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This extract from Zohar Pinchas discusses the internal organs and the upper 
lights that connect to them. When we read or scan the sacred text we draw 
the light that the Zohar revels into our life and help in cleansing negativity 
from the body. Read the related commentaries on DailyZohar.com from DZ # 
1211 on. 
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Zohar Pinchas - Internal organs 

 
י ֶאְלָעָזר ַלֲאבּוִהי. 399 ְייִפין ֲאִטיִמין, ָאַמר ִרּבִ ין ׁשַ ַמְעָנא ִאּלֵ ִנין, ָהא ׁשְ ָקְרּבְ ָרָזא ּדְ . ּבְ

ְייִפין ַאֲחָרִנין ְלהֹון ַמאי, ׁשַ י . ָרָזא ּדִ י ֶאלְ ) א''ד ע''דף רל(ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ְמעֹון ְלִרּבִ , ָעָזרׁשִ
ִרי ְלגוֹ , ֶאְלָעָזר ּבְ ְייִפין ּדִ ַאר ׁשַ ל ׁשְ ָאה ִאיהוּ , ּכָ  .ָרָזא ִעּלָ

א ֲחֵזי. 400 ַמר, ּתָ א ָהא ִאּתְ ָדִליק, ִלּבָ א ִאיהּו נּוָרא ּדְ ְוִאְלָמֵלא , ֲאָבל ֵלב ּדָ
ְנֵפי ֵריָאה ָאה ּכַ א ִעּלָ יּה ַמְלּכָ ין ְלַגּבֵ ַזּמִ יּה , ּדְ ַאְתָיין ְלַקּמֵ יב , רּוָחאּדְ ָנׁשִ ֵמרּוָחא ּדְ

ִאין ִרְגָעא ֲחָדא, ִמּגֹו ּבּוְסִמין ִעּלָ  .ֲהָוה אֹוִקיד ְלָעְלָמא ּבְ

ַתח ְוָאַמר. 401 ְפִרית ָוֵאׁש  )בראשית יט(, ּפָ ֲאַמאי , ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ
ֲעָתא. אֹוִקיד לֹון ַהִהיא ׁשַ יבּו ּבְ ַכְנֵפי ֵריָאה ָלא ְנׁשִ ִגין ּדְ ַכְנֵפי ֵריָאה. ּבְ א , ְוִסְתָרא ּדְ ּדָ

ֶסף ְוִאיּנּון ְרָפֵאל )תהלים סח( ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ ַמרוְ . ְוַצְדִקיֵאל, ּכַ תהלים (, ָעַלְייהּו ִאּתְ
ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות )קד א , עֹוׂשֶ י ַמְלּכָ ִדיר ַקּמֵ ָבא ּתָ  .)א לבא''ס(ְלַנׁשְ

 רעיא מהימנא 
א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה. 402 יָנא ַקִדיׁשָ ל ַמה , ּבּוּצִ ּכָ

יר ּפִ ַאָמְרת ׁשַ ְוַתְרַווְייהּו ִאיהּו ַרֲחֵמי , ֵלב ִאיהּו ֵאׁש , ֲאָבל מֹוָחא ִאיהּו ַמִים, ּדְ
א ַרֲחֵמי, ְוִדיָנא ּסֵ א ּכִ יָנא, ּדָ א ּדִ ּסֵ ִריְך הּוא ֶמֶלךְ . ְוָדא ּכִ א ּבְ עֹוֵמד , ְוקּוְדׁשָ

ין ֵסא ּדִ ִאיהּו ֵלב, ִמּכִ א ַרֲחִמים. ּדְ ּסֵ ב ַעל ּכִ ִאיהּו מֹוָחא, ְויֹוׁשֵ  .ּדְ

ין ַעל ֵאָבִרים. 403 א, ְוַכד חֹוִבין ִמְתַרּבִ ִלּבָ ְרְסָייא , ְוַעל ַעְרִקין ּדְ ִאיהּו ּכֻ ּדְ
ִדיָנא א. ּדְ ִלּבָ ַמר ּבְ ִין )אסתר ז(, ִאּתְ ה ַהּיַ ּתֵ ׁשְ ֲחָמתֹו ִמּמִ ֶלְך ָקם ּבַ ִאיהּו ִייָנא , ְוַהּמֶ ּדְ

אֹוַרְייָתא ִבין ַעל לִ . ּדְ ַכְנֵפי ֵריָאה ָנׁשְ אּוְבִזְמָנא ּדְ ַמע ֶאת קֹול  )יחזקאל א(, ּבָ ָוֶאׁשְ
ְנֵפיֶהם  ָכָכה )אסתר ז(ּכַ ֶלְך ׁשָ ְנֵפי ֵריָאה. ַוֲחַמת ַהּמֶ ְתֵרין ּכַ ְוָהיּו  )שמות כח(, ּדִ
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ּפֶֹרת ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סֹוְכִכים ּבְ רּוִבים ּפֹוְרׂשֵ א , ַהּכְ ּדָ
א ִלּבָ ּפֹוְרָתא ּדְ  .ּכַ

ָכָכהּוְבמַ . 404 ֶלְך ׁשָ ְנֵפיֶהם . אי ַוֲחַמת ַהּמֶ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ָוֶאׁשְ ִגין ּדְ  )במדבר ז(ּבְ
ַמע ֶאת ַהּקֹול ׁשְ א קֹול ּתֹוָרה, ַוּיִ ַמע, ּדָ ְקִריַאת ׁשְ ר ֵאָליו. קֹול ּדִ לֹוָתא , ַוְיַדּבֵ ּצְ ּבִ

פּוָמא ִאיהּו , ּדְ ח ּוִפי ַיגִּ  )תהלים נא(ּדְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֶתךָ ֲאדָֹני ׂשְ ִהּלָ  .יד ּתְ

ַכְנֵפי ֵריָאה. 405 יב ּבְ ָנׁשִ ָקֶנה, ְוַההּוא רּוָחא ּדְ יק ָקָלא ּבְ ִאיהּו ְקֵנה , ִאיהּו ַאּפִ ּדְ
הּ . ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה ַמר ּבָ ע רּוחֹות ּבִֹאי  )יחזקאל לז(, ְוִאּתְ ּכֹה ָאַמר ְיָי ֵמַאְרּבַ

ע ַאְתָוון ְידוָֹ . ָהרּוחַ  ִאיּנּון ַאְרּבַ א, ד''ּדְ ִלּבָ ָכל ַעְרִקין ּדְ ָדִפיק ּבְ , ְוַהאי ִאיהּו רּוַח ּדְ
הֹון ַמר ּבְ ִאּתְ ה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ִיֵלכוּ  )יחזקאל א(, ּדְ ּמָ ָ ר ִיְהְיה ׁשּ  .ֶאל ֲאׁשֶ

א. 406 יָנא ַקִדיׁשָ אי ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָאַמר ּבּוּצִ יָלְך ִאיִהי, ַוּדַ א ּדִ ְרּגָ ֵביּה , ּדַ ּדְ
ָכָכהַוֲחַמת ַהּמֶ  כָ  )תהלים קמד(. ֶלְך ׁשָ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ה, ה''ַאׁשְ א מֹׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ָאַמר . ּבְ

א, ֵליהּ  יָנא ַקִדיׁשָ ִריְך ַאְנּתְ ּבּוּצִ א ּוַמְטרֹוִניָתא, ּבְ י ַמְלּכָ ָדִליק ַקּמֵ יָנא ּדְ ֵנר . ּבּוּצִ
יָלךְ , ְייָ  ָמה ּדִ  .ִאיִהי ְנׁשָ

א ְוַכְנֵפי ֵריָאהָהא ַאְמַרת מוֹ , ָאַמר ֵליהּ . 407 ֵרי ּכּוְלָיין ַמאי ִניהוּ , ָחא ְוִלּבָ . ּתְ
ַכְנֵפי ֵריָאה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות, ָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ , עֹוׂשֶ

ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט ָיין ְמׁשָ ְנֵפי ֵריָאה. ּכּוּלְ ֵרין ּכַ ָיין, ְוִאיּנּון ּתְ ' ָלֳקֵבל ד, ּוְתֵרין ּכּוּלְ
ֻכְרְסָייא ְרְסָייא. ֵחיָון ּדְ ִעיָתא, ּכֻ ֶאְמּצָ א ּבְ  .ִאיהּו ִלּבָ

ע ֵחיָון, ְוֵכן מֹוָחא. 408 ַרֲחֵמי, ִאית ֵליּה ַאְרּבַ ְרְסָייא ּדְ ִאיהּו ּכֻ . ּוַמאי ִניהוּ . ּדְ
ּבּור ִמיָעה ֵריָחא ּדִ יה ׁשְ יה. ְרִאּיָ ִמיָעה. ַאְרִיה: ְרִאּיָ ָרא: ֵריָחא. ׁשֹור: ׁשְ ' ְוד. ִנׁשְ

ין ְוד ְנִפין ְלָכל ַחד' ַאְנּפִ ּבּור. ּכַ א. ָאָדם ִאיהוּ : ּדִ א ְוַתּתָ רֹוִעין , ָאִחיד ֵעיּלָ ּדְ
ַמִים ֵרי ׁשָ ִנׁשְ רּוׂשֹות ּכְ ְבהֹון ְוָיֵדינּו ּפְ ְוַכף ַרְגֵליֶהם  )יחזקאל א(, ְוׁשֹוַקִים, ּגּוף ַאְרִיה. ּדִ

ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל ַמר. ּכְ ֶנה )בראשית מא(, ְוַעל ּגּוָפא ִאּתְ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִתיב. ֶמְרּכֶ ָנה ּכְ , ִמׁשְ
ַמְתִניִתין ָנא ּדְ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ִליׁשָ

א ְוָאַמר, ְטחֹול. 409 ַתח ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ ל ָהֲעׁשּוִקים  )קהלת ד(, ּפָ ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ
ְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ה ּדִ ֶמׁש ְוִהּנֵ ָ ַחת ַהׁשּ ֲעׂשּו ּתַ ּנַ ִאיּנּון . ַמאן ִאיּנּון ֲעׁשּוִקים. ׁשֶ ין ַיּנּוִקין ּדְ ִאּלֵ

הֹון ִאּמְ א ּדְ תּוְקּפָ ִקין ֵמָעְלָמא. ּבְ ַסּלְ ְות, ּדְ ְות. ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ַהּמָ ָקִטיל  ְוִכי ַמְלָאְך ַהּמָ
ק, לֹון ִאיהּו עֹוׁשֵ א ָהַדר ְוָאַמר. ּדְ ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ֶאּלָ ַמאן . ּוִמּיַד עֹוׁשְ

ְכִתיב. ַההּוא ּכֹחַ  א הּוא ּדִ ַמִים )בראשית א(, ּדָ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ְוָדא הּוא . ְיִהי ְמאֹרֹת ּבִ
ִאיִהי ְמָמנָ , ְוָדא ִליִלית, ְמאֹרֹת ָחֵסר ָואו קּדְ ַההּוא עֹוׁשֵ  .א ּדְ

ַיּנּוֵקי )ד''משפטים קי(ְוִאיִהי ַאְזַלת , ְוִאיִהי ִאְקֵרי ְטחֹול. 410 ּוָבַתר ָעְבַדת , ְוַחְייָכא ּבְ
הּו רּוְגָזא ְוִדְמָעה י ָעַלְייהוּ , ּבְ ָכֵבד ַאְזָלא. ְלִמְבּכֵ ִני. ְטחֹול ְלִזיָנא ּדְ ֵ ׁשּ א ִאְבֵרי ּבַ ְוָדא , ּדָ
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עוֹ  ְרִביִעי ּבְ יתּבָ ְבֵראׁשִ א. ָבָדא ּדִ ִני ּוָבְרִביִעי, ּוְבִגין ּדָ ֵ ׁשּ ֵבד . ֵלית ִסיָמָנא ָטָבא ּבַ ּכָ
ַרְבְרֵבי זּוְטֵרי, מֹוָתא ּדְ  .ְטחֹול מֹוָתא ּדְ

 רעיא מהימנא 
אי ָהִכי הּוא, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה. 411 ָכֵבד ִאיהּו , וּדַ ּדְ

עֵ  א ּדְ ְרּגָ וּדַ ו הּוא ֱאדֹום. ׂשָ ִמין. ֵעׂשָ ל ּדָ ִניׁש ּכָ ין ְצלּוִלין, הּוא ּכָ ין ֲעכּוִרין, ּבֵ . ּבֵ
ין ַטב ְלִביׁש  יַנְייהוּ . ְולֹא ַאְבִחין ּבֵ ָרֵאל. ָלא ָעִביד ַאְפָרׁשּוָתא ּבֵ א ִאיהּו ִיׂשְ , ִלּבָ

ין ַטב ְלִביׁש  ַאְבִחין ּבֵ ם ָטֵמא ְלָדם ָטהֹור, ּדְ ין ּדָ ִרירּו ְוָלא נָ , ּבֵ א ּבְ ִטיל ֶאּלָ
ָמא ַההּוא ּדָ סֹוֶלת, ְוַנְקיּו ּדְ בֹוֵרר אֹוֶכל ִמּגֹו ּפְ  .ּכְ

 ב''ד ע''דף רל

א. 412 ָנִטיל ִלּבָ ִאיהּו ַיֲעקֹב, ּוְלָבַתר ּדְ ָדִמים, ּדְ ִרירּוָתא ּדְ א, ּבְ ִאיהּו ְלֵעיּלָ . ּדְ
ִאיהּו  ֵבד ּדְ ְתַאר ּכָ ו ) ב''ד ע''דף רל(ְוִאׁשְ סֹוֶלתֵעׂשָ ּפְ ָמָרה. ּבִ ִעיס ָעֵליּה ּבְ , ִאיהּו ּכָ

ם יִהּנָ ִאיִהי ּגֵ ְנָייָנא, ּדְ יֹוָמא ּתִ ִריַאת ּבְ ִאְתּבְ ַרְבְרֵבי, ּדְ ְוִאיִהי נּוְקָבא , מֹוָתא ּדְ
א יׁשָ ה, ֵאׁש ָזָרה, ּבִ  .ֲעבֹוָדה ָזָרה ָקֵריָנן ָלהּ , ֲעבֹוָדה ָקׁשָ

ַעס. 413 ִמיָנּה ִאְתַער ּכַ ַמְתִניִתין, ְלָכֵבד ּוְבִגין ּדְ ָנן ּבְ ל ַהּכֹוֵעס , אֹוְקמּוָה ַרּבָ ּכָ
ִאיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ָכל ַמְרִעין , ְולֹא עֹוד. ּכְ ֵריָפה ַוֲחִמימּות ּבְ ֵלית ׂשְ א ּדְ ֶאּלָ

גּוָפא ֵאָבִרין ּדְ ָרה, ּדְ א ִמּמָ ָכבֵ . ֶאּלָ ְלהֹוִבין ַעל ַעְרִקין ּדְ ׁשַ ִאיִהי ַאְדִליָקת ּבְ , דּדְ
ל ּגּוָפא א. ּוָבֵעי ְלאֹוְקָדא ּכָ ַיּמָ ַגְווָנא ּדְ ִעיס, ְוִאיהּו ּכְ ד ִאיהּו ּכָ א , ּכַ י ַיּמָ ַגּלֵ ּדְ

ִקין ַעד ְרִקיָעא בּוַלְייהוּ , ַסּלְ ִאי ָלאו . ָעְלָמא )א לחרבא''ס(ְלַתְבָרא , ּוָבעּו ְלָנְפָקא ִמּגְ
א ִכיְנּתָ ַאְס , ׁשְ חֹול ּדְ ִאיִהי ַלחֹוֶלה ּכְ אּדְ ָלא ַנְפַקת ִמּפּוָמָהא, ַחר ְלַיּמָ אּוף ָהִכי , ּדְ

א ַאְסָחַרת ְלגּוָפא ִכיְנּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוָסִמיְך ֵליהּ , ׁשְ ְיָי ִיְסָעֶדּנּו ַעל  )תהלים מא(, ּכְ
ָוי  .ֶעֶרׂש ּדְ

א אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. 414 ר ֶאת ַהחֹוֶלה, ּוְבִגין ּדָ ַבּקֵ ִתיב ָלא ֵלי, ַהּמְ
יהּ , ְלֵמַרֲאׁשֹוָתיו א ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ׁשְ ּום ּדִ ְות . ִמׁשּ ַמְלָאְך ַהּמָ ְוָלא ְלַרְגלֹוי ּדְ

ר ָנׁש . ְלַרְגלֹוי ינֹוִני, ַהאי ָלאו ְלָכל ּבַ א ַלּבֵ מּור. ֶאּלָ ִדיק ּגָ ְיָי ִיְסָעֶדּנּו , ֲאָבל ַלּצַ
ָוי יהּ , ַעל ֶעֶרׂש ּדְ א ַאְס . ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ַמר . ַעד ַרְגלֹוי, ַחר ּגּוֵפיהּ ּוׁשְ א ִאּתְ ּוְבִגין ּדָ

ַיֲעקֹב ה )בראשית מט(, ּבְ ּטָ ֱאסֹף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ הּ , ַוּיֶ ַמר ּבָ ִאּתְ א ּדְ ִכיְנּתָ ישעיה (, ְוָדא ׁשְ

מּור. ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי )סו ע ּגָ ָכל ִסְטָרא, ְלָרׁשָ ְות ַאְסַחר ֵליּה ּבְ . ַמְלָאְך ַהּמָ
ָכל ִסְטָרא, א ֵיֶצר ָהָרעְוָד  ְות ַאְסַחר ֵליּה ּבְ יֵליהּ , ְדַמְלָאְך ַהּמָ ָפָניו , ַחְרָבא ּדִ ּדְ

ִטָפה ֲחָדא ֵמִאיּנּון ג, מֹוִריקֹות יהּ , ִטּפֹות' ּבְ ָזִריק ּבֵ  )משלי ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
ֲעָנה כּוָרא. ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכּלַ א ּדְ ֵבד ּדָ ֵבד נּוְקָבא יֹוֶתֶרת. ּכָ  .)עד כאן(. ַהּכָ
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מֹוָתא, ֵקיָבה. 415 ין ּדְ ּתִ ִ א ַחד ִמׁשּ ְרּגָ ְרֵדָמה. ִאיהּו ּדַ א ''נ(ֲעְסִטיְרָאה . ְוָדא ִאְתְקֵרי ּתַ
ְות, )עסירטא ַמְלָאְך ַהּמָ ִתיָתָאה ּדְ א ׁשְ ְרּגָ ָאֵתי ֵמָרִחיק. ּדַ ְטָרא , ּוִמּגֹו ּדְ ִאיהּו ִמּסִ
מֹוָתא מֹוָתא, ַרְמָזא. מֹוָתאְוָלאו . ּדְ ין ּדְ ּתִ ִ  .ַחד ִמׁשּ

 ַרְעיָא ְמֵהיָמנָא 
טֹוב ָוָרע, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. 416 גּוָפא ִאיהּו ֵמִאיָלָנא ּדְ ַתר ּדְ ֵלית ֵאֶבר , ּבָ

גּוָפא יּה ֵיֶצר ָהָרע ְוֵיֶצר טֹוב, ּבְ ָלא ִאית ּבֵ ים, ּדְ ינֹוִנּיִ מּוִרים. ַלּבֵ יִקים ּגְ ּדִ , ְוַלּצַ
ֵרין ְיִצירֹות ַכר ְונּוְקָבא, ּתְ ְרַווְייהּו טֹוִבים, דּדְ ה. ּתַ ָחָתן ְוַכּלָ ַגְווָנא ּדְ ִעים . ּכְ ָלְרׁשָ

מּוִרים ין, ּגְ יׁשִ ֵרין ְיִצירֹות ּבִ ַכר ְונּוְקָבא, ּתְ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּדְ ְטָרא , ּבְ ִמּסִ
ָסָמֵאל ְוָנָחׁש   .ּדְ

אִ . 417 ְטָרא ּדְ א ִמּסִ טֹוב ָוָרעּוְבִגין ּדָ ין, יָלָנא ּדְ ְרּגִ ֵרין ּדַ ּה ּתְ . ֵקיָבה ִאית ּבָ
ָנן ָהִכי אֹוְקמּוָה ַרּבָ ן, ּדְ יָנה. ֵקיָבה ָיׁשֵ מֹוָתא, ְוִאית ׁשֵ ין ּבְ ּתִ ִ יָנה. ַאַחת ִמׁשּ , ְוׁשֵ

בּוָאה ּנְ ין ּבַ ּתִ ִ ָנן ָמאֵרי ְמִתיְבָתא. ַאַחת ִמׁשּ א אֹוְקמּוָה ַרּבָ  )זכריה י(, ּוְבִגין ּדָ
רוּ  ְוא ְיַדּבֵ ר ּבוֹ  )במדבר יב(ְוָהְכִתיב , ַהֲחלֹומֹות ׁשָ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ָיא. ּבַ אן , ָלא ַקׁשְ ּכָ

ד אן ַעל ְיֵדי ַמְלָאךְ . ַעל ְיֵדי ׁשֵ בּוָאה, ֲחלֹום ַעל ְיֵדי ַמְלָאךְ . ּכָ ּנְ ין ּבַ ּתִ ִ . ַחד ִמׁשּ
ד ְוא, ֲחלֹום ַעל ְיֵדי ׁשֵ מֹוָתא, ִאיהּו ׁשָ ְטָרא ּדְ ֶבן. ִמּסִ ָהִכי אֹוְקמּוהָ , ְוִאיהּו ּתֶ , ּדְ

ֶבן לֹא ּתֶ ר ְלַבר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ָבִרים , ּכְ לֹא ּדְ ר ַלֲחלֹום ּבְ ְך ִאי ֶאְפׁשָ ּכַ
ֵטִלים  .ּבְ

א ֻקְרְקָבן ִנְקָלף. 418 ָנן. ִאְצטֹוְמָכא ּדָ ִאיהּו , קּוְרְקָבן טֹוֵחן, ְואֹוְקמּוָה ַרּבָ ּדְ
א ר ְלָכל ֵאָבִרין, ֵחקְוׁשוֹ , ָנִטיל ּכֹּלָ ּדֵ ָלא חֹוִבין. ּוְמׁשַ ַגְווָנא , ִאי ֵאָבִרין ּבְ ּכְ

ָנן אֹוְקמּוָה ַרּבָ ָנא, ּדְ ִבין ַית ָקְרּבְ ְמַעּכְ ין ּדִ ִאית ִמּלִ ָלא ֵליהּ , ּדְ ָלא ָנִחית ְלַקּבְ , ּדְ
יֵליהּ  ָלא ּדֹורֹוָנא ּדִ ִריְך הּוא ְלַקּבְ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ּדַ ׁשָ ל ֵליּה ּדְ . ַההּוא ּדְ ְמַקּבֵ ִאית ּדִ

ִריְך הּוא ַעל ְיֵדי ַאְרֵיה א ּבְ יּה , קּוְדׁשָ ַמר ּבֵ ִאּתְ ִמין  )יחזקאל א(ּדְ ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ
ְעָתן ִריְך הּוא ָרִכיב ָעֵליהּ . ְלַאְרּבַ א ּבְ יהּ , ְוקּוְדׁשָ ָלא ַההּוא , ְוָנִחית ּבֵ ְלַקּבְ

 .ּדֹורֹוָנא

ל ֵליּה ַעל ְיֵדי ׁשֹורְוִאית ּדֹורֹוָנא ּדִ . 420 יּה , ְמַקּבֵ ַמר ּבֵ ִאּתְ ּוְפֵני ׁשֹור  )יחזקאל א(ּדְ
ן ְעּתָ מֹאֹל ְלַאְרּבַ ְ ר, ְוִאית ּדֹורֹוָנא. ֵמַהׂשּ ֶנׁשֶ ל ַעל ְיֵדי ּדְ ְמַקּבֵ יּה , ּדִ ַמר ּבֵ ִאּתְ ּדְ

ן )יחזקאל א( ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ֵתי ּתֹוִרים. ּוְפֵני ֶנׁשֶ ִאיּנּון ׁשְ ֵני יֹוָנהאֹו ׁשְ , ּדְ ְוִאית . ֵני ּבְ
יהּ , ּדֹורֹוָנא ְכִתיב ּבֵ ָאָדם ּדִ ל ֵליּה ַעל ְיֵדי ּדְ ְמַקּבֵ י ַיְקִריב  )ויקרא א(, ּדִ ָאָדם ּכִ

ן ַלְייָ  ם ָקְרּבָ יהּ . ִמּכֶ ַמר ּבֵ ִאּתְ ַההּוא ּדְ ִדּיּוְקָנא ּדְ ֵני  )יחזקאל א(. ּבְ ֵניֶהם ּפְ ּוְדמּות ּפְ
ָלא ּדֹורֹוָנא, ַלְייהוּ ד ָנִחית עָ ''ְידוָֹ . ָאָדם  .ְלַקּבְ

 א''ה ע''דף רל
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ע ְיסֹוִדין, ְמָמָנן ַעל ּגּוִפין, ְוִאית ֵחיָון ִטְבִעיֹות. 421 ִאיּנּון ֵמַאְרּבַ ְכָיין, ּדְ . ְוִאיּנּון ּדַ
ע ֵחיָון ּדֹוְרִסין ִאיּנּון, ְמִריָרן' ַעל ד )א מלאכין ממנן''נ(, ִמְסֲאִבין, ְוָלֳקְבַלְייהּו ַאְרּבַ : ּדְ

וָרא ְכִליֹות. ָמָרה אּוָכָמא, ָמָרה ְירֹוָקא, ָמָרה סּוָמָקא, ָמָרה ִחּוָ , ְוִאית ֵחיָון ׂשִ
ָסֲחִרין ְלֻכְרְסָייא ְייהוּ . ּדְ א ִמּנַ , ְוִאיּנּון ֵחיָון ֱאָלִהּיֹות, ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם, ְוִאית ְלֵעיּלָ

ה ָ ְקדּוׁשּ ְטָרא ּדִ ִסְטָרא ָאֳחָרא. ִמּסִ . ְוִאְתְקִריאּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ְוִאית ֵחיָון ּדְ
א קּוְדׁשָ ים, ְוֱאָלִהּיֹות ּדְ ה. ֱאלִֹהים ַחּיִ ָ ְקדּוׁשּ ין ֱאָלִהּיֹות ּדִ ִאְתְקִריאּו ֱאלֵֹהי , ְוִאּלֵ

א, ָהֱאָלִהּיֹות ת ַעל ּכֹּלָ ים, ְוִעּלַ ֲעׂשִ ל ַהּמַ . א ָאִזיל ְלִזיֵניהּ ְוָכל ִזינָ . ֵאל ָאדֹון ַעל ּכָ
ִאית ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים י  )שמות כב(, ָאַמר ָעַלְייהוּ , ּוְבִגין ּדְ ְלּתִ זֹוֵבַח ָלֱאלִֹהים ָיֳחָרם ּבִ

ים ִעם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ד ְלַבּדוֹ ''ַלְידוָֹ  ָלא ִיְתָעֵרב ֱאלִֹהים ַחּיִ ִגין ּדְ א ובחבורא ''ס(. ּבְ
 )עד כאן( )קדמאה

א) א''ה ע''דף רל(. 422 ִחיק, ִאְצטֹוְמָכא ּדָ א, ָנִטיל ְוׁשָ ּתָ ְלּתַ ר ְלָכל ִסְטִרין ּדִ ּדֵ , ּוְמׁשַ
ֵאי ּתָ יּה ִאְתָזנּו ּתַ א. ּוִמּנֵ ָמִרים ְלַתּתָ ִתין ׁשְ ל ִאיּנּון רּוִחין ְוִסְטִרין ַאֲחָרִנין , ֵמִאיּנּון ׁשָ ּכָ

ֵליְלָיא ִאיְתָזנּו ּבְ ְייִפין. ֵמִאיּנּון ֵאָבִרים ּוְפָדִרים, ּדְ ל ׁשַ ַאר ַנְטִלין ּכָ ֵבד, ּוׁשְ א ּכָ , ְוָנִטיל ּכֹּלָ
ב ַמר, ְוָקִריב ַלּלֵ ִאּתְ ָמה ּדְ יב. ּכַ ְכּתִ ִמין )יחזקאל א(, ְוָדא ִאיהּו ּדִ . ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ

ָחא א ִאְתֲחֵזי ַעל ַמְדּבְ ִנין, ְוַעל ּדָ ַאְרֵיה ָאִכיל ָקְרּבְ ַגְווָנא ּדְ אן ּולְ . ּכְ ַאר ִמּכָ ל ׁשְ ָהְלָאה ּכָ
ְייִפין א, ׁשַ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ גּוָפא ּכְ ָרָזא ּדְ  .ּבְ

 רעיא מהימנא 
א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. 423 ַקְדִמיָתא ָנִטיל , ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ אי ִאְצטֹוְמָכא ּבְ ַוּדַ
א ְעִתין, ּכֹּלָ ית ׁשַ ֶקה, ְוֵריָאה. ִאיהּו אֹוֶפה, ֻקְרְקָבן. ְואֹוֶפה, ַעד ׁשִ . ִאיִהי ַמׁשְ

א א ַמְלּכָ ֵרין. ִלּבָ ֶקה, ְוִאיּנּון ּתְ אי אֹוֶפה ּוַמׁשְ א, ִאיּנּון ַוּדַ ירּו , ְלֵמיַהב ְלַמְלּכָ ּפִ ְ ִמׁשּ
ִקין ָכל ַמֲאָכִלין ּוַמׁשְ הוּ , ּדְ ֻכּלְ א ּדְ הוּ , ֵריׁשָ יב. ִמְבַחר ְלֻכּלְ ְכּתִ שיר השירים (, ְוַהְיינּו ּדִ

ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי )ה י ׁשָ ְבׁשִ י ַיְעִרי ִעם ּדִ ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ . ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ
ַאר ֵאָבִרים, ִעיםִאְכלּו ֵר , ְלָבַתר א, ׁשְ ַמְלּכָ ְרָיין ּדְ ִאיּנּון ֵחיִלין ּוַמׁשִ ָפִליג לֹון , ּדְ ּדְ
ר ָהאֹוִפים, ְמזֹוָנא ְכרּו דֹוִדים. ַעל ְיֵדי ׂשַ תּו ְוׁשִ ִקים, ׁשְ ׁשְ ר ַהּמַ  .ַעל ְיֵדי ׂשַ

ר ָנׁש . 424 ּבַ א. ְוָכֵבד ִאיהּו ִליִמיָנא ּדְ ן  ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל, ּוְבִגין ּדָ ְעּתָ ִמין ְלַאְרּבַ ַהּיָ
א ַמְלּכָ ִאיהּו ִלָבא, ִליִמיָנא ּדְ ָמאָלא, ְטחֹול. ּדְ ְטָרא ַאֲחָרא. ִלׂשְ ין ִאיּנּון ִמּסִ , ִאּלֵ

מֹאֹל ְ א. ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשּ א ְלַמְלּכָ ַמּיָ ֶקה ַחְמָרא ָמזּוג ּבְ א , ְוַאְרֵיה ָאִכיל. ַמׁשְ ּדָ
ֵבד י , ּכָ ִניׁש ְמזֹוָנא ַקּמֵ אּכָ א, ַמְלּכָ ִאיהּו ִלּבָ  .ּדְ

ו. ְוִאית ְלַאְקׁשּוֵיי ַעל ַהאי. 425 ֵבד ִאיהּו ֵעׂשָ ן ְמזֹוָנא , ִאי ּכָ ֵאיְך הּוא ְמַתּקֵ
א ִיְצָחק. ְלִלּבָ ַגְווָנא ּדְ א ִאיהּו ּכְ א ַוָדאי ִלּבָ ו. ֶאּלָ ֵבד ֵעׂשָ ד ַצִיד, ּכָ ִאיהּו ַהּצָ . ּדְ

א ֵליהּ  נוֹ ָיקּום  )בראשית יז(, ְוֵייּמָ יד ּבְ ין ִאיּנּון ְצלֹוִתין. ָאִבי ְויֹאַכל ִמּצֵ ַאְזִלין , ִאּלֵ ּדְ
ים ְרִכין ֵמֲעִנּיִ ַצֲעָרא ּוִביגֹוָנא, ּוִמְתּתַ וָנא ִלְצלֹוָתא, ְוִיְצָחק ּבְ ָלא ַיְכִלין ְלַכּוְ ּוְבִגין . ּדְ
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יִדי א ָלא ָאַמר ְויֹאַכל ִמּצֵ נוֹ , ּדָ יד ּבְ א ְויֹאַכל ִמּצֵ ִני ְבכֹוִרי  )דשמות (. ֶאּלָ ּבְ
ָרֵאל א. ִיׂשְ ַגְווָנא ּדָ ָגלּוָתא, ּכְ ָרֵאל ְמזֹוָנא ּבְ א ַעל ְיֵדי אּוִמין , ֵלית לֹון ְלִיׂשְ ֶאּלָ
ָעְלָמא  .ּדְ

ָרֵאל. 426 ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ד ִאיּנּון ּבְ א, ֲאָבל ּכַ ִכיְנּתָ ֵרין . ְמזֹוֵניהֹון ַעל ְיֵדי ׁשְ ְוֵיהֹון ּתְ
ְנֵפי ֵריָאה ַמׁשְ  ִקים, ִקין אּוָמהּכַ ׁשְ ר ַהּמַ ִלין , ּוְתֵרין ּכּוְלָיין ָהאֹוִפים. ׂשַ ְ ְמַבׁשּ ּדִ

ָנִחית ִמן מֹוָחא ַרע ּדְ ְנֵפי ֵריָאה, ַהּזֶ ִלין ִמּכַ ְמַקּבְ א ּדִ ִלין ַמּיָ ֵייכּול . ּוְמַבׁשְ ּוְלָבַתר ּדְ
א א, ַמְלּכָ ִאיהּו ִלּבָ יֵליהּ , ּדְ ָיין ּדִ ּלְ ְתֵרין ּכֻ ַמר ּבִ ְנֵפי . ִאְכלּו ֵרִעים, ִאּתְ ְוִלְתֵרין ּכַ
ְכרּו ּדֹוִדים, ֵריָאה תּו ְוׁשִ  .ׁשְ

ין. 427 א ּדִ ּסֵ א ִאיהּו ּכִ ִלּבָ יֵליהּ , ּדְ ִליָחן ּדִ ע ֵחיָון ׁשְ ְנֵפי ֵריָאה. ַאְרּבַ ֵרין ּכַ , ּתְ
ָיין ּלְ ָמְעלָ , ּוְתֵרין ּכֻ רּודֹות ִמּלְ ַכְנֵפי ֵריָאה ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ ָלא , הּדְ ְלַקּבְ

א ִאיהּו , ָעַלְייהּו ַמְלּכָ ַעת  )ישעיה יא(ּדְ רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ
ְרְסָייא. ְוִיְרַאת ְייָ  ָיִתיב ַעל ּכֻ א, ּדְ ִאיהּו ִלּבָ ִפיִקין ִמְתַנֲהִגין , ּדְ ָכל ִאיּנּון ּדְ ּדְ
ְתֵריהּ  ַתר ַמְלכֵ , ֲאּבַ יִלין ּבָ ַחּיָ  .יהֹוןּכְ

ְנֵפי ֵריָאה. 428 יב ִמּכַ ָנׁשִ ֵרי נּוְקֵבי חֹוָטָמא, ְורּוָחא ּדְ יב ַעל ּתְ ְוִאיהּו ָקִריר . ָנׁשִ
מֹאָלא ְ ַרֲחֵמי. ְוָחם ִמיִמיָנא. ּוְצִניָנא ִמׂשּ ְרְסָייא ּדְ ִאיהּו ּכֻ מֹוָחא ּדְ ְטָרא ּדְ , ּוִמּסִ

ֶחֶסד, ִאיהּו רּוַח ָקר ִליִמיָנא מָ . ּדְ ְ ְגבּוָרהְוָחם ִמׂשּ א, אָלא ּדִ ן ִלּבָ ַתּמָ ּומֹוָחא . ּדְ
יהּ  ַתְרַווְייהוּ , ָמִזיג ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ א ָמִזיג. ּבְ ּומֹוָחא . ִמּקֹור ָוחֹום, אּוף ָהִכי ִלּבָ
ין, אּוף ָהִכי ין ִמּדֵ ִלין ּדֵ ְמַקּבְ  .ּדִ

א. 429 כֹּלָ ָמִרים ּדְ יֵליהּ , ָנִטיל ְטחֹול, ּוׁשְ ְרָיין ּדִ ָפחֹות, ּוַמׁשִ ִאיּנּון ֲעָבִדים ּוׁשְ , ּדְ
לֹמֹה ָאַמר ָעַלְייהּו ׁשְ ָפחֹות )קהלת ב(, ּדְ ֵרין ּכּוְלָיין . ָקִניִתי ִלי ֲעָבִדים ּוׁשְ ּתְ

ים א, ִאְתְקִריאּו ִאׁשִ ְלֵעיּלָ ים ּדִ ם ִאׁשִ הּו , ַעל ׁשֵ ַמר ּבְ ִאּתְ י ְיָי  )דברים יח(ּדְ ֵ ִאׁשּ
 .ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון

ית ִעְזָקאן. 430 ֶנה ׁשִ ַמר, ּוַבּקָ ָעַלְייהּו ִאּתְ ֵני ֵאִלים )תהלים כט(, ּדְ . ָהבּו ַלְיָי ּבְ
ְבהֹון ָסִליק ָקָלא ִליג ְלו, ּדִ ִאְתּפְ א' ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ִביָעָאה ָסִליק ְלפּוָמא. ָקִלין ּדִ , ּוׁשְ

ְרְסָייא ִאיהּו ּכֻ ָקֶנה. ּדְ ית ִעְזָקאן ּדְ ַגְוו, ְוׁשִ ֻכְרְסָייא ִאיּנּון ּכְ ין ּדְ ְרּגִ ית ּדַ ׁשִ ָנא ּדְ
א ַמְלּכָ ם. ּדְ ֵביּה , ְוָקֶנה ִאיהּו ֻסּלָ ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים  )בראשית כח(ּדְ

א , ּבוֹ  יּה ַמְלּכָ ִקין ּבֵ ִאיּנּון ֲהָבִלים ַסּלְ ֲאִויָרא , )א מלבא''נ(ּדְ ין  )חורין נפקין(ְורּוִחין ּדַ ַנְחּתִ
יּה בְּ  אּבֵ ָלא לֹוִקיד ּגּוָפא, ְלַקְרָרא ֲחִמימּוָתא, ִלּבָ  .ּדְ
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ה רּוִחין, ְוַכד רּוָחא ָנִחית. 431 ַכּמָ א ִעם ֵחיֵליהּ , ָנִחית ּבְ ַמְלּכָ ְוַכְנֵפי ֵריָאה . ּכְ
ִלין ְלרּוָחא א ָעַלְייהוּ , ְמַקּבְ ִאיהּו ַמְלּכָ ֲאֵמיָנא, ּדְ ָמה ּדַ ּוְפֵניֶהם  )יחזקאל א(. ּכְ

רּודֹותְוַכְנֵפיהֶ  י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה )שמות כה(, ם ּפְ רּוִבים ּפֹוְרׂשֵ  .ְוָהיּו ַהּכְ

 ב''ה ע''דף רל

ִאיהּו רּוַח . 432 ָאה ּדְ א ִעּלָ ַמְלּכָ ה ּדְ ֲעׂשֵ ִפּקּוִדין ּדַ ַבר ָנׁש ּבְ אן ֵאָבִרין ּדְ ִאי ַזּכָ
ם, ַהּקֶֹדׁש  ֻסּלָ רֹון, ָנִחית ּבְ ִאיהּו ּגָ ה רּוִחין , ּדְ ַכּמָ יןּבְ ַמר ָעַלְייהוּ , ַקִדיׁשִ ִאּתְ , ּדְ

א )תהלים קד( ִלּבָ ין ֲהָבִלים ּדְ ִקין ָלֳקֵבל ִאּלֵ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְוַסּלְ ַמר , עֹוׂשֶ ִאּתְ ּדְ
ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט, ָעַלְייהוּ  ַמר . ְמׁשָ דף (ד חֹוֵצב ''קֹול ְידוָֹ  )תהלים כט(ְוָעַלְייהּו ִאּתְ

א ֲאדָֹני .ַלֲהבֹות ֵאׁש ) ב''ה ע''רל ִליּבָ ִגין ּדְ פּוָמא , ּבְ ִקין ַלֲהבֹות ֵאׁש ּבְ יּה ַסּלְ ִמּנֵ ּדְ
ִאיהּו ְידוָֹ  ה, ד''ּדְ ָ ְקדּוׁשּ ָמה רּוִחין ּדִ יּה ּכַ ין ִעּמֵ ַנְחּתִ ה, ּדְ ע ַאְתָוון ְיהֹוָ . ֵמַאְרּבַ

ַמר ָעַלְייהוּ  ִאּתְ ע רּוחֹות ּבֹ ''ּכֹה ָאַמר ְידוָֹ  )יחזקאל לז(, ּדְ  .ִאי ָהרּוחַ ד ֵמַאְרּבַ

ֶחֶסד, ִאיהּו ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה, ה''ָקנֶ . 433 ִאיּנּון ִליִמיָנא ּדְ ָמאָלא , ּדְ ְוִלׂשְ
ְגבּוָרה ְפֶאֶרת. ּדִ ֶאְמָצִעיָתא, ּתִ ם ּבְ רֹוִעין, ֻסּלָ ֵרין ּדְ ִליל ּתְ גּוָפא ּכָ , ְוגּוף ּוְבִרית, ּבְ

ית ִעזְ . ׁשֹוִקין )סטרין(ּוְתֵרין  ָקֶנהָלֳקֵבל ׁשִ  .ָקאן ּדְ

י ֲאדֹנָ , ד ְלִלָבא''ְוַכד ָנִחית ְידוָֹ . 434 א, י''ְלַגּבֵ ִלּבָ ַרֲחֵמי ּבְ יָנא ּבְ ִרין ּדִ . ִמְתַחּבְ
ָנהי ִאיהּו ְיֲאהדֹוָ ח, ְוַכד ָסִליק ֲאדָֹני ְלפּוָמא. ּדְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני ׂשְ ָלא , ּדַ ְלַקּבְ

פּוָמא ה ּבְ ן, ְיהֹוָ ּמָ ָרא ּתַ ִחּבּוָרא ֲחָדא ְלִאְתַחּבְ ָמָהן ּבְ ֵרין ׁשְ ָנדי, ּתְ ַגְווָנא , ְיֲאדדֹוָ ּכְ
א ִלּבָ ָרָאן ּבְ ִמְתַחּבְ א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּדְ ָברֹו , ּוְבִגין ּדָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ִמי ׁשֶ

ְדָרׁש  ֵנס ְלֵבית ַהּמִ ִוין, ַאל ִיּכָ א ׁשָ  .)עד כאן(. ִאי ֵלית לֹון ּפּוָמא ְוִלּבָ

ָקֶנה. 435 ית ִעְזָקאן ּבְ ֲחָדא, ָקֶנה ׁשִ ָראן ּכַ ֵני ֵאִלים, ִמְתַחּבְ ֵקי , ְוִאיּנּון ִאְקרּון ּבְ ַמּפְ
ָבא ַעל ָעְלָמא ְגבּוָרה. רּוָחא ְלַנׁשְ ְטָרא ּדִ ֲחָדא. ְוַאְתָיין ִמּסִ ָרן ּכַ ִאיּנּון , ְוַכד ִאיּנּון ִמְתַחּבְ

ׁשֹוָפר ַגְווָנא ּדְ ין ִאְקרּו ׁש . ּכְ ל ִיְצָחק, ֹוָפרְוִאּלֵ ל ַאִיל ׁשֶ ן. ׁשֹוָפר ׁשֶ ׁשָ ֵני ּבָ ָהבּו , ֵאִלים ּבְ
ֵני ֵאִלים ִיְצָחק. ַלְיָי ּבְ ִקין רּוָחא ְוָקָלא, ֵאִלים ּדְ ָעֵבי , ְוַההּוא ָקָלא ָנִפיק. ּוַמּפְ ְוִאְעַרע ּבְ

ַמע ְלִבְרָייָתא ְלַבר, ִמְטָרא ּתְ ִתיב. ְוִאׁשְ א ּכְ בּורֹוָתיו ִמי ְוַר  )איוב כו(, ְוַעל ּדָ ַעם ּגְ
ְגבּוָרה ָקא ַאְתָיין. ִיְתּבֹוָנן ְטָרא ּדִ וָדִאי ִמּסִ א . ּדְ קול , א ומה אמר ההוא קלא''ס(ּוְבִגין ּדָ

ים )'יי על המים אל הכבוד וגו בֹוד ִהְרִעים ְיָי ַעל ַמִים ַרּבִ בֹוד רֹוֵעם . ֵאל ַהּכָ ֵאל ַהּכָ
ִתיב בֹוד ִהְר , ָלא ּכְ א ֵאל ַהּכָ ְבֵני ֵאִלים, ִעיםֶאּלָ ָבָחא . ַעל ְיָדא ּדִ ׁשְ ָיַדע ּבִ ְוֵלית ַמאן ּדְ

ַהאי ָקָלא  .ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִמי ִיְתּבֹוָנן, ּדְ

 רעיא מהימנא 
ַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה. 436 א, ּפָ , ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

א ִאיּנּון ֲאִטיִמין ִלּבָ גּוֵפיהֹון ַעל ַמה ִאיּנּון , יִמין ַעְייִניןְסִת , ּדְ ָלא ַיְדִעין ֵאָבִרים ּדְ ּדְ
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ִנין ּקְ ִריְך הּוא , ִמְתּתַ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ יהּ  )ה''א קנ''נ(ּדְ ִליָלן ּבֵ ַלת ֵחיִלין ּכְ , ַחד ֶהֶבל, ּתְ
ִאיהּו ַלַהב ֵאׁש  ַלג ְלז, ּדְ א ְוִאְתּפְ ָנִפיק ִמן ִלּבָ ָאמַ , ֲהָבִלים' ּדְ ְנָייָנא. ר קֶֹהֶלתּדְ , ּתִ

ַבר יּה ִמּלְ ָעאל ְלַגּבֵ יר ּדְ ִליָתָאה. ַאּוִ ַכְנֵפי ֵריָאה, ּתְ בּוִקים , ַמִים ּדְ ִאיּנּון ּדְ ּדְ
ָקֶנה ין ִאְתַעִביד קֹול. ּבְ ַלת ִאּלֵ ל ַחד ְלז, ַמִים ְורּוַח ְוֵאׁש , ּוִמּתְ ֵלג ּכָ ְוִאיּנּון ', ּוִמְתּפְ

 .ְנָחִלים' ז, ֲאִוירֹות' ז, ְלָהִבים' ז

א. 437 ִלּבָ ָעֵבי ִמְטָרא, ְוַכד ַאְעָרעּו ְלָהִבים ּדְ ְנֵפי ֵריָאה, ּבְ ִאיּנּון ּכַ אַֹרח , ּדְ
ֵריָאה בּורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן. ָקֶנה ּדְ יָנה. ַהאי ִאיהּו ְוַרַעם ּגְ ּבִ ֵביּה ֵלב ֵמִבין ּבַ , ּדְ

ָמאָלא א ִלׂשְ ִלּבָ ִאיִהי ּבְ בּוָרה, ּדְ ַכְנֵפי ֵריָאה, ד ִליִמיָנאְוֶחסֶ . ּגְ ן . ַמִים ּדְ ּמָ ְוּתַ
יהּ , ָחְכָמה מֹוָחא ים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון )שיר השירים ד(, ּוִמּנֵ ֵאר ַמִים ַחּיִ ים ּבְ ּנִ . ַמְעַין ּגַ

מֹוָחא ּבּוָנא ּדְ ִאיהּו ּלִ ֵריָאה, ּדְ בִ . נֹוְזִלים ַעל ָקֶנה ּדְ ָלקּו ֲעָנִנים ּדְ ִאְסּתָ ַתר ּדְ יָנה ּבָ
י מֹוָחא  .ְלַגּבֵ

ה . 438 ִמּלָ ן )שיר השירים ג(ְוָרָזא ּדְ ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ ְוָדא . ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ
ן ַהַמֲעָרָכה א ְלמֹוָחא, ָעׁשָ ָסִליק ִמן ִלּבָ ָעְלָמא. ּדְ ָכל רּוִחין ּדְ ָלא ָזִזין ֵליּה , ּדְ

א: ּכֹחַ . ה''כח מ: ָחְכָמה. ֵמַאְתֵריהּ  ִלּבָ מֹוָחא: ָמה. ּבְ ְפֶאֶרת: ָקֶנה. ּבְ ִליל ו, ּתִ ' ּכָ
ין ִאיּנּון ְלֻכְרְסָייא' ו. ָאןְסִפיָר  ְרּגִ א, ּדַ ִאיִהי ִאיּמָ הּ . ּדְ א ָחְכָמה ְלַגּבָ ִמן , ְלַנְחּתָ

א ָבּה ֵלב ֵמִבין, מֹוָחא ְלִלּבָ א. ּדְ יּה . ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה )משלי ד(, ּוְבִגין ּדָ ּבֵ
א ָנִחית א ָסִליק. ַאּבָ יּה ַאּבָ ֵבי. ּבֵ ם ּדְ עֹוִלים  )א עולים ויורדים בו''ס(ּה ְוַהאי ִאיהּו ֻסּלָ

ֵרי ֵרי, ּתְ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְויֹוְרִדים ּתְ

ָבַלע ֵמיְכָלא. 439 ט ּדְ ְייִפין, ְוׁשֶ הּו ׁשַ ן ָעאל ְלֻכּלְ ּמָ ִאיִהי , ּוִמּתַ  )א דא איהו רזא''ס(ּדְ
ים ִ ִאׁשּ א ּדְ ַדְרּגָ ד. ּבְ ים ִאיּנּון ְקֵרִבין ִמּיַ ִ ִליל ּוַבְלֵעי ְונַ , ִאׁשּ א  )א כלא''ס(ְטֵלי ּכַ ָ ִמּגֹו ֶאׁשּ

ָאה ים, ִעּלָ ִ ָכִליל ָלִאׁשּ א. ּדְ י ְיָי ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון )דברים יח(, ְוָרָזא ּדָ ֵ ין ַאְכִלין . ִאׁשּ ִאּלֵ
ָאר ָלא ַאְכִלין ָהִכי, ּוַבְלִעין  .ּוׁשְ

ֵני ָעְלָמא . 440 ְלהֹון, ָלא ַיְדִעין ֵאיְך ַאְכִלין, ְלַבד )א לבר''ס(ְוָכל ּבְ א , ְוָלאו ָרָזא ּדִ ֶאּלָ
ְלגֹו ִאיּנּון ַיְדִעין ין ּדִ ְרּגִ ְייהוּ , ּדַ חּוץ. ְוַנְטִלין ִמּנַ ִדיָקה ִמּבַ ט ֵלית ֵליּה ּבְ ָלא ַיְדֵעי, ְוׁשֶ , ּדְ

ָעאל ְלֵבי טֹוְחָנא ְפִנים ַיְדֵעי ְוַנְטֵלי ַעד ּדְ א ִמּבִ לְוִאׁשְ , ֶאּלָ ׁשַ ִחיק ְוִאְתּבְ א . ּתְ ְוָנִטיל ּכֹּלָ
ַמר ִאּתְ ָמה ּדְ ֵבד ּכְ ין. ּכָ ְרּגִ ים ַנְפֵקי ּדַ ין ֶאׁשִ ַקְדִמיָתא, ֵמִאּלֵ ֵבד ּבְ ַאְקְדֵמי ְוַנְטֵלי ִמּכָ , ּדְ

ִנין ְוַטֲחֵני, ַהטֹוֲחנֹות )אלין, ומאן אינון( י ַמְקְדׁשָ . ַאְכֵלי ָקְרּבְ א ִמְדִאְתָחַרב ּבֵ א ְוַעל ּדָ
ִתיב י ִמֵעטוּ  )קהלת יב(, ּכְ ַקְדִמיָתא. ּוָבְטלּו ַהּטֹוֲחנֹות ּכִ ין ַטֲחִנין ּבְ  .ִאּלֵ

 א''ו ע''דף רל

ִאְתַטֲחָנן. 441 יָון ּדְ ְלֵטי ָעַלְייהוּ , ּכֵ ׁשַ ְלֵעי ְוַנְטֵלי, ִאיּנּון ּדְ א . ֲאַמאי. ט''ְוִאְקרּון ְוׁשֶ , ּבַ ֶאּלָ
ט ָוא, ְוׁשֶ ּיּוְקָנא ּדְ פּוף) א''ו ע''ף רלד(, ו''ּדִ ט ּכָ ָיא, ּוְלָבַתר. ִאיהּו ְוׁשֶ ּתְ ט ְלֵמיַכל ִמׁשְ , ׁשָ
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יב. ַחְמָרא ּוַמָיא ְכּתִ טּו ָהָעם ְוָלְקטוּ  )במדבר יא(, ּדִ ָיא ַחְמָרא , ֵמיְכָלא ְלֵמיַכל. ׁשָ ּתְ ִמׁשְ
ַיִין, ּוַמָיא ַמִים, ִנּסּוָכא ּדְ  .ְוִנּסּוָכא ּדְ

ֵריָאה. 442 ִאיב ּבָ ּתְ ט ָעאל וִאׁשְ ַהאי ְוׁשֶ ָרִפים, ּבְ ין ׂשְ ְלהֹוִביָתא  )א שייפין''ס(, ִאּלֵ ׁשַ ּבְ
ָיא ּתְ ְלהֹון ַנְטֵלי ִמׁשְ ִחּבּוָרא ֲחָדא, ְוִאְקרּון ֵריָאה, ּדִ הֹון, ּבְ א ּבְ ִאיב ּכֹּלָ ּתְ ְוָכל . ְוִאׁשְ

ין ל ַחד ְוַחד, ִאּלֵ ָקא ֲחֵזי לֵ , ַנְטִלין ּכָ ּדְ א. יהּ ּכַ י ַמְקְדׁשָ ָחַרב ּבֵ ּוָבְטלּו  )קהלת יב(, ּוִמּדְ
הוּ  ּלְ י ִמֵעטּו ּכֻ ּיּוְקַנְייהּו ּוְמזֹוַנְייהוּ . ַהּטֹוֲחנֹות ּכִ ַאְזִעירּו ּדִ יּה , ּדְ ֵלית ּבֵ ְוֵלית יֹוָמא ּדְ

ְמעֹון ְוָאַמר, ְמֵאָרה י ׁשִ א, ָאִרים ָקֵליּה ַרּבִ א ַקִדיׁשָ ַלם ַקְרּתָ א ,ַווי ְירּוׁשָ ָכל , ַווי ְלַעּמָ ּדְ
ין ַאְבִדין ּיּוְקַנְייהוּ , ָטָבאן ִאּלֵ ִרין ְמָמָנן ַאְזִעירּו ּדִ יּבָ יא, ַרְבְרָבן ּגִ כּו ַחְבַרּיָ א ּבָ . ַעל ּדָ

י, ָאְמרוּ  ק ִמן ָעְלָמא, ַווי ִרּבִ ּלַ ְסּתָ ד ּתִ ין, ּכַ ִאּלֵ ה ָרִזין ְסִתיִמין ֲעִמיִקין ּכְ ָלא , ַמאן ְיַגּלֶ ּדְ
ּתְ  אִאׁשְ לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ א, ָמעּו ִמן יֹוָמא ּדִ ּתָ ין. ְוַעד ַהׁשְ ין ִאּלֵ ְמִעין ִמּלִ ׁשַ ָרא ּדְ ָאה ּדָ , ַזּכָ

ויהּ  ַגּוִ ַאְנּתְ ּבְ ָרא ּדְ ָאה ּדָ ֲארּון ַיְתִמין ִמָנךְ , ְוַזּכָ ּתַ ִיׁשְ  .ַווי ְלָדָרא ּדְ
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