
ספר הזוהר הקדוש

פרשת פנחס 

ח)  ת� ז�ר פ� ע� ל� י א� ב� גו', ר� ז�ר ו� ע� ל� ן א� ס ב� ח� נ� אמ ר, פ� ה ל" ל מ ש� י� א� ר י� ב" ד�  במדבר כ''ה) ו�י�
. (יתרו פ''ה ע''א) ך� מ� ת א� טוש תור� אל ת� יך� ו� ר אב� י מוס� נ� ע ב� מ� ר, (משלי א) ש� אמ�  ו�
ת נ�ס� א כ� , ד� ך� מ� ת א� טוש תור� אל ת� יך� הוא. ו� ר� א ב� ש� א קוד� , ד� יך� ר אב� י מוס� נ� ע ב� מ�  ש�

ה מ� ין, כ� ח� ה תוכ� מ� ה כ� ית ב� א� א, ד� ית� י� א אור� ר, ד� , מוס� יך� ר אב� אי מוס� ל. מ� א" ר� ש�  י�
קוץ אל ת� אס ו� מ� י אל ת� נ� י� ב� ר י� ר, (משלי ג) מוס� את� אמ" ה ד� מ� ין. כ�  עונ�ש�

.ב�תוכ�ח�תו

ין ע� ר� ה ת� מ� יה כ� חון ל" ת� פ� י� י ד� א, ז�כ" מ� ל� אי ע� ה� א ב� ית� י� אור� ל ב� ד� ת� ש� א� אן ד� ל מ� כ� ין ד� ג�  וב�
יה, מ" ת ק� ימ� ד� יא אק� א, ה� מ� ל� אי ע� ה� פוק מ" נ� י� א ד� ת� ע6 ש� ין. ב� הור� ה נ� מ� א, כ� מ� ל� הוא ע� ה�  ל�
י�ב א גוי ים ו� ר� ע� חו ש� ת� ת, (ישעיה כו) פ� ר� אומ� ז�ת ו� ר� כ� ין, מ� ע� ר� י ת� טור" ל נ� כ� א ל� ל� אז�  ו�

יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� דו ל� ית ח6 ל" א. ד� כ� ל� מ� א ד� ד� ב� י�א ע� נ� ל� פ� י�ין ל� ס� ינו כ>ר� ק� יק. את� ד�  צ�
א ל� ד� ת� ש� א� י�א ל� יל� ל" ר ב� ע� ת� מ� ר נ�ש ד� ן ב� כ" ל ש� א, כ� ית� י� אור� ל ב� ד� ת� ש� א� אן ד� א מ� ל�  א�

יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� יה, ו� ל" ק� ין ל� ית� י� ן, צ� ד� ע" א ד� ת� נ� ג� ב� י�יא ד� יק� ד� ל צ� א כ� ה� א, ד� ית� י� אור�  ב�
ים ר� ב" ים ח6 נ� ג� ת ב� ב� יוש� מוה� (שיר השירים ח) ה� אוק� ה ד� מ� יהו, כ� י� ינ� ח ב" כ� ת� ש�  מ�

י ינ� יע� מ� ש� ך� ה� קול" ים ל� יב� ש� ק� .מ�

ת נ�ס� א כ� ים, ד� נ� ג� ת ב� ב� יוש� יה. ה� ית ב" א א� ת� מ� כ� ח� ז�א ד� א ר� ר� אי ק� ר ה� עון אמ� מ� י ש� ב�  ר�
ים ר� ב" יהו. ח6 י� ת� ק� ע� הון ב� מ� א ע� ל� אז� ל, ו� א" ר� ש� ם י� א ע� ג�לות� י ב� יה� א� ל, ד� א" ר� ש�  י�

ך� ת" ח� ב� קול תוש� , ל� ך� קול" ין ל� ית� י� הו צ� ין. כ>ל� א� ל� י�ין ע� ר� ש� , מ� ך� קול" ים ל� יב� ש� ק�  מ�
ך� אי� ר� ת מ� י א� ינ� א� ר� ר (שיר השירים ב) ה� את� אמ" ה ד� מ� י, כ� ינ� יע� מ� ש� א. ה� ג�לות�  ב�

א ה� א ד� ית� י� אור� י ב� ל" ד� ת� ש� מ� י�יא ד� ר� ב� ינון ח� א� א ד� ל� י, ק� ינ� ע� מ� ש� . ה� ך� ת קול" י א� ינ� ע� מ� ש�  ה�
א ית� י� אור� י ב� ל" ד� ת� ש� מ� ינון ד� א� אי, כ� מ� א ק� ת� ח� ב� ית תוש� .ל"

יג ל� ד פ� כ� א, ומ� ית� י� אור� א ב� ל� ד� ת� ש� א� אן ל� ז�כ� ינון ד� ל א� י�כול, כ� ב� עון, כ� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
יף ק� א, את� כ� ל� י מ� פ" א אנ� ל� ב� ק� א, ל� מ� מ� יר י� ד נ�ה� א כ� ית� רונ� ט� מ� י�ין ב� את� י�א, ו� יל�  ל"

נ�א ימ� אוק� ה ד� מ� ד, כ� ס� ל ח� יה חוט ש� י�א ב" ר� ש� א ד� ל� ל א עוד, א� א. ו� ת� ינ� כ� ש� ין ב� ס� אח6 .ו�

ן יד� ח� א6 ין ד� ל� נון מ� א� י מ" מוה� ר ג�ר� מ� ת� ס� א, י� ת� ינ� כ� ש� ף ב� ק� ת� ת� א� י ל� ז�כ" אן ד� ל מ� ז"י, כ� א ח6  ת�
אן ל מ� כ� ר. ו� ל נ"כ� ת א" גון ב� א, כ� יש� ד� את ק� י ב� ר" ק� ש� א מ� ל� ינון ד� אן. א� גון מ� ה. כ� ל� ב� Aק  ל�
ת ימ� ד� יא אק� ה� יה, ו� א ל" ר� נ�ט� יה, ו� א ב" יד� ח� ל א6 א" ר� ש� ת י� נ�ס� י�כול כ� ב� יה, כ� מ" יר ג�ר� נ�ט�  ד�

אי ה� נ"י ל� ק� י ו� י ז�כ" ן א� כ" ל ש� כ� ם. ו� ל� יה ש� .ל"

ים ד� אק� ר ד� א, ב� ת� ע6 הוא ש� ה� אה ב� צ� ת" ש� א� ל ל� א" ר� ש� י�ין י� ז� ח� ת� עון, א� מ� י ש� ב� ר ר� אמ�  ו�
ר ן ן אה6 ז�ר ב� ע� ל� ן א� ס ב� ח� נ� יב, פ� ת� כ� א הוא ד� ד� ז�א. ה6 יך� רוג� כ� ש� א, ו� ד� אי עוב� ה� ס ל� ח� נ�  פ�
י ר" ן ת� ן ב� עון, ב� מ� י ש� ב� ר ר� גו'. אמ� ז�ר ו� ע� ל� ן א� ס ב� ח� נ� ר, פ� ר אח" ב� גו'. ד� יב ו� ש� ן ה" כ ה"  ה�

י א את" א (נ''א עובדא) ק� ד� א אוב� מ� ל� אש� נ"י, ל� מ� .ז�

יה, ן ב" ק� ת� ת� י� י ד� א ז�כ" ל� א, ו� ת� מ� ש� נ� א ד� גול� ל� יל ג� נ�ט� ר נ�ש ד� אי ב� עון, ה� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
א (ויקרא ה) או ר� אי ק� יה ה� ל" ינ�א ע� ר" נ�א ק� א. ו�א6 כ� ל� מ� א ד� ט� קוש� ר ב� ק" ש� ילו מ� א�  כ�

י ר" ב� א א� ל� יה ד� ב ל" ה, ט� ש ב� ח� כ� ר. ו� ק� ל ש� ע ע� ב� ש� נ� ה ו� ש ב� ח� כ� ה ו� יד� ב" א א6 צ� .מ�

יק ג�מור, ד� אן הוא צ� ה. מ� ח� ד� ינו ג�מור, נ� א" יק ש� ד� צ� ה. ו� ח� ד� ינו נ� יק ג�מור, א" ד� ן צ� נ"ינ�  ת�
א, ל� י. א� ר" ק� יק א� ד� לוי, צ� מ� ים ב� ל� א ש� ל� אן ד� י מ� כ� ינו ג�מור, ו� א" יק ש� ד� אן הוא צ�  ומ�
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י�ין, נ� נ"י ב� יה ב� ת" נ� ס� אח6 ין, וב� ימ� ק� ין ע� גול� ל� יל ג� א נ�ט� א ל� ה� , ד� יע� ד� יק ג�מור, י� ד�  צ�
ין נ� יל� ע א� נ�ט� ין, ו� יר� ב ב" צ� ח� ין, ו� ין שור� ק� את� .ו�

א ר, ה� ד� אע� ין, ו� יר� ה ב" ר ב� פ� א, ח� ר� Aא אח ת� נ� ס� אח6 י�ין ב� נ� נ"י ב� ב� ינו ג�מור, ד� א" יק ש� ד�  צ�
יה. יל" אר ד� ת� ש� י א� ע א� א י�ד� ל� ה, ו� ל ב� מ� אע� ין, ו� מ� ד� ק� ל� מ� א כ� סוד� נ"י י� ין אב� ק�  את�
י כ� או ה� א, ל� ת� נ� ס� הוא אח6 ה� א ד� ר� ט� ס� י. ומ� ר" ק� יק א� ד� צ� ב ו� יה, ט� יל" א ד� ר� ט� ס� .מ�

דף רי''ג ע''ב

יע� ק� יה ש� י ל" מ" ח� א, ו� יסוד� ל ב� כ� ת� ס� ז"י, א� Cח מ" ן, י�אן ל� יר� פ� י�ין ש� נ� נ"י ב� ב� ר נ�ש ד� ב�  ל�
יה ין ל" ק� את� יה, ו� ר ל" ת� ס� ד ד� ים, ע� ל� א ש� י�ינ�א ל� נ� א ב� ין. ה� ר� ט� ל ס� כ� א מ� ימ� ק�  ע6

יר.  פ� ש� ב ו� ח ט� כ� ת� ש� יה, א� יל" י�ינ�א ד� נ� הוא ב� ה� א ד� ר� ט� ס� ין. מ� מ� ד� ק� ל� מ� (דף רי''ג ע''ב)כ�  
י ר" ק� א א� ים, ל� ל� א ש� ד� י עוב� ר" ק� א א� , ל� ך� ין כ� ג� ים. וב� ק� ע� יש ו� א, ב� סוד� י� א ד� ר� ט� ס�  מ�

א (חבקוק א) ל ד� ע� ה. ו� ח� ד� נ� י, ו� ר" ק� ינו ג�מור א� א" יק ש� ד� ך� צ� ין כ� ג� ים. ב� ל� י�ינ�א ש� נ�  ב�
נו מ� יק מ� ד� ע צ� ש� ע ר� ל� ב� .כ�

י כ" ז� א י� ילו ל� פ� א6 יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� קוד� א ד� יש� ד� א ק� מ� ש� נ"א ל� ק� מ� אן ד� ז"י, מ� א ח6  ת�
ה ית ל� א י�ר� ד� ה. ו� יל ל� נ�ט� ה ו� ו�וח ל� ה, (ס''א דירית לה) ר� ז"י ל� ח6 ת� א א� ל� ה, ו� דול� ג�  ל�
יה, אר" מ� א ד� מ� ש� נ"א ל� ק� ין ד� ג� נ�א, וב� מ� הוא ז� ה� יה ב� ז"י ל" ח6 ת� א א� ס ל� ח� נ� ה. פ� יל ל� י� ע�  ו�

אה. ל� הונ�ה ע� כ� א ב� ש� מ� ת� ש� א� ה ל� ז�כ� א ו� יה כ ל� ן ב" ק� ת� ת� א� א, ו� כ ל� יק ל� ל� ס� א, ו� כ ל� ו�וח ל�  ר�
ין ג� ין, ב� ג� ר� ין ד� ר" ת� ים ל� ל� אש� ן, ד� כ ה" ר ן ה� ן אה6 ז�ר ב� ע� ל� ן א� ס ב� ח� נ� א, פ� ת� ע6 יא ש� ה� ה�  מ"

ם ק� ע� ת� א� ה ד� ן מ� ק� ת� ת� א� יה, ד� אר" מ� א ד� מ� ש� נ"א ל� ק� .ד�

גו'. ך� ו� ד� ב� ע ע� י הוש� יד אנ� ס� י ח� י כ� ש� ה נ�פ� ר� מ� ר, (תהלים פו) ש� אמ� ח ו� ת� ה פ� הוד� י י� ב�  ר�
ח� בוט" יב, ה� ת� א כ� ר� ק� יה ד� א, סופ" א כ ל� ר� ר ק� ת� ב� א, ול� ל� כ� ת� ס� א� ית ל� א א� ר� ק� יה ד�  סופ"
יה, ח ל" ט� ב� ד מ� ו� י�כול ד� ב� א כ� ל� . א� יך� ל� ח� א" בוט" אי ה� יה, מ� י ל" ע" ב� ך� מ� ח� ב� בוט" , ה� יך� ל�  א"
ה ל� י� צות ל� יב, (תהלים קיט) ח6 ת� כ� ה ד� מ� א, כ� ת� נ� ש� י�א ב� יל� גות ל" ל� יה פ� ר ל" ב� א י�ע� ל�  ד�

ין מ� ל� ע� ך� ל� ר ב� ש� ק� ת� א� א, אקום, ו� ל� יה. א� י ל" ע" ב� י מ� ת� מ� . ק� ך� הודות ל� .אקום ל�

ה ית ב� א א� ל� א ד� ית� י� אור� ית את ב� ל" ן ד� נ"ינ� א ת� ה� יה. ו� י ל" ע" ב� מור מ� י, ש� ש� ה נ�פ� ר� מ�  ש�
א, ק� הוא חול� ה� ה ל� ר� מ� ר, ש� אמ� יך� הוא ק� ר� א ב� ש� קוד� ה. ל� ר� מ� ין. ש� יר� י�ק� ין ו� א� ל� ין ע� ז�  ר�

א מ� ל� ת ע� יר� מ" י�א ל� א, את� מ� ל� אי ע� ה� את מ" ק� א נ�פ� ש� ד נ�פ� כ� ש. ד� יה נ�פ� ד ב" ח� א6 ת� א�  ד�
ה א ל� ל� אע6 ה, ול� א ל� ר� נ�ט� א, ול� ל� ב� Aק ין ל� ק� ין נ�פ� א� ל� ין ע� יל� ה ח" מ� י, כ� י ז�כ"  (דאתי). א�
י ת" ב� ש� י ו� ח" יש י�ר� ר" ה ב� מ� א ע� ד� אח6 ת� א� ה, ל� יל ל� אי ה' נ�ט� ה� א, ו� ה� ת� דוכ� א ד� דור� מ� .ב�

יא ה� ה� ר. ו�וי ל� ב� ה ל� חו ל� ד� ה, ו� ל� ב� Aק ן ל� נ� מ� ד� ז� ין א� יר� ה� ינ"י ט� ד� ר� ה ג� מ� י, כ� א ז�כ" י ל� א�  ו�
יב, (שמואל א ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 ית� פ� קוס� נ�א ב� אב� י�א, כ� נ� יק� ר" א ב� ל� ג� ל� ג� ת� מ� א, ד� ש�  נ�פ�
א ש� י קוד� מ" יה ק� עות" י ב� ע" ד ב� ו� ד� ע. ו� ל� ק� ף ה� תוך� כ� נ�ה ב� ע� ל� ק� יך� י� ב� ש אוי� ת נ�פ� א"  כה) ו�

י (ס''א לקבלך, ט" ד מ� כ� ר. ו� ב� ה ל� חון ל� ד� א י� ל� י, ד� ש� ה נ�פ� ר� מ� ר, ש� אמ� יך� הוא ו� ר�  ב�
י כ� י, ו� יד אנ� ס� י ח� . כ� ך� מ� ה ק� ל ל� ב" ק� ין, ות� ח� ת� ה פ� חון ל� ת� פ� ה, י� ל� ב� Aק  יפתחון לך) ל�

ים. נ� מ� Cנ�א ד ה� ו� י ד� ד" ס� יב, (ישעיה נה) ח� ת� כ� ין. ד� ה, א� הוד� י י� ב� ר ר� י. אמ� ר" ק� יד א� ס�  ח�
ר ב� ך� ל� ה� מ" ה ל� בוק ל� ש� א ת� ל� י, ד� ש� ה נ�פ� ר� מ� ך� ש� ין כ� ג� .ב�

ה מ� ץ, כ� ר� אי א� ה� ית ל� יק, י�ר� ד� צ� א ב� ק� יה חול� ית ל" א� ר נ�ש ד� ל ב� ר, כ� ק אמ� ח� צ� י י� ב�  ר�
ד ו� ר ד� י. אמ� ר" ק� יד א� ס� יק ח� ד� אי צ� ה� גו'. ו� ים ו� יק� ד� ם צ� ך� כ>ל� מ" ע� יב, (ישעיה ס) ו� ת� כ�  ד�
ך� א ב� ר� ש� ק� ת� א� י, ל� ש� ה נ�פ� ר� מ� ך� ש� ין כ� ג� י, וב� יד אנ� ס� נ�א, ח� יד� ח� ר א6 ת� אי א6 ה� ב� ר ד� ת� .ב�
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יף אול� , ד� מוה� א אוק� גו'. ה� מו ו� ף ש� יהוס" דות ב� ח, (תהלים פא) ע" ת� י�יא פ� י ח� ב�  ר�
ת ל א פ� יב, (תהלים פא) ש� ת� כ� א הוא ד� ד� יר. ה6 ש י�ת� ק ד� שון ה� ל� ין, ו� ק� ת� ין פ� ע� ב�  ש�

ו�ת ר ה6 יפ� פוט� יה ד� ת" ת� א� א ד� ת� ע6 ש� ז"י, ב� א ח6 דות. ת� אי ע" ל מ� ב� ע. א6 מ� ש� י א� ת� ע�  י�ד�
ה, יל� נ�א ד� יש� ע ל� א י�ד� ל� אן ד� מ� יה כ� מ" יד ג�ר� ב� ף ע� ו�ה יוס" ה, ה6 ל� יא מ� ה� ה� יה ל� א ב" יד� ח�  א6

הו ש" פ� ת� יב (בראשית לט) ו�ת� ת� כ� א, ד� ית� י� ר� ת� א ב� ת� ע6 יא ש� ה� ד ה� א ע� ל יומ� כ� ן ב� כ"  ו�
רוח� נ�א. ו� יש� ע ל� א י�ד� ל� אן ד� מ� יה כ� מ" יד ג�ר� ב� ע� ין ד� ג� א ב� ל� הו. א� ש" פ� ת� אי ו�ת� דו. מ� ג� ב�  ב�

ה. יק� חל� יה� ה� ר� מ� י�ה א6 ר� כ� נ� ה מ� ה ז�ר� ש� א� ך� מ" ר� מ� ש� יה, (משלי ז) ל� ל" ב� Aק ו�וח ל� ש צ� ק ד�  ה�
א, ת� ינ� כ� ש� ה ב� ר ב� ש� ק� ת� אי, א� ה� יה מ" מ" יר ג�ר� נ�ט� אן ד� ל מ� א כ� ל� ן. א� ע ל� מ� ש� א מ� אי ק�  מ�
מו. ף ש� יהוס" דות ב� יב, ע" ת� כ� יה. ד� ף ב" תוס� א� אי הוא. ה' ד� דות. ומ� הוא ע" ה� יד ב� אח�  ו�

אי ה� נ"י ב� ק� ל ד� ס, ע� ח� נ� פ� ף ב� תוס� א י' א� כ� .אוף ה�

ת נו א� ר" ז�כ� ינו ב� כ� נו ג�ם ב� ב� ם י�ש� ל ש� ב� רות ב� ל נ�ה6 ח, (תהלים קלז) ע� ת� א פ� י י"יס� ב�  ר�
ל� ם רוש� ך� י� ח" כ� ש� ם א� יב, (תהלים קלז) א� ת� כ� ה ד� מ� יה, כ� י ל" ע" ב� ם מ� ל� רוש� ת י� יון. א�  צ�

א, י�אה יר� א י�ק� ל� יכ� יה ה" ו�ה ל" ה6 ר נ�ש ד� ב� יון. ל� ת צ� נו א� ר" ז�כ� אי ב� י, מ� ינ� מ� ח י� כ� ש�  ת�
א. ל� יכ� ה" יה ד� אר" מ� או ד� אן הוא, ל� מ� א ד� ר� ע6 יה. צ� ידו ל" אוק� ין ו� ט� ס� א, אתו ל� יר� פ� ש�  ו�
א א ה� ל� אז� יק. ו� ד� צ� או ד� אן הוא, ל� מ� א ד� ר� ע6 י�א, צ� ר� א ש� ג�לות� א ב� ת� ינ� כ� א ש� כ�  אוף ה�
נו ר" ז�כ� א ב� כ� ש. אוף ה� מ� ד מ� ד, אב� יק אב� ד� צ� יב (ישעיה נז) ה� ת� כ� , ד� מוה� אוק� ה ד� מ�  כ�

יה הוא יל" א ד� ר� ע6 א, צ� ווג�ה� ל ז� יה ע� יל" א ד� ר� ע6 הוא צ� נו ה� ר" ז�כ� יון, ב� ת צ� .א�

דף רי''ד ע''א

יה יר ל" יוק� ה ד� אי, ז�כ� יר ה� נ�ט� אי, ו� ה� יה ב� אר" מ� א ד� מ� יר ש� אוק� אן ד� א, מ� י י"יס� ב� ר ר�  אמ�
ת ב� כ� ר� מ� ב אותו ב� כ" יב, (בראשית מא) ו�י�ר� ת� כ� ף. ד� יוס" ן. מ� נ�ל� א. מ� ל כ ל� יה ע� אר"  מ�

ם  י� ר� צ� ץ מ� ר� ל א� ל כ� נ�ת ן אותו ע� יב ו� ת� ר לו, וכ� ש� נ�ה א6 ש� מ� ל א(דף רי''ד ע''א) ה� ו�  
וו א ה6 ל� א, ו� ית� מ� ד� ק� גו ב� אל ב� ף ע� יוס" רונ�א ד� א, א6 ל י�ת י�מ� א" ר� ש� רו י� ב� ד ע� א כ� ל�  עוד, א�

אה י�ם ר� יב, (תהלים קיד) ה� ת� כ� א הוא ד� ד� יה, ה6 מ" יהו ק� י� יומ� ל ק� ין ע� ימ� י� י�א ק�  מ�
א יה (בראשית לט) ו�י�נ�ס ו�י"צ" יב ב" ת� כ� הוא ד� אה ה� א ר� ל� אי ו�י�נוס. א�  ו�י�נוס. מ�

ה חוצ� .ה�

ן מ� הוא ז� ין ה� ג� אי. ב� מ� י�יו א6 ח� יה. ב� ת" ית� מ� א ב� ר� יק� י ל� ז�כ" ייוי ו� ח� א ב� ר� יק� י ל� ז"י, ז�כ" א ח6  ת�
יו. ד נ� ת א6 ש� ל א" ר א� ן ו�י אמ� א" מ� יב, (בראשית לט) ו�י� ת� כ� ה, ד� א ב� ק� ב� ד� ת� א� א ל� ע� א ב� ל�  ד�

א. מ� ל� אי ע� ה� ה ב� ך� ז�כ� ין כ� ג� ה. ב� מ� יות ע� ה� ה ל� ל� צ� ב א� כ� ש� יה� ל� ל� ע א" מ� ל א ש� יב ו� ת�  וכ�
גו אל ל� ע� ר ד� ת� ב� י ל� ה, ז�כ" חוצ� א ה� יב ו�י�נ�ס ו�י"צ" ת� דו, וכ� ג� ב� הו ב� ש" פ� ת� יב ו�ת� ת� כ� יו�ן ד�  כ"

א מ� ל� ע� ל ב� יה נ�ט� יד" ד� א, ו� מ� ל� אי ע� ה� ל ב� יה נ�ט� יד" יה, ד� ז"י ל" ח6 ת� י א� כ� ה� אה, ו� ל� א ע� ת� רוכ�  פ�
א ר� .אח6

ינון ל א� כ� יר מ� א י�ת� ימ� י� ק� ה ל� ז�כ� י, ו� את" א ד� מ� ל� ע� ה ב� ז�כ� א, ו� מ� ל� אי ע� ה� י ב� ס ז�כ" ח� נ�  פ�
א ל� א ד� ימ� י ת" א� יה. ו� ר" ת� ב� נוי א6 ל ב� כ� אה, הוא ו� ל� נ�א ע� ה6 כ� ה ל� ז�כ� ם, ו� י� ר� צ� מ� קו מ� נ�פ�  ד�

ינון א א� ה� ין (ס''א לא). ד� א. א� א ד� ד� ד עוב� ב" א ע� ד ל� נ�א ע� ה6 כ� ה ל�  (נ''א דהא) ז�כ�
נ"א ר ק� ש� ת א6 ח� נ�א ת� ימ� אי אוק� מ� א ב� ל� י א� כ� או ה� ם. ל� ה קוד� ז�כ� י (דלא) ד� ר" אמ�  ד�

ם ו�ה קוד� א ה6 ל� ה ד� א, מ� הונ�ת� ו�וח כ� א ר� א ד� ד� ין עוב� ג� ב� ע ד� מ� ש� מ� יו, ד� אל ה� .ל"

יל ס� אי פ� א ו�ד� ה� ין. ד� מ� ל� ע� יה ל� הונ�ת" יה כ� יל ל" ס� ש, פ� יל נ�פ� ט� ק� ן ד� ל כ ה" ז"י, כ� א ח6  ת�
יה נ"א ל" ק� ין ד� ג� ו�ה, וב� נ�א ה6 ה6 כ� יל ל� ס� ינ�א פ� ן ד� ס מ� ח� נ� יה. ופ� ג�ב" יה ל� יל" ג�א ד� ר� הוא ד�  ה�
יה, ר" ת� ב� נוי א6 ב� ל� יה, ו� ין, ל" מ� ל� הונ�ת ע� יה כ� א ל" ס� י�ח6 יך� ל� ר� ט� צ� יך� הוא, א� ר� א ב� ש� קוד�  ל�

ים הוא ש� ר� א, ו� יל� ע" ס ל� ח� נ� ים הוא פ� ש� ז"י, ר� א ח6 ק, ת� ח� צ� י י� ב� ר ר� ין. אמ� ר� י ד� ר" ד�  ל�
נ"י מ� ת� ם א� י� ר� צ� מ� קו מ� נ�פ� ינון ד� ם א� א ע� ה� א ד� מ� ל� ע� פוק ל� א י� ד ל� א, ע� ת� ת� .ל�
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יב ת� כ� א ד� י, ה� י יוס" ב� ר ר� א, אמ� ר� ב� ד� מ� י ב� ל" וו אז� י�יא, ה6 י ח� ב� ר� י ו� י יוס" ב� ר� ז�ר ו� ע� ל� י א� ב�  ר�
יה יט ב" ל� א ש� ל� ת, ד� ו� מ� אך� ה� ל� מ� לום מ� לום. ש� י ש� ית� ר� ת ב� ן לו א� י נות" נ� נ� ס ה� ח� נ� פ�  ב�

נ"י אר ב� ש� ית כ� א מ� אי ל� ית. ו�ד� א מ� ל� א ד� ימ� י ת" א� ינוי. ו� ד� ן ב� ד� ת� א א� ל� ין, ו� מ� ל� ע�  ל�
ד כ� יד, ו� אה אח� ל� ית ע� ר� אי ב� ה� ב� ין ד� ג� א, ב� ר� נ"י ד� ל ב� ל כ� ין ע� יך� יומ� אור� א, ו� מ� ל�  ע�

נ"י אר ב� ש� ק מ� ל� ת� ס� א א� יר� פ� יה ש� יקות" ב� ד� אה וב� ל� א ע� ת� יאוב� ת� א, ב� מ� ל� ע� ק מ" ל� ת� ס�  א�
א מ� ל� .ע�

נ"י פ� ד ל� ג�דול עומ" ן ה� כ ה" ע� ה� הוש> ת י� י א� נ� א" ר, (זכריה ג) ו�י�ר� אמ� ח ו� ת� ז�ר פ� ע� ל� י א� ב�  ר�
יהון, אר" מ� א ד� ר� יק� אן ב� ל� כ� ת� ס� א מ� ל� א, ד� נ"י נ�ש� ינון ב� א� ז"י, ו�וי ל� א ח6 גו'. ת� י� ו� אך� י� ל�  מ�
א ל� כ� ת� ס� א� ר נ�ש ל� א ב� ין. את� יח� ג� ש� א מ� ל� יהו, ו� י� ל� י ע� אר" רוז�א ק� א כ� יומ� א ו� ל יומ� כ�  ו�

ר נ�ש א ב� ב. את� ט� יה ל� ל" א ע� ר� כ� אד� ין ל� ימ� י� ין ק� נ"יגור� ה ס� מ� א, כ� ית� י� י אור� קוד" פ�  ב�
א ש� י קוד� מ" יש, ק� ב� יה ל� ל" ין ע� יגור� ט" ין ק� ד� ינון עוב� א, א� ית� י� י אור� קוד" ל פ� ר ע� ב� אע�  ו�
ל ד ע� ן עומ" ט� ש� ה� יה. ו� יב ב" ת� ה כ� , מ� מוה� אוק� ו�ה, ו� ן ג�דול ה6 ע� כ ה" הוש> יך� הוא. י� ר�  ב�

יהון, אר" מ� א ד� ר� יק� י ב� ל" כ� ת� ס� א מ� ל� א ד� מ� ל� נ"י ע� אר ב� ש� , ב� ך� אי כ� ה� ה ב� נו. ומ� ט� ש� ינו ל� מ�  י�
ה מ� כ� ה ו� מ� ת כ� ל אח� .ע�

ים ד� ג� ל ב� ב� . א6 מוה� אוק� ים, ו� ים צוא� ג�ד� בוש ב� י�ה ל� ע� ה� יהוש> יב, ו� ת� ה כ� י מ� מ"  ח�
יה ק" אה חול� א. ז�כ� מ� ל� הוא ע� ה� א ב� יה רוח� א ב" ש� ב� ל� ת� א� ין ד� בוש� ינון ל� אי א� ים, ו�ד�  צוא�

י�ין ע� ב� אן ד� ל מ� ר, כ� מ� ת� א א� ה� א. ו� מ� ל� הוא ע� ה� ין ב� מ� ל" ין וש� נ� ק� ת� ת� בושוי מ� ל� אן ד� מ�  ד�
א, כ� יב ה� ת� ה כ� ינון. מ� יך� א� יה, ה" ין ל" ש� ב� ל� מ� ין ד� בוש� ינון ל� נ�ם, א� ג"יה� א ל� ל� אע6  ל�

אך� ל� א מ� . ד� אך� ל� אן מ� . מ� אך� ל� מ� נ"י ה� פ� ד ל� עומ" ים ו� ים צוא� ג�ד� בוש ב� י�ה ל� ע� ה� יהוש>  ו�
א ל� יב ק� את� ד ד� ין. ע� בוש� ינון ל� א� י ב� מ" ח� אן ד� ל מ� נ�א ע� מ� נ�ם, ומ� ל ג"יה� נ�א ע� מ� מ�  ד�

יו ל� ע� ים מ" צוא� ים ה� ג�ד� ב� ירו ה� ס� ר, ה� אמ� .ו�

ים בוש� ינון ל� יה א� ין ל" ד� ב� ר נ�ש, ע� ב� ין ד� יש� ין ב� ד� עוב� א, ד� ל� כ� ת� ס� א� ית ל� א א� כ� ה�  מ"
צות. ל� ח6 ך� מ� ש אות� ב" ל� ה� ונ�ך� ו� יך� ע6 ל� ע� י מ" ת� ר� ב� Cע ה ה� א" יו ר� ל� ר א" ים. ו�י אמ�  צוא�

יה אר" מ� א ד� ר� ק� יו י� ז� ר נ�ש ב� ל ב� כ� ת� ס� הו א� ב� ן, ד� נ� ק� ת� ת> ין מ� נ� ר� ין אח6 בוש� ינ"יה ל� יש� ב� .אל�

דף רי''ד ע''ב

ין בוש� יה ל� מ" נו ק� ק� ת� ת� א� ד ד� א, ע� מ� ל� ע� ק מ" ל� ת� ס� א א� ל� ס, ד� ח� נ� א פ� ונ�א ד� ו� ג� ז"י, כ� א ח6  ת�
א  מ� ל� ע� הו, ל� נ"י ב� ה6 ת� א א� רוח� ין, ד� נ� ר� א(דף רי''ד ע''ב) אח6 ד� א ח6 ת� ע6 ש� י. ב� את" ד�  

י ית� ר� ת ב� ן לו א� י נות" נ� נ� יב ה� ת� כ� א ד� ימ� י� ק� ין, ל� ל" א� ש ב� ב� ל� ת� א� ין. ו� ל" א� ט מ" ש� פ� ת�  א�
א נ�ר� ד ט� ח� א ד� ל� חות צ� בו ת� י�ת� א, ו� יפ� ק� ו�ה ת� א ה6 ש� מ� י, ש� ל" וו אז� ה6 ד ד� לום. ע�  ש�

א הוא ש� נ�פ� א ד� ו�ות� ד� א ח� ל� אי צ� ז�ר, ו�ד� ע� ל� י א� ב� ר ר� א. אמ� ר� ב� ד� מ� .ד�

ג, ח� אה ד� ר� ת� א ב� ד יומ� נ�ה ע� ש� ר אש ה� ין, מ" ין יומ� ל" ז�ר, א� ע� ל� י א� ב� ר� י�יא ל� י ח� ב� ר ר�  אמ�
ר הו. אמ� רו ב� ע� ת� י�יא א� ר� ב� ח� ר ו� מ� ת� א א� ז�ר, ה� ע� ל� י א� ב� ר ר� יהו. אמ� י� ל� ם ע� יק� מ" ינ�א ל� ע"  ב�
הו. ה ב� ל� אה מ� ל� א ע� יש� ד� ינ�א ק� בוצ� נ�א ל� ע� מ� נ�א ש� ל א6 ב� י הוא, א6 כ� אי ה� י�יא, ו�ד� י ח� ב�  ר�
ז�ר, ע� ל� י א� ב� ר ר� יה. אמ� נ�א ב" ימ� א� א ק� ד ל� יה ע� ר ל" ה. אמ� ל� הוא מ� א ה� ימ� יה, א" ר ל"  אמ�

ז�א י, ר� נ"י יומ" ה� א ד� דור� ל ס� ב� יר הוא, א6 פ� ש� ה, ו� ל� מו מ� י�יא אוק� ר� ב� ח� ל ג�ב ד�  אף ע�
א ל� ק� י ח� ד" צ� ח� ין מ� א הוא, ב" ת� מ� כ� ח� .ד�

ח ת� ר. פ� מ� ת� א א� ה� י. ו� ו� יך� ה6 ד ה" ח� א ב� א כ ל� חוד� י� א ד� דור� ר ס� מ� ת� א א� ז"י, ה� א ח6  ת�
י�א ל� יה ת� ב" א, ד� ד� א ח6 רוע� א ד� שו, ד� ד� רוע� ק� ת ז� י� א� ף י� ש� ר, (ישעיה נב) ח� אמ�  ו�

ת נ�ס� כ� ה ל� ם ל� יק� מ" ה, ל� מ� ל� נ�א. ו� ק� י�א פור� ל� יה ת� ב" א, ד� מ� י�א נוק� ל� יה ת� ב" ה, ד� שוע�  י�
ה, ל� ב� ק� ר ל� ע� ת� אי א� ד ה� כ� א. ו� ד� ח6 וג�א כ� ו� ד� ז� א� יה, ל� ג�ב" ה ל� א ל� ל� ב� ק� א, ול� ר� פ� ע� ל מ" א" ר� ש�  י�
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א. ר� ב� ח� ת� א� א ל� ה� יש� חות ר" א ת� רוע� הוא ד� י�נ�ח ה� ד ד� א, ע� מ� ל� ע� י�א ב� ר� ילו ש� ח� ה ד� מ�  כ�
ינ�א, א ד� יח� י� ין נ� ד" גו', וכ� י ו� ר אש� ת ל� ח� מ אלו ת� ר, (שיר השירים ב) ש� את� אמ� ה ד� מ�  כ�

ין ר חוב� פ" כ� .ומ�

ין. יר� ה� ין נ� פ� ל אנ� כ� א, ו� מ� ל� ע� י�יא ב� ר� א ש� ו�ות� ד� ין ח� ד" א, כ� ק� ב� ח� ינ�א ל� מ� י י� ר את" ת� ב�  ל�
ימו ל� ין הוא ש� ד" א, כ� רוד� א פ� ל� ד, ב� ח� י א� ר" ק� א א� ין כ ל� ד" א, וכ� גופ� וג�ת ב� ו� ד� ז� ר א� ת� ב�  ל�

נ"י מ� אר ז� ש� י ב� כ� ח ה� כ� ת� ש� א א� ל� ה ד� אי, מ� ידו וד� אח� א, ו� כ ל� א ד� ו�ות� ד� ח� א, ו� כ ל� .ד�

ר אש ג. ב� ח� אה ד� ר� ת� א ב� ד יומ� נ�ה ע� ש� ר אש ה� ין, מ" נ"י יומ� ה� א ד� דור� אי, ס� ה� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
א מ� ל� ל ע� ין כ� ד" א, וכ� ית� רונ� ט� מ� ה ל� א ל� ל� ב� ק� א, ל� אל� מ� ש� א ד� רוע� ר ד� ע� ת� נ�ה, א� ש�  ה�
י מ" א ק� מ� ל� א ע� ח� כ� ת� ש� א� ים, ל� ל� א ש� ת� יוב� ת� נ�א ב� מ� הוא ז� י ה� ע" ינ�א, וב� ד� ילו ב� ח� ד�  ב�
ה ע� ש� ת� א ב� ל� יכ� נ"י ה" י�ין ב� ע� א, וב� ית� רונ� ט� יאת מ� ת� ר א6 ת� ב� יך� הוא. ל� ר� א ב� ש�  קוד�

ווג�א ז� יהו ב� י� מ� אה ג�ר� כ� ד� א, ל� ר� נ�ה6 ל ב� ב� ט� מ� א, ול� ו�ות� ד� ד ח� ב� ע� מ� א, ל� ח� י�ר�  ל�
א, ה� יש� חות ר" א ת� אל� מ� ו�ואה ש� ש� ה ל� יל� ווג�א ד� א, הוא ז� ר� א אח6 יומ� א, ב� ית� רונ� ט� מ�  ד�

י ר אש� ת ל� ח� מ אלו ת� ר ש� את� אמ� ה ד� מ� .(נ''א רישא דמלכא) כ�

ת יר� ה� אה אנ� ל� א ע� ימ� א א� ה� הו. ד� א ל� ר� פ� כ� יהו, ומ� י� ל חוב� א ע� ית� נ� ע6 ת� ל ב� א" ר� ש� ין י� ד"  וכ�
ה ל� ב� ק� א מ� אל� מ� ש� יו�ן ד� א. כ" ל� יכ� נ"י ה" ל ב� ין כ� ר� פ� כ� ת� א, ומ� ווג�ה� ז� א ב� ית� רונ� ט� מ� א ל� ה� פ�  אנ�

א אל� מ� ל ש� י�יא ע� ר� א ש� ית� רונ� ט� מ� א ד� יש� ר" א, ד� אי יומ� ה� ה ב� .ל�

ל כ� ו�וא ו� ד� ל ח� ין כ� ד" ה וכ� ק� ב� ח� ין ל� ג� ה, ב� ל� ב� ק� ינ�א ל� מ� ר י� ע� ת� ג, י� ח� אה ד� מ� ד� א ק� יומ�  ב�
א נ"י נ�ש� י�ין ב� ע� א. וב� ח� ב� ד� ל מ� א ע� כ� נ�ס� ן, ל� יל� ל� ם צ� י� מ� א ד� ו�ות� ד� ח� ין, ו� יר� ה� ין נ� פ�  אנ�

א ו�ות� ד� ינ�א, ח� מ� י י� אר� ש� ר ד� ת� ל א6 כ� ים. ב� ר� ינ�א ג� מ� א י� ה� ו�ה, ד� ד� ח� ין ד� ינ� ל ז� כ� י ב� ד" Cח מ�  ל�
א ע� ש� ע� ת� ש� א� יא ל� א ה� ו�ות� ד� ין ח� ד" א, כ� כ ל� יך� ב� ר� ט� צ� .א�

דף רט''ו ע''א

א, הוא גופ� ווג�א ד� ין ז� ד" א כ� ה� א הוא, ד� ית� י� אור� א ד� ו�ות� ד� ינ�אה, ח� מ� א ת� יומ� ר ב� ת� ב�  ל�
יהו ל א� א" ר� ש� י� א ד� א יומ� ד� א, ו� כ ל� ימו ד� ל� א הוא ש� ד� ד, ו� א ח� י כ ל� ו� Cה מ� א, ל� כ ל� ווג�א ד�  ז�
ל א" ר� ש� ינון י� ין א� א� א. ז�כ� ר� אח6 א ל� ק� יה חול� ית ב" ל" יהו, ד� י� חוד� ל� הו ב� יד� א ד� ב� ד� ע� אי, ו�  ו�ד�

י� י� ה ל� דוש את� ם ק� י ע� יב (דברים יד) כ� ת� יהו כ� י� ל� י, ע� את" א ד� מ� ל� ע� ין, וב� א ד" מ� ל� ע�  ב�
י ת� מ� ת ח6 יב א� ש� ן ה" כ ה" ר ן ה� ן אה6 ז�ר ב� ע� ל� ן א� ס ב� ח� נ� גו'. (במדבר כ''ה) פ� יך� ו� ל ה� Cא 

ד י אב� י הוא נ�ק� ר נ�א מ� כ� ח, (איוב ד) ז� ת� ה פ� הוד� י י� ב� גו'. ר� ל ו� א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ע�  מ"
ו�ונוי (ס''א נהרין), ג� ת ב� ש� י ק� מ" ח� אן ד� ן, מ� נ"ינ� ן ת� מ� דו, ת� ח� כ� ים נ� ר� ש� יפ ה י� א"  ו�

י ו� ש� א, ד� יש� ד� א ק� ימ� י� ית ק� ר� יהו ב� א א� ד� ין ד� ג� ית. ב� ר� ב� ר ה� רוך� זוכ" א ב� כ� ר� ב� יך� ל� ר� ט� צ�  א�
יך� הוא  ר� א ב� ש� ד(דף רט''ו ע''א) קוד� כ� ין ד� ג� נ�א. ב� י טופ� ה מ" ל� י ע� א י"ית" ל� א ד� ע� אר� ב�  

אי יר לון ה� כ� ין ד� ד" א לון, וכ� ד� אוב� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� י קוד� ע" א, ב� מ� ל� ע� ין ב� י�יב� יאו ח� ג�  ס�
יף נ"י ל א ל א. (בראשית ח) ל א אוס� מ� י ז� ר" יב ת� ת� כ� א, ד� ע� אר� י ל� אומ" אה ד�  אומ�
יב, (ישעיה נד) ת� כ� ה ד� מ� אה. כ� יהו אומ� א א� כות, ד� ה� יף עוד ל� ל א אוס� ל, ו� ל" ק�  ל�

. (קשור עם הרעיא מהימנא י נ ח� בור מ" ע6 י מ" ת� ע� ב� ש� ר נ� ש� (א6

י�הורעיא מהימנא  ל� א" ין ד� ג� ל ב� ב� ת, א6 ר� אמ� יר ק� פ� נ�א, ש� ימ� ה" י�א מ� ע� יה ר� ר ל" אמ�  
א ת� ש� ר� אי פ� ה� יה, ד� ין ב" יא� ג� ין ס� ל� א מ� ת� ד� ח� יך� ל� ר� ית, צ� ר� ל ב� נ"י ע� ס, ק� ח� נ� יהו פ� א�  ד�

ר  מ� ת� יה א� ל" ע� יה, ד� מ" ל ש� א ע� ית� י� אור� א ב� יב� ת� י(מלכים א יט)כ� ר" י, ת� נ"את� נ א ק�   ק�
ין ר" יד ת� ב� א ע� ין ד� ג� א, וב� ת� ת� ל� ''י ד� ד� ש� י�ינ�א ב� נ� ת� א, ו� יל� ע" ל� ''י ד� ד� ש� ד ב� נ�אות, ח�  ק�

ין ל א(ס''א בתרין זמנין) (נ''א בתרין לא לא)ש�בועות  נ� מ� ין ז� ר" יהו, ות� ו�וי� ר� ת�   ב�
.ל א
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ר רוך� זוכ" א ב� כ� ר� ב� יך� ל� ר� ין, צ� יר� ה� ו�ונוי נ� ג� ת ב� ש� י ק� מ" ח� אן ד� ר, מ� ה אמ� הוד� י י� ב� ל ר� ב�  א6
ין נ� מ� ז� ל� א ד� ל� ל א עוד א� א י"אות, ו� ק� ד� ו�ונוי כ� ג� יר ב� יהו נ�ה� או א� ל� א ד� ג�לות� ית. וב� ר� ב�  ה�
א ת ק� ש� ק� או. ד� ין ל� נ� מ� ז� ימו, ו� ל� ש� י ב� ז� ח6 ת� ין א� נ� מ� ל, ז� ל� יר כ� א נ�ה� ין ל� נ� מ� ז� יר, ו� ע" יר ז�  נ�ה�

ת ש� יר ק� נ�ה� ין, ד� יר� פ� ינון ש� ד א� ים, כ� ל� א" ר� ש� י� ם ו� י� ו� ים ל� נ� כ ה6 ו�ון ד� ז�כ� ו�ונוי, ל� יז ג� מ�  ר�
ת ל� ינון ת� א� ו�ונוי ד� ג� .ב�

ה בור� ח� ת ב� ר� אמ� ין ק� יר� פ� ין ש� ל� א מ� ה� א, ד� ימ� א" י, ו� יל� ל� ג� י ה� י יוס" ב� ת� ר�  קום אנ�
יה ר" ב� נ�א ד� מ� ל ז� כ� ב� א, ד� כ� ל� מ� א. ל� מ� ל� ל ע� אג�נ�א ע� א ל� ל� י�א א� א את� ת ל� ש� ק� אה, ד� מ� ד�  ק�

יב,  ת� כ� יה, ד� ר" ב� ז�א ד� יק רוג� ל� א, ס� ית� רונ� ט� מ� ז"י ל� א ח6 כ� ל� ב, ומ� (בראשית ט)ח�  
א. מ� ל� ל ע� אג�נ�א ע� א ל� ל� ת, א� ש� י ק� ז� ח6 ת� א א� א ל� ל ד� ע� ם. ו� ית עול� ר� כור ב� ז� יה� ל� ית� א�  ור�

יהו א, א� ע� אר� יק ב� ד� ית צ� א� א ד� ת� ע6 ש� כו, וב� ל� מ� ר ד� ק� בוש י� ל� א ב� ל� י�א, א� ל� ג� ת� א א� ל�  ו�
ית ר� ם ב� יק� מ" ית. ל� ר� .ב�

א ית� רונ� ט� יך� מ� א" א, ו� ית� רונ� ט� מ� ק מ� ח� ר� ת� יך� הוא א� ר� א ב� ש� א, קוד� ג�לות� י ב� כ�  ו�
א  ג�לות� א ב� כות� ל� י מ� בוש" ת ל� ש� ב� ל� ת� ה(ס''א ל''ג לא)א� בוש� א, ל� ג�לות� ל ב� ב�   ל א. א6

ת  ר� יהו אמ� א� רות, ו� ד� ק� א(שיר השירים א)ד� ל� ת. א� ח ר� ר� ח� י ש� נ� א6 י ש� אונ� ר�   אל ת�
''י ד� י ש� ר" ק� ת� א� רו''ן, ד� ט� ט� א מ� ל� יהו א� או א� א, ל� ג�לות� י�יא ב� ל� ג� ת� א� ת ד� ש� הוא ק� אי ה�  ו�ד�

יה (בראשית כד)ו�א�יהו  יל" ל ד� כ� יט ב� ל� ש� יתו, ד� ן ב" ק� דו ז� ב� נוי,(בגלותא) ע� , וב�  
ם א, א� ין ד� ג� ים, וב� נ� א ב� ית� רונ� ט� נ"י מ� יך� הוא. וב� ר� א ב� ש� קוד� ים ד� ד� ב� יאו ע6 ר� ק� ת�  א�

ים ד� ב� ע6 ם כ� ים א� נ� ב� .כ�

י ש" לו אנ� ד� ל� ד� ת� נ� ם, ו� פו ר אש� ים ח� ד� ב� ע6 מוה� ד� א, אוק� ש� ד� ק� י מ� ב ב" ר� ח� ת� א� נ�א ד� מ� ז�  וב�
ה  ל� ר ע� מ� ת� א� א, ד� ית� רונ� ט� ם מ� ל ש" יאו, ע� ר� ק� ת� ה א� ש" ע6 י מ� ש" אי אנ� ה. ו�ד� ש" ע6 (משלימ�  

ווילא) ז�כ� יק, ד� ד� יה צ� ית ל" י א� ל א� ב� נ�ה. א6 ל כ>ל� ית ע� ל� את� ע� ל ו� י� שו ח� נות ע� בות ב�   ר�
ין ט� ש� פ� א ד� רות� ד� י ק� בוש" נ�ה ל� ט מ� ש� פ� מ� א, ול� ית� רונ� ט� הון מ� א, ב� ר� ה� אנ� דוי ל� עוב�  ו�

יה� ית� א� יה, ור� יב ב" ת� ה כ� א, מ� ית� י� אור� ין ד� ז� ר� ין ד� יר� ה� ין נ� ו�ונ� ג� ין ד� בוש� ל� ה ב� א ל� ט� ש� ק�  ול�
א ד� י, ה6 ר" ק� ת� ''ז א� אור ר� א, ד� ית� י� אור� ין ד� יר� ה� ין נ� ז� ר� , ב� יה� ית� א� ם. ור� ית עול� ר� כור ב� ז�  ל�

יב,  ת� כ� יה�(משלי ו)הוא ד� ית� א� ר ור� מ� ת� ין א� ז� ין ר� ל" א� ה אור. וב� ו�ה תור� צ� י נ"ר מ� . כ�

יה,  ר" ב� ז�א ד� נ"יה רוג� יק מ� ל� נ�א ס� מ� הוא ז� ה� א(אסתר ז)וב� י"ימ� ה, ו� כ� כ� ך� ש� ל� מ� ת ה� מ�   ו�ח6
יה,  מ" ה ק� יד� מ� ע6 א ד� לות� צ� א ב� כ� ל� ה מ� ה(אסתר ה)ל� ך� ומ� ן ל� נ�ת� י� ך� ו� ת" ל� א" ה ש�   מ�

א הוא ד� יה, ה6 מ" א ע� נ�ה� ה, וב� יל� נ�א ד� ק� ל פור� א ע� ת� ל� א" נ�א, ש� מ� הוא ז� ה� . ב� ך� ת" ש� ק�  ב�
יב,  ת� כ� י�א(אסתר ז)ד� ז� ח� ת� א� ת ד� ש� ל ק� ב� י. א6 ת� ש� ק� ב� י ב� מ� ע� י ו� ת� ל� א" ש� י ב� ש� י נ�פ� ן ל� נ�ת�   ת�

דוי, ין עוב� יר� ש� כ� נוי מ� ד ב� ימו, כ� ל� ש� יק ב� נ�פ� ין ד� נ� מ� יהו, ז� א א� ד� ב� ע� א, ד� ג�לות� א ב� מ� ל� ע�  ב�
דוי  ין עוב� ר� ש� כ� א מ� נוי ל� ד ב� ימו, כ� ל� ש� ח ב� כ� ת� ש� א א� ין ל� נ� מ� ז� (כאן חסרול� ).

עון מ� ש� א ד� ט� ב� ש� יה מ� ין ל" אג� ס ד� ח� נ� ה פ� ל� י ע6 נ� ק� ''י ד� ד� ש� ין אות יו''ד ד� ג� או ב� י ל� א�  ו�
א  ין ד� ג� א. וב� מ� ל� ע� יה מ" ין ל" ד� אוב� יה ו� ין ל" ל� ט� וו ק� י(איוב ד)ה6 י הוא נ�ק� כור נ�א מ�   ז�

א, כ� ל� י מ� מ" יהון ק� ד" ין עוב� ר� ש� כ� מ� ין ד� ל" דו, א� ח� כ� ים נ� ר� ש� יפ ה י� א" ס ו� ח� נ� א פ� ד ד� ב�  א6
נ�ן מ� ין מ� א, ב" יל� ע" יה ל� ין ל" ש� ד� ק� י מ� כ� ים. ה� ב� ר� יה ב� ין ל" יש� ד� ק� יה, ומ� מ" ל ש� ין ע� נ� ק�  ומ�
ין ע� מוד� ת� ש� ל א� א" ר� ש� ל י� ב� נוי"יה. א6 כ� נ�א ב� מ� ל מ� יה כ� ין ל" ע� מוד� ת� ש� א� ין, ו� מ� אר ע� ש�  ד�

ין נוי� ל כ� י"י כ� יהו ח� א� דו� ''ד, ד� ם י� ש" א ב� א כ ל� יל� ע" .ל�

א ד� ל, ה6 ל א" ל כ� ת ע� כול� יה י� ית ל" א� יה, ד� ל" יד ע� ה� ''ל ס� יה, א" ל" יד ע� ה� נוי ס� כ� ם ו� ל ש" כ�  ו�
יב,  ת� כ� יה,(איוב ה)הוא ד� ל" יד ע� ה� ים ס� ל ה� Cל. א א" י ד� אר" ל, מ� ל. א" ל א" רוש א� ד� י א� נ�   א6

ל י כ� כ� ים. אוף ה� דונ� א6 דונ"י ה� יהו א6 א� יה, ד� ל" יד ע� ה� ''י ס� ד נ� ים. א6 ל ה� Cא י ה� ל ה" Cיהו א א�  ד�
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ל  כ� ם. ד� ת(ספירה ומלאך)ש" ל כ� כ� א ל� ע� מוד� ת� ש� א� , ל� יע� ד� ם י� ד ש" ל ח� כ� ית ל� אך� א� ל�   מ�
יה ביהו''ה ן ל" ע� מוד� ת� ש� ל, א� א" ר� ש� ל י� ב� יה. א6 יל" א ד� כ� ל� מ� ם ד� הוא ש" ה� .ב�

ינון ל א� א" ר� ש� ל י� י כ� כ� ו�ון, אוף ה� ה סוס� מ� יה כ� י ל" ו� Cה מ� יל ל� ד י�כ� ר נ�ש ח� ה, ב� ל� מ� ז�א ד� ר�  ו�
י ו� Cה מ� שוי, ול� מ� מור ל� ח6 כ� סוס ו� בוי כ� א6 יה ל� י ל" ו� Cה מ� יך� ל� ר� א צ� ר� ל ב� כ� ם, ו� אד� נוי ד�  ב�

ז�א  יהו ר� אי א� ה� חותוי, ו� יף ת� פ� א(תהלים לו)כ� ר� יהו ב� א� י�. ד� יע� י� ה תוש� מ� ה" ם וב�   אד�
חותוי ה ת� מ� ה" ב� יה כ� מ" ר� יד ג� ב� ע� ם, ו� אד� .ד�

ם י�ב" י אח מ� ו� Cה מ� א, ל� ית� י� אור� יך� הוא ב� ר� א ב� ש� קוד� א ד� קוד� יהו פ� א א� ין ד� ג�  וב�
אי ה� א. ו� מ� ל� הוא ע� ה� יד מ" ב� א6 ת� א י� ל� ין ד� ג� חוי, ב� א6 א ל� ר� ד ב� ב� ע� מ� אח, ל� יה ד� ת" ת� א�  ל�

אן. ך� כ� י ל� ת� ר� ת� אן, ה" ך� כ� י ל� ת� ר� אס� ה ש� רו, מ� אמ� ית. ד� יצ� צ� ם ב� אי� ל� כ� ז�א ד� גון ר� יהו כ�  א�
ת אח, ש� ך� א" י ל� ת� ר� ית. אס� יצ� צ� ם ד� אי� ל� ך� כ� י ל� ת� ר� ת� א, ה" מ� ל� ע� ם ד� אי� ל� ך� כ� י ל� ת� ר�  אס�

א ב� כ� אר� אסור ל� ינו. ו� מ� ן ב� ים מ� ל� ק� ים או ד� פוח� ים ת� יב� כ� ר� גון מ� ה. כ� מ� ב� ך� י� י ל� ת� ר� ת�  ה"
יה  ר ב" מ� ת� א� ינו. ו� ינו מ� א" ש� ין ב� ה(דברים כ)מ� מ� ב� י� ה. וב� ד� ש� ץ ה� ם ע" אד� י ה�   כ�

ינו,  ינו מ� א" ש� ין ב� ין מ� יב� כ� ר� יד(תיקונים י''ט ע''א ע''ש)מ� ב� א6 ת� א ל� ל� ין ד� ג�   ב�
ת. (להאביד) מ" ש ה� ל(דברים כה) נ�פ� א" ר� ש� י� מו מ� ה ש� ח� מ� ל א י� . ו�

ת מ� י, א6 כ� ם, אוף ה� י� מ� ת ה� מ� א א6 ל� ה ב� נוע� יה ת� ית ל" ג�ל ל" ל� גול. ג� ל� ג� ז�א ד� יהו ר� אי א� ה�  ו�
ין לו ג�ל א" ל� ה ג� ה, מ� ל� מ� ז�א ד� ר� גול. ו� ל� ג�ל ג� ל� יד ג� ב� ע� ת� יה א� את ו', ב" ז�א ד� ם ר� י� מ�  ה�

ת מ� א א6 ל� ה ב� נוע� יה ת� ית ל" ל" יהו י', ו� ג�ל א� ל� י, ג� כ� ם, אוף ה� י� מ� ת ה� מ� א א6 ל� ה ב� נוע�  ת�
א מ� ל� א ע� ר� אות י' ב� ''ן י�''ה. ב� ''ה ב" ינ� יהו ב� אי א� ה� ה ה'. ל� מ� ב� יהו ו'. י� א� ם ד� י� מ�  ה�

יהו ו א� , ד� ם ארוך� י, עול� את" .'ד�

נ"יה יה, ומ� ל" ב� Aק א ל� י�מ� י, ד� את" א ד� מ� ל� נ"י ע� ב� יהו מ� או א� ן, ל� יה ב" ית ל" ל" אן ד� א, מ� ין ד� ג�  ב�
יהו  י� ינ� ב" יק, מ� פ� ינון(תיקונים ע''ב ע''א)נ� א� י, ד� ל" ה נ�ח6 מ� ין כ� ג� ל� פ� ת� נ"יה מ�   ו', ומ�

א,  ר� ר ק� א אמ� ין ד� ג� ן, וב� מ� ת� קו מ� נ�פ� א ד� י�מ� רו ל� ז� ח� ד ד� א, ע� מ� ל� ין ע� ב� ב� ס� (קהלת א)מ�  
ד גו'. ע� ים ו� ל� ח� נ� ה� קום ש� ל מ� א א� ל" ינ�נו מ� י�ם א" ה� י�ם ו� ל ה� ים א� כ� ים הול� ל� ח� נ� ל ה�  כ�

קו נ�פ� ונ�א ד� ו� ג� רו כ� ד� אה� .ד�

י,  כ� ה(קהלת יב)אוף ה� יב ל� י�ה� ונ�א ד� ו� ג� נ�ה. כ� ת� ר נ� ש� ים א6 ל ה� Cא ל ה� שוב א� רוח� ת� ה�   ו�
אה.(דף רט''ז ע''א) ל� ''ן י�''ה, ע� ''ה ב" ינ� יהו ב� א� א, ד� ת� יוב� ת� שוב ב� ם ת� א. א� ת� ימ� ל"   ש�

ל ''ן, נ�ח� יהו י�''ם, י�''ה. ב" א א� ש. ה� מ" ין ח6 נ� מ� ר ז� ש� ין, ע� ש� מ� ח� את י' ל� ת ב� יק� ל�  את ה' ס�
ין פ� נ� ה ע� מ� כ� ט ל� ש� פ� ת� א� נ�א ד� יל� א� ונ�א ד� ו� ג� ין, כ� ל� ה נ�ח6 מ� כ� יג ל� ל� פ� ת� א� א, ו� ן י�מ� ק מ� נ�פ� .ד�

ים ב� ם ש� ם ה" ה, ש� ר ב� מ� ת� ת. א� מ� ל� ת� ש� א� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� ת� ימ� ל" א ש� ת� מ� ש� ז�ר נ� א ח� י ל� א�  ו�
יה ית ל" י ל" ן, א� ב� ים ב� ל� יהו ש� או א� י ל� כ� ין. אוף ה� נ� ר� ין אח6 ת� מ� ש� ל נ� כ� י ו� יה� ת, א� כ� ל�  ל�

א הוא ד� ה', ה6 י ב� ר" ב� ת� א� א ד� מ� ל� אי ע� ה� ים ב� ל� י ש� ו� Cה מ� ין, ל� א ד" מ� ל� יהו ע� א� ת, ד�  ב�
יב,  ת� כ� אם. (בראשית ב)ד� ר� ב� ה� ץ ב� אר� ה� ם ו� י� מ� ש� דות ה� ה תול� ל� (אלא א" )

ה''ו,  ר(איוב לג)י� מ� ת� א� י�יא ד� יע� ש� ר� ר. ו� ם ג�ב� ל ש ע� ם ש� י� מ� ע6 ל פ� ל א" ע� פ� ה י� ל� ל א" ן כ�   ה"
הון,  ל,(קהלת ח)ב� א" ר� ש� יך� י� ל ה� Cה א ל� מו א" או, ג�ר� ים ו�ב� בור� ים ק� ע� ש� י ר� ית� א� ן ר� כ"   וב�

יהו,  י� ל� ר ע� מ� ת� א� יהו(עמוס ב)ד� י� מ� לו ג�ר� ק� ל� ק� ר ד� ת� ל. ב� א" ר� ש� י י� ע" ש� ה פ� ל ש� ל ש�   ע�
יה  ר ב" מ� ת� א� יה''ו, ד� י ב� א ז�כ" ל� ין, ו� נ� מ� ת ז� ל� ם(קהלת יא)ת� ץ ש� ע" פול ה� י� קום ש�   מ�

ה ימ� ח" ית אף ו� ח� ש� מ� נ�ם, ב� ג"יה� נו ב� ד� ת� א� ינו ה'. ו� י� ה� נו, ד� יב� ש� ה ל א א6 ע� ב� ל אר� הו. ע� .י�

י�רוק. ק ו� יו�ור סומ� ינון ח� א� ת, ד� ש� ק� ין ב� ע� מוד� ת� ש� ין, א� ל" ו�ון א� ת את� ל� ת� ין ד� בוש�  ול�
ין ג� אה, י�רוק. וב� ית� ל� ת� ק. ב� י�ינ�א, סומ� נ� ת� יו�ור. ב� יהו ח� א, א� ד� נ�א ח6 מ� ז� י ב� ית" י� אן ד�  מ�

א יב� יד א� ב� ע� ת� א� א, ו� ב� ר� ת� א� ע ו� ט� נ� ת� א� נ�א ו� יל� ש א� ר� ת� ש� א� ו�ון, ו� ילו את� ל� כ� ת� ק ב א� י�ע6 ב�  ד�
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א,  ב� יה(ישעיה כט)ט� ת" ב� כ� ר� י מ� ו� Cה מ� ו�רו, ל� Cח יו י� נ� ה פ� ת� ל א ע� ק ב ו� ה י"בוש י�ע6 ת�   ל א ע�
א,  ין ד� ג� א. וב� יש� י�ה ב� ינ"י ח� ל מ� כ� ש, ו� יהו נ�ח� א� ע, ד� ר� ר ה� צ� י� ל(הושע יב)ב� ר א�   ו�י�ש�

ע נ�ט� ת� א� נ�א ד� יל� א� א, ל� ז�א ד� יהו ר� נ�א, א� יל� ם א� י אד� ר" ק� ת� א� ין ד� ג� ל. וב� אך� ו�יוכ� ל�  מ�
א ין ד� ג� א. וב� ר� ר אח6 ת� א6 יה ב� ע" ט� יה ונ� ר ל" ק� ד. ע� ב" ה ע� א. מ� יב� יד א� ב� א ע� ל� ר ד� ת� א6  ב�
ל, א" ר� ש� ץ י� ר� א� יל ל� אז� ד ד� ר, ע� ק� י ע� ו� Cה מ� ז�ק ל� י מוח� ו� א ה6 ל� קום ד� ל מ� כ� מוה� מ�  אוק�

א ת� ת� א� ן ב� מ� ע ת� ט� נ� ת� א� .ו�

א גול� ל� ג� י ב� ילו י"ית" א� ת, כ� י� ב� ת ל� י� ב� ר, מ� ת� א6 ר ל� ת� א6 ל מ" ט" ל� ט� יהו מ� א� יק, ד� ד� י צ� כ�  אוף ה�
ינו  י� ה� ין. ו� יא� ג� ין ס� נ� מ� ה(שמות כ)ז� כ� ז� י� ד ד� יו, ע� ב� אוה6 ים ל� פ� ל� א6 ד ל� ס� ה ח� עוש�   ו�

א  מ� ל� ע� י(דאתי)ל� א� ין. ו� נ� מ� ת ז� ל� ת� יר מ� יה י�ת� י ל" ית" א אי� י�א, ל� י�יב� ח� ל ל� ב� ים. א6 ל�   ש�
קום, ל מ� כ� מוה� מ� א אוק� ין ד� ג� ון. וב� ת ע6 ר� פ� כ� יה ג�לות מ� ר ב" מ� ת� א, א� ת� יוב� ת� ז�ר ב�  ח�

ם ר� פ� ע6 ים ל� ר� ן חוז� ינ� ים שוב א" יק� ד� .צ�

יז,  מ� א ר� א ק� ל� ת. (ויקרא יד)א� י� ב� ת ה� ח א� ט� ח ו� ק� ר י� ר אח" פ� ע� ל(איוב לד) ו� ם ע� אד�   ו�
ר י�שוב.  פ� ית(קהלת יב)ע� ל" נוג�ע, ו� הוא מ� ין ד� ג� י�ה. ב� ה� ש� ץ כ� אר� ל ה� ר ע� פ� ע� י�שוב ה�   ו�

אי ה. מ� ל� ע� ב� ת ל� ע� ר� ה צ� ע� ה ר� ש� ה א� ר ב� מ� ת� א� ע, ד� ר� ר ה� ה, י"צ� ע� ה ר� ש� א א� ל� יה א�  ב"
ת  מ� י ג�ר� יה� א� א. ד� פ" ר� ת� י� נ�ה ו� ש� ג�ר� יה. י� ת" נ� ק� ם,(בראשית ג)ת� אד� ם ה� אד� ת ה� ש א� ג�ר�   ו�י�

ם.  אד� ת זוגו ד� ''ת, ב� א. א� ת� מ� ש� א נ� יש(משלי כז)ד� ן א� נ�ה כ" ן ק� ת מ� ד� פור נוד� צ�   כ�
קומו מ� ד מ� .נוד"

א,  ין ד� ג� ינו(תהלים פד)וב� י� ה, ה� ן ל� רור ק" ה. וד� מ� ב� ינו י� י� ת, ה� י� אה ב� צ� פור מ�   ג�ם צ�
ד  ב� ע� אן ד� יהו מ� אה א� ת. ז�כ� ן וב� , ב" יה� רוח� פ� ה א� ת� ר ש� ש� ל, א6 ינ�א, (לון)גוא" (ויקרא ק�  

יהכה) יל" או ד� ל� בור ד� ע6 כור ב� יהו מ� א� יו. ד� ר אח� כ� מ� ת מ� ג�אל א" . ו�

ה,  ר מ ש� א אמ� ין ד� ג� בור.(דברים ג)וב� ע� א הוא סוד ה� כ� ם. ה� כ� נ� ע� מ� י ל� י� ב� ר י� ב" ע6 ת�   ו�י�
כות א ז� ין ד� ג� א, וב� גול� ל� ג� י ב� את" ין ד� נ� מ� ה ז� מ� בוא, כ� ין ר� ת� יב ש� ז� נ�א, ש" ימ� ה" י�א מ� ע�  ר�

ה ד� ת י�ל� ה אח� ש� ן, א� נ� ב� מוה� ר� א אוק� ין ד� ג� יה. וב� יך� הוא ב" ר� א ב� ש� י�יא קוד� ל� הו ת�  כ>ל�
ין, נ� ר� ין אח6 ל� מ� ן ב� נ� ב� מוה� ר� אוק� ל ג�ב ד� אף ע� ד. ו� ח� ס א� ר� כ� בוא ב� ים ר� ש� ם ש� י� ר� צ� מ�  ב�

ה תור� ים ל� נ� ים פ� ע� ב� .ש�

יה עון ב" מוד� ת� ש� א א� ל� יהון, ו� יד" מ� ל� ת� ית ל� ל� ג� ר� ין מ� ר� ין, אמ� ז� י ר� אר" מ� ח ד� י א ר� כ� ה�  ד�
ה יצ� ב" ר, ד� אמ� הוא ד� ה� ונ�א ד� ו� ג� חוק, כ� י ש� ל" מ� ה ב� ל� הוא מ� ר לון ה� ד� יז�א, אה� מ� ר�  ב�

א, יר� ו� א6 ח ב� ר� ו�ה פ� ה6 א ד� ן עופ� ת מ� ל� נ�פ� ה ו� יצ� א ב" את� ין. ו� כ� ר� ין כ� ת� ת ש� יל� ת, אפ�  אח�
ר ב� א ד� ל� ר הוא א� א אמ� ל� רו, ד� א אמ� נות� יצ� ל" י ד� אר" ין, ומ� כ� ר� ין כ� ת� ין ש� ל" את א� ח�  ומ�

ין כ� ר� ין כ� ת� ת ש� ק� ח� א ומ� ן עופ� ת מ� ק� נ�פ� ה ד� יצ� א ב" את� ין, ו� כ� ר� ים כ� ש� ב ש� ת�  נ�ש כ�
ים ל� ט" ים ב� ר� ב� חוק, וד� ש� ין ד� ל� ין מ� ר� א אמ� ית� י� י אור� אר" מ� לום ד� ש� ס ו� ח� ה. ו� יב� ת� כ�  ד�

.ב�אור�י�ית�א

 , מוה� א אוק� א ה� ל� ין(דברים כב)א� ל" ים, א� יצ� נ�ה. או ב" ש� י מ� אר" ין מ� ל" ים, א� רוח� פ�   א�
יהו א� ה ד� יצ� ת ב" יל� פ� י, נ� ל" פ� ר נ� יהו ב� א� פול, ד� הוא נ� ה� ל מ" נ�פ� ונ�א ד� ו� ג� א. וכ� ר� ק� י מ� אר"  מ�

ר  מ� ת� ינ�ה א� ג� ה. וב� יצ� ב" כ� א ב� יעור� רוג ש� ת� ת(עמוס ט)א� כ� ת ס> ים א� הוא אק� יום ה�   ב�
ה  מ� לו ע� נ�פ� ת. ו� ל� נופ� ד ה� ו� ין(שיר השירים ו)ד� יכ� ר� ינון כ� א� כות, ד� ל� ה מ� מ� ים ה" ש�   ש�

ין מות א" ל� תות. ו�ע6 כ� ס� ים מ� ש� ל ש� ב" Aק ינון ל� א� ע. ו� מ� ת ש� ין א� כ� ד כור� יצ� גון כ" ה, כ�  ב�
ין  ל" ר, א� פ� ס� ית לון(תהלים מה)מ� ל" כות, ד� ל� ינון ה6 א� , ד� יה� עות� יה� ר" ר� תולות אח6   ב�

ן ב� .חוש�
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ין נ� מ� ש ז� מ" ינו י�''ה ח6 י� ה� ''ה, ד� ינ� ב� ין ד� ע� ר� תוך� נ' ת� יהו ב� ן י�''ה א� יהו ב� יפול א� הוא נ� ה�  ו�
ר,  מ� ת� א� יא ד� ה� ר ה� ת� ל ב� נ�פ� יפול, ד� יהו נ� ר ו' א� ש� ם(ישעיה יד)ע� י� מ� ש� ת� מ� ל� יך� נ�פ�   א"

ית נ�ח� יפול י''ו ו� יה נ� ב" ין ד� ג� ל. ב� ל א נופ" ל, ו� ל א נ�פ� יפול, ו� י נ� ר" ק� א� ר ו� ח� ן ש� ל ב� יל"  ה"
הון  ר ב� מ� ת� א� י ה' ה', ד� ג�ב" הון ל� יב,(רות א)ב� ת� כ� א הוא ד� ד� ן. ה6 יה� ת" נ�ה ש� כ� ל�   ו�ת"

א לון.(דברים כב) מ� אק� י, ל� נ� ת ש" י� ב� י�ינ�א מ� נ� ת� אשון ו� ת ר� י� ב� ד מ� ח ח� ל� ש� ח ת� ל"   ש�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ''אר�(תהלים צו) (דף רט''ז ע''ב)ה6 ג"ל ה� ''ת� ם ו� י� מ� ''ש� חו ה� מ� ''ש�   י�

.ץ

בוא ין ר� ת� ש� יר ב� נ�ה� י�א. ו� יל� ל" י�א ב� ס� כ� ת� א� א, ו� מ� ימ� י�א ב� ל� ג� ת� א א� ש� מ� אי ש� י, ה� ז� א ח6  ת�
בוא ין ר� ת� ש� יר ב� א, נ�ה� מ� ל� ע� יש מ" נ� כ� ת� א� ר ד� ת� נ�א, ב� ימ� ה" י�א מ� ע� י ר� כ� י�א. אוף ה� ב�  כ כ�

יה ל" ר ע� אמ� א, ד� גול� ל� ג� ז�א ד� יהו ר� אי א� ה� א י�אות. ו� ק� ד� א כ� ר� י ד� ל, א� א" ר� ש� י� ין ד� ת� מ� ש�  נ�
ת,  ל� ים(קהלת א)ק ה� ש� ש� חות מ� ית דור פ� ל" מוה� ד� אוק� א. ו� דור ב� ך� ו�   דור הול"

ה,  ר ב� מ� ת� א� יא ד� ה� ל. ה� א" ר� ש� ת י� נ�ס� א כ� ת, ד� ד� ם עומ� עול� ץ ל� אר� ה� בוא. ו� (ישעיה סו)ר�  
י,  ל� ג� דום ר� ץ ה6 אר� ה� ץ(בראשית כח)ו� אר� ר ה� פ� ע6 ך� כ� ע6 י�ה ז�ר� ה� . ו�

א ג"ר ב� ך� ח� ל� א, ה� ב� דור ש� ך� הוא ה� הול" דור ש� ן, ה� נ� ב� מוה� ר� א אוק� ר� ז�א אח6 עוד ר�  ו�
א ל� ב� ק� ה ל� ו�ה מ ש� יד ה6 ת� ע� ן, ד� נ� ב� מוה� ר� עוד אוק� א. ו� א סומ� א ב� ך� סומ� ג"ר, ה ל"  ח�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� י�יא, ה6 יע� ש� וו ר� ה6 ין ד� ג� א ב� ל� נ�א, א� טופ� א ד� ר� ד� א ב� ית� י� (בראשיתאור�  
תו) ל� א ק ה� ל� ג�ם. א� ש� יה ב� י ל" ר" אי ק� מ� ''ה. ו�א6 ''ם ז�ה מ ש� ג� ש� ר. ב� ש� ''ם הוא ב� ג� ש�   ב�

ר  ה. אמ� ל� אה מ� ס� כ� ''ם ל� ג� ש� ן ב� ר ב' מ� ס" ל.(קהלת ח)ח� ב� ג�ם ז�ה ה� י ש� ת� ר�   אמ�
א יש� ד� ינ�א ק� ם בוצ� ן. ק� י� ק� ד מ� ר� פ� נ� י, ש� ינ� מו ק" א ש� ר� ק� ה נ� מ� רו, ל� ת� ל י� מוה� ע� אוק�  ו�

יב,  ת� א כ� ל ד� ר, ע� אמ� רוח�(בראשית ד)ו� יה ב� ז�את ל" ח� דו� ''ד. ד� ת י� יש א� י א� ית� נ�   ק�
ית ז� ג� ת ה� כ� ש� ל� ב ב� ית� מ" נוי ל� ין ב� יד� ת� ע6 ש, ד� ק ד� .ה�

א ל� יה א� ו�ה ל" א ה6 ל� א, ד� ת� ע6 יה ש� א ל" יק� ח� ו�ה ד� ה6 ת, ד� ד� ן פ� ז�ר ב� ע� ל� י א� ב� י ר� כ� אוף ה�  ו�
ו�ת ה6 ר ד� ת� אי, ב� אי ה� מ� ינ�א. א6 נ� י ח6 ב� ר� מו ל� ת, כ� ב� ב ש� ר� ע� ת ל� ב� ב ש� ר� ע� ין מ� רוב� ב ח6  ק�

י נ� ינ�א ב� נ� יל ח6 ב� ש� א ב� ל� יזון א� ינו נ� ם כ>לו א" עול� ל ה� ת, כ� ר� אומ� ת ו� ק� ת קול נ�פ� .ב�

יה ו�ה ל" א ה6 י ל� כ� יהו י�ב ''ק. אוף ה� א� ן י', ד� ב ק''ב מ� ר� ח� ם, ד� ים קוד� יהו ג�ר� א א� ל�  א�
ה, כ� ר� י ב� יה� א� את ב', ד� יעו ל� ב� י�א נ� נ"יה את� חוד, ומ� יהו י� את י' א� ין. ד� רוב� ב ח6 א ק� ל�  א�
ין רוב� י ח6 ו� Cה מ� ים ל� ר� ת ג� ד� י פ� ב� ר� יה. ו� דוש" י ק� יה� א� ש ק', ד� ד� ק� ת� נ"יה א� ש, ומ� י ק ד� יה� א�  ו�

ין, רוב� ב ח6 א ק� ל� יה א� ו�ה ל" א ה6 י ל� כ� ה, אוף ה� כ� ''ר� ה ב� ''דוש� ינון ק� א� יה ק''ב, ד� יל"  ד�
ר ב� ע לו כ� יר� א� ה ד� ל מ� נ�ש, ע� ע� ת� א א� ין ד� ג� ו�ה, וב� ה ה6 מ� ב� ן י� יוב ב� י א� כ� .אוף ה�

א ל� א, א� ת� ל� י�א מ� ל� א ת� כות� ז� או ב� זונ"י ל� י"י ומ� נ"י ח� י ב� ר" א, אמ� ז�א ד� י ר� ע" א י�ד� ל� ינון ד� א�  ו�
יד ת� ו�ה ע� א ה6 ל� יה, ד� ז�ל" מ� ז�א ב� ח� ם ד� ה� ר� אב� ז"ינ�א ל� א ח6 ה� א. ו� ת� ל� י�א מ� ל� א ת� ז�ל� מ�  ב�

יב  ת� כ� ד� א, כ� ר� ב� יה ל� יק ל" יך� הוא אפ� ר� א ב� ש� קוד� א, ו� ר� יה ב� י ל" ו� Cה מ� (בראשית טו)ל�  
ינות נ� ג� ט� צ� א� א מ" יה צ" ר ל" אמ� , ד� מוה� אק� גו'. ו� ט ו� ב� ר ה� ה ו�יאמ� חוצ� א אותו ה�  ו�יוצ"

ים. ב� כ כ� פור ה� ה וס� מ� י� מ� ש� ט נ�א ה� ב� ר לו ה� אמ� ים, ו� ב� כ כ� ה� ה מ" ל� ע� מ� הו ל� ל� Cע ה� , ו� ך� ל�  ש�
ר ת� ס� ך� נ� ר� ד� א לון ב� ש� ר� פ� יך� ל� ר� צ� ן, ו� נ� ב� ר� ין ד� ל� א מ� כ� ד ה� .ע�

י�ין ל� וו ת� ל, ה6 א" ר� ש� י� א ל� ית� י� ת אור� יב� יה� י� ת� א� ם ד� א, קוד� מ� ל� ע� י�ין ד� ר� ל ב� ז"י, כ� א ח6  ת�
יק ל, אפ� א" ר� ש� י� א ל� ית� י� ת אור� יב� יה� י� ת� א� ר ד� ת� ל ב� ב� זונ"י. א6 י ומ� י� נ"י ח� ילו ב� פ� א, ו�א6 ז�ל� מ�  ב�

נוי ין ב� יד� ת� וו ע6 ה6 ין ד� ג� ם. ב� ה� ר� אב� נ�א מ" יפ� א אול� ד� י. ו� ז�ל" י�א ומ� ב� כ כ� א ד� יוב� ח�  לון מ"
ה  ר ב� מ� ת� א� ה. ד� י תור� ש" ה חומ� ש� מ� י ח6 יה� א� ם, ד� ה� ר� אב� א ה' מ" ל� ב� ק� (בראשית ב)ל�  

אי ין ה� ג� ם, ב� ה� ר� אב� ר ל� אם. אמ� ר� ה' ב� אם, ב� ר� ב� ה� ץ ב� אר� ה� ם ו� י� מ� ש� דות ה� ה תול� ל�  א"
ל א עוד, ה'. ו� ין ב� יר� ה� נ� י ד� ז�ל" י�א ומ� ב� ל כ כ� כ� , ו� ך� ת� ח� ם ת� י� מ� ש� , ה� ך� מ� ש� ף ב� תוס� א�  ה' ד�
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ה  ר ב� מ� ת� א� א ד� ל� ''א. (בראשית מז)א� ה" ם ב� ת� ע� ר� ע, וז� ר� ם ז� כ� ''א ל� (בראשית כא) ה"  
ע ך� ז�ר� א ל� ר" ק� ק י� ח� צ� י� י ב� .כ�

יף י אול� י. א� ז�ל" י�א ומ� ב� כ כ� א ד� יוב� נ"יה ח� יל מ� ט� א, ב� ית� י� אור� ל ב� ד" ת� ש� מ� ל ה� א, כ� ין ד� ג�  וב�
נ"יה יל מ� ט� א ב� ל� ה, ו� ל ב� ד� ת� ש� א א� לו ל� א� או, כ� ם ל� א� א. ו� ה� קוד� א פ� ימ� י� ק� י ל� ד" ה כ�  ל�

מוה� אוק� ן. ד� יר� ע� ב� ן ל� ל� ת� מ� ת� ינון א� א� ץ ד� אר� י ה� מ" ן ע� כ" ל ש� י. כ� ז�ל" י�א ומ� ב� כ כ� א ד� יוב�  ח�
יהו  י� ל� א(דברים כז)ע� יוב� הון ח� נ� לון מ� ט� ב� ת� א א� ל� ה, ד� מ� ה" ל ב� ם כ� ב ע�   ארור שוכ"

י ז�ל" י�א ומ� ב� כ כ� .ד�

( יה, תהלים קג) ר ב" מ� ת� א� יץ, ו� ן י�צ� ה כ" ד� ש� יץ ה� צ� יו כ� יר י�מ� צ� ח� נוש כ� C(תהלים לז) א  
ר  ת� ב� י. ל� ת� נ� י ג�ם ז�ק� ית� י� ר ה� יצו(איוב לג)נ�ע� צ� ק� ת� א� נ�א ד� יל� א� יו. ד� לומ� י ע6 ימ"   י�שוב ל�

ין. מ� ד� ק� ל� מ� א כ� מ� ל� ע� רו ב� ד� שוי, אה� ר� ש� ין ב� מ� ד� ק� ל� מ� חו כ� מ� צ� יה, ו� יל" ין ד� יק� ת� ין ע� פ� נ�  ע�
יך� ר� א ב� ש� ש קוד� ד" ח� מ� ז�א ד� ינו ר� י� ה� ין. ו� ימ� א עול� מ� ל� אי ע� ה� רו ל� ד� ה� ת� א� ין, ו� ב� יתו ס�  מ�
ף ל� ין א� ש� ד� ח� ת� א ומ� ל יומ� כ� ף ב� ל� ין א� ת� מ" ית. ד� אש� ר" ה ב� ש" ע6 יד מ� מ� ל יום ת� כ�  הוא ב�

.ב�כ�ל יומ�א

( ן,תהלים קד) יק י�י� ל� י ס� כ� ה� א. ד� ית� י� אור� ינ�א ד� א י� נוש, ד� Cב א ב� ח ל� מ� ש� ן י� י�י�   ו�
ה. ה ז�ר� בוד� ע6 ך� ל� ס� נ� ת� א י� ל� ים, ד� ת� ח� ים ו� ת� י ס� ו� Cה מ� יך� ל� ר� ''ן צ� ה י�י� ן סו''ד. ומ� ב� חוש�  כ�

א ל� ה, ו� יל� ין ד� ז� ל ר� כ� א, ו� ית� י� אור� ים סוד ד� ת� ח� ים ו� ת� י ס� ו� Cה מ� יך� ל� ר� י צ� כ�  אוף ה�
יה ין ב" כ� ר� ב� ן, ומ� י�י� ין ב� קוד� ה פ� מ� ין כ� ד� ב� ג�נ�א ע� מ� או ל� ל� איו. ו� יר" א ל� ל� י�ין א� ק� ת� ש�  א�

ינו י� ה� י, ו� מ" ח6 ר� ינ�א ו� ק, ד� סומ� יו�ר ו� ין, ח� ונ� ו� י ג� ר" יה ת� ית ל" ן א� י�י� יך� הוא, ו� ר� א ב� ש� קוד�  ל�
ק ינ�א, סומ� ימ� א ד� ר� ט� ס� ו�ור מ� א. ח� ק� סומ� א ו� יו�ר� נ�ה ח� שוש� ונ�א ד� ו� ג� ן. כ� י�י� ת ב� פ�  ב' תוס�

א אל� מ� ש� א ד� ר� ט� ס� .מ�

ינון ל''ב א� ב. ו� ל" סור ל� ב מ� ית ל" א א� ל� ר. א� ימ� מ" יה ל� ו�ה ל" ב ה6 נוש, ל" Cב א ב� אי ל�  ומ�
יהו ל''ב ל, א� א" ר� ש� ל י� ינ"י כ� ע" ן ל� ית, ל' מ� אש� ר" ן ב� ית, ב' מ� אש� ר" ב� א ד� ד� עוב� ים ד� ל ה� Cא 

''ב  ''ב ל" א ל" י�ינ�א. ד� נ� ע''ב,(ס''א אינון)ת� י�א ל� נ� מ� ר ת� ס� , ח6 ך� ת� ע� א ד� ק� ל� ם ס� י� נ�   ש�
ית, אש� ר" י ב� מ" יא. ז' י� אי ה� ינ�אה מ� מ� ית. ת� אש� ר" י ב� מ" ה י� ע� ב� ינון ש� כ>לו. א� יהו ו�י� א�  ד�

ם  ן(בראשית ה)ע� י�י� ן ב� ב� חוש� ם. ז�ה ע''ב, ב� דות אד� ר תול� פ� . ז�ה ס"

ר,  נ�ש� שור, ד' ד� ה, ד' ד� י� אר� ים, ד' ד� נ� ינון י''ב פ� ן. א� מ� ש� ים מ� נ� יל פ� ה� צ� ה� אי ל� (דףמ�  
שור,רי''ז ע''א) ין ד� פ� ע אנ� ב� יה י�הו� ''ה. אר� יל" ין ד� פ� ע אנ� ב� ה, אר� י� ל אר� א" יכ� ינון מ� א�   ד�

הו� ''ה. ינון י� א� ל, ו� יא" יהו נור� א� ר, ו� נ�ש� ין ד� פ� ינון י�הו� ''ה. ד' אנ� א� ל, ו� יא" ר� ב� יהו ג� א�  ו�
ן, נ� ב� מוה� ר� אוק� ן. ו� ה� ב� ת א6 ל� ת� ין ד� ג� ר� ''ת, ד� מ� ''ד א� ח� ''ד פ� ס� חות ח� ן, ת� נ� מ� ינון מ� א�  ו�

ין  ק� ל� ס� ה. ו� ב� כ� ר� מ� ן ה� ן ה" אבות ה" ך�(ס''א נקודין)ה� ל� ינון מ� א� ן י�ב ''ק. ו� ב� ש� ח> ין ל� הור�   נ�
כ ל י�ב ''ק  ך� ה� ''י. ס� ד נ� ''ה א6 י� ה� הו� ''ה א� , י� לוך� מ� ך� י� ל� (רבי אבא ורבי יוסי שבע''במ�  

.(שייך כאן

ר יה, אמ� ר" ז�ר ב� ע� ל� י א� ב� יה ר� מ" ק� א ל� א, את� א ד� ת� ש� ר� פ� י ב� ע" ל� יב ו� ו�ה י�ת� עון ה6 מ� י ש� ב�  ר�
ד א כ� מ� ל� ע� ס ב� ח� נ� ו�ה פ� א ה6 י ל� ס. א� ח� נ� פ� יהו ב� י� ת� יד� ב� אי ע6 יהוא מ� ב� ב ו�א6 ד� יה, נ�  ל"

ו�ה, א ה6 מ� ל� ע� ס ב� ח� נ� ל פ� ב� יר. א6 פ� יהו ש� י� ת� ים דוכ� ל� אש� א ו� מ� ל� ע� א ל� ר את� ת� יתו, וב�  מ�
י(ס''א וסגן קאי) א" א ק� יומ� ק� יה ב� יה ב" ת" מ� ש� נ� . ו�

א א, ל� מ� ל� ן ע� קו מ� ל� ת� ס� א� א ד� ת� ע6 ש� ב� י הוא. ד� כ� ה� א, ו� כ� אה ה� ל� ז�א ע� י, ר� ר� יה ב� ר ל"  אמ�
יב,  ת� כ� ין ד� ג� א. ב� מ� ע� אי ט� א. מ� יש� ד� א ק� נ�ר� י ט� פ" ד� חות ג� ן ת� ר� מ� ט� ת� וו מ� (במדבר ג)ה6  

א ש� מ� ש� זון ל� ח� ת� א א� ינון ל� א א� ה� א, ד� כ� ל� מ� נ�א ד� יוק� ירו ד� ע� אז� ם, ד� ה� יו ל� ים ל א ה� נ�  וב�
ה ב� הונ�ה ר� כ� .ב�
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יק לון, ל� ס� ין, ו� לוס� ה אוכ� מ� גו כ� אל ב� ע� א, ו� יש� ד� ית ק� ר� ל ב� ס ע� ח� נ� נ"י פ� ק� א ד� ת� ע6 ש�  ב�
ה מ� כ� עון ב� מ� ש� א ד� ט� ב� א ש� מ� ד ח� ל. כ� א" ר� ש� ל י� כ� ינ"יהון ד� ע" א, ל� ח� ל רומ� ין ע� יפ� י� ג�  ל�

ין א� יר� ט� ר� וו ע� ה6 ין ד� ת� מ� ש� ין נ� ר" נ"יה, ות� יה מ� ת" מ� ש� א נ� ח� ר� יה, פ� ג�ב" אתו ל� ין ד� לוס� כ�  א>
א יל� ל� יה, כ� ת" מ� ש� ת נ� ר� ד� ה� ת� א� א, ו� ד� ח6 ילו כ� ל� כ� ת� א� ה, ו� יבו ב� ר� ק� ת� א, א� ת� א דוכ� ל�  ב�

י ו� Cיה מ" יהו, ל� י� ת� ו�וח דוכ� ין ר� ד" יה, כ� פו ב" ק� ת� ת� א� ין, ו� ין רוח� ר" ת� יל ב� ל� כ� ת� א� א, ד�  רוח�
נ�א(אתחזי) מ�ה ד�ל�א (רבא)כ�ה6נ�א  ת ד� מ� ד� ן ק� . מ�

יב,  ת� א כ� ל ד� ע� א,(איוב ד)ו� ת� ע6 יא ש� ה� ה� יד ב� ב� א6 ת� א א� ל� ד, ד� י אב� י הוא נ�ק� ר נ�א מ� כ�   ז�
ר ן, נ"י אה6 ין ב� ל" דו. א� ח� כ� ים נ� ר� ש� יפ ה י� א" נ"יה. ו� ה מ� ח� ר� ד פ� יה כ� יד רוח" א אב� ל�  ו�

י ר" ן, ת� ן ב� ס ב� ח� נ� פ� יה ב� יב ב" ת� א כ� ל ד� ע� יהון. ו� י� ח� ד ב� אב� ה ד� א, מ� מ� ל� ע� רו ל� ד� ה� ת� א�  ד�
ן ז�ר ב� ע� ל� ן א� ס ב� ח� נ� נ"י. פ� מ� .ז�

א.  א ד� ת� ש� ר� פ� א מ� יל� ע" יב ל� ת� ה כ� ל(במדבר כה)מ� ת כ� ח א� ה ק� ל מ ש� י� א� ר י�   ו�יאמ�
ל י�א, או ע� יל� ל" ין ב� ל� ט� ק� ל ד� י ע� כ� ש. ו� מ� ש� י� נ�ג�ד ה� י� ם ל� ע אות� הוק� ם ו� ע� י ה� אש"  ר�
א ה" ת� ה, ד� הוד� י י� ב� ר ר� ש. אמ� מ� ש� יב נ�ג�ד ה� ת� א, כ� יב� ע� א ד� יומ� א ב� מ� ימ� ין ב� ל� ט� ק�  ד�

י�יא ל� ג� ת� א� בו ב� ח� ה ד� מ� י�יא, כ� ל� ג� ת� א� הון ב� ת� ית� .מ�

ר ב ב� ח� ג�א ד� ר� ד� נ�א, ב� יפ� א אול� כ� ה� א מ" ל� ר. א� מ� ת� ך� א� ין כ� ג� או ב� עון, ל� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
ינון יה. א� ש" נ�פ� א ל� ת� נ� ק� ד ת� ב� ע� מ� יך� ל� ר� ט� צ� ר א� ת� הוא א6 ה� יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� קוד�  נ�ש ל�

נ�ג�ד יהו כ� הון א� יל� קונ�א ד� ת� ינ�א ו� ך� ד� ין כ� ג� ש. ב� מ� י ש� ר" ק� א� א ד� יש� ד� ית ק� ר� ב� בו ב�  ח�
א ל� יה, א� ש" נ�א נ�פ� ק� ת� ר נ�ש ל� יך� ב� ר� ט� צ� א א� ל� אן ד� כ� א. מ� ר� ר אח6 ת� א6 או ב� ל� ש, ו� מ� ש�  ה�

א ק� ד� ין כ� מ� ל� ע� קונ�א ל� יה ת� ית ל" י, ל" כ� יד ה� ב� א י�ע� ל� אן ד� יה ומ� ג�ב" ב ל� ח� ר ד� ת� הוא א6 ה�  ב�
.י�אות

ח,  ת� י�יא פ� י ח� ב� יב(תהלים קד)ר� ת� ה כ� ע, מ� ר נ�ט� ש� נון א6 ב� ז"י ל� י� אר� י י� צ" עו ע6 ב� ש�   י�
נ�א, יפ� י אול� כ� א ה� ל� אי. א� ה� אי ל� אי ה� י מ� כ� גו'. ו� נוש ו� Cב א ב� ח ל� מ� ש� ן י� י�י� א, ו� יל� ע"  ל�

יב,  ת� כ� א(בראשית י''ח ע''ב) (תהלים קד)ד� ח� ב� י ש� כ� גו'. ו� ה ו� מ� ה" ב� יר ל� צ� יח� ח� מ� צ�   מ�
יר, צ� יח� ח� מ� צ� א מ� ל� א. א� ש� רוח� קוד� ר ב� ימ� מ" ד ל� ו� א ד� יר את� צ� ה ח� ית ל� א� ה ד� מ� ה" ב�  ד�

י�ינ�א נ� א ת� יומ� יאו ב� ר� ב� ת� א� ן, ד� יח� ל� ין, ש� אכ� ל� מ� בוא ד� ף ר� ל� ין א� ת� ינון ש� ין א� ל"  א�
ין ח� מ� צ� ין ד� ג� יר. ב� צ� אי ח� מ� יר. א6 צ� ינון ח� ין א� ל" א. א� ט� ה6 ל� א מ� ש� הו א� כ>ל� ית, ו� אש� ר" ב�  ד�

ין ר� ד� ה� ין ומ� ח� מ� ר צ� ת� ב� א, ול� ת� ש� ירו ה� צ� ק� ת� א א� יומ� א ו� ל יומ� כ� א, ד� מ� ל� ע� א ב� יר ד� צ� ח�  כ�
ין מ� ד� ק� ל� מ� .כ�

יב  ת� כ� א הוא ד� ד� ה, ה6 מ� ה" ב� יר ל� צ� יח� ח� מ� צ� יב מ� ת� א כ� ל ד� ע� יק(משלי יב)ו� ד� ע� צ�   יוד"
א טור� א ו� ל טור� כ� א. ו� יומ� א ו� ל יומ� כ� ה ב� ין ל� ק� ל� ין ס� ף טור� ל� ן, א� נ"ינ� ת� תו, ו� מ� ה� ש ב�  נ�פ�

ה ל� יא אכ� ה� י, ו� ו� בוא ה6 ין ר� ת� .ש�

יב כ� ר� ם ד� הוא אד� ה� י�יא, ד� יק� ד� צ� הון ד� ת� מ� ש� ינון נ� ין א� ל" ם, א� אד� ת ה� בוד� ע6 ב ל� ש� ע"  ו�
א מ� ל� ל ע� ז�ן כ� ת� הון א� כות" ז� ויה, וב� ו� ג� יל לון ב� אע� יל, ו� א אכ� ה ד� מ� ה" ל ב� יט ע� ל� ש�  ו�

יה,  יב ב" ת� כ� ם, ד� הוא אד� ה� ם(יחזקאל א)מ" ה אד� א" ר� מ� מות כ� א ד� ס" כ� מות ה� ל ד� ע�   ו�
ץ, אר� ן ה� ם מ� ח� יא ל� הוצ� ין ל� ג� ע, ב� מוד� ת� ש� א� הוא ד� ם, ה� אד� יב ה� ת� א כ� ל ד� ע� גו'. ו�  ו�

א יש� ד� ץ ק� אר� ן ה� א מ� מ� ל� ע� זונ�א ל� א מ� ק� אפ� .ל�

ז�א א ר� נוש: ד� Cנוש, א Cב א ב� ח ל� מ� ש� א. י� יל� ע" ל� יד מ� ג� נ� א ד� יק� ת� א ע� ר� מ� א ח� ן, ד� י�י�  ו�
ר,  הוא נ�ע� ה� יב,(דף רי''ז ע''ב)ד� ת� א כ� ל ד� ע� ין. ו� מ� ד� ק� ל� מ� ר כ� ד� ה� ת� א� יבו, ו� ס� יק ל� ל� ס�   ד�
יו(תהלים קג) יר י�מ� צ� ח� נוש כ� Cא .
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ן: מ� ש� י. מ� ר" י זוט� פ" אנ� י, ו� ב" ר� ב� י ר� פ" רון אנ� ק� א� ים, ד� נ� ינון פ� ין א� ל" ים: א� נ� יל פ� ה� צ� ה�  ל�
הוא ד, ה� ע� ס� נוש י� Cב א ב� ם ל� ח� ל� אה. ו� ל� א ע� יש� ד� בו ק� ח ור� ש� י, מ� את" א ד� מ� ל� ע� ידו ד� ג� נ�  מ�

יד ג� נ� ת� ן א� מ� ת� א, ומ� מ� ת� י�יא ס� יק� ד� צ� א ד� ל� יכ� מ" נ�א ל� ן מ� נ� ח6 ט� ים, ו� ק� ח� ילו ש� ז� א6 ם ד� ח�  ל�
אה ל� ידו ע� ג� נ� א מ� א את� כ ל� נוש. ו� Cב א ב� רון ל� ק� א� ין, ד� י�יל� ה ח� מ� כ� .ל�

א ה� ע, ד� ר נ�ט� ש� נון א6 ב� ז"י ל� ין. אר� א� ימ� נ� ין פ� א� ל� ין ע� נ� יל� ינון א� ין א� ל" י�, א� י י� צ" עו ע6 ב� ש�  י�
י�, י י� צ" נון. ע6 ב� ז"י ל� אר� י�, ל� י י� צ" ין ע6 אי ב" יך� הוא. מ� ר� א ב� ש� ע לון קוד� נ�ט� רו ו� ק� ע6 ת�  א�

ין, ע� ר� ין ת� ש� מ� ין ח� ל" נון, א� ב� ז"י ל� ע. אר� טוב ו�ר� ת ו� ע� ד� ץ ה� ע" ים, ו� י� ח� ץ ה� ין ע" ל"  א�
נ�ה אות ש� ש מ" מ" רון ח� ק� א� .ד�

יהון,  טול� נ"נו, ב� ק� ים י� ר� Aפ ם צ� ר ש� ש� ע. א6 ר נ�ט� ש� הון(רצ''ו)א6 ת" מ� ש� ן נ� נ� נ� ק�   מ�
ינו, ם אב� ה� ר� אב� יה ד� ת" ר� ה, ב� יד� ס� ן. ח6 מ� ת� ז�נו מ� ת� ין א� יש� ד� ין ק� י�יל� ל ח� כ� י�יא, ו� יק� ד� צ�  ד�

י  ר" ק� ך� א� ין כ� ג� א, ב� מ� ל� נ"י ע� ל ב� ם כ� ד ע� ס� יד ח� ב� ע� יד, ו� ס� י ח� ר" ק� א� (שמות צ''ה ע''ב)ד�  
א.  ב� א י�ת� מ� ל� י ע� רוע" ין ד� ה. ב" ית� ים ב" רוש� ה. ב� יד� ס� (ע''כ רעיא מהימנאח6 )

ב יה ח� ר" ב� ין ד� נ� מ� ל ז� כ� א, ד� כ� ל� מ� א. ל� מ� ל� ל ע� אג�נ�א ע� א ל� ת את� ש� ר, ק� י אמ� י יוס" ב�  ר�
ר ק� י י� בוש" ל� א ב� ית� רונ� ט� יה מ� ל" י�א ע� ל� ג� ת� יה, א� אה ל" ק� אל� א ל� כ� ל� א מ� יה, את� ל" ב� Aק  ל�
יב, (בראשית ט) ת� כ� ה, ד� י ב� ד" ח� יה, ו� ר" ב� ז�א ד� יק רוג� ל� ה ס� י ל� מ" א ח� כ� ל� כו, מ� ל� מ�  ד�

י בוש" ל� א ב� ל� א, א� מ� ל� ע� ת ב� ש� ז"י ק� ח6 ת� א א� א, ל� ל ד� ע� ם. ו� ית עול� ר� כור ב� ז� יה� ל� ית� א�  ור�
ל ין ע� אג� ית, ו� ר� ם ב� יק� מ" ית, ל� ר� יהו ב� א, א� מ� ל� ע� יק ב� ד� ית צ� א� א ד� ת� ע6 ש� כו. וב� ל� מ� ר ד� ק�  י�
א, ד� אוב� א ל� ימ� י� יהו ק� א א� מ� ל� א ע� ה� ז�אה ד� ח6 ת� א� ת, ל� ש� א ק� יק, ה� ד� י צ� ו� א ה6 א. ל� מ� ל�  ע�

א ת ד� ש� ין ק� ג� א ב� ל� .א�

י. א" מ� ד� ן ק� ה� ב� א6 א ד� בוש� ל� א ב� ל� א, א� ת ד� ש� ש ק� ב� ל� ת� א א� ם ל� עול� ר, ל� ז�ר אמ� ע� ל� י א� ב�  ר�
א (ס''א גוון) בוש� ע ל� ב� ט� צ� ם, א� ה� ר� אב� א ד� בוש� א ל� א, ד� רוק� יו�ור. י� ח� ק ו� סומ�  י�רוק ו�

ע, ב� ט� צ� א� א ו� ק� י�א סומ� את� ק. ד� ח� צ� א גו� ון י� א, ד� ק� אל. סומ� ע" מ� ש� נ"יה י� ק מ� ד נ�פ� א, כ�  ד�
ים, ד� א� מ� א ד� ב� ד כ כ� א, ע� ת� ת� א ל� ק� הוא סומ� ך� ה� ש� מ� ת� א� ו. ו� ש� נ"יה ע" יק מ� פ� ד נ�  כ�

נו ת� ש� א א� א ל� ה� ק ב, ד� י�ע6 א ד� ב� א ט� בוש� יהו ל� א א� א, ד� ו�ור� ו. ח� ש� יה ע" יד ב" ח� א6 ת� א�  ד�
ין מ� ל� ע� י ל� פוה� .אנ�

דף רט''ו ע''ב

ם. ה� ר� א אב� ו�ור, ד� א, ח� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ� י אמ� כ� ל ה� ב� ר י�אות הוא, א6 א אמ� י אב� ב�  ר�
א ימ� י� ק� ק ב, ד� א הוא י�ע6 אי. י�רוק, ד� ק ו�ד� ח� צ� א י� א, ד� ק� א. סומ� נור� א ד� ו�ור� ח� ן ב� ב� ל� ת� א�  ד�

ל א ק ב ו� ה י"בוש י�ע6 ת� ק ב, (ישעיה כט) ל א ע� י�ע6 יה ב� יב ב" ת� ין, וכ� ונ� ו� ין ג� ר" ין ת�  ב"
ק ב, ה י"בוש י�ע6 ת� י הוא ל א ע� כ� ה� ו�ה. ו� ים ה6 ל� יה ש� ס" ר� ל ע� א כ� ה� יו י�חו�רו ד� נ� ה פ� ת�  ע�

יו י�חו�רו, נ� ה פ� ת� א ע� ל� ו. ו� ש� נ"יה ע" ק מ� נ�פ� ק ד� ח� צ� י� ק, כ� ון סומ� ו� ג� ז�אה ב� ח6 ת� א�  ל�
ין, ונ� ו� ל ג� א נ�ט� ל� אל. א� ע" מ� ש� נ"יה י� ק מ� נ�פ� ו�ור, ד� ון ח� ו� ג� ז�אה ב� ח6 ת� א� ם ל� ה� ר� אב�  כ�

יה,  יל" ן ד� ה� ב� ל א6 הו, ע� א ב� ר� ט� ע� ת� א� ת(דף רט''ו ע''ב) ל� ש� ב� ל� ת� ין מ� בוש� ין ל� ל" א� וב�  
א כ� ל� י מ� מ" ז"י ק� ח6 ת� א� א ד� ת� ע6 ש� ת, ב� ש� .ק�

א ה� אה, ו� ל� ימו ע� ש� ר� א ב� ר� ט� ע� ת� מ� יא את יו''ד, ד� א, ה� יש� ד� ית ק� ר� ב� ז�א ד� ז"י, ר� א ח6  ת�
ית, ר� ל ב� ס ע� ח� נ� נ"י פ� ק� ין ד� ג� ין, וב� מ� ל� ע� יר ל� ד� ית ת� ר� ב� ים ב� ש� ר� ת� א� יהו ד�  (ס''א ודא) א�

ית ר� יהו ב� א� יהו יו''ד ד� א, א� יר� ע" ס יו''ד ז� ח� נ� א, פ� א את ד� כ� יה ה� מ" ש� ים ב� ש� ר� ת�  א�
י מ" ים ק� ל� א ש� יומ� ק� ים ב� א� יהו ק� א, א� ל ד� ע� א. ו� יש� ד� אה ק� ל� גו יו''ד ע� יק מ� נ�פ� אי, ד�  ו�ד�
עור, פ� א ד� הוא חוב� ה� י מ" י הוא נ�ק� כ� ה� א. ו� מ� ל� גו ע� יד מ� ב� א6 ת� א א� ל� א, ד� יש� ד� א ק� כ� ל�  מ�

א. (ס''א ולא אתאביד מגו עלמא) (איוב מ� ל� ע� א ד� יש� ד� גו ק� יר מ� ד� יד ת� ב� א6 ת� א א� ל�  ו�
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א מ� ל� הוא ע� ן ה� יאו מ� צ� ת� ש� א א� ל� יהוא, ד� ב� ב ו�א6 ד� ין נ� ל" דו, א� ח� כ� ים נ� ר� ש� יפ ה י� א"  ד) ו�
ינ"יה ג� .ב�

י ב" וו י�ת� ה6 ד ד� י�א, ע� יל� גות ל" ל� פ� א ב� ית� י� אור� י ב� ע" ל� מ� מו ל� י, ק� י יוס" ב� ר� א ו� י אב� ב�  ר�
יר פ� יו ש� יר י�מ� צ� ח� נוש כ� Cי�יא א י ח� ב� ר ר� אמ� א ד� י, ה� י יוס" ב� ר ר� א. אמ� ית� י� אור� אן ב� ע� ל�  ו�
נו יר� ל א י�כ� ינ�נו ו� א" ה בו ו� ר� ב� י רוח� ע� א, כ� ר� ק� יה ד� נ�א סופ" ימ� אי אוק� מ� ל ב� ב� ר. א6 אמ�  ק�

יץ צ� ר, כ� אמ� ה ד� מ� יו כ� יר י�מ� צ� ח� נוש כ� Cאי, א י הוא ו�ד� כ� יה ה� ר ל" קומו. אמ�  עוד מ�
ין. (הכי מ� ד� ק� ל� מ� ר כ� ד� ה� ת� א� ש ו� ד� ח� ת� א� יץ ד� ן י�צ� ע. כ" מוד� ת� ש� א� ה ד� ד� הוא ש� ה ה� ד� ש�  ה�

(יציץ וסליק, מאי טעמא בגין

יררעיא מהימנא  פ� א, ש� יש� ד� ינ�א ק� נ�א בוצ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אה אמ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
ל  ב� י, א6 י יוס" ב� ר� י�יא ו� י ח� ב� ר� א ו� י אב� ב� רו ר� ה בו(תהלים קג)אמ� ר� ב� י רוח� ע�   כ�

ד ה. ח� ר� צ� ם ו� ז�ע� ה ו� ר� ב� א ע� ה בו. ד� ר� ב� אי ע� ין, מ� ל� ח מ� ת� פ� מ� יך� ל� ר� א צ� כ� ינ�נו, ה� א"  ו�
ים ע� ין ר� כ� א6 ל� ינון מ� א� .מ"

קום, נוי מ� יה ש� ד ל" ב� ע� מ� יך� ל� ר� ין, צ� י חוב� אר" ינון מ� יה א� עו ב" מוד� ת� ש� א י� ל� ין ד� ג� ב�  ד�
יה  ר ב" מ� ת� א� ם, ד� ה� ר� אב� ונ�א ד� ו� ג� ה. כ� ש" ע6 נוי מ� ש� ם, ו� ש" נוי ה� ש�   ל�ך� ל�ך�(בראשית יב)ו�

קום.  נוי מ� י ש� ר" , ה6 ך� ת� ד� מול� ך� ומ� צ� אר� ם,(בראשית יז)מ" ר� ך� אב� מ� א עוד ש� ר" ק� ל א י�   ו�
ין יש� ין ב� ד� עוב� נ"י מ" ת� ש� א� ה ד� ש" ע6 נוי מ� ם. ש� ש" נוי ה� י ש� ר" ם, ה6 ה� ר� ך� אב� מ� י�ה ש� ה�  ו�

ין. נ� א ב� ל� ית ב� מ� הוא ד� ה� רוח� ד� א. ל� ל� ת� יהו מ� ין. א� ב� ין ט� ד� עוב� א, ל� ית� מ� ד� ק� ד ב� ב� ע�  ד�
י ית" אי� א, ו� מ� ל� הוא ע� ה� יה מ" יך� ל" ר� ך� ת� ם, כ� אד� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� ד קוד� ב" א ע� ונ�א ד� ו� ג�  כ�

יל ע" ר ל� מ� ת� א א� ה� א. ו� מ� ל� אי ע� ה� יה ל� .ל"

( יןאיוב יד) כ� א6 ל� ינון מ� א� ד מ" ה בו, ח� ר� ב� י רוח� ע� א כ� ין ד� ג� הו, וב� ח" ל� ש� יו ו�ת� נ� נ�ה פ� ש�   מ�
ע  ר� ע� א� נ�א ד� מ� ז� שונ�ה, ב� יה מ� ז"י ל" ד ח6 ים, כ� ע� אר(ס''א ביה)ר� יה ש� ין ל" אל� יה, ש� מ"   ע�

ינ�נו א" ר, ו� אמ� נ"י לון ו� יהו ע� . א� ך� י חוב� אר" א הוא מ� יה, ד� ל" ין ע� ית� ח� ש� .מ�

נו עוד יר� ל א י�כ� יה ו� ר ב" מ� ת� א, א� ר� ר אח6 ת� א6 ע ב� ט� נ� ת� א� יה, ו� ר" את� ך� מ" ר� ת� ת� ד א�  כ�
ין  ג� קומו. ב� ץ(ויקרא יד)מ� נ�ת� ז�א, ו� יהו ר� א א� ד� ת. ו� י� ב� ת ה� ח א� ט� ח ו� ק� ר י� ר אח" פ� ע�   ד�

א. ר� פ� ז�ר ע6 ו�ה ח� ה6 א ד� ר� ש� ין וב� יד� ג� ין ו� מ� ר� ינון ג� יו, א� צ� ת ע" א� יו ו� נ� ב� ת א6 ת א� י� ב� ת ה�  א�
יה  יב ב" ת� ה כ� ר(ישעיה סה)מ� פ� ע� ר ו� ת� ב� נוג�ע. ול� ו�ה מ� ה6 ין ד� ג� מו. ב� ח� ר ל� פ� ש ע� נ�ח�   ו�

ין ד� ב� ע� נ�ה ד� ש� ת י� י� ב� ש, כ� ד� ח� ת� א� ין. ו� יד� ג� ין ו� מ� ר� יה ג� נ"י ל" ת, וב� י� ב� ת ה� ח א� ט� ח ו� ק� ר י�  אח"
ש ד" ח� ת� א� יהו ד� אי א� ה. ו�ד� ש� ד� יה ח6 .ל"

א רוח� א, ב� יר� ע" א ז� יל רוח� ל� כ� ת� א� , ד� ל רוח� קומו. ע� נו עוד מ� יר� ל א י�כ� ר ו� אמ� אי ד�  ומ�
ין יב� כ� ר� יה, ומ� יל" ין ד� פ� נ� ין ע� ל� ין, נ�ט� יב� יד א" ב� א ע� ל� ן ד� יל� א� א, ל� ל� ת� יהו מ� אי א� אה. ה� ל�  ע�

אה,  ל� א ע� ר� נ�א אח6 יל� א� א ד� פ� נ� ע� יה ב� א,(דא בדא)ל" ד� א ב� יל ד� ל� כ� ת� א� ין, ו� יר� יד פ" ב� ע�   ד�
קומו נו עוד מ� יר� א י�כ� ל� יה, ו� ר ב" מ� ת� נ�א א� מ� הוא ז� ה� ין. ב� יר� יד פ" ב� ע� .ו�

א ימ� י� ק� יל ל� א י�כ� ל� ין, ו� יש� ין ב� נ�ש� ה א6 ין ב� ב� י�ת� א ד� ת� ר� ק� יב ב� י�ת� ר נ�ש ד� י ב� כ�  אוף ה�
ן, מ� ת� ר מ� ק� ע� ת� א� קום, ו� נוי מ� יד ש� ב� א, ע� ית� י� אור� ח ב� ל� א אצ� ל� א, ו� ית� י� אור� ין ד� קוד�  פ�

ין, קוד� י פ� אר" ה, מ� י תור� אר" ין, מ� ב� ין ט� ר� יה גוב� ין ב" יר� י� ד� ר ד� ת� א6 ש ב� ר� ת� ש� א�  ו�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ץ. ה6 י ע" ר" ק� א א� ית� י� אור� ה.(משלי ג)ד� ים ב� יק� ז� ח6 מ� יא ל� ים ה� י� ץ ח�   ע"

יב,  ת� כ� ץ, ד� ר נ�ש הוא ע" י�ין(דברים כ)וב� מ� ה, ד� ב� ין ד� קוד� ה. ופ� ד� ש� ץ ה� ם ע" אד� י ה�   כ�
יה,  יב ב" ת� ה כ� א, ומ� יב� א� ל הוא(דברים כ)ל� כ� א6 ץ מ� י ל א ע" ע כ� ד� ר ת" ש� ץ א6 ק ע"   ר�

א ין ד� ג� י. וב� את" א ד� מ� ל� ע� ת� מ" ר� כ� ין, ו� א ד" מ� ל� ע� ית מ" ח� ש� . אותו ת� ת� ר� כ� ית ו� ח� ש�  אותו ת�
א  ר� ק� אע� יך� ל� ר� י�יא(ליה מההוא)צ� יק� ד� ין צ� א ב" ר� ר אח6 ת� א6 ע ב� ט� נ� ת� י� ר, ו� ת� הוא א6 ה� . מ"
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א ל� א ב� ית� י� י אור� כ� ה. אוף ה� ר� ק� יה ע6 ת" ת� א� ר, ו� ק� י ע� ר" ק� ת� ין, א� נ� א ב� ל� ר נ�ש ב� ה ב�  מ�
א ל� ר א� יק� ע� ש הוא ה� ר� ד� מ� , ל א ה� מוה� א אוק� ין ד� ג� ה, וב� ר� ק� יאת ע6 ר� ק� ת� ין, א� קוד�  פ�
א, דוש� נ�א ח� יפ� ן אול� ע� אי כ� רו ו�ד� אמ� יה, ו� מ" חו ק� ט� ת� ש� א� י�יא ו� ר� ב� ה. אתו ח� ש� ע6 מ�  ה�

ו�ה א ה6 ית� מ� ד� ק� יה. ב� יר ל" ר� ב� ת� א� ינ�א ו� ע" ה ב� ל� ז"י מ� ח� אן ד� מ� , כ� רוח� יל רוח� ב� ל� כ� ת� יך� א�  א"
ה ל� מ� ירו ד� ר� ן ב� ע� ה, וכ� ל� ב� ן ק� .ל�

ל אה ע� ט� ל� ש� א ל� ר� א אח6 ר� ט� ס� יה ל� א ל" יח� א נ� ה� אה, ד� מ� ד� א ק� בור� ח� ר ב� מ� ת� תו א�  ו�
ן מ� ד� ז� א א� א טול� י, ה� כ� ה� א. אד� מ� ל� ל ע� כ� ין ל� ד" יש כ� י� א ח� ל� א, ו� כ ל� יר מ� אה, י�ת�  ז�כ�

ין חוי�ב� וו מ� א ה6 ר� ד� יך� הוא ד� ר� א ב� ש� ז�א קוד� ח� יוב. ד� א� ן. מ" נ�ל� יה מ� ר ל" אמ� יהו, ו� י� ג�ב�  ל�
יך� הוא,  ר� א ב� ש� יה קוד� ר ל" ג�א, אמ� ר� ט� ק� ן ל� ט� א ש� את� י�יה, ו� ל�   ה6ש�מ�ת� ל�ב�ך�(איוב א)כ�

א ל� ת� יהו מ� א� א. ו� ר� יה ד� א ב" ז�ב� ת� ש� א� ץ, ל� אר� ל ה� כ� מוהו ב� ין כ� י א" יוב כ� י א� ד� ב� ל ע�  א�
ו�ה ה6 י�א ד� ע� הוא ר� ד ה� ב" ה ע� יה. מ� ד ל" יב� מ" אנ"יה, ול� ף ע� ר� ט� מ� ב ל� א" א ז� את� י�א ד� ע� ר�  ל�

ין ג� נ�ה6 ת� וו מ� ה6 הוא ד� הו, ה� כ>ל� א מ� ב� ר� ב� ר� נ�ה ו� מ" א וש� יפ� ק� א ת� ר� מ� יה א� יב ל" א, י�ה� ימ� כ�  ח�
ח  כ� א, ש� ב� א ט� ר� מ� הוא א� ל ה� אה ע� ט� ל� ש� עו ל� ר� הו. וב� יה כ>ל� ר" ת� ב� (נ''א שבק)א6  

ח ר� א, ב� ר� מ� הוא א� ה� ל ב� ד� ת� ש� ב א� א" ו�ה ז� ה6 א ד� ת� ע6 ש� י�א, ב� ע� הוא ר� ד ה� ב" ה ע� הו. מ� כ>ל�  ל�
ב א" ז� יה מ� יב ל" ז� ש" א, ו� ר� מ� א� ב ל� ר ת� ת� ב� יהון. ול� ר" את� י לון ב� ו� ש� אנ�א ו� ם ע� י�א ע� ע� .ר�

שו ר� יק, ב� ד� צ� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� יב קוד� א, י�ה� ר� ם ד� יך� הוא ע� ר� א ב� ש� יד קוד� ב� י ע� כ�  ה�
יה  ר ב" מ� ת� ק ב, א� י�ע6 יף כ� ק� ם הוא ת� א� ינ"יה. ו� ג� א ב� ר� ד� א ל� ז�ב� ש" ג�א, ל� ר� ט� ק� (בראשיתמ�  

רלב) י. אמ� נ� ח" ל� ר ש� אמ� ד ד� יה, ע� ח ל" נ�צ� ן ד� כ" ל ש� כ� ן ו� כ" ל ש� מו, כ� יש ע� ק א� אב"   ו�י�
ל ב� ס� מ� יף ל� ק� יהו ת� א� יק, ד� ד� הוא צ� ה� יה ד� ק" אה חול� י הוא, ז�כ� כ� א, ה� א טול�  טול�

ל ל כ� יה ע� נות" ט� יהו שול� א� יה. ד� יל" ג�א ד� ר� ט� ק� מ� הון ל� ח ב� נ�צ� אן ד� ן מ� כ" ל ש� ין, כ� יסור�  י�
י�א ע� יה ר� יד ל" ב� יך� הוא ע� ר� א ב� ש� קוד� יב לון, ו� ז� ילו הוא ש" א� יה כ� יב ל" ש� ח6 ת� א� א, ו� ר�  ד�
ל א ל, ו� א" ר� ש� ל י� ה ע� י רוע� ו� Cה מ� נ�א. ל� ימ� ה" י�א מ� ע� ה ר� א ז�כ� ין ד� ג� יה, וב� ר" את� יהו ב� י� ל�  ע�

א ל� יב לון ד� ז� ש" ין ד� ג� י. ב� את" א ד� מ� ל� ע� יהו ב� י� ל� יה ע� יט ל" ל� י אש� כ� ה� א ד� ל�  עוד א�
ין ב� ין ט� ד� עוב� א וב� ית� י� אור� יג לון ב� ה� אנ� ן, ד� מ� ת� ידו מ� ב� א6 ת� .א�

ל ח כ� אור� ינ�א. ד� מ� א י� רוע� י ד� ק" אי ל� מ� ר לון, ו�א6 נ�א, אמ� ימ� ה" י�א מ� ע� א ר� י ה� כ� ה�  אד�
יהו א א� אל� מ� א ש� רוע� א ד� ה� ינ�א, ו� מ� א י� רוע� א ד� ית� מ� ד� ק� ין ב� יז� ק� א6 א ד� ו�ות� י אס� אר"  מ�

י ע" א ב� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� קוד� ין ד� ג� יה ב� ר ל" יה. אמ� ין ל" יז� ק� א א6 אי ל� מ� א, א6 ב� ל� יב ל� ר�  ק�
יז א, אק� גופ� ין ד� יפ� י� ל ש� א ע� ע� ר� ר מ� ק� י� ת� י א� א� ג"י, ו� אי ס� ה� א ב� ה� יר, ד� אה י�ת� ק� אל�  ל�

א אל� מ� א ש� רוע� .ד�

ית א� א, ו� כ� יק ה� ד� ית צ� ל א� ב� נ�א, י�אות א6 מ� ד ז� ח� יהו ב� ו�וי� ר� וו ת� א ה6 י ל� יה, א� ר ל"  אמ�
יה ר ב" יק� י� ת� י א� אי. א� מ� יבו. א6 ית ט� א א� ד� ין, ול� ש� ת� כ� ין ומ� ע� ר� ית מ� א א� ד� א, ל� כ� יק ה� ד�  צ�

י א� ין, ו� יפ� י� ל ש� כ� א ל� ו�ות� ב אס� יה� מ" ין, ל� רוע� ין ד� ר" ינון ת� א� יהו, ד� ו�וי� ר� ת� יז ל� א י�ק� ע� ר�  מ�
יר ינ�א, י�ת� מ� א י� רוע� ד� יז ל� אי אק� מ� ין, א6 יפ� י� ל ש� ל כ� א ע� ע� ר� יה מ� ר ב" יק� י� ת� א א�  ל�

א  ל� א. א� אל� מ� ש� ת�(נ''א אמר ליה)מ� א אנ� ימ� . א"

ם ל אד� ב" Aק א, ל� יש� ן. ר" ה� ב� ל א6 ב" Aק ינון ל� ין, א� רוע� ין ד� ר" א ות� אי גופ� יה, ו�ד� ר ל"  אמ�
א, ק. גופ� ח� צ� ל י� ב" Aק א, ל� אל� מ� א ש� רוע� ם. ד� ה� ר� ל אב� ב" Aק ינ�א, ל� מ� א י� רוע� אה. ד� מ� ד�  ק�

א ב� אל. ל� ע" מ� ש� י� ו ו� ש� א. ע" אל� מ� ש� חול ל� ינ�א. ט� ימ� ד ל� ב" א, כ� גופ� גו ל� ל� ק ב. ומ� ל י�ע6 ב" Aק  ל�
ם. י� יאה מ� ק. ר" ח� צ� י� ם ו� ה� ר� ל אב� ב" Aק י�ין, ל� כול� יאה ו� י ר" פ" נ� א. כ� ית� ע� צ� מ� א� ק ב, ב�  י�ע6

ינון  א� יל(ס''א כנפי ריאה שואבין)ד� ש� ב� א, ד� ש� י�ין א� ין. כול� ק� ש� ינ"י מ� ל מ� ין כ� ב�   שוא6
א מוח� ית מ� נ�ח� ע ד� ר� .ז�
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ינ�א ימ� ד ל� ב" א כ� ין ד� ג� דום וב� Cא א ד� ג�לות� יה ב� ע" י ז�ר� ו� ם, ש� י� יהו מ� ם א� ה� ר� אב� ין ד� ג�  וב�
ה  ר ב� מ� ת� ה, א� ר� י מ� יה� יה, א� יל" ב ד� ר� ד ח� ב" כ� ה, ד� ר� ם, ומ� ה� ר� אב� ה(משלי ה)ד� ית� ר� אח6   ו�

דום, Cא א ד� ג�לות� ינון ב� א� ם ד� ה� ר� אב� נוי ד� ב� ין ב� ב� ר� ת� ין מ� י חוב� א� נ�ה. ו� ע6 ל� ה כ� ר�  מ�
ז�א אק� אה ל� ק� אל� יך� ל� ר� ינ�א צ� מ� א י� רוע� ד, ד� ב" כ� א ד� ר� ט� ס� יהו מ� י� ל� ע ע� ר� יה מ� ר ב" ק� י� ת�  א�
י, נ� אר ע� ת� ש� א� יה, ו� מ" יכו ד� פ� ילו ש� א� מונ"יה, כ� נ"יה מ� ין מ� ל� נ�ט� אן ד� מ� נ"יה, ד� יה מ� מ"  ד�

ת מ" שוב כ� י ח� נ� ע� .ד�

ינון  א� ק, ד� ח� צ� נ"י י� ב� א ד� ר� ט� ס� ין מ� ב� ר� ת� ין מ� י חוב� א� י(ס''א בגלותא)ו� אל, ב" ע" מ� ש� ין י�   ב"
א ל� א, ו� אל� מ� א ש� רוע� ז�א ד� אק� יך� ל� ר� צ� א, ו� אל� מ� ש� חול ל� ט� א ד� ר� ט� ס� ר מ� ק� י� ת� יה י� ע" ר�  מ�

.י�ת�יר

ים פוז�ר� ינון מ� א� ין, ד� ר� ט� ין ס� ר" ת� ן ל� יד� ח� ינון א6 א� ק ב, ד� נ"י י�ע6 ב� ין ב� ב� ר� ת� ין מ� י חוב� א�  ו�
י א� ין. ו� רוע� ז�א ב' ד� אק� י ל� ע" א, וב� ל גופ� ר ע� ק� י� ת� א א� ע� ר� א מ� אל, ה� ע" מ� ש� י� ו ו� ש� נ"י ע" ב�  ב�

ין יד� ר� ז�א ו� אק� י ל� ע" א, וב� יש� ר" יק ל� ל� א ס� ע� ר� א מ� א. ה� ד� ח6 ין כ� ע� ר� מ� ת ב� ל� הו ת�  כ>ל�
פו ק� ת� ת� הון א� ן, וב� ה� ב� א6 ל� אה ו� מ� ד� ם ק� אד� ה ל� ב� כ� ר� ידו מ� ב� ע� ת� ת א� ל� ין ת� ל" א� א, ו� יש� ר"  ד�

א מ� ל� ע� י ד� ר" ט� ע ס� ב� אר� א ל� ר� ל ד� אג�נ�א ע� ין, ל� יסור� ל י� ב� ס� מ� .ל�

יהו, י� ינ� ב" י�יא ד� יק� ד� ין צ� ל" א� אה, ו� מ� ד� ם ק� אד� ן ו� ה� ב� קון א6 ל� י� ין ד� מ� ר� ג� א, ד� ר� ד� יה ל�  ו�וי ל"
הון, ל� ין ד� ת� מ� ש� ינון נ� א� ם, ד� אד� ן ו� ה� ב� א6 י�א, ל� יק� ד� ין צ� ל" ין א� א ב" שות� ר� ית אפ� ל"  ד�

ין ל� ין נ�ח6 ל" א, א� י�מ� ונ�א ד� ו� ג� ם. כ� אד� ן ו� ה� ב� א6 י ל� ט" הון, מ� ל� יגונ�א ד� א ו� ר� ע6 צ� א ו� ק� דוח6  ו�
ירו כ� ן ע� יל מ� א נ�ט� א י�מ� א, ה� י�מ� ין ל� כ� ל� לוכ� ין ומ� כור� ין ע6 ר� י חוז� ן, א� מ� ת� ין מ� ק� פ� נ�  ד�
הון, ל� א ד� לוכ� כ� ת ל� יל� ב� א ס� א, ל� יפ� ק� י ת� יה� א� א ד� י�מ� א ד� יל� ח" הון. וב� ל� א ד� לוכ� כ� ל�  ו�

לוך� כ� הוא ל� ה� י�ין מ" כ� ד� ין ו� יל� ל� ין צ� ל� ארו נ�ח6 ת� ש� א� ר, ו� ב� יה ל� ת ל" יק� ר� .וז�

ין ין חוב� א� כ� ד� ן מ� ה� ב� י א6 כ� ין, ה� יר� ע� א ז� נ�ה� ב� ין ד� לוכ� כ� יאת ל� כ� ד� א, ד� ימ� א� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
ין יפ� ק� יהון, ת� ד" עוב� י�יא ב� יק� ד� הון צ� חו ב� כ� ת� ש� ד א� ל, כ� א" ר� ש� י� יהו ד� י� נ� ב� ין ד� לוכ� כ� ל�  ו�

יכו ר� הו וב� הון. אתו כ>ל� א ב� ש� ר� ית אפ� נ�א ל" מ� הוא ז� ה� יהון. ב� ר" ל ד� ין ע� יסור� ל י� ב� ס� מ�  ל�
אן פומוי, מ� יל ב� ל� יה מ� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� קוד� ''י, ד� ינ� ''י ס� ינ� יה ס� רו ל" אמ� יה, ו�  ל"
א אה ד� מ� ד� א ק� בור� א ח� ש� ד� ח� ינ�א ל� ז�כ" נ�א, ד� ק� אה חול� א. ז�כ� כ ל� יה ב� מ" א ק� ימ� י� ק� יל ל�  י�כ�

א ג�לות� א ב� ת� ינ� כ� א ש� ר� ה� אנ� , ל� ך� .ב�

יר נ�ה� א, ד� יש� ד� ינ�א ק� ן בוצ� כ" ל ש� נ"יהון, כ� מ� ז� יתו ב� ו� א ה6 ר� ל ד� כ� ן ד� נ� ב� ר לון, ר�  אמ�
יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� י ל� מ� Aנו ד ת� יה, אל ת� ר" ת� ב� וו א6 ה6 ין ד� ר� ל ד� כ� יה ב� ת" מ� כ�  ח�

א  ש� ד� ינו רוח� ק> ל" ה ע� ר� ד י"ע� א, ע� ית� י� אור� שו(לגבי שכינתיה)ב� ית ר� א א� א ל� ה�   ד�
ך� מ� ש� ין ב� יז� מ� יה ר� יל" ו�ון ד� את� , ד� ך� א ל� ל� ים א� נ� פ� ר ה� רו''ן ש� ט� ט� מ� א ב� ש� מ� ת� ש� א� .ל�

א ג�לות� ה ב� הוא חול� ה� יקו ד� פ� ק ד� ל� ת� ס� ין א� ג� ר� ה ד� מ� כ� ע ב� ד� נ� מ� י�א, ל� יך� אס� ר� ן צ� ע�  וכ�
יה  ל" ר ע� מ� ת� א� דום, ד� Cא י�ין(שיר השירים ה)ד� ה אס� מ� א כ� ה� י. ד� ה אנ� ב� ת אה6 חול�   ש�

יהו י� נ� ד מ� ו�ה ח� א ה6 ל� ין, ו� יק� פ� ין ד� ל" א� יה, ב� יל" א ד� ע� ר� מ� ץ ד� ע ק" ד� נ� מ� יה, ל� ל" נ�שו ע� כ� ת�  א�
יה, ע ב" מוד� ת� ש� א� י ל� ק� י�א ב� ל אס� א כ� ה, ל� הוא חול� ה� יקו ד� פ� ד� הון, ד� ע ב� מוד� ת� ש� א�  ד�

יהו  י� ל� יא ע� ב� ר נ� אמ� ין דקשר''ק קש''ק קר''ק, ד� יק� פ� ית ד� א� ה(ישעיה כו)ד� ר� מו ה�   כ�
יה� ל� ב� ח6 ק ב� ע� ז� יל ת� ח� ת ת� ד� ל� יב ל� ר� ק� .ת�

ים ר� ב� ה ש� יע� ק� יהו ת� א� ן קש''ר, ד� ימ� ינון ס� א� ת, ד� ל� ת� ן ב� יל� ל� רות, כ� ר שופ� ש� הו ע� כ>ל�  ו�
יה ה ב" רוע� א. ת� ג�לות� יבו ד� ר� ים ק� ר� ב� א, ש� ג�לות� יכו ד� ר� י א6 ז� ה אח� יע� ק� ה. ות� רוע�  ת�

יו�ן אי כ" ו�ד� א, ד� ד� א ל� ין ד� א ב" ו�וח� ית ר� ל" א, ו� ק� ר דוח6 ת� א ב� ק� ז"י דוח6 אח� נ�א, ד� ק� י פור�  י"ית"
נ�א. ק� ב לון פור� ר" ק� הון מ� ל� א ד� ק� א, דוח6 ג�לות� ל ב� א" ר� ש� י� ין לון ל� ב� כ� ע� ין מ� מ� אר ע� ש�  ד�
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יו�ח ית ר� ל" ר ד� ת� ר נ�ש, ב� ב� א ד� ש� יק נ�פ� יה נ�פ� א, ב" ר ד� ת� א ב� יקו ד� פ� ד� ירו ד� ה� י מ� כ�  אוף ה�
א ד� א ל� ין ד� .ב"

יה ר ב" ב� ע� ת� א� ה. ד� רוע� ים ת� ר� ב� ה ש� יע� ק� י קש''ר, ת� ו� ש� יהו ד�  קשר''ק קש''ק קר''ק, א�
א,  מ� ל� ן ע� ר מ� ק� אה, (דף רי''ט ע''ב)ש� יה אומ� ב" ק.(שמות יז) ד� ל" מ� ע6 י� ב� י� ה ל� מ� ח� ל�   מ�

ו�ון יק את� ל� יהו ס� א� ע. ד� רוב� ש, ומ� שול� פול, ומ� כ� שוט, ו� יר פ� א. ש� מ� ל� ע� ר ב� ע� ת�  י�
חו מ� ש� י� או ו� ר� ים י� יק� ד� ן צ� כ" נ�א, וב� מ� הוא ז� ה� יה, י', י''ה, יה''ו, יהו''ה, ע''ב. ב� יל"  ד�

יה יל" ם ד� אה. קוד� ית� ת� ף ש� ל� ת, א� פ� ילו. ו' תוס� נ�ה י�ג� ר� ים ב� יד� ס� לוזו ו�ח6 ים י�ע6 ר� יש�  ו�
א הוא ד� ב. ה6 ר� י�ה ע� ה� ב, י� ע� לום ר� ש� ד ת� יה, ע� יל" ר ד� ת� ב� א, ול� ש� ד� ק� י מ� ב ב" ר� ''ב, ח� ק"  ע�

יב,  ת� כ� גו'. (שמות טז)ד� ם ו� כ� ת� יא א� י� הוצ� י י� ם כ� ת� ע� ב ויד� ר� י(בראשית מד) ע�   כ�
גו'.  ר ו� נ�ע� ת ה� ב א� ר� ך� ע� ד� ב� (ע''כ רעיא מהימנאע� )

א, כ ל� יז�א מ� נ� א ג� יש� ד� א ק� יר� מ� אה ט� ל� א ע� א הוא רוח� ינ�נו, ד� א" ה בו ו� ר� ב� י רוח� ע�  כ�
יה (בראשית ה) יב ב" ת� כ� , ד� נוך� ח6 ז�א ד� א הוא ר� ד� ינ�נו. ו� א" ין ו� ד" יה. וכ� ו� ג� יה ב� יל ל" ל� כ�  ד�

יז�א נ� אה, רוח� ג� ל� אה. רוח� ע� ל� ים ע� ל ה� Cא א ים, ד� ל ה� Cח אותו א ק� י ל� ינ�נו כ� א"  ו�
ה אה. מ� ל� א ע� רוח� א, ב� יר� ע" א ז� יל רוח� ל� כ� ת� א א� ה� קומו. ד� נו עוד מ� יר� א י�כ� ל� א. ו� יר� מ�  ט�

ש גו ק ד� א ל� ב� נ�א ר� ה6 יה כ� אל ל" ע� ם ו� ד עול� ע� ם ו� עול� י� מ" ד י� ס� ח� יה, ו� ר" ת� יב ב� ת�  כ�
ר ד� ה� ת� א� ין. ו� מ� ר עול� נ�ש� ש כ� ד� ח� ת� א� ין, ו� מ� ד� ק� ל� מ� יה כ� יד ל" אול� יה, ו� יל ל" נ�ט� ים. ו� ש� ד� Aק 

ר יהו נ�ע� .א�

דף רי''ח ע''א

גו י�א, ב� את� א ו� ל� י�א, אז� את� א ו� ל� יהו, אז� י� ל� א ע� ימ� י� ק� א ד� ד טול� מו ח� י, ח� ב" וו י�ת� ה6 ד ד�  ע�
ינ�א ם בוצ� י ע� ו�ה ל� ה6 ה ד� ך� מ� א ל� ימ� י, א" נ� י ב� א, יוס" י אב� ב� ר ר� והו. אמ� ו� א. ת� ית�  ב"

ל א, כ� ית� י� אור� אן ב� ע� ן ל� ינ� ו� אונו, ו�ה6 א ד� ת� ע� ק� ב� ן ב� ינ� ל� ן אז� ינ� ו� ד ה6 א ח� א. יומ� יש� ד�  ק�
הוא  גו(דף רי''ח ע''א) ה� א, ב� ינ�ר� ד ט� י ח� ין ג�ב" נ� ב" א אות� ש� מ� ש� א ד� פ� גו תוק� א, ומ� יומ�  

.נוק�ב�א ח6ד�א

י�יא ר� ינ�א ש� ד� א, ו� מ� ל� ע� יאו ב� ג� ין אס� י�יב� ח� א ד� ת� ע6 ל ש� כ� ב� אי, ד� אי ה� יה, מ� ינ�א ל" מ"  א6
י�יא יש� ד� א, ק� ר� ד� א ד� חוב� ן, ב� נ"ינ� י ת� כ� ה� יהו. ד� י� ל� אן ע� ק� הון ל� ב� ין ד� א� א, ז�כ� מ� ל� ע�  ב�

יהו, י� ד� ל עוב� א ע� מ� ל� ע� ין ל� יח� א מוכ� ל� ינון ד� א� ין ד� ג� י ב� אי, א� מ� סון. א6 פ� ת� י�יא י� יק� ד� צ�  ו�
ין ג� י ב� א� יהו. ו� י� מ� י�ין ק� פ� כ� ת� י�יא א� יק� ד� צ� יהו, ו� י� נ� י מ� ל" ב� ק� א מ� ל� ין, ו� יח� מוכ� ינון ד� ה א� מ�  כ�

א ה� יהו, ד� י� חוב� סון ב� פ� ת� א י� ל� ין, ו� ת� א י"הון מ" א, ל� מ� ל� ל ע� ין ע� י�ג� אן ד� י מ� ו� א ה6 ל�  ד�
הון ל� א ד� בוד� א� י�יא ב� יק� ד� צ� יהו ל� ו�וה א� ד� .ח�

ל ב� י. א6 יל" נ"י מ� נ�א ה� ימ� א אוק� ה� י�יא, ו� יק� ד� ין צ� ס� פ� ת� אי מ� א ו�ד� ר� ד� ה ד� חוב� יה, ב� ר ל"  אמ�
י, ו� א ה6 מ� ל� ל ע� א ע� ר� פ� כ� ין ל� ג� ין, ב� ש� ת� כ� מ� ין, או ב� ע� ר� מ� י�יא ב� יק� ד� סון צ� פ� ת� י� א ד� ת� ע6 ש�  ב�

ין יפ� י� ל ש� כ� א ד� ת� ע6 ש� א, ב� י גופ� יפ" י� ל ש� כ� ן. מ� ל� נ� א, מ� ר� י ד� ל חוב" רון כ� פ� כ� ת� ין י� ד"  כ�
סון ת� י� ין ד� ג� אה, ב� ק� אל� יך� ל� ר� ט� צ� א א� ד� א ח6 יפ� י� יהו, ש� י� ל� י�יא ע� ר� ג"י ש� ע ס� ר� אקו, ומ� ע�  ב�
ל כ� א ל� ו�ות� א אס� ין ה� ד" א, כ� מ� ינ"יה ד� יקו מ� אפ� י ו� ק" א אל� רוע� א. ד� רוע� נו. ד� הו, ומ�  כ>ל�

א י גופ� יפ" י� .ש�

יך� הוא ר� א ב� ש� י קוד� ע" ב� א ד� ת� ע6 ש� א. ב� ם ד� א ע� ין ד� יפ� י� ינון ש� א א� מ� ל� נ"י ע� י ב� כ�  אוף ה�
ין, ש� ת� כ� מ� ין וב� ע� ר� מ� יהו, ב� י� ינ� א ב" יק� ד� ד צ� ח� י ל� ק" א, אל� מ� ל� ע� א ל� ו�ות� ב אס� יה� מ"  ל�

ינו ע" ש� פ� ל מ� חול� הוא מ� יב, (ישעיה נג) ו� ת� כ� ן. ד� נ�ל� א. מ� כ ל� א ל� ו�ות� יב אס� ינ"יה י�ה� ג�  וב�
אן מ� א, כ� מ� ד� א ד� זות� ק� תו, א6 בור� ח6 נו. וב� א ל� פ� ר� תו נ� בור� ח6 גו'. וב� ינו ו� ונות" ע6 א מ" דוכ�  מ�
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ין יפ� י� ל ש� כ� נ�א ל� א הוא ל� ו�ות� נו, אס� א ל� פ� ר� א נ� בור� הוא ח� ה� א, וב� רוע� יז ד� אק�  ד�
.ד�גופ�א

דף רי''ח ע''ב

יהו. (ורזא י� ל� א ע� ר� פ� כ� א, ול� ר� ד� א ל� ו�ות� ב אס� יה� מ" א ל� ל� א, א� יק� ד� י צ� ק" א אל� ם ל� עול�  ול�
אה ל ז�כ� א (לשלטאה) ע� ט� ל� ינ�א ש� ד� א ד� ר� א אח6 ר� ט� ס� א ל� יח� א נ� ה�  דא צדיק ורע לו) ד�

יט ל� ש� ו�ה ד� ד� ח� הו, מ" ג�ח ב� א אש� ל� א, ו� מ� ל� ל ע� כ� ין ל� ד" יש כ� י� א ח� ל� א, ד� כ ל� יר מ�  י�ת�
יק ד� י. צ� את" א ד� מ� ל� ע� א, וב� מ� ל� אי ע� ה� אה, ב� ל� נ�א ע� ט� שול� י ל� אה ז�כ" הוא ז�כ� ה� יה. ו� ל"  ע�

א(דף רי''ח ע''ב)  מ� ל� ל ע� א ע� ר� פ� כ� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� יש קוד� י� א ח� ל� טוב לו, ד� ו� .

יק ד� ית צ� א� א, ו� כ� יק ה� ד� ית צ� ל א� ב� נ�א, י�אות. א6 מ� ד ז� ח� וו ב� א ה6 לו ל� יה, א� ינ�א ל" מ"  א6
ד ח� י, ב� ר ל� א. אמ� מ� ל� ע� יבו ד� ל ט� ית כ� א א� ד� ין, ול� ש� ת� כ� ין ומ� ע� ר� ית מ� א א� ד� א, ל� כ�  ה�
א, (ס''א כל אה כ ל� ק� אל� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� א קוד� ע� א ב� ל� ג"י, ד� ין ס� ר" יהו או ת� י� נ�  מ�

ב יה� מ" ז�אה ל� אק� אה ול� ק� אל� א, ל� ד� א ח6 רוע� א ד� ל� יך� א� ר� ט� צ� א א� ל� ה ד� מ�  דמה) כ�
ג"י א ס� יק� ד� ד צ� ח� א, ב� כ� ין. אוף ה� יפ� י� ל ש� כ� א ל� ו�ות� .אס�

ין רוע� ין ד� ר" יך� ת� ר� ט� צ� ין א� ד" ין, כ� יפ� י� ל ש� ל כ� ע, ע� ר� יה מ� ף (ס''א אתייקר) ב" ק� ת� י א� א�  ו�
קון, ין אל� א� ל ז�כ� ין כ� ד" א, כ� מ� ל� ל ע� ין ע� יר� ין י�ק� יאו חוב� ג� י אס� י, א� כ� ז�אה. אוף ה� אק�  ל�

אה ד ז�כ� ין ח� ד" , כ� ך� ל כ� יאו כ� ג� א אס� ל� ן ד� מ� ז� ל ב� ב� א. א6 ר� ל ד� ל כ� א ע� ו�ות� ב אס� יה� מ"  ל�
יאו ס� ת� הו. א� קון כ>ל� ל� י� א ד� מ� ל� יך� ע� ר� ט� צ� א א� א ל� ה� ם, ד� ל� ש� י�א ב� יק� ד� אר צ� י, וש� ק"  אל�

א. ר� ל ד� אג�נ�א ע� ין, ל� ע� ר� מ� ין ב� ימ� י� יהון ק� ל יומ" כ� ין ד� נ� מ� ז� י�יא. ול� יק� ד� יאו צ� ס� ת� א. א� מ�  ע�
יר ין י�ת� יר� ינון י�ק� ין א� חוב� ין ד� נ� מ� ז� ר. ל� פ� כ� ת� א� א, ו� י כ ל� ס" א את� יתו, ה� .מ�

ין נ� יל� ן א� ינ� מ" א. ח6 ח� אור� ן ב� יק ל� ח� ד� יר, ו� ו�ה י�ת� א ה6 ש� מ� ש� א ד� פ� תוק� נ�א. ו� אז�ל� נ�א ו� מ�  ק�
נ�א יל� א� א. ש� ר� ב� ד� מ� נ�א ד� יל� א� א ד� ד טול� חות ח� נ�א ת� יב� יהו. י�ת� י� חות� ין ת� י� א, ומ� ר� ב� ד� מ�  ב�

יהו, י� חוד� ל� ל ב� א" ר� ש� א י� ל� א, א� נוע� ע� ין נ� ד� ב� א ע� א ל� מ� ל� ע� ין ד� מ� ל ע� כ� אי ד� אי ה� יה, מ�  ל"
א ל� א, ו� מ� ל� ע� ר נ�ש ב� ב� א ד� מוד� א ל� ל� א, ב� כ� ה� א ו� כ� ן ה� ע� נ� נ�ע� ת� א, מ� ית� י� אור� אן ב� ע� ד ל� כ�  ד�

יהו י� יומ� ק� ם ב� יק� מ" ין ל� ל� .י�כ�

דף רי''ט ע''א

יב ין. י�ת� יח� ג� ש� א מ� ל� ין, ו� ע� א י�ד� א ל� מ� ל� נ"י ע� אה, וב� ל� א ע� ת� ל� ן מ� ת� ר� כ� י, אד� ר ל�  אמ�
ה ל� מ� נו. ב� ת� ל� א סוכ� ל� א, ב� ל� ק� י ח� יר" ע� ב� ין כ� ל� אז� א ד� נ"י נ�ש� ב� ר, ו�וי ל� ה, אמ� כ� א וב� ת� ע6  ש�

ין מ� ע� הון ד� ת� מ� ש� ין נ� ל, ב" א" ר� ש� י� ין ד� יש� ד� הון ק� ת� מ� ש� ן נ� ע� מוד� ת� ש� חודוי א� ל� א ב�  ד�
א יש� ד� ינ�א ק� גו בוצ� ז�רו, מ� ג� ת� ל א� א" ר� ש� י� הון ד� ת� מ� ש� ז�לות. נ� ים ומ� ב� ת כוכ� בוד� י ע6 ד"  עוב�

ד (נ''א אח6 ת� א� א ד� ת� ע6 ש� אי נ"ר ב� ה� ם. ו� ת אד� מ� ש� י� נ� יב, (משלי כ) נ"ר י� ת� כ� יק, ד� ל� ד�  ד�
ילו(דף רי''ט ע''א) דאתדליק)  פ� יה א6 ל" א ע� הור� יך� נ� כ� א ש� א, ל� יל� ע" ל� א ד� ית� י� גו אור� מ�  

יב, (ישעיה סב) ת� א כ� ונ�א ד� ו� ג� . כ� ך� י ל� מ� Aים אל ד ל ה� Cא, (תהלים פג) א ז�א ד� ר� א. ו� ע� ג�  ר�
א ד� אח6 ת� א� יו�ן ד� ג�א כ" ר� ש� א ד� הור� כון. נ� יכו ל� כ� א ש� ם, ל� כ� י ל� מ� Aי� אל ד ת י� ים א� יר� כ� ז� מ�  ה�
אן, כ� אן ול� כ� א ל� הור� א נ� ע� נ� נ�ע� ת� א מ� ל� ין, א� מ� ל� ע� יך� ל� כ� א ש� א ל� הור� הוא נ� ה, ה� יל� ת�  גו פ�

ין מ� ל� ע� יך� ל� כ� ת� ש� א מ� ל� .ו�

ה ל� ר מ� אמ� יו�ן ד� ג�א, כ" ר� ש� א ד� הור� הוא נ� גו ה� יהו מ� י� ת� מ� ש� נ� ל, ד� א" ר� ש� א, י� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
אן כ� ן ל� נ"ע� נ�ע� ת� א, ומ� כ� כ� ת� ש� א� ינון ל� לון א� א י"כ� ל� יק, ו� ל� א ד� הור� א נ� א, ה� ית� י� אור� א ד� ד�  ח6

יב ת� ם כ� ת אד� מ� ש� י� נ� א (משלי כ) נ"ר י� ה� ג�א, ד� ר� ש� א ד� הור� נ� ין. כ� ר� ט� ל ס� כ� אן, ול� כ� .ול�
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ים ב� י כוכ� ד" ין עוב� א אומ� ל� ם, ו� ין אד� רוי� ם ק� ם, את� ם את� יב, (יחזקאל לד) אד� ת�  וכ�
א הור� א נ� ל� ש, ב� ק� יכו ד� ע� ד� ז�לות, מ� ים ומ� ב� י כוכ� ד" ין עוב� מ� ע� ין ד� ת� מ� ש� ז�לות. נ�  ומ�

א ל� א, ו� ית� י� ית לון אור� א ל" ה� ן, ד� ע� נ� נ�ע� ת� א מ� ל� ין, ו� כ� כ� ת� ש� א מ� ל ד� ע� יהו. ו� י� ל� י ע� ר" ש�  ד�
יק, ל� ד� א ד� גו נור� ים ב� צ� ע" ין כ� ימ� י� ינון ק� הון, א� י�יא ב� ר� א ש� הור� או נ� ל� ה, ו� ין ב� ק� ל�  ד�

י, י יוס" ב� ר ר� ל. אמ� ל� א כ� הור� א נ� ל� ין ב� כ� כ� ת� ש� א מ� ל ד� ע� יהו, ו� י� ל� י�א ע� ר� ש� א ד� הור� א נ� ל�  ב�
א ע ד� מ� ש� מ� אי, ל� ה� ינ�א ל� ז�כ" י ד� ק� אה חול� ה, ז�כ� ל� מ� ירו ד� ר� יהו ב� א א� .ד�

י ב� ח ר� ת� אה. פ� מ� ד� א ק� בור� ח� ת ב� ר� אמ� א, ד� ית� י� אור� ין ד� יל� א מ� ש� ד� ח� א, ל� י אב� ב�  קום ר�
ה מ� גו'. כ� ץ ו� אר� ה ה� צ" ק� תו מ� ל� ה� ש ת� ד� יר ח� י� ש� י� ירו ל� ר, (ישעיה מב) ש� אמ� א ו�  אב�

או הון, ל� ל� א ד� ת� ח� ב� תוש� הון ו� ל� ו�ה ד� ד� ח� יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� י קוד� מ" ל ק� א" ר� ש� ין י� יב� ב�  ח6
א (ס''א לשתפא לקודשא בריך הוא ושכינתיה בההוא דהכי וכו') ל� יהו א�  א�
יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� ה ל� י ב� פ" ת� ת� ש� א מ� ל� ל ד� א" ר� ש� י� ו�ה ד� ד� ל ח� ן, כ� נ"ינ� י ת� כ� ה� יה. ד�  ב"

ג�א ר� ט� ק� יה ל� יל" א ד� ת� י�יע� ל ס� כ� ל ו� א" מ� יהו ס� ין א� ז�מ� ו�ה. ו� ד� יהו ח� או א�  (ושכינתיה), ל�
א יך� הוא ל� ר� א ב� ש� קוד� י�ה, ו� כ� א וב� ר� ע6 צ� אר ב� ת� ש� א� ו�ה, (ס''א ואתחזר) ו� ד� הוא ח� ה�  ל�

א ר� ע6 הוא צ� ה� ף ב� ת� ת� ש� .א�

י ם י"ית" יה, א� יל" ו�ה ד� ד� ח� יה ב� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� יף קוד� ת� ש� אן ד� ל מ� ב�  א6
הוא ה� ף ב� ת" ת� ש� יה מ� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� ו�ה. קוד� ד� יא ח� ה� ה� ג�א ב� ר� ט� ק� ג�א ל� ר� ט� ק�  מ�
ין (תהלים צא) ג� אי. ב� מ� ר. וב� ם לו צ� ת� ר� ל צ� כ� יה (ישעיה סג) ב� יב ב" ת� ה כ� א. מ� ר� ע6  צ�

ה ר� צ� י ב� מו אנ כ� ע� .ד�

ו�ה ד� ח� יה ב� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� קוד� א ל� פ� ת� ש� ל ל� א" ר� ש� י� ית לון ל� א� ן, ד� נ�ל�  ומ�
יב, (שם ת� כ� הון. (בגין דלאו איהו חדוה, אלא בשותפות דיליה מאלין) ד� ל�  ד�

יו. עוש� א ב� ל� יהו, א� או א� ל ל� א" ר� ש� י� ו�ה ד� ד� הוא ח� יו. ה� עוש� ל ב� א" ר� ש� ח י� מ� ש�  קמט) י�
יו אב� יה, ו� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� ין קוד� ל" א א� ל� יה. א� י ל" ע" ב� עושו מ� יו, ב� עוש�  ב�

י לון ית" אי� ן, ו� ד� ן ע" ג� ר לון מ� ק� יך� הוא אע� ר� א ב� ש� יתו, קוד� מ� ל ג�ב ד� אף ע� מו, ד� א�  ו�
יה. ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� ם קוד� ו�ה ע� ד� ח� א ד� ק� א חול� ל� נ�ט� ו�ה, ל� ד� הוא ח� ה� יה ל� מ"  ע�

בו ר� עושו י�ג"ש ח� ר (איוב מ) ה� את� אמ" ה ד� מ� .כ�

א ש� קוד� א, ו� ת� ת� א� א ו� ר� פות, ג�ב� שות� יד ב� ב� ע� ת� ר נ�ש א� ב� ין ד� ג� יו, ב� עוש� ר ב� ר אח" ב�  ד�
ת ל� ן, ת� נ"ינ� ת� פו. ד� שות� ם, ב� ה אד� ש� יב, (בראשית א) נ�ע6 ת� א כ� ז�א ד� ל ר� ע� יך� הוא. ו� ר�  ב�

י�א, מ� ינון: ש� ין א� ל" א� א, ו� מ� ל� הון ע� נ� א מ� ק� אפ� יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� ד קוד� ב" ין ע� נ�  אומ�
ין מ� ד� ק� ל� מ� רו כ� ד� אה� א, ו� ד יומ� ש ח� מ" ד ש� ל ח� כ� י�יא. ו� א, ומ� ע� אר� .ו�

ר יב (בראשית א) ו�י אמ� ת� כ� יה, ד� יל" א ד� נות� י�א אומ� מ� יק ש� אה, אפ� מ� ד� א ק�  יומ�
א, ת� יד� ב� ע6 א ל� נות� י�א אומ� יקו מ� י�ינ�א, אפ� נ� א ת� י אור. יומ� ה� י אור ו�י� ה� ים י� ל ה� Cא 

א, יל� ע" י�יא ל� ג�א מ� ל� קו פ� ל� ת� ס� גו'. א� ם ו� י� מ� תוך� ה� יע� ב� ק� י ר� ה� ים י� ל ה� Cר א יב ו�י אמ� ת� כ�  ד�
ו�ה א ה6 א ל� מ� ל� שו, ע� ר� פ� ת� י�א א� מ� ך� ד� א כ� ל" מ� ל� א� ארו. ו� ת� ש� א א� ת� ת� י�יא ל� ג�א מ� ל�  ופ�

ר יב ו�י אמ� ת� כ� ת, ד� ד� ק� פ� ת� א� ה ד� מ� ת כ� יק� אפ� א ו� ע� ת אר� יד� ב� אה, ע6 ית� ל� א ת� ים. יומ� א�  ק�
גו א ו� ש� ץ ד� אר� א ה� יב ו�תוצ" ת� ב, וכ� ש� א ע" ש� ץ ד� אר� א ה� ש" ד� ים ת� ל ה� Cא'.

ה דו מ� ב� ע� יה, ו� יל" א ד� נות� יק אומ� א, אפ� ת� ל� ין ת� ל" א� נ�א מ" ל אומ� א כ� כ� ד ה�  ע�
אה מ� ד� נ�א ק� ד אומ� ק� פ� ת� א ד', א� ין. יומ� נ� ר� ין אח6 ת יומ� ל� רו ת� א6 ת� ש� דו. א� ק� פ� ת� א�  ד�

ם. י� מ� ינו ש� י� ה� גו', ו� א ר ת ו� י מ� ה� ים י� ל ה� Cר א יב ו�י אמ� ת� כ� יה, ד� יל" נ�א ד� ד אומ� ב� ע� מ�  ל�
ים ל ה� Cר א יב ו�י אמ� ת� כ� א, ד� ר� Aנ�א אח יהו אומ� א� י�יא ד� יקו מ� אה, אפ� ש� מ� א ח6 יומ�  ב�
יב ת� כ� ה, ד� יל� א ד� נות� א אומ� ע� ת אר� ד� ב� אה, ע� ית� ת� א ש� יומ� גו'. ב� ם ו� י� מ� צו ה� ר� ש�  י�

גו י�ה ו� ש ח� ץ נ�פ� אר� א ה� ים תוצ" ל ה� Cר א .'ו�י אמ�
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א,רעיא מהימנא  ת� מ� ש� נ� א ד� פות� נ�א שות� י א6 ת� ינ� כ� יך� הוא, וש� ר� א ב� ש� ר קוד� אמ�  
ין, יד� ג� ין, ו� מ� ר� ג� ין, וד� ינ� י� ע� ן, ד� יע� לוב� ר� ז� בוי מ� א6 א, ד� גופ� א ד� פות� יה שות� מ" א� בוי ו�  ו�א6

י�יא מ� י ש� כ� אוף ה� א. ו� כ� ש� א, ומ� ר� ש� א, וב� ר� ע6 ש� ין, ו� ינ� י� ע� חור ד� א ש� ת� ת� א� א. ו�  ומוח�
ר צ� י� טוב ו� ר ה� הון י"צ� נ� ין, מ� אכ� ל� יה. מ� ת" יר� יצ� פו ב� ת� ת� ש� הון, א� ל� ין ד� י�יל� ל ח� כ� א. ו� ע� אר�  ו�
י�א. יל� ל" א ו� מ� ימ� יה ב� א ל" ר� ה� אנ� א, ל� ר� יה6 ס� א ו� ש� מ� יהו. ש� ו�וי� ר� ת� צוי�יר מ� י מ� ו� Cה מ� ע ל� ר�  ה�

א, ע� אר� ין ד� ע� ז�ר� ין ו� נ� יל� ל א� הון. כ� נ� א מ� ס� נ� ר� פ� ת� א� ין, ל� נונ� ין ו� עופ� ן ו� יר� ע� יו�ן וב�  ח"
הון נ� א מ� ס� נ� ר� פ� ת� א� .ל�

הו י ל� ית" אי� ן, ו� ד� ע" א ד� ת� נ� ג� יה מ� מ" א� בוי ול� א6 ר ל� ק� יך� הוא, אע� ר� א ב� ש� ד קוד� ב� ה ע�  מ�
ה, יב ב� ת� כ� נ�א, ד� ק� פור� ו�ה ד� ד� ח� ו�ה כ� ד� ית ח� ל" נוי, ו� ב� ו�ה ד� ד� ח� יה ב� מ" י ע� ו� Cה מ� יה, ל� מ"  ע�

. (דברי הימים א טז) ך� ל� י� מ� ם י� גוי� רו ב� ץ ו�יאמ� אר� ג"ל ה� ת� ם ו� י� מ� ש� חו ה� מ� ש� (דברי י�  
ץ. הימים א טז) אר� ת ה� פוט א� ש� א ל� י ב� י� כ� נ"י י� פ� ל� ר מ� י�ע� י ה� צ" נו ע6 נ� ר� (ע''כ אז י�  

(רעיא מהימנא

יך� הוא, ר� א ב� ש� ר לון קוד� יהו. אמ� י� ד� ימו עוב� ל� ין אש� ל" ין א� נ� ת אומ� ל� ת� יו�ן ד�  כ"
כון, מ� נ�א ע� א, ו�א6 ד� ח6 רו כ� ב� ח� ת� ם. א� יהו אד� א� ד, ו� ב� ע� מ� י ל� ית ל� א א� ד� א ח6 נות�  אומ�

ה מ� ם. כ� ה אד� ש� נ�ע6 כון, ו� מ� פו ע� א שות� ה" Cנ�א א כון, ו�א6 ל� א ד� ם, גופ� ה אד� ש�  נ�ע6
י�א, מ� ש� א ד� ת� יד� ב� יד ע6 ב� יה ע� ב" א, ד� ר. אב� ת� ב� י ל� י נ�מ" כ� פו, ה� שות� ו�ה ב� א ה6 ית� מ" ד� ק� ב�  ד�
א ש� קוד� א. ו� ע� אר� ונ�א ד� ו� ג� אה, כ� ית� ל� נ�א ת� י אומ� יה� א� א, ד� ת� ת� א� י�יא. ו� מ� א ד� ת� יד� ב� ע6  ו�

יו עוש� יב ב� ת� א כ� ז�א ד� ל ר� ע� יהו. ו� י� ד� ה6 ף ב� ת� ת� ש� א� יך� הוא ד� ר� .ב�

י. ו� א ה6 פות� ל שות� כ� ו�ה ב� ד� א, ח� מ� ל� אי ע� ה� שו מ" ר� פ� ת� א א� מ� א� א ו� אב� ל ג�ב ד� אף ע�  ו�
ו�וה ד� ח� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� קוד� יף ל� ת� ר נ�ש (דף ר''כ ע''א) ש� ב� א ד� ת� ע6 ש� ן, ב� נ"ינ� ת�  ד�

ן (ס''א דאודע תמן) מ� ת� ר מ� ק� אע� ן, ו� ד� ע" א ד� ת� נ� ג� י ל� יך� הוא את" ר� א ב� ש� יה, קוד� יל"  ד�
הו כ>ל� ו�וה, ו� ד� הוא ח� ה� יה ל� מ" י לון ע� ית" אי� יה, ו� ד" ה6 ין ב� פ� ינון שות� א� יה, ד� מ" א� י ו� בוה� א6  ל�

ין יך� הוא ז�מ� ר� א ב� ש� ר נ�ש, קוד� ב� קו ד� ע� ל ב� ב� ין. א6 ע� א י�ד� א ל� נ"י נ�ש� ן, וב� מ� ין ת� ינ� מ�  ז�
יב, (תהלים יח) ת� כ� א הוא ד� ד� יה, ה6 מ" א� י ול� בוה� א6 ע ל� א אוד� ל� חודוי, ו� ל� יה ב� ג�ב"  ל�

גו ע� ו� ו� ש� י א6 ל ה� Cל א א� י� ו� א י� ר� ק� י א� ר ל� צ� .'ב�

ל ל ע� ר נ�ש. נ�פ� ב� נ�א ד� יוק� מו ד� א, כ� ית� א גו ב" ל� אז� ין, ו� מ� ד� ק� ל� מ� א ד� הוא טול� ר ה� ד�  אה�
ס ח� נ� י פ� ב� ר� יה ל� ינ�א ל" מ" א ח6 ר� אי את� ה� ב� נ�א ד� ר� כ� י, אד� י יוס" ב� ר ר� א. אמ� י אב� ב� פוי ר�  אנ�

י, (במדבר כ''ב) כ� ר ה� ו�ה אמ� א, ו�ה6 ת� אי דוכ� ה� ים ב� א� ו�ה ק� ד ה6 א ח� יר, יומ� ן י�א�  ב�
א יר� ע" את י' ז� ן, ב� כ ה" ר ן ה� ן אה6 ז�ר ב� ע� ל� ן א� ס ב� ח� ינ� .פ�

א ית� א ב" פ� אל� ן, ו� ב� ר� ב� ו�ון ר� את� א ד� ית� א ב" פ� ין, אל� ימ� ש� ין ר� ית� ין ב" פ� ין אל� ר" ת� ין ד� ג�  ב�
א מ� ל� ע� ינון ב� ן, א� יר� ע� ו�ון ז� את� י. ו� את" א ד� מ� ל� ע� ינון ב� ן, א� ב� ר� ב� ו�ון ר� ן. את� יר� ע� ו�ון ז� את�  ד�
ף תוס� א, א� ית ד� ר� ל ב� ס ע� ח� נ� נ"י פ� ק� יו�ן ד� א. כ" יש� ד� א ק� י�ימ� ית ק� ר� א, ב� יר� ע" אה. י' ז� ת�  ת�

א ית ד� ר� ב� ז�א ד� א, ר� יר� ע" יה י' ז� .ב"

ה מ ש� א מ� ית ד� ר� ה, ב� ם מ ש� יד ע� ב� ה אע� יך� הוא, מ� ר� א ב� ש� ר קוד� א, אמ� ת� ע6 הוא ש� ה�  ב�
א עות� א ור� ת� ע� א ד� ל� א, ב� ר� אח6 יה ל� ב ל" יה� מ" נ�אי הוא ל� י. ג� ו� יה ה6 יל" ה ד� ל� כ� י, ו� ו�  ה6

ן ס ב� ח� נ� ה, פ� ה, מ ש� מ ש� ר ל� אמ� יך� הוא ו� ר� א ב� ש� י קוד� אר" או י�אות הוא. ש� ה, ל� מ ש�  ד�
ת� יה, אנ� ר ל" הו. אמ� ם מ� ל עול� בונו ש� ה, ר� יה מ ש� ר ל" ן. אמ� כ ה" ר ן ה� ן אה6 ז�ר ב� ע� ל�  א�

יהו א� ין, ו� נ� מ� ה ז� מ� כ� א ב� מ� ל� ן ע� צון מ� ת" ש� א י� ל� ל ד� א" ר� ש� ל י� ך� ע� ש� ת נ�פ� ר� ס� מ�  הוא ד�
א א כ ל� י, ה� נ� י מ� ע" ה את� ב� ה מ� ר מ ש� גו'. אמ� ל ו� א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ע� י מ" ת� מ� ת ח6 יב א� ש�  ה"

.ד�יד�ך�
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א ב� ל� א ב� ה, ה� ר מ ש� יה. אמ� ו� ג� י ב� ר" ש� ת� יה ד� א ל" ימ� יא, א" ך� ה� יד� א ד� א כ ל� יה, ה� ר ל"  אמ�
יה ר ל" ס� ת� מ� אנ� , ד� ך� ל� ים ק� אר� , ו� ך� פומ� ת� ב� א אנ� ימ� יה א" ר ל" יה. אמ� ג�ב" א ל� ה" ים ת� ל�  ש�
י נ� נ� א, ה� עות� ר� א ב� ימ� מור, את� א" Cן א כ" יב, ל� ת� כ� א הוא ד� ד� ים. ה6 ל� א ש� ב� ל� א, ב� עות� ר�  ב�

א ש� ילו קוד� א� גו', ד� ן לו ו� י נות" נ� נ� ר ה� ו�ה אמ� ה ה6 לום. מ ש� י ש� ית� ר� ת ב� ן לו א�  נות"
ל ב� לום, א6 י ש� ית� ר� ת ב� ן לו א� י נות" נ� נ� מור לו ה� Cן א כ" ר ל� ימ� מ" יה ל� ו�ה ל" יך� הוא, ה6 ר�  ב�
ינ�א בוצ� א כ� ל� א. א� ה. ל� ן מ ש� ת מ� ר� ב� ע� ת� א� א, ד� ימ� י ת" א� מור. ו� Cן א כ" א ל� ל� יב א� ת� א כ�  ל�

נ�ה ע מ� ג�ר� ת� א א� א ל� ד� נ"י, ו� אה6 יב ו� א י�ה� ינ�ה, ד� יקו מ� ל� אד� א ד� .ד�

ר, ת� נון א6 ר, פ� ו�ה אמ� ה6 א ד� ל� ד ק� עו ח� מ� יה. ש� יק ל" נ�ש� יב, ו� י�ת� א, ו� הוא טול� א ה�  את�
א יק� ד� צ� ר ד� ת� ל א6 כ� ן, ד� נ"ינ� ת� יכו. ד� י� יהו ג�ב� א� יר, ד� ן י�א� ס ב� ח� נ� י פ� ב� ר� ר ל� ת� נון א6  פ�

י את" ר, ו� ת� הוא א6 ה� יד ל� ק� א, פ� מ� ל� הוא ע� ה� יהו ב� ד א� א, כ� ית� י� אור� י ד� ל" יה מ� ש ב" ד� ח� ת�  א�
ר, ת� הוא א6 ה� א ב� ת� ד� ח� ין. ל� נ� ר� י�יא אח6 יק� ד� ויה צ� ו� ג� אן ב� ר� ד ש� ן כ� כ" ל ש� כ� יה. ו� ג�ב" יה ל�  ל"

ד ק� פ� מ� יר ל� ן י�א� ס ב� ח� נ� י פ� ב� י ר� ו�ה את" ה6 א ד� ונ�א ד� ו� ג� א. כ� ית� י� אור� י ד� ל" ין מ� ר� אמ�  ד�
ין, מ� ד� ק� ל� מ� ש כ� ד� ח� ת� א� א, ו� ית� י� אור� ין ד� ל� ין מ� ת� ד� ח� י�יא מ� יק� ד� ין צ� ל" ח א� כ� אש� יה, ו� ר" את�  ל�

יה מ" יר ק� ן י�א� ס ב" ח� נ� י פ� ב� ר� ה ד� ל� הוא מ� .ה�

ן, י נות" נ� נ� ן ה� כ" יב ל� ת� א כ� א ל� ה� יר, ד� ן י�א� ס ב� ח� נ� י פ� ב� ר� ה ד� ל� א, י�אות מ� י אב� ב� ר ר�  אמ�
, ך� ד� חות י� א ת� א ד� יד� ס� ח� יז�א מ" נ� ו�ה ג� א ה6 ה ד� ל� י מ� כ� ן לו. ו� י נות" נ� נ� מור ה� Cן א כ" א ל� ל�  א�
א כ� א ה� יש� ד� א ק� טול� א ד� ת� י�ע� ס� י ב� ו� Cה מ� ינ�א ל� ז�כ" נ�א, ד� ק� אה חול� ר. ז�כ� ית אמ� ו� א ה6 ל� .ו�

ך� א י�ד� צ� מ� ר ת� ש� ס (קהלת ט) כ ל א6 ח� נ� י פ� ב� יה דר� מ" ש� ר, מ� אמ� ח ו� ת�  אוף הוא פ�
י�א ר� ש� יק ו� ל� ינ�א ד� בוצ� עוד ד� ר נ�ש ב� ב� יה ל� ה י�אות ל" מ� גו', כ� ה ו� ש" ך� ע6 כ ח6 שות ב� ע6  ל�

ינ�א, בוצ� א ד� הור� הוא נ� ה� ין ד� ג� יה. ב� אר" מ� א ד� עות� ד ר� ב� ע� מ� א ול� ל� ד� ת� ש� א� יה, ל� יש" ל ר"  ע�
א י�, ד� י�. כ ח� י� ל נ�א כ ח� י� ד� ג� יב, (במדבר יד) י� ת� א כ� ל ד� ע� יה. ו� ל" י�א ע� ר� ש� י כ ''ח� ד� יה�  א�

א עות� ר� ין ב� ל� ד� ת� ש� מ� ינון ד� כ ל א� י�יא, ו� יק� ד� צ� יהון ד� יש" ל ר" י�א ע� ר� ש� , ד�  הוא כ ח�
ל כ חו. (דא כ� ך� ב� ר� ב� א מ� ב� יה ר� מ" א ש� ה" ן י� עונ�ה אמ" ל ה� ן, כ� נ"ינ� א ת� ל ד� ע� יהון. ו� אר" מ�  ד�

(איהו כחו

דף ר''כ ע''ב

יף ק� א ת� רות� ע� ת� א� ב� ין ד� ג� יף ב� ק� א ת� יל� ח" יפוי ב� י� ל ש� א כ� ר� ע� ת� א� יך� ל� ר� ט� צ� אי א�  וד�
א יל� ר ח" ב� ת� א� א ו� ש� ק גו קוד� ל� ת� ס� א� אה, ו� ל� א ע� יש� ד� הוא כ ח� ק� ר ה� ע� ת� ף, א� ק� ת� א�  ד�

א  ל ד� ע� א. ו� ר� א אח6 ר� ט� ס� א ד� פ� תוק� א(דף ר''כ ע''ב) ו� עות� ד ר� ב� ע� מ� יך� ל� ר� ט� צ� , א� ך� כ ח6 ב�  
ך� אר� מ� .ד�

א לות� ד� ת� ש� ה, א� ש� ע6 ית מ� הוא כ ח� א� ה� ב� ין ד� ג� גו', ב� בון ו� ש� ח� ה ו� ש" ע6 ין מ� י א"  כ�
א ם סופ� ל� ש� מ� א, ל� ד� עוב� א ד� מ� ל� ה, ע� ש" ע6 י מ� ר" ק� א� א ד� מ� ל� אי ע� ה� א ב� ל� ד� ת� ש� א�  ל�

א בור� ד� בון ב� ש� א ח� ה� א, ד� בור� ד� י�א ב� ל� ת� א, ד� מ� ל� א הוא ע� בון, ד� ש� ח� ה. ו� ב� ש� ח6 מ�  ד�
וו. א ה6 ר� יה6 ס� א, ב� מ� ל� ע� ין ד� בור� ע� ין, ו� קופ� יאות, ות� ר� ט� ימ� ל ג� א, כ� ל ד� ע� י�יא. ו� ל�  ת�

הוא ה� א ד� מ� ל� רון ע� ק� א� ה, ו� ב� ש� ח6 מ� י�ין ב� ל� ת� ין, ד� ר� ט� ית ס� ש� ז�א ד� יהו ר� א א� ת, ד� ע� ד�  ו�
נ"יה י�יא מ� ל� א ת� כ ל� ה, ד� מ� כ� ח� ה. ו� ב� ש� ח6 .מ�

א ה� נ�ם. ד� ג"יה� ג�א ד� ר� אול, ד� ש� א ד� ר� ט� ס� י ב� כ� או ה� ל� ה ד� , מ� הוא כ ח� ה� ן ב� יל� ל� ין כ� ל" ל א� כ�  ו�
ה ש� ע6 מ� יה, ב� אה ב" ל� אע� א, ל� מ� ל� אי ע� ה� , ב� אי כ ''ח� ה� ל ב� ד� ת� ש� א א� ל� ר נ�ש ד� ל ב�  כ�

בון ש� ח� ה ו� ש" ע6 יה מ� ית ב" ל" אול, ד� ש� אה ב� ל� אע� יה ל� ה, סופ" מ� כ� ח� ת ו� ע� בון ו�ד� ש� ח�  ו�
י כ" ר� יב, (משלי ז) ד� ת� כ� י, ד� יה� אול א� ח ש� א, א ר� ר� Aא אח ר� ט� א ס� ה� ה. ד� מ� כ� ח� ת ו� ע� ד�  ו�

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 20 -

http://DailyZohar.com/


א, ר� א אח6 ר� ט� יה ס� ף ב" ק� א, את� יש� ד� אי כ ''ח� ק� ה� י מ" פ" ר� ת� א� אן ד� ה. מ� ית� אול ב"  ש�
ה ית� אול ב" ש� .ד�

י�ד, ין מ� ק� ל� ל ס� ב� ין. א6 אול. א� ש� י ל� ל" א אז� מ� ל� נ"י ע� ל ב� י כ� כ� ה, ו� מ� ך� ש� ה הול" ר את� ש�  א6
ה שוב� רו ת� ה" ר� א ה� ל� ין, ד� י�יב� ינון ח� ר א� ל. ב� אול ו�י�ע� יד ש� יב, (שמואל א ב) מור� ת� כ�  ד�
ין. ת� אי נ�ח� מ� ן. א6 מ� ין ת� ת� ים נ�ח� מור� ים ג� יק� ד� ילו צ� פ� ין. ו�א6 ק� ל� א ס� ל� ין ו� ת� נ�ח� ין, ד� מ� ל� ע�  ל�

א. (ותמן עבדין לון להרהר יל� ע" ין לון ל� ק� ל� ס� ן, ו� מ� ת� ין מ� י�יב� ה ח� מ� ין כ� ל� נ�ט� ין ד� ג�  ב�
ילו, א י�כ� ל� א, ו� מ� ל� אי ע� ה� ה ב� שוב� ת� רו ב� ה" ר� ה� ינון ד� ינון. א� אן א�  בתשובה) ומ�

ין לון, ל� נ�ט� אול, ו� ין גו ש� י�יב� ח� ינ"יהון ד� ג� ין ב� ת� י�יא נ�ח� יק� ד� צ� א. ו� מ� ל� ן ע� קו מ� ל� ת� ס� א�  ו�
ן מ� ן ת� ין לון מ� ק� ל� ס� .ו�

בון ש� בון. ח� ש� צ א ח� מ� ת ל� אח� ת ל� יב (קהלת ז) אח� ת� י, כ� י יוס" ב� ר ר�  אמ�
ר, יה. אמ� יב ל" א את� ינון. ל� ה א� יל� ג�א ד� ר� אן ד� א, ב� ר� יה6 ס� ן ב� ימ� י� ק� ייאות ד� ר� ט� ימ� ג�  ד�

ל ל ע� א, נ�פ� י אב� ב� ינוי דר� ע" ש ב� ט� א, וב� הוא טול� ם ה� ה. ק� ל� נ�א מ� ר� כ� ד� א א� ל� נ�א, ו� ע� מ�  ש�
יב, (שיר ת� כ� יה, ד� פומ" א ב� ר� ל ק� פוי, נ�פ� ל אנ� ל ע� ו�ה נ�פ� ה6 ד ד� ילו. ע� ח� גו ד� פוי מ�  אנ�

ה, יל� ין ד� ינ� י� ין ע� ל" א� ים. ו� ב� ת ר� ר ב� ע� ל ש� בון ע� ש� ח� כות ב� ר" ך� ב� י� ינ�  השירים ז) ע"
ין בור� ע� ין ו� קופ� בון ות� ש� גו ח� א, ומ� יל� ע" ל� א מ� כ� ש� מ� ת� א� אה, ד� ל� ה ע� מ� כ� גו ח� אות ל� ר� פ� ר�  פ�
ד ין, (נ''א אינון עיינין) ע� ר� ט� ל ס� כ� ין, ל� י�מ� קו מ� נ�פ� יכות, ד� ר" ידו ב� ב� ע� ת� א� י�ין, ו� ל� מ� ת�  א�

י ז�ל" ין ומ� ב� כ כ� ד (ס''א דלבר), ו� ב� ל� א ב� ר� יה6 ס� ין ד� בור� ע� ן ו� ב� ל חוש� כ� ן ל� ד� ק� פ� ת� א�  ד�
ר ב� ל� א ד� ר� יה6 י ס� יה� א א� ים, ד� ב� ת ר� ר ב� ע� ל ש� יהו ע� א א� ד� בון, ו� ש� ד ח� ב� ע� מ� .ל�

א ת� י�ע� גו ס� , מ� ך� ד� חות י� ו�ה ת� ה6 א ד� יש� ד� א ק� ל� ג� ר� הוא מ� י, ה� י יוס" ב� ר� א ל� י אב� ב� ר ר�  אמ�
א אי ל� א ו�ד� ה� יה. ד� נ�א ב" ר� ד� אה6 יהו, ו� יר א� פ� ה ש� מ� ן, כ� יהו ג�ב� א� א ד� יש� ד� א ק� יד� ס� ח6  ד�

ה יב ל� י�ה� ה ו� ד ל� ק" ה י�פ� ל� ע� ב� ד ד� א, ע� ר� ר אח6 ת� א6 י ב� ר" ש� מ� א, ל� ת� ת� א א� ק� אפ� יך� ל� ר� ט� צ�  א�
יב י�ה� ה, ו� ד ל� ק" הוא י�פ� יה, ד� ין ל" יס� י� פ� א, ומ� ית� מ� ד� ק� ה ב� ל� ע� ב� ין ל� ע� אוד� . ו� ך� ה� מ" שו ל�  ר�

יה ב ל" י�ה� ד ד� ע� ה, ו� מ ש� יס ל� י� יך� הוא פ� ר� א ב� ש� ך� קוד� ר. כ� ת� הוא א6 ה� ך� ל� יה� מ" שו ל� ה ר�  ל�
ויה, ו� ג� י ב� ר" ש� מ� לום, ל� י ש� ית� ר� ת ב� ן לו א� י נות" נ� נ� , ה� ת� א אנ� ימ� יה א" ר ל" אמ� שו, ו�  ר�

ת ל� א אז� ן, ל� מ� ך� ת� ה� מ" שו ל� ה ר� ב ל� י�ה� ד ד� ע� .ו�

א ב� י�ת� א. ו� מ� ל� אי ע� ה� י ב� יק" ד� י גו צ� ר" ש� מ� שו, ל� ה ר� יב ל� י�ה� ם, ד� ל עול� יקו ש� ד� צ� ן. מ� נ�ל�  מ�
י רוע" ין ד� ל ב" ב� אי. א6 ה� י ב� ד" ח� י, ו� מ" א ח� מ� ל� ע� א ד� יק� ד� צ� א. ו� ה� שוט� ה גו ק� ל� כ� הון, כ� מ�  ע�
ר, את� אמ" ה ד� מ� ה. כ� ל� ע� ב� ת ל� ב� ת� יהו, ו� י� ד� ה6 י ב� ו� Cה מ� ת ל� ר� ד� ה� ת� א� ת, ו� יב� כ� ה ש� ל� ע� ב�  ד�
ה. ל� ע� י ב� ג�ב" אה, ל� יא ב� ב ה� ר� ע� ה. ב� ב� יא ש� ר ה� ב ק� אה וב� יא ב� ב ה� ר� ע�  (אסתר ב) ב�

ה. (הדא הוא ל� ע� ב� א ד� שות� ר� א ב� כ ל� א. ו� מ� ל� ע� י�יא ד� יק� ד� י צ� ג�ב" ה, ל� ב� יא ש� ר ה� ב ק�  וב�
.(דכתיב, (תהלים לז) וצדיק חונן ונותן

נ�א ן, אוף א6 א נות" יל� ע" ל� יק ד� ד� צ� ה ד� מ� י, כ� ית� ר� ת ב� ן לו א� י נות" נ� נ� ר, ה� ך� אמ� ה כ�  ומ ש�
י א� אה. ו� ל� הונ�ה ע� ו�וח כ� א, ר� ית ד� ר� ין ב� ג� י. וב� יה� נ�ה א� ת� ר מ� ד� ה6 מ� נ�ה ל� ת� ן, מ� י נות" נ� נ�  ה�
א ק� ב� ית ד� ר� א ב� ה� אה, ד� ל� הונ�ה ע� כ� ג�א ד� ר� ד� ס ב� ח� נ� ר פ� ש� ק� ת� א א� יה, ל� ד" ה6 א ב� ה" א ת�  ל�
יהו א� א, ד� ש� ד� ק� י מ� נ"י ב" ב� מ� ין ל� א, ז�מ� אה ד� ל� ינ�א ע� ימ� אה. ו� ל� ינ�א ע� ימ� יר ב� ד� יהו ת�  א�

ית ר� .ב�

דף רכ''א ע''א

יה מ" ש� ע מ� מ� ש� א, ד� יש� ד� ינ�א ק� בוצ� נ�א מ� ע� מ� ש� א, ד� ד� ה ח6 ל� נ�א מ� ר� כ� ד� א, א� י אב� ב� ר ר�  אמ�
ת ל� א, ת� ב� א ס� ב� יה ס� ר ל" ים גוי, אמ� כ� ד ח� יה ח� מ" ק� א ל� ד, את� א ח� ז�ר. יומ� יע� ל� Cי א ב� ר�  ד�

י�ין  ע� י(דף רכ''א ע''א) ב� כו ב" נ"י ל� ב� ת� י� ין ד� ר� אתון אמ� ד, ד� . ח� ך� נ� ע מ� ב� ת� מ� ינ�א ל� ע" ב�  
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י, נ� ת ש" י� אשון וב� ת ר� י� ין, ב� נ� מ� י ז� ר" א ת� ל� נ"י א� ב� מ� וו ל� א ה6 א ל� ה� א, ו� ר� Aא אח ש� ד� ק�  מ�
נ"י, ב� מ� יה ל� ו�ה ל" ה6 ה ד� א מ� ה� א, ו� ית� י� אור� ח ב� כ� ש� א ת� י (ובית רביעי) ל� יש� ל� ת ש� י�  ב�
א. ר� א לון ק� ר� ל ק� א" ר� ש� י י� ת" י ב� ר" א ת� ה� יר, ד� יה י�ת� ית ב" ם ל" עול� נון, ול� ב� ת� ר א� ב�  כ�

אשון ר� ן ה� רון מ� אח6 ז�ה ה� ת ה� י� ב� בוד ה� י�ה כ� ה� יב, (חגי ב) ג�דול י� ת� .וכ�

אן ין, מ� מ� אר ע� ל ש� כ� יר מ� אה, י�ת� ל� א ע� כ� ל� מ� ין ל� ב� ר" אתון ק� ין, ד� ר� אתון אמ� תו, ד�  ו�
א ל� ילו, וב� ח� א ד� ל� א, ב� ר� ע6 א צ� ל� יר, ב� ד� י (יתיר) ת� ד" יהו ח� א, א� כ� ל� מ� יב ל� ר� ק� ת� מ�  ד�

ן נ� א. ו�א6 מ� ל� נ"י ע� ל ב� כ� יר מ� יר, י�ת� ד� יגונ�א ת� א וב� ק� ד ח6 א וב� ר� ע6 צ� א אתון ב� ה� יקו. ו� ח�  ד�
אתון אה, ו� ל� א ע� כ� ל� מ� ין ל� יב� ר� ן ק� נ� ל. א6 ל� יגונ�א כ� א ו� ק� ד ח6 א ו� ר� ע6 ן צ� יב ל� ר� ק� ת� א א�  ל�

ן ית ל� א א� ל� ה ד� יגונ�א, מ� א ו� ל� ב� א א� ק� ד ח6 א ו� ר� ע6 כו צ� ית ל� א א� ל ד� ע� נ"יה, ו� ין מ� יק� ח� .ר�

י ו� Cה כון ל� ל� א ד� גופ� ין, ו� יא� ר� וון ב� Cה ת� ין ד� ג� ה, ב� פ� ר" ה וט� ל� ב" י נ� ל" א אכ� אתון ל� תו, ד�  ו�
ל כ� א, ו� יאות� ר� ב� א ב� יל� ח" ין ב� יפ� ק� נ�ן ת� ן, ו�א6 ינ� ע" ב� ה ד� ל מ� ן כ� ינ� ל" נ�ן אכ� א. א6 יאות� ר� ב�  ב�

ין, יש� ין ב� ע� ר� מ� כו ב� ין כ>ל� ש� ל� ין, ח� ל� א אכ� ל� אתון ד� יהו. ו� י� יומ� ק� ן ב� יל� יפון ד� י�  ש�
א א, ל� ב� א ס� ב� א. ס� כ ל� כון ב� ה6 ל� Cכון א נ"י ל� ס� א ד� מ� ין. ע� מ� אר ע� ל ש� כ� יר מ� ירו י�ת� ב� ת�  וב�

ג�ח אש� ז�ר, ו� יע� ל� Cי א ב� ינוי ר� יף ע" . ז�ק� ך� נ� ל מ� ב" ק� א א6 ל� , ו� ך� ינ� ע� מ� א אש� ל� י, ד� ד� י מ� א ל� ימ�  ת"
י מ" ג�ר� א ד� ל� יד ת� ב� ע� ת� א� יה, ו� .ב"

יר ה אד� דונ"נו מ� י� א6 ר, (תהלים ח) י� אמ� ה, ו� כ� יה וב� יש" ר ר" ד� ז"יה, אה� נ�ח רוג� יו�ן ד�  כ"
ה מ� כ� א, ו� ע� ל אר� כ� א ב� יפ� ק� א, ת� יש� ד� א ק� מ� ש� א ד� יל� יף ח" ק� ה ת� מ� ץ. כ� אר� ל ה� כ� ך� ב� מ�  ש�

ית ל" א, ו� ית� י� אור� ה ב� ח ל� כ� ש� א ת� ל� א ד� יר� ע" ה ז� ל� ך� מ� ית ל� ל" א, ד� ית� י� אור� י ד� ל" ין מ� יב� ב�  ח6
ין ל� יך� הוא. מ� ר� א ב� ש� קוד� יה ד� פומ" ת מ� ק� א נ�פ� ל� א, ד� ית� י� אור� י�א ב� את� א ד� יר� ע" ה ז� ל�  מ�

א ת� יב� ת� מ� א ב� ה� ר ד� אמ� י�הו, ו� ל� א" ד ל� א ח� נ�א יומ� אל� נ�א ש� ע, א6 ש� הוא ר� אל ה� ש� ין ד� ל"  א�
י הוא כ� ה� יך� הוא, ו� ר� א ב� ש� קוד� יה ד� מ" רו ק� ד� ס� ת� א, א� יע� ק� ר� .ד�

א, ע� אר� ד לון ב� ב� ע� מ� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� א קוד� ע� ם, ב� י� ר� צ� מ� ל מ� א" ר� ש� קו י� ד נ�פ� כ�  ד�
גו יה מ� א ל" ת� נ�ח� א, ול� יש� ד� א ק� ית� נ"י לון ב" ב� מ� א ל� ע� א, וב� יל� ע" ין ל� יש� ד� ין ק� אכ� ל� מ�  כ�

א. יל� ע" ל� נ�א ד� יוק� ד� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� יש� ד� א ק� יב� צ� ל, נ� א" ר� ש� י� א לון ל� ע� נ�ט� ין, ול� יע� ק� י ר� מ"  ש�
כון מ� ר ב� ת� אן א6 . ב� ך� ת� ל� ר נ�ח6 ה� מו ב� ע" ט� ת� מו ו� יא" ב� יב, (שמות טו) ת� ת� כ� א הוא ד� ד�  ה6
י�, ת� י� ל� ע� ך� פ� ת� ב� ש� כון ל� א. מ� ר� א אח6 ל� י�, ו� ת� י� ת� אנ� ל� ע� פ� הוא ד� ה� י�. ב� ת� י� ל� ע� ך� פ� ת� ב� ש�  ל�

א נות� יהו, אומ� ו�וי� ר� ת� י. ו� נ� ת ש" י� א ב� , ד� יך� נו י�ד� י� כונ� ש י� ד� ק� אשון. מ� ת ר� י� א ב�  ד�
ינון יך� הוא א� ר� א ב� ש� קוד� .ד�

יהו י� נ� ב� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� נ�ס לון קוד� אכ� יתו, ו� א, מ� ר� ב� ד� מ� יה ב� מ" יזו ק� ג� אר� ד�  ומ�
א ך� ל� ין כ� ג� ר נ�ש, וב� ב� א ד� ד� ל י� נ"י ע� ב� ת� א א� ית� א. (אוליפו עובדיהון) וב" ע� אר�  ב�

א ל ד� ע� י�ים, ו� ק� ת� א י� ר נ�ש ל� ב� א ד� ד� אי עוב� ה� ין ד� ג� ב� ע, ד� ו�ה י�ד� ל מ ה ה6 י�ים. וש� ק� ת�  א�
יה ית ל" א ל" ה� יו בו, ד� לו בונ� מ� א ע� ו� ת ש� י� נ�ה ב� ב� י� ל א י� ם י� ר, (תהלים קכז) א�  אמ�

יה ו�ה ב" א ה6 ל� נ"י, ו� ב� מ� ינון ל� כון א� ר� ט� צ� א� אה, ו� ט� ם ח6 א, ג�ר� ר� ז� ע� יומוי ד� א. ב� יומ� יה ק�  ב"
נ�א מ� ז� א, ול� מ� ל� ע� ו�ה ב� א ה6 יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� קוד� אה ד� מ� ד� י�ינ�א ק� נ� ן, ב� ע� ד כ� ע� א. ו� יומ�  ק�
ן נ� א א6 י�ינ�א ד� נ� א. וב� ר� Aא אח ל� יהו ו� י�, א� ל� ם י� רוש� יב, (תהלים קמז) בונ"ה י� ת� י כ� את"  ד�

ל ל� א כ� יומ� יה ק� ית ב" ל" ר נ�ש, ד� ב� י�ינ�א ד� נ� א ב� ל� אן, ו� כ� ח� .מ�

אשון ת ר� י� א. ב� יל� ע" ל� א מ� ד� ח6 יך� הוא כ� ר� א ב� ש� ית לון קוד� י, י�ח� נ� ת ש" י� אשון, וב� ת ר� י�  ב�
י, נ� ת ש" י� י ב� ר" ק� ת� א� י�א, ד� ל� ג� ת� א� י ב� ו� Cה ת ל� י� הוא ב� י�א. ה� ל� ג� ת� א� י ב� נ� ת ש" י� י�א, וב� ס� כ� ת� א�  ב�
א ב� ל� א ד� עות� ים, ור� ל� ו�ה ש� ד� יך� הוא. ח� ר� א ב� ש� קוד� א ד� נות� א אומ� מ� ל� ל ע� כ� ז"י ל� ח6 ת� י�  ד�

א יומ� ל ק� כ� .ב�
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ל כ� י�א. ו� ל� ג� ת� א� הוא ד� ה� ל ג�בוי ד� א, ע� יל� ע" ק ל� ל� ת� ס� י�א, א� ס� כ� ת� א� אשון ב� ת ר� י� הוא ב�  ה�
ין, נ� נ� ינון ע6 א� גו ד� י�יא, וב� ל� ג� ת� א� הוא ד� ה� י ד� ל ג�ב" ן ע� ר� ח6 ס� ר ד� ק� נ"י י� נ� א י�חמון, ע6 מ� ל�  ע�

ן נ� א א6 י�ינ�א ד� נ� י�יא, וב� מ� ר ש� ק� ד רום י� יק ע� ל� ס� א, ד� יר� מ� א ט� ד� עוב� אשון, ב� ת ר� י� י ב� ו�  ה6
אן כ� ח� .מ�

דף רכ''א ע''ב

ר ב� א ד� נות� י אומ� ו� Cיה א ל� ם ל� ל� רוש� י� א ד� ת� ר� ילו ק� פ� א6 א, ד� מ� ל� ע� ו�ה ב� א ה6 ן, ל� ע� ד כ� ע�  ו�
י גו'. א� יב ו� ב� ש ס� ת א" י� חומ� ם י� א> ה נ� י�ה ל� ה� י א� נ� יב, (זכריה ב) וא6 ת� א כ� ה�  נ�ש, ד�

ז"י ח6 ת� י א� ו� א, ה6 א ד� ד� עוב� יה. ו� יל" א ד� יור� יהו ד� א� א, ד� ית� ן ב" כ" ל ש� י, כ� כ� יב ה� ת� א כ� ת� ר� ק�  ל�
נ�א ק� פור� ין, ב� סוף יומ� ד ל� ק ע� ל� ת� ס� א� ם, ו� י� ר� צ� מ� ל מ� א" ר� ש� קו י� ד נ�פ� א, כ� יש� ר" י ב� ו� Cה מ�  ל�

ב�ת�ר�אה(דף רכ''א ע''ב)  .

אי ין. וד� מ� אר ע� ל ש� כ� יר מ� אה, י�ת� ל� א ע� כ� ל� מ� ין ל� ב� ר" ן ק� נ� אי א6 וד� א, ד� ר� א אח6 ת� ל� א�  ש�
ינון י א� כ� ה� א. ו� מ� ל� ל ע� כ� א ד� ב� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� ד לון קוד� ב� ל ע6 א" ר� ש� י� י הוא, ד� כ�  ה�

ם יק� מ" י ל� ל" א י�כ� ין ל� יפ� י� ש� ה ד� מ� ין, כ� יפ� י� ין ש� א ב" ב� ל� ין, כ� מ� אר ע� ין ש� ל ב" א" ר� ש�  י�
ם יק� מ" ין ל� ל� א י�כ� הו, ל� ין כ>ל� מ� י ע� כ� א, ה� ב� א ל� ל� א ב� ד� א ח6 ע� ג� ילו ר� פ� א א6 מ� ל� ע�  ב�

ין. יפ� י� גו ש� א ב� ב� ל� אן, כ� ע� אר אר� גו ש� ם ב� ל� רוש� י י� כ� אוף ה� ל. ו� א" ר� ש� א י� ל� א, ב� מ� ל� ע�  ב�
ין יפ� י� א גו ש� ב� ל� א. כ� מ� ל� י ע� כול" א ד� ית� ע� צ� מ� א� י ב� יה� א א� ל ד� ע� .ו�

ש, ל� ח� יך� ו� כ� י ר� יה� א א� ב� ין. ל� יפ� י� א גו ש� ב� ל� ונ�א ד� ו� ג� ין, כ� מ� אר ע� ן גו ש� ג� נ�ה6 ת� ל מ� א" ר� ש� י�  ו�
יה ב" א, ד� ב� א ל� ל� ל א� ל� יגונ�א כ� א ו� ק� ע� א ו� ר� ע6 צ� ע מ� א י�ד� ין, ל� יפ� י� ל ש� כ� א ד� יומ� יהו ק� א�  ו�

הו ית ב� א ל" ה� ל, ד� ל� הו כ� יב ב� ר� ק� ת� א א� ין ל� יפ� י� אר ש� נו, ש� ת� ל� יה סוכ� ב" א, ד� יומ�  ק�
א ת� מ� כ� יהו ח� א� א, ד� כ� ל� מ� ין ל� יב� ר� א ק� ין ל� יפ� י� אר ש� ל ש� י. כ� ד� ין מ� ע� א י�ד� ל� א, ו� יומ�  ק�

ין ע� א י�ד� ל� נ"יה, ו� ין מ� יק� ח� ין, ר� יפ� י� אר ש� א. וש� ב� א ל� ל� א, א� מוח� י�א ב� ר� ש� נו, ד� ת� ל� סוכ�  ו�
נ"יה ין מ� יק� ח� ין ר� מ� אר ע� ין, וש� יב� ר� א ק� יש� ד� א ק� כ� ל� מ� ל, ל� א" ר� ש� ך� י� ל. כ� ל� נ"יה כ� .מ�

ים צ� ק� ש� א ד� לוכ� כ� ל� א ו� נופ� ט� פות, ו� ר" לות וט� ב" י נ� ל" א אכ� ל ל� א" ר� ש� י� א, ד� ר� א אח6 ת� ל� א�  ש�
א יומ� ק� א ו� כ� ל� ש, ומ� ל� ח� יך� ו� כ� יהו ר� א� א ד� ב� א ל� ה� י הוא, ד� כ� ין, ה� מ� אר ע� ש� ים כ� ש� מ�  ור�
זונ"יה א, ומ� מ� ל ד� כ� א ד� חות� צ� ירו ו� ר� א ב� ל� זונ"יה, א� מ� יל ל� א נ�ט� ין, ל� יפ� י� אר ש� ל ש� כ�  ד�

ל כ� ין, ו� יפ� י� ל ש� כ� נ�ח ל� ת א6 סול� אר פ� א, וש� כ ל� ש מ� ל� ח� יך� ו� כ� יהו ר� א� א, ו� יר� ר� י וב�  נ�ק�
ינון א� ין, ו� ל� א נ�ט� כ ל� יש ד� ת וב� סול� ל פ� א כ� ל� אי, א� ה� ין ב� ח� ג� ש� א מ� ין ל� יפ� י� אר ש�  ש�

ז"י לון ח6 ת� א� ה ד� מ� יפו כ� ק� ת� .ב�

ת. ע� ר� צ� ירו ד� ג� ת, ס� ח� פ� ת או ס� א" ין, ש� בוע� ע� ב� ית א6 ין א� יפ� י� אר ש� ל ש� כ� א ב� ל ד� ע�  ו�
ל. ל� א כ� יה מומ� ית ב" א, ל" כ ל� א מ� יר� ר� י ב� יהו נ�ק� א א� ל� לום, א� נ"י כ� ל ה� כ� או מ� א, ל� ב� ל�  ל�

ל א ע� יה מומ� ית ב" ל" ירו ד� ר� י וב� יהו נ�ק� א� ל ד� א" ר� ש� י� יה ל� יל ל" יך� הוא נ�ט� ר� א ב� ש� ך� קוד�  כ�
יק י, נ�ש� י יוס" ב� א ר� . את� ך� ין ב� י ומום א" י�ת� ע� ה ר� ך� י�פ� יב, (שיר השירים ד) כ>ל� ת� א כ�  ד�
ם ש" י. (במדבר כ''ב) ו� י� א, ד� ע ד� מ� ש� מ� א ל� ל� א, א� מ� ל� ע� ינ�א ל� ת" א א6 ילו ל� ר, א� דוי, אמ�  י�
ם ש" ב, ו� ת� כ� מ� יה ל� ו�ה ל" י ה6 כ� א ה� ר� אי ק� ק, ה� ח� צ� י י� ב� ר ר� גו'. אמ� ה ו� כ� מ> ל ה� א" ר� ש� יש י�  א�

ח א ר� א ב� ל� ר א� מ� Cא נ�א ה, ל� כ� ר ה> ש� ה א6 כ� מ> ל א ה� ס, ו� ח� נ� ה פ� כ� ר ה� ש� ל א6 א" ר� ש� יש י�  א�
ים ת� .ס�

א ש� יה קוד� ק" ל� ס� יו�ן ד� ז�ר (נ''א (רצ''ה ע''ב) רבי שמעון), כ" ע� ל� י א� ב� ר ר� י אמ� כ� א ה� ל�  א�
ר ב� א ד� נות� ל� ט� ק� ס ב� ח� נ� פ� יה ל� א ל" ר� כ� אד� א ל� ע� א ב� א, ל� ב� נ�א ר� ה6 כ� ס ל� ח� נ� פ� יך� הוא ל� ר�  ב�

יה, ר ל" כ� א, אד� ב� נ�א ר� ה6 כ� יה ל� ק" ל� א ס� ד ל� א. ע� ב� נ�א ר� ה6 כ� ז"י ל� ח6 ת� א א� א ל� ה�  נ�ש. ד�
נ�א ה6 כ� יה ל� ק" ל� ס� יו�ן ד� גו'. כ" ם ו� נ"יה� ת ש� קור א� ד� גו', ו�י� ח ו� ח ר מ� ק� ס ו�י� ח� נ� א פ� ר ו�י�ר� אמ�  ו�
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א ש� קוד� א ד� ר� ק� יה י� ל" ס ע� ח� יה, ו� ז"י ל" ח6 ת� א א� ל� א, ד� נות� ל� ט� ק� יה ב� מ" ר ש� כ� א אד� א ל� ב�  ר�
ה, מוכ� ה ה� ש� א� ם ה� ש" א. ו� נות� ל� ט� ק� א ב� ר� כ� אד� ז"י ל� ח6 ת� א א� א ל� ב� נ�א ר� ה6 כ� יך� הוא, ד� ר�  ב�

י כ� .אוף ה�

י ל" וו אז� ה6 ד ד� יה, ע� מ" יל ע� ה אז� הוד� י י� ב� לוד, ור� י�א ל� ק� פוט� ק� יל מ� ו�ה אז� עון ה6 מ� י ש� ב�  ר�
י ב� ר� יה ד� ר" מ� יך� ח6 כ� יה. ש� ר" ת� ב� ין א6 נ� ין טוע6 ר� ין גוב� ר" יר, ות� ן י�א� ס ב� ח� נ� י פ� ב� הו ר� ג�ע ב�  פ�
ין פ� אנ� א ד� יח� א ר" ה� יה, ד� יקו ל" ב� ס, ש� ח� נ� י פ� ב� ר ר� יל. אמ� א אז� ל� יה, ו� ינו ל" ע� ס. ט� ח� נ�  פ�
עון מ� י ש� ב� ק ר� ן, נ�פ� מ� ינון ת� א� ד ד� א. ע� ת� ש� ן ה� יד ל� ב� ע� ת� א א� ס� ח, או נ� א אר� ין ק� ת� ד�  ח�

א ה� כו, ד� ית ל� ר� מ� א א6 ל� ס, ו� ח� נ� י פ� ב� ר ר� יל, אמ� אז� א ו� ר� מ� ל ח6 א. נ�ט� נ�ר� ד ט� ר ח� ת� ב�  מ�
ח א אר� ין ק� ת� ד� ין ח� פ� אנ� א ד� יח� .ר"

א ת� ינ� כ� י�א ש� את� י, ד� מ� ל� ח� ינ�א ב� מ" יה, ח6 ר ל" ה, אמ� כ� ס, וב� ח� נ� י פ� ב� יה ר� יף ל" ג�פ� ת ו�  נ�ח�
י ב� ר ר� ינ�א. אמ� מ" ח6 ה ד� מ� א כ� ת� ש� ה. ה� ינ�א ב� ד� ח� ן, ו� ב� ר� ב� ז�ן ר� ב� ז� ב� י נ� ת ל� ב� י�ה� י, ו� ג�ב�  ל�

י ב� ר ר� ים. אמ� ל� ו�ה ש� ד� א ח� ת� ש� ת� הוא. ה� אנ� נ�א ד� ע� ד� , י� ך� ר� מ� ח6 י ד� ס" ר� ל פ� ק� עון, מ� מ�  ש�
י�יא, מ� ינ�א ד� חו ע" כ� א. אש� חות� יך� צ� ר� ט� צ� א א� ית� י� אור� י ד� ל" מ� ד, ד� דוך� ח� יב ב� ס, נ"ת� ח� נ�  פ�

בו נ�א, י�ת� יל� א� .ו�

דף רכ''ב ע''א

יד ב� א י�ע� ר� Aא אח ח� אר� ים, ב� ת� מ" י�ית ה� ח� ת� א ל� ה� ינ�א ד� ו� ל ה6 כ� ת� ס� ס, מ� ח� נ� י פ� ב� ר ר�  אמ�
ן. נ�ל� אה. מ� ר� ת� ין ב� ד" י כ� ו� Cיה אה, ל� מ� ד� א ק� ת� ש� ו�ה ה� ה6 ה ד� יך� הוא, ומ� ר� א ב� ש�  לון קוד�

אל, ק" ז� ח� י י� ד" ל י� יך� הוא ע� ר� א ב� ש� י�א לון קוד� אח6 ין ד� מ� ר� הו ג� נ� מות, ה� צ� ינון ע6 א�  מ"
יב ת� ר כ� ת� ב� א, ול� ית� מ� ד� ק� מו ב� צ� ל ע� ם א� צ� מות ע� צ� בו ע6 ר� ק� יב, (יחזקאל לז) ו�ת� ת� כ�  ד�

ם עור(דף רכ''ב ע''א)  יה� ל" ם ע6 ר� ק� גו'. ו�י� ה ו� ל� ר ע� ש� ים וב� יד� ם ג� יה� ל" נ"ה ע6 ה� י ו� ית� א� ר� ו�  
אה. ר� ת� ו"י ב� Cיה א, ל� ית� מ� ד� ק� יט ב� ש� אפ� ה ד� א מ� ה� ם. ד� ה� ין ב� רוח� א" ה ו� ל� ע� מ� ל�  מ�

יט ש� א אפ� ית� מ� ד� ק� ר, ב� ש� ר ב� ת� ב� א (אפשיט מרוחא, ולבתר) עור, ול� ית� מ� ד� ק�  ב�
מות צ� ר ע6 ת� ב� ר, ול� ש� ר ב� ת� ב� ר עור, ול� ת� ב� א, ול� רוח� .מ"

יך� ר� א ב� ש� י�א קוד� אח6 ין ד� ל" ין א� מ� ר� ל ג� ב� י, א6 א" מ� ד� ן ק� ש� א אק� ד� עון, ב� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
יב, (איוב ת� ה כ� ז"י מ� א ח6 יך� הוא. ת� ר� א ב� ש� הו קוד� ד ב� ב� י�ין, ע6 נ� ש� ין מ� את� ין ו� ס�  הוא, נ�

ב ל� ח� ל א כ� יה, ה6 ר" ת� יב ב� ת� ה כ� י. מ� נ� יב" ש� ר ת� פ� ל ע� א� י ו� נ� ית� ש� ר ע6 חומ� י כ� ר נ�א כ� כ�  י) ז�
י. נ� כ" סוכ� ים ת� יד� ג� מות ו� צ� ע6 י וב� נ� יש" ב� ל� ר ת� ש� י, עור וב� נ� יא" פ� ק� ינ�ה ת� ב� ג� כ� י ו� נ� יכ" ת�  ת�
י�ית ח� ת� נ�א ד� מ� י ז� ט" א, ומ� ר� פ� ע� ר נ�ש ב� י ב� ל" ב� ת� י� ר ד� ת� ב� יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� ין קוד�  ז�מ�

יע� ב� ב, ונ� ל� ח� ינ�ה ד� ב� ג� כ� א, ו� ה ד� ס� ע� יה כ� ד ל" ב� ע� מ� אר. ל� ת� ש� י� א ד� מ� הוא ג�ר� ה� ים, ד� ת� מ"  ה�
א מ� הוא ג�ר� ב ה� ר� ע6 ת� ד י� א. כ� מ� הוא ג�ר� א ה� חות� צ� ח ב� צ� צוח� י מ� יעו נ�ק� ב� הוא נ� ב, ד� ל� ח�  כ�

א, יאות� פ� ק� ינ�ה ב� ב� ג� א כ� ייור� צ� י"יר ב� צ� ת� י� יה, ו� יא ל" פ� ר י�ק� ת� ב� א, ול� ב� ל� ח� י כ� ח" מ� ת� י�  ו�
ים יד� ג� מות ו� צ� ר ו�ע6 ש� יה עור וב� ל" ך� ע� ש� מ� ת� ר י� ת� ב� .ול�

יב, ת� א כ� י ל� נ� ת� כ� ת� י. ה� נ� יא" פ� ק� ינ�ה ת� ב� ג� כ� י ו� נ� יכ" ת� ב ת� ל� ח� ל א כ� יב ה6 ת� כ� א הוא ד� ד�  ה6
א ל� יב, א� ת� א כ� י ל� נ� ת� ש� ב� ל� י. ה� נ� יא" פ� ק� א ת� ל� יב, א� ת� א כ� י ל� נ� ית� פ� ק� י. ה� נ� יכ" ת� א ת� ל�  א�

ע מ� ש� נ�א מ� מ� ר ז� ת� ב� הו ל� י. כ>ל� נ� כ" סוכ� א ת� ל� יב, א� ת� א כ� י ל� נ� ת� כ� י. סוכ� נ� יש" ב� ל� .ת�

י"י. (ס''א ואי תימא) ח� א ד� א רוח� י, ד� ד� מ� ית� ע� ש� ד ע� ס� ים ו�ח� י� יב, ח� ת� ה כ� ר מ� ת� ב�  ול�
י. ד� מ� ית� ע� ש� ד ע� ס� ים ו�ח� י� ר, ח� י אמ� כ� א ה� ל� ה. א� ש� ע6 יב ת� ת� א כ� ל� יב, ו� ת� י כ� ד� מ� ית� ע� ש�  ע�

א, כ� ל� מ� א ד� ית� רונ� ט� מ� , ד� ך� ת� קוד� ל ופ� ב� ים, א6 י� ח� א ד� י רוח� ית ב� ד� א ש� מ� ל� הוא ע� ה�  ב�
ין את� ז�מ� , ד� ך� ת� קוד� אי ופ� א. מ� מ� ל� הוא ע� ה� י, ב� רוח� ת ל� ר� י נ�ט� יה� י, א� ה רוח� ר� מ�  ש�

י�יא, יק� ד� צ� ין ד� ש� ל נ�פ� א, כ� ה ד� ל� מ� ז�א ד� ר� א. (שמרה רוחי) ו� ית� מ� ד� ק� ה ב� א ל� ד� ק� פ�  ל�
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א לון ב� את� א לון, ל� ר� י נ�ט� יה� א� א, ו� כ� ל� מ� י�יא ד� ס� חות כ>ר� ין ת� יר� מ� ין וט� יז� נ�  ג�
את� ה ד� מ� . כ� ך� ת� קוד� אי ופ� י. מ� ה רוח� ר� מ� ך� ש� ת� קוד� יב ופ� ת� כ� א הוא ד� ד� יהו, ה6 י� ת� דוכ�  ל�
ל כ� א, ד� כ� ל� מ� א ד� ית� רונ� ט� א מ� , ד� ך� ת� קוד� ר. פ� ח אח" ק� תו י� קוד� ר, (תהלים קט) פ�  אמ"

י יד רוח� ק� ך� אפ� י�ד� יב, (תהלים לא) ב� ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 ה� יד� ין ב� דונ� ק� ינון פ� ין א�  רוח�
ה ת ל� ר� י נ�ט� יה� א� י, ו� ה רוח� ר� מ� א ש� ין ד� ג� א לון, ב� ר� י נ�ט� יה� א� גו', ו� .ו�

א ה: ד� ר� מ� י. ש� יד אנ� ס� י ח� י כ� ש� ה נ�פ� ר� מ� ד, (תהלים פו) ש� ו� ר ד� א אמ� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
יב ת� כ� ר ד� ת� ל א6 כ� י. וב� נ� יד א6 ס� י ח� ין כ� ג� י, ב� ש� א נ�פ� ר� י נ�ט� יה� א� א. ד� כ� ל� מ� א ד� ית� רונ� ט�  מ�

ה. (שמות טו) ל מ ש� א א� ר� ק� י� ר, (שמות כד) ו� את� אמ" ה ד� מ� א. כ� ית� רונ� ט� א מ� ם, ד� ת�  ס�
יך� ל ה� Cי� א קול י� ע ב� מ� ש� מ ע� ת� ם ש� ר א� .ו�י אמ�

ן, נ� ת� ז�ן ומ� ב� ז� ב� י נ� ת ל� ב� א י�ה� ת� ינ� כ� ש� ך� ד� ית ל� ר� מ� או א6 ל� ר, ו� אמ� ס, ו� ח� נ� י פ� ב� ה ר� כ�  ב�
ינ�ח נ�א, ת� מ� הוא ז� ה� יה, ב� ר ל" א. אמ� נ�א ד� ע� מ� ש� , ו� ך� י ל� חמ" מ" ינ�א ל� ז�כ" י ד� ק� אה חול�  ז�כ�

הו יה, כ>ל� ר ל" הון. אמ� נ� יד מ� ב� ע6 ת� ה י� חון מ� כ� ת� ש� י� ין ד� מ� ר� אר ג� א, ש� מ� ר� הוא ג�  ה�
א, ד� ה ח6 ס� א ע� יד כ ל� ב� ע6 ת� י� יה, ו� ד" ה6 ילו ב� ל� כ� ת� י� א, ו� מ� אי ג�ר� ה� יעו ד� ב� הוא נ� ה� ילו ב� ל� כ� ת�  י�

יך� מות� צ� ע� יב, (ישעיה נח) ו� ת� כ� א הוא ד� ד� ר. ה6 מ� ת� א� ה ד� מ� א, כ� יור� י"יר צ� צ� ת� ן י� מ� ת�  ו�
רון ב� ע� ת� הו י� ם. כ>ל� ה� ץ מ" ל� ר (הושע ה) ח� את� אמ" ה ד� מ� יץ. כ� ל� אי י�ח6 יץ. מ� ל�  י�ח6

ית� י� ה� ין (ישעיה נח) ו� ד" א. וכ� ד� ה ח6 ס� י ע� ו� Cה מ� א, ל� מ� אי ג�ר� ה� ילו ב� ל� כ� ת� י� יהו, ו� י� יומ� ק�  מ�
גו'. (אמר רעיא מהימנא ם ו� י� א מ� מוצ� ה וכ� ו� ן ר� ג� (כ�

א,רעיא מהימנא  ב� ין ל� ימ� ט� ינון א6 א� א, ד� נ"י נ�ש� ב� נ�א, ו�וי לון ל� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
י יה� א� חו, ד� ת� פ� ת� נ�ם א� ג"יה� ין ד� ע� ר� י�א, ת� יל� י ל" ד את" כ� ין ד� ע� א י�ד� ל� ין, ד� ינ� י� ין ע� ימ� ת�  ס�
ע, ר� ר ה� י"צ� ין ד� י�יל� ה ח� מ� כ� א. ו� ד מוח� ין ע� ק� ל� ין, ס� ט� ש� פ� ת� מ� ה ד� יל� ין ד� נ� ש� ה. וע6 ר�  מ�

ין מ� ת� ת� ס� א, מ� ב� ל� ין ד� ינ� י� יהו ע� א� ן, ד� ד� ן ע" ג� ין ד� ע� ר� ת� א. ו� גופ� ין ד� ר� ב� ל א" כ� ין ב� ט� ש� פ� ת�  מ�
ין ק� א נ�פ� ב� ל� ין, מ� ינ� י� ע� ין ד� הור� ל נ� כ� ין. ד� ח� ת� פ� ת� א מ� ל� .ו�

ין, יק� ז� ין מ� ל" א� ין ב� ל� כ� ת� ס� א מ� ל� ין ד� ג� ין, ב� מ� ת� ת� ס� ין מ� ינ� י� ינון ע� א, א� ב� ל� ין ד� ע� ר� ת�  ו�
ל כ� ין ב� ט� ש� פ� ת� מ� ים ד� אכ� ל� ינון מ� א� א, ד� ב� ל� ין ד� הור� נ� ין ב� ט� ל� א ש� ל� ית. ו� יל� ינון ל� א�  ד�

ין ימ� ת� ין ס� הור� הו נ� ינון כ>ל� נ�א א� מ� הוא ז� ה� א. ב� ר� ט� ל ס� כ� נ�א ל� יל� א� ין ד� פ� נ� ע� ים, כ� ר� ב�  א"
יה,  ג�ב" ין ל� ש� נ� כ� ת� א, ומ� ב� ל� יה,(ישעיה סא)ב� ת" ת� א� נ ח� ו� ם. כ� יה� ר>בות" ל א6 ים א� יונ�   כ�

ה יב� ת" יה ב� מ" אלו ע� ע� ין, ד� ין ומ� ל מ� כ� .ו�

דף רכ''ב ע''ב

ה, יה ט''ו אמ� ל" רו ע� ג�ב� נ�א ד� י טופ� מ" א, כ� גופ� ים ד� ר� ב� ל א" ל כ� ין ע� ר� ג�ב� ת� מ� ין ד� יק� ז�  ומ�
ה יע� מ� י�ה וש� א� א ר� ל� ם, ב� ל" אר א� ת� ש� א� א, ו� ן גופ� ק י�''ה מ� ל� ת� ס� א� י�''ה, ו� ב ב� ח� ין ד� ג�  ב�

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� בור. ו� ד� א ו� יח� ר" י�ה (תהלים לט)ו� י דומ� ת� מ� ל� Cהחשיתי מטוב וכאבי נ�א)  
לנעכר) ין ע� יק� ז� רו מ� ה, ג�ב� ה אמ� ר" ש� ש ע� מ" נ�א, ח6 מ� הוא ז� ה� י�''ה: דו''ם י�''ה. כ� , דומ�  

י�א.  עוג� א ל� ל� ס� כ� ינון כ� א� א. ו� (דף רכ''ב ע''בגופ� ) .

ם. אד� א ב� ת� מ� ש� ח נ� ל� י ש� כ� יה. אוף ה� יחות" ל� ש� יונ�ה ב� ת ה� ח א� ל� , ש� נ ח� ונ�א ד� ו� ג�  וכ�
א הוא ד� א. ה6 ית� רונ� ט� מ� ה ב� א ל� ד� ק� פ� ר נ�ש ל� יך� ב� ר� א צ� ין ד� ג� יה. וב� יחות" ל� ש� יה ב�  רוח"

יב  ת� כ� א(תהלים לא)ד� יד� א, ב� גופ� חובוי ד� א ב� יר� ס� יא א6 ם ה� א� י. ו� יד רוח� ק� ך� אפ� י�ד�   ב�
ת מ� Cל א י� א" י י� ית� אות� ד� י פ� יד רוח� ק� ך� אפ� י�ד� יב, ב� ת� ה כ� ע, מ� ר� ר ה� י"צ� ין ד� י�יל� ח� .ד�

יה,  רוח" יב ב� ת� ה כ� ת, מ� י�יב� י ח� יה� א� נ�א ד� מ� ז� עוד ב� ע.(משלי יא)ו� ה ר� נ�ק� י�ד ל א י�   י�ד ל�
יה ין ל" ק� ז�ר� יה, ו� יל" ין ד� חוב� יה ב� ל" י�ין ע� ר� ש� ע, ד� ר� ר ה� י"צ� י�ין ד� ר� ש� מ� י�ד, ב� י�ד ל� יל מ� אז�  ד�

א, ר� כו אח6 ל� מ� ת, או ב� ר� ינ�ה אח� ד� מ� יה ב� מ" ז"י ג�ר� אח� יהו ד� אי א� ה� ר. ו� ת� א6 ר ל� ת� א6  מ"
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הו, ר טוב כ>ל� י"צ� י�ין ד� ר� ש� ל מ� אה, כ� יהו ז�כ� י א� א� פום חובוי. ו� ה, כ� פ� אש� ין ב� נ� מ� ז�  ול�
א,(יחזקאל א) יל� ע" יה ל� ין ל" ק� ל� ס� יה, ו� ה רוח" ל� ב� ק� רודות, ל� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה�   ופ�

בואה. נ� אות ד� ר� יונות, ומ� מ� יונות, ד� ז� ה ח� מ� ז"י, כ� ן ח6 מ� ת� י�יא, ו� ס� כ>ר� יו�ן ד� ח" ר ד� ת� א6  ל�
בואה נ� ים ב� ש� ש� ד מ� ח� לום א� ח6 ן, ד� נ� ב� מוה� ר� א אוק� ין ד� ג� .וב�

עוד  א(תהלים פו)ו� ל� א ו� ר� מ� ג� מוה� ב� ל ג�ב דאוק� י, אף ע� יד אנ� ס� י ח� י כ� ש� ה נ�פ� ר� מ�   ש�
י  נ� עות ו�א6 ד ד' ש� ים ע� נ� ש� ב י� ר� ע6 ח ומ� ר� ז� י מ� כ" ל� ל מ� כ� י ש� נ� יד א6 ס� (תהלים קי''ט)ח�  

ב וכו' ר� ע6 ח ומ� ר� ז� י מ� כ" ל� ל מ� כ� א ש� ל� ל א עוד א� . ו� ך� הודות ל� ה אקום ל� ל� י� צות ל�  ח6
יה ן ל" מ� ד� ז� י�ד א� ה. מ� ל� ע� ב� ה ל� ש� ר א� ה" ט� י ל� ד" י�א כ� ל� ש� יר ו� פ� ם ש� ד� כות ב� ל� לוכ� י מ� י י�ד� נ�  ו�א6

הודות קום ל� ה א6 ל� י� צות ל� ר ח6 ימ� מ" ך� ל� מ� ת ג�ר� ח� ב� ש� ה את� מ� מ� יה ל� ר ל" אמ� ע� ו� ד� ר� פ�  צ�
ד ו�וי ו� ר ד� מ� יה. א6 מ" נ�א ק� ג� נ� יה ול� א ל" ח� ב� ש� נ�א ל� יב� כ� א ש� י�א ל� יל� ל ל" נ�א כ� ך� ו�א6  ל�

י נ� יד א6 ס� י ח� ינ�א כ� מ" א א6 ל� ינ�א ד� מ" נ�א א6 א6 אי ד� ע מ� א י�ד� ל� ע� ד� ד� ר� פ� הוא צ� ה� נ�א ד� מ� מ� .ל�

ינ�א ימ� ת מ� יב� ה� י� ת� א א� ית� י� אור� יד. ד� ס� ץ ח� אר� ם ה� ל א ע� ן. ו� נ� ב� מוה� ר� אוק� ין ד� ג� א ב� ל�  א�
י ר" ק� ת� א, א� ית� י� אור� ק ב� ס" ע� ת� א� אן ד� א, מ� ין ד� ג� ד. וב� ס� יהו ח� א� יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� קוד�  ד�

י ד" עוב� ה כ� דון ל� א ת� ל� י, ו� ש� ה נ�פ� ר� מ� יך� הוא, ש� ר� א ב� ש� קוד� ינ�א ל� מ" א, א6 ין ד� ג� יד. ב� ס�  ח�
י מ" ה ע� מ� א, כ� ימ� י ת" א� יד. ו� ס� ץ ח� אר� ם ה� ל א ע� הו ו� ר ב� מ� ת� א� צות, ד� ר� א6 י ה� מ" ין ע� ל"  א�

ם ד ע� ס" ח� ת� מ� יד, ז�ה ה� ס� י ז�הו ח� , א" מוה� י אוק� כ� א ה� ל� ד. א� ס� דו ח� ב� ע� ינון ד� צות א� ר� א6  ה�
ר ב" ח� ו�ה מ� א ה6 יל� ע" ל� א ד� ית� י� ר, אור� ב" ח� ו�ה מ� אי ה6 ר. ומ� ב" ח� ו�ה מ� ה6 ד ד� ו� גון ד�  קונו. כ�

י יד אנ� ס� י ח� י כ� ש� ה נ�פ� ר� מ� א, ש� ין ד� ג� יך� הוא. וב� ר� א ב� ש� ם קוד� .ע�

ש  אי נ�פ� ה� ה ב� יב ב� ת� ה כ� ית, מ� ר נ�ש מ� ד ב� כ� ך�(משלי ו)ו� ה אות� ח� נ� ך� ת� כ� ל� ה� ת� ה�   ב�
י�ית ח� ת� א ל� . ד� ך� יח� ש� יא ת� ים, ה� ת� מ" י�ית ה� ח� ת� יצות� ל� ק� , ו�ה6 יך� ל� מור ע� ש� ך� ת� ב� כ� ש�  ב�

אי י, מ� את" א ד� מ� ל� ע� א ב� ת� מ� ש� נ� א ל� ר� אג� ל ל� ב� ר נ�ש, א6 ב� יה ל� ים ל" יוק� יר, ד� פ� ים ש� ת� מ"  ה�
.ה6ו�י

יעול א ת" ית� מ" ד� ק� בוד. כ� נ"י כ� נ� ע6 א ב� ית� מ" ד� ק� ה כ� יש ל� ב� ל� יך� הוא מ� ר� א ב� ש� א קוד� ל�  א�
אה, ר� מ� יעול ב� י ת" כ� ים. אוף ה� ר� יב� רמ''ח א" יל ב� ל� א, כ� גופ� ונ�א ד� ו� ג� יהו כ� א� אה, ד� ר� מ�  ב�

הוא ה� ן מ" ש� ר� פ� ת� מ� ין ד� יר� ה� רמ''ח. נ� ין וב� יקוד� מ נ�ה פ� ים וש� ע� ב� אר� ם ו� י� את� מ� יל ב� ל�  כ�
יה,  ר ב" מ� ת� א� אה. ד� ר� יו(במדבר יב)מ� ל� אה א" ר� מ� י� ב� ם י� כ� יא6 ב� י�ה נ� ה� ם י� ר א�   ו�י אמ�

בוד  נ"י כ� נ� ע6 ין ד� בוש� ל� ע. וב� וד� ת� א(בראשית ט)א� ם, ד� ית עול� ר� כור ב� ז� יה� ל� ית� א�   ור�
ה.  יר� א� מ� י�אה ה� ר� ל� ק� פ� א(במדבר יב)אס� ל� י�אה ד� ר� ל� ק� פ� א אס� ר בו, ד� ב" ד� לום א6 ח6   ב�

ינו  י� ה� נ�ה. ו� ש" ן י� ב� ש� ח> ין, כ� יר� ה� שס''ה נ� יל מ� ל� א. כ� ר� נ�ה.(שיר השירים ה)נ�ה6 ש" י י� נ�   א6
יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� דוי ד� י י� ד" עוב� ינון ב� א� י. ו� את" א ד� מ� ל� ע� ד ב� ח� ין. ו� א ד" מ� ל� ע� ד ב� .ח�

הון,  ל� ז�א ד� ר� ה(שמות ג)ו� ש� מ� אות ו�ח6 ל ש מ" י, ש� מ� ם ש� ם. י�''ה ע� עול� י ל� מ�   ז�ה ש�
יה, מ" ין ק� ק� ל� ס� ין ו� ת� ין נ�ח� רוז� כ� ים. ו� ע� ב� אר� מ נ�ה ו� ם וש� י� את� י, מ� ר� כ� ם ז� ים. ו''ה ע� ש� ש�  ו�

ר  ק� בו י� א(ס''א לדיוקנא)ה� כ� ל� מ� א ד� ר� יק� . ל�

ינו  י� ה� א אותו.(בראשית א)ו� ר� ים ב� ל ה� Cם א ל� צ� מו ב� ל� צ� ם ב� אד� ת ה� ים א� ל ה� Cא א ר� ב�   ו�י�
ים  נ� ין ג� ר" ת� ין, ב� נ� יוק� ין ד� ר" ת� יה ב� ד ל" ב� ע6 הוא ד� יהו (נ''א פנים)ו� י� ל� ר ע� מ� ת� א� (שיר ד�  

ה השירים ה) ל� ר ע� מ� ת� א� א ד� ל כ ל� ת ע� יל� יהו ע� ים א� נ� ג� ת ב� ב� יוש� י ל א(דברים ד) ה�   כ�
גו'.  ל ו� מונ�ת כ� יב, ת� ת� ין כ� נ� יוק� אר ד� ל ש� ע� מונ�ה. ו� ל ת� ם כ� ית� א� (במדבר יב)ר�  

הו ין, כ>ל� נ� יוק� ין ד� ל" א� א. ב� ת� מ� ש� נ� ה ל� ין ל� ק� ל� ין ס� אכ� ל� תרי''ג מ� יט. ו� י� י�ב� מונ�ת י�  ות�
הון  יב ב� ת� כ� א ד� ר� י"ים ק� ק� רודות, ל� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה� ם(שמות יט)ופ� כ� ת� א א� ש�   ו�א�

י ל� ם א" כ� ת� יא א� ים ו�אב� ר� ש� י נ� פ" נ� ל כ� .ע�
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ונ�א ו� הוא ג� ה� ר, כ� ק� הוא י� ל ה� כ� בוד, וב� נ"י כ� נ� ע6 לו ב� אז� ם, ו� י� ר� צ� מ� קו מ� נ�פ� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
י ר" ב� ת� א� ים, ד� נ� ין ג� ר" ת� יז�ל ל� מ" ה, ל� רוח� ה ס� פ� ט� א ד� גופ� א, מ� ת� מ� ש� נ� א ד� נות� ק� פ� א מ� ה"  ת�

ר,  מ� ת� ינ"יה א� ג� י�. וב� ם י� ש" הון ב� ל� א ד� ע� אר� י�א ו� מ� ם(תהלים צו)ש� י� מ� ש� חו ה� מ� ש�   י�
ר נ�ש  ב� י"ים ב� ק� ת� נ�א י� מ� הוא ז� ה� ץ. ב� אר� ג"ל ה� ת� יך�(ישעיה ל)ו� נ"ף עוד מור� כ� ל א י�   ו�

 , יך� ג�ב� .(ישעיה ו)ל� יך� ת מור� ינ�יך� רואות א� יו ע" ה� א ו� ל� יו, א� נ� ה פ� ס� כ� ם י� י� ת� ש�   ב�
ים יא� ב� ל נ� ן ש� ב� לום, ר� ש� יו ה6 ל� ינו ע� ב" ה ר� ה מ ש� אות, ז�כ� ר� ין מ� ל" א� א ד� ר� ט� ס�  ומ�

י�א יק� ד� כון צ� ז� י� ה ד� מ� , ל� י�יך� ח� ית ב� ז�כ� ת� הוא ד� א, אנ� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ� ים. אמ� מ� כ�  ו�ח6
ך� ק� אה חול� י"יהון, ז�כ� ר ח� ת� .ב�

דף רכ''ג ע''א

ר מ� ת� א� ''י. ד� נ� ם א6 ד ע� ס" ח� ת� א� י ש� ד" אי. כ� מ� י, א6 יד אנ� ס� י ח� י כ� ש� ה נ�פ� ר� מ� ר ש� ר אח" ב�  ד�
יש  ר� אפ� אן ד� מ� יה ל� ''י ו�ה''ו. ו�וי ל" נ� יה א6 ר(דף רכ''ג ע''א) ב" מ� ת� א� ן הוא. ד� י מ� נ� א6  

יב,(תהלים ק) ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 רוד� א פ� ל� ד ב� א ח� כ ל� נו. ד� נ�ח� ל א א6 נו ו� ש�   הוא ע�
א(דברים לב) פ� ר� י א� נ� י ו�א6 ת� צ� ח� י�ה מ� ח� ית ו�א6 י אמ� נ� י הוא א6 נ� י א6 נ� י א6 ה כ� ת� או ע�   ר�

דו� ד ''י. י� ד נ� ן א6 י מ� נ� א א6 ד� ר. ו� ל א אח" י הוא ו� נ� דו� ''ד, א6 י י� נ� יל. א6 צ� י מ� י�ד� ין מ� א"  ו�
א ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� .ע�

ם ך� ע� ד ב� ס" ח� ת� א� י ד� ש� ה נ�פ� ר� מ� ר, ש� ד, אמ� ס� י ח� יה� א� ינ�א ד� ימ� יהו ל� דו� ''ד א� י� ין ד� ג�  וב�
ז�א ר� ן יאהדונה''י. ו� ה� מ� ין ש� ר" ן ת� ר� ב� ח� ת� ת, א� ר� א� פ� ת� ה. וב� בור� ג� ''י ל� ד נ� יהו א6 א� י, ו� נ�  א6

ה,  בור� ג� ד וב� ס� ח� ה ב� ל� מ� ה(יחזקאל א)ד� ל� ע� מ� ל� רודות מ� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה�   ופ�
י  ר" ק� ת� א� ת, ד� ר� א� פ� ת� יב (שמות טו)וב� ת� ה כ� ה, מ� מ� ח� ל� יש מ� דו� ''ד א� (יחזקאל א) י�  

ת סות א� כ� ם מ� י� ת� א. וש� ד� ח6 יה כ� ן ב" ר� ב� ח� ת� ן מ� ה� מ� ין ש� ת" ר� יש, ת� רות א� ם חוב� י� ת�  ש�
י גוף,  ר" ק� ת� ת א� ר� א� פ� נ�ה. ת� יה� יות" ו� יש יאההויה''ה.(דניאל י)ג� ש� ר� ת� י�תו כ� ו�   וג�

ת(תהלים פו) ל� . ת� ך� ד� ב� ע� ך� ל� ז� נ�ה ע> ך� ת� ד� ב� ש ע� ח� נ�פ� מ" י ש� ל ה� Cה א ך� את� ד� ב� ע ע�   הוש�
ין, ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� ין, ד� נ� מ� ל ג' ז� ב" Aק א, ל� ה ד� ל� ה� ת� ד ב� ב� ד ע� ו� יד ד� ב� ע� ת� ין א� נ� מ�  ז�

חוי ב� ר ש� ד" ס� מ� ד ד� ב� ע� ין, כ� א� מ� ד� אן ק� כ� ר� ב� א. ב� לות� צ� א ב� ד� ב� י ע� ו� Cה מ� ר נ�ש ל� י ב� ע" ב�  ד�
ה מוד� ד ד� ב� ע� רונות, כ� אח6 יה. ב� ב" ר� ס מ" ר� י פ� ע" ב� א ד� ד� ב� ע� יות, כ� ע� צ� מ� א� יה. ב� ב" י ר� מ"  ק�

יה יל ל" אז� ינ"יה, ו� יל מ� ב� ק� ס ד� ר� פ� יה, ב� ב" ם ר� ד� Aק.

ין, ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� ה. ד� בוד� ע6 א ד� ר� ט� ס� ד, מ� ב� ד ע� ב� ע� מ� י ל� ע" ב� ין ד� נ� מ� ת ז� ל�  ות�
ם ל ש" א, ע� ה� ר� ט� ס� ים מ� ד� ב� יאו ע6 ר� ק� ת� ן, א� ה� ב� ת א6 ל� ה. ות� ל� פ� א ת� ל� ה א� בוד� ית ע6 ל"  ד�

א,  ין ד� ג� י�. וב� ד י� ב� ה ע� י מ ש� כ� אוף ה� י�. ו� ת י� בוד� י ע6 יה� א� א, ד� ת� ינ� כ� י(ויקרא כה)ש� י ל�   כ�
א ר� ט� ס� ם, מ� ים ה" כ� ל� נ"י מ� ל ב� א" ר� ש� ל י� ין, כ� נ� ר� י אח6 ג�ב" ל ל� ב� ים. א6 ד� ב� ל ע6 א" ר� ש� נ"י י�  ב�
ה, ל� ע� ב� ח ל� ל� יפ� מ� א ל� ת� ת� א� ח ד� אור� ה. כ� בוד� יאת ע6 ר� ק� ת� אי א� מ� י א6 יה� א� כות. ו� ל� מ�  ד�

בוהון א6 ח ל� ל� פ� מ� ין, ל� נ� ח ב� אור� .ו�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ד. ה6 ב� ע� יד, ו� ס� י, ח� נ� יד ע� ב� ע� ת� ד, א� ו� ד� ד(תהלים פו)ו� ו� ד� ה ל� ל� פ�   ת�
ע י. הוש� יד אנ� ס� י ח� י כ� ש� ה נ�פ� ר� מ� י. ש� יון אנ� ב� א� י ו� נ� י ע� י כ� נ"נ� ך� ע6 נ� י אז� ד נ� ה א6 ט"  ה�
ה, ר ב� מ� ת� א� א, ד� כ� ל� מ� א ד� ע� ר� ת� י ל� נ� יד ע� ב� ע� ת� . א� יך� ל� ח� א" בוט" י ה� ל ה� Cה א ך� את� ד� ב�  ע�

א(תהלים נא) ל� יכ� ה" א ד� ע� ר� ת� י ל� נ� יד ע� ב� ע� ת� ''ל, א� יכ� ''י ה" ד נ� ח. א6 ת� פ� י ת� ת� פ� ד נ�י ש�   א6
יהו א ז�ן א� אה. ד� ת� א ת� ת� ינ� כ� א ש� ד� י ו� נ"נ� ך� ע6 נ� י אז� ד נ� ה א6 ט" יב. ה� ת� ה כ� א. ומ� כ� ל� מ�  ד�

יב,  ת� כ� ד� ע לון. כ� מ� ש� מ� ין ול� לות� א צ� ל� ב� ק� נות(תהלים כב)ל� Cץ ע ק� ל א ש� ז�ה ו� י ל א ב�   כ�
ע� מ" יו ש� ל� עו א" ו� ש� נו וב� מ� יו מ� נ� יר פ� ת� ס� ל א ה� י ו� נ� .ע�

יהו א� ן א''ח, ד� אל מ� ש� מ� ד, ל� ח� ן א� את ד' מ� א ד� ר� ט� ס� ל, מ� ד� י ו� נ� יד ע� ב� ע� ת� יהו א� א�  ד�
יה,  א ב" ימ� י� ק� א. ל� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� מות(תהלים קטז)ע� א י� ל� , ד� יע� הוש� י י� ל� י ו� לות�   ד�
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הו י"ים ב� ק� ים, ל� י� נ� ע6 ל ה� א" ר� ש� ין י� ג� א, ב� ע� ר� הוא ת� ה� נ"יה ב� יל מ� א� ש� ם. ו� י� ר� פ� ן א� יח� ב� ש�  מ�
יע�(שמואל ב כב) י תוש� נ� ם ע� ת ע� א� . ו�

ר ת� ב� ד. ול� ב� יד ע� ב� ע� ת� א� ה, ו� קומ� מ� ה ל� בוד� זור ע6 י�ח6 י�יא, ד� נ� ה6 ין כ� ג� יל ב� א� ר ש� ת� ב�  ול�
ין ג� א, וב� ית� י� ן אור� י''ת מ� ל� ם ד� מול ע� ד ג� ב� ע� מ� ד, ל� ס� ח� א ד� ר� ט� ס� א מ� ית� י� יב לון אור� י�ה�  ד�

ר  אמ� ח ו� ת� ין, פ� א� ל� אן ע� יר� פ� ג' ס� א ל� ט� ך� מ� יד. כ� ס� יד ח� ב� ע� ת� א א� י�(תהלים קלא)ד�   י�
י נ� מ� אות מ� ל� פ� נ� דולות וב� ג� י ב� ת� כ� ל� ל א ה� י ו� ינ� מו ע" ל א ר� י ו� ב� ה ל� .ל א ג�ב�

יל ע" י ל� יה� א� אה, ד� ל� ה ע� מ� כ� ח� אל ב� ש� ה, א� מ ש� י ד� יה� ינ�ה א� א ב� ר, ה� ל מ ה אמ�  ש�
יב,  ת� ה כ� ג"יה. מ� ר� ד� יב(קהלת ז)מ� ת� א כ� ה� י. ו� נ� מ� ה מ� חוק� יא ר� ה� ה ו� מ� כ� ח� י א� ת� ר�   אמ�

א(מלכים א ה) ת� ת� א מ� ק� ל� ס� א ל� ע� א. וב� יר� ע" ה ז� מ� כ� ל מ ה. ח� ש� ה ל� מ� כ� ן ח� י� נ�ת�   ו�י�
יל י�כ� א ד� מ� ל� ע� ר נ�ש ב� ית ב� ינ�ה ל" ב� ילו ל� פ� א6 ין ד� ג� נ"יה. ב� ת מ� יק� ח� ר� ת� א� א, ד� יל� ע"  ל�

ה יל� א ד� ר� ט� ס� אה, מ� ל� ה ע� מ� כ� יהו ח� א� נ"יה, ד� א מ� יל� ע" ן ל� כ" ל ש� ה, כ� מ ש� ר מ� א, ב� ק� ל� ס�  ל�
ה. דומ� ה א6 ר� ל פ� א, ע� ש� ר� ח ד� א ר� מוה� ב� אוק� ל ג�ב ד� אף ע� יא. ו� נ�ב� יף מ� ד� ם ע� כ�  ח�

ה תור� ים ל� נ� ים פ� ע� ב� .ש�

א מ� ש� , ד� יך� אב� ז�ר ל� א ע" ה" י ת� א, ד� ת� ינ� כ� י ש� מ" ין ק� ל� א מ� ש� ד� ח� ז�ר, קום ל� ע� ל� י א� ב�  ר�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 אל� מ� ש� ז�ר מ� ינ�א, ע" ימ� ל מ� ל, א" ז�ר א� ים, ע" ר� (בראשית ב)ג�  

, ך� מ� י ע� י יוס" ב� י"קום ר� ז�ר. ו� ך� ע" פ� יהו ה� א� יר, ד� פ� ע ש� ז�ר� אי. ב� מ� דו. ב� נ�ג� ז�ר כ� ה לו ע" עCש�  א�
ים ל ה� Cא, א'' ס" כ� בון ה� ש� ח� י, ל� יק יוס" ל� י ס� כ� ה� יה, ד� אר" מ� א ל� ת� ימ� ל" י�יא ש� ס� יהו כ>ר� א�  ד�

.ב�חוש�ב�ן

יו�ן.  דו� ד ד', ד' ח" יה י� יה י�''ה, וב" יה הו''ד, וב" ב" ה, ד� הוד� י י� ב� יה ר� מ" י"קום ע� (יחזקאלו�  
אא) ש� קוד� ה ל� הוד� ד, ד� ו� נ"יה ד� יה. ומ� א ל" ל� ב� ק� הו, ל� רודות, כ>ל� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה�   ופ�

אי, ע� ל� י א� ב� יה ר� מ" י"קום ע� ד הוד. ו� צ� יהו מ� א� אות ד� הוד� ג�א ב� ר� יך� הוא, ד� ר�  ב�
א ת� כ� ל� ה� י ב� ק� י�א י�ב ''ק, ב� ר� ט� ימ� ג� .ב�

דף רכ''ג ע''ב

ל. א" ין ב� ימ� ש� ין ר� כ� א6 ל� ל, מ� א" יכ� גון מ� ''ל. כ� נ"יה א" ב� חוש� אי, ד� י יוד� ב� יה ר� מ" י"קום ע�  ו�
גון  יו�ן,(בראשית לא)כ� ת ח" ל� ם. ל' ת� מות אד� ל, א' ד� א" ז�א ד� ר� י. ו� ל י�ד� א"   י"ש ל�

ין  יז� מ� ר� ד, ד� ל ח� כ� ין ל� פ� ינון ד' אנ� א� ין, (ס''א בה)ד� ת יוד� ל� ן ל' ת� ב� חוש� ה' ב� (נ''א ב�  
לוך�עולים ל') מ� י� י� , י� ך� ל� י� מ� , י� ך� ל� י� מ� ינון י� א� רות, ד� כ� ת אז� ל� י ת� אש" ר� ינון ב� א� . ו�  

יו�ן.  נ"יה ד', ד' ח" ב� יהו חוש� א� הון, ד� מ� א ע� י אב� ב� י"קום ר� ד. ו� ם ו�ע� עול� (דף רכ''גל�  
. (ע''ב

נ�א, ר� כ� אד� ה ד� ש� מ� ינון ח6 א� רוי, ד� ב� ח� יה ו� ר" ז�ר ב� ע� ל� י א� ב� ר� נ�א, ו� יל� א� יהו כ� עון א� מ� י ש� ב�  ר�
ין שוק� ין ו� רוע� ד� י�ין ל� מ� ד� ין ד� ב� ר� ב� נ�א ר� יל� א� ין ד� פ� נ� ע6 .כ�

ן מ� , ת� ח� נ�צ" מ� ין. ל� מ� ד� ק� ל� מ� א ד� ר� אי ק� ה� , ב� ך� פומ� ין מ� ל� שון מ� ד� ח� ת� י� עון, ו� מ� י ש� ב�  קום ר�
ים ב� י כוכ� ד" ין עוב� י אומ� ג�ב" ין, ל� ב� ר� ן ק� ח� י נ�צ� אר" דו� ד מ� י י� ר" ק� ת� יה א� ח. וב" גון צ� ח, נ�  נ�צ�

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� ל. ו� א" ר� ש� י� ינ�א ל� ד� ין ו� מ� ח6 ר� א, ו� מ� ל� ע� ז�לות ד� בוד(משלי יא)ומ� א6   וב�
''ד, ס� ן ח� ב� חוש� הוד, ע''ב, כ� ח ו� ם נ�צ� ע� יה, ו� ית ל" ן א� ה� מ� ין ש� ע� ב� נ�ה. מ''ל, ש� ים ר� ע� ש�  ר�

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� ח(תהלים טז)ו� ך� נ�צ� ינ� ימ� ימות ב� ע� . נ�

יה  יה (דברי הימים א טז)הוד, ב" יק, ב" ד� י�. צ� י� ים(תהלים לג) הודו ל� יק� ד� נו צ� נ�   ר�
יה  דו� ד. וב" י� לוי�ה,(ירמיה לא)ב� ל� ל. ה� לו א" ל� יה ה� ת, ב" ר� א� פ� ה. ת� ח� מ� ק ב ש� י�ע6 נו ל�   ר�
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ינ�ה. ה וב� מ� כ� ה, ח� כ� ר� ב� יר וב� ש� ה. ב� בור� ד וג� ס� ר, ח� ז�מ� גון וב� נ� דו� ''ד. ב� ן י� מ� ת� לו י�ה. ד� ל�  ה�
כות ל� ה, מ� ל� ה� ת� ר. ב� ת� י, כ� ר" אש� .ב�

ר א. ז�מ� לות� צ� ר ד� ז�מ� א ו� ית� י� אור� ר ד� ז�מ� א ד� ר� ט� ס� יה מו''ם. מ� ''ז, וב" יה ר� מור, ב" ז�  מ�
ת ה ב� ח� פ� ה ש� ד� א. נ� ית� ב" א ב� ב� ר� א, ח� ית� ב" א ב� ר� מ� י מו''ם ז�''ר. ז� יה� א, א� ר� א אח6 ר� ט� ס�  מ�

ירו פ� י ש� כ� ''ן. ה� ן ג� מ� גו''ן, ת� מו''ר. נ� ז� ו�ון מ� א את� ד� ז�לות זונ�ה. ו� ים ומ� ב� י כוכ� ד"  עוב�
גון  ל. כ� ל" יה ה� גונ�א, ב" נ� ץ(שמות יב)ד� ר� א� יאם מ" הוצ� י� ל� י� ים הוא ל� מור� יל ש�   ל"

ין,  ח� ב� ש� א מ� מ� ל� י ע� ר" יה ש� ב" י ד� ר" ם. אש� י� ר� צ� ה לו.(תהלים קמד)מ� כ� כ� ם ש� ע� י ה� ר"   אש�
ה,  כ� ר� ב� י.(תהלים לד)ב� פ� תו ב� ל� ה� יד ת� מ� ה, ת� ל� ה� ת� ת. ב� ל ע" כ� ת ה' ב� ה א� כ� ר� ב�   א6

ו�ור,(תהלים ס) ל ח� יט ע� ל� ק ש� ן, סומ� יהו שוש� א� א הוד. ד� דות, ד� ן ע" ל שוש�   ע�
יהו א� ית, ד� ר� יהו ב� יק. א� ד� א צ� דות. ד� אי ע" ק. מ� ל סומ� ו�ור ע� יהו ח� יט א� ל� ח ש� נ�צ�  ד�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 ע� אר� י�א ו� מ� ש� יד ל� ת(דברים ד)אח� יום א� ם ה� כ� י ב� ידות� ע�   ה6
א מוד� ם, ע� יק. ת� ד� יהו צ� , א� ך� ''ם מ� ''ך� ת� ם. מ� ת� כ� אי מ� ץ. מ� אר� ת ה� א� ם ו� י� מ� ש�  ה�
ד ס� ד, ח� מ" ל� ד. ל� ן ח� ינ� ב" ש� ית ח� ר� ם. גוף וב� יש ת� ק ב. א� י�ע6 ג�א ד� ר� א, ד� ית� ע� צ� מ� א�  ד�

ד מ" ל� מוד ול� ל� ת, ל� יב� ה� י� ת� א א� ית� י� ן אור� מ� ת� מ� ה, ד� בור� .וג�

ל  ב� ת, א6 ר� אמ� יר ק� פ� יה ש� ר ל" זוז(תהלים יב)אמ� א ת� ל� ית, ד� ינ� מ� ש� ל ה� ח� ע� נ�צ" מ�   ל�
ינ�א ר בוצ� ית. אמ� ינ� מ� ש� ל ה� ח� ע� נ�צ" מ� ר ל� ה ח', אמ� יר� פ� י ס� יה� א� ן הוד, ד� ח מ�  נ�צ�

ר מ� Cנ�א ה, ש� מ ש� הוד ל� ן ה� ת� נ� מוה� ו� אי אוק� מ� , ו�א6 ך� יל� ג�א ד� ר� ינ�ה ד� י, ב� כ� י ה� א, א� יש� ד�  ק�
יו(במדבר כז) ל� ך� ע� הוד� ה מ" ת� נ�ת� . ו�

ין ש� מ� ח� ר, ל� ש� ין ע� נ� מ� ש ז� מ" את י', ח6 א ב� ק� ל� . ה' ס� ת� אל� א ש� יר ק� פ� יה, ש� ר ל"  אמ�
ה, יר� פ� ל ס� כ� ה ב� ר� ש� ש ע� מ" ן ח6 ד הוד, ה" ד ע� ס� ח� הון מ" ל� א ד� טות� ש� פ� ת� א� ינ�ה, ו� ב� ין ד� ע� ר�  ת�

א ר את� ת� ב� א. ל� ד� א ח6 טות� ש� פ� ת� א א� ד הוד, כ ל� ינ�ה ע� ב� א, מ� ין ד� ג� ין. וב� ש� מ� ינון ח�  א�
ל, י כ� ר" ק� ת� א� ש, ו� מ" ל ח6 כ� יל ל� ק� י ש� ו� Cה מ� חודוי, ל� ל� ין ב� ע� ר� ין ת� ש� מ� ל ח� יל כ� נ�ט� יק, ו� ד�  צ�

אי ן ו�ד� ע� ר, כ� הו. אמ� הו כ>ל� ת ל� יל� ט� ה, נ� ל� י כ� כ� אוף ה� ין. ו� ע� ר� ין ת� ש� מ� ל ח� יל כ� נ�ט�  ד�
י"יה ל בור� ה ע� ל� ב מ� י�יש� ת� .א�

ח, נ�צ� ן ח''ש, הוד ו� ''ל. מ� מ� ש� ן ח� א מ''ל מ� ד� ח. ו� ם נ�צ� ן מ''ל ע� מ� , ת� ח� נ�צ" מ� עוד ל�  ו�
א. ל� ל� מ� א מ� ש� יו�ן א� ו�ון, ח" פ� יאו ש� ר� ק� ת� א א� ין ד� ג� ו�ון. וב� פ� ין ש� ר" יל ת� ב" Aק ינון ל�  א�

א ר� ט� ס� מ� ל. ד� מ� ש� ד ח� א ע� ר� ן ו�א" מוה� מ� אוק� ה, ו� ב� כ� ר� ה מ� ש" ע6 ן מ� יכ� ד ה" יג�ה ע� ג� ח6  וב�
ינון ת א� ל� הו ת� סוד. כ>ל� הון, י� ל� ן ד� ז"יע� יק מ� נ�פ� ר ד� נ�ה� א. ו� ש� יו�ן א� יאו ח" ר� ק� ת� ה א� בור� ג�  ד�

ם ת, אד� ר� א� פ� ת� ה ל� ב� כ� ר� .מ�

א ין ד� ג� ת. וב� ע� ינ�ה ו�ד� ה וב� מ� כ� יהו ח� ין, א� ל" ת א� ל� ת� כות. וב� ל� א מ� ה, ד� ב� כ� ר� ה מ� ש" ע6  מ�
ן הוא ם כ" א א� ל� יד, א� י�ח� ה ב� ב� כ� ר� ה מ� ש� ע6 מ� ין ב� ש� ין דור� א" ין, ד� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ�  אוק�

תו ע� ד� ין מ� ב� ם ומ" כ� .ח�

ה ב� כ� ר� מ� ב� ן. ד� ט� ק� ם ה� רון. אד� ''ט� ט� יהו מ� א� ין, ד� פ� יר אנ� ע" ז� א מ� ת� ת� ה ל� ב� כ� ר� ית מ� א�  ו�
ת ל� ת� יה, ל� יל" ס ד� ד" ר� גו פ� יק מ� פ� נ� א, ד� ית� י� אור� י�א ד� י מ� יפ" ד� ס, ר� ד" ר� יהו פ� א� יה ד� יל"  ד�

ר מ� ת� א א� ה� ס. ו� ד" ר� פ� סו ל� נ� כ� ה נ� ע� ב� יהו, אר� י� ל� ר ע� מ� ת� א� ע, ד� ב� אר� .מ"

ד י ע� ט" א מ� י�מ� א, ד� ית� י� אור� א ד� יף י�מ� כ" נ�ה, ל� ר ח� ר ב� ה ב� ב� ז�א ר� ח� א ד� ר� פ� יהו צ� א�  ד�
י יש" פ� נ� שום ד� יה, מ� ת ב" ל� ילו ת� ש� א אכ� ל� י�א, ו� מ� ית ש� ד צ" י ע� ט" יה מ� יש" ר" סולוי. ו�  קור�

מוה� אוק� י�א ו� י מ� יפ" ד� ר� שום ד� א מ� ל� יה, א� יל" י�א ד� .מ�

אה ד',  יע� ב� רו''ן. ר� ט� ט� ו�ון מ� ל את� ב" Aק ית, ל� ש� ין ל� ק� ל� ס� יל לון ד� ל� (מלכים אאבג כ�  
איט) ס" כ� ל ה� ת ע� ב� ש� ם ל� יהו אד� א� א. ו� כ� ל� י מ� ן את" מ� ת� ה, ד� ק� ה ד� מ� מ� . קול ד�

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 29 -

http://DailyZohar.com/


יהו ו', א� א, ד� ימ� ל א נ� מ� א כ� ל� יהו א� י� ינ� ית ב" ל" ים. ד� תונ� ח� ם ת� י� ים, ומ� יונ� ל� ם ע� י�  אי''י, מ�
א ב� ין נוק� ה ב" ל� ד� ב� א ה� ה" י� ם, ד� י� מ� ם ל� י� ין מ� יל ב" ד� ב� יהו מ� א� יע� ד� ק� ר� יהו, ב� י� ינ�  נ�טוי ב"

א  ין ד� ג� א. ב� כור� ד� ם(בראשית א)ל� י� ה, יאהדונהי. מ� ל� מ� ז�א ד� ר� יל ו� ד� ב� י מ� יה�   ו�
יהו, י� ינ� ו�ון ב" ית את� אה. ש� ת� בות, י' ת� ק" ים נ� תונ� ח� ם ת� י� אה, מ� ל� ים י' ע� ר� כ� ים ז� יונ� ל�  ע�

ין א יהו ב" א� רון, ד� ט� ט� א מ� ן ו', ד� ב� חוש� .כ�

דף רכ''ד ע''א

א ל� ן ו', א� ב� חוש� ין כ� ר� ט� ית ס� ש� ג�ל ב� ל� ג� ה ב� נוע� ית ת� ל" ג�ל. ו� ל� ה. ו' ג� קוד� עוד, יוד נ�  ו�
יד, הוא י�ח� ל ה� ת ע� יד� ה� אס� א, ו� כ ל� א ד� חוד� יהו י� ה א� קוד� הוא נ� ה� ה. ו� קוד� יא נ� ה� ה�  ב�

ל  הו ע� יכ" ל� מ� ת� י ש� ד" דו כ� י�ח6 יך� ל� ר� צ� ן, ש� נ� ב� יה ר� ל" מוה� ע� אוק� י, ד� נ� יה ש" ית ל" ל" (דףד�  
ץ. ג',רכ''ד ע''א)  ם ו�אר� י� מ� א. ב', ש� מ� ל� ל ד' רוחות ע� ע� ץ, ו� אר� ל ה� ע� ם ו� י� מ� ש� ה�  

עוד, א י�יא. ו� ס� כ>ר� ין ל� ג� ר� ית ד� י�יא. ו', ש� ס� יו�ן. ה' כ>ר� ע ח" ב� יל לון. ד', אר� ב� א ס� מוד�  ע�
יהו ע, א� ש� ם. ת" אד� אה ד� יר� ש� כות, ע6 ל� יה, מ� יל" יחוד ד� ם. י' י�  ב ג ד ה ו ז ח ט: אד�

יהון אר" מ� ז�א ד� ין ר� ע� י�ד� ל, ד� א" ר� ש� ינון י� ין א� א� ו�ון. ז�כ� ע את� ש� ל ת" ב" Aק .ל�

יח� י ר" ש� א� י ל� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� ם א� יה� ל" ת� א6 ר� אמ� ל ו� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ו א� ר, צ� ר אח" ב�  ד�
ן ש� , ע� יח ח� יח� נ� ית ר" א� , ו� יח� ית ר" א� ן, ו� ש� ית ע� נ�א א� ב� ר� ק� ר, ב� ה אמ� הוד� י י� ב� י. ר� יחוח�  נ�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ינ�א, ה6 ד� א ד� ר� ט� ס� יהו מ� י�. (דברים כט)א� ן אף י� ש� י אז י�ע� (תהלים כ�  
י. יח) מ" ח6 י, ר� יח ח� יח� נ� ל. ר" יו ת אכ" פ� ש מ� א" אפו ו� ן ב� ש� ה ע� ל�   ו�ר"יח�(שיר השירים נ) ע�

ים פוח� ת� ך� כ� .אפ"

ד, ין. ח� ד� ה6 ין ס� א� ר� אף, וק� ינון ב� , א� יח� ר" ן ו� ש� יהו ע� ו�וי� ר� א ת� ה� נ�א, ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
ינ�א ן ד� ש� ד ע� י ח� ר" ק� ת� אי א� מ� ים. ו�א6 פוח� ת� ך� כ� יח� אפ" ר" י�ינ�א, ו� נ� ת� אפו. ו� ן ב� ש� ה ע� ל�  ע�

ן ש� ה ע� ל� א, ע� אל� מ� ש� ר ב� מ� ת� א� ין, ו� לונ� ין ח� ר" ית ת� א א� מ� חוט� א, ב� ל� י. א� מ" ח6 י�ינ�א ר� נ� ת�  ו�
ית ינ�א נ�ח� ימ� בור. מ� ל ג� ב" Aק א, ל� אל� מ� ש� יהו ב� א� א ד� ב� ל� א מ� ל� ה. א� ל� אי ע� אפו, מ�  ב�
א. ן מוח� מ� ת� ד, ד� ס� ח� א ד� ר� ט� ס� ז"יה, מ� א רוג� כ� כ� ש� יה, ול� א ל" ר� ר� ק� יה, ל� ג�ב" א ל�  רוח�

ה רוצ� א, ה� אל� מ� י ש� פ" ל� א, כ� ב� ל� ינ�ה ב� ים. ב� ר� ים י�ד� כ� ח� ה� ה ל� רוצ� ינ�א, ה� ימ� ה ל� מ� כ�  ח�
ינ�א, ימ� י ל� יה� א� ה, ד� מ� כ� י ח� ג�ב" ינ�ה ל� ן ב� אפו, מ� ן ב� ש� ה ע� ל� א ע� ין ד� ג� ין. וב� פ� יר י�צ� ש� ע6 ה�  ל�

י יו�א" ל" גונ�א ד� נ� ו�ה, ב� ד� ח� יה ב� ל ל" ב" ק� .ומ�

י�ין ל� ים מ� ר� ב� ינון א" א� ים, ד� צ� ע" יק ב� ל� אד� ש, ד� י א" ד" ל י� א ע� ל� יק, א� ל� א ס� ן ל� ש� אי ע� ה�  ו�
א פ� תוק� ש ב� הון, א" ת ב� יק� ל� י אד� יה� א� א ד� ית� י� ה, אור� י תור� אר" ה. מ� י עול� צ" ין, ע6 קוד�  פ�

ה כ� ר� ע6 מ� ן ה� ש� ינ�ה ע� ב� הון. ב� ן ב� ש� ה ע� ל� ע� ה, ו� בור� ג� .ד�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ת, ה6 ט ר� י ק� ר" ק� ת� אף, א� ת ל� יק� ל� ס� ד� ה(דברים לג)ומ� טור� ימו ק�   י�ש�
ם י, ע� מ" ח6 ר� ינ�א ב� ד� א ד� שור� יהו ק� א� ת, ד� ט ר� ק� א, כ� מ� ל� ע� נ�א ב� יל מות� ט� ב� ית ד� ל" . ו� ך� אפ�  ב�

נ�א ק� אה חול� ה, ז�כ� הוד� י י� ב� ר ר� ירו. אמ� ט� ר ק� ש� ק� גום ד� ר� אף. ת� יחוח� ב� יח� נ�  ר"
א לות� צ� ר ד� ת� ב� א, ד� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ� י�יא. עוד אמ� ל� ג� ת� א� ין ב� ימ� ת� ין ס� ל� נ�א מ� ו�וח� ר�  ד�

נ�א יל מות� ט� ד, ב� ו� ד� ה ל� ל� ה� ר ת� ת� ת, ב� ט ר� ק� טום ה� א פ� י"ימ� אן ד� נ�א, מ� ב� ר� ק� י כ� יה�  א�
א ית� ב" .מ�

א ל� ין. א� נ� ב� ר� ל ק� ב" Aק ין ל� לות� ינו צ� ק� יך� את� ע, א" ד� נ� מ� י ל� ע" ן ב� ע� נ�א, כ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
ית, ר� ח� ש� א ד� לות� א צ� ר, ד� ב ק� ה ב� ש� ע6 ד ת� ח� א� ש ה� ב� כ� ת ה� ל א� ב" Aק ין, ל� לות� ת צ� ל�  ת�

ה,  ר ב� מ� ת� א� ם(בראשית יט)ד� ד ש� מ� ר ע� ש� קום א6 מ� ל ה� ר א� ב ק� ם ב� ה� ר� ם אב� כ"   ו�י�ש�
ה ש� ע6 י ת� נ� ש" ש ה� ב� כ� ת ה� א" א. ו� לות� א צ� ל� ה א� יד� מ� ית ע6 ל" ן, ד� נ� ב� מוה� ר� אוק� י�. ו� נ"י י� ת פ�  א�

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ק. ה6 ח� צ� ה י� ין ל� ק� ת� ה, ד� ח� נ� מ� א ד� לות� ל צ� ב" ק� ם, ל� י� ב� ר� ע� ין ה�  ב"
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א.(בראשית כד) לות� א צ� ל� ה, א� יח� ית ש� ל" ב. ו� ר� נות ע� פ� ה ל� ד� ש� שוח� ב� ק ל� ח� צ� א י�   ו�י"צ"
יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ה. ה6 ל� י� ל� ל ה� ין כ� ל� אכ� ת� מ� ין ד� ר� ד� ין ופ� מור� Cל א ב" Aק ית, ל� ב� ר� ע� א ד� לות�  צ�

א(בראשית כח) ל� ה, א� יע� ג� ית פ� ל" ש. ו� מ� ש� א ה� י ב� ם כ� ן ש� קום ו�י�ל� מ� ג�ע ב� פ�   ו�י�
א לות� .צ�

יו שות� א6 ר� ם מ� קום ו�י�ש� מ� נ"י ה� אב� ח מ" ק� יב ו�י� ת� אי כ� מ� א, א6 ר ד� ת� א6 ן ב� נ� א6 י ד� כ� ה�  אד�
יל א הוא� ל� ב. א� כ� ש� מ� תות ל� ס� ים וכ� ר� יה כ� וו ל" א ה6 י ל� כ� הוא, ו� קום ה� מ� ב ב� כ� ש�  ו�י�

ים ר� כ� א ב� ל� ב א� כ� ש� מ� חוי ל� ו�ה אר� א ה6 ל� ל ג�ב ד� ה, אף ע� ל� י כ� ג�ב" ן ל� ת� א ח� את�  ו�
א ה� א, ו� ב� ל� א ד� עות� ר� א ב� ל כ ל� ב" ק� ב, י� כ� ש� מ� ים ל� נ� ב� יה א6 ת ל" יב� ה� י י� יה� א� תות, ו� ס�  וכ�

יב,  ת� כ� הו ד� אה. מ� מ� ד� א ק� בור� ח� ר ב� מ� ת� י א� כ� אוף ה� ר. ו� מ� ת� ר(בראשית לב)א�   ו�י אמ�
א,  ר� א ק� ימ� א" יב. ו� עון ת� מ� י ש� ב� ר ר� אם, אמ� ר ר� ש� א6 ק ב כ� (ע''כ רעיא מהימנא)י�ע6  

((ככתוב דף רכ''ה ע''ב אלא פגיעה בר''מ שם

ין,רעיא מהימנא  ב� א6 ס� ין מ� ר� ט� א ס� ק� ח6 ר� א ל� ל� ין, א� נ� ב� ר� ית ק� נ�א, ל" ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
הון,  ל� אה, ד� מ� ד� א ק� בור� ח� ר ב� מ� ת� א� ין. ו� יש� ד� ין ק� ג� ר� א ד� ב� ר� ק� (ערקין דכבדא, אליןול�  

הוןאישים וכל אינון חיילין ואתמר) נ� ית מ� ין, א� ב� ר� ב� הון ר� נ� ית מ� א א� ד� ב� כ� ין ד� ק� ר�   ע�
ין מור� Cא ין ו� ר� ב� ין א" ל� ין נ�ט� ל" א� ין. ו� ר� ט� ה ס� מ� כ� הון ל� נ� ין מ� ט� ש� פ� ת� ין, ומ� יר� ע� ין וז� ב� ר� ב�  ר�

י� י� א ל� ן כ ל� ב� ר� א ק� ה� ה, ד� ל� י� ל� ל ה� ין כ� ל� אכ� ת� מ� ין ד� ר� ד� .ופ�

א ש� קוד� ין ד� נ� ב� ר� ק� יל ד� ע" ת ל� ר� ל א אמ� נ�א, ו�ה6 ימ� ה" י�א מ� ע� א, ר� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ�  אמ�
ין נ� ב� ר� ל ק� כ� ל ג�ב ד� א, אף ע� ל� ה'. א� ה' ו' ב� א י' ב� ב� ר� ק� א ל� ל� ינון א� או א� יך� הוא ל� ר�  ב�

א ק� ד� ד כ� ל ח� כ� ין, ל� נ� ב� ר� ק� ין ד� ל� כ� א6 י�ין, מ� ר� ש� ל מ� כ� יג ל� ל� יהו פ� יה, א� מ" ב ק� ר" ק� ין ל� יכ� ר�  צ�
א. ית� י� אור� י�א ד� ינ�א ומ� י� י�יא ד� ת� ש� א, ומ� ית� י� אור� זונ"י ד� ים, מ� י� ל� כ� ש� יה, ל� ז"י ל"  ח6

ים, י� ע� ב� ין ט� ל� כ� א6 ין מ� ל" יב לון א� ם, י�ה� נ"י אד� ב� ינון כ� א� ים ד� ד� ינון ש" א� ים, ד� י� ע� ב� ט�  ל�
ל לון יכ� מ" הון, ל� ל� א ד� ש� ית א� נ�ח� .ד�

י א� ין. ו� נ� ב� ר� ל ק� יכ� מ" א ל� ש� א� י"ה ד� מו אר� ית כ� ו�ה נ�ח� י ז�כו, ה6 ן, א� נ� ב� מוה� ר� אוק� ה ד� מ�  כ�
ית י, נ�ח� י ז�כ" ר נ�ש, א� ית ב� ד מ� י כ� כ� אוף ה� א. ו� ש� א� א ד� ב� ל� ין כ� מ� ן כ� מ� ית ת� ו�ה נ�ח� א, ה6  ל�

יה,  ל" ד ע� ו� ר ד� אמ� ב, ד� ל� מות כ� ד� או ב� י ל� א� יה. ו� ש" א נ�פ� ל� ב� ק� י"ה, ל� מות אר� ד� (תהליםב�  
יכב) ת� יד� ח� ב י� ל� י�ד כ� י מ� ש� ב נ�פ� ר� ח� ה מ" יל� צ� . ה�

ב ר" ק� נ"י, ל� הון. מ� ש" נ�פ� הון ו� נ� ל מ� א" ר� ש� י� יהון ד� יך� הוא גופ" ר� א ב� ש� א קוד� יז�ב� ש" ין ל� ג�  וב�
י"ים  ק� יהו, ל� י� ר� את� ן ב� גופ� ן ו� יר� ע� ב� ין ד� נ� ב� ר� הו(משלי כה)ק� יל" כ� א6 ך� ה� ב שונ�א6 ע" ם ר�   א�

א עות� א ר� ל� יל א� א נ�ט� יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� ל קוד� ב� ם. א6 י� הו מ� ק" ש� א ה� מ" ם צ� א� ם ו� ח�  ל�
יה  יל" ירו ד� ב� א, ות� ב� ל� יב, (דאיהו ישראל)ד� ת� כ� א הוא ד� ד� י(תהלים נא). ה6 ח" ב�   ז�

ס, ר� י ח� ל" כ� ונ�א ד� ו� ג� ז�ה. כ� ב� ים ל א ת� ל ה� Cה א כ� ד� נ� ר ו� ב� ש� ב נ� ה ל" ר� ב� ש� ים רוח� נ� ל ה� Cא 
רו ה� ט� רו נ� ב� ש� הון נ� ר ב� מ� ת� א� .ד�

ם י� ו� ם, ול� ת� בוד� ע6 ים ב� נ� הון, כ ה6 ר ב� מ� ת� א� ל. ו� א" ר� ש� א י� א. גופ� ב� י ל� ו� א. ל" נ�א מוח� ה6  כ�
ינון א� יה ד� ב" ל� א, ח� ב� ל� י ד� ג�ב" א ל� ב� ר� ק� י ל� ע" ד ב� ב" י כ� א� ם. ו� ד� מ� ע6 מ� ל ב� א" ר� ש� י� נ�ם, ו� דוכ�  ב�

ב ל� א, ח" גופ� ית ב� א� ונ�א ד� ו� ג� הור. כ� ב ט� ל� ח" נונו ד� מ� א ש� ל� יל. א� א נ�ט� יהו ל� ין, א� ב� א6 ס�  מ�
א, ב� ל� ין ד� ק� ר� ע� ת. ו� סול� פ� כור ב� ם ע� ד� ת, ו� סול� א פ� ל� יל ב� ל� ם צ� א, ד� מ" ב ט� ל� ח" הור ו�  ט�
ר י"צ� י�ין ד� ר� ש� ינון מ� י א� כ� ין. אוף ה� ב� א6 ס� ין מ� י�יל� ד, ח� ב" כ� ין ד� ק� ר� ע� ין. ו� יש� ד� ין ק� י�יל�  ח�

ין ק� ר� ל ע� ן ע� נ� מ� ין מ� ל" א� א, ו� ב� ל� ין ד� ק� ר� ל ע� ן ע� נ� מ� ין מ� ל" טוב, א� ר ה� צ� י� י�ין ד� ר� ש� ע, ומ� ר�  ה�
ז�לות ים ומ� ב� י כוכ� ד" א עוב� מ� ל� ע� ין ד� אומ� ל, ו� א" ר� ש� י, י� י אומ" ר" י ת� כ� א. אוף ה� ד� ב� כ� .ד�
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או ל ל� א" ר� ש� ילו י� פ� ל א6 ב� א, א6 כ ל� ת ב� ר� א אמ� יר ק� פ� נ�א, ש� ימ� ה" י�א מ� ע� יה ר� ר ל"  אמ�
ר ש� ע� א מ" יל� ל� א, כ� יש� ד� כות ק� ל� מ� א ד� ר� ט� ס� כות, מ� ל� נ"י מ� הון ב� ית ב� א� ין, ד� ו� הו ש�  כ>ל�

יהו א� ד, ד� ב� ע� א ד� ר� ט� ס� ין, מ� ד� ב� הון ע� נ� ית מ� א� ין. ו� נוי� כ� ו�וי�ין ו� ל ה6 כ� אן, ומ� יר� פ�  ס�
הון, (בראשית כד) ר ב� מ� ת� א� ן, ו� יר� ע� ב� הון כ� נ� ית מ� א� יתו. ו� ן ב" ק� דו ז� ב� (יחזקאל לד) ע�  

יך� הוא ר� א ב� ש� נ�א, קוד� ע� י�ין ל� מ� ד� ינון ד� א� ם. ו� ם את� י אד� ית� ע� ר� י צ אן מ� ן צ אנ� את"  ו�
ין נ� ב� ר� ין, ק� אכ� ל� מ� י�ין ל� מ� ד� ינון ד� א� יהו. ו� י� ל� א ע� ר� פ� כ� יהו, ל� י� ר� את� ן ב� יר� ע� א ב� ב� ר� ק� נ"י ל�  מ�

יך� ר� א ב� ש� קוד� ין ל� יב� ר� ק� מ� ים, ד� אכ� ל� יהו מ� י� ל� ן ע� נ� מ� מ� ין, ד� ב� ין ט� ד� ינון עוב� הון א� ל�  ד�
יהו י� ר� את� .הוא ב�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� דו� ד, ה6 י� ין ל� נ� וו ב� ה6 ינון ד� א� ם.(דברים יד)ו� יכ� ל ה" Cי� א י� ם ל� ים את� נ�   ב�
קונ�א  ת� ו�ון, ו� י את� ד" ר� פ� ת� הון מ� ל� ין ד� חוב� י(ס''א דלהון הוא אורייתא)ב� ו� Cה ל� , הוא ד�  

הון ל� נ�א ד� ב� ר� ק� ה', ב� ה', ו' ב� ו�ון, י' ב� א את� ב� ר� ק� דו� ד, ל� ם י� יהו ש" א� א ד� ית� י� .אור�

א, כות� ל� מ� ין ב� ין, ב" קוד� ל פ� ן ע� נ� מ� מ� ין ד� אכ� ל� מ� ין ד� י, ב" יר" ע� ב� ין ד� ין, ב" נ� ב� ר� ל ק� כ� י ב� ר"  ה6
יך� הוא  ר� א ב� ש� קוד� א ל� ב� ר� ק� יך� ל� ר� א צ� יה. כ ל� מ" ש� ין ב� ו�ון(דאורייתא דיליה)ב" את�   ב�

ין, סוד� ע י� ב� אר� יב ב� כ� יהו ר� א� ים. ו� אכ� ל� מ� יו�ן ד� ע ח" ב� אר� יב ב� כ� יהו ר� א� ין. ו� יש� ד�  ק�
א רוח� א, ו� ש� א� י�א ב� ב מ� ר" ק� מ� יהו הוא ד� א� ים. ו� י� ע� ב� יו�ן ט� ע ח" ב� יאו אר� ר� ב� ת� הון א� נ� מ�  ד�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 ר� פ� ע� י הוא(איוב כה)ב� כ� אוף ה� יו. ו� רומ� מ� לום ב� ה ש�   עוש�
ב ר" ק� יהו מ� א� י. ו� ל� כ� ש ש� הוא א" ל. ד� יא" ר� ב� ם ג� ים, ע� י� ל� כ� ם ש� י� יהו מ� א� ל ד� א" יכ� ב מ� ר" ק�  מ�

ר פ� ינו ע� י� ה� ר, ד� פ� יהו א" א� ל, ד� א" פ� ם ר� י. ע� ל� כ� ינו רוח� ש� י� ה� יר. ד� יהו או� א� ל, ד� יא"  אור�
א יל� הון ח" ית ב� יהו, ל" י� ינ� ב" יך� הוא מ� ר� א ב� ש� ק קוד� ל� ת� ס� א� י�ד ד� מ� ית. ד� ל� כ� .ש�

ו�ון. את� א ב� רוד� ית פ� א� נ�א ד� ר� יך� אמ� א" דו� ''ד, ו� י� ין ל� נ� ב� ר� ל ק� כ� יב ב� ת� א כ� א, ה� ימ� י ת" א�  ו�
יהו ינון א� א� א ד� ל� יה. ו� מ" ש� יאו ב� ר� ק� ת� א� יאו ו� ר� ב� ת� א� ין ד� ג� ר� ד� ר, ב� מ� ת� אי א� א ה� ל�  א�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ש. ה6 מ� יו(ישעיה מג)מ� ת� ר� צ� יו י� את� ר� י ב� בוד� כ� ל� י ו� מ� ש� א ב� ר� ק� נ�   כ ל ה�
ה, ק� ס� פ� ה� א ו� רוד� הון פ� ית ב� ל" ילות, ד� צ� א6 דו� ''ד ב� י� ו�ון ד� ית את� א� יו. ד� ית� ש�  אף ע6

י�ין י' מ� ד� יאו, א� ר� ב� ת� א� ין ד� ל" ין א� ג� ין. וב� נ� יל� א� י�ין ל� ק� אש� יהו, ד� י� ג�ב� ין ל� בוע� מ� ינון כ� א�  ד�
ן ע� ב� צ� ר א� ש� ע� א, ה' ה' ל� גופ� א, ו' ל� יש� ר" .ל�

יה,  ר ב" מ� ת� דו� ''ד, א� י י� ר" ק� ת� א� א, ד� ל כ ל� לות ע� ע� לות ה� ל ע� ב� י(ישעיה מ)א6 ל מ� א�   ו�
דוש.  ר ק� ה י אמ� ו� ש� א� י ו� יונ� מ� ד� כו(ישעיה מ)ת� ר� ע� מות ת� ה ד� ל ומ� יון א" מ� ד� י ת� ל מ� א�   ו�

ה', ו'(מלאכי ג)לו.  ווי, י' מ" א את� ש� ר� אפ� ין ל� יה חוב� י ב" ט" א מ� י. ל� ית� נ� י� ל א ש� י י� נ�   א6
ר,  מ� ת� יה א� ל" ע� א. ו� רוד� יה פ� ית ב" ל" ה', ד� ל(תהלים ה)מ" יט ע� ל� יהו ש� ע. א� ך� ר� גור�   ל א י�

יהו א� יה. ו� יס ב" פ� ת� אן ד� ית מ� ל" א, ו� כ ל� יס ב� פ� יהו ת� יה. א� יט ב" ל� ש� אן ד� ית מ� ל" א, ו�  כ ל�
יק ל� ת� ס� ד א� כ� יהו. ו� י� ל� יה ע� הור" טות נ� ש� פ� ת� א� א ב� ל� ן, א� ה� מ� ל ש� כ� דו� ''ד, וב� י י� ר" ק� ת� א א�  ל�

הון.  נ� ל מ� ל� ם כ� יה ש" מ" ג�ר� יה מ� ית ל" יהו, ל" י� נ� נו(קהלת ז)מ� א� צ� מ� י י� מוק מ� מוק ע� . ע�

יהו א� יון, ד� ל� ר ע� ת� ילו כ� פ� ת. א6 כ� ש� ח� ת� א א� ל� יה, ד� א ב" ל� כ� ת� ס� א� יל ל� א י�כ� הור� ית נ�  ל"
יה, ל" ר ע� מ� ת� ין, א� א� ת� ת� ין ו� א� ל� י�א, ע� מ� י ש� יל" ל ח" ל כ� ע� ין, ו� ג� ר� ל ד� ל כ� יף ע� ק� יה ת� הור"  נ�

ינ�ה, (תהלים יח) ה וב� מ� כ� ל ח� ע� רו. ו� ת� ך� ס� ת ח ש� ל(תהלים צז) י�ש� פ� ר� ן ו�ע6 נ�   ע�
ים. ת� ינון מ" א� ין, ד� סוד� ן י� כ" ל ש� יו�ן. כ� ן ח" כ" ל ש� אן. כ� יר� פ� אר ס� ן ש� כ" ל ש� יו. כ� יב� ב�  ס�
ע ב� אר� א, ול� ת� ת� א ו� יל� א, ע" ר� ט� ל ס� כ� ב לון ל� ית סוב" ל" ין, ו� מ� ל� ל ע� ל כ� ב ע� יהו סוב"  א�

ית ל" ין. ו� מ� ל� ל ע� א כ� ל" מ� יהו מ� ר. א� ב� יה ל� שות" ר� יק מ" נ�פ� אן ד� ית מ� ל" נ"יה. ו� ר מ� ין, ב� ר� ט�  ס�
א לון(ס''א אלהא וכו' לון בר מיניה) ל" מ� א מ� ר� . אוח6

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ין. ה6 י� יה ח� ב ל" יה� מ" א, ל� ר� א אח6 ה� ל� Cיה א ל" ית ע� ל" י�ה לון ו� ח� יהו מ�  א�
ל, (נחמיה ט) יא" נ� ינ"יה אמ ר ד� ג� ם. וב� ת כול� ה א� י� ח� ה מ� את� י(דניאל ד) ו� אר" ל ד� כ�   ו�
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ינ�א ד ז� י�ח" ר ומ� ש" ק� יהו מ� י�א. א� מ� יל ש� ח" יד ב� ב� י"יה ע� ב� צ� מ� ין וכ� יב� ש� א ח6 ל� א כ� ע�  אר�
ד יך� הוא כ� ר� א ב� ש� א קוד� ל� ין, א� סוד� ד' י� הו ב� א ל� ב� ית קור� ל" א. ו� ת� ת� א ו� יל� ינ"יה, ע" ז�  ל�

יהו י� ינ� יהו ב" .א�

ו�ון, ן את� ק מ� ל� ת� ס� ם, א� יכ� ל ק" Cדו� ד א י� ם ל� ים את� נ� יאו ב� ר� ק� ת� א� ין ד� ל" בו, א� ח� י�ד ד�  מ�
ה', ו' יך� הוא, י' ב� ר� א ב� ש� קוד� ו�ון ב� א את� ב� ר� ק� קונ"יה, ל� אי ת� א. ומ� רוד� פ" ארו ב� ת� ש�  א�

יה, מו ל" הון ג�ר� ל� ין ד� חוב� יו�ן. ב� ח" א ד� ר� ט� ס� יה, מ� יל" ין ד� ד� ב� ינון ע� י א� כ� ה'. אוף ה�  ב�
יהו, י� ל� יך� הוא ע� ר� א ב� ש� א קוד� ת� נ�ח� הון. ל� ל� א ד� ת� נ� ק� אי ת� הון. מ� נ� א מ� ק� ל� ת� ס� א�  ל�

יך� ר� א ב� ש� קוד� אנ�א ד� ינון ע� א� ין, ד� סוד� ע י� ב� אר� וו מ" ה6 ינון ד� י א� כ� א לון. אוף ה� ב� ר� ק�  ל�
א לון ב� ר� ק� נ�ה. ל� ק� אי ת� יהו. מ� י� ינ� יך� הוא מ� ר� א ב� ש� א קוד� ק� ל� ס� מו ל� ג�ר�  הוא, ד�

יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� .ל�

ד ח� ש א� ב� כ� ת ה� י. אוף א� ש� א� י ל� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� דו� ד, א� י� ן ל� ב� ר� נ"י, ק� הו מ� כ>ל� א ב� ין ד� ג�  וב�
יב  ת� ם. וכ� י� ב� ר� ע� ין ה� ה ב" ש� ע6 י ת� נ� ש" ש ה� ב� כ� ת ה� א� ר ו� ב ק� ה ב� ש� ע6 (ויקרא ה) (ולקחת)ת�  

ב ר" ק� יך� הוא מ� ר� א ב� ש� קוד� ינ"יה. ו� ז� יל ל� ינ�א אז� ל ז� נ"י יונ�ה, כ� נ"י ב� ים או ש� י תור� ת"  ש�
יל י�כ� אן ד� ית מ� ל" נ"יה. ו� ר מ� א ב� ה� ל� Cית א ל" א, ד� ל כ ל� ת ע� ל� יהו ע� א, א� ר ד� ת� א6 א ב�  כ ל�

נ"יה ר מ� ין, ב� יל� א ח" ב� ר� ק� .ל�

דף רכ''ד ע''ב

א. ו�וי רוד� פ" א ד� ר� ט� ס� ינון מ� ז�לות, א� ים ומ� ב� ת כוכ� בוד� י ע6 ד" ין עוב� אומ� ין ד� יל� ל ח" ב�  א6
יך� ר� א ב� ש� ק קוד� ל� ת� ס� י�ד א� מ� ין. ד� יסוד� יו�ן ו� ח" ו�ון ו� א את� ל� אע6 חובוי, ל� ים ב� ר� ג� אן ד� מ�  ל�
ית לון יהו. ל" י� ינ� ז�לות ב" ים ומ� ב� ת כוכ� בוד� י ע6 ד" ין עוב� לון אומ� יע� י� ל. ו� א" ר� ש� י�  הוא מ�
מוה� א אוק� ין ד� ג� ץ. וב� אר� ה ל� חוצ� ין ב� נ� ב� ית קור� ל" יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� קוד� יבות ב� ר�  ק�

ין ל� ר מ� אמ� נ�א ד� מ� הוא ז� ה� . ב� לוה� Cין לו א א" י ש� מ� ה כ� ץ דומ� אר� ה ל� חוצ� ר ב� ד� ן, ה� נ� ב�  ר�
יה יכו ל" ר� יה, וב� ג�ב" ין, ל� סוד� ד' י� ין, ו� יש� ד� יו�ן ק� ח" ין, ו� יש� ד� ו�ון ק� ל את� תו כ� ין, נ�ח� ל"  א�
ינ�א ין ז� ב� ר� ק� ת� יך� הוא, ומ� ר� א ב� ש� ן קוד� ל� ית ע6 נ�א, נ�ח� ימ� ה" י�א מ� ע� ך� ר� ד� ל י� רו, ע� אמ�  ו�

ן(דף רכ''ה ע''ב)  ע� ין. כ� סוד� ע י� ב� אר� יך� הוא, ב� ר� א ב� ש� קוד� ת� ל� יך� אנ� ר� ינ"יה, ב� ז� ל�  
י"יה.  ל בור� א ע� יר כ ל� ר� ב� ת� (ובחבורא קדמאה קיבה רל''ד (ע''כ רעיא מהימנא)א�  

(ע''ב

אי, (דחמא בלב) (ס''א יהו ו�ד� ב א� ל" ה ב� יר� מ� ינ�א, ש� ו� ל ה6 כ� ת� ס� ס, מ� ח� נ� י פ� ב� ר ר�  אמ�
ר, ז�כ� ה ב� יר� כ� א. ז� ר� ר אח6 ת� א6 או ב� ל� ב, ו� ל" מור ב� א ש� ל ד� ע�  ולב דוגמא דלב עילאה) ו�
ר ז�כ� א ז�כור ל� ל ד� ע� א. ו� מוח� א ב� ל� ה א� יר� כ� ית ז� ל" ב. ו� ל" ל ה� יט ע� ל� ש� יב ו� כ� ר� א, ד� מוח�  ב�

ל יב ע� כ� ר� יט ו� ל� ב ש� ב. ל" ל" ל ה� יט ע� ל� ש� יב ו� כ� א, ר� כור� יהו ד� א� א ד� ה. מוח� ב� ק" נ� מור ל� ש�  ו�
ד. (ס''א ואינון דכר ונוקבא)  יהו ח� א� א, ו� ד� א ב� ש ד� נ�ח� ל ו� א" מ� ד ס� ב" ד. כ� ב" כ� (דףה�  

דרכ''ד ע''ב)  ב" ש. כ� א נ�ח� ד, ד� ב" כ� ת ה� ר� נ�א, יות� ב� קור� א ב� ל ד� ע� ד. ו� ב" כ� ד ו� ב" כ� ת ה� ר� יות�  
''ל א" מ� ס� ז�א ד� א, ר� כור� ד� א ד� ל� יכ� .מ"

ין ר� ת� ס� ז�א ו� ר� ה, ו� ל� מ� א ד� יר� ר� י�אות הוא. וב� ך� הוא, ו� אי כ� עון, ו�ד� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
יה, (ס''א ולבתר יל" ת ד� ר� יות� א, הוא ו� ית� מ� ד� ק� יל ב� ד נ�ט� ב" י הוא. כ� כ� ן, ה� ב� ר� ק�  ד�

ינון ל א� כ� ת זוגו. (ס''א ולבתר כל וכו' דאינון חיילין) ו� ל וב� א" מ�  יותרת דיליה) ס�
ינו נ� מ� ין ש� ב� ל� ין ח6 ל� אכ� הון, ד� ל� ילו ד� ט� הון. ונ� ל� י�ין ד� ר� ש� ין ומ� י�יל� א. ח� ד� ב� כ� ין ד� ק� ר�  ע�

יב ר� ין ק� ד" ם. וכ� יה� ל" ר ע6 ש� ב א6 ל� ח" ת ה� א� יב, (שמות כט) ו� ת� כ� א הוא ד� ד� נ�א. ה6 ב� ר� ק�  ד�
ב י ל" ג�ב" א ל� .כ ל�
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א לות� נ�נ�א וצ� הוא ת� ה� יק ב� ל� ס� יה, ו� יד ב" ב� ע� ת� א� דוי ד� א ו� ל� א. א� כ ל� יל מ� א נ�ט� ב ל� ל"  ו�
יה, נ�א ב" ה6 כ� א ד� חוד� י� א ד� עות� א, ר� י מוח� ג�ב" יב ל� ר� ב ק� נ�א. ל" ב� ר� ק� יה ד� ל" יד ע� ב� ע� ת� א�  ד�

יה ג�ב" יב ל� ר� א ק� אה. מוח� ל� א ע� מוח� י�א מ� את� א ד� הור� א, נ� א ד� י. מוח� יו�א" ל" א ד� ו�ות� ד� ח�  ו�
א כ ל� ל. (ס''א לגביה, מכלל דלא אתפרע כלל) ו� ל� ע כ� ד� י� ת� א א� ל� א, ד� כ ל� יר מ� מ�  ט�

א כ ל� ת רוח� ד� יב נ�ח� ר� א ק� א. ומוח� ד� א ב� ר ד� ש� ק� ת� .א�

ת ר� ר. יות� מ� ת� א� ה ד� מ� ד, כ� ב" יהון. כ� י�יל" ינון ח� ל א� כ� ים, ו� יש� ין א� ל" א, א� ד� ב� כ� ין ד� ק� ר�  ע�
ת אר� ד אש� א כ� ל� א א� כור� ד� ת ב� ר� ב� ח� ת� א א� ל� ת. ד� ר� אי יות� מ� יה. א6 יל" א ד� ב� ה, נוק� ב� ק"  נ�
י�א ע� ד ב� כ� ה, ד� ב� ק" ת נ� ר� יה. תו, יות� א ל" ק� ב� ש� א, ו� ה� אופ� ת נ� ד� ב� ע� ר ד� ת� ב� א, ל� ת� ע6 ה ש�  ל�

י יה� ר א� ת� ב� ל. ל� ל� ת כ� ב� ש� ח6 ת� א א� ל� ין, ד� יור� יה ש� ג�ב" ת ל� יד� ב� ע� ת� ר נ�ש, א� ב� א ב� ר� ב� ח� ת� א�  ל�
ין ק� ר� ין ע� ל" א� א. ומ" ד� א ח6 בור� יה ח� א ל" יד� ב" ע� ת� א� ד ד� יה, ע� ג�ב" יר ל� ע" יר ז� ע" ת ז� ב� ר� ק� ת�  א�

ין. ר� ד� ין ופ� מור� ין א" ל� א נ�ט� כ ל� ין, ו� ינ� י� ה ז� מ� כ� ין, ל� יר� ע� ן ז� ר� Aן אח ט� ש� פ� ת� א, מ� ד� ב� כ�  ד�
ד ב" כ� ן ב� יל� ל� הו כ� כ>ל� .ו�

דף רכ''ה ע''א

ל י�א ע� ר� ב ש� ר. ל" מ� ת� א� ה ד� מ� א כ� מוח� יב ל� ר� ק� יל ומ� ה, נ�ט� דוש� ק� א ב� ר� ק� יהו ע� א� ב ד�  ל"
ינ�א מ� ין, י� יב� ר� ין ק� יק� ח� ינון ר� א� א. ו� יט� ין ע" ב� ין. י�ה6 רוב� ין כ� ר" ינון ת� א� י�ין, ו� ין כול� ר"  ת�

א. ד� ח6 א כ� ר כ ל� ש� ק� ת� א� ד ד� א י�אות, ע� ק� ד� ד כ� ל ח� ין כ� ל� אכ� ין ו� ל� הו נ�ט� כ>ל� א. ו� אל� מ�  וש�
דוי ה, ו� ר� ב� ש� ב, רוח� נ� ל" יב ל� ר� ק� ת� א מ� ה, ד� ר� ב� ש� ים רוח� נ� ל ה� Cי א ח" ב�  (תהלים נא) ז�

ל  שוב א� רוח� ת� ה� אי (קהלת יב) ו� א ו�ד� ה� א. ד� לות� ים(דף רכ''ה ע''א) וצ� ל ה� Cא ה�  
א שור� א ק� כ ל� יה, ו� ל" א ע� נ"יגור� יהו ס� א� ב, ד� יה ל" ג�ב" יה ל� יב ל" ר� ק� ד מ� ב" כ� נ�ה. ו� ת� ר נ� ש�  א6

נ�א ב� קור� א ב� ד� ח6 .כ�

יהו ב, א� י�ין. ל" ר� יה ש� א, וב" י גופ� יפ" י� ל ש� כ� ין, ל� ש� ת� כ� ל מ� כ� ין, ו� ע� ר� ל מ� ין כ� ק� פ� ד, נ� ב" ן כ�  מ�
ל כ� א, ו� פ� ל תוק� כ� הו, ו� ין כ>ל� יפ� י� ש� א ד� יאות� ר� ל ב� כ� ב, ו� ל ט� ין כ� ק� נ"יה נ�פ� א. מ� כ ל� יך� מ�  ז�כ�

ין יפ� י� ל ש� כ� יך� ל� ר� ט� צ� א� ימו ד� ל� ל ש� כ� ו�ה, ו� ד� .ח�

ח ט� מונ�ה. ב� Cה א ע" ץ ור� ר� ן א� כ� ה טוב ש� ש" י� ו�ע6 י� ח ב� ט� ר, (תהלים לא) ב� אמ� ח ו� ת�  פ�
יר נ�ט� יה, ו� ן ל" ק" ת� א מ� ה" ת� א. ד� יש� ד� ית ק� ר� ב� קונ�א ד� ה טוב, ת� ש" א י�אות. ו�ע6 ק� ד� י�, כ� י�  ב�

נ"ס ר� פ� ת� י� , ו� ך� נ� ז�ן מ� ת� י� א, ו� ע� אר� א ב� כ� א ה� ה" ת� ת� א, אנ� יד ד� ב� ע6 י ת� א� א י�אות. ו� ק� ד� יה כ�  ל"
א יל� ע" ל� מונ�ה ד� Cיא א ה� , ה� ך� נ� .מ�

תו, (ס''א מתקן ליה ונטיר ליה. שכן ארץ ארץ קדישא עילאה ארץ החיים  ו�
 דההיא ארץ תשרי בההוא טוב. ורעה אמונה ההיא אמונה דלעילא יתזן

. ך� ב� לות ל� א6 ש� ך� מ� ן ל� ת" י� י� ו� ל י� נ�ג ע� ע� ת�  ויתפרנס מניה על ידך. ואי תעביד דא) ת�
ין ג� ס ב� ח� נ� א. פ� ן כ ל� ק� ת� ית, א� ר� נ�ת ב� ק� ת� א� יו�ן ד� ית. כ" ר� ב� קונ�א ד� ת� נ�ת ב� ק� ת� ת� א א� ל ד�  כ�

יה ל, וב" א" ר� ש� ל י� ל כ� ין ע� אג� א ד� ל� ל א עוד א� א. ו� כ ל� ה ל� א, ז�כ� ית ד� ר� ל ב� נ"י ע� ק�  ד�
אה מ� ד� אור ק� א, (ואנהיר) ב� יל� ע" ר ל� ש� ק� ת� א� יק ו� ל� א ס� ה� י�. ד� ל י� נ�ג ע� ע� ת� ה� י�ים ו� ק� ת�  א�

ר ן אה6 נ"יה, ו� ם מ� ה� ר� נ"י אב� ה6 ת� א� הוא אור ד� ה� יה. ב� יז ל" נ� ג� יך� הוא, ו� ר� א ב� ש� א קוד� ר� ב�  ד�
יה ר ב" ש� ק� ת� נ�א א� ה6 .כ�

ין ג� א י�אות ב� ל� י, ו� ר� מ� ז� א ד� נות� ל� ט� יה ק� ר ל" כ� א אד� א, ל� ב� נ�א ר� ה6 כ� ק ל� ל� ת� ס� א� ר ד� ת� ב�  ל�
אן ל מ� כ� יה. ד� ל" א ע� ר� כ� אד� ז"י ל� ח6 ת� א א� ל� א, ו� ר� א אח6 ר� ט� ס� פוי ד� נ� ע� ל ב� ל� ד כ� ח� א6 ת� א י� ל�  ד�
יה ית ל" ל" ינ�א, ו� ימ� יד ב� ח� א6 ת� א מ� ס ה� ח� נ� יה. ופ� ית ב" א א� ר� Aא אח ר� ט� ס� ין ד� פ� נ� יל, ע� ט� ק�  ד�

יהו א, א� ח� ב� ז"י ש� ח6 ת� א� ה ד� א. מ� כ� ר ה� כ� א אד� א ל� ל ד� ע� ל, ו� ל� א כ� ר� Aא אח ר� ט� ס� ק ב�  חול�
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ר ש� ה א6 מוכ� יב ה� ת� א כ� ל ד� ע� יה. ו� יד ב" ח� א6 ת� א� אה ד� ל� ג�א ע� ר� ד� יתו מ� ח� יה, ונ� נ�אי ל"  ג�
אן מ� א ד� ד� ל י� ר ע� כ� א אד� ל� ה, ו� מוכ� ה ה� ש� א� ם ה� ש" ם, ו� ת� ה ס� .הוכ�

ינ�א ז�כ" י ד� ק� אה חול� ז�כ� א, ו� ית� י� אור� ך� ב� יל� ין מ� ע� מ� ש� א ד� ר� אה ד� ס, ז�כ� ח� נ� י פ� ב� ר ר�  אמ�
וו ה6 ד ד� ויה. ע� ו� ג� ח ב� כ� ת� ש� ך� א� ידות� ס� ת� ו�ח6 אנ� א, ד� ר� אה ד� עון, ז�כ� מ� י ש� ב� ר ר� . אמ� ך� כ�  ל�

ן. מ� ח לון ת� כ� אש� עון, ו� מ� י ש� ב� ר� יה ד� ר" ז�ר ב� ע� ל� י א� ב� א ר� א, את� ד� א ל� ין ד� יס� י� פ� ין ומ� ב�  י�ת�
נ�ה ח6 אם מ� ר ר� ש� א6 ק ב כ� ר י�ע6 יב, (בראשית לב) ו�י אמ� ת� כ� אי ד� ס, ו�ד� ח� נ� י פ� ב� ר ר�  אמ�

י ב� יב ר� א. י�ת� ר� א ק� ימ� א" י, ו� ר� יב ב� י, ת� ר� ז�ר ב� ע� ל� עון, א� מ� י ש� ב� יה ר� ר ל" ים ז�ה. אמ� ל ה� Cא 
ז�ר ע� ל� .א�

אי ים. מ� ל ה� Cי א כ" א6 ל� עו בו מ� ג� פ� כו ו�י� ר� ד� ך� ל� ל� ק ב ה� י�ע6 ר, (בראשית לב) ו� אמ� ח ו� ת�  פ�
א. לות� צ� ה ל� יע� ג� ית פ� א� יש. ו� ב� ה ל� יע� ג� ית פ� א� ב. ו� ט� ה ל� יע� ג� ית פ� א א� ל� עו בו. א� ג� פ�  ו�י�

קום, מ� ג�ע ב� פ� יב. (בראשית כח) ו�י� ת� ה כ� ן, מ� ר� ח� יל ל� ו�ה אז� ה6 א ד� ת� ע6 ש� א ב� ל�  א�
נ"ה ר, (שמות לג) ה� את� אמ" ה ד� מ� קום. כ� הוא מ� ה� י ב� ל" צ� ו�ה ד� ית ה6 ב� ר� ע� א ד� לות�  צ�

ז"י ח6 ת� ר א� ת� הוא א6 ה� ית ב� ב� ר� ע� א ד� לות� י. וצ� ת� קום א� .מ�

ה ל� ע� א, ב� ר� יה6 י ס� ג�ב" א ל� יש� ד� א ק� ש� מ� א ש� את� יהו. ד� ין א� יוס� י פ� ל" קום, מ� מ� ג�ע ב� פ�  תו ו�י�
י ל" מ� י ב� ו� א ה6 י ל� א, א� ת� ת� י א� ג�ב" י ל� ית" מ" ל ל� ע� ב� א י"אות ל� ל� אן ד� כ� א. מ� ת� ת� י א� ג�ב"  ל�

ק ב י י�ע6 ו�ה את" ד ה6 ם. כ� ן ש� ר ו�י�ל� ת� ב� קום, ול� מ� ג�ע ב� פ� יב ו�י� ת� כ� ה. ד� א ל� יס� י� פ� ין ל� יוס�  פ�
ה ג�ב� י ל� ית" מ" יה, ל� א ל" יס� י� פ� יא ל� ת ה� ר� ד� עו בו, ש� ג� פ� יב, ו�י� ת� ה כ� ן, מ� ר� ח� .מ"

דף רכ''ו ע''א

ין אכ� ל� יום, ומ� ין ד� אכ� ל� ין מ� ל" אם. א� ר ר� ש� א6 אי כ� אם. מ� ר ר� ש� א6 ק ב כ� ר י�ע6  ו�י אמ�
יב ת� אם, כ� ר ר� ש� א6 א כ� ל ד� ע� יה. ו� י�ין ל" ל� ג� ת� ר א� ת� ב� נ"יה, ול� יאו מ� ס� כ� ת� א� וו, ו� ה ה6 ל� י� ל�  ד�

יב ת� י�א כ� יל� ל" ינון ד� י�א. א� יל� ל" ין ד� ל" א� א, ו� מ� ימ� ין ד� ל" וו א� ה6 א ד� כ� ה� ים ז�ה. מ" ל ה� Cנ�ה א ח6  מ�
א ל ד� ע� הו, ז�ה. ו� יב ב� ת� א, כ� מ� ימ� ינון ד� א� ים, ו� ל ה� Cנ�ה א ח6 הו, (דף רכ''ו ע''א) מ�  ב�

ין יש� ד� י�ין ק� ר� ש� א מ� ת� ש� ה� י�ין. ו� ר� ש� ין מ� ר" ם. ת� י� נ� ח6 הוא מ� קום ה� מ� ם ה� א ש" ר� ק�  ו�י�
א.  כ� ינ�א ה� ת" א6 י ד� ח� אה אר� א. ז�כ� כ� ינ�א ה� מ" (דף רכ''ו ע''אח6 )

אן ל מ� ן, כ� נ"ינ� ז�ר, ת� ע� ל� י א� ב� ר ר� א. אמ� א י"ימ� ח� ת� ח פ� ת� פ� אן ד� עון, מ� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
ר מ� ת� א א� ה� י. ו� את" א ד� מ� ל� ר ע� יהו ב� ין, א� נ� מ� ת ז� ל� ל יום ת� כ� ד ב� ו� ד� ה ל� ל� ה� ר ת� אמ�  ד�

א ר� פ� צ� א ב� ל יומ� כ� ינון ב� ין א� נ� מ� ין ז� ר" ין, ת� מ� ל� ל ע� כ� זונ�א ד� ה ומ� נ�ס� ר� ין פ� ג� י ב� א. א� מ� ע6  ט�
ין נ� מ� ת ז� ל� אי ת� מ� גו', א6 ר ו� ש� ב ב� ר� ע� ם ב� כ� י� ל� ת י� ת" יב, (שמות טו) ב� ת� כ� י�יא, ד� נ� פ�  וב�
א פ� ב תוק� יה� מ" ד ל� ח� א. ו� מ� ל� ל ע� כ� י וד� ש" ינ� נ"י א� ב� זונ�א ד� מ� ין ל� ר" א ת� ל� א. א� ל יומ� כ�  ב�

דוי יחו י� ת� פ� ר ד� ת� הוא א6 ה� .ל�

א, (תהלים כ� י ה� יב" ת� זונ"י כ� ת מ� ל� הו ת� כ>ל� א, ו� ן ד� א מ� י�ין ד� נ� ש� ין מ� ל" ין א� זונ� ין מ� ר"  ות�
י ג� א ס� ל� יכ� יב מ" י�ה� י, ד� יר" ת� ע6 זונ�א ד� א מ� תו, ד� ע� ם ב� ל� ת אכ� ם א� ה� ן ל� ה נות" את�  קמה) ו�
ינון א� נ"י, ד� כ� ס� מ� זונ�א ד� א מ� צון, ד� י ר� ל ח� כ� יע� ל� ב� ש� יב ומ� ת� כ� ין, ד� ר" ד. ת� א ח� תו, ה� ע�  ב�

א פ� א תוק� , ד� ך� ת י�ד� ח� א� יב פות" ת� כ� ת ד� ל� י. ת� ג� א ס� ל� יכ� גו מ" א מ� ל� צון, ו� ר� ין מ" ע� ב"  ש�
א כ ל� א ל� ע� ב� ש� צון ו� א ר� ק� י�דוי, נ�פ� יחו ד� ת� פ� ב� ר, ו� ת� הוא א6 ה� .ל�

א. ל יומ� כ� ה ב� נ�ס� ר� זונ�א ופ� ין מ� ג� נ"י, ב� מ� י ז� ר" א ת� ל� יהו א� א א� ל� נ�א, ד� יפ� י אול� כ�  תו ה�
ין ג� א ב� ל� יהו, א� ה א� ין חוב� ג� או ב� יר, ל� ר י�ת� י אמ� א� ר נ�ש. ו� ל ב� א ע� יוב� ין ח� ל" א�  ד�

א. (ס''א דנפיק ידוי דקודשא בריך הוא כ� ל� ד מ� ו� ד� ירות ד� מ� ז� ן ד� ח� ב� א גו תוש� ח� ב�  ש�
 ובריך לשבעה מרצון ועל דא לאו חיובא הוא אלא תרי זמני ביומא ושבחא

ין ג� א. ב� מ� ע� אי ט�  איהו לקודשא בריך הוא לתת לו זמירות דדוד מלכא) מ�

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 35 -

http://DailyZohar.com/


א י"יכול כ� ל� יה. מ� אר" מ� ה ד� נ�ס� ר� א ופ� לות� ר צ� ת� א ב� ל� אל א� ש� מ� ז"י ל� א ח6 ה ל� נ�ס� ר� פ�  ד�
דוי ב� לון ע� ר י"יכ� ת� ב� א ול� ית� מ� ד� ק� .ב�

דף רכ''ו ע''ב

ם י ע� ר� י י�ע� ת� ל� ה אכ� ל� י כ� חות� י א6 נ� ג� י ל� את� יב, (שיר השירים ה) ב� ת� כ� א הוא ד� ד�  ה6
א לות� א צ� י, ד� ר� י י�ע� ת� ל� ים. אכ� ע� לו ר" כ� ר א� ת� ב� י, ל� ב� ל� ם ח6 י ע� י י"ינ� ית� ת� י ש� ש� ב�  ד�

הוא ב, ה� יוש� מ� א ד� לות� א צ� י ד� ר� י י�ע� ת� ל� ע. אכ� מ� יאת ש� ר� א ק� י ד� ש� ב� ם ד� ב. ע� יוש� מ�  ד�
ש,(דף רכ''ו ע''ב) י�ע�ר  ק ד� יות ה� ח� ים ו� נ� אופ� ה� ר אור (ס''א משרתים) ו� נון, יוצ" ב� ל�  

יאת ר� א ק� י ד� ש� ב� ם ד� יה. ע� ב" ין ד� יב� צ� ין ונ� נ� יל� ר א� רון י�ע� ק� נ"י א� ל ה�  (כולם קדושים) כ�
ין יק� ת� ין ומ� ה צופ� מ� כ� א, ב� כ ל� יקו ד� ת� יהו מ� א� ע, ד� מ� .ש�

ר. ט� נ� ת� א� אה ד� ל� י"ינ�א ע� יבו (ס''א משיכו) ד� ט� ד, מ� עומ� מ� א, ד� לות� א צ� י, ד� י י"ינ� ית� ת�  ש�
רונות, כות אח6 ר� ל ש ב� ינון ש� ין א� ל" י, א� ב� ל� ם ח6 אשונות. ע� כות ר� ר� ל ש ב� ש� א ב� ד�  ו�

ים ע� לו ר" כ� א, א� כ� ל� ל מ� אכ� ר ד� ת� ב� א. ל� כ� ל� מ� א ד� ל� יכ� ען מ" ד כ� ין. ע� ל" א� ין ב� ל" ן א� יל� ל� כ� ת� א�  ו�
א ת� ת� ים ל� רו דוד� כ� ש� תו ו� א, ש� יל� ע" .ל�

ם ה (בערב) קוד� ח� נ� מ� א ד� לות� צ� א. ב� לות� ר צ� ת� ב� א ל� ל� זונ�א א� מ� א ד� יוב� ית ח� א ל" ל ד� ע�  ו�
א כ� ל� מ� ין ד� פ� אנ� עוד ד� י�א, ב� ש� ינ�א ק� ח ד� כ� ת� ש� א א� ד ל� ע� ין ד� ג� א. ב� מ� ע� אי ט� א מ� לות�  צ�

ל י ע� ל" ת� י�א ו� ר� ינ�א ש� ד� ר ד� ת� ב� ל� זונ�א. ד� מ� א ד� דור� אי ס� ה� ד, ב� ו� ד� ה ל� ל� ה� א ת� ין, י"ימ� יר� ה�  נ�
יה ק" ש� ס ונ� ח� נ� י פ� ב� א ר� יהו. את� א א� ת� ע6 או ש� א, ל� מ� ל� .ע�

חרעיא מהימנא  ית א ר� ה, ל" ל� י כ� ג�ב" ן ל� ת� י ח� ית" ד י� כ� א, ד� יוס� י פ� יה� ה א� יע� ג� א פ� ל� א�  
ינו  י� ה� ינ�ה. ו� ה ל� מ� ד ע� ב" ר י�ע� ת� ב� א. ול� יוס� פ� א ב� ל� ה, א� ל� כ� א ב� ד� י�יח6 ן ל� ת� ח� (ד''א וילןל�  

ששם) מ� ש� א ה� י ב� . כ�

א ש� ר� ח ד� א א ר� ה� ש ד� מ� ש� א ה� י ב� יהו כ� אי נ� י מ� כ� י ה� נ�א, א� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
ד י�יח" מ� אן ד� נ�א, מ� יפ� א אול� כ� ה� א מ" ל� ש. א� מ� ש� א ה� י ב� ינו כ� י� ה� י�יה, ו� ב� שון כ� , ל� מוה�  אוק�
ן, ת� ט� ש מ� מ" ש� ן ל� נ� ב� ר� ח ד� או א ר� א ל� מ� ימ� ג�א, וב� ר� י ש� ב" כ� מ� י�א ל� יל� ל" יך� ב� ר� יה, צ� ת" ת� א�  ב�

נ"י פ� ת� א� ש, ד� מ� ש� א ה� י ב� ינ�ה. כ� יד ל� ב� ע� ת� י א� ת� א, מ� ין ד� ג� א. וב� ע� נ� ח צ� ה, א ר� ל� י� ל� א ב� ל�  א�
א מ� ל� ע� א מ" ש� מ� .ש�

ין ל" א� י�יא מ" ס� כ� ת� א� יך� ל� ר� י צ� כ� ה� א, ו� ש� מ� ן ש� י�יא מ� ס� כ� ת� א� יך� ל� ר� צ� י ד� כ� א, אוף ה� ין ד� ג�  וב�
יל אז� ע, ד� ר� ר ה� צ� י� י�ין. ומ� ר� ש� ה מ� מ� כ� ינ�א, ב� ימ� טוב מ� ר ה� צ� י� ינון מ� א� ין, ד� כ� א6 ל�  מ�

אם. ר ר� ש� א6 ר כ� א, אמ� ר� פ� א צ� את� ר ד� ת� א, ב� ין ד� ג� י�ין. וב� ר� ש� ה מ� מ� כ� א ב� אל� מ� ש�  ל�
א כ� ל� מ� ין ד� י�יל� א ח� ל� יה א� מ" ו�ה ע� א ה6 ם, ל� יש ת� ו�ה א� ה6 ק ב ד� י�ע6 א ד� ר� ט� ס�  ומ�

א מ� ימ� ין ד� כ� א6 ל� ינון מ� ם. א� י� נ� ח6 הוא מ� קום ה� מ� ם ה� א ש" ר� ק� א ו�י� ין ד� ג� א. וב� ית� רונ� ט�  ומ�
נ�שו כ� ת� א� י�א, ד� יל� ל" ים ד� אכ� ל� ד אתו מ� כ� ים ז�ה. ו� ל ה� Cנ�ה א ח6 אם מ� ר ר� ש� א6 יב. כ� ת�  כ�

ם י� נ� ח6 הוא מ� קום ה� מ� ם ה� א ש" ר� ק� ר ו�י� יה אמ� א ל" ר� נ�ט� יה, ל� ד" ה6 .ב�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ה, ה6 ל� י כ� יה� א א� לות� צ� ין ד� ג� ה(שיר השירים ד)ב� ל� נון כ� ב� ל� י מ� ת�   א�
ה,  ל� ר ע� מ� ת� ב א� ת� כ� ב� א ד� ית� י� אור� י. וב� ת� א א� כ� י ה� ר" ק� ת� גו'. א� י ו� ת� נ"ה(שמות לג)א�   ה�

ג�ע פ� י� ה ו� ר ב� מ� ת� ין, א� א ד" מ� ל� ע� קום ב� יאת מ� ר� ק� ת� י א� יה� א� ין ד� ג� י. וב� ת� קום א�  מ�
ם ן ש� קום ו�י�ל� מ� .ב�

ת,  ר� י אמ� יה� א א� ין ד� ג� שו(ירמיה ט)וב� ו�ת ר� ה6 ים. ד� ח� לון אור� ר מ� ב� ד� מ� י ב� נ"נ� ת� י י�   מ�
ל כ� ה. וב� יל� ן ד� ת� א ח� ל� הון, ב� מ� ה ע� ה חוב� ין ל� ע� ב� ק� ינון ד� ם א� או ע� ל� ה, ו� מ� צ� נ"י ע� פ�  ב�

ה, ל� מ� ז�א ד� ר� יה. ו� ר ל" נ�ט� ים ו� ד� יך� הוא אק� ר� א ב� ש� י, קוד� ל" צ� ר נ�ש מ� ב� א ד� ת� ע6  ש�
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א(בראשית כד) ד� יך� הוא. ה6 ר� א ב� ש� א קוד� ל� יש, א� ית א� ל" ה. ו� ה ל� א" ת� ש� יש מ� א� ה�   ו�
יב,  ת� כ� ה. (שמות טו)הוא ד� מ� ח� ל� יש מ� י� א� ה(בראשית כד) י� ל� ם כ� ר� י הוא ט� ה�   ו�י�

גון  את, כ� ה יוצ" ק� ב� נ"ה ר� ה� ר ו� ב" ד� צו(זכריה ט)ל� ק ח� ר� ב� א כ� י�צ� . ו�

ד ד ע� ח� א� י�א, ל� את� א ו� ת� ינ� כ� א ש� מ� ד� ה ק� ר� ש� ע� ן, ל� נ� ב� מוה� ר� א אוק� ה� רון, ד� ימ� י ת" א�  ו�
יה ג�ב" י�א ל� א את� יב, ל� י�ת� ד ד� יהו ו', ע� א� ד ד� ח� א� ה ה'. ל� מ� ד� יא י' ק� ה� ה ד� ר� ש� ע� יב. ל� ת� י�  ד�
י ע" ב� אן ד� ן ה'. ומ� מ� י�א ת� א את� ן י�''ה, ל� מ� ית ת� ל" ר ד� ת� א6 ב� ה, ד� ל� מ� ז�א ד� ר� י�ינ�א. ו� נ�  ה' ת�

א,  ין ד� ג� נונ"י. וב� ח6 ת� נ�ה וב� ח� ת� יך� ב� ר� ו�ון, צ� א את� ד� י�ח6 י�,(דברים ג)ל� ל י� ן א� נ� ח� ת�   ו�א�
א כ� ד ה� י, ע� מ" ח6 ר� יך� הוא ב� ר� א ב� ש� קוד� ים. ול� נונ� ח6 ת� א ב� ת� כ� ינ� ש� ''י ל� ד נ� א6 .ב�

יהו א� ם. ד� י� ב� ר� ע� ין ה� ה ב" ש� ע6 י ת� נ� ש" ש ה� ב� כ� ת ה� א" ר ו� ב ק� ה ב� ש� ע6 ד ת� ח� א� ש ה� ב� כ� ת ה�  א�
א ל� . א� ך� ה ל� מ� נ�א ל� מ� ח6 ר� י ד� ש" ב� י כ� ן, ג�ב" נ� ב� יהו ר� י� ל� מוה� ע� אוק� נ�א, ד� מ� ח6 ר� י ד� ש" ב� כ� ז�א ד�  ר�
יהו בוש א� ה ל� . מ� ך� בוש� חות ל� ין ת� כוס� הון מ� א, י� מ� ל� ע� שונ"י ד� ב� חות כ� יהון ת� ין ד� ל�  מ�
ין, נ� ב� ר� ק� ין ד� ז� ן ר� כ" ל ש� א. כ� ית� י� אור� ין ד� ז� אה ר� ס� כ� יך� ל� ר� י צ� כ� א, אוף ה� ל גופ� ה ע� ס� כ�  מ�

ה ל� ע� י ב� ג�ב" א ל� ת� ת� א� יבו ד� ר� ק� ונ�א ד� ו� ג� ינון כ� א� .ד�

נ"י ב� אה לון, מ� ס� כ� ן ל� ב� ר� יך� ק� ר� י צ� כ� י�א. אוף ה� ס� כ� ת� א� יך� ב� ר� יהו צ� ו�וי� ר� ת� יבו ד� ר� ה ק�  ומ�
ין ר� ז� מ� ינ"י מ� ה מ� מ� כ� ו�ה. ו� נ� א ע6 ל� ים ו� נ� ת פ� ית לון ב ש� ל" ין, ד� צופ� י�יא ח6 יע� ש� י�ין ר� ר�  ע�

ר ל נ"כ� ת א" ה ב� ח� פ� ה. ש� ר� את� ח ב� כ� ת� ש� א� נ�ה, ו� נ�ד ה' מ� ה, ד� ד� נ"י נ� יות, ב� ר� נ"י ע6 ינון, ב�  א�
ז�א,  יהו ר� אי א� ה� י(משלי ל)זונ�ה. ו� ד כ� ב� ת ע� ח� גו', ת� ץ ו� ר� ז�ה א� ג� ל ש ר� ת ש� ח�   ת�

י יה� א� אה, ד� ר� את� נ�ד ה' מ" ה. ד� ת� יר� ב� ש ג� יר� י ת� ה כ� ח� פ� ש� ם ו� ח� ע ל� ב� ש� י י� ל כ� נ�ב� לוך� ו� מ�  י�
ע ר� ר ה� ה י"צ� ח� פ� א ש� ה� ר� את� א ב� אל� ע� טוב. ו� ר ה� א, י"צ� ית� רונ� ט� .מ�

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� ם(ויקרא יד)ו� ת� ה ה� ה. ומ� ד� נ� א ד� מ" ם ט� ינו ד� י� ת, ה� י� ב� י ב� אה ל� ר� נ�ג�ע נ�   כ�
י  כ� ים. אוף ה� ת י�מ� ע� ב� ן ש� כ ה" ירו ה� ג� ס� ה� ה.(ויקרא טו)ו� ת� ד� נ� י�ה ב� ה� ים ת� ת י�מ� ע� ב�   ש�

ינון(ולית מצורע וכו' עד לה' אלהיכם נדפס בפרשת צו דף ל''ג ע''ב) ין א� א�   ז�כ�
ין ש� הון א� ן ב� יד� ח� א6 ה, ד� עול� י ה� צ" ינון ע6 א� יש, ד� מ� ש� ת ת� ע� ש� י ב� ש" ד� ק� ת� מ� ים ד� ר� ב�  א"

א  ין ד� ג� הון. וב� ל� ין ד� ש� א� יד ב� אח� דו� ד ד� ם י� ין, ש" יש� ד� י�(ישעיה כד)ק� דו י� ב� ים כ� אור�   ב�
י נ� ש" ש ה� ב� כ� ת ה� א" ר ו� ב ק� ה ב� ש� ע6 ד ת� ח� א� ש ה� ב� כ� ת ה� ינו א� י� נ�א, ה� מ� ח6 ר� י ד� ש" ב� ן כ� ל כ"  ע�

ם י� ב� ר� ע� ין ה� ה ב" ש� ע6 .ת�

ה פ� יה, ט� מוח" יד מ� ג� אנ� אן ד� יהו מ� אה א� ת. ז�כ� ה ס ל� יפ� א" ית ה� יר� ש� א, ו�ע6 ר� ק� ימו ד� ל�  ש�
אן. יר� פ� ר ס� ש� ע� א ב� יל� ל� ''י, כ� ד נ� ן א6 את י' מ� יז�א ב� מ� י ר� יה� א� ת. ו� סול� א פ� ל� י�ה ב� ק� ת נ�  ס ל�

נ�ה, ש� מ� א, ב� ר� ק� מ� ה, ב� לול� י ב� יה� א� ין. ו� ה� ית ה� יע� ב� ית ר� ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול� י ב� יה� א�  ד�
ה.  ל� ב� ק� מוד, ב� ל� ת� (כאן שייך מה שכתוב בדף רמ''ד ע''א אמר רעיא מהימנאב�  
(ועשירית האיפה

א רוד� א פ� ל� אן. ב� יר� פ� ר ס� ש� ה ע� מ� ז�א ע� ין, ח� יפ� ל� גו ק� א מ� ת� ינ� כ� א ש� מ� ד ח� אל כ� ק" ז� ח�  י�
י יה� א, א� ת� ת� ל� ר ד� ב� ר כ� ה� גו נ� ז�א לון מ� הו ח� גו, כ>ל� ל� א, מ� ינון מוח� ין א� ל" א� ל. ו� ל�  כ�

ף,(תהלים סח) ל� ם כ' א� י� בות� ין, ר� פ� ר אל� ש� בוא ע� ל ר� ם, כ� י� בות� ים ר� ל ה� Cב א כ�   ר�
ר ש� יל ע� ל� כ� ין. ד� מ� ל� ן ח''י ע� ב� חוש� ר, ב� נ"י ס� מ� רו ת� א6 ת� ש� ן, א� ינ� א" י ש� ר" יק ת�  אפ�

יה  ר ב" מ� ת� א� פ ת, ו� ן ט ט� ''ט מ� רון. ט" ט� ט� ן מ� ''ט מ� ט" ש ב� ב� ל� ת� א� אן, ד� יר� פ� (דברים ו)ס�  
הו  ר ב� מ� ת� א� א, ד� יל� ע" ין ל� ל" ין. א� ינ� י� אן ע� . מ� ינ�יך� ין ע" פ ת ב" ט ט� יו ל� ה� (יחזקאל א)ו�  

אות ר� ה מ� ר� ש� ינון ע6 ין א� ל" אות. א� ר� אן מ� ים. מ� ל ה� Cאות א ר� ה מ� א� ר� ם ו�א� י� מ� ש� חו ה� ת� פ�  נ�
ים ת� ד ס� ח� י�יא, ו� ל� ג� ת� א� ע ב� ש� א. ת� ית� יש� ש� גו ע6 ג�א ב� ר� ש� ז�א כ� ח� רון, ד� ט� ט� מ� .ד�
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יה,  ר ב" מ� ת� א� יהו ד� א א� ה, ד� ר� ש� לו ע6 א" אה מ" מ� ד� זו ק� יהו ח" א� א ד� ד� אה ח6 ר� (יחזקאלמ�  
ל ג�בא) אף ע� א. ו� ס" מות כ� יר ד� פ� ן ס� ב� ה א� א" ר� מ� ם כ� ל ר אש� ר ע� ש� יע� א6 ק� ר� ל ל� ע� מ�   ומ�

ין דוש� ח� ין ד� ל� יה מ� ל" א ע� ת� ד� ח� יך� ל� ר� א, צ� יל� ע" ש ל� ר� פ� ת� א� .ד�

א ה" ין י� בור, ב" א ג� ה" ין י� י, ב" ל" צ� מ� אן ד� א, מ� יל� ע" ל� י�ין ד� ר� ש� מ� יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� ר קוד�  אמ�
יעול א י� ות. ל� צ� מ� יר ב� ש� ע� ה. ו� תור� ם ב� כ� בור. ח� ו�ון ג� ז�כ� יר. ב� ש� א ע� ה" ין י� ם, ב" כ�  ח�

ין קונ� יה ת� יה ב" מ" ר� ב ג� י�ה� ין, ד� ל" ין א� נ� ימ� יה ס� זון ב" ח� ת� ד ד� יה, ע� לות" א צ� א ד� ל� יכ� ה"  ב�
ה אות תור� ב� י� צ� אך� י� ל� מ� ה ל� ב דומ� ר� ם ה� ין, א� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג� י. וב� יל�  ד�

יה. לות" לון צ� ב� ק� יה, ת� בוש" ל� ין ב� נ� ימ� ין ס� ל" א� ים ב� ש� א ר� ה" י� אן ד� מ� יהו. ל� פ� שו מ� ק� ב�  י�
י מ" יהו ד� א� ית. ד� יצ� ו�ה צ� צ� י מ� פ" נ� כ� ת, ב� ל� כ" ת� יה, ב� לות" צ� ים ב� ש� א ר� ה" י� א ד� ד� נ�א ח6 ימ�  ס�

ית יצ� צ� ב� ת ש� ל� כ" יה, ת� יל" נ�א ד� יוק� רון. ד� ט� ט� יהו מ� א� , ד� יע� ק� ר� .ל�

ה ר אשו ה ב� ס� כ� ת� ן מ� ט� ק� ה� ית ש� ל� ן, ט� נ� ב� מוה� ר� ית אוק� יצ� צ� יעור ה� א, ש� ין ד� ג�  וב�
יה,  ר ב" מ� ת� א� יהו ד� אי א� ה� רובו. ו� יהו(ישעיה יא)ו� אי א� ה� ם. ו� ג ב� ט ן נוה" ר ק� נ�ע�   ו�

יל  ל� יהו כ� א� ינון ד', ו� א� יו�ן, ד� ד' ח" ג ב� ינון(מלכים א י)נוה" א� א, ד� ס" כ� לות ל� ע6 ש מ�   ש"
י ז� ח6 ת� ו�ה א� יה ה6 אן, י'. וב" יר� פ� ר ס� ש� יה ע� ין ב" ש� ב� ל� ת� ר, מ� ש� יל ע� ל� יהו כ� א� ין ד� ג�  ו'. וב�

א ר� ט� ס� י. ומ� יא" ב� נ� אן, ל� יר� פ� ר ס� ש� ע� א מ" יל� ל� י כ� יה� א� יה, ד� ת" ינ� כ� ש� יך� הוא ב� ר� א ב� ש�  קוד�
ין ונ� ו� ל ג� כ� ת ד� ל� כ" יהו ת� ית, א� יצ� צ� ב� ת ש� ל� כ" אה, ת� יר� ש� י ע6 יה� א� א ד� ת� ינ� כ� ש� .ד�

יה  אן. וב" יר� פ� י' ס� ית ד� ל� כ� י ת� יה� א� ד.(שמות לט)ד� ל מוע" ת א ה� בוד� ל ע6 ל כ� כ�   ו�ת"
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ה. ה6 ל� שון כ� י ל� יה� א� ים(במדבר ז)ו� ק� ה� ה ל� ל ת מ ש� יום כ� י ב� ה�   ו�י�

ין ב� ר� יל ת� אכ� ג�א, ד� ר� ש� ת ד� ל� כ" יהו ת� א� יב, ו� ת� ת כ� ל� ן, כ� נ� ב� מוה� ר� אוק� ן. ו� כ� ש� מ� ת ה�  א�
ו�ון ל� ע� .ו�

אל  ק" ז� ח� ר י� יה אמ� ל" ע� ה(יחזקאל א)ו� גול� א. ס� ס" מות כ� יר ד� פ� ן ס� ב� ה א� א" ר� מ� מות כ�   ד�
א מ� ל� ע� א ב� ית נור� יה. ל" ל" נ�ם ע� ג"יה� א ד� א נור� ט� ל� א ש� ה, ל� ית ל� י�ר� אן ד� ן, מ� ב� אי א� ה�  ד�

ה, ית ל� י�ר� אן ד� ה. מ� יקו ל� ז� א מ� ל� י�א, ד� ן מ� כ" ל ש� כות. כ� ת� ינ"י מ� ל מ� א כ� ל� ה, ו� ל ל� ק" ל� ק�  מ�
יה  י�ים ב" ק� ת� ין(ישעיה מג)א� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ל ע� כ� גו'. ו� י ו� ך� אנ� ת� ם א� י� מ� בור ב� ע6 י ת�   כ�

ך� ת� ם א� י� מ� בור ב� ע6 י ת� ר, כ� מ� ת� ינ"יה א� ג� א ב� י�מ� ת ד� ל� כ" נ"יה. ת� ין מ� ל� ח6 א ד� ר� א אח6 ר� ט� ס�  ד�
א,  ה ד� גול� ס� ב� י. ד� ם(שמות טו)אנ� י� ר� צ� מ� נ�א ד� מ� א מ� י�ם, ד� ה ב� מ� בו ר� רוכ� . סוס ו�

א יע� ק� ר� י�ין ד� ר� ש� נ"יה. ומ� ין מ� ל� ח6 א ד� י�מ� י�ין ד� ר� ש� ין. מ� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ין ע� ל� ח6 א, ד� ון ד� ו� ג�  מ�
ת  ל� כ" ת� י�ין ד� ר� ש� ין. מ� ל� ח6 נ"יה ד� ת, מ� ל� כ" יהו ת� א� (ס''א ומשריין דרקיעין ומשריין)ד�  

ת  ל� כ" אי ת� ה� נ"יה. ו� ין מ� ל� ח6 נ�ם ד� ג"יה� א ד� נור� ''י.(דף רכ''ז ע''א)ד� ד נ� ינ�א א6 ין. ד� יהו ד�   א�
ל ע� ת. ו� ל� כ" ד ת� ח� ו�ור, ו� ד ח� ית, ח� ל� ט� ין ב� ימ� ש� ין ר� ונ� ו� ין ג� ר" ינ�א ות� א ד� כות� ל� מ� ינ�א ד�  ד�

ר,  מ� ת� ין א� ל" ין א� ונ� ו� ין ג� ר" נ�ת,(שמות כד)ת� ב� יר. ל� פ� ס� נ�ת ה� ב� ה ל� ש" ע6 מ� יו כ� ל� ג� ת ר� ח� ת�   ו�
מו ם. אוכ� אוכ� ו�ור ו� ינ�א, ח� ד� י ו� מ" ח6 ין, ר� ונ� ו� ין ג� ר" ת� יל ב� ל� יהו כ� א� יר. ד� פ� ס� ן ד�  לוב�
ית, ר� ח6 ש� ע ב� מ� ת ש� ין א� י קור� ת� ימ� א" ן, מ" נ� ב� יזו ר� מ� ין, ר� ונ� ו� ין ג� ר" ל ת� ע� ת. ו� ל� כ" ת�  ד�

א ש� קוד� א ד� חוד� ע, י� מ� יאת ש� ר� א, ק� כ� ל� מ� א ד� ת� ר� י ב� ו� Cה מ� ן. ל� ב� ל� ת ל� ל� כ" ין ת� יר ב" י�כ� ש�  מ�
ונ�א ו� ג� ינ�א. כ� ד� י ו� מ" ח6 ''י, ר� ד נ� דו� ''ד א6 ינון י� א� ין, ד� ל" ין א� ונ� ו� ין ג� ר" ת� יל מ� ל� יך� הוא, כ� ר�  ב�
ין א ד� ס" ינ�א, כ� ד� י ו� מ" ח6 י ר� ו� Cה מ� ''י ל� ד נ� הו� ''ה א6 ין, י� ונ� ו� יל ב' ג� ל� יך� הוא כ� ר� א ב� ש� קוד�  ד�

ים.  מ� ח6 א ר� ס" כ� (מטטרוןו� )

( ליחזקאל א) ב" Aק א ל� ל� א. א� ס" מות כ� אי ד� א. מ� ס" מות כ� יר ד� פ� ן ס� ב� ה א� א" ר� מ�   כ�
י�ין חול� ים, ו� ר� ש� ע''ב ק� ים ב� ש� ר נ�ש ר� א ב� ה" י� ים. ד� ר� ש� יה ע''ב ג� ית ל" א� י�יא, ד� ס�  כ>ר�

א. ר� ט� ל ס� כ� י�ין ל� חול� ים, ו� ר� ש� ינון ח''י ק� א� י�יא. ד� ס� כ>ר� ים ד� ר� ש� ל ע''ב ג� ב" Aק ית, ל� יצ� צ�  ד�
ינון ד א� י�יא, ד� ס� כ>ר� יו�ן ד� ד' ח" א ב� ר� ט� ל ס� כ� יהו ה', ל� א� י�יא ד� ס� כ>ר� .'ד�
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א הוא ד� יו�ון. ה6 יל ד' ח" ל� יהו כ� רון, א� ט� ט� א מ� ד� ינון ו', ו� א� י�יא, ד� ס� כ>ר� ין ד� ג� ר� ית ד� ש�  ו�
יב,  ת� כ� ל.(ישעיה יא)ד� א" פ� ל ר� יא" ל נור� יא" ר� ב� ל ג� א" יכ� ינון מ� א� ם. ו� ג ב� ט ן נוה" ר ק� נ�ע�   ו�
רון  ט� ט� ין(מלכים א י)מ� ר" ת� ית ב� יצ� אה, צ� ית מ� ין ש� ק� ל� ס� א, ד� ס" כ� לות ל� ע6 ש מ�   ש"

י, פ" נ� ד' כ� א ב� ר� ט� ל ס� כ� א. ב� ק� ל� י ס� כ� יה, ה� ר" את� ק ב� יר� א ח� ר יוד, ה� ס" י ח� א� י''ן. ו�  יוד�
ינון תרי''ג ית, א� יצ� צ� י�ין ד� ל� ר ח> ש� ת ע6 ל� ית ות� יצ� .צ�

ת ל� ת� יז ב� מ� ר� ת� א� ן י''ג, ד� ב� ש� ח> יק ל� ל� א ו�א''ו, ס� ז�א ד� ר� א, ב� ס" כ� לות ל� ע6 ש מ� עוד. ש"  ו�
א. א' ר� ט� ל ס� כ� ין, ה' ל� ר� ש� ש ק� מ" י ו�הו. ח� נ� ינון ו�הו א6 א� י�ב א ו�י"ט. ד� ע ו� ס� ין, ו�י� יב�  ת"

א. ר� ט� ל ס� כ� י�ה ל� י ח� ו� Cה מ� ינון ט''ט. ל� א� ים ח''י. ד� ל� ת� ש� את ה' א� הו. וב� כ>ל� ד ל� ית ח� ל�  ט�
ין. פ� ד� ג� ין ו� פ� ינון ל''ב אנ� ין, א� פ� ד� ע ג� ב� אר� ין, ו� פ� ע אנ� ב� י�ה, אר� ל ח� כ� יות. ול� יל ד' ח� ל�  כ�

ם יהו אד� א� י�ה ד� ח� י�ין מ" ל� ינון ת� א� .ו�

ל ד' כ� י�ין ב� ר חול� יס� ל" הון, ו�א''ו. ת� ל� ימו ד� ל� ''א. ש� ''א ה" ן יו''ד ה" ב� חוש� ינון ל''ב, כ� א�  ו�
א. ת� ת� ים ל� ל� א, אש� יל� ע" ים ל� ל� אש� יות, ו� ע ח� ב� ל אר� ם כ� ד ע� י�יח" ת� ו�א''ו מ� ה� י, ו� פ" נ�  כ�

יה מ" ת, ש� ר� א� פ� ת� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� יל� ע" א ל� מ� ל� אש� רון, ל� ט� ט� יהו מ� א א� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד�  ע�
א, ת� ת� א ל� יל� ע" ין, מ" ג� ר� ל ד� יל כ� ל� יהו כ� א� י. ד� ר" ב� ת� מותו א� ד� מו כ� ל� צ� יה. ב� ב" ם ר� ש"  כ�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 ית� ע� צ� מ� א� יד ב� יהו אח� א� א. ו� יל� ע" א ל� ת� ת� (שמות כו)ומ�  
ה צ� ק� ל ה� ה א� צ� ק� ן ה� יח� מ� ר� ב� ים מ� ש� ר� ק� תוך� ה� יכון ב� ת� יח� ה� ר� ב� ה� .ו�

י. דונ�ה� ד� א6 ינון, י� א� א, ד� יל� ע" ל� י�ה ד� ח� י�ה ו� ל ח� כ� ין ד� פ� ד� ע ג� ב� אר� ין, ו� פ� יל ד' אנ� ל� יהו כ� א�  ו�
י"ה. אר� א. א''ז ב� ונ�א ד� ו� ג� ין, כ� פ� ד� ע ג� ב� אר� ין, ו� פ� ע אנ� ב� י�ה אר� ל ח� כ� ה. ב� יר מ ש�  אז י�ש�
ן א''ז ד' ב� חוש� ין, ב� פ� ד� ג� ין ו� פ� ינון ל''ב אנ� א� ם. ד� אד� ר. א''ז ב� נ�ש� שור. א''ז ב�  א''ז ב�

ין נ� מ� .ז�

י ד" ג� ע ב� ב� אר� ב, ו� י ז�ה� ד" ג� ל ד' ב� ב" Aק י. ל� ד נ� ין: א6 פ� ד� ע ג� ב� דו� ''ד. אר� ין: י� פ� ינון ד' אנ� א�  ו�
ל,  ב" Aק ל. ל� א" ר� ש� ל י� א ע� ר� פ� כ� נ�א ל� ה6 יש כ� ב� ל� ן, ד� ב� ח.(תהלים נא)ל� ת� פ� י ת� ת� פ� ד נ�י ש�   א6

דו� ''ד, ין י� נ� מ� י ז� ר" נ"י ס� מ� ת� א. ו� לות� צ� אן ד� כ� ר� ה ח''י ב� ימ� ת� ח6 דו� ''ד, ב� ה י� ל� פ� ת� א. ד� לות�  וצ�
ין מ� ל� ''י ע� יק ח� ד� צ� ן ב� יל� ל� כ� כ>לו, ד� ן ו�י� ב� חוש� ו�ון, ב� הון ע''ב את� ית ב� .א�

ו�ון, ו�ון, וי''ג את� ינון ל''ב את� א, א� ר� ט� ל ס� כ� נ"י ל� מ� י. ת� ד נ� דו� ''ד א6 יו�ן, י� ע ח� ב� אר�  וב�
הון א. ב� ת� ת� א ו� יל� ן ע" יל� ל� כ� ר, ד� ש� ת ע6 ל� א ת� י ו�ה''ו, ה� נ� ן ו�ה''ו א6 חו מ� כ� ת� ש� א�  ד�

א ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� יהו מ''ה, ע� א� ם, ד� ים אד� ל� ת� ש� .א�

ין.  יפ� ל� ית, ק� י, ל" י� ח� נ�א ד� יל� א� א ב� יל� ע" ך�(אסתר ד)ל� ל� מ� ר ה� ע� ל ש� ב א א� ין ל� י א"   כ�
א מוד� ע� נ�א ד� יוק� ד� יהו ב� א� רון, ד� ט� ט� מ� ין ב� יפ� ל� ית ק� א א� ת� ת� ק. ל� בוש ש� ל�  ב�

ין פ� ד� ג� י ב� ס" כ� ת� יה, א� כות" ל� מ� ר מ� ב� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� קוד� נ�א ד� מ� ז� ב� א. ד� ית� ע� צ� מ� א�  ד�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� יה, ה6 יל" ד ד� ב� ע� ין ד� פ� אנ� רוב ו�י�ע ף(שמואל ב כב)ו� ל כ� ב ע� כ� ר� . ו�י�

ינון: ת הו,  רון, א� ט� ט� מ� יו�ן ד� ד' ח" ין ל� ר� ח6 ס� ין ד� יפ� ל� ינון ק� א� נ"ה רוח�(מלכים א יט)ו� ה�   ו�
ש ע� רוח� ר� ר ה� אח� י�. ב ה''ו, ו� רוח� י� ים ל א ב� ע� ל� ר ס� ב" ש� ים ומ� ר� ק ה� ר" פ� ז�ק מ� ח� ה ו� דול�  ג�

ו ד ת הו, ק� גוז�א, ח� Cא ין ד� יפ� ל� ק� ו�ור, ד� ח� ין, י�רוק ו� יפ� ל� ין ק� ר" א ת� י�, ה� ש י� ע� ר�  ל א ב�
ל ב" Aק א. ל� מ� פול� נ�א מ� אב� א, כ� יפ� ק� א ת� יפ� ל� ין, ק� מ� פול� ין מ� נ� ב� י�ינ�א ב הו, א6 נ�  י�רוק, ת�

ה ט� ח� ן ד� ב� ת� ין, מוץ ו� ל" ין א� יפ� ל� ין ק� ר" .ת�

א ל� ה, ו� ט� ח� ק ב� ב� ד� ת� יהו מ� א א� כ� ה� ה, ד� ט� ח� ין ד� ל סוב� ב" Aק א. ל� יק� ק� אה, ד� ית� ל� א ת� יפ� ל�  ק�
א פומ� נות ד� ל טוח6 ב" Aק ינון ל� א� י�יא, ד� יח� ר" יה ב� ין ל" נ� ח6 ט� ד ד� ן, ע� מ� ת� א מ� ש� ר� פ� ת� א� יל ל�  י�כ�

י�ה, ק� ת נ� ח ס ל� מ� ק� יהון כ� ד ד� א, ע� ית� י� אור� ין ד� ל� הון מ� ן ב� ח� ט� מ� יך� ל� ר� צ� ר נ�ש, ד� ב�  ד�
ין  י סוב� יה� א� ת ד� סול� יר פ� ר� ב� ת� ה, א� פ� י ש� יה� א� ה ד� נ�פ� ח(דאורייתא)וב� כ� ת� ש� י� ד ד�   ע�
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א גופ� ין ד� ר� ב� ל א" כ� א, ''ו� א ומוח� ב� ה ל� יל ל� נ�א, נ�ט� מ� הוא ז� ה� י�ה. ב� ק� ת נ� ה ס ל� כ� ל�  ה6
ת ס� נ� ר� פ� ת� א א� גופ� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� ת� מ� ש� ה נ� ת ב� ס� נ� ר� פ� ת� א� א, ו� ת� מ� ש� הון נ� ט ב� ש� פ� ת� א�  ד�

א,  מ� ל� ע� ין ד� ל� מ� א(קהלת ז)ב� מ� נ�ה6 א, ו� גופ� א ד� מ� ים, נ�ה6 ל ה� Cה א ש� ה ע� ת ז� עומ� ז�ה ל�   ד�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 ית� י� אור� י(משלי ט)ד� מ� ח� ל� מו ב� ח6 כו ל� . ל�

י יה� גוז�א א� Cא נ�א ד� מ� ז� גוז�א, וב� Cא א ד� מוח� א ב� ק� ב� ד� ת� מ� א ד� יפ� ל� ק� יהו כ� א, א� יפ� ל� אי ק� ה�  ו�
גוז�א Cא נ�א ד� מ� ז� י�א. וב� א קוש� ל� גוז�א, ב� Cא א ד� מוח� א מ� יפ� ל� יא ק� ה� ש ה� ר� פ� ת� א, א� יכ� כ�  ר�

י  יה� ין(דף רכ''ז ע''ב)א� י� ד� י ע6 ן, כ� מ� ת� יה מ� א ל" ר� ב� אע� ר נ�ש ל� ב� ה ל� ש� ה, ק� ש� ב"   י�
א ר� ד� אה� ר נ�ש, ל� ב� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� נ"י קוד� א מ� ין ד� ג� ת. וב� ד� ה עומ� קומ� מ� י�א ב� קוש�  ה�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ע. ה6 ר� ר ה� יה י"צ� ין ב" ק� י�ז� ם ד� יה, קוד� רות" ח� ב� א ב� ת� יוב� ת� (ויקראב�  
היט) ר ב� מ� ת� א� ש, ו� י א" יה� ה א� יפ� ל� אי ק� ה� . ו� ך� יל� ה ד� יב� ם ש" קום, קוד� ה ת� יב� נ"י ש" פ�   מ�

ה מ� מ� יה קול ד� גוז�א, ב" Cא ל ד� ל� הום. ח� אה, ת� יע� ב� י�. ר� ש י� א" ש ל א ב� ש א" ע� ר� ר ה� אח�  ו�
א,  כ� ל� י מ� א את" ן ק� מ� ה, ת� ק� ש(יחזקאל א)ד� א" תוך� ה� ל מ� מ� ש� ח� ין ה� ע" ה כ� תוכ� . ומ�

ינ�ה מ� א, ד� יח� ן ל" מ� יאה, ת� ר" א. ב� גופ� ים ד� ר� ב� ד' א" ין ב� ימ� ש� ינון ר� ין, א� יפ� ל� ינון ק� א�  ו�
יאה,  ר" כות ד� ר� חו ס� כ� ת� ש� מוכו.(משלי ה)א� ת� יה� י� ד� ע� אול צ� ת ש� ו� דות מ� יה� יור� ל� ג�   ר�

יר ע� אס� א ד� יהו רוח� אי א� ה� ר נ�ש, ו� ב� יאה ד� י ר" פ" נ� כ� יק ב� פ� ד� ק, ד� ר" פ� ז�ק מ� ן רוח� ח� מ� ת�  ו�
א הוא ד� יה. ה6 א ב" יל� ע" יק ל� ל� ס� חותוי, ו� י�הו ת� ל� יה א" ף ל" פ� כ� ה ד� ר נ�ש, מ� ב� יה ד�  גופ"

יב,  ת� כ� יאה,(מלכים ב ב)ד� ל ר" יק ע� פ� אי ד� ה� ה. ו� מ� י� מ� ש� ה ה� ר� ע� Aס י�הו ב� ל� ל א"   ו�י�ע�
הון,  ין. וב� ק� ש� ל מ� ה כ� שות� ם,(בראשית א)ד� י� מ� נ"י ה� ל פ� ת ע� פ� ח� ר� ים מ� ל ה� Cרוח� א   ו�

ר, מ� ת� יהו א� י� ל� ה, ע� ר� ע� א, רוח� ס� אל� מ� ש� א. ל� ש� קוד� א ד� רוח� ה ל� יפ� ל� יהו ק� אי א�  ה�
מ אלו(קהלת י) ש� יל ל� ס� ב כ� ל" ינו ו� ימ� ם ל� כ� ב ח� . ל"

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� יה. ה6 יל ל" ט� ק� בוי, ו� ל� יה מ� ר ל" ב� ד אע� ו� ל(תהלים קט)ד� ל� י ח� ב� ל�   ו�
יה,  ר ב" מ� ת� א� יה. ו� יל" נור ד� כ� ית, ב� פונ� א רוח� צ� ב� ש� נ� ה, ל� א ז�כ� ין ד� ג� י וב� ב� ר� ק� (יחזקאלב�  

ינ"ילז) ד' מ� נור, ב� כ� יה ב� ג"ן ב" נ� ו�ה מ� , ו�ה6 רוח� י ה� ע רוחות ב א� ב� אר� י� מ" ר י�   כ ה אמ�
יהו א� ש, ד� שול� יר מ� ש� יהו י''ד. וב� א� פול, ד� יר כ� ש� יהו י'. וב� א� שוט, ד� יר פ� ש� ין, ב� גונ�  נ�

יהו, י� ל� ב� Aק ד ל� ו� ד ד� ב� ע6 ו�ון. ד� ר את� ש� ינון ע� א א� דו� ''ד. ה� יהו י� א� ע, ד� רוב� יר מ� ש�  יד''ו. וב�
ין ל" ו�ון א� ן י' את� ב� חוש� ין, כ� פ� ע''ב אנ� ין ל� ק� ל� ס� ים. ו� ל� ינ"י ת� .י' מ�

ה. ימ� ח" ית אף ו� ח� ש� ון מ� ע� א ד� נות� ט� ר שול� ב� ע6 ת� ד א� גונ�א. כ� ינ"י נ� ע''ב מ� יקו ב� ל� י ס� ת�  ומ�
א ד� ין, ה6 ע''ב אומ� ין ל� ר� ת� י' כ� ין ל� ק� ל� ס� ין, ד� ר� ט� ע ס� ב� אר� ה. ב� ר� ע� יק רוח� ס� פ� הון ד� ב�  ד�

יב,  ת� כ� נ�ה(משלי יא)הוא ד� ים ר� ע� ש� בוד ר� א6 . וב�

ין  ר� ט� ל ד' ס� ין ע� ט� ל� ''ל, ש� א" פ� ''ל ר� יא" ''ל נור� יא" ר� ''ל ג�ב� א" יכ� מ� ין(ס''א יסודין)ד� ב�   ט�
ון ין. ע6 פ� יה ד' אנ� ית ל" ד א� ל ח� כ� א, ו� ר� פ� ע� א ו� רוח� א ו� ש� א� י�א ו� ינון מ� א� ר נ�ש, ד� ב�  ד�

י�ין  ל� ה, ת� ימ� ח" ית אף ו� ח� ש� א.(ס''א שלטין)מ� כ� ר� יד ס� ב� ע� יאה ד� ר" נ�ה, ד� ב� ה ל� ר� ל מ�   ע�
א, ד� ב� כ� א ב� יד� ח� א6 א ד� רוק� ה י� ר� מ� ים. וב� ד� א6 מ� ם ב� אד� ת� א� ד, ד� ב" כ� א ד� ק� ה סומ� ר� מ�  וב�

ה  ר ב� מ� ת� א� ת, ד� ו� מ� אך� ה� ל� מ� א ד� ב� ר� יהו ח� א� ה(משלי ה)ד� ד� נ�ה ח� ע6 ל� ה כ� ר� ה מ� ית� ר� אח6   ו�
יבו, צ� יהו ע6 א� חול, ד� ט� א ב� נות� ט� י, שול� ת� ב� ית, ש� יל� ה, ל� חור� ה ש� ר� מ� יות. וב� ב פ� ר� ח�  כ�

בון ע6 ר� א ו� ד� פ� ס� ה� י�ה ו� כ� א ב� שוכ� א ו�ח6 יות� נ� ית, ע6 ת� ח� אול ת� .ש�

ין, פ� ע''ב אנ� י, ב� י� ח� נ�א ד� יל� יה א� ל" א ע� ט� ל� ר נ�ש, ש� ב� ין מ� יפ� ל� ין ק� ל" ין א� ר� ב� ע� ת� מ� י�ד ד�  מ�
דו� ד, ינון י� א� ע רוחות, ד� ב� אר� י�ין מ" ל� ה ת� ר� ש� חו ע6 כ� ת� ש� א� דו� ''ד, ד� ד''ו י� ינון י' י�''ד י� א�  ד�
. יח� ש� מ� א הוא רוחו ד� , ד� רוח� י ה� ע רוחות ב א� ב� אר� דו� ד מ" ר י� הון, כ ה אמ� ר ב� מ� ת� א�  ד�

יה,  ר ב" מ� ת� א� א,(ישעיה יא)ד� ב� ל� ינ�א ד� מ� א ז�ן י� ב ב� נ�ש" יהו מ� ד א� י�, כ� יו רוח� י� ל� ה ע� נ�ח�   ו�
ב ''ד נ�ש� ס� ח� ה. ו� מ� כ� ח� ים ב� ר� ים י�ד� כ� ח� ה� ה ל� רוצ� יה ה� ב" ד, ד� ס� ח� א ד� ר� ט� ס� ה מ� מ� כ� ן ח� מ� ת�  ד�
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הו כ>ל� יק ב� פ� דו� ד ד� כות ה'. י� ל� מ� ת ו'. ב� ר� א� פ� ת� ינ�ה ה'. ב� ב� ה י'. ב� מ� כ� ח� ב� ינ�ה, ד� ב�  ב�
א ב� ל� ה ד� ב� ש� ח6 ר. ולע''ב מ� ש� ע� ין ל� ק� ל� ס� ע. ד� ב� .אר�

ש. א א" אל� מ� ש� ה. מ� דול� ג� יהו י�ד ה� א� ם. ו� י� יהו מ� ינ�א א� מ� ''א, י� ''א ו�א''ו ה" א יו''ד ה"  ד�
א כ ל� א. ו� ש� ד� ק> א ד� י רוח� יה� א� ה. ד� מ� א, י�''ד ר� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� ה. ב� ז�ק� ח6 י י�ד ה� יה� א�  ו�

ן י''ד.  ת(יחזקאל א)ב� כ� ל� רוח� ל� ה ה� מ� ה ש� י� ה� ר י� ש� ל א6 ים א� נ� אופ� י�ה ב� ח� י רוח� ה�   כ�
א, מוח� ין ד� ק� ר� ע� יק ב� פ� ד� יהו, ו� ו�י� ר� ת� יד ב� אח� א. ד� ש� א� י�א ו� ים מ� ג� נ�ה6 ת� יה מ� כו. ב"  י"ל"

יאה י ר" פ" נ� כ� רוח� ב� ש. ו� יהו א" א� א, ד� ב� ל� ין ד� ק� ר� ע� ם. וב� י� יהו מ� א� .ד�

ינון א� א, ד� יע� ק� י ר� ג�ל" ל� ג� א, ו� ית� י� אור� א ד� י י�מ� ג�ל" ל� ח ג� כ� ת� ש� א, א� גופ� ר ד� ב� א" ר ו� ב� ל א" כ�  ב�
יה יל" אנ�א ד� א, מ� י�מ� א ו� יע� ק� ין ר� יה ב" ר" יהו את� א� יה. ו� ין ב" ת� נ�ח� ין ו� ק� ל� הו ס� א. כ>ל� ש�  א�

א ת� ינ� כ� י ש� יה� א� א, ד� ע� .אר�

ים ר� ב� ל א" י כ� כ� יה. ה� א ב" ח� ר� פ� א ל� א רוח� ל� ב� ק� יהו, ל� י� פ� ד� יחו ג� ת� ין, פ� עופ� ונ�א ד� ו� ג�  וכ�
א, ב� ל� ין ד� ר� ד� ה א� מ� כ� ין, ב� ק� ר� ה ע� מ� כ� ין, ב� ק� ר� ה פ� מ� כ� ין, ב� קור� ה מ� מ� כ� ן ב� יח� ת� א, פ� גופ�  ד�

א, ב� ל� א ד� ו�ה נור� א, ה6 ב� ל� ין ד� ת� ב� יב ב� נ�ש� או ד� י ל� א� יה. ד� א ל" ל� ב� ק� א, ל� מוח� ין ד� ר� ד�  א�
יאה, ר" נ�ה ד� ק� א, ו� ב� ל� נ�ה ד� ק� ין ד� ק� ר� ע� ין, ד� ר� ד� א� ין, ו� מ� ה סול� מ� כ� א. ו� ל גופ� יד כ�  אוק�

יה ג�ב" ין ל� נ� ק� ת� ת� הו מ� .כ>ל�

נ�א  מ� הוא ז� ה� יד קול. ב� ב� ע� ת� יאה, א� ר" י ד� פ" נ� ל כ� א, ע� בור� יק ד� ל� ד ס� י עוף(קהלת י)כ�   כ�
קול.  ת ה� יך� א� ם יול� י� מ� ש� יהו(תהלים כט)ה� א� י�א, ד� מ� א ד� ר� ט� ס� ם. מ� י� מ� ל ה� י� ע�   קול י�

ד א, כ� ב� ל� א ד� ר� ט� ס� ש, מ� בות א" ה6 ב ל� י� חוצ" יאה. קול י� י ר" פ" נ� כ� יק ב� ל� ן ס� מ� ת� א, ד�  מוח�
בור י ד� ר" ק� ת� א, א� פומ� יק מ� .נ�פ�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� יה, ה6 א ל" ל� ב� ק� ין ל� פ� ד� ין ג� ח� ת� פ� יאה, ד� י ר" פ" נ� ין כ� ר" ל ת� ב" Aק ל� (יחזקאלו�  
יןא) ח� ר� יבור, ופ� ד� יה ל� ין ל" ל� ו�ון נ�ט� פ� י ש� כ� ה. ה� ל� ע� מ� ל� רודות מ� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה�   ופ�

.ל"יה ל�ע"יל�א

י  פ" נ� ה כ� ש� מ� ינון ח6 א� ונ�א ד� ו� ג� א,(ס''א ענפי)וכ� כ� ר� א ס� ל� ן ב� יח� ת� הו פ� יאה, כ>ל�   ר"
ן יח� ת� הו פ� א, כ>ל� פומ� ין ד� קונ� א ת� ש� מ� י ח� ו� Cה מ� ין ל� יכ� ר� י צ� י נ�מ" כ� אי קול, ה� א ה� ל� ב� ק�  ל�

ינון:  א� ין ד� קונ� ש ת� מ" ח� א, ב� כ� יר� א ס� ל� ג�רון. בומף(דף רכ''ח ע''א)ב�   אחהע ב�
ם י� ינ� ש� נ�א. זסשרץ ב� יש� ל� . דטלנת ב� יך� ח" ו�ון. גיכק ב� פ� ש� .ב�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ל. ה6 ל� א כ� כוב� ע� א ו� כ� ר� א ס� ל� הון, ב� א ב� ה" י� בור ד� ד� (בראשית כד)ו�  
בור. יהו ד� א� א, ד� לות� א צ� את. ד� ה יוצ" ק� ב� נ"ה ר� ה� ר ו� ב" ד� ה ל� ל� ם כ� ר� י הוא ט� ה�  ו�י�

א כ� ר� ית ס� י א� א� ל. ו� קוב� מ� י ש� נ� ע� א6 י יוד" פ� י ב� ת� ל� פ� ה ת� גור� ם ש� ר, א� מ� ת� ינ"יה א� ג�  וב�
ין  ג� ף. ב� טור� מ� י ש� נ� ע� א6 א, יוד" כוב� ע� א ב� ק� נ�פ� י(ס''א כגון)ו� יה� א� יאה ד� ר" א ב� כ� ר�   ס�

ה פ� ר" .ט�

יה  ב" ל, ד� א" ר� ש� ע י� מ� א ש� קול ד� דו� ''ד(יחזקאל א)ו� א י� ד� ם. ו� יה� פ" נ� ת קול כ� ע א� מ� ש�   ו�א�
יה ב" בור, ד� יהו ד� א� אי, ד� ש� ח6 א ב� לות� צ� א ב� ת� ינ� כ� א ש� ל� ב� ק� יק ל� ד נ�פ� יהו קול, כ� א�  ד�

ד' ינון ב� א� ין, ד� יב� רמ''ח ת" יהו, ב� י� פ� ד� הו ג� ן כ>ל� יח� ת� ין פ� ר� ב� ל א" ח, כ� ת� פ� י ת� ת� פ� ''י ש� ד נ�  א6
א ל� ית ק� הון נ�ח� ב� ע, ד� מ� יאת ש� ר� ק� י�ין ד� ש� ר� .פ�

ין ר� ב� ל א" הו ע� גון, כ>ל� ינ"י נ� ה מ� מ� כ� יה, ב� ג�ב" ין ל� פ� צ� פ� צ� ין מ� ר� Aפ ה צ� מ� ית, כ� ד נ�ח� כ�  ו�
י יה� א� א, ד� פור� צ� א ד� יור� ן ד� מ� ת� ר, ד� ב� ל א" כ� ין ד� פ� ד� ל ג� כ� נ�א. וב� יל� י א� פ" נ� ינון ע� א� א, ד� גופ�  ד�
ח, ת� פ� י ת� ת� פ� ''י ש� ד נ� ה. א6 ל� ע� ב� י ד� ג�ב" א ל� יח� ת� ח פ� כ� ת� ש� א, א� פ� נ� ע� א ו� פ� נ� ל ע� כ� ''י, ב� ד נ�  א6

א, ת� ינ� כ� ש� ים ד� ר� ב� ר מרמ''ח א" ב� ית א" ה. ל" יד� מ� ע6 א ד� לות� צ� יה, ב� ג�ב" א ל� ח� ת� יהו פ�  א�
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ת. ר" ש� י ה� כ" א6 ל� ת מ� יח� יאת ש� ר� ק� ת� א א� ין ד� ג� יה. וב� א ל" ל� ב� ק� א ל� יח� ת� י פ� יה� או א� ל�  ד�
ים, ל� ק� ת ד� יח� י ש� יה� ים. א� ר� ב� א" י�ין ב� ר� ש� ין ד� ת� מ� ש� ינון נ� א� צוף עופות, ד� פ� יהו צ�  א�

נ�א יל� א� ין ד� פ� נ� ינון ע� א� .ד�

הו,  ר ב� מ� ת� ר, א� ב� ל א" כ� ''י ב� ד נ� י א6 ג�ב" דו� ''ד ל� ית י� נ�ח� נ�א, ד� מ� הוא ז� ה� (יחזקאל א)וב�  
ים ת� ע� שות, ו� ים ח� ת� ש, ע� יות א" ל. ח� מ� ש� ח� ז�א ד� אי ר� ה� ם. ו� יה� פ" נ� ינ�ה כ� פ� ר� ם ת� ד� מ� ע�  ב�
דוש ק� י ה� פ� א מ� בור יוצ" ד� ה� ש� נ�א, כ� א ת� ית� נ� ת� מ� ין, ב� ית� נ� ת� י מ� אר" רו מ� אמ� לות. ו� ל� מ�  מ�

לות. ל� מ� רוך� הוא, מ� דוש ב� ק� י ה� פ� א מ� בור יוצ" ד� ין ה� א" ש� שות, וכ� רוך� הוא, ח�  ב�
ל ב� שות. א6 הדו� נ�הי, ח� א6 ינון י� א� א, ד� ד� ח6 בור כ� ד� ין קול ו� ד� י�יח6 ת� מ� נ�א ד� מ� הוא ז� ה�  ב�
ח כ� ת� ש� יהו א� א, א� רוד� פ" ''י ב� ד נ� ן א6 דו� ''ד מ� רודות, י� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה� פ� נ�א ד� מ� ז�  ב�

ין  ג� זונ�א, ב� אל מ� ש� מ� לות, ל� ל� מ� יה מ� ל" ב� Aק ן, ל� יח� ת� הו פ� יו�ן, כ>ל� י ח" פ" ע אנ� ב� אר� (דניאלב�  
יו�ןד) י ח" ג�ב" ן ל� יח� ת� הו פ� יות, כ>ל� ח� י ה� פ" נ� כ� ח ב� כ� ת� ש� ''י א� ד נ� יה. א6 א ב" כ ל� זון ל� מ� . ד�

יהו א� בור, ד� ד� ן ב� פ� צ� פ� צ� ים מ� נ� ינ�א. אופ� ימ� הו ב� דו� ''ד, כ>ל� יהו י� א� קול ד� ין ב� ג� א6  ש�
הון הדו� נ�הי. ב� א6 א. י� ית� ע� צ� מ� א� בור ב� ד� ים קול ו� ר� ב� ח� ת� ים מ� פ� ר� ש� א. ב� אל� מ� ש� ''י ב� ד נ�  א6

יב, (בראשית א) ת� כ� א הוא ד� ד� ף. ה6 עופ" עוף י� ן(ישעיה ו) ו� ד מ� ח� י א� ל� ף א"   ו�י�ע�
הון,  ר ב� מ� ת� א� ים. ו� פ� ר� ש� ם(קהלת י)ה� י� נ�פ� ל כ� ע� קול וב� ת ה� יך� א� ם יול� י� מ� ש� עוף ה�   ו�

א מוד� יהו ע� א� את ו', ד� א ד� ר� ט� ס� ד. מ� ח� א� ם ל� י� נ�פ� ש כ� ים ש" פ� ר� ר. וש� ב� יד ד�  י�ג�
ין,  יב� ית ת" יל ש� ל� יהו כ� א� א. ו� אל� מ� ינ�א וש� מ� יל י� ל� א, כ� ית� ע� צ� מ� א� ם(ישעיה ו)ד� י� ת� ש�   ב�

ן ימ� ף ס� עופ" ם י� י� ת� ש� יו וב� ל� ג� ה ר� ס� כ� ם י� י� ת� ש� יו וב� נ� ה פ� ס� כ� .י�

י�ינ�א,  נ� קונ�א ת� יו(יחזקאל א)ת� ל� ם ע� ה אד� א" ר� מ� מות כ� א ד� ס" כ� מות ה� ל ד� ע�   ו�
יהו  א� ה, ו� ר תור� פ� ס" ימו ד� ש� ה. ר� ל� ע� מ� ל� ת(ישעיה מד)מ� י� ת ב� ב� ש� ם ל� ת אד� ר� א� פ� ת� . כ�

י"ים  ק� ילו מ� א� ית, כ� ר� ח6 ש� ית ו� ב� ר� ע ע� מ� יאת ש� ר� א ק� קור" ל ה� ן, כ� נ� ב� מוה� ר� אוק� (יהושעו�  
ר,א) מ� ת� א� ד. ו� ס� ח� א ד� ר� ט� ס� ינ�א מ� ימ� יהו ל� נ�ה, א� ב� ית ל� ל� ט� ה. ד� ל� י� ם ו�ל� ית� בו יומ� ג� ה�   ו�

ידות.  ס� ח6 ג ב� נ�ה" ת� ים ומ� מ� ח6 א ר� ס" ל כ� ב ע� ך� יוש" ל� ל מ� ד(ישעיה טז)א" ס� ח� ן ב� הוכ�   ו�
ית ל� ט� ין ד� ר� ש� ק� י�ין ו� יק ע''ב חול� ל� ד ס� ס� א. ח� ס" .כ�

ל כ� י�ין ל� חול� ין ו� ר� ש� ין ק� יל ח''י, ב" ל� ''ט, כ� יהו ט" א� רו''ן, ד� ט� ט� מ� א ד� ר� ט� ס� ית מ� ל� ית ט� א�  ו�
ן יל� כ� ר מ� יס� ל" ל ת� ב" Aק י�ין, ל� ר חול� יס� ל" ה. ות� י תור� ש" ל ה' חומ� ב" Aק ין ל� ר� ש� א. ה' ק� ר� ט�  ס�

ת ש� ר� ד� ה נ� תור� דות ה� הון, בי''ג מ� ר ב� מ� ת� א� א. ד� ית� י� אור� י ד� מ" ח6 ר� .ד�

ת ר� א� פ� יהו ת� א� ת, ד� ר� א� פ� ת� נ�א ד� יוק� ד� ה. ב� ל� ע� מ� ל� יו מ� ל� ם ע� ה אד� א" ר� מ� ר, כ� מ� ת� ינ�ה א� ג�  וב�
''א.  ''א ו�א''ו ה" יה, יו''ד ה" מ" ש� י ב� ר" ק� ת� א� ה. ו� ל� ע� מ� ל� יו מ� ל� ם ע�   כ ל(ישעיה מג)אד�

א ם, ד� ה אד� א" ר� מ� א כ� יל� ע" יו. ול� ית� ש� יו אף ע6 ת� ר� צ� יו י� את� ר� י ב� בוד� כ� ל� י ו� מ� ש� א ב� ר� ק� נ�  ה�
אן, יר� פ� ר ס� ש� ע� ין, וב� פ� ד' אנ� א, ב� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� יזו ד� ח" י כ� יה� א� א, ד� ת� ינ� כ�  ש�
הון ו�ון, וב� ינון י''ד את� א� ו�ון. ו� ע את� ב� ם, אר� אד� ין ד� פ� ע אנ� ב� אר� ם. ו� ינון אד� א�  ד�

ה(הושע יב) מ� ד� ים א6 יא� ב� נ� י�ד ה� . וב�

י ר" ק� ת� יה א� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� יה קוד� יק, וב" ד� צ� א ד� ר� ט� ס� ''י, מ� י ח� ר" ק� ת� עוד א�  ו�
ין ג� ם. ב� יהו אד� ה' א� יה ה'. וב� ת" ינ� כ� ''ל, וש� א, ט� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� יהו ע� א� ם, ד�  אז אד�
''א. י ה" ג�ב" ''ל, ל� ט� יד ה� יהו מור� אי א� ה� ''א ו�א''ו. ו� ן יו''ד ה" ב� חוש� יק ב� ל� י ס� כ� ''ל ה� ט�  ד�

ין, ר� ט� ל ס� כ� יה ב� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� יר קוד� ש� ק� ין, ד� מ� ל� ''י ע� ית, ח� ל� ט� ר ד� ש�  ק�
ית ל� ט� פות ד� נ� ע כ� ב� אר� .ב�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 אל� מ� ש� ין מ� ל� פ� זו.(ישעיה סב)ת� רוע� ע> ז� ינו וב� ימ� י� ב� ע י� ב� ש�   נ�
ד' א ל� ל� יכ� ''י ה" ד נ� י�ין. א6 ש� ר� ד' פ� הו� ''ה ב� ין. י� ל� פ� לו ת� זו, א" רוע� ע> ז� ה. וב� ינו, זו תור� ימ�  ב�
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יהו א� ין, ד� מ� ל� ''י ע� יק ח� ד� א צ� י�ד, ד� ין ד� ל� פ� ל ת� ר ש� ש� ין. ק� ל� פ� ת� י ד� ת" ד' ב� ו�ון, ב�  את�
א, ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� א ע� א, ד� יש� ר" ר ד� ש� א. ק� אל� מ� רוע� ש� ז� יהו. ב� ו�וי� ר� ת� א ד� שור�  ק�

ינון  א� א, ד� יל� ע" ''ה ל� י� ה� דו� ''ד א� יה י� יד ב" אח� ''ה(כת''ר)ד� ינ� ''ה וב� מ� כ� . ח�

הו כ>ל� ין, ד� ל� פ� ית ות� יצ� ין צ� יד ב" יהו אח� א� א, ו� ית� ע� צ� מ� א� א ב� חוד� יהו י� א� ע ד� מ� יאת ש� ר�  ק�
א מוד� ע� א ד� ר� ט� ס� ע. ומ� מ� יאת ש� ר� ק� א ד� חוד� י� ן ב� יל� ל� ינון כ� ין, א� ל� פ� ית ות� יצ� צ� י�ין ד� ש� ר�  פ�

הו,  ר ב� מ� ת� א� ין, ד� ל� פ� ית ות� ל� יהו ט� א� א, ד� ית� ע� צ� מ� א� ל(שמות יג)ד� אות ע� י�ה ל� ה�   ו�
 . ינ�יך� ין ע" פות ב" טוט� ה ול� כ� ית(במדבר טו)י�ד� יצ� ם צ� ה� שו ל� ע� . ו�

( י. דף רכ''ח ע''ב) ינ� ס� ה מ� מ ש� ה ל� כ� ל� ין, ה6 יל� פ� ל ת� י(דברים כח) ש' ש� מ" ל ע� או כ� ר�   ו�
ין ל� פ� לו ת� דו� ''ד. א" ם י� אי ש" מוה� מ� אוק� . ו� ך� מ� או מ� ר� יך� ו�י� ל� א ע� ר� ק� י� נ� ם י� י ש" ץ כ� אר�  ה�
ין ר" ת� ין ד� פ� נ� ע ע� ב� ש� ין. ו� ג� ר� ית ד� אה. ש� ית מ� ין ש� ינ� ין ש� ר" ין. ת� ל� פ� ל ת� רא ש. ש' ש� ב�  ש�

ל כ� א ל� יל� ק� י ש� יה� או א� ל� א ד� קוד� ית פ� ל" א תרי''ג. ו� כ ל� ר, ו� ש� ת ע6 ל� א ת� ין, ה� ינ�  ש�
א ית� י� .אור�

י רמ''ח. ר� כ� ם ז� ''י שס''ה. ו''ה ע� מ� ם ש� הו� ''ה. י�''ה ע� י י� יה� ו�ה א� צ� ל מ� א, כ� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
יל ל� ל כ� א" ר� ש� ע י� מ� , ש� מוה� א אוק� ה� תרי''ג. ו� א ל� יל� ק� י ש� יה� ו�ה א� צ� ל מ� א כ� ין ד� ג�  וב�

ר ת� ל א6 כ� יהו ב� ין א� ל� פ� ת� א ד� ר� ט� ס� תרי''ג מ� ית. ו� יצ� צ� א ד� ר� ט� ס� .תרי''ג, מ�

ת. ר� א� פ� ת, ת� רון. פ� ט� ט� יה מ� ל" ב� ק� יק, ל� ד� ין, צ� מ� ל� פ ת: טט, ח''י ע� פות, ט ט� טוט� יו ל� ה�  ו�
א גופ� יהו כ� י א� כ� ה� ין. ו� ש� ב� ל� ת� אן מ� יר� פ� ל ס� יה כ� ב" ת, ד� ר� א� פ� ת� רון סוס ד� ט� ט�  מ�

יה קול ית ל" ם, ל" ל" אר א� ת� ש� נ"יה, א� ק מ� ל� ת� ס� יך� הוא א� ר� א ב� ש� ד קוד� כ� א. ו� ת� מ� ש� נ�  ל�
אך� ל� ל מ� כ� בור. ד� ד� יהו קול ו� יה א� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� קוד� ח, ד� כ� ת� ש� בור. א� א ד� ל�  ו�

א קוד� ל פ� כ� א. וב� לות� צ� א ד� ל� ל ק� כ� א, וב� ית� י� אור� בור ד� ד� א ו� ל� ל ק� כ� . וב� אך� ל�  ומ�
יל ב� יהו ס� א, א� כ ל� ים ד� י� יהו ח� ין, א� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ע� יה ב� נות" ט� ר שול� ת� ל א6 כ� א. ב� קוד�  ופ�

א .כ ל�

אי ה� בור. ו� א ד� ל� ית קול ב� ל" א קול. ו� ל� בור ב� ית ד� ל" ונ�א ד� ו� ג� דו� ד, כ� א י� ל� י ב� ד נ� ית א6 ל"  ו�
בור. א ד� ל� ית קול ב� א, א� רוד� פ" א ד� מ� ל� ע� ל ב� ב� ילות. א6 צ� א6 א ד� מ� ל� ע� שוט, ב� יהו ק�  א�
יד  ין, אח� מ� ל� י ע� יק ח� ד� א צ� ד� א. ו� ת� ת� א ו� יל� יה ע" יד ב" י, אח� ד� ין ש� ל� פ� ל ת� ר ש� ש� (ס''אק�  

בורביה) ד� ין קול ו� . ב"

ית יצ� צ� ין ו� ל� פ� א, ת� ב� א ס� ב� ר ס� אמ� א, ו� ב� י ס� ג�ב" ן ל� מ� ד� ז� נ�א א� ימ� ה" י�א מ� ע� א ר� י, ה� כ� ה�  אד�
א קוד� ע פ� מ� יאת ש� ר� ק� ע. ו� מ� יאת ש� ר� ק� ן ב� יל� ל� ין, כ� קוד� ינון ג' פ� זוז�ה, א� ת מ� ש� ר�  ופ�

ית יצ� צ� ין אות. וב� נ� מ� ין ז� ר" הו ת� ר ב� כ� ין אד� ל� פ� ת� ין. וב� נ� מ� ר ג' ז� כ� ית אד� יצ� צ� אה. ו� יע� ב�  ר�
גו ל� דו� ''ד מ� ר, י� ב� ל� י מ� ד� זוז�ה, ש� מ� ה. וב� יז ב� ת� ה� יך� ל� ר� צ� רו ד� כ� ז� ל ת� .ז' ש�

ך� ינו א ר� ק� ת� ה, ד� ב� רוח� ית ו� יצ� צ� ה ד� כ� יעור אר� ש� אי. ו� מ� ן א6 יח� ת� ין ופ� ימ� ת� י�ין ס� ש� ר�  ופ�
י יש" ל� נ"י ש� יל, וש� ד� יש ג� ל� ת, ש� ל� כ" ו�ת ת� צ� ל. מ� גוד� ן ב� ע� ב� צ� ר א� ש� ין ע6 ר" ית ת� יצ� צ� ל ה�  כ�
י כ� ה� ת. ו� ש� שול� י�ה מ� ה� י�א ת� חול� י�א ו� ל חול� כ� ל. ו� ל א גוד� מ� ר כ� ש� ק� ר ל� ש� ין ק� נ�ף. וב"  ע6

א ב� ד ל� ינון ע� אי א� מ� הון א6 ת� צוע� יעור ר� ש� א. ו� ב� ל ל� ב" Aק ל� א. ו� מוח� אי ב� מ� ין א6 ל� פ�  ת�
ין נ� מ� ת ז� ל� ש ת� ל" יש� רוך� ו� כ� י� ד ד� י�ד ע� א ד� צוע� ינ�א. ור� ימ� א ל� בור� ד ט� ע� א. ו� אל� מ� ש�  ל�

א ד� ר� ע צ� ב� צ� א� .ב�

ינון א. א� ר� ט� ל ס� כ� ל ש ל� ל ש� ל ש ע� א ש� ל� יהו, א� או א� שוב ל� ג�ד ח� אי ב� א, ו�ד� ל�  א�
א ר� ט� ס� יוט. ומ� ד� ן ה� כ ה" י ד� ד" ג� ד' ב� ב, ו� י ז�ה� ד" ג� ד' ב� ן, ו� ב� י ל� ד" ג� ל ד' ב� ב" Aק ר, ל� יס� ר"  ת�

יל, ד� יש ג� ל� . ש� ינ�יך� ע" ה ב� ל� יוט ק� ד� ת ה� כ� ר� י ב� ה� יז, אל ת� מ� א ר� יוט ק� ד� ן ה� ת כ ה" כ� ר� ב�  ד�
ת ל� כ" יהו ת� א� נ�ף, ד� י ע6 יש� ל� נ"י ש� .וש�
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ה דוש� יב ק� ת� כ� א הוא ד� ד� ה. ה6 דוש� ק� א ד� ר� ט� ס� ש מ� שול� ל מ� ת, כ� ש� שול� י�א מ� ל חול� כ�  ו�
ין  ג� י�ה, ב� יש� ל� ל ש� א" ר� ש� י� שו. ו� ל" ש� ך� י� ית(שמות יד)ל� יצ� צ� ל כ>לו. ד� ים ע� יש� ל� ש� ו�   ד�

ש, וה''ו שול� ר מ� ב� ל ד� כ� ן, ו� ה� ב� א6 אה ל� ית� ל� יהו ת� א� א, ד� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� א ד� ר� ט� ס�  מ�
א ין, ד� ש� ל� ש> יכות מ� ר� ת כ� ל� ת� א מ� יל� ל� י�א כ� רוי. חול� ט� ס� ת מ� ש� שול� ה מ� יב� ל ת"  יל''י, כ�

ת ל� יל ת� ל� א, כ� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� ת ב� ש� שול� י מ� יה� א� שו. ו� ל" ש� ך� י� ה ל� דוש� א. ק� ת� ינ� כ�  ש�
ה.  יד� ח� ת י� א ב� ת� ינ� כ� ת, ש� ב� ן ש� ינון ש' מ� א� ן, ד� ה� ב� י א6 פ" נ� י�א,(ס''א מליא מן)ע� ל�   ח>

ית יצ� צ� ב� ת ש� ל� כ" .ת�

ו�ה. צ� מ� י ד� פ" נ� ל כ� יך� הוא, ע� ר� א ב� ש� קוד� א ו� ת� ינ� כ� ש� ים, ב� ש� יהו ר� י א� כ� ה� א, ד� אה גופ�  ז�כ�
ונ�א ו� ג� י כ� יה� א� א. ד� ד� ר� ע צ� ב� צ� א� יכות ב� ר� ת כ� ל� ת� י�ד, ב� ה ד� ל� פ� יהו ת� א� א ד� צוע� ר� ים ב� ש�  ר�

ין ר" ת� יל ב� ל� ין, כ� ל� פ� ת� ר ד� ש� ק� ים ב� ש� א. ר� ע� ב� צ� א� יכות ב� ר� ת כ� ל� ת� א ב� יכ� ר� י�א, כ� חול�  ד�
ד א ח� ר� ש� ק� ין ב� ר" ין, ת� ש� שול� ר מ� ש� ה ע6 ש� מ� ין ח� ק� ל� ין, ס� ר� ש� .ק�

ה ל ש� ''ל. וש� ן ט� ב� חוש� ן, כ� יכ� ר� ים כ� ל ש� ה וש� ע� ש� הון ת� ית ב� י�ין, א� ר חול� ש� ה ע6 ל ש�  ש�
א ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ן י�''ה. ע� יהו ב� אי א� ה� ''ן. ו� ין ב" ק� ל� ד. ס� ח� ן א� ב� חוש� י�ין, כ� ל� ר ח> ש� .ע6

ת ל� יה ת� ית ב" א� ע, ד� ב� צ� א� נ�א ד� יוק� ד� י�א ב� ל חול� ינ�א, כ� מ� ף י� כ� נ�א ד� יוק� ד� ר ב� ש� ל ק�  כ�
יהו א� ל. ד� גוד� ר מ� ב� ין, ל� ק� ר� ת פ� ל� ע ת� ב� צ� ל א� כ� י ב� כ� ה� יכות. ו� ר� ת כ� ל� ל ת� ב" Aק ין, ל� ק� ר�  פ�
ן י� ע� ה ד� ד� א. ומ� מ� חוט� ה ד� ד� י מ� יה� ל. א� ל א גוד� מ� ית, כ� יצ� צ� ר ד� ש� ק� ר ל� ש� ין ק� יעור ב"  ש�
ה ד� א. ומ� אל� מ� ינ�א וש� מ� ן י� א ז� ה ד� ד� ן. ומ� י� ע� ן ל� י� ין ע� ה ב" ד� יהו מ� א� א. ו� אל� מ� ינ�א וש� מ�  י�

נ�א.  יש� ל� ה ד� ד� ה. ומ� פ� ש� ה ו� פ� ל ש� כ� יעות(שמות כו)ד� ר� י� ל ה� כ� ת ל� ה אח� ד� . מ�

ל כ� ית אמות. וב� ינון ש� א� א. ד� ת� ת� א ו� יל� ע" ין ו� ר� ט� ע ס� ב� אר� א, ל� גופ� יעור ד� ה ש�  אמ�
ין נוע� ע� ז�א דח''י נ� ינון ר� א� ין. ו� ית אמ� ש� ין ב� ק� ר� ין, ח''י פ� ק� ר� ה פ� ל ש� ה ש� אמ� ה ו�  אמ�

ר,  מ� ת� יהו א� י� ל� ע� א. ו� ר� ט� ל ס� כ� ין ל� נוע� ע� ת נ� ל� ין. ת� ר� ט� ית ס� ש� ב. ל� לול� (שיר השיריםד�  
יהוז) א, א� ת� ינ� כ� ש� ל ב� א" ר� ש� ו"ה י� ק� ה, מ� יעור קומ� א ש� ד� ר. ו� מ� ת� ה ל� ת� מ� ך� ד� ת"   ז את קומ�

ם י� נ� ים וש� ע� ב� ין ש� ק� ל� ע ס� ב� ינון אר� א� ין, ד� נ� מ� ע ז� ב� .ח''י אר�

הון  ל� ה ד� יו�ן, קומ� ח" ז�א ד� ר� ם(יחזקאל א) (דף רכ''ט ע''א)ו� ה� ה ל� גוב� ם ו� יה� ג�ב"   ו�
ם, ה� ה ל� גוב� אה. ו� ת� א ת� ת� ב� כ� ר� מ� יו�ן ד� ע ח" ב� ם, אר� יה� ג�ב" גו', ו� ם ו� ג�בות� ם ו� ה� אה ל� ר� י�  ו�
הו כ>ל� אה. ו� ית� ל� א ת� ת� ב� כ� ר� מ� יו�ן ד� ע ח" ב� ם, אר� ג�בות� א. ו� ת� יע� צ� א מ� ת� ב� כ� ר� מ� יו�ן ד�  ד' ח"

דו� ד דו� ד י� דו� ד י� ן, י� ת� ע� ב� אר� יב ל� ב� א ס� ונ�א ד� ו� ג� ם, כ� י� ינ� אות ע" ל" ינון מ� א� .י''ב. ו�

. רוך� ב� ע� ב� ע� כור" כור" ל ה� א כ� ל� ר. א� ת� אן א6 א, ב� לות� צ� הון ב� ין ב� ימ� ש� ה ר� קומ� י ד� אר"  ומ�
ין ל" א� יז ב� מ� א ר� א ק� כ� א ה� יעות ד'. ה� ר� ה. וכ� ע� ב� יפות אר� ק� ם. ז� ש" ף ב� ף זוק" זוק" ל ה� כ�  ו�

יד ה ומור� ל� ע6 לו, מ� ם ש� עול� ד' רוחות ה� י ש� מ� יא ל� ב� יך� ומ" יעות, מול� ר� יפות וכ� ק�  ז�
ל ב" Aק ד' רוחות. ל� ץ ו� ם ו�אר� י� מ� ין, ש� ר� ט� ית ס� ינון ש� א� לו. ו� ץ ש� אר� ה� ם ו� י� מ� ש� ה� י ש� מ�  ל�

א יפ� ק� ה וז� יע� ר� יו ד', כ� רומ� מ� לום ב� ה ש� עוש� ין, ב� א� ר� ת� ת ב� ל� ין, ות� א� מ� ד� אן ק� כ� ר� ת ב� ל�  ת�
ינו, ימ� מ אלו ו� ש� לום ל� ן ש� יהו נות" אי א� ה� ינ�א. ו� ימ� א ל� יפ� ק� ה וז� יע� ר� א, וכ� אל� מ� ש�  ל�

בו ין ר� ימ� ל� בו, ו� מ אל ר� ש� .ל�

ין  ר, ב" יס� ר" ינון ת� א א� ין.(כריעות) (כריכות)ה� ינ� י� הון ע''ב ע� יפות. וב� ק� יעות וז� ר�   וכ�
ח''י ע. ב� ר� כ� מ� יך� ל� ר� צ� ז�נ�ב, ד� גוף ו� ם, ר אש ו� ע� ל פ� כ� ין, ג' ב� נוע� ע� הון ח''י נ� יעות ב� ר�  ו' כ�

ין פ� ד� ין ע''ב ג� ר� יך� הוא, נ�ה6 ר� א ב� ש� קוד� ין ד� ינ� י� ין ע''ב ע� ל" א� ין ע''ב. ב� ק� ל� י�ין ס�  חול�
יך� ר� צ� י, ו� יה� ה א� יל� פ� א נ� ית� מ" ד� ק� ב� ה. ד� יד� מ� יאת ע6 ר� ק� ת� א� יהו, ו� י� ל� ת ע� מ� ק� א, ו� ת� ינ� כ� ש�  ד�

יהו א� אן, ד� כ� ר� ית ב� ש� יפות ב� ק� ע ז� ב� אר� ין, וב� מ� ל� ''י ע� ח� דו� ד, ב� ם י� ש" ה ב� א ל� מ� אק�  ל�
ין א� ר� ת� אן ב� כ� ר� ת ב� ל� ין, ות� א� מ� ד� אן ק� כ� ר� ת ב� ל� יל ת� ל� ת, כ� ר� א� פ� .ת�
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ף זוק" ל ה� כ� , ו� רוך� ב� ע� ב� ע� כור" כור" ל ה� יהו ו''ו ו'. כ� אי א� ה� ין, ו� מ� ל� ''י ע� ח� ע ב� ר� כ� מ�  ול�
ינון א� ן י''ה ו� ינ�ה ב� אה ב� ל� יק ו''ו ו'. ע� ד� צ� א ו� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� הו� ה. ע� ם י� ש" ף ב�  זוק"
ין ק� ל� הו ס� כ>ל� ה, ו� יע� ר� ה וכ� יפ� ק� ז� יד ב� ן י''ה אח� אה. ב� ל� ט ו' ע� ע ו�י�ב א ו�י� ס� ו�י� ין ב� יז� מ�  ר�

א לות� צ� אן ד� כ� ר� .ח''י ב�

ין, מ� ל� י ע� א ח� ת� ינ� כ� א. וש� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� דו� ד, ע� י� יפות ב� ק� י, ד' ז� ד נ� א6 יעות ב� ר�  ד' כ�
דו� ד ין י� נ� מ� אן, ח''י ז� כ� ר� א מח''י ב� ת� כ� ר� ל ב� כ� ן, ב� דו� נ�ה''י, אמ" ה� א6 א י� ד� יר לון, ו� ש�  ק�

י ד נ� ין א6 נ� מ� ינון ח''י ז� א� ין, ד� פ� ד� ע''ב ג� ין ב� ר� נ�ה6 ין, ד� ינ� י� ינון ע''ב ע� .א�

ין. פ� ם: אנ� ה� ה ל� גוב� ין. ו� פ� ד� ן: ג� יה� ג�ב" ם. ו� ג�בות� ם, ו� ה� ה ל� גוב� ן, ו� יה� ג�ב" ה, ו� ל� מ� ז�א ד� ר�  ו�
א כ ל� עות. ו� רוב� הו מ� ן, כ>ל� ת� ע� ב� אר� יב ל� ב� ם ס� י� ינ� אות ע" ל" יהו. מ� י� ל� ינון ע� א� ם: ד� ג�בות�  ו�

ין  פ� נ� שוט, ע' ע� ין,(נ''א אנפין)ק� ינ� י� הו� ה. ע� ין, י� פ� י. אנ� ד נ� ין, א6 פ� ד� א. ג� ית� י� אור�   ל�
ה ב� ש� ח6 מ� ה, ב� י� ה� בור. א� ד� דו� ד, ב� ה. י� ש� ע6 מ� י, ב� ד נ� ן, א6 ב� חוש� ין י�ב ''ק ב� ק� ל� ס� ה. ו� י� ה� .א�

ל ב" Aק ינון י' י'. ל� ל, א� גוד� ין ב� ק� ר� ב' פ� י. ו� ינונ� א ו' ב" ד� ל. ו� יעור גוד� ן, ש� י� ע� ן ו� י� ל ע� כ�  ב�
ל כ� יעור ד� ר. ש� יצ� א ו�י� ד� א. ו� ין יוד ה" ק� ל� ס� א, י' י'. ו� מ� י חוט� ב" ל ב' נ>ק� ב" Aק א ו'. ל� מ�  חוט�

גון ר, כ� ב� ל א" ר. כ� ב� א" ר ו� ב� ל א" כ� יה, ב� נות" ט� ל� ר ש� ת� ל א6 כ� א, ב� ה, יוד ה" ד� ה ומ� ד�  מ�
תו(דברים לב) ר� ב� ל א� הו ע� א" ש� הו י� ח" ק� יו י� נ�פ� רוש כ� פ� . י�

ח, כ� ת� ש� ר א� ת� ל א6 כ� נ"יה. וב� יוק� ד� ר ב� ב� ל א" יהו כ� או א� ל� תו, ד� ב� כ� ר� ל מ� כ� ר ב� ב� ית א"  ל"
ין.(יחזקאל א) ל� פ� ת� ן ד� יח� ת� י�ין פ� ש� ר� ל פ� ב" Aק ה. ל� ל� ע� מ� ל� רודות מ� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה�   ופ�

יהו. י� ל� דו� נ�די ע� ד� א6 ל י� ב" Aק י�ין, ל� ש� ר� ין פ� ימ� ת� ינון ס� א, א� ת� ת� ד ל� כ� ה. ו� ל תור� ב" Aק  ל�
פוי ג�ד� פוי ו� אנ� .ב�

יהו, י� ד� ה6 ים ב� ר� ב" י ח6 ו� Cה מ� א ל� לות� צ� יהו, ב� י� ל� ב� ק� ל ל� א" ר� ש� י� ים ב� ש� יך� הוא ר� ר� א ב� ש� קוד�  ו�
יהו א� ן, ו� יהו אמ" י� ל� א ע� כ� ל� אמ� א, ל� לות� צ� אן ד� כ� ר� י ב� ר" נ"י ס� מ� ת� יהו, ב� י� ל גופ� כ� ע ב� ר� כ� מ�  ל�

י ו� א ה6 ל� אן ד� יך� הוא, מ� ר� א ב� ש� ר קוד� אמ� הון, ו� ל� ר ד� ב� א" ר ו� ב� ל א" כ� הדו� נ�הי, ב� א6  י�
א י"יעול א, ל� גופ� ה ד� קומ� הו� ה, ב� י� ף ב� זוק" , ו� רוך� ב� ע� ב� י כור" ו� Cה מ� יכו, ל� י� מ� ד� Aים ק ש�  ר�

יכו י� פ� ד� ל ג� יה, ע� יל" ין ד� ל� לון מ� ב� ק� א ת� י. ל� ד נ� יהו א6 א� י, ד� יל� א ד� ל� יכ� ה" יה ב� לות"  צ�
ין  פ� דו� ד אנ� י� ף ל� ר" צ� י, ומ� ד נ� א6 י ב� ל" צ� מ� אן ד� ל מ� כ� יכו, ד� י� פ� אנ� ין,(ס''א ענפין)ו� אכ� ל� מ�   ד�

א,  יל� ע" רודות ל� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה� א(ס''א לנטלא)ופ� לות� צ� ין ד� ל� מ� דו� נ�ה''י, ב� ה� א6   י�
ר נ�ש ב� פומוי ד� ין מ� ק� נ�פ� .ד�

ם נ"יה� א, ופ� לות� צ� הו� ה ב� י י� ד נ� י א6 ג�ב" ל� . ד� ך� ר" ב� מ� ן ה� ר מ� ן יות" עונ�ה אמ" ג�דול ה�  ו�
ין,  פ� ד� ג� י ב� ד נ� ין, א6 פ� אנ� הו� ה ב� ל י� ב" Aק רודות. ל� ם פ� יה� פ" נ� כ�   כ�רוב א�ח�ד(שמות כה)ו�

עונ�ה א, ו� לות� בור צ� יח� צ� ל� ז�ר ש� ד ח� ל כ� ב� ז�ה. א6 ה מ� צ� ק� ד מ� ח� רוב א� ז�ה וכ� ה מ� צ� ק�  מ�
ית. נ� ש" ת ה� ר� ב� ח� מ� ן ב� ה� מ� ין ש� ר" ין ת� ר� ב� ח� ת� ית, מ� נ� ש" ת ה� ר� ב� ח� מ� יהו ב� ן, א�  אמ"

א,  ית� מ� ד� ק� ינון(שמות כו)ב� א� ים, ד� ש� ר� ק� ת ב� ח� ל א� ת א� אות אח� לול� ילות ה� ב� ק�   מ�
ן,  אמ" ל ב� ב� אן. א6 ע� ב� צ� ר א� ש� ה(שמות כו)ק� ש� רות א� יה חוב� ב" ד, ד� ח� ן א� כ� ש� מ� י�ה ה� ה�   ו�

ה חות� ל א6 .א�

א  בור� ר ד� ד� אה ס" ית� ל� קונ�א ת� א(ס''א חדר דדבורא)ת� ש� יו�ן א� יה ח" ב" א, ד� לות� צ�   ד�
יא  אי ה� ה� ן. ו� ל� ל� מ� יב.(יחזקאל א)מ� ב� ה ס� ית ל� ש ב" ה א" א" ר� מ� ל כ� מ� ש� ין ח� ע" א כ� ר�   ו�א"

ינון א� לות. ו� ל� מ� ים מ� ת� שות ע� ים ח� ת� א, ע� ש� יו�ן א� ינון ח" א� ל. ד� מ� ש� ח� ז�א ד� יהו ר� אי א�  ה�
יהו, י� ג�ב� יב ל� ש� יהו ח� א, א� קור" י ה� פ� יק מ� בור נ�פ� ד� נ�א ד� מ� ז� ה, ב� ר תור� פ� ס" שות ל� ח�  ד�

ע מ� ת� ש� א א� י, ל� יהו אנ כ� ר א� אמ� נ�א ד� מ� ז� י. וב� ינ� ס� א ד� טור� א ב� ית� י� ים אור� ל� ב� ק� לו מ� א�  כ�
יה יל" א ד� ל� יו�ן, א� ח" א ד� ר� א אח6 בור� א ד� ל� א, ו� ל� .ק�
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שות. ש ח� יות א" יך� הוא, ח� ר� א ב� ש� קוד� יה ד� פומ" יק מ� פ� א נ� א ד� בור� ד ד� א, כ� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� לות. ה6 ל� מ� ש מ� יות א" יק ח� ת� ש� נ�א ד� מ� ז�   ו�כ�ל ה�ע�ם(שמות כ)וב�

ים,(דף רכ''ט ע''ב)רוא�ים  יד� פ� ל� ת ה� א� ין. ו� ג� א6 וו ש� ה6 יו�ן, ד� ח" ין ד� ל� קולות, ק� ת ה�   א�
שות ח� ינון ד� א� ין ד� ל" א� א. ו� כ� ל� ם מ� ד� Aגון ק ינ"י נ� ה מ� מ� כ� יו�ן, ב� ח" בור ד� ד� ין ב� ק� פ� וו נ� ה6  ד�

א לון, ל� אע6 יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� נ"י לון קוד� יו�ן. ומ� ח" יהו ד� י� נ� יוק� ד� ינון ב� ה, א� ר תור� פ� ס"  ל�
ה ית ל� ש ב" ה א" א� ר� מ� ר ד� ד� ח" .ב�

שות  ח� ינון ד� עוד א� (ס''א ועוד אינון דנפיק מנייהו דבורא בצלותא דביה חיוןו�  
א.אשא ממללן ואינון דחשות) אה ד� ר� מ� ר ד� ד� ח" לון ב� יע6 אן, י� כ� ר� א בח''י ב� לות� צ�   ב�

ר ד� ח" לון ב� א, י"יע6 ר� ב� א ס� ת� ת� ע� מ� ש� א ד� ר� ה, אג� ר ב� מ� ת� א� ה, ד� כ� ל� ה6 שות ל� ח� ינון ד� עוד א�  ו�
ר  מ� ת� ה א� ל� א, ע� ית� י� אור� א, ד� אה ד� ר� מ� ל ד� יכ� יהו ה" א� י(ירמיה כג)ד� ר� ב� ל א כ ה ד�   ה6

יה  ר ב" מ� ת� א� ע ד� ל� א ס� ד� ע. ו� ל� ץ ס� פוצ" יש י� ט� פ� י� וכ� ם י� א> ש נ� א" ם(במדבר כ)כ� ת� ר� ב� ד�   ו�
י�א יק לון מ� פ� ה, נ� מ� ש� ה ל� ין ב� ל� ד� ת� ש� מ� ין ד� ל" יו. א� ימ� ן מ" נ�ת� ם ו� ינ"יה� ע" ע ל� ל� ס� ל ה�  א�

הון,  ר ב� מ� ת� א� ן, ו� יק� ת� א מ� ית� י� אור� א(במדבר כ)ד� ל� ין ד� ל" א� ם. ו� יר� ע� ה וב� ד� ע" ת� ה� ש�   ו�ת"
הון  ר ב� מ� ת� א� ין, ד� יר� ר� ם מ� י� יק לון מ� ה, נ�פ� מ� ש� ה ל� ין ב� ל� ד� ת� ש� רו(שמות א)מ� ר� מ�   ו�י�

בון ל� ים: ב� נ� ב" ל� ר. וב� ל ו�חומ� א ק� ר: ד� חומ� י�א. ב� א קוש� ה: ד� ש� ה ק� בוד� ע6 ם ב� י"יה� ת ח�  א�
.ה6ל�כ�ה

אה,  ש� מ� אה ו�ח6 יע� ב� קונ�א ר� ה(יחזקאל א)ת� א" ר� מ� ה ומ� ל� ע� מ� יו ול� נ� ת� ה מ� א" ר� מ�   מ�
רון אות ט� ט� הוד. מ� ח ו� ן נ�צ� יר� פ� ס� ן, וב� נ�ג�ד כ>ל� יות כ� ח� י ה� הון שוק" ב� ה. ד� ט� מ� יו ול� נ� ת�  מ�
יהו רון א� ט� ט� א, ומ� יל� ע" ל� א ד� ב� צ� יק אות ב� ד� צ� יק. ד� ד� צ� נ�א ד� יוק� יהו ד� א� יה, ו� יל" א ד� ב� צ�  ב�

יה,  י ב" ד� רון ש� ט� ט� א. מ� ת� ת� ל� א ד� ב� צ� צוא ו�שוב(יחזקאל א)אות ב� יות ר� ח� ה�   ו�
ז�ק ב� ה ה� א" ר� מ� .כ�

יו�ן, ח" ין ד� ל� ג� ר� ן, ו� יה� ל" ג� ר� תון. ו� ל� ק� הו ע6 ין כ>ל� יק� ז� מ� ין ד� ל� ג� ר� ה, ד� ר� ש� ג�ל י� ם ר� יה� ל" ג� ר�  ו�
ל א" ר� ש� ל, י� א" ר� ש� יהו י� א� י�ה ד� ד ח� צ� ה, מ� ר� ש� ג�ל י� ם ר� יה� ל" ג� ר� הון ו� ר ב� מ� ת� ין, א� יש� ד�  ק�

ה ב� כ� ר� מ� ן ה� ן ה" אבות ה" הון ה� ר ב� מ� ת� א� יו�ן, ד� ת ח" ל� יל ת� ל� .כ�

( יםיחזקאל א) צ� נוצ� יהו שור. ו� א� י�ה ד� ח� א ד� ר� ט� ס� ג�ל, מ� ג�ל ע" ף ר� כ� ם כ� יה� ל" ג� ף ר� כ�   ו�
א. ת� ש� י�ב� יה ב� ג�ב" יק ל� ל� יהו ס� א� א. ד� י�מ� יח� ד� ר� ש ב� נ�ח� א ד� ר� ט� ס� ל, מ� ל� ת ק� חוש� ין נ� ע"  כ�

יק ל� י ס� כ� ה� י. ד� ד� ש� א ד� ר� ט� ס� צוא. ו�שוב, מ� יק ר� ל� ס� ל, ד� יא" נור� א ד� ר� ט� ס� צוא, מ�  ר�
רון ט� ט� יק מ� ל� יהו ס� א� ן. ו� ב� חוש� .ב�

רום ד� ן ל� כ" י, ו� כ� ב ה� ר� ע6 מ� ל� ן. ו� מ� ין ת� צ� וו ר� ח, ה6 ר� ז� מ� א מ� ל� ין ק� ע� מ� ל ש� א" ר� ש� וו י� ד ה6 כ�  ו�
ו�ה, צ� מ� א ד� לות� צ� ין ל� ט� ה6 ר� ין ד� ל" ת, א� ר" ש� י ה� כ" א6 ל� מ� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� ר קוד� פון. אמ� צ� ל�  ו�

א. ת� יוב� ת� ין ב� יב� י� ת� י, ו� יל� א ד� עות� ד ר� ב� ע� מ� ין ל� ט� ה6 ר� א, ו� ת� ב� ש� א ב� ק� ר� פ� ין ל� ט� ה6 ר�  ו�
ינון יכו, א� י� ד� ה6 ים ב� ר� ב" ינון ח6 ין, א� נ� ימ� ין ס� ל" א� ב� אה, ד� ר� אי מ� ה� א ד� ל� יכ� ה" ילו לון ב� ב�  ק�
ילו לון אע� יכו, ו� י� ד� ה6 ין ב� ימ� ש� ינון ר� ה, א� כ� ל� ה6 א ד� בור� ד� א, ב� ית� י� אור� ין ב� ב� ש� ין ו� צ� ר�  ד�

א ל� יכ� אי ה" ה� .ב�

אס ''ל ט� יא" ר� ב� ג� א. ו� ד� א ח6 יס� ט� א ב� מ� ל� אס ע� ''ל ט� א" יכ� ל, מ� א" ר� ש� ין י� ל� צ� ד מ� י כ� כ�  ה�
א קוד� ל פ� כ� א, וב� לות� צ� ה, ב� כ� ל� ה6 ל, ב� א" ר� ש� י� א מ� בור� יק ד� ד נ�פ� כ� ין. ו� אס� ין ט� ר" ת�  ב�

ר ת� ל א6 כ� יהון. וב� אר" יחות מ� ל� ש� ה ב� ין ב� ב� ש� ה, ו� ג�ב� ין ל� צ� ינון ר� ן. א� מ� א ת� ת� ינ� כ� ש�  ד�
א, ל� הוא ק� י ה� ג�ב" ין ל� צ� ינון ר� יך� הוא, א� ר� א ב� ש� ן קוד� מ� ת� א, ד� ית� י� אור� א ד� ל� ין ק� ע� מ� ש�  ד�

א בור� ד� ן, ב� מ� ית ת� דו� ''ד ל" ם י� ש" א ד� ל� ל ק� כ� ב� יהון. ד� אר" מ� א ד� יחות� ל� ש� ה ב� ין ב� יב� י� ת�  ו�
ה,  ר� ש� ג�ל י� ם ר� יה� ל" ג� ר� א, ו� ין ד� ג� ן. וב� מ� ין ת� ב� ש� ין ו� צ� א ר� י, ל� ד נ� ן א6 מ� ית ת� ל" (הושעד�  
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ןיד) מ� ית ת� י ל" א� ה. ו� ר� ש� ך� י� ר� יהו ד� ן, א� מ� דו� ''ד ת� י� ר ד� ת� א6 דו� ''ד, ב� י י� כ" ר� ים ד� ר� ש� י י�   כ�
.י�דו� ''ד, ל�או א�יהו ד�ר�ך� י�ש�ר�ה

נ�א ק� ת� י ל� ע" י, ב� ל" צ� מ� אן ד� מ� ין, ד� ית� נ� ת� י מ� אר" רו מ� ה, אמ� ר� ש� ג�ל י� ם ר� יה� ל" ג� עוד ר�  ו�
ין ג� יהו. וב� י� ד� ה6 ים ב� ש� י ר� ו� Cה מ� ג�ל, ל� ג�ל ע" ף ר� כ� ת. כ� ר" ש� י ה� אכ" ל� מ� יה, כ� לות" צ� לוי ב� ג�  ר�
ף כ� ם כ� יה� ל" ג� ף ר� כ� ר ו� מ� Cנ�א יו, ש� ל� ג� ת ר� ון א� ו� כ� יך� ל� ר� ל צ� ל" פ� ת� מ� ן, ה� נ� ב� מוה� ר� א, אוק�  ד�

ון ו� כ� י, ל� כ� יהו ה� י� לות� צ� ין ב� ימ� ש� ינון ר� א� ין ד� ל" יך� הוא, א� ר� א ב� ש� ר קוד� אמ� ג�ל. ו� ג�ל ע"  ר�
א אה ד� ר� מ� א ב� ל� אע6 א, ל� ל� יכ� י ה" ע" ר� חו לון ת� ת� יכו, אפ� י� ו�ות� לוי כ� ג� .ר�

אה,  ית� ת� קונ�א ש� ר(יחזקאל א)ת� ש. אמ� מ� י�יה מ� א� א ר� כ� ש, ה� ה א" א" ר� מ� י כ� ית� א�   ר�
ם ש" א, ל� יל� ע" יה ל� ב" יה ל� לות" צ� א ב� יה" א, ו� יזו ד� ח" י"יעול ב� אן ד� יך� הוא, מ� ר� א ב� ש�  קוד�
ין, אכ� ל� מ� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� א ד� ל� יכ� ה" לון ב� יע6 ''י, ת" ד נ� א6 א ד� מ� ש� א ב� ת� ת� ינוי ל� ע" דו� ''ד, ו�  י�

דו� ''ד את י� ר� י י� יה� א� א ד� ת� ינ� כ� ל ש� ב" Aק א, ל� ת� ת� ם ל� ה� אה ל� ר� י� א, ו� יל� ע" ן ל� יה� ג�ב" .ו�

, לוך� מוש, ה� שוש, ש� מ� י�יה, ב� ש� ע6 דו� ''ד. ב� י�א י� ר� בור, ש� ד� א ו� יח� ר" ה ו� יע� מ� י�יה וש� א� ר�  וב�
נ"ר  אור ו� י�ה, ד� א� א ר� ד� י. ו� ד נ� י�א א6 ר� ה (ס''א דאורייתא)ש� ר ב� מ� ת� א� (משלי ו), ד�  

א. לות� צ� בור ב� א, ד� ית� י� אור� בור ב� ין, ד� לות� ינון צ� א� ין, ד� נ� ב� ר� ק� א ד� יח� ה אור. ר" תור�  ו�
ה, יע� מ� י�יה וש� א� ה. ור� יל� לוך� ד� ה� ה, ו� יל� שוש ד� ה, ומ� יל� מוש ד� ש� ו�ה, ו� צ� מ� י�יה ד� ש�  ו�ע6

ן. מ� י�א ת� ר� א ש� יה ל� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� ו�ה, קוד� צ� א ומ� ית� י� ן אור� מ� ית ת� ל"  ד�
ה אור, תור� א ו� ית� י� אור� יה, ד� ת" ינ� כ� ן ש� כ" י�יה, ו� א� ר� י�א ב� ר� יך� הוא ש� ר� א ב� ש� קוד�  ד�

דו� ד  יה י� יל" י�ה ד� א� יה ר� ת" ינ� כ� ע, (במדבר יב)ש� וד� ת� יו א� ל� אה א" ר� מ� (קודשא בריך ב�  
.(הוא במראה אליו אתודע שכינתיה

א ימ� כ� ח� ה, ל� מ� כ� הור ח� ר� ה. ה� ב� ש� ח6 מ� ה ב� ל� ל ע� א" ר� ש� ן י�ה. י� ינ�ה, ב� גו ב� ל� ה מ� ב� ש� ח6 מ�  ב�
ה מ� כ� ד. ח� א ח� הור כ ל� ר� ה� ה ו� ב� ש� ח6 ינ�ה, מ� יהו ב� א� ה ד� ב� ש� ח6 מ� ה ב� ל� ה ע� מ� כ� יז�א. ח� מ� ר�  ב�
ב. ל" הור ב� ר� ב, ה� ל" ה ב� ב� ש� ח6 א, מ� ין ד� ג� ב. וב� ל" ינ�ה ב� ינ�ה, וב� ב� א ב� ל� ע א� מוד� ת� ש� א א�  ל�

ו�ה  צ� ה. מ� ר תור� פ� א ס" ית� י� ן אור� כ" יח ח�(דף ר''ל ע''א)ו� יח� נ� א, ר" מ� חוט� ן ב� כ" . ו� מוע� ש�   ל�
יח� ר" ן, וכ� ב� ר� ק� י כ� יה� א א� לות� יה, וצ� יל" ה ד� יה, עול� יל" ן ד� ב� ר� י ק� יה� א א� ת� ינ� כ� הו� ''ה. ש� י�  ל�

בור,  ד� י ב� כ� ה� א, ו� לות� צ� יה ב� ג�ב" ת ל� יב� ר� ק� ת� א� יה, ו� ג�ב" ת ל� יק� ל� יח ח� ס� ל א(ירמיה כג)נ�   ה6
יה יל" בור ד� א, ד� ת� ינ� כ� דו� ''ד. ה' ש� ם י� א> ש נ� א" י כ� ר� ב� .כ ה ד�

בור יה, ד� יל" יח ח� ד� יח� נ� יה, ר" יל" ה ד� יע� מ� יה, ש� יל" אה ד� ר� י מ� יה� א, א� ת� ינ� כ� ש� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
יה. יל" א ד� יע� ר� א כ� גופ� יה, ב� יל" ו�ה ד� צ� י�ית מ� ש� ין, ע6 י�ד� יהו ב� י א� כ� א. ה� יש� ר" יה, ב� יל"  ד�

יה,  יל" ה ד� יד� מ� א ע6 לות� צ� יה, ב� יל" א ד� יפ� ק� א ז� לות� צ� א(דאיהי מזליה)ב� ימ� י� ק� יהו ד� א�   ד�
נ"יה אל מ� ש� מ� ם, ל� י� ת אפ� יל� פ� נ� לוי ב� ג� ר� ת ל� ל� נ�פ� ת� א� יה, ו� ג�ב" ת ל� ע� ר� ר, וכ� ת� ל א6 כ� יה ב� מ"  ק�

ינ"יה ים מ� נ� ת פ� ה ב ש� ית ל� א� יה, ו� ג�ב" ו�ה ל� נ� י ע6 יה� א, א� נ�ה� ל ב� ים ע� מ� ח6 .ר�

א ימ� ים, א� נ� ת פ� ה ב ש� ית ל� ו�ה, ל" נ� א ע6 ל� ה ב� צופ� ית, ח6 יל� א, ל� יש� ה ב� ח� פ� ש� א כ� ל�  ו�
ל מ ה,  ר ש� א אמ� ין ד� ג� ב, וב� ב ר� ר� ע" ב(משלי יב)ד� ק� ר� ה וכ� ל� ע� ת ב� ר� ט� ל ע6 י� ת ח� ש�   א"

ה ית ל� ית, ל" יל� ה ל� יל� ה ד� ח� פ� א, ש� ית� רונ� ט� י מ� יה� א א� ת� ינ� כ� ש� ה. ד� יש� ב� יו מ� מות� צ� ע�  ב�
יך� ר� א ב� ש� קוד� ב, ו� ב ר� ר� א ע" נ�ה� י ב� כ� ה� יך� הוא. ו� ר� א ב� ש� קוד� ין מ� פ� ת אנ� א ב ש� ל� ו�ה, ו� נ�  ע6

דות, נ"י ט' מ� ב� ינון מ� ים א� ז"ר� מ� מ� א, ד� מ� ל� ע� א מ" נ�ה� ב� ל� ה ו� א ל� ר� ב� אע� יד ל� ת�  הוא ע�
(ר''ת אנוס''ה, שנוא''ה, נידוי, תמורה, מורדת, שכורה,אסנ''ת משגח''ת,   

נ�ןגרושת הלב, חצופה, תערובת) ב� ר� י ד� ר" ז� מ� . מ�

ין. מ� ל� י ע� יק ח� ד� צ� יה ב� יל" חוד ד� יך� הוא, י� ר� א ב� ש� קוד� מוש ד� י ש� יה� ינ�ה א� כ� ן ש� כ"  ו�
יה,  יל" ה ד� יכ� ל� י ה6 יה� א� יה. (תהלים פה)ו� עות" ד ר� ב� ע� מ� , ל� ך� ל" ה� יו י� נ� פ� ק ל� ד� (בראשית צ�  
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דכד) ב� ע� מ� יה, ל� ג�ב" ת ל� יט� ה� את, ר� ה יוצ" ק� ב� נ"ה ר� ה� ר ו� ב" ד� ה ל� ל� ם כ� ר� י הוא ט� ה�   ו�י�
, לוך� ה� מוש, ב� ש� א, ב� גופ� י�ה, ב� ש� ע6 בור, ב� ד� א, ב� יח� ר" ה, ב� יע� מ� ש� י�ה, ב� א� ר� יה. ב� עות"  ר�

יה עות" ד ר� ב� ע� מ� יה, ול� א ל" ש� מ� ש� ו�ה ל� צ> י מ� יה� ר, א� ב� ל א" כ� .ב�

ה. יל� דות ד� מ� הו כ� ין, כ>ל� פ� ת אנ� נ"י ב ש� ו�ה, ב� נ� נ"י ע6 א, ב� נ�ה� יוק� ד� ינון ב� י א� כ� א, ה� נ�ה�  וב�
ה,  מ ש� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� נ"י קוד� א מ� ין ד� ג� ם(שמות יח)וב� ע� ל ה� כ� ה מ� ז� Cח ה ת� את�   ו�

ינ�א ימ� א ד� ר� ט� ס� ל, מ� י� י ח� ש" ע. אנ� צ� י ב� א" ת שונ� מ� Cי א ש" ים אנ� ל ה� Cי א א" ר� ל י� י� י ח� ש"  אנ�
א,  ית� י� אור� י�יה ד� א� ן ר� מ� ת� ם, ד� ה� ר� אב� י(דברים לג)ד� א" ר� מו. י� ת ל� ש ד� ינו א" ימ�   מ�

יאה  ב� קוק נ� ב� ר ח6 אמ� ה, ד� יע� מ� ן ש� מ� ת� ק, ד� ח� צ� י� א ד� ר� ט� ס� ים, מ� ל ה� Cי�(חבקוק ג)א   י�
דו� ד, י� יח ח� ל� יח� נ� ן ר" מ� ת� ק ב, ד� י�ע6 א ד� ר� ט� ס� ת, מ� מ� Cי א ש" י. אנ� את� ך� י�ר" ע6 מ� י ש� ת� ע� מ�  ש�

אשון, ר� ם ה� אד� אה, ד� יע� ב� א ר� כ� מ� בור, ס� ד� א ד� ר� ט� ס� ע, מ� צ� י ב� א" א. שונ� מ� חוט�  ב�
א, יח� ה ר" יע� מ� י�יה ש� א� ר� ר, ב� י"ה שור נ�ש� ינון, אר� יו�ן א� ת ח" ל� ן. ת� ה� ב� א6 ר ב� ב� ח� ת� א�  ד�

בור ד� ם ב� .אד�

את ד', ד' א ד� ר� ט� ס� אות, מ� י מ" ר" ש� את א'. ו� א ד� ר� ט� ס� ים, מ� פ� ל� י א6 ר" ם ש� יה� ל" ת� ע6 מ� ש�  ו�
ם.  י� ר� צ� מ� ל ב� א" ר� ש� ידו י� ב� ע� ת� ש� א� נ�ה ד� אות ש� ים נ'.(בדלות דאורייתא)מ" ש� מ� י ח6 ר"   ש�

רות י ש� י ע6 ר" ש� .'ו�

יה. ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� קוד� נוי ד� ינון ב� א� עון, ד� מוד� ת� ש� דות א� ינון מ� א� ל ב� א" ר� ש�  י�
י א" ר� ד. י� ס� ח� י ד� אר" ה, מ� ל� ע� ת ב� ר� ט� ל ע6 י� ת ח� ש� גון א" ל, כ� י� י ח� ש" הון אנ� י ב� ו� Cה מ�  ל�

נ"י  ב� ר, ד� ק� י ש� ש" א אנ� ל� ת, ו� מ� Cי א ש" ים. אנ� ל ה� Cה(צפניה ג)א ל� ו� שו ע� ל ל א י�ע6 א" ר� ש�   י�
ח� מ" ר נ�ש ש� ב� ע, כ� צ� י ב� א" שונ� ית. ו� מ� ר� שון ת� ם ל� יה� פ� א ב� צ" מ� ל א י� ז�ב ו� רו כ� ב� ד� ל א י�  ו�

יה. מ" ד� Aא ק ע� ל אר� כ� י�א ד� ו� ח� ינון כ� א� א, ד� יש� ה ב� ח� פ� ש� נוי ד� ב ב� ב ר� ר� ע" א כ� ל� קו. ו� ל� ח�  ב�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א,(ישעיה סה)ה6 ר� פ� ע� ע מ" ב� ש� מ� יל ל� ח� ד� מו, ו� ח� ר ל� פ� ש ע� נ�ח�   ו�

א מ� ל� ע� מון ד� ל מ� כ� ין מ� ע� ב" א ש� ל� ע. ד� צ� י ב� אר" י מ� כ� ה� יה. ו� ר ל" ס� ח� ת� יל ד� ח� ד� .ד�

ין ג� ה. ב� ש� ע6 מ� א ה� ל� ר א� יק� ע� ש הוא ה� ר� ד� מ� ין, ל א ה� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג�  וב�
ות, צ� מ� ע. ב� מוד� ת� ש� אי א� מ� ה, ב� תור� י ה� ר" ת� ס� ים ב� ת� יהו ס� יך� הוא א� ר� א ב� ש� קוד�  ד�
יהו ו�ה. א� נ� יה ע6 ת" ינ� כ� ו, ש� נ� יהו ע� א� ונ�א ד� ו� ג� נ"יה. כ� יוק� י ד� יה� א� יה, ד� ת" ינ� כ� י ש� יה� א�  ד�
יהו א. א� מ� ל� ע� ין ד� ל אומ� ל כ� ת ע� ר� ב� י ג� יה� א� בור, ו� יהו ג� ה. א� יד� ס� י ח6 יה� א� יד, ו� ס�  ח�

יהו ת. א� ק� ד� י צ� יה� א� יק ו� ד� יהו צ� יאה. א� ב� י נ� יה� א� יא, ו� יהו נ�ב� מונ�ה. א� Cי א יה� א� ת, ו� מ� Cא 
בונ�ה י ת� יה� א� ין, ו� ב� יהו מ" א. א� ת� מ" כ� י ח� יה� א� ם, ו� כ� יהו ח� כות. א� ל� י מ� יה� א� , ו� ך� ל�  מ�

ן, נ� ב� מוה� ר� א אוק� ין ד� ג� ת. וב� ר� א� פ� ת ת� ר� ט� יה, ע6 יל" ה ד� ר� ט� י ע6 יה� א� ר, ו� ת� יהו כ� יה. א� יל"  ד�
יך� הוא, ר� א ב� ש� קוד� נ�א ד� יוק� ד� ש. כ� ר� ד� מ� ית ה� ב" נ"ס ל� כ� רו אל י� ב� ין תוכו כ� א" י ש� ל מ�  כ�

יאת נ� ת� ש� א א� ל� ר. ו� ב� ל� רו מ� י ב� יה� א� גו, ו� ל� יהו תוכו מ� רו, א� א ב� ת� ינ� כ� יהו תוכו וש� א�  ד�
ן מ� א ת� שות� ר� ית אפ� ל" יה, ו� ילות" צ� יא א6 ה� א ד� ע� מוד� ת� ש� א� גו, ל� ל� הוא ד� ה� ר, מ" ב� ל� י ד� יה�  א�

ל,  ל� נו(שמות כה)כ� פ� צ� חוץ ת� ת ומ� י� ב� מ� . ד�

א ין ד� ג� י. וב� ד נ� יה, א6 ת" ינ� כ� ש� א ב� ל� י א� ר" ק� ת� א א� יו, ל� ג� ל� ים מ� ת� דו� ד, ס� יהו י� א� ין ד� ג�  וב�
א ר� ק� נ� דו� ''ד, ו� י� י ב� נ� ב א6 ת� כ� ז�ה, נ� ם ה� עול� א, ב� ר� ק� י נ� נ� ב א6 ת� כ� י נ� נ� א6 ש� ן, ל א כ� נ� ב� רו ר�  אמ�

י מ" ח6 י ר� ו� Cה מ� דו� ''ד. ל� י� א ב� ר� ק� נ� דו� ''ד, ו� י� ב ב� ת� כ� א, נ� ב� ם ה� עול� ל ב� ב� ''י. א6 ד נ� א6 י ב� נ�  א6
א ה" א י� ל� אן ד� ת, מ� ר" ש� י ה� כ" א6 ל� מ� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� נ"י קוד� א מ� ין ד� ג� א וב� ר� ט� ל ס� כ�  מ�

ר א אמ� ין ד� ג� א. וב� א ד� ל� יכ� ה" יעול ב� א י� ין, ל� צונ� ח� ין ו� א� ימ� נ� ין פ� ר� ב� ל א" כ� רו, ב� ב�  תוכו כ�
א,  ר� לו. (דברים לב)ק� Aע ים פ� מ� צור ת� יך�(דברים יח) ה� ל ה� Cי� א ם י� ה ע� י� ה� ים ת� מ� . ת�

אה,  יע� ב� קונ�א ש� ם.(יחזקאל א)ת� ג�ש� יום ה� ן ב� נ� ע� ה ב� י� ה� ר י� ש� ת א6 ש� ק� ה ה� א" ר� מ�   כ�
ן  ן, מ� נ� ב� רו ר� ה.(יחזקאל א)אמ� ב� כ� ר� מ� ה ה� ש" ע6 ן מ� ן ה" ת ה" ש� ק� ה ה� א" ר� מ� ד כ� א ע� ר�   ו�א"
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ן ש מ� ה א" ד� ה, י�ר� ב� כ� ר� ה מ� ש" ע6 מ� ש ב� א דור" יב� ק� י ע6 ב� י�ה ר� ה� ש� ים, כ� מ� כ� רו ח6 אמ�  ו�
י  מוט" ז� מ� ב� ת כ� ר" ש� י ה� כ" א6 ל� ין מ� צ� ב� ק� ת� יו מ� ה� נות. ו� יל� א� ה ה� ב� ב� ס� ם, ו� י� מ� ש� (דף ר''לה�  

אע''ב) ל� ''י, א� ד נ� א6 דו� ''ד ב� ם י� ש" ה, ל� ב� כ� ר� א ומ� שור� ק� א ו� חוד� ית י� ל" ין ד� ג� ה. ב� ל� כ� ן ו� ת�   ח�
י  יה� א� ת, ד� ש� יהו ק� א� יק. ד� ד� צ� א,(ד''א דביה)ב� יל� ע" ל� א ד� ת� ימ� ל" א ש� ת� ב� כ� ר�   מ�

ה ש" ע6 מ� ין ב� ש� ין דור� , א" מוה� אוק� ית, ו� אש� ר" ה ב� ש" ע6 י מ� יה� א א� ת� ינ� כ� דו� נ�ה''י. ש� ה� א6  י�
יו�ן, י ח" פ" נ� כ� ה ב� ל� ע� מ� ל� רודות מ� ינון פ� נ�א, א� יל� א� ין ד� פ� נ� ע� ין ד� ג� ם. ב� י� נ� ש� ית ב� אש� ר"  ב�
ה י�ין ל� ד את� א. כ� אל� מ� ש� ה ל� ל� ינ�א, כ� ימ� ן ל� ת� א. ח� אל� מ� ש� ''י ל� ד נ� ינ�א, א6 ימ� דו� ''ד ל�  י�

ירות ש� א, ב� ת� ת� א לון ל� ר� ע� את� ל ל� א" ר� ש� ין י� יכ� ר� גונ�א, צ� ינ"י נ� ה מ� מ� כ� ה, ב� חופ�  ל�
ה חופ� י�ין ל� א את� א ק� א, ה� לות� צ� גונ�א ב� ינ"י נ� ל מ� כ� חות, ב� ב� ש� ת> .ו�

י ו� Cה מ� י�ד, ל� ה ד� ל� פ� ת� א ד� שור� ק� נ�א, ב� ת� ח6 ה. מ" ל� כ� ין ל� דוש� ב ק� יה� מ" ל ל� א" ר� ש� ין י� יכ� ר�  וצ�
יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ר, ה6 א" יהו פ� א� א, ד� יש� ר" ין ד� יל� פ� ת� א לון ב� ר� ט� ע� יה, ול� א ל" יר� ש�  ק�

דושות,(יחזקאל כד) ל ג' ק� ב" Aק ה, ל� צוע� ר� ין ד� יכ� ר� ת כ� ל� . ות� יך� ל� בוש ע� ך� ח� ר� א"   פ�
דוש,  דוש ק� דוש ק� ינון ק� א� א לון(רצועה)ד� כ� ר� ב� יך� ל� ר� צ� שו. ו� ל" ש� ך� י� ה ל� דוש�   ק�

ת אח� נ�יה� ו� פ� ם ל� י� ת� ר ש� ח� ש� ע, ב� מ� יאת ש� ר� ק� כות ד� ר� ע ב� ב� ינון ש� א� אן, ד� כ� ר� ע ב� ב� ש�  ב�
יה� ר� אח6 ם ל� י� ת� נ�יה� וש� פ� ם ל� י� ת� ב ש� ר� ע� . וב� יה� ר� אח6 .ל�

ן, ב� ל� ת ו� ל� כ" בות, ות� ה� יות מוז� יצ� צ� ו�ה, ב� צ� י מ� פ" נ� כ� נ�א ד� יוק� ד� י ב� יה� א� ה, ד� חופ� ה ב� ל� כ�  ו�
ה מ� כ� נ"יה. ב� ר� ח6 י�ין, ס� ל� ח> ים ו� ר� ש� ה ק� מ� כ� א. ו� ד� א ב� יל ד� ל� ים, כ� מ� ח6 א ר� ס" כ� ין ו� א ד" ס"  כ�
ין, מונ� ר� ין ו� ז�ג� נ�א ד� יוק� ד� יה, כ� ג�ב" ין ל� ר� ח6 גולות, ס� י�ין ס� ל� ין, מ� יר� ין י�ק� נ� ב� אן ו�א6 ל� ג� ר�  מ�

ין ר" ת� א ד� ר� ט� ס� ב, מ� י ז�ה� ד" ג� ד' ב� ן, ו� ב� י ל� ד" ג� ינון ד' ב� א� א, ד� ית� רונ� ט� א ומ� כ� ל� י מ� בוש" ל�  ד�
א, כ ל� יה ב� מ" ים ש� ש� בושו. ר� ן ל� תו, כ" ן חופ� או, כ" ס� ן כ� מו כ" ש� ''י, כ� ד נ� דו� ''ד א6 ן, י� ה� מ�  ש�

א, לות� צ� אן ד� כ� ר� ח''י ב� יה, ב� ת" ל� כ� ן ב� ת� ן ח� מ� י ת� ו� Cה מ� יה, ל� ל" יכ� ה" א ב� ל� אע6 י ל� ע" ד ב�  כ�
י  יה� א� ה(נ''א בהיכלא ליחדא תמן בצלותא בח''י ברכאן דצדיק דאיהו)ד� א" ר� מ�   כ�
.ה�ק�ש�ת

ם י� נ� ינון ש� א א� יה ה� מ" יד, ע� י�ח� ש ל� דור" ה� ין ד� ג� יד, ב� י�ח� ה ב� ב� כ� ר� מ� ין ב� ש� ין דור�  א"
א  ל� יה. א� לות" צ� א ב� ל� ע ק� מ� ש� מ� ן ל� מ� יך� ת� ר� א צ� ל� א. ו� ש� ר� ד� ק(שמואל א א)ב�   ר�

ז�א  אי ר� ה� , וב� ע� מ" ש� ה ל א י� קול� יה� נ�עות ו� ת� פ� י(במדבר ג)ש� כ� ה� ת. ו� ב יומ� ר" ק� ז�ר ה� ה�   ו�
ילות  צ� א6 י(ד''א בצלותא)ב� ג�ב" יה ל� לות" ע צ� מ� ת� ש� א א� ל� אי, ד� ש� ח6 י ב� ל" צ� ד מ� ל ח�   כ�

א ל� ד א� ב� ע� מ� יך� ל� ר� א צ� יה, ל� ג�ב" בור ל� יק ד� ת� י�ש� יה, ו� ר" ב� ח� יש ל� ר� ד� אן ד� גון מ� יה. כ� ר" ב�  ח�
יע� קולו מ� ש� מ� ל ה� ן, כ� נ� ב� מוה� ר� א אוק� ין ד� ג� יה. וב� ר" ב� ע ח� מ� ש� א י� ל� אי, ד� ש� ח6 בור ב�  ד�

נ�ה מ� נ"י א6 ט� ק� תו, ה''ז מ� ל� פ� ת� .ב�

ן, מ� ין ת� צ� ב� ק� ת� וו מ� ה6 נ�א, ד� יל� א� ין ד� פ� נ� ע� ן כ� ל� ל� מ� א, מ� יל� ע" א ל� ש� יו�ון א� ך� ח" ין כ� ג�  וב�
ם. יה� פ" נ� ת קול כ� ע א� מ� ש� ן ו�א� מ� ת� ע, ד� מ� יאת ש� ר� ק� ר. ב� ת� אן א6 ה. ב� ל� כ� ן ו� ת� י ח� מוט" ז� מ�  ב�

יהו,  אי א� ה� ין רנ''ו. ו� ק� ל� ין ס''ד, ס� נ� מ� ין, ד' ז� פ� ד� ד' ג� ינון ס''ד ל� א� נו(ירמיה לא)ד�   ר�
א ד� הון, ה6 ל� ו�ון ד� ע6 יד ט� יוק� אוי, ו� נ� ש� א מ� מ� יל נוק� נ�ט� ר ד� ת� ב� י. ל� ת� ימ� ה. א" ח� מ� ק ב ש� י�ע6  ל�

יב,  ת� כ� נ"ר (משלי יא)הוא ד� יהו ה� נ�ה. א� ים ר� ע� ש� בוד ר� א6 (ס''א מ' שנין) וב�  
י�ין ס''ד ל� ת� א ע''ב ע''ב, ע''ב. ו� מ� ל� אש� .ל�

י ט" ד מ� כ� ין, רנ''ו. ו� ר� ט� ד' ס� י�א א''ז ל� נ� מ� ת� י ס''ד מ� כ� ה� י�א א''ז. ו� נ� מ� ן ת� י�ין ס''ד, מ� ל� ת�  ו�
ר, ט� ל ס� כ� ר י' ל� ב� ח� ת� ינון ח' ח' ח' ח', א� א� ינון א''ז א''ז א''ז א''ז, ד� א�  לל''ב, ד�

ין ק� ל� ס� דו� ''ד, ד� ין י� נ� מ� הון ח''י ז� ית ב� א� א, ד� לות� צ� אן ד� כ� ר� ח''י ב� הו� ''ה, ב� י ח''י י� ו� Cה מ�  ל�
יו�ן י�ד ח" הדו� נ�הי, מ� א6 ין י� מ� ל� ''י ע� ח� ''י ב� ד נ� א6 הו� ''ה ב� א י� ר� ב� ח� ת� מ� נ�א ד� מ� הוא ז� ה�  ע''ב. ב�

הון.  יב ב� ת� ה כ� שות. מ� ש ח� א" ם(יחזקאל א)ד� ד� מ� ע� ם, ב� יה� פ" נ� ינ�ה כ� פ� ר� ם ת� ד� מ� ע�   ב�
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א  ג�לות� ל ב� א" ר� ש� יא(נ''א בצלותא)י� ה� ד ה� עון ע� מוד� ת� ש� א י� ל� ם, ד� יה� פ" נ� ינ�ה כ� פ� ר� , ת�  
א ת� ע6 .ש�

י ו� ה6 ה ד� . מ� ע� מ" ש� ה ל א י� קול� יות, ו� ח� י ה� פ" נ� ינון כ� א� יה� נ�עות. ד� ת� פ� ק ש� יהו ר� אי א� ה�  ו�
י כ� ה� אי, ו� ש� ח6 א ב� לות� ינו צ� ק� א ת� ין ד� ג� שות. וב� ינון ח� ן, א� ל� ל� מ� א מ� ש� יו�ן א� ל, ח" מ� ש�  ח�

ין לות� מו. ג' צ� צ� ין ע� ב" ינו ל� אי, ב" ש� ח6 ן ב� מ� א ת� ל� ל� מ� אי, ל� ש� ח6 ה ב� ב� כ� ר� ה מ� ש" ע6  מ�
אן, כ� ר� י ב� ר" נ"י ס� מ� ת� א, ב� לות� ל צ� כ� ו�ון, ב� ינון ע''ב את� א� הו� ''ה, ד� הו ח''י י� כ>ל� ינו, וב� ק�  ת�

ין ב'. ר� ס" ינו ר''ן ח6 י� ה� יבות, ו� ת� ם ל''ב נ� ע''ב, ע� ד, ב� ס� ח� ן ב� יל� ל� ינון רי''ו, וכ� א�  ד�
א ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� ן ב� יל� ל� כ� .ד�

הון,  ר ב� מ� ת� א� ונ�א ד� ו� ג� נ�א. כ� ב� ר� ק� א מ� לות� א, צ� לות� ע צ� מ� ת� ש� נ�א א� ב� ר� ק� מ� (יחזקאלד�  
ים, א) רוב� כ� י ב� כ� ם. ה� יה� פ" נ� ת קול כ� ע א� מ� ש� ר(במדבר ז) ו�א� ב" ד� קול מ� ת ה� ע א� מ� ש�   ו�י�

ין כ� א6 ל� א, מ� לות� צ� י ב� כ� ו�ון. ה� ל� ע� ין ו� נ� ב� ר� יה ק� ין ב" ת� נ�ח� ין ו� ק� ל� ש ס� ב� כ� ונ�א ד� ו� ג� יו. כ� ל�  א"
ין, ת� נ�ח� ין ו� ק� ל� ר ן ס� אה6 ה ו� יה מ ש� ב" י, ד� ינ� ס� ונ�א ד� ו� ג� י. וכ� ר" י ת� ת" נ�ח� י ו� ר" ין ת� ק� ל�  ס�

א ית� י� אור� ין ד� קוד� ל פ� יזו כ� מ� ר� ת� א, א� א ד� קוד� פ� ין ב'. וב� ת� נ�ח� ין ו� ר" ין ת� ק� ל� .ס�

ו�ה יה ה6 ל" ק� י, ו� ינ� ו�ה ס� יה ה6 ה, פומ" ב� כ� ר� ה מ� ש" ע6 מ� א ב� יב� ק� י ע6 ב� ח ר� ת� ו�ה פ� ד ה6 י כ� כ� ה�  ו�
יה ל" יב ע� כ� ו�ה ר� יה, ה6 יל" בור ד� ד� בור ו� ל ד� כ� ין. ב� ת� נ�ח� ין ו� ק� ל� ין ס� כ� א6 ל� יה מ� ב" ם, ד� ל�  ס>

א, ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ן ע� יר� פ� יה ס� א ב" יל� ל� כ� א, ד� ת� ינ� כ� ש� ב ל� כ� יהו ר� רו''ן. א� ט� ט� אך� מ� ל�  מ�
א ש� קוד� ר. ו� ב� ל� ן, ד� יר� פ� א מי' ס� יל� ל� א כ� ת� ינ� כ� ש� גו. ד� ל� ''א מ� ''א ו�א''ו ה" יהו יו''ד ה" א�  ד�

ה.  ב� כ� ר� ב ומ� כ� יה, ר� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� ב(עלות העלות)ב� כ� א, ר� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד�   ע�
יהו לות א� ע� ת ה� ל� ע� א. ו� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� ב ל� כ� יה, ר� ת" ינ� כ� לות. וש� ע� ת ה� ל� ע�  ל�

א גופ� א ו� ת� מ� ש� נ� ר ב� ב� יה אע� הור" א. נ� כ ל� יר ב� נ�ה� א, ו� כ ל� ר ל� ד" ס� א, ומ� כ ל� ד ל� י�ח" מ�  ד�
א, ת� ב� כ� ר� ל מ� כ� יון מ� מ� ד� מונ�ה ו� ן ות� ב� חוש� פו ו� שות� נוי ו� יה ש� ית ב" ל" א. ו� בוש�  ול�
ב כ� ינון ר� ין, א� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ין ע� ג� ר� ל. ד� כ� ש� ין ה� ע" י�יא ב� ז� ח� ת� א� יון ד� מ� ד� ה ו� א� ר�  ומ�

יב כ� ר� אן ד� ית מ� יה ל" ל" ע� יה, ו� ג�ב" א ל� ת� ב� כ� ר� .ומ�

ה, יע� ק� ן. ת� ה� ב� א6 ה ד� ב� כ� ר� ן מ� ימ� ינון ס� א� ה. ו� רוע� ים ת� ר� ב� ה ש� יע� ק� ן ת� ימ� ת, ס� ש�  ק�
יה  ר ב" מ� ת� א� ק ב. ד� י�ע6 ה, ד� רוע� ק. ת� ח� צ� י� ים, ד� ר� ב� ם. ש� ה� ר� אב� ת(במדבר כג)ד� רוע�   ות�

י ר" ק� ת� ה, א� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� י�רוק. ומ� ק ו� ו�ור סומ� יה, ח� י�ין ב" ז� ח� ת� ין א� ונ� ו� ג' ג� ך� בו. ו� ל�  מ�
ינ�א, (שמואל א ב) (דף רל''א ע''א) ימ� א ד� ר� ט� ס� ים. ומ� ת� ים ח� בור� ת ג� ש� (יחזקאל ק�  

ז"יא) ם, אח� ג�ש� יום ה� י ב� ז� ח6 ת� ד א� ם. כ� ג�ש� יום ה� ן ב� נ� ע� י�ה ב� ה� ר י� ש� ת א6 ש� ק� ה ה� א" ר� מ�   כ�
ז"י א, אח� ש� מ� ש� א ו� ר� ט� ין מ� ב ב" עור� ינ�א. מ� ז"י ד� א, אח� ר� ט� א מ� ל� ז"י ב� ח6 ת� ד א� כ� י. ו� מ" ח6  ר�

דו� ''ד ינון י� א� ן, ד� ה� ב� י א6 פ" נ� ת ע� ל� י, ת� ד� ן ש� יהו ש' מ� אי א� ה� יל. ו� ל� י כ� מ" ח6 ר� ינ�א ו�  ד�
ן ב� חוש� ו�ון, ב� הון י''ד את� ן. וב� ה� ב� י א6 פ" נ� ת ע� ל� ל ת� ב" Aק ן ל� ה� מ� ת ש� ל� דו� ''ד, ת� י''נו י� ל ה" Cא 

י.  ד� ן ש� ב� חוש� יק ב� ל� י ס� כ� ה� רון, ד� ט� ט� י, מ� ד� ש� בוש ד� י. ול� ד� ן ש� (ע''כ רעיאד''י מ�  
(ובחבורא קדמאה תמן תנינן דחזי קשת רי''ד ע''ב אמר רעיא מהימנא)  

.(מהימנא שפיר קאמר שם רט''ו ע''א

ח ת� נ�ה. פ� ש� ר אש ה� א ד� י�ת� ל� ע� ין מ� ל� ן מ ר, (ס''א מאלין) מ� א ל� ימ� ה, ל" הוד� י י� ב� ר ר�  אמ�
ר, ע� יהו צ� י, א� ה� יב ו�י� ת� כ� ר ד� ת� ל א6 כ� יום. ב� י ה� ה� ר (מלכים ב ד) ו�י� אמ� עון ו� מ� י ש� ב�  ר�

נ�ה, ש� א הוא ר אש ה� ד� ר, ו� ע� יה צ� ית ב" א� א ד� יום, יומ� י ה� ה� אי, ו�י� ר. ו�ד� ע� י צ� ימ" י ב� ה�  ו�י�
ל שונ"ם, ע א� יש� ל� Cב ר א יום ו�י�ע6 י ה� ה� א. ו�י� מ� ל� ל ע� י�א ע� ש� ינ�א ק� יה ד� ית ב" א� א ד�  יומ�

י ה� נ�ה. (איוב א) ו�י� ש� א ר אש ה� יום, ד� י ה� ה� ר ו�י� ת� ל א6 כ� ו�ה. וב� נ�ה ה6 ש� ר אש ה� א ד�  יומ�
ו�ה נ�ה ה6 ש� ים, יום ר אש ה� ל ה� Cא נ"י ה� יום ו�י�ב או ב� .ה�
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י, מ" ח6 ר� ינ�א ו� יל ד� ל� ק כ� ח� צ� י י� ו� Cה ל� ין, ד� ג� א. ב� מ� ע6 אי ט� ינון, מ� ין א� ין יומ� ר" נ�א ת� מ� ל ז� כ�  ב�
יב ת� א כ� ל ד� ע� א. ו� מ� ל� יב ע� ר� אי, י�ח6 יד� ח� ח י� כ� ת� ש� א י� ל" מ� ל� א� ד. ד� א ח� ל� ין ו� ין יומ� ר"  ת�

יום י ה� ה� יום ו�י� י ה� ה� ין, ו�י� נ� מ� ין ז� ר" .ת�

א כ� ל� מ� נוי ד� אי, ב� ים ו�ד� ל ה� Cא נ"י ה� א. ב� ב� ר� ב� ין ר� ית ד� ין ב" ל" ים, א� ל ה� Cא נ"י ה�  ו�י�ב או ב�
ינ�א ין ד� כ� ת� ינון ח� א� א. ו� כ� ל� מ� א ל� יר� ד� ין ת� ר� ח6 ס� ן, ד� נ� מ� ין מ� ע� ב� ינון ש� א� יה. ו� ג�ב" ין ל� יב� ר�  ק�

ל י ע� ימ" י� ין ק� ל" א� א ד� ת� ע6 ש� א, ב� ל� י. א� ימ" י� י� ק� ל י� י ע� כ� י�, ו� ל י� ב ע� י�צ" ת� ה� א. ל� מ� ל� ל ע�  ע�
יך� ר� א ב� ש� קוד� א ד� מ� ש� יר ל� א יוק� ל� אן הוא. ד� יה, מ� א ב" כ ל� אה ד� מ� ד� ינ�א ק� ינ�א, ד�  ד�

א ר� ק� ל י� יש ע� י� א ח� ל� אן הוא ד� י, מ� כ� דוי. אוף ה� ב� ע� א ול� ית� י� אור� יר ל� א יוק� ל�  הוא, וד�
א ש� קוד� יה ד� ר" יק� יש ל� י� א ח� ל� אן הוא ד� א. מ� ע� אר� ל ב� ל" ח� ת� א י� ל� א, ד� יש� ד� א ק� מ� ש�  ד�
ם, ג�ם, תוכ� ן ב� ט� ש� א. ו�י�ב א ג�ם ה� א ד� מ� ש� ר ל� ק� י י� ו� א ש� ל� אן הוא ד� יך� הוא, מ� ר�  ב�

א ר� יק� י ל� יש נ�מ" י� יהו ח� א� י�, ד� ל י� ב ע� י�צ" ת� ה� י ל� כ� יה. אוף ה� יל" א ד� ב� יא נוק� ה� בות ה� ר�  ל�
א א ד� מ� ש� .ד�

ם עול� י אומות ה� יד" ס� ח6 יוב מ" ר, א� ד אמ� א. ח� מ� ל� ע� ין ד� א� מ� ד� ין ק� מוד� יגו ע� ל� א אפ� כ�  ה�
ד א ח� א יומ� ה� א. ד� מ� ל� ל ע� א ע� ר� פ� כ� י, ל� ק" אל� ו�ה. ו� ל ה6 א" ר� ש� י י� יד" ס� ח6 ר, מ" ד אמ� ח� ו�ה. ו�  ה6
ע ש� ע לו, ר� ר� יק ו� ד� ית צ� א� ן ד� נ"ינ� אי ת� יה, ו�ד� ר ל" י�הו. אמ� ל� א" נונ�א ל� מ� ב ה� יה ר� ח" כ�  אש�
ז�ה חובו, ם ה� עול� ין לו ב� נ� יו נות� ין לו חובות� ט� מוע6 מ� ל ש� יק, כ� ד� ר, צ� טוב לו. אמ�  ו�

ין לו נ� יו, נות� יות� ין ז�כ� ט� מוע6 יו, ומ� וונות� ין ע6 רוב� מ� ל ש� כ� ע לו. ו� ר� יק ו� ד� ן צ� ל כ" ע�  ו�
ין (ס''א יק� ת� א ע6 מ� ל� י ע� אר" מ� ינוי ד� יה, ד� ר ל" טוב לו. אמ� ע ו� ש� ז�ה, ר� ם ה� עול� רו ב� כ�  ש�

י ק" א, אל� מ� ל� ע� ין ד� א חוב� ר� פ� כ� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� י קוד� ע" ב� א ד� ת� ע6 ש� ל ב� ב�  עמיקין) א6
ל כ� א ל� יז�ב� ש" א, ל� רוע� ד� י ל� ק" אל� י�יא, ד� אס� ל ל� ת� הו. מ� כול� י ל� אס" הון, ו� ל� א ד� רוע� ד�  ב�

גו'. (רי''ח ינו ו� ע" ש� פ� ל מ� חול� הוא מ� יב, (ישעיה נג) ו� ת� כ� ה ד� מ� ין. כ� יפ� י� (ש�

ן יד� מ" ין ל� א� ר� ד� ת� ין ק� ע� ב� ין ש� ימ� י� ק� נ�ה, ד� ש� ל ר אש ה� א ש� הוא יומ� ה� ר, ב� מ� ת� א� ה ד� מ�  כ�
ין ל" א. א� יל� ע" י ל� ימ" י� ק� ין, ד� יגור� ט" ין, ק� יס� ר� י ת� אר" ינון מ� ה א� מ� א, כ� מ� ל� ע� ינ�א ל�  ד�

ד ל ח� כ� ין ד� א, חוב� מ� ל� ע� ין ד� א חוב� ר� כ� אד� א, ל� חוב� ין ל� ל� א� מ� ש� ין מ� ל" א� כו ו� ז� ין ל� ינ� ימ� י�  מ�
ין ג� יהו, ב� א� ה ד� מ� ד כ� ח� ד ו� ל ח� א חובוי, כ� ש� ר� פ� ר נ�ש, ל� ב� יך� ל� ר� ט� צ� א א� ל ד� ע� ד. ו� ח�  ו�
יך� ר� א ב� ש� א, קוד� כ� ל� מ� א ד� יד� א ב� ל� ינ"יה, א� ר ד� ס� מ� ת� א א� אוי, ל� ט� ש ח� ר" פ� מ� אן ד� מ�  ד�

ד ו� א ד� ע� א ב� ל ד� ע� ב. ו� ט� יהו ל� יך� הוא, א� ר� א ב� ש� יה קוד� ין ל" א� ד� אן ד� חודוי. ומ� ל�  הוא ב�
ר, ל מ ה אמ� ן ש� כ" א. ו� ר� א אח6 ל� , ו� ת� ים, אנ� ל ק� Cי א נ� ט" פ� א, (ואמר) (תהלים מג) ש� כ� ל�  מ�

ין יל� ד" ין ב� ית ד� ל ב" כ� א, ו� ר� א אח6 ל� דו, הוא, ו� ב� ט ע� פ� ש� שות מ� ע6  (מלכים א ח) ל�
נו מ� .מ�

ט. ר� פ� יד ב� ב� ע� ה ד� ל מ� כ� א, ו� יפ� י� ש� א ו� יפ� י� ל ש� כ� ין ד� א חוב� ש� ר� פ� יך� לון ל� ר� ט� צ� א א� ל ד� ע�  ו�
ון את� ע6 ה נ�ש� את� ר ו� ת� ב� גו'. ל� ך� ו� יע6 י אוד� את� ט� יב, (תהלים לב) ח� ת� כ� א הוא ד� ד�  ה6

גו'. ז�ה ו� ם ה� ע� א ה� ט� יב (שמות לב) אנ�א ח� ת� כ� ה, ד� מ ש� ן. מ� נ�ל� ה. מ� ל� י ס� את� ט�  ח�
יד, י�ח� אי ב� א ה� ימ� י ת" א� י�, ד� ת י� נו א� ז�ב� י ע� אנו כ� ט� יב, (שמואל א יב) ח� ת� ל כ� א" ר� ש� י�  ב�
הון ל� א ד� יח� ל� ל ש� ב� בור, א6 צ� א ב� א ה� ימ� י ת" א� א. ו� א ד� ר� יב ק� ת� א כ� א. ה� בור ל� צ� ל ב� ב�  א6

ם ה� שו ל� יב (שמות לב) ו�י�ע6 ת� גו'. וכ� י� ו� ל י� ה א� ב מ ש� יב (שמות לב) ו�י�ש� ת� א כ� א, ה�  ל�
ר נ�ש ב� ין ד� ג� ינ"יה, ב� ין מ� יל� ד" ינ�א ב� י ד� יה, ב" ש חוב" ר" פ� מ� אן ד� א. מ� מ� ע� אי ט� גו'. מ�  ו�

יה ל פומ" ן ע� ד� ת� א א� ל� יה, ו� מ" ג�ר� יב ל� ר� .ק�

דף רל''א ע''ב
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ים  ד� ר נ�ש י�ק� ב� א. ד� א מומ� יה חוב� ל" א ע� פ� אול� ג�א ל� ר� ט� ק� מ� יק ל� ב� א ש� תו, ל� (דףו�  
יך� הוארל''א ע''ב)  ר� א ב� ש� ין קוד� ד" ר. כ� ימ� מ" א ל� ר� אח6 א ל� ת� יב דוכ� א י�ה� ל� א, ו� י"ימ� ו�  

ם רוח� עוז"ב י� ה ו� יב, (משלי כח) ומוד� ת� כ� א הוא ד� ד� יה, ה6 יל ל" ח� .מ�

א. מ� ל� ל ע� ן כ� יד� מ" א, ל� כ� ל� מ� י�יא ל� ס� ינ�א כור� י ד� ין ב" נ� ק� ת� נ�ה, מ� ש� ר אש ה� י ד� יומ"  ב�
י. (ס''א קמיה דליפוש מ" ח6 יפוש ר� ל� יה, ד� מ" ינ�א ק� ד� א ב� ית� מ� ד� ק� ין ב� אל� ל ע� א" ר� ש� י�  ו�

נ"י א ה� ל� אי הוא. א� יומו מ� יומו, יום ב� ר יום ב� ב� ל ד� א" ר� ש� מו י� ט ע� פ� ש� ן ומ� נ�  רוגזא) ת�
ן ר� ב� ח� ת� מ� ינ�א, ד� י ד� י ב" ר" ינון ת� א� ין ד� ג� ין. ב� י יומ� ר" אי ת� מ� נ�ה. א6 ש� ר אש ה� ין ד� י יומ� ר"  ת�

יהו ו�וי� ר� ת� י�א, ו� פ� יהו ר� א� אה, ד� ת� ינ�א ת� ד� י�א, ב� ש� יהו ק� א� אה, ד� ל� ינ�א ע� א. ד� ד� ח6  כ�
י ח" כ� ת� ש� .מ�

יהו ו�וי� ר� ת� י ד� ע" א י�ד� ל� א, ו� לות� יל� א ו� ב� יב� ז�א ד� י, ר� א" ל� ב� נ"י ב� י ה� ע" א י�ד� א ל� ל ד� ע�  ו�
י נוח" י�א, ג� פ� ינ�א ר� יהו ד� א� ין ד� יר� ב� ת ת� ל� א. ת� יפ� ק� ינ�א ת� יהו ד� א� א ד� לות� ל� יכו, י� ר� ט� צ�  א�

יהו. ו�וי� ר� ן ת� ינ� ד" ב� ע� ן, ו� ינ� ע" ן י�ד� נ� יהו. ו�א6 ו�וי� ר� ין ת� ד� ב� ע� י, ו� ע" א י�ד� ינון ל� י�א. א� פ� נ�ח ר�  ג�
 (ס''א ועל דא רזא דיבבא ויללה ותרווייהו אצטריכו, הני בבלאי, אינון לא

שוט ח ק� א ר� ין ל� ק� א נ�פ� כ ל� .ידעי, ועבדין תרווייהו.) ו�

ש ח ד� עו ב� ק� ג"נו. ת� יום ח� ה ל� ס� כ� ר ב� ש שופ� ח ד� עו ב� ק� ר, (תהלים פא) ת� אמ� ח ו� ת�  פ�
ה: (כס דעלמא ס� כ� ש. ב� י ח ד� ר" ק� א� י�א, ד� פ� ינ�א ר� י ד� א ב" ש. ד� ח ד� אי ב� ר, מ�  שופ�

ינ�א א ד�  עילאה, כ''ס ה' דא פחד יצחק דאיהו כס למלכא עילאה, תו בכסה) ד�
י ח ק, י�יא. כ� ל� ג� ת� א� ינ�א ב� יהו ד� או א� ל� יר, ד� ד� י�יא ת� ס� כ� ת� א� ינ�א ד� ק. ד� ח� צ� ד י� ח� י�א, פ� ש�  ק�

ינון יהו א� ו�וי� ר� ת� י. ו� מ" ח6 ר� ינ�א ב� א ד� ט, (דא דינא קשיא) ד� פ� ש� י�א. ומ� פ� ינ�א ר� א ד�  ד�
ם ע� י ה� ר" א. (תהלים פט) אש� ד� ז�א ח6 ר� יהו ב� ו�וי� ר� ת� ין, ו� ין יומ� ר" ך� ת� ין כ� ג� א. ב� ד� ח6  כ�

ין ג� ה. ב� רוע� י ת� ע" א יוד� ל� ה, א� רוע� י ת� ע" י, או תוק� ע" יב ש מ� ת� א כ� גו', ל� ה ו� רוע� י ת� ע"  יוד�
ז�א ה. ר� רוע� י ת� ע" ינון י ד� א, א� יש� ד� א ק� ע� אר� א ד� יר� ו� א6 ין ב� יר� י� ד� ין ד� ימ� כ�  (ס''א כגון) ח�
ל, א" ר� ש� י� א כ� מ� אן ע� ז�ל. מ� ר� ט ב� ב� ש" ם ב� רוע" יב, (תהלים ב) ת� ת� כ� ה ד� מ� ה, כ� רוע� ת�  ד�

י ע" י�ד� ינון ד� ל א� כ� יה. ו� א ב" ר� ש� ק� ת� א� יה, ול� מ" ל ק� יע� מ" יהון, ל� אר" מ� ין ד� א� ל� ין ע� ז� ין ר� ע� י�ד�  ד�
אה מ� ד� א אור ק� ד� יך� הוא. ו� ר� א ב� ש� קוד� יו ד� נ� אור פ� ך� ב� יה� מ" בון ל� ר� ק� ת� ה, י� רוע� ת� ז�א ד�  ר�

ה ע ל� ד� נ� מ� יך� ל� ר� ט� צ� א א� ל ד� ע� י�יא. ו� יק� ד� צ� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� יז קוד� נ� ג� .ד�

ד. ב" כ� ל ה� ת ע� ר� יות� ת ה� א� יב (ויקרא ג) ו� ת� ד. וכ� ב" כ� ן ה� ת מ� ר� יות� יב (ויקרא ט) ה� ת�  כ�
ים, נונ� ת ז� ש� א א" ד, ד� ב" כ� ן ה� ת מ� ר�  (בתר דעבידת ניאופא, אסתליק עליה.) יות�
ת ק� ב� ש� יהו. ו� י� ל� נ�א ע� ט� אס� א, ול� מ� ל� נ"י ע� אה ב� ט� אס� ד, ל� ב" כ� ן ה� א מ� ק� נ�פ� א ו� ל� אז�  ד�

ר ת� ד. ב� ב" כ� ל ה� ת ע� ר� ד, יות� ב" כ� ן ה� ת מ� ר� יות� א ה� ין ד� ג� ים. וב� נונ� ד ז� ב� ע� מ� א, ל� כור� ד�  ל�
יהו א� ה ד� ל� ע� ל ב� ת ע� ר� ג�ב� ת� ה זונ�ה. א� ש� ח א� צ� יה. מ" ל" ת ע� ק� ל� ת� ס� א, א� יאופ� ת נ� ד� ב� ע�  ד�
ח צ� ה. מ" יל� א ד� כור� ל ד� י ע� יה� א א� ט� ל� ש� ס, ד� ע� ים, ו�כ� נ� ד� ת מ� ש� ה, א" ר� מ� ס ד� ע� כ� ד, ב� ב"  כ�

ס ע� ים ו�כ� נ� ד� ת מ� ש� ד, א" ב" כ� ל ה� א ע� ט� ל� ה זונ�ה ש� ש� .א�

ם ין ע� יאופ� ד נ� ב� ע� מ� א, ול� מ� ל� ל ע� כ� א ל� אש� אב� א ל� ק� ד נ�פ� ב" כ� ן ה� ד, מ� ב" כ� ן ה� ת מ� ר�  יות�
ין ד" ין, וכ� פ� אנ� א ד� זות� ע� ה זונ�ה, ב� ש� ח א� צ� א, מ� כור� י ד� ג�ב" א ל� ק� ל� י ס� יה� ר א� ת� ב� א. ל�  כ ל�

ת ק� נ�פ� ר ד� ת� א, ב� ר� א אח6 ר� ט� ס� יאת מ� ר� ק� ת� ד א� ב" כ� ן ה� ת מ� ר� עוד, יות� ד. ו� ב" כ� ל ה� י ע� יה�  א�
ד ב" כ� ן ה� ת מ� ר� י יות� יה� אי א� ה� ה, ו� ל� ע� ב� ין ל� יור� ת ש� יב� ה� א, י� ם כ ל� א ע� פ� נ�א6 .ל�

נ�ה קו מ� נ�פ� ת, ד� ו� מ� אך� ה� ל� מ� א ד� ב� ר� י ח� יה� א� ה, ו� ר� ת מ� ק� ה, נ�פ� יל� ת ד� ר� יות� ד, ו� ב" גו כ�  מ�
ה ר� ה מ� ית� ר� אח6 יב, (משלי ה) ו� ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 נ"י נ�ש� א ב� ל� ט� ק� ן ל� יר� ר� ין מ� פ�  ט�

ר אש א ד� הוא יומ� ה� י�ין. ו� ל� יה ת� א ב" ין ומות� ע� ר� ל מ� ד, כ� ב" כ� י�א ב� ל� י ת� יה� א� נ�ה. ו� ע6 ל�  כ�
ין ר� ב� ל א" ין כ� ד" א וכ� מ� ל� י ע� ל חוב" נ�ש כ� כ� מ� א, ל� מ� ל� ע� א ב� ט� ט� ש� נ�ה (משטנא) מ� ש�  ה�
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ת מ� ש� י� נ� א, (משלי כ) נ"ר י� ית� רונ� ט� מ� י ד� ר" ב� ינון א" א� אקו, ד� ע� ינון ב� ל, א� א" ר� ש� ינון י� א�  ד�
יה א ב" ר� ע� את� ר ל� י שופ� ל" נ�ט� אקו, ו� ע� ל ב� א" ר� ש� ל י� ין כ� ד" א. וכ� יש� ד� א ק� ת� ינ� כ� ם, ש�  אד�

ה רוע� ים ות� ר� ב� ה וש� יע� ק� הוא ת� .ה�

דף רל''ב ע''א

י�יןרעיא מהימנא  מ� ד� א, ד� ב� ל� ין ד� ק� ר� ע� ים ו� ר� ב� א" ר ד� ת� אי ב� נ�א, וד� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
יאה. ר" נ�ה ד� א ק� ד� ר. ו� יהו שופ� א� נ�ה, ד� ק� א ב� ר� ע� את� ין ל� יכ� ר� אקו. צ� ע� ינון ב� ל, א� א" ר� ש� י�  ל�

א  כ� כ� ש� ין ל� ל� א י�כ� יאה ל� י ר" פ" נ� כ� ר ד� ת� ל(דף רל''ב ע''א) ב� ת ע� ר� ג�ב� ת� א� ה ד� ר� מ� ז�א ד� רוג�  
יק ל� הון, ס� יב ב� נ�ש� א ד� הוא רוח� א. ה� גופ� ים ד� ר� ב� א" ין ד� ק� ר� ל ע� ל כ� ע� א, ו� ב� ל� ין ד� ק� ר�  ע�

ין, א ד" מ� ל� ע� ה ל� ט, דומ� ש� , ו� מוה� י אוק� כ� ה� י. ד� את" א ד� מ� ל� ר, ע� יהו שופ� א� נ�ה, ד� ק�  ב�
י�ה ת� ה וש� יל� כ� יה א6 ית ב" ל" י, ד� את" א ד� מ� ל� ע� ה ל� נ�ה, דומ� י�ה. ק� ת� ה וש� יל� כ� יה א6 ב" .ד�

ים ר� אן ג� ן. ומ� ט� יד ש� ב� ע� ת� א� ך� ו� ר� א6 ת� ג�ז�ל א� ה ד� יל� כ� בוי א6 ר� ט, ב� ש� ן ו� ט ו' מ� ש� ר ד� ת� ב�  ול�
א.  י�ין,(במדבר יא)ד� ט� ב ש� ב ר� ר� ע" בו ב� ר� ע� ת� א� הון ד� ל� א ד� טות� טו, ש� ק� ל� ם ו� ע� טו ה�   ש�

ס,  מ� ח� ג�ז�ל ו� י�ה ד� ת� ה וש� יל� כ� הון א6 ל� ו�ה ד� א6 ת� ת(תהלים יב)ד� ק� נ� א� ים ו� י� נ� שוד ע6   ד�
הו,  יב ב� ת� ה כ� ינ�ה. מ� ח� א ט� ל� ין ב� ל� אכ� י�ין, ד� ט� ה ש� פופ� נון כ� ים. ב� יונ� ב� (במדבר יא)א�  

יהו טו, א� ש� ט ו' ד� ש� פ� ת� ם. א� ע� ה ב� ר� י� ח� אף י� ת ו� ר" כ� ם י� ר� ם ט� ינ"יה� ין ש� נו ב" ר עוד� ש� ב�  ה�
ל ר ע� ב� ג� ת� א� י�ה, ו� ת� ה וש� יל� כ� א6 ן ב� ט� ט ש� ש� פ� ת� א� ם ד� א ג�ר� ד� יהו נ'. ו� א� פוף, ו� יה כ� רוח"  ד�

א יום ד, ד� ר ח� ס" ''ן ח� ט� ש� ן ה� ב� חוש� ה. כ� ש� ע6 שס''ה ל א ת� ין ב� ק� ר� ע� ין ו� ר� ב� ל א"  כ�
י�ה ת� ה וש� יל� כ� יה א6 ית ב" ל" ים, ד� פור� כ� .ה�

י אר" מוה� מ� ינ"יה אוק� ג� ינ�ה. וב� ן ב� ן י�''ה, מ� יהו ו' ב� א� נ�ה, ו� ק� ונ�א ד� ו� ג� יהו כ� א�  ו�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ה. ה6 מ� כ� ח� ה ל� לום, זוכ� ח6 נ�ה ב� ה ק� רוא� ין, ה� ית� נ� ת� נ"ה(משלי ד)מ�   ק�

ה, ה' מ� כ� ינון י' ח� א� יהו, ד� ו�וי� ר� ת� חות מ� יהו פ� א� נ�ה ד� ית ק� ל" ינ�ה. ד� נ"ה ב� ה ק� מ� כ�  ח�
, ם ארוך� י, עול� את" א ד� מ� ל� נ�ה, ע� יהו ק� א� ר, ד� שופ� א ב� ר� ע� ת� א� יך� ל� ר� א, צ� ין ד� ג� ינ�ה. וב�  ב�

, ו' ו' ך� ר� ן ו�א''ו, א' א� ב� חוש� י, כ� מ" ח6 ר� ין ד� יל� כ� ינ"יה י''ג מ� י מ� ח" כ� ת� ש� מ� ם, ד� י� ך� אפ� ר�  א�
ם י� .אפ�

ק. ח� צ� י� א ד� ר� ט� ס� ים, מ� ר� ב� ם. ש� ה� ר� אב� א ד� ר� ט� ס� ה, מ� יע� ק� י ת� יה� אה א� ל� א ע� ימ� א�  ו�
ה. ש' יע� ק� ינו: ק' ת� י� ה� הו. ד� כ>ל� ר ד� ש� אה, ק� ת� א ת� ת� ינ� כ� ק ב. ש� י�ע6 א ד� ר� ט� ס� ה, מ� רוע�  ת�

ך� ה ל� דוש� יב, ק� ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 ת� ינ� כ� י ש� ג�ב" ין ל� ש� ל� ש> הו מ� כ>ל� ה. ו� רוע� ים. ר' ת� ר� ב�  ש�
א ש� ר� אפ� ית ל� י, ל" כ� ה. אוף ה� פ� ן ה� א מ� ל� ר, א� ב� א ל� ק� נ�פ� יל ל� א י�כ� ל� ית ק� ל" שו. ד� ל" ש�  י�

יה,  ר ב" מ� ת� יך� הוא א� ר� א ב� ש� קוד� יך� הוא. ד� ר� א ב� ש� ן קוד� א מ� ת� ינ� כ� (תהלים כט)ש�  
ין, קשר''ק נ� ימ� ינון ס� א� ה. ו� ל פ� ת כ� ל� פ� א ת� ת� ינ� כ� ש. וש� בות א" ה6 ב ל� י� חוצ"  קול י�

(עד כאןקש''ק קר''ק.  ).

ים ר� ב� י, וש� מ" ח6 ר� י�א ב� ש� ינ�א ק� ה, ד� יע� ק� ה ות� רוע� יה, ת� א ב" ר� ע� ת� א� ר, ל� ין שופ� ל�  נ�ט�
א יל� ע" רו ל� ע6 ת� י י� כ� ין ה� ד" י (ס''א דינא רפיא ברחמי) וכ� מ" ח6 א ר� ל� י�א ב� ש� ינ�א ק�  ד�

א ד� א ב� א ד� ב� ר� ע� ת� א� .ל�

ן,רעיא מהימנא  ט� ם ש� ס� ב� ת� אי א� ה� נ�א, ב� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אה, אמ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
ט, ש� ר ו� ד� ה� ת� א� א, ו� חור� א6 ב ל� ים, ת� נ� פ� ן ל� ט� ו�ה ש� ה6 ה ד� ט, מ� ש� ן ו� יט נו''ן מ� מ� ק�  ו�

י�ה, ת� ה וש� יל� כ� א6 יהון ב� יל" ית ח" ל ל" א" ר� ש� ק ב. י� קול קול י�ע6 ה� ין ד� ג� א. ב� ית� מ" ד� ק� ב� ד�  כ�
קול יהון ב� יל" א ח" ל� י�ה. א� ת� ה וש� יל� כ� א6 יהון ב� יל" ח" ין, ד� א ד" מ� ל� ין ע� ת� י�ר� ין, ד� מ� אר ע� ש�  כ�

ר קול שופ� ין ד� ג� את יו''ד, וב� י ב� ר" ב� ת� א� , ד� ם ארוך� י, עול� את" א ד� מ� ל� יהו ע� א� א, ד�  ד�
יד ב� ע� ת� אי, א� אות י' ו�ד� רות. וב� ה שופ� ר� ש� ע6 ין מ" ת� ין פוח6 ן א" נ� ב� רו ר� יק, אמ� נ"יה נ�פ�  מ�
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א, יר� ע" י ה' ז� יה� א� ין, ד� א ד" מ� ל� א ע� ר� את ה', ב� י וב� את" א ד� מ� ל� יהו ו' ע� א� , ד� ם ארוך�  עול�
א ית� י� אור� י�ה ד� ת� ה וש� יל� כ� ה א6 ב� .ד�

י ת" ין ב� ר" ינון ה' ה', ת� א� ו�ון, ד� ין את� ר" ת� ה ב� ז"ר� ז�ר ג� ג� ת� א� ר ד� ת� א, ב� ר� ז�א אח6 עוד ר�  ו�
אה. י' אב. ל� א ע� ימ� ''א א� את ה" יהו. י''ו. ד� ו�וי� ר� ת� ה ד� ז"ר� א ג� ל� ט� ב� יל ל� אן י�כ� ין, מ� ינ�  ד�

יב,  ת� ה כ� ה(במדבר ל)ומ� יש� י ה', א� יה� א� ש, ד� נות נ�פ� ע� ר ל� ס� ת א� בוע� ל ש� כ� ר ו� ל נ"ד�   כ�
ה ר� ש� ע6 יהו ו', ב� א� א ד� ל� א ק� ר� ע� את� יך� ל� ר� א, צ� ין ד� ג� נו. וב� ר� פ" ה י� יש� א� נו ו� ימ� ק�  י�

י יה� א� ה, ד� פ� ן, ב� ימ� ס� ן ו� ימ� ל ס� ת, כ� ה אח� ימ� ש� נ� הון ב� ל� א ד� ר� ק� ע� ינון י'. ו� א� רות, ד�  שופ�
ה ר� ש� ע6 .י' מ"

ע מ� ש� מ� ינ�א ל� ז�כ" א ד� ה� ל� Cיך� א ר� רו, ב� י�יא, אמ� ר� ב� ל ח� כ� עון ו� מ� י ש� ב� ין ר� ל� עו מ� מ� ש� י�ד ד�  מ�
ת, ר" ש� י ה� כ" א6 ל� מ� ן ד� ב� ים, ר� מ� כ� ח6 ן ד� ב� ים, ר� יא� ב� ל נ� ן ש� ב� י ר� ר" ק� ת� א� הוא ד� ה� ין, מ" ל�  מ�

א ל� ין, ד� ל" ין א� ז� דוי ר� ל י� ב ע� ת� כ� ל פומוי, ו� ר ע� ב" ד� יה מ� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� קוד�  ד�
ן ע� ד כ� ע� ה, ו� ן תור� ת� מ� יהו מ� י� ו�ות� עו כ� מ� ת� ש� .א�

דף רל''ב ע''ב

א לון, ש� ר� פ� אה, ל� מ� ד� א ק� בור� ח� ין ד� ז� ר� י ד� לול" ים מ� ל� א, אש� יש� ד� ינ�א ק� יה, בוצ� ר ל"  אמ�
ין נ� זומ� הו מ� א, כ>ל� ת� ת� ל� אן ד� ת� יב� ת� י מ� אר" א, ומ� יל� ע" ל� אן ד� ת� יב� ת� י מ� אר" ל מ� א כ� ה�  ד�
הון ר ב� ע� ת� נ�א, י� ק� ו�ה ופור� ד� א ח� ה� . ד� ך� יל� ין ד� ירוש� , ופ� ך� פומ� ין מ� ל" ין א� ל� ע מ� מ� ש� מ�  ל�

 . ך� יל� א ד� ת� יע� ל ס� כ� , ו� ת� י, ל א אנ� מ� Aנו ד ת� א. אל ת� ת� ת� א ו� יל� ע" (ע''כ רעיא מהימנאל� ).

יט, ד נ�ק� ב" הוא כ� ה� ה ד� ל מ� כ� א. ו� ד� א ב� א ד� ם כ ל� ס� ב� ת� ים, א� ר� ב� ה וש� יע� ק� ה ות� רוע� ת�  ב�
או ל� יה, ו� ח" או אור� ב, ל� הוא ל" ה� ינ�א (לדינא). ו� י� ז� א, ל� כ� ל� יהו מ� א� ב, ד� י ל" ג�ב" יב ל� ר�  אק�

א,  חות� ל צ� כ� ירו, ו� ר� ל ב� יט כ� א נ�ק� ל� יה. א� מ" ע� ין ד� ד� עוב� ירו ד� כ� ע6 יה, ב� ת" יאוב� (דףת�  
ארל''ב ע''ב)  לוכ� כ� ל� ין ו� נופ� ט� ירו ו� כ� הוא ע� ל ה� כ� ין. ו� ב� ין ט� ד� ל עוב� כ� י�ין, ו� ל ז�כ� כ� ו�  

ין, (ס''א ליתא) (זריק לון לשאר עמין עובדי כוכבים יש� ין ב� ד� ינון עוב� א�  ד�
יר. ע� יש ש� ו א� ש� יה, (בראשית כז) ע" ר ב" מ� ת� א� ד. ד� ב" כ� נ�ח ל�  ומזלות ההוא כבד) א6

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ז�לות. ה6 ים ומ� ב� י כוכ� ד" ין עוב� מ� אר ע� ינון ש� א� יה, ד� יל" ין ד� ק� ר� ל ע� כ�  ו�
ם. ונות ת� ם. ע6 ונות� אי ע6 ם. מ� ונות� ל ע6 ת כ� יו א� ל� יר ע� ע� ש� א ה� נ�ש�  (ויקרא טז) ו�

א (ס''א דעמיה) מוד� ע� ין ד� חוב� ם. ו� יש ת� ק ב א� י�ע6 יה, (בראשית כה) ו� ר ב" מ� ת� א�  ד�
א ב� ל� ין ד� ק� פ� ד� ין ו� ק� ר� ינון ע� א� .ד�

ין יל" א� חו, מ" כ� ת� ש� ד א� ב" כ� ין, מ� ר� ב� ינון א" ל א� כ� ת, ל� ח� פ� ס� ת ו� ע� ר� צ� ין ו� ח� א, ש� ין ד� ג�  וב�
יו�ן י הוא, כ" כ� ה� ין. ד� ר� ב� ל א" כ� א, ל� יאות� ר� ל ב� י כ� א את" ב� ל� יה. מ� ארו ב" ת� ש� א� ין ד� לוכ� כ�  ל�

אר ת� ש� א� ח ו� כ� ת� ש� א� ה ד� ל מ� יל כ� ד נ�ט� ב" א. כ� חות� צ� א ו� יר� ר� יכו וב� כ� ל ז� יל כ� א נ�ט� ב� ל�  ד�
ים ב� י כוכ� ד" ין עוב� מ� אר ע� ינון ש� א� ין, ד� יפ� י� אר ש� ל ש� כ� יק ל� ז�ר� א. ו� נופ� ט� א ו� לוכ� כ� ן ל�  מ�
ר מ� ת� א� חול, ד� ל ט� ד, נ�ט� ב" כ� ת ד� סול� פ� סולות ד� פ� יהו. ומ� י� ח� ר� ל כ� ע� ין, ב� נ� ר� ז�לות אח6  ומ�

ע ש� ית ר� ב" י� ב� ת י� ר� א" א ר ת. (משלי ג) מ� י מ� ה� יה (בראשית א) י� .ב"

מוה�רעיא מהימנא  א אוק� ה� נ�א, ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אה, אמ� מ� ד� א ק� בור� ח� ר ב� עוד אמ�  
יהו  א� ק. ו� חול שוח" יה, ט� ל" ן ע� נ� ב� מוה�(קהלת ז)ר� א, אוק� ין ד� ג� יל. וב� ס� כ� חוק ה�   ש�

ר  ת אמ� ל� ק ה� ת לו. ו� ק� ח� ש� ה מ� ע� ש� ה� י ש� מ� ין, אוי לו ל� ית� נ� ת� מ� ן ד� נ� ב�   טוב(קהלת ז)ר�
ה צוע� יך� הוא, ר� ר� א ב� ש� קוד� ה ד� צוע� ה, ר� ר� י מ� יה� א� ד, ד� ב" כ� ס ד� ע� חוק. טוב כ� ש� ס מ� ע�  כ�

יק ח� ש� חוק ד� ש� ין, מ� ש� ת� כ� מ� ין, ב� יש� ין ב� ע� ר� מ� ין ב� א ד" מ� ל� ע� י�יא ב� יק� ד� ה צ� אה ב� ק� אל�  ל�
ס ר� עוד, א� א. ו� ר� עות� א ב� ת� ע6 ק לון ש� שוח" א, ד� מ� ל� אי ע� ה� א ד� לוכ� כ� ל� חול, ב� ט�  לון ב�

ה ר� מ� ס ד� ר� א� יר מ" יף י�ת� ק� יהו ת� א� ר, ו� פ� יל ע� ח� יהו ז� חול א� ט� .ד�
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יר מוץ, י�ת� י�ין ל� מ� א ד� מ� ל� ע� ין ד� ינון אומ� א� ה, ו� יס� ע� ב� אור ש� ינון ש� ב א� ב ר� ר� ע" ין ד� ג�  וב�
ה מ� ז�לות. כ� ים ומ� ב� י כוכ� ד" ין עוב� אומ� ל, מ" א" ר� ש� י� ב ל� ב ר� ר� א ע" ג�לות� ין ב� ב� כ� ע�  מ�

ל, א" ר� ש� י� ין ב� ק� ב" ינון ד� א� ב. ד� כ" ע� ה מ� יס� ע� ב� אור ש� ב. ש� כ" ע� י מ� ן, מ� נ� ב� מוה� ר� אוק�  ד�
א  ל� ינון א� או א� ז�לות, ל� ים ומ� ב� י כוכ� ד" ין עוב� ל אומ� ב� ה. א6 יס� ע� אור ב� ש� (תהלים א)כ�  

נו רוח� פ� ד� ר ת� ש� מוץ א6 .כ�

עוד  א(ויקרא טז)ו� ש� קוד� י�א ל� צ� ד קור� ב� ע� מ� יה ל� עות" ד ר� יו, כ� ל� יר ע� ע� ש� א ה� נ�ש�   ו�
יד ב� ע� ת� א� ד ד� ל לון, ע� ב� ס� מ� יל ל� י�כ� ין ד� ל חוב� א כ� יהו נ�ש� א� ל, ד� א" ר� ש� ם י� יך� הוא ע� ר�  ב�

ד,  ב" יק(תהלים לח)כ� ל� יד, ס� ב� ה ע� פוי. מ� ל ג�ד� ין ע� נו, חוב� מ� דו מ� ב� כ� ד י� ב" א כ� ש� מ�   כ�
ד ב� כ� ד י� ב" א כ� ש� מ� , כ� טור ג�בוה� א ל� ק� ל� ס� י ל� ע" יהו ב� ד א� א כ� ר� מ� ח6 אה, כ� ל� א ע� טור�  ל�

יה ל" ר ע� ק� י� ת� יה, א� אר ל" ת� ש� א� עוט ד� י מ� פ� א ל� ק� ל� ס� י ל� ע" א, וב� יל� ע" יהו ל� ד א� יה. כ� ל"  ע�
ידו ב� ע� ת� יה, א� ל" ף ע� ק� ת� ת� א� א ד� ש� ד מ� כ ב� א, וב� ת� ת� יה ל� מ" יל ג�ר� אפ� יל, ו� נ�פ� א, ו� טול�  מ�
ל א" מ� ס� ע ל� יר� א א� כ� ים. אוף ה� ל� ר ש� ב� אר א" ת� ש� א א� ל� קות, ד� ס� יה פ" יל" ין ד� ר� ב� ל א"  כ�
ר ל נ"כ� ת א" ל ב� ן כ� מ� ת� ת זוג"יה זונ�ה. מ� ע וב� ר� ר ה� ד, י"צ� ב" כ� ת ה� ר� יות� ד ו� ב" ש, כ� נ�ח�  ו�

(ובחבורא קדמאה אמר ר' פנחס רכ''ד ע''א שייך (ע''כ רעיא מהימנא)זונ�ה.   
(רל''א ע''ב

ין, יק יומ� ת� ע� ין מ" ל" ין א� ל� ע מ� מ� ש� מ� י, ל� נ�א ל� ק� ת> ו�ה מ� א ה6 א ד� ח� ס, אור� ח� נ� י פ� ב� ר ר�  אמ�
י ל" ין מ� ע� א י�ד� ל� ין, ו� מ� רון י�ת� א6 ת� ש� י� א, ד� מ� ל� ע� יה. ו�וי ל� ו� ג� י ב� אר" ת� ש� אנ� א ד� מ� ל� אה ע�  ז�כ�
ל ג�ב אף ע� יש. ו� ב וב� א ט� יל כ ל� ד נ�ט� ב" כ� י הוא, ד� כ� אי ה� א י�אות. וד� ק� ד� א כ� ית� י� אור�  ד�

ין ג� יט, ב� ק� הון ל� ל� י�ין ד� י ז�כ� י נ�מ" כ� ל, ה� א" ר� ש� י� יהון ד� ל חוב" יט כ� ק� ל� א ו� ט� ט� ש� מ�  ד�
א ל� יל א� א נ�ט� ב, ל� ל" חוי ד� אור� ב. ו� י ל" ג�ב" יב ל� ר� ק� אי מ� ה� אי ו� א ה� כ ל� יה. ו� צ" א קור� ימ� י� ק�  ל�

ר ד� א, אה� לוכ� כ� ל� א ו� נופ� אר ט� ת. וש� ר� אמ� ה ד� מ� א, כ� כ ל� א ד� חות� צ� ירו ו� ר� יכו וב� כ�  ז�
א ה ד� ל� גו'. מ� יו ו� ל� יר ע� ע� ש� א ה� נ�ש� יב ו� ת� כ� יה, ד� ח" ר� ל כ� ע� א ב� יל כ ל� נ�ט� ד, ו� ב" כ�  ל�

אי, ה� ינ�א ל� ז�כ" י ד� ק� אה חול� א, ז�כ� ש� דוב� א ד� ק� ת� מ� י כ� פומ� ם ל� ס� ב� ת� י� ין ד� ג� נ�א, ב� ר� ד�  אה6
ינ�י ע" א ב� י ד� חמ" מ" .ל�

אי גו', ה� י ו� ינ� מו ע" ל א ר� י ו� ב� ה ל� י� ל א ג�ב� ר, (תהלים קלא) י� אמ� ח ו� ת�  אוף הוא פ�
ל בונו ש� א, (והוה אמר) ר� ר� יף נ�ה6 ל כ" יל ע� ו�ה אז� ה6 א ד� ת� ע6 ש� ד, ב� ו� ר ד� א אמ� ר�  ק�

יה נ�ת ל" מ� ד� ז� י. א� ו�ות� יה כ� אר" מ� ח ל� ב� ש� י ומ� אוד" א, ד� מ� ל� ע� ר נ�ש ב� ו�ה ב� לום ה6 ם, כ�  עול�
אי ית גופ� ר� ס� מ� , ד� ך� נ� יר מ� ית י�ת� ד� ב� נ�א ע6 א6 ה, ד� ג�א� ת� ד, ל א ת� ו� יה, ד� ר ל" , אמ� ע� ד" ר� פ�  צ�

תו . ו� מוה� א אוק� ה� ים, ו� ע� ד� ר� פ� אור צ� י� ץ ה� ר� ש� יב (שמות ז) ו� ת� כ� י, ד� אר� מ� א ד� ר� ימ� ל מ"  ע�
י� ל א ד, י� ו� ר ד� א אמ� ת� ע6 יא ש� ה� ה� יכו. ב� כ� א ש� ל� א, ב� יומ� י�א ו� יל� ר ל" ז�מ" ח ומ� ב� ש� נ�א מ� א6  ד�

י. (כאן חסר ב� ה ל� י� ל א ג�ב� י. י� ינ� מו ע" ל א ר� י ו� ב� ה ל� (ג�ב�

דף רל''ג ע''א

יך� הוא. ר� א ב� ש� י קוד� ג�ב" ן, ל� מ� ן וז� מ� ל ז� כ� א, וב� ל יומ� כ� ב� נ�א, ד� ב� ר� א הוא ק�  ד�
ין, נ� ח� ין פול� יל" ל א� כ� ין, ו� לוס� כ� אר א> ל ש� ין כ� יה, ב" ל ב" א" ר� ש� ת י� נ�ס� ת כ� יל� ל� כ� ת� א�  ד�

ין  ב" ין, ומ� ין גוב� ב" ה מ� יקו ל� ן(דף רל''ג ע''א) אפ� מ� ל ז� ל, כ� א" ר� ש� ך� י� ין. כ� מ� אר ע� ש�  
גו יק לון מ� א אפ� ל� א, ו� יח� ין ר" ק� ל� א ס� א, ל� ת� יוב� ת� ין ב� ח� ת� א פ� ל� א, ו� ב� י ל� ימ" ט� ינון א6 א�  ד�

ין, ין גוב� ב" יק לון מ� י�פ� א, ו� יח� ין ר" ק� ל� י�ד ס� א, מ� ת� יוב� ת� ין ב� ח� ת� ד פ� ל כ� ב� ין. א6  גוב�
י. י�ת� ע� י ר� חות� י א6 י ל� ח� ת� יב, (שיר השירים ה) פ� ת� כ� ל. ד� א" ר� ש� ת י� נ�ס� הו כ� נ"י ב� ה6 ת� י�  ו�
א ה� יור� ד� ין, ו� ין גוב� ב" א מ� יק� ל� א ס� ל� א, ו� יח� ה ר" ית ל� א, ל" ימ� ט� נ�ה א6 שוש� ן ד� מ� ל ז� כ�  ד�

א ל� א, א� א ד� ח� ך� אור� ה� מ" ן ל� ר ל� ד� א ש� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� קוד� ר. ו� מ� ת� א� ה ד� מ� יהו, כ� י� ינ�  ב"
ין ל" ין א� ל� יף מ� אול� .ל�
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רו, ת. אמ� ל� אז� יהו, ו� י� ינ� ב" נ�ה מ� ד שוש� יל ח� נ�ט� , ו� יך� א� א, ומ� ר� ש� א נ� י, את� ב" וו י�ת� ה6 ד ד�  ע�
י ב� ר� ס, ו� ח� נ� י פ� ב� ר� א ד� ח� א אור� כ� ד ה� לו. ע� אז� מו ו� ין. ק� ח� אור� ך� ל� ה� אה, נ� ל� ה� אן ול� כ�  מ�

י�יא ר� ב� אר ח� ס וש� ח� נ� י פ� ב� ר� י�יא, ו� ר� ב� אר ח� ז�ר, וש� ע� ל� י א� ב� ר� יהו ו� יה, א� עון אז�ל ל" מ� .ש�

ד ו� ד� ם ל� ת� כ� דות מ� ן ע" ל שוש� ח� ע� נ�צ" מ� ל ז�ה, (תהלים ס) ל� ס ע� ח� נ� י פ� ב� ר ר� אמ� ח ו� ת�  פ�
דות, ן ע" , שוש� מוה� א אוק� ה� א. ו� ת� מ� כ� א ח� מ� ל� נ"י ע� ב� א ל� פ� אול� ד. ל� מ" ל� אי ל� ד, מ� מ" ל�  ל�

ד ו� ד� ם ל� ת� כ� ים. מ� נ� שוש� ה, (שיר השירים ז) סוג�ה ב� יב ב� ת� כ� ה. ד� דול� י ג� ר" ד� ה� נ� ין ס� ל"  א�
א אג�ח� א, ל� ם צוב� ר� א6 ם ול� י� ר� ם נ�ה6 ר� א6 יואב ל� ר ל� ד� ד ש� ד, כ� ו� ד� יה ל� יאו ל" ז� אח� נ�א ד� ימ�  ס�
י�א, מ� ש� י�א ב� ב� א כ כ� א, ה� כ� א ה� ימ� י� ק� דות ד� ן ע" יהו שוש� א א� ס, ד� ח� נ� י פ� ב� ר ר� הו. אמ�  ב�

יהו א א� א, ד� ת� ח� ב� תוש� א ל� יש� ד� א ק� ת� י�יע� ס� ה, ו� ד� ה6 ין ב� א� ל� ין ע� ג� ר� ד� ן, ו� ל� א ע6 ת� ינ� כ�  ש�
י ב� יה ר� א. אז�ל ל" כ� ין ה� ל" א� א ו� כ� ין ה� ל" לו. א� אז� מו ו� א י"אות. ק� ק� ד� ימו כ� ל� ש� ן ב�  שוש�

יה ד" ה6 י�יא ב� י ח� ב� ר� ק ו� ח� צ� י י� ב� ר� ין, ו� ימ� ק� ר ע� פ� כ� ת ב� ס, וב� ח� נ� .פ�

א מ� ח� י�יא, ו� י ח� ב� ינוי ר� יף ע" א, ז�ק� ר� פ� צ� א ד� הור� נ� כו ל� ח� בו ומ� יז�ל, י�ת� מ" ימו ל� ד� אק� ד ד�  ע�
נ�א אל� ין ש� נ� מ� ה ז� מ� כ� אי ב� ר, ו�ד� ן. אמ� ל� אז� ן ו� ט� ה6 ר� א מ� ק� א, ד� יט� ב� ר� ש� י�יא ד� ב� ין כוכ� ל"  א�

י�יא ב� ין כוכ� ל" ל א� .ע�

א ה� י�יא, ד� ר� ב� ח� נו ד� ת� ל� סוכ� ן ב� יע� ד� א י� יט� ב� ר� ש� י�יא ד� ב� ין כוכ� ל" ס, א� ח� נ� י פ� ב� ר ר�  אמ�
ן הו אוד� כ>ל� ין. ו� יר� ע� ין וז� ב� ר� ב� א, ר� יע� ק� י ר� ב" ינון כוכ� ל א� א כ� ר� יך� הוא ב� ר� א ב� ש�  קוד�

ד כ� יך� הוא. (דכתיב, (תהלים קמז) מונה מספר לככבים) ו� ר� א ב� ש� קוד� ן ל� ח� ב� ש�  ומ�
יב, (ישעיה מ) ת� כ� א, ד� מ� ש� יך� הוא ב� ר� א ב� ש� א לון קוד� ר� א, ק� ח� ב� ש� יהו ל� י� נ� מ� א ז� ט�  מ�

א ח� ב� ש� ך� ל� ה� מ" א, ל� הור� נ� א ד� יט� ב� ר� יטו ש� אוש� י, ו� ט" ה6 ין ר� ד" א. וכ� ר� ק� ם י� ש" ם ב� כול�  ל�
רום או מ� יב, (ישעיה מ) ש� ת� כ� א הוא ד� ד� ן. ה6 ד� ק� פ� ת� א� ר ד� ת� הוא א6 ה� יהון, ב� אר" מ�  ל�

לו אז� מו ו� א, ק� הור� א נ� י את� כ� ה� גו'. אד� ה. ו� ל� א א" ר� י ב� או מ� ם ור� ינ"יכ� .ע"

ר יהו. אמ� י� ל� א ע� ימ� י� ק� יהו, ו� י� יש� ל ר" ר ע� ח� א, אס� ב� ר� ב� א ר� ר� ש� א נ� י, את� ל" וו אז� ה6 ד ד�  ע�
י, מ" ח6 ר� י ד� ע" ר� חו ת� ת� פ� ת� א, א� ת� ע6 ה ש� א, ב� ת� ש� א הוא ה� עות� ן ר� יד� אי ע� ס, וד� ח� נ� י פ� ב�  ר�

ין יר� ס� ינון א6 א� ל ג�ב ד� אף ע� א לון. ו� ו�ות� אס� נ�א ל� מ� הוא ז� י, ו� ע" ר� י מ� ינון ב" ל א� כ�  ל�
יהו י א� מ" ח6 ר� נ�א ד� ימ� א ס� א ד� ר� ש� א נ� ה� א (ס''א דמלכא). ד� כ� ל� מ� .ל�

א מ� ל� ע� א ב� יכ� גו'. ל" ף ו� ח" ר� יו י� ל גוז�ל� נו ע� יר ק� ר י�ע� נ�ש� ר, (דברים לב) כ� אמ� ח ו� ת�  פ�
לוה� י אכ� יב, (משלי ל) ו� ת� כ� מוה� ד� א אוק� ה� א, ו� ר� ש� נ� נוי כ� ל ב� י ע� מ" ח6 ר� יהו ב� א� אן ד�  מ�
א א ד� ר� ש� א נ� י, את� מ" ח6 ר� ן ד� יד� א ע� ת� ש� ה� גו ד� נוי. ומ� ל ב� נ�א ע� מ� ח6 יהו ר� א� ר, ד� נ"י נ�ש�  ב�

יב, ת� כ� יהו ד� א א� ד� י. ו� ע" ר� י מ� ינון ב" ל א� כ� י, ל� מ" ח6 יהו ר� א א� א ד� ת� ע6 ש� נ�א. ב� ל� ר ע6 ח� אס�  ו�
יה יל" א ד� רות� ע6 ת� א� ם, ו� ה� ר� אב� ר ד� א ב ק� ד� י. ו� ע קול� מ� ש� ר ת� י� ב ק� .(תהלים ה) י�

ת� ה אנ� א, מ� ר� ש� א נ� ר� ש� ס, נ� ח� נ� י פ� ב� ר ר� יהו. אמ� י� מ� ק� ר ל� ב� אע� א ו� ר� ש� ר נ� ח� י, אס� כ� ה�  אד�
ה (ס''א סימנא) ל� ין מ� ג� י ב� א. א� כ� ן ה� נ� א א6 ית, ה� ך� את� ר� מ� א ד� יחות� ל� ש� י ב� ן, א� ג�ב�  ל�
יהו, י� נ� י מ� ס" כ� ת� א� א, ו� יל� ע" א ל� ר� ש� ם נ� ר� ת� ין. א� ינ� מ� א ז� כ� ן ה� נ� א א6 א, ה� ית� א את� ר�  אח6

בו ינון י�ת� א� .ו�

א ר� ש� ן, נ� נ"ינ� ת� י (ס''א תיוהא) הוא, ד� ת� ר� א זוט� כ� ל� ל מ ה מ� ש� א ד� י�יא, ה� י ח� ב� ר ר�  אמ�
א כ� ל� ל מ ה מ� ו�ה ש� א, ו�ה6 יומ� א ו� ל יומ� כ� א ב� כ� ל� ל מ ה מ� יה ש� ג�ב" י ל� ו�ה את" א ה6 ב� ר� ב�  ר�

יה יל ל" אן אוב� א. ל� ד� א ח6 ת� ע6 ש� י ב� ס" ר� אה פ� יה ד' מ� יל ל" אוב� א, ו� ה� פ� ל ג�ד� יב ע� כ�  ר�
י (מלכים ר" ק� א� א, ד� שוכ� ח6 י ד� י טור" ג�ב" יהו, ל� ד א� ר כ� ת� ים. א6 ר� ה� ר ב� ב� ד� מ� מו''ד ב� ר� ת�  ל�
ר ב� ד� מ� יהו ב� א� מוד ד� ר� א ת� ל� י, א� א" מוד� ר� ת� ר ד� ת� יהו א6 או א� ל� ר ו� ב� ד� מ� מוד ב� ר�  א ט) ת�
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אס ו�ה ט� א ה6 ר� ש� הוא נ� ה� ין. ו� נ� ר� ין אח6 ר� ט� ס� ין ו� ל רוח� י כ� ש" נ� כ� ת� ן מ� מ� ת� ים, ו� ר� ה�  ב�
א ד� א ח6 ת� ע6 ש� ן, ב� מ� ת� .ל�

דף רל''ג ע''ב

ן, מ� י ת� מ" אר� א, ו� ק� ת� ב פ� ת� ל מ ה כ� א, וש� ר� ש� ה נ� ב� א, אג� ת� הוא דוכ� ל ה� ים ע� א� ק� יו�ן ד�  כ"
ן מ� ת� ר ד� ת� א6 ין, ל� טור� א ד� שוכ� ל גו ח6 כ� ת� ס� ו�ה מ� א ה6 ר� ש� נ� ין. ו� ינון רוח� א� יב מ" ז� ת� ש� א�  ו�

ית ל" י. ו� הומ" ן גו ת� יצ� ע� א, נ� ל� ז� ר� פ� י ד� א" ל� ש� ל� ש� ין ב� יר� ס� ן א6 מ� ינון ת� א� ל, ד� ז�א" ע� ז�א ו�  ע6
א  מ� ל� ע� ר נ�ש ב� ב� ילו (ס''א רשו) ל� י(דף רל''ג ע''ב) י�כ� ילו עופ" פ� ן, ו�א6 מ� ל ת� יע� מ" ל�  

ם ע� ל� ר ב� י�א, ב� מ� .ש�

ל מ ה ש� יה ל� יל ל" נ�ט� א, ו� ת� ת� יך� ל� א� א, מ� ב� ר� ב� א ר� שוכ� ל גו ח6 כ� ת� ס� א מ� ר� ש� נ� יו�ן ד� כ"  ו�
א ל� אז� י, ו� א" ל� ש� ל� ין ש� ל" ל א� א ע� ימ� י� ק� יה. ו� י�יא ל" ס� כ� א, ומ� אל� מ� א ש� ה� פ� חות ג�ד� א ת� כ� ל�  מ�

א מ� יה ש� ל" יק ע� ק� ח� א, (שורטיגא) ד� ק� ז� יק ע� ין אפ� ד" ל מ ה כ� יהו, וש� י� ג�ב� א ל� ב� ר� ק�  ומ�
ל מ ה י ש� ע" ב� ה ד� ל מ� י, כ� ר" וו אמ� ינון ה6 י�ד, א� א. ומ� ר� ש� נ� א ד� פומ� י ב� ו� ש� א, ו� יש� ד�  ק�

יב, (מלכים א ת� כ� א הוא ד� ד� א (עילאה). ה6 ת� מ� כ� ל מ ה ח� ע ש� ו�ה י�ד� ן ה6 מ� ת� א, ומ� כ� ל�  מ�
הו א מ� ל� ץ. א� אר� יד ב� ב� ו�ה ע� י�ינ�א ה6 נ� י ב� כ� ץ. ו� אר� ר ב� ב� ד� מ� מוד ב� ר� ת ת� גו' א� ן ו� ב�  ט) ו�י�

א. (עילאה ת� מ� כ� יה ח� ע ב" ד� נ� מ� א, ל� ת� הוא דוכ� ה� ע ל� י�ד� נו, ו� ת� ל� כ� ס� ל ב� כ� ת� ס� ן. א� ב�  ו�י�
.(כמה דאת אמר (נחמיה ח) ויבינו במקרא

יהו, י� מ� י ק� ד" ש� ה, ו� פומ� א ב� ד� נ�ה ח6 שוש� יהו, ו� י� ג�ב� י�א ל� א את� ר� ש� א נ� י, ה� ב" וו י�ת� ה6 ד ד�  ע�
א א ד� ר� ש� נ� כו, ד� ינ�א ל� מ" או א6 ל� ס, ו� ח� נ� י פ� ב� ר ר� דו. אמ� ח� מו ו� ה, ח� ת ל� ל� אז�  ו�

ינ�א, מ" א6 ק� דות ד� ן ע" י שוש� יה� א, א� נ�ה ד� י�א. שוש� את� א ו� ל� ה, אז� אר� מ� א ד� יחות� ל� ש�  ב�
ן ג�ב� יה ל� ר ל" ד� יך� הוא ש� ר� א ב� ש� קוד� .ו�

ד. מ" ל� ד ל� ו� ד� ם ל� ת� כ� דות מ� ן ע" ל שוש� ח� ע� נ�צ" מ� ר, (תהלים ס) ל� אמ� ין ו� מ� ד� ק� ל� מ� ח כ� ת�  פ�
ה ש� ע6 מ� א ל� דות� ה6 י ס� יה� א א� ן ד� א שוש� ל� יד. א� ה� א ס� דות� ה6 אי ס� דות מ� ן ע" י שוש� כ�  ו�

יהו. א א� ד� אה, ו� ל� א ע� חוד� י� א ל� דות� ה6 ל. ס� א" ר� ש� ת י� נ�ס� כ� א ל� דות� ה6 י ס� יה� א� ית, ו� אש� ר"  ב�
ה ית ב� א� א, ו� ד� א ח6 ר� ק� ע� ין ב� ימ� י� הו ק� כ>ל� ין, ו� ל� ר ע� יס� ל" ה ת� ית ב� א א� נ�ה ד� שוש� ין ד� ג�  ב�

ה ל� ינו ע� אג� נ�ה ו� א שוש� ד� י�ין ל� פ� ח� ין, ד� יפ� ק� ר ת� ב� ין ל� ל� ש ע� מ" .ח6

א ת� י�ר� י, ד� מ" ח6 ר� ן ד� יל� כ� ר מ� יס� ל" ין ת� ל" ין, א� ל� ר ע� יס� ל" א הוא, ת� ת� מ� כ� ח� ז�א ד� ר� א ב� כ ל�  ו�
א, (ד''א דאינון י''ג תיקונין ד� א ח6 ר� ק� ע� ן ב� יד� ח� הו א6 כ>ל� א, ו� יל� ע" ל� ל מ� א" ר� ש� ת י� נ�ס�  כ�
יהו א�  דדיקנא תתאה דאריך אנפין, דאינון י''ג תיקונין עלאין דזעיר אנפין) ו�
ן ר� ח6 ס� ין ד� יפ� ק� ש ת� מ" א. ח6 כ ל� א ד� סוד� ית (ס''א יחודא) י� ר� ב� א ד� מ� דוג� א ו� ד� ית ח6 ר�  ב�

ין (דיסודא, יסודא (נ''א בבי מקדשא) נ� אה ש� ש מ� מ" ין, ח6 ע� ר� ין ת� ש� מ� ין ח� ל" יה, א� ל"  ע�
הו א ב� ל� י"י, אז� ח� נ�א ד� יל� א� .ברית קדישא) ד�

הו (ס''א חמש מאה ית, כ>ל� אש� ר" ב� א ד� ד� ל עוב� ית. כ� אש� ר" ב� א ד� ד� עוב� א ל� דות� ה6  ס�
ן יע� ד� ין י� יב�  שנין דיסודא ברית קדישא כלהו עובדא דבראשית תייבין וכו') ת"

ז"י אח� א, ו� יל� ע" ז"י ל� ית. אח� אש� ר" ה ב� ש" ע6 מ� ים ד� ל ה� Cנ�א א ב� חוש� א ב� ימ� י� ק� נו, ו� ת� ל� סוכ�  ב�
ל א" ר� ש� ת י� נ�ס� כ� ז�א ד� ר� א, ב� ת� ת� ז"י ל� אח� י. ו� את" א ד� מ� ל� ע� ז�א ד� ר� א, ב� יל� ע" ז"י ל� א. אח� ת� ת� .ל�

יב (ס''א ת� כ� ין, ד� נ� ימ� נ"י ס� ל ה� כ� א ב� ימ� י� ק� ית, ד� אש� ר" ב� א ד� ד� עוב� א ל� דות� ה6 נ�ה ס�  שוש�
ין יב� ר ת" יס� ל" ין, (נ''א אינון) ת� ל� ר ע� יס� ל" נ�ה. ת� א שוש� ים, ד� ל ה� Cא א ר� ית ב� אש� ר"  דא) ב�

ה, ת הו, ת� י� ץ, ה� אר� ה� ץ, ו� אר� ת, ה� א" ם, ו� י� מ� ש� ת, ה� ינון: א" א� י�ינ�א. ו� נ� ים ת� ל ה� Cד א  ע�
ין יפ� ק� ש ת� מ" נ�ה. ח6 שוש� ין ד� ל� ר ע� יס� ל" א ת� . ה� רוח� הום, ו� נ"י, ת� ל, פ� , ע� ך� ח ש�  ו�ב הו, ו�
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ר ת� ב� ין. ל� נ� ר� ש אח6 מ" א ח� ר. ה� ם, ו�י אמ� י� מ� נ"י, ה� ל, פ� ת, ע� פ� ח� ר� ינון: מ� ין, א� ל" א� ן ל� ר� ח6 ס�  ד�
ה ן ב� יד� ח� א ו�א6 כ ל� נ�ה ד� שוש� א ד� ש� ר� ש� א ו� ר� יק� א ע� י אור, ה� ה� .י�

ין ל� ר ע� יס� ל" יה ת� ן ב" יד� ח� א6 א, ד� חוד� י� א ו� ש� ר� ין, ש� יפ� ק� ין ת� ל� ש ע� מ" א. ח6 חוד� י� א ל� דות� ה6  ס�
א ד, ד� ח� נ�ה. א� שוש� ין ד� ל� ש ע� מ" א ח6 י�, ה� ינו י� ל ה" Cי� א ל י� א" ר� ש� ע י� מ� ין. (דברים ו) ש� ל"  א�

ז�א (ס''א סהדותא ליחודא. חמש יה. ר� ן ב" יד� ח� הו א6 כ>ל� א ד� ש� ר� ש� א ו� ר� יק� יא ע�  ה�
 תיבין שמע ישראל יי אלהינו יי, אינון חמש עלין תקיפין דשושנה. שרשא
 ויסודא אחידן ביה דא הוא אחד, ואיהו עיקרא ושרשא דכלהו אחידן ביה.

א כ� ל� מ� א ד� ק� נ� פ� נ�א, גוש� ב� חוש� ר ב� יס� ל" ת� .תליסר עלין אלין רזא) ד�

ין ל ב" א" ר� ש� ינון י� י א� כ� ים, ה� חוח� ין ה� נ�ה ב" שוש� ונ�א (שיר השירים ב) ד� ו� ג� ז"י, כ� א ח6  ת�
ן ב� ר� ב� ין ר� לוס� כ� אר א> ין ש� ל, ב" א" ר� ש� ת י� נ�ס� י כ� כ� ה� ז�לות. ו� ים ומ� ב� י כוכ� ד" ין עוב� מ�  ע�

ין ק� ל� א ס� ל� א, ו� יח� ה ר" ית ב� א, ל" יח� ת� א פ� ל� א, ד� ימ� ט� א א6 ימ� י� נ�ה ק� שוש� ן ד� מ� ל ז� ן. כ� נ� מ�  מ�
ין ד" א, כ� יח� א ר" ק� ל� א, ס� יח� ת� נ�ה פ� שוש� א ד� ת� ע� ש� ין, ב� גו גוב� ה מ� ין ל� ק� פ� א מ� ל� ה, ו�  ל�

ר (שיר השירים ה) מ� Cנ�א ל, ש� א" ר� ש� ת י� נ�ס� הו כ� נ"י ב� ה6 ת� י� ין. ו� גו גוב� ה מ� יקו ל�  אפ�
ן ח� אור� ך� ל� יה� מ" א ל� ל� ן א� ה ל� ר� ד� א ש� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� קוד� י, ו� י�ת� ע� י ר� חות� י א6 י ל� ח� ת� .פ�

דף רל''ד ע''א

ין. נ� ב� ר� ק� ז�א ד� ר� ין, ב� ימ� ט� ין א6 יפ� י� ין ש� ל" נ�א א� ע� מ� א ש� י, ה� בוה� א6 ז�ר ל� ע� ל� י א� ב� ר ר�  אמ�
י  ב� יה ר� ר ל" אי. אמ� הון מ� ל� ז�א ד� ין, ר� נ� ר� ין אח6 יפ� י� י(דף רל''ד ע''א) ש� ב� ר� עון ל� מ� ש�  

יהו אה א� ל� ז�א ע� גו, ר� ל� ין ד� יפ� י� אר ש� ל ש� י, כ� ר� ז�ר ב� ע� ל� ז�ר, א� ע� ל� .א�

יה ג�ב" ין ל� ז�מ� א ד� ל" מ� ל� א� יק, ו� ל� ד� א ד� יהו נור� א א� ב ד� ל ל" ב� ר, א6 מ� ת� א א� א ה� ב� ז"י, ל� א ח6  ת�
ין מ� גו בוס� יב מ� נ�ש� א ד� רוח� א, מ" יה רוח� מ" ק� י�ין ל� את� יאה, ד� י ר" פ" נ� אה כ� ל� א ע� כ� ל�  מ�

א ד� א ח6 ע� ג� ר� א ב� מ� ל� ע� יד ל� ו�ה אוק� ין, ה6 א� ל� .ע�

הרעיא מהימנא  ל מ� א, כ� יש� ד� ינ�א ק� נ�א, בוצ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אה, אמ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
י מ" ח6 יהו ר� יהו א� ו�וי� ר� ת� ש, ו� יהו א" ב א� ם, ל" י� יהו מ� א א� ל מוח� ב� יר, א6 פ� ת ש� ר� אמ�  ד�

א ס" כ� ד מ� , עומ" ך� ל� יך� הוא מ� ר� א ב� ש� קוד� ינ�א. ו� א ד� ס" א כ� ד� י, ו� מ" ח6 א ר� ס" א כ� ינ�א, ד� ד�  ו�
א יהו מוח� א� ים, ד� מ� ח6 א ר� ס" ל כ� ב ע� יוש" ב. ו� יהו ל" א� ין, ד� .ד�

ר מ� ת� ינ�א. א� ד� י�יא ד� ס� יהו כ>ר� א� א, ד� ב� ל� ין ד� ק� ר� ל ע� ע� ים, ו� ר� ב� ל א" ין ע� ב� ר� ת� ין מ� ד חוב� כ�  ו�
א,  ב� ל� א.(אסתר ז)ב� ית� י� אור� ינ�א ד� יהו י� א� ן, ד� י�י� ה ה� ת" ש� מ� תו מ� מ� ח6 ם ב� ך� ק� ל� מ� ה�   ו�

א,  ב� ל ל� ין ע� ב� יאה נ�ש� י ר" פ" נ� כ� נ�א ד� מ� ז� ם(יחזקאל א)וב� יה� פ" נ� ת קול כ� ע א� מ� ש�   ו�א�
יאה, (אסתר ז) י ר" פ" נ� ין כ� ר" ת� ה. ד� כ� כ� ך� ש� ל� מ� ת ה� מ� ים(שמות כח) ו�ח6 רוב� כ� יו ה� ה�   ו�

א ב� ל� א ד� ת� פור� א כ� ת, ד� פ ר� כ� ל ה� ם ע� יה� פ" נ� כ� ים ב� כ� ה סוכ� ל� ע� מ� ם ל� י� נ�פ� י כ� ש" .פור�

ם  יה� פ" נ� ת קול כ� ע א� מ� ש� ו�א� ין ד� ג� ה. ב� כ� כ� ך� ש� ל� מ� ת ה� מ� אי ו�ח6 מ� ע(במדבר ז)וב� מ� ש�   ו�י�
א, פומ� א ד� לות� צ� יו, ב� ל� ר א" ב" ד� ע. ו�י� מ� יאת ש� ר� ק� ה, קול ד� א קול תור� קול, ד� ת ה�  א�

יהו  א� ך�(תהלים נא)ד� ת� ל� ה� יד ת� י י�ג� ח ופ� ת� פ� י ת� ת� פ� ד נ�י ש� . א6

ה מ� כ� נ"ה ח� יהו ק� א� נ�ה, ד� ק� א ב� ל� יק ק� יהו אפ� יאה, א� י ר" פ" נ� כ� יב ב� נ�ש� א ד� הוא רוח� ה�  ו�
ה,  ר ב� מ� ת� א� ינ�ה. ו� נ"ה ב� .(יחזקאל לז)ק� רוח� י ה� ע רוחות ב א� ב� אר� י� מ" ר י�   כ ה אמ�

ר מ� ת� א� א, ד� ב� ל� ין ד� ק� ר� ל ע� כ� יק ב� פ� ד� יהו רוח� ד� אי א� ה� דו� ''ד, ו� ו�ון י� ע את� ב� ינון אר� א�  ד�
הון,  כו(יחזקאל א)ב� ל" ת י� כ� ל� רוח� ל� ה ה� מ� ה ש� י� ה� ר י� ש� ל א6 . א�

ך� ל� מ� ת ה� מ� יה ו�ח6 ב" י, ד� יה� ך� א� יל� ג�א ד� ר� נ�א, ד� ימ� ה" י�א מ� ע� אי ר� א, ו�ד� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ�  אמ�
ה.  כ� כ� יך�(תהלים קמד)ש� ר� יה, ב� ר ל" ה. אמ� י�א מ ש� ר� ט� ימ� ג� ''ה, ב� כ� כ� ם ש� ע� י ה� ר"   אש�
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ה מ� ש� י נ� יה� י�, א� א. נ"ר י� ית� רונ� ט� א ומ� כ� ל� י מ� מ" יק ק� ל� ד� ינ�א ד� א, בוצ� יש� ד� ינ�א ק� ת� בוצ�  אנ�
.ד�יל�ך�

ר יהו. אמ� אי נ� י�ין מ� י כול� ר" יאה, ת� י ר" פ" נ� כ� א ו� ב� ל� א ו� ת מוח� ר� א אמ� יה, ה� ר ל"  אמ�
י�ין יו רוחות, כול� אכ� ל� ה מ� יאה, עוש� י ר" פ" נ� כ� נ�א ב� ימ� א אוק� נ�א, ה� ימ� ה" י�א מ� ע�  ר�
יו�ן ל ד' ח" ב" Aק י�ין, ל� ין כול� ר" יאה, ות� י ר" פ" נ� ין כ� ר" ינון ת� א� ט. ו� ש לוה" יו א" ת� ר� ש�  מ�

א ית� ע� צ� מ� א� א ב� ב� יהו ל� י�יא, א� ס� י�יא. כ>ר� ס� כ>ר� .ד�

י�יה א� יהו. ר� אי נ� י. ומ� מ" ח6 ר� י�יא ד� ס� יהו כ>ר� א� יו�ן, ד� ע ח" ב� יה אר� ית ל" א, א� ן מוח� כ"  ו�
ד' ין ו� פ� ד' אנ� א. ו� ר� ש� א: נ� יח� ה: שור. ר" יע� מ� ה. ש� י� י�יה: אר� א� בור. ר� א ד� יח� ה ר" יע� מ�  ש�

ינו י�ד" הון ו� ב� ין ד� רוע� א, ד� ת� ת� א ו� יל� יד ע" יהו. אח� ם א� בור: אד� ד. ד� ל ח� כ� ין ל� פ� נ�  כ�
ם,  י� שוק� ה, ו� י� ם. גוף אר� י� מ� י ש� ר" ש� נ� רושות כ� ג�ל(יחזקאל א)פ� ף ר� כ� ם כ� יה� ל" ג� ף ר� כ�   ו�

ר,  מ� ת� א א� ל גופ� ע� ג�ל. ו� נ�א(בראשית מא)ע" יש� יב, ל� ת� נ�ה כ� ש� נ�ה. מ� ש� מ� ת ה� ב� כ� ר�   מ�
ין.  ית� נ� ת� מ� (ע''כ רעיא מהימנאד� ).

אי מ� ש, א6 ית ו�א" ר� ה ג�פ� מור� ל ע6 ע� דום ו� ל ס� יר ע� ט� מ� י� ה� י� ר, (בראשית יט) ו� אמ� ח ו� ת�  פ�
יאה, י ר" פ" נ� כ� א ד� ר� ת� ס� א. ו� ת� ע6 יא ש� ה� ה� יבו ב� ש� א נ� יאה ל� י ר" פ" נ� כ� ין ד� ג� יד לון. ב�  אוק�

יהו י� ל� ע� ל. ו� יא" ק� ד� צ� ל, ו� א" פ� ינון ר� א� ף ו� ס� כ� ה ב� פ� י יונ�ה נ�ח� פ" נ� א (תהלים סח) כ�  ד�
א (ס''א כ� ל� י מ� מ" יר ק� ד� א ת� ב� נ�ש� יו רוחות, ל� אכ� ל� ה מ� ר, (תהלים קד) עוש� מ� ת�  א�

.(לבא

שו נ�ע6 ים ש� שוק� ע6 ל ה� ת כ� ה א� א� ר� ר, (קהלת ד) ו�א� אמ� א ו� יש� ד� ינ�א ק� ח בוצ� ת� חול, פ�  ט�
ינון א� ין ד� ין י�נוק� ל" ים. א� שוק� ינון ע6 אן א� ים. מ� שוק� ע6 ת ה� ע� מ� נ"ה ד� ה� ש ו� מ� ש� ת ה� ח�  ת�

יל ט� ת ק� ו� מ� אך� ה� ל� י מ� כ� ת. ו� ו� מ� אך� ה� ל� י מ� ד" ל י� א, ע� מ� ל� ע� ין מ" ק� ל� ס� הון. ד� מ� א� א ד� פ� תוק�  ב�
אן ם. מ� נ�ח" ם מ� ה� ין ל� א" ם כ ח� ו� יה� ק" י�ד עוש� ר, ומ� אמ� ר ו� ד� א ה� ל� ק. א� יהו עוש" א�  לון, ד�
א הוא ד� ם. ו� י� מ� ש� יע� ה� ק� ר� א ר ת ב� י מ� ה� יב, (בראשית א) י� ת� כ� א הוא ד� . ד� הוא כ ח�  ה�

ק הוא עוש" ה� נ�א ד� מ� י מ� יה� א� ית, ד� יל� א ל� ד� ר ו�או, ו� ס" א ר ת ח� .מ�

ת ד� ב� ר ע� ת� י, וב� י�נוק" א ב� יכ� י� ח� ת (משפטים קי''ד) ו� ל� י אז� יה� א� חול, ו� י ט� ר" ק� י א� יה� א�  ו�
י, נ� ש" י ב� ר" ב� א א� א. ד� ל� ד אז� ב" כ� ינ�א ד� ז� חול ל� יהו. ט� י� ל� י ע� כ" ב� מ� ה, ל� ע� מ� ד� ז�א ו� הו רוג�  ב�
י. יע� ב� ר� י וב� נ� ש" א ב� ב� נ�א ט� ימ� ית ס� א, ל" ין ד� ג� ית. וב� אש� ר" ב� א ד� ד� עוב� י ב� יע� ב� ר� א ב� ד�  ו�

י ר" זוט� א ד� חול מות� י, ט� ב" ר� ב� ר� א ד� ד מות� ב" .כ�

דרעיא מהימנא  ב" כ� י הוא, ד� כ� אי ה� נ�א, וד� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אה, אמ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
ין. כור� ין ע6 ין, ב" לול� ין צ� ין, ב" מ� ל ד� יש כ� נ� דום. הוא כ� Cו הוא א ש� ו. ע" ש� ע" ג�א ד� ר� יהו ד�  א�

ל, א" ר� ש� יהו י� א א� ב� יהו. ל� י� ינ� א ב" שות� ר� יד אפ� ב� א ע� יש. ל� ב� ב ל� ין ט� ין ב" ח� ל א אב�  ו�
יו נ�ק� ירו ו� ר� א ב� ל� יל א� א נ�ט� ל� הור, ו� ם ט� ד� א ל� מ" ם ט� ין ד� יש, ב" ב� ב ל� ין ט� ין ב" ח� אב�  ד�

ת סול� גו פ� ל מ� ר אוכ� בור" א, כ� מ� הוא ד� ה� .ד�

דף רל''ד ע''ב

אר ת� ש� א� א. ו� יל� ע" יהו ל� א� ים, ד� מ� ד� א ד� ירות� ר� ק ב, ב� יהו י�ע6 א� א, ד� ב� יל ל� נ�ט� ר ד� ת� ב�  ול�
יהו  א� ד ד� ב" י(דף רל''ד ע''ב) כ� יה� א� ה, ד� ר� מ� יה ב� ל" יס ע� ע� יהו כ� ת. א� סול� פ� ו ב� ש� ע"  

ש א, א" יש� א ב� ב� י נוק� יה� א� י, ו� ב" ר� ב� ר� א ד� י�ינ�א, מות� נ� א ת� יומ� יאת ב� ר� ב� ת� א� נ�ם, ד�  ג"יה�
ה ן ל� ינ� ר" ה ק� ה ז�ר� בוד� ה, ע6 ש� ה ק� בוד� ה, ע6 .ז�ר�

ילו א� ס כ� כוע" ל ה� ין, כ� ית� נ� ת� מ� ן ב� נ� ב� מוה� ר� ד, אוק� ב" כ� ס ל� ע� ר כ� ע� ת� ינ�ה א� מ� ין ד� ג�  וב�
ין ר� ב� א" ין ד� ע� ר� ל מ� כ� ימות ב� מ� ה ו�ח6 יפ� ר" ית ש� ל" א ד� ל� ל א עוד, א� ה. ו� ה ז�ר� בוד� ד ע6  עוב"
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א ד� אוק� י ל� ע" ד, וב� ב" כ� ין ד� ק� ר� ל ע� ין ע� הוב� ל� ש� ת ב� יק� ל� י אד� יה� א� ה. ד� ר� מ� א מ� ל� א, א� גופ�  ד�
א, יע� ק� ד ר� ין ע� ק� ל� א ס� י י�מ� ג�ל" יס, ד� ע� יהו כ� ד א� א, כ� י�מ� ונ�א ד� ו� ג� יהו כ� א� א. ו� ל גופ�  כ�

א  ר� ב� ת� יהו, ל� י� בול� ג� א מ� ק� נ�פ� עו ל� י(ס''א לחרבא)וב� יה� א� א, ד� ת� ינ� כ� או ש� י ל� א. א� מ� ל�   ע�
ת ר� ח� א אס� ת� ינ� כ� י ש� כ� א, אוף ה� ה� פומ� ת מ� ק� א נ�פ� ל� א, ד� י�מ� ר ל� ח� אס� חול ד� ה כ� חול�  ל�

ר,  את� אמ" ה ד� מ� יה, כ� יך� ל" מ� ס� א, ו� גופ� ו�י(תהלים מא)ל� ש ד� ר� ל ע� נו ע� ד� ע� ס� י� י� . י�

יו, שות� א6 ר� מ" יב ל� ית� א ל" ה, ל� חול� ת ה� ר א� ק" ב� מ� ין, ה� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג�  וב�
ל כ� או ל� אי ל� לוי. ה� ג� ר� ת ל� ו� מ� אך� ה� ל� מ� לוי ד� ג� ר� א ל� ל� יה. ו� יש" ל ר" א ע� ת� ינ� כ� ש� שום ד�  מ�

יה. יש" ל ר" ו�י, ע� ש ד� ר� ל ע� נו ע� ד� ע� ס� י� י� יק ג�מור, י� ד� צ� ל ל� ב� י. א6 ינונ� ב" א ל� ל� ר נ�ש, א�  ב�
ק ב,  י�ע6 ר ב� מ� ת� א א� ין ד� ג� לוי. וב� ג� ד ר� יה, ע� ר גופ" ח� א אס� ת� ינ� כ� (בראשית מט)וש�  

ה,  ר ב� מ� ת� א� א ד� ת� ינ� כ� א ש� ד� ה, ו� ט� מ� ל ה� יו א� ל� ג� ס ף ר� Cדום(ישעיה סו)ו�י�א ץ ה6 אר� ה�   ו�
אך� ל� מ� ע, ד� ר� ר ה� א י"צ� ד� א. ו� ר� ט� ל ס� כ� יה ב� ר ל" ח� ת אס� ו� מ� אך� ה� ל� ע ג�מור, מ� ש� ר� י. ל� ל� ג�  ר�

א ד� ה ח6 פ� ט� יקות, ב� יו מור� נ� פ� יה, ד� יל" א ד� ב� ר� א, ח� ר� ט� ל ס� כ� יה ב� ר ל" ח� ת אס� ו� מ�  ה�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� יה. ה6 יק ב" ז�ר� פות, ד� ינון ג' ט� א� ה(משלי ה)מ" ר� ה מ� ית� ר� אח6   ו�
א.  ב� ד נוק� ב" כ� ת ה� ר� א. יות� כור� א ד� ד ד� ב" נ�ה. כ� ע6 ל� (עד כאןכ� ).

אה (נ''א יר� ט� ס� ה. ע6 מ� ד" ר� י ת� ר" ק� ת� א א� ד� א. ו� מות� ין ד� ת� ש� ד מ� ג�א ח� ר� יהו ד� ה, א� יב�  ק"
א ר� ט� ס� יהו מ� יק, א� ח� ר� י מ" את" גו ד� ת. ומ� ו� מ� אך� ה� ל� מ� אה ד� ית� ת� ג�א ש� ר�  עסירטא), ד�

א מות� ין ד� ת� ש� ד מ� ז�א, ח� מ� א. ר� או מות� ל� א. ו� מות� .ד�

יתר�ע�י�א מ�ה"ימ�נ�א  ע, ל" טוב ו�ר� נ�א ד� יל� א� יהו מ" א א� גופ� ר ד� ת� נ�א, ב� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
ים, מור� ים ג� יק� ד� צ� ל� ים. ו� י� ינונ� ב" ר טוב, ל� י"צ� ע ו� ר� ר ה� יה י"צ� ית ב" א א� ל� א, ד� גופ� ר ב� ב�  א"

ים ע� ש� ר� ה. ל� ל� כ� ן ו� ת� ח� ונ�א ד� ו� ג� ים. כ� יהו טוב� ו�וי� ר� א, ת� ב� נוק� ר ו� כ� ירות, דד� צ� ין י� ר"  ת�
ל א" מ� ס� א ד� ר� ט� ס� ר, מ� ב� א" ר ו� ב� ל א" כ� א, ב� ב� נוק� ר ו� כ� ין, ד� יש� ירות ב� צ� ין י� ר" ים, ת� מור�  ג�

ש נ�ח� .ו�

מוה� י אוק� כ� ה� ין. ד� ג� ר� ין ד� ר" ה ת� ית ב� ה א� יב� ע, ק" טוב ו�ר� נ�א ד� יל� א� א ד� ר� ט� ס� א מ� ין ד� ג�  וב�
ין ת� ש� ת מ� ינ�ה, אח� ש" א. ו� מות� ין ב� ת� ש� ת מ� ינ�ה, אח� ית ש" א� ן. ו� ה י�ש" יב� ן, ק" נ� ב�  ר�

א,  ת� יב� ת� י מ� אר" נ�ן מ� ב� מוה� ר� א אוק� ין ד� ג� בואה. וב� נ� א(זכריה י)ב� ו� לומות ש� ח6   ה�
יב  ת� כ� ה� רו, ו� ב" ד� אן(במדבר יב)י� ד. כ� י ש" ד" ל י� אן ע� י�א, כ� ש� א ק� ר בו. ל� ב� ד� לום א6 ח6   ב�

יהו ד, א� י ש" ד" ל י� לום ע� בואה. ח6 נ� ין ב� ת� ש� ד מ� , ח� אך� ל� י מ� ד" ל י� לום ע� . ח6 אך� ל� י מ� ד" ל י�  ע�
ל א ר ב� ב� ר ל� ש� פ� י א� א� ם ש� ש" , כ� מוה� י אוק� כ� ה� ן, ד� ב� יהו ת� א� א. ו� מות� א ד� ר� ט� ס� א, מ� ו�  ש�

ים ל� ט" ים ב� ר� ב� ל א ד� לום ב� ח6 ר ל� ש� פ� י א� ך� א� ן, כ� ב� .ת�

א, יל כ ל� יהו נ�ט� א� ן, ד� ן טוח" ב� ק� ן, קור� נ� ב� מוה� ר� אוק� ף. ו� ל� ק� ן נ� ב� ק� ר� א ק> א ד� כ� טומ� צ�  א�
ן, נ� ב� מוה� ר� אוק� ונ�א ד� ו� ג� ין, כ� א חוב� ל� ין ב� ר� ב� י א" ין. א� ר� ב� ל א" כ� ר ל� ד" ש� ק, ומ� שוח"  ו�

א ש� ר קוד� ד� ש� הוא ד� יה, ה� א ל" ל� ב� ק� ית ל� א נ�ח� ל� נ�א, ד� ב� ר� ין י�ת ק� ב� כ� ע� מ� ין ד� ל� ית מ� א�  ד�
י ד" ל י� יך� הוא ע� ר� א ב� ש� יה קוד� ל ל" ב" ק� מ� ית ד� א� יה. ד� יל" א דורונ�א ד� ל� ב� ק� יך� הוא ל� ר�  ב�

יה  ר ב" מ� ת� א� י"ה, ד� יך�(יחזקאל א)אר� ר� א ב� ש� קוד� ן. ו� ת� ע� ב� אר� ין ל� י�מ� ל ה� י"ה א� נ"י אר�   ופ�
הוא דורונ�א א ה� ל� ב� ק� יה, ל� ית ב" נ�ח� יה, ו� ל" יב ע� כ� .הוא ר�

יה  ר ב" מ� ת� א� י שור, ד� ד" ל י� יה ע� ל ל" ב" ק� מ� ית דורונ�א ד� א� נ"י שור(יחזקאל א)ו�   ופ�
יה ר ב" מ� ת� א� ר, ד� נ�ש� י ד� ד" ל י� ל ע� ב" ק� מ� ית דורונ�א, ד� א� ן. ו� ת� ע� ב� אר� מ א ל ל� ש� ה�  מ"

ית(יחזקאל א) א� נ"י יונ�ה. ו� נ"י ב� ים, או ש� י תור� ת" ינון ש� א� ן. ד� ת� ע� ב� אר� ר ל� נ"י נ�ש�   ופ�
יה,  יב ב" ת� כ� ם ד� אד� י ד� ד" ל י� יה ע� ל ל" ב" ק� מ� ם(ויקרא א)דורונ�א, ד� כ� יב מ� ר� י י�ק� ם כ�   אד�

יה.  ר ב" מ� ת� א� הוא ד� ה� נ�א ד� יוק� ד� י�. ב� י� ן ל� ב� ר� ם.(יחזקאל א)ק� נ"י אד� ם פ� נ"יה� מות פ�   וד�
א דורונ�א ל� ב� ק� יהו, ל� י� ל� ית ע� דו� ''ד נ�ח� .י�
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דף רל''ה ע''א

י�ין. כ� ינון ד� א� ין, ו� סוד� ע י� ב� אר� ינון מ" א� ין, ד� ל גופ� ן ע� נ� מ� יות, מ� ע� ב� יו�ן ט� ית ח" א�  ו�
ין,  ב� א6 ס� ין, מ� ס� יו�ן דור� ע ח" ב� יהו אר� י� ל� ב� Aק ל� ן,(נ''א מלאכין ממנן)ו� יר� ר� ל ד' מ�   ע�

יו�ן ית ח" א� א. ו� מ� ה אוכ� ר� א, מ� רוק� ה י� ר� א, מ� ק� ה סומ� ר� א, מ� ו�ור� ה ח� ר� ינון: מ� א�  ד�
יו�ן ינון ח" א� ם, ו� יה� ל" ים ע6 בוה� יהו, וג� י� נ� א מ� יל� ע" ית ל� א� י�יא. ו� ס� כ>ר� ין ל� ר� ח6 ס� יות, ד� ל� כ�  ש�

ים ל ה� Cיאו א ר� ק� ת� א� א. ו� ר� Aא אח ר� ט� ס� יו�ן ד� ית ח" א� ה. ו� דוש� ק� א ד� ר� ט� ס� יות, מ� ה� ל� Cא 
יאו ר� ק� ת� ה, א� דוש� ק� יות ד� ה� ל� Cין א ל" א� ים. ו� י� ים ח� ל ה� Cא, א ש� קוד� יות ד� ה� ל� Cא ים. ו� ר� ח"  א6

יל ינ�א אז� ל ז� כ� ים. ו� ש� ע6 מ� ל ה� ל כ� ל אדון ע� א, א" ל כ ל� ת ע� ל� ע� יות, ו� ה� ל� Cא י ה� ל ה" Cא 
יהו,  י� ל� ר ע� ים, אמ� ר� ח" ים א6 ל ה� Cית א א� ין ד� ג� ינ"יה. וב� ז� ים(שמות כב)ל� ל ה� Cא ח� ל�   זוב"

ים. ר� ח" ים א6 ל ה� Cם א ים ע� י� ים ח� ל ה� Cב א ר" ע� ת� א י� ל� ין ד� ג� דו. ב� ב� דו� ''ד ל� י� י ל� ת� ל� ם ב� ר� Aי�ח 
(עד כאן (ס''א ובחבורא קדמאה) )

( א,דף רל''ה ע''א)  ת� ת� ל� ין ד� ר� ט� ל ס� כ� ר ל� ד" ש� יק, ומ� ח� ש� יל ו� א, נ�ט� א ד� כ� טומ� צ� א�  
ין ר� ט� ס� ין ו� ינון רוח� ל א� א, כ� ת� ת� ים ל� ר� מ� ין ש� ת� ינון ש� א� י. מ" א" ת� ז�נו ת� ת� נ"יה א�  ומ�
ין, יפ� י� ל ש� ין כ� ל� אר נ�ט� ים. וש� ר� ד� ים ופ� ר� ב� ינון א" א� י�א, מ" יל� ל" ז�נו ב� ית� א� ין ד� נ� ר�  אח6

נ"י יב, (יחזקאל א) ופ� ת� כ� יהו ד� א א� ד� ר. ו� מ� ת� א� ה ד� מ� ב, כ� ל" יב ל� ר� ק� ד, ו� ב" א כ� יל כ ל� נ�ט�  ו�
ין. נ� ב� ר� יל ק� י"ה אכ� אר� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� ח� ב� ד� ל מ� ז"י ע� ח6 ת� א א� ל ד� ע� ין. ו� י�מ� ל ה� י"ה א�  אר�

א יל� ע" ל� ונ�א ד� ו� ג� א כ� גופ� ז�א ד� ר� ין, ב� יפ� י� אר ש� ל ש� אה כ� ל� ה� אן ול� כ� .מ�

ארעיא מהימנא  ית� מ� ד� ק� א ב� כ� טומ� צ� אי א� א, ו�ד� יש� ד� ינ�א ק� נ�א, בוצ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
ה. ק� ש� י מ� יה� יאה, א� ר" ה. ו� יהו אופ� ן, א� ב� ק� ר� ה. ק> אופ� ין, ו� ת� ע� ית ש� ד ש� א, ע� יל כ ל�  נ�ט�
ירו פ� ש� א, מ� כ� ל� מ� ב ל� יה� מ" ה, ל� ק� ש� ה ומ� אי אופ� ינון ו�ד� ין, א� ר" ינון ת� א� א. ו� כ� ל� א מ� ב�  ל�

יב,  ת� כ� ינו ד� י� ה� הו. ו� כ>ל� ר ל� ח� ב� הו, מ� כ>ל� א ד� יש� ין, ר" ק� ש� ין ומ� ל� כ� א6 ל מ� כ� (שיר השיריםד�  
ר,ה) ת� ב� י. ל� ב� ל� ם ח6 י ע� י י"ינ� ית� ת� י ש� ש� ב� ם ד� י ע� ר� י י�ע� ת� ל� י אכ� מ� ש� ם ב� י ע� י מור� ית�   אר�

ל זונ�א, ע� יג לון מ� ל� פ� א, ד� כ� ל� מ� י�ין ד� ר� ש� ין ומ� יל� ינון ח" א� ים, ד� ר� ב� אר א" ים, ש� ע� לו ר" כ�  א�
ים ק� ש� מ� ר ה� י ש� ד" ל י� ים, ע� רו דוד� כ� ש� תו ו� ים. ש� אופ� ר ה� י ש� ד" .י�

ינ�א ימ� ן ל� ת� ע� ב� אר� ין ל� י�מ� ל ה� י"ה א� נ"י אר� א, ופ� ין ד� ג� ר נ�ש. וב� ב� ינ�א ד� ימ� יהו ל� ד א� ב" כ�  ו�
נ"י שור א, ופ� ר� א אח6 ר� ט� ס� ינון מ� ין א� ל" א. א� אל� מ� ש� חול, ל� א. ט� ב� יהו ל� א� א, ד� כ� ל� מ�  ד�

יש נ� ד, כ� ב" א כ� יל, ד� י"ה אכ� אר� א. ו� כ� ל� מ� י�א ל� מ� זוג ב� א מ� ר� מ� ה ח� ק� ש� מ א ל. מ� ש� ה�  מ"
א ב� יהו ל� א� א, ד� כ� ל� י מ� מ" זונ�א ק� .מ�

א ל� א. א� ב� ל� זונ�א ל� ן מ� ק" ת� יך� הוא מ� ו, א" ש� יהו ע" ד א� ב" י כ� אי. א� ל ה� שוי"י ע� אק� ית ל� א�  ו�
יה, א ל" י"ימ� ד. ו� י� ד צ� צ� יהו ה� א� ו, ד� ש� ד ע" ב" ק. כ� ח� צ� י� ונ�א ד� ו� ג� יהו כ� א א� ב� אי ל�  ו�ד�

ין(בראשית יז) כ� ר� ת� ת� ין ומ� ל� אז� ין, ד� לות� ינון צ� ין א� ל" נו. א� יד ב� צ" ל מ� י אכ� י ו�   י�קום אב�
א א ל� ין ד� ג� א. וב� לות� צ� ונ�א ל� ו� כ� ין ל� ל� א י�כ� ל� יגונ�א, ד� א וב� ר� ע6 צ� ק ב� ח� צ� י� ים, ו� י� נ� ע6  מ"

נו.  יד ב� צ" ל מ� י אכ� א ו� ל� י, א� יד� צ" ל מ� י אכ� ר ו� ונ�א(שמות ד)אמ� ו� ג� ל. כ� א" ר� ש� י י� כור� י ב� נ�   ב�
א מ� ל� ע� ין ד� י אומ� ד" ל י� א ע� ל� א, א� ג�לות� זונ�א ב� ל מ� א" ר� ש� י� ית לון ל� א, ל" .ד�

י פ" נ� ין כ� ר" י"הון ת� א. ו� ת� ינ� כ� י ש� ד" ל י� זונ"יהון ע� ל, מ� א" ר� ש� י� א ד� ע� אר� ינון ב� ד א� ל כ� ב�  א6
ע ז�ר� ין ה� ל� ש� ב� מ� ים, ד� אופ� י�ין ה� ין כול� ר" ים. ות� ק� ש� מ� ר ה� ה, ש� ין אומ� ק� ש� יאה מ�  ר"

א, כ� ל� י"יכול מ� ר ד� ת� ב� יאה. ול� י ר" פ" נ� כ� ין מ� ל� ב� ק� מ� י�א ד� ין מ� ל� ש� ב� א, ומ� ן מוח� ית מ� נ�ח�  ד�
תו יאה, ש� י ר" פ" נ� ין כ� ר" ת� ל� ים. ו� ע� לו ר" כ� יה, א� יל" י�ין ד� ין כ>ל� ר" ת� ר ב� מ� ת� א, א� ב� יהו ל� א�  ד�

ים רו דוד� כ� ש� .ו�

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 61 -

http://DailyZohar.com/


י�ין, ין כ>ל� ר" יאה, ות� י ר" פ" נ� ין כ� ר" יה. ת� יל" ן ד� יח� ל� יו�ן ש� ע ח" ב� ין, אר� א ד� ס" יהו כ� א א� ב� ל�  ד�
יהו א� א, ד� כ� ל� יהו מ� י� ל� א ע� ל� ב� ק� ה, ל� ל� ע� מ� ל� רודות מ� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה� יאה ופ� י ר" פ" נ� כ�  ד�

ל(ישעיה יא) יב ע� י�ת� י�. ד� את י� ר� י� ת ו� ע� ה רוח� ד� בור� ה וג� צ� ינ�ה רוח� ע" ה וב� מ� כ�   רוח� ח�
ר ת� ין ב� י�יל� ח� יה, כ� ר" ת� ב� ין א6 ג� נ�ה6 ת� ין מ� יק� פ� ינון ד� ל א� כ� א, ד� ב� יהו ל� א� י�יא, ד� ס�  כ>ר�

יהון כ" ל� .מ�

ינ�א נ� יר וצ� ר� יהו ק� א� א. ו� מ� י חוט� ב" י נוק� ר" ל ת� יב ע� יאה, נ�ש� י ר" פ" נ� כ� יב מ� נ�ש� א ד� רוח�  ו�
יהו רוח� י, א� מ" ח6 ר� י�יא ד� ס� יהו כ>ר� א� א ד� מוח� א ד� ר� ט� ס� ינ�א. ומ� ימ� ם מ� ח� א. ו� מ אל� ש�  מ�

יה, יג ב" ז� א מ� א. ומוח� ב� ן ל� מ� ת� ה, ד� בור� ג� א ד� אל� מ� ש� ם מ� ח� ד. ו� ס� ח� ינ�א, ד� ימ� ר ל�  ק�
י, כ� א אוף ה� קור ו�חום. ומוח� יג, מ� ז� א מ� ב� י ל� כ� יהו. אוף ה� ו�וי� ר� ת� א ד� ית� ע� צ� מ� א�  ב�

ין ד" ין מ� ין ד" ל� ב� ק� מ� .ד�

ר אמ� חות, ד� פ� ים וש� ד� ב� ינון ע6 א� יה, ד� יל" י�ין ד� ר� ש� חול, ומ� יל ט� א, נ�ט� כ ל� ים ד� ר� מ�  וש�
ל מ ה,  יהו ש� י� ל� יאו(קהלת ב)ע� ר� ק� ת� י�ין א� ין כול� ר" חות. ת� פ� ים וש� ד� ב� י ע6 י ל� ית� נ�   ק�

הו  ר ב� מ� ת� א� א, ד� יל� ע" ל� ים ד� ש� ם א� ל ש" ים, ע� ש� תו(דברים יח)א� ל� נ�ח6 י� ו� י י� ש"   א�
לון .י אכ"

ר,  מ� ת� יהו א� י� ל� ע� אן, ד� ק� ז� ית ע� נ�ה ש� ק� הון(תהלים כט)וב� ב� ים. ד� ל� נ"י א" י� ב� י� בו ל�   ה�
יהו א� א, ד� פומ� יק ל� ל� אה ס� יע� ב� א. וש� ת� ינ� כ� ש� ין ד� ל� ו' ק� יג ל� ל� פ� ת� א� א, ד� ל� יק ק� ל�  ס�

נ�ה ק� א. ו� כ� ל� מ� י�יא ד� ס� כ>ר� ין ד� ג� ר� ית ד� ש� ונ�א ד� ו� ג� ינון כ� נ�ה, א� ק� אן ד� ק� ז� ית ע� ש� י�יא. ו� ס�  כ>ר�
יה  ב" ם, ד� ל� יהו ס> ינון(בראשית כח)א� א� ים בו, ד� ד� יור� ים ו� ים עול� ל ה� Cי א כ" א6 ל�   מ�

א  כ� ל� יה מ� ין ב" ק� ל� ים ס� ל� ב� א (נ''א מלבא)ה6 יר� ו� א6 ין ד� רוח� יה(חורין נפקין), ו� ין ב" ת�   נ�ח�
א יד גופ� א לוק� ל� א, ד� ימות� מ� א ח6 ר� ר� ק� א, ל� ב� ל� .ב�

ין ל� ב� ק� יאה מ� י ר" פ" נ� כ� יה. ו� יל" ם ח" א ע� כ� ל� מ� ין, כ� ה רוח� מ� כ� ית ב� ית, נ�ח� א נ�ח� ד רוח� כ�  ו�
ינ�א.  מ" א6 ה ד� מ� יהו, כ� י� ל� א ע� כ� ל� יהו מ� א� א, ד� רוח� ם(יחזקאל א)ל� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה�   ופ�

ה(שמות כה)פ�רודות,  ל� ע� מ� ם ל� י� נ�פ� י כ� ש" ים פור� רוב� כ� יו ה� ה� . ו�

דף רל''ה ע''ב

ית ש, נ�ח� ק ד� יהו רוח� ה� א� אה ד� ל� א ע� כ� ל� מ� ה ד� ש" ע6 ין ד� קוד� פ� ר נ�ש ב� ב� ין ד� ר� ב� אן א" י ז�כ�  א�
יהו,  י� ל� ר ע� מ� ת� א� ין, ד� יש� ד� ין ק� ה רוח� מ� כ� יהו ג�רון, ב� א� ם, ד� ל� ס> ה(תהלים קד)ב�   עוש�

ש יו א" ת� ר� ש� יהו, מ� י� ל� ר ע� מ� ת� א� א, ד� ב� ל� ים ד� ל� ב� ין ה6 ל" ל א� ב" Aק ין ל� ק� ל� ס� יו רוחות ו� אכ� ל�  מ�
ר  מ� ת� יהו א� י� ל� ע� ט. ו� ל�ה6בות(דף רל''ה ע''ב)  קול י�דו� ''ד חוצ"ב (תהלים כט)לוה"  

ין ת� נ�ח� דו� ''ד, ד� יהו י� א� א ד� פומ� ש ב� בות א" ה6 ין ל� ק� ל� נ"יה ס� מ� י, ד� ד נ� א א6 יב� ל� ין ד� ג� ש. ב�  א"
יהו,  י� ל� ר ע� מ� ת� א� הו� ה. ד� ו�ון י� ע את� ב� אר� ה, מ" דוש� ק� ין ד� ה רוח� מ� יה כ� מ" (יחזקאל לז)ע�  

רוח� י ה� ע רוחות ב א� ב� אר� דו� ''ד מ" ר י� .כ ה אמ�

ה. בור� ג� א ד� אל� מ� ש� ל� ד, ו� ס� ח� ינ�א ד� ימ� ינון ל� א� ינ�ה, ד� נ"ה ב� ה ק� מ� כ� נ"ה ח� יהו ק� נ�''ה, א�  ק�
ין ר" ית, ות� ר� גוף וב� ין, ו� רוע� ין ד� ר" יל ת� ל� א כ� גופ� א, ב� ית� ע� צ� מ� א� ם ב� ל� ת, ס> ר� א� פ�  ת�

נ�ה(סטרין) ק� אן ד� ק� ז� ית ע� ל ש� ב" Aק ין. ל� . שוק�

יהו א� א. ד� ב� ל� י ב� מ" ח6 ר� ינ�א ב� ין ד� ר� ב� ח� ת� ''י, מ� ד נ� י א6 ג�ב" א, ל� ב� ל� דו� ''ד ל� ית י� ד נ�ח� כ�  ו�
א, פומ� הו� ה ב� א י� ל� ב� ק� ח, ל� ת� פ� י ת� ת� פ� ד נ�י ש� א6 א, ד� פומ� י ל� ד נ� יק א6 ל� ד ס� כ� הדו� נ�הי. ו� א6  י�

אן ר� ב� ח� ת� מ� ונ�א ד� ו� ג� דדו� נ�די, כ� א6 א, י� ד� א ח6 בור� ח� ן ב� ה� מ� ין ש� ר" ן ת� מ� א ת� ר� ב� ח� ת� א�  ל�
ית ב" נ"ס ל� כ� רו אל י� ב� ין תוכו כ� א" י ש� ין, מ� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג� א. וב� ב� ל�  ב�

ין.  ו� א ש� ב� ל� א ו� ית לון פומ� י ל" ש, א� ר� ד� מ� (עד כאןה� ).
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א י רוח� ק" פ� ים, מ� ל� נ"י א" רון ב� ק� ינון א� א� א, ו� ד� ח6 אן כ� ר� ב� ח� ת� נ�ה, מ� ק� אן ב� ק� ז� ית ע� נ�ה ש�  ק�
ינון א, א� ד� ח6 ן כ� ר� ב� ח� ת� ינון מ� ד א� כ� ה. ו� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� י�ין מ� את� א. ו� מ� ל� ל ע� א ע� ב� נ�ש�  ל�
ן, ש� נ"י ב� ים ב� ל� ק. א" ח� צ� ל י� ל ש� ל אי� ר ש� ר, שופ� רו שופ� ק� ין א� ל" א� ר. ו� שופ� ונ�א ד� ו� ג�  כ�

יק, פ� א נ� ל� הוא ק� ה� א. ו� ל� ק� א ו� ין רוח� ק� פ� ק, ומ� ח� צ� י� ים ד� ל� ים. א" ל� נ"י א" י� ב� י� בו ל�  ה�
ם ע� ר� יב, (איוב כו) ו� ת� א כ� ל ד� ע� ר. ו� ב� א ל� י�ית� ר� ב� ע ל� מ� ת� ש� א� א, ו� ר� ט� י מ� ב" ע� ע ב� ר� ע� א�  ו�
א (ס''א ומה ין ד� ג� י�ין. וב� א את� ה ק� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� י מ� א� וד� ן. ד� בונ� ת� י י� יו מ� בורות�  ג�
ל י� ע� ים י� ע� ר� בוד ה� כ� ל ה�  אמר ההוא קלא, קול יי על המים אל הכבוד וגו') א"

נ"י ב� א ד� ד� ל י� ים, ע� ע� ר� בוד ה� כ� ל ה� א א" ל� יב, א� ת� א כ� ם ל� בוד רוע" כ� ל ה� ים. א" ב� ם ר� י�  מ�
ן בונ� ת� י י� יב מ� ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 ל� אי ק� ה� א ד� ח� ב� ש� ע ב� י�ד� אן ד� ית מ� ל" ים. ו� ל� .א"

א,רעיא מהימנא  נ"י נ�ש� ב� ר, ו�וי לון ל� אמ� נ�א ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ח ר� ת� אה, פ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
ינון ה א� ל מ� יהון ע� גופ" ים ד� ר� ב� ין א" ע� א י�ד� ל� ין, ד� ינ� י� ין ע� ימ� ת� א, ס� ב� ין ל� ימ� ט� ינון א6 א�  ד�

יך� הוא  ר� א ב� ש� א קוד� ה� ין, ד� נ� ק� ת� ת� ל,(נ''א קנ''ה)מ� ב� ד ה� יה, ח� ן ב" יל� ל� ין כ� יל� ת ח" ל�   ת�
י�ינ�א, נ� ת. ת� ל� ר ק ה� אמ� ים, ד� ל� ב� ז' ה6 ג ל� ל� פ� ת� א� א ו� ב� ן ל� יק מ� פ� נ� ש, ד� ב א" ה� יהו ל� א�  ד�

נ�ה. ק� ים ב� בוק� ינון ד� א� יאה, ד� י ר" פ" נ� כ� ם ד� י� אה, מ� ית� ל� ר. ת� ב� ל� יה מ� ג�ב" אל ל� ע� יר ד�  או�
ינון ז' א� ז', ו� ד ל� ל ח� ג כ� ל" פ� ת� ש, ומ� א" רוח� ו� ם ו� י� יד קול, מ� ב� ע� ת� ין א� ל" ת א� ל� ת�  ומ�

ים ל� ח� ירות, ז' נ� ו� ים, ז' א6 ב� ה� .ל�

יאה. ר" נ�ה ד� ח ק� יאה, א ר� י ר" פ" נ� ינון כ� א� א, ד� ר� ט� י מ� ב" ע� א, ב� ב� ל� ים ד� ב� ה� עו ל� ר� ד אע� כ�  ו�
א ב� ל� י ב� יה� א� ינ�ה, ד� ב� ין ב� ב� ב מ" יה ל" ב" ן. ד� בונ� ת� י י� יו מ� בורות� ם ג� ע� ר� יהו ו� אי א�  ה�

נ"יה, א, ומ� ה מוח� מ� כ� ן ח� מ� ת� יאה. ו� י ר" פ" נ� כ� ם ד� י� ינ�א, מ� ימ� ד ל� ס� ח� ה. ו� בור� א, ג� אל� מ� ש�  ל�
בונ�א(שיר השירים ד) יהו ל� א� נון. ד� ב� ן ל� ים מ� ל� נוז� ים ו� י� ם ח� י� ר מ� א" ים ב� נ� י�ן ג� ע�   מ�

א י מוח� ג�ב" ינ�ה ל� ב� ים ד� נ� נ� קו ע6 ל� ת� ס� א� ר ד� ת� יאה. ב� ר" נ�ה ד� ל ק� ים ע� ל� א, נוז� מוח� .ד�

ה  ל� מ� ז�א ד� ר� א(שיר השירים ג)ו� ד� ן. ו� ש� רות ע� ימ� ת� ר כ� ב� ד� מ� ן ה� ה מ� י ז את עול�   מ�
יה ין ל" ז� א ז� א, ל� מ� ל� ע� ין ד� ל רוח� כ� א. ד� מוח� א ל� ב� ן ל� יק מ� ל� ס� ה, ד� כ� ר� ע6 מ� ן ה� ש�  ע�

יל ו' ל� ת, כ� ר� א� פ� נ�ה: ת� א. ק� מוח� ה: ב� א. מ� ב� ל� : ב� ה: כח מ''ה. כ ח� מ� כ� יה. ח� ר" את�  מ"
א ן מוח� ה, מ� ג�ב� ה ל� מ� כ� א ח� ת� נ�ח� א. ל� ימ� י א� יה� א� י�יא, ד� ס� כ>ר� ינון ל� ין א� ג� ר� אן. ו' ד� יר� פ�  ס�

א,  ין ד� ג� ין. וב� ב� ב מ" ה ל" ב� א, ד� ב� ל� א(משלי ד)ל� יה אב� ינ�ה. ב" נ"ה ב� ה ק� מ� כ� נ"ה ח�   ק�
יה  ב" ם ד� ל� יהו ס> אי א� ה� יק. ו� ל� א ס� יה אב� ית. ב" ים(ס''א עולים ויורדים בו)נ�ח�   עול�

י.  ר" ים ת� ד� יור� י, ו� ר" (ע''כ רעיא מהימנאת� ).

י (ס''א דא איהו רזא) יה� א� ין, ד� יפ� י� הו ש� כ>ל� אל ל� ן ע� מ� ת� א, ומ� ל� יכ� ע מ" ל� ב� ט ד� ש�  ו�
גו יל (ס''א כלא) מ� ל� י כ� ל" נ�ט� י ו� ע" ל� י�ד, וב� ין מ� ב� ר" ינון ק� ים א� ש� ים. א� ש� א� ג�א ד� ר� ד�  ב�
לון. תו י אכ" ל� נ�ח6 י� ו� י י� ש" א, (דברים יח) א� ז�א ד� ר� ים. ו� ש� א� יל ל� ל� כ� אה, ד� ל� א ע� ש�  א�

י כ� ין ה� ל� א אכ� אר ל� ין, וש� ע� ל� ין וב� ל� ין אכ� ל" .א�

א ל� הון, א� ל� ז�א ד� או ר� ל� ין, ו� ל� יך� אכ� ין א" ע� א י�ד� ד, ל� ב� א (ס''א לבר) ל� מ� ל� נ"י ע� ל ב� כ�  ו�
א ל� חוץ, ד� ב� ה מ� יק� ד� יה ב� ית ל" ט ל" ש� יהו. ו� י� נ� ין מ� ל� נ�ט� ין, ו� ע� ינון י�ד� גו א� ל� ין ד� ג� ר�  ד�

ל. ש� ב� ת� א� יק ו� ח� ת� ש� א� נ�א, ו� י טוח� ב" אל ל� ע� ד ד� י ע� ל" נ�ט� י ו� ע" ים י�ד� נ� פ� ב� א מ� ל� י, א� ע"  י�ד�
ד ב" כ� י מ� ל" נ�ט� י ו� מ" ד� אק� ין, ד� ג� ר� י ד� ק" ים נ�פ� ש� ין א� ל" א� ר. מ" מ� ת� א� ה ד� מ� ד כ� ב" א כ� יל כ ל� נ�ט�  ו�

א ל ד� ע� נ"י. ו� ח6 ט� ין ו� נ� ב� ר� י ק� ל" נות, אכ� טוח6 א, (ומאן אינון, אלין) ה� ית� מ� ד� ק�  ב�
ין ל" טו. א� ע" י מ� נות כ� טוח6 לו ה� ט� יב, (קהלת יב) וב� ת� א כ� ש� ד� ק� י מ� ב ב" ר� ח� ת� א� ד�  מ�

א ית� מ� ד� ק� ין ב� נ� ח6 .ט�

דף רל''ו ע''א
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א ל� אי. א� מ� ''ט. א6 ש� רון ו� ק� א� י, ו� ל" נ�ט� י ו� ע" ל� יהו, ב� י� ל� י ע� ט" ל� ש� ינון ד� ן, א� נ� ח6 ט� ת� א� יו�ן ד�  כ"
ו�א''ו,  נ�א ד� יוק� ט, ד� ש� ל(דף רל''ו ע''א) ו� יכ� מ" ט ל� ר, ש� ת� ב� פוף. ול� ט כ� ש� יהו ו� א�  

ל, יכ� מ" א ל� ל� יכ� טו. מ" ק� ל� ם ו� ע� טו ה� יב, (במדבר יא) ש� ת� כ� י�א. ד� א ומ� ר� מ� י�א, ח� ת� ש�  מ�
ם י� מ� א ד� סוכ� נ� ן, ו� י�י� א ד� סוכ� י�א, נ� א ומ� ר� מ� י�א ח� ת� ש� .מ�

א ית� הוב� ל� ש� ים, (ס''א שייפין) ב� פ� ר� ין ש� ל" יאה, א� ר" יב ב� א� ת� ש� אל וא� ט ע� ש� אי ו� ה�  ב�
ל כ� הון. ו� א ב� יב כ ל� א� ת� ש� א� א, ו� ד� א ח6 בור� ח� יאה, ב� רון ר" ק� א� י�א, ו� ת� ש� י מ� ל" הון נ�ט� ל�  ד�

א, (קהלת יב) ש� ד� ק� י מ� ב ב" ר� ח� ד� יה. ומ� ז"י ל" א ח6 ק� ד� ד, כ� ח� ד ו� ל ח� ין כ� ל� ין, נ�ט� ל"  א�
א ית יומ� ל" יהו, ו� י� זונ� יהו ומ� י� נ� יוק� ירו ד� ע� אז� הו. ד� טו כ>ל� ע" י מ� נות כ� טוח6 לו ה� ט�  וב�

א, יש� ד� א ק� ת� ר� ם ק� ל� רוש� ר, ו�וי י� אמ� עון ו� מ� י ש� ב� יה ר� ל" ים ק� ה, אר� ר� א" יה מ� ית ב" ל"  ד�
ל יהו, ע� י� נ� יוק� ירו ד� ע� ן אז� נ� מ� ין מ� ר� יב� ן ג� ב� ר� ב� ין, ר� ד� ין אב� ל" אן א� ב� ל ט� כ� א, ד� מ� ע�  ו�וי ל�

ין ימ� ת� ין ס� ז� ה ר� ג�ל� אן י� א, מ� מ� ל� ן ע� ק מ� ל� ת� ס� ד ת� י, כ� ב� רו, ו�וי ר� י�יא. אמ� ר� ב� כו ח� א ב�  ד�
א ר� אה ד� א. ז�כ� ת� ש� ד ה� ע� א, ו� כ� ל� ל מ ה מ� ש� א ד� ן יומ� עו מ� מ� ת� ש� א א� ל� ין, ד� ל" א� ין כ� יק� מ�  ע6
ך� נ� ין מ� מ� רון י�ת� א6 ת� ש� י� א ד� ר� ד� ויה, ו�וי ל� ו� ג� ת� ב� אנ� א ד� ר� אה ד� ז�כ� ין, ו� ל" ין א� ל� ין מ� ע� מ� ש� .ד�

יב,רעיא מהימנא  ת� א כ� ה� ר, ו� אמ� נ�א ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ח ר� ת� אה פ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
ים. ק� ח� . ש� יע� ק� ילון. ר� ינון: ו� ין א� יע� ק� ע ר� ב� ש� . ו� יע� ק� י ר� ב" ח6 ר� מ� ח כ� ב� ינו ש� תות" פ� ש�  ו�

יד ת� ע� ים ל� יק� ד� צ� ן ל� ים מ� נ� טוח6 ם ד� י� יח� הון ר" ב� ים. ד� ק� ח� בות. ש� ר� כון. ע6 עון. מ� בול. מ�  ז�
ם  ל ש" ים, ע� ק� ח� רון ש� ק� ינון א� א� ב א. ו� ח(שמות ל)ל� ינון נ�צ� א� ק, ו� ד" נ�ה ה� מ� ת� מ� ק� ח� ש�   ו�

ר  מ� ת� יהו א� י� ל� הוד, ע� אה(ישעיה מה)ו� ת� א ת� ת� ינ� כ� י ש� יה� א� ק, ד� ד� לו צ� ז� ים י� ק� ח� . וש�

ין ר� יה נ�ה6 ב" סוד. ד� יהו י� , א� יע� ק� ית. ר� ר� ח6 יא ש� ית ומוצ� ב� ר� יס ע� נ� כ� יה מ� ב" ילון, ד�  ו�
יב, ת� כ� א הוא ד� ד� אה. ה6 ת� א ת� ת� ינ� כ� א וש� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� יהו ע� א� א, ד� ר� ה6 ס� א ו� ש� מ�  ש�

יק אות,(בראשית א) ד� צ� ץ. ו� אר� ל ה� יר ע� א� ה� ם ל� י� מ� ש� יע� ה� ק� ר� ים ב� ל ה� Cם א ן אות� ת"   ו�י�
כות ל� ת ומ� ר� א� פ� ין ת� דות, ב" ע" הוד. ו� ח ו� ין נ�צ� .ב"

יאו ר� ק� ת� א א� ין ד� ג� ים. וב� אומ� ין ת� ר" ת� ונ�א ד� ו� ג� ינון, כ� א א� ג"י גופ� ל� ין פ� ר" הוד ת� ח ו�  נ�צ�
ין ר" ינון ת� א� א. ו� אל� מ� ש� א ד� ר� ט� ס� ט, מ� ש� ן ו� ינון, מ� א ו''ו א� ד� ח6 יהו כ� ו�וי� ר� ים. ת� ק� ח�  ש�

ינ�א.  ימ� א ד� ר� ט� ס� נות, מ� מו.(שמות יג)טוח6 ף ע� מות יוס" צ� ת ע� ה א� ח מ ש� ק�   ו�י�
י נ� ב� ר� ת ק� ר, א� מ� ת� יהו א� י� ל� ע� יק. ו� ד� צ� ף ה� יוס" ג�א ד� ר� ין, ד� מ� ל� סוד ע� יק י� ד� מות צ� צ�  ע�

א,  ית� י� א אור� ל� ם, א� ח� ית ל� ל" י. ו� ש� א� י ל� מ� ח� ינון:(משלי ט)ל� א� י. ו� מ� ח� ל� מו ב� ח6 כו ל�   ל�
ר,  מ� ת� ינ"יה א� ג� י. וב� ר� ץ פ� יק, ע" ד� צ� יק. ו� ד� צ� לות ד� כ� מוט(במדבר יג)אש� אוהו ב� ש�   ו�י�
יק ד� ן צ� מ� ו�ה ת� א ה6 ל� ין ד� ג� מוט. ב� אי ב� מ� ם. ו�א6 י� נ� ש� .ב�

יה,  ר ב" מ� ת� יהו א� י� ינ� ג� ץ,(תהלים נה)וב� יהו ע" א� יק, ד� ד� צ� ם מוט ל� עול� ן ל� ת"   ל א י�
יה,  ר ב" מ� ת� א� ין(במדבר יג)ד� ל" יק, א� ד� יהו צ� א� ץ ד� רו ע" ק� ן. אע� ם אי� ץ א� ה ע" י"ש ב�   ה6

ם, ו' ו י� נ� ש� מוט ב� אוהו ב� ש� מו, ו�י� ג�ר� א, ו� ע� ל אר� יש ע� יקו שום ב� אפ� .'ד�

יו נ�ב� ע6 ר ב� שומ� מ� ן ה� יהו י�י� א� יה סוד, ד� סוד, ב" יק י� ד� ים. צ� נ�ב� ה ע6 ט� ח6 ר, ס� מ� ת� יהו א� י� ל�  ע�
ים, ו' ו',  פ� ר� ינון ש� א� את ו'. ו� ין ד� ג� ר� ינון ו' ד� א� ית. ד� אש� ר" י ב� מ" ת י� ש� ש" (ישעיה ו)מ�  

א ית� הוב� ל� ש� ין ב� ח� צ� ינ�א. ו� ימ� ם מ� י� יקו מ� ינון אפ� א� א. ו� אל� מ� ש� ד. מ� ח� א� ם ל� י� נ�פ� ש כ�  ש"
ד ס� ח� א ד� ר� ט� ס� ין מ� ב� שוא6 ה, ו� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� הון מ� ל� .ד�

ר,  מ� ת� יהו א� י� ל� ע� א(תהלים קד)ו� מוד� ע� א ד� ר� ט� ס� יו רוחות, מ� אכ� ל� ה מ�   עוש�
יהו א� א, ד� ש� קוד� א ד� רוח� אה ב� יר� ש� ג�א ע6 ר� יהו ד� א� א, ד� ב� ל ל� ין ע� ב� נ�ש� א, ד� ית� ע� צ� מ� א�  ד�
הו יב ב� ת� כ� ין, ד� ין שוק� ר" ת� ין ד� ק� ר� יל ו' פ� ל� יה, כ� יל" א ד� ב� צ� יהו ו', אות ב� א� יהו. ו� י� ינ�  ב"

ית(שיר השירים ה) ר� יק אות ב� ד� א צ� ד� ש, ו� י ש" מוד" יו ע� . שוק�
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ית ר� א, ו' ו', גוף וב� ין ד� ג� ין. וב� רוע� ין ד� ר" ת� ין ד� ק� ר� ית פ� ין ש� ת. ב" ר� א� פ� אה, ת� ל�  ו' ע�
ינון  א� ד. ו� ן ח� ינ� ב" ש� יהו.(שמות כה)ח� י� ל� אה ע� ל� ל ו' ע� ב" ק� ה, ל� ל� ע� מ� ם ל� י� נ�פ� י כ� ש"   פור�

יהו ו' א� ית, ד� ר� ל ב� ם ע� יה� פ" נ� כ� ים ב� כ� ת. סוכ� מ� Cא י ה� יא" ב� יאו נ� ר� ק� ת� יה, א� ר" ט� ס�  ומ�
י�ינ�א,  נ� ן(משלי י)ת� ים מ� נ� הוד, טוח6 ח ו� א, נ�צ� ין ד� ג� ם. וב� סוד עול� יק י� ד� צ�   ו�

א ין ד� ג� יהו. וב� י� ינ� יהו ב" א� ם, ד� סוד עול� יק י� ד� צ� א ד� ר� ט� ס� ינון מ� א� י�יא, ד� יק� ד� צ�  ל�
נות יאו טוח6 ר� ק� ת� .א�

ט,  ש� ו� א ד� ר� ט� ס� קות(במדבר יא)ומ� ס� פ� קוטות ד� ינון ל� טו, א� ק� ל� ם ו� ע� טו ה�   ש�
ן ח� ט� מ� יך� ל� ר� א, צ� ית� י� אור� ין ד� ל� יק מ� אפ� אן ד� א, מ� כ� ה� ם, מ" י� יח� ר" נו ב� ח6 ט� א. ו� ית� נ� ת� מ�  ד�
ין, נ� ר� אוח6 ים. ו� מ� ל� יאו ש� ר� ק� ת� ין א� ל� ינון מ� א� ין, ו� ימ� ל" ין ש� ל� א מ� ק� אפ� ים, ול� י� נ� ש�  לון ב�

הון ל� נות ד� טוח6 ין לון ב� נ� א טוח6 ל� ה, ו� ט� ע� ל� ה� ין ב� ל� ין מ� ל� אכ� י�ין, ד� ט� ינון ש� א�  ד�
הו,  יב ב� ת� ה כ� ינ"הון, מ� ש� ה(במדבר יא)וב� ר� י� ח� אף י� ם ו� נ"יה� ין ש� נו ב" ר עוד� ש� ב�   ה�

ר  אמ� אן ד� מ� א ד� ע� ז� ג� ינון, מ� א� ם, ד� ע� הוד(בראשית כה)ב� ח ו� נ�צ� י נ�א. ו� נ� יט" ע� ל�   ה�
ים רוב� יאו כ� ר� ק� ת� .א�

דף רל''ו ע''ב

יק, ד� ח, הוד, צ� כות, נ�צ� ל� ת, מ� ר� א� פ� ה, ת� בור� ה, ג� דול� ינ�ה, ג� ה, ב� מ� כ� ינון: ח� י�א א� נ� מ�  ות�
ינ"יה ג� יון. וב� ל� ר ע� ת� יה. כ� יל" ה ד� ר� ט� אי ע6 יה זוג. ומ� ית ל" יהו ל" א� יה. ד� יש" ל ר" ה ע� ר� ט�  ע6

ל א(דף רל''ו ע''ב)  ה ו� יל� כ� ין בו ל א א6 א א" ב� ם ה� עול� ין, ה� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק�  
ה ר� , אמ� מוה� אוק� ינו ד� י� ה� ם. ו� יה� אש" ר� ם ב� יה� רות" ט� ע� ים ו� ב� ים יוש� יק� ד� א צ� ל� י�ה א� ת�  ש�

ן זוג.  ת� ב� י ל א נ�ת� ל� ן זוג ו� ת� ב� י נ�ת� הו יומ" כ>ל� יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� י קוד� מ" ת ק� ב� (ע''כש�  
(רעיא מהימנא רי''ג ע''א רעיא מהימנא) )

א, ב� ר� ב� ד. ע' ר� ח� י� א� ינו י� ל ה" Cי� א ל י� א" ר� ש� ע י� מ� ר, (דברים ו) ש� אמ� עון ו� מ� י ש� ב� ח ר� ת�  פ�
ם. כ� י� ב� ד י� יב, (שמואל א יב) ע" ת� כ� ינו ד� י� ד. ה� א ע" נ�א ד� ימ� ס� י. ו� כ�  ד' אוף ה�

א, ימ� ת� ם' ס� ין ד� ג� א, ב� ימ� ת� א ס� א ל� מ� ע� אי ט� ה. מ� תוח� ו�ון ש''מ, מ' פ� רון את� א6 ת� ש�  א�
ו�ון אה. את� ת� א (ס''א עלמא) ת� כ� ל� א, מ� יח� ת� אה. מ' פ� ל� א (ס''א עלמא) ע� כ� ל�  מ�

יב ת� ר כ� ב� ר ד� ת" ס� ים ה� ל ה� Cבוד א רו א''ח, (משלי כה) כ� א6 ת� ש� ין, א� נ� ר� .אח6

א, ל יומ� כ� א ב� א ד� חוד� ד י� י�יח" מ� אן ד� ל מ� א, כ� ב� נונ�א ס� מ� ב ה� ר� א ד� ר� פ� ס� נ�א ב� ח� כ�  אש�
אי ה� א. א''ח, מ" ר� ט� אי ס� ה� ין, ש''מ מ" ל" ו�ון א� את� ז�א ד� ר� א, מ" יל� ע" ל� יה מ� ינ�א ל" מ� ו�ה ז� ד�  ח�
ח. מ� ש� ן א� ימ� ס� י"ים. ו� ר (חיים) ס� יש� מ" י, וב� ר" ע� (שדי) ש� ר" פ� מ� ו�ון, ל� ף את� ר" צ� א. ומ� ר� ט�  ס�
יהו. יר א� פ� ש� א. ו� יש� ד� א ק� חוד� א י� ש. ד� מ� י�. מ� י� ח ב� מ� ש� י א� יב, (תהלים קד) אנ כ� ת� כ�  ד�
ל כ� א ב� א ד� חוד� ד י� י�יח" מ� אן ד� מ� ונ�א, ד� ו� אי ג� י ה� ר כ� אמ� , ד� נוך� ח6 א ד� ר� פ� ס� י הוא ב� כ� ה�  ו�

א יל� ע" ל� יה מ� ינ�א ל" מ� ו�ה ז� ד� א, ח� .יומ�

ן ה� ב� א6 ז�א ד� ר� ן ב� ה� מ� ין ש� ע� ב� ין ש� ל" א. א� ב� ר� ב� ן ע' ר� יל מ� ל� כ� ת� א� יה ש''מ, ד� ית ב"  תו א�
י ת" ע ב� ב� ין אר� ל" י�, א� ינו, י� ל ה" Cי�, א ל, י� א" ר� ש� ם ע'. י� ע: ש" מ� א הוא ש� ד� ין, ו� יש� ד�  ק�
י חות� י א6 י ל� ח� ת� ר (שיר השירים ה) פ� אמ� הוא ד� יד לון א''ח. ה� אח� ין, ד� ל� פ� ת�  ד�

א ל� ר, ד� ס� מ� ת� ין א� ימ� כ� ח� ז�א ל� הו. ר� ת ב� יד� ח� יא א6 ה� ין, ד� ל� פ� ל ת� ר ש� ש� א ק� י. ד': ד� י�ת� ע�  ר�
ח, כ� ת� ש� ו�א א� ע6 אי ר� א ו�ד� ה� א, ד� ימ� ר, א" , אמ� יך� י� ח� ה ו� כ� עון. ב� מ� י ש� ב� יק ר� ת� אה. ש� ג�ל�  ל�

אה ג�ל� שו לון ל� א ר� ה" י� א, ד� יח� ש� א מ� כ� ל� י מ� י"ית" ד ד� א ע� א ד� ר� ד� ית כ� ל" .ו�

אי ה� א ד� ת� ת� ל� ין ד� כ� ין י�ר� ר" ת� ז�א ד� א, ר� א ד� ר� ט� ס� א ומ� א ד� ר� ט� ס� ין, מ� ק� פ� ין נ� צוע� ין ר� ר"  ת�
ין ר" ת� ז�א ד� ין, ר� צוע� ין ר� ר" ין ת� ק� א נ�פ� יל� ע" ל� א מ� ה� הו. ד� ן ב� יד� ח� שוט א6 י ק� יא" ב� נ�  א''ח, ד�
טו ש� פ� ת� א� א, ו� ת� ר נ�ח� ת� ב� הו. ל� ת ב� יד� ח� א6 ת� ''ת א� ל� ד� א, ו� אל� מ� ש� ינ�א ומ� ימ� ין, מ� רוע�  ד�
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א, ת� ת� א ל� ת� א י�אות, נ�ח� ק� ד� א כ� יל� ע" ת ל� יד� ח� א6 ת� יא א� ה� יו�ן ד� א. כ" ת� ת� ין ל� כ�  י�ר�
ימו ש� ין, ור� כ� י י�ר� פול" ש� א ב� יד� ח� ת, א6 ד� אח6 ת� י א� יה� ד א� כ� א. ו� ה� לוס� כ� א> א ב� ד� אח6 ת� א�  ל�

ד א ח� חוד� י� ת ב� ד� אח6 ת� י א� יה� ין א� ד" א, כ� יל� ע" ל� ה מ� ל� א ע� יש� ד� ית ק� ר� יוד ב� .ד�

יב ז� ת� ש� יהו א� א, א� ית ד� ר� ר ב� נ�ט� אן ד� ל מ� ית, (ועל דא) כ� ר� ב� ז�א ד� י ר� יה� א א�  יו''ד ד�
א, ית ד� ר� ל ב� נ"י ע� יהו ק� א� ין ד� ג� ס, ב� ח� נ� א. (מנא לן) פ� ת� ת� יב ל� ז� ת� ש� א� א, ו� יל� ע"  ל�

ויה, ו� ג� א ב� ם יו''ד ד� ש� ר� ת� ך� א� ין כ� ג� א, וב� ת� ת� ל� ינ�א ד� ן ד� אה, ומ� ל� ינ�א ע� ן ד� יב מ� ז� ת� ש�  א�
גו ן ו� כ ה" ר ן ה� ן אה6 ז�ר ב� ע� ל� ן א� ס ב� ח� ינ� יב, פ� ת� כ� א הוא ד� ד� .'ה6

ל כ� א. ו� רוד� יד פ� ב� א י�ע� ל� י�ד, ד� ה ד� ל� פ� גו ת� ל מ� ל� י כ� ד" ע6 ת� א י� ל� יך� ד� ר� ט� צ� א, א�  יו''ד ד�
יק, ד� יהו צ� א, א� ב� נוק� א ב� ל� י, ו� יה� א א� כור� ד� א ב� יהו יו''ד ד� אי י'. א� ה� ה, ב� יל� ו�ה ד� ד�  ח�

יק ח� א, ר� ר ד� ת� א6 יה מ" יק ל" ח� ר� אן ד� ה, ומ� ד� ה6 ת ב� יב� ר� ק� ת� , א� ך� ין כ� ג� ק. וב� ד� י צ� יה� א�  ו�
י את" א ד� מ� ל� ע� דונ�א ד� ע� .הוא מ"

א יו''ד. ל� ה, ב� ש� י א� יה� א� יש. ו� יהו א� א יו''ד. א� ל� ק ב� ד� י צ� יה� א� יק, ו� ד� יהו צ� א א� כור� ד�  ב�
אן ה. מ� ד� ה6 נ�א ב� ד� ע� ת� א� ה, ול� א ב� ב� ר� ק� ת� א� ה, ל� יל� ו�ה (נ''א תיובתא) ד� ד� ך� ח� ין כ� ג�  וב�

יב, (שמואל א ב) ת� א כ� ל ד� ע� א. ו� יל� ע" ל� דונ�א ד� ע� יה מ" קון ל" ח6 ר� א, י� דונ�א ד� יק ע� ח� ר�  ד�
גו ד ו� ב" כ� י א6 ד� ב� כ� י מ� .'כ�

ים ל� ך� אש� ין כ� ג� ה, ב� צ� ר� ים פ� ת� ס� ק, ו� ח� צ� י� א ד� יפ� ק� ינ�א ת� י ד� מ" ים ק� א� ס ק� ח� נ� ז"י, פ� א ח6  ת�
ס ח� נ� מוד פ� יב, (תהלים קו) ו�י�ע6 ת� כ� ה ד� צ� ר� י פ� מ" ם ק� ק. ק� ח� צ� י� ז�א ד� ס ר� ח� נ� י פ� ג�ב"  ל�

ל. (ס''א פנחס א" ר� ש� י� יהו ד� י� ל� אג�נ�א ע� ין ל� ג� ק, ב� ח� צ� י� ינ�א ד� י ד� מ" ה ק� צ� ר� פ� ם ב� ל. ק� ל" פ�  ו�י�
 קאים קמי דינא תקיפא דיצחק לאגנא עלייהו דישראל. דכתיב, (תהלים קו)

 ויעמוד פנחס ויפלל. מאי ויעמוד, דקם בפרצה קמי דינא דיצחק, בגין כך
נ�א ב� חוש� א ב� ד� א ב� יל ד� ל� א כ� ל ד� ע� .אשלים לגבי פנחס רזא דיצחק.) ו�

א יל� ע" נ�א ל� ב� א חוש� כ� ה� ה, ו� יל� ין ד� ינ� י� ע� א ב� ל� י�יא א� ל� א ת� נ�א ל� ב� א חוש� א, ה� ימ� י ת" א�  ו�
א (ס''א ואתמשך) ש� מ� ת� ש� א� י�א ו� ל� ק ת� ח� צ� י� ין ד� ג� י הוא, ב� כ� אי ה� א ו�ד� ל� ק. א� ח� צ� י�  ב�
ה, יל� ין ד� ינ� י� א ע� ה� א, ד� מ� ל� ל ע� כ� ין ד� ינ� ין ד� ינ� י� ן ד� מ� ת� ין, ד� ינ� י� ינון ע� א� ר ד� ת� הוא א6 ה�  ב�
א א כ ל� ל ד� ע� ין. ו� ר� ד� ה� נ� רון ס� ק� א� א, ו� מ� ל� ע� ין ד� ינ� ד� ר ד� ת� ין, א6 א� ר� ד� ת� ין ק� ע� ב� ינון ש�  א�

יר פ� א ש� כ ל� ין, ו� ל� א אז� ד� ח6 ינון כ� א� ק ו� ח� צ� י� ין ד� ג� ד, ב� .ח�

דף רל''ז ע''א

יהו א� א ד� יפ� ק� ה ת� בור� ג� ש ב� ב� ל� ת� ינ�א, ומ� ין ד� א� ד� ס ו� ח� נ� ם פ� ק� ק, ו� ח� צ� א י� ס ד� ח� נ�  פ�
ת יב א� ש� ינ�א. ה" ימ� א ב� אל� מ� יל ש� ל� כ� ת� א א� כ� ינ�א. ה� ימ� ה ל� ך� ז�כ� ין כ� ג� א. וב� אל� מ�  ש�

ית, אף, ח� ש� נ�ם: מ� ג"יה� ים ד� מונ� ינון ג' מ� ין א� ל" א א� ל� י. א� ת� מ� ת ח6 יב א� ש� אי ה" י, מ� ת� מ�  ח6
ה. (ד''א חד על שפיכות דמים, חד על גילוי עריות, וחד על עבודה זרה.) ימ� ח"  ו�

ד, ב� ה ע6 ק, מ� ח� צ� י� א ד� ר� ט� ס� ך� מ� ש� מ� ת� א� יט ו� ש� ו�ה פ� ה6 ה, ד� מ� הוא ח" א ה� מ� ח� ין ד� ג�  ב�
אן  מ� ה, כ� ימ� הוא ח" ה� יד ב� אח� ק, ו� ח� צ� י� יהו ב� ש א� ב� ל� ת� יד(דף רל''ז ע''א) א� אח� ד�  

א חור� א6 יה ל� יב ל" את� יה, ו� ר" ב� ח� .ב�

יד ב� ע� ין בו. ו� ע� ין פוג� נ�א� ית ק� מ� ר� ל א6 ל בוע" כ� ינ�א, ד� ן ד� ינ�א. ד� יד ד� ב� ע� ינ�א, ו� ן ד� ין ד� ד"  וכ�
יב ת� י. וכ� ת� מ� ת ח6 יב א� ש� א, ה" כ� יב ה� ת� א כ� ל ד� ע� ם. ו� נ"יה� ת ש� קור א� ד� יב ו�י� ת� כ� ינ�א, ד�  ד�

י י נ�מ" כ� א, ה� חור� א6 ן ל� ל� ה� ה ל� נ"י אוי"ב, מ� פ� ינו מ� מ� יב אחור י� ש� ם, (איכה ב) ה" ת�  ה�
ל, א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ע� א הוא מ" כ ל� ק. ו� ח� צ� י� א, יו''ד ד� כ� ס ה� ח� ינ� פ� א יו''ד ד� ל ד� ע� א. ו� חור� א6  ל�

ל א" ר� ש� י� יהון ד� יש" ל ר" ית ע� ו�ה נ�ח� ה6 יה ד� א ל" מ� ה, ח� מ� הוא ח" א ה� מ� ד ח� כ� .ד�
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אך� ל� מ� נ�א ד� ימ� א הוא ס� ד� א, ו� יע� ק� ר� אס ב� ו�ה ט� ה6 א ד� א מ', את ד� מ� א. ח� מ� אי ח�  מ�
ש ב� ל� ת� ו�ה מ� ה6 ס. ד� ח� נ� ד פ� ב� ה ע6 את ת'. מ� את ו�א''ו ו� נ�אה ב� ב� ת� א� י�א ל� ע� ב� ת, ד� ו� מ�  ה�
א מ� ח� יו�ן ד� יה. כ" ד" ה6 יה ב� ר ל" ב" ח� יה, ו� ף ל" ט� ח� הוא את מ', ו� יל ה� ין נ�ט� ד" ק, כ� ח� צ� י�  ב�

א חור� א6 ב ל� י�ד ת� יה, מ� ד" ה6 הוא מ' ב� ה� יה ל� ף ל" ט� ס ח� ח� נ� פ� ת, ד� ו� מ� אך� ה� ל� .מ�

י ו� Cה מ� ק ל� ל� ת� ס� א� ק, ו� ח� צ� י� ש ב� ב� ל� ת� ס, א� ח� ינ� יה פ� ב" ל� נ"י ב� ד ק� כ� ין ד� ג� א. ב� מ� ע� אי ט�  מ�
את מ' א ל� מ� ח� יו�ן ד� ק. כ" ח� צ� יק י� ל� י ס� כ� ה� יה ר''ח, ו� מ" יק ש� ל� י ס� כ� ה� נ�א ר''ח, ו� ב� חוש�  ב�

א הוא ד� י�ד רמ''ח, ה6 יד מ� ב� ע� ת� א� יה ו� ד" ה6 יה ב� ר ל" ב" ח� יה, ו� ף ל" ט� א, ח� יע� ק� ר� אס ב�  ט�
י�דו ח ב� ח ר מ� ק� יב ו�י� ת� כ� .ד�

ין ג� א, ב� מ� ל� ל ע� ת ע� ו� נ"י מ� ב� מ� אשון, ל� ר� ם ה� אד� אה ל� מ� ד� נ�א ק� ימ� ו�ה ס� אות מ' ה6 ין ד� ג�  ב�
ח ק� יב, (בראשית ג) ו�ת� ת� כ� א ד� ת� ע6 ש� ם, ב� אד� יה ד� יש" ל ר" אס ע� ו�ה ט� א ה6 את ד�  ד�

יב, (הקדמת בראשית י''ב ע''ב) ת� כ� נ�א ד� מ� ז� א ו''ת, ב� כ� ח� ו�ה מ� יו. ו�ה6 ר� יו, מ' פ� ר� פ�  מ�
א מ� ל� ל ע� ת ע� ו� נ"י מ� ב� ת� ין א� ד" נ�ה. כ� ח� ק� פ� ן, ו�ת� ת" ל, ו�ת� .ו�ת אכ�

יאך� ה" ל. ו� א" ר� ש� י� יהון ד� יש" ל ר" יס ע� א� הוא את מ', ט� א ה� ת� ש� יה ה� י ל" מ" ו�ה ח� ס ה6 ח� נ�  פ�
א ר ה� יה, אמ� א ל" מ� ח� יו�ן ד� א. כ" מ� י�א ד� ל� ה, מ� תוח� מ' פ� נ�א ד� יוק� א ד� מ� יה. ח� א ל" מ�  ח�
ית נ�ח� ש, ו� פ ר� א מ� מ� ה ש� ל� ר ע� כ� ה, אד� ף ל� ט� י�ד ח� ת, מ� ו� מ� אך� ה� ל� מ� נ�א ד� ימ� אי ס�  ו�ד�

ל ע� י�דו. ו� ח ב� ח ר מ� ק� ין ו�י� ד" יף רמ''ח. כ� ר� צ� ת� ו�ה ר''ח, א� ה6 ה ד� יה. ומ� ג�ב" אי את ל� ה�  ל�
וו ה6 א, ד� יש� ד� א ק� מ� ש� נ"י ל� ק� י, ד� את� נ� ת ק� או א� נ� ק� ל ב� א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ע� יב מ" ת� א כ�  ד�

ה מ� גו כ� אל ב� ע� ל ו� ו�ה אז� ה6 ין ד� ג� ם. ב� תוכ� אי ב� ם, מ� תוכ� א. ב� ר� שו אח6 ר� יה ב� ין ל" ר� ב� ח�  מ�
תוך� מ', ם, ב� תוכ� ל ב� ב� יהו. א6 י� ינ� א ב" מות� יה ל� מ" ר ג�ר� ס� ן, ומ� ב� ר� ב� ה ר� מ� ין, כ� לוס�  אוכ�

נ"י ק� אה ד� נ� הוא ק� ו�ה ה� תוך� מ' ה6 .ב�

י יה� יות. א� ק� ל� מ' מ� נ�א ד� ימ� י ס� יה� ת, א� ו� מ� נ�א ד� ימ� י ס� יה� א� ין ד� ג� א מ'. ב� מ� ע� אי ט�  מ�
מ', יק ל� ל� יק, ס� ל� ס� ית ו� ית, נ�ח� נ�ח� יק ו� ל� ן ס� מ� ת� ין. ומ� ית ד� יתות ב" ד' מ� נ�א ד� ימ�  ס�

א, בות� א6 ס� מ� א מ� ב� נוק� ר ו� כ� גו ד� ן מ� ש� ר� פ� ת� מ� ין, ד� ינון ד' רוח� ד', א� ית מ� ד'. נ�ח� ית ל� נ�ח�  ו�
ין אנ� נ�א ומ� ימ� ינו מ' ס� י� ה� מ'. ו� ין ל� ק� ל� ן ס� מ� ת� ין. ומ� ית ד� יתות ב" יהו ד' מ� י� ינ� ג�  וב�

נ"י ת ב� י א� ית� ל� ל א כ� א ו� ל ד� ע� תוך� מ', ו� ם ב� ק� ס, ו� ח� נ� יל פ� א נ�ט� ד� ת. ו� ו� מ� אך� ה� ל� מ�  ד�
י את� נ� ק� ל ב� א" ר� ש� .י�

ים ת� מ" יו ה� ה� יב ו�י� ת� כ� ה� יך� הוא, ו� ר� א ב� ש� קוד� יה ד� ת" מ� ס ח6 ח� נ� יב פ� ש� יך� ה" א" י ה� כ�  ו�
יו�ן ל כ" ב� י, א6 ת� מ� ת ח6 יב א� ש� ינ�א ה" מ" ו�ה א6 יהו, ה6 י� נ� ד מ� ית ח� א מ� י ל� גו', א� ה ו� ג"פ� מ�  ב�

א ל� ל. א� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� י א� ית� ל� ל א כ� י ו� ת� מ� ת ח6 יב א� ש� א ה" מ� ע� אי ט� יתו, מ� נ"י מ� ל ה� כ�  ד�
יר א נ�ט� ל� אן ד� מ� יה ל� יה, ו�וי ל" ע" ים ז�ר� ג� פ� ר נ�ש ד� ב� יה ל� ה, ו�וי ל" ל� מ� א ד� יר� ר� אי ב�  ו�ד�

א ט� ב� א ש� ל� ית, א� ל מ� א" ר� ש� י� ד מ� ילו ח� פ� א6 לום ד� ש� ס ו� א י�אות, ח� ק� ד� יה כ� ע"  ז�ר�
ר ת� עון, ב� מ� ש� א ד� ט� ב� ש� ין ד� נ�ש� בו ב� ר� ע� ת� ב, א� ב ר� ר� ינון ע" י א� ד את" עון, כ� מ� ש�  ד�

ין נ� ר� אח6 נ�א, ו� מות� יתו ב� הון מ� נ� ג�ל, ומ� ע" יתו ב� הון מ� נ� ין, מ� נ� ידו ב� אול� י�ירו, ו� ג� ת� א�  ד�
ר ש� ה, א6 ג"פ� מ� ים ב� ת� מ" יו ה� ה� יב, ו�י� ת� כ� א הוא ד� ד� ארו. ה6 ת� ש� א� ינון ד� א, א� כ� יתו ה�  מ�

וו א ה6 ר� יק� ע� מ" ים ד� ת� ים, מ" ת� מ" א ה� ל� יב, א� ת� א כ� תו ל� .מ"

ים מונ� א ג' מ� ל� י. א� ת� מ� ת ח6 יב א� ש� אי ה" י, מ� ת� מ� ת ח6 יב א� ש� נ�א, ה" ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
ה. ה ז�ר� בוד� ל ע6 ד ע� ח� יות, ו� ר� לוי ע6 ל ג� ד ע� ח� ים, ו� מ� יכות ד� פ� ל ש� ד ע� נ�ם, ח� ג"יה�  ד�

ה. הוא  ימ� ח" ית, אף, ו� ח� ש� ינון: מ� א� אס(ס''א חימה דהוה) (חמא דהוה)ו�   ט�
ינון א� ם, ד� ע� ל ה� ע� ר מ" א אמ� ל� ל, ו� א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ע� י מ" ת� מ� ת ח6 יב א� ש� ר ה" א. אמ� מ� ל� ע�  ב�

י כ� ה� יש, ד� י א� פ" ת אל� ל ש� ש� הוא כ� יום ה� ם ב� ע� ן ה� פול מ� ר ו�י� מ� ת� א� ב, ד� ב ר� ר�  ע"
א.  יש� ד� ינ�א ק� בוצ� ילו ל� א� ש� נ�א ו� ימ� (ע''כאוק� ).
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א ל� ין ד� ג� הו, ב� נון כ>ל� מ� ת� א, א� יש� ד� א ק� ע� ינון ז�ר� ל א� כ� ל, ו� א" ר� ש� רו י� מ� ת� ס� א� ין ד� ג�  וב�
ל ל� כ� ל, מ� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� י א� ית� ל� ל א כ� יב, ו� ת� א כ� ל ד� ע� יהו. ו� י� נ� ד מ� ילו ח� פ� ר א6 ס"  ח�

יב, ש� ל ה" א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ע� ל, מ" א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ע� י מ" ת� מ� ת ח6 יב א� ש� ן ה" כ" לו. ו� ין כ� נ� ר� אח6  ד�
נ"י ל ב� ע� ר, מ" אמ� א ו� ר� ים ק� ש� א ר� ל ד� ע� יב. ו� ש� א ה" ב, ל� ב ר� ר� וו ע" ה6 ין ד� נ� ר� ל אח6 ע� ל מ" ב�  א6

יך� הוא ר� א ב� ש� ר לון קוד� ב" ח� ין, ו� מ� ד� ק� ל� מ� ל כ� א" ר� ש� נ"י י� נון ב� מ� ת� א א� ין ד� ג� ל. וב� א" ר� ש�  י�
ל גו'. כ� ם ו� ע� ן ה� פול מ� יב, (שמות לב) ו�י� ת� כ� ג�ל, ד� ע" א ד� ד� עוב� א ב� ונ�א ד� ו� ג� יה. כ� ד" ה6  ב�

ר, (שמות ת� ב� יב ל� ת� ה כ� ל, מ� א" ר� ש� נ"י י� ב� וו מ� א ה6 ל� ז�אה ד� אח� וו. ול� ב ה6 ב ר� ר� ע" ינון מ"  א�
ל א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ד� ל ע6 ת כ� ה א� ל מ ש� ה" .לה) ו�י�ק�

דף רל''ז ע''ב

ים מונ� א ג' מ� ל� י. א� ת� מ� ת ח6 יב א� ש� אי ה" י, מ� ת� מ� ת ח6 יב א� ש� נ�א, ה" ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
ה. ה ז�ר� בוד� ל ע6 ד ע� ח� יות, ו� ר� לוי ע6 ל ג� ד ע� ח� ים, ו� מ� יכות ד� פ� ל ש� ד ע� נ�ם, ח� ג"יה�  ד�

ה. הוא  ימ� ח" ית, אף, ו� ח� ש� ינון: מ� א� אס(ס''א חימה דהוה) (חמא דהוה)ו�   ט�
ינון א� ם, ד� ע� ל ה� ע� ר מ" א אמ� ל� ל, ו� א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ע� י מ" ת� מ� ת ח6 יב א� ש� ר ה" א. אמ� מ� ל� ע�  ב�

י כ� ה� יש, ד� י א� פ" ת אל� ל ש� ש� הוא כ� יום ה� ם ב� ע� ן ה� פול מ� ר ו�י� מ� ת� א� ב, ד� ב ר� ר�  ע"
א.  יש� ד� ינ�א ק� בוצ� ילו ל� א� ש� נ�א ו� ימ� (ע''כאוק� ).

( יב,דף רל''ז ע''ב)  ת� א כ� ית� מ� ד� ק� ז"י, ב� א ח6 ה. ת� רומ� ם ת� כ� ת� א� חו מ" (שמות לה) ק�  
ב ב ר� ר� ינון ע� א� יו�ן ד� ל. כ" ל� כ� א ב� בו. כ ל� נו ל� ב� ד� ר י� ש� יש א6 ל א� ת כ� א"  (שמות כה) מ"

א יס� י� פ� ת� א� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� א קוד� ע� יתו, ב� מ� ינון ד� יהו א� י� נ� יתו מ� א, ומ� דו ד� ב�  ע�
יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ד, ה6 ר ח� ט� ס� כו ל� רו כ>ל� ב� ח� ת� ר לון, א� ל, אמ� א" ר� ש� י� יהו ד� י� ד� ה6  ב�

י, נ� ר לון, ב� יהו, אמ� י� חוד� ל� ל ב� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ד� ל ע6 ת כ� ה א� ל מ ש� ה"  (שמות לה) ו�י�ק�
י יל� א ד� יור� א ד� ה" כון ת� מ� י, ע� ר" ש� מ� י ל� ע" נ�א ב� כון א6 .ב�

ינ�א ע" א ב� א, ל� ר� אח6 א מ" ל� ם, ו� כ� ת� א� ה, מ" רומ� ם ת� כ� ת� א� חו מ" א, (שמות כה) ק� ל ד� ע�  ו�
יאו. אוף צ� ת� ש� הו א� ך� כ>ל� ין כ� ג� יכו, וב� י� ד� ה6 א ב� ל� י, ו� ד� ה6 ין ב� נ� ר� אח6 א ל� תופ� א ש� ה" ת�  ד�
ים, ת� אי מ" ים, ו�ד� ת� מ" ים. ה� ת� מ" יו ה� ה� וו, ו�י� א ה6 יש� א ב� ע� ז� ינון ג� א� ינון מ" א א� א ה� כ�  ה�
ימו ל, אר� א" ר� ש� נ"י י� ת ר אש ב� או א� יב ש� ת� כ� נ�ה לון, ד� ך� מ� ין כ� ג� ל. וב� א" ר� ש� י� א מ� ל�  ו�

יהו י� יש� .ר"

ר א. אמ� ל ד� א ע� ת� לוג� נ�א פ� ח� כ� א אש� י ל� ה י�אות הוא, א� מ� א, כ� ז�ר, אב� ע� ל� י א� ב� ר ר�  אמ�
עור, ל פ� ע� ב� ל ל� א" ר� ש� ד י� מ� צ� יב (במדבר כה) ו�י� ת� א כ� ה� יה ו� ר ל" א. אמ� ימ� י א" ר� יה ב�  ל"

י כ� שוטוי, ה� ק� ר נ�ש ב� ב� ר ב� ב� ח� ת� א� א ד� א ד� יד� מ� צ� יה, כ� ד" ה6 ל ב� א" ר� ש� רו י� ב� ח� ת� א� ן ד� נ"ינ� ת�  ו�
ל ע� ב� ל ל� א" ר� ש� ד י� מ� צ� י הוא, ו�י� כ� ז�ר, ה� ע� ל� יה א� ר ל" עור. אמ� ל פ� ע� ב� ל ב� א" ר� ש� רו י� ב� ח� ת�  א�

כו ד� ת� א� א ד� ל� ה, א� הוא חוב� ה� ל מ" א" ר� ש� כו י� ד� ת� א� ית ד� ר� מ� א א6 נ�א ל� א א6 ל� עור, א�  פ�
א הו מות� י� ל� י�א ע� ר� א ש� ל� א, ד� מות� .מ�

דף רל''ח ע''א

ר ם. אמ� ע אות� הוק� ם ו� ע� י ה� אש" ל ר� ת כ� ח א� יב, (במדבר כה) ק� ת� א כ� ה� יה ו� ר ל"  אמ�
יב ת� ף, כ� יל� מ" ן ל� ית ל� ם א� ע� ן ה� ל. ומ� א" ר� ש� נ"י י� י ב� אש" א ר� ל� אי, ו� ם ו�ד� ע� י ה� אש" יה ר�  ל"

ם. ע� ל ה� ה" ק� ם. (שמות לב) ו�י� ע� א ה� ם (שמות לב) ו�י�ר� ת� יב ה� ת� ם, וכ� ע� א ה� כ�  ה�
חו ל� א פ� ל� עור, ו� ל פ� ע� ב� ל ל� א" ר� ש� ד י� מ� צ� ז"י, ו�י� א ח6 ל ת� ב� ם. א6 ע� ן ה� פול מ�  (שמות לב) ו�י�

יב ת� א כ� ל� וו, ו� ח6 ת� ש� י� ם ו� ע� ל ה� יב ו�י אכ� ת� כ� ח, ד� א אוכ� ר� ק� יה ד� יפ" ן ס" ל מ� ב� יה, א6  ל"
ל אי ו�י אכ� ל, מ� א" ר� ש� ד י� מ� צ� יב ו�י� ת� כ� יו�ן ד� ם, כ" ע� א ה� ל� ל. א� א" ר� ש� חו י� ת� ש� ל ו�י�  ו�י אכ�

ל.  א" ר� ש� י� ה ד� וו חוב� א, ה6 יש� א ב� ע� הוא ז�ר� א ה� ל� ם. א� ע� (דף רל''ח ע''אה� )
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ל א" ר� ש� ד י� מ� צ� ז"י, ו�י� א ח6 עור. ת� ל פ� ע� ב� ל ל� א" ר� ש� ד י� מ� צ� יב, (במדבר כה) ו�י� ת� כ� הו ד�  מ�
עור, ל פ� ע� ב� בו ל� א י�ה6 פ� תוק� ין ו� שוט� עור. ק� ל פ� ע� ב� א ל� ל� יב, א� ת� א כ� עור ל� ל פ� ע� ב�  ב�

יה צואה מ" א ק� ק� אפ� יה, ול� מ" ע ג�ר� ר� פ� מ� עור הוא, ל� פ� נ�א ד� ח� פול� ין ד� ג� א, ב� ת� ע� א ד� ל�  ב�
א, מו ד� ח� יו�ן ד� ל כ" א" ר� ש� י� נ"יה. ו� ף מ� ק� ת� ת� א� יה, ו� נ"י ל" א אה6 ת� יד� יב� הוא ע6 ה� ת. ו� ח�  רות�

יב, ת� ה כ� ה ז�ר� בוד� ע6 א ב� ה� יה, ד� יל" א ד� קול� ל� ק� יהו, ו� יה א� יל" א ד� זול� ל� ז� א ד� יב� ש�  ח6
א ל� יהו ב� י� מ� עו ג�ר� ר� ה, פ� ה ז�ר� בוד� ע6 א ד� זול� ל� ין ז� ג� ינון ב� א� ר לו. ו� א ת אמ�  (ישעיה ל) צ"
ל. (ומה א" ר� ש� נ"י י� ל ב� ר ע� פ" כ� יב ו�י� ת� כ� נ�א, ד� ל מות� ט" ס, וב� ח� נ� ר פ� פ" נ"י כ� ל ה� ע� ה, ו� יע� ד�  י�

(כתיב

ארעיא מהימנא  ל� ב, ד� ב ר� ר� ע" א מ" ל� י�, ו� י� ה ל� רומ� ם ת� כ� ת� א� חו מ" יב, ק� ת� ה כ� ומ�  
ין ב� ר� ע� ת� מ� נ�א ד� מ� ז� י�כול ב� ב� ב, כ� ב ר� ר� הון ע" נ� ר מ� ב� ע6 ת� א� ד ד� בור, ע� ח� ה ו� ל� ה� יאו ק� ר� ק� ת�  א�
פו שות� א מ� ל� ה, ו� רומ� ם ת� כ� ת� א� חו מ" א ק� ין ד� ג� ד. וב� ח� וו גוי א� א ה6 ילו ל� א� יהו, כ� י� ינ�  ב"

יכו י� ינ� ינ"י וב" ין ב" נ� ר� א אח6 פ� ת� ש� ינ�א ל� ע" א ב� ל� א, ד� ר� .אח6

יב  ת� ה כ� ל, מ� א" ר� ש� י� ינון ב� ין א� ב� עור� ב מ� ב ר� ר� ד ע" א כ� ל� ל א עוד, א� יו(איכה א)ו�   ה�
ל ת ר אש כ� או א� יב, ש� ת� ה כ� ין מ� ל" יהו א� י� נ� י מ� ר" ב� ע� ת� מ� ר ד� ת� ל ב� א" ר� ש� י� ר אש. ו� יה� ל� ר�  צ�

א יר� י� ד� י ל� ע" נ�א ב� יך� הוא, א6 ר� א ב� ש� ר קוד� אמ� א ד� ל� א עוד, א� ל� ל. ו� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ד�  ע6
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� כון. ה6 מ� ם(שמות כה)ע� תוכ� י ב� ת� נ� כ� ש� ש ו� ד� ק� י מ� שו ל� ע� . ו�

אור ב ש� כ" ע� י מ� ר מ� מ� ת� יהו א� י� ל� א, ע� ג�לות� ל ב� א" ר� ש� נ"י י� ד ב� א כ� ל� ל א עוד, א�  ו�
ל ים ע� אש� ינון ר� ב א� ב ר� ר� ע" נ�א ד� מ� ז� ין, ב� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ה� ה, ו� ס� ע� ב�  ש�

ילו  א� י�כול כ� ב� ל, כ� א" ר� ש� נו(ס''א עברין שולטני דקודשא בריך הוא)י� ט� ין שול� ד� ב� , ע�  
ין, ר� אמ� ין ו� וח� ו� א צ� ין ד� ג� י. וב� ז�ל" י�א ומ� ב� י כ כ� ט" פ� ש� מ� לון ב� יע� י� יך� הוא, ו� ר� א ב� ש� קוד�  ב�

ך�(ישעיה כו) ת� ים זול� דונ� לונו א6 ע� ינו ב� ל ה" Cי� א . י�

ם א. ק� ת� ינ� כ� י ש� מ" י ק� ל" ח מ� ת� אפ� א, ו� יש� ד� ינ�א ק� כו'. קום בוצ� ס ו� ח� נ� ר, פ� ר אח" ב�  ד�
ים א� ס ק� ח� ינ� י, פ� ז� א ח6 י. ת� כ� ר ה� מ� ת� אה א� מ� ד� ה ק� בור� ח� ר, ב� אמ� א, ו� יש� ד� ינ�א ק�  בוצ�

יב,  ת� כ� ה, ד� צ� ר� י פ� מ" ם ק� ק� ק, ו� ח� צ� י� א ד� יפ� ק� ינ�א ת� י ד� מ" ס(תהלים קו)ק� ח� ינ� מוד פ�   ו�י�ע6
א ד� א ו� יל ד� ל� א כ� ין ד� ג� ל, וב� א" ר� ש� י� יהו ד� י� ל� אג�נ�א ע� ין ל� ג� ה, ב� ג"פ� מ� ר ה� צ� ע� ל ו�ת" ל" פ�  ו�י�

ין ל� א מ� ת� ד� ח� יך� ל� ר� א צ� כ� ה� ק, ו� ח� צ� י�ן י� נ� מ� ס כ� ח� ינ� נ�א, פ� ב� חוש� .ב�

א, יר� ו� א6 אס ב� ת ט� ו� ן מ� ''ם מ� ז�א מ" אה, ח� ל� א ע� כ� ל� מ� א ד� ימ� ח� י�הו ר� ל� ר, א" אמ� ח ו� ת�  פ�
ים ל� ת� ש� א� ס, ו� ח� ינ� ן פ� ב� חוש� יהו ב� א� ק, ו� ח� צ� יהו י� א� ם ר''ח, ד� ה ע� ף ל� ת� ש� ה, ו� ף ל� ט�  ח�
''ח, מ� ר� יה ב� י ל" ו� ש� יה, ו� ף ל" ט� ח� א, ו� יע� ק� ר� ס ב� ''ת ט� ו� ן מ� ז�א ו' מ� ר ח� ת� ב� ה רמ''ח. ל�  ב�

י�דו ח ב� ח רומ� ק� יב, ו�י� ת� כ� א הוא ד� ד� ''ח. ה6 ים רומ� ל� ת� ש� א� .ו�

רו  מ� ת� ש� א� ין ד� ין רוח� ר" ת� ין. ב� ל" ו�ון א� ין את� ר" טוף ת� ח6 יל ל� ה י�כ� מ� יהו, ב� א� (ס''או�  
לדאתטמרן) ס ע� ין, ח� ל" ים א� נ� ין פ� ר" ת� ''ס. ב� נ"''י ח� ס. פ� ח� נ� פ� פו ב� ת� ת� ש� א� א, ד� יל� ע"   ל�

ו�ון ין את� ר" ת� ם, ב� נ"יה� ת ש� קור א� ד� יהו, ו�י� ו�וי� ר� ת� א ד� יל� ח" ידו, ב� ב� א6 ת� א א� ל� ל ד� א" ר� ש�  י�
ם תוכ� י ב� את� נ� ת ק� או א� נ� ק� ינו ב� י� ה� .מ''ו. ו�

ף ת� ת� ש� א א� ין ד� ג� ה. וב� ית� מ� יה ל� מ" ר ג�ר� ס� ק מ� ח� צ� י� ין ד� ג� ק. ב� ח� צ� י� ף ב� ת� ת� ש� אי א� מ�  ו�א6
יה י ב" פ" ת� ת� ש� א, א� ת� אי�יל� י ד� ל" יז� ין ע� ר" ת� א ד� ר� ט� ס� מ� ז�ר. ד� יה ע" י ל" ו� Cה מ� ק, ל� ח� צ� י� יה ל�  ל"

יהו ק ב א� ''ס. י�ע6 ח� נ� פ� ף בח''ס ד� ת� ת� ש� ד א� ס� ג"יה ח� ר� ם ד� ה� ר� אב� ק ב, ד� י�ע6 ם ו� ה� ר�  אב�
נ"''י א''ל  יה, (ס''א יעקב איהו פנ''י דפנחס)פ� ר ב" מ� ת� א� ין ד� ג� ס ב� ח� נ� פ� (בראשית ד�  

ל, לב) נ>יא" ת פ� ר א� ב� ר ע� ש� א6 א(ס''א שם המקום פנ''י) כ� מ� ל� ד ע� כ� ין ד� ג� ''ל. ב� נ"''י א"   פ�
יה, פו ב" ת� ת� ש� ן א� ה� ב� ית, א6 ר� ל ב� נ"י ע� ק� א מ� מ� ל� ע� יק ב� ד� ית צ� א� א, ו� ק� דוח6 יהו ב�  א�
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ל,  א" ר� ש� י� א ד� ק� דוח6 ה ב� ר מ ש� יהו אמ� י� ינ� ג� ק(שמות לב)וב� ח� צ� י� ם ל� ה� ר� אב� כור ל�   ז�
יהו א א� ד� יא, ו� ב� נ� ן ה� ה' מ� ה ל� י�הו, ז�כ� ל� ן א" ו�ון יה''ו מ� ת את� ל� ת� . וב� יך� ד� ב� ל ע6 א" ר� ש� י�  ול�

יא,  י�הו, ה' נ�ב� ל� דו� ''ד(ס''א ודא רזא אל יהו נביא)א" יה י� ים ב" ל� ת� ש� א� . ו�

ינון, יוד ין א� ין יוד� ר" ית. ות� ר� ב� ה ל� ית, ז�כ� ר� ל ב� נ"י ע� ק� ין ד� ג� יה, ב� ס ב" ח� נ� ה פ� ז�כ�  י' ד�
י יה� א א� יר� ע" ין. יו''ד ז� י�ד� עות ד� ב� צ� ין י' א� ם, ב" ה� ר� אב� ה ל� ת ב� ר� כ� דו� ''ד, ד� ן י� אה מ� ל�  ע�

א ר� ט� ע� ת� מ� א, ד� יש� ד� י את ק� יה� א� ין ו� ל� ג� ר� אן ד� ע� ב� צ� ין י' א� ה ב" ת ב� ר� כ� י, ד� ד נ� ן א6  מ�
אה ל� ימו ע� ש� ר� .ב�

ין, ב� ין ט� יומ� ין, אות ד� ל� פ� ת� ת, אות ד� ב� ש� י אות ד� יה� ין, א� מ� ל� ע� יד ל� מ� ים ת� ש� ר� ת� א א� ד�  ו�
ים  ש� ר� י ד� ד� ש� ין(דברים ו)אות ד� ימ� ש� ה ר� י ב� ו� Cה מ� . ל� יך� ר� ע� ש� ך� וב� ית� זוזות ב" ל מ�   ע�

א ל� יכ� ה" נוי ד� א, ב� ית� רונ� ט� מ� נוי ד� ינון ב� א� הון, ד� ל� ית ד� ר� ב� יהו, ב� י� צוע� ר� ל ב� א" ר� ש�  י�
א כ� ל� נ"י מ� ינון ב� א� אה, ד� ל� את י' ע� ין ב� ימ� ש� ינון ר� א, א� ית� י� אור� א, וב� יש� ד� א ק� כ� ל� מ�  ד�

ר  מ� ת� א א� ה� . ו� מוה� אוק� ה ד� מ� אה, כ� ל� ם(דברים יד)ע� יכ� ל ה" Cי� א י� ם ל� ים את� נ� . ב�

יק ז� נ� א ל� ל� ע, ד� ר� ר ה� צ� ד י� ש" א ד� ל� ל קוד� ת, ע� ל� ש� ל� ש� י�א ד� יהו חול� י, א� ד� ש� אות יוד ד�  ו�
ד,  ו� ר ד� יה אמ� ל" ע� ר נ�ש. ד� ב� יה ל� ב(תהלים כב)ל" ל� י�ד כ� י מ� ש� ב נ�פ� ר� ח� ה מ" יל� צ�   ה�

ר ת� ס� מ� רוב ב� Cד, י�א ו� ר ד� יה אמ� ל" ע� ה. ד� י� יהו אר� ב, א� ל� יהו כ� ש, א� יהו נ�ח� י. א� ת� יד� ח�  י�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� יה דוב, ה6 א ל" ר� יא ק� ב� נ� ה� כ ה. ו� ס> י"ה ב� אר� ב(איכה ג)כ�   דוב אור"

ים.  ר� ת� ס� מ� י ב� ר� י א6 ן,(תהלים מט)הוא ל� ב� א6 ס� יו�ן מ� ל ח" כ� ל ל� ש� מ� מות, נ� ה" ב� ל כ� ש� מ�   נ�
ר מ� ת� א א� ה� פום חובוי, ו� ר נ�ש, כ� ל ב� כ� יל ל� ת� מ� ת� ין, א� ס� ינון דור� א� .ד�

ע מוד� ת� ש� א� י�ד ד� א. ומ� ש� יה נ�פ� ל" ין ע� יב� כ� ר� מ� ר, ד� מור נוע" ש ו�ח6 נ�ח� ב ו� ל� יהו כ� אי א� ה�  ו�
יב,  ת� יה כ� ל" א, ע� י�יב� יהו ח� א� יה ד� ל" יב ע� כ� ר� הוא ד� בו(בראשית מט)ה� פול רוכ�   ו�י�

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� יוב,(דברים כב)אחור. ו� ר א� א אמ� ין ד� ג� נו. וב� מ� ל מ� נופ" פול ה� י י�   כ�
ין(איוב יב) צוע� ר� ירו ד� ש� ק� יה ב� יר ל" ש� יה, ק� ל" יב ע� כ� ר� יק ד� ד� צ� ם. ו� כ� י מ� ל אנ כ�   ל א נופ"

ין, ל� פ� ת� יה. ש ד� ל" ד� ל ק� י�א ע� י, חול� ד� ש� יהו אות יוד. ד� א� ין ד� ל� פ� ין. אות ת� ל� פ� ת�  ד�
יה ל" ד� ל ק� ת ע� ל� ש� ל� .ש�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� י�א. ה6 מ� ש� יק ל� ל� ס� י�הו, ו� ל� יב א" כ� יה ר� י�הו(מלכים ב ב)וב" ל� ל א"   ו�י�ע�
יה  ם. וב" י� מ� ש� ה ה� ר� ע� Aס א,(איוב לח)ב� ין ד� ג� ה. וב� ר� ע� ס� ן ה� יוב מ� ת א� דו� ''ד א� ן י�   ו�י�ע�

אן מ� ית ל� א� רו. ו� צ� ת י� ש א� כוב" בור ה� יז�הו ג� יה, א" ל" א ע� ית� נ� ת� מ� ן ד� נ� ב� מוה� ר�  אוק�
ל ק� ין ב� ל� ד� ת� ש� מ� ינון ד� ין א� ל" א� בו. ו� ר רוכ� ע" ט� צ� יהו מ� או א� ל� מור, ד� יה ח6 ר ל" ד� ה� ת� מ�  ד�

ם,  ה� ר� אב� ר ב� מ� ת� א א� ין ד� ג� ר. וב� ינ"יה(בראשית כב)ו�חומ� ג� מורו. וב� ת ח6 ב ש א�   ו�י�ח6
 , יח� ש� ל מ� ר ע� מ� ת� מור(זכריה ט)א� ל ח6 ב ע� רוכ" י ו� נ� . ע�

ינ�ה  ת, מ� ל� ש� ל� ש� י�יא ד� יהו חול� א� ''י, ד� ד� ן ש� א י' מ� ין ד� ג�   מ�פוז�ר�ים(ס''א מפחדין)וב�
ר, מ� ת� ה א� ב� ין, ד� ח� ר� ין, ב� ע� ר� ת� זוזות ד� מ� יה ב� י�ין ל" ז� ח� י�ד ד� ין, ומ� יק� ז� ין ומ� ד� ל ש"  כ�

ד(תהלים קמט) ן כ� כ" ל ש� ז�ל. כ� ר� י ב� ל" ב� כ� ם ב� יה� ד" ב� כ� נ� ים ו� יק� ז� ם ב� יה� כ" ל� סור מ� א�   ל�
יהון,  ר" ש� ב� ית ב� ר� אות ב� ה ב� ין ב� ימ� ש� ין, ור� רוע� ל ד� ין ע� ל� פ� אות ת� ה ב� י�ין ל� ז� (במדברח�  

יןא) ס� ין דור� עופ� יו�ן ו� ל ח" כ� י�א ל� מ� ד� ע, ד� ר� ר ה� א י"צ� ל� ית ז�ר, א� ת, ל" ב יומ� ר" ק� ז�ר ה� ה� . ו�

א,  ין ד� ג� ית,(איוב ד)וב� ר� ל ב� נ"י ע� ק� ס, ד� ח� נ� א פ� ד, ד� י אב� י הוא נ�ק� כור נ�א מ�   ז�
ן את י' מ� י ל� ז�כ" ה, ו� ב� ש� ח6 מ� נ"י ב� א. ק� ית� רונ� ט� א ומ� כ� ל� מ� א ד� ר� יהו ב� א� יה, ד� ים ב" ש� ר� ת� א�  ו�
ה מ� כ� ח� ר אש. ו� ה ב� מ� כ� יהו ח� אי א� ה� י. ו� ד נ� ן א6 אות י' מ� ה ל� ז�כ� דוי, ו� עוב� נ"י ב� ק� הו� ''ה. ו�  י�
יהו א� ן, ד� נ� ב� יה ר� ל" מוה� ע� יהו, אוק� ו�וי� ר� ת� שום ב� ו�ה ר� אה ה6 מ� ד� ם ק� אד� ין ד� ג� סוף. וב�  ב�

יהו. י� נ� י מ� ס" כ� ת� ין א� ל" ין א� ל� ר מ� אמ� י ד� כ� ה� ה. אד� ש� ע6 מ� רון ל� ה, אח6 ב� ש� ח6 מ� אשון ל�  ר�
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ר  ז�ר, (דף רל''ח ע''ב)אמ� ע� ל� י א� ב� ע(לחברוי) ר� מ� ש� מ� ינ�א ל� ז�כ" נ�א, ד� ק� אה חול�   ז�כ�
י את" א ד� מ� ל� נ"י ע� ב� ין מ� ל� .מ�

א. ימ� או, א� י ל� א� , ו� ך� עות� ר� ם הוא ב� , א� ך� ל� אה ע6 אומ� מ ר, ב� Cן א כ" אה. ל� מ� ד� א ק� בור� ח�  וב�
ע ו�ה י�ד� א ה6 י ל� כ� א, ו� י אב� ב� ר� ינוי ד� ע" ש ב� ט� א ב� הוא טול� יר. ה� ן י�א� ס ב� ח� נ� י פ� ב�  ר�

י ג�לוי יה ג�לוי, מ� ם ל" יה, א� ר ל" או. אמ� ם ל� יה, א� עות" ר� ו�ה ב� י ה6 יך� הוא, א� ר� א ב� ש�  קוד�
מור Cן א כ" א ל� ין ד� ג� ינ"י, וב� ר� אח6 .ל�

אה,  מ� ד� א ק� בור� ח� ר ב� מ� ת� תו א� יה(תהלים ס)ו� יאו ל" ז� אח� נ�א ד� ימ� ד, ס� ו� ד� ם ל� ת� כ�   מ�
ר א. אמ� ב� ר� הו ק� א ב� אג�ח� ה ל� ם צוב� ר� א6 ם ול� י� ר� ם נ�ה6 ר� א6 יואב ל� ר ל� ד� ד ש� ד, כ� ו� ד�  ל�
דות. ן ע" יהו שוש� א� א, ד� ת� ינ� כ� ש� א ד� דות� ה6 א ס� דות: ד� ן ע" נ�א, שוש� ימ� ה" י�א מ� ע�  ר�

ין יש� ד� ין ק� א� ל� ין ע� ג� ר� ד� א, ו� כ� ל� י מ� מ" ן ק� ל� ת ע6 יד� ה� ס� ן, ו� ל� א ע6 ימ� י� ק� א ד� דות� ה6 י ס� יה� א�  ד�
א ת� ח� ב� תוש� א ל� יש� ד� א ק� ת� י�יע� ס� ה, ו� ד� ה6 .ב�

ים, ר� ב� ינון א" א� ל, ד� א" ר� ש� ל י� ין ע� ד� ה6 ינון ס� א� דות ד� ן ע" נ�א, שוש� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
ה,  ר ב� מ� ת� א� י�א. ד� מ� ש� א ד� ת� י�יע� יהו ס� יהו. א� י� ל� א ע� ת� מ� ש� י נ� יה� א�   ו�את�ה(מלכים א ח)ו�

א,  ת� יש� ד� א ק� ת� י�ע� י ס� יה� ם. א� י� מ� ש� ע ה� מ� ש� י�א(ומנה תלייא)ת� נ� ה ת� ל� ר ע� מ� ת� א�   ד�
ך� י"יע� ל� ס� מ� .ד�

( אבמדבר כד) ר� ש� נ� נ�א ד� ן ק� מ� י�''א. ת� נ� ''ן: ת� ית� . א" נ�ך� ע ק� ל� ס� ים ב� ש� ך� ו� ב� ן מוש� ית�   א"
ר,  מ� ת� ה א� ל� ע� א. ו� ת� ינ� כ� י ש� יה� א� אה, ו� ל� יו(דברים לב)ע� ל גוז�ל� נו ע� יר ק� ר י�ע� נ�ש�   כ�

הוא ה� פומוי ד� יק מ� נ�פ� בור ד� ד� בור ו� ל ד� כ� נ�יות. ו� ש� כות ומ� ל� ינון שונ"י ה6 א� ף, ד� ח" ר�  י�
ין ה, ב" כ� ר� ב� ין ב� א, ב" לות� צ� ין ב� א, ב" ית� י� אור� ין ב� ידו� ד, ב" א ד� מ� ש� ין ל� יק ב" אפ� י�''א, ד� נ�  ת�

בור, הוא ד� א ד� ר� ש� הוא נ� יו, ה� נ�פ� רוש כ� פ� יה. י� יב ב" ת� ה כ� א, מ� קוד� א ופ� קוד� ל פ� כ�  ב�
הו� ''ה יה י� ב" .ד�

ר נ�ש,  ב� ר ד� ב� הוא א" ל ה� תו. ע� ר� ב� ל א� אי ע� תו, מ� ר� ב� ל א� הו ע� א" ש� הו י� ח" ק� (ס''א עלי�  
לההוא נשרא) הו ע� א" ש� א י� ין ד� ג� א. וב� ת� ינ� כ� ש� ר ד� ב� י א" ר" ק� ת� דו� ''ד, א� ו�ה י� צ� יה מ� ב"   ד�

גון  הו: כ� א" ש� תו. י� ר� ב� יך�(במדבר ו)א� ל� יו א" נ� דו� ''ד פ� א י� ש� . י�

יה,  ל" ד ע� ו� ר ד� א אמ� ל� . א� נ�ך� ע ק� ל� ס� ים ב� ש� אי ו� י.(שמואל ב כב)ומ� ת� צוד� י ומ� ע� ל� י� ס�   י�
ה א י�ת� צ� צ� פ� יל ל� יש י�כ� ט� ית פ� ל" ע, ד� ל� ס� א כ� יפ� ק� ה ת� כ� ל� יה ה6 יהו ב" א� נ�א, ד� י ת� כ�  אוף ה�

ים נ� יאו ק� ר� ק� ת� ים א� נ�א� ל ת� כ� א, ו� ר� ש� נ�א נ� נ� ק� יהו מ� אי א� ה� א. ב� מ� ל� ע� י�ין ד� ל קוש� כ�  ב�
א,  ין ד� ג� ה. וב� יל� א(דברים כב)ד� ד� נ�א ח6 מ� ה, ז� ר� ק� ח מ� א ר� , ב� נ�יך� פ� פור ל� ן צ� א ק� ר" ק� י י�   כ�

יז"יה פ� י אוש� ב" א ב� ת� ע6 פום ש� ן ל� מ� ד� ז� א� נ�אי, ד� ס� אכ� יז�א ו� פ� אוש� .כ�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 ת� ינ� כ� ש� ה ל� יר� הון ד� ל� א ד� ית� נ� ת� מ� ינון ב� א� ית ד� א� (שמות לא)ו�  
ית א� ה. ו� יר� שון ד� ר, ל� ס" ם ח� ד ר ת� ם, ל� דורות� גו', ל� ת ו� ב� ש� ת ה� ל א� א" ר� ש� נ"י י� רו ב� מ� ש�  ו�

ל ב� יהון. א6 ל יומ" הון כ� נ� א מ� ת� ינ� כ� א ז�ז�ת ש� ל� ם, ד� נות� ם אומ� ת� תור� נ�ה ד� ש� י מ� אר"  מ�
י�יא ר� ין ש� נ� מ� ה, ז� ר� ק� ח מ� א ר� א ב� ת� ינ� כ� הון ש� , ב� נ�יך� פ� פור ל� ן צ� א ק� ר" ק� י י� ין, כ� ל"  א�

הון מ� ת ע� ח� כ� ת� ש� א א� ין ל� נ� מ� ז� הון, ו� מ� ת ע� ח� כ� ת� ש� א� יהו ו� י� ל� .ע�

ת ח� כ� ת� ש� א א� ל� ין ד� נ� מ� ז� ם. ו� א" ח ה� ק� הון, ל א ת� מ� ת ע� ח� כ� ת� ש� א� ין ד� נ� מ� ה, ז� ל� מ� ז�א ד� ר�  ו�
י אר" ים, מ� יצ� נ�ה. או ב" ש� י מ� אר" ין מ� ל" ים א� רוח� פ� ם. א� א" ת ה� ח א� ל� ש� ח ת� ל" הון, ש� מ�  ע�

ין ע� ב� ק� ין ד� ל" א� ל ב� ב� ם. א6 א" ת ה� ח א� ל� ש� ח ת� ל" יהו, ש� י� מוד� ין ל� ע� ב� א ק� ל� ין ד� ל" א� א ב� ר� ק�  מ�
א ד� י�א, ה6 ב� כ כ� י�ין ל� מ� ד� כות, ד� ל� י ה6 אר" ית מ� א� ים. ו� נ� ב� ל ה� ם ע� א" ח ה� ק� יהו, ל א ת� י� מוד�  ל�

יב,  ת� כ� ים,(דניאל יב)הוא ד� ב� כ כ� או כ� ד. ל� ם ו�ע� עול� ים ל� ב� כ כ� ים כ� ב� ר� י ה� יק" ד� צ�   ומ�
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הון  ר ב� מ� ת� א� י,(נחמיה ט)ד� את" א ד� מ� ל� ע� י�א ד� ב� ינון כ כ� א� א כ� ל� בול. א� אם י� ב� ל צ� כ�   ו�
יר ד� י ת� ימ" י� ד ק� ם ו�ע� עול� ינון ל� א� .ד�

( ןבראשית א) ל אומ� יהו כ� י� ת� יד� ב� ע6 ימו ל� ל� אש� ר ד� ת� ם, ב� ה אד� ש� ים נ�ע6 ל ה� Cר א   ו�י אמ�
א ה" י� ד, ד� ב� ע� מ� י ל� ית ל� א א� ד� א ח6 נות� יך� הוא, אומ� ר� א ב� ש� ר לון קוד� ן, אמ� אומ�  ו�

א ק� חול� ד מ" ח� א� ד ו� ח� ל א� יה כ� ד ב" ב� ע� מ� א, ל� ד� ח6 כו כ� רו כ>ל� ב� ח� ת� נ�א. א� כ>ל� א ד� פ�  שות�
ם ה אד� ש� ינו נ�ע6 י� ה� י. ו� יל� א ד� ק� חול� יה מ" ב ל" יה� מ" כון, ל� מ� ף ע� ת� ת� ש� נ�א א� יה, ו�א6 יל"  ד�

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ל, ה6 א" ר� ש� א י� ל� ם א� ית אד� ל" ן, ד� נ� ב� מוה� ר� אוק� נו. ו� מות" ד� נו כ� מ" ל� צ�  ב�
י(יחזקאל לד) ד" א עוב� ל� ם, ו� ם אד� ם. את� ם את� י אד� ית� ע� ר� י צ אן מ� ן צ אנ� את"   ו�

א  ין ד� ג� ז�לות. וב� ים ומ� ב� יו(תהלים קמט)כוכ� עוש� ל ב� א" ר� ש� ח י� מ� ש� . י�

יב ת� כ� א, ד� ר ד� י�א אמ� ו� ח� ע ד� ל� ס� ר ב� מ� ט� ת� א� נ�א ד� הוא ת� אי ה� א, ו�ד� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ�  אמ�
אה יע� ב� ים, ור� נ� ית� או א" ר� ק� ן נ� ה� ב� ת א6 ל� ת� . ד� נ�ך� ע ק� ל� ס� ים ב� ש� ך� ו� ב� ן מוש� ית� יה א"  ב"

יהו א� י. ד� ינ� ס� ה מ� מ ש� ה ל� כ� ל� ה ה6 ר ב� מ� ת� א� ה, ד� כ� ל� א ה6 ב� י�ש� ת� יה מ� ב" . ד� ך� ב� ן מוש� ית�  א"
א  ש� מ� ש� א, כ� ית� י� אור� יר לון ב� נ�ה� ל, ו� א" ר� ש� י� בוא ד� ין ר� ת� ל ש� ט ע� ש� פ� ת� (לסיהרא)א�  

י יה� א� א, ו� א ג�לות� ל� י�א א� יל� ית ל" ל" י. ו� ז�ל" י�א ומ� ב� ל כ כ� כ� יר ל� נ�ה� י�א, ו� יל� ל" י ב� ס" כ� ת� א�  ד�
ר(ישעיה כא) מ� ת� א� א, ד� מ� ימ� י�א ב� ל� ג� ת� א� יל. ו� ל" ה מ� ר מ� ה שומ" ל� י� ל� ה מ� ר מ�   שומ"

יה (בראשית מד) ר ב" מ� ת� א� ם, ד� ה� ר� אב� ר ד� ר אור, ב ק� ב ק�   וב ק�ר(שמות טז) ה�
י�.  בוד י� ת כ� ם א� ית� א� ר(רות ג)ור� ב ק� ד ה� י ע� ב� כ� י� ש� י י� . ח�

ה א, מ� יש� ד� ינ�א ק� ר, בוצ� אמ� ע, ו� ל� הוא ס� ה� יק מ" נ�א נ�פ� ימ� ה" י�א מ� ע� א ר� י, ה� כ� ה�  אד�
א ר� מ� ט� ת� א� ית ל� אל� א ע� ל� ר ד� ת� נ�א א6 ק� ב� א ש� א ל� ה� , ד� ך� מ� ק� א מ� ר� מ� ט� ת� א� י ל� יל ל�  מוע�

ך� נ� י�יא מ� ס� כ� ת� א� י ל� ית ל� י ל" כ� י ה� נ�א, א� ח� כ� א אש� ל� , ו� ך� נ� .מ�

יהו אי נ� נו, מ� מות" ד� נו כ� מ" ל� צ� ם ב� ה אד� ש� ר נ�ע6 אמ� ר ד� ת� א, ב� יש� ד� ינ�א ק� יה בוצ� ר ל"  אמ�
א ל ד� מוה� ע� אוק� ה ד� יה, מ� ר ל" מו. אמ� ל� צ� ם ב� אד� ת ה� ים א� ל ה� Cא א ר� ב� ר ו�י� ת� ב� ר ל� אמ�  ד�

א ש� א, קוד� ר" ב� א י� ין ל� ר� הון אמ� נ� א, ומ� ר" ב� ין י� ר� וו אמ� הון ה6 נ� מ� ין, ד� ית� נ� ת� י מ� אר"  מ�
י יה, א� ר ל" מו. אמ� ל� צ� ם ב� אד� ת ה� ים א� ל ה� Cא א ר� ב� יב ו�י� ת� כ� יה, ד� א ל" ר� יך� הוא ב� ר�  ב�

י  כ� יד(דף רל''ט ע''א)ה� ב� ע� ת� א א� ל� יהו, ו� י� נ� ד מ� יה ח� א ב" ק� יב חול� א י�ה� יהו, ל�   א�
מות ם ד� ל� יהו צ� א� מותו, ד� ד� מו כ� ל� צ� א ב� כ� ל� מ� ין ד� יקונ� א� א ב� ל� הון, א� ל� נ�א ד� יוק� ד�  ב�

י ר" ב� ת� א� , ד� ך� ינ�א ל� מ" נ�א א6 א א6 ל� לום. א� ש� ס ו� ר ח� ע. אמ� מוד� ת� ש� י א� כ� ר ה� יתו. אמ� נ� ב�  ת�
ו�ה ה6 נ"יה ד� מ� ז� יה, ב� ק" יה חול� ד ב" ל ח� יב כ� ו�ה י�ה� י ה6 א� א. ו� ל כ ל� יה ע� ט" ל� אש� א, ו� כ ל�  ב�

נ"יה,  יה מ� ק" יל חול� ו�ה נ�ט� ד, ה6 ל ח� יה, כ� ל" יה ע� ס" ע� ב הוא(ישעיה ב)כ� ש� ה נ�ח� מ� י ב� . כ�

יה  א ל" ר� יך� הוא ב� ר� א ב� ש� א קוד� ל� א,(כל חד וחד)א� יש� ד� כות ק� ל� א מ� נ"יה, ד� יוק� ד�   ב�
י�ין ר� ל ב� כ� א, ו� מ� ל� א ע� ר� יך� הוא, וב� ר� א ב� ש� ל קוד� כ� ת� ס� ה א� ב� מונ�ת כ ל. ד� י ת� יה� א�  ד�

ר ש� ה ע� ל ב� ל� כ� ל, ו� ל� א כ� רוד� א פ� ל� ין, ב� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ה ע� ל ב� ל� כ� א, ו� מ� ל� ע� א ב� ר� ב�  ד�
ית ל" א, ו� ל כ ל� דון ע� יהו א6 א� א, ד� ל כ ל� ת ע� ל� ע� ו�י�ין. ו� ה� ין ו� נוי� כ� ן ו� ה� מ� ל ש� כ� ן, ו� יר� פ�  ס�
ר ש� י ק� יה� א� ין ד� ג� ינ�ה. ב� חות מ� ין פ� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ע� ח ב� כ� ת� ש� א י� ל� נ"יה, ו� ר מ� א ב� ה� ל� Cא 

יה  א ב" ימ� י� ק� הו, ל� כ>ל� ימו ד� ל� הו, ש� כ>ל� ין(תהלים קג)ד� ג� ה. וב� ל� ש� כ ל מ� כותו ב� ל�   ומ�
יהו, י� נ� ד מ� ח� ילו ב� פ� נ�ה, א6 חות מ� ין פ� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ע� א ב� ל כ ל� ת ע� ל� ח ע� כ� ת� ש� א א� ל�  ד�

ה,  ר ב� מ� ת� א, א� ל כ ל� ת ע� ל� ע� א ד� ר� ט� ס� ל. ומ� א" ר� ש� מונ�ת י� Cיאת א ר� ק� ת�   כ�י(דברים ד)א�
ה,  ר ב� מ� ת� י�ין. א� ר� אר ב� ש� א ד� ר� ט� ס� ל מ� ב� מונ�ה, א6 ל ת� ם כ� ית� א� (במדבר יב)ל א ר�  

יט י� י�ב� מונ�ת י� .ות�

ית ן ל" ע� אי כ� רו, ו�ד� אמ� יה, ו� מ" חו ק� ט� ת� ש� א� י�יא, ו� ר� ב� אר ח� א וש� יש� ד� ינ�א ק� א בוצ�  את�
א ל� א, א� מ� ל� ע� ד ב� א ח� ק� יה חול� יב ב" א י�ה� ל� יה, ד� ק" נ"יה חול� ל מ� יט� מ" יל ל� י�כ� אן ד�  מ�
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ף, ר� ש� אך� ו� ל� מ� א ב� ל� יה, ו� ר" יה, או אג� ש" נ� י�א ע� ל� יה ת� א, וב" ל כ ל� ת ע� ל� ין, ע� מ� ל� א ע�  בור"
ם ף ש" ת" ש� מ� ין, ה� ית� נ� ת� מ� ן ד� נ� ב� מוה� ר� א אוק� ין ד� ג� א. וב� מ� ל� ע� י�ה ד� ר� שום ב� א ב� ל�  ו�

עון מ� י ש� ב� ר ר� אמ� ין ד� ל" ין א� ל� ע מ� מ� ש� י�ד ד� ם. מ� עול� ן ה� ר מ� ק� Cר, נ�ע ר אח" ב� ד� ם ו� י� מ�  ש�
נ�א.  ימ� ה" י�א מ� ע� א ר� ד� א ח� יש� ד� ינ�א ק� (ס''א דאמר רעיא מהימנא בוצינאבוצ�  

יקדישא חדא) ו�ה את" א ה6 י ל� נ�א, א� ימ� ה" י�א מ� ע� רו, ר� אמ� יה, ו� יכו ל" ר� י�יא ב� ר� ב� ל ח� כ�   ו�
י�י א ד� ע ד� מ� ש� מ� א ל� ל� א א� מ� ל� ע� ר נ�ש ב� .ב�

ה יר ל� אוק� א, ל� ת� ינ� כ� ש� ע ל� ד� נ� מ� אה, ל� ר� ת� א ב� ג�לות� ל ב� ד� ת� ש� א� אן ד� יהו, מ� אה א�  ז�כ�
א. ק� ה דוח6 ל� כ� א ד� ר� ר, אג� מ� ת� א� ה ד� מ� ין. כ� ק� ה דוח6 מ� ינ�ה כ� ג� ל ב� ב� ס� מ� ין, ול� קוד� ל פ� כ�  ב�

י(בראשית כח) יה� א, א� ית� י� אור� יות ד� ם י"ש כ''ב אות� הוא, א� קום ה� מ� ב ב� כ� ש�   ו�י�
יה מ" ת ע� יב� כ� .ש�

ינ�ה ג� ן. וב� מ� ה ת� מ� כ� ן, ח� מ� אה ת� ל� א ע� ת� ינ� כ� ש� ר ד� ת� א6 ב� ן. ד� אי� ה מ" מ� כ� ''ש. ח� אן י�  מ�
ינו (משלי ח)א�ת�מ�ר,  י� ה� י י"ש. ו� ב� יל אוה6 ח� נ� ה� ים(שמות כ) ל� פ� ל� א6 ד ל� ס� ה ח� ע ש�   ו�

מוה� י אוק� כ� ה� ינ�א, ד� ימ� ה ל� מ� כ� י ח� יה� א� י"ש ד� ד. ו� ס� ת ח� ב� אה6 א ד� ר� ט� ס� י. מ� ב� אוה6  ל�
י י"ש ב� יל אוה6 ח� נ� ה� א, ל� ין ד� ג� ים. וב� ר� ים י�ד� כ� ח� ה� ה ל� רוצ� .ה�

ה, ין ב� ל� ד� ת� ש� מ� ה ד� ד� יא מ� ה� יך� הוא, ה� ר� א ב� ש� קוד� דות ד� מ� ין, ב� ימ� ת� ין ס� ז� ר� ז"י ב� א ח6  ת�
ין פ� ין אנ� ע� ב� ש� ין לו. ו� ד� ה מוד� ד ב� ם מוד" אד� ה ש� ד� מ� ר, ב� מ� ת� ה א� ל� ה, ע� ין ב� ר� כ� ד�  ו�

יהו  אי א� ה� א, ו� ית� י� אור� ת(שמות כ)ל� יר א� כ� ז� י, ת� מ� ת ש� יר א� כ� ר אז� ש� קום א6 מ� ל ה� כ�   ב�
יך� ל� ה אב א א" ד� יא מ� ה� ה� י, ב� מ� ת ש� יר א� כ� אז� ה ד� ד� יא מ� ה� ה� א ב� ל� יה. א� י ל" ע" ב� י מ� מ�  ש�

 . יך� ת� כ� ר� (ע''כ רע''מוב" ).

ר,) אמ� ח ו� ת� ה פ� הוד� י י� ב� ט. ר� ע� מ� ב ל� ין ר� תו ב" ל� ק נ�ח6 ל" ח� ל ת" גור� י ה� ל פ�  במדבר כ''ו) ע�
ין יו א" ל� ם ע� עול� י�ה ל� ה� ים הוא י� ל ה� Cא ה ה� ש� ר י�ע6 ש� ל א6 י כ� י כ� ת� ע�  (קהלת ג) י�ד�
נ"י ל ב� ל כ� יר ע� יה י�ת� ת" מ� כ� ח� א, ד� כ� ל� ל מ ה מ� גו'. ש� רוע� ו� ג� ין ל� נו א" מ� יף ומ� הוס�  ל�

ר יהו אמ� א� ם, ו� עול� י�ה ל� ה� ים הוא י� ל ה� Cא ה ה� ש� ר י�ע6 ש� ל א6 י כ� נ�א כ� ע� ד� א י� א, ל� מ� ל�  ע�
א ר� ר נ�ש אח6 ע ב� א י�ד� ל� ה ד� י, מ� ת� ע� .י�ד�

א ע ל� יהו י�ד� א� ה ד� א, ומ� מ� ל� נ"י ע� ל ב� ל כ� א ע� ק� ל� יה ס� ת" מ� כ� א ח� כ� ל� ל מ ה מ� אי ש� א ו�ד� ל�  א�
יד ב� יהו ע� ד א� א, כ� מ� ל� ע� נ"י ד� אר אומ� ז"י, ש� א ח6 א. ת� מ� ל� נ"י ע� אר ב� ל ש� י כ� ע"  י�ד�

יף ר אוס� ת� ב� יה, ול� יד ל" ב� ע� ין ו� נ� מ� ין ז� ר" נ�א ות� מ� ל ז� כ� ת� ס� א� יה, ו� ג�ח ב" א, אש� ת� יד� ב�  ע6
תו מ� א6 א ל� ת� יד� ב� יק ע6 י, אפ� כ� או ה� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� קוד� נ"יה. ו� ע מ� יה, או ג�ר� ל"  ע�

יך� ר� ט� צ� א א� ל� א י�אות, ו� ק� ד� ן כ� ק� ת� ת� ש א� מ� יהו מ� א� ל, ו� ל� שות כ� מ� ה מ� ית ב� ל" ת הו, ד�  מ�
ל ת כ� ים א� ל ה� Cא א י�ר� יב, (בראשית א) ו� ת� ך� כ� ין כ� ג� נ"יה. ב� א מ� ע� ר� אג� א ול� פ� אוס�  ל�

א ד נ"ה טוב מ� ה� ה ו� ש� ר ע� ש� .א6

י ב� ם. ר� עול� י�ה ל� ה� אי הוא י� א, ו�ד� מ� ל� ע� קונ�א ד� ת� ים, ל� ל ה� Cא ה ה� ש� ר י�ע6 ש� ל א6  תו כ�
י כ� א ה� ר� אי ק� א ה� ל� יו. א� נ� פ� ל� או מ� יר� י� ה ש� ש� ים ע� ל ה� Cא ה� הו ו� י מ� כ� י ה� ר, א� ק אמ� ח� צ�  י�
ר ש� ל א6 י כ� יה, כ� י ל" ע" ב� י מ� כ� א ה� ר� אי ק� נ�א, ה� ר� ב� ין ח� אה ב" ל� ז�א ע� הוא ר� נ�א, ו� יפ�  אול�
י�ה ה� ה ש� יב מ� ת� א כ� ה� ה, ו� ש� ר י�ע6 ש� ל א6 הו כ� ם, מ� עול� י�ה ל� ה� ים הוא י� ל ה� Cא ה ה� ש�  ע�

ה ש� ר י�ע6 ש� ל א6 ת כ� ר� את� אמ� י�ה, ו� ר ה� ב� יות כ� ה� ר ל� ש� ר הוא ו�א6 ב� .כ�

דף רל''ט ע''ב

ך� ת� ים זול� ל ה� Cה א את� ן ל א ר� י� יב (ישעיה סד) ע� ת� ע, כ� מ� ת� ש� א א� ר� א אח6 ר� ק� א מ� ל�  א�
א ל� יה. א� י ל" ע" ב� ך� מ� ה לו, ל� כ" ח� מ� יה. ל� י ל" ע" ב� ית� מ� ש� ה, ע� ש� ה לו. י�ע6 כ" ח� מ� ה ל� ש�  י�ע6

ם י עול� ר" ק� א� ר, ו� יב� ל ע� כ� הו ל� ין כ>ל� ינ� יק בוצ� ל� אד� יק ו� נ�פ� יד ו� ג� נ� אה הוא, ד� ל� ר ע� ת�  א6
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נ�א,  יל� ד א� יק ח� נ"יה נ�פ� א. ומ� ב� אי(דף רל''ט ע''ב) ה� ה� נ�א. ו� ק� ת� ת� א� י�א ול� ק� ש� ת� א� ל�  
ם הוא עול� ה� . ו� מוה� א אוק� ה� ין, ו� נ� יל� אר א� ל ש� ל כ� א הוא ע� יר� י�ק� אה ו� ל� נ�א ע� יל�  א�
יה ן ל" ק" ת� יה, ומ� י ל" ק" יר, אש� ד� נ�א ת� יל� אי א� ה� יה ל� ין ל" ק� יק, את� נ�פ� יד ו� ג� נ� א ד� ב�  ה�

ין מ� ל� י ע� מ" ל� ע� ם ל� ל� ע� נ"יה ל� י מ� בוע" יק מ� ס� א פ� ין, ל� ר� ט� ע� יה ב� ר ל" ט" ע� יה, מ� ת" יד� ב� ע6 .ב�

א כ ל� א ד� יומ� ין, ק� נ� יל� אר א� ל ש� כ� י�א מ� ר� יה ש� א, ב" נות� ימ� ה" י�א מ� ל� נ�א ת� יל� הוא א� ה�  ב�
י�ה אי הוא ה� ם. ו�ד� עול� י�ה ל� ה� ים הוא י� ל ה� Cא ה ה� ש� ר י�ע6 ש� ל א6 יב, כ� ת� א כ� ל ד� ע� יה. ו�  ב"

א ית� י� אור� א ב� ל ד� ע� . ו� רוע� ג� ין ל� נו א" מ� יף, ומ� הוס� ין ל� יו א" ל� א. ע� ה" הוא י�  הוא הו� ה ו�
א ית� י� אור� א, ד� נ�א ד� יל� א� נו. ד� מ� ע מ� ר� ג� ל א ת� יו ו� ל� ף ע� יב, (דברים יג) ל א תוס� ת�  כ�

ין סוף א" ה מ" בור� א ג� ם, ד� ת� ים ס� ל ה� Cא יר. ה� ד� ים ת� ל ה� Cא ין ה� ק� א את� ר ד� ת�  הוא. ו�א6
א ל� ים, ו� ל ה� Cא בונ�תו, ה� ת� ר ל� ק� ין ח" ר, (ישעיה מ) א" את� אמ" ה ד� מ� ר. כ� ק� ין ח" א"  ומ"

ין ר� י ד� ר" ד� ימוי ל� ן מ" ק� ס� א פ� ל� בוע� ד� מ� יר, כ� ד� ה ת� ש� ה, י�ע6 ש� א ע� ל ד� ע� ים. ו� ל ה� Cא.

נ�א, יל� אי א� ה� יה ל� ין ל" ק� יו. את� נ� פ� ל� או מ� יר� י� ה ש� ש� ים ע� ל ה� Cא ה� יב, ו� ת� ך� כ� ין כ� ג�  ב�
א ל� יו. ו� נ� פ� ל� או מ� יר� י� ין ד� ג� א, ב� ת� ת� א ו� יל� ר ע" ט� ל ס� כ� יד ל� אח� ים, ד� ל� קונ�א ש� ת�  ב�

ין ר� י ד� ר" ד� א ל� ר� א אח6 לופ� ח� יה ב� פון ל" ל� .י�ח�

א ית� מ� ד� ק� א, ב� ל� כ� ת� ס� א� ית ל� ל תו א� ב� ת, א6 ר� א אמ� יר ק� פ� אי ש� א, ו�ד� י אב� ב� ר ר�  אמ�
ה ש� אי י�ע6 א (תדיר) ו�ד� ל� אי. א� ה� אי ל� ין ה� ה ב" ה, מ� ש� ים ע� ל ה� Cא ה� ר ו� ת� ב� ה, ול� ש�  י�ע6

ה. ש� הו ע� ה, מ� ש� ר ע� ת� ב� ין. ול� ר� י ד� ר" ד� ימוי ל� ין מ" ק� ס� א פ� ל� נ�א, ד� יל� אי א� ה� ין ל� ק� את�  ו�
נ�א יל� אי א� ה� אי. ד� ה� ה כ� ש� א י�ע6 ל� נ"יה. ו� א מ� ת� ת� א ל� ר� נ�א אח6 יל� ים א� ל ה� Cא ה ה� ש� א ע� ל�  א�
שו, ר� אה, י"יעול ב� ל� נ�א ע� יל� א� י"עול ל� אן ד� מ� ין ד� ג� יה, ב� ין ל" ק� את� יה ו� יד ל" ב� אה, ע� ת�  ת�

ז"י א ח6 ק� ד� א כ� ל� אל, א� יע� מ" ל ל� ח� י�ד� אה, ו� ת� נ�א ת� יל� א� ח ל� כ� ש� י� .ו�

ל א" ר� ש� ר י� י (תהלים קכא) שומ" ר" ק� א א� ל ד� ע� א הוא. ו� ח� ת� יר פ� אי, נ�ט� ה� ז"י, ד� א ח6  ת�
יב ת� א כ� א ל� ל ד� ע� א. ו� יל� ע" ל� נ�א ד� יל� א� ז�ן מ" ת� י�א ומ� ק� ש� ת� ה, א� ש� אה ע� ת� נ�א ת� יל� א א� ד�  ו�

יה, בון ל" ר� ק� א י� ל� א, ו� מ� ל� נ"י ע� יו ב� נ� פ� ל� או מ� יר� י� א. ש� מ� ע� אי ט� ה. מ� ש� א ע� ל� ה, א� ש�  י�ע6
א, ית� י� אור� י ד� ח" א אר� נ"י נ�ש� רון ב� מ� ת� ס� י� א, ו� ר� א אח6 ל� א, ו� ב� ר� ק� זון ל� ח6 ת� י� ינון ד� א א� ל�  א�

א אל� מ� ש� ל� ינ�א ו� ימ� טון ל� ס� א י� ל� .ו�

ה ד, (תהלים טז) את� ו� ר ד� י�א, אמ� ר� יה ש� ילוי ב" ל ח" כ� נ�א ד� יל� אי א� ל ה� ז"י, ע� א ח6  ת�
י ל פ� א, ע� ל ד� ע� א. ו� כ� ל� ד מ� ו� יה ד� יד ב" אח� א ד� ב� ד� א ע� י. ד� ל� הו גור� י. מ� ל� יך� גור�  תומ�

ל גור� י�. ה� י י� ל פ� ם ע� ת ש� י�. ו�י�מ� י י� ל פ� ן הוא ע� כ" יב. ו� ת� ל (ס''א כן ביה על פי) כ� גור�  ה�
חוי. י אר� ע" י�ד� י, ו� יל" ל" א ו� מ� מ� א י� ית� י� אור� ין ב� ל� ד� ת� ש� מ� ינון ד� א� יהון ד� ק" אה חול� יב. ז�כ� ת�  כ�
י�ה ח� ה ת� מ� כ� ח� ר, (קהלת ז) ה� את� אמ" ה ד� מ� אה. כ� ל� זונ�א ע� א מ� ל יומ� כ� י ב� ל" ינון אכ� א�  ו�

יהו, (ישעיה י� ל� ר ע� מ� ת� א א� ה� ז�ן, ו� ת� א א� ר ד� ת� א6 א מ" יל� ע" ל� א ד� ית� י� א אור� ה� . ד� יה� ל� ע�  ב�
לו י י אכ" ד� ב� נ"ה ע6 .סה) ה�

אי ה� יד ל� אח� א קול ד� . ד� יע� ק� ר� ל ל� ע� י קול מ" ה� ר, (יחזקאל א) ו�י� אמ� ח ו� ת� א פ� י אב� ב�  ר�
הוא ה� יו. ו� אות� ל� פ� נ� ה ל� ש� ר ע� א הוא (תהלים קיא) ז"כ� ד� יה. ו� ד" ה6 ף ב� ת� ת� ש� א� , ו� יע� ק�  ר�

י, (בראשית א) נ� ש" י ב� ר" ב� א� א הוא ד� ד� יו�ון. ו� ינון ח" ל א� יהו, ע� י� ל� ים ע� א� א ק� יע� ק�  ר�
ם י� מ� ם ל� י� ין מ� יל ב" ד� ב� ה� .ל�

א ה� ש, ד� מ" ש� ינו מ� ילון א" אי ו� א. ו�ד� יל� ע" א ל� יל� ע" ין ל� יע� ק� ה ר� ע� ב� ש� , ד� מוה� א אוק� ה�  ו�
ז�א א הוא ר� דו, ד� ח� א6 ת� יה א� נ"י ב" כ� ס� יה. ומ� ין ל" ב� י�ה6 ה ד� א מ� ל� יה, א� יל" ד� יה מ� ית ל"  ל"

ית ר� ח6 יס ש� נ� כ� א מ� ד� י. ו� ל ה� Cית א ב" י ל� ינות� כ� י ה6 י� נ� ע� יב, (דברי הימים ב כב) וב� ת� כ�  ד�
ין י�יל� ינון ח� ל א� א ע� ט� ל� ש� ין, ו� ר� ט� ל ס� כ� י�לוי ל� יק ח� י�א, אפ� יל� ל" א ב� ה� ית. ד� ב� ר� יא ע�  ומוצ�
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ר א ב ק� ה� ין. ד� ט� ל� א ש� ל� יהו, ו� י� ב� נ>ק� יל ל� אע� הו, ו� כ>ל� יש ל� נ� ית כ� ר� ח6 ש� ין. וב� לוס� כ� א>  ו�
ילות. ל" ך� ב� מונ�ת� Cא ך� ו� ד� ס� ר ח� ב ק� יד ב� ג� ה� ר (תהלים צב) ל� את� אמ" ה ד� מ� הו. כ� יל כ>ל� ל�  כ�

מוה� א אוק� ה� .ו�

ר, ע� ת� אי קול א� ה� א ד� ת� ע6 ש� , ב� יע� ק� אי ר� ז�ן ה� ת� נ"יה א� , מ� יע� ק� אי ר� ל ה� ית ע� קול א�  ו�
י ב" ר� אק� יהו, ו� י� ת� דוכ� ם ב� יק� מ" א ל� ל� שו, א� הו ר� ית ב� ל" ין, ו� ל� א נ�ט� ין ל� לוס� כ� הו א>  כ>ל�

א ל ד� ע� ינ"יה, ו� ג� ן ב� כ� ר� ב� ת� י� , ו� יע� ק� הוא ר� ה� יד ל� ג� נ� יבו ד� הוא ט� ה� אן, ל� כ� ח� יהון ומ� יל"  ח"
ם ל ר אש� ר ע� ש� יע� א6 ק� ר� ל ל� ע� יהו מ" .א�

דף ר''מ ע''א

ה א" ר� מ� א, כ� ס" מות כ� יר ד� פ� ן ס� ב� ה א� א" ר� מ� ם כ� ל ר אש� ר ע� ש� יע� א6 ק� ר� ל ל� ע� מ� ז"י ומ� א ח6  ת�
ת לו א� ג�ל� יב, (בראשית כט) ו� ת� כ� ז�א ד� א הוא ר� ד� ל. ו� א" ר� ש� ן י� ב� א א� יר, ד� פ� ן ס� ב�  א�

יה יב ב" ת� א, וכ� ע� ת אר� יר� מ" ל ל� א" ר� ש� עו י� ד ב� א, כ� יל� ע" ל� א מ� ת� ן נ�ח� ב� ד א� גו'. ח� ן ו� ב� א�  ה�
חות  ת� ן הוא מ� ב� א א� ד� י�א. ו� נ� ל� פ� א ל� ד� י�א, ו� נ� ל� פ� א ל� ר, ד� יהו אמ� א� ל. ו� (דף ר''מגור�  

לע''א)  א" ר� ש� ן י� ב� ה א� ם רוע� ש� אי (בראשית מט) מ� א. ו�ד� ת� א נ�ח� כ� ל� מ� י�יא ד� ס� כ>ר�  
תו ל� ק נ�ח6 ל" ח� אי ת" ל ו�ד� גור� י ה� ל פ� ך� ע� ינ"י כ� ג� יב. וב� ת� .כ�

טו ה6 ז�ר, ר� ע� ל� י א� ב� הו ר� ג�ע ב� לוד, פ� א ל� אוש� י מ" ל" וו אז� ה ה6 הוד� י י� ב� ר� ק ו� ח� צ� י י� ב�  ר�
אי רו ו�ד� יה, אמ� ג�ב" טו ל� מ� ד ד� א. ע� ת� ינ� כ� ש� יה ד� ר" ת� ב� יט א6 ה� ר� אי נ� רו, ו�ד� יה. אמ� ר" ת� ב�  א6

א ת� ד� ה ח� ל� ע מ� מ� ש� נ� , ו� ך� ד� ה6 ף ב� ת" ת� ש� .נ�

י פ" י רוד� ל� עו א" מ� גו'. ש� י ו� ש" ק� ב� ק מ� ד� י צ� פ" י רוד� ל� עו א" מ� ר, (ישעיה נא) ש� אמ� ח ו� ת�  פ�
י י ה'. א� ש" ק� ב� ינון מ� אי א� ק, ו�ד� ד� י צ� פ" א, רוד� נות� ימ� ה" ר מ� ת� ין ב� ל� אז� ינון ד� ק, א� ד�  צ�
א ה� חוד� ל� ה ב� לון ב� כ� ת� ס� א ת� ק, ל� ד� אי צ� ה� א ל� ד� אח6 א, ול� נות� ימ� ה" ע מ� ד� נ� מ� יתו ל� ע�  ב�

ל יטו א� ב� ל (ישעיה נא) ה� ב� א. א6 ל ד� יהו ע� י� מ� ג�ר� ה ל� ית� מו מ� ג�ר� א, ד� מ� ל� נ"י ע� אר ב� ש�  כ�
ם ת� ר� ת בור נוק� ב� ק� ל מ� א� ם ו� ת� ב� .צור חוצ�

 רבי חייא הוה אזיל למחמי לר' אלעזר וכו' עד אשרי אדם עוז לו בך.)
 תוספתא היא וכבר נדפסה בפרשת לך לך דף פ''ט ע''א שורה ל''ה. ואלו

 החילופים מצאתי בין הכתוב בהעתק אשר לפני לבין הכתוב שם. ע''ב שורה
 כ''ה צ''ל ואמר אמאי אחסין דוד מלכא מלכותא דאיהו. שם שורה כ''ט

 במקום בדוד צ''ל שלמה, דף צ' שורה י''א צ''ל קלא דהוה אמר אי קדישא
 הביאני המלך חדריו בכל אינון אידרין דסבא דאנפין עולימא קדישא אתמסרו

 בידיה כל מפתחן דבגינך ובחייך קדישא כל חילי שמיא נגילה ונשמחה בך,
.(ודחילו שורה ט''ז במקום אזלו צ''ל יתבו תמן

יב) ת� גו'. כ� י ו� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� ם א� יה� ל" ת� א6 ר� אמ� ל ו� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ו א�  במדבר כ''ח) צ�
א עות� ית ר� גו'. ל" י� ו� קול י� מוע� ב� ש� ים כ� ח� ב� עולות וז� י� ב� י� ץ ל� פ� ח"  (שמואל א טו) ה�

יהו א� ן ד� ב� ר� א ק� ל� ן. א� ב� ר� יב ק� ר� יה י�ק� ל חוב" ע� ר נ�ש, ו� י"חוב ב� יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� קוד�  ד�
אף י, ו� כ� יד אוף ה� מ� ן ת� ב� ר� ק� ים, ו� מ� ל� י ש� ר" ק� א� ים, ו� ל� ן ש� ב� ר� יהו ק� א א� ה, ד� י חוב� ל�  ב�

ין ל חוב� ר ע� פ" כ� מ� ל ג�ב ד� .ע�

, מוה� א אוק� ר� אי ק� גו'. ה� ה ו� ר� ב� ש� ים רוח� נ� ל ה� Cי א ח" ב� ח, (תהלים נא) ז� ת� א פ� י אב� ב�  ר�
א רוח� ל� ל חובוי, א� ר נ�ש ע� ב� ן ד� ב� ר� ק� י ב� ע" ר� ת� א א� יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� קוד� א ד� עות� ר�  ד�

ד כ� א, ד� יש� ד� ינ�א ק� בוצ� נ�א מ� ע� מ� י ש� כ� ה� י, ו� ר" אמ� אי ק� י מ� ע" א י�ד� א ל� נ"י נ�ש� ה. וב� ר� ב� ש�  נ�
י ג�א" ת� א� א, ו� ב� א6 ס� מ� א ד� ר� ט� ס� , מ� יה רוח� ל" יך� ע� ש� חובוי, אמ� א ב� ב� א6 ת� ס� א� ר נ�ש ל� י ב�  את"
יה יל" ח" ר ב� ג�ב� ת� א, א� ב� א6 ס� א מ� ר� ט� הוא ס� ה� א. ו� עות� ל ר� כ� יה ל� ל" יט ע� ל� ש� ר נ�ש, ו� ל ב�  ע�

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 75 -

http://DailyZohar.com/


ין א� כ� ד� אה, מ� כ� ד� ת� א� יה ל� ל" יט ע� ל� ש� ר נ�ש ו� י ב� יה. את" עות" ר� יה ל� ל" יט ע� ל� ש� ף, ו� ק� ת� ת� א�  ו�
.ל"יה

יה, ל" י�יא ע� ל� יה ת� יל" ה ד� ר� פ� ל כ� נ"יה, כ� ב� ר� יב ק� ר� י�ים, אק� א ק� ש� ד� ק� י מ� ו�ה ב" ה6 נ�א ד� מ� ז�  ב�
א הוא ד� יה. ו� יך� ל" א� יה, ומ� יל" א ד� גו ג�אות� הוא רוח� מ� ה� ר ל� ב� ת� ט, ו� ר� ח6 ת� א� ד ד�  ע�

נ"יה, ב� ר� יב ק� ר� ק� א, ו� ב� א6 ס� הוא רוח� מ� ר ה� ב� ת� ד א� כ� א. ו� ב� א6 ס� מ� ג�א ד� ר� הוא ד� ה� ירו, ד� ב�  ת�
א י�אות ק� ד� ו�א כ� ע6 ר� ל ב� ב" ק� ת� א� יהו ד� א א� .ד�

א נ�א ד� ב� ר� א ק� ה� ר, ד� ס� מ� ת� י א� ב" ל� כ� לום, ול� נ"יה כ� ב� ר� או ק� , ל� הוא רוח� ר ה� ב� ת� א א� י ל� א�  ו�
א י�אות, הוא ק� ד� ים כ� ל ה� Cי א ח" ב� ך� ז� ין כ� ג� י. וב� ב" ל� כ� א מ� ל� יך� הוא, א� ר� א ב� ש� קוד� או ד�  ל�

יה ר ל" ב� ת� י� אן ד� א מ� ל ד� ע� לוט. ו� ש� א י� ל� א, ו� ב� א6 ס� א מ� הוא רוח� ר ה� ב� ת� י� ה, ד� ר� ב� ש�  רוח� נ�
א ר� הוא ג�ב� י ה� ו� Cיה ל א י�שוב. ל� ך� ו� יב, (תהלים עח) רוח� הול" ת� יה כ� ל" א י�אות, ע� ק� ד�  כ�
ר ב� ש� ב נ� ל א י�שוב. ל" יב, ו� ת� כ� א הוא ד� ד� ין. ה6 מ� ל� ע� יה ל� ג�ב" תוב ל� א י� ל� א, ד� חות� ט� אב�  ב�

ים ל א ל ה� Cא, א מ� ל� ע� ין ד� נוג� ע� נ"ג ב� ע� ת� א א� ל� י, ו� ג�א" ת� א א� ל� א ד� ר� הוא ג�ב� ה, ה� כ� ד� נ�  ו�
א ו. ד� אי צ� ל. מ� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ו א� יה. (במדבר כ''ח) צ� ג�ב" יהו ל� א א� ר� יק� ז�ה, ב� ב�  ת�

ה בוד� יהו ע6 א� א, ד� ב� א6 ס� רוח� מ� א ב� ב� א6 ת� ס� א� יה ל� מ" א י"יעול ג�ר� ל� ין ד� ג� ה. ב� ה ז�ר� בוד�  ע6
ש מ� ה מ� .ז�ר�

דף ר''מ ע''ב

א ר� אי ק� גו'. ה� ה ו� ל� י כ� חות� י א6 נ� ג� י ל� את� ח. (שיר השירים ה) ב� ת� ז�ר פ� ע� ל� י א� ב�  ר�
א כ ל� א, ו� כ� נ�א (ס''א שית סדרין דקרבנא) ה� ב� ר� ק� ים ב� ר� ת� ית ס� ל א� ב� , א6 מוה�  אוק�

א. (ס''א ימ� ת, א" מ� ת� ס� ה, ו� ל� ית מ� ר� ש� עון, י�אות הוא, ד� מ� י ש� ב� יה ר� ר ל" ר. אמ� מ� ת�  א�
א ימ� ר, א" נ�א. אמ� יפ� אול� ה, ו� ל� נוך� מ� ח6 א ד� ר� פ� ס� ינ�א ב� מ" ח6 ין ד� ג� ר, ב�  נסתמת אמאי) אמ�

ת(דף ר''מ ע''ב) ה�ה�יא מ�ל�ה ד�ח�מ�ית  ע� מ� ש� ו� .

ין נ� ב� ר� ל ק� כ� ין ד� ג� י, ב� נ� ג� י ל� את� א, ב� ר ד� יך� הוא אמ� ר� א ב� ש� ה, קוד� ל� ד מ� א ח� ר כ ל�  אמ�
ל. א" ר� ש� ת י� נ�ס� כ� ז�א ד� א, ר� ית� מ� ד� ק� ן ב� ד� ע" א ד� ת� נ� גו ג� ין ל� יל� י� הו ע� ין, כ>ל� ק� ל� ד ס� א כ� מ� ל� ע�  ד�

ה, ל� אוי ע� ט� י ח� ר נ�ש אוד" ב� א ד� ת� ע6 ש� נ�א, ב� ב� ר� ק� א ד� ירות� ש� א ו� ית� מ� ד� ק� יאך� ב� ה"  ו�
א ח� ב� ד� ל מ� יה ע� מ" ד� יקו ד� ר� יסו וז� כ� .ונ�

א מ� ע� אי ט� אי. ומ� ה� נון מ" ה6 ת� ין א� יש� ד� ין ק� ינון רוח� יאך� א� א, ה" ל� כ� ת� ס� א� ית ל� א א� ת� ש�  ה�
א ב� את� א, ול� הוא רוח� ר נ�ש ה� א ב� ר� ב� ת� י�א, ל� ג� ו�ה ס� יר ה6 א י�ת� ה� ה, ו� מ� ה" ב� נ�א ד� ב� ר� ק�  ד�

א ח� ב� ד� מ� א ד� נור� יה ב� א ל" ד� אוק� ה, ול� מ� ה" ב� יסו ד� כ� א נ� מ� ע� אי ט� א מ� ת� יוב� ת� .ב�

ת ל� ין אכ� ף טור� ל� א� ין, ו� ף טור� ל� ל א� א ע� יע� ב� ר� ה ד� מ� ה" ית ב� א� ין ד� ג� ז�א הוא, ב� א ר� ל�  א�
ית א� ן, ד� נ"ינ� א ת� ל ד� ע� ף. ו� י אל� ר" ר� ה� מות ב� ה" רון (תהלים נ) ב� ק� הו א� כ>ל� א, ו� ל יומ� כ�  ב�
א יכ� ח� ל� ה ב� מ� ה" יא ב� ה� יך� לון ה� ח� הו ל� כ>ל� א. ו� ש� א� וו. מ" ה ה6 מ� י. ומ� יר" ע� יל ב� א אכ� יר� ע�  ב�
ל כ� נ�א. ו� ל ק� ה הוא א" ל� ש א כ� יך� א" ל ה� Cי� א י י� יב, (דברים ד) כ� ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 ד�  ח6

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 ד� ה ח6 יע� מ� יה ג� ת ל" ד� ב� יא ע� ין, ה� נ� ית ש� ש� א ב� ל� אמ� ן, ד� ד" י�ר� י�א ד�  מ�
יהו ל פ� ן א� ד" יח� י�ר� י י�ג� ח כ� ט� ב� .(איוב מ) י�

א רוח� ין ד� ג� א. ב� ת� ת� ל� י ד� יר" ע� נ"י ב� ה� א ל� יסוד� א ו� ר� ק� נ"י, ע� ל ה� כ� א ד� יר� מ� ה, ח6 ל� מ� א ד� ר� ת�  ס�
י�יר צ� ת� א� א, ו� ת� ת� א (ס''א דרוחי דבעירי מנייהו אתפשטו) ל� ט� ש� פ� ת� יהו מ� י� נ�  מ�

הוא ה� נ�א, ו� ב� ר� ק� א ל� יר� ע� י ב� ית" ר נ�ש, אי� ב ב� ד ח� כ� י. ו� יר" ע� ב� א ב� ת� ת� א ל� הוא רוח�  ה�
ל כ� הו. ו� כ>ל� א ב� הוא רוח� ט ה� ש� פ� ת� יה, ומ� ר" את� ב ל� ת� א ו� ק� ל� א, ס� א ד� יר� ע� ב� א ד�  רוח�

הוא ה� א, ד� מ� ד� א ו� ב� ל� הוא ח� ה� י�ין מ" נ� ה� ת� א� י�ין ו� את� ין ו� ב� ר� ק� ת� א, מ� ינ�א ד� ז� ינון ד�  א�
א (דלהון). הוא רוח� ו�ה (בגין) ה� הון ה6 ל� א ד� ר� ט� ס� א מ� ה� א, ד� א ד� רוח� א ד� בוש�  ל�
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ט, ש� ך� ו� ר� אל ד� ע� ר נ�ש. ו� הוא ב� ל ה� ין ע� נ"יגור� דון ס� ב� ע� ת� א� ז�נו, ו� ת� א� נו ו� ה� ת� הון א� כ>ל�  ו�
ה מ� ה" ב� ן ה� נ�א מ� ב� ר� ך� ק� ין כ� ג� ר. וב� מ� ת� א� ה ד� מ� .כ�

ח מ� ש� ר (משלי כג) י� מ� ת� ך� א� ל� יך� הוא, ע6 ר� א ב� ש� קוד� י ל� ר� יך� ב� ר� עון, ב� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
ג"ל ת� ל. ו� א" ר� ש� ת י� נ�ס� א כ� , ד� ך� מ� א� א. ו� יל� ע" ל� , ד� יך� ח אב� מ� ש� . י� ך� ת� ד� ג"ל יול� ת� ך� ו� מ� א� יך� ו�  אב�

א א, ה� ימ� י א" ר� ז�ר ב� ע� ל� א. א� יד� ס� יר ח6 ן י�א� ס ב� ח� נ� י פ� ב� ר� יה ד� ת" ר� א ב� , ד� ך� ת� ד�  יול�
ה עוף עול� ן ה� ם מ� א� יב, (ויקרא א) ו� ת� כ� אי. ד� י מ� עופ" נ�א ד� ב� ר� ה, ק� מ� ה" ב� נ�א ד� ב�  קור�

י. עופ" ה ד� ל� ה, מ� מ� ה" ב� ה ד� ל� אי מ� ה� נ�א מ" ל� כ� ת� ס� ל א� ב� ינ�א, א6 מ" א ח6 יה, ל� ר ל" נו. אמ� ב� ר�  ק�
נ�א ע� מ� א ש� ן ל� ע� ד כ� ע� ינ�א, ו� מ" א ח6 ל� ין ד� ג� א, ב� ימ� א א" ל� .ו�

א ל� ן, ו� מ� ין ת� יא� ג� ין ס� ר� ת� ין ס� נ� ב� ר� ק� ז�א ד� ל ר� ב� ת. א6 ר� ז�ר, י�אות אמ� ע� ל� יה א� ר ל"  אמ�
א ר� ת� יהו. ס� י� נ� י מ� ס" כ� ת� א א� יהון ל� אר" מ� ז�א ד� ר� שוט, ד� י ק� א" ז�כ� ר ל� אה, ב� ג�ל� רו ל� ס� מ� ת�  א�
ין קוק� ין ח� נ� יוק� ין. ד' ד� יש� ד� ין (ס''א חיון) ק� אנ� ינון מ� א� א, ל� ר� ת� יהו ס� א א� ין, ד� נ� ב� ר� ק�  ד�

נ"י ר. פ� נ"י נ�ש� נ"י שור. פ� א. פ� יש� ד� א ק� כ� ל� מ� א ד� נ�ס� ר� י�יא ופ� ס� יהו כור� א א� ד� א, ו� ס" כ�  ב�
ין, ל" א� ין ל� ל" ין א� ל� כ� ת� ס� ין מ� פ� ל אנ� כ� הו. ו� כ>ל� יל ל� ל� כ� ם ד� נ"י אד� ם. פ� נ"י אד� י"ה. פ�  אר�

א, ת� ת� א ו� יל� ו�ון, ע" ב� ר� ין ו� ר� ט� ה ס� מ� כ� ן ל� ט� ש� פ� ת� יהו מ� י� נ� ין, ומ� ל" א� ין ב� ל" ן א� יל� ל� כ� ת� א�  ו�
בון ש� ח� י�ינ�א ו� נ� א ומ� יעור� ית לון ש� ל" .ד�

ין ל" א� ד, ו� ח� ן ב� יל� ל� כ� ת� א� ין, ו� ינ� י� ה ז� ע� ב� אר� נ"יה, ל� א מ� י רוח� יר" ע� ב� ט ל� ש� פ� ת� נ"י שור, א�  פ�
הון נ� מ� ין ד� ג� נ�א. וב� ב� ר� ק� ין ל� ימ� י� ין ק� ל" א� ים. ו� ז� ע� ים, ו� תוד� ע� ים, ו� ש� ב� ים, וכ� ר� ינון: פ�  א�

א יסוד� ין ל� ב� ר� ק� ת� נ"י שור, מ� הוא פ� ה� י מ" ט" ש� פ� ת� מ� ין ד� יש� ד� ין ק� י�יל� ינון ח� וו, א�  ה6
אי ה� א ד� סוד� הו י� וו ל� ה6 א ד� י ל� א� הון. ו� ל� א ד� בוש� א ול� סוד� הוא י� ה� נון מ" ה6 ת� א� הון, ו� ל�  ד�

ן מ� ין ת� ב� ר� ק� ת� א מ� א, ל� מ� ל� .ע�

א ל� ב� ק� ת ל� יב� ר� ק� ת� א� י�יא, ו� יק� ד� צ� יהון ד� רוח" א, מ" יש� ד� א ק� ת� ינ� כ� ש� א ל� יח� י� י נ� ו� ה6 ונ�א ד� ו� ג�  כ�
ין ל" ך� א� . כ� הוא רוח� ו�ה ה� נ�ה ה6 מ� ין ד� ג� נ"יה, ב� נ�את מ� ה6 ת� א� אה, ו� הוא ז�כ� ה� א ד�  רוח�

יה, (ס''א י ל" ב" ר� ק� ת� מ� א ד� בוש� הוא ל� ה� נון מ" ה6 ת� א� הון, ו� ל� א ד� סוד� י� א ד� ר� ט� ס� נון מ� ה6 ת�  א�
א (ס''א כך אלין מתהנון מההוא לבושא דמתקרבו מסטרא בוש� ל�  דהא) רוח� מ�

נון ה6 ת� ך� א� ין כ� ג� ו�ה. וב� הון ה6 ל� א ד� רוח�  דיסודא דלהון, דהא חלבא ודמא לבושא) ד�
יהו י� נ� .מ�

א ז�א ד� ר� יהו. ו� ין א� ר� ט� ין ס� ר" ת� ר ב� נ�ש� נ"יה. ו� א רוח� מ� עופ� ט ל� ש� פ� ת� ר א� נ"י נ�ש�  פ�
א (ס''א ונשר ת� נ�ח� ט ו� ש� פ� ת� ך� א� ין כ� ג� ין. וב� ין רוח� ר" ף, ת� עופ" עוף י�  (בראשית א) ו�

 בתרין סטרין איהו. ימינא ושמאלא ורזא דא (בראשית א) ועוף יעופף, ובגין
י עופ" נ�א ד� ב� ר� א ק� אל� מ� ש� ינ�א ומ� ימ� .כך תרין רוחי מתפשטו מניה ונחתו) מ�

דף רמ''א ע''א

יהו,  י� ווג� ז� שוט ל� ק� ינון ב� א� ים, ד� תור� א יונ�ה ו� ל� יב א� ר� ק� ת� א א� י�א, ל� כ� ר ד� ט� ל ס� כ� (דףמ�  
א,רמ''א ע''א)  ד� א ל� נ�א ד� ימ� ה" ין. ומ� פ� ל א רוד� ין, ו� פ� ד� ר� ם נ� ה" ין. ו� אר עופ� ל ש� כ� מ�  

ין, יש� ד� ין ק� ינון רוח� י א� ב" ר� ק� ת� י ומ� ת" נ�ח� יהו. ו� י� נ� נ�א מ� ב� ר� א ק� ל ד� ע� ר זוגו. ו� ב� א ל� ב�  נוק�
הון ל� א ד� ר� ק� ע� א ו� סוד� י� י�ין מ� נ� ה� ת� א� .ו�

ין ר� ט� ה ס� מ� כ� א, ל� ינ�א ד� נ� פ� ש� אי יונ�ה, או מ� ה� יר מ" ע" ט ז� ש� פ� ת� יך� א� א, ה" ימ� י ת" א�  ו�
ג�א ר� ד ש� ז"י. ח� א ח6 י. ת� כ� א אוף ה� ד� א ח6 יר� ע� ן ב� א. או מ� יעור� ית לון ש� ל" ין ד� י�יל�  ח�

א ב� ר� ב� ר� יק ל� ל� יק, אד� ק� א ד� א. תו אע� מ� ל� ל ע� נ"יה כ� י�יא מ� ל� מ� ת� יק, א� ל� יק ד� ק� .ד�
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ין נ� יוק� אל, ד' ד� ש� מ� ית ל� א א� ת� ש� א. ה� ס" כ� ין ב� יק� ק� ח� ין ד� ר� ט� ין ס� ר" ת� נ�א מ� ב� ר� א ק� כ� ד ה�  ע�
הו כ>ל� אי מ� א וד� ל� ין. א� נ� ר� אח6 ין מ" נ� ב� ר� ית ק� א ל" מ� ע� אי ט� א, מ� ס" כ� ין ב� קוק� ח� ינון, ד�  א�

ית י"ה נ�ח� ים, אר� ל� נ�א ש� ב� ר� ק� א ד� ת� ע6 ש� י�יא, ב� ס� כור� קוק ב� י"ה ח� נ�א. אר� ב� ר� ית ק�  א�
א, כ ל� א ד� ר� ק� ם ע� י�יא, אד� ס� כור� קוק ב� ם ח� ן. אד� מ� ת� י מ� נ6ה" ת� א� יל ו� אכ� א, ו� ש� א� אל ב� ע�  ו�

ינ�א ל ז� כ� אה, ו� ת� ם ת� אד� נ"י מ" ה6 ת� אה א� ל� ם ע� אד� יה, ו� ת" מ� ש� נ� יה ו� ן רוח" מ� יב ת� ר� ק�  ומ�
יה יל" א ד� יסוד� ש, ומ� מ� יה מ� יל" ד� נ"יה מ� נ"י מ� ה6 ת� א� ינ"יה, ו� ז� יב ל� ר� ק� ת� .א�

יל ל� י"ה כ� נ�א. אר� ב� ר� הוא ק� ה� א ב� ת� ת� א ל� סוד� יה י� ית ל" ל" י"ה ד� א אר� א, ה� ימ� י ת" א�  ו�
ין (ס''א ל� א אכ� אר ל� ל ש� כ� הו, ו� כ>ל� יל ב� ך� אכ� ין כ� ג� י, וב� ו� ינ�א ה6 ימ� א ל� ה� הו, ד� כ>ל�  ב�

ין ב� ר� ק� ת� א, מ� ס" כ� ין ב� קוק� ח� ין ד� נ� יוק� ל ד' ד� א כ� ינ�א הוא. ה� ימ� ין ד� ג� ינ"יה, ב� ז�  מניה) מ�
ין ד" הון, כ� ל� א ד� יסוד� א ו� ר� ק� ע� נון מ" ה6 ת� ד א� כ� ים. ו� ל� נ�א ש� ב� ר� י ק� ו� ך� ה6 ין כ� ג� נ�א, וב� ב� ר� ק�  ל�

ין א� ל� ין ע� ינ� א בוצ� ק� ל� אד� ת רוח� ל� .נ�ח�

ין א� ל� ין ע� ג� ר� ינון ד� א� א ל� ר� ק� ע� א ו� סוד� י (ס''א אינון) י� ב" י, י�ה6 ל" א" ר� ש� י� י ו� יו�א" ל" נ"י ו� ה6  כ�
ינ�א ן ז� ר� אמ� ד� א. כ� ית� מ� ד� ק� י�יא ב� ס� כור� ין ד� נ� יוק� יה ד' ד� יסוד" יב ל� ג�א י�ה� ר� ל ד� כ� הון. ו� ל�  ד�

ים נ� הו פ� נ"י שור כ>ל� ינ"יה. פ� ז� ינ�א ל� א ז� ית� מ� ד� ק� ינון ב� י א� ב" ר� ק� ת� ינ"יה, ומ� ל ז� ב" Aק  ל�
נ"י הון. פ� ל� א ד� יסוד� א ו� ר� ק� ע� י ל� ב" ר� ק� ת� הו מ� ן, כ>ל� ר� אמ� ק� ד� ין כ� ינ� ינון ז� א� ן ל� ט� ש� פ� ת� מ�  ד�

יה ת" מ� ש� נ� יה ו� יב רוח" ר� ק� מ� ם, ד� נ"י אד� ן. פ� ר� אמ� ד� י"ה, כ� נ"י אר� ן. פ� ר� אמ� ד� ר, כ�  נ�ש�
אה ל� ם ע� י אד� ג�ב" יב ל� ר� ק� ת� .מ�

ית ב" אל ל� ע� הוא ד� אה. ה� ל� נ�א ע� ה6 י כ� ג�ב" יב ל� ר" ק� ת� א, מ� יש� ד� א ק� מ� ד ש� י�ח" מ� נ�א ד� ה6  כ�
ין (ס''א דאתוון), פ� אנ� ירו ד� ה� נ� קונ"יה ב� ת� יק ב� ל� אד� א, ו� יב ד� ר� ק� ת� א� ים. ו� ש� ד� Aק ש ה�  ק ד�

י, ד" הון ח� ל� א ד� ר� ט� הוא ס� ו�ה, ה� ד� ח� נ"י ב� ג� נ� י מ� י ד� יו�א" א. ל" ת� ת� ל� נ�א ד� ה6 מות כ� ד� ק�  ל�
א לות� א צ� ה� א, ד� לות� צ� נ�א ב� ב� ר� ל ק� יב, (ס''א דקיימו) ע� ר� ק� ל ד� א" ר� ש� ין. י� פ� יר אנ� ה� אנ�  ו�

א (ס''א חוטמא) מ� ת� א (ס''א עילאה), ס� ב� ל ס� א" ר� ש� יהו י� י� ג�ב� ר ל� ע� ת� ו�ה. א� א ה6 ל כ ל�  ע�
ין פ� יר אנ� ה� אנ� א, ו� יש� ד� .ק�

ין א� ת� ין ת� ג� ר� רו ד� ע6 את� א ו� ל� יה אז� יל" א ד� סוד� ר י� ת� ה ב� ל� ל מ� כ� ינ"יה, ו� ז� ינ�א ל� ל ז�  כ�
י ג�ב" א, ל� ס" כ� ין ב� יק� ק� ח� ין ד� ג� ר� רו ד� ע6 את� ין, ו� ר� ע� ת� הו מ� כ>ל� ל ג�ב ד� אף ע� ין, ו� א� ל� ין ע� ג� ר� ד�  ל�

י ר" ע� ת� הו מ� ן, כ>ל� ר� מ� ט� מ� ין ד� א� ל� ין ע� ג� ר� ינון ד� א� הון. ו� ל� א ד� סוד� א, י� ע� אר� ין ד� ג� ר�  ד�
ג"י ר� ד� א ל� ל, ל� יכ� מ" יהו ל� י� נ� ד מ� ח� שו ל� ית ר� ל ל" ב� נ"י. א6 ד� ע� ת� א, ומ� ת� עוד� ס� י ל� ב" ר� ק� ת�  ומ�

ד נ�א, ע� ב� ר� ק� א ב� ד� יט י� אוש� א ל� ל� נ�אה, ו� נ"י שום ה6 ה6 ת� מ� י, ול� א" ת� ג"י ת� ר� ד� א ל� ל� י, ו� א" ל�  ע�
שו יב לון ר� י�ה� נ"י, ו� ה6 ת� א� יל ו� אה אכ� ל� א ע� כ� ל� מ� .ד�

יב, ת� כ� ינו ד� י� ה� יל (כדקא יאות). ו� אכ� נ"י ו� ה6 ת� ד א� ח� ד ו� ל ח� שו, כ� ב לון ר� י�ה� ר ד� ת� ב�  ל�
ם י ע� ין. מור� א� ל� ין ע� ג� ר� ינון ד� ין א� ל" י, א� מ� ש� ם ב� י ע� י מור� ית�  (שיר השירים ה) אר�

א י�אות. (ס''א דא דרועא ימינא, בירכא שמאלא). ק� ד� נ"י כ� ה6 ת� א� י ו� ל" י, אכ� מ� ש�  ב�
י י י"ינ� ית� ת� א י�אות. ש� ק� ד� ה כ� יל� כ� א א6 ל, ד� ח" ר� ק ב ב� א י�ע6 י, ד� ש� ב� ם ד� י ע� ר� י י�ע� ת� ל�  אכ�
ין (ס''א קרבנין) ג� ר� הו ד� א כ>ל� ינ�א. ה� מ� א י� כ� י�ר� א, ב� אל� מ� א ש� רוע� א ד� י, ד� ב� ל� ם ח6  ע�

נ�אה יה ו�ה6 יל" א ד� ל� יכ� א מ" ד� א. ו� ית� מ� ד� ק� א ב� יש� ד� א ק� כ� ל� הו מ� נ"י ב� ה6 ת� א� ין, ד� א� ל�  ע�
א ית� מ� ד� ק� אה ב� ל� א ע� כ� ל� מ� א ד� ל� יכ� א מ" כ� ד ה� יה. ע� יל" .ד�

דף רמ''א ע''ב

ינון ל א� כ� י�יא, ול� ס� כור� ין ב� יק� ק� ח� ין ד� נ� יוק� ד' ד� שו ל� יב ר� אה, י�ה� ל� ה� אן ול� כ�  מ�
רו כ� ש� תו ו� ים ש� ע� לו ר" כ� יב, א� ת� כ� א הוא ד� ד� ל. ה6 יכ� מ" נ"י ול� ה6 ת� א� יהו, ל� י� נ� ן מ� ט� ש� פ� ת� מ�  ד�

ל ים, כ� רו דוד� כ� ש� תו ו� ן. ש� ר� אמ� ין ד� נ� יוק� ע ד� ב� ינון אר� ין א� ל" ים, א� ע� לו ר" כ� ים. א�  דוד�
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א י�אות, ק� ד� נון כ� ה6 ת� א� י, ו� ט" ש� פ� ת� י ומ� ל" הו אכ� כ>ל� יהו, ו� י� נ� י מ� ט" ש� פ� ת� מ� ינון ד�  א�
ו�ה,  ד� ח� הו ב� ין כ>ל� מ� ל� ע� ין, ו� פ� ירו אנ� ה� אנ� ין(דף רמ''א ע''ב) ו� ג� ר� ין ד� ד, ב" ח� ד ו� ל ח� כ� ו�  

ז�א יהו ר� א א� ין. ד� נ� ה6 ת� ין ומ� ב� ר� ק� ת� הון מ� ל� א ד� יסוד� ין, ב� א� ת� ין ת� ג� ר� ין ד� ין, וב" א� ל�  ע�
ז"י א ח6 ק� ד� נ�א כ� ב� ר� ק� א ד� ר� ת� ס� .ו�

א, י אב� ב� ר ר� יה. אמ� מ" חו ק� ט� ת� ש� א� י�יא, ו� ר� ב� אר ח� א וש� י אב� ב� ז�ר ור� ע� ל� י א� ב�  אתו ר�
א יך� הוא, ה� ר� א ב� ש� ר קוד� אמ� א ד� ל� י, א� ינ� ס� א ד� טור� א ב� ית� י� ר אור� ס� מ� ת� א א� א ל� ל" מ� ל�  א�

ן א. מ� מ� ל� ן ע� ק מ� ל� ת� ס� ד ת� א. ו�וי כ� מ� ל� ע� י"י ל� י, ד� יל� ין ד� ר� ת� ס� א ו� ית� י� אי אור� ר יוח�  ב�
א כ� ל� י מ� י"ית" ד ד� א ע� ה� א. ד� הוא יומ� ה� ך� מ" ש� ח6 ת� א י� א, כ ל� ית� י� אור� ין ד� ינ� יר בוצ� ה�  י�נ�

יה ו� ג� י ב� ר� עון ש� מ� י ש� ב� ר� א, ד� א ד� ר� ד� א כ� ר� ו"י ד� Cיה א ל� א, ל� יח� ש� .מ�

י"יכול ד ד� לום, ע� עום כ� ט� ר נ�ש ל� ב� יה ל� יר ל" א, אס� ז�א ד� ל ר� עון, ע� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
א, ית� מ� ד� ק� א, ב� ונ�א ד� ו� ג� ר נ�ש, כ� ב� א ד� לות� א. צ� לות� יהו. צ� ה א� אה, ומ� ל� א ע� כ� ל�  מ�

הון, ל� ין ד� י רוח� ט" ש� פ� ת� מ� י�ין, ד� ר� ינון ב� ל א� י�יא, ע� ס� כור� ין ב� יק� ק� ח� ין ד� נ� יוק� ד� ין ל� נ� ז�מ�  מ�
יהו, י� נ� א מ� מ� ל� אי ע� ה� א ב� סוד� הון י� ל� א ד� רוח� י�ין ד� ר� נ�א ב� ב� ר� ק� י, ל� יר" ע� י וב� ל עופ"  ע�

א נ�א רוח� ב� ר� ק� י�ין ל� ז� ח� ת� א� י�ין ד� ר� א ב� ה� י�, ד� יך� י� ש� ע6 בו מ� ה ר� ינו (תהלים קד) מ� י� ה�  ו�
ינו י� ה� ין. ו� ל" ין א� נ� ב� ר� ל ק� ן ע� נ� ז�מ� ין, מ� נ� יוק� ע ד� ב� יהו אר� י� ל� ט ע� ש� פ� ת� הון, מ� יל�  ד�

י ט" ש� פ� ת� א מ� ק� ין ד� נ� ר� ין אח6 י�יל� ינון ח� ל א� כ� ש, ו� ק ד� יות ה� ח� ים ו� נ� אופ� ה� ן, ו� ר� אמ� ק�  ד�
יהו י� נ� .מ�

כו'. נו ו� ת� ב� ם אה6 ת עול� ב� ינו אה6 י� א, ה� יש� ד� א ק� מ� ד ש� י�יח" א מ� ק� א ד� ב� נ�א ר� ה6 ר כ� ת� ב�  ול�
ר ת� ב� ד. ול� ח� י� א� ינו י� ל ה" Cי� א ל י� א" ר� ש� ע י� מ� ינו (דברים ו) ש� י� ד, ה� י�יח" א מ� ק� א ד� חוד�  י�
רו מ� ש� גו', ה� מוע� ו� ם ש� י�ה א� ה� ינו (דברים יא) ו� י� גונ�א, ה� נ� י ל� ר" ע� ת� א מ� ק� י, ד� יו�א"  ל"
א (ס''א לאתערא ר� ת� א ס� ר� ת� אס� ין ל� ג� י, ב� יו�א" ל" גונ�א ד� א נ� גו'. ד� ה ו� ת� פ� ן י� ם פ� כ�  ל�

א ב� ל ס� א" ר� ש� נ�כון, י� יב ו� י�צ� ת ו� מ� Cא א ל, ד� א" ר� ש� ר י� ת� ב� א. ול� נ�א ד� ב� קור� א, ב�  סטרא) ד�
ין א� ימ� נ� ין פ� א� ל� ין ע� ג� ר� י י' ד� יה� א� נ�א, (קרבנא עילאה הא דרגין) ד� ב� ר� ל ק� א ע� ימ� י� ק�  ד�

א תור� ל פ� א ע� ימ� י� א, ק� כ ל� .ד�

אה ל� א ע� כ� ל� מ� ד ד� נ�א, ע� ב� ר� ק� א ל� ד� יט י� אוש� ל, ול� יכ� מ" יהו ל� י� נ� ד מ� ח� שו ל� ית ר� ל ל" ב�  א6
ד' שו ל� יב ר� יל, י�ה� יהו אכ� א� יו�ן ד� רונות. כ" ג' אח6 אשונות, ו� ינו ג' ר� י� ה� יל. ו�  אכ�

ל יכ� מ" יהו, ל� י� נ� ן מ� ש� ר� פ� ת� מ� ין ד� ר� ט� ינון ס� ל א� כ� ין, ול� נ� יוק� .ד�

פוי, ל אנ� יל ע� פ� נ� יך� ו� א� ין, מ� נ� יוק� אר ד� ל ש� יל כ� ל� כ� נ�א ד� יוק� יהו ד� א� ם, ד� ין אד� ד"  כ�
ל יל כ� ל� כ� ין, ד� נ� יוק� ינון ד� ל א� א ע� ימ� י� ק� א, ד� יל� ע" ל� ם ד� י אד� ג�ב" יה ל� רוח" יה ו� מ" יר ג�ר� ס�  ומ�

י ש� י� נ�פ� יך� י� ל� ינו (תהלים כה) א" י� ה� ז"י, ו� א ח6 ק� ד� יה כ� ל" יה ע� א ל" ר� ע� את� ין, ל� נ� יוק�  ד�
יהו. (תהלה י� נ� י מ� ט" ש� פ� ת� מ� ינון ד� ל א� כ� ין, ו� נ� ר� ין אח6 נ� יוק� א (תלת) ד� ר� ע� את� א, ל� ש�  א�

י�ין נ� ה� ת� א� ין ו� ל� הו אכ� כ>ל� רו. ו� ב" ד� רו. י� נ"נו. י אמ" ר� יעו. י� ינו (תהלים קמה) י�ב� י� ה�  לדוד) ו�
יה ז"י ל" א ח6 ק� ד� ד כ� ח� ד ו� ל ח� .כ�

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� יה (ס''א דלביה), ה6 יה ב" יל" אקו ד� ר נ�ש ע� א ב� ימ� אה ל" ל� ה� אן ול� כ�  מ�
א כ� פ� ה� ת� א� אקו, ל� ע� א ב� ב� י�ת� א ד� ת� ר� עוב� ה. (עאקו) כ� ר� יום צ� י� ב� ך� י� נ�  (תהלים כ) י�ע�

ה כ� כ� ם ש� ע� י ה� ר" יב (תהלים קמד) אש� ת� א כ� ל ד� ע� ר נ�ש. ו� ב� יה ד� ל" ין ע� נ"יגור� הון ס�  כ>ל�
גו .'לו ו�

מ ר. יה ד� ל" א ע� מ� ל� יה ש� ר ל" י�הו, אמ� ל� יה א" ג�ע ב" י�א, פ� ר� ב� ט� יל ל� ו�ה אז� עון ה6 מ� י ש� ב�  ר�
יה ר ל" א. אמ� יע� ק� ר� יך� הוא ב� ר� א ב� ש� יק קוד� ס� א ע� אי ק� מ� עון, ב� מ� י ש� ב� יה ר� ר ל"  אמ�
ך� א ל� מ� ד� אק� ינ�א ל� ת" , ו�א6 ת� אה אנ� , ז�כ� ך� מ� ש� ין מ� ת� ד� ין ח� ל� ר מ� אמ� יק, ו� ס� נות ע� ב� ר� ק�  ב�
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א ת� ל� א� א ש� יע� ק� ר� א ד� ת� יב� ת� מ� א. ב� מ� כ� אס� , ל� ך� נ� אל מ� ש� מ� ינ�א ל� ע" א ב� ד� ה ח6 ל� ם, ומ� ל�  ש�
יב (שיר השירים ה) ת� א כ� ה� י�ה, ו� ת� ה וש� יל� כ� יה א6 ית ב" י ל" את" א ד� מ� ל� ילו, ע� א�  ש�

ה יל� כ� יה א6 ית ב" ל" אן ד� גו'. מ� י ו� ש� ב� ם ד� י ע� ר� י י�ע� ת� ל� גו', אכ� ה ו� ל� י כ� חות� י א6 נ� ג� י ל� את�  ב�
י ב� ל� ם ח6 י ע� י י"ינ� ית� ת� י ש� ש� ב� ם ד� י ע� ר� י י�ע� ת� ל� ר אכ� יהו אמ� י�ה, א� ת� .וש�

דף רמ''ב ע''א

ר יה, אמ� ר ל" יב לון. אמ� א את� אי ק� יך� הוא מ� ר� א ב� ש� קוד� עון, ו� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
עון, מ� י ש� ב� ר ר� . אמ� ך� נ� אל מ� ש� מ� ינ�א ל� ת" א. ו�א6 אי י"ימ� ר יוח� א ב� יך� הוא, ה� ר� א ב� ש�  קוד�

ים ח� ר� ימו ד� ח� ר� יאו ד� ג� ס� ל, ומ� א" ר� ש� ת י� נ�ס� כ� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� ב קוד� ב" יבו ח� ב� ה ח6 מ�  כ�
י�יא, ת� ש� א ומ� ל� יכ� מ" חוי ב� או אור� ל� ל ג�ב ד� אף ע� יד. ד� ב� הוא ע� ה ד� מ� דוי מ� נ"י עוב� ה, ש�  ל�

ת יל� י� ה ע� ל� ה. כ� עות� יד ר� ב� ה, ע� ג�ב� י ל� את" יל ו� ה. הוא� ת� ש� יל ו� א, אכ� ימות� ח� ין ר� ג�  ב�
יה ח" או אר� ל� ל ג�ב ד� ה, אף ע� ד� ה6 נ�ה ב� ת� י"יכול ח6 ין ד� ית ד� ל, ל" יכ� מ" ת ל� ע� ה, וב� חופ�  ל�

ה, ג�ב� ינ�א ל� ת" יל ו�א6 ה. הוא� ל� י כ� חות� י א6 נ� ג� י ל� את� יב ב� ת� כ� א הוא ד� ד� י. ה6 כ� ד ה� ב� ע� מ�  ל�
ה,  חופ� ה ל� ד� ה6 ל ב� יע� מ" גו(דף רמ''ב ע''א) ול� י ו� ש� ב� ם ד� י ע� ר� י י�ע� ת� ל� אכ� '.

א ש� קוד� חוי ד� אר� ה ד� מ� דוי מ� נ"י עוב� ש� יך� הוא, ו� ר� א ב� ש� קוד� ין ל� ז�מ� ד, ד� ו� ד� ן מ� ינ� פ" י�ל�  ו�
א ית� רונ� ט� א ומ� כ� ל� מ� ין ל� יה. ז�מ� עות" יד ר� ב� ע� יל ו� ב� יך� הוא ק� ר� א ב� ש� קוד� יך� הוא, ו� ר�  ב�
. רון עוז�ך� ה ו�א6 ך� את� ת� נוח� מ� י� ל� ה י� יב, (תהלים קלב) קומ� ת� כ� א הוא ד� ד� יה, ה6 ד" ה6  ב�

ין ד� נ"י עוב� ש� ין, ו� אנ� נ"י מ� א לון, ש� ש� ר� אפ� א ל� ל� ין ד� ג� א, ב� ד� ח6 א כ� ית� רונ� ט� א ומ� כ� ל�  מ�
א כ� ל� מ� .ד�

ד ו� בור ד� ע6 נ"נו ב� ר� יך� י� יד� ס� ק ו�ח6 ד� שו צ� ב� ל� נ�יך� י� יב, (תהלים לב) כ ה6 ת� כ� א הוא ד� ד�  ה6
יהו. י א� יו�א" ל" א ד� ר� ט� ס� ק מ� ד� א צ� ה� יה, ד� י ל" ע" ב� י�יך� מ� ו� ק, ל� ד� שו צ� ב� ל� נ�יך� י� גו', כ ה6  ו�

יהו א� הו, ו� ינ� י נ� יו�א" ל" ה ב� ר� מ� ז� נ�ה ו� א ר� ה� יה, ד� י ל" ע" ב� נ"נו מ� ר� י�יך� י� ו� נ"נו, ל� ר� יך� י� יד� ס�  ו�ח6
ינ�א ימ� א ד� ר� ט� ס� ינון מ� א� , ד� יך� יד� ס� נ�יך� ו�ח6 ר, כ ה6 אמ� נ"י ו� .ש�

ד ו� בור ד� ע6 ד, ב� ו� ר ד� י. אמ� כ� י ה� יל� ח ד� או אור� ד ל� ו� יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� יה קוד� ר ל"  אמ�
יה, ר ל" יה. אמ� נ"ה ל" ש� א ת� ינ�ת, ל� ק� נ�א ת� א6 קונ�א ד� . ת� ך� יח� ש� נ"י מ� ב פ� ש" ך� אל ת� ד� ב�  ע�
אי, ה� ינ�ן מ" פ" י�ל� י. ו� עות� או ר� ל� , ו� ך� עות� ד ר� ב� ע� מ� י ל� ית ל� י, א� ינ�ת ל� ז�מ� יל ו� ד, הוא� ו�  ד�

ד ב� ע� מ� יה ל� ית ל" יה, א� ג�ב" י ל� את" הוא ד� א, ה� ר� אח6 ן ל� ז�מ" מ� אן ד� מ� א, ד� מ� ל� ע� א ד� ח�  אור�
ך� כ� יה ב� ח" או אור� ל� ל ג�ב ד� יה, אף ע� עות" .ר�

ה, אף ל� י כ� ג�ב" ן ל� ת� א ח� את� יל ו� גו', הוא� קום ו� מ� נ"י ה� אב� ח מ" ק� י� ך� (בראשית כח) ו�  כ�
ין נ� ב� יה א6 ה ל" ב� י י�ה6 יה� א� תות, ו� ס� ים וכ� ר� כ� א ב� ל� ב. א� כ� ש� מ� יה ל� ח" או אור� ל� ל ג�ב ד�  ע�
הוא, קום ה� מ� ב ב� כ� ש� יב, ו�י� ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 ב� ל� א ד� עות� ר� ל ב� ב" ק� א י� ב, כ ל� כ� ש� מ�  ל�

ך� כ� יה ב� ח" או אור� ל� ל ג�ב ד� ין, אף ע� נ� ב� ינון א6 ל א� .ע�

ימו ח� ין ר� ג� , ב� ך� כ� חוי ב� או אר� ל� ל ג�ב ד� י אף ע� ש� ב� ם ד� י ע� ר� י י�ע� ת� ל� א, אכ� כ� י ה�  אוף נ�מ"
א ל� יל ו� א אכ� יה ל� ר" את� א. ב� ר� ר אח6 ת� א6 א ב� ל� ה ו� ל� כ� א ד� ית� ב" א ב� ל ד� ם כ� ע� ה. ו� ל� כ�  ד�
ר ד� ש� ין ד� כ� א6 ל� י. מ� נ� ג� י ל� את� יב, ב� ת� כ� א הוא ד� ד� י. ה6 ת" ש� יל ו� ה אכ� יל� ר ד� ת� א6 י, ב� ת"  ש�

לו ם אכ� ה� ר� ין אב� ג� יהו, ב� י� ר� את� תו ב� א ש� ל� לו ו� א אכ� ם, ל� ה� ר� אב� יך� הוא ל� ר� א ב� ש�  קוד�
א ל� ין ד� ג� ר, וב� ימ� מ" יך� הוא ל� ר� א ב� ש� י קוד� ע" א ב� ה ד� ל� , מ� י�יך� י. ח� ב� יה, ר� ר ל" תו. אמ� ש�  ו�

ת� אה אנ� , ז�כ� ך� מ� ר� ג� ה ל� ל� יק מ� ל� ל, ס� א" ר� ש� ת י� נ�ס� י כ� מ" יה, ק� מ" ג�ר� יבו ל� ז�ק ט� ח� מ�  ל�
ל יק מוש" ד� יב, (שמואל ב כג) צ� ת� ך� כ� ל� ע� א. ו� יל� ע" ך� ל� ח ב� ב� ת� ש� ך� מ� אר� מ� א, ד� מ� ל� ע�  ב�

ר, י אמ� א� י יוד� ב� גו', ר� י ו� ש� א� י ל� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� ים. (במדבר כ''ח) א� ל ה� Cאת א ר�  י�
יב, ת� כ� ז�א. ד� רוג� י ד� אר" ינון מ� ן: א� ש� . ע� יח ח� ית נ� א� , ו� יח� ית ר" א� ן, ו� ש� ית ע� נ�א א� ב� ר� ק�  ב�
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א מ� חוט� ז�א, ב� ן רוג� ש� ע� ן. ו� ש� ע� נון מ" ה6 ת� ינון א� י�. א� ן אף י� ש� ע� י אז י�  (דברים כט) כ�
יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ים. ה6 פוח� ת� א, כ� י אב� ב� ר ר� ין. אמ� פוח� רון ת� ק� א� ינון ד� : א� יח� יהו. ר"  א�

ה ש� ע6 ד ת� ח� ש א� ב� כ� ת ה� ים. (במדבר כ''ח) א� פוח� ת� יך� כ� יח� אפ" ר"  (שיר השירים ז) ו�
ם ה� ר� ם אב� כ" יב, (בראשית כב) ו�י�ש� ת� כ� ם. ד� ה� ר� אב� ר ד� א ב ק� ר. ד� ב ק� אי ב� ר. מ� ב ק�  ב�

א, (בראשית מד) כ� ה� ז�ר, מ" ע� ל� י א� ב� ר ר� ם הוא. אמ� ה� ר� אב� ר ד� אי ב ק� ה� ן ד� נ�ל� ר. מ� ב ק�  ב�
א ר� ב� אה, ד� מ� ד� א אור ק� ד� ר אור, ו� ב ק� א ה� ל� יב, א� ת� א כ� ר אור ל� ר אור. ב ק� ב ק�  ה�

ר ב ק� ר, ב� ב ק� ה ב� ש� ע6 א ת� ל ד� ע� ית, ו� אש� ר" ב� א ד� ד� עוב� יך� הוא ב� ר� א ב� ש�  קוד�
ם, י� ב� ר� ע� ין ה� ב" ן ד� ב� ר� א. ק� נ�א ד� ב� ר� יב ק� ר� ק� ת� ם, א� ה� ר� אב� ר ד� ל ב ק� ב" Aק ל� א. ו� ע� מוד� ת� ש� א�  ד�

א יב, (בראשית כד) ו�י"צ" ת� כ� ן. ד� ל� נ� יב. מ� ר� ק� ת� ק א� ח� צ� י� ב ד� ר� ל ע� ב" Aק ל� ק, ו� ח� צ� א י�  ד�
נ�א ימ� א אוק� ה� ק הוא, ו� ח� צ� י� ב ד� ר� ע� ב. ו� ר� נות ע� פ� ה ל� ד� ש� שוח� ב� ק ל� ח� צ� .י�

ת.רעיא מהימנא  ב� ף ש� ן מוס� ב� ר� יב ק� ר� ק� ה� ל יום, ול� כ� ה ב� ח� נ� יב מ� ר� ק� ה� א ל� א ד� קוד� פ�  
ינ�א ש. בוצ� ר אש ח ד� ף ב� ן מוס� ב� ר� ק� בונ�ה. ו� ים ול� נ� פ� ם ה� ח� יר ל� ד� ס� ה� יה ל� ר" ת� ב�  ו�א6

י יה� י א� א. א� ית� רונ� ט� מ� א ד� יד� א ב� כ� ל� מ� י דורונ�א ל� דור" ש� יך� ל� ר� א צ� ל יומ� כ� א, ב� יש� ד�  ק�
ין ל יומ� כ� ף ד� ש, ומוס� ר אש ח ד� ת וב� ב� ש� ף ב� גון מוס� ת, כ� פ� יך� תוס� ר� ה, צ� ל� ע� שו ב� ר�  ב�

ין ב� .ט�

שות. אי ר� ה� ה ד� ל� ע� יהו ב� א א� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� יה ו� יל" יד ד� י�ח� שות ה� י ר� יה� א�  ד�
א ין ד� ג� א. ב� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� יה ד� יל" ג�א ד� ר� יהו ד� ית, א� ב� ר� ע� א ד� לות� ן צ� ק" ת� ק ב ד� י�ע6  ו�

ה דומ� א ד� ג�לות� ב� ל ג�ב ד� אף ע� שות, ד� ית ר� ב� ר� ת ע� ל� פ� ין, ת� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ�  אוק�
ת ת� א נ�ח� ת� ינ� כ� יה, וש� יל" ין ד� לוס� כ� א> ן ד� נ� מ� ל מ� כ� ש, ו� נ�ח� ל ו� א" מ� ן ס� מ� ין ת� ט� ל� ש� ה, ד� ל� י� ל�  ל�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ת, ה6 ח� כ� ת� ש� ה א� ל� ע� ב� שו ד� ר� י ב� יה� ל, א� א" ר� ש� ם י� א ע� ג�לות� (ישעיהב�  
ןמב) ת" ר ל א א� אח" י ל� בוד� י וכ� מ� י� הוא ש� י י� נ� . א6

דף רמ''ב ע''ב

א  ין ד� ג� גון (בראשית כח)וב� א. כ� יוס� א פ� ל� ה, א� יע� ג� ית פ� קום, ל" מ� ג�ע ב� פ� (רות א) ו�י�  
יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� ינ�ה, ד� א י�זוז מ� ל� יה, ד� ת ל" יס� י� ל פ� א" ר� ש� ת י� נ�ס� י. כ� י ב� ע� ג� פ�  אל ת�

א  ם. ד� אי עול� ם. מ� ל עול� קומו ש� יהו מ� ם,(דף רמ''ב ע''ב) א� גום עול� ר� א. ת� ת� ינ� כ� ש�  
יה,  יב ב" ת� ה כ� ה. ומ� מ� ל� ע� ר, ה� את� אמ" ה ד� מ� א, כ� ימ� עול" נ�א ד� יש� א, ל� מ� ל� (בראשיתע�  

אכח) ימ� י ת" א� א. ו� ת� ינ� כ� ם ש� א ע� ג�לות� ן ב� מ� ת ת� יב� מ" ה, ל� מ� י�יס ע� פ� ת� ם, א� ן ש�   ו�י�ל�
ה, ל� ע� שו ב� ר� א, ב� יהו ג�לות� א� י�א, ד� יל� ל ל" כ� י ב� יה� א� ין ד� ג� יר. וב� פ� ה, ש� יס ל� י� ק ב פ� י�ע6  ד�

ן יר� ע� ב� ל ל� יכ� מ" ן ל� ב� יהו ת� ינ�א, א� ר� א אח6 ירוש� שות. ופ� ית ר� ב� ר� ת ע� ל� פ� מוה� ת�  אוק�
אי ה� י ב� ד" ח� יה, ו� מ" חו ק� ט� ת� ש� א� ין, ו� ית� נ� ת� י מ� אר" תו מ� ר. נ�ח� ל ו�חומ� ק� ים ב� י� ר�  חומ�

י ג�ב" ה ל� יקו ל� ל� ה, וס� רו ל� ט� אע� ין. ו� ימ� ת� ין ס� ז� ר� ין ד� ר� ש� ה ק� מ� כ� ה ב� רו ל� ש� ק� ה, ו� ל�  מ�
ן מ� ארו ת� ת� ש� א� י�יא ד� ר� ב� .ח�

ה, יהו חוב� ין א� לות� אר צ� ש� א ב� ין ד� ג� א, ב� יש� ד� ינ�א ק� נ�א, בוצ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
ה אול� ך� ג� סומ" ל ה� יה כ� ב" ין, ד� מ� ל� י ע� יק ח� ד� צ� ה ב� א ל� כ� מ� ס� יהו, ל� י� ל� ר חוב ע� ט� ש�  ד�

ינ�א. מ� א י� רוע� ד� סוד. ב� ל י� ת ע� יכ� מ� אי ס� מ� ל אותו יום. וב� כ� זוק ב� ינו נ� ה, א" ל� פ� ת�  ל�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ר(רות ג)ה6 ב ק� ד ה� י ע� ב� כ� י� ש� י י� . ח�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� אה. ה6 יא ב� ב ה� ר� ע� ה, ב� ח� נ� מ� א ד� לות� ן צ� מ� י ז� ט" ד מ� (בראשית ח)כ�  
י,  דונ� א6 יא ל� ה ה� לוח� ה ש� ח� נ� מ� ין ד� ג� ב. ב� ר� ת ע" ע" יונ�ה ל� יו ה� ל� ב א א" (אדני מבעיו�ת�  

ו, ליה) ש� ע" א ד� ג�לות� י (שם לב) ב� דונ� א6 עוד ל� ינו. ו� ר" נ"ה ג�ם הוא אח6 ה� (אדוני ו�  
יק, לאדוני) ד� צ� ף ה� ן יוס" מ� ת� יק, מ� ד� א צ� ד� ץ, ו� אר� ל ה� דון כ� יהו א6 א א� (דברים לג), ד�  

ר מ� ת� ינ"יה א� ג� ם. וב� י� ר� פ� ן א� יח� ב� ש� נ"יה מ� א מ� ק� נ�פ� יד ל� ת� ע� ר לו. ד� ד� כ ר שורו ה�  ב�
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ם(בראשית לז) יכ� ל>מות" ינ�ה א6 סוב� נ"ה ת� ה� ה ו� ב� צ� ג�ם נ� י ו� ת� ל>מ� ה א6 מ� נ"ה ק� ה�   ו�
רוך� ב� ע� ב� ע� כור" כור" ל ה� יק, כ� ד� צ� י. וב� ת� לומ� א6 ינ�ה ל� ו� ח6 ת� ש� .ו�ת�

ר  מ� ת� ך� א� נ�א, ב� ימ� ה" י�א מ� ע� א, ר� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ�   ו�י�ק�ח מ ש�ה א�ת(שמות יג)אמ�
ה מ� נ"ה ק� ה� ר, ו� מ� ת� ך� א� ל� א ע6 ין ד� ג� ד. וב� ן ח� ינ� ב" ש� ית ח� ר� גוף וב� ין ד� ג� ף. ב� מות יוס" צ�  ע�

ל יק, כ� ד� צ� ם. וב� ש" ף ב� ף זוק" זוק" ל ה� ן כ� כ" ד. ו� עומ� ה מ" ל� פ� ך� ת� כ� ה. ד� ב� צ� ג�ם נ� י ו� ת� לומ�  א6
ינ�א ימ� יד ב� ת� אח� אנ� י. ד� ת� ל>מ� א6 ינ�ה ל� ו� ח6 ת� ש� ינו ו�ת� י� ה� , ו� רוך� ב� ע� ב� ע� כור" כור"  ה�

ין ש� מ� ה ח� ח ב� ת� פ� מ� ינ�ה, ל� ב� יהו ל� י� ל� ק ע� ל� ת� ס� ר ת� ת� ב� ית. ול� ר� גוף וב� א, ב� אל� מ� ש�  וב�
א,  ימ� י� ק� ל. ל� א" ר� ש� י� ירו ל� ח" ין ד� ע� ר� נו(מיכה ז)ת� א� ם אר� י� ר� צ� ץ מ� ר� א� ך� מ" את� י צ" ימ"   כ�

שות ית ר� ב� ר� ע� ה, ד� ית חוב� ר� ח6 ש� א ד� לות� א צ� ין ד� ג� אות, וב� ל� פ� .נ�

א, ר� פ� י צ� ד י"ית" א. כ� ג�לות� א ב� כ� ל� י מ� רוע" ין ד� ת ב" יב� כ� ש� נו, ד� יב" כ� ש� יהו ה� ית א� ב� ר� ע�  ב�
י.  ר" ש� ק, ת� ח� צ� י� א ד� אל� מ� א ש� רוע� ד� ל ב� ב� ינ�א. א6 ימ� יה ב� יד ב" ח אח� ס� (בראשית כד)פ�  

י ק" א נ�פ� ל� ין ד� ג� א. וב� ן ג�לות� את, מ� ה יוצ" ק� ב� נ"ה ר� ה� ר ו� ב" ד� ה ל� ל� ם כ� ר� י הוא ט� ה�  ו�י�
ק ב  ינ�א, י�ע6 ד� א ד� ר� ט� ס� י"ה(בראשית מח)מ� ינ�א, אר� ימ� י שור ב� ו� ש� יו, ו� ת י�ד� ל א� כ"   ש�

א  ין ד� ג� א. וב� אל� מ� ש� יה(תהלים קי)ב� ל" ב� Aק יק, ל� ד� א צ� י, ד� ינ� ימ� ב ל� י ש" אדונ� י� ל� ם י� א>   נ�
ד אל, ע� ע" מ� ש� י� א ד� ג�לות� ם, ב� ה� ר� אב� א ד� רוע� י, ד� ינ� ימ� ב ל� יה ש" ר ל" אמ� ף, ו� ן יוס" יח� ב� ש�  מ�

יך� ל� ג� ר� דום ל� יך� ה6 ב� ית אוי� .אש�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ל, ה6 א" ר� ש� ל י� ת ע� פ� ה תוס� יר� ת" ר רוח� י� ע� ת� נ�א, י� מ� הוא ז� ה� (יואל ג)ב�  
א,  מ� ל� ע� ין ד� אומ� ל מ" א" ר� ש� י� א ל� יח� י� י נ� ו� Cי�ה ר, ו� ש� ל ב� ל כ� י ע� ת רוח� פוך� א� ש� (אסתר ט)א�  

ית לון א� ת, ו� ב� ש� ה ב� יר� ת" ש י� ר נ�ש נ�פ� ב� ף ב� תוס� א� ת, ד� ב� ש� ונ�א ד� ו� ג� ם. כ� יה� ב" אוי� נוח� מ"  ו�
א רוח� ן ב� כ" ל ש� א, כ� ב� י נוק� יה� א� א, ד� יח� י� ית לון נ� ה א� יר� ת" ש י� נ�פ� י ב� א, א� יח� י� ה נ�  ב�

א כור� יהו ד� א� .ד�

ל כ� ל ל� ב� י. א6 יה� ד א� א, ח� ד� ח6 ל כ� א" ר� ש� ל י� כ� ת ל� ב� ש� ה ב� יר� ת" ש י� ים, נ�פ� א� מור� ים ו�א6 נ�א� ת�  ו�
ל א" ר� ש� ל י� כ� א, ד� ת� יוב� ת� ר ד� ל ו�חומ� ק� נ�א מ� יפ� א ל� דוי. ו� פום עוב� יהו כ� ר נ�ש, א�  ב�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� י. ה6 ל" ב� ק� ת� הו, מ� ין כ>ל� ר� ז� ח� נ�א ד� מ� ל ז� כ� א, ב� ד� ח6 י�(דברים ד)כ� י�   כ�
יון. ל� ר ע� ת� יהו כ� א� יה, ד� ר" ת� כ� יהו ב� י� ל� ר ע� ת� י� מוכ� ם י� ש" יו, ד� ל� נו א" א" ר� ל ק� כ� ינו ב� ל ה" Cא 

ל כ� ינו ב� ק� א ת� ין ד� ג� ין. וב� ב� ין ט� יומ� ת ו� ב� ש� ל, ב� א" ר� ש� ל י� כ� ה ד� יר� ת" ה י� מ� ש� יהו נ� אי א� ה�  ו�
ין ר� א אמ� ל� ין, ו� לות� צ� אן ד� כ� ר� ל ב� כ� ם ד� יהו חות� א� דו� ד, ד� ם י� ש" ם ב� ת� ח� מ� ין, ל�  יומ�
ינו ל ה" Cי� א ך� י� נו ל� ת� ר י� ת� ף, כ� מוס� ר ב� ימ� מ" ינו ל� ק� ת, ת� ב� ש� ר. וב� ת� א כ� ל� ף ב� .מוס�

י הוא יה. א� יל" ג�א ד� ר� פום ד� ה, כ� יר� ת" ש י� יה נ�פ� ית ל" י נ�ח� כ� ל, ה� א" ר� ש� י� ד מ� ל ח� כ� ל ל� ב�  א6
בור, יהו ג� י א� יה. א� יל" ג�א ד� ר� פום ד� ד, כ� ס� ת ח� ד� מ� ה מ� יר� ת" ש י� יה נ�פ� ין ל" ב� יד, י�ה6 ס�  ח�

יה ין ל" ב� ם, י�ה6 יש ת� יהו א� י א� א� ה. ו� בור� ת ג� ד� מ� ה, מ� יר� ת" ש י� יה נ�פ� ין ל" ב� א, י�ה6 ט� א ח" ר"  י�
ר ש� ע� א מ" יל� ל� י כ� יה� א� כות, ד� ל� א מ� ה ד� יר� ת" ש י� נ�פ� ת. ו� מ� Cת א ד� מ� ה, מ� יר� ת" ש י�  נ�פ�

ה, או מ� כ� ח� ין ב� ב� ם, או מ" כ� ל, או ח� א" ר� ש� יא י� ם נ�ש� ר נ�ש. א� ב� ה ד� ד� פום מ� אן, וכ� יר� פ�  ס�
יה,  ר ב" מ� ת� א� ה, ד� תור� ים, או(משלי א)ב� יא� ב� נ� ה. או ב� יצ� ל� ל ומ� ש� ין מ� ב� ה�   ל�

כות ל� ר מ� ת� יאת כ� ר� ק� ת� א� ה, ד� יר� ת" ש י� יה נ�פ� ין ל" ב� י י�ה6 כ� ים. ה� תוב� כ� .ב�

ר  מ� ת� א� ם, ד� ל אד� כ� ים ל� כ� ח� מ� נ�א ה� ימ� אוק� ה ד� מ� ם, כ� כ� י ח� א� ם(תהלים קד)ו�   כ>ל�
ר ב� תוך� ד� ר מ� ב� ין ד� ב� ם הוא מ" א� ן. ו� מ� ת� ה מ� יר� ת" ש י� יה נ�פ� ין ל" ב� , י�ה6 ית� ש� ה ע� מ� כ� ח�  ב�

ים, תוב� כ� ים וב� יא� ב� נ� ם ב� כ� ם הוא ח� א� ינ�ה. ו� ב� ה מ� יר� ת" ש י� יה נ�פ� ין ל" ב� א, י�ה6 ית� י� אור�  ב�
ית, אות ר� ר אות ב� נ�ט� יק ג�מור ד� ד� יהו צ� י א� א� הוד. ו� ח ו� נ�צ� ה מ� יר� ת" ש י� יה נ�פ� ין ל" ב�  י�ה6
ר, ת� ל א6 כ� יק, וב� ד� צ� ה מ� יר� ת" ש י� יה נ�פ� ין ל" ב� ין, י�ה6 יל� פ� ין, אות ת� ב� ין ט� ת, אות יומ� ב�  ש�

כות ל� מ� ה מ� יר� ת" ש י� .נ�פ�
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דף רמ''ג ע''א

ידו� ד  דו� ד, כ� ם י� ש" ר ב� ת� יה כ� ין ל" ב� ין, י�ה6 ל" דות א� ל מ� כ� ר נ�ש מ� יהו ב� י א� א� (דף רמ''גו�  
יהוע''א)  א� א, ד� כור� ד� א ד� מ� ל� ע� ידו� ד. מ" דוש כ� ין ק� יו. א" ל� נו א" א" ר� ל ק� כ� ינו ב� ל ה" Cא  

ה. יר� ת" ש י� י נ�פ� יה� א� יה, ד� ת" ינ� כ� ש� לוך� ב� מ� ה י� ב� אה, ד� ל� ר ע� ת� כ� ר ב� ת� ך� מוכ� ל� ת, מ� ר� א� פ�  ת�
ר  מ� ת� א� , ד� הו� ''ה, רוח� ה, י� יר� ת" ה י� מ� ש� ר נ� ת� כ�   א�ש�פוך� א�ת רוח�י ע�ל כ�ל(יואל ג)ו�

ינ�ה. ו' ה. ה' ב� מ� כ� א: י' ח� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� ת� ת� א ל� יל� ע" אן מ" יר� פ� יל י' ס� ל� יהו כ� א� ר, ו� ש�  ב�
ל ר ע� ת� ינו, כ� ל ה" Cידו� ד א ן כ� כות. כ' מ� ל� סוד. ה' מ� ד י� ד ע� ס� ח� אן, מ" יר� פ� ית ס� יל ש� ל�  כ�

ת ב� יום ש� א ב� פ� תוס� א� ה ד� מ� ש� יהו נ� אי א� ה� יה. ו� יש" .ר"

הו� ה ם י� ש" ט ב� ש� פ� ת� א� ר, ו� ת� אי כ� ה� ה ב� כוס� א ומ� ל� לות, מופ� ע� ת ה� ל� ע� ין ד� ג�  וב�
יה, יל" ן ד� נ� מ� ל מ� כ� ש ול� נ�ח� ל ול� א" מ� ס� א ל� נות� ט� ית שול� ים, ל" ים טוב� י�מ� תות ו� ב� ש�  ב�

הו יה, כ>ל� יל" י�ין ד� ר� ש� מ� א ל� ל� ל, ו� א" מ� ס� א ד� יש� א ב� ב� נ�ם, נוק� ג"יה� א ל� נות� ט� ל� יה ש> ית ל" ל"  ו�
ים ב� י כוכ� ד" ין עוב� ן אומ� ר� מ� ט� ת� י� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� כ� ל� מ� א ד� י�ית� ר� ש� ם מ� ד� Aן ק ין מ� ר� מ� ט� ת�  מ�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 יח� ש� י מ� ל" ג� ת� ד י� א, כ� מ� ל� ע� ז�לות ד� רות(ישעיה ב)ומ� ע� מ� או ב�   וב�
ים  ים(ישעיה ז)צור� ע� ל� ס� י ה� יק" ק� נ� . וב�

ל, א" ר� ש� ל י� כ� יל ל� ק� ת� הוא ש� נ�א, אנ� ימ� ה" י�א מ� ע� רו, ר� אמ� ין, ו� א� מור� ין ו�א6 נ�א� מו ת�  ק�
יה,  ר ב" מ� ת� א� הוא ד� י�יא, ה� ר� ך� ש� אי ב� ין, ו�ד� ב� דות ט� ל מ� כ� א מ� מול" (שמואל א ב)מ�  

ר ך� ב� ת� ל� ין ב� י א" ל, כ� א" ר� ש� י� ד מ� ח� ד ו� ל ח� ל כ� ר ע� ת� ת� כ� ינו. אנ� ל ה" Cידו� ד א דוש כ� ין ק�  א"
א ל� בור, ו� א ג� ל� יד, ו� ס� א ח� ל� ין, ו� ב� א מ" ל� ם, ו� כ� א ח� ל� יא, ו� א נ�ש� , ל� ך� ל� ר ע� ת� א כ� ה" י�  נ�ש, ד�

יך� הוא, ר� א ב� ש� קוד� נ�א ד� יוק� ד� ת� הוא ב� . אנ� ך� ל� א מ� ל� יק, ו� ד� א צ� ל� יא, ו� א נ�ב� ל� ם, ו�  ת�
הון,  ר ב� מ� ת� א� ל, ד� א" ר� ש� י� ונ�א ד� ו� ג� י, כ� בוה� א6 נ�א ד� יוק� ד� א ב� ר� ם(דברים יד)ב� ים את� נ�   ב�

ר ט" ע� ת� א י� ל� , ד� ך� יל� ין ד� ל" א� ין מ" קוד� ית פ� ל" , ד� ך� אר� מ� ין ד� קוד� ים פ� ל� ם. אש� יכ� ל ה" Cי� א י�  ל�
ה ד� ה ומ� ד� ל מ� כ� אה, ב� ל� ר ע� ת� כ� א, ב� ת� ת� א ו� יל� יה ע" ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� יה קוד� .ב"

הון מ� ל ע� ל� כ� עון ב� מ� י ש� ב� ר� הו, ל� כ>ל� י ל� ר" ו�ה ק� ד ה6 כ� ין, ד� א� מור� ין ו�א6 נ�א� ר, ת� אמ� ח ו� ת�  פ�
נ"י אתון ב� כון, ד� ל� יבות ד� ד� פום נ� כו, כ� נ�א ל� ח� ב� ש� נ�א מ� נ�א, אמ ר לון, א6 מ� ל ז� כ�  ב�

א, מ� ל� י ע� ר" א מ� ל� כון, א� א ל� ח� ב� ש� יל ל� י�כ� אן ד� ית מ� ק ב. ל" י�ע6 ק ו� ח� צ� ם י� ה� ר� ים אב� יב� ד�  נ�
א, ית� י� אור� ר ב� מ� ת� א� ונ�א ד� ו� ג� י�א. כ� ל� יא ת� כו ה� ין סוף, ב� ד א" ה ע� א כ>ל� ית� י� ילו אור� פ� א6  ד�

י"ים(איוב יא) ק� ת� ל י� ב� כו. א6 יל� ח ד� ב� י ש� כ� י י�ם, ה� נ� ה מ� ב� ח� ה ור� ד� ץ מ� ר� א� ה מ"   ארוכ�
ב ל" , ה� מוה� אוק� ה ד� מ� י, כ� ר ן אח� אה6 א ד� ר� יק� ינ�א ב� ד" ח6 י, ד� י�ים ב� ק� ת� א� ה ד� כו, מ�  ב�

ים תומ� ים ו� ש אור� ב� ל� יו, י� ת אח� דול� ג� ח ב� מ� ש� .ש�

יה ן ב" ינ� ר� אמ� ף ד� ל מוס� ים, כ� ים טוב� י�מ� תות ו� ב� ש� ין ד� פ� ל מוס� ין, כ� א� מור� ין ו�א6 נ�א� ת�  ו�
א  יח� ר" הון, כ� ל� א ד� יח� ל, ר" א" ר� ש� י� ין ד� לות� ל צ� כ� ין. ו� ע� מוד� ת� ש� א א� כ� ה� ר, מ" ת� (שירכ�  

יםהשירים ג) י�מ� תות ו� ב� ש� ל ב� ב� ין. א6 אר יומ� ש� ל, ב� ת רוכ" ק� ל אב� כ� בונ�ה ו� מ ר ול�   ד�
ים מ� ש� ינ"י ב� ל מ� כ� יה מ� ל" יב ע� ש� ים, ח� .טוב�

יה,  ר ב" מ� ת� א� ל, ד� ת רוכ" ק� ל אב� כ� ין מ� ק� ל� ין, ס� ב� ין ט� יומ� ב� ין ד� ג� ק(בראשית לב)ב�   ו�י"אב"
הוא ה� ה ב� מ" א ע� אג�ח� ל, ל� א" מ� ה ס� מ� ק ע� ב� א6 ת� ה, א� ימ� ג� י פ� יה� א� א ד� לות� צ� מו. ד� יש ע�  א�

י�א מ� ד ש� יק ע� ל� א ס� ד� א, ו� ד� ק ד� הוא אב� ה� ה, ב� יר� ב" ע6 ימו ד� ג� .פ�

ין  חוב� י�ין ד� ר� ש� ה מ� מ� כ� א, ב� לות� ל צ� א ע� כות� א ז� פ� אול� ק ב, ל� י�ע6 ק ד� (ד''א דזכוון)אב�  
ינון  א� ה.(ס''א חילין)ד� ל� כו ע� א ז� פ� אול� יה, ל� מ" ין ע� ש� נ� כ� ת� מ� י�ין, ד� ר� ש� ין ומ� יל� ב�   ח6

א ד� ה, ו� ל� ין ע� א חוב� פ� אול� ין, ל� חוב� י�ין ד� ר� ש� ה מ� מ� כ� יק ב� ל� ל, ס� א" מ� ס� ג�א ד� ר� ק ד� אב�  ו�
ה  ב� ק ב, ד� י�ע6 ם ד� ל� י ס> ר" ק� א� ית, ד� ב� ר� ע� א ד� לות� ים(בראשית כח)צ� ל ה� Cי א כ" א6 ל� נ"ה מ� ה�   ו�
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ין ק� ל� ין ס� ל" א� יהו, ו� י� חות� ו�ון ת� י ז�כ� ת" נ�ח� ין, ו� ין חוב� ק� ל� ס� ין ד� ל" ים בו. א� ד� יור� ים ו�  עול�
ין ב� ר� ה ק� מ� כ� ין לון ב� יל� פ� ש� יהו. ומ� י� חות� ין ת� ין חוב� ת� נ�ח� ו�ון, ו� .ז�כ�

ין טור� א ל� ב� ר� ע ק� מ� ת� ש� י� ד ד� ה, ע� ל תור� ה ש� ת� מ� ח� ל� מ� ין, ב� יס� ר� י ת� אר" ינון מ� א�  ד�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ק ב, ה6 י�ע6 ק ו� ח� צ� ם י� ה� ר� ינון אב� א� ין, ד� ב� ר� ב� ים(מיכה ו)ר� ר� עו ה� מ�   ש�

ד ית, ע� ב� ר� ע� א ד� לות� צ� א ד� ב� ר� אי ק� ה� א. ו� ית� י� אור� יב ד� א. ר� לות� צ� יב ד� י�. ר� יב י� ת ר�  א�
ל נ�ה כ� מ� ית ז� ב� ר� ת ע� ל� פ� ת� ר. ד� ח� ש� לות ה� ד ע6 ה, ע� מ� ל אוק� יא" ל� ן ג�מ� ב� ר� ר. ד� ח� ש� לות ה�  ע6

צות ד ח6 ר ע� דו ג�ד" ב� ים ע� מ� כ� ח6 א ד� ל� ה, א� ל� י� ל� .ה�

ית. ב� ר� ע� א ד� לות� ר. צ� ח� אן ש� ר, מ� ח� ש� לות ה� ד ע6 מו ע� יש ע� ק א� א ו�י"אב" ין ד� ג�  וב�
עות  ע ש� ב� י אר� יה� א� ם, ד� ה� ר� אב� ר ד� ד ב ק� ה ע� יעור� ש� ם(בראשית כב)ד� ה� ר� ם אב� כ"   ו�י�ש�

ר,  ח� ש� סוף ה� אה, ב� מ� ד� א ק� ת� ע6 יש ש� ר" ר. ב� ב ק� ן (דאיהו)ב� מ� ת� ק ב, ד� ח י�ע6 (תהלים נ�צ�  
אכב) אל� מ� ך� ש� י�ר" נ�ג�ע ב� ל, ד� א" מ� ס� א מ� מ� א נוק� ל� נ�ט� ר, ל� ח� ש� ת ה� ל אי�ל� ח� ע� נ�צ" מ�   ל�

ר  מ� ת� יה א� ב" יהו הוד, ד� א� ק ב, ד� י�ע6 ו�ה, הוד,(איכה א)ד� יום ד� ל ה� ה כ� מ� י שומ" נ� נ� ת�   נ�
ה ש� יב" ה ו� ב� ר" א ח6 ש� ד� ק� י מ� ת ב" אר� ת� ש� אה, א� יש� מ� ף ח6 ל� הוד, א� א ד� ר� ט� ס� .מ�

ך� יל� בואה ד� נ� ב, מ� ר" ת� ח� יה אנ� ב" נ�א, ד� ימ� ה" י�א מ� ע� ך� ר� יל� א הוד ד� עון, ד� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
ת�  אנ� ין ד� ג� א, וב� אל� מ� ש� א(ישעיה סג)מ� יש� ח, ר" יהו נ�צ� א� ה ד� ין מ ש� ימ� יך� ל�   מול�

ין,  ר� ח� ש� יה(משלי ה)ד� ב" ר, ד� ח� ש� ת ה� ל אי�ל� ח� ע� נ�צ" מ� ד ל� ו� ח ד� ת� ים, פ� ב� ת אה�   אי�ל�
ין ית� נ� ת� מ� מוה� ב� ין, אוק� ר� ח� ין ש� ר" הוד ת� ח ו� נ�צ� ין ד� ג� י�יא. וב� ב� ר� ן ק� ח� י נ�צ� אר" י מ�  י"ית"

ין ר" ין ת� ר� ח� ש� א ב� ל� ר. א� ח� ש� ר ב� א אמ� ל� ין, ו� ר� ח� ש� ע ב� מ� ת ש� ין א� י קור� ת� ימ� א" .מ"

דף רמ''ג ע''ב

ר ב ק� ר ב� ש� ק� ת� א� ח, ו� ל נ�צ� ב" Aק ד, ל� ו� ן ד� יח� ב� ש� יהו, מ� י� ג�ב� רון ל� ע6 ת� ין י� יח� ש� ין מ� ר"  ות�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ם, ה6 ה� ר� אב� ימות (תהלים טז)ד� ע� ח.(דף רמ''ג ע''ב)  נ� ך� נ�צ� ינ� ימ� ב�  

ך� יל� ג�א ד� ר� ד� א, ד� ית� ע� צ� מ� א� ת� ב� יד. אנ� ם אח� י� ר� פ� ן א� יח� ב� ש� יה מ� ב" ה, ד� בור� ג�  הוד ב�
. ך� יל� ג�א ד� ר� ד� ין ב� מ� ל� י ע� יסוד ח� א. ו� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ך� ע� ר ב� ש� ק� ת� א� ת, ד� ר� א� פ�  ת�

ין פ� יר י�צ� ש� ע6 ה� ה ל� רוצ� א, ה� אל� מ� ש� ינ�ה ל� ים. וב� ר� ים י�ד� כ� ח� ה� ה ל� רוצ� ין, ה� י�מ� ה ב� מ� כ� ח� .ו�

ית ר� י ב� ר" ק� ת� א� יק, ד� ד� צ� א ד� בוש� א. ל� ת� ינ� כ� ש� א ד� בוש� יהו ל� אי א� ה� , ו� ך� ת ג�ב� ש� ק� י ה� יה�  א�
ה. יל� ית מ� ר� אות ב� ין, ו� יל� פ� אות ת� אות יום טוב, ו� ת, ו� ב� יהו אות ש� א� ת. ו� ש� ק�  ה�

אה ר� מ� א י"יעול ב� אי אות, ל� ה� ים ב� ש� יהו ר� או א� ל� אן ד� יך� הוא, מ� ר� א ב� ש� ר קוד� אמ�  ו�
ד ס� י ח� פ" ל� יה כ� ה ב" ט" א מ� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� ה, ד� ט" יהו מ� אי א� ה� א. ו� ר ד� ד� ח" א, ב�  ד�

ה י חוב� פ" ל� ה כ� ט" א. ומ� לות� צ� אן ד� כ� ר� ח''י ב� ו�ון, ב� ב לון ז�כ� יה� מ" ים, ל� מור� ים ג� יק� ד� צ�  ל�
א ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� יהון. וב� ד" פום עוב� ינ�א, כ� ד� ה ל� בור� ג� ן לון ב� יד� מ" י�יא, ל� יע� ש� ר�  ל�

יהו ש אי א� ה� ם. ו� י� ינונ� ל ב" יך� ע� ר� א6 .'מ�

ית ה ש� ית ל� א� א. ו� ת� כ� ל� ת מ� ב� ה, ש� יד� ח� ת י� ת, ב� ש� ק� ית ה� ר� ת, אות ב� ש� ק� ין ד� ונ� ו� ת ג� ל�  ת�
רון. ט� ט� מ� ן ב� יל� ל� כ� ה, ד� ש� ע6 מ� י ה� מ" ת י� ש� ינון ש" א� א, ד� נות� ט� חות שול� ין, ת� ג� ר�  ד�

ר,  מ� ת� יהו א� י� ל� ע� ת(שמות כג)ד� ב� ה, ש� יד� ח� ת י� ל ב� ב� . א6 יך� ש� ע6 ה מ� ש� ע6 ים ת� ת י�מ� ש�   ש"
ת ה יומ� אכ� ל� ה מ� ה ב� עוש� דו� ד, ה� י� .ל�

יה. יל" ימו ד� ל� יהו ה' ש� א� ינ�א. ד� ימ� א, יד''ו ל� א ד� ר� ט� ס� אות ה'. ומ� י ב� ר" ק� ת� הו� ה א�  י�
ו�ון, ינון ח''י את� ין, ידו, דוי, ויד, יוד, דיו, ודי. א� ר� ט� ית ס� ש� א ב� ר� ט� ל ס� כ� י ל� כ� ה�  ו�

א ר� ט� ל ס� כ� ין ב� ה� ית ה� יע� ב� י ר� יה� א� ין. ו� מ� ל� י ע� יק ח� ד� צ� ן ב� יל� ל� כ� .ד�
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ה, בור� ג� ''א ב� ד, ה" ס� ח� ''א ו�א''ו. יו''ד ב� ש, יו''ד ה" פ ר� א מ� מ� ש� א ד� ר� ט� ס� ''א, מ� י ה" יה� א�  ו�
ר ס" אכות ח� ל� ים מ� ע� ב� ים אר� מ� כ� רו ח6 אי ט''ל, אס� א ה� ט� ל� ד ש� ת. כ� ר� א� פ� ת�  ו�א''ו ב�

יהו י� ל� יט ע� ל� ש� ן, ד� ה� ב� ל א6 ב" Aק ינון ל� א� ם ד� ל ש" אכות, ע� ל� יאו אבות מ� ר� ק� ת� א� ת. ו�  אח�
ת ר אח� ס" ים ח� ע� ב� יהו אר� א� .ט''ל, ד�

ו�ה. ח� ה ל� ר� ש� ם. ו�ע6 אד� יות ל� ק� ל� ה מ� ר� ש� ה ע6 ק� ד, ל� ר ח� ס" אכות ח� ל� ים מ� ע� ב� ין אר� ל" א�  וב�
ין ין לוק� יהו ה', א" א� ת ד� ב� ש� א ב� ט� ל� ט''ל ש� ין ד� ג� א. וב� ע� אר� ה ל� ע� ש� ת� ש. ו� נ�ח� ה ל� ר� ש�  ו�ע6

ים ע� ב� אר� רון. ו� ט� ט� ד מ� ב� ע� א ד� ר� ט� ס� חול, מ� ט''ל ד� יהו כ� או א� אי ט''ל ל� ה� ת. ו� ב� ש�  ב�
כו ש ו� חור" ה� ע� ו� זור" ם ה� ת, ה" ר אח� ס" אכות ח� ל� .'מ�

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� יך� הוא. ה6 ר� א ב� ש� קוד� ''ץ ד� ר� י א� ר" ק� ת� א א� ת� ינ� כ� א, ש� ב� א ס� ב�  ס�
א(ישעיה סו) ר� ט� ס� ם. ומ� י� יאת מ� ר� ק� ת� ד א� ס� ח� א ד� ר� ט� ס� י. מ� ל� ג� דום ר� ץ ה6 אר� ה�   ו�

ץ, ר� י א� יה� א� יר. ו� א או� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� א ד� ר� ט� ס� ש. ומ� יאת א" ר� ק� ת� ה א� בור� ג�  ד�
הו כ>ל� ע ל� ק� ר� .ק�

ה ר ב� מ� ת� א� א, ד� ת� כ� ל� ת מ� ב� י ש� יה� א� א, ד� ת� ינ� כ� ש� א ב� ט� ש� פ� ת� ה א� יר� ת" א י� ת� מ� ש� נ� ין ד� ג�  וב�
א,(תהלים קג) ע� ל אר� א ע� ה� נות� ט� ל� ש� כות, ד� ל� י מ� יה� ם א� ש� ה, מ� ל� ש� כ ל מ� כותו ב� ל�   ומ�

ין.  ע� ר� ין וז� נ� יל� ל א� ע� ה(וטורין ואבנין)ו� יר� ת" א י� ת� מ� ש� יא נ� ה� י"י, ד� ח� נ�א ד� יל� א� ין ד� ג�   וב�
א ת� ינ� כ� י ש� יה� א� א, ד� ע� אר� א ל� יח� י� ית נ� ה, א� יל� ין ד� ד� ה תול� ת, ב� ב� ש� ב� .ד�

ה  ר ב� מ� ת� א� א, ד� ע� אר� ת ב� ט� ש� פ� ת� אה א� ל� א ע� ת� ינ� כ� ש� ין ד� ג� ה(במדבר יט)וב� דומ� ה א6 ר�   פ�
ת ב� ש� רוש ב� ח6 יה� עול, אסור ל� ל� ה ע� ל� ר ל א ע� ש� ה מום א6 ין ב� ר א" ש� ה א6 ימ� מ�  ת�

ר  מ� ת� א� שור. ד� ה ב� יש� ר� אה(תהלים קכט)ח6 ת� א ת� ת� ינ� כ� ים. וש� ש� שו חור� ר� י ח� ל ג�ב�   ע�
ג�א ר� יהו ד� א� ד, ד� ס� ח� א ד� ר� ט� ס� ה, מ� ימ� מ� ה. ת� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� ה מ� דומ� ה א6 ר� י פ� יה�  א�

יה  ר ב" מ� ת� א� ם, ד� ה� ר� אב� ה(בראשית יז)ד� ין ב� ר א" ש� ים. א6 מ� י"ה ת� ה� י ו� נ� פ� ך� ל� ל" ה� ת�   ה�
א ר� ט� ס� יה� עול, מ� ל� ה ע� ל� ר ל א ע� ש� א. א6 ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� א ד� ר� ט� ס�  מום, מ�

א  ט� ל� י ש� יה� א� ר ד� ת� א6 ירו, ב� י ח" יה� א� אה ד� ל� א ע� ת� ינ� כ� ש� ב(במדבר א)ד� ר" ק� ז�ר ה� ה�   ו�
אך� ל� ל א מ� ית, ו� ח� ש� ל א מ� ן, ו� ט� אה, ל א ש� ט� ל� ש� א ל� ר� א אח6 ר� ט� ס� שו ל� ית ר� ת, ל"  יומ�

נ�ם ג"יה� א ד� ר� ט� ס� ינון מ� א� ת, ד� ו� מ� .ה�

ל,  א" ר� ש� ין י� ר� חול, אמ� ין ד� יומ� א, ב� ין ד� ג� ל א(תהלים עח)וב� ון ו� ר ע� פ" כ� חום י� הוא ר�   ו�
ת ש� ב� ל� ת� אה א� ת� א ת� ת� ינ� כ� חול, ש� ין ד� יומ� ב� ין ד� ג� גו'. ב� יב אפו ו� ש� ה� ה ל� ב� ר� ה� ית ו� ח�  י�ש�

י"י ח� נ�א ד� יל� א� ין ד� ג� יהו, ב� י� נ� ת מ� ט� ש� פ� ת� ת א� ב� ש� ינ�א. וב� ד� ה ד� ית� מ� ין ד� יפ� ל� ין ק� ל" א�  ב�
ל כ� ''א, ו� ה" ת ל� ח� כ� ת� ש� א א� יח� י� נ�א נ� מ� הוא ז� ה� ''א. ב� ה" ר ב� ב� ח� ת� ן י''ד, יד''ו, א� יהו ב� א�  ד�

ינון  אן א� חום. ומ� הוא ר� יה ו� ר ב" ימ� מ" יך� ל� ר� א צ� ל� ה, ו� חות� יהו ת� א� ה ד� (ס''אמ�  
חתחותה) כ� ת� ש� ירו א� ט� ין, נ� ח� כ� ת� ש� ל מ� א" ר� ש� י� ר ד� ת� ל א6 כ� ל. ו� א" ר� ש� חות י' י� . ת�  
.ו�נ�י�יח�א

ימו ג� יד פ� ב� ילו ע� א� י כ� ו� ה6 ה גומות, ד� ד ב� ב� ע� מ� א, ול� ע� אר� ש ב� ר� Cח מ� א, אסור ל� ין ד� ג�  וב�
ת. ב� ש� א ב� ע� אר� ים ד� ל� כ" א ב� ש� מ� ת� ש� א� אסור ל� א. ו� ת� ינ� כ� י ש� יה� א� א, ד� יש� ד� א ק� ע� אר�  ב�

א ת� ינ� כ� ש� כו ד� ז� א לון ב� יח� י� י נ� ו� Cיה א. ד� מ� ל� ע� י ב� ל� א כ� ל� ן. ו� ב� ל א� ט" ל� ט� ילו ל� פ�  ו�א6
ה  יב ב� ת� כ� נ�א, ד� יאת אב� ר� ק� ת� א� ה,(בראשית כח)ד� ב� צ" י מ� ת� מ� ר ש� ש� ז את א6 ן ה� ב� א� ה�   ו�

ר, מ� ת� יה א� ל" ע� א. ו� מ� ל� ע� א ב� יומ� ית לון ק� ינ�ה א� ג� ב� ל, ד� א" ר� ש� י� י ל� יה� ה א� יד� מ� א. ע6 לות� צ�  ב�
ל. (בראשית מט) א" ר� ש� ן י� ב� ה א� ם רוע� ש� ם,(זכריה ג) מ� י� ינ� ה ע" ע� ב� ת ש� ן אח� ב� ל א�   ע�
ים(תהלים קיח) בונ� סו ה� א6 ן מ� ב� . א�

דף רמ''ד ע''א
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א  ין ד� ג� ת(שמות לא)וב� ב� ש� ת ה� שות א� ע6 ת ל� ב� ש� ת ה� ל א� א" ר� ש� נ"י י� רו ב� מ� ש�   ו�
יד י�ח� שות ה� ר� קון מ" פ� א י� ל� ם, ד� ת� יר� ד� ה ב� א ל� ר� נ�ט� יך� ל� ר� ם. צ� ית עול� ר� ם ב� ד ר ת�  ל�

ם י� ת� ת ש� ב� ש� יאות ה� צ� ין, י� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� יהו ד� אי א� ה� ים. ו� ב� ר� שות ה� ר�  ל"
ן  ה" י(דף רמ''ד ע''א) ש� ר" יאה ק� צ� י י� ה נ�מ" נ�ס� כ� ה� שות, ו� ר� שות ל� ר� אה מ" ע, הוצ� ב� אר�  

ה יר� ד� לון ל� א י"יע� ל� א לון, ד� ר� נ�ט� ל ל� א" ר� ש� ין י� יכ� ר� ש, צ� נ�ח� ל ו� א" מ� ינון ס� א� ה. ו�  ל�
ה ד� ה זונ�ה נ� ח� פ� ה ש� ל� ל� ים. ח� ב� ר� שות ה� אן ר� יד. מ� י�ח� שות ה� י ר� יה� א� א, ד� ת� ינ� כ� ש�  ד�

ין.  מ� ע� ן ד� נ� מ� ין מ� ע� ב� ש� ש, ו� נ�ח� ל ו� א" מ� ס� שות ד� (ע''כ רעיא מהימנאגוי�ה, ר� )

ר,  אמ� ח ו� ת� כו', עד חלבי חסר. נדפס בפרשת(שיר השירים ה)פ� י ו� נ� ג� י ל� את�   ב�
אה,  מ� ד� א ק� בור� ח� י,(בדף רמ''א ע''א)ויקרא דף ג' ע''ב. וב� מ� ש� ם ב� י ע� י מור� ית�   אר�

י י י"ינ� ית� ת� ל. ש� ח" ר� ק ב ב� י, י�ע6 ש� ב� ם ד� י ע� ר� י י�ע� ת� ל� א. אכ� אל� מ� א ש� כ� י�ר� ינ�א ב� מ� א י� רוע�  ד�
ינון א, א� אל� מ� א ש� כ� י�ר� ינ�א ב� מ� א י� רוע� ינ�א. ד� מ� א י� כ� י�ר� א ב� אל� מ� א ש� רוע� י, ד� ב� ל� ם ח6  ע�

א אל� מ� א ש� רוע� כות. ד� ל� מ� א ב� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ל, ע� ח" ר� ק ב ב� ם הוד. י�ע6 ד ע� ס�  ח�
ח נ�צ� ה ב� בור� ינ�א ג� מ� א י� כ� י�ר� .ב�

א,  כ� ר ה� ד אמ� ו� א, ד� כ� א ה� נ"ימ� ז�א ד� א ר� ל� י. א� כ� יה ה� יל" דות ד� נ"י מ� אי ש� מ� (תהליםו�א6  
ר.קלב) ימ� מ" יה ל� י ל" ע" ב� י�יך� מ� ו� ם, ול� ת� ר ה� מ� ת� א� נ"נו. ו� ר� יך� י� יד� ס� ק ו�ח6 ד� שו צ� ב� ל� נ�יך� י�   כ ה6

י ית ל� י, א� ינ�ת ל� ז�מ" ר ד� ת� א ב� ל� י, א� דות� נות מ� ש� ח ל� או א ר� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� ר קוד�  אמ�
יה ית ל" א, א� כ� ל� מ� ילו ל� פ� ין א6 ז�מ� מ� ת ד� י� ב� ל ה� ע� ב� נ�א, ד� יפ� א אול� כ� ה� . ומ" ך� עות� ד ר� ב� ע� מ�  ל�

ה חוץ ש" ת ע6 י� ב� ל ה� ע� ך� ב� ר ל� אומ" ה ש� ל מ� , כ� מוה� א אוק� ין ד� ג� יה. וב� עות" ד ר� ב� ע� מ�  ל�
יב  ת� א כ� יהו, ה� יר א� פ� א ש� ז�א ד� ר� א ד� ל ד� ם כ� ע� א. ו� צ" י,(מלאכי ג)מ� ית� נ� י� ל א ש� י י� נ�   א6

יה מ" ש� ין ד� ג� ר� נ"י ד� ש� י� י ד� ו� Cה מ� יל ל� יך� י�כ� דו� ד, א" י� א ל� ל� הון א� יב ב� ת� א כ� ין ל� נ� ב� ר� ל ק� כ�  וב�
נ�א ב� ר� ק� .ב�

ע מ� י: ש� ר� י י�ע� ת� ל� ם. אכ� ת עול� ב� י: אה6 מ� ש� ם ב� ר אור. ע� י: יוצ" י מור� ית� א, אר� ל�  א�
ם י�ה א� ה� י: ו� י י"ינ� ית� ת� ד. ש� ם ו�ע� עול� כותו ל� ל� בוד מ� ם כ� רוך� ש" י: ב� ש� ב� ם ד� ל. ע� א" ר� ש�  י�

ג' אשונות, ו� ים: ג' ר� ע� לו ר" כ� ת. א� מ� Cד א ר, ע� ן ו�י אמ� י: מ� ב� ל� ם ח6 ר. ע� ד ו�י אמ� , ע� מוע�  ש�
א לות� צ� אן ד� כ� ר� אר ב� ים: ש� רו דוד� כ� ש� תו ו� רונות. ש� .אח6

ינון ד', ים, א� ז� ע� ים ו� תוד� ע� ים ו� ש� ב� ים וכ� ר� נ�א, פ� ב� ר� ק� א ד� ר� ת� אה, ס� מ� ד� א ק� בור� ח�  וב�
י"ה א. אר� ש� ר� פ� יך� ל� ר� צ� נ"י יונ�ה, ו� נ"י ב� ים או ש� י תור� ת" גו', ש� ר ו� נ"י נ�ש� נ"י שור. פ�  פ�

י ג�ב" ית ל� ם נ�ח� ה. אד� בור� ג� ד ב� ס� א ח� ר� ש� ק� ת� א� א, ל� אל� מ� יהו ש� א� י שור, ד� ג�ב" ית ל�  נ�ח�
יה ר" ק ב שופ� י�ע6 יה ד� ר" ין, שופ� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג� ק ב. וב� י�ע6 ג�א ד� ר� ר. ד�  נ�ש�

יב,  ת� כ� ל, ד� א" ר� ש� י י� ר" ק� ת� א� א ל� ק� ל� ת� ס� א� ים ל� ר� אן ג� ו�ה. ומ� אה ה6 מ� ד� ם ק� אד� (בראשיתד�  
רלב) ק� ל ע� א" ר� ש� י י� ו� Cיה , ד� ך� מ� י�ה ש� ה� ל י� א" ר� ש� ם י� י א� ך� כ� מ� ר עוד ש� ק ב י"אמ"   ל א י�ע6

יהו.  י� ינ� א ב" ש� ר� אפ� (רמ''ז ע''א ובחבורא קדמאה סולת (ע''כ רעיא מהימנא)ל�  
.('למנחה וכו

ת) נ�ס� ל כ� ב" Aק ה, ל� יפ� א" ית ה� יר� ש� א ע6 ל� אי. א� מ� ה, א6 יפ� א" ית ה� יר� ש�  במדבר כ''ח) ו�ע6
י יה� א� ין, ו� רוע� ין ד� ר" ין ת� א ב" ב� י�יה6 ת� א� א ל� יכ� ר� ט� צ� א� ין, ו� ג� ר� ד� אה ד� יר� ש� י ע6 יה� א� ל. ד� א" ר� ש�  י�

ת ש� מ" ח6 א ד� מ� ל נ�ה6 ד ע� ק� פ� ת� א א� א, ל� מ� י נ�ה6 יה� א� ין ד� ג� א. וב� מ� י נ�ה6 יה� א� א, ו� מ� ת נ�ה6  ס ל�
נ�א מ� י מ� ו� א ש� ל� א. ו� מ� ל� ע� נ�א ד� מ� כו', מ� יפון ו� ש� ה, ו� עור� ה, וש� ט� י ח� יה� א� ין, ד� ינ�  מ�

חודוי ל� יך� הוא ב� ר� א ב� ש� א קוד� ל� יהו, א� י� ל� .ע�

דף רמ''ד ע''ב
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ד ח� יה. ו� ר" ת� ב� יף א6 ד� א ר� יות� נ� א, ע6 ע� אר� יה ב� יק ל" ז�ר� א, ו� מ� נ�ה6 ז"ל ב� ז�ל� מ� אן ד� א, מ� ין ד� ג�  וב�
ן פוק מ� א י� ל� א, ו� יות� נ� יה ע6 ב ל" יה� מ" יה, ל� ר" ת� ב� יף א6 ד� יהו ר� א� א, ו� ל ד� ד ע� ק� פ� ת� נ�א א� מ�  מ�
ד ם אי"ה. נוד" ח� ל� ד הוא ל� יב, (איוב טו) נוד" ת� יה כ� ל" ע� י�ין. ו� ר� ב� יך� ל� ר� ט� צ� י� ד ד� א, ע� מ� ל�  ע�

ית  ל" ם אי"ה הוא. ו� ח� ל� ר, ל� ת� א6 ר ל� ת� א6 י מ" ג�ל" ל, ו� ט" ל� ט� ך� מ� י"ה� (דף רמ''ד ע''ב)הוא, ו�  
ח. כ� ש� א י� ל� ין ד� ג� יה, ב� ל" ם ע� ח" ר� י� אן ד� יב אי"ה. מ� ת� כ� א הוא ד� ד� יה, ה6 ל" ג�ח ע� י�ש� אן ד�  מ�

((ובחבורא קדמאה אמר רעיא מהימנא מאן דמזלזלא

יןרעיא מהימנא  רור� פ� ל ב� ז� ז�ל� מ� אן ד� נ�א, מ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אה אמ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
ין ירור� פ� ז"ל ב� ז�ל� מ� אן ד� ן מ� כ" ל ש� אי כ� . ה� יך� ר� ט� צ� א א� ל� ר ד� ת� א6 יק לון ב� ז�ר� א, ו� מ� נ�ה6  ד�

הון  ר ב� מ� ת� א� א, ד� ע� אר� יק לון ב� ז�ר� ע, ד� ז�ר� ין ד� פ� ינון ט� א� א, ד� מוח�   כ�י(בראשית ו)ד�
ר, או ל נ"כ� ת א" ב� ה, או ב� ד� נ� יק לון ב� ז�ר� ץ. או ד� אר� ל ה� כו ע� ר� ת ד� ר א� ש� ל ב� ית כ� ח� ש�  ה�
א, ית� י� אור� א ד� מ� נ�ה6 ין ד� ירור� פ� ז"ל ב� ז�ל� מ� אן ד� ן מ� כ" ל ש� כ� ן ו� כ" ל ש� כ� זונ�ה. ו� ה או ב� ח� פ� ש�  ב�

ף ל� Aג�א ח ת� ש ב� מ" ת� ש� מ� ל ה� יהו כ� י� ל� ר ע� מ� ת� א� ו�ון, ד� ג"י את� ת� ו�ון, ו� י את� ינון קוצ" א� .ד�

ית, או אש� ר" ה ב� ש" ע6 י מ� ר" ת� ס� ה, ו� ל� ב� י ק� ר" ת� ס� א, ו� ית� י� אור� ין ד� ז� ר ר� ס� מ� אן ד� ן מ� כ" ל ש�  כ�
ר יהו י"צ� י� ל� יט ע� ל� ש� ים, ד� גונ� ינון ה6 או א� ל� ים ד� נ�ש� א6 ש, ל� פ ר� א מ� מ� ש� ו�ון ד� י את� ר" ת�  ס�

ה,  ל� ר ע� מ� ת� א� ה זונ�ה, ד� ש� ע, א� ר� ית(משלי ו)ה� ל" ם. ו� ח� ר ל� כ� ד כ� ה זונ�ה ע� ש� ד א� ע� י ב�   כ�
ת.  ה אח� כ� ל� ילו ה6 פ� א א6 ל� ר, א� כ� ית כ� ל" א. ו� ית� י� אור� ו�ון ד� א כ''ב את� ל� ם א� ח� (ועודל�  

(רעיא מהימנא

יב א י�ה� ל� ט, ו� ש� ח פ� א ר� א ב� ל� ין, א� רור� ין פ� ל" א� ז�א ב� י ר� ל" א ג� אה, ל� מ� ד� א ק� בור� ח�  וב�
חות, פ� ת ל� י� ז� ין כ� ירור� פ� א ד� יעור� ש� ין, ד� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� ל אוק� ב� א. א6 יעור� הון ש�  ב�
ה יצ� ב" ד כ� ת ע� י� ז� ד כ� יהו, ע� י� ל� קו ע� ד� ק� ין ד� ית� נ� ת� י מ� אר" מ� ה. ד� יצ� ב" ינון כ� י א� ן א� כ" ל ש�  כ�

יהו י� ל� א ע� כ� ר� ב� .ל�

ן ד',רעיא מהימנא  ת מ� ל� ר, ת� ט� ל ס� כ� ל ש ל� ין, ש� רור� ז�א, א''ח הוא ט' פ� ח ר� א ר� ו�  
ינון א� א ד', ד� מ� ל� אש� ר. ול� ש� יה ע� א ב" מ� ל� אש� ימו, ל� ל� יהו ש� ית א� יע� ב� ר. ר� ש� ין ע6 ר"  ת�

א יעור� ד, ש� ח� ן א� את ד' מ� א ד� ''א. קוצ� ''א ו�א''ו ה" ינון: יו''ד ה" ר. א� ש� אי ע� דו� ד. מ�  י�
ה יצ� ב" יה כ� יל" א ד� יעור� דו� ד, ש� ן י� ת. י' מ� י� ז� .כ�

א, ין ד� ג� ם. וב� אד� ין ד� פ� ע אנ� ב� אר� ימו ד� ל� ם, וש� אד� א ד� ת� ב� כ� ר� מ� ימו ד� ל� י ד', ש� יה�  א�
יב (במדבר ו) ת� כ� ה� ין, ו� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� . ו� יך� ל� יו א" נ� דו� ד פ� א י� ש� (דברים י) י�  

ם  ה� י ל� ת� ר� ל א אמ� רוך� הוא, ו� דוש ב� ק� ר ה� א אמ� ל� ים. א� נ� א פ� ש� ר ל א י� ש� (דבריםא6  
יך� ל איא) א" ה, ו� יצ� ב" ד כ� ת או ע� י� ז� ד כ� ם, ע� יה� ל" קו ע6 ד� ק� ם ד� ה" , ו� ת� ע� שב� ת� ו� ל� אכ�   ו�

ין ז� ל ר� הון, ע� ל� א ד� מוד� ל� ל ת� ין, כ� א� מור� ין ו�א6 ית� נ� ת� מ� ן ד� נ� ב� ר� ים. ו� נ� ם פ� ה� א ל� ש�  א�
יה רו ל" ד� א ס� ית� י� אור� .ד�

י, כ� ר ה� אמ� יה, ו� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� י קוד� מ" דוי ק� יק י� ל� ס� נ�א, ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ם ר�  ק�
, ך� ג�ב� נ�א ל� ק� ת� א, ל� ת� ימ� ל" זונ�א ש� ב לון מ� יה� מ" , ל� ך� יל� ו�א ד� ע6 א ר� ה" יך� הוא י� ר� א ב� ש�  קוד�

ה,  ל� ר ע� מ� ת� א� י, ד� את" א ד� מ� ל� אה ע� ל� א ע� ית� רונ� ט� י מ� ג�ב" י�(תהלים כב)ול� י� י ל�   כ�
י�ינ�א, נ� נ�א ת� מ� ה ז� ר ב� מ� ת� א� י�ינ�א, ד� נ� א ת� ית� רונ� ט� י מ� ג�ב" ם. ול� גוי� ל ב� ה ומוש" לוכ� מ�  ה�

ל(עובדיה א) כ� ין, ומ� דונ� ל ע� כ� א, מ� ת� ימ� ל" א ש� תור� נ�א פ� ק� ת� ה. ל� לוכ� מ� י� ה� י� ה ל� ת� י� ה�   ו�
ין ל� כ� א6 .מ�

ן כ" ל ש� כ� מוד, ו� ל� י ת� אר" מ� א, ול� ר� ק� י מ� אר" מ� ין, ול� ית� נ� ת� י מ� אר" ל מ� כ� , ל� ך� מ� ן ע� ז�מ" נ�א מ�  ו�א6
אה, ת� ת� אה ו� ל� , ע� ך� יל� א ד� יש� ד� א ק� ית� רונ� ט� , מ� ך� יל� ה ד� ל� , כ� ך� יל� ה ד� י תור� ר" ת� י ס� אר" מ�  ל�

א יל� ע" ים ד� כ� ל� מ� ל ה� ל כ� ך� ע� ל� ים, מ� דונ� א6 ל ה� דון כ� ין, א6 א� ל� ל ע� ת כ� ל� ע� שות ד� ר� א ב� כ ל�  ו�
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נוי א ש� ל� יה, ו� ד" ה6 ף ב� ת" ת� ש� מ� ה ד� קוד� ית את ונ� ל" י�ינ�א, ו� נ� א ת� ל� יד ב� יהו י�ח� א� א, ד� ת� ת�  ו�
ל כ� ין, ו� נוי� כ� ן ו� ה� מ� ו�ויות, וש� ה� ין ד� ז� ר� אן, ד� ח� ת� פ� ל מ� י כ� אר" יהו מ� א� א. ד� ינ�ש� א� ין ד� ונ� ו�  ג�
נ�א לות. א6 ל ע� ל כ� ת ע� ל� , ע� ך� יל� א ד� ר� יק� הו ל� ח לון כ>ל� ת� פ� ת� א, ד� ת� מ� כ� ח� ין ד� יז� נ� ין ג� ז�  ר�

י�א, מ� ש� י ד� מ� א� י ו� אב� יהו מ" ך� א� יל� א ד� ר� ק� י� , ד� ך� יל� א ד� ר� יק� ח לון ל� ת� פ� ת� , ד� ך� מ� ד� Aנ"ן ק ח� ת�  מ�
ה  ר ב� מ� ת� א� הון, ד� ל� ם ד� א" ל, ו� א" ר� ש� ל י� כ� אב ד� ,(משלי א)ו� ך� מ� ת א� טוש תור� אל ת�   ו�

א מ� ל� ע� ם ב� א" פו ד� ית שות� ך� ל" מ� ע� .ו�

רו ע6 כון, את� ל� ין ד� ש� נ�פ� ין ו� רוח� ין ו� ת� מ� ש� ין, נ� ית� נ� ת� י מ� אר" ר מ� אמ� י�ינ�א, ו� נ� נ�א ת� מ� ם ז�  ק�
א. מ� ל� אי ע� ה� ט ד� ש� ח פ� נ�ה, א ר� ש� אי מ� י ו�ד� יה� א� כון, ד� נ� א מ� ינ�ת� רו ש" ב� אע� הו, ו� ן כול� ע�  כ�

הון  אתון ב� י, ד� את" א ד� מ� ל� ע� ין ד� א� ל� ין ע� ז� ר� א ב� ל� כו, א� נ�א ב� ר� ע� א את� נ�א ל� א6 (תהליםד�  
ןקכא) יש� ל א י� נ"ה ל א י�נום ו� . ה�

עוד . ו� ך� ר" ב� ח� מ� א ר" ע� ו� ת בוצ" י� ב� ל ה� ע� ין, ב� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ר, ה� אמ� ח ו� ת�  פ�
ם. ח� ל� י ה� ת" ל ש� ב" Aק ינון, ל� ין א� ה� ין ה" ר" יא. ות� מוצ� ן ה� ה' מ� ק ב� ד" ק� ד� יך� ל� ר� , צ� מוה�  אוק�

ת י� ב� ל ה� ע� יהו ב� אן א� ד. ומ� ח� ד ו� ל ח� כ� ה ל� יצ� ב" י כ� יה� ת. י', א� ב� ש� רות ד� כ� י כ� ת"  ש�
א ו . ד� ע� בוצ" .'ד�

א ה� . ד� ך� זור ב� נ�א ח6 ימ� ה" י�א מ� ע� ר, ר� אמ� יה, ו� ג�ב" ית ל� א נ�ח� ין ק� ב� ס� א ד� ב� א ס� י, ה� כ� ה�  אד�
ל ב" Aק יהו ל� אי ו' א� ינון ה' ה'. ו�ד� ת א� ר� אמ� ה ד� מ� יה, כ� יל" רות ד� כ� י כ� ת" יהו ו', ש� ם א� ח�  ל�

ד ל ח� כ� ה ל� יצ� ב" ל. י', כ� ח" ר� אה ו� ל ל" ב" Aק ק ב. ה' ה' ל� .י�ע6

ת, י� ב� ל ה� ע� יהו ב� ק ב א� י�ע6 , ד� מוה� ין אוק� ר� ה את� מ� כ� א ב� ה� א, ו� ב� א ס� ב� יה, ס� ר ל"  אמ�
א ין ד� ג� א, וב� לות� צ� אן ד� כ� ר� יל ח''י ב� ל� ין, כ� מ� ל� י ע� סוד ח� ג"יה י� ר� ד� , ד� ח� ף אור" יוס"  ו�

יה,  ל" מוה� ע� שוט.(משלי י)אוק� א ק� כ ל� י הוא, ו� כ� יה ה� ר ל" יק. אמ� ד� ר אש צ� כות ל� ר�   ב�
א מ� יג נ�ה6 ל� פ� הוא ד� ל ה� ב� ת. א6 ר� את� אמ� ה ד� ית, ומ� ר� מ� נ�א א6 א6 ה ד� יה, מ� ר" את� ז�א ב� ל ר�  כ�

אן הוא .מ�

א ת� ב� כ� ר� מ� ם ד� א אד� ד� ''א, ו� ''א ו�א''ו ה" א יו''ד ה" ד� נ"יה, ו� יוק� ד� ת� ב� א אנ� ב� יה, ס� ר ל"  אמ�
א יעור� ש� ינון ה' ה'. ו� א� ם, ד� ח� א, ו' ל� ין ד� ג� הו� ה. וב� יה י� יל" ין ד� פ� אנ� אה, ד� ל�  ע�

מוה� א אוק� ה� ין, ד� ר� ע6 ש� א מ� מ� אן ש� ת ב� י� ז� ר כ� מ� ת� א א� ה, ה� יצ� ב" כ� ת ו� י� ז� מוה� כ� אוק�  ד�
את י', ין ב� יעור� ין ש� ר" ן ת� ינ� ב" א י�ה6 י, ל� כ� ילות, אוף ה� ב� ות ח6 צ� ין מ� ין עוש� א" ן ד� נ� ב�  ר�
ית י' א� אה, ו� ל� ית י' ע� ינון, א� יתות א� א ב" פ� י אל� ר" א ת� ל� ה. א� יצ� ב" כ� ת ו� י� ז� י כ� ו� Cה מ�  ל�
ד ח� ת, ו� י� ז� כ� ד ב� ין, ח� ר" ין ת� ל" א� א. ו� יר� ע" י, ז� ד נ� ן א6 אה. י' מ� ל� דו� ד, ע� ן י� א, י' מ� יר� ע"  ז�

יה יק ל" נ�ש� א ו� ב� א ס� הדו� נ�הי. את� א6 א י� ז�א ד� ר� ה, ב� יצ� ב" כ� .ב�

ין  ר� ב� ח� ת� ן מ� ע� אי כ� ר, ו�ד� אמ� ח ו� ת� א, פ� יש� ד� ינ�א ק� ם בוצ� י ק� כ� ה� מו(משלי ל)אד� ה ש�   מ�
א, מ� אי נ�ה6 ה� ל מ" יכ� מ" י ל� ז�כ" אן ד� אה הוא מ� רו, ז�כ� אמ� י�יא ו� ר� ב� דו ח� נו, ח6 ם ב� ה ש�  ומ�

יה  ר ב" מ� ת� א� ה (משלי ט)ד� ר ב� מ� ת� א� א, ד� ש� אה נ�פ� ז�כ� י. ו� מ� ח� ל� מו ב� ח6 כו ל� (ויקרא ל�  
ל. כב) יה� ת אכ" ם אב� ח� ל� יך� הוא(ויקרא כב) מ� ר� א ב� ש� קוד� ל בו. ד� ל ז�ר ל א יאכ� כ�   ו�

ר,  מ� ת� יה א� א,(מלאכי ב)ב" ית� י� אור� ת ב� ק� ס� ע� ת� א� א ד� ש� נ�פ� נו. ו� כ>ל� ד ל� ח� ל א אב א�   ה6
ל יה� ת אכ" ם אב� ח� ל� .מ�

א  ת� יוב� ת� ת ב� ב� ת� ין ד� ג� . ב� יה� ם אב� ח� ל� ת מ� ל� אכ� ה ד� ים ל� ר� אן ג� (דף רמ''ה ע''א)ומ�  
ת  ד� אח6 ת� א� יב, (נ''א ואתחדת)ו� ת� כ� א הוא ד� ד� . ה6 יה� עור� נ� ל(ויקרא כב) כ� ה א� ב� ש�   ו�

גון  , כ� יה� עור� נ� יה� כ� ית אב� נ�א(איוב לג)ב" יל� א� ונ�א ד� ו� ג� יו. כ� לומ� י ע6 ימ" י�שוב ל�   ו�
ע ר� א ז� ל� ית ב� מ� אן ד� מ� ז�א, ד� יהו ר� אי א� ה� שוי. ו� ר� ש� ש ב� ד� ח� ת� א� יה, ו� יצו ל" צ� ק� .ד�
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ינו י� ה� ין. ו� מ� ד� ק� ל� מ� ש כ� ד" ח� ת� י� א, ו� גול� ל� ג� י ב� ר י"ית" ת� ב� ל� א, ד� ר� ז�א אח6 ית ר� עוד א�  ו�
גון ה, כ� רוש� יאת ג� ר� ק� ת� א א� ין ד� ג� ן, וב� ד� ע" א ד� ת� נ� ג� ת מ� כ� ר� ת� ת� א� ה, ד� רוש� נ�ה וג� מ�  אל�

ל א(בראשית ג) ית ב� מ� ה, ד� ין ל� ע א" ר� ז� ין ד� ג� ה. ב� ים ל� ר� אן ג� ם. ומ� אד� ת ה� ש א� ג�ר�   ו�י�
ם, ן י�ב� ר ב� הוא נ�ע� ה� א ב� מ� ל� אי ע� ה� ת ב� ב� ת� , ד� יה� עור� נ� יה� כ� ית אב� ל ב" ה א� ב� ש� ין. ו� נ�  ב�
ל. יה� ת אכ" ם אב� ח� ל� ע מ� ר� ז� ת ל� ז�כ� ר ד� ת� ב� . ול� יה� עור� נ� יה� כ� ית אב� ל ב" ה א� ב� ש� ינו ו� י� ה�  ו�

גו'.  ל בו ו� א יאכ� ל ז�ר ל� כ� יש ז�ר(דברים כה)ו� א� ה, ל� חוצ� ת ה� מ" ת ה� ש� ה א" י� ה� . ל א ת�

א ר� ט� ס� ד מ� ח� י, ו� מ" ח6 ר� א ד� ר� ט� ס� ד מ� אתון, ח� אי, ד� מ� ש� ל ו� ל" נ�א, ה� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
נ�שו כ� ת� יהו, א� י� ע� ז� ג� אתון מ� ק. ו� ח� צ� י� ם ו� ה� ר� אב� ין ד� ג� ר� ה, ד� בור� ד וג� ס� ינון ח� א� ינ�א, ד� ד�  ד�

אי, מ� ית ש� י ב" יד" מ� ל� י ת� כ� אוף ה� ל. ו� ל" ה� יה ל� וו ל" ה6 ים ד� יד� מ� ל� ין ת� נ� מ� א, אתון ות� כ�  ה�
א כ� ל� מ� א ד� ת� עוד� ס� .ל�

ע� בוצ" ין ה� תון, א" מ� אוק� אות, ד� הור� י ד� אר" כון, מ� מ� ע� י�יא ד� ר� ב� ח� תון, אתון ו� מ� א אוק�  ה�
ין א� ש� א ר� ת� עוד� י ס� אר" ית מ� ל" א, ו� ת� עוד� י ס� אר" ן מ� נו אמ" י�ע6 ד ש� ל, ע� יכ� מ" אי ל� ש�  ר�
י אר" ינון מ� א� ע ל� צ� ת, וב� י� ב� ל ה� ע� ע ב� צ� ד ב� אי כ� . ו�ד� ע� בוצ" ל ה� יאכ� ד ש� ל, ע� יכ� מ"  ל�

צוע� ב� ין, ל� ע� ין בוצ� ל" ח א� או אור� ל� א, ד� ד� א ח6 עור� ר ש� ע" ש� הו מ� כ>ל� או ל� א, ל� ת� עוד�  ס�
ת ז�י� א כ� ד� ה, ול� יצ� ב" א כ� ד� יב ל� ין י�ה� נ� מ� ז� ל� ה, ד� ו� ש� .ב�

ין יעור� ין ש� ר" ין ת� ר� ב� ח� ת, מ� י� ב� ל ה� ע� יכול ב� י� ם ד� א, ק ד� יע� צ� אי ב� ל ה� ן ע� ין אמ" ד עונ� כ�  ו�
ל א ע� ל� ה, א� יל� כ� א6 ל ה� יהו ע� או א� א ל� ן, ד� הדו� נ�הי, אמ" א6 ה, י� יצ� ב" כ� ת ו� י� ז� כ� א, ב� ד� ח6  כ�

ינו  י� ה� ת. ו� י� ב� ל ה� ע� יכול ב� ן, י� אמ" ין ב� פ� ר� ט� צ� ין מ� יעור� ינון ש� א� ר ד� ת� ב� ה, ל� יע� צ� ב� (שירה�  
יםהשירים ה) ע� לו ר" כ� ר א� ת� ב� י, ול� ש� ב� ם ד� י ע� ר� י י�ע� ת� ל� י אכ� מ� ש� ם ב� י ע� י מור� ית�   אר�

אבוהון נ�א ד� יוק� ד� ין ב� נ� יהון ב� א. ד� ת� עוד� י ס� אר" ים, מ� ע� לו ר" כ� ים. א� רו דוד� כ� ש� תו ו� .ש�

ים נ� פ� ם ה� ח� יהו ל� אי נ� ה. מ� יצ� ב" כ� ת ו� י� ז� יעורו כ� ש� רות, ו� כ� י כ� ת" ש� ם ב� ח� א ל� כ� א ה�  ה�
א ל� יהו. א� אי נ� ין. ומ� פ� ר אנ� יס� ר" יה ת� ית ל" א� , ד� מוה� א אוק� א ה� ל� א. א� כ� ל� מ� א ד� תור� פ�  ד�

ינון  א� ר. ו� י נ�ש� פ" י שור. ד' אנ� פ" ה. ד' אנ� י� י אר� פ" ינון ד' אנ� דו� ד.(במדבר ו)א� ך� י� כ� ר� ב�   י�
דו� ד א י� ש� דו� ד. י� ר י� .י�א"

יב,  ת� כ� א. ד� כ� ל� מ� א ד� תור� פ� יהו מ� ים א� נ� פ� ם ה� ח� ל� ן ד� נ�ל� י(יחזקאל מא)ומ� ל� ר א" ב" ד�   ו�י�
י ע" יה, ב� ית ל" א� אן ד� י, מ� כ� אוף ה� ין. ו� פ� דו� ד. ז''ה: י''ב אנ� נ"י י� פ� ר ל� ש� ן א6 ח� ל� ש>  ז�ה ה�

ת ל� ת� ת, ל� ב� ש� א ד� ת� עוד� כ ל ס� רות ב� כ� ע כ� ב� יה, אר� תור" ל פ� א ע� ר� ד� ס� נ�א ול� ק� ת�  ל�
ין פ� ר אנ� יס� ר" י ת� ת" עוד� .ס�

א א ל� ל� נ"ה. א� ש� ם מ� ח� שום ל� א, מ� ית� י� אור� ד� ית מ� א ש� ל� ינון א� או א� א ל� ימ� י ת" א�  ו�
א. יל� ע" א ל� ת� ת� ל� ית מ� ש� א, ו� ת� ת� א ל� יל� ע" ל� ית מ� יה, ו' ו', ש� ר" ב� א ח� ל� ר ו', ב� כ� ד� מ�  נ"יכול ל�

ית אה. ש� ת� י�יא ת� ס� כ>ר� ין ד� ג� ר� ית ד� ש� אה. ו� ל� י�יא ע� ס� כ>ר� ין ד� ג� ר� ית ד� ל ש� ב" Aק  ל�
י�יא.  ל� ג� ת� א� ית ב� ש� י�יא. ו� ס� כ� ת� א� לות(דברים כט)ב� ג� נ� ה� ינו ו� ל ה" Cדו� ''ד א י� רות ל� ת� ס� נ�   ה�

ם ד עול� נ"ינו ע� ב� נו ול� .ל�

ין. י'  בוכ� ין. י' ר� יק� ק� לות, י' ר� ינון מ' ח� ה א� י תוד� מ" ח� ל�   ש�ל(קרח קע''ט ע''א)ו�
דו� ''ד, ן י� ם. י' מ� י אד� פ" דו� ''ד. ד' אנ� ן י� ל י' מ� ב" Aק ינון מ'. ל� א א� ה. ה� צ� ל מ� ץ. י' ש� מ"  ח�
יהו אי א� ר. ה� י נ�ש� פ" דו� ''ד, ד' אנ� ן י� י שור. י' מ� פ" דו� ''ד, ד' אנ� ן י� י"ה. י' מ� י אר� פ"  ד' אנ�

ג�א ה� אנ� ר נ�ש ל� יך� ב� ר� צ� ים ד� ר� ב� ינון י' ד� א� א, ד� כ� ל� מ� א ד� תור� פ� אה ד� מ� ד� קונ�א ק�  ת�
ת ב� ש� א ד� תור� פ� .ב�

ר ש� ן א6 ח� ל� ש> ה ה� יב ז� ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 כ� ל� י מ� מ" יל ק� אכ� אן ד� מ� א כ� תור� נ�א פ� ק� ת� ד, ל�  ח�
ין, ר� ש� ש ק� מ" ינון ח� א� ן, ד� נ� ב� רו ר� ז� ג� א ד� עור� ד ש� ם, ע� י� ת י�ד� יל� ט� י�ינ�א, נ� נ� דו� ''ד. ת� נ"י י� פ�  ל�
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ין. ק� ר� ינון כ ''ח� פ� א� א. ו� אל� מ� י�ד ש� ינון, ד� ין א� ק� ר� י י�''ד פ� כ� אוף ה� ין. ו� ק� ר� הון י�''ד פ� ב�  ד�
ית. אש� ר" ב� א ד� ד� עוב� אה ד� מ� ד� א ק� ר� ק� ו�ון ד� ינון כ ''ח� את� א� דו� ''ד, ד� יהו כ ''ח� י� י� ל� ב� Aק  ל�

הון,  ר ב� מ� ת� א� דו� ד(במדבר יד)ד� ל נ�א כ ח� י� ד� ג� ה י� ת� ע� . ו�

י אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג� ית. וב� אש� ר" ב� א ד� ד� עוב� ן ד� יר� מ� ר א6 ש� ע� י ל� יז� מ� ן, ר� ע� ב� צ� ר א� ש� ע�  ו�
הון ית ב� א� ין ד� ג� אי. ב� מ� ם. א6 עול� ן ה� ר מ� ק� Cם, נ�ע י� ת י�ד� יל� ט� נ� ז"ל ב� ז�ל� מ� אן ד� ין, מ� ית� נ� ת�  מ�

א מ� ל� י ע� ר" ב� ת� הון א� ב� ו�ון, ד� ן, וכ''ח את� יר� מ� ר א6 ש� ע� ז�א ד� .ר�

טור. ה. ע� יפ� ט� ה. ש� ח� ד� ים. ה� ר� ב� ה ד� ר� ש� יה ע� ינו ב" ק� ת� ה, ד� כ� ר� ב� אה, כוס ד� ית� ל�  ת�
ן יהו מ� ב� ג� יו בו. ומ� ינ� ן ע" נות" ין. ו� י�מ� נו ב� נות� יו. ו� י י�ד� ת" ש� לו ב� ב� ק� א. מ� ל" י. מ� טוף. ח�  ע�

יתו י ב" ש" אנ� נ�ה ל� ת� מ� רו ב� ג� ש� ח. ומ� פ� ע ט� ק� ר� ק� .ה�

ז�א, כוס  ח ר� אור� א,(דברים לג)ו� ת� מ� ש� ן נ� מ� ת� י''ם. ומ� ל ה� Cי�. כוס בגי' א ת י� כ� ר� א ב� ל"   מ�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� יה כוס. ה6 מ" ל ש� י ע� יה� א� אן(תהלים קטז)ד� א. מ� ש� שועות א�   כוס י�

ינ�ה ים ב� י� ים ח� ל ה� Cיהו א א� כוס. ד� ן ד� יר� פ� ל ה' ס� ב" Aק ינון ל� א� ן. ד� ע� ב� צ� שועות. ה' א�  י�
יהו(דף רמ''ה ע''ב) א� את י', ד� ר. ב� ש� ין ע� נ� מ� ין. ה' ז� ע� ר� ין ת� ש� מ� ח� הון, ל� א ב� ט� ש� פ� ת�   מ�

ן ה ב� ש� ח> ו�ון, ב� ים, ה' את� י� ים ח� ל ה� Cיהו א א� כוס, ד� ן ב� נ� ב� ינו ר� ק� ת� ים ד� ר� ב� .'י' ד�

ז�א ר� ים. ו� נ� פ� ב� ה מ� יפ� ט� חוץ, וש� ב� ה מ� ח� ד� ה. ה� יפ� ט� ה וש� ח� ד� יך� ה� ר� צ� כוס, ש� מוה� ב� אוק�  ו�
י�א כ� א ד� ת� מ� ש� י נ� ו� Cה מ� אי כוס, ל� ה� א מ" ת� מ� ש� נ� י ל� ז�כ" אן ד� רו. מ� ב� א תוכו כ� ה" י� ה, ש� ל� מ�  ד�

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� ר. ו� ב� ל� גו ומ� ל� ה(ויקרא טז)מ� דוש� ים, וק� נ� פ� ב� ה מ� ר� Aה שו, ט� ד� ק� רו ו� ה6 ט�   ו�
י כ� י�א. אוף ה� א מ� ל� ר ב� ב� ל� גו ומ� ל� יה מ� ת" דוש� יה וק� ת" ר� ה6 או ט� ה כוס ל� חוץ. ומ� ב�  מ�
ר א אמ� ין ד� ג� א. וב� ית� י� א אור� ל� ר ב� ב� ל� גו ומ� ל� ה מ� ת� דוש� ה וק� ת� ר� ה6 או ט� א, ל� ת� מ� ש�  נ�
יהו או א� ל� ין ד� ג� ש. ב� ר� ד� מ� ית ה� ב" נ"ס ל� כ� רו ל א י� ב� ין תוכו כ� א" י ש� ל, מ� יא" ל� ן ג�מ� ב�  ר�

ע ת טוב ו�ר� ע� ד� ץ ה� ע" א מ" ל� י, א� י� ח� נ�א ד� יל� א� א ד� ר� ט� ס� .מ�

רו ט� ע� יהו כוס, מ� ז�א, ה' א� ח ר� א ר� ים. ו� יד� מ� ל� ת� רו ב� ט� ע� מוה� מ� טור, אוק�  ע�
ין ג� יה ב� יש" א ר" פ� ט� אע� יך� ל� ר� טוף, צ� ל ה'. ע� ת ע� ר� ט� יהו ע6 א� את י', ד� ים ב� יד� מ� ל� ת�  ב�

ם כ� יד ח� מ� ל� ת� ין, אסור ל� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� י אוק� כ� ה� יה. ד� יש" ל ר" א ע� ת� ינ� כ� ש�  ד�
שום  ר אש. מ� לוי ה� ג� ך� ד' אמות ב� יה� מ" ן(ישעיה ו)ל� כ" ל ש� בודו. כ� ץ כ� אר� ל ה� ל א כ�   מ�

ר אש לוי ה� ג� י ב� ו� Cה מ� א, ל� יש� ד� א ק� מ� ת ש� ר� כ� אד� ה, וב� כ� ר� ב� .ב�

יר.  יד או� ב� ע� ת� א� אור, ו� ף ב� ט" ע� ת� י א� יה� דו� ד, א� ן י� את י' מ� (והיינו אוירא דארץד�  
דישראל מחכים) יה כ� ף ב" ט� ע6 ת� א� ינו אור ד� י� ה� יר, ו� ו� א6 ה ב� מ� כ� י ח� יה� א� את י' ד� ין ד� ג�   ב�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 מ� ל� א ע� ר� יהו(תהלים קד)ב� אי א� ה� ה. ו� מ� ל� ש� ה אור כ�   עוט�
ל(בראשית א) ו�וה כ� ה6 ת� ם נ� ר� ט� ה, ב� י תור� ר" ת� י ס� אר" מוה� מ� אוק� יר. ו� י או� ה� י אור י� ה�   י�

נ�א ת ד� מ� ד� ק� ו�ה מ� ה6 י אור, ד� ה� י אור ו�י� ה� א י� ין ד� ג� ו�יות. וב� ה� וו ה� ה6 ת� ר, נ� ב� .ד�

ינ�אה מ� י ת� יה� אה א� ל� א ע� ת� ינ� כ� ז�א, ש� ח ר� א ר� ית. ו� ב� ח� ן ה� י מ� , ח� מוה� ''י אוק�  ח�
ה  ר ב� מ� ת� א� יאת ח', ו� ר� ק� ת� א א� ין ד� ג� א, וב� יל� ע" א ל� ת� ת� אן מ� יר� פ� ס� (משלי כד)ד�  

יב  ת� כ� ים, ד� י� י ח� יה� א� ין ד� ג� ''ת. וב� י� ית: ח' ב� ב� ינו ח� י� ה� ת. ו� י� נ�ה ב� ב� ה י� מ� כ� ח� (משלי ג)ב�  
א. ית� י� אור� ינ�א ד� יהו י� א א� ד� ''י. ו� יהו ח� ן א� מ� ת� ן מ� ה, י�י� ים ב� יק� ז� ח6 מ� יא ל� ים ה� י� ץ ח�  ע"

ית ב� ח� ן ה� י מ� יהו ח� ''י. א� יק ח� ד� עוד, צ� ''י. ו� י ח� ר" ק� ה, א� ל ב� ד� ת� ש� א� אן ד� .מ�

ין ר" ל ת� ב" Aק ל� א ע''ב. ו� ין. ה� פ� ן, ע' אנ� ק. י�י� סומ� ו�ור ו� ין, ח� ונ� ו� ין ג� ר" נ"יה ת� ית מ� ן א�  י�י�
א ע''ב כ>ל''ו, ה� דוש ו�י� ק� ין ד� יב� ע' ת" ת, ו� ב� ש� מור ד� ש� י ז�כור ו� יה� ן, א� י�י� ין ד� ונ� ו� .ג�
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יב כוס  ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 ל" י"ינ�א(דברים לג)מ� א מ� ל" יהו מ� א� אוף ד� י�. ו� ת י� כ� ר� א ב� ל"   מ�
ר  את� אמ" ה ד� מ� ים, כ� ל� י ש� ו� Cה מ� יך� ל� ר� י צ� כ� ר נ�ש ה� א. ב� ית� י� אור�   א�יש(בראשית כה)ד�

מו  ים. כ� ל� ר ש� ב� ם: ג� א(בראשית לג)ת� ת� מ� ש� י נ� ו� Cה מ� יך� ל� ר� י צ� כ� ם, ה� ל" ק ב ש�   ו�י�ב א י�ע6
ג�ם,  ה פ� י�ה ב� ה� א י� ל� א, ו� ת� ימ� ל" ב. אוף(ויקרא כא)ש� ר� ק� ר בו מום ל א י� ש� ל א6 כ�   ד�

ן כוס.  ב� חוש� ים, כ� ל ה� Cם י�''ה, הוא א ם ע� ל" י א� כ� פוך�(שם י''ה)ה� א, ו�ה6 ל" יהו מ�   א�
ינו  י� ה� ן י�''ה. ו� מ� ית ת� ד א� י. כ� ת� ימ� א. א" ל" א מ� צ� מ� ת� ם ו� ל" ס(שמות יז)א� ל כ" י י�ד ע�   כ�

ן  א מ� ל" א מ� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� נ"יה ו''ה. ע� ב� ''י חוש� ד נ� (תקונים ע' ע''א)י�''ה. א6  
ש פ ר� א מ� מ� הוא ש� ם, ד� יה אד� ל" י�א ע� ר� א ש� ין ד� ג� יהו. וב� ו�וי� ר� .ת�

א לוח� ן ב� ר� ב� ין, ה' ד� ין לוח� ר" ת� ו�ה ב� ה6 א, ד� ית� י� אור� ונ�א ד� ו� ג� יו, כ� י י�ד� ת" ש� לו ב� ב� ק�  מ�
י�ד ן ד� ע� ב� צ� ל ה' א� ב" Aק י�ינ�א, ל� נ� א ת� לוח� ה' ב� ינ�א. ו� מ� י�ד י� אן ד� ע� ב� צ� ל ה' א� ב" Aק א, ל� ד�  ח6

ים נ� ב� נ"י לוחות א6 א, ש� ין ד� ג� ין. וב� י�ד י�מ� ינו ב� י� ה� ינ�א ד� ימ� יבו ב� יה� י� ת� א� א. ו� אל� מ�  ש�
א,  ר� יד ק� ה� אס� יהו ד� אי א� ה� יו. ו� י�ד� א ב� ל� י�דו, ו� יד ב� ת(דברים לג)הור� ש ד� ינו א" ימ�   מ�

מו .ל�

ה, ר ב� מ� ת� א� ל, ד� א" ר� ש� י� א ד� ע� ל אר� ב" Aק יהו ל� א� אי כוס, ד� ה� ין ד� ג� יו בו, ב� ינ� ן ע" נות"  ו�
ין,(דברים יא) ר� ד� ה� נ� ין ס� ע� ב� ינון ש� א, א� יל� ע" ל� ין ד� ינ� י� ע� ה. ו� יך� ב� ל ה� Cי� א ינ"י י� יד ע" מ�   ת�

ינון א� א, ו� אל� מ� ן ש� י� ד ע� ח� ין, ו� ן י�מ� י� ד ע� ין. ח� א� ל� ין ע� ינ� י� ין ע� ר" יהו. ת� י� ל� ר ן ע� אה6 ה ו�  ומ ש�
ינו כוס ע" ן ב� נות" ז�א ד� יהו ר� אי א� ה� ן. ו� י�י� י�ן ב� נ� מ� .ע''ב, כ�

את י', ה ב� א ל� ק� ל� ס� י ל� ע" י כוס, ב� יה� את ה' א� ין ד� ג� ח, ב� פ� ע ט� ק� ר� ק� ן ה� יהו מ� ב� ג�  ומ�
נ�ה, ת� מ� יתו ב� י ב" ש" אנ� רו ל� ג� ש� אן. ומ� ע� ב� צ� ה' א� ת ה' ב� ח� ת� פ� ת� יה א� ב" ח, ד� פ� י ט� יה� א�  ד�

ה  ר ב� מ� ת� א� ש, ד� י נ�פ� יה� א� הו, ד� ית� ב� ך� ד� ר� ב� ת� י� ין ד� ג� ין(במדבר יא)ב� ה א" ש� ב" נו י� ש"   נ�פ�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ין, ה6 ר� ת פ" יד� ב� ע� ת� א� ת ו� כ� ר� ב� ת� א� ץ(בראשית א)כ ל, ו� אר� א ה� ש" ד�   ת�

א ש� .ד�

ץ, אר� י ה� מ" ע� ונ�א ד� ו� ג� יה כ� י"ים ב" ק� ת� א י� ל� ה, ד� י תור� ר" ב� יה ד� תור" ל פ� י ע� ו� Cה מ� אה, ל� יע� ב�  ר�
יהו  י� ל� ר ע� מ� ת� א� י(ישעיה כח)ד� ר" ת� ס� ל ב� ב� יא צואה. א6 או ק� ל� נות מ� ח� ל� ל ש> י כ�   כ�

א, אל� מ� ש� ן ל� ח� ל� י ש> ר" פון, ה6 צ� ן ל� ח� ל� ן ש> ת" ין, י� פ� יר י�צ� ש� ע6 ה� ה ל� רוצ� , ה� מוה� ה אוק�  תור�
יהו א� ד, ד� ס� ח� ת מ" יב� ה� י� ת� א� א, ד� ית� י� יהו אור� א� ינ�א, ד� מ� יה י� א ב" ר� ש� ק� י ל� ע" ין, ב� יהו ד� א�  ד�

ין ה מ� י, י� מ" ח6 .'ר�

ים. י� נ� ין ע6 ג� יה, ב� תור" ל פ� יך� ע� ר� א6 ה� יך� ל� ר� צ� ין, ד� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אה, אוק� יש� מ�  ח6
יהו א א� ית� י� אור� ונ�א ד� ו� ג� רון. כ� צ� ק� ת� א י� ל� יך� יומוי, ד� ר� ה י�א6 ק� ד� צ� ין ד� ג� ה, ב� ל� מ� ז�א ד� ר�  ו�
י כ� א. אוף ה� ת� מ� ש� נ� י ל� את" א ד� מ� ל� ע� ין וב� א ד" מ� ל� ע� ין, ב� מ� ל� ין ע� ר" ת� ין, ב� יכות יומ� ר�  א6

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ין, ה6 מ� ל� ין ע� ר" ת� א, ב� גופ� ין ל� יכות יומ� ר� י א6 יה� ה, א� ק� ד� (דברים ל)צ�  
א. ב� ם ה� עול� יך� ב� ך� י�מ� אור� ז�ה ו� ם ה� עול� יך� ב� י� י הוא ח� . כ� יך� ך� י�מ� אור� יך� ו� י� י הוא ח�  כ�

א  גופ� י ל� את" א ד� מ� ל� ע� א(דף רמ''ו ע''א)ד� יקום ל� י� ר ד� ת� ב� ל� ים, ד� ת� מ" י�ית ה� ח� ת�   ל�
י�ים א ק� ה" ין י� א ד" מ� ל� י ע� כ� י�ים, ה� א ק� ה" י י� את" א ד� מ� ל� ע� ונ�א ד� ו� ג� .י�מות. וכ�

ר אמ� ו ד� ש� ע" ונ�א ד� ו� ג� א, כ� כ� ל� מ� יה ד� תור" ל פ� ן ע� ע� ל� ן וב� ר� ג� ר� א ג� ה" ל א י� אה, ש� ית� ת�  ש�
אן(בראשית כה) י, מ� כ� ינ�ה. אוף ה� ח� ח ט� א ר� א ב� ל� ה, א� ט� ע� ל� ח ה� י, א ר� נ� יט" ע� ל�   ה�

ים, מ� ל" נ�ה ש� ח� ט� ה� א לון ב� ק� אפ� י ל� ע" פומוי, ב� א מ� ית� י� אור� ין או ד� לות� צ� ין ד� ל� יק מ� אפ�  ד�
ט ש� ו� נ�ה ל� ים ק� ד� א י�ק� מ� ש� נ�ה ד� כ� ין ס� ג� א ב� ל� ל א עוד, א� ים. ו� ר� ס" ה ח6 ט� ע� ל� ה� א ב� ל� .ו�

ה. ים חוב� רונ� אח6 ו�ה. ו� צ� ים מ� אשונ� ם ר� י� , מ� מוה� אוק� ים. ו� רונ� ם אח6 י� אה, מ� יע� ב�  ש�
רון ד� ה� א י� ל� ין ד� ג� ן, ב� ע� ב� צ� א א� ק� ל� ס� יך� ל� ר� ים צ� אשונ� ם ר� י� שות. מ� ים ר� י� ע� צ� מ� א�  ו�
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ח ל� שום מ� ים מ� רונ� אח6 י, ד� ר" אמ� ן ד� נ� ב� ר� ית מ" א� ם. ו� י� י�ד� ת ה� או א� מ� יט� ין ו� ק� ש�  מ�
ין, יל� י מ� ר" ת� ס� א. ו� חוב� ין לון מ" ק� י אפ� כ� י ה� א� ם. ו� י� ינ� ע" ת ה� א א� מ" ס� ל א ת� ית, ש� דומ�  ס�

ין,  ל� ים מ� אונ� א ג� ר� ת� ס� א ל� ע� ח אר� או א ר� ל� ה, ו� יהו חוב� י� ל� רו ע� אמ� ין ד� ל" (ס''אא�  
יהו, מאלין דאמרי עלייהו) י� ל� י ע� ר" ק� ת� א� א ד� ל� ר(דברים יז) א� ש� ה א6 תור� י ה� ל פ�   ע�

.יורוך�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� דושות, ה6 יהו ג' ק� י� ל� רו ע� אמ� א ד� ל� ל א עוד, א� (ויקרא יא)ו�  
ם ית� י� ה� ים. ו� אשונ� ם ר� י� לו מ� ם א" ת� ש� ד� ק� ת� ה� ים. ו� דוש� ם ק� ית� י� ה� ם ו� ת� ש� ד� ק� ת� ה�  ו�

ה. כ� ר� י�, זו ב� י י� נ� ב. א6 ר" ן ע� מ� דוש, ז�ה ש� י ק� ים. כ� רונ� ם אח6 י� לו מ� ים א" דוש�  ק�
דוש י ק� ים כ� דוש� ם ק� ית� י� ה� ם ו� ת� ש� ד� ק� ת� ה� א, ו� ין ד� ג� ש� ר. וב� ב� ינ�ה ל� ב� ין ג� ים, ב" י� ע� צ� מ� א�  ו�

יה ג�ב" י לון ל� ו� ש� יהון י� אר" מ� א, ד� מ� ין ע� א� י�. ז�כ� י י� נ� .א6

ו�ה. צ� ר נ�ש, מ� ע ב� ז�ר� ים ד� אשונ� ם ר� י� יש. מ� מ� ש� ת ת� ע� ש� ם, ב� ת� ש� ד� ק� ת� ה� י ו� כ�  אוף ה�
א הוא ד� י. ה6 נ� יא" פ� ק� ינ�ה ת� ב� ג� כ� יז, ו� מ� א ר� ים ק� י� ע� צ� מ� א� א. ו� א, חוב� ב� נוק� ים ד� רונ�  אח6

יב,  ת� כ� יז,(איוב י)ד� מ� א ר� ק� יהו ד� אי א� ה� י. ו� נ� יא" פ� ק� ינ�ה ת� ב� ג� כ� י ו� נ� יכ" ת� ב ת� ל� ח� ל א כ�   ה6
יה  ר ב" מ� ת� א� ש� ר, ד� ב� ינ�ה ל� ב� ין ג� י(איוב י)ב" נ� יש" ב� ל� ר ת� ש� . עור וב�

אן, יר� פ� ר ס� ש� ע� אה מ" ית� ל� י ת� יה� ינ�ה א� אי. ב� מ� יך� כוס. א6 ר� ה צ� ל ש� ש� ינ�אה, ל� מ�  ת�
יך� כוס.  ר� א צ� ה ל� ל ש� ש� חות מ� א פ� ין ד� ג� א. וב� ת� ת� א ל� יל� ע" יך�(ד''א)מ" ר� ה צ� ל ש� ש�   ל�

חות א פ� ת� א נ�ח� א ל� ית� י� אור� א ד� ל� ל א עוד, א� שו. ו� ל" ש� ך� י� ה ל� דוש� יז ק� מ� א ר�  כוס, ק�
יום אי, ב� ית� ל� ח ת� ר� י� ים. ב� תוב� ים, וכ� יא� ב� ה, נ� ים. תור� ל� א" ר� ש� ם, י� י� ו� ים, ל� נ� ג', כ ה6  מ�

כות ל� ה. מ� ל� י� ל� ''י ה� ו� רות ה6 מ� ש� ל ש מ� ר, ש� מ� ת� ינ�ה א� ג� ד''ו. וב� ינ�ה, י� א ב� ד� אי. ו� ית� ל�  ת�
ל ב" Aק ין ל� פ� נ� ת ע� ל� ת� ש' ד� ה. ו� ל� י� ל� י ה� ו� רות ה6 מ� ש� ה מ� ע� ב� ר אר� מ� ת� ה א� ל� ית, ע� יע� ב�  ה' ר�

רות מ� ש� ה מ� ע� ב� ל אר� ב" Aק ין, ל� פ� נ� ע ע� ב� אר� רות. ו� ד� מ� ש� ת מ� ל� .ת�

אה יע� ב� ל ה', ר� ב" Aק יה, ל� יל" א ד� יעור� ש� ית לוג, ו� יע� ב� ה, ר� כ� ר� ל ב� אה, כוס ש� יע� ש�  ת�
י יה� אה, א� ת� א ת� ת� ינ� כ� ינו. וש� אל ה" ך� ל" ר" ב� ר נ� ה אומ" ר� ש� ע6 אה, ב� יר� ש� דו� ''ד. ע6 ם י� ש"  ד�

ינון יו''ד א� ין. ד� יר� פ� ר ס� ש� ע� ית ל� יר� ש� דו� ד. ע6 ם י� ש" ית ל� יע� ב� ית. ר� יר� ש� ית, ו�ע6 יע� ב�  ר�
ר ת� א6 ין ב� ל" ין א� ל� רוק מ� ז� א ל� ל� יה, ד� מ" א ג�ר� ר� נ�ט� ר נ�ש ל� יך� ב� ר� ה צ� מ� כ� ''א. ו� ''א ו�א''ו ה"  ה"

א, ית� י� אור� א ד� מ� יק נ�ה6 ז�ר� אן ד� ן מ� כ" ל ש� א. כ� מ� יק נ�ה6 ז�ר� אן ד� מו מ� . כ� יך� ר� ט� צ� א א� ל�  ד�
ה,  ר ב� מ� ת� א� א. ד� ת� ינ� כ� י ש� יה� א� יה, ד� תור" פ� ר מ� ב� ר(יחזקאל מא)ל� ש� ן א6 ח� ל� ש>   ז�ה ה�

י�.  נ"י י� פ� (ע''כ רעיא מהימנאל� ).

ד ח� א, ו� מ� ל� אי ע� ה� ין ב� ר" יהו. ת� י� מ� ג�ר� יש ל� ין ב� מ� ר� ג� ינון ד� ת א� ל� אה, ת� מ� ד� א ק� בור� ח�  וב�
ד ק� פ� ת� נ�א א� מ� ד מ� ן ח� נ"ינ� ת� יה, ד� מ" יט ג�ר� י� ל� אן ד� ינון: מ� ין א� ל" א� א, ו� ר� א אח6 מ� ל� ע�  ב�
ין ע� ב� ש� נ�א, ו� מ� אי מ� ר נ�ש, ה� הוא ב� יה ה� מ" ר� יט ג� י� ל� א ד� ת� ע6 ש� ר נ�ש, וב� ב� יה ד� מ"  ק�

א, יל� ע" ה ל� י ל� ק" ל� ס� ן, ו� י אמ" ר" אמ� ה, ו� ל� יא מ� ה� ין ה� ל� יה, נ�ט� חות" נ�ן ת� מ� מ� ין ד� נ� ר�  אח6
ה ל� הוא מ� יה ה� ים ל" ל� אש� יה, ו� יד ל" ב� ע� ד ד� יה, ע� ר" ת� ב� יף א6 ד� יהו ר� א� ה, ו� ין ל� ינ� י� ד� .ו�

, ת� ב� ת� ר כ� ש� ך� א6 ר� פ� ס� י נ�א מ� נ� ח" ן מ� ם אי� א� ר (שמות לב) ו� אמ� ה, ד� מ ש� ב מ� ך� ר� אן ל�  מ�
א א ל� ל ד� ם כ� יה, ע� עות" יד ר� ב� יך� הוא ע� ר� א ב� ש� קוד� ל ג�ב ד� אף ע� , ו� ך� צור� ר ל� אמ�  ו�
י ח" מ� ת� א� ה, ו� ו� צ� ה ת� את� ת ו� ש� ר� פ� ר ב� כ� ד� א א� ל� ר ד� מ� ת� א א� ה� א, ו� ש� עונ� יב מ" ז� ת� ש�  א�
י ת� ר� ר (תהלים לט) אמ� אמ� א, ד� כ� ל� ד מ� ו� ד� ב מ� ן ר� אן ל� . מ� מוה� א אוק� ה� ן. ו� מ� ת�  מ�

אי י, מ� ד� נ�ג� ע ל� ש� עוד ר� סום ב� ח� י מ� פ� ה ל� ר� מ� ש� י א� שונ� ל� טוא ב� ח6 י מ" כ" ר� ה ד� ר� מ� ש�  א�
א אש� אב� ה ל� ל� יא מ� ה� יל ה� נ�ט� א, ו� ל ד� ד ע� ק� פ� ת� א� נ�א ד� מ� הוא מ� י. ה� ד� נ�ג� ע ל� ש� עוד ר�  ב�

ר נ�ש ב� יה ל� .ל"
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דף רמ''ו ע''ב

א, זול� ל� יה ז� יד ב" ב� א ע� ק� א, ו� ע� אר� א ב� מ� נ�ה6 ין ד� ירור� א, או פ� מ� יק נ�ה6 ז�ר� אן ד� ד מ� ח�  ו�
ג�א ר� יד ש� אוק� אן ד� א, מ� מ� ל� הוא ע� ה� ד ב� ח� א. ו� מ� ל� אי ע� ה� י ב� ר" נ"י ת� ר. ה� מ� ת� א� ה ד� מ�  כ�

א, ת� ב� ל ש� ל" ח� א מ� ק� ין ד� ג� א, ב� ר� ד� ס� א ד� דוש� ק� ל ל� א" ר� ש� טו י� א מ� ד ל� ת, ע� ב� י ש� א" מוצ�  ב�
א  ט� א מ� ד ל� א, ע� ד� תוק� א� נ�ם ל� ג"יה� א ד� נור� ים ל� ר� ג� נ"יה(דף רמ''ו ע''ב) ו� מ� ז� .

ג�א ר� יד ש� יהו אוק� א� יו�ן ד� א. כ" ת� ב� י ש� ל" ל� ח� א מ� ק� ינון ד� א� נ�ם, ל� ג"יה� ית ב� א א� ת� ד דוכ�  ח�
א ית� מ� ד� ק� יד ב� אוק� ת, ו� ב� י ש� א" מוצ� נ�ם ב� ג"יה� ית ב� נ�א א� מ� ד מ� נ"יה, ח� מ� א ז� ט� א מ� ד ל�  ע�

י יע" י� ס� נ�ם, מ� ג"יה� ין ד� י�יב� ל ח� כ� י�א. ו� נ� ל� פ� א ד� ת� אי דוכ� ר ה� אמ� א, ו� ת� הוא דוכ� ה�  ל�
ך� ל� ט� ל� ט� י� מ� נ"ה י� ר, (ישעיה כב) ה� אמ� י ו� אר" נ�א ק� מ� הוא מ� א. ה� ת� הוא דוכ� א ה� ד� אוק�  ל�

ץ ר� ל א� דור א� י, (ישעיה כב) כ� ר" נ�ם אמ� ג"יה� ין ד� י�יב� ט ה. ח� ך� ע� ע ט� ר ו� ה ג�ב� ל� ט" ל�  ט�
א ט� א מ� ד ל� א, ע� ד� תוק� א� ים לון ל� ר� יהו ג� א� ין ד� ג� גו'. ב� מות ו� ה ת� מ� ם ש� י� ת י�ד� ב� ח6  ר�

ר מ� ת� א� ה ד� מ� יהו, כ� י� מ� ג�ר� יש ל� י ב� מ" ג�ר� א, ד� ת� ל� ן ת� א ל� יהו. ה� י� נ� מ� .ז�

(השלמה מההשמטות (סימן יב

א) נ"י נ�ש� ין ב� ל� צ� מ� ה, ד� צ� ב אר� צ� א. מ> לות� א צ� ם, ד� נ"ה סול� ה� לום ו�  בראשית כ''ח) ו�י�ח6
ר מ� ת� א� יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� יהו קוד� א� י�א ד� מ� ש� את ל� ט� א ומ� ת� ינ� כ� י ש� יה� א� א ד� ע� אר� ה ב�  ל�

ה דונ"נו מ� ה (תהלים ח) ה' א6 ל� מ� ז�א ד� ר� ם. ו� י� מ� ש� ע ה� מ� ש� ה ת� את�  (מלכים א ח) ו�
ם י� מ� ש� ל ה� ך� ע� ר הוד� ש� ץ א6 אר� ל ה� כ� ך� ב� מ� יר ש� .אד�

י�ד א. מ� לות� יא צ� ה� ה� א ב� ק� ל� ס� א ד� ת� ינ� כ� יך� הוא, ש� ר� א ב� ש� ע לון קוד� מוד� נ�א ד� מ� ז�  וב�
הו ר נ�ש. כול� הוא ב� ה� ים בו, ב� ד� יור� ים ו� ים עול� ל ה� Cי א כ" א6 ל� נ"ה מ� ה�  (בראשית כ''ח) ו�

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 לות� הוא צ� ה� א (בההיא) ב� ת� ינ� כ� ל ש� ב" Aק יהו ל� י� פ� ד� ין ג� ח� ת�  פ�
ל א ע� ת� ינ� כ� ים ש� יהו עול� אי א� ה� ה. ו� ל� ע� מ� ל� רודות מ� ם פ� יה� פ" נ� כ� ם ו� נ"יה�  (יחזקאל א) ופ�

יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� אי בו, ב� ים בו, מ� ד� יור� יהו. ו� י� פ� ד� .ג�

יך� הוא ר� א ב� ש� ד קוד� י�יח" ת� א, ומ� ת� ינ� כ� א ש� ל� ב� ק� יהו ל� י� ל� ית ע6 יך� הוא נ�ח� ר� א ב� ש� קוד�  ו�
ו�י�''ה, יהו''ה ם ה6 ש" א מ� יל� ל� ו�ה כ� צ� י מ� יה� א א� ת� ינ� כ� ש� א. ד� לות� הוא צ� ה�  בו (בההיא) ב�

יקו ל� ה ס� ית ל� ה ל" ב� ש� ח6 א מ� ל� ו�ה ב� צ� יה, ומ� יל" י�ה ד� י ח� יה� .א�

א יל� ל� כות כ� ל� ו�ה, מ� צ� ת מ� ר� א� פ� ''א, ת� ''א ו�א''ו ה" ם יו''ד ה" יהו אד� ה א� ב� ש� ח6  ומ�
ין פ� יה אנ� יל" א ד� ב� י נוק� יה� ו�ון א� ע את� ב� אר� א מ" יל� ל� א כ� ת� ב� כ� ר� מ� יו�ון ד� ע ח" ב� אר�  מ"

נו ל" ע6 ים אל ת� כ� נ�יך� הול� ין פ� ם א" ינ�א, (שמות ל''ג) א� מ" ינ�ה א6 ג� י. ב� מ" ח6 י ר� פ" יה, אנ� יל"  ד�
ז�ה .מ�

ר ב� אחור ד� ינון מ" א� י�ין ד� א ח''י חול� יל� ל� י�ה כ� חורוי, ח� י א6 ר" ק� ת� יק א� ד� צ� א ד� ר� ט� ס�  ומ�
יהו אחור י�ין. א� יה ח''י חול� ב" ה ד� ר� ד� ש� ה ל� דומ� ב ד� לול� ין ד� נוע� ע� ל ח''י נ� ב" Aק  נ�ש ל�

ה ה. מ� ב� ש� ח6 מ� ה ב� ל� ל ע� א" ר� ש� ה, י� ר ב� מ� ת� א� ה ד� ב� ש� ח6 מ� ם ל� ד� ק� ית, ו� אש� ר" ב� א ד� ד� עוב�  ל�
נות ע6 פור� ם ל� ד� ק� ה ו� ש� ע6 מ� יהו אחור ל� א� ע ד� ת טוב ו�ר� ע� ד� ץ ה� ע" ם, ד� אד� י ב� כ� או ה� .ל�

א (ישעיה ר� אי ק� ך� ה� י"ים ב� ק� ת� נ�א, י� ימ� ה" י�א מ� ע� רו, ר� אמ� ים ו� א� מור� Cא ים ו� נ�א� מו ת�  ק�
י�ין יר� ש� . מ� ך� יד� א ד� מ� צול� ין ב� נ�נ� ק� ין מ� א� ת� ת� ין ו� א� ל� א ע� ה� י לו. ד� נו ד מ� ת�  ס''ב) אל ת�
ינון א� א ד� ית� רונ� ט� מ� י�ין ד� יר� ש� אה ומ� יל� א ע� ת� יב� ת� מ� ינון מ� א� יך� הוא ד� ר� א ב� ש� קוד�  ד�
ך� גו'. ב� ים ו� ל ה� Cי א כ" א6 ל� נ"ה מ� ה� ר (בראשית כ''ח) ו� מ� ת� ך� א� ל� אה, ע6 ת� א ת� ת� יב� ת� מ�  מ�

יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� י�ין ד� יר� ש� ין מ� ת� , ונ�ח6 ך� יל� א ד� לות� צ� א ב� ת� ינ� כ� ש� י�ין ד� יר� ש� ין מ� ק� ל�  ס�
ת� הוא אנ� א. ו� לות� צ� ין ב� יגונ� נ� ין ו� יר� ה ש� מ� כ� א ב� ת� ינ� כ� י ש� ג�ב" יך� הוא ל� ר� א ב� ש� קוד�  ל�
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יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� נ�א ד� ב� ר� י ק� יה� א� ך� ד� יל� א ד� לות� צ� יך� הוא ב� ר� א ב� ש� קוד� יבו ד� ר�  ק�
י אר" ינו מ� ק� ת� י ד� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� ל א" א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ו א" צ� יה. (במדבר כ''ח) ב� ת" ינ� כ�  וש�

ינו ק� ת� ן. ו� ד כ ה" ס� יש ח� ן א� מ� ת� ינ�א, ד� מ� י� א ד� ר� ט� ס� א מ� לות� צ� ין ב� נ� ב� ר� ין ק� ית� נ� ת�  מ�
א כ� ל� ד מ� ו� ד� ג�א ד� ר� הוד ד� ה. ו� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� יהו מ� י� ר� ת� ם אב� י� ו� ל� יר ד� ינון ש� א� ירות ד� מ�  ז�

א הוא ד� ד. ה6 ס� ח� ר ב� ש� ק� ת� ''ח א� יה נ�צ� יל" ג�א ד� ר� ד� ר ן ד� א. ואה6 מ אל� ש� ר ב� ש� ק� ת�  א�
ח ך� נ�צ� ינ� ימ� ימות ב� ע� יב (תהלים ט''ז) נ� ת� כ� .ד�

דוש, דוש ק� דוש ק� יהו ק� ה, א� דוש� כו וק� ר� יל ב� ל� א, כ� חוד� י� ל ד� א" ר� ש� ע י� מ� ר ש� ת� ב�  ל�
יו נ� ל ב� א� ר ן ו� ל אה6 ר א� ב" יב (במדבר ו) ד� ת� כ� א הוא ד� ד� ינ�א. ה6 מ� י� א ד� ר� ט� ס� ה מ� כ� ר�  וב�

ל א" ר� ש� נ"י י� ת ב� כו א" ר� ב� אמ ר כ ה ת� .ל"

יהו א� א, ו� אל� מ� ינ�א וש� מ� שור י� א ק� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ם ע� י� ו� ל� א ד� ר� ט� ס� ה מ� דוש�  וק�
ה מ� יה, כ� יש" ל ר" ין ע� יל� פ� אה ת� יל� א ע� ימ� י א� יה� א� א ד� יש� ר" ין ד� יל� פ� ת� א ד� שור�  ק�

א שור� יהו ק� הו. וא� יב ב� ת� ה כ� א, מ� מ� ל� י ע� אר" מ� י ד� יל" פ� ת� ין ב� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק�  ד�
ין, ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� יהו ד� אי א� ה� אה ו� ת� א ת� ת� ינ� כ� י ש� יה� א� י�ד ד� ין ד� ל� פ� ת�  ד�

ן ה� אב� ין ד� פ� נ� ת ע� ל� יל ת� ל� ה, כ� ין מ ש� יל� פ� ל ת� ין. ש ש� יל� פ� ל ת� ר ש� ש� ה ק� מ ש� אהו ל� ר�  ה"
''ה ח� נ� י''ת מ� ר� ח6 י ש� יה� א� ן שמ''ע, ד� ימ� ינון ס� א� ין ד� לות� ת צ� ל� ינו ת� ק� ת� א, ד� יל� ע"  ל�

י�ם ג�ת ה� ד� דו ב� יה (בראשית א) ור� ר ב" מ� ת� א� ת ד� ב� ש� א ד� לות� ך� צ� יל� י''ת, מ''ה ד� ב� ר�  ע6
גו ם ו� י� מ� ש� עוף ה� .'וב�

ת א וב� יל� ע" אה ל� מ� ד� ם ק� אד� ל מ ה ו� ד וש� ו� ר ן ד� ה� א6 אה ד� ת� ה ת� ב� כ� ר� יל מ� ל� ת� כ� אנ�  ו�
ל ג�ב ר ן אף ע� א אה6 ין ד� ג� ין. וב� מ� ל� י ע� יק ח� ד� יהו צ� א� ''י ד� ל ח� ם כ� א, א" ת� ת�  זוג"יה ל�

א ית� רונ� ט� מ� ינ�א ד� ב� ר ן שוש� יה, אה6 ן ב" נ� ב� מוה� ר� ינ�א אוק� מ� יהו י� א� .ד�

מוה� ג�נ�א אוק� מ� או ל� ל� אה, ד� מ� ד� ם ק� יב אד� כ� יה ר� ב" ן ד� ה� ב� ת א6 ל� יל ת� ל� יהו כ� ק ב א�  י�ע6
אה מ� ד� ם ק� אד� יה ד� ר" שופ� ק ב כ� י�ע6 יה ד� ר" ין, שופ� ית� נ� ת� י מ� אר" .מ�

. ך� מ� יך� הוא ש� ר� א ב� ש� ל קוד� פ� כ� ן ד� ז"ינ� נ�א ח6 ימ� ה" י�א מ� ע� א, ר� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ�  אמ�
אה, ת� א ת� ת� ב� כ� ר� מ� אה וב� יל� א ע� ת� ב� כ� ר� מ� ך� ב� א ל� ל� ל� אכ� ה, ל� ה מ ש� ר, מ ש�  ואמ�

ר ן ה� א6 א ד� ר� ט� ס� ו�ה מ� ך� ח� א ב� ל� ל� אכ� ן, ול� ה� אב� א ד� ר� ט� ס� אה מ� מ� ד� ם ק� ך� אד� א ב� ל� ל� אכ�  ל�
י כ� ק ב ה� ם י�ע6 ל ש" פ� ה ל א כ� מ� ל מ ה. ל� ד וש� ו� .ד�

ב ק" ע� נ�א ד� יש� ק ב ל� ל. י�ע6 א" ר� ש� י� ק ב ו� יה י�ע6 א ל" ר� ק� ין, ד� ג� א ב� יש� ד� ינ�א ק� יה בוצ� ר ל"  אמ�
ה. מ� ג�ל ח� ל� ה ג� ה" כ� י�ה מ� אשון ה� ר� ם ה� ל אד� בו ש� ק" ר, ע6 מ� ת� א� א. ד� ב� ינו נוק� י� ה�  ד�

יהו אי א� ה� ב. ו� ק" ינו ע� י� ה� א ד� ב� נוק� א ל� יש� א, ר" כור� ן ר אש ד� מ� ת� ל ד� א" ר� ש� י י� ר" ק� ת�  וא�
נו שופ� ה ת� את� ך� ר אש ו� שופ� י�א, (בראשית ג) הוא י� ו� ח� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� ר קוד� אמ�  ד�

את ה ר� ו�ה י� נ� ב ע6 ק� ה, (משלי כ''ב) ע" ר ב� מ� ת� א� א ד� ג�לות� א ב� ת� ינ� כ� ם ש� א ג�ר� ד� ב. ו� ק" .'ע�

יל אן י�כ� י, מ� ינ� א ס� ת� ינ� כ� ש� א ד� רו, פומ� ין ואמ� ית� נ� ת� י מ� אר" דו מ� ח� עון ו� מ� י ש� ב� י ר� ד"  ח6
בוא ין ר� ת� ש� יה ו� ין ב" ל� ל� מ� יה מ� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� קוד� ך� ד� ם (קמי) פומ� יק� מ"  ל�

ך� ל� ע6 . ו� ך� ל פומ� יה ע� ין ב" ל� ל� מ� אה מ� ת� א ת� ת� יב� ת� מ� בוא ד� ין ר� ת� ש� אה ו� יל� א ע� ת� יב� ת� מ�  ד�
ים בו ד� יור� ים ו� ים עול� ל ה� Cי א כ" א6 ל� נ"ה מ� ה� ר, ו� מ� ת� .א�

ז�א ר� ל ו� יהו ק� ם וא� א סול� י ד� ינ� ר, ס� אמ� עון ו� מ� י ש� ב� ח ר� ת� ם, פ� נ"ה סול� ה� ר ו� ר אח" ב�  ד�
עוד ע''ב י', י''ה, ''י ו�י''ו ה''י. ו� ''ל ע''ב, יו''ד ה" ל ע''ב ק� ב ע� נ"ה ה' רוכ" ה ה� ל� מ�  ד�

ו�ון ''א. את� ''א וא''ו ה" ''א וא''ו, יו''ד ה" ''א, יו''ד ה" ''ל יו''ד, יו''ד ה" הו� ''ה. ק�  יה''ו, י�
ין ק� ל� ''ל ס� ''ל. ע''ב ק� ין ק� ק� ל� הון ס� יל� ין ד� ד� ינון תול� א� ו�ון, ו� ע''ב את� ין ל� ק� ל� ין ס� א� מ� ד�  ק�

ר מ� ת� ך� א� ל� נ�א, ע6 ימ� ה" י�א מ� ע� ת� הוא ר� אנ� ן ב''ר. ו� ב� חוש� ין כ� ר" ן ות� את�  (ש''ז ע''א) מ�
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ת, ר" ש� י ה� כ" א6 ל� מ� ן ד� ב� ל ר� א" ר� ש� ל י� ל כ� ן ש� ב� א ר� ת� ת� ב ל� ת� ר� אנ� ר. ו� קו ב�  (תהלים ב) נ�ש�
יה ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� קוד� ר ל� א, ב� יל� ע" ר ל� .ב�

אי ג�ם ה� מות, ב� ך� ל א ת� את� ט� יר ח6 ב� ע� י� ה� ד (שמואל ב י''ד) ג�ם י� ו� י ד� ג�ב" ר ל� מ� ת�  א�
יז מ� ה, ר� יצ� ש ב" ת חומ" פ� תוס� ים ו� יצ� ה, מ''ג ב" ל� ח� א ד� יעור� יהו ש� אי א� ה� ד. ו� ו� ר ד� פ� כ� ת�  א�

יו ל� ף ע� יתו יוס" יש� מ� .(ויקרא ה) ו�ח6

י ינ� ס� א ד� ל טור� ית ע� יך� הוא נ�ח� ר� א ב� ש� קוד� ונ�א ד� ו� ג� , כ� ך� פומ� א מ� ק� נ�פ� א ד� לות� אה צ�  ז�כ�
ל ד� ת� ש� ת� ת� נ� ר (כד) א6 י ב� כ� גו'. ה� נו פ ה ו� ר י�ש� ש� י א6 יה (דברים כ''ט) כ� ר ב" מ� ת�  וא�

ין ת� מ� ש� ינון נ� ל א� כ� ין ו� א� ת� ת� ין ו� א� ל� יש ע� נ� יך� הוא כ� ר� א ב� ש� א קוד� לות� א וצ� ית� י� אור�  ב�
א ל� ב� ק� ך� ל� יל� א ד� מ� צול� ית ב� ים ונ�ח� אכ� ל� מ� י�ין ד� יר� ש� ל מ� כ� ו"י ו� Cה מ� ין ל� יד� ת� ע6 ל ד� כ� וו ו� ה6  ד�
יך� הוא ר� א ב� ש� קוד� א ל� ד� י�ח6 ך� ל� יל� א ד� ת� ב� ש� ח6 מ� ין ד� ג� . ב� ך� יל� א ד� ית� י� ך� ואור� יל� א ד� לות�  צ�

ך� לות� צ� ך� וב� ית� י� אור� א ב� ת� ת� א ו� יל� יה ע" יל" י�ין ד� ר� ש� ל מ� כ� יה ב� ת" ינ� כ� .וש�

י, ר אנ כ� יהו אמ� א� ונ�א ד� ו� ג� ה. וכ� ש� ע6 מ� ה ל� פ� ר� צ� ה מ" ה טוב� ב� ש� ח6 יך� הוא מ� ר� א ב� ש�  קוד�
ל כ� יד ל� ב� יך� הוא ע6 ר� א ב� ש� י קוד� כ� ע, ה� מ� ש� ה ונ� ש� רו (שמות כ''ד) נ�ע6 הו אמ� כ>ל�  ו�
א ד� י�ח6 הון ל� ך� ב� עות� ר� ין ד� ג� , ב� ך� לול� מ� ין ל� ע� מ� ש� ין ו� ק� ת� הו ש� כ>ל� יה ד� יל" י�ין ד� יר� ש�  מ�

יה יל" י�ן ד� יר� ש� ל מ� כ� יה ב� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� קוד� .ל�

הו ית לון סוף, כ>ל� ל" ין ד� ב� ה ט� מ� ך� כ� ד ל� ב� ע� מ� ח ל� ט� יך� הוא אב� ר� א ב� ש� קוד� ה ד� ל מ� כ�  ו�
י י כ ח� עוש" בור" יו ג� אכ� ל� כו ה' מ� ר� א (תהלים ק''ג) ב� ין ד� ג� ע. וב� מ� ש� נ� ה ו� ש� רו נ�ע6  אמ�
ל כ� יה ו� ת" ינ� כ� יך� הוא וש� ר� א ב� ש� א קוד� ה� . ד� ך� ף ב� ק� ת� ת� רו, וא� ב� קול ד� מוע� ב� ש� רו ל� ב�  ד�

. ך� ד� ל י� תוב ע� יהו כ� א� ה ד� יר, מ� י�ת� ך� ו� עות� ל ר� ד כ� ב� ע� מ� מו ל� כ� ת� ס� יה א� יל" י�ין ד� יר� ש�  מ�
י�ים ק� ת� א א� ל� ך� ד� ד� ת י� יב� ת� כ� א מ� יר� ע� ה ז� ל� יל מ� פ� א נ� ל� .ו�

י ו� Cה מ� נ"יה ל� יוק� ד� א כ� ר� ק� יה י� יד ל" ב� ע� יה ו� גופ" יה כ� יב ל" ש� יה ח� אר" מ� ר נ�ש ד� אה ב�  ז�כ�
ח ת� פ� ד ד� ית ח� ל" י. ו� ינ� ס� א ד� טור� לוי ב� מ� א כ� לות� א וצ� ית� י� אור� פומוי ב� ין ד� ילול� יל מ� ק�  ש�

א עות� ר� א וב� ד� א ח6 מות� כ� אס� ין ב� א� ת� ת� ין ו� א� ל� הו ע� א כ>ל� ל� יה א� ג�א ל" ר� ט� ק�  פומוי ל�
א:  ד� (עד כאן מההשמטותח6 )

(נדפס בספראמר רעיא מהימנא דוכתין וכו' עד על אתוון רעיא מהימנא   
(ויקרא דף ט''ז ע''ב

ר  ר אח" ב� ל(בראשית כח)ד� ק ע� ל� ת� ס� ה ל' א� נ�א, מ� ימ� ה" י�א מ� ע� ם, ר� ל� נ"ה ס> ה� לום ו�   ו�י�ח6
יו''ד א ד� מ� ש� ק ל� ל� ת� ס� א� ין ד� ג� י�ין. ב� ר� ל ב� ל כ� א ע� ק� ל� ת� ס� א� יד ל� ת� י את� ע� כ� ו�ון, ה� ל את�  כ�
''א ו�א''ו ם יו''ד ה" ש" ית ב� ו� א ה6 ית� מ" ד� ק� ב� נ"יה ל'. ד� ב� חוש� יה יי''י, ד� ב" ''י. ד� ''י ו�א''ו ה"  ה"
יהו א� ל, ד� א" ק ב� ל� ת� ס� ן ת� ע� ד. כ� ח� ינון א� א� י, ד� מ" ח6 ר� ן ד� יל� כ� י''ג מ� יהו יאאא, ב� א� ''א, ד�  ה"

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� אנו. ה6 ר� ד ב� ח� ל א� ל א א" ין, ה6 ד� ה6 ן ס� ה� מ� ין ש� ר" ת� (מלאכי ב)ייא''י. ד�  
אנו ר� ד ב� ח� ל א� ל א א" נו ה6 כ>ל� ד ל� ח� ל א אב א� .ה6

 , ך� י�ים ב� ק� ת� ין, י� ל" ין א� ג' יוד� י(ישעיה נב)וב� כ� ה� ''ה. ד� מ� א ד, ב� ה מ� ג�ב� א ו� ש� נ�   י�רום ו�
ע ב� אר� ם. י�רום: ב� א ד הוא אד� ו�ון, מ� פוך� את� ה� ''ם. וב� ן אד� ב� ש� ח> א ''ד, ל� יק מ� ל�  ס�

ינון  א� י"ה, ד� אר� ין ד� פ� שור,(במדבר ו)אנ� ין ד� פ� ע אנ� ב� אר� א: ב� ש� נ� דו� ''ד. ו� ך� י� כ� ר� ב�   י�
י א יוד ה" ד� א. ו� ית� ע� צ� מ� א� דו� ''ד, ב� ר י� א ד: י�א" ה מ� ג�ב� א. ו� אל� מ� ש� דו� ''ד ב� א י� ש� ינון י� א�  ד�
י מ� ת ש� מו א� ש� דו� ''ד, ו� אה י� יע� ב� לום. ר� ך� ש� ם ל� י�ש" יך� ו� ל� יו א" נ� דו� ''ד פ� א י� ש� י, י�  ו�או ה"

ם כ" ר� ב� י א6 נ� ל ו�א6 א" ר� ש� נ"י י� ל ב� .ע�
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נ�ה, חו מ� כ� ת� ש� ין א� יר� ין י�ק� מ� פול� ין מ� נ� ב� ה א6 מ� כ� ן. ו� ב� יאת א� ר� ק� ת� ינ�א, א� ימ� א ד� ר� ט� ס�  מ�
יו יד� מ� ל� ת� א ל� יב� ק� י ע6 ב� ר ר� ר, אמ� מ� ת� ינ"יהון א� ג� ין. וב� ק� א נ�פ� ית� י� אור� י�א ד� יהו מ� י� נ� מ�  ד�

א ם. ל� כ� ש� נ�פ� נו ב� כ� ת� ס� א ת� מ� ם ש� י� ם מ� י� רו מ� הור אל ת אמ� ש ט� י� נ"י ש� אב� יעו ל� ג� ת� ש�  כ�
שום  ש. מ� מ� ם מ� י� ם, מ� י� ינון מ� א� רון ד� ימ� כון(תהלים קא)ת" ים ל א י� ר� ק� ר ש�   דוב"

ה  ר ב� מ� ת� א� א, ד� ית� י� א אור� ם, ד� י� ין מ� ל" א� י. ד� ינ� נ�ג�ד ע" ין(משלי ו)ל� ג� ה אור. וב� תור�   ו�
י�א,  מ� א ד� בוע� מ� יע� ב� ב� א נ� הור� אי נ� ה� י(ישעיה נח)ד� ר" ק� ת� יו, א� ימ� בו מ" ז� כ� ר ל א י� ש�   א6

ם י� .מ�

ן יר� פ� ר ס� ש� ן ע� מ� ת� ת. ומ� ל� י ג�ח� ר" ק� ת� י י', א� יה� א� ן ד� ב� אי א� א, ה� אל� מ� ש� א ד� ר� ט� ס�  ומ�
ין,  ונ� ו� ה ד' ג� ית ל� א� ת. ו� ל� ג�ח� ה ב� שור� ת ק� ב� ה� ל� ש� א.(ועשרה)כ� א ו�או ה" ינון, יוד ה"   א�

א, ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� א, ע� אל� מ� ש� ה ב� ז�ק� ח6 ינ�א, י�ד ה� ימ� ה ב� דול� ג� י י�ד ה� יה� א� דו� ''ד. ו�  י�
ין ונ� ו� מ''ב ג� יל מ� ל� ה, כ� מ� י י�ד ר� יה� ן א� מ� ת� .מ�

א ש� יל קוד� ה נ�ט� ת, ב� ל� א ג�ח� אל� מ� ש� א ד� ר� ט� ס� ן, ומ� ב� ינ�א א� ימ� א ד� ר� ט� ס� י מ� יה� א� ין ד� ג�  וב�
ים. ז"דונ� ם ה� י� ין, ומ� א� ר� ין נוכ� יש� ינון א� א� דום, ד� Cא אל ו� ע" מ� ש� י� א, מ� מ� יך� הוא נוק� ר�  ב�

ש ו. נ�ח� ש� ע" ה ד� ל אומ� מונ�ה ע� נ�ם, מ� ג"יה� א ד� ש� ל א� א" מ� ש. ס� נ�ח� ל ו� א" מ� הון ס� ל� ן ד� נ� מ�  ומ�
י�א ל מ� נ�א ע� מ� מ� ב ד� ה� יהו ר� א� אל, ו� ע" מ� ש� י� ה ד� ל אומ� מונ�ה ע� .מ�

יה. יל" נ�א ד� מ� אל, ומ� ע" מ� ש� י� א מ� מ� יל נוק� ד, נ�ט� ס� ג"יה ח� ר� ד� ם, ד� ה� ר� אב� ינ�א ד� ימ�  ב�
ין ר" ת� יה. ב� יל" נ�א ד� מ� ו, ומ� ש� ע" א מ" מ� יל נוק� ד, נ�ט� ח� ג"יה פ� ר� ד� ק, ד� ח� צ� י� א ד� אל� מ� ש�  וב�
ף. ן יוס" יח� ב� ש� א, מ� אל� מ� ש� ד מ� ח� ד. ו� ו� ן ד� יח� ב� ש� ינ�א, מ� ימ� ד מ� ינון ח� א� ין, ד� יח� ש�  מ�

ז�א  ר� יה, ב� ל" ב� Aק י ל� יה� א� ק ב, ד� י�ע6 ג�א ד� ר� ד� יו (בראשית מח)וב� ת י�ד� ל א� כ" ש� (כי מנשה ד�  
ו,הבכור) ש� ע" ה ב� ה ג�ל� יהוד� ין ד� ג� אל. ב� ע" מ� ש� י� ינ�א, ד� ימ� א. שור ל� אל� מ� ש� י"ה ל� . אר�  

ינ�א מ� ם י� ה ע� דוש� ק� א ד� אל� מ� ו. וש� ש� ע" א ד� אל� מ� ם ש� ה, ע� דוש� ק� ינ�א ד� מ� ח י� כ� ת� ש�  א�
אל,  ע" מ� ש� י� א ד� ב� א6 ס� ג"יה(בראשית מט)מ� ר� ד� נ�א, ב� ימ� ה" י�א מ� ע� יל ה, ר� י י�ב א ש� ד כ�   ע�

ב ב ר� ר� ע" א מ" מ� יל נוק� ל, נ�ט� א" ר� ש� ת י� ר� א� פ� .ת�

קוד  פ� ין, י� ל" ין א� ג� ר� ת ד� ל� ת� א.(נ''א יפקון)ב� ן ג�לות� ים, מ� ל� א" ר� ש� י� ם ו� י� ו� ים ל� נ�   כ ה6
ו ש� ע" ין ב� ב� עור� ב מ� ב ר� ר� ע" ונ�א ד� ו� ג� ב. כ� ב ר� ר� ע" אל ו� ע" מ� ש� י� ו ו� ש� ע" א, מ" מ� יל נוק� הון נ�ט�  וב�

ב ר" ע� ת� י מ� כ� ה� יהו. ו� ו�וי� ר� ת� רוב ד� ק, ע" ח� צ� י� ם ו� ה� ר� אב� ב ב� עור� ק ב מ� י י�ע6 כ� אל, ה� ע" מ� ש� י�  ו�
הוא ה� יהו, כ� ו�וי� ר� ת� ת ד� ל� ש� ל� א ש� יה" ף, ו� ן יוס" יח� ב� ש� ד ומ� ו� ן ד� יח� ב� ש� ם מ� יל ה, ע�  ש�

י�א ע6 ר� ין ב� יח� ש� ין מ� ר" י ת� ר" ש� ק� ת� י מ� כ� ה� יה, ד� יל" בואה ד� נ� ם ב� ע� ל� ז�א ב� ח� נ�א ד� מ�  ז�
אה ר� ת� א ב� ג�לות� ן, ב� ה� ב� ת א6 ל� ת� נ�א, ב� ימ� ה" .מ�

דף רמ''ז ע''א

ר,  אמ� ח ו� ת� י�(במדבר כג)פ� ל י� א" ר� ש� י� ל ב� מ� אה ע� ל א ר� ק ב ו� י�ע6 ן ב� יט או� ב�   ל א ה�
א,  ר� א ק� ימ� י� ק� א ל� כ ל� ך� בו. ו� ל� ת מ� רוע� מו ות� יו ע� ל ה� Cים(ישעיה נד)א דול� ים ג� מ� ח6 ר�   וב�

י�יא ל� ג� ת� י�ד א� א. מ� ת� ינ� כ� ש� ין ל� ר� ח6 ס� וו מ� ה6 יפות, ד� ל� ין ק� ר� ב� ת� נ�א מ� מ� הוא ז� ה� . ב� ך� צ" ב� ק�  א6
ר,  מ� ת� יהו א� י� ל� ע� א. ד� ת� גול� ינון ס� א� ין, ד� נ� ב� ת א6 ל� ת� א מ� ד� נ�א ח6 י(יחזקאל א)אב� ה�   ו�י�

אה.  יע� ב� נ�א ר� י, אב� יע� ב� ר� י� ב� ינון יי� א� נ�ה, ו� ים ש� ל ש� ש� ה(דף רמ''ז ע''א) ב� ש� מ� ח6 ב�  
יהו,  י� ל� ב� Aק אה. ל� ש� מ� נ�א ח6 ש, אב� ח ד� י(שמואל א יז)ל� לוק" ה ח� ש� מ� ד ח6 ו� ח ד� ק�   ו�י�

דו� ''ד ל י� א" ר� ש� ע י� מ� ינון ש� א� ין, ד� יב� ש ת" מ" יהו ח� י� ל� ב� Aק ינון ל� א� ל. ו� נ�ח� ן ה� ים מ� נ� ב�  א6
דו� ''ד.  ינו י� ל ה" Cיך�(יחזקאל א)א ר� א ב� ש� ה קוד� א, ב� ת� ינ� כ� א ש� ה, ד� גול� תוך� ה� י ב� נ�   ו�א6

ין.  מ� ל� י ע� יק ח� ד� ר, צ� י, הוא נ�ה� נ� ת ו�א6 פ� תוס� ד. ו' ב� ח� א(בראשית ב)הוא א� ר יוצ" נ�ה�   ו�
ן י�''ה, א ו', ב� נ�ה, ד� יק מ� נ�פ� ר ד� ינ�ה, נ�ה� א ב� ן. ד� ד� אי ע" ן, מ� ג� ת ה� קות א� ש� ה� ן ל� ד� ע"  מ"

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 96 -

http://DailyZohar.com/


ית ש� ט ב� ש� פ� ת� א� אה, ו� ל� א ע� ימ� א� יק מ" נ�א, נ�פ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר� נ�א, ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ר� ג�א ד� ר�  ד�
א  ת� נ� ג� י ל� ק" נ"יה אש� יק, ומ� ד� ד צ� אן ע� יר� פ� א(דעדן)ס� ת� ינ� כ� י ש� יה� א� , ד� .

ה מ� כ� ינ�א, ח� ימ� ר ב� ת� ה. כ� מ� כ� ית ח� אש� ינ�ה. ר', ר" ר. ב', ב� ת� ''ר. כ', כ� ב� אי כ�  מ�
הו, אן כ>ל� יר� פ� לות. י' ס� ע� ת ה� ל� ע� א ל� יל� ע" ב ל� כ� א. ר� ית� ע� צ� מ� א� ינ�ה ב� א, ב� אל� מ� ש�  ב�
ינ"יה ג� א. וב� יל כ ל� ל� ל, כ� יהו כ� א� יק, ד� ד� ד צ� ט ע� ש� פ� ת� יהו א� א� ר, ד� נ�ה� לו ב� ל� כ� ת�  א�

 , מוה� ד(דניאל ד)אוק� א. כ� י�א כ ל� ל� נ"יה ת� יה. מ� א ב" כ ל� זון ל� יף, ומ� ק� ת� א ו� ב� נ�א ר� יל�   א�
ן.  יר� פ� ר ס� ש� ה ע� מ� ז�א ע� ין, ח� יפ� ל� גו ק� א מ� ת� ינ� כ� א ש� מ� (עיין (ע''כ רעיא מהימנא)ח�  

(ס''א ובחבורא קדמאה רכ''ו ע''ב) )

ין ר" ין ת� ה. ב" ח� נ� מ� אה ל� ל� א ע� כ� ל� י מ� מ" ת, ק� אי ס ל� ה� אה ל� ל� אע� ה, ל� ח� נ� מ� ת ל�  ס ל�
ין רוע� .ד�

נ�א,רעיא מהימנא (זה בא אחרי דרועין)  ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אה, אמ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
י�יא, ר� ב� י ח� מ" ח לון ק� ת� פ� מ� יך� ל� ר� צ� ינון, ו� ין א� ימ� ת� ין ס� יל� נ"י מ� ע, ה� מוד� ת� ש� אי א� ה�  מ"

יהו,  י� ל� ר ע� מ� ת� ה, א� ח� נ� ית ומ� ר� ח6 ינו ש� ק� ת� ק ד� ח� צ� ם י� ה� ר�   אף י�ד�י(ישעיה מח)אב�
ד ס� הון ח� ל� ין ד� ג� ר� ד� ם. ד� ה� ר� א אב� ם, ד� י� מ� ה ש� ח� פ� י ט� ינ� ימ� ק. ו� ח� צ� א י� ץ, ד� ר� ה א� ד�  י�ס�

יהו  י� ל� ר ע� מ� ת� א� ד. ד� ח� ין(ישעיה סב)ו�פ� ר" ינון ת� זו, א� רוע� ע> ז� ינו, וב� ימ� י� ב� ע י� ב� ש�   נ�
א ת� ינ� כ� א ש� יה, ד� יל" ת ד� א. ס ל� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� דו� ''ד, ע� יהו י� א� א, ד� כ� ל� מ� ין ד� רוע�  ד�

א ל� א, וב� שוכ� ח6 ימו ד� ג� א פ� ל� רוי ב� ט� ס� י�יה מ� ק� ת נ� יה, ס ל� יל" א ד� הור� אה, נ� ת�  ת�
ן ב� ת� ם מוץ ו� ד� Aר ק ב� ין, כ� הור� ם נ� ין ע� שוכ� ינון ח6 י א� כ� ה� ל. ד� ל� א כ� שוכ� ת ח6 רוב� ע6 .ת�

בואה, ר נ�ש ת� ש ב� ד� ונ�א ד� ו� ג� ין, וכ� הור� נ� ין ב� שוכ� ין ח6 ב� ר� ע� ת� ל, מ� א" ר� ש� י� יהון ד� חוב"  וב�
ד ב� ע� מ� יך� ל� ר� ל, צ� א" ר� ש� ך� י� ת. כ� סול� תוך� פ� ל מ� ר אוכ� בור" ה, כ� ר ל� יהו בור" ר א� ת� ב�  ול�

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� ין. ו� שוכ� הון ח6 ב ב� ר� ע6 ת� ד א� יהון, כ� רוח" ים(תהלים נא)ב� ל ה� Cי א ח" ב�   ז�
א, ל רוח� י ע� ס" כ� מ� ע, ד� ר� ר ה� יהו י"צ� א� א, ד� שוכ� ר ח6 ב� ת� י א� כ� ה� ב� גו'. ד� ה ו� ר� ב� ש�  רוח� נ�

א ר� ה� אנ� יה ל� נ�ח ל" א מ� ל� א, ו� ש� מ� ל ש� ה ע� ס� כ� מ� ן, ד� נ� ע� ה. או כ� ט� ל ח� ה ע� ס� כ� מ� מוץ ד� .כ�

אן מ� יהו כ� יהו אור. א� א� טוב, ד� ר ה� ל י"צ� ה ע� ס� כ� ע, מ� ר� ר ה� יהו י"צ� א� , ד� ך� ח ש� ין ד� נ� מ� ז�  וב�
שו ר� יס ב� פ� יהו ת� טוב א� ר ה� ד י"צ� י, כ� כ� אוף ה� ע. ו� ר� ר ה� י"צ� ין ד� סור� א6 ית ה� ב" יס ב� פ� ת�  ד�

ע. ר� ר ה� י"צ� ין ד� י�יל� ח� שו ד� ר� טוב, ב� ר ה� י"צ� ין ד� י�יל� ין ח� יס� פ� ינון ת� י א� כ� ע, ה� ר� ר ה� י"צ�  ד�
יב. ת� ה כ� דו� ''ד, מ� ם י� ד� Aיה, ק יל" ין ד� ר� ב� ל א" כ� יה, ב� ר נ�ש רוח" ר ב� ב� ת� י� נ�א ד� מ� ז�  וב�

ג�לו(ישעיה מט) ך� ה� ח ש� ר ב� ש� א6 ל� או ו� ים צ" סור� א6 אמ ר ל� . ל"

ה. א ב� ב� ר� ע� ת� א� יל ל� א י�כ� ל� ב� ק� א ו� שוכ� ית ח6 ל" י�יה, ד� ק� ת נ� י ס ל� יה� א א� ת� ינ� כ� ל ש� ב�  א6
ין ת ב" אי ס ל� ה� ינ�ה. ו� י מ� יה� או א� ל� א, ד� ר� ין אח6 מ� ה מ� ב� כ� ר� א ה� ל� ב� ק� א מ� ל� ן, ד� ג�פ� י כ� יה�  א�

ית.  ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול� א, ב� ב� י י�ת� יה� א א� כ� ל� י מ� רוע" (ע''כ רעיא מהימנאד� ).

יק) נ�פ� יד ו� ג� נ� ן ד� מ� הוא ש� ה� ן, ב� מ� ש� ית, ב� ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול�  ובחבורא קדמאה) ב�
אה ל� ז�א ע� א ר� ל� ית. א� ת� אי כ� ל מ� ב� ת. א6 ר� עון, י�אות אמ� מ� י ש� ב� ר ר� א. אמ� יל� ע" ל�  מ�

א ש� מ� ש� יז ל� מ� א ר� ק� ז הוא ד� מ� א ר� ל� ית. א� ת� אי כ� ן, מ� מ� יהו ש� א� יו�ן ד� כ" יהו. ד�  א�
ית (ס''א ת� א כ� ל� י א� ו� א ה6 ה, ל� א י�אות ל� ק� ד� ית כ� ת� ן כ� מ� ה ש� ג�ב� א ל� ד� ג� אנ� א, ל� ב� נוק�  ב�
 אלא רזא עלאה הוא, דקא רמיז לאנגדא לגבה שמן כתית כדקא יאות לה),
ל כ� א, ב� יל� ע" ל� ידו מ� ג� הוא נ� א ה� כ� ש� אמ� א, ול� גופ� ין ד� יפ� י� ינון ש� א� ים, ד� ז"ית� א מ� ק� אפ�  ל�

א. (לא הוי אלא כתית יפ� י� ש� א ו� יפ� י� (ש�

דף רמ''ז ע''ב
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יש  ת� כ� יהו ד� יק א� ד� צ� ין,(דף רמ''ז ע''ב) ו� א� ל� ין ע� יפ� י� ינון ש� ל א� כ� יק מ� אפ� ין, ו� יש� ת� כ�  
א י ל� א� יה. ו� ב" י נוק� ג�ב" ים, ל� ל� א ש� ת� יאוב� ת� בו ב� ח ר� ש� ין, מ� יש� ד� ין ק� ינון ז"ית� א�  ד�

א ידו, ל� ג� הוא נ� ה� ין, ו� יפ� י� ש� א ד� ת� יאוב� א ת� ל� א ב� ל� א, א� ח� ש� הוא מ� פוק ה� א י� יש, ל� ת�  כ�
ין. יפ� י� ל ש� כ� נ"יה מ� ה מ� לול� א ב� ה" ת� ד ד� א י�אות, ע� ק� ד� י כ� ו� א ה6 ל� א, ו� ב� נ"יה נוק� נ"י מ� ה6 ת�  א�
נ"יה. (אמר רעיא מהימנא נ�א מ� ז� ת� א� נ�אה ול� ה6 ת� א� ית, ל� ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול� א ב� ל ד� ע� (ו�

נ�א,(שייך לקמן סוף ע''ג (נ''ל דצ''ל ע''ב))רעיא מהימנא  ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�   אמ�
ית. ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול� א, ב� כ� ר ה� מ� ת� אי א� , ו�ד� ך� יל� ין מ� יק� ת� ה מ� מ� א, כ� יש� ד� ינ�א ק�  בוצ�
עוד מוד. ו� ל� ת� נ�ה, ב� ש� מ� א, ב� ר� ק� מ� ה ב� לול� ה, ב� ל פ� ע� ב� א ד� ית� י� אור� ם, ב� ת� ר ה� מ� ת� א�  ו�

א ל� ה. א� לול� י ב� יה� א א� ית� י� או אור� אי ל� ית. ו�ד� ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול� י�ינ�א, ב� נ� ז�א ת� ית ר�  א�
ית ל" ין, ד� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� ה ד� מ� ינ�ה. כ� ג� ין ב� ש� ת� כ� ה מ� מ� יל כ� ב� ס� אן ד� מ�  ל�

ה את� ן ש� מ� ז� רו, ב� עוד אמ� ה. ו� ל� יה ע� מ" ית ג�ר� מ� מ" י ש� מ� א ב� ל� ת, א� י�ימ� ק� ת� א מ� ית� י�  אור�
ינ�ה כ� נ"י ש� אות פ� ר� ה ל� כ� ז� ינ�ה, ת� ד� מ� ינ�ה ל� ד� מ� יך� מ� ל� ג� ת ר� ת" כ� .מ�

ל,  ח ת אכ� ל� מ� ת ב� י"ים פ� ק� מ� א הוא ד� ית, ד� ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול� עוד ב� (יחזקאל ד')ו�  
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ית, ה6 ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול� עוד ב� ה. ו� ת� ש� ה ת� שור� מ� ם ב� י� (ישעיה נג)ומ�  

יק ד� א צ� ית, ד� ת� ן כ� מ� ש� ה ב� לול� עוד ב� ינו. ו� ונות" ע6 א מ" דוכ� ינו מ� ע" ש� פ� ל מ� חול� הוא מ�  ו�
ינון א� אה, ד� ל� א ע� מוח� ים, מ� ז"ית� ין כ� ירור� ינון פ� א� ין, ד� יש� ד� ין ק� פ� יד ט� ג� נ� ין, ד� מ� ל� י ע�  ח�

ינון א� ר, י' י' י'. ו� פ� ים ל� רונ� ש� ה ע� ל ש� ים, י' י'. וש� רונ� ש� נ"י ע� ל י'. וש� ב" Aק רון ל� ש� ד ע�  ח�
ר פ� ים ל� רונ� ש� ה ע� ל ש� ל, וש� אי� ים ל� רונ� ש� ש, וב' ע� ב� כ� רון ל� ש� .ע�

ה ד� נ�ג� ין כ� ין עול� א" ה, ש� ל� ע� מ� ל� ת מ� ד� ה יור� פ� ין ט� יות, א" נ� ע6 ת� רו ב� ה אמ� ל� מ� ז�א ד� ר�  ו�
רון. כ� ז� ד מוח� ה� ין. ח� ת מוח� ל� ל ת� ב" ק� הון ל� יל� יזו ד� מ� א ג  ור� ז�א ד� ר� ינון ב� א� ים. ו� י� פ�  ט�

א ב� ן ל� ין מ� ק� ל� רון ס� כ� ז� ה� יון ו� מ� ד� יון. ה� מ� ד� אה מוח� ה� ית� ל� ה. ת� ב� ש� ח6 מ� י�ינ�א מוח� ה� נ�  ת�
יהו א� ם ד� אי אד� ה� ין ד� ג� א ב� כ� ל� מ� יהו כ� י� ל� ה ע� ין ל� ל� ב� ק� א ומ� ב� ל ל� א ע� ת� ית נ�ח� ב� ש� ח� מ�  ה�
ין ח� ת� יו�ון ופ� ין ח" ר" י ת� ג�ב" ה ל� ל� ית ע6 נ�ח� אה ו� ית� ל� יו�א ת� ל ח" יט ע� ל� ש� יב ו� כ� ר� ה ד� ב� ש� ח6  מ�
ל יון ע� ל� ר ע� ת� א כ� ד� א ו� ת� גול� יד ס� ב� ע6 ת� י א� יר" ל צ" ם ע� גון חול" ה כ� א ל� ל� ב� ק� יהו ל� י� פ� ד�  ג�

ינ�ה ה וב� מ� כ� .ח�

ה, דול� ינון: ג� א� אה. ד� ל� א ע� ת� ב� כ� ר� מ� יו�ן ד� ת ח" ל� ת� ין ל� יז� מ� ים, ר� רונ� ש� נ"י ע� רון וש� ש�  ע�
נ�ה. ש� מ� ת ה� ב� כ� ר� סוד. מ� ח, הוד, י� נ�צ� ין: ל� יז� מ� ין, ר� רונ� ש� ה ע� ל ש� ת. ש� ר� א� פ� ה, ת� בור�  ג�

ע ב� יהו אר� א� דו� ''ד. ד� ם י� ן ש" אה מ� יע� ב� א, ה' ר� יש� ד� כות ק� ל� א מ� ין: ד� ה� ית ה� יע� ב�  ר�
ם.  י אד� פ" (ע''כ רעיא מהימנאאנ� ).

ל כ� יה ב� ג�ב" יד ל� מ� ה ת� יהו עול� א� אה, ו� ל� י�יא ע� ס� כ>ר� אה ל� יע� ב� א ר� ל� ג� ין, ר� ה� ית ה� יע� ב�  ר�
ל י�א ע� א את� ה ק� א, עול� ין ד� ג� ה סוף. וב� ית ל� ל" אה, ד� ל� א ע� ת� ב� ש� ח6 ד מ� א, ע� יומ� א ו�  יומ�

.ה�ר�הור ה�ל"ב

א,רעיא מהימנא  ק� ז�ר� ג�א ד� יא ת� ה� נ�א, ה� ימ� ה" י�א מ� ע� ר, ר� אה אמ� מ� ד� א ק� בור� ח� וב�  
ינון א� יה ד� יל" ין ד� פ� ע אנ� ב� אר� ם, ד� ה אד� מ� ש� י�ה ד� ח� י ב� כ� ית. אוף ה� יע� ב� י יוד, ר� יה�  א�

ין.  ט� ב� ר ש� יס� ר" ינון ת� א� יו�ן, ד� ת ח" ל� א. ת� ת� גול� ך� ס� ר הול" ף שופ� ק� דו� ''ד, מ� (ע''כ רעיאי�  
.(מהימנא

ה א עול� אה, ד� ל� י�יא ע� ס� כ>ר� אה ל� יע� ב� ג�ל ר� י ר� יה� יד, א� מ� ת ת� אה, עול� מ� ד� א ק� בור� ח�  וב�
ף תוס� י� ין ד� ג� ין, ב� ר" ד ת� ל ח� ת ע� ב� ש� ית. ב� אש� ר" ב� ית ד� ין ש� ינון יומ� א� ל יום, מ" כ� יד ב� מ�  ת�

ר מ� ת� א א� ה� א י�אות, ו� ק� ד� א כ� ימ� ל" ירו וש� ה� ה נ� .ב�
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ירעיא מהימנא  ג�ב" יד ל� מ� ה ת� י עול� יה� ן א� יר� פ� ית ס� ש� כו. ב� ל� נ�א, מ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
יה. ג�ב" ת ל� יק� ל� ית ס� ינון ש� א� ה מ" יר� פ� אן ס� ינ�ה. וב� ב� יז ב� נ� ן י�''ה, ג� הון. ב� יד ב� אח�  ו', ד�

ה, יר� ת" ש י� יה נ�פ� מ" ף ע� תוס� ת א� ב� ש� יום ה� ב� ת. ד� ר� א� פ� י ת� ר" ק� א� אה, ד� ית� ל� א ת� יומ�  ב�
ין ג� ר, וב� ת� כ� ר ב� עוט� ך� מ� ל� אה. מ� ל� ה ע� מ� כ� ת, ח� ב� ש� אה. י' אות ב� ל� ינ�ה. ה' ע� י ב� יה� א�  ד�

ך� נו ל� ת� ר י� ת� ף כ� ת מוס� ל� פ� ת� א, ב� .ד�

ין, קוד� ין נ� ר" ינון ת� א א� ל� א. א� ר� יה6 ס� ה ל� ית ל� ין א� יש� ה ר" מ� י כ� כ� ם, ו� יכ� ש" ד� י ח� אש" ר�  וב�
ה, ל� ינון ע� א� ין ד� קוד� ין נ� ר" ה, ת� יל� ין ד� יש� ין ר" ר" א, ת� ר� יה6 אה ס� ת� ה ת� קוד� א נ� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
ר ת� ב� א. ול� ת� גול� ו�ת ס� א, ו�ה6 ונ�א ד� ו� ג� ין כ� כ� ל� י מ� ר" י ת� ל" ר ע6 ת� ו�ה כ� א ה6 ית� מ� ד� ק� גול. ב�  ס�
רוך� דוש ב� ק� יה ה� ר ל" ד, אמ� ח� ר א� ת� כ� ש ב� מ" ת� ש� ה� ים ל� כ� ל� נ"י מ� ש� ר ל� ש� פ� י א� ת א� ר� אמ�  ד�
ינו י� ה� א ו� ונ�א ד� ו� ג� ים, כ� כ� ל� ין מ� ר" ת� לוי ד� ג� ר� ת ל� ית� ח� . ונ� ך� מ" צ� ת ע� י א� ט� ע6 י ומ� כ�  הוא, ל�

גול ת ס� ר� ד� ה� ת� א, א� ת� גול� ו�ת ס� ה6 ה ד� גול, מ� .ס�

ר ק� נ"י ב� ים ב� ר� יז פ� מ� א ר� ים, ק� כ� ל� ין מ� ר" ינון ת� א� ין, ד� קוד� ין נ� ר" ל ת� ב" Aק ה, ל� ל� מ� ז�א ד� ר�  ו�
ר ת� ד. ב� ח� ר א� ת� מו כ� ד, כ� ח� ל א� אי� ר, ו� יהו, אמ� י� יש� ל ר" ה ע� ר� ט� ה ע6 קוד� ל נ� ב" Aק ל� ם, ו� י� נ�  ש�

ה אוף מ� ת ג�ר� יר� ע� ד, אז� ח� ר א� ת� כ� שו ב� מ� ת� ש� י� ים ש� כ� ל� נ"י מ� ש� ר ל� ש� פ� י א� ת א� ר� אמ�  ד�
י מ" ח6 ר� ך� מ" פ� ה� ת� יר. א� ע� ר ש� ד� ה� ת� ק, א� ח� צ� י� ל ד� את. אי� ט� ח� ד ל� ח� ים א� ז� יר ע� ע� י, וש� כ�  ה�

יר ע� ז� ת� א� ינ�א, ו� ד� .ל�

ית א� ן ד� נ�ל� ר. ומ� ת� י כ� ו� Cה מ� ה, ל� עול� ר ל� ל א אמ� את, ו� ט� ח� ד ל� ח� ים א� ז� יר ע� ע� א ש� ין ד� ג�  וב�
ר  מ� Cנ�א את, ש� ט� ח� ה ב� יד� ר� ה(ויקרא ט)י� ף עול� ת� אי ש� מ� את. ו�א6 ט� ח� שות ה� ע6 ד מ"   ו�י"ר�

ים, מ� ח6 ר� ת ה� ד� א מ� ית� מ� ד� ק� ו�ת ב� ה ה6 עול� א, ד� פ� אול� א ל� ל� ה. א� יד� ר� י� את ב� ט� ם ח�  ע�
ד א ח� כ ל� את, ו� ט� יאת ח� ר� ק� ת� א� ה, ו� יד� ר� י� ינ�א ב� ד� ת ל� כ� פ� ה� ת� ר א� ת� ב� .ול�

דף רמ''ח ע''א

י  ל� יאו ע� ב� א, ה� ין ד� ג� אי,(דף רמ''ח ע''א) וב� ר ו�ד� ת� א כ� ר� יה6 ו�ת ס� י ה6 ל� ה, ע� ר� פ� כ�  
א נ�א ד� מ� ז� א וב� ונ�א ד� ו� ג� יה, כ� יל" ין ד� ל� ג� ר� ת ל� ת� נ�ח� ת, ו� יט� ע� מ� ת� ר א� ת� ב� א ול� ונ�א ד� ו� ג�  כ�

ה,  ר ב� מ� ית� ה, א� ר� פ� י כ� ל� יאו ע� ב� ר(ויקרא ו)ה� מ� ת� א� לוי. ד� ג� ר� ת מ" יק� ל� ה, ס� עול� יא ה�   ה�
ה,  ז�א,(ישעיה סו)ב� יהו ר� אי א� ה� י. ו� א� ס� ם כ� י� מ� ש� ה, ה� ר ב� ימ� מ" י. ל� ל� ג� דום ר� ץ ה6 אר� ה�   ו�

ה,(שמואל ב כג) ל� מ� ז�א ד� ר� י. ו� מ" ח6 ר� ינ�א ל� ך� ד� פ" ה� מ� ים. ד� ל ה� Cאת א ר� ל י� יק מוש" ד�   צ�
דו� ד(תהלים קיח) א, דוד''י. י� ונ�א ד� ו� ג� נ�ה. כ� ר אש פ� ה ל� ת� י� ים ה� בונ� סו ה� א6 ן מ� ב� . א�

ה ע� ב� ן. ש� יר� פ� ת ס� ל� ל ת� ב" Aק ים, ל� ימ� מ� נ�ה ת� נ"י ש� ים ב� ש� ב� נ"י כ� ש א' וש� ב� עוד, כ�  ו�
א. ר� יה6 ס� ין ד� ינון ז' יומ� ים, א� ש� ב� ה כ� ע� ב� ן. ש� יר� פ� ע ס� ב� ל ש� ב" Aק נ�ה, ל� נ"י ש� ים ב� ש� ב�  כ�
יות. מונ� ד� ים ק� נ� ינון ש� א� א מ" ד� י ח6 יה� א� נ�ה. ד� י ש� ר" ק� א� א, ד� ר� יה6 ס� נוי ד� נ�ה, ב� נ"י ש�  ב�

.((ע''כ רעיא מהימנא

א יש� ית ר" א ל" ה� א. ו� ר� יה6 ס� ינון ל� ין א� אש� ה ר� מ� י כ� כ� גו'. ו� ם ו� יכ� ש" ד� י ח� אש" ר�  וב�
א. ח� י�ר� א ו� ח� ל י�ר� כ� ין ב� ר" י ת� אש" א ר� ל� ה. א� ג�ב� א ל� יש� יהו ר" א� א, ד� ש� מ� א ש� ל� א, א� ר� יה6 ס�  ל�

ה א ל� ת� ד� ח� עו ל� א ב� ל ד� ע� א. ו� ר� יה6 ל ס� י ע� ת" ד� ח� ת� מ� ף, ד� יוס" ק ב ו� ינון י�ע6 א� .ו�

א, ד� ח6 ה כ� שון ב� מ� ת� ש� יך� י� ה" א, ד� ר� יה6 ה ס� ר� אמ� ינון ד� ין א� ל" ם, א� י� נ� ר ש� ק� נ"י ב� ים ב� ר�  פ�
יל. אן אז� ם ל� ה� ר� י אב� כ� ק. ו� ח� צ� י� ל ד� א אי� ד, ד� ח� ל א� אי� יהו. ו� י� חות� ה ת� מ� ת ג�ר� יר� ע� אז�  ו�

יהו אן א� יה, ומ� י ל" מ" Cא י�ח ל� ם, ד� ה� ר� יש אב� נ� כ� ת� ו, א� ש� ן ע" מ� ר ת� ע� ת� א� ין ד� ג� א ב� ל�  א�
יר ע� יהו ש� א� ו ד� ש� ן ע" מ� א ת� ר� ע6 ת� א� ין ל� ז�מ� ין ד� ג� ש. (תרי נוסחי) וב� ר אש ח ד� יר ד� ע�  ש�

יה יל" ימו ד� ח� ר� ן, ד� מ� ח ת� כ� ת� ש� ק, א� ח� צ� ן, י� מ� ח ת� כ� ת� ש� א א� ל� ם, ו� ה� ר� יש אב� נ� כ� ת�  א�

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 99 -

http://DailyZohar.com/


יהו א� ף ד� פוי. יוס" א אנ� ר� ב� ת� ן, ל� מ� ח ת� כ� ת� ש� ק ב א� י"יה. י�ע6 ד� ל דור� א ע� ר� מ� ח� יה, כ� ג�ב"  ל�
ל ח" י ר� ג�ב" יה, ל� יל" .שור (ס''א שטן) ד�

ה,רעיא מהימנא  מ� ם ח� ל ש" יאו ע� ר� ק� ת� נ�ה א� נ"י ש� אי ב� נ�א, ו�ד� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
ה. (נ''א מלכות) מ� נ"י ח� פ� ה כ� נ"י מ ש� ה פ� ר ב� מ� ת� א� א, ד� יש� ד� א ק� ימ� (ס''א סיהרא א�  

ין,דאקרי שנה דאית בה שנ''ה יומין, כחושבן) ה שס''ה יומ� ית ב� נ�ה א�   ש�
א ר� יה6 אה, ס� ל� א ע� ימ� א. א� אל� מ� ש� א ל� ל ד� יהו ע� א� ה. ו� ש� ע6 ן שס''ה ל א ת� ב� חוש�  כ�
א מרמ''ח יל� ל� י כ� יה� א� ד. ו� ס� ינ�א ח� ימ� יהו ל� א� א ד� אב� א ל� ת� ר� ה ב� סור� ינ�א. א6 ימ�  ב�
ד.  ס� ח� ינ�א ד� ימ� א ל� ם אב� א ע� ת� ר� א. ב� אל� מ� ש� א ל� ימ� ם א� ח ו' ע� כ� ת� ש� ין. א� קוד� (ואיהיפ�  

ז�אכלילא מרמ''ח פקודין. אשתכח ו' עם אימא, ברתא עם אבא לימינא) ר�   ו�
ה,  ל� מ� יהו(משלי ג)ד� א� ם ד� י� מ� א. כונ"ן ש� ת� ר� ץ ב� ר� א. א� ה אב� מ� כ� ץ. ח� ר� ד א� ה י�ס� מ� כ� ח�   ב�

ע צ� מ� א� ו�יות ב� יהו ידד''ו, ה6 אי א� ה� בונ�ה, ו� יהו ת� א� א ד� ימ� ם א� א, ע� ר� .ב�

יהו  י� ל� ר ע� מ� ת� א� ינון, ד� ין א� יר� ע� ין ש� ר" ד, ת� ח� ים א� ז� יר ע� ע� עוד וש�   ו�ל�ק�ח(ויקרא טז)ו�
ין ג� י�, ב� י� יר ל� ע� ז�אז"ל. ש� ע6 ד ל� ח� ל א� גור� י� ו� י� ד ל� ח� ל א� גו' גור� ים ו� יר� ע� ש� נ"י ה� ת ש�  א�

ל ב� א. א6 חוד� י� א ד� ר� ט� ס� ד: מ� ח� את. א� ט� ח� דו� ''ד ל� י� ד ל� ח� יר א� ע� יהו ש� א� א, ו� ר� יה6 יעוט ס�  מ�
א ל� ה. א� א עול� ל� ה, ו� ש� א א� ל� ן, ו� ב� ר� א ק� ד, ל� ח� יה א� יב ב" ת� א כ� ז�אז"ל, ל� ע6 יר ד� ע�  ש�

ק ב  ר י�ע6 אמ� ד� ח, כ� ל� ש� ה. ו� ר� ב� ד� מ� י ה� ת� יש ע� י�ד א� ח ב� ל� ש�   מ�נ�ח�ה ה�יא(בראשית לב)ו�
יב ר� ק� ת� א י� ל� ''ל, ד� א" מ� ס� ז�א ד� א רוג� ר� ב� ת� ד, ל� י שוח� כ� ו. אוף ה� ש� ע" י ל� אד נ� ה ל� לוח�  ש�

ג�א ר� ט� ק� א ל� ש� ד� ק� מ� .ל�

ל, או יכ� מ" א ל� ר� ש� יה ב� יב ל" יה, י�ה� יך� ל" א נ�ש� ל� י ד� ע" ב� אן ד� ב, ומ� ע" יהו ר� א� א ד� ב� ל� כ�  ל�
ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� י�א. ו� יה מ� י ל" ק" י�ש� א, ו� מ� ם(משלי כה)נ�ה6 ח� הו ל� יל" כ� א6 ך� ה� ב שונ�א6 ע" ם ר�   א�

א ל� ין, א� סור� ה י� מ� כ� יה ב� יך� ל" א נ�ש� ל� יי ד� א ד� ל� ר נ�ש, ד� ב� ימו ד� ח� ר ר� ד� ה� ת� א י� ד� גו'. וב�  ו�
ימוי ח� ר ר� ד� ה� ת� א� א, ו� נ"יגור� יה ס� י ל" ו� Cה מ� ר ל� ד� ה� ת� .א�

דף רמ''ח ע''ב

י אר" הו מ� ין כ>ל� נ� ר� ין אח6 ר� ט� ס� ין ד� ג� ים. ב� ג� י, פ� ת� יש ע� י�ד א� יה ב� ין ל" ח� ל� וו ש� אי ה6 מ�  ו�א6
יב,  ת� כ� ים, ד� יר� ע� יאו ש� ר� ק� ת� א� ין, ו� ר(ישעיה יג)מומ� מ� ת� א� ם. ו� דו ש� ק� ר� ים י� יר� ע�   וש�

הון,  ר,(ויקרא יז)ב� מ� ת� יהו א� י� ל� ע� ים. ד� יר� ע� ש� ם ל� יה� ח" ב� ת ז� חו עוד א� ב� ז� ל א י�   ו�
ל(דברים לב) א כ� נוש" א, ו� כ ל� ש מ� ר� פ� ת� א, א� יר ד� ע� ש� . וב� לוה� Cים ל א א ד� ש" חו ל� ב� ז�   י�

ר,  את� אמ" ה ד� מ� יה, כ� ל" ל ע� א" ר� ש� י� ין ד� ל(ויקרא טז)חוב� ת כ� יו א� ל� יר ע� ע� ש� א ה� נ�ש�   ו�
ון.  א ע� יך� הוא נוש" ר� א ב� ש� א. קוד� נ�ש� יהו ו� יל א� נ�ט� ר ד� ת� עוד, ב� ם. ו� ונות� (שמותע6  

א. לד) טול� מ� יקו ד� ל� א: ס� א. נוש" טול� א: מ� א. נ�ש� נ�ש� א ל� ין נוש" אי ב" (ובחבורא מ�  
(ע''כ רע''מ קדמאה) )

ונ�א ו� ג� ר, כ� ש� ד ע� ח� ד ו� ל ח� כ� ה, ד� יל� ין ד� א� מ� ד� ין ק� ג� ר� ת ד� ל� ים, ת� רונ� ש� ה ע� ל ש�  וש�
ין ג� את. ב� ט� י ח� ר" ק� אי א� מ� ד, א6 ח� את א� ט� יר ח� ע� ה. וש� ר� ש� ע6 ד מ" ים, ח� רונ� ש� א ע� יל� ע" ל�  ד�

י�.  י� יב ל� ת� א כ� ה� ז�ר, ו� ע� ל� י א� ב� ר ר� את הוא. אמ� ט� ח� א ד� ר� ט� ס� את, ומ� ט� יהו ח� א� (דףד�  
ארמ''ח ע''ב)  כ ל� ין, ו� פ� א אנ� ר� ב� ת� ר. ל� פ" כ� יב ל� ת� כ� אי, ד� יב ו�ד� ר� ק� ת� י� א� י� א ל� ל� א�  

יד א אח� ל� יה, ו� יל ל" אכ� ל, ו� א" מ� ס� א ל� ד� א ח6 ק� י חול� ב" א י�ה6 ל� א, א� ש� ד� ק� מ� יב ל� ר� ק� ת�  י�
יה ל ב" יכ� מ" יה ל� מ" א ע� ר� ף אח6 ת� ת� ש� א א� ל� יה, ד� חוד" יהו ל� א א� ד� ין. ו� נ� ב� ר� אר ק� ש� .ב�

ש ר� פ� ת� א� י, ו� ד" א ח� ל ד� ע� א, ו� א ד� ק� חול� א ב� כ� ל� מ� א ד� ת� עוד� גו ס� נ"י ב� ה6 ת� יהו א�  א�
י ב" וו י�ה6 א ה6 א, ל� ר� יה6 ס� א ד� יעוט� ו�ה מ� ה6 או ד� י ל� א� יהו. ו� י� ל� ג�א ע� ר� ט� ק� א מ� ל� ל, ו� א" ר� ש� י�  מ�
ין ג� א ב� ל� יד. א� ב� א ע� אי ק� א מ� ר� יה6 ס� א ד� יעוט� מ� י ב� כ� לום. ו� א כ� כ� ל� מ� א ד� ת� עוד� ס� יה ב�  ל"
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יה. ף ב" ק� ת� ת� א� א, ו� ר� יה6 ס� א ד� אל� מ� ר ש� ט� גו ס� יה, מ� מ" ע� א ל� יל� יל ח" נ�ט� יק, ו� י�נ� יב ו� ר� ק�  ד�
ה יר ל� ע� יך� הוא אז� ר� א ב� ש� קוד� ין ד� ג� אי. וב� ה� נ"י ב� ה6 ת� א� א, ו� כ ל� ש מ� ר� פ� ת� א א� יר ד� ע� ש�  וב�
א. ש� ד� ק� מ� יב ל� ר� ק� ת� א י� ל� נ�ה, ו� ש מ� ר� פ� ת� י� ין ד� ג� יר, ב� ע� אי ש� ה� יה ל� ין ל" ב� ר� ק� א, מ� ר� יה6 ס�  ל�

י יל� ת ד� ב� ין ס� ג� ה, ב� ת ל� יר� ע� אז� ינ"י, ד� ג� י: ב� ל� ה. ע� ר� פ� י כ� ל� יאו ע� ב� ן, ה� נ"ינ� א ת� ל ד� ע�  ו�
א ין ד� יכ� ר� .אתון צ�

ינון(במדבר כ''ח) (גם זה רעיא מהימנא)רעיא מהימנא  ם, א� יכ� ש" ד� י ח� אש" ר�   וב�
ף.  יוס" ק ב ו� א.(בראשית לז)י�ע6 ר� יה6 ל ס� י ע� ת" ד� ח� מ� ף, ד� ק ב יוס" דות י�ע6 ה תול� ל�   א"

א ר� יה6 יאת ס� כ� ד� ת� א� ש, ד� ר אש ח ד� ב� ה ד� מ� ר, כ� אמ� נוך� ד� ח6 א ד� ר� פ� ס� נ�א ב� ח� כ�  אש�
ינ�א הוא ז� ה� א, ב� ד� א ח6 ק� א חול� ר� א אח6 ר� ט� ס� ב ל� יה� מ" יך� ל� ר� ט� צ� ה, א� ל� ע� ב� א ב� ב� ר� ק� ת� א�  ל�

א ב� ר� ק� ת� א� יאת ל� כ� ד� ת� א� א ד� ת� ע6 ש� א, ב� ת� ת� א� ת ל� יכ� ר� ט� צ� י א� י נ�מ" כ� ה. אוף ה� יל�  ד�
יה יל" ינ�א ד� הוא ז� ה� א, ב� ר� א אח6 ר� ט� ס� א ל� ד� א ח6 ק� ב חול� יה� מ" ה, ל� ל� ע� ב� .ב�

ין ג� א, ב� ר� ע6 ש� יש ד� ר" יר מ" ע" הון. וז� ל� א ד� נופ� ט� א ב� ה� ר� א טופ� ק� הוא חול� יהו. ה� אן א�  ומ�
א ר� ט� הוא ס� ה ה� ר� ת� ב� יל א6 א י"ז� ל� א, ו� ד� א ב� א לון ד� כ� ר� אכ� א, ול� יש� א ר" ק� ר� אס� י ל� ע" ב�  ד�
א ר� ע6 הוא ש� ה� יד, מ" ב� ע6 ה ת� ין. ומ� ר� ט� ל ס� כ� נ�ה ב� ש מ� ר� פ� ת� א� ה, ו� א ל� אש� אב� א, ל� יש�  ב�

ן מ� ין ת� ר� ב� א ע� ל� ר ד� ת� א6 א לון ב� אנ�ח� יך� ל� ר� ט� צ� א, א� ד� ח6 יך� לון כ� ר� כ� ת� ר ד� ת� ב� ין. ל� ר� טופ�  ו�
ן.  מ� יז לון ת� נ� ג� ת� א, ו� ר� צ" ח6 ין ד� א� ת� ין ת� גו חור� א, או ב� נ"י נ�ש� (ועוד ובראשיב�  

(חדשיכם אמרו, שייך כאן

י ל פ� ין ע� ח� ין י�ר� ש� ד� ק� וו מ� ד ה6 כ� ין, ד� ית� נ� ת� מ� ן ד� נ� ב� רו ר� ם אמ� יכ� ש" ד� י ח� אש" ר� עוד וב�  ו�
ש. ד" ק� ה ו� א" ז�ה ר� ין כ� ר� וו אמ� ים, ו�ה6 ר� ה� י ה� אש" ר� שואות ב� ין מ� יא� ש� וו מ� ין, ה6 ית ד�  ב"

א ל� כ� ת� ס� ין מ� נ� מ� ז� נ�א. ול� ר� ק� א ב� יל� ע" א ל� ל� כ� ת� ס� ו�ה מ� א ה6 ונ�א ד� ו� ג� ו�ת כ� א ה6 ר� ה6 ין ס� נ� מ� ז�  ל�
גוו� נ�א ב כ� ר� ע6 מ� ין ל� נ� מ� ז� א כ ל� גוו� נ�א ד� ח כ� ר� ז� מ� א ל� ל� כ� ת� ס� ין מ� נ� מ� ז� א ל� גוו� נ�א ד� א כ� ת� ת�  ל�
ין ר� ט� ית ס� ש� ה ל� יל� ה ד� לות� כ� ת� ס� יהו כ א� אי א� ה� פון ו� צ� ין ל� נ� מ� ז� רום ול� ד� ין ל� נ� מ� ז� א ל�  ד�

סוד ח הוד י� ת. נ�צ� ר� א� פ� ה ת� בור� ה ג� דול� יהו ו' ג� א� ת ד� ר� א� פ� יל לון ת� ל� כ� .ד�

ר. ת� יהו כ� ה, א� ל� ר ע� ח� אס� יא חוט ד� ה� ה� ה. ו� מ� כ� יא ח� גו, ה� ל� יה מ� ל" יד ע� ג� נ� א ד� קוד�  נ�
ף ר� פ� ר� ין ש� נ� מ� ז� יה, ל� ל" ב ע� ית� מ" א, ל� ס" ין כ� נ� מ� ז� ה, ול� ר� ט� ין ע6 נ� מ� ז� יהו ל� א א� קוד� יא נ� ה� ה�  ו�

יו ל� ג� דום ר� ה6 .ל�

גו,  ל� י מ� יה� א� ה, ד� כ� ל� ה6 בון ה� ם ל� ל ש" נ�ה. ע� ב� יאת ל� ר� ק� ת� אי א� מ�   כ�ל(תהלים מה)ו�א6
ה, ל� מ� ז�א ד� ר� נ�ת. ו� ב� ל� ת� י מ� יה� ה א� ל� ית ע� נ�ח� ינ�ה ד� ב� א ד� ש� א� ה. וב� ימ� נ� ך� פ� ל� ת מ� ה ב� בוד�  כ�

ינ�א,(ישעיה א) י ד� ד נ� ו�ת א6 ה6 אי ד� ינו. ומ� ב� ג י�ל� ל� ש� ים כ� נ� ש� ם כ� יכ� א" ט� יו ח6 ה� ם י�   א�
ת ר� ד� ה� ת� א� ה, ו� מ� כ� ן ח� מ� ת� ד, ד� ס� ח� א ד� ר� ט� ס� נ�ת מ� ב� ל� ת� ינ�ה. א� ן ב� מ� ת� ה, ד� בור� ג� א ב� ק�  סומ�

.י�דו� ד

ץ ע" א ד� ר� ט� ס� א מ� ר� יה6 ס� ים ד� מור� ים ג� יק� ד� י צ� מ" ח6 ר� ינ�א ל� ד� א מ� כ� פ� ה� ת� א� ים ל� ר� ה ג�  ומ�
ע, ר� ר ה� יא י"צ� ה, ה� חור� ת ש� ר� ה� ם ב� א, א� שוכ� יה ח6 יל" א ד� יפ� ל� י ק� יה� ע, א� ת טוב ו�ר� ע� ד�  ה�

ה.  ח� פ� הוא חוט(ויקרא יג)ש� א ה� ל� ה, א� יל� ד� ה מ� ית ל� ל" ה, ו� ה� יא כ" ה� ינ�נ�ה ו� ה א" ל� פ�   וש�
יהו א� א, ד� מ� ימ� נ�ה ב� ר מ� ב� ע6 ת� א� א. ו� י ג�לות� יה� א� י�א, ד� יל� ל" ה ב� ו�ה ל� יהו ל� א� ה, ד� יר ב� נ�ה�  ד�

יה  ב" י, ד� את" א ד� מ� ל� א(מלאכי ג)ע� פ" ר� ה ומ� ק� ד� ש צ� מ� י ש� מ� י ש� א" ר� ם י� כ� ה ל� ח� ז�ר�   ו�
יה� נ�פ� כ� .ב�

דף רמ''ט ע''א

יה ית ל" ל" א ד� בוע� מ� י כ� יה� נ�ה, א� ו מ� ג� ל� ה ד� קוד� יא נ� ה� ים, ה� י� ח� ץ ה� ע" א ד� ר� יה6 ל ס� ב�  א6
ה,  יב ב� ת� כ� ק, ד� ס� יאת(ישעיה נח)פ� ר� ק� ת� א� יו. ו� ימ� בו מ" ז� כ� ר ל א י� ש� ם א6 י� א מ� מוצ�   וכ�
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ינו  י� ה� ד, ד� ס� ח� א ד� ר� ט� ס� ים מ� ב� ת אה� ן(ירמיה לא)אי�ל� ל כ" יך� ע� ת� ב� ם אה6 ת עול� ב�   אה6
ת ג�בוה� אח� ין ה� נ� מ� ז� א ל� ונ�א ד� ו� ג� א, כ� הור� ן נ� ה מ� ית ל� ן א� י� נ� ר� ין ק� ר" ד. ות� ס� יך� ח� ת� כ� ש�  מ�

ין.  ו� ינון ש� ין א� נ� ר� ין ק� נ� מ� ז� א: ל� גוו� נ�א ד� ית כ� נ� ש" ן ה� (ע''כ רעיא מהימנאמ� ).

( אמר רעיא מהימנא בההוא זמנא אלין מארירעיא מהימנא דף רמ''ט ע''א)   
(נדפס בפרשת אחרי מות דף ס''ז ע''בחכמתא וכו' עד אתעבר נחש מעלמא   

ת,ואחריו נמשך מה שכתוב בסמוך) יד� ין אול� נ� ב' ש� יל ול� ח� ע' ת� ל� א ד� ימ� י ת" א�   ו�
יב  ת� א כ� ן רע''ב. ה� ב� חוש� ן, כ� את� ף ומ� ל� ר א� ת� ה.(ישעיה סו)ב� ד� יל י�ל� ח� ם ת� ר� ט�   ב�

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� אי (ישעיה סה)ו� גו'. ומ� נ�ה עוד ו� Cע י א� נ� או ו�א6 ר� ק� ם י� ר� י�ה ט� ה� (ס''א ו�  
ן,יומא) את� ף ומ� ל� ר א� ת� ין, ב� נ� ין ש� ר" ין ות� ע� ב� ימו, ש� ל� ת� ש� י� ם ד� א ק ד� ל� ם. א� ר� ט�   ב�

נ�א  מ� הוא ז� ה� א. וב� מ� ל� ע� ין ב� יח� ש� י�ין ב' מ� ל� ג� ת� ה, י� ד� יול" ים ד� ל� ב� ינון ח6 (תהלים כט)א�  
מוה�  א אוק� ה� בוד, ו� ר כ� לו כ>לו אומ" יכ� ה" יא(משלי ג)וב� ה� ה� לו. ב� ח� נ� ים י� מ� כ� בוד ח6   כ�

ין יר� צ� ים ו� ל� ב� ה ח6 מ� ילו כ� ב� ס� ין ד� ל" ים. א� ד� ב� כ� הון נ� ה י� י תור� אר" ין מ� ל" א, א� ת� ע6  ש�
י�ד  ים. ומ� ד� ב� כ� הון נ� ץ, י� אר� י ה� מ" ין ע� ין ב" בוז� וו מ� ה, ו�ה6 ד� יול" בול(תהלים כט)כ� מ� י� ל�   י�

חו  ת� פ� נ� ונ�א ד� ו� ג� בול. כ� מ� ין ד� ינ� א ד� ל� בול, א� ין מ� י�א. א" יע6 ש� ר� ב, ל� (בראשית ז)י�ש�  
ין ינ� רון ד� ע� ת� א י� כ� נ�א, אוף ה� י טופ� יומ" חו ב� ת� פ� ם נ� י� מ� ש� רובות ה� הום ו�א6 ינות ת� י� ע�  מ�
ין דו אומ� ב� ע� נ�א, ד� ל� ין וק� זוי� ל ב� כ� ית, ו� ל� כ� ת� ית סוף ו� ל" ד ד� א, ע� ת� ת� א ו� יל� יהו ע" י� ג�ב�  ל�

ילו ב� ס� ין ד� רופ� ה ח" מ� כ� יה, ו� מ" ע� הו� ה ול� ם י� ש" א, ל� מ� ל� ע� ז�לות ד� ים ומ� ב� י כוכ� ד"  עוב�
א ל ד� ע� יך� הוא, ו� ר� א ב� ש� א קוד� מ� יל נוק� הו נ�ט� כ>ל� י�, מ� ם י� ל ש" יהו ע� י� נ� ל מ� א" ר� ש�  י�

י,  ר" ק� ת� אן(נחום א)א� אשון, מ� ר� ש ה� ח ד� יהו. וב� י� ג�ב� ה ל� מ� ל ח" ע� ר וב� נוט" י� ו� ם י�   נוק"
ין, ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� ה ד� י"ים מ� ק� י�ה, ל� יא ח� ה� ת ה� יד� ן אול� מ� ן. ת� יס� א נ� אשון. ד�  ר�

יה,  יל" י''ד ד� ל. וב� ג�א" ה� ין ל� יד� ת� ן ע6 יס� נ� לו וב� א6 ג� ן נ� יס� נ� ל(שמות יז)ב� י י�ד ע� ר כ�   ו�י אמ�
נ�א מ� הוא ז� ה� ים, ב� י� ק� ל" מ� ו ע6 ש� ע" א ד� ע� א ז�ר� מ� ל� ע� א מ" ר� ב� אע� י ל� ן אומ" מ� ס י�ה, ת�  כ"

כו: (שמות יב) ש� ח. מ� ס� פ� טו ה� ח6 ש� ם ו� יכ� חות" פ� ש� מ� ם צ אן ל� כ� חו ל� כו וק� ש� (הושע מ�  
י.ז) ים ב� ע� פוש� ים ה� רוע� י� ל� ר י� נ�א, כ ה אמ� מ� הוא ז� ה� ים. ב� צ� ת לוצ� ך� י�דו א� ש�   מ�

ר,  אומ" נ�א,(יחזקאל יג)ו� ע� ים ד� ינון רוע� ין א� ל" א� ל ל א י�ב או. ו� א" ר� ש� ת י� מ� ל אד� א�   ו�
יהו,  י� ל� ר ע� מ� ת� א א� ין ד� ג� א. וב� ר� י ד� נ�ס" ר� יה�(הושע ב)פ� ת� כ� הול� יה� ו� ת� פ� י מ� נ"ה אנ כ�   ה�

ה.  ר� ב� ד� מ� ם(יחזקאל כ)ה� יכ� בות" ת א6 י א� ת� ט� פ� ש� ר נ� ש� א6 גו', כ� ם ו� כ� ת� י א� ת� ט� פ� ש� נ�   ו�
 . ך� ת ח ש� כ� מ� יל לון ב� ט� ק� (ר' אלעזר וכו' שהוא בהפך הדף (ע''כ רעיא מהימנא)ד� )

ם י� י מ� יק" פ� ל א6 רוג ע� ע6 אי�ל ת� ח, (תהלים מב) כ� ת� א פ� י אב� ב� גו'. ר� אשון ו� ר� ש ה� ח ד�  וב�
ם ת� יב ה� ת� א אי�ל וכ� כ� יב ה� ת� , כ� מוה� א אוק� ר� אי ק� ים. ה� ל ה� Cיך� א ל� רוג א" ע6 י ת� ש� ן נ�פ�  כ"
א (ואף על גב דאית דכר ונוקבא, כולא חד. ב� ית נוק� א� ר ו� כ� ית ד� א� ין ד� ג� ת ב�  אי�ל�

 האי איל, איהו אקרי דכר. ואיהו אקרי נוקבא. הדא הוא דכתיב כאיל תערוג
.(ולא כתיב יערוג. וכלא חד. אילת השחר

א מ� ל� ע� יו�ן ד� ל ח" כ� ית ב� ל" ית, ד� נ� מ� ח6 א ר� ד� י�ה ח6 י ח� יה� א א� א ד� ל� ר. א� ח� ש� ת ה� אי אי�ל�  מ�
ה זונ�א ל� מ� ת ל� יכ� ר� ט� צ� א� א, ו� ת� ע6 ה ש� ת ל� יק� ח� ד� א ד� ת� ע6 ש� ב� ין ד� ג� ה. ב� ו�ות� ית כ� נ� מ� ח6  ר�

א ל� זונ�א. ו� ת מ� יל� אוב� יאת ו� את� א. ו� יק� ח� ח ר� א ר� יק ל� ח� ר� מ" ת ל� ל� י אז� יה� יו�ן. א� ל ח" כ�  ול�
אר ה ש� ג�ב� שון ל� נ� כ� ת� י� ין ד� ג� אי. ב� מ� א. א6 ה� ר� את� ר ל� ד� ה� ת� ת� י ו� ית" ת" ד ד� ל, ע� יכ� מ" את ל� ע�  ב�
יא ה� יו�ן, ו� אר ח" ל ש� ה כ� ג�ב� ין ל� ש� נ� כ� ת� ת, מ� ד את� כ� זונ�א. ו� הוא מ� ה� ק לון מ" ל" ח� יו�ן, ות�  ח"
ה ל� י� עוד ל� ם ב� ק� ן, (משלי לא) ו�ת� ימ� ס� ד. ו� ח� ד ו� ל ח� כ� ג�ת ל� ל� א, ופ� ית� ע� צ� מ� א� א ב� ימ� י�  ק�

יר ה י�ת� ל� לו אכ� א� ה, כ� ע� ב� י ש� יה� יג�ת לון, א� ל� פ� ה ד� מ� גו'. ומ� ה ו� ית� ב" ף ל� ר� ן ט� ת"  ו�ת�
א. (אימתי פליגת לון כ ל� א מ� ל� יכ� .(מ"
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יאת ר� ק� ת� א, א� ין ד� ג� א. וב� ג�לות� ים ד� ל� ב� ה ח6 י ל� ר. י"ית" ח� י ש� ר" ק� א� א ד� ר� פ� י צ� ד י"ית" כ�  ו�
יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ה. ה6 ד� יול" ה כ� ים ל� ל� ב� ח6 א. ד� ר� פ� צ� א ד� רות� ד� ם ק� ל ש" ר. ע� ח� ש� ת ה�  אי�ל�

גו'. (אמר רעיא יה� ו� ל� ב� ח6 ק ב� ע� ז� יל ת� ח� ת ת� ד� ל� יב ל� ר� ק� ה ת� ר� מו ה�  (ישעיה כו) כ�
(מהימנא בההוא זמנא שייך אחרי זה

ת יק� ל� א ס� רות� ד� ק� י�א, ו� יל� י ל" יה� א� עוד ד� י. ב� ית" מ" י ל� ע" א ב� ר� פ� ד צ� הון. כ� ג�ת ל� ל� י פ� ת� ימ�  א"
יו�ן גו'. כ" ה ו� ית� ב" ף ל� ר� ן ט� ת" ה ו�ת� ל� י� עוד ל� ם ב� ק� ר, ו�ת� את� אמ" ה ד� מ� א. כ� ר� ה� אנ�  ל�

ה יל� זונ�א ד� מ� ין ב� ע� ב� הו ש� א, כ>ל� ר� פ� יר צ� ה� אנ� .ד�

ין עולו יב� ר� ר, ק� אמ� ל ו� י� ח� י ב� אר" , ק� יע� ק� ר� א ד� ית� ע� צ� מ� א� ר ב� ע� ת� א א� ד� א ח6 ל� ין, ק� ד"  כ�
יו�ן יה. כ" ז"י ל" ח6 ת� א� יה ד� ר" את� נ>ש ל� יכ� ד ל� ח� ד ו� ל ח� ין. פוקו. כ� יק� ח� יכו. ר� י� ת� דוכ�  ל�

יב, (תהלים קד) ת� כ� א הוא ד� ד� יה. ה6 ר" את� יש ל� נ� כ� ת� ד א� ח� ד ו� ל ח� א, כ� ש� מ� יר ש� ה� אנ�  ד�
ג�א ל� י�א. ופ� יל� ל" י�א ב� ל� ג� ת� א� א, ו� מ� ימ� ת ב� ל� י אז� יה� א� גו'. ו� פון ו� ש י"אס" מ� ש� ח ה� ר� ז�  ת�

ר ח� ש� ת ה� י, אי�ל� ר" ק� ך� א� ין כ� ג� א. וב� ר� פ� צ� .ב�

דף רמ''ט ע''ב

י ס" ר� ין פ� ת� ת ש� ל� ת. אז� ל� ר אז� ת� אן א6 י אי�ל. ל� ר" ק� א� ת, ו� ל� אז� ר ו� יב� ג� ת כ� פ� ק� ת� ת� ר א� ת� ב�  ל�
א. (ומתמן(דף רמ''ט ע''ב) מ"ה�הוא  שוכ� ח6 א ד� גו טור� ת ל� אל� ע� א, ו� ק� נ�פ� ר ד� ת� א6  

א ד� י�א ח6 ו� ה ח� ל� ג� ר� ח ל� א, אר� שוכ� ח6 א ד� הוא טור� גו ה� ת ב� ל�  ארחת מזונא) אז�
ת ט� מ� יו�ן ד� א. כ" הור� נ� א ד� י טור� ג�ב" ן, ל� מ� ת� א מ� ק� ל� י ס� יה� א� ה. ו� ל� ג� ר� יל ל� אז� א, ו� ימ� ק�  ע6

י יה� א� א, ו� ד� א ב� ג�א ד� ר� ט� ק� יק ומ� נ�פ� א, ו� ר� י�א אח6 ו� יך� הוא ח� ר� א ב� ש� ה קוד� ין ל� ן, ז�מ� מ�  ת�
י�א, יל� גו ל" ל� פ� י�א. ומ� יל� גות ל" ל� פ� ה, ב� ר� את� ת ל� ב� ת� זונ�א, ו� ת מ� ל� ן נ�ט� מ� ת� ת. ומ� יב� ז� ת� ש�  א�

א ל� ת, ו� ל� א, אז� מ� מ� יר י� ה� אנ� יו�ן ד� א. כ" ר� פ� צ� א ד� רות� ד� ת ק� יק� ל� ס� ד ד� ג�א, ע� ל� פ� י�א ל� ר�  ש�
ר מ� ת� א� ה ד� מ� יאת, כ� ז� ח6 ת� .א�

ת יק� ל� יא ס� ה� יו�ן, ו� אר ח" ל ש� ה כ� ג�ב� ין ל� ש� נ� כ� ת� א, מ� ר� ט� מ� יך� ל� ר� ט� צ� א א� מ� ל� ע� א ד� ת� ע6 ש�  וב�
ה, ר גוע� ת� ה ב� ת גוע� ג�ע� א, ו� ה� כ� ר� ין ב� א ב" ה� יש� ת ר" פ� ט� ע� ת� א� אה, ו� מ� א ר� יש טור� ר"  ל�

ת ת� יא נ�ח� ה� א. ו� מ� ל� ל ע� ס ע� ח� ין, ו� מ� ח6 י ר� ל" מ� ת� א� ה, ו� ע ק ל� מ� יך� הוא ש� ר� א ב� ש� קוד�  ו�
א ל� ין, ו� ט� ה6 א ר� ה� ר� ת� ב� א א6 יו�ת� אר ח" ל ש� כ� א. ו� ה� מ� ת ג�ר� יר� מ� ת, וט� ט� ה6 ר� א, ו� יש טור� ר"  מ"
אי ם. מ� י� י מ� יק" פ� ל א6 רוג ע� ע6 אי�ל ת� יב, (תהלים מב) כ� ת� כ� א הוא ד� ד� ה. ה6 ין ל� ח� כ� ש�  מ�
ין ד" י�יא, כ� ל מ� י ע� ח" א צ� מ� ל� ע� שו, ו� ב� י� ת� א� הו ד� נ� ה� ם מ" י� י מ� יק" פ� ל א6 ם. ע� י� י מ� יק" פ� ל א6  ע�

רוג ע6 .ת�

ין, ל� את ק� מ� ר� את ו� ד, ג�ע� יל� מ" נ�א ל� מ� א ז� ט� מ� יו�ן ד� ת, כ" ימ� ת� ת, אס� ר� ב� ע� ת� א� א ד� ת� ע6 ש�  ב�
ה, ר� יום צ� י� ב� ך� י� נ� י�ע� ין (תהלים כ) ד� יב� ן ת" ב� חוש� ין, כ� ל� ין ק� ע� ב� ד ש� א, ע� ל� ר ק� ת� א ב� ל�  ק�

ין ד" ה. כ� ג�ב� ין ל� ז�מ� ה, ו� ע ל� מ� יך� הוא ש� ר� א ב� ש� קוד� א. ו� א ד� ת� ר� עוב� א ד� ת� יר� י ש� יה� א�  ד�
א כ� ח6 ל� יה מ� ין, פומ" ין טור� י ב" את" שוך� ו� י ח� גו טור" א, מ� ב� ר� ב� י�א ר� ו� ד ח� יק ח�  אפ�

נ"י מ� י ז� ר" ר, ת� ת� הוא א6 ה� ה ב� יך� ל� נ�ש� י ו� את" אי אי�ל, ו� ד ה� י ע� ט" א, מ� ר� פ� ע� .ב�

ינון ל א� תו כ� ש� י�יא ו� יק מ� י�ינ�א, נ�פ� נ� נ�א ת� מ� . ז� יך� ח� י ל� יה� א� א, ו� מ� יק ד� אה נ�פ� מ� ד� נ�א ק� מ�  ז�
ע ל� ס� ת ה� ך� (במדבר כ) ו�י�ך� א� נ� ימ� ס� ת. ו� יד� אול� ת ו� ח� ת� פ� ת� א� י�יא, ו� טור� י ב� ן ד� יר� ע�  ב�

ם יר� ע� ה וב� ד� ע" ת� ה� ש� יב ו�ת" ת� ם. וכ� י� מ� ע6 הו פ� ט" מ� .ב�

ש נ�ח� א ד� ת� ר� ל (ס''א עובדא) עוב� ה ע� ל� ס ע� יך� הוא ח� ר� א ב� ש� קוד� נ�א ד� מ� הוא ז� ה�  ב�
רות ע� שוף י� Cל אי�לות ו�י�ח חול" י� י� יב, (תהלים כט) קול י� ת� ה כ� א. מ�  (ס''א דחיה) ד�

י�ד ין. מ� ל� ין ק� ע� ב� ינון ש� א א� ר� ע� את� ין, ל� יר� צ� ין ו� ל� ב� ינון ח� ל אי�לות, א� חול" י� י� גו', קול י�  ו�
י�ה יא ח� ה� י�יא ה� ל� ג� ת� א� ש, ול� הוא נ�ח� א (נ''א לאתערא) ה� ר� ב� אע� רות, ל� ע� שוף י� Cו�י�ח 

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 103 -

http://DailyZohar.com/


ינון ל א� יך� הוא, כ� ר� א ב� ש� קוד� לו ד� יכ� ה" לו. ב� יכ� ה" אי וב� לו, מ� יכ� ה" . וב� ך� יה� מ" יהו ל� י� ינ�  ב"
קומו. מ� י� מ� בוד י� רוך� כ� בוד. (יחזקאל ג) ב� אי כ� בוד. מ� ין כ� ר� אמ� ין ו� ח� ת� ין, פ� לוס�  אכ�

י�ה אי ח� ה� ש, ד� יהו ח ד� א א� אשון. ד� ר� ש ה� אן ח ד� אשון, מ� ר� ש ה� ח ד�  (במדבר כ''ח) וב�
ה ע� ב� אר� ר יום. ב� ש� ה ע� ע� ב� אר� א ב� מ� ל� ע� א ל� ק� נ�פ� יה, ו� ת ב" פ� ק� ת� ת� א� יה ו� י�יא ב" ל� ג� ת�  א�

י ר" פ� ס� א. וב� מ� ל� ע� ין ד� ר� ט� ד' ס� ר, ב� ט� ל ס� כ� ינון י' י' ל� א� א, ד� יו�ות� אר ח" ין ש� ל" ר, א� ש�  ע�
ינון א� יו�ן ד� ר. כ" ש� ע ע� ב� ינון אר� א� ין, ו� ר� ט� ע ס� ב� אר� ר ל� ט� ל ס� כ� ד ל� ח� יהו י', ו� י, א� א" מ� ד�  ק�
ו�ה ד� ח� ין י''ד, ב� ד" ינ�א, כ� ימ� א ד� ר� ט� ס� ב� ר ד� ש� ינון ע� ם א� ן ע� נ� ק� ת� ת� אן ומ� ר� ב� ח� ת� ע, מ� ב�  אר�

א קונ�ה� ת� א (ס''א לאתקנא סיהרא חיה דא) ב� י�ה ד� נ�א ח� ק� ת� ת� א� .ל�

דף ר''נ ע''א

ם כ� חו ל� כו וק� ש� יב (שמות יב) מ� ת� ז"י, כ� א ח6 ת� י הוא. ו� כ� אי ה� ר, ו�ד� ז�ר אמ� ע� ל� י א� ב�  ר�
א, ר� ר אח6 ת� א6 יך� מ" ש� מ� אן ד� מ� כו. כ� ש� אי מ� כו, (בחבורא קדמאה) מ� ש� גו', מ�  צ אן ו�
ינון שס''ו,  ין א� א� ל� ין ע� ין. יומ� א� ת� ין ת� י יומ� ג�ב" ין ל� א� ל� ין ע� כו יומ� ש� א. מ� ר ד� ת� א6 (דףל�  

אר''נ ע''א)  ר� נ�ה6 ת� א� נ�א, ד� מ� ז� ינון שנ''ה, וב� א� ין ד� נ� מ� ין, ז� א� ת� ין ת� כו. יומ� ש� ן מ� ב� חוש� כ�  
ד ר ח� ס" כו ח� ש� ן מ� ב� חוש� ין שס''ה, כ� ינון יומ� ו"י א� Cה מ� יקו ל� ל� א, ס� מות� ל� אש� א ב� ר� יה6 .ס�

אן א. ומ� ד� א ח6 בור� ח� א ב� ד� ח6 הו כ� י כ>ל� ו� Cה מ� ין, ל� א� ת� ין ת� י יומ� ג�ב" ין ל� א� ל� ין ע� כו יומ� ש�  מ�
י ע" ב� ה מ� ר� ש� ע6 שור, ב� ע� שור. ב� ע� יב ב� ת� כ� ינ�א, ד� מ� ר י� ט� ס� ל� ר ד� ש� ינון ע� יך� לון. א� ש�  מ�
א ד� ה ח6 קוד� ר, ונ� ט� ל ס� כ� ינון ל� א (תצוה ק''פ ע''א) ט' א� ל� שור. א� ע� אי ב� יה, מ�  ל"

שור ע6 א ב� ל ד� ע� ר ו� ש� ע� ת ל� ימ� ל� ש� ה א6 קוד� יא נ� ה� ה� א, ו� ונ�א ד� ו� ג� א. כ� ית� ע� צ� מ� א� א ב� ל� אז�  ד�
ה. קוד� הוא נ� ה� ע ב� ש� ין ת" ינון יומ� ה א� ר� ש� ע6 א ב� מוש� ש� מור ל� ש� ר ז�כור ו� מ� ת� א� ה ד� מ�  כ�

ד א ח� י כ ל� ו� ה6 מ" ז�ה ל� א ז את ב� ר� ב� ח� ת� א� ין ל� ג� ינ�א ב� מ� ר י� ט� ס� ל� ין ד� ז�ה יומ� ש ה� ח ד� .ל�

הוא ת ה� יד� ין אול� ד" יהו. כ� י� ד� ה6 ין (מתחברן) ב� ר� ט� ד' ס� רו ל� ש� ק� ת� ינון ד' א� א� נ�א ד� מ� ז�  וב�
בוד. ה כ� אן ל� ר� ק� י�ה ו� אי ח� ה� א ל� יל� ע" ין ל� ש� ד� ק� נ�א מ� מ� הוא ז� ה� יה וב� יל ל" י�א אז� ו� ח� י�ה ו�  ח�

א ד� בוד, ה6 ה כ� אן ל� ר� ן ק� ע� א, וכ� ת� ש� ד ה� ו�ה ע� א ה6 ל� ה ד� א. מ� ד� ש מוע6 ד� ק� ת� ין א� ד"  וכ�
בוד. (אמר רעיא מהימנא מילין ר כ� לו כ>לו אומ" יכ� ה" יב, (תהלים כט) וב� ת� כ�  הוא ד�

(אלין שייך כאן

ירעיא מהימנא  ג�ב" ח לון ל� ת� פ� מ� יך� ל� ר� צ� ין, ו� ימ� ת� ין ס� ל" ין א� ל� נ�א, מ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
י�יא יע6 ש� ר� ל� ר לון. ד� ע" צ� יהו מ� א, א� ית� י� אור� ין ד� יז� נ� ים לון ג� ת� ס� אן ד� מ� י�יא, ד� ר� ב�  ח�

אן יז, מ� נ� יהו ג� א� מונ�א ד� מ� א ל� ל� ת� יהו מ� א� ין. ו� שוכ� ן לון ח6 ר� ז� ח� ת� ין, א� ז� ר� ין ד� הור�  נ�
א שוכ� ח6 יה ב� נות" ת� ל� סוכ� ר ב� ד� ה� ת� יה, א� יל" יהו ד� או א� ל� יה, ו� י ל" ג�ל" ד ד� יה, ע� ר ל" פ� ח�  ד�
ין ז� אה ר� ג�ל� ר נ�ש ל� ב� ית ל� א, א� ין ד� ג� יה. וב� יר ל" יה, נ�ה� יל" יהו ד� א� אן ד� מ� א. ול� ל� ב� ק�  ו�

א ית� י� אור� ב� ין ד� ימ� ת� .ס�

ת. ד� אן יול� ן א''ח. מ� ב� חוש� ה, כ� ד� יול" ין ד� ח� ל ט' י�ר� ב" Aק ר, ל� ט� ל ס� כ� ינון ל� שור: ט' א� ע�  ב�
ים. א''ח ז�כור, ד' ע� ב� ינון אר� א� את ד', ו� ין ד� ר� ט� ד' ס� יהו ט', ל� ד. א''ח, א� ח� ן א�  ד' מ�

ין ר" ין ות� ע� ב� א אר� מור. ה� .ש�

בוד יהו כ� א� ד. ו� ם ו�ע� עול� כותו ל� ל� בוד מ� ם כ� רוך� ש" יה ב� ר ב" מ� ת� א� בוד, ד� אר כ� ת� ש�  א�
בוד , כ� מוה� אוק� ין, רנ''ו. ו� ר� ט� ד' ס� י ס''ד ל� ר" את ד', ה6 ר ד� ט� ל ס� כ� ין ל� נ� מ�  ל''ב, ד' ז�

ין ר" הו ת� ן ב� ר� אמ� ין, ד� נ� מ� ין ז� ר" א ת� ל יומ� כ� ין ב� ד� י�יח6 א מ� ין ד� ג� א. וב� ת� ת� א, ל''ב ל� יל� ע"  ל�
''ד, ח� א� י ד' ד� ר" י ע''ב. ה6 ר" ''ד, ה6 ח� ן א� ין ד' ד' מ� נ� מ� ין ז� ר" יהו ס''ד. ות� א� בוד, ד� ין כ� נ� מ�  ז�

ד ו� ד� מור ל� ז� מ� ין ב� ר� א אמ� ין ד� ג� ן. וב� ה� מ� ע''ב ש� ימו ד� ל� ן. וש� ה� מ� מ''ב ש� ימו ד� ל�  ש�
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ך�(תהלים כד) ל� י הוא ז�ה מ� י�ינ�א מ� נ� נ�א ת� מ� ז� בור. וב� ג� זוז ו� י� ע� בוד י� כ� ך� ה� ל� י ז�ה מ�   מ�
בוד.  כ� (אמר רעיא מהימנא מילין אלין שייך כאן (ע''כ רעיא מהימנא)ה� ).

ין ש� ד� ק� ן מ� מ� א. ת� א כ ל� ש� ד� ק� ת� ן מ� מ� ת� אה, ד� ימ� נ� אה פ� ל� ל ע� יכ� א ה" לו. ד� יכ� אן ה"  מ�
חו ת� פ� ת� א א� ית� מ� ד� ק� א. ב� ל� יכ� הוא ה" ה� יה ב� ין ל" ש� ד� ק� יך� מ� א. ה" ש� ד� ק� ת� א� ז"י ל� ח� אן ד� מ�  ל�
אל ין ע� ד" רום, כ� ר ד� ט� ס� ד, ל� א ח� ע� ר� ח ת� ת� ין ופ� ק� א, את� ימ� ת� א ס� ח� ת� פ� ד מ� ח� ין, ו� ע� ר�  ת�

א ר� ט� ע� ר ב� ט� ע� ת� א� קונוי. ו� ת� י�ינוי, ו� ימ� ה" ז ב� ר� ד� ז� א� א, ו� ח� ת� הוא פ� ה� א ב� ב� נ�א ר� ה6  כ�
ינון (שמות א� ין, ד� מונ� ר� ין ו� ין ז�ג� ע� ב� ש� א ד� יל� ע� א, ומ� פוד� Cא נ�א ו� יש חוש� ב� ה ול� דוש� ק�  ד�

יץ נ�ז�ר י צ� ר" ק� ת� א� יה, ד� ח" צ� ל מ� א ע� ש� קוד� א ד� ר� ז� יץ נ� צ� מון. ו� ר� ב ו� מון ז�ה� ע6  כח) פ�
ו�ון יץ מ''ב את� הוא צ� ל ה� ע� ן. ו� ב� י ל� ד" ג� ד' ב� ב, וב� י ז�ה� ד" ג� ד' ב� ט ב� ש� ק� ת� א� ש, ו� ק ד�  ה�
ין. (רעיא א� ל� ין ע� הור� נ� א ב� ל� יכ� הוא ה" ל ה� יר כ� נ�ה� יה, ו� ל" ן ע� צ� נ�צ� יה, ומ� ן ב" ט� ה6 ל�  מ�

('מהימנא אסתחר ההוא היכלא לקמן וכו

דף ר''נ ע''ב

י, ו� אל ל" ין ע� ד" פון, כ� ר צ� ט� ס� ב� א ד� ר� א אח6 ר� ט� ח ס� ת� א, ופ� ח� ת� פ� הוא מ� ר ה� ח� ת� ס�  א�
יה, מ" ין ע� ימ� ר נ� ש� ע� נור ד� כ� יך� הוא. ו� ר� א ב� ש� קוד� יש ל� ר� אפ� ק ב, ד� י�ע6 א ד� ר� ש" ע�  מ�

א, ע� ר� ד ת� א ח� ל� יכ� הוא ה" ה� ח ב� ת� א, ופ� ח� ת� פ� ר מ� ח� ת� ס� ין א� ד" רוי, וכ� ט� ע� ר ב� ט� ע� ת� א�  ו�
ח  ר� ז� ר מ� ט� ס� ל� א ד� מוד� א, ע� ית� ע� צ� מ� א� א ב� ימ� י� ק� א ד� ע� ר� הוא ת� אל(דף ר''נ ע''ב) ה� ע�  

ר ט� ע� ת� א� ר. ו� יס� ר" ינון ת� א� ו�ון, ד� ע את� ב� אר� ר ב� ט� ע� ת� א� ין, ו� ר� ט� ין ע� ע� ב� ש� ר ב� ט� ע� ת� א�  ו�
י יפ" י� ד ס� א ע� מ� ל� י ע� יפ" י� ס� ין ד� ר� ט� ע� ר ב� ט� ע� ת� א� ין, ו� מ� ל� ף ע� ל� ע' א� ן ו� את� מ� ין ד� לופ� ג�  ב�

ין יש� ד� ין ק� ר� ט� ה ע� מ� כ� ר, ב� ק� י י� בוש" ה ל� מ� כ� א, ב� מ� ל� .ע�

ין דוש� ק� ין ד� ע� ר� ל ת� כ� ין, ו� יז� נ� ין ג� ע� ר� ל ת� יה כ� ח ל" ת� א, ופ� ח� ת� פ� הוא מ� ר ה� ח� ת� ס�  א�
ר ט" ע� ת� אן, מ� כ� ר� ה ב� מ� כ� ך� ב� ר� ב� ת� א. מ� כ� ל� מ� ן כ� מ� א ת� ימ� י� ק� הו, ו� ש ב� ד� ק� ת� א� ין, ו� יר� מ�  ט�

א י�אות. ק� ד� יהו כ� י� ר� ט� ע� ן ב� ר� ט� ע� ת� א, מ� ד� א ח6 בור� ח� הו ב� י כ>ל� ק" ין נ�פ� ד" ין. כ� ר� ט� ה ע� מ� כ�  ב�
שוטוי ק� יה ב� ר ל" ע� ת� י א� ק" נ�פ� יו�ן ד� .כ"

ה מ� ת ג�ר� ר� ע� יך� אז� א, ה" ת� יר� ש� ימו ד� ח� גו ר� ה, מ� מ� ת ג�ר� יר� ע� אז� א, ו� ר� ע� ת� י�ה א� אי ח� ה�  ו�
א. ד� ה ח6 קוד� ת נ� יד� ב" ע� ת� א� ד ד� יר, ע� ע" יר ז� ע" ה ז� מ� ת ג�ר� ר� ע� א, אז� ת� יר� ש� ימו ד� ח� גו ר�  מ�

ית ב" יש מ� ך� א� יב, (שמות ב) ו�י"ל� ת� ין כ� ד" ה, (בשירתא) כ� מ� ר� ת ג� יר� ע� י אז� יה� א� יו�ן ד�  כ"
יט ה. אוש� יד ל� יאך� אח� א. ה" אל� מ� ש� א ד� ר� ט� ס� אי, מ� י ו�ד� ו� ת ל" י. ב� ו� ת ל" ת ב� ח א� ק� י ו�י� ו�  ל"

יבו ב� גו ח6 ה מ� יש� חות ר" א ת� אל� מ� .ש�

א ל� א. א� יר� ע" ה ז� קוד� נ� א ב� ד� אח6 יל ל� יך� י�כ� א, א" ד� ה ח6 קוד� י נ� יה� א� יו�ן ד� א, כ" ימ� י ת" א�  ו�
בו ר� ב ב� ר� לוי�יא ו� א ע� ד� א, ו� ת� ח� ב� א תוש� א, ד� יר� ע" ה ז� ל� הוא מ� ה ד� ל מ� א, כ� יל� י ע" ג�ב"  ל�
א, ב� ר� ב� ו�ות ר� לו ה6 א� ה, ד� יק ל� ב� ח� ה, ו� יד ל� אח� ה, ו� ר ל� ע� ת� א א� ב� נ�א ר� ה6 י�ד כ� אה. מ� ל�  ע�

ין ד" א, כ� ד� ה ח6 קוד� י נ� יה� א� ה, ו� מ� ת ג�ר� יר� ע� אז� יו�ן ד� ל כ" ב� ל. א6 ל� א כ� ד� אח6 ין ל� ל� א י�כ�  ל�
ין, ל" ין א� ר� ט� ין ס� ר" ין ת� א ב" ב� י�ת� ה, ו� ין ל� ק� ל� ס� יו�ן ד� א, כ" יל� ע" ה ל� ין ל� ק� ל� ס� ה, ו� ין ב� ד� ח�  א6

ין, יק� ש� נ� יבו ד� ב� ח� ה ב� ד� ה6 ר ב� ב� ח� ת� א, א� ית� ע� צ� מ� א� א ב� ימ� י� ק� א ד� מוד� הוא ע� ין ה� ד"  כ�
ין יק� ש� נ� ימו ד� ח� ר� ל, ב� ח" ר� ק ב ל� ק י�ע6 ש� ין (בראשית כט) ו�י� ד" א. כ� ד� א ח6 בור� ח� ימו ד� ח� ר�  ב�

א י�אות ק� ד� ין כ� נוג� ע� א ד� ש� א נ�פ� ט� נ�ק� ד ד� א, ע� רוד� א פ� ל� א, ב� ד� א ב� ן ד� ק� ב� ד� ת� .מ�

ין ש� נ� כ� ת� א, מ� ה� יל� ח" א ל� ד� ק� פ� י�א ל� ע� א י�אות, וב� ק� ד� ין כ� נוג� ע� א ד� ש� א נ�פ� ט� נ�ק� א ד� ת� ע6 ש�  ב�
א א אב� יש� ד� א ק� ל� יכ� ה" בוד. ב� בוד כ� בוד כ� א, כ� יש� ד� א ק� ל� יכ� גו ה" ה מ� י�ין ל� ר� ק� הו, ו�  כ>ל�
ין ד" א י�אות. וכ� ק� ד� ש כ� ד� ק� ת� א א� ח� ין י�ר� ד" ש. כ� קוד� ש מ� קוד� י מ� ר" אמ� י ו� ח" ת� א, פ� מ� א�  ו�

שור ע� א ב� ל ד� ע� גו'. ו� כו ו� ש� א מ� ל ד� ע� אי, ו� אשון וד� אשון, ר� ר� ש ה� ח ד� יב, וב� ת�  כ�
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ד א, כ� ד� ה ח6 קוד� ו�ת (נקטא) נ� ה6 ה ד� א, ומ� ש� מ� ש� א ב� ר� יה6 ר ס� ב� ח� ת� א� ז�ה, ד� ש ה� ח ד�  ל�
ין, ר� ט� ל ס� כ� י�יא מ� ל� ת ה', מ� יד� ב� ע� ת� א� י�יא, ו� ל� מ� ת� א� יר, ו� ע" יר ז� ע" ט ז� ש� פ� ת� א א� ת�  נ�ח�

א י�אות ק� ד� א כ� ש� ד� ק� ת� .מ�

דף ר''נ ע''א

ר(דף ר''נ ע''א) רעיא מהימנא  ט� ס� א ד� ר� א אח6 ע� ר� ח ת� ת� א, ופ� ל� יכ� הוא ה" ר ה� ח� ת� ס� א�  
ר(ד''א צפון)ד�רום  ט� ס� אה, ל� ית� ל� א ת� ע� ר� ח ת� ת� ר אפ� ת� ב� ין. ל� ר� ט� ין ע� ר" ין ות� ע� ב� ש�   ב�

ין  ש� מ� ח� ח, ב� ר� ז� א(ותרין)מ� ע� ר� ח ת� ת� ר אפ� ת� ב� ינ�ה. ל� ב� ין ד� ע� ר� ין ת� ש� מ� ח� ין, ד� הור�   נ�
פון  ר צ� ט� ס� ל� א ד� ר� ין(ד''א מערב)אח6 יב� ן ת" ב� חוש� הו רמ''ח ב� כ>ל� ין, ו� ר� ט� ע''ב ע� , ב�  

נ�א מ� הוא ז� ה� א, ב� יר� ע" ו�ת ז� י�ה ה6 יא ח� ה� א ה� ית� מ" ד� ק� ב� ה ד� ע. ומ� מ� יאת ש� ר� ק� י�ין ד� ש� ר� פ�  ד�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� יאת, ה6 ב� ר� ת� בוד(ישעיה ו)א� יהו כ� א� בודו, ד� ץ כ� אר� ל ה� ל א כ�   מ�

אה ת� ת� אה ו� ל� .ע�

יה  ח ב" ת� א, ופ� לות� צ� אן ד� כ� ר� יה ח''י ב� ב" ין, ד� מ� ל� ''י ע� ח� י ל� ט" ד מ�   א6ד נ�י(תהלים נא)כ�
ה ד� ה6 ר ב� ב� ח� ת� א, א� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ין ע� ד" . כ� ך� ת� ל� ה� יד ת� י י�ג� ח ופ� ת� פ� י ת� ת� פ�  ש�

שון יהו. ל� י� ינ� יק ב" ד� יהו צ� שון א� ל� הוד, ד� ח ו� ינון נ�צ� א� ו�ון, ו� פ� ש� ין ד� יק� ש� נ� יבו ד� ב� ח�  ב�
נ�א,  מ� הוא ז� ה� ים ב� מוד� יא(בראשית כט)ל� ה� ה� אן ל� ר� ין ק� ד" ל, כ� ח" ר� ק ב ל� ק י�ע6 ש�   ו�י�

א ק� ד� א כ� ש� ד� ק� ת� א א� ח� ין י�ר� ד" ש. כ� קוד� ש מ� קוד� א, מ� ימ� א� א ו� בוד אב� בוד כ� י�ה כ�  ח�
אי אשון ו�ד� אשון ר� ר� ש ה� ח ד� ין וב� ד" .י�אות, כ�

דף ר''נ ע''ב

א. ש� מ� ש� א ב� יש� ד� א ק� ר� יה6 ר ס� ב� ח� ת� א� ז�ה, ד� ש ה� ח ד� שור ל� ע� א ב� ל ד� ע� כו. ו� ש� ין מ� ד"  וכ�
יה,  ר ב" מ� ת� א� ים (תהלים פד)ד� ל ה� Cי� א ג"ן י� ש ומ� מ� י ש� ה(צבאות) כ� קוד� ו�ת נ� ה6 ה ד� . ומ�  

א. (ס''א כגוונא דא)ז�ע"יר�א,  ל" ש מ� ח ד� י ה� יה� ין א� ד" א, וכ� ר� יה6 ס� את ב� ל� מ� ת� (דף ר''נ א�  
ר,ע''ב)  ס" א ח� ית� מ� ד� ק� בודו. ב� ץ כ� אר� ל ה� א כ� ל" א. מ� ונ�א ד� ו� ג� י�יא כ� ל� מ� ת� א א� ר� יה6 ס� ו�  

ימו.  ל� ש� ן ב� ע� (ר' חייא פתח וכו (ע''כ רעיא מהימנא)וכ� ')

יה,רעיא מהימנא  ית" י ב" ש" ל אנ� כ� ל ל� ק" יהו מ� א� נ�א ד� יש� גון ל� נ�א, כ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
יך� ר� א ב� ש� א קוד� ח� יה מ� יות, וב" ר אות� ש� יה ע� ב" ה ד� ט" יהו מ� א� את ו', ו� נ�א ד� יש� יהו ל� א�  ו�
ר, א אומ" יב� ק� י ע6 ב� ה' ה', ר� א ד� ר� ט� ס� וו מ� אן ה6 ח� ל מ� כ� ין ד� ג� אן. וב� ח� דוי י' מ� ל י�  הוא ע�

ה ת� י� ם ה� י� ר� צ� מ� ים ב� ר� צ� מ� ל ה� רוך� הוא ע� דוש ב� ק� יא ה� ב� ה" ה ש� כ� ה ומ� כ� ל מ� כ� ן ש� י� נ�  מ�
אן, ח� ין מ� ש� מ� ח� את י' ל� א ב� ק� ל� את ה' ס� כו'. ו� ה ו� ת� ע� מור מ" Cכו', א כות ו� ש מ� מ" ל ח�  ש�

כות קו ר''ן מ� י�ם ל� ל ה� ע� א, ו� ין ד� ג� ינון ר''ן. וב� ין, א� ש� מ� ין ח� נ� מ� ש ז� מ" .ח�

ן ל� ח6 ד� ישו ל� ר� א אפ� ע� יא אר� ה� ה� יא, ו� ס ה� ס" מ� ע� ם ר� י� ר� צ� ץ מ� ר� ב א� יט� ל מ" ף, כ� ר יוס"  אמ�
ינון  א� יבון ל� ש� י ח� א" ר� צ� ל מ� כ� א. ו� מ� ל� ע� ין ד� נוג� ל ע� כ� ך� ב� יה� מ" י�א ול� ע� ר� הון, ל� ל� [ח ס רד�  

[ כ א ן ק ט ע ר ע י א מ ה י מ נ א

הו,  .... ר ב� מ� ת� א� א ד� ל� ל א עוד, א� א. ו� כ ל� י�יא(שמות יב)מ� פ� כ� ת� א� ם, ל� כ� ד� י� ם ב� כ� ל� ק�   ומ�
יב  ת� ן, כ� נ� מ� כורות מ� הו ב� ינ� א� ין ד� ג� יהו. וב� י� ד� חות י� י, ת� א" ר� צ� מ� ן ד� ל� ח6 ל ד� (שמות יב)כ�  

כור ל ב� ה כ� כ� י� ה� י� .ו�

יב,  ת� א כ� ל ד� ר כ� ת� צות(דברים טז)ב� יו מ� ל� ל ע� ים ת אכ� ת י�מ� ע� ב� ץ ש� מ" ל ח� אכ"   ל א י�
יב  ת� י. וכ� ם עונ� ח� נ�א,(שמות יב)ל� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� לו. אמ� ת ל א ת אכ" צ� מ� ח� ל מ�   כ�

ל, אכ" אי ל א י� מ� ה. ו�א6 צ� הון מ� ל ב� יכ� מ" ין, ול� ת יומ� ע� ב� ץ ש� מ" ל ח� יכ� מ" א ל� ל� נ"י ד� אי מ� מ�  א6
א ר� ט� ס� ינון מ� א� ינון: שצ''ם חנכ''ל. ו� א� ת ו� כ� י ל� ב" א ז' כ כ� ל� לו. א� אי ל א ת אכ" מ�  ו�א6
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ת צ� מ� ח� ר מ� כ� ץ ד� מ" ינון ח� א� ץ. ו� מ" ר ח� ב� ל� ה ד� יפ� ל� ה. ק� צ� גו מ� ל� א ד� הור� ע, נ� טוב ו�ר�  ד�
.נוק�ב�א

ינון,  א� ה. ו� מור� גו ש� ל� ה ד� צ� ית(אסתר ב)מ� ב" ה מ� ת ל� ת� אויות ל� ר� רות ה� ע� נ� ע ה� ב�   ש�
יהו,  י� ל� ר ע� מ� ת� א� . ו� ך� ל� מ� ה(שמות יב)ה� מור� י ש� יה� ה א� צ� צות. מ� מ� ת ה� ם א� ת� ר� מ�   וש�

ו�ה צ� יד מ� ב� ע� ת� יה א� יהו ו'. וב" א� ה, ד� ל� ע� ב� .ל�

א ש� נ"י קוד� ינון. י''ם ה''ץ. ומ� א� ה, ו� צ� ן מ� מ''ץ מ� ין ב� יז� נ� ג� י י�ה, ד� ג�ב" ה ל� יר ל� נ�ט� אן ד�  ומ�
ה, שצ''ם יל� רות ד� ע� נ� ע ה� ב� ינון ש� א� ח, ד� ס� יל פ� כות ל" ר� ע ב� ב� ה ש� ך� ל� ר" ב� יך� הוא ל� ר�  ב�

ל י�ין ע� ס� כ� מ� ין ד� שוכ� ים ח6 נ� נ� ינון ע6 א� ת, ד� צ� מ� ח� ץ ומ� מ" הון ח� נ� א מ� ר� ב� אע� נ"י ל�  חנכ''ל. ומ�
הון  ר ב� מ� ת� א� ת, ד� כ� י ל� ב" ה כ כ� ע� ב� ש� ין, ד� הור� נ�ה(בראשית מא)נ� ב� ר� ל ק� ב אנ�ה א�   ו�ת�

ך� ל כ� כ� ה. ד� ל� ח� ת� ר ב� ש� א6 שוך� כ� ע, ח� ן ר� יה� א" ר� נ�ה ומ� ב� ר� ל ק� או א� י ב� ע כ� ל א נוד�  ו�
י ע כ� ל א נוד� א ו� ין ד� ג� הון, וב� א ל� ר� ה� אנ� ין ל� הור� ין נ� ל� א י�כ� ל� הון, ד� ל� ין ד� נ� נ� ע6 א ד� שוכ�  ח6

נ�ה.  ב� ר� ל ק� או א� (ע''כ רעיא מהימנאב� ).

א ח� ס� יהו פ� א� א ד� ר� ימ� גו'. א� ח ו� ס� ש פ� ח ד� ר יום ל� ש� ה ע� ע� ב� אר� ח, ב� ת� י�יא פ� י ח� ב�  ר�
ין ח� ל� י פ� א" ר� צ� מ� ין ד� ג� א. ב� ר� מ� ו�ה א� הון, ה6 ל� א ד� ה� ל� Cא י, ו� א" ר� צ� מ� א ד� ל� ח6 א ד� ל� אי. א� מ�  א6
ת ח א� ב� ז� ן נ� יב (שמות ח) ה" ת� ז"י, כ� א ח6 א. ת� ר� ימ� א� ין ל� ח� ל� ך� פ� ין כ� ג� ה, וב� ל� ז�ל ט� מ�  ל�

ת ב� יב תוע6 ת� יה, כ� ין ל" א� נ� ש� ל ד� י ע� כ� ם. ו� י� ר� צ� ת מ� ב� אי תוע6 ם. מ� י� ר� צ� ת מ� ב�  תוע6
ה מ� ם. כ� י� ר� צ� ת מ� ב� י תוע6 ר" ק� הון, א� יל� א ד� ה� ל� Cא י, ו� א" ר� צ� מ� א ד� ל� ח6 א ד� ל� ם. א� י� ר� צ�  מ�

ין מ� אר ע� ש� א ד� ל� ח6 ם, ד� גוי� ב ת ה� תוע6 יב, (דברים יח) כ� ת� כ� .ד�

דף רנ''א ע''א

ה ש� מ� ח ח6 ק� יו ל� ח� ה א� צ" ק� יב, (בראשית מז) ומ� ת� כ� ף, ד� יוס" א ד� ת� מ� כ� ז"י ח� א ח6  ת�
ל יט ע� ל� ו�ה ש� ה6 א ד� כ� ל� י מ� כ� . ו� יך� ד� ב� יו ע6 נ�ה ה� ק� י מ� ש" ר, אנ� ימ� מ" יף לון ל� אול� ים, ו� נ�ש�  א6

און  נ� ש� י� חוי ד� א6 יד ל� ב� ע� א, ו� ד� יד כ� ב� א, ע� כ� ל� מ� א ל� אב� א, ו� ע� ל אר� (דף רנ''א ע''א)כ�  
ם, י� ר� צ� ת מ� ב� אי תוע6 א ו�ד� ל� הון. (למעבד להון רועי צאן) א� בון ל� ש� א י�ח� ל� הון, ו�  ל�

ת ב� ת תוע6 ח א� ב� ז� ן נ� יב, (שמות ח) ה" ת� א כ� ל ד� ע� י, ו� כ� י ה� ר" ק� הון א� יל� א ד� ה� ל� Cא א ו� ל� ח6  ד�
ם י� ר� צ� .מ�

א ע� יא אר� ה� ה� ס, ו� ס" מ� ע� ץ ר� ר� יא א� ם ה� י� ר� צ� ב מ� יט� ל (בראשית מז) מ" ף, כ� ר יוס"  אמ�
יבו ש� י ח� א" ר� צ� ל מ� כ� א. ו� מ� ל� ע� ין ד� נוג� ל ע� כ� ך� ב� יה� מ" י�א ול� ע� ר� הון, ל� ל� א ד� ל� ח6 ד� ישו ל� ר�  אפ�
דון ג� ס� י� א, ו� ע� יא אר� ה� תון ה� י�ר� י ד� אח� יד ל� ב� יהון. אע6 ל" ח6 ד� יהון, כ� ל" ח6 ד� אן ל� ע� ר� ינון ד� א�  ל�

ת ב� י תוע6 יב, (בראשית מז) כ� ת� כ� ינו ד� י� ה� א י�אות. ו� ק� ד� בון לון כ� ש� י�ח� י, ו� א" ר� צ�  לון מ�
יהון ל" ח6 ד� ין לון כ� ב� ש� ח� ה צ אן, מ� ל רוע" ם כ� י� ר� צ� .מ�

י ח" ל� פ� ינון ד� א� יך� הוא מ" ר� א ב� ש� ע קוד� ר� פ� ת� א� ה ד� מ� ן כ� נ"ינ� א ת� ה� י, ו� י יוס" ב� ר ר�  אמ�
ה בוד� אחוי ע6 יד ל� ב� ף ע� י יוס" כ� ש, ו� מ� ה מ� ה ז�ר� בוד� ע6 ע מ" ר� פ� ת� י א� כ� ה, ה� ה ז�ר� בוד� ע6  ל�

ל אה ע� ט� ל� ש� יד לון ל� ב� א ע� ל� ה, א� ה ז�ר� בוד� אחוי ע6 ף ל� יד יוס" ב� א ע� יה, ל� ר ל" ה. אמ�  ז�ר�
אה לון ד� ר� יהו, ול� י� ד� חות י� הון ת� יל� ה ד� ה ז�ר� בוד� י�א ע6 פ� אכ� הון, ול� יל� ה ד� ה ז�ר� בוד�  ע6

טון ל� ש� י י� ף, א� ר יוס" ל. (אמר רעיא מהימנא כגון, בסוף דף שקודם זה) אמ� ק" מ�  ב�
יב לון ך� אות� ין כ� ג� יהו, וב� י� מ� ל ג�ר� טון ע� ל� ש� י� ן ד� כ" ל ש� הון, כ� יל� ה ד� ה ז�ר� בוד� ל ע6 י ע�  אח�

א ע� ל אר� ל כ� יט לון ע� ל� אש� א, ו� ע� ב אר� יט� מ" .ב�

ו�ה הון ה6 יל� א ד� ה� ל� Cא י, ו� א" ר� צ� מ� א ד� ל� ח6 א ד� ל� אי. א� מ� ח א6 ס� יהו פ� א� א ד� ר� מ� א א� ל ד� ע�  ו�
י, א" ר� צ� מ� הון ד� יל� א ד� ל� ח6 יבו ד� ש ס� ח ד� שור ל� ע� ב� יך� הוא, מ� ר� א ב� ש� ר קוד� א. אמ� ר� ימ�  א�
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א יומ� ג', וב� ין ו� ר" ד ות� א ח� כון, יומ� יל� ה ד� יש� פ� ת� יש ב� פ� ת� א אסור ו� יה" יה, ו� שו ל" פ� ת�  ו�
יה ל" נ�שו ע� כ� ת� א� ינ�א, ו� ד� יה ל� יקו ל" .ד', אפ�

ל, א" ר� ש� י� ה ד� יש� פ� ת� יש ב� פ� ת� הון, ד� יל� א ד� ל� ח6 ל ד� ין ק� ע� מ� וו ש� י ה6 א" ר� צ� מ� א ד� ת� ע6 ש�  וב�
יהו י� מ� ילו ג�ר� א� יהו, כ� י� ל� י�א ע� ש� ו�ה ק� אן, ו�ה6 כ� וו ב� יה, ה6 א ל" ז�ב� ש" ין ל� ל� א י�כ� ל�  ו�

ר ת� א ב� יכו, יומ� י� שות� ר� יש ב� פ� י�ה ת� ה� יך� הוא, י� ר� א ב� ש� ר קוד� א. אמ� ל� ט� ק� ידו ל� ק� ע6 ת�  א�
יה יקו ל" אה אפ� יע� ב� א ר� יומ� יש, וב� פ� יה ת� י�חמון י�ת" ין ד� ג� ין, ב� ה יומ� ע� ב� א, אר�  יומ�

ל ן כ� הו מ� י�א ל� ש� א ק� ד� ינ�א, ו� יה ד� ין ב" ד� ב� יך� אתון ע� י ה" א" ר� צ� יה מ� י�יחמון ל" א, ו� ל� ט� ק�  ל�
יהון ל" ח6 ד� דון ב� ב� י�ע� ין ד� ינ� ינון ד� יך� הוא, א� ר� א ב� ש� ד לון קוד� ב� ע� י ד� ש" ת� כ� .מ�

דף רנ''א ע''ב

יה  ין ל" ינ� י� ר ד� ת� ב� ם(דף רנ''א ע''ב) ל� יה� ל ה" Cי א יל" ס� יב, (דברים ז) פ� ת� כ� א, ד� נור� ב�  
רון א י"ימ� ל� נו נ�א. ד� מ� לו מ� יך� הוא, אל ת אכ� ר� א ב� ש� ר קוד� ש. אמ� א" פון ב� ר� ש�  ת�

ל א י, ו� ל� יה צ� ינו ל" ק� א את� ל� י. א� כ� יה ה� ין ל" ל� נ�א, אכ� ל� ח� ד� א ד� ת� יאוב� ת� א וב� עות� ר�  ב�
מון Cי�ח יה ד� יל" קונ�א ד� א ת� ל� יה, א� א י�חמון ל" ל� יר, ו� מ� א ט� ה" ל י� בוש� לו מ� א� ל, ד� בוש�  מ�

ף יה נוד" יח" ר" ין ד� ג� א, ב� נור� א ב� ד� י מוק� כ� יה ה� .ל"

א הוא, ר� ה אח6 ל� י�ה, או מ� ח� רון ד� א י"ימ� ל� סולוי, ד� ר� ל ק� פוף ע� יה כ� ל" יה ע� יש" תו ר"  ו�
א, ת� יאוב� ת� יה. ב� לון ל" א י"יכ� ל� תו, ד� הון. ו� ל� א ד� ל� ח6 יהו ד� א� יה, ד� עון ל" מוד� ת� ש� י� א ד� ל�  א�

מון Cי�ח א ד� ל� רו בו, א� ב� ש� ם ל א ת� צ� תו, ע� יון. ו� ז� נ�א וב� ל� ח ק� א, א ר� ע� ב� ל ש� א ע� ל�  א�
יב, (במדבר לג) ת� א כ� ל ד� ע� יה. ו� א ל" ז�ב� ש" לון ל� א י"יכ� ל� א, ו� שוק� אן ב� מ� מוי ר�  ג�ר�

א ב� ר� א ח� ל� ם, ו� כ� י�ד� ם ב� כ� ל� ק� ין. תו ומ� יא� ג� ין ס� ינ� ים. ד� ט� פ� ה ה' ש� ש� ם ע� יה� אל ה"  וב"
א ב� ר� אנ"י ק� אר מ� א וש� ח� רומ� .ו�

ין ח� ל� ך� פ� ין כ� ג� ה, וב� ל� ז�ל ט� מ� י ל� ח" ל� י פ� א" ר� צ� מ� , ד� מוה� א אוק� ה, ה� הוד� י י� ב� ר ר�  אמ�
א יה, כ ל� ר ל" א. אמ� ר� ימ� א א� ל� חון, ו� ל� פ� ה י� ל� י, ט� כ� י ה� י, א� י יוס" ב� ר ר� א. אמ� ר� ימ� א�  ל�

ר א. אמ� כ ל� ין ל� ח� ל� ך� פ� ין כ� ג� א, וב� ר� ימ� א� ה ו� ל� ט� יק ב� ל� ס� ית ו� ה נ�ח� ל� ז�ל ט� א מ� ל� ין, א� ח� ל�  פ�
א ל ד� ע� ו�ה, ו� הון ה6 ל� א ד� ל� ח6 א (ס''א דצאן) ד� ב� א ר� יר� ע� ל ב� כ� נ�א, ד� ע� מ� י ש� כ� יה ה�  ל"

ין ג� ר� ינון ד� ין א� ל" א� ר ד� מ� ת� א א� ה� ה. ו� מ� ה" כור ב� ל ב� יך� הוא כ� ר� א ב� ש� יל קוד� ט�  ק�
י כ� רון ה� ק� א� א, ד� יל� ע" ל� .ד�

יב (שמות יג) ת� לו, וכ� ת ל א ת אכ" צ� מ� ח� ל מ� יב (שמות יב) כ� ת� ז�ר, כ� ע� ל� י א� ב� ר ר�  אמ�
א ד� י, ב� ר� ז�ר ב� ע� ל� עון, א� מ� י ש� ב� ר ר� א. אמ� ב� א נוק� ד� ר, ו� כ� א ד� א ד� ל� ץ. א� מ" ל ח�  ל א י"אכ"

יב ל א ת� א כ� ד� לו, וב� יב ל א ת אכ" ת�  (זה שייך ברעיא מהימנא אחר קרבנא) כ�
א, ה� ח� יאת אר� ט� י אס� יה� א� א ד� ב� א, נוק� ל� לו. א� יב ל א ת אכ� ת� א כ� אי ל� מ� ל, א6  י"אכ"

יב, ת� א כ� ל ד� ע� ה. ו� ש� ק� ב� יר, ב� יו י�ת� כ� ד� א ד� חוט� יד ב� יהו אח� א� ר ד� כ� אי, ד� ה וד� ר� ה� אז�  ב�
לו ל, ל א ת אכ" .ל א י"אכ"

ג"י יה, אס� ר ל" ץ. אמ� מ" יו ח� ל� ל ע� יב (דברים טז) ל א ת אכ� ת� א כ� ה� א, ו� יה אב� ר ל"  אמ�
ר ת� ב� ל ל� ב� ל. א6 ה ל א י"אכ" ש� ק� ב� א ב� ית� מ� ד� ק� ל ב� ב� נ�א. א6 ב� ר� ק� א ל� ר� יק� ין ל� יר� ת" ין י� ב�  ת�

ין ג� א. ב� מ� ע� אי ט� ת מ� צ� מ� ח� יהו. מ� ו�וי� ר� ת� י�א מ� ש� הוא ק� לו, ד� ה, ל א ת אכ� ר� ה� אז�  ב�
דות יה� יור� ל� ג� א. (משלי ה) ר� ב� ת, נוק� צ� מ� ח� ר. מ� כ� ץ, ד� מ" ן. ח� מ� ית ת� א א� מות� א ד� יח� ר"  ד�

ח, ס� פ� ץ ב� מ" יל ח� אכ� אן ד� א מ� ין ד� ג� ה. וב� ח ל� כ� ש� ה, ת� יב� ת" א ד� יפ� ס" א ו� יש� ר" ת, ב� ו�  מ�
י, את" א ד� מ� ל� ע� ין, וב� א ד" מ� ל� ע� ית הוא ב� מ� ע ד� ד� ינ� ל� א, ו� יה מות� ת ל" ימ� ד� יהו אק�  א�

יא ה� ש ה� נ�פ� ה ה� ת� ר� כ� נ� יב (שמות יב) ו� ת� .כ�
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מו עול� ר ל� אמ� ין ד� ג� י: ב� ד� ן, ש� נ"ינ� י ת� כ� א ה� ל� אי (ס''א אתקריאת מצה). א� מ� ה, א6 צ�  מ�
ין ר� ט� ל ס� כ� ת ל� ח� ר� ב� מ� ד ד� ד" ש� א מ� ק� ין ד� ג� ה, ב� צ� י מ� כ� י. אוף ה� ינו ד� רות" צ� ר ל� י אמ� י, ד�  ד�

ים יק� ז� ים ומ� ד� ש" יח� ל� ר� ב� מ� זוז�ה, ד� מ� י ד� ד� ש� ונ�א ד� ו� ג� הו, כ� ה ב� ט� ט� יד ק� ב� ע� ין, ו� יש�  ב�
ה ט� ט� ה וק� יב� ר� יד מ� ב� ע� ה, ו� דוש� נ"י ק� כ� ש� ל מ� כ� ת לון מ� ח� ר� ב� י מ� יה� י א� כ� א, אוף ה� ע� ר� ת�  ד�
ה ס� א מ� ה� ה. ו� צ� יב מ� ת� א כ� ל ד� ה. ע� יב� ר� ה ומ� ס� ר, (שמות יז) מ� את� אמ" ה ד� מ� הו. כ�  ב�

א צות� יהו מ� ה, א� ס� מ� גומו ד� ר� א ת� ל� יהו. א� ך� א� מ� ס� .ב�

ירעיא מהימנא  ל" ג� ע� ים ב� יר� ת אב� ד� נ�ה ע6 י�ת ק� ר ח� ע� ר, ג� אמ� ח ו� ת� עון פ� מ� י ש� ב� ר�  
א, ת� ב� י ר� רומ� א ד� ת� ר� י ק� יה� א� ו, ד� ש� יה ע" ד ב" ח� א6 ת� א� נ�ה ד� א ק� נ�ה, ד� י�ת ק� ר ח� ע� ים. ג� מ�  ע�

ד כ� ץ. ו� מ" ח� נ�ה ד� י. ק� רומ� ך� ג�דול ד� ר� יה� כ� ל� נו ע� א, וב� ב� א ר� י�מ� נ�ה ב� ל ק� יא" ר� ץ ג�ב� נ�ע�  ד�
ת. ד� נ�ה ע6 י�ת ק� ר ח� ע� יב ג� ת� כ� א הוא ד� ד� יה. ה6 ר ל" ב� ת� ל, י� א" ר� ש� י� נ�א ל� ק� י פור� ית"  י�

י יה� א� א, ד� מ� ל� ע� ה ב� צ� י�א מ� ל� ג� ת� י� י. ו� יה רומ� יל" ת ד� צ� מ� ח� א. מ� מ� ל� ע� ץ מ" מ" י�ד ח� ר מ� ב� ע� ת�  ומ�
י נ� ת ש" י� אשון וב� ת ר� י� ב� א ד� ש� ד� ק� י מ� .ב"

א  יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ� ן(ס''א רעיא מהימנא)אמ� י� ת ע� ין, וב� ן י�מ� י� ת ע� ל ב� ב" Aק ינון ל� א� , ד�  
ל  ב" Aק ינון ל� א� מ אל. ו� ין,(לחם משנה)ש� נ� נ� ין ע6 ר" ל ת� ב" Aק א. ל� יר� ע" י ז� י, רומ� ת� ב� י ר�   רומ�

ין ל" א� ד ד� ע� ץ. ו� מ" ח� אור ו� ל ש� ב" Aק ינון ל� א� א. ו� אל� מ� ינ�א וש� מ� ינ�א י� ת ע" ל ב� י�ין ע� ס� כ� מ�  ד�
י�ין ל� ג� ת� א י� י ל� נ� ש" אשון ו� ת ר� י� יהו, ב� י� נ� ד מ� א ח� צ" מ� ל י� ה וב� א� ר� ל י� א ב� מ� ל� ע� רון מ" ע6 ב� ת�  י�

א מ� ל� ע� .ב�

א ו�ות� א אס� ה" ה י� מ אל, מ� ין וש� ינ�א י�מ� ת ע" ב� יך� ל� ש� אח6 ינ�א, ד� נ�נ�א ע" ע6 א ד� ו�ות� אס�  ו�
ינו  י� ה� א. ו� ל� ג� ע� ה ד� ר� הון. מ� ל� ה(ישעיה כז)ד� ע� ר� ם י� ץ. ש� ב� ר� ם י� ש� ג�ל ו� ה ע" ע� ר� ם י�   ש�

יה  ר ב" מ� ת� א� ף, ד� ן יוס" יח� ב� ש� א מ� ג�ל, ד� ם(דברים לג)ע" ש� ר לו. ו� ד� כור שורו ה�   ב�
א. ת� יר� ע" י ז� ר רומ� ב� ד אע� ח� י. ו� ת� ב� י ר� ר רומ� ב� ד אע� ד. ח� ו� ן ד� יח� ב� ש� א מ� ץ, ד� ב� ר�  י�

ינון יהו א� י� ל� ב� Aק ל ל� א" יכ� מ� ''ל ד� יא" ר� ג�ב� .ו�

א ית� מ" ד� ק� ב� א. ד� ה� ר� את� י"יעול ה' ב� ה, ו� ר ל� ב� א, ת� יר� ע" א ז� יהו חוט� א� א ח', ד� ין ד� ג�  וב�
יך� ר� א ב� ש� יד קוד� ת� ע� ין, ד� כ� ל� ל מ� כ� י, ו�סוף ל� רומ� א ד� נות� ט� ל� נ�ה ש> לו. ק� מ" נ�ה ו�סוף ק�  ק�

ן יה מ� ל" ג� ר ר� ב� את� ץ, ו� מ" ן ח� א, ח' מ� יש� י�ה ב� ר ח� ע� נ�ה, ג� י�ת ק� ר ח� ע� יה. ג� א ל" ר� ב� ת�  הוא ל�
ה  ר ב� מ� ת� א� ת, ד� צ� מ� ח� ר(משלי ה)מ� ב� נ�ה, י�ת� י�ת ק� ר ח� ע� עוד ג� ת. ו� ו� דות מ� יה� יור� ל� ג�   ר�

ז�ק י�ב א,  ח� ים ב� ל ה� Cי� א נ"ה י� י�ד ה� נ"ה. מ� אר ה� ת� ש� י� נ�ה, ו� ן ק� ג�ל קוף מ� (ישעיה מא)ר�  
ן את� ף ומ� ל� ר א� ת� נ"ה: ס' ב� ן. ה� ת" ר א� ש" ב� ם מ� ל� רוש� י� ל� נ�ם ו� נ"ה ה� יון ה� צ� אשון ל� .ר�

ר  אמ� א, (שמות מט)ו� יש� ד� ינ�א ק� ק ב(בראשית מ''ו) בוצ� ית י�ע6 ב" ש ל� נ�פ� ל ה�   כ�
יח� ש� מ� א ד� רות� ע� את� ש, ל� אשון. ו�ש" יח� ר� ש� מ� א ד� רות� ע� את� ים, ל� ש� ש. ש� ים ו�ש" ש�  ש�

הו,  י"ים ב� ק� ע''ב, ל� ים ל� נ� רו ו' ש� א6 ת� ש� י. א� נ� ך�(ויקרא כה)ש" ד� ע ש� ר� ז� ים ת� נ� ש ש�   ש"
ר  מ� ת� א� ה, ד� בואת� ת ת� ת� א� פ� אס� ך� ו� מ� ר� מור כ� ז� ים ת� נ� ש ש� ש" ל(ירמיה ב)ו� א" ר� ש� ש י�   ק ד�

בואת ה ית ת� אש� י� ר" י� .ל�

יל  ע" יב ל� ת� ה כ� ן, מ� ם כ" אולות(ירמיה לא)א� ע ג� ב� א אר� ל� ה. א� ח� מ� ק ב ש� י�ע6 נו ל�   ר�
נות ע פ� ב� אר� ין ב� פוז�ר� ל מ� א" ר� ש� י� ין ד� ג� ח. ב� ס� פ� ע כוסות ד� ב� ל אר� ב" Aק י, ל� ו� Cה מ� ין ל� יד� ת�  ע6

ין. ת� ש� ין, ל� י�ינ� נ� ת� נו. ו� ר� ימו ל� ד� ין, אק� אומ� ין מ" חוק� יהון ר� ינון ד� א� א, ו� מ� ל�  ע�
ע''ב ין ל� א� יע� ב� ית. ור� ש� ין ו� ת� ש� ין, ל� א� ית� ל� .ות�

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� יהו. ה6 י� ל� יב ע� כ� ר� דו� ד ד� ם י� ש" יו�ן, ב� ע ח" ב� אר� הון ב� ין, י� ל" ין א� נ� ק�  ופור�
א(חבקוק ג) ת� ת� ר ל� ע� ת� יהו, י� י� ל� ב� Aק ל� ה. ד� שוע� יך� י� בות� כ� ר� ך� מ� ל סוס� ב ע� כ� ר� י ת�   כ�

 , ך� ל� דו� ד מ� , י� ך� ל� דו� ד מ� י� ז�א ד� ר� ין. ב� ט� ב� ר ש� יס� ר" ין, ות� ל� ג� ע ד� ב� דו� ד(שמות טו)אר�   י�
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ין פ� י''ב אנ� ין, ו� ט� ב� ר ש� יס� ר" ל ת� ב" Aק ינון, ל� ו�ון א� ר את� יס� ר" ד. ת� ם ו�ע� עול� לוך� ל� מ�  י�
ף ל� ין, א� ט� ב� ר ש� ש� ינון ע� א� ה. ו� ב� כ� ר� מ� ן ה� ן ה" אבות ה" יהו ה� י� ל� ר ע� מ� ת� א� ן, ד� ה� ב� ת א6 ל� ת�  ד�

ינון ע''ב א� ן, ד� ה� מ� י�ין ע''ב ש� ל� ו�ון, ת� י''ב את� ין. ומ� נ� ן ש� את� ין, מ� ט� ב� ין ש� ר" ין. ת� נ�  ש�
ן את� ף ומ� ל� ר א� ת� ין, ב� נ� .ש�

יה,  יל" ז�א ד� יו�ן. כ''ד ר� ת ח" ל� ת� י�ה מ� ל ח� כ� ינון כ''ד, ל� א�   ו�ק�ר�א ז�ה א�ל ז�ה(ישעיה ו)ו�
י�ינ�א נ� ת ת� כ� דוש, ו� ת ק� ר� ת אומ� ת אח� ן כ''ד צורות. כ� תות, מ� ת כ� ל� ינון ת� א� ר. ו� אמ�  ו�
ו�ון, מ''ב את� א ב� אל� מ� ר ש� ע� ת� י�ד א� דוש. מ� ת ק� ר� אה אומ� ית� ל� ת ת� כ� דוש, ו� ת ק� ר�  אומ�

ק ל" מ� ע6 ינ�א ב� ד ד� ב� ע� .ד�

( נ�ה.דברים כב) ש� י מ� אר" ץ, מ� ל ע" כ� א. ב� ר� ק� י מ� אר" ך� מ� ר� ד� נ�יך� ב� פ� פור ל� ן צ� א ק� ר" ק� י י�   כ�
ל. א" ר� ש� ין י� ל" ץ, א� ל ע" כ� י, ב� ר" אמ� ית ד� נ�א. א� יל� י א� פ" נ� ע� ין ב� נ� נ� ק� מ� ים, ד� רוח� פ� א� ינון כ� א�  ד�

הו, (דף רנ''ב ע''ב) ר ב� מ� ת� א� ץ,(ישעיה סה) ד� אר� ל ה� י. או ע� מ� י ע� מ" ץ י� ע" י ה� ימ" י כ�   כ�
ה  י תור� אר" ין מ� ל" י�ה(ד''א משנה)א� ח� ר ת� ע� י צ� י� ח� ן ו� יש� ץ ת� אר� ל ה� הו, ע� ר ב� מ� ת� א� , ד�  

ז�ן לון ין ד� ל" ים: א� יצ� הונ�ה. או ב" י כ� ח" ר� ין פ� ל" ים: א� רוח� פ� ל. א� מ" ה ע� ה את� תור�  וב�
ים, רוח� פ� א� ל ה� ת ע� צ� ם רוב� א" ה� ים. ו� נ� י כ" יצ" ד ב" ע� ים ו� מ� א" נ"י ר� ר� ק� יך� הוא מ� ר� א ב� ש�  קוד�

ים נ� ב� ל ה� ם ע� א" ח ה� ק� יב ל א ת� ת� ה כ� ין. מ� נ� ב� ר� ין ק� ב� ר" וו ק� ה6 נ�א ד� מ� ז� .ב�

ים, נ� ב� ג�לו ה� ם. ו� א" ת ה� ח א� ל� ש� ח ת� ל" יב, ש� ת� ה כ� ין, מ� נ� ב� ר� לו ק� ט� א, וב� ש� ד� ק� י מ� ב ב" ר�  ח�
ר מ� ת� א� ם ארוך� ד� יהו עול� א� את ו', ד� א' ד� א ד� ר� ט� ס� , מ� ך� ח ל� ק� ים ת� נ� ב� ת ה� א� ינו ו� י� ה�  ו�

יה  כ>לו ארוך�(דברים כב)ב" ם ש� עול� ים, ל� ת� י�מ� כ� ר� א6 ה� ך� ו� ב ל� יט� ן י� ע� מ� . ל�

ע, מ� יאת ש� ר� ק� קול ד� ין. ב� יר� ש� ין ד� ל� ק� ין ב� פ� צ� פ� צ� ין, ומ� לות� ינו צ� ק� ין, ת� נ� ב� ר� ק� ר ד� ת� א6  וב�
י�ד א, ומ� ג�לות� א ב� ת� ר� א וב� ימ� א א� ה� א. ד� יל� ע" יהו ל� א� א ד� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� י ע� ג�ב"  ל�

ית ש� ם ה', ב� יר ו' ע� ש� י ק� ו� Cה מ� ה, ל� ה� י י�ד כ" יה� א� א, ד� ת� ר� ב� ה ב� ין ל" ר� ש� ית, ק� נ�ח�  ד�
ד ם ו�ע� עול� כותו ל� ל� בוד מ� ם כ� רוך� ש" ה, ב� מ� כ� י ח� ג�ב" ין ל� ש� ח6 ל� י�ד מ� אן. מ� יר� פ� .ס�

ית, נ�ח� י�ד ד� ה, ומ� מ� י א� ג�ב" יה ל� ית ל" נ�ח� ה. ד� מ� כ� ן ח� י�א מ''ה מ� ר� ט� ימ� בו''ד, ג� ''ד כ� ח�  א�
ין, יל� פ� ת� י�ין ד� ש� ר� ע פ� ב� אר� א ב� ין ד� ג� א. וב� יש� ר" ין ד� יל� פ� ת� א ד� שור� ק� א ב� מ� יה ע� ין ל" ר� ש�  ק�

ן, יר� פ� יל ו' ס� ל� ת, כ� ר� א� פ� ל ת� א" ר� ש� ע י� מ� ינ�ה. ש� , ב� ך� יא6 ב� י י� י�ה כ� ה� ה. ו� מ� כ� י, ח� ש ל� ד�  ק�
ין יה, א" יש" ל ר" ר כ' ע� ת� א כ� לות� ה. צ� ה� כות, י�ד כ" ל� , מ� מוע� ם ש� י�ה א� ה� ין. ו� יב� ית ת" ש�  ב�

ר ת� יד לון כ� ב� ע� ין, ו� לות� ל צ� ר כ� פון קוש" ל� ד� נ� ס� ידו� ד, ד� דוש כ� .ק�

א  נור� א מ� ר� ד� ס� יך� ל� ר� נ�א צ� מ� הוא ז� ה� נ�א(ס''א פתורא)ב� כ� ש� א, ומ� כ� ל� מ� א ד� ת� עוד� ס�   ל�
א תור� ר פ� ת� או ב� ל� א. ו� כ� ל� מ� א ד� ית� ב" א ד� מוש� ינ"י ש� ל מ� כ� א, ו� ח� ב� ד� רונ�א ומ� א ו�א6 ת� נ�ר�  ומ�
יהו א� א ד� תור� ר פ� ת� א ב� ל� ינ�ן א� ל" א אז� ל� יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� קוד� א ד� ד� או עוב� ל� ן ד� ינ� ל"  אז�
יה, יל" א ד� תור� יה, פ� יל" ן ד� כ� ש� יה. מ� ת" ינ� כ� יהו ש� א� יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� קוד� דוי ד� י י� ד"  עוב�
א מוש� אנ"י ש� ל מ� כ� א מ� יל� ל� י כ� יה� יה, א� יל" א ד� ח� ב� ד� יה, מ� יל" רונ�א ד� יה, א6 יל" א ד� ת� נ�ר�  מ�

אה ל� א ע� כ� ל� מ� .ל�

י נ� ב� ר� ת ק� הו א� ר ב� מ� ת� א� אה, ד� ל� א ע� כ� ל� מ� א ד� מ� נ�ה6 א ו� ר� מ� נ"י ח� ק� ת� מ� ינון ד� הו א� ינ�  א�
א ין ד� ג� י�. וב� י י� ש" יאו א� ר� ק� ת� א� ין ד� ל" א א� ל� יה א� ג�ב" יה ל� א ל" ב� ר� ק� ית ל� ל" י, ד� ש� א� י ל� מ� ח�  ל�

ר,  מ� ת� יה א� ל" ע� י. ד� ש� א� י ל� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� י(משלי ט)א� ר" ק� ת� א� י. ו� מ� ח� ל� מו ב� ח6 כו ל�   ל�
ין,  פ� ינון י''ב אנ� א� ים, ד� נ� פ� ם ה� ח� הו� ה,(במדבר ו)ל� א י� ש� הו� ה, י� ר י� הו� ה, י�א" ך� י� כ� ר� ב�   י�

יו�ן ת ח" ל� ת� ין ד� פ� ר אנ� יס� ר" .ת�
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יה ית ל" א� ''א. ו� ''א ו�א''ו ה" יהו יו''ד ה" א� ם, ד� אד� א ד� מ� א נ�ה6 ים. ד� נ� ין פ� ל" א� ם ד� ח� אי ל�  מ�
א, כ� ל� מ� א ד� תור� פ� א ד� מ� אי נ�ה6 דו� ד. ה� ו�ון י� ע את� ב� ינון אר� א� ין, ד� פ� ע אנ� ב� אר� א ב� מ�  נ�ה6

י�ה ק� ת נ� יהו ס ל� .א�

א, ין ד� ג� ים. וב� ל� ת� ש� א� ל ו� ש� ב� ת� ן א� מ� א. ת� ת� ינ� כ� א, ש� מ� יה נ�ה6 ה ב" אופ� יה, ד� יל" ן ד� ש� ב�  כ�
ר מ� יהו ג� י, א� ר� פ� ימו ד� ל� ש� ונ�א ד� ו� ג� א. כ� שול� ר ב� ג�מ� ר ד� ת� א6 א מ" ל� ין א� ע� ין בוצ�  א"

ן ש� ב� י, כ� ד נ� ים. א6 נ� פ� ם ה� ח� יהו ל� א� דו� ד, ד� י� ימו ד� ל� ר וש� מ� י, ג� ד נ� יהו א6 אי א� ה� ישולו. ו�  ב�
ר,  מ� ת� ינ�ה א� ג� ה. וב� ל� ע� חות ב� ה ת� בוש� י כ� יה� א� יה. ד� יל" ן(שמות יט)ד� ש� י ע� ינ� ר ס� ה�   ו�

ש א" ן ד� ש� ב� כ� ל א כ� ן. ו� ש� ב� כ� ן ה� ש� ע� נו כ� ש� ל ע6 ש ו�י�ע� א" י� ב� יו י� ל� ד ע� ר י�ר� ש� נ"י א6 פ�  כ>לו מ�
ן ין, כ" עות� עון ב� ין וב� ל� צ� ד מ� יה, כ� מ" ע� יו ל� מ� ח6 ש ר� ב� יה כ� ב" ן, ד� ש� ב� כ� א כ� ל� יוט, א� ד� ה�  ד�

ך� ה ל� מ� נ�א ל� מ� ח6 ר� י ד� ש" ב� יה כ� . וב" ך� ס� ע� ת כ� יך� א� מ� ח6 שו ר� ב� כ� .י�

ל יהו, כ� י� ל� ר ע� מ� ת� א� ינון ד� א� א, ל� כ� ל� יה מ� ב ל" ה� י� ת ד� ית ס ל� א, א� ית� י� אור� א ד� מ� נ�ה6  וב�
ת, סול� יהו פ� א� א, ד� ית� י� אור� א ד� מ� ית נ�ה6 א� י�יא. ו� יק� ד� צ� א ד� ל� יכ� ים. מ" כ� ל� נ"י מ� ל ב� א" ר� ש�  י�

ר  מ� ת� א א� ית� רונ� ט� מ� א ב� ין ד� ג� א. וב� כ� ל� י מ� ב" חות, ד� פ� ין וש� ד� ב� ינון ע� א� (משלי לא)ל�  
ין. ית� נ� ת� י מ� אר" ינון מ� א� , ד� יה� רות� נ�ע6 ח ק ל� ה ו� ית� ב" ף ל� ר� ן ט� ת" ה ו�ת� ל� י� עוד ל� ם ב� ק�  ו�ת�
ן א יו''ד מ� ד� אי, ו� ת ו�ד� ה סול� יפ� א" ית ה� יר� ש� א, ו�ע6 כ� ל� מ� א ד� ל� יכ� מ" ר ב� מ� ת� א א� ין ד� ג�  וב�

ת  ח� ב� א אש� כ� ל� מ� א ד� ל� יכ� ה" ת ד� א ס ל� ד� ית. ו� יר� ש� י ע6 יה� י, א� ד נ� (ד''א דמיכלא דמלכאא6  
.(אשתכחת

י, י יוס" ב� ר� ה, ו� הוד� י י� ב� ר� א, ו� י אב� ב� ר� , ו� ך� ר� ז�ר ב� ע� ל� י א� ב� ר� ת� ו� א, אנ� יש� ד� ינ�א ק�  קום בוצ�
ינון א� ין, ד� ר� ב� ל א" א כ� ב� ר� ק� א, ול� כ� ל� מ� נ�א דורונ�א ל� ק� ת� י, ל� א� י יוד� ב� ר� י�יא, ו� י ח� ב� ר�  ו�

ים ר� ב� י א" ג�ב" ה, ל� מ� ש� י נ� ר" ק� ת� א� הוא ד� יך� הוא ה� ר� א ב� ש� קוד� ין ל� נ� ב� ר� ל, ק� א" ר� ש�  י�
ה, עול� י ה� צ" יאו ע6 ר� ק� ת� א� ים, ד� צ� ע" יד ב� אח� . ד� ל ג�בוה� ש ש� א, א" ת� יש� ד� א ק� ת� ינ� כ�  ש�
י אר" ינון מ� יאו, א� ר� ק� ת� ש א� ק ד� י ה� צ" ע. ע6 ת טוב ו�ר� ע� ד� ץ ה� ע" ים ו� י� ח� ץ ה� ינון ע" א�  ד�

ה  ר ב� מ� ת� א� א, ד� ית� י� הון אור� ת ב� יד� ח� א6 ת� א� ה, ד� ש(ירמיה כג)תור� א" י כ� ר� ב� ל א כ ה ד�   ה6
י� ם י� א> .נ�

י. ש� א� י ל� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� ר א� מ� ת� א� י�, ו� י� ה ל� ש� י�, א� י� ן ל� ב� ר� י�, ק� י� ה ל� ה, עול� ר ב� מ� ת� א�  ו�
י. ש� א� י ל� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� יהו, א� אי נ� י�, מ� י� א ל� ל� ן א� ב� ר� א ק� ב� ר� ק� ית ל� ל" יב ד� ת� א כ� ה�  ו�

יה, יג ל" ל� יהו פ� ר א� ת� ב� א, ול� כ� ל� מ� יה ל� ב ל" ר� ק� מ� יב דורונ�א, ל� ר� ק� אן ד� מ� א, ד� ח� א אר� ל�  א�
יך� הוא,  ר� א ב� ש� קוד� א ל� ית� י� ין אור� יב� ר� ק� ל, מ� א" ר� ש� י י� כ� י. אוף ה� ע" ב� אן ד� מ� (דף רנ''גל�  

ה, ע''א) ר ב� מ� ת� א� יה, ו� יל" ר ד� ש� יהו ב� א� ינו, ו� יהו י� א� מו, ו� ח� יהו ל� א� (בראשית ב) ד�  
ר ש� ב� אן, ב� ת� יב� ת� י מ� אר" ה מ� ל� מוה� ע� אוק� ש, ד� ר ק ד� ש� י. ב� ר� ש� ב� ר מ� ש� י וב� מ� צ� ע6 ם מ" צ�  ע�

ן ינ� ק" ס� ם ע6 י� מ� ש� ן ה� ד מ� יור" .ה�

א. תור� ל פ� יל ע� אכ� א ד� כ� ל� מ� הוא דורונ�א. ל� ה� יד מ" ב� אי ע� יך� הוא מ� ר� א ב� ש�  קוד�
יג ל� יהו פ� א� ת. ו� סול� י, ופ� ינונ� ת, וב" ין, ס ל� ין ו�מ� ל מ� כ� יה מ� תור" ל פ� ין ע� ב� ר� ק�  ד�

יה. יל" ן ד� נ� מ� י מ� ד" ל י� א י�אות, ע� ק� ד� ד כ� ל ח� כ� א, ל� ת� עוד� י ס� אר" ל מ� כ� יה, ל� תור" פ�  מ�
ין ימ� ח� ר� ינון ד� א� ב ל� יה� מ" נ"י ל� יהו מ� יל, א� א אכ� כ� ל� מ� ת, ד� יהו ס ל� א� א, ד� מ� הוא נ�ה6 ה�  ומ"

ינו  י� ה� י. ד� חוח� יח� נ� י ר" ש� א� י ל� מ� ח� י ל� נ� ב� ר� ת ק� יב, א� ת� כ� א הוא ד� ד� יה. ה6 (דברים יח)ג�ב"  
לון  תו יאכ" ל� נ�ח6 י� ו� י י� ש" (ודא הוא ההוא דאתמר ביה (משלי ט) לכו לחמוא�  

ץבלחמי ושתו ביין מסכתי.) ע" א ד� ר� ט� ס� ל מ� ב� י. א6 י� ח� נ�א ד� יל� א� א ד� ר� ט� ס� יהו מ� אי א�   ה�
ינון א� ין, ד� יק� ז� ין ומ� ד� ש" ת ל� סול� ים. ופ� אכ� ל� מ� י, ל� ינונ� ב ב" יה� מ" י ל� נ� ע, מ� ת טוב ו�ר� ע� ד�  ה�

א כ� ל� מ� י�ין ד� ש� ר� פ� ו�ון ול� סוס� ין ל� ש� מ� ש� .מ�
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ין לון ש� מ� ש� ים. מ� אכ� ל� מ� ינון כ� א� נ�ה, ד� ש� י מ� אר" וו מ� א, ה6 כ� ל� מ� ין ד� ש� ר� פ� י ד� כ� אוף ה�  ו�
י,  ד� אות ש� ין ב� ימ� ש� ינון ר� א� י, ד� א" הוד� ים י� ד� ין(ס''א באות י')ש" יק� ז� ין ומ� ד� ית ש" א�   ו�

ז�לות.  ים ומ� ב� י כוכ� ד" ים עוב� ד� יאו ש" ר� ק� ת� א� בו, ד� Aא ס� מ� א ד� ר� ט� ס�   ו�ז�ה(קהלת ז)מ�
ים ל ה� Cא ה ה� ש� ת ז�ה ע� עומ� .ל�

י אכ" ל� מ� הון כ� ל� ין ד� ד מ� יהו, ח� י� ינ� ין מ� ינ� ינון ג' מ� א� ין, ד� ית� נ� ת� י מ� אר" רו מ� א אמ� ין ד� ג�  וב�
ין ימ� כ� הון ח� ית ב� א� ן. ו� יר� ע� ב� אי, כ� ית� ל� ין ת� ם. ומ� נ"י אד� ב� י�ינ�א, כ� נ� ין ת� ת. ומ� ר" ש�  ה�

ד. יה ש" יד ל" אול� ם ד� ל ש" א, ע� יד� ף ש� י יוס" ר" ק� ת� ה. א� ל פ� ע� ב� ד� ב ו� ת� כ� ב� א ד� ית� י� אור�  ב�
ה אות תור� ב� י� צ� אך� י� ל� מ� ה ל� ב דומ� ר� ם ה� ין, א� ית� נ� ת� י מ� אר" רו מ� ג�נ�א אמ� מ� או ל� ל�  ו�
ינון א� נ�א ד� ימ� א אוק� יה, ה� ת" ח� פ� ש� ל מ� כ� א, הוא ו� כ� ל� אי מ� ד� מ� אש� יהו. ו� פ� שו מ� ק� ב�  י�

א ית� י� אור� ן ד� ה� מ� ש� א, וב� ית� י� אור� י�ין ב� פ� כ� ת� א� ין, ד� א� הוד� ין י� ד� .ש"

דף רנ''ב ע''א

ל ג�ב ין אף ע� נ� ב� ר� הו ק� כ>ל� נ�שו, ד� ע6 ת� א א� ין ד� ג� נ"הון, ב� ב� ר� יכו ק� ר� ע6 ין ד� ג� ר ן, ב� נ"י אה6  וב�
ה יה מ� ק" חול� ל ל� נ�ט� ז"י. ו� א ח6 ק� ד� ד כ� ל ח� כ� יג לון ל� ל� יהו פ� א, א� כ� ל� י מ� ג�ב" יבו ל� ר� ק� ת� א�  ד�

יה.  י ל" ז� ח6 ת� א� (ע''כ רעיא מהימנאד� ).

ים. מ� י ע� ל" ג� ע� ים ב� יר� ת אב� ד� נ�ה ע6 י�ת ק� ר ח� ע� ר, (תהלים סח) ג� אמ� ח ו� ת� עון פ� מ� י ש� ב�  ר�
א כ� ל� ל מ ה מ� ב ש� נ�ס� א ד� יומ� ב� ן, ד� נ"ינ� נ�ה: ת� ו. ק� ש� ה ע" ד ב� ח� א6 ת� א� י�ה ד� א ח� י�ת, ד� ר ח� ע�  ג�
אי י. מ� רומ� א ד� ת� ר� נ"י ק� ב� ת� יה א� ל" ע� א, ו� ב� א ר� י�מ� נ�ה ב� ץ ק� ל, נ�ע� יא" ר� ב� א ג� ע ה, ב� ר� ת פ�  ב�

י�ה  אי ח� ה� א ד� כור� א ד� נ�ה. ד� א(דף רנ''ב ע''א) ק� יר� ע" א ז� ר� ט� יה ס� ית ל" א� א, ד� יש� ב�  
א ט� ל� י ש� יה� ך� א� ין כ� ג� א. וב� ב� א ר� י�מ� יץ ב� נ�ע� נ�ה, ד� יהו ק� א א� ד� ה. ו� דוש� ק� א ד� דות� אח6  ב�

נ�ה, לו. ק� מ" נ�ה ו�סוף ק� יב, (ישעיה יט) ק� ת� א כ� נו ד� ט� ל שול� ע� א, ו� מ� ל� ל ע�  ע�
יה א ל" ר� ב� ת� יך� הוא ל� ר� א ב� ש� ין קוד� ז�מ� נ�ה, ד� ו�ון. תו ק� כ� ל� ל מ� כ� ר אש ל� א ו� נות� ט�  שול�

א נ�ה ד� ק� .כ�

ז�א ר� א ב� כ ל� יהו, ו� י� נ� ז� ין ל� נ� ט� ל� ה ש> מ� קו כ� נ�ה נ�פ� א, ומ� ט� ל� י ש� יה� ם א� י� ר� צ� מ� ז"י, ב� א ח6  ת�
א חוט� ה. ב� מ� ה. ב� צ� יל מ� אע� ץ ו� מ" יק ח� יך� הוא, אפ� ר� א ב� ש� ה קוד� ר ל� ב� ת� יו�ן ד� ץ, כ" מ" ח�  ד�
אי ה� ר ח' ד� ב� ת� א ד� ל� ו�ון. א� ינון את� ה. א� צ� יד מ� ב� ע� ת� א� ץ, ו� מ" ר ח' ח� ב� א, ת� כ ל� א מ� יר� ע"  ז�

ה מ� א. ב� נ�ה ד� ק� א כ� ר� ב� את� נוח� ל� נ�ה, ד� י�ת ק� י ח� ר" ק� א א� ל ד� ע� ץ. ו� מ" י ח� ר" ק� א� י�ה, ד�  ח�
א ל ד� ע� ה. ו� צ� ו�ה מ� נ�ה, ו�ה6 ית� א" ר מ" ב� ע6 ת� א� ר ח' ו� ב� א, ת� ימ� נ� א כ� יר� ע" א ז� חוט� ר. ב� ב� ת�  א�

יד ה'. ב� ע� ת� א� ץ, ו� מ" ר ח' ח� ב� את� יך� הוא, ו� ר� א ב� ש� ה קוד� ר ב� נ�ה, ג�ע� י�ת ק� ר ח� ע� יב, ג� ת�  כ�
((ס''א ואתעבר ח' חמץ ואתאביד

ק' יה ד� ל" ג� ר ר� ב� א, י�ת� ונ�א ד� ו� ג� נ�ה, כ� הוא ק� ה� יה ל� א ל" ר� ב� ת� יך� הוא. ל� ר� א ב� ש� ין קוד� ז�מ�  ו�
ה לו ל� רועו מוש� ז�ק י�ב א וז� ח� ים ב� ל ה� Cי� א נ"ה י� נ"ה. (ישעיה מ) ה� אר ה� ת� ש� י� נ�ה, ו� ק�  מ�

יא ק' (ס''א פעולה ה� ה� ל ד� א פ ע� תו. ד� עול� אי ופ� יו. מ� נ� פ� תו ל� עול� תו ופ� רו א� כ� נ"ה ש�  ה�
נ"ה א ה� יה" יה, ו� ל" ג� ר ר� ב� יהו י�ע� יו, א� נ� פ� ה ל� עול� י פ� יה� א� ה, ו� ר ל� ב� י�ת�  דההוא חמץ) ד�

גו נ�ם ו� נ"ה ה� יון ה� צ� אשון ל� .'(ישעיה מא) ר�

גו'. ה ו� ש� ד� ה ח6 ח� נ� ם מ� כ� יב� ר� ק� ה� ים ב� כור� ב� יום ה� אה (במדבר כ''ח) וב� מ� ד� א ק� בור� ח�  וב�
א יהו יומ� א� ן, ד� ד� ע" א מ� יוצ" ר ה� א נ�ה� אן יום. ד� ים, מ� כור� ב� א, יום ה� י אב� ב� ר ר�  אמ�
ין ז� ל ר� יק כ� יהו אפ� א� יה, ו� י�א ב" ל� א ת� ית� י� אור� יהו ד� א א� ד� ין. ו� א� ל� ין ע� כור� ינון ב� א�  מ"

אה ית� אי� יכו ל� ר� ט� צ� ין א� נ� יל� י א� ר� י"י, פ� ח� נ�א ד� יל� יהו א� א� ין ד� ג� א. וב� ית� י� אור� .ד�

גו'.(במדבר כ''ח)רעיא מהימנא  ה ו� ש� ד� ה ח6 ח� נ� ם מ� כ� יב� ר� ק� ה� ים ב� כור� ב� יום ה�   וב�
א הוא ד� א. ה6 ית� י� אור� ין ד� א� ל� ים ע� כור� ינון ב� ים א� כור� ב� ר, יום ה� א אמ� י אב� ב�  ר�
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יב,  ת� כ� נ�א,(שמות כג)ד� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� גו'. אמ� יא ו� ב� ך� ת� ת� מ� י אד� כור" ית ב� אש�   ר"
ין, נ� יל� א� ירות ד� פ" ים, ד� כור� ירות ב� יאו פ" ר� ק� ת� י א� כ� הון, אוף ה� מ� א� ים ל� כור� ב� ונ�א ד� ו� ג�  כ�

יך� הוא,(הושע ט) ר� א ב� ש� קוד� ים ל� כור� ים וב� מונ� ד� ל ק� א" ר� ש� י י� כ� נ�ה, ה� א" ת� ה ב� כור� ב�   כ�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א, ה6 מ� ל� ע� ין ד� ל אומ� כ�   ק ד�ש י�ש�ר�א"ל ל�י�דו� ''ד ו�גו'.(ירמיה ב)מ�

הון,  ר ב� מ� ת� א א� ין ד� ג� ין(שמות כג)וב� א אומ� ין ד� ג� . וב� יך� ל ה� Cהו� ה א ית י� יא ב" ב�   ת�
הון  ר ב� מ� ת� א� ז�לות, ד� ים ומ� ב� י כוכ� ד" ה.(ישעיה ט)עוב� ל פ� כ� ל ב� א" ר� ש� ת י� לו א�   ו�י אכ�

ם יה� ל" ב א א6 ה ת� ע� מו ר� ש� Cי�א.

ין ק� נ�פ� ין ד� פ� נ� ל ע� כ� כ ''ר. ו� י ב� ר" ק� ת� ן י''ד, א� יהו ב� א� אן, ו� יר� פ� ית ס� יל ש� ל� כ� י ו' ד� כ�  אוף ה�
ים כור� ינון ב� א� ר, מ" יהו נ�ה� ים. ו' א� כור� יאו ב� ר� ק� ת� א א� ונ�א ד� ו� ג� ין, כ� אש� הון ר� ב� נ"יה ד�  מ�

יק פ� ד נ� כ� יה. ו� י�יא ב" ל� א ת� ית� י� אור� יהו ד� א א� ד� ן. ו� ד� ע" יק מ� פ� ר נ� הוא נ�ה� ה� ין, ו� א� ל�  ע�
א הוא  ד� א, ה6 ית� י� י"י אור� ח� נ�א ד� יל� יהו א� א� ין ד� ג� א, וב� ית� י� אור� ין ד� ז� ל ר� י כ� ק" (נ''אנ�פ�  

יב, חדא היא) ת� כ� י�ין(משלי ג) ד� מ� ה ד� יל� ין ד� קוד� ה. ופ� ים ב� יק� ז� ח6 מ� יא ל� ים ה� י� ץ ח�   ע"
אה ית� אי� יכו ל� ר� ט� צ� ין, א� נ� יל� א� י ד� ר� א פ� יב� א� .ל�

ה, ש� ד� ה ח6 ח� נ� יאו מ� ר� ק� ת� הון א� ל� ים, ד� כור� אי ב� מ� רון א6 ימ� י ת" א� נ�א ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר�  אמ�
יה  ר ב" מ� ת� א� ר נ�ש ד� ב� ין. ומ� ח� ית י�ר� ש� ין ל� ח� ית י�ר� ש� ץ(דברים כ)מ� ם ע" אד� י ה�   כ�

י,  כ� א אוף ה� יר� ע� ה. וב� ע� ב� ש� ין, או ל� ח� ע י�ר� ש� ת� ה ל� ד� ש� ים(ויקרא כב)ה� ת י�מ� ע� ב�   ש�
א ב� ר� ק� יהו� ה, ל� ה ל� ש� ן א� ב� ר� ק� ה ל� צ� אה י"ר� ל� י ו�ה� ינ� מ� ש� יום ה� מו ומ� ת א� ח� י�ה ת� ה�  י�

אי מ� יה, א6 יל" נוי�ין ד� ל כ� כ� הו� ה, ו� ם י� הון ש" אן, ב� יר� פ� עוד ס� י�. ו� ם י� ד� Aנ�א ק ב� ר�  ק�
יו�ן ם ח" ש" יאו ב� ר� ק� ת� .א�

ינון ין, א� ח� ית י�ר� ש� ין ל� ח� ית י�ר� ש� א. מ� ת� ינ� כ� א ש� ז�א, ד� ח ר� א ר� ה ב� ש� ד� ה ח6 ח� נ� א מ� ל�  א�
י פ" א אל� ית� ינון ש� א� א, ד� מ� ל� יאת ע� ר� ב� יות ל� מונ� ד� ים ק� נ� יאו ש� ר� ק� ת� א� אן, ד� יר� פ� ית ס�  ש�

יאו ר� ק� ת� אה, א� ת� א ת� ימ� א� א ד� ר� ט� ס� אה. ומ� ל� א ע� ימ� א� א ד� ר� ט� ס� א, מ� מ� ל� י ע� ו� ין ה6 נ�  ש�
ים כור� יאו ב� ר� ק� ת� י�ין, א� ר� ל ב� כ� א, ו� מ� ל� ע� מו ל� ד� ק� ין ד� ג� ין. וב� ח� .י�ר�

דף רנ''ג ע''ב

ה  ר ב� מ� ת� א� י�ה, ד� ח� א ד� ר� ט� ס� ה, מ� ש� ד� ה ח6 ח� נ� א מ� ת� ינ� כ� ם(יחזקאל א)וש� נ"יה� מות פ�   וד�
ר נ�ש  יהו ב� . א� נוך� ח6 יר ד� ע" בון ז� ש� ח� ע ל� ש� יהו ת� א� ם. ו� נ"י אד� (דף רנ''ג ע''ב)פ�  

י ר" ק� ת� א� הו, ו� כ>ל� יל מ� ל� א כ� ד� אה. וב� יר� ש� י ע6 יה� א� א, ד� ר� עוב� ין ד� ח� ע י�ר� ש� ת� יד ל� יל� י� ת� א�  ד�
ה ע יור� נ"יה ז�ר� ך� מ� ש� מ� ת� א� אה ד� מ� ד� ה ק� פ� יהו י', ט� א� ית, ד� ר� ם אות ב� ל ש" א, ע� ר� ן בוכ�  ב"

נ�א יל� א� א ד� פ� נ� ל ע� יק ע� ל� ס� א ד� יב� א� ל ו', כ� יק ע� ל� יהו י', ס� א� יהו ו', ו� א� ץ. ד� ח" .כ�

ימו ד� אק� ינון ד� יהו, א� י� ל� ים ע� נ� א" ה ת� מ� כ� נ�א, ו� יל� א� ית ב� ין א� פ� נ� ה ע� מ� כ� ל ג�ב ד� אף ע�  ו�
ר מ� ת� הון א� ל� ונ�א ד� ו� ג� הו. כ� כ>ל� ין ד� יש� ינון ר" ין א� ל" ים. א� כור� יאו ב� ר� ק� ת� א, א� ית� מ� ד� ק�  ב�

ם. (תהלים כד) יכ� אש" ים ר� ר� ע� או ש� י(ישעיה מ) ש� או מ� ם ור� ינ"יכ� רום ע" או מ�   ש�
ל(במדבר א)ב�ר�א א"ל�ה.  א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ד� ל ע6 ת ר אש כ� או א� . ש�

י יה� א� ינ�ה. ד� ב� ין ד� ע� ר� ין ת� ש� מ� ינון ח� ין, א� ל" ים א� ר� ע� ם. ש� יכ� אש" ים ר� ר� ע� או ש�  ש�
ל ד� ת� ש� א� אן ד� ל מ� כ� אה, ד� ת� א ת� ת� יב� ת� מ� ם, ד� י עול� ח" ת� או פ� א. וש� יל� ע" ל� א ד� ת� יב� ת�  מ�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� א. ה6 נ�ש" ת� סוף מ� א ל� ית� י� אור� א.(משלי ל)ב� נ�ש" ת� ה� ת� ב� ל� ם נ�ב�   א�
א, נ�ש" ת� סוף מ� ה, ל� י תור� ר" ב� ל ד� מו ע� צ� ל ע� נ�ב" מ� ל ה� ין, כ� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק�  ו�

ה א תור� ל� בוד א� ית כ� ל" בוד, ו� כ� ך� ה� ל� י�ב א מ� .ו�

הוא ה� א ב� ימ� א ת" ל� . ו� ך� ל� י מ� ר" ק� בוד, א� יאת כ� ר� ק� ת� א� א ד� ית� י� יף אור� י�ל� אן ד� א, מ� כ� ה�  מ"
א ין ד� ג� יה. וב� אר" מ� נ�א ד� יוק� ד� ין, ב� מ� ל� ין ע� ר" ת� ך� ב� ל� א מ� ל� יר, א� א י�ת� ל� י ו� את" א ד� מ� ל�  ע�
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ך� ל� י הוא ז�ה מ� י�ינ�א מ� נ� בוד. ת� כ� ך� ה� ל� י ז�ה מ� ד מ� ין, ח� נ� מ� ין ז� ר" א ת� סוק� פול פ�  כ�
א ת� ב� כ� ר� מ� יו�ן ד� ינון ח" ין. א� נ� מ� ין ז� ר" ם ת� יכ� אש" אי ר� ם, מ� יכ� אש" ים ר� ר� ע� או ש� בוד. ש� כ�  ה�

אה  מ� ד� א ק� בור� ח� אה. וב� ת� א ת� ת� ב� כ� ר� מ� יו�ן ד� ח" אה, ו� ל� (ע''כ רעיא מהימנאע� ).

מוה� א אוק� ר� אי ק� גו'. ה� ם ו� יכ� אש" ים ר� ר� ע� או ש� ר, ש� אמ� א ו� ר� ח ק� ת� עון פ� מ� י ש� ב�  ר�
נו ת� ל� כ� ס� ין ד� ע� ר� ין, ת� א� ל� ין ע� ע� ר� ינון ת� ין א� ל" ם, א� יכ� אש" ים ר� ר� ע� או ש� ל ש� ב� ר. א6 מ� ת� א�  ו�
ד ל ח� א, כ� ל� ינון. א� אן א� ים מ� אש� ינון ר� ם, א� יכ� אש" ין. ר� ע� ר� ין ת� ש� מ� ינון ח� א� אה. ו� ל�  ע�

א ד� א ב� א ד� ל� ל� אכ� א, ול� ד� א ב� ל ד� יע� מ" א ול� ט� ש� פ� ת� א� א ל� יש� יה ר" ית ל" ד, א� ח� .ו�

ן, ה� ב� א6 א מ" ת� ת� ל� ין ד� ע� ר� ינון ת� ין א� ל" ים, א� ר� ע� או ש� , ש� נוך� ח6 א ד� ר� פ� ס� נ�א ב� ח� כ�  אש�
ן ה� ב� ינון א6 א� ל, ו� א" ר� ש� י י� פ" י אל� אש" ינון ר� ין א� ל" ם: א� יכ� אש" ין. ר� א� ר� ת� א ב� ת� ל� ינון ת� א�  ו�
ין ל� נ�ט� ן ו� ר� ח6 ס� ים, ד� נ� ינון אופ� א� ין ד� ל" ין א� ג� ין. וב� ע� ר� ינון ת� א� ין ד� אש� ינון ר� א� י, ו� א" ל�  ע�
ינון א� ם. ד� יכ� אש" ר� אן. ל� מ� או ל� ם, ש� יכ� אש" ים ר� ר� ע� או ש� י ש� ר" יהו, אמ� י� פ� ת� ל כ�  לון ע�

ינון ע א� ב� אר� ן ו� ה� מ� ין א� ל" ם. א� י עול� ח" ת� או פ� נ�ש� ה� יכו. ו� י� ל� ין ע� נ� ט� ל� ש� יכו, ו� י� ל� ין ע� אש�  ר�
א ת� ת� ל� .ד�

דף רנ''ד ע''א

יר נ�ה� בוד, ד� הוא כ� ה� ך� מ" ל� יהו מ� א� א, ד� כ ל� אה ד� ל� א ע� כ� ל� א מ� בוד, ד� כ� ך� ה� ל� י�ב א מ�  ו�
רונ�א, א6 א ב� ית� י� ל אור� יע� מ" ר. ל� ת� אן א6 אות. ו�י�ב א, ל� ב� י� צ� יהו. י� אן א� א, ומ� ר� יה6 ס�  ל�
אל א ע� ית� י� ין אור� ד� יה, כ� ר" את� אל ל� אי ע� ה� יו�ן ד� כ" א י�אות. ו� ק� ד� א, כ� ד� א ח6 בור� ח�  ב�

א  ית� י� אור� אה, ב� ל� א ע� ית� י� א, אור� ד� א ח6 בור� ר ח� ב� ח� ת� א� רונ�א. ו� א6 (דף רנ''ד ע''א)ב�  
ין ימ� ת� ין ס� יל� א מ� ש� ר� פ� רו ל� ב� ח� ת� ה, מ� ל פ� ע� ב� .ד�

ין ד� ב� ל ע� א" ר� ש� י� א ד� ת� ע6 ל ש� כ� ב� ין. ד� אתון מונ� י�ינ�א ד� נ� מ� ם. ל� יכ� בועות" ש� י. ב� ת� ימ�  א"
ין, יע� ק� ינון ר� ה גו א� יב� ין ת" ק� יך� הוא את� ר� א ב� ש� ין, קוד� נ� מ� ז� ין ו� ח� י�ר� ין ל� נ� ב�  חוש�
כו שו כ>ל� ד� ק� ת� נ�א, א� מ� שו ז� ד� א, ק� ח� שו י�ר� ד� א, ק� ת� ת� י ל� נ� א ב� רוז�א, ה� ר כ� ב� אע�  ו�

הו כ>ל� א, ו� יש� ד� א ק� מ� ע� א ב� ד� ח6 ין כ� ש� ד� ק� ת� מ� י�א, ד� מ� ש� ב� י ד� יל" ל ח" כ� יד ל� ב� ע� א. ו� יל� ע"  ל�
ינון ין א� אתון מונ� י�ינ�א ד� נ� מ� ם, ל� יכ� בועות" ש� א ב� ל ד� ע� א, ו� ד� א ח6 יר� ט� א, נ� ד� ח6 י כ� ר"  נ�ט�

.ש�ב�ע ש�ב�תות

ג�א ר� הוא ד� ה� א, ב� ת� ת� ין ל� ג� ר� ע ד� ב� ש� יכו ד� ש� יך� הוא, מ� ר� א ב� ש� יך� קוד� ש� ין מ� ד"  וכ�
תות. (ס''א באינון שבע שבתות. וכדין משיך ב� ע ש� ב� ינון ש� א� הו, ב� ד ב� ח� א6 ת� א�  ד�

 קודשא בריך הוא, משיכו דשבע דרגין דלעילא, בההוא דרגא לתתא דאתאחד
א ימ� ין א� ד" א כ� ל� יר. א� א י�ת� ל� ינון ו� א א� ית� א ש� ה� י ת" ימ� א, ו� א�  באינון שבע שבתות). ו�

ינון ין א� ל� נ�ט� ה, ו� ין ל� ח� ר� פ� ן מ� נ� יהו. ו�א6 י� ל� א ע� יע� ב� ת ר� ח� כ� ת� ש� א� ין, ו� רוח� פ� ל א� א ע� ב�  י�ת�
ת ח א� ל� ש� ח ת� ל" יב, (דברים כב) ש� ת� כ� א ד� ימ� י� ק� א, ל� ת� ת� ל� ג�א ד� ר� אי ד� ה� ין. ב� נ� ית ב�  ש�

גו ים ו� נ� ב� ת ה� א� ם ו� א" .'ה�

ינון א� ין, ו� נ� ש ב� מ" א ח� ל� ל א� א" ר� ש� ין י� ל� א נ�ט� א, ל� אי יומ� ה� ר, ב� א אמ� ב� נונ�א ס� מ� ב ה�  ר�
א פור� ד צ� ח� ינון, ב� ע א� ב� א ש� ל� ינון. א� ית א� א ש� ימ� י ת" א� ה. ו� י תור� ש" ה חומ� ש� מ�  ח6

א. יר� י�ק� א ו� ב� א, ר� ב� א ט� יד� ד צ" יצ� מ" י ל� ע" ל, י�ד� א" ר� ש� י� א. ו� ימ� א� א ד� ה� פ� ין ג�ד� ת ב" ח� כ� ש� א�  ד�
א פומ� ישו ד� ח� ל� א, ב� פור� הוא צ� א, ה� ה� מ� א� א ד� ה� פ� חות ג�ד� ת� י מ� ק" פ� י. מ� ד" ב� ה ע�  מ�

ישו ח� ר ל� ת� ישו ב� ח� ה, ל� ג�ב� שו ל� ח6 ל� .מ�

י ש" ח6 ל� א מ� ק� ין, ד� ל� ינון ק� א� ין, ול� יש� ח� ינון ל� א� יש (ס''א דרחים) ל� י� ח� א ד� פור� הוא צ� ה�  ו�
הוא י ה� ג�ב" ת ל� ל� כ� ת� ס� א� א ו� יש� יף ר" א, ז�ק� ה� מ� י א� פ" ד� חות ג� י ת� יה� א� ל ג�ב ד� אף ע� ה. ו� ג�ב�  ל�

ל א" ר� ש� י� יו�ן ד� א. כ" ימ� א� א ד� ה� פ� חות ג�ד� ת� ת מ� ק� נ�פ� יהו, ו� י� ג�ב� ת ל� ח� ר� א, ופ� ל� ק� ישו ד� ח�  ל�
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יל. ז� ת" ח ו� ר� פ� א ת� ל� א ד� שור� ק� ה ב� ין ל� ר� ש� ק� ה, ו� ין ל� ש� ח6 ל� ה, ו� יפו ב� ק� ה, את� י ל� ל"  נ�ט�
ת יל� א י�כ� ל� יז�ל, ו� מ" ח ול� ר� פ� מ� את ל� ע� י ב� יה� א� א, ו� שור� הוא ק� ה� ל ב� א" ר� ש� ה י� י ל� ל" י�ד נ�ט�  מ�

ה יז�ל ל� מ" .ל�

דף רנ''ד ע''ב

יהו, י� ד� ה6 א ב� פ� צ� פ� צ� י מ� יה� א� יהון, ו� ל" ק� י ב� ש" ח6 ל� ינון מ� יהו, א� י� יד� א ב� יר� ש� יא ק� ה� עוד ד�  וב�
הון,(דף רנ''ד ע''ב)  מ� י א� פ" ד� חות ג� ת� ין ד� נ� ינון ב� ל א� כ� ת. ו� ת� נ�ח� א, ו� יל� ע" ת ל� ח� ר� ופ�  

חות ת� י מ� ק" י�ד נ�פ� א, מ� ל� הוא ק� ה� ישו ד� ח� הון, ול� ת� אח6 א ד� פ� צ> פ� הוא צ� י ה� ע" מ� ש� יו�ן ד�  כ"
הו. י ב� ד" אח� י לון, ו� ל" ל נ�ט� א" ר� ש� י� א, ו� פור� הוא צ� י ה� ג�ב" י ל� ח" ר� הון, ופ� מ� א� א ד� ה� פ�  ג�ד�

ין, מ� ל� ע� יהו ל� י� ג�ב� י ל� ח" ר� א פ� ינון ל� א, א� ית� מ� ד� ק� י ב� ד" א אח� ק� א ד� פור� הוא צ� א ה� ל" מ� ל� א�  ו�
הו א ב� ד� אח6 ין ל� ל� א י�כ� ל� .ו�

ל כ� ו�וה, ו� ד� ח� א ב� יר� א י�ק� ל� יכ� א מ" מ� ק� ין ל� נ� ק� ת� א. מ� יש� ד� א ק� ר� פ� אי צ� ה� ה ד� יד� ין צ" ד� יך� צ�  ה"
א ק� ד� ישו כ� ח� ל ל� ק� ה ב� ג�ב� ן ל� פ� צ� פ� צ� א, ומ� ש� ר� ד� י מ� ב" א ול� ת� ש� נ� י כ� ב" ין ל� אל� ע� ין, ו� נוג�  ע�

ין תור� את פ� מ� ח� א, ו� יש� ת ר" פ� א, ז�ק� ימ� א� א ד� ה� פ� חות ג�ד� א ת� ר� מ� ט� מ� י ד� יה� א�  י�אות. ו�
ה ר, וב� מ� ת� א� ה ד� מ� יהו כ� י� ג�ב� ת ל� ח� ר� ת ופ� ק� א י�אות. נ�פ� ק� ד� ה כ� ג�ב� ין ל� צופ� פ� צ� ן, ו� נ� ק� ת>  מ�

ין נ� ינון ב� ל א� ין כ� ד� ח� .א6

אה יע� ב� א ש� יע� ק� ן ר� א מ� ה� ין ד� ג� ת. ב� ל� אז� יהו ו� י� ל� א ע� יע� ב� ר� הוא ד� ה� ין ל� ח� ל� ש�  ומ�
א ל ד� ע� ה ו� ק� ב� אד� יכול ל� א ת� ל� יה, ד� ח ל" ל� רוש. ש� ד� ך� אל ת� מ� ה מ� כוס� מ� א, ב� יל� ע"  ול�

גו ח ו� ל� ש� ח ת� ל" יב, (דברים כב) ש� ת� .'כ�

א. ית� מ� ד� ק� א ב� יש� ד� א ק� ר� פ� הוא צ� ה� ין ל� ד� ב� ע� א, ד� צופ� פ� צ� יאה ו� ר� א ק� ש, ד� א ק ד� ר� ק�  מ�
ש, י ק ד� ר" ק� א א� ר� פ� אי צ� ש. ה� י ק ד� א" ר� ק� רון מ� ק� ין, א� אר יומ� ה ש� ין ב� ד� אח� יו�ן ד� כ"  ו�
י�ין את� הו ו� כול� אה ל� ר� י ק� יה� ש, א� י ק ד� יה� א� ין ד� ג� ם. וב� כ� יא ל� ש ה� י ק ד� יב, כ� ת� כ�  ד�

ש י ק ד� א" ר� ק� רון מ� ק� ך� א� ין כ� ג� ה. וב� ג�ב� .ל�

י�ין ינון את� א א� ל ד� ע� י. ו� כ� אן אוף ה� ר� ה, וק� ד� ה6 ן ב� פ� צ� פ� צ� ל מ� א" ר� ש� י� אה, ו� ר� י ק� יה�  א�
ר ש� ש א6 י ק ד� א" ר� ק� י� מ� י י� ד" ה מוע6 ל� ך� (ויקרא כג) א" ין כ� ג� הו. ב� י ב� ד" אח� יהו, ו� י� ג�ב�  ל�

ש, א ק ד� יש� ד� א ק� ר� פ� הוא צ� ה� הון, וב� ל� א ד� צופ� פ� צ� ש, ב� י ק ד� א" ר� ק� ם. מ� או אות� ר� ק�  ת�
א לון ר� ק� .ד�

ארעיא מהימנא  ל� אן ד� מ� ינון, ל� ין א� ימ� ת� ה ס� מ� ין, כ� ל" ין א� ל� נ�א, מ� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ�  
י א ב" ה, ד� יל� ן ד� א. ק" ת� ינ� כ� יהו ש� א א� פור� הוא צ� אי ה� הו. ו�ד� ע ב� י�ד� אן ד� מ� י�ין ל� ל� ג� ע, ו�  י�ד�

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� יהו. ה6 י� ל� א ע� ב� א י�ת� ימ� א� ין, ד� רוח� פ� ינון א� ל א� א" ר� ש� י� א. ו� ש� ד� ק�  מ�
ין(דברים כב) קוד� פ� ין ב� ח� ר� פ� נ�ה, ד� ש� י מ� אר" ינון מ� א� ים, ו� רוח� פ� א� ל ה� ת ע� צ� ם רוב� א" ה�   ו�

י יב ב" ר� ח� ת� א� ל, ו� א" ר� ש� בו י� ח� נ�א ד� מ� ז� א. וב� ר� ק� י מ� אר" ינון מ� ים, א� יצ� ה. או ב" יל�  ד�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ם, ה6 א" ת ה� ח א� ל� ש� ח ת� ל" יב. ש� ת� ה כ� א, מ� ש� ד� ק� (ישעיה נ)מ�  

ת א� הו, ו� יב ב� ת� נ�ה כ� ש� י מ� ר" ד� א ס� ית� י ש� אר" ינון מ� א� ם. ו� כ� מ� ה א� ח� ל� ם ש> יכ� ע" ש� פ�  וב�
ינון א� אה, ד� ל� א ע� ימ� חות א� ת� ין ד� נ� ית ב� ש� א ד� ר� ט� ס� ית, מ� ינון ש� א� . ד� ך� ח ל� ק� ים ת� נ� ב�  ה�

ד ח� א� ה ו� ב� ר� מ� ד ה� ח� נ�ה, א� ש� י מ� ר" ד� ית ס� ש� ע. או ב� מ� יאת ש� ר� ק� ין ד� יב� ית ת" ש�  ב�
א יש� ל ר" ין, ע� ל� פ� ת� ין ד� ר� ש� ק� ין לון ב� ר� ש� ק� ם. ו� י� מ� ש� בו ל� ין ל� ו� כ� י� ד ש� ב� ל� יט וב� ע� מ� מ�  ה�
ר ת� ב� ע. ול� מ� יאת ש� ר� ק� ין ד� ל� ק� ין ד� צופ� פ� ה צ� מ� כ� ין ב� נ� ין ב� ל� אי נ�ט� מ� א. וב� רוע� ל ד� ע�  ו�
ין ת� נ�ח� ינון ה' ה', ו� א� א, ו� ת� ר� א וב� ימ� י א� ג�ב" אי, ל� ש� ח6 א ד� לות� צ� ישו ב� ח� ל� ין ב� ש� ח6  ל�

יה. יש" ל ר" ין ע� ל� פ� ל ו', ת� אה, ע� ל� י�א ה' ע� ר� ש� יהו יו''ד. ו� א� יה ד� יל" ר ד� ש� ק� יה ו', ב� ג�ב"  ל�
ר ש� יהו ו', ק� א� ל ר אש ו', ו� אה, ע� ל� ה' ע� ר ד� ש� יהו ק� א� י י', ד� ג�ב" ת ל� א, נ�ח� יר� ע"  ה' ז�
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נ�ה. ש� י מ� ר" ד� יל ו' ס� ל� את ו', כ� א ד� ר� ט� ס� ים מ� רוח� פ� א, א� ין ד� ג� ה. וב� ה� י�ד כ" ה' ד� ה ב� מ�  ע�
א ה'. ד� א, ו� ר" ק� מ� ים ל� נ� ן ה' ש� יהו, ב� י� ל� ר ע� מ� ת� א� א, ד� ר� ק� י מ� אר" ין. מ� ל" ים, א� יצ�  או ב"

ר  מ� ת� יהו א� י� ל� ה. ע� ל� ב� י ק� אר" ין מ� ל" ן י�''ה, א� ב� א ד� ר� ט� ס� ין מ� נ�   ל א ת�ק�ח(דברים כב)ב�
יהו,  י� ל� ר ע� מ� ת� א� מוד. ו� ל� י ת� אר" ינון מ� ה, א� ל� ב� י ק� אר" ים. ומ� נ� ב� ל ה� ם ע� א" (דברים ו)ה�  

ינון א� ם, ד� ת� ש� ל� ש� א ו� ל� ם, א� ת� נ� נ� ש� י ו� ר" ק� ין, אל ת� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� ם. ו� ת� נ� נ� ש�  ו�
ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� מוד. ו� ל� ת� יש ב� ל� נ�ה, ש� ש� מ� יש ב� ל� א, ש� ר� ק� מ� יש ב� ל�   כ�י(דברים כב)ש�

א.  ר� ק� י מ� אר" מ� , ב� ך� ר� ד� נ�יך� ב� פ� פור ל� ן צ� א ק� ר" ק� ב(שמות כה)י� ת ז�ה� נור� ית� מ� ש� ע�   ו�
ה מ� כ� ל. ו� ל� ה, כ� ש� ק� ט. מ� ר� ב, פ� ל. ז�ה� ל� ת, כ� נור� ית� מ� ש� ע� , ו� מוה� א אוק� הור. ה�  ט�

י, כ� ט. אוף ה� יע" ה ומ� יב� גון ר� ין, כ� ט� ע6 מ� ין ומ� ב� ר� ינון מ� ין, א� ית� נ� ת� י מ� אר" ין מ� א� ר� ק�  מ�
א ל� ם. א� ת� ש� ל� ש� ם, ו� ת� נ� נ� ש� י ו� ר" ק� י, אל ת� כ� אה. אוף ה� א מ" ל� ה. א� י מ� ר" ק� ין, אל ת� ב� ר�  מ�

א ית� א� ד� מוד. כ� ל� ת� יש ב� ל� נ�ה, ש� ש� מ� יש ב� ל� א, ש� ר� ק� מ� יש ב� ל� נ"יה, ש� ן מ� ינ� ש" ר� ד�  ו�
י,  כ� ין. אוף ה� דוש� ק� א(במדבר ז)ב� ימ� י ת" יה. א� ן ב" ינ� ש� ר� ת ד� ל� ה, כ� ל ת מ ש� יום כ�   ב�

שו, ית לון ר� ינון ל" א� ן ד� מ� צ� ע� א מ" ל� א, ו� ית� א ב" פ� אל� ד מ" יצ� הון. כ" נ� ן לון מ� ינ� ש" ר� ד�  ד�
נ"יה,  ע אות מ� ר� ג� מ� א ל� ל� א, ו� פ� אוס� א.(דהיא ו')ל� ר� את אח6 א ב� א את ד� פ� ל� אח�   או ל�

הוא נ"יה, ד� ע אות מ� ר� ג� מ� שות ל� יב לון ר� אן י�ה� א. מ� ית� י� אור� א ב� ל" לות מ� יב כ� ת� א כ�  ה�
ין יב� ין ת" ל" ל א� א ע� ל� א. א� ית� א ב" פ� אל� יף ב� ל� ח� ת� א� ה ד� ל� א מ� כ� ית ה� א א� א ל�  ו', ה�
ין ל� י�כ� ין ד� ירוש� ל פ" ל כ� ע� ים. ו� ר� ס" ינון ח6 א� ים, ד� א� ל" ים. ומ� א� ל" ינון מ� א� ין, ד� ר� ס"  ח6

ה מ� ד, כ� ב� ע� מ� נ"י ל� יך� הוא מ� ר� א ב� ש� ה, קוד� יל� ין ד� יט� ש� כ� ת� ה ב� ל� א כ� ט� ש� ק� ד ל� ב� ע� מ�  ל�
יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ין לון, ה6 מ� א6 י מ� ו� Cה מ� רון, ול� י"ימ� ר(דברים יז)ד� ש� ה א6 תור� י ה� ל פ�   ע�

ינון ין, א� יא� ג� ן ס� יכ� ת� הון ח6 נ� יד מ� ב� ע� א, ו� כות� ל� מ� ין ד� בוש� אנ"י ל� ך� מ� ת� ח� ן ד� אומ� . ל�  יורוך�
ינון ין א� נ� ק� ת� ינון מ� ין, א� ר� א6 ת� ש� מ� ין ד� ל" יכות, או א� ת� ין ח6 ל" ין א� ר� ס" ח� ין ד� ר� ין את� ע� י�ד�  ד�

ינון א� יכות ד� ת� ין, ו�ח6 עוט� מ� ר ד� ת� א6 ן, ב� פ� תוס� א� יכות ד� ת� ינון ח6 י�ן א� ו� ש� ין, ו� בוש�  ל�
י א, א� ימ� י ת" א� . ו� ר יורוך� ש� ה א6 תור� י ה� ל פ� יהו ע� אי א� ה� יהו, ו� י� ל� ין ע� יפ� ין, מוס� ט� ע�  מ�
י ד" ב� י�ע� ד ד� א ע� ל� י. א� י ב� ר" ד� א ה� י"ימ� יהו, ו� י� נ� ד מ� י ח� ע" ין ט� נ� מ� ז� ל� יהו ד� אי א� ך� הוא, מ�  כ�
י. י ב� ר" ד� ר ה� ימ� מ" ה, ל� ל� י ע� ש" אק� הוא ד� יל ה� ה, י�כ� ל� ין ע� ק� חול� ה ד� ל� יא מ� ה� ה� אה מ"  הור�
ל ק ע� ס� א פ� ה" י� ד ד� ן, ע� ל� אן אז� יכות ל� ת� ח6 ין ב� ע� ה, י�ד� ל� כ� ין ד� יט� ש� כ� י ת� ק" ר� פ� ל מ� א כ� ל�  ד�

ה,  יל� ין ד� ינ� ע בוצ� ב� ה, ש� נור� י"יהון. מ� ל בור� כות ע� ל� ה6 ין ד� רוק� י"יה, פ� (אסתר ב)בור�  
ין ש. אש� ת ר� ל� ת� י''ן ד� ל ש� ב" Aק . ל� ך� ל� מ� ית ה� ב" ה מ� ת ל� ת� אויות ל� ר� רות ה� ע� נ� ע ה� ב� ת ש�  א"

ינון א� ע, ד� מ� יאת ש� ר� ק� אן ד� כ� ר� ל ז' ב� ב" Aק ינון ל� א� ין. ו� יל� פ� ת� ין ד� אש� ע ר� ב� אר� שי''ן ד�  ו�
ם י� ת� נ�יה� וש� פ� ם ל� י� ת� ך� ש� ר" ב� ב מ� ר� ע� , וב� יה� ר� אח6 ת ל� אח� נ�יה� ו� פ� ם ל� י� ת� ך� ש� ר" ב� ר מ� ח� ש�  ב�

ים, מונ� ר� ים ו� מונ� ע6 ו�ה, פ� צ� י מ� פ" נ� כ� ש ב� מ" ש� מ� ה, ד� בוד� ע6 א ב� ב� נ�א ר� ה6 ר, כ� ת� ב� . ל� יה� ר� אח6  ל�
ך�  יל� א" ן ו� מ� ת� ין, מ� יל� פ� יץ ת� צ� י�ין ו� חול� ין ו� ר� ש� ינון ק� ר(שמות ל)א� ט� ק� ח� מ� ב" ז� ית� מ� ש� ע�   ו�

נ�א,  ימ� ה" י�א מ� ע� ח ר� ת� ת. פ� ט ר� א,(ד''א רבי שמעון)ק� א ד� ת� ש� ר� פ� יב ב� ת� ר, כ� אמ�   ו�
ה ך� עול� מ� ך� ס� ין כ� ג� ים. וב� ש� א� ה ל� עול� , ד� מוה� אוק� י�. ו� י� ה ל� ה עול� ש� ם א� ת� ב� ר� ק� ה�  ו�
ל אי, כ� ב. ו�ד� ל" הור ה� ר� ל ה� א ע� ל� י�א א� ה את� ית עול� ל" , ד� מוה� עוד אוק� ה. ו� ש� א�  ל�

ר נ�ש, ב� ין ד� ר� ב� ל א" ל כ� נ�א, ע� ב� ר� ק� נ�א ו� ב� ר� ל ק� א. כ� ר� פ� כ� א ל� ל� י�ין, א� א את� ין ל� נ� ב� ר�  ק�
א,  מוח� ין ד� פ� ל ט� ר. ע� ב� הוא א" ה� א ד� ט� הוא ח" פום ה� י(שמות יב)כ� צות כ�   עוגות מ�

ין ל" ל א� ע� יה. ו� יל" או ד� ל� ר ד� ת� א6 יצו, ב� מ� אח� ם ד� ין, ק ד� א� מ� ד� ין ק� פ� יק ט� י ז�ר� ץ. א� מ"  ל א ח�
ץ, מ" ם ח� ח� יהו ל� י� ל� אה ע� ית� אי� יך� ל� ר� , צ� יך� ר� ט� צ� א א� ל� ר ד� ת� א6 יק לון ב� ז�ר� יצו, ו� מ� אח�  ד�
ינ�א, ד� א ד� ר� ט� ס� ים מ� ר� ה. פ� צ� הון מ� נ� ץ, ומ� מ" הון ח� נ� וו, מ� י ה6 כ� ה ה� י תוד� מ� ח� ינון ל� א�  ו�

פון, צ� ן ב� ת� יט� ח� הו ש� שור, כ>ל� י ד� פ" ינון אנ� א� ין ד� ג� ים. ב� ז� ע� ים ו� תוד� ע� ים ו� יל� א" ים ו� ש� ב�  כ�
ת ד� א מ� מ� ס� ב� פון. ל� צ� ם ב� ה כ>ל� יק� ר� ה וז� ל� ב� ק� ה ו� יט� ח� פון. ש� צ� ת ב� ר" י ש� ל" כ� ן ב� מ� בול ד� ק�  ו�
ן מ� ת� ה, ד� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� ג�דול מ� ין ה� ית ד� ה. ב" בור� ג� א ד� ר� ט� ס� ין מ� ית ד� ב" י ל� את" ין, ד� ד�  ה�

Zohar Pinchas – http://DailyZohar.com - 116 -

http://DailyZohar.com/


ינון ו�ה, א� צ� מ� ים ל� מ� י ד� כ" ינון שופ� ל א� כ� כות. ו� ל� מ� א ד� ר� ט� ס� ן, מ� ט� ק� ין ה� ית ד� ינ�ה. ב"  ב�
ין ג� א, ב� ר� Aת אח ב� ש� א ב� ל� תו ו� ב� ש� ת ב� ב� ת ש� , עול� מוה� אוק� ה ד� ה. ומ� בור� ג� א ד� ר� ט� ס�  מ�
יהו א� ין ד� ג� ת, ב� ב� ש� ש ב� יק א" ל� אד� ת, ו� ב� ה ש� ן דוח� ב� ר� ק� נו. ד� ב� ר� ל ק� ט" ר יומו ב� ב� ע�  ד�

ל ב� א. א6 ד� א ב� ן ד� יד� ח� ש, א6 ת ק ד� ב� ש� ש, ו� יהו ק ד� ין א� נ� ב� ר� ק� ש ד� ל א" כ� ה. ד� דוש� א ק� ש�  א�
ל,  א" ר� ש� י� נ"י לון ל� א מ� ין ד� ג� ש, וב� ק ד� יה ב� א ל" ד� אח6 יר ל� חול, אס� ש ד� (שמות לה)א"  

ע. טוב ו�ר� ם ד� אי� ל� יהו כ� אי א� ה� ת. ד� ב� ש� יום ה� ם ב� יכ� בות" כ ל מוש� ש ב� רו א" ע6 ב�  ל א ת�
ת,  רוב� ע6 יה ת� ית ב" ל" י, ד� י� ח� נ�א ד� יל� א א� ט� ל� ש� ת ד� ב� ש� (אסיר לאבערא ביה דחולין,וב�  

אדהאי אש דחולין דטומאה ולא דחולין דטהרה) ב� ר� ע� יר ל� ה אס� ר� Aה ט� ין ד� חול�   ו�
י כ� ה. אוף ה� דוש� ק� א לון ב� ב� ר� ע� יר ל� אס� אה, ד� טומ� ין ד� ן חול� כ" ל ש� ה. כ� דוש� ק� ש ד� א"  ב�

ין הון חול� ית ב� ין, א� ל מ� כ� ין ד� נ� ב� ר� ל ק� כ� ש. ו� ר ק ד� ש� יאו ב� ר� ק� ת� ין, א� נ� ב� ר� ל ק�  כ�
הון  ית ב� א� ה, ו� ר� Aה ט� ים(דף רנ''ה ע''א)ד� ש� ד� Aק ש ה� ק ד� ש ו� . ק ד�

ן

יב,רעיא מהימנא (המשך)  ת� כ� א הוא ד� ד� ש, ה6 ק ד� ש ל� ין ק ד� ש ב" ר" פ� ית ה� א� ז�א, ד� ר� ו�  
א(שמות כו) כ� ים. אוף ה� ש� ד� Aק ש ה� ין ק ד� ש וב" קוד� ין ה� ם ב" כ� ת ל� ר כ� פ� ה ה� יל� ד� ב� ה�   ו�

א. ת� ת� ל� ש ד� ק ד� ש ד� א" ש מ" קוד� ל ג�בוה� מ� ש ש� א" ין. ד� ו� ינון ש� או א� ין, ל� נ� ב� ר� ק� שות ד�  א�
יה ית ב" א, א� ש� קוד� א ד� ש� א� ש. ו� ק ד� ר ה� ש� ש ב� ש, או א" ק ד� י ה� צ" ש ע6 י א" ר" ק� ת� א�  ד�

ן יא מ� ב� ה� ו�ה ל� צ� מ� יה, ד� ל" מוה� ע� אוק� ל ג�ב ד� יוט. אף ע� ד� ש ה� ין א" ב" ה ל� ש� ר� פ�  ה�
א ל� ת� יה. ומ� ר" את� יך� ל� ר� ד צ� ל ח� כ� א, ד� ש� קוד� ש ד� ית א" א� ל ג�ב ד� יוט, אף ע� ד� ה�  ה�

ל.  א" ר� ש� ז�א י� אי ר� ה� י ל� א" מ� ד� ל ק� א" ר� ש� ילו י� ת� מ� (נ''א ישראל אמתילו להאי. דהאא�  
לישראל בכלל) ב� ים. א6 כ� ל� נ"י מ� ל ב� א" ר� ש� ל י� , כ� מוה� אוק� ה ד� מ� ים כ� כ� ל� יאו מ� ר� ק� ת�   א�

י כ� יה. אוף ה� א י�אות ל" ק� ד� יה, כ� ר" את� י�יא ב� ר� ד ש� ל ח� א, כ� ש� ד� ק� י מ� ב" ין ל� אל� וו ע� ד ה6  כ�
יג ל� יהו פ� י�, א� י� ן ל� ב� ר� יב ק� ת� הו כ� כול� ב� ל ג�ב ד� אף ע� ין, ד� ו� ינון ש� או א� ין ל� נ� ב� ר� ל ק�  כ�

ין לון יב� ר� וו ק� ה6 ג, ד� ח� י ה� ר" פ� ע ב� מוד� ת� ש� א, א� ז�א ד� ר� א י�אות. ו� ק� ד� ד כ� ח� ד ו� ל ח� א כ�  כ ל�
י� ם י� ד� Aל ק א" ר� ש� .י�

ר פ� נ"י ע� ש" ן י� ה� ב� ת� ו�א6 אנ� , ד� ך� נ�ת� ש� נ�א מ� ימ� ה" י�א מ� ע� א, קום ר� יש� ד� ינ�א ק� ר בוצ�  אמ�
ר מ� ת� א� נ�ה, ד� ש� מ� ים ב� נ� ש" ינון י� א� א, ב� ית� י� אור� ין ב� ל� ד� ת� ש� יתון מ� ו� ן ה6 ע� ד כ� ע� רון, ד� ק� ת�  א�

יהו� ה. אתון ה ל� ש� ד� ה ח6 ח� נ� ם מ� כ� יב� ר� ק� ה� ים ב� כור� ב� יום ה� ן. וב� יש� ץ ת� אר� ל ה� הון ע�  ב�
ינון  ין(בני)א� לות� צ� ת ב� ש� ד� ח� ת� י א� יה� כון, א� ל� ין ד� ד� עוב� א, וב� ת� ינ� כ� ש� ים ד� כור�   ב�

נום. ק� נ�ג�ד אבות ת� לות כ� פ� ין, ת� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק� א. ד� ל יומ� כ� ן ב� ה� ב� א6  ד�
א קור" ל ה� מוה� כ� אוק� ל, ו� א" ר� ש� ע י� מ� נ�א ש� ימ� ה" י�א מ� ע� ר ר� אמ� ע ד� מ� יאת ש� ר� ק�  וב�

י"ים  ק� לו הוא מ� א� ל יום, כ� כ� ע ב� מ� יאת ש� ר� ה(יהושע א)ק� ל� י� ם ו�ל� ית� בו יומ� ג� ה� . ו�

יה מ" ת ק� ש� ד� ח� ת� י א� יה� א א� ת� ינ� כ� כון, ש� ל� ע ד� מ� יאת ש� ר� ק� כון, ב� ל� ין ד� לות� צ� אי ב�  וד�
ינון א� ין ד� לות� צ� יהו� ה. ב� ה ל� ש� ד� ה ח6 ח� נ� ם מ� ת� ב� ר� ק� ה� א, ו� ין ד� ג� יך� הוא. וב� ר� א ב� ש� קוד�  ד�

ינו י� ה� ם. ד� יכ� בועות" ש� ת. ב� ש� ד� ח� ת� י מ� יה� ין א� לות� צ� ין ד� נ� ב� ר� אן ק� ין. ב� נ� ב� ר� ק� ר ד� ת� א6  ב�
בועות, ה ש� ע� ב� יה ש� ר. וב" עומ� ים יום ל� ש� מ� י ח6 ר" ק� ת� א� ה, ו� ן תור� ת� יה מ� ב" בועות, ד�  ש�

יה,  ר ב" מ� ת� א� הוא ד� ה� א ד� ר� ט� ס� כות(תהלים קיט)מ� ל� י מ� יה� א� , ו� יך� ת� ל� ל� יום ה� ע ב� ב�   ש�
אן יר� פ� ה' ס� ת ב� ט� ש� פ� ת� י א� יה� א� ינ�ה, ד� ב� א ב� יל� ל� ן, כ� יר� פ� ע ס� ב� ש� א מ� יל� ל� ה. כ� ל�  כ�

ין ש� מ� ח� .ל�

ים ע� ל� ב� הו נ� ים, כ>ל� ש� מ� ח6 א מ" יל� ל� ''ל ה'. כ� ''ה: כ� ל� ין. כ� ש� מ� ין ח� ל" א� לול מ" ל, כ� סוד כ�  י�
ר. ה' ש� ין ע� נ� מ� ין. ה' ז� ש� מ� גו ח� ת ב� ע� ל� אה, מוב� ל� י, י' ע� יה� א� ה ד� מ� כ� ים, ח� ש� מ� גו ח6  ב�

יהו א� ן י�''ם. ו� ב� חוש� ''ל. וב� ן כ� ב� חוש� ין וב� ש� מ� ינו ח� י� ין ה' ה� נ� מ� ר ז� ש� ה. ע� מ� כ� ינ�ה. י' ח�  ב�
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ל יאו ע� ר� ק� ת� אן, א� יר� פ� אר ס� יה סוף. ש� ית ל" ל" ר, ד� ת� יה כ� יל" א ד� קור� ה. מ� תור�  י�ם ה�
ים ל י�מ� כ� כות י�ם סוף, סוף ד� ל� ים. ומ� ת י�מ� ע� ב� ה ש� מ� .ש�

נ"י ים, וש� רונ� ש� ה ע� ל ש� ם ש� ת� ח� נ� בועות, מ� ע ש� ב� ין, ש� ש� מ� ינון ח� א� א ד� ין ד� ג�  וב�
ת ם ס ל� ת� ח� נ� יב, ומ� ת� כ� א הוא ד� ד� ר. ה6 ש� ין ע� נ� מ� ש ז� מ" ינון ח6 א� ש, ד� מ" ים. ח6 רונ� ש�  ע�

רון ש� ד ע� ח� א� ל ה� אי� ים ל� רונ� ש� נ"י ע� ד וש� ח� א� ר ה� פ� ים ל� רונ� ש� ה ע� ל ש� ן ש� מ� ש� ה ב� לול�  ב�
ל  ב" Aק ים, ל� ש� ב� כ� ת ה� ע� ב� ש� ים. ו� ש� ב� כ� ת ה� ע� ב� ש� ד ל� ח� א� ש ה� ב� כ� רון ל� ש� (ויקרא כג)ע�  

יה.  יל" ין ד� ית יומ� ם ש� ד ע� ל ח� י�ינ�ה. כ� ה� ימות ת� מ� תות ת� ב� ע ש� ב� (במדבר כט)ש�  
א יום ם, ד� כ� י�ה ל� ה� ש י� א ק ד� ר� ק� י. מ� ר" ש� יהו ת� א� י, ד� יע� ב� ש� ש ה� חוד� שור ל� ע�  וב�

ין, לות� יה ה' צ� ינו ב" ק� ת� ה. ו� שוב� י ת� מ" ת י� ר� ש� ע6 יל מ" ל� י י', כ� יר� ש� יהו ע6 א� ים. ד� פור� כ�  ה�
ם ה'.  ה ע� א ל� ר� ב� ח� (מאי מקרא קדש. יהיה לכם דא יום הכפורים דאיהיל�  

 עשירי י', כליל מעשרת ימי תשובה. ותקינו ביה ה' צלותין, לחברא עם ה')
ין ג� חול. וב� נ�א ד� ח� הו פול� ית ב� א� ין, ד� אר יומ� ש� יה מ� א ל" ש� ר� אפ� ש. ל� א ק ד� ר� ק� אי מ�  מ�

שו ע6 ה ל א ת� בוד� ת ע6 אכ� ל� ל מ� א, כ� .ד�

ך� פ� ה� ת� א� ע. ד� ת טוב ו�ר� ע� ד� ץ ה� ע" א ד� ר� ט� ס� ינון מ� ת חול, א� אכ� ל� הון מ� ית ב� א� ין ד� יומ�  ד�
ש, ה, נ�ח� ט� רון מ� ט� ט� א מ� ד� דוי, ו� פום עוב� ד כ� ל ח� כ� ה. ל� ט� מ� ש ל� נ�ח� ש, ומ� נ�ח� ה ל� ט� מ�  מ�

נ�א יל� א א� ט� ל� ש, ש� י ק ד� ר" ק� ת� א� ים ד� פור� כ� יהו יום ה� א� א ד� אי יומ� ה� ל ב� ב� ל. א6 א" מ�  ס�
יה  ר" ט� ס� ע. ומ� ג�ע ר� ן ופ� ט� יה ש� מ" ף ע� ת� ת� ש� א א� ל� י"י, ד� ח� ע.(תהלים ה)ד� ך� ר� גור�   ל א י�

י"י,  ח� נ�א ד� יל� א� ין ב� ד� ב� ין ע� יח� י� יה נ� א, ב" ין ד� ג� ן(נ''א ואשתתפן גביה)וב� ק� יה נ�פ�   וב"
יהון ל" ש� ל� ש> י מ� ק" יה נ�פ� ירות, ב" ח" .ל�

ל יה, כ� ר ב" ימ� מ" ינו ל� ק� א ת� ין ד� ג� ה, וב� בוע� ש� ר וב� נ�ד� ין, ב� ז�ר ד� יהו ג� י� ל� ית ע� א� ינון ד�  א�
ין ג� ין. וב� י�ימ� א ק� ל� ין ו� יר� ר� א ש� ין ל� יק� ב� ין וש� ית� ב� הון ש� הון י� כו', כול� י ו� ר" יס� א" י ו� ר" ד�  נ�

ל דו ע� ב� ע� כות. ד� ל� יהו מ� א� י, ד� ד נ� א6 ה ד� בוע� ת. וש� ר� א� פ� יהו ת� א� דו� ''ד, ד� י� ר ד� א נ"ד�  ד�
ין, י�ימ� א ק� ל� ן ו� יר� ר� א ש� ין ל� ית� ב� ין וש� יק� ב� הון ש� ינ�ה י� ה וב� מ� כ� ח� הון, ב� ל� א ד�  ג�לות�

ש.(במדבר טו) ה א" בור� ם. ג� י� יהו מ� ד א� ס� ח� ל. ד� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� ד� ל ע6 כ� ח ל� ל� ס� נ�   ו�
יר ו� א6 ים ב� ח� ים פור� ר� ד� ר נ� ת� ין, ה" ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג� יר. וב� ת או� ר� א� פ� .ת�

בועות י ש� ל ג�ב" ים ע� ר� ד� , נ� מוה� ינ"יה. אוק� א מ� ת� ת� י ל� יה� א� כות, ד� ל� מ� ה מ� בוע� ש� ין ד� ג�  וב�
ילו א� ר כ� נוד" ל ה� כ� מו. ו� צ� ך� ע� ל� מ� ע ב� ב� ש� ילו נ� א� ע כ� ב� ש� נ� ל ה� , כ� מוה� עוד אוק� ים. ו�  עול�

א  ין ד� ג� דו� ''ד. וב� , י� ך� ל� מ� י"י ה� י. ח� ד נ� מו, א6 צ� ך� ע� ל� מ� . ה� ך� ל� מ� י"י ה� ח� ר ב�   כ�י(במדבר ל)נוד"
.י�דור נ�ד�ר ל�י�דו� ''ד

דף רנ''ה ע''ב

י"י  א, ח� ר� ז�א אח6 ית ר� י א� כ� אוף ה� יב,(דף רנ''ה ע''ב) ו� ת� כ� א הוא ד� ד� ה. ה6 מ� כ� , ח� ך� ל� מ� ה�  
ר(קהלת ז) ילו נוד" א� ת. כ� ר� א� פ� יהו ת� א� הו� ה, ד� י� ר ב� נוד" ל ה� . כ� יה� ל� ע� י�ה ב� ח� ה ת� מ� כ� ח�   ה�

ילו א� י, כ� אד נ� ע ב� ב� ש� נ� ל ה� כ� . ו� ך� ל� מ� י"י ה� ''א, ח� ''א ו�א''ו ה" יהו יו''ד ה" א� ה, ד� מ� כ� ח�  ב�
י  יה� א� ה, ד� ע ב� ב� ש� ילו נ� א� אה, כ� ל� א ע� ימ� א א� מו ד� צ� מו. ע� צ� ך� ע� ל� מ� ע ב� ב� ש� (שמות כד)נ�  

ד,  ס� ח� א ד� ר� ט� ס� ר. מ� טוה� ם ל� י� מ� ש� ם ה� צ� י,(בראשית ב)ע� ר� ש� ב� ר מ� ש� י. וב� מ� צ� ע6 ם מ" צ�   ע�
י ר" ק� ת� א� יק ל� ל� יהו ס� ת, א� ר� א� פ� י"י ת� י ח� יה� א� ה ד� מ� כ� ח� כות. וב� ל� א מ� ה, ד� בור� ג� א ד� ר� ט� ס�  מ�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ם, ה6 ם(ישעיה מד)אד� ת אד� ר� א� פ� ת� . כ�

ים.  פור� כ� יום ה� ר ב� מ� ת� א� ש(ויקרא טז)ו� ח ד� שור ל� ע� ם. וב� יכ� שות" ת נ�פ� ם א� ית� נ� ע�   ו�
ן ה' ב" ל� ת� ת� ין ד� ג� ים, ב� נוי� יה ה' ע� ינו ב" ק� ם. ת� יכ� שות" ת נ�פ� נו א� ע� ז�ה ת� י ה� יע� ב� ש�  ה�

ל,  א" ר� ש� י� י"ים ב� ק� ין. ל� לות� יהו ה' צ� א� אה, ד� ל� ה' ע� א ב� יר� ע" יו(ישעיה א)ז� ה� ם י�   א�
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ל כ� ין ד� ג� ית, ב� הור� ל ז� שון ש� ל� ז�א ד� יהו ר� אי א� ה� ינו. ו� ב� ג י�ל� ל� ש� ים כ� נ� ש� ם כ� יכ� א" ט�  ח6
ין ג� נ�ת לון. ב� ב� ל� ינ�ה, מ� י ב� יה� א� ה ד� שוב� כות. ות� ל� י מ� ג�ב" טון ל� ל מ� א" ר� ש� י� ין ד�  חוב�

ה,  ר ב� מ� ת� א� י(ויקרא טז)ד� ד" ג� ד' ב� ן, ו� ב� י ל� ד" ג� ד' ב� ם. ו� אות� תוך� טומ� ם ב� ת� ן א� שוכ"   ה�
הדו� נ�הי א6 ש, י� ב� ל� מ� ב ל� .ז�ה�

ר מ� ת� א� רות. ד� ח" יהו ו', ל� א� א קול ד� ק� ל� ס� ים, ל� פור� כ� יום ה� ר ב� קוע� שופ� ת� ינו ל� ק� ת�  ו�
ה,  ת יום(ישעיה סג)ב� בוד� יב. ו�ע6 ת� י וכ� ר" ו', ק� א', וב� ר, ב� ם לו צ� ת� ר� ל צ� כ�   ב�

ה. ש� ע6 בור ומ� ה ד� ב� ש� ח6 מ� ין, ב� ג� ר� ת ד� ל� ת� א מ� יל� ל� י כ� יה� א� יכות, ו� ר� א6 י ב� יה� ים א� פור� כ�  ה�
ש(ויקרא כג) א ק ד� ר� ק� י, מ� ר" ש� י ת� יה� א� גו', ד� י ו� יע� ב� ש� ש ה� ח ד� ר יום ל� ש� ה ע� ש� מ� ח6   ב�

ים ת י�מ� ע� ב� י� ש� י� ג ל� ם אותו ח� גות� ח� שו ו� ע6 ה ל א ת� בוד� ת ע6 אכ� ל� ל מ� ם כ� כ� י�ה ל� ה�  י�
א מוד� א אות ו', ע� ם אותו, ד� גות� ח� י�''ה. ו� א ד� ר� ט� ס� ר, מ� ש� ה ע� ש� מ� ח6 גו'. ב�  ו�

א.  ית� ע� צ� מ� א� י(ח''ג חסד גבורה)ד� יה� א� ע, ד� ב� ת ש� ב� א ד� ר� ט� ס� ים, מ� ת י�מ� ע� ב�   ש�
ל ב" Aק ע, ל� ב� ינון ש� א א� ל מ ה, ה� ד וש� ו� ר ן, ד� אה6 נ�א, ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ר� ן, ו� ה� ב� כות. א6 ל�  מ�
א כ� כ� ס� אה, ל� ל� א ע� ימ� י א� יה� א� ה, ד� כ� כון ס> נ�א ל� ק� ת� ינ�א ל� ע" נ�א ב� אן. א6 יר� פ� ע ס� ב�  ש�

ין נ� ל ב� א ע� מ� א� יהו, כ� י� ל� .ע�

א,  ר� ר ק� אן אמ� יר� פ� ין ז' ס� ג� ל,(ויקרא כג)וב� א" ר� ש� נ"י י� ת ב� י א� ת� ב� כות הוש� ס> י ב�   כ�
ה  בוד. סוכ� נ"י כ� נ� ז' ע6 ם, ב� י� ר� צ� מ� א ד� ע� אר� הון מ" נות� ק� פ� מ� (אית באת ו', בסוכותב�  

  ב�אתחסר ו', דאתמר בה בסכת תשבו שבעת ימים, איהי אימא אבל סוכה)
ז�א  ר� יהו ב� ן(דתיבין)ו', א� ב� חוש� ''ה ב� יק סוכ� ל� י ס� כ� ה� י. ו� ד נ� דו� ד א6 ין, י� נ� ין ב� ר" ת�   ד�

ם  ה" ים, ד� רוב� ין כ� ר" הדו� נ�הי. ת� א6 ת(שמות כה)י� פור� כ� ל ה� ם ע� יה� פ" נ� כ� ים ב� כ�   סוכ�
יו ל אח� יש א� ם א� נ"יה� .ופ�

יהון, יש" ד ר" יהון ע� ל" ג� ר� א, מ" יל� ע" א ל� ת� ת� ים מ� רוב� כ� ים ב� ח� פ� ה ט� ר� ש� ית ע� א�  ו�
א יל� ע" ה מ" ר� ש� ה ע� ר� ש� ע� יהו י'. ו� א� ח ד� פ� ל ט� י�ין ע� ר� ש� יהון, ו� ל" ג� ד ר� ע� יהון ו� יש" ר"  ומ"

ן, ל א נ� ב� רו ר� ה אמ� כ� ס> א ד� יעור� , ש� ך� ין כ� ג� ינו יו''ד. וב� י� א, ה� יל� ע" א ל� ת� ת� א, ומ� ת� ת�  ל�
א, ימ� א� א ד� ר� ט� ס� ן מ� ש� ב� כ� שוי�ה כ� ע6 ה ה� כ� ים. ס> ר� ש� ע� ה מ" ל� ע� מ� ל א ל� ה, ו� ר� ש� ע6 חות מ"  פ�

ל(שמות יט)ע�ל�ה א�ת�מ�ר,  ש ו�י�ע� א" י� ב� יו י� ל� ד ע� ר י�ר� ש� נ"י א6 פ� ן כ>לו מ� ש� י ע� ינ� ר ס� ה�   ו�
ן.  ש� ב� כ� ן ה� ש� ע� נו כ� ש� (ואוקמוה מאי (יחזקאל א) והחיות רצוא ושוב, כאורע6  
ד. היוצא מפי הכבשן) א ח� כ ל� ן.(ישעיה ד) ו� ינ� ע" ך� ב� כ� ס� ם, ד� ל יומ� צ" י�ה ל� ה� ה ת� כ� ס>   ו�

יה,  ר ב" מ� ת� א� ל. ד� צ" יד ל� ב� ע� ת� ך� א� כ� ל(תהלים צא)וס� צ" ל א ב� ן. ו� לונ� ת� י י� ד� ל ש� צ"   ב�
א.  ת� מ� ש� ל נ� נ�א ע� אג� ל ל� א צ" ל� א. א� ש� מ� ש� א מ� ל גופ� ין ע� אג� יוט, ד� ד� ת ה� כ� (שירס>  

י. השירים ב) ת� ב� י�ש� י ו� ת� ד� מ� לו ח� צ� ל(איכה ד) ב� ם. צ" גוי� י�ה ב� ח� לו נ� צ� נו ב� ר� ר אמ� ש�   א6
יה,  ר ב" מ� ת� א� ם. ד� ל� י צ� יה� ם ם', א� יש. ם'(תהלים לט)ע� ך� א� ל� ה� ת� ם י� ל� צ�   אך� ב�
נות פ� ה ד� ע� ב� ה אר� ית ל� ה א� תומ� .ס�

ה ל ש� ר ש� אמ� אן ד� מ� ח. ול� פ� ילו ט� פ� ית א6 יש� ל� ן וש� ת� כ� ל� ה� ם כ� י� ת� מוה� ש� אוק� ה ד�  ומ�
ע, ש� א ת" ע, ה� ב� ת, אר� ל� ין, ת� ר" א, ת� ין ד� ג� ינון ב� א� ח. ו� פ� ילו ט� פ� ית א6 יע� ב� ן ור� ת� כ� ל� ה�  כ�
חות ה ל א פ� כ� יעור ס> א, ש� ין ד� ג� רון. וב� ס� ל ח� א כ� מ� ל� אש� אה, ל� יר� ש� י ע6 יה� ח א� פ�  ט�
י כ', יה� א� ין, ד� ר� ש� ע� ה מ" ל� ע� מ� א ל� ל� ין. ו� ג� ר� ל ד� כ� אה ד� יר� ש� כות, ע6 ל� י מ� יה� א� ר, ד� ש� ע�  מ"

ה,  ר מ ש� יה אמ� ל" אה, ע� ל� בוד ע� ינ�א. כ� יה ע" א ב" ט� ל� א ש� ל� יון, ד� ל� ר ע� ת� (שמות לג)כ�  
י. נ� ת פ� אות א� ר� ל ל� יך� הוא, ל א תוכ� ר� א ב� ש� יה קוד� יב ל" את� . ו� ך� בוד� ת כ� י נ�א א� נ� א" ר�  ה�

א כ ל� בוד, ב� ית כ� ל" .'ו�

את א ד� ר� ט� ס� בוי, מ� מ� שוי�ה כ� ע6 ה ה� כ� יהו, ס> י� ל� ב� Aק ין ל� ית� נ� ת� י מ� אר" רו מ� ע" א ש� ין ד� ג�  וב�
ו�ון ע את� ב� ש� את ד'. ו� א ד� ר� ט� ס� יף, מ� ר� ין צ� מ� את ג'. כ� א ד� ר� ט� ס� ין גא''ם, מ� מ�  ב', כ�
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י ג�ב" יז"י ל� מ� הו ר� כ>ל� כות. ו� אר ס> ין. וש� נ� ג� ן. ב', בור� ש� ב� א כפר''ת. כ', כ� ין ד� ג� ינון, ב�  א�
הון א ב� כ� אר� ית ל� ל" ין. ו� ית� נ� ת� י מ� אר" .מ�

יאו ז' ר� ק� ת� א א� ין ד� ג� א. וב� ב� נוק� ר ו� כ� ינון ד� א� ת, ו� כ� י ל� ב" ה כ כ� ע� ב� יהו ש� י� ל� ב� Aק ינון ל� א�  ו�
ה  ר ב� מ� ת� א� א, ד� ת� ר� נ� מ� ין ד� ג� ר� ה ש� ע� ב� גון ש� פולות. כ� יום(תהלים קיט)כ� ע ב� ב�   ש�

י  כ� . ה� יך� ת� ל� ל� פולות.(זכריה ד)ה� אן כ� יר� פ� ה ס� ע� ב� י ש� כ� קות. ה� ה מוצ� ע� ב� ש� ה ו� ע� ב�   ש�
א,  יל� ע" ה ל� ע� ב� א, ש� ת� ת� ית ל� אש� ר" י ב� ה יומ" ע� ב� ש� ת(קהלת א)ו� ח� ש ת� ד� ל ח� ין כ�   א"

ש מ� ש� .ה�

ין נוע� ע� ל ח''י נ� ב" Aק י�ין, ל� יה ח''י חול� ב" ה, ד� ר� ד� ש� חוט ה� י ל� מ" ד� יק. ד� ד� א צ� ב ד�  לול�
רות,  כ� ר אז� ש� מ נ�ה ע6 ל ש� ב" Aק א. ל� לות� צ� אן ד� כ� ר� ל ח''י ב� ב" Aק ינון ל� א� ב. ו� לול� (תהליםד�  

נוע�כט) ע� נ� ע. ו� מ� יאת ש� ר� ק� רות ד� כ� ר אז� ש� מ נ�ה ע6 ל ש� ב" Aק ים. ל� ל� נ"י א" י� ב� י� בו ל� ה�   ד�
ינון ח''י א, א� ר� ט� ל ס� כ� ין ב� נוע� ע� ת נ� ל� ן ו'. ת� ב� חוש� ין, ב� ר� יט� ית ס� ש� .ל�

דף רנ''ו ע''א

ין  ינ� ה מ� ש� יל ש� ל� ין, כ� י�מ� ב ב� ה(דף רנ''ו ע''א)  ג' (דאינון)לול� בור� ה ג� דול� ין, ג� ס� ד� ה6  
ין ר" ת� י�ין ל� מ� ד� הוד. ו� ח ו� בות, נ�צ� ר� י ע6 ד" ינ�א. ב' ב� ו�ונ"י ע" ת ג� ל� ת� י�ין ל� מ� ד� ת. ו� ר� א� פ�  ת�
ד, ו� ר ד� יה אמ� ל" ע� ין. ו� מ� ר� ל ג� כ� יום ד� יה ק� ב" ה. ד� ר� ד� ש� ה ל� סוד, דומ� ב, י� ו�ון. לול� פ�  ש�

א.(תהלים לה) ב� ל� ה ל� כות. דומ� ל� רוג, מ� ת� . א� מוך� י כ� י� מ� נ�ה י� ר� י ת אמ� מות� צ� ל ע�   כ�
ין הור� ר� יה ה� ב" .ד�

אנ�א. ח''י ינון ח''י ב� א� ב, ו� ת לול� יל� ט� נ� ין ד� נוע� ע� נ� ין ב� פ� שות� ינון מ� ל, א� ל" ה� ין ד� נוע� ע� נ�  ו�
ן ב� חוש� ב ב� א לול� ין ד� ג� י ע''ב. וב� ר" ב, ה6 ת לול� יל� ט� נ� ה ו�סוף. ח''י ד� ל� ח� הודו ת�  ח''י, ב�

ין, י�מ� ב ב� ינו לול� ק� א ת� ין ד� ג� ינ�א. וב� מ� א י� רוע� ד, ד� ס� א ח� ב, ה� לול� ין ד� ינ� ד' מ�  ח''ס, ו�
רוג ת� א א� ין ד� ג� א. וב� ב� א ל� אל� מ� ש� ה, ל� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� רוג ל� ת� ד. א� ס� ח� א ד� ר� ט� ס�  ל�

רוג ת� א� ין, ו� י�מ� ב ב� , לול� מוה� אוק� ה ד� מ� מ אל. כ� י�ד ש� י ב� ו� Cה מ� ינו ל� ק� ב, ת� ל" ה ל� דומ�  ה�
א. ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� יהו. ע� ו�וי� ר� יל ת� אן נ�ט� מור. ומ� ש� ל ז�כור ו� ב" Aק ינון ל� מ אלו. א� ש�  ב�

יה אל" מ� ש� רוג ב� ת� א� ינ"יה, ו� ימ� ב ב� .לול�

ת� יה, אנ� רו ל" אמ� יה, ו� יכו ל" ר� ל מ ה, וב� ד וש� ו� ד� ר ן ו� אה6 נ�א, ו� ימ� ה" י�א מ� ע� ר� ן, ו� ה� ב�  אתו א6
ינ�א ת� בוצ� אנ� ינון ז'. ו� ל א� ב" Aק ית, ל� ינון ש� א� ך� ד� יל� י�יא ד� ר� ב� ח� א, ו� יש� ד� ינ�א ק�  בוצ�

יה, ר ב" מ� ת� ד א� ל ח� כ� . ב� ך� נ� ין מ� ר� ה� ית נ"רות נ� ל ש� כ� ע, ד� צ� מ� א� י ב� ב� ר� ע6 א נ"ר מ� יש� ד�  ק�
,(משלי כ) ך� יל� י�יא ד� ר� ב� ח� ת� ב� אנ� , ו� ך� יר ב� נ�א נ�ה� ימ� ה" י�א מ� ע� ר� ם. ו� ת אד� מ� ש� י� נ�   נ"ר י�

א, ת� מ� כ� י ח� אר" ל מ� כ� ין ל� פ� נ� ין ע� ט� ש� פ� ת� ך� מ� יל� א� ן ו� מ� ת� ל. ומ� ל� א כ� רוד� א פ� ל� ד, ב� א ח� כ ל�  ו�
א לון ר� ט� אע� ך� ל� יל� אה ד� מ� ד� א ק� בור� ח6 ין ד� ל� ים מ� ל� .אש�

ר  מ� ת� אה א� מ� ד� א ק� בור� ח� ר, ב� אמ� א ו� יש� ד� ינ�א ק� ח בוצ� ת� ם(שיר השירים ח)פ� י�   מ�
א יומ� י�ינ�א, ו� נ� א ת� אי בוז. יומ� גו'. מ� ה ו� ב� אה6 ת ה� בות א� כ� לו ל� ים ל א יוכ� ב�  ר�

ן י�י� ם ו� י� ים מ� כ� נ�ס� וו מ� הון ה6 ב� סוכות. ד� אה ד� יע� ב� א ש� יומ� אה, ו� ית� ת� .ש�

ל א ע� ר� פ� כ� ים, ל� ר� ים פ� ע� ב� ל ש� א" ר� ש� ין י� יב� ר� ק� יו מ� הון ה� סוכות, ב� ין ד� ע יומ� ב� ש�  ד�
יב, ת� כ� א הוא ד� ד� יהו. ה6 י� נ� רוב מ� א ח� מ� ל� אר ע� ת� ש� א י� ל� ין ד� ג� ן, ב� נ� מ� ין מ� ע� ב�  ש�

ר ק� נ"י ב� ים ב� ר� י� פ� י� יח ח� ל� יח� נ� ר" ה ל� ש� ה א� ם עול� ת� ב� ר� ק� ה� ר יום ו� ש� ה ע� ש� מ� ח6  וב�
יום י י''א. וב� יש� ל� ש� יום ה� ים י''ב. וב� ר� י פ� נ� ש" יום ה� ים. וב� ימ� מ� ר ת� ש� ה ע� ל ש�  ש�

יום מ נ�ה. וב� ים ש� ר� י פ� ש� ש� יום ה� ה. וב� ע� ש� ים ת� ר� י פ� יש� מ� ח6 יום ה� ה. וב� ר� ש� י ע6 יע� ב� ר�  ה�
ים ר� ס" אי ח� מ� ים. א6 ר� ס" וו ח� א ה6 ל יומ� כ� ין. וב� ע� ב� הו ש� כ>ל� ה. ו� ע� ב� י ש� יע� ב� ש� .ה�
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יז,  מ� א ר� א ק� כ� א ה� ל� ם(בראשית ח)א� ת� ה ה� י. ומ� יע� ב� ש� ש ה� ח ד� ה ב� יב� ת" נ�ח ה�   ו�ת�
נ�א,  י טופ� ימ" יהו(בראשית ח)ב� א� י, ד� ר" ש� ת� י ב� כ� סור. אוף ה� ח� לוך� ו� כו ה� ל� ם ה� י� מ� ה�   ו�

ב לול� ה ו� כ� ים, ס> פור� כ� יום ה� נ�ה ו� ש� ין, ר אש ה� קוד� ה פ� מ� יה כ� ב" אה, ד� יע� ב� א ש� ח�  י�ר�
ה, שוב� י ת� יה� א� ל, ד� א" ר� ש� ל י� י�יא ע� ר� אה ש� ל� א ע� ת� ינ� כ� ר. ש� ב שופ� לול� ין ד� ינ� רוג, מ� ת�  א�
סור, ח� לוך� ו� יו ה� ם ה� י� מ� ה� י�ד ו� ב. מ� יהו לול� א� יך� הוא ד� ר� א ב� ש� קוד� רוג, ו� ת� ה. א�  סוכ�

ה, ל� ב� י ח� כ" א6 ל� ינון מ� א� ן ד� נ� מ� ין מ� ט� ע6 מ� ת� י מ� כ� ל, אוף ה� א" ר� ש� י� ין ד� ין חוב� ט� ע6 מ� ת�  מ�
נ�ה לו ת ק� ה אח� ר� ב" ה ע6 ש� , ע� מוה� אוק� ה ד� מ� נ�א. כ� י טופ� מ" י�ין ל� מ� ד� יהו, ד� י� ל� ן ע� נ� מ� מ�  ד�

הון, ל� ים ד� ר� ין פ� ט� ע6 מ� ת� ין, מ� ין חוב� ט� ע6 מ� ת� מ� נ�א ד� מ� הוא ז� ה� ד. ב� ח� יגור א� ט"  ק�
הון ל� א ד� ט טוב� ע" מ� ת� ין, מ� ין ע' אומ� ט� ע6 מ� ת� ין, מ� ע' אומ� ן ד� נ� מ� ין מ� ט� ע6 מ� ת� .מ�

יה  מ" א ע� ל� אע6 יך� הוא, ל� ר� א ב� ש� נ"י קוד� , מ� ת נ ח� יב� ם(בראשית ז)ת" י� נ� ם ש� י� נ�   ש�
יה מ" ין ע� אל� ע� ינון ד� ל א� ל כ� ע� , ו� ל נ ח� אג�נ�א ע� נ�א, ל� ב� ר� ק� ה, ל� ב� ק" ר ונ� ה ז�כ� ע� ב� ה ש� ע� ב�  ש�
ם י� נ� ם ש� י� נ� ים, ש� ים טוב� ינון י�מ� א� ין, ד� נ� מ� ין וז� ג� ין ח� ר� ט� נ� מ� ין ד� ל" י א� כ� ה. אוף ה� יב� ת"  ל�

בועות, ש� ין ד� ין יומ� ר" נ�ה, ות� ש� ר אש ה� ין ד� ין יומ� ר" ם ת� י� נ� ם ש� י� נ� ה, ש� ע� ב� ה ש� ע� ב�  ש�
ה ע� ב� יהו. ש� י� ר� את� ים ב� פור� י ה� מ" נ"י י� ית ש� א א� ק, ה� פ" ס� יהו ב� י� נ� ין מ� ר" ינון ת� א� ין ד� ג�  וב�

ל כ� יהו מ� אי א� ה� ת, ו� ב� ש� ל יום ה� ב" Aק סוכות. נ ח� ל� ין ד� ח, ז' יומ� ס� פ� ין ד� ה, ז' יומ� ע� ב�  ש�
.ה�ח�י

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ל, ה6 א" ר� ש� י� יהו ד� י� ל� ינ�ת ע� ג� א א6 ה ק� כ� ל(ישעיה ד)ס> צ" י�ה ל� ה� ה ת� כ� ס>   ו�
אג�נ�א. ה ל� כ� י ס> כ� אג�נ�א, אוף ה� ת נ ח� ל� יב� ה ת" ינ�ת. מ� ג� א א6 ה ק� כ� ב. ס> ח ר� ם מ"  יומ�

א(תיקונין ב ע''א) ת� כ� ר� ינון ט' ט', ב� א� א, מ" לות� צ� אן ד� כ� ר� י, ח''י ב� ח� ל ה� כ� עוד מ�   ו�
ל ב" Aק יהו ל� א� א. ו� יל� ע" א ל� ת� ת� א, ומ� ת� ת� א ל� יל� ע" אן מ" יר� פ� ימו י' ס� ל� ת� ש� ה א� ין ב� ינ� מ�  ד�

.נ ח�

יה, יל" א ד� חומ� ת� ת ב� ב� ין י', אות ש� ר� נ�ט� ין ד� ל" ל א� ינ�ת ע� ג� א א6 ת� ינ� כ� י, ש� ח� ל ה� כ� עוד מ�  ו�
ין י' אות ר� נ�ט� ין ד� ל" י, א� ח� ל ה� כ� עוד, מ� ד. ו� ל צ� כ� ין ל� פ� ין אל� ר" ים, ת� פ� ל� יהו ח' א6 א�  ד�

יהו,  י� ל� ר ע� מ� ת� א� ין, ד� ח' יומ� יהו ב� א� ית, ד� ר� ר(ויקרא יב)ב� ש� מול ב� י י� ינ� מ� ש� יום ה�   וב�
י�ין ש� ר� י�יא פ� נ� מ� ת� ין ב� ל� פ� ין אות י', ת� ר� נ�ט� ין ד� ל" י, א� ח� ל ה� כ� עוד, מ� תו. ו� ל� ר� .ע�

דף רנ''ו ע''ב

ין, נ� ל ב� א ע� מ� א� יהו, כ� י� ל� אה ע� פ� ת ג�ד� יש� ר� יהו, ופ� י� ל� ינ�ת ע� ג� ה, א6 י סוכ� יה� א� א ד� ת� ינ� כ�  ש�
אה, יע� ב� א ש� ח� י�ר� א ב� ין ד� ג� ינו. וב� ל" לום ע� ת ש� ס סוכ� פור" א, ה� כ� ר� ב� ינו ל� ק� א ת� ין ד� ג�  וב�

ין,  ל" ין א� קוד� ל פ� יה כ� ב" ת(שיר השירים ח)ד� בות א� כ� לו ל� ים ל א יוכ� ב� ם ר� י�   מ�
ין ל אומ� א כ� ל� ים, א� ב� ם ר� י� ית מ� ל" ם. ו� י� מ� ש� ב� בוהון ש� א6 ל ב� א" ר� ש� ם י� ה. ע� ב� אה6  ה�

ין ג� ין, ב� א ד" מ� ל� ע� יה ב� ית ל" א� ה ד� ל מ� ל, כ� א" מ� יהו ס� א� יש, ד� ן א� ת" ם י� הון. א� ל� ן ד� נ� מ�  ומ�
ל, בוז י�בוזו לו(דף רנ''ו ע''ב)  א" ר� ש� ם י� ין ע� קוד� ין פ� ל" א� ף ב� ת� ת� ש� י� ד� .

א כ� ל� מ� ין, ל� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ד, ה� ח� ל א� ד אי� ח� ר א� ת פ� ר� צ� י ע6 ינ� מ� ש� יום ה�  וב�
אתון נ�א ו� יה, א6 יל" א ד� ית� נ"י ב" ין ב� ל" א� ר ל� ח לון, אמ� ל� ש� ר ד� ת� ב� ין, ל� יז� פ� ין אוש� ז�מ�  ד�

ר,  את� אמ" ה ד� מ� ת. כ� ר� צ� אי ע6 נ�ה. ומ� ט� ה ק� עוד� יד ס� ב�   ז�ה י�ע�צור(שמואל א ט)נ�ע�
א ת� עוד� יד ס� ב� אה, ע� ל� א ע� ת� ינ� כ� ש� א ד� ר� ט� ס� כות. מ� ל� א מ� ל� ר א� צ� ית ע� ל" י, ו� מ� ע�  ב�

ה מ� ל ע� א" ר� ש� ד י� ב� ע� מ� ין ל� ג� נוה6 א. ו� יר� ע" א ז� ת� עוד� א, ס� כות� ל� מ� א ד� ר� ט� ס� א, ומ� ב� ר� ב�  ר�
ר פ� ז ס" מ� יה, ר� יל" ר ד� ת� כ� ה ב� ר תור� פ� ס" ן ל� ר� ט� ע� ה. ומ� ת תור� ח� מ� יאת ש� ר� ק� ת� א� ו�ה, ו� ד�  ח�

ת ר� א� פ� ת ת� ר� ט� א ע6 ת� ינ� כ� ת, ש� ר� א� פ� ת� ה ל� .תור�
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ל כ� ן ד� נ� מ� ל מ� כ� ין ל� אה, ז�מ� ל� א ע� מ� א� א ד� ר� ט� ס� אי מ� מ� א, א6 ז�ר, אב� ע� ל� י א� ב� ר ר�  אמ�
ר ל פ� ב" Aק ה, ל� יד� ח� ה י� אומ� א ל� ל� ין א� א ז�מ� אה, ל� ת� א ת� ת� ינ� כ� ש� א ד� ר� ט� ס� ין, ומ�  אומ�

.י�ח�יד�א

ה נוע� י צ� יה� א� א, ד� ת� ר� ב� יז�א ל� מ� י ר� יה� כות א� ל� מ� ין ד� ג� ת. ב� יל� א� יר ש� פ� י, ש� ר� יה ב� ר ל"  אמ�
ם ל ע� יכ� מ" א, ל� ע� ח אר� או אור� שואה. ל� א נ� ל� ה ו� רוס� י א6 יה� א� ה. ו� מ� א� יה� ו� ית אב� ב"  ב�

יהו  א א� ע� ח אר� שואה, אור� יא נ� ה� א ד� ימ� ל א� ב� ין. א6 יז� פ� (למיכל עם אורחי)אוש�  
ין יז� פ� ינון אוש� י א� א� ה. ו� ל� ע� ם ב� א ע� תור� ל פ� ל ע� יכ� מ" יז"י, ל� פ� ה אוש� ל� ע� ין ב� מ� ז� מ� ר ד� ת�  ב�

ך� ין כ� ג� א. וב� ת� ר� ן ב� כ" ל ש� כ� א, ו� מ� א א� ל� א, ו� א אב� הון, ל� מ� י ע� ל" א אכ� ין, ל� א� ר�  נ>כ�
ין ג� א, ב� כ� ל� י מ� אר" ן מ� ד מ� הון, ח� מ� ל ע� יכ� מ" ף ל� ת� ת� ש� א א� ן, ל� נ� מ� ין מ� ע� ב� ש� א ד� ת� עוד� ס�  ב�

י"יה ל בור� י, ע� א� ב� ל� ה ב� ל� ת מ� ב� י�יש� ת� ן א� ע� אי כ� יה וד� ר ל" ין. אמ� א� ר� ינון נוכ� א� .ד�

ב ר� ה ע� ר ב� מ� ת� א� ג�א, ד� ר� הוא ד� ה� א ב� יל� ע" ת ל� יק� ל� ס� א, ד� ת� ינ� כ� א ש� יד, ד� מ� ת ת�  עול�
א מוד� ע� ת ב� יק� ל� י ס� יה� א� ל. ו� א" ר� ש� ע י� מ� ם ש� י� מ� ע6 ים פ� ר� אומ� יד, ו� מ� ל יום ת� כ� ר ב�  ו�בוק�

ל ל� א כ� רוד� א פ� ל� ה ב� מ� יר ע� ד� יהו ת� א� א, ד� ית� ע� צ� מ� א� .ד�

ל כ� יהו ג�בוה� מ� א� ין סוף, ו� יהו א" א� ן, ד� מ� ת� ת מ� ז�ר� ג� ת� א� ר ד� ת� א6 ת. ל� יק� ל� אן ס�  ול�
ן יד� ח� ת, א6 יק� ל� י ס� יה� ד א� כ� א. ו� ק� ל� ג�בוה� ס� ה ל� ה כ>ל� . עול� מוה� א אוק� ין ד� ג� אן. וב� יר� פ�  ס�

א יח� ב ר" יה� מ" , ל� יח ח� יח� נ� ר" ה. ל� יל� יקו ד� ל� אי ס� ה. ומ� מ� ין ע� ק� ל� ינון ס� א� ן, ו� יר� פ� ל ס� ה כ�  ב�
ה,  ר ב� מ� ת� ר א� ת� ב� י�, ול� ם י� ד� Aא ק ב� ה.(ויקרא ט)ט� עול� ה� את ו� ט� ח� שות ה� ע6 ד מ"   ו�י"ר�

ל א" ר� ש� י� ין ד� ל חוב� כ� ה מ� ר� פ� י�א כ� ל� ת מ� ת� .נ�ח�

יה, יהו ב" ה א� יל� יתו ד� ח� י נ� כ� א. אוף ה� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� יהו, ב� ה א� יל� יקו ד� ל� א ס� ה�  ו�
ו�וי�ין  ל ה� יה כ� ב" ם, ד� ל� י ס> ר" ק� א א� ין ד� ג� ה, וב� יל� ין ד� י�יל� ל ח� כ�   ס�ל�ק�ין(נ''א כנויין)ו�

דו� ד. י� ינון ל� ו�ון א� ל� ע� ין ו� נ� ב� ר� ל ק� א, כ� ין ד� ג� דו� ד. וב� ן י� י�ין מ� ל� ינון ת� א� ין, ד� ת� נ�ח�  ו�
דו� ד י� ין ל� נוי� ל כ� ה כ� יבו ב� ר� ק� ת� א� ם ד� ל ש" ן, ע� ב� ר� יאת ק� ר� ק� ת� א� .ו�

ה,  ל� ר ע� מ� ת� א א� ין ד� ג� יב(במדבר ז)וב� ר� ק� ת� א� ג�א ד� ר� ית ד� ת. ל" ף אח� ס� ת כ� ר� ע6 נו ק� ב� ר�   ק�
ל כ� א, ו� ית� י� אור� ין ד� קוד� ל פ� כ� א מ� קוד� א ופ� לות� ית צ� ל" נ�ה. ו� חות מ� דו� ד, פ� י י� ג�ב"  ל�

דו� ד, ם י� ד� Aן ק ל� ב� ק� ת� א מ� אן ל� יר� פ� ס� ין ד� ג� ר� ל ד� כ� נ�ה. ב� ר מ� ב� ינון ל� א� ו�ון, ד� ל� ע� ין ו� נ� ב� ר�  ק�
ה,  ל� ר ע� מ� ת� א א� ין ד� ג� נ�ה. וב� ר מ� ב� ין(ויקרא טז)ל� ג� ש. וב� ק ד� ל ה� ר ן א� ז את י�ב א אה6   ב�

יא,  ב� ר נ� א אמ� ל(ירמיה ט)ד� ל" ה� ת� מ� ל ה� ל" ה� ת� ז את י� ם ב� י א� . כ�

דו� ד. י� י. י' ד� ד נ� י ה'. א6 יה� ג�א. א� ר� ד� ג�א ו� ר� ל ד� כ� דו� ד, ב� י� א ד� מ� ש� ימו ד� ל� ים, ש� מ� ל� י ש� יה�  א�
ין ג� נוי. וב� כ� ו�י�ה ו� ל ה6 כ� י. סוף ד� ד� ן ש� י�ה. י' מ� ה� ן א� י ה' מ� יה� ים. א� ל ה� Cן א י ה' מ� יה�  א�

ה,  ר ב� מ� ת� א א� יו(קהלת יב)ד� ות� צ� ת מ� א� א ו� ר" ים י� ל ה� Cא ת ה� ע א� מ� ש� כ ל נ� ר ה� ב�   סוף ד�
א ע� ר� יהו ת� ין. א� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ע� ימו ד� ל� אן, י�ם סוף. ש� יר� פ� ר ס� ש� ע� י סוף מ" יה� מור. א�  ש�

ה יע� ד� ה, י� יר� פ� ה וס� יר� פ� ל ס� כ� א ב� ל� אע6 ו�י�ה, ול� נוי ו�ה6 ל כ� כ� א, ל� ת� מ� כ� ל ח� כ� א ל� ל� אע6  ל�
ה ל� ם. ע� עול� ה ב� יע� ד� שום י� א ל� ג�ח� אש� י�ה, ל� ר� שום ב� שו ל� ית ר� ינ�ה, ל" חות מ� א. ופ� כ ל�  ד�

ר,  מ� ת� ים י�ב או בו(תהלים קיח)א� יק� ד� י� צ� י� ר ל� ע� ש� . ז�ה ה�

ין.  א� ת� ת� ין ו� א� ל� יאו ע� ר� ב� ת� הון א� ב� ו�ון, ד� ם מ''ב את� יהו ש" (ואלין אינון אתווןא�  
אכנויין לאתוון דהוויין דבהון אתבריאו עלאין) ר� ט� ס� ן מ� י� יאת ע� ר� ק� ת� י א� יה�   א�

ינ�א,  ימ� א(תהלים לג)ד� ר� ט� ס� יאת א ז�ן מ� ר� ק� ת� א� איו. ו� ר" ל י� דו� ד א� ין י� נ"ה ע"   ה�
א,  אל� מ� ש� א(דניאל ט)ד� ר� ט� ס� יח� מ� יאת ר" ר� ק� ת� א� ע. ו� מ� ך� וש6 נ� י אז� ל ה� Cה א ט"   ה�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ה. ה6 מ� ג�ר� ה, מ� יאת פ� ר� ק� ת� א� א. ו� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� (במדבר יב)ד�  
ר בו ב� ד� ה א6 ל פ� ה א� .פ�
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י ינו. אנ כ� ל ה" Cא ''ן מ" יהו אי� א� ר, ד� ת� כ� א ד� ר� ט� ס� י, מ� אה אנ כ� מ� ד� א ק� קוד� יאת פ� ר� ק� ת�  א�
ה ג�ב� ר ל� כ� ד� א� אה. ד� ל� א ע� ימ� א� א ד� ר� ט� ס� י מ� ר" ק� ת� ר א� ת� כ� ן. ו� יה אי� ר. וב" ת� יה כ', כ�  ב"

ר ש� א ע� יל� ל� כ� ית, ד� אש� ר" ן ב� ''ת מ� י ב� יה� א� א. ו� ית� י� אור� ם ב� י� ר� צ� יאת מ� צ� ין י� נ� מ� ין ז� ש� מ�  ח�
ת י',  ה ב� מ� כ� ח� א ד� ר� ט� ס� ן, מ� יר� מ� א.(משלי ג)א6 ת� ר� ד ב� א י�ס� אב� ץ. ב� ר� ד א� ה י�ס� מ� כ� ח�   ב�

ים(איוב כח)ו�א�יהו  ל ה� Cינון ל''ב א א� יבות, ד� ת� יל ל''ב נ� ל� כ� ט, ד� י� עו ע� ד� יב ל א י�   נ�ת�
י ל''ב. ר" ק� ת� א, א� ת� ר� ב� ן ב� יל� ל� כ� ת� ד א� כ� בוד. ו� י כ� ר" ק� ת� א� אה, ד� ל� א ע� ימ� א� א ד� ר� ט� ס�  מ�

א ת� ת� א, ל''ב ל� יל� ע" בוד ל� א כ� ין ד� ג� .וב�

דף רנ''ז ע''א

יל לון, ל� י כ� יה� י�ינ�א. א� נ� א ת� לוח� ש ב� מ" א, ו�ח6 ד� א ח6 לוח� ש ב� מ" יבו. ח6 יה� י� ת� ן א� ר� ב� י' ד�  ו�
ד  א, ע� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� ה' מ" ה. ו� בור� ד ג� ר ע� ת� כ� ינון(דף רנ''ז ע''א) ה' מ� א� א. ו� ת� ר� ב�  

ידו ב� ע� ת� א� ה י' ו� יד� ח� ת י� ב� יל לון ב� ל� א כ� ל� יות. א� ה פ� ר� ש� ע6 א ב� ל� ל� מ� ית ל� י א� כ�  ה' ה'. ו�
ד ף ע� ת� ת� ש� א� ד ד� יה, ע� ין ב" ע� מוד� ת� ש� א א� ל� י קול, ו� ר" ק� ת� י ו', א� כ� א. אוף ה� ד� הו ח6  כ>ל�

א, (ס''א עם) ין ד� ג� בור. וב� ים(דברים ד) ד� ע� ם שומ� ים את� ר� ב� . קול ד�

ית, אש� ר" ת ב� ל� מ� יז�א ב� מ� ן. ור� ב� חוש� אה ב� ר� ה, י� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� י�נ�א מ� נ� א ת� קוד� י פ� יה�  א�
ל תוי ע� ה6 ב� דו א6 מ� א ע� ל� אי ד� ים, ו�ד� נ� ת פ� יה ב ש� ית ל" ל" אן ד� , מ� מוה� אוק� ת. ו� א ב ש�  י�ר"

י ינ� ס� א ד� .טור�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ד. ה6 ס� ת ח� ב� י אה6 ר" ק� ת� א� אה, ד� ית� ל� א ת� קוד� י פ� יה� (ירמיה לא)א�  
י ר" ק� ת� א� ן, ד� ה� ב� א6 א מ" יל� ל� ה כ� ב� ד. אה6 ס� יך� ח� ת� כ� ש� ן מ� ל כ" יך� ע� ת� ב� ם אה6 ת עול� ב�  אה6

ה,  ל� מ� ז�א ד� ר� כ ל כ ל. ו� כ ל מ� הון ב� ת(ירמיה ב)ב� ב� ך� אה6 י� עור� ד נ� ס� ך� ח� י ל� ת� ר�   ז�כ�
ך� י� לולות� .כ�

ל. א" ר� ש� ע י� מ� א, ש� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ע� א ד� ר� ט� ס� חוד, מ� אה, י� יע� ב� א ר� קוד� י פ� יה� א�  ו�
ר ינ�ה אמ� ג� ל. וב� א" ר� ש� ע י� מ� ינון ש� א� ין, ד� יב� ית ת" ש� יה ב� מ" ו�ון, ע� י כ''ה כ''ה את� יה� א�  ו�

ם  ה� ר� ה. (בראשית כב)אב� ו� ח6 ת� ש� נ� ד כ''ה ו� ה ע� כ� ית(שמות יט) נ"ל� ב" ר ל�   כ ''ה ת אמ�
.י�ע6ק ב

יה א ב" מ� ל� אש� יה, ל� יל" א ד� חוד� י� ימו ד� ל� י ד', ש� יה� א� א, ו� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� יהו א''ח, ע�  א�
ה מ� כ� ח� אן, מ" יר� פ� י�א ס� נ� מ� ין סוף. ח' ת� ינון א' א" א� אן, ד� יר� פ� יל ט' ס� ל� ד. א''ח, כ� ח�  א�

''א ו�א''ו ינון יו''ד ה" א� ה, ד� ר� ש� ע6 ימו ל� ל� ת� ש� ה א� ה, ב� יל� א ד� כות, קוצ� ל� סוד. ד' מ� ד י�  ע�
דו� ד ו�ון י� ד' את� א מ� יל� ל� ''א. ד' כ� .ה"

אה,  יש� מ� א ח6 קוד� ב(יהושע א)פ� ת� כ� ב� א ד� ית� י� י אור� יה� ה. א� ל� י� ם ו�ל� ית� בו יומ� ג� ה�   ו�
ה מ� ינ�ה. כ� ה וב� מ� כ� הון ח� ב� ה. ד� בור� ג� א ד� ר� ט� ס� ה מ� ל פ� ע� ב� א ד� ית� י� אור� ד. ו� ס� ח� א ד� ר� ט� ס�  מ�

א מוד� ע� ין. ו� פ� יר י�צ� ש� ע6 ה� ים. ל� ר� ים י�ד� כ� ח� ה� ה ל� רוצ� ין, ה� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� אוק�  ד�
ש ם, א" י� ש ומ� יל א" ל� ם, כ� י� מ� י ש� ר" ק� ת� א א� ין ד� ג� יהו, וב� ו�וי� ר� יל ת� ל� א כ� ית� ע� צ� מ� א�  ד�

ד ס� ח� ם ד� י� ה, ומ� בור� ג� .ד�

ר,  ת� א כ� ין ד� ג� ף, (תיקונין קל''ד)וב� י כ� יה� א� ל(במדבר ז) ד� ק� ש� ף ב� כ� ה ה� ר� ש� ה ע� ר� ש�   ע�
ה, ר תור� ת� נ�ג�ד כ� ינו כ� י� ה� ל ו'. ו� ף, ע� ידו כ� ב� ע� ת� ו�ון, א� ת את� ל� ינון יה''ה, ת� א� ש. ד� ק ד�  ה�

ן ב� חוש� דו� ''ד, כ''ו ב� א י� כ ל� יה. ו� יש" ל ר" ה ע� ר� ט� ף ע6 ה, כ� ר תור� פ� ינו ס" י� .ו' ה�

ה ה' בור� ג� א ד� ר� ט� ס� א. ומ� אל� מ� א ש� רוע� ד� ל י�ד, ב� ה ש� ל� פ� י ת� יה� אה, א� ית� ת� א ש� קוד�  פ�
א מוד� ע� א ד� יש� ר" ין ד� יל� פ� ינון ת� א� אן, ו� יר� פ� ה, ה' ס� בור� ד ג� ע� ר ו� ת� כ� ה, מ� ה� י�ד כ"  ד�

סוד ח הוד י� ינון נ�צ� א� צועות, ד� ת ר� ל� ר ת� ש� י ק� יה� א� א. ו� ית� ע� צ� מ� א� .ד�
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א, נור� י. ב� מ" ח6 ר� ינ�א ו� ן, ד� ב� ל� ת ו� ל� כ" יל ת� ל� ית, כ� יצ� ו�ת צ� צ� אה, מ� יע� ב� א ש� קוד� י פ� יה� א�  ו�
י,  צ" ש� יל ו� א, אכ� ל� כ" יל. ת� א אכ� א ל� ו�ור� א ח� ש� ה.(מלכים א יח)א� עול� ת ה� ל א�   ו�ת אכ�

יהו, י�רוק. ו�וי� ר� ין ת� חוד ב" א, י� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� א, ע� אל� מ� ש� ת מ� ל� כ" ינ�א, ת� ימ� ו�ור מ�  ח�
ין יר ב" י�כ� ש� ין מ� ר� ח� ש� ע ב� מ� ת ש� ין א� י קור� ת� ימ� א" ין, מ" ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג�  ב�

א חוד� י� ה ב� י ל� ר" ק� מ� ית, ל� יצ� ת צ� ש� ר� ינו פ� ק� א ת� ין ד� ג� ן. וב� ב� ל� ת ל� ל� כ" .ת�

א מוד� ע� א ד� ר� ט� ס� זוז�ה, מ� יאת מ� ר� ק� ת� א א� ת� ינ� כ� זוז�ה. ש� ינ�אה, מ� מ� א ת� קוד� י פ� יה� א�  ו�
י ד� י. ש� ד� י ש� ר" ק� ת� ית, א� ר� ב� ז�א ד� יק, ר� ד� צ� א ד� ר� ט� ס� דו� ''ד. ומ� י� ו�ון ד� את� א, ד� ית� ע� צ� מ� א�  ד�

דו� ד יהו י� א� א, ד� כ� ל� מ� א ד� מ� .חות�

ם. סוד עול� יק י� ד� צ� א ד� ר� ט� ס� ית, מ� ר� יאת אות ב� ר� ק� ת� א א� ת� ינ� כ� אה, ש� יע� ש� א ת� קוד�  פ�
ית. (בראשית ט) ר� ב� נ"י(שמות לא) ז את אות ה� ין ב� א, וב" ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� י, ע� ינ�   ב"

י� ה י� ש� ים ע� ת י�מ� ש� י ש" א. כ� ת� ינ� כ� א ש� יא, ד� יק. ה� ד� א צ� ח הוד. אות, ד� ל, נ�צ� א" ר� ש�  י�
א ל� ר, א� ת� ל א6 כ� ית ב� ית ש� ל" א. ד� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ד ע� ר ע� ת� כ� ם, מ� י� מ� ש� ת ה�  א�

ה מ� כ� יה ח� יש" ל ר" ה ע� ר� ט� את י', ע6 א ד� ר� ט� ס� א מ� ל� י, א� יע� ב� ית ש� ל" את ו'. ו� א ד� ר� ט� ס�  מ�
יא אה, אות ה� ת� ה ת� מ� כ� אה. אות הוא. ח� ל� .ע�

א, יר� ע" הון י' ז� א ב� ל� ב� ק� סוד. ל� ד י� ה ע� מ� כ� ן ח� ינון ח', מ� א� י�א, ד� נ� מ� ת� ז�ר ל� ג� מ� ינו ל� ק� ת�  ו�
נ�א מ� ה ב� ל� ר� ע� ווי�א ל� ש� ינו ל� ק� ת� יהון. ו� אש" ל ר" ה ע� ר� ט� י ע6 ו� Cה מ� ר, ל� ת� ד כ� ה ע� א ל� ק� ל� ס�  ל�

י"ים  ק� א, ל� ר� פ� ע� מו(ישעיה סה)ד� ח� ר ל� פ� ש ע� נ�ח� . ו�

אה,  יר� ש� א ע6 קוד� א(שמות לא)פ� ת� ינ� כ� ת. ש� ב� ש� ת ה� ל א� א" ר� ש� נ"י י� רו ב� מ� ש�   ו�
ר, ת� ין: כ� ר� ת� ינון ש', ג' כ� א� ין ד� א� ל� ין ע� ג� ר� ת ד� ל� ת� א ד� ר� ט� ס� ת, מ� ב� יאת ש� ר� ק� ת�  א�
הון סוד, ב� ד י� ד ע� ס� ח� ין, מ" ית יומ� אה לון. ש� יע� ב� ת, ר� י ב� יה� א� ינ�ה. ו� ה, וב� מ� כ�  ח�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ד, ה6 ס� ח� יל מ" ח� ת� י�ינ�א מ� נ� ב� ין ד� ג� ה, ב� אכ� ל� ה מ� ש� ע6 (תהלים פט)ת�  
א ד� ל עוב� כ� ה ל� ית� ב� ע נ�ג וש� ה ו� נוח� י מ� יה� א, א� יל� ע" ינ�ה ול� ב� ל מ� ב� נ�ה. א6 ב� ד י� ס� ם ח� .עול�

ת ל� ת� א ד� ר� ט� ס� ית, מ� ב� ר� ה ע� ח� נ� ית מ� ר� ח6 ש� א ד� לות� יאת צ� ר� ק� ת� י א� יה� ר, א� ד ס� א ח� קוד�  פ�
יב,  ת� כ� יק ד� ד� א צ� ל� ל, א� ית כ� ''ה, ל" ''ל פ� ת כ� ל� פ� י ת� יה� א� ן, ו� ה� ב� (דברי הימים א כט)א6  

''ה א. פ� ע� אר� י�יא וב� מ� ש� יד ב� אח� ל, ד� יא" ן עוז� ן ב� ג"ם יונ�ת� ר� ת� ץ, ו� אר� ם וב� י� מ� ש� י כ ל ב�  כ�
סוד, י� א, אוף ב� ת� ת� ל� א ד� ב� נוק� ר ו� כ� ין ד� ד� י�ח6 ת� יה מ� ית ב" ר� ה ב� ה. ומ� יל� ן מ� ב� חוש�  כ�

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� אן, ה6 כ� ר� ''י ב� יל ח� ל� ין כ� מ� ל� י ע� א, הוא ח� יל� ע" ל� ה ד� ל� כ� ן ו� ת� ד ח� י�יח" ת�  מ�
יק(משלי י) ד� ר אש צ� כות ל� ר� . ב�

דף רנ''ז ע''ב

ם ש" א, ב� ת� ינ� כ� א ש� ם. ד� ש" ף ב� ף זוק" זוק" ל ה� כ� רוך� ו� ב� ע� ב� ע� כור" כור" ל ה� א, כ� ין ד� ג�  וב�
ה,  ר ב� מ� ת� א� יא ד� ה� א. ה� ת� ינ� כ� א ש� פ� ז�ק� יך� ל� ר� יה צ� דו� ''ד, ב" י� ה ל א(עמוס ה)ד� ל�   נ�פ�

א(דף רנ''ז ע''ב) תוס�יף  ין ד� ג� א, וב� ר� ג�א אח6 ר� י ד� ד" ל י� ל, ע� א" ר� ש� ת י� תול� קום ב�  
יה,(עמוס ט) ר ב" מ� ת� א� הוא ד� ת. ה� ל� נופ� ד ה� ו� ת ד� כ� ת ס> ים א� הוא אק� יום ה�   ב�

ים(תהלים קמו) פופ� ף כ� דו� ''ד זוק" . י�

כות, ס> ג ה� ח� בועות, ו� ש� ג ה� ח� צות, ו� מ� ג ה� יאת ח� ר� ק� ת� י א� יה� ר, א� יס� ר" א ת� קוד�  פ�
ית א� ינ�א. ו� א ד� כות� ל� מ� ינ�א ד� ה, ד� יל� א ד� ר� ט� ס� נ�ה מ� ש� ן. ור אש ה� ה� ב� ג' א6 א ד� ר� ט� ס�  מ�

יהו א� א, ד� ר� ב� ד� מ� ת ב� יב� יה� י� ת� א� ה, ד� ן תור� ת� בועות, מ� ינ�א. ש� מ� א י� רוע� ח ד� ס� א, פ� י"ימ�  ד�
כות  ה. ס> בור� ג� א ד� ר� ט� ס� יה שור, מ� ל" נ�א ע� מ� ה(בראשית לג)מ� כות� ע ס> ק ב נ�ס� י�ע6 . ו�
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ינ"י ל מ� כ� ם ב� כ� י ח� ר" ק� ת� יהו א� א� ע, ד� ד� נ� מ� ית ל� א� ע. ו� מ� יאת ש� ר� ר, ק� יס� ל" א ת� קוד�  פ�
ינ"י ל מ� כ� בור, ב� ג� ים. ו� ד� ס� ינ"י ח6 ל מ� כ� יד, ב� ס� ח� בונות. ו� ינ"י ת� ל מ� כ� ין, ב� ב� מות. ומ" כ�  ח�

ינ"י ל מ� כ� , ב� ך� ל� קות. ו�מ� ד� ינ"י צ� ל מ� כ� יק, ב� ד� צ� צות. ו� ינ"י ע" ל מ� כ� ץ, ב� יוע" בורות. ו�  ג�
ד  ין סוף. ע� ד א" כות. ע� ל� י(ס''א כתר)מ� ר" ק� ד א� ח� ין, ב� ג� ר� ין ד� ל" ל א� כ� ר. וב� ק� ין ח"   א"

ין ית, ב" נוי א� י ש� כ� י ה� ין סוף. א� ד א" ין, ע� ג� ר� ה ד� מ� כ� י ב� כ� ה� י�ין. ו� י ד� ר" ק� ד א� ח� ן. וב� מ� ח6  ר�
ם ל ש" ין, ע� ג� ר� ין ד� ל" ל א� כ� י הוא ב� ר" ק� ת� א, א� מ� ל� א ע� ר� ב� ם ד� א קוד� ל� י�ין. א� ד� ן ל� מ� ח6  ר�
חום י ר� ר" ק� ת� אי א� מ� א, א6 מ� ל� ע� י�ין ד� ר� או ב� י ל� א� אות, ד� ר� ב� ה� ין ל� יד� ת� וו ע6 ה6 י�ין ד� ר�  ב�

ין יד� ת� ע6 י�ין ד� ר� ם ב� ל ש" א ע� ל� י�ין, א� .ד�

א, ונ�א ד� ו� ג� יה. כ� יל" ין ד� ד� ם עוב� ל ש" יה. ע� יל" ין ד� נוי� ינון כ� ן, א� ה� מ� ל ש� א, כ� ין ד� ג�  וב�
ר ב� ל א" כ� ה, ב� יל� עולות ד� ם פ� ל ש" יאת ע� ר� ק� ת� א� יה, ד� יל" נ�א ד� יוק� ד� א, ב� ת� מ� ש� א נ� ר�  ב�

י�ין. ר� ל ב� כ� יג ב� ה� נ� ת� א, א� מ� ל� י ע� אר" מ� ונ�א ד� ו� ג� א. כ� יר� ע" א ז� מ� ל� י ע� ר" ק� ת� א� א, ד� גופ� ר ד� ב� א"  ו�
ר ב� הוא א" ר. ה� ב� א" ר ו� ב� ל א" כ� דוי ד� פום עוב� א, כ� ת� מ� ש� ך� נ� דוי. כ� פום עוב� א, כ� ר� ל ד� כ�  וב�
הוא ה� י. וב� מ" ח6 ר� נ�א ו� א ח� ד� ס� ח� ה ו� ל� מ� י ח� ג�ב" א, ל� ת� מ� ש� י נ� ר" ק� ת� א, א� קוד� יה פ� יד ב" ב� ע�  ד�

ן ר מ� ב� ל ל� ב� ס. א6 ע� ה ו�כ� ימ� ח" ינ�א ו� י, ד� ג�ב" א ל� ת� מ� ש� י נ� ר" ק� ת� ה, א� יר� ב" יה ע6 יד ב" ב� ע� ר ד� ב�  א"
יות ז�ר� ה, או אכ� ל� מ� א ח� ה" אן ת� מ� א, ל� .גופ�

י ר" ק� ת� אן א� מ� יה, ל� יל" י�ין ד� ר� א ב� ר� א, וב� מ� ל� א ע� ר� ב� ם ד� א, ק ד� מ� ל� י ע� אר" י מ� כ�  אוף ה�
הון, י ב� ר" ק� ת� א א� ל� ין, ו� נוי� ינון כ� יה, א� יל" ן ד� ה� מ� ל ש� א כ� ל� י�ין. א� נון או ד� ח� חום ו�  ר�

י ר" ק� ת� יהו א� ין, א� ב� ינון ט� א א� ר� י ד� אר" ד מ� א, כ� ין ד� ג� א, וב� מ� ל� ע� י�ין ד� ר� ם ב� ל ש" א ע� ל�  א�
''י ד נ� י א6 ר" ק� ת� ין, א� י�יב� ינון ח� א א� ר� י ד� אר" ד מ� כ� ים. ו� מ� ח6 ת ר� ד� מ� הו� ''ה ב� יהו, י� י� ג�ב�  ל�
יה ית ל" א� או ד� ל ל� ב� יה. א6 יל" ה ד� ד� פום מ� ר נ�ש, כ� ל ב� כ� א, ול� ר� ל ד� כ� ין. ל� ד� ת ה� ד� מ�  ב�

יע� ד� ם י� א ש" ל� ה ו� ד� .מ�

ין ל" א� חום. וב� בול, ות� ה, וג� ד� , ומ� יע� ד� ם י� ה ש" ית ל� ה א� יר� פ� ל ס� כ� אן, ד� יר� פ� ס� ונ�א ד� ו� ג�  כ�
הון, י ב� ס" כ� ת� א� הון, ו� י ב� ר" ק� ת� א� הון, ו� יך� ב� ל� אמ� ט, ו� ש� פ� ת� יהו א� א א� מ� ל� י ע� אר" ן מ� ה� מ�  ש�

יע� ד� ם י� יה ש" ית ל" ין, ל" מ� ל� בון ע� ה ר� א. ומ� גופ� ים ד� ר� ב� י א" ג�ב" א ל� ת� מ� ש� נ� הון, כ� ר ב� ד�  ו�
ם א ש" ת� מ� ש� נ� ה ל� ית ל� י ל" כ� יה. אוף ה� נות" ט� א שול� ר� ט� ל ס� כ� א ב� ל� , א� יע� ד� ר י� ת� א א6 ל�  ו�
נוי ר פ� ב� ית א" ל" יה, ו� נות" ט� ר שול� ט� ל ס� כ� א ב� ל� א א� ל גופ� כ� , ב� יע� ד� ר י� ת� א א6 ל� , ו� יע� ד�  י�

נ�ה .מ�

אר ש� א ב� נות� ט� ר שול� ס" א ח� או ה� י ל� א� ר, ד� ת� ד א6 ח� ה ב� א ל� מ� ש� ר� ית ל� א, ל" ין ד� ג�  וב�
ה מ� כ� י ח� יה� א� ר ד� ימ� מ" ג'. ל� ין, או ב� ר" ת� ד, או ב� א ח� מ� ש� ה ב� י ל� ר" ק� ת� א� א ל� ל� ים. ו� ר� ב�  א"
ין ג� ר� אר ד� ש� ה מ� ר ל� ס" א ח� י, ה� כ� יד ה� ב� י ע� א� יר. ד� א י�ת� ל� ת, ו� ע� ה ד� ית ל� א� ינ�ה, ו� ב� .מ�

יה י ל" ר" ק� ת� א� , או ל� יע� ד� ר י� ת� א6 יה ב� א ל" מ� ש� ר� ית ל� ל" א, ד� מ� ל� י ע� אר" מ� ן ל� כ" ל ש�  כ�
הון, או  יה ב� נ�אה ל" ש� ן, או ל� ה� מ� ש� ג�א(ס''א לשלשא)ב� ר� גון ד� יה כ� אה ל" ט� ל� ש�   ל�

יה, יל" בות ד� כ� ר� ל מ� כ� ין ד� ג� ר� ל ד� כ� שו, ד� ל" ש� ך� י� ה ל� דוש� ה ק� ר ב� מ� ת� א� א, ד� ת� ב� כ� ר� מ�  ד�
ר, י"ה שור נ�ש� מות אר� ינון ד� א� ה, ד� ב� כ� ר� מ� ן ה� ן ה" אבות ה" גון ה� ים, כ� ש� שול� ינון מ�  א�

יה,  ל" ר ע� מ� ת� א� ם. ד� אד� ה ל� ב� כ� ר� ינון מ� א� ם.(יחזקאל א)ד� נ"י אד� ם פ� נ"יה� מות פ�   וד�
ין ג� יהו. וב� י� ג�ב� ה ל� ב� כ� ר� י מ� יה� א א� ב� נוק� ם, ו� ל אד� ין ע� ט� ל� ינון ש� א, א� ב� נוק� א ד� ר� ט� ס�  ומ�

שו ל" ש� ך� י� ה ל� דוש� ה, ק� ל� ר ע� מ� ת� א א� .ד�

א: יד''ו. הו''י. וה''י. ונ�א ד� ו� ג� ין, כ� ש� שול� יו�ן, מ� ח" ין ד� פ� ינון אנ� א� ו�ון, ד� י את� כ� אוף ה�  ו�
ם הו ש" כ>ל� א ב� מ� ל� אש� הו, ל� כ>ל� ים ד� מ� ל� י ש� יה� שו. א� ל" ש� ך� י� ה ל� דוש� אה, ק� יע� ב�  ה' ר�

יהו א א� ל� ו�ון, א� את� א ב� ל� ן, ו� ה� מ� ש� יה ב� א ב" ש� ל� ש� ית ל� א, ל" כ ל� יה ד� אר" מ� ל ל� ב� דו� ''ד. א6  י�
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יהו א� יה, ד� ל" יד ע� ה� ם אס� ש" ם ו� ל ש" כ� . ו� יע� ד� ם י� יה ש" ית ל" ל" ן, ו� ה� מ� ל ש� כ� י ב� ר" ק� ת�  א�
י ד נ� יה א6 ל" יד ע� ה� ין. אס� מ� ל� ל ע� דון כ� .א6

יב, ת� כ� א הוא ד� ד� ין, ה6 מ� ל� ר ע� ש� ע� אה ו� ית ג' מ" י�ר� ר נ�ש, ד� ית ב� א� ין ד� ע� י�ד� ית ד� ל"  ו�
ה(משלי ח) מ� כ� א ח� ד� ן. ו� אי� י י"ש מ" ר" ק� ת� א� יה, ד� יל" ג�א ד� ר� פום ד� י י�ש. כ� ב� יל אוה6 ח� נ� ה�   ל�

ה מ� יה, כ� יל" ג�א ד� ר� פום ד� ד, כ� א ח� מ� ל� א ע� ל� ית א� א י�ר� ל� ר נ�ש ד� ית ב� א� אה. ו� ל�  ע�
ר ל ב� ין כ� מ� ל� ית ע� י י�ר� כ� ה� מו. ו� צ� נ"י ע� פ� ם ב� יק י"ש לו עול� ד� צ� יק ו� ד� ל צ� , כ� מוה� אוק�  ד�

יה א ל" מ� ש� ר� ית ל� א, ל" מ� ל� י ע� אר" מ� ל ל� ב� א. א6 יל� ע" יה ל� יל" ג�א ד� ר� פום ד� ל, כ� א" ר� ש� י�  נ�ש מ�
יה ל" יד ע� ה� א ס� ''י ק� ד נ� א6 ין, ו� מ� ל� ל ע� דון כ� א א6 ל� ן, א� ב� חוש� ין ב� מ� ל� .ע�

י אר" ל מ� ין ע� ד� ה6 יה, ס� יל" ו�י�ין ד� ל ה6 כ� יהו ו� א� ו�י�ין, ו� ל ה6 י�יא כ� ל� נ"יה ת� הו� ''ה, מ� י י� כ�  אוף ה�
ו�י�ה. ל ה6 ר כ� אח� יהו ל� א� ו�י�ה. ו� ל ה6 תוך� כ� יהו ב� א� ו�י�ין. ו� ל ה6 ם כ� ו�ה ק ד� יהו ה6 א� א, ד� מ� ל�  ע�

י�ה ה� י� י�ה, הו� ה, ו� יה, ה� ל" ו�י�ין ע� ין ה� ד� ה6 ס� ז�א, ד� א ר� ד� .ו�

דף רנ''ח ע''א

ינ�א ה, ד� כ� ר� ב� רונ�ם ל� כ� ינו ז� בות" רו ר� א אמ� ין ד� ג� ''י. וב� ד נ� ו�ון א6 פוך� את� ה� ינ�א, ב�  ד�
ו�י�ה ם, ו�ה6 ל ש" כ� ת ל� כול� ית י� ל" א, ד� כ ל� י ד� אר" ל מ� יד ע� ה� ''ל ס� ם א" ינ�א. ש" א ד� כות� ל� מ�  ד�

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� נ"יה. ה6 חות מ� י�ין, פ� ר� אר ב� ש� ן ל� כ" ל ש� ג�א. כ� ר� ד� א (דניאל ד)ו� ל� (דף כ�  
לרנ''ח ע''א)  יד ע� ע� י''ם, ס� ל ה� Cגו'. א י�א ו� מ� יל ש� ח" יד ב� ב" י"ה ע� ב� צ� מ� ין וכ� יב� ש� ח6  

ית ל" א, ו� ל כ ל� לוה� ע� Cיהו א א� ים, ו� ל ה� Cא י ה� אלה" י''ם ו� ל ה� Cיהו א א� יה, ד� יל" הות ד� ל� Cא 
י�א. מ� יל ש� ח" יד ב� ב� י"יה ע� ב� צ� מ� יב, וכ� ת� כ� ד� יה כ� ל" יד ע� ה� או''ת, ס� ב� יה. צ� ל" לוה� ע� Cא 

ט ש� פ� ת� א א� ל� יה, ו� חומ" ת� ד ב� מ� י ע� ם ד� עול� ר ל� יהו אמ� ד א� כ� יה, ד� ל" יד ע� ה� ''י, ס� ד�  ש�
א ש� א� א ו� רוח� י�א ו� מ� אוף ל� יר. ו� .י�ת�

א ר� ב� ם ד� יד קוד� יהו י�ח� ו�ה א� ד ה6 כ� יה. ד� ל" ין ע� ד� ה6 ם, ס� ש" ו�י�ה, ו� ל ה6 י, כ� כ� אוף ה�  ו�
גון ין, כ� נוי� אר כ� ש� ין, או ב� ל" ן א� ה� מ� ש� י ב� ר" ק� ת� א� יך� ל� ר� יהו צ� ו�ה א� אי ה6 מ� א, א6 מ� ל�  ע�

ינון(שמות לד) ל א� כ� ין ב� יא� ג� ס� ז�ק. ו� יץ ח� י�ין אמ� גו', ד� ם ו� י� ך� אפ� ר� נון א� ח� חום ו�   ר�
יה נות" ט� ז�אה שול� אח6 הון, ל� ל� י�ין ד� ר� ין וב� מ� ל� ל ע� ם כ� ל ש" י ע� ר" ק� ת� ין, א� נוי� כ� ן ו� ה� מ�  ש�

יהו י� ל� .ע�

א,  ת� מ� ש� י נ� כ� א,(תיקונין כ''ד ע''א)אוף ה� גופ� ים ד� ר� ב� ל א" כ� א ד� נות� ט� ל שול�   ע�
ית ל" ה, ו� א ל� ר� הוא ב� ה, ד� מ� צ� ע� י ב� יה� יה א� י�א ל" מ� י אד� יה� א� או ד� יה. ל� ג�ב" ה ל� יל ל� ת�  אמ�

ים ר� ק� ים ומ� נוי� ה ש� מ� ה כ� ית ל� א א� ת� מ� ש� עוד, נ� יה. ו� א ל" ר� ב� יה ד� ל" לוה� ע� Cיה א  ל"
י�א מ� יא אד� א ה� ין ד� ג� א. וב� י כ ל� אר" מ� י ל� כ� או ה� ל� ה ד� ה. מ� יאו ל� ר� ק� ת� א� בות, ד� ס�  ו�

א ר� ה אח6 ל� מ� א ב� ל ל� ב� א, א6 י גופ� ר" ב� ל א" ל כ� ה ע� יל� א ד� נות� ט� ל� ש� .ב�

עוד,  ין(דברים ו)ו� ''ד, ב" ינו ע" י� י, ה� ת� ב� ''ד ר� ח� ן א� י, ד' מ� ת� ב� ם ע' ר� ל, ש" א" ר� ש� ע י� מ�   ש�
''ד.  ח� ן א� ע, א''ח מ� מ� ן ש� ''ם מ� ד(שמואל א יב)ש" ח� א� ד ו� ח� ל א� ל כ� ע� ם. ו� כ� י� ב� ד י�   ע"

ד,  ו� ר ד� ן אמ� ל כ" ע� ם. ו� עול� ד אותו ב� י�ח" מ� י�, (תהלים קד)ד� י� ח ב� מ� ש� י א� (עיין אנ כ�  
חלעיל רל''ו ע''ב) מ� ש� י א� ר" ''ד, ה6 ח� ן א� ע, א''ח מ� מ� ן ש� . ש''מ מ�

ל ר ע� א" ינון פ� א� הו, ו� ר ב� ט� ע6 ת� א� הון א''ח, ו� נ�ח ל� מ� ין, ד� יל� פ� י ת� ת" י, ד' ב� ת� ב� עוד. ד' ר�  ו�
ינון יהו''ה  א� יה. ו� יש" ינו (ס''א יהה''ו)ר" י� ה� א, ו� ת� ר� י ב� יה� א� ל ה', ד� א ע� ר� ט� (משלי, י' ע6  

ל ו',ג) ה ע� ר� ט� אה, ע6 ל� א ע� מ� א. ה', א� ת� ר� ד ב� א י�ס� ץ, אב� ד אר� ה י�ס� מ� כ� ח� דו� ''ד ב�   י�
ינו  י� ה� א, ו� ר� יהו ב� א� יהו(משלי ג)ד� אי א� ה� א. ו� ר� א כונ"ן ב� מ� א� בונ�ה. ב� ת� ם ב� י� מ�   כונ"ן ש�

ם יה� רות" ט� ע� ים ו� ב� ים יוש� יק� ד� א צ� ל� י�ה, א� ת� ל א ש� ה ו� יל� כ� ין בו ל א א6 א א" ב� ם ה� עול�  ד�
.ב�ר�אש"יה�ם
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ין ל� פ� א, ת� ימ� אה א� ל� יה. ה' ע� יל" ר ד� ש� ''ה. י' ק� ה� ל י�ד, כ" ה ש� ל� פ� י ת� יה� א א� ת� ר�  וב�
י י�ה כ� ה� י. ו� ש ל� ד� יהו ק� א� דו� ''ד, ד� ר י� ד� ס" יה, כ� יל" ין ד� ל� פ� ת. ת� ר� א� פ� ל ר אש ת� א ע� יש� ר"  ד�

ינון ה' ה'. א� ע, ד� צ� מ� א� ו�יות ב� י, ה6 את" א ד� מ� ל� ע� ל ב� ב� . א6 מוע� ם ש� י�ה א� ה� ע. ו� מ� . ש� ך� א6 ב�  י�
יא,  ב� נ� ר ה� א אמ� ין ד� ג� ''י�דוע�(ירמיה ט)וב� ל ו� כ" ''ש� ל ה� ל" ה� ת� ''מ� ל ה� ל" ה� ''ת� ז את י�   ב�

ר, ת� א א6 יש� ר" ית ב� א� ין, ד� ית� נ� ת� י מ� אר" מוה� מ� א אוק� ין ד� ג� דו� ''ד. וב� י י� נ� י א6 י כ�  אות�
ם ל אד� יהו, ל א כ� י� ל� מוה� ע� אוק� ין, ד� קוד� ין פ� ר" ת� י ל� א ז�כ" ד� י. ו� ל" פ� ת� י זוג"י ד� ר" א ת� אנ�ח�  ל�

כות ל� א. ה' מ� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ינ�ה. ו' ע� ה. ה' ב� מ� כ� נות. י' ח� ח� י שול� ת" ש� ה ל�  זוכ�
ר לון, ח� אס� א ד� יש� ר" א ד� ט� יה6 ר ר� ת� א כ� ו�ון, ד� ע את� ב� אר� ר ב� ט� ע� ת� א� א ד� יש� א. ר" יש� ד�  ק�

ינ�א. ימ� ת מ� יב� יה� י� ת� א� א, ד� ית� י� אור� א ל� יל� ק� ש� ע, ד� מ� יאת ש� ר� ד ק� ס� ה ח� ב� י לון. אה6 ס" כ�  ו�
ו�ה, צ� מ� י ד� פ" נ� א, כ� יל כ ל� ל� א, כ� ית� ע� צ� מ� א� א ד� מוד� ה. ע� בור� ג� א ד� אל� מ� ש� ין ע ז, מ� ל� פ�  ת�

זוז�ה, ז�ה מ� א ד� ע� ר� א ת� ת� ינ� כ� יק. וש� ד� י, צ� ד� ים ש� ש� זוז�ה ר� ן. מ� ב� ל� ת ו� ל� כ" הוד, ת� ח ו�  נ�צ�
דו� ''ד י� ר ל� ע� ש� .ה�

ין ג� י�ד. וב� ין ד� ל� פ� ת� ר ד� ש� חורוי. י' ק� א6 ין מ" יל� פ� ל ת� ר ש� ש� צועות. ד' ק� ת ר� ל� עוד ש' ת�  ו�
י ת" ז לד' ב� מ� ין ר� אש� י�ין. דד' ר� ש� ר� י ד' פ� יה� א� גו, ד� ל� דו� ''ד מ� ר, י� ב� ל� ''י מ� ד� א ש�  ד�

ה מטטרו''ן יה עול� יל" ''י אות ד� ד� ין, ש� יל� פ� ת� .ד�

יז�א מ� ין, ר� יב� ית ת" ע, ש� מ� . ו' ש� ך� יא6 ב� י י� י�ה כ� ה� ינ�ה, ו� י. ה' ב� ש ל� ד� ה ק� מ� כ� עוד. י' ח�  ו�
מוע� ם ש� י�ה א� ה� ת. ה' ו� ר� א� פ� ל לון ת� ל� כ� נ�א, ד� יל� א� ין ד� פ� נ� ית ע� ן, ש� יר� פ� ית ס� ש�  ל�

ר, כ',  ת� יהו כ� א� א, ד� יש� ר" ינון ד� ין א� ל" כות. א� ל� ין(שמואל א ב)מ� י א" י� כ� י� דוש כ� ין ק�   א"
.ב�ל�ת�ך�

גו, ל� דו� ''ד מ� זוז�ה, י� מ� י ב� כ� ר. אוף ה� ב� ל� ין מ� ל� פ� ת� י ד� ר" ש� ק� י ו� ת" י וב� צוע" יז ר� מ� י, ר� ד�  ש�
אחור ד' ין מ" ל� פ� ר ת� ש� ק� י ול� ת" יז לד' ב� מ� ם ד' ר� ין ע� אש� ע ר� ב� אר� ר, ד� ב� ל� ''י מ� ד�  ש�

אה ד'  יש� מ� א ח6 ית� יהו ב" א� ה ד� ה� י�ד כ" ר ד� ש� ה, י' ק� פול� י ש' כ� כ� ה אוף ה6 פול� (ס''א י')כ�  
א ד� ס בו, ו� ינוק רופ� ל ת� מוחו ש� קום ש� מ� יה ב� ל" מוה� ע� א דאוק� יהו מוח� ''י א� ד� ש�  ד�

''י ד� מו ש� י א� ד" ש� ינוק יונ"ק מ� .ת�

יהו: י' א� דו� ''ד. ד� א. י� מ� ל� י ע� אר" מ� ר ד� ת� יהו כ� אי נ� ר. ומ� ת� א, כ� מ� ל� י ע� אר" מ� ין ד� ל� פ�  ת�
א  ין ד� ג� כות. וב� ל� ין. ה' מ� יר� פ� ית ס� יל ש� ל� ת. כ� ר� א� פ� ינ�ה. ו' ת� ה. ה' ב� מ� כ� (שמואל בח�  

ל ז) א" ר� ש� י� ך� כ� מ� ע� י כ� יו,(דברים ד) ומ� ל� ים א" רוב� ים ק� ל ה� Cר לו א ש� י גוי ג�דול א6 י מ�   כ�
את כ': י' ז�א ד� כ', ר� ין ב� ימ� ש� הו ר� י, כ>ל� א" ר� ע ק� ב� יו. אר� ל� נו א" א" ר� ל ק� כ� ינו ב� ל ה" Cי� א י�  כ�

הדו� נ�הי,  א6 ן י� י י' י' מ� יה� א� ן(במדבר ז)י'. ד� ש, כ' מ� ק ד� ל ה� ק� ש� ף ב� כ� ה ה� ר� ש� ה ע� ר� ש�   ע�
א ת� ת� אן מ� יר� פ� ר ס� ש� ע� א, ומ" ת� ת� א ל� יל� ע" ן מ" יל� ל� אן, כ� יר� פ� ר ס� ש� ע� א מ" יל� ל� ר, כ� ת�  כ�

א יל� ע" .ל�

דף רנ''ח ע''ב

ינון,  ין א� ל" א� ים,(תהלים קמח)ו� ר� כ� ים ז� יונ� ל� ם ע� י� ם, מ� י� מ� ש� ל ה� ע� ר מ" ש� ם א6 י� מ� ה�   ו�
נ"י אב� יעו ל� ג� ת� ש� יו, כ� יד� מ� ל� ת� א ל� יב� ק� י ע6 ב� ר ר� יהו אמ� י� ל� ע� בות. ו� ק" ים נ� תונ� ח� ם ת� י�  מ�
ם י� ינון מ� או א� ל� ם. ד� כ� ש� נ�פ� נו ב� כ� ת� ס� א ת� מ� ם, ש� י� ם מ� י� רו מ� הור, אל ת אמ� ש ט� י�  ש�
א הור� אי נ� ה� ים. ו� ע� ם נוב� י� מ� מו ל� ד� א, א� ין ד� ג� . וב� ע� יהו אור נוב" א א� ל� ן. א� ע� מ� ש� מ�  כ�
ם ה� ין ל� א" יאן ש� ר� ק� ת� ר, א� ת� כ� ינון מ� א� ין ד� ג� רוד. וב� צוץ, ופ� ל א ק� ק, ו� ס� יה פ� ית ל"  ל"

י.  ר" ק� ת� ין סוף א� ר א" ת� כ� (ע''כ רעיא מהימנאסוף, ד� ).

( חדף רנ''ח ע''ב)  ס� פ� ז"י, ב� א ח6 י�. ת� י� יח ח� ל� יח� נ� ר" ה ל� ם עול� ת� ב� ר� ק� ה� (במדבר כ''ח) ו�  
ה, (דהא ביומא דא אשה ש� יב א� ת� א כ� א ל� כ� ה� י�. ו� י� ה ל� ה עול� ש� ם א� ת� ב� ר� ק� ה� יב, ו� ת�  כ�
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ה ל� ת כ� יל� י� ע� א ד� א, יומ� א ד� א. יומ� מ� ע� אי ט� ה. מ� ם עול� ת� ב� ר� ק� ה� א ו� ל�  לא כתיב ביה) א�
ין יומ� אלו ב� ע� ילו ו� ל� כ� ת� א� ין, ו� בוע� ש� ין ו� יו. יומ� כ� ד� ין ד� נו יומ� ל מ� א" ר� ש� י� יהו. ו� ה א� חופ�  ל�

א, ז�א ד� ר� ז"י. ו� א ח6 ק� ד� יו כ� כ� י ד� ת יומ" ר� נ�ט� א, ו� יש� א ב� ר� ט� ל ס� כ� ת מ� ק� יא נ�פ� ה� יו. ו� כ� ד�  ד�
יב ר� א ק� א ל� ר� א אח6 ה� ה, ד� ש� יה א� יב ב" ת� א כ� ך� ל� ין כ� ג� ים. ב� ע� ה ט� תול� ם ב� ע� א ט� כ� ל�  מ�

א, כ� ה� יכו ל� ר� ט� צ� או א� ל� א, ו� כ� או ה� ים ל� ש� א א� ל ד� ע� ן. ו� מ� ת� ק מ� ח� ר� ת� א א� ה� נ�א, ו� כ� ש� מ�  ל�
א. (ומנן יומין דדכיו, יומין ושבועין, יש� א ב� ר� ט� ן ס� ינון מ� ן א� ק� ח6 ר� ל מ� א" ר� ש� י�  ו�

א א ד� ח� ת� פ� ן ל� נ� ין א6 יכ� ר� ין צ� י� ד� א, ע6 י אב� ב� ר ר�  ואתכלילו ועאלו ביומין דדכיו). אמ�
ח ת� פ� מ� .ל�

ן ח� כ� א, אש� ז�א ד� ר� א, ו� מ� ל� א ע� ר� ב� אן ד� מ� לו ל� צ� י ב� ד� ית י� ימ� ר� עון, א6 מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
א, א ד� ר� ט� ס� א וב� א ד� ר� ט� ס� י�ין ב� את� א, ו� ית� ע� צ� מ� א� ינון ב� ים א� ש� י, א� א" מ� ד� י ק� ר" פ� ס�  ב�

אר ש� , ב� ך� ין כ� ג� טוב. וב� ן ב� ק� ב� ד� א� ע, ו� ר� ן ב� ק� ב� ד� ע, א� ת טוב ו�ר� ע� ד� נ�א ד� יל� א� קו ב� ב� ד�  א�
א, ר� א אח6 ל� א, ו� ימ� י� י"י ק� ח� נ�א ד� יל� א� א, ד� נ"י יומ� ה� ל ב� ב� ה. א6 ה עול� ש� הו א� יב ב� ת� ין כ�  יומ�

נ�א יל� א� א ד� א, יומ� א ד� יומ� ן. ו� מ� י ת� ו� Cה מ� יך� ל� ר� ט� צ� א א� ל� ה, ו� ש� א� ין ל� יכ� ר� ן צ� נ� ית א6  ל"
י�, י� יח ח� ל� יח� נ� ר" ה ל� ם עול� ת� ב� ר� ק� ה� א, ו� ין ד� ג� ע. וב� ת טוב ו�ר� ע� ד� א ד� ל� יהו, ו� י"י א� ח�  ד�

א ה� ר, ו� מ� ת� א� ה ד� מ� ה, כ� שון (נ''א לשם) עול� ה, ל� עול� ה. ו� י� עול� י� ה ל� ש� א א� ל�  ו�
י, יע� ב� ש� ש ה� ח ד� ן. (במדבר כ''ט) וב� ב� ר� הוא ק� ל ה� כ� ר, ו� ק� נ"י ב� ים ב� ר� פ� י ד� ל" נ�א מ� ר� ע� ת�  א�
י�א. פ� ינ�א ר� ד� א, ו� יפ� ק� ינ�א ת� א, ד� מ� ל� ל ע� כ� ינ�א ד� נ�ה, ד� ש� ר אש ה� א ד� ר, יומ� מ� ת� א� ה ד� מ�  כ�

א ל� ם. א� ית� ש� אי ו�ע6 ין, מ� ל יומ� אר כ� ש� יה, כ� י ל" ע" ב� ם מ� ת� ב� ר� ק� ה� ה, ו� ם עול� ית� ש�  ו�ע6
ים יל� ש� ב� ת� ים ו� מ� ע� ט� ה מ� מ� יב. כ� ת� ים כ� מ� ע� ט� י מ� ה ל� ש" א, (בראשית כז) ו�ע6 א ד� יומ�  ב�
ל ע� א. ו� מ� ל� ע� ין ד� חוב� א ב� ש� פ� ש� פ� יל ל� ג�א אז� ר� ט� ק� מ� עוד ד� י, ב� נ"י יומ" ה� ל ב� א" ר� ש� דו י� ב�  ע�
אר ל ש� כ� ן ב� כ" ה. ו� ה עול� ש� א א� ל� ה. ו� ם עול� ית� ש� א ו�ע6 ל� ם, א� ת� ב� ר� ק� ה� יב ו� ת� א כ� א ל�  ד�

ן כ" ל ש� י. כ� נ"י יומ" ל ה� כ� א ב� ק� ית לון חול� ל" ה, ד� ש� יב א� ת� א כ� ין, (ס''א בקרבנין) ל�  יומ�
א ה� א, ד� ר� א אח6 ר� ט� ס� א ד� ת� ע� א ד� ל� ים ב� יל� ש� ב� ת� ים ו� מ� ע� ט� ין מ� ד� ב� ן ע� נ� א6 א, ד� אי יומ� ה�  ב�

יה ג�ב" אה ל� ית� אי� א, ול� מ� ל� נ"י ע� ב� ין ד� חוב� ה ד� יד� צוד צ" יה ל� ר ל" ד" ש� ק מ� ח� צ� .י�

ל ין, כ� נ� ח� ינון פול� ל א� ין כ� ד� ב� ע� ה, ו� ק� ב� ר� א ב� יט� י ע" ל" ל נ�ט� א" ר� ש� יל, י� יהו אז� א� עוד ד�  וב�
נ�א, ימ� א אוק� ה� י. ו� מ" ח6 א ר� ר� ע� את� ין ל� ג� יה, ב� ין ל" ע� ק� ת� ר ו� נ"י שופ� ז�מ� ין, מ� לות� ינון צ�  א�
א ר� מ� ח� ר ד� ת� גו א6 חוק, מ� ר� י (ס''א דאכל) מ" את" , ד� ת� ן ו�י"ש� א לו י�י�  (בראשית כז) ו�י�ב"
ר ב� אע� אן, ו� כ� ר� ה ב� מ� כ� יה ב� ך� ל" ר" ב� ך� מ� ר כ� אח� י. ו� ד" ח� יה, ו� ים ל" ע� אט� י. ו� ת" ש� א, ו� יק� ת�  ע�

א יו ב� ו אח� ש� ע" ק ב ו� א י�ע6 י אך� י�צוא י�צ� ה� יב, (בראשית כז) ו�י� ת� ה כ� ל חובוי. מ�  ע�
ה ל� נ�א מ� ימ� א אוק� ה� ר, ו� מ� ת� א� ה ד� מ� נ"י כ� ה טוע6 מ� כ� ין מ� ע� דו, ט� צ" .מ�

ין ג� ר, ב� מ� ת� א� ה ד� מ� ד, כ� ח� ל א� ה. אי� יהו עול� נ�א א� ב� ר� ק� א, ו� ב� יב� א ד� יהו יומ� ך� א� ין כ� ג�  וב�
ה (לתברא) ר� פ� כ� ל ל� א" מ� ס� ד ל� את, שוח� ט� ח� ד ל� ח� ים א� ז� יר ע� ע� ק. וש� ח� צ� י� ילו ד�  א"

יה, עות" יד ר� ב� ע� ת� א א� ל� י ד� מ" ח� יו�ן ד� א, כ" אי יומ� ה� י ב� כ" יהו ב� א� י�ה ד� כ� הוא ב� ה� פוי, ב�  אנ�
יב ת� א כ� ה� י, ו� פור" כ� א ד� א יומ� ונ�א ד� ו� ג� ר. כ� מ� ת� א� ה ד� מ� ה. כ� יד� ד צ" ג�נ�א צ� מ� א ל� ה�  ו�

ח, (בראשית ת� א פ� י אב� ב� גו'. ר� ר יום ו� ש� ה ע� ש� מ� ח6 מור. (במדבר כ''ט) וב� Cת א ש� ר� פ�  ב�
ל א ע� ימ� ת א� ל� ין, אז� נ"י יומ� ל ה� ז"י, כ� א ח6 גו', ת� י ו� יע� ב� ש� ש ה� ח ד� ה ב� יב� ת" נ�ח ה�  ח) ו�ת�

יו�ן א לון. כ" ז�ב� ש" ין ל� ג� יהו, וב� י� ל� א ע� ר� א אח6 ר� ט� לוט ס� ש� א י� ל� ין ד� ג� י�יא, ב� נ�  ב�
א יומ� אה, ו� מ� ד� א ק� א. יומ� טור� נ� ין ב� ר� נ�ט� ת� כות, מ� ס> ין ב� ב� א י�ת� ה� א, ו� נ�ה� יבו ב� ז� ת� ש� א�  ד�

א י ל� יה� א� ין, ו� מ� אר ע� ש� ן ד� נ� מ� מ� א ל� ת� עוד� ד ס� ב� ע� מ� ל, ל� א" ר� ש� י� ת לון ל� ד� ק� י�נ�א, פ� נ�  ת�
א ד� יהו. ה6 י� ל� י ע� ר" ש� מ� יאת ל� ר� ש, ש� ח ד� יהו י''ז ל� א� אה, ד� ית� ל� א ת� יומ� ן. ב� מ� י�א ת� ר�  ש�
י ר" ל ה� ש ע� ח ד� ר יום ל� ש� ה ע� ע� ב� ש� י ב� יע� ב� ש� ש ה� ח ד� ה ב� יב� ת" נ�ח ה� יב, ו�ת� ת� כ�  הוא ד�

יהו ו�וי� ג� אן ב� ר� ין ש� ד� ר� ין ומ� ו�וט� ל ל� כ� ין ד� ט, טור� ר� ר� .א6
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דף רנ''ט ע''א

א ל� י�ינ�א, א� נ� א ת� א יומ� ל� יהו, ו� י� ל� י�א ע� ר� א ש� ג, ל� ח� אה ד� מ� ד� א ק� ז�ר, יומ� ע� ל� י א� ב� ר ר�  אמ�
יב ת� כ� ין. ד� נ� ב� ר� ע ק� ג�ר� ו�ון, ו� יף את� יהו, אוס� י� ל� י�א ע� ר� ע ש� ג�ר� יף ו� אוס� אה, ד� ית� ל� א ת�  יומ�

י�ינ�א נ� א ת� יומ� אה ו� מ� ד� א ק� יומ� ין ד� ג� ן, ב� י� ע ע� ר� ז"י ל� ח6 ת� י א� כ� ה� גו'. ו� ר ו� ש� י ע� ת" ש�  ע�
י�א ר� י ש� יה� א� אה, ד� ל� ה� אה ול� ית� ל� א ת� יומ� אן לון. מ� ד� ג"י ע� ל� פ� ינון מ� א� א, ו� נ�ה� ב� ו�ה ד� ד�  ח�

י יר� ש� ע6 ש ה� ח ד� ד ה� סור ע� ח� לוך� ו� יו ה� ם ה� י� מ� ה� יב. (בראשית ח) ו� ת� ה כ� יהו, מ� י� ל�  ע�
ים  ר� ה� י ה� אש" או ר� ר� ש נ� ח ד� ד ל� ח� א� י ב� יר� ש� ע6 לוך�(דף רנ''ט ע''א) ב� יו ה� ם ה� י� מ� ה� ו�  

י י נ�מ" כ� ין, ה� ט� ע6 מ� ת� ינון מ� א� ה ד� מ� ין. וכ� ט� ע6 מ� ת� ין ומ� ל� אז� ין, ד� נ� ב� ר� ין ק� ל" סור, א� ח�  ו�
הון ל� א ד� ט טוב� ע� מ� ת� .א�

יו�ן ז�אה, כ" ח6 ת� א� י�יא ל� יאו מ� ר� י�ינ�א ש� נ� א ת� יומ� ז"י, מ� א ח6 ז�ר, ת� ע� ל� עון, א� מ� י ש� ב� ר ר�  אמ�
י ע" וו י�ד� א ה6 ם ל� י� ינון מ� א� יהו, ו� י� ל� ת ע� ר� י ש� יה� אה א� ית� ל� א ת� יומ� ם, מ� י� יאו מ� ר� ש�  ד�

ר ת� א6 י ב� ו� א ה6 ל ל� א" ר� ש� י� א ד� א טוב� ה� א, ד� כ� ין ה� ימ� ש� אי ר� מ� י (ס''א בכולא), א6 א" ל� ב�  ב�
י ן, את" ט� ע6 מ� ת� א א� כ� ין ה� ימ� ש� ר� ין ד� י� ין מ� ל" א� ין ד� ג� בוי�יא. וב� ר� ר ד� ת� א6 א ב� ל� א, א� עוט� מ�  ד�

ין גו ימ� ש� ר� ינון ד� ג, א� ח� י ד� יומ" ן ב� יע� ד� י� ינון ד� ם א� י� מ� ה� יב, ו� ת� כ� ן ד� ינ� ע� מ� אש� א ל� ר�  ק�
יד ג� אנ� ידו ד� ג� הון, ונ� ל� א ד� סור טוב� ח� לוך� ו� יו ה� ין, ה� ו�וט� י ל� ינון טור" א� ין, ד� נ� ב� ר�  ק�

ו�ון, ן את� ר� ב� ח� ת� א א� הון הוא, ל� ל� ם ד� י� ינון מ� א� ין ד� ג� סור, וב� ח� לוך� ו� יו ה� יהו, ה� י� ל�  ע�
יר ע" יר ז� ע" א ז� ל� הון, א� ל� א ד� ר טוב� ב� ח� ת� א י� ל� .ד�

י� י י� ש" דור� יב. (תהלים לד) ו� ת� ה כ� יך� הוא, מ� ר� א ב� ש� קוד� ינון מ� א� ל, ד� א" ר� ש� י� ל ל� ב�  א6
ין. מ� אר ע� ש� ן ד� נ� מ� ין מ� ל" בו, א� ע" ר� שו ו� ים ר� יר� פ� א, כ� ר� ק� יה ד� יש" ל טוב. ר" רו כ� ס�  ל א י�ח�

א יל� ע" קו ל� ל� ת� ס� א� ין ו� ל� ין אז� ל" ל טוב, א� רו כ� ס� ל, ל א י�ח� א" ר� ש� ין י� ל" י�, א� י י� ש" דור�  ו�
ש ח ד� ד ה� סור. ע� ח� לוך� ו� יו ה� ם, ה� י� ינון מ� א� הון ד� ל� א ד� , טוב� ך� ין כ� ג� א. וב� יל� ע"  ל�

ת, פ� ק� ת� ת� א� ה ו� ע� יא ר� ה� ת ה� ר� ע6 ת� א� וו, ו� ה ה6 ע� ר� י ה� מ" ין י� ד" א כ� ה� ת, ד� ב" א ט" י. ד� יר� ש� ע6  ה�
ינון ין א� ל" ים, א� ר� ה� י ה� אש" או ר� ר� ין נ� ד" א, כ� ש� מ� גו ש� ת מ� יר� ה� א אנ� א ל� יש� ד� ה ק� ל� כ�  ו�

א מ� ל� ע� ין ב� יש� ין ב� ד� ב� ע� פו, ו� ק� ת� ת� א� זון ו� ח� ת� ין א� ו�וט� ל� ין ד� א, טור� שוכ� י ח6 ר" .ה6

ים ע� ב� יהון. ש� ק" י חול� ל" ים אכ� ש� נ"י א� ין ה� ד" א כ� ה� ה, ד� אי עול� ה� ה ב� ש� ין, א� ל" ין א� יומ�  ב�
א יומ� ין ב� ק� ל� ס� ין. ו� מ� ין ע� ע� ב� ל ש� טו ע� ל� ש� ן, ד� נ� מ� ים מ� ע� ב� ל ש� ב" Aק ינון ל� ין, א� ל" ים א� ר�  פ�

ם, יל� הון. א" ל� ין ד� יומ� ין ב� ח� ג� נ� ים מ� ר� רון פ� ק� א� א, ו� יומ� א ו� ל יומ� כ� י ב� ת" נ�ח� אה, ו� מ� ד�  ק�
יר, ד� יהו ת� י� ל� א ע� יט� ל� ש� א ד� ד� הו� ''ה. י� ינון י�''ד י� א א� ל יומ� כ� ין ב� ר" ר, ת� יס� ב"  (חסר) אר�

''ץ הון ח" ל� י�ינ�א ד� נ� נ�ה, מ� נ"י ש� ין ב� ר� א. אמ� יומ� א ו� ל יומ� כ� .ב�

ים ל� י ג�ח� יב, (משלי כה) כ� ת� א כ� ה� ין, ד� יהו. א� י� ג�ב� ן ל� ינ� ו� ן ה6 י� ע ע� י, ר� כ� י ה� א א� ימ� י ת" א�  ו�
א, ת� י ש� יומ" ית ב� ל" א, ד� ו�ות� ד� ח� א ב� ל� ינ�ן א� ב" א י�ה6 ן ל� נ� ל א6 ב� ל ר אשו. א6 ה ע� ה חות�  את�

א, עות� ר� א ד� ו�ות� ד� ח� א, וב� ב� טוב ל� ין ב� ב� ן י�ה6 נ� א6 ין ד� ג� ין. וב� ין יומ� ל" א� א, כ� ו�ות� ד�  ח�
י לון ד" ב� ן, ע� יל� א ד� ות� ו� ד� ח� ן, ד� ט� ה6 ל� ין מ� ר� יהון, גומ� יש" ל ר" ים ע� ל� יהו ג�ח� י� ל� ך� ע� פ� ה� ת�  א�

הון יל� נ�א ד� ב� חוש� ין ב� ק� ל� ך� ס� יש. י''ד, (ס''א ה') ע', וחץ. כ� .ב�

א. ל ד� אן כ� ע� א ב� ינון ל� א א� מ� ל� יהו, ד� י� ל� א ע� ב� ר� אק� ן ל� יב ל� אן י�ה� א מ� ימ� ית" א א� ל ד� כ�  ו�
נ"י, ה� ין כ� ר� מ� א� ים ו� יל� ים א" ינון תור� ל א� כ� ן, ב� נ� מ� ינון מ� ל א� כ� ו�וה ל� ד� ית ח� א ל" ל�  א�

א ל� א, א� בו כ ל� ר� ק� ת� א מ� א ל� ל ד� ם כ� ע� ין. ו� ל" ין א� ת� עוד� י לון ס� ב" ל י�ה6 א" ר� ש� י� א ד� ת� ע6 ש�  ב�
א ל ד� ע� יג לון. ו� ל� יהו פ� א� ן, ו� מ� י ת� ב" ר� ק� ת� ינון מ� א� חודוי, ו� ל� יך� הוא ב� ר� א ב� ש� קוד�  ל�

ם א� ג. ו� ח� ין ד� נ� ב� ר� ינון ק� ין א� ל" ם, א� ח� הו ל� יל" כ� א6 ך� ה� ב שונ�א6 ע" ם ר� יב, (משלי כה) א� ת�  כ�
י�ינ�א, נ� א ת� יומ� ג. וב� ח� י ד� יומ" א ב� כ� ין ה� ימ� ש� ר� ם ד� י� ין מ� ל" ם, א� י� הו מ� ק" ש� א ה� מ"  צ�

ן (שיר השירים ח) בו''ז י�בוזו לו ימ� ס� אה, ו� יע� ב� אה וש� ית� ת� א ש� יומ� .וב�
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ל, א" ר� ש� י י� כ" נ�ס� י מ� ם, ד� י� ינון מ� ין א� ל" ה, א� ב� אה6 ת ה� בות א� כ� לו ל� ים ל א יוכ� ב� ם ר� י�  מ�
ם י� ם מ� ת� אב� יב, (ישעיה יב) וש� ת� כ� יך� הוא, ד� ר� א ב� ש� קוד� ימו ד� ח� ר� ו�ה וב� ד� ח�  ב�

י ק" ב� הו ד� כ>ל� י�א, ד� כ� מונ�א ד� ס� ר� פ� א6 י ד� ר" ינון נ�ה6 ין א� ל" , א� פוה� ט� ש� רות ל א י� ה� שון. ונ� ש�  ב�
א ה בוז י�בוזו, ד� ב� אה6 יתו ב� ל הון ב" ת כ� יש א� ן א� ת" ם י� א. א� ימו ד� ח� ר� י ב� ר" ש� ק� ת�  ומ�
ין ימ� ש� ר� ם ד� י� ינון מ� א� יהו, ב� י� ד� ה6 א ב� ק� יה חול� י ל" ו� Cה מ� ל, ל� א" ר� ש� י� ה ד� ב� אה6 ל, ב� א" מ�  ס�

ה בוז י�בוזו, ב� אה6 יתו ב� ל הון ב" ת כ� יש א� ן א� ת" ם י� יב א� ת� כ� א, ד� ת� ש� ר� פ� א ב� כ�  ה�
ש ר� ן, ח� ג�ב� יבו ל� ש� ח6 ת� הו א� א כ>ל� ה� אי, ד� ם בו''ז, י�בוזו לו ו�ד� י� ינון מ� א� נ�א ד� ימ�  ס�

ין מ� ל� ע� נ�ה ל� ק� יה ת� ית ל" ל" ר, ד� ב� ש� .נ�

ינון ג' ד' ה' א� ין, ד� אר יומ� רו ש� א6 ת� ש� ין בו''ז, א� יומ� יגו ב� ל� פ� ת� הון א� ל� ם ד� י�  מ�
ה, מ� ד� א6 י ה� ש" ר� ת ח� ''ש א� ר� ן, (ישעיה מה) ח� ימ� ס� י, ו� יש� ל� י ש� יע� ב� י ר� יש� מ�  (נוטריקון) ח6

ם ת� יב. ה� ת� א בוז י�בוזו לו כ� ימ� י ת" א� ין. ו� מ� ל� ע� א ל� ל� ן, ו� ד� ה6 קונ�א ב� ית לון ת� ל"  ו�
נות Cץ ע ק� ל א ש� ז�ה ו� י ל א ב� .(תהלים כב) כ�

א ל� ד, א� ח� י א� ר" ק� א א� ל� אשון, ו� י ר� ר" ק� א א� א ל� ל� יה. א� יד ל" ב� אי ע� אה מ� מ� ד� א ק�  יומ�
י נ� יום ש" ין, מ� י� מ� ימו ד� ש� ר� א ד� ירות� ל ש" ב� ל. א6 ל� א כ� שומ� א ר� ל� ם, ב� ת� ר ס� ש� ה ע� ש� מ�  ח6
ד ח� א א� ל� אשון ו� ים ר� ש� א ר� , ל� ך� ין כ� ג� י, וב� נ� ש" ית טוב ב� ל" ין ד� ג� ז"י, ב� ח6 ת� י א� כ� ה� י. ו� ו�  ה6

בו''ז, ם ב� י� גו מ� ל� פ� ת� א� י. ו� נ� יום ש" ין, ב� יומ� ימו ד� ש� י ר� ר" ש� ם, ו� ת� ס� י ב� ו� ל, ו�ה6 ל�  כ�
א י"אות ק� ד� א כ� כ ל� ר, ו� מ� ת� א� ה ד� מ� ''ש, כ� ר� ין ח� יומ� ארו ב� ת� ש� א� .ו�

דף רנ''ט ע''ב

י  ע" י�ד� ל, ד� א" ר� ש� י� יהון ד� ק" אה חול� גוז�א.(דף רנ''ט ע''ב) ז�כ� Cא א ד� גו מוח� אה ל� ל� אע� ל�  
ל ר כ� ת� ב� יב ל� ת� ה כ� ין. מ� אל� ע� ין, ו� ל" ין א� יפ� ל� ין ק� ר� ב� ת� א, מ� גו מוח� אל ל� יע� מ" ין ל� ג�  וב�
רו ב� ת� ין, ו� יפ� ל� נ"י ק� ל ה� רו כ� ב� ת� ר ד� ת� ב� ם. ל� כ� י�ה ל� ה� ת ת� ר� צ� י ע6 ינ� מ� ש� יום ה� אי. ב�  ה�

י ינון טור" א� וו לון ב� ה6 ים ד� ב� ר� ק� ה ע� מ� כ� לו, ו� ט� ים ק� ש� ח� ה נ� מ� כ� ין, ו� יז� ז� ה ג� מ�  כ�
חור ין ס� א שור� פ� ק� א, מ� יש� ד� א ק� ת� ר� ק� א, ו� ישוב� ר ד� ת� חו א6 כ� אש� ד ד� א, ע� שוכ� ח6  ד�

ה ל� נ�א מ� ימ� א אוק� ה� ה. ו� י ב� חד" מ" ן, ול� מ� א ת� יח� י� ד נ� ב� ע� מ� ה, ל� ג�ב� אלו ל� ין ע� ד" חור, כ� .ס�

א, ר� אח6 א ל� ל� ם, ו� כ� י�ה ל� ה� ה. ת� ג�ב� א ל� נ�ש כ ל� כ� ת� מ� ר ד� ת� ישו. א6 נ� ת, כ� ר� צ� יהו ע6 א א� ד�  ו�
י� י� חו ב� מ� יב, (תהלים לב) ש� ת� א כ� ל ד� ע� יכו. ו� י� ד� ה6 יהו ב� א� יכון, ו� אר" מ� י אתון ב� ד" ח� מ�  ל�
ב. אמר ר' שמעון כל מאן דחדי וכו' עד שלא י ל" ר" ש� ל י� ינו כ� נ� ר� ה� ים ו� יק� ד� ילו צ� ג�  ו�

(עשו חסד עם העניים (נדפס בהקדמת בראשית דף י' ע''ב
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