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 ספרא דצניעותא 
ִסְפָרא ְמעֹון. ַמאן ְצִניעּוָתא ּדְ י ׁשִ ְכִליָלן , ָאַמר ִרּבִ ְרִקין ִאיּנּון ּדְ ה ּפִ ֲחִמׁשָ

ֵהיָכל ַרב ל ַאְרָעא, ּבְ י ְיהּוָדה. ּוַמְלָיין ּכָ ִליָלן ָהֵני, ָאַמר ִרּבִ , ִאי ּכְ
הּו ֲעִדיֵפי ּלְ ְמעֹון. ִמּכֻ י ׁשִ ָעאל ְוָנַפק ְלַמאן, ָהִכי הּוא, ָאַמר ִרּבִ ּוְלָמאן , ּדְ

ָלא ָעאל וָנַפק ָלאו ָהִכי  .ּדְ

 

יֵני טּוִרין, ַמְתָלא יּוֵריּה ּבֵ ֲהָוה ּדִ יּוֵרי ָמָתא, ְלַבר ָנׁש ּדְ ּדִ ָזַרע . ְוָלא ָיַדע ּבְ
ין גּוַפְייהוּ . ִחּטִ י ּבְ ַאְקִריבּו ֵליּה ַנֲהָמא , יֹוָמא ַחד ָעאל ְלָמָתא. ְוָאִכיל ִחּטֵ
ר ָנׁש ֲאמַ . ָטָבא ה, ר ַההּוא ּבַ ָנא ָלּמָ ָאַכל . ֲאַמרּו ַנֲהָמא הּוא ְלֵמיַכל. ּדְ

יהּ  א. ְוָטַעם ְלָחָדא ְלִחּכֵ ה ִאְתָעִביד ּדָ ְלָבַתר . ֲאַמרּו ֵמִחִטין. ֲאַמר ּוִמּמָ
ָחא ִמׁשְ ין ּבְ ִליׁשִ ִריִצין ּדְ ְייהוּ . ַאְקִריבּו ֵליּה ּגְ ה , ָטַעם ִמּנַ ין ִמּמַ ֲאַמר ְוִאּלֵ

ין , ְלָבַתר ַאְקִריבּו ֵליּה ְטִריֵקי ַמְלִכין. ֲאַמרּו ֵמִחִטין. ְתֲעִבידוּ אִ  ִליׁשִ ּדְ
ָחא א ּוִמׁשְ ּדּוְבׁשָ ה ִאְתָעִבידוּ . ּבְ ין ִמּמַ ֲאַמר . ֲאַמרּו ֵמִחִטין. ֲאַמר ְוִאּלֵ

ין ָכל ִאּלֵ אי ֲאָנא ָמאֵרי ּדְ ִאי, ַוּדַ ין ּדְ ָכל ִאּלֵ ָרא ּדְ ֲאָנא ָאִכיל ִעּקָ הּו ּדַ
ה ִגין . ִחּטָ א ֵמִעדּוֵני ָעְלָמא ָלא ָיַדע ) ב''ו ע''דף קע(ּבְ ְעּתָ ַההּוא ּדַ

יהּ  ךְ . ְוִאְתֲאִבידּו ִמּנֵ ָלָלא, ּכַ ָנִקיט ּכְ הּו ִעדּוִנין , ַמאן ּדְ ֻכּלְ ְוָלא ָיַדע ּבְ
ְמַהְנָיין ָלָלא, ּדִ ַנְפִקין ֵמַההּוא ּכְ  .ּדְ

 פרקא קדמאה 
אָנא ְצִני. ּתָ ִקיל , ִסְפָרא, עּוָתאִסְפָרא ּדְ ׁשָ ַמְתְקָלא )א''ה ע''רל(ּדְ  )תאנא(. ּבְ

ָלא ֲהָוה ַמְתְקָלא ַעד ּדְ ין, ּדְ ַאּפִ ין ּבְ יִחין ַאּפִ ּגִ ּוַמְלִכין , ָלא ֲהוֹו ַמׁשְ
חוּ , ַקְדָמִאין ִמיתוּ  ּכְ ּתַ ָלת, ְוִזיּוֵניהֹון ָלא ִאׁשְ ּטְ א . ְוַאְרָעא ִאְתּבַ ֵריׁשָ ַעד ּדְ

ִכּסּוָפא ּדְ  סּוִפיןּדְ יָקר ַאְתִקין, ָכל ּכִ י ּדִ  .ְוַאֲחִסין, ְלבּוׁשֵ

ָלא ֲהָוה ֲאַתר ּדְ ֵלי ּבַ חוּ , ַהאי ַמְתְקָלא ּתָ ּכְ ּתַ ָלא ִאׁשְ יּה ִאיּנּון ּדְ ָקלּו ּבֵ . ִאּתְ
גּוֵפיהּ  יּה ְסִליקוּ . ְוָלא ִאְתָחֵזי, ָלא ִאְתֲאָחד. ַמְתְקָלא ָקִאים ּבְ ּוֵביּה , ּבֵ

ָלא  ין, ַוֲהווּ , ֲהווֹ ָסְלִקין ּדְ  .ְוְיהְוּיָ
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ַמן, ִסְתָרא ּגֹו ִסְתָרא ן וִאְזּדְ ּקָ  )א''ח ע''רפ, ז''ז רפ''באד, ב''ח ע''ר קכ''אד(, ִאְתּתְ
א ַחד ּגּוְלַגְלּתָ ְבדֹוְלָחא, ּבְ א ּדִ ְקרּוָמא  )ט''ר קכ''שם אד(. ַמְלָייא ַטּלָ

ָכְך ְוָסִתים יָרא ִאְזּדָ ַאּוִ קּוָלאִאיּנּון ֲעָמר ְנֵק , ּדְ ִ ׁשּ ְלָיין ּבְ ז ''אד(ַרֲעָוא . י ּתַ

ֵאי )שם ַתּתָ ְצלֹוָתא ּדְ ְלָיא ּבִ ַרֲעִוין ִאְתּגַ ָלא ָנִאים. ּדְ ִקיָחא ּדְ ָחא ּפְ ּגָ , ַאׁשְ
ִדיָרא ָאה. ְוָנִטיר ּתְ ִעּלָ ְנִהירּו ּדְ חּוָתא ּדִ ּגָ ַאׁשְ א ּבְ ַתּתָ חּוָתא ּדְ ּגָ  )דביה(. ַאׁשְ

ַפְרּדַ  ִרין נּוְקִבין ּדְ ָקאּתְ א, ׂשְ ַער רּוָחא ְלכֹּלָ ִאּתְ  .ּדְ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ ית , ּבְ ֵראׁשִ יָתא ּבְ ברא (ׁשִ

א, ָעַלְייהוּ  )שית ּגּוְלְגָלָתא ַעד ְיִקירּו , ּכּוְלהּו ְלַתּתָ ְבָעה ּדְ ִ ְוַתְלָיין ִמׁשּ
ַיִקירּוָתא ְנָייָנא ָלאו בְּ , ּדְ ַמרְוָהָאֶרץ ּתִ ן ְוָהא ִאּתְ ּבָ ּוֵמַהִהיא . חּוׁשְ

ָייא ָנְפָקא ִאְתַלּטְ יב , ּדְ ְכּתִ ר ֵאַרָרה ְייָ  )בראשית ה(ּדְ . 'ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ֵני  הֹום ְורּוַח ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ֵני ּתְ ְך ַעל ּפְ ָהְיָתה ֹתהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ

ִים ֵליַסר. ַהּמָ ְתֵליָסר יְ , ּתְ ְלָיין ּבִ ַיִקירּוָתאּתַ  .ִקירּו ּדְ

ִנין יָתא ַאְלֵפי ׁשְ יָתא ַקְדָמֵאי, ׁשִ ׁשִ ְלָיין ּבְ ִביָעָאה ָעַלְייהוּ , ּתַ ף , ׁשְ ּקַ ִאְתּתָ ּדְ
ְלחֹודֹוי י. ּבִ ְעּתֵ ְתֵריַסר ׁשַ א ּבִ יב ָהְיָתה ֹתהּו ָובֹהּו , ְוִאְתָחִריב ּכֹּלָ ְכּתִ ּדְ

ַרֲחֵמי. 'ְוגוֹ  ֵליַסר ְיִקים לֹון ּבְ ַקְדִמיָתאּוִמ , ּתְ ן ּבְ ׁשָ ל  )י קמו''ס(ְוָקמּו , ְתַחּדְ ּכָ
יָתא ָרא. ִאיּנּון ׁשִ יב ּבָ ְכּתִ ִגין ּדְ ִתיב ָהְיָתה, ּבְ אי, ּוְלָבַתר ּכְ ָהא ֲהַות ַוּדַ , ּדְ

ךְ  ב ְייָ  )ישעיה ב(, ּוְלַבּסֹוף ֹתהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ ּגַ יֹום ַההּוא' ְוִנׂשְ  .ְלַבּדֹו ּבְ

ְגִליִפי לּוֵפי ּדִ ִחְוָיא ָאִריךְ ּגִ ֵחיזּו ּדְ ט ְלָכאן ּוְלָכאן, ן ּכְ ַ ׁשּ ַזְנָבא , ּוִמְתּפָ
א ֵריׁשָ א . ּבְ ר ְוָזִעים, ָאִחיד ַאַכְתִפין )אחורא(ֵריׁשָ ַחד . ְנַטר ְוָגִניז, ַאְעּבַ

ְלָייא ִקְטרֹוי )א אתמלייא''נ(, ְלֶאֶלף יֹוִמין ְזִעיִרין ִאְתּגָ יָרא , קּוְלְטָרא ּבְ ְסַנּפִ
ַעְד  א, בֹויּבְ א ַרּבָ ַמִיין ְדַיּמָ יּה ּבְ ר ֵריׁשֵ יב , ִאְתּבַ ְכּתִ ְרּתָ  )תהלים עד(ּדְ ּבַ ׁשִ

ִים יִנים ַעל ַהּמָ ּנִ י ּתַ ֵרין ֲהווֹ . ָראׁשֵ ִתיב  )ב''ד ע''ל(, ַחד ִאְתֲחָזֵרי, ּתְ יָנם ּכְ ּנִ ּתַ
י. ָחֵסר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָראׁשֵ י ַהחַ  )יחזקאל א(ּכְ ה ָרִקיעַ ּוְדמּות ַעל ָראׁשֵ  .ּיָ

יב , ַוּיֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ְכּתִ י הּוא ָאַמר  )תהלים לג(ַהְיינּו ּדְ ּכִ
ִהי ְלחֹודֹוי, ַוּיֶ ְתָרָאה ' י ו''ו ו''י יה''ְלָבַתר ִאְתַחְזרּו ַחד יהו. הּוא ּבִ ּבַ

א א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ ה. ׁשְ ָמה ּדְ ַכח ּוְבחַ ' ּכְ ּתְ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ ָקלוּ ׁשְ  .ד ַמְתְקָלא ִאּתְ
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י טֹוב, ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ יב ַוּיַ ְכּתִ  )ישעיה ג(. ּדְ
י טֹוב יק ּכִ ָקא, ַהאי. ִאְמרּו ַצּדִ יה ַסּלְ ַמְתְקּלֵ ְלחֹודֹוי. ּבְ . ַקְדָמָאה ּבִ

א ְלָחד ִאְתֲחְזֵרי ִליָלן ּדָ . ְוכֹּלָ א ּכְ יוֲאַחָתא ּומֹוַדְעּתָ ָדא ּבְ , א''ד הֵ ''א ּבְ
ָקן ִמְתַחּבְ ְתֵרין ְרִחיִמין ּדְ  .ּכִ

גּוָפא א ּדְ ְרׁשָ ׁשָ יָתא ָנְפִקין ֵמַעְנָפא ּדְ ל ַרְבְרָבן, ׁשִ ן ְמַמּלֵ א. ִליׁשָ ן ּדָ , ִליׁשָ
ין יוֹ  יב , א''ד ְוהֵ ''ָסִתים ּבֵ ְכּתִ ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ' ֶזה יֹאַמר ַלה )ישעיה מד(ּדְ

ם ַיעֲ  ׁשֵ ה ' קֹב ְוֶזה ִיְכּתֹוב ָידֹו ַלְייָ ּבְ ָרֵאל ְיַכּנֶ ם ִיׂשְ ׁש  )יכנה(ּוְבׁשֵ ֶזה . ַמּמָ
יה. ֲאַחָתא: ָאִני' יֹאַמר ַלה ַמר ּבְ א ִאּתְ ן ָסִתים . ו''ְוכֹּלָ ִליׁשָ ִליָלן ּבְ א ּכְ ּכֹּלָ

הּ . ְלִאיָמא ָנִפיק ִמיּנָ ַחת ֵליּה ּדְ ּתְ ָהא ִאְתּפַ א. ּדְ ֵריׁשָ א ָיִתיב ּבְ ִאיָמא , ַאּבָ
ֶאְמָצִעיָתא י ֲעָרַייְתהֹון, ּבְ ַגּלֵ אן ַווי ְלַמאן ּדְ אן ּוִמּכָ יא ִמּכָ ְסּיָ  .ּוִמְתּכַ

 

ַמִים ָ ְרִקיַע ַהׁשּ נּוְקָבא, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת ּבִ ַכר ּבְ יט ּדְ ּלִ י ''ס(. ׁשַ

יב  )שלימו דכר ונוקבא ְכּתִ יק ְיסֹוד עֹוָלם )משלי י(ּדְ ְתֵרין''ִהיר יוֹ נָ , ְוַצּדִ , ד ּבִ
ר ְלנּוְקָבא ְלחֹודֹוי''ִאְתְייָחד יוֹ . ְוָנִהיר ּוְמָעּבַ ַדְרּגֹוי  )ובתר כן(, ד ּבִ ָסִליק ּבְ

א א ְלֵעיּלָ א. ְלֵעיּלָ ָכא נּוְקּבָ ָחא , ִאְתַחׁשְ ּתְ דף (ְוִאְתְנִהיַרת ִאיָמא ּוִמְתּפַ

ַתְרעֹוי) א''ז ע''קע ָכִליל . ּבְ ָחא ּדְ יתָאָתא ַמְפּתְ ׁשִ ְתָחָהא, ּבְ , ּוְמַכְסָיא ּפִ
א ְלַהאי ּוְלַהאי ְתָחָהא, ְוָאִחיד ְלַתּתָ י ּפִ ַגּלֵ  .ווי ְלַמאן ּדְ

ְנָייָנא   ִפְרָקא ּתִ
יְקָנא  ִגין  )דיקנא(. ְמֵהיָמנּוָתא )ה''א עד קל''ר מן דף קל''אד(ּדִ ר ּבְ ָלא ַאְדּכַ

א ֵמֻאְדִנין ַנְפַקת כֹּלָ ִהיא ַיִקירּוָתא ּדְ ּבִֹסיָטא, ּדְ ָסֲחָרָנָהא ּדְ ָסִליק , ּבְ
ַרׁש . ְוָנִחית חּוָטא ִחְווָרא ְתֵליָסר ִמְתּפְ  .ּבִ

ְבָיִקירּוָתא ַהִהיא ָיִקיָרא ּדִ ִתיב , ּבְ ּה ִאיׁש ְוָלא  )ירמיה ב(ּכְ לא ָעַבר ּבָ
ם ב ָאָדם ׁשָ ִליל ָהָכא. ְלַבר הּוא )א''ח ע''ויקרא מ(ָאָדם . ָיׁשַ . ָאָדם ָלא ּכָ

ל ׁשֶ  ן ִאיׁש ּכָ ן. ּכֵ ְרׁשָ ְתֵליָסר ְנִביִעין ַמּבּוִעין ִמְתּפָ ְלחֹודֹוי , ּבִ ע ּבִ ַאְרּבַ
ָמרוּ  ְקיּון ְלגּוָפא. ִאְסּתָ ָעה ַאׁשְ ׁשְ ֵמי  )תיקונא קדמאה(. )א לגנתא''נ(. ּתִ ִמּקָ

ֻאְדִנין ִתָחא ּדְ ָקן, ּפְ ֲאִרי ָיִקירּו ְלִאְתּתָ ֵר  )תניינא(, ׁשָ יִרי ּבְ ּפִ ׁשְ א ָנִחית ּבִ יׁשָ
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ְפָוון ׂשִ א ָקִאים. ּדְ א ְלַהאי ִריׁשָ חֹות  )תליתאה(. ֵמַהאי ֵריׁשָ ָנִפיק ּתְ ָאְרָחא ּדְ
ָקא ׂשְ ַפְרּדַ ֵרין נּוְקִבין ּדְ יב , ְלַאְעְבָרא חֹוָבה, ּתְ ְכּתִ ְוִתְפַאְרּתֹו  )משלי יט(ּדְ

ע ׁשַ ֲעָרא ְלִריׁשָ  )רביעאה(. ֲעבֹור ַעל ּפָ ְפָוון ַאְסַחר ׂשַ חֹות ׂשִ . א ַאֲחָראּתְ
חֹותֹוי )חמישאה( א  )שתיתאה(. ָאְרָחא ַאֲחָרא ָנִפיק ּתְ ְקרּוְבּתָ ָחֵפי ּתַ

בּוְסָמא א, ּדְ ְלֵעיּלָ א ּדִ ּפּוִחין ִאְתָחזּון ְלַאְנָהָרא  )שביעאה(. ְלֵריׁשָ ֵרין ּתַ ּתְ
א )תמינאה(. ּבּוִציִנין כֹּלָ ָלא ּדְ א, ַמּזָ ְלָייא ַעד ִלּבָ ְלָיין , ּתַ יּה ּתַ ִאין ּבֵ ִעּלָ
ִאין א )תשיעאה(. ְוַתּתָ א ִמן ּדָ ַתְלָיין ָלא ָנְפִקין ּדָ ַחְפָיין  )עשיראה(. ִאיּנּון ּדְ

רֹוָנא  ָיִקירוּ  )חד סר(ְזִעיִרין ַעל ּגְ ִלים, ַרְבְרִבין. ּדְ יעּוָרא ׁשְ ֲעִרין ְבׁשִ . ִמְתׁשַ
ל ִסְטִרין )וכד( )תריסר( נּון ִמּכָ ְפָוון ִאְתּפְ ָאה לְ , ׂשִ יק ֵמִאיּנּון ַזּכָ ָנׁשִ ַמאן ּדְ

יִקין יִחין  )תליסר(. ְנׁשִ ֵליַסר ְמׁשִ ין ּתְ א ַנְגּדִ כֹּלָ ָלא ּדְ ַהִהיא ַמּזָ ּבְ
ְכָיא ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ ִכיחַ . ּדְ ָלא ׁשְ ַהאי ַמּזָ א ּבְ  .ְוָסִתים, ּכֹּלָ

ֵרי ׁשְ ָמָטא ּתִ ִזְמָנא ּדְ ִביָעָאה, ּבְ ְכֵחי , ַיְרָחא ׁשְ ּתַ ֵריַסר ִאלֵּ  )ירחי(ִמׁשְ ין ּתְ
ֵריַסר  )א תליסר''ס( ֵחי ּתְ ּתְ ָאה ּוִמְתּפַ ַעְלָמא ִעּלָ ַרֲחֵמי )א תליסר''ס(ּבְ ְרֵעי ּדְ , ּתַ

ַההּוא ִזְמָנא  ְרׁשּו ְייָ  )ישעיה נה(ּבְ יב' ּדִ ּתִ ְצאֹו ּכְ ִהּמָ ַוּיֹאֶמר  )בראשית א(. ּבְ
ב ַמְזִריַע ֶזַרע  א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ִרי ְוגוֹ ֱאלִֹהים ּתַ ַהְיינּו ', ֵעץ ּפְ

יב  ְכּתִ ֶעֶרב )ויקרא טז(ּדְ ָעה ַלחֶֹדׁש ּבָ ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבְ בהאי (. ְוִעּנִ

ְדְלךָ ''ֲאדָֹני ידו )דברים ג( )זמנא ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ּגָ . ד ַאּתָ
ִסְטרֹוי''יהו ִלים ּבְ ְרִחיׁשּותָ . ה ׁשְ ַאְרָעאְוָהָכא ּבִ א ּדְ ִלים, א ּדָ  .ָלא ׁשְ

ִתיב''ְיהִ  ָאה יוֹ ''ָקֵריָנן יוֹ , י ָלא ּכְ ָאה''ד ִעּלָ ּתָ יֶצר י, ד ּתַ ָאה י' ַוּיִ ָאה' ִעּלָ ּתָ , ּתַ
ָאה' י )יהי( ָאה' י, ִעּלָ ּתָ ִלימוּ . ְבַגַווְייהוּ ' ה. ּתַ ׁשְ ָלָלא ּדִ ִלים. ּכְ ְוָלא ְלָכל , ׁשְ

ֲעָקר ֵמַהאי ֲאתָ . ְסָטר אִאּתְ ָמא ּדָ ַאֲחָרא, ר ׁשְ יל ּבְ ּתִ ע ְייָ , ְוַאׁשְ ּטַ ִתיב ַוּיִ ' ּכְ
 .ֱאלִהים

ין יוֹ ' ה  ְיהִ ''ד ְליוֹ ''ּבֵ יָקא, י''ד ּדִ ָקא ְדַעּתִ ׂשְ ַפְרּדַ ָבא ּדְ ין , ָנׁשְ ַאְנּפִ ִלְזִעיָרא ּדְ
ים ָלא רּוָחא ָלא ִאְתְקּיָ הֵ . ּבְ ְכַלל הֵ , א''ּבְ ּתָ ָאה הֵ ''ִאׁשְ ּתָ ''א ִעּלָ , ָאהא ּתַ

יב  ְכּתִ  .ֲאָהּה ֲאדָֹני ֱאלִהים )ירמיה א(ּדְ
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ַקְטִפין ִקיְטפֹוי ּדְ ַמְתְקִלין )צרירא(, ּבְ רּוָחא ּדְ ר ' י. ו''יה, ּבְ ִאְתַעּטָ ָאה ּדְ ִעּלָ
ִקְטָרא  יָקא )א בעטרא''ס(ּבְ ַכְך ְוָסִתים, ְדַעּתִ ִאְזּדְ ָאה ּדְ . הּוא ְקרּוָמא ִעּלָ

ָאה''הֵ  ר, א ִעּלָ ִאְתַעּטָ ָקא ּדְ ׂשְ ַפְרּדַ נּוְקִבין ּדְ רּוָחא ּדְ ָנִפיק ְלַאֲחָייא, ּבְ ' ו. ּדְ
ָאה ִסְטרֹוי, ִעּלָ ר ּבְ ִאְתַעּטָ ינּוָתא ּדְ ַקְרּדִ ָטן  )א בעטרוי''ס(, ּבֹוִציָנא ּדְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ

ין, ַאְתָוון ְלָבַתר ַאּפִ ְזֵעיָרא ּדְ ָללּו ּבִ גּוְלגְֹלָתא. ְוִאְתּכְ ְרָיא ּבְ ׁשַ ָמה ּדְ , ּכְ
ָכל ּגּוָפאאִ  ָטן ּבְ ְ ׁשּ חּו ִמְתּפַ ּכְ ּתַ א, ׁשְ ְכְלָלא ּכֹּלָ ֲעָמר ְנֵקא. ְלׁשַ ֵלי . ּבַ ד ּתָ ּכַ

ין ַאְתָוון ְלָיין ִאּלֵ ין ַאְתָוון. ּתַ יּה ִאּלֵ ָבן ּבֵ ְ ֵלי ִלְזֵעיָרא ִמְתַייׁשּ ד ִאְתּגְ , ּכַ
הֹון  .ְוִאְתְקֵרי ּבְ

ִעְטרֹוי''יוֹ  יָקא ָסִתים ּבְ ַעּתִ גִ , ד ּדְ ַכח הּבְ ּתְ ָמאָלא ִאׁשְ ַתח ''ין ׂשְ ה ִאְתּפְ
ְתֵרין נּוְקִבין ַאֲחָרא ְוִאיְנִקיב ּבִ ִתקּוִנין, ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ַתח ''וָ . ְוִאׁשְ ו ִאְתּפְ

ַאֲחָרא יב, ּבְ ְכּתִ ִרים )שיר השירים ז(, ּדִ בּוִציָנא . הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ּבְ
ְתָחא ינּוָתא ִלְמַכְסָיא ּפִ ַקְרּדִ  .ּדְ

א ו' ו א' ְלֵעיּלָ א ה' ה, ְלַתּתָ א' ְלֵעיּלָ ף ' י. ְלַתּתָ ּתַ ּתָ א ּוָבּה ָלא ִאׁשְ ְלֵעיּלָ
ֲהָדהּ , ַאֲחָרא ֵרין , ְוָלא ָסִליק ּבַ ָיין ּתְ ּלְ ד ִאְתּגַ ָרִמיז ּכַ ר ְרִמיָזא ּדְ ּבַ

א )באורייתא( ְרּגָ ַחד ּדַ ָרן ּבְ א, ּוִמְתַחּבְ ְרׁשָ ִגין ְלִאְתּפָ א ּבְ ׁשָ ד ''ו, ַחד ִרּגְ
יוֹ  ִליָלן ּבְ ק ַהאי''ּכְ ּלָ ד ִאְסּתַ ְלָיין, ד ַווי ּכַ  .ְוִאְתּגַ

ִריִקין ִטיְפָסא ׁשְ ַעְבֵרי , ִאיּנּון ּבּוְסִמין ּדְ ָבא  )א עבד''ס(ּדְ ָלא ִמְתַעּכְ
א דּוְכּתָ ַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמךָ . ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ּבְ יַה . ּבְ ְגּבִ ִאם ּתַ

ר ְוִאם בֵּ  ׁשֶ ּנֶ ם אֹוִריְדךָ ּכַ ָ ָך ִמׁשּ ים ִקּנֶ  .ין ּכֹוָכִבים ׂשִ
 

א) ב''ז ע''דף קע(ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ  ׁשֶ ָמא ִאְתְנַטע, ֵאיָמַתי. ּדֶ ד ׁשְ ּוְכֵדין . ּכַ
ָמן, ֲאִויָרא ָנִפיק ט  )תיקונא קדמאה דרישא(. ְוִנצֹוָצא ִאְזּדָ ָ ׁשּ א ִאְתּפָ ַחד ּגּוְלַגְלּתָ

ִסְטרֹוי י עָ , ּבְ א ָמּלֵ ָווֵני, ָלהּ ַטּלָ ְתֵרי ּגְ  .ּדִ

יִמין ַאְתָוון ְרׁשִ ין ּדְ ַלת ַחָלּלִ יהּ , ּתְ ָיין ּבֵ ּלְ  )א כעורבא''ס(אּוָכִמין  )תליתאה(. ִאְתּגַ
ְלָיין ַעל נּוְקִבין ֲעִמיִקין ַעְרָבָאה ּתַ ַמע ְיִמיָנא , ּכְ ָלא ָיִכיל ְלִמׁשְ ּדְ

ָמאָלא ִקיק. ּוׂשְ א ּדָ ָלא ָנִהיר )רביעאה(. ָהָכא ַחד ָאְרָחא ְלֵעיּלָ , ִמְצָחא ּדְ
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ָעְלָמא יהּ . ְקָטטּוָתא ּדְ ח ּבֵ ּגַ ד ַרֲעָוא ַאׁשְ ר ּכַ ְתַלת  )חמישאה(. ּבַ ַעְייִנין ּדִ
ָווֵני ָנִהיר, ּגְ ֲחָלָבא ּדְ ת ָקַמְייהּו ִאְתְסָחן ּבְ ִתיב . ְלִמְרּתַ ֵעיֶניָך  )ישעיה לג(ּכְ

ֲאָנן ַלִים ָנְוה ׁשַ ה )ישעיה א(ִתיב ּוכְ , ִתְרֶאיָנה ְירּוׁשָ ֲאָנן. ֶצֶדק ָיִלין ּבָ , ָנֶוה ׁשַ
ָסִתים יָקא ּדְ ִתיב, ַעּתִ ְזֵעיָרא )שתיתאה(. ֵעיְנָך ּכְ ְרצּוָפא ּדִ , חֹוָטָמא ּפַ

מֹוְדָעא ּתְ נּוְקבֹוי. ְלִאׁשְ ְלהֹוִבין ִמּתֹוָקִדין ּבְ ַלת ׁשַ א  )שביעאה(. ּתְ ְרּגָ ּדַ
ַמע ָטב ּוִביׁש , ֲעִקיָמא ִת . ְלִמׁשְ ִמי' ֲאִני ְייָ  )ישעיה מב(יב ּכְ ּוְכִתיב . הּוא ׁשְ

א ַוֲאִני ֶאְסּבֹול )ישעיה מו(ּוְכִתיב . ֲאִני ֲאִמית ַוֲאֲחּיֶה )דברים לכ( ָ . ַוֲאִני ֶאׂשּ
נּו ְולֹו ֲאַנְחנוּ  )תהלים ק( )ב''ד ע''קל( ֶאָחד ּוִמי  )איוב כג(. הּוא ָעׂשָ ְוהּוא ּבְ

יֶבּנוּ  ִכיחַ  הּוא ִאְקֵרי ַמאן. ְיׁשִ ָסִתים ְוָלא ׁשְ ָמן , ּדְ ָלא ִאְזּדָ הּוא ַמאן ּדְ
ָמא. ְלֵעיָנא ׁשְ ָלא ִאְקֵרי ּבִ  )י''א ה''ה(. הּוא ַמאן ּדְ

ִליל ' א ִליל א' ו. 'ו )'הוא(ּכָ ִליל ה' ּכָ . ָאִזיל ְלָאֶלף' א )י''א ה''ס(. ו''ְוָלא ּכָ
ָסִתים ִמכָּ , ד''ד ָאִזיל ליו''יו, ד''ף ָאִזיל ליו''אל ָלא , ל ְסִתיִמיןּדְ ּדְ

יּה ו ָרן ּבֵ ַחּבְ ד ָלא ָנִהיר י. ד''ִמּתְ  .ד''בו' ַווי ּכַ

ק י ּלָ ד ִאְסּתַ חֹוֵבי ָעְלָמא''ִמן ו' ּכַ ַכח, ד ּבְ ּתְ א ִאׁשְ כֹּלָ א , ֶעְרָייָתא ּדְ ַעל ּדָ
ִתיב  ה )ויקרא יח(ּכְ ִליק יוֹ . ֶעְרַות ָאִביָך לא ְתַגּלֵ ל עַ , א''ד ִמן הֵ ''ְוַכד ִאְסּתָ

ה ֶעְרָוָתהּ  ָך ִהיא לֹא ְתַגּלֵ ה ִאּמְ ָך לא ְתַגּלֶ ִתיב ְוֶעְרַות ִאּמְ א ּכְ ָך . ּדָ ִאּמְ
אי יָנה ִתְקָרא ְוגוֹ  )משלי ב(, ִהיא ַוּדַ י ִאם ַלּבִ  .'ּכִ

ִליָתָאה  ְרָקא ּתְ  ּפִ
ר ְוָלא  ִאְתְטּמַ ל ָמה ּדְ יִרין ִאְתְמָסרּו ְלִדיְקָנא ּכָ ּקּוִנין ַיּקִ ָעה ּתִ ׁשְ ּתִ

ַכח ּתְ יָרא ִאׁשְ ָאה ְוַיּקִ ְלָייא ִעּלָ ְנֵזיּה  )א דיקנא''ס(וָהא  )והוא(. ִאְתּגַ  )א יקירא''ס(ּגַ
 .ְקָרא

ִדיְקָנא יקּוָנא ַקְדָמָאה ּדְ ֻאְדִנין ַעד , ּתִ ְתָחא ּדְ ֵמי ּפִ ִניִמין ַעל ִניִמין ִמּקָ
פּוָמא א ּדְ א ַהאי )תניינא(. ֵריׁשָ א ַאֲחָרא , ֵמֵריׁשָ ַכחַעד ֵריׁשָ ּתְ . ִאׁשְ

ָלא ִאְתַחְזָייא )תליתאה( ֵרין נּוְקִבין ָאְרָחא ַמְלָייא ּדְ חֹות ּתְ  )רביעאה(. ִמּתְ
יָסא יָסא ּוֵמַהאי ּגִ ין ֵמַהאי ּגִ ָיין  )חמישאה(. ַעְלִעין ִאְתַחְפּיָ הּו ִאְתַחּזְ ּבְ
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ווְרָדא ּפּוִחין סּוָמִקין ּכְ ְלָיין אּוָכִמ  )שתיתאה(. ּתַ ַחד חּוָטא ּתַ יִפין ַעד ּבְ ּקִ ין ּתַ
נּון )שביעאה(. ַחּדֹוי ווְרָדא ִאְתּפְ ְפָוון סּוָמִקין ּכְ ין  )תמינאה(. ׂשִ ְזִעיִרין ַנְחּתִ

ְגרֹוָנא ִגיִדין  )תשיעאה(. ּוְמַחְפָיין ְקָדָלא, ּבִ א ''ס( )א נגדין''ס(ַרְבְרִבין ּוְזִעיִרין ּכְ

ּקּוָלא )נחתין ׁשִ ַכח גִּ . ּבְ ּתְ ין ִאׁשְ ִאּלֵ ַכחּבְ ּתְ ִאׁשְ יף ַמאן ּדְ ר ְוַתּקִ  .יּבָ

ִתיב  ַצר ָקָראִתי ָיהּ  )תהלים קיח(ּכְ ל ּגֹוִים . ִמן ַהּמֵ ִוד ַעד ּכָ ָעה ָאַמר ּדָ ׁשְ ּתִ
ָנא ֲעלֹוי, ְסָבבּוִני ב ַמְזִריַע ֶזַרע . ְלַאְסֲחָרא ּוְלַאּגָ א ֵעׂשֶ ׁשֶ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ

ִרי ֲאׁשֶ  ה ּפְ ָעה  )ב''ט ע''נשא קל(. ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהוּ ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ עֹוׂשֶ ׁשְ ּתִ
ִלים ָמא ׁשְ ְ ין ִאְתֲעָקרּו ִמׁשּ ִלים, ִאּלֵ ָמא ׁשְ ׁשְ ילּו ְלָבַתר ּבִ ּתִ יב , ְוַאׁשְ ְכּתִ ּדִ

ע ְייָ  ּטַ ָחן ִאיִהי. ֱאלִהים' ַוּיִ ּכְ ּתַ ְתֵליָסר ִאׁשְ ִדיְקָנא ּבִ ּקּוִנין ּדְ ִהיא , ּתִ ּדְ
ָאה ָאה. ִעּלָ ּתָ ָעה ִאְתָחזּון, ּתַ ִתׁשְ ֵניהֹון ''כ. ּבְ גוֹוַ ִליפּו ּבְ א ''ס(ב ַאְתָוון ִאְתּגְ
 .)בגינהון

ַּכד ְמַרֲחִׁשין , ְּכלֹוַמר. ַּתְרּגּום יְַרֲחׁשּון, ָּדָבר ַאֵחר יְִׁשְרּצּו ַהַּמיִם )ב''ז ע''שייך לדף קע(
ּוְבַמיָא ֲהוָה ָרִחיׁש נְַפָׁשא , יּות ַּדְעָּתאּוִבנְקִ , ְּבָזּכּוָתא, ְּבִׂשְפוָוֵתיּה ִּפְתָּגֵמי ְּצלֹוָתא

וְִׂשְפוָוֵתיּה ְמַרֲחָׁשן ְּבַהאי ַּגוונָא , וְַכד ָּבֵעי ַּבר נָׁש ְלַסְּדָרא ְּצלֹוֵתיּה ְלָמאֵריּה. ַחּיָָתא
. נִָגיד וְנִָפיק, ְלֲאָתר ְּדַׁשְקיּו ַּדֲעִמיקּו ְּדֵביָרא, ְלַסְּלָקא יְָקָרא ְּדָמאֵריּה, ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא

, ְלָכל ַּדְרָּגא וַדְרָּגא, ַההּוא ַׁשְקיָא ְּדנֲַחָלאמֵ , ְלָבַתר יָנְִגיד ְלַאְמָׁשָכא ִמְלֵעיָּלא ְלַתָּתא
ְלָבַתר ָּבֵעי ְלַקְּׁשָרא . ַעד ַּדְרָּגא ַּבְתָרָאה ְלַאְמָׁשָכא נְָדָבה ְלכָֹּלא ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא

ֶאְלָּתא ֵּבין ׁשְ , ִקְׁשָרא ְּדַכָּונָה ִּדְמֵהיְמנּוָתא ויְַעְּבדּון ָּכל ִמְׁשַאלֹוִהי, ִקְׁשָרא ְּבכָֹּלא
 .ֵּבין ְׁשֶאְלָּתא ְּדיִָחיָדא, ְּדִּצּבּוָרא

ִאית ְּבַאְלָפא , ְּגוָונֵי' ֵהן ְמסּוָדרֹות בט, ּוְׁשֶאְלָּתא ְּדִאית ְלַבר נָׁש ְלַּׁשֲאָלא ִמָּמאֵריּה
ית ִּבְׁשָמָהן אִ . 'ַרחּום וְַחּנּון וגֹו, וְִאית ְּבַאְדָּכר ְמִכיּלֹוִהי ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, ֵּביָתא

ָ , ֱאלִהים, ֵאל, יהו, יָּה, ְּכגֹון ֶאְהיֶה, יִַקיָרן ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא . ֲאדֹנָי, ַׁשַּדי, ְּצָבאֹות' יְי
, ִּבינָה, ֶחֶסד, ְּגבּוָרה, ִתְפֶאֶרת, נְַּצח, הֹוד, יְסֹוד, ַמְלכּות: ְּכגֹון, ִאית ְּבֶעֶׂשר ְסִפיָרא

ִאית ְּבִׁשיֵרי . ְּכגֹון ָהָאבֹות וְַהּנְִביִאים וְַהְּמָלִכים, ְּבַאְדָּכר ַּצִּדיַקּיָיאִאית . ֶּכֶתר, ָחְכָמה
וְֵעיָּלא ִמּנְהֹון ַמאן ְּדיַָדע ְלַתֵּקן ִּתּקּונִין . ְּדִאית ְּבהֹון ַקָּבָלה ֲאִמיִּתית, ּוְבתּוְׁשַּבְחֵּתי

וְִאית ַמאן ְּדיַָדע , א ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלאוִאית ִּביִדיָעה ַסְּלקָ . ְּכְדָקא יֵאֹות, ְלָמאֵריּה
וְִאי ָלא , ְּצִריָכא ַּכוָנָה ְּגדֹוָלה, ְּגוָונִי ִאֵּלין' ּוְבָכל ט. ְלַהְמִׁשי� ִׁשְפָעא ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא

ן ְׁשָמָהן ְּדהּוא ָּכִליל ְּתֵרי, ּוְבַכוָונַת ָאֵמן. ּובֹוַזי יִָקּלּו )שמואל א ב(, ָעֵליּה ְקָרא ִּדְכִּתיב
וְהּוא ָרמּוז ַּבָּפסּוק , ְּבאֹוָּצר ַהּנְִקָרא ֵהיָכל, וְָהֶאָחד ָּגנִיז טּוֵביּה ּוִבְרכֹוִהי. י''ה ֲאדֹנָ ''יְהֹוָ 

ָּכל טּוב , ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָּפנָיו ּוְלָּדא ָרְמּזּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה' וה )חבקוק ב(
וִאי . ּוְמַּתְרְגִמינָן ְבָכל ְּדִעִּמי, ְבָכל ֵּביִתי נֱֶאָמן הּוא )במדבר יב(ֶׁשּנֱֶאַמר  ,ָהָאָדם ְּבֵביתֹו

ָּדא הּוא ַּבר נָׁש ְּדאֹוִקיר ִלְׁשָמא ְּדָמאֵריּה , ְּגוָונִי ְּכְדָקא יֵאֹות' ְמַכּוון ְבָכל ַחד וְַחד מט
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, ֲאַכֵּבד ְּבָעְלָמא ֵּדין, ֲאַכֵּבד ּובֹוַזי יֵָקּלּווְַעל ָּדא ְּכִתיב ִּכי ְמַכְּבַדי , ִלְׁשָמא ַקִּדיָׁשא
, ִאְתְקֵרי ָעֵליּה' ֲאֵרי ְׁשָמא ְּדה, וְיְֶחּזּון ָּכל ַעָּמֵמי ַאְרָעא. ְלַקּיִים ּוְלֶמְעַּבד ָּכל ָּצְרכֹוי

ַעל ִּפי ְּדָלא ָקֵרי  ַאף, יִזְֵּכי ְלֵמיָקם ִּבְמִחיַּצת ֲחִסיִדים, ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי. וִיַדֲחלּון ִמּנִיּה
ַמאי ּובֹוַזי . וְִאיְכוָון ֵּביּה ַּכְדָקא יֵאֹות, ֵּכיוָן ְּדָזָכה ְלַאְׁשְּגָחא יְִדיַעת ָמאֵריּה, ָּכל ּצֹוְרֵכיּה

ִקְׁשָרא , ּוְלַקְּׁשָרא ִּדְמֵהיְמנּוָתא, ָּדא הּוא ַמאן ְּדָלא יַָדע ְלַאֲחָדא ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא. יֵָקּלּו
וְָּכל ֶׁשֵּכן . ּוְלאֹוִקיר ְׁשָמא ְּדָמאֵריּה ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאְתְּבֵרי, ּוְלַאְמָׁשָכא ְּדִאְּצְטִרי� ְלֲאָתר

, ָּכל ַמאן ְּדַמְרִחיׁש ְּבִׂשְפוָוֵתיּה ִּבנְִקיּוָתא ְּדִלָּבא, וְַעל ָּדא. ַמאן ְּדָלא ִאְתַּכָּוון ְּבָאֵמן
ִּבְׁשִביל ָאָדם , ְּכלֹוַמר, וַּיֹאֶמר ֱא�ִהים נֲַעֶׂשה ָאָדם, ַּבֲהֵדיּהַמאי ְּכִתיב , ְּבַמּיָא ִּדְמנֵַּקי

 )עד כאן דבר אחר(. ויְרדּו ִבְדַּגת ַהּיָם, ְּדיַָדע ְלַאֲחָדא ֶּצֶלם ּוְדמּות ְּכְדָקא יֵאֹות

ר  )א על האי מאן דחזי בחלמיה דיקנא''ס(, ַעל ַהאי ּבַ יְקָנא ּדְ ָאִחיד ּדִ ֶחְלָמא ּדְ
יֵדיהּ ָנׁש  ָאה ּבִ ִלים  )א או דאושיט ידיה ליה אנדע דשלים במאריה''נ(, ִעּלָ ׁשְ

ָמאֵריהּ  חֹותֹוי ִיְכְנעּון. ּבְ ְנִאין ּתְ ְנִהיָרא . ׂשַ ָאה ּדִ יְקָנא ִעּלָ ן ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ א ''ס(ּכָ

ָאה )לתתאה ַתּתָ ָאה ַרב ֶחֶסד ִאְקֵריהּ , ּבְ ִעּלָ ְזֵעיָרא ֶחסֶ , ּדְ ד , ד ְסָתם''ּבִ ּכַ
א בידיה הא מתרחיץ דהא בשלם עם ''ס(. ְטִריְך ְנִהירּו ַאְנַהר ְוִאְקֵרי ַרב ֶחֶסדִאצְ 

מאריה ושנאוי יכנעון תחותוי ודין הוא בדיל דחזא בחלמיה כל שכן אם זכה לאודעא מה היא 
 )דיקנא עלאה דהוא נהיר לתתאה ארים עלאה רב בחסד אקרי בזעירא חסד סתם

 

ִתיב ַוּיֹאֶמר ֱאלִהים יִ  הּכְ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ִים ׁשֶ ְרצּו ַהּמַ לֹוַמר, ׁשְ  )ה''י י''א ח''נ(, ּכְ
ָדא''י ָדא ּבְ ט ְנִהירּו ּדְ ׁשַ ִזְמָנא ֲחָדא, ה ִאְתּפָ א ִאְתַרֲחׁשּון ּבְ ַמִים , ּכֹּלָ

ן יׁשָ ְרצוּ . ָטָבאן ַמִים ּבִ ָאַמר ִיׁשְ ִגין ּדְ ָדא, ּבְ א ּבְ ָללּו ּדָ ָאה. ִאְתּכְ ה ִעּלָ , ַחּיָ
ָאהַחיָּ  ּתָ ה . ה ּתַ א. ָטָבא) א''ח ע''דף קע(ַחּיָ יׁשָ ה ּבִ  .ַחּיָ

ה ָאָדם ִתיב. ַוּיֹאֶמר ֱאלִהים ַנֲעׂשֶ א ָאָדם ְסָתם, ָהָאָדם ָלא ּכְ , ֶאּלָ
א ְלֵעיּלָ ָקא ָאָדם ּדִ ִלים. ְלַאּפָ ָמא ׁשְ ׁשְ ִאְתָעִביד ּבִ א. ּדְ ִלים ּדָ ּתְ ד ִאׁשְ , ּכַ

א ִלים ּדָ ּתְ ִלים ּדְ . ִאׁשְ ּתְ אִאׁשְ ְלָמא ּכֹּלָ א ְלַאׁשְ ד ִסְטָרא ''ְידוָֹ . ַכר ְונּוְקּבָ
ַכר ּדְ א. ּדִ נּוְקּבָ כּוָרא. ֱאלִהים ִסְטָרא ּדְ ט ּדְ ׁשַ ִתּקּונֹוי , ִאְתּפָ ן ּבְ ּקַ ְוִאְתּתְ
א ִאּמָ ָאָמה, ּכְ פּוֵמיּה ּדְ ָטלוּ . ּבְ ִאְתּבְ ימוּ , ַמְלִכין ּדְ  .ָהָכא ִאְתָקּיָ

יִנין  ְד  )ב''ב ע''קמ(ּדִ אּדִ ִריׁשָ יִפין ּבְ ּקִ סֹוָפא ַנְייִחין, כּוָרא ּתַ א . ּבְ נּוְקּבָ ּדְ
ָכא ִאיּפְ ִקיִעין''ְוי. ּבְ ִעְטפֹוי ׁשְ ִקיטּוָרא ּבְ ַגָווָהא ' י. ה קּוְנִטיִרין ּדְ ְזֵעיָרא ּבְ
ַכח ּתְ יִנין. ִאׁשְ ָסמּו ּדִ יָקא, ִאי ִאְתּבְ ָעא ַעּתִ א. ּבָ , ָאָתא ִחְוָיא ַעל נּוְקּבָ
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ַגָווהּ  ְוִקיָנא ַקן ּבְ זּוֲהָמא ִאְתּתָ א, ּדְ יׁשָ ד ָמדֹוָרא ּבִ ַהר . ְלֶמְעּבַ יב ַוּתַ ְכּתִ ּדִ
ֶלד ֶאת ַקִין ין ְוִעְלעּוִלין ְוַקְטפּוִרין. וּתֵ יׁשִ רּוִחין ּבִ ָמּדֹוָרא ּדְ א ּדְ  .ִקיּנָ

ַהאי ָאָדם יּה ּבְ ִרים, ַאְתִקין ּבֵ ּתָ ְכַלל ּוְפַרט, ּכְ ְפַר , ּבִ ָללּו ּבִ , ט ּוְכָללִאְתּכְ
ָמאָלא, ׁשֹוִקין ּוְדרֹוִעין ַכר . ְיִמיָנא ּוׂשְ ן ּדְ ּקַ ִסְטרֹוי ִאְתּתַ ַלג ּבְ א ִאְתּפְ ּדָ

א יה ַכר' י. ו''ְונּוְקּבָ א' ה. ּדְ ָרָאם וְיָבֶרְך ' ו. נּוְקּבָ ִתיב ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ ּכְ
ָמם ָאָדם ְקָרא ׁשְ ָאָד . אֹוָתם וּיִ ּיּוְקָנא ּוַפְרצּוָפא ּדְ אּדִ ְרְסּיָ , ם ָיִתיב ַעל ּכֻ

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו  )יחזקאל א(ּוְכִתיב  מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ וַעל ּדְ
 .ִמְלָמְעָלה

ְרָקא ְרִביָעָאה  .ּפִ
יָקא  ין. ָטִמיר וָסִתים, ַעּתִ ַאְנּפִ ְלָייא, ְזֵעיָרא ּדְ ְלָייא וָלא ִאְתּגַ . ִאְתּגַ

ְלָייא ִאְתּגַ ִת , ּדְ ַאְתָוון ּכְ ְסָייא. יבּבְ ְאְתּכַ ַאְתָוון, ּדְ ָבן , ָסִתים ּבְ ְ ָלא ִמְתַייׁשּ ּדְ
ַאְתרֹוי ִאין, ּבְ ִאין ְוַתּתָ יּה ִעּלָ בּו ּבֵ ִאיהּו ָלא ִאְתְייׁשָ ִגין ּדְ  .ּבְ

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוגוֹ  ה ְלִמיָנּה ּבְ ַהְיינּו ', ַוּיֹאֶמר ֱאלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ
יב ְכּתִ יַע ְייָ  )ותהלים ל(, ּדִ ַאֲחָרא . 'ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ְכָלָלא ּדְ ַחד ּבִ

ָחא ּכְ ּתַ ָאָדם. ִמׁשְ ְכָלָלא ּדְ ֵהָמה ּבִ ם  )ויקרא א(, ּבְ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָאָדם ּכִ
ן ַלְייָ  ֵהָמה' ָקְרּבָ ָאָדם, ִמן ַהּבְ ְכָלָלא ּדְ ַלל ּבִ ִאְתּכְ ּום ּדְ  .ִמׁשּ

 

א  ְלַתּתָ ד ָנַחת ָאָדם ּדִ ָאה) ב''ח ע''קע דף(ּכַ ִדּיּוְקָנא ִעּלָ ֵרין , ּבְ ָכחּו ּתְ ּתְ ִאׁשְ
ִרין ִסְטִרין )ב''ח ע''תזריע מ( ִליל ָאָדם, רּוִחין ִמּתְ ָמאָלא ּכָ יִמיָנא ּוׂשְ . ּדִ

יִמיָנא א, ּדִ יׁשָ ְמָתא ַקּדִ ה. ִנׁשְ ָמאָלא ֶנֶפׁש ַחּיָ ׂשְ ט . ּדִ ׁשָ ָחב ָאָדם ִאְתּפָ
ָמאָלא טּו , ׂשְ ׁשָ ָלא ּגּוָפאְוִאְתּפָ  .ִאיּנּון ּבְ

ָדא א ּבְ ִקין ּדָ ּבְ ד ִמְתּדַ אֹוִליַדת , ּכַ ה ּדְ ַהאי ַחּיָ יְלָדן ּכְ יִאין  )רוחין(ִאְתּיַ ַסּגִ
ִקְטָרא ֲחָדא ָיין''כ, ב ַאְתָוון ְסִתיִמין''כ. ּבְ ּלְ ' י, ָסִתים' י, ב ַאְתָוון ִאְתּגַ

ְלָייא ַטפְ , ָסִתים ְוַגְלָייא. ּגַ ַמְתְקָלא ּדְ ָקלוּ , ִסיןּבְ ַכר ' י. ַאּתְ יּה ּדְ ָנְפִקין ִמּנֵ
א ו ַהאי ֲאָתר, ד''ְונּוְקּבָ ַכר' ו, ּבְ א' ד, ּדְ א. נּוְקּבָ ִגין ּדָ ֵרין''ד, ּבְ ּו ''ד. ּו ּתְ
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א ַכר ְונּוְקּבָ ֵרין ַקְפִלין''ד. ּדְ ֵרין י. ּו ּתְ ַכר' ּתְ ְלחֹודֹוי ּדְ א' ה. ּבִ ' ד' ה. נּוְקּבָ
ַקְדִמיָתא ו )ב''פ ע''ק(, ֲהַות ּבְ ַרת ּבְ ִאְתַעּבְ הּ ' ּוִמּדְ ַגּוָ יַקת ו )אולידת(, ּבְ ', ַאּפִ

ָלָלא דיה''ִאְתָחֵזי יוֹ  )ו''ה הרי יה''ו וביה אית ה''אית ד' הרי כי בה( ֶחְזֵויּה ּכְ . ו''ד ּבְ
יַקת יוֹ  ַאּפִ א''ִמּדְ ַכר ְונּוְקּבָ הּוא ּדְ ַבת ְלָבַתר, ד ּדְ ְ ּוְמַכְסָייא , ִאְתַייׁשּ

נֹות ָהָאָדם )בראשית ו(. ָמאְלאִ  ִני ָהֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ְראּו ּבְ יב, ַוּיִ ְכּתִ , ַהְיינּו ּדִ
ִלים ֶחֶרׁש ֵלאמֹר )יהושע ב( ים ְמַרּגְ ַנִים ֲאָנׁשִ נֹות ָהָאָדם, ׁשְ . ַמאי ּבְ

יב ְכּתִ ֶלךְ  )מלכים א ג(, ּדִ ים זֹונֹות ֶאל ַהּמֶ ִים ָנׁשִ ּתַ בֹאָנה ׁשְ ִגיֵניהוֹ . ָאז ּתָ ן ּבְ
ִתיב ִקְרּבֹו ְוגוֹ , ּכְ י ָחְכַמת ֱאלִהים ּבְ י ְראּו ּכִ בֹאָנה ְוָלא . 'ּכִ ָאז ּתָ

ַקְדִמיָתא ִפיָגאן. ּבְ ִקיטּוֵרי ּדְ ִקיְסְטָרא ּדְ א, ּבְ ָקן ֲהוֹו ְלֵעיּלָ ֵרין ִמְתַחּבְ , ּתְ
א ָנְחתּו ַיְרּתּו ַעְפָרא הוּ , ְלַתּתָ ֲהָוה ּבְ דּו חּוָלָקא ָטָבא ּדְ ָרא ָעטָ . ִאּבֵ

ִעְנָבא )'א דחמלא''ס(ְדבּוְמָלא  קּוְסָטא ּדְ ר ּבְ ' ַוּיֹאֶמר ְייָ  )שמות יד(. ְוִאְתַעּטָ
ְצַעק ֵאָלי ה ַמה ּתִ ְייָקא. ֶאל מֹׁשֶ עוּ . ֵאָלי ּדַ ּסָ ָרֵאל ְוּיִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ . ּדַ

ְייָקא עּו ּדַ ּסָ ֵלי. ְוּיִ ָלא ֲהָוה ּתָ ַמּזָ ְק , ּבְ ָבָעא ְלאֹוִקיר ּדִ  )שמות טו(. ֵניהּ ּדְ
אן יו ַעד ּכָ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ ה ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ ׁשָ י . ְוַהּיָ ּכִ

וָקא, רְֹפֶאיךָ ' ֲאִני ְייָ   .ְלַהאי ּדַ

ָאה ְרָקא ֲחִמיׁשָ  . ּפִ
ִנים ְוגוֹ  )ישעיה א( ֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ ְבָעה  .'הֹוי ּגֹוי חֹוֵטא ַעם ּכֶ ׁשִ

ין יוֹ  ְרּגִ יק ד''י ו''ה ה''ה ו''ד ה''ּדַ יק ו''ה, י''ה הו''ה' ו ַאּפִ ו ְלַבר ''ו ד''ה ַאּפִ
ִאיּנּון ד א ּדְ ַכר ְונּוְקּבָ יר ָאָדם ּדְ ִחיִתים''ַאְסּתִ ִנים ַמׁשְ יב ּבָ ְכּתִ  .ו ּדִ

ָרא ית ּבָ ֵראׁשִ ית ַמֲאָמר. ּבְ ֵראׁשִ ָרא ֲחִצי ַמֲאָמר. ּבְ ָסִתים . ןָאב ּובֵ . ּבָ
ָסִתים ְוָגִניז. ְוַגְלָיא ָאה ּדְ ָאה. ֵעֶדן ִעּלָ ּתָ א ''ס(ָנִפיק ִלְמָטְלְטֵלי , ֵעֶדן ּתַ

ה )למטלנוי ְלָיא ְיהֹוָ ָמאָלא . ֲאדָֹני ֶאְהֶיה. ֵאת. ֱאלִֹהים. ָיהּ . ְוִאְתּגַ ְיִמיָנא ּוׂשְ
ָתפוּ  ּתָ ֲחָדא ִאׁשְ ַמִים, ּכַ ָ יב, וֵאת. ַהׁשּ ְכּתִ ְפֶאֶרת  )ם א כטדבה הימי(, ּדִ ְוַהּתִ

ָתפוּ  ּתָ ֲחָדא ִאׁשְ ַצח ִאיּנּון ּכַ יב, ָהָאֶרץ. ְוַהּנֵ ְכּתִ יר  )תהלים ח(, ּדִ ָמה ַאּדִ
ָכל ָהָאֶרץ ְמָך ּבְ בֹודוֹ  )ישעיה ו(. ׁשִ  .ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
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ָדׁשִ  ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין קֶֹדׁש ַהּקֳ יל ּבֵ ִים ְלַהְבּדִ תֹוְך ַהּמַ , יםְיִהי ָרִקיַע ּבְ
יָקא ִלְזֵעיָרא ַרׁש , ַעּתִ ַבק, ִאְתּפְ ל . ְוִאְתּדְ ׁש ּפּוָמא ְמַמּלֵ ַרׁש ַמּמָ ָלא ִאְתּפְ

ִכְתִרין ְזִעיִרין. ַרְבְרָבן ר ּבְ יק ְוִאְתַעּטָ ה ִזיִנין ַמִים, ַאְנּתִ ָ ֲחִמׁשּ ּוְכִתיב , ּבַ
ים )במדבר יט( . ים ּוֶמֶלְך עֹוָלםהּוא ֱאלִֹהים ַחיִּ  )ירמיה י(. ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחּיִ
ְך ִלְפֵני ְייָ  )תהלים קטז( ים' ֶאְתַהּלֵ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש  )שמואל א כה(. ּבְ

ן. 'ֲאדִֹני ְצרּוָרה ְוגוֹ  תֹוְך ַהּגָ ים ּבְ ין ַמִים ''אהי, א''ד ה''יו, ה''י. ְוֵעץ ַהַחּיִ י ּבֵ
ִים ֵליִמין. ָלּמָ לִ , ַמִים ׁשְ ָלא ׁשְ ִליִמין. יִמיןּוַמִים ּדְ ָלא , ַרֲחִמין ׁשְ ַרֲחִמין ּדְ

ֵליִמין ם הּוא ' ַוּיֹאֶמר ְייָ  )בראשיתו(. ׁשְ ּגַ ׁשַ ָלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ
ר ְזֵעיָרא', ַוּיֹאֶמר ְייָ . ָבׂשָ ָבא ּבִ ד ִאְתַייׁשְ אן . ּכַ  )א דכד אמר בשם אמרו''נ(ִמּכָ

ָבר )לומר( יָקא ָסִתים. ּדָ ַעּתִ א ּדְ ְלֵעיּלָ , ָקָאַמר ָלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ּדִ
ָקא ׂשְ ַפְרּדַ ֵרין נּוְקִבין ּדְ ָבא ִמּתְ ִאְתָנׁשְ ְבַההּוא רּוָחא ּדְ ּום ּדִ יְך , ִמׁשּ ָמׁשִ

ֵאי  .ְלַתּתָ

ִתיב  ְך ּכְ ָנה )ימי עולם(ּוְבִגין ּכָ ִרים ׁשָ ִלים ְוָלא ''יוֹ . ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ ד ׁשְ
ִלים ְלחֹודֹוי ֵמָאה' י .ׁשְ ֵרין ִזְמִנין. ּבִ ֵרין ַאְתָוון ּתְ ָנה, ּתְ ִרים ׁשָ ' י. ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ד  ְלחֹודֹוי ּכַ ְזֵעיָרא )א''ט ע''דף קע(ּבִ ְלָיא ּבִ ר ַאְלִפין , ִאְתּגַ ֶעׂשֶ ְך ּבְ ִאְתְמׁשָ
ִנין ִתיב. ׁשְ אן ּכְ ָכה )תהלים קלט(, ִמּכָ ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִפיִלים הַ  )בראשית ו(. ַוּתָ ּנְ

ים, ָהיּו ָבָאֶרץ ָעה ָראׁשִ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ יב ּוִמׁשּ ְכּתִ ֵמֲאָתר . ַהְיינּו ּדִ
א ְנּתָ ַרׁש ּגִ ִאְתּפְ ִפיִלים, ּדְ ֵרד, ִאְקֵרי ַהּנְ ם ִיּפָ ָ יב ּוִמׁשּ ְכּתִ ָהיּו ָבָאֶרץ . ּדִ

ִמים ָהֵהם ּיָ ָאָתא ְיהוֹ . ְוָלא ְלָבַתר ִזְמָנא, ּבַ עַ ַעד ּדְ ּוְבֵני ָהֱאלִֹהים , ׁשֻ
 .ִאְסָטָמרוּ 

ָלָלא למֹה ּוְבנֹות ָהָאָדם ִאְתּכְ ָאָתא ׁשְ קהלת (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַעד ּדְ

ֲעֻנגֹת ָקאֵרי . ְוַתֲענּוגֹות )ב ֵני ָהָאָדם  )תענוגים לא קארי(ּתַ  )א דאתרמיזו''נ(ּבְ
ִאְתְרִמיּו ֵמַהאי רּוִחין ַאֲחָרִנין ָלא ִאְת , ּדְ ָאהּדְ ָחְכָמה ִעּלָ ָללּו ּבְ . ּכְ

יב ְכּתִ לֹמֹה' ַוְייָ  )מלכים א ה(, ּדִ ם  )מלכים א ה(ּוְכִתיב . ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ ְחּכַ ַוּיֶ
ל ָהָאָדם ָאָדם. ִמּכָ ָללּו ּבְ ָהֵני ָלא ִאְתּכָ ּום ּדְ  .ִמׁשּ

ָאה' ה, ָנַתן ָחְכָמה' ַוְייָ  ם. ִעּלָ ְחּכַ ם לְ , ַוּיֶ ִמיָנּה ִאְתַחּכָ אּדְ ה . ַתּתָ ֵהּמָ
ר ֵמעֹוָלם ּבֹוִרים ֲאׁשֶ א, ַהּגִ ְלֵעיּלָ ם. עֹוָלם ּדִ ֵ י ַהׁשּ ִאְתָנֲהָגן , ַאְנׁשֵ ּדְ
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ָמא ׁשְ ָמא. ּבִ א. ַמאי ׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ין , ׁשְ יׁשִ ָלא ַקּדִ יּה ּדְ ִאְתָנֲהָגן ּבֵ ּדְ
א ָמא, ְלַתּתָ ׁשְ א ּבִ ם ְסָתם. ְוָלא ִאְתָנֲהָגן ֶאּלָ ֵ י ַהׁשּ י הויוְ , ַאְנׁשֵ . ה''ָלא ַאְנׁשֵ

ים ְסִתיָמא ִריעּוָתא, ָלאו ִמְסּתִ א ּגְ ם ְסָתם, ֶאּלָ ֵ י ַהׁשּ ִריעּוָתא ַאְנׁשֵ , ְוָלא ּגְ
ָאָדם ַנְפקוּ  ָלָלא ּדְ ִתיב , ִמּכְ ל ָיִלין )תהלים מט(ּכְ יָקר ּבַ ָאָדם , ָאָדם ּבִ

יָקר א, ּבִ ַמְלּכָ ָיִקרּו ּדְ ל ָיִלין, ּבְ ָלא רּוָחא, ּבַ  .ּבְ

לֵ  י ְקָרָבאּתְ ְבָעה, יַסר ַמְלּכֵ ׁשִ ְבָעה. ּבְ ַאְרָעא. ׁשִ ין ּבְ ִאְתֲחִזיאּו , ַמְלּכִ
ין. ָנְצֵחי ְקָרָבא ַדְרּגִ ִקין ּבְ ַסּלְ ָעה ּדְ ׁשְ ְרעּוְתהֹון, ּתִ ַרֲהִטין ּבִ ִיְמֵחי , ּדְ ְוֵלית ּדְ

יֵדיהֹון ְבִהילוּ . ּבִ ין ַקְייִמין ּבִ ה ַמְלּכִ ָ ע , ֲחִמׁשּ י ַאְרּבַ ָלא ַיְכִלין ְלַקּמֵ
 .ְלֵמיָקם

ע ין ָנְפִקין ְלַקְדמּות ַאְרּבַ ע ַמְלּכִ ָלא , ַאְרּבַ ִאְתּכְ ֲעָנִבין ּבְ ְלָיין ּכַ הֹון ּתַ ּבְ
ְבָעה ְרִהיִטין הּו ׁשִ ְייהוּ . ְצִריָרן ּבְ דּוְכּתַ . ָסֲהִדין ָסֲהדּוָתא ְוָלא ַקְייִמין ּבְ

גוֹ  ִמְבָסם ָיִתיב ּבְ ֲעָנפֹוי אֲ . ִאיָלָנא ּדְ ְטֵלל . ִחיָדן ּוְמַקְנָנן ִצּפִֹריןּבַ חֹותֹוי ּתַ ּתְ
ין ִביׁשִ ְתֵרי ּכְ ַההּוא ִאיָלָנא ּבִ ִליָטא ּבְ ׁשְ ְבָעה ַסְמִכין , ֵחיָוָתא ּדִ ׁשִ ְלֵמַהְך ּבְ

ע ֵחיָוון, ָסֲחָרֵניהּ  ַאְרּבַ ע ִסְטִרין, ּבְ ַאְרּבַ ִלין ּבְ ְלּגְ  .ִמְתּגַ

ָרִהיט בש ּלּוִגין''ִחְוָיא ּדְ ְבָעָתא, ִליג ַעל טּוִריןּדָ , ע ּדִ ץ ַעל ּגִ , ְמַקּפֵ
יב ְכּתִ ָבעֹות )שיר השירים ב(, ּדִ ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ ְזָנֵביּה . ְמַדּלֵ
פּוֵמיהּ  נֹוי, ּבְ ׁשִ יִסין, ּבְ ְתֵרין ּגִ יְסְטָרא ִאְתָעִביד ִלְתַלת . ָנִקיב ּבִ ד ָנִטיל ּגִ ּכַ

 .רּוִחין

ְך חֲ  ְתַהּלֵ ִתיב ַוּיִ י  )משלי כב(ּוְכִתיב . נֹוְך ֶאת ָהֱאלִֹהיםּכְ ַער ַעל ּפִ ֲחנֹוְך ַלּנַ
ְרּכוֹ  דּועַ . ּדַ ַער ַהּיָ ם ֶזה, ְוֵאיֶנּנוּ . 'ְוָלא ֶאת ְייָ , ֶאת ָהֱאלִֹהים. ַלּנַ ׁשֵ י , ּבְ ּכִ

מוֹ  ׁשְ יִנין. ָלַקח אֹותֹו ֱאלִֹהים ְלִהָקֵרא ּבִ י ּדִ ּתֵ ַלת ּבָ ע ִאיּנּון, ּתְ . ַאְרּבַ
אַאְרבַּ  ְלֵעיּלָ יִנין ּדִ י ּדִ ּתֵ א. ע ּבָ ע ְלַתּתָ יב. ַאְרּבַ ְכּתִ לֹא ַתֲעׂשּו  )ויקרא יט(, ּדִ

ׂשּוָרה ָקל ּוַבּמְ ׁשְ ּמִ ה ּבַ ּדָ ּמִ ט ּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ ָיא. ָעֶול ּבַ יָנא ַקׁשְ ָלא . ּדִ יָנא ּדְ ּדִ
ָיא ּקּוָלא, ַקׁשְ ׁשִ יָנא ּבְ ּקּוָלא, ּדִ ׁשִ ָלא ּבְ יָנא ּדְ יָנא ַר . ּדִ  )דינא(. ְפָיאּדִ

ֲאִפיּלּו ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי  .ּדְ
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ֵני ָהֲאָדָמה י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל ּפְ ַהְיינּו . ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב. ַוְיִהי ּכִ
ם ְוגוֹ  ּגַ ׁשַ יב ּבְ ְכּתִ א', ּדִ ְלֵעיּלָ ֵני ָהֲאָדָמה. ָהָאָדם ּדִ  )שמות לה(. ּוְכִתיב ַעל ּפְ

י ָקַרן  ה ָלא ָיַדע ּכִ ָניוּומֹׁשֶ יב, עֹור ּפָ ְכּתִ ְתנֹות עֹור )בראשית ג(, ַהְיינּו ּדִ . ּכָ
יב, ָקַרן ְכּתִ ֶמן )שמואל א טז(, ּדִ ֶ מּוֵאל ֶאת ֶקֶרן ַהׁשּ ח ׁשְ ּקַ יָחא . ַוּיִ ֵלית ְמׁשִ

ֶקֶרן א ּבְ רּום ַקְרִננוּ  )תהלים פט(, ֶאּלָ ְמָך ּתָ ם ַאְצִמיַח  )תהלים קלב(. ּוְבׁשִ ׁשָ
אַהְיי. ֶקֶרן ְלָדִוד ַמְלּכָ יָרָאה ּדְ ִהיא ִאיָמא. נּו ֲעׂשִ , ְוַאְתָיא ִמן יֹוְבָלא ּדְ

יב ְכּתִ ֶקֶרן ַהּיֹוֵבל )יהושע ו(, ּדִ ְמׁשֹוְך ּבְ ר . ְוָהָיה ּבִ יֹוְבָלא ִאְתַעּטָ ֶקֶרן ּבְ
א ִאיּמָ יָרָאה ּבְ ָנִטיל ֶקֶרן ְורּוַח ְלָאָתָבא רּוֵחיּה ֵליהּ , ֶקֶרן. ֲעׂשִ  .ּדְ

 

א' וה. 'ְויֹוֵבל ה. יֹוְבָלא הּואְוַהאי ֶקֶרן ּדְ  רּוָחא ְלכֹּלָ יָבא ּדְ א . ְנׁשִ ְוכֹּלָ
ְייִבין ְלַאְתַרְייהוּ  יב, ּתַ ְכּתִ ד ִאְתָחֵזי ה, ֱאלִֹהים' ֲאָהּה ְייָ  )ירמיה א(, ּדִ ' ּכַ

א ּוְכִתיב ' ְייָ ', לה ם ָמּלֵ ב ְייָ  )ישעיה ב(ֱאלִהים ִאְתְקֵרי ׁשֵ ּגַ ּיוֹ ' ְוִנׂשְ ם ְלַבּדֹו ּבַ
פורענותא אתי לעלמא ואי לאו בשביל אדם ' ואסתלק י' לה' א כד אתחזר ה''ס(. ַההּוא

ן ָסִתים  )'ה לא אתקיים עלמא וכלא אתחרב ועל דא כתיב ונשגב וגו''יהו ַעל ּכֵ
א ַמְלּכָ ר ְצִניעּוָתא ּדְ ְצִניעּוָתא, ְוִאְתַעּטַ ַהְיינּו ִסְפָרא ּדִ ָאה . ּדְ א למאן ''נ(ַזּכָ

ִבילֹוי ְוָאְרחֹוי )דנפק וידע ָעאל ְוָנַפק ְוָיַדע ׁשְ  .ְלַמאן ּדְ
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