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ַתח,  (שמות כה) .485 י ִיְצָחק ּפָ ים ְוגֹו'. ַרּבִ ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ  (דברים ח)  ְוָעׂשִ
הּו, ִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל, ּדְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ ָמה ַזּכָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי' ֱאלֶֹהיָך ְוגֹו', ּכַ

ְבָעא, ְלָכל ָעְלמָ  ָרֵאל, ָיִהיב ְמזֹוָנא ְוׂשַ ִיׂשְ ין, ּוְבִגיֵנהֹון ּדְ ל ַעּמִ יּה ִמּכָ א. ְוִאְלָמֵלאְוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ
ָגלּוָתא, ַעל ָרֵאל ִאיּנּון ּבְ ִיׂשְ א ּדְ ּתָ ִריְך הּוא ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא, ְוַהׁשְ א ּבְ ָרֵאל, ָלא ָיִהיב קּוְדׁשָ ִיׂשְ

ֵרין. ַנְטֵלי ְמזֹוָנא ַעל ַחד ּתְ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ    ַאַחת ּכַ
א, .486 יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ָרֵאל ּבְ ֲהוֹו ִיׂשְ ִזְמָנא ּדַ ָאה, ְוִאיּנּון ָיֲהֵביּבְ ֲהָוה ָנִחית לֹון ְמזֹוָנא ֵמֲאָתר ִעּלָ

א ּתָ ְמִצית. ְוַהׁשְ א ִמּתַ ָזנּו ֶאּלָ הּו ָלא ִאּתְ ּלְ ין ּכֻ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְוַעּמִ ְמִצית ְלַעּמִ חֹוָלק ּתַ
ַגְווָנא ַאֲחָרא. ְך ּבְ ָגלּוָתא, ִאְתַהּפַ ָרֵאל ִאיּנּון ּבְ ִיׂשְ   ּדְ

ִאיּנּון ַעְבֵדי ְרעּוֵתיּה, ַאְכֵלי .487 ל ִזְמָנא ּדְ יֵתיּה, ּכָ ַאְתִקין ְסעּוָדָתא ִלְבֵני ּבֵ א, ּדְ ְמַתל ְלַמְלּכָ
יֵתיּה ָלא ַעְבֵדי ְבִני ּבֵ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ְרִמין ְלִמְגַרר. ּבְ י חּוָלק ּגַ א, ְוָיֲהֵבי ְלַכְלּבֵ ְסעּוָדָתא ִעם ַמְלּכָ

א, ַמלְ  ַמְלּכָ ְרֵמי.ְרעּוָתא ּדְ י, ְוָסִליק לֹון ּגַ ל ְסעּוָדָתא ְלַכְלּבֵ א ָיִהיב ּכָ   ּכָ
א ִאיּנּון .488 ַמְלּכָ תֹוָרא ּדְ ָמאֵריהֹון, ָהא ַעל ּפָ ָרֵאל ַעְבֵדי ְרעּוָתא ּדְ ִיׂשְ ל ִזְמָנא ּדְ א, ּכָ ַגְווָנא ּדָ ּכְ

ן ְלהֹון. ְוִאיּנּון, ֵמַההּוא חֶ  ּקַ ְמִציתַאְכֵלי, ְוָכל ְסעּוָדָתא ִאְתּתָ ִאיהּו ּתַ ְרֵמי ּדְ ְלהֹון, ָיֲהֵבי ּגַ ְדָוה ּדִ
ָגלּוָתא, ְוָהא ָמאֵריהֹון, ַאְזֵלי ּבְ ָרֵאל ָלא ַעְבֵדי ְרעּוָתא ּדְ ִיׂשְ ְלעֹוָבֵדי ּכֹוָכִבים. ְוָכל ִזְמָנא ּדְ

ְמִצית ק לֹון ּתַ ּלָ י, ְוִאְסּתַ ֵני ִיׂשְ (יחזקאל ד)  ְסעּוָדָתא ְלַכְלּבֵ ָכה יֹאְכלּו ּבְ ָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמאּכָ
ַעְבָדא, ה ְלָפתֹוָרא ּדְ ָיִתיב ּוְמַצּפֶ א, ּדְ ַמְלּכָ ִגעּוֵליהֹון ַאְכֵלי. ַווי ִלְבָרא ּדְ ְמִצית ּדְ ָהא ּתַ ּגֹוִים, ּדְ ּבַ

תֹוָרא ִאיהּו ָאִכיל. ַאר ִמּגֹו ּפָ ּתְ ִאׁשְ   ַמה ּדְ
א ָאַמר, .489 ִוד ַמְלּכָ ֲערְֹך ְלָפ (תהלים כג) ּדָ י ּכֹוִסיּתַ ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ְלָחן ְנֶגד צֹוְרָרי ּדִ ַני ׁשֻ

תוֹ  ַיְתֵבי ָקֵמי ּפָ י ּדְ ְלּבֵ א. ֶנֶגד צֹוְרָרי, ִאיּנּון ּכַ ַמְלּכָ א ְסעּוָדָתא ּדְ ְלָחן, ּדָ ֲערֹוְך ְלָפַני ׁשֻ ָרא,ְרָוָיה. ּתַ
א ְרִמין, ְוִאיהּו ָיִתיב ִעם ַמְלּכָ אן ְלחּוָלק ּגַ ָפתֹוָרא.ְמַצּפָ ְסעּוָדָתא ּבְ ִענּוָגא ּדִ   ּבְ

ְמנּוָנא, ְוִתקּון ְסעּוָדָתא, .490 ָחא, ְוׁשַ ָכל ִמׁשְ ְסעּוָדָתא, ּדְ א ּדִ א ֵריׁשָ י, ּדָ ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ּדִ
ַאר, ְלָבַתר ִאְתְייִהיב ְלַכְלבֵּ  ּתְ ִאׁשְ א. ַמה ּדְ ַמְלּכָ ַקְדִמיָתא ִלְרִחיָמא ּדְ י, ּוְלִאיּנּוןִאְתְייִהיב ּבְ

ַאל. ָלא ִיְצְטִריְך ְלִמׁשְ ִדיר, ּדְ א ּתָ ַמְלּכָ א ָקֵמי ְרִחיָמא ּדְ ּסָ תֹוָרא. ּכֹוִסי ְרָוָיה, ַמְלָיא ּכַ ְלֵחי ּפָ ּפַ
ין. ַאר ַעּמִ ִדיר, ִעם ׁשְ ָרֵאל ּתָ א, ֲהוֹו ִיׂשְ   ְוַעל ָרָזא ּדָ

י .491 ַרּבִ י ּדְ יא ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ י ִחּיָ ר ִאיִדי,ַרּבִ י ַיֲעקֹב ּבַ יּה ַרּבִ ְמעֹון ִלְטֶבְרָיה, ַוֲהוּו ִעּמֵ ׁשִ
יב, ְכּתִ יָמה ָמה ּדִ יא, ּתֵ י ִחּיָ י ֵייָסא ְלַרּבִ ֲהוֹו ַאְזֵלי, ָאַמר ַרּבִ י ֵייָסא ְזִעיָרא, ַעד ּדַ (מלכים א  ְוַרּבִ

אֹוכְ   ב) ה ֶחֶסד ְוָהיּו ּבְ ֲעׂשֶ ְלָעִדי ּתַ ל ִטיבּו ּוְקׁשֹוט,ְוִלְבַני ַבְרִזּיַלי ַהּגִ ְלָחֶנָך ְוגֹו'. ִאי ָהִכי ּכָ ֵלי ׁשֻ
א ַמְלּכָ ְלָחְנָך. ְותּו, ָלאו ְיָקָרא ּדְ אֹוְכֵלי ׁשֻ ָקָאַמר ָהָכא ְוָהיוּ ּבְ יר, ִמּדְ תֹוֵריּה ְוָלא ַיּתִ ְלֵמיַכל ַעל ּפָ

ר ָנׁש ָאֳחָרא א  (דף קנ''ג ע''א)  ִאיהּו, ְלֵמיַכל ּבַ א, ֶאּלָ א, ְוָלא ִאְצְטִריְך ּדָ ַמְלּכָ תֹוֵריּה ּדְ ַעל ּפָ
יּה. א ִמּנֵ הּו ַרְבְרָבנֹוִהי ַסֲחָרֵניּה, ְלַתּתָ ְלחֹודֹוי, ְוֻכּלְ א ּבִ   ַמְלּכָ



Zohar Teruma 485‐535 
Special reading to connect to the positive energy of food 

DailyZohar.com 

ר ִאיִדי, .492 י ַיֲעקֹב ּבַ ַהאי ִמיִדי, ְוָלא ֵאיָמא. ֲאַמר ֵליּה ְלַרּבִ ַמְעָנא ּבְ יא ָלא ׁשְ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ
ָאה, ָלא ָחא ִעּלָ ִמׁשְ א ּדְ ְבׁשָ ָכל יֹוָמא ִמּדֻ ַיְנִקין ּבְ ַהאי ִמיִדי. ֲאַמר ֵליּה, ַאּתּון ּדְ ַמְעּתָ ּבְ ְוַאּתְ ׁשָ
ַהאי. ֲאַמר ֵליּה ַאף ַעל ַמְעּתָ ִמיִדי ּבְ י ֵייָסא, ְוַאּתְ ׁשָ ן ֲאָנא. ָאַמר ֵליּה ְלַרּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעּתּון, ּכָ ׁשְ

ֲאָנא ַרבְ  ב ּדַ ַמְעָנא.ּגַ ָנא, ֲאָנא ׁשְ ְדַמת ּדְ ְייכּו, ְוָלא ָזֵכיָנא ִמּקַ   ָיא ּוִמּיֹוִמין ְזִעיִרין ֲאֵתיָנא ְלַגּבַ
ַתח ְוָאַמר .493 ִוד (תהלים קלו)  ּפָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַמאי ָקא ָחָמא ּדָ ר ּכִ ׂשָ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

הַ  א, ִסּיֵים ָהִכי ּבְ ָלא ַרּבָ ִסיּום ַהּלֵ ִריְךּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ א, ּדְ יִטין ִאיּנּון ְלֵעיּלָ ּלִ ַלת ׁשַ א ּתְ אי ְקָרא. ֶאּלָ
א. ְוִאינּ  א, ְוַכְבּדָ ין ִאיּנּון: מֹוָחא, ְוִלּבָ יֵליּה, ְוִאּלֵ יָרא ּדִ הּו, ְוִאיּנּון ָרָזא ַיּקִ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ּוןהּוא ִאׁשְ

א, מֹוָחא נָ  ַהאי ָעְלָמא. ְלֵעיּלָ ִהּפּוָכא ּדְ א ָנִטיל ְוָיִהיבּבְ א, ְוִלּבָ א, ּוָבַתר ָיִהיב ְלִלּבָ ֵריׁשָ ִטיל ּבְ
ְדָקא ֲחִזי ל ַחד ְוַחד ּכַ א, ּכָ ְלַתּתָ ְבָדא ָיִהיב חּוָלק ְלָכל ִאיּנּון ְמקֹוִרין ּדִ א, ּוְלָבַתר ּכַ ְלַכְבּדָ

א, ּוְלָבַתר ִאיהּו ְמָקַרב ּכֹלָּ  ֵריׁשָ ְבָדא ָנִטיל ּבְ א, ּכַ ִפירּוֵליּה. ְלַתּתָ א ׁשְ א, ְוָנִטיל ִלּבָ א ְלִלּבָ
י מֹוָחא. ַער ְלַגּבֵ ָקא ָנִטיל, ָיִהיב ְוִאּתְ א ּוְרעּו ּדְ ְקּפָ ַקף ֵמַההּוא ּתֻ ָנִטיל, ְוִאְתּתָ יָון ּדְ ֵמיְכָלא. ּכֵ ּדְ

גּוָפא. ְבָדא, ּוָפִליג ְמזֹוָנא ְלָכל ְמקֹוִרין ּדְ ר ּכַ עניתא, אתער(ביומא דבר נש אתער בת  ּוְלָבַתר ַאְהּדָ
 לעילא כגוונא ההוא ממש, וביומא דשבעא, לאו הכי)

ָאה, ּוַמאי ִאיהּו .494 ְבָדא ִעּלָ י ּכַ ּיָא ְלַגּבֵ ּתְ ר ָנׁש ְמָקַרב ֵמיְכָלא ּוִמׁשְ ַתֲעִניָתא, ּבַ יֹוָמא ּדְ ּבְ
ְרעוּ  א ּבִ ְבָדא ָנִטיל ּכֹּלָ יּה ְוָדֵמיּה ּוְרעּוֵתיּה. ַההּוא ּכַ יּה,ְמָקַרב. ֶחְלּבֵ א ִאיהוּ ְלַגּבֵ כֹּלָ יָון ּדְ ָתא. ּכֵ

ַרֲעָוא, ַקף ּבְ א ָנִטיל ְוִאְתּתָ ִלּבָ יָון ּדְ ִליט ָעֵליּה. ּכֵ ִאיהּו ַרב ְוׁשָ א, ּדְ א ְלָקֵמי ִלּבָ ָנִטיל ּוְמָקַרב ּכֹּלָ
ל ּגּוָפא, ְלָבַתר  ָאה ַעל ּכָ יָטא ִעּלָ ּלִ ִאיהּו ׁשַ י מֹוָחא, ּדְ א ְלַגּבֵ ְבָדא ּוְמַפֵלגְמָקֵרב ּכֹּלָ ר ּכַ ַאְהּדָ

א. ְלַתּתָ ְייִפין ּדִ    חּוָלִקין ְלָכל ִאיּנּון ְמקֹוִרין ְוׁשַ
ד .495 ִזְמָנא ָאֲחָרא, ּכַ א ָיִהיב (ד''א כלא) ּבְ א, ְוִלּבָ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ָיִהיב ְלִלּבָ מֹוָחא ָנִטיל ּבְ

ָגא ְמזֹוָנא ְלַהאי ֵעי ְלַפּלְ ד ּבָ א, ּוְלָבַתר ּכַ ְלַתּתָ ְייִפין ּדִ הּו ְמקֹוִרין ְוׁשַ א ָיִהיב ְלֻכּלְ א, ְוַכְבּדָ ְלַכְבּדָ
א ּדִ  ִאיהוּ ַמְלּכָ א, ּדְ א ָיִהיב ְלִלּבָ ֵריׁשָ ַקְדִמיָתאָעְלָמא, ּבְ ַער ּבְ א, ִאּתְ ַמְלּכָ ַאְרָעא. ּוָפתֹוָרא ּדְ י ּבְ

ֵני ָעְלָמא. ַאר ּבְ ל ׁשְ   ִמּכָ
מֹוְדָעא ְלאֹוָטָבא ֵליּה .496 ּתְ ָהא ִאׁשְ א, ּדְ ַמְלּכָ ָפתֹוָרא ּדְ ָנא ּדְ ּבָ חּוׁשְ ֲהֵוי ּבְ ָאה ִאיהּו, ַמאן ּדַ ַזּכָ

א. ְלֵעיּלָ ַההּוא ִטיבּו ּדִ יבוְ   (ובגיני כך)  ּבְ ְכּתִ ִוד ִלְבֵני ַבְרִזּיַלי, ּדִ ֲעַבד ּדָ ָדא ִאיהּו ִטיבּו ּוְקׁשֹוט, ּדַ
יּה. ָלא. ר ִמּנֵ ר ָנׁש ָאֳחָרא ּבַ א, ָאִכיל ּבַ ַמְלּכָ ְלָחָנא ּדְ ְבׁשֻ יָמא ּדִ ְלָחֶנָך. ְוִאי ּתֵ אְֹכֵלי ׁשֻ ְוָהיּו ּבְ

א. וְ  ל ַעּמָ א, ּוָבַתר ּכָ ֵריׁשָ א ָאִכיל ּבְ א ַמְלּכָ ִאיהוּ ָאִכילֶאּלָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א, ּבְ ַאְכֵלי ִעם ַמְלּכָ ִאיּנּון ּדְ
א. ַמְלּכָ ְלָחָנא ּדְ הּו, ְוִאיּנּון ִאְתְמנּון ִמׁשֻ ּלְ ָחִביִבין ָעֵליּה ִמּכֻ   ִאיּנּון ּדְ

ִתיב, .497 יָמא, ָהא ּכְ ִגין ּדְ  (שמואל ב ט) ְוִאי ּתֵ ִמיד הּוא אֹוֵכל. ּבְ ֶלְך ּתָ ְלָחן ַהּמֶ ָכל ְמזֹוָנאַעל ׁשֻ
ן ֲהָוה ָאֵתי ְמזֹוָנא ּוֵמיְכָלא ּמָ ִמּתַ ֶלְך, ּדְ ְלָחן ַהּמֶ א ַעל ׁשֻ ָנא ָאֳחָרא, ֶאּלָ ּבָ יֵליּה, ָלא ָעִביד חּוׁשְ ּדִ
יּה, ֵקיּה ַעל ֵריׁשֵ יא, ּוְנׁשָ י ִחּיָ ִמיד הּוא אֹוֵכל. ָאָתא ַרּבִ ֶלְך ּתָ ְלָחן ַהּמֶ יֵליּה. ְוָדא ִאיהּו ַעל ׁשֻ ּדִ

ֲהָוה ָאַמר י ִחְזִקּיָה ּדְ ָהִכי, ָחמּו ֵליּה ְלַרּבִ ְך. ַאּדְ ִלּבָ ְרָיא ּבְ ָאה ׁשַ , ְוָחְכְמָתא ִעּלָ ֵליּה ַרְבָיא ַאְנּתְ
ָהא ר ָעָלָנא, ּדְ ִריְך הּוא ִיְתַחּבָ א ּבְ א, קּוְדׁשָ ַחְברּוָתא ּדָ אי ּבְ יא, ַוּדַ י ִחּיָ ָאֵתי. ֲאַמר ֵליּה ַרּבִ

אוֹ  ין ּדְ ין ַחְדּתִ   ַרְייָתא ִיְתַחְדּתּון ָהָכא.ִמּלִ
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י .498 ַהאי ְסעּוָדָתא, ָאַמר ַרּבִ אֹוַרְייָתא ּבְ י ּדְ ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמּלֵ ָיְתבּו ְלֵמיַכל. ָאְמרּו, ּכָ
ַהאי ִאְקֵרי ְסעּוָדָתא א ּדְ א ְסעּוָדה ִאְקֵרי. ְוָלא עֹוד, ֶאּלָ ל ּדָ ֵייָסא, ְסעּוַדת ֲעַראי ִאיִהי, ְוִעם ּכָ

ִריְך הּוא ִאְתֲהֵני ִמי א ּבְ קּוְדׁשָ ִתיב,ּדְ א ּכְ ּה. ְוַעל ּדָ ר ִלְפֵני ְיָי',  (יחזקאל מא)  ּנָ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֶזה ַהׁשּ
אֹוַרְייָתא ִיְסֲחרּון ְלַהאי ֲאָתר. ין ּדְ ָהא ִמּלִ   ּדְ

יא ְוָאַמר, .499 י ִחּיָ ַתח ַרּבִ ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי' ֱאלֶֹהיָך ְוגֹו'. ְוִכי ַעד (דברים ח) ּפָ
ִריְך הּוא,לָ  א ּבְ ִריֵסיּה, ָלא ְיָבֵרְך ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ְבָעא, ְוִיְתְמֵלי ּכְ ר ָנׁש ְלׂשַ (ד''א ל''ג אי א ָאִכיל ּבַ

ר ָנׁש  (דף קנ''ג ע''ב)  הכי) א ֲאִפיּלּו ָלא ֵייכּול ּבַ . ֶאּלָ , ּוָבַתר ּוֵבַרְכּתָ ַמאי נֹוִקים ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ ּבְ
ַזִית, וּ  א ּכְ ְבָעא ִאְקֵרי.ֶאּלָ ֵמיְכֵליּה, ׂשָ ֵוי ֵליּה ְלַההּוא ֵמיְכָלא ִעָקָרא ּדְ ְרעּוֵתיּה ִאיהּו ָעֵליּה, ְוִיׁשָ

יב, ְכּתִ א  (תהלים קמה)  ּדִ ִתיב, ֶאּלָ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ְלָכל ַחי ֲאִכיָלה ָלא ּכְ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך ּוַמׂשְ
י עַ  ּוֵ ׁשַ ַבר ָנׁשָרצֹון. ַההּוא ְרעּוָתא ּדְ ֵלית ָקֵמיּה ּדְ ְבָעא ִאְקֵרי, ַוֲאִפיּלּו ּדְ ל ַההּוא ֵמיְכָלא, ׂשָ

יַע ְלָכל ּבִ ְך, ּוַמׂשְ י ָעֵליּה. ּוְבִגין ּכַ ּוֵ ְבָעא ׁשַ ׂשָ יר ָהא ְרעּוָתא ּדְ ְכַזִית, ְוָלא ַיּתִ א ַההּוא ְזֵעיר ּבִ ֶאּלָ
ִתיב, ְוָלא ֲאִכיָלה. ְוַעל ּדָ  ר ָנׁש ְלָבְרָכא ֵליּהַחי ָרצֹון, ָרצֹון ּכְ אי, ְוִאְתַחָייב ּבַ א ּוֵבַרְכּתָ ַוּדַ

א. ִגין ְלֵמיַהב ֶחְדָוה ְלֵעיּלָ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ   ְלקּוְדׁשָ
ֵרי .500 ּכֹור ׁשָ ׁשִ . ֵמָהָכא, ּדְ ַהאי ְקָרא ֲאַבְתֵריּה ְוָאַמר, ְוָאַכְלּתָ ְושָבְעּתָ י ִחְזִקּיָה, ּבְ ַתח ַרּבִ ּפָ

ְמזֹוָנא,ֵליּה ְלָבְר  ְרְכָתא ּדִ ְצלֹוָתא ָלאו ָהִכי,  (ויגש ר''ז ע''ב)  ָכא ּבִ ְצלֹוָתא. ּדִ ֵלית ָהִכי ּבִ ַמה ּדְ
א, א ְלֵעיּלָ ָקא ְלֵעיּלָ ְצלֹוָתא ַסּלְ ִגין ּדִ ָלא ֲאִכיָלה ִאיִהי, ַמאי ַטֲעָמא, ּבְ ָהא ְצלֹוָתא ָמַעְלָיא ּבְ ּדְ

יּה ָלא ֲאִכיָלה ְוָלא ׁשְ  ֵלית ּבֵ הֲאָתר ּדְ ִתּיָ יּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָאֵתי ֵלית ּבֵ ִניָנן, ָעְלָמא ּדְ א ּתָ ִתּיָה. ְוַעל ּדָ
א ִאית. ְלַתּתָ ין ּדִ ְרּגִ ַאר ּדַ   ְוכּו'. ֲאָבל ׁשְ

ְבָעא. .501 ׂשַ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ְרְכָתא ּדְ ְווָנא ָאֳחָרא ּוָמַעְלָיא, ַההּוא ּבִ ַכח ּגַ ּתְ ת ְמזֹוָנא, ִאׁשְ ִבְרּכַ ּבְ
ִגי ְבָעאּבְ יּה ָנַפק ְמזֹוָנא ְוׂשַ ִתּיָה, ּוִמּנֵ יּה ֲאִכיָלה ּוׁשְ ִאית ּבֵ ֲאָתר ּדְ ת ְמזֹוָנא, ִאיִהי ּבַ ִבְרּכַ ן ּדְ

ְבָעא ְוֶחְדָוה. א ִאְצְטִריְך ְלַאֲחָזָאה ָקֵמיּה ׂשָ א, ְוַעל ּדָ (ובגין כך האי איהו אתר דאית ביה  ְלַתּתָ
ְצלֹוָתא, ָלאו  טריך לאחזאה קמיה שבעא וחדוה)אכילה ושתיה ומניה נפיק מזונא לתתא ואצ ֲאָתר ּדִ ּבַ

ּכֹור ָלא ִיְצֵלי ְצלֹוָתא. א, ׁשִ א ְוַעל ּדָ א ְלֵעיּלָ יר ְלֵעיּלָ ָקא ַיּתִ ָהא ַסּלְ    ָהִכי, ּדְ
ַמע ֵמַהאי ְקָרא, ּדִ  .502 ת ְמזֹוָנא. ַמׁשְ ְרּכַ ֵרי ֵליּה ְלָבְרָכא ּבִ ּכֹור ׁשָ ת ְמזֹוָנא, ׁשִ ִבְרּכַ יבּבְ ְכּתִ

ַחְמָרא ִאיהִ  ְבָעא, ּבְ ָהא ׂשָ ִתּיָה ּדְ : זֹו ׁשְ ָבְעּתָ : זֹו ֲאִכיָלה. ְוׂשָ . ְוָאַכְלּתָ יְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ
ת ִבְרּכַ ַמע ּדְ ַמׁשְ ְייָקא, ּדְ יב ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ּדַ ְכּתִ ּכֹור. ּדִ אי, ְוָדא ִאיהּו ׁשִ ְבָעא ַוּדַ י. ַחְמָרא ׂשָ ַרּוֵ
ָמה ְדַאּתְ ְבָעא. ּכְ ְבָעא. ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה. ַמאי טֹוָבה. ׂשָ ְמזֹוָנא ִאְצְטִריְך ֶחְדָוה ְוׂשַ

ְבָעא.(ירמיה מה)  ָאֵמר, ְך ִאְצְטִריְך ֶחְדָוה ְוׂשַ ִגין ּכַ ְהֶיה טֹוִבים ּבְ ע ֶלֶחם ַוּנִ ּבַ ׂשְ   ַוּנִ
י ֵייָסא ְוָאַמר .503 ַתח ַרּבִ יָמא (שמות כה) ּפָ א ִאיהּו ַקּיְ ְלָחן ּדָ ים ְוגֹו', ׁשֻ ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ְוָעׂשִ

א ְלָחן ּדָ יּה ָנִפיק ְמזֹוָנא ְלָכל ָעְלָמא. ְוׁשֻ ְרָיא ָעֵליּה, ּוִמּנֵ א ׁשַ ְלֵעיּלָ ָנא. ּוִבְרְכָתא ּדִ ּכְ ַמׁשְ ְלגֹו ּבְ
ֵריַקְנּיָא, ֲאִפיּלּו ִרְגָעא ְרְכָתא ָלא ִאְצְטִריְך ְלֶמֱהֵוי ּבְ ָהא ּבִ א ְלֶמֱהֵוי ָעֵליּה ְמזֹוָנא, ּדְ ֲחָדא, ֶאּלָ

ִדיר ֶלהֵוי ּתָ ִדיר, ּדְ ְך ִאְצְטִריְך ְלֶמהֵוי ָעֵליּה ַנֲהָמא ּתָ ַכח ַעל ֲאָתר ֵריָקַנּיָא. ּוְבִגין ּכַ ּתְ ָלא ִאׁשְ
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ְלָחן, ַנְפֵקי יּה, ּוִמּגֹו ַההּוא ׁשֻ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ָאה ִמׁשְ ְרְכָתא ִעּלָ ִריּבִ תֹוִ ַאר ּפָ אן ּוְמזֹוֵני ְלָכל ׁשְ ְרּכָ ּבִ
ִגיֵניּה. ְרָכאן ּבְ ִאְתּבָ ָעְלָמא, ּדְ   ּדְ

א .504 ָקא ְמָבַרְך ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ר ָנׁש ִאְצְטִריְך ְלֶמֱהֵוי ָהִכי ָקֵמיּה, ּבְ ָכל ּבַ ְלָחן ּדְ ׁשֻ
ְרְכתָ  ֵרי ָעֵליּה ּבִ ִתׁשְ ִגין ּדְ ִריְך הּוא, ּבְ אּבְ ְלֵעיּלָ אן ּדִ ְרּכָ ָהא ּבִ ֵריַקְנּיָא, ּדְ א, ְוָלא ִיְתָחֵזי ּבְ ֵעיּלָ א ִמּלְ
יב, ְכּתִ ֲאָתר ֵריָקַנּיָא, ּדִ ְרָיין ּבְ ִית, ְוָהא אּוְקמּוָה  (מלכים ב ד)ָלא ׁשַ ּבָ יִדי ִלי ַמה ֶיׁש ָלְכי ּבַ ַהּגִ

יא.    ַחְבַרּיָ
י .505 ַמר ָעֵליּה ִמּלֵ ָלא ִאּתְ ְלָחן ּדְ אֹוַרְייָתא,ׁשֻ (בס''א אינו, ולא בריך על ההוא מזונא לקודשא ּדְ

ִתיב,  בריך הוא) ִלי ָמקֹום. ְוָאסּור ְלָבְרָכא  (ישעיה כח)ָעֵליּה ּכְ ְלָחנֹות ָמְלאוּ ִקיא צֹוָאה ּבְ ל ׁשֻ י ּכָ ּכִ
ְלחָ  ְלָחן. ׁשֻ ְלָחן, ְוִאית ׁשֻ ִאית ׁשֻ ִגין ּדְ ְלָחן. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ָראַעל ַההּוא ׁשֻ ָקא ְמַסּדְ ן ִאיהּו ּדְ

ֵמי אֹוַרְייָתא, ְתּגָ יּה ּפִ ָרא ּבֵ ִדיר ְלַסּדְ יָמא ּתָ א, ְוִאיהּו ַקּיְ ִריְך הּוא ְלֵעיּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָקֵמיּה ּדְ
אֹוַרְייָתא, י ּדְ ִמּלֵ יּה ַאְתָוון ּדְ (בס''א אינו, דא הוא ברכתא דמזונא, דאית פסוקי ומלי  ּוְלַאְכְלָלא ּבֵ

הּוא ואינון אתוון דמלי אורייתא אתכלילן ביה בההוא שלחן)דאורית ּלְ יּה, ְוָכִליל ּכֻ ְוִאיהוּ ָלִקיט לֹון ְלַגּבֵ
ִתיב, א ּכְ ְלָחן ּדָ י, ְוִאית ֵליּה ֶחְדָוה. ְוַעל ׁשֻ ִלים, ְוַחּדֵ ּתְ יּה, ּוְבהּו ִאׁשְ ַגּוֵ ְלָחן  (יחזקאל מא)ּבְ ֻ ֶזה ַהׁשּ

ר ִלְפֵני ְיָי', ִלְפֵני     ִמִלְפֵני ְיָי'. (ק''ב ע''ב)  ְיָי', ְוָלאֲאׁשֶ
ה .506 ְקדּוׁשָ אֹוַרְייָתא, ְוֵלית ֵליּה חּוָלָקא ּבִ יּה חּוָלָקא ּדְ ָלא ִאית ּבֵ ְלָחן ָאֲחָרא ִאית, ּדְ ׁשֻ

ִלי ְלָחן ִאְקֵרי ִקיא צֹוָאה, ְוָדא ִאיהּו ּבְ אֹוַרְייָתא, ְוַההּוא ׁשֻ לֵ   (דף קנ''ד ע''א)  ּדְ ית ֵליּהָמקֹום, ּדְ
אֹוַרְייָתא, ִאיהּו י ּדְ ַמר ָעֵליּה ִמּלֵ ָלא ִאּתְ ְלָחן ּדְ ְך, ׁשֻ ִגין ּכַ לּום. ּבְ ה ּכְ ְקדּוׁשָ ִסְטָרא ּדִ חּוָלָקא ּבְ
ֱאָלָהא ָרָזא ּדֶ ְלָחן חּוָלָקא ּבְ ַההּוא ׁשֻ ַטֲעָוא ָאֲחָרא. ֵלית ּבְ ְלָחן ּדְ ִקיא צֹוָאה. ִאיהּו ׁשֻ ְלָחן ּדְ ׁשֻ

ָאה.    ִעּלָ
י ֵליּה .507 ּוִ ְלָחן, ְוׁשַ ִריְך הּוא ָנִטיל ַההּוא ׁשֻ א ּבְ ָמרּו ָעֵליּה, קּוְדׁשָ י אֹוַרְייָתא ִאּתְ ִמּלֵ ְלָחן ּדְ ׁשֻ

י  (ר''ג ע''ד, רכ''ג ע''א)ְלחּוְלֵקיּה. ְוָלא עֹוד, ּוֵ ין, ְוׁשַ ל ִאיּנּון ִמּלִ א סּוְרָי''א ַרב ְמָמָנא, ָנִטיל ּכָ ֶאּלָ
ּיּוְקָנא ּדְ  ִאְתָמרּו ָעֵליּה,ּדִ אֹוַרְייָתא ּדְ ין ּדְ ִריְך הּוא. ְוָכל ִאיּנּון ִמּלִ א ּבְ ְלָחן ָקֵמי קּוְדׁשָ ַההּוא ׁשֻ

ר תֹוָרא, ְוִאְתַעּטָ ִקין ַעל ַההּוא ּפָ יב ֶזה  (ס''א ואתעתד)  ַסּלְ ְכּתִ ַמע ּדִ א. ַמׁשְ יׁשָ א ַקּדִ ָקֵמי ַמְלּכָ
ִאְת  ר ִלְפֵני ְיָי' ּדְ ְלָחן ֲאׁשֶ רַהׁשֻ ַבר ָנׁש,  (ס''א דאתעתד)  ַעּטָ ְלָחן ּדְ ִריְך הּוא. ׁשֻ א ּבְ ָקֵמי קּוְדׁשָ

ל חֹובֹוי. ָאה ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ִמּכָ יָמא ְלַדּכְ    ַקּיְ
ִנין, .508 אֹוַרְייָתא. ְוחּוָלָקא ְלִמְסּכְ י ּדְ תֹוֵריּה. ִמּלֵ ֵרין ַקְייִמין ַעל ּפָ ין ּתְ ִאּלֵ ָאה ִאיהּו, ַמאן ּדְ ַזּכָ

ָנןמֵ  ּמְ ין ִאְזּדַ יׁשִ ֵרין ַמְלָאִכין ַקּדִ ַבר ָנׁש, ּתְ ֵמיּה ּדְ תֹוָרא ִמּקָ ִקין ַההּוא ּפָ ד ַסּלְ ְלָחן. ּכַ ַההּוא ׁשֻ
ְפַלְנָיא ָקא א, ּדִ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ְלָחן ּדְ א ִאיהּו ׁשֻ ָמאָלא. ַחד ָאַמר ּדָ ְ ן, ַחד ִמיִמיָנא, ְוַחד ִמׂשּ ּמָ ּתַ

ר ָקֵמיּה, ְמסַ  אְמַסּדֵ ָאה, קּוְדׁשָ ָחא ּוְרבּו ִעּלָ אן ִעָלִאין, ּוִמׁשְ ִבְרּכָ א, ּבְ תֹוָרא ּדָ ִדיר ּפָ ר ְיֵהא ּתָ ּדָ
ר ְפַלְנָיא ָקא ְמַסּדֵ א, ּדִ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ְלָחן ּדְ א ִאיהּו ׁשֻ ֵרי ֲעלֹוי. ְוַחד ָאַמר, ּדָ ִריְך הּוא ִיׁשְ ּבְ

ֵאי ְוַתּתָ  י ִעּלָ תֹוָרא ּדִ א ּפָ יק יֹוִמין,ָקֵמיּה, ּדָ תֹוָרא ָקֵמי ַעּתִ ר ְיֵהא ַהאי ּפָ ֵאי ְיָבְרכּון ֵליּה, ְמַסּדָ
ָאֵתי. ַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ּדְ   ּבְ
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תֹוָרא ִמָקֵמיּה, ֲהָוה ָחֵפי ֵליּה, ַוֲהָוה ָאַמר ְסִליקּו ַהאי .509 ִקין ּפָ ד ֲהָוה ַסּלְ א, ּכַ י ַאּבָ ִרּבִ
ָלא  ְצִניעּו, ּדְ תֹוָרא ּבִ ַבר ָנׁש ָזֵכי ֵליּה ְלָעְלָמאּפָ ְלָחן ּדְ א. ׁשֻ לּוֵחי ַמְלּכָ ִכּסּוָפא ָקֵמי ׁשְ ְיֵהא ּבְ

יק יֹוִמין, ְוָזֵכי מֹוְדָעא ְלָטב ָקֵמי ַעּתִ ּתְ ַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ֵליּה ְלִאׁשְ ָאֵתי, ְוָזֵכי ֵליּה ִלְמזֹוָנא ּדְ ּדְ
ֲאָתר ּדְ  ַהאיֵליּה ְלִאּתֹוְסָפא ֵחיָלא ּוְרבּו ּבַ ר ָנׁש, ּבְ ַההּוא ּבַ ָאה ִאיהּו חּוָלֵקיּה ּדְ ִאְצְטִריְך. ַזּכָ

ָאֵתי.   ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ּדְ
ִתיב .510 י ַיֲעקֹב ָאַמר, ּכְ אּול (שמואל א י) ַרּבִ ְלׁשֹם ְוגֹו', ֲהַגם ׁשָ ל יֹוְדעֹו ֵמִאְתמֹול ׁשִ ַוְיִהי ּכָ

ִחיר ְיָי'  אּול ּבְ ְנִביִאים. ְוִכי ׁשָ יב,ּבַ ְכּתִ ָנא ֲהָוה, ּדִ ְדַמת ּדְ ַחר  (שמואל א י)  ִמּקַ ר ּבָ ַהְרִאיֶתם ֲאׁשֶ
ָאָתא ְוָעאל ֲעָתא ּדְ ָנא. ּוְבׁשַ ְדַמת ּדְ ַחר ּבֹו ִמּקַ ר ּבָ א ֲאׁשֶ ִתיב, ֶאּלָ ר ּבֹוֵחר ּבֹו ָלא ּכְ ּבֹו ְיָי', ֲאׁשֶ

ְווהּו. יַנְייהּו, ֲאַמאי ּתַ י ּבֵ ין ְנִביֵאי ְוִאְתַנּבֵ   ּבֵ
א ְלַמְלכּו, ֲאָבל .511 יּה ֶאּלָ יּה, ָלא ִאְתְרֵעי ּבֵ ִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ד קּוְדׁשָ א, ּכַ ֶאּלָ

ה ְמֵהיָמָנא ר ִמּמֹׁשֶ ָעְלָמא, ּבַ ַבר ָנׁש ּבְ ֲחָדא ּבְ ין, ָלא ִאְתְמָסרּו ּכַ ֵרין ִאּלֵ ָהא ּתְ ִלְנבּוָאה לא. ּדְ
ָזָכה ִלְנבּוָאה וַמְלכּו ָאה, ּדְ ֲחָדא. ִעּלָ ְרַווְייהּו ּכַ ֲחָדא, ְוָלא ִאְתְייִהיב ְלַבר ָנׁש ָאֲחָרא ּתַ   ּכַ

יהּו, ִלְנבּוָאה וַמְלכּו. ָלאו ָהִכי. ִלְנבּוָאה ָזָכה, .512 ָזָכה ְלַתְרַווּיְ מּוֵאל ּדְ יָמא, ָהא ׁשְ ְוִאי ּתֵ
יב, ְכּתִ ֵאר   (שמואל א ג)  ּדִ ן ְוַעד ּבְ ָרֵאל ִמּדָ ל ִיׂשְ מּוֵאל ְלָנִביא. ְלָנִביאַוּיֵַדע ּכָ י ְנֱאָמן ׁשְ ַבע ּכִ ׁשָ

ָרֵאל ֶמֶלְך. ֲאָבל ִאיהּו ָלא ֲהָוה ַאלּו ִיׂשְ ִאי ֶמֶלְך ֲהָוה, ָלא ׁשָ ין ֲהָוה, ּדְ ְוָלא ְלֶמֶלְך. ָנִביא ְוַדּיָ
יב, ְכּתִ ָרֵאל, ּדִ ִיׂשְ יֵנהֹון ּדְ ִאין ּדִ א ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא, ַוֲהָוה ּדָ ָרֵאל.(שמואל א ז)  ֶאּלָ ַפט ֶאת ִיׂשְ ְוׁשָ

ְווהּו ָעֵליּה. בּוָאה, ּתַ ּנְ אּול ּבַ ד ֲהָוה ׁשָ א ּכַ   ְוַעל ּדָ
ְרַווְייהּו ָלא ָזָכה .513 א ּתַ ָרא ָעֵליּה ְנבּוָאה, הֹוִאיל ְוָזָכה ְלַמְלכּו. ֶאּלָ יָמא, ֲאַמאי ׁשָ ְוִאי ּתֵ

ֲחָדא. הּו ּכַ יהיב ליה קודשא בריך הוא ואודי ליה עלה עד לא הוידמלכו   (נ''א דנבואה)  (ובגין  ּבְ
ְנבּוָאה קֶֹדם ָלֵכן.  מלכא) ִאְתָערּו ּדִ א, ֲהָוה ּבְ רּוַח ֻקְדׁשָ ָערּוָתא ּדְ ב ַעל ַאּתְ ַמְלכּו ִאְתָיׁשָ ּוְבִגין ּדְ

רּוַח ָסְכְלתָ  ָערּו ּדְ א ִאּתְ יּה ְנבּוָאה, ֶאּלָ ד ָסִליק ְלַמְלכּו, ָלא ֲהָוה ּבֵ נּו, ְלֵמיָדן ְקׁשֹוט,ֲאָבל ּכַ
ָרא ָעֵליּה ְנבּוָאה, ְלָבַתר ֲהָוה ּגֹו ִאיּנּון ְנִביֵאי, ׁשָ א. ּוְבעֹוד ּדְ ָהִכי ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ַער ָעֵליּה, ּדְ ִאּתְ

יּה ְנבּוָאה. ְייהּו, ָלא ֲהָוה ּבֵ ַרׁש ִמּנַ ִאְתּפְ   ּדְ
רּוַח .514 יַוֲאָנא, ַמאן ָיִהיב ִלי ִאְתָערּוָתא ּדְ ִרּבִ ְלִמיֵדי ּדְ גֹו ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ּתַ א, ְלֶמֱהֵוי ּבְ ֻקְדׁשָ

יַנְייכּו. ן ֲאָנא, ְלֶמהֵוי ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ יּה, ּכָ ִאין ָזִעין ִמּנֵ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ן יֹוָחאי, ּדְ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
יָת .515 ַתח ְוָאַמר, ְוָעׂשִ א אִ  (שמות כה) ּפָ ְלָחן ּדָ ְלָחן ְוגֹו'. ׁשֻ ָאה ָעֵליּה ֶלֶחםׁשֻ ּוָ א, ְלׁשַ יהּו ְלַתּתָ

א כֹּלָ יָמא ּדְ ְלָחן. ִאי ּתֵ א, ֶלֶחם אֹו ׁשֻ א ִמן ּדָ ָיא ַמאן ָעִדיף ּדָ ֲאּפָ ִאיהּו ַחד.(דף קנ''ד ע''ב)  ּדְ
א ְוֶלֶחם (ס''א אי תימא לחם עדיף דהא) ָהא ְלָחן ְלַתּתָ י ַההּוא ֶלֶחם. ְותּו, ׁשֻ ְלָחן ִמְתַסְדָרא ְלַגּבֵ ׁשֻ

א ּוְמזֹוָנא ְלֵעיּלָ אן ּדִ ְרּכָ ָלא ּבִ יֵליּה, ְלַקּבְ ִסּדּוָרא ּדִ ָרא, ּבְ ְלָחן ִאיהּו ִעּקָ א ׁשֻ ָעֵליּה. ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ
ְלָחן, ָנִפיק ְמזֹוָנא ַהאי ׁשֻ א.ְלָעְלָמא. ּוֵמָרָזא ּדְ ֵעיּלָ יּה ִמּלְ ִאְתְיִהיב ּבֵ ָמה ּדְ   ְלָעְלָמא ּכְ

א, .516 ְלָחן ּדָ ָהא ִמׁשֻ ְלָחן ְלַאֲחָזָאה ּדְ ָקא ָנִפיק ֵמַהאי ׁשֻ א ּוְמזֹוָנא ּדְ ְוַההּוא ֶלֶחם, ִאיהּו ִאיּבָ
אִ  ֶרם, ֲעָנִבין ּדְ ַכח ּכֶ ּתְ ִרין ְוִאִבין ּוְמזֹוָנא ְלָעְלָמא. ִאי ָלא ִאׁשְ יּה, ָלאַנְפֵקי ּפֵ ַנְפֵקי ִמּנֵ א ּדְ יּנּון ִאיּבָ
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ָרא, ְלָחן ִאיהוּ ִעּקָ ְך, ׁשֻ ִגין ּכַ ָעְלָמא, ּבְ ח ּבְ ּכַ ּתְ א ָלא ִיׁשְ ִחין. ִאי ִאיָלָנא ָלא ְיֵהא, ִאיּבָ ּכְ ּתַ ְיהֹון ִמׁשְ
ִנים. יּה, ִאיהּו ַההּוא ֶלֶחם ַהּפָ ָנִפיק ִמּנֵ   ְמזֹוָנא ּדְ

ת,ְוַכֲהֵני ֲהוֹו ַלְקֵטי .517 ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ְלָחן ְמֶעֶרב ׁשַ ׁשֻ א ּדְ ְלַאֲחָזָאה  (ד''א משבת לשבת)  ִאיּבָ
ְרָכא ֲהִני, ִאְתּבָ ֲהוֹו ַלְקֵטי ּכַ ִגין ַההּוא ֶלֶחם ּדַ ְלָחן. ּבְ ׁשֻ ָאה ָנִפיק ִמּגֹו ַההּוא ּדְ ָהא ְמזֹוָנא ִעּלָ ּדְ

ָלא ָתאן, ּדְ ַאְכֵלי ְוׁשָ ל ְמזֹוָנא ּוְמזֹוָנא ּדְ ַכח, ּכָ ּתְ ָהא ֵיֶצר ָהָרע ָלא ִאׁשְ הוּ ֵיֶצר ָהָרע, ּדְ ְלַקְטְרָגא ּבְ
ּיָא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּתְ א ִמּגֹו ֵמיְכָלא ּוִמׁשְ ִמּגֹו ֵמיְכָלא  (משלי ל)  ֶאּלָ י ְוגֹו', ּדְ ּתִ ע ְוִכַחׁשְ ּבַ ן ֶאׂשְ ּפֶ

ַבר ָנׁש. ְמעֹוי ּדְ י ּבִ ּיָא ֵיֶצר ָהָרע ִמְתַרּבֵ ּתְ   ּוִמׁשְ
הּו .518 ח ּבְ ּכַ ּתְ ָלא ִיׁשְ ַכֲהֵני, ּדְ ְלָחן, ְמָבֵרְך ְמזֹוָנא ּדְ ָקא ָנִפיק ִמּגֹו ׁשֻ א, ְמזֹוָנא ּדְ ֶלֶחם ּדָ

ִריְך הּוא. ְוָדא ִאְצְטִריְך ְלַכֲהֵני א ּבְ ִלים ְלקּוְדׁשָ א ׁשְ ִלּבָ ְמַקְטְרָגא ְלַקְטְרָגא לֹון, ְלִמְפַלח ּבְ
ל ָעְלָמא. ּובְ  יר ִמּכָ יּה, ִאיהּו ַההּואַיּתִ ָקא ָנִפיק ִמּנֵ א ּוְמזֹוָנא ּדְ ָרא, ְוִאיּבָ ְלָחן ִאיהּו ִעּקָ ְך, ׁשֻ ִגין ּכַ

  ֶלֶחם.
ן .519 ְלָחן ִתּתֵ ֻ יב ְוַהׁשּ ְכּתִ ָצפֹון, ּדִ ִסְטָרא ּדְ ְקָנא, ּבְ יֵליּה ְלִאְתּתָ א, ִאְצְטִריְך ִסּדּוָרא ּדִ ְלָחן ּדָ ׁשֻ

ִדיר ָמאָלא ָנִטיל ִמיִמיָנא ּתָ ֶחְדָוה. ׂשְ ירּוָתא ּדְ ן ׁשֵ ּמָ ִמּתַ ִגין ּדְ ַעל ֶצַלע ָצפֹון. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ִאי ַקתּבְ ּבְ יּה, ְוִאְתּדַ א, ּוָבַתר ָקִריַבת ֵליּה ְיִמיָנא ְלַגּבֵ י נּוְקּבָ ַער ְלַגּבֵ הּו ִאּתְ

יּה.   ּבֵ
אן .520 יּה ִאיּנּון ַמִים, ְוַחּדָ קוּ ּבֵ ּבָ ָמאָלא, ְוִאְתּדָ ַמִים ִאיּנּון ִמיִמיָנא, ְוִאיהוּ ֶחְדָוה, ִמּיָד ָיִהיב ִלׂשְ

ִליל אִ  אֵליּה. ּוָבַתר ִאְתּכְ ָנִטיל ַמּיָ ַההּוא ֶחְדָוה. ְוִסיָמָנְך, ַמאן ּדְ א ּבְ ַער ְלנּוְקּבָ יהּו ִליִמיָנא, ְוִאּתְ
ָהא ָמאָלא ִליִמיָנא, ּדְ ְ ָמאָלא ִאיהּו, ְוָלא ִמׂשּ ׂשְ ָמאָנא, ַקְדָמָאה ְלַאְרָקא ַמּיָא ּבִ יֵדיּה ְיִמיָנא ּבְ ּבִ

ָמאָלא.   ַמּיָא ִמיִמיָנא ָנִטיל לֹון ׂשְ
יּה, ָהא .521 ָנִטילּו ַמּיָא ְלַגּבֵ יָון ּדְ ָמאָלא. ּכֵ ׂשְ ְטָרא ּדִ א ִמּסִ ָכחּו, ֶאּלָ ּתְ ְך ַמּיָא ָלא ִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ

ְלָחן ִתּתֵ  ֻ ְך ְוַהׁשּ ִניָנן. ּוְבִגין ּכַ ִמים ּתָ ׁשָ בּורֹות ּגְ א ּגְ ִאיּנּון ַמִים. ְוַעל ּדָ א ּבְ י נּוְקּבָ ָערּו ְלַגּבֵ ן ַעלִאּתְ
ֶחְדָוהֶצַלע  ִאְתָערּו ּדְ ְטָרא ָאֳחָרא. ּבְ יר, ִמּסִ יּה ַיּתִ ָכחּו ּבֵ ּתְ ֵמַההּוא ְסָטר ִאיִבין ִאׁשְ ָצפֹון, ּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַקְדִמיָתא, ּכְ יֵליּה ּבְ י ְלָבַתר ִויִמינֹו  (שיר השירים ב)  ּדִ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ׂשְ
ֵקִני. ַחּבְ   ּתְ

ַבר ָנׁש  .522 ְלָחן ּדְ ָלא ִיְתָקֵרב ְלֵמיַכל ְמזֹוָנאׁשֻ גּוָפא, ּדְ ְנִקיּוָתא ּדְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ִאְצְטִריְך ְלִאׁשְ
ַקְדִמיָתא, ַעד ְרֵמיּה ּבְ ָאה ּגַ ר ָנׁש, ְלַפּנָ א ִאְצְטִריְך ּבַ ַגְרֵמיּה. ְוַעל ּדָ ְנִקיּוָתא ּדְ א ּבִ יֵליּה, ֶאּלָ ּדִ

ְכָיא,  ְלָחָנא ּדַ ׁשֻ ִריְךָלא ֵייכּול ְמזֹוָנא ּדְ א ּבְ יּה ִאְתְרֵעי קּוְדׁשָ ַאְתִקין ֵליּה, ּבֵ ַההּוא ְמזֹוָנא ּדְ ּדְ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִסְטָרא ִאיהּו ֵמָרָזא ּדְ ְלָחן ִקיא צֹוָאה, ּדְ ָלא ִיְתָקֵרב ַעל ַההּוא ׁשֻ ִגין ּדְ הּוא, ּבְ

לּום. א ּכְ ְלָחן ּדָ ׁשֻ ל ֵמַההּוא ְמזֹוָנא ּדְ   ַאֲחָרא ָלא ְיַקּבֵ
ַתְמִצית ְלַההּוא ִסְטָרא. .523 ג, ִאְצְטִריְך ְלֵמיַהב חּוָלָקא ּדְ ר ָנׁש, ְוִאְתַעּנָ ָאִכיל ּבַ ְלָבַתר ּדְ

ִאְצְטִריְך ְלֵמיַהב ְלַההּוא ִסְטָרא, חּוָלָקא ָיִדין, ּדְ ּוַמאן ִאיהּו. ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ַההּוא זּוֲהָמא ּדְ
אי א ַוּדַ ִאְצְטִריְך ֵליּה. ְוַעל ּדָ ְרָיין. ְוִאיהּו ִחיּוָבא ּדְ חֹוָבה ׁשַ ִאיּנּון חֹוָבה, חֹוָבה ִאיּנּון, ּוַבֲאָתר ּדְ
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ָרָכה ָלאו ָהא ּבְ ַלל, ּדְ א ָלא ִאְצְטִריְך ְלָבְרָכא ּכְ א. ְוַעל ּדָ ר ָנׁש, ְלֵמיַהב ֵליּה חּוָלָקא ּדָ ַעל ּבַ
ַההּוא ִסְטָרא.   ִאיהּו ּבְ

ְך ִאְצְטִריְך ּבַ .524 תֹוֵריּה, ְלַההּוא ִקיא צֹוָאה,ּוְבִגין ּכַ י ּפָ ּבֵ ָלא ָיִהיב ְמזֹוָנא ְדַעל ּגַ ר ָנׁש, ּדְ
ְכיוּ  ִאיהוּ ּדַ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ֵמעֹוי, ְוּכָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְלָחן  (טב)  ְוּכָ א, ׁשֻ גּוֵפיּה. ְוַעל ּדָ ְלַבר ָנׁש ּוְבִריאוּ ְוִתּקּוָנא ּדְ

ָמה ַדְכיּו, ּכְ יּה ּבְ ַמר. ִאיהּו ְלֵמיַכל ּבֵ ִאּתְ   ּדְ
יּה ְמזֹוָנא, .525 ָקא ִמּנֵ יּה ְמזֹוָנא, ּוְלַאּפָ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ א, ּבְ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ יָמא ּבְ ַקּיְ א ּדְ ְלָחן ּדָ ׁשֻ

א ֲאִפיּלוּ  לְ   (קל''ו ע''א)  ִרְגָעא ֲחָדא, ָלא  (דף קנ''ה ע''א)  ְוַעל ּדָ ֵריָקַנּיָא. ׁשֻ יָמא ּבְ ָחןִאְצְטִריְך ְלַקּיְ
א, א. ְוַעל ּדָ יׁשָ ֲאָתר ַקּדִ א ּבַ ֵריָקַנּיָא, ְוָלא ִאְצְטִריְך ְלֵמיַהב ֵליּה ּדּוְכּתָ ְלָחן ּדְ ָאֳחָרא, ִאיהּו ׁשֻ
ח ֲאָתר ּכַ ּתְ ָלא ִיׁשְ ָלא ְמזֹוָנא. ְוִיְצְטִריְך ּדְ א, ֲאִפיּלּו ִרְגָעא ֲחָדא ָלא ָיִתיב ּבְ ׁשָ ַמְקּדְ ְלָחן ּדְ ׁשֻ

ָהא  ִריָע, ּדְ ִריְךּגְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָקֵמיּה ּדְ ְלָחן ּדְ א ׁשֻ ִריָע, ּדָ ֲאָתר ּגְ ָחא ּבַ ּכְ ּתַ א ָלא ִמׁשְ ְלֵעיּלָ ָתא ּדִ ְרּכְ ּבִ
ִריְך הּוא, אּוף ָהִכי ָלא ִאְצְטִריְך ְלֶמהֵוי א ּבְ ָקא ְמָבָרְך ָעֵליּה ְלקּוְדׁשָ ַבר ָנׁש ּדְ ְלָחן ּדְ הּוא. ׁשֻ

ְר ָהא ֵלית ּבִ ֵריָקַנּיָא, ּדְ ֲאָתר ֵריָקַנּיָא.ּבְ ָתא ּבַ   ּכְ
ָנֲהֵמי, .526 ֵריַסר. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ּדְ ִריְך הּוא, ִאיּנּון ּתְ א ּבְ קּוְדׁשָ ְלָחן ּדְ י ׁשֻ ּבֵ ַעל ּגַ ָנֲהֵמי ּדְ

ָעְלמָ  ָהא ְמזֹוָנא ְוִסּפּוָקא ּדְ ִנים, ּדְ א ִאְקֵרי ֶלֶחם ַהּפָ ִנים. ְוַעל ּדָ ּפָ ִאיּנּון ָרָזא ּדְ ִניםּדְ א, ֵמִאיּנּון ּפָ
ְדָקא ֵיאֹות. ָאה, ּכְ ָרָזא ִעּלָ א, ִאיהּו ּבְ כֹּלָ ִניָמָאה ּדְ א, ִאיהּו ּפְ ְך, ֶלֶחם ּדָ ִאין ָקַאְתָייא. ּוְבִגין ּכַ ִעּלָ

ְייהּו ָאתֵ  .527 ָנִפיק ְלָעְלָמא, ִמּנַ ִנים, ְמזֹוָנא ְוִסּפּוָקא ּדְ ִאיּנּון ּפָ ִנים, ֵמיְכָלא ּדְ ְרָיאֶלֶחם ַהּפָ י, ְוׁשַ
א, ְוִאיִהי ְלֵעיּלָ ִנים ּדִ ָלא ְמזֹוָנא ְוִסּפּוָקא ֵמִאיּנּון ּפָ א, ְמַקּבְ ְלָחן ּדָ ׁשֻ תֹוָרא, ּוְבִגין ּדְ ַעל ַההּוא ּפָ

ְדָק  יַקת, ִאיהּו ַההּוא ֶלֶחם, ּכִ ַאּפִ ִניָמִאין, ּוְמזֹוָנא ּדְ ִנים ּפְ יַקת ְמזֹוִנין ְוִסּפּוִקין ֵמִאיּנּון ּפָ אָמָרן,ַאּפִ
יב, ְכּתִ ן, ְוָהא אּוְקמּוָה, ּדִ ּמָ יֹום  (שמואל א כא)  חֹום ֲהָוה ִמְתָקֵרב, ְוחֹום ֲהָוה ִמְתֲעֵדי ִמּתַ ּבְ

ְדָקא ְווִנין ּכִ ָכל ִאיּנּון ּגַ יּה ּבְ יּלֵ ְלָחן ּדִ ׁשֻ א ִאית ְלַבר ָנׁש ְלַנְטָרא ָרִזין ּדְ ְלָחן ּדָ ְקחֹו ּוְבִגין ׁשֻ ָמָרן.ִהּלָ
ַתח ְוָאַמר,ַר .528 י ֶאְלָעָזר ּפָ ָך ַאל (קהלת ט) ּבִ ֶמן ַעל רֹאׁשְ ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים ְוׁשֶ ּבְ

ָרא ֵליּה ְלַבר ָנׁש ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ א ֲחֵזי, קּוְדׁשָ ַמר, ֲאָבל ּתָ ֶיְחָסר. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה ְוִאּתְ
א ָחְכְמָתא, ְוָעִביד ֵליּה ּבְ ָרָזא ּדְ ָלאּבְ ּכְ ע ּוְלִאְסּתַ י, ְלִמְנּדַ ַחּיֵ ְמָתא ּדְ ַאּפֹוי ִנׁשְ י, ְוָנַפח ּבְ ּוְמנּוָתא ַסּגִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָמאֵריּה, ּכְ יָקָרא ּדְ ע ּבִ ָחְכְמָתא, ְלִמְנּדַ ָרִזין ּדְ ִמי  (ישעיה מג)ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ּכֹל ַהּנִ
יִתיו. יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ   ְוִלְכבֹוִדי ּבְ

א .529 ְלַתּתָ בֹוד ּדִ ָהא ּכָ ָראִתיו אֹוִליְפָנא, ּדְ א ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְייָקא, ְוָרָזא ּדָ ָראִתיו ּדַ ְוִלְכבֹוִדי ּבְ
א ָלא יׁשָ יא ַקּדִ כּוְרְסּיָ ד  (נח נ''ח ע''ב)  ָרָזא ּדְ ְבֵני ָעְלָמא. ּכַ ּקּוָנא ּדִ א ִמּגֹו ּתִ א, ֶאּלָ ן ְלֵעיּלָ ּקַ ִאְתּתָ

ָראִתיו. ּקּוֵני, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ָנא ּתִ ִאין ַוֲחִסיִדין, ְוַיְדֵעי ְלַתּקְ א, ַזּכָ ֵני ָנׁשָ ִאיּנּון ּבְ
ּקִ  ַעמּוִדין ּתַ ָנא ֵליּה ּבְ ַהאי ְכבֹוִדי, ְלַתּקְ ִגין ּדְ א,ּבְ ְלַתּתָ ִתּקּוָנא ְוִקׁשּוָטא ּדִ ָטא ֵליּה ּבְ יִפין, ּוְלַקׁשְ

ק, ּלַ ַהאי ְכבֹוִדי ִיְסּתָ ִגין ּדְ ַאְרָעא. (ביקרא)  ּבְ י ּבְ יַקּיָא ּדִ ַצּדִ ְזכּו ּדְ   ּבִ
יּה. .530 ין ּבֵ ִתקּוִנין ִאּלֵ ָאה, ּדְ ָכבֹוד ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ ָראִתיו. ּכְ ְך ּבְ ִגין ּכַ יין ר''ח ע''א, קצ''ח(צ''ע וע  ּבְ
ּיָה  ע''ב) ְך ֲעׂשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יֹוֵצר אֹור ּוּבֹוֵרא חֹׁשֶ יִמיָנא ּכְ ָמאָלא ְיִציָרה ּבִ ִריָאה ִלְסַטר ׂשְ ּבְ
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לֹום ּוּבֹוֵרא ַרע ּוְכִתיב ה ׁשָ ל ּוְכִתיב ּוְכִתיב עֹוׂשֶ ה ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲאִני ְיָי עֹׂשֶ ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ּבְ
א, הֹוִאילעוֹ  ִתּקּוָנא ִעיָלָאה. ְוַעל ּדָ יו ּכְ יּתִ ָצְרִתיו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ּיְ ְמרֹוָמיו ְוַעל ָדא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ׂשֶ

ָאה, ָכבֹוד ִעּלָ ּקּוִנין ּדְ יּה ּתִ ָנא ַההּוא ְכבֹוִדי ֲעָבִדית ּבֵ ַאְרָעא, ְוִאית ֵליּה ְלַתּקְ ְוָאָדם ִאיהּו ּבְ
יּה אּוף ָהכִ  ִאית ּבֵ ָראִתיו.ּדְ א ּבְ ִריָאה, ְוַעל ּדָ   י ּבְ

ָאָדם, .531 יּה ּבָ א ָיַהִבית ּבֵ ּקּוָנא ּדָ יו, ּתִ א ְיַצְרּתִ יּה ְיִציָרה, ְוַעל ּדָ ָאה, ִאית ּבֵ בֹוד ִעּלָ ַההּוא ּכָ ּבְ
יה, ּיָ יּה ֲעׂשִ ָאה, ִאית ּבֵ בֹוד ִעּלָ ַההּוא ּכָ ָאה. ּבְ בֹוד ִעּלָ ַההּוא ּכָ ַגְווָנא ּדְ ַאְרָעא, ּכְ ְלֶמֱהֵוי ִאיהּו ּבְ

א אּוף ָהכִ  ְמַתֵקןְוַעל ּדָ ָאה, ּדִ בֹוד ִעּלָ ַההּוא ּכָ ַגְווָנא ּדְ יִתיו, ְלֶמֱהֵוי ִאיהוּ ּכְ ִתיב ֲעׂשִ ַבר ָנׁש, ּכְ י ּבְ
ָאה. ּתָ     ּוָבִריְך ִלְכבֹוד ּתַ

ְך .532 יּה, יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹׁשֶ יב ּבֵ ְכּתִ ין. ּדִ ַלת ִאּלֵ יּה ּתְ ָאה ִאית ּבֵ בֹוד ִעּלָ ַההּוא ּכָ ְמָנָלן, ּדְ
ּיָה. ְוָדאעוֹ  לֹום ָהא ֲעׂשִ ה ׁשָ ִריָאה. עֹוׂשֶ ְך, ָהא ּבְ לֹום. יֹוֵצר אֹור, ָהא ְיִציָרה. ּובֹוֵרא חֹׁשֶ ה ׁשָ ׂשֶ

ָאה. ּתָ ָכל ְצָרָכיו ִלְכבֹוד ּתַ יק ּבְ ן ּוָבִריְך ְוָסּפִ ָקא ְמַתּקֵ ָאה, ּדְ בֹוד ִעּלָ   ִאיהּו ּכָ
ַאְרָע .533 ָרא ָאָדם ּבְ א, ּבָ ַגְווָנא ּדָ ָנא ְלַהאיּכְ ָאה, ְלַתּקְ בֹוד ִעּלָ ַההּוא ּכָ ַגְווָנא ּדְ ִאיהּו ּכְ א, ּדְ

יּה א ִאית ּבֵ ין, ָאָדם ְלַתּתָ ַלת ִאּלֵ יּה ּתְ ָאה ִאית ּבֵ בֹוד ִעּלָ ל ִסְטִרין. ּכָ ְלָלא ִמּכָ בֹוד, ּוְלִאְתּכַ ּכָ
א וּ  ָאה, ֵמֵעיּלָ ּתָ בֹוד ּתַ ְלָלא ַההּוא ּכָ ין. ּוְלִאְתּכַ ַלת ִאּלֵ ָכל ִסְטִרין.ּתְ ִלים ּבְ א, ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ּתָ ִמּתַ

א. ַגְווָנא ּדָ עֹוָבדֹוי ְלֶמֱהֵוי ּכְ ָזֵכי ּבְ ר ָנׁש, ּדְ ָאה ִאיהּו ּבַ    ַזּכָ
ִתיב, .534 א ּכְ ָך ַאל ֶיְחָסר. ַמה (קהלת ט)  ְוַעל ּדָ ֶמן ַעל רֹאׁשְ ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים ְוׁשֶ ּבְ

ָאה, ָאֵתי. אּוף ִלְכבֹוד ִעּלָ ָעְלָמא ּדְ יּה, ֵמָרָזא ּדְ ע ִמּנֵ א ָלא ִאְתָמּנַ ָחא ְרבּות ֻקְדׁשָ ַההּוא ִמׁשְ
ִדיר, ַההּוא ָנן ּתָ עֹוָבדֹוי ִמְתַלּבְ א, ָלא ִיְתְמַנע  (דף קנ''ה ע''ב)  ָהִכי ְלַבר ָנׁש, ּדְ ְך ְרבּות ֻקְדׁשָ ְמׁשַ

ִדיר. יּה ּתָ    ִמּנֵ
ִאיהּו .535 ָמה ּדְ יֵליּה. ּכְ ְלָחן ּדִ ׁשֻ ָאה. ּבְ ַההּוא ִעּדּוָנא ִעּלָ ר ָנׁש, ְלִאְתַעְדָנא ּבְ ָמאי ָזֵכי ּבַ ּבְ

יב, ְכּתִ ֵני, ּדִ ִמְסּכְ אן ּדְ תֹוֵריּה ַנְפׁשָ ְתֵריּה,  (ישעיה נח)  ְמַעֵדן ַעל ּפָ ִתיב ּבַ יַע, ָמה ּכְ ּבִ ׂשְ ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ
ג ַעל  ְתַעּנַ ח ְרבּותָאז ּתִ ְמׁשַ ָכל ִאיּנּון ִעּדּוִנין ּדִ ִריְך הּוא ַרֵוי ֵליּה, ּבְ א ּבְ אֹוף ָהִכי קּוְדׁשָ ְיָי' ְוגֹו', ּדְ

יַע, ַמה ּבִ ׂשְ ִתיב ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ָאה, ּכְ בֹוד ִעּלָ ִדיר ְלַההּוא ּכָ ְך ּתָ ָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ ָאה, ּדְ א ִעּלָ קּוְדׁשָ
ְתֵריּה, ָאז ּתִ  ִתיב ּבַ ג ַעל ְיָי'.ּכְ   ְתַעּנַ

 


