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 Introduction to the Idra Zuta 
By; Zion Nefesh 

 

There are many parts of this article that may be difficult to understand for a person 

new to Kabbalah or the Zohar.  It will become clearer and more important to your 

soul the more you repeat reading it. 

 

The death anniversary of Rabbi Shimon Bar Yochai falls on Lag B’Omer or the 

thirty –third day of the Omer.  It is not a simple holiday; it is a day when the gates 

of the heavens are open.  Make an effort to celebrate this night and day with people 

with the same consciousness.  

 

The following article is not an easy reading. It‟s not too short but together with 

the Idra Zuta it is the best way to connect on Lag B‟Omer. I highly recommend 

you to read it and share this document with all your friends.  

The Idra Zuta, meaning small assembly, is a section of the Zohar, found inside the 
portion of Ha’azinu.  I wrote a commentary to Haazinu last year and started 

revealing the connection between Rabbi Shimon, Moshe, Haazinu and the Idra 

Zuta. 

 

 I wrote in the article; 

The parsha was considered as the song of Moses. It was written in the Torah 

in a very unique way and the style is also different. The whole song was 

written on two special columns, which are split into two and each become 4 

columns of text. 

 

Before the song starts we have 6 regular lines of Torah text, then 35 lines 

which split into two columns. On the next Torah Column we have the 

reverse image, 35 lines split to two then 6 regular lines. 

 

I believe that a mathematician will find many secrets just from this unique 

arrangement of the parsha. Kabbalah sees it as the upper and lower triangles 

that form the Shield of David. 70 + 70 lines of the song or 35 x 4. 

 

 

 

This arrangement also looks like two doors, one opening towards 

heaven and one opening toward earth. 

 

http://kabbalahsecrets.com/
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At the top of the column, which we discussed last week, we have the letter 

Aleph that gave birth to Moses which he kept as a key to move between the 

worlds through the doors that he actually created for us.  

 

The letter Aleph is described in Sefer Yetzirah (The Book of Formation) as 

a Mother letter, together with Mem and Shin. 

  

In the parsha we find a very unique word in the Hebrew language, it has 

only one letter, the letter/word „Hey‟. It appears as a large letter, which 

means that it connects to the level of Binah. The reader of the Torah should 

read it as a separate word and not connect it to the next word as normally 

read. 

 

This letter appears twice in the Tetragramaton, one time for Binah and one 

time for Malchut. Here it is told how Moses connected upper and lower. 

At the beginning of the songs he was calling upon heaven and earth to listen 

and by that he created the necessary gates for us and for himself. As I 

explained in previous commentaries, he will come back. He has the 

key and the gates. 

  

The last point I want to share with you is that in the Zohar portion 

of Haazinu, we find a special section called "Idra Zuta". In this 

part Rabbi Shimon revealed the secrets of Zeir Anpin (six sefirot of 

Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yesod) and the connection to 

the final Tikkun. Also in the Idra Zuta Rabbi Shimon was leaving the 

world and his departure was described in details. 

  

Why was the Idra Zuta placed inside Zohar Haazinu? 

  

The Ari tells us that Rabbi Shimon had a spark of the soul of Moses. He 

came to the world to reveal the Zohar, in order to support the Shechina at 

the days before revelation of Mashiach and to give us a powerful tool of 

connection and protection. 

  

The Zohar and Rabbi Shimon are directing us to the gates that lead to Zeir 

Anpin, the "Light". 

 

 

 

Moshe and Rabbi Shimon shared a mission. Just before he passed away, Moshe 

created the gate in the Torah at the level of Zeir Anpin. Rabbi Shimon created the 

parallel gate at the level of Malchut with the seventy Tikunei Zohar. 

  

Moshe opened his song in Haazinu with “Give ear, O heavens, and I will speak; 

and let the earth hear the words of my mouth” (Deuteronomy 32:1)  

Rabbi Shimon opened his revelations of the Idra Zuta with “I will speak alone. 

All will listen to my words, uppers and lowers.”  
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The last paragraph of Zohar Haazinu, just before the Idra Zuta, says “When 

Moshe said “Give ear O heavens...” the worlds shook and a voice said, “Moshe, 

Moshe why are you shaking the whole world, you are only human, and because of 

you the world is shaking”.  Moshe answered, “Because I call with the name of 

God” (Deuteronomy 32:3). At that moment they became silent and listened to his 

words.  

 

As you will read in the Idra below, Rabbi Shimon started his revelations with the 

gates of heavens opened and in the presence of the Shechinah (The female aspect 

of the God in Malchut אדני)  and seventy righteous souls from the Highest level 

from the Garden of Eden. 

 

The Tikunei Zohar is the key to the gates created for us by Moshe and Rabbi 

Shimon. The Zohar testified to that in the section of Naso, “Because the 

Israelites will taste from the Tree of Life, which is this book of the Zohar, they 

will go out of exile with mercy”.  

 

Read the Idra Zuta to connect to the heavenly gates, especially on the day of Lag 

B'Omer. The more people using the key of Tikunei Zohar, the better are our 

chances to open the supernal gates and flood our existence with the upper light 

that will remove all darkness from the world. 

 

If you have read this far then you are a person that cares.  You are spiritual and 

understanding of the value of spiritual tools. Spiritual talks are just “blah - blah” 

but connecting to spiritual tools and caring for others are the key to spiritual 

change on a personal and global level. 

 

The Daily Zohar project (http://DailyZohar.com) is such a tool. It gives free 

access to the Seventy Tikune Zohar to all people that wish to open the gates and 

make positive change in the world.  Subscribe to be part of it. 

 

 

Now continue reading the Idra Zuta below, especially the part with the translation 

and commentary that describe the process of opening the heavenly gates. 

 

Zion Nefesh  

 

 

  

http://dailyzohar.com/
http://dailyzohar.com/
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 Notes on the Tikune Zohar and Idra Zuta 

By: Ezra (Jeff) Meiliken 

 

It’s an honor to be part of this bold project of the Daily Zohar, and as Rabbi Shimon Bar 
Yochai opens the gates for us, I just wanted to point out that that 35 and 35 lines 
comprising the columns of the Song of Moses (Haazinu) total 70 and correspond to 
the 70 Tikunim and the 70 final years since the founding of the state of Israel in 1948 
(5708). The word tikun תיקון itself is comprised of the value 516 (TYKV) plus the final 

letter Nun (N) of value 50 representing the 50 gates of Binah, and 516 was the number of 
times that the Zohar tells us Moshe needed to pray to bring the final redemption back in 
2448, when G-d stopped him at 515, because while he was ready, we were not. 

  
And using the gematria sofit value the word tikun has the value 1216. Now when we 

wrote about healing the tikun and the secret of the small letter alef א in Vayikra we 

discussed that we had learned from Rabbi Abraham Abulafia that 1216 was the gematria 

of the 2 word phrases “70 languages” (ShBAYM LshVNVT שבעים לשון), and also for the 

“permutation of the letters” (ZYRVP HEVTYVT צרוף אותיות), including the kolel, but what 

we didn’t mention was that the 3330 years from the giving of the Torah on Mt Sinai in 
2448 to the year 5778, the year Rav Ashlag. advised Moshiach will usher in 
the geula (final redemption), is precisely 1,216,256 days, and that that final 256 days is 
exactly 70% of the final year. 

  
As for the word tikunim תיקונים,  its gematria value is 616, the same as H’Torah התורה 
(the Torah), That said, let us all connect to Moshe Rabeinu and Rabbi Shimon Bar 
Yochai, and thus learn how to overcome the final 70 tikunim through the Torah, the 
necessary correct permutation of the letters that open the gates, and through our spiritual 
work so that we make the required changes in our lives and throughout the 70languages 
of the world. 

  
One final note, it's no coincidence that as we approach L'ag B'Omer, the 33rd day of 
the Omer, we just read parasha Emor, he 33rd portion of the Torah and the next two 

portions בחוקותי-בהר , usually read together, have 57-78 verses respectively. And also 

that the gematria of L'ag B'Omer (LG B’YVMR לג בעומר), including the kolel for the 7 

letters, is 358, that of Moshiach משיח. 

  

Ezra Meiliken 16th of Iyar 5769 

http://KabbalahSecrets.com 

 

 

 

http://kabbalahsecrets.com/
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ָמא ַוֲהָוה ( כג ָקא ִמן ָעלְּ ֻלְּ ֻתַ ִאסְּ ָעא לְּ עֹון ֻבָ מְּ ִ י ש  ִרֻבִ ַההֻוא יֹוָמא ֻדְּ אָנא ֻבְּ ֻתָ

ר ִמֻלֹוי ַסֻדֵ עֹון. מְּ מְּ ִ י ש  ֵבי ִרֻבִ א לְּ ַרֻיָ ֻו ַחבְּ ָנש  ֻכְּ ֵריֻה . ִאתְּ ָעָזר ֻבְּ י ֶאלְּ ַוֲהוֻו ָקֵמי ִרֻבִ

אוְּ  ַרֻיָ ָאר ַחבְּ ְּ א ֻוש  י ַאֻבָ ָיא ֵביָתא. ִרֻבִ . ַוֲהָוה ַמלְּ

ֵלי ֵביָתא מְּ ִאתְּ עֹון ַוֲחָמא דְּ מְּ ִ י ש  ָאַמר. ָזִקיף ֵעינֹוי ִרֻבִ עֹון וְּ מְּ ִ י ש  ָכה ִרֻבִ . ֻבָ

ֵעי ֵבי ַמרְּ ד ֲהֵויָנא ֻבְּ ָנא ַאֲחָרא ֻכַ ִזמְּ אי, ֻבְּ ן ָיִאיר ַקֻמָ ָחס ֻבֶ נְּ י ֻפִ ַעד . ֲהָוה ִרֻבִ וְּ

ָבִר  אֻדְּ ֻתָ ְּ אי אֹוִריכֻו ִלי ַעד ַהש  ֻתָ ָנא ֻדֻוכְּ אי . ירְּ ֻמָ א ִמֻקָ ָ ַחר ֶאש  ָנא ַאסְּ בְּ ַכד ֻתַ וְּ

ָסק ֻפְּ ִמין ָלא ִאתְּ ֻוָתא. ֻוֵמַעלְּ ש  א ִברְּ ר ָנש  ֶאֻלָ ָלא ֲהָוה ָעאל ֻבַ א ֲחֵמיָנא . וְּ ֻתָ ְּ ַהש  וְּ

ֵלי ֵביָתא מְּ ָהא ִאתְּ ַסק וְּ ֻפְּ ִאתְּ . ֻדְּ

23) On the day that Rabbi Shimon intended to leave the world 
he was preparing himself (for the soul to ascend) and the friends 
gathered into his house. Before him were Rabbi Elazar (his son) 
and Rabbi Aba (The scribe of the Zohar) and the rest of the 
friends, so the house was full (the Zohar said before the friends 
gathered and now the 'rest' of the friends because those are the three 
friends that left the world in the greater assembly). 
Rabbi Shimon lifted his eyes and saw that the house was full. 
He wept and said, “In another time when I was sick Rabbi 
Pinchas ben Yair (Rabbi Shimon's father in law) was with me and 
while I was choosing my place (above) my life was extended 
until this time. When I came back the fire was surrounding me 
and did not cease. Nobody could come to me without 
permission. Now I see that the fire stopped and the house is 
full.  

(All great souls go up to heaven with fire.  Usually, when the soul leaves 
the body the impure forces try to connect to the body and “suck” 
whatever energy is available.  The fire protects the body and the soul gets 
a direct path to its “resting” place in the heavens. “Rest” is a spiritual 
state, not meaning “retired” from work.  From the first time Rabbi 
Shimon was supposed to leave the world the fire was always present 
causing only people with permission to be able to come to him. This was 
for the protection of the people from below.) 

ֵבי( כד ֲהוֹו ַיתְּ א . ַעד ֻדַ ָ ַחר ֶאש  ַאסְּ ָחָמא וְּ ָחָמא ַמה ֻדְּ עֹון וְּ מְּ ִ י ש  ַתח ֵעינֹוי ִרֻבִ ֻפָ

ֵביָתא א. ֻבְּ י ַאֻבָ ִרֻבִ ֵריֻה וְּ ָעָזר ֻבְּ י ֶאלְּ ֲארֻו ִרֻבִ ֻתְּ ְּ ִאש  הֻו וְּ קֻו ֺכֻלְּ א . ָנפְּ ַרֻיָ ָאר ַחבְּ ְּ ֻוש 

ָראי בֻו ַאֻבַ . ָיתְּ

י אֶ  ִרֻבִ עֹון לְּ מְּ ִ י ש  ֵריהֻ ָאַמר ִרֻבִ ָעָזר ֻבְּ ֲאָנא , לְּ ָחק ֻדְּ י ִיצְּ ֻפֻוק ֲחֵזי ִאי ָהָכא ִרֻבִ

ָנא ֵליהֻ  ָעַרבְּ ָאה חֻוָלֵקיהֻ . מְּ אי ַזֻכָ ַגֻבָ ֵיִתיב לְּ ר ִמֻלֹוי וְּ יַסֻדֵ . ִאיָמא ֵליֻה ֻדִ

24) While they were sitting, Rabbi Shimon opened his eyes and 
saw what he saw and the fire returned to surround the house.  
(This time the house is full because the friends from the lower world had 
left and the souls from heaven came down to honor and escort Rabbi 
Shimon on his ascend to the upper world)  Everyone left except for 



Idra Zuta - 7 - אדרא זוטא קדישא -  Http://DailyZohar.com ,  

 

 

Rabbi Elazar, his son and Rabbi Aba.     

Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar, his son, “go outside and 

look for Rabbi Yitzhak, that I was guarantor for him. Tell him 

to put his issues in order and come to my side, worthy is his 

place” (in heaven). 

 

י( כה ַחֻדֵ יךְּ וְּ ַחֻיִ ָיִתיב וְּ עֹון וְּ מְּ ִ י ש  ַרֻיָא. ָקם ִרֻבִ י . ָאַמר ָאן ִאֻנֻון ַחבְּ ָקם ִרֻבִ

בֻו ָקֵמיהֻ  ַיתְּ ָאִעיל לֹון וְּ ָעָזר וְּ לֹוָתא ַוֲהָוה . ֶאלְּ י צְּ ַצֻלֵ עֹון ֻומְּ מְּ ִ י ש  דֹוי ִרֻבִ ָזִקיף יְּ

ָאַמר י וְּ ֵבי אִ . ַחֻדֵ ָכחֻו בְּ ֻתְּ ְּ ִאש  א דְּ ַרֻיָ נֻון ָהָכאִאֻנֻון ַחבְּ ֻמְּ ֻדַ ָרא ִיזְּ הֻו . ֻדָ קֻו ֺכֻלְּ ָנפְּ

יא י ִחֻיָ ִרֻבִ י יֹוֵסי וְּ ִרֻבִ הֻוָדה וְּ י יְּ ִרֻבִ א וְּ י ַאֻבָ ִרֻבִ ֵריֻה וְּ ָעָזר ֻבְּ י ֶאלְּ ֲארֻו ִרֻבִ ֻתְּ ְּ ִאש  . וְּ

ָחק י ִיצְּ ָהִכי ָעאל ִרֻבִ ה . ַאֻדְּ ֻמָ ה ֵיאֹות חֻוָלָקךְּ ֻכַ ֻמָ עֹון ֻכַ מְּ ִ י ש  ָאַמר ֵליֻה ִרֻבִ

ָהאי יֹוָמא ֵחידוֻ  ָפא ָלךְּ ֻבְּ ִאֻתֹוסְּ י . ָבֵעי לְּ ִרֻבִ פֹוי וְּ תְּ ַתר ֻכִ א ֻבָ י ַאֻבָ ָיִתיב ִרֻבִ

ָעָזר ָקֵמיהֻ  . ֶאלְּ

25) Rabbi Shimon stood and sat and with smile and joy he said 
“where are the friends?  Rabbi Elazar rose, called them and 
they came and sat in front of him. Rabbi Shimon lifted his 
hands with prayer and with joy (Rabbi Shimon was preparing 
himself to reveal first time secrets. He stood and lifted his hands in order 
to connect to all the ten sefirot and sat to bring it down.) He said 
“Those are the friends that were in the Idra house (only those 
friends that were in the Idra Rabba were worthy of those new 
revelations.) are invited here” Everyone went out. Those who 
remained were Rabbi Elazar, his son, Rabbi Aba, Rabbi 
Yehuda, Rabbi Yossi and Rabbi Chiya. While this was going on 
Rabbi Yitzhak entered. Rabbi Shimon told him, “how worthy 
is your place and how much happiness is asked to be added to 
you on this day.  

Rabbi Aba sat behind his shoulder and Rabbi Elazar, in front 

of him. 

ע( כו מְּ ִ י ש  עֻוָתא הֻואָאַמר ִרֻבִ א ִדרְּ ֻתָ עְּ ַ א ש  ֻתָ ְּ ֵמיָעל . ֹון ָהא ַהש  ַוֲאָנא ָבֵעיָנא לְּ

ָאֵתי ָמא ֻדְּ ָעלְּ ֻסֻוָפא לְּ ָלא ֻכִ א. ֻבְּ ֻתָ ְּ ָיאן ַעד ַהש  לְּ ָלא ֻגָ ין ֻדְּ ִ יש  ין ַקֻדִ ָהא ִמֻלִ , וְּ

א ֻתָ ִכינְּ ְּ י ש  ָאה ַקֻמֵ ַגֻלָ ֵעיָנא לְּ לַ , ֻבָ ֻתָ ִריעֻוָתא ִאסְּ גְּ ָהא ֻבִ רֻון ֻדְּ ָלא ֵיימְּ ָנא ֻדְּ קְּ

ָמא ִאי. ֵמָעלְּ ִלֻבָ ִמיִרן ֲהוֹו ֻבְּ ַען טְּ ַעד ֻכְּ ָאֵתי, וְּ ָמא ֻדְּ ָעלְּ הֻו לְּ ֵמיַעל ֻבְּ . לְּ

26) Rabbi Shimon said “this is the time of goodwill” (on the day 

of his leaving the world, the heavens were opened for him and the 

Shechina was present. This created a special time (just like at the 

moment of the thought of creation) and Rabbi Shimon could reveal new 

secrets.) And I want to go into the world to come without any 
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shame. And here are holy words, which I have not revealed 

until now. I want to reveal it in front of the Shechina, so it 

won't be said that I left the world with lack. They (the secrets) 

were concealed in my heart to this very moment of leaving the 

world. (Rabbi Shimon could not reveal such high secrets before because 

such revelations would create a spiritual opening that could merge him 

with the upper world. In the moments before passing the world, the 

opening to the spiritual world allowed him to reveal all that he knew) 

כוֻ ( כז ָנא לְּ רְּ ֻדַ ַכךְּ ַאסְּ ֻתֹוב, וְּ א ִיכְּ י ַאֻבָ עָ , ִרֻבִ י ֶאלְּ ִרֻבִ ֵעיוְּ ִרי ִילְּ ַאר , ָזר ֻבְּ ְּ ֻוש 

יהוֻ  יְּ ִלֻבַ ֻון ֻבְּ ַרֲחש  יא יְּ ַרֻיָ פֹוי. ַחבְּ תְּ ַתר ֻכַ א ִמֻבָ י ַאֻבָ ָעָזר . ָקם ִרֻבִ י ֶאלְּ ָיִתיב ִרֻבִ וְּ

יהֻ  ֵריֻה ַקֻמֵ ִרי, ֻבְּ ַההֻוא ֲאָתר, ָאַמר ֵליֻה קֻום ֻבְּ ִתיב ֻבְּ ָהא ַאֲחָרא יְּ י , ֻדְּ ָקם ִרֻבִ

ָעָזר . ֶאלְּ

י ף ִרֻבִ ֲעֻטָ עֹון ִאתְּ מְּ ִ ָיִתיב, ש  ָאַמר. וְּ ַתח וְּ לֻו ָיֻה  (תהלים קטו), ֻפָ ַהלְּ ִתים יְּ לֹא ַהֻמֵ

ֵדי דֻוָמה ל יֹורְּ לֹא ֻכָ לֻו ָיהֻ . וְּ ַהלְּ ִתים יְּ אי, לֹא ַהֻמֵ רֻון , ָהִכי הֻוא ַוֻדַ ִאקְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ

ֵרי, ֵמִתים ִריךְּ הֻוא ַחי ִאקְּ א ֻבְּ ָ ש  ָהא קֻודְּ ין ִאינֻ , ֻדְּ אֵרי ֻבֵ ָ הֻוא ש  רֻון וְּ ִאקְּ ֻון ֻדְּ

ים רֻון ֵמִתים, ַחֻיִ ִאקְּ ָלא ִעם ִאיֻנֻון ֻדְּ ִתיב. וְּ ָרא ֻכְּ קְּ סֹוֵפיֻה ֻדִ ֵדי , וְּ ל יֹורְּ לֹא ֻכָ וְּ

דֻוָמה, דֻוָמה ין לְּ ֻתִ ַנחְּ ָכל ִאיֻנֻון ֻדְּ ֲארֻון, וְּ ֻתַ ְּ ם ִיש  ֵגיִהֻנָ רֻון . ֻבַ ִאקְּ אֵני ִאיֻנֻון ֻדְּ ָ ש 

ים ִריךְּ הֻוא, ַחֻיִ א ֻבְּ ָ ש  ָהא קֻודְּ יָקֵריהֹון ֻדְּ ֵעי ֻבִ עֹון. ֻבָ מְּ ִ י ש  ָיא , ָאַמר ִרֻבִ נְּ ַ ָמה ש  ֻכַ

ֲעָתא  ַ ָרא( א''ח ע''דף רפ)ש  א ֵמִאֻדָ ִריךְּ הֻוא . ֻדָ א ֻבְּ ָ ש  ַמן קֻודְּ ֻדְּ ָרא ִאזְּ ִאֻדָ בְּ ֻדִ

ִתיכֹוי א. ֻורְּ ֻתָ ְּ ַהש  ִריךְּ הֻוא ֵהיִכי , וְּ א ֻבְּ ָ ש  יא, (הכא)ָהא קֻודְּ יַקֻיָ ָאֵתי ִעם ִאיֻנֻון ַצֻדִ  וְּ

ֵעֶדן א ֻדְּ ֻתָ נְּ ֻגִ בְּ ָרא, ֻדִ ִאֻדָ ָרעֻו ֻבְּ ָלא ִאעְּ ֵעי . ַמה ֻדְּ ִריךְּ הֻוא ֻבָ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ וְּ

יֵליהֻ  יר ִמיָקָרא ֻדִ יא ַיֻתִ יַקֻיָ ַצֻדִ יָקֵריהֹון ֻדְּ ָעם, ֻבִ יָרבְּ יב ֻבִ ֻתִ כְּ ָמה ֻדִ ֲהָוה , ֻכְּ ֻדְּ

ֲעבֹוָדה ָזָרה ַלח לְּ ַקֵטר ֻוַמפְּ ִריךְּ הֻוא אוֹ , מְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ יט . ִריךְּ ֵליהֻ וְּ ִ אֹוש  ֵכיָון ֻדְּ וְּ

ִביָאה ִעֻדֹו נְּ ֵלי ֻדְּ ֵדיֻה ָלֳקבְּ ֵדיהֻ , יְּ ש  יְּ יֻבַ יְּ יב, ִאתְּ ֻתִ כְּ גוֹ  (מלכים א יג), ֻדִ יַבש  ָידֹו וְּ . 'ַוֻתִ

ִתיב ֲעבֹוָדה ָזָרה ָלא ֻכְּ ָפַלח לְּ ַעל ֻדְּ ִביָאה, וְּ ִעֻדֹו נְּ ֵדיֻה לְּ יט יְּ ִ אֹוש  א ַעל ֻדְּ . ֶאֻלָ

א קֻודְּ  ֻתָ ְּ ַהש  יָלןוְּ יָקָרא ֻדִ ֵעי ֻבִ ִריךְּ הֻוא ֻבָ א ֻבְּ ָ יהֻ , ש  הֻו ָאָתאן ִעֻמֵ ֺכֻלְּ . וְּ

27) This is how I arrange it for you. Rabbi Aba, will write, 
Rabbi Elazar, my son will speak the words and the rest of the 
friends will repeat without sound in their hearts. 

Rabbi Aba rose from behind his back. Rabbi Elazar was sitting 
in front of him. He told him, stand up my son, another will sit 
in this place, (Rabbi Shimon is asking his son to give his seat to 
another. Who is this “another” is not clear but it is certain that it is a 
special soul that came down just to listen to Rabbi Shimon at the time of 
great revelations. If Rabbi Shimon moved his son from his front then it 
must be a higher soul from above). 

Rabbi Shimon wrapped himself (connected to his surrounding 
light) and sat. He opened and said (Psalms 115) “The dead shall 
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not praise “יה” (The first two letters of the Tetragramaton, the higher 
dimension of the Tree of Life) and not all that goes down to 
“Dooma” (a lower level where the evil souls go after death. The letters 
are וה and דמ, the last two of the Tetragramaton and דמ, blood. The 
dwellers of Dooma are evil people that have committed murders.). “The 
dead can not praise God” (he repeats) , that is for sure, as they 
are called dead and the Holy One Bless be He, is called living 
and his presence is with those who are called living and not 
with those who are called dead. At the end of this verse it said 
“and not those that goes down to Dooma. And all those that 
descend to Dooma will stay in Gehinnom. (The place of the 
cleansing of the soul). It’s different for those that are called living 
because the Holy One Bless be He desires their honor.  

Rabbi Shimon said, How different is this time from the Idra 
(Idra Rabba, when all the 10 friends were gathered together), in the 
Idra we were visited by the Holy One Bless be He and his 
chariot's angels and this time (now at the Small assembly, Idra 
Zuta) The Holy One Bless be He came here with the righteous 
from the Garden of Eden, which didn't happen in the Idra 
(Rabba). The Holy One Bless be He wants the honor of the 
righteous more than his own honor. (The Holy one came to this 
Idra with the righteous because of the great light revealed by the merit of 
Rabbi Shimon. As the heavens opened to welcome Rabbi Shimon his 
light was radiated throughout all the worlds, from Malchut to Chokmah. 
The righteous could join this Idra study because Rabbi Shimon was in 
between both worlds and they could connect on the same level.) 

Like it said in the case of Yerovam, who was offering incense 
and worship idols, and the Holy One Bless be He was patient 
with him (didn't punish him immediately) but when he pointed his 
hand toward Iddo, the prophet, his hand dried up, as it said 
(kings1 13:4) and his hand dried up. It is not written that it was 
because he worshiped idols but because he stretched his hand 
to harm Iddo, the prophet. And now, the Holy One Bless be 
He, wants honor for all (the righteous from the Garden of Eden) 
who came with him. 

 

נֻוָנא ָסָבא ָהָכא, ָאַמר( כח ַסֲחָרֵניֻה ע, ָהא ַרב ַהמְּ ִריןַצֻדִ ' וְּ ִעיטְּ ִליָפן ֻבְּ , יֵקי ֻגְּ

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ִזיָוא ֻדְּ יֲהָרא ֻדְּ ַחד ִמֻזִ ל ַחד וְּ ַנֲהִרין ֻכָ ִתיִמין, מְּ ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ . סְּ

ָווָתא ֶחדְּ ַמע ֻבְּ ְּ ִמש  הֻוא ָאֵתי לְּ ֲאָנא ֵאיָמא, וְּ ין ֻדַ ין ִמֻלִ ֲהָוה ָיִתיב. ִאֻלֵ , ָאַמר, ַעד ֻדְּ

ן  ָחס ֻבֶ נְּ י ֻפִ יהֻ , ָיִאיר ָהָכאָהא ִרֻבִ ֻתֵ ִקינֻו ֻדֻוכְּ ן, ַאתְּ ֻמָ ֲהוֹו ֻתַ ַרָייא ֻדַ ֲעָזעֻו ַחבְּ ֻדַ , ִאזְּ

יָתא יֻפֻוֵלי ֻבֵ ִ ש  בֻו ֻבְּ ָיתְּ ָקמֻו וְּ א. וְּ י ַאֻבָ ִרֻבִ ָעָזר וְּ י ֶאלְּ ִרֻבִ יֻה , וְּ ֲארֻו ַקֻמֵ ֻתָ ְּ א ''נ)ִאש 

עֹון (עמיה מְּ ִ י ש  ַרֻבִ עֹון. ֻדְּ מְּ ִ י ש  ְּ , ָאַמר ִרֻבִ ָרא ִאש  ִאֻדָ ַרָייא ֲהוֹו ֻבְּ ָכל ַחבְּ ָנא ֻדְּ ַכחְּ ֻתֵ

ֵרי הֹון, ַאמְּ חֹוָדאי. ַוֲאָנא ִעֻמְּ לְּ א ֵאיָמא ֲאָנא ֻבִ ֻתָ ְּ ִמֻלֻוִלי, ַהש  יִתין לְּ הֻו ַציְּ ֺכֻלְּ , וְּ

ִאין ַתֻתָ ִאין וְּ ין. ִעֻלָ ָאה חֻוָלִקי יֹוָמא ֻדֵ . ַזֻכָ
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28) He (Rabbi Shimon) said, here is Rav Hamnunah Saba (a 

Mysterious person that appears throughout the Zohar to teach the 

friends and open new insights to Torah verses) and surrounding him 

were seventy righteous, dressed with crowns, each of them 

with light that radiates from the light of "Atika Kadisha" (This 

light is the first emanation that created the world), the concealed of 

all, and he came with happiness to listen to the words, which I 

will say.  And when he sat he said “Here is Rabbi Pinchas ben 

Yair with us”, prepare a place for him, the friends that were 

there were in shock and they stood and moved to sit in the 

lower side of the house (distant themselves from the presence of 

Rabbi Pinchas, because they knew that he came from the upper worlds.)  

Rabbi Elazar and Rabbi Aba stayed close to Rabbi Shimon 

(Rabbi Shimon needed an “anchor” to keep him in this world until he 

finished his teaching. Rabbi Aba was behind him and Rabbi Elazar in 

front of him since the heavens were opened for Rabbi Shimon, he could 

have ascended instantly. He was given permission to reveal the secrets in 

a concealed way although he still needed Rabbi Aba and Rabbi Elazar. 

The friends were afraid to be taken for “technicality” and not at their 

time so they moved back and down to the sides of the house.) 

Rabbi Shimon said, in the previous Idra (Idra Rabba), all the 

friends were talking and I with them and now I will speak 

alone. All will lighten to my words, uppers and lowers. (Rabbi 

Shimon in his current state of the beginning of ascent was channeling the 

secrets as a gift to them. It was no longer a regular study and exploration 

of the spiritual world but a pure delivery of light to everyone, including 

us in a generation which is 2000 years later. ) Worthy is my share. 

(Rabbi Shimon expressed his appreciation to encapsulate the light that 

he was channeling.)  

-+-+-+-+ 

(Rabbi Shimon made the Tikkun (meaning correction, establishment or 

bridge) for the light of creation to reconnect to this world with his 

seventy Tikunei Zohar. Which is why he merited having the seventy 

righteous souls from the highest level to come and escort him on his 
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ascend to heaven. Each one of the souls represented one of the Tikunei 

Zohar. 

 

With that, Rabbi Shimon is telling our generation that he did the work 

for us.  Rabbi Shimon built the bridge and now we can walk through it to 

welcome Mashiach. The Zohar has an awesome light, but, the Seventy 

Tikkunim is the bridge to the final redemption.  At his point of departure 

from this world, Rabbi Shimon revealed to us the deepest secret and tool 

for the final generation. 

The final generation began in 1948 with the announcement of the State 

of Israel. Seventy years later will be 2018 or 5778 HC. Rabbi Ashlag 

prepared the Zohar for us. He started the work on the translation and 

commentary of the Zohar in 1943, 5 years before 1948 and completed it 

10 years later in 1953. A year later, in 1954, he passed away. The State of 

Israel was born in the middle and with the support of his work.   The 

process of the gathering of the children of Israel from all the nations 

began in 1948.  This was the first sign (as is said in the prophecies) of the 

Final Redemption. 

At the end of this Idra it said that when Rabbi Shimon's soul left his 

body, he was laying on his right side smiling. He was happy because he 

knew he completed his job.   

May we all merit the promised day, today, Amen. 

 

-+-+-+-+ 

(From this point on begin the and revelations of the Idra Zuta) 

 

ָאַמר עֹון וְּ מְּ ִ י ש  ַתח ִרֻבִ ֻוָקתוֹ  (שיר השירים ז), ֻפָ ש  ָעַלי ֻתְּ דֹוִדי וְּ ל יֹוִמין . ֲאִני לְּ ֻכָ

ָמא ַהאי ָעלְּ ָנא ֻבְּ רְּ ֻטַ קְּ ִאתְּ ִריךְּ , ֻדְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ יֻה ֻבְּ ָנא ֻבֵ רְּ ֻטַ קְּ ִטיָרא ִאתְּ ַחד קְּ ֻבְּ

ֻוָקתוֹ , הֻוא ש  ָעַלי ֻתְּ א וְּ ֻתָ ְּ ךְּ ַהש  ִגין ֻכָ הֻוא וְּ . ֻובְּ יֵליהֻ ֻדְּ א ֻדִ ָ יש  ָאתֻו , ָכל ִסיָעָתא ַקֻדִ

ָוה ֶחדְּ ַמע ֻבְּ ְּ ִמש  ִתיִמין, לְּ ין סְּ א, ִמֻלִ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ָבָחא ֻדְּ ְּ ָכל , ֻוש  ִתיָמא ֻדְּ סְּ

ִתיִמין א, סְּ ַרש  ִמֻכֹֻלָ ֻפְּ ִאתְּ ִריש  וְּ ִריש  , ֻפָ ָלא ֻפָ ַבק, וְּ ֻדְּ יֻה ִמתְּ א ֻבֵ ָהא ֻכֹֻלָ הֻוא , ֻדְּ וְּ

כֹלָֻ  ַבק ֻבְּ ֻדְּ אִמתְּ . א הֻוא ֻכֹֻלָ

יִקין ָכל ַעֻתִ יָקא ֻדְּ ִתיִמין, ַעֻתִ ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ ַקן, סְּ ֻתְּ ָלא ִאתְּ ַקן וְּ ֻתְּ ַקן. ִאתְּ ֻתְּ , ִאתְּ

א יָמא ֻכֹֻלָ ַקֻיְּ ִגין לְּ ַקן. ֻבְּ ֻתְּ ָלא ִאתְּ ִכיחַ , וְּ ְּ ָלא ש  ִגין ֻדְּ . ֻבְּ
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ַקן ֻתְּ ד ִאתְּ יק ט, ֻכַ הֹוִרין' ַאֻפִ יהֻ , נְּ ַלֲהִטין ִמֻנֵ ֻקֻונ, ֻדְּ יהֻ . ֹויִמֻתִ הֹוִרין ִמֻנֵ ִאיֻנֻון נְּ , וְּ

ַלֲהִטין ַנֲהִרין ֻוִמתְּ ָכל ִעיָבר, ִמתְּ ִטין לְּ ְּ ש  ֻפַ ִלין ֻוִמתְּ ָאזְּ בֻוִציָנא . וְּ ֻכְּ

ִטין  ְּ ש ֻ ֻפַ ִאתְּ ָכל ִעיָבר (דמתפשטין)ֻדְּ הֹוִרין לְּ יֻה נְּ ִטין. ִמֻנֵ ְּ ש ֻ ֻפַ ִמתְּ הֹוִרין ֻדְּ ִאיֻנֻון נְּ ד , וְּ ֻכַ

ע לֹון ֻדַ ִמנְּ בֻון לְּ רְּ חֹודֹוי ,ִיקְּ לְּ א ֻבֻוִציָנא ֻבִ ִכיַח ֶאֻלָ ְּ יָקא . ָלא ש  ךְּ הֻוא ַעֻתִ ֻכַ

א ָ יש  ָאה (הוא), ַקֻדִ ִתיִמין, ֻבֻוִציָנא ִעֻלָ ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ ר ִאיֻנֻון . סְּ ִכיַח ֻבַ ְּ ָלא ש  וְּ

ָטן ְּ ש ֻ ֻפָ ִמתְּ הֹוִרין ֻדְּ ָיין, נְּ ֻלְּ ֻגַ ִמתְּ ִמיָרן, ֻדְּ ָ . ֻוטְּ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ רֻון ש  ִאיֻנֻון ִאקְּ ךְּ . אוְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

א ַחד . ֻכֹֻלָ

ָמֵאי ֵרי ַקדְּ ִספְּ ָרָנא ֻבְּ ֵרי ַחבְּ ַאמְּ ִריאוֻ , ֻוַמה ֻדְּ ֻבְּ ִאתְּ ין ֻדְּ ֻגִ רְּ ִאיֻנֻון ֻדַ יָקא , ֻדְּ ַעֻתִ וְּ

הוֻ  ֵלי ֻבְּ ֻגְּ א ִאתְּ ָ יש  ַחד, ַקֻדִ ָכל ַחד וְּ א. ֻבְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ֻקֻוִנין ֻדְּ ִאיֻנֻון ֻתִ ֻום ֻדְּ . ִמש ֻ

א  ֻתָ ְּ אָלאו ַהש  ָ יש  ָרא ַקֻדִ ִאֻדָ ָהא ֲאֵמיָנא לֹון ֻבְּ ין ֻדְּ ָהֵני ִמֻלִ ַוֲחֵמיָנא . ִעיָדָנא לְּ

ָנא ָהִכי ַדעְּ ָלא יְּ ה, ַמה ֻדְּ ִאי ִמֻלָ ִלֻבָ ים ֻבְּ ֻתִ א ַאסְּ ֻתָ ְּ ַעד ַהש  א ֲאָנא . וְּ ֻתָ ְּ ַהש ֻ וְּ

א ָ יש  א ַקֻדִ ֻכָ י ַמלְּ ָנא ַקֻמֵ ִהידְּ חֹוָדאי ַאסְּ לְּ ֹוט, ֻבִ ש  ֵאי קְּ ָכל ָהֵני ַזֻכָ ָאתֻו  וְּ ֻדְּ

ין ין ִאֻלֵ ַמע ִמֻלִ ְּ ִמש  . לְּ

וָרא א ִחֻוָ ָ ֵריש  א ֻדְּ ֻתָ לְּ ֻגַ ִסֻיֻוָמא, ֻגֻולְּ ירֻוָתא וְּ ִ יֻה ש  פֹוי. ָלאו ֻבֵ ִקטְּ ָרא ֻדְּ טְּ , קֻולְּ

ִהיר נְּ ִאתְּ ט וְּ ָ ש ֻ ֻפְּ יא ד, ִאתְּ יַקֻיָ תֻון ַצֻדִ יֻה ַירְּ ָמא ' ֻוִמֻנֵ ָעלְּ ִכֻסֻוִפין לְּ ִמין ֻדְּ ָאה ָעלְּ מְּ

ָאֵתי ָפאֵמַהאי . ֻדְּ ִקטְּ ָרא ֻדְּ טְּ וָרא, קֻולְּ א ִחֻוָ ֻתָ לְּ ֻגַ ִהיא ֻגֻולְּ ל יֹוָמא, ֻדְּ א ֻכָ , ָנִטיף ַטֻלָ

ין ֻפִ ֵעיר ַאנְּ ַההֻוא זְּ ַמִים, לְּ ָ ֵרי ש  קְּ ִאתְּ יא , ַלֲאָתר ֻדְּ יא ַלֲאַחֻיָ ִמיִנין ֵמיַתֻיָ ֻוֵביֻה זְּ

ָאֵתי ָנא ֻדְּ ִזמְּ יב. לְּ ֻתִ כְּ לִֹהים ִמֻטַ  (בראשית כז), ֻדִ ָך ָהאֱא ן לְּ ִיֻתֶ ַמִיםוְּ ָ ָייא . ל ַהש ֻ ַמֻלְּ ִאתְּ וְּ

יהֻ  ֵ ין, ֵריש  ֵעיר ַאֻפִ ֻפֻוִחין, ֻוֵמַההֻוא זְּ ֻפֻוִחין. ָנִטיף ַלֲחַקל ֻתַ ָכל ֲחַקל ֻתַ ִהיִרין , וְּ נְּ

א . ֵמַההֻוא ַטֻלָ

ָגִניז א ָטִמיר וְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ִתיָמָאה. ַהאי ַעֻתִ ָאה סְּ ָתא ִעֻלָ מְּ ָחכְּ ַההֻוא , וְּ ֻבְּ

 ְּ א ִמש  ֻתָ לְּ ֻגַ ַכחֻגֻולְּ יָקא, ֻתְּ ַהאי ַעֻתִ אי ֻבְּ חֹודֹוי, ַוֻדַ לְּ א ֻבִ ָ א ֵריש  ָייא ֶאֻלָ לְּ ֻגַ , ָלא ִאתְּ

א ָ ָכל ֵריש  א לְּ ָ ִאיהֻו ֵריש  ִגין ֻדְּ ָאה. ֻבְּ ָתא ִעֻלָ מְּ א, ָחכְּ ָ ִאיִהי ֵריש  יֻה ָסִתים, ֻדְּ , ֻבֵ

ָאה ֵרי מֹוָחא ִעֻלָ ִאקְּ ִתיָמא. וְּ ִקיט. מֹוָחא סְּ ָ ש  ִכיךְּ וְּ ָ ש  לֵ . מֹוָחא ֻדְּ ֵיַדע ֵליהֻ וְּ , ית ֻדְּ

ר ִאיהוֻ  . ֻבַ

ב ''ח ע''דף רפ

ָפן ַגֻלְּ ין ִאתְּ ִ ַלת ֵריש  א, ֻתְּ א, ֻדָ גֹו ִמן ֻדָ ָדא. לְּ א, וְּ א ִמן ֻדָ ֵעיֻלָ א ֲחָדא. לְּ ָ , ֵריש 

ִתיָמָאה ָתא סְּ מְּ ָייא, ָחכְּ ֻסְּ ֻכַ ִאתְּ ָחא, ֻדְּ ֻתְּ ֻפַ ָלאו ִמתְּ ִתיָמָאה. וְּ א סְּ ָתא ֻדָ מְּ ָחכְּ , וְּ

ָכל  א לְּ ָ יהֻ ֵר  (רישי)ֵריש  ֵ מֹות, יש  ַאר ָחכְּ ְּ ש  ָאה (א''ז ע''בראשית קמ). ֻדִ א ִעֻלָ ָ , ֵריש 

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ ִתיִמין, ַעֻתִ ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ א. סְּ ָ ָכל ֵריש  א ֻדְּ ָ א ( ב''ח ע''דף רפ),ֵריש  ָ ֵריש 

א ָ ָלאו ֵריש  לֹא ָיַדע. ֻדְּ ַדע, וְּ יְּ ָלא ִאתְּ א, וְּ א ֻדָ ָ ֵריש  ֲהֵוי ֻבְּ ָלא , ַמה ֻדַ ֻדְּ

בַ  ֻדְּ ָתא (לא)ק ִאתְּ מְּ ָחכְּ ָתנוֻ , ֻבְּ לְּ סֻוכְּ ָלא ֻבְּ ֵרי. וְּ ַעל ַהאי ִאקְּ ָך  (במדבר כד),וְּ ַרח לְּ ֻבְּ

קֹוֶמךָ  ֹוב (יחזקאל א). ֶאל מְּ ַהַחֻיֹות ָרצֹוא ָוש  . וְּ
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ֵרי ַאִין א ִאקְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ךְּ ַעֻתִ ִגין ֻכַ ָייא ַאִין. ֻובְּ לְּ ֵביֻה ֻתַ ֵרי. ֻדְּ עְּ ָכל ִאיֻנֻון ש ַ , וְּ

ָכל ִאיֻנֻון ִקין, ִניִמין וְּ ִתיָמָאה ָנפְּ ִעיִעין (תליין). ִמֻמֹוָחא סְּ ְּ הֻו ש  ֺכֻלְּ א ''ס), וְּ

ֻקֻוָלא (יתבין ִ ש  ָדָלא. ֻבְּ ֲחֵזי קְּ ָלא ִאתְּ . וְּ

א הֻוא ַחד ֲהֵוי, ֻכֹֻלָ א ֻבְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַהאי ַעֻתִ ִגין ֻדְּ ֵחידוֻ . ֻבְּ א ֻבְּ ָיא , ֻכֹֻלָ נְּ ַ ָלא ש  וְּ

ִמין ָעלְּ ַלת עֲ . ֵמַרֲחֵמי לְּ תְּ ַכחֻבִ ֻתְּ ְּ ַרֲחִמין ִאש  ִכיָלן ֻדְּ ר מְּ ָתא . ש ַ מְּ ַהאי ָחכְּ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

ֵביהֻ  ִתיָמָאה ֻדְּ ע, סְּ ֻבַ ע ַארְּ ֻבַ ַארְּ ִנין לְּ ַלת ִזמְּ ַרש  ֻתְּ ֻפְּ יָקא. ִמתְּ הֻוא ַעֻתִ ִליל לֹון, וְּ , ֻכָ

ִליט  ָ ש  א (לון)וְּ . ַעל ֻכֹֻלָ

ֵקי ַנפְּ ֵרי ֻדְּ עְּ ש ַ ֻגֻוָתא ֻדְּ ַפלְּ ָנִהיר ֻבְּ ָחא ֻדְּ ִהיִרין , ִמֻמֹוָחא ַחד ָארְּ נְּ ָחא ֻדִ הֻוא ָארְּ

ָאֵתי ָמא ֻדְּ ָעלְּ יא לְּ יַקֻיָ יֻה ַצֻדִ יב , ֻבֵ ֻתִ כְּ גוֹ  (משלי ד)ֻדִ אֹור נֹוַגֻה וְּ יִקים ֻכְּ אַֹרח ַצֻדִ . 'וְּ

ִתיב א ֻכְּ ַעל ֻדָ יָ  (ישעיה נח), וְּ ג ַעל יְּ ַעֻנַ תְּ ַאר . 'ָאז ֻתִ ְּ ל ש  ַנֲהִרין ֻכָ ָחא ִמתְּ ֻוֵמַהאי ָארְּ

ִחין ֻתַ , ָארְּ יןֻדְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ ָיין ֻבִ . לְּ

ָסִבין יָקא ָסָבא ֻדְּ ָאה, ַהאי ַעֻתִ ָרא ִעֻלָ תְּ א, ֻכִ ֵעיֻלָ ל . לְּ יֻה ֻכָ ִרין ֻבֵ ַעֻטְּ ִמתְּ ֻדְּ

ִרין ִרין, ִעטְּ ִכתְּ ַנֲהִרין, וְּ ַלֲהִטין . ִמתְּ יֻה ִמתְּ ַאר ֻבֹוִציִנין ִמֻנֵ ְּ ָכל ש  הֻוא. (ומתנהרן)וְּ , וְּ

ָאה ִמיָר , הֻוא ֻבֻוִציָנא ִעֻלָ ַדעטְּ יְּ ָלא ִאתְּ וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ). א ֻדְּ

( ב''ב ע''רצ) (ומתנהרין

ין ִ ַלת ֵריש  תְּ ַכח ֻבִ ֻתְּ ְּ יָקא ִאש  א, ַהאי ַעֻתִ ָ ַחד ֵריש  ִליָלן ֻבְּ ַההֻוא . ֻוכְּ א ''נ)וְּ

ָאה (והוא א ִעֻלָ ָ א, ֵריש  ֵעיֻלָ א לְּ ֵעיֻלָ תְּ . לְּ ים ֻבִ ִ ש  רְּ א ִאתְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ִגין ֻדְּ , ַלתֻובְּ

יהֻ  ַנֲהִרין ִמֻנֵ ַאר ֻבֻוִציִנין ֻדְּ ְּ ל ש  ַלת, אֻוף ָהִכי ֻכָ תְּ ִליָלן ֻבִ יָקא , עֹוד. ֻכְּ ַעֻתִ

ֵרין תְּ ים ֻבִ ִ ש  רְּ ֵרין. ִאתְּ תְּ יָקא ֻבִ ַעֻתִ ָלָלא ֻדְּ ִאין. ֻכְּ ָכל ִעֻלָ ָאה ֻדְּ ָרא ִעֻלָ תְּ , הֻוא ֻכִ

י ֵ ָכל ֵריש  א ֻדְּ ָ א. ֵריש  א ִמן ֻדָ ֵעיֻלָ ֲהֵוי לְּ ַההֻוא ֻדַ ַדע ,וְּ יְּ ָלא ִאתְּ ַאר . ֻדְּ ְּ ל ש  ךְּ ֻכָ ֻכַ

ֵרין, ֻבֻוִציִנין תְּ ִתיִמין ֻבִ ַחד. סְּ ים ֻבְּ ֻתִ ַאסְּ ים וְּ ִ ש  רְּ א ִאתְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ הֻוא , עֹוד ַעֻתִ וְּ

א הֻוא ַחד, ַחד כֹֻלָ ַאר ֻבֻוִציִנין. וְּ ְּ ל ש  ךְּ ֻכָ ין, ֻכַ ִ ש  ַקֻדְּ ִרין, ִמתְּ ְּ ַקש ֻ ִרין , ִמתְּ ַהֻדְּ ֻוִמתְּ

ַחד ִאיֻנוֻ , ֻבְּ . ן ַחדוְּ

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ֵלי ֻבְּ ֻגְּ ִאתְּ ָחא ֻדְּ ֵרי, ִמצְּ א , ָרצֹון ִאקְּ ָאה ֻדָ א ִעֻלָ ָ ָהא ֵריש  ֻדְּ

א ֵעיֻלָ ִסיָמא, ָסִתים לְּ ָנא ֻבְּ יט ַחד טֻורְּ ִ ש  ַדע ֻפָ יְּ ָלא ִאתְּ ִליל , ָיָאה, ֻדְּ ֻכְּ ִאתְּ ֻדְּ

ָחא ִמצְּ ִאיהֻו . ֻבְּ ִגין ֻדְּ ָכל ַרֲעִוין (א דההוא''נ)ֻובְּ ָחא, ַרֲעָוא ֻדְּ ִמצְּ ַקן ֻבְּ ֻתְּ , ִאתְּ

בֻוִסיָטא  ָייא ֻבְּ לְּ ֻגַ ִאתְּ ֵרי ָרצֹון, (א אתגליף בפסיטא''ס)וְּ ָחא ִאקְּ . ַהאי ִמצְּ

ָייא לְּ ֻגַ א ִאתְּ ַכד ָרצֹון ֻדָ ִמין, וְּ הֻו ָעלְּ ֺכֻלְּ ַכח ֻבְּ ֻתְּ ְּ ַרֲעִוין ִאש  ָכל , ַרֲעָוא ֻדְּ וְּ

ִלין ַקֻבְּ א ִמתְּ ֻתָ ֻתַ לְּ לֹוִתין ֻדִ פֻ , צְּ ַנֲהִרין ַאנְּ יןֻוִמתְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ ַרֲחֵמי , ֹוי ֻדִ א ֻבְּ כֹֻלָ וְּ

ַכח ֻתְּ ְּ ָיין, ִאש  פְּ ֻכַ ִאתְּ ָרן וְּ ַטֻמְּ יִנין ִאתְּ ָכל ֻדִ . וְּ

ָחה ִמנְּ לֹוָתא ֻדְּ צְּ ֲעָתא ֻדִ ַ ש  ָתא ֻבְּ ֻבְּ ַ ש  ָעִרין, ֻבְּ יִנין ִמתְּ ָכל ֻדִ ן ֻדְּ הֻוא ִעיֻדָ , ֻדְּ

ָחא ָייא ַהאי ִמצְּ לְּ ֻגַ יִנין, ִאתְּ ל ֻדִ ָיין ֻכָ פְּ ֻכַ ִאתְּ ִמין, וְּ הֻו ָעלְּ ֺכֻלְּ ָכחֻו ַרֲחִמין ֻבְּ ֻתְּ ְּ ִאש  . וְּ

יָנא ָלא ֻדִ ת ֻבְּ ֻבָ ַ ַכח ש  ֻתְּ ְּ ךְּ ִאש  ִגין ֻכָ א, ֻובְּ ַתֻתָ ָלא לְּ א וְּ ֵעיֻלָ א . ָלא לְּ ָ ַוֲאִפיֻלֻו ֶאש ֻ

ַקע  ֻתְּ ְּ ם ִאש  ֵגיִהֻנָ ֵריהֻ  (א אשתכך''ס)ֻדְּ ַאתְּ יַבֻיָא, ֻבְּ יִחין ַחֻיָ ַניְּ א ִאֻתֹוַסף . וְּ ַעל ֻדָ וְּ

תָ  מְּ ְּ ָתאִנש  ֻבְּ ַ ש  ֵחדֻו ֻבְּ . א ֻדְּ
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ָתא ֻבְּ ַ ש  עֻוָדֵתי ֻדְּ ַלת סְּ תְּ י ֻבִ ֻדֵ ֶמחְּ ר ָנש  לְּ נֻוָתא, ֻוָבֵעי ֻבַ ֵהימְּ ל מְּ ָהא ֻכָ ָכל , ֻדְּ וְּ

נֻוָתא ֵהימְּ מְּ ָלָלא ֻדִ ַכח, ֻכְּ ֻתְּ ְּ יֻה ִאש  תֹוָרא, ֻבֵ ָרא ֻפָ ַסֻדְּ ר ָנש  לְּ ֵמיַכל , ֻוָבֵעי ֻבַ ֻולְּ

נֻוָתא ֵהימְּ מְּ עֻוָדֵתי ֻדִ ַלת סְּ הוֻ וֻ , ֻתְּ ֵמחֵדי ֻבְּ . לְּ

עֹון מְּ ִ י ש  ָהָכא, ָאַמר ִרֻבִ ין ֻדְּ ָכל ִאֻלֵ ָנא ָעַלי לְּ ַהדְּ ָהא ִמן יֹוָמאי ָלא , ַאסְּ ֻדְּ

ין ג ָנא ִאֻלֵ ִטילְּ עֻוָדֵתי' ֻבָ ָתא, סְּ ֻבְּ ַ ש  ַתֲעִניָתא ֻבְּ ָנא לְּ ִריכְּ טְּ ִגיֵניהֹון ָלא ִאצְּ . ֻובְּ

ָנא ִריכְּ טְּ יֹוֵמי ַאֲחִריֵני ָלא ִאצְּ ָתא, ַוֲאִפיֻלֻו ֻבְּ ֻבְּ ַ ש  ן ֻבְּ ֻכֵ ֶ ל ש  הוֻ . ֻכָ ָזֵכי ֻבְּ ַמאן ֻדְּ , ֻדְּ

ֵליָמָתא ְּ נֻוָתא ש  ֵהימְּ רֹוִניָתא, ַחד. ָזֵכי ִלמְּ ַמטְּ עֻוָדָתא ֻדְּ ַחד. סְּ עֻוָדָתא , וְּ סְּ

א ָ יש  א ַקֻדִ ֻכָ ַמלְּ ַחד. ֻדְּ א, וְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ עֻוָדָתא ֻדְּ ִתיִמין, סְּ ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ . סְּ

ָמא ִיזְּ  ַההֻוא ָעלְּ יןֻובְּ ִאֻלֵ הֻו לְּ י ֻבְּ ָייא. ֻכֵ ַגלְּ ד ִאתְּ ָיין , ַהאי ָרצֹון ֻכַ פְּ ֻכַ יִנין ִאתְּ ל ֻדִ ֻכָ

ֵליהֹון ְּ ש  ֻולְּ . ִמש ֻ

ִתֻקֻוָנא ַחד ַקן ֻבְּ ֻתְּ א ִאתְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ֻקֻוָנא ֻדְּ ֻקֻוִנין, ֻתִ ָכל ֻתִ ָלָלא ֻדְּ ִהיא . ֻכְּ וְּ

ָאה ָמה ִעֻלָ ִתיָמָאה, ָחכְּ ָאר. סְּ ְּ ָכל ש  ָלָלא ֻדְּ ִתיָמא ,ֻכְּ ָאה סְּ ֵרי ֵעֶדן ִעֻלָ ַהאי ִאקְּ . וְּ

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ הֻוא מֹוָחא ֻדְּ ָכל ִעיָבר. וְּ ט לְּ ַ ש  ֻפְּ ַהאי מֹוָחא ִאתְּ יֻה , וְּ ִמֻנֵ

ט ֵעֶדן ַאֲחָרא ַ ש  ֻפְּ ַלף. ִאתְּ ֻגְּ . ֻוֵמַהאי ֵעֶדן ִאתְּ

א ''ט ע''דף רפ

ַההֻוא  עַ ( א''ט ע''דף רפ)וְּ א ֻדְּ ָ ֵריש  בְּ ִתיָמא ֻדִ א סְּ ָ ַדעֵריש  יְּ ָלא ִאתְּ יָקא ֻדְּ ד , ֻתִ ֻכַ

ָנא  יט ַחד טֻורְּ ִ ש  ַנֲהָרא, (א גוונא''ס)ֻפָ ִאתְּ ן לְּ ֻקָ ֻתַ ֲהָוה ִמתְּ ַהאי , ֻדְּ ַטש  ֻבְּ ֻבָ

ַלף, (א מצחא''נ)מֹוָחא  ֻגְּ ִאתְּ ִהיִרין, וְּ ה נְּ ַכֻמָ ִהיר ֻבְּ נְּ ִאתְּ בֹוִסיָטא , וְּ ים ֻכְּ ִ ש  ַארְּ יק וְּ ַאֻפִ וְּ

א ָחא, ֻדָ ַהאי ִמצְּ ִ . ֻבְּ ש  רְּ ִאתְּ הֹוָראוְּ יֻה ַחד נְּ ֵרי ָרצֹון, ים ֻבֵ ִאקְּ ַהאי ָרצֹון . ֻדְּ וְּ

ָנא ִדיקְּ א ֻבְּ ַתֻתָ ט לְּ ַ ש  ֻפְּ ָנא, ִאתְּ ִדיקְּ ָבא ֻבְּ ְּ ַיש ֻ ִמתְּ ֵרי ֶחֶסד , ַעד ַההֻוא ֲאָתר ֻדְּ ִאקְּ וְּ

ָאה ָדא ִאיהֻו נֹוֵצר ֶחֶסד. ִעֻלָ ָייא. וְּ לְּ ֻגַ ד ִאתְּ ַהאי ָרצֹון ֻכַ ִלין ָמאֵרי , ֻובְּ ֻכְּ ֻתַ ִמסְּ

ִדי ָייןֻדְּ פְּ ֻכַ . ָנא ֻוִמתְּ

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ א ֻדְּ ָ ֵריש  ִקיָלן, ֵעינֹוי ֻדְּ ְּ ַחד ש  ֵרין ֻבְּ ִדיָרא. ֻתְּ ִחין ֻתָ ֻגְּ ְּ ַאש  ָלא , ֻדְּ וְּ

יב. ָנִאים ֻתִ כְּ ָרֵאל (תהלים קכא), ֻדִ ֹוֵמר ִיש ְּ ן ש  ָ לֹא ִייש  א, לֹא ָינֻום וְּ ָ יש  ָרֵאל ַקֻדִ , ִיש ְּ

ךְּ ָלא ִאית ֵליֻה ֻגְּ  ִגין ֻכַ סֻוָתא, ִביִנין ַעל ֵעיָנאֻבְּ ָלא ֻכְּ . וְּ

ֵעיָלא  וִרין ֻדְּ ַלת ִחֻוָ תְּ ָנִהר ֻבִ ִליף וְּ ֻגְּ וָרא ֲחָדא , (א דעינא''נ)ַההֻוא מֹוָחא ִאתְּ ִחֻוָ ֻבְּ

ין ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ ִנין ֻדִ ָיין ַעיְּ חְּ ֻתַ יב, ִמסְּ ֻתִ כְּ ָחָלב (שיר השירים ה), ֻדִ הֻוא . רֹוֲחצֹות ֻבֶ א ''נ)ֻדְּ

וָרא  (בההוא ָמָאהִחֻוָ ַאר ֻבֹוִציִנין. ַקדְּ ְּ ַנֲהִרין ִלש  ָיין וְּ חְּ ֻתַ וִרין ִאסְּ ַאר ִחֻוָ ְּ . ֻוש 

ָכָתא ִברְּ ִביָעא ֻדְּ ֵרי נְּ חוֻ , מֹוָחא ִאקְּ ֻכָ ֻתְּ ְּ יֻה ִאש  ָכאן ִמֻנֵ רְּ ָכל ֻבִ ִביָעא ֻדְּ ִגין . נְּ ֻובְּ

ג ַהאי מֹוָחא ָלִהיט ֻבְּ ֵעיָנא' ֻדְּ וִרין ֻדְּ כָ , ִחֻוָ רְּ יֻה ֻבִ ָלא ֻבֵ ֵעיָנא ֻתָ , ָתאֻבְּ

יב ֻתִ כְּ בֹוָרךְּ  (משלי כב), ֻדִ ֵעיָנא, טֹוב ַעִין הֻוא יְּ ורֻו ֻדְּ ָיין ִחֻוָ לְּ מֹוָחא ֻתַ ָהא ֻבְּ ַהאי . ֻדְּ

ין ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ ח ֻבִ ֻגַ ְּ ד ַאש  הֻו (א אתנהרן אנפין כלהו בחדו''ס) (עלמין), ֵעיָנא ֻכַ ֻלְּ ַהָרן ֻכֺ ַאנְּ

ֵחדוֻ  א. ֻבְּ ִמיָנא, ֵעיָנא ֻדָ א יְּ ָמאָלאלֵ , הֻוא ֻכֹֻלָ יֻה ש ְּ א. ית ֻבֵ ַתֻתָ יִנין ֻדְּ ִמיָנא , ַעיְּ יְּ

ָמאָלא ֵרי, ֻוש ְּ וִנין, ֻתְּ וְּ ֵרי ֻגַ תְּ . ֻבִ
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ָנא ָרא אֹוִליפְּ ִספְּ ִניעֻוָתא ֻדְּ צְּ ָהא י, ֻבִ ָאה' ֻדְּ ָאה' י, ִעֻלָ ֻתָ ָאה' ה. ֻתַ ' ה, ִעֻלָ

ָאה ֻתָ ָאה' ו. ֻתַ ָאה' ו, ִעֻלָ ֻתָ ִאין. ֻתַ ין ִעֻלָ ל ִאֻלֵ יָקא, ֻכָ ַעֻתִ ָיין ֻבְּ לְּ ִאין. ֻתַ ֻתָ ֵעיר , ֻתַ זְּ ֻבִ

ין ִאיֻנֻון ֻפִ ָיין. ַאנְּ לְּ ש  , ָלאו ֻתַ א ִאיֻנֻון ַמֻמָ ָיין. ֶאֻלָ לְּ א ֻתַ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ָהא . ֻובְּ ֻדְּ

א ָייא ִמֻכֹֻלָ סְּ ֻכַ יָקא ִאתְּ ַעֻתִ ָמא ֻדְּ ְּ ַכח, ש  ֻתְּ ְּ ָלא ִאש  ָיין . וְּ ַתלְּ ָוון ֻדְּ ין ַאתְּ ֲאָבל ִאֻלֵ

יָקא ַעֻתִ גִ . ֻבְּ אֻבְּ ֻתָ ֻתַ לְּ ימֻון ִאיֻנֻון ֻדִ ַקֻיְּ ִיתְּ ימֻון. ין ֻדְּ ַקֻיְּ ִאי ָלאו ָהִכי ָלא ִיתְּ . ֻדְּ

ךְּ  ִגין ֻכַ ָייא, ֻובְּ ַגלְּ א ָסִתים וְּ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ יָקא . ש  ַעֻתִ ֵליֻה ֻדְּ ָסִתים ָלֳקבְּ ַההֻוא ֻדְּ

א ָ יש  א, ַקֻדִ כֹֻלָ ִתיָמא ֻדְּ ַההֻוא . סְּ גיניה דההוא א דאתגלי ב''ס) (אתגלייא בגיניה דתלייא)וְּ

ין (דתלייא) (דאתגלייא ֵעיר ַאֻפִ זְּ ךְּ . ֻבִ ִגין ֻכַ ָייא, ֻובְּ ַגלְּ ָיין ָסִתים וְּ עְּ ָכאן ֻבַ רְּ ל ֻבִ ין . ֻכָ ִאֻלֵ

ָיין  ַתלְּ ִתיָמן ֻדְּ ָוון סְּ א ''ס)דלתתא ' לקיימא י' י( תליא)אמאי תליין , תליין. בעתיקא קדישא)ַאתְּ

(( דלתתא' אמא תליא לקיימא לי( מאיא א''ס)' ודאי בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י

ַהאי חֹוָטָמא, חֹוָטָמא ֵביהֻ , ֻבְּ ָקא ֻדְּ ְּ ש  ֻדַ ַפרְּ א ֻדְּ ֻבָ נֻוקְּ י , ֻבְּ ַחֻיֵ יב רֻוָחא ֻדְּ ִ ָנש 

ין ֵעיר ַאֻפִ ַהאי חֹוָטָמא. ִלזְּ ָקא, ֻובְּ ְּ ש  ֻדַ ַפרְּ א ֻדְּ ֻבָ נֻוקְּ ָייא ה, ֻבְּ לְּ יָמא ה', ֻתַ ַקֻיְּ ' לְּ

א ַתֻתָ לְּ ָדא רֻוָחא. ַאֲחָרא ֻדִ ִתיָמָאה וְּ י, ָנִפיק ִמֻמֹוָחא סְּ ַחֻיֵ ֵרי רֻוָחא ֻדְּ ִאקְּ . וְּ

ַהאי רֻוָחא ָתא, ֻובְּ מְּ ע ָחכְּ ֻדַ ִמנְּ ִמיִנין לְּ יָחא, זְּ ִ ש  א מְּ ֻכָ ַמלְּ ָנא ֻדְּ ִזמְּ יב. ֻבְּ ֻתִ כְּ ישעיה ), ֻדִ

יָ  (יא ָנָחה ָעָליו רֻוַח יְּ גוֹ ' וְּ ָמה ֻוִביָנה וְּ ל ִסטְּ , ַהאי חֹוָטָמא. 'רֻוַח ָחכְּ ין ִמֻכָ , ִריןַחֻיִ

ֵליָמא ְּ ָווָתא. ַנַחת רֻוחַ . ֵחדֻו ש  ין . ַאסְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ חֹוָטָמא ֻדִ כמה )ֻבְּ

ִתיב (דאוקימנא גוֹ  (שמואל ב כב), ֻכְּ ַאֻפֹו וְּ ן ֻבְּ ָ ִתיב . 'ָעָלה ָעש  ָהָכא ֻכְּ ישעיה )וְּ

ִתי ֶאחָטם ָלךְּ  (מח ִהֻלָ . ֻותְּ

א ֻתָ דְּ ַאֻגַ ָרא ֻדְּ ִספְּ ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא, ֻובְּ פֻוָמא' ה, ִקיםאוֹ , ֻדְּ ָהָכא ָלא , ֻבְּ וְּ

יָמא ָהִכי ַקֻיְּ ָפא , ִמתְּ ָטרְּ ָלא ִאצְּ ָקא, (א אצטריכנא''ס)וְּ ַחד ַסֻלְּ בְּ ב ֻדִ א , ַאף ַעל ֻגַ ֶאֻלָ

הֵ  ָיא' ֻבְּ לְּ יָנא ֻתַ ָיא, ֻדִ לְּ חֹוָטָמא ֻתַ ִדיָנא ֻבְּ ַאֻפוֹ , וְּ ן ֻבְּ ָ יב ָעָלה ָעש  ֻתִ כְּ יָמא. ֻדִ ִאי ֻתֵ , וְּ

ֵאש  ִמפִֻ  ִתיב וְּ ָיא. יו ֻתֹאֵכלָהא ֻכְּ לְּ חֹוָטָמא ֻתַ ָזא ֻבְּ רֻוגְּ ָרא ֻדְּ . ִעֻקָ

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ֻקֻוִנין ֻדְּ ל ֻתִ ָנן, ֻכָ ֻקְּ ֻתַ ָסִתים ִמתְּ ִקיט וְּ ָ מֹוָחא ש  ֻקֻוִנין . ֻבְּ ָכל ֻתִ וְּ

ין ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ ָנן, ֻדִ ֻקְּ ֻתַ ָאה ִמתְּ ֻתָ ָמה ֻתַ ָחכְּ יב. ֻבְּ ֻתִ כְּ מָ  (תהלים קד), ֻדִ ָחכְּ ם ֻבְּ ֻלָ ה ֻכֺ

יתָ  ה, ָעש ִ אי' וְּ א ַוֻדַ כֹֻלָ ָלָלא ֻדְּ ין ה. ֻכְּ ה' ַמה ֻבֵ ָהָכא' ה. 'לְּ הֻ , ֻדְּ ַער ִמֻנָ יָנא ִאֻתְּ . ֻדִ

ָהָכא ַרֲחֵמי ֻגֹו ַרֲחֵמי . ֻודְּ

ב ''ט ע''דף רפ

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ָנא ֻדְּ ִדיקְּ א, ֻבְּ כֹֻלָ ירֻו ֻדְּ ֻקִ ל יְּ ָיא ֻכָ לְּ ֵרי. ֻתַ א ִאקְּ כֹֻלָ ָלא ֻדְּ . ַמֻזָ

ָנאֵמַהאי  יקְּ ירֻוָתא , ֻדִ ָלא ַיֻקִ יִרין (ממזלא יקירא) (א מהאי מזלא יקירא''נ)ַמֻזָ ָכל ַיֻקִ , ֻדְּ

ֵאי ַתֻתָ ֵאי וְּ ֵלי ִעֻלָ ָלא. ַמֻזָ ַההֻוא ַמֻזָ יִחין לְּ ֻגִ ְּ הֻו ַמש  ֻלְּ י . ֻכֺ ָייא ַחֻיֵ לְּ ָלא ֻתַ ַהאי ַמֻזָ ֻבְּ

א כֹֻלָ א, ֻדְּ כֹֻלָ זֹוֵני ֻדְּ ְּ . מְּ ָיין ש  לְּ ָלא ֻתַ ַהאי ַמֻזָ ָעאֻבְּ ַארְּ ַרֲעָוא. ַמָיא וְּ ִמין ֻדְּ ְּ ש  ַהאי . ֻגִ ֻבְּ

ָלא א, ַמֻזָ כֹֻלָ חֻוָתא ֻדְּ ֻגָ ְּ ִאין. ַאש  ַתֻתָ ִאין וְּ יִלין ִעֻלָ ל ַחֻיָ ָיין ֻכָ לְּ ָלא ֻתַ ַהאי ַמֻזָ דף ). ֻבְּ

( ב''ט ע''רפ

ִביִעין ר נְּ ַלת ֲעש ַ בֻוָתא ָטָבא, ֻתְּ רְּ ָחא ֻדִ ְּ ִמש  ָלא, ֻדְּ ַמֻזָ ָנא ֻדְּ ִדיקְּ ָיין ֻבְּ לְּ יָרא  ֻתַ ַיֻקִ

א ין. ֻדָ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ ִקין ִלזְּ הֻו ָנפְּ ֺכֻלְּ הוֻ . וְּ ֻלְּ יָמא ֻכֺ יהוֻ , ָלא ֻתֵ יְּ ָעה ִמֻנַ ְּ ש  א ֻתִ , ֶאֻלָ
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ין ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ ָחן ֻבִ ֻכְּ ֻתַ ְּ יִנין, ִמש  ָייא ֻדִ ֻפְּ ַאכְּ ָלא (וכד). לְּ ֻקֻוָלא ַעד , ַהאי ַמֻזָ ִ ש  ָייא ֻבְּ לְּ ֻתַ

י. ַטֻבֻוָרא ִ י ִקֻדֻוש  ֵ ל ִקֻדֻוש  ָייןֻכָ לְּ יֻה ֻתַ א ֻבֵ ָ דֻוש ֻ קְּ ָלא. ן ֻדִ ַהאי ַמֻזָ יט , ֻבְּ ִ ש  ֻפָ

ָאה ָרא ִעֻלָ קֻוטְּ יטֻוָתא ֻדְּ ִ ש  ין. ֻפְּ ִ ָכל ֵריש  א ֻדְּ ָ ַדע, ַההֻוא ֵריש  יְּ ָלא ִאתְּ ָלא , ֻדְּ וְּ

מֹוַדע ֻתְּ ְּ ִאין, ִאש  ַתֻתָ ִאין וְּ ִעין ִעֻלָ ָלא ַידְּ ָייא. וְּ לְּ ָלא ֻתַ ַהאי ַמֻזָ א ֻבְּ ךְּ ֻכֹֻלָ ִגין ֻכַ . ֻבְּ

א ָנא ֻדָ ִדיקְּ ֲאֵמיָנא' ג, ֻבְּ ין ֻדַ ִ ָטן, ֵריש  ְּ ש ֻ ֻפַ ָלא. ִמתְּ ַהאי ַמֻזָ ָרן ֻבְּ ַחֻבְּ הֻו ִמתְּ ֺכֻלְּ , וְּ

יהֻ  ִחין ֻבֵ כְּ ֻתַ ְּ ךְּ . ֻוִמש  ִגין ֻכַ ַיִקירֻוָתא, ֻובְּ ִקירֻו ֻדְּ ל יְּ ָייא, ֻכָ לְּ ָלא ֻתַ ַהאי ַמֻזָ ל . ֻבְּ ֻכָ

יָקא ַהאי ַעֻתִ ָיין ֻבְּ ַתלְּ ָוון ֻדְּ ין ַאתְּ ָנאכֻ , ִאֻלֵ יקְּ ַהאי ֻדִ ָיין ֻבְּ לְּ הֻו ֻתַ ָרן , ֻולְּ ַחֻבְּ ֻוִמתְּ

ָלא ַהאי ַמֻזָ יהֻ , ֻבְּ ָיין ֻבֵ ַתלְּ ָוון ַאֲחָרִנין, וְּ יָמא ַאתְּ ַקֻיְּ ין . לְּ ִליק ִאֻלֵ ָמֵלי ָלא סְּ ִאלְּ ֻדְּ

יָקא ַעֻתִ ָוון ֻבְּ ין ַאֲחָרִנין, ַאתְּ יִמין ִאֻלֵ ִריךְּ . ָלא ַקיְּ טְּ ד ִאצְּ ה ֻכַ ֶ ךְּ ָאַמר מֹש  ִגין ֻכַ  ,ֻובְּ

יָ  יָ ' יְּ ָנא ', יְּ ֵרי ִזימְּ יהוֻ , (זימני)ֻתְּ ויְּ ַגֻוַ א. ֻוָפִסיק ַטֲעָמא ֻבְּ ָייא ֻכֹֻלָ לְּ ָלא ֻתַ ַמֻזָ ָהא ֻבְּ . ֻדְּ

ָלא ֵאי, ֵמַהאי ַמֻזָ ַתֻתָ ֵאי וְּ ֵפי ִעֻלָ ֻסְּ ֻכַ יהֻ , ִמתְּ ָיין ַקֻמֵ פְּ ֻכַ ָאה חֻוָלֵקיֻה ַמאן . ֻוִמתְּ ַזֻכָ

ַהאי ָזֵכי לְּ . ֻדְּ

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ יִמין, ַהאי ַעֻתִ ֻתִ ָכל סְּ יָמא ֻדְּ ֻתִ ר, סְּ ֻכַ ַכח, ָלא ַאדְּ ֻתְּ ְּ ָלא ִאש  . וְּ

ִאין ָכל ִעֻלָ ָאה לְּ א ִעֻלָ ָ ִאיהֻו ֵריש  ִגין ֻדְּ ר, ֻובְּ ֻכַ א ֲחָדא, ָלא ִאדְּ ָ ר ֵריש  ָלא , ֻבַ ֻבְּ

א, ֻגֻוָפא יָמא ֻכֹֻלָ ַקֻיְּ . לְּ

ַהאי  אלא רישא , לא אדכר, ןעלאין לכל עלאי( עלאה)רישא ( א בגין דאיהו''ס)א דכל סתימין ''נ)וְּ

א (והוא. לקיימא כלא, בלא גופא, חדא ָגִניז ִמֻכֹֻלָ ָסִתים וְּ ָנן, ָטִמיר וְּ ֻקְּ ֻתָ ֻקֻונֹוי ִאתְּ , ֻתִ

א כֹֻלָ ִתיָמָאה ֻדְּ ַההֻוא מֹוָחא סְּ ָאה, ֻבְּ ָנִפיק ֶחֶסד ִעֻלָ א וְּ ן ֻכֹֻלָ ֻקַ ֻתָ ִאתְּ ט וְּ ַ ש  ֻפְּ ִאתְּ , ֻדְּ

ַק  ִאֻתָ ט וְּ ַ ש  ֻפָ ָאה ִאתְּ ֶחֶסד ִעֻלָ אוְּ ִתיָמָאה ֻדָ מֹוָחא סְּ א ֻבְּ ִליל ֻכֹֻלָ ֻכְּ ִאתְּ ד . ן וְּ ֻכַ

א ִהירֻו ֻדָ נְּ א ֻבִ וָרא ֻדָ ַקן ִחֻוָ ֻתְּ ָבַטש  , ִאתְּ ַטש  ַמאן ֻדְּ ִהיר, ֻבָ נְּ ִאתְּ ַהאי מֹוָחא וְּ , ֻבְּ

יָרא מֹוָחא ַאֲחָרא ָלא ַיֻקִ ֻזָ ָייא ִמֻמַ ַתלְּ ִביִלי, וְּ ְּ ֵרין ש  ִתין ֻותְּ ֻלָ ָנִהיר ִלתְּ ט וְּ ַ ש  ֻפְּ ִאתְּ . ןֻדְּ

יָרא ָלא ַיֻקִ ֻזָ ִהיר ָנִהיר ִמֻמַ נְּ ד ִאתְּ ִהירֻו ג. ֻכַ נְּ ִאין' ִאתְּ ין ִעֻלָ ִ ין, ֵריש  ִ ֵרין ֵריש  ַחד , ֻתְּ וְּ

ָכִליל לֹון ָיין. ֻדְּ לְּ ָלא ֻתַ ַמֻזָ יהֻ , ֻובְּ ִליָלן ֻבֵ ֻכְּ ִאתְּ . וְּ

ָנא ִדיקְּ ָייא ָיִקירֻו ֻדְּ לְּ ֻגַ ִאתְּ אֵרי לְּ ָ אן ש  ִתיָמָאה, ִמֻכָ ָלא סְּ ִאיהֻו ַמֻזָ ִאיֻנֻון . ֻדְּ וְּ

ָנן  קְּ ֻתָ יהֻ , (ביה)ִמתְּ ִרין ֻבֵ ַעֻטְּ ין ִמתְּ ִ ַלת ֵריש  א ֻתְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ָמה ֻדְּ א , ֻכְּ ָהִכי ֻכֹֻלָ

ין ִ ַלת ֵריש  תְּ ָנֲהָרן. ֻבִ ַכד ִאתְּ ין, וְּ ִ ַלת ֵריש  תְּ ָדא ֻבִ א ֻבְּ הֻו ֻדָ ֻלְּ ָיין ֻכֺ לְּ ֵרין , ֻתַ ֵרין ִמֻתְּ ֻתְּ

ִרין ָכִליל לֹון, ִסטְּ ַחד ֻדְּ . וְּ

יָמאוְּ  א, ִאי ֻתֵ ָ יש  יָקא ַקֻדִ . ַמאן ַעֻתִ

א ֲחֵזי א, ֻתָ ֵעיֻלָ א לְּ ֵעיֻלָ ַדע, לְּ יְּ ָלא ִאתְּ מֹוַדע, ִאית ֻדְּ ֻתְּ ְּ ָלא ִאש  ָלא , וְּ וְּ

ים ִ ש  רְּ א, ִאתְּ ִליל ֻכֹֻלָ הֻוא ֻכָ ִליָלן , וְּ יֻה ֻכְּ ין ֻבֵ ִ ֵרין ֵריש  ֵדין . (א תליין''ס)ֻותְּ ֻוכְּ

א ַקן (חדא)ֻכֹֻלָ ֻתְּ ַהה. ָהִכי ִאתְּ ָייָנאוְּ ִמנְּ א , ֻוא ָלאו ֻבְּ ן ֶאֻלָ ֻבָ ְּ חֻוש  ָלא ֻבְּ ָלָלא וְּ כְּ ָלא ֻבִ וְּ

א ִלֻבָ עֻוָתא ֻדְּ רְּ ַמר, ֻבִ א ִאֻתְּ ָרַכי ֵמֲחטֹא  (תהלים לט), ַעל ֻדָ ָרה ֻדְּ מְּ ְּ י ֶאש  ֻתִ ָאַמרְּ

ֹוִני ש  . ִבלְּ

ַכח ֻתְּ ְּ ירֻוָתא ִאש  ֵ ש  א, ֲאָתר ֻדְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ָלא, ֵמַעֻתִ ֻזָ ִהיר ִמֻמַ נְּ ִאתְּ הֻוא  ,ֻדְּ

ָתא מְּ ָחכְּ ִהירֻו ֻדְּ ֵרין ִעיָבר, נְּ ִתין ֻותְּ ֻלָ ט ִלתְּ ַ ש  ֻפְּ ִאתְּ ָקא ֵמַההֻוא מֹוָחא . ֻדְּ ָנפְּ וְּ
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ִתיָמָאה ֵביהֻ , סְּ ִהירֻו ֻדְּ ִמיָתא . ִמֻנְּ ַקדְּ א ָנִהיר ֻבְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ א ''ס)ֻוַמה ֻדְּ

א ִהיא, (בחכמתא ָייא . ֻדָ לְּ ֻגַ ִאתְּ ה ֻדְּ ירֻוָתא ִמֻמָ ֵ ש  יןוְּ , (הוי)וְּ ִ ַלת ֵריש  ָעִביד ִלתְּ , ִאתְּ

ִליל לֹון א ֲחָדא ֻכָ ָ ֵריש  ין. וְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ ָטן ִלזְּ ְּ ש ֻ ֻפַ ַלת ִמתְּ ין ֻתְּ ִאֻלֵ ין ַנֲהִרין , וְּ ֻוֵמִאֻלֵ

א . ֻכֹֻלָ

ָתא מְּ ִליף ַהאי ָחכְּ ֻגְּ יק ַחד ַנֲהָרא, ִאתְּ ַאֻפִ א , וְּ ֻתָ נְּ ָקָאה ֻגִ ְּ ַאש  ָנִפיק לְּ ָנִגיד וְּ ֻדְּ

יל  ָעֻיִ ין (א ועיילן''נ)וְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ א ֻדִ ָ ֵריש  יךְּ , ֻבְּ ִ ש  מְּ ן ִאתְּ ֻמָ ָעִביד ַחד מֹוָחא ֻוִמֻתַ ִאתְּ וְּ

ָכל ֻגֻוָפא ָנִגיד ֻבְּ ִטיָעאן, וְּ ל ִאיֻנֻון נְּ ֵקי ֻכָ ְּ ַאש  ִתיב. וְּ ָנָהר  (בראשית ב), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ וְּ

גוֹ  ן וְּ קֹות ֶאת ַהֻגָ ְּ ַהש  . 'יֹוֵצא ֵמֵעֶדן לְּ

ִליף ַהאי ָחכְּ  ֻגְּ ָתאֻתֻו ִאתְּ ין, מְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ א ֻדִ ָ ֵריש  ָעִייל ֻבְּ ךְּ וְּ ַ ש  מְּ ִאתְּ ָעִביד , וְּ ִאתְּ וְּ

יָכן . (ההוא אחרא)מֹוָחא ַאֲחָרא  ִ ש  ֵרין מְּ ין ֻתְּ יֻה ִאֻלֵ ָכא ִמֻנֵ ְּ ַמש ֻ ִאתְּ ִהירֻו ֻדְּ ַההֻוא נְּ

ִליפוֻ  ֻגְּ ֵביָרא, ִאתְּ ָעִמיָקא ֻדְּ א ֻדְּ ָ ַחד ֵריש  ָרן ֻבְּ ַחֻבְּ יב, ִמתְּ ֻתִ כְּ ֻתֹו  (משלי ג), ֻדִ ַדעְּ ֻבְּ

ָקעוֻ  הֹומֹות ִנבְּ ין. ֻתְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ א ֻדִ ָ ֵריש  יל ֻבְּ ָעֻיִ ָעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא, וְּ ִאתְּ ן , וְּ ֻמָ ֻוִמֻתַ

גֹו ֻגֻוָפא יל לְּ ָעֻיִ יךְּ וְּ ִ ש  מְּ גֻוָפא, ִאתְּ ִרין ֻדְּ ַסדְּ ַאכְּ ִרין וְּ ל ִאיֻנֻון ִאֻדָ ָייא ֻכָ ֲהָדא . ֻוַמלְּ

ִתיב ַדעַ  (משלי כד), הֻוא ִדכְּ אוֻ ֻובְּ לְּ . ת ֲחָדִרים ִיֻמָ

א ''צ ע''דף ר

ין ַנֲהִרין ִאֻלֵ ִתיָמָאה, וְּ ָאה סְּ ַההֻוא מֹוָחא ִעֻלָ ִהירֻו ֻדְּ ָלא , ִמֻנְּ ַמֻזָ ָנִהיר ֻבְּ עתיקא )ֻדְּ

ָיין. (קדישא לְּ ָדא ֻתַ א ֻבְּ א ֻדָ כֹֻלָ ָדא. וְּ א ֻבְּ ר ֻדָ ַ ש  קְּ ִאתְּ ָדא, וְּ ָדא ֻבְּ מֹוָדע , וְּ ֻתְּ ְּ ִיש  ַעד ֻדְּ

א ַחד כֹֻלָ כֹ , ֻדְּ יָקאוְּ א הֻוא ַעֻתִ לֻום( א''צ ע''דף ר), ֻלָ יֻה ֻכְּ ַרש  ִמֻנֵ ֻפְּ ָלא ִאתְּ ין . וְּ ִאֻלֵ

הֹוִרין ַלת נְּ ַלת ַאֲחָרִנין, ֻתְּ ִהִרין ִלתְּ רֻון ֲאָבָהן, נְּ ִאקְּ ִנין. ֻדְּ ין ַנֲהִרין ִלבְּ ִאֻלֵ א . וְּ כֹֻלָ וְּ

יָקא. ָנִהיר ֵמֲאָתר ַחד ָייא ַהאי ַעֻתִ לְּ ֻגַ ד ִאתְּ ַר , ֻכַ א , ֲעָווןַרֲעָווא ֻדְּ כֹֻלָ א ָנִהיר וְּ ֻכֹֻלָ

ֵליָמָתא ְּ ֵחדֻו ש  ַכח ֻבְּ ֻתְּ ְּ . ִאש 

ֵרי ֵעֶדן ָתא ִאקְּ מְּ ָאה, ַהאי ָחכְּ ךְּ ֵמֵעֶדן ִעֻלָ ַ ש  מְּ ַהאי ֵעֶדן ִאתְּ ָכל , וְּ ִתיָמָאה ֻדְּ סְּ

ִתיִמין ירֻוָתא, ֻוֵמַהאי ֵעֶדן. סְּ ֵ ֵרי ש  ֵרי. ִאקְּ יָקא ָלא ִאקְּ ַעֻתִ בְּ ירֻוָתא , ֻדִ ֵ ָלא ֲהֵוי ש  וְּ

ִסֻיֻוָמא. ִסֻיֻוָמאוְּ  ירֻוָתא וְּ ֵ יֻה ש  ָלא ֲהֵוי ֻבֵ ִגין ֻדְּ ה, ֻובְּ ֵרי ַאֻתָ ִגין . ָלא ִאקְּ ֻבְּ

ָייא לְּ ֻגַ ָלא ִאתְּ ָייא וְּ סְּ ֻכַ ִאתְּ ֵרי הֻוא. ֻדְּ ִאקְּ ֵרי . וְּ ַכח ִאקְּ ֻתְּ ְּ ירֻוָתא ִאש  ֵ ש  ֻוֵמֲאָתר ֻדְּ

ה ֵרי ָאב, ַאֻתָ ִאקְּ יב. וְּ ֻתִ כְּ ה ָאִבינוֻ  (ישעיה סג), ֻדִ י ַאֻתָ . ֻכִ

ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא א ֻדְּ ֻתָ דְּ ַאֻגַ א, ֻבְּ כֹֻלָ ָלָלא ֻדְּ ה, ֻכְּ ֵרי ַאֻתָ ין ִאקְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ . זְּ

ָייא סְּ ֻכַ ִאתְּ א ֻדְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ֵרי הֻוא, ַעֻתִ יר. ִאקְּ ֻפִ ַ ש  א . וְּ ֲאָתר ֻדָ א ָקֵריָנן ֻבַ ֻתָ ְּ ַהש  וְּ

ַכח ֻתְּ ְּ ירֻוָתא ִאש  ֵ ש  ה, ֻדְּ סְּ . ַאֻתָ ֻכַ ִאתְּ ב ֻדְּ ירֻוָתא, ָייאַאף ַעל ֻגַ ֵ יֻה ֲהֵוי ש  ֵרי , ִמֻנֵ ִאקְּ וְּ

הֻוא ָאב ַלֲאָבָהן. ָאב א. וְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַהאי ָאב ָנִפיק ֵמַעֻתִ יב , וְּ ֻתִ כְּ איוב )ֻדִ

ֵצא (כח ֻמָ ָמה ֵמַאִין ֻתִ ַהָחכְּ מֹוַדע. וְּ ֻתְּ ְּ ךְּ ָלא ִאש  ִגין ֻכָ . ֻובְּ

א ֲחֵזי ִתיב , ֻתָ הֻ  (איוב כח)ֻכְּ ֻכָ רְּ לִֹהים ֵהִבין ֻדַ ש   ,אֱא ֻה ַמֻמָ ֻכָ רְּ הֻוא ָיַדע . ֻדַ ֲאָבל וְּ

קֹוָמהֻ  ש  , ֶאת מְּ קֹוָמֻה ַמֻמָ הֻ . מְּ ֻכָ רְּ ן ֻדַ ֻכֵ ֶ ל ש  ֻכָ . מקומה ממש. ולא דרכה. מקומה ממש). וְּ

א .(וכל שכן דרכה ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ יֻה ֻבְּ יָמא ֻבֵ ֻתִ סְּ ָמה ֻדִ ן ַההֻוא ָחכְּ ֻכֵ ֶ ל ש  ֻכָ . וְּ
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כֹלָֻ  ירֻוָתא ֻדְּ ֵ ָמה ש  ִביִלין, אַהאי ָחכְּ ְּ ֵרין ש  ָלִתין ֻותְּ ָטן ֻתְּ ְּ ש ֻ ֻפַ יֻה ִמתְּ שבילין ). ִמֻנֵ

ָוון (ולא ארחין ֵרין ַאתְּ ִרין ֻותְּ ֶעש ְּ ִליַלת ֻבְּ ֻכְּ הֻו ִאתְּ יָתא ֻבְּ אֹוַריְּ ר ֲאִמיָרן, וְּ ֶעש ֶ ַהאי . וְּ

ָמה ָאב ַלֲאָבָהן ָמה. ָחכְּ ַהאי ָחכְּ ַכח, ֻובְּ ֻתְּ ְּ ִסֻיֻוָמא ִאש  ירֻוָתא וְּ ֵ ִגין ֻדָ . ש  , אֻובְּ

ָאה ֻתָ ָמה ֻתַ ָאה ָחכְּ ָמה ִעֻלָ ָמה. ָחכְּ ט ָחכְּ ָ ש  ֻפְּ ד ִאתְּ ֵרי ָאב ַלֲאָבָהן, ֻכַ א . ִאקְּ ֻכֹֻלָ

ַהאי א ֻבְּ ִליל ֶאֻלָ ֻכְּ כלא לא אתכליל אלא . אתקרי אב לאבהן, א כד מתפשטן חכמות''ס). ָלא ִאתְּ

יב (בהאי ֻתִ כְּ יתָ  (תהלים קד), ֻדִ ָמה ָעש ִ ָחכְּ ם ֻבְּ ֻלָ . ֻכֺ

י דֹוי ָזַקף ִרֻבִ עֹון יְּ מְּ ִ ַחֵדי, ש  ָאה, ָאַמר, וְּ ַגֻלָ ן הֻוא לְּ אי ִעיֻדָ ִריךְּ , ַוֻדַ טְּ א ִאצְּ כֹֻלָ וְּ

א ֲעָתא ֻדָ ַ ש  אָנא. ֻבְּ א, ֻתָ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ֲעָתא ֻדְּ ַ ש  ִתיִמין, ֻבְּ ָכל סְּ ִתיָמָאה ֻדְּ , סְּ

א ָנא ֻכֹֻלָ קְּ ַאתְּ ָעא לְּ א, ֻבָ ֻבָ נֻוקְּ ַכר וְּ ֵעין ֻדְּ ִקין ֻכְּ ֲאָתר . ַאתְּ ַכר ֻבַ ִלילֻו ֻדְּ ֻכְּ ִאתְּ ֻדְּ

ָיימוֻ  קְּ א ָלא ִאתְּ ֻבָ נֻוקְּ ִקֻיֻוָמא ַאֲחָרא , וְּ א ֻבְּ ַכר  (אלא בדכר) (א כעין דכר''ס)ֶאֻלָ דְּ ֻדִ

א ֻבָ נֻוקְּ א. וְּ כֹֻלָ ָלָלא ֻדְּ ָמה ֻכְּ ַהאי ָחכְּ א, וְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ִהיר ֵמַעֻתִ נְּ ִאתְּ ָקא וְּ ד ָנפְּ , ֻכַ

בָֻ  נֻוקְּ ַכר וְּ דְּ א ֻבִ ִהיר ֶאֻלָ נְּ ט. אָלא ִאתְּ ַ ש  ֻפְּ ָמה ִאתְּ ַהאי ָחכְּ יֻה , ֻדְּ יק ִמיֻנֵ ַאֻפִ וְּ

יָנה א, ֻבִ ֻבָ נֻוקְּ ַכר וְּ ַכח ֻדְּ ֻתְּ ְּ ִאש  ָמה ָאב, הֻוא. וְּ יָנה ֵאם. ָחכְּ ָמה ֻוִביָנה. ֻבִ ַחד , ָחכְּ ֻבְּ

ָקלוֻ  ָלא ִאֻתְּ קְּ א, ַמתְּ ֻבָ נֻוקְּ ַכר וְּ א. ֻדְּ ֻבָ נֻוקְּ ַכר וְּ דְּ ָיים ֻבִ קְּ א ִאתְּ יהֻו ֻכֹֻלָ ִגיַניְּ , ֻובְּ

אִ  ָמֵלא ַהאיֻדְּ יִמין, לְּ ַקֻיְּ . ָלא ִמתְּ

א כֹֻלָ א ָאב לְּ ירֻוָתא ֻדָ ֵ הֻו ֲאָבָהן, ש  ֺכֻלְּ ָדא, ָאב לְּ א ֻבְּ רֻו ֻדָ ַחֻבָ ִהירֻו , ִאתְּ ֻונְּ

ָדא א ֻבְּ רוֻ  (כי אם לבינה תקרא( משלי ב. )בינה אם. חכמה אב). ֻדָ ַחֻבָ ד ִאתְּ , אֹוִלידוֻ , ֻכַ

נֻוָתא ֵהימְּ ַטת מְּ ְּ ש  ֻפַ ִאתְּ דְּ . וְּ ַאֻגַ ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבאֻבְּ א ֻדְּ אֵני, ֻתָ יָנה, ָהִכי ֻתָ . ַמהֻו ֻבִ

ָדא א ֻבְּ ר ֻדָ ַחֻבָ ד ִאתְּ א ֻכַ הֵ ''יוֹ , ֶאֻלָ ַרת, א''ד ֻבְּ ַעֻבְּ ן, ִאתְּ יַקת ֻבֵ ַאֻפִ אֹוִליַדת, וְּ . וְּ

ךְּ  ִגין ֻכָ ֵרי, ֻובְּ יָנה ִאקְּ ן יָ , ֻבִ א, הֻ ''ֻבֵ כֹֻלָ ֵלימֻוָתא ֻדְּ ְּ יהוֻ . ש  ַוויְּ רְּ ָכחֻו ֻתַ ֻתְּ ְּ  ִאש 

ָרן ַחֻבְּ ִמתְּ יהוֻ , ֻדְּ ויְּ ַגֻוַ א. ֻוֵבן ֻבְּ כֹֻלָ ָלָלא ֻדְּ ֵלימֻוָתא . ֻכְּ ְּ ַכח ש  ֻתְּ ְּ יהֻו ִאש  ִתֻקֻוַניְּ א בן ''נ)ֻבְּ

א (בתקונייהו אשתכחו שלימותא דכלא כללא. ובן בגווייהו, תרווייהו דמתחברן, ה''י כֹֻלָ ָאב , ֻדְּ

ן ֻוַבת. ָוֵאם . ֻבֵ

ין ין ִאֻלֵ יִהבֻו לְּ , ִמֻלִ יְּ ָאהָלא ִאתְּ יֹוִנין, ַגֻלָ י ֶעלְּ ֵ יש  ַקֻדִ ר לְּ קוֻ , ֻבַ ַנפְּ ָעאלֻו וְּ , ֻדְּ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ חֹוי דְּ ִעין ָארְּ ַידְּ ָמאָלא, וְּ ִלש ְּ הֻו ִליִמיָנא וְּ ָלא ָסָטאן ֻבְּ . ֻדְּ

יב ֻתִ כְּ יָ  (הושע יד), ֻדִ ֵכי יְּ רְּ ִרים ֻדַ ָ ש  י יְּ גוֹ ' ֻכִ כֻו ָבם וְּ יִקים ֵילְּ ַצֻדִ ָאה חֻוָלֵק . 'וְּ , יהֻ ַזֻכָ

חֹוי ע אֹורְּ ֻדַ ִמנְּ ָזֵכי לְּ ַמאן ֻדְּ ָלא ָסֵטי, ֻדְּ הוֻ , וְּ ֵעי ֻבְּ ָלא ִיטְּ ִתיִמין . וְּ ין סְּ ין ִאֻלֵ ִמֻלִ ֻדְּ

הוֻ  ִהיִרין ֻבְּ יֹוִנין נְּ י ֶעלְּ ֵ יש  ַקֻדִ בֻוִציָנא, ִאיֻנֻון וְּ ִהירֻו ֻדְּ ָנִהיר ִמֻנְּ ַמאן ֻדְּ ָלא . ֻכְּ

ין ין ִאֻלֵ ָסרֻו ִמֻלִ מְּ עָ , ִאתְּ ַמאן ֻדְּ א לְּ ָנִפיקֶאֻלָ ָנַפק. אל וְּ ָלא ָעאל וְּ ַמאן ֻדְּ ַטב , ֻדְּ

ֵרי ָלא ִאבְּ א. ֵליֻה ֻדְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ י ַעֻתִ ָיא ַקֻמֵ לְּ ָהא ֻגַ ִתיִמין, ֻדְּ ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ , סְּ

אי ִלֻבָ ִהִרין ֻבְּ ין נְּ ין ִאֻלֵ ִמֻלִ ִריךְּ , ֻדְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ִחילֻו דְּ ִחימֻוָתא ֻודְּ רְּ מֻוָתא ֻדִ לְּ ְּ ַאש  ֻבְּ

ִאלֵֻ . הֻוא ָהָכאוְּ ַני ֻדְּ קוֻ , ין ֻבְּ ַנפְּ ָהא ָעאלֻו וְּ הֻו ֻדְּ ָנא ֻבְּ ַדעְּ ין, יְּ ין ִמֻלִ ִאֻלֵ ִהיָרן ֻבְּ נְּ ִאתְּ , וְּ

הוֻ  ֺכֻלְּ ָלא ֻבְּ ִריךְּ . וְּ טְּ ִאצְּ ָמה ֻדְּ ֵלימֻוָתא ֻכְּ ְּ ש  ִהירֻו ֻבִ נְּ א ִאתְּ ֻתָ ְּ ַהש  ָאה חֻוָלִקי . וְּ ַזֻכָ

הֹון ָמא, ִעֻמְּ ַההֻוא ָעלְּ . ֻבְּ

ב ''צ ע''דף ר
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י  עֹוןָאַמר ִרֻבִ מְּ ִ א, ש  ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ֲאֵמיָנא ֻדְּ ל ַמה ֻדַ ֲאֵמיָנא . ֻכָ ָכל ַמה ֻדַ וְּ

ין ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ א ַחד. ֻדִ ה, ֻכֹֻלָ א הֻוא ַחד ִמֻלָ יֻה ( ב''צ ע''דף ר)ָלא . ֻכֹֻלָ ָייא ֻבֵ לְּ ֻתַ

ירֻוָדא ִמין. ֻפִ ֵמי ָעלְּ ָעלְּ ָעַלם ֻולְּ ֵמיֻה לְּ ְּ ִריךְּ ש  ִריךְּ הֻוא ֻבְּ . ֻבְּ

א ֲחזֵ  ֵרי ָאב, יֻתָ ִאקְּ א ֻדְּ ירֻוָתא ֻדָ ֵ יוֹ , ש  ִליל ֻבְּ ֻכְּ ָלא , ד''ִאתְּ ֻזָ ָייא ִמֻמַ ַתלְּ ֻדְּ

א ָ יש  ךְּ . ַקֻדִ ִגין ֻכָ ָוון ַאֲחָרִנין''יוֹ , ֻובְּ ִליל ַאתְּ ָוון ַאֲחָרן' י. ד ֻכָ ָכל ַאתְּ ִתיָמא ֻדְּ ' י. סְּ

א כֹֻלָ ֵסיָפא ֻדְּ א וְּ ָ . ֵריש 

ָנִפיק ָנִגיד וְּ ַההֻוא ָנָהר ֻדְּ ֵר , וְּ ָאֵתיִאקְּ ָמא ֻדְּ ִסיק, י ָעלְּ ָלא ֻפָ ִדיר וְּ ָאֵתי ֻתָ . ֻדְּ

יַקֻיָא ַצֻדִ ַהאי הֻוא ִעֻדֻוָנא ֻדְּ ָאֵתי, וְּ ָמא ֻדְּ ַהאי ָעלְּ ָאה לְּ ַזֻכָ ִדיר , לְּ ֵקי ֻתָ ְּ ַאש  ֻדְּ

א ֻתָ ִגנְּ ִסיק, לְּ ָלא ֻפָ ִתיב . וְּ בֻו  (ישעיה נח)ָעֵליֻה ֻכְּ ַכֻזְּ ר לֹא יְּ ֶ מֹוָצא ַמִים ֲאש  ֻוכְּ

ַההוֻ . ֵמיָמיו ָאֵתיוְּ ָמא ֻדְּ יוֹ , א ָעלְּ ֵרי ֻבְּ ִתיב, ד''ִאבְּ ָנָהר  (בראשית ב),ֲהָדא הֻוא ִדכְּ וְּ

ן קֹות ֶאת ַהֻגָ ְּ ַהש  ָוון ו' י. יֹוֵצא ֵמֵעֶדן לְּ ֵרין ַאתְּ ִליל ֻתְּ . ד''ֻכָ

ֵניָנן ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ֻתָ א ֻדְּ ֻתָ דְּ ַאֻגַ יוֹ ''ֲאַמאי ו, ֻבְּ ִליָלן ֻבְּ ִטיָעה . ד''ד ֻכְּ א נְּ ֶאֻלָ

גִֻ  א ֻדְּ ֻתָ א (א ודאי''ס)נְּ ֵרי ו, ֻדָ א ַאֲחָרא. 'ִאקְּ ֻתָ נְּ ִאיִהי ד, ִאית ֻגִ ', ֻוֵמַהאי ו. 'ֻדְּ

ָייא ד קְּ ֻתַ ְּ יב (דאיהי ארבעה ראשים). 'ִאש  ֻתִ כְּ ינֻו ָרָזא ֻדִ ַהיְּ גוֹ , וְּ ָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן וְּ . 'וְּ

ָאה. ַמאי ֵעֶדן ָמה ִעֻלָ א ָחכְּ ָדא י, ֻדָ קֹות. 'וְּ ְּ ַהש  ן. לְּ א הֻוא ו ,ֶאת ַהֻגָ ם . 'ֻדָ ָ ֻוִמש ֻ

ים ִ ָעה ָראש  ֻבָ ַארְּ ָהָיה לְּ ֵרד וְּ א הֻוא ד, ִיֻפָ יוֹ ', ֻדָ ִליל ֻבְּ א ֻכָ כֹֻלָ . ד''וְּ

ךְּ  ִגין ֻכַ א, ֻובְּ כֹֻלָ ֵרי ָאב לְּ א. ָאב ַלֲאָבָהן. ִאקְּ כֹֻלָ ירֻוָתא ֻדְּ ֵ יָתא  (אקרי), ש  ֻבֵ

א כֹֻלָ יב, ֻדְּ ֻתִ כְּ ִית (משלי כד), ֻדִ ֶנה ֻבָ ָמה ִיֻבָ ָחכְּ שירותא וסיומא ' מהאי י). ֻבְּ

ִתיב(דכלא יתָ  (תהלים קד), ֻוכְּ ָמה ָעש ִ ָחכְּ ם ֻבְּ ֻלָ ֵריהֻ . ֻכֺ ַאתְּ ָייא, ֻבְּ לְּ ֻגַ ָלא , ָלא ִאתְּ וְּ

ַדע יְּ א. ִאתְּ כֹֻלָ ָלָלא ֻדְּ א ֻכְּ ךְּ ִאיֻמָ ִגין ֻכָ א ֻובְּ ִאיֻמָ ִמיז ֻבְּ רְּ א ִאתְּ ִאיֻמָ ר ֻבְּ ַחֻבָ ִאתְּ , ִמֻדְּ

ִמיז רְּ ַדע ֻוָבֻה ִאתְּ יְּ ֻה ִאתְּ א ,ֻבָ כֹֻלָ ִסֻיֻוָמא ֻדְּ ירֻוָתא וְּ ִ ָבֻה ָסִתים  (חכמה אקרי). ש  ֻדְּ

א . ֻכֹֻלָ

א כֹֻלָ ָלָלא ֻדְּ א, ֻכְּ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ ָנא. ש  א ָרִמיזְּ ֻתָ ְּ ין , ַעד ַהש  ל ִאֻלֵ ָלא ֲאֵמיָנא ֻכָ וְּ

ִרין. יֹוִמין ִפין ִסטְּ ֻלְּ ֻגַ ָנא ִמתְּ ָהִאיֻדָ ָמה', י, וְּ ַהאי ָחכְּ ִליל ֻבְּ א' ה. ֻכָ א ִאיֻמָ ָקֵריָנן , ֻדָ וְּ

יָנה ִנין, ה''ו. ֻבִ ֵרין ֻבְּ ין ֻתְּ א, ִאֻלֵ ָרן ֵמִאיֻמָ ַעֻטְּ ִמתְּ ֵניָנן. ֻדְּ ָהא ֻתָ ִליל , וְּ ֻכְּ ִביָנה ִאתְּ ֻדְּ

א א''יוֹ . ִמֻכֹֻלָ ִאיֻמָ ָרא ֻבְּ ַחֻבְּ ִמתְּ ִקין בֵֻ , ד ֻדְּ יָנה. ן''ֻוַמֻפְּ ינֻו ֻבִ ַהיְּ ִאיֻנֻון ''ב ָואֵ ''אָ , וְּ ם ֻדְּ

יהוֻ , ה''י ויְּ ַגֻוַ ן ֻבְּ . ֻבֵ

ָלא ֻכְּ ֻתַ ִאסְּ א ִאית לְּ ֻתָ ְּ יָנה, ַהש  בֻוָנה, ֻבִ ֵרי ֻתְּ ִאקְּ בֻוָנה, וְּ ֵרי ֻתְּ ָלא , ֲאַמאי ִאקְּ וְּ

יָנה ֵרי. ֻבִ בֻוָנה ִאקְּ א ֻתְּ ִנין, ֶאֻלָ ֵרין ֻבְּ ָקא ִלתְּ ַינְּ ֲעָתא ֻדְּ ַ ש  ִאיֻנֻון ו, ת''ן ֻובַ ''בֵֻ , ֻבְּ , ה''ֻדְּ

בֻוָנה ֵרי ֻתְּ ֲעָתא ִאקְּ ַ ַהִהיא ש  א כָֻ . וְּ כֹֻלָ ָווןֻדְּ ִאֵלין ַאתְּ . ה''ִאיֻנֻון ו, ת''ן ֻובַ ''בֵֻ , ִליל ֻבְּ

ָלָלא א ַחד ֻכְּ כֹֻלָ בֻוָנה, וְּ ינֻו ֻתְּ ַהיְּ . וְּ

נֻוָנא ָסָבא ָאַמר ַרב ַהמְּ ָרא ֻדְּ ִספְּ א, ֻבְּ ֻכָ לֹמֹה ַמלְּ ְּ ש  י , ֻדִ ַגֻלֵ ָמָאה ֻדְּ ֻקֻוָנא ַקדְּ ֻתִ

ָאַמר ָיִתי ֵמַהאי הֻוא (שיר השירים א), וְּ ךְּ ָיָפה ַרעְּ ָייָנא. ִהֻנָ נְּ ִתֻקֻוָנא ֻתִ ה, וְּ ֻלָ ֵרי ֻכַ , ִאקְּ

א ֻתָ ֻתַ לְּ א ֻדִ ֻבָ ִאיִהי נֻוקְּ ֵרי. ֻדְּ ַאמְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ א , וְּ ֻתָ ֻתַ לְּ א ֻדִ ֻבָ ַהאי נֻוקְּ יהֻו לְּ ַוויְּ ַתרְּ ֻדְּ

הֵ . ָלאו ָהִכי, ִאיֻנֻון ה''ֻדְּ ֻלָ ֵרי ֻכַ ָמָאה ָלא ִאקְּ הֵ . א ַקדְּ ָרָאה''וְּ תְּ ה, א ֻבַ ֻלָ ֵרי ֻכַ , ִאקְּ
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ִני ִזמְּ ִדיִעין  (ידיען)ן לְּ יִאין ִאיֻנֻון. (לזמנין סגיאין)יְּ ִנין ַסֻגִ ָהא ִזמְּ כֻוָרא ָלא , ֻדְּ דְּ ֻדִ

הֻ  ר ִעֻמָ ַחֻבָ הֻ , ִאתְּ ק ִמיֻנָ ֻלָ ֻתַ ִאסְּ ִתיב. וְּ ָנא ֻכְּ ַההֻוא ִזמְּ ת  (ויקרא יח), ֻבְּ ִנֻדַ ה ֻבְּ ָ ֶאל ִאש ֻ וְּ

ַרב ָאָתֻה לֹא ִתקְּ בָֻ . טֻומְּ ַאת נֻוקְּ ַדֻכְּ ִאתְּ ֲעָתא ֻדְּ ַ ש  ָרא , אֻבְּ ַחֻבְּ ִאתְּ ֵעי לְּ כֻוָרא ֻבָ ֻודְּ

הֻ  לָֻ , ִעֻמָ ֵרי ֻכַ ֵדין ִאקְּ ַכלָֻ . ה''ֻכְּ ָייא''ֻכְּ ש  ַאתְּ א (אבל). ה ַמֻמָ ִסיק , ַהאי ִאיֻמָ ָלא ַאפְּ

ִמין ָעלְּ יהֻו לְּ ַוויְּ ַתרְּ עֻוָתא ֻדְּ ִקין, רְּ ַחד ָנפְּ ָיין, ֻבְּ רְּ ַ ַחד ש  א. ֻבְּ א ִמן ֻדָ ִסיק ֻדָ , ָלא ַאפְּ

ק ֻדָ  ֻלַ ֻתְּ ָלא ִאסְּ אוְּ ָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן. א ִמן ֻדָ ִתיב וְּ ךְּ ֻכְּ ִגין ֻכָ ִדיר, ֻובְּ ָלא , יֹוֵצא ֻתָ וְּ

ִסיק ִתיב. ַאפְּ בֻו ֵמיָמיו, ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ַכֻזְּ ר לֹא יְּ ֶ מֹוָצא ַמִים ֲאש  ךְּ . ֻוכְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

ָיִתי ִתיב ַרעְּ ָיין, ֻכְּ רְּ ַ ָוה ש  ַאחְּ עֻוָתא ֻדְּ רְּ ֵלימֻוָתא , ֻבִ ְּ ַאֲחדֻוָתא ש  ֲאָבל . (שלימתא)ֻבְּ

ה ֻלָ ֵרי ֻכַ הֻ , ָהָכא ִאקְּ ָרא ִעֻמָ ַחֻבְּ ִאתְּ כֻוָרא לְּ ַכד ָאָתא ֻדְּ ה, ֻדְּ ֻלָ ה , ִהיא ֻכַ ַכֻלָ ֻכְּ

ש   ָייא ַמֻמָ . ִאיִהי ַאתְּ

ךְּ  ִגין ֻכָ ֵרי , ֻובְּ לֹמֹה (ב''ויחי רמ)ֻתְּ ְּ ִריש  ש  ֵבי ֻפָ נֻוקְּ ֻקֻוִנין ֻדְּ ֵמיָתא . ֻתִ ַקדְּ ֻקֻוָנא ֻדְּ ֻתִ

ִתיָמא ִגין, סְּ ִתיָמא ֻבְּ ִאיִהי סְּ יר. ֻדְּ ִריש  ַיֻתִ ָייָנא ֻפָ נְּ ִתֻקֻוָנא ֻתִ ָלא ָסִתים ֻכֻוֵלי , וְּ וְּ

א. ַהאי ֵעיֻלָ לְּ ַהִהיא ֻדִ ָבָחא ֻבְּ ְּ ל ש  ָיא ֻכָ לְּ ָבַתר ֻתַ יב. ֻולְּ ֻתִ כְּ ַאַחת  (שיר השירים ו), ֻדִ

הֻ  ֻתָ יֹוַלדְּ ָרה ִהיא לְּ ֻה ֻבָ ִאֻמָ עַ . ִהיא לְּ א ִמתְּ ִאיִהי ִאיֻמָ ִגין ֻדְּ ָרא ֻובְּ ִעטְּ ָרא ֻבְּ ֻטְּ

ה ַכֻלָ יוֹ , ֻדְּ עֻוָתא ֻדְּ ִמין''ֻורְּ ָעלְּ ֻה לְּ ִסיק ִמֻנָ ל ֵחירֻו , ד ָלא ַאפְּ ֻוָתֻה ֻכָ ש  רְּ ִהיב ֻבִ יְּ ִאתְּ

ִדין ַעבְּ א. ֻדְּ כֹֻלָ ל ֵחירֻו ֻדְּ ַחָייַבֻיָא. ֻכָ ל ֵחירֻו ֻדְּ א, ֻכָ כֹֻלָ ָאה לְּ ַדֻכָ יב. לְּ ֻתִ כְּ ויקרא ), ֻדִ

ר  (טז ַכֻפֵ ה יְּ י ַביֹום ַהֻזֶ ִתיב . ֲעֵליֶכםֻכִ ים  (ויקרא כח)ֻוכְּ ִ ַנת ַהֲחִמש ֻ ְּ ם ֵאת ש  ֻתֶ ְּ ש  ִקֻדַ וְּ

ָנה יֹוֵבל ִהיא ָ ַאֻתְּ ָאֵמר . ַמאי יֹוֵבל. ש  ָמה דְּ יו (ירמיה יז)ֻכְּ ָ ָרש  ָ ח ש  ֻלַ ַ ש  ַעל יֻוַבל יְּ . וְּ

ָנִפיק ָנִגיד וְּ ָאֵתי וְּ ֻום ַההֻוא ָנָהר ֻדְּ ִדיר, ִמש ֻ ָאֵתי ֻתָ ִסיק, וְּ ָלא ֻפָ . וְּ

א ''א ע''דף רצ

ִתיב  ן קֹוֶלךָ  (משלי ב)( א''א ע''דף רצ)ֻכְּ ֻתֵ בֻוָנה ֻתִ ָרא ַלֻתְּ יָנה ִתקְּ י ִאם ַלֻבִ יָון . ֻכִ ֻכֵ

ָרא קְּ יָנה ֻתִ י ִאם ַלֻבִ ָאַמר ֻכִ בֻוָנה, ֻדְּ ֲאֵמיָנא. ֲאַמאי ַלֻתְּ ָמה ֻדַ א ֻכְּ א ֻכֹֻלָ ֵהי . ֶאֻלָ

ָאה יהֻו ִעֻלָ יְּ בֻוָנה. ִמֻנַ ָאה ִמֻתְּ יָנה ִעֻלָ ֻוֵבן , ָאב ָוֵאם: ה''י. יָנה ָאב ָוֵאם ֻוֵבןבִֻ . ֻבִ

יהוֻ  ויְּ ַגֻוַ בֻוָנה. ֻבְּ ִנין: ֻתְּ בְּ ָלָלא ֻדִ א ֻכְּ ן ֻוַבת, ֻכֹֻלָ ַכח ָאב ָוֵאם. ה''ו, ֻבֵ ֻתְּ ְּ ָלא ִאש  , וְּ

אי  א ַוֻדַ א ֻדִאיֻמָ א ֻבִאיֻמָ יהוֻ  (ובתבונה ודאי אימא. א בבינה''ס)ֶאֻלָ ִביָעא ָעַליְּ ָלא , רְּ וְּ

ָיי לְּ ֻגַ ִנין. אִאתְּ ֵרין ֻבְּ תְּ ָלָלא ֻדִ כְּ ַכח ֻדִ ֻתְּ ְּ בֻוָנה, ִאש  ֵרי ֻתְּ ָאב ֵאם ֻוֵבן. ִאקְּ ָלָלא ֻדְּ , ֻוכְּ

יָנה ֵרי ֻבִ א. ִאקְּ ָלא ֻכֹֻלָ לְּ ַאכְּ ֵעי לְּ ַכד ֻבָ ִליל, וְּ ֻכְּ ַהאי ִאתְּ . ֻבְּ

ַהאי ָאב ָוֵאם ֻוֵבן יָנה ָוַדַעת, וְּ ָמה ֻבִ רֻון ָחכְּ ן ָנִטיל ִסיָמנִ . ִאקְּ ַהאי ֻבֵ ִגין ֻדְּ ין ֻבְּ

יהֻ  ִאֻמֵ ֲאבֹוי וְּ ַעת, ֻדַ ֵרי ֻדַ יהוֻ , ִאקְּ ַוויְּ ַתרְּ הֻוא ַסֲהדֻוָתא ֻדְּ ן. ֻדְּ ַהאי ֻבֵ ֵרי , וְּ ִאקְּ

ָרא יב. ֻבֻוכְּ ֻתִ כְּ ָרֵאל (שמות ד), ֻדִ כֹוִרי ִיש ְּ ִני בְּ ָרא. ֻבְּ ֵרי ֻבֻוכְּ ִאקְּ ִגין ֻדְּ ֵרין , ֻובְּ ָנִטיל ֻתְּ

רֹוי. חֻוָלִקין ִעטְּ י ֻבְּ ַרֻבֵ ַכד ִאתְּ ךְּ . ַלת חֻוָלִקיןָנִטיל ֻתְּ , וְּ ךְּ ֻוֵבין ֻכַ ֵרין , ֻוֵבין ֻכַ ֻתְּ

ה, חֻוָלִקין א ַחד ִמֻלָ ַלת חֻוָלִקין ֻכֹֻלָ ַהאי ֲהִכי . ֻותְּ ַהאי וְּ רֻוָתא , ֲהֵוי (א חד''ס)וְּ יְּ

יֻה ָיִרית ִאֻמֵ ָאבֹוי וְּ . ֻדְּ

א רֻוָתא ֻדָ יהֻ . ַמאי יְּ ִאיֻמֵ ֲאבֹוי וְּ א ֻדַ ֻתָ ֲהווֹ , ַאֲחַסנְּ ִרין ֻדַ ֵרין ִעטְּ ִניִזין  ֻותְּ ֻגְּ

יהוֻ  ויְּ ַגֻוַ א, ֻבְּ ֵבן ֻדָ ַאֲחִסינֻו לְּ ֲאבֹוי. וְּ ָרא ֻדַ טְּ ָרא, ִמֻסִ ַגֵוויֻה ַחד ִעטְּ ִניז ֻבְּ , ֲהָוה ֻגָ

ֵרי ֶחֶסד ִאקְּ א. ֻדְּ ִאיֻמָ ָרא ֻדְּ טְּ בֻוָרה, ֻוִמֻסִ ֵרי ֻגְּ ִאקְּ ָרא ֻדְּ ִרין . ַחד ִעטְּ ַעֻטְּ הֻו ִמתְּ ֺכֻלְּ וְּ
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יהֻ  ֵ ֵריש  ָאִחיד לֹון, ֻבְּ ַכד ַנהֲ . וְּ ין ָאב ָוֵאם ָעֵליהֻ וְּ ין , ִרין ִאֻלֵ ִפיֻלִ רֻון ֻתְּ הֻו ִאקְּ ֻלְּ ֻכֺ

א ָ ֵריש  א. ֻדְּ ן ֻדָ א ָנִטיל ֻבֵ כֹֻלָ א, וְּ ָיִרית ֻכֹֻלָ ָכל ֻגֻוָפא, וְּ ט ֻבְּ ַ ש ֻ ֻפְּ ִאתְּ ן ָיִהיב . וְּ ַהאי ֻבֵ וְּ

א ַרֻתָ ָזן. ִלבְּ יֻה ִאֻתְּ א ִמֻנֵ ַרֻתָ אן. ֻובְּ ִנים ִמֻכָ ל ֻפָ ַעל ֻכָ ָרא ָיִרית וְּ , וְּ אֻבְּ ַרֻתָ . ָלא ֻבְּ

א ַרֻתָ ָלא ֻבְּ יֻה וְּ ִאֻמֵ ָרא ָיִרית ַלֲאבֻוי ֻולְּ א. ֻבְּ ַרֻתָ ָזן ֻבְּ יֻה ִאֻתְּ ָמה . ֻוִמֻנֵ ֻכְּ

יב ֻתִ כְּ א ֵביהֻ  (דניאל ד), ֻדִ כֹֻלָ ואי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד ). ֻוָמזֹון לְּ

. (כלא

ָרן ֻדָ , ָהֵני ָאב ָוֵאם ַחֻבְּ ִליָלן ֻוִמתְּ ָדאֻכְּ יר. א ֻבְּ ָאב ָטִמיר ַיֻתִ א ָאִחיד . וְּ כֹֻלָ וְּ

א ָ יש  יָקא ַקֻדִ א, ֵמַעֻתִ ָ יש  ָלא ַקֻדִ ֻזָ ָיא ִמֻמַ ַתלְּ ָכל ַיִקיִרין (יקירא)ָיִקירֻו , וְּ ין . ֻדְּ ִאֻלֵ וְּ

יָתא, ָאב ָוֵאם ִנין ֻבֵ ַתֻקְּ יב, מְּ ֻתִ כְּ ֲאֵמיָנא ֻדִ ָמה ֻדַ ִית  (משלי כד), ֻכְּ ֶנה ֻבָ ָמה ִיֻבָ ָחכְּ ֻבְּ

ָנִעיםֻובִ  ל הֹון ָיָקר וְּ אֻו ֻכָ לְּ ַדַעת ֲחָדִרים ִיֻמָ ֻכֹוָנן ֻובְּ בֻוָנה ִיתְּ ִתיב . תְּ משלי )ֻוכְּ

ֶנךָ  (כב ִבטְּ ֵרם ֻבְּ מְּ ְּ ש  י ֻתִ י ָנִעים ֻכִ כמה דאמינא ותליין ממזלא קדישא , הני כללא דכלא). ֻכִ

. (יקירא

עֹון מְּ ִ י ש  א, ָאַמר ִרֻבִ ֵליָנא ֻכֹֻלָ ָרא ָלא ֻגָ ִאֻדָ ָכל. ֻבְּ ין וְּ אי , ָהֵני ִמֻלִ ִלֻבָ ִמיִרין ֻבְּ טְּ

א ֻתָ ְּ ָאֵתי, ֲהוֹו ַעד ַהש  ָמא ֻדְּ ָעלְּ ָרא לֹון לְּ מְּ ַאטְּ א , ֻוָבֵעיָנא לְּ ֻתָ ֶאלְּ ְּ ן ש  ַתֻמָ ֻום ֻדְּ ִמש ֻ

ִאיל ָלָנא ָ יב, ש  ֻתִ כְּ ָמה ֻדִ ָמה  (ישעיה לג), ֻכְּ ֻועֹות ָחכְּ ש  ָך חֹוֶסן יְּ מֻוַנת ִעֻתֶ ָהָיה אֱא וְּ

גוֹ  מָ ', ָוָדַעת וְּ ָחכְּ ָיין ִמיִניוְּ עְּ ַהאי, ה ֻבַ ִריךְּ הֻוא ֻבְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ עֻוָתא דְּ א רְּ ֻתָ ְּ ַהש  , וְּ

רֹוי טְּ לְּ י ֻפַ ֻסֻוָפא ִאיעֻול ַקֻמֵ ָלא ֻכִ . ָהא ֻבְּ

ִתיב  יָ  (שמואל א ב)ֻכְּ עֹות יְּ י ֵאל ֻדֵ אי. 'ֻכִ עֹות ַוֻדַ ַעת. ֻדֵ ל . הֻוא ַהֻדַ ַדַעת ֻכָ ֻבְּ

ָיין ַמֻלְּ רֹי ִאתְּ טְּ לְּ יב. ֻפַ ֻתִ כְּ אוֻ וֻ , ֻדִ לְּ ַדַעת ֲחָדִרים ִיֻמָ ַעת ַאֲחָרא ָלא  (בגין כך). בְּ ֻדַ

ָיא לְּ ֻגַ ַגֵוויהֻ , ִאתְּ ִמיָרא ָאִזיל ֻבְּ ָהא טְּ יהֻ , ֻדְּ ִליל ֻבֵ ֻכְּ ִאתְּ מֹוִחין. וְּ ַעת ָנִהיר ֻבְּ , ֻדַ

א מֹוָחא ֻכֹֻלָ ט ֻבְּ ַ ש  ֻפְּ ִאתְּ ( 'כי אל דעות יי, בגופא כלא, במוחא). וְּ

נֵ  א ֻתָ ֻתָ דְּ ַאֻגַ ָרא ֻדְּ ִספְּ יָ , יָנןֻבְּ עֹות יְּ י ֵאל ֻדֵ עֹות', ֻכִ ֵרי ֻדֵ קְּ א ֵעדֻות, ַאל ֻתִ . ֶאֻלָ

א כֹֻלָ הֻוא ַסֲהדֻוָתא ֻדְּ ֵרין חֻוָלִקין, ֻדְּ תְּ ַאֻתְּ ָאֵמר, ַסֲהדֻוָתא ֻדִ ָמה דְּ תהלים )ֻכְּ

ַיֲעקֹב (עח ֶקם ֵעדֻות ֻבְּ ה. ַוֻיָ ַהאי ִמֻלָ ב ֻדְּ ַאף ַעל ֻגַ ִניעֻוָתא , וְּ צְּ ָרא ֻדִ ִספְּ מֻוָה ֻבְּ אֹוקְּ

וָנא ַאֲחָרא ַגוְּ ִלים. ֻבְּ ְּ ֵריֻה ש  ַאתְּ יר, ָהָתם ֻבְּ ֻפִ ַ א ש  א ֲהֵוי, ָהָכא ֻכֹֻלָ כֹֻלָ ד , וְּ ֻכַ

ה ים ִמֻלָ ֻתִ . ַאסְּ

ִליָלן, ַהאי ָאב ָוֵאם הֻו ֻכְּ הֻו ֻבְּ ֻלְּ ִתיָמן, ֻכֺ הֻו סְּ א ֻבְּ ָלא , ֻכֹֻלָ ַמֻזָ ִתיָמן ֻבְּ ִאיֻנֻון סְּ וְּ

א ָ יש  יִקין, ַקֻדִ ָכל ַעֻתִ יָקא ֻדְּ ִתיָמןבֵֻ . ַעֻתִ ִליָלן. יֻה סְּ יֻה ֻכְּ א הֻוא. ֻבֵ א ֲהֵוי, ֻכֹֻלָ . ֻכֹֻלָ

ִריךְּ הֻוא ֵמיהֻ , ֻבְּ ְּ ִריךְּ ש  ִמין, ֻבְּ ֵמי ָעלְּ ָעלְּ ָעַלם ֻולְּ . לְּ

ב ''א ע''דף רצ

ָרא ָיאֻות ִאֻדָ ין ֻדְּ ל ִמֻלִ ין, ֻכָ ִ יש  ין ַקֻדִ הֻו ִמֻלִ ֺכֻלְּ ָלא ָסָטאן ִליִמיָנא , וְּ ין ֻדְּ ִמֻלִ

ָמאָלא ִלש ְּ ֻלְּ , וְּ יִמיןֻכֺ ֻתִ סְּ ין ֻדִ קוֻ , הֻו ִמֻלִ ַנפְּ ָעאלֻו וְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ ָיין לְּ לְּ ֻגַ ִאתְּ א ָהִכי , וְּ כֹֻלָ וְּ

ָאה. הֻוא ַגֻלָ ָנא לְּ ָדִחילְּ ין ֻדְּ ין ִמֻלִ ָיין ִאֻלֵ סְּ ֻכַ א ֲהוֹו ִמתְּ ֻתָ ְּ ַעד ַהש  א , וְּ ֻתָ ְּ ַהש  וְּ

ָיין לְּ ֻגַ י . ִאתְּ י ַקֻמֵ ַגֻלֵ א (מלכא)וְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ָהא לָ , ַעֻתִ ֵבית ֻדְּ יִלי ֻודְּ א ִליָקָרא ֻדִ

ָנא א ֲעִבידְּ ָנא, ַאֻבָ רֹוי ֲעִבידְּ טְּ לְּ ִכֻסֻוָפא ָקֵמי ֻפַ ָלא ִאיעֻול ֻבְּ ִגין ֻדְּ א ֻבְּ עֹוד. ֶאֻלָ , וְּ
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ָחן, ָהא ֲחֵמיָנא ֻכְּ ֻתַ ְּ ָהָכא ִמש  ֹוט ֻדְּ ש  ֵאי קְּ ָכל ָהֵני ַזֻכָ ִריךְּ הֻוא וְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ , דְּ

ָד  ִמין ַעל יְּ ֻכְּ ֻתַ הֻו ִמסְּ ֻלְּ יִלי. יֻכֺ ַהאי ִהלֻוָלא ֻדִ אן ֻבְּ הֻו ַחֻדָ ֺכֻלְּ ָהא ֲחֵמיָנא ֻדְּ , ֻדְּ

ִמיִנין  הֻו זְּ ֺכֻלְּ יִלי( ב''א ע''דף רצ)וְּ ִהיֻלֻוָלא ֻדִ ָמא ֻבְּ ַההֻוא ָעלְּ ָאה חֻוָלִקי, ֻבְּ . ַזֻכָ

א י ַאֻבָ א, ָאַמר ִרֻבִ ָ יש  א ֻבֻוִציָנא ַקֻדִ ה ֻדָ ים ִמֻלָ ד ִסֻיֵ ָאה, ֻכַ , ֻבֻוִציָנא ִעֻלָ

דֹויָאִר  ַחִייךְּ , ים יְּ ה ֲחָדא. ֻוָבָכה וְּ ָאה ִמֻלָ ַגֻלָ ָעא לְּ א , ָאַמר. ֻבָ ה ֻדָ ִמֻלָ ֻבְּ

ל יֹוָמאי ָנא ֻכָ ָטַערְּ ֻוָתא, ִאצְּ ש  א ָלא ָיֲהִבין ִלי רְּ ֻתָ ְּ ַהש  ף. וְּ ֻקַ ֻתָ ָיִתיב, ִאתְּ ָרִחיש  , וְּ וְּ

ָווֵתיהֻ  פְּ ש ִ ִנין, ֻבְּ ַלת ִזמְּ ָסִגיד ֻתְּ ר ָנש  , וְּ ָלא ֲהָוה ָיִכיל ֻבַ ֵריהֻ  וְּ ֲאתְּ ָלא ֻבַ ֻכְּ ֻתַ ִאסְּ , לְּ

יהֻ  ן ֻבֵ ֻכֵ ֶ ל ש  ָכל ַהאי, ֻפֻוָמא ֻפֻוָמא, ָאַמר. ֻכָ ָזִכית לְּ יבֻו ַמֻבֻוָעךְּ , ֻדְּ ֻגִ . ָלא ַאנְּ

ַסק ָלא ֻפָ ָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן (בראשית ב)ֲעָלךְּ ָקֵריָנן . ַמֻבֻוָעךְּ ָנִפיק וְּ ִתיב . וְּ ישעיה )ֻוכְּ

ר לֹ  (נח ֶ מֹוָצא ַמִים ֲאש  בֻו ֵמיָמיוֻוכְּ ַכֻזְּ . א יְּ

ָנא ָעַלי ַהדְּ ָנא ַאסְּ ָנא. ָהִאיֻדָ ָקֵאימְּ ָכל יֹוִמין ֻדְּ ֵמי יֹוָמא , ֻדְּ ֵמחֱא ָנא לְּ ִאיבְּ ֻתָ

א עֻוִתי  (א רעותא לגלאה רזא דא''נ), ֻדָ רְּ ָלא ָסִליק ֻבִ ָנא, (א בידי''ס)וְּ ר ָהִאיֻדָ ָהא , ֻבַ ֻדְּ

ר ַהאי יֹוָמא ֲעֻטָ א ִמתְּ ָרא ֻדָ ִעטְּ ֻתָ . ֻבְּ ְּ ַהש  יןוְּ ָאה ִמֻלִ ַגֻלָ ֵעיָנא לְּ יֻה , א ֻבָ ַקֻמֵ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ י , דְּ ֵ ֵריש  ִרין ֻבְּ ַעֻטְּ הֻו ִמתְּ ֻלְּ ָהא ֻכֺ ַהאי יֹוָמא ָלא . (ברישיה)ֻדְּ וְּ

יהֻ  ֻתֵ דֻוכְּ ֵמיַעל לְּ ַרָחק לְּ יֹוָמא ַאֲחָרא, ִיתְּ ֻוִתי . ֻכְּ ש  רְּ א ֻבִ ל יֹוָמא ֻדָ ָהא ֻכָ ֻדְּ

יָמא ֵר . ַקֻיְּ ָ א ש  ֻתָ ְּ ַהש  יןוְּ ָאה ִמֻלִ ַגֻלָ ָמא , יָנא לְּ ָעלְּ ִכֻסֻוָפא לְּ ָלא ִאיעֻול ֻבְּ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

ָאֵתי ֵריָנא ֵאיָמא. ֻדְּ ָ ָהא ש  . וְּ

ִתיב ֶניךָ  (תהלים פט), ֻכְּ מֻו ֻפָ ַקֻדְּ ֶמת יְּ אֱא ֶאָך ֶחֶסד וְּ סְּ כֹון ֻכִ ט מְּ ֻפָ ְּ ַמאן . ֶצֶדק ֻוִמש 

יָמא ַהאי, ַחֻכִ ל ֻבְּ ֻכַ ֻתָ חֹוי , ִיסְּ ֵמי אֹורְּ ֵמחֱא ָאה (א דינוי''ס)לְּ א ִעֻלָ ָ יש  ַקֻדִ יִנין , ֻדְּ ֻדִ

ֹוט ש  קְּ ִאין, ֻדִ ִרי ִעֻלָ ִכתְּ ִרין ֻבְּ ַעֻטְּ ִמתְּ יִנין ֻדְּ הֻו ֻבֻוִציִנין ַנֲהִרין . ֻדִ ֺכֻלְּ ָהא ֲחֵמיָנא ֻדְּ ֻדְּ

ָאה ִמיִרין, ִמֻבֻוִציָנא ִעֻלָ ָכל טְּ ִמיָרא ֻדְּ ַנֲהָרא, טְּ ִאתְּ ין לְּ ֻגִ רְּ הֻו ֻדַ ֻלְּ א וכלהו אינון ''נ). ֻכֺ

א (דרגין לאתנהרא ֻגָ ַדרְּ א וְּ ֻגָ רְּ ָכל ֻדַ בְּ הֹוָרא ֻדִ ַההֻוא נְּ ָייא, ֻובְּ לְּ ֻגַ ִאתְּ ָייא ַמה ֻדְּ ַגלְּ , ִאתְּ

הֹוִרין ֲאִחיָדן הֻו נְּ ֺכֻלְּ א, וְּ הֹוָרא ֻדָ נְּ א ֻבִ הֹוָרא ֻדָ א, נְּ הֹוָרא ֻדָ א, ֻונְּ הֹוָרא ֻדָ נְּ , ֻבִ

ָדא א ֻבְּ ַנֲהִרין ֻדָ א, וְּ א ִמן ֻדָ ן ֻדָ ָ ש  רְּ ֻפָ ָלא ִמתְּ . וְּ

ָכל ֻבֻוִציָנא ֻובֻוִציָנא הֹוָרא ֻדְּ א, נְּ ֻכָ ֻקֻוֵני ַמלְּ רֻון ֻתִ ִאקְּ א, ֻדְּ ֻכָ ֵרי ַמלְּ תְּ ל ַחד , ֻכִ ֻכָ

ַחד גוֹ , וְּ ֻגֹו לְּ לְּ הֹוָרא ֻדִ ַההֻוא נְּ ָאִחיד ֻבְּ ַבר, ָנִהיר וְּ ַרש  לְּ ֻפְּ ָלא ִמתְּ ךְּ . וְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

ק ֻלַ ֻתְּ א ִאסְּ ֻגָ רְּ ַחד ֻדַ א ֻבְּ ַחד , ֻכֹֻלָ א ֻבְּ כֹֻלָ רוְּ ֲעֻטָ ה ִאתְּ א ִמן , ִמֻלָ ַרש  ֻדָ ֻפְּ ָלא ִמתְּ וְּ

א ֵמיֻה ַחד הֻוא, ֻדָ ְּ ָייא. ִאיהֻו ֻוש  לְּ ֻגַ ִאתְּ הֹוָרא ֻדְּ א, נְּ ֻכָ ַמלְּ א ֻדְּ ָ בֻוש  ֵרי לְּ הֹוָרא . ִאקְּ נְּ

גוֹ  ֻגֹו לְּ לְּ הֹוָרא ָסִתים (בההוא נהורא הוא מה), ֻדִ ַרש  , נְּ ֻפְּ ָלא ִאתְּ ָיא ַההֻוא ֻדְּ רְּ ַ ֻוֵביֻה ש 

גַֻ  ָלא ִאתְּ ָייאוְּ . לְּ

הֻו ֻבֻוִציֵני ֺכֻלְּ הֹוִרין, וְּ הֻו נְּ ֺכֻלְּ ָכל , וְּ ִתיָמא ֻדְּ א סְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַנֲהִרין ֵמַעֻתִ

ִתיִמין ָאה, סְּ ָלן. ֻבֻוִציָנא ִעֻלָ ֻכְּ ֻתַ ַכד ִמסְּ ָטן, וְּ ְּ ש ֻ ֻפַ ִאתְּ הֹוִרין ֻדְּ הֻו נְּ ֻלְּ ַכח . ֻכֺ ֻתְּ ְּ ָלא ִאש 

ָאה ר ֻבֻוִציָנא ִעֻלָ ָלא אִ , ֻבַ ָמר וְּ ַאטְּ ָייאֻדְּ לְּ ֻגַ . תְּ

יַקר ין ֻדִ ִ בֻוש  ִאיֻנֻון לְּ ֹוט, ֻבְּ ש  י קְּ ֵ בֻוש  ֹוט, לְּ ש  ֻקֻוֵני קְּ ֹוט, ֻתִ ש  ָכחֻו , ֻבֻוִציֵני קְּ ֻתְּ ְּ ִאש 

ֵרין ֻבֻוִציִנין א, ֻתְּ ֻכָ ַמלְּ ָייא ֻדְּ סְּ כֻורְּ ֻקֻוָנא ֻדְּ ט, ֻתִ ֻפָ ְּ רֻון ֶצֶדק ֻוִמש  ִאקְּ ִאיֻנֻון . וְּ וְּ
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ירֻוָתא ֵ ֵלימֻוָתא, ש  ְּ ָכל מְּ , ֻוש  נֻוָתאֻבְּ א . ֵהימְּ ֵעיֻלָ לְּ יִנין ֻדִ ל ֻדִ ִרין ֻכָ ַעֻטְּ ָהֵני ִמתְּ ֻובְּ

א ַתֻתָ ט, וְּ ֻפָ ְּ ש  ֻמִ א ָסִתים ֻבְּ כֹֻלָ ָזן. וְּ ט ִאֻתְּ ֻפָ ְּ ֶצֶדק ֵמַהאי ִמש  ִנין ָקֵריָנן . וְּ ִזמְּ ֻולְּ

ֵלם (בראשית יד), ָלהֻ  ָ י ֶצֶדק ֶמֶלךְּ ש  ֻכִ . ֻוַמלְּ

ט ֻפָ ְּ ש  יִנין ִמֻמִ ָעִרין ֻדִ ד ִמתְּ ֻלְּ , ֻכַ ִלימוֻ , הֻו ַרֲחֵמיֻכֺ ְּ ש  הֻו ֻבִ ֻלְּ ם . ֻכֺ ַבֻסֵ ַהאי מְּ ֻדְּ

ַהאי ֶצֶדק ִנין, לְּ ֻקְּ ֻתַ ִדיִנין ִמתְּ ִלימוֻ , וְּ ְּ ש  ָמא ֻבִ ָעלְּ ין לְּ ֻתִ הֻו ַנחְּ ֺכֻלְּ ַרֲחֵמי, וְּ . ֻבְּ

ֵדין  א (אקרי)ֻוכְּ ֻבָ נֻוקְּ ַכר וְּ ָרן ֻדְּ ַחֻבְּ ִמתְּ ֲעָתא ֻדְּ ַ ַרֲחֵמי, ש  הֻו ֻבְּ ֻלְּ ִמין ֻכֺ ָכל ָעלְּ , וְּ

חֶ  ָווָתאֻובְּ . דְּ

ָמא יאֻו חֹוֵבי ָעלְּ ֻגִ ַכד ַאסְּ א, וְּ ָ ש  ֻדְּ ֲאַבת ַמקְּ ֻתַ ִאסְּ ַחק ִמן , וְּ רְּ כֻוָרא ִאתְּ ֻודְּ

א ֻבָ ָעָרא, נֻוקְּ ַאֻתְּ ָיא לְּ רְּ ַ יָפא ש  ֻקִ ָיא ֻתַ ִחוְּ ָנא , וְּ ַההֻוא ִזמְּ ָזן ֻבְּ ִמֻתְּ ָמא ֻדְּ ָעלְּ ַווי לְּ

מָ . ֵמַהאי ֶצֶדק ָעלְּ ָעִרין ֻבְּ ִריִקין ִמתְּ ָמה ֲחִביֵלי טְּ ִקין , אֻכַ ֻלְּ ֻתַ ִאין ִמסְּ ָמה ַזֻכָ ֻכַ

ָמא ה. ֵמָעלְּ ךְּ ָלֻמָ ָכל ֻכַ א. וְּ ֻבָ כֻוָרא ִמן נֻוקְּ ַחק ֻדְּ רְּ ִאתְּ ִגין ֻדְּ ט ָלא ָקֵרב , ֻבְּ ֻפָ ְּ ֻוִמש 

א ֶצֶדק ֻדָ ִתיב. ֻבְּ ַעל ַהאי ֻכְּ ט (משלי יג), וְּ ֻפָ ְּ לֹא ִמש  ה ֻבְּ ֻפֶ ֵיש  ִנסְּ ט , וְּ ֻפָ ְּ ִמש  ֻדְּ

ַחק ֵמַהאי ֶצֶדק רְּ ָלא, ִאתְּ ָמא וְּ סְּ ֻבַ ָקא ֵמֲאָתר ָאֳחָרא, ִאתְּ ֶצֶדק ַינְּ . וְּ

א ֻכָ לֹמֹה ַמלְּ ְּ א ָאַמר ש  ַעל ֻדָ ִלי ֵיש   (קהלת ז), וְּ יֵמי ֶהבְּ ֶאת ַהֻכֹל ָרִאיִתי ֻבִ

גוֹ  קֹו וְּ ִצדְּ יק אֹוֵבד ֻבְּ א', ַצֻדִ ֵמֲהָבִלים , ָהֶבל ֲחָדא (ג הבל דא''א ל''ס), ָהֶבל ֻדָ

א ֵעיֻלָ לְּ י , ֻדִ רֻון ַאֻפֵ ִאקְּ אֻדְּ ֻכָ א, ַמלְּ ָ יש  כֻוָתא ַקֻדִ ָדא ִאיהֻו ַמלְּ ַכד ִהיא , וְּ ֻדְּ

ִדינֹוי ָרא ֻבְּ עְּ קוֹ , ִמֻתַ ִצדְּ יק אֹוֵבד ֻבְּ ִתיב ֵיש  ַצֻדִ ָמא. ֻכְּ ט . ַמאי ַטעְּ ֻפָ ְּ ִמש  ֻום ֻדְּ ִמש ֻ

ַחק ִמֶצֶדק רְּ ֵרי. ִאתְּ ךְּ ִאקְּ ִגין ֻכָ ט, ֻובְּ ֻפָ ְּ לֹא ִמש  ה ֻבְּ ֻפֶ ֵיש  ִנסְּ . וְּ

א ''ב ע''דף רצ

א ֲחזֵ  ָמא, יֻתָ ָעלְּ ָאה ֻבְּ ָאה ִעֻלָ ַכח ַזֻכָ ֻתְּ ְּ ד ִאש  ִריךְּ הֻוא, ֻכַ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ִחיָמא דְּ , רְּ

חֹודֹוי לְּ ָער ֶצֶדק ֻבִ ד ִאֻתְּ ִגיֵניהֻ , ֲאִפיֻלֻו ֻכַ ָזָבא ֻבְּ ֻתְּ ְּ ִאש  ָמא לְּ א . ָיִכיל ָעלְּ ָ ש  קֻודְּ וְּ

יָקֵריהֻ  ֵעי ֻבִ ִריךְּ הֻוא ֻבָ ֵפי , ֻבְּ ֻתָ ָלא ִמסְּ יָנאִמ ( א''ב ע''דף רצ)וְּ ָאה . ן ֻדִ ַכד ַההֻוא ַזֻכָ וְּ

ִקֻיֻוֵמיהֻ  יָמא ֻבְּ ט, ָלא ַקֻיְּ ֻפָ ְּ ש  ֵפי ֲאִפיֻלֻו ִמֻמִ ֻתָ יהֻ , ִמסְּ ֵמיָקם ֻבֵ ָלא ָיִכיל לְּ ל . וְּ ֻכָ

ֶצֶדק ן ֻבְּ ֻכֵ ֶ . ש 

א ֻכָ ִוד ַמלְּ ִמיָתא ָאַמר, ֻדָ ַקדְּ יָ  (תהלים כו), ֻבְּ ָחֵנִני יְּ ִני' ֻבְּ ַנֻסֵ ָהא ֲאָנא ָלא . וְּ ֻדְּ

ֵפי ֻתַ יִניןִמסְּ ל ֻדִ יהֻ , ֲאִפיֻלֻו ֵמַהאי ֶצֶדק, ָנא ִמֻכָ ָנא ֻבֵ ֲאִחידְּ ן ֻדַ ֻכֵ ֶ ל ש  ֻכָ ַמה , וְּ

ִתיב ֶזה ָפֶניךָ  (תהלים יז). ֻכְּ ֶצֶדק ֶאחֱא אי, ֲאִני ֻבְּ ֶצֶדק ַוֻדַ ֵמיָקם . ֻבְּ ֵפיָנא לְּ ֻתַ ָלא ִמסְּ

ִדינֹוי ָחב. ֻבְּ ַתר ֻדְּ ֵפי, ֻבָ ֻתָ ט ִמסְּ ֻפָ ְּ ש  יב, ֲאִפיֻלֻו ִמֻמִ ֻתִ כְּ בֹא (תהלים קמג), ֻדִ ַאל ֻתָ וְּ

ךָ  ֻדֶ ט ֶאת ַעבְּ ֻפָ ְּ ִמש  . בְּ

א ֲחֵזי ט, ֻתָ ֻפָ ְּ ש  ָמא ַהאי ֶצֶדק ִמֻמִ ֻסְּ ֻבַ ד ִמתְּ ָדָקה, ֻכַ ֵרי צְּ ֵדין ִאקְּ ָמא . ֻכְּ ָעלְּ וְּ

ֶחֶסד ָמא ֻבְּ ֻסְּ ֻבַ יהֻ , ִמתְּ ָיא ִמֻנֵ ַמֻלְּ ִאתְּ יב. וְּ ֻתִ כְּ ט  (תהלים לג), ֻדִ ֻפָ ְּ ָדָקה ֻוִמש  אֹוֵהב צְּ

יָ  ָאה ָהָאֶרץמָ ' ֶחֶסד יְּ . לְּ

ָנא ָעַלי ַהדְּ ָמא, ַאסְּ ַטֵער ַעל ָעלְּ ָכל יֹוָמִאי ֲהֵויָנא ִמצְּ ִדינֹוי , ֻדְּ ַרע ֻבְּ ָלא ֶיעֱא ֻדְּ

ֶצֶדק הֹובֹוי, ֻדְּ לְּ ַ ש  ָמא ֻבְּ ָלא יֹוִקיד ָעלְּ יב. וְּ ֻתִ כְּ ָמה ֻדִ ָלה ֻוָמֲחָתה  (משלי ל), ֻכְּ ָאכְּ

ָאה. ִפיהָ  ָהלְּ אן ֻולְּ ל ַחד, ִמֻכָ פֻום ֻכָ פֻום, ֻכְּ ָקא ֻכְּ יָרא ִעמְּ א , ֻבֵ ָדָרא ֻדָ ָהא ֻבְּ וְּ
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ִאין יֻה ַזֻכָ ָמא, ִאית ֻבֵ ָנא ַעל ָעלְּ ַאֻגָ יקֻומֻון לְּ ִעיִרין ִאיֻנֻון ֻדִ ַעל ָעאָנא, ֻוזְּ , וְּ

ָין ָעה ִזיוְּ ֻבָ ָדא. (ועלינא בעיין, א על עלמא''ס). ֵמַארְּ א ֻבְּ י ֻדָ ן ֲאִחיָדן ִמֻלָ , ַעל ֻכֵ

י ֻתִ סְּ ין ֻדִ ן ִמֻלִ ָ ש  רְּ ֻפָ אֻוִמתְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ִתיִמין, ִמין ֻבְּ ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ ֵהיךְּ , סְּ וְּ

ין ִאֻלֵ ין ֻבְּ ָאה. ֲאִחיָדן ִאֻלֵ ָהלְּ אן לְּ ין, ִמֻכָ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ ין ֻדִ ָיין , ִמֻלִ ֻלְּ ֻגַ ָלא ִאתְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ

ָרא ִאֻדָ אי. ֻבְּ ִלֻבָ ִתיִמין ֻבְּ ֲהוֹו סְּ ָקנוֻ , ִאיֻנֻון ֻדַ ן ָלא ִאֻתְּ ַתֻמָ אן סתימן עד כ). וְּ

ָיין (מלין לְּ ֻגַ ִאתְּ ָקנֻו וְּ ֻתְּ א ִאתְּ ֻתָ ְּ ִתיִמין, ַהש  ין סְּ הֻו ִמֻלִ ֺכֻלְּ הוֻ , וְּ ֻלְּ ִריִרין ֻכֺ ָאה . ֻובְּ ַזֻכָ

א, חֻוָלִקי רֻוָתא ֻדָ ֻתֻו יְּ ַירְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ יב, וְּ ֻתִ כְּ ָכה ֻלֹו  (תהלים קמד), ֻדִ ֻכָ ֶ ֵרי ָהָעם ש  ְּ ַאש 

גוֹ  . 'וְּ

ָנא אֹוִקימְּ יָקא ֲאִחיָדןָאב ָואֵ , ַהאי ֻדְּ ַעֻתִ ִתיֻקֻונֹי, ם ֻבְּ ָהא . ָהִכי הֻוא, ֻבְּ ֻדְּ

ָיין לְּ ִתיִמין ֻתַ ָכל סְּ ִתיָמָאה ֻדְּ יהֻ  (א נפקין''נ), ִמֻמֹוָחא סְּ ַאֲחָדן ֻבֵ ואף על גב ). ֻוִמתְּ

לֻון  (דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי ֻכְּ ֻתַ ַכד ִיסְּ י (בכל)וְּ חֹודֹוי. ִמֻלָ לְּ יָקא ֻבִ א הֻוא ַעֻתִ , ֻכֹֻלָ

ֵהא, א ֲהֵויהוֻ  הֻוא יְּ יהֻ . וְּ ֻקֻוִנין ֻבֵ ָכל ָהֵני ֻתִ י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן ''בס). וְּ

קוֻ ''ב ָואֵ ''אָ  (מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ביה ִלילֻו , ם ֵמַהאי מֹוָחא ַנפְּ ֻכְּ ִאתְּ

ָלא ַמֻזָ ָיין, ֻבְּ לְּ ין. ֻוֵביֻה ֲאִחיָדן, ֻוֵביֻה ֻתַ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ ָייא , זְּ לְּ א ֻתַ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ֻבְּ

ָאִחיד ָרא. וְּ ִאֻדָ י ֻבְּ ָנא ִמֻלֵ ָהא אֹוִקימְּ ָנִפיק. וְּ ָעאל וְּ ַמאן ֻדְּ ָאה חֻוָלֵקיֻה ֻדְּ , ַזֻכָ

ָמאָלא ִלש ְּ ֵטי ִליִמיָנא וְּ ָלא ִיסְּ ִחין ֻדְּ ע אֹורְּ ֻדַ ִינְּ ָנַפק. וְּ ָלא ָעאל וְּ ַטב ֵליֻה , ֻוַמאן ֻדְּ

ֵרי ָלא ִאבְּ ִתיב . ֻדְּ יָ  (ושע ידה)ֻוכְּ ֵכי יְּ רְּ ִרים ֻדַ ָ ש  י יְּ . 'ֻכִ

עֹון מְּ ִ י ש  ָרא, ָאַמר ִרֻבִ ַהאי קְּ ל יֹוָמא ֻבְּ ל ֲהֵויָנא ֻכָ ֻכֵ ֻתַ יב, ִמסְּ ֻתִ כְּ תהלים ), ֻדִ

יָ  (לד יְּ ָמחוֻ ' ֻבַ ִיש ְּ עֻו ֲעָנִוים וְּ מְּ ְּ י ִיש  ִ ש  ל ַנפְּ ַהֻלֵ תְּ א. ֻתִ ָרא ֻכֹֻלָ ָיים קְּ קְּ ָנא ִאתְּ ָהִאיֻדָ . וְּ

יָ  יְּ ַהלֵֻ ' ֻבַ תְּ איֻתִ י ַוֻדַ ִ ש  יֻה ֲאִחיָדא, ל ַנפְּ ָמִתי ֻבֵ ְּ ָהא ִנש  יֻה ַלֲהָטא, ֻדְּ יֻה , ֻבֵ ֻבֵ

ָרָהא ַאתְּ ק לְּ ֻלַ ֻתָ סְּ א ֻתִ לֻוָתא ֻדָ ֻדְּ ֻתַ ְּ ִאש  ַלת ֻובְּ ֻדְּ ֻתַ ְּ ִאש  ַקת וְּ ַדֻבְּ עֻו ֲעָנִוים . ִאתְּ מְּ ְּ ִיש 

ָמחוֻ  ִיש ְּ יא, וְּ יַקֻיָ ל ָהֵני ַצֻדִ ָ , ֻכָ יש  א ַקֻדִ ֻתָ ִתיבְּ ֵני מְּ ָכל ֻבְּ א , אוְּ ֻתָ ְּ ָיין ַהש  ַאתְּ ִאין ֻדְּ ַזֻכָ וְּ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ ש  י, ִעם קֻודְּ ִעין ִמֻלַ מְּ ַ הֻו ש  ֻלְּ אן, ֻכֺ ַחֻדָ ךְּ . וְּ ִגין ֻכַ לֻו  (תהלים לד), ֻבְּ ֻדְּ ֻגַ

יָ  יו' ַליְּ ֻדָ מֹו ַיחְּ ְּ ָמה ש  רֹומְּ י ֻונְּ . ִאֻתִ

ָאַמר ַתח וְּ ִתיב, ֻפָ ר ָמלְּ  (בראשית לו), ֻכְּ ֶ ָלִכים ֲאש  ה ַהֻמְּ ֵאֻלֶ דֹוםוְּ ֶאֶרץ אֱא . כֻו ֻבְּ

ִתיב יו (תהלים מח), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ֻדָ רֻו ַיחְּ ָלִכים נֹוֲעדֻו ָעבְּ ה ַהֻמְּ י ִהֻנֵ ָאן , נֹוֲעדוֻ . ֻכִ ֻבְּ

דֹום. ֲאָתר ֶאֶרץ אֱא ן. ֻבְּ ֻמָ ַאֲחִדין ֻתַ ִדיִנין ִמתְּ ֲאָתר ֻדְּ יו. ֻבַ ֻדָ רֻו ַיחְּ ָמת , ָעבְּ יב ַוֻיָ ֻתִ כְּ ֻדִ

יו ֻתָ לֹוךְּ ַתחְּ מְּ זוֻ ֵהמָֻ . ַוֻיִ ֻפָ ֲהלֻו ֶנחְּ ָמהֻו ִנבְּ ן ֻתָ יהוֻ , ה ָראֻו ֻכֵ ַריְּ ַאתְּ ָיימֻו ֻבְּ קְּ ָלא ִאתְּ , ֻדְּ

ָקנוֻ  א ָלא ִאֻתְּ ֻכָ ַמלְּ ִתקֻוִנין ֻדְּ ִגין ֻדְּ ֻורֹוי, ֻבְּ ש  א וְּ ָ יש  א ַקֻדִ ֻתָ ַקרְּ ָמנוֻ , וְּ ֻדְּ . ָלא ִאזְּ

ִתיב גוֹ , ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ן ָרִאינֻו וְּ נֻו ֻכֵ ַמעְּ ָ ר ש  ֶ ֲאש  ָהא כֺֻ ', ֻכַ ָיימוֻ ֻדְּ קְּ הֻו ָלא ִאתְּ , ֻלְּ

א ֻתָ ְּ יַמת ַהש  ַקֻיְּ ִהיא ִאתְּ כֻוָרא, וְּ דְּ ָרא ֻדִ ִסטְּ הֻ , ֻבְּ ָיא ִעֻמָ רְּ ַ ש  ִתיב. ֻדְּ , ֲהָדא הֻוא ִדכְּ

ת  ֵרד ֻבַ ת ַמטְּ ֵאל ֻבַ ֵהיַטבְּ ֻתֹו מְּ ְּ ם ִאש  ֵ ש  עֻו וְּ ם ִעירֹו ֻפָ ֵ ש  יו ֲהַדר וְּ ֻתָ לֹוךְּ ַתחְּ מְּ ַוֻיִ

ָמה. ֵמי ָזָהב אי ֻכְּ ִאָדָרא ֵמי ָזָהב ַוֻדַ ָנא ֻבְּ אֹוִקימְּ . ֻדְּ

ב ''ב ע''דף רצ
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ַמר נֻוָנא ָסָבא ִאֻתְּ ַרב ַהמְּ א ֻדְּ ֻתָ דְּ ַאֻגַ ָרא ֻדְּ ִספְּ ַהא ֻבְּ יו ֲהַדר, וְּ ֻתָ לֹוךְּ ַתחְּ מְּ . ַוֻיִ

אי ַאֻתְּ ָאֵמר, ֲהַדר ַוֻדַ ָמה דְּ ִרי ֵעץ ָהָדר (ויקרא כג), ֻכְּ ֵאל. ֻפְּ ֵהיַטבְּ ֻתֹו מְּ ְּ ם ִאש  ֵ ש  , וְּ

ַאֻתְּ ָאֵמר  ָמה דְּ ָמִריםֻכְּ ֻפֹות ֻתְּ ִתיב. ֻכַ ָרח (תהלים צב), ֻוכְּ ָמר ִיפְּ ֻתָ יק ֻכַ ִאיִהי , ַצֻדִ ֻדְּ

א ֻבָ נֻוקְּ ַכר וְּ ֵרד. ֻדְּ ת ַמטְּ ִריַאת ֻבַ קְּ א , ַהאי ִאתְּ ִדין ֻכֹֻלָ ַטרְּ ת ֵמַההֻוא ֲאָתר ֻדְּ ֻבַ

ָקא ֻבְּ ֻדַ ִאתְּ ֵרי ָאב, לְּ ִאקְּ ִתיב . וְּ לֹא ֻתִ  (איוב כח)ֻוכְּ ֻה וְּ ֻכָ נֹוש  ֶערְּ ֵצא לֹא ָיַדע אֱא ֻמָ

ים ֶאֶרץ ַהַחֻיִ ָבר ַאֵחר. ֻבְּ א, ֻדָ ת ֵמִאיֻמָ יִנין, ֻבַ ַאֲחִדין ֻדִ ָרָהא ִמתְּ טְּ ִמֻסִ , ֻדְּ

ִדין  ַטרְּ א( ב''ב ע''דף רצ)ֻדְּ כֹֻלָ ת ֵמי ָזָהב. לְּ ין, ֻבַ ֻפִ ֵרין ַאנְּ תְּ ָקא ֻבִ ָינְּ ֵרין , ֻדְּ תְּ ִהירֻו ֻבִ נְּ ֻדִ

וִנין וְּ ִדיָנא. ֻגַ ֶחֶסד ֻובְּ . ֻבְּ

ֵרי עָ  ָמאַעד ָלא ִאבְּ ין, לְּ ֻפִ ַאנְּ ין ֻבְּ ֻפִ יִחין ַאנְּ ֻגִ ְּ ךְּ , ָלא ֲהוֹו ַמש  ִגין ֻכַ ִמין , ֻובְּ ָעלְּ

ֲחָרבוֻ  ָמֵאי ִאתְּ ָעִבידוֻ , ַקדְּ ֻקֻוָנא ִאתְּ ָלא ֻתִ ָמֵאי ֻבְּ ִמין ַקדְּ ָעלְּ ָלא ֲהָוה . וְּ ַההֻוא ֻדְּ וְּ

ִתֻקֻוָנא ֵרי ִזיִקין ִנצֹוִצין, ֻבְּ ַהאי אֻוָמָנא, ִאקְּ ֵצָפא , ֻכְּ ש  , (זפתאא מר''ס)ַמרְּ ֻתִ ד ַאכְּ ֻכַ

ָמָנא  ָלא (א''ו ע''בראשית קנ)ֻבְּ זְּ ַפרְּ ָכל ִעיָבר, ֻדְּ יק ִזיִקין לְּ ִקין, ַאֻפִ ָנפְּ ִאיֻנֻון ִזיִקין ֻדְּ , וְּ

ִהיִרין ִהיִטין ֻונְּ ִקין לְּ ר, ָנפְּ ֻתָ ַאלְּ ַדֲעִכין לְּ ָמֵאי. וְּ ִמין ַקדְּ רֻון ָעלְּ ין ִאקְּ ִאֻלֵ ךְּ . וְּ ִגין ֻכַ ֻובְּ

ָלא אִ  ֲחָרבֻו וְּ ָיימוֻ ִאתְּ קְּ א. תְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַקן ַעֻתִ ֻתָ ִאתְּ ָנִפיק אֻוָמָנא , ַעד ֻדְּ א ''ד)וְּ

אֻוָמנֻוֵתיהֻ  (מאנא . לְּ

יָלן ִניָתא ֻדִ ַמתְּ ֵניָנא ֻבְּ ַעל ַהאי ֻתָ יק ִזיִקין  (דניצוצא), וְּ בֻוִציָנא ַאֻפִ ד ''שמות רנ)ֻדְּ

ִזיִקין  (ב סתרי תורה''ז ע''בראשית ק, ב''ע ָאה  (ק זיקין ניצוציןא דבוצינא אפי''נ)ֻבָ ַלת מְּ ִלתְּ

ִרין ִעיָבר ֶעש ְּ ִאיֻנֻון ִזיִקין. וְּ רֻון, וְּ ָמֵאי ִאקְּ ִמין ַקדְּ ר, ָעלְּ ֻתָ ַאלְּ ָבַתר ָנִפיק . ֻוִמיתֻו לְּ לְּ

אֻוָמנֻוֵתיהֻ  (א מאנא''ס)אֻוָמָנא  א, לְּ ֻבָ נֻוקְּ ַכר וְּ דְּ ן ֻבִ ֻקַ ֻתְּ ִאתְּ ַדֲעכֻו , וְּ ִאתְּ ָהֵני ִזיִקין ֻדְּ וְּ

ְּ , ֻוִמיתוֻ  אַהש  ָיים ֻכֹֻלָ קְּ א ִאתְּ ינֻוָתא. ֻתָ ֻדִ ַקרְּ א , ָנַפק ִניצֹוָצא, ִמֻבֻוִציָנא ֻדְּ ָ ִטיש  ֻפַ

יָפא ֻקִ ָבַטש  , ֻתַ ָמֵאי, ֻדְּ ִמין ַקדְּ יק ִזיִקין ָעלְּ ַאֻפִ ֵבי , וְּ ָערְּ ֲאִויָרא  (א ומתדכי''ד)ֻוִמתְּ ֻבַ

ָיא כְּ ָדא, ֻדַ א ֻבְּ ָסמֻו ֻדָ ֻבְּ ִאתְּ . וְּ

ר ַאבָֻ  ַחֻבָ ד ִאתְּ ִאימָֻ ''ֻכַ ַההֻוא ָאב הֻוא, א''א וְּ יק יֹוִמין, וְּ ַעֻתִ ָגִניז ֻבְּ , ֵמרֻוָחא ֻדְּ

ִניז ַהאי ֲאֵויָרא ֻגְּ יֻה ִאתְּ ִניצֹוָצא, ֻבֵ ִליל לְּ ַאכְּ ָגִניז , וְּ ינֻוָתא ֻדְּ ֻדִ ַקרְּ ָנִפק ִמֻבֻוִציָנא ֻדְּ ֻדְּ

א ִאיֻמָ ֵמעֹוי ֻדְּ יהוֻ . ֻבְּ ַוויְּ רְּ רֻו ֻתַ ַחֻבָ ַכד ִאתְּ ָדא, וְּ א ֻבְּ ִלילֻו ֻדָ ֻכְּ ִאתְּ א . וְּ ֻתָ ַגלְּ ָנִפיק ֻגֻולְּ

יָפא ֻקִ רֹוי, ַחד ֻתַ ִסטְּ ט ֻבְּ ַ ָפש ֻ ִאתְּ א, וְּ ָרא ֻדָ ִסטְּ א ֻבְּ א, ֻדָ ָרא ֻדָ ִסטְּ ָדא ֻבְּ ָמה . וְּ ֻכְּ

ַחד ָכחֻו ֻבְּ ֻתְּ ְּ ין ִאש  ִ ַלת ֵריש  א ֻתְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ין, ֻדְּ ִ ַלת ֵריש  תְּ ַמן ֻבִ ֻדְּ א ִאזְּ ךְּ ֻכֹֻלָ , ֻכַ

ָמה  ֲאֵמיָנא (ב''ח ע''רפ)ֻכְּ . ֻדַ

ין ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ א ֻדִ ֻתָ לְּ ֻגַ ַהאי ֻגֻולְּ וָרא , ֻבְּ א ִחֻוָ ָ א ֵמֵריש  ַההֻוא , (ואחיד ליה)ָנִטיף ַטֻלָ וְּ

ָווֵני ֵרי ֻגְּ תְּ ֲחֵזי ֻבִ א ִאתְּ ין. ַטֻלָ ִ יש  ַתֻפֻוִחין ַקֻדִ ָלא ֻדְּ ָזן ַחקְּ יֻה ִמֻתְּ א . ֻוִמֻנֵ ֻוֵמַהאי ַטֻלָ

א א ֻדָ ֻתָ לְּ ֻגַ גֻולְּ ַצֻדִ , ֻדְּ ָאֵתיַטֲחִנין ָמָנא לְּ ָמא ֻדְּ ָעלְּ יא לְּ יא , יַקֻיָ ִמיִנין ֵמַתֻיָ ֻוֵביֻה זְּ

יא א. ַלֲאַחֻיָ ָנַפל ֵמַהאי ַטֻלָ ַמן ָמָנא ֻדְּ ֻדְּ ָלא ִאזְּ לֻו , וְּ ָאזְּ ָנא ֻדְּ ִזמְּ ָנא ֻבְּ ר ַההֻוא ִזמְּ ֻבַ

ָרא ֻבְּ ַמדְּ ָרֵאל ֻבְּ א, ִיש ְּ כֹֻלָ יָקא ֻדְּ הֻו ַעֻתִ ָזן לְּ ַכח . ֵמַהאי ֲאָתר, וְּ ֻתְּ ְּ ָלא ִאש  ַמה ֻדְּ

ָבַתר ִתיב. לְּ ָמִים (שמות טז), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ָ ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהש ֻ ִני ַממְּ ָמה . ִהנְּ ֻכְּ

ַאֻתְּ ָאֵמר  גוֹ  (בראשית כז)דְּ ַמִים וְּ ָ ל ַהש ֻ לִֹהים ִמֻטַ ָך ָהאֱא ן לְּ ִיֻתֶ ַההֻוא . 'וְּ ַהאי ֻבְּ
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ָנא ֵניָנן. ִזמְּ ָנא ַאֲחָרא ֻתָ ִזמְּ ל ָאָדם , לְּ ֶ זֹונֹוָתיו ש  ים מְּ ִ ִריךְּ הֻואָקש  א ֻבְּ ָ ש  י קֻודְּ . ַקֻמֵ

אי ָלא ַוֻדַ ַמֻזָ ָייא ֻבְּ לְּ ָלא ֻתַ ַמֻזָ ָהא ֻבְּ זֹוֵני. וְּ י ֻומְּ ֵני ַחֻיֵ ן ֻבְּ ַעל ֻכֵ ָייא , וְּ לְּ כֻוָתא ֻתַ זְּ ָלאו ֻבִ

ָתא ָתא, ִמֻלְּ ָייא ִמֻלְּ לְּ ָלא ֻתַ ַמֻזָ א ֻבְּ ָלא, ֶאֻלָ ַהאי ַמֻזָ ָיין ֻבְּ לְּ א ֻתַ כֹֻלָ ָמה , וְּ ֻכְּ

ָנא אֹוִקימְּ . ֻדְּ

ִמיןֻתִ  ִפין ִרֻבֹוא ָעלְּ ָעה ַאלְּ ְּ א, ש  ֻתָ לְּ ֻגַ ִכין ַעל ַהאי ֻגֻולְּ ַסמְּ ִלין וְּ ַהאי ֲאִויָרא . ַנטְּ וְּ

א כֹֻלָ ִליל ֻבְּ ֻכְּ ָיא ִאתְּ כְּ יהֻ , ֻדַ ִליל ֻבֵ ֻכְּ א ִאתְּ כֹֻלָ א וְּ ִליל ִמֻכֹֻלָ הֻוא ֻכָ יָון ֻדְּ , ֻכֵ

ִרין ֵרין ִסטְּ ֻפֹוי ִלתְּ טֻו ַאנְּ ָ ש  ֻפְּ הֹוִרין ֻכְּ , ִאתְּ ֵרי נְּ תְּ אֻבִ לֻו . ִליָלן ִמֻכֹֻלָ ֻכָ ֻתָ ַכד ִאסְּ וְּ

ֻפֹוי א, ַאנְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ ין ֻדְּ ֻפִ ַאנְּ ֵרי, ֻבְּ ִים ִאקְּ א ֶאֶרךְּ ַאֻפַ ַמאי ֶאֶרךְּ . ֻכֹֻלָ

ִים ֵניָנן (אריך אפים מבעי ליה). ַאֻפַ א ָהִכי ֻתָ ַחָייַבָיא, ֶאֻלָ יֻה לְּ ָאִריךְּ ַאֻפֵ ִגין ֻדְּ ֲאָבל . ֻבְּ

ִים יןַאסְּ , ֶאֶרךְּ ַאֻפַ ֻפִ ַאנְּ ָמא. ָווָתא ֻדְּ ָעלְּ ָווָתא ֻבְּ ַכח ַאסְּ ֻתְּ ְּ ָהא ָלא ִאש  א , ֻדְּ ֶאֻלָ

ין ֻפִ ַאנְּ ין ֻבְּ ֻפִ ִחין ַאנְּ ֻגְּ ְּ ַאש  ָנא ֻדְּ ִזמְּ . ֻבְּ

א ֻתָ לְּ ֻגַ גֻולְּ ֲחָלָלא ֻדְּ הֹוִרין, ֻבַ ַלת נְּ ִהיִרין ֻתְּ ַלת. נְּ יָמא ֻתְּ ִאי ֻתֵ ע ִאיֻנֻון, וְּ ֻבַ , ַארְּ

ֲאֵמיָנא ָמה ֻדַ ֻתֵ , ֻכְּ יהֻ ַאֲחַסנְּ ִאֻמֵ ֲאבֹוי וְּ הֹון, יֻה ֻדַ לְּ ִניִזין ֻדִ ֵרין ֻגְּ הֻו , ֻותְּ ֻלְּ ָרן ֻכֺ ַעֻטְּ ִמתְּ ֻדְּ

יהֻ  ֵ ֵריש  א, ֻבְּ ָ ֵריש  ין ֻדְּ ִפֻלִ ִאיֻנֻון ֻתְּ רֹוי. וְּ ִסטְּ ָרן ֻבְּ ַחֻבְּ ָבַתר ִמתְּ ָעאִלין , לְּ ַנֲהִרין וְּ וְּ

א ֻתָ לְּ ֻגַ גֻולְּ ַלת ֲחָלֵלי ֻדְּ תְּ רֹוי. ֻבִ ִסטְּ ל ַחד ֻבְּ ִקין ֻכָ ָכל ֻגֻוָפאֻוִמ , ָנפְּ ִטין ֻבְּ ְּ ש ֻ ֻפַ . תְּ

ֵרי מֹוֵחי תְּ ִרין ֻבִ ַחֻבְּ ין ִמתְּ ִאֻלֵ ִליל לֹון. וְּ ִליָתָאה ֻכָ ָאִחיד , ֻומֹוָחא ֻתְּ ואינון תפלין )וְּ

. ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא, ומוחא תליתאה כליל לון. ואלין מתחברין בתרי מוחי. דרישא

ָרא  (והאי מוחא תליתאה אחיד. גופא ומתפשטין בכל, לבתר נפקין כל חד בסטרוי ַהאי ִסטְּ ֻבְּ

ָרא ַהאי ִסטְּ ָכל ֻגֻוָפא, ֻובְּ ט ֻבְּ ַ ש ֻ ֻפָ ֲחָדא, ֻוִמתְּ ִליָלן ֻכַ ָווֵני ֻכְּ ֵרי ֻגְּ יֻה ֻתְּ ָעִביד ִמֻנֵ ִאתְּ . וְּ

ֻפֹוי ֻפֹוי, ֻוֵמַהאי ָנִהיר ַאנְּ ַאנְּ ָווֵני ֻדְּ א ֻגְּ ִאיֻמָ א וְּ ַאֻבָ ִהיד ֻבְּ ַאסְּ עַ . וְּ ֵרי ֻדַ הֻוא ִאקְּ , תוְּ

ַדַעת  ִתיב (א בדא''ס)ֻבְּ עֹות ה (שמואל א ב), ֻכְּ י ֵאל ֻדֵ גוֹ ' ֻכִ ָווֵני ', וְּ ֵרי ֻגְּ תְּ ִאיהֻו ֻבִ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

נֻו ֲעִלילֹות ֻכְּ ִתיָמָאה. לֹו ִנתְּ א סְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ נוֻ , ֲאָבל לְּ ֻכְּ ָמא . ָלא ִנתְּ ַמאי ַטעְּ

ַהאי נֻו לְּ ֻכְּ ֵק . ִנתְּ ֵרין חֻולְּ ָיִרית ֻתְּ ִגין ֻדְּ ִתיב , יֻבְּ ד  (שמואל ב כב)ֻוכְּ ַחֻסָ תְּ ִעם ָחִסיד ֻתִ

גוֹ  . 'וְּ

א ''ג ע''דף רצ

ַרָייא ֹוט אֹוִקימֻו ַחבְּ ש  קְּ ָהא ֻבִ יב, וְּ ֻתִ כְּ ד ַיֲעקֹב  (בראשית כט), ֻדִ ֻגֵ ג ''דף רצ)ַוֻיַ

י ֲאִחי ָאִביָה הֻוא( א''ע ָרֵחל ֻכִ ֻגֵד. לְּ מֻוהָ , ַוֻיַ ָתא, ָהא אֹוקְּ מְּ ָחכְּ א ָרָזא ֻדְּ כֹֻלָ ִכי . ֻדְּ וְּ

ָקה הֻוא ן ִרבְּ ָקה. ֻבֶ ן ִרבְּ ָחק, ֻבֶ ן ִיצְּ ִתיב ֻבֶ ָלא ֻכְּ ָתא, ֶרֶמז. וְּ מְּ ָחכְּ ִמיָזא ֻבְּ א רְּ כֹֻלָ . וְּ

א כֹֻלָ ִלים ֻבְּ ְּ ֵרי ש  ַעל ַהאי ִאקְּ נֻוָתא. וְּ ֵהימְּ ֲחֵזי מְּ ִתיב. ֻוֵביֻה ִאתְּ ךְּ ֻכְּ ִגין ֻכָ ד , ֻובְּ ֻגֵ ַוֻיַ

ִתיב ַוֻיֹאֶמר, ַיֲעקֹב ָלא ֻכְּ . וְּ

א, ָווֵניָהֵני ֻגְּ  ָ ֵריש  ָרא ֻדְּ ִעטְּ ַנֲהִרין ֻבְּ ָמה ֻדְּ א, ֻכְּ ֻתָ לְּ ֻגַ גֻולְּ ֲחָלֵלי ֻדְּ ָעאִלין ֻבַ ָהִכי . וְּ

ָכל ֻגֻוָפא ִטין ֻבְּ ְּ ש ֻ ֻפַ הוֻ , ִמתְּ ֲאִחיד ֻבְּ גֻוָפא ִאתְּ ִתיָמא (אבל). וְּ א סְּ ָ יש  יָקא ַקֻדִ ַעֻתִ , לְּ

נוֻ  ֻכְּ ָלא ָייָאן ֵליהֻ , ָלא ִנתְּ ְּ , וְּ ַחד ִאש  א ֻבְּ ָהא ֻכֹֻלָ ַכחֻדְּ א, ֻתְּ כֹֻלָ ים , ֵחידֻו לְּ ַחֻיִ

א כֹֻלָ יָנא. לְּ יֻה ֻדִ ָייא ֻבֵ לְּ ַהאי. ָלא ֻתַ אי, ֲאָבל ֻבְּ נֻו ֲעִלילֹות ַוֻדַ ֻכְּ . לֹו ִנתְּ
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א ָ ֵריש  א ֻדְּ ֻתָ ַגלְּ גֻולְּ ִפין , ֻבְּ ַאלְּ ָוון וְּ ל ִאיֻנֻון ִרֻבְּ ָיין ֻכָ לְּ ִרין (קוצי)ֻתַ עְּ ש ַ , ִמקֹוֵצי ֻדְּ

ִאיֻנֻון אֻוָכִמין ָדאֻוִמסְּ . ֻדְּ א ֻבְּ ִכין ֻדָ ֻבְּ ָדא, ֻתַ א ֻבְּ ִהירֻו , ֲאִחיָדן ֻדָ נְּ ֲאִחיָדן ֻבִ ֻדַ

ַעֵטר  מְּ ָאה ֻדִ א (דמתעטר)ִעֻלָ יֻה ֵמַאֻבָ ֵ ֵריש  א, ֻבְּ ִהיר ֵמַאֻבָ נְּ ִאתְּ ָבַתר . ֻוִמֻמֹוָחא ֻדְּ לְּ

ִקין ִניִמין ַעל ִניִמין א, ָנפְּ יֻה ֵמִאיֻמָ ֵ ֵריש  ר ֻבְּ ַעֻטָ ִמתְּ ִהירֻו ֻדְּ אַ , ִמֻנְּ ְּ . ר מֹוֵחיֻוִמש 

הֻו ֲאִחיָדן ֺכֻלְּ א, וְּ ֲאִחיָדן ֵמַאֻבָ ֵרי ֻדַ עְּ ִאיֻנֻון ש ַ ֵכי ֻבְּ ֻבְּ ֻתַ ִבין , ֻוִמסְּ ָערְּ ִאיֻנֻון ִמתְּ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

ָדא א ֻבְּ ָדא, ֻדָ א ֻבְּ ִכין ֻדָ ֻבְּ ֻתַ . ֻוִמסְּ

ָתא ֻגֻולְּ גֻולְּ הֻו מֹוֵחי ֲאִחיָדן ֻבְּ ֺכֻלְּ ָאה, וְּ מֹוָחא ִעֻלָ הֻו . ֻבְּ ֺכֻלְּ וְּ

יָכן  ִ ש  מֹוָחא (תמשכןדא)מְּ ַלת ֲחָלֵלי ֻדְּ ָכן ִמֻתְּ ְּ ַמש ֻ א  (אחידן במוחי), ִאתְּ ָבן ֻדָ ָערְּ ִמתְּ

ָדא ָסֲאָבא, ֻבְּ מְּ ָיא ֻבִ ַדכְּ ָרִזין. ֻבְּ ָכל ִאיֻנֻון ַטֲעִמין וְּ ָיין, ֻבְּ לְּ ֻגַ ִתיִמין ֻוִמתְּ ךְּ . סְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

ִמיֵזי  הֻו מֹוֵחי רְּ ֻלְּ יָ  (י''כך נמצא בס)ֻכֺ ָאנִֹכי יְּ לֶֹהי' ֻבְּ כוֻ אֱא ָרא ', ָך וְּ ִעטְּ הֹוִרין ֻבְּ נְּ ָמה ֻדִ ֻכְּ

א ָ ֵריש  א, ֻדְּ ֻתָ לְּ ֻגַ גֻולְּ ֲחָלֵלי ֻדְּ ָעאִלין ֻבַ . וְּ

ל ִאיֻנֻון קֹוִצין אֻוָכִמין ִנין, ֻכָ אֻודְּ ָרא ֻדְּ ִסטְּ ָיין לְּ ַתלְּ ָיין וְּ ָנא. ַחפְּ ָהא אֹוִקימְּ , וְּ

ִתיב ךְּ ֻכְּ ִגין ֻכָ ֻבְּ יָ  (מלכים ב יט), דְּ ה יְּ מָ ' ַהֻטֵ ֲ ָך ֻוש  נְּ ָנא. עָאזְּ אן אֹוִקימְּ ָבֵעי , ִמֻכָ ַמאן ֻדְּ

ֵליהֻ  ֵניֻה ָלֳקבְּ א אֻודְּ ֻכָ ין ַמלְּ ֻכִ ַירְּ א, ֻדְּ ֻכָ ַמלְּ יֻה ֻדְּ ֵ ֵריש  ֵסל ֻבְּ ַסלְּ ֵרי ֵמַעל , יְּ עְּ ֶנה ש ַ ִיפְּ וְּ

נֹוי ָבֵעי, אֻודְּ ָכל ַמה ֻדְּ א ֻבְּ ֻכָ ַמע ֵליֻה ַמלְּ ְּ ש  ֻיִ . וְּ

ֵרי עְּ ש ַ גֻוָתא ֻדְּ ַפלְּ ָחא, ֻבְּ ַאֲחָדא ַחד אֹורְּ יק יֹוִמין, ִמתְּ ַעֻתִ ָחא ֻדְּ ָארְּ , ֻבְּ

יָתא ִפֻקֻוֵדי אֹוַריְּ חֹוי ֻדְּ ל אֹורְּ יֻה ֻכָ ן ִמֻנֵ ָ ש  רְּ ֻפָ ל ָמאֵריהֹון  (ואתמנן עלייהו), ֻוִמתְּ ֻכָ

קֹוָצא ָכל קֹוָצא וְּ ָיין ֻבְּ לְּ יָבָבא ִויָלָלא ֻתַ ַחָייַבָיא, ֻדִ א לְּ ֻתָ ְּ ין ִרש  ִ ִרש  ִאיֻנֻון ַמפְּ , וְּ

ִעין ִאיֻנֻון  ָלא ַידְּ ִחיןֻדְּ ִתיב. ָארְּ ֲאֵפָלה (משלי ד), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ִעים ֻכָ ָ ש  ֶרךְּ רְּ . ֻדֶ

יִפין ֻקִ קֹוִצין ֻתַ ָיין ֻבְּ לְּ ין ֻתַ ָכל ִאֻלֵ יִפין, וְּ ֻקִ הֻו ֻתַ ֻלְּ ךְּ ֻכֺ ִגין ֻכָ ִאיֻנֻון . ֻובְּ ָנא ֻבְּ אֹוִקימְּ וְּ

ָלא קְּ ַמתְּ ַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ֻדְּ ִעיָען ִאתְּ ְּ יב (א דרחימותא''ס), ש  ֻתִ כְּ ל  (תהלים כה),ֻדִ ֻכָ

יָ  חֹות יְּ ֶמת' ָארְּ ךְּ . ֶחֶסד ֶואֱא ָכל ֻכַ ִהיֵטי , וְּ רְּ ִתיִמין ֻדִ ִכין ִמֻמֹוִחין סְּ ְּ ַמש  ִגין ֻדְּ ֻבְּ

מֹוָחא . ֻדְּ

חֹוי פֻום אֹורְּ ל ַחד ֻכְּ ֵחי ֻכָ כְּ ֻתַ ְּ ךְּ ִמש  ִגין ֻכָ ִאיֻנֻון קֹוִצין , ֻובְּ ֵמַחד מֹוָחא ֻבְּ

ִעיָען ְּ ַמתְּ , ש  ָכן ָמאֵריהֹון ֻדְּ ְּ ַמש ֻ ָלאִאתְּ יָ  (דרחימותא), קְּ חֹות יְּ ל ָארְּ יב ֻכָ ֻתִ כְּ ֶחֶסד ' ֻדִ

ֶמת . ֶואֱא

ָייָנא נְּ יִפין, ִמֻמֹוָחא ֻתִ ֻקִ ִאיֻנֻון קֹוִצין ֻתַ יָבָבא , ֻבְּ ָיין ָמאֵריהֹון ֻדִ ַתלְּ ָכן וְּ ְּ ַמש ֻ ִאתְּ

לוֻ  ֵ ש  ה ִיֻכָ ֻמֶ עֻו ֻבַ ֲאֵפָלה לֹא ָידְּ ִעים ֻכָ ָ ש  ֶרךְּ רְּ הֻו ֻדֶ ִתיב ֻבְּ כְּ אי ָקא מַ . ִויָלָלא ֻדִ

יֵרי עוֻ . ַמיְּ א לֹא ָידְּ ִעין, ֶאֻלָ לֹוַמר ָלא ַידְּ ע, ֻכְּ ֻדַ ִמנְּ ָעאן לְּ ָלא ֻבָ לוֻ , וְּ ֵ ש  ה ִיֻכָ ֻמֶ ַאל . ֻבַ

ה ֻמֶ ֵרי ֻבַ קְּ לוֻ , ֻתִ ֵ ש  א ִיֻכָ ִאיֻמָ א ֻבְּ א. ֶאֻלָ ִאיֻמָ ַטר ֻדְּ סְּ ַאֲחִדין ֻבִ ִמתְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ ַמאי . ֻבְּ

א ִאיֻמָ ָרא ֻדְּ יָפא. ִסטְּ ֻקִ בֻוָרה ֻתַ יָבָבא ִויָלָלא ֻגְּ ַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ֻדִ ֻה ִמתְּ . ִמיֻנֵ

ִליָתָאה ָצִעיָתא, ִמֻמֹוָחא ֻתְּ ֶאמְּ ִאיֻנֻון ֻבְּ ִאיֻנֻון קֹוִצין ֻדְּ ָיין , ֻבְּ ַתלְּ ָכן וְּ ְּ ַמש ֻ ִאתְּ

ִמיִדין  ִהיִרין. (דמארין)ָמאֵריהֹון ֻדְּ ָלא נְּ ִהיִרין וְּ ין נְּ רֻון ַאֻפִ ִאקְּ ִתיב. וְּ ָהֵני ֻכְּ משלי )ֻובְּ

ֶליךָ פַֻ  (ד ל ַרגְּ ֻגַ ס ַמעְּ א. ֻלֵ ָ ֵריש  ֵרי ֻדְּ עְּ ש ַ ִאיֻנֻון קֹוִצין ֻדְּ ַכח ֻבְּ ֻתְּ ְּ א ִאש  כֹֻלָ . וְּ
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א ֻתָ לְּ ֻגַ גֻולְּ ָחא ֻדְּ ָדא , ִמצְּ ֻקְּ ֻפַ ִאתְּ ָחא לְּ א ַעל עֹוָבֵדיהֹון (א לאתפקרא''ס)ִמצְּ יַבֻיָ . ַחֻיָ

ָייא לְּ ֻגַ ָחא ִאתְּ ַכד ַהאי ִמצְּ ִדיִנין, וְּ ָעִרין ָמאֵריהֹון ֻדְּ ִפין , ִמתְּ ֻסְּ ֻכַ ָלא ִמתְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ לְּ

עֹוָבֵדיהֹון ָדא. ֻבְּ ַוורְּ ָחא סֻוָמָקא ֻכְּ ָחא . ַהאי ִמצְּ ָייא ִמצְּ לְּ ֻגַ ִאתְּ ֲעָתא ֻדְּ ַ ש  ֻובְּ

ָחא ַהאי ִמצְּ יָקא ֻבְּ ַעֻתִ א, ֻדְּ ֻגָ ַתלְּ וָרא ֻכְּ ַרת ִחֻוָ ַהֻדְּ ֲעָתא. ִאתְּ ַ ַהִהיא ש  ֵעת ָרצֹון , וְּ

א כֹֻלָ ֵרי לְּ . ִאקְּ

ַאַגדְּ  ָרא ֻדְּ ִספְּ ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָאַמרֻבְּ א ֻדְּ ָחא , ָזֵכי ֶמַצח. ֶמַצח, ֻתָ ִמצְּ

יָקא ַעֻתִ ִאי ָלאו. ֻדְּ ֵדי ח, וְּ ְּ ָוון' ַאש  ֵרין ַאתְּ ין ֻתְּ ַאֻתְּ ָאֵמר , ֻבֵ ָמה דְּ ֻוָמַחץ (במדבר כד)ֻכְּ

ֲאֵתי מֹוָאב . ֻפַ

ָנא אֹוִקימְּ צֻוִפין, וְּ ָוון רְּ ַאתְּ ֵרי ֶנַצח ֻבְּ ִאקְּ ָצִחים . ֻדְּ ה נְּ ַכֻמָ ב . ֲהווֹ וְּ ַאף ַעל ֻגַ וְּ

ֶנַצח ַאֲחָרא  ק (באתרא)ֻדְּ ֻלַ ֻתְּ ֶנַצח ָאֳחָרא ִאסְּ ִטין , ֻבְּ ְּ ש ֻ ֻפַ ִמתְּ ָצִחים ָאֳחָרִנין ֻדְּ ִאית נְּ וְּ

ָכל ֻגֻוָפא ָחה. ֻבְּ ִמנְּ לֹוָתא ֻדְּ צְּ ֲעָתא ֻדִ ַ ש  ָתא ֻבְּ ֻבְּ ַ ש  ִגין ֻדְּ יִנין, ֻובְּ ַער ֻדִ ָלא ִיֻתְּ ִגין ֻדְּ , ֻבְּ

 ָ יָקא ַקִדיש  ָיא ַעֻתִ לְּ יֵליהֻ ֻגַ ָחא ֻדִ ָלא , א ִמצְּ ָככֻו וְּ ֻתְּ ְּ ִאש  ָיין וְּ פְּ ֻכַ יִנין ִאתְּ ָכל ֻדִ וְּ

ָעִבידוֻ  . ִאתְּ

ב ''ג ע''דף רצ

ָיין כ לְּ ָחא ֻתַ ַהאי ִמצְּ יִנין''ֻבְּ י ֻדִ ֻתֵ עֹוָבֵדיהֹון, ד ֻבָ יִפין ֻבְּ ַחֻצִ ָכל ִאיֻנֻון ֻדְּ ָמה . לְּ ֻכְּ

יב ֻתִ כְּ רֻו ֵאיָכה ָיַדע ֵאל וְּ  (תהלים עג), ֻדִ ָאמְּ יֹוןוְּ ֶעלְּ ָעה בְּ ִרים ִאיֻנֻון. ֵיש  ֻדֵ ָהא ֶעש ְּ , וְּ

ה( ב''ג ע''דף רצ)' ד ד. ָלֻמָ ֵליהֹון ֻדְּ א' ָלֳקבְּ ַתֻתָ יָנא לְּ ית ֻדִ ָיין , ִמיתֹות ֻבֵ ַתלְּ ֻדְּ

א ֵעיֻלָ ִרין. ִמֻלְּ ָארֻו ֶעש ְּ ֻתָ ְּ ִאש  ָאה. וְּ יָנא ִעֻלָ י ֻדִ ין ֻבֵ ִ ךְּ ָלא ַמֲעִניש  ִגין ֻכָ ַעד , ֻובְּ

ִלים  ְּ ַיש  כ (א עשרין''נ)ֻדְּ ָקא לְּ ַסֻלְּ ִנין' וְּ ְּ כ, ש  ֵליהֹון ֻדְּ יָנא' ָלֳקבְּ י ֻדִ ֻתֵ ִניָתא . ֻבָ ַמתְּ ֻבְּ

ֵניָנן יָלן ֻתָ ִתיָמָאה ֻדִ כ, סְּ ֵליהֹון ֻדְּ יָתא''ָלֳקבְּ אֹוַריְּ ִליָלן ֻבְּ ֻכְּ ִאתְּ ָפִרים ֻדְּ . ד סְּ

א ָ ֵריש  יִנין ֻדְּ יהֻו , ַעיְּ יְּ ִרין ִמֻנַ ֻמְּ ֻתַ ָלא ִמסְּ יִנין ֻדְּ אִאיֻנֻון ַעיְּ יַבֻיָ יִמין . ַחֻיָ ַניְּ יִנין ֻדְּ ַעיְּ

יִמין ָלא ַניְּ רֻו . וְּ ךְּ ִאקְּ ִגין ֻכָ יֹוִנים (שיר השירים ה)ֻובְּ ַאֻתְּ . ַמאי יֹוִנים. ֵעיָניו ֻכְּ ָמה דְּ ֻכְּ

לֹא תֹונֻו ִאיש  ֶאת ֲעִמיתוֹ  (ויקרא כה), ָאֵמר ִתיב. וְּ א ֻכְּ ַעל ֻדָ רֻו  (תהלים צד), וְּ ַוֻיֹאמְּ

ֶאה יָ  ִתיב . 'גוֹ ֻה וְּ ''לֹא ִירְּ גוֹ  (שם)ֻוכְּ ָמע וְּ ְּ . 'ֲהנֹוַטע אֶֹזן ֲהלֹא ִיש 

ַעל ֵעיָנא ֻקֻוָנא ֻדְּ ִלים, ֻתִ ְּ עֻוָרא ש  ִ ש  ָרן ֻבְּ עְּ ַ ש  ִמֻתְּ ֵרי ֻדְּ עְּ ָיין . ש ַ לְּ ֲעִרין ֻתַ ֵמִאיֻנֻון ש ַ

ז ָגחֻוָתא' ֶאֶלף וְּ ְּ ַאש  ָאה ָמאֵרי ֻדְּ ָרָבא, מְּ ַאָגָחא קְּ הֻו . לְּ ֻלְּ יֵמי ֻכֺ ֵדין ַקיְּ ֻוכְּ

יִניןִמש ֻ  ִחין ַעיְּ קְּ ֻפַ ֵליהֹון ֻוִמתְּ ְּ ש  . ֻולְּ

יִנין ַעל ַעיְּ סֻוָתא ֻדְּ הוֻ , ֻכְּ ַאֲחָדן ֻבְּ ִביִנין ִמתְּ ֶאֶלף . ֻגְּ ָוון ָמאֵרי  (מאה' וד)וְּ ִרֻבְּ

הוֻ  ַאֲחָדן ֻבְּ ִריִסין ִאתְּ יִנין, ֻתְּ ַעיְּ סֻוָתא ֻדְּ רֻון ֻכְּ ִאיֻנֻון ִאקְּ רֻון ֵעיֵני . וְּ ִאקְּ ָכל ִאיֻנֻון ֻדְּ וְּ

יָ  ִחין ָלא', יְּ קְּ ָערֻון, ֻפַ ָלא ִאֻתְּ ִביִנין, וְּ גְּ סֻוֵתי ֻדִ ין ֻכְּ ִאֻלֵ ָנא ֻדְּ ִזמְּ ר ֻבְּ ין , ֻבַ ִ ש  רְּ ֻפָ ִמתְּ

ֵאי ֵאי ֵמִעֻלָ ֻתָ ֵאי. ִאיֻנֻון ֻתַ ֵאי ֵמִעֻלָ ֻתָ ִביֵני ֻתַ ן ֻגְּ ָ ש  רְּ ֻפָ ִאתְּ ֲעָתא ֻדְּ ַ ש  ָיֲהִבין ֲאָתר , ֻובְּ וְּ

יִנין ִחין ַעיְּ ֻקְּ ֻפַ ָחא ִמתְּ גְּ ְּ ַאש  ַחזֵֻ , לְּ ִאתְּ יָנֵתיֻה וְּ ֵ ַער ִמש ֻ ִאתְּ ַמאן ֻדְּ . (משנתיה)י ֻכְּ

ִקיָחא ֵעיָנא ֻפְּ ָחָמא לְּ יִנין וְּ ֲחרֻו ַעיְּ ֻתַ יֵליהֻ , ִאסְּ וָרא ֻדִ ִחֻוָ ָחן ֻבְּ ֻתָ ִאסְּ ָיין. וְּ חְּ ֻתַ ַכד ִאסְּ , וְּ

ָרֵאל ִיש ְּ ִדיִנין לְּ ָיין ָמאֵריהֹון ֻדְּ פְּ ֻכַ ִתיב. ִאתְּ ךְּ ֻכְּ ִגין ֻכָ ה  (תהלים מד), ֻובְּ עֻוָרה ָלֻמָ

יָ ִת  ן יְּ ַ גוֹ ' יש  . 'ָהִקיָצה וְּ
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יִנין ִאיֻנֻון ַעיְּ ָיין ֻבְּ ַחזְּ וִנין ִאתְּ וְּ ע ֻגַ ֻבַ ִהיִרין ד. ַארְּ ִפיִלין' ֵמִאיֻנֻון נְּ תְּ י ֻדִ ֻתֵ ַנֲהִרין , ֻבָ ֻדְּ

ִהיֵטי מֹוָחא רְּ רֻון ֵעיֵני ה' ז. ֻבִ ִאקְּ חֻוָתא . 'ֻדְּ ֻגָ ְּ ַאש  ֵקי (נפקא)וְּ ָוון אֻוָכָמא , ַנפְּ ִמֻגְּ

ֵעיָנא ִאָדָרא. ֻדְּ ָנא ֻבְּ אֹוִקימְּ ָמה ֻדְּ יב, ֻכְּ ֻתִ כְּ ָעה  (זכריה ג), ֻדִ בְּ ִ ַעל ֶאֶבן ַאַחת ש 

יהוֻ . ֵעיָנִים ַריְּ ִסטְּ ַלֲהִטין ֻבְּ וִנין ִמתְּ וְּ ִאיֻנֻון ֻגַ . וְּ

ִקין אֹוֲחָרִנין, ִמֻסֻוָמָקא ִדיָנא, ָנפְּ ָגחֻוָתא לְּ ְּ ַאש  רֻון. ָמאֵרי ֻדְּ ִאיֻנֻון ִאקְּ דברי ), וְּ

יָ ֵעינֵ  (הימים ב טז ָכל ָהָאֶרץ' י יְּ טֹות ֻבְּ ֹוטְּ ש  טֹות. מְּ ֹוטְּ ש  ִטים, מְּ ֹוטְּ ש  לֹא מְּ ִגין . וְּ ֻבְּ

יָנא הֻו ֻדִ ֺכֻלְּ ִקין אֹוֲחָרִנין, ִמירֹוָקא. ֻדְּ ָאה עֹוָבִדין, ָנפְּ ַגֻלָ יִמין לְּ ַקיְּ ין ַטב ֻוֵבין , ֻדְּ ֻבֵ

יש   ִתיב . ֻבִ כְּ ֵכי ִאיש   (איוב לד)ֻדִ רְּ י ֵעיָניו ַעל ֻדַ ין . ֻכִ ִאֻלֵ רֻוןוְּ יָ  (זכריה ד), ִאקְּ ' ֵעיֵני יְּ

ִטים ֹוטְּ ש  ִטים. מְּ ֹוטְּ ש  טֹות, מְּ ֹוטְּ ש  לֹא מְּ ִרין. וְּ ֵרין ִסטְּ ִאיֻנֻון ִלתְּ ִגין ֻדְּ ָטב , ֻבְּ לְּ

ִביש   וָרא. ֻולְּ ל ִאיֻנֻון ַרֲחֵמי, ֵמִחֻוָ ִקין ֻכָ ל ִאיֻנֻון ָטָבאן, ָנפְּ ָמא, ֻכָ ָעלְּ ֵחי ֻבְּ כְּ ֻתַ ְּ ִמש  , ֻדְּ

ִיש ְּ  הֻו לְּ אֹוָטָבא לְּ ָיין . ָרֵאללְּ חְּ ֻתַ ֵדין ִאסְּ ָווֵני (א אסתחרן''נ)ֻוכְּ ַלת ֻגְּ ל ִאיֻנֻון ֻתְּ , ֻכָ

יהוֻ  ַרֲחָמא ָעַליְּ . לְּ

ָדא א ֻבְּ ִבין ֻדָ ָערְּ וִנין ִמתְּ וְּ ין ֻגַ ָדא, ִאֻלֵ א ֻבְּ ָקן ֻדָ ֻבְּ ֻדַ ִאתְּ ל ַחד אֹוִזיף . וְּ ֻכָ

יֵליהֻ  ָווֵני ֻדִ ֵריֻה ִמֻגְּ ַחבְּ וָרא, לְּ ר ֵמִחֻוָ הֻו ֻכְּ , ֻבַ ֺכֻלְּ ִריךְּ ֻדְּ טְּ ד ִאצְּ יֻה ֻכַ הֻוא , ִליָלן ֻבֵ וְּ

א א. ָחֵפי ַעל ֻכֹֻלָ ֻתָ ֻתַ לְּ וִנין ֻדִ וְּ ל ֻגַ ָמא, ֻכָ ֵני ָעלְּ ל ֻבְּ ִלין ֻכָ ֲחָרא לֹון , ָלא ַיכְּ ַאסְּ לְּ

וָרא ִלירֹוָקא, ִחֻוָ סֻוָמָקא וְּ אֻוָכָמא לְּ חֻוָתא ַחד. לְּ ֻגָ ְּ ַאש  ָהָכא ֻבְּ ַאֲחָדן , וְּ הֻו ִאתְּ ֻלְּ ֻכֺ

ָיין  חְּ ֻתַ ִאסְּ וָראוְּ ִחֻוָ . ֻבְּ

ִכין ֻכְּ ֻתַ ְּ ִבינֹוי ָלא ִמש  ָחא, ֻגְּ ֻגָ ְּ ַאש  וָרא לְּ ִחֻוָ וִנין ֻדְּ וְּ ָיין ֻגַ עְּ ד ֻבַ ר ֻכַ ִביִנין , ֻבַ גְּ ִגין ֻדִ ֻבְּ

ָחא ֻגָ ְּ ַאש  ָווֵני, ָיֲהִבין ֲאָתר לְּ הֻו ֻגְּ ֺכֻלְּ ִאי ִאיֻנֻון ָלא ָיֲהִבין ֲאָתר. לְּ ִלין , וְּ ָלא ַיכְּ

ָלא ֻכְּ ֻתַ ִאסְּ ָחא ֻולְּ גְּ ְּ ַאש  יִמין. לְּ ִביִנין ָלא ַקיְּ ֲעָתא ֲחָדא , ֻגְּ ַ ִכין ש  ֻכְּ ֻתַ ְּ ָלא ִמש  וְּ

ֵלימֻוָתא  ְּ ִמין, (שלימתא)ש  ַסתְּ ִחין וְּ קְּ א ֻפַ ִחין, ֶאֻלָ ִמין ֻוַפקְּ ִקיָחא , ַסתְּ ֻום ֵעיָנא ֻפְּ ִמש ֻ

יהוֻ  ָקֵאי ָעַליְּ ִתיב. ֻדְּ א ֻכְּ ַעל ֻדָ ֹוב (יחזקאל א), וְּ ַהַחֻיֹות ָרצֹוא ָוש  ָהא אֹוִקי. וְּ ָנאוְּ . מְּ

ִתיב  ֲאָנן (ישעיה לג)ֻכְּ ַ ַל ם ָנֶוה ש  ָ רֻוש  ֶאיָנה יְּ רְּ ִתיב , ֵעיֶניָך ֻתִ ִמיד  (דברים יא)ֻוכְּ ֻתָ

יָ  גוֹ ' ֵעיֵני יְּ ָנה וְּ ָ ית ַהש ֻ ִ ֻה ֵמֵרש  לֶֹהיָך ֻבָ ן. 'אֱא ָיא ֻכֵ עְּ ַלם ֻבַ ָ רֻוש  ָהא יְּ , ֻדְּ

יב ֻתִ כְּ הֻ  (ישעיה א), ֻדִ רוֻ . ֶצֶדק ָיִלין ֻבָ ךְּ יְּ ִגין ֻכָ ַל םֻובְּ ָ ָלא ִצֻיֹון, ש  ִתיב. וְּ כְּ ישעיה ), ֻדִ

גוֹ  (א ֶדה וְּ ֻפָ ט ֻתִ ֻפָ ְּ ש  ֻמִ א ַרֲחֵמי', ִצֻיֹון ֻבְּ כֹֻלָ . ֻדְּ

ִתיב, ֵעיֶניךָ  א, ֵעיָנךְּ ֻכְּ ָ יָקא ַקִדיש  ַעֻתִ א, ֵעיָנא ֻדְּ כֹֻלָ ִתיָמא ֻדְּ א. סְּ ֻתָ ְּ יָ , ַהש  ' ֵעיֵני יְּ

הֻ  לֶֹהיָך ֻבָ ִביש  , אֱא ָטב ֻולְּ חֲ , לְּ ִאתְּ ָמה ֻדְּ כלהו , והכא באשגחותא חדא. לסומקא ולירוקא). ֵזיֻכְּ

ךְּ ָלא  (בר כד בעיין גוונין לאשגחא, גבינוי לא משתככין. אסחרן ואסתחיין בחוורא ִגין ֻכָ ֻבְּ

ִדיר ִקֻיֻוָמא ֻתָ ָיימֻו ֻבְּ קְּ ַל ם. ִאתְּ ָ רֻוש  ֶאיָנה יְּ רְּ ָהָתם ֵעיֶנָך ֻתִ ָטב, וְּ א לְּ א , ֻכֹֻלָ ֻכֹֻלָ

ַרֲחֵמי ִתיב. ֻבְּ כְּ ֵצךְּ  (ישעיה נד), ֻדִ דֹוִלים ֲאַקֻבְּ ַרֲחִמים ֻגְּ . ֻובְּ

א ''ד ע''דף רצ

יָ  ִמיד ֵעיֵני יְּ ָנה' ֻתָ ָ ית ַהש ֻ ִ ֻה ֵמֵרש  לֶֹהיָך ֻבָ ית ָחֵסר א. אֱא ִ ִתיב' ֵמֵרש  ָלא , ֻכְּ וְּ

ָאֶלף ית ֻבְּ ִ א''הֵ . ַמאן ִהיא. ֵראש  ֻתָ ֻתַ לְּ ִתיב. א ֻדִ א ֻכְּ ֵעיֻלָ ִליךְּ (איכה ב), ֻולְּ ְּ ִהש 

ַמִים ָ ָרֵאל ִמש ֻ ֶאֶרת ִיש ְּ פְּ ַמִים ֶאֶרץ. ֶאֶרץ ֻתִ ָ ִליךְּ ִמש ֻ ְּ ֻום . ַמאי ַטֲעָמא ִהש  ִמש ֻ
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יב ֻתִ כְּ יש   (ישעיה נ), ֻדִ ֻבִ רֻות( א''ד ע''דף רצ)ַאלְּ ַמִים ַקדְּ ָ רֻוָתא, ש  ַקדְּ יִנין ֻבְּ ַעיְּ , וְּ

ָחפוֻ  וָנא אֻוָכָמא ִאתְּ ַגוְּ . ֻבְּ

ָנה ָ ית ַהש ֻ ִ ִלין, ֵמֵרש  ֻכְּ ֻתַ יָ  ֵמָאן ֲאָתר ִמסְּ ין ֵעיֵני יְּ ַלם ִאֻלֵ ָ רֻוש  יְּ , ָחַזר ֻוֵפיַרש  ', ֻבִ

ָנה ָ ית ַהש ֻ ִ ָלא ָאֶלף, ֵמֵרש  יָנא ֻבְּ הֻוא ֻדִ ָרָהא, ֻדְּ טְּ ֲאָחד ִמֻסִ ִדיָנא ִאתְּ ב , וְּ ַאף ַעל ֻגַ

ש   יָנא ַמֻמָ ָלאו הֻוא ֻדִ ָנה. ֻדְּ ָ ַעד ַאֲחִרית ש  ַכח, וְּ ֻתְּ ְּ יָנא ִאש  אי ֻדִ ָנה ַוֻדַ ָ . ַאֲחִרית ש 

ָהא ִתיב ֻדְּ הֻ  (ישעיה א), ֻכְּ ָנה, ֶצֶדק ָיִלין ֻבָ ָ ִהיא ַאֲחִרית ַהש ֻ . ֻדְּ

א ֲחֵזי ֹון' א, ֻתָ ֵרי ִראש  חֹודֹוי ִאקְּ לְּ ַכר, ֻבִ ָלא . ֻדְּ ָגִניז ַמה ֻדְּ ָאֶלף ָסִתים וְּ ֻבְּ

ַדע יְּ ֲאָתר ַאֲחָרא. ִאתְּ ר ַהאי ָאֶלף ֻבַ ַחֻבָ ד ִאתְּ ית, ֻכַ ִ ֵרי ֵראש  יָמא . ִאקְּ ִאי ֻתֵ וְּ

ַחבָֻ  ִאתְּ יהֻ . ָלא. ָראֻדְּ ָיא ֻבֵ לְּ ֻגַ א ִאתְּ ָנִהיר ֵליהֻ , ֶאֻלָ ית, וְּ ִ ֵרי ֵראש  ֵדין ִאקְּ ַוֲאִפיֻלֻו . ֻוכְּ

ית ִ ַהאי ֵראש  ַלם, ֻבְּ ָ רֻוש  יְּ ח ֻבִ ֻגַ ְּ ַהאי, ָלא ַאש  ָמֵלא ֲהַות ֻבְּ ִאלְּ יַמת , ֻדְּ ַקֻיָ ִאתְּ

ִדיָרא ִתיב. ֻתָ ית ֻכְּ ִ ִתיב. ֲאָבל ֵמֵרש  ָאֵתי ֻכְּ ָמא ֻדְּ ָעלְּ ִצֻיֹון  (ה מאישעי), ֻולְּ ֹון לְּ ִראש 

גוֹ  ם וְּ ה ִהֻנָ . 'ֵהֻנָ

ִפין ֵעיר ַאנְּ זְּ צֻוָפא, חֹוָטָמא ֻדִ ַפרְּ ֻקֻוָנא ֻדְּ מֹוַדע. ֻתִ ֻתְּ ְּ יֻה ִאש  צֻוָפא ֻבֵ רְּ ל ֻפַ . ֻכָ

א ִתיִמין, חֹוָטָמא ֻדָ ָכל סְּ ִתיָמָאה ֻדְּ א סְּ ָ יָקא ַקִדיש  ַעֻתִ חֹוָטָמא ֻדְּ . ָלא ֻכְּ

יָקא ַעֻתִ חֹוָטָמא ֻדְּ אַחיִֻ , ֻדְּ כֹֻלָ ים לְּ ַחֻיִ ִבין. ים ֻדְּ ֵרין נֻוקְּ ָהא ִמֻתְּ ִקין רֻוִחין , ֻדְּ ָנפְּ

ין ַחֻיִ א, ֻדְּ כֹֻלָ ִתיב. לְּ ין ֻכְּ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ ַהאי זְּ גוֹ  (שמואל ב כב), ֻבְּ ַאֻפֹו וְּ ן ֻבְּ ָ . 'ָעָלה ָעש 

ָווֵני  ל ֻגְּ ָנָנא ֻכָ ַהאי ֻתְּ יהֻ  (תרי גווני)ֻבְּ ָוונָ , ֲאִחיָדן ֻבֵ ָווָנא ֻוגְּ ָכל ֻגְּ ָמה , אֻבְּ ֲאִחיָדן ֻכַ

ָיא ְּ ִדיָנא ַקש  ָנָנא. ָמאֵריהֹון ֻדְּ ַההֻוא ֻתְּ ֲאִחיָדן ֻבְּ הוֻ  (ובגין כך). ֻדַ ֻלְּ ִמין ֻכֺ ַבֻסְּ ָלא ִמתְּ , וְּ

א ֻתָ ֻתַ לְּ ָחא ֻדִ ֻבְּ ַמדְּ ָנָנא ֻדְּ תְּ א ֻבִ ִתיב. ֶאֻלָ א ֻכְּ ַעל ֻדָ יָ  (בראשית ח), וְּ ַרח יְּ ֶאת ֵריַח ' ַוֻיָ

יחֹחַ  יחֹחַ . ַהֻנִ יָנא. ַמהֻו ַהֻנִ ָמאֵרי ֻדִ מֻוָתא ֻדְּ ֻסְּ ֻבַ . ַנַחת רֻוחַ , ִאתְּ

יָ  ַרח יְּ יחֹחַ ' ַוֻיָ ִתיב, ֶאת ֵריַח ַהֻנִ ן ָלא ֻכְּ ֻבָ רְּ יחֹחַ , ֶאת ֵריַח ַהֻקָ א ֶאת ֵריַח ַהֻנִ . ֶאֻלָ

חֹוָטָמא ֲאִחיָדן ֻבְּ בֻוָראן ֻדַ הֻו ֻגְּ ֺכֻלְּ הוֻ , ֻדְּ ַאֲחָדן ֻבְּ ִאתְּ ָכל ֻדְּ ָמן, וְּ ַבֻסְּ הֻו ִמתְּ ֻלְּ . ֻכֺ

ַכמָֻ  ֲחָדאוְּ ַאֲחָדן ֻכַ בֻוָראן ִמתְּ ִתיב , ה ֻגְּ כְּ יָ  (תהלים קו)ֻדִ בֻורֹות יְּ ל ֻגְּ ַמֻלֵ ִמיַע ' ִמי יְּ ְּ ַיש 

תוֹ  ִהֻלָ ל ֻתְּ ַהאי חֹוָטָמא. ֻכָ ין, וְּ ִ ַאר ֶאש ֻ ְּ ל ש  ָלא ֻכָ ַאכְּ א ֻדְּ ָ א ָנַפק ֶאש ֻ ֻבָ . ֵמָחד נֻוקְּ

ָנָנא א ֻתְּ ֻבָ ַחד נֻוקְּ ָ . ֻבְּ ֶאש ֻ ַכח ֻבְּ ֻתְּ ְּ ַהאי ִאש  ַהאי וְּ ָחאוְּ ֻבְּ ַמדְּ ָנָנא ֻדְּ ָייא . א ֻותְּ לְּ ֻגַ ִאתְּ וְּ

א ָ יָקא ַקִדיש  א, ַהאי ַעֻתִ ַכךְּ ֻכֹֻלָ ֻתְּ ְּ ִאש  ַמר . וְּ ִאֻתְּ ינֻו ֻדְּ ִתי  (ישעיה מח)ַהיְּ ִהֻלָ ֻותְּ

. ֶאחָטם ָלךְּ 

א ָאִריךְּ  ָ יָקא ַקִדיש  ַעֻתִ ט, חֹוָטָמא ֻדְּ ַ ש  ֻפְּ ִים. ֻוִמתְּ ֵרי ֶאֶרךְּ ַאֻפַ ִאקְּ ַהאי . וְּ וְּ

ִהילוֻ . ֵעירזְּ , חֹוָטָמא בְּ ֵרי ָנִפיק ֻבִ ָ ָנָנא ש  ַכד ֻתְּ יָנא, וְּ ָעִביד ֻדִ ִאתְּ ב . וְּ ַעֻכֵ ֻוַמאן מְּ

ַהאי יָקא. לְּ ַעֻתִ ִאָדָרא. חֹוָטָמא ֻדְּ ֲאֵמיָנא ֻבְּ ָמה ֻדַ א ֻכְּ כֹֻלָ ַרָייא, וְּ ֲערֻו ַחבְּ ִאתְּ . וְּ

נֻוָנא ָסָבא ַרב ַהמְּ ָרא ֻדְּ ִספְּ ֵבי, ֻובְּ ֵרי נֻוקְּ אֵמַחד ֻתְּ . אֹוִקים ָהֵני ֻתְּ ָ ֶאש ֻ . ָנָנא וְּ

רֻוָחא ָטָבא יָחא וְּ ָמאָלא. ֻוֵמַחד ַניְּ ִמיָנא ֻוש ְּ יֻה יְּ ִאית ֻבֵ ִתיב , ֻדְּ א ''ס)ֻוכְּ

ָבנֹון (הושע יד) (דכתיב ֻלְּ ֵריַח לֹו ֻכַ ִתיב. וְּ א ֻכְּ ֻבָ נֻוקְּ ךְּ  (שיר השירים ז), ֻובְּ ֵריַח ַאֻפֵ וְּ

פֻוִחים ֻתַ א ָהִכי. ֻכַ ֻבָ נֻוקְּ ן בֵֻ , ֻוַמה ֻבְּ ֻכֵ ֶ ל ש  יר ָקָאַמר. יהֻ ֻכָ ֻפִ ַ ש  . וְּ
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יָ  ַרח יְּ ָאַמר ַוֻיָ יחֹחַ ' ֻוַמה ֻדְּ ֵרי. ֶאת ֵריַח ַהֻנִ ֵרי ִסטְּ תְּ יחַֹח ֻבִ יָחא, ַהֻנִ , ַחד ַניְּ

ִתיִמין ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ א סְּ ָ יָקא ַקִדיש  ָייא ַעֻתִ לְּ ֻגַ ִאתְּ יָחא , ֻדְּ ַהאי הֻוא ַניְּ ֻדְּ

א כֹֻלָ מֻוָתא לְּ ֻסְּ ֻבַ ִאתְּ מוֻ . וְּ ֻסְּ ֻבַ ַחד ִאתְּ אוְּ ֻתָ ֻתַ לְּ א , ָתא ֻדִ ָ ֶאש ֻ ָנָנא וְּ ַההֻוא ֻתְּ ֻבְּ

ָחא ֻבְּ ַמדְּ ִרין. ֻדְּ ֵרין ִסטְּ ִאיהֻו ִמֻתְּ ִגין ֻדְּ ִתיב ִניחֹחַ , ֻובְּ ִפין . ֻכְּ ֵעיר ַאנְּ זְּ א ֻבִ כֹֻלָ וְּ

ַמר . ִאֻתְּ

ִנין ֵרי אֻודְּ ַמע ַטב ֻוִביש  , ֻתְּ ְּ ִמש  ַחד. לְּ ִקין לְּ יהֻו ַסֻלְּ ַוויְּ ַתרְּ ִתיב. וְּ כְּ מלכים ב ), ֻדִ

יָ הַ  (יט ה יְּ ָמע' ֻטֵ ֲ ָך ֻוש  נְּ יֵליהֻ . ָאזְּ גֹו ֻדִ גֹו ֻבְּ ָנא לְּ יִמין ַעִקיִמין, אֻודְּ ִ ש  רְּ ָייא ֻבִ לְּ ִגין , ֻתַ ֻבְּ

מֹוָחא ַאֲעָלא ֻבְּ ב ָקָלא לְּ ַעֻכָ ִיתְּ יֻה מֹוָחא, ֻדְּ ִחין ֻבֵ ַיבְּ ִהילוֻ , וְּ בְּ ָלא ֻבִ ה , וְּ ָכל ִמֻלָ ֻדְּ

ִהילוֻ  בְּ ֲהֵוי ֻבִ לֵ , ֻדַ ְּ ָתא ש  מְּ ָחכְּ . יָמָתאָלא ֲהָוה ֻבְּ

ִפין ַגדְּ ל ָמאֵריהֹון ֻדְּ ָיין ֻכָ לְּ ין ֻתַ ִנין ִאֻלֵ ָמא, ֵמאֻודְּ ִלין ָקָלא ֵמָעלְּ ַנטְּ הֻו , ֻדְּ ֺכֻלְּ וְּ

יָ  ֵני יְּ רֻון ָאזְּ הוֻ ', ָהִכי ִאקְּ יב ֻבְּ ֻתִ כְּ ַמִים יֹוִליךְּ ֶאת ַהֻקֹול  (קהלת י), ֻדִ ָ י עֹוף ַהש ֻ ֻכִ

גוֹ  ַמִים יֹוִליךְּ ֶאת ַהקֻ . 'וְּ ָ י עֹוף ַהש ֻ ָיא, ֹולֻכִ ְּ ָרא ַקש  א ַמאי קֹול , ַהאי קְּ ֻתָ ְּ ַהש 

א ָהָכא ל, ִאיֻכָ ַקֻלֵ ֲעָך ֶמֶלךְּ ַאל ֻתְּ ַמֻדָ ם ֻבְּ ִתיב ֻגַ ָרא ֻכְּ קְּ א ֻדִ ָ ָהא ֵריש  ֲעָך , ֻדְּ ַמֻדָ ֻבְּ

ִתיב גוֹ , ֻכְּ ָך וְּ בְּ ֻכָ ְּ ֵרי ִמש  ַחדְּ ַמִים יֹוִליךְּ ֶאת ַהֻקֹול. 'ֻובְּ ָ י עֹוף ַהש ֻ , ַמאי ַטֲעָמא ֻכִ

ָהא ֵליכָֻ  . א ָהָכא ָקָלאוְּ

ב ''ד ע''דף רצ

ר ָנש   יב ֻבַ ִ ָחש  ל ַמה ֻדְּ אי ֻכָ א ַוֻדַ ִלֻבֹוי, ֶאֻלָ ל ֻבְּ ֻכַ ֻתְּ ִיסְּ ָכל ַמה ֻדְּ ָלא ָעִביד , וְּ

ה ָווֵתיהֻ , ִמֻלָ פְּ ש ִ יק ֵליֻה ֻבְּ ַאֻפִ הֻוא , ַעד ֻדְּ יהֻ  (ואף על גב דאיהו)וְּ ון ֻבֵ ֻוָ ֻכְּ . ָלא ִאתְּ

יק ַאֻפִ ה ֻדְּ ַהִהיא ִמֻלָ ֻבְּ , וְּ ֲאִויָראִמתְּ ָטָסא ( ב''ד ע''דף רצ), ַקָעא ֻבַ ָקא וְּ ַסֻלְּ ָלא וְּ ַאזְּ וְּ

ָמא ָעלְּ יֻה ָקָלא, ֻבְּ ָעִביד ִמֻנֵ ִאתְּ ִפין. וְּ ַגדְּ ִלין ֵליֻה ָמאֵרי ֻדְּ ַההֻוא ָקָלא ַנטְּ , וְּ

א ֻכָ ַמלְּ ִקין ֵליֻה לְּ ַסֻלְּ נֹוי, וְּ אֻודְּ יל ֻבְּ ָעֻיִ ִתיב. וְּ יָ  (דברים ה), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ַמע יְּ ְּ ש  ֻיִ ' וְּ

ֵריֶכם בְּ יָ  (במדבר יא). ֶאת קֹול ֻדִ ַמע יְּ ְּ ש  ֻיִ ַחר ַאֻפוֹ ' וְּ . ַוֻיִ

ךְּ  ִגין ֻכָ ִריךְּ הֻוא, ֻובְּ א ֻבְּ ָ ש  י קֻודְּ ֻמֵ ר ָנש  ִמֻקַ ָבֵעי ֻבַ לֹוָתא ֻוָבעֻוָתא ֻדְּ ל צְּ , ֻכָ

ָווֵתיהֻ  פְּ ש ִ ין ֻבְּ ָקא ִמֻלִ ַאֻפָ ֵעי לְּ יק לֹון, ֻבָ ִאי ָלא ַאֻפִ לֹותָ , ֻדְּ לֹוֵתיֻה צְּ ָלאו , אָלאו צְּ וְּ

עֻוָתא עֻוֵתיֻה ֻבָ ִקין. ֻבָ ין ָנפְּ ִמֻלִ ֵכיָון ֻדְּ ֲאִויָרא, וְּ ִעין ֻבַ ֻקְּ ֻבַ ָטִסין , ִמתְּ ִקין וְּ ַסֻלְּ

ָעִבידֻו ָקָלא ִאתְּ ָנִטיל, וְּ ָנִטיל לֹון ַמאן ֻדְּ ָרא, וְּ ַאתְּ ָאִחיד לֹון לְּ א ''נ)וְּ

א (לכתרא ָ א, ַקִדיש  ֻכָ ַמלְּ א ֻדְּ ָ ֵריש  . ֻבְּ

מוֹ  ַלת ַחָלֵלי ֻדְּ ִנין, ֵחיִמֻתְּ אֻודְּ ִטיָפא לְּ ִרית, ָנִטיף נְּ ֵרי ַנַחל ֻכְּ ַההֻוא ִאקְּ ָמה . וְּ ֻכְּ

ַאֻתְּ ָאֵמר ִרית (מלכים א יז), דְּ לֹוַמר, ַנַחל ֻכְּ ִנין, ֻכְּ אֻודְּ רֻוָתא ֻדְּ יל . ֻכְּ ָקָלא ַעֻיִ וְּ

ַההֻוא ֲעִקיָמא ַההֻוא ַנֲהָרא, ֻבְּ ַאב ֻבְּ ֻתְּ ְּ ִאש  ִטיָפא, וְּ ַההֻוא נְּ עַ . ֻדְּ ֵדין ִאתְּ ב ֻוכְּ ֻכָ

ן ֻמָ ִביש  , ֻתַ ין ַטב לְּ ִחין ֻבֵ ֻבְּ ִאתְּ ִתיב. וְּ ָחן (איוב לד), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ בְּ ין ֻתִ י אֶֹזן ִמֻלִ . ֻכִ

ָחן בְּ ין ֻתִ ָמא אֶֹזן ִמֻלִ ִטיָפא. ֻוַמאי ַטעְּ נְּ ַההֻוא ַנֲהָרא ֻדִ ב ָקָלא ֻבְּ ַעֻכָ ִאתְּ ֻום ֻדְּ , ִמש ֻ

ִנין אֻודְּ ֲעִקימֻוָתא ֻדְּ הִ , ֻבַ בְּ יל ֻבִ ָלא ַעֻיִ ין ַטב . ילוֻ וְּ ִחין ֻבֵ ֻבְּ ךְּ ִאתְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

ִביש   כֹול (שם), לְּ ַעם ֶלאֱא ֵחיךְּ ִיטְּ כֹול. וְּ ַעם ֶלאֱא ָמא ֵחיךְּ ִיטְּ ִגין . ַמאי ַטעְּ ֻבְּ
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ן ֻמָ ב ֻתַ ַעֻכָ ִיתְּ גֻוָפא, ֻדְּ ִהילֻו ֻבְּ בְּ יל ֻבִ ָלא ַעֻיִ ָחן, וְּ ֻבְּ ִיתְּ ַעם וְּ א ִיטְּ ַעל ֻדָ ִתיָקא , וְּ ין מְּ ֻבֵ

ִרירוֻ  . ִלמְּ

ַהאי  ִניןֻבְּ אֻודְּ א ֻדְּ ֻבָ ִבין אֹוֲחָרִנין, נֻוקְּ ָיין נֻוקְּ לְּ יִנין, ֻתַ ַעיְּ א ֻדְּ ֻבָ א . נֻוקְּ ֻבָ נֻוקְּ

פֻוָמא חֹוָטָמא. ֻדְּ א ֻדְּ ֻבָ ִנין. נֻוקְּ אֻודְּ א ֻדְּ ֻבָ נֻוקְּ יל ֻבְּ ַעֻיִ ִריךְּ , ֵמַההֻוא ָקָלא ֻדְּ טְּ ִאי ִאצְּ

יִנין ַעיְּ ֵבי ֻדְּ נֻוקְּ יל לְּ ִעין, ַעֻיִ מְּ ִעין ֻדִ ַנבְּ ִריךְּ ֵמַההוֻ . וְּ טְּ א , א ָקָלא ִאי ִאצְּ ֻבָ נֻוקְּ יל לְּ ַעֻיִ

ָקא ְּ ש  ֻדַ ַפרְּ חֹוָטָמא ֻדְּ א ֵמַההֻוא ָקָלא, ֻדְּ ָ ֶאש ֻ ָנָנא וְּ ֵקי ֻתְּ ֲהָדא הֻוא . ֻוַמֻפְּ

ִתיב יָ  (במדבר יא), ִדכְּ ַמע יְּ ְּ ש  ֻיִ יָ ' וְּ ם ֵאש  יְּ ַער ֻבָ בְּ ַחר ַאֻפֹו ַוֻתִ ִריךְּ . 'ַוֻיִ טְּ ִאי ִאצְּ יל , וְּ ַעֻיִ

פֻוָמאַההֻוא ָקָלא לְּ  א ֻדְּ ֻבָ ין , נֻוקְּ ָגַזר ִמֻלִ יל וְּ א . ֵמַההֻוא ָקָלא (א גזרין''נ)ֻוַמֻלִ ֻכֹֻלָ

ִנין אֻודְּ א. ֵמַההֻוא ָקָלא ֻדְּ יֻה ֻכֹֻלָ יש  ִמֻנֵ ֻגִ רְּ ִאתְּ ָכל ֻגֻוָפא וְּ יל ֻבְּ א כמה ''ס). ַעֻיִ

ָנא (וכלא תלייא) (תלייא ַהאי אֻודְּ ָנִטיר ִמֻלֹוי. ֻבְּ ָאה ַמאן ֻדְּ ִתיבַעל ֻדָ . ַזֻכָ תהלים ), א ֻכְּ

ָמה (לד ר ִמרְּ ֻבֵ ָפֶתיָך ִמֻדַ ָך ֵמָרע ֻוש ְּ ֹונְּ ש  צֹור לְּ . נְּ

ִמיָעה ְּ יֻה ש  ָנא ָקֵרי ֻבֵ ִליָלן ִאיֻנֻון מֹוֵחי. ַהאי אֻודְּ ֻכְּ ִמיָעה ִאתְּ ְּ ָמה . ֻוִבש  ָחכְּ

יהֻ  ִליל ֻבֵ ֻכְּ ִתיב, ִאתְּ כְּ ֹוֵמעַ  (מלכים א ג), ֻדִ ָך ֵלב ש  ֻדְּ ַעבְּ ָנַתֻתָ לְּ ינָ . וְּ ַאֻתְּ , הֻבִ ָמה ֻדְּ ֻכְּ

ךָ  (שמואל א ג)ָאֵמר  ֻדֶ ֹוֵמַע ַעבְּ י ש  ר ֻכִ ֻבֵ נוֻ  (מלכים ב יח). ֻדַ ִעים ֲאָנחְּ ֹומְּ י ש  ובהני ). ֻכִ

ַעת (תליין כלא ַאֻתְּ ָאֵמר, ֻדַ ָמה דְּ ַקח ֲאָמָרי (משלי ד), ֻכְּ ִני וְּ ַמע ֻבְּ ְּ ֹוַתי  (משלי ב). ש  ֻוִמצְּ

ךְּ  ֻפֹון ִאֻתָ צְּ יָ . ֻתִ לְּ א ֻתַ לֹוִתין ֻוָבעֻוִתין ָהא ֻכֹֻלָ ָיין צְּ לְּ ָנא ֻתַ ַהאי אֻודְּ ִנין ֻבְּ אֻודְּ ין ֻבְּ

יִנין ַעיְּ ִקיָחא ֻדְּ ִתיב. ֻופְּ כְּ יָ (מלכים ב יט), ֲהָדא הֻוא ֻדִ ה יְּ ַקח ' ַהֻטֵ ָמע ֻפְּ ֲ ָך ֻוש  נְּ ָאזְּ

ֵאה ָייא. ֵעיֶניָך ֻורְּ לְּ יֻה ֻתַ א ֻבֵ . ָהא ֻכֹֻלָ

ָנא ַהאי אֻודְּ ִאין, ֻבְּ ָיין ָרִזין ִעֻלָ לְּ ַבר, ֻתַ ִקין לְּ ָלא ָנפְּ ךְּ ִהיא ֲעִקיָמא , ֻדְּ ִגין ֻכָ ֻבְּ

גוֹ  יהֻ . לְּ ִתיִמין ֻבֵ ָרִזין סְּ ָרָזא ֻדְּ ה ָרִזין, וְּ ַגֻלֶ ַההֻוא מְּ ִניש  . ַווי לְּ ָנא ֻכָ ַהאי אֻודְּ ִגין ֻדְּ ֻובְּ

גֹו ָנִטיל לֹון, ָרִזין לְּ חַ , ַוֲעִקימֻוָתא ֻדִ ָארְּ ֲעִקיִמין ֻבְּ ִאיֻנֻון ֻדַ י ָרִזין לְּ ֻלֵ יהוֻ ָלא ֻגַ א , יְּ ֶאֻלָ

ָלא ַעִקיִמין ִאיֻנֻון ֻדְּ ִתיב. לְּ יָ (תהלים כה), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ִריתֹו ' סֹוד יְּ ִליֵרָאיו ֻובְּ

הֹוִדיָעם ֵלי , לְּ ַנטְּ חֹוי וְּ ֵלי ָארְּ ַנטְּ ין (ונטרי)ֻדְּ . ִמֻלִ

יהוֻ  ַחיְּ ָארְּ ֲעִקיִמין ֻבְּ ִאיֻנֻון ֻדַ ִהילוֻ , וְּ בְּ יִלין לֹון ֻבִ ַעיְּ ין וְּ ֵלי ִמֻלִ הֻו ֲאָתר וְּ , ַנטְּ ֵלית ֻבְּ

ָבא ַעֻכְּ ִאתְּ ִבין ַאֲחָרִנין. לְּ ָכל נֻוקְּ יהֻ , וְּ ִחין ֻבֵ ֻתְּ ֻפַ א , ִמתְּ ֻבָ נֻוקְּ ין ֻבְּ ִקין ִמֻלִ ָנפְּ ַעד ֻדְּ

פֻוָמא ָרא. ֻדְּ יֵבי ֻדָ רֻו ַחֻיָ ין ִאקְּ ִאֻלֵ ִריךְּ הֻוא, וְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ נֻוֵאי דְּ יָלן . ש ְּ ִניָתא ֻדִ ַמתְּ ֻבְּ

ָנן ִאיֻלֻו ָקִטיל גֻ , ֻתְּ ִריןֻכְּ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֻובְּ ַלח לְּ ִאֻלֻו ֻפָ ָרא. ֻוכְּ ַחד קְּ א ֻבְּ כֹֻלָ , וְּ

ִתיב כְּ יָ  (ויקרא יט), ֻדִ ם ֵרֶעָך ֲאִני יְּ ָך לֹא ַתֲעמֹוד ַעל ֻדַ ַעֻמֶ ַמאן . 'לֹא ֵתֵלךְּ ָרִכיל ֻבְּ

ָרא קְּ א ֻדִ ָ ָעַבר ַעל ַהאי ֵריש  א, ֻדְּ ִאיֻלֻו ָעַבר ַעל ֻכֹֻלָ . ֻכְּ

א ''ה ע''דף רצ

ָאה  יאַזֻכָ יַקֻיָ ַצֻדִ ִתיב, חֻוָלֵקיהֹון ֻדְּ יהֻו ֻכְּ ָעַליְּ ה  (משלי יא), ֻדְּ ַכֻסֶ ַמן רֻוַח מְּ ֶנאֱא וְּ

ָבר אי. ֻדָ ַמן רֻוַח ַוֻדַ ִליף, ֶנאֱא ֻתְּ ְּ א ִאש  ָ ָאה ַקִדיש  הֹון ֵמֲאָתר ִעֻלָ לְּ ָהא רֻוָחא ֻדִ , ֻדְּ

רֻון ַמן רֻוַח ִאקְּ ךְּ ֶנאֱא ִגין ֻכָ ָנא. ֻובְּ א אֹוִקימְּ ִסיָמן ֻדָ ה ָרִזיןַההוֻ , וְּ ֻלֶ ֻגַ מְּ ָידֻוַע , א ֻדִ ֻבְּ

ָמֵתיהֻ  ְּ ִנש  א, ֻדְּ ָ א ַקִדיש  ֻכָ ַמלְּ יֻה ָרָזא. ָלאו ִאיהֻו ִמֻגֻוָפא ֻדְּ ךְּ ֵלית ֻבֵ ִגין ֻכָ ָלא , ֻובְּ וְּ

ָרָזא הֻוא ָמֵתיהֻ . ֵמֲאָתר ֻדְּ ְּ יֻפֻוק ִנש  ַכד ֻתִ א, וְּ ֻכָ ַמלְּ גֻוָפא ֻדְּ ָקא ֻבְּ ֻבְּ ֻדַ ָהא , ָלא ִאתְּ ֻדְּ
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ֵריֻה הֻוא ר ָנש   .ָלא ַאתְּ ַההֻוא ֻבַ ָמֵתיהֻ , ַווי ֵליהֻ , ַווי לְּ ְּ ִנש  ָאה חֻוָלֵקיהֹון . ַווי לְּ ַזֻכָ

יא יַקֻיָ ַצֻדִ ין ָרִזין, ֻדְּ ַכֻסִ מְּ ִריךְּ הֻוא, ֻדִ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ִאין ֻדְּ ן ָרִזין ִעֻלָ ֻכֵ ֶ ל ש  רזין עלאין ). ֻכָ

ִתיב (דמלכא קדישא יהֻו ֻכְּ ךְּ ֻכֻוָלם ַצִדיִק (ישעיה ס), ָעַליְּ ַעֻמֵ ֻו וְּ ש  עֹוָלם ִיירְּ ים לְּ

( א''ה ע''דף רצ). ָאֶרץ

ֻפֹוי ָמא, ַאנְּ בֻוסְּ רֹוִבין ֻדְּ קְּ ִרין ֻתַ תְּ ֲאֵמיָנא (כלהו). ֻכִ ָהא , ַסֲהדֻוָתא ַעל ַמה ֻדַ ֻדְּ

ָיא לְּ הֻו ֻתַ ָיא ַסֲהדֻוָתא. ַסֲהדֻוָתא ֻבְּ לְּ א ֻתַ כֹֻלָ ָמא. ֻובְּ בֻוסְּ רֹוֵבי ֻדְּ קְּ , ֲאָבל ָהֵני ֻתַ

סֻוָמָקא וָרא וְּ א, ִחֻוָ ִאיֻמָ א וְּ ַאֻבָ ָאִחיד . ַסֲהדֻוָתא לְּ ָיִרית וְּ ָנא ֻדְּ סְּ ַאחְּ ַסֲהדֻוָתא לְּ

ָנא. לֹון יָלן אֹוִקימְּ ִניָתא ֻדִ ַמתְּ ָהא ֻבְּ סֻוָמָקא, וְּ וָרא לְּ ין ִחֻוָ ֵסי ֻבֵ רְּ ָמה ֻפָ , ֻכַ

וָרא ִחֻוָ ָרא ֻדְּ ִסטְּ ֲחָדא ֻבְּ יֻה ֻכַ ִליָלן ֻבֵ ֻכְּ ִאתְּ . וְּ

ִחוָֻ  ִהירֻו ֻדְּ ִהיר ִמנְּ נְּ ד ִאתְּ יָקאֻכַ ַעֻתִ וָרא ַעל סֻוָמָקא, וָרא ֻדְּ יא ַההֻוא ִחֻוָ ֻיָ . ַחפְּ

ַכח ֻתְּ ְּ ִהירֻו ִאש  נְּ הֻו ֻבִ ֺכֻלְּ ִתיב. וְּ ֵדין ֻכְּ יָ  (במדבר ו), ֻוכְּ ָניו ֵאֶליךָ ' ָיֵאר יְּ יִבין . ֻפָ ַכד ַחֻיָ וְּ

ָמא, ַסִגיִאין ָעלְּ יִנין ֻבְּ ָיין ֻדִ לְּ א , ֻתַ כֹֻלָ ִגירֻוָתא ֻבְּ ָכַחת סְּ ֻתְּ ְּ סֻוָמָקא . (בעלמאא ''ס)ִאש  וְּ

ין ֻפִ ַאנְּ ט ֻבְּ ַ ש  ֻפְּ ל , ִאתְּ ָחָפא ֻכָ וָרא (א על''נ)וְּ ִדיָנא. ִחֻוָ ַכח ֻבְּ ֻתְּ ְּ א ִאש  ֵדין ֻכֹֻלָ ֵדין . ֻוכְּ ֻוכְּ

ִתיב  יָ  (תהלים לד)ֻכְּ ֵני יְּ י ָרע' ֻפְּ עֹוש ֵ ַהאי  (בגדי נקם( ישעיה נט)בגדי קנאה כתיב ). ֻבְּ א ֻבְּ כֹֻלָ וְּ

ָייא לְּ א סַ , ֻתַ ִגין ֻדָ אֻובְּ כֹֻלָ . ֲהדֻוָתא הֻוא ֻבְּ

ָווֵני ָהֵני ֻגְּ אן לְּ ַחֻכָ ִריִסין מְּ ה ָמאֵרי ֻתְּ ַכֻמָ ָמה וְּ ָווֵני, ֻכַ ָהֵני ֻגְּ אן לְּ ַצֻפָ ד . מְּ ֻכַ

ָווֵני ִהיִרין ֻגְּ ֵחדוֻ , נְּ הֻו ֻבְּ ֻלְּ ִמין ֻכֺ ל ָעלְּ וָרא. ֻכָ ָנִהיר ִחֻוָ ָנא ֻדְּ ִזמְּ ָחזֻו , ֻבְּ א ִאתְּ ֻכֹֻלָ

וָנא וְּ ַההֻוא ֻגַ ַכד אִ . ֻבְּ וָנאוְּ וְּ ַההֻוא ֻגַ ָחזֻו ֻבְּ א ָהִכי ִאתְּ סֻוָמָקא ֻכֹֻלָ ֲחֵזי ֻבְּ . תְּ

ָמא בֻוסְּ רֹוִבין ֻדְּ קְּ ין ֻתַ ִאֻלֵ ֲחָזָאה, ֻבְּ ִאתְּ ָנא לְּ יקְּ אִרי ֻדִ ַ ִנין, ש  אֻודְּ א ֻדְּ ָ , ֵמֵריש 

ָמא בֻוסְּ רֹוָבא ֻדְּ ַתקְּ ַסִליק ֻבְּ ָנִחית וְּ ָנא, וְּ ִדיקְּ ֲעִרין אֻוָכִמין ֻדְּ ִתֻקֻוָנא ָיֶאה, ש ַ  ֻבְּ

יר ֻפִ ַ יף. ש  ֻקִ ר ֻתַ ִגיֻבָ יר, ֻכְּ ֻפִ ַ יָקא. ש  ַעֻתִ ָאה ֻדְּ ָנא ִעֻלָ ִדיקְּ בֻות ֻדְּ רְּ ָחא ֻדִ ְּ ַהאי , ִמש  ֻבְּ

ֲחֵזי ִפין ִאתְּ ֵעיר ַאנְּ זְּ ָנא ֻדִ יקְּ ָנִהיר, ֻדִ . וְּ

ָנא יקְּ ַהאי ֻדִ ירֻו ֻדְּ ֻפִ ַ ט, ש  ַכח' ֻבְּ ֻתְּ ְּ ֻקֻוִנין ִאש  בֻות. ֻתִ רְּ ָחא ֻדִ ְּ ַכד ִמש  ַלת , וְּ תְּ ֻדִ

ר ָנא ֲעש ַ יקְּ ַהאי ֻדִ א ָנִהיר ֻבְּ ָ יָקא ַקִדיש  ַעֻתִ ָנא ֻדְּ ִדיקְּ ִביִעין ֻדְּ ָכחֻו כ, נְּ ֻתְּ ְּ ב ''ִאש 

ֻקֻוִנין הוֻ . ֻתִ ֻלְּ ִכין ֻכֺ רְּ ֻבָ ֵדין ִמתְּ ַהאי. ֻוכְּ ָכא ֻבְּ רְּ ֻבָ ָרֵאל ָסָבא ִמתְּ ִיש ְּ ִסיָמן, וְּ בראשית ), וְּ

ָרֵאל (מח ָבֵרךְּ ִיש ְּ ָך יְּ ָנא. ֻבְּ ִדיקְּ ֻקֻוִנין ֻדְּ ל ֻתִ א ֻכָ א, ֻדָ ָ ִאָדָרא ַקִדיש  ָנא ֻבְּ , אֹוִקימְּ

ָקנוֻ  א ִאֻתְּ ָ יָקא ַקִדיש  ַעֻתִ הֻו ִמִתיֻקֻוִנין ֻדְּ ֺכֻלְּ ָאה. ֻדְּ ַגֻלָ ֵעיָנא לְּ ָהָכא ֻבָ ָלא , וְּ ַמה ֻדְּ

ן ֻמָ ֵלי ֻתַ ֻגְּ ֻסֻוָפא, ִאתְּ ָלא ֻכִ ֵמיַעל ֻבְּ ִגין לְּ הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין ).ֻבְּ

( עתיקא קדישא אוקימנא באדרא קדישא( דעתיקא)דדיקנא 

יָתא ִאיֻנֻון ִ רֻון' ט, ש  ָמָאה. ִאקְּ ֻקֻוָנא ַקדְּ ָנַפק ַההֻוא ִניצֹוָצא ֻבֻוִציָנא , ֻתִ

ִדינֻוָתא ַקרְּ א, ֻדְּ ָ ֵריש  ֲעָרא ֻדְּ חֹות ש ַ תְּ ִנין, ֻוָבַטש  ֻבִ ַעל אֻודְּ חֹות קֹוִצין ֻדְּ , ִמֻתְּ

ִנין אֻודְּ ָחא ֻדְּ תְּ י ֻפִ ֻמֵ ָנִחית ִמֻקַ פֻוָמא וְּ א ֻדְּ ָ יָקא . ַעד ֵריש  א ֵמַעֻתִ ֻקֻוָנא ֻדָ ָהא ֻתִ

ַכח ֻתְּ ְּ א ָלא ִאש  ָ א, ַקִדיש  ָ יָקא ַקִדיש  ַעֻתִ ָלא ֻדְּ ד ָנִגיד ַמֻזָ א ֻכַ יֻה , ֶאֻלָ ָייא ִמֻנֵ ַתלְּ וְּ

ָתא  מְּ ָחכְּ ֲאִויָרא , (חסר)ַההֻוא ַמֻבֻוָעא ֻדְּ ִליַלת ֻבַ ֻכְּ ִאתְּ ָכא וְּ ְּ ַמש ֻ א ִאתְּ ד ִאיֻמָ ֻכַ
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ָיא כְּ א  ,ֻדַ וָרא ָנִקיט ִאיֻמָ ַקת, (חסר)ַההֻוא ִחֻוָ ַנפְּ ִניצֹוָצא ָעאַלת וְּ א , וְּ ֲאָחד ֻדָ ִאתְּ וְּ

ָדא ֻקֻוָנא, ֻבְּ ָעִביַדת ַחד ֻתִ ִאתְּ . וְּ

א א ַעל ֻדָ ָקא ֻדָ ִריךְּ ַסֻלְּ טְּ ַכד ִאצְּ י ֲחָדא, וְּ ֻמֵ ָיא ַחד ִמֻקַ ֻסְּ ֻכַ ִאתְּ ךְּ . וְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

ִריךְּ  טְּ א ִאצְּ ד , ֻכֹֻלָ ֻבַ ֶמעְּ ִמיןַחד לְּ ַרֲחָמא. נֻוקְּ ַחד לְּ ַהאי . וְּ ִאיב לְּ ַעל ַהאי ֻתָ וְּ

א ֻכָ ִוד ַמלְּ ָנא ֻדָ יקְּ ָנא, ֻדִ אֹוִקימְּ ָמה ֻדְּ . ֻכְּ

ָנא ט יקְּ ַהאי ֻדִ ָכחוֻ ' ֻבְּ ֻתְּ ְּ ֻקֻוִנין ִאש  הוֻ , ֻתִ ָיין ֻבְּ ַתלְּ ָוון ֻדְּ יָתא ִרבְּ ִ ִטין , ש  ְּ ש ֻ ֻפַ ֻוִמתְּ

ָכל ֻגֻוָפא ָיין. ֻבְּ ַתלְּ א ֻדְּ יֻתָ ִ ין ש  ִאֻלֵ ִמיןֻתַ , וְּ בֻוסְּ רֻוָבא ֻדְּ קְּ חֹות ֻתַ תְּ ֲעֵרי ֻדִ ש ַ ָיין ֻבְּ . לְּ

ָרא ַלת ֵמַהאי ִסטְּ ָרא, ֻתְּ ַלת ֵמַהאי ִסטְּ ָנא. ֻותְּ ִדיקְּ ָיִקירֻוָתא ֻדְּ ַלת , ֻובְּ ָיין ֻתְּ לְּ ֻתַ

ָוון. ַאֲחָרִנין פְּ ש ִ א ֻבְּ ֵעיֻלָ ָיין ַעד ַטֻבֻוָרא, ַחד לְּ ַתלְּ ֲעִרין ֻדְּ ִאיֻנֻון ש ַ ֵרין ֻבְּ ָכל . ֻותְּ וְּ

אהָ  יֻתָ ִ ג' ג, ֵני ש  אן וְּ אן' ִמֻכָ הֹון, ִמֻכָ ֻלְּ ָיין ֻכֺ ַתלְּ ָכן וְּ ְּ ַמש ֻ ָיין , ִאתְּ ַתלְּ ֵרי ֻדְּ עְּ ִאיֻנֻון ש ַ ֻבְּ

ָכל ֻגֻוָפא ִטין ֻבְּ ְּ ש ֻ ֻפָ . ֻוִמתְּ

הוֻ  ֻלְּ יר ִמֻכֺ ָנא ַיֻתִ ִדיקְּ ָיִקירֻו ֻדְּ ָלָתא ִאיֻנֻון ֻבְּ ָהֵני ֻתְּ ִגין ֻדְּ ָמא , ֻובְּ ְּ הֻו ש  ִתיב ֻבְּ ֻכְּ

א ָ ִתיב .ַקִדיש  כְּ ַצר ָקָראִתי ָיהֻ  (תהלים קיח), ֻדִ ָחב ָיהֻ , ִמן ַהֻמֵ יָ , ָעָנִני ַבֶמרְּ ִלי לֹא ' יְּ

ִאָדָרא. ִאיָרא ָנא ֻבְּ אֹוִקימְּ ָהא ֻדְּ ַצר ָקָראִתי ָיהֻ , וְּ ָנא , ִמן ַהֻמֵ יקְּ ֵרי ֻדִ ָ ש  ֵמֲאָתר ֻדְּ

ָטא ְּ ש ֻ ֻפַ ִאתְּ הֻוא ֲאָתר , לְּ ִני (א דחיק''ס)ֻדְּ י אֻודְּ ֻמֵ יר הֻוא, ןָרִחיק ִמֻקַ ֻפִ ַ . ש 

ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא א ֻדְּ ֻתָ ַאַגדְּ ָרא ֻדְּ ִספְּ אֹוִקים, ֻובְּ ירֻוָתא , ָהִכי ָאַמר וְּ ֵ ש  ֻדְּ

ָאה ָנא ֵמֶחֶסד ִעֻלָ ִדיקְּ ִתיב, ֻדְּ כְּ יָ  (דברי הימים א כט), ֻדִ ָך יְּ בֻוָרה ' לְּ ַהגְּ דֻוָלה וְּ ַהֻגְּ

גוֹ  ֶאֶרת וְּ פְּ ַהֻתִ א הֻוא. 'וְּ כֹֻלָ אֵרי, וְּ ָ ָהִכי ש  ָנא, וְּ ִדיקְּ ָיין ֻבְּ ַתלְּ ָכן וְּ ְּ ַמש ֻ ָעה ִאתְּ ְּ ִתש  , וְּ

ִנין י אֻודְּ ֻמֵ אֵרי, ֻוִמֻקַ ָ ֲאָתר ָאֳחָרא, ָהִכי ש  א ֻבַ יִמין ֶאֻלָ ַקֻיְּ ִקֻיֻוָמא ָלא ִמתְּ ָמה , וְּ ֻכְּ

ָנא אֹוִקימְּ . ֻדְּ

ב ''ה ע''דף רצ

ַרֲחֵמי ָמא לְּ ִריךְּ ָעלְּ טְּ ַכד ִאצְּ א, וְּ ָ ָלא ַקִדיש  ָייא ַמֻזָ לְּ ֻגַ ָכל. ִאתְּ ֻקֻוִנין  וְּ ָהֵני ֻתִ

ין ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ יָרא ֻדִ ָנא ַיֻקִ יקְּ ֻדִ בְּ ֵחי, ֻדִ כְּ ֻתַ ְּ הֻו ַרֲחֵמי ִמש  ֻלְּ ִדיָנא. ֻכֺ ִריךְּ לְּ טְּ ַכד ִאצְּ , וְּ

יָנא ָייא ֻדִ ַחֻזְּ ָרֵאל, ִמתְּ ִיש ְּ ֵאיהֹון ֻדְּ נְּ ש ַ ִמין לְּ ין נֻוקְּ ֻדִ ֵדין ַעבְּ ָעִקין , ֻוכְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ לְּ

הוֻ  ל( ב''ה ע''דף רצ). לְּ ָנא ֻכָ ִדיקְּ ִקירֻו ֻדְּ הוֻ , יְּ ָיין ִאינְּ ַתלְּ ֵרי ֻדְּ עְּ ִאיֻנֻון ש ַ ֻום , ֻבְּ ִמש ֻ

ָיין לְּ ַהאי ֻתַ א ֻבְּ כֹֻלָ . ֻדְּ

ִפין ֵעיר ַאנְּ זְּ ָנא ֻדִ ִדיקְּ ֵרי ֻדְּ עְּ ל ָהֵני ש ַ יִפין, ֻכָ ֻקִ ין ֻתַ ִ יש  ִ ש  הֻו קְּ ֻלְּ הֻו , ֻכֺ ֺכֻלְּ ֻום ֻדְּ ִמש ֻ

ִדיִנין ָיין לְּ ֻפְּ לָ , ַאכְּ ַמֻזָ ֲעָתא ֻדְּ ַ ש  ֵליֻבְּ ֻגְּ א ִאתְּ ָ ָרָבא. א ַקִדיש  ַאָגָחא קְּ ָעא לְּ ַכד ֻבָ , וְּ

יף ֻקִ ר ֻתַ ִגֻבָ ֲחֵזי ֻכְּ ָנא ִאתְּ יקְּ ַהאי ֻדִ ָרַבֻיָא, ֻבְּ ָחן קְּ ֵדין ָמִריט ַמאן . ָמאֵרי ַנצְּ ֻוכְּ

ָמִריט ִליש  , ֻדְּ ַאגְּ ִליש  ַמאן ֻדְּ ַאגְּ . וְּ

ֻקֻוִנין ָעה ֻתִ ְּ ש  ָיינָ , ָהֵני ֻתִ נְּ ָנא ֻתִ ה ִזמְּ ֶ ִריךְּ , אֲאָמָרן מֹש  טְּ ִאצְּ ֲעָתא ֻדְּ ַ ש  ֻבְּ

הֻו ַרֲחֵמי ֻלְּ ָרא לֹון ֻכֺ ָאַהדְּ א. לְּ ֻתָ ְּ ֻקֻוִנין ָלא ֲאָמָרן ַהש  ֵליָסר ֻתִ תְּ ב ֻדִ ַאף ַעל ֻגַ , ֻדְּ

ָתא ָייא ִמֻלְּ לְּ וָנא ֻתַ ַכֻוָ ָרא, ֻבְּ ֻכְּ ַאדְּ ֻקֻוִנין לְּ ָהֵני ֻתִ ָהא ָלא ֵייעֻול ֻבְּ ָלא , ֻדְּ ַמֻזָ א ֻבְּ ֶאֻלָ

ון ֻוָ ֻכְּ ַאדְּ , ִאתְּ ר ֵליהֻ וְּ ִתיב. ֻכַ יָ  (במדבר יד), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ל ָנא ֻכַֹח יְּ ֻדַ ה ִיגְּ ַמאן . 'ַעֻתָ

יָ  א. 'ֻכַֹח יְּ ָ ָלא ַקִדיש  ֵרי ַמֻזָ ִאקְּ ִתיִמין, ַההֻוא ֻדְּ ָכל סְּ ִתיָמא ֻדְּ א. סְּ א ֻדָ ִחיֻלָ , ֻדְּ
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א ִהירֻו ֻדָ ֵלי, ֻונְּ ָלא ֻתָ ֻזָ א. ִמֻמַ ה ֻדָ ֶ ָאַמר מֹש  ֵכיָון ֻדְּ ר , וְּ ֻכַ ַאדְּ אוְּ יהֻ , ֻדָ ון ֻבֵ ֻוָ ֻכְּ ִאתְּ , וְּ

ֻקֻוִנין ָעה ֻתִ ְּ ש  ין, ָאַמר ָהֵני ֻתִ ֻפִ ֵעיר ַאנְּ זְּ ָיין ֻבִ ַתלְּ הוֻ . ֻדְּ ֻלְּ ִהירֻו ֻכֺ ַינְּ ִגין ֻדְּ ָלא , ֻבְּ וְּ

יָנא ַכח ֻדִ ֻתְּ ְּ ֵלי. ִיש  ָלא ֻתָ ַמֻזָ א ֻבְּ א ֻכֹֻלָ ַעל ֻדָ . וְּ

ֵרי  עְּ ָראן ש ַ ָ ד ש  ָנא ֻכַ יקְּ עָ  (א לאתערבא''ס)ַהאי ֻדִ ִאתְּ ֲחֵזי , (לאתארכא)ָרא לְּ ִאתְּ

ָרִבין ר ָמאֵרי ָנַצח קְּ ִגיֻבָ יף ֻכְּ ֻקִ ר ֻתַ ִגיֻבָ ָנא. ֻכְּ יקְּ ַהאי ֻדִ בֻות , ֻבְּ רְּ ח ֻדִ ַ ש  ָנִגיד מְּ

ִתיָמָאה יָקא סְּ ַאֻתְּ ָאֵמר. ֵמַעֻתִ ָמה דְּ ֶמן ַהֻטֹוב ַעל ָהרֹאש   (תהלים קלג), ֻכְּ ֶ ש ֻ ֻכַ

ַקן ַאֲהרֹן ָקן זְּ . יֹוֵרד ַעל ַהֻזָ

ין ש ַ  ָווןִאֻלֵ פְּ ָיין ַעל ש ִ ֵרי ָלא ַחפְּ ָדא, עְּ ַוורְּ הֻו סֻוָמִקין ֻכְּ ֻלְּ ָוון ֻכֺ פְּ ש ִ . וְּ

ִתיב כְּ ים (שיר השירים ה), ֻדִ ֻנִ ַ ֹוש  תֹוָתיו ש  פְּ בֻוָרה. ש ִ ן ֻגְּ ָ ש  ַרחְּ ָוון מְּ פְּ ן , ש ִ ָ ש  ַרחְּ מְּ

ָתא מְּ ָיין ַטב ֻוִביש  . ָחכְּ לְּ ָוון ֻתַ פְּ ִאיֻנֻון ש ִ י ֻומֹוָתא, ֻבְּ ָיין ֵמִאלֵֻ . ַחֻיֵ לְּ ָוון ֻתַ פְּ ין ש ִ

ָערֻוָתא ַאתְּ ָוון, ָמאֵריהֹון ֻדְּ פְּ ין ש ִ ין ִאֻלֵ ִ ַרֲחש  ַכד מְּ א , ֻדְּ ָעִרין ֻכֹֻלָ ִמתְּ

ַזר  ִמגְּ יָנא (מארי)לְּ יִנין, ֻדִ י ֻדִ ֻתֵ ָכל ֻבָ רֻון ִעיִרין (ובגין כך, דמדוריהון בהון), ֻבְּ ִאקְּ . ֻדְּ

ִתיב כְּ מָ  (דניאל ד), ֻדִ ֻגָ תְּ ֵזַרת ִעיִרין ֻפִ גְּ גוֹ ֻבִ ֵמאַמר וְּ ( ובמימר קדישין שאלתא). 'א ֻובְּ

א. ַמאי ִעיר ֻתָ ַאַגדְּ ָרא ֻדְּ ִספְּ ַאֻתְּ ָאֵמר, ֻבְּ ָמה דְּ ִהי ָעֶרךָ  (שמואל א כח), ֻכְּ . ַויְּ

א ֵעיֻלָ ִחימֻו לְּ רְּ ָלא ִאתְּ ִאיֻנֻון ֻדְּ יִנין לְּ ֲעִרין ֻדִ ִמתְּ ִאיֻנֻון , ֻדְּ ין ֻדְּ ָעִרין ִאֻלֵ ךְּ ִמתְּ ִגין ֻכָ ֻבְּ

ָבבוֻ  ִדיָנא (בכלהו) (א להו''ס), ָמאֵרי ֻדְּ ַרֲחֵמי וְּ ָווֵני ֻבְּ ֵרי ֻגְּ תְּ א ֻבִ ל ֻדָ ִעם ֻכָ א , וְּ ַעל ֻדָ וְּ

ַרֲחֵמי יָנא וְּ יש  ֻדִ ַקֻדִ רֻון ִעיר וְּ . ִאקְּ

ָוון פְּ ין ש ִ ִאֻלֵ ַתח, ֻובְּ ֻפְּ ד ִאתְּ ֲחֵזי ֻפֻוָמא ֻכַ ָנִפיק ִמן ֻפֻוָמא. ִאתְּ יֻה , רֻוָחא ֻדְּ ֻבֵ

ָמה ֶאֶלף ין ֻכַ ִ ש ֻ ַלֻבְּ ָבן ִמתְּ ִרבְּ ט. וְּ ַ ש ֻ ֻפְּ ַכד ִאתְּ ֵני, וְּ ֵהימְּ ִביָאן מְּ יֻה נְּ ין ֻבֵ ִ ש ֻ ַלֻבְּ . ִמתְּ

יָ  ה יְּ הֻו ֻפֶ ֺכֻלְּ רֻון' וְּ ִקין ִמן ֻפֻוָמא. ִאקְּ ין ָנפְּ ד ִמֻלִ ָוון, ֻכַ פְּ ש ִ ין ֻבְּ ִ ַרֲחש  ַנֲהִרין , ֻוִמתְּ ִמתְּ

ִמין ִפין ָעלְּ ֵני ָסֵרי ַאלְּ מְּ הֻו ֻתִ ֺכֻלְּ ֻלְּ , לְּ ִרין ֻכֺ ַקֻטְּ ִמתְּ ֲחָדאַעד ֻדְּ ֵניָסר , הֻו ֻכַ ַתמְּ ֻבְּ

ִביִלין ְּ ִחין ֻוש  ָען, אֹורְּ מֹודְּ ֻתְּ ְּ ִאש  . ֻדְּ

א פֻוָמא ֻדָ אן לְּ ַחֻכָ א מְּ כֹֻלָ ִטיֲהָרא  (בדא), וְּ ָרא ֻדְּ ִקיטְּ ָבן ֻבְּ רְּ ל ַרבְּ ַמֻלֵ ן מְּ ָ ִליש  ֻבְּ

ָרא עֻוטְּ ִתיב. ֻבְּ א ֻכְּ ַעל ֻדָ ים (שיר השירים ה), וְּ ֻקִ ֻתַ ים ַוֻדַ , ִחֻכֹו ַממְּ ֻקִ ֻתַ ַמאי . איַממְּ

ַאֻתְּ ָאֵמר. ִחֻכוֹ  ָמה דְּ כֹול (איוב לד), ֻכְּ ַעם ֶלאֱא ֵחיךְּ ִיטְּ ים. וְּ ֺכֻלֹו ַמֲחַמֻדִ . ֵאש  ֻוַמִים, וְּ

ָנן קְּ ֻתַ א ֻוַמָייא ִמתְּ ָ ִצֻייֻורֹוי (א מתדבקין ויאן''ס), ֶאש ֻ ָווֵני  (בציורוי),ָיָאן ֻבְּ ָהא ֻגְּ ֻדְּ

ֲחָדא ָרן ֻכַ ַחֻבְּ . ִמתְּ

ִ , ִחֻכוֹ  ש  ָוון רְּ ַאתְּ ִליִדין , יָמןֻבְּ רֹוי ֻגְּ ִעטְּ ָפן ֻבְּ ֻלְּ ֻגַ ִמתְּ רֹון''אחה (גליפין)ֻדְּ ֻגָ ', א. ע ֻבַ

ין ֻכִ ָטִריד ַמלְּ ין (דניאל ב), ֻדְּ ֻכִ א ַמלְּ ֻדֵ ַהעְּ ין, ֻומְּ ֻכִ ָהֵקם ַמלְּ ָנִחית', ח. ֻומְּ ָטִריד וְּ , ֻדְּ

ָעִטיר ָסִליק וְּ רֻוָחא, וְּ ִליף ֻבְּ א ֻגָ ָ ֶאש ֻ ִביש  ֻבְּ ִאי' ה. ֻכָ ִניָקה ֻדְּ א, ָמאיְּ ֻבָ נֻוקְּ , ָסִטיר לְּ

א א ַרֻבָ ֻבָ נֻוקְּ ט לְּ ַ ש ֻ ֻפְּ א, ִאתְּ ָ יש  א ַקֻדִ ֻתָ ַקרְּ ָתא ֻדְּ ִתיאֻובְּ ֵרי  (עד דמתקטרי), ֻבְּ ַקֻטְּ ִמתְּ

ָדא א ֻבְּ ִרין ֻדָ ַאֻתְּ ָאֵמר. ַאתְּ ָמה דְּ בֹוָנה (שיר השירים ד), ֻכְּ ַעת ַהֻלְּ בְּ ' ע. ַהר ַהֻמֹור ֻגִ

ָסא ִטיפְּ ִט , ִטיֲהָרא ֻדְּ ִליָפא ֻבְּ ָסאֻגְּ ַאֲחָדן, יפְּ ֲעָנִפין ִמתְּ ִהיִטין ֻדַ רֻוִחין , רְּ רֹוי לְּ ִסטְּ לְּ

ִליִפין . ֻגְּ
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א ֻכָ לֹמֹה ַמלְּ ְּ ש  ָוון ֻדִ ַאתְּ ָרֵזי ֻדְּ ָהא ֻבְּ ָוון ד, וְּ ין ַאתְּ רֻו ִאֻלֵ ַעֻטָ ק ''גיכ' בד', ִאתְּ

כֹול ַעם ֶלאֱא ֵחיךְּ ִיטְּ ַאֻתְּ ָאֵמר וְּ ָמה דְּ ֵחיךְּ ֻכְּ ֵפל ִמֻבְּ  (איוב ו), ֻבַ ִלי ֶמַלח ֲהֵיָאֵכל ֻתָ

גוֹ  ִתיב . 'וְּ לֹום (ישעיה לב)ֻוכְּ ָ ָדָקה ש  ה ַהֻצְּ ָהָיה ַמֲעש ֵ ָהב  (תהלים יט). וְּ ָמִדים ִמֻזָ חֱא ַהֻנֶ

גוֹ  תֻוִקים וְּ ז ָרב ֻומְּ אי. 'ֻוִמֻפָ תֻוִקים ַוֻדַ . מְּ

א ָאַמר ֻכָ ִוד ַמלְּ גוֹ , ֻדָ ֶהם וְּ ָהר ֻבָ ָך ִנזְּ דְּ ם ַעבְּ ָכל יֹוָמאי . 'ֻגַ ָנא ָעַלי ֻדְּ ַהדְּ ַאסְּ

הוֻ אִ  ָנא ֻבְּ ַהרְּ ֻדְּ הוֻ , זְּ ָעָאה ֻבְּ ַאטְּ ָלא לְּ א, ֻדְּ ֻכָ ֵרי ַמלְּ ָנא ִעטְּ ָעִטירְּ ר יֹוָמא ַחד ֻדְּ , ֻבַ

ָיא ֵמרֹונְּ א ֻדְּ ֻתָ ַערְּ מְּ ָיא , ֻבִ ַלֲהָטא ַאֻפֻותְּ א ִמתְּ ָ ֶאש ֻ ַוֲחֵמיָנא ֻבֻוִציָנא ֻדְּ

ָיא  ֵמרֹונְּ ָנא, (א דמערתא''נ)ֻדְּ ֲעַזעְּ ֻדַ ִאזְּ הַ . וְּ ֻדָ הוֻ ֵמַההֻוא יֹוָמא ִאזְּ אי ֻבְּ ֻתָ ַדעְּ ָנא ֻבְּ , רְּ

ל יֹוָמאי ָנא לֹון ֻכָ ִביקְּ ָ ָלא ש  א. וְּ ֻכָ ַמלְּ יָקא ֻדְּ ֻתִ מְּ ַהר ֻבִ ֻדְּ ִאזְּ ָאה חֻוָלֵקיֻה ַמאן ֻדְּ , ַזֻכָ

ַקֲחֵזי דְּ הֻו ֻכִ ָטִעים ֻבְּ ִתיב. וְּ א ֻכְּ יָ  (תהלים לד), ַעל ֻדָ י טֹוב יְּ אֻו ֻכִ גוֹ ' ַטֲעמֻו ֻורְּ . 'וְּ

ִתיב  כֻו ַלחֲ  (משלי ט)ֻוכְּ גוֹ לְּ ִמי וְּ ַלחְּ . 'מֻו ֻבְּ

א ''ו ע''דף רצ

ַדַעת כֻוָרא ֻבְּ ט ֻדְּ ַ ש  ֻפְּ ִרין, ִאתְּ ִאֻדָ ִרין וְּ ַסדְּ ָיין ַאכְּ ַמֻלְּ ִאתְּ א , וְּ ֻתָ לְּ ֻגַ גֻולְּ א ֻדְּ ָ ֵמֵריש 

ֵרי ָ ָכל ֻגֻוָפא, ש  ט ֻבְּ ַ ש  ֻפְּ ִאתְּ א, וְּ כֹֻלָ רֹועֹוי ֻובְּ ַחדֹוי ֻודְּ ַבק ִניצֹוָצא , ֵמֲאחֹורֹוי. מְּ ֻדְּ ִאתְּ

בֻוִצינָ  ינֻוָתאֻדְּ ֻדִ ַקרְּ יק , א ֻדְּ ַאֻפִ ַלֲהָטא וְּ א ֲחָדא( א''ו ע''דף רצ)וְּ ֻתָ לְּ ֻגַ לְּ ִתיָמא , ֻגֺ סְּ

רֹוי ל ִסטְּ ִהירֻו , ִמֻכָ הֻ  (א ונחיתו''ס)ֻונְּ ִליָפן ֻבָ ֵרי מֹוֵחי ֻגְּ תְּ רֹוי , ֻדִ ִסטְּ ַקת ֻבְּ ֻבְּ ֻדַ ִאתְּ וְּ

כֻוָרא דְּ ֵרי . ֻדִ קְּ ךְּ ִאתְּ ִגין ֻכַ א , ִתייֹוָנִתי ַתמָֻ  (שיר השירים ה)ֻבְּ ִתי ֶאֻלָ ֵרי ַתֻמָ קְּ ַאל ֻתִ

אי אֹוָמִתי ַוֻדַ . תְּ

ָווֵני  יֻה ֻגְּ ִליָלן ֻבֵ א ֻכְּ ֻבָ נֻוקְּ ֲערֹוי ֻדְּ ִתיב, (א גווני בגו גווני''ס)ש ַ ִדכְּ שיר השירים ), ֻכְּ

ָמן (ז ֻגָ ַארְּ ךְּ ֻכָ ֵ ת רֹאש  ַדֻלַ בֻוָראן. וְּ ֲחֵמש  ֻגְּ בֻוָרה ֻבַ ַטר ֻגְּ קְּ בָֻ , ִאתְּ ַטת נֻוקְּ ְּ ש ֻ ֻפַ ִאתְּ א וְּ

ָרָהא ִסטְּ כֻוָרא, ֻבְּ דְּ רֹוי ֻדִ ִסטְּ ַקת ֻבְּ ֻבְּ ֻדַ ִאתְּ . וְּ

רֹוי טְּ א ִמֻסִ ָ ש  רְּ ֻפָ ִאתְּ ין. ַעד ֻדְּ ַאֻפִ ין ֻבְּ יֻה ַאֻפִ ָרא ִעֻמֵ ַחֻבְּ ִאתְּ ָאִתיַאת לְּ ַכד . וְּ וְּ

ש   ָיין ַחד ֻגֻוָפא ַמֻמָ ַחזְּ ָרן ִמתְּ ַחֻבְּ ָנא. ִמתְּ חֹודֹוי, ֵמָהָכא אֹוִליפְּ לְּ ַכר ֻבִ ֲחֵזי , ֻדְּ ִאתְּ

לַ  הֻו , ג ֻגֻוָפאֻפְּ ֺכֻלְּ א. ַרֲחֵמי (וכלא איהו)וְּ ֻבָ ַכךְּ נֻוקְּ ֲחָדא. וְּ ָרן ֻכַ ַחֻבְּ ַכד ִמתְּ ֲחֵזי , וְּ ִאתְּ

ש   א ַחד ֻגֻוָפא ַמֻמָ ָהִכי הֻוא, ֻכֹֻלָ א, אֻוף ָהָכא. וְּ ֻבָ נֻוקְּ ר ֻבְּ ַחֻבָ ַכר ִאתְּ ד ֻדְּ א , ֻכַ ֻכֹֻלָ

ֵחידוֻ , הֻוא ַחד ֻגֻוָפא הֻו ֻבְּ ֻלְּ ִמין ֻכֺ ָעלְּ הָ , וְּ ָכןֻדְּ רְּ ֻבָ ִלים ִמתְּ ְּ הֻו ִמֻגֻוָפא ש  ֻלְּ . א ֻכֺ

ינֻו ָרָזא ַהיְּ יָ  (שמות כ), וְּ ַרךְּ יְּ ן ֻבֵ הוֻ ' ַעל ֻכֵ ֵ ש  ַקֻדְּ ת ַויְּ ֻבָ ַ ָהא . ֶאת יֹום ַהש ֻ ֻדְּ

ִלים ְּ ַחד ֻגֻוָפא ש  א ֻבְּ ַכח ֻכֹֻלָ ֻתְּ ְּ א, ִאש  ֻכָ ַמלְּ ַקת ֻבְּ ַדֻבְּ רֹוִניָתא ִאתְּ ָהא ַמטְּ , ֻדְּ

ַכח ֻגֻוָפא ַחד ֻתְּ ְּ ִאש  ַהאי יֹוָמא. וְּ ִחין ֻבְּ ֻכְּ ֻתַ ְּ ָכאן ִמש  רְּ ן ֻבִ ַעל ֻכֵ ַמאן , ֻוֵמָהָכא. וְּ

א ֻבָ נֻוקְּ ַכר וְּ ַכח ֻדְּ ֻתְּ ְּ ָלא ִאש  ַלג ֻגֻוָפא, ֻדְּ ֵרי ֻפְּ ה , ִאקְּ ִמֻלָ ָיא ֻבְּ רְּ ַ ָכָתא ש  רְּ ֵלית ֻבִ וְּ

ִגיָמא ַוֲחֵסיָרא ִלים, ֻפְּ ְּ ֲאָתר ש  א ֻבַ ִלים, ֶאֻלָ ְּ ה ש  ִמֻלָ ֻגֻות ִמ , ֻבְּ ַפלְּ ָלא ֻבְּ הוְּ , ֻלָ

ִמין ָעלְּ ָיים לְּ קְּ ה ָלא ִאתְּ ֻגֻות ִמֻלָ ִמין, ֻוַפלְּ ָעלְּ ָכן לְּ רְּ ֻבָ ָלא ִאתְּ . וְּ

א ֻבָ נֻוקְּ כֻוָרא הֻוא, נֹוי ֻדְּ דְּ א ִמֻנֹוי ֻדִ י. ֻכֹֻלָ ָנא ִמֻלֵ ָהא אֹוִקימְּ ָען , וְּ מֹודְּ ֻתְּ ְּ ִאש  וְּ

ַרָייא יֵני ַחבְּ א. ֻבֵ ַתֻתָ לְּ ל ִאיֻנֻון ֻדִ ַאֲחָדן ֻכָ א ִמתְּ ֻבָ ִקין .ֵמַהאי נֻוקְּ ֻה ַינְּ ֻוָבֻה , ִמֻנָ
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ִבין הוֻ , ֻתָ ֺכֻלְּ ִריַאת ֵאם לְּ קְּ ִהיא ִאתְּ גֻוָפא. וְּ ַאֲחָרא ֵאם לְּ ָמה ֻדְּ ָכל ֻגֻוָפא , ֻכְּ וְּ

ֻה  ָקא (א לגנתא וכל גנתא מנה''ס)ִמֻנָ א. ַינְּ ַתֻתָ לְּ הֻו ַאֲחָרִנין ֻדִ ֺכֻלְּ ךְּ ַהאי ֵאם לְּ . ֻכַ

ִתיב ָמה ֲאחֹוִתי אָ  (משלי ז), ֻכְּ מֹור ַלָחכְּ ָמה. ֻתְּ אֱא ִאית ָחכְּ ָמה וְּ ַהאי , ִאית ָחכְּ וְּ

א ֻבָ ִתיב, נֻוקְּ א ֻכְּ ַעל ֻדָ י ַאֲחָרא וְּ ַגֻבֵ ֵעיָרא לְּ ָמה זְּ ֵרי ָחכְּ קְּ שיר השירים ), ִאתְּ

גוֹ  (ח ַדִים ֵאין ָלֻה וְּ ָ ש  ה וְּ ַטֻנָ ךְּ . 'ָאחֹות ָלנֻו קְּ ַ ש  מְּ ָגלֻוָתא ִאתְּ א ֻבְּ ָהא ֻדָ ָאחֹות . ֻדְּ

ה ַטֻנָ ַטנָֻ , ָלנֻו קְּ אי קְּ ָבא ִהיאַוֻדַ רְּ ֲחֵזי ֲאָבל ַרבְּ יָאה ִהיא, ה ִאתְּ ָסֻגִ ָהא ִהיא , וְּ ֻדְּ

א ָנִטיל ִמֻכֹֻלָ ִלימֻו ֻדְּ ְּ יב. ש  ֻתִ כְּ ָמה ֻדִ לֹות (שם), ֻכְּ ֻדָ גְּ ֻמִ ַדי ֻכַ ָ ש  ַדי. ֲאִני חֹוָמה וְּ ָ ש  , וְּ

א כֹֻלָ ָקא לְּ ַינְּ ָיין ִאיֻנֻון לְּ ָהא ַמלְּ לֹות. ֻדְּ ֻדָ גְּ ֻמִ ִאיֻנֻון ַנֲהִרין ַרבְּ , ֻכַ קֻו ֻדְּ ַנפְּ ִבין ֻדְּ רְּ

ָאה א ִעֻלָ . ֵמִאיֻמָ

ָמאָלא יִמיָנא ֻוש ְּ כֻוָרא ֻבִ ט ֻדְּ ַ ש  ֻפְּ ַאֲחָסָנא, ֻתֻו ִאתְּ ָירֻוָתא ֻדְּ ָווֵני . ֻבְּ ַכד ֻגְּ וְּ

רוֻ  ַחֻבְּ ֶאֶרת, ִאתְּ פְּ ֵרי ֻתִ ל ֻגֻוָפא. ִאקְּ ן ֻכָ ֻקַ ֻתְּ ִאתְּ ָבא, וְּ רְּ ָעִביד ִאיָלָנא ַרבְּ ִאתְּ , וְּ

יף ַתֻקִ ָיֶאה, וְּ יר וְּ ֻפִ ַ ָרא (דניאל ד), ש  ֵלל ֵחיַות ֻבָ טְּ חֹותֹוִהי ֻתַ דֻורֹון עֹוֵפי , ֻתְּ ֻפֹוִהי יְּ ַענְּ ֻובְּ

ַמָיא ְּ יהֻ , ש  א ֻבֵ כֹֻלָ ָמאָלא. ֻוָמזֹון לְּ ִמיָנא ֻוש ְּ רֹועֹוי יְּ ים ָוֶחֶסד. ֻדְּ יִמיָנא ַחֻיִ , ֻבִ

בֻוָרה ָמאָלא ִמיָתה ֻוגְּ ש ְּ ַדַעת, ֵמעֹוי. ֻבִ ן ֻבְּ ֻקַ ֻתָ ָיין כָֻ , ִאתְּ ַמלְּ ִאתְּ ִרין וְּ ַסדְּ ל ַאכְּ

ִרין ִאֻדָ ֲאֵמיָנא, וְּ ָמה ֻדַ יב, ֻכְּ ֻתִ כְּ אוֻ  (משלי כד), ֻדִ לְּ ַדַעת ֲחָדִרים ִיֻמָ . ֻובְּ

ט ֻגֻוָפא ָ ש  ֻפְּ ֹוִקין, ֻתֻו ִאתְּ ֵרין ש  תְּ ָיין. ֻבִ ֵרין ֻכֻולְּ יהֻו ֻתְּ יַניְּ ַאֲחָדן ֻבֵ ֵרין , ֻוִמתְּ ֻותְּ

כֻוָרא דְּ יֵעי ֻדִ ֵחילָ . ֻבֵ בֻות וְּ ָחא ֻורְּ ְּ ָכל ִמש  ָכל ֻגֻוָפא (דדכורא)א ֻדְּ ַנש  , ֻדְּ ֻכְּ הֻו ִאתְּ , ֻבְּ

ָנִפיק יִלין ֻדְּ ָכל ַחֻיָ ִקין, ֻדְּ הֹון ָנפְּ ה. ִמֻנְּ פֻום ַאֻמָ א ֻבְּ ָיין ֻכֹֻלָ רְּ ַ ש  רֻון . וְּ ךְּ ִאקְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

ָבאֹות ( דנפקי)דכל חיילין , ובגין כך אקרון צבאות. ושריין כלא בפום אמה, בהו אתכנש, דכל גופא), צְּ

הֹוד (מנהון נפקי ,דנפיק ִאיֻנֻון ֶנַצח וְּ ֶאֶרת. וְּ פְּ דוָֹ , ֻתִ הֹוד. ד''יְּ ָבאֹות, ֶנַצח וְּ ךְּ . צְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

דוָֹ  ָבאֹות''יְּ . ד צְּ

כֻוָרא דְּ ה ֻדִ ָכל ֻגֻוָפא (א כסותא''נ)ִסֻיֻוָמא , ַאֻמָ סֹוד, ֻדְּ ֵרי יְּ ִאקְּ א . וְּ ֻגָ רְּ ָדא הֻוא ֻדַ וְּ

א ֻבָ נֻוקְּ ם לְּ ַבֻסֵ מְּ יאוֻ . ֻדִ ָכל ֻתִ אוְּ ֻבָ י נֻוקְּ ַגֻבֵ כֻוָרא לְּ דְּ א ֻדִ ֻתָ יל , בְּ סֹוד ַעֻיִ ַהאי יְּ ֻבְּ

א ֻבָ נֻוקְּ ֵרי ִצֻיֹון, לְּ ִאקְּ ֲאָתר ֻדְּ א. לְּ ֻבָ נֻוקְּ סֻוָתא ֻדְּ ָהָתם הֻוא ֲאָתר ֻכְּ ֵבית ֶרֶחם , ֻדְּ ֻכְּ

ָתא ִאֻתְּ ךְּ . לְּ ִגין ֻכָ יָ , ֻובְּ סֹוד' יְּ ֵרי יְּ ָבאֹות ִאקְּ . צְּ

ִתיב  יָ  (תהלים קלב)ֻכְּ ַחר יְּ י ֻבָ ב לוֹ ' ֻכִ ָ מֹוש  ִצֻיֹון ִאָוֻה לְּ ת . ֻבְּ ַ ש  רְּ ֻפָ ד ִאתְּ ֻכַ

רֹוִניָתא ין, ַמטְּ ֻפִ ַאנְּ ין ֻבְּ ֻפִ א ַאנְּ ֻכָ ַמלְּ ַרת ֻבְּ ֲחֻבְּ ִאתְּ ָתא, וְּ ֻבְּ ַ ַמֲעֵלי ש  ָעִביד . ֻבְּ ִאתְּ

א ַחד ֻגֻוָפא ֵייהֻ , ֻכֹֻלָ סְּ כֻורְּ ִריךְּ הֻוא ֻבְּ א ֻבְּ ָ ש  ֵדין ָיִתיב קֻודְּ ָמא . ֻוכְּ ְּ א ש  ֵרי ֻכֹֻלָ ִאקְּ וְּ

ִלים ְּ א, ש  ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ ִמין, ש  ֵמי ָעלְּ ָעלְּ ָעַלם לְּ ֵמיֻה לְּ ְּ ִריךְּ ש  ין . ֻבְּ ין ִמֻלִ ל ִאֻלֵ ֻכָ

א ָנא ַעד יֹוָמא ֻדָ ִליקְּ ָאֵתי, סְּ ָמא ֻדְּ ָעלְּ הֻו לְּ ר ֻבְּ ַעֻטָ ִאתְּ ָיין ָהָכא, ֻדְּ לְּ ֻגַ א ִאתְּ ֻתָ ְּ ַהש  , וְּ

ָאה חֻוָלִקי . ַזֻכָ

ב ''ו ע''דף רצ

רֹוִניָתא ד אִ , ַהאי ַמטְּ אֻכַ ֻכָ ַרת ִעם ַמלְּ ַחֻבְּ ָכן, תְּ רְּ ֻבָ ִמין ִמתְּ ל ָעלְּ ָכחֻו , ֻכָ ֻתְּ ְּ ִאש  וְּ

א כֹֻלָ ָווָתא ֻדְּ ֶחדְּ ָלָתא( ב''ו ע''דף רצ). ֻבְּ תְּ ִליל ֻבִ כֻוָרא ֻכָ דְּ ָמה ֻדִ ירֻוָתא , ֻכְּ ֵ ש  וְּ

ָלָתא תְּ א ָהִכי. ֻבִ ךְּ ֻכֹֻלָ ָכל ֻגֻוָפא ָהִכי, ֻכַ ִסֻיֻוָמא ֻדְּ בָֻ , וְּ רֹוִניָתא ָלא ִמתְּ ָכאֻוַמטְּ , רְּ
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ין ָלָתא ִאֻלֵ תְּ ָלָלא ֻדִ כְּ א ֻבִ סֹוד, ֶאֻלָ ִאיֻנֻון ֶנַצח הֹוד יְּ ָכא , ֻדְּ רְּ ֻבָ ָמא ֻוִמתְּ ֻסְּ ֻבַ ֻוִמתְּ

א ַתֻתָ לְּ ים ֻדִ ִ ָדש  ֵרי קֶֹדש  ַהֻקֳ ִאקְּ ֲאָתר ֻדְּ יב. ֻבַ ֻתִ כְּ יָ  (תהלים קלג), ֻדִ ה יְּ ם ִצֻוָ ָ י ש  ' ֻכִ

ָרָכה ין ִאיֻנוֻ . ֶאת ַהֻבְּ ֻגִ רְּ ֵרין ֻדַ ָהא ֻתְּ אֻדְּ ַתֻתָ א וְּ ֵעיֻלָ ֻוָתא . ן לְּ ש  ךְּ ֵלית רְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

ן ֻמָ ֵמיַעל ֻתַ א, לְּ ֲהָנא ַרֻבָ ר ֻכַ ֶחֶסד, ֻבַ ָרא ֻדְּ ָאֵתי ִמן ִסטְּ יל . ֻדְּ ָלא ַעֻיִ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

א ֵעיֻלָ לְּ ַההֻוא ֲאָתר ֻדִ ֵרי ֶחֶסד, לְּ ִאקְּ א ַההֻוא ֻדְּ ים, ֶאֻלָ ִ ָדש  ֻקֶֹדש  ַהֻקֳ יל ֻבַ ַעֻיִ , וְּ

מַ  ֻסְּ ֻבַ אֻוִמתְּ ֻבָ גוֹ . ת נֻוקְּ גֹו לְּ ים ֻבְּ ִ ָדש  ָכא ַהאי קֶֹדש  ַהֻקֳ רְּ ֻבָ ֵרי , ֻוִמתְּ ִאקְּ ֲאָתר ֻדְּ

ַלם. ִצֻיֹון ָ רֻוש  ין ִאיֻנֻון, ִצֻיֹון ִויְּ ֻגִ רְּ ֵרין ֻדַ יָנא, ַחד ַרֲחֵמי, ֻתְּ ַחד ֻדִ , ִצֻיֹון. וְּ

יב ֻתִ כְּ ֶדה (ישעיה א), ֻדִ ֻפָ ט ֻתִ ֻפָ ְּ ִמש  ֵלים. ִצֻיֹון ֻבְּ ְּ רֻוש  כְּ , יְּ יבֻדִ ֶצֶדק ָיִלין  (ישעיה א), ֻתִ

ָנא אֹוִקימְּ ָמה ֻדְּ ֻה ֻכְּ . ֻבָ

א ֻבָ י נֻוקְּ ַגֻבֵ כֻוָרא לְּ דְּ א ֻדִ ֻתָ יאֻובְּ ָכל ֻתִ ָרָכה, ָהָכא הֻוא, וְּ הֻו ֻבְּ ָקֵריָנן לְּ , וְּ

ִמין הֻו ָעלְּ ֺכֻלְּ ן לְּ ֻכָ רְּ ֵקי ֻבִ ן ַנפְּ ֻמָ ִמֻתַ ָכן, ֻדְּ רְּ ֻבָ הֻו ִמתְּ ֺכֻלְּ ֵרי קֶֹדש  . וְּ . ַהאי ֲאָתר ִאקְּ

ןוְּ  ֻמָ יִלין ֻתַ כֻוָרא ַעיְּ דְּ ים ֻדִ ִ ֲאֵמיָנא, ָכל ֳקָדש  א ֻדַ ֻגָ רְּ ַההֻוא ֻדַ ָיין , ֻבְּ הֻו ַאתְּ ֺכֻלְּ וְּ

כֻוָרא דְּ א ֻדִ ֻתָ לְּ ֻגַ גֻולְּ ָאה ֻדְּ א ִעֻלָ ָ ֵאי, ֵמֵריש  מֹוֵחי ִעֻלָ ָרא ֻדְּ טְּ יהֻ , ִמֻסִ ָיין ֻבֵ רְּ ַ ש  , ֻדְּ

יֵפי ֻגֻוָפא יְּ ַ ָכל ש  ָרָכה ֻבְּ ָנִגיד ַהִהיא ֻבְּ ָבאֹותַעד אִ , וְּ רֻון צְּ ִאקְּ ָכל ַההֻוא . יֻנֻון ֻדְּ וְּ

ל ֻגֻוָפא ִגיד ִמֻכָ נְּ ִאתְּ ִגידֻו ֻדְּ ן, נְּ ֻמָ י ֻתַ ֵ ש  ֻנְּ ֻכַ ָבאֹות, ִמתְּ רֻון צְּ א ִאקְּ ַעל ֻדָ ָכל , וְּ ֻדְּ

ִקין ן ָנפְּ ֻמָ ִאין ֻתַ ַתֻתָ ִאין וְּ ִעֻלָ ָבאֹות ֻדְּ ִניש  . צְּ ֻכְּ ִאתְּ ַתר ֻדְּ ִגידֻו ֻבָ ַההֻוא נְּ ָיין , וְּ רְּ ַ ן ש  ֻמָ ֻתַ

אלֵ  ָ יש  סֹוד ַקֻדִ ַההֻוא יְּ וָרא, יֻה ֻבְּ א ִחֻוָ ֵרי ֶחֶסד, ֻכֹֻלָ ךְּ ִאקְּ ִגין ֻכָ ַההֻוא ֶחֶסד . ֻבְּ וְּ

ים ִ ָדש  קֶֹדש  ַהֻקֳ יל לְּ יב , ַעֻיִ ֻתִ כְּ יָ  (ג''תהלים קל)ֻדִ ה יְּ ם ִצֻוָ ָ י ש  ים ' ֻכִ ָרָכה ַחֻיִ ֶאת ַהֻבְּ

. ַעד ָהעֹוָלם

א י ַאֻבָ ים ֻבֻוִציָנא, ָאַמר ִרֻבִ ים ָלא ִסֻיֵ ֵמיַמר ַחֻיִ א לְּ ָ יש  ָככֻו , ַקֻדִ ֻתְּ ְּ ִאש  ַעד ֻדְּ

ָנא, ִמֻלֹוי ַתבְּ ֵפי, ַוֲאָנא ֻכָ ב טְּ ֻתַ ִמכְּ ָנא לְּ ָנא, ָסַברְּ ַמעְּ ְּ ָלא ש  א. וְּ ָ ָנא ֵריש  ָלא ָזִקיפְּ , וְּ

הֹוָרא ֲהָוה ָסִגי נְּ ָלא, ֻדִ ֻכְּ ֻתַ ִאסְּ ָנא לְּ ָלא ֲהָוה ָיִכילְּ ֲעַזַעָנא. וְּ ֻדַ ָהִכי ִאזְּ ָנא, ַאֻדְּ ַמעְּ ְּ  ש 

ָאַמר  ָקאֵרי וְּ גוֹ  (משלי ג)ָקָלא ֻדְּ ים וְּ נֹות ַחֻיִ ְּ ָנא ָקָלא . 'ֶאֶרךְּ ָיִמים ֻוש  ַמעְּ ְּ ש 

גוֹ  (תהלים כא), ַאֲחָרא ָך וְּ ַאל ִמֻמְּ ָ ים ש  . 'ַחֻיִ

ל ַההֻוא יֹוָמא יָתא, ֻכָ א ִמן ֻבֵ ָ ִסיק ֶאש ֻ יהֻ , ָלא ַאפְּ ַגֻבֵ ָמֵטי לְּ ָלא ֲהָוה ַמאן ֻדְּ , וְּ

ה נְּ ָלא ָיִכילֻו ֻדִ סֻוֲחָרֵניהֻ ֻדְּ א ֲהָוה ֻבְּ ָ ֶאש ֻ ָנא ַעל . ֹוָרא וְּ ל ַההֻוא יֹוָמא ָנִפילְּ ֻכָ

ָעא ָגֵעיָנא, ַארְּ א. וְּ ָ ָאִזיל ֶאש ֻ ַתר ֻדְּ ים, ֻבָ ִ ָדש  א קֶֹדש  ַהֻקֳ ָ יש  בֻוִציָנא ַקֻדִ , ֲחֵמיָנא לְּ

ָמא ק ִמן ָעלְּ ֻלַ ֻתְּ ִאסְּ ִמיֵניהֻ , ֻדְּ ִכיב ַעל יְּ ָ ף ש  ֲעֻטָ יִכי, ִאתְּ ֻפֹוי ַחיְּ ַאנְּ . ןוְּ

ֵריהֻ  ָעָזר ֻבְּ י ֶאלְּ יק לֹון, ָקם ִרֻבִ ִ ָנש  דֹוי וְּ ָנִטיל יְּ חֹות , וְּ תְּ ָרא ֻדִ ָנא ַעפְּ ַוֲאָנא ָלִחיכְּ

לֹוי י. ַרגְּ ֻכֵ ִמבְּ ַרָייא לְּ עֻו ַחבְּ ָלא, ֻבָ ַמֻלְּ ָלא ָיִכילֻו לְּ ָיה. וְּ ִבכְּ ַרָייא ֻבְּ ארֻו ַחבְּ ָ , ש 

ִנין ַלת ִזמְּ ֵריֻה ָנִפיל ֻתְּ ָעָזר ֻבְּ י ֶאלְּ ִרֻבִ לָ , וְּ ח ֻפֻוֵמיהֻ וְּ ֻתַ ִמפְּ ַתח . א ָיִכיל לְּ ָבַתר ֻפָ לְּ

ָאַמר א, וְּ א ַאֻבָ ַלת ֲהווֹ . ַאֻבָ ֲחָזרוֻ , ֻתְּ נֻוד ֵחיָוָתא. ַחד ִאתְּ א ֻתְּ ֻתָ ְּ ָראן , ַהש  ִצֻפֳ

א, ָטאִסין א ַרֻבָ ַיֻמָ אן ֻדְּ ֻבָ נֻוקְּ ָען ֻבְּ ֻקְּ ֻתַ ְּ ָמא, ִמש  ָיין ֻדָ תְּ ַ הֻו ש  ֻלְּ יא ֻכֺ ַרֻיָ ַחבְּ . וְּ

יא י ִחֻיָ ָאַמר ָקם ִרֻבִ לֹוי וְּ ל , ַעל ַרגְּ ֻכַ ֻתְּ א ִמסְּ ָ יש  א ֻבֻוִציָנא ַקֻדִ ֻתָ ְּ א ''ס)ַעד ַהש 

ן. ֲעָלן (משתדל א ָלאו הֻוא ִעֻדָ ֻתָ ְּ יָקֵריהֻ , ַהש  ָלא ֻבִ ֻדְּ ֻתַ ְּ ִאש  א לְּ י . ֶאֻלָ ָקם ִרֻבִ
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א י ַאֻבָ ִרֻבִ ָעָזר וְּ ָלא, ֶאלְּ ִסיקְּ ָרא ֻדְּ ִטיקְּ לֻו ֵליֻה ֻבְּ  א ערעורא''ס)ַמאן ָחָמא , ַנטְּ

ַרָייא (וערבוביא ַחבְּ ָיא ֻדְּ ֻבֻובְּ יֻה , ִערְּ ִליקֻו ֻבֵ יָתא ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין סְּ ָכל ֻבֵ וְּ

ֵייהֻ  פֻורְּ יהֻ , ֻבְּ ש  ֻבֵ ֻמַ ֻתְּ ְּ ָלא ִאש  א, וְּ י ַאֻבָ ִרֻבִ ָעָזר וְּ י ֶאלְּ א ִרֻבִ . ֶאֻלָ

ִריִקין הֻו , ָאתֻו טְּ ָדאן ֻבְּ ַטרְּ ִרי וְּ ַפר ִצֻפֳ כְּ ִריִסין ֻדִ פרי וטרדיא א דצ''ס)ֻוָמאֵרי ֻתְּ

ָיא (והוו רֹונְּ ֵני מְּ ִטיִרין, ֻבְּ קְּ וִחין ֻבִ ן, ַצוְּ ֻמָ ר ֻתַ ֻבַ קְּ ָלא ִיתְּ יבֻו ֻדְּ ִ ָחש  ָנַפק . ֻדְּ ַתר ֻדְּ ֻבָ

ָייא ֲאִויָרא, ֻפֻורְּ יהֻ . ֲהָוה ָסִליק ֻבַ א ֲהָוה ָלִהיט ַקֻמֵ ָ ֶאש ֻ עֻו ָקָלא, וְּ מְּ ָ ָאתוֻ , ש  , עֻולֻו וְּ

ִרבִֻ  ִהיֻלֻוָלא ֻדְּ ֻו לְּ ָנש  ֻכְּ ִאתְּ עֹוןוְּ מְּ ִ בֹוָתם (ישעיה נז), י ש  ֻכְּ ְּ לֹום ָינֻוחֻו ַעל ִמש  ָ . ָיבֹא ש 

א ֻתָ ַערְּ מְּ עֻו ָקָלא ֻבִ מְּ ָ א ש  ֻתָ ַערְּ ד ָעאל ִלמְּ ִעיש  ָהָאֶרץ , ֻכַ ֶזה ָהִאיש  ַמרְּ

ָלכֹות יז ַממְּ ֻגִ ִכין , ַמרְּ ֻכְּ ֻתַ ְּ ִקיָעא ִמש  רְּ ִרין ֻבִ טְּ ָמה ֻפִ ין (א ולא משתכחין''ס)ֻכַ יֹוָמא ֻדֵ ֻבְּ

גִ  ן יֹוָחאי, יָנךְּ ֻבְּ עֹון ֻבֶ מְּ ִ י ש  ָנא ִרֻבִ ָכל יֹוָמא, ֻדְּ יֻה ֻבְּ ח ֻבֵ ֻבַ ֻתְּ ְּ ָמאֵריֻה ִמש  ָאה . ֻדְּ ַזֻכָ

א ַתֻתָ א וְּ ֵעיֻלָ ָרן ֵליהֻ . חֻוָלֵקיֻה לְּ מְּ ֻתַ ִאין ִמסְּ ִניִזין ִעֻלָ ָמה ֻגְּ ַמר , ֻכַ דניאל )ָעֵליֻה ִאֻתְּ

גֹוָר  (יב ַתֲעמֹוד לְּ ָתנֻוַח וְּ ץ וְּ ה ֵלךְּ ַלֻקֵ ַאֻתָ ִמיןוְּ ֵקץ ַהֻיָ ָך לְּ ָרא . לְּ אן ַהִאדְּ ַעד ֻכָ

א זֻוָטא  ָ יש  ַקֻדִ

א ''ז ע''דף רצ

י יֹוֵסי ִריךְּ הֻוא, ָאַמר ִרֻבִ א ֻבְּ ָ ש  י קֻודְּ ָרֵאל ַקֻמֵ ָמה ֲחִביִבין ִיש ְּ ִמיָתא , ֻכַ ַקדְּ ֻבְּ

יב, ָקָרא לֹון ֻגֹוי ָקדֹוש   ֻתִ כְּ גוֹ  (דברים יד), ֻדִ ה וְּ י ַעם ָקדֹוש  ַאֻתָ ָבתַ . 'ֻכִ ר ָקָרא לֹון לְּ

יב, קֶֹדש   ֻתִ כְּ יָ  (ירמיה ב), ֻדִ ָרֵאל ַליְּ ית ' קֶֹדש  ִיש ְּ ִ בֻוָאֹתה( א''ז ע''דף רצ)ֵראש  ַמה . ֻתְּ

ַהאי ין ַהאי לְּ א. ֻבֵ י ַאֻבָ א, ָאַמר ִרֻבִ ָאה ִמֻכֹֻלָ ֵניָנן, קֶֹדש  ִעֻלָ ָהִכי ֻתָ ד , ֻדְּ ֻכַ

ֲחָדא י ֻכַ ֵ דֹוש  הֻו קְּ ֻלְּ ָרן ֻכֺ ַחֻבְּ רֻון , ִאתְּ ין . ָקדֹוש  ִאקְּ ִ ש  ֻנְּ ֻכַ ִקין ֻוִמתְּ הֻו ַסֻלְּ ֺכֻלְּ וְּ

ָאה ַההֻוא ֲאָתר ִעֻלָ ֵרי קֶֹדש  , לְּ ִאקְּ . ֻדְּ

ךְּ ק ִגין ֻכָ יהוֻ , (קדוש קדוש קדוש)' ק' ק' ֻובְּ יְּ ָעִביד ִמֻנַ ָרֵאל ִאתְּ ִגין . קֶֹדש  ִיש ְּ ֻובְּ

ִרן ַעֻטְּ ין ִמתְּ ֻגִ רְּ ַלת ֻדַ תְּ ָרֵאל ֻבִ ִיש ְּ חֲ , ֻדְּ ָרן ֻכַ ַחֻבְּ ד ִאתְּ ָרֵאל , ָדאֻכַ רֻון קֶֹדש  ִיש ְּ ִאקְּ

יָ  ית', ַליְּ ִ ִאיִהי ֵראש  בֻוָאֹתה. ֻדְּ ָנא ֻתְּ ָהא אֹוִקימְּ הֵ , וְּ מוֻ . א''ֻבְּ ָ ש  ָליו ֶיאְּ ל אֹוכְּ ַמאי , ֻכָ

מוֻ  ָ ש  ָליו ֶיאְּ ל אֹוכְּ א. ֻכָ י ַאֻבָ ַמר, ָאַמר ִרֻבִ יב, ָהא ִאֻתְּ ֻתִ כְּ י  (ויקרא כב),ֻדִ ִאיש  ֻכִ וְּ

ָגָגה ְּ ש  ִתיב . יֹאַכל קֶֹדש  ֻבִ ָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדש   (שם)ֻוכְּ רֻון , וְּ ָרֵאל ִאקְּ ִיש ְּ וְּ

מוֻ , קֶֹדש   ָ ש  ָליו ֶיאְּ ל אֹוכְּ ךְּ ֻכָ ִגין ֻכָ . ֻבְּ

ָעָזר י ֶאלְּ א, ָאַמר ִרֻבִ כֹֻלָ ִסֻיֻוָמא ֻדְּ ירֻוָתא וְּ ֵ ֻקֶֹדש  , ש  ִליל ֻבַ ֻכְּ א ''ס). ִאתְּ

ֵרי ('א ָאה קֶֹדש  ִאקְּ ָמה ִעֻלָ ָחכְּ ַכד ָנִהיר , וְּ ָאהוְּ ָמה ִעֻלָ א ָחכְּ לֹמֹה , ֻדָ ְּ ש  ָמה ֻדִ ָחכְּ

יב. ָנִהיר ֻתִ כְּ ָמה ֻדִ לֹמֹה (מלכים א ה), ֻכְּ ְּ ַמת ש  ֶרב ָחכְּ יָמא ִסיֲהָרא , ַוֻתֵ ַקֻיְּ ֻדְּ

מֻוָתא לְּ ְּ ַאש  ָנא. ֻבְּ ָהא אֹוִקימְּ ָכא ִמיסֹוד. וְּ רְּ ֻבָ ַכד ִאתְּ , ָהִכי ָקֵריָנן ָלֻה קֶֹדש  , וְּ

ִלימוֻ  ְּ ש  ִהיר ֻבִ ִאיהֻו ַאנְּ מֻוָתא .ֻדְּ לְּ ְּ ַאש  ָרא ֻבְּ ַעֻטְּ ַנֲהָרא ִמתְּ ַכד ָלא ִאתְּ ָקֵריָנן ָלֻה , וְּ

א, רֻוַח ַהֻקֶֹדש   ֵעיֻלָ לְּ ַההֻוא ֻדִ ֵרי קֶֹדש  ֻכְּ קְּ ָלא ִאתְּ ָכא ֵמַהאי . וְּ רְּ ֻבָ ַכד ִמתְּ וְּ

סֹוד א, יְּ ַתֻתָ לְּ ָכל ִאיֻנֻון ֻדִ ָקא לְּ ַינְּ ֵרי ֵאם, וְּ קְּ א, ִאתְּ ֵעיֻלָ לְּ ַהִהיא ֻדִ ָקֵריָנן לֵ . ֻכְּ יֻה וְּ

ים ִ ים. ֳקָדש  ִ ָדש  ֵדין ָקֵריָנן ֵליֻה קֶֹדש  ַהֻקֳ יב, ֻוכְּ ֻתִ כְּ ה ֻדִ ֻלָ ֵביֻה ֻכַ שיר השירים ),ֻדְּ
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גוֹ  (ד ה וְּ ֻלָ ָבנֹון ֻכַ י ִמֻלְּ ָבנֹון. 'ִאֻתִ א ֵעֶדן. ַמאי לְּ ִרין, ֻדָ ל ִסטְּ ן ִמֻכָ ַלֻבֵ ִאתְּ ֵעֶדן ָהא . ֻדְּ וְּ

יא ַרֻיָ י ַחבְּ ַגֻבֵ . ָידֻוַע לְּ

אָנא ִתיב כִֻ , ֻתָ יָ ֻכְּ ם יְּ ֵ ָרא' י ש  יָ , ֶאקְּ ם יְּ ֵ י ש  ָרא' ַמאי ֻכִ עֹון. ֶאקְּ מְּ ִ י ש  , ָאַמר ִרֻבִ

ִתיב ָהבֻו ֻגֹוֶדל ֵלאלֵֹהינוֻ  א. ָהא ֻכְּ י ַאֻבָ דֻוָלה, ָהבֻו ֻגֹוֶדל, ָאַמר ִרֻבִ א ֻגְּ ַהצֻור , ֻדָ

ֳעלוֹ  ִמים ֻפָ בֻוָרה, ֻתָ א ֻגְּ ט. ֻדָ ֻפָ ְּ ָרָכיו ִמש  י ָכל ֻדְּ ֶאֶרת, ֻכִ פְּ א ֻתִ מֻוָנה .ֻדָ א , ֵאל אֱא ֻדָ

ֵאין ָעֶול. ֶנַצח א הֹוד, וְּ יק. ֻדָ סֹוד, ַצֻדִ א יְּ ר. ֻדָ ָ ָיש  א ֶצֶדק, וְּ ָמא . ֻדָ ְּ א ש  הֻוא ֻכֹֻלָ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ א דְּ ָ יש  יָ , ַקֻדִ ם יְּ ֵ י ש  ךְּ ֻכִ ִגין ֻכָ ָרא' ֻובְּ . ֶאקְּ

י יֹוֵסי יָ , ָאַמר ִרֻבִ ם יְּ ֵ ש  ' ש  ַ . ַמֻמָ ַהִהיא ש  ה ֻבְּ ֶ ָרֵאלֻומֹש  ִיש ְּ הֻו לְּ י לְּ ֻלֵ . ֲעָתא ֻגַ

יב ֻתִ כְּ גוֹ  (דברים לא), ֻדִ ָנה ָאנִֹכי ַהֻיֹום וְּ ָ ִרים ש  ֶעש ְּ ן ֵמָאה וְּ ָנא. 'ֻבֶ אן אֹוִליפְּ , ִמֻכָ

יהֻ  ָאה ֻבֵ ָתא ִעֻלָ מְּ ָחכְּ ָאה ֻדְּ ָמא, ַההֻוא ַזֻכָ ָקא ֵמָעלְּ ֻלְּ ֻתַ ִאסְּ ד ָמֵטי יֹוָמא לְּ ֵעי , ֻכַ ֻבָ

תָ  מְּ ָאה ַהִהיא ָחכְּ ַגֻלָ יהוֻ , אלְּ יַניְּ א ֻבֵ ָ יש  י רֻוַח ַקֻדִ ִאיֻנֻון ֻדִ ָנָלן. לְּ ה. מְּ ֶ . ִמֻמֹש 

ָנה ָאנִֹכי ַהֻיֹום ָ ִרים ש  ֶעש ְּ ן ֵמָאה וְּ יב ֻבֶ ֻתִ כְּ ִתיב. ֻדִ בֻו ָלֶכם  (שם), ֻוכְּ תְּ ה ֻכִ ַעֻתָ וְּ

גוֹ  יָרה ַהֻזֹאת וְּ ִ . 'ֵאת ַהש ֻ

ִאם ָלאו ִתיב, וְּ ָנע טֹוב ִמ  (משלי ג), ָעֵליֻה ֻכְּ מְּ ָעָליוַאל ֻתִ ַאֻתְּ . ֻבְּ ָמה דְּ ֻכְּ

גוֹ  (משלי ד), ָאֵמר י ָלֶכם וְּ י ֶלַקח טֹוב ָנַתֻתִ ֹות (משלי ג). 'ֻכִ ָך ַלֲעש  ֵאל ָידְּ יֹות לְּ הְּ . ֻבִ

ָמא ק ִמן ָעלְּ ֻלַ ֻתָ סְּ ָאה, ַעד ָלא ֻתִ ַגֻלָ ֻוָתא לְּ ש  יִהיב ָלךְּ רְּ יְּ ָלא ִאתְּ . וְּ

יא י ִחֻיָ ָנא ִמֵניהֻ , ָאַמר ִרֻבִ ָרא אֹוִליפְּ ָאה ַהאי קְּ ָתא ִעֻלָ מְּ ָהִכי הֻוא, ָחכְּ . וְּ

ָרא קְּ נֻוָתא, ֲאָבל ֵסיֵפיֻה ֻדִ ֵהימְּ מְּ ָרא ֻדִ ְּ ר ִקש  ֵ ַקש ֻ יב הֻוא, מְּ ֻתִ כְּ ַמאי ֻדִ ָמה . ֻבְּ ֻכְּ

ַאֻתְּ ָאֵמר ר הֻוא, דְּ ָ ָיש  יק וְּ א. ַצֻדִ לֹוַמר הֻוא ֻכֹֻלָ רֻוָדא. ֻכְּ ָלא ֻפִ ִאי . הֻוא ַחד ֻבְּ ֻדְּ

יִאין אִ  ל ָהֵני ַסֻגִ יָמא ֻכָ ָאַמר הֻוא, יֻנֻוןֻתֵ ָרן , ָחַזר וְּ ְּ ַקש ֻ ִקין ֻוִמתְּ הֻו ַסֻלְּ ֻלְּ ֻכֺ

ַחד ַאֲחָדן ֻבְּ א. ֻוִמתְּ כֹֻלָ הֻוא ֲהָוה, הֻוא ָהָיה, וְּ ֵהא, וְּ הֻוא יְּ הֻוא ַחד. וְּ ִריךְּ . וְּ ֻבְּ

ִמין ֵמי ָעלְּ ָעלְּ ָעַלם ֻולְּ ֵמיֻה לְּ ְּ ין (על). ש  ִרין ִמֻלִ ַקֻטְּ ן ִמתְּ ין, ַעד ֻכֵ ַאֲחִדין ִמֻלִ  ֻוִמתְּ

ין ִ יש  ִריךְּ הֻוא, ַקֻדִ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ָמא דְּ ְּ ש  . ֻדִ

א ֻכָ ַמלְּ ָקֵרי לְּ ָאה חֻוָלֵקיֻה ַמאן ֻדְּ ָקא ָיאֻות, ַזֻכָ ֻדְּ ֵרי ֻכַ ִמקְּ ע לְּ ֻדַ ִינְּ ִאי ִאיהֻו . וְּ וְּ

ַמאן ָקֵרי ַדע לְּ לֹא יְּ יהֻ , ָקֵרי וְּ ִריךְּ הֻוא ִמֻנֵ א ֻבְּ ָ ש  ִחיק קֻודְּ רְּ יב, ִאתְּ ֻתִ כְּ תהלים ),ֻדִ

יָ ָקרֹוב  (קמה גוֹ ' יְּ ָאיו וְּ ָכל קֹורְּ יָ . 'לְּ ָאיו' ָקרֹוב יְּ ָכל קֹורְּ ַמאן ָקרֹוב, לְּ ָחַזר . לְּ

ָאַמר ֶמת, וְּ ָראֻוהֻו ֶבאֱא ר ִיקְּ ֶ כֹל ֲאש  ָרא, לְּ קְּ ִ ש  ֵרי ֵליֻה ֻבְּ ִיקְּ ִכי ִאית ַמאן ֻדְּ ָאַמר . וְּ

א ִאין י ַאֻבָ ָקֵרי, ִרֻבִ ַמאן ֻדְּ ַדע לְּ לֹא יְּ ָקֵרי וְּ ָנָלן. ַההֻוא ַמאן ֻדְּ כֹל . מְּ יב לְּ ֻתִ כְּ ֻדִ

ֶמת ָראֻוהֻו ֶבאֱא ר ִיקְּ ֶ ֶמת. ֲאש  א. ַמאי ֶבאֱא ֻכָ ַמלְּ ָקא ֻדְּ נְּ ֻפַ ְּ גֻוש  חֹוָתָמא ֻדְּ הֻוא , ֻבְּ ֻדְּ

א כֹֻלָ ִלימֻו ֻדְּ ְּ ִתיב. ש  ָרָהם (מיכה ז), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ַאבְּ ַיֲעקֹב ֶחֶסד לְּ ֶמת לְּ ן אֱא . ִתֻתֵ

ֶמת ֻכְּ  ָראֻוהֻו ֶבאֱא ר ִיקְּ ֶ כֹל ֲאש  ךְּ לְּ ִגין ֻכָ ָעאל. ִתיבֻובְּ ַמאן ֻדְּ ָאה חֻוָלֵקיֻה ֻדְּ , ַזֻכָ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ חֹוי דְּ ע ָארְּ ֻדַ ִמנְּ ָנַפק לְּ ִתיב. וְּ א ֻכְּ ַעל ֻדָ אַֹרח  (משלי ד), וְּ וְּ

גוֹ  אֹור נֹוַגֻה וְּ יִקים ֻכְּ ִתיב. 'ַצֻדִ גוֹ  (ישעיה ס)ֻוכְּ יִקים וְּ ם ַצֻדִ ֻלָ ךְּ ֻכֺ ַעֻמֵ . 'וְּ

ב ''ז ע''דף רצ
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ָיא ָאַמר ִר  נְּ ָחקֻתַ י ִיצְּ ֻקֻוִנין, ֻבִ ל ָהֵני ֻתִ י, ֻכָ ָכל ָהֵני ִמֻלֵ ָלא , וְּ ֵדי ַחקְּ ַחצְּ ִלמְּ

ָרן ַמסְּ ָתֵניָנן. ִאתְּ א, וְּ ֵעיֻלָ ִגימֻוָתא לְּ ין ֻפְּ ֻדִ ָיכֹול ַעבְּ בְּ יִבין ֻכִ ִגימֻוָתא. ַחֻיָ . ַמאי ֻפְּ

יב ֻתִ כְּ ָמה ֻדִ ָניו , ֻכְּ ֵחת לֹו לֹא ֻבָ ִ ל ( ב''ז ע''דף רצ)ש  ָהא ֻכָ ֻקֻוִנין ָלא מֻוָמם ֻדְּ ָהֵני ֻתִ

ָקא ָיאֻות ֻדְּ ֵחי ֻכַ ֻכְּ ֻתַ ְּ תֻוב ֶאָחד אֹוֵמר. ִמש  ָיין(ישעיה נט), ֻכָ רְּ ש ִ ָדָקה ֻכַ ש  צְּ ֻבַ לְּ , ַוֻיִ

ָכתֻוב ֶאָחד אֹוֵמר  ת (שם)וְּ ֶ ֻבֹוש  לְּ ֵדי ָנָקם ֻתִ גְּ ש  ֻבִ ֻבַ לְּ ָחק. ַוֻיִ י ִיצְּ א ָאַמר ִרֻבִ , ֶאֻלָ

ָדָקה ש  צְּ ֻבַ לְּ ָנא ֻדְּ , ַוֻיִ ִזמְּ ָרֵאל ַזָכאןֻבְּ גוֹ , לֹא ָזכוֻ . ִיש ְּ ֵדי ָנָקם וְּ גְּ ש  ֻבִ ֻבַ . 'ַוִילְּ

ִגימֻוָתא י יֹוֵסי ַמאי ֻפְּ ָתֵניָנן. ָאַמר ִרֻבִ ָמה ֻדְּ ִקין , ֻכְּ ֻפְּ ֻתַ ֲאָבָהן ָלא ִמסְּ א ''ס)ֻדַ

ַנֲחָלא (מסתפקן יֻו ֻדְּ קְּ ַ ָכא ֵמַההֻוא ש  רְּ ֻבָ ִאתְּ ִנין. לְּ ן ֻבְּ ֻכֵ ֶ ל ש  ַאֻתְּ ָאֵמר. ֻכָ ָמה דְּ , ֻכְּ

ָניו מֻוָמם ֵחת לֹו לֹא ֻבָ ִ ֵני. ש  ֵרי ִזמְּ א. ַמאי לֹו לֹא ֻתְּ ֵעיֻלָ א ַחד לְּ א, ֶאֻלָ ַתֻתָ ַחד לְּ . וְּ

עֹון מְּ ִ י ש  ָאַמר ִרֻבִ ינֻו ֻדְּ ַהיְּ ָמא, וְּ ָעלְּ יאֻו ֻבְּ ֻגִ א סְּ יַבֻיָ ַחֻיָ ָנא ֻדְּ ל ִזמְּ ָיכֹול , ֻכָ בְּ ֻכִ

ָמא ָעלְּ ַרךְּ ֻבְּ ֻבְּ א ָלא ִמתְּ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ ָכל ִזמְּ . ש  ָמאוְּ ָעלְּ יאֻו ֻבְּ ֻגִ א ָלא סְּ יַבֻיָ ַחֻיָ , ָנא ֻדְּ

ָמא ָעלְּ ַרךְּ ֻבְּ ֻבְּ א ִמתְּ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ ִתיב. ש  ִאים  (תהלים קד), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ֻמֻו ַחֻטָ ִיֻתַ

גוֹ  יָ ', וְּ י ֶאת יְּ ִ ש  ִכי ַנפְּ רְּ לֻוָיהֻ ' ֻבָ א. ַהלְּ י ַאֻבָ ש  הֻוא, ָאַמר ִרֻבִ ָרא ֶזה ַמֻמָ , ִמקְּ

ֵחת ל ִ יב ש  ֻתִ כְּ ָניו מֻוָמםֻדִ א. ֹו לֹא ֻבָ לֻוָתא ֻדָ ַחֻבְּ ִרים לְּ ש  . ַמאן ֻגָ ֻדֹור ִעֻקֵ

ֻתֹול ַתלְּ ַכח ָהִכי, ֻופְּ ֻתְּ ְּ ָדָרא ִאש  א וְּ יַבֻיָ ִאיֻנֻון ַחֻיָ ִגין ֻדְּ . ֻבְּ

ין ל ָהֵני ִמֻלִ ה ֻכָ ֶ ָאַמר מֹש  ַתר ֻדְּ ךְּ ֻבָ ִגין ֻכָ ָקא , ֻבְּ ֻדְּ א ֻכַ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ ר ש  ֻכַ ַאדְּ וְּ

ר הֻואָאַמר וַ , ָיאֻות ָ ָיש  יק וְּ אי ַצֻדִ ִתֻקֻוֵניהֻ , ֻדַ ה ֻבְּ ָניו . ִמֻלָ ֵחת לֹו לֹא ֻבָ ִ ֲאָבל ש 

ָמא ָהִכי. מֻוָמם ֻתֹול. ַמאי ַטעְּ ַתלְּ ש  ֻופְּ ִאיֻנֻון ֻדֹור ִעֻקֵ ֻום ֻדְּ י . ִמש ֻ ָאַמר ִרֻבִ

הֻוָדה יִבין, לֹו לֹא, יְּ א ַחֻיָ ין ֻדָ ֻדִ יהֻו ַעבְּ ַמיְּ ַגרְּ לֹוַמר לְּ ִמין , ֻכְּ ַגרְּ ָקא ֻדְּ ֻלְּ ֻתַ ִאסְּ לְּ

ָמא ָכאן ֵמָעלְּ רְּ א. ֻבִ י ַאֻבָ ָהִכי הֻוא, לֹו לֹא, ָאַמר ִרֻבִ ָנא וְּ ִתיב . ָהא אֹוִקימְּ ַמה ֻכְּ

ֵריהֻ  תְּ יָ . ֻבַ יְּ לֻו זֹאת' ַהלְּ מְּ גְּ ִריךְּ הֻוא, ֻתִ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ א ֻלְּ מֻול ֻדָ ָמא ֻגְּ ֻלָ ַ ש  ל , לְּ ַעל ֻכָ

ָגִרים ָלךְּ  ָעִביד ָלֳקבְּ , ִאיֻנֻון ָטָבאן ֻדְּ . ָלךְּ וְּ

ַתח ָעָזר ֻפָ י ֶאלְּ גוֹ  (ויקרא כו), ִרֻבִ ֵביֶהם וְּ ֶאֶרץ אֹויְּ יֹוָתם ֻבְּ הְּ ם זֹאת ֻבִ ַאף ֻגַ . 'וְּ

ָרֵאל ִאין ִאיֻנֻון ִיש ְּ לֹות, ַזֻכָ ֵדי ֻכֹוָכִבים ֻוַמֻזָ ין עֹובְּ ל ַעֻמִ ב , ַעל ֻכָ ַאף ַעל ֻגַ ֻדְּ

יזֻו ָקֵמי ָמאֵריהֹון ֻגִ ַארְּ ִריךְּ הֻוא לָ , ֻדְּ א ֻבְּ ָ ש  ָקא לֹוןקֻודְּ בְּ ַ ש  ֵעי לְּ ָכל . א ֻבָ בְּ ֻדִ

א ַמֻיָ יֵני ַעמְּ ָגלֻו ֻבֵ ָגלֻוָתא, ֲאָתר ֻדְּ הֹון ֻבְּ ִריךְּ הֻוא ִעֻמְּ א ֻבְּ ָ ש  ֲהָדא הֻוא . קֻודְּ

גוֹ  ֵביֶהם וְּ ֶאֶרץ אֹויְּ יֹוָתם ֻבְּ הְּ ם זֹאת ֻבִ ַאף ֻגַ ִתיב וְּ . 'ִדכְּ

א ָאַמר י ַאֻבָ יֹוָתם, ִרֻבִ הְּ ם זֹאת ֻבִ ַאף ֻגַ . וְּ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ֻתָ ִיש ְּ יהֹון ֻדְּ ַגֻבֵ ִריךְּ הֻוא לְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ָמה ֲחִביבֻוָתא דְּ ַאף ַעל , ֻכַ ֻדְּ

א ַמֻיָ יֵני ַעמְּ ֵלי ֻבֵ ִמגְּ ִמין לְּ ַגרְּ ב ֻדְּ ִמין, ֻגַ ָעלְּ הֹון לְּ ֲעִדיַאת ִמֻנְּ א ָלא ִאתְּ ֻתָ ִכינְּ ְּ ָלא . ש  ֻדְּ

ִחין ֻכְּ ֻתַ ְּ ָגלֻוָתא ִמש  יהֻו ֻבְּ חֹוַדיְּ לְּ ִאיֻנֻון ֻבִ יָמא ֻדְּ הֹון . ֻתֵ ם זֹאת ִעֻמְּ ַאף ֻגַ א וְּ ֶאֻלָ

ִחין ֻכְּ ֻתַ ְּ גוֹ . ִמש  ֵביֶהם וְּ ֶאֶרץ אֹויְּ יֹוָתם ֻבְּ הְּ ם זֹאת ֻבִ ַאף ֻגַ ִתיב וְּ . 'ֲהָדא הֻוא ִדכְּ

ֵריהֻ  יז ַעל ֻבְּ ֻגִ ַארְּ א ֻדְּ ֻכָ ַמלְּ יהֻ , לְּ ַרֲחָקא ִמֻנֵ ִאתְּ א לְּ ָ ש  ַזר ָעֵליֻה עֹונְּ ֵמיַזל , ֻגָ ֻולְּ

ִחיָקא ָעא רְּ ַארְּ ָמָעה מַ . לְּ ְּ ָרהש  ָאמְּ רֹוִניָתא וְּ ָעא , טְּ ַארְּ ִרי ָאִזיל לְּ הֹוִאיל ֻובְּ

ִחיָקא א ֵמֵהיָכֵליהֻ , רְּ ֻכָ ֵדי ֵליֻה ַמלְּ ַ ש  ֻבֹוק ֵליהֻ , וְּ ְּ ָווָנא , ֲאָנא ָלא ֶאש  רְּ אֹו ֻתַ
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ָעא ַאֲחָרא ַארְּ ֲחָדא ֵניִתיב ֻבְּ ָווָנא ֻכַ רְּ א אֹו ֻתַ ֻכָ ַמלְּ ֵהיָכָלא ֻדְּ ֲחָדא ִניתֻוב לְּ . ֻכַ

ִנין ִזמְּ רֹוִניָתאפָֻ , לְּ א ַעל ַמטְּ ֻכָ ָחהֻ , ִקיד ַמלְּ ֻכְּ ְּ ֵריהֻ . ָלא ַאש  ַלת ִעם ֻבְּ ֲהַוות ַאזְּ , ֻדַ

ן, ָאַמר ֻמָ רֹוִניָתא ֻתַ תֻובֻון, הֹוִאיל ֻוַמטְּ יהֻו יְּ ַוויְּ רְּ . ֻתַ

רֹוִניָתא ַמטְּ ִריךְּ הֻוא לְּ א ֻבְּ ָ ש  ָפִקיד קֻודְּ ָנא ֻדְּ ִזמְּ ִמיָתא, ֻובְּ ַקדְּ ִקיד ָלֻה ֻבְּ , ֻפָ

ִק  ִגיָנֻה ֻפָ נֹויֻובְּ ִתיב. יד ִלבְּ י ֶאת ַנֲאַקת  (שמות ו), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ֻתִ ַמעְּ ָ ַגם ֲאִני ש  וְּ

גוֹ  ָרֵאל וְּ ֵני ִיש ְּ הֹון. 'ֻבְּ ָנא ֲעַקתְּ ַמעְּ ְּ ֲאָנא ש  ִרים ֻדַ ָיכֹול. ַמאן ֻגָ בְּ רֹוִניָתא, ֻכִ . ַמטְּ

ָנא ָלהֻ  ַכרְּ דְּ ִתיב. ֻדִ ִריִתי (שמות ו), ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ֻכֹור ֶאת ֻבְּ ִתיב וֻ . ָוֶאזְּ שמות )כְּ

ִריתוֹ  (ב לִֹהים ֶאת ֻבְּ ֻכֹור אֱא זְּ ָרֵאל ִמן . ַוֻיִ ִיש ְּ ִריךְּ הֻוא ֵיָהַדר לְּ א ֻבְּ ָ ש  ַכד קֻודְּ וְּ

לֻוָתא ִתיב, ֻגָ יָ  (דברים ל). ַמה ֻכְּ ב יְּ ָ ש  ִרֲחֶמךָ ' וְּ ָך וְּ בֻותְּ ְּ לֶֹהיָך ֶאת ש  א , אֱא ֻדָ

רֹוִניָתא ִתיב. ַמטְּ עֹוד ֻכְּ יָ  (תהלים פה), וְּ בֻות ַיֲעקֹבאַ ' ָרִציָת יְּ ְּ ֻתָ ש  בְּ ַ ֶצָך ש  . רְּ

הֻוָדה י יְּ יָ , ָאַמר ִרֻבִ יְּ לֻו זֹאת' ַהלְּ מְּ גְּ ֻתֹול, ֻתִ ַתלְּ ש  ֻופְּ ַאֻתֻון ֻדֹור ִעֻקֵ ִגין ֻדְּ , ֻבְּ

ָגלֻוָתא ֵלי זֹאת ֻבְּ ִתגְּ ִמין ֻדְּ רְּ יָ . ַאֻתֻון ֲהֵויתֻון ֻגַ יְּ לֻו זֹאת' ַהלְּ מְּ גְּ מֻול . ֻתִ א הֻוא ֻגְּ ֻדָ

כֹון ָעִביד ִעֻמְּ ַרִיםֻבְּ , ֻדְּ ִמצְּ כוֻ , ָכל ִאיֻנֻון ִנימֻוִסין ֻדְּ ָעַבד לְּ ָוון ֻדְּ ָכל ִאיֻנֻון ַאתְּ , ֻבְּ

ַהאי זֹאת ִמין לְּ לְּ ָ ַאֻתֻון ש  מֻול ֻדְּ א הֻוא ֻגְּ א. ֻדָ כֹון ֻדָ ַרם לְּ ַאֻתֻון ַעם . ַמאן ֻגָ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

לֹא ָחָכם כוֻ , ָנָבל וְּ ָעַבד לְּ ָכל ִאיֻנֻון ָטָבן ֻדְּ ִלין ֻבְּ ֻכְּ ֻתַ ָלא ִמסְּ א וְּ ֻתָ ְּ . ַעד ַהש 

יָ  יְּ לֻו זֹאת' ַהלְּ מְּ גְּ א, ֻתִ ֻתָ ִכינְּ ְּ א ש  י. ֻדָ ָנא ִמֻלֵ ָהא אֹוִקימְּ ַתִניָנן, וְּ א ''הֵ , ֻדְּ

ָאם רְּ ִהֻבָ ֻבְּ ֵעיָרא (בראשית ב), ֻדִ יָ ''הֵ . זְּ יְּ ַהלְּ בְּ ָבא' א ֻדִ רְּ ָיא. ַרבְּ ַתנְּ ַמר ֻדְּ ָהא ִאֻתְּ , וְּ

הֻוָדה י יְּ ָ ''הֵ , ָאַמר ִרֻבִ ש  ָכל ֲאָתר קֻודְּ בְּ ִריךְּ הֻואא ֻדִ ֵרי ֵאם, א ֻבְּ ִאקְּ ֵרי . וְּ ֻותְּ

הוֻ  ִמין ִנינְּ יב, ָעלְּ ֻתִ כְּ ַעד ָהעֹוָלם (תהלים קו), ֻדִ ָרָזא . ִמן ָהעֹוָלם וְּ ֵניָנן ֻבְּ ָהא ֻתָ וְּ

ָרא קְּ ִביִעית ַהִהין (במדבר כח), ֻדִ ִתית רְּ ֶמן ֻכָ ֶ ש  . ֻבְּ

א ''צ ע''דף רח

הֻוָדה אֹוֵמר י יְּ ָיא ִרֻבִ נְּ ֵר , ֻתַ ה ַאתְּ ַכֻמָ ָנאֻבְּ לְּ ֻכַ ֻתְּ ִריךְּ הֻוא , י ִאסְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ דְּ

י  ֻדֵ ָרֵאל( א''צ ע''דף רח)ָלא ַאעְּ ִיש ְּ יהֻו ֻדְּ יְּ ִחימֻוָתא ִמֻנַ ִאיֻנֻון ָהווֹ , רְּ ָכל ֲאָתר ֻדְּ בְּ , ֻדִ

יהוֻ  יַניְּ ִריךְּ הֻוא ֻבֵ א ֻבְּ ָ ש  יב. קֻודְּ ֻתִ כְּ ים  (ויקרא כו), ֻדִ ֻתִ ַעלְּ לֹא גְּ ים וְּ ֻתִ ַאסְּ לֹא מְּ

ַכֻלֹוָתם לְּ  םלְּ ִריִתי ִאֻתָ ם. ָהֵפר ֻבְּ יָקא ִאֻתָ יְּ יהֻו , ֻדַ יְּ י ִמֻנַ ֻדֵ הֹון ָלא ַאעְּ יהֻו ִעֻמְּ יַניְּ ֻבֵ

ִמין ָעלְּ . לְּ

ָחא ָארְּ ָחק ֲהָוה ָאִזיל ֻבְּ י ִיצְּ יא, ִרֻבִ י ִחֻיָ יֻה ִרֻבִ ָפַגע ֻבֵ ָאַמר ֵליֻה , וְּ

ךְּ  (להו)ֲחֵמיָנא  ֻפָ ַאנְּ א ָמדֹוָר , ֻבְּ ֻתָ ִכינְּ ְּ ש  ָמדֹוָרא ֻדִ ָהא ֻבְּ ִתיב. ךְּ ֻדְּ שמות ). ַמאי ֻכְּ

ַרִים(ג ד ִמצְּ ילֹו ִמֻיַ ַהֻצִ ֵעי ֵליהֻ , ָוֵאֵרד. ָוֵאֵרד לְּ ִמיָתא. ֵאֵרד ִמֻבָ ַקדְּ . ָוֵאֵרד ֻבְּ

ַרִים. ֵאיָמַתי ִמצְּ ד ָנַחת ַיֲעקֹב לְּ ה. ֻכַ ָלֻמָ ַרִים. וְּ ד ִמצְּ ילֹו ִמֻיַ ַהֻצִ ָמֵלא ָלא . לְּ ִאלְּ ֻדְּ

יהוֻ  יַניְּ ִמסְּ , ֲהָוה ֻבֵ ִלין לְּ לֻוָתאָלא ַיכְּ ל ֻגָ ַאֻתְּ ָאֵמר . ֻבַ ָמה דְּ ִעֻמֹו ָאנִֹכי  (תהלים צא)ֻכְּ

ֵדהוֻ  ֵצהֻו ַוֲאַכֻבְּ ָצָרה ֲאַחלְּ . בְּ

ָיין, ָאַמר ֵליהֻ  רְּ ַ ָרֵאל ש  ִיש ְּ ָכל ֲאָתר ֻדְּ אי ֻבְּ יהוֻ , ַוֻדַ יַניְּ ִריךְּ הֻוא ֻבֵ א ֻבְּ ָ ש  . קֻודְּ

ִלין ָרא ַאזְּ יֵמי ֻדָ ַחֻכִ ָכל ֲאָתר ֻדְּ ִריךְּ , וְּ א ֻבְּ ָ ש  הֹון קֻודְּ , הֻוא ָאִזיל ִעֻמְּ

יב ֻתִ כְּ גוֹ  (שם), ֻדִ ה ָלָך וְּ ַצֻוֶ ָאָכיו יְּ י ַמלְּ יב. 'ֻכִ ֻתִ כְּ ָנָלן ֻדִ ַיֲעקֹב ָהַלךְּ  (בראשית לב), מְּ וְּ
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גוֹ  ֻכֹו וְּ ַדרְּ לִֹהים ֶזה', לְּ ר ָרָאם ַמֲחֵנה אֱא ֶ ֲאש  ף . ַוֻיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֻכַ ֻתֵ ֻתַ ְּ א ִנש  ֻתָ ְּ ַהש 

ֲחָדא חָ , ֻכַ ָארְּ ֵניִזיל ֻבְּ ֵליָנן, אוְּ ֲאָתר ַחד ַאזְּ לְּ ָנא ֻדִ ַדעְּ ָהא יְּ ֻפֹוי , ֻדְּ ָלא ַאנְּ ַקֻבְּ לְּ

א ֻתָ ִכינְּ ְּ ש  אי, ָאַמר ֵליהֻ . ֻדִ ָחק. ַוֻדַ י ִיצְּ ֵניָנן, ָאַמר ִרֻבִ ָוה ֵאיָנן ִניזֹוִקין, ֻתָ לֻוֵחי ִמצְּ ְּ , ש 

ֲחָזָרָתן ָלא ֻבַ ֲהִליָכָתן וְּ א ֻבְּ . ָלא ֻבַ ָ ש  י קֻודְּ ֲחָזָאה ַקֻמֵ ִאתְּ ֵליָנןַוֲאָנן לְּ , ִריךְּ הֻוא ַאזְּ

ָנא ִחילְּ ָלא ֻדָ . וְּ

ֵלי ֲהוֹו ָאזְּ יא, ַעד ֻדַ י ִחֻיָ ִתיב , ָאַמר ִרֻבִ ַמִים  (בראשית ב)ֻכְּ ָ דֹות ַהש ֻ ה תֹולְּ ֵאֻלֶ

ָהָאֶרץ ַמִים. וְּ ָ ִריךְּ הֻוא, ַהש ֻ א ֻבְּ ָ ש  ָלא קֻודְּ לְּ ַאכְּ ָהָאֶרץ. לְּ א , וְּ ָ ש  ָלא קֻודְּ לְּ ַאכְּ לְּ

ָכל ַמה ֻדִ  ִריךְּ הֻוא וְּ אֻבְּ ַתֻתָ יהוֻ , לְּ ַמִים ִמַניְּ ָ דֹות ַהש ֻ רֻון תֹולְּ . ִאיֻנֻון ִאקְּ

ָאם רְּ ִהֻבָ ה, ָאַמר ֵליֻה ִאי ָהִכי ַמהֻו ֻבְּ ַמר ֻבְּ ִאֻתְּ ָרָאם' וְּ א . ֻבְּ ָאַמר ֵליֻה ֻכֹֻלָ

ה רוֻ , ַחד ִמֻלָ ַחֻבָ ַמִים ִאתְּ ָ ד ש  דֹות' ַהאי ה, ֻכַ יַקת ֻתֹולְּ דֹות , ַאֻפִ רֻון תֹולְּ ִאיֻנֻון ִאקְּ וְּ

 ָ ָהָאֶרץַהש ֻ ה, ָאַמר ֵליֻה ִאי ָהִכי. ַמִים וְּ ָנא ֻבְּ ַמאי אֹוִקימְּ ָרָאם' ֻבְּ ָרָהם, ֻבְּ ַאבְּ . ֻבְּ

ה הֻוא א ַחד ִמֻלָ ָרָהם, ָאַמר ֵליֻה ֻכֹֻלָ ַאבְּ ַמִים, ֻבְּ ָ ינֻו ַהש ֻ ָיין , ַהיְּ רְּ ַ ן ש  ֻמָ ִמֻתַ ֻדְּ

ָטא ְּ ש  ֻפַ ִאתְּ ה. לְּ ָרָאם' ֻבְּ ָהָאֶרץ, ֻבְּ ינֻו וְּ א ַחד ִמ , ַהיְּ כֹֻלָ הוְּ . ֻלָ

אי ָהִכי הֻוא, ָאַמר ֵליהֻ  ָנא, ַוֻדַ ָהא אֹוִליפְּ יב, וְּ ֻתִ כְּ ַמִים , ֻדִ ָ דֹות ַהש ֻ ה תֹולְּ ֵאֻלֶ

ָהָאֶרץ ָתֵניָנן. וְּ ה, וְּ ָרא ֻבְּ ה ִנבְּ ָאם', ָהעֹוָלם ַהֻזֶ רְּ ִהֻבָ יב ֻבְּ ֻתִ כְּ א. ֻדִ ָהעֹוָלם ַהֻבָ , וְּ

י ָרא ֻבְּ יב', ִנבְּ ֻתִ כְּ ָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶד  (בראשית ב), ֻדִ ןוְּ קֹות ֶאת ַהֻגָ ְּ ַהש  ָלא . ן לְּ לְּ ַאכְּ לְּ

ַמִים ָ ן. ַהש ֻ ָלא ֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהֻגָ לְּ ַאכְּ . לְּ

ָנא ָהא אֹוִקימְּ יב, וְּ ֻתִ כְּ ים (שיר השירים ד), ֻדִ ֻנִ ַין ֻגַ ַמִים, ַמעְּ ָ א ִהיא ַהש ֻ ֵאר , ֻדָ ֻבְּ

ים יב, ַמִים ַחֻיִ ֻתִ כְּ ָחק ֻבְּ  (בראשית כז), ֻדִ ֵדי ִיצְּ ם ַעבְּ ָ רֻו ש  כְּ , ֵארַוֻיִ

ִתיב כְּ גוֹ  (שם)ֻדִ ֵאר ַאֶחֶרת וְּ ֻפֹור ֻבְּ ם ַוַיחְּ ָ ק ִמש ֻ ֻתֵ עְּ ָבנֹון. 'ַוֻיַ ִלין ִמן לְּ נֹוזְּ ִאיֻנֻון , וְּ ֻדְּ

א ֵעיֻלָ ִרין לְּ ַעֻטְּ א, ִמתְּ ֻכָ ַמלְּ א ֻדְּ ָ ֵריש  ִקין ֻבְּ ַסֻלְּ יב. וְּ ֻתִ כְּ דֹול ֵמַעל  (תהלים קח), ֻדִ י ֻגָ ֻכִ

ךָ  ֻדֶ ַמִים ַחסְּ ָ . ש 

ָבנֹון מָֻ , ִמן לְּ ִביָנהִמֻתַ ִקין לְּ וָיין. ן ָנפְּ ָכל ִזוְּ ךְּ לְּ ַ ש  מְּ ִאתְּ ָנִגיד וְּ ין ִאיֻנֻון , וְּ ֻדִ ַנגְּ ַעד ֻדְּ

א, ַמֻבֻוִעין א ַרֻבָ ֵרי ַיֻמָ ִאקְּ ֲאָתר ֻדְּ א לְּ ָ ש  ֻנְּ ֻכַ ִאתְּ ין לְּ ֻתִ ַנחְּ יב. וְּ ֻתִ כְּ ל  (קהלת א),ֻדִ ֻכָ

גוֹ  ם וְּ ִכים ֶאל ַהֻיָ ָחִלים הֹולְּ ִתיב. 'ַהֻנְּ גוֹ ַהבִֻ  (ישעיה נא), ֻוכְּ ם וְּ ֻתֶ בְּ . 'יטֻו ֶאל צֻור חֻוֻצַ

ִתיב ָבַתר ֻכְּ גוֹ  (שיר השירים ד), לְּ ה וְּ ן ָנעֻול ֲאחֹוִתי ַכֻלָ אן. 'ֻגַ דֹות , ֻוִמֻכָ ִפיקֻו ֻתֹולְּ נְּ

א כֹֻלָ יב. לְּ ֻתִ כְּ ָאם, ֻדִ רְּ ִהֻבָ ה, ֻבְּ ש  ' ֻבְּ ָרָאם ַמֻמָ ָרָהם, ֻבְּ ַאבְּ ָחק. ֻבְּ י ִיצְּ , ָאַמר ִרֻבִ

ַיֲעקֹב מַ  ש  ַוֲאִפיֻלֻו ֻבְּ ה. ֻמָ א ַחד ִמֻלָ כֹֻלָ . וְּ

ָחק י ִיצְּ עֹון, ָאַמר ִרֻבִ מְּ ִ י ש  ַרֻבִ יֻה ֻדְּ ַקֻמֵ ִבין לְּ ד ֲאָנן ַיתְּ יֻה , ֻכַ ַמר ַקֻמֵ א ִאֻתְּ ֻכֹֻלָ

ָיא לְּ ֻגַ ִאתְּ ָכל ַהאי, ֻבְּ ָנא לְּ ִריכְּ טְּ ָלא ִאצְּ ַאר , ָאַמר ֵליהֻ . וְּ ְּ ש  עֹון ֻכִ מְּ ִ י ש  ָלאו ִרֻבִ

א ָ ֵני ָנש  י, ֻבְּ הֻו ַקֻמֵ ֺכֻלְּ ה, הֻ ֻדְּ ֶ י מֹש  ַקֻמֵ ִביֵאי לְּ ַאר נְּ ְּ ש  ֵלי. ֻכִ ֲהוֹו ָאזְּ י , ַעד ֻדַ ָאַמר ִרֻבִ

יא ִתיב, ִחֻיָ גוֹ  (ישעיה מט), ֻכְּ ה וְּ ֻנָ טְּ ן ֻבִ ה עֻוָלֻה ֵמַרֵחם ֻבֶ ָ ח ִאש ֻ ֻכַ ְּ ָרא . 'ֲהִתש  ַהאי קְּ

מֻוהָ  יֵרי, אֹוקְּ ָהָכא ַמאי ָקא ַמיְּ ָחק. וְּ י ִיצְּ חַ , ָאַמר ִרֻבִ ִקטֻוָרא ֻדְּ יאִאי ֻבְּ ַרֻיָ , בְּ

ָנא ַמכְּ ִמיָכא ָלא ַאסְּ . ֲאָנן ַמה ֵניָמא, סְּ
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ִמיָזא ַחד, ָאַמר ֵליהֻ  רְּ ָהא ָקָלא ֻדִ ָנא יֹוָמא ַחד, ֻדְּ ַמעְּ ְּ ָנא , ש  ד ֲהָוה ֲאִזילְּ ֻכַ

ָחא ָארְּ ָנא ַמאן ָאַמר, ֻבְּ ַדעְּ ָלא יְּ ָלא , וְּ וְּ

ה ָנא ִמֻלָ ַדעְּ א ֲחֵזי. יְּ ֻתָ ָנא ַעל' ז, וְּ ְּ ֲחִליש  א יֹוִמין ֲהוֹו ֻדַ ָנא ִמִדי, ֻדָ ָלא ַטִעימְּ . וְּ

א ָ יש  בֻוִציָנא ַקֻדִ יֻה ֻדְּ ַגֻבֵ ָנא לְּ א ֲאִזלְּ ֻתָ ְּ ַהש  ַכר, וְּ ָמא ֵאדְּ ילְּ ֵליָמא ִלי ֻדִ ָאַמר . ֻדְּ

ָחמֻוי, ֵליהֻ  יֻה ֻדְּ ַגֻבֵ ָעָזר לְּ י ֶאלְּ ֲהָוה ָאִזיל ִרֻבִ ָמא ַההֻוא יֹוָמא ֻדְּ ילְּ ַההֻוא יֹוָמא , ֻדִ וְּ

יהֻ  ָנא ִעֻמֵ ָהא, ֲאִזילְּ ה וְּ ָנא ִמֻלָ רְּ ֻכַ . ַאדְּ

ב ''צ ע''דף רח

א ֲחֵזי ֲאבֹוי, ֻתָ ֵמיֻה ֻדַ ְּ ָעָזר ִמש ֻ י ֶאלְּ י , ָהִכי ָאַמר ִרֻבִ ָרֵאל ַקֻמֵ רֻו ִיש ְּ ָאמְּ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ ש  ָגלֻוָתא, קֻודְּ ָנא ֻבְּ ָנִפלְּ ִביק ָלן , ִמֻיֹוָמא ֻדְּ ָ ִריךְּ הֻוא ש  א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ

ָגלֻוָתא י ָלן, ֻבְּ ֵ ש  ַאנְּ יבֲהָד . וְּ ֻתִ כְּ יָ  (ישעיה מט), א הֻוא ֻדִ יָ ' ַוֻתֹאֶמר ִצֻיֹון ֲעָזַבִני יְּ ' ַויְּ

ֵכָחִני ְּ א. ש  ֻתָ ִכינְּ ְּ ָרה ש  ה עֻוָלהֻ , ָאמְּ ָ ח ִאש ֻ ֻכַ ְּ ִנין, ֲהִתש  רֻון ֻבְּ ִאקְּ ָרֵאל ֻדְּ ִכי ִיש ְּ , וְּ

ַאֻתְּ ָאֵמר ָמה ֻדְּ יָ  (דברים יד), ֻכְּ ם ַליְּ ִנים ַאֻתֶ לֵֹהיֶכם' ֻבָ ן . אֱא צ ''דף רח)ֵמַרֵחם ֻבֶ

ָנהֻ ( ב''ע טְּ ַאֻתְּ ָאֵמר, ֻבִ ָמה דְּ ֶמת (ירמיה ב), ֻכְּ ֻלֹה ֶזַרע אֱא ֹוֵרק ֻכֺ יךְּ ש  ֻתִ ַטעְּ ָאנִֹכי נְּ . וְּ

ָנה חְּ ֻכַ ְּ ה ִתש  ם ֵאֻלֶ יב, ֻגַ ֻתִ כְּ ָהָאֶרץ (בראשית ב), ֻדִ ַמִים וְּ ָ דֹות ַהש ֻ ה תֹולְּ ָאנִֹכי . ֵאֻלֶ וְּ

ֵחךְּ  ֻכָ ְּ אן, לֹא ֶאש  ִריךְּ , ִמֻכָ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ִמין דְּ ָעלְּ ָרֵאל לְּ ִיש ְּ ִביק לֹון לְּ ָ . הֻוא ָלא ש 

ָנהֻ , ֻתֻו ָאַמר טְּ ן ֻבִ ה עֻוָלֻה ֵמַרֵחם ֻבֶ ָ ח ִאש ֻ ֻכַ ְּ ָאה. ֲהִתש  א הֻוא ָרָזא ִעֻלָ , ֻדָ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ ש  ָאַמר קֻודְּ ֵמיֻה ֲאִחיָדן, ֻדְּ ְּ ש  ין ֻבִ ין ִאֻלֵ א , ָהא ִמֻלִ ָ ש  קֻודְּ ָמה דְּ ֻכְּ

ִריךְּ הֻוא ָלא ַאנְּ  ֵמיהֻ ֻבְּ ְּ י ש  ֵ א, ש  ָהא הֻוא ֻכֹֻלָ ִריךְּ הֻוא ָלא . ֻדְּ א ֻבְּ ָ ש  ךְּ קֻודְּ ֻכַ

ש   ֵמיֻה ַמֻמָ ְּ ש  ִאיֻנֻון ֲאִחיָדן ֻבִ ָרֵאל ֻדְּ ִיש ְּ י לֹון לְּ ֵ ש  יא. ַאנְּ י ִחֻיָ יש  ִרֻבִ ֻגִ רְּ ָאַמר , ִאתְּ

ה א ִהיא ִמֻלָ אי ֻדָ ָנא לָ . ַוֻדַ ַרעְּ ַאעְּ ִריךְּ הֻוא ֻדְּ א ֻבְּ ָ ש  ֵהא קֻודְּ ִריךְּ יְּ ָנא , ךְּ ֻבְּ ָיַדעְּ וְּ

ה יהֻ . ִמֻלָ ָנא ִמֻנֵ ַמעְּ ָ ש  ָנא ַמאן ַההֻוא ֻדְּ ָיַדעְּ . וְּ

א ֲחֵזי ֻתָ ָנא ד, וְּ ָרִהיטְּ ַההֻוא יֹוָמא ֻדְּ י' ֻדְּ ָנא ַמאן ֲהָוה, ִמיֻלֵ חְּ ֻכַ ְּ ָלא ַאש  ָאַמר . וְּ

ֲעָתא ֲחָדא, ֵליהֻ  ַ ִפיש  ש  ָעָזר ֻנָ י ֶאלְּ ִרֻבִ א ֻדְּ ֻתָ ַערְּ ַחד מְּ ָנא ֻבְּ ָעאלְּ ִגין ֻדְּ ָקֵרי  .ֻבְּ

ָרֵאי יא ָהֵני קְּ י ִחֻיָ גוֹ  (ישעיה נח), ָעֵליֻה ִרֻבִ ַחר אֹוֶרָך וְּ ַ ש ֻ ַקע ֻכַ ָרא . 'ָאז ִיֻבָ קְּ ָאז ֻתִ

יָ  גוֹ ' ַויְּ יָ ' ַיֲעֶנה וְּ ג ַעל יְּ ַעֻנָ תְּ גוֹ ' ָאז ֻתִ נֹות ֻדֹור  (דברים לב). 'וְּ ְּ ינֻו ש  מֹות עֹוָלם ֻבִ כֹור יְּ זְּ

גוֹ  מֹות עֹוָלם. 'ָודֹור וְּ כֹור יְּ א ָאַמר ,זְּ י ַאֻבָ מֹות עֹוָלם, ִרֻבִ א . ַמאן יְּ יֻתָ ִ ִאיֻנֻון ש 

הוֻ , יֹוִמין ָמא ֻבְּ ִריךְּ הֻוא ָעלְּ א ֻבְּ ָ ש  ָעַבד קֻודְּ יב. ֻדְּ ֻתִ כְּ ת ָיִמים  (שמות לא), ֻדִ ֶ ש  ֵ י ש  ֻכִ

יָ  ה יְּ גוֹ ' ָעש ָ ת ָיִמים. 'וְּ ֶ ש  ֵ ת ָיִמים, ש  ֶ ש  ֵ ש  ָלא ֻבְּ ָנא, וְּ ָהא אֹוִקימְּ נֹות. וְּ ְּ ינֻו ש  ֻדֹור  ֻבִ

לֹוַמר. ָודֹור מֹות עֹוָלם, ֻכְּ יֹוִמין, ִאיֻנֻון יְּ ִנין וְּ ְּ ל ִאיֻנֻון ש  עֻו ֻכָ מֹודְּ ֻתְּ ְּ ִיש  עֻו וְּ ָכל , ָידְּ וְּ

ָדָרא ָרא וְּ יִמין, ֻדָ ַאֻתֻון ַקיְּ א ֻדְּ ָרא ֻדָ . ַעד ֻדָ

ךָ  דְּ ַיֻגֵ ַאל ָאִביָך וְּ ְּ ִריךְּ הֻוא, ש  א ֻבְּ ָ ש  א קֻודְּ ִתיב. ֻדָ ֻוא ֲהלֹא ה, ֲהָדא הֻוא ִדכְּ

ֶנךָ  ךָ . ָאִביָך ֻקָ דְּ ַיֻגֵ ָתא, וְּ מְּ ָחכְּ ָקא ֻדְּ ה עֻומְּ ַגֻלֶ הֻוא יְּ ד ִאיֻנֻון . ֻוַמאי ִהיא. וְּ א ֻכַ ֶאֻלָ

ָמא ִלילֻו ָעלְּ כְּ ַ א יֹוִמין ש  יֻתָ ִ ִלילֻו ֵליהֻ , ש  כְּ ַ ִגיָנךְּ , ָלא ש  א ֻבְּ ֻתְּ , ֶאֻלָ ֵתיֵתי ַאנְּ ֻדְּ

יָתא ים אֹוַריְּ ַקֻיֵ ָתֵניָנן. ֻותְּ עֲ , ֻדְּ ל ַמה ֻדְּ ִריךְּ הֻואֻכָ א ֻבְּ ָ ש  ַנאי ֲעַבד, ַבד קֻודְּ , ַעל ֻתְּ
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ָרֵאל ַכד ֵייתֻון ִיש ְּ יָתא ָיאֻות, ֻדְּ לֻון אֹוַריְּ ַקֻבְּ ֹתהֻו , ִאי יְּ ָהַדר ֵליֻה לְּ יְּ ִאי ָלא ֻדְּ וְּ

ךְּ . ָובֹהוֻ  ִגין ֻכָ א, ֻובְּ ָען ֻכֹֻלָ מֹודְּ ֻתְּ ְּ ִאש  עֻו וְּ מֹות עֹוָלם ָידְּ . ִאיֻנֻון יְּ

ֵניָנן ָהא ֻתָ הֻו , וְּ ִאיָלָנאַהנְּ י ֻדְּ ֻפֵ גֹו ִאיָלָנא, ַענְּ ַאֲחָדן ֻבְּ ָנא, ֵהיךְּ ִמתְּ ָהא אֹוִקימְּ , וְּ

ֵרר לֹון ִריךְּ הֻוא ֻבִ א ֻבְּ ָ ש  ֵדין קֻודְּ ִריִסין, ֻכְּ ָמָנן ֻתְּ ין, ִלמְּ ַאר ַעֻמִ ְּ ַאֻתֻון ַמה , ַעל ש  וְּ

ִתיב יָ . ֻכְּ י ֵחֶלק יְּ הֻו לְּ , ַעֻמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ ' ֻכִ ָלא ָיַהב לְּ ָבאֻדְּ רְּ ָלא , ַרבְּ וְּ

ָאָכא ַמלְּ ָמָנא ַאֲחָרא, לְּ ָלא ִלמְּ ִריךְּ הֻוא ָנַסב , וְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ א דְּ ַהאי ַעֻמָ וְּ

חֻוָלֵקיהֻ  . לְּ

ח ֵליהֻ  ֻכַ ְּ ָאן ֲאָתר ַאש  גוֹ . ֻבְּ ימֹון וְּ ִ ש  ֵליל יְּ ֹתהֻו יְּ ר ֻובְּ ֻבָ ֶאֶרץ ִמדְּ ָצֵאהֻו ֻבְּ . 'ִימְּ

יב ֻתִ כְּ ָרָהם (יהושע כד), ֻדִ ַרח ֲאִבי ַאבְּ גוֹ  ֻתֶ ָרָהם . 'וְּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאבְּ ָוֶאֻקַ

גוֹ  ָדָרא. 'וְּ ָרא וְּ ָכל ֻדָ ָרֵאל ֻבְּ ִיש ְּ הֻו לְּ ר לְּ ֻבַ יהוֻ , ֻוֵמָהָכא ֻדָ יְּ ַרש  ִמֻנַ ֻפְּ ָלא ִאתְּ , וְּ

ַרֲחֵמי הֻו ֻבְּ ר לְּ ָדֻבַ גוֹ , וְּ ר ָיִעיר ִקֻנֹו וְּ ֶ ֶנש  ִתיב ֻכְּ ר  (דברים לב).'ֲהָדא הֻוא ִדכְּ ֶ ֶנש  ֻכְּ

י יֹוֵסי. ָיִעיר ִקֻנוֹ  נֹוי, ָאַמר ִרֻבִ ָחִייס ַעל ֻבְּ ָנא ַמאן ֻדְּ חְּ ֻכַ ְּ ָרא, ָלא ַאש  ְּ ַהאי ִנש  . ֻכְּ

ֵניָנן א ֻתָ ַעל ֻדָ ִתיב, וְּ מֹאל (יחזקאל א), ֻכְּ ְּ ֹור ֵמַהש ֻ ֵני ש  ִמין ֻופְּ ֵיה ֶאל ַהֻיָ ֵני ַארְּ . ֻופְּ

יהֻ  ֻתֵ ָאן ֻדֻוכְּ ר ֻבְּ ֶ ַיֲעקֹב ָקִאים. ֶנש  ֲאָתר ֻדְּ ִתיבֲהָדא הֻוא ִד . ֻבַ ֶרךְּ  (משלי ל), כְּ ֻדֶ

ַמִים ָ ש ֻ ר ֻבַ ֶ ש  ש  . ַהֻנֶ ַההֻוא ֲאָתר ַמֻמָ ָמא. ֻבְּ נֹוי. ַמאי ַטעְּ ִאיהֻו ַרֲחֵמי ַעל ֻבְּ ִגין ֻדְּ , ֻבְּ

י ַאֲחָרִנין ַגֻבֵ ִדיָנא לְּ ִריךְּ הֻוא. וְּ א ֻבְּ ָ ש  ךְּ קֻודְּ א, ֻכַ ר ֻדָ ֶ ֶנש  נֹוי ֻכְּ ר ִלבְּ ֻבַ . ֻדָ

יָ  ִתיב יְּ ֶחֻנוֻ ' ַמה ֻכְּ ָדד ַינְּ ֵאין ִעֻמֹו ֵאל ֵנָכר ֻבָ חֹודֹוי. וְּ לְּ יב, הֻוא ֻבִ ֻתִ כְּ שמות ), ֻדִ

יָ  (יג גוֹ ' ַויְּ ֵניֶהם וְּ ֵאין ִעֻמֹו ֵאל ֵנָכר. 'הֹוֵלךְּ ִלפְּ ָרֵאל ָלא , וְּ ִיש ְּ הֻו לְּ ר לְּ ֻבַ ָלא ֻדָ ֻדְּ

ָאָכא ָמָנא ַאֲחָרא, ַמלְּ ָלא מְּ רֻון ֵאל ֵנָכר, וְּ ִאיֻנֻון ִאקְּ ָאַמר . ֻדְּ ָדא הֻוא ֻדְּ וְּ

 ֶ ֲעֵלנֻו ִמֻזֶה (שמות לג), המֹש  ִכים ַאל ֻתַ ֶניָך הֹולְּ יב. ִאם ֵאין ֻפָ ֻתִ כְּ יָ , ֲהָדא הֻוא ֻדִ ' יְּ

ֶחֻנוֻ  ָדד ַינְּ חֹודֹוי. ֻבָ לְּ ֵאין ִעֻמֹו ֵאל ֵנָכר, הֻוא ֻבִ . וְּ

ָרֵאל ִיש ְּ ָאה חֻוָלֵקיהֹון ֻדְּ הֹון, ַזֻכָ ר ִעֻמְּ ֻבַ ִריךְּ הֻוא ֻדָ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ָהִכי  (בישראל), ֻדְּ

ִתיבעָ  יהֻו ֻכְּ גֻוָלתוֹ  (תהלים קלה), ַליְּ ָרֵאל ִלסְּ ַחר לֹו ָיֻה ִיש ְּ י ַיֲעקֹב ֻבָ , ֻכִ

ִתיב יָ  (שמואל א יב), ֻוכְּ י לֹא ִיֻטֹוש  יְּ גוֹ ' ֻכִ ָמא לֹא ִיֻטֹוש  ה. 'ֶאת ַעֻמֹו וְּ ֶאת ' ַמאי ַטעְּ

דֹול. ַעֻמוֹ  מֹו ַהֻגָ ְּ ֲעבֻור ש  ַבק, ֻבַ ֻדְּ ַהאי ִאתְּ ַהאי ֻבְּ ִגין ֻדְּ ֻבֹוק לֹון וְּ . ֻבְּ ְּ א ָלא ִיש  ַעל ֻדָ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ ש  ָיין, קֻודְּ רְּ ַ ִאיֻנֻון ש  ָכל ֲאָתר ֻדְּ בְּ הֹון , ֻדִ ִריךְּ הֻוא ִעֻמְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ

ָנא אֹוִקימְּ ָמה ֻדְּ ילֻו זֹאת (דברים לב). ֻכְּ ֻכִ מֻו ַיש ְּ י יֹוֵסי. לֻו ָחכְּ ל ָהֵני , ָאַמר ִרֻבִ ֻכָ

ָהָכא ָרֵאי ֻדְּ ָרֵאל, ֻוןאֹוָכֵחי ִאינֻ , קְּ ִיש ְּ ה לְּ ֶ הֻו מֹש  אֹוַכח לְּ ָמא , ֻדְּ ְּ ר ַההֻוא ש  ֻבַ

א ָ יש  ִמלֹוי, ַקֻדִ ירֻוָתא ֻדְּ ֵ ש  י ֻבְּ ַגֻלֵ א. ֻדְּ י ַאֻבָ אֹוַכח , ָאַמר ִרֻבִ ַוֲאִפיֻלֻו ַמה ֻדְּ

ָרֵאל ִיש ְּ א הֻוא, לְּ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ ש  ָלָלא ֻדִ כְּ ָנִפיק , ֻבִ יָתא ֻדְּ אֹוַריְּ ה ֻבְּ ֵלית ִמֻלָ ֻדְּ

ָללָ  אִמֻכְּ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְּ ש  ִריךְּ הֻוא ִאיֻנֻון. א ֻדִ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ָמא ֻדְּ ְּ א ש  יָתא ֻכֹֻלָ אֹוַריְּ . ֻדְּ

א ''ט ע''דף רצ

ִדיָעאן ִאיֻנֻון ָרֵאי יְּ ָהֵני קְּ ָמא . וְּ ְּ ש  ִגין ֻדִ ִריךְּ ( א''ט ע''דף רצ)ֲאָבל ֻבְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ דְּ

א ֻתָ ְּ ש  רְּ ַהאי ֻפַ ים ֻבְּ ִ ָנא ַעד , הֻוא ָרש  ִריכְּ טְּ אִאצְּ ֻתָ ְּ ִתיב. ַהש  ָהָכא ָהא ֻכְּ לֻו , וְּ

ילֻו זֹאת ֻכִ מֻו ַיש ְּ אי, ָחכְּ ָנא ַהאי, זֹאת ַוֻדַ ה ֲאָתר אֹוִקימְּ ַכֻמָ ָהא ֻבְּ ָרֵאל , וְּ ִאי ִיש ְּ ֻדְּ
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עֻון ַהאי ֻדְּ יַבֻיָא, ִינְּ ָעא ִמן ַחֻיָ רְּ ֻפָ ִאתְּ ִדינֹוי לְּ ַאֲחִריָתם, ֵאיךְּ זֹאת ֲאִחיָדא ֻבְּ , ָיִבינֻו לְּ

ָמרֻו לְּ  ֻתָ ִיסְּ הֻ וְּ ֵוי ֻבָ יב. ֶמהֱא ֻתִ כְּ ָמה ֻדִ קֹוָמָמה לוֹ  (איוב כ), ֻכְּ ֶאֶרץ ִמתְּ . וְּ

ילֻו זֹאת ֻכִ מֻו ַיש ְּ ָבר ַאֵחר לֻו ָחכְּ ָרֵאל. ֻדָ ִיש ְּ הֻו ֻבְּ ָרא ֻבְּ ְּ ַקש ֻ ִאיִהי ִמתְּ ד , ֻדְּ ֻכַ

יָתא ֻקֻוֵדי אֹוַריְּ ִרין ֻפִ ָלם, ַנטְּ ְּ ש  ֻה ֻבִ ִבין ִעֻמָ ַיתְּ א , וְּ ֻתָ יעְּ ֻיַ סְּ עֻון ֻדִ ֻדְּ ַהאי זֹאת ִינְּ ֻדְּ

הֹון ֵאיהֹון, ִעֻמְּ נְּ ַ ָעא ִמש ֻ רְּ ֻפָ ִאתְּ ַמָיא. לְּ יֵני ַעמְּ ִעיִרין ֻבֵ ִאיֻנֻון זְּ ָרֵאל ֻדְּ ִיש ְּ עֻון, וְּ ֻדְּ , ִינְּ

ָבָבה ַנִים ָיִניסֻו רְּ ְּ ֻדֹוף ֶאָחד ֶאֶלף ֻוש  הוֻ . ֵאיָכה ִירְּ ִרים לְּ ֲהָוה , ַהאי זֹאת. ֻוַמאן ֻגָ ֻדְּ

ָלם ְּ ש  הֻו ֻבִ ין , ֻבְּ ֻדִ ד ַעבְּ יָתאֻכַ ֻקֻוֵדי אֹוַריְּ יהוֻ . ֻפִ יְּ ָעֵדי ִמֻנַ ִמין ָלא ִאתְּ ָעלְּ , ֻולְּ

ִמין הֻו נֻוקְּ ד לְּ ֻבַ ֶמעְּ יָ  (דברים לב). לְּ ָכָרם ַויְּ י צֻוָרם מְּ יָרם' ִאם לֹא ֻכִ ֻגִ ַמאי . ִהסְּ

ָכָרם י צֻוָרם מְּ ָמא ֻכִ י. ַטעְּ ִ ש  ָך ֻתֶ ָלדְּ ִגין צֻור יְּ ָקא , ֻבְּ ֻדְּ ָראן ֻכַ ָ ִתֻקֻוִנין ָלא ש  ֻדְּ

יהוֻ ָיא ַריְּ ַאתְּ ָכָרם. ֻות ֻבְּ י צֻוָרם מְּ ָרָהם. ִאם ָלא ֻכִ א ַאבְּ הֻוָדה ֻדָ י יְּ , ָאַמר ִרֻבִ

ָנא אֹוִקימְּ ָמה ֻדְּ ָגלֻוָתא, ֻכְּ ָרֵאל ֻבְּ יבֻון ִיש ְּ ַחֻיְּ ָרָהם ִיתְּ ָאַמר ַאבְּ ָלא ֵייֲעלֻון , ֻדְּ וְּ

ם ֵגיִהֻנָ לֻוָתא וְּ ין ֻגָ ֵרין ִאֻלֵ תְּ ם ֻדִ ֵגיִהֻנָ לֻון יִ , ֻבַ ֻבְּ ָרֵאלָלא ִיסְּ ִריךְּ הֻוא . ש ְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ וְּ

דֹוי ַכם ַעל יְּ ֻתְּ ָרֵאל, ִאסְּ חֻובֻון ִיש ְּ י יְּ ָנא ֻדִ ָכל ִזמְּ ָגלֻוָתא, ֻדְּ לֻון ֻבְּ דֻון , ִיֻפְּ ֻבְּ עְּ ֻתַ ְּ ִיש  וְּ

ֵאיהֹון נְּ הֻו ש ַ ךְּ . ֻבְּ ִגין ֻכָ אי, ֻובְּ ָכָרם ַוֻדַ יָ , צֻוָרם מְּ יָרם' ַויְּ ֻגִ דֹוי, ִהסְּ ַכם ַעל יְּ ֻתְּ ִאסְּ . וְּ

נְּ  הֻוָדה, ָיאֻתַ י יְּ יָרה ָהִכי, ָאַמר ִרֻבִ ִ ַהאי ש  ה ֻבְּ ֶ הֻו מֹש  ָמא אֹוַכח לְּ , ַמאי ַטעְּ

ָעא ַארְּ ֵמיַעל לְּ ִמיִנין לְּ הֻו זְּ ִאינְּ ִגין ֻדְּ א, ֻבְּ ֻתָ ִכינְּ ְּ יהֻו ש  יַניְּ ֵרי ֻבֵ ָ ַאש  ךְּ , ֻולְּ ִגין ֻכָ ֻובְּ

הֻו ַעל ַהאי . אֹוַכח לְּ

ָחק ָאַמר י ִיצְּ ֵרי קֻודְּ , ִרֻבִ ֵרי ַאתְּ תְּ הֻו ֻבִ אֹוָכָחא לְּ ין לְּ ִריךְּ הֻוא ַזֻמִ א ֻבְּ ָ ש 

ָרֵאל ִיש ְּ ָחָדאן אֻומֹות ָהעֹוָלם, לְּ יב. וְּ ֻתִ כְּ יָ  (הושע יב), ַחד ֻדִ ִריב ַליְּ הֻוָדה ' וְּ ִעם יְּ

גוֹ  ָרָכיו וְּ דְּ קֹוד ַעל ַיֲעקֹב ֻכִ ִלפְּ ִעין אֻומֹות ָהעֹוָלם ָחָדאן. 'וְּ מְּ ַ ֵרי, ש  א , ַאמְּ ֻתָ ְּ ַהש 

צֻון ֵמָעלְּ  ֻתֵ ְּ ִאיֻנֻון ַחָדאן, ָמאִיש  ִריךְּ הֻוא ֻדְּ א ֻבְּ ָ ש  ד ָחֵמי קֻודְּ ִתיב , ֻכַ ַמה ֻכְּ

ֵריהֻ  תְּ גוֹ . ֻבַ ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו וְּ ֻבֶ ִעין. 'ֻבַ מְּ ַ ד ש  ִרין, ֻכַ ֻוָבה, ַאמְּ ש  א הֻוא ֻתְּ . ֻדָ

ָרהֻ  בְּ ָטָטה ֻבִ ֲהָוה ָלֻה קְּ ָתא ֻדְּ ִאֻתְּ יָנא, לְּ יל ָעֵליֻה ֻדִ ֻבִ ַמקְּ ַלת לְּ ָחָמאת , ַאזְּ

יןלְּ  ִ ש  ִאין ַנפְּ יָנא ֻדָ ָקָאה. ַדֻיָ ַאלְּ יהֻו לְּ יְּ ָבא, ִמֻנַ ַצלְּ ָדא, לְּ אֹוקְּ ָרה ַויי ַמה , לְּ ָאמְּ

ָרא ִביד ִמן ֻבְּ יָנא. ַאעְּ ים ֻדִ ד ִסֻיֵ ֻתוֻ , ֻכַ ַהִהיא ִאינְּ א, ָאַמר לְּ ַמה ַאֲעִביד ָלךְּ , ִאיֻמָ

ִריךְּ  ַלִני, ֻבְּ ָרה קֹובְּ אֶ  (דברים לב). מ''עכ, ָאמְּ ָצֵאהֻו ֻבְּ ֹתהוֻ ִימְּ ר ֻובְּ ֻבָ אי , ֶרץ ִמדְּ ַוֻדַ

ִליִפין ָכל ִאיֻנֻון קְּ ָבַתר ָעֵבד לְּ ִדין ֵליהֻ , לְּ ֻבְּ עְּ ֻתַ ְּ הֻו ִמש  ֻלְּ יהֹון ֻכֺ ַעד ָהָכא ֲהָוה . ֻדִ

ָרא ַההֻוא ִספְּ ִתיב ֻבְּ ָרא, ֻכְּ ַהאי קְּ ים ֻבְּ ִ ָבַתר ֲהָוה ָרש  ָיא לְּ ָטָנא ַאסְּ ָקרְּ ל , ֻדְּ ֻכָ

ָיא חַ  ִריךְּ ַאסְּ טְּ ִאצְּ טֻוָרא ֻדְּ ֵעיהֻ נְּ ֵבי ַמרְּ ִכיב ֻבְּ ָ ש  ַרע ֻדְּ ד ִלמְּ ֻבַ ֶמעְּ ים לְּ י , ֻכִ ֻבֵ

א ֻכָ ַמלְּ ָמא, ֲאִסיֵרי ֻדְּ ָמאֵרי ָעלְּ ַלח לְּ ִמפְּ . לְּ

יהֻ  ַגֻבֵ ים לְּ ָיא ַחֻכִ ַכד ָאִזיל ַאסְּ ֵליל , ֻדְּ ֹתהֻו יְּ ר ֻובְּ ֻבָ ֶאֶרץ ִמדְּ ָצֵאהֻו ֻבְּ ִימְּ

ימֹון ִ ש  ָיין ָעֵליהֻ , יְּ רְּ ַ ש  ִעין ֻדְּ ח ֵליהֻ , ַמרְּ ֻכַ ְּ א ַאש  ֻכָ ַמלְּ ֲאִסירֻו ֻדְּ יָמא הֹוִאיל . ֻבַ ִאי ֻתֵ

ִריךְּ הֻוא  א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ א ֵליהֻ  (א פקיד''ס)וְּ ש ָ ַתפְּ קֹוד לְּ ר ָנש  , ִיפְּ ַדל ֻבַ ֻתְּ ְּ ָלא ִיש  ֻדְּ

ֵריהֻ  תְּ ִוד ָאַמר, ָלאו ָהִכי. ֲאֻבַ ָהא ֻדָ גוֹ  (תהלים מא), ֻדְּ ל וְּ יל ֶאל ֻדָ ֻכִ ֵרי ַמש ְּ ְּ ל ', ַאש  ֻדָ
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ִכי ָ ש  ֵעיהֻ ַההֻוא ֻדְּ ֵבי ַמרְּ ים הֻוא. ב ֻבְּ ָיא ַחֻכִ ִאי ַאסְּ ִריךְּ הֻוא ָיִהיב , וְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ

ָכאן רְּ יהֻ , ֵליֻה ֻבִ ל ֻבֵ ֻדַ ֻתְּ ְּ ִיש  ַההֻוא ֻדְּ . לְּ

ָיא ַההֻוא ַאסְּ ר, וְּ ֻבָ ֶאֶרץ ִמדְּ ָצֵאהֻו ֻבְּ ִכיב, ִימְּ ְּ ֵעיֻה ש  ֵבי ַמרְּ ֵליל . ֻבְּ ֹתהֻו יְּ ֻובְּ

ימֹון ִ ש  ִעין ֻדַ , יְּ ִאיֻנֻון ַמרְּ ד. ֲחִקין ֵליהֻ ֻדְּ ֻבַ ֶמעְּ ִריךְּ ֵליֻה לְּ טְּ הֻו . ַמאי ִאצְּ ֶבנְּ סֹובְּ יְּ

סֹוֵבב ִסֻבֹות ֵייֵתי ִעֻלֹות, יְּ ִקין ֵליהֻ , וְּ ַנזְּ ין ֻדְּ יֻה ִאיֻנֻון ִמֻלִ ַנע ִמֻנֵ ִימְּ ִגין ֻדְּ יז ֵליהֻ . ֻבְּ , ַיֻקִ

א ָ יש  ָמא ֻבִ יֻה ֻדָ יק ִמֻנֵ ַיֻפִ ָיִבין ַההֻוא. וְּ ל וְּ ֻכַ ֻתְּ בֹוֵנֶנהֻו ִיסְּ ה ֲהֵוי יְּ ָעא ִמֻמָ , ַמרְּ

י ֲעלֹוי ַרֻבֵ ָלא ִיתְּ ִגין ֻדְּ ל ֻבְּ ֻכַ ֻתְּ ִיסְּ ִאךְּ ֵליהֻ , וְּ ַימְּ ֹון ֵעינוֹ . וְּ ִאיש  הֻו ֻכְּ ֶרנְּ ָבַתר ִיֻצְּ ִגין , לְּ ֻבְּ

ָקא ָיאֻות ֻדְּ ֵהא ָנִטיר ֻכַ יְּ ֵקי, ֻדִ ְּ ִאיֻנֻון ַמש  ִריכֻו ֵליהֻ , ֻבְּ טְּ ִאצְּ ָווָתא ֻדְּ ִאיֻנֻון ַאסְּ ָלא , ֻבְּ וְּ

ֵעי  יהוֻ  (א מינייהו''ס)ִיטְּ יַניְּ ֵעי. ֻבֵ ָמֵלי ִיטְּ ִאלְּ ה ַחד, ֻדְּ ִמֻלָ ִריךְּ , ֲאִפיֻלֻו ֻבְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ

ָיא יב ַעל ַההֻוא ַאסְּ ִ ֵליהֻ , הֻוא ָחש  ַקטְּ ָמא וְּ ִפיךְּ ֻדָ ָ ִאֻלֻו ש  . ֻכְּ

ב ''ט ע''דף רצ

ֵעי ִריךְּ הֻוא ֻבָ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ִגין דְּ ר ַנש  , ֻבְּ ַההֻוא ֻבַ ב ֻדְּ ַאף ַעל ֻגַ ֵבי  ֻדְּ ִאיהֻו ֻבְּ

א ֻכָ ַמלְּ ֵבי ֲאִסיֵרי, ֲאִסיֵרי ֻדְּ ִאיהֻו ָאִסיר ֻבְּ ר ַנש  ָעֵליהֻ , וְּ ל ֻבַ ֻדַ ֻתְּ ְּ ִיש  יַע ֵליֻה , ֻדְּ ִויַסֻיֵ

י ֲאִסיֵרי ָקא ֵליֻה ִמֻבֵ ַאֻפָ ֵני . ַוֲהָוה ָאַמר ָהִכי. לְּ בְּ יִנין ֻדִ ן ֻדִ ִריךְּ הֻוא ֻדָ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ

א ֵעיֻלָ ָמא לְּ ֶות, ָעלְּ י( ב''ט ע''דף רצ)ֵהן  ֵהן ַלֻמָ ֵ רֻוש  ָ ש  ֵהן ַלֲענֹוש  , ֵהן ַלֲעקֹור, לְּ

ָכִסין ָאסֻוִרין, נְּ ָכִסין. ֻולְּ ֲחֵזי ַלֲענֹוש  נְּ ִאתְּ ֵעיהֻ , ַמאן ֻדְּ ֵבי ַמרְּ י, ָנַפל ֻבְּ ֻסֵ ָלא ִיתְּ ַעד , וְּ

ַזר ָעֵליהֻ  ֻגְּ ִאתְּ ל ַמה ֻדְּ ן ֻכָ ִיֻתֵ ָממֹוֵניהֻ . ֻדְּ ֲעָנש  ֻבְּ ִאתְּ יָון ֻדְּ ָיִהי, ֻכֵ ַזר וְּ ֻגְּ ִאתְּ ל ַמה ֻדְּ ב ֻכָ

ֵסי, ָעֵליהֻ  י ֲאִסיֵרי, ִאֻתְּ ָנַפק ִמֻבֵ ן . וְּ ִיֻתֵ ָלא ָעֵליֻה ֻדְּ ֻדְּ ֻתַ ְּ ִאש  ִריךְּ לְּ טְּ א ִאצְּ ַעל ֻדָ וְּ

ִיֻפֻוק יֻה וְּ ֵ ש  . עֹונְּ

י ֵ רֻוש  ָ ש  ֲחֵזי לְּ ִיתְּ סֻון ֵליהֻ , ַמאן ֻדְּ פְּ ֵבי ֲאִסיֵרי, ִיתְּ ָיֲהֵבי ֵליֻה ֻבְּ ַרש  , וְּ ֻתְּ ְּ ִיש  ַעד ֻדְּ

אִמֻכֹ  יֵפי. ֻלָ יְּ ַ ַרש  ִמש ֻ ֻתְּ ְּ ִיש  ִנין ֻדְּ ִזמְּ יהוֻ , ֻולְּ יְּ י , אֹו ֵמַחד ִמֻנַ קֻון ֵליֻה ִמֻבֵ ָבַתר ַיֻפְּ ֻולְּ

ֲחֵזי ַלָמֶות. ֲאִסיֵרי ִיתְּ ָרא, ָהִכי הֻוא, ַמאן ֻדְּ ל ֻכֻופְּ ן ֻכָ ִאיֻלֻו ִיֻתֵ ָכל ָממֹוָנא , ֻדְּ וְּ

ִזיב ֻתְּ ְּ ָמא ָלא ִיש  ָעלְּ . ֻדְּ

ִריךְּ  טְּ א ִאצְּ ַעל ֻדָ ים וְּ ָיא ַחֻכִ ַאסְּ ָלא ָעֵליהֻ , לְּ ֻדְּ ֻתַ ְּ ִאש  ֵמיַהב ֵליֻה , לְּ ִאי ָיִכיל לְּ

ָווָתא ִמן ֻגֻוָפא ִאי ָלאו. ָיאֻות, ַאסְּ ָמֵתיהֻ , וְּ ְּ ִנש  ָווָתא לְּ ן ֵליֻה ַאסְּ ַדל ַעל , ִיֻתֵ ֻתְּ ְּ ִיש  וְּ

ָתא מְּ ְּ ִנש  ָווָתא ֻדְּ ַדל. ַאסְּ ֻתְּ ְּ ִריךְּ הֻוא ִיש  א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ ָיא דְּ ָדא הֻוא ַאסְּ ָעֵליֻה  וְּ

ָאֵתי ָמא ֻדְּ ָעלְּ ָמא ֻובְּ ַהאי ָעלְּ . ֻבְּ

ָעָזר י ֶאלְּ א, ָאַמר ִרֻבִ ָיא ֻדָ ָנא ֵמַאסְּ ַמעְּ ְּ א ָלא ש  ֻתָ ְּ א, ַעד ַהש  ָרא ֻדָ פְּ ר . ֻוִמֻסִ ֻבַ

ָנא ֲחָדא מְּ יָעא ֲחָדא, ִמֻזִ ָאַמר ִלי ַטֻיְּ ַמע ַלֲאבֹוי, ֻדְּ ָ ש  יֹומֹוי, ֻדְּ ָיא ַחד ֲהָוה ֻבְּ ַאסְּ , ֻדְּ

ַכד ֲהָוה ִמ  ר ָנש  ֻדְּ ֻבַ ל ֻבְּ ֻכַ ֻתְּ ֵעיהֻ , סְּ ֵבי ַמרְּ ד ִאיהֻו ֻבְּ ָדא , ֲהָוה ָאַמר, ֻכַ א ַחי וְּ ֻדָ

ֹוט. ֵמת ש  ָאה קְּ הֻוא ַזֻכָ ִרין ָעֵליֻה ֻדְּ ָאה, ַוֲהוֻו ַאמְּ ִחיל ַחֻטָ ָלא . ֻדְּ ָכל ַמה ֻדְּ וְּ

ִריךְּ  (ל למזבן''אצ)ָיִכיל  טְּ ִאצְּ ק ַמה ֻדְּ ֻבַ ִמדְּ ָיִהיב ִמ , ִאיהֻו ֲהָוה ָקֵני, לְּ יֵליהֻ וְּ ֲהָוה . ֻדִ

ִרין ִגיֵניהֻ , ַאמְּ ָמא ֻכְּ ָעלְּ ים ֻבְּ ֵלית ַחֻכִ יר. ֻדְּ לֹוֵתיֻה ֲהָוה ָעִביד ַיֻתִ ֲהָוה , ֻוִבצְּ ה ֻדְּ ִמֻמָ

ידֹוי ָדֵמי ָלן. ָעִביד ֻבִ דְּ ָיא, ֻוכְּ א ֲהָוה ַההֻוא ַאסְּ . ֻדָ
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יָעא יִדי ִאיהוֻ , ָאַמר ַההֻוא ַטֻיְּ יֵליֻה ֻבִ ָרא ֻדִ אי ִספְּ ָקא יָ , ַוֻדַ ָנא ֵמָאִבי ֻדְּ ִריתְּ

א ָרא, ַאֻבָ ַההֻוא ִספְּ ָכל ִמֻלֹוי ֻדְּ יָתא, וְּ אֹוַריְּ דֻון ַעל ָרִזין ֻדְּ ַייֻסְּ הֻו ִאתְּ ֻלְּ ָרִזין , ֻכֺ וְּ

יהֻ  ָנא ֻבֵ חְּ ֻכַ ְּ ִתיִמין ַאש  יִאין, סְּ וָתא ַסֻגִ ֻוָ ַאסְּ ין ֻדְּ ָלא ָיאֻות , ֻוִמֻלִ ִאיהֻו ָאַמר ֻדְּ ֻדְּ

ַעל לֹון ִמפְּ ר , לְּ חִ  (אי)ֻבַ ָאהִאיהֻו ֻדְּ . יל ַחֻטָ

ָעם לְּ ֲהָוה ָעִביד ֻבִ ה ֻדְּ ִאיֻנֻון ִמֻמַ ָרע, וְּ ין ַעל מְּ ִ ִחיש  ֲהָוה ָלִחיש  לְּ ַוֲהָוה ָאַמר , ֻדְּ

ד י ִמֻיַ ֻסֵ ִאתְּ פֻומֹוי וְּ ָרא. ֻבְּ ַההֻוא ִספְּ ִריר לֹון ֻבְּ הֻו ֻבָ ֺכֻלְּ ָאַמר. וְּ א ָאסֻור, וְּ ָדא , ֻדָ וְּ

ָאה ִחיל ַחֻטָ דְּ ַמאן ֻדִ ר לְּ ִגין ֻדְּ . מֻוֻתָ יִאין ָאַמרֻבְּ ִעין ַסֻגִ ָווָתא , ַמרְּ ָייא ַאסְּ ַתלְּ ֻדְּ

הֹון לְּ פֻוָמא, ֻדִ ֻו ֻדְּ ִחיש  לְּ ָנָחש  . ֻבִ ָרא ֻדְּ טְּ ִאיֻנֻון ִמֻסִ ֶקֶסם, וְּ ָרא ֻדְּ טְּ הֹון ִמֻסִ ָכל . ֻוִמֻנְּ וְּ

פֻוָמא ָאסֻור לֹוַמר ֻבְּ עֹוָבָדא, ִאיֻנֻון ֻדְּ ד ֻבְּ ֻבַ ֶמעְּ ָאסֻור לְּ ַעד . ֲהָוה ָאַמר, וְּ

כַֻ  ְּ ַאש  ךְּ ֻדְּ ִריךְּ לֹוַמר ֻכַ טְּ ִאצְּ ִדיָעאן ֻדְּ ִעין יְּ ָנא ַעל ַמרְּ ָמָתא. חְּ ַ ש  ִנֻדֻוי ֻובְּ ַנֻדֻוֵיי ֻבְּ , ֻולְּ

ָרע ן. ַעל ַההֻוא מְּ ַגֻבָ י לְּ וָהא ַסֻגִ ֻוָ ִאיהֻו ֻתַ . וְּ

ָעָזר י ֶאלְּ יא, ַחֵדי ִרֻבִ ַרֻיָ ַחדֻו ַחבְּ ָעָזר. וְּ י ֶאלְּ ָרא ֲהָוה , ָאַמר ִרֻבִ ִאי ַההֻוא ִספְּ

ן נֶ  ַגֻבָ ֵמי ַמה ִאיהֻו ָאַמרלְּ ִסיָרה. חְּ מְּ ַסר ֻבִ בֻוִציָנא , ֲאָנא ִאמְּ ָזָאה לְּ ַאחְּ ַנת לְּ ַעל מְּ

א ָ ָתֵניָנן. ַקִדיש  ָעָזר, וְּ י ֶאלְּ ֵחי, ָאַמר ִרֻבִ ֵריָסר ַירְּ יִדי ֻתְּ ָרא ֲהָוה ֻבִ , ַההֻוא ִספְּ

ַיִקיִרין ִאין וְּ הֹוִרין ִעֻלָ יֻה נְּ ָנא ֻבֵ חְּ ֻכַ ְּ ַאש  ִאי. וְּ ד ָמֵטיָנא לְּ ָעם ֻכַ לְּ ֲהָוה ִמֻבִ ֻנֻון ָרִזין ֻדְּ

ָנא והְּ ֻוַ . ֻתַ

ֲאָתר ַחד ָנא ֻבַ ְּ ן, יֹוָמא ַחד ָלִחיש  ֻתָ ַנחְּ ָקן וְּ ָוון ַסלְּ ֲחֵמיָנא . ַוֲהוֻו ַאתְּ ַעד ֻדַ

ָמא ֶחלְּ י, ֻבְּ ָאַמר ֻלִ יָלךְּ , וְּ ָלא ֻדִ חֻוָמא ֻדְּ תְּ ֵמיַעל ֻבִ ִריךְּ ָלךְּ , ַמה ָלךְּ לְּ טְּ ָלא ִאצְּ . וְּ

ָנא ַערְּ אִ , ִאֻתְּ ַאבְּ איוְּ ן, יש  ַקֻמָ ֻמָ ֲהוֹו ֻתַ ִתיִמין ֻדַ ַההֻוא יֻוָדִאי. ַעל ָרִזין סְּ ָנא לְּ ַדרְּ ָ , ש 

ֵמיהֻ  ְּ הֻוָדה ש  י יְּ ִרֻבִ י יֹוֵסי ֻבַ ִרֻבִ ָרא, וְּ ָנא ֵליֻה ִספְּ ָיִהיבְּ . וְּ

ָנא חְּ ֻכַ ְּ ָעם ַאש  ִבלְּ ָרִזין ֻדְּ ָלק, ֻובְּ ַדר ֵליֻה ֻבָ ָ ש  ָאִכין ֻדְּ ַמלְּ ָמָהן ֻדְּ ְּ ָלא , ֵמִאיֻנֻון ש  וְּ

ָקא ָיאֻות ֻדְּ יהֻו ֻכַ ֻקֻוַניְּ ָרן ַעל ֻתִ ֻדְּ ֻתַ ָנא . ֲהוֹו ִמסְּ חְּ ֻכַ ְּ ָווָתא ַאש  ָמה ִזיֵני ַאסְּ ֲאָבל ֻכַ

יהֻ  יָתא, ֻבֵ ֻקֻוֵני אֹוַריְּ ֵני ַעל ֻתִ ֻקְּ ֻתַ ָקא ִמתְּ יָלהֻ , ֻדְּ ִתיִמין ֻדִ ָרִזין סְּ ִאיֻנֻון . וְּ ַוֲחֵמיָנא ֻדְּ

ֲחִסידֻוָתא ק. ֻבַ לֹוִתין ֻוָבעֻוִתין ֻלְּ ִריךְּ הֻואֻוצְּ א ֻבְּ ָ ש  יָמא. ֻודְּ ִאי ֻתֵ ֲהָוה ָעִביד , וְּ ֻדְּ

יָתא סֻוֵקי אֹוַריְּ פְּ ָווָתא ֻבִ יָתא, ַאסְּ אֹוַריְּ ָרִזין ֻדְּ לֹום. אֹו ֻבְּ ָ ש  א ֲהָוה ָאַמר . ַחס וְּ ֶאֻלָ

יָתא אֹוַריְּ וָתא, ָרִזין ֻדְּ ֻוָ ַאסְּ יק ָרִזין ֻדְּ ַעל ַההֻוא ָרָזא ַאֻפִ ַההֻוא , וְּ ָלא ֲחֵמיָנא ֻכְּ ֻדְּ

ִמיןגַֻ  ָעלְּ וָנא לְּ ִריךְּ ַרֲחָמָנא. וְּ ָמָתא , ֲאֵמיָנא ֻבְּ א ֵמָחכְּ ָ ֵני ָנש  ים ִלבְּ ֻכִ ַאחְּ ֻדְּ

א ֵעיֻלָ לְּ . ֻדִ

ָנא ָעם ָנִסיבְּ ִבלְּ ין ֻדְּ ים , ֻוֵמִאיֻנֻון ִמֻלִ ָמא ַחֻכִ ָעלְּ ָלא ֲהָוה ֻבְּ הֻו ֻדְּ ַוֲחֵמיָנא ֻבְּ

ִגיֵניהֻ  ין ֻכְּ ִ ֲחָרש  בִ , ֲאֵמיָנא. ֻבַ ִריךְּ ַרֲחָמָנא ֻדְּ יןֻבְּ ִ ש  ָמא ַחרְּ ל ֵמָעלְּ עֻון , ֻטֵ ָלא ִיטְּ ֻדְּ

מֹו ָאֵמן ְּ ה ש  ַעֻלֶ ִיתְּ ַרךְּ וְּ ֻבָ ִריךְּ הֻוא ִיתְּ א ֻבְּ ָ ש  קֻודְּ א דְּ ֻתָ ַחלְּ ַתר ֻדַ א ִמֻבָ ָ ֵני ָנש  .  ֻבְּ

 

יָּב   ררּו יְי יָּב '  ָּב לוֹוּו יְי מְי ן יִי ן וְי מֵמ עוֹולָּבם  מֵמ ן' לְי ן וְי מֵמ עוֹולָּבם  מֵמ . לְי
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