַקִדיׁשָ ְדמּוֵתנוּ , ר ֵליּה ּבּוּצִ ְלֵמנּו ּכִ ּצַ ה ָאָדם ּבְ ָאַמר ַנֲעׂשֶ ַתר ּדְ ָאַמר , ּבָ ַמאי ִניהּו ּדְ
ְלמוֹ  ּצַ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ א ָמאֵרי , ָאַמר ֵליהּ . ְלָבַתר ַוּיִ אֹוְקמּוָה ַעל ּדָ ַמה ּדְ

הֹון ֲהוֹו ַאְמִרין יִ , ַמְתִניִתין ִמּנְ ֵראּדְ ֵרא, ּבָ הֹון ַאְמִרין ָלא ִיּבָ ָרא , ּוִמּנְ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְלמוֹ , ֵליהּ  ּצַ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ְכִתיב ַוּיִ ָלא , ִאיהוּ  )א''ט ע''דף רל(ִאי ָהִכי , ָאַמר ֵליהּ . ּדִ

ְייהוּ  יּה ַחד ִמּנַ ִדּיּוְקנָ , ָיִהיב חּוָלָקא ּבֵ ְלהֹוןְוָלא ִאְתָעִביד ּבְ א , א ּדִ ַמְלּכָ ִאיקּוִנין ּדְ א ּבְ ֶאּלָ
ְדמּותוֹ  ְלמֹו ּכִ ּצַ ְבִניתוֹ , ּבְ מּות ּתַ ֶלם ּדְ ִאיהּו ּצֶ מֹוַדע. ּדְ ּתְ לֹום. ָאַמר ָהִכי ִאׁשְ . ָאַמר ַחס ְוׁשָ

א ֲאָנא ֲאֵמיָנא ָלךְ  א, ֶאּלָ כֹּלָ ֵרי ּבְ ִאְתּבְ א, ּדְ ְלֵטיּה ַעל ּכֹּלָ יּה ְוִאי ֲהָוה ָיהִ . ְוַאׁשְ ל ַחד ּבֵ יב ּכָ
ְעֵסיּה ָעֵליהּ , חּוָלֵקיהּ  ֲהָוה ּכַ ִזְמֵניּה ּדְ ל ַחד, ּבְ יהּ , ּכָ ה  )ישעיה ב(, ֲהָוה ָנִטיל חּוָלֵקיּה ִמּנֵ י ַבּמֶ ּכִ

ב הּוא  .ֶנְחׁשָ

ָרא ֵליּה  ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ִדיּוְקֵניהּ  )כל חד וחד(ֶאּלָ א, ּבְ א ַמְלכּות ַקִדיׁשָ אִ , ּדָ יִהי ּדְ
מּוַנת ּכֹל ִריְך הּוא. ּתְ א ּבְ ל קּוְדׁשָ ּכַ ָבּה ִאְסּתָ ָעְלָמא, ּוָבָרא ָעְלָמא, ּדְ ָבָרא ּבְ ְרָיין ּדְ , ְוָכל ּבִ

ִאין ִאין ְוַתּתָ ּה ִעּלָ ָלל, ְוָכַלל ּבָ רּוָדא ּכְ ָלא ּפִ ר ְסִפיָרן, ּבְ ּה ֶעׂשֶ ָמָהן ְוִכּנּוִיין , ְוָכַלל ּבָ ְוָכל ׁשְ
ין אוְ . ְוַהָוּיָ ת ַעל ּכֹּלָ א, ִעּלַ ִאיהּו ֲאדֹון ַעל ּכֹּלָ יהּ , ּדְ ר ִמּנֵ ִאין , ְוֵלית ֱאָלָהא ּבַ ִעּלָ ַכח ּבְ ּתְ ְוָלא ִיׁשְ

הּ  חּות ִמיּנָ ִאין ּפָ הוּ . ְוַתּתָ ֻכּלְ ר ּדְ ִאיִהי ֶקׁשֶ ִגין ּדְ הוּ , ּבְ ֻכּלְ ִלימּו ּדְ יּה , ׁשְ יָמא ּבֵ  )תהלים קג(ְלַקּיְ
ּכֹל מָ  ָלהּוַמְלכּותֹו ּבַ הּ . ׁשָ חּות ִמּנָ ִאין ּפָ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ א ּבְ ת ַעל ּכֹּלָ ַכח ִעּלַ ּתְ ָלא ִאׁשְ , ּוְבִגין ּדְ

ְייהוּ  ַחד ִמּנַ ָרֵאל, ֲאִפיּלּו ּבְ א. ִאְתְקִריַאת ֱאמּוַנת ִיׂשְ ת ַעל ּכֹּלָ ִעּלַ ְטָרא ּדְ הּ , ּוִמּסִ ַמר ּבָ , ִאּתְ
מּוָנה )דברים ד( ל ּתְ י לֹא ְרִאיֶתם ּכָ ְרָיין ,ּכִ ַאר ּבִ ׁשְ ְטָרא ּדִ הּ . ֲאָבל ִמּסִ ַמר ּבָ  )במדבר יב(, ִאּתְ

יט  .ּוְתמּוַנת ְיָי ַיּבִ



יא ַאר ַחְבַרּיָ א ּוׁשְ יָנא ַקִדיׁשָ יהּ , ָאָתא ּבּוּצִ ָטחּו ַקּמֵ ּתְ ָיִכיל , ְוָאְמרוּ , ְוִאׁשְ ַען ֵלית ַמאן ּדְ אי ּכְ ַוּדַ
יּה חּוָלֵקיהּ  ָלא ָיִהיב, ְלֵמיַטל ִמּנֵ ָעְלָמא ּדְ יּה חּוָלָקא ַחד ּבְ א ּבֹוֵרא ָעְלִמין, ּבֵ ת ַעל , ֶאּלָ ִעּלַ

א יהּ , ּכֹּלָ ְלָיא ָעְנׁשֵ ָרף, אֹו ַאְגֵריהּ , ּוֵביּה ּתַ ַמְלָאְך ְוׂשָ ָעְלָמא, ְוָלא ּבְ ְרָיה ּדְ ׁשּום ּבִ . ְוָלא ּבְ
ַמְתִניִתין ָנן ּדְ א אֹוְקמּוָה ַרּבָ ם ׁשָ , ּוְבִגין ּדָ ף ׁשֵ ּתֵ ׁשַ . ֶנֱעַקר ִמן ָהעֹוָלם, ַמִים ְוָדָבר ַאֵחרַהּמְ

א ַחָדא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא יָנא ַקִדיׁשָ ְמעֹון ּבּוּצִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ין ּדְ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ ׁשָ א דאמר ''ס(. ִמּיַד ּדְ

ִריכּו ֵליהּ  )רעיא מהימנא בוצינא קדישא חדא יא ּבָ ִאי ָלא ֲהָוה , ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְוָאְמרוּ , ְוָכל ַחְבַרּיָ
ָיי א ּדַ ַמע ּדָ א ְלִמׁשְ ָעְלָמא ֶאּלָ ר ָנׁש ּבְ  .ָאֵתי ּבַ

ָאה ִאיהוּ  ְתָרָאה, ַזּכָ ָגלּוָתא ּבַ ל ּבְ ּדַ ּתְ ִאׁשְ א, ַמאן ּדְ ִכיְנּתָ ע ִלׁשְ ָכל , ְלִמְנּדַ ְלאֹוִקיר ָלּה ּבְ
קּוִדין ה דֹוֲחִקין, ּפִ ּמָ ִגיָנּה ּכַ ל ּבְ מַ . ּוְלִמְסּבַ ִאּתְ ָמה ּדְ ה ּדֹוֲחָקא, רּכְ ַכּלָ  )בראשית כח(. ַאְגָרא ּדְ

קֹום ַההּוא ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ אֹוַרְייָתא''ִאם ֵיׁש כ, ַוּיִ יהּ , ב אֹוִתּיֹות ּדְ ִכיַבת ִעּמֵ  .ִאיִהי ׁשְ

ן. ָחְכָמה ֵמַאִין. ׁש ''ַמאן יִ  ּמָ ָאה ּתַ ִכיְנָתא ִעּלָ ׁשְ ְבֲאָתר ּדִ ן, ּדִ ּמָ ַמר. ָחְכָמה ּתַ משלי (, ּוְבִגיָנּה ִאּתְ

ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֹוֲהָבי )שמות כ(ְוַהְיינּו . ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש  )ח ַאֲהַבת . ְועֹׂשֶ ְטָרא ּדְ ִמּסִ
ִאיִהי ָחְכָמה ִליִמיָנא. ֶחֶסד ים ַיְדִרים, ְוֵיׁש ּדְ ה ְלַהְחּכִ ָהִכי אּוְקמּוָה ָהרֹוּצֶ א. ּדְ , ּוְבִגין ּדָ

 .ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש 

ָרִזין ְסִתיִמיןּתָ  ִריְך הּוא, א ֲחֵזי ּבְ א ּבְ ִמּדֹות ְדקּוְדׁשָ הּ , ּבְ ִלין ּבָ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ה ּדְ ְוַדְכִרין , ַהִהיא ִמּדָ
הּ  ַמר, ּבָ ּה מֹוְדִדין לוֹ , ָעָלּה ִאּתְ ָאָדם מֹוֵדד ּבָ ה ׁשֶ ּדָ ּמִ ין ְלאֹוַרְייָתא. ּבַ ְבִעין ַאְנּפִ ְוַהאי , ְוׁשִ

ָכל )שמות כ(ִאיהּו  ִמי ּבְ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ֵעי ֵליהּ , ַהּמָ ִמי ִמּבָ יר ֶאת ׁשְ ְזּכִ א . ּתַ ֶאּלָ
ִמי יר ֶאת ׁשְ ַאְזּכִ ה ּדְ ַהִהיא ִמּדָ יךָ , ּבְ ה ָאבֹא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכּתִ ַהִהיא ִמּדָ  .)מ''כ רע''ע(. ּבְ

ין ַרב ִלְמָעט )ו''במדבר כ( ָחֵלק ַנֲחָלתֹו ּבֵ י ַהּגֹוָרל ּתֵ ַתח ְוָאַמר. ַעל ּפִ י ְיהּוָדה ּפָ , ִרּבִ
ה ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף  )קהלת ג( ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ י ּכִ ָיַדְעּתִ

ּנּו ֵאין ִלְגרֹוַע ְוגוֹ  א. 'ּוִמּמֶ לֹמֹה ַמְלּכָ ֵני ָעְלָמא, ׁשְ ל ּבְ יר ַעל ּכָ ָחְכָמֵתיּה ַיּתִ ָלא , ּדְ
י  ה ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלםְיַדְעָנא ּכִ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י, ּכָ ַמה , ְוִאיהּו ָאַמר ָיַדְעּתִ

ר ָנׁש ַאֲחָרא ָלא ָיַדע ּבַ  .ּדְ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ָקא ַעל ּכָ א ָחְכָמֵתיּה ַסּלְ לֹמֹה ַמְלּכָ אי ׁשְ א ַוּדַ ִאיהּו ָיַדע , ֶאּלָ ּוַמה ּדְ
ֵני ָעְלמָ  ַאר ּבְ ל ׁשְ א ֲחֵזי. אָלא ַיְדֵעי ּכָ ָעְלָמא, ּתָ ַאר אּוָמֵני ּדְ ד ִאיהּו ָעִביד , ׁשְ ּכַ

יהּ , ֲעִביְדָתא ח ּבֵ ּגַ ל ִזְמָנא ּוְתֵרין ִזְמִנין ְוָעִביד ֵליהּ , ַאׁשְ ּכַ ּוְלָבַתר אֹוִסיף , ְוִאְסּתָ
יהּ , ָעֵליהּ  ַרע ִמּנֵ ִריְך הּוא ָלאו ָהִכי. אֹו ּגָ א ּבְ א לַ , ְוקּוְדׁשָ יק ֲעִביְדּתָ תֹו ִמּתֹהוּ ַאּפִ , ֲאּמִ

ָלל ׁשּות ּכְ ּה ַמּמָ ֵלית ּבָ ָקא ָיאּות, ּדְ ּדְ ן ּכַ ּקַ ׁש ִאְתּתְ ְוָלא ִאְצְטִריְך ְלאֹוָסָפא , ְוִאיהּו ַמּמָ
יהּ  ִתיב. ּוְלַאְגְרָעא ִמּנֵ ְך ּכְ ִגין ּכַ ה  )בראשית א(, ּבְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ַוּיַ
ה טֹוב ְמאֹד  .ְוִהּנֵ

ה ָהֱאלִֹהיםּתּו כָּ  ר ַיֲעׂשֶ ָעְלָמא, ל ֲאׁשֶ אי הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם, ְלִתּקּוָנא ּדְ י . ַוּדַ ִרּבִ
ָפָניו, ִיְצָחק ָאַמר יְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ א ַהאי ְקָרא ָהִכי . ִאי ָהִכי ַמהּו ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ֶאּלָ

ין ַחְבָרָנא, אֹוִליְפָנא ָאה ּבֵ ֵעי ֵליהּ ַהאי ְקָרא , ְוהּוא ָרָזא ִעּלָ ר , ָהִכי ִמּבָ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ּכִ
ה ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ה, ָעׂשָ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ָהָיה , ַמהּו ּכָ ִתיב ַמה ׁשֶ ְוָהא ּכְ
ָבר ָהָיה ר ִלְהיֹות ּכְ ָבר הּוא ַוֲאׁשֶ ה, ּכְ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ  .ְוַאְת ַאְמַרת ּכָ



 בב''''ט עט ע''''דף רלדף רל
א ִמְקָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ  ַמעֶאּלָ ִתיב , ּתְ ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך  )ישעיה סד(ּכְ

ה לוֹ  ה ִלְמַחּכֵ ה. ַיֲעׂשֶ ֵעי ֵליהּ , ַיֲעׂשֶ יָת ִמּבָ ה לוֹ . ָעׂשִ ֵעי ֵליהּ , ִלְמַחּכֵ א . ָלְך ִמּבָ ֶאּלָ
ָאה הּוא הּו ְלָכל ִעיָבר, ֲאָתר ִעּלָ ּלְ ָנִגיד ְוָנִפיק ְוַאְדִליק ּבֹוִציִנין ּכֻ ְוִאְקֵרי עֹוָלם  ,ּדְ

א יּה ָנִפיק ַחד ִאיָלָנא. ַהּבָ ַתְקָנא) ב''ט ע''דף רל(, ּוִמּנֵ ְקָיא ּוְלִאּתְ ְוַהאי ִאיָלָנא . ְלִאְתׁשָ
ַאר ִאיָלִנין ל ׁשְ יָרא הּוא ַעל ּכָ ָאה ְוַיּקִ ָנִגיד . ְוָהא אֹוְקמּוהָ , ִעּלָ א ּדְ ְוַההּוא עֹוָלם ַהּבָ

ִדירַאְתִקין ֵליּה ְלהַ , ְוָנִפיק ֵקי ֵליהּ , אי ִאיָלָנא ּתָ ֲעִביְדֵתיהּ , ַאׁשְ ן ֵליּה ּבַ , ּוְמַתּקֵ
ִעְטִרין ר ֵליּה ּבְ יּה ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ְמַעּטֵ ִסיק ַמּבּוֵעי ִמּנֵ  .ָלא ּפָ

ְלָיא ְמֵהיְמנּוָתא ַההּוא ִאיָלָנא ּתַ ַאר ִאיָלִנין, ּבְ ל ׁשְ ְרָיא ִמּכָ יּה ׁשַ כֹ , ּבֵ א ִקיּוָמא ּדְ ּלָ
יהּ  ִתיב. ּבֵ א ּכְ ה ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם, ְוַעל ּדָ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ אי הּוא ָהָיה . ּכָ ַוּדַ

ה ְוהּוא ְיֵהא ּנּו ֵאין ִלְגרֹועַ , ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף. הּוא הֹוְ אֹוַרְייָתא . ּוִמּמֶ א ּבְ ְוַעל ּדָ
ִתיב ּנוּ לֹא תֹוִסף ָעָליו ְולֹא ִתגְ  )דברים יג(, ּכְ א. ַרע ִמּמֶ ִאיָלָנא ּדָ אֹוַרְייָתא הּוא, ּדְ . ּדְ

ִדיר א ַאְתִקין ָהֱאלִֹהים ּתָ בּוָרה ֵמֵאין סֹוף ּוֵמֵאין , ָהֱאלִֹהים ְסָתם. ַוֲאָתר ּדָ א ּגְ ּדָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵחֶקר ְוַעל . ְוָלא ֱאלִֹהים, ָהֱאלִֹהים, ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתוֹ  )ישעיה מ(, ּכְ

א עָ  הּדָ ִדיר, ׂשָ ה ּתָ ִרין, ַיֲעׂשֶ ְסָקן ֵמימֹוי ְלָדֵרי ּדָ ָלא ּפַ ַמּבּוַע ּדְ  .ּכְ

ִתיב ְך ּכְ ִגין ּכַ ָפָניו, ּבְ יְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ , ַאְתִקין ֵליּה ְלַהאי ִאיָלָנא. ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ
ִלים ִתּקּוָנא ׁשְ א, ּבְ א ְוַתּתָ ָאִחיד ְלָכל ְסָטר ֵעיּלָ ִייְר , ּדְ ִגין ּדְ ָפָניוּבְ ְוָלא ַיְחְלפּון . אּו ִמּלְ

ִרין ִחּלּוָפא ַאֲחָרא ְלָדֵרי ּדָ  .ֵליּה ּבְ

א י ַאּבָ יר ָקא ַאְמַרת, ָאַמר ִרּבִ ּפִ אי ׁשַ ָלא, ַוּדַ ּכְ ַקְדִמיָתא , ֲאָבל ּתּו ִאית ְלִאְסּתַ ּבְ
ה ה, ַיֲעׂשֶ ין ַהאי ְלַהאי, ּוְלָבַתר ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ א . ַמה ּבֵ ה וַ  )תדיר(ֶאּלָ אי ַיֲעׂשֶ ּדַ

ִרין, ְוַאְתִקין ְלַהאי ִאיָלָנא ְסִקין ֵמימֹוי ְלָדֵרי ּדָ ָלא ּפַ ה. ּדְ ה, ּוְלָבַתר ָעׂשָ . ַמהּו ָעׂשָ
יהּ  א ִמּנֵ ה ָהֱאלִֹהים ִאיָלָנא ַאֲחָרא ְלַתּתָ א ָעׂשָ ַהאי. ֶאּלָ ה ּכְ ַהאי ִאיָלָנא . ְוָלא ַיֲעׂשֶ ּדְ

ָאה ּתָ ָאה, יהּ ָעִביד ֵליּה ְוַאְתִקין לֵ , ּתַ ֵיעּול ְלִאיָלָנא ִעּלָ ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ְרׁשוּ , ּבְ , ֵייעּול ּבִ
ָתָאה ח ְלִאיָלָנא ּתַ ּכָ ָקא ֲחֵזי, ְוַיְדִחל ְלֵמיָעאל, ְוִיׁשְ ּדְ א ּכְ  .ֶאּלָ

א ֲחֵזי ַהאי, ּתָ ְתָחא הּוא, ּדְ א ִאְקֵרי . ָנִטיר ּפִ ָרֵאל ְוָדא  )תהלים קכא(ְוַעל ּדָ ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
ה ִאיָלָנא ָאה ָעׂשָ ּתָ א, ּתַ ְלֵעיּלָ ְקָיא ּוִמְתָזן ֵמִאיָלָנא ּדִ ה. ִאְתׁשַ ִתיב ַיֲעׂשֶ א ָלא ּכְ , ְוַעל ּדָ

ה א ָעׂשָ ֵני ָעְלָמא. ַמאי ַטְעָמא. ֶאּלָ ָפָניו ּבְ יְראּו ִמּלְ ּיִ א ִאיּנּון , ְוָלא ִיְקְרבּון ֵליהּ , ׁשֶ ֶאּלָ
ִיְתֲחזּון ְלָקְרָבא אֹוַרְייָתאְוִיְס , ְוָלא ַאֲחָרא, ּדְ א ָאְרֵחי ּדְ ֵני ָנׁשָ ְמרּון ּבְ ְוָלא ִיְסטּון , ּתַ

ָמאָלא  .ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

א ֲחֵזי ְרָיא, ּתָ יּה ׁשַ ָכל ֵחילֹוי ּבֵ ִוד, ַעל ַהאי ִאיָלָנא ּדְ ה ּתֹוִמיְך  )תהלים טז(, ָאַמר ּדָ ַאּתָ
ִוד. ַמהּו ּגֹוָרִלי. ּגֹוָרִלי יּה ּדָ ָאִחיד ּבֵ א ַעְדָבא ּדְ א ּדָ א. ַמְלּכָ י ַהּגֹוָרל , ְוַעל ּדָ ַעל ּפִ

ִתיב )א כן ביה על פי''ס( י ְייָ . ּכְ י ְייָ . ְוֵכן הּוא ַעל ּפִ ם ַעל ּפִ ָמת ׁשָ ִתיב. ַוּיָ . ַהּגֹוָרל ּכְ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ּנּון ְוִאי. ְוַיְדֵעי ָאְרחֹוי, ַזּכָ



ָאה ָכל יֹוָמא ְמזֹוָנא ִעּלָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַאְכֵלי ּבְ ה ְבָעֶליהָ  )קהלת ז(, ּכְ ַחּיֶ . ַהָחְכָמה ּתְ
א ִאְתָזן א ֵמֲאָתר ּדָ ְלֵעיּלָ ָהא אֹוַרְייָתא ּדִ ַמר ָעַלְייהוּ , ּדְ ה  )ישעיה סה(, ְוָהא ִאּתְ ִהּנֵ

 .ֲעָבַדי יֹאֵכלוּ 

ַתח ְוָאַמר א ּפָ י ַאּבָ ָאִחיד ְלַהאי . ַוְיִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיעַ  )יחזקאל א(, ִרּבִ א קֹול ּדְ ּדָ
ֲהֵדיהּ , ָרִקיעַ  ף ּבַ ּתַ ּתְ ה ְלִנְפְלאֹוָתיו )תהלים קיא(ְוָדא הּוא . ְוִאׁשְ ְוַההּוא . ֵזֶכר ָעׂשָ

ִני. ַעל ִאיּנּון ֵחיָוון, ְרִקיָעא ָקִאים ָעַלְייהוּ  ֵ ׁשּ ִאְבֵרי ּבַ  )ת אבראשי(, ְוָדא הּוא ּדְ
ין ַמִים ָלָמִים יל ּבֵ  .ְלַהְבּדִ

א, ְוָהא אֹוְקמּוהָ  א ְלֵעיּלָ ְבָעה ְרִקיִעין ְלֵעיּלָ ׁשִ ׁש . ּדְ ּמֵ אי ִוילֹון ֵאינֹו ְמׁשַ ָהא ֵלית , ַוּדַ ּדְ
יֵליהּ  ָיֲהִבין ֵליהּ , ֵליּה ִמּדִ א ַמה ּדְ יּה ִאְתֲאָחדוּ . ֶאּלָ ֵני ּבֵ יב, ּוִמְסּכְ ְכּתִ א הּוא ָרָזא ּדִ , ּדָ

ֲחִרית ּומֹוִציא . ּוְבָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ֱאלַֹהי )דברי הימים ב כב( ְוָדא ַמְכִניס ׁשַ
ֵליְלָיא. ַעְרִבית ָהא ּבְ לֹוי ְלָכל ִסְטִרין, ּדְ יק ַחּיָ יִלין , ַאּפִ ְלָטא ַעל ִאיּנּון ַחּיָ ְוׁשַ

הוּ . ְוֻאְכלֹוִסין ִניׁש ְלֻכּלְ ֲחִרית ּכָ ְלִטין, ַבְייהוּ ְוָאִעיל ְלֻנְק , ּוְבׁשַ ָהא ּבֶֹקר . ְוָלא ׁשַ ּדְ
הוּ  ּלְ ִליל ּכֻ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּכָ ילֹות )תהלים צב(ּכְ ּלֵ ָך ְוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ . ְלַהּגִ

 .ְוָהא אֹוְקמּוהָ 

יּה ִאְתָזן ַהאי ָרִקיעַ , ְוקֹול ִאית ַעל ַהאי ָרִקיעַ  ַהאי קֹול אִ , ִמּנֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ , ְתַערּבְ
הּו ֻאְכלּוִסין ָלא ַנְטִלין ּלְ הּו ְרׁשוּ , ּכֻ דּוְכַתְייהוּ , ְוֵלית ּבְ א ְלֵמיָקם ּבְ ְוַאְקְרֵבי , ֶאּלָ

אן ָנִגיד ְלַההּוא ָרִקיעַ , ֵחיֵליהֹון ּוְמַחּכָ ִגיֵניהּ , ְלַההּוא ִטיבּו ּדְ ְרָכן ּבְ א , ְוִיְתּבָ ְוַעל ּדָ
ר ַעל רֹאׁשָ   .םִאיהּו ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ

 אא''''מ עמ ע''''דף רדף ר
א ּסֵ מּות ּכִ יר ּדְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ ם ּכְ ר ַעל רֹאׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ א ֲחֵזי ּוִמּמַ ַמְרֵאה , ּתָ ּכְ

יר ָרֵאל, ֶאֶבן ַסּפִ א ֶאֶבן ִיׂשְ ְכִתיב. ּדָ ְוָגְללּו ֶאת ָהֶאֶבן  )בראשית כט(, ְוָדא הּוא ָרָזא ּדִ
עֵ . 'ְוגוֹ  א ִמּלְ אַחד ֶאֶבן ַנְחּתָ ָרֵאל ְלֵמיַרת ַאְרָעא, יּלָ עּו ִיׂשְ ד ּבָ יּה ּגֹוָרל, ּכַ . ּוְכִתיב ּבֵ

א ִלְפַלְנָיא, ְוִאיהּו ָאַמר חֹות . ְוָדא ִלְפַלְנָיא, ּדָ ) א''מ ע''דף ר(ְוָדא ֶאֶבן הּוא ִמּתְ

א א ַנְחּתָ ַמְלּכָ ְרְסָייא ּדְ אי . ּכֻ ָרֵאל כְּ  )בראשית מט(ַוּדַ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ּוְבִגיֵני . ִתיבִמׁשּ
ָחֵלק ַנֲחָלתוֹ  אי ּתֵ י ַהּגֹוָרל ַוּדַ ְך ַעל ּפִ  .ּכַ

א ְללּוד י ְיהּוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ֵמאּוׁשָ י ִיְצָחק ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ִרּבִ הּו ִרּבִ ַגע ּבְ ָרֲהטּו , ּפָ
ְתֵריהּ  א, ָאְמרוּ . ֲאּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ְתֵריּה ּדִ אי ַנְרִהיט ֲאּבַ ָמט. ַוּדַ יהּ ַעד ּדְ אי , ּו ְלַגּבֵ ָאְמרּו ַוּדַ

ֲהָדךְ  ף ּבַ ּתֵ ּתַ א, ִנׁשְ ה ַחְדּתָ ַמע ִמּלָ  .ְוִנׁשְ

ַתח ְוָאַמר י ְוגוֹ  )ישעיה נא(, ּפָ ְמעּו ֵאַלי רֹוְדֵפי ֶצֶדק ְמַבְקׁשֵ ְמעּו ֵאַלי רֹוְדֵפי . 'ׁשִ ׁשִ
ַתר ְמֵהיְמנּוָתא, ֶצֶדק ַאְזִלין ּבָ אי, רֹוְדֵפי ֶצֶדק, ִאיּנּון ּדְ י ה ַוּדַ ִאי . 'ִאיּנּון ְמַבְקׁשֵ

ע ְמֵהיְמנּוָתא ִעיתּו ְלִמְנּדַ ְלחֹוָדָהא , ּוְלַאֲחָדא ְלַהאי ֶצֶדק, ּבָ ּה ּבִ לּון ּבָ ּכְ ְסּתַ ָלא ּתִ



ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ׁשְ א, ּכִ ַגְרמּו ִמיָתה ְלַגְרַמְייהּו ַעל ּדָ יטּו ֶאל  )ישעיה נא(ֲאָבל . ּדְ ַהּבִ
ם ְוֶאל מַ  ְבּתֶ םצּור חּוּצַ ְרּתֶ  .ֶקֶבת ּבֹור נּוּקַ

תוספתא היא וכבר . עד אשרי אדם עוז לו בך' אלעזר וכו' רבי חייא הוה אזיל למחמי לר(
ואלו החילופים מצאתי בין הכתוב בהעתק . ה''א שורה ל''ט ע''נדפסה בפרשת לך לך דף פ
ותא ל ואמר אמאי אחסין דוד מלכא מלכ''ה צ''ב שורה כ''ע. אשר לפני לבין הכתוב שם

ל קלא דהוה אמר אי ''א צ''שורה י' דף צ, ל שלמה''ט במקום בדוד צ''שם שורה כ. דאיהו
קדישא הביאני המלך חדריו בכל אינון אידרין דסבא דאנפין עולימא קדישא אתמסרו בידיה 

ז במקום ''ודחילו שורה ט, כל מפתחן דבגינך ובחייך קדישא כל חילי שמיא נגילה ונשמחה בך
 .)בו תמןל ית''אזלו צ

ִני ַלְחִמי ְוגוֹ  )ח''במדבר כ( ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ִתיב . 'ַצו ֶאת ּבְ ּכְ
קֹול ְיָי ְוגוֹ  )שמואל א טו( מֹוַע ּבְ ׁשְ עֹולֹות ּוְזָבִחים ּכִ ֵלית ְרעּוָתא . 'ַהֵחֶפץ ַלְיָי ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ ר ָנׁש , ְדקּוְדׁשָ ֵיחּוב ּבַ ןְועַ , ּדְ ִאיהּו . ל חֹוֵביּה ַיְקִריב ָקְרּבָ ן ּדְ א ָקְרּבָ ֶאּלָ
ִלי חֹוָבה ִלים, ּבְ ן ׁשְ א ִאיהּו ָקְרּבָ ָלִמים, ּדָ ִמיד אּוף ָהִכי, ְוִאְקֵרי ׁשְ ן ּתָ ְוַאף , ְוָקְרּבָ

ר ַעל חֹוִבין ְמַכּפֵ ב ּדִ  .ַעל ּגַ

ַתח א ּפָ י ַאּבָ בָּ  )תהלים נא(, ִרּבִ , ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוהָ . 'ָרה ְוגוֹ ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ
ִריְך הּוא א ּבְ ְרעּוָתא ְדקּוְדׁשָ ר ָנׁש ַעל חֹובֹוי, ּדִ ּבַ ן ּדְ ָקְרּבָ א רּוַח , ָלא ִאְתְרֵעי ּבְ ֶאּלָ

ָרה ּבָ א ָלא ַיְדֵעי ַמאי ָקַאְמֵרי. ִנׁשְ א, ּוְבֵני ָנׁשָ ַמְעָנא ִמּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ ַכד , ְוָהִכי ׁשְ ּדְ
חֹובֹויָאֵתי בַּ  ֲאָבא ּבְ יְך ָעֵליּה רּוחַ , ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ִמְסֲאָבא, ַאְמׁשִ ְטָרא ּדְ ֵאי , ִמּסִ ְוִאְתּגָ

ר ָנׁש  ִליט ָעֵליּה ְלָכל ְרעּוָתא, ַעל ּבַ ֵחיֵליּה , ְוַההּוא ִסְטָרא ִמְסֲאָבא. ְוׁשָ ר ּבְ ּבָ ִאְתּגַ
ַקף ִליט ָעֵליּה ִלְרעּוֵתיהּ , ְוִאְתּתָ ר . ְוׁשָ ָאהָאֵתי ּבַ ּכְ ִליט ָעֵליּה ְלִאְתּדַ ִאין , ָנׁש ְוׁשָ ְמַדּכְ

 .ֵליהּ 

ים א ַקּיָ ׁשָ י ַמְקּדְ ֲהָוה ּבֵ ִזְמָנא ּדְ ֵניהּ , ּבְ ְלָייא ָעֵליהּ , ַאְקִריב ָקְרּבָ יֵליּה ּתַ ָרה ּדִ ּפָ ל ּכַ , ּכָ
ִאְתֲחָרט יֵליהּ , ַעד ּדְ אּוָתא ּדִ ְוָדא הּוא . ּוָמִאיְך ֵליהּ , ְוָתַבר ְלַההּוא רּוַח ִמּגֹו ּגָ

ִבירוּ  ִמְסֲאָבא, ּתְ א ּדְ ְרּגָ ַההּוא ּדַ ר ַההּוא רּוַח ִמְסֲאָבא. ּדְ ְוָקִריב , ְוַכד ִאְתּבַ
ֵניהּ  ָקא ָיאּות, ָקְרּבָ ּדְ ַרֲעָוא ּכַ ל ּבְ ִאְתַקּבֵ א ִאיהּו ּדְ  .ּדָ

ר ַההּוא רּוחַ  לּום, ְוִאי ָלא ִאְתּבַ ֵניּה ּכְ י ִאְתְמסַ , ָלאו ָקְרּבָ ָנא , רּוְלַכְלּבֵ ָהא ָקְרּבְ ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ א ָלאו ְדקּוְדׁשָ י, ּדָ א ִמַכְלּבֵ ָקא ָיאּות. ֶאּלָ ּדְ ְך ִזְבֵחי ֱאלִֹהים ּכַ , ּוְבִגין ּכָ

ָרה ּבָ ר ַההּוא רּוָחא ִמְסֲאָבא, הּוא רּוַח ִנׁשְ ִיְתּבַ לֹוט, ּדְ א ַמאן . ְוָלא ִיׁשְ ְוַעל ּדָ
ָקא ָיאּות ּדְ ר ֵליּה ּכַ ִיְתּבַ ִתיב ,ּדְ ִליֱהִוי . רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב )תהלים עח(, ָעֵליּה ּכְ
ַאְבָטחּוָתא ְבָרא ּבְ יּה ְלָעְלִמין, ַההּוא ּגַ ָלא ְיתּוב ְלַגּבֵ ְכִתיב. ּדְ ְולֹא , ֲהָדא הּוא ּדִ

ה. ָיׁשּוב ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵאי, ֵלב ִנׁשְ ָלא ִאְתּגָ ְבָרא ּדְ עִ , ַההּוא ּגַ ג ּבְ ָעְלָמאְוָלא ִאְתַעּנֵ , ּנּוִגין ּדְ
יהּ , ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה יָקָרא ִאיהּו ְלַגּבֵ ָרֵאל )ח''במדבר כ(. ּבִ ֵני ִיׂשְ . ַמאי ַצו. ַצו ֶאת ּבְ
א ֲעבֹוָדה ָזָרה רּוַח ִמְסֲאָבא. ּדָ ֲאָבא ּבְ ְרֵמיּה ְלִאְסּתַ ָלא ֵייעּול ּגַ ִגין ּדְ ִאיהּו , ּבְ ּדְ
ׁש   .ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ



 בב''''מ עמ ע''''דף רדף ר
ַתח י ֶאְלָעָזר ּפָ ה ְוגוֹ  )שיר השירים ה(. ִרּבִ י ֲאחֹוִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ , ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוהָ . 'ּבָ

ָנא  ָקְרּבָ ַמר, ָהָכא )א שית סדרין דקרבנא''ס(ֲאָבל ִאית ְסָתִרים ּבְ א ִאּתְ ָאַמר ֵליּה . ְוכֹּלָ
ְמעֹון י ׁשִ ה, ָיאּות הּוא, ַרּבִ ִרית ִמּלָ ׁשָ , ָאַמר )א נסתמת אמאי''ס(. ֵאיָמא, ַסָתְמתוְ , ּדְ

ה ֲחנֹוְך ִמּלָ ִסְפָרא ּדְ ֲחֵמיָנא ּבְ ִגין ּדַ ָחִמית , ָאַמר. ְואֹוִליְפָנא, ּבְ ה ּדְ ֵאיָמא ַהִהיא ִמּלָ
ְמַעת) ב''מ ע''דף ר(  .ְוׁשַ

ה א ַחד ִמּלָ א, ָאַמר ּכֹּלָ ִריְך הּוא ָאַמר ּדָ א ּבְ י, קּוְדׁשָ אִתי ְלַגּנִ גִ , ּבָ ִנין ּבְ ָכל ָקְרּבְ ין ּדְ
ִקין ד ַסּלְ ָעְלָמא ּכַ ַקְדִמיָתא, ּדְ ֵעֶדן ּבְ ְנָתא ּדְ הּו ַעְייִלין ְלגֹו ּגִ ּלְ ֶנֶסת , ּכֻ ּכְ ָרָזא ּדְ

ָרֵאל ָקְרְבָנא. ִיׂשְ ירּוָתא ּדְ ַקְדִמיָתא ְוׁשִ ר ָנׁש אֹוֵדי ֶחְטאֹוי , ְוֵהיַאְך ּבְ ּבַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ָחאּוְנִכיסּו ּוְזִר , ָעָלהּ  ָדֵמיּה ַעל ַמְדּבְ  .יקּו ּדְ

ָלא ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ין ִאְתֲהנּון ֵמַהאי, ַהׁשְ ּוַמאי ַטְעָמא . ֵהיַאְך ִאיּנּון רּוִחין ַקִדיׁשִ
ְבֵהָמה ָנא ּדִ ָקְרּבְ ר ָנׁש ַההּוא רּוָחא, ְוָהא ַיִתיר ֲהָוה ַסְגָיא, ּדְ ּוְלָאָתָבא , ְלַתְבָרא ּבַ
ִתּיּוְבָתא ַמאי טַ  ְבֵהָמהּבְ ָחא, ְעָמא ְנִכיסּו ּדִ ַמְדּבְ נּוָרא ּדְ  .ּוְלאֹוְקָדא ֵליּה ּבְ

א ָרָזא הּוא ְרִביָעא ַעל ֶאֶלף טּוִרין, ֶאּלָ ֵהָמה ּדִ ִאית ּבְ ִגין ּדְ ְוֶאֶלף טּוִרין ַאְכַלת , ּבְ
ָכל יֹוָמא הּו ִאְקרּון , ּבְ ַהְרֵרי ָאֶלף )תהלים נ(ְוֻכּלְ ֵהמֹות ּבְ א ּתָ . ּבְ ִאית , ֵניָנןְוַעל ּדָ ּדְ

ִעיֵרי ִעיָרא ָאִכיל ּבְ ה ֲהווֹ . ּבְ א. ּוִמּמַ ָ ְלִחיָכא . ֵמֶאׁשּ ֵהָמה ּבִ הּו ָלִחיְך לֹון ַהִהיא ּבְ ְוֻכּלְ
א )דברים ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֲחָדא י ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֵאׁש אְֹכָלה הּוא ֵאל ַקּנָ ְוָכל . ּכִ

ן ַיְרּדֵ א ּדְ ׁשִ , ַמּיָ ַאְמָלא ּבְ ִניןּדְ ִמיָעה ֲחָדא, ית ׁשְ ֲהָדא הּוא , ִהיא ַעְבַדת ֵליּה ּגְ
יהוּ  )איוב מ(, ִדְכִתיב ן ֶאל ּפִ י ַיִגיַח ַיְרּדֵ  .ִיְבָטח ּכִ

ה ִמּלָ ָכל ָהֵני, ִסְתָרא ּדְ א, ֲחִמיָרא ּדְ ּתָ ְלּתַ ִעיֵרי ּדִ ָרא ִויסֹוָדא ְלָהֵני ּבְ ִגין . ִעּקָ ּבְ
טָ  ְ ְייהּו ִמְתַפׁשּ רּוָחא ִמּנַ א )א דרוחי דבעירי מנייהו אתפשטו''ס(א ּדְ ְוִאְתָצָייר ַההּוא , ְלַתּתָ
ְבִעיֵרי א ּבִ ר ָנׁש . רּוָחא ְלַתּתָ ָנא, ְוַכד ָחב ּבַ ִעיָרא ְלָקְרּבְ ְוַההּוא רּוָחא , ַאְייֵתי ּבְ

א ְבִעיָרא ּדָ ָקא ְוָתב ְלַאְתֵריהּ , ּדִ הוּ , ַסּלְ ֻכּלְ ט ַההּוא רּוָחא ּבְ ַ ׁשּ ל ִאיּנּון ְוכָ . ּוִמְתּפָ
א ִזיָנא ּדָ א ְוָדָמא, ּדְ א , ִמְתָקְרִבין ְוַאְתָיין ְוִאְתַהְנָיין ֵמַההּוא ֶחְלּבָ ַההּוא ְלבּוׁשָ ּדְ

א רּוָחא ּדָ ְלהֹון ֲהָוה , ּדְ ְטָרא ּדִ ָהא ִמּסִ ְוֻכְלהֹון ִאְתַהנּו . )דלהון(ַההּוא רּוָחא  )בגין(ּדְ
ָזנוּ  יגֹוִר , ְוִאּתְ דּון ַסּנֵ ר ָנׁש ְוִאְתַעּבְ ט. ין ַעל ַההּוא ּבַ ֶרְך ְוׁשֶ ַמר, ְוָעאל ּדֶ ִאּתְ ָמה ּדְ . ּכְ

ֵהָמה ָנא ִמן ַהּבְ ְך ָקְרּבְ  .ּוְבִגין ּכָ

ְמעֹון י ׁשִ ִריְך הּוא, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ ִרי ּלְ ִריְך ּבְ ַמר , ּבְ ַמח  )משלי כג(ֲעָלְך ִאּתְ ִיׂשְ
ךָ  ָך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ א, ַמח ָאִביךָ ִיׂשְ . ָאִביָך ְוִאּמֶ ְלֵעיּלָ ךָ . ּדִ ָרֵאל, ְוִאּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ . ּדָ

ךָ  ן ָיִאיר ֲחִסיָדא, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ִרּבִ ָרֵתיּה ּדְ א ּבְ ִרי ֵאיָמא. ּדָ ָהא , ֶאְלָעָזר ּבְ
ְבֵהָמה ָנא ּדִ עֹוֵפי ַמאי, קּוְרּבָ ָנא ּדְ יב. ָקְרּבְ ְכּתִ ָהעֹוף עֹוָלה  ְוִאם ִמן )ויקרא א(, ּדִ

נוֹ  ְבֵהָמה, ָלא ֲחֵמיָנא, ָאַמר ֵליהּ . ָקְרּבָ ה ּדִ ְלָנא ֵמַהאי ִמּלָ ּכַ ה , ֲאָבל ִאְסּתַ ִמּלָ
עֹוֵפי ָלא ֲחֵמיָנא, ְוָלא ֵאיָמא. ּדְ ִגין ּדְ ַמְעָנא, ּבְ ַען ָלא ׁשְ  .ְוַעד ּכְ



ִנין ִס . ַיאּות ַאָמְרת, ָאַמר ֵליּה ֶאְלָעָזר ָקְרּבְ ןֲאָבל ָרָזא ּדְ ּמָ יִאין ּתַ ְוָלא , ְתִרין ַסּגִ
ָאה ֵאי ְקׁשֹוט, ִאְתְמָסרּו ְלַגּלָ ר ְלַזּכָ ְייהוּ , ּבַ י ִמּנַ ּסֵ ָמאֵריהֹון ָלא ִאְתּכַ ָרָזא ּדְ ִסְתָרא . ּדְ

ִנין ָקְרּבְ א ִאיהּו ִסְתָרא, ּדְ ין )א חיון''ס(ְלִאיּנּון ָמאִנין , ּדָ יׁשִ יּוְקִנין ָחקּוִקין ' ד. ַקּדִ ּדִ
ִכסֵּ  א, אּבְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ְרָנָסא ּדְ ֵני ׁשֹור. ְוָדא ִאיהּו ּכּוְרְסָייא ּוּפַ ר. ּפְ ֵני ֶנׁשֶ ֵני . ּפְ ּפְ
ֵני ָאָדם. ַאְרֵיה הוּ . ּפְ ָכִליל ְלֻכּלְ ֵני ָאָדם ּדְ ין. ּפְ ין ְלִאּלֵ ִלין ִאּלֵ ּכְ ין ִמְסּתַ , ְוָכל ַאְנּפִ

ין ִאּלֵ ין ּבְ ִליָלן ִאּלֵ יְ , ְוִאְתּכְ ה ִסְטִרין ְוִרְבָווןּוִמּנַ ָטן ְלַכּמָ ְ ׁשּ א, יהּו ִמְתּפַ א ְוַתּתָ , ֵעיּלָ
ּבֹון יעּוָרא ּוִמְנָייָנא ְוֶחׁשְ ֵלית לֹון ׁשִ  .ּדְ

ֵני ׁשֹור יהּ , ּפְ ט ִלְבִעיֵרי רּוָחא ִמּנֵ ׁשָ ָעה ַזְייִנין, ִאְתּפְ ַחד, ְלַאְרּבְ ִליָלן ּבְ ין , ְוִאְתּכְ ְוִאּלֵ
ִרים: ִאיּנּון יםּוְכבָ , ּפָ ים, ְוַעּתּוִדים, ׂשִ ָנא. ְוִעּזִ ין ַקְייִמין ְלָקְרּבְ הֹון ֲהווֹ . ְוִאּלֵ ִמּנְ , ּוְבִגין ּדְ

ֵני ׁשֹור ֵטי ֵמַההּוא ּפְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ ין ּדְ יׁשִ יִלין ַקּדִ ְלהֹון, ִאיּנּון ַחּיָ , ִמְתָקְרִבין ִליסֹוָדא ּדִ
ְלהֹון א ּדִ ַהאי ָעְלָמא. ְוִאְתֲהנּון ֵמַההּוא ְיסֹוָדא ּוְלבּוׁשָ ֲהוּו ְלהּו ְיסֹוָדא ּדְ , ְוִאי ָלא ּדַ

ן ּמָ  .ָלא ִמְתָקְרִבין ּתַ

א יׁשָ א ַקּדִ ִכיְנּתָ ֲהִוי ַנְייָחא ִלׁשְ ַגְווָנא ּדַ יא, ּכְ יַקּיָ ַצּדִ ָלא , ֵמרּוֵחיהֹון ּדְ ְוִאְתְקִריַבת ְלַקּבְ
ָאה ַההּוא ַזּכָ יהּ , רּוָחא ּדְ ִמנָּ , ְוִאְתֲהָנָאת ִמּנֵ ִגין ּדְ ין . ּה ֲהָוה ַההּוא רּוחַ ּבְ ְך ִאּלֵ ּכַ

ְלהֹון ְיסֹוָדא ּדִ ְטָרא ּדִ ִמְתָקְרֵבי ֵליהּ , ִאְתֲהנּון ִמּסִ א ּדְ א ''ס(, ְוִאְתֲהנּון ֵמַההּוא ְלבּוׁשָ

א  )דהא א כך אלין מתהנון מההוא לבושא דמתקרבו מסטרא דיסודא ''ס(רּוַח ַמְלּבּוׁשָ

רוּ  )דהא חלבא ודמא לבושא, דלהון ְלהֹון ֲהָוהּדְ ְייהוּ . ָחא ּדִ ְך ִאְתֲהנּון ִמּנַ  .ּוְבִגין ּכָ

יהּ  ט ְלעֹוָפא רּוַח ִמּנֵ ׁשָ ר ִאְתּפְ ֵני ֶנׁשֶ ְתֵרין ִסְטִרין ִאיהוּ . ּפְ ר ּבִ א . ְוֶנׁשֶ בראשית (ְוָרָזא ּדָ

ֵרין רּוִחין, ְועֹוף ְיעֹוֵפף )א א . ּתְ ט ְוַנְחּתָ ׁשָ ְך ִאְתּפְ . רין סטרין איהוא ונשר בת''ס(ּוְבִגין ּכַ
 )ובגין כך תרין רוחי מתפשטו מניה ונחתו, ועוף יעופף) בראשית א(ימינא ושמאלא ורזא דא 

עֹוֵפי ָנא ּדְ ָמאָלא ָקְרּבְ ְ  .ִמיִמיָנא ּוִמׂשּ
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ְכָיא ל ְסָטר ּדַ א יֹוָנה ְותֹוִרים, ִמּכָ ְקׁשֹוט ְלִזּוּוַגיְ , ָלא ִאְתְקִריב ֶאּלָ ִאיּנּון ּבִ דף (, יהוּ ּדְ

ַאר עֹוִפין) א''א ע''רמ ל ׁשְ ִפין. ִמּכָ א ְלָדא. ְולֹא רֹוְדִפין, ְוֵהם ִנְרּדָ נּוְקָבא , ּוְמֵהיָמָנא ּדָ
ְייהוּ . ְלַבר זּוגוֹ  ָנא ִמּנַ א ָקְרּבְ ין. ְוַעל ּדָ יׁשִ י ּוִמְתָקְרֵבי ִאיּנּון רּוִחין ַקּדִ ְוִאְתַהְנָיין , ְוַנְחּתֵ

ָר  סֹוָדא ְוִעּקָ ְלהֹוןִמּיְ  .א ּדִ

יָמא ט ְזֵעיר ֵמַהאי יֹוָנה, ְוִאי ּתֵ ׁשַ א, ֵהיְך ִאְתּפְ ְפִניָנא ּדָ ַ יִלין , אֹו ִמׁשּ ה ִסְטִרין ַחּיָ ְלַכּמָ
יעּוָרא ֵלית לֹון ׁשִ ִעיָרא ֲחָדא אּוף ָהִכי. ּדְ א ֲחֵזי. אֹו ִמן ּבְ ִליק. ּתָ ִקיק ּדָ ָרָגא ּדָ , ַחד ׁשְ

ל ָעלְ  יּה ּכָ ָייא ִמּנֵ ִקיק. ָמאִאְתַמּלְ  .ַאְדִליק ְלַרְבְרָבא, ּתּו ָאָעא ּדָ

א ִכּסֵ ָחִקיִקין ּבְ ֵרין ִסְטִרין ּדְ ָנא ִמּתְ ַאל. ַעד ָהָכא ָקְרּבְ א ִאית ְלִמׁשְ ּתָ יּוְקִנין ' ד, ַהׁשְ ּדִ
א, ִאיּנּון ִכּסֵ ָחקּוִקין ּבְ ִנין ֵמַאֲחָרִנין, ּדְ ה. ַמאי ַטְעָמא ֵלית ָקְרּבְ ּלְ אי ִמּכֻ א וּדַ ּו ִאית ֶאּלָ

ָנא כּוְרְסָייא. ָקְרּבְ ִלים, ַאְרֵיה ָחקּוק ּבְ ָנא ׁשְ ָקְרּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַאְרֵיה ָנִחית ְוָעאל , ּבְ



א ָ ֶאׁשּ ן, ּבְ ּמָ כּוְרְסָייא. ְוָאִכיל ְוִאְתֲנֵהי ִמּתַ א, ָאָדם ָחקּוק ּבְ כֹּלָ ָרא ּדְ , ָאָדם ִעּקָ
ָמֵתיהּ  ן רּוֵחיּה ְוִנׁשְ ּמָ ָאהְוָאָד , ּוַמְקִריב ּתַ ּתָ ָאה ִאְתֲהֵני ֵמָאָדם ּתַ ְוָכל ִזיָנא , ם ִעּלָ

ׁש , ִאְתְקִריב ְלִזיֵניהּ  יּה ִמִדיֵליּה ַמּמָ יֵליהּ , ְוִאְתֲהֵני ִמּנֵ  .ּוִמיסֹוָדא ּדִ

יָמא ָנא, ְוִאי ּתֵ ַההּוא ָקְרּבְ א ּבְ ֵלית ֵליּה ְיסֹוָדא ְלַתּתָ ִליל . ָהא ַאְרֵיה ּדְ ַאְרֵיה ּכָ
הוּ  ֻכּלְ הָ , ּבְ הוּ , א ִליִמיָנא ֲהִויּדְ ֻכּלְ ְך ָאִכיל ּבְ ַאר ָלא ָאְכִלין , ּוְבִגין ּכָ א ''ס(ְוָכל ׁשְ

יֵניהּ  )מניה יִמיָנא הּוא, ִמּזִ ִגין ּדִ ל ד. ּבְ א' ָהא ּכָ ּסֵ ּכִ ָחקּוִקין ּבַ יּוְקִנין ּדְ ִמְתָקְרִבין , ּדִ
ָנא ִלים, ְלָקְרּבְ ָנא ׁשְ ְך ֲהִוי ָקְרּבְ ְלהֹוןְוַכד אִ . ּוְבִגין ּכָ ָרא ִויסֹוָדא ּדִ ֵדין , ְתֲהנּון ֵמִעּקָ ּכְ

 .ַנַחת רּוַח ְלַאְדְלָקא ּבּוִציִנין ִעָלִאין

ָרֵאֵלי ֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ְלהֹון )א אינון''ס(ָיֲהֵבי , ּכַ ִאין ּדִ ין ִעּלָ ְרּגִ ָרא ְלִאיּנּון ּדַ . ְיסֹוָדא ְוִעּקָ
א ָיִהיב ִליסֹוֵדיּה ד ְרּגָ ַקְדִמיָתאּדִ ' ְוָכל ּדַ כּוְרְסָייא ּבְ ְדַאָמָרן ִזיָנא ָלֳקֵבל . יּוְקִנין ּדְ ּכִ

ַקְדִמיָתא ִזיָנא ְלִזיֵניהּ , ִזיֵניהּ  ָטן . ּוִמְתָקְרֵבי ִאיּנּון ּבְ ׁשְ ִמְתּפָ ִנים ּדְ הּו ּפָ ּלְ ֵני ׁשֹור ּכֻ ּפְ
ְדָקַאְמָרן הּו ִמְתָקְרֵבי ְלִעָקָרא ִויסֹוָד , ְלִאיּנּון ִזיִנין ּכִ ּלְ ְלהֹוןּכֻ ר. א ּדִ ֵני ֶנׁשֶ , ּפְ

ְדַאָמָרן ֵני ַאְרֵיה. ּכִ ְדַאָמָרן, ּפְ ֵני ָאָדם. ּכִ ָמֵתיּה ִמְתְקִריב , ּפְ ַמְקִריב רּוֵחיּה ְוִנׁשְ ּדְ
ָאה י ָאָדם ִעּלָ  .ְלַגּבֵ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ְמַיֵחד ׁשְ ֲהָנא ּדִ ָאה, ּכַ ֲהָנא ִעּלָ י ּכַ ָעאל ְלבֵ . ִמְתָקֵריב ְלַגּבֵ ית ַההּוא ּדְ
ים ָדׁשִ א. קֶֹדׁש ַהּקֳ ין , ְוִאְתְקִריב ּדָ ַאְנּפִ ְנִהירּו ּדְ ִתּקּוֵניּה ּבִ , )א דאתוון''ס(ְוַאְדִליק ּבְ

א ּתָ ְלּתַ ֲהָנא ּדִ ֶחְדָוה. ְלַקְדמּות ּכַ ֵני ּבְ י ְמַנּגְ י, ֵליָוֵאי ּדִ ְלהֹון ַחּדֵ , ַההּוא ִסְטָרא ּדִ
ין ָקִריב. ְוַאְנִהיר ַאְנּפִ ָרֵאל ּדְ ְצלֹוָתא )א דקיימו''ס( ,ִיׂשְ ָנא ּבִ ָהא ְצלֹוָתא ַעל , ַעל ָקְרּבְ ּדְ

א ֲהָוה ָרֵאל ָסָבא . ּכֹּלָ ְייהּו ִיׂשְ ַער ְלַגּבַ א )א חוטמא''ס(ְסָתָמא , )א עילאה''ס(ִאּתְ יׁשָ , ַקּדִ
ין  .ְוַאְנִהיר ַאְנּפִ

ל ִזיָנא ְלִזיֵניהּ  יֵליּה ַאְזלָ , ּכָ ַתר ְיסֹוָדא ּדִ ה ּבָ ין ְוָכל ִמּלָ ִאין ְלַדְרּגִ ּתָ ין ּתַ ְרּגִ ֲערּו ּדַ א ְוַאּתְ
ִאין הּו ִמְתָעִרין, ִעּלָ ֻכּלְ ב ּדְ א, ְוַאף ַעל ּגַ ּסֵ ּכִ ָחִקיִקין ּבַ ין ּדְ ְרּגִ ֲערּו ּדַ ין , ְוַאּתְ ְרּגִ י ּדַ ְלַגּבֵ

ַאְרָעא ְלהֹון, ּדְ ָרן. ְיסֹוָדא ּדִ ּמְ ִמּטַ ִאין ּדְ ין ִעּלָ ְרּגִ הוּ , ְוִאיּנּון ּדַ ּלְ ִמְתָעֵרי ּוִמְתָקְרֵבי  ּכֻ
ֵני, ִלְסעּוָדָתא ְייהּו ְלֵמיַכל. ּוִמְתַעּדְ ֵאי, ֲאָבל ֵלית ְרׁשּו ְלַחד ִמּנַ י ִעּלָ ְוָלא , ָלא ְלַדְרּגֵ

ֵאי ּתָ י ּתַ ָנא, ּוְלִמְתֲהֵני ׁשּום ֲהָנָאה, ְלַדְרּגֵ ָקְרּבָ יט ְיָדא ּבְ א , ְוָלא ְלאֹוׁשִ ַמְלּכָ ַעד ּדְ
ָאה ָאִכיל וְ   .ְוָיִהיב לֹון ְרׁשוּ , ִאְתֲהֵניִעּלָ

ָיַהב לֹון ְרׁשוּ  ל ַחד ְוַחד ִאְתֲהֵני ְוָאִכיל , ְלָבַתר ּדְ יב. )כדקא יאות(ּכָ ְכּתִ שיר (, ְוַהְיינּו ּדִ

ִמי )השירים ה ׂשָ ִאין, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ין ִעּלָ ְרּגִ ין ִאיּנּון ּדַ ִמי. ִאּלֵ ׂשָ ַאְכֵלי , מֹוִרי ִעם ּבְ
ָקא ָיאּותְוִאְתהֲ  ּדְ י. )בירכא שמאלא, א דא דרועא ימינא''ס(. ֵני ּכַ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ , ָאַכְלּתִ

ָרֵחל א ַיֲעקֹב ּבְ ָקא ָיאּות, ּדָ ּדְ א ֲאִכיָלה ּכַ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ּדָ רֹוָעא , ׁשָ א ּדְ ּדָ
ָמאָלא ַיְרָכא ְיִמיָנא, ׂשְ ין . ּבְ ְרּגִ הּו ּדַ ּלְ ִאין )רבניןא ק''ס(ָהא ּכֻ א , ִעּלָ הּו ַמְלּכָ ִאְתֲהֵני ּבְ ּדְ

ַקְדִמיָתא א ּבְ יׁשָ יֵליהּ . ַקּדִ יֵליּה ַוֲהָנָאה ּדִ א . ְוָדא ֵמיְכָלא ּדִ ַמְלּכָ ַעד ָהָכא ֵמיְכָלא ּדְ
ַקְדִמיָתא ָאה ּבְ  .ִעּלָ
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אן ּוְלָהְלָאה ָחִקיִקין בְּ ' ָיִהיב ְרׁשּו ְלד, ִמּכָ יּוְקִנין ּדְ ּוְלָכל ִאיּנּון , כּוְרְסָייאּדִ

ְייהוּ  ָטן ִמּנַ ְ ׁשּ ִמְתּפָ ְכרּו , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלִאְתֲהֵני ּוְלֵמיַכל, ּדְ תּו ְוׁשִ ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ
ַאָמָרן, ִאְכלּו ֵרִעים. ּדֹוִדים יּוְקִנין ּדְ ע ּדִ ין ִאיּנּון ַאְרּבַ ְכרּו ּדֹוִדים. ִאּלֵ תּו ְוׁשִ ל , ׁשְ ּכָ

ְייהוּ ִאיּנוּ  ֵטי ִמּנַ ְ ׁשּ ִמְתּפַ ֵטי, ן ּדְ ְ ׁשּ הּו ַאְכֵלי ּוִמְתּפַ ָקא ָיאּות, ְוֻכּלְ ּדְ ְוַאְנִהירּו , ְוִאְתֲהנּון ּכַ
ין ֶחְדָוה, ַאְנּפִ הּו ּבְ ּלְ ִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד) ב''א ע''דף רמ(, ְוָעְלִמין ּכֻ ין ִעּלָ ְרּגִ ין ּדַ ּוֵבין , ּבֵ

ִאין ּתָ ין ּתַ ְרּגִ יסוֹ , ּדַ ְלהֹון ִמְתָקְרִבין ּוִמְתֲהִניןּבִ ָנא . ָדא ּדִ ָקְרּבְ א ִאיהּו ָרָזא ְוִסְתָרא ּדְ ּדָ
ָקא ֲחֵזי ּדְ  .ּכַ

יא ַאר ַחְבַרּיָ א ּוׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר וִרּבִ יהּ , ָאתּו ִרּבִ ָטחּו ַקּמֵ ּתְ א. ְוִאׁשְ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
טּוָרא ּדְ  ִריְך הּוא, ִסיַניִאְלָמֵלא ָלא ִאְתְמַסר אֹוַרְייָתא ּבְ א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ א ּדְ , ֶאּלָ

יִלי ר יֹוָחאי אֹוַרְייָתא ְוִסְתִרין ּדִ ֵיי ְלָעְלָמא, ָהא ּבַ ק ִמן ָעְלָמא. ּדַ ּלַ ְסּתָ ד ּתִ ַמן . ַווי ּכַ
אֹוַרְייָתא ְך ֵמַההּוא יֹוָמא, ַיְנִהיר ּבּוִציִנין ּדְ א ִיְתֲחׁשַ ֵייֵתי ַמלְ . ּכֹּלָ ָהא ַעד ּדְ א ּדְ ּכָ

יָחא א, ְמׁשִ ָדָרא ּדָ ָרא ּכְ יהּ , ָלא ִליֱהֵוי ּדָ ַגּוִ ִרי ּבְ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ַרּבִ  .ּדְ

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ לּום, ַעל ָרָזא ּדָ ר ָנׁש ִלְטעֹום ּכְ ֵייכּול , ָאִסיר ֵליּה ְלּבַ ַעד ּדְ
ָאה א ִעּלָ ר ָנׁש . ְצלֹוָתא. ּוַמה ִאיהוּ , ַמְלּכָ ּבַ אכְּ , ְצלֹוָתא ּדְ ַקְדִמיָתא, ַגְווָנא ּדָ , ּבְ

כּוְרְסָייא ָחִקיִקין ּבְ ְרָיין, ְמַזְמִנין ְלִדּיּוְקִנין ּדְ ְלהֹון, ַעל ִאיּנּון ּבִ ֵטי רּוִחין ּדִ ְ ׁשּ ִמְתּפַ ַעל , ּדְ
ְייהוּ , עֹוֵפי ּוְבִעיֵרי ַהאי ָעְלָמא ִמּנַ ְלהֹון ְיסֹוָדא ּבְ רּוָחא ּדִ ְרָיין ּדְ ָנא ּבִ ְיינּו ְוהַ , ְלָקְרּבְ

יָך ְייָ  )תהלים קד( יְלהֹון, ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ָנא רּוָחא ּדִ ִאְתַחְזָיין ְלָקְרּבְ ְרָיין ּדְ ָהא ּבִ , ּדְ
יּוְקִנין ע ּדִ ט ָעַלְייהּו ַאְרּבַ ַ ׁשּ ין, ִמְתּפְ ִנין ִאּלֵ ָנן ַעל ָקְרּבְ ָקָאַמָרן. ְמַזּמְ , ְוַהְיינּו ּדְ

ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש  ְייהוּ וְ , ְוָהאֹוַפּנִ ֵטי ִמּנַ ְ ׁשּ ָקא ִמְתּפַ יִלין ַאֲחָרִנין ּדְ  .ָכל ִאיּנּון ַחּיָ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ָקא ְמַייֵחד ׁשְ א ּדְ ֲהָנא ַרּבָ נּו ְוכוּ , ּוְלָבַתר ּכַ . 'ַהְיינּו ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתָ
ָקא ְמַייֵחד ָרֵאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו  )דברים ו(ַהְיינּו , ִיחּוָדא ּדְ ַמע ִיׂשְ , ּוְלָבַתר ֵליָוֵאי. ְיָי ֶאָחדׁשְ

ָקא ִמְתָעֵרי ְלִנּגּוָנא מֹוַע ְוגוֹ  )דברים יא(ַהְיינּו , ּדְ ה ', ְוָהָיה ִאם ׁשָ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ ִהׁשּ
ֵליָוֵאי. 'ְוגוֹ  א ִנּגּוָנא ּדְ ִגין ְלַאְסָתָרא ִסְתָרא , ּדָ א )א לאתערא סטרא''ס(ּבְ ָנא , ּדָ קֹוְרּבָ ּבְ

א ָרֵאלּולְ . ּדָ יב ְוָנכֹון, ָבַתר ִיׂשְ א ֱאֶמת ְוַיּצִ ָנא, ּדָ יָמא ַעל ָקְרּבְ ַקּיְ ָרֵאל ָסָבא ּדְ , ִיׂשְ
ִאיִהי י )קרבנא עילאה הא דרגין( א' ּדְ כֹּלָ ִניָמִאין ּדְ ִאין ּפְ ין ִעּלָ ְרּגִ תֹוָרא, ּדַ יָמא ַעל ּפָ  .ַקּיְ

ְייהּו ְלֵמיַכל ָנאּוְלאֹוׁשִ , ֲאָבל ֵלית ְרׁשּו ְלַחד ִמּנַ ָאה , יט ְיָדא ְלָקְרּבְ א ִעּלָ ַמְלּכָ ַעד ּדְ
ִאיהּו ָאִכיל. ַאֲחרֹונֹות' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ְוַהְיינּו ג. ָאִכיל יָון ּדְ יּוְקִנין' ָיִהיב ְרׁשּו ְלד, ּכֵ , ּדִ

ְייהוּ  ן ִמּנַ ְרׁשָ ִמְתּפָ  .ְלֵמיַכל, ּוְלָכל ִאיּנּון ִסְטִרין ּדְ

ֵדין ָאָדם ִאיהּו ּדִ , ּכְ יּוְקִניןּדְ ַאר ּדִ ל ׁשְ ָכִליל ּכָ , ָמִאיְך ְוָנִפיל ַעל ַאְנּפֹוי, ּיּוְקָנא ּדְ
א ְלֵעיּלָ י ָאָדם ּדִ ְרֵמיּה ְורּוֵחיּה ְלַגּבֵ יּוְקִנין, ּוָמִסיר ּגַ יָמא ַעל ִאיּנּון ּדִ ַקּיְ ל , ּדְ ָכִליל ּכָ ּדְ

יּוְקִנין ָקא ֲחֵזי, ּדִ ּדְ ָעָרא ֵליּה ָעֵליּה ּכַ א )תהלים כה(ינּו ְוַהיְ , ְלַאּתְ ָ י ֶאׂשּ , ֵאֶליָך ְיָי ַנְפׁשִ
ָעָרא  יּוְקִנין ַאֲחָרִנין )תלת(ְלַאּתְ ְייהוּ , ּדִ ֵטי ִמּנַ ְ ׁשּ ִמְתּפַ ְוַהְיינּו  )תהלה לדוד(. ְוָכל ִאיּנּון ּדְ



יעוּ  )תהלים קמה( נוּ . ַיּבִ רוּ . יֹאֵמרוּ . ְיַרּנֵ הּו ַאְכִלין ְוִאְתַהְנָיין כָּ . ְיַדּבֵ ל ַחד ְוַחד ְוֻכּלְ
ָקא ֲחֵזי ֵליהּ  ּדְ  .ּכַ

יּה  יֵליּה ּבֵ ר ָנׁש ָעאקּו ּדִ אן ּוְלָהְלָאה ֵליָמא ּבַ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )א דלביה''ס(ִמּכָ
יֹום ָצָרה )תהלים כ( ָעאקוּ  )עאקו(. ַיַעְנָך ְיָי ּבְ ָיְתָבא ּבְ א ּדְ ְרּתָ עּוּבַ ָכא , ּכְ ְלִאְתַהּפְ

יגֹוִרין עָ  הֹון ַסּנֵ ּלְ ר ָנׁש ּכֻ ּבַ ִתיב . ֵליּה ּדְ א ּכְ ָכה לֹו  )תהלים קמד(ְוַעל ּדָ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ
 .'ְוגוֹ 

ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִלְטֶבְרָיא י ׁשִ הוּ , ַרּבִ יּה ֵאִלּיָ ַגע ּבֵ מֹר, ּפָ ָלָמא ָעֵליּה ּדְ . ָאַמר ֵליּה ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ א בְּ , ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ַמאי ָקא ָעִסיק קּוְדׁשָ ְרִקיָעאּבְ ָאַמר ֵליּה . ִריְך הּוא ּבִ

נֹות ָעִסיק ָקְרּבָ ָמךְ , ּבְ ְ ין ִמׁשּ ין ַחָדּתִ ָאה ַאְנּתְ , ְוָאַמר ִמּלִ ָמא ְלָך , ַזּכָ ַוֲאֵתיָנא ְלַאְקּדְ
ָלם ַאל ִמָנךְ , ׁשְ ֵעיָנא ְלִמׁשְ ה ֲחָדא ּבָ ָמא, ּוִמּלָ א . ְלַאְסּכְ ֶאְלּתָ ְרִקיָעא ׁשְ א ּדִ ְמִתיְבּתָ ּבִ
ִאי ה, לוּ ׁשָ ִתּיָ יּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָאֵתי ֵלית ּבֵ ִתיב , ָעְלָמא ּדְ אִתי  )שיר השירים ה(ְוָהא ּכְ ּבָ

ה ְוגוֹ  י ֲאחֹוִתי ַכּלָ י ְוגוֹ ', ְלַגּנִ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ה. 'ָאַכְלּתִ ִתּיָ יּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֵלית ּבֵ , ַמאן ּדְ
י ׁשָ  ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ  .ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִביִאיהּו ָאַמר ָאַכְלּתִ

 אא''''ב עב ע''''דף רמדף רמ
ְמעֹון י ׁשִ ִריְך הּוא ַמאי ָקא ָאִתיב לֹון, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ָאַמר , ָאַמר ֵליהּ . ְוקּוְדׁשָ
ִריְך הּוא א ּבְ א, קּוְדׁשָ ר יֹוָחאי ֵייּמָ ַאל ִמָנךְ . ָהא ּבַ ְמעֹון. ַוֲאֵתיָנא ְלִמׁשְ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ

ָמה ֲחִביבּו חִ  ָרֵאלּכַ ִריְך הּוא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ב קּוְדׁשָ ָרִחים , ּבֵ ְרִחימּו ּדְ ִגיאּו ּדִ ּוִמּסְ
הּוא ָעִביד, ָלהּ  ה ּדְ ֵני עֹוָבדֹוי ִמּמַ ֵמיְכָלא . ׁשָ ָלאו אֹוְרחֹוי ּבְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּדְ

יא ּיָ ּתְ ִגין ְרִחימּוָתא, ּוִמׁשְ ָתה, ּבְ ה . ָעִביד ְרעּוָתהּ , הּ הֹוִאיל ְוָאֵתי ְלַגבָּ . ָאִכיל ְוׁשָ ּלָ ּכַ
ה ֲהָדהּ , ּוָבָעת ְלֵמיַכל, ַעְייַלת ַלחּוּפָ ֵייכּול ֲחָתָנּה ּבַ ין ּדְ ָלאו , ֵלית ּדִ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ

ד ָהִכי ה. ָאְרֵחיּה ְלֶמְעּבַ י ֲאחֹוִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ הֹוִאיל ַוֲאֵתיָנא . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבָ
הּ  הּוְלֵמיַעל , ְלַגּבָ ֲהָדּה ַלחּוּפָ י ְוגוֹ ) א''ב ע''דף רמ(, ּבַ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ  .'ָאַכְלּתִ

ִוד ִריְך הּוא, ְוַיְלֵפיָנן ִמּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ ין ּלְ ַזּמִ א , ּדְ ָאְרחֹוי ְדקּוְדׁשָ ה ּדְ י עֹוָבדֹוי ִמּמַ ּנֵ ְוׁשָ
ִריְך הּוא יל ְוָעִביד ְרעּותֵ , ּבְ ִריְך הּוא ַקּבִ א ּבְ א ּוַמְטרֹוִניָתא . יהּ ְוקּוְדׁשָ ין ְלַמְלּכָ ַזּמִ

ֲהֵדיהּ  יב, ּבַ ְכּתִ ךָ  )תהלים קלב(, ֲהָדא הּוא ּדִ ה ַוֲארֹון עּוּזֶ . קּוָמה ְיָי ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ
ֲחָדא א ּוַמְטרֹוִניָתא ּכַ א לֹון, ַמְלּכָ ָלא ְלַאְפְרׁשָ ִגין ּדְ י ָמאִנין, ּבְ ּנֵ י עֹוָבִדין , ׁשָ ּנֵ ְוׁשָ

א ַמְלּכָ  .ּדְ

ִוד ְוגוֹ  )תהלים לב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֲעבּור ּדָ נּו ּבַ ׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ', ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ
ׁשּו ֶצֶדק ֵעי ֵליהּ , ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ יָך ִמּבָ ֵליָוֵאי ִאיהוּ , ְלִוּיֶ ְטָרא ּדְ ָהא ֶצֶדק ִמּסִ ַוֲחִסיֶדיָך . ּדְ

נוּ  יָך ְיַרנֵּ , ְיַרּנֵ ֵעי ֵליהּ ְלִוּיֶ ֵליָוֵאי ִניְנהוּ , נּו ִמּבָ ה ְוִזְמָרה ּבְ ָהא ִרּנָ י ְוָאַמר, ּדְ ּנֵ , ְוִאיהּו ׁשָ
יִמיָנא, ּכֲֹהֶניָך ַוֲחִסיֶדיךָ  ְטָרא ּדִ ִאיּנּון ִמּסִ  .ּדְ



ִריְך הּוא א ּבְ יִלי ָהִכי, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ִוד ָלאו אֹוַרח ּדִ ִוד. ּדָ ִוד , ָאַמר ּדָ ֲעבּור ּדָ ּבַ
יֶחךָ עַ  ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ָך ַאל ּתָ יַנת. ְבּדֶ ּקִ ֲאָנא ּתַ ּקּוָנא ּדַ ֵנּה ֵליהּ , ּתִ ׁשָ , ָאַמר ֵליהּ . ָלא ּתְ

ִוד ד ְרעּוָתךְ , הֹוִאיל ְוַזִמיַנת ִלי, ּדָ , ְוַיְלֵפיָנן ֵמַהאי. ְוָלאו ְרעּוִתי, ִאית ִלי ְלֶמְעּבַ
ָעְלָמא ן ְלַאֲחָר , אֹוְרָחא ּדְ ְמַזּמֵ ַמאן ּדִ יהּ , אּדְ ָאֵתי ְלַגּבֵ ד , ַההּוא ּדְ ִאית ֵליּה ְלֶמְעּבַ

ַכךְ , ְרעּוֵתיהּ  ָלאו אֹוְרֵחיּה ּבְ ב ּדְ  .ַאף ַעל ּגַ

ְך  קֹום ְוגוֹ  )בראשית כח(ּכַ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ה', ַוּיִ ּלָ י ּכַ ַאף ַעל , הֹוִאיל ְוָאָתא ָחָתן ְלַגּבֵ
ב ּכַ ָלאו אֹוְרֵחיּה ְלִמׁשְ ב ּדְ א בְּ . ּגַ ְוִאיִהי ָיֲהָבּה ֵליּה ֲאָבִנין , ָכִרים ּוְכָסתֹותֶאּלָ

ב ּכַ א, ְלִמׁשְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ ל ּבִ א ְיַקּבֵ קֹום ַההּוא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכֹּלָ ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ , ַוּיִ
ַכךְ , ַעל ִאיּנּון ֲאָבִנין ָלאו אֹוְרֵחיּה ּבְ ב ּדְ  .ַאף ַעל ּגַ

י ַיעְ , אּוף ָנֵמי ָהָכא ַכךְ ָאַכְלּתִ ָלאו ָאְרחֹוי ּבְ ב ּדְ י ַאף ַעל ּגַ ְבׁשִ ִגין ְרִחימּו , ִרי ִעם ּדִ ּבְ
ה ַכּלָ ֲאָתר ַאֲחָרא. ּדְ ה ְוָלא ּבַ ַכּלָ ֵביָתא ּדְ א ּבְ ל ּדָ ַאְתֵריּה ָלא ָאִכיל ְוָלא . ְוִעם ּכָ ּבְ

ֵתי ֵתי, ׁשָ יָלּה ָאִכיל ְוׁשָ ֲאָתר ּדִ י, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבַ אִתי ְלַגּנִ ַדר  .ּבָ ׁשָ ַמְלֲאִכין ּדְ
ִריְך הּוא ְלַאְבָרָהם א ּבְ ַאְתַרְייהוּ , קּוְדׁשָ תּו ּבְ ִגין ַאְבָרָהם ַאְכלּו , ָלא ַאְכלּו ְוָלא ׁשָ ּבְ

תוּ  י, ָאַמר ֵליהּ . ְוׁשָ יךָ . ִרּבִ ִריְך הּוא ְלֵמיַמר, ַחּיֶ א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ א ּבָ ה ּדָ ָלא , ִמּלָ ּוְבִגין ּדְ
ָרֵאל, ַגְרֵמיהּ ְלֶמְחָזק ִטיבּו לְ  ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ה ְלַגְרָמךְ , ַקּמֵ ָאה ַאְנּתְ , ָסִליק ִמּלָ ַזּכָ

ָעְלָמא א, ּבְ ְך ְלֵעיּלָ ח ּבָ ּבַ ּתְ ָמאָרְך ִמׁשְ ִתיב. ּדְ ל  )שמואל ב כג(, ְוָעָלְך ּכְ יק מֹוׁשֵ ַצּדִ
י ְוגוֹ  )ח''במדבר כ(. ִיְרַאת ֱאלִֹהים ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ י יּוָדִאי ָאַמרִר ', ֶאת ָקְרּבָ , ּבִ

ן ָנא ִאית ָעׁשָ ָקְרּבָ ן. ְוִאית ִניחֹחַ , ְוִאית ֵריחַ , ּבְ רּוְגָזא: ָעׁשָ יב. ִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ ְכּתִ , ּדִ
ן ַאף ְייָ  )דברים כט( י ָאז ְיְעׁשַ ן. ּכִ ן רּוְגָזא. ִאיּנּון ִאְתֲהנּון ֵמָעׁשָ חֹוָטָמא ִאיהוּ , ְוָעׁשָ . ּבְ

אִ : ֵריחַ  ּפּוִחיןִאיּנּון ּדְ א. ְקרּון ּתַ י ַאּבָ ּפּוִחים, ָאַמר ִרּבִ ּתַ שיר (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכַ

ּפּוִחים )השירים ז ּתַ יְך ּכַ ה ַבּבֶֹקר )ח''במדבר כ(. ְוֵריַח ַאּפֵ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ַמאי . ֶאת ַהּכֶ
ַאְבָרָהם. ַבּבֶֹקר א ּבֶֹקר ּדְ יב. ּדָ ְכּתִ ם )בראשית כב(, ּדִ ּכֵ ׁשְ ּבֶֹקר ַוּיַ ְמָנָלן . ַאְבָרָהם ּבַ

ַאְבָרָהם הּוא ַהאי ּבֶֹקר ּדְ י ֶאְלָעָזר. ּדְ . ַהּבֶֹקר אֹור )בראשית מד(, ֵמָהָכא, ָאַמר ִרּבִ
ִתיב א ַהּבֶֹקר אֹור, ּבֶֹקר אֹור ָלא ּכְ ִריְך , ְוָדא אֹור ַקְדָמָאה, ֶאּלָ א ּבְ ָבָרא קּוְדׁשָ ּדְ

ית ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ה ַבּבֶֹקרְועַ , הּוא ּבְ ֲעׂשֶ א ּתַ מֹוָדָעא, ל ּדָ ּתְ ִאׁשְ ְוָלֳקֵבל . ַבּבֶֹקר ּדְ
ַאְבָרָהם א, ּבֶֹקר ּדְ ָנא ּדָ ִים. ִאְתְקִריב ָקְרּבְ ֵבין ָהַעְרּבַ ן ּדְ א ִיְצָחק, ָקְרּבָ ְוָלֳקֵבל , ּדָ

ִיְצָחק ִאְתְקִריב יב. ְמָנָלן. ֶעֶרב ּדְ ְכּתִ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשוּ  )בראשית כד(, ּדִ ֶדה ַוּיֵ ָ ׂשּ ַח ּבַ
ִיְצָחק הּוא. ִלְפנֹות ָעֶרב  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְוֶעֶרב ּדְ

ָכל יֹוםרעיא מהימנא רעיא מהימנא  א ְלַהְקִריב ִמְנָחה ּבְ ּקּוָדא ּדָ ת, ּפִ ּבָ ן מּוַסף ׁשַ . ּוְלַהְקִריב ָקְרּבָ
ִנים ּוְלבֹוָנה יר ֶלֶחם ַהּפָ ְתֵריּה ְלַהְסּדִ רֹאׁש חֹ . ַוֲאּבַ ן מּוַסף ּבְ א. ֶדׁש ְוָקְרּבָ יׁשָ , ּבּוִציָנא ַקּדִ

ַמְטרֹוִניָתא יָדא ּדְ א ּבִ ּדּוֵרי ּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ָכל יֹוָמא ָצִריְך ְלׁשַ ְעָלהּ . ּבְ ְרׁשּו ּבַ , ִאי ִאיִהי ּבִ
ת ּוְברֹאׁש חֶֹדׁש , ָצִריְך ּתֹוֶסֶפת ּבָ ׁשַ גֹון מּוַסף ּבְ ָכל יֹוִמין ָטִבין, ּכְ  .ּומּוַסף ּדְ

ִאיִהי ְרׁשוּ  ַהאי ְרׁשּותּדְ ְעָלּה ּדְ ֶאְמָצִעיָתא ִאיהּו ּבַ יֵליּה ְוַעּמּוָדא ּדְ ִחיד ּדִ ן . ת ַהּיָ ִתּקֵ ְוַיֲעקֹב ּדְ
ַעְרִבית ֶאְמָצִעיָתא, ְצלֹוָתא ּדְ ַעּמּוָדא ּדְ יֵליּה ּדְ א ּדִ ְרּגָ א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי . ִאיהּו ּדַ ִגין ּדָ ּבְ



ת ַעְרִבית ְרׁשּות, ַמְתִניִתין ִפּלַ דֹוֶמה ְלַלְיָלהּדְ , ּתְ לּוָתא ּדְ ְבּגָ ב ּדִ ן , ַאף ַעל ּגַ ּמָ ְלִטין ּתַ ׁשַ ּדְ
יֵליהּ , ָסָמֵאל ְוָנָחׁש  ֻאְכלּוִסין ּדִ ָרֵאל, ְוָכל ְמָמָנן ּדְ ָגלּוָתא ִעם ִיׂשְ ת ּבְ א ַנְחּתַ ִכיְנּתָ ִאיִהי , ּוׁשְ

ַחת ּכְ ּתַ ַבְעָלּה ִאׁשְ ְרׁשּו ּדְ יב, ּבִ ְכּתִ ִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר  )מב ישעיה(, ֲהָדא הּוא ּדִ ֲאִני ְיָי הּוא ׁשְ
ן  .לֹא ֶאּתֵ

 בב''''ב עב ע''''דף רמדף רמ
א  קֹום )בראשית כח(ּוְבִגין ּדָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ִגיָעה, ַוּיִ יּוָסא, ֵלית ּפְ א ּפִ גֹון . ֶאּלָ ִעי ִבי )רות א(ּכְ ְפּגְ . ַאל ּתִ

ְייַסת ֵליהּ  ָרֵאל ּפַ ֶנֶסת ִיׂשְ הּ , ּכְ ָלא ָיזּוז ִמיּנָ ל עֹוָלםּדְ , ּדְ ִריְך הּוא ִאיהּו ְמקֹומֹו ׁשֶ א ּבְ . קּוְדׁשָ
א . ַמאי עֹוָלם א) ב''ב ע''דף רמ(ּדָ ִכיְנּתָ ְרּגּום עֹוָלם. ׁשְ עּוֵליָמא, ָעְלָמא, ּתַ ָנא ּדְ ָמה , ִליׁשָ ּכְ
יהּ . ָהַעְלָמה, ְדַאּתְ ָאֵמר ִתיב ּבֵ ם )בראשית כח(, ּוַמה ּכְ ֶלן ׁשָ הּ , ַוּיָ ַייס ִעּמָ ן , ִאְתּפְ ּמָ ְלֵמיַבת ּתַ

א ִכיְנּתָ ָגלּוָתא ִעם ׁשְ ִייס ָלהּ . ּבְ ַיֲעקֹב ּפָ יָמא ּדְ יר, ְוִאי ּתֵ ּפִ ָכל ֵליְלָיא. ׁשַ ִאיִהי ּבְ , ּוְבִגין ּדְ
לּוָתא ִאיהּו ּגָ ְעָלהּ , ּדְ ְרׁשּו ּבַ ת ַעְרִבית ְרׁשּות, ּבִ ִפּלַ א ַאֲחִריָנא. אֹוְקמּוָה ּתְ ֶבן , ּוִפירּוׁשָ ִאיהּו ּתֶ

ַקל ָוחֹוֶמרלְ  ים ּבְ יהּ , ַנְחּתּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ֵמיַכל ִלְבִעיָרן חֹוְמִרּיִ ָטחּו ַקּמֵ ּתְ ַהאי , ְוִאׁשְ י ּבְ ְוַחּדֵ
ה ָרִזין ְסִתיִמין, ִמּלָ ִרין ּדְ ה ִקׁשְ ַכּמָ רּו ָלּה ּבְ רּו ָלהּ . ְוַקׁשְ יא , ְוַאְעּטְ י ַחְבַרּיָ ּוְסִליקּו ָלּה ְלַגּבֵ

ָארוּ  ּתָ ִאׁשְ ן ּדְ ּמָ  .ּתַ

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא יׁשָ ַאר ְצלֹוִתין ִאיהּו חֹוָבה, ּבּוִציָנא ַקּדִ ׁשְ א ּבִ ִגין ּדָ ַטר חֹוב , ּבְ ׁשְ ּדִ
יק ַחי ָעְלִמין, ָעַלְייהוּ  ַצּדִ ה, ְלַסְמָכא ָלּה ּבְ ִפּלָ אּוָלה ַלּתְ ל ַהּסֹוֵמְך ּגְ ֵביּה ּכָ ָכל , ּדְ ֵאינֹו ִנזֹוק ּבְ

ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ּוְבַמאי ְסִמיַכת ַעל ְיסֹוד .אֹותֹו יֹום ְכִבי  )רות ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבִ ַחי ְיָי ׁשִ
 .ַעד ַהּבֶֹקר

ִמְנָחה ד ָמֵטי ְזַמן ְצלֹוָתא ּדְ ֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ּכַ בֹא ֵאָליו  )בראשית ח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבָ ַוּתָ
ִמ . ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֵעֶרב ִגין ּדְ לּוָחה ִהיא ַלֲאדֹוִניּבְ ו )אדני מבעי ליה(, ְנָחה ׁשְ ֵעׂשָ ָגלּוָתא ּדְ  )שם לב(, ּבְ

ם הּוא ַאֲחֵרינוּ  ה ּגַ ל ָהָאֶרץ, )אדוני לאדוני(ְועֹוד ַלֲאדֹוִני . ְוִהּנֵ א ִאיהּו ֲאדֹון ּכָ יק, ּדָ , ְוָדא ַצּדִ
ִדיק ן יֹוֵסף ַהּצַ ּמָ ר ל )דברים לג(, ִמּתַ כֹר ׁשֹורֹו ָהּדָ ן ֶאְפַרִים. וֹ ּבְ יַח ּבֶ יּה ָמׁשִ ָעִתיד ְלָנְפָקא ִמּנֵ . ּדְ

ַמר  יָנה ֲאֻלּמֹוֵתיֶכם  )בראשית לז(ּוְבִגיֵניּה ִאּתְ ה ְתסּוּבֶ ָבה ְוִהּנֵ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ָקָמה ֲאֻלּמָ ְוִהּנֵ
ִתי ֲחְויָנה ַלֲאלּוּמָ ּתַ ׁשְ יק. ַוּתִ ּדִ ָברּוךְ , ּוַבּצַ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ  .ּכָ

א יׁשָ ַמר , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ ְך ִאּתְ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף )שמות יג(ּבָ ח מֹׁשֶ ּקַ . ַוּיִ
ֵביָנן ַחד גּוף ּוְבִרית ַחׁשְ ִגין ּדְ ַמר. ּבְ א ֲעָלְך ִאּתְ ָבה, ּוְבִגין ּדָ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ָקָמה ֲאלּוּמָ . ְוִהּנֵ

ה ֵמעּוָמד ִפּלָ ַכְך ּתְ ם. ּדְ ׁשֵ ל ַהּזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ יק. ְוֵכן ּכָ ּדִ ָברּוךְ , ּוַבּצַ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְוַהְיינּו , ּכָ
ִתי ֲחְויָנה ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ ָמאָלא. ַוּתִ יִמיָנא ּוִבׂשְ ַאְנּתְ ָאִחיד ּבִ גּוף ּוְבִרית, ּדְ ק . ּבְ ּלַ ְסּתָ ּוְלָבַתר ּתִ

יָנה הּ , ָעַלְייהּו ַלּבִ ח ּבָ ָרֵאל ְלִמְפּתַ ֵחירּו ְלִיׂשְ ְרִעין ּדְ ין ּתַ יָמא. ַחְמׁשִ יֵמי ֵצאְתָך  )מיכה ז(, ְלַקּיְ ּכִ
ֲחִרית חֹוָבה, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות ׁשַ א ְצלֹוָתא ּדְ ַעְרִבית ְרׁשּות, ּוְבִגין ּדָ  .ּדְ

יֵבנוּ  ּכִ ַעְרִבית ִאיהּו ַהׁשְ רֹוֵעי ַמלְ , ּבְ ין ּדְ ִכיַבת ּבֵ ׁשְ ָגלּוָתאּדִ א ּבְ ד ֵייֵתי ַצְפָרא. ּכָ ַסח , ּכַ ּפֶ
יִמיָנא יּה ּבִ ִיְצָחק. ָאִחיד ּבֵ ָמאָלא ּדְ ְדרֹוָעא ׂשְ ֵרי, ֲאָבל ּבִ ׁשְ ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם  )בראשית כד(. ּתִ

ה ִרְבָקה יֹוֵצאת ר ְוִהּנֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ לּוָתא, ּכִ ִדינָ . ִמן ּגָ ְטָרא ּדְ ָלא ַנְפֵקי ִמּסִ ַיֲעקֹב , אּוְבִגין ּדְ
ל ֶאת ָיָדיו )בראשית מח( ּכֵ יִמיָנא, ׂשִ י ׁשֹור ּבִ ּוִ ָמאָלא, ְוׁשַ ׂשְ א . ַאְרֵיה ּבִ ְנֻאם ְיָי  )תהלים קי(ּוְבִגין ּדָ



ב ִליִמיִני יק, ַלאדֹוִני ׁשֵ א ַצּדִ ן יֹוֵסף, ּדָ יַח ּבֶ ב ִליִמיִני, ָלֳקְבֵליּה ָמׁשִ רֹוָעא , ְוָאַמר ֵליּה ׁשֵ ּדְ
ַאְבָרָהם ָמֵעאל ,ּדְ ִיׁשְ ָגלּוָתא ּדְ ית אֹוְיֶביָך ֲהדֹום ְלַרְגֶליךָ , ּבְ  .ַעד ָאׁשִ

ַההּוא ִזְמָנא ָרֵאל, ּבְ ַער רּוַח ְיֵתיָרה ּתֹוֶסֶפת ַעל ִיׂשְ ּפֹוְך  )יואל ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִיּתְ ֶאׁשְ
ר ׂשָ ל ּבָ ָרֵאל ֵמאּוִמין ּדְ , ֶאת רּוִחי ַעל ּכָ . ְונֹוַח ֵמאֹוְיֵביֶהם )אסתר ט(, ָעְלָמאְוֶיֱהִוי ַנְייָחא ְלִיׂשְ

ת ּבָ ׁשַ ַגְווָנא ּדְ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ר ָנׁש ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ ּבַ ִאּתֹוָסף ּבְ ּה ַנְייָחא, ּדְ ֶנֶפׁש , ְוִאית לֹון ּבָ ִאי ּבְ
א, ְיֵתיָרה ִאית לֹון ַנְייָחא ִאיִהי נּוְקּבָ כּוָרא, ּדְ ִאיהּו ּדְ רּוָחא ּדְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ  .ּכָ

ֲחָדא, ְוַתָנִאים ַוֲאמֹוָרִאים ָרֵאל ּכַ ת ְלָכל ִיׂשְ ּבָ ׁשַ ר . ַחד ִאיִהי, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ ֲאָבל ְלָכל ּבַ
פּום עֹוָבדֹוי, ָנׁש  א. ִאיהּו ּכְ ִתיּוְבּתָ ֲחָדא, ְואִֹליְפָנא ִמַקל ָוחֹוֶמר ּדְ ָרֵאל ּכַ ָכל ִיׂשְ ָכל , ּדְ ּבְ

הוּ  ּלְ ַחְזִרין ּכֻ ֵליִמְתַק , ִזְמָנא ּדְ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו )דברים ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ , ּכַ
ִכְתֵריהּ  ר ָעַלְייהּו ּבְ ם ְיָי מּוְכּתָ ׁשֵ ֶתר ֶעְליֹון, ּדְ ִאיהּו ּכֶ ָכל . ּדְ ָמה ְיֵתיָרה ּדְ ְוַהאי ִאיהּו ְנׁשָ

ָרֵאל ת ְויֹוִמין ָטִבין, ִיׂשְ ּבָ ׁשַ א תַּ . ּבְ ָכל יֹוִמיןּוְבִגין ּדָ ינּו ּבְ ד, ּקִ ם ְידֹוָ ׁשֵ ם ּבְ ִאיהּו , ְלִמְחּתָ ּדְ
ְצלֹוִתין ְרָכאן ּדִ ָכל ּבִ ֶתר, חֹוָתם ּדְ ָלא ּכֶ ת. ְוָלא ַאְמִרין מּוַסף ּבְ ּבָ ינּו ְלֵמיַמר , ּוְבׁשַ ּקִ ּתַ

מּוָסף נּו ְלָך ְיָי ֱאלֵֹהינוּ , ּבְ ֶתר ִיּתְ  .ּכֶ

ָרֵאל יֵליהּ , ִחית ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרהָהִכי נָ , ֲאָבל ְלָכל ַחד ִמִיׂשְ א ּדִ ְרּגָ פּום ּדַ , ִאי הּוא ָחִסיד. ּכְ
ת ֶחֶסד ּדַ יֵליהּ , ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּמִ א ּדִ ְרּגָ פּום ּדַ ּבֹור. ּכְ ָיֲהִבין , ְיֵרא ֵחְטא, ִאי ִאיהּו ּגִ

בּוָרה, ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ת ּגְ ּדַ ם ְוִאי ִאיהּו ִאיׁש . ִמּמִ ת ֱאֶמת, ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ּתָ ּדַ . ִמּמִ
א ַמְלכּות ר ְסִפיָראן, ְוֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּדָ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ִאיִהי ּכְ ר ָנׁש , ּדְ ּבַ ה ּדְ יא . ּוְכפּום ִמּדָ ִאם ָנׂשִ

ָרֵאל ָחְכָמה, אֹו ָחָכם, ִיׂשְ ּתֹוָרה, אֹו ֵמִבין ּבְ יהּ , אֹו ּבַ ַמר ּבֵ ִאּתְ ל  )שלי אמ(, ּדְ ְלָהִבין ָמׁשָ
ִביִאים. ּוְמִליָצה ּנְ תּוִבים, אֹו ּבַ ּכְ ֶתר , ָהִכי ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה. אֹו ּבַ ִאְתְקִריַאת ּכֶ ּדְ
 .ַמְלכּות

ים ְלָכל ָאָדם, ְוִאי ָחָכם ְחּכִ אֹוִקיְמָנא ַהּמַ ָמה ּדְ ַמר , ּכְ ִאּתְ יתָ  )תהלים קד(ּדְ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ  ,ּכֻ
ן ּמָ אֹוַרְייָתא. ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּתַ ָבר ּבְ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ָיֲהִבין ֵליּה , ְוִאם הּוא ֵמִבין ּדָ

יָנה תּוִבים. ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּבִ ְנִביִאים ּוַבּכְ ַצח , ְוִאם הּוא ָחָכם ּבַ ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּנֶ
יק. ְוהֹוד ִרית ְוִאי ִאיהּו ַצּדִ ָנַטר אֹות ּבְ מּור ּדְ ת, ּגָ ּבָ ין, אֹות יֹוִמין ָטִבין, אֹות ׁשַ ִפיּלִ , אֹות ּתְ

יק ּדִ ְלכּות, ּוְבָכל ֲאָתר, ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּצַ  .ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּמַ

 אא''''ג עג ע''''דף רמדף רמ
ין ל ִמּדֹות ִאּלֵ ר ָנׁש ִמּכָ ֶתר בְּ , ְוִאי ִאיהּו ּבַ דָיֲהִבין ֵליּה ּכֶ ם ְידֹוָ ד , ׁשֵ ידֹוָ ) א''ג ע''דף רמ(ּכַ

ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו ד. ֱאלֵֹהינּו ּבְ ידֹוָ ְדכּוָרא. ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ְפֶאֶרת, ֵמָעְלָמא ּדִ ִאיהּו ּתִ ֶמֶלְך , ּדְ
ָאה ֶכֶתר ִעּלָ ר ּבְ יהּ , מּוְכּתָ ִכיְנּתֵ ׁשְ ָבּה ִיְמלֹוְך ּבִ ִאיִהי ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ּדְ ָמה ְיֵתיָרהְוֶכֶתר נְ . ּדְ , ׁשָ

ַמר , רּוחַ , ה''ְיהוָֹ  ִאּתְ ר )יואל ג(ּדְ ׂשָ ל ּבָ ּפֹוְך ֶאת רּוִחי ַעל ּכָ ִליל י, ֶאׁשְ א ' ְוִאיהּו ּכָ ְסִפיָראן ֵמֵעיּלָ
א א, ְלַתּתָ ַגְווָנא ּדָ יָנה' ה. ָחְכָמה' י: ּכְ ית ְסִפיָראן' ו. ּבִ ִליל ׁשִ ' ה. ֵמֶחֶסד ַעד ְיסֹוד, ּכָ
ד ֱאלֵֹהינוּ ִמ ' כ. ַמְלכּות ידֹוָ יהּ , ן ּכַ ֶתר ַעל ֵריׁשֵ ת. ּכֶ ּבָ יֹום ׁשַ ִאּתֹוְסָפא ּבְ ָמה ּדְ  .ְוַהאי ִאיהּו ְנׁשָ

ת ָהִעּלֹות ִעּלַ ֶתר, ּוְבִגין ּדְ ַהאי ּכֶ ה ּבְ תֹות ְוָיִמים , מּוְפֶלא ּוְמכּוּסֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ם ְיהֹוָ ׁשֵ ט ּבְ ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ
יֵליהּ ֵלית ׁשּוְלָטנּוָתא ְלָסמָ , טֹוִבים יִהָנם, ֵאל ּוְלָנָחׁש ּוְלָכל ְמָמָנן ּדִ ְלָטנּוָתא ַלּגֵ , ְוֵלית ֵליּה ׁשֻ

ָסָמֵאל א ּדְ יׁשָ א ּבִ יֵליהּ , נּוְקּבָ ְרָיין ּדִ ְרָייָתא , ְוָלא ְלַמׁשִ ִ ִרין ִמן ֳקָדם ַמׁשּ הּו ִמְתַטּמְ ּלְ ּכֻ



א ַמְלּכָ ָרן אּוִמין עֹוְבֵדי ּכוֹ , ּדְ ִיְתָטּמְ ַגְווָנא ּדְ ָעְלָמאּכְ לֹות ּדְ יָחא, ָכִבים ּוַמּזָ ֵלי ְמׁשִ ד ִיְתּגְ , ּכַ
ְמָערֹות צּוִרים  )ישעיה ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָלִעים )ישעיה ז(ּוָבאּו ּבִ  .ּוִבְנִקיֵקי ַהּסְ

ָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ָרֵאל, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוָאְמרוּ , ָקמּו ּתַ ִקיל ְלָכל ִיׂשְ ל מְ , ַאְנּתְ הּוא ׁשָ מּוֵלא ִמּכָ
ְרָייא, ִמּדֹות ָטִבין ְך ׁשַ אי ּבָ יהּ , ַוּדַ ַמר ּבֵ ִאּתְ ד ֱאלֵֹהינוּ  )שמואל א ב(, ַההּוא ּדְ ידֹוָ . ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ

ָרֵאל ל ַחד ְוַחד ִמִיׂשְ ֶתר ַעל ּכָ ר ָנׁש , ַאְנּתְ ּכֶ ָך ּבַ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ֶתר ָעָלךְ , ּכִ ְיֵהא ּכֶ יא, ּדִ , ָלא ָנׂשִ
ּבֹור, ְוָלא ָחִסיד, ְוָלא ֵמִבין, םְוָלא ָחכָ  ם, ְוָלא ּגִ יק, ְוָלא ָנִביא, ְוָלא ּתָ . ְוָלא ֶמֶלךְ , ְוָלא ַצּדִ

ִריְך הּוא א ּבְ ִדּיּוְקָנא ְדקּוְדׁשָ ֲאבּוִהי, ַאְנּתְ הּוא ּבְ ִדּיּוְקָנא ּדַ ָרא ּבְ ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ ַגְווָנא ּדְ , ּכְ
הֹון ַמר ּבְ ִאּתְ נִ  )דברים יד(, ּדְ ם ַלְיָי ֱאלֵֹהיֶכםּבָ ָמאָרךְ . ים ַאּתֶ קּוִדין ּדְ ִלים ּפִ קּוִדין , ַאׁשְ ֵלית ּפִ ּדְ
יָלךְ  ין ּדִ א, ֵמִאּלֵ א ְוַתּתָ יּה ֵעיּלָ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ר ּבֵ ָלא ִיְתַעּטֵ ֶכֶתר , ּדְ ּבְ

ָאה ה, ִעּלָ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ  .ּבְ

ַתח ְוָאַמר ָנִאין וַ , ּפָ הוּ , ֲאמֹוָרִאיןּתַ ַכד ֲהָוה ָקֵרי ְלֻכּלְ ָכל , ּדְ הֹון ּבְ ְכַלל ִעּמְ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ְלַרּבִ
ְחָנא ְלכוּ , ָאמֹר לֹון, ִזְמָנא ּבַ ְלכֹון, ֲאָנא ְמׁשַ פּום ְנִדיבּות ּדִ יִבים ַאְבָרָהם , ּכְ ֵני ְנּדִ ַאּתּון ּבְ ּדְ

ָחא . ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּבְ ָיִכיל ְלׁשַ א ָמֵרי ָעְלָמא, ְלכֹוןֵלית ַמאן ּדְ ּה , ֶאּלָ ּלָ ֲאִפיּלּו אֹוַרְייָתא ּכֻ ּדְ
ְלָיא, ַעד ֵאין סֹוף כּו ִהיא ּתַ אֹוַרְייָתא. ּבְ ַמר ּבְ ִאּתְ ַגְווָנא ּדְ ה  )איוב יא(, ּכְ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ ַארּוּכָ

י ָים יְלכוּ , ּוְרָחָבה ִמּנִ ַבח ּדִ כוּ . ָהִכי ׁשֶ אִ , ֲאָבל ִיְתַקּיֵים ּבְ יַמה ּדְ ים ּבִ יָקָרא , ְתַקּיָ ֲחֵדיָנא ּבִ ּדַ
ַאֲהרֹן ָאִחי אֹוְקמּוהָ , ּדְ ָמה ּדְ ְגּדּוַלת ָאִחיו, ּכְ ַמח ּבִ ׂשָ ב ׁשֶ ׁש אּוִרים ְותּוִמים, ַהּלֵ  .ִיְלּבַ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ְוַתָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ּבָ ׁשַ ל מּוָסִפין ּדְ תֶ , ּכָ יּה ּכֶ ַאְמִריָנן ּבֵ ל מּוַסף ּדְ , רּכָ
מֹוְדִעין ּתְ ָרֵאל. ֵמָהָכא ִאׁשְ ִיׂשְ ְלהֹון, ְוָכל ְצלֹוִתין ּדְ ֵריָחא , ֵריָחא ּדִ מֹר  )שיר השירים ג(ּכְ ּדְ

ַאר יֹוִמין, ּוְלבֹוָנה ְוָכל ַאְבַקת רֹוֵכל ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ּבִ ּבָ ׁשַ ל , ֲאָבל ּבְ יב ָעֵליּה ִמּכָ ָחׁשִ
ִמים ׂשָ  .ִמיֵני ּבְ

בְ  ִגין ּדִ ל ַאְבַקת רֹוֵכל, יֹוִמין ָטִביןּבְ ִקין ִמּכָ יהּ , ַסּלְ ַמר ּבֵ ִאּתְ ָאֵבק ִאיׁש ִעּמוֹ  )בראשית לב(, ּדְ . ַוּיֵ
ִגיָמה ִאיִהי ּפְ ְצלֹוָתא ּדְ ּה ָסָמֵאל, ּדִ ֲעֵביָרה, ִאְתֲאָבק ִעּמָ ִגימּו ּדַ ַההּוא ּפְ ּה ּבְ ָחא ִעּמֵ , ְלַאּגָ

ָדא ַההּוא ָאָבק ּדְ ַמָיאְוָדא ָסִליק , ּבְ  .ַעד ׁשְ

ַיֲעקֹב חֹוִבין , ְלאֹוְלָפא ְזכּוָתא ַעל ְצלֹוָתא, ָאָבק ּדְ ְרָיין ּדְ ִ ה ַמׁשּ ַכּמָ ִאיּנּון  )א דזכוון''ד(ּבְ א ''ס(ּדְ

ְרָיין )חילין יהּ , ֲחִביִלין ּוַמׁשִ ין ִעּמֵ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ָסָמֵאל. ְלאֹוְלָפא ְזכּו ָעָלהּ , ּדְ א ּדְ ְרּגָ ָסִליק , ְוָאָבק ּדַ
חֹוִביןבְּ  ְרָיין ּדְ ה ַמׁשִ ַעְרִבית, ְלאֹוְלָפא חֹוִבין ָעָלהּ , ַכּמָ ַיֲעקֹב, ְוָדא ְצלֹוָתא ּדְ ם ּדְ ִאְקֵרי ֻסּלָ , ּדְ

ָבּה  ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבוֹ  )בראשית כח(ּדְ ִקין חֹוִבין. ְוִהּנֵ ַסּלְ ין ּדְ י , ִאּלֵ ְוַנְחּתֵ
חֹוַתְייהוּ  ִקין ַזְכָוון, ַזְכָוון ּתְ ין ַסּלְ חֹוַתְייהוּ , ְוִאּלֵ ין חֹוִבין ּתְ ה ְקָרִבין. ְוַנְחּתִ ַכּמָ יִלין לֹון ּבְ ּפִ  .ּוַמׁשְ

ִריִסין ִאיּנּון ָמאֵרי ּתְ ל ּתֹוָרה, ּדְ ּה ׁשֶ ִמְלַחְמּתָ ַמע ְקָרָבא ְלטּוִרין ַרְבְרִבין, ּבְ ּתְ ִיׁשְ ִאיּנּון , ַעד ּדְ ּדְ
ְמעּו ָהִרים ֶאת ִריב ְייָ  )מיכה ו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, קֹבַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיעֲ  ְצלֹוָתא. ׁשִ . ִריב ּדִ

אֹוַרְייָתא ַעְרִבית. ִריב ּדְ ְצלֹוָתא ּדְ ַחר, ְוַהאי ְקָרָבא ּדִ ְמִליֵאל . ַעד ֲעלֹות ַהׁשָ ן ּגַ ַרּבָ ּדְ
ַחר, אֹוְקָמהּ  ַ ל . ַעד ֲעלֹות ַהׁשּ ת ַעְרִבית ְזָמָנּה ּכָ ְתִפּלַ ְיָלהּדִ ֵדר , ַהּלַ ֲחָכִמים ָעְבדּו ּגָ א ּדְ ֶאּלָ

 .ַעד ֲחצֹות

ַחר ָ א ַוּיֵָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהׁשּ ַחר, ּוְבִגין ּדָ ַעְרִבית. ַמאן ׁשַ יעּוָרּה ַעד . ְצלֹוָתא ּדְ ׁשִ ּדְ
ַאְבָרָהם עֹות , ּבֶֹקר ּדְ ע ׁשָ ִאיִהי ַאְרּבַ ם ַאְבָרָהם בַּ  )בראשית כב(ּדְ ּכֵ ׁשְ ֲעָתא . ּבֶֹקרַוּיַ ֵריׁש ׁשַ ּבְ

ַחר, ַקְדָמָאה ַ סֹוף ַהׁשּ ן , ֶנַצח ַיֲעקֹב )דאיהו(, ּבְ ַתּמָ ַחר )תהלים כב(ּדְ ַ ֶלת ַהׁשּ ַח ַעל ַאּיֶ , ַלְמַנּצֵ



ַיֲעקֹב, ְלַנְטָלא נּוְקָמא ִמָסָמֵאל ָמאָלא ּדְ ָיֵרְך ׂשְ ָנַגע ּבְ ִאיהּו הֹוד, ּדְ ַמר , ּדְ ֵביּה ִאּתְ  )איכה א(ּדְ
ָוהְנתָ  ל ַהּיֹום ּדָ הֹוד, הֹוד, ָנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ְטָרא ּדְ ָאה, ִמּסִ ָ א , ֶאֶלף ֲחִמיׁשּ ׁשָ י ַמְקּדְ ָאַרת ּבֵ ּתְ ִאׁשְ

ה  .ֲחֵרָבה ִויֵבׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ יָלְך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָאַמר ַרּבִ א הֹוד ּדִ ֵביּה ַאְנּתְ ָחֵרב, ּדָ יָלְך , ּדְ בּוָאה ּדִ ִמּנְ
ָמאָלא ְ ַאְנּתְ וּ , ִמׂשּ ִאיהּו ֶנַצח )ישעיה סג(ְבִגין ּדְ ה ּדְ ְחִרין, מֹוִליְך ִליִמין מֹׁשֶ ׁשַ א ּדְ  )משלי ה(, ֵריׁשָ

ֶלת ַאָהִבים ַחר, ַאּיֶ ַ ֶלת ַהׁשּ ַח ַעל ַאּיֶ ִוד ַלְמַנּצֵ ַתח ּדָ יא, ּפָ ֵביּה ֵייֵתי ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבּיָ ּוְבִגין . ּדְ
ְחִרי ֵרין ׁשַ ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ ְחִרין, ןּדְ ׁשַ ַמע ּבְ ַמְתִניִתין ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ְוָלא ָאַמר , אּוְקמּוָה ּבְ

ַחר ַ ׁשּ ֵרין. ּבַ ְחִרין ּתְ ׁשַ א ּבְ  .ֶאּלָ

 בב''''ג עג ע''''דף רמדף רמ
ְייהוּ  ֲערּון ְלַגּבַ יִחין ִיּתְ ִוד, ּוְתֵרין ְמׁשִ ן ּדָ יַח ּבֶ ַאְבָר , ָלֳקֵבל ֶנַצח, ָמׁשִ ּבֶֹקר ּדְ ר ּבַ , ָהםְוִאְתְקׁשַ

יב ְכּתִ יִמיְנָך ֶנַצח) ב''ג ע''דף רמ(ְנִעימֹות  )תהלים טז(, ֲהָדא הּוא ּדִ ְגבּוָרה. ּבִ ֵביּה , הֹוד ּבִ ּדְ
ן ֶאְפַרִים ָאִחיד יַח ּבֶ ֶאְמָצִעיָתא. ָמׁשִ ְפֶאֶרת, ַאְנּתְ ּבְ יָלְך ּתִ ַדְרָגא ּדִ ְך ַעּמּוָדא , ּדְ ר ּבָ ִאְתְקׁשַ ּדְ

ֶאְמָצִעיָתא יָלךְ ִויסֹוד חַ . ּדְ א ּדִ ַדְרּגָ ִמין. י ָעְלִמין ּבְ ּיָ ים ַיְדִרים, ְוָחְכָמה ּבַ . ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ
ָמאָלא ין, ּוִביָנה ִלׂשְ יר ַיְצּפִ  .ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ

ךְ  ּבָ ת ּגַ ׁשֶ א, ִאיִהי ַהּקֶ ִכיְנּתָ ׁשְ א ּדִ יק. ְוַהאי ִאיהּו ְלבּוׁשָ ַצּדִ א ּדְ ִרית , ְלבּוׁשָ ִאְתְקֵרי ּבְ ּדְ
תַהּקֶ  ת. ׁשֶ ּבָ ין, ְואֹות יֹום טֹוב, ְוִאיהּו אֹות ׁשַ ִפיּלִ ִרית ִמיָלה, ְואֹות ּתְ א . ְואֹות ּבְ ְוָאַמר קּוְדׁשָ

ִריְך הּוא ַהאי אֹות, ּבְ ים ּבְ ָלאו ִאיהּו ָרׁשִ א, ַמאן ּדְ ַמְרָאה ּדָ א, ָלא ֵייעּול ּבְ ֵחֶדר ּדָ ְוַהאי . ּבְ
ה ֶאְמָצעִ , ִאיהּו ַמּטֵ ַעּמּוָדא ּדְ מּוִריםּדְ יִקים ּגְ י ֶחֶסד ַלַצּדִ ַלּפֵ יּה ּכְ ה ּבֵ ְלֵמיַהב לֹון , יָתא ַמּטֵ

ח, ַזְכָוון ְצלֹוָתא''ּבְ ְרָכאן ּדִ יא. י ּבִ יַעּיָ י חֹוָבה ְלַרׁשִ ַלּפֵ ה ּכְ ְגבּוָרה ְלִדיָנא, ּוַמּטֵ , ְלֵמיָדן לֹון ּבִ
פּום עֹוָבֵדיהֹון ֶאְמָצִעיָתא ַמֲאִריְך עַ . ּכְ םּוְבַעמּוָדא ּדְ ינֹוִנּיִ  .'ְוַהאי ִאיהּו ש. ל ּבֵ

ת ֶקׁשֶ ְווִנין ּדְ ַלת ּגַ ת, ּתְ ׁשֶ ִרית ַהּקֶ ת ְיִחיָדה, אֹות ּבְ ָתא, ּבַ ת ַמְלּכְ ּבָ ין. ׁשַ ְרּגִ ית ּדַ , ְוִאית ָלּה ׁשִ
חֹות ׁשּוְלָטנּוָתא ה, ּתְ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִאיּנּון ׁשֵ ְמַטְטרֹון, ּדְ ְכִליָלן ּבִ ָעַלְייהוּ . ּדִ ַמר ּדְ שמות (, ִאּתְ

יךָ  )כג ה ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ת ְיִחיָדה. ׁשֵ ד, ֲאָבל ּבַ ת ַלְידֹוָ ּבָ ּה ְמָלאָכה , ׁשַ ה ּבָ ָהעֹוׂשֶ
 .יּוָמת

אֹות ה ה ִאְתְקֵרי ּבְ א. 'ְיהֹוָ ְטָרא ּדָ ִאיהּו ה. ו ִליִמיָנא''יד, ּוִמּסִ יֵליהּ ' ּדְ ִלימּו ּדִ ְוָהִכי ְלָכל . ׁשְ
ית ִסְטִריןִסְטָרא בְּ  יק ַחי , י ַאְתָוון''ִאיּנּון ח. ודי, דיו, יוד, ויד, דוי, ידו, ׁשִ ַצּדִ ְכִליָלן ּבְ ּדִ

ָכל ִסְטָרא. ָעְלִמין  .ְוִאיִהי ְרִביִעית ַהִהין ּבְ

ָמא ְמפָֹרׁש , א''ְוִאיִהי הֵ  ׁשְ ְטָרא ּדִ ֶחֶסד''יוֹ . ו''א ָוא''ד הֵ ''יוֹ , ִמּסִ ְגבּוָרה''הֵ , ד ּבְ ו ''אוָ , א ּבִ
ִתְפֶאֶרת ְלָטא ַהאי ט. ּבְ ד ׁשַ ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַאַחת, ל''ּכַ ְוִאְתְקִריאּו . ָאְסרּו ֲחָכִמים ַאְרּבָ

ִאיּנּון ָלֳקֵבל ֲאָבָהן, ָאבֹות ְמָלאכֹות ם ּדְ ִליט ָעַלְייהּו ט, ַעל ׁשֵ ׁשָ ִעים ָחֵסר , ל''ּדְ ִאיהּו ַאְרּבָ ּדְ
 .ַאַחת

ִעים ְמ  ין ַאְרּבָ ָרה ַמְלִקיֹות ָלָאָדם, ָלאכֹות ָחֵסר ַחדּוְבִאּלֵ ה. ָלָקה ֲעׂשַ ָרה ְלַחּוָ ָרה . ַוֲעׂשַ ַוֲעׂשַ
ָחׁש  ָעה ְלַאְרָעא. ַלּנָ ט. ְוִתׁשְ ִאיהּו ה''ּוְבִגין ּדְ ת ּדְ ּבָ ׁשַ ְלָטא ּבְ ת', ל ׁשַ ּבָ ׁשַ ְוַהאי . ֵאין לֹוִקין ּבְ

ט''ט חֹול''ל ָלאו ִאיהּו ּכְ ֶעֶבד , ל ּדְ ְטָרא ּדְ ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַאַחת. ְמַטְטרֹוןִמּסִ ֵהם , ְוַאְרּבָ
 .'ַהּזֹוֵרַע ְוַהחֹוֵרׁש ְוכוּ 



א ִאְתְקֵרי ֶאֶר , ָסָבא ָסָבא ִכיְנּתָ ִריְך הּוא''ׁשְ א ּבְ  )ישעיה סו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ץ ְדקּוְדׁשָ
ֶחֶסד ִאְתְקִריַאת ַמִים. ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי ְטָרא ּדְ ְגבּוָרה ִאְתְקִריַאת ֵאׁש ּוִמ . ִמּסִ ְטָרא ּדִ . ּסִ

יר ֶאְמָצִעיָתא ַאּוִ ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ הוּ , ְוִאיִהי ֶאֶרץ. ּוִמּסִ  .ַקְרַקע ְלֻכּלְ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ָטא ּבִ ְ ׁשּ ְמָתא ְיֵתיָרה ִאְתּפַ ִנׁשְ ָתא, ּוְבִגין ּדְ ת ַמְלּכְ ּבָ ִאיִהי ׁשַ ּה , ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ תהלים (ּדְ

ָלהּוַמלְ  )קג ּכֹל ָמׁשָ ם ִאיִהי ַמְלכּות, כּותֹו ּבַ ָ ְלָטנּוָתָהא ַעל ַאְרָעא, ִמׁשּ ׁשָ ְוַעל ִאיָלִנין , ּדְ
י )וטורין ואבנין(. ּוְזָרִעין ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ת, ּוְבִגין ּדְ ּבָ ְבׁשַ ְמָתא ְיֵתיָרה ּדִ ִהיא ִנׁשְ יָלהּ , ּדְ ּה ּתֹוָלִדין ּדִ , ּבָ

אּדְ , ִאית ַנְייָחא ְלַאְרָעא ִכיְנּתָ  .ִאיִהי ׁשְ

ַאְרָעא ַטת ּבְ ְ ׁשּ ָאה ִאְתּפַ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ ּה , ּוְבִגין ּדִ ַמר ּבָ ִאּתְ ִמיָמה  )במדבר יט(ּדְ ה ּתְ ָפָרה ֲאדּוּמָ
ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹול ּה מּום ֲאׁשֶ ר ֵאין ּבָ ֹור, ֲאׁשֶ ׁשּ ה ּבַ ת ֲחִריׁשָ ּבָ ׁשַ . ָאסּור ַלֲחרֹוׁש ּבְ

ַמר  ִאּתְ ים )ים קכטתהל(ּדְ י ָחְרׁשּו חֹוְרׁשִ ּבִ ְטָרא . ַעל ּגַ ָרה ֲאדּוָמה ִמּסִ ָאה ִאיִהי ּפָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ְגבּוָרה ִמיָמה. ּדִ ֶחֶסד, ּתְ ְטָרא ּדְ ַאְבָרָהם, ִמּסִ א ּדְ ְרּגָ ִאיהּו ּדַ יּה , ּדְ ַמר ּבֵ ִאּתְ  )בראשית יז(ּדְ

ְך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים ר ֵאי. ִהְתַהּלֵ ּה מּוםֲאׁשֶ ֶאְמָצִעיָתא, ן ּבָ ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ר לֹא . ִמּסִ ֲאׁשֶ
ִאיִהי ֵחירוּ , ָעָלה ָעֶליָה עֹול ָאה ּדְ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ּדִ ְלָטא , ִמּסִ ִאיִהי ׁשַ ֲאָתר ּדְ  )במדבר א(ּבַ

ֵרב יּוָמת ר ַהּקָ ָטָאה, ְוַהּזָ ּלְ ִחית, ָטןלֹא ׂשָ , ֵלית ְרׁשּו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ְולֹא , ְולֹא ַמׁשְ
ְות ם, ַמְלָאְך ַהּמָ ֵגיִהּנָ ְטָרא ּדְ ִאיּנּון ִמּסִ  .ּדְ

א חֹול, ּוְבִגין ּדָ יֹוִמין ּדְ ָרֵאל, ּבְ ִחית  )תהלים עח(, ַאְמִרין ִיׂשְ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
יב ַאּפֹו ְוגוֹ  ה ְלָהׁשִ ְביֹוִמין ּדְ . 'ְוִהְרּבָ ִגין ּדִ ין ְקִליִפין , חֹולּבְ ִאּלֵ ת ּבְ ׁשַ ָאה ִאְתַלּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ

ִדיָנא ִמיָתה ּדְ ְייהוּ . ּדְ ַטת ִמּנַ ְ ׁשּ ת ִאְתּפַ ּבָ ן י, ּוְבׁשַ ִאיהּו ּבֶ י ּדְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ִגין ּדְ , ו''יד, ד''ּבְ
הֵ  ר ּבְ ַכַחת ְלהֵ . א''ִאְתַחּבָ ּתְ ַההּוא ִזְמָנא ַנְייָחא ִאׁשְ חֹוָתהּ וְ , א''ּבְ ִאיהּו ּתְ ְוָלא ָצִריְך , ָכל ַמה ּדְ

יּה ְוהּוא ַרחּום חֹות י. )א תחותה''ס(ּוַמאן ִאיּנּון . ְלֵמיַמר ּבֵ ָרֵאל' ּתְ ָרֵאל . ִיׂשְ ִיׂשְ ְוָכל ֲאָתר ּדְ
ִחין ּכְ ּתַ ַכח ְוַנְייָחא, ִמׁשְ ּתְ  .ְנִטירּו ִאׁשְ

א ַאְרָעא, ּוְבִגין ּדָ ּה גּומֹותּוְלֶמעְ , ָאסּור ִלֶמֱחַרׁש ּבְ ד ּבָ ַאְרָעא , ּבַ ִגימּו ּבְ ִאיּלּו ָעִביד ּפְ ֲהִוי ּכְ ּדַ
א יׁשָ א, ַקּדִ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ת. ּדְ ּבָ ׁשַ ַאְרָעא ּבְ ֵכִלים ּדְ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ַוֲאִפיּלּו ְלַטְלֵטל . ְוָאסּור ְלִאׁשְ

ָעְלָמא. ֶאֶבן ִלי ּבְ ׁשְ . ְוָלא ּכֶ ְזכּו ּדִ יֱהִוי ַנְייָחא לֹון ּבִ ִאְתְקִריַאת ַאְבָנאּדִ א ּדְ ּה , ִכיְנּתָ יב ּבָ ְכּתִ ּדִ
ָבה )בראשית כח( י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ְצלֹוָתא, ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ָרֵאל. ּבִ ְבִגיָנּה , ֲעִמיָדה ִאיִהי ְלִיׂשְ ּדִ

ָעְלָמא ַמר. ִאית לֹון ִקיּוָמא ּבְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ  )בראשית מט(, ְוָעֵליּה ִאּתְ ָ ַעל  )זכריה ג(. ָרֵאלִמׁשּ
ְבָעה ֵעיָנִים  .ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים )תהלים קיח(, ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ

 אא''''ד עד ע''''דף רמדף רמ
א  ִרית  )שמות לא(ּוְבִגין ּדָ ת ְלדֹרָֹתם ּבְ ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ

ִדיָרָתם. עֹוָלם ים, ָצִריְך ְלַנְטָרא ָלּה ּבְ ִחיד ֵלְרׁשּות ָהַרּבִ קּון ֵמְרׁשּות ַהּיָ ָלא ִיּפְ ְוַהאי ִאיהּו . ּדְ
אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵהן , ּדְ ִים ׁשֶ ּתַ ת ׁשְ ּבָ ַ ע) א''ד ע''דף רמ(ְיִציאֹות ַהׁשּ הֹוָצָאה , ַאְרּבַ

ָרֵאל ְלַנְטָרא , ֵאל ְוָנָחׁש ְוִאיּנּון ָסמָ . ְוַהְכָנָסה ָנֵמי ְיִציָאה ָקֵרי ָלהּ , ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות ְצִריִכין ִיׂשְ
א, לֹון ִכיְנּתָ ׁשְ ָלא ֵייְעלּון ְלִדיָרה ּדִ ִחיד, ּדְ ִאיִהי ְרׁשּות ַהּיָ ים. ּדְ ָחָלָלה . ַמאן ְרׁשּות ָהַרּבִ

ה ּגֹוָיה ְפָחה זֹוָנה ִנּדָ ָסָמֵאל ְוָנָחׁש , ׁשִ ין, ְרׁשּות ּדְ ַעּמִ ְבִעין ְמָמָנן ּדְ  )יא מהימנאכ רע''ע(. ְוׁשִ



ַתח ְוָאַמר י ְוכוּ  )שיר השירים ה(, ּפָ אִתי ְלַגּנִ ' נדפס בפרשת ויקרא דף ג. עד חלבי חסר', ּבָ
ִמי )א''א ע''בדף רמ(, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה. ב''ע ׂשָ ַיְרָכא , ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ רֹוָעא ְיִמיָנא ּבְ ּדְ

ָמאָלא י. ׂשְ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ָרֵחל ,ָאַכְלּתִ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ַיֲעקֹב ּבְ ָמאָלא , ׁשָ רֹוָעא ׂשְ ּדְ
ַיְרָכא ְיִמיָנא ָמאָלא. ּבְ ַיְרָכא ׂשְ רֹוָעא ְיִמיָנא ּבְ ָרֵחל. ִאיּנּון ֶחֶסד ִעם הֹוד, ּדְ ַעּמּוָדא , ַיֲעקֹב ּבְ

ְלכּות ּמַ ֶאְמָצִעיָתא ּבַ ַיְרָכא ְיִמיָנא גְּ . ּדְ ָמאָלא ּבְ רֹוָעא ׂשְ ֶנַצחּדְ  .בּוָרה ּבְ

יֵליּה ָהִכי ֵני ִמּדֹות ּדִ ֵניָמא ָהָכא. ַוֲאַמאי ׁשְ א ָרָזא ּדְ ִוד ָאַמר ָהָכא, ֶאּלָ ּכֲֹהֶניָך  )תהלים קלב(, ּדָ
נוּ  ׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ַמר ָהָתם. ִיְלּבְ ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר, ְוִאּתְ יָך ִמּבָ ִריְך . ּוְלִוּיֶ א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ

ּנֹות ִמּדֹוַתי יָנת ִלי, הּוא ָלאו אַֹרח ְלׁשַ ַזּמֵ ַתר ּדְ א ּבָ ד ְרעּוָתךְ , ֶאּלָ ּוֵמָהָכא . ִאית ִלי ְלֶמְעּבַ
א, אֹוִליְפָנא ין ֲאִפיּלּו ְלַמְלּכָ ְמַזּמִ ַבַעל ַהַבִית ּדִ ד ְרעּוֵתיהּ , ּדְ א . ִאית ֵליּה ְלֶמְעּבַ ּוְבִגין ּדָ
אֹוֵמר לָ , אֹוְקמּוהָ  ל ַמה ׁשֶ אּכָ ה חּוץ ִמּצֵ ִית ֲעׂשֵ ַעל ַהּבַ יר . ְך ּבַ ּפִ א ׁשַ ָרָזא ּדָ א ּדְ ל ּדָ ְוִעם ּכָ

ִתיב , ִאיהוּ  ִניִתי )מלאכי ג(ָהא ּכְ ד, ֲאִני ְיָי לֹא ׁשָ א ַלְידֹוָ הֹון ֶאּלָ ִתיב ּבְ ִנין ָלא ּכְ , ּוְבָכל ָקְרּבְ
ָק  ֵמיּה ּבְ ׁשְ ְרִגין ּדִ י ּדַ ּנֵ ׁשַ ּיְ ָנאֵאיְך ָיִכיל ְלֶמֱהִוי ּדִ  .ְרּבְ

א ִמי. יֹוֵצר אֹור: ָאִריִתי מֹוִרי, ֶאּלָ ׂשָ י ַיְעִרי. ַאֲהַבת עֹוָלם: ִעם ּבְ ָרֵאל: ָאַכְלּתִ ַמע ִיׂשְ ִעם . ׁשְ
י ְבׁשִ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּדִ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ִתיִתי ֵייִני. ּבָ מֹועַ : ׁשָ . ַעד ַוּיֹאֶמר, ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ְכרּו . ַאֲחרֹונֹות' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ג: ִאְכלּו ֵרִעים. ַעד ֱאֶמת, ּיֹאֶמרִמן וַ : ִעם ֲחָלִבי תּו ְוׁשִ ׁשְ
ְצלֹוָתא: ּדֹוִדים ְרָכאן ּדִ ַאר ּבִ  .ׁשְ

ָנא, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ָקְרּבְ ים, ִסְתָרא ּדְ ים ְוַעּתּוִדים ְוִעּזִ ִרים ּוְכָבׂשִ ֵני ׁשֹור', ִאיּנּון ד, ּפָ . ּפְ
ֵני נֶ  ר ְוגוֹ ּפְ ֵני יֹוָנה', ׁשֶ ֵני ּבְ ֵתי ּתֹוִרים אֹו ׁשְ א, ׁשְ ִאיהּו , ַאְרֵיה ָנִחית ְלַגֵבי ׁשֹור. ְוָצִריְך ְלָפְרׁשָ ּדְ

ָמאָלא ְגבּוָרה, ׂשְ ָרא ֶחֶסד ּבִ ְ ר. ְלִאְתַקׁשּ י ֶנׁשֶ ַיֲעקֹב. ָאָדם ָנִחית ְלַגּבֵ א ּדְ ְרּגָ א . ּדַ ּוְבִגין ּדָ
ָאָדם ַקְדָמָאה ֲהָוה, יןאֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִת  ַיֲעקֹב ׁשּוְפֵריּה ּדְ ִרים . ׁשּוְפֵריּה ּדְ ּוַמאן ּגָ

ָרֵאל ָקא ְלִאְתְקֵרי ִיׂשְ ּלְ יב, ְלִאְסּתַ ְכּתִ י ִאם  )בראשית לב(, ּדִ ְמָך ּכִ לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ
ֶמךָ  ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ א , ִיׂשְ ר ְלַאְפְרׁשָ ָרֵאל ִעּקָ יֱהִוי ִיׂשְ יַנְייהוּ ּדִ א ''ז ע''רמ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּבֵ

 .)'ובחבורא קדמאה סולת למנחה וכו

יִרית ָהֵאיָפה )ח''במדבר כ( יִרית ָהֵאיָפה. ֲאַמאי, ַוֲעׂשִ א ֲעׂשִ ֶנֶסת , ֶאּלָ ָלֳקֵבל ּכְ
ָרֵאל ין. ִיׂשְ ַדְרּגִ יָרָאה ּדְ ִאיִהי ֲעׁשִ ֵרי, ּדְ ין ּתְ רֹוִעיןְוִאְצְטִריָכא ְלִאְתָייֲהָבא ּבֵ ְוִאיִהי , ן ּדְ

ִאיִהי ָנֲהָמא. ְוִאיִהי ָנֲהָמא, סֶֹלת ָנֲהָמא ת , ּוְבִגין ּדְ ֲחֵמׁשֶ ַקד ַעל ָנֲהָמא ּדַ ָלא ִאְתּפְ
ה, ִמיִנין ִאיִהי ִחּטָ עֹוָרה, ּדְ יפֹון ְוכוּ , ּוׂשְ ָעְלָמא', ְוׁשִ י ְמָמָנא ָעַלְייהוּ . ְמָמָנא ּדְ ּוִ , ְוָלא ׁשַ

א בְּ  א קּוְדׁשָ ְלחֹודֹויֶאּלָ  .ִריְך הּוא ּבִ

 בב''''ד עד ע''''דף רמדף רמ
א ַנֲהָמא, ּוְבִגין ּדָ ְמַזְלֵזל ּבְ ַאְרָעא, ַמאן ּדִ ְתֵריהּ , ְוָזִריק ֵליּה ּבְ ְוַחד . ֲעִנּיּוָתא ָרִדיף ֲאּבַ

א ַקד ַעל ּדָ ְתֵריהּ , ְמָמָנא ִאְתּפְ ְוָלא ִיּפּוק ִמן , ְלֵמיַהב ֵליּה ֲעִנּיּוָתא, ְוִאיהּו ָרִדיף ֲאּבַ
ְרָיין, ְלָמאעָ  ִיְצְטִריְך ָלּבִ ִתיב. ַעד ּדְ ֶחם ַאּיֵה )איוב טו(, ְוָעֵליּה ּכְ נֹוֵדד . נֹוֵדד הּוא ַלּלֶ

ְלֵטל, הּוא י ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ְוֵיַהְך ִמּטַ ֶחם ַאּיֵה הּוא, ְוַגּלֵ ַמאן ) ב''ד ע''דף רמ(ְוֵלית . ַלּלֶ
ַגח ָעֵליהּ  ַיׁשְ ְיַרֵחם ָעֵליהּ  .ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַאּיֵה, ּדְ ח, ַמאן ּדִ ּכַ ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ . ּבְ

 )ובחבורא קדמאה אמר רעיא מהימנא מאן דמזלזלא(



ִפרּוִרין , ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ְמַזְלִזל ּבְ ַמאן ּדִ
ַנֲהָמא ְטִריךְ , ּדְ ָלא ִאּצְ ֲאָתר ּדְ ל ׁשֶ . ְוָזִריק לֹון ּבַ מֹוָחאַהאי ּכָ ִפירּוִרין ּדְ ְמַזְלֵזל ּבְ ן ַמאן ּדִ , ּכֵ

ֶזַרע ין ּדְ ִאיּנּון ִטּפִ ַאְרָעא, ּדְ ָזִריק לֹון ּבְ הֹון , ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ר ֶאת  )בראשית ו(ּדְ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ּכִ
ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ ה. ּדַ ִנּדָ ָזִריק לֹון ּבְ ַבת ֵאל ֵנָכר, אֹו ּדְ פְ , אֹו ּבְ ׁשִ זֹוָנהאֹו ּבְ ן . ָחה אֹו ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ

אֹוַרְייָתא ַנֲהָמא ּדְ ִפירּוִרין ּדְ ְמַזְלֵזל ּבְ ן ַמאן ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ י ַאְתָוון, ְוּכָ ִאיּנּון קֹוּצֵ , ְוָתֵגי ַאְתָוון, ּדְ
ָתָגא ֳחָלף ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ַמר ָעַלְייהּו ּכָ ִאּתְ  .ּדְ

א ָמַסר ָרִזין ּדְ ן ַמאן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ָלה, ֹוַרְייָתאּכָ ית, ְוִסְתֵרי ַקּבָ ֵראׁשִ ה ּבְ אֹו ִסְתֵרי , ְוִסְתֵרי ַמֲעׂשֵ
ָמא ְמפָֹרׁש  ׁשְ ָלאו ִאיּנּון ֲהגּוִנים, ַאְתָוון ּדִ ים ּדְ ר ָהָרע, ַלֲאָנׁשִ ִליט ָעַלְייהּו ֵיּצֶ ׁשָ ה זֹוָנה, ּדְ , ִאׁשָ

ַמר ָעָלהּ  ִאּתְ ה זֹוָנה ַעד  )משלי ו(, ּדְ ָ ַעד ִאׁשּ י ּבְ ר ָלֶחםּכִ ּכַ א כ. ּכִ ב ַאְתָוון ''ְוֵלית ֶלֶחם ֶאּלָ
אֹוַרְייָתא ר. ּדְ ּכָ א ֲאִפיּלּו ֲהָלָכה ַאַחת, ְוֵלית ּכִ  )ועוד רעיא מהימנא(. ֶאּלָ

רּוִרין, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ין ּפִ ִאּלֵ י ָרָזא ּבְ ּלֵ ט, ָלא ּגַ ׁשָ אַֹרח ּפְ א ּבְ הֹון , ֶאּלָ ְוָלא ָיִהיב ּבְ
יעּוָרא ִית ְלָפחֹות, ֲאָבל אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ׁשִ ּזַ ִפירּוִרין ּכַ יעּוָרא ּדְ ׁשִ ן ִאי , ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ה יּצָ ּבֵ קּו ָעַלְייהוּ . ִאיּנּון ּכַ ְקּדְ ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּדִ ה ְלָבְרָכא ָעַלְייהוּ , ּדְ יּצָ ּבֵ ִית ַעד ּכַ ּזַ  .ַעד ּכַ

רּוִרין' א טח הוּ ''א, ְואַֹרח ָרָזארעיא מהימנא רעיא מהימנא  לֹׁש ְלָכל ְסָטר, ּפִ ַלת ִמן ד, ׁשָ ֵרין ', ּתְ ּתְ
ר ִלימוּ . ֲעׂשַ ר, ְרִביִעית ִאיהּו ׁשְ יּה ֶעׂשֶ ְלָמא ּבֵ ְלָמא ד. ְלַאׁשְ ד', ּוְלַאׁשְ ִאיּנּון ְידֹוָ ַמאי . ּדְ
ר ָאת ד. א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''יוֹ : ִאיּנּון. ֶעׂשֶ א ּדְ יעּוָרא , ִמן ֶאָחד' קֹוּצָ ִיתׁשִ ּזַ ד' י. ּכַ , ִמן ְידֹוָ

ה יּצָ ּבֵ יֵליּה ּכַ יעּוָרא ּדִ  .ׁשִ

ָאָדם', ִאיִהי ד א ּדְ ְבּתָ ֶמְרּכַ ִלימּו ּדְ ָאָדם, ׁשְ ין ּדְ ע ַאְנּפִ ַאְרּבַ ִלימּו ּדְ א. ּוׁשְ  )במדבר ו(, ּוְבִגין ּדָ
ָניו ֵאֶליךָ  ד ּפָ א ְידֹוָ א ָפִנים )ברים יד(ְוָהְכִתיב , ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִיׂשָ ָ ר לֹא ִיׂשּ . ֲאׁשֶ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ א ָאַמר ַהּקָ י ָלֶהם , ֶאּלָ קּו , ְוָאַכְלּתָ ְושַבְעּתָ  )דברים יא(ְולֹא ָאַמְרּתִ ְקּדְ ְוֵהם ּדִ
ה, ֲעֵליֶהם יּצָ ּבֵ ִית אֹו ַעד ּכַ ּזַ ִנים, ַעד ּכַ א ָלֶהם ּפָ ָ ַמְתִניִתין . ְוֵאיְך לֹא ֶאׂשּ ָנן ּדְ , ַוֲאמֹוָרִאיןְוַרּבָ

ְלהֹון ְלמּוָדא ּדִ ל ּתַ רּו ֵליהּ , ּכָ אֹוַרְייָתא ִסּדְ  .ַעל ָרִזין ּדְ

יהּ , ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ י קּוְדׁשָ א , ְוָאַמר ָהִכי, ְוָסִליק ְידֹוי ַקּמֵ קּוְדׁשָ
יָלךְ  ִריְך הּוא ְיֵהא ַרֲעָוא ּדִ ֵליָמָתאְלֵמיַהב לֹון ְמזוֹ , ּבְ ךְ , ָנא ׁשְ ָנא ְלַגּבָ י , ְלַתּקְ ּוְלַגּבֵ
ָאֵתי ָאה ָעְלָמא ּדְ ַמר ָעָלהּ , ַמְטרֹוִניָתא ִעּלָ ִאּתְ ּגֹוִים )תהלים כב(, ּדְ ל ּבַ לּוָכה ּומֹוׁשֵ י ַלְיָי ַהּמְ . ּכִ

ְנָייָנא י ַמְטרֹוִניָתא ּתִ ְנָייָנא, ּוְלַגּבֵ ּה ִזְמָנא ּתִ ַמר ּבָ ִאּתְ לּוָכה )עובדיה א(, ּדְ . ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהּמְ
ֵליָמָתא תֹוָרא ׁשְ ָנא ּפָ ל ַמֲאָכִלין, ִמָכל ִעּדּוִנין, ְלַתּקְ  .ּוִמּכָ

ן ִעָמךְ  ְלמּוד, ּוְלָמאֵרי ִמְקָרא, ְלָכל ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ַוֲאָנא ְמַזּמֵ ן ְלָמאֵרי , ּוְלָמאֵרי ּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
יָלךְ  ה ּדִ , ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּדִ ּלָ יָלךְ , יָלךְ ּכַ א ּדִ ָאה, ַמְטרֹוִניָתא ַקִדיׁשָ ָאה ְוַתּתָ ְרׁשּות , ִעּלָ א ּבִ ְוכֹּלָ
ִאין ל ִעּלָ ת ּכָ ִעּלַ ל ַהֲאדֹוִנים, ּדְ א, ֲאדֹון ּכָ א ְוַתּתָ ֵעיּלָ ָלִכים ּדְ ל ַהּמְ ִאיהּו ָיִחיד , ֶמֶלְך ַעל ּכָ ּדְ

ְנָייָנא ָלא ּתִ תֵּ , ּבְ ּתַ ִמׁשְ ֲהֵדיהּ ְוֵלית ָאת ּוְנקּוָדה ּדְ א, ף ּבַ ֶאיָנׁשָ ְווִנין ּדְ ּנּוי ּגַ ִאיהּו ָמאֵרי . ְוָלא ׁשִ ּדְ
ל ַמְפְתָחאן ַהָוויות, ּכָ ָרִזין ּדְ ָמָהן ְוִכּנּוִיין, ּדְ ָחְכְמָתא, ּוׁשְ ִניִזין ּדְ הּו , ְוָכל ָרִזין ּגְ ּלְ ח לֹון ּכֻ ִתְפּתַ ּדְ
יָלךְ  ל ִעּלֹות, ִליָקָרא ּדִ ת ַעל ּכָ ן ֳקָדָמךְ ֲאָנא ִמְתחַ . ִעּלַ יָלךְ , ּנֵ ח לֹון ִליָקָרא ּדִ ִתְפּתַ ְיָקָרא , ּדְ ּדִ

א ַמּיָ ׁשְ י ּדִ יָלְך ִאיהּו ֵמָאִבי ְוִאּמִ ָרֵאל, ּדִ ָכל ִיׂשְ ְלהֹון, ְוָאב ּדְ ּה , ְוֵאם ּדִ ַמר ּבָ ִאּתְ  )משלי א(ּדְ
ךָ  טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָעְלָמא, ְוַאל ּתִ ֵאם ּבְ פּו ּדְ ְך ֵלית ׁשּוּתָ  .ְוִעּמָ



ְנָייָנא ְלכֹון, ְוָאַמר ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָקם ִזְמָנא ּתִ ין ּדִ ָמִתין ְורּוִחין ְוַנְפׁשִ ַען ּכּוְלהוּ , ִנׁשְ , ַאְתֲערּו ּכְ
כֹון יָנָתא ִמּנְ רּו ׁשֵ ָנה, ְוַאְעּבָ אי ִמׁשְ ִאיִהי ַוּדַ ַהאי ָעְלָמא, ּדְ ט ּדְ ׁשָ ֲאָנא ָלא ַאְתַעְרָנא . אַֹרח ּפְ ּדַ

כוּ  ָאֵתיֶאלָּ , ּבָ ָעְלָמא ּדְ ִאין ּדְ ָרִזין ִעּלָ הֹון , א ּבְ ַאּתּון ּבְ ן )תהלים קכא(ּדְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ  .ִהּנֵ

ַתח ְוָאַמר ַע ְואֵֹרַח ְמָבֵרךְ , ָהא אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּפָ ִית ּבֹוּצֵ ַעל ַהּבַ , ְועֹוד אֹוְקמּוהָ . ּבַ
ה ק ּבְ ִריְך ְלַדְקּדֵ יאִמן ַהמּ ' ּצָ ֶחם, ּוְתֵרין ֵהִהין ִאיּנּון. ֹוּצִ י ַהּלֶ ּתֵ רֹות . ָלֳקֵבל ׁשְ ּכָ י ּכִ ּתֵ ׁשְ

ת ּבָ ׁשַ ה ְלָכל ַחד ְוַחד', י. ּדְ יּצָ ּבֵ עַ . ִאיִהי ּכַ בֹוּצֵ ִית ּדְ ַעל ַהּבַ א ו. ּוַמאן ִאיהּו ּבַ  .'ּדָ

ָהִכי יהּ , ַאּדְ ָסִבין ָקא ָנִחית ְלַגּבֵ ךְ  ַרְעָיא, ְוָאַמר, ָהא ָסָבא ּדְ ָהא ֶלֶחם . ְמֵהיָמָנא ֲחזֹור ּבָ ּדְ
יֵליהּ ', ִאיהּו ו רֹות ּדִ ּכָ י ּכִ ּתֵ ַאְמַרת ִאיּנּון ה, ׁשְ ָמה ּדְ אי ו. 'ה' ּכְ ' ה' ה. ִאיהּו ָלֳקֵבל ַיֲעקֹב' ַוּדַ

ה ְלָכל ַחד', י. ָלֳקֵבל ֵלָאה ְוָרֵחל יּצָ ּבֵ  .ּכַ

ה ַאְתִרין , ָסָבא ָסָבא, ָאַמר ֵליהּ  ַכּמָ ַעל ַהַבִית, אּוְקמּוהָ ְוָהא ּבְ ַיֲעקֹב ִאיהּו ּבַ ְויֹוֵסף , ּדְ
ַדְרֵגיּה ְיסֹוד ַחי ָעְלִמין, אֹוֵרחַ  ִליל ח, ּדְ לֹוָתא''ּכָ ּצְ ְרָכאן ּדִ א אֹוְקמּוָה ָעֵליהּ , י ּבִ , ּוְבִגין ּדָ

יק )משלי י( ּדִ ָרכֹות ְלרֹאׁש ּצַ א ְקׁשֹוט, ָאַמר ֵליּה ָהִכי הּוא. ּבְ ל ָרזָ . ְוכֹּלָ ַאְתֵריהּ ּכָ ַמה , א ּבְ
ֲאָנא ֲאָמִרית ַאּתְ ַאָמְרת, ּדַ ָפִליג ָנֲהָמא ַמאן הּוא. ּוַמה ּדְ  .ֲאָבל ַההּוא ּדְ

ִדיּוְקֵניהּ , ָאַמר ֵליהּ  ָאה, א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''ְוָדא יוֹ , ָסָבא ַאְנּתְ ּבְ א ִעּלָ ְבּתָ ֶמְרּכַ , ְוָדא ָאָדם ּדְ
ה יֵליּה ְיהֹוָ ין ּדִ ַאְנּפִ אוּ . ּדְ ִאיּנּון ה, ֶלֶחם' ו, ְבִגין ּדָ ה. 'ה' ּדְ יּצָ ִית ְוַכּבֵ ּזַ אּוְקמּוָה ּכַ יעּוָרא ּדְ , ְוׁשִ

ֲעִרין ָמא ְמׁשַ ָאן ׁשְ ִית ּבְ ּזַ ַמר ּכַ ֹות ֲחִבילֹות, ָהא ִאּתְ ין ִמּצְ ֵאין עֹוׂשִ ָנן ּדְ ָהא אּוְקמּוָה ַרּבָ אּוף , ּדְ
יעּוִרין בְּ , ָהִכי ֵרין ׁשִ ה', ָאת יָלא ַיֲהֵביָנן ּתְ יּצָ ִית ְוַכּבֵ ּזַ יתֹות . ְלֶמֱהִוי ּכַ ֵרי ַאְלָפא ּבֵ א ּתְ ֶאּלָ
ָאה' ִאית י, ִאיּנּון ד' י, ְזֵעיָרא' ְוִאית י, ִעּלָ ָאה, ִמן ְידֹוָ ֵרין. ְזֵעיָרא, ִמן ֲאדָֹני' י. ִעּלָ ין ּתְ ַחד , ְוִאּלֵ

ִית ַכּזַ ה, ּבְ יּצָ ַכּבֵ נָ , ְוַחד ּבְ א ְיֲאהדֹוָ ָרָזא ּדָ יק ֵליהּ . היּבְ  .ָאָתא ָסָבא ְוָנׁשִ

א יָנא ַקִדיׁשָ ָהִכי ָקם ּבּוּצִ ַתח ְוָאַמר, ַאּדְ ִרין , ּפָ ַען ִמְתַחּבְ אי ּכְ ם  )משלי ל(ַוּדַ ֶ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ ַמה ׁשּ
נוֹ  יא ְוָאְמרוּ , ּבְ ָזֵכי ְלֵמיַכל ֵמַהאי ָנֲהָמא, ֲחדּו ַחְבַרּיָ ָאה הּוא ַמאן ּדְ יהּ , ַזּכָ ַמר ּבֵ ִאּתְ משלי ( ּדְ

ַלְחִמי )ט א. ְלכּו ַלֲחמּו ּבְ ָאה ַנְפׁשָ ּה , ְוַזּכָ ַמר ּבָ ִאּתְ ֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל )ויקרא כב(ּדְ  )ויקרא כב(. ִמּלֶ
ַמר. ְוָכל ָזר לֹא יאַכל ּבוֹ  יּה ִאּתְ ִריְך הּוא ּבֵ א ּבְ נוּ  )מלאכי ב(, ְדקּוְדׁשָ . ֲהלֹא ָאב ֶאָחד ְלֻכּלָ

ִאְתַעְסַקת א ּדְ אֹוַרְייָתא ְוַנְפׁשָ ֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל, ּבְ  .ִמּלֶ

ֶחם ָאִביהָ  ַאְכַלת ִמּלֶ ִרים ָלּה ּדְ ִתּיּוְבָתא . ּוַמאן ּגָ ָתַבת ּבְ ִגין ּדְ א ''נ(ְוִאְתַאֲחָדת  )א''ה ע''דף רמ(ּבְ

ְנעּוֶריהָ  )ואתחדת ְנעּוֶריהָ  )ויקרא כב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכִ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ גֹון  ,ְוׁשָ איוב (ּכְ

יּצּו ֵליהּ . ְוָיׁשּוב ִליֵמי ֲעלּוָמיו )לג ָקּצִ ִאיָלָנא ּדְ ַגְווָנא ּדְ ְרׁשֹוי, ּכְ ׁשָ ׁש ּבְ , ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא. ְוִאְתַחּדָ
ָלא ְזַרע ִמית ּבְ ַמאן ּדְ  .ּדְ

ִגְלּגּוָלא, ְועֹוד ִאית ָרָזא ַאֲחָרא ְלָבַתר ֵייֵתי ּבְ ַק , ּדִ ִמּלְ ׁש ּכְ ִמיןְוִיְתַחּדֵ ְוַהְיינּו ַאְלָמָנה . ּדְ
ה ֵעֶדן, ּוְגרּוׁשָ א ּדְ ָרַכת ִמִגְנּתָ ִאְתּתְ ה, ּדְ רּוׁשָ א ִאְתְקִריַאת ּגְ גֹון , ּוְבִגין ּדָ ַוְיָגֶרׁש  )בראשית ג(ּכְ

ִרים ָלהּ . ֶאת ָהָאָדם ְזַרע ֵאין ָלהּ . ּוַמאן ּגָ ִגין ּדְ ִנין, ּבְ לֹא ּבְ ִמית ּבְ ית אָ . ּדְ ָבה ֶאל ּבֵ ִביָה ְוׁשָ
ְנעּוֶריהָ  ן ָיָבם, ּכִ ַההּוא ַנַער ּבֶ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ָתַבת ּבְ ית ָאִביָה , ּדְ ָבה ֶאל ּבֵ ְוַהְיינּו ְוׁשָ
ְנעּוֶריהָ  ֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל. ּכִ ת ְלְזַרע ִמּלֶ ַזּכָ  )דברים כה(. 'ְוָכל ָזר ָלא יאַכל ּבֹו ְוגוֹ . ּוְלָבַתר ּדְ

ת ַהחוּ  ת ַהּמֵ הלֹא ִתְהְיה ֵאׁשֶ  .ְלִאיׁש ָזר, ּצָ



אי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּמַ ָאתּון, ִהֵלל ְוׁשַ ַרֲחֵמי, ּדְ ְטָרא ּדְ ִדיָנא, ַחד ִמּסִ ְטָרא ּדְ , ְוַחד ִמּסִ
ִאיּנּון ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ָחק, ּדְ ַאְבָרָהם ְוִיּצְ ין ּדְ ְרּגִ ְזַעְייהוּ . ּדַ ָנׁשּו ָהָכא, ְוַאּתּון ִמּגִ ַאּתּון , ִאְתּכְ

לּוְת  ֲהוֹו ֵליּה ְלִהּלֵ ְלִמיִדים ּדַ אי. ַמִנין ּתַ ּמַ ית ׁשַ ְלִמיֵדי ּבֵ א, ְואֹוף ָהִכי ּתַ ַמְלּכָ  .ִלְסעּוָדָתא ּדְ

כֹון, ָהא אֹוִקְמּתּון ִעּמְ יא ּדְ הֹוָראֹות, ַאּתּון ְוַחְבַרּיָ אֹוִקְמּתּון, ָמאֵרי ּדְ אי , ּדְ ַע ַרׁשָ ֵאין ַהּבֹוּצֵ
ַיֲענּו אָ , ְלֵמיַכל ִאין ְלֵמיַכל, ֵמן ָמאֵרי ְסעּוָדָתאַעד ׁשֶ ָ יאַכל , ְוֵלית ָמאֵרי ְסעּוָדָתא ַרׁשּ ַעד ׁשֶ
עַ  ִית. ַהּבֹוּצֵ ַעל ַהּבַ ע ּבַ ּצַ ד ּבָ אי ּכַ ע ְלִאיּנּון ָמאֵרי ְסעּוָדָתא, ַוּדַ ֵער , ּוָבּצַ הּו ְמׁשַ ָלאו ְלֻכּלְ

עּוָרא ֲחָדא ִעין, ׁשִ ין ּבֹוּצְ ָלאו אֹוַרח ִאּלֵ ְוהִלְבצּ , ּדְ ׁשָ ה, ֹוַע ּבְ ֵביּצָ ְלִזְמִנין ָיִהיב ְלָדא ּכַ ּוְלָדא , ּדִ
ַזִית  .ּכַ

יָעא ּצִ ִית, ְוַכד עֹוִנין ָאֵמן ַעל ַהאי ּבְ ַעל ַהּבַ ִייכּול ּבַ ֲחָדא, קֶֹדם ּדְ יעּוִרין ּכַ ֵרין ׁשִ ִרין ּתְ , ְמַחּבְ
ה יּצָ ִית ְוַכּבֵ ַכּזַ ָנהי, ּבְ א ָלאו ִאיהּו עַ , ָאֵמן, ְיֲאהדֹוָ יָעה, ל ָהֲאִכיָלהּדָ ּצִ א ַעל ַהּבְ ְלָבַתר , ֶאּלָ

ָאֵמן ָטְרִפין ּבְ יעּוִרין ִמּצְ ִאיּנּון ׁשִ ִית, ּדְ ַעל ַהּבַ ָאִריִתי מֹוִרי ִעם  )שיר השירים ה(ְוַהְיינּו . ִייכּול ּבַ
י ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ ְכרּו דּ , ּבְ תּו ְוׁשִ , ִאְכלּו ֵרִעים. ֹוִדיםּוְלָבַתר ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ

ָאבּוהֹון. ָמאֵרי ְסעּוָדָתא ִדּיּוְקָנא ּדְ ִנין ּבְ יהֹון ּבְ  .ּדִ

רֹות ּכָ י ּכִ ּתֵ ׁשְ ה, ָהא ָהָכא ֶלֶחם ּבִ יּצָ ִית ְוַכּבֵ ּזַ יעּורֹו ּכַ ָפתֹוָרא . ְוׁשִ ִנים ּדְ ַמאי ִניהּו ֶלֶחם ַהּפָ
א ַמְלּכָ א ָהא אֹוְקמּוהָ . ּדְ ִאית ֵליּה ּתְ , ֶאּלָ יןּדְ א ִאיּנּון ד. ּוַמאי ִניהוּ . ֵריָסר ַאְנּפִ י ' ֶאּלָ ַאְנּפֵ

י ׁשֹור' ד. ַאְרִיה ר' ד. ַאְנּפֵ י ֶנׁשֶ ד )במדבר ו(ְוִאיּנּון . ַאְנּפֵ ד. ְיָבֶרְכָך ְידֹוָ ד. ָיֵאר ְידֹוָ א ְידֹוָ ָ  .ִיׂשּ

א ַמְלּכָ תֹוָרא ּדְ ִנים ִאיהּו ִמּפָ ֶלֶחם ַהּפָ ְכִתיב. ּוְמָנָלן ּדְ ְלָחן  )יחזקאל מא(, ּדִ ֻ ר ֵאַלי ֶזה ַהׁשּ ַוְיַדּבֵ
ד ר ִלְפֵני ְידֹוָ ין''י: ה''ז. ֲאׁשֶ ִאית ֵליהּ , ְואֹוף ָהִכי. ב ַאְנּפִ ָרא ַעל , ַמאן ּדְ ָנא ּוְלַסּדְ ֵעי ְלַתּקְ ּבָ

תֹוֵריהּ  ת, ּפָ ּבָ ׁשַ כֹל ְסעּוָדָתא ּדְ רֹות ּבְ ּכָ ע ּכִ ֵריָסר ַאנְ , ַאְרּבַ יןִלְתַלת ְסעּוָדֵתי ּתְ  .ּפִ

אֹוַרְייָתא ית ִמּדְ א ׁשִ יָמא ָלאו ִאיּנּון ֶאּלָ ֵנה, ְוִאי ּתֵ ּום ֶלֶחם ִמׁשְ ר . ִמׁשּ א ָלא ֵניכּול ְלִמְדּכַ ֶאּלָ
ָלא ַחְבֵריהּ ', ו א', ו' ו, ּבְ א ְלַתּתָ ית ִמְלֵעיּלָ א, ׁשִ א ְלֵעיּלָ ַתּתָ ית ִמּלְ ין . ְוׁשִ ְרּגִ ית ּדַ ָלֳקֵבל ׁשִ

ָאה ֻכְרְסָייא ִעּלָ ָאה. ּדְ ּתָ ֻכְרְסָייא ּתַ ְרִגין ּדְ ית ּדַ ְסָייא. ְוׁשִ ִאְתּכַ ית ּבְ ְלָייא. ׁשִ ִאְתּגַ ית ּבְ . ְוׁשִ
רֹות ַלְידוָֹ  )דברים כט( ְסּתָ ְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם''ַהּנִ  .ד ֱאלֵֹהינּו ְוַהּנִ

ל ָחֵמץ )א''ט ע''קרח קע(' י. ְרבּוִכין' י. ְרִקיִקין' י, ַחּלֹות' ְוַלְחֵמי ּתֹוָדה ִאיּנּון מ ה' י. ׁשֶ ל ַמּצָ . ׁשֶ
י ָאָדם' ד. ד''ִמן ְידוָֹ ' ָלֳקֵבל י. 'ָהא ִאיּנּון מ י ַאְרֵיה' ד, ד''ִמן ְידוָֹ ' י. ַאְנּפֵ ' ד, ד''ִמן ְידוָֹ ' י. ַאְנּפֵ

י ׁשֹור ר' ד, ד''ִמן ְידוָֹ ' י. ַאְנּפֵ י ֶנׁשֶ ּקּוָנא ַקְדָמָאה. ַאְנּפֵ א ַהאי ִאיהּו ּתִ ַמְלּכָ ָפתֹוָרא ּדְ ִאיּנּון , ּדְ ּדְ
ת' י ּבָ ׁשַ ָפתֹוָרא ּדְ ר ָנׁש ְלַאְנָהָגא ּבְ ִריְך ּבַ ּצָ ָבִרים ּדְ  .ּדְ

א, ַחד י ַמְלּכָ ָאִכיל ַקּמֵ ַמאן ּדְ תֹוָרא ּכְ ָנא ּפָ ר ִלְפֵני . ְלַתּקְ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְזה ַהׁשּ
ְנָייָנא. ד''ְידוָֹ  ָנן, ַדִיםְנִטיַלת יָ , ּתִ ָגְזרּו ַרּבָ עּוָרא ּדְ ִרין, ַעד ׁשִ ִאיּנּון ָחֵמׁש ִקׁשְ ְבהֹון יָ , ּדְ ד ''ּדִ

ְרִקין ְרִקין ִאיּנּון''ְואֹוף ָהִכי יַ . ּפִ ָמאָלא, ד ּפִ ָיד ׂשְ ְרִקין''ְוִאיּנּון ּכֹ . ּדְ , ד''ַח ְידוָֹ ''ָלֳקְבַלְייהּו ּכֹ . ַח ּפִ
ִאיּנּון ּכֹ  ְקָר ''ּדְ יתַח ַאְתָוון ּדִ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ הֹון. א ַקְדָמָאה ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ה  )במדבר יד(, ּדְ ְוַעּתָ

ד ל ָנא ּכַֹח ְידֹוָ  .ִיְגּדַ

ָען ּבְ ר ֶאּצְ ית, ְוֶעׂשֶ ְבֵראׁשִ עֹוָבָדא ּדִ ר ֲאִמיָרן ּדְ א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי . ְרִמיִזי ְלֶעׂשֶ ּוְבִגין ּדָ
ְנִטילַ , ַמְתִניִתין ְמַזְלֵזל ּבִ הֹון ָרָזא . ֲאַמאי. ֶנֱעַקר ִמן ָהעֹוָלם, ת ָיַדִיםַמאן ּדִ ִאית ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ר ֲאִמיָרן ֶעׂשֶ ֵרי ָעְלָמא, ח ַאְתָוון''וכ, ּדְ ְבהֹון ִאְתּבְ  .ּדִ



ִליָתָאה ְבָרָכה, ּתְ ָבִרים, ּכֹוס ּדִ ָרה ּדְ יּה ַעׂשְ ָתִקינּו ּבֵ ָחה. ּדְ ִטיָפה. ַהּדָ . ַחי. ִעטּוף. ִעטּור. ׁשְ
י ָיָדיו .ָמֵלא ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ ִמין. ְמַקּבְ ּיָ ְרַקע ֶטַפח. ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבוֹ . ְונֹוְתנֹו ּבַ יהֹו ִמן ַהּקַ רֹו . ּוַמְגּבִ ּגְ ּוְמׁשַ

יתוֹ  י ּבֵ ָנה ְלַאְנׁשֵ ַמּתָ  .ּבְ

ת ְייָ  )דברים לג(ּכֹוס , ְואֹוַרח ָרָזא ְרּכַ ְמ . ם''ֱאלִֹהי' ּכֹוס בגי. ָמֵלא ּבִ ן ִנׁשְ ּמָ ִאיִהי ַעל , ָתאּוִמּתַ ּדְ
ֵמיּה ּכֹוס א )תהלים קטז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ׁשְ ָ ָען' ה. ַמאן ְיׁשּועֹות. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ ּבְ . ֶאּצְ

ִאיּנּון ָלֳקֵבל ה כֹוס' ּדְ יָנה . ְסִפיָרן ּדְ ים ּבִ ִאיהּו ֱאלִֹהים ַחּיִ הֹון )ב''ה ע''דף רמ(ּדְ ָטא ּבְ ְ ׁשּ , ִמְתּפַ
ין ּתַ  ר' ה. ְרִעיןְלַחְמׁשִ ָאת י. ִזְמִנין ֶעׂשֶ ִאיהּו י', ּבְ כֹוס' ּדְ ָנן ּבְ ָתִקינּו ַרּבָ ָבִרים ּדְ ִאיהּו , ּדְ ּדְ

ים ן ה, ַאְתָוון' ה, ֱאלִֹהים ַחּיִ ּבַ ֻחׁשְ  .'ּבְ

כֹוס ִטיָפה, ְואּוְקמּוָה ּבְ ָחה ּוׁשְ ִריְך ַהּדָ ּצָ חּוץ. ׁשֶ ָחה ִמּבַ ְפִנים, ַהּדָ ִטיָפה ִמּבִ הְוָר . ּוׁשְ ִמּלָ , ָזא ּדְ
ָברוֹ  ֵהא ּתֹוכֹו ּכְ ּיְ ְמָתא ֵמַהאי ּכֹוס. ׁשֶ ָזֵכי ְלִנׁשְ ַבר, ַמאן ּדְ גֹו ּוִמּלְ ְכָיא ִמּלְ ְמָתא ּדַ . ְלֶמֱהִוי ִנׁשְ

ה ִמּלָ ׁשוֹ  )ויקרא טז(, ְוָרָזא ּדְ ְפִנים, ְוִטֲהרֹו ְוִקּדְ חּוץ, ָטֳהָרה ִמּבִ ה ִמּבַ ּוַמה ּכֹוס ָלאו . ּוְקדּוׁשָ
אַטֲהָר  ָלא ַמּיָ ַבר ּבְ גֹו ּוִמּלְ ֵתיּה ִמּלְ ְמָתא. ֵתיּה ּוְקדּוׁשָ ָתּה , אּוף ָהִכי ִנׁשְ ָ ָלאו ַטֲהָרָתּה ּוְקדּוׁשּ

ָלא אֹוַרְייָתא ַבר ּבְ גֹו ּוִמּלְ ְמִליֵאל. ִמּלְ ן ּגַ א ָאַמר ַרּבָ ֵנס , ּוְבִגין ּדָ ָברֹו לֹא ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ִמי ׁשֶ
ְדָרׁש  יבְּ . ְלֵבית ַהּמִ ַחּיִ ִאיָלָנא ּדְ ְטָרא ּדְ ָלאו ִאיהּו ִמּסִ ַעת טֹוב ָוָרע, ִגין ּדְ א ֵמֵעץ ַהּדַ  .ֶאּלָ

ְלִמיִדים, ִעטּור ּתַ ָאת , ִאיהּו ּכֹוס' ה, ְואַֹרח ָרָזא. אֹוְקמּוָה ְמַעְטרֹו ּבַ ְלִמיִדים ּבְ ּתַ ְמַעְטרֹו ּבַ
ִאיהּו ֲעֶטֶרת ַעל ה', י ִריְך ְלַאְעָטפָ , ִעטּוף. 'ּדְ יהּ ּצָ א ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ׁשְ ִגין ּדִ יּה ּבְ ָהִכי . א ֵריׁשֵ ּדְ

ִגלּוי ָהרֹאׁש ' ָאסּור ְלַתְלִמיד ָחָכם ְלֵמיַהְך ד, אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּום . ַאּמֹות ּבְ ִמׁשּ
בֹודוֹ  )ישעיה ו( ְבָרָכה. ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ָמא ַקִדי, ּכָ ַרת ׁשְ אּוְבַאְדּכְ ְלֶמֱהִוי , ׁשָ

ִגלּוי ָהרֹאׁש   .ּבְ

ָאת י ד' ּדְ אֹור, ִמן ְידֹוָ יר, ִאיִהי ִאְתַעֵטף ּבָ ִגין  )והיינו אוירא דארץ ישראל מחכים(. ְוִאְתָעִביד ַאּוִ ּבְ
ָאת י ֲאִויר' ּדְ ִאיִהי ָחְכָמה ּבַ ָרא ָעְלָמא, ּדְ ד ּבָ יּה ּכַ ִאְתֲעָטף ּבֵ ֲהָדא הּוא , ְוַהְיינּו אֹור ּדְ

ְלָמה )תהלים קד(, ִתיבִדכְ  ַ ׂשּ יר )בראשית א(ְוַהאי ִאיהּו . עֹוֶטה אֹור ּכַ ְואֹוְקמּוָה . ְיִהי אֹור ְיִהי ַאּוִ
ָבר, ָמאֵרי ִסְתֵרי ּתֹוָרה ל ּדָ ֶטֶרם ִנְתֲהָווה ּכָ א ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור. ִנְתֲהוּו ָהַהָויֹות, ּבְ , ּוְבִגין ּדָ

ָנא ְדַמת ּדְ ֲהָוה ִמּקַ  .ּדְ

א , ְואַֹרח ָרָזא. ַחי ִמן ֶהָחִבית, י אּוְקמּוהָ ''חַ  ּתָ ְסִפיָראן ִמּתַ ִמיָנָאה ּדִ ָאה ִאיִהי ּתְ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ
א א ִאְתְקִריַאת ח, ְלֵעיּלָ ּה ', ּוְבִגין ּדָ ַמר ּבָ ִית )משלי כד(ְוִאּתְ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ' ח: ְוַהְיינּו ָחִבית. ּבְ

יִ  אִ . ת''ּבַ יםּוְבִגין ּדְ ְכִתיב , יִהי ַחּיִ הּ  )משלי ג(ּדִ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ן ִאיהּו חַ , ֵעץ ַחּיִ ּמָ . י''ַיִין ִמּתַ
אֹוַרְייָתא הּ . ְוָדא ִאיהּו ִייָנא ּדְ ל ּבָ ּדַ ּתְ ִאׁשְ ִדיק חַ , ְועֹוד. י''ִאְקֵרי חַ , ַמאן ּדְ ִאיהּו ַחי ִמן . י''ּצַ

 .ֶהָחִבית

ֵרין יּה ּתְ ְווִנין ַיִין ִאית ִמּנֵ ור ְוסּוָמק, ּגַ ין' ע, ַיִין. ִחּוָ ַיִין. ב''ָהא ע. ַאְנּפִ ְווִנין ּדְ ֵרין ּגַ ִאיִהי , ְוָלֳקֵבל ּתְ
ת ּבָ ׁשַ מֹור ּדְ ִקדּוׁש ַוְיֻכלּ ' ְוע, ָזכֹור ְוׁשָ יִבין ּדְ  .ב''ָהא ע, וּ ''ּתֵ

א ת ְייָ  )דברים לג(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכֹוס , ָמּלֵ ְרּכַ א ִמֵייָנא ְוא. ָמֵלא ּבִ ִאיהּו ָמּלֵ ֹוף ּדְ
אֹוַרְייָתא ִלים. ּדְ ִריְך ְלֶמֱהִוי ׁשְ ר ָנׁש ָהִכי ּצָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבַ ם )בראשית כה(ּכְ ַבר : ִאיׁש ּתָ ּגְ

ִלים מֹו . ׁשְ ֵלם )בראשית לג(ּכְ בֹא ַיֲעקֹב ׁשָ ֵליָמָתא, ַוּיָ ְמָתא ׁשְ ִריְך ְלֶמֱהִוי ִנׁשְ ה ְוָלא ִיְהיֶ , ָהִכי ּצָ
ָגם ּה ּפְ ר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב )ויקרא כא(, ּבָ ָכל ֲאׁשֶ ם ִעם יָ . ּדְ , הּוא ֱאלִֹהים, הּ ''אּוף ָהִכי ִאּלֵ

ן ּכֹוס ּבַ חּוׁשְ א, ִאיהּו ָמֵלא )ה''שם י(. ּכְ א ָמּלֵ ם ְוִתְמּצָ ן יָ . ֵאיָמַתי. ַוֲהפֹוְך ִאּלֵ ּמָ ד ִאית ּתַ . הּ ''ּכַ



י ַיד  )שמות יז(ְוַהְיינּו  ס יָ ּכִ ֵניּה ו''ֲאדֹנָ . הּ ''ַעל ּכֵ ּבָ א ִמן . ה''י חּוׁשְ ִעיָתא ָמּלֵ ֶאְמּצָ תקונים (ַעּמּוָדא ּדְ

ְרַווְייהוּ  )א''ע' ע ְרָיא ָעֵליּה ָאָדם. ּתַ א ׁשַ ָמא ְמפָֹרׁש , ּוְבִגין ּדָ הּוא ׁשְ  .ּדְ

י ָיָדיו ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ אֹוַרְייָתא, ְמַקּבְ ַגְווָנא ּדְ ְתֵר , ּכְ ֲהָוה ּבִ לּוָחא ֲחָדא' ה, ין לּוִחיןּדְ ְבָרן ּבְ ָלֳקֵבל , ּדִ
ַיד ְיִמיָנא' ה ָעָאן ּדְ ּבְ ְנָייָנא' ְוה. ֶאּצְ לּוָחא ּתִ ָמאָלא' ָלֳקֵבל ה, ּבְ ַיד ׂשְ ָען ּדְ ּבְ ְוִאְתְייִהיבּו . ֶאּצְ

ַיד ָיִמין ַהְיינּו ּבְ יִמיָנא ּדְ א. ּבִ ֵני לּוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד בְּ , ּוְבִגין ּדָ ָיָדיו, ָידוֹ ׁשְ ְוַהאי . ְוָלא ּבְ
ַאְסִהיד ְקָרא ת ָלמוֹ  )דברים לג(, ִאיהּו ּדְ  .ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ

ַהאי ּכֹוס, ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבוֹ  ִגין ּדְ ָרֵאל, ּבְ ִיׂשְ ִאיהּו ָלֳקֵבל ַאְרָעא ּדְ הּ , ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ  )דברים יא(, ּדְ
הּ  ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּבָ אְוַעְיי. ּתָ ְלֵעיּלָ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין, ִנין ּדִ ה ְוַאֲהרֹן ָעַלְייהוּ , ִאיּנּון ׁשִ . ּומֹׁשֶ

ִאין ֵרין ַעְייִנין ִעּלָ ָמאָלא, ַחד ַעִין ָיִמין. ּתְ ִין, ב''ְוִאיּנּון ע, ְוַחד ַעִין ׂשְ ּיַ ִמְנָין ּבַ ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא . ּכְ
ּכֹוס ֵעינוֹ  נֹוֵתן ּבַ  .ּדְ

יהֹו ִמן ְרַקע ֶטַפח ּוַמְגּבִ ָאת ה, ַהּקַ ִגין ּדְ ָאת י, ִאיִהי ּכֹוס' ּבְ ָקא ָלּה ּבְ ֵעי ְלַסּלְ ִאיִהי ', ּבָ ּדְ
ַחת ה, ֶטַפח ּתְ ֵביּה ִאְתּפַ ה' ּדְ ָעאן' ּבְ ּבְ ָנה. ֶאּצְ ַמּתָ יתֹו ּבְ י ּבֵ רֹו ְלַאְנׁשֵ ּגְ ַרְך , ּוְמׁשַ ִיְתּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ִביְתהוּ  ִאיִהי ֶנֶפׁש , ּדְ ִאּתְ , ּדְ ּה ּדְ ה ֵאין ּכֹל )במדבר יא(ַמר ּבָ נּו ְיֵבׁשָ ְרַכת , ַנְפׁשֵ ְוִאְתּבָ
ִרין א )בראשית א(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוִאְתָעִביַדת ּפֵ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ  .ּתַ

ְבֵרי ּתֹוָרה, ְרִביָעָאה תֹוֵריּה ּדִ י הָ , ְלֶמֱהִוי ַעל ּפָ ַעּמֵ ַגְווָנא ּדְ יּה ּכְ ים ּבֵ ָלא ִיְתַקּיֵ , ָאֶרץּדְ
ַמר ָעַלְייהּו  ִאּתְ ְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא ּצֹוָאה )ישעיה כח(ּדְ ל ׁשֻ י ּכָ ִסְתֵרי ּתֹוָרה אֹוְקמּוהָ . ּכִ , ֲאָבל ּבְ

ין ּפִ יר ַיּצְ ה ְלַהֲעׁשִ פֹון, ָהרֹוּצֶ ְלָחן ַלּצָ ן ׁשֻ ָמאָלא, ִיּתֵ ְלָחן ִלׂשְ ין, ֲהֵרי ׁשֻ ִאיהּו ּדִ ָרא , ּדְ ְ ֵעי ְלַקׁשּ ּבָ
יּה יְ  ִאיהּו אֹוַרְייָתא, ִמיָנאּבֵ ִאְתְיִהיַבת ֵמֶחֶסד, ּדְ ִאיהּו ַרֲחֵמי, ּדְ  .'ְיִמין ה, ּדְ

ָאה ָ תֹוֵריהּ , אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֲחִמיׁשּ ִריְך ְלַהֲאִריְך ַעל ּפָ ּצָ ים, ּדְ ִגין ֲעִנּיִ ְוָרָזא . ּבְ
ה ִמּלָ ָדָקה ַיֲאִריָך יֹומֹוי, ּדְ ּצְ ִגין ּדִ ָלא , ּבְ רּוןּדְ אֹוַרְייָתא ִאיהּו ֲאִריכּות יֹוִמין. ִיְתַקּצְ ַגְווָנא ּדְ , ּכְ

ְתֵרין ָעְלִמין ְמָתא, ּבִ ָאֵתי ְלִנׁשְ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ָדָקה. ּבְ ִאיִהי ֲאִריכּות , אּוף ָהִכי ּצְ
ְתֵרין ָעְלִמין, יֹוִמין ְלגּוָפא י הּוא )דברים ל(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבִ יָך ְואֹוֶרְך ָיֶמיךָ  ּכִ י הּוא . ַחּיְ ּכִ

א עֹוָלם ַהּבָ ה ְואֹוֶרְך ָיֶמיָך ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ יָך ּבָ ָאֵתי ְלגּוָפא . ַחּיְ ָעְלָמא ּדְ ִלְתִחּיַית  )א''ו ע''דף רמ(ּדְ
ִתים ִייקּום ָלא ָימּות, ַהּמֵ ְלָבַתר ּדְ ים. ּדִ ָאֵתי ְיֵהא ַקּיָ ָעְלָמא ּדְ ין  ָהִכי, ּוְכַגְווָנא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ

ים  .ְיֵהא ַקּיָ

יָתָאה ּתִ א, ׁשְ ַמְלּכָ תֹוֵריּה ּדְ ָרן ּוַבְלָען ַעל ּפָ ְרּגְ ּלֹא ְיֵהא ּגַ ָאַמר , ׁשֶ ו ּדְ ֵעׂשָ ַגְווָנא ּדְ  )בראשית כה(ּכְ
אַֹרח ְטִחיָנה, אַֹרח ַהְלָעָטה, ַהְלִעיֵטִני א ּבְ לֹוִת , אּוף ָהִכי. ֶאּלָ ּצְ ין ּדִ יק ִמּלִ ַאּפִ ין אֹו ַמאן ּדְ

אֹוַרְייָתא ִמּפּומֹוי ֵלִמים, ּדְ ַהְטָחָנה ׁשְ ָקא לֹון ּבְ ֵעי ְלַאּפָ ַהְלָעָטה ֲחֵסִרים, ּבָ , ְולֹא עֹוד. ְוָלא ּבְ
ט ׁשֶ ָמא ַיְקִדים ָקֶנה ָלּוְ ׁשֶ ָנה ּדְ ִגין ַסּכָ א ּבְ  .ֶאּלָ

ִביָעָאה ָוה, ְואֹוְקמּוהָ . ַמִים ַאֲחרֹוִנים, ׁשְ ים . ְוַאֲחרֹוִנים חֹוָבה. ַמִים ִראׁשֹוִנים ִמּצְ ִעּיִ ְוֶאְמּצָ
ָען. ְרׁשּות ּבְ ָקא ֶאּצְ ִריְך ְלַסּלְ אּו ֶאת , ַמִים ִראׁשֹוִנים ּצָ ִקין ִויַטּמְ ָלא ְיַהְדרּון ַמׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
ַדִים ַאְמֵרי. ַהּיָ ָנן ּדְ ּום ֶמַלח ְסדֹוִמית, ְוִאית ֵמַרּבָ ַאֲחרֹוִנים ִמׁשּ א ֶאת , ּדְ ַסּמֵ ּלֹא ּתְ . ָהֵעיַנִיםׁשֶ

ִקין לֹון ֵמחֹוָבא ָאְמרּו ָעַלְייהּו חֹוָבה, ְוַסְתֵרי ִמיִלין. ְוִאי ָהִכי ַאּפְ ין ּדְ ְוָלאו אַֹרח ַאְרָעא , ִאּלֵ
ין אֹוִנים ִמּלִ ִאְתְקֵרי ָעַלְייהוּ  )א מאלין דאמרי עלייהו''ס(, ְלַסְתָרא ּגְ א ּדְ י ַהּתֹוָרה  )דברים יז(, ֶאּלָ ַעל ּפִ

ר יֹור  .ּוךָ ֲאׁשֶ



ָאְמרּו ָעַלְייהּו ג, ְולֹא עֹוד א ּדְ ֹות' ֶאּלָ ְכִתיב, ְקדּוׁשּ ם  )ויקרא יא(, ֲהָדא הּוא ּדִ ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ
ים ם ֵאּלּו ַמִים ִראׁשֹוִנים. ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ׁשְ ים ֵאּלּו ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ְוִהְתַקּדִ . ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ

י ָקדֹוׁש  ֶמן , ּכִ ָרָכה, ֲאִני ְייָ . ָעֵרבֶזה ׁשֶ ים. זֹו ּבְ ִעּיִ ר, ְוֶאְמּצָ ִביָנה ְלָבׁשָֹ ין ּגְ א. ּבֵ , ּוְבִגין ּדָ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ְייָ  ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ׁשְ א. ְוִהְתַקּדִ ִאין ַעּמָ יהּ , ַזּכָ י לֹון ְלַגּבֵ ּוִ ָמאֵריהֹון ְיׁשַ  .ּדְ

ם ּתֶ ׁשְ עַ , אּוף ָהִכי ְוִהְתַקּדִ ׁשַ ִמיׁש ּבְ ׁשְ ר ָנׁש . ת ּתַ ָזַרע ּבַ ָוה, ַמִים ִראׁשֹוִנים ּדְ ַאֲחרֹוִנים . ִמּצְ
א נּוְקּבָ ים ָקא ָרִמיז. חֹוָבא, ּדְ ִעּיִ יֵאִני, ְוֶאְמּצָ ְקּפִ ִביָנה ּתַ ְכִתיב. ְוַכּגְ ֲהלֹא  )איוב י(, ֲהָדא הּוא ּדִ

יֵאִני ְקּפִ ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ ָקא ָרִמיזְוַהאי ִאיה. ֶכָחָלב ּתַ ר, ּו ּדְ ִביָנה ְלָבׁשָֹ ין ּגְ יּה , ּבֵ ַמר ּבֵ ִאּתְ ּדְ
ִני )איוב י( יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ  .עֹור ּוָבׂשָ

ִמיָנָאה ִריְך ּכֹוס, ּתְ ה ּצָ לֹׁשָ ר ְסִפיָראן. ֲאַמאי. ִלׁשְ ִליָתָאה ֵמֶעׂשֶ יָנה ִאיִהי ּתְ א , ּבִ ֵמֵעיּלָ
א ה לָ . ְלַתּתָ לֹׁשָ ְ חּות ִמׁשּ א ּפָ ִריְך ּכֹוסּוְבִגין ּדָ ִריְך ּכֹוס )א''ד(. א ּצָ ה ּצָ לֹׁשָ ָקא ָרִמיז , ִלׁשְ

ׁשוּ  ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ חּות ִמג, ְולֹא עֹוד. ְקדּוׁשּ א ּפָ אֹוַרְייָתא ָלא ַנְחּתָ א ּדְ ם, ּכֲֹהִנים', ֶאּלָ , ְלִוּיִ
ְרֵאִלים ִליָתאי. ּוְכתּוִבים, ְנִביִאים, ּתֹוָרה. ִיׂשְ ְיַרח ּתְ יֹום ּתְ , ּבְ יָנה. ִליָתאיּבְ . וּ ''ְיד, ְוָדא ּבִ

ַמר ָמרֹות ֲהוִ , ּוְבִגיָנּה ִאּתְ לֹׁש ִמׁשְ ְיָלה''ׁשָ ָעה , ְרִביִעית' ַמְלכּות ה. י ַהּלַ ַמר ַאְרּבָ ָעָלּה ִאּתְ
ְיָלה ָמרֹות ֲהִוי ַהּלַ ָמרֹות' ְוש. ִמׁשְ ַלת ִמׁשְ ְתַלת ַעְנִפין ָלֳקֵבל ּתְ ע ַעְנִפין. ּדִ ַאְרּבַ ֵבל ָלקֳ , ְו ּדְ

ָמרֹות ָעה ִמׁשְ  .ַאְרּבָ

יָעָאה ׁשִ ָרָכה, ּתְ ל ּבְ יֵליהּ , ְרִביִעית לֹוג, ּכֹוס ׁשֶ יעּוָרא ּדִ ם ', ָלֳקֵבל ה, ְוׁשִ ׁשֵ ְרִביָעָאה ּדְ
יָרָאה. ד''ְידוָֹ  ָרה אֹוֵמר ְנָבֵרְך ֵלאלֵֹהינוּ , ֲעׂשִ ֲעׂשָ ָאה. ּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ִאיִהי ְרִביִעית, ּוׁשְ

יִרית ד .ַוֲעׂשִ ם ְידֹוָ ר ְסִפיִרין. ְרִביִעית ְלׁשֵ יִרית ְלֶעׂשֶ ִאיּנּון יוֹ . ֲעׂשִ ה . א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''ּדְ ְוַכּמָ
ְרֵמיהּ  ר ָנׁש ְלַנְטָרא ּגַ ִריְך ּבַ ְטִריךְ , ּצָ ָלא ִאּצְ ֲאָתר ּדְ ין ּבַ ין ִאּלֵ ָלא ִלְזרֹוק ִמּלִ מֹו ַמאן . ּדְ ּכְ

ָזִריק ָנֲהָמא ן ַמא. ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ אֹוַרְייָתאּכָ ָזִריק ָנֲהָמא ּדְ תֹוֵריהּ , ן ּדְ א, ְלַבר ִמּפָ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ . ּדְ
הּ  ַמר ּבָ ִאּתְ ר ִלְפֵני ְייָ  )יחזקאל מא(, ּדְ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ֶזה ַהׁשּ

יׁש ְלַגְרַמְייהוּ , ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ַגְרִמין ּבִ ַלת ִאיּנּון ּדְ ֵרין בְּ . ּתְ ְוַחד , ַהאי ָעְלָמאּתְ
ָעְלָמא ַאֲחָרא ין ִאיּנּון, ּבְ ְרֵמיהּ : ְוִאּלֵ ָלִייט ּגַ יּה , ַמאן ּדְ ַקד ַקּמֵ ָתֵניָנן ַחד ְמָמָנא ִאְתּפְ ּדְ

ר ָנׁש  ּבַ ר ָנׁש , ּדְ ְרֵמיּה ַההּוא ּבַ ָלִייט ּגַ ֲעָתא ּדְ ְבִעין ַאֲחָרִנין , ַהאי ְמָמָנא, ּוְבׁשַ ְוׁשִ
חֹוֵתיהּ  ְמָמָנן ּתְ ה, ּדִ א, ְוַאְמֵרי ָאֵמן, ַנְטִלין ַהִהיא ִמּלָ , ְוַדְייִנין ָלהּ , ְוַסְלֵקי ָלּה ְלֵעיּלָ

ְתֵריהּ  ָעִביד ֵליהּ , ְוִאיהּו ָרִדיף ֲאּבַ ה, ַעד ּדְ ִלים ֵליּה ַההּוא ִמּלָ  .ְוַאׁשְ

ה ָאַמר , ַמאן ָלְך ַרב ִמּמֹׁשֶ ְפְרָך ֲאׁשֶ  )שמות לב(ּדְ ָתְבּתָ ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ , ר ּכָ
ִריְך הּוא ָעִביד ְרעּוֵתיהּ , ְוָאַמר ְלצֹוֶרךְ  א ּבְ ב ְדקּוְדׁשָ א ָלא , ְוַאף ַעל ּגַ ל ּדָ ִעם ּכָ

א ִזיב ֵמעֹוְנׁשָ ּתְ ה, ִאׁשְ ַצּוִ ה ּתְ ת ְוַאּתָ ָפָרׁשַ ר ּבְ ָלא ִאְדּכַ ַמר ּדְ ן, ְוָהא ִאּתְ ּמָ . ְוִאְתְמֵחי ִמּתַ
אַמאן ָלן ַרב ִמ . ְוָהא אֹוְקמּוהָ  ִוד ַמְלּכָ ָאַמר , ּדָ ְרֵכי  )תהלים לט(ּדְ ְמָרה ּדַ י ֶאׁשְ ָאַמְרּתִ

י ע ְלֶנְגּדִ עֹוד ָרׁשָ ְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ּבְ י, ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאׁשְ ע ְלֶנְגּדִ עֹוד ָרׁשָ . ַמאי ּבְ
א ַקד ַעל ּדָ ִאְתּפְ א ֵליּה לְ , ַההּוא ְמָמָנא ּדְ ה ְלַאְבָאׁשָ ר ָנׁש ְוָנִטיל ַהִהיא ִמּלָ  .ּבַ

 בב''''ו עו ע''''דף רמדף רמ



ָזִריק ָנֲהָמא ַאְרָעא, ְוַחד ַמאן ּדְ ַנֲהָמא ּבְ ירּוִרין ּדְ יּה ִזְלזּוָלא, אֹו ּפִ ָמה , ְוָקא ָעִביד ּבֵ ּכְ
ַמר ִאּתְ ַהאי ָעְלָמא. ּדְ ֵרי ּבְ ַההּוא ָעְלָמא. ָהֵני ּתְ מֹוָצֵאי , ְוַחד ּבְ ָרָגא ּבְ אֹוִקיד ׁשְ ַמאן ּדְ

ת ּבָ ִסְדָראַעד ָלא , ׁשַ א ּדְ ָ ָרֵאל ִלְקדּוׁשּ א, ָמטּו ִיׂשְ ּתָ ּבְ ל ׁשַ ָקא ְמַחּלֵ ִגין ּדְ ְוָגִרים , ּבְ
ם ְלִאּתֹוְקָדא ֵגיִהּנָ  .ִזְמֵניהּ ) ב''ו ע''דף רמ(ַעד ָלא ָמָטא , ְלנּוָרא ּדְ

ם ֵגיִהּנָ א, ַחד ּדּוְכָתא ִאית ּבְ ּתָ ּבְ ָקא ְמַחְלֵלי ׁשַ ִאיהּו . ְלִאיּנּון ּדְ יָון ּדְ ָרָגא ּכֵ אֹוִקיד ׁשְ
ת, ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניהּ  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ם ּבְ ֵגיִהּנָ ַקְדִמיָתא , ַחד ְמָמָנא ִאית ּבְ ְואֹוִקיד ּבְ

ְפַלְנָיא, ְלַההּוא ּדּוְכָתא ם. ְוָאַמר ַהאי ּדּוְכָתא ּדִ ֵגיִהּנָ יִבין ּדְ יֵעי , ְוָכל ַחּיָ ְמַסּיְ
ה ְיָי ְמַטְלֶטְלָך  )ישעיה כב(, ָנא ָקאֵרי ְוָאַמרַההּוא ְממָ . ְלאֹוְקָדא ַההּוא ּדּוְכָתא ִהּנֵ

ֶבר ְועְֹטָך ָעטֹה ם ַאְמֵרי. ַטְלֵטָלה ּגָ ֵגיִהּנָ יִבין ּדְ דּור ֶאל ֶאֶרץ ַרֲחַבת  )ישעיה כב(, ַחּיָ ּכַ
ה ָתמּות ְוגוֹ  ּמָ ִרים לֹון ְלִאּתֹוְקָדא. 'ָיַדִים ׁשָ ִאיהּו ּגָ ִגין ּדְ ָהא . ְייהוּ ַעד ָלא ָמָטא ִזְמנַ , ּבְ

ָלָתא יׁש ְלַגְרַמְייהוּ , ָלן ּתְ ַגְרֵמי ּבִ ַמר, ּדְ ִאּתְ ָמה ּדְ  .ּכְ

 )סימן יב(השלמה מההשמטות 

ה סּוָלם )ח''בראשית כ( ֲחלֹום ְוִהּנֵ ב ַאְרָצה. ָדא ְצלֹוָתא, ַוּיַ א ָלּה , ֻמּצָ ֵני ָנׁשָ ין ּבְ ְמַצּלִ ּדִ
א ּוָמַטאת לִ  ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ַאְרָעא ּדְ ִריְך הּואּבְ א ּבְ ִאיהּו קּוְדׁשָ א ּדְ ַמּיָ ַמר , ׁשְ ִאּתְ ּדְ

ַמִים )מלכים א ח( ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ ה ּתִ יר ' ה )תהלים ח(ְוָרָזא ְדִמָלה . ְוַאּתָ ֲאדֹוֵננּו ָמה ַאּדִ
ַמִים ָ ר הֹוְדָך ַעל ַהׁשּ ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָמְך ּבְ  .ׁשְ

ִריְך ה א ּבְ מֹוָדע לֹון קּוְדׁשָ ִזְמָנא ּדְ ַהִהיא ְצלֹוַתא, ּואּוּבְ ָסְלָקא ּבְ א ּדְ ִכיְנּתָ ד . ׁשְ ִמּיָ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבוֹ  )ח''בראשית כ( ר ָנׁש , ְוִהּנֵ ַההּוא ּבַ הּו . ּבְ ּכּוּלְ

א  ִכיְנּתָ ל ׁשְ ְדַפְייהּו ְלֳקּבֵ ְתִחין ּגַ ַההּוא ְצלֹוָתא )בההיא(ּפַ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ
רּודֹות ִמְלַמְעָלה )אל איחזק( א ַעל . ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ ִכיְנּתָ ְוַהאי ִאיהּו עֹוִלים ׁשְ

ְדַפְייהוּ  ִריְך הּוא, ַמאי ּבוֹ , ְויֹוְרִדים ּבוֹ . ּגַ א ּבְ  .ְבקּוְדׁשָ

א ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ִריְך הּוא ָנִחית ֲעַלְייהּו ְלָקּבְ א ּבְ א, ְוקּוְדׁשָ יֵחד קּוְדׁשָ ִריְך הּוא  ּוִמְתּיָ ּבְ
ַההּוא ְצלֹוָתא )בההיא(ּבֹו  ם ֲהַויָּ . ּבְ ִליָלא ִמׁשֵ א ִאיִהי ִמְצָוה ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ ה ''יהו, ה''ּדִ

יֵליהּ  ה ּדִ ָבה ֵלית ָלּה ְסִליקוּ , ִאיִהי ַחּיָ ָלא ַמֲחׁשָ  .ּוִמְצָוה ּבְ

ָבה ִאיהּו ָאָדם יוֹ  ְפֶאֶרת ִמצְ , א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''ּוַמֲחׁשָ ע , ָוהּתִ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ַמְלכּות ּכְ
יֵליהּ  ין ּדִ יֵליּה ַאְנּפִ א ּדִ ע ַאְתָוון ִאיִהי נּוְקּבָ ִליָלא ֵמַאְרּבַ א ּכְ ְבּתָ ֶמְרּכַ י , ֵחיָוון ּדְ ַאְנּפֵ

ִגיָנּה ֲאֵמיָנא. ַרֲחֵמי ה )ג''שמות ל(, ּבְ ֶניָך הֹוְלִכים ַאל ַתֲעֵלנּו ִמּזֶ  .ִאם ֵאין ּפָ

ְקֵרי ֲאחֹורֹויּוִמִסְטָרא ְדַצִד  ִליָלא ח, יק ִאּתִ ה ּכְ ר ָנׁש ''ַחּיָ ּבַ ִאינּון ֵמָאחֹור ּדְ י חּוְלָיין ּדְ
ל ח יּה ח''ְלֳקּבֵ ּבֵ ְדָרה ּדְ לּוָלב ְדדֹוֶמה ְלׁשִ ִאיהּו ָאחֹור ְלעֹוַבָדא . י חּוְלָיין''י ִנְענּוִעין ּדְ

ית ֵראׁשִ ּבְ הּ , ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ ָבה ּדְ ָבהיִ , ְוֶקֶדם ְלַמֲחׁשָ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלּה ּבְ ָמה ָלאו ָהִכי . ׂשְ
ָאָדם ה ְוֶקֶדם ְלּפּוְרֲענּות, ּבַ ִאיהּו ָאחֹור ְלַמֲעׂשֶ ַעת טֹוב ָוָרע ּדְ ֵעץ ַהּדַ  .ּדְ



ִאים ְוֱאמֹוָרִאים ְוָאְמרוּ  ּנָ ְך ַהאי ְקָרא , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָקמּו ּתַ ים ּבָ  )ב''ישעיה ס(ִיְתַקּיֵ
ְתנּו ּדִֹמ  יָדךְ . י לוֹ ַאל ּתִ צּוְלָמא ּדִ ִאין ְמַקֶנִנין ּבְ ִאין ְוַתּתָ ָהא ִעּלָ א . ּדְ יְרָיין ְדקּוְדׁשָ ַמׁשִ

א  ִאינּון ִמְמִתיְבּתָ ַמְטרֹוִניָתא ּדְ יְרָיין ּדְ ִ א ִעיָלָאה ּוַמׁשּ ִאינּון ִמְמִתיְבּתָ ִריְך הּוא ּדְ ּבְ
ָאה ּתָ ַמר , ּתַ ה ַמְלאֲ  )ח''בראשית כ(ֲעָלְך ִאּתְ יְרָיין . 'ֵכי ֱאלִֹהים ְוגוֹ ְוִהּנֵ ְך ָסְלִקין ַמׁשִ ּבָ

יָלךְ  ְצלֹוָתא ּדִ א ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ִריְך , ּדִ א ּבְ ִריְך הּוא ְלקּוְדׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ יְרָיין ּדְ וָנֲחִתין ַמׁשִ
ְצלֹוָתא יִרין ְוִניגּוִנין ּבִ ה ׁשִ ַכּמָ א ּבְ ִכיְנּתָ י ׁשְ א ְוַאְנּתְ הּוא ְקִריבּו ְד . הּוא ְלַגּבֵ קּוְדׁשָ

יהּ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ָנא ְדקּוְדׁשָ ִאיִהי ָקְרּבְ יָלְך ּדְ ְצלֹוָתא ּדִ ִריְך הּוא ּבִ במדבר (. ּבְ

ִנין  )ח''כ ינּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָקְרּבְ ַתּקִ ִני ַלְחִמי ּדְ ָרֵאל ֵאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ַצו ֵאת ּבְ ּבְ
ְיִמיָנא ְצלֹוָתא ִמִסְטָרא ּדִ ן ִאיׁש ֶחֶסד ּכֵֹהןּדְ , ּבִ ּמָ יר . ּתַ ִאינּון ׁשִ ִמירֹות ּדְ ִקינּו ּזְ ְוּתַ

ְגבּוָרה ְתַרְייהּו ִמִסְטָרא ּדִ ם ַאּבַ ר . ִדְלִוּיִ א ִאְתַקׁשַ ִוד ַמְלּכָ ּדָ א ּדְ ְוהֹוד ַדְרּגָ
מֹאָלא ׂשְ יֵליּה ֶנצַ . ּבִ ֶחֶסד''וַאֲהרֹן ְדַדְרָגא ּדִ ר ּבְ תהלים (ב ֲהָדא הּוא ִדְכִתי. ח ִאְתַקׁשַ

יִמיְנָך ֶנַצח )ז''ט  .ְנִעימֹות ּבִ

ִיחּוָדא ָרֵאל ּדְ ַמע ִיׂשְ ה, ְלָבַתר ׁשְ ְרכּו ּוְקדּוׁשָ ִליל ּבָ , ִאיהּו ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש , ּכַ
ְיִמיָנא ָניו  )במדבר ו(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ּוְבָרָכה ִמִסְטָרא ּדִ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ּדַ

ָרֵאלֵלאמֹר ּכֹה ְת  ֵני ִיׂשְ  .ָבְרכּו ֵאת ּבְ

ָמאָלא ם ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִקׁשּור ְיִמיָנא ּוׂשְ ה ִמִסְטָרא ִדְלִוּיִ ְוִאיהּו , ּוְקדּוׁשָ
יהּ  ִאיִהי ִאיָמא ִעיָלָאה ְתִפיִלין ַעל ֵריׁשֵ א ּדְ ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ אּוְקמּוַה , ִקׁשּוָרא ּדִ ָמה ּדְ ּכְ

ְת  הוּ , ִפיֵלי ְדָמאֵרי ַעְלָמאָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבִ ִתיב ּבְ ין . ָמה ּכְ וִאיהּו ִקׁשּוָרא ִדְתִפּלִ
אּוְקמּוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָאה ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ה , ְדָיד ּדְ ֵהְרָאהּו ְלמֹׁשֶ

ל ְתִפיִלין ר ׁשֶ ה. ֶקׁשֶ ל ְתִפיִלין מֹׁשֶ ין ּדְ , ש ׁשֶ ִליל ְתַלת ַעְנּפִ אּכַ ינּו , ַאָבָהן ְלֵעיּלָ ְדַתּקִ
ִאינּון ִסיָמן שמ ֲחִרי, ע''ְתַלת ְצלֹוִתין ּדְ ִאיִהי ׁשָ יָלְך ''מ, ת''ה ֲעְרִבי''ת ִמְנחָ ''ּדְ ה ּדִ

יּה  ַמר ּבֵ ִאּתְ ת ּדְ ּבָ ׁשַ ַמִים ְוגוֹ  )בראשית א(ְצלֹוָתא ּדְ ָ ם ּוְבעֹוף ַהׁשּ ְדַגת ַהּיָ  .'ּוְרדּו ּבִ

ִליל ֶמְר  א ּוָבת זּוֵגיּה ְוַאְנּתְ ּכַ לֹמֹה ְוָאָדם ַקְדָמָאה ְלֵעיּלָ ִוד ּוׁשְ ָאה ְדֲאַהרֹן ּדָ ּתָ ָבה ּתַ ּכָ
א ל חַ , ְלַתּתָ יק ַחי ָעְלִמין''ֵאם ּכָ ִאיהּו ַצּדִ ִאיהּו . י ּדְ ב ּדְ ּוְבִגין ָדא ַאֲהרֹן ַאף ַעל ּגַ

יהּ  ָנן ּבֵ ִביָנא ְדַמְטרוֹ , ְיִמיָנא אּוְקמּוָה ָרּבַ  .ִניָתאַאֲהרֹן ׁשּוׁשְ

יּה ָרִכיב ָאָדם ַקְדָמָאה ּבֵ ִליל ְתַלת ֲאָבָהן ּדְ ָנא אּוְקמּוָה , ַיֲעקֹב ִאיהּו ּכַ ָלאו ְלַמּגָ ּדְ
ָאָדם ַקְדָמָאה, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ׁשּוְפֵריּה ּדְ  .ׁשּוְפֵריּה ְדַיֲעקֹב ּכְ

א יׁשָ ָפל קוּ , ָאַמר ּבֹוִציָנא ַקּדִ ּכַ ָמךְ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֲחֵזיָנן ּדְ ִריְך הּוא ׁשְ א ּבְ . ְדׁשָ
ה, וָאַמר ה מֹׁשֶ ָאה, מֹׁשֶ ּתָ א ּתַ ְבּתָ ֶמְרּכַ א ִעיָלָאה ּוּבְ ְבּתָ ֶמְרּכַ , ְלַאְכָלָלא ָלְך ּבְ

ַאָבָהן ְך ָאָדם ַקְדָמָאה ִמִסְטָרא ּדְ ה ִמִסְטָרא , ְלַאְכָלָלא ּבָ ְך ַחּוָ ּוְלַאְכָלָלא ּבָ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ם ַיֲעקֹב ָהִכיָלָמה לֹ . ְדֲאַהרֹן ּדָ ָפל ׁשֵ  .א ּכָ

ִגין א ּבְ יׁשָ ָרֵאל, ָאַמר ֵליּה ּבֹוִציָנא ַקּדִ ָנא ְדַעֵקב . ְדָקָרא ֵליּה ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ ַיֲעקֹב ִליׁשָ
א ַהְיינּו נּוְקּבָ ַמר. ּדְ ִאּתְ ה, ּדְ ל ַחּמָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ַמְכֵהה ַגְלּגַ . ֲעֵקבֹו ׁשֶ



ָרֵאל ּדְ  ן רֹאׁש ְדכּוָראוִאְתְקֵרי ִיׂשְ ּמָ ַהְיינּו ָעֵקב, ּתַ א ּדְ א ְלנּוְקּבָ ְוַהאי ִאיהּו . ֵריׁשָ
ִריְך הּוא ְלִחְוָיא א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ ׁשּוֶפנּו  )בראשית ג(, ּדְ ה ּתְ הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאּתָ

הּ . ָעֵקב ַמר ּבָ ִאּתְ ָגלּוָתא ּדְ א ּבְ ִכיְנּתָ  .'ב ֲעָנָוה ִיְרַאת הֵעֶק  )ב''משלי כ(, ְוָדא ָגַרם ׁשְ

ְמעֹון ְוַחּדּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין וָאְמרוּ  י ׁשִ א ִסיַני, ֲחֵדי ַרּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ַמאן ָיִכיל , ּפּוָמא ּדִ
ין ִרּבֹוא  )קמי(ְלֵמיָקם  ּתִ יּה ְוׁשִ יּה ְמַמְלִלין ּבֵ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ּפּוָמְך ְדקּוְדׁשָ

א ִעיָלָאה וְ  ְמִתיְבּתָ יּה ַעל ּפּוָמךְ ּדִ ָאה ְמַמְלִלין ּבֵ ּתָ א ּתַ ְמִתיְבּתָ ין ִרּבֹוא ּדִ ּתִ ְוֲעָלְך . ׁשִ
ַמר ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבוֹ , ִאּתְ  .ְוִהּנֵ

ה סּוָלם ָבר ַאֵחר ְוִהּנֵ ְמעֹון ְוָאַמר, ּדָ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ִסיַני ָדא סּוָלם וִאיהּו ָקל ְוָרָזא , ּפָ
ה ה ְדִמָלה , ו''יה, ה''י', ב י''ְועֹוד ע. י''ו ה''י ָוי''ד הֵ ''יוֹ , ב''ל ע''ב ַק ''רֹוֵכב ַעל ע' ִהּנֵ

ַאְתָוון ַקְדָמִאין . א''ו הֵ ''א וא''ד הֵ ''יוֹ , ו''א וא''ד הֵ ''יוֹ , א''ד הֵ ''יוֹ , ד''ל יוֹ ''ַק . ה''ְיהוָֹ 
יְלהֹון, ב ַאְתָוון''ָסְלִקין ְלע  )א''ז ע''ש(ל ָסְלִקין ''ב ַק ''ע. ל''ָסְלִקין ַק  ְוִאינּון ּתֹוָלִדין ּדִ

ן ב ּבָ חּוׁשְ ַמר , ְוַאְנּתְ הּוא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ר''ָמאָתן ּוְתֵרין ּכְ קּו  )תהלים ב(ֲעָלְך ִאּתְ ַנׁשְ
ר ֵרת. ּבָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ן ּדְ ָרֵאל ַרּבָ ל ִיׂשְ ל ּכָ ן ׁשֶ א ַרּבָ א, ְוַאְנּתְ ָרב ְלַתּתָ ר ְלֵעיּלָ ר , ּבָ ּבָ

יהּ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ  .ְלקּוְדׁשָ

ִוד  י ּדָ ַמר ְלַגּבֵ מּות )ד''שמואל ב י(ִאּתְ ם ְיָי ֶהְעִביר ֲחָטאְתָך לֹא ּתָ ם , ּגַ ַהאי ּגַ ּבְ
ִוד ר ּדָ ּפָ ָחָלה. ִאְתּכַ יעּוָרא ּדְ יָצה''מ, ְוַהאי ִאיהּו ׁשִ יִצים ְותֹוֶסֶפת חֹוֵמׁש ּבֵ ָרִמיז , ג ּבֵ

יו )ה ויקרא( יתֹו יֹוֵסף ַעּלָ  .ַוֲחִמיׁשִ

ָאה ְצלֹוָתא ְדָנְפָקא ִמּפּוָמךְ  ִריְך הּוא ָנִחית ַעל טּוָרא ְדִסיָני , ַזּכָ א ּבְ ַגְווָנא ְדקּוְדׁשָ ּכְ
יּה  ַמר ּבֵ נֹו ּפֹה ְוגוֹ  )ט''דברים כ(וִאּתְ ר ֶיׁשְ י ֲאׁשֶ ר . 'ּכִ ַתָדל  )כד(ָהִכי ּבָ ֲאְנְת ִתׁשְ
אֹוַרְייָתא ּוצְ  ָמִתין ּבְ ִאין ְוָכל ִאינּון ִנׁשְ ִאין ְוַתּתָ ִניׁש ִעּלָ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ לֹוָתא קּוְדׁשָ

ָלא  יָלְך ְלָקּבְ צּוְלָמא ּדִ ַמְלָאִכים וָנִחית ּבְ יְרָיין ּדְ ֲעִתיִדין ְלֶמֱהֵוי ְוָכל ַמׁשִ ַדֲהוּו ְוָכל ּדִ
יָלךְ  יָלְך ואֹוַרְייָתא ּדִ ַמֲחׁשָ . ְצלֹוָתא ּדִ ִגין ּדְ ִריְך ּבְ א ּבְ יָלְך ְלַיֲחָדא ְלקּוְדׁשָ ְבָתא ּדִ

ְך ּוִבְצלֹוָתךְ  אֹוָרְייּתָ א ּבְ יֵליּה ֵעיָלא ְוַתּתָ ְרָיין ּדִ ָכל ָמׁשִ יּה ּבְ ִכיְנּתֵ  .הּוא ּוׁשְ

ה ָבה טֹוָבה ֵמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ ִריְך הּוא ַמֲחׁשָ א ּבְ ִאיהּו ָאַמר ָאנִֹכי. קּוְדׁשָ , ּוְכַגְווָנא ּדְ
ָמע )ד''שמות כ(הּו ָאְמרּו ְוֻכלְּ  ה וִנׁשְ ִריְך הּוא ֲעִביד ְלָכל , ַנֲעׂשֶ א ּבְ ָהִכי קּוְדׁשָ

ְמִעין ְלִמלּוָלךְ  ְתִקין ְוׁשָ הּו ׁשָ ֻכּלְ יֵליּה ּדְ יְרָיין ּדִ הֹון ְלַיֲחָדא , ַמׁשִ ְרעּוָתְך ּבְ ִגין ּדִ ּבְ
יְריָ  ִ ָכל ַמׁשּ יּה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יֵליהּ ְלקּוְדׁשָ  .ן ּדִ

ֵלית לֹון סֹוף ָמה ָטִבין ּדְ ד ָלְך ּכַ ִריְך הּוא ַאְבַטח ְלֶמְעּבַ א ּבְ הּו , ְוָכל ָמה ְדקּוְדׁשָ ּלְ ּכֻ
ָמע ה ְוִנׁשְ ְרכּו ה )ג''תהלים ק(ּוְבִגין ָדא . ָאְמרּו ַנֲעׂשֶ י ְדָברֹו ' ּבָ ּבֹוֵרי ּכַֹח עֹוׂשֵ ַמְלָאָכיו ּגִ

קֹול ְדָברוֹ  ךְ ו, ִלְשמֹוַע ּבְ ף ּבָ ּקַ יּה ְוָכל . ִאְתּתַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ּדְ
יר ל ְרעּוָתְך ְוַיּתִ ד ּכָ מּו ְלֶמְעּבַ ּכַ יֵליּה ִאְסּתְ יְרָיין ּדִ תּוב ַעל ְיָדךְ , ַמׁשִ ִאיהּו ּכָ . ָמה ּדְ

ים ָלא ִאְתַקּיַ ִתיָבת ְיָדְך ּדְ ה ְזִעיָרא ִמּכְ  .ְוָלא ָנִפיל ִמּלָ



אָ  ִדּיּוְקֵניּה ְלֶמֱהִוי ַזּכָ גּוֵפיּה ְוָעִביד ֵליּה ְיָקָרא ּכְ יב ֵליּה ּכְ ָמאֵריּה ָחׁשִ ר ָנׁש ּדְ ה ּבַ
טּוָרא ְדִסיָני ִמּלֹוי ּבְ אֹוַרְייָתא ּוְצלֹוָתא ּכְ פּומֹוי ּבְ ִקיל ִמילּוִלין ּדְ ָתח . ׁשָ ּפָ ְוֵלית ַחד ּדְ

הּו ִעלָּ  ּלְ א ּכֻ מּוָתא ֲחָדא ּוִבְרעּוָתא ֲחָדאּפּומֹוי ְלַקְטְרָגא ֵליּה ֶאּלָ ַאְסּכָ ִאין ּבְ : ִאין ְוַתּתָ
 )עד כאן מההשמטות(

ז ''נדפס בספר ויקרא דף ט(עד על אתוון ' אמר רעיא מהימנא דוכתין וכורעיא מהימנא רעיא מהימנא 

 )ב''ע

ָבר ַאֵחר  ם )בראשית כח(ּדָ ה ֻסּלָ ק עַ ' ַמה ל, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּלָ ל ַאְתָווןִאְסּתַ , ל ּכָ
ְרָיין ל ּבִ ָקא ַעל ּכָ ּלְ יוֹ . ָהִכי ַאּתְ ָעִתיד ְלִאְסּתַ ָמא ּדְ ק ִלׁשְ ּלַ ִאְסּתְ ִגין ּדְ ֵביּה . י''ו הֵ ''י ָוא''ד הֵ ''ּבְ ּדְ

ֵניּה ל, י''יי ּבָ חּוׁשְ ם יוֹ . 'ּדְ ׁשֵ ְבַקְדֵמיָתא ֲהִוית ּבְ ִאיהּו יאאא, א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''ּדִ י, ּדְ ִכיָלן ג ְמ ''ּבְ
ַרֲחֵמי ִאיּנּון ֶאָחד, ּדְ ֵאל. ּדְ ַלק ּבְ ְסּתְ ַען ּתִ ִאיהּו ייא, ּכְ ָמָהן ַסֲהִדין. י''ּדְ ְתֵרין ׁשְ ֲהלֹא ֵאל , ּדִ

ָרָאנוּ  ָרָאנוּ  )מלאכי ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֶאָחד ּבְ נּו ֲהלֹא ֵאל ֶאָחד ּבְ  .ֲהלֹא ָאב ֶאָחד ְלֻכּלָ

ין' ּוְבג ךְ ִיְתְק , יֹוִדין ִאּלֵ ים ּבָ א ְוָגַבּה ְמאֹד )ישעיה נב(, ּיָ ָ מַ , ָירּום ְוִנׂשּ ָהִכי ָסִליק ְמאֹ . ה''ּבְ , ד''ּדְ
ן ָאָד  ּבָ ַאְרֵיה: ָירּום. ְמאֹד הּוא ָאָדם, ּוְבִהּפּוְך ַאְתָוון. ם''ְלֻחׁשְ ין ּדְ ע ַאְנּפִ ַאְרּבַ ִאיּנּון , ּבְ ּדְ

א. ד''ְיָבֶרְכָך ְידוָֹ  )במדבר ו( ָ אַ : ְוִנׂשּ ׁשֹורּבְ ין ּדְ ע ַאְנּפִ א ְידוָֹ , ְרּבַ ָ ִאיּנּון ִיׂשּ ָמאָלא''ּדְ ׂשְ ְוָגַבּה . ד ּבִ
ֶאְמָצִעיָתא, ד''ָיֵאר ְידוָֹ : ְמאֹד א ְידוָֹ , ְוָדא יֹוד ֵהי ָואו ֵהי. ּבְ ָ ם ְלָך ''ִיׂשּ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ ד ּפָ

לֹום ֵני , ד''ְרִביָעָאה ְידוָֹ . ׁשָ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֵכםְוׂשָ  .ִיׂשְ

יִמיָנא ְטָרא ּדִ ָכחּו ִמָנהּ . ִאְתְקִריַאת ֶאֶבן, ִמּסִ ּתְ יִרין ִאׁשְ ִמין ַיּקִ ה ֲאָבִנין ְמפּוּלָ ְייהּו , ְוַכּמָ ִמּנַ ּדְ
אֹוַרְייָתא ָנְפִקין ַמר. ַמּיָא ּדְ גִ , ּוְבִגיֵניהֹון ִאּתְ ּתַ ׁשֶ י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו ּכְ יעּו ְלַאְבֵני ָאַמר ִרּבִ

ֶכם ַנְפׁשְ נּו ּבְ ּכְ ְסּתַ א ּתִ ּמָ ִיׁש ָטהֹור ַאל ּתֹאְמרּו ַמִים ַמִים ׁשֶ ִאיּנּון ַמִים. ׁשַ יְמרּון ּדְ ַמִים , ָלא ּתֵ
ׁש  ּום . ַמּמָ ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני )תהלים קא(ִמׁשּ ין ַמִים. ּדֹוֵבר ׁשְ ִאּלֵ א אֹוַרְייָתא, ּדְ , ּדָ

ַמר ִאּתְ ּה  ּדְ א. ְותֹוָרה אֹור )משלי ו(ּבָ ַמּיָ ַמּבּוָעא ּדְ ַהאי ְנהֹוָרא ְנִביַע ּבְ ר  )ישעיה נח(, ּוְבִגין ּדְ ֲאׁשֶ
בּו ֵמיָמיו  .ִאְתְקֵרי ַמִים, לֹא ְיַכּזְ

ָמאָלא ׂשְ ְטָרא ּדִ ִאיִהי י, ּוִמּסִ ֶחֶלת', ַהאי ֶאֶבן ּדְ לְ . ִאְתְקֵרי ּגַ ׁשַ ר ְסִפיָרן ּכְ ן ֶעׂשֶ ּמָ ֶהֶבת ּוִמּתַ
ַגֶחֶלת ְווִנין' ְוִאית ָלּה ד. ְקׁשּוָרה ּבַ ְוִאיִהי ַיד . ד''ְידוָֹ . יֹוד ֵהא ָואו ֵהא, ִאיּנּון )ועשרה(, ּגַ
יִמיָנא דֹוָלה ּבִ ָמאָלא, ַהּגְ ׂשְ ֶאְמָצִעיָתא, ַיד ַהֲחָזָקה ּבִ ן ִאיִהי ַיד ָרָמה, ַעמּוָדא ּדְ ּמָ ִליל , ִמּתַ ּכָ

מ ְווִנין''ּמִ  .ב ּגַ

יִמיָנא ֶאֶבןּוְבגִ  ְטָרא ּדִ ִאיִהי ִמּסִ ֶחֶלת, ין ּדְ ָמאָלא ּגַ ׂשְ ְטָרא ּדִ ִריְך , ּוִמּסִ א ּבְ ּה ָנִטיל קּוְדׁשָ ּבָ
ָמֵעאל ְוֱאדֹום, הּוא נּוְקָמא ין נּוְכָרִאין, ִמִיׁשְ ִ ִאיּנּון ִאיׁשּ דֹוִנים, ּדְ ְלהֹון . ּוַמִים ַהּזֵ ּוְמָמָנן ּדִ
ָ . ָסָמֵאל ְוָנָחׁש  םָסָמֵאל ֶאׁשּ ֵגיִהּנָ ו, א ּדְ ֵעׂשָ ָנָחׁש ְממּוֶנה ַעל אּוָמה . ְממּוֶנה ַעל אּוָמה ּדְ

ָמֵעאל ִיׁשְ א, ּדְ ְמָמָנא ַעל ַמּיָ  .ְוִאיהּו ָרָהב ּדִ

ַאְבָרָהם יִמיָנא ּדְ יּה ֶחֶסד, ּבִ ַדְרּגֵ ָמֵעאל, ּדְ ׁשְ יֵליהּ , ָנִטיל נּוְקָמא ִמּיִ ָמאָלא . ּוְמָמָנא ּדִ ּוִבׂשְ
ִיְצָחק ַחדּדְ , ּדְ ו, ַדְרֵגיּה ּפַ יֵליהּ , ָנִטיל נּוְקָמא ֵמֵעׂשָ יִחין. ּוְמָמָנא ּדִ ְתֵרין ְמׁשִ ִאיּנּון ַחד , ּבִ ּדְ
ִוד, ִמיִמיָנא ן ּדָ יַח ּבֶ ָמאָלא. ָמׁשִ ְ ן יֹוֵסף, ְוַחד ִמׂשּ יַח ּבֶ ַיֲעקֹב. ָמׁשִ א ּדְ ִאיִהי , ּוְבַדְרּגָ ּדְ

ָרָזא , ָלֳקְבֵליהּ  כֵּ  )בראשית מח(ּבְ ׂשִ ָמאָלא. )כי מנשה הבכור(ל ֶאת ָיָדיו ּדְ ׁשֹור . ַאְרֵיה ִלׂשְ
ָמֵעאל, ִליִמיָנא ִיׁשְ ו. ּדְ ֵעׂשָ ָלה ּבְ יהּוָדה ּגָ ִגין ּדִ ה, ּבְ ָ ַכח ְיִמיָנא ִדְקדּוׁשּ ּתְ ָמאָלא , ִאׁשְ ִעם ׂשְ



ו ֵעׂשָ ָמֵעאל. ּדְ ִיׁשְ ה ִעם ְיִמיָנא ִמְסֲאָבא ּדְ ָ ְקדּוׁשּ ָמאָלא ּדִ ילֹה )מטבראשית (, ּוׂשְ י ָיבֹא ׁשִ , ַעד ּכִ
ָרֵאל, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַדְרֵגיּה ּתִ  .ָנִטיל נּוְקָמא ֵמֵעֶרב ַרב, ּבְ

ין ין ִאּלֵ ְרּגִ ְתַלת ּדַ ְרֵאִלים )א יפקון''נ(ִיְפקֹוד , ּבִ ם ְוִיׂשְ לּוָתא, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ ּוְבהֹון ָנִטיל . ִמן ּגָ
ו ְוִיׁשְ , נּוְקָמא ָמֵעאל. ָמֵעאל ְוֵעֶרב ַרבֵמֵעׂשָ ו ְוִיׁשְ ֵעׂשָ ֵעֶרב ַרב ְמעּוָרִבין ּבְ ַגְווָנא ּדְ ָהִכי , ּכְ

ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ַתְרַווְייהוּ , ַיֲעקֹב ְמעּוָרב ּבְ ילֹה. ֵערּוב ּדְ ן , ְוָהִכי ִמְתָעֵרב ׁשִ יַח ּבֶ ִעם ָמׁשִ
ן יֹוֵסף יַח ּבֶ ִוד ּוָמׁשִ ַתְר , ּדָ ֶלת ּדְ ְלׁשֶ בּוָאה , ַווְייהוּ ִויֵהא ׁשַ ּנְ ְלָעם ּבַ ָחָזא ּבִ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ּכְ

יֵליהּ  ַרֲעּיָא ְמֵהיָמָנא, ּדִ יִחין ּבְ ֵרין ְמׁשִ ֵרי ּתְ ְ ָהִכי ִמְתַקׁשּ ְתַלת ֲאָבָהן, ּדְ ְתָרָאה, ּבִ ָגלּוָתא ּבַ  .ּבְ

 אא''''ז עז ע''''דף רמדף רמ
ַתח ְוָאַמר ַיֲעקֹב ְולֹא  )במדבר כג(, ּפָ יט ָאְון ּבְ ָרֵאל ְיָי ֱאלָֹהיו ִעּמֹו לֹא ִהּבִ ִיׂשְ ָרָאה ָעָמל ּבְ

יָמא ְקָרא. ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ  א ְלַקּיְ ֵצךְ  )ישעיה נד(, ְוכֹּלָ דֹוִלים ֲאַקּבְ ַההּוא ִזְמָנא . ּוְבַרֲחִמים ּגְ ּבְ
א, ְמַתְבִרין ְקִליּפֹות ִכיְנּתָ ֲהוֹו ְמָסֲחִרין ִלׁשְ ַלת ֲאָבִניןִמּיַד ִאְתַגְלָייא ַאְבָנא ֲחָד . ּדַ , א ִמּתְ
ִאיּנּון ְסגֹוְלָתא ַמר. ּדְ ָעַלְייהּו ִאּתְ ָנה )יחזקאל א(, ּדְ ים ׁשָ לֹׁשִ ׁשְ ְרִביִעי, ַוְיִהי ּבִ ַאְבָנא , ְוִאיּנּון יְיָי ּבָ

ה ַלחֶֹדׁש ) א''ז ע''דף רמ(. ְרִביָעָאה ָ ֲחִמׁשּ ָאה, ּבַ ָ ּקַ  )שמואל א יז(, ָלֳקְבַלְייהוּ . ַאְבָנא ֲחִמׁשּ ח ַוּיִ
ַחל ה ַחּלּוֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהּנַ ָ ִוד ֲחִמׁשּ יִבין. ּדָ ָרֵאל , ְוִאיּנּון ָלֳקְבַלְייהּו ָחֵמׁש ּתֵ ַמע ִיׂשְ ִאיּנּון ׁשְ ּדְ

תֹוְך ַהּגֹוָלה )יחזקאל א(. ד''ד ֱאלֵֹהינּו ְידוָֹ ''ְידוָֹ  א, ַוֲאִני ּבְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ִריְך הּוא , ּדָ א ּבְ ּה קּוְדׁשָ ּבָ
תֹוֶסֶפת ַוֲאִני' ו. ֶאָחד קֹות  )בראשית ב(. ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, הּוא ָנָהר, ּבְ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ן יָנה. ַמאי ֵעֶדן, ֶאת ַהּגָ א ּבִ הּ , ּדָ ָנִפיק ִמּנָ א ו, ָנָהר ּדְ ן יָ ', ּדָ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, הּ ''ּבֶ א ּדְ ְרּגָ , ּדַ
א, ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָאה ָנִפיק ֵמִאיּמָ יק, ִעּלָ ית ְסִפיָראן ַעד ַצּדִ ׁשִ ט ּבְ ַ ׁשּ ֵקי , ְוִאְתּפָ יּה ַאׁשְ ּוִמּנֵ

א  א, )דעדן(ְלִגְנּתָ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ  .ּדְ

בָ  ֶתר', כ. ר''ַמאי ּכְ יָנה', ב. ּכֶ ית ָחְכָמה', ר. ּבִ יִמיָנא. ֵראׁשִ ֶתר ּבִ ָמאָלא, ּכֶ ׂשְ , ָחְכָמה ּבִ
ֶאְמָצִעיָתא יָנה ּבְ ת ָהִעּלֹותֶרֶכב לְ . ּבִ א ְלִעּלַ הוּ ' י. ֵעיּלָ ּלְ ָנָהר, ְסִפיָראן ּכֻ ָללּו ּבְ ִאיהּו , ִאְתּכָ ּדְ

יק ט ַעד ַצּדִ ׁשָ ל, ִאְתּפְ ִאיהּו ּכָ א, ּדְ ִליל ּכֹּלָ א  )דניאל ד(, ּוְבִגיֵניּה אֹוְקמּוהָ . ּכָ ִאיָלָנא ַרּבָ
יף יהּ , ְוַתּקִ א ּבֵ ְלָיא ּכֹלָּ . ּוָמזֹון ְלכֹּלָ יּה ּתַ א ִמּגֹו ְקִליִפין. אִמּנֵ ִכיְנּתָ ד ָחָמא ׁשְ ּה , ּכַ ָחָזא ִעּמָ

ר ְסִפיָרן  )א ובחבורא קדמאה''ס( )ב''ו ע''עיין רכ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ֶעׂשֶ

ָאה ְלִמְנָחה, ְלַאְעָלָאה ְלַהאי סֶֹלת, סֶֹלת ְלִמְנָחה א ִעּלָ י ַמְלּכָ רֹוִעין. ַקּמֵ ֵרין ּדְ ין ּתְ  .ּבֵ

ָאַמר ַרְעָיא , ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה) ) א אחרי דרועיןא אחרי דרועיןזה בזה ב((רעיא מהימנא רעיא מהימנא 
מֹוַדע, ְמֵהיָמָנא ּתְ ין ְסִתיִמין ִאיּנּון, ֵמַהאי ִאׁשְ יא, ָהֵני ִמיּלִ י ַחְבַרּיָ ח לֹון ַקּמֵ , ְוָצִריְך ְלִמְפּתַ

ֲחִרית ּוִמְנָחה ָתִקינּו ׁשַ ַמר ָעַלְייהוּ , ַאְבָרָהם ִיְצָחק ּדְ א , ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ַאף )ישעיה מח(, ִאּתְ ּדָ
ָמִים. ִיְצָחק ָחה ׁשָ א ַאְבָרָהם, ִויִמיִני ִטּפְ ְלהֹון ֶחֶסד ָוַפַחד. ּדָ ין ּדִ ַדְרּגִ ַמר ָעַלְייהּו . ּדְ ִאּתְ ּדְ

יִמינוֹ  )ישעיה סב( ע ְיָי ּבִ ּבַ א, ּוִבְזרֹוַע ֻעּזוֹ , ִנׁשְ ַמְלּכָ רֹוִעין ּדְ ֵרין ּדְ ִאיהּו ְידוָֹ , ִאיּנּון ּתְ ַעּמּוָדא , ד''ּדְ
ֶאְמָצִעיָתא יֵליהּ . ּדְ ָאה, סֶֹלת ּדִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ׁשְ יֵליהּ , ּדָ ָלא , ְנהֹוָרא ּדִ ְטרֹוי ּבְ יה ִמּסִ סֶֹלת ְנִקּיָ

ֲחׁשֹוָכא ִגימּו ּדַ ָלל, ּפְ ֲערֹוֶבת ֲחׁשֹוָכא ּכְ ָהִכי ִאיּנּון ֲחׁשֹוִכין ִעם ְנהֹוִרין. ּוְבָלא ּתַ ַבר ֳקָדם , ּדְ ּכְ
 .ץ ְוֶתֶבןמוֹ 



ָרֵאל ִיׂשְ ְנהֹוִרין, ּוְבחֹוֵביהֹון ּדְ בּוָאה, ִמְתָעְרִבין ֲחׁשֹוִכין ּבִ ר ָנׁש ּתְ ָדׁש ּבַ ּוְלָבַתר , ּוְכַגְווָנא ּדְ
סֹוֶלת, ִאיהּו ּבֹוֵרר ָלהּ  בֹוֵרר אֹוֶכל ִמּתֹוְך ּפְ ָרֵאל. ּכְ ְך ִיׂשְ רּוֵחיהֹון, ּכַ ד ּבְ ד , ָצִריְך ְלֶמְעּבַ ּכַ

הֹון ֲחׁשֹוִכיןִאְתֲעָרב  ה. ּבְ ִמּלָ ָרה ְוגוֹ  )תהלים נא(, ְוָרָזא ּדְ ּבָ ְבָהִכי . 'ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ ּדִ
ר ֲחׁשֹוָכא ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע, ִאְתּבַ י ַעל רּוָחא, ּדְ ְמַכּסֵ ה, ּדִ ה ַעל ִחּטָ ְמַכּסֶ מֹוץ ּדִ ָעָנן. ּכְ , אֹו ּכְ

א ְמׁשָ ה ַעל ׁשִ ְמַכּסֶ  .ֵליּה ְלַאְנָהָראְוָלא ָמַנח , ּדִ

ךְ  חֹׁשֶ ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע, ּוְבִזְמִנין ּדְ ה ַעל ֵיֶצר ַהּטֹוב, ּדְ ִאיהּו אֹור, ְמַכּסֶ ָתִפיס . ּדְ ַמאן ּדְ ִאיהּו ּכְ
ֵבית ָהֲאסּוִרין ְדֵיֶצר ָהָרע ְרׁשּו ְדֵיֶצר ָהָרע, ְואֹוף ָהִכי. ּבְ ִפיס ּבִ ד ֵיֶצר ַהּטֹוב ִאיהּו ּתָ ָהִכי , ּכַ

ֵיֶצר ַהּטֹובִאיּנוּ  יִלין ּדְ ִפיִסין ַחּיָ ֵיֶצר ָהָרע, ן ּתְ יִלין ּדְ ַחּיָ ְרׁשּו ּדְ ר ָנׁש . ּבִ ר ּבַ ִיְתּבַ ּוְבִזְמָנא ּדְ
יֵליהּ , רּוֵחיהּ  ָכל ֵאָבִרין ּדִ ִתיב, ד''ֳקָדם ְידוָֹ , ּבְ ֵלאמֹר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו  )ישעיה מט(. ַמה ּכְ

לוּ  ְך ִהּגָ חֹׁשֶ ר ּבַ  .ְוַלֲאׁשֶ

יהֲאבָ  א ִאיִהי סֶֹלת ְנִקּיָ ִכיְנּתָ הּ , ל ׁשְ ָלא ָיִכיל ְלִאְתָעְרָבא ּבָ ֵלית ֲחׁשֹוָכא ְוַקּבָ ֶגֶפן. ּדְ , ִאיִהי ּכַ
ין ַאֲחָרא ָבה ִמּמִ ָלא ַהְרּכָ ָלא ְמַקּבְ ָלאו ִאיִהי ִמיָנהּ , ּדְ א ִאיִהי . ּדְ רֹוֵעי ַמְלּכָ ין ּדְ ְוַהאי סֶֹלת ּבֵ

ֶמן, ָיְתָבא ׁשֶ לּוָלה ּבְ ִתית ּבְ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּכָ

ִתית )ובחבורא קדמאה( ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ֶמן, ּבְ ׁשֶ א, ּבְ ֵעיּלָ ָנִגיד ְוָנִפיק ִמּלְ ֶמן ּדְ ַההּוא ׁשֶ . ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ ִתית. ָיאּות ַאְמַרת, ָאַמר ַרּבִ ָאה ִאיהוּ . ֲאָבל ַמאי ּכָ א ָרָזא ִעּלָ ֵכיָון . ֶאּלָ ּדְ

ֶמן ִאיהּו ׁשֶ ִתיתמַ , ּדְ א. אי ּכָ נּוְקּבָ א ּבְ ׁשָ ּמְ ָקא ָרִמיז ְלׁשַ א ֶרֶמז הּוא ּדְ ָדא , ֶאּלָ ְלַאְנּגְ
ָקא ָיאּות ָלהּ  ּדְ ִתית ּכַ ֶמן ּכָ ּה ׁשֶ ִתית , ְלַגּבָ א ּכָ , א אלא רזא עלאה הוא''ס(ָלא ֲהִוי ֶאּלָ

יִתים, )דקא רמיז לאנגדא לגבה שמן כתית כדקא יאות לה ָקא ִמּזֵ ִאינּ , ְלַאּפָ ְייִפין ּדְ ּון ׁשַ
גּוָפא א, ּדְ ֵעיּלָ ָכא ַההּוא ְנִגידּו ִמּלְ ְייָפא, ּוְלַאְמׁשָ ְייָפא ְוׁשַ ָכל ׁשַ  )לא הוי אלא כתית(. ּבְ

 בב''''ז עז ע''''דף רמדף רמ
ָכִתיׁש  ין) ב''ז ע''דף רמ(ְוַצִדיק ִאיהּו ּדְ ִתיׁשִ ִאין, ּכְ ְייִפין ִעּלָ ל ִאיּנּון ׁשַ יק ִמּכָ ִאיּנּון , ְוַאּפִ ּדְ

יןֵזיִתי ִלים, ן ַקִדיׁשִ ִתיאּוְבָתא ׁשְ ח ְרבּו ּבְ י נּוְקֵביהּ , ְמׁשַ ִתיׁש . ְלַגּבֵ ָלא , ְוִאי ָלא ּכָ
ָחא ְייִפין, ִיּפּוק ַההּוא ִמׁשְ ׁשַ יאּוְבָתא ּדְ ָלא ּתִ א ּבְ יּה , ְוַההּוא ְנִגידוּ , ֶאּלָ ָלא ִאְתֲהֵני ִמּנֵ

א ָקא ָיאּות, נּוְקּבָ ּדְ ְתהֵ , ְוָלא ֲהִוי ּכַ ְייִפיןַעד ּדְ ל ׁשַ יּה ִמּכָ לּוָלה ִמּנֵ א . א ּבְ ְוַעל ּדָ
ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ יהּ , ּבְ  )אמר רעיא מהימנא(. ְלִאְתֲהָנָאה ּוְלִאְתְזָנא ִמּנֵ

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ))ב''ל ע''ל דצ''נ(ג ''שייך לקמן סוף ע(רעיא מהימנא רעיא מהימנא  יָנא ַקִדיׁשָ , ּבּוּצִ
ה ְמִתיִקין ִמ  ּמָ ַמר ָהָכא, יָלךְ ּכַ ִתית, ַוָדאי ִאּתְ ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ַמר ָהָתם. ּבְ אֹוַרְייָתא , ְוִאּתְ ּבְ

ה ַעל ּפֶ ִמְקָרא, ְדּבְ לּוָלה ּבַ ָנה, ּבְ ִמׁשְ ְלמּוד, ּבַ ּתַ ְנָייָנא. ּבַ ֶמן , ְועֹוד ִאית ָרָזא ּתִ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ּבְ
ִתית לּולָ . ּכָ אי ָלאו אֹוַרְייָתא ִאיִהי ּבְ ִגיָנהּ . הַוּדַ ין ּבְ ׁשִ ָמה ַמְכּתְ ָסִביל ּכַ א ְלַמאן ּדְ ָמה . ֶאּלָ ּכְ

אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין יֶמת, ּדְ ֵלית אֹוַרְייָתא ִמְתַקּיֶ ְרֵמיּה ָעָלהּ , ּדְ ֵמִמית ּגַ ִמי ׁשְ א ּבְ . ֶאּלָ
ִדיָנה ַלְמִדיָנה, ְועֹוד ָאְמרוּ  ה ְמַכֵתת ַרְגֶליָך ִמּמְ ַאּתָ ְזַמן ׁשֶ ִכיָנה, ּבִ ֵני ׁשְ ה ִלְראֹות ּפְ ְזּכֶ  .ּתִ

ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ֶמַלח ּתֹאַכל, ְועֹוד ּבְ ת ּבַ ְמַקּיֵים ּפַ א הּוא ּדִ ׂשּוָרה  )'יחזקאל ד(, ּדָ ּמְ ּוַמִים ּבַ
ה ּתֶ ׁשְ ִתית. ּתִ ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ׁשָ  )ישעיה נג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְועֹוד ּבְ ֵעינּו ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמּפְ

א ֵמֲעֹונֹוֵתינוּ  ִתית. ְמדּוּכָ ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ִדיק ַחי ָעְלִמין, ְועֹוד ּבְ א ּצַ ין, ּדָ ין ַקִדיׁשִ ָנִגיד ִטּפִ , ּדְ



יִתים ּזֵ ירּוִרין ּכַ ִאיּנּון ּפִ ָאה, ּדְ רֹון ָלֳקֵבל י, ִמּמֹוָחא ִעּלָ ָ ִאיּנּון ַחד ִעׂשּ רֹוִנים. 'ּדְ ֵני ֶעׂשְ . 'י' י, ּוׁשְ
רוּ  רֹוִנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ֶבשׂ . 'י' י' י, ׁשְ רֹון ַלּכֶ ָ רֹוִנים ָלַאִיל' וב, ְוִאיּנּון ִעׂשּ ה , ֶעׂשְ לֹׁשָ ּוׁשְ

ר רֹוִנים ַלּפָ  .ֶעׂשְ

ַתֲעִניֹות ה ָאְמרּו ּבְ ִמּלָ ַמְעָלה, ְוָרָזא ּדְ ה יֹוֶרֶדת ִמּלְ ים, ֵאין ִטּפָ ּיִ ֶנְגָדּה ִטּפַ ֵאין עֹוִלין ּכְ ּון ְוִאינּ . ׁשֶ
יְלהֹון ְלָקֵבל ְתָלת מֹוִחין א גֹ ּוְרִמיזּו ּדִ ָרָזא ּדָ רֹון. ּבְ ָבה. ַחד מֹוַח ַהִזּכָ ְנָייָנא מֹוַח ַהַמֲחׁשָ . ּתִ

ְמיֹון א . ְתִליָתָאה מֹוַח ַהּדִ ִבית ַנְחָתא ַעל ִלּבָ א ַהָמְחׁשָ רֹון ָסְלִקין ִמן ִלּבָ ְמיֹון ְוַהִזּכָ ַהּדִ
ִלין ָלּה ָעַלְיי ִליט ַעל ֵחיָוא ּוְמַקּבְ ָבה ְדָרִכיב ְוׁשָ ָהאי ָאָדם ְדִאיהּו ַמֲחׁשָ ִגין ּדְ א ּבְ ַמְלּכָ הּו ּכְ

יֵרי  גֹון חֹוֵלם ַעל ּצֵ ָלא ָלּה ּכְ י ְתֵרין ֵחיָוון ּוַפְתִחין ַגְדַפְייהּו ְלַקּבְ ְתִליָתָאה ְוָנִחית ֲעָלּה ְלַגּבֵ
ֶתר ֶעְליֹון ַעל חָ  א ְוָדא ּכֶ  .ְכָמה ּוִביָנהִאְתֲעִביד ֶסגֹוְלּתָ

רֹוִנים ֵני ֶעׂשְ רֹון ּוׁשְ ָ ָאה, ִעׂשּ א ִעּלָ ְבּתָ ֶמְרּכַ ִאיּנּון. ְרִמיִזין ִלְתַלת ֵחיָון ּדְ דּוָלה: ּדְ בּוָרה, ּגְ , ּגְ
ְפֶאֶרת רֹוִנין. ּתִ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ח: ְרִמיִזין, ׁשְ ֶנה. ְיסֹוד, הֹוד, ְלֶנּצַ ׁשְ ֶבת ַהּמִ א : ְרִביִעית ַהִהין. ִמְרּכֶ ּדָ

א ם ְידוָֹ ' ה, ַמְלכּות ַקִדיׁשָ י ָאָדם. ד''ְרִביָעָאה ִמן ׁשֵ ע ַאְנּפֵ ִאיהּו ַאְרּבַ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּדְ

ָאה, ְרִביִעית ַהִהין ָכל , ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְלֻכְרְסָייא ִעּלָ יּה ּבְ ִמיד ְלַגּבֵ ְוִאיהּו עֹוָלה ּתָ
ָאה, יֹוָמא ְויֹוָמא א ִעּלָ ְבּתָ ֵלית ָלּה סֹוף, ַעד ַמֲחׁשַ א. ּדְ עֹוָלה ָקא ַאְתָיא ַעל , ּוְבִגין ּדָ

ב  .ִהְרהּור ַהּלֵ

ַזְרָקא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ָאַמררעיא מהימנא רעיא מהימנא  ָגא ּדְ ִאיִהי , ַהִהיא ּתָ
ָמּה ָאָדם. ְרִביִעית, יֹוד ה ִדׁשְ ַחּיָ יֵליהּ , אּוף ָהִכי ּבַ ין ּדִ ע ַאְנּפִ ַאְרּבַ ִאיּנּון ְידוָֹ  ּדְ ף , ד''ּדְ ַמּקָ

א ַלת ֵחיָון. ׁשֹוָפר הֹוֵלְך ְסגֹוְלּתָ ָבִטין, ּתְ ֵריָסר ׁשְ ִאיּנּון ּתְ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּדְ

ִמיד, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ָאה, עֹוַלת ּתָ א עֹוָלה , ִאיִהי ֶרֶגל ְרִביָעָאה ְלֻכְרְסָייא ִעּלָ ּדָ
ָכל יֹום ִמיד ּבְ יתֵמִאינּ , ּתָ ְבֵראׁשִ ית ּדִ ֵרין. ּון יֹוִמין ׁשִ ת ַעל ַחד ּתְ ּבָ ׁשַ ִיתֹוַסף , ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ָקא ָיאּות ּדְ ֵליָמא ּכַ ּה ְנִהירּו ּוׁשְ ַמר, ּבָ  .ְוָהא ִאּתְ

י . ַמְלכוּ , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ִמיד ְלַגּבֵ ית ְסִפיָרן ִאיִהי עֹוָלה ּתָ ׁשִ ּבְ
ה', ו ָאִחיד ּבְ ן יָ . ֹוןּדְ יָנה, הּ ''ּבֶ ּבִ ִניז ּבַ יהּ . ּגָ ית ְסִליַקת ְלַגּבֵ יֹוָמא . ּוְבָאן ְסִפיָרה ֵמִאיּנּון ׁשִ ּבְ

ִליָתָאה ְפֶאֶרת, ּתְ ִאְקֵרי ּתִ יּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה. ּדְ ת ִאתֹוַסף ִעּמֵ ּבָ ַ ְביֹום ַהׁשּ יָנה, ּדִ ִאיִהי ּבִ ' ה. ּדְ
ָאה ת' י. ִעּלָ ּבָ ׁשַ ָאהָחְכָמה עִ , אֹות ּבְ ֶכֶתר. ּלָ ר ּבְ א, ֶמֶלְך ְמעּוּטָ ֶתר , ּוְבִגין ּדָ ְתִפַלת מּוַסף ּכֶ ּבִ

נּו ְלךָ   .ִיּתְ

יֶכם י ָחְדׁשֵ ין ִאית ָלּה ְלִסיֲהָרא, ּוְבָראׁשֵ ָמה ֵריׁשִ ֵרין ְנקּוִדין. ְוִכי ּכַ א ִאיּנּון ּתְ א , ֶאּלָ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ָאה ִסיֲהָרא ּתָ י, ְנקּוָדה ּתַ ֵרין ֵריׁשִ יָלהּ ּתְ ִאיּנּון ַעָלהּ , ן ּדִ ֵרין ְנקּוִדין ּדְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה . ֶסגֹול, ּתְ ּבְ

א ַגְווָנא ּדָ ֵרי ַמְלִכין ּכְ ֶתר ֲעֵלי ּתְ א, ּכֶ ֵני ְמָלִכים . ַוֲהַות ְסגֹוְלּתָ ר ִלׁשְ ַאָמְרת ִאי ֶאְפׁשָ ּוְלָבַתר ּדְ
ֶכֶתר ֶאָחד ֵמׁש ּבְ ּתַ ר, ְלִהׁשְ דֹוׁש ּבָ ּוְנִחיַתת . ְלִכי ּוַמֲעִטי ֶאת ַעְצֵמךְ , ּוְך הּואָאַמר ֵליּה ַהּקָ

ְתֵרין ְמָלִכים א ְוַהְיינּו ֶסגֹול, ְלַרְגלֹוי ּדִ ַגְווָנא ּדָ א, ּכְ ֲהַות ְסגֹוְלּתָ ַרת ֶסגֹול, ַמה ּדַ  .ִאְתַהּדְ

ה ִמּלָ ֵרין ְנקּוִדין, ְוָרָזא ּדְ ֵרין ְמָלִכים, ָלֳקֵבל ּתְ ִאיּנּון ּתְ ַנִיםָקא ָרִמיז פָּ , ּדְ ֵני ָבָקר ׁשְ , ִרים ּבְ
ְייהוּ  ֶתר ֶאָחד, ְוַאִיל ֶאָחד, ָאַמר, ְוָלֳקֵבל ְנקּוָדה ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשַ מֹו ּכֶ ַאְמַרת ִאי . ּכְ ַתר ּדְ ּבָ



ֶכֶתר ֶאָחד ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִיׁשְ ֵני ְמָלִכים ׁשֶ ר ִלׁשְ ְרָמּה אּוף ָהִכי, ֶאְפׁשָ ים ֶאָחד, ַאְזִעיַרת ּגַ ִעיר ִעּזִ  ּוׂשְ
את ִיְצָחק. ְלַחּטָ ִעיר, ַאִיל ּדְ ר ׂשָ ְך ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא. ִאְתַהּדָ  .ְוִאְתְזִעיר, ִאְתַהּפָ

את ים ֶאָחד ְלַחּטָ ִעיר ִעּזִ א ׂשָ ֶתר, ְולֹא ָאַמר ְלעֹוָלה, ּוְבִגין ּדָ ִאית ְיִריָדה . ְלֶמֱהִוי ּכֶ ּוְמָנָלן ּדְ
את ַחּטָ ֱאַמר , ּבַ ּנֶ ֶרד ֵמעֲ  )ויקרא ט(ׁשֶ אתַוּיֵ ִריָדה. ׂשֹות ַהַחּטָ ּיְ את ּבַ ף עֹוָלה ִעם ַחּטָ ּתַ . ַוֲאַמאי ׁשָ

א ְלאֹוְלָפא ת ָהַרֲחִמים, ֶאּלָ ַקְדִמיָתא ִמּדַ עֹוָלה ֲהַות ּבְ ַכת ְלִדיָנא , ּדְ ּוְלָבַתר ִאְתַהּפְ
ִריָדה ּיְ את, ּבַ א ַחד, ְוִאְתְקִריַאת ַחּטָ  .ְוכֹּלָ

 אא''''ח עח ע''''דף רמדף רמ
א ָרה) א''ח ע''דף רמ(ָעַלי  ָהִביאוּ , ּוְבִגין ּדָ ּפָ אי, ּכַ ֶתר ַוּדַ א , ָעַלי ֲהַות ִסיֲהָרא ּכֶ ַגְווָנא ּדָ ּכְ

יֵליהּ , ּוְלָבַתר ִאְתְמִעיַטת ת ְלַרְגִלין ּדִ ָרה, ְוַנְחּתַ ּפָ א ָהִביאּו ָעַלי ּכַ א ּוְבִזְמָנא ּדָ ַגְווָנא ּדָ , ּכְ
הּ  ַמר ּבָ הּ . ֵמַרְגלֹוי ְסִליַקת, ִהיא ָהעֹוָלה )ויקרא ו(, ִאיּתְ ַמר ּבָ ִאּתְ ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום  )ישעיה סו(, ּדְ

הּ . ַרְגָלי ְסִאי, ְלֵמיַמר ּבָ ַמִים ּכִ ָ ל ִיְרַאת  )שמואל ב כג(, ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא. ַהׁשּ יק מֹוׁשֵ ַצּדִ
יָנא ְלַרֲחֵמי. ֱאלִֹהים ְך ּדִ ְמַהּפֵ ה. ּדִ ִמּלָ ֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבּ  )תהלים קיח(, ְוָרָזא ּדְ

ה ּנָ א. ּפִ ַגְווָנא ּדָ ד. י''דוד, ּכְ  .ְידֹוָ

ֶבׂש א, ְועֹוד ִמיִמים' ּכֶ ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ֵני ּכְ ַלת ְסִפיָרן, ּוׁשְ ֵני . ָלֳקֵבל ּתְ ים ּבְ ָבׂשִ ְבָעה ּכְ ׁשִ
ָנה ַבע ְסִפיָרן, ׁשָ ים. ָלֳקֵבל ׁשֶ ָבׂשִ ְבָעה ּכְ ִסיֲהָראיֹוִמי' ִאיּנּון ז, ׁשִ ָנה. ן ּדְ ֵני ׁשָ נֹוי , ּבְ ּבְ

ִסיֲהָרא ָנה, ּדְ ִאְקֵרי ׁשָ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ּדְ ִאיִהי ֲחָדא ֵמִאיּנּון ׁשָ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּדְ

יֶכם ְוגוֹ  י ָחְדׁשֵ ין ִאיּנּון ְלִסיֲהָרא. 'ּוְבָראׁשֵ ָמה ָראׁשִ א ְלִסיֲהָרא. ְוִכי ּכַ , ְוָהא ֵלית ֵריׁשָ
א ׁשִ  אֶאּלָ הּ , ְמׁשָ א ְלַגּבָ ִאיהּו ֵריׁשָ ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא. ּדְ ֵרין ּבְ י ּתְ א ָראׁשֵ ְוִאיּנּון . ֶאּלָ

י ַעל ִסיֲהָרא, ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ּתֵ ִמְתַחּדְ א ָלהּ . ּדְ ּתָ עּו ְלַחּדְ א ּבָ  .ְוַעל ּדָ

ַנִים ֵני ָבָקר ׁשְ ִרים ּבְ ָאְמָרה ִסיֲהָרא, ּפָ ין ִאיּנּון ּדְ הֵ , ִאּלֵ ֲחָדאּדְ ּה ּכַ ְמׁשּון ּבָ ּתַ , יְך ִיׁשְ
חֹוַתְייהוּ  ְרָמּה ּתְ ִיְצָחק, ְוַאִיל ֶאָחד. ְוַאְזִעיַרת ּגַ א ַאִיל ּדְ . ְוִכי ַאְבָרָהם ְלָאן ָאִזיל. ּדָ

ו ן ֵעׂשָ ּמָ ַער ּתַ ִאּתְ ִגין ּדְ א ּבְ ִניׁש ַאְבָרָהם, ֶאּלָ ָלא ֶיֱחֵמי ֵליהּ , ִאְתּכְ ִעיר , ּדְ ּוַמאן ִאיהּו ׂשָ
ִניׁש  )תרי נוסחי(. רֹאׁש חֶֹדׁש ּדְ  ִעיר ִאְתּכְ ִאיהּו ׂשָ ו ּדְ ן ֵעׂשָ ּמָ ֲעָרא ּתַ ין ְלִאּתְ ַזּמִ ין ּדְ ּוְבּגִ

ן, ַאְבָרָהם ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ן, ִיְצָחק, ְוָלא ִאׁשְ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ יהּ , ִאׁשְ יֵליּה ְלַגּבֵ ְרִחימּו ּדִ , ּדִ
ֵייהּ  ַחְמָרא ַעל ּדּוְרּדְ ּתְ . ּכְ ןַיֲעקֹב ִאׁשְ ּמָ ִאיהּו ׁשֹור . ְלַתְבָרא ַאְנּפֹוי, ַכח ּתַ א ''ס(יֹוֵסף ּדְ

יֵליהּ  )שטן י ָרֵחל, ּדִ  .ְלַגּבֵ

ה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ם ַחּמָ ָנה ִאְתְקִריאּו ַעל ׁשֵ ֵני ׁשָ אי ּבְ א ''נ(, ַוּדַ

א )מלכות יׁשָ א ַקּדִ פְ , ִאיּמָ ה ּכִ ֵני מֹׁשֶ ּה ּפְ ַמר ּבָ ִאּתְ הּדְ ה ''א סיהרא דאקרי שנה דאית בה שנ''ס(. ֵני ַחּמָ

ּה שס )כחושבן, יומין ָנה ִאית ּבָ ן שס, ה יֹוִמין''ׁשָ ּבַ חּוׁשְ ה''ּכְ ֲעׂשֶ א . ה לֹא ּתַ ְוִאיהּו ַעל ּדָ
ָמאָלא ָאה. ִלׂשְ א ִעּלָ יִמיָנא, ִאיּמָ ִאיהּו ִליִמיָנא ֶחֶסד. ִסיֲהָרא ּבִ א ּדְ א ְלַאּבָ ַרּתָ . ֲאסּוָרה ּבְ

ִליָלא מרמ קּוִדין''ְוִאיִהי ּכְ ַכח ו. ח ּפִ ּתְ ָמאָלא' ִאׁשְ א ִלׂשְ א ִליִמיָנא . ִעם ִאיּמָ א ִעם ַאּבָ ַרּתָ ּבְ
ֶחֶסד ה )ברתא עם אבא לימינא, עם אימא' אשתכח ו. ח פקודין''ואיהי כלילא מרמ(. ּדְ ִמּלָ  )משלי ג(, ְוָרָזא ּדְ

ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ א. ּבְ אֶאֶר . ָחְכָמה ַאּבָ ַרּתָ ָרא. ץ ּבְ ִאיהּו ּבְ ַמִים ּדְ ִאיהּו , ּכֹוֵנן ׁשָ א ּדְ ִעם ִאיּמָ
בּוָנה ֶאְמַצע, ו''ְוַהאי ִאיהּו ידד, ּתְ  .ֲהָויֹות ּבְ



ים ֶאָחד ִעיר ִעּזִ ִעיִרין ִאיּנּון, ְועֹוד ּוׂשְ ֵרין ׂשְ ַמר ָעַלְייהּו , ּתְ ִאּתְ ֵני  )ויקרא טז(ּדְ ְוָלַקח ֶאת ׁשְ
ִעיִרים ְוג ְ ִעיר ַלְייָ . ּגֹוָרל ֶאָחד ַלְיָי ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל' וֹ ַהׂשּ ִגין ִמיעּוט ִסיֲהָרא, ׂשָ ְוִאיהּו , ּבְ

ִעיר ֶאָחד ַלְידוָֹ  את''ׂשָ ִיחּוָדא: ֶאָחד. ד ְלַחּטָ ְטָרא ּדְ ֲעָזאֵזל. ִמּסִ ִעיר ּדַ ִתיב , ֲאָבל ׂשָ ָלא ּכְ
יּה ֶאָחד ן, ּבֵ ה, ָלא ָקְרּבָ ֶ ָרה. א עֹוָלהְולָ , ְוָלא ִאׁשּ ְדּבָ י ַהּמִ ַיד ִאיׁש ִעּתִ ח ּבְ ּלַ א ְוׁשִ . ֶאּלָ

ח ּלַ ְדָאַמר ַיֲעקֹב , ְוׁשִ ו )בראשית לב(ּכִ לּוָחה ַלאדִֹני ְלֵעׂשָ , אּוף ָהִכי ׁשֹוַחד. ִמְנָחה ִהיא ׁשְ
ָסָמאֵ  ְבָרא רּוְגָזא ּדְ א ְלַקְטְרָגא, ל''ְלּתַ ׁשָ ָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקּדְ  .ּדְ

א ִאיהּו ָרֵעב ְלַכְלּבָ יְך ֵליהּ , ּדְ ָלא ָנׁשִ ָבֵעי ּדְ ָרא ְלֵמיַכל, ּוַמאן ּדְ ׂשְ , אֹו ָנֲהָמא, ָיִהיב ֵליּה ּבִ
א ֵקי ֵליּה ַמּיָ ה. ְוַיׁשְ ִמּלָ ּוְבָדא . 'ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוגוֹ  )משלי כה(, ְוָרָזא ּדְ

ר ָנׁש  ּבַ ר ְרִחימּו ּדְ ָלא ּדַ , ִיְתָהּדַ ה ִיּסּוִריןּדְ ַכּמָ יְך ֵליּה ּבְ ָלא ָנׁשִ ר ְלֶמֱהִוי , יי ּדְ א ִאְתַהּדָ ֶאּלָ
יגֹוָרא ר ְרִחימֹוי, ֵליּה ַסּנֵ  .ְוִאְתַהּדָ

 בב''''ח עח ע''''דף רמדף רמ
י ַיד ִאיׁש ִעּתִ ְלִחין ֵליּה ּבְ ִגים, ַוֲאַמאי ֲהוֹו ׁשַ הּו ָמאֵרי מּוִמין. ּפָ ּלְ ִסְטִרין ַאֲחָרִנין ּכֻ ִגין ּדְ , ּבְ

ִעיִריםְואִ  יב, ְתְקִריאּו ׂשְ ְכּתִ ם )ישעיה יג(, ּדִ דּו ׁשָ ִעיִרים ְיַרּקְ הֹון. ּוׂשְ ַמר ּבְ ְולֹא  )ויקרא יז(, ְוִאּתְ
ִעיִרים ְ חּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלׂשּ ַמר. ִיְזּבְ ָעַלְייהּו ִאּתְ ִדים לֹא ֱאלֹוהַּ  )דברים לב(, ּדְ ֵ חּו ַלׁשּ . ִיְזּבְ

א ִעיר ּדָ ַר , ּוְבׂשָ אִאְתּפְ ָרֵאל ָעֵליהּ , ׁש ִמּכֹּלָ ִיׂשְ ל חֹוִבין ּדְ א ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְונֹוׂשֵ ויקרא (, ּכְ

ל ֲעֹונֹוָתם )טז ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ ָ א ַהׂשּ א, ְועֹוד. ְוָנׂשָ ָנִטיל ִאיהּו ְוָנׂשָ ַתר ּדְ ִריְך הּוא . ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ
א ָעֹון א ְלנָ  )שמות לד(. נֹוׂשֵ ין נֹוׂשֵ אַמאי ּבֵ א. ׂשָ א. ָמטּוָלא: ָנׂשָ ָמטּוָלא: נֹוׂשֵ ובחבורא (. ְסִליקּו ּדְ

 )מ''כ רע''ע( )קדמאה

רֹוִנים ה ֶעׂשְ לֹׁשָ יָלהּ , ּוׁשְ ין ַקְדָמִאין ּדִ ְרּגִ ַלת ּדַ ר, ּתְ ָכל ַחד ְוַחד ֶעׂשֶ ַגְווָנא , ּדְ ּכְ
רֹוִנים א ֶעׂשְ ְלֵעיּלָ ָרה, ּדִ את ֶאָחד. ַחד ֵמֲעׂשַ ִעיר ַחּטָ אתאֲ , ּוׂשְ ִגין . ַמאי ִאְקֵרי ַחּטָ ּבְ

את ִאיהּו ַחּטָ את הּוא, ּדְ ַחּטָ ְטָרא ּדְ י ֶאְלָעָזר. ּוִמּסִ ִתיב ַלְייָ , ָאַמר ִרּבִ דף (. ְוָהא ּכְ

אי) ב''ח ע''רמ א ַלְיָי ִאְתְקִריב ַוּדַ ר, ֶאּלָ יב ְלַכּפֵ ְכּתִ ין. ּדִ ְבָרא ַאְנּפִ א ִיְתְקִריב , ְלּתַ ְוכֹּלָ
א ׁשָ ַאר , ְוָאִכיל ֵליהּ , א ָיֲהֵבי חּוָלָקא ֲחָדא ְלָסָמֵאלֶאלָּ , ְלַמְקּדְ ׁשְ ְוָלא ָאִחיד ּבִ

ִנין יהּ , ְוָדא ִאיהּו ְלחֹוֵדיהּ . ָקְרּבְ יּה ְלֵמיַכל ּבֵ ף ַאֲחָרא ִעּמֵ ּתַ ּתְ ָלא ִאׁשְ  .ּדְ

א חּוָלָקא ּדָ א ּבְ ַמְלּכָ גֹו ְסעּוָדָתא ּדְ י, ִאיהּו ִאְתֲהֵני ּבְ א ַחּדֵ ַרׁש ְואִ , ְוַעל ּדָ ְתּפְ
ָרֵאל ִסיֲהָרא. ְוָלא ְמַקְטְרָגא ָעַלְייהוּ , ִמִיׂשְ ֲהָוה ִמיעּוָטא ּדְ ָלא ֲהוֹו ָיֲהֵבי , ְוִאי ָלאו ּדְ

לּום א ּכְ ַמְלּכָ ְסעּוָדָתא ּדְ ִסיֲהָרא ַמאי ָקא ָעִביד. ֵליּה ּבִ ִמיעּוָטא ּדְ ִגין . ְוִכי ּבְ א ּבְ ֶאּלָ
ָקִריב ְוָיִניק יהּ ְוָנִטיל ֵחיָלא , ּדְ ִסיֲהָרא, ְלַעּמֵ ָמאָלא ּדְ יהּ , ִמּגֹו ְסָטר ׂשְ ַקף ּבֵ . ְוִאְתּתְ

א ַרׁש ִמּכֹּלָ א ִאְתּפְ ִעיר ּדָ ַהאי, ּוְבׂשָ ִריְך הּוא ַאְזִעיר ָלּה . ְוִאְתֲהֵני ּבְ א ּבְ ּוְבִגין ְדקּוְדׁשָ
ִעיר, ְלִסיֲהָרא הּ , ְמָקְרִבין ֵליּה ְלַהאי ׂשָ ַרׁש ִמּנָ ִיְתּפְ ִגין ּדְ א, ּבְ ׁשָ . ְוָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקּדְ

ֵניָנן א ּתָ ָרה, ְוַעל ּדָ ּפָ ִגיֵני: ָעַלי. ָהִביאּו ָעַלי ּכַ ַאְזִעיַרת ָלהּ , ּבְ יִלי ַאּתּון , ּדְ ת ּדִ ִגין ִסּבַ ּבְ
א  .ְצִריִכין ּדָ

יֶכם )ח''במדבר כ( )גם זה רעיא מהימנא(רעיא מהימנא רעיא מהימנא  י ָחְדׁשֵ . ֵסףִאיּנּון ַיֲעקֹב ְויוֹ , ּוְבָראׁשֵ
ה ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף )בראשית לז( י ַעל ִסיֲהָרא, ֵאּלֶ ּתֵ ְמַחּדְ ֲחנֹוְך . ּדִ ִסְפָרא ּדְ ְחָנא ּבְ ּכַ ַאׁשְ



ָאַמר ְברֹאׁש חֶֹדׁש , ּדְ ָמה ּדִ ַבְעָלהּ , ּכְ יַאת ִסיֲהָרא ְלִאְתָקְרָבא ּבְ ּכִ ִאְתּדַ ִאְצְטִריְך ְלֵמיַהב , ּדְ
יָלהּ , ָדאְלִסְטָרא ַאֲחָרא חּוָלָקא חֲ  ַההּוא ִזיָנא ּדִ ָתא. ּבְ , אּוף ָהִכי ָנֵמי ִאְצְטִריַכת ְלִאּתְ

ַבְעָלהּ  יַאת ְלִאְתָקְרָבא ּבְ ּכִ ִאְתּדַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַההּוא , ְלֵמיַהב חּוָלָקא ֲחָדא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּבְ ּבְ
יֵליהּ   .ִזיָנא ּדִ

ִטּנּופָ . ּוַמאן ִאיהוּ  ְלהֹוןַההּוא חּוָלָקא טּוְפָרָהא ּבְ ֲעָרא. א ּדִ ׂשַ ָבֵעי , ּוְזֵעיר ֵמֵריׁש ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
א ָדא, ְלַאְסְרָקא ֵריׁשָ א ּבְ א, ּוְלַאְכְרָכא לֹון ּדָ יׁשָ , ְוָלא ֵיִזיל ֲאַבְתָרּה ַההּוא ִסְטָרא ּבִ

א ָלהּ  ָכל ִסְטִרין, ְלַאְבָאׁשָ ּה ּבְ ַרׁש ִמּנָ ֲעִביד. ְוִאְתּפְ ֲעָרא וְ , ּוַמה ּתַ ְלָבַתר . טּוְפִריןֵמַההּוא ׂשַ
ֲחָדא ַתְכִריְך לֹון ּכַ א, ּדְ ֵני ָנׁשָ ן ּבְ ּמָ ָלא ַעְבִרין ּתַ ֲאָתר ּדְ גֹו חֹוִרין , ִאְצְטִריְך ְלָאָנָחא לֹון ּבַ אֹו ּבְ

ֲחֵצָרא ִאין ּדַ ּתָ ן, ּתַ ּמָ  )שייך כאן, ועוד ובראשי חדשיכם אמרו(. ְוַתְגִניז לֹון ּתַ

יֶכם י ָחְדׁשֵ ַמְתִניִתין ְועֹוד ּוְבָראׁשֵ ָנן ּדְ ין, ָאְמרּו ַרּבָ ית ּדִ י ּבֵ ין ַיְרִחין ַעל ּפִ ׁשִ ַכד ֲהוֹו ְמַקּדְ , ּדְ
י ֶהָהִרים ָראׁשֵ ּואֹות ּבְ יִאין ַמׂשּ ִ ׁש , ֲהוֹו ַמׂשּ ֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ ְלִזְמִנין ִסֲהָרא ֲהַות . ַוֲהוּו ַאְמִרין ּכָ
ָלא ְלֵעיָלא בְּ  א ֲהָוה ִמְסַתּכְ ַגְווָנא ּדָ א ְלִזְמִנין . ַקְרָנאּכְ ָנא ּדָ גוֹוָ א ּכְ ָלא ְלַתּתָ ּוְלִזְמִנין ִמְסַתּכְ

פֹון  א ְלִזְמִנין ְלָדרֹום ּוְלִזְמִנין ַלּצָ ָנא ּדָ גוֹוָ א כ ְלִזְמִנין ְלַמֲעָרב ּכְ ָנא ּדָ גוֹוָ ָלא ְלִמְזָרח ּכְ ִמְסַתּכְ
ית ִסְטִרין ּדְ  יָלּה ְלׁשִ לּוָתּה ּדִ בּוָרה ' ָכִליל לֹון ִתְפֶאֶרת ְדִאיהּו וְוַהאי ִאיהּו כ ִאְסַתּכְ ה ּגְ דּוּלָ ּגְ

ְפֶאֶרת  .ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד. ּתִ

גוֹ  ָנִגיד ָעֵליּה ִמּלְ ַאְסַחר ָעָלהּ . ִהיא ָחְכָמה, ְנקּוָדא ּדְ ֶתר, ְוַהִהיא חּוט ּדְ ְוַהִהיא . ִאיהּו ּכֶ
א, ְנקּוָדא ִאיהּו ְלִזְמִנין ֲעָטָרה ּסֵ ַרְפָרף ַלֲהדֹום ַרְגָליו, יַתב ָעֵליהּ ְלמֵ , ּוְלִזְמִנין ּכִ  .ְלִזְמִנין ׁשְ

ם ִלּבּון ַהֲהָלָכה. ַוֲאַמאי ִאְתְקִריַאת ְלָבָנה גוֹ , ַעל ׁשֵ ִאיִהי ִמּלְ ת  )תהלים מה(, ּדְ ה ּבַ בּוּדָ ל ּכְ ּכָ
ִניָמה ַנת. ֶמֶלְך ּפְ ָנִחית ָעָלה ִאיִהי ִמְתַלּבְ ִביָנה ּדְ א ּדְ ָ ִמ . ּוְבֶאׁשּ הְוָרָזא ּדְ ִאם ִיְהיּו  )ישעיה א(, ּלָ

ינוּ  ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים ּכַ ָ ׁשּ יָנא. ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֲהַות ֲאדָֹני ּדִ ְגבּוָרה, ּוַמאי ּדַ יָנה, סּוָמָקא ּבִ ן ּבִ ַתּמָ . ּדְ
ֶחֶסד ְטָרא ּדְ ַנת ִמּסִ ן ָחְכָמה, ִאְתַלּבְ ַתּמָ ד, ּדְ ַרת ְידֹוָ  .ְוִאְתַהּדְ

ָכא  ִרים ְלִאְתַהּפְ ַעת ּוַמה ּגָ ֵעץ ַהּדַ ְטָרא ּדְ ִסיֲהָרא ִמּסִ מּוִרים ּדְ יִקים ּגְ יָנא ְלַרֲחֵמי ַצּדִ ִמּדִ
יֵליּה ֲחׁשּוָכא, טֹוב ָוָרע חֹוָרה, ִאיִהי ְקִליָפא ּדִ ֶהֶרת ׁשְ ְפָחה, ִהיא ֵיֶצר ָהָרע, ִאם ּבַ ויקרא (. ׁשִ

ָהה )יג ה ְוִהיא ּכֵ ָפָלה ֵאיֶנּנָ הּ ֶאלָּ , ְוֵלית ָלּה ִמִדיָלהּ , ּוׁשְ ָנִהיר ּבָ ה , א ַההּוא חּוט ּדְ ִאיהּו ִלּוָ ּדְ
ֵליְלָיא לּוָתא, ָלּה ּבְ ִאיִהי ּגָ יָמָמא. ּדְ ּה ּבִ ָאֵתי, ְוִאְתֲעָבר ִמּנָ ִאיהּו ָעְלָמא ּדְ ֵביּה , ּדְ  )מלאכי ג(ּדְ

ְכָנֶפיהָ  א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ  .ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

 אא''''ט עט ע''''דף רמדף רמ
יםֲאבָ  ֵעץ ַהַחּיִ הּ , ל ִסיֲהָרא ּדְ ְלָגו ִמּנָ ה ּדִ ָסק, ַהִהיא ְנקּוּדָ ֵלית ֵליּה ּפְ ַמּבּוָעא ּדְ , ִאיִהי ּכְ

הּ  יב ּבָ ְכּתִ בּו ֵמיָמיו )ישעיה נח(, ּדִ ר לֹא ְיַכּזְ ְוִאְתְקִריַאת ַאּיֶֶלת ַאָהִבים . ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ
ֶחֶסד ְטָרא ּדְ ַהְיינּו , ִמּסִ יְך ֶחֶסד )לאירמיה (ּדְ ְכּתִ ן ְמׁשַ יְך ַעל ּכֵ ּוְתֵרין . ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתִ

א, ַקְרָנִין ִאית ָלּה ִמן ְנהֹוָרא ָנא ּדָ גוֹוָ ִנית ּכְ בֹוּהַ ִמן ַהׁשֵ א ְלִזְמִנין ָהַאַחת ּגָ ַגְווָנא ּדָ ְלִזְמִנין : ּכְ
ִוין  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ַקְרִנין ִאינּון ׁשָ

אמר רעיא מהימנא בההוא זמנא אלין מארי רעיא מהימנא רעיא מהימנא ) א''ט ע''דף רמ(
ב ואחריו נמשך מה שכתוב ''ז ע''נדפס בפרשת אחרי מות דף ס(עד אתעבר נחש מעלמא ' חכמתא וכו



ְלע )בסמוך יָמא ּדִ ִחיל ּוְלב' ְוִאי ּתֵ ִנין אֹוִליַדת' ּתָ ַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן, ׁשְ ן רע, ּבָ ּבַ חּוׁשְ ָהא . ב''ּכְ
ִתיב  ִחיל ָיָלָדה )עיה סויש(ּכְ ֶטֶרם ּתָ ה. ּבְ ִמּלָ ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה  )ישעיה סה(, ְוָרָזא ּדְ

ֶטֶרם )א יומא''ס(ּוַמאי . 'עֹוד ְוגוֹ  ִלימוּ . ּבְ ּתְ ִיׁשְ א קֶֹדם ּדְ ִנין, ֶאּלָ ְבִעין ּוְתֵרין ׁשְ ַתר ֶאֶלף , ׁשִ ּבָ
יֹוֵלָד , ּוָמאָתן ָעְלָמא' ִיְתָגְלָיין ב, הִאיּנּון ֲחָבִלים ּדְ יִחין ּבְ  )תהלים כט(ּוְבַההּוא ִזְמָנא . ְמׁשִ

בֹוד ּלֹו אֹוֵמר ּכָ בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלוּ  )משלי ג(ְוָהא אֹוְקמּוָה , ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ ֲעָתא. ּכָ ַהִהיא ׁשַ , ּבְ
ִדים ין ָמאֵרי ּתֹוָרה ִיהֹון ִנְכּבָ ָמה חֲ . ִאּלֵ ְסִבילּו ּכַ ין ּדִ ּיֹוֵלָדהִאּלֵ יִרין ּכַ ין , ָבִלים ְוּצִ ַוֲהוּו ְמבּוּזִ

י ָהָאֶרץ ין ַעּמֵ ִדים, ּבֵ ד . ְיהֹון ִנְכּבָ ב )תהלים כט(ּוִמּיַ ּבּול ָיׁשָ יֲעָיא, ְיָי ַלּמַ א , ֵאין ַמּבּול. ְלַרׁשִ ֶאּלָ
ַמּבּול יִנין ּדְ ִנְפָתחּו . ּדִ ַגְווָנא ּדְ הֹום ַוֲארוּ  )בראשית ז(ּכְ יֹוֵמי ַמְעְיינֹות ּתְ חּו ּבְ ַמִים ִנְפּתְ ָ ּבֹות ַהׁשּ

א, טּוְפָנא א ְוַתּתָ ְייהּו ֵעיּלָ יִנין ְלַגּבַ ֵלית סֹוף ְוַתְכִלית, אּוף ָהָכא ִיְתָערּון ּדִ ּזּוִיין , ַעד ּדְ ְוָכל ּבִ
ָעְלָמא, ּוְקָלָנא לֹות ּדְ ָעְבדּו אּוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ה ּוְלַעמֵּ , ּדְ ם ְיהֹוָ ה ֵחרּוִפין , יהּ ְלׁשֵ ְוַכּמָ

ם ְייָ  ְייהּו ַעל ׁשֵ ָרֵאל ִמּנַ ְסִבילּו ִיׂשְ ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ הּו ָנִטיל נּוְקָמא קּוְדׁשָ ּלְ א , ִמּכֻ ְוַעל ּדָ
ְייהוּ  )נחום א(, ִאְתְקֵרי א . ַמאן ִראׁשֹון, ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון. נֹוֵקם ְיָי ְונֹוֵטר ּוַבַעל ֵחָמה ְלַגּבַ ּדָ

ה. ָסןִני ן אֹוִליַדת ַהִהיא ַחּיָ ּמָ אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּתַ ים ַמה ּדְ ִניָסן ִנְגֲאלּו ּוְבִניָסן , ְלַקּיֵ ּבְ
ֵאל יֵליהּ ''ּוְבי. ֲעִתיִדין ְלִהּגָ ס ָיהּ  )שמות יז(, ד ּדִ י ָיד ַעל ּכֵ ָרא , ַוּיֹאֶמר ּכִ ן אֹוֵמי ְלַאְעּבְ ּמָ ּתַ

ֵעׂשָ  יםֵמָעְלָמא ַזְרָעא ּדְ ַההּוא ִזְמָנא , ו ֲעָמֵלִקּיִ כּו ּוְקחּו ָלֶכם ּצֹאן  )שמות יב(ּבְ ִמׁשְ
ַסח ֲחטּו ַהּפָ חֹוֵתיֶכם ְוׁשַ ּפְ כוּ . ְלִמׁשְ ים )הושע ז(: ִמׁשְ ּצִ ְך ָידֹו ֶאת לֹוּצְ ַההּוא ִזְמָנא. ָמׁשַ ּכֹה , ּבְ
י ִעים ּבִ ָרֵאל לֹא ָיבֹאוּ ְואֶ  )יחזקאל יג(, ְואֹוֵמר. ָאַמר ְיָי ָלרֹוִעים ַהּפֹוׁשְ ין ִאיּנּון . ל ַאְדַמת ִיׂשְ ְוִאּלֵ

ָעָנא ָרא, רֹוִעים ּדְ ְרָנֵסי ּדָ ַמר ָעַלְייהוּ . ּפַ א ִאּתְ יָה  )הושע ב(, ּוְבִגין ּדָ יָה ְוהֹוַלְכּתִ ה ָאנִֹכי ְמַפּתֶ ִהּנֵ
ָרה ְדּבָ ֶכם ְוגוֹ  )יחזקאל כ(. ַהּמִ י ִאּתְ ְטּתִ ּפַ ְט ', ְוִנׁשְ ּפַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָקִטיל לֹון ּכַ י ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ּדְ ּתִ

ךְ  ת חֹׁשֶ ַמּכַ  )שהוא בהפך הדף' אלעזר וכו' ר( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּבְ

ַתח. 'ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְוגוֹ  א ּפָ י ַאּבָ ן  )תהלים מב(, ִרּבִ ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ ּכְ
י ַתֲערֹוג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים ל ּוְכִתיב ָהָתם , א אֹוְקמּוהָ ַהאי ְקָר . ַנְפׁשִ ִתיב ָהָכא ַאּיָ ּכְ

א  ַכר ְוִאית נּוְקּבָ ִאית ּדְ ִגין ּדְ ֶלת ּבְ , האי איל. כולא חד, ואף על גב דאית דכר ונוקבא(ַאּיֶ
וכלא . הדא הוא דכתיב כאיל תערוג ולא כתיב יערוג. ואיהו אקרי נוקבא. איהו אקרי דכר

 .)אילת השחר. חד

ֶלת הַ  ַחרַמאי ַאּיֶ ַ ה ֲחָדא ַרֲחָמִנית. ׁשּ א ִאיִהי ַחּיָ א ּדָ ָעְלָמא , ֶאּלָ ָכל ֵחיָון ּדְ ֵלית ּבְ ּדְ
ָווָתהּ  ֲעָתא. ַרֲחָמִנית ּכְ ְדִחיַקת ָלּה ׁשַ ֲעָתא ּדִ ְבׁשַ ִגין ּדִ ְוִאְצְטִריַכת ִלְמזֹוָנא ָלּה , ּבְ

ְוָלא . יַאת ְואֹוִביַלת ְמזֹוָנאְוָאִת . ִאיִהי ַאְזַלת ְלֵמָרִחיק ְלאַֹרח ְרִחיָקא. ּוְלָכל ֵחיָון
ָעאת ְלֵמיַכל ֵתיֵתי ְוִתְתַהָדר ְלַאְתָרָהא, ּבָ ַאר . ֲאָמאי. ַעד ּדְ ְנׁשּון ְלַגָבּה ׁשְ ִיְתּכַ ִגין ּדְ ּבְ

ַאר ֵחיָון, ְוַכד ָאַתת. ּוְתָחֵלק לֹון ֵמַההּוא ְמזֹוָנא, ֵחיָון ל ׁשְ ּה ּכָ ין ְלַגּבָ ׁשִ ּנְ ְוִהיא , ִמְתּכַ
ימָ  ֶאְמָצִעיָתאַקּיְ עֹוד ַלְיָלה  )משלי לא(, ְוִסיָמן. ּוַפְלַגת ְלָכל ַחד ְוַחד, א ּבְ ָקם ּבְ ַוּתָ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוגוֹ  ּתֵ ְפִליַגת לֹון. 'ַוּתִ ה ּדִ ְבָעה, ּוִמּמַ יר , ִאיִהי ׂשַ ִאּלּו ָאְכָלה ַיּתִ ּכְ
א  .)אימתי פליגת לון(. ֵמיְכָלא ִמּכֹּלָ

ַחרְוַכד ֵייֵתי ַצְפָרא ּדְ  ָגלּוָתא. ִאְקֵרי ׁשַ א. ֵייֵתי ָלּה ֲחָבִלים ּדְ ִאְתְקִריַאת , ּוְבִגין ּדָ
ַחר ַ ֶלת ַהׁשּ ַצְפָרא. ַאּיֶ ם ַקְדרּוָתא ּדְ ּיֹוֵלָדה. ַעל ׁשֵ ֲחָבִלים ָלּה ּכַ ֲהָדא הּוא . ּדַ



ֲחָבֶליָה  )ישעיה כו(, ִדְכִתיב ְזַעק ּבַ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ אמר רעיא (. 'ְוגוֹ ּכְ
 )מהימנא בההוא זמנא שייך אחרי זה

ת ְלהֹון ְלּגַ ֵעי ְלֵמיֵתי. ֵאיָמַתי ּפַ ד ַצְפָרא ּבָ ִאיִהי ֵליְלָיא. ּכַ עֹוד ּדְ ְוַקְדרּוָתא ְסִליַקת , ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלַאְנָהָרא ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוגוֹ , ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ יוָ . 'ַוּתָ ן ּכֵ

ַאְנִהיר ַצְפָרא יָלהּ , ּדְ ְמזֹוָנא ּדִ ְבִעין ּבִ הּו ׂשַ ּלְ  .ּכֻ

ֵדין ְרִקיעַ , ּכְ ֶאְמָצִעיָתא ּדִ ַחִיל ְוָאַמר, ָקָלא ֲחָדא ִאְתַער ּבְ ְקִריִבין עּולּו , ָקאֵרי ּבְ
ִאְתֲחֵזי ֵליהּ . ּפּוקוּ . ְרִחיִקין. ְלדּוְכַתְייכוּ  ל ַחד ְוַחד ִליְכֻנׁש ְלַאְתֵריּה ּדְ יָון . ּכָ ּכֵ

א ְמׁשָ ַאְנִהיר ׁשִ ִניׁש ְלַאְתֵריהּ , ּדְ ל ַחד ְוַחד ִאְתּכְ  )תהלים קד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכָ
ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוגוֹ  ֶ ְזַרח ַהׁשּ יָמָמא. 'ּתִ ֵליְלָיא, ְוִאיִהי ַאְזַלת ּבִ ְלָיא ּבְ ַצְפָרא. ְוִאְתּגַ א ּבְ . ּוַפְלּגָ

ְך ִאְקֵרי לֶ , ּוְבִגין ּכָ ַחרַאּיֶ ַ  .ת ַהׁשּ

 בב''''ט עט ע''''דף רמדף רמ
ר ְוַאְזַלת ִגיּבָ ְתְקַפת ּכְ ל, ְלָבַתר ִאּתַ ְרֵסי . ְלָאן ֲאָתר ַאְזַלת. ְוִאְקֵרי ַאּיָ ִתין ּפַ ַאְזַלת ׁשִ

ָנְפָקא) ב''ט ע''דף רמ(ֵמַההּוא  ֲחׁשֹוָכא, ֲאָתר ּדְ ומתמן ארחת (. ְוָעאַלת ְלגֹו טּוָרא ּדַ

גֹו ַההּוא טוּ  )מזונא ֲחׁשֹוָכאַאְזַלת ּבְ ְוָאִזיל , ָאַרח ְלַרְגָלּה ִחְוָיא ֲחָדא ֲעִקיָמא, ָרא ּדַ
ן. ְלַרְגָלהּ  ּמָ ָקא ִמּתַ ְנהֹוָרא, ְוִאיִהי ַסּלְ י טּוָרא ּדִ ן. ְלַגּבֵ ּמָ ָמַטת ּתַ יָון ּדְ ין ָלּה , ּכֵ ַזּמִ

ִריְך הּוא ִחְוָיא ַאֲחָרא א ּבְ ָדא, קּוְדׁשָ א ּבְ ִזיַבתוְ , ְוָנִפיק ּוְמַקְטְרָגא ּדָ ּתְ . ִאיִהי ִאׁשְ
ן ַנְטַלת ְמזֹוָנא ּמָ ַפְלגּות ֵליְלָיא, ְוָתַבת ְלַאְתָרהּ , ּוִמּתַ ְלגּו ֵליְלָיא. ּבְ ְרָיא , ּוִמּפַ ׁשַ

ַצְפָרא, ְלַפְלָגא ְסִליַקת ַקְדרּוָתא ּדְ ַאְנִהיר ְיָמָמא. ַעד ּדִ יָון ּדְ ְוָלא , ַאְזַלת, ּכֵ
ַמר, ִאְתֲחִזיַאת ִאּתְ ָמה ּדְ  .ּכְ

ָעְלָמא ִאְצְטִריְך ְלִמְטָרא ֲעָתא ּדְ ַאר ֵחיָון, ּוְבׁשַ ל ׁשְ ּה ּכָ ין ְלַגּבָ ׁשִ ּנְ ְוִהיא ְסִליַקת , ִמְתּכַ
ְרָכָהא, ְלֵריׁש טּוָרא ַרָמָאה ין ּבִ ָהא ּבֵ ַפת ֵריׁשָ ַתר ּגֹוָעה, ְוִאְתַעּטְ , ְוָגַעת ּגֹוָעה ּבָ

הּ  ַמע קֹּלָ ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ ת . ְוָחס ַעל ָעְלָמא, ְמֵלי ַרֲחִמיןְוִאְת , ְוקּוְדׁשָ ְוִהיא ַנְחּתַ
ְרָמָהא, ְוָרֲהַטת, ֵמֵריׁש טּוָרא ְתָרָהא ָרֲהִטין. ּוְטִמיָרת ּגַ ַאר ֵחיָוָתא ֲאּבַ ְוָלא , ְוָכל ׁשְ
ִחין ָלהּ  ּכְ ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים )תהלים מב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַמׁשְ ל ּתַ ַאּיָ ַמאי . ּכְ

ׁשוּ . יֵקי ָמִיםַעל ֲאפִ  ִאְתְיּבָ יא, ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵמַהְנהּו ּדְ ֵדין , ְוָעְלָמא ָצֵחי ַעל ַמּיָ ּכְ
ֲערֹוג  .ּתַ

ַרת ִאְתַעּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ יַמת, ּבְ ָמָטא ִזְמָנא ְלֵמיַלד, ַאְסּתִ יָון ּדְ ָעאת ְוָרַמאת ָקִלין, ּכֵ , ּגָ
ַתר ָקָלא ְבִעין ָקִלין, ָקָלא ּבָ חוּ , ַעד ׁשִ יִבין ּכְ ן ּתֵ ּבַ יֹום ָצָרה )תהלים כ(ׁשְ ַיַעְנָך ְיָי ּבְ , ּדְ

א א ּדָ ְרּתָ עּוּבַ יָרָתא ּדְ ִאיִהי ׁשִ ַמע ָלהּ . ּדְ ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ הּ , ְוקּוְדׁשָ ין ְלַגּבָ ֵדין . ְוַזּמִ ּכְ
יק ַחד ִחְוָיא ַרְבְרָבא ין טּוִרין, ַאּפִ ַעְפָרא ּפּוֵמיהּ , ִמּגֹו טּוֵרי ָחׁשּוְך ְוָאֵתי ּבֵ , ְמַלֲחָכא ּבְ

ל ַההּוא ֲאָתר, ָמֵטי ַעד ַהאי ַאּיָ יְך ָלּה ּבְ ֵרי ִזְמֵני, ְוָאֵתי ְוָנׁשִ  .ּתְ



ָמא ְנָייָנא. ְוִאיִהי ָלִחיךְ , ִזְמָנא ַקְדָמָאה ָנִפיק ּדָ ל ִאיּנּון , ִזְמָנא ּתִ תּו ּכָ יא ְוׁשָ ָנִפיק ַמּיָ
טּוַרָייא י ּבְ ִעיָרן ּדִ ְתַחת, ּבְ ַלע  )במדבר כ(ְוִסיָמִנְך . ְואֹוִליַדת ְוִאְתּפַ ְך ֶאת ַהּסֶ ַוּיַ

ֲעָמִים הּו ּפַ ַמּטֵ ּתְ ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם. ּבְ ׁשְ  .ּוְכִתיב ַוּתֵ

ִריְך הּוא ָחס ָעָלּה ַעל  א ּבְ ַההּוא ִזְמָנא ְדקּוְדׁשָ ָנָחׁש  )א עובדא''ס(ּבְ א ּדְ ְרּתָ א ''ס(עּוּבַ

א )דחיה ִתיב. ּדָ ֱחׂשֹוף ְיָערֹות ְוגוֹ  )טתהלים כ(, ַמה ּכְ לֹות ַוּיֶ קֹול ְיָי ', קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאּיָ
לֹות ְבִעין ַקִלין, ִאיּנּון ַחָבִלין ְוִציִרין, ְיחֹוֵלל ַאּיָ ָעָרא ִאיּנּון ׁשִ ֱחׂשֹוף . ְלַאּתְ ד ַוּיֶ ִמּיַ

ָרא , ְיָערֹות ְלָייא ַהִהי, ַההּוא ָנָחׁש  )א לאתערא''נ(ְלַאְעּבָ יַנְייהּו ּוְלִאְתּגַ ה ּבֵ א ַחּיָ
ִריְך הּוא. ַמאי ּוְבֵהיָכלוֹ , ּוְבֵהיָכלוֹ . ְלֵמיַהךְ  א ּבְ ֵהיָכלֹו ְדקּוְדׁשָ ל ִאיּנּון , ּבְ ּכָ

בֹוד, ָאְכלּוִסין ְתִחין ְוַאְמִרין ּכָ בֹוד. ּפַ קֹומוֹ  )יחזקאל ג(. ַמאי ּכָ בֹוד ְיָי ִמּמְ רּוְך ּכְ . ּבָ
א ִאיהּו חֶֹדׁש . ַמאן חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון )ח''במדבר כ( ה , ּדָ ַהאי ַחּיָ ּדְ

יהּ  יּה ְוִאַתְתְקַפת ּבֵ ְלָייא ּבֵ ר יֹום, ִאְתּגַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ָעה . ְוָנְפָקא ְלָעְלָמא ּבְ ַאְרּבָ ּבְ
ר ַאר ֵחיָווָתא, ָעׂשָ ין ׁשְ ִאיּנּון י, ִאּלֵ ד, ְלָכל ְסָטר' י' ּדְ ָעְלָמא' ּבְ ּוְבִסְפֵרי  .ִסְטִרין ּדְ

ע ִסְטִרין', ִאיהּו י, ַקְדָמֵאי ר, ְוַחד ְלָכל ְסָטר ְלַאְרּבַ ע ָעׂשָ ִאיּנּון . ְוִאיּנּון ַאְרּבַ יָון ּדְ ּכֵ
ע יִמיָנא, ַאְרּבַ ְבִסְטָרא ּדִ ר ּדִ ָנן ִעם ִאיּנּון ֶעׂשֶ ּקְ ָראן ּוִמְתּתַ ֵדין י, ִמְתַחּבְ ֶחְדָוה , ד''ּכְ ּבְ

ה ּדָ  ְקָנא ַחּיָ ִתּקּוָנָהא )א לאתקנא סיהרא חיה דא''ס(א ְלִאְתּתַ  .ּבְ

 אא''''נ ענ ע''''דף רדף ר
י ֶאְלָעָזר ָאַמר אי ָהִכי הּוא, ִרּבִ א ֲחֵזי. ַוּדַ ִתיב , ְוּתָ כּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן  )שמות יב(ּכְ ִמׁשְ

כוּ ', ְוגוֹ  כוּ  )בחבורא קדמאה(, ִמׁשְ יְך ֵמֲאָתר ַאֲחָרא. ַמאי ִמׁשְ ָמׁשִ ַמאן ּדְ ַלֲאָתר , ּכְ
א ִאין. ּדָ ּתָ י יֹוִמין ּתַ ִאין ְלַגּבֵ כּו יֹוִמין ִעּלָ ִאין ִאיּנּון שס. ִמׁשְ ) א''נ ע''דף ר(, ו''יֹוִמין ִעּלָ

כוּ  ן ִמׁשְ ּבַ חּוׁשְ ִאין. ּכְ ּתָ ִאיּנּון שנ, יֹוִמין ּתַ ִאְתַנֲהָרא ִסיֲהָרא , ּוְבִזְמָנא, ה''ִזְמִנין ּדְ ּדְ
ְלמּוָתא ַאׁשְ כּו ָחֵסר ַחד, ה''ִאיּנּון יֹוִמין שס ְסִליקּו ְלֶמֱהֵוי, ּבְ ן ִמׁשְ ּבַ חּוׁשְ  .ּכְ

ִאין ּתָ י יֹוִמין ּתַ ִאין ְלַגּבֵ כּו יֹוִמין ִעּלָ ִחּבּוָרא ֲחָדא, ִמׁשְ ֲחָדא ּבְ הּו ּכַ ּלְ ּוַמאן . ְלֶמֱהִוי ּכֻ
יְך לֹון ִלְסַטר ְיִמיָנא. ָמׁשִ ר ּדְ ָעׂשֹור, ִאיּנּון ֶעׂשֶ יב ּבֶ ְכּתִ ָעׂשֹור. ּדִ ֵעי , ּבֶ ָרה ִמּבָ ֲעׂשָ ּבַ

ָעׂשֹור, ֵליהּ  א . ַמאי ּבֶ ַאְזָלא , ִאיּנּון ְלָכל ְסָטר' ט )א''פ ע''תצוה ק(ֶאּלָ ה ֲחָדא ּדְ ּוְנקּוּדָ
ֶאְמָצִעיָתא א. ּבְ ַגְווָנא ּדָ ָמה , ּכְ ֲעׂשֹור ּכְ א ּבְ ר ְוַעל ּדָ ִליָמת ְלֶעׂשֶ ְוַהִהיא ְנקּוָדה ֲאׁשְ

מֹור לְ  ַההּוא ְנקּוָדהְדִאְתָמר ָזכֹור ְוׁשָ ע ּבְ ׁשַ ָרה ִאינּון יֹוִמין ּתֵ ֲעׂשָ א ּבַ מּוׁשָ ַלחֶֹדׁש . ׁשִ
א ַחד ֶזה ְלֵמֲהִוי ּכֹּלָ ָרא זֹאת ּבָ ִגין ְלִאְתַחּבְ ה יֹוִמין ְדִלְסָטר ְיִמיָנא ּבְ  .ַהּזֶ

ִאיּנּון ד רּו ְלד' ּוְבִזְמָנא ּדְ ָ ֲהַדְייהוּ  )מתחברן(ִסְטִרין ' ִאְתְקׁשּ ֵדין . ּבַ אֹוִליַדת ַההּוא ּכְ
בֹוד ה ְוָקָראן ָלּה ּכָ א ְלַהאי ַחּיָ ין ְלֵעיּלָ ׁשִ ה ְוִחְוָיא ָאִזיל ֵליּה ּוְבַההּוא ִזְמָנא ְמַקּדְ . ַחּיָ

ׁש מֹוֲעָדא א. ּוְכֵדין ִאְתַקּדָ ּתָ ָלא ֲהָוה ַעד ַהׁשְ בֹוד, ַמה ּדְ ֲהָדא , ּוְכַען ָקָראן ָלּה ּכָ
יב ְכּתִ בֹודּובְ  )תהלים כט(, הּוא ּדִ ּלֹו אֹוֵמר ּכָ אמר רעיא מהימנא מילין אלין (. ֵהיָכלֹו ּכֻ

 )שייך כאן



ין ְסִתיִמין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ין ִאּלֵ י , ִמּלִ ח לֹון ְלַגּבֵ ְוָצִריְך ְלִמְפּתַ
יא אֹוַרְייָתא, ַחְבַרּיָ ִניִזין ּדְ ָסִתים לֹון ּגְ ַמאן ּדְ ָרִזיןּדִ . ִאיהּו ְמַצֵער לֹון, ּדְ יֲעָייא ְנהֹוִרין ּדְ , ְלַרׁשִ

ִניז. ִאְתַחְזָרן לֹון ֲחׁשֹוִכין ִאיהּו ּגָ ָחַפר ֵליהּ , ְוִאיהּו ָמְתָלא ְלָממֹוָנא ּדְ י ֵליהּ , ַמאן ּדְ ַגּלֵ , ַעד ּדְ
יֵליהּ  ֲחׁשֹוָכא ְוַקְבָלא, ְוָלאו ִאיהּו ּדִ סּוְכְלָתנּוֵתיּה ּבַ ר ּבְ ִאיהּו . ִאְתַהּדָ יֵליהּ ּוְלַמאן ּדְ ָנִהיר , ּדִ

א. ֵליהּ  ְבאֹוַרְייָתא, ּוְבִגין ּדָ ָאה ָרִזין ְסִתיִמין ּדִ ר ָנׁש ְלַגּלָ  .ִאית ְלּבַ

ָעׂשֹור יֹוֵלָדה' ָלֳקֵבל ט, ִאיּנּון ְלָכל ְסָטר' ט: ּבֶ ן א, ַיְרִחין ּדְ ּבַ חּוׁשְ ִמן ' ד. ַמאן יֹוֶלֶדת. ח''ּכְ
ִעים', ָאת דִסְטִרין ּדְ ' ְלד', ִאיהּו ט, ח''א. ֶאָחד מֹור' ד, ח ָזכֹור''א. ְוִאיּנּון ַאְרּבָ ָהא . ׁשָ

ִעין ּוְתֵרין  .ַאְרּבְ

בֹוד ַאר ּכָ ּתְ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִאׁשְ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ יּה ּבָ ַמר ּבֵ ִאּתְ בֹוד ל. ּדְ ' ד, ב''ְוִאיהּו ּכָ
ָאת ד א, ְואֹוְקמּוהָ . ו''רנ, ִסְטִרין' ד ְלד''ֲהֵרי ס', ִזְמִנין ְלָכל ְסָטר ּדְ בֹוד ְלֵעיּלָ א''ל, ּכָ . ב ְלַתּתָ

ֵרין ִזְמִנין ָכל יֹוָמא ּתְ א ְמַייֲחִדין ּבְ בֹוד, ּוְבִגין ּדָ ֵרין ִזְמִנין ּכָ הּו ּתְ ַאָמָרן ּבְ ִאיהּו ס, ּדְ ּוְתֵרין . ד''ּדְ
ֶאחָ ' ֲהֵרי ד. ב''ֲהֵרי ע, ד''ִמן ֶאחָ ' ד' ִזְמִנין ד ִלימּו ּדְ , ד''ּדְ ָמָהן''מׁשְ ע. ב ׁשְ ִלימּו ּדְ ב ''ּוׁשְ
ָמָהן ִמְזמֹור ְלָדִוד . ׁשְ א ַאְמִרין ּבְ בֹוד ְיָי ִעזּוז ְוִגּבֹור )תהלים כד(ּוְבִגין ּדָ . ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ

בֹוד ְנָייָנא ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ  .)ןאמר רעיא מהימנא מילין אלין שייך כא( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּוְבִזְמָנא ּתִ

ִניָמָאה. ַמאן ֵהיָכלוֹ  ָאה ּפְ א ֵהיָכל ִעּלָ א, ּדָ א ּכֹּלָ ׁשָ ן ִמְתַקּדְ ַתּמָ ין . ּדְ ׁשִ ן ְמַקּדְ ּמָ ּתַ
א ׁשָ ָחֵזי ְלִאְתַקּדְ ַההּוא ֵהיָכָלא. ְלַמאן ּדְ ין ֵליּה ּבְ ׁשִ חּו . ֵהיְך ְמַקּדְ ּתָ ַקְדִמיָתא ִאְתּפְ ּבְ

ְרִעין ָחא ְסִתיָמא, ּתַ ְרָעא ַחדַאְתִק , ְוַחד ַמְפּתְ רֹום, ין ּוָפַתח ּתַ ֵדין ָעאל , ִלְסַטר ּדָ ּכְ
ְתָחא ַההּוא ּפִ א ּבְ ֲהָנא ַרּבָ ֵהיְמֶיינֹוי, ּכַ ָרז ּבְ ִעְטָרא . ְוִתּקּונֹוי, ְוִאְזּדְ ר ּבְ ְוִאְתַעּטָ

ָנא ְוֱאפֹוָדא ה ּוְלִביׁש חֹוׁשְ ָ ְקדּוׁשּ ְבִעין ָזִגין ְוִרּמֹוִנין, ּדִ ׁשִ אִ , ּוְמִעיָלא ּדְ  )שמות כח(יּנּון ּדְ
ֲעמֹון ָזָהב ְוִרּמֹון א ַעל ִמְצֵחיהּ . ּפַ קּוְדׁשָ ִאְתְקֵרי ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש , ְוִציץ ִנְזָרא ּדְ , ּדְ

ד ט ּבְ ְגֵדי ָזָהב' ְוִאְתְקׁשַ ְגֵדי ָלָבן' ּוְבד, ּבִ יהּ ''ְוַעל ַההּוא ִציץ מ. ּבִ , ב ַאְתָוון ְמַלֲהָטן ּבֵ
ָצן ָעֵליהּ  ִאיןְונָ , ּוְמַנּצְ ְנהֹוִרין ִעּלָ ל ַההּוא ֵהיָכָלא ּבִ רעיא מהימנא אסתחר ההוא (. ִהיר ּכָ

 )'היכלא לקמן וכו
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ָחא ַחר ַההּוא ַמְפּתְ ִבְסַטר ָצפֹון, ִאְסּתְ ֵדין ָעאל ֵלִוי, ּוָפַתח ִסְטָרא ַאֲחָרא ּדְ , ּכְ

ַיֲעקֹב ָרא ּדְ ִריְך ה, ַמְעׂשֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ַאְפִריׁש ּלְ יהּ . ּואּדְ ר ִניִמין ִעּמֵ ֶעׂשֶ , ְוִכּנֹור ּדְ
ִעְטרֹוי ר ּבְ ָחא, ְוִאְתַעּטָ ָחר ַמְפּתְ ְרָעא, ּוְכֵדין ִאְסּתְ ַההּוא ֵהיָכָלא ַחד ּתַ , ּוָפַתח ּבְ

ֶאְמָצִעיָתא יָמא ּבְ ַקּיְ ְרָעא ּדְ ִלְסַטר ִמְזָרח , ַההּוא ּתַ ָעאל ) ב''נ ע''דף ר(ַעּמּוָדא ּדְ
ׁשִ  ר ּבְ ע ַאְתָוון, ְבִעין ִעְטִריןְוִאְתַעּטָ ַאְרּבַ ר ּבְ ֵריָסר, ְוִאְתַעּטָ ִאיּנּון ּתְ ר . ּדְ ְוִאְתַעּטָ

ָמאָתן ְוע ִגּלּוִפין ּדְ ַסְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי , ֶאֶלף ָעְלִמין' ּבְ ִעְטִרין ּדְ ר ּבְ ְוִאְתַעּטָ
י ְיָקר, ָעְלָמא ה ְלבּוׁשֵ ַכּמָ י, ּבְ יׁשִ ה ִעְטִרין ַקּדִ ַכּמָ  .ןּבְ

ָחא ַחר ַההּוא ַמְפּתְ ִניִזין, ִאְסּתְ ְרִעין ּגְ ל ּתַ ין ְטִמיִרין, ּוָפַתח ֵליּה ּכָ ְקּדּוׁשִ ְרִעין ּדִ , ְוָכל ּתַ
הוּ  ׁש ּבְ א, ְוִאְתַקּדָ ַמְלּכָ ן ּכְ ּמָ יָמא ּתַ ְרָכאן. ְוַקּיְ ה ּבִ ַכּמָ ָרְך ּבְ ה , ִמְתּבְ ַכּמָ ר ּבְ ִמְתַעּטֵ



לְּ . ִעְטִרין ֵדין ַנְפֵקי ּכֻ ִחּבּוָרא ֲחָדאּכְ ָקא ָיאּות, הּו ּבְ ּדְ ִעְטַרְייהּו ּכַ ָרן ּבְ יָון . ִמְתַעּטְ ּכֵ
ִקׁשּוטֹוי ַער ֵליּה ּבְ ַנְפֵקי ִאּתְ  .ּדְ

ָעָרא ה ִאּתְ ְרָמהּ , ְוַהאי ַחּיָ יָרָתא, ְוַאְזִעיַרת ּגַ ׁשִ ְרָמּה ִמּגֹו , ִמּגֹו ְרִחימּו ּדְ ֵהיְך ַאְזָעַרת ּגַ
יָרָתא ׁשִ ְרָמּה ְזֵעיר ְזֵעיר ,ְרִחימּו ּדְ ה ֲחָדא, ַאְזָעַרת ּגַ ִאְתָעֵביַדת ְנקּוּדָ יָון . ַעד ּדְ ּכֵ

ְרָמהּ  ִאיִהי ַאְזִעיַרת ּגַ ִתיב )בשירתא(, ּדְ ֵדין ּכְ ח  )שמות ב(, ּכְ ּקַ ית ֵלִוי ַוּיִ ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ַוּיֵ
ת ֵלִוי אי. ֶאת ּבַ ת ֵלִוי ַוּדַ ָמאָלא, ּבַ ׂשְ ְטָרא ּדִ ָמאָלא . ָאִחיד ָלהּ  ֵהיַאךְ . ִמּסִ יט ׂשְ אֹוׁשִ

ּה ִמּגֹו ֲחִביבוּ  חֹות ֵריׁשַ  .ּתְ

יָמא ה ֲחָדא, ְוִאי ּתֵ ִאיִהי ְנקּוּדָ יָון ּדְ ה ְזֵעיָרא, ּכֵ ְנקּוּדָ א . ֵאיְך ָיִכיל ְלַאֲחָדא ּבִ ֶאּלָ
א י ֵעיּלָ ה ְזֵעיָרא, ְלַגּבֵ הּוא ִמּלָ ל ַמה ּדְ א, ּכָ ְחּתָ ּבַ א ּתּוׁשְ ְרבּו ְוָדא ִעּלוּ , ּדָ ָייא ְוַרב ּבִ

ָאה ַער ָלהּ . ִעּלָ א ִאּתְ ֲהָנא ַרּבָ ד ּכַ ִאלּו ֲהַוות ַרְבְרָבא, ְוָחִביק ָלהּ , ְוָאִחיד ָלהּ , ִמּיַ , ּדְ
ַלל ְרָמהּ . ָלא ַיְכִלין ְלַאֲחָדא ּכְ ַאְזִעיַרת ּגַ יָון ּדְ ה ֲחָדא, ֲאָבל ּכֵ ֵדין , ְוִאיִהי ְנקּוּדָ ּכְ

הּ  ִקי, ֲאָחִדין ּבָ אְוַסּלְ ִקין ָלהּ , ן ָלּה ְלֵעיּלָ ַסּלְ יָון ּדְ ין, ּכֵ ֵרין ִסְטִרין ִאּלֵ ין ּתְ , ְוָיְתָבא ּבֵ
ֶאְמָצִעיָתא יָמא ּבְ ַקּיְ ֵדין ַההּוא ַעּמּוָדא ּדְ יִקין, ּכְ ְנׁשִ ָחִביבּו ּדִ ֲהָדּה ּבְ ר ּבַ , ִאְתַחּבָ

ִחּבּוָרא ֲחָדא ְרִחימּו ּדְ ֵדין . ּבִ ק ַיעֲ  )בראשית כט(ּכְ ַ ׁשּ יִקין , קֹב ְלָרֵחלַוּיִ ְנׁשִ ְרִחימּו ּדְ ּבִ
ָדא א ּבְ ָקן ּדָ ּבְ רּוָדא, ִמְתּדַ ָלא ּפִ ָקא ָיאּות, ּבְ ּדְ ִעּנּוִגין ּכַ א ּדְ ַנְקָטא ַנְפׁשָ  .ַעד ּדְ

ָקא ָיאּות ּדְ ִעּנּוִגין ּכַ א ּדְ ַנְקָטא ַנְפׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ְלֵחיָלָהא, ּבְ ין , ּוַבְעָיא ְלַפְקּדָ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ
הוּ כֻּ  א, ּלְ יׁשָ בֹוד, ְוַקְרָיין ָלּה ִמּגֹו ֵהיָכָלא ַקּדִ בֹוד ּכָ בֹוד ּכָ א . ּכָ יׁשָ ֵהיָכָלא ַקּדִ ּבְ

א א ְוִאּמָ ׁש , ַאּבָ ׁש ְמקּוּדָ ְתֵחי ְוַאְמֵרי ְמקּוּדָ ָקא ָיאּות. ּפַ ּדְ ֵדין ַיְרָחא ִאְתַקָדׁש ּכַ . ּכְ
ִתיב איִראׁשֹון ו, ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, ּוְכֵדין ּכְ כּו ְוגוֹ , ּדַ א ִמׁשְ ָעׂשֹור . 'ְוַעל ּדָ א ּבֶ ְוַעל ּדָ
ה א, ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ְמׁשָ ׁשִ ר ִסיֲהָרא ּבְ ִאְתַחּבָ ֲהַות , ּדְ ה ֲחָדא )נקטא(ּוַמה ּדַ ד , ְנקּוּדָ ּכַ

ט ְזֵעיר ְזֵעיר ׁשָ א ִאְתּפְ ָייא, ַנְחּתָ ל ִסְטִרין', ְוִאְתָעִביַדת ה, ְוִאְתַמּלְ , ַמְלָייא ִמּכָ
ָקא ָיאּותִמְת  ּדְ א ּכַ ׁשָ  .ַקּדְ
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ַחר ַההּוא ֵהיָכָלא) א''נ ע''דף ר(רעיא מהימנא רעיא מהימנא  ְסָטר , ִאְסּתְ ְרָעא ַאֲחָרא ּדִ ּוָפַתח ּתַ
רֹום  ְבִעין ּוְתֵרין ִעְטִרין )א צפון''ד(ּדָ ׁשִ ִליָתָאה. ּבְ ְרָעא ּתְ ח ּתַ , ִלְסַטר ִמְזָרח, ְלָבַתר ַאְפּתַ

ין  ַחְמׁשִ ִביָנה, ְנהֹוִרין )יןותר(ּבְ ְרִעין ּדְ ין ּתַ ַחְמׁשִ ִלְסַטר ָצפֹון . ּדְ ְרָעא ַאֲחָרא ּדְ ח ּתַ ְלָבַתר ַאְפּתַ
ע, )א מערב''ד( הּו רמ, ב ִעְטִרין''ּבְ ַמע''ְוֻכּלְ ְקִריַאת ׁשְ ָיין ּדִ ָפְרׁשִ יִבין ּדְ ן ּתֵ ּבַ חּוׁשְ ּוַמה . ח ּבְ

ה ֲהַות ְזֵעיָר  ְבַקְדֵמיָתא ַהִהיא ַחּיָ ַההּוא ִזְמָנא ִאְתְרִביַאת, אּדִ יב, ּבְ ְכּתִ  )ישעיה ו(, ֲהָדא הּוא ּדִ
בֹודוֹ  ל ָהָאֶרץ ּכְ ָאה, ְמלֹא ּכָ ָאה ְוַתּתָ בֹוד ִעּלָ ִאיהּו ּכָ  .ּדְ

ד ָמֵטי ְלחַ  ֵביּה ח, י ָעְלִמין''ּכַ ְצלֹוָתא''ּדְ ְרָכאן ּדִ יּה , י ּבִ ח  )תהלים נא(ּוָפַתח ּבֵ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני ׂשְ
ֶתךָ  ִהּלָ יד ּתְ ֶאְמָצִעיָתא. ּוִפי ַיּגִ ֵדין ַעּמּוָדא ּדְ ְפָוון, ּכְ ׂשִ יִקין ּדְ ְנׁשִ ָחִביבּו ּדְ ֲהָדּה ּבְ ר ּבַ , ִאְתַחּבָ
יַנְייהוּ , ְוִאיּנּון ֶנַצח ְוהֹוד יק ּבֵ ָלׁשֹון ִאיהּו ַצּדִ ַההּוא ִזְמָנא. ּדְ  )בראשית כט(, ְלׁשֹון ִלמּוִדים ּבְ



ק ַיֲעקֹב ַ ׁשּ א, ְלָרֵחל ַוּיִ א ְוִאיּמָ בֹוד ַאּבָ בֹוד ּכְ ה ּכָ ֵדין ָקָראן ְלַהִהיא ַחּיָ ׁש , ּכְ ׁש ְמקּוּדָ . ְמקּוּדָ
ָקא ָיאּות ּדְ א ּכַ ׁשָ ֵדין ַיְרָחא ִאְתַקּדְ אי, ּכְ ֵדין ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ִראׁשֹון ַוּדַ  .ּכְ

 בב''''נ ענ ע''''דף רדף ר
כוּ  ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש . ּוְכֵדין ִמׁשְ א ּבֶ ה ְוַעל ּדָ א, ַהּזֶ ְמׁשָ ׁשִ א ּבְ יׁשָ ר ִסיֲהָרא ַקּדִ ִאְתַחּבָ ַמר . ּדְ ִאּתְ ּדְ

יהּ  ֶמׁש ּוָמֵגן ְיָי ֱאלִֹהים  )תהלים פד(, ּבֵ י ׁשֶ ֲהַות ְנקּוָדה ְזֵעיָרא. )צבאות(ּכִ  )א כגוונא דא''ס(, ּוַמה ּדַ
ִסיֲהָרא ַאת ּבְ ַגְווָנא ) ב''נ ע''דף ר(. ּוְכֵדין ִאיִהי ַהחֶֹדׁש ָמֵלא, ִאְתַמּלְ ָייא ּכְ ְוִסיֲהָרא ִאְתַמּלְ

א בֹודוֹ . ּדָ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַקְדִמיָתא ָחֵסר. ָמֵלא ּכָ ִלימוּ , ּבְ ׁשְ חייא פתח ' ר( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּוְכַען ּבִ
 )'וכו

יֵתיהּ , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  י ּבֵ ל ְלָכל ַאְנׁשֵ ִאיהּו ַמּקֵ ָנא ּדְ גֹון ִליׁשָ , ּכְ
ָאת וְואִ  ָנא ּדְ ר אֹוִתיֹות', יהּו ִליׁשָ ֵביּה ֶעׂשֶ ִריְך הּוא ַעל , ְוִאיהּו ַמֵטה ּדְ א ּבְ ּוֵביּה ָמָחא קּוְדׁשָ

ה. ָמָחאן' ְידֹוי י ְטָרא ּדְ ָכל ָמָחאן ֲהוֹו ִמּסִ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר', ה' ּוְבִגין ּדְ ה , ִרּבִ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ִמּנַ
דֹוׁש  ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ְוכוּ  ּוַמּכָ ַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ִמּצְ ִרים ּבְ ּצְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ ', ּבָ

ה ְוכוּ  ָאת י' ְוָאת ה. 'ֱאמֹור ֵמַעּתָ ָקא ּבְ ין ָמָחאן' ַסּלְ ין, ְלַחְמׁשִ . ן''ִאיּנּון ר, ָחֵמׁש ִזְמִנין ַחְמׁשִ
א  .ן ַמּכֹות''ְוַעל ַהּיָם ָלקּו ר, ּוְבִגין ּדָ

ַרִים ַרְעְמֵסס ִהיא, ָאַמר יֹוֵסף ל ֵמיַטב ֶאֶרץ ִמּצְ ְלהֹון, ּכָ , ְוַהִהיא ַאְרָעא ַאְפִריׁשּו ְלַדֲחָלן ּדִ
ָעְלָמא ָכל ִעּנּוִגין ּדְ יבּון ְלִאיּנּון . ְלַרְעָיא ּוְלֵמיַהְך ּבְ ָרֵאי ָחׁשִ ח ס ר כ א ן ק ט ע ר ח ס ר כ א ן ק ט ע ר [[ְוָכל ִמּצְ

 ]]ע י א מ ה י מ נ א ע י א מ ה י מ נ א 

א....  הוּ  ,ְולֹא עֹוד. ִמּכֹּלָ ַמר ּבְ ִאּתְ א ּדְ ְיְדֶכם )שמות יב(, ֶאּלָ ְלֶכם ּבְ ל , ּוַמּקֶ ְפָייא ּכָ ְלִאְתּכַ
ָרֵאי ִמּצְ ֲחָלן ּדְ חֹות ְיַדְייהוּ , ּדַ כֹורֹות ְמָמָנן. ּתְ ִאיְנהּו ּבְ ִתיב , ּוְבִגין ּדְ ה ָכל  )שמות יב(ּכְ ַוְיָי ִהּכָ

כֹור  .ּבְ

ִתיב א ּכְ ל ּדָ ַתר ּכָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עֹוִנילֹא יִ  )דברים טז(, ּבָ . ָאֵכל ָחֵמץ ׁשִ
ת לֹא ֹתאֵכלוּ  )שמות יב(ּוְכִתיב  ל ַמְחֶמּצֶ ָלא ְלֵמיַכל , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ּכָ ֲאַמאי ָמֵני ּדְ

ְבַעת יֹוִמין ה, ָחֵמץ ׁשִ הֹון ַמּצָ א ז. ּתֹאֵכלוּ ַוֲאַמאי לֹא , ַוֲאַמאי לֹא ִיָאֵכל. ּוְלֵמיַכל ּבְ ' ֶאּלָ
טֹוב ָוָרע. ל''ם חנכ''שצּ : ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְוִאיּנּון ְטָרא ּדְ ה, ְוִאיּנּון ִמּסִ ְלגֹו ַמּצָ ְקִליָפה . ְנהֹוָרא ּדִ

ְלַבר ָחֵמץ א. ּדִ ת נּוְקּבָ ַכר ַמְחֶמּצֶ  .ְוִאיּנּון ָחֵמץ ּדְ

מּוָרה ְלגֹו ׁשְ ה ּדִ ַבע ַהנְּ  )אסתר ב(, ְוִאיּנּון. ַמּצָ ֶלךְ ׁשֶ ית ַהּמֶ . ָערֹות ָהְראּויֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ
ַמר ָעַלְייהוּ  ּצֹות )שמות יב(, ְוִאּתְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ מּוָרה ְלַבְעָלהּ . ּוׁשְ ה ִאיִהי ׁשְ ִאיהּו ו, ַמּצָ . 'ּדְ

ָוה  .ּוֵביּה ִאְתָעִביד ִמּצְ

י ָיהּ  ָנִטיר ָלּה ְלַגּבֵ מ, ּוַמאן ּדְ ְגִניִזין ּבְ הץ ִמן מַ ''ּדִ ִריְך הּוא . ץ''ם ה''י. ְוִאיּנּון, ּצָ א ּבְ ּוָמֵני קּוְדׁשָ
ַסח ָרכֹות ֵליל ּפֶ ַבע ּבְ יָלהּ , ְלָבֵרְך ָלּה ׁשֶ ָערֹות ּדִ ַבע ַהּנְ ִאיּנּון ׁשֶ ּוָמֵני . ל''ם חנכ''שצּ , ּדְ

ת הֹון ָחֵמץ ּוַמְחֶמּצֶ ָיי, ְלַאְעְבָרא ִמּנְ ְמַכּסְ ִאיּנּון ֲעָנִנים ֲחׁשּוִכין ּדִ ְבָעה ּכְֹכֵבי , ן ַעל ְנהֹוִריןּדְ ׁשִ ּדְ
הֹון , ֶלֶכת ַמר ּבְ ִאּתְ ה  )בראשית מא(ּדְ ּנָ י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ ה ְולֹא נֹוַדע ּכִ ּנָ בֹאָנה ֶאל ִקְרּבֶ ַוּתָ

ה, ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ְלהֹון. ָחׁשּוְך ּכַ ֲעָנִנין ּדִ ְך ֲחׁשֹוָכא ּדַ ָכל ּכַ ָלא ַיְכִלי, ּדְ ן ְנהֹוִרין ּדְ
ָנה, ְלַאְנָהָרא ְלהֹון י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ א ְולֹא נֹוַדע ּכִ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּוְבִגין ּדָ



ַתח יא ּפָ י ִחּיָ ַסח ְוגוֹ , ִרּבִ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּפֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ְסָחא . 'ּבְ ִאיהּו ּפִ ִאיְמָרא ּדְ
ִמְצָרֵאי. ֲאַמאי ֲחָלא ּדְ א ּדַ ְלִחין . ֲהָוה ִאְמָרא, ְלהֹוןְוֱאָלָהא ּדִ , ֶאּלָ ִמְצָרֵאי ּפַ ִגין ּדְ ּבְ

ל ָטֶלה ְלִחין ְלִאיְמָרא, ְלַמּזַ ְך ּפַ א ֲחֵזי. ּוְבִגין ּכָ ִתיב , ּתָ ח ֶאת  )שמות ח(ּכְ ֵהן ִנְזּבַ
ְנִאין ֵליהּ . ַמאי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ׂשַ ִתיב ּתֹוֲעַבת ִמְצַר , ְוִכי ַעל ּדְ . ִיםּכְ

ִמְצָרֵאי ֲחָלא ּדְ א ּדַ יְלהֹון, ֶאּלָ יב. ִאְקֵרי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ְוֱאָלָהא ּדִ ְכּתִ ָמה ּדִ , ּכְ
תֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים )דברים יח( ין, ּכְ ַאר ַעּמִ ׁשְ ֲחָלא ּדִ  .ּדַ

 אא''''א עא ע''''דף רנדף רנ
יֹוֵסף א ֲחֵזי ָחְכְמָתא ּדְ יב, ּתָ ְכּתִ יםּוִמְקֵצה ֶאָחיו לָ  )בראשית מז(, ּדִ ה ֲאָנׁשִ ָ , ַקח ֲחִמׁשּ

י ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיךָ , ְואֹוִליף לֹון ְלֵמיַמר ל . ַאְנׁשֵ יט ַעל ּכָ ּלִ ֲהָוה ׁשַ א ּדְ ְוִכי ַמְלּכָ
א, ַאְרָעא א ְלַמְלּכָ א, ְוַאּבָ ּדָ ְנאּון , ָעִביד ּכְ ִיׂשְ , ְלהֹון) א''א ע''דף רנ(ְוָעִביד ַלֲאחֹוי ּדְ

בּון ְלהֹון אי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים )למעבד להון רועי צאן(. ְוָלא ַיְחׁשְ א ַוּדַ ֲחָלא ְוֱאָלָהא , ֶאּלָ ּדַ
יְלהֹון ִאְקֵרי ָהִכי ִתיב, ּדִ א ּכְ ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים )שמות ח(, ְוַעל ּדָ  .ֵהן ִנְזּבַ

ל , ָאַמר יֹוֵסף ְוַהִהיא ַאְרָעא , ֵמיַטב ִמְצַרִים ִהיא ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס )בראשית מז(ּכָ
ְלהֹון ָעְלָמא, ַאְפִריׁשּו ְלַדֲחָלא ּדִ ָכל ִעּנּוִגין ּדְ יבּו . ְלַרְעָיא ּוְלֵמיַהְך ּבְ ְוָכל ִמְצָרֵאי ָחׁשִ

ָרָעאן ְלַדֲחֵליהֹון ַדֲחֵליהֹון, ְלִאיּנּון ּדְ ַיְרּתּון ַהִהיא ַאְרָעא. ּכְ דּון , ַאֲעִביד ְלַאַחי ּדְ ְוִיְסּגְ
בּון לוֹ , לֹון ִמְצָרֵאי ָקא ָיאּותְוַיְחׁשְ ּדְ יב. ן ּכַ ְכּתִ י ּתֹוֲעַבת  )בראשית מז(, ְוַהְיינּו ּדִ ּכִ

ל רֹוֵעה צֹאן ַדֲחֵליהֹון, ִמְצַרִים ּכָ ִבין לֹון ּכְ ְ  .ְמַחׁשּ

י יֹוֵסי ַפְלֵחי , ָאַמר ִרּבִ ִריְך הּוא ֵמִאיּנּון ּדְ א ּבְ ַרע קּוְדׁשָ ִאְתּפְ ָמה ּדְ ֵניָנן ּכְ ְוָהא ּתָ
ׁש הָ , ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ַרע ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ ְוִכי יֹוֵסף ָעִביד ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה , ִכי ִאְתּפְ

ָטָאה ַעל , ָלא ָעִביד יֹוֵסף ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאַמר ֵליהּ . ָזָרה ּלְ א ָעִביד לֹון ְלׁשַ ֶאּלָ
יְלהֹון חֹות יְ , ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדִ יְלהֹון ּתְ ָיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדִ ָאה לֹון , ַדְייהוּ ּוְלַאְכּפְ ּוְלַרּדָ

ל ּקֵ ּמַ ְלטּון ַאַחי ַעל , ָאַמר יֹוֵסף )בסוף דף שקודם זה, אמר רעיא מהימנא כגון(. ּבַ ִאי ִיׁשְ
יְלהֹון ְרַמְייהוּ , ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדִ ְלטּון ַעל ּגַ ִיׁשְ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ֵמיַטב , ּכָ ְך אֹוִתיב לֹון ּבְ ּוְבִגין ּכָ

ִליט ל, ַאְרָעא ל ַאְרָעאְוַאׁשְ  .ֹון ַעל ּכָ

ַסח ֲאַמאי ִאיהּו ּפֶ א ִאְמָרא ּדְ ִמְצָרֵאי. ְוַעל ּדָ ֲחָלא ּדְ א ּדַ יְלהֹון ֲהָוה , ֶאּלָ ְוֱאָלָהא ּדִ
ִריְך הּוא. ִאיְמָרא א ּבְ ִמְצָרֵאי, ָאַמר קּוְדׁשָ יְלהֹון ּדְ ֲחָלא ּדִ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ִסיבּו ּדַ , ִמּבְ

יְלכֹוןִויֵהא ָאסוּ , ְוִתְפׂשּו ֵליהּ  ה ּדִ ְתִפיׂשָ ', ּוְביֹוָמא ד', יֹוָמא ַחד ּוְתֵרין ְוג, ר ְוָתִפיׂש ּבִ
יקּו ֵליּה ְלִדיָנא ָנׁשּו ָעֵליהּ , ַאּפִ  .ְוִאְתּכְ

יְלהֹון ֲחָלא ּדִ ְמִעין ָקל ּדַ ִמְצָרֵאי ֲהוֹו ׁשַ ֲעָתא ּדְ ָרֵאל, ּוְבׁשַ ִיׂשְ ה ּדְ ְתִפיׂשָ ָתִפיׂש ּבִ , ּדְ
ָכאן, ָזָבא ֵליהּ ְוָלא ַיְכִלין ְלׁשֵ  ָיא ָעַלְייהוּ , ֲהוֹו ּבָ ְרַמְייהּו ִאְתֲעִקידּו , ַוֲהָוה ַקׁשְ ִאיּלּו ּגַ ּכְ

ִריְך הּוא. ְלָקְטָלא א ּבְ ְרׁשּוַתְייכוּ , ָאַמר קּוְדׁשָ ִפיׂש ּבִ ַתר יֹוָמא, ִיְהֶיה ּתָ , יֹוָמא ּבָ
ָעה יֹוִמין ִפישׂ , ַאְרּבָ ֶיחמּון ָיֵתיּה ּתָ ִגין ּדִ יקּו ֵליּה ְלָקְטָלאּובְ , ּבְ , יֹוָמא ְרִביָעָאה ַאּפִ



יָנא יּה ּדִ ין ּבֵ י , ְוֶייחמּון ֵליּה ִמְצָרֵאי ֵהיְך ַאּתּון ַעְבּדִ ׁשֵ ל ַמְכּתְ ָיא ְלהּו ִמן ּכָ ְוָדא ַקׁשְ
ִריְך הּוא א ּבְ ָעַבד לֹון קּוְדׁשָ ַדֲחֵליהֹון, ּדְ ַיַעְבדּון ּבְ יִנין ּדְ  .ִאיּנּון ּדִ

 בב''''א עא ע''''דף רנדף רנ
ְייִנין ֵליּה לְ  נּוָרא) ב''א ע''דף רנ(ָבַתר ּדַ יב, ּבְ ְכּתִ ְרפּון  )דברים ז(, ּדִ ׂשְ ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתִ ּפְ

ֵאׁש  ִריְך הּוא. ּבָ א ּבְ ּנּו ָנא, ָאַמר קּוְדׁשָ ְרעּוָתא . ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ ָלא ֵייְמרּון ּבִ ּדְ
ָדַחְלָנא א ּדְ יאּוְבּתָ א ַאְתִקינּו ֵליּה ָצִלי. יַאְכִלין ֵליּה ָהכִ , ּוְבּתִ ל, ֶאּלָ , ְולֹא ְמבּוׁשָ

ל ְיֵהא ָטִמיר ִאלּו ְמבּוׁשָ ֶיֱחמּון ֵליּה ָהִכי , ְוָלא ֶיחמּון ֵליהּ , ּדְ יֵליּה ּדְ ּקּוָנא ּדִ א ּתִ ֶאּלָ
נּוָרא ֵריֵחיּה נֹוֵדף, מֹוְקָדא ּבְ ִגין ּדְ  .ּבְ

פּוף ַעל ַקְרסּולֹוי יּה ָעֵליּה ּכָ הּדְ , ְותּו ֵריׁשֵ ַחּיָ ה ַאֲחָרא הּוא, ָלא ֵייְמרּון ּדְ , אֹו ִמּלָ
מֹוְדעּון ֵליהּ  ּתְ ִיׁשְ א ּדְ ְלהֹון, ֶאּלָ ֲחָלא ּדִ ִאיהּו ּדַ ָלא ֵייְכלּון ֵליהּ , ְותוּ . ּדְ א. ּדְ ִתיאּוְבּתָ , ּבְ

ְבָעא א ַעל ׂשַ יֹון, ֶאּלָ רּו בוֹ , ְותוּ . אַֹרח ְקָלָנא ּוִבּזָ ּבְ א ּדְ , ֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ְרמֹוי ֶאּלָ ֶיֱחמּון ּגַ
ׁשּוָקא ָזָבא ֵליהּ , ָרָמאן ּבְ ִתיב. ְוָלא ֵייְכלּון ְלׁשֵ א ּכְ ּוֵבאלֵֹהיֶהם  )במדבר לג(, ְוַעל ּדָ

ה ה ָפִטים' ָעׂשָ יִאין. ׁשְ יִנין ַסּגִ ֶיְדֶכם. ּדִ ְלֶכם ּבְ ַאר , ּתּו ּוַמּקֶ א ְורֹוְמָחא ּוׁשְ ְוָלא ַחְרּבָ
 .ָמאֵני ְקָרָבא

י ְיה ל ָטֶלה, ָהא אֹוְקמּוהָ , ּוָדהָאַמר ִרּבִ ְלֵחי ְלַמּזָ ִמְצָרֵאי ּפַ ְלִחין , ּדְ ְך ּפַ ּוְבִגין ּכָ
י יֹוֵסי. ְלִאיְמָרא א , ָאַמר ֵליהּ . ְוָלא ִאיְמָרא, ָטֶלה ִיְפְלחּון, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ּכֹּלָ

ְלִחין ָטֶלה ְוִאיְמָרא, ּפַ ל ָטֶלה ָנִחית ְוָסִליק ּבְ א ַמּזָ אּובְ , ֶאּלָ ְלִחין ְלכֹּלָ ְך ּפַ ָאַמר . ִגין ּכָ
ַמְעָנא א , ֵליּה ָהִכי ׁשְ ִעיָרא ַרּבָ ָכל ּבְ ְלהֹון ֲהָוה )א דצאן''ס(ּדְ ֲחָלא ּדִ א ָקִטיל , ּדַ ְוַעל ּדָ

ֵהָמה כֹור ּבְ ל ּבְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ א. קּוְדׁשָ ְלֵעיּלָ ין ּדִ ְרּגִ ין ִאיּנּון ּדַ ִאּלֵ ַמר ּדְ , ְוָהא ִאּתְ
ִאְק   .רּון ָהִכיּדְ

י ֶאְלָעָזר ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ל ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלוּ  )שמות יב(ּכְ לֹא  )שמות יג(ּוְכִתיב , ּכָ
ַכר. ֵיָאֵכל ָחֵמץ א ּדְ א ּדָ א, ֶאּלָ ְמעֹון. ְוָדא נּוְקּבָ י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ָדא , ֶאְלָעָזר ּבְ זה (ּבְ

ִתיב לֹא ּתֹא )שייך ברעיא מהימנא אחר קרבנא ִתיב לֹא ֵיָאֵכל, ֵכלוּ ּכְ ֲאַמאי , ּוְבָדא ּכְ
ִתיב לֹא ּתֹאְכלוּ  א. ָלא ּכְ ִאיִהי ַאְסִטיַאת ָאְרָחָהא, ֶאּלָ א ּדְ אי, נּוְקּבָ ַאְזָהָרה וּדַ , ּבְ

יר ַדְכיּו ַיּתִ חּוָטא ּדְ ִאיהּו ָאִחיד ּבְ ַכר ּדְ ה, ּדְ ׁשָ ַבּקָ ִתיב. ּבְ א ּכְ לֹא , לֹא ֵיָאֵכל, ְוַעל ּדָ
 .ֹתאֵכלוּ 

א ִתיב , ָאַמר ֵליּה ַאּבָ י , ָאַמר ֵליהּ . לֹא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ )דברים טז(ְוָהא ּכְ ַאְסּגֵ
ָנא ִבין ְיֵתיִרין ִליָקָרא ְלָקְרּבְ ה לֹא ֵיָאֵכל. ּתָ ׁשָ ַבּקָ ַקְדִמיָתא ּבְ ֲאָבל ְלָבַתר . ֲאָבל ּבְ

ַאְזָהָרה ְרַווְייהוּ , לֹא ּתֹאְכלוּ , ּבְ ָיא ִמּתַ הּוא ַקׁשְ ֵריָחא . ַמְחֶמֶצת ַמאי ַטְעָמא .ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
ן ּמָ מֹוָתא ִאית ּתַ ַכר, ָחֵמץ. ּדְ א, ַמְחֶמֶצת. ּדְ , ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות )משלי ה(. נּוְקּבָ

ֵתיָבה א ְוֵסיָפא ּדְ ֵריׁשָ ח ָלהּ , ּבְ ּכַ ׁשְ ַסח. ּתִ ּפֶ ָאִכיל ָחֵמץ ּבַ א ַמאן ּדְ ִאיהּו , ּוְבִגין ּדָ
יַמת ֵלי ין, ּה מֹוָתאַאְקּדִ ָעְלָמא ּדֵ ִמית הּוא ּבְ ָאֵתי, ְוִליְנַדע ּדְ ִתיב , ּוְבָעְלָמא ּדְ ּכְ

ֶפׁש ַהִהיא )שמות יב(  .ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ



ה ֵניָנן. )א אתקריאת מצה''ס(ֲאַמאי , ַמּצָ א ָהִכי ּתָ י, ֶאּלָ ּדַ י: ׁשַ ָאַמר ְלעֹוָלמֹו ּדַ ִגין ּדְ , ּבְ
י יֹאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ הא. ּדְ ַמְבָרַחת ְלָכל ִסְטִרין , ּוף ָהִכי ַמּצָ ד ּדְ ּדֵ ָקא ְמׁשַ ִגין ּדְ ּבְ

ין יׁשִ הוּ , ּבִ ְמזּוָזה, ְוָעִביד ְקָטָטה ּבְ י ּדִ ּדַ ׁשַ ַגְווָנא ּדְ יִקים , ּכְ ִדים ּוַמּזִ ַמְבִריַח ְלׁשֵ ּדְ
ַתְרָעא ה, ּדְ ָ ֵני ְקדּוׁשּ ּכְ ל ִמׁשְ ָעִביד ְמִריָבה ּוְקָטָטה וְ , אּוף ָהִכי ִאיִהי ַמְבָרַחת לֹון ִמּכָ

הוּ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ה ּוְמִריָבה )שמות יז(, ּכְ ה. ַמּסָ ִתיב ַמּצָ א ּכְ ה . ַעל ּדָ ְוָהא ַמּסָ
ָסֶמְך ִאיהוּ  ה. ּבְ ַמּסָ ְרּגּומֹו ּדְ א ּתַ  .ִאיהּו ָמצּוָתא, ֶאּלָ

ַתח ְוָאַמררעיא מהימנא רעיא מהימנא  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ַער ַחּיַת ָקֶנה עֲ , ִרּבִ יםּגְ ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ . ַדת ַאּבִ
ת ָקֶנה ַער ַחּיַ ו, ּגְ יּה ֵעׂשָ ִאְתֲאָחד ּבֵ א ָקֶנה ּדְ ָתא, ּדָ רֹוִמי ַרּבְ א ּדְ ִאיִהי ַקְרּתָ ְבִריֵאל , ּדְ ָנַעץ ּגַ ּדְ

א א ַרּבָ ַיּמָ רֹוִמי, ָקֶנה ּבְ דֹול ּדְ ָרְך ּגָ ָחֵמץ. ּוָבנּו ָעֶליָה ּכְ ָרֵאלְוַכד ִייֵתי ּפוּ . ָקֶנה ּדְ , ְרָקָנא ְלִיׂשְ
ר ֵליהּ  ַער ַחּיַת ָקֶנה ֲעַדת. ִיְתּבַ ר ִמּיַד ָחֵמץ ֵמָעְלָמא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּגְ ת . ּוִמְתַעּבָ ַמְחֶמּצֶ

יֵליּה רֹוִמי ָעְלָמא. ּדִ ה ּבְ ְלּיָא ַמּצָ ִני, ְוִיְתּגַ ַבִית ִראׁשֹון ּוַבִית ׁשֵ א ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ ִאיִהי ּבֵ  .ּדְ

א ָאַמר ּבוּ  יׁשָ יָנא ַקּדִ ת ַעִין ָיִמין, )א רעיא מהימנא''ס(ּצִ ִאיּנּון ָלֳקֵבל ּבַ מֹאל, ּדְ ְוִאיּנּון . ּוַבת ַעִין ׂשְ
ִתי )לחם משנה(ָלֳקֵבל  ֵרין ֲעָנִנין. רֹוִמי ְזֵעיָרא, רֹוִמי ַרּבָ ת ֵעיָנא , ָלֳקֵבל ּתְ ָיין ַעל ּבַ ּסְ ְמּכַ ּדִ

ָמאָלא אֹור ְוָחֵמץְוִאיּנּון לָ . ְיִמיָנא ּוׂשְ ל ִיָרֶאה ּוַבל . ֳקֵבל ׂשְ ֲערּון ֵמָעְלָמא ּבַ ין ִיְתּבַ ִאּלֵ ְוַעד ּדְ
ְייהוּ  א ַחד ִמּנַ ּצֵ ָעְלָמא, ִיּמָ ְלָיין ּבְ ִני ָלא ִיְתּגַ ִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ  .ּבַ

ֲעָנָנא ֵעיָנא מֹאל, ְוַאְסָווָתא ּדַ יְך ְלַבת ֵעיָנא ָיִמין ּוׂשְ ַאֲחׁשִ ְלהֹוןַמה ְיֵהא ַאְס , ּדְ ָמָרה . ָווָתא ּדִ
ֶעְגָלא ץ )ישעיה כז(ְוַהְיינּו . ּדְ ם ִיְרּבָ ם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוׁשָ ם ִיְרֶעה ֵעֶגל. ׁשָ ן יֹוֵסף, ׁשָ יַח ּבֶ א ָמׁשִ , ּדָ

יּה  ַמר ּבֵ ִאּתְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ  )דברים לג(ּדְ ץ. ּבְ ם ִיְרּבָ ִוד, ְוׁשָ ן ּדָ יַח ּבֶ א ָמׁשִ ר . ּדָ ַחד ַאְעּבָ
ִתי א. רֹוִמי ַרּבָ ר רֹוִמי ְזֵעיְרּתָ ְבַלְייהּו ִאיּנּון''ְוַגְבִריאֵ . ְוַחד ַאְעּבָ ִמיָכֵאל ָלּקֳ  .ל ּדְ

א ח ִאיהּו חּוָטא ְזֵעיָרא', ּוְבִגין ּדָ ַבר ָלהּ , ּדְ ַאְתָרָהא' ְוֵייעּול ה, ּתָ ְבַקְדֵמיָתא ָקֶנה ָוסּוף . ּבְ ּדִ
רֹוִמ . ָקֵמלוּ  ְלָטנּוָתא ּדְ ְבָרא , ָוסּוף ְלָכל ַמְלִכין, יָקֶנה ׁשֻ ִריְך הּוא ְלּתַ א ּבְ ָעִתיד קּוְדׁשָ ּדְ
ַער ַחּיַת ָקֶנה. ֵליהּ  א, ּגְ יׁשָ ה ּבִ ַער ַחּיָ ת, ִמן ָחֵמץ' ח, ּגְ ר ַרְגֵליּה ִמן ַמְחֶמּצֶ ַמר , ְוַאְתּבַ ִאּתְ ּדְ
ּה  ַער ַחּיַת ָקֶנה. ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות )משלי ה(ּבָ ר ֶרֶגל קֹוף ִמן ָקֶנה, ְועֹוד ּגְ ַאר , ַיְתּבַ ּתְ ְוִיׁשְ
ה ָחָזק ָיבֹא. ִהּנֵ ה ְיָי ֱאלִֹהים ּבְ ד ִהּנֵ ר  )ישעיה מא(, ִמּיָ ֵ ַלם ְמַבׂשּ ם ְוִלְירּוׁשָ ה ִהּנָ ּיֹון ִהּנֵ ִראׁשֹון ְלּצִ
ן ה. ֶאּתֵ ַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן' ס: ִהּנֵ  .ּבָ

א )שמות מט(ְוָאַמר  יׁשָ יָנא ַקּדִ ׁש  )ו''שית מברא(, ּבּוּצִ ים ָוׁשֵ ִ ׁשּ ֶפׁש ְלֵבית ַיֲעקֹב ׁשִ ל ַהּנֶ ים. ּכָ ִ ׁשּ , ׁשִ
יַח ִראׁשֹון ָמׁשִ ׁש . ְלַאְתָערּוָתא ּדְ ִני, ָוׁשֵ יַח ׁשֵ ָמׁשִ ֲארּו ו. ְלַאְתָערּוָתא ּדְ ּתָ ִנים ְלע' ִאׁשְ , ב''ׁשָ

הוּ  ים ּבְ נִ  )ויקרא כה(, ְלַקּיֵ ׁש ׁשָ ֶדָך ְוׁשֵ ְזַרע ׂשָ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ְרֶמָך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ׁשֵ ְזמֹור ּכַ ים ּתִ
בּוָאָתהּ  ַמר , ּתְ ִאּתְ בּוָאֹתה )ירמיה ב(ּדְ ית ּתְ ָרֵאל ַלְיָי ֵראׁשִ  .קֶֹדׁש ִיׂשְ

ן ִתיב ְלֵעיל , ִאם ּכֵ ְמָחה )ירמיה לא(ַמה ּכְ אּולֹות ֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי. ָרנּו ְלַיֲעקֹב ׂשִ ע ּגְ א ַאְרּבַ , ֶאּלָ
ע כּ  ֶפַסחָלֳקֵבל ַאְרּבַ ּנֹות ָעְלָמא. ֹוסֹות ּדְ ע ּפִ ַאְרּבַ ָרֵאל ְמפּוָזִרין ּבְ ִיׂשְ ִגין ּדְ יהֹון , ּבְ ְוִאיּנּון ּדִ

ימּו ְלָרנוּ , ְרחֹוִקין ֵמאּוִמין ין, ְוִתְנָייִנין. ַאְקּדִ ּתִ ית, ּוְתִליָתִאין. ְלׁשִ ין ְוׁשִ ּתִ  .ב''ּוְרִביָעִאין ְלע. ְלׁשִ

ין ע ֵחיָון ִיהֹון, ּופּוְרָקִנין ִאּלֵ ַאְרּבַ ָרִכיב ָעַלְייהוּ , ּבְ ד ּדְ ם ְידֹוָ ׁשֵ  )חבקוק ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ
בֹוֶתיָך ְיׁשּוָעה ב ַעל סּוֶסָך ַמְרּכְ י ִתְרּכַ ָלֳקְבַלְייהוּ . ּכִ ָגִלין, ּדְ ע ּדְ א ַאְרּבַ ַער ְלַתּתָ ּוְתֵריָסר , ִיּתְ

ָבִטין ד ֶמֶלךְ . ׁשְ ְידֹוָ ָרָזא ּדַ ד ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד )שמות טו(, ד ָמָלךְ ְידוָֹ , ּבְ ֵריָסר ַאְתָוון . ְידֹוָ ּתְ



ָבִטין, ִאיּנּון ֵריָסר ׁשְ ְתַלת ֲאָבָהן''ְוי, ָלֳקֵבל ּתְ ין ּדִ ַמר ָעַלְייהּו ָהָאבֹות ֵהן ֵהן , ב ַאְנּפִ ִאּתְ ּדְ
ָבה ָבִטין. ַהֶמְרּכָ ר ׁשְ ִנין, ְוִאיּנּון ֶעׂשֶ ֵרין ׁשְ . ֶאֶלף ׁשְ ִנין, ָבִטיןּתְ י. ָמאָתן ׁשְ ְלָיין , ב ַאְתָוון''ּוּמִ ּתַ

ָמָהן''ע ִאיּנּון ע, ב ׁשְ ִנין''ּדְ ַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן, ב ׁשְ  .ּבָ

ַלת ֵחיָון, ד''ְוִאיּנּון כ יֵליהּ ''כ. ְלָכל ַחּיָה ִמּתְ ְוִאיּנּון . ְוָקָרא ְזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר )ישעיה ו(, ד ָרָזא ּדִ
ּתֹות ַלת ּכִ ת ַאַחת אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש . ד ּצּורֹות''ן כִמ , ּתְ ְנָייָנא אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש , ּכַ ְוַכת , ְוַכת ּתִ

ִליָתָאה אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש  מ. ּתְ ָמאָלא ּבְ ַער ׂשְ ד ִאּתְ ֲעָמֵלק, ב ַאְתָוון''ִמּיַ יָנא ּבַ ָעַבד ּדִ  .ּדְ

ֶרְך ָמאֵרי )דברים כב( ּדֶ ּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ ֵרא ַקן ּצִ י ִיּקָ ָכל ֵעץ. ִמְקָרא ּכִ ָנה, ּבְ ִאיּנּון . ָמאֵרי ִמׁשְ ּדְ
ֶאְפרֹוִחים ַעְנֵפי ִאיָלָנא, ּכָ ִנין ּבְ ְמַקּנְ ַאְמֵרי. ּדִ ָכל ֵעץ, ִאית ּדְ ָרֵאל, ּבְ ין ִיׂשְ  )ב''ב ע''דף רנ(. ִאּלֵ

הוּ  ַמר ּבְ ִאּתְ י )ישעיה סה(, ּדְ י ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעּמִ ין , אֹו ַעל ָהָאֶרץ. ּכִ א ''ד(ָמאֵרי ּתֹוָרה ִאּלֵ

הוּ , )משנה ַמר ּבְ ִאּתְ ה ָעֵמל, ּדְ ְחֶיה ּוַבּתֹוָרה ַאּתָ ַער ּתִ י ּצַ ן ְוַחּיִ יׁשָ : ֶאְפרֹוִחים. ַעל ָהָאֶרץ ּתִ
הּוָנה ְרֵחי ּכְ ין ּפִ ים. ִאּלֵ יּצִ י : אֹו ּבֵ יּצֵ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ ִריְך הּוא ִמּקַ א ּבְ ָזן לֹון קּוְדׁשָ ין ּדְ ִאּלֵ

ת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים. ִניםכֵּ  ִנין, ְוָהֵאם רֹוֶבּצֶ ֲהוֹו ְקֵרִבין ָקְרּבְ ִזְמָנא ּדַ ִתיב לֹא ִתַקח . ּבְ ַמה ּכְ
ִנים  .ָהֵאם ַעל ַהּבָ

א ׁשָ י ַמְקּדְ ִנין, ָחַרב ּבֵ ִתיב, ּוָבְטלּו ָקְרּבְ ח ֶאת ָהֵאם, ַמה ּכְ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלֵ ִנים. ׁשַ ְוַהְיינּו , ְוָגלּו ַהּבָ
ח ָלךְ ְוֶאת  ּקַ ִנים ּתִ א, ַהּבָ ְטָרא ּדָ ָאת ו' ִמּסִ יּה ', ּדְ ַמר ּבֵ ִאּתְ ִאיהּו עֹוָלם ָארֹוְך ּדְ  )דברים כב(ּדְ

ּלֹו ָארֹוךְ , ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים ּכֻ  .ְלעֹוָלם ׁשֶ

ִנין ָקְרּבְ לֹוִתין, ּוַבֲאָתר ּדְ ינּו ּצְ ּקִ ָקִלין ּדְ , ּתַ ִפין ּבְ ְפּצְ יִריןּוְמּצַ ַמע. ׁשִ ְקִריַאת ׁשְ קֹול ּדִ י , ּבְ ְלַגּבֵ
א ִאיהּו ְלֵעיּלָ ִעיָתא ּדְ ֶאְמּצָ ָגלּוָתא. ַעּמּוָדא ּדְ א ּבְ א ּוְבַרּתָ ָהא ִאיּמָ ָנִחית, ּדְ ִרין , ּוִמּיַד ּדְ ַקׁשְ

א ְבַרּתָ ָהה, ֵלּה ּבִ ִאיִהי ַיד ּכֵ יר ו, ּדְ ית ְסִפיָראן', ִעם ה' ְלֶמֱהִוי ָקׁשִ ׁשִ י מִ . ּבְ ין ְלַגּבֵ ד ְמַלֲחׁשִ ּיָ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ָחְכָמה ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  .ּבָ

בוֹ ''ֶאחָ  הּ . ה ִמן ָחְכָמה''ִגיַמְטִרָיא מ, ד''ד ּכָ י ִאּמָ ָנִחית ֵליּה ְלַגּבֵ ָנִחית, ּדְ ִרין ֵליּה , ּוִמּיַד ּדְ ַקׁשְ
א ֵריׁשָ ין ּדְ ְתִפיּלִ ּוָרא ּדִ ִקׁשּ א ּבְ יןּוְבגִ . ַעּמָ ְתִפיּלִ ָיין ּדִ ְרׁשִ ע ּפָ ַאְרּבַ א ּבְ ׁש ִלי, ין ּדָ . ָחְכָמה, ַקּדֶ

י ְיִביֲאךָ  יָנה, ְוָהָיה ּכִ ְפֶאֶרת. ּבִ ָרֵאל ּתִ ַמע ִיׂשְ ִליל ו, ׁשְ יִבין, ְסִפיָרן' ּכָ ית ּתֵ ׁשִ ְוָהָיה ִאם . ּבְ
מֹועַ  ָהה, ַמְלכּות, ׁשָ ֶתר כ. ַיד ּכֵ לֹוָתא ּכֶ יהּ ' ּצְ דֵאי, ַעל ֵריׁשֵ ידֹוָ ר , ן ָקדֹוׁש ּכַ ְלפֹון קֹוׁשֵ ַסְנּדַ ּדְ

לֹוִתין ל ּצְ ֶתר, ּכָ  .ְוָעִביד לֹון ּכֶ

ָרא ְמנֹוָרא  ִריְך ְלַסּדְ ַההּוא ִזְמָנא ּצָ א )א פתורא''ס(ּבְ ַמְלּכָ א , ִלְסעּוָדָתא ּדְ ָנא ּוְמַנְרּתָ ּכְ ּוַמׁשְ
ָחא ֵביתָ , ַוֲארֹוָנא ּוַמְדּבְ א ּדְ ּמּוׁשָ אְוָכל ִמיֵני ׁשִ ַמְלּכָ ָלאו . א ּדְ תֹוָרא ַאְזֵליָנן ּדְ ַתר ּפָ ְוָלאו ּבָ

ִריְך הּוא א ּבְ א , עֹוָבָדא ְדקּוְדׁשָ ִאיהּו עֹוָבֵדי ְידֹוי ְדקּוְדׁשָ תֹוָרא ּדְ ַתר ּפָ א ּבָ ָלא ַאְזֵליָנן ֶאּלָ ּדְ
ִריְך הּוא יהּ , ּבְ ִכיְנּתֵ ִאיהּו ׁשְ יֵליהּ . ּדְ ן ּדִ ּכָ יֵליהּ , ִמׁשְ תֹוָרא ּדִ יֵליהּ  ,ּפָ א ּדִ יֵליהּ , ְמַנְרּתָ , ֲארֹוָנא ּדִ

יֵליהּ  ָחא ּדִ ָאה, ַמְדּבְ א ִעּלָ א ְלַמְלּכָ ּמּוׁשָ ל ָמאֵני ׁשִ ִליָלא ִמּכָ  .ִאיִהי ּכְ

ָאה א ִעּלָ ַמְלּכָ ְקֵני ַחְמָרא ְוָנֲהָמא ּדְ ְמּתַ ִני ַלְחִמי , ִאיְנהּו ִאיּנּון ּדִ הּו ֶאת ָקְרּבָ ַמר ּבְ ִאּתְ ּדְ
י ַ י ְייָ ּדְ , ְלִאׁשּ ֵ ִאְתְקִריאּו ִאׁשּ ין ּדְ א ִאּלֵ יּה ֶאּלָ ִני . ֵלית ְלָקְרָבא ֵליּה ְלַגּבֵ א ֶאת ָקְרּבָ ּוְבִגין ּדָ

י ַ ַמר. ַלְחִמי ְלִאׁשּ ָעֵליּה ִאּתְ ַלְחִמי )משלי ט(, ּדְ ִנים. ְלכּו ַלֲחמּו ּבְ ִאיּנּון י, ְוִאְתְקֵרי ֶלֶחם ַהּפָ ב ''ּדְ
ין הְיָבֶרכְ  )במדבר ו(, ַאְנּפִ ה, ָך ְיהֹוָ ה, ָיֵאר ְיהֹוָ א ְיהֹוָ ָ ְתַלת ֵחיָון, ִיׂשּ ין ּדִ ֵריָסר ַאְנּפִ  .ּתְ



ִנים ין ּפָ ִאּלֵ ָאָדם. ַמאי ֶלֶחם ּדְ א ַנֲהָמא ּדְ ִאיהּו יוֹ , ּדָ ְוִאית ֵליּה ַנֲהָמא . א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''ּדְ
ין ע ַאְנּפִ ַאְרּבַ ד, ּבְ ע ַאְתָוון ְידֹוָ ִאיּנּון ַאְרּבַ א. ּדְ ַמְלּכָ ָפתֹוָרא ּדְ ה, ַהאי ַנֲהָמא ּדְ  .ִאיהּו סֶֹלת ְנִקּיָ

יֵליהּ  ן ּדִ ְבׁשָ יּה ַנֲהָמא, ּכִ אֹוֶפה ּבֵ א, ּדְ ִכיְנּתָ ִלים. ׁשְ ּתְ ל ְוִאׁשְ ׁשַ ן ִאְתּבְ ּמָ א. ּתַ ֵאין , ּוְבִגין ּדָ
ׁשּוָלא ָגַמר ּבִ א ֵמֲאָתר ּדְ ִעין ֶאּלָ פֶ . ּבֹוּצְ ִלימּו ּדְ ׁשְ ַגְווָנא ּדִ יׁשּולוֹ , ִריּכְ ַמר ּבִ ְוַהאי ִאיהּו . ִאיהּו ּגְ

ד, ֲאדָֹני ְידֹוָ ִלימּו ּדַ ַמר ּוׁשְ ִנים, ּגְ ִאיהּו ֶלֶחם ַהּפָ יֵליהּ , ֲאדָֹני. ּדְ ן ּדִ ְבׁשָ ה . ּכִ בּוׁשָ ִאיִהי ּכְ ּדְ
ְעָלהּ  חֹות ּבַ ַמר. ּתְ ֵני ֲאׁשֶ  )שמות יט(, ּוְבִגיָנּה ִאּתְ ּלֹו ִמּפְ ן ּכֻ ֵאׁש ְוַהר ִסיַני ָעׁשָ ר ָיַרד ָעָליו ְיָי ּבָ

ן ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ַעל ֲעׁשָ ֶהְדיֹוט. ַוּיַ ֵאׁש ּדְ ן ּדְ ִכְבׁשָ ן, ְולֹא ּכְ ִכְבׁשָ א ּכְ ַבׁש ַרֲחָמיו , ֶאּלָ ֵביּה ּכָ ּדְ
יהּ  עּוִתין, ְלַעּמֵ ִלין ּוָבעּון ּבָ ד ְמּצָ ַעְסךָ , ּכַ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ן ִיְכּבְ ַרֲחָמָנא ּוֵביּה כִּ . ּכֵ י ּדְ ְבׁשֵ

ה ָלךְ   .ָלּמָ

אֹוַרְייָתא א, ּוְבַנֲהָמא ּדְ ְיָהב ֵליּה ַמְלּכָ ַמר ָעַלְייהוּ , ִאית סֶֹלת ּדִ ִאּתְ ָרֵאל , ְלִאיּנּון ּדְ ל ִיׂשְ ּכָ
ֵני ְמָלִכים יא. ּבְ יַקּיָ ּדִ ּצַ אֹוַרְייָתא. ֵמיְכָלא ּדְ סֹוֶלת, ְוִאית ַנֲהָמא ּדְ ִאיהּו ּפְ ין ְלִאיּנּון , ּדְ ַעְבּדִ

ָפחֹות א, ּוׁשְ ֵבי ַמְלּכָ ַמר . ּדְ ַמְטרֹוִניָתא ִאּתְ א ּבְ ן  )משלי לא(ּוְבִגין ּדָ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
ִאיּנּון ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֹוֶתיהָ  א. ּדְ ַמְלּכָ ֵמיְכָלא ּדְ ַמר ּבְ א ִאּתְ , ּוְבִגין ּדָ

יִרית  איַוֲעׂשִ יִרית, ד ִמן ֲאדָֹני''ְוָדא יוֹ , ָהֵאיָפה סֹוֶלת ַוּדַ ֵהיְכָלא . ִאיִהי ֲעׂשִ ְוָדא סֶֹלת ּדְ
ַחת  ּבְ א ַאׁשְ ַמְלּכָ  .)א דמיכלא דמלכא אשתכחת''ד(ּדְ

א יׁשָ יָנא ַקּדִ ָרךְ , קּום ּבּוּצִ י ֶאְלָעָזר ּבְ א, ַאְנּתְ ְוִרּבִ י ַאּבָ י ְיהּוָדה, ְוִרּבִ י , ְוִרּבִ י , יֹוֵסיְוִרּבִ ְוִרּבִ
יא י יּוָדִאי, ִחּיָ א, ְוִרּבִ ָנא ּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ל ֵאָבִרין, ְלַתּקְ ָרֵאל, ּוְלָקְרָבא ּכָ ִאיּנּון ִיׂשְ ִנין , ּדְ ָקְרּבְ

ָמה ִאְתְקֵרי ְנׁשָ ִריְך הּוא ַההּוא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ א, ּלְ ּתָ יׁשְ א ַקּדִ ִכיְנּתָ י ֵאָבִרים ׁשְ ל , ְלַגּבֵ ֵאׁש ׁשֶ
ים. בֹוהַּ גָּ  ֵעּצִ ָאִחיד ּבְ י ָהעֹוָלה, ּדְ ִאְתְקִריאּו ֲעּצֵ ַעת טֹוב ָוָרע, ּדְ ים ְוֵעץ ַהּדַ ִאיּנּון ֵעץ ַהַחּיִ . ּדְ

י ַהּקֶֹדׁש ִאְתְקִריאוּ  הֹון אֹוַרְייָתא, ִאיּנּון ָמאֵרי ּתֹוָרה, ֲעּצֵ ִאְתֲאִחיַדת ּבְ ּה , ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ ירמיה (ּדְ

ָבִר  )כג ֵאׁש ְנֻאם ְייָ ֲהלֹא כֹה ּדְ  .י ּכָ

הּ  ַמר ּבָ ן ַלְייָ , עֹוָלה ַלְייָ , ְוִאּתְ ה ַלְייָ , ָקְרּבָ ֶ י, ִאׁשּ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ַמר ֶאת ָקְרּבָ ִתיב . ְוִאּתְ ְוָהא ּכְ
א ַלְייָ  ן ֶאּלָ ֵלית ְלָקְרָבא ָקְרּבָ י, ַמאי ִניהוּ , ּדְ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ א ָאְרָחא. ֶאת ָקְרּבָ ַמאן ּדְ , ֶאּלָ

ָקִריב ּדֹורֹוָנא א, ּדְ ִליג ֵליהּ , ְלִמְקַרב ֵליּה ְלַמְלּכָ ָבֵעי, ּוְלָבַתר ִאיהּו ּפָ אּוף ָהִכי . ְלַמאן ּדְ
ָרֵאל ִריְך הּוא, ִיׂשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִאיהּו ַלְחמוֹ  )א''ג ע''דף רנ(, ַמְקִריִבין אֹוַרְייָתא ּלְ , ְוִאיהּו ִיינוֹ , ּדְ

יֵליהּ  ר ּדִ ׂשָ הּ , ְוִאיהּו ּבָ ַמר ּבָ ִרי )בראשית ב(, ְוִאּתְ ׂשָ ר ִמּבְ ַמי ּוָבׂשָ ם ֵמֲעּצָ ר קֶֹדׁש . ֶעּצֶ ׂשַ , ּבְ
אן אֹוְקמּוָה ָעָלה ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ַמִים ֲעְסֵקיָנן, ּדְ ָ ר ַהיֹוֵרד ִמן ַהׁשּ ָבׂשָ  .ּבְ

ִריְך הּוא ַמאי ָעִביד ֵמַההּוא ּדֹורֹוָנא א ּבְ ָאִכיל עַ . קּוְדׁשָ א ּדְ תֹוָראְלַמְלּכָ ַקְרִבין ַעל . ל ּפָ ּדְ
ל ִמין ָוִמין תֹוֵריּה ִמּכָ תֹוֵריהּ . ּוְפסֹוֶלת, ּוֵבינֹוִני, סֶֹלת, ּפָ ִליג ִמּפָ ְלָכל ָמאֵרי , ְוִאיהּו ּפָ

ָקא ָיאּות, ְסעּוָדָתא ּדְ יֵליהּ , ְלָכל ַחד ּכַ ִאיהּו סֶֹלת, ּוֵמַההּוא ַנֲהָמא. ַעל ְיֵדי ְמָמָנן ּדִ , ּדְ
א  ַמְלּכָ יהּ , ָאִכילּדְ ּבֵ ְרִחיִמין ּגַ ִני , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִאיהּו ָמֵני ְלֵמיַהב ְלִאיּנּון ּדִ ֶאת ָקְרּבָ

י ֵריַח ִנחֹוִחי ַ ַהְיינּו . ַלְחִמי ְלִאׁשּ י ְיָי ְוַנֲחָלתֹו יאֵכלּון  )דברים יח(ּדְ ֵ ודא הוא ההוא דאתמר ביה (ִאׁשּ

י ).לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי) משלי ט( ַחּיִ ִאיָלָנא ּדְ ְטָרא ּדְ ְטָרא . ַהאי ִאיהּו ִמּסִ ֲאָבל ִמּסִ
ַעת טֹוב ָוָרע ֵעץ ַהּדַ ינֹוִני, ּדְ יִקין. ְלַמְלָאִכים, ַמִני ְלֵמיַהב ּבֵ ִדין ּוַמּזִ ֵ ִאיּנּון , ּוְפסֹוֶלת ַלׁשּ ּדְ

א ַמְלּכָ ָיין ּדְ ין ְלסּוְסָוון ּוְלָפַרׁשְ ׁשִ ּמְ  .ְמׁשַ



ָפָר  אְואֹוף ָהִכי ּדְ ַמְלּכָ ין ּדְ ָנה, ׁשִ ַמְלָאִכים, ֲהוֹו ָמאֵרי ִמׁשְ ִאיּנּון ּכְ ִדים . ּדְ ין לֹון ׁשֵ ׁשִ ּמְ ְמׁשַ
י, ְיהּוָדֵאי ּדַ אֹות ׁשַ יִמין ּבְ ִאיּנּון ְרׁשִ ְמָסֳאבוּ  )'א באות י''ס(, ּדְ ְטָרא ּדִ יִקין ִמּסִ ין ּוַמּזִ ּדִ , ְוִאית ׁשֵ

ִדים עֹוְבֵדי ּכֹוכָ  ִאְתְקִריאּו ׁשֵ לֹותּדְ ה ָהֱאלִֹהים )קהלת ז(. ִבים ּוַמּזָ  .ְוֶזה ְלעּוַמת ֶזה ָעׂשָ

א ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִאיּנּון ג, ּוְבִגין ּדָ ְייהוּ ' ּדְ ֵרת, ִמיִנין ִמיּנַ ָ ַמְלָאֵכי ַהׁשּ ְלהֹון ּכְ . ַחד ִמין ּדִ
ְנָייָנא ְבֵני ָאָדם, ּוִמין ּתִ ִליָתאי. ּכִ ְבִעיָרן, ּוִמין ּתְ ִבְכָתב . ּכִ אֹוַרְייָתא ּדְ יִמין ּבְ הֹון ַחּכִ ְוִאית ּבְ
ה יָדא. ְוִדְבַעל ּפֶ ד, ִאְתְקֵרי יֹוֵסף ׁשִ אֹוִליד ֵליּה ׁשֵ ם ּדְ ָנא ָאְמרּו ָמאֵרי . ַעל ׁשֵ ְוָלאו ְלַמּגָ

יהוּ , ַמְתִניִתין ָבאֹות ּתֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ ְמָד . ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ְיָי ּצְ אְוַאׁשְ הּוא , אי ַמְלּכָ
יהּ  ְחּתֵ ּפַ ין ְיהּוָדִאין, ְוָכל ִמׁשְ ּדִ ִאיּנּון ׁשֵ אֹוַרְייָתא, ָהא אֹוִקיְמָנא ּדְ ְפָיין ּבְ ִאְתּכַ ָמָהן , ּדְ ּוִבׁשְ

אֹוַרְייָתא  .ּדְ

 אא''''ב עב ע''''דף רנדף רנ
ֵנהֹון, ּוְבֵני ַאֲהרֹן ֲעִריכּו ָקְרּבְ ִגין ּדַ א ִאְתֲעָנׁשוּ , ּבְ ִגין ּדָ ֻכלְּ , ּבְ ב ּדְ ִנין ַאף ַעל ּגַ הּו ָקְרּבְ

א י ַמְלּכָ ִאְתְקִריבּו ְלַגּבֵ ָקא ֲחֵזי, ּדְ ּדְ ִליג לֹון ְלָכל ַחד ּכַ ִאְתֲחִזי . ִאיהּו ּפָ ְוָנַטל ְלחּוָלֵקיּה ַמה ּדְ
 .)כ רעיא מהימנא''ע(. ֵליהּ 

ַתח ְוָאַמר ְמעֹון ּפָ י ׁשִ יִרים )תהלים סח(, ִרּבִ ת ָקֶנה ֲעַדת ַאּבִ ַער ַחּיַ ים ּגְ ֶעְגֵלי ַעּמִ . ּבְ
ת ַער ַחּיַ ו, ּגְ ּה ֵעׂשָ ִאְתֲאָחד ּבָ ה ּדְ א ַחּיָ ֵניָנן: ָקֶנה. ּדָ א , ּתָ לֹמֹה ַמְלּכָ ָנַסב ׁשְ ְביֹוָמא ּדְ ּדִ

ְרעֹה ת ּפַ ְבִריֵאל, ּבַ א ּגַ א, ּבָ א ַרּבָ ַיּמָ רֹוִמי, ָנַעץ ָקֶנה ּבְ א ּדְ ֵני ַקְרּתָ ַמאי . ְוָעֵליּה ִאְתּבְ
א ּדְ . ָקֶנה ה ּדָ ַהאי ַחּיָ א) א''ב ע''דף רנ(כּוָרא ּדְ יׁשָ ִאית ֵליּה ִסְטָרא ְזֵעיָרא , ּבִ ּדְ

ה ָ ְקדּוׁשּ ַאֲחדּוָתא ּדִ א, ְוָדא ִאיהּו ָקֶנה. ּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ָנִעיץ ּבְ ְלָטא . ּדְ ְך ִאיִהי ׁשַ ּוְבִגין ּכָ
ִתיב, ַעל ָעְלָמא א ּכְ ׁשּוְלָטנּוָתא , ָקֶנה. ָקֵמלוּ ָקֶנה ָוסּוף  )ישעיה יט(, ְוַעל ׁשּוְלָטנּו ּדָ

ָוון א, ּתּו ָקֶנה. ְורֹאׁש ְלָכל ַמְלּכְ ָקֶנה ּדָ ְבָרא ֵליּה ּכְ ִריְך הּוא ְלּתַ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ  .ּדְ

א ֲחֵזי ְלָטא, ּתָ ִמְצַרִים ִאיִהי ׁשַ ְייהוּ , ּבְ ְלָטִנין ְלִזּנַ ָמה ׁשֻ ָרָזא , ּוִמָנּה ַנְפקּו ּכַ א ּבְ ְוכֹּלָ
ָחֵמץ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ָתַבר ָלּה קּוְדׁשָ יָון ּדְ ה, ּכֵ יק ָחֵמץ ְוָאִעיל ַמּצָ ָמה. ַאּפִ . ּבְ

א חּוָטא ְזֵעיָרא ִמּכֹּלָ ַבר ח, ּבְ ה, ָחֵמץ' ּתָ ָתַבר ח. ִאיּנּון ַאְתָוון. ְוִאְתָעִביד ַמּצָ א ּדְ ' ֶאּלָ
ה ַהאי ַחּיָ ִאְקֵרי ָחֵמץ, ּדְ ת ָק . ּדְ א ִאְקֵרי ַחּיַ א, ֶנהְוַעל ּדָ ָקֶנה ּדָ ָרא ּכְ נֹוַח ְלַאְתּבְ . ּדְ

ר ּבַ ָמה ִאּתְ ִניָמא. ּבְ חּוָטא ְזֵעיָרא ּכְ ַבר ח, ּבְ ה, ְוִאְתֲעָבר ֵמֵאיָתָנהּ ' ּתָ ְוַעל . ַוֲהָוה ַמּצָ
ִתיב א ּכְ ת ָקֶנה, ּדָ ַער ַחּיַ ִריְך הּוא, ּגְ א ּבְ ּה קּוְדׁשָ ַער ּבָ ר ח, ּגָ ּבַ ְוִאְתָעִביד , ָחֵמץ' ְוַאּתְ

 )חמץ ואתאביד' א ואתעבר ח''ס(. 'ה

ִריְך הּוא א ּבְ ין קּוְדׁשָ ְבָרא ֵליּה ְלַההּוא ָקֶנה. ְוַזּמִ א, ְלּתַ ַגְווָנא ּדָ ק, ּכְ ר ַרְגֵליּה ּדְ ' ַיְתּבָ
ה, ִמָקֶנה ַאר ִהּנֵ ּתְ ה  )ישעיה מ(. ְוִיׁשְ ָלה לֹו ִהּנֵ ָחָזק ָיבֹא ּוְזרֹועֹו מֹוׁשְ ה ְיָי ֱאלִֹהים ּבְ ִהּנֵ

כָ  תֹו ְלָפָניוׂשְ תוֹ . רֹו ִאּתֹו ּוְפעּוּלָ ַהִהיא ק. ַמאי ּוְפעּוּלָ א ּפַֹעל ּדְ א פעולה דההוא ''ס(' ּדָ

ר ָלהּ  )חמץ ַיְתּבַ עּוָלה ְלָפָניו, ּדְ ר ַרְגֵליהּ , ְוִאיִהי ּפְ ה , ִאיהּו ַיְעּבַ  )ישעיה מא(ִויֵהא ִהּנֵ
ם ְוגוֹ  ה ִהּנָ  .'ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ



ה ְוגוֹ  )ח''במדבר כ(א ַקְדָמָאה ּוְבִחּבּוָר  ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכּוִרים ּבְ . 'ּוְביֹום ַהּבִ
א י ַאּבָ ּכּוִרים, ָאַמר ִרּבִ א ָנָהר ַהּיֹוֵצא ִמֵעֶדן. ַמאן יֹום, יֹום ַהּבִ ִאיהּו יֹוָמא , ּדָ ּדְ

ִאין כֹוִרין ִעּלָ ְליָ . ֵמִאיּנּון ּבְ אֹוַרְייָתא ּתַ יהּ ְוָדא ִאיהּו ּדְ ל ָרִזין , א ּבֵ יק ּכָ ְוִאיהּו ַאּפִ
אֹוַרְייָתא י. ּדְ ַחּיֵ ָנא ּדְ ִאיהּו ִאיּלָ ִרי ִאיָלִנין ִאְצְטִריכּו ְלַאְייָתָאה, ּוְבִגין ּדְ  .ּפְ

ה ְוגוֹ  )ח''במדבר כ(רעיא מהימנא רעיא מהימנא  ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכּוִרים ּבְ י . 'ּוְביֹום ַהּבִ ִרּבִ
א ָאַמר אֹוַרְייָתאיֹום הַ , ַאּבָ ִאין ּדְ ּכּוִרים ִעּלָ ּכּוִרים ִאיּנּון ּבִ  )שמות כג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבִ

ִביא ְוגוֹ  ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ּתָ ית ּבִ הֹון, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. 'ֵראׁשִ ְבכֹוִרים ְלִאּמְ ַגְווָנא ּדִ אּוף , ּכְ
ּכּוִרים ירֹות ּבִ ֵפירוֹ , ָהִכי ִאְתְקִריאּו ּפֵ ִאיָלִניןּדְ ֵאָנה )הושע ט(, ת ּדְ ּתְ ִבּכּוָרה ּבַ ָרֵאל , ּכְ ָהִכי ִיׂשְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ָעְלָמא, ַקְדמֹוִנים ּוִבּכּוִרים ּלְ ל אּוִמין ּדְ  )ירמיה ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִמּכָ
ָרֵאל ַלְידוָֹ  הֹון. 'ד ְוגוֹ ''קֶֹדׁש ִיׂשְ ַמר ּבְ א ִאּתְ ה ֱאלֶֹהיךָ  )גשמות כ(, ּוְבִגין ּדָ ית ְיהֹוָ ִביא ּבֵ ּוְבִגין . ּתָ

לֹות א אּוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ הֹון , ּדָ ַמר ּבְ ִאּתְ ה )ישעיה ט(ּדְ ָכל ּפֶ ָרֵאל ּבְ . ַוּיֹאְכלּו ֶאת ִיׂשְ
בֹא ֲאֵליֶהם מּו ָרָעה ּתָ  .ֶיֱאׁשָ

ית ְסִפיָרָאן' אּוף ָהִכי ו ָכִליל ׁשִ ן י, ּדְ כֹ  ,ד''ְוִאיהּו ּבֶ יה . ר''ִאְתְקֵרי ּבְ ָנְפִקין ִמּנֵ ְוָכל ַעְנִפין ּדְ
ין הֹון ָראׁשִ ּבְ ּכּוִרים, ּדִ א ִאְתְקִריאּו ּבִ ַגְווָנא ּדָ ִאין, ִאיהּו ָנָהר' ו. ּכְ ּכּוִרים ִעּלָ ְוַההּוא , ֵמִאיּנּון ּבִ

יהּ . ָנָהר ָנִפיק ִמֵעֶדן ְלָייא ּבֵ אֹוַרְייָתא ּתַ אֹוַרְייָתאְוַכד נָ . ְוָדא ִאיהּו ּדְ ל ָרִזין ּדְ , ִפיק ַנְפֵקי ּכָ
י אֹוַרְייָתא ַחּיֵ ִאיהּו ִאיָלָנא ּדְ יב )א חדא היא''נ(ֲהָדא הּוא , ּוְבִגין ּדְ ְכּתִ ים ִהיא  )משלי ג(, ּדִ ֵעץ ַחּיִ

הּ  ֲחִזיִקים ּבָ ִאיָלִנין. ַלּמַ ִרי ּדְ א ּפְ ְמָיין ְלִאיּבָ יָלּה ּדַ  .ַאְייָתָאהִאְצְטִריכּו לְ , ּוִפּקּוִדין ּדִ

ּכּוִרים יְמרּון ֲאַמאי ּבִ ה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוִאי ּתֵ ְלהֹון ִאְתְקִריאּו ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ית , ּדִ ִ ִמׁשּ
ית ַיְרִחין יּה . ַיְרִחין ְלׁשִ ַמר ּבֵ ִאּתְ ר ָנׁש ּדְ ע ַיְרִחין )דברים כ(ּוִמּבַ ֶדה ִלְתׁשַ ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ , ּכִ

ְבָעה ִמיִני  )ויקרא כב(, ּוְבִעיָרא אּוף ָהִכי. אֹו ְלׁשִ ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ּתַ ׁשִ
ה ה ַליהֹוָ ן ִאׁשֶ ָנא ֳקָדם ְייָ , ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ם , ְועֹוד ְסִפיָראן. ְלָקְרָבא ָקְרּבְ הֹון ׁשֵ ּבְ

ה יֵליהּ , ְיהֹוָ ּנּוָיין ּדִ ם ֵחיָוןֲאַמאי ִאְתְק , ְוָכל ּכִ ׁשֵ  .ִריאּו ּבְ

אַֹרח ָרָזא ה ּבְ א ִמְנָחה ֲחָדׁשָ א, ֶאּלָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ית ַיְרִחין. ּדָ ית ַיְרִחין ְלׁשִ ִ ית , ִמׁשּ ִאיּנּון ׁשִ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ִלְבִריַאת ָעְלָמא, ְסִפיָראן ִאְתְקִריאּו ׁשָ ִנין ֲהִוי , ּדְ יָתא ַאְלֵפי ׁשְ ִאיּנּון ׁשִ ּדְ
ָאהִמ , ָעְלָמא א ִעּלָ ִאיּמָ ְטָרא ּדְ ָאה. ּסִ ּתָ א ּתַ ִאיּמָ ְטָרא ּדְ ַקְדמּו . ִאְתְקִריאּו ַיְרִחין, ּוִמּסִ ּוְבִגין ּדְ

ְרָיין, ְלָעְלָמא ּכּוִרים, ְוָכל ּבִ  .ִאְתְקִריאּו ּבִ

 בב''''ג עג ע''''דף רנדף רנ
ה א ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ִכיְנּתָ ה, ּוׁשְ ַחּיָ ְטָרא ּדְ ּה , ִמּסִ ַמר ּבָ ִאּתְ ֵני ָאָדם )א יחזקאל(ּדְ ֵניֶהם ּפְ . ּוְדמּות ּפְ

ֲחנֹוךְ  ּבֹון ְזֵעיר ּדְ ע ְלֶחׁשְ ׁשַ ר ָנׁש . ְוִאיהּו ּתְ ע ַיְרִחין ) ב''ג ע''דף רנ(ִאיהּו ּבַ ִאְתְייִליד ִלְתׁשַ ּדְ
ָרא עּוּבָ יָרָאה, ּדְ ִאיִהי ֲעׁשִ הוּ . ּדְ ּלְ ִליל ִמּכֻ ן ּבּוְכָרא, ּוְבָדא ּכָ ם א, ְוִאְתְקֵרי ּבֵ ִריתַעל ׁשֵ , ֹות ּבְ
ִאיהּו י ֵחץ', ּדְ יּה ֶזַרע יֹוֶרה ּכַ ְך ִמּנֵ ִאְתְמׁשַ ה ַקְדָמָאה ּדְ ִאיהּו ו. ִטּפָ ', ָסִליק ַעל ו', ְוִאיהּו י', ּדְ

ִאיָלָנא א ּדְ ָסִליק ַעל ַעְנּפָ א ּדְ ִאיּבָ  .ּכְ

ִאיָלָנא ה ַעְנִפין ִאית ּבְ ַכּמָ ב ּדְ ֵאִנים ָעַלְיי, ְוַאף ַעל ּגַ ה ּתְ ַקְדִמיָתא, הוּ ְוַכּמָ ימּו ּבְ ַאְקּדִ , ִאיּנּון ּדְ
ּכּוִרים הוּ . ִאְתְקִריאּו ּבִ ֻכּלְ ין ּדְ ין ִאיּנּון ֵריׁשִ ַמר . ִאּלֵ ְלהֹון ִאּתְ ַגְווָנא ּדִ אּו  )תהלים כד(ּכְ ׂשְ



יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ ה )ישעיה מ(. ׁשְ אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ אוּ  )במדבר א(. ׂשְ ֶאת  ׂשְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ  .רֹאׁש ּכָ

יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ין. ׂשְ ָעִרים ִאּלֵ ִביָנה, ׁשְ ְרִעין ּדְ ין ּתַ א . ִאיּנּון ַחְמׁשִ ִאיִהי ְמִתיְבּתָ ּדְ
א ְלֵעיּלָ ְתֵחי עֹוָלם. ּדִ אּו ּפִ ָאה, ּוׂשְ ּתָ א ּתַ ְמִתיְבּתָ אֹוַרְייתָ , ּדִ ַדל ּבְ ּתְ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ א ְלסֹוף ּדְ
א ֵ א )משלי ל(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִמְתַנׂשּ ֵ ִהְתַנׂשּ ל , ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִאם ָנַבְלּתָ ּבְ ּכָ

ְבֵרי ּתֹוָרה ל ַעְצמֹו ַעל ּדִ א, ַהְמַנּבֵ ֵ בֹוד, ְלסֹוף ִמְתַנׂשּ א , ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהּכָ בֹוד ֶאּלָ ְוֵלית ּכָ
 .ּתֹוָרה

בֹודַמאן ּדְ , ֵמָהָכא ִאְתְקִריַאת ּכָ ַההּוא ָעְלָמא . ִאְקֵרי ֶמֶלךְ , ָיִליף אֹוַרְייָתא ּדְ יָמא ּבְ ְוָלא ּתֵ
יר ָאֵתי ְוָלא ַיּתִ ְתֵרין ָעְלִמין, ּדְ א ֶמֶלְך ּבִ ָמאֵריהּ , ֶאּלָ ִדּיּוְקָנא ּדְ סּוָקא . ּבְ פּול ּפְ א ּכָ ּוְבִגין ּדָ

ֵרין ִזְמִנין בֹוד, ּתְ בֹוד. ַחד ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְנָייָנא ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ָעִרים . ּתִ אּו ׁשְ ׂשְ
יֶכם ֵרין ִזְמִנין, ָראׁשֵ יֶכם ּתְ ָאה. ַמאי ָראׁשֵ א ִעּלָ ְבּתָ ֶמְרּכַ א , ִאיּנּון ֵחיָון ּדְ ְבּתָ ֶמְרּכַ ְוֵחיָון ּדְ

ָאה ּתָ  .)כ רעיא מהימנא''ע(וְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה . ּתַ

ַתח ְק  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ יֶכם ְוגוֹ , ָרא ְוָאַמרִרּבִ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוָה . 'ׂשְ
ַמר יֶכם. ְוִאּתְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ִאין, ֲאָבל ׂשְ ְרִעין ִעּלָ ין ִאיּנּון ּתַ ָסְכְלָתנּו , ִאּלֵ ְרִעין ּדְ ּתַ
ָאה ְרִעין. ִעּלָ ין ּתַ יֶכם. ְוִאיּנּון ַחְמׁשִ ים ַמא, ָראׁשֵ א. ן ִאיּנּוןִאיּנּון ָראׁשִ ל ַחד , ֶאּלָ ּכָ

ָדא, ְוַחד א ּבְ ָטא ּוְלֵמיַעל ּדָ ׁשְ א ְלִאְתּפַ ָדא, ִאית ֵליּה ֵריׁשָ א ּבְ  .ּוְלַאְכְלָלא ּדָ

ֲחנֹוךְ  ִסְפָרא ּדְ ְחָנא ּבְ ּכַ ָעִרים, ַאׁשְ אּו ׁשְ א ֵמֲאָבָהן, ׂשְ ּתָ ְלּתַ ְרִעין ּדִ ין ִאיּנּון ּתַ ְוִאיּנּון , ִאּלֵ
ְתָראִ  ָלָתא ּבַ יֶכם. יןּתְ ָרֵאל: ָראׁשֵ י ַאְלֵפי ִיׂשְ ין ִאיּנּון ָראׁשֵ ֵאי, ִאּלֵ , ְוִאיּנּון ֲאָבָהן ִעּלָ

ְרִעין ִאיּנּון ּתַ ין ּדְ ים. ְוִאיּנּון ָראׁשִ ִאיּנּון אֹוַפּנִ ין ּדְ ָסֲחָרן ְוַנְטִלין לֹון ַעל , ּוְבִגין ִאּלֵ ּדְ
ְתַפְייהוּ  יֶכם, ּכַ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ אּו ְלַמאן, ַאְמֵרי ׂשְ יֶכם. ׂשְ ין . ְלָראׁשֵ ִאיּנּון ָראׁשִ ּדְ

ְלָטִנין ָעַלְייכוּ , ָעַלְייכוּ  ְתֵחי עֹוָלם. ְוׁשָ אּו ּפִ ׂשְ א. ְוִהּנָ ּתָ ְלּתַ ע ִאיּנּון ּדִ ָהן ְוַאְרּבַ ין ִאּמָ  .ִאּלֵ

 אא''''ד עד ע''''דף רנדף רנ
בֹוד א, ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהּכָ כֹּלָ ָאה ּדְ א ִעּלָ א ַמְלּכָ ִאיהּו , ּדָ בֹודּדְ ָנִהיר , ֶמֶלְך ֵמַההּוא ּכָ ּדְ

בֹא. ְיָי ְצָבאֹות. ּוַמאן ִאיהוּ , ְלִסיֲהָרא ֲארֹוָנא. ְלָאן ֲאָתר, ַוּיָ , ְלֵמיַעל אֹוַרְייָתא ּבַ
ִחּבּוָרא ֲחָדא ָקא ָיאּות, ּבְ ּדְ ַהאי ָעאל ְלַאְתֵריהּ . ּכַ ין אֹוַרְייָתא ָעאל , ְוֵכיָון ּדְ ּדִ ּכַ

ֲארֹוָנא ָאה, ר ִחּבּוָרא ֲחָדאְוִאְתַחבָּ . ּבַ אֹוַרְייָתא , אֹוַרְייָתא ִעּלָ ְבַעל ) א''ד ע''דף רנ(ּבְ ּדִ
ה ין ְסִתיִמין, ּפֶ א ִמיּלִ רּו ְלָפְרׁשָ  .ִמְתַחּבְ

בּועֹוֵתיֶכם. ֵאיָמַתי ׁשָ ַאּתּון מֹוִנין. ּבְ ין . ְלִמְנָייָנא ּדְ ָרֵאל ַעְבּדִ ִיׂשְ ֲעָתא ּדְ ְבָכל ׁשַ ּדִ
ִנין ְלַיְר  ּבָ יָבה ּגֹו ִאיּנּון ְרִקיִעין, ִחין ְוִזְמִניןחּוׁשְ ִריְך הּוא ַאְתִקין ּתֵ א ּבְ ר , קּוְדׁשָ ְוַאְעּבַ

רֹוָזא א, ּכָ ָני ְלַתּתָ א, ַקְדׁשּו ִזְמָנא, ַקְדׁשּו ַיְרָחא, ָהא ּבָ ְלכּו ְלֵעיּלָ ׁשּו ּכֻ ְוָעִביד . ִאְתַקּדָ
א ַמּיָ ִבׁשְ ין כַּ , ְלָכל ֵחיֵלי ּדְ ׁשִ ִמְתַקּדְ אּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַעּמָ ֲחָדא, ֲחָדא ּבְ הּו ַנְטֵרי ּכַ , ְוֻכּלְ

בּועֹוֵתיֶכם, ְנִטיָרא ֲחָדא ׁשָ א ּבְ תֹות, ְוַעל ּדָ ּבָ ַבע ׁשַ ַאּתּון מֹוִנין ִאיּנּון ׁשֶ  .ְלִמְנָייָנא ּדְ



ִריְך הּוא א ּבְ יְך קּוְדׁשָ א, ּוְכֵדין ָמׁשִ ין ְלַתּתָ ְרּגִ ַבע ּדַ ׁשֶ יכּו ּדְ ַההוּ , ְמׁשִ א ּבְ ְרּגָ א ּדַ
הוּ  ִאְתֲאָחד ּבְ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ִאיּנּון ׁשֶ וכדין משיך קודשא . א באינון שבע שבתות''ס(. ּבְ

. )בההוא דרגא לתתא דאתאחד באינון שבע שבתות, משיכו דשבע דרגין דלעילא, בריך הוא
א ימָֹ יר, ְוִאי ּתֵֹ א ִאיּנּון ְוָלא ַיּתִ יּתָ ֵדין ִאי. ְוָהא ׁשִ א ּכְ א ָיְתָבא ַעל ֶאְפרֹוִחיןֶאּלָ , ּמָ

ָכַחת ְרִביָעא ָעַלְייהוּ  ּתְ ִנין, ַוֲאָנן ְמַפְרִחין ָלהּ . ְוִאׁשְ ית ּבְ א . ְוַנְטִלין ִאיּנּון ׁשִ ְרּגָ ַהאי ּדַ ּבְ
א ְלַתּתָ יב, ּדִ ְכּתִ יָמא ּדִ ִנים ְוגוֹ  )דברים כב(, ְלַקּיְ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלֵ  .'ׁשַ

ַהאי יֹוָמא, ָנא ָסָבא ָאַמרַרב ַהְמנוּ  ִנין, ּבְ א ָחֵמׁש ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ְוִאיּנּון , ָלא ַנְטִלין ִיׂשְ
י ּתֹוָרה ה חּוָמׁשֵ ָ ית ִאיּנּון. ֲחִמׁשּ יָמא ׁשִ ַבע ִאיּנּון. ְוִאי ּתֵ א ׁשֶ ַחד ִצּפֹוָרא , ֶאּלָ ּבְ

א ִאיּמָ ְדָפָהא ּדְ ין ּגַ ַחת ּבֵ ּכְ ִאׁשְ ָרֵאל. ּדְ יָרא, י ְלֵמיָצד ֵציָדא ָטָבאַיְדעֵ , ְוִיׂשְ א ְוַיּקִ . ַרּבָ
ָהא. ַמה ָעְבֵדי ִאּמָ ְדָפָהא ּדְ חֹות ּגַ ֵקי ִמּתְ פּוָמא , ַההּוא ִצּפֹוָרא, ַמּפְ ְלִחיׁשּו ּדְ ּבִ

הּ  ַתר ְלִחיׁשוּ , ְמַלֲחׁשּו ְלַגּבָ  .ְלִחיׁשּו ּבָ

ָחִייׁש  ין )א דרחים''ס(ְוַההּוא ִצּפֹוָרא ּדְ י , ּוְלִאיּנּון ָקִלין, ְלִאיּנּון ְלִחיׁשִ ָקא ְמַלֲחׁשֵ ּדְ
הּ  ָהא. ְלַגּבָ י ִאּמָ ְדּפֵ חֹות ּגַ ִאיִהי ּתְ ב ּדְ י ַההּוא , ְוַאף ַעל ּגַ ַלת ְלַגּבֵ ּכְ א ְוִאְסּתַ ָזִקיף ֵריׁשָ

ָקָלא ְייהוּ , ְלִחיׁשּו ּדְ א, ּוַפְרַחת ְלַגּבַ ִאיּמָ ְדָפָהא ּדְ חֹות ּגַ ִיׂשְ . ְוַנְפַקת ִמּתְ יָון ּדְ ָרֵאל ּכֵ
הּ , ַנְטֵלי ָלהּ  ין ָלהּ , ַאְתִקיפּו ּבָ ְפַרח ְוֵתִזיל, ְוַלֲחׁשִ ָלא ּתִ ּוָרא ּדְ ִקׁשּ ִרין ָלּה ּבְ ד . ְוַקׁשְ ִמּיַ

ּוָרא ַההּוא ִקׁשּ ָרֵאל ּבְ ָעאת ְלִמְפַרח ּוְלֵמיַזל, ַנְטֵלי ָלּה ִיׂשְ ְוָלא ָיִכיַלת , ְוִאיִהי ּבָ
 .ְלֵמיָזל ָלהּ 

 בב''''ד עד ע''''דף רנדף רנ
יַדְייהוּ ּוְבעוֹ  יָרא ּבִ ִהיא ְקׁשִ ַקֵליהֹון, ד ּדְ י ּבְ ֲהַדְייהוּ , ִאיּנּון ְמַלֲחׁשֵ , ְוִאיִהי ְמַצְפְצָפא ּבַ

א) ב''ד ע''דף רנ( ת, ּוַפְרַחת ְלֵעיּלָ הֹון. ְוַנְחּתַ י ִאּמְ ְדּפֵ ְתחֹות ּגַ ִנין ּדִ יָון , ְוָכל ִאיּנּון ּבְ ּכֵ
ַאֲחְתהוֹ  ְמֵעי ַההּוא ִצְפֻצָפא ּדְ ׁשַ ַההּוא ָקָלא, ןּדְ ְדָפָהא , ּוְלִחיׁשּו ּדְ חֹות ּגַ ד ַנְפֵקי ִמּתְ ִמּיַ

הֹון ִאּמְ י ַההּוא ִצּפֹוָרא, ּדְ ָרֵאל ַנְטֵלי לֹון, ּוַפְרֵחי ְלַגּבֵ הוּ , ְוִיׂשְ י ּבְ ְוִאְלָמֵלא . ְוַאְחּדֵ
ַקְדִמיָתא י ּבְ ָקא ַאְחּדֵ יְ , ַההּוא ִצּפֹוָרא ּדְ ְרֵחי ְלַגּבַ ְוָלא ַיְכִלין , יהּו ְלָעְלִמיןִאיּנּון ָלא ּפַ

הוּ   .ְלַאֲחָדא ּבְ

א יׁשָ ָרא ַקּדִ ַהאי ִצּפָ ֶחְדָווה. ֵהיְך ָצִדין ֵציָדה ּדְ יָרא ּבְ ִנין ְלָקָמא ֵמיְכָלא ַיּקִ ְוָכל , ְמַתּקְ
א, ִעּנּוִגין א ּוְלֵבי ִמְדָרׁשָ ּתָ ִנׁשְ ַקל ְלִחיׁש , ְוָעאִלין ְלֵבי ּכְ ּה ּבְ ָקא ּוְמַצְפְצָפן ְלַגּבָ ּדְ ּו ּכַ
א. ָיאּות ִאיּמָ ְדָפָהא ּדְ חֹות ּגַ ָרא ּתְ ְמַטּמְ א, ְוִאיִהי ּדִ תֹוִרין , ַזְקָפת ֵריׁשָ ְוָחָמאת ּפָ

ָנן ָקא ָיאּות, ְמֻתּקְ ּדְ ּה ּכַ ַמר. ְוִצְפצּוִפין ְלַגּבָ ִאּתְ ָמה ּדְ ְייהּו ּכְ ּוָבה , ַנְפַקת ּוַפְרַחת ְלַגּבַ
ִנין ל ִאיּנּון ּבְ  .ֲאָחִדין ּכָ

ְרִביָעא ָעַלְייהּו ְוַאְזַלת ִחין ְלַההּוא ּדִ ּלְ ִביָעָאה . ּוְמׁשַ ָהא ִמן ְרִקיָעא ׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
א ְדרֹוׁש , ּוְלֵעיּלָ ְך ַאל ּתִ ה ִמּמָ ְמכּוּסֶ ַלח ֵליהּ . ּבַ א , ׁשָ ָקה ְוַעל ּדָ יכֹול ְלַאְדּבְ ָלא ּתִ ּדְ

ִתיב ח ְוגוֹ  )דברים כב(, ּכְ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלֵ  .'ׁשַ



א ְקִריָאה ְוִצְפצּוָפא, קֶֹדׁש  ִמְקָרא ַקְדִמיָתא, ּדָ א ּבְ יׁשָ ָרא ַקּדִ ין ְלַההּוא ִצּפָ ַעְבּדִ . ּדְ
ַאר יֹוִמין ּה ׁשְ ין ּבָ ַאְחּדִ ׁש , ְוֵכיָון ּדְ ָרא ִאְקֵרי קֶֹדׁש . ִאְקרּון ִמְקָרֵאי קֹּדֶ , ַהאי ִצּפָ

יב ְכּתִ י קֶֹדׁש ִהיא ָלֶכם, ּדִ ִאיִהי קֶֹדׁש . ּכִ ִאיִהי ָקְרָאה ְלכּוְלהּו ְוַאְתָיין , ּוְבִגין ּדְ
הּ  ְך ִאְקרּון ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש . ְלַגּבָ  .ּוְבִגין ּכַ

ֲהָדהּ , ִאיִהי ָקְרָאה ָרֵאל ְמַצְפְצָפן ּבַ א ִאיּנּון ַאְתָיין . ּוְקָרָאן אּוף ָהִכי, ְוִיׂשְ ְוַעל ּדָ
ְייהוּ  הוּ , ְלַגּבַ י ּבְ ְך . ְוַאְחּדֵ ִגין ּכַ ר אֵ  )ויקרא כג(ּבְ ה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאׁשֶ ּלֶ

ְקְראּו אֹוָתם הֹון, ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש . ּתִ ּלְ ִצְפצּוָפא ּדִ א קֶֹדׁש , ּבְ יׁשָ ָרא ַקּדִ , ּוְבַההּוא ִצּפָ
ָקָרא לֹון  .ּדְ

ין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא רעיא מהימנא  ין ִאּלֵ ָמה ְסִתיִמין ִאיּנּון, ִמּלִ ָלא, ּכַ  ְלַמאן ּדְ
הוּ , ָיַדע ָיַדע ּבְ א. ְוַגְלָיין ְלַמאן ּדְ ִכיְנּתָ ּפֹוָרא ִאיהּו ׁשְ אי ַההּוא ּצִ יָלהּ . ַוּדַ י , ֵקן ּדִ א ּבֵ ּדָ

א ׁשָ ָרֵאל ִאיּנּון ֶאְפרֹוִחין. ַמְקּדְ א ָיְתָבא ָעַלְייהוּ , ְוִיׂשְ ִאיּמָ  )דברים כב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
ת ַעל ָהֶאְפרוֹ  ָנה, ִחיםְוָהֵאם רֹוֶבּצֶ יָלהּ , ְוִאיּנּון ָמאֵרי ִמׁשְ ִפּקּוִדין ּדִ ַפְרִחין ּבְ ים. ּדְ , אֹו ֵביּצִ

ָרֵאל. ִאיּנּון ָמאֵרי ִמְקָרא ָחבּו ִיׂשְ א, ּוְבִזְמָנא ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ ִתיב, ְוִאְתָחִריב ּבֵ ח . ַמה ּכְ ּלֵ ׁשַ
ח ֶאת ָהֵאם ּלַ ׁשַ ֶכםּוְבִפׁשְ  )ישעיה נ(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּתְ ָחה ִאּמְ ּלְ ְוִאיּנּון ָמאֵרי . ֵעיֶכם ׁשֻ

הוּ  ִתיב ּבְ ָנה ּכְ יָתא ִסְדֵרי ִמׁשְ ח ָלךְ , ׁשִ ּקַ ִנים ּתִ ית. ְוֶאת ַהּבָ ִאיּנּון ׁשִ ִנין , ּדְ ית ּבְ ׁשִ ְטָרא ּדְ ִמּסִ
ָאה א ִעּלָ ְתחֹות ִאיּמָ ַמע, ּדִ ְקִריַאת ׁשְ יִבין ּדִ ית ּתֵ ׁשִ ִאיּנּון ּבְ ית ִס . ּדְ ׁשִ ָנהאֹו ּבְ ֶאָחד , ְדֵרי ִמׁשְ

ַמִים ָ ין ִלּבֹו ַלׁשּ ְמִעיט ּוִבְלַבד ֶשְיַכּוִ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ין. ַהּמַ ְתִפּלִ ִרין ּדִ ִקׁשְ ִרין לֹון ּבְ ַעל , ְוַקׁשְ
רֹוָעא א ְוַעל ּדְ ַמע. ֵריׁשָ ְקִריַאת ׁשְ ַקִלין ּדִ ְפּצּוִפין ּדְ ה ּצִ ַכּמָ ִנין ּבְ ר ּוְלָבתַ . ּוְבַמאי ַנְטִלין ּבְ

אי ֲחׁשַ לֹוָתא ּדַ ּצְ ְלִחיׁשּו ּבִ ין ּבִ א, ַלֲחׁשִ א ּוְבַרּתָ י ִאיּמָ יּה ו', ה' ְוִאיּנּון ה, ְלַגּבֵ ין ְלַגּבֵ ', ְוַנְחּתִ
ִאיהּו יו יֵליּה ּדְ ר ּדִ ֶקׁשֶ ְרָיא ה. ד''ּבְ ָאה' ְוׁשַ יהּ ', ַעל ו, ִעּלָ ין ַעל ֵריׁשֵ ִפּלִ ָנַחת , ְזֵעיָרא' ה. ּתְ

י י אִ ', ְלַגּבֵ הּדְ ר ּדְ ָאה' יהּו ֶקׁשֶ ה', ְוִאיהּו ו', ַעל רֹאׁש ו, ִעּלָ ּה ּבְ ר ִעּמָ ָהה' ֶקׁשֶ ָיד ּכֵ ּוְבִגין . ּדְ
א ָאת ו, ּדָ ְטָרא ּדְ ִליל ו', ֶאְפרֹוִחים ִמּסִ ָנה' ּכָ ים. ִסְדֵרי ִמׁשְ ין, אֹו ֵביּצִ , ָמאֵרי ִמְקָרא. ִאּלֵ

ַמר ָעַלְייהוּ  ִאּתְ ן ה, ּדְ ִנים ְלִמְקֵר ' ּבֶ ֶבן יָ . 'ְוָדא ה, אׁשָ ְטָרא ּדְ ִנין ִמּסִ ָלה, הּ ''ּבְ ין ָמאֵרי ַקּבָ . ִאּלֵ
ַמר  ִנים )דברים כב(ָעַלְייהּו ִאּתְ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ָלה. לֹא ִתּקַ ְלמּוד, ּוָמאֵרי ַקּבָ . ִאיּנּון ָמאֵרי ּתַ
ַמר ָעַלְייהוּ  ם )דברים ו(, ְוִאּתְ ְנּתָ ּנַ ם, יִתיןְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ָמְתנִ . ְוׁשִ ְנּתָ ּנַ ְקֵרי ְוׁשִ א , ַאל ּתִ ֶאּלָ

ם ּתָ ׁשְ ּלַ ִמְקָרא, ְוׁשִ יׁש ּבַ ּלִ ִאיּנּון ׁשְ ָנה, ּדְ ׁשְ ּמִ ִליׁש ּבַ ְלמּוד, ׁשְ ּתַ ִליׁש ּבַ ה. ׁשְ ִמּלָ דברים (, ְוָרָזא ּדְ

ֶרךְ  )כב ּפֹור ְלָפֶניָך ַבּדֶ ֵרא ַקן ּצִ י ִיּקָ ָמאֵרי ִמְקָרא, ּכִ י )שמות כה(. ּבְ . ָת ְמנֹוַרת ָזָהב ָטהֹורְוָעׂשִ
יָת ְמנֹוַרת, ָהא אֹוְקמּוהָ  ָלל, ְוָעׂשִ ָרט, ָזָהב. ּכְ ה. ּפְ ָלל, ִמְקׁשָ ה ִמְקָרִאין ָמאֵרי . ּכְ ְוַכּמָ

ין ּוְמַמֲעִטין, ַמְתִניִתין ה ּוִמיֵעט, ִאיּנּון ַמְרּבִ גֹון ִריּבָ ין, אּוף ָהִכי. ּכְ ְקֵרי ַמה, ַמְרּבִ א . ַאל ּתִ ֶאּלָ
ם, אּוף ָהִכי. ֵמָאה ְנּתָ ּנַ ְקֵרי ְוׁשִ ם, ַאל ּתִ ּתָ ׁשְ ּלַ יהּ . ְוׁשִ יָנן ִמּנֵ א ְוַדְרׁשֵ ִמְקָרא, ֶאּלָ ִליׁש ּבַ , ׁשְ

ָנה ִמׁשְ ִליׁש ּבַ ְלמּוד, ׁשְ ּתַ ִליׁש ּבַ ין. ׁשְ ִקּדּוׁשִ ְדִאיָתא ּבְ ּלֹת  )במדבר ז(, אּוף ָהִכי. ּכִ יֹום ּכַ ּבְ
ה י, מֹׁשֶ יָנן ּבֵ ְרׁשִ ת ּדַ ּלַ הֹון. הּ ּכַ יָנן לֹון ִמּנְ ַדְרׁשֵ יָמא ּדְ יָתא. ִאי ּתֵ ד ֵמַאְלָפא ּבֵ יּצַ ְוָלא , ּכֵ

ִאיּנּון ֵלית לֹון ְרׁשוּ  ָמן ּדְ יהּ , ְלאֹוָסָפא, ֵמַעּצְ אֹו ְלַאְחְלָפא ָאת  )'דהיא ו(, ְוָלא ְלִמְגַרע אֹות ִמּנֵ
ָאת ַאֲחָרא א ּבְ אֹוַרְייתָ . ּדָ א ּבְ לֹות ָמּלֵ ִתיב ּכַ ַמאן ָיִהיב לֹון ְרׁשּות ְלִמְגַרע אֹות . אָהא ּכְ

יהּ  הּוא ו, ִמּנֵ יָתא', ּדְ ַאְלָפא ּבֵ יף ּבְ ִאְתַחּלָ ה ּדְ יִבין . ָהא ָלא ִאית ָהָכא ִמּלָ ין ּתֵ א ַעל ִאּלֵ ֶאּלָ
ִאיּנּון ְמֵלִאים, ֲחֵסִרין ִאיּנּון ֲחֵסִרים, ּוְמֵלִאים. ּדְ ַיְכִלין . ּדְ ין ּדְ ירּוׁשִ ל ּפֵ ד ְוַעל ּכָ ְלֶמְעּבַ

יָלהּ  יִטין ּדִ ַתְכׁשִ ה ּבְ ּלָ ָטא ּכַ ד, ְלַקׁשְ י ְלֶמְעּבַ ִריְך הּוא ָמּנֵ א ּבְ ֵייְמרּון, קּוְדׁשָ ָמה ּדְ ּוְלֶמֱהִוי , ּכְ



ר יֹורּוךָ  )דברים יז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַמֲאִמין לֹון י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ָחַתְך ָמאֵני . ַעל ּפִ ְלאּוָמן ּדְ
מַ  ין ּדְ יִאין, ְלכּוָתאְלבּוׁשִ הֹון ֲחִתיָכן ַסּגִ ין , ְוָעִביד ִמּנְ ָחֵסִרין ִאּלֵ ַיְדִעין ַאְתִרין ּדְ ִאיּנּון ּדְ

ֲאִרין, ֲחִתיכֹות ּתַ ִמׁשְ ין ּדְ ין, אֹו ִאּלֵ ִנין ִאיּנּון ְלבּוׁשִ ִאּתֹוְסָפן, ִאיּנּון ְמַתּקְ ְוָין ִאיּנּון ֲחִתיכֹות ּדְ , ְוׁשָ
ִמעּוִטין ֲאָתר ּדְ ִאיּנּון ְמַעִטיןוַ , ּבַ ר , מֹוִסיִפין ָעַלְייהוּ , ֲחִתיכֹות ּדְ י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ְוַהאי ִאיהּו ַעל ּפִ

יָמא. יֹורּוךָ  ְך הּוא, ְוִאי ּתֵ ְייהוּ , ִאי ּכַ ְלִזְמִנין ָטֵעי ַחד ִמּנַ י, ַמאי ִאיהּו ּדִ א ַהְדֵרי ּבִ א . ְוֵייּמָ ֶאּלָ
ָיַעְבֵדי הֹוָרָאה ֵמַהִהיא ִמלָּ  חֹוְלִקין ָעָלהּ ַעד ּדְ י ָעָלהּ , ה ּדְ ַאְקׁשֵ ְלֵמיַמר , ָיִכיל ַההּוא ּדְ

י ה. ַהְדֵרי ּבִ ַכּלָ יִטין ּדְ ְכׁשִ ל ְמָפְרֵקי ּתַ ָלא ּכָ ֲחִתיכֹות ְלָאן ַאְזָלן, ּדְ ָסק , ַיְדִעין ּבַ ְיֵהא ּפְ ַעד ּדִ
ֲהָלכֹות ַעל ּבּוְרֵייהֹון, ַעל ּבּוְרֵייהּ  רּוִקין ּדַ יָלהּ ׁשֶ , ְמנֹוָרה. ּפִ יִנין ּדִ ַבע  )אסתר ב(, ַבע ּבֹוּצִ ֵאת ׁשֶ

ֶלךְ  ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראּויֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ י. ַהּנְ ין ש''ָלֳקֵבל ׁשִ ְתַלת ָראׁשִ ע ''ְושי. ן ּדִ ַאְרּבַ ן ּדְ
ְתִפיִלין ין ּדִ ַמע' ְוִאיּנּון ָלֳקֵבל ז. ָראׁשִ ְקִריַאת ׁשְ ְרָכאן ּדִ ַחר , ּבִ ַ ׁשּ ִאיּנּון ּבַ ִים ּדְ ּתַ ְמָבֵרְך ׁשְ

ִים ְלַאֲחֶריהָ , ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריהָ  ּתַ ִים ְלָפֶניָה ּוׁשְ ּתַ א , ְלָבַתר. ּוָבֶעֶרב ְמָבֵרְך ׁשְ ֲהָנא ַרּבָ ּכַ
ֲעבֹוָדה ָוה, ּבַ ַכְנֵפי ִמּצְ ׁש ּבְ ּמֵ ְמׁשַ ֲעמֹוִנים ְוִרּמֹוִנים, ּדִ יץ ּתְ , ּפַ ִרין ְוחּוְלָיין ְוּצִ יןִאיּנּון ִקׁשְ , ִפיּלִ

ן ְוֵאיָלְך  ּמָ ַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת )שמות ל(ִמּתַ יָת ִמְזּבֵ ַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ְוָעׂשִ  )א רבי שמעון''ד(, ּפָ
א, ְוָאַמר א ּדָ ּתָ ַפְרׁשְ ִתיב ּבְ ה עֹוָלה ַלְייָ , ּכְ ֶ ם ִאׁשּ ים, ְואֹוְקמּוהָ . ְוִהְקַרְבּתֶ ִ עֹוָלה ָלִאׁשּ ּוְבִגין . ּדְ

ְך ָסַמְך ע הּכָ ֶ ב, ְועֹוד אֹוְקמּוהָ . ֹוָלה ְלִאׁשּ א ַעל ִהְרהּור ַהּלֵ ֵלית עֹוָלה ַאְתָיא ֶאּלָ אי. ּדְ , ַוּדַ
ִנין ָלא ַאְתָיין ל ָקְרּבְ ָרא, ּכָ א ְלַכּפְ ָנא. ֶאּלָ ָנא ְוָקְרּבְ ל ָקְרּבְ ר ָנׁש , ּכָ ּבַ ל ֵאָבִרין ּדְ פּום , ַעל ּכָ ּכְ

ַההּוא ֵאֶבר י. ַההּוא ֵחְטא ּדְ מֹוָחאַעל ִטּפִ י לֹא ָחֵמץ )שמות יב(, ן ּדְ ִאי ָזִריק . עּוגֹות ַמּצֹות ּכִ
ין ַקְדָמִאין ַאְחִמיּצוּ , ִטּפִ יֵליהּ , קֶֹדם ּדְ ָלאו ּדִ ֲאָתר ּדְ ַאְחִמיּצוּ . ּבַ ין ּדְ ְוָזִריק לֹון , ְוַעל ִאּלֵ

ְטִריךְ  ָלא ִאּצְ ֲאָתר ּדְ ִריְך ְלַאְייָתָאה ָעַלְייהּו ֶלֶחם ָחֵמץ, ּבַ , ְוִאיּנּון ַלְחִמי ּתֹוָדה ָהִכי ֲהווֹ , ּצָ
הֹון ָחֵמץ ה, ִמּנְ הֹון ַמּצָ ִדיָנא. ּוִמּנְ ְטָרא ּדְ ִרים ִמּסִ ים, ּפָ ים ְוֵאיִלים ְוַעּתּוִדים ְוִעּזִ ָבׂשִ ִגין . ּכְ ּבְ

ׁשֹור י ּדְ ִאיּנּון ַאְנּפֵ פֹון, ּדְ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ הּו ׁשְ ּלְ ֵר , ּכֻ ְכֵלי ׁשָ ָמן ּבִ פֹוןְוִקּבּול ּדָ ּצָ ָלה . ת ּבַ ִחיָטה ְוַקּבָ ׁשְ
פֹון ּצָ ם ּבַ ּלָ ין. ּוְזִריָקה ּכֻ ת ַהּדִ ָמא ִמּדַ ְגבּוָרה, ְלַבּסְ ְטָרא ּדִ ין ִמּסִ ָאֵתי ְלֵבית ּדִ ין . ּדְ ית ּדִ ּבֵ

ְגבּוָרה ְטָרא ּדִ דֹול ִמּסִ יָנה, ַהּגָ ן ּבִ ַתּמָ ָטן. ּדְ ין ַהּקָ ית ּדִ ַמְלכּות, ּבֵ ְטָרא ּדְ ִאיּנּון ְוָכל . ִמּסִ
ָוה ִמים ְלִמּצְ ְגבּוָרה, ׁשֹוְפֵכי ּדָ ְטָרא ּדִ אֹוְקמּוהָ . ִאיּנּון ִמּסִ תֹו ְוָלא , ּוַמה ּדְ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ עֹוַלת ׁשַ

ת ָאֳחָרא ּבָ ׁשַ נוֹ , ּבְ ֵטל ָקְרּבָ ָעַבר יֹומֹו ּבָ ִגין ּדְ ת. ּבְ ּבַ ן ּדֹוָחה ׁשַ ָקְרּבָ ת, ּדְ ּבָ ׁשַ , ְוַאְדִליק ֵאׁש ּבְ
ִגין ּדְ  הּבְ א ְקדֹוׁשָ ָ ִנין ִאיהּו קֶֹדׁש . ִאיהּו ֶאׁשּ ָקְרּבְ ָכל ֵאׁש ּדְ ת קֶֹדׁש , ּדְ ּבָ ָדא, ְוׁשַ א ּבְ . ֲאִחיָדן ּדָ

חֹול ּקֶֹדׁש , ֲאָבל ֵאׁש ּדְ ָרֵאל, ָאִסיר ְלַאֲחָדא ֵליּה ּבַ א ָמֵני לֹון ְלִיׂשְ לֹא  )שמות לה(, ּוְבִגין ּדָ
בֹוֵתיֶכם  כֹל מֹוׁשְ תְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ טֹוב ָוָרע. ּבְ ְלַאִים ּדְ ַהאי ִאיהּו ּכִ ת . ּדְ ּבָ ּוְבׁשַ

י ַחּיִ ְלָטא ִאיָלָנא ּדְ ׁשַ ֲערֹוֶבת, ּדְ יּה ּתַ ֵלית ּבֵ דהאי אש דחולין דטומאה ולא , אסיר לאבערא ביה דחולין(, ּדְ

ָ  )דחולין דטהרה ְקדּוׁשּ ֵאׁש ּדִ ָטֳהָרה ָאִסיר ְלָעְרָבא ּבְ טּוְמָאה. הְוחּוִלין ּדְ ן חּוִלין ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ , ּכָ
ה ָ ְקדּוׁשּ ָאִסיר ְלָעְרָבא לֹון ּבִ ִנין. ּדְ ל ָקְרּבְ ר קֶֹדׁש , אּוף ָהִכי ּכָ ׂשַ ִנין . ִאְתְקִריאּו ּבְ ְוָכל ָקְרּבְ

ָכל ִמין ָטֳהָרה, ּדְ הֹון חּוִלין ּדְ הֹון , ִאית ּבְ ָדׁשִ  )א''ה ע''דף רנ(ְוִאית ּבְ  .יםקֶֹדׁש ְוקֶֹדׁש ַהּקֳ

 ן

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש , ְוָרָזא) ) המשךהמשך((רעיא מהימנא רעיא מהימנא  ִאית ֶהְפֵרׁש ּבֵ ֲהָדא הּוא , ּדְ
ים )שמות כו(, ִדְכִתיב ָדׁשִ ין ַהּקֹוֶדׁש ּוֵבין קֶֹדׁש ַהּקֳ רֶֹכת ָלֶכם ּבֵ יָלה ַהּפָ אּוף ָהָכא . ְוִהְבּדִ

ִנין ָקְרּבְ ֹות ּדְ ִוין, ֶאׁשּ ל גָּ . ָלאו ִאיּנּון ׁשָ ֵאׁש ׁשֶ אּדְ ּתָ ְלּתַ קֶֹדׁש ּדִ ׁש ֵמֵאׁש ּדְ ִאְתְקֵרי . בֹוּהַ ְמקּוּדָ ּדְ
ר ַהּקֶֹדׁש , ֵאׁש ֲעֵצי ַהּקֶֹדׁש  ׂשַ א. אֹו ֵאׁש ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ָ ה ְלֵבין ֵאׁש , ְוֶאׁשּ יּה ַהְפָרׁשָ ִאית ּבֵ

אֹוְקמּוָה ָעֵליהּ . ֶהְדיֹוט ב ּדְ ִמְצָוה ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט, ַאף ַעל ּגַ ִאית ֵאׁש  ַאף, ּדְ ב ּדְ ַעל ּגַ



א קּוְדׁשָ ָכל ַחד ָצִריְך ְלַאְתֵריהּ , ּדְ ָרֵאל. ּדְ ָרֵאל ַקְדָמֵאי ְלַהאי ָרָזא ִיׂשְ ילּו ִיׂשְ . ּוַמְתָלא ִאְמּתִ
אֹוְקמּוהָ  )דהא ישראל בכלל. א ישראל אמתילו להאי''נ( ָמה ּדְ ֵני , ִאְתְקִריאּו ְמָלִכים ּכְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ

אאֲ . ְמָלִכים ׁשָ ד ֲהוֹו ָעאִלין ְלֵבי ַמְקּדְ ַאְתֵריהּ , ָבל ּכַ ְרָייא ּבְ ל ַחד ׁשַ ָקא ָיאּות ֵליהּ , ּכָ ּדְ . ּכַ
ִוין ִנין ָלאו ִאיּנּון ׁשָ ל ָקְרּבְ ן ַלְייָ , אּוף ָהִכי ּכָ ִתיב ָקְרּבָ הּו ּכְ ְבכּוּלְ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ ִליג , ּדְ ִאיהּו ּפָ

ָקא יָ  ּדְ ל ַחד ְוַחד ּכַ א ּכָ א. אּותּכֹּלָ ָפֵרי ֶהָחג, ְוָרָזא ּדָ מֹוַדע ּבְ ּתְ ֲהוֹו ְקִריִבין לֹון , ִאׁשְ ּדַ
ָרֵאל ֳקָדם ְייָ   .ִיׂשְ

א יׁשָ ָנָתךְ , ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ ְ ֵני ָעָפר ִאְתְקרּון, קּום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִמׁשּ ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן ְיׁשֵ , ּדְ
ִלין בְּ  ּדְ ּתַ ַען ֲהִויתּון ִמׁשְ ַעד ּכְ ָנה, אֹוַרְייָתאּדְ ִמׁשְ ִנים ּבַ ִאיּנּון ְיׁשֵ הֹון ַעל ָהָאֶרץ , ּבְ ַמר ּבְ ִאּתְ ּדְ

ן יׁשָ ה. ּתִ ה ַליהֹוָ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכּוִרים ּבְ ּכּוִרים  )בני(ַאּתּון ִאיּנּון . ּוְביֹום ַהּבִ ּבִ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ְלכֹון, ּדִ ת בִּ , ּוְבעֹוָבִדין ּדִ ׁשַ ָכל יֹוָמאִאיִהי ִאְתַחּדְ ֲאָבָהן ּבְ אֹוְקמּוָה . ְצלֹוִתין ּדַ ּדְ

ְקנּום, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֶנֶגד ָאבֹות ּתִ ִפּלֹות ּכְ ַמע . ּתְ ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ׁשְ ַמע ּדְ ּוְבְקִריַאת ׁשְ
ָרֵאל ָכל יֹום, ִיׂשְ ַמע ּבְ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִאּלּו הּוא ְמַקיֵּ , ְואֹוְקמּוָה ּכָ ְוָהִגיָת  )יהושע א(ים ּכְ

 .ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה

ְלכֹון ְצלֹוִתין ּדִ אי ּבִ ְלכֹון, וּדַ ַמע ּדִ ְקִריַאת ׁשְ א , ּבִ יּה ְדקּוְדׁשָ ת ַקּמֵ ׁשַ א ִאיִהי ִאְתַחּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ
ִריְך הּוא א. ּבְ ה, ּוְבִגין ּדָ ה ַליהֹוָ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ִאיּנוּ . ְוִהְקַרְבּתֶ ְצלֹוִתין ּדְ ִניןּבִ ָקְרּבְ ֲאָתר ּדְ . ן ּבַ

ת ְצלֹוִתין ִאיִהי ִמְתַחֶדׁשֶ ִנין ּדִ ָאן ָקְרּבְ בּועֹוֵתיֶכם. ּבְ ׁשָ בּועֹות. ּבְ ַהְיינּו ׁשָ ן ּתֹוָרה, ּדְ ֵביּה ַמּתַ , ּדְ
ים יֹום ָלעֹוֶמר ִ בּועֹות. ְוִאְתְקֵרי ֲחִמׁשּ ְבָעה ׁשָ יהּ , ּוֵביּה ׁשִ ַמר ּבֵ ִאּתְ ַההּוא ּדְ ְטָרא ּדְ , ִמּסִ

יךָ  )תהלים קיט( ְלּתִ יֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ה, ׁשֶ ּלָ ַבע ְסִפיָרן. ְוִאיִהי ַמְלכּות ּכַ ְ ִליָלא ִמׁשּ ִליָלא , ּכְ ּכְ
יָנה ּבִ ה, ּבַ ַטת ּבְ ְ ׁשּ ִאיִהי ִאְתּפַ ין' ּדְ  .ְסִפיָראן ְלַחְמׁשִ

ל ין, ְיסֹוד ּכָ ין ַחְמׁשִ לּול ֵמִאּלֵ לָּ . ּכָ ִליָלא ֵמֲחִמ . 'ל ה''כָּ : ה''ּכַ יםּכְ גֹו , ׁשִ הּו ִנְבָלִעים ּבְ ּלְ ּכֻ
ים ִ ִאיִהי, ֲחִמׁשּ ָאה' י, ָחְכָמה ּדְ ין, ִעּלָ גֹו ַחְמׁשִ ר' ה. מּוְבַלַעת ּבְ יָנה' ה. ִזְמִנין ֶעׂשֶ . ָחְכָמה' י. ּבִ

ר ִזְמִנין ה ן כָּ ' ֶעׂשֶ ּבָ ין ּוְבחּוׁשְ ן יָ . ל''ַהְיינּו ַחְמׁשִ ּבָ יֵליּה . הְוִאיהּו ַים ַהּתֹוָר . ם''ּוְבחּוׁשְ ְמקֹוָרא ּדִ
ֶתר ֵלית ֵליּה סֹוף, ּכֶ ַאר ְסִפיָראן. ּדְ ְבַעת ָיִמים, ׁשְ ָמּה ׁשִ , ּוַמְלכּות ַים סּוף. ִאְתְקִריאּו ַעל ׁשְ

ָכל ָיִמים  .סֹוף ּדְ

ין ִאיּנּון ַחְמׁשִ א ּדְ בּועֹות, ּוְבִגין ּדָ ַבע ׁשָ רֹוִנים, ׁשֶ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ֵני ֶעׂשְ , ִמְנָחָתם ׁשְ , ֲחֵמׁש . רֹוִניםּוׁשְ
ר ִאיּנּון ֲחֵמׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ ה , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ לֹׁשָ ֶמן ׁשְ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ּבְ

ְבַעת  ֶבׂש ָהֶאָחד ְלׁשִ רֹון ַלּכֶ ָ רֹון ִעׂשּ ָ רֹוִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד ִעׂשּ ֵני ֶעׂשְ ר ָהֶאָחד ּוׁשְ רֹוִנים ַלּפָ ֶעׂשְ
ים ָבׂשִ יםְוׁשִ . ַהּכְ ָבׂשִ ְהֶייָנה )ויקרא כג(ָלֳקֵבל , ְבַעת ַהּכְ ִמימֹות ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ל ַחד ִעם . ׁשֶ ּכָ

יֵליהּ  ית יֹוִמין ּדִ ִביִעי )במדבר כט(. ׁשִ ְ ֵרי, ּוֶבָעׂשֹור ַלחֹוֶדׁש ַהׁשּ ׁשְ ִאיהּו ּתִ ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה . ּדְ
ּפּוִרים, ָלֶכם א יֹום ַהּכִ ִאיהּו עֲ . ּדָ יִרי יּדְ ׁשּוָבה', ׂשִ ֶרת ְיֵמי ּתְ ִליל ֵמֲעׂשֶ יּה ה. ּכָ ינּו ּבֵ ' ְוַתּקִ

ּה ִעם ה, ְצלֹוִתין ָרא ּלָ כליל מעשרת ', יהיה לכם דא יום הכפורים דאיהי עשירי י. מאי מקרא קדש(. 'ְלַחּבְ

א ֵלי. ַמאי ִמְקָרא קֶֹדׁש  )'לחברא עם ה, צלותין' ותקינו ביה ה. ימי תשובה ַאר יֹוִמיןְלַאְפְרׁשָ ְ , ּה ִמׁשּ
חֹול הּו ּפּוְלָחָנא ּדְ ִאית ּבְ א. ּדְ ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ַתֲעׂשוּ , ּוְבִגין ּדָ  .ּכָ

הֹון ְמֶלאֶכת חֹול ִאית ּבְ יֹוִמין ּדְ ַעת טֹוב ָוָרע, ּדְ ֵעץ ַהּדַ ְטָרא ּדְ ה . ִאיּנּון ִמּסִ ּטֶ ְך ִמּמַ ִאְתַהּפָ ּדְ
ה, ְלָנָחׁש  פּום עֹוָבדֹוי. ּוִמָנָחׁש ְלַמּטֶ ה, ְלָכל ַחד ּכְ ֲאָבל . ָסָמֵאל, ָנָחׁש , ְוָדא ְמַטְטרֹון ַמּטֶ

ִאְתְקֵרי קֶֹדׁש  ּפּוִרים ּדְ ִאיהּו יֹום ַהּכִ ַהאי יֹוָמא ּדְ י, ּבְ ַחּיֵ ְלָטא ִאיָלָנא ּדְ ף , ׁשַ ּתַ ּתְ ָלא ִאׁשְ ּדְ



ָטן ּוֶפַגע ָרע יּה ׂשָ ְטֵריּה . ִעּמֵ א. ָך ָרעלֹא ְיגּוְר  )תהלים ה(ּוִמּסִ ין , ּוְבִגין ּדָ יּה ַנְייִחין ַעְבּדִ ּבֵ
י ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ֵליהֹון, ּוֵביּה ַנְפָקן ְלֵחירּות )א ואשתתפן גביה''נ(, ּבְ ְלׁשְ יּה ַנְפֵקי ִמׁשֻ  .ּבֵ

ין ַזר ּדִ ִאית ָעַלְייהּו ּגְ בּוָעה, ִאיּנּון ּדְ ֶנֶדר ּוִבׁשְ ינּו ְלֵמיַמר בֵּ , ּבְ ּקִ א ּתַ ל ִנְדֵרי , יהּ ּוְבִגין ּדָ ּכָ
יִמין', ְוֵאיָסֵרי ְוכוּ  ִריִרין ְוָלא ַקּיָ ִביִקין ָלא ׁשְ ִביִתין ּוׁשְ ְידוָֹ . ּכּוְלהֹון ְיהֹון ׁשְ א ֵנֶדר ּדַ , ד''ּוְבִגין ּדָ

ְפֶאֶרת ִאיהּו ּתִ ֲאדָֹני. ּדְ בּוָעה ּדַ ִאיהּו ַמְלכּות, ּוׁשְ ְלהֹון. ּדְ לּוָתא ּדִ ַעְבּדּו ַעל ּגָ ָחכְ , ּדְ ָמה ּבְ
יִמין ִריִרן ְוָלא ַקּיָ ִביִתין ָלא ׁשְ ִביִקין ּוׁשְ ֵני  )במדבר טו(, ּוִביָנה ְיהֹון ׁשְ ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ּבְ

ָרֵאל ֶחֶסד ִאיהּו ַמִים. ִיׂשְ בּוָרה ֵאׁש . ּדְ יר. ּגְ ְפֶאֶרת ַאּוִ א אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּתִ , ּוְבִגין ּדָ
ר ְנָדִרים ּפֹוְרחִ  ֲאִוירֵהּתֶ  .ים ּבַ

ְלכּות בּוָעה ִמּמַ ׁשְ יהּ , ּוְבִגין ּדִ א ִמיּנֵ ִאיִהי ְלַתּתָ בּועֹות עֹוִלים, אֹוְקמּוהָ . ּדְ י ׁשְ ּבֵ . ְנָדִרים ַעל ּגַ
ֶלְך ַעְצמוֹ , ְועֹוד אֹוְקמּוהָ  ּמֶ ע ּבַ ּבַ ִאיּלּו ִנׁשְ ע ּכְ ּבַ ׁשְ ל ַהּנִ י . ּכָ ַחּיֵ ִאיּלּו נֹוֵדר ּבְ ְוָכל ַהּנֹוֵדר ּכְ

ֶלךְ הַ  ֶלְך ַעְצמוֹ . ּמֶ ֶלךְ . ֲאדָֹני, ַהּמֶ י ַהּמֶ א . ד''ְידוָֹ , ַחּיֵ י ִיּדֹור ֶנֶדר ַלְידוָֹ  )במדבר ל(ּוְבִגין ּדָ  .ד''ּכִ

 בב''''ה עה ע''''דף רנדף רנ
י , ְואֹוף ָהִכי ִאית ָרָזא ַאֲחָרא ֶלךְ ) ב''ה ע''דף רנ(ַחּיֵ  )קהלת ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָחְכָמה, ַהּמֶ

ה. ַחּיֶה ְבָעֶליהָ ַהָחְכָמה ּתְ  ְיהֹוָ ל ַהּנֹוֵדר ּבַ ְפֶאֶרת, ּכָ ִאיהּו ּתִ ָחְכָמה. ּדְ ִאיּלּו נֹוֵדר ּבַ ִאיהּו , ּכְ ּדְ
ֶלךְ , א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''יוֹ  י ַהּמֶ אדָֹני. ַחּיֵ ע ּבַ ּבַ ׁשְ ֶלְך ַעְצמוֹ , ְוָכל ַהּנִ ּמֶ ע ּבַ ּבַ ִאיּלּו ִנׁשְ א . ּכְ ַעְצמֹו ּדָ

ָאה א ִעּלָ הּ כְּ , ִאיּמָ ע ּבָ ּבַ ִאיִהי , ִאיּלּו ִנׁשְ ַמִים ָלטֹוַהר )שמות כד(ּדְ ָ ֶחֶסד. ֶעֶצם ַהׁשּ ְטָרא ּדְ , ִמּסִ
ִרי. ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי )בראשית ב( ׂשָ ר ִמּבְ ְגבּוָרה, ּוָבׂשָ ְטָרא ּדִ א ַמְלכּות, ִמּסִ ִאיִהי . ּדָ ּוְבָחְכָמה ּדְ

ְפֶאֶרת י ּתִ ִתְפֶאֶרת ָאָדם )ישעיה מד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאיהּו ָסִליק ְלִאְתְקֵרי ָאָדם, ַחּיֵ  .ּכְ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ַמר ּבְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם )ויקרא טז(. ְוִאּתְ ִביִעי ַהּזֶה . ְוִעּנִ ְ ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ
ַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם יּה ה. ּתְ ינּו ּבֵ ּקִ ן, ִעּנּוִיים' ּתַ ִתְתַלּבֵ ִגין ּדְ ה' ה ּבְ ָאה' ְזֵעיָרא ּבְ ִאיהּו ה, ִעּלָ ' ּדְ

ָרֵאל. ְצלֹוִתין ִיׂשְ ינוּ  )ישעיה א(, ְלַקּיֵים ּבְ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים ּכַ ָ ׁשּ ְוַהאי ִאיהּו . ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ
ל ְזהֹוִרית ָלׁשֹון ׁשֶ י ַמְלכּות, ָרָזא ּדְ ָרֵאל ָמטּון ְלַגּבֵ ִיׂשְ ָכל חֹוִבין ּדְ ִגין ּדְ ִאיִהי  .ּבְ ּוְתׁשּוָבה ּדְ

יָנה ֶנת לֹון, ּבִ הּ . ְמַלּבֶ ַמר ּבָ ִאּתְ ִגין ּדְ תֹוְך טּוְמאֹוָתם )ויקרא טז(, ּבְ ם ּבְ ֹוֵכן ִאּתָ ְגֵדי ' ְוד. ַהׁשּ ּבִ
ׁש ' ְוד, ָלָבן ְגֵדי ָזָהב ְלִמְלּבַ ָנהי, ּבִ  .ְיֲאהדֹוָ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ינּו ִלְתקֹוַע ׁשֹוָפר ּבְ ִאיהּו וְלַסלְּ , ְוַתּקִ הּ . ְלֵחרּות', ָקא קֹול ּדְ ַמר ּבָ ִאּתְ ישעיה (, ּדְ

ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר )סג א, ּבְ ֲאִריכּות. ְקֵרי ּוְכִתיב', ּוְבו', ּבְ ּפּוִרים ִאיִהי ּבַ , ַוֲעבֹוַדת יֹום ַהּכִ
ין ְרּגִ ַלת ּדַ ִליָלא ִמּתְ ה, ְוִאיִהי ּכְ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש בַּ  )ויקרא כג(. ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ

ִביִעי ְוגוֹ  ְ ֵרי', ַהׁשּ ׁשְ ִאיִהי ּתִ ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ַתֲעׂשּו , ּדְ ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ
ְבַעת ָיִמים ְוגוֹ  ר. 'ְוַחּגֹוֶתם אֹותֹו ַחג ַלְיָי ׁשִ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ יָ , ּבַ ְטָרא ּדְ א  ,ְוַחּגֹוֶתם אֹותוֹ . הּ ''ִמּסִ ּדָ

ֶאְמָצִעיָתא', אֹות ו ְבַעת ָיִמים )ג חסד גבורה''ח(. ַעּמּוָדא ּדְ ַבע, ׁשִ ַבת ׁשֶ ְטָרא ּדְ ִאיִהי , ִמּסִ ּדְ
לֹמֹה, ְוַאֲהרֹן, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ֲאָבָהן. ַמְלכּות ִוד ּוׁשְ ַבע, ּדָ ַבע , ָהא ִאיּנּון ׁשֶ ָלֳקֵבל ׁשֶ
ָנא. ְסִפיָראן ֵעיָנא ְלַתּקְ ה ֲאָנא ּבָ ָאה, ְלכֹון ֻסּכָ א ִעּלָ ִאיִהי ִאיּמָ ָכא ָעַלְייהוּ , ּדְ א , ְלַסּכְ ִאּמָ ּכְ
ִנין  .ַעל ּבְ

ָרֵאל )ויקרא כג(, ְסִפיָראן ָאַמר ְקָרא' ּוְבִגין ז ֵני ִיׂשְ י ֶאת ּבְ ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ַמְפָקנּוְתהֹון , ּכִ ּבְ
ִמְצַרִים ז, ֵמַאְרָעא ּדְ בֹוד' ּבְ ה סוּ . ֲעָנֵני ּכָ דאתמר בה בסכת תשבו שבעת ', בסוכות חסר ו', אית באת ו(ּכָ



ָאת ו )איהי אימא אבל סוכה, ימים ָרָזא ', ּבְ ִנין )דתיבין(ִאיהּו ּבְ ְתֵרין ּבְ ד ֲאדָֹני, ּדִ ְוָהִכי ָסִליק . ְידֹוָ
ָנהי''סּוכָּ  ן ְיֲאהדֹוָ ּבַ חּוׁשְ רּוִבים. ה ּבְ ֵרין ּכְ ֵהם , ּתְ ּפֹוֶרת  סֹוְכִכים )שמות כה(ּדְ ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ ּבְ

 .ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו

א א ְלֵעיּלָ ּתָ רּוִבים ִמּתַ ּכְ ָרה ְטָפִחים ּבַ יהֹון, ְוִאית ַעׂשְ יהֹון ְוַעד , ֵמַרְגֵליהֹון ַעד ֵריׁשֵ ּוֵמֵריׁשֵ
ִאיהּו י, ַרְגֵליהֹון ְרָיין ַעל ֶטַפח ּדְ א ְלתַ . 'ְוׁשַ ָרה ֵמֵעיּלָ ָרה ַעׂשְ אְוַעׂשְ א, ּתָ א ְלֵעיּלָ ּתָ ַהְיינּו , ּוִמּתַ

ךְ . ד''יוֹ  ָנן, ּוְבִגין ּכָ ה ָאְמרּו ַרּבָ ּכָ ּסֻ יעּוָרא ּדְ ָרה, ׁשִ חּות ֵמֲעׂשָ ִרים, לֹא ּפָ . ְולֹא ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ
א ִאיּמָ ְטָרא ּדְ ן ִמּסִ ִכְבׁשָ ה ַהֲעׂשּוָיה ּכְ ַמר, ֻסּכָ ן )שמות יט(, ָעָלּה ִאּתְ ֵני  ְוַהר ִסיַני ָעׁשָ ּלֹו ִמּפְ ּכֻ

ן ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ַעל ֲעׁשָ ֵאׁש ַוּיַ ר ָיַרד ָעָליו ְיָי ּבָ , והחיות רצוא ושוב) יחזקאל א(ואוקמוה מאי (. ֲאׁשֶ

א ַחד )כאור היוצא מפי הכבשן ְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם )ישעיה ד(. ְוכֹּלָ ה ּתִ ֵעיָנן, ְוֻסּכָ ְסַכְך ּבָ ּוְסַכְך . ּדִ
יהּ . לִאְתָעִביד ַלצֵ  ַמר ּבֵ ִאּתְ י ִיְתלֹוָנן )תהלים צא(, ּדְ ּדַ ֵצל ׁשַ ת ֶהְדיֹוט. ּבְ ֵצל ֻסּכַ ָאִגין , ְולֹא ּבְ ּדְ

א ׁשָ ּמְ ְמָתא. ַעל ּגּוָפא ִמׁשִ ָנא ַעל ִנׁשְ א ֵצל ְלַאּגָ י )שיר השירים ב(. ֶאּלָ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצּלֹו ִחּמַ . ּבְ
ִצּלֹו נִ  )איכה ד( ר ָאַמְרנּו ּבְ יהּ . ִאיִהי ֶצֶלם', ֵצל ִעם ם. ְחֶיה ַבּגֹוִיםֲאׁשֶ ַמר ּבֵ ִאּתְ  )תהלים לט(, ּדְ

ְך ִאיׁש  ֶצֶלם ִיְתַהּלֶ ָפנֹות' ם. ַאְך ּבְ ָעה ּדְ  .ְסתּוָמה ִאית ָלּה ַאְרּבָ

ית ֲאִפיּלּו ֶטַפח ִליׁשִ ִהְלָכָתן ּוׁשְ ִים ּכְ ּתַ אּוְקמּוָה ׁשְ ה כְּ . ּוַמה ּדְ לֹׁשָ ָאַמר ׁשְ ִהְלָכָתן ּוְלַמאן ּדְ
א. ּוְרִביִעית ֲאִפיּלּו ֶטַפח ִגין ּדָ ֵרין, ְוִאיּנּון ּבְ ַלת, ּתְ ע, ּתְ ע, ַאְרּבַ ׁשַ ֶטַפח ִאיִהי , ָהא ּתֵ

יָרָאה ל ֶחְסרֹון, ֲעׁשִ ְלָמא ּכָ א. ְלַאׁשְ ר, ּוְבִגין ּדָ חּות ֵמֶעׂשֶ ה לֹא ּפָ יעּור ֻסּכָ ִאיִהי ַמְלכּות, ׁשִ , ּדְ
ְרגִּ  ָכל ּדַ יָרָאה ּדְ ִרין. יןֲעׁשִ ִאיִהי כ, ְוָלא ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ ֶתר ֶעְליֹון', ּדְ יּה , ּכֶ ְלָטא ּבֵ ָלא ׁשַ ּדְ

ָאה. ֵעיָנא בֹוד ִעּלָ ה, ּכָ בֹוֶדךָ  )שמות לג(, ָעֵליּה ָאַמר מֹׁשֶ ְוָאִתיב ֵליּה . ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ
ִריְך הּוא א ּבְ ָני, קּוְדׁשָ בֹוד ְוֵלית. לֹא ּתּוַכל ִלְראֹות ֶאת ּפָ ָלא כ, ּכָ  .'ּבְ

ֵערּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָלֳקְבַלְייהוּ  א ׂשִ ָמבֹוי, ּוְבִגין ּדָ ה ַהֲעׂשּוָיה ּכְ ָאת ב, ֻסּכָ ְטָרא ּדְ ִמין ', ִמּסִ ּכְ
ָאת ג, ם''גא ְטָרא ּדְ ִמין ְצִריף. 'ִמּסִ ָאת ד, ּכְ ְטָרא ּדְ ַבע ַאְתָוון ִאיּנּון. 'ִמּסִ א , ְוׁשֶ ִגין ּדָ ּבְ

ן', כ. ת''ּכפר ְבׁשָ ַאר ֻסּכֹות. ּבּוְרָגִנין', ב. ּכִ י ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּוׁשְ הּו ְרִמיֵזי ְלַגּבֵ ְוֵלית . ְוֻכּלְ
הֹון  .ְלַאָרָכא ּבְ

ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת א, ְוִאיּנּון ָלֳקְבַלְייהּו ׁשִ ַכר ְונּוְקּבָ א ִאְתְקִריאּו ז. ְוִאיּנּון ּדְ פּולֹות' ּוְבִגין ּדָ . ּכְ
גוֹ  אּכְ ְמַנְרּתָ ין ּדִ ְרּגִ ְבָעה ׁשַ ּה , ן ׁשִ ַמר ּבָ ִאּתְ יךָ  )תהלים קיט(ּדְ ְלּתִ יֹום ִהּלַ ַבע ּבַ  )זכריה ד(ָהִכי . ׁשֶ

ְבָעה מּוָצקֹות ְבָעה ְוׁשִ פּולֹות. ׁשִ ְבָעה ְסִפיָראן ּכְ א. ָהִכי ׁשִ ית ְלַתּתָ ֵראׁשִ ְבָעה יֹוֵמי ּבְ , ְוׁשִ
א ְבָעה ְלֵעיּלָ ֶמׁש ֵאין כָּ  )קהלת א(, ׁשִ ָ ַחת ַהׁשּ  .ל ָחָדׁש ּתַ

יק א ַצּדִ ְדָרה. לּוָלב ּדָ ִ ָדֵמי ְלחּוט ַהׁשּ ֵביּה ח, ּדְ לּוָלב''ָלֳקֵבל ח, י חּוְלָיין''ּדְ . י ִנְענּוִעין ּדְ
ְצלֹוָתא''ְוִאיּנּון ָלֳקֵבל ח ְרָכאן ּדִ רֹות. י ּבִ ר ַאְזּכָ מֶֹנה ֲעׂשַ נֵ  )תהלים כט(, ָלֳקֵבל ׁשְ ָהבּו ַלְיָי ּבְ י ּדְ

ַמע. ֵאִלים ְקִריַאת ׁשְ רֹות ּדִ ר ַאְזּכָ מֶֹנה ֲעׂשַ ית ִסיְטִרין. ָלֳקֵבל ׁשְ ן ו, ְוִנְענּוַע ְלׁשִ ּבַ חּוׁשְ . 'ּבְ
ָכל ִסְטָרא ַלת ִנְענּוִעין ּבְ  .י''ִאיּנּון ח, ּתְ

 אא''''ו עו ע''''דף רנדף רנ
ִמין ּיָ ה ִמיִנין , לּוָלב ּבַ ׁשָ ִליל ׁשִ ְפֶאֶרת, יןֲהַדּסִ ) א''ו ע''דף רנ(' ג )דאינון(ּכָ בּוָרה ּתִ ה ּגְ דּוּלָ . ּגְ

ָווֵני ֵעיָנא י ֲעָרבֹות' ב. ְוַדְמָיין ִלְתַלת ּגְ ּדֵ ְפָוון. ֶנַצח ְוהֹוד, ּבַ , ְיסֹוד, לּוָלב. ְוַדְמָיין ִלְתֵרין ׂשִ



ְדָרה ִ ְרִמין. ּדֹוֶמה ַלׁשּ ָכל ּגַ ֵביּה ִקּיּום ּדְ ִוד. ּדְ ל עַ  )תהלים לה(, ְוָעֵליּה ָאַמר ּדָ ְצמֹוַתי ּכָ
ה ְיָי ִמי ָכמֹוךָ  א. ַמְלכּות, ֶאְתרֹוג. ּתֹאַמְרּנָ ֵביּה ִהְרהּוִרין. ּדֹוֶמה ְלִלּבָ  .ּדְ

ַהֵלל ְנִטיַלת לּוָלב, ְוִנְענּוִעין ּדְ ִנְענּוִעין ּדִ ִפין ּבְ ָאָנא''ְוִאיּנּון ח, ִאיּנּון ְמׁשּוּתָ הֹודּו , י''י ח''ח. י ּבְ ּבְ
ה ָוסֹוף ִחּלָ נְ ''ח. ּתְ ן ח. ב''ֲהֵרי ע, ִטיַלת לּוָלבי ּדִ ּבַ חּוׁשְ א לּוָלב ּבְ לּוָלב' ְוד, ס''ּוְבִגין ּדָ , ִמיִנין ּדְ

רֹוָעא ְיִמיָנא, ָהא ֶחֶסד ִמין. ּדְ ּיָ ינּו לּוָלב ּבַ ּקִ א ּתַ ֶחֶסד, ּוְבִגין ּדָ ֶאְתרֹוג ְלִסְטָרא . ְלִסְטָרא ּדְ
ְגבּוָרה א, ּדִ ָמאָלא ִלּבָ א אֶ . ִלׂשְ בּוְבִגין ּדָ מֹאל, ְתרֹוג ַהּדֹוֶמה ַלּלֵ ַיד ׂשְ ינּו ְלֶמֱהִוי ּבְ ּקִ . ּתַ

אּוְקמּוהָ  ָמה ּדְ ִמין, ּכְ ּיָ מֹאלוֹ , לּוָלב ּבַ ׂשְ מֹור. ְוֶאְתרֹוג ּבִ ּוַמאן ָנִטיל . ִאיּנּון ָלֳקֵבל ָזכֹור ְוׁשָ
ְרַווְייהוּ  ֶאְמָצִעיָתא. ּתַ יִמיֵניהּ . ַעּמּוָדא ּדְ ׂשְ , לּוָלב ּבִ  .ָמאֵליהּ ְוֶאְתרֹוג ּבִ

לֹמֹה, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָאתּו ֲאָבָהן ַאְנּתְ ּבּוִציָנא , ְוָאְמרּו ֵליהּ , ּוָבִריכּו ֵליהּ , ְוַאֲהרֹן ְוָדִוד ּוׁשְ
א יׁשָ ית, ַקּדִ ִאיּנּון ׁשִ יָלְך ּדְ יא ּדִ א ֵנר ַמֲעָרִבי . 'ָלֳקֵבל ִאיּנּון ז, ְוַחְבַרּיָ יׁשָ ְוַאְנּתְ ּבּוִציָנא ַקּדִ

ית ֵנרֹות ְנִהִרין ִמָנךְ , ֶאְמַצעבְּ  ָכל ׁשִ יהּ . ּדְ ַמר ּבֵ ָכל ַחד ִאּתְ ַמת ָאָדם )משלי כ(, ּבְ . ֵנר ְיָי ִנׁשְ
ךְ  יָלךְ , ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנִהיר ּבָ יא ּדִ ַחְבַרּיָ א ַחד, ְוַאְנּתְ ּבְ ָלל, ְוכֹּלָ רּוָדא ּכְ ָלא ּפִ ן . ּבְ ּמָ ּוִמּתַ

ִטין  ְ ׁשּ יָלְך , ַעְנִפין ְלָכל ָמאֵרי ָחְכְמָתאְוִאיָלְך ִמְתּפַ ֲחבּוָרא ַקְדָמָאה ּדִ ין ּדַ ִלים ִמּלִ ַאׁשְ
ָרא לֹון  .ְלַאְעּטְ

א ְוָאַמר יׁשָ ַתח ּבּוִציָנא ַקּדִ ַמר , ּפָ ִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ִאּתְ ים לֹא יּוְכלּו  )שיר השירים ח(ּבְ ַמִים ַרּבִ
ְנָייָנא .ַמאי ּבּוז. 'ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְוגוֹ  ִתיָתָאה, יֹוָמא ּתִ ִביָעָאה , ְויֹוָמא ׁשְ ְויֹוָמא ׁשְ

סּוּכֹות ִכים ַמִים ְוַיִין. ּדְ ְבהֹון ֲהוֹו ְמַנּסְ  .ּדִ

סּוּכֹות ַבע יֹוִמין ּדְ ׁשֶ ִרים, ּדְ ְבִעים ּפָ ָרֵאל ׁשִ הֹון ָהיּו ַמְקִריִבין ִיׂשְ ְבִעין ְמָמָנן, ּבְ ָרא ַעל ׁשִ , ְלַכּפְ
ָלא  ִגין ּדְ ְייהוּ ּבְ ַאר ָעְלָמא ָחרּוב ִמּנַ ּתְ ר יֹום , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִיׁשְ ה ָעׂשָ ָ ּוַבֲחִמׁשּ

ִמיִמים ר ּתְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ֵני ָבָקר ׁשְ ִרים ּבְ ה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלְיָי ּפָ ֶ ם עֹוָלה ִאׁשּ ִני . ְוִהְקַרְבּתֶ ֵ ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ִרים י י י. ב''ּפָ ִליׁשִ ְ ָרהוּ . א''ּוַבּיֹום ַהׁשּ ָעה. ַבּיֹום ָהְרִביִעי ֲעׂשָ ׁשְ ִרים ּתִ י ּפָ ּוַבּיֹום . ּוַבּיֹום ַהֲחִמיׁשִ

מֶֹנה ִרים ׁשְ י ּפָ ִ ׁשּ ִ ְבָעה. ַהׁשּ ִביִעי ׁשִ ְ ְבִעין. ּוַבּיֹום ַהׁשּ הּו ׁשִ . ּוְבָכל יֹוָמא ֲהוֹו ָחֵסִרים. ְוֻכּלְ
 .ֲאַמאי ָחֵסִרים

א ָהָכא ָקא ָרִמיז נַ  )בראשית ח(, ֶאּלָ ִביִעיַוּתָ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ יָבה ּבַ יֵמי טֹוָפָנא. ח ַהּתֵ , ּוַמה ָהָתם ּבְ
ִים ָהְלכּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור )בראשית ח( ֵרי. ְוַהּמַ ִתׁשְ ִביָעָאה, אּוף ָהִכי ּבְ ִאיהּו ַיְרָחא ׁשְ ֵביּה , ּדְ ּדְ

קּוִדין ָמה ּפִ ּפּוִרים, ּכַ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ה ְולּוָלב ֶאְתר, רֹאׁש ַהׁשּ לּוָלב ׁשֹוָפר, ֹוגֻסּכָ . ִמיִנין ּדְ
ָרֵאל ְרָייא ַעל ִיׂשְ ָאה ׁשַ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ׁשּוָבה, ׁשְ ִאיִהי ּתְ ה, ּדְ ִריְך הּוא , ֶאְתרֹוג. סּוּכָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

ִאיהּו לּוָלב ִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור. ּדְ ד ְוַהּמַ ָרֵאל, ִמּיַ ִיׂשְ אּוף ָהִכי , ִמְתַמֲעִטין חֹוִבין ּדְ
ָלהִמ  ִאיּנּון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְמָמָנן ָעַלְייהוּ , ְתַמֲעִטין ְמָמָנן ּדְ ַדְמָיין ְלֵמי טֹוָפָנא, ּדִ ָמה . ּדְ ּכְ

אֹוְקמּוהָ  ה ֲעֵבָרה ַאַחת ָקָנה לֹו ַקֵטיגֹור ֶאָחד, ּדְ ִמְתָמֲעִטין חֹוִבין. ָעׂשָ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ , ּבְ
ְלהֹון ִרים ּדִ עִמְתַמֲעִט , ִמְתַמֲעִטין ּפָ ִמְתַמֵעט טּוָבא , אּוִמין' ִמְתַמֲעִטין ע, אּוִמין' ין ְמָמָנן ּדְ

ְלהֹון  .ּדִ

יַבת נֹחַ  ִריְך הּוא, ּתֵ א ּבְ יּה , ָמֵני קּוְדׁשָ ְבָעה  )בראשית ז(ְלַאֲעָלא ִעּמֵ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ ׁשְ
ָנא, ָזָכר ּוְנֵקָבה ָנא ַעל נֹחַ , ְלָקְרּבָ ל אִ , ְלַאּגָ יָבהְוַעל ּכָ יּה ַלּתֵ ָעאִלין ִעּמֵ ין . יּנּון ּדְ אּוף ָהִכי ִאּלֵ

ין ּוְזַמִנין ִרין ַחּגִ ְמַנּטְ ִאיּנּון ָיִמים טֹוִבים, ּדִ ְבָעה, ּדְ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ ֵרין , ׁשְ ַנִים ּתְ ַנִים ׁשְ ׁשְ
ָנה ָ בּועֹות, יֹוִמין ְדרֹאׁש ַהׁשּ ׁשָ אִ , ּוְתֵרין יֹוִמין ּדְ ָסֵפקּוְבִגין ּדְ ְייהּו ּבְ ֵרין ִמּנַ ֵני , יּנּון ּתְ ָהא ִאית ׁשְ



ַאְתַרְייהוּ  ְבָעה. ְיֵמי ַהּפּוִרים ּבְ ְבָעה ׁשִ ֶפַסח' ז, ׁשִ סּוּכֹות' ז, יֹוִמין ּדְ נַֹח ָלֳקֵבל יֹום . יֹוִמין ּדְ
ת ּבָ ַ ל ַהַחי, ַהׁשּ  .ְוַהאי ִאיהּו ִמּכָ

ָרֵאל ִיׂשְ ה ָקא ֲאִגיָנת ָעַלְייהּו ּדְ ְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם  )ישעיה ד(, ָדא הּוא ִדְכִתיבהֲ , ֻסּכָ ה ּתִ ְוֻסּכָ
ה ָקא ֲאִגיָנת. ֵמחֶֹרב ָנא. ֻסּכָ יַבת נַֹח ְלַאּגָ ָנא, ַמה ּתֵ ה ְלַאּגָ ְועֹוד  )א''תיקונין ב ע(. אּוף ָהִכי ֻסּכָ

ל ַהַחי ְצלֹוָתא''ח, ִמּכָ ְרָכאן ּדִ ִמיִנין ', ט' ֵמִאיּנּון ט, י ּבִ ְרָכָתא ּדְ ִלימּו יּבִ ּתְ ּה ִאׁשְ ְסִפיָראן ' ּבָ
א א ְלַתּתָ א, ֵמֵעיּלָ א ְלֵעיּלָ ּתָ  .ְוִאיהּו ָלֳקֵבל נֹחַ . ּוִמּתַ

ל ַהַחי ַנְטִרין י, ְועֹוד ִמּכָ ין ּדְ א ֲאִגיָנת ַעל ִאּלֵ ִכיְנּתָ יֵליהּ ', ׁשְ ְתחּוָמא ּדִ ת ּבִ ּבָ ִאיהּו ח, אֹות ׁשַ ' ּדְ
ֵרין ַאְלִפין ְלָכל ַצד, ֲאָלִפים ל ַהַחי, ְועֹוד. ּתְ ַנְטִרין י, ִמּכָ ין ּדְ ִרית' ִאּלֵ ח, אֹות ּבְ ִאיהּו ּבְ ' ּדְ

ַמר ָעַלְייהוּ , יֹוִמין ִאּתְ ר ָעְרָלתוֹ  )ויקרא יב(, ּדְ ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ ל ָהַחי, ְועֹוד. ּוַבּיֹום ַהׁשּ ין , ִמּכָ ִאּלֵ
ַנְטִרין אֹות י יָ ', ּדְ ַרׁשְ ְתַמְנָייא ּפָ ין ּבִ ִפּלִ  .יןּתְ

 בב''''ו עו ע''''דף רנדף רנ
ה ִאיִהי סּוּכָ א ּדְ ִכיְנּתָ ָאה ָעַלְייהוּ , ֲאִגיָנת ָעַלְייהוּ , ׁשְ ְדּפָ ת ּגַ ִנין, ּוְפִריׁשַ א ַעל ּבְ ִאּמָ א , ּכְ ּוְבִגין ּדָ

ינּו ְלָבְרָכא ּקִ לֹום ָעֵלינוּ , ּתַ ת ׁשָ ִביָעָאה. ַהּפֹוֵרס סּוּכַ ַיְרָחא ׁשְ א ּבְ ל פִּ , ּוְבִגין ּדָ ֵביּה ּכָ ּקּוִדין ּדְ
ין ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה )שיר השירים ח(, ִאּלֵ ֲאבּוהֹון . ַמִים ַרּבִ ָרֵאל ּבַ ַעם ִיׂשְ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ים. ׁשֶ ְלהֹון, ְוֵלית ַמִים ַרּבִ ל אּוִמין ּוְמָמָנן ּדִ א ּכָ ן ִאיׁש . ֶאּלָ ִאיהּו ָסָמֵאל, ִאם ִיּתֵ , ּדְ
ִאית ֵליּה בְּ  ל ַמה ּדְ יןּכָ ִגין , ָעְלָמא ּדֵ ָרֵאל) ב''ו ע''דף רנ(ּבְ קּוִדין ִעם ִיׂשְ ין ּפִ ִאּלֵ ף ּבְ ּתַ ּתָ ִיׁשְ , ּדְ

 .ּבֹוז ָיבּוזּו לוֹ 

ר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ִמיִני ֲעֶצֶרת ּפַ ְ ין , ָהא אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּוַבּיֹום ַהׁשּ ַזּמִ א ּדְ ְלַמְלּכָ
יִזין ּפִ ׁשָ , אּוׁשְ יֵליהּ , ַלח לֹוןְלָבַתר ּדְ יָתא ּדִ ֵני ּבֵ ין ּבְ ְעִביד ְסעּוָדה , ָאַמר ְלִאּלֵ ֲאָנא ְוַאּתּון ּנַ

ה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוַמאי ֲעֶצֶרת. ְקַטּנָ י )שמואל א ט(, ּכְ ַעּמִ א , ֶזה ַיְעצֹור ּבְ ְוֵלית ֶעֶצר ֶאּלָ
ָאה. ַמְלכּות א ִעּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ּדִ ַמְלכּוָתא, ַרְבְרָבא ָעִביד ְסעּוָדָתא, ִמּסִ ְטָרא ּדְ , ּוִמּסִ

ּה ֶחְדָוה. ְסעּוָדָתא ְזֵעיָרא ָרֵאל ִעּמָ ד ִיׂשְ ְמַחת ּתֹוָרה, ְונֹוֲהִגין ְלֶמְעּבַ ָרן . ְוִאְתְקִריַאת ׂשִ ּוְמַעּטְ
יֵליהּ  ֶכֶתר ּדִ ְפֶאֶר , ֶרֶמז ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלִתְפֶאֶרת, ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ א ֲעֶטֶרת ּתִ ִכיְנּתָ  .תׁשְ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ָאה, ַאּבָ א ִעּלָ ִאּמָ ְטָרא ּדְ ָכל אּוִמין, ֲאַמאי ִמּסִ ין ְלָכל ְמָמָנן ּדְ , ַזּמִ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ּדִ א ְלאּוָמה ְיִחיָדה, ּוִמּסִ ין ֶאּלָ ר ְיִחיָדא, ָלא ַזּמִ  .ָלֳקֵבל ּפַ

ִרי ִאיַלת, ָאַמר ֵליּה ּבְ יר ׁשְ ּפִ אבְּ . ׁשַ ַמְלכּות ִאיִהי ְרִמיָזא ִלְבַרּתָ ֵבית , ִגין ּדְ ִאיִהי ְצנּוָעה ּבְ ּדְ
הּ  יִזין, ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא. ְוִאיִהי ֲארּוָסה ְוָלא ְנׂשּוָאה. ָאִביָה ְוִאּמָ ּפִ ֲאָבל . ְלֵמיַכל ִעם אֹוׁשְ

ִהיא ְנׂשּוָאה א ּדְ ַתר ּדִ  )למיכל עם אורחי(אֹוַרח ַאְרָעא ִאיהּו , ִאיּמָ יֵזיּבָ ּפִ ְעָלּה אֹוׁשְ ין ּבַ , ַמְזּמִ
ְעָלהּ  תֹוָרא ִעם ּבַ יִזין ֻנְכָרִאין. ְלֵמיַכל ַעל ּפָ ּפִ הֹון, ְוִאי ִאיּנּון אּוׁשְ א, ָלא ַאְכֵלי ִעּמְ , ָלא ַאּבָ

א א, ְוָלא ִאּמָ ַרּתָ ן ּבְ ּכֵ ְבִעין ְמָמָנן. ְוָכל ׁשֶ ׁשִ ְסעּוָדָתא ּדְ ְך ּבִ תַּ , ּוְבִגין ּכַ ּתְ ף ְלֵמיַכל ָלא ִאׁשְ
הֹון א, ִעּמְ ִאיּנּון נּוְכָרִאין, ַחד ִמן ָמאֵרי ַמְלּכָ ִגין ּדְ ה . ּבְ ַבת ִמּלָ ְ ַען ִאְתַייׁשּ אי ּכְ ָאַמר ֵליּה וּדַ

ִאי ִלּבָ  .ַעל ּבּוְרֵייהּ , ּבְ

ִמיד א, עֹוַלת ּתָ ִכיְנּתָ א ׁשְ א, ּדָ ְרּגָ ַההּוא ּדַ א ּבְ ְסִליַקת ְלֵעיּלָ ּה עֶ , ּדִ ַמר ּבָ ִאּתְ ֶרב ָובֹוֶקר ּדְ
ִמיד ָכל יֹום ּתָ ָרֵאל, ּבְ ַמע ִיׂשְ ֲעַמִים ׁשְ ֶאְמָצִעיָתא. ְואֹוְמִרים ּפַ ַעּמּוָדא ּדְ , ְוִאיִהי ְסִליַקת ּבְ

ָלל רּוָדא ּכְ ָלא ּפִ ּה ּבְ ִדיר ִעּמָ ִאיהּו ּתָ  .ּדְ



ן. ּוְלָאן ְסִליַקת ּמָ ָזַרת ִמּתַ ִאְתּגְ ִאיהּו ֵאין סֹוף, ְלֲאָתר ּדְ ל ְסִפיָראןְוִאיה, ּדְ בֹוּהַ ִמּכָ ּוְבִגין . ּו ּגָ
א אֹוְקמּוהָ  ָקא. ּדָ בֹוּהַ ַסּלְ ָלּה ַלּגָ ל ְסִפיָרן, ְוַכד ִאיִהי ְסִליַקת. עֹוָלה ּכֻ ּה ּכָ ְוִאיּנּון , ֲאִחיָדן ּבָ
הּ  ִקין ִעּמָ יָלהּ . ַסּלְ ַמר וּ , ְלֵמיַהב ֵריָחא ָטָבא ֳקָדם ְייָ , ְלֵריַח ִניחֹחַ . ּוַמאי ְסִליקּו ּדִ ְלָבַתר ִאּתְ

הּ  את ְוָהעֹוָלה )ויקרא ט(, ּבָ ָרֵאל. ַוּיֵֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחּטָ ִיׂשְ ל חֹוִבין ּדְ ָרה ִמּכָ ּפָ ת ַמְלָיא ּכַ  .ַנְחּתַ

יָלּה ִאיהוּ  ֶאְמָצִעיָתא, ְוָהא ְסִליקּו ּדִ ַעּמּוָדא ּדְ יהּ . ּבְ יָלּה ִאיהּו ּבֵ ְוָכל , אּוף ָהִכי ְנִחיתּו ּדִ
יִלין ּדִ  ם, יָלהּ ַחּיָ א ִאְקֵרי ֻסּלָ ל ַהָווָיין , ּוְבִגין ּדָ ֵביּה ּכָ ין )א כנויין''נ(ּדְ ִקין ְוַנְחּתִ ְלָיין , ַסּלְ ִאיּנּון ּתַ ּדְ
ד א. ִמן ְידֹוָ ד, ּוְבִגין ּדָ ָוון ִאיּנּון ַלְידֹוָ ִנין ְוִעּלָ ל ָקְרּבְ ן. ּכָ ם , ְוִאְתְקִריַאת ָקְרּבָ ַעל ׁשֵ

ּה כָּ  ִאְתְקִריבּו ּבָ דּדְ ּנּוִיין ַלְידֹוָ  .ל ּכִ

ַמר ָעָלהּ  א ִאּתְ ֶסף ַאַחת )במדבר ז(, ּוְבִגין ּדָ נֹו ַקֲעַרת ּכֶ י . ָקְרּבָ ִאְתְקִריב ְלַגּבֵ א ּדְ ְרּגָ ֵלית ּדַ
ד הּ , ְידֹוָ חּות ִמּנָ אֹוַרְייָתא. ּפָ קּוִדין ּדְ ל ּפִ ָוון, ְוֵלית ְצלֹוָתא ּוִפּקּוָדא ִמּכָ ִנין ְוִעּלָ , ְוָכל ָקְרּבְ

הּ  ִאיּנּון ְלַבר ִמּנָ ד. ּדְ ָלן ֳקָדם ְידֹוָ ְסִפיָראן ָלא ִמְתַקּבְ ין ּדִ ְרּגִ ָכל ּדַ הּ , ּבְ א . ְלַבר ִמּנָ ּוְבִגין ּדָ
ַמר ָעָלהּ  זֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש  )ויקרא טז(, ִאּתְ א ָאַמר ָנִביא. ּבְ י ִאם  )ירמיה ט(, ּוְבִגין ּדָ ּכִ

ל ַהּמִ  זֹאת ִיְתַהּלֵ לּבְ  .ְתַהּלֵ

ָלִמים ד, ִאיִהי ׁשְ ְידֹוָ ָמא ּדַ ׁשְ ִלימּו ּדִ א, ׁשְ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ ד' י. ֲאדָֹני. 'ִאיִהי ה. ּבְ ְידֹוָ ִאיִהי . ּדַ
י' י. ִמן ֶאְהֶיה' ִאיִהי ה. ִמן ֱאלִֹהים' ה ּדַ ָכל ֲהָוָיה ְוִכּנּוי. ִמן ׁשַ הּ . סֹוף ּדְ ַמר ּבָ א ִאּתְ , ּוְבִגין ּדָ
מֹור )בקהלת י( ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיֵרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ר . סֹוף ּדָ ִאיִהי סֹוף ֵמֶעׂשֶ

ִאין. ַים סּוף, ְסִפיָראן ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ִלימּו ּדְ ְרָעא ְלַאֲעָלא ְלָכל ָחְכְמָתא. ׁשְ ּנּוי , ִאיהּו ּתַ ְלָכל ּכִ
ָכל ְסִפיָרה ּוְס , ַוֲהָוָיה א, ִפיָרהּוְלַאֲעָלא ּבְ כֹּלָ ְרָיה, ּוָפחּות ִמיָנהּ . ְיִדיָעה ּדְ , ֵלית ְרׁשּו ְלׁשּום ּבִ

עֹוָלם ָחא ְלׁשּום ְיִדיָעה ּבָ ּגָ ַמר. ְלַאׁשְ יִקים ָיבֹאּו בוֹ  )תהלים קיח(, ָעָלּה ִאּתְ ַער ַלְיָי ַצּדִ ַ  .ֶזה ַהׁשּ

ם מ ִאין וְ , ב ַאְתָוון''ִאיהּו ׁשֵ ִריאּו ִעּלָ ְבהֹון ִאְתּבְ ִאיןּדִ ואלין אינון אתוון כנויין לאתוון דהוויין דבהון (. ַתּתָ

יִמיָנא )אתבריאו עלאין ְטָרא ּדִ ד ֶאל ְיֵרָאיו )תהלים לג(, ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ַעִין ִמּסִ ה ֵעין ְידֹוָ . ִהּנֵ
ָמאָלא ׂשְ ְטָרא ּדִ ָמע )דניאל ט(, ְוִאְתְקִריַאת אֶֹזן ִמּסִ ה ֱאלַֹהי ָאְזְנָך ּוׁשֲ ְוִאְתְקִריַאת ֵריַח  .ַהּטֵ

ֶאְמָצִעיָתא ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ה. ִמּסִ ְרָמהּ , ְוִאְתְקִריַאת ּפֶ  )במדבר יב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִמּגַ
ר ּבוֹ  ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ  .ּפֶ

ּקּוָדא ַקְדָמָאה ָאנִֹכי ֶכֶתר, ִאְתְקִריַאת ּפִ ְטָרא ּדְ ִאיהּו ַאיִ , ִמּסִ יּה כאָ . ן ֵמֱאלֵֹהינוּ ''ּדְ ', נִֹכי ּבֵ
ֶתר ָאה. ּוֵביּה ַאִין. ּכֶ א ִעּלָ ִאיּמָ ְטָרא ּדְ ין ִזְמִנין . ְוֶכֶתר ִאְתְקֵרי ִמּסִ ּה ַחְמׁשִ ר ְלַגּבָ ִאְדּכַ ּדְ

אֹוַרְייָתא ית''ְוִאיִהי בַּ . ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ֵראׁשִ ר ֲאִמיָרן, ת ִמן ּבְ ְכִליָלא ֶעׂשֶ ְטָרא , ּדִ ִמּסִ
ת י ָחְכָמה ּבַ ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ )משלי ג(', ּדְ א. ּבְ ַרּתָ א ָיַסד ּבְ ַאּבָ ָנִתיב לֹא  )איוב כח(ְוִאיהּו . ּבְ

ָכִליל ל, ְיָדעֹו ָעִיט ִאיּנּון ל, ב ְנִתיבֹות''ּדְ ָאה''ּדְ א ִעּלָ ִאיּמָ ְטָרא ּדְ ִאְתְקֵרי , ב ֱאלִֹהים ִמּסִ ּדְ
בֹוד א. ּכָ ְבַרּתָ ִליָלן ּבִ א. ב''ל ִאְתְקֵרי, ְוַכד ִאְתּכְ בֹוד ְלֵעיּלָ א ּכָ א''ל, ּוְבִגין ּדָ  .ב ְלַתּתָ

 אא''''ז עז ע''''דף רנדף רנ
ָרן ִאְתְייִהיבוּ ' ְוי ּבְ לּוָחא ֲחָדא. ּדִ ְנָייָנא, ֲחֵמׁש ּבְ לּוָחא ּתִ ִליל לֹון. ַוֲחֵמׁש ּבְ ֶתר ' ה, ִאיִהי ּכָ ִמּכֶ

בּוָרה ֶאְמָצִעיָתא' ְוה. ַעד ּגְ א) א''ז ע''דף רנ(ַעד , ֵמַעמּוָדא ּדְ ַרּתָ ְוִכי ִאית . 'ה' ְוִאיּנּון ה. ּבְ
ּיֹות ָרה ּפִ ֲעׂשַ ָלא ּבַ ַבת ְיִחיָדה י. ְלַמּלְ ִליל לֹון ּבְ א ּכָ הּו ֲחָדא' ֶאּלָ ּלְ ', אּוף ָהִכי ו. ְוִאְתָעִבידּו ּכֻ



יהּ , ִאְתְקֵרי קֹול מֹוְדִעין ּבֵ ּתְ ף ַעד , ְוָלא ִאׁשְ ּתַ ּתָ ִאׁשְ ּבּור )א עם''ס(ַעד ּדְ אּוְבגִ . ּדִ  )דברים ד(, ין ּדָ
ם ׁשֹוְמִעים ָבִרים ַאּתֶ  .קֹול ּדְ

ְגבּוָרה ְטָרא ּדִ ְנָיָנא ִמּסִ ּקּוָדא ּתִ ן, ִאיִהי ּפִ ּבָ חּוׁשְ ית. ִיְרָאה ּבְ ֵראׁשִ ת ּבְ ִמּלַ ָיֵרא , ּוְרִמיָזא ּבְ
ת ִנים, ְואֹוְקמּוהָ . ּבֹׁשֶ ת ּפָ ֵלית ֵליּה ּבֹׁשֶ ָלא ָעְמדּו ֲאבָ , ַמאן ּדְ אי ּדְ ִסיַניַוּדַ  .ֲהתֹוי ַעל טּוָרא ּדְ

ִליָתָאה ּקּוָדא ּתְ ִאְתְקֵרי ַאֲהַבת ֶחֶסד, ִאיִהי ּפִ ַאֲהַבת עֹוָלם  )ירמיה לא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
יְך ָחֶסד ְכּתִ ן ְמׁשַ יְך ַעל ּכֵ ִליָלא ֵמֲאָבָהן. ַאֲהְבּתִ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ַאֲהָבה ּכְ הֹון ּבַ ִאְתְקֵרי ּבְ . ּדְ

ה ְוָרָזא ִמּלָ לּולֹוָתִיךְ  )ירמיה ב(, ּדְ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ  .ָזַכְרּתִ

ּקּוָדא ְרִביָעָאה ֶאְמָצִעיָתא, ִיחּוד, ְוִאיִהי ּפִ ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ָרֵאל, ִמּסִ ַמע ִיׂשְ ה ''ְוִאיִהי כ. ׁשְ
יִבין, ה ַאְתָוון''כ ית ּתֵ ׁשִ יּה ּבְ ַמע, ִעּמֵ ִאיּנּון ׁשְ ָרֵאל ּדְ  )בראשית כב(ּוְבִגיָנּה ָאַמר ַאְבָרָהם . ִיׂשְ

ֲחְוה''ֵנְלָכה ַעד כ ּתַ  .ה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב''ּכֹ  )שמות יט(. ה ְוִנׁשְ

ֶאְמָצִעיָתא, ח''ִאיהּו א יֵליהּ ', ְוִאיִהי ד, ַעּמּוָדא ּדְ ִיחּוָדא ּדִ ִלימּו ּדְ יּה ֶאָחד, ׁשְ ְלָמא ּבֵ . ְלַאׁשְ
ִליל ט, ח''א ִאיּנּון א, ְסִפיָראן 'ּכָ ַמְנָיא ְסִפיָראן' ח. ֵאין סֹוף' ּדְ ' ד. ֵמָחְכָמה ַעד ְיסֹוד, ּתְ

יָלהּ , ַמְלכּות ָרה, קֹוָצא ּדִ ִלימּו ְלֲעׂשַ ּתְ ּה ִאׁשְ ִאיּנּון יוֹ , ּבָ ִליָלא ְמד' ד. א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''ּדְ ' ּכְ
ד  .ַאְתָוון ְידֹוָ

ָאה ּקּוָדא ֲחִמיׁשָ ְטָרא . ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה )יהושע א(, ּפִ ִבְכָתב ִמּסִ ִאיִהי אֹוַרְייָתא ּדְ
ֶחֶסד ְגבּוָרה. ּדְ ְטָרא ּדִ ה ִמּסִ ְבַעל ּפֶ ְבהֹון ָחְכָמה ּוִביָנה. ְואֹוַרְייָתא ּדִ אּוְקמּוָה . ּדִ ָמה ּדְ ּכְ

ים ַיְדִרים, ָמאֵרי ַמְתִניִתין יר ַיְצפִּ . ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ִליל . יןְלַהֲעׁשִ ֶאְמָצִעיָתא ּכָ ְוַעּמּוָדא ּדְ
ְרַווְייהוּ  ַמִים, ּתַ א ִאְתְקֵרי ׁשָ ִליל ֵאׁש ּוַמִים, ּוְבִגין ּדָ ְגבּוָרה, ּכָ ֶחֶסד, ֵאׁש ּדִ  .ּוַמִים ּדְ

ֶתר א ּכֶ ף )ד''תיקונין קל(, ּוְבִגין ּדָ ִאיִהי ּכַ ֶקל ַהּקֶֹדׁש  )במדבר ז(, ּדְ ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ָרה ַעׂשָ . ַעׂשָ
ִאיּנּון יה ַלת ַאְתָוון, ה''ּדְ ף, ּתְ ֶתר ּתֹוָרה. 'ַעל ו, ִאְתָעִבידּו ּכַ ֶנֶגד ּכֶ ַהְיינּו ֵסֶפר ' ו, ְוַהְיינּו ּכְ

יהּ , ּתֹוָרה ף ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ א ְידוָֹ . ּכַ ן''כ, ד''ְוכֹּלָ ּבַ חּוׁשְ  .ו ּבְ

יָתָאה ּתִ ּקּוָדא ׁשְ ל ַיד, ּפִ ה ׁשֶ ִפּלָ ְדרוֹ , ִאיִהי ּתְ ָמאָלאּבִ ְגבּוָרה ה. ָעא ׂשְ ְטָרא ּדִ ַיד ' ּוִמּסִ ּדְ
ָהה בּוָרה, ּכֵ ֶתר ְוַעד ּגְ ֶאְמָצִעיָתא, ְסִפיָראן' ה, ִמּכֶ ַעּמּוָדא ּדְ א ּדְ ֵריׁשָ ין ּדְ ִפיּלִ ְוִאיִהי . ְוִאיּנּון ּתְ

ַלת ְרצּועֹות ר ּתְ ִאיּנּון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ֶקׁשֶ  .ּדְ

ִביָעאָ  ּקּוָדא ׁשְ ֵכֶלת ְוָלָבן, ִמְצַות ִציִצית, הְוִאיִהי ּפִ ִליל ּתְ יָנא ְוַרֲחֵמי, ּכָ נּוָרא. ּדִ א , ּבְ ָ ֶאׁשּ
וָרא ָלא ָאִכיל ֵכָלא. ִחּוָ ֵצי, ּתְ ור ִמיִמיָנא. ַוּתֹאַכל ֶאת ָהעֹוָלה )מלכים א יח(, ָאִכיל ְוׁשָ , ִחּוָ
ָמאָלא ְ ֵכֶלת ִמׂשּ ֶאְמָצִעיָתא, ּתְ ין תַּ , ַעּמּוָדא ּדְ א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי . ָירֹוק, ְרַווְייהוּ ִיחּוד ּבֵ ִגין ּדָ ּבְ

ֵכֶלת ְלָלָבן, ַמְתִניִתין ין ּתְ יר ּבֵ ּכִ ּיַ ֶ ְחִרין ִמׁשּ ׁשַ ַמע ּבְ ינּו . ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ּקִ א ּתַ ּוְבִגין ּדָ
ת ִציִצית ָרׁשַ ִיחּוָדא, ּפָ  .ְלִמְקֵרי ָלּה ּבְ

ִמיָנָאה ּקּוָדא ּתְ א ִאְתְקִריַאת ְמזּוָזה. ָזהְמזוּ , ְוִאיִהי ּפִ ִכיְנּתָ ֶאְמָצִעיָתא, ׁשְ ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ , ִמּסִ
ְידוָֹ  ַאְתָוון ּדַ ַצִדיק. ד''ּדְ ְטָרא ּדְ ְבִרית, ּוִמּסִ י, ָרָזא ּדִ ּדַ א. ִאְתְקֵרי ׁשַ ַמְלּכָ י חֹוָתָמא ּדְ ּדַ , ׁשַ
ד ִאיהּו ְידֹוָ  .ּדְ

יָעָאה ׁשִ ּקּוָדא ּתְ א , ּפִ ִכיְנּתָ ִריתׁשְ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ִאְתְקִריַאת אֹות ּבְ ַצּדִ ְטָרא ּדְ בראשית (. ִמּסִ

ִרית )ט יִני )שמות לא(. זֹאת אֹות ַהּבְ ֶאְמָצִעיָתא, ּבֵ ָרֵאל, ַעּמּוָדא ּדְ ֵני ִיׂשְ , אֹות. ֶנַצח הֹוד, ּוֵבין ּבְ



יק א ַצּדִ א, ִהיא. ּדָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ה ְייָ . ּדָ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ּכִ ָ ֶתר ַעד ַעּמּוָדא , ֶאת ַהׁשּ ִמּכֶ
ֶאְמָצִעיָתא ָכל ֲאָתר. ּדְ ית ּבְ ֵלית ׁשִ ָאת ו, ּדְ ְטָרא ּדְ א ִמּסִ ִביִעי. 'ֶאּלָ ְטָרא , ְוֵלית ׁשְ א ִמּסִ ֶאּלָ

ָאת י ָאה', ּדְ יּה ָחְכָמה ִעּלָ ָאה. אֹות הּוא. ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּתָ  .אֹות ִהיא, ָחְכָמה ּתַ

ינּו לְ  ִאיּנּון ח, ִמְגַזר ִלְתַמְנָיאְוַתּקִ הֹון י. ִמן ָחְכָמה ַעד ְיסֹוד', ּדְ ָלא ּבְ ָקא , ְזֵעיָרא' ְלַקּבְ ְלַסּלְ
ֶתר יהֹון, ָלּה ַעד ּכֶ ַעְפָרא. ְלֶמֱהִוי ֲעָטָרה ַעל ֵראׁשֵ ָמָנא ּדְ ּוּוָיא ַלָעְרָלה ּבְ ינּו ְלׁשָ ְלַקּיֵים , ְוַתּקִ

 .ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמוֹ  )ישעיה סה(

יָרָאה ּקּוָדא ֲעׁשִ ת )שמות לא(, ּפִ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ֵני ִיׂשְ ְמרּו ּבְ ת. ְוׁשָ ּבָ א ִאְתְקִריַאת ׁשַ ִכיְנּתָ , ׁשְ
ִאיּנּון ש ִאין ּדְ ין ִעּלָ ְרּגִ ְתַלת ּדַ ְטָרא ּדִ ְתִרין' ג', ִמּסִ ֶתר: ּכִ ת. ּוִביָנה, ָחְכָמה, ּכֶ , ְוִאיִהי ּבַ

ית יֹוִמ . ְרִביָעָאה לֹון ה ְמָלאָכה, ֵמֶחֶסד ַעד ְיסֹוד, יןׁשִ ֲעׂשֶ הֹון ּתַ ִבְנָייָנא ַמְתִחיל , ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ֶנה )תהלים פט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵמֶחֶסד א. עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ יָנה ּוְלֵעיּלָ ִאיִהי , ֲאָבל ִמּבִ

ִביָתה ְלָכל עֹוָבָדא  .ְמנּוָחה ְועֶֹנג ּוׁשְ

ּקּוָדא ַחד ָסר ֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִביתִאיִהי , ּפִ ׁשַ ְתַלת ֲאָבָהן, ִאְתְקִריַאת ְצלֹוָתא ּדְ ְטָרא ּדִ , ִמּסִ
ת כָּ  ִפּלַ ל, ה''ל פֶּ ''ְוִאיִהי ּתְ יב, ֵלית ּכָ ְכּתִ יק ּדִ א ַצּדִ ַמִים  )דברי הימים א כט(, ֶאּלָ ׁשָ י כֹל ּבַ ּכִ

ן עּוִזיֵאל, ּוָבָאֶרץ ם יֹוָנָתן ּבֶ ׁשְ , ְוִתְרּגֵ ָאִחיד ּבִ יא ּוְבַאְרָעאּדְ ן ִמיָלה''פֶּ . ַמּיָ ּבַ חּוׁשְ ּוַמה . ה ּכְ
א ּתָ ְלּתַ א ּדִ ַכר ְונּוְקּבָ יּה ִמְתַיֲחִדין ּדְ ִרית ּבֵ ְיסֹוד, ּבְ א, אּוף ּבַ ְלֵעיּלָ ה ּדִ , ִמְתַייֵחד ָחָתן ְוַכּלָ

ִליל חַ  ְרָכאן''הּוא ַחי ָעְלִמין ּכָ ָרכֹות  )משלי י(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, י ּבִ יקּבְ  .ְלרֹאׁש ַצּדִ

 בב''''ז עז ע''''דף רנדף רנ
א ם, ּוְבִגין ּדָ ֵ ׁשּ ָברּוְך ְוָכל ַהּזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ א. ּכָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ְידוָֹ , ּדָ ם ּדַ ׁשֵ , ד''ּבְ

א ִכיְנּתָ יּה ָצִריְך ְלַזְקָפא ׁשְ הּ . ּבֵ ַמר ּבָ ִאּתְ ) ב''ז ע''דף רנ(ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף  )עמוס ה(, ַהִהיא ּדְ
ָרֵאל תּוַלת ִיׂשְ א ַאֲחָרא, קּום ּבְ ְרּגָ א , ַעל ְיֵדי ּדַ ת  )עמוס ט(ּוְבִגין ּדָ יֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּבַ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת יהּ . ּדָ ַמר ּבֵ ִאּתְ פּוִפים''ְידוָֹ  )תהלים קמו(, ַההּוא ּדְ  .ד זֹוֵקף ּכְ

ֵריָסר ּקּוָדא ּתְ ּצֹותִאיִהי ִאְתְקִריַאת ַחג , ּפִ בּועֹות, ַהּמַ ָ ּכֹות, ְוַחג ַהׁשּ ג, ְוַחג ַהּסֻ ְטָרא ּדְ ' ִמּסִ
יָלהּ . ֲאָבָהן ְטָרא ּדִ ָנה ִמּסִ ָ יָנא, ורֹאׁש ַהׁשּ ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ ֵייָמא. ּדִ רֹוָעא , ְוִאית ּדְ ַסח ּדְ ּפֶ
בּועֹות. ְיִמיָנא ן ּתֹוָרה, ׁשָ ָרא, ַמּתַ ַמְדּבְ ִאְתְייִהיַבת ּבְ אִ , ּדְ ְטָרא , יהּו ְמָמָנא ָעֵליּה ׁשֹורּדְ ִמּסִ

ְגבּוָרה  .ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכֹוָתה )בראשית לג(ֻסּכֹות . ּדִ

ֵליַסר ּקּוָדא ּתְ ַמע, ּפִ ע. ְקִריַאת ׁשְ ָכל ִמיֵני ָחְכמֹות, ְוִאית ְלִמְנּדַ ִאיהּו ִאְתְקֵרי ָחָכם ּבְ . ּדְ
בּונֹות, ּוֵמִבין ָכל ִמיֵני ּתְ בּורֹות, ְוִגּבֹור. ָכל ִמיֵני ֲחָסִדיםבְּ , ְוָחִסיד. ּבְ ָכל ִמיֵני ּגְ , ְויֹוֵעץ. ּבְ

ָכל ִמיֵני ֵעצֹות יק. ּבְ ָכל ִמיֵני ְצָדקֹות, ְוַצּדִ ָכל ִמיֵני ַמְלכּות, ָוֶמֶלךְ . ּבְ ַעד . ַעד ֵאין סֹוף. ּבְ
ין. ֵאין ֵחֶקר )א כתר''ס( ְרּגִ ין ּדַ ַחד ִאְקֵרי ַרֲחָמן, ּוְבָכל ִאּלֵ יןּובְ . ּבְ ּיָ ה . ַחד ִאְקֵרי ּדַ ַכּמָ ְוָהִכי ּבְ

ין ְרּגִ ּנּוי ִאית. ַעד ֵאין סֹוף, ּדַ ין, ִאי ָהִכי ׁשִ ּיָ ין ַרֲחָמן ְלּדַ ָבָרא ָעְלָמא. ּבֵ א קֹוֶדם ּדְ , ֶאּלָ
ין ְרּגִ ין ּדַ ָכל ִאּלֵ ְראֹות, ִאְתְקֵרי הּוא ּבְ ֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלִהּבָ ְרָיין ּדַ ם ּבִ ִאי ָלא, ַעל ׁשֵ ְרָיין ּדְ ו ּבִ

ָעְלָמא ין, ּדְ ּיָ ֲעִתיִדין, ֲאַמאי ִאְתְקֵרי ַרחּום ּדַ ְרָיין ּדַ ם ּבִ א ַעל ׁשֵ  .ֶאּלָ

א ָמָהן, ּוְבִגין ּדָ ל ׁשְ יֵליהּ , ּכָ ּנּוִיין ּדִ יֵליהּ . ִאיּנּון ּכִ ם עֹוָבִדין ּדִ א. ַעל ׁשֵ ַגְווָנא ּדָ ָרא , ּכְ ּבָ
ְמָתא יֵליהּ , ִנׁשְ ִדּיּוְקָנא ּדִ יָלהּ ּדְ , ּבְ עּולֹות ּדִ ם ּפְ גּוָפא, ִאְתְקִריַאת ַעל ׁשֵ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ּדְ , ּבְ

ִאְתְקֵרי ָעְלָמא ְזֵעיָרא ָמאֵרי ָעְלָמא. ּדְ ַגְווָנא ּדְ ְרָיין, ּכְ ָכל ּבִ ָרא. ִאְתְנִהיג ּבְ פּום , ּוְבָכל ּדָ ּכְ



ְמָתא. עֹוָבדֹוי ְך ִנׁשְ ָכל ֵאֶבר ְוֵאבֶ , ּכַ פּום עֹוָבדֹוי ּדְ ּקּוָדא. רּכְ יּה ּפִ ָעִביד ּבֵ , ַההּוא ֵאֶבר ּדְ
ְמָתא א ְוַרֲחֵמי, ִאְתְקֵרי ִנׁשְ א ִחּנָ י ֶחְמָלה ְוִחְסּדָ יּה ֲעֵביָרה. ְלַגּבֵ ָעִביד ּבֵ , ּוְבַההּוא ֵאֶבר ּדְ

י ְמָתא ְלַגּבֵ יָנא ְוֵחיָמה ָוָכַעס, ִאְתְקֵרי ִנׁשְ ֵהא ֶחְמ , ֲאָבל ְלַבר ִמן ּגּוָפא. ּדִ אֹו , ָלהְלַמאן ּתְ
 .ַאְכָזִריּות

ָבָרא ָעְלָמא, אּוף ָהִכי ָמאֵרי ָעְלָמא יֵליהּ , קֶֹדם ּדְ ְרָיין ּדִ ְלַמאן ִאְתְקֵרי ַרחּום , ּוָבָרא ּבִ
ין ּיָ יֵליהּ . ְוַחּנּון אֹו ּדַ ָמָהן ּדִ ל ׁשְ א ּכָ ּנּוִיין, ֶאּלָ הֹון, ִאיּנּון ּכִ ְרָיין, ְוָלא ִאְתְקֵרי ּבְ ם ּבִ א ַעל ׁשֵ  ֶאּלָ

ָעְלָמא א, ּדְ ָרא ִאיּנּון ָטִבין, ּוְבִגין ּדָ ד ָמאֵרי ּדָ ְייהוּ , ּכַ ִמַדת ''ְיהוָֹ , ִאיהּו ִאְתְקֵרי ְלַגּבַ ה ּבְ
יִבין. ַרֲחִמים ָרא ִאיּנּון ַחּיָ ין''ִאְתְקֵרי ֲאדֹנָ , ְוַכד ָמאֵרי ּדָ ִמַדת ַהּדִ ָרא. י ּבְ ר , ְלָכל ּדָ ּוְלָכל ּבַ

י, ָנׁש  ה ּדִ פּום ִמּדָ ם ְיִדיעַ . ֵליהּ ּכְ ה ְוָלא ׁשֵ ִאית ֵליּה ִמּדָ  .ֲאָבל ָלאו ּדְ

ְסִפיָראן ַגְווָנא ּדִ ם ְיִדיעַ , ּכְ ָכל ְסִפיָרה ִאית ָלּה ׁשֵ ה, ּדְ ָמָהן . ּוְתחּום, ּוְגבּול, ּוִמּדָ ין ׁשְ ּוְבִאּלֵ
ט ַ ׁשּ הֹון, ָמאֵרי ָעְלָמא ִאיהּו ִאְתּפְ הֹון, ְוַאְמִליְך ּבְ הֹוןוְ , ְוִאְתְקֵרי ּבְ י ּבְ ּסֵ הֹון, ִאְתּכַ , ְוָדר ּבְ

גּוָפא י ֵאָבִרים ּדְ ְמָתא ְלַגּבֵ ִנׁשְ ם ְיִדיַע ְוָלא ֲאָתר ְיִדיעַ , ּוַמה ִרּבֹון ָעְלִמין. ּכְ , ֵלית ֵליּה ׁשֵ
ָכל ִסְטָרא ׁשּוְלָטנּוֵתיהּ  א ּבְ ם ְיִדיעַ . ֶאּלָ ְמָתא ׁשֵ  ,ְוָלא ֲאָתר ְיִדיעַ , אּוף ָהִכי ֵלית ָלּה ְלִנׁשְ

ָכל ְסָטר ׁשּוְלָטנּוֵתיהּ  א ּבְ ָכל ּגּוָפא ֶאּלָ הּ , ּבְ נּוי ִמּנָ  .ְוֵלית ֵאֶבר ּפָ

א ַחד ֲאָתר, ּוְבִגין ּדָ ָמא ָלּה ּבְ ְ ַאר ֵאָבִרים, ֵלית ְלַרׁשּ ׁשְ ִאי ָלאו ָהא ָחֵסר ׁשּוְלָטנּוָתא ּבִ . ּדְ
ָמא ַחד ׁשְ ְתֵרין, ְוָלא ְלִאְתְקֵרי ָלּה ּבִ ג, אֹו ּבִ יָנה. 'אֹו ּבְ ִאיִהי ָחְכָמה ִמּבִ ְוִאית ָלּה , ְלֵמיָמר ּדְ

ַעת יר, ּדַ ִאי ָעִביד ָהִכי. ְוָלא ַיּתִ ין, ּדְ ְרּגִ ַאר ּדַ ְ  .ָהא ָחֵסר ָלּה ִמׁשּ

ן ְלָמאֵרי ָעְלָמא ּכֵ ל ׁשֶ ֲאָתר ְיִדיעַ , ּכָ ָמא ֵליּה ּבַ ֵלית ְלַרׁשְ ָמָהן, ּדְ ׁשְ אֹו , אֹו ְלִאְתְקֵרי ֵליּה ּבִ
ָאה  ּנָ הֹוןְלׁשַ א )א לשלשא''ס(אֹו , ֵליּה ּבְ ְבּתָ ֶמְרּכַ א ּדְ ְרּגָ גֹון ּדַ ָטָאה ֵליּה ּכְ ּלְ ּה , ְלׁשַ ַמר ּבָ ִאּתְ ּדְ

ׁשוּ  ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ יֵליהּ , ְקדּוׁשּ בֹות ּדִ ָכל ַמְרּכְ ין ּדְ ְרּגִ ָכל ּדַ ים, ּדְ ׁשִ גֹון ָהָאבֹות ֵהן , ִאיּנּון ְמׁשּוּלָ ּכְ
ָבה ְרּכָ ִאינּ , ֵהן ַהּמֶ רּדְ מּות ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ָבה ְלָאָדם, ּון ּדְ ִאיּנּון ֶמְרּכָ ַמר ָעֵליהּ . ּדְ ִאּתְ , ּדְ

ֵני ָאָדם )יחזקאל א( ֵניֶהם ּפְ א. ּוְדמּות ּפְ נּוְקּבָ ְטָרא ּדְ ְלִטין ַעל ָאָדם, ּוִמּסִ א ִאיִהי , ִאיּנּון ׁשַ ְונּוְקּבָ
ְייהוּ  ָבה ְלַגּבַ ַמר. ֶמְרּכָ א ִאּתְ ׁשוּ , ָעָלהּ  ּוְבִגין ּדָ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ  .ְקדּוׁשּ

ֵחיָון, ְואֹוף ָהִכי ַאְתָוון ין ּדְ ִאיּנּון ַאְנּפִ ין, ּדְ ׁשִ א, ְמׁשּוּלָ ַגְווָנא ּדָ , ְרִביָעָאה' ה. י''וה. י''הו. ו''יד: ּכְ
ׁשוּ  ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ הוּ . ְקדּוׁשּ ֻכּלְ ָלִמים ּדְ ם יְ , ִאיִהי ׁשְ הּו ׁשֵ ֻכּלְ ְלָמא ּבְ ֲאָבל ְלָמאֵריּה . ד''דוָֹ ְלַאׁשְ

א כֹּלָ ָמָהן, ּדְ ׁשְ יּה ּבִ א ּבֵ ׁשָ ּלְ ַאְתָוון, ֵלית ְלׁשַ ָמָהן, ְוָלא ּבְ ָכל ׁשְ א ִאיהּו ִאְתְקֵרי ּבְ ְוֵלית , ֶאּלָ
ם ְיִדיעַ  ם ַאְסִהיד ָעֵליהּ . ֵליּה ׁשֵ ם ְוׁשֵ ל ָעְלִמין, ְוָכל ׁשֵ ִאיהּו ֲאדֹון ּכָ  .ַאְסִהיד ָעֵליּה ֲאדָֹני. ּדְ

ר ָנׁש  ִאית ּבַ ַיְדִעין ּדְ ָיִרית ג, ְוֵלית ּדְ ר ָעְלִמין' ּדְ  )משלי ח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵמָאה ְוֶעׂשֶ
יֵליהּ . ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֶיׁש  א ּדִ ְרּגָ פּום ּדַ ִאְתְקֵרי ֵיׁש ֵמַאִין, ּכְ ָאה. ּדְ ר . ְוָדא ָחְכָמה ִעּלָ ְוִאית ּבַ

א ָעְלמָ  ָלא ָיִרית ֶאּלָ יֵליהּ , א ַחדָנׁש ּדְ א ּדִ ְרּגָ פּום ּדַ אֹוְקמּוהָ , ּכְ ָמה ּדְ יק ֵיׁש , ּכְ יק ְוַצּדִ ל ַצּדִ ּכָ
ְפֵני ַעְצמוֹ  ָרֵאל. לֹו עֹוָלם ּבִ ר ָנׁש ִמִיׂשְ ל ּבַ א, ְוָהִכי ָיִרית ָעְלִמין ּכָ יֵליּה ְלֵעיּלָ א ּדִ ְרּגָ פּום ּדַ . ּכְ
ָמא ֵליּה עָ , ֲאָבל ְלָמאֵרי ָעְלָמא ןֵלית ְלַרׁשְ ּבָ חּוׁשְ ל ָעְלִמין, ְלִמין ּבְ א ֲאדֹון ּכָ י ָקא ''ְוֲאדֹנָ , ֶאּלָ

 .ָסִהיד ָעֵליהּ 

ל ֲהָוָיין, ה''אּוף ָהִכי ְיהוָֹ  ְלָייא ּכָ יּה ּתַ יֵליהּ , ִמּנֵ , ָסֲהִדין ַעל ָמאֵרי ָעְלָמא, ְוִאיהּו ְוָכל ֲהָוָיין ּדִ
ל ֲהָוָיין ִאיהּו ֲהָוה קֶֹדם ּכָ תֹוךְ . ּדְ ל ֲהָוָיה ְוִאיהּו ּבְ ל ֲהָוָיה. ּכָ , ְוָדא ָרָזא. ְוִאיהּו ְלַאַחר ּכָ

ָסֲהִדין ַהָוָיין ָעֵליהּ  ה, ָהָיה, ּדְ  .ְוִיְהֶיה, הֹוְ



 אא''''ח עח ע''''דף רנדף רנ
יָנא ִהּפּוְך ַאְתָוון ֲאדֹנָ , ּדִ א ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. י''ּבְ ַמְלכּוָתא , ּוְבִגין ּדָ יָנא ּדְ ּדִ
יָנא ם אֵ . ּדִ א''ׁשֵ כֹּלָ ם, ל ָסִהיד ַעל ָמאֵרי ּדְ ֵלית ְיכֹוֶלת ְלָכל ׁשֵ א, ּדְ ן . ַוֲהָוָיה ְוַדְרּגָ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְרָיין ַאר ּבִ יהּ , ִלׁשְ חּות ִמּנֵ יב. ּפָ ְכּתִ ָלא  )דניאל ד(, ֲהָדא הּוא ּדִ יָבין ) א''ח ע''דף רנ(ּכְ ֲחׁשִ
ַמָיא ְוגוֹ  ֵחיל ׁשְ יד ּבְ ֵיּה ָעּבֵ יֵליהּ , ם''ֱאלִֹהי. 'ּוְכִמְצּבְ ִאיהּו ֱאלִֹהי, ָסִעיד ַעל ֱאָלהּות ּדִ ם ''ּדְ

א, ִואלֵהי ָהֱאלִֹהים ָסִהיד ָעֵליּה , ת''ְצָבאוֹ . ְוֵלית ֱאלֹוּהַ ָעֵליהּ , ְוִאיהּו ֱאלֹוּהַ ַעל ּכֹּלָ
ִדְכִתיב ַמָיא, ּכְ ֵחיל ׁשְ ֵייּה ָעִביד ּבְ ּדַ . ּוְכִמְצּבְ י ּדְ , ָסִהיד ָעֵליהּ , י''ׁשַ ַכד ִאיהּו ָאַמר ְלעֹוָלם ּדַ

ְתחּוֵמיהּ  יר, ָעַמד ּבִ ט ַיּתִ ָ ׁשּ א. ְוָלא ִאְתּפְ ָ א ְורּוָחא ְוֶאׁשּ  .ְואּוף ְלַמּיָ

ל ֲהָוָיה, ְואֹוף ָהִכי ם, ּכָ ָבָרא ָעְלָמא. ָסֲהִדין ָעֵליהּ , ְוׁשֵ ַכד ֲהָוה ִאיהּו ָיִחיד קֹוֶדם ּדְ , ּדְ
יןֲאַמאי ֲהָוה ִאיהּו ָצִריְך ְלִאְת  ָמָהן ִאּלֵ ׁשְ ּנּוִיין, ְקֵרי ּבִ ַאר ּכִ ׁשְ גֹון , אֹו ּבִ ַרחּום ְוַחּנּון  )שמות לד(ּכְ

ִים ְוגוֹ  יץ ָחָזק', ֶאֶרְך ַאּפַ ין ַאּמִ ּיָ ָמָהן ְוִכּנּוִיין. ּדַ ָכל ִאיּנּון ׁשְ יִאין ּבְ ל , ְוַסּגִ ם ּכָ ִאְתְקֵרי ַעל ׁשֵ
ְלהֹון  .ׁשּוְלָטנּוֵתיּה ָעַלְייהוּ ְלַאֲחָזָאה , ָעְלִמין ּוִבְרָיין ּדִ

ְמָתא גּוָפא )א''ד ע''תיקונין כ(, אּוף ָהִכי ִנׁשְ ָכל ֵאָבִרים ּדְ יהּ , ַעל ׁשּוְלָטנּוָתא ּדְ יל ָלּה ְלַגּבֵ . ַאְמּתִ
ַעְצָמהּ  ִאיִהי ַאְדְמָיא ֵליּה ִאיִהי ּבְ ָרא ָלהּ , ָלאו ּדְ הּוא ּבָ ָבָרא , ּדְ ְוֵלית ֵליּה ֱאלֹוַה ָעֵליּה ּדְ

ּנּוִיים ּוִמְקִרים ְוִסּבֹות, ְועֹוד. יהּ לֵ  ָמה ׁשִ ְמָתא ִאית ָלּה ּכַ ִאְתְקִריאּו ָלהּ , ִנׁשְ ָלאו . ּדְ ַמה ּדְ
א ל ֵאָבֵרי ּגּוָפא. ָהִכי ְלָמאֵרי ּכֹּלָ יָלּה ַעל ּכָ ְלָטנּוָתא ּדִ ׁשָ א ִהיא ַאְדְמָיא ּבְ ֲאָבל , ּוְבִגין ּדָ
ה ַאֲחָרא ִמּלָ  .ָלא ּבְ

ָרֵאל )ים ודבר(, ְועֹוד ַמע ִיׂשְ ם ע, ׁשְ ִתי' ׁשֵ ִתי''ִמן ֶאחָ ' ד, ַרּבָ ין ׁשֵ , ד''ַהְיינּו עֵ , ד ַרּבָ ם ִמן ''ּבֵ
ַמע ֶכם )שמואל א יב(. ד''ח ִמן ֶאחָ ''א, ׁשְ עֹוָלם. ֵעד ְיָי ּבָ ְמַיֵחד אֹותֹו ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּדִ . ְוַעל ּכָ

ִוד ן ָאַמר ּדָ ְייָ ָאנִֹכי אֶ  )תהלים קד(, ְוַעל ּכֵ ַמח ּבַ ַמע''ש )ב''ו ע''עיין לעיל רל(, ׂשְ ח ִמן ''א, מ ִמן ׁשְ
ַמח, ד''ֶאחָ   .ֲהֵרי ֶאׂשְ

ִתי' ד. ְועֹוד ין' ד, ַרּבָ ִפיּלִ י ּתְ ּתֵ ָמַנח ְלהֹון א, ּבָ הוּ , ח''ּדְ ר ּבְ יהּ , ְוִאְתֲעּטָ ֵאר ַעל ֵריׁשֵ . ְוִאיּנּון ּפְ
א', ַעל הֲעָטָרא ' י, )ו''א יהה''ס(ה ''ְוִאיּנּון יהו ַרּתָ ִאיִהי ּבְ ָחְכָמה ָיַסד ''ְידוָֹ  )משלי ג(ְוַהְיינּו , ּדְ ד ּבְ

א, ָאֶרץ ַרּתָ א ָיַסד ּבְ ָאה', ה. ַאּבָ א ִעּלָ ָרא', ֲעָטָרה ַעל ו, ִאּמָ ִאיהּו ּבְ ּכֹוֵנן  )משלי ג(ְוַהְיינּו , ּדְ
ְתבּוָנה ַמִים ּבִ ָרא. ׁשָ א ּכֹוֵנן ּבְ ִאּמָ ע. ּבְ א ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ֹוָלם ַהּבָ

ה ִתּיָ יֶהם, ׁשְ ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ יִקים יֹוׁשְ א ַצּדִ  .ֶאּלָ

ל ַיד ה ׁשֶ ִפּלָ א ִאיִהי ּתְ הָ , ּוְבַרּתָ יֵליהּ ' י. ה''ּכֵ ר ּדִ א' ה. ֶקׁשֶ ָאה ִאיּמָ א ַעל , ִעּלָ ֵריׁשָ ין ּדְ ִפּלִ ּתְ
ְפֶאֶרת י. רֹאׁש ּתִ ִפּלִ יֵליהּ ּתְ ֵסֶדר ְידוָֹ , ן ּדִ ׁש ִלי, ד''ּכְ ִאיהּו ַקּדֶ י ְיִבֲאךָ . ּדְ ַמע. ְוָהָיה ּכִ ְוָהָיה . ׁשְ

מֹועַ  ָאֵתי. ִאם ׁשָ ָעְלָמא ּדְ ֶאְמַצע, ֲאָבל ּבְ ִאיּנּון ה, ֲהָויֹות ּבְ א ָאַמר ַהָנִביא. 'ה' ּדְ , ּוְבִגין ּדָ
זֹאת יִ  )ירמיה ט( ל הַ ''ּבְ ל הַ ''ְתַהּלֵ ל וְ ''ִמְתַהּלֵ ּכֵ י ֲאִני ְידוָֹ ''ׂשְ א אֹוְקמּוָה . ד''ָידֹוַע אֹוִתי ּכִ ּוְבִגין ּדָ

א ֲאָתר, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵריׁשָ ִאית ּבְ י, ּדְ ְתִפּלֵ ֵרי ּזּוֵגי ּדִ קּוִדין. ְלָאָנָחא ּתְ , ְוָדא ָזֵכי ִלְתֵרין ּפִ
אֹוְקמּוָה ָעַלְייהוּ  י ׁשּוְלחָ , ּדְ ּתֵ ל ָאָדם זֹוֶכה ִלׁשְ יָנה' ה. ָחְכָמה' י. נֹותלֹא ּכָ ַעּמּוָדא ' ו. ּבִ

ֶאְמָצִעיָתא א' ה. ּדְ יׁשָ ע ַאְתָוון. ַמְלכּות ַקּדִ ַאְרּבַ ר ּבְ ִאְתַעּטָ א ּדְ ֶתר ִריֲהָטא , ֵריׁשָ א ּכֶ ּדָ
ַאְסַחר לֹון א ּדְ ֵריׁשָ י לֹון, ּדְ ַמע. ְוַכּסֵ ִקיָלא ְלאֹוַרְייָתא, ַאֲהָבה ֶחֶסד ְקִריַאת ׁשְ ׁשְ , ּדִ

אִ  ין עֹז. ְתְייִהיַבת ִמיִמיָנאּדְ ִפּלִ ְגבּוָרה, ּתְ ָמאָלא ּדִ ְ ֶאְמָצִעיָתא. ִמׂשּ א, ַעּמּוָדא ּדְ ִליל ּכֹּלָ , ּכָ



ִמְצָוה ְנֵפי ּדְ ֵכֶלת ְוָלָבן, ֶנַצח ְוהֹוד, ּכַ י. ּתְ ּדַ ים ׁשַ יק, ְמזּוָזה ָרׁשִ ְמזּוָזה. ַצּדִ ְרָעא ּדִ א ּתַ ִכיְנּתָ , ּוׁשְ
ַער ַלְידוָֹ  ַ  .ד''ֶזה ַהׁשּ

ַלת ְרצּועֹות' ְועֹוד ש ין ֵמֲאחֹורֹוי' ד. ּתְ ִפיּלִ ל ּתְ ר ׁשֶ ָיד' י. ֶקׁשֶ ין ּדְ ְתִפּלִ ר ּדִ א . ֶקׁשֶ ּוְבִגין ּדָ
ּדַ  ַבר''ׁשַ גוֹ ''ְידוָֹ , י ִמּלְ ִאיִהי ד, ד ִמּלְ ָיין' ּדְ ְרׁשִ ין ֶרֶמז לד' דד. ּפָ ין' ָראׁשִ ְתִפיּלִ י ּדִ ּתֵ ּדַ , ּבָ י ''ׁשַ

יֵליהּ   .ן''עֹוֶלה מטטרו אֹות ּדִ

ׁש ִלי' י. ְועֹוד יָנה' ה. ָחְכָמה ַקּדֶ י ְיִביֲאךָ , ּבִ ַמע' ו. ְוָהָיה ּכִ יִבין, ׁשְ ית ּתֵ ית , ׁשִ ְרִמיָזא ְלׁשִ
ִאיָלָנא, ְסִפיָרן ית ַעְנִפין ּדְ ְפֶאֶרת, ׁשִ ָכַלל לֹון ּתִ מֹוַע ַמְלכּות' ה. ּדְ ין ִאיּנּון . ְוָהָיה ִאם ׁשָ ִאּלֵ

א ֵריׁשָ ֶתר ,ּדְ ִאיהּו ּכֶ ךָ  )שמואל א ב(', כ, ּדְ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ְיָי ּכִ  .ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ

י ּדַ ַבר, ׁשַ ין ִמּלְ ְתִפּלִ ֵרי ּדִ זּוָזה. ָרִמיז ְרצּוֵעי ּוָבֵתי ְוִקׁשְ ּמְ גוֹ ''ְידוָֹ , אּוף ָהִכי ּבַ ּדַ , ד ִמּלְ י ''ׁשַ
ַבר ין ִעם ד, ִמּלְ ע ָראׁשִ ַאְרּבַ י' ָרִמיז לד' ּדְ ּתֵ ין ֵמָאחֹור ד ּבָ ר ְתִפּלִ פּוָלה אּוף ֲהִכי ' ּוְלֶקׁשֶ ּכְ

פּוָלה' ש ָאה ד' י, ּכְ יָתא ֲחִמיׁשָ ִאיהּו ּבֵ ָהה ּדְ ר ְדָיד ּכֵ ּדַ  )'א י''ס(' ֶקׁשֶ ׁשַ י ִאיהּו מֹוָחא ''ּדְ
ל ִתינֹוק רֹוֶפס ּבוֹ  מֹוחֹו ׁשֶ קֹום ׁשְ ּמָ ְ , ּדאּוְקמּוַה ָעֵליּה ּבַ ינֹוק יֹוֵנק ִמׁשּ ּדַ ְוָדא ּתִ  .י''ֵדי ִאּמֹו ׁשַ

ָמאֵרי ָעְלָמא ין ּדְ ִפּלִ ֶתר, ּתְ ָמאֵרי ָעְלָמא. ּכֶ ֶתר ּדְ ִאיהוּ . ד''ְידוָֹ . ּוַמאי ִניהּו ּכֶ ' ה. ָחְכָמה' י: ּדְ
יָנה ְפֶאֶרת' ו. ּבִ ית ְסִפיָרין. ּתִ ִליל ׁשִ א . ַמְלכּות' ה. ּכָ ָרֵאל )שמואל ב ז(ּוְבִגין ּדָ ִיׂשְ ָך ּכְ  ּוִמי ְכַעּמְ

ר לֹו ֱאלִֹהים ְקרֹוִבים ֵאָליו )דברים ד( דֹול ֲאׁשֶ י ִמי ּגֹוי ּגָ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו, ּכִ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ . ּכַ
ע ְקָרֵאי כ, ַאְרּבַ יִמין ּבְ הּו ְרׁשִ ּלְ ָאת כ', ּכֻ ִאיִהי י. 'י' י: 'ָרָזא ּדְ ָנהי' י' ּדְ  )במדבר ז(, ִמן ְיֲאהדֹוָ

ף  ָרה ַהּכַ ָרה ַעׂשָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ַעׂשָ ׁשֶ ֶתר' כּ , ּבְ ר ְסִפיָראן, ִמן ּכֶ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ א , ּכְ ִליָלן ֵמֵעיּלָ ּכְ
א א, ְלַתּתָ א ְלֵעיּלָ ּתָ ר ְסִפיָראן ִמּתַ  .ּוֵמֶעׂשֶ

 בב''''ח עח ע''''דף רנדף רנ
ין ִאיּנּון ָמִים )תהלים קמח(, ְוִאּלֵ ָ ר ֵמַעל ַהׁשּ ִים ֲאׁשֶ ְחּתֹוִנים ַמִים , ַמִים ֶעְליֹוִנים ְזָכִרים, ְוַהּמַ ּתַ

י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו. ְנֵקבֹות ִיׁש ָטהֹור, ְוָעַלְייהּו ָאַמר ִרּבִ יעּו ְלַאְבֵני ׁשַ ּגִ ּתַ ׁשֶ ַאל ּתֹאְמרּו , ּכְ
ֶכם, ַמִים ַמִים ַנְפׁשְ נּו ּבְ ּכְ ְסּתַ ָמא ּתִ ָמָען. ׁשֶ ַמׁשְ ָלאו ִאיּנּון ַמִים ּכְ א ִאיהּו אֹור נֹוֵבעַ . ּדְ . ֶאּלָ

אּוְבִגין  מּו ְלַמִים נֹוְבִעים, ּדָ ָסק. ִאּדְ ּוְבִגין . ּוִפרּוד, ְולֹא ִקצּוץ, ְוַהאי ְנהֹוָרא ֵלית ֵליּה ּפְ
ֶתר ִאיּנּון ִמּכֶ ֵאין ָלֶהם סֹוף, ּדְ ֶכֶתר ֵאין סֹוף ִאְתְקֵרי, ִאְתְקִריָאן ׁשֶ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּדְ

ם עֹולָ  )ח''במדבר כ() ב''ח ע''דף רנ( א ֲחֵזי. ה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלְייָ ְוִהְקַרְבּתֶ ִתיב, ּתָ ֶפַסח ּכְ , ּבְ
ה עֹוָלה ַלְייָ  ֶ ם ִאׁשּ ה. ְוִהְקַרְבּתֶ ֶ ִתיב ִאׁשּ דהא ביומא דא אשה לא כתיב (, ְוָהָכא ָלא ּכְ

ם עֹוָלה )ביה א ְוִהְקַרְבּתֶ א. ַמאי ַטְעָמא. ֶאּלָ ה , יֹוָמא ּדָ ה ְלחּוּפָ ּלָ ַעְייַלת ּכַ יֹוָמא ּדְ
ַדְכיוּ . ִאיהוּ  ָרֵאל ָמנּו יֹוִמין ּדְ בּוִעין. ְוִיׂשְ ַדְכיוּ , יֹוִמין ְוׁשָ יֹוִמין ּדְ ִלילּו ְוָעאלּו ּבְ . ְוִאְתּכְ

א יׁשָ ל ִסְטָרא ּבִ ָקא ֲחֵזי, ְוִהיא ַנְפַקת ִמּכָ ּדְ ְכיּו ּכַ א. ְוַנְטַרת יֹוֵמי ּדַ א , ְוָרָזא ּדָ ַמְלּכָ
תּוָלה ָטִעים ְך ָלא. ַטַעם ּבְ ִגין ּכָ ה ּבְ ֶ יּה ִאׁשּ ִתיב ּבֵ ָהא ַאֲחָרא ָלא ָקִריב , ּכְ ּדְ

ָנא ּכְ ן, ְלַמׁשְ ּמָ ים ָלאו ָהָכא. ְוָהא ִאְתְרַחק ִמּתַ ִ א ִאׁשּ , ְוָלאו ִאְצְטִריכּו ְלָהָכא, ְוַעל ּדָ
א יׁשָ ָרֵאל ְמַרֲחָקן ִאיּנּון ִמן ִסְטָרא ּבִ  ואתכלילו ועאלו, יומין ושבועין, ומנן יומין דדכיו(. ְוִיׂשְ

א. )ביומין דדכיו י ַאּבָ ח, ָאַמר ִרּבִ א ְלִמְפּתַ  .ֲעַדִיין ְצִריִכין ֲאָנן ְלִפְתָחא ּדָ



ְמעֹון י ׁשִ ָבָרא ָעְלָמא, ָאַמר ַרּבִ ַצּלּו ְלַמאן ּדְ א, ֲאִריִמית ְיַדי ּבְ ָחן , ְוָרָזא ּדָ ּכְ ַאׁשְ
ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ֶאְמָצִעיָתא, ּבְ ים ִאיּנּון ּבְ ִ אְוַאְתָיי, ִאׁשּ א ּוְבִסְטָרא ּדָ ִסְטָרא ּדָ , ן ּבְ

ַדַעת טֹוב ָוָרע ִאיָלָנא ּדְ קּו ּבְ ָרע, ִאַדּבְ ָקן ּבְ טֹוב, ִאַדּבְ ָקן ּבְ ךְ . ְוִאַדּבְ ַאר , ּוְבִגין ּכָ ׁשְ ּבִ
ה עֹוָלה ֶ הּו ִאׁשּ ִתיב ּבְ ָהֵני יֹוָמא. יֹוִמין ּכְ יָמא, ֲאָבל ּבְ י ַקּיְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ  ,ְוָלא ַאֲחָרא, ּדְ

ה ֶ ן, ֵלית ֲאָנן ְצִריִכין ְלִאׁשּ ּמָ א. ְוָלא ִאְצְטִריְך ְלֶמֱהִוי ּתַ י , ְויֹוָמא ּדָ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ יֹוָמא ּדְ
ַדַעת טֹוב ָוָרע, ִאיהוּ  א. ְוָלא ּדְ ם עֹוָלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלְייָ , ּוְבִגין ּדָ ְוָלא , ְוִהְקַרְבּתֶ

ה ַלְיָי עֹוָלה ַמר, עֹוֶלה )א לשם''נ(ָלׁשֹון , ְועֹוָלה. ִאׁשֶ ִאּתְ ָמה ּדְ י , ּכְ ַעְרָנא ִמּלֵ ְוָהא ִאּתְ
ָקר ֵני ּבָ ָפִרים ּבְ ן, ּדְ ִביִעי )ט''במדבר כ(. ְוָכל ַההּוא ָקְרּבָ ְ ַמר, ּוַבחֶֹדׁש ַהׁשּ ִאּתְ ָמה ּדְ , ּכְ

ָנה ָ ָכל ָעְלָמא, יֹוָמא ְדרֹאׁש ַהׁשּ יָנא ּדְ יָפא, ּדִ ּקִ יָנא ּתַ יֶתם . אְוִדיָנא ַרְפיָ , ּדִ ַוֲעׂשִ
ֵעי ֵליהּ , עֹוָלה ם ִמּבָ ל יֹוִמין, ְוִהְקַרְבּתֶ ַאר ּכָ ׁשְ יֶתם, ּכִ א. ַמאי ַוֲעׂשִ יֹוָמא ּדָ א ּבְ , ֶאּלָ

ִתיב )בראשית כז( ים ּכְ ה ִלי ַמְטַעּמִ ָרֵאל . ַוֲעׂשֵ יִלים ָעְבדּו ִיׂשְ ים ְוַתְבׁשִ ָמה ַמְטַעּמִ ּכַ
ָהֵני יֹוֵמי ְמַקְטְרגָ , ּבְ עֹוד ּדִ ָעְלָמאּבְ חֹוִבין ּדְ א ּבְ ׁשָ ּפְ ִתיב . א ָאִזיל ְלַפׁשְ א ָלא ּכְ ְוַעל ּדָ

ם יֶתם עֹוָלה, ְוִהְקַרְבּתֶ א ַוֲעׂשִ ה עֹוָלה. ֶאּלָ ֶ ַאר יֹוִמין. ְוָלא ִאׁשּ ָכל ׁשְ א ''ס(, ְוֵכן ּבְ

ה )בקרבנין ֶ ִתיב ִאׁשּ ָכל ָהֵני יֹוֵמי, ָלא ּכְ ֵלית לֹון חּוָלָקא ּבְ ן . ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ַהאי יֹוָמאּכָ , ּבְ
ִסְטָרא ַאֲחָרא א ּדְ ְעּתָ ָלא ּדַ יִלים ּבְ ים ְוַתְבׁשִ ין ַמְטַעּמִ ֲאָנן ַעְבּדִ ָהא ִיְצָחק , ּדַ ּדְ

ְבֵני ָעְלָמא חֹוִבין ּדִ ר ֵליּה ָלצּוד ֵציָדה ּדְ ּדֵ יהּ , ְמׁשַ  .ּוְלַאְייָתָאה ְלַגּבֵ

ִאיהּו ָאִזיל ָרֵאל ַנְטֵלי ֵעיָטא בְּ , ּוְבעֹוד ּדְ ל ִאיּנּון ּפּוְלָחִנין, ִרְבָקהִיׂשְ ל , ְוַעְבִדין ּכָ ּכָ
ֵני ׁשֹוָפר ְוַתְקִעין ֵליהּ , ִאיּנּון ְצלֹוִתין ָעָרא ַרֲחֵמי, ְמַזּמְ ִגין ְלַאּתְ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּבְ

ּתְ  )בראשית כז( ׁשְ ֵבא לֹו ַיִין ַוּיֵ ָאֵתי , ַוּיָ ַחְמָר , ֵמָרחֹוק )א דאכל''ס(ּדְ א ִמּגֹו ֲאָתר ּדְ
יָקא ֵתי, ַעּתִ י, ְוַאְטִעים ֵליהּ . ְוׁשָ ְרָכאן. ְוַחּדֵ ה ּבִ ַכּמָ ְך ְמָבֵרְך ֵליּה ּבְ ר , ְוַאַחר ּכַ ְוַאְעּבַ

ִתיב. ַעל חֹובֹוי דוֹ  )בראשית כז(, ַמה ּכְ א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ , ַוְיִהי ַאְך ָיצֹוא ָיָצא ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ
ִאּתְ  ָמה ּדְ ה טֹוֲעֵני ּכְ ּמָ ה, ַמרָטִעין ִמּכַ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלָ

יָבָבא ְך ִאיהּו יֹוָמא ּדִ ָנא ִאיהּו עֹוָלה, ּוְבִגין ּכָ ַמר, ַאִיל ֶאָחד. ְוָקְרּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ ִגין , ּכְ ּבְ
ִיְצָחק את. ֵאילֹו ּדְ ים ֶאָחד ְלַחּטָ ִעיר ִעּזִ ָרה , ּוׂשְ , ַאְנּפֹוי )לתברא(ׁשֹוַחד ְלַסָמֵאל ְלַכּפְ
כְ  ַההּוא ּבִ ַהאי יֹוָמאּבְ ֵכי ּבְ ִאיהּו ּבָ ָלא ִאְתָעִביד ְרעּוֵתיהּ , ָיה ּדְ ָחֵמי ּדְ יָון ּדְ ְוָהא , ּכֵ

ָנא ַצד ֵציָדה ַמר. ְלַמּגָ ִאּתְ ָמה ּדְ ִכּפּוֵרי. ּכְ א יֹוָמא ּדְ ַגְווָנא ּדָ ת , ּכְ ָרׁשַ ּפָ ִתיב ּבְ ְוָהא ּכְ
ר יֹום ְוגוֹ  )ט''במדבר כ(. ֱאמֹור ה ָעׂשָ ָ ַתחִר . 'ּוַבֲחִמׁשּ א ּפָ י ַאּבָ ַנח  )בראשית ח(, ּבִ ַוּתָ

ִביִעי ְוגוֹ  ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ יָבה ּבַ א ֲחֵזי', ַהּתֵ ל ָהֵני יֹוִמין, ּתָ יא, ּכָ ַנּיָ א ַעל ּבְ ִגין , ַאְזַלת ִאיּמָ ּבְ
לֹוט ִסְטָרא ַאֲחָרא ָעַלְייהוּ  ָלא ִיׁשְ ָזָבא לֹון, ּדְ ָנהָ . ּוְבִגין ְלׁשֵ ִזיבּו ּבְ ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ ְוָהא , אּכֵ

ּכֹות ּסֻ ְנטּוָרא, ַיְתִבין ּבַ ִרין ּבִ ְנָיָנא, יֹוָמא ַקְדָמָאה. ִמְתַנּטְ ְקַדת לֹון , ְויֹוָמא ּתִ ּפַ
ָרֵאל ין, ְלִיׂשְ ַאר ַעּמִ ׁשְ ָמָנן ּדִ ד ְסעּוָדָתא ִלּמְ ן, ְלֶמְעּבַ ּמָ ְרָיא ּתַ יֹוָמא . ְוִאיִהי ָלא ׁשַ ּבְ
ִליָתָאה ִאיהּו י, ּתְ ֵרי ָעַלְייהוּ  ,ז ַלחֶֹדׁש ''ּדְ ִריַאת ְלִמׁשְ ַנח , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ׁשָ ַוּתָ

ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ יָבה ּבַ ָכל , ַהּתֵ טּוִרין ּדְ
ַגַווְייהוּ  ָראן ּבְ  .ְלָווִטין ּוְמָרִדין ׁשָ



 אא''''ט עט ע''''דף רנדף רנ
י ֶאְלָעָזר ַחגיֹוָמא ַק , ָאַמר ִרּבִ ְרָיא ָעַלְייהוּ , ְדָמָאה ּדְ ְנָייָנא, ָלא ׁשַ א , ְוָלא יֹוָמא ּתִ ֶאּלָ

ִליָתָאה ְרָיא ָעַלְייהוּ , יֹוָמא ּתְ אֹוִסיף ְוָגַרע ׁשַ ִנין, אֹוִסיף ַאְתָוון, ּדְ יב . ְוָגַרע ָקְרּבְ ְכּתִ ּדִ
ר ְוגוֹ  י ָעׂשָ ּתֵ יֹומָ , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי ְלַרע ַעִין. 'ַעׁשְ ִגין ּדְ ְנָייָנא ֶחְדָוה ּבְ א ַקְדָמָאה ְויֹוָמא ּתִ

ְבָנָהא ָאן לֹון, ּדִ י ִעּדָ ִליָתָאה ּוְלָהְלָאה. ְוִאיּנּון ְמַפְלּגֵ ְרָיא ָעַלְייהוּ , ִמּיֹוָמא ּתְ ִאיִהי ׁשַ , ּדְ
ִתיב יִרי  )בראשית ח(. ַמה ּכְ ֲעׂשִ יִרי ּבָ ִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד ַהחֶֹדׁש ָהֲעׂשִ ְוַהּמַ

אֶ  י ֶהָהִרים ּבְ ִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור) א''ט ע''דף רנ(ָחד ַלחֶֹדׁש ִנְראּו ָראׁשֵ ין , ְוַהּמַ ִאּלֵ
ִנין ַאְזִלין ּוִמְתַמֲעִטין, ָקְרּבְ ִאיּנּון ִמְתַמֲעִטין. ּדְ ָהִכי ָנֵמי ִאְתְמַעט טּוָבא , ּוְכָמה ּדְ
ְלהֹון  .ּדִ

ְמעֹון י ׁשִ א ֲחזֵ , ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ יא ְלִאְתֲחָזָאה, יּתָ ִריאּו ַמּיָ ְנָייָנא ׁשָ יָון , ִמּיֹוָמא ּתִ ּכֵ
ִריאּו ַמִים ׁשָ ִליָתָאה ִאיִהי ָשַרת ָעַלְייהוּ , ּדְ ְוִאיּנּון ַמִים ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי , ִמּיֹוָמא ּתְ

ְבָלֵאי  יִמין ָהָכא, )א בכולא''ס(ּבַ ָרֵאל ָלא ֲהִוי, ֲאַמאי ְרׁשִ ִיׂשְ ָהא טּוָבא ּדְ ֲאָתר  ּדְ ּבַ
ִמעּוָטא ִרּבּוָייא, ּדְ ֲאָתר ּדְ א ּבַ יִמין ָהָכא ִאְתַמֲעָטן. ֶאּלָ ְרׁשִ ין ַמִיין ּדִ ִאּלֵ ָאֵתי , ּוְבִגין ּדְ

יב ְכּתִ ְמִעיָנן ּדִ ַחג, ְקָרא ְלַאׁשְ יֹוֵמי ּדְ ְיִדיָען ּבְ ִים ִאיּנּון ּדִ יִמין ּגֹו , ְוַהּמַ ְרׁשִ ִאיּנּון ּדִ
ִנין ִאיּנּון, ָקְרּבְ ְלהֹון, טּוֵרי ְלָווִטין ּדְ יד , ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור טּוָבא ּדִ ַאְנּגִ ּוְנִגידּו ּדְ
ְלהֹון הּוא, ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור, ָעַלְייהוּ  ִאיּנּון ַמִים ּדִ ָרן ַאְתָוון, ּוְבִגין ּדְ ָלא , ָלא ִאְתַחּבְ ּדְ

ְלהֹון ר טּוָבא ּדִ א ְזֵעיר ְזֵעיר, ִיְתַחּבָ  .ֶאּלָ

ָרֵאלֲאָבל לְ  ִריְך הּוא, ִיׂשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִאיּנּון ּמְ ִתיב, ּדְ י ְיָי לֹא  )תהלים לד(. ַמה ּכְ ְודֹוְרׁשֵ
ל טֹוב ְקָרא. ַיְחְסרּו ּכָ יּה ּדִ ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבוּ , ֵריׁשֵ ין, ּכְ ַאר ַעּמִ ׁשְ ין ְמָמָנן ּדִ . ִאּלֵ

י ְייָ  ָרֵאל, ְודֹוְרׁשֵ ין ִיׂשְ א , ל טֹובלֹא ַיְחְסרּו כָּ , ִאּלֵ קּו ְלֵעיּלָ ּלָ ין ַאְזִלין ְוִאְסּתַ ִאּלֵ
א ךְ . ְלֵעיּלָ ִאיּנּון ַמִים, ּוְבִגין ּכָ ְלהֹון ּדְ ַעד ַהחֶֹדׁש . ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור, טּוָבא ּדִ

יִרי א ֵטֵבת. ָהֲעׂשִ ֵדין ְיֵמי ָהָרָעה ֲהווֹ , ּדָ ָהא ּכְ ְקַפת, ּדְ , ְוִאְתֲעַרת ַהִהיא ָרָעה ְוִאְתּתַ
אוְ  ְמׁשָ א ָלא ַאְנִהיַרת ִמּגֹו ׁשִ יׁשָ ה ַקּדִ י ֶהָהִרים, ַכּלָ ֵדין ִנְראּו ָראׁשֵ ין ִאיּנּון ֲהֵרי , ּכְ ִאּלֵ

ָקפוּ , ֲחׁשֹוָכא ְלָווִטין ִאְתָחזּון ְוִאְתּתְ ָעְלָמא, טּוִרין ּדִ ין ּבְ יׁשִ  .ְוַעְבִדין ּבִ

ין יֹוִמין ִאּלֵ ַהאי עֹוָלה, ּבְ ה ּבְ ֶ ֵד , ִאׁשּ ָהא ּכְ ים ָאְכֵלי חּוָלֵקיהֹוןּדְ ִ ְבִעים . ין ָהֵני ִאׁשּ ׁשִ
ין ִרים ִאּלֵ ְבִעים ְמָמָנן, ּפָ ין, ִאיּנּון ָלֳקֵבל ׁשִ ְבִעין ַעּמִ ְלטּו ַעל ׁשִ ׁשַ יֹוָמא . ּדְ ִקין ּבְ ְוַסּלְ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ַקְדָמָאה י ּבְ ְלהוֹ , ְוַנְחּתֵ יֹוִמין ּדִ ִחין ּבְ ִרים ְמַנּגְ , ֵאיִלם. ןְוִאְקרּון ּפָ
יָסר )חסר( ָכל יֹוָמא ִאיּנּון יָ , ַאְרּבֵ ֵרין ּבְ ִדיר. ה''ד ְיהוָֹ ''ּתְ ִליָטא ָעַלְייהּו ּתָ ׁשָ , ְיָדא ּדְ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָנה. ּבְ ֵני ׁשָ ְלהֹון חֵ , ַאְמִרין ּבְ  .ץ''ִמְנָייָנא ּדִ

יָמא ִאי ָהִכי ְייהוּ , ְוִאי ּתֵ ִתיב, ִאין. ַרע ַעִין ֲהִויָנן ְלַגּבַ ָהא ּכְ ָחִלים  )משלי כה(, ּדְ י ּגֶ ּכִ
ה חֹוֶתה ַעל רֹאׁשוֹ  ֶחְדָווָתא. ַאּתָ א ּבְ א, ֲאָבל ֲאָנן ָלא ַיֲהֵביָנן ֶאּלָ ּתָ יֹוֵמי ׁשַ ֵלית ּבְ , ּדְ

ין יֹוִמין, ֶחְדָווָתא ִאּלֵ א. ּכְ טּוב ִלּבָ ֲאָנן ָיֲהִבין ּבְ ְרעּוָתא, ּוְבִגין ּדַ ְך ִאְתַהפָּ , ּוְבֶחְדָווָתא ּדִ



יהֹון ָחִלים ַעל ֵריׁשֵ יָלן, ּגּוְמִרין ְמַלֲהָטן, ָעַלְייהּו ּגֶ ֶחְדְווָתא ּדִ יׁש , ּדְ , ד''י. ַעְבֵדי לֹון ּבִ
יְלהֹון. וחץ', ע )'א ה''ס( ָנא ּדִ ּבָ חּוׁשְ ִקין ּבְ ְך ַסּלְ  .ּכַ

יָמא ַמאן ָיִהיב ָלן ְלַאְקְרָבא ָעַלְייהוּ  א ִאיּתֵ ְלָמא ִאיּנוּ , ְוָכל ּדָ אּדִ ל ּדָ ָעאן ּכָ . ן ָלא ּבָ
א ֵלית ֶחְדָווה ְלָכל ִאיּנּון ְמָמָנן ָהֵני, ֶאּלָ ָכל ִאיּנּון ּתֹוִרים ֵאיִלים ְוִאְמִרין ּכְ , ּבְ

ין ין ִאּלֵ ָרֵאל ַיֲהֵבי לֹון ְסעּוְדּתִ ִיׂשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א. ּבְ א ָלא ִמְתַקְרבּו ּכֹּלָ ל ּדָ א , ְוִעם ּכָ ֶאּלָ
ִריְך ה א ּבְ קּוְדׁשָ ְלחֹודֹויּלְ ן, ּוא ּבִ ּמָ ִליג לֹון, ְוִאיּנּון ִמְתָקְרֵבי ּתַ א . ְוִאיהּו ּפָ ְוַעל ּדָ

ִתיב ָחג, ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ָלֶחם )משלי כה(, ּכְ ִנין ּדְ ין ִאיּנּון ָקְרּבְ ְוִאם . ִאּלֵ
ֵקהּו ָמִים יֹוֵמי ּדְ , ָצֵמא ַהׁשְ יִמין ָהָכא ּבְ ְרׁשִ ין ַמִים ּדִ ְנָייָנא. ָחגִאּלֵ ּוְביֹוָמא , ּוְביֹוָמא ּתִ

ִביָעָאה יָתָאה ּוׁשְ ּתִ  .ז ָיבּוזּו לוֹ ''ּבוֹ  )שיר השירים ח(ְוִסיָמן , ׁשְ

ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ין ִאיּנּון ַמִים, ַמִים ַרּבִ ָרֵאל, ִאּלֵ ֵכי ִיׂשְ י ְמַנּסְ , ּדִ
א  ֶחְדָוה ּוִבְרִחימּו ְדקּוְדׁשָ ִריְך הּואּבְ יב, ּבְ ְכּתִ ׂשֹון )ישעיה יב(, ּדִ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ . ּוׁשְ

ְטפּוהָ  ְכָיא, ּוְנָהרֹות לֹא ִיׁשְ ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ ין ִאיּנּון ַנֲהֵרי ּדְ ְבֵקי , ִאּלֵ הּו ּדַ ֻכּלְ ּדְ
א ְרִחימּו ּדָ ֵרי ּבִ ְ ַאֲהבָ . ּוִמְתַקׁשּ יתֹו ּבְ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ א , ה ּבֹוז ָיבּוזוּ ִאם ִיּתֵ ּדָ

ָרֵאל, ַסָמֵאל ִיׂשְ ַאֲהָבה ּדְ ֲהַדְייהוּ , ּבְ יִמין , ְלֶמֱהִוי ֵליּה חּוָלָקא ּבַ ְרׁשִ ִאיּנּון ַמִים ּדִ ּבְ
א ּתָ ַפְרׁשְ ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזוּ , ָהָכא ּבְ יתֹו ּבְ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ יב ִאם ִיּתֵ ְכּתִ ִסיָמָנא , ּדִ

ִאיּנּון ַמִים  אי, ז''ּבוֹ ּדְ ן, ָיבּוזּו לֹו ַוּדַ יבּו ְלַגּבָ הּו ִאְתֲחׁשִ ּלְ ָהא ּכֻ ר, ּדְ ּבָ ֵלית , ֶחֶרׂש ִנׁשְ ּדְ
 .ֵליּה ְתָקָנה ְלָעְלִמין

יֹוִמין ּבוֹ  ִליגּו ּבְ ְלהֹון ִאְתּפְ ַאר יֹוִמין, ז''ַמִים ּדִ ֲארּו ׁשְ ּתָ ִאיּנּון ג, ִאׁשְ  )נוטריקון(' ה' ד' ּדְ
י ְרִביִעי ׁשְ  יֲחִמיׁשִ י ָהֲאָדָמה''ֶחֶר  )ישעיה מה(, ְוִסיָמן, ִליׁשִ ְוֵלית לֹון , ׂש ֶאת ַחְרׂשֵ

ֲהָדן ּקּוָנא ּבַ ִתיב. ְוָלא ְלָעְלִמין, ּתִ יָמא ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו ּכְ י לֹא  )תהלים כב(ָהָתם . ְוִאי ּתֵ ּכִ
ץ ֱענּות ּקַ  .ָבָזה ְולֹא ׁשִ

א לָ . יֹוָמא ַקְדָמָאה ַמאי ָעִביד ֵליהּ  א , ְוָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, א ִאְקֵרי ִראׁשֹוןֶאּלָ ֶאּלָ
ר ְסָתם ה ָעׂשָ ָ ַלל, ֲחִמׁשּ ָלא ְרׁשּוָמא ּכְ ַמִיין. ּבְ ימּו ּדְ ְרׁשִ ירּוָתא ּדִ ִני , ֲאָבל ׁשֵ ִמּיֹום ׁשֵ

ִני, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ֲהִוי ֵ ׁשּ ֵלית טֹוב ּבַ ִגין ּדְ ךְ , ּבְ ים ִראׁשֹון ְוָלא , ּוְבִגין ּכָ ֶאָחד ָלא ְרׁשִ
ַלל ְסָתם, ּכְ יֹוִמין, ַוֲהִוי ּבִ ימּו ּדְ ֵרי ְרׁשִ ִני, ְוׁשָ יֹום ׁשֵ בוּ . ּבְ ָלגּו ַמִים ּבְ ָארּו , ז''ְוִאְתּפְ ּתָ ְוִאׁשְ

יֹוִמין ֶחֶר  ַמר, שׂ ''ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ ָקא ֵיאֹות, ּכְ ּדְ א ּכַ  .ְוכֹּלָ

 בב''''ט עט ע''''דף רנדף רנ
ָרֵאל ִיׂשְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ַיְדֵעי, ַזּכָ ֱאגֹוָזא) ב''ט ע''דף רנ( ּדְ ּוְבִגין . ְלַאְעָלָאה ְלגֹו מֹוָחא ּדֶ

ין, ְלֵמיָעאל ְלגֹו מֹוָחא ִרין ְקִליִפין ִאּלֵ ל ַהאי. ְוָעאִלין, ְמַתּבְ ִתיב ְלָבַתר ּכָ . ַמה ּכְ
ְהֶיה ָלֶכם ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ ְ יֹום ַהׁשּ ל ָהֵני ְקִליִפין. ּבַ ַתְברּו ּכָ ָמה  ְוַתְברוּ , ְלָבַתר ּדְ ּכַ

יִזין ּזִ ים ַקְטלוּ , ּגְ ה ְנָחׁשִ ֲחׁשֹוָכא, ְוַכּמָ ִאיּנּון טּוֵרי ּדַ ֲהוֹו לֹון ּבְ ים ּדַ ה ַעְקַרּבִ ַעד , ְוַכּמָ
יׁשּוָבא חּו ֲאָתר ּדִ ּכָ ַאׁשְ א, ּדְ יׁשָ א ַקּדִ א ׁשּוִרין ְסחֹור ְסחֹור, ְוַקְרּתָ ֵדין ָעאלּו , ַמְקּפָ ּכְ

הּ  ד ַנְייָחא, ְלַגּבָ ן ְלֶמְעּבַ ּמָ הּ , ּתַ ה. ּוְלֵמחֵדי ּבָ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלָ



ִניׁשוּ , ְוָדא ִאיהּו ֲעֶצֶרת הּ . ּכְ א ְלַגּבָ ַנׁש ּכֹּלָ ִמְתּכְ ְהֶיה ָלֶכם. ֲאָתר ּדְ , ְוָלא ְלַאֲחָרא, ּתִ
ָמאֵריכֹון י ַאּתּון ּבְ ֲהַדְייכוּ , ְלֶמְחּדֵ ִתיב. ְוִאיהּו ּבַ א ּכְ ְמח )תהלים לב(, ְוַעל ּדָ ְיָי ׂשִ ּו ּבַ

ֵרי ֵלב ל ִיׁשְ יִקים ְוַהְרִנינּו ּכָ  . ְוִגילּו ַצּדִ

 

נדפס בהקדמת (עד שלא עשו חסד עם העניים ' שמעון כל מאן דחדי וכו' אמר ר
 )ב''ע' בראשית דף י

 


