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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 read.  Together with the Idra Zuta it is the best 

way to connect on Lag B'Omer. Read it and share this document with all your 

friends. Read and study it together.  

 

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. 
 
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 
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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 15 of Iyar, 5769 
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ָקא ִמן ) כג ּלְ ָעא ְלִאְסּתַ ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ִרּבִ ַההּוא יֹוָמא ּדְ אָנא ּבְ ּתָ
ר ִמּלוֹ  ְמעֹון. יָעְלָמא ַוֲהָוה ְמַסּדֵ י ׁשִ א ְלֵבי ִרּבִ ָנׁשּו ַחְבַרּיָ . ִאְתּכְ

ָאר ַחְבַרּיָא א ּוׁשְ י ַאּבָ ֵריּה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַוֲהָוה . ַוֲהוּו ָקֵמי ִרּבִ
 .ַמְלָיא ֵביָתא

ְמעֹון ַוֲחָמא ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא י ׁשִ ְמעֹון . ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ י ׁשִ ָכה ִרּבִ ּבָ
ִזְמנָ . ְוָאַמר ֵבי ַמְרֵעיּבְ ד ֲהֵויָנא ּבְ ן , א ַאֲחָרא ּכַ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ֲהָוה ִרּבִ

אי א. ָיִאיר ַקּמָ ּתָ אי אֹוִריכּו ִלי ַעד ַהׁשְ ָבִריְרָנא ּדּוְכּתָ ְוַכד . ְוַעד ּדְ
ָסק אי ּוֵמַעְלִמין ָלא ִאְתּפְ ּמָ א ִמּקָ ְבָנא ַאְסַחר ֶאׁשָ ְוָלא ֲהָוה . ּתַ

א ִבְרׁשוּ  ר ָנׁש ֶאּלָ ַסק ְוָהא . ָתאָעאל ּבַ ִאְתּפְ א ֲחֵמיָנא ּדְ ּתָ ְוַהׁשְ
 .ִאְתְמֵלי ֵביָתא

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.) 
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ֲהוֹו ַיְתֵבי) כד ְמעֹון ְוָחמָ . ַעד ּדַ י ׁשִ ַתח ֵעינֹוי ִרּבִ ָחָמא ּפָ א ַמה ּדְ
ֵביָתא א ּבְ ֵריּה . ְוַאְסַחר ֶאׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֲארּו ִרּבִ ּתְ הּו ְוִאׁשְ ָנְפקּו ֻכּלְ

א י ַאּבָ ָראי. ְוִרּבִ א ָיְתבּו ַאּבַ ָאר ַחְבַרּיָ  .ּוׁשְ

ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ י , ָאַמר ִרּבִ ּפּוק ֲחֵזי ִאי ָהָכא ִרּבִ
ֲאָנא  ר ִמּלֹוי ְוֵיִתיב . ְמָעַרְבָנא ֵליהּ ִיְצָחק ּדְ יַסּדֵ ִאיָמא ֵליּה ּדִ

ָאה חּוָלֵקיהּ  אי ַזּכָ  .ְלַגּבָ

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 
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 יְך ְוַחּדֵ ְמעֹון ְוָיִתיב ְוַחּיִ י ׁשִ . ָאַמר ָאן ִאּנּון ַחְבַרּיָא. ָקם ִרּבִ

י ֶאְלָעָזר ְוָאִעיל לֹון ְוַיְתבּו ָקֵמיהּ  ְמעֹון . ָקם ִרּבִ י ׁשִ ָזִקיף ְידֹוי ִרּבִ
י ְוָאַמר י ְצלֹוָתא ַוֲהָוה ַחּדֵ ָכחּו ְבֵבי . ּוְמַצּלֵ ּתְ א ְדִאׁשְ ִאּנּון ַחְבַרּיָ

נּון ָהָכאאִ  ּמְ ָרא ִיְזּדַ ֵריּה . ּדָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֲארּו ִרּבִ ּתְ הּו ְוִאׁשְ ָנְפקּו ֻכּלְ
יא י ִחּיָ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ְיהּוָדה ְוִרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ י . ְוִרּבִ ָהִכי ָעאל ִרּבִ ַאּדְ

ה ֵחידוּ . ִיְצָחק ּמָ ה ֵיאֹות חּוָלָקְך ּכַ ּמָ ְמעֹון ּכַ י ׁשִ ָבֵעי  ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
ָהאי יֹוָמא י . ְלִאּתֹוְסָפא ָלְך ּבְ ְתפֹוי ְוִרּבִ ַתר ּכִ א ּבָ י ַאּבָ ָיִתיב ִרּבִ

 .ֶאְלָעָזר ָקֵמיהּ 

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 
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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. 

ְמע) כו י ׁשִ א ִדְרעּוָתא הּואָאַמר ִרּבִ ְעּתָ א ׁשַ ּתָ ַוֲאָנא . ֹון ָהא ַהׁשְ
ָאֵתי ּסּוָפא ְלָעְלָמא ּדְ ָלא ּכִ ין . ָבֵעיָנא ְלֵמיָעל ּבְ יׁשִ ין ַקּדִ ְוָהא ִמּלִ

א ּתָ ְלָיאן ַעד ַהׁשְ ָלא ּגָ א, ּדְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ָאה ַקּמֵ ֵעיָנא ְלַגּלָ ָלא , ּבָ ּדְ
לַ  ְגִריעּוָתא ִאְסּתָ ָהא ּבִ ַען ְטִמיִרן . ְקָנא ֵמָעְלָמאֵייְמרּון ּדְ ְוַעד ּכְ

ִאי ִלּבָ ָאֵתי, ֲהוֹו ּבְ הּו ְלָעְלָמא ּדְ  .ְלֵמיַעל ּבְ

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 
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) 

ְרָנא ְלכוּ ) כז א ִיְכּתֹוב, ְוַכְך ַאְסּדַ י ַאּבָ י ֶאְלעָ , ִרּבִ ִרי ִיְלֵעיְוִרּבִ , ָזר ּבְ

ְייהוּ  ִלּבַ יא ְיַרֲחׁשּון ּבְ ַאר ַחְבַרּיָ ְתפֹוי. ּוׁשְ ַתר ּכַ א ִמּבָ י ַאּבָ . ָקם ִרּבִ

יהּ  ֵריּה ַקּמֵ י ֶאְלָעָזר ּבְ ִרי, ְוָיִתיב ִרּבִ ָהא , ָאַמר ֵליּה קּום ּבְ ּדְ
ַההּוא ֲאָתר י ֶאְלָעָזר, ַאֲחָרא ְיִתיב ּבְ  .ָקם ִרּבִ

י ף ִרּבִ ְמעֹון ִאְתֲעּטָ ַתח ְוָאַמר. ְוָיִתיב, ׁשִ ִתים  )תהלים קטו( ,ּפָ לֹא ַהּמֵ
ל יֹוְרֵדי דּוָמה ִתים ְיַהְללּו ָיהּ . ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ּכָ ָהִכי הּוא , לֹא ַהּמֵ
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אי ִאְקרּון ֵמִתים, ַוּדַ ִריְך הּוא ַחי ִאְקֵרי, ִאיּנּון ּדְ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ , ּדְ

ין ִאינּ  אֵרי ּבֵ יםְוהּוא ׁשָ ִאְקרּון ַחּיִ ִאְקרּון , ּון ּדְ ְוָלא ִעם ִאיּנּון ּדְ
ִתיב. ֵמִתים ְקָרא ּכְ ל יֹוְרֵדי דּוָמה, ְוסֹוֵפיּה ּדִ ְוָכל ִאיּנּון , ְולֹא ּכָ

ין ְלדּוָמה ַנְחּתִ ֲארּון, ּדְ ּתַ ם ִיׁשְ ֵגיִהּנָ ים. ּבַ ִאְקרּון ַחּיִ אֵני ִאיּנּון ּדְ , ׁשָ

ִריְך הּוא א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ יָקֵריהֹון ּדְ ֵעי ּבִ ְמעֹון. ּבָ י ׁשִ ָמה , ָאַמר ִרּבִ ּכַ
ֲעָתא ְנָיא ׁשַ ָרא )א''ח ע''דף רפ( ׁשַ א ֵמִאּדָ א . ּדָ ַמן קּוְדׁשָ ָרא ִאְזּדְ ְבִאּדָ ּדִ

ִריְך הּוא ּוְרִתיכֹוי א. ּבְ ּתָ ִריְך הּוא ֵהיִכי, ְוַהׁשְ א ּבְ , )הכא( ָהא קּוְדׁשָ

יא יַקּיָ ֵעֶדן ְוָאֵתי ִעם ִאיּנּון ַצּדִ א ּדְ ְנּתָ ְבּגִ ָלא ִאְעָרעּו , ּדִ ַמה ּדְ
ָרא ִאּדָ יר . ּבְ יא ַיּתִ יַקּיָ ַצּדִ יָקֵריהֹון ּדְ ֵעי ּבִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

יֵליהּ  יָרְבָעם, ִמיָקָרא ּדִ יב ּבִ ְכּתִ ָמה ּדִ ֲהָוה ְמַקֵטר ּוַמְפַלח , ּכְ ּדְ
ִריְך הּוא אוֹ , ְלֲעבֹוָדה ָזָרה א ּבְ יט . ִריְך ֵליהּ ְוקּוְדׁשָ אֹוׁשִ ְוֵכיָון ּדְ

ִעּדֹו ְנִביָאה ׁש ְיֵדיהּ , ְיֵדיּה ָלֳקְבֵלי ּדְ יב, ִאְתְייּבַ ְכּתִ מלכים א ( ,ּדִ

יַבׁש ָידֹו ְוגוֹ  )יג ִתיב. 'ַוּתִ ָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ָלא ּכְ א ַעל , ְוַעל ּדְ ֶאּלָ
יט ְיֵדיּה ְלִעּדֹו ְנִביָאה אֹוׁשִ א קּוְד . ּדְ ּתָ ֵעי ְוַהׁשְ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ׁשָ

יָלן יָקָרא ּדִ יהּ , ּבִ הּו ָאָתאן ִעּמֵ  .ְוֻכּלְ

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 
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 
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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. 

 

ִליָפן ַצּדִ ' ְוַסֲחָרֵניּה ע, ָהא ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָהָכא, ָאַמר) כח יֵקי ּגְ
ִעיְטִרין א, ּבְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ִזיָוא ּדְ יֲהָרא ּדְ ל ַחד ְוַחד ִמּזִ , ְמַנֲהִרין ּכָ

ָכל ְסִתיִמין ֶחְדָווָתא. ְסִתיָמא ּדְ ַמע ּבְ ין , ְוהּוא ָאֵתי ְלִמׁשְ ין ִמּלִ ִאּלֵ
ֲאָנא ֵאיָמא ֲהָוה ָיִתיב. ּדַ ן , ָאַמר, ַעד ּדְ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ָיִאיר ָהא ִרּבִ

יהּ , ָהָכא ן, ַאְתִקינּו ּדּוְכּתֵ ּמָ ֲהוֹו ּתַ ֲעָזעּו ַחְבַרָייא ּדַ ְוָקמּו ְוָיְתבּו , ִאְזּדַ
יָתא יּפּוֵלי ּבֵ ׁשִ א. ּבְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ יהּ , ְוִרּבִ ֲארּו ַקּמֵ ּתָ א ''נ( ִאׁשְ

ְמעֹון )עמיה י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹון. ּדְ י ׁשִ ָרא ִאׁשְ , ָאַמר ִרּבִ ִאּדָ ָכל ּבְ ַכְחָנא ּדְ ּתֵ
הֹון, ַחְבַרָייא ֲהוֹו ַאְמֵרי ְלחֹוָדאי. ַוֲאָנא ִעּמְ א ֵאיָמא ֲאָנא ּבִ ּתָ , ַהׁשְ

הּו ַצְייִתין ְלִמּלּוִלי ִאין, ְוֻכּלְ ִאין ְוַתּתָ ין. ִעּלָ ָאה חּוָלִקי יֹוָמא ּדֵ  .ַזּכָ
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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 
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righteous souls from the highest level to come and escort him on his 
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) 

 

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ִרּבִ ׁשּוָקתוֹ  )שיר השירים ז( ,ּפָ . ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ

ַהאי ָעְלָמא ְרָנא ּבְ ִאְתְקּטַ ל יֹוִמין ּדְ ְרָנא , ּכָ ַחד ְקִטיָרא ִאְתְקּטַ ּבְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ׁשּוָקתוֹ , ּבֵ א ְוָעַלי ּתְ ּתָ ְך ַהׁשְ . ּוְבִגין ּכָ
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הּוא וְ  יֵליהּ ּדְ א ּדִ יׁשָ ֶחְדָוה, ָכל ִסיָעָתא ַקּדִ ַמע ּבְ ין , ָאתּו ְלִמׁשְ ִמּלִ
א, ְסִתיִמין יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָבָחא ּדְ ָכל ְסִתיִמין, ּוׁשְ ִריׁש , ְסִתיָמא ּדְ ּפָ

א ַרׁש ִמּכֹּלָ ִריׁש , ְוִאְתּפְ ַבק, ְוָלא ּפָ יּה ִמְתּדְ א ּבֵ ָהא ּכֹּלָ ְוהּוא , ּדְ
כֹלָּ  ַבק ּבְ אִמְתּדְ  .א הּוא ּכֹּלָ

יִקין ָכל ַעּתִ יָקא ּדְ ָכל ְסִתיִמין, ַעּתִ ַקן ְוָלא , ְסִתיָמא ּדְ ִאְתּתְ
ַקן ַקן. ִאְתּתְ א, ִאְתּתְ יָמא ּכֹּלָ ִגין ְלַקּיְ ַקן. ּבְ ָלא , ְוָלא ִאְתּתְ ִגין ּדְ ּבְ
ִכיחַ   .ׁשְ

ַקן ד ִאְתּתְ יק ט, ּכַ יהּ , ְנהֹוִרין' ַאּפִ ַלֲהִטין ִמּנֵ ּקּונ, ּדְ ְוִאיּנּון . ֹויִמּתִ
יהּ  ִטין ְלָכל ִעיָבר, ִמְתַנֲהִרין ּוִמְתַלֲהִטין, ְנהֹוִרין ִמּנֵ ׁשְ . ְוָאְזִלין ּוִמְתּפַ

ִטין ְ ׁשּ ִאְתּפַ בּוִציָנא ּדְ יּה ְנהֹוִרין ְלָכל ִעיָבר )דמתפשטין( ּכְ ְוִאיּנּון . ִמּנֵ
ִטין ְ ׁשּ ִמְתּפַ ע לֹון, ְנהֹוִרין ּדְ ד ִיְקְרבּון ְלִמְנּדַ א  ,ּכַ ִכיַח ֶאּלָ ָלא ׁשְ

ְלחֹודֹוי א. ּבּוִציָנא ּבִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ְך הּוא ַעּתִ ָאה )הוא( ,ּכַ , ּבּוִציָנא ִעּלָ

ָכל ְסִתיִמין ָטן. ְסִתיָמא ּדְ ְ ׁשּ ִמְתּפָ ר ִאיּנּון ְנהֹוִרין ּדְ ִכיַח ּבַ , ְוָלא ׁשְ

ָיין ּלְ ִמְתּגַ יׁשָ . ּוְטִמיָרן, ּדְ ָמא ַקּדִ א . אְוִאיּנּון ִאְקרּון ׁשְ ְך ּכֹּלָ ּוְבִגין ּכָ
 .ַחד

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ַחְבָרָנא ּבְ ין , ּוַמה ּדְ ְרּגִ ִאיּנּון ּדַ ּדְ
ִריאוּ  ִאְתּבְ הוּ , ּדְ ֵלי ּבְ א ִאְתּגְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ָכל ַחד ְוַחד, ְוַעּתִ ּום . ּבְ ִמׁשּ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּקּוִנין ּדְ ִאיּנּון ּתִ א . ּדְ ּתָ ין ָלאו ַהׁשְ ִעיָדָנא ְלָהֵני ִמּלִ
א יׁשָ ָרא ַקּדִ ִאּדָ ָהא ֲאֵמיָנא לֹון ּבְ ָלא ְיַדְעָנא . ּדְ ַוֲחֵמיָנא ַמה ּדְ

ה, ָהִכי ִאי ִמּלָ ִלּבָ ים ּבְ א ַאְסּתִ ּתָ ְלחֹוָדאי . ְוַעד ַהׁשְ א ֲאָנא ּבִ ּתָ ְ ְוַהׁשּ
א יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ֵאי ְקׁשֹוט, ַאְסִהיְדָנא ַקּמֵ ָאתּו  ְוָכל ָהֵני ַזּכָ ּדְ

ין ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ  .ְלִמׁשְ

וָרא א ִחּוָ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא, ּגּוְלּגַ יּה ׁשִ קּוְלְטָרא . ָלאו ּבֵ
ִקְטפֹוי ט ְוִאְתְנִהיר, ּדְ ָ ׁשּ יא ד, ִאְתּפְ יַקּיָ יּה ַיְרתּון ַצּדִ ְמָאה ' ּוִמּנֵ

ָאֵתי ִכּסּוִפין ְלָעְלָמא ּדְ ִקְטָפאֵמַהאי . ָעְלִמין ּדְ ִהיא , קּוְלְטָרא ּדְ ּדְ
וָרא א ִחּוָ ְלּתָ ל יֹוָמא, ּגּוְלּגַ א ּכָ ין, ָנִטיף ַטּלָ , ְלַההּוא ְזֵעיר ַאְנּפִ

ַמִים ִאְתְקֵרי ׁשָ יא ְלִזְמָנא , ַלֲאָתר ּדְ יא ַלֲאַחּיָ ּוֵביּה ְזִמיִנין ֵמיַתּיָ
ָאֵתי יב. ּדְ ְכּתִ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמּטַ  )בראשית כז( ,ּדִ ַמִיםְוִיּתֶ ָ . ל ַהׁשּ
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יהּ  ָייא ֵריׁשֵ ין, ְוִאְתַמּלְ ּפּוִחין, ּוֵמַההּוא ְזֵעיר ַאּפִ ְוָכל . ָנִטיף ַלֲחַקל ּתַ
ּפּוִחין א, ֲחַקל ּתַ  .ְנִהיִרין ֵמַההּוא ַטּלָ

א ָטִמיר ְוָגִניז יׁשָ יָקא ַקּדִ ָאה ְסִתיָמָאה. ַהאי ַעּתִ , ְוָחְכְמָתא ִעּלָ

א ִמׁשְ  ְלּתָ ַההּוא ּגּוְלּגַ ַכחּבְ יָקא, ּתְ ַהאי ַעּתִ אי ּבְ ְלָייא , ַוּדַ ָלא ִאְתּגַ
ְלחֹודֹוי א ּבִ א ֵריׁשָ א, ֶאּלָ א ְלָכל ֵריׁשָ ִאיהּו ֵריׁשָ ִגין ּדְ ָחְכְמָתא . ּבְ

ָאה א, ִעּלָ ִאיִהי ֵריׁשָ יּה ָסִתים, ּדְ ָאה, ּבֵ מֹוָחא . ְוִאְקֵרי מֹוָחא ִעּלָ
ִקיט. ְסִתיָמא ִכיְך ְוׁשָ ׁשָ ֵיַדע ֵליהּ ְולֵ . מֹוָחא ּדְ ר ִאיהוּ , ית ּדְ  .ּבַ

 ב''ח ע''דף רפ

ָפן ין ִאְתַגּלְ ַלת ֵריׁשִ א, ּתְ א, ּדָ א, ְוָדא. ְלגֹו ִמן ּדָ א ִמן ּדָ . ְלֵעיּלָ

א ֲחָדא ָייא, ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ֵריׁשָ ּסְ ִאְתּכַ ָחא, ּדְ ּתְ . ְוָלאו ִמְתּפַ

א ְסִתיָמָאה א ְלָכל, ְוָחְכְמָתא ּדָ יהּ ֵר  )רישי( ֵריׁשָ ַאר , יׁשֵ ׁשְ ּדִ
ָאה )א''ז ע''בראשית קמ( .ָחְכמֹות א ִעּלָ א, ֵריׁשָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ְסִתיָמא , ַעּתִ

ָכל ְסִתיִמין א. ּדְ ָכל ֵריׁשָ א ּדְ א )ב''ח ע''דף רפ(,ֵריׁשָ ָלאו ֵריׁשָ א ּדְ . ֵריׁשָ

א, ְוָלא ִאְתְיַדע, ְולֹא ָיַדע א ּדָ ֵריׁשָ ֲהֵוי ּבְ ָלא , ַמה ּדַ ּדְ
בַ  ָחְכְמָתא )לא( קִאְתּדְ סּוְכְלָתנוּ , ּבְ במדבר (,ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי. ְוָלא ּבְ

ַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמךָ  )כד  .ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב )יחזקאל א( .ּבְ

א ִאְקֵרי ַאִין יׁשָ יָקא ַקּדִ ְך ַעּתִ ְלָייא ַאִין. ּוְבִגין ּכַ ֵביּה ּתַ ְוָכל . ּדְ
ְעֵרי הּו  )תליין( .ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ָנְפִקין, ִניִמין ְוָכל ִאיּנּון, ִאיּנּון ׂשַ ְוֻכּלְ

ִעיִעין ּקּוָלא )א יתבין''ס( ,ׁשְ ׁשִ  .ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְקָדָלא. ּבְ

א הּוא ַחד ֲהֵוי, ּכֹּלָ א ּבְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַהאי ַעּתִ ִגין ּדְ ֵחידוּ . ּבְ א ּבְ , ּכֹּלָ

ְנָיא ֵמַרֲחֵמי ְלָעְלִמין ְתַלת עֲ . ְוָלא ׁשַ ַרֲחִמין ּבִ ר ְמִכיָלן ּדְ ׂשַ
ַכח ּתְ ֵביהּ . ִאׁשְ ַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ּדְ ִגין ּדְ ַלת , ּבְ ַרׁש ּתְ ִמְתּפְ

ע ע ַאְרּבַ יָקא. ִזְמִנין ְלַאְרּבַ ִליל לֹון, ְוהּוא ַעּתִ ִליט, ּכָ ַעל  )לון( ְוׁשָ
א  .ּכֹּלָ

ַנְפֵקי ְעֵרי ּדְ ׂשַ ַפְלּגּוָתא ּדְ ָנִהיר ּבְ הּוא , ִמּמֹוָחא ַחד ָאְרָחא ּדְ
ָאֵתי יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ יּה ַצּדִ ְנִהיִרין ּבֵ יב, ָאְרָחא ּדִ ְכּתִ משלי ( ּדִ

אֹור נֹוַגּה ְוגוֹ  )ד יִקים ּכְ ִתיב. 'ְואַֹרח ַצּדִ א ּכְ ָאז  )ישעיה נח( ,ְוַעל ּדָ
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ג ַעל ְייָ  ְתַעּנַ ַאר ָאְרִחין. 'ּתִ ל ׁשְ ּתַ , ּוֵמַהאי ָאְרָחא ִמְתַנֲהִרין ּכָ ְלָיין ּדְ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ  .ּבִ

ָסִבין יָקא ָסָבא ּדְ ָאה, ַהאי ַעּתִ ְתָרא ִעּלָ א, ּכִ ִרין . ְלֵעיּלָ ִמְתַעּטְ ּדְ
ל ִעְטִרין יּה ּכָ יּה . ִמְתַנֲהִרין, ְוִכְתִרין, ּבֵ ַאר ּבֹוִציִנין ִמּנֵ ְוָכל ׁשְ

ָאה, ְוהּוא. )ומתנהרן( ִמְתַלֲהִטין ָלא ְטִמיָר , הּוא ּבּוִציָנא ִעּלָ א ּדְ
 )ב''ב ע''רצ( )וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ומתנהרין( .ִאְתְיַדע

ין ְתַלת ֵריׁשִ ַכח ּבִ ּתְ יָקא ִאׁשְ א, ַהאי ַעּתִ ַחד ֵריׁשָ . ּוְכִליָלן ּבְ

ָאה )א והוא''נ( ְוַההּוא א ִעּלָ א, ֵריׁשָ א ְלֵעיּלָ יָקא . ְלֵעיּלָ ַעּתִ ּוְבִגין ּדְ
ְת  ים ּבִ א ִאְתְרׁשִ יׁשָ ַנֲהִרין , ַלתַקּדִ ַאר ּבּוִציִנין ּדְ ל ׁשְ אּוף ָהִכי ּכָ

יהּ  ְתַלת, ִמּנֵ ִליָלן ּבִ ְתֵרין, עֹוד. ּכְ ים ּבִ יָקא ִאְתְרׁשִ ָלָלא . ַעּתִ ּכְ
ְתֵרין יָקא ּבִ ַעּתִ ִאין. ּדְ ָכל ִעּלָ ָאה ּדְ ְתָרא ִעּלָ ָכל , הּוא ּכִ א ּדְ ֵריׁשָ

י א. ֵריׁשֵ א ִמן ּדָ ֲהֵוי ְלֵעיּלָ ָלא ִאְתְיַדע ,ְוַההּוא ּדַ ַאר . ּדְ ל ׁשְ ְך ּכָ ּכַ
ְתֵרין, ּבּוִציִנין ים . ְסִתיִמין ּבִ ים ְוַאְסּתִ א ִאְתְרׁשִ יׁשָ יָקא ַקּדִ עֹוד ַעּתִ

ַחד א הּוא ַחד, ְוהּוא ַחד, ּבְ ַאר ּבּוִציִנין. ְוכֹּלָ ל ׁשְ ְך ּכָ ין, ּכַ ׁשִ , ִמְתַקּדְ

ִרין ְ ַחד, ִמְתַקׁשּ ִרין ּבְ  .ן ַחדְוִאיּנוּ , ּוִמְתַהּדְ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ֵלי ּבְ ִאְתּגְ א , ָרצֹון ִאְקֵרי, ִמְצָחא ּדְ ָהא ֵריׁשָ ּדְ
א א ָסִתים ְלֵעיּלָ ָאה ּדָ יט ַחד טּוְרָנא , ִעּלָ ׁשִ ָלא ִאְתְיַדע ּפָ ּדְ

ִסיָמא ִמְצָחא, ָיָאה, ּבְ ִליל ּבְ ִאְתּכְ ִאיהוּ . ּדְ ַרֲעָוא  )א דההוא''נ( ּוְבִגין ּדְ
ָכל ַרֲעִוין ִמְצָחא, ּדְ ַקן ּבְ בּוִסיָטא, ִאְתּתְ ְלָייא ּבְ א אתגליף ''ס( ְוִאְתּגַ

 .ַהאי ִמְצָחא ִאְקֵרי ָרצֹון, )בפסיטא

ְלָייא א ִאְתּגַ הּו , ְוַכד ָרצֹון ּדָ ֻכּלְ ַכח ּבְ ּתְ ַרֲעִוין ִאׁשְ ַרֲעָוא ּדְ
ִלין, ָעְלִמין א ִמְתַקּבְ ּתָ ְלּתַ ְזֵעיר ּוִמְתַנֲהִרין ַאְנפּ , ְוָכל ְצלֹוִתין ּדִ ֹוי ּדִ
ין ַכח, ַאְנּפִ ּתְ ַרֲחֵמי ִאׁשְ א ּבְ ְפָיין, ְוכֹּלָ ָרן ְוִאְתּכַ יִנין ִאְתַטּמְ  .ְוָכל ּדִ

ִמְנָחה ְצלֹוָתא ּדְ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ ׁשַ יִנין , ּבְ ָכל ּדִ ן ּדְ הּוא ִעיּדָ ּדְ
ְלָייא ַהאי ִמְצָחא, ִמְתָעִרין יִנין, ִאְתּגַ ל ּדִ ְפָיין ּכָ ָכחּו , ְוִאְתּכַ ּתְ ְוִאׁשְ

הּו ָעְלִמין ֻכּלְ יָנא. ַרֲחִמין ּבְ ָלא ּדִ ת ּבְ ּבָ ַכח ׁשַ ּתְ ְך ִאׁשְ ָלא , ּוְבִגין ּכָ
א א ְוָלא ְלַתּתָ ַקע. ְלֵעיּלָ ּתְ ם ִאׁשְ ֵגיִהּנָ א ּדְ ָ א ''ס( ַוֲאִפיּלּו ֶאׁשּ
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ַאְתֵריהּ  )אשתכך יַבּיָא, ּבְ ְמתָ . ְוַנְייִחין ַחּיָ א ִאּתֹוַסף ִנׁשְ ֵחדּו ְוַעל ּדָ א ּדְ
ָתא ּבְ ׁשַ  .ּבְ

ָתא ּבְ ׁשַ ְתַלת ְסעּוָדֵתי ּדְ י ּבִ ר ָנׁש ְלֶמְחּדֵ ל , ּוָבֵעי ּבַ ָהא ּכָ ּדְ
ְמֵהיְמנּוָתא, ְמֵהיְמנּוָתא ָלָלא ּדִ ַכח, ְוָכל ּכְ ּתְ יּה ִאׁשְ ר ָנׁש , ּבֵ ּוָבֵעי ּבַ

תֹוָרא ָרא ּפָ ְמֵהיְמנּוָתא, ְלַסּדְ ַלת ְסעּוָדֵתי ּדִ ְלֵמחֵדי וּ , ּוְלֵמיַכל ּתְ
הוּ   .ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ין ּדְ ָהא ִמן , ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְלָכל ִאּלֵ ּדְ
ין ג ִטיְלָנא ִאּלֵ ּוְבִגיֵניהֹון ָלא ִאְצְטִריְכָנא , ְסעּוָדֵתי' יֹוָמאי ָלא ּבָ

ָתא ּבְ ׁשַ יֹוֵמי ַאֲחִריֵני ָלא ִאְצְטִריְכָנא. ְלַתֲעִניָתא ּבְ ל , ַוֲאִפיּלּו ּבְ ּכָ
ָתא ּבְ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ הוּ . ׁשֶ ָזֵכי ּבְ ַמאן ּדְ ֵליָמָתא, ּדְ , ַחד. ָזֵכי ִלְמֵהיְמנּוָתא ׁשְ

ַמְטרֹוִניָתא א, ְוַחד. ְסעּוָדָתא ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ , ְוַחד. ְסעּוָדָתא ּדְ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָכל ְסִתיִמין, ְסעּוָדָתא ּדְ ּוְבַההּוא . ְסִתיָמא ּדְ
יןָעְלָמא ִיזְ  הּו ְלִאּלֵ י ּבְ ד ִאְתַגְלָייא. ּכֵ יִנין , ַהאי ָרצֹון ּכַ ל ּדִ ּכָ

ֵליהֹון ּוְלׁשְ ְפָיין ִמׁשּ  .ִאְתּכַ

ִתּקּוָנא ַחד ַקן ּבְ א ִאְתּתְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּקּוָנא ּדְ ָכל , ּתִ ָלָלא ּדְ ּכְ
ּקּוִנין ָאה. ּתִ ָאר. ְסִתיָמָאה, ְוִהיא ָחְכָמה ִעּלָ ָכל ׁשְ ָלָלא ּדְ ְוַהאי  ,ּכְ

ָאה ְסִתיָמא א. ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעּלָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ְוַהאי . ְוהּוא מֹוָחא ּדְ
ט ְלָכל ִעיָבר ׁשַ ט ֵעֶדן ַאֲחָרא, מֹוָחא ִאְתּפְ ׁשַ יּה ִאְתּפְ ּוֵמַהאי . ִמּנֵ

ַלף  .ֵעֶדן ִאְתּגְ

 א''ט ע''דף רפ

עַ  )א''ט ע''דף רפ( ְוַההּוא א ּדְ ְבֵריׁשָ א ְסִתיָמא ּדִ ָלא ֵריׁשָ יָקא ּדְ ּתִ
יט ַחד טּוְרָנא, ִאְתְיַדע ׁשִ ד ּפָ ן , )א גוונא''ס( ּכַ ּקָ ֲהָוה ִמְתּתַ ּדְ

ַהאי מֹוָחא, ְלִאְתַנֲהָרא ַטׁש ּבְ ַלף, )א מצחא''נ( ּבָ ְוִאְתְנִהיר , ְוִאְתּגְ
ה ְנִהיִרין ַכּמָ א, ּבְ בֹוִסיָטא ּדָ ים ּכְ יק ְוַאְרׁשִ ַהאי ִמְצָחא, ְוַאּפִ . ּבְ

יּה ַחד ְנהֹוָראְוִאְתְרׁשִ  ִאְקֵרי ָרצֹון, ים ּבֵ ט . ּדְ ׁשַ ְוַהאי ָרצֹון ִאְתּפְ
ִדיְקָנא א ּבְ ִדיְקָנא, ְלַתּתָ ָבא ּבְ ְ ִמְתַיׁשּ ְוִאְקֵרי , ַעד ַההּוא ֲאָתר ּדְ

ָאה ְלָייא. ְוָדא ִאיהּו נֹוֵצר ֶחֶסד. ֶחֶסד ִעּלָ ד ִאְתּגַ , ּוְבַהאי ָרצֹון ּכַ

ִדי ִלין ָמאֵרי ּדְ ּכְ ְפָייןִמְסּתַ  .ָנא ּוִמְתּכַ
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א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ א ּדְ ֵריׁשָ ִקיָלן, ֵעינֹוי ּדְ ַחד ׁשְ ֵרין ּבְ ִחין . ּתְ ּגְ ַאׁשְ ּדְ
ִדיָרא יב. ְוָלא ָנִאים, ּתָ ְכּתִ ן ׁשֹוֵמר  )תהלים קכא( ,ּדִ לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ
ָרֵאל א, ִיׂשְ יׁשָ ָרֵאל ַקּדִ ְך ָלא ִאית ֵליּה גְּ , ִיׂשְ ִגין ּכַ , ִביִנין ַעל ֵעיָנאּבְ

סּוָתא  .ְוָלא ּכְ

ֵעיָלא וִרין ּדְ ְתַלת ִחּוָ ִליף ְוָנִהר ּבִ , )א דעינא''נ( ַההּוא מֹוָחא ִאְתּגְ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ְחָיין ַעְיִנין ּדִ וָרא ֲחָדא ִמְסּתַ ִחּוָ יב, ּבְ ְכּתִ שיר השירים ( ,ּדִ

ָחָלב )ה הּוא. רֹוֲחצֹות ּבֶ וָרא  )א בההוא''נ( ּדְ וִרין . ַקְדָמָאהִחּוָ ַאר ִחּוָ ּוׁשְ
ַאר ּבֹוִציִנין ְחָיין ְוַנֲהִרין ִלׁשְ  .ִאְסּתַ

ִבְרָכָתא יּה , מֹוָחא ִאְקֵרי ְנִביָעא ּדְ ְרָכאן ִמּנֵ ָכל ּבִ ְנִביָעא ּדְ
חוּ  ּכָ ּתְ ג. ִאׁשְ ַהאי מֹוָחא ָלִהיט ּבְ ֵעיָנא' ּוְבִגין ּדְ וִרין ּדְ ֵעיָנא , ִחּוָ ּבְ

ְרכָ  יּה ּבִ ָלא ּבֵ יב, ָתאּתָ ְכּתִ ָהא , טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרךְ  )משלי כב( ,ּדִ ּדְ
ֵעיָנא ורּו ּדְ ְלָיין ִחּוָ מֹוָחא ּתַ ְזֵעיר . ּבְ ח ּבִ ּגַ ד ַאׁשְ ַהאי ֵעיָנא ּכַ

ין ֵחדוּ )א אתנהרן אנפין כלהו בחדו''ס( )עלמין( ,ַאְנּפִ הּו ּבְ ּלְ א. ַאְנַהָרן ּכֻ , ֵעיָנא ּדָ

א ְיִמיָנא ָמאָלאלֵ , הּוא ּכֹּלָ יּה ׂשְ א. ית ּבֵ ַתּתָ ְיִמיָנא , ַעְייִנין ּדְ
ָמאָלא ֵרי, ּוׂשְ ְווִנין, ּתְ ְתֵרי ּגַ  .ּבִ

ִסְפָרא אֹוִליְפָנא ְצִניעּוָתא ּדְ ָהא י, ּבִ ָאה' ּדְ ָאה' י, ִעּלָ ּתָ ' ה. ּתַ

ָאה ָאה' ה, ִעּלָ ּתָ ָאה' ו. ּתַ ָאה' ו, ִעּלָ ּתָ ִאין. ּתַ ין ִעּלָ ל ִאּלֵ יָקא, ּכָ ַעּתִ  ּבְ
ְלָיין ִאין. ּתַ ּתָ ין ִאיּנּון, ּתַ ְזֵעיר ַאְנּפִ ְלָיין. ּבִ ׁש , ָלאו ּתַ א ִאיּנּון ַמּמָ . ֶאּלָ

ְלָיין א ּתַ יׁשָ יָקא ַקּדִ ְסָייא . ּוְבַעּתִ יָקא ִאְתּכַ ַעּתִ ָמא ּדְ ָהא ׁשְ ּדְ
א ַכח, ִמּכֹּלָ ּתְ יָקא. ְוָלא ִאׁשְ ַעּתִ ַתְלָיין ּבְ ין ַאְתָוון ּדְ גִ . ֲאָבל ִאּלֵ ין ּבְ

א ּתָ ְלּתַ ימּון ִאיּנּון ּדִ ִיְתַקּיְ ימּון. ּדְ ִאי ָלאו ָהִכי ָלא ִיְתַקּיְ  .ּדְ

ךְ  א ָסִתים ְוַגְלָייא, ּוְבִגין ּכַ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָסִתים . ׁשְ ַההּוא ּדְ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ א, ָלֳקְבֵליּה ּדְ כֹּלָ אתגלייא בגיניה ( ְוַההּוא. ְסִתיָמא ּדְ

ין )דתלייא( )גיניה דההוא דאתגלייאא דאתגלי ב''ס( )דתלייא ְזֵעיר ַאּפִ ךְ . ּבִ ל , ּוְבִגין ּכַ ּכָ
ְעָיין ָסִתים ְוַגְלָייא ְרָכאן ּבַ ַתְלָיין. ּבִ ין ַאְתָוון ְסִתיָמן ּדְ בעתיקא ( ִאּלֵ

' א ודאי בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י''ס(דלתתא ' לקיימא י' י) תליא(אמאי תליין , תליין. קדישא

 ))דלתתא' אמא תליא לקיימא לי) מאיא א''ס(
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ַהאי חֹוָטָמא, חֹוָטָמא ֵביהּ , ּבְ ָקא ּדְ ׁשְ ַפְרּדַ א ּדְ נּוְקּבָ יב , ּבְ ָנׁשִ
ין י ִלְזֵעיר ַאּפִ ַחּיֵ ָקא, ּוְבַהאי חֹוָטָמא. רּוָחא ּדְ ׁשְ ַפְרּדַ א ּדְ נּוְקּבָ , ּבְ

ְלָייא ה יָמא ה', ּתַ א' ְלַקּיְ ְלַתּתָ ָנִפיק ִמּמֹוָחא  ְוָדא רּוָחא. ַאֲחָרא ּדִ
י, ְסִתיָמָאה ַחּיֵ ע , ּוְבַהאי רּוָחא. ְוִאְקֵרי רּוָחא ּדְ ְזִמיִנין ְלִמְנּדַ
יָחא, ָחְכְמָתא א ְמׁשִ ַמְלּכָ ִזְמָנא ּדְ יב. ּבְ ְכּתִ ְוָנָחה ָעָליו  )ישעיה יא( ,ּדִ

ל ִסְט , ַהאי חֹוָטָמא. 'רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה ְוגוֹ ' רּוַח ְייָ  ין ִמּכָ , ִריןַחּיִ

ֵליָמא ין. ַאְסָווָתא. ַנַחת רּוחַ . ֵחדּו ׁשְ ְזֵעיר ַאְנּפִ חֹוָטָמא ּדִ כמה ( ּבְ

ִתיב )דאוקימנא ַאּפֹו ְוגוֹ  )שמואל ב כב( ,ּכְ ן ּבְ ִתיב. 'ָעָלה ָעׁשָ ישעיה ( ְוָהָכא ּכְ

ִתי ֶאחָטם ָלךְ  )מח  .ּוְתִהּלָ

א ְדּתָ ַאּגַ ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא, ּוְבִסְפָרא ּדְ פּוָמא' ה, ִקיםאוֹ , ּדְ , ּבְ

יָמא ָהִכי ב , )א אצטריכנא''ס( ְוָלא ִאְצָטְרָפא, ְוָהָכא ָלא ִמְתַקּיְ ַאף ַעל ּגַ
ָקא ְבַחד ַסּלְ הֵ , ּדִ א ּבְ ְלָיא' ֶאּלָ יָנא ּתַ ְלָיא, ּדִ חֹוָטָמא ּתַ , ְוִדיָנא ּבְ

ַאּפוֹ  ן ּבְ יב ָעָלה ָעׁשָ ְכּתִ יָמא. ּדִ ִתיב ְוֵאׁש ִמפִּ , ְוִאי ּתֵ יו ָהא ּכְ
ְלָיא. ּתֹאֵכל חֹוָטָמא ּתַ רּוְגָזא ּבְ ָרא ּדְ  .ִעּקָ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּקּוִנין ּדְ ל ּתִ ָנן, ּכָ ּקְ ִקיט ְוָסִתים ִמְתּתַ מֹוָחא ׁשָ . ּבְ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ּקּוִנין ּדִ ָנן, ְוָכל ּתִ ּקְ ָאה ִמְתּתַ ּתָ ָחְכָמה ּתַ . ּבְ

יב ְכּתִ ָחְכמָ  )תהלים קד( ,ּדִ ם ּבְ ּלָ יתָ ּכֻ אי' ְוה, ה ָעׂשִ א ַוּדַ כֹּלָ ָלָלא ּדְ . ּכְ

ין ה ָהָכא' ה. 'ְלה' ַמה ּבֵ הּ , ּדְ ַער ִמּנָ יָנא ִאּתְ ּוְדָהָכא ַרֲחֵמי ּגֹו . ּדִ
 .ַרֲחֵמי

 ב''ט ע''דף רפ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ א, ּבְ כֹּלָ ירּו ּדְ ל ְיּקִ ְלָיא ּכָ ָלא . ּתַ ַמּזָ
א ִאְקֵרי כֹּלָ יְקָנאֵמַהאי . ּדְ ירּוָתא, ּדִ ָלא ַיּקִ א מהאי מזלא ''נ( ַמּזָ

יִרין )ממזלא יקירא( )יקירא ָכל ַיּקִ ֵאי, ּדְ ֵאי ְוַתּתָ ֵלי ִעּלָ יִחין . ַמּזָ ּגִ הּו ַמׁשְ ּלְ ּכֻ
ָלא א. ְלַההּוא ַמּזָ כֹּלָ י ּדְ ְלָייא ַחּיֵ ָלא ּתַ ַהאי ַמּזָ א, ּבְ כֹּלָ . ְמזֹוֵני ּדְ

ְלָיין ׁשְ  ָלא ּתַ ַהאי ַמּזָ ַרֲעָוא. ַמָיא ְוַאְרָעאּבְ ִמין ּדְ ׁשְ ָלא. ּגִ ַהאי ַמּזָ , ּבְ

א כֹּלָ חּוָתא ּדְ ּגָ ִאין . ַאׁשְ יִלין ִעּלָ ל ַחּיָ ְלָיין ּכָ ָלא ּתַ ַהאי ַמּזָ ּבְ
ִאין  )ב''ט ע''דף רפ( .ְוַתּתָ
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ר ְנִביִעין ַלת ֲעׂשַ ְרבּוָתא ָטָבא, ּתְ ָחא ּדִ ִמׁשְ ִדיְקָנא , ּדְ ְלָיין ּבְ ּתַ
ָלא ַמּזָ א ּדְ יָרא ּדָ ין. ַיּקִ הּו ָנְפִקין ִלְזֵעיר ַאְנּפִ הוּ . ְוֻכּלְ ּלְ יָמא ּכֻ , ָלא ּתֵ

ְייהוּ  ָעה ִמּנַ ׁשְ א ּתִ ין, ֶאּלָ ְזֵעיר ַאְנּפִ ָחן ּבִ ּכְ ּתַ ָייא , ִמׁשְ ְלַאְכּפְ
יִנין ָלא )וכד( .ּדִ ּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, ַהאי ַמּזָ ׁשִ ְלָייא ּבְ י . ּתַ ל ִקּדּוׁשֵ ּכָ

י ְלָייןִקּדּוׁשִ יּה ּתַ א ּבֵ ָ ְקדּוׁשּ ָלא. ן ּדִ ַהאי ַמּזָ יטּוָתא , ּבְ ׁשִ יט ּפְ ׁשִ ּפָ
ָאה קּוְטָרא ִעּלָ ין. ּדְ ָכל ֵריׁשִ א ּדְ ָלא ִאְתְיַדע, ַההּוא ֵריׁשָ ְוָלא , ּדְ

מֹוַדע ּתְ ִאין, ִאׁשְ ִאין ְוַתּתָ ַהאי . ְוָלא ַיְדִעין ִעּלָ א ּבְ ְך ּכֹּלָ ִגין ּכַ ּבְ
ְלָייא ָלא ּתַ  .ַמּזָ

א ִדיְקָנא ּדָ ֲאֵמיָנא' ג, ּבְ ין ּדַ ָטן, ֵריׁשִ ְ ׁשּ ָרן . ִמְתּפַ הּו ִמְתַחּבְ ְוֻכּלְ
ָלא ַהאי ַמּזָ יהּ , ּבְ ְכִחין ּבֵ ּתַ ךְ . ּוִמׁשְ ַיִקירּוָתא, ּוְבִגין ּכַ ל ְיִקירּו ּדְ , ּכָ

ְלָייא ָלא ּתַ ַהאי ַמּזָ יָקא. ּבְ ַהאי ַעּתִ ַתְלָיין ּבְ ין ַאְתָוון ּדְ ל ִאּלֵ , ּכָ

יְקָנאכּ  ַהאי ּדִ ְלָיין ּבְ ָלא, ּוְלהּו ּתַ ַהאי ַמּזָ ָרן ּבְ יהּ , ּוִמְתַחּבְ , ְוַתְלָיין ּבֵ

יָמא ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ין ַאְתָוון . ְלַקּיְ ִאְלָמֵלי ָלא ְסִליק ִאּלֵ ּדְ
יָקא ַעּתִ ין ַאֲחָרִנין, ּבְ ד . ָלא ַקְייִמין ִאּלֵ ה ּכַ ְך ָאַמר מֹׁשֶ ּוְבִגין ּכַ
ֵרי ִזיְמָנא', ְייָ ' ְייָ  ,ִאְצְטִריךְ  וְייהוּ , )זימני( ּתְ ַגּוַ ָהא . ּוָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּדְ

א ְלָייא ּכֹּלָ ָלא ּתַ ַמּזָ ָלא. ּבְ ֵאי, ֵמַהאי ַמּזָ ֵאי ְוַתּתָ ֵפי ִעּלָ ּסְ , ִמְתּכַ

יהּ  ְפָיין ַקּמֵ ָזֵכי ְלַהאי. ּוִמְתּכַ ָאה חּוָלֵקיּה ַמאן ּדְ  .ַזּכָ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ יִמין, ַהאי ַעּתִ ָכל ְסּתִ יָמא ּדְ ר, ְסּתִ ְוָלא , ָלא ַאְדּכַ
ַכח ּתְ ִאין. ִאׁשְ ָאה ְלָכל ִעּלָ א ִעּלָ ִאיהּו ֵריׁשָ ר, ּוְבִגין ּדְ ר , ָלא ִאְדּכַ ּבַ

א ֲחָדא ָלא ּגּוָפא, ֵריׁשָ א, ּבְ יָמא ּכֹּלָ  .ְלַקּיְ

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

א )והוא. לקיימא כלא, בלא גופא, חדא ּקּונֹוי , ָטִמיר ְוָסִתים ְוָגִניז ִמּכֹּלָ ּתִ
ָנן ּקְ א, ִאְתּתָ כֹּלָ ַההּוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדְ ן , ּבְ ּקַ ט ְוִאְתּתָ ׁשַ ִאְתּפְ ּדְ

ָאה א ְוָנִפיק ֶחֶסד ִעּלָ ַק , ּכֹּלָ ט ְוִאּתָ ׁשַ ָאה ִאְתּפָ ן ְוֶחֶסד ִעּלָ
א מֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדָ א ּבְ ִליל ּכֹּלָ א . ְוִאְתּכְ וָרא ּדָ ַקן ִחּוָ ד ִאְתּתְ ּכַ

א ְנִהירּו ּדָ ָבַטׁש , ּבִ ַטׁש ַמאן ּדְ ַהאי מֹוָחא ְוִאְתְנִהיר, ּבָ ְוַתְלָייא , ּבְ
יָרא מֹוָחא ַאֲחָרא ָלא ַיּקִ ּזָ ִתין ּוְתֵרין , ִמּמַ ט ְוָנִהיר ִלְתּלָ ׁשַ ִאְתּפְ ּדְ

ִביִלי יָרא. ןׁשְ ָלא ַיּקִ ּזָ ד ִאְתְנִהיר ָנִהיר ִמּמַ ין ' ִאְתְנִהירּו ג. ּכַ ֵריׁשִ
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ִאין ין, ִעּלָ ֵרין ֵריׁשִ ָכִליל לֹון, ּתְ ְלָיין. ְוַחד ּדְ ָלא ּתַ ִליָלן , ּוְבַמּזָ ְוִאְתּכְ
יהּ   .ּבֵ

ִדיְקָנא ְלָייא ָיִקירּו ּדְ אֵרי ְלִאְתּגַ אן ׁשָ ָלא , ִמּכָ ִאיהּו ַמּזָ ּדְ
ְקָנן. ְסִתיָמָאה ַלת , )ביה( ְוִאיּנּון ִמְתּתָ א ּתְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָמה ּדְ ּכְ

יהּ  ִרין ּבֵ ין ִמְתַעּטְ ין, ֵריׁשִ ְתַלת ֵריׁשִ א ּבִ , ְוַכד ִאְתָנֲהָרן. ָהִכי ּכֹּלָ

ין ְתַלת ֵריׁשִ ָדא ּבִ א ּבְ הּו ּדָ ּלְ ְלָיין ּכֻ ֵרין ִסְטִרין, ּתַ ֵרין ִמּתְ ְוַחד , ּתְ
ָכִליל לֹון  .ּדְ

יָמאוְ  א, ִאי ּתֵ יׁשָ יָקא ַקּדִ  .ַמאן ַעּתִ

א ֲחֵזי א, ּתָ א ְלֵעיּלָ ָלא ִאְתְיַדע, ְלֵעיּלָ מֹוַדע, ִאית ּדְ ּתְ , ְוָלא ִאׁשְ

ים א, ְוָלא ִאְתְרׁשִ ִליל ּכֹּלָ ִליָלן, ְוהּוא ּכָ יּה ּכְ ין ּבֵ א ''ס( ּוְתֵרין ֵריׁשִ

א. )תליין ַקן )חדא(ּוְכֵדין ּכֹּלָ ִמְנָייָנאְוַהה. ָהִכי ִאְתּתְ ְוָלא , ּוא ָלאו ּבְ
א ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ א ּבִ ן ֶאּלָ ּבָ חּוׁשְ ְכָלָלא ְוָלא ּבְ א , ּבִ ַעל ּדָ

ַמר ָרַכי ֵמֲחטֹא ִבְלׁשֹוִני )תהלים לט( ,ִאּתְ ְמָרה ּדְ י ֶאׁשְ  .ָאַמְרּתִ

ַכח ּתְ ירּוָתא ִאׁשְ ׁשֵ א, ֲאָתר ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ִאְתְנִהיר , ֵמַעּתִ ּדְ
ָלא ּזָ ָחְכְמָתא ,ִמּמַ ִתין ּוְתֵרין ִעיָבר, הּוא ְנִהירּו ּדְ ט ִלְתּלָ ׁשַ ִאְתּפְ . ּדְ

ֵביהּ , ְוָנְפָקא ֵמַההּוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה ִהירּו ּדְ יָקא . ִמּנְ ַעּתִ ּוַמה ּדְ
ַקְדִמיָתא א ָנִהיר ּבְ יׁשָ א ִהיא, )א בחכמתא''ס( ַקּדִ ה . ּדָ ירּוָתא ִמּמָ ְוׁשֵ

ְלָייא ִאְתּגַ יןוְ , )הוי( ּדְ ִליל לֹון, ִאְתָעִביד ִלְתַלת ֵריׁשִ א ֲחָדא ּכָ . ְוֵריׁשָ

ין ָטן ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ְ ׁשּ ַלת ִמְתּפַ ין ּתְ א, ְוִאּלֵ ין ַנֲהִרין ּכֹּלָ  .ּוֵמִאּלֵ

ִליף ַהאי ָחְכְמָתא יק ַחד ַנֲהָרא, ִאְתּגְ ָנִגיד ְוָנִפיק , ְוַאּפִ ּדְ
יל א ְוָעּיִ ְנּתָ ָקָאה ּגִ ין )א ועיילן''נ( ְלַאׁשְ ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ֵריׁשָ ְוִאְתָעִביד , ּבְ

ָכל ּגּוָפא יְך ְוָנִגיד ּבְ ן ִאְתְמׁשִ ּמָ ל ִאיּנּון , ַחד מֹוָחא ּוִמּתַ ֵקי ּכָ ְוַאׁשְ
קֹות  )בראשית ב( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְנִטיָעאן ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ן ְוגוֹ   .'ֶאת ַהּגָ

ִליף ַהאי ָחכְ  ְזֵעיר , ְמָתאּתּו ִאְתּגְ א ּדִ ֵריׁשָ ְך ְוָעִייל ּבְ ְוִאְתְמׁשַ
ין ַההּוא ְנִהירּו . )ההוא אחרא( ְוִאְתָעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא, ַאְנּפִ

ִליפוּ  יָכן ִאְתּגְ ֵרין ְמׁשִ ין ּתְ יּה ִאּלֵ ָכא ִמּנֵ ְ ִאְתַמׁשּ ַחד , ּדְ ָרן ּבְ ִמְתַחּבְ
ֵביָרא ָעִמיָקא ּדְ א ּדְ יב, ֵריׁשָ ְכּתִ הֹומֹות ִנְבָקעוּ  )משלי ג( ,ּדִ ַדְעּתֹו ּתְ . ּבְ
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ין ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ֵריׁשָ יל ּבְ ן , ְוִאְתָעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא, ְוָעּיִ ּמָ ּוִמּתַ
יל ְלגֹו ּגּוָפא יְך ְוָעּיִ ִרין ְוַאְכַסְדִרין , ִאְתְמׁשִ ל ִאיּנּון ִאּדָ ּוַמְלָייא ּכָ

גּוָפא ְלאוּ ּוְבַדעַ  )משלי כד( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ  .ת ֲחָדִרים ִיּמָ

 א''צ ע''דף ר

ין ַנֲהִרין ָאה ְסִתיָמָאה, ְוִאּלֵ ַההּוא מֹוָחא ִעּלָ ִהירּו ּדְ ָנִהיר , ִמּנְ ּדְ
ָלא ַמּזָ ְלָיין. )עתיקא קדישא( ּבְ ָדא ּתַ א ּבְ א ּדָ ָדא. ְוכֹּלָ א ּבְ ר ּדָ , ְוִאְתְקׁשַ

ָדא א ַחד, ְוָדא ּבְ כֹּלָ מֹוָדע ּדְ ּתְ ִיׁשְ יָקאְוכֹ , ַעד ּדְ א הּוא ַעּתִ צ ''דף ר( ,ּלָ

לּום )א''ע יּה ּכְ ַרׁש ִמּנֵ ַלת ְנהֹוִרין. ְוָלא ִאְתּפְ ין ּתְ ְנִהִרין ִלְתַלת , ִאּלֵ
ִאְקרּון ֲאָבָהן, ַאֲחָרִנין ין ַנֲהִרין ִלְבִנין. ּדְ א ָנִהיר ֵמֲאָתר . ְוִאּלֵ ְוכֹּלָ

יָקא. ַחד ְלָייא ַהאי ַעּתִ ד ִאְתּגַ ַר , ּכַ א , ֲעָווןַרֲעָווא ּדְ א ָנִהיר ְוכֹּלָ ּכֹּלָ
ֵליָמָתא ֵחדּו ׁשְ ַכח ּבְ ּתְ  .ִאׁשְ

ָאה, ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶדן ְך ֵמֵעֶדן ִעּלָ , ְוַהאי ֵעֶדן ִאְתְמׁשַ

ָכל ְסִתיִמין ירּוָתא, ּוֵמַהאי ֵעֶדן. ְסִתיָמָאה ּדְ יָקא . ִאְקֵרי ׁשֵ ְבַעּתִ ּדִ
ירּוָתא וְ , ָלא ִאְקֵרי יּה . ִסּיּוָמאְוָלא ֲהֵוי ׁשֵ ָלא ֲהֵוי ּבֵ ּוְבִגין ּדְ

ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ה, ׁשֵ ְסָייא ְוָלא . ָלא ִאְקֵרי ַאּתָ ִאְתּכַ ִגין ּדְ ּבְ
ְלָייא ה. ְוִאְקֵרי הּוא. ִאְתּגַ ַכח ִאְקֵרי ַאּתָ ּתְ ירּוָתא ִאׁשְ ׁשֵ , ּוֵמֲאָתר ּדְ

יב. ְוִאְקֵרי ָאב ְכּתִ ה ָאִבינוּ  )ישעיה סג( ,ּדִ י ַאּתָ  .ּכִ

ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא א ּדְ ְדּתָ ַאּגַ א, ּבְ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ין , ּכְ ְזֵעיר ַאְנּפִ
ה ְסָייא. ִאְקֵרי ַאּתָ ִאְתּכַ א ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ יר. ִאְקֵרי הּוא, ַעּתִ ּפִ . ְוׁשַ

ַכח ּתְ ירּוָתא ִאׁשְ ׁשֵ א ּדְ ֲאָתר ּדָ א ָקֵריָנן ּבַ ּתָ ה, ְוַהׁשְ ב . ַאּתָ ַאף ַעל ּגַ
ְס  ִאְתּכַ ירּוָתא, ָייאּדְ יּה ֲהֵוי ׁשֵ . ְוהּוא ָאב ַלֲאָבָהן. ְוִאְקֵרי ָאב, ִמּנֵ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ יב, ְוַהאי ָאב ָנִפיק ֵמַעּתִ ְכּתִ ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין  )איוב כח( ּדִ
ֵצא ּמָ מֹוַדע. ּתִ ּתְ ְך ָלא ִאׁשְ  .ּוְבִגין ּכָ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ הּ  )איוב כח( ּכְ ְרּכָ ׁש  ,ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ ּה ַמּמָ ְרּכָ ֲאָבל . ּדַ
ׁש , ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמהּ  הּ . ְמקֹוָמּה ַמּמָ ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ ל ׁשֶ מקומה ( .ְוּכָ

יָמא  .)וכל שכן דרכה. מקומה ממש. ולא דרכה. ממש ְסּתִ ן ַההּוא ָחְכָמה ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ יּה ּבְ  .ּבֵ
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כֹלָּ  ירּוָתא ּדְ ָלִתין ּוְתֵרין , אַהאי ָחְכָמה ׁשֵ ָטן ּתְ ְ ׁשּ יּה ִמְתּפַ ִמּנֵ
ִביִלין ִרין ּוְתֵרין  )שבילין ולא ארחין( .ׁשְ ֶעׂשְ ִליַלת ּבְ הּו ִאְתּכְ ְואֹוַרְייָתא ּבְ

ר ֲאִמיָרן, ַאְתָוון , ּוְבַהאי ָחְכָמה. ַהאי ָחְכָמה ָאב ַלֲאָבָהן. ְוֶעׂשֶ

ַכח ּתְ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ִאׁשְ ָאה ָחְכָמה , אּוְבִגין ּדָ . ׁשֵ ָחְכָמה ִעּלָ
ָאה ּתָ ט ָחְכָמה. ּתַ ׁשָ ד ִאְתּפְ א ָלא . ִאְקֵרי ָאב ַלֲאָבָהן, ּכַ ּכֹּלָ

ַהאי א ּבְ ִליל ֶאּלָ כלא לא אתכליל אלא . אתקרי אב לאבהן, א כד מתפשטן חכמות''ס( .ִאְתּכְ

יב )בהאי ְכּתִ יתָ  )תהלים קד( ,ּדִ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ  .ּכֻ

י ְמעֹון ְידֹוי ָזַקף ִרּבִ ָאה, ָאַמר, ְוַחֵדי, ׁשִ ן הּוא ְלַגּלָ אי ִעיּדָ , ַוּדַ

א ֲעָתא ּדָ ׁשַ א ִאְצְטִריְך ּבְ אָנא. ְוכֹּלָ א, ּתָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ , ּבְ

ָכל ְסִתיִמין א, ְסִתיָמָאה ּדְ ָעא ְלַאְתְקָנא ּכֹּלָ ַכר , ּבָ ֵעין ּדְ ַאְתִקין ּכְ
א ֲאָתר . ְונּוְקּבָ א ָלא ִאְתְקָיימוּ ּבַ ַכר ְונּוְקּבָ ִלילּו ּדְ ִאְתּכְ א , ּדְ ֶאּלָ

ִקּיּוָמא ַאֲחָרא א )אלא בדכר( )א כעין דכר''ס( ּבְ ְדַכר ְונּוְקּבָ ְוַהאי ָחְכָמה . ּדִ
א כֹּלָ ָלָלא ּדְ א, ּכְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ד ָנְפָקא ְוִאְתְנִהיר ֵמַעּתִ ָלא , ּכַ

ְדַכר ְונּוְקבָּ  א ּבִ ט. אִאְתְנִהיר ֶאּלָ ׁשַ ַהאי ָחְכָמה ִאְתּפְ יק , ּדְ ְוַאּפִ
יָנה יּה ּבִ א, ִמיּנֵ ַכר ְונּוְקּבָ ַכח ּדְ ּתְ יָנה ֵאם. ָחְכָמה ָאב, הּוא. ְוִאׁשְ . ּבִ

ָקלוּ , ָחְכָמה ּוִביָנה ַחד ַמְתְקָלא ִאּתְ א, ּבְ ַכר ְונּוְקּבָ ּוְבִגיַנְייהּו . ּדְ
א ְדַכר ְונּוְקּבָ א ִאְתְקָיים ּבִ אִ , ּכֹּלָ יִמין, ְלָמֵלא ַהאיּדְ  .ָלא ִמְתַקּיְ

א א ָאב ְלכֹּלָ ירּוָתא ּדָ הּו ֲאָבָהן, ׁשֵ א , ָאב ְלֻכּלְ רּו ּדָ ִאְתַחּבָ
ָדא ָדא, ּבְ א ּבְ ד  )כי אם לבינה תקרא) משלי ב. (בינה אם. חכמה אב( .ּוְנִהירּו ּדָ ּכַ

רוּ  ַטת ְמֵהיְמנּוָתא, אֹוִלידוּ , ִאְתַחּבָ ׁשְ ְד . ְוִאְתּפַ ַאּגַ ֵבי ַרב ּבְ א ּדְ ּתָ
אֵני, ֵייָבא ָסָבא יָנה, ָהִכי ּתָ ָדא. ַמהּו ּבִ א ּבְ ר ּדָ ד ִאְתַחּבָ א ּכַ , ֶאּלָ

הֵ ''יוֹ  ַרת, א''ד ּבְ ן, ִאְתַעּבְ יַקת ּבֵ ךְ . ְואֹוִליַדת, ְוַאּפִ יָנה , ּוְבִגין ּכָ ּבִ
ן יָ , ִאְקֵרי א, הּ ''ּבֵ כֹּלָ ֵלימּוָתא ּדְ ְרַווְייהוּ . ׁשְ ָכחּו ּתַ ּתְ ָרן ִאׁשְ ִמְתַחּבְ , ּדְ

וְייהוּ  ַגּוַ א. ּוֵבן ּבְ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ֵלימּוָתא. ּכְ ַכח ׁשְ ּתְ ִתּקּוַנְייהּו ִאׁשְ א בן ''נ( ּבְ

א )בתקונייהו אשתכחו שלימותא דכלא כללא. ובן בגווייהו, תרווייהו דמתחברן, ה''י כֹּלָ ָאב , ּדְ
ן ּוַבת. ָוֵאם  .ּבֵ

ין ין ִאּלֵ ָאהָלא ִאְתְייִהבּו לְ , ִמּלִ י ֶעְליֹוִנין, ַגּלָ יׁשֵ ר ְלַקּדִ ָעאלּו , ּבַ ּדְ
ִריְך הּוא, ְוַנְפקוּ  א ּבְ הּו , ְוַיְדִעין ָאְרחֹוי ְדקּוְדׁשָ ָלא ָסָטאן ּבְ ּדְ
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ָמאָלא יב. ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ְכּתִ ְרֵכי ְייָ  )הושע יד( ,ּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ יִקים ' ּכִ ְוַצּדִ
ָאה חּוָלֵק . 'ֵיְלכּו ָבם ְוגוֹ  ע אֹוְרחֹוי, יהּ ַזּכָ ָזֵכי ְלִמְנּדַ ַמאן ּדְ ְוָלא , ּדְ

הוּ , ָסֵטי י ֶעְליֹוִנין . ְוָלא ִיְטֵעי ּבְ יׁשֵ ין ְסִתיִמין ִאיּנּון ְוַקּדִ ין ִאּלֵ ִמּלִ ּדְ
הוּ  בּוִציָנא, ְנִהיִרין ּבְ ִהירּו ּדְ ָנִהיר ִמּנְ ַמאן ּדְ ין . ּכְ ָלא ִאְתְמָסרּו ִמּלִ

ין עָ , ִאּלֵ א ְלַמאן ּדְ ָלא ָעאל ְוָנַפק. אל ְוָנִפיקֶאּלָ ַמאן ּדְ ַטב ֵליּה , ּדְ
ָלא ִאְבֵרי א. ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ י ַעּתִ ְלָיא ַקּמֵ ָהא ּגַ ָכל , ּדְ ְסִתיָמא ּדְ

אי, ְסִתיִמין ִלּבָ ין ְנִהִרין ּבְ ין ִאּלֵ ִמּלִ ְרִחימּוָתא , ּדְ ְלמּוָתא ּדִ ַאׁשְ ּבְ
ִריְך הּוא א ּבְ ָהָכאְוִאלֵּ . ּוְדִחילּו ְדקּוְדׁשָ ַני ּדְ הּו , ין ּבְ ְיַדְעָנא ּבְ

ָהא ָעאלּו ְוַנְפקוּ  ין, ּדְ ין ִמּלִ ִאּלֵ הוּ , ְוִאְתְנִהיָרן ּבְ ֻכּלְ א . ְוָלא ּבְ ּתָ ְוַהׁשְ
ִאְצְטִריךְ  ָמה ּדְ ֵלימּוָתא ּכְ ׁשְ הֹון. ִאְתְנִהירּו ּבִ ָאה חּוָלִקי ִעּמְ , ַזּכָ

ַההּוא ָעְלָמא  .ּבְ

 ב''צ ע''דף ר

י  ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ א, ׁשִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ֲאֵמיָנא ּדְ ל ַמה ּדַ ְוָכל . ּכָ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ֲאֵמיָנא ּדִ א ַחד. ַמה ּדַ ה, ּכֹּלָ א הּוא ַחד ִמּלָ דף ( ָלא. ּכֹּלָ

ירּוָדא )ב''צ ע''ר יּה ּפִ ְלָייא ּבֵ ֵמיּה ְלָעַלם . ּתַ ִריְך ׁשְ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ
 .ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין

א ֲחזֵ  ִאְקֵרי ָאב, יּתָ א ּדְ ירּוָתא ּדָ יוֹ , ׁשֵ ִליל ּבְ ַתְלָייא , ד''ִאְתּכְ ּדְ
א יׁשָ ָלא ַקּדִ ּזָ ךְ . ִמּמַ ִליל ַאְתָוון ַאֲחָרִנין''יוֹ , ּוְבִגין ּכָ ְסִתיָמא ' י. ד ּכָ

ָכל ַאְתָוון ַאֲחָרן א' י. ּדְ כֹּלָ א ְוֵסיָפא ּדְ  .ֵריׁשָ

ָנִגיד ְוָנִפיק ָאֵתיִאְקֵר , ְוַההּוא ָנָהר ּדְ ִדיר , י ָעְלָמא ּדְ ָאֵתי ּתָ ּדְ
ִסיק יַקּיָא. ְוָלא ּפָ ַצּדִ ָאה ְלַהאי ָעְלָמא , ְוַהאי הּוא ִעּדּוָנא ּדְ ְלַזּכָ

ָאֵתי א, ּדְ ִדיר ְלִגְנּתָ ֵקי ּתָ ַאׁשְ ִסיק, ּדְ ִתיב. ְוָלא ּפָ ישעיה ( ָעֵליּה ּכְ

בּו ֵמיָמיו )נח ר לֹא ְיַכּזְ ָאֵתיְוַההוּ . ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ , א ָעְלָמא ּדְ

יוֹ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן  )בראשית ב(,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ד''ִאְבֵרי ּבְ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ ֵרין ַאְתָוון ו' י. ְלַהׁשְ ִליל ּתְ  .ד''ּכָ

ֵניָנן ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ּתָ א ּדְ ְדּתָ ַאּגַ יוֹ ''ֲאַמאי ו, ּבְ ִליָלן ּבְ . ד''ד ּכְ

גִּ  א ְנִטיָעה ּדְ אֶאּלָ א )א ודאי''ס( ְנּתָ א ַאֲחָרא. 'ִאְקֵרי ו, ּדָ ְנּתָ , ִאית ּגִ

ִאיִהי ד ְקָייא ד', ּוֵמַהאי ו. 'ּדְ ּתַ ְוַהְיינּו ָרָזא  )דאיהי ארבעה ראשים( .'ִאׁשְ
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יב ְכּתִ ָאה. ַמאי ֵעֶדן. 'ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְוגוֹ , ּדִ א ָחְכָמה ִעּלָ ְוָדא , ּדָ
קֹות. 'י ן. ְלַהׁשְ א הּוא ו ,ֶאת ַהּגָ ָעה . 'ּדָ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ ּוִמׁשּ

ים א הּוא ד, ָראׁשִ יוֹ ', ּדָ ִליל ּבְ א ּכָ  .ד''ְוכֹּלָ
ךְ  א, ּוְבִגין ּכַ ירּוָתא . ָאב ַלֲאָבָהן. ִאְקֵרי ָאב ְלכֹּלָ ׁשֵ

א כֹּלָ א )אקרי( ,ּדְ כֹּלָ יָתא ּדְ יב, ּבֵ ְכּתִ ֶנה  )משלי כד( ,ּדִ ָחְכָמה ִיּבָ ּבְ
ִית יתָ  )תהלים קד( ,ּוְכִתיב)שירותא וסיומא דכלא' מהאי י( .ּבָ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ . ּכֻ

ַאְתֵריהּ  ְלָייא, ּבְ א . ְוָלא ִאְתְיַדע, ָלא ִאְתּגַ ִאיּמָ ר ּבְ ִאְתַחּבָ ִמּדְ
א כֹּלָ ָלָלא ּדְ א ּכְ ְך ִאיּמָ א ּוְבִגין ּכָ ִאיּמָ ּה ִאְתְיַדע , ִאְתְרִמיז ּבְ ּבָ

א ,ּוָבּה ִאְתְרִמיז כֹּלָ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ּדְ ָבּה ָסִתים  )חכמה אקרי( .ׁשִ ּדְ
א  .ּכֹּלָ

א כֹּלָ ָלָלא ּדְ א, ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ א ָרִמיְזָנא. ׁשְ ּתָ ְוָלא ֲאֵמיָנא , ַעד ַהׁשְ
ין יֹוִמין ל ִאּלֵ ִפין ִסְטִרין. ּכָ ּלְ ָנא ִמְתּגַ ַהאי ָחְכָמה', י, ְוָהִאיּדָ ִליל ּבְ . ּכָ

א' ה א ִאיּמָ יָנה, ּדָ ִנין, ה''ו. ְוָקֵריָנן ּבִ ֵרין ּבְ ין ּתְ ָרן , ִאּלֵ ִמְתַעּטְ ּדְ
א ֵניָנן. ֵמִאיּמָ א, ְוָהא ּתָ ִליל ִמּכֹּלָ ִביָנה ִאְתּכְ ָרא ''יוֹ . ּדְ ִמְתַחּבְ ד ּדְ
א ִאיּמָ ִקין בֵּ , ּבְ יָנה. ן''ּוַמּפְ ִאיּנּון י''ב ָואֵ ''אָ , ְוַהְיינּו ּבִ ן , ה''ם ּדְ ּבֵ
וְייהוּ  ַגּוַ  .ּבְ

ָלא ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ יָנה, ַהׁשְ בּוָנה, ּבִ ֲאַמאי ִאְקֵרי , ְוִאְקֵרי ּתְ
בּוָנה יָנה, ּתְ בּוָנה ִאְקֵרי. ְוָלא ּבִ א ּתְ ַיְנָקא ִלְתֵרין , ֶאּלָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

ִנין ִאיּנּון ו, ת''ן ּובַ ''בֵּ , ּבְ בּוָנה, ה''ּדְ ֲעָתא ִאְקֵרי ּתְ א . ְוַהִהיא ׁשַ כֹּלָ ּדְ
ִאֵלין ַאְתָווןכָּ  ָלָלא. ה''ִאיּנּון ו, ת''ן ּובַ ''בֵּ , ִליל ּבְ א ַחד ּכְ ְוַהְיינּו , ְוכֹּלָ

בּוָנה  .ּתְ

ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר ִסְפָרא ּדְ א, ּבְ לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ּקּוָנא , ּדִ ּתִ
י ְוָאַמר ַגּלֵ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ֵמַהאי הּוא )שיר השירים א( ,ַקְדָמָאה ּדְ . ִהּנָ

ְנָייָנא ה, ְוִתּקּוָנא ּתִ ּלָ א, ִאְקֵרי ּכַ ּתָ ְלּתַ א ּדִ ִאיִהי נּוְקּבָ ְוִאיּנּון . ּדְ
ַאְמֵרי א ִאיּנּון, ּדְ ּתָ ְלּתַ א ּדִ ַתְרַווְייהּו ְלַהאי נּוְקּבָ הֵ . ָלאו ָהִכי, ּדְ א ''ּדְ

ה ּלָ ְתָרָאה''ְוהֵ . ַקְדָמָאה ָלא ִאְקֵרי ּכַ ה, א ּבַ ּלָ , ִאְקֵרי ּכַ

יִאין ִאיּנּון. )לזמנין סגיאין( ְיִדיִעין )ידיען( ןְלִזְמִני ָהא ִזְמִנין ַסּגִ ְדכּוָרא , ּדְ ּדִ
הּ  ר ִעּמָ הּ , ָלא ִאְתַחּבָ ק ִמיּנָ ּלָ ִתיב. ְוִאְסּתַ ַההּוא ִזְמָנא ּכְ ויקרא ( ,ּבְ
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ת טּוְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב )יח ִנּדַ ה ּבְ ָ ַאת . ְוֶאל ִאׁשּ ִאְתַדּכְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
הּ , אנּוְקבָּ  ָרא ִעּמָ ֵעי ְלִאְתַחּבְ לָּ , ּוְדכּוָרא ּבָ ֵדין ִאְקֵרי ּכַ . ה''ּכְ

ַכלָּ  ׁש ַאְתָייא''ּכְ א )אבל( .ה ַמּמָ ָלא ַאְפִסיק ְרעּוָתא , ַהאי ִאיּמָ
ַתְרַווְייהּו ְלָעְלִמין ַחד ָנְפִקין, ּדְ ְרָיין, ּבְ ַחד ׁשַ א ִמן . ּבְ ָלא ַאְפִסיק ּדָ

א ק ּדָ , ּדָ ּלַ אְוָלא ִאְסּתְ ִתיב ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן. א ִמן ּדָ ְך ּכְ , ּוְבִגין ּכָ

ִדיר ר , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָלא ַאְפִסיק, יֹוֵצא ּתָ ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ
בּו ֵמיָמיו ִתיב ַרְעָיִתי. לֹא ְיַכּזְ ְך ּכְ ַאְחָוה , ּוְבִגין ּכָ ְרעּוָתא ּדְ ּבִ

ְרָיין ֵלימּוָתא, ׁשַ ַאֲחדּוָתא ׁשְ ה. )שלימתא( ּבְ ּלָ , ֲאָבל ָהָכא ִאְקֵרי ּכַ

הּ  ָרא ִעּמָ כּוָרא ְלִאְתַחּבְ ַכד ָאָתא ּדְ ה, ּדְ ּלָ ה ִאיִהי , ִהיא ּכַ ַכּלָ ּכְ
ׁש   .ַאְתָייא ַמּמָ

ךְ  ֵרי, ּוְבִגין ּכָ לֹמֹה )ב''ויחי רמ( ּתְ ִריׁש ׁשְ נּוְקֵבי ּפָ ּקּוִנין ּדְ ּקּוָנא . ּתִ ּתִ
ַקְדֵמיָתא ְסִתיָמא ִגין, ּדְ ִאיִהי ְסִתיָמא ּבְ ִריׁש . ּדְ ְנָייָנא ּפָ ְוִתּקּוָנא ּתִ

יר ַהִהיא . ְוָלא ָסִתים ּכּוֵלי ַהאי, ַיּתִ ָבָחא ּבְ ל ׁשְ ְלָיא ּכָ ּוְלָבַתר ּתַ
א ְלֵעיּלָ יב. ּדִ ְכּתִ ָרה ִהיא  )שיר השירים ו( ,ּדִ ּה ּבָ ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ

הּ  א ִמְתעַ . ְליֹוַלְדּתָ ִאיִהי ִאיּמָ הּוְבִגין ּדְ ַכּלָ ִעְטָרא ּדְ ָרא ּבְ , ּטְ

יוֹ  ּה ְלָעְלִמין''ּוְרעּוָתא ּדְ ל , ד ָלא ַאְפִסיק ִמּנָ ְרׁשּוָתּה ּכָ ִאְתְיִהיב ּבִ
ַעְבִדין א. ֵחירּו ּדְ כֹּלָ ל ֵחירּו ּדְ ַחָייַבּיָא. ּכָ ל ֵחירּו ּדְ ָאה , ּכָ ְלַדּכָ

א יב. ְלכֹּלָ ְכּתִ ר  )ויקרא טז( ,ּדִ ה ְיַכּפֵ י ַביֹום ַהּזֶ ויקרא ( ּוְכִתיב. ֲעֵליֶכםּכִ

ָנה יֹוֵבל ִהיא )כח ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ . ַמאי יֹוֵבל. ְוִקּדַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יו )ירמיה יז( ּכְ ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ ּום ַההּוא . ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ ִמׁשּ
ָאֵתי ְוָנִגיד ְוָנִפיק ִדיר, ָנָהר ּדְ ִסיק, ְוָאֵתי ּתָ  .ְוָלא ּפָ

 א''א ע''דף רצ

ִתיב ן  )משלי ב( )א''א ע''דף רצ( ּכְ ּתֵ בּוָנה ּתִ יָנה ִתְקָרא ַלּתְ י ִאם ַלּבִ ּכִ
ְקָרא. קֹוֶלךָ  יָנה ּתִ י ִאם ַלּבִ ָאַמר ּכִ יָון ּדְ בּוָנה, ּכֵ א . ֲאַמאי ַלּתְ ֶאּלָ

ֲאֵמיָנא ָמה ּדַ א ּכְ ָאה. ּכֹּלָ ְייהּו ִעּלָ בּוָנה. ֵהי ִמּנַ ָאה ִמּתְ יָנה ִעּלָ . ּבִ

וְייהוּ , ָאב ָוֵאם: ה''י. יָנה ָאב ָוֵאם ּוֵבןבִּ  ַגּוַ בּוָנה. ּוֵבן ּבְ א : ּתְ ּכֹּלָ
ְבִנין ָלָלא ּדִ ן ּוַבת, ּכְ ַכח ָאב ָוֵאם. ה''ו, ּבֵ ּתְ א , ְוָלא ִאׁשְ א ּבִאיּמָ ֶאּלָ

אי א ַוּדַ ְוָלא , ְרִביָעא ָעַלְייהוּ  )ובתבונה ודאי אימא. א בבינה''ס( ּדִאיּמָ
ְלָיי ִנין. אִאְתּגַ ְתֵרין ּבְ ְכָלָלא ּדִ ַכח ּדִ ּתְ בּוָנה, ִאׁשְ ּוְכָלָלא . ִאְקֵרי ּתְ
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ָאב ֵאם ּוֵבן יָנה, ּדְ א. ִאְקֵרי ּבִ ֵעי ְלַאְכְלָלא ּכֹּלָ ַהאי , ְוַכד ּבָ ּבְ
ִליל  .ִאְתּכְ

יָנה ָוַדַעת, ְוַהאי ָאב ָוֵאם ּוֵבן ן . ִאְקרּון ָחְכָמה ּבִ ַהאי ּבֵ ִגין ּדְ ּבְ
יהּ ָנִטיל ִסיָמנִ  ֲאבֹוי ְוִאּמֵ ַעת, ין ּדַ הּוא ַסֲהדּוָתא , ִאְקֵרי ּדַ ּדְ
ַתְרַווְייהוּ  ן. ּדְ יב. ִאְקֵרי ּבּוְכָרא, ְוַהאי ּבֵ ְכּתִ ִני ְבכֹוִרי  )שמות ד( ,ּדִ ּבְ

ָרֵאל ִאְקֵרי ּבּוְכָרא. ִיׂשְ ֵרין חּוָלִקין, ּוְבִגין ּדְ י . ָנִטיל ּתְ ְוַכד ִאְתַרּבֵ
ִעְטרֹוי ךְ . ַלת חּוָלִקיןָנִטיל ּתְ , ּבְ ְך ּוֵבין ּכַ ֵרין חּוָלִקין, ּוֵבין ּכַ , ּתְ

ה א ַחד ִמּלָ ְירּוָתא , ֲהֵוי )א חד''ס( ְוַהאי ְוַהאי ֲהִכי. ּוְתַלת חּוָלִקין ּכֹּלָ
יּה ָיִרית ָאבֹוי ְוִאּמֵ  .ּדְ

א יהּ . ַמאי ְירּוָתא ּדָ ֲאבֹוי ְוִאיּמֵ א ּדַ ֲהווֹ , ַאֲחַסְנּתָ  ּוְתֵרין ִעְטִרין ּדַ
וְייהוּ  ַגּוַ ִניִזין ּבְ א, ּגְ ֲאבֹוי. ְוַאֲחִסינּו ְלֵבן ּדָ ְטָרא ּדַ ִניז , ִמּסִ ֲהָוה ּגָ

ַגֵוויּה ַחד ִעְטָרא ִאְקֵרי ֶחֶסד, ּבְ א. ּדְ ִאיּמָ ְטָרא ּדְ ַחד ִעְטָרא , ּוִמּסִ
בּוָרה ִאְקֵרי ּגְ יהּ . ּדְ ֵריׁשֵ ִרין ּבְ הּו ִמְתַעּטְ ִרין ְוַכד ַנהֲ . ְוָאִחיד לֹון, ְוֻכּלְ

ין ָאב ָוֵאם ָעֵליהּ  א, ִאּלֵ ֵריׁשָ ין ּדְ ִפיּלִ הּו ִאְקרּון ּתְ ּלְ א ָנִטיל . ּכֻ ְוכֹּלָ
א ן ּדָ א, ּבֵ ָכל ּגּוָפא, ְוָיִרית ּכֹּלָ ט ּבְ ַ ׁשּ ן ָיִהיב . ְוִאְתּפְ ְוַהאי ּבֵ
א ָזן. ִלְבַרּתָ יּה ִאּתְ א ִמּנֵ אן. ּוְבַרּתָ ִנים ִמּכָ ל ּפָ ָרא ָיִרית , ְוַעל ּכָ ּבְ

אוְ  ַרּתָ א. ָלא ּבְ ַרּתָ יּה ְוָלא ּבְ ָרא ָיִרית ַלֲאבּוי ּוְלִאּמֵ ָזן . ּבְ יּה ִאּתְ ּוִמּנֵ
א ַרּתָ יב. ּבְ ְכּתִ ָמה ּדִ א ֵביהּ  )דניאל ד( ,ּכְ ואי תימא כל האי והאי ( .ּוָמזֹון ְלכֹּלָ

 .)אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא

ָרן ּדָ , ָהֵני ָאב ָוֵאם ִליָלן ּוִמְתַחּבְ ָדאּכְ יר. א ּבְ . ְוָאב ָטִמיר ַיּתִ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ א ָאִחיד ֵמַעּתִ א, ְוכֹּלָ יׁשָ ָלא ַקּדִ ּזָ , ְוַתְלָיא ִמּמַ

ָכל ַיִקיִרין )יקירא( ָיִקירוּ  ין ָאב ָוֵאם. ּדְ יָתא, ְוִאּלֵ ִנין ּבֵ ָמה , ְמַתּקְ ּכְ
יב ְכּתִ ֲאֵמיָנא ּדִ ִית ּובִ  )משלי כד( ,ּדַ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ְתבּוָנה ִיְתּכֹוָנן ּבְ

ל הֹון ָיָקר ְוָנִעים ְלאּו ּכָ י  )משלי כב( ּוְכִתיב. ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ּכִ
ִבְטֶנךָ  ְמֵרם ּבְ ׁשְ י ּתִ כמה דאמינא ותליין ממזלא קדישא , הני כללא דכלא( .ָנִעים ּכִ

 .)יקירא

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ֵליָנא ּכֹּלָ ָרא ָלא ּגָ ִאּדָ ין ְוָכל. ּבְ , ָהֵני ִמּלִ

א ּתָ אי ֲהוֹו ַעד ַהׁשְ ִלּבָ ּוָבֵעיָנא ְלַאְטְמָרא לֹון ְלָעְלָמא , ְטִמיִרין ּבְ
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ָאֵתי ִאיל ָלָנא, ּדְ א ׁשָ ֶאְלּתָ ן ׁשְ ַתּמָ ּום ּדְ יב, ִמׁשּ ְכּתִ ָמה ּדִ ישעיה ( ,ּכְ

ָך חֹוֶסן ְיׁשּועֹות ָחְכָמה ָוָדַעת ְוגוֹ  )לג ה ְוָחְכמָ ', ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעּתֶ
ְעָיין ִמיִני ַהאי, ּבַ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ א ְרעּוָתא ְדקּוְדׁשָ ּתָ ָהא , ְוַהׁשְ

ְלְטרֹוי י ּפַ ּסּוָפא ִאיעּול ַקּמֵ ָלא ּכִ  .ּבְ

ִתיב עֹות ְייָ  )שמואל א ב( ּכְ י ֵאל ּדֵ אי. 'ּכִ עֹות ַוּדַ ַעת. ּדֵ . הּוא ַהּדַ

ָיין ְלְטרֹי ִאְתַמּלְ ל ּפַ ַדַעת ּכָ יב. ּבְ ְכּתִ ְלאוּ וּ , ּדִ בגין ( .ְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ

ְלָיא )כך ַעת ַאֲחָרא ָלא ִאְתּגַ ַגֵוויהּ , ּדַ ָהא ְטִמיָרא ָאִזיל ּבְ , ּדְ

יהּ  ִליל ּבֵ מֹוִחין. ְוִאְתּכְ ַעת ָנִהיר ּבְ א, ּדַ מֹוָחא ּכֹּלָ ט ּבְ ׁשַ , במוחא( .ְוִאְתּפְ

 )'כי אל דעות יי, בגופא כלא

נֵ  א ּתָ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ עֹות ְייָ , יָנןּבְ י ֵאל ּדֵ עֹות', ּכִ ְקֵרי ּדֵ , ַאל ּתִ

א ֵעדּות א. ֶאּלָ כֹּלָ הּוא ַסֲהדּוָתא ּדְ ְתֵרין חּוָלִקין, ּדְ , ַסֲהדּוָתא ּדִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַיֲעקֹב )תהלים עח(ּכְ ֶקם ֵעדּות ּבְ ַהאי . ַוּיָ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ה ְצִניעּוָתא , ִמּלָ ִסְפָרא ּדִ ַגְווָנא ַאֲחָראאֹוְקמּוָה ּבְ ָהָתם . ּבְ

ִלים ַאְתֵריּה ׁשְ יר, ּבְ ּפִ א ׁשַ א ֲהֵוי, ָהָכא ּכֹּלָ ה, ְוכֹּלָ ים ִמּלָ ד ַאְסּתִ  .ּכַ

ִליָלן, ַהאי ָאב ָוֵאם הּו ּכְ הּו ּבְ ּלְ הּו ְסִתיָמן, ּכֻ א ּבְ ְוִאיּנּון , ּכֹּלָ
א יׁשָ ָלא ַקּדִ ַמּזָ יִקין, ְסִתיָמן ּבְ ָכל ַעּתִ יָקא ּדְ יּה . יּה ְסִתיָמןבֵּ . ַעּתִ ּבֵ

ִליָלן א הּוא. ּכְ א ֲהֵוי, ּכֹּלָ ִריְך הּוא. ּכֹּלָ ֵמיהּ , ּבְ ִריְך ׁשְ ְלָעַלם , ּבְ
 .ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין

 ב''א ע''דף רצ

ָרא ָיאּות ִאּדָ ין ּדְ ל ִמּלִ ין, ּכָ יׁשִ ין ַקּדִ הּו ִמּלִ ָלא , ְוֻכּלְ ין ּדְ ִמּלִ
ָמאָלא לְּ , ָסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ יִמיןּכֻ ְסּתִ ין ּדִ ְלָיין ְלִאיּנּון , הּו ִמּלִ ְוִאְתּגַ

ָעאלּו ְוַנְפקוּ  א ָהִכי הּוא, ּדְ ין . ְוכֹּלָ ְסָיין ִאּלֵ א ֲהוֹו ִמְתּכַ ּתָ ְוַעד ַהׁשְ
ָאה ָדִחיְלָנא ְלַגּלָ ין ּדְ ְלָיין, ִמּלִ א ִאְתּגַ ּתָ י. ְוַהׁשְ י ַקּמֵ יָקא  )מלכא( ְוַגּלֵ ַעּתִ

א יׁשָ ָהא לָ , ַקּדִ א ֲעִביְדָנאּדְ יִלי ּוְדֵבית ַאּבָ א , א ִליָקָרא ּדִ ֶאּלָ
ְלְטרֹוי ֲעִביְדָנא ִכּסּוָפא ָקֵמי ּפַ ָלא ִאיעּול ּבְ ִגין ּדְ ָהא , ְועֹוד. ּבְ

ָהָכא , ֲחֵמיָנא ֵאי ְקׁשֹוט ּדְ ִריְך הּוא ְוָכל ָהֵני ַזּכָ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
ָחן ּכְ ּתַ ִמין ַעל ְיָד , ִמׁשְ ּכְ הּו ִמְסּתַ ּלְ אן . יּכֻ הּו ַחּדָ ֻכּלְ ָהא ֲחֵמיָנא ּדְ ּדְ
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יִלי ַהאי ִהלּוָלא ּדִ הּו ְזִמיִנין, ּבְ ַההּוא ָעְלָמא  )ב''א ע''דף רצ( ְוֻכּלְ ּבְ
יִלי ִהיּלּוָלא ּדִ ָאה חּוָלִקי, ּבְ  .ַזּכָ

א י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ יׁשָ א ּבּוִציָנא ַקּדִ ה ּדָ ים ִמּלָ ד ִסּיֵ ּבּוִציָנא , ּכַ
ָאה ה ֲחָדא. ּוָבָכה ְוַחִייךְ , ים ְידֹויָאִר , ִעּלָ ָאה ִמּלָ ָעא ְלַגּלָ , ָאַמר. ּבָ

ל יֹוָמאי א ִאְצָטַעְרָנא ּכָ ה ּדָ ִמּלָ א ָלא ָיֲהִבין ִלי ְרׁשּוָתא, ּבְ ּתָ . ְוַהׁשְ

ף ּקַ ְפָווֵתיהּ , ְוָיִתיב, ִאְתּתָ ׂשִ ַלת ִזְמִנין, ְוָרִחיׁש ּבְ ְוָלא ֲהָוה , ְוָסִגיד ּתְ
ר ָנׁש  ֲאְתֵריהּ  ָיִכיל ּבַ ָלא ּבַ ּכְ יהּ , ְלִאְסּתַ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּפּוָמא , ָאַמר. ּכָ

ָזִכית ְלָכל ַהאי, ּפּוָמא יבּו ַמּבּוָעךְ , ּדְ ַמּבּוָעְך ָנִפיק ְוָלא . ָלא ַאְנּגִ
ַסק ישעיה ( ּוְכִתיב. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב( ֲעָלְך ָקֵריָנן. ּפָ

ר לֹ  )נח בּו ֵמיָמיוּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ  .א ְיַכּזְ

ָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי ָקֵאיְמָנא. ָהִאיּדָ ָכל יֹוִמין ּדְ ִאיְבָנא , ּדְ ּתָ
א ְרעּוִתי )א רעותא לגלאה רזא דא''נ( ,ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ּדָ , )א בידי''ס( ְוָלא ָסִליק ּבִ

ָנא ר ָהִאיּדָ ר ַהאי יֹוָמא, ּבַ א ִמְתֲעּטָ ִעְטָרא ּדָ ָהא ּבְ ּתָ . ּדְ א ְוַהׁשְ
ין ָאה ִמּלִ ֵעיָנא ְלַגּלָ ִריְך הּוא, ּבָ א ּבְ יּה ְדקּוְדׁשָ הּו , ַקּמֵ ּלְ ָהא ּכֻ ּדְ

י ֵריׁשֵ ִרין ּבְ ְוַהאי יֹוָמא ָלא ִיְתַרָחק ְלֵמיַעל . )ברישיה( ִמְתַעּטְ
יהּ  יֹוָמא ַאֲחָרא, ְלדּוְכּתֵ יָמא. ּכְ ְרׁשּוִתי ַקּיְ א ּבִ ל יֹוָמא ּדָ ָהא ּכָ . ּדְ

ֵר  א ׁשָ ּתָ יןְוַהׁשְ ָאה ִמּלִ ִכּסּוָפא , יָנא ְלַגּלָ ָלא ִאיעּול ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ָאֵתי ֵריָנא ֵאיָמא. ְלָעְלָמא ּדְ  .ְוָהא ׁשָ

ִתיב מּו  )תהלים פט( ,ּכְ ְסֶאָך ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְיַקּדְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ
ֶניךָ  יָמא. ּפָ ַהאי, ַמאן ַחּכִ ל ּבְ ּכַ א ''ס( ְלֵמֱחֵמי אֹוְרחֹוי, ִיְסּתָ

ָאה )דינוי א ִעּלָ יׁשָ ַקּדִ ְקׁשֹוט, ּדְ יִנין ּדִ ִכְתִרי , ּדִ ִרין ּבְ ִמְתַעּטְ יִנין ּדְ ּדִ
ִאין ָאה. ִעּלָ הּו ּבּוִציִנין ַנֲהִרין ִמּבּוִציָנא ִעּלָ ֻכּלְ ָהא ֲחֵמיָנא ּדְ , ּדְ

ָכל ְטִמיִרין ין ְלִאְתַנֲהָרא, ְטִמיָרא ּדְ ְרּגִ הּו ּדַ ּלְ דרגין א וכלהו אינון ''נ( .ּכֻ

א )לאתנהרא א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ְבָכל ּדַ ִאְתַגְלָייא ַמה , ּוְבַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ
ְלָייא ִאְתּגַ הּו ְנהֹוִרין ֲאִחיָדן, ּדְ א, ְוֻכּלְ ְנהֹוָרא ּדָ א ּבִ , ְנהֹוָרא ּדָ

א א, ּוְנהֹוָרא ּדָ ְנהֹוָרא ּדָ ָדא, ּבִ א ּבְ א ִמן , ְוַנֲהִרין ּדָ ן ּדָ ְרׁשָ ְוָלא ִמְתּפָ
א  .ּדָ
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ָכל ּבּוִציָנא ּובּוִציָנא א, ְנהֹוָרא ּדְ ּקּוֵני ַמְלּכָ ִאְקרּון ּתִ ְתֵרי , ּדְ ּכִ
א ל ַחד ְוַחד, ַמְלּכָ ְלּגֹו ְלגוֹ , ּכָ ַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ ְוָלא , ָנִהיר ְוָאִחיד ּבְ

ַרׁש ְלַבר ק. ִמְתּפְ ּלַ א ִאְסּתְ ְרּגָ ַחד ּדַ א ּבְ ְך ּכֹּלָ ַחד , ּוְבִגין ּכָ א ּבְ ְוכֹּלָ
ר ה ִאְתֲעּטָ א, ִמּלָ א ִמן ּדָ ַרׁש ּדָ ֵמיּה ַחד הּוא, ְוָלא ִמְתּפְ . ִאיהּו ּוׁשְ

ְלָייא ִאְתּגַ א, ְנהֹוָרא ּדְ ַמְלּכָ א ּדְ ְלּגֹו . ִאְקֵרי ְלבּוׁשָ ְנהֹוָרא ּדִ
ָלא , ְנהֹוָרא ָסִתים )בההוא נהורא הוא מה( ,ְלגוֹ  ְרָיא ַההּוא ּדְ ּוֵביּה ׁשַ

ַרׁש ְוָלא ִאְתגַּ   .ְלָייאִאְתּפְ

הּו ּבּוִציֵני הּו ְנהֹוִרין, ְוֻכּלְ א ְסִתיָמא , ְוֻכּלְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַנֲהִרין ֵמַעּתִ
ָכל ְסִתיִמין ָאה, ּדְ ָלן. ּבּוִציָנא ִעּלָ ּכְ הּו ְנהֹוִרין , ְוַכד ִמְסּתַ ּלְ ּכֻ

ָטן ְ ׁשּ ִאְתּפַ ָאה. ּדְ ר ּבּוִציָנא ִעּלָ ַכח ּבַ ּתְ ַאְטָמר ְוָלא , ָלא ִאׁשְ ּדְ
ְלָייאאִ   .ְתּגַ

יַקר ין ּדִ ִאיּנּון ְלבּוׁשִ י ְקׁשֹוט, ּבְ ּקּוֵני ְקׁשֹוט, ְלבּוׁשֵ ּבּוִציֵני , ּתִ
ֵרין ּבּוִציִנין, ְקׁשֹוט ָכחּו ּתְ ּתְ א, ִאׁשְ ַמְלּכָ כּוְרְסָייא ּדְ ּקּוָנא ּדְ , ּתִ

ט ּפָ ירּוָתא. ְוִאְקרּון ֶצֶדק ּוִמׁשְ ֵלימּוָתא, ְוִאיּנּון ׁשֵ ָכל , ּוׁשְ ּבְ
א. ֵהיְמנּוָתאְמ  א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ יִנין ּדִ ל ּדִ ִרין ּכָ א , ּוְבָהֵני ִמְתַעּטְ ְוכֹּלָ

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ָזן. ָסִתים ּבְ ט ִאּתְ ּפָ ּוְלִזְמִנין ָקֵריָנן . ְוֶצֶדק ֵמַהאי ִמׁשְ
ֵלם )בראשית יד( ,ָלהּ  י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ  .ּוַמְלּכִ

ט ּפָ ׁשְ יִנין ִמּמִ ד ִמְתָעִרין ּדִ לְּ , ּכַ ִלימוּ , הּו ַרֲחֵמיּכֻ ׁשְ הּו ּבִ ּלְ . ּכֻ

ם ְלַהאי ֶצֶדק ַהאי ְמַבּסֵ ִנין, ּדְ ּקְ ין ְלָעְלָמא , ְוִדיִנין ִמְתּתַ הּו ַנְחּתִ ְוֻכּלְ
ִלימוּ  ׁשְ ַרֲחֵמי, ּבִ א )אקרי( ּוְכֵדין. ּבְ ַכר ְונּוְקּבָ ָרן ּדְ ִמְתַחּבְ ֲעָתא ּדְ , ׁשַ

ַרֲחֵמי הּו ּבְ ּלְ  .ְדָווָתאּוְבחֶ , ְוָכל ָעְלִמין ּכֻ

יאּו חֹוֵבי ָעְלָמא א, ְוַכד ַאְסּגִ ׁשָ ֲאַבת ַמְקּדְ ּוְדכּוָרא , ְוִאְסּתַ
א ָעָרא, ִאְתְרַחק ִמן נּוְקּבָ ְרָיא ְלַאּתְ יָפא ׁשַ ּקִ ַווי ְלָעְלָמא , ְוִחְוָיא ּתַ

ַההּוא ִזְמָנא ֵמַהאי ֶצֶדק ָזן ּבְ ִמּתְ ָמה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמְתָעִרין . ּדְ ּכַ
ָעְלמָ  ִקין ֵמָעְלָמא, אּבְ ּלְ ִאין ִמְסּתַ ָמה ַזּכָ ה. ּכַ ְך ָלּמָ ִגין . ְוָכל ּכַ ּבְ

א כּוָרא ִמן נּוְקּבָ ִאְתְרַחק ּדְ א, ּדְ ֶצֶדק ּדָ ט ָלא ָקֵרב ּבְ ּפָ ְוַעל . ּוִמׁשְ
ִתיב ט )משלי יג( ,ַהאי ּכְ ּפָ לֹא ִמׁשְ ה ּבְ ט ִאְתְרַחק , ְוֵיׁש ִנְסּפֶ ּפָ ִמׁשְ ּדְ
ְסָמא ְוָלא, ֵמַהאי ֶצֶדק  .ְוֶצֶדק ַיְנָקא ֵמֲאָתר ָאֳחָרא, ִאְתּבַ
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א לֹמֹה ַמְלּכָ א ָאַמר ׁשְ יֵמי  )קהלת ז( ,ְוַעל ּדָ ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ
ִצְדקֹו ְוגוֹ  יק אֹוֵבד ּבְ א', ֶהְבִלי ֵיׁש ַצּדִ ָהֶבל  )ג הבל דא''א ל''ס( ,ָהֶבל ּדָ

א, ֲחָדא ְלֵעיּלָ י , ֵמֲהָבִלים ּדִ ִאְקרּון ַאּפֵ אּדְ ְוָדא ִאיהּו , ַמְלּכָ
א יׁשָ ִדינֹוי, ַמְלכּוָתא ַקּדִ ְעָרא ּבְ ַכד ִהיא ִמּתַ יק , ּדְ ִתיב ֵיׁש ַצּדִ ּכְ

ִצְדקוֹ  ט ִאְתְרַחק ִמֶצֶדק. ַמאי ַטְעָמא. אֹוֵבד ּבְ ּפָ ִמׁשְ ּום ּדְ . ִמׁשּ

ְך ִאְקֵרי ט, ּוְבִגין ּכָ ּפָ לֹא ִמׁשְ ה ּבְ  .ְוֵיׁש ִנְסּפֶ

 א''ב ע''דף רצ

א ֲחזֵ  ָעְלָמא, יּתָ ָאה ּבְ ָאה ִעּלָ ַכח ַזּכָ ּתְ ד ִאׁשְ ְרִחיָמא , ּכַ
ִריְך הּוא א ּבְ ְלחֹודֹוי, ְדקּוְדׁשָ ָער ֶצֶדק ּבִ ד ִאּתְ ָיִכיל , ֲאִפיּלּו ּכַ

ִגיֵניהּ  ָזָבא ּבְ ּתְ יָקֵריהּ . ָעְלָמא ְלִאׁשְ ֵעי ּבִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ , ְוקּוְדׁשָ

ֵפי יָנאִמ  )א''ב ע''דף רצ( ְוָלא ִמְסּתָ יָמא . ן ּדִ ָאה ָלא ַקּיְ ְוַכד ַההּוא ַזּכָ
ִקּיּוֵמיהּ  ט, ּבְ ּפָ ׁשְ ֵפי ֲאִפיּלּו ִמּמִ יהּ , ִמְסּתָ ל . ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ּבֵ ּכָ

ֶצֶדק ן ּבְ ּכֵ  .ׁשֶ

א ִוד ַמְלּכָ ַקְדִמיָתא ָאַמר, ּדָ ָחֵנִני ְייָ  )תהלים כו( ,ּבְ ִני' ּבְ ָהא . ְוַנּסֵ ּדְ
ֵפי יִניןֲאָנא ָלא ִמְסּתַ ל ּדִ ן , ֲאִפיּלּו ֵמַהאי ֶצֶדק, ָנא ִמּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ

יהּ  ֲאִחיְדָנא ּבֵ ִתיב, ּדַ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניךָ  )תהלים יז( .ַמה ּכְ ֶצֶדק , ֲאִני ּבְ ּבְ
אי ִדינֹוי. ַוּדַ ֵפיָנא ְלֵמיָקם ּבְ ָחב. ָלא ִמְסּתַ ַתר ּדְ ט , ּבָ ּפָ ׁשְ ֲאִפיּלּו ִמּמִ

ֵפי יב, ִמְסּתָ ְכּתִ ךָ )תהלים קמג( ,ּדִ ט ֶאת ַעְבּדֶ ּפָ בֹא ְבִמׁשְ  .ְוַאל ּתָ

א ֲחֵזי ט, ּתָ ּפָ ׁשְ ָמא ַהאי ֶצֶדק ִמּמִ ּסְ ד ִמְתּבַ ֵדין ִאְקֵרי , ּכַ ּכְ
ֶחֶסד. ְצָדָקה ָמא ּבְ ּסְ יהּ , ְוָעְלָמא ִמְתּבַ ָיא ִמּנֵ יב. ְוִאְתַמּלְ ְכּתִ תהלים ( ,ּדִ

ט ֶחֶסד ְייָ  )לג ּפָ  .ְלָאה ָהָאֶרץמָ ' אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ

ָכל יֹוָמִאי ֲהֵויָנא ִמְצַטֵער ַעל ָעְלָמא, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ָלא , ּדְ ּדְ
ֶצֶדק ִדינֹוי ּדְ ְלהֹובֹוי, ֶיֱעַרע ּבְ ׁשַ ָמה . ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא ּבְ ּכְ

יב ְכּתִ אן ּוְלָהְלָאה. ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ִפיהָ  )משלי ל( ,ּדִ ל , ִמּכָ פּום ּכָ ּכְ
פּום, ַחד יָרא ִעְמָקא ּכְ ִאין, ּבֵ יּה ַזּכָ א ִאית ּבֵ ָדָרא ּדָ ּוְזִעיִרין , ְוָהא ּבְ

ָנא ַעל ָעְלָמא יקּומּון ְלַאּגָ ָעה ִזיְוָין, ְוַעל ָעאָנא, ִאיּנּון ּדִ א ''ס( .ֵמַאְרּבָ

ָדא. )ועלינא בעיין, על עלמא א ּבְ י ּדָ ן ֲאִחיָדן ִמּלָ ין , ַעל ּכֵ ן ִמּלִ ְרׁשָ ּוִמְתּפָ
י ְסּתִ אּדִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָכל ְסִתיִמין, ִמין ּבְ ְוֵהיְך ֲאִחיָדן , ְסִתיָמא ּדְ
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ין ִאּלֵ ין ּבְ אן ְלָהְלָאה. ִאּלֵ ין, ִמּכָ ְזֵעיר ַאְנּפִ ין ּדִ ָלא , ִמּלִ ִאיּנּון ּדְ
ָרא ִאּדָ ָיין ּבְ ּלְ אי. ִאְתּגַ ִלּבָ ֲהוֹו ְסִתיִמין ּבְ ן ָלא , ִאיּנּון ּדַ ְוַתּמָ

ָקנוּ  ְלָיין )אן סתימן מליןעד כ( .ִאּתְ ָקנּו ְוִאְתּגַ א ִאְתּתְ ּתָ ין , ַהׁשְ הּו ִמּלִ ְוֻכּלְ
הוּ , ְסִתיִמין ּלְ ָאה חּוָלִקי. ּוְבִריִרין ּכֻ א, ַזּכָ ַיְרּתּו ְירּוָתא ּדָ , ְוִאיּנּון ּדְ

יב ְכּתִ ָכה ּלֹו ְוגוֹ  )תהלים קמד( ,ּדִ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  .'ַאׁשְ

אֹוִקיְמָנא יָקא ֲאִחיָדןָאב ָואֵ , ַהאי ּדְ ַעּתִ ִתיּקּונֹי, ם ּבְ . ָהִכי הּוא, ּבְ

ְלָיין ָכל ְסִתיִמין ּתַ ָהא ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדְ ּוִמְתַאֲחָדן  )א נפקין''נ( ,ּדְ
יהּ  לּון )ואף על גב דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי( .ּבֵ ּכְ י )בכל( ְוַכד ִיְסּתַ א . ִמּלָ ּכֹּלָ

ְלחֹודֹוי יָקא ּבִ ּקּוִנין . ְוהּוא ְיֵהא, א ֲהֵויהוּ , הּוא ַעּתִ ְוָכל ָהֵני ּתִ
יהּ  י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ''בס( .ּבֵ

ָלא, ם ֵמַהאי מֹוָחא ַנְפקוּ ''ב ָואֵ ''אָ  )ביה ַמּזָ ִלילּו ּבְ ְלָיין, ִאְתּכְ , ּוֵביּה ּתַ

ין. ּוֵביּה ֲאִחיָדן ְלָייא ְוָאִחיד, ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּתַ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ְוָהא . ּבְ
ָרא ִאּדָ י ּבְ ָעאל ְוָנִפיק. אֹוִקיְמָנא ִמּלֵ ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ , ַזּכָ

ָמאָלא ָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ע אֹוְרִחין ּדְ ָלא ָעאל . ְוִיְנּדַ ּוַמאן ּדְ
ָלא ִאְבֵרי, ְוָנַפק ְרֵכי ְייָ  )ושע ידה( ּוְכִתיב. ַטב ֵליּה ּדְ ִרים ּדַ י ְיׁשָ  .'ּכִ

ְמעֹון י ׁשִ ַהאי ְקָרא, ָאַמר ִרּבִ ל יֹוָמא ּבְ ל ֲהֵויָנא ּכָ ּכֵ , ִמְסּתַ

יב ְכּתִ ְייָ  )תהלים לד( ,ּדִ ָמחוּ ' ּבַ ְמעּו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ י ִיׁשְ ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ . ּתִ

א ָנא ִאְתְקָיים ְקָרא ּכֹּלָ ְייָ . ְוָהִאיּדָ ְתַהלֵּ ' ּבַ איּתִ י ַוּדַ ָהא , ל ַנְפׁשִ ּדְ
יּה ֲאִחיָדא ָמִתי ּבֵ יּה ַלֲהָטא, ִנׁשְ ַלת , ּבֵ ּדְ ּתַ ַקת ְוִאׁשְ יּה ִאְתַדּבְ ּבֵ

ק ְלַאְתָרָהא ּלַ ְסּתָ א ּתִ לּוָתא ּדָ ּדְ ּתַ ָמחוּ . ּוְבִאׁשְ ְמעּו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ , ִיׁשְ

יא יַקּיָ ל ָהֵני ַצּדִ יׁשָ , ּכָ א ַקּדִ ֵני ְמִתיְבּתָ ַאְתָיין , אְוָכל ּבְ ִאין ּדְ ְוַזּכָ
ִריְך הּוא א ּבְ א ִעם קּוְדׁשָ ּתָ י, ַהׁשְ ְמִעין ִמּלַ הּו ׁשַ ּלְ אן, ּכֻ ִגין . ְוַחּדָ ּבְ

ךְ  לּו ַלְייָ  )תהלים לד( ,ּכַ ּדְ יו' ּגַ מֹו ַיְחּדָ י ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ  .ִאּתִ

ַתח ְוָאַמר ִתיב, ּפָ ר ָמלְ  )בראשית לו( ,ּכְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ כּו ְוֵאּלֶ
ֶאֶרץ ֱאדֹום ָלִכים  )תהלים מח( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ ה ַהּמְ י ִהּנֵ ּכִ

יו ָאן ֲאָתר, נֹוֲעדוּ . נֹוֲעדּו ָעְברּו ַיְחּדָ ֶאֶרץ ֱאדֹום. ּבְ ִדיִנין . ּבְ ֲאָתר ּדְ ּבַ
ן ּמָ יו. ִמְתַאֲחִדין ּתַ יו, ָעְברּו ַיְחּדָ ְמלֹוְך ַתְחּתָ ָמת ַוּיִ יב ַוּיָ ְכּתִ ה ֵהמָּ . ּדִ

זוּ  ָמהּו ִנְבֲהלּו ֶנְחּפָ ן ּתָ ַאְתַרְייהוּ , ָראּו ּכֵ ָלא ִאְתְקָיימּו ּבְ ִגין , ּדְ ּבְ
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ָקנוּ  א ָלא ִאּתְ ַמְלּכָ ִתקּוִנין ּדְ א ְוׁשּורֹוי, ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ָלא , ְוַקְרּתָ
ָמנוּ   .ִאְזּדְ

ן ָרִאינּו ְוגוֹ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַמְענּו ּכֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָהא כֻּ ', ּכַ הּו ּדְ ּלְ
א, ָלא ִאְתְקָיימוּ  ּתָ יַמת ַהׁשְ ְדכּוָרא, ְוִהיא ִאְתַקּיְ ִסְטָרא ּדִ , ּבְ

הּ  ְרָיא ִעּמָ ׁשַ ם ִעירֹו , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ יו ֲהַדר ְוׁשֵ ְמלֹוְך ַתְחּתָ ַוּיִ
ת ֵמי ָזָהב ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ עּו ְוׁשֵ ֵמי ָזָהב . ּפָ

ָמה אי ּכְ ִאָדָרא ַוּדַ אֹוִקיְמָנא ּבְ  .ּדְ

 ב''ב ע''דף רצ

ַמר ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ִאּתְ א ּדְ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ ְמלֹוְך , ְוַהא ּבְ ַוּיִ
יו ֲהַדר אי. ַתְחּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲהַדר ַוּדַ ִרי ֵעץ ָהָדר )ויקרא כג( ,ּכְ . ּפְ

ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ם ִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוׁשֵ ָמִריםּכְ ּפֹות ּתְ . ּכַ

ָמר ִיְפָרח )תהלים צב( ,ּוְכִתיב ּתָ יק ּכַ א, ַצּדִ ַכר ְונּוְקּבָ ִאיִהי ּדְ ַהאי . ּדְ
ת ַמְטֵרד א , ִאְתְקִריַאת ּבַ ַטְרִדין ּכֹּלָ ת ֵמַההּוא ֲאָתר ּדְ ּבַ

ָקא ּבְ ּה ְולֹא  )איוב כח( ּוְכִתיב. ְוִאְקֵרי ָאב, ְלִאְתּדַ לֹא ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ
יםּתִ  ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֵצא ּבְ ָבר ַאֵחר. ּמָ א, ּדָ ת ֵמִאיּמָ ְטָרָהא , ּבַ ִמּסִ ּדְ

יִנין ַטְרִדין, ִמְתַאֲחִדין ּדִ א )ב''ב ע''דף רצ( ּדְ ת ֵמי ָזָהב. ְלכֹּלָ ָיְנָקא , ּבַ ּדְ
ין ְתֵרין ַאְנּפִ ְווִנין, ּבִ ְתֵרין ּגַ ְנִהירּו ּבִ ֶחֶסד ּוְבִדיָנא. ּדִ  .ּבְ

ין, ְלָמאַעד ָלא ִאְבֵרי עָ  ַאְנּפִ ין ּבְ יִחין ַאְנּפִ ּגִ ּוְבִגין , ָלא ֲהוֹו ַמׁשְ
ךְ  ּקּוָנא , ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ִאְתֲחָרבוּ , ּכַ ָלא ּתִ ְוָעְלִמין ַקְדָמֵאי ּבְ

ִתּקּוָנא. ִאְתָעִבידוּ  ָלא ֲהָוה ּבְ ַהאי , ִאְקֵרי ִזיִקין ִנצֹוִצין, ְוַההּוא ּדְ ּכְ
ָמָנא, )זפתאא מר''ס( ַמְרֵצָפא, אּוָמָנא ׁש ּבְ ד ַאְכּתִ ו ''בראשית קנ( ּכַ

ַפְרְזָלא )א''ע יק ִזיִקין ְלָכל ִעיָבר, ּדְ ָנְפִקין, ַאּפִ ָנְפִקין , ְוִאיּנּון ִזיִקין ּדְ
ר, ְלִהיִטין ּוְנִהיִרין ין ִאְקרּון ָעְלִמין ַקְדָמֵאי. ְוַדֲעִכין ְלַאְלּתָ . ְוִאּלֵ

ְך ִאְתֲחָרבּו ְוָלא אִ  יָקא . ְתְקָיימוּ ּוְבִגין ּכַ ַקן ַעּתִ ִאְתּתָ ַעד ּדְ
א יׁשָ  .ְלאּוָמנּוֵתיהּ  )א מאנא''ד( ְוָנִפיק אּוָמָנא, ַקּדִ

יָלן ַמְתִניָתא ּדִ ֵניָנא ּבְ יק  )דניצוצא( ,ְוַעל ַהאי ּתָ בּוִציָנא ַאּפִ ּדְ
ִזיִקין )ב סתרי תורה''ז ע''בראשית ק, ב''ד ע''שמות רנ( ִזיִקין ק זיקין א דבוצינא אפי''נ( ּבָ

ִרין ִעיָבר )ניצוצין ָעְלִמין ַקְדָמֵאי , ְוִאיּנּון ִזיִקין. ִלְתַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ
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ר, ִאְקרּון , ְלאּוָמנּוֵתיהּ  )א מאנא''ס( ְלָבַתר ָנִפיק אּוָמָנא. ּוִמיתּו ְלַאְלּתָ

א ְדַכר ְונּוְקּבָ ן ּבִ ּקַ ִאְתַדֲעכּו ּוִמיתוּ , ְוִאְתּתְ א ַהׁשְ , ְוָהֵני ִזיִקין ּדְ ּתָ
א ינּוָתא. ִאְתְקָיים ּכֹּלָ ַקְרּדִ א , ָנַפק ִניצֹוָצא, ִמּבּוִציָנא ּדְ ִטיׁשָ ּפַ

יָפא ּקִ ָבַטׁש , ּתַ יק ִזיִקין ָעְלִמין ַקְדָמֵאי, ּדְ א ''ד( ּוִמְתָעְרֵבי, ְוַאּפִ

ְכָיא )ומתדכי ֲאִויָרא ּדַ ָדא, ּבַ א ּבְ ָסמּו ּדָ  .ְוִאְתּבְ

ר ַאבָּ  ד ִאְתַחּבָ ָגִניז , ְוַההּוא ָאב הּוא, א''א ְוִאימָּ ''ּכַ ֵמרּוָחא ּדְ
יק יֹוִמין ַעּתִ ִניז ַהאי ֲאֵויָרא, ּבְ יּה ִאְתּגְ ָנִפק , ְוַאְכִליל ְלִניצֹוָצא, ּבֵ ּדְ

א ִאיּמָ ֵמעֹוי ּדְ ָגִניז ּבְ ינּוָתא ּדְ ַקְרּדִ רּו . ִמּבּוִציָנא ּדְ ְוַכד ִאְתַחּבָ
ְרַווְייהוּ  ָדא, ּתַ א ּבְ ִלילּו ּדָ יָפא. ְוִאְתּכְ ּקִ א ַחד ּתַ , ָנִפיק ּגּוְלַגְלּתָ

ִסְטרֹוי ט ּבְ ַ א, ְוִאְתָפׁשּ ִסְטָרא ּדָ א ּבְ א, ּדָ ִסְטָרא ּדָ ָמה . ְוָדא ּבְ ּכְ
ַחד ָכחּו ּבְ ּתְ ין ִאׁשְ ַלת ֵריׁשִ א ּתְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ַמן , ּדְ א ִאְזּדְ ְך ּכֹּלָ ּכַ

ין ְתַלת ֵריׁשִ ָמה, ּבִ ֲאֵמיָנא )ב''ח ע''רפ( ּכְ  .ּדַ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ וָרא, ּבְ א ִחּוָ א ֵמֵריׁשָ ואחיד ( ָנִטיף ַטּלָ

ָווֵני, )ליה ְתֵרי ּגְ א ִאְתֲחֵזי ּבִ ַתּפּוִחין . ְוַההּוא ַטּלָ ָזן ַחְקָלא ּדְ יּה ִמּתְ ּוִמּנֵ
ין יׁשִ א. ַקּדִ א ּדָ ְלּתָ גּוְלּגַ א ּדְ יא ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצּדִ , ּוֵמַהאי ַטּלָ יַקּיָ

ָאֵתי יא, ְלָעְלָמא ּדְ יא ַלֲאַחּיָ ַמן ָמָנא . ּוֵביּה ְזִמיִנין ֵמַתּיָ ְוָלא ִאְזּדְ
א ָנַפל ֵמַהאי ַטּלָ ָרֵאל , ּדְ ָאְזלּו ִיׂשְ ִזְמָנא ּדְ ר ַההּוא ִזְמָנא ּבְ ּבַ

ָרא ַמְדּבְ א, ּבְ כֹּלָ יָקא ּדְ ָלא . ֵמַהאי ֲאָתר, ְוָזן ְלהּו ַעּתִ ַמה ּדְ
ַכח  ּתְ ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם  )שמות טז( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלָבַתרִאׁשְ

ָמִים ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים  )בראשית כז( ּכְ ְוִיּתֶ
ַמִים ְוגוֹ  ָ ל ַהׁשּ ַההּוא ִזְמָנא. 'ִמּטַ ֵניָנן. ַהאי ּבְ ים , ְלִזְמָנא ַאֲחָרא ּתָ ָקׁשִ

ל ָאָדם  ִריְך הּואְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְלָייא . ַקּמֵ ָלא ּתַ ַמּזָ ְוָהא ּבְ
אי ָלא ַוּדַ ַמּזָ י ּוְמזֹוֵני. ּבְ ֵני ַחּיֵ ן ּבְ ָתא, ְוַעל ּכֵ ְלָייא ִמּלְ ְזכּוָתא ּתַ , ָלאו ּבִ

ָתא ְלָייא ִמּלְ ָלא ּתַ ַמּזָ א ּבְ ָלא, ֶאּלָ ַהאי ַמּזָ ְלָיין ּבְ א ּתַ ָמה , ְוכֹּלָ ּכְ
אֹוִקיְמָנא  .ּדְ

ָעה ַאְלִפין ִרּבֹוא ָעְלִמיןּתִ  א, ׁשְ ְלּתָ . ַנְטִלין ְוַסְמִכין ַעל ַהאי ּגּוְלּגַ

א כֹּלָ ִליל ּבְ ְכָיא ִאְתּכְ א , ְוַהאי ֲאִויָרא ּדַ ִליל ִמּכֹּלָ הּוא ּכָ יָון ּדְ ּכֵ
יהּ  ִליל ּבֵ א ִאְתּכְ טּו ַאְנּפֹוי ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְוכֹּלָ ׁשָ ְתֵרי , ִאְתּפְ ּבִ
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אְנהֹוִרין כְּ  לּו ַאְנּפֹוי. ִליָלן ִמּכֹּלָ ּכָ יָקא , ְוַכד ִאְסּתָ ַעּתִ ין ּדְ ַאְנּפִ ּבְ
א יׁשָ ִים ִאְקֵרי, ַקּדִ א ֶאֶרְך ַאּפַ ִים. ּכֹּלָ אריך אפים מבעי ( .ַמאי ֶאֶרְך ַאּפַ

ֵניָנן )ליה א ָהִכי ּתָ יּה ְלַחָייַבָיא, ֶאּלָ ָאִריְך ַאּפֵ ִגין ּדְ ֲאָבל ֶאֶרְך . ּבְ
ִים יןַאְס , ַאּפַ ַאְנּפִ ָעְלָמא. ָווָתא ּדְ ַכח ַאְסָווָתא ּבְ ּתְ ָהא ָלא ִאׁשְ , ּדְ

ין ַאְנּפִ ין ּבְ ִחין ַאְנּפִ ּגְ ַאׁשְ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ  .ֶאּלָ

א ְלּתָ גּוְלּגַ ֲחָלָלא ּדְ ַלת ְנהֹוִרין, ּבַ ַלת. ְנִהיִרין ּתְ יָמא ּתְ , ְוִאי ּתֵ

ע ִאיּנּון ֲאֵמיָנא, ַאְרּבַ ָמה ּדַ יהּ ַאֲחַסְנּתֵ , ּכְ ֲאבֹוי ְוִאּמֵ ּוְתֵרין , יּה ּדַ
ְלהֹון ִניִזין ּדִ יהּ , ּגְ ֵריׁשֵ הּו ּבְ ּלְ ָרן ּכֻ ִמְתַעּטְ א, ּדְ ֵריׁשָ ין ּדְ ִפּלִ . ְוִאיּנּון ּתְ

ִסְטרֹוי ָרן ּבְ ְתַלת ֲחָלֵלי , ְלָבַתר ִמְתַחּבְ ְוַנֲהִרין ְוָעאִלין ּבִ
א ְלּתָ גּוְלּגַ ִסְטרֹוי. ּדְ ל ַחד ּבְ ָכל ּגּוָפאּוִמ , ָנְפִקין ּכָ ִטין ּבְ ְ ׁשּ  .ְתּפַ

ְתֵרי מֹוֵחי ִרין ּבִ ין ִמְתַחּבְ ִליל לֹון. ְוִאּלֵ ִליָתָאה ּכָ , ּומֹוָחא ּתְ

ונהרין ועאלין , ומוחא תליתאה כליל לון. ואלין מתחברין בתרי מוחי. ואינון תפלין דרישא( ְוָאִחיד

והאי מוחא תליתאה . גופא ומתפשטין בכל, לבתר נפקין כל חד בסטרוי. בתלת חללי דגולגלתא

ַהאי ִסְטָרא ּוְבַהאי ִסְטָרא )אחיד ָכל ּגּוָפא, ּבְ ט ּבְ ַ ׁשּ , ּוִמְתּפָ

ֲחָדא ִליָלן ּכַ ָווֵני ּכְ ֵרי ּגְ יּה ּתְ , ּוֵמַהאי ָנִהיר ַאְנּפֹוי. ְוִאְתָעִביד ִמּנֵ

ַאְנּפֹוי ָווֵני ּדְ א ּגְ א ְוִאיּמָ ַאּבָ עַ . ְוַאְסִהיד ּבְ , תְוהּוא ִאְקֵרי ּדַ

ַדַעת ִתיב )א בדא''ס( ּבְ עֹות ה )שמואל א ב( ,ּכְ י ֵאל ּדֵ ִאיהּו ', ְוגוֹ ' ּכִ ִגין ּדְ ּבְ
נּו ֲעִלילֹות ָווֵני לֹו ִנְתּכְ ְתֵרי ּגְ א ְסִתיָמָאה. ּבִ יׁשָ יָקא ַקּדִ , ֲאָבל ְלַעּתִ

נוּ  נּו ְלַהאי. ָלא ִנְתּכְ ֵרין חּוְלֵק . ַמאי ַטְעָמא ִנְתּכְ ָיִרית ּתְ ִגין ּדְ , יּבְ

ד ְוגוֹ  )שמואל ב כב( ּוְכִתיב ְתַחּסָ  .'ִעם ָחִסיד ּתִ

 א''ג ע''דף רצ

ְקׁשֹוט אֹוִקימּו ַחְבַרָייא יב, ְוָהא ּבִ ְכּתִ ד ַיֲעקֹב )בראשית כט( ,ּדִ ּגֵ דף ( ַוּיַ

י ֲאִחי ָאִביָה הּוא )א''ג ע''רצ ּגֵד. ְלָרֵחל ּכִ א ָרָזא , ָהא אֹוְקמּוהָ , ַוּיַ כֹּלָ ּדְ
ָחְכְמָתא ן ִרְבָקה הּוא. ּדְ ן ִרְבָקה. ְוִכי ּבֶ ן ִיְצָחק, ּבֶ ִתיב ּבֶ . ְוָלא ּכְ

ָחְכְמָתא, ֶרֶמז א ְרִמיָזא ּבְ א. ְוכֹּלָ כֹּלָ ִלים ּבְ . ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי ׁשְ

ִתיב. ּוֵביּה ִאְתֲחֵזי ְמֵהיְמנּוָתא ְך ּכְ ד ַיֲעקֹב, ּוְבִגין ּכָ ּגֵ ִתיב , ַוּיַ ְוָלא ּכְ
 .ַוּיֹאֶמר
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א, ָווֵניָהֵני גְּ  ֵריׁשָ ִעְטָרא ּדְ ַנֲהִרין ּבְ ָמה ּדְ ֲחָלֵלי , ּכְ ְוָעאִלין ּבַ
א ְלּתָ גּוְלּגַ ָכל ּגּוָפא. ּדְ ִטין ּבְ ְ ׁשּ ְוגּוָפא ִאְתֲאִחיד , ָהִכי ִמְתּפַ

הוּ  א ְסִתיָמא )אבל( .ּבְ יׁשָ יָקא ַקּדִ נוּ , ְלַעּתִ , ְוָלא ָייָאן ֵליהּ , ָלא ִנְתּכְ

ַחד ִאׁשְ  א ּבְ ָהא ּכֹּלָ ַכחּדְ א, ּתְ א, ֵחידּו ְלכֹּלָ ים ְלכֹּלָ ְלָייא . ַחּיִ ָלא ּתַ
יָנא יּה ּדִ ַהאי. ּבֵ אי, ֲאָבל ּבְ נּו ֲעִלילֹות ַוּדַ  .לֹו ִנְתּכְ

א ֵריׁשָ א ּדְ גּוְלַגְלּתָ ָוון ְוַאְלִפין, ּבְ ל ִאיּנּון ִרּבְ ְלָיין ּכָ ִמקֹוֵצי  )קוצי( ּתַ
ְעִרין ׂשַ ִאיּנּון אּוָכִמין, ּדְ ָדאּוִמְס . ּדְ א ּבְ ִכין ּדָ ּבְ ָדא, ּתַ א ּבְ , ֲאִחיָדן ּדָ

ְמַעֵטר ָאה ּדִ ְנִהירּו ִעּלָ ֲאִחיָדן ּבִ א )דמתעטר( ּדַ יּה ֵמַאּבָ ֵריׁשֵ , ּבְ

א ִאְתְנִהיר ֵמַאּבָ ִהירּו , ְלָבַתר ָנְפִקין ִניִמין ַעל ִניִמין. ּוִמּמֹוָחא ּדְ ִמּנְ
א יּה ֵמִאיּמָ ֵריׁשֵ ר ּבְ ִמְתַעּטָ אַ , ּדְ הּו ֲאִחיָדן. ר מֹוֵחיּוִמׁשְ , ְוֻכּלְ

א ֲאִחיָדן ֵמַאּבָ ְעֵרי ּדַ ִאיּנּון ׂשַ ֵכי ּבְ ּבְ ִאיּנּון ִמְתָעְרִבין , ּוִמְסּתַ ִגין ּדְ ּבְ
ָדא א ּבְ ָדא, ּדָ א ּבְ ִכין ּדָ ּבְ  .ּוִמְסּתַ

גּוְלּגּוְלָתא הּו מֹוֵחי ֲאִחיָדן ּבְ ָאה, ְוֻכּלְ מֹוָחא ִעּלָ הּו . ּבְ ְוֻכּלְ
יָכן מֹוָחא )תמשכןדא( ְמׁשִ ַלת ֲחָלֵלי ּדְ ָכן ִמּתְ ְ אחידן ( ,ִאְתַמׁשּ

ָדא )במוחי א ּבְ ְמָסֲאָבא, ִמְתָעְרָבן ּדָ ַדְכָיא ּבִ ָכל ִאיּנּון ַטֲעִמין . ּבְ ּבְ
ְלָיין, ְוָרִזין הּו מֹוֵחי ְרִמיֵזי. ְסִתיִמין ּוִמְתּגַ ּלְ ְך ּכֻ כך נמצא ( ּוְבִגין ּכָ

ָאנִֹכי ְייָ  )י''בס א', ָך ְוכוּ ֱאלֶֹהי' ּבְ ֵריׁשָ ִעְטָרא ּדְ ְנהֹוִרין ּבְ ָמה ּדִ , ּכְ

א ְלּתָ גּוְלּגַ ֲחָלֵלי ּדְ  .ְוָעאִלין ּבַ

ל ִאיּנּון קֹוִצין אּוָכִמין אּוְדִנין, ּכָ ְוָהא . ַחְפָיין ְוַתְלָיין ְלִסְטָרא ּדְ
ִתיב, אֹוִקיְמָנא ְך ּכְ ִגין ּכָ ה ְייָ  )מלכים ב יט( ,ְדּבְ מָ ' ַהּטֵ אן . עָאְזְנָך ּוׁשֲ ִמּכָ
א אּוְדֵניּה ָלֳקְבֵליהּ , אֹוִקיְמָנא ין ַמְלּכָ ַיְרּכִ ָבֵעי ּדְ ְיַסְלֵסל , ַמאן ּדְ

א ַמְלּכָ יּה ּדְ ֵריׁשֵ ְעֵרי ֵמַעל אּוְדנֹוי, ּבְ א , ְוִיְפֶנה ׂשַ ַמע ֵליּה ַמְלּכָ ׁשְ ְוּיִ
ָבֵעי ָכל ַמה ּדְ  .ּבְ

ְעֵרי ׂשַ ַפְלגּוָתא ּדְ יק , ִמְתַאֲחָדא ַחד אֹוְרָחא, ּבְ ַעּתִ ָאְרָחא ּדְ ּבְ
ִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, יֹוִמין ל אֹוְרחֹוי ּדְ יּה ּכָ ן ִמּנֵ ְרׁשָ ואתמנן ( ,ּוִמְתּפָ

ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא )עלייהו ְלָיין ּבְ יָבָבא ִויָלָלא ּתַ ל ָמאֵריהֹון ּדִ , ּכָ

א ְלַחָייַבָיא ּתָ ין ִרׁשְ ָלא ַיְדִעין ִאיּנּון , ְוִאיּנּון ַמְפִרׁשִ ֲהָדא . ָאְרִחיןּדְ
ֲאֵפָלה )משלי ד( ,הּוא ִדְכִתיב ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ ְלָיין . ּדֶ ין ּתַ ְוָכל ִאּלֵ
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יִפין ּקִ קֹוִצין ּתַ יִפין, ּבְ ּקִ הּו ּתַ ּלְ ְך ּכֻ ִעיָען . ּוְבִגין ּכָ ִאיּנּון ׁשְ ְואֹוִקיְמָנא ּבְ
ַמְתְקָלא יב )א דרחימותא''ס( ,ִאְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ּדְ ְכּתִ ל  )תהלים כה(,ּדִ ּכָ

ךְ . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת' ָאְרחֹות ְייָ  ִכין ִמּמֹוִחין ְסִתיִמין , ְוָכל ּכַ ַמׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
מֹוָחא ְרִהיֵטי ּדְ  .ּדִ

פּום אֹוְרחֹוי ל ַחד ּכְ ְכֵחי ּכָ ּתַ ְך ִמׁשְ ִאיּנּון , ּוְבִגין ּכָ ֵמַחד מֹוָחא ּבְ
ִעיָען ַמְת , קֹוִצין ׁשְ ָכן ָמאֵריהֹון ּדְ ְ ל  )דרחימותא( ,ְקָלאִאְתַמׁשּ יב ּכָ ְכּתִ ּדִ

 .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת' ָאְרחֹות ְייָ 

ְנָייָנא יִפין, ִמּמֹוָחא ּתִ ּקִ ִאיּנּון קֹוִצין ּתַ ָכן ְוַתְלָיין , ּבְ ְ ִאְתַמׁשּ
ֲאֵפָלה לֹא  ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ הּו ּדֶ ְכִתיב ּבְ יָבָבא ִויָלָלא ּדִ ָמאֵריהֹון ּדִ

לוּ  ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ א לֹא ָיְדעוּ . אי ָקא ַמְייֵרימַ . ָיְדעּו ּבַ לֹוַמר ָלא , ֶאּלָ ּכְ
ע, ַיְדִעין ָעאן ְלִמְנּדַ לוּ , ְוָלא ּבָ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ה. ּבַ ּמֶ ְקֵרי ּבַ א , ַאל ּתִ ֶאּלָ

לוּ  ׁשֵ א ִיּכָ ִאיּמָ א. ּבְ ִאיּמָ ְסַטר ּדְ ִמְתַאֲחִדין ּבִ ִאיּנּון ּדְ ַמאי ִסְטָרא . ּבְ
א ִאיּמָ יָפא. ּדְ ּקִ בּוָרה ּתַ יָבָבא ִויָלָלא ּגְ ּה ִמְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ּדִ  .ִמיּנֵ

ִליָתָאה ֶאְמָצִעיָתא, ִמּמֹוָחא ּתְ ִאיּנּון ּבְ ִאיּנּון קֹוִצין ּדְ ָכן , ּבְ ְ ִאְתַמׁשּ
ִמיִדין ין ְנִהיִרין ְוָלא ְנִהיִרין. )דמארין( ְוַתְלָיין ָמאֵריהֹון ּדְ . ְוִאְקרּון ַאּפִ

ִתיב ל ַרְגֶליךָ פַּ  )משלי ד(ּוְבָהֵני ּכְ ס ַמְעּגַ ִאיּנּון . ּלֵ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ְוכֹּלָ
א ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ׂשַ  .קֹוִצין ּדְ

א ְלּתָ גּוְלּגַ ָדא, ִמְצָחא ּדְ ּקְ א ַעל  )א לאתפקרא''ס( ִמְצָחא ְלִאְתּפַ יַבּיָ ַחּיָ
ְלָייא. עֹוָבֵדיהֹון ִדיִנין, ְוַכד ַהאי ִמְצָחא ִאְתּגַ , ִמְתָעִרין ָמאֵריהֹון ּדְ

עֹוָבֵדיהֹון ִפין ּבְ ּסְ ָלא ִמְתּכַ ַווְרָדא. ְלִאיּנּון ּדְ . ַהאי ִמְצָחא סּוָמָקא ּכְ

ַהאי ִמְצָחא יָקא ּבְ ַעּתִ ְלָייא ִמְצָחא ּדְ ִאְתּגַ ֲעָתא ּדְ ַרת , ּוְבׁשַ ִאְתַהּדְ
א ַתְלּגָ וָרא ּכְ ֲעָתא. ִחּוָ א, ְוַהִהיא ׁשַ  .ֵעת ָרצֹון ִאְקֵרי ְלכֹּלָ

ַאַגְד  ִסְפָרא ּדְ ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָאַמרּבְ א ּדְ , ָזֵכי ֶמַצח. ֶמַצח, ּתָ

יָקא ַעּתִ ֵדי ח, ְוִאי ָלאו. ִמְצָחא ּדְ ֵרין ַאְתָוון' ַאׁשְ ין ּתְ ָמה ְדַאּתְ , ּבֵ ּכְ
ֲאֵתי מֹוָאב)במדבר כד( ָאֵמר  .ּוָמַחץ ּפַ

ַאְתָוון ְרצּוִפין, ְואֹוִקיְמָנא ִאְקֵרי ֶנַצח ּבְ ה ְנָצִחים . ּדְ ְוַאף . ֲהווֹ ְוַכּמָ
ֶנַצח ַאֲחָרא ב ּדְ ק )באתרא( ַעל ּגַ ּלַ ֶנַצח ָאֳחָרא ִאְסּתְ ְוִאית ְנָצִחים , ּבְ

ָכל ּגּוָפא ִטין ּבְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ ֲעָתא . ָאֳחָרִנין ּדְ ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ ׁשַ ּוְבִגין ּדְ
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ִמְנָחה ְצלֹוָתא ּדְ יִנין, ּדִ ַער ּדִ ָלא ִיּתְ ִגין ּדְ יָקא ַקִדיׁשָ , ּבְ ְלָיא ַעּתִ א ּגַ
יֵליהּ  ָככּו ְוָלא ִאְתָעִבידוּ , ִמְצָחא ּדִ ּתְ ְפָיין ְוִאׁשְ יִנין ִאְתּכַ  .ְוָכל ּדִ

 ב''ג ע''דף רצ

ְלָיין כ ַהאי ִמְצָחא ּתַ יִנין''ּבְ י ּדִ ּתֵ יִפין , ד ּבָ ַחּצִ ְלָכל ִאיּנּון ּדְ
עֹוָבֵדיהֹון יב. ּבְ ְכּתִ ָמה ּדִ ֵיׁש ְוָאְמרּו ֵאיָכה ָיַדע ֵאל וְ  )תהלים עג( ,ּכְ

ָעה ְבֶעְליֹון ִרים ִאיּנּון. ּדֵ ה )ב''ג ע''דף רצ( 'ד, ְוָהא ֶעׂשְ ָלֳקְבֵליהֹון . ָלּמָ
ד א' ּדְ יָנא ְלַתּתָ ית ּדִ א, ִמיתֹות ּבֵ ֵעיּלָ ַתְלָיין ִמּלְ ָארּו . ּדְ ּתָ ְוִאׁשְ

ִרין ָאה. ֶעׂשְ יָנא ִעּלָ י ּדִ ין ּבֵ ְך ָלא ַמֲעִניׁשִ ִלים, ּוְבִגין ּכָ ַיׁשְ א ''נ( ַעד ּדְ

ָקא ְלכ )עשרין ִנין' ְוַסּלְ כ, ׁשְ יָנא' ָלֳקְבֵליהֹון ּדְ י ּדִ ּתֵ ַמְתִניָתא . ּבָ ּבְ
ֵניָנן יָלן ּתָ כ, ְסִתיָמָאה ּדִ ִליָלן ''ָלֳקְבֵליהֹון ּדְ ִאְתּכְ ד ְסָפִרים ּדְ

אֹוַרְייָתא  .ּבְ

א ֵריׁשָ ְייהּו , ַעְייִנין ּדְ ִרין ִמּנַ ּמְ ָלא ִמְסּתַ אִאיּנּון ַעְייִנין ּדְ יַבּיָ . ַחּיָ

ַנְייִמין ְוָלא ַנְייִמין ְך ִאְקרוּ . ַעְייִנין ּדְ ֵעיָניו  )שיר השירים ה( ּוְבִגין ּכָ
יֹוִנים ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי יֹוִנים. ּכְ ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת  )ויקרא כה( ,ּכְ
ִתיב. ֲעִמיתוֹ  א ּכְ . 'גוֹ ּה וְ ''ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה יָ  )תהלים צד( ,ְוַעל ּדָ

ָמע ְוגוֹ  )שם( ּוְכִתיב  .'ֲהנֹוַטע אֶֹזן ֲהלֹא ִיׁשְ

ַעל ֵעיָנא ּקּוָנא ּדְ ִלים, ּתִ עּוָרא ׁשְ ׁשִ ְעָרן ּבְ ׁשַ ִמּתְ ְעֵרי ּדְ ֵמִאיּנּון . ׂשַ
ְלָיין ֶאֶלף ְוז ֲעִרין ּתַ ָגחּוָתא' ׂשַ ַאׁשְ . ְלַאָגָחא ְקָרָבא, ְמָאה ָמאֵרי ּדְ

הּו ִמׁשּ  ּלְ ְקִחין ַעְייִניןּוְכֵדין ַקְייֵמי ּכֻ ֵליהֹון ּוִמְתּפַ  .ּוְלׁשְ

ַעל ַעְייִנין סּוָתא ּדְ הוּ , ּכְ ִביִנין ִמְתַאֲחָדן ּבְ ָוון  )מאה' וד( ְוֶאֶלף. ּגְ ִרּבְ
הוּ  ִריִסין ִאְתַאֲחָדן ּבְ ַעְייִנין, ָמאֵרי ּתְ סּוָתא ּדְ ְוָכל . ְוִאיּנּון ִאְקרּון ּכְ

ִאְקרּון ֵעיֵני ְייָ  ְקִחין ָלא', ִאיּנּון ּדְ ָערּון, ּפַ ִזְמָנא , ְוָלא ִאּתְ ר ּבְ ּבַ
ְגִביִנין סּוֵתי ּדִ ין ּכְ ִאּלֵ ֵאי, ּדְ ֵאי ֵמִעּלָ ּתָ ין ִאיּנּון ּתַ ְרׁשִ ֲעָתא . ִמְתּפָ ּוְבׁשַ

ֵאי ֵאי ֵמִעּלָ ּתָ ִביֵני ּתַ ן ּגְ ְרׁשָ ִאְתּפָ ְגָחא , ּדְ ְוָיֲהִבין ֲאָתר ְלַאׁשְ
ִחין ַעְייִנין ּקְ יָנֵתיהּ ְוִאְתַחזֵּ , ִמְתּפַ ֵ ִאְתַער ִמׁשּ ַמאן ּדְ . )משנתיה( י ּכְ

ִקיָחא ֲחרּו ַעְייִנין ְוָחָמא ְלֵעיָנא ּפְ יֵליהּ , ִאְסּתַ וָרא ּדִ ִחּוָ ָחן ּבְ . ְוִאְסּתָ

ְחָיין ָרֵאל, ְוַכד ִאְסּתַ ִדיִנין ְלִיׂשְ ְפָיין ָמאֵריהֹון ּדְ ְך . ִאְתּכַ ּוְבִגין ּכָ
ִתיב ה ִת  )תהלים מד( ,ּכְ ן ְייָ עּוָרה ָלּמָ  .'ָהִקיָצה ְוגוֹ ' יׁשַ
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ִאיּנּון ַעְייִנין ְווִנין ִאְתַחְזָיין ּבְ ע ּגַ י ' ֵמִאיּנּון ְנִהיִרין ד. ַאְרּבַ ּתֵ ּבָ
ְתִפיִלין ְרִהיֵטי מֹוָחא, ּדִ ַנֲהִרין ּבִ ִאְקרּון ֵעיֵני ה' ז. ּדְ . 'ּדְ

חּוָתא ּגָ ֵעיָנא, ַנְפֵקי )נפקא( ְוַאׁשְ ָוון אּוָכָמא ּדְ אֹוִקיְמָנא כְּ . ִמּגְ ָמה ּדְ
ִאָדָרא יב, ּבְ ְכּתִ ְבָעה ֵעיָנִים )זכריה ג( ,ּדִ ְווִנין . ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ ְוִאיּנּון ּגַ

ִסְטַרְייהוּ   .ִמְתַלֲהִטין ּבְ

ָגחּוָתא ְלִדיָנא, ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ִמּסּוָמָקא ַאׁשְ ְוִאיּנּון . ָמאֵרי ּדְ
ָכל ָהָאֶרץ' יָ ֵעיֵני יְ  )דברי הימים ב טז( ,ִאְקרּון , ְמׁשֹוְטטֹות. ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ

יָנא. ְולֹא ְמׁשֹוְטִטים הּו ּדִ ֻכּלְ ִגין ּדְ , ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ִמירֹוָקא. ּבְ

ָאה עֹוָבִדין ַקְייִמין ְלַגּלָ יׁש , ּדְ ין ַטב ּוֵבין ּבִ ְכִתיב. ּבֵ י  )איוב לד( ּדִ ּכִ
ְרֵכי ִאיׁש  ין ִאְק . ֵעיָניו ַעל ּדַ . ְמׁשֹוְטִטים' ֵעיֵני ְייָ  )זכריה ד( ,רּוןְוִאּלֵ

ִאיּנּון ִלְתֵרין ִסְטִרין. ְולֹא ְמׁשֹוְטטֹות, ְמׁשֹוְטִטים ִגין ּדְ ְלָטב , ּבְ
וָרא. ּוְלִביׁש  ל ִאיּנּון ַרֲחֵמי, ֵמִחּוָ ל ִאיּנּון ָטָבאן, ָנְפִקין ּכָ , ּכָ

ָעְלָמא ְכֵחי ּבְ ּתַ ִמׁשְ ָרֵאל, ּדְ ּוְכֵדין . ְלאֹוָטָבא ְלהּו ְלִיׂשְ
ְחָיין ָווֵני )א אסתחרן''נ( ִאְסּתַ ַלת ּגְ ל ִאיּנּון ּתְ  .ְלַרֲחָמא ָעַלְייהוּ , ּכָ

ָדא א ּבְ ְווִנין ִמְתָעְרִבין ּדָ ין ּגַ ָדא, ִאּלֵ א ּבְ ָקן ּדָ ּבְ ל ַחד . ְוִאְתּדַ ּכָ
יֵליהּ  ָווֵני ּדִ ר ֵמחִ , אֹוִזיף ְלַחְבֵריּה ִמּגְ וָראּבַ יּה , ּוָ ִליָלן ּבֵ הּו ּכְ ֻכּלְ ּדְ

ד ִאְצְטִריךְ  א, ּכַ א. ְוהּוא ָחֵפי ַעל ּכֹּלָ ּתָ ְלּתַ ְווִנין ּדִ ל ּגַ ָלא ַיְכִלין , ּכָ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ וָרא, ּכָ ְלאּוָכָמא ְלסּוָמָקא , ְלַאְסֲחָרא לֹון ִחּוָ

חּוָתא ַחד. ְוִלירֹוָקא ּגָ ַאׁשְ הּו ִאְתאַ , ְוָהָכא ּבְ ּלְ ְחָיין ּכֻ ֲחָדן ְוִאְסּתַ
וָרא ִחּוָ  .ּבְ

ִכין ּכְ ּתַ ִבינֹוי ָלא ִמׁשְ ָחא, ּגְ ּגָ וָרא ְלַאׁשְ ִחּוָ ְווִנין ּדְ ְעָיין ּגַ ד ּבַ ר ּכַ , ּבַ

ָחא ּגָ ְגִביִנין ָיֲהִבין ֲאָתר ְלַאׁשְ ִגין ּדִ ָווֵני, ּבְ הּו ּגְ ְוִאי ִאיּנּון ָלא . ְלֻכּלְ
ָלאָלא ַיְכִלין ְלַאׁשְ , ָיֲהִבין ֲאָתר ּכְ ִביִנין ָלא ַקְייִמין. ְגָחא ּוְלִאְסּתַ , ּגְ

ֵלימּוָתא ֲעָתא ֲחָדא ׁשְ ִכין ׁשַ ּכְ ּתַ ְקִחין , )שלימתא( ְוָלא ִמׁשְ א ּפַ ֶאּלָ
ָקֵאי ָעַלְייהוּ , ַסְתִמין ּוַפְקִחין, ְוַסְתִמין ִקיָחא ּדְ ּום ֵעיָנא ּפְ ְוַעל . ִמׁשּ

ִתיב א ּכְ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. א ָוׁשֹובְוַהַחּיֹות ָרצוֹ  )יחזקאל א( ,ּדָ

ִתיב ֲאָנן )ישעיה לג( ּכְ ַל ם ָנֶוה ׁשַ ְרֶאיָנה ְירּוׁשָ דברים ( ּוְכִתיב, ֵעיֶניָך ּתִ

ִמיד ֵעיֵני ְייָ  )יא ָנה ְוגוֹ ' ּתָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ ַלם . 'ֱאלֶֹהיָך ּבָ ָהא ְירּוׁשָ ּדְ
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ן ְעָיא ּכֵ יב, ּבַ ְכּתִ ַל ם. הּ ֶצֶדק ָיִלין בָּ  )ישעיה א( ,ּדִ ְך ְירּוׁשָ ְוָלא , ּוְבִגין ּכָ
ְכִתיב. ִצּיֹון ֶדה ְוגוֹ  )ישעיה א( ,ּדִ ּפָ ט ּתִ ּפָ ׁשְ ּמִ א ַרֲחֵמי', ִצּיֹון ּבְ כֹּלָ  .ּדְ

ִתיב, ֵעיֶניךָ  א, ֵעיָנְך ּכְ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ א, ֵעיָנא ּדְ כֹּלָ . ְסִתיָמא ּדְ

א ּתָ הּ ' ֵעיֵני ְייָ , ַהׁשְ ִאְתֲחֵזי, ִביׁש ְלָטב ּולְ , ֱאלֶֹהיָך ּבָ ָמה ּדְ לסומקא ( .ּכְ

בר כד בעיין , גבינוי לא משתככין. כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא, והכא באשגחותא חדא. ולירוקא

ִדיר )גוונין לאשגחא ִקּיּוָמא ּתָ ְך ָלא ִאְתְקָיימּו ּבְ ִגין ּכָ ְוָהָתם ֵעיֶנָך . ּבְ
ַל ם ְרֶאיָנה ְירּוׁשָ א ְלָטב, ּתִ א, ּכֹּלָ ַרֲחֵמי ּכֹּלָ ְכִתיב. ּבְ ישעיה ( ,ּדִ

ֵצךְ  )נד דֹוִלים ֲאַקּבְ  .ּוְבַרֲחִמים ּגְ

 א''ד ע''דף רצ

ִמיד ֵעיֵני ְייָ  ָנה' ּתָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ ית ָחֵסר א. ֱאלֶֹהיָך ּבָ ' ֵמֵרׁשִ

ִתיב ָאֶלף, ּכְ ית ּבְ א''הֵ . ַמאן ִהיא. ְוָלא ֵראׁשִ ּתָ ְלּתַ א . א ּדִ ּוְלֵעיּלָ
ִתיב ָרֵאל)איכה ב( ,ּכְ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ָ ִליְך ִמׁשּ ַמאי ַטֲעָמא . ִהׁשְ

ַמִים ֶאֶרץ ָ ִליְך ִמׁשּ יב. ִהׁשְ ְכּתִ ּום ּדִ יׁש  )ישעיה נ( ,ִמׁשּ ד ''דף רצ( ַאְלּבִ

ַמִים ַקְדרּות )א''ע ַקְדרּוָתא, ׁשָ ַגְווָנא אּוָכָמא ִאְתָחפוּ , ְוַעְייִנין ּבְ  .ּבְ

ָנה ָ ית ַהׁשּ ין ֵעיֵני ְייָ ֵמאָ , ֵמֵרׁשִ ַלם ִאּלֵ ְירּוׁשָ ִלין ּבִ ּכְ ', ן ֲאָתר ִמְסּתַ

ָנה, ָחַזר ּוֵפיַרׁש  ָ ית ַהׁשּ ָלא ָאֶלף, ֵמֵרׁשִ יָנא ּבְ הּוא ּדִ ְוִדיָנא , ּדְ
ְטָרָהא ׁש , ִאְתֲאָחד ִמּסִ יָנא ַמּמָ ָלאו הּוא ּדִ ב ּדְ ְוַעד . ַאף ַעל ּגַ

ָנה י, ַאֲחִרית ׁשָ אי ּדִ ָנה ַוּדַ ַכחַאֲחִרית ׁשָ ּתְ ָהא . ָנא ִאׁשְ ּדְ
ִתיב הּ  )ישעיה א( ,ּכְ ָנה, ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ָ ִהיא ַאֲחִרית ַהׁשּ  .ּדְ

א ֲחֵזי ְלחֹודֹוי ִאְקֵרי ִראׁשֹון' א, ּתָ ַכר, ּבִ ָאֶלף ָסִתים ְוָגִניז . ּדְ ּבְ
ָלא ִאְתְיַדע ֲאָתר ַאֲחָרא. ַמה ּדְ ר ַהאי ָאֶלף ּבַ ד ִאְתַחּבָ ִאְקֵרי , ּכַ

ית ָראוְ . ֵראׁשִ ִאְתַחּבָ יָמא ּדְ יהּ . ָלא. ִאי ּתֵ ְלָיא ּבֵ א ִאְתּגַ ְוָנִהיר , ֶאּלָ
ית, ֵליהּ  ית. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֵראׁשִ ַהאי ֵראׁשִ ח , ַוֲאִפיּלּו ּבְ ּגַ ָלא ַאׁשְ

ַלם ְירּוׁשָ ַהאי, ּבִ ִאְלָמֵלא ֲהַות ּבְ ִדיָרא, ּדְ יַמת ּתָ ֲאָבל . ִאְתַקּיָ
ִתיב ית ּכְ ִתיבּוְלָעְלָמא . ֵמֵרׁשִ ָאֵתי ּכְ ה  )ישעיה מא( ,ּדְ ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ֵהּנָ

ם ְוגוֹ   .'ִהּנָ

ְזֵעיר ַאְנִפין ַפְרצּוָפא, חֹוָטָמא ּדִ ּקּוָנא ּדְ יּה . ּתִ ְרצּוָפא ּבֵ ל ּפַ ּכָ
מֹוַדע ּתְ א. ִאׁשְ א , חֹוָטָמא ּדָ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ חֹוָטָמא ּדְ ָלא ּכְ
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ָכל ְסִתיִמין חֹוטָ . ְסִתיָמָאה ּדְ יָקאּדְ ַעּתִ א, ָמא ּדְ ים ְלכֹּלָ ַחּיִ ים ּדְ . ַחּיִ

ֵרין נּוְקִבין ָהא ִמּתְ ין, ּדְ ַחּיִ א, ָנְפִקין רּוִחין ּדְ ין . ְלכֹּלָ ַהאי ְזֵעיר ַאְנּפִ ּבְ
ִתיב ַאּפֹו ְוגוֹ  )שמואל ב כב( ,ּכְ ן ּבְ  .'ָעָלה ָעׁשָ

ָווֵני ל ּגְ ָנָנא ּכָ ַהאי ּתְ יהּ  )תרי גווני( ּבְ ָווָנא ּוְגָווָנאבְּ , ֲאִחיָדן ּבֵ , ָכל ּגְ

ָיא ִדיָנא ַקׁשְ ָמה ָמאֵריהֹון ּדְ ָנָנא. ֲאִחיָדן ּכַ ַההּוא ּתְ ֲאִחיָדן ּבְ ובגין ( .ּדַ

הוּ  )כך ּלְ ִמין ּכֻ א, ְוָלא ִמְתַבּסְ ּתָ ְלּתַ ָחא ּדִ ַמְדּבְ ְתָנָנא ּדְ א ּבִ ְוַעל . ֶאּלָ
ִתיב א ּכְ ַרח ְייָ  )בראשית ח( ,ּדָ יחֹ ' ַוּיָ יחֹחַ . חַ ֶאת ֵריַח ַהּנִ . ַמהּו ַהּנִ

יָנא ָמאֵרי ּדִ מּוָתא ּדְ ּסְ  .ַנַחת רּוחַ , ִאְתּבַ

ַרח ְייָ  יחֹחַ ' ַוּיָ ִתיב, ֶאת ֵריַח ַהּנִ ן ָלא ּכְ ְרּבָ א ֶאת , ֶאת ֵריַח ַהּקָ ֶאּלָ
יחֹחַ  חֹוָטָמא. ֵריַח ַהּנִ ֲאִחיָדן ּבְ בּוָראן ּדַ הּו ּגְ ֻכּלְ ִאְתַאֲחָדן , ּדְ ְוָכל ּדְ

הוּ  לְּ , ּבְ ָמןּכֻ ֲחָדא. הּו ִמְתַבּסְ בּוָראן ִמְתַאֲחָדן ּכַ ה ּגְ , ְוַכּמָ

ְכִתיב בּורֹות ְייָ  )תהלים קו( ּדִ ל ּגְ תוֹ ' ִמי ְיַמּלֵ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ְוַהאי . ַיׁשְ
ין, חֹוָטָמא ִ ַאר ֶאׁשּ ל ׁשְ ַאְכָלא ּכָ א ּדְ ָ א ָנַפק ֶאׁשּ ַחד . ֵמָחד נּוְקּבָ ּבְ

ָנָנא א ּתְ ָחאְוַהאי וְ . נּוְקּבָ ַמְדּבְ א ּוְתָנָנא ּדְ ָ ֶאׁשּ ַכח ּבְ ּתְ . ַהאי ִאׁשְ

א יָקא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַהאי ַעּתִ א, ְוִאְתּגַ ַכְך ּכֹּלָ ּתְ ַהְיינּו . ְוִאׁשְ
ַמר ִאּתְ ִתי ֶאחָטם ָלךְ  )ישעיה מח( ּדְ  .ּוְתִהּלָ

א ָאִריךְ  יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ט, חֹוָטָמא ּדְ ׁשַ ְוִאְקֵרי ֶאֶרְך . ּוִמְתּפְ
יִ  ְבִהילוּ . ְזֵעיר, ְוַהאי חֹוָטָמא. םַאּפַ ֵרי ָנִפיק ּבִ ָנָנא ׁשָ , ְוַכד ּתְ

יָנא ב ְלַהאי. ְוִאְתָעִביד ּדִ יָקא. ּוַמאן ְמַעּכֵ ַעּתִ א . חֹוָטָמא ּדְ ְוכֹּלָ
ִאָדָרא ֲאֵמיָנא ּבְ ָמה ּדַ  .ְוִאְתֲערּו ַחְבַרָייא, ּכְ

ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ֵמַחד . ֵרי נּוְקֵביאֹוִקים ָהֵני ּתְ , ּוְבִסְפָרא ּדְ
א ָ ָנָנא ְוֶאׁשּ יּה ְיִמיָנא . ּוֵמַחד ַנְייָחא ְורּוָחא ָטָבא. ּתְ ִאית ּבֵ ּדְ

ָמאָלא ָבנֹון )הושע יד( )א דכתיב''ס( ּוְכִתיב, ּוׂשְ ּלְ א . ְוֵריַח לֹו ּכַ ּוְבנּוְקּבָ
ִתיב פּוִחים )שיר השירים ז( ,ּכְ ּתַ ְך ּכַ נּוְקבָּ . ְוֵריַח ַאּפֵ ל , א ָהִכיּוַמה ּבְ ּכָ

יהּ  ן ּבֵ ּכֵ יר ָקָאַמר. ׁשֶ ּפִ  .ְוׁשַ

ַרח ְייָ  ָאַמר ַוּיָ יחֹחַ ' ּוַמה ּדְ ְתֵרי ִסְטֵרי. ֶאת ֵריַח ַהּנִ יחַֹח ּבִ ַחד , ַהּנִ
ָכל ְסִתיִמין, ַנְייָחא א ְסִתיָמא ּדְ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַעּתִ ִאְתּגַ ַהאי , ּדְ ּדְ

מּוָתא ְלכֹלָּ  ּסְ א. אהּוא ַנְייָחא ְוִאְתּבַ ּתָ ְלּתַ מּוָתא ּדִ ּסְ , ְוַחד ִאְתּבַ
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ָחא ַמְדּבְ א ּדְ ָ ָנָנא ְוֶאׁשּ ַההּוא ּתְ ֵרין ִסְטִרין. ּבְ ִאיהּו ִמּתְ , ּוְבִגין ּדְ

ִתיב ִניחֹחַ  ַמר. ּכְ ְזֵעיר ַאְנִפין ִאּתְ א ּבִ  .ְוכֹּלָ

ֵרי אּוְדִנין ַמע ַטב ּוִביׁש , ּתְ ִקין ְלַחד. ְלִמׁשְ . ְוַתְרַווְייהּו ַסּלְ

ה ְייָ  )מלכים ב יט( ,ְכִתיבּדִ  ָמע' ַהּטֵ יֵליהּ . ָאְזְנָך ּוׁשֲ גֹו ּדִ , אּוְדָנא ְלגֹו ּבְ

יִמין ַעִקיִמין ְרׁשִ ְלָייא ּבִ מֹוָחא, ּתַ ב ָקָלא ְלַאֲעָלא ּבְ ִיְתַעּכָ ִגין ּדְ , ּבְ

יּה מֹוָחא ְבִהילוּ , ְוַיְבִחין ּבֵ ְבִהילוּ , ְוָלא ּבִ ֲהֵוי ּבִ ה ּדַ ָכל ִמּלָ ָלא , ּדְ
ֵליָמָתא ָחְכְמָתא ׁשְ  .ֲהָוה ּבְ

ַגְדִפין ל ָמאֵריהֹון ּדְ ְלָיין ּכָ ין ּתַ ַנְטִלין ָקָלא , ֵמאּוְדִנין ִאּלֵ ּדְ
הּו ָהִכי ִאְקרּון ָאְזֵני ְייָ , ֵמָעְלָמא הוּ ', ְוֻכּלְ יב ּבְ ְכּתִ י עֹוף  )קהלת י( ,ּדִ ּכִ

ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ְוגוֹ  ָ ָ . 'ַהׁשּ י עֹוף ַהׁשּ , ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹולּכִ

ָיא א ָהָכא, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ א ַמאי קֹול ִאיּכָ ּתָ א , ַהׁשְ ָהא ֵריׁשָ ּדְ
ל ַקּלֵ ֲעָך ֶמֶלְך ַאל ּתְ ַמּדָ ם ּבְ ִתיב ּגַ ְקָרא ּכְ ִתיב, ּדִ ֲעָך ּכְ ַמּדָ , ּבְ

ְבָך ְוגוֹ  ּכָ ַמִים יֹוִליְך אֶ . 'ּוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ָ י עֹוף ַהׁשּ ת ַמאי ַטֲעָמא ּכִ
א ָהָכא ָקָלא, ַהּקֹול  .ְוָהא ֵליּכָ

 ב''ד ע''דף רצ

ר ָנׁש  יב ּבַ ָחׁשִ ל ַמה ּדְ אי ּכָ א ַוּדַ ִלּבֹוי, ֶאּלָ ל ּבְ ּכַ ִיְסּתְ , ְוָכל ַמה ּדְ

ה ְפָווֵתיהּ , ָלא ָעִביד ִמּלָ ׂשִ יק ֵליּה ּבְ ַאּפִ ואף על גב ( ְוהּוא, ַעד ּדְ

יהּ  )דאיהו ון ּבֵ ּוָ יקְוַהִהיא ִמלָּ . ָלא ִאְתּכְ ַאּפִ ַקָעא , ה ּדְ ִמְתּבְ
ֲאִויָרא ָעְלָמא )ב''ד ע''דף רצ( ,ּבַ ָקא ְוָטָסא ּבְ ְוִאְתָעִביד , ְוַאְזָלא ְוַסּלְ

יּה ָקָלא ַגְדִפין. ִמּנֵ ִקין ֵליּה , ְוַההּוא ָקָלא ַנְטִלין ֵליּה ָמאֵרי ּדְ ְוַסּלְ
א אּוְדנֹוי, ְלַמְלּכָ יל ּבְ ַמע ְייָ  )רים הדב( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָעּיִ ׁשְ ֶאת ' ְוּיִ

ְבֵריֶכם ַמע ְייָ  )במדבר יא( .קֹול ּדִ ׁשְ ַחר ַאּפוֹ ' ְוּיִ  .ַוּיִ

ךְ  א , ּוְבִגין ּכָ י קּוְדׁשָ ּמֵ ר ָנׁש ִמּקַ ָבֵעי ּבַ ל ְצלֹוָתא ּוָבעּוָתא ּדְ ּכָ
ִריְך הּוא ְפָווֵתיהּ , ּבְ ׂשִ ין ּבְ ָקא ִמּלִ ֵעי ְלַאּפָ יק לֹון, ּבָ ִאי ָלא ַאּפִ  ,ּדְ

עּוָתא, ָלאו ְצלֹוֵתיּה ְצלֹוָתא עּוֵתיּה ּבָ ין ָנְפִקין. ְוָלאו ּבָ ִמּלִ , ְוֵכיָון ּדְ

ֲאִויָרא ִעין ּבַ ּקְ ִקין ְוָטִסין ְוִאְתָעִבידּו ָקָלא, ִמְתּבַ ְוָנִטיל לֹון , ַסּלְ
ָנִטיל א )א לכתרא''נ(ְוָאִחיד לֹון ְלַאְתָרא, ַמאן ּדְ א , ַקִדיׁשָ ֵריׁשָ ּבְ

א ַמְלּכָ  .ּדְ
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מֹוֵחי ַלת ַחָלֵלי ּדְ ְוַההּוא ִאְקֵרי ַנַחל , ָנִטיף ְנִטיָפא ְלאּוְדִנין, ִמּתְ
ִרית ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּכְ ִרית )מלכים א יז( ,ּכְ לֹוַמר, ַנַחל ּכְ רּוָתא , ּכְ ּכְ

אּוְדִנין ַההּוא ֲעִקיָמא. ּדְ יל ּבְ ַההּוא ַנֲהָרא, ְוָקָלא ַעּיִ ַאב ּבְ ּתְ , ְוִאׁשְ

ַההּוא נְ  ן. ִטיָפאּדְ ּמָ ב ּתַ ין ַטב ְלִביׁש , ּוְכֵדין ִאְתַעּכָ ִחין ּבֵ . ְוִאְתּבְ

ְבָחן )איוב לד( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ין ּתִ י אֶֹזן ִמּלִ ּוַמאי ַטְעָמא אֶֹזן . ּכִ
ְבָחן ין ּתִ ְנִטיָפא. ִמּלִ ַההּוא ַנֲהָרא ּדִ ב ָקָלא ּבְ ִאְתַעּכָ ּום ּדְ , ִמׁשּ

אּוְדִנין ֲעִקימּוָתא ּדְ ְבִהילוּ , ּבַ יל ּבִ ין . ְוָלא ַעּיִ ִחין ּבֵ ְך ִאְתּבְ ּוְבִגין ּכָ
ַמאי ַטְעָמא ֵחיְך ִיְטַעם . ְוֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול )שם( ,ַטב ְלִביׁש 

ן. ֶלֱאכֹול ּמָ ב ּתַ ִיְתַעּכָ ִגין ּדְ גּוָפא, ּבְ ְבִהילּו ּבְ יל ּבִ א , ְוָלא ַעּיִ ְוַעל ּדָ
ָחן ין ְמִתיָק , ִיְטַעם ְוִיְתּבְ  .א ִלְמִרירוּ ּבֵ

אּוְדִנין א ּדְ ַהאי נּוְקּבָ ְלָיין נּוְקִבין אֹוֲחָרִנין, ּבְ ַעְייִנין, ּתַ א ּדְ . נּוְקּבָ

פּוָמא א ּדְ חֹוָטָמא. נּוְקּבָ א ּדְ א . נּוְקּבָ נּוְקּבָ יל ּבְ ַעּיִ ֵמַההּוא ָקָלא ּדְ
אּוְדִנין ַעְייִנין, ּדְ יל ְלנּוְקֵבי ּדְ ְמִעיןְוַנבְ , ִאי ִאְצְטִריְך ַעּיִ . ִעין ּדִ

ָקא, ֵמַההּוא ָקָלא ִאי ִאְצְטִריךְ  ׁשְ ַפְרּדַ חֹוָטָמא ּדְ א ּדְ יל ְלנּוְקּבָ , ַעּיִ

א ֵמַההּוא ָקָלא ָ ָנָנא ְוֶאׁשּ ֵקי ּתְ במדבר ( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּוַמּפְ

ַמע ְייָ  )יא ׁשְ ם ֵאׁש ְייָ ' ְוּיִ ְבַער ּבָ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ יל  ,ְוִאי ִאְצְטִריךְ . 'ַוּיִ ַעּיִ
פּוָמא א ּדְ ין, ַההּוא ָקָלא ְלנּוְקּבָ יל ְוָגַזר ִמּלִ ֵמַההּוא  )א גזרין''נ( ּוַמּלִ

אּוְדִנין. ָקָלא א ֵמַההּוא ָקָלא ּדְ יׁש . ּכֹּלָ ָכל ּגּוָפא ְוִאְתְרּגִ יל ּבְ ַעּיִ
א יּה ּכֹּלָ ַהאי אּוְדָנא )וכלא תלייא( )א כמה תלייא''ס( .ִמּנֵ ָאה ַמאן . ּבְ ַזּכָ

ִתיב. ָנִטיר ִמּלֹויּדְ  א ּכְ ָפֶתיָך  )תהלים לד( ,ַעל ּדָ ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוׂשְ
ר ִמְרָמה ּבֵ  .ִמּדַ

ִמיָעה יּה ׁשְ ִליָלן ִאיּנּון . ַהאי אּוְדָנא ָקֵרי ּבֵ ִמיָעה ִאְתּכְ ּוִבׁשְ
יהּ . מֹוֵחי ִליל ּבֵ ְכִתיב, ָחְכָמה ִאְתּכְ ָך ֵלב ְוָנַתּתָ ְלַעְבּדְ  )מלכים א ג( ,ּדִ

יָנה. ׁשֹוֵמעַ  ַאּתְ ָאֵמר, ּבִ ָמה ּדְ י ׁשֹוֵמַע  )שמואל א ג( ּכְ ר ּכִ ּבֵ ּדַ
ךָ  י ׁשֹוְמִעים ֲאָנְחנוּ  )מלכים ב יח( .ַעְבּדֶ ַעת )ובהני תליין כלא( .ּכִ ָמה ְדַאּתְ , ּדַ ּכְ
ִני ְוַקח ֲאָמָרי )משלי ד( ,ָאֵמר ַמע ּבְ ְצּפֹון ִאּתָ  )משלי ב( .ׁשְ ָהא . ךְ ּוִמְצֹוַתי ּתִ

ְלָיין ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין  ַהאי אּוְדָנא ּתַ אּוְדִנין ּבְ ְלָיין ּבְ א ּתַ ּכֹּלָ
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ַעְייִנין ְכִתיב. ּוְפִקיָחא ּדְ ה ְייָ )מלכים ב יט( ,ֲהָדא הּוא ּדִ ָמע ' ַהּטֵ ָאְזְנָך ּוׁשֲ
ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ְלָייא. ּפְ יּה ּתַ א ּבֵ  .ָהא ּכֹּלָ

ַהאי אּוְדָנא לְ , ּבְ ִאיןּתַ ָלא ָנְפִקין ְלַבר, ָיין ָרִזין ִעּלָ ְך , ּדְ ִגין ּכָ ּבְ
יהּ . ִהיא ֲעִקיָמא ְלגוֹ  ָרִזין ְסִתיִמין ּבֵ ה ָרִזין, ְוָרָזא ּדְ . ַווי ְלַההּוא ְמַגּלֶ

ִניׁש ָרִזין ַהאי אּוְדָנא ּכָ ְלגֹו ָנִטיל לֹון, ּוְבִגין ּדְ ָלא , ַוֲעִקימּוָתא ּדִ
י ָרִזין ְלִאיּנּון ּלֵ ָאְרַחְייהוּ  ּגַ ֲעִקיִמין ּבְ ָלא ַעִקיִמין, ּדַ א ְלִאיּנּון ּדְ . ֶאּלָ

, ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם' סֹוד ְייָ )תהלים כה( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב

ַנְטֵלי ָאְרחֹוי ְוַנְטֵלי ין )ונטרי( ּדְ  .ִמּלִ

ָאְרַחְייהוּ  ֲעִקיִמין ּבְ ין ְוַעְיילִ , ְוִאיּנּון ּדַ ְבִהילוּ ַנְטֵלי ִמּלִ , ין לֹון ּבִ

ָבא הּו ֲאָתר ְלִאְתַעּכְ יהּ , ְוָכל נּוְקִבין ַאֲחָרִנין. ְוֵלית ּבְ ִחין ּבֵ ּתְ , ִמְתּפַ

פּוָמא א ּדְ נּוְקּבָ ין ּבְ ָנְפִקין ִמּלִ ָרא. ַעד ּדְ יֵבי ּדָ ין ִאְקרּו ַחּיָ , ְוִאּלֵ

ִריְך הּוא א ּבְ נּוֵאי ְדקּוְדׁשָ נָ . ׂשְ יָלן ּתְ ַמְתִניָתא ּדִ ִאיּלּו ָקִטיל , ןּבְ ּכְ
ַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּגּוְבִרין ַחד ְקָרא. ּוְכִאּלּו ּפָ א ּבְ , ְוכֹּלָ

ְכִתיב ם ֵרֶעָך  )ויקרא יט( ,ּדִ ָך לֹא ַתֲעמֹוד ַעל ּדַ ַעּמֶ לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ
ְקָרא. 'ֲאִני ְייָ  א ּדִ ָעַבר ַעל ַהאי ֵריׁשָ ִאיּלּו ָעַבר ַעל , ַמאן ּדְ ּכְ
א  .ּכֹּלָ

 א''ה ע''דף רצ

יא יַקּיָ ַצּדִ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ִתיב, ַזּכָ ָעַלְייהּו ּכְ ְוֶנֱאַמן רּוַח  )משלי יא( ,ּדְ
ָבר ה ּדָ אי. ְמַכּסֶ ָאה , ֶנֱאַמן רּוַח ַוּדַ ְלהֹון ֵמֲאָתר ִעּלָ ָהא רּוָחא ּדִ ּדְ

ִליף ּתְ א ִאׁשְ ְך ֶנֱאַמן רּוַח ִאְקרּון, ַקִדיׁשָ א ְוִסיָמן . ּוְבִגין ּכָ ּדָ
ה ָרִזין, אֹוִקיְמָנא ּלֶ ְמּגַ ָמֵתיהּ , ַההּוא ּדִ ִנׁשְ ָידּוַע ּדְ ָלאו ִאיהּו , ּבְ

א א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ יּה ָרָזא. ִמּגּוָפא ּדְ ְך ֵלית ּבֵ ְוָלא ֵמֲאָתר , ּוְבִגין ּכָ
ָרָזא הּוא ָמֵתיהּ . ּדְ יּפּוק ִנׁשְ א, ְוַכד ּתִ ַמְלּכָ גּוָפא ּדְ ָקא ּבְ ּבְ , ָלא ִאְתּדַ

ר ָנׁש . ָהא ָלא ַאְתֵריּה הּואּדְ  ָמֵתיהּ , ַווי ֵליהּ , ַווי ְלַההּוא ּבַ . ַווי ְלִנׁשְ

יא יַקּיָ ַצּדִ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ין ָרִזין, ַזּכָ ְמַכּסִ ִאין , ּדִ ן ָרִזין ִעּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ִתיב )רזין עלאין דמלכא קדישא( .ּדְ ישעיה ( ,ָעַלְייהּו ּכְ

ְך ּכּוָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץוְ )ס  )א''ה ע''דף רצ( .ַעּמֵ
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בּוְסָמא, ַאְנּפֹוי ְקרֹוִבין ּדְ ְתִרין ּתַ ַסֲהדּוָתא ַעל ַמה  )כלהו( .ּכִ
ֲאֵמיָנא ְלָיא, ּדַ הּו ּתַ ָהא ַסֲהדּוָתא ּבְ ְלָיא ַסֲהדּוָתא. ּדְ א ּתַ . ּוְבכֹּלָ

בּוְסמָ  ְקרֹוֵבי ּדְ וָרא ְוסּוָמָקא, אֲאָבל ָהֵני ּתַ א , ִחּוָ ַסֲהדּוָתא ְלַאּבָ
א ָיִרית ְוָאִחיד לֹון. ְוִאיּמָ ַמְתִניָתא . ַסֲהדּוָתא ְלַאְחְסָנא ּדְ ְוָהא ּבְ

יָלן אֹוִקיְמָנא וָרא ְלסּוָמָקא, ּדִ ין ִחּוָ ְרֵסי ּבֵ ָמה ּפָ יּה , ּכַ ִליָלן ּבֵ ְוִאְתּכְ
וָרא ִחּוָ ִסְטָרא ּדְ ֲחָדא ּבְ  .ּכַ

ד ִאְתנְ  יָקאּכַ ַעּתִ וָרא ּדְ ִחּוָ וָרא , ִהיר ִמְנִהירּו ּדְ יא ַההּוא ִחּוָ ַחְפּיָ
ַכח. ַעל סּוָמָקא ּתְ ְנִהירּו ִאׁשְ הּו ּבִ ִתיב. ְוֻכּלְ ' ָיֵאר ְייָ  )במדבר ו( ,ּוְכֵדין ּכְ

ָניו ֵאֶליךָ  יִבין ַסִגיִאין. ּפָ ָעְלָמא, ְוַכד ַחּיָ יִנין ּבְ ְלָיין ּדִ ָכַחת , ּתַ ּתְ ִאׁשְ
אְסִגי כֹּלָ ין. )א בעלמא''ס( רּוָתא ּבְ ַאְנּפִ ט ּבְ ׁשַ ְוָחָפא , ְוסּוָמָקא ִאְתּפְ
ל וָרא )א על''נ( ּכָ ִדיָנא. ִחּוָ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ִתיב. ּוְכֵדין ּכֹּלָ תהלים ( ּוְכֵדין ּכְ

ֵני ְייָ  )לד י ָרע' ּפְ עֹוׂשֵ ַהאי  )בגדי נקם) ישעיה נט(בגדי קנאה כתיב ( .ּבְ א ּבְ ְוכֹּלָ
א, ְלָייאּתַ  כֹּלָ א ַסֲהדּוָתא הּוא ּבְ  .ּוְבִגין ּדָ

ָווֵני אן ְלָהֵני ּגְ ִריִסין ְמַחּכָ ה ָמאֵרי ּתְ ָמה ְוַכּמָ אן ְלָהֵני , ּכַ ְמַצּפָ
ָווֵני ָווֵני. ּגְ ד ְנִהיִרין ּגְ ֵחדוּ , ּכַ הּו ּבְ ּלְ ל ָעְלִמין ּכֻ ָנִהיר . ּכָ ִזְמָנא ּדְ ּבְ

וָרא הַ , ִחּוָ א ִאְתָחזּו ּבְ ְווָנאּכֹּלָ א . הּוא ּגַ סּוָמָקא ּכֹּלָ ְוַכד ִאְתֲחֵזי ּבְ
ְווָנא ַההּוא ּגַ  .ָהִכי ִאְתָחזּו ּבְ

בּוְסָמא ְקרֹוִבין ּדְ ין ּתַ ִאּלֵ יְקָנא ְלִאְתֲחָזָאה, ּבְ אִרי ּדִ א , ׁשַ ֵמֵריׁשָ
אּוְדִנין בּוְסָמא, ּדְ ַתְקרֹוָבא ּדְ ֲעִרין אּוָכִמין , ְוָנִחית ְוַסִליק ּבְ ׂשַ

ִדיְק  יר, ָנאּדְ ּפִ ִתּקּוָנא ָיֶאה ׁשַ יף. ּבְ ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ יר, ּכְ ּפִ ָחא . ׁשַ ִמׁשְ
יָקא ַעּתִ ָאה ּדְ ִדיְקָנא ִעּלָ ְרבּות ּדְ ְזֵעיר ַאְנִפין , ּדִ יְקָנא ּדִ ַהאי ּדִ ּבְ

 .ְוָנִהיר, ִאְתֲחֵזי

יְקָנא ַהאי ּדִ ירּו ּדְ ּפִ ט, ׁשַ ַכח' ּבְ ּתְ ּקּוִנין ִאׁשְ ָחא . ּתִ ְוַכד ִמׁשְ
א ָנִהיר , ְרבּותּדִ  יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ ר ְנִביִעין ּדְ ְתַלת ֲעׂשַ ּדִ

יְקָנא ַהאי ּדִ ָכחּו כ, ּבְ ּתְ ּקּוִנין''ִאׁשְ הוּ . ב ּתִ ּלְ ְרִכין ּכֻ . ּוְכֵדין ִמְתּבָ

ַהאי ְרָכא ּבְ ָרֵאל ָסָבא ִמְתּבָ ָך ְיָבֵרְך  )בראשית מח( ,ְוִסיָמן, ְוִיׂשְ ּבְ
ָרֵאל ל . ִיׂשְ אּכָ ִדיְקָנא ּדָ ּקּוִנין ּדְ א, ּתִ ִאָדָרא ַקִדיׁשָ , אֹוִקיְמָנא ּבְ

ָקנוּ  א ִאּתְ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ הּו ִמִתיּקּוִנין ּדְ ֻכּלְ ֵעיָנא . ּדְ ְוָהָכא ּבָ
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ָאה ן, ְלַגּלָ ּמָ ֵלי ּתַ ָלא ִאְתּגְ ּסּוָפא, ַמה ּדְ ָלא ּכִ ִגין ְלֵמיַעל ּבְ הא כל (.ּבְ

 )עתיקא קדישא אוקימנא באדרא קדישא) דעתיקא(מתיקונין דדיקנא תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו 

יָתא ִאיּנּון ּקּוָנא ַקְדָמָאה. ִאְקרּון' ט, ׁשִ ָנַפק ַההּוא ִניצֹוָצא , ּתִ
ַקְרִדינּוָתא א, ּבּוִציָנא ּדְ ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ְתחֹות ׂשַ חֹות , ּוָבַטׁש ּבִ ִמּתְ
ַעל אּוְדִנין מֵּ , קֹוִצין ּדְ א ְוָנִחית ִמּקַ אּוְדִנין ַעד ֵריׁשָ ְתָחא ּדְ י ּפִ

פּוָמא ַכח. ּדְ ּתְ א ָלא ִאׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ א ֵמַעּתִ ּקּוָנא ּדָ א , ָהא ּתִ ֶאּלָ
א יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ָלא ּדְ ד ָנִגיד ַמּזָ יּה ַההּוא ַמּבּוָעא , ּכַ ְוַתְלָייא ִמּנֵ

ָחְכְמָתא ִלילַ , )חסר( ּדְ ָכא ְוִאְתּכְ ְ א ִאְתַמׁשּ ד ִאיּמָ ֲאִויָרא ּכַ ת ּבַ
ְכָיא א, ּדַ וָרא ָנִקיט ִאיּמָ , ְוִניצֹוָצא ָעאַלת ְוַנְפַקת, )חסר( ַההּוא ִחּוָ

ָדא א ּבְ ּקּוָנא, ְוִאְתֲאָחד ּדָ  .ְוִאְתָעִביַדת ַחד ּתִ

א א ַעל ּדָ ָקא ּדָ י ֲחָדא, ְוַכד ִאְצְטִריְך ַסּלְ ּמֵ ָיא ַחד ִמּקַ ּסְ . ְוִאְתּכַ

א ִאְצְט  ְך ּכֹּלָ ד נּוְקִמין, ִריךְ ּוְבִגין ּכָ ְוַעל . ְוַחד ְלַרֲחָמא. ַחד ְלֶמְעּבַ
א ִוד ַמְלּכָ יְקָנא ּדָ ִאיב ְלַהאי ּדִ אֹוִקיְמָנא, ַהאי ּתָ ָמה ּדְ  .ּכְ

יְקָנא ט ַהאי ּדִ ָכחוּ ' ּבְ ּתְ ּקּוִנין ִאׁשְ הוּ , ּתִ ַתְלָיין ּבְ יָתא ִרְבָוון ּדְ , ׁשִ

ָכל ּגּוָפא ִטין ּבְ ְ ׁשּ ין . ּוִמְתּפַ ַתְלָייןְוִאּלֵ א ּדְ יּתָ ֲעֵרי , ׁשִ ׂשַ ְלָיין ּבְ ּתַ
בּוְסִמין ְקרּוָבא ּדְ ְתחֹות ּתַ ַלת ֵמַהאי ִסְטָרא. ּדִ ּוְתַלת ֵמַהאי , ּתְ

ִדיְקָנא. ִסְטָרא ַלת ַאֲחָרִנין, ּוְבָיִקירּוָתא ּדְ ְלָיין ּתְ א . ּתַ ַחד ְלֵעיּלָ
ְפָוון ׂשִ ַתְלָיין , ּבְ ֲעִרין ּדְ ִאיּנּון ׂשַ ְוָכל ָהֵני . ַעד ַטּבּוָראּוְתֵרין ּבְ
א יּתָ אן ְוג' ג, ׁשִ אן' ִמּכָ הֹון, ִמּכָ ּלְ ָכן ְוַתְלָיין ּכֻ ְ ְעֵרי , ִאְתַמׁשּ ִאיּנּון ׂשַ ּבְ

ָכל ּגּוָפא ִטין ּבְ ְ ׁשּ ַתְלָיין ּוִמְתּפָ  .ּדְ

הוּ  ּלְ יר ִמּכֻ ִדיְקָנא ַיּתִ ָיִקירּו ּדְ ָלָתא ִאיּנּון ּבְ ָהֵני ּתְ ִתיב , ּוְבִגין ּדְ ּכְ
אבְּ  ָמא ַקִדיׁשָ ְכִתיב. הּו ׁשְ ַצר ָקָראִתי ָיהּ  )תהלים קיח( ,ּדִ ָעָנִני , ִמן ַהּמֵ

ִאָדָרא. ִלי לֹא ִאיָרא' ְייָ , ַבֶמְרָחב ָיהּ  אֹוִקיְמָנא ּבְ ַצר , ְוָהא ּדְ ִמן ַהּמֵ
ָטא, ָקָראִתי ָיהּ  ְ ׁשּ יְקָנא ְלִאְתּפַ ֵרי ּדִ ׁשָ הּוא ֲאָתר, ֵמֲאָתר ּדְ א ''ס( ּדְ

י אּוְדִניןָר  )דחיק ּמֵ יר הּוא, ִחיק ִמּקַ ּפִ  .ׁשַ

ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא א ּדְ ַאַגְדּתָ , ָהִכי ָאַמר ְואֹוִקים, ּוְבִסְפָרא ּדְ

ָאה ִדיְקָנא ֵמֶחֶסד ִעּלָ ירּוָתא ּדְ ׁשֵ ְכִתיב, ּדְ ' ְלָך ְייָ  )דברי הימים א כט( ,ּדִ

ְפֶאֶרת ְוגוֹ  דּוָלה ְוַהְגבּוָרה ְוַהּתִ א . 'ַהּגְ אֵרי, הּואְוכֹּלָ , ְוָהִכי ׁשָ

http://dailyzohar/


Idra Zuta - 45 - אדרא זוטא קדישא -  Http://DailyZohar.com ,  

 

ִדיְקָנא ָכן ְוַתְלָיין ּבְ ְ ָעה ִאְתַמׁשּ י אּוְדִנין, ְוִתׁשְ ּמֵ אֵרי, ּוִמּקַ , ָהִכי ׁשָ

ֲאָתר ָאֳחָרא א ּבַ יִמין ֶאּלָ אֹוִקיְמָנא, ְוִקּיּוָמא ָלא ִמְתַקּיְ ָמה ּדְ  .ּכְ

 ב''ה ע''דף רצ

ְלָייא מַ , ְוַכד ִאְצְטִריְך ָעְלָמא ְלַרֲחֵמי אִאְתּגַ ָלא ַקִדיׁשָ ְוָכל . ּזָ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ יָרא ּדִ יְקָנא ַיּקִ ְבּדִ ּקּוִנין ּדִ הּו ַרֲחֵמי , ָהֵני ּתִ ּלְ ּכֻ

ְכֵחי ּתַ יָנא, ְוַכד ִאְצְטִריְך ְלִדיָנא. ִמׁשְ ָייא ּדִ ין , ִמְתַחּזְ ּוְכֵדין ַעְבּדִ
ָרֵאל ִיׂשְ ְנֵאיהֹון ּדְ ָעִקין ְלהוּ , נּוְקִמין ְלׂשַ ל  )ב''ה ע''דף רצ( .ְלִאיּנּון ּדְ ּכָ

ִדיְקָנא ַתְלָיין ִאיְנהוּ , ְיִקירּו ּדְ ְעֵרי ּדְ ִאיּנּון ׂשַ ַהאי , ּבְ א ּבְ כֹּלָ ּום ּדְ ִמׁשּ
ְלָיין  .ּתַ

ְזֵעיר ַאְנִפין ִדיְקָנא ּדִ ְעֵרי ּדְ ל ָהֵני ׂשַ יִפין, ּכָ ּקִ ין ּתַ יׁשִ הּו ְקׁשִ ּלְ , ּכֻ

ָיין ְלִדיִנין הּו ַאְכּפְ ֻכּלְ ּום ּדְ ֵלי, ִמׁשּ א ִאְתּגְ ָלא ַקִדיׁשָ ַמּזָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ . ּבְ

ָעא ְלַאָגָחא ְקָרָבא יף, ְוַכד ּבָ ּקִ ר ּתַ ִגּבָ יְקָנא ִאְתֲחֵזי ּכְ ַהאי ּדִ , ּבְ

ָמִריט. ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבּיָא ְוַאְגִליׁש ַמאן , ּוְכֵדין ָמִריט ַמאן ּדְ
ַאְגִליׁש   .ּדְ

ּקּוִנין ָעה ּתִ ׁשְ ְנָייָנאֲאָמָרן מֹ , ָהֵני ּתִ ה ִזְמָנא ּתִ ֲעָתא , ׁשֶ ׁשַ ּבְ
הּו ַרֲחֵמי ּלְ ִאְצְטִריְך ְלָאַהְדָרא לֹון ּכֻ ְתֵליָסר . ּדְ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ ּדְ

א ּתָ ּקּוִנין ָלא ֲאָמָרן ַהׁשְ ָתא, ּתִ ְלָייא ִמּלְ וָנא ּתַ ַכּוָ ָהא ָלא ֵייעּול , ּבְ ּדְ
ָרא ּקּוִנין ְלַאְדּכְ ָהֵני ּתִ לָ , ּבְ ַמּזָ א ּבְ וןֶאּלָ ּוָ ר ֵליהּ , א ִאְתּכְ ֲהָדא . ְוַאְדּכַ

ל ָנא ּכַֹח ְייָ  )במדבר יד( ,הּוא ִדְכִתיב ה ִיְגּדַ ַההּוא . 'ַמאן ּכַֹח ְייָ . 'ַעּתָ
א ָלא ַקִדיׁשָ ִאְקֵרי ַמּזָ ָכל ְסִתיִמין, ּדְ א. ְסִתיָמא ּדְ א ּדָ ִחיּלָ ּוְנִהירּו , ּדְ

א ֵלי, ּדָ ָלא ּתָ ּזָ ָאַמר מֹ . ִמּמַ אְוֵכיָון ּדְ ה ּדָ א, ׁשֶ ר ּדָ ון , ְוַאְדּכַ ּוָ ְוִאְתּכְ
יהּ  ּקּוִנין, ּבֵ ָעה ּתִ ׁשְ ין, ָאַמר ָהֵני ּתִ ְזֵעיר ַאְנּפִ ַתְלָיין ּבִ ַיְנִהירּו . ּדְ ִגין ּדְ ּבְ

הוּ  ּלְ יָנא, ּכֻ ַכח ּדִ ּתְ ֵלי. ְוָלא ִיׁשְ ָלא ּתָ ַמּזָ א ּבְ א ּכֹּלָ  .ְוַעל ּדָ

ְעֵרי ָראן ׂשַ ד ׁשָ יְקָנא ּכַ , )לאתארכא( ְלִאְתָעָרא )א לאתערבא''ס( ַהאי ּדִ

ר ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין ִגיּבָ יף ּכְ ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ יְקָנא. ִאְתֲחֵזי ּכְ ַהאי ּדִ , ּבְ

יָקא ְסִתיָמָאה ְרבּות ֵמַעּתִ ח ּדִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָנִגיד ְמׁשַ תהלים ( ,ּכְ

ָקן זְ  )קלג ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֹוֵרד ַעל ַהּזָ ֶ ׁשּ  .ַקן ַאֲהרֹןּכַ
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ְפָוון ְעֵרי ָלא ַחְפָיין ַעל ׂשִ ין ׂשַ הּו סּוָמִקין , ִאּלֵ ּלְ ְפָוון ּכֻ ְוׂשִ
ַווְרָדא ְכִתיב. ּכְ ים )שיר השירים ה( ,ּדִ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ן . ׂשִ ְפָוון ְמַרְחׁשָ ׂשִ
בּוָרה ן ָחְכְמָתא, ּגְ ְלָיין ַטב ּוִביׁש . ְמַרְחׁשָ ְפָוון ּתַ ִאיּנּון ׂשִ י חַ , ּבְ ּיֵ
ַאְתָערּוָתא. ּומֹוָתא ְלָיין ָמאֵריהֹון ּדְ ְפָוון ּתַ ין ׂשִ ין , ֵמִאּלֵ ַכד ְמַרֲחׁשִ ּדְ

ְפָוון ין ׂשִ א ְלִמְגַזר, ִאּלֵ יָנא )מארי( ִמְתָעִרין ּכֹּלָ י , ּדִ ּתֵ ָכל ּבָ ּבְ
יִנין ִאְקרּון ִעיִרין )ובגין כך, דמדוריהון בהון( ,ּדִ ְכִתיב. ּדְ גְ  )דניאל ד( ,ּדִ ֵזַרת ּבִ

ָמא ּוְבֵמאַמר ְוגוֹ  ְתּגָ  )ובמימר קדישין שאלתא( .'ִעיִרין ּפִ

א. ַמאי ִעיר ַאַגְדּתָ ִסְפָרא ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ַוְיִהי  )שמואל א כח( ,ּכְ
א. ָעֶרךָ  ָלא ִאְתְרִחימּו ְלֵעיּלָ יִנין ְלִאיּנּון ּדְ ִמְתֲעִרין ּדִ ְך , ּדְ ִגין ּכָ ּבְ

ין ּדְ  ָבבוּ ִמְתָעִרין ִאּלֵ א  )בכלהו( )א להו''ס( ,ִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ָווֵני ּבְ ְתֵרי ּגְ יָנא , ּבִ יׁש ּדִ א ִאְקרּון ִעיר ְוַקּדִ ְוַעל ּדָ

 .ְוַרֲחֵמי

ְפָוון ין ׂשִ ַתח, ּוְבִאּלֵ ד ִאְתּפְ ָנִפיק ִמן . ִאְתֲחֵזי ּפּוָמא ּכַ רּוָחא ּדְ
יּה ִמְתלַ , ּפּוָמא ָמה ֶאֶלף ְוִרְבָבןּבֵ ין ּכַ ִ ׁשּ ט. ּבְ ַ ׁשּ , ְוַכד ִאְתּפְ

יּה ְנִביָאן ְמֵהיְמֵני ין ּבֵ ִ ׁשּ ה ְייָ . ִמְתַלּבְ הּו ּפֶ ין . ִאְקרּון' ְוֻכּלְ ד ִמּלִ ּכַ
ְפָוון, ָנְפִקין ִמן ּפּוָמא ׂשִ ין ּבְ ְמֵני ָסֵרי , ּוִמְתַרֲחׁשִ הּו ּתִ ִמְתַנֲהִרין ְלֻכּלְ

ֲחָדאעַ , ַאְלִפין ָעְלִמין הּו ּכַ ּלְ ִרין ּכֻ ִמְתַקּטְ ַתְמֵניָסר אֹוְרִחין , ד ּדְ ּבְ
ִביִלין מֹוְדָען, ּוׁשְ ּתְ ִאׁשְ  .ּדְ

א אן ְלפּוָמא ּדָ א ְמַחּכָ ל ַרְבְרָבן  )בדא( ,ְוכֹּלָ ן ְמַמּלֵ ִליׁשָ ּבְ
עּוְטָרא ִטיֲהָרא ּבְ ִקיְטָרא ּדְ ִתיב. ּבְ א ּכְ ִחּכֹו  )שיר השירים ה( ,ְוַעל ּדָ

ּקִ  אי, יםַמְמּתַ ים ַוּדַ ּקִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ִחּכוֹ . ַמְמּתַ איוב ( ,ּכְ

ים. ְוֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול )לד א ּוַמָייא . ֵאׁש ּוַמִים, ְוֻכּלֹו ַמֲחַמּדִ ָ ֶאׁשּ
ְקָנן ִצּייּורֹוי )א מתדבקין ויאן''ס( ,ִמְתּתַ ָרן  )בציורוי(,ָיָאן ּבְ ָווֵני ִמְתַחּבְ ָהא ּגְ ּדְ
ֲחָדא  .ּכַ

יָמן, ִחּכוֹ  ַאְתָוון ְרׁשִ ִליִדין, ּבְ ִעְטרֹוי ּגְ ָפן ּבְ ּלְ ִמְתּגַ ע ''אחה )גליפין( ּדְ
רֹון ּגָ ין', א. ּבַ ָטִריד ַמְלּכִ ין )דניאל ב( ,ּדְ א ַמְלּכִ ין, ּוְמַהְעּדֵ . ּוְמָהֵקם ַמְלּכִ

ָטִריד ְוָנִחית', ח רוּ , ְוָסִליק ְוָעִטיר, ּדְ ִליף ּבְ א ּגָ ָ ֶאׁשּ ִביׁש ּבְ ' ה. ָחאּכָ

ִאיָמא א, ְיִניָקה ּדְ א, ָסִטיר ְלנּוְקּבָ א ַרּבָ ט ְלנּוְקּבָ ַ ׁשּ , ִאְתּפְ
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א יׁשָ א ַקּדִ ַקְרּתָ ִתיאּוְבָתא ּדְ א  )עד דמתקטרי( ,ּבְ ֵרי ַאְתִרין ּדָ ִמְתַקּטְ
ָדא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ בֹוָנה )שיר השירים ד( ,ּכְ ְבַעת ַהּלְ ' ע. ַהר ַהּמֹור ּגִ

ִט  ִטיְפָסא, יְפָסאִטיֲהָרא ּדְ ִליָפא ּבְ ֲעָנִפין ִמְתַאֲחָדן, ּגְ , ְרִהיִטין ּדַ

ִליִפין  .ְלִסְטרֹוי ְלרּוִחין ּגְ

א לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ַאְתָוון ּדִ ָרֵזי ּדְ ין ַאְתָוון ד, ְוָהא ּבְ רּו ִאּלֵ ', ִאְתַעּטָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול''גיכ' בד ֵחיְך ּכְ איוב ( ,ק ּבַ

ִלי ֶמַלח ְוגוֹ  )ו ֵפל ִמּבְ ה  )ישעיה לב( ּוְכִתיב. 'ֲהֵיָאֵכל ּתָ ְוָהָיה ַמֲעׂשֵ
לֹום ָדָקה ׁשָ ז ָרב ּוְמתּוִקים ְוגוֹ  )תהלים יט( .ַהּצְ ָהב ּוִמּפָ ֱחָמִדים ִמּזָ . 'ַהּנֶ

אי  .ְמתּוִקים ַוּדַ

א ָאַמר ִוד ַמְלּכָ ֶהם ְוגוֹ , ּדָ ם ַעְבְדָך ִנְזָהר ּבָ ָעַלי  ַאְסַהְדָנא. 'ּגַ
הוּ  ַהְרָנא ּבְ ָכל יֹוָמאי ִאְזּדְ הוּ , ּדְ ָלא ְלַאְטָעָאה ּבְ ר יֹוָמא ַחד , ּדְ ּבַ

א ָעִטיְרָנא ִעְטֵרי ַמְלּכָ ֵמרֹוְנָיא, ּדְ א ּדְ ְמַעְרּתָ ַוֲחֵמיָנא ּבּוִציָנא , ּבִ
ֵמרֹוְנָיא א ִמְתַלֲהָטא ַאּפּוְתָיא ּדְ ָ ֶאׁשּ ֲעַזְעָנא, )א דמערתא''נ( ּדְ . ְוִאְזּדַ

הוּ מֵ  אי ּבְ ַדְעּתָ ַהְרָנא ּבְ ל , ַההּוא יֹוָמא ִאְזּדָ ִביְקָנא לֹון ּכָ ְוָלא ׁשָ
א. יֹוָמאי ַמְלּכָ יָקא ּדְ ְמּתִ ַהר ּבִ ִאְזּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ַמאן ּדְ ְוָטִעים , ַזּכָ

ְדַקֲחֵזי הּו ּכִ ִתיב. ּבְ א ּכְ י טֹוב ְייָ  )תהלים לד( ,ַעל ּדָ . 'ְוגוֹ ' ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ

ַלְחִמי ְוגוֹ  )משלי ט( ִתיבּוכְ   .'ְלכּו ַלֲחמּו ּבְ

 א''ו ע''דף רצ

ַדַעת כּוָרא ּבְ ט ּדְ ׁשַ ִרין, ִאְתּפְ ָיין ַאְכַסְדִרין ְוִאּדָ א , ְוִאְתַמּלְ ֵמֵריׁשָ
ֵרי א ׁשָ ְלּתָ גּוְלּגַ ָכל ּגּוָפא, ּדְ ט ּבְ ׁשַ א, ְוִאְתּפְ . ְמַחדֹוי ּוְדרֹועֹוי ּוְבכֹּלָ

בַ , ֵמֲאחֹורֹוי ינּוָתאִאְתּדְ ַקְרּדִ בּוִציָנא ּדְ ְוַלֲהָטא , ק ִניצֹוָצא ּדְ
יק א ֲחָדא )א''ו ע''דף רצ( ְוַאּפִ ְלּתָ ְלּגַ ל ִסְטרֹוי, ּגֻ א ''ס( ּוְנִהירוּ , ְסִתיָמא ִמּכָ

הּ  )ונחיתו ִליָפן ּבָ ְתֵרי מֹוֵחי ּגְ ְדכּוָרא, ּדִ ִסְטרֹוי ּדִ ַקת ּבְ ּבְ ִגין . ְוִאְתּדַ ּבְ
ְך ִאְתְקֵרי ִתי )השירים השיר ( ּכַ א , יֹוָנִתי ַתּמָ ִתי ֶאּלָ ְקֵרי ַתּמָ ַאל ּתִ

אי  .ְתאֹוָמִתי ַוּדַ

ָווֵני יּה ּגְ ִליָלן ּבֵ א ּכְ נּוְקּבָ ֲערֹוי ּדְ ִדְכִתיב, )א גווני בגו גווני''ס( ׂשַ שיר ( ,ּכְ

ָמן )השירים ז ַאְרּגָ ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ בּוָראן. ְוַדּלַ ֲחֵמׁש ּגְ בּוָרה ּבַ , ִאְתְקַטר ּגְ

ִסְטָרָהאוְ  א ּבְ ַטת נּוְקּבָ ְ ׁשּ ְדכּוָרא, ִאְתּפַ ִסְטרֹוי ּדִ ַקת ּבְ ּבְ  .ְוִאְתּדַ
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ְטרֹוי א ִמּסִ ְרׁשָ ִאְתּפָ ין . ַעד ּדְ יּה ַאּפִ ָרא ִעּמֵ ְוָאִתיַאת ְלִאְתַחּבְ
ין ַאּפִ ׁש . ּבְ ָרן ִמְתַחְזָיין ַחד ּגּוָפא ַמּמָ , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ְוַכד ִמְתַחּבְ

לְ  ַכר ּבִ ַלג ּגּוָפא, חֹודֹויּדְ הוּ , ִאְתֲחֵזי ּפְ ְוַכְך . ַרֲחֵמי )וכלא איהו( ְוֻכּלְ
א ֲחָדא. נּוְקּבָ ָרן ּכַ ׁש , ְוַכד ִמְתַחּבְ א ַחד ּגּוָפא ַמּמָ ְוָהִכי , ִאְתֲחֵזי ּכֹּלָ

א, אּוף ָהָכא. הּוא נּוְקּבָ ר ּבְ ַכר ִאְתַחּבָ ד ּדְ א הּוא ַחד ּגּוָפא, ּכַ , ּכֹּלָ

ֵחידוּ ְוָעְלִמין כֻּ  הּו ּבְ ְרָכן, ּלְ ִלים ִמְתּבָ הּו ִמּגּוָפא ׁשְ ּלְ ָהא ּכֻ  .ּדְ

ַרְך ְייָ  )שמות כ( ,ְוַהְיינּו ָרָזא ן ּבֵ הוּ ' ַעל ּכֵ ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ . ֶאת יֹום ַהׁשּ

ִלים ַחד ּגּוָפא ׁשְ א ּבְ ַכח ּכֹּלָ ּתְ ָהא ִאׁשְ ָהא ַמְטרֹוִניָתא , ּדְ ּדְ
א ַמְלּכָ ַקת ּבְ ַכח ּגּוָפא ַחדְואִ , ִאְתַדּבְ ּתְ ְרָכאן . ׁשְ ן ּבִ ְוַעל ּכֵ

ַהאי יֹוָמא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ַכר , ּוֵמָהָכא. ִמׁשְ ַכח ּדְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ַמאן ּדְ
א ַלג ּגּוָפא, ְונּוְקּבָ ִגיָמא , ִאְקֵרי ּפְ ה ּפְ ִמּלָ ְרָיא ּבְ ְרָכָתא ׁשַ ְוֵלית ּבִ
ִלים, ַוֲחֵסיָרא ֲאָתר ׁשְ א ּבַ ִלים, ֶאּלָ ה ׁשְ ִמּלָ ה, ּבְ ַפְלּגּות ִמּלָ , ְוָלא ּבְ

ה ָלא ִאְתְקָיים ְלָעְלִמין ְרָכן ְלָעְלִמין, ּוַפְלּגּות ִמּלָ  .ְוָלא ִאְתּבָ

א נּוְקּבָ ְדכּוָרא הּוא, נֹוי ּדְ א ִמּנֹוי ּדִ י. ּכֹּלָ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלֵ

יֵני ַחְבַרָייא מֹוְדָען ּבֵ ּתְ א ִמְתַאֲחָדן כָּ . ְוִאׁשְ ל ִאיּנּון ֵמַהאי נּוְקּבָ
א ְלַתּתָ ּה ַיְנִקין. ּדִ ִבין, ִמּנָ הוּ , ּוָבּה ּתָ . ְוִהיא ִאְתְקִריַאת ֵאם ְלֻכּלְ

ַאֲחָרא ֵאם ְלגּוָפא ָמה ּדְ הּ , ּכְ א לגנתא וכל גנתא ''ס( ְוָכל ּגּוָפא ִמּנָ

א. ַיְנָקא )מנה ְלַתּתָ הּו ַאֲחָרִנין ּדִ ְך ַהאי ֵאם ְלֻכּלְ  .ּכַ

ִתיב ִאית ָחְכָמה ְוִאית . ר ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ ֱאמוֹ  )משלי ז( ,ּכְ
א, ָחְכָמה י ַאֲחָרא ְוַעל , ְוַהאי נּוְקּבָ ִאְתְקֵרי ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְלַגּבֵ

ִתיב א ּכְ ַדִים ֵאין ָלּה ְוגוֹ  )שיר השירים ח( ,ּדָ ה ְוׁשָ ָהא . 'ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ ּדְ
ךְ  ָגלּוָתא ִאְתְמׁשַ א ּבְ הָאחֹות ָלנּו ְק . ּדָ ה ִאְתֲחֵזי , ַטּנָ אי ְקַטּנָ ַוּדַ

יָאה ִהיא, ֲאָבל ַרְבְרָבא ִהיא ָנִטיל , ְוָסּגִ ִלימּו ּדְ ָהא ִהיא ׁשְ ּדְ
א יב. ִמּכֹּלָ ְכּתִ ָמה ּדִ לֹות )שם( ,ּכְ ְגּדָ ּמִ ַדי ּכַ ַדי. ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ ָהא , ְוׁשָ ּדְ

א לֹות. ַמְלָיין ִאיּנּון ְלַיְנָקא ְלכֹּלָ ְגּדָ ּמִ ִאיּנּון ַנֲהִרין ַרְבְרִבין ּדְ , ּכַ
ָאה א ִעּלָ ַנְפקּו ֵמִאיּמָ  .ּדְ

ָמאָלא יִמיָנא ּוׂשְ כּוָרא ּבִ ט ּדְ ׁשַ ַאֲחָסָנא, ּתּו ִאְתּפְ ָירּוָתא ּדְ . ּבְ

רוּ  ָווֵני ִאְתַחּבְ ְפֶאֶרת, ְוַכד ּגְ ל ּגּוָפא. ִאְקֵרי ּתִ ן ּכָ ּקַ ְוִאְתָעִביד , ְוִאְתּתְ
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יר ְוָיֶאה, יףְוַתּקִ , ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ּפִ ְטֵלל ֵחיַות  )דניאל ד( ,ׁשַ חֹותֹוִהי ּתַ ּתְ
ָרא ַמָיא, ּבָ יהּ , ּוְבַעְנּפֹוִהי ְידּורֹון עֹוֵפי ׁשְ א ּבֵ רֹועֹוי . ּוָמזֹון ְלכֹּלָ ּדְ

ָמאָלא ים ָוֶחֶסד. ְיִמיָנא ּוׂשְ יִמיָנא ַחּיִ ָמאָלא ִמיָתה ּוְגבּוָרה, ּבִ ׂשְ . ּבִ

ַד , ֵמעֹוי ן ּבְ ּקַ ִרין, ַעתִאְתּתָ ל ַאְכַסְדִרין ְוִאּדָ ָמה , ְוִאְתַמְלָיין ּכָ ּכְ
ֲאֵמיָנא יב, ּדַ ְכּתִ ְלאוּ  )משלי כד( ,ּדִ  .ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ

ט ּגּוָפא ׁשָ ְתֵרין ׁשֹוִקין, ּתּו ִאְתּפְ ֵרין . ּבִ יַנְייהּו ּתְ ּוִמְתַאֲחָדן ּבֵ
ְדכּוָרא, ּכּוְלָיין יֵעי ּדִ ָכל ִמ . ּוְתֵרין ּבֵ ָחא ּוְרבּות ּדְ ׁשְ
ָכל ּגּוָפא )דדכורא( ְוֵחיָלא ַנׁש , ּדְ הּו ִאְתּכְ ָנִפיק, ּבְ יִלין ּדְ ָכל ַחּיָ הֹון , ּדְ ִמּנְ
ה. ָנְפִקין פּום ַאּמָ א ּבְ ְרָיין ּכֹּלָ ְך ִאְקרּון ְצָבאֹות. ְוׁשַ , דכל גופא( ,ּוְבִגין ּכָ

מנהון , דנפיק) דנפקי(ל חיילין דכ, ובגין כך אקרון צבאות. ושריין כלא בפום אמה, בהו אתכנש

ְפֶאֶרת. ְוִאיּנּון ֶנַצח ְוהֹוד )נפקי ְך . ְצָבאֹות, ֶנַצח ְוהֹוד. ד''ְידוָֹ , ּתִ ּוְבִגין ּכָ
 .ד ְצָבאֹות''ְידוָֹ 

ְדכּוָרא ה ּדִ ָכל ּגּוָפא )א כסותא''נ( ִסּיּוָמא, ַאּמָ ְוָדא . ְוִאְקֵרי ְיסֹוד, ּדְ
ם ְלנ ְמַבּסֵ א ּדִ ְרּגָ אהּוא ּדַ י . ּוְקּבָ ְדכּוָרא ְלַגּבֵ א ּדִ יאּוְבּתָ ְוָכל ּתִ

א א, נּוְקּבָ יל ְלנּוְקּבָ ַהאי ְיסֹוד ַעּיִ ִאְקֵרי ִצּיֹון, ּבְ ָהָתם . ְלֲאָתר ּדְ ּדְ
א נּוְקּבָ סּוָתא ּדְ ָתא, הּוא ֲאָתר ּכְ ֵבית ֶרֶחם ְלִאּתְ ךְ . ּכְ ' ְייָ , ּוְבִגין ּכָ

 .ְצָבאֹות ִאְקֵרי ְיסֹוד

ִתיב ַחר ְייָ  )ם קלבתהלי( ּכְ י ּבָ ב לוֹ ' ּכִ ִצּיֹון ִאָוּה ְלמֹוׁשָ ד . ּבְ ּכַ
ת ַמְטרֹוִניָתא ְרׁשַ ין, ִאְתּפָ ַאְנּפִ ין ּבְ א ַאְנּפִ ַמְלּכָ ַרת ּבְ , ְוִאְתֲחּבְ

ָתא ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ א ַחד ּגּוָפא. ּבְ א , ִאְתָעִביד ּכֹּלָ ּוְכֵדין ָיִתיב קּוְדׁשָ
כּוְרְסֵייהּ  ִריְך הּוא ּבְ ִליםוְ . ּבְ ָמא ׁשְ א ׁשְ א, ִאְקֵרי ּכֹּלָ יׁשָ ָמא ַקּדִ , ׁשְ

ֵמיּה ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִריְך ׁשְ ין ְסִליְקָנא ַעד . ּבְ ין ִמּלִ ל ִאּלֵ ּכָ
א ָאֵתי, יֹוָמא ּדָ הּו ְלָעְלָמא ּדְ ר ּבְ ִאְתַעּטָ ְלָיין ָהָכא, ּדְ א ִאְתּגַ ּתָ , ְוַהׁשְ

ָאה חּוָלִקי  .ַזּכָ

 ב''ו ע''דף רצ

א, י ַמְטרֹוִניָתאַהא ַרת ִעם ַמְלּכָ ד ִאְתַחּבְ ל ָעְלִמין , ּכַ ּכָ
ְרָכן א, ִמְתּבָ כֹּלָ ֶחְדָווָתא ּדְ ָכחּו ּבְ ּתְ ְדכּוָרא  )ב''ו ע''דף רצ( .ְוִאׁשְ ָמה ּדִ ּכְ

ְתָלָתא ִליל ּבִ ְתָלָתא, ּכָ ירּוָתא ּבִ א ָהִכי. ְוׁשֵ ְך ּכֹּלָ ָכל , ּכַ ְוִסּיּוָמא ּדְ
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ְרָכאּומַ , ּגּוָפא ָהִכי ְתָלָתא , ְטרֹוִניָתא ָלא ִמְתּבָ ְכָלָלא ּדִ א ּבִ ֶאּלָ
ין ִאיּנּון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ִאּלֵ ֲאָתר , ּדְ ְרָכא ּבַ ָמא ּוִמְתּבָ ּסְ ּוִמְתּבַ

א ְלַתּתָ ים ּדִ ָדׁשִ ִאְקֵרי קֶֹדׁש ַהּקֳ יב. ּדְ ְכּתִ ה  )תהלים קלג( ,ּדִ ם ִצּוָ י ׁשָ ּכִ
ָרָכה' ְייָ  ָהא ּתְ . ֶאת ַהּבְ אּדְ א ְוַתּתָ ין ִאיּנּון ְלֵעיּלָ ְרּגִ ְך . ֵרין ּדַ ּוְבִגין ּכָ

ן ּמָ א, ֵלית ְרׁשּוָתא ְלֵמיַעל ּתַ ֲהָנא ַרּבָ ר ּכַ ָאֵתי ִמן ִסְטָרא , ּבַ ּדְ
ֶחֶסד א. ּדְ ְלֵעיּלָ יל ְלַההּוא ֲאָתר ּדִ ָלא ַעּיִ ִגין ּדְ א ַההּוא , ּבְ ֶאּלָ

ִאְקֵרי ֶחֶסד ּקֶֹדׁש ַהקֳּ , ּדְ יל ּבַ יםְוַעּיִ א, ָדׁשִ ַמת נּוְקּבָ ּסְ . ּוִמְתּבַ

גֹו ְלגוֹ  ים ּבְ ָדׁשִ ְרָכא ַהאי קֶֹדׁש ַהּקֳ ִאְקֵרי ִצּיֹון, ּוִמְתּבָ ִצּיֹון . ֲאָתר ּדְ
ַלם ין ִאיּנּון, ִוְירּוׁשָ ְרּגִ ֵרין ּדַ יָנא, ַחד ַרֲחֵמי, ּתְ , ִצּיֹון. ְוַחד ּדִ

יב ְכּתִ ֶד  )ישעיה א( ,ּדִ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ ֵלים. הִצּיֹון ּבְ יב, ְירּוׁשְ ְכּתִ ישעיה ( ,ּדִ

אֹוִקיְמָנא )א ָמה ּדְ ּה ּכְ  .ֶצֶדק ָיִלין ּבָ

א י נּוְקּבָ ְדכּוָרא ְלַגּבֵ א ּדִ יאּוְבּתָ ְוָקֵריָנן ְלהּו , ָהָכא הּוא, ְוָכל ּתִ
ָרָכה הּו ָעְלִמין, ּבְ ן ְלֻכּלְ ְרּכָ ן ַנְפֵקי ּבִ ּמָ ִמּתַ ְרָכן, ּדְ הּו ִמְתּבָ ַהאי . ְוֻכּלְ

ן. ָתר ִאְקֵרי קֶֹדׁש אֲ  ּמָ ְדכּוָרא ַעְייִלין ּתַ ים ּדִ ַההּוא , ְוָכל ֳקָדׁשִ ּבְ
ֲאֵמיָנא א ּדַ ְרּגָ א , ּדַ ְלּתָ גּוְלּגַ ָאה ּדְ א ִעּלָ הּו ַאְתָיין ֵמֵריׁשָ ְוֻכּלְ

ְדכּוָרא ֵאי, ּדִ מֹוֵחי ִעּלָ ְטָרא ּדְ יהּ , ִמּסִ ְרָיין ּבֵ ׁשַ ְוָנִגיד ַהִהיא , ּדְ
ָכל ׁשַ  ָרָכה ּבְ ִאְקרּון ְצָבאֹות, ְייֵפי ּגּוָפאּבְ ְוָכל ַההּוא . ַעד ִאיּנּון ּדְ

ל ּגּוָפא ִאְתְנִגיד ִמּכָ ן, ְנִגידּו ּדְ ּמָ י ּתַ ׁשֵ ּנְ א ִאְקרּון , ִמְתּכַ ְוַעל ּדָ
ן ָנְפִקין, ְצָבאֹות ּמָ ִאין ּתַ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ָכל ְצָבאֹות ּדְ ְוַההּוא ְנִגידּו . ּדְ

ִני ִאְתּכְ ַתר ּדְ א, ׁש ּבָ יׁשָ ַההּוא ְיסֹוד ַקּדִ ְרָיין ֵליּה ּבְ ן ׁשַ ּמָ א , ּתַ ּכֹּלָ
וָרא ְך ִאְקֵרי ֶחֶסד, ִחּוָ ִגין ּכָ יל ְלקֶֹדׁש . ּבְ ְוַההּוא ֶחֶסד ַעּיִ

ים ָדׁשִ יב, ַהּקֳ ְכּתִ ה ְייָ  )ג''תהלים קל( ּדִ ם ִצּוָ י ׁשָ ים ' ּכִ ָרָכה ַחּיִ ֶאת ַהּבְ
 .ַעד ָהעֹוָלם

א י ַאּבָ ים ,ָאַמר ִרּבִ א ְלֵמיַמר ַחּיִ יׁשָ ים ּבּוִציָנא ַקּדִ ַעד , ָלא ִסּיֵ
ָככּו ִמּלֹוי ּתְ ִאׁשְ ַתְבָנא, ּדְ ב ְטֵפי, ַוֲאָנא ּכָ ְוָלא , ָסַבְרָנא ְלִמְכּתַ

ַמְעָנא א. ׁשְ ְנהֹוָרא ֲהָוה ָסִגי, ְוָלא ָזִקיְפָנא ֵריׁשָ ְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלָנא , ּדִ
ָלא ּכְ ָהִכי ִאְזּדַ . ְלִאְסּתַ ָקאֵרי , ֲעַזַעָנאַאּדְ ַמְעָנא ָקָלא ּדְ ׁשְ
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ים ְוגוֹ  )משלי ג( ְוָאַמר נֹות ַחּיִ ַמְעָנא ָקָלא . 'ֶאֶרְך ָיִמים ּוׁשְ ׁשְ
ָך ְוגוֹ  )תהלים כא( ,ַאֲחָרא ַאל ִמּמְ ים ׁשָ  .'ַחּיִ

ל ַההּוא יֹוָמא יָתא, ּכָ א ִמן ּבֵ ָ ְוָלא ֲהָוה ַמאן , ָלא ַאְפִסיק ֶאׁשּ
יהּ  ָמֵטי ְלַגּבֵ סּוֲחָרֵניהּ  ,ּדְ א ֲהָוה ּבְ ָ ְנהֹוָרא ְוֶאׁשּ ָלא ָיִכילּו ּדִ ל . ּדְ ּכָ

א. ְוָגֵעיָנא, ַההּוא יֹוָמא ָנִפיְלָנא ַעל ַאְרָעא ָ ָאִזיל ֶאׁשּ ַתר ּדְ , ּבָ

ים ָדׁשִ א קֶֹדׁש ַהּקֳ יׁשָ ק ִמן ָעְלָמא, ֲחֵמיָנא ְלבּוִציָנא ַקּדִ ּלַ ִאְסּתְ , ּדְ

ִכיב ַעל ְיִמיֵניהּ  ף ׁשָ  .ְוַאְנּפֹוי ַחְייִכין, ִאְתֲעּטָ

ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ יק לֹון, ָקם ִרּבִ ַוֲאָנא ָלִחיְכָנא , ְוָנִטיל ְידֹוי ְוָנׁשִ
ְתחֹות ַרְגלֹוי י. ַעְפָרא ּדִ עּו ַחְבַרָייא ְלִמְבּכֵ ָלא, ּבָ . ְוָלא ָיִכילּו ְלַמּלְ

ִבְכָיה ארּו ַחְבַרָייא ּבְ ֵריּה ָנפִ , ׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַלת ִזְמִניןְוִרּבִ , יל ּתְ

ח ּפּוֵמיהּ  ַתח ְוָאַמר. ְוָלא ָיִכיל ְלִמְפּתַ א, ְלָבַתר ּפָ א ַאּבָ ַלת . ַאּבָ ּתְ
נּוד ֵחיָוָתא. ַחד ִאְתֲחָזרוּ , ֲהווֹ  א ּתְ ּתָ ָראן ָטאִסין, ַהׁשְ ָען , ִצּפֳ ּקְ ּתַ ִמׁשְ

א א ַרּבָ ַיּמָ אן ּדְ נּוְקּבָ ְתָיין ּדָ , ּבְ הּו ׁשַ ּלְ יא ּכֻ  .ָמאְוַחְבַרּיָ

יא ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר י ִחּיָ א , ָקם ִרּבִ יׁשָ א ּבּוִציָנא ַקּדִ ּתָ ַעד ַהׁשְ
ל ּכַ ן. ֲעָלן )א משתדל''ס( ִמְסּתְ א ָלאו הּוא ִעּדָ ּתָ ָלא , ַהׁשְ ּדְ ּתַ א ְלִאׁשְ ֶאּלָ
יָקֵריהּ  א. ּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִטיְקָרא , ָקם ִרּבִ ַנְטלּו ֵליּה ּבְ
ִסיְקָלא ַחְבַרָייא )א ערעורא וערבוביא''ס( ַמאן ָחָמא, ּדְ ְוָכל , ִעְרּבּוְבָיא ּדְ

פּוְרֵייהּ  יּה ּבְ יָתא ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין ְסִליקּו ּבֵ ׁש , ּבֵ ּמַ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
יהּ  א, ּבֵ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ א ִרּבִ  .ֶאּלָ

ִרי ְוטַ , ָאתּו ְטִריִקין ְכַפר ִצּפֳ ִריִסין ּדִ הוּ ּוָמאֵרי ּתְ א ''ס( ְרָדאן ּבְ

ֵני ְמרֹוְנָיא )דצפרי וטרדיא והוו ְקִטיִרין, ּבְ ר , ַצְווִחין ּבִ ָלא ִיְתְקּבַ יבּו ּדְ ָחׁשִ ּדְ
ן ּמָ ָנַפק ּפּוְרָייא. ּתַ ַתר ּדְ ֲאִויָרא, ּבָ א ֲהָוה ָלִהיט . ֲהָוה ָסִליק ּבַ ָ ְוֶאׁשּ

יהּ  ְמעּו ָקָלא, ַקּמֵ ָנׁשוּ , עּולּו ְוָאתוּ , ׁשָ י  ְוִאְתּכְ ִרּבִ ְלִהיּלּוָלא ּדְ
ְמעֹון בֹוָתם )ישעיה נז( ,ׁשִ ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ  .ָיבֹא ׁשָ

א ְמַעְרּתָ ְמעּו ָקָלא ּבִ א ׁשָ ד ָעאל ִלְמַעְרּתָ ֶזה ָהִאיׁש ַמְרִעיׁש , ּכַ
יז ַמְמָלכֹות ִכין, ָהָאֶרץ ַמְרּגִ ּכְ ּתַ ְרִקיָעא ִמׁשְ ְטִרין ּבִ ָמה ּפִ א ולא ''ס( ּכַ

ִגיָנךְ )ןמשתכחי ין ּבְ יֹוָמא ּדֵ ן יֹוָחאי, ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָנא ִרּבִ ָמאֵריּה , ּדְ ּדְ
ָכל יֹוָמא יּה ּבְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ א. ִמׁשְ א ְוַתּתָ ָאה חּוָלֵקיּה ְלֵעיּלָ ָמה . ַזּכָ ּכַ
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ְמָרן ֵליהּ  ִאין ִמְסּתַ ִניִזין ִעּלָ ַמר, ּגְ ץ  )דניאל יב( ָעֵליּה ִאּתְ ה ֵלְך ַלּקֵ ְוַאּתָ
ִמיןְותָ  א . נּוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ ַהּיָ יׁשָ אן ַהִאְדָרא ַקּדִ ַעד ּכָ

 זּוָטא
 א''ז ע''דף רצ

י יֹוֵסי ִריְך , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ָמה ֲחִביִבין ִיׂשְ ּכַ
ַקְדִמיָתא ָקָרא לֹון ּגֹוי ָקדֹוׁש , הּוא יב, ּבְ ְכּתִ י ַעם  )דברים יד( ,ּדִ ּכִ
ה ְוגוֹ ָקדוֹ  יב, ְלָבַתר ָקָרא לֹון קֶֹדׁש . 'ׁש ַאּתָ ְכּתִ קֶֹדׁש  )ירמיה ב( ,ּדִ

ָרֵאל ַלְייָ  ית' ִיׂשְ בּוָאֹתה )א''ז ע''דף רצ( ֵראׁשִ ין ַהאי ְלַהאי. ּתְ . ַמה ּבֵ

א י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ ָאה ִמּכֹּלָ ֵניָנן, קֶֹדׁש ִעּלָ ָהִכי ּתָ ָרן , ּדְ ד ִאְתַחּבְ ּכַ
הּו ְקדֹוׁשֵ  ּלְ ֲחָדאּכֻ ין . ִאְקרּון ָקדֹוׁש , י ּכַ ׁשִ ּנְ ִקין ּוִמְתּכַ הּו ַסּלְ ְוֻכּלְ

ָאה ִאְקֵרי קֶֹדׁש , ְלַההּוא ֲאָתר ִעּלָ  .ּדְ

ְך ק ָרֵאל ִאְתָעִביד , )קדוש קדוש קדוש( 'ק' ק' ּוְבִגין ּכָ קֶֹדׁש ִיׂשְ
ְייהוּ  ִרן. ִמּנַ ין ִמְתַעּטְ ְרּגִ ְתַלת ּדַ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ָרן , ּוְבִגין ּדְ ד ִאְתַחּבְ ּכַ
ֲחָדא ָרֵאל ַלְייָ , ּכַ ית', ִאְקרּון קֶֹדׁש ִיׂשְ ִאיִהי ֵראׁשִ ְוָהא אֹוִקיְמָנא . ּדְ

בּוָאֹתה הֵ , ּתְ מוּ . א''ּבְ ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ מוּ , ּכָ ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ . ַמאי ּכָ

א י ַאּבָ ַמר, ָאַמר ִרּבִ יב, ָהא ִאּתְ ְכּתִ י יֹ  )ויקרא כב(,ּדִ אַכל ְוִאיׁש ּכִ
ָגָגה ׁשְ ָרֵאל , ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש  )שם( ּוְכִתיב. קֶֹדׁש ּבִ ְוִיׂשְ

מוּ , ִאְקרּון קֶֹדׁש  ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ ְך ּכָ ִגין ּכָ  .ּבְ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ כֹּלָ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ּדְ ִליל , ׁשֵ ִאְתּכְ
ּקֶֹדׁש  ָאה קֶֹדׁש  )'א א''ס( .ּבַ א ָחְכָמה , ִאְקֵרי ְוָחְכָמה ִעּלָ ְוַכד ָנִהיר ּדָ
ָאה לֹמֹה ָנִהיר, ִעּלָ ׁשְ יב. ָחְכָמה ּדִ ְכּתִ ָמה ּדִ ֶרב  )מלכים א ה( ,ּכְ ַוּתֵ

לֹמֹה ְלמּוָתא, ָחְכַמת ׁשְ ַאׁשְ יָמא ִסיֲהָרא ּבְ ַקּיְ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּדְ

ְרָכא ִמיסֹוד ִאיהוּ , ָהִכי ָקֵריָנן ָלּה קֶֹדׁש , ְוַכד ִאְתּבָ ַאְנִהיר  ּדְ
ִלימוּ  ׁשְ ְלמּוָתא. ּבִ ַאׁשְ ָרא ּבְ ָקֵריָנן ָלּה , ְוַכד ָלא ִאְתַנֲהָרא ִמְתַעּטְ

א, רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ְלֵעיּלָ ַההּוא ּדִ ְוַכד . ְוָלא ִאְתְקֵרי קֶֹדׁש ּכְ
ְרָכא ֵמַהאי ְיסֹוד א, ִמְתּבָ ְלַתּתָ , ִאְתְקֵרי ֵאם, ְוַיְנָקא ְלָכל ִאיּנּון ּדִ

לְ  ַהִהיא ּדִ אּכְ ים. ֵעיּלָ ּוְכֵדין ָקֵריָנן ֵליּה קֶֹדׁש . ְוָקֵריָנן ֵליּה ֳקָדׁשִ
ים ָדׁשִ יב, ַהּקֳ ְכּתִ ה ּדִ ּלָ ֵביּה ּכַ ה ְוגוֹ  )שיר השירים ד(,ּדְ ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ . 'ִאּתִ
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א ֵעֶדן. ַמאי ְלָבנֹון ל ִסְטִרין, ּדָ ן ִמּכָ ִאְתַלּבֵ י . ּדְ ְוֵעֶדן ָהא ָידּוַע ְלַגּבֵ
 .יאַחְבַריָּ 

אָנא ם ְייָ , ּתָ י ׁשֵ ִתיב ּכִ ם ְייָ , ֶאְקָרא' ּכְ י ׁשֵ ָאַמר . ֶאְקָרא' ַמאי ּכִ
ְמעֹון י ׁשִ ִתיב ָהבּו ּגֹוֶדל ֵלאלֵֹהינוּ , ִרּבִ א. ָהא ּכְ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ

דּוָלה, ָהבּו ּגֹוֶדל א ּגְ ֳעלוֹ , ּדָ ִמים ּפָ בּוָרה, ַהצּור ּתָ א ּגְ י ָכל . ּדָ ּכִ
ָרָכיו ִמׁשְ  טּדְ ְפֶאֶרת, ּפָ א ּתִ א ֶנַצח, ֵאל ֱאמּוָנה. ּדָ א , ְוֵאין ָעֶול. ּדָ ּדָ

יק. הֹוד א ְיסֹוד, ַצּדִ ר. ּדָ א ֶצֶדק, ְוָיׁשָ א . ּדָ יׁשָ ָמא ַקּדִ א ׁשְ הּוא ּכֹּלָ
ִריְך הּוא א ּבְ ם ְייָ , ְדקּוְדׁשָ י ׁשֵ ְך ּכִ  .ֶאְקָרא' ּוְבִגין ּכָ

י יֹוֵסי ם ְייָ , ָאַמר ִרּבִ ׁש ' ׁשֵ י ְלהּו . ַמּמָ ּלֵ ֲעָתא ּגַ ַהִהיא ׁשַ ה ּבְ ּומֹׁשֶ
ָרֵאל יב. ְלִיׂשְ ְכּתִ ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום  )דברים לא( ,ּדִ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ּבֶ

אן אֹוִליְפָנא. 'ְוגוֹ  יהּ , ִמּכָ ָאה ּבֵ ָחְכְמָתא ִעּלָ ָאה ּדְ ד , ַההּוא ַזּכָ ּכַ
ָקא ֵמָעְלָמא ּלְ ֵעי לְ , ָמֵטי יֹוָמא ְלִאְסּתַ ָאה ַהִהיא ָחְכְמָתאּבָ , ַגּלָ

יַנְייהוּ  א ּבֵ יׁשָ י רּוַח ַקּדִ ה. ְמָנָלן. ְלִאיּנּון ּדִ ן ֵמָאה . ִמּמֹׁשֶ יב ּבֶ ְכּתִ ּדִ
ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ִרים ׁשָ ְתבּו ָלֶכם ֵאת  )שם( ,ּוְכִתיב. ְוֶעׂשְ ה ּכִ ְוַעּתָ

יָרה ַהּזֹאת ְוגוֹ  ִ  .'ַהׁשּ

ִתיב, ְוִאם ָלאו ָעָליו )ג משלי( ,ָעֵליּה ּכְ ְמָנע טֹוב ִמּבְ ָמה . ַאל ּתִ ּכְ
י ָלֶכם ְוגוֹ  )משלי ד( ,ְדַאּתְ ָאֵמר י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ְהיֹות  )משלי ג( .'ּכִ ּבִ

ק ִמן ָעְלָמא. ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ּלַ ְסּתָ ְוָלא ִאְתְייִהיב ָלְך , ַעד ָלא ּתִ
ָאה  .ְרׁשּוָתא ְלַגּלָ

יא י ִחּיָ ָאהַהאי ְק , ָאַמר ִרּבִ , ָרא אֹוִליְפָנא ִמֵניּה ָחְכְמָתא ִעּלָ

ְקָרא. ְוָהִכי הּוא ְמֵהיְמנּוָתא, ֲאָבל ֵסיֵפיּה ּדִ ָרא ּדִ ר ִקׁשְ ֵ , ְמַקׁשּ

יב הּוא ְכּתִ ַמאי ּדִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ר הּוא, ּכְ יק ְוָיׁשָ לֹוַמר . ַצּדִ ּכְ
א רּוָדא. הּוא ּכֹּלָ ָלא ּפִ יָמא . הּוא ַחד ּבְ ִאי ּתֵ יִאין ּדְ ל ָהֵני ַסּגִ ּכָ

ַחד, ָחַזר ְוָאַמר הּוא, ִאיּנּון ָרן ּוִמְתַאֲחָדן ּבְ ְ ִקין ּוִמְתַקׁשּ הּו ַסּלְ ּלְ . ּכֻ

א ֵמיּה . ְוהּוא ַחד. ְוהּוא ְיֵהא, ְוהּוא ֲהָוה, הּוא ָהָיה, ְוכֹּלָ ִריְך ׁשְ ּבְ
ין )על( .ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִרין ִמּלִ ן ִמְתַקּטְ ּוִמְתַאֲחִדין  ,ַעד ּכֵ

ין יׁשִ ין ַקּדִ ִריְך הּוא, ִמּלִ א ּבְ ָמא ְדקּוְדׁשָ ׁשְ  .ּדִ
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א ָקֵרי ְלַמְלּכָ ָאה חּוָלֵקיּה ַמאן ּדְ ָקא , ַזּכָ ּדְ ע ְלִמְקֵרי ּכַ ְוִיְנּדַ
א , ְוִאי ִאיהּו ָקֵרי ְולֹא ְיַדע ְלַמאן ָקֵרי. ָיאּות ִאְתְרִחיק קּוְדׁשָ

יהּ  ִריְך הּוא ִמּנֵ ְכּתִ , ּבְ . 'ְלָכל קֹוְרָאיו ְוגוֹ ' ָקרֹוב ְייָ  )תהלים קמה(,יבּדִ

ר , ָחַזר ְוָאַמר. ְלַמאן ָקרֹוב, ְלָכל קֹוְרָאיו' ָקרֹוב ְייָ  ְלכֹל ֲאׁשֶ
ְקָרא, ִיְקָראּוהּו ֶבֱאֶמת ׁשִ ִיְקֵרי ֵליּה ּבְ י . ְוִכי ִאית ַמאן ּדְ ָאַמר ִרּבִ

א ִאין ָקֵרי ְולֹא ְיַדע ְלמַ , ַאּבָ ָקֵריַההּוא ַמאן ּדְ יב . ְמָנָלן. אן ּדְ ְכּתִ ּדִ
ר ִיְקָראּוהּו ֶבֱאֶמת ְנָקא . ַמאי ֶבֱאֶמת. ְלכֹל ֲאׁשֶ ּפַ גּוׁשְ חֹוָתָמא ּדְ ּבְ

א ַמְלּכָ א, ּדְ כֹּלָ ִלימּו ּדְ הּוא ׁשְ ן  )מיכה ז( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ ִתּתֵ
ר יִ . ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְך ְלכֹל ֲאׁשֶ ְקָראּוהּו ּוְבִגין ּכָ

ִתיב ָעאל. ֶבֱאֶמת ּכְ ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ע ָאְרחֹוי , ַזּכָ ְוָנַפק ְלִמְנּדַ
ִריְך הּוא א ּבְ ִתיב. ְדקּוְדׁשָ א ּכְ אֹור  )משלי ד( ,ְוַעל ּדָ יִקים ּכְ ְואַֹרח ַצּדִ

יִקים ְוגוֹ  )ישעיה ס(ּוְכִתיב. 'נֹוַגּה ְוגוֹ  ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ  .'ְוַעּמֵ

 ב''ע ז''דף רצ

י ִיְצָחק ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ּקּוִנין, ּתַ ל ָהֵני ּתִ י, ּכָ ִלְמַחְצֵדי , ְוָכל ָהֵני ִמּלֵ
א, ְוָתֵניָנן. ַחְקָלא ִאְתַמְסָרן ִגימּוָתא ְלֵעיּלָ ין ּפְ ְבָיכֹול ַעְבּדִ יִבין ּכִ . ַחּיָ

ִגימּוָתא יב. ַמאי ּפְ ְכּתִ ָמה ּדִ ָניו, ּכְ ֵחת לֹו לֹא ּבָ מּוָמם  )ב''ז ע''דף רצ( ׁשִ
ָקא ָיאּות ּדְ ֵחי ּכַ ּכְ ּתַ ּקּוִנין ָלא ִמׁשְ ל ָהֵני ּתִ ָהא ּכָ תּוב ֶאָחד . ּדְ ּכָ

ְרָיין)ישעיה נט( ,אֹוֵמר ׂשִ ׁש ְצָדָקה ּכַ ְלּבַ ְוָכתּוב ֶאָחד , ַוּיִ
ת )שם( אֹוֵמר ְלּבֹוׁשֶ ְגֵדי ָנָקם ּתִ ׁש ּבִ ְלּבַ י ִיְצָחק. ַוּיִ א ָאַמר ִרּבִ , ֶאּלָ

ׁש  ְלּבַ ָרֵאל ַזָכאן, ְצָדָקה ַוּיִ ִיׂשְ ִזְמָנא ּדְ ְגֵדי ָנָקם , לֹא ָזכוּ . ּבְ ׁש ּבִ ַוִיְלּבַ
 .'ְוגוֹ 

ִגימּוָתא י יֹוֵסי ַמאי ּפְ ָתֵניָנן. ָאַמר ִרּבִ ָמה ּדְ ֲאָבָהן ָלא , ּכְ ּדַ
ִקין ּפְ ַנֲחָלא )א מסתפקן''ס( ִמְסּתַ ְקיּו ּדְ ְרָכא ֵמַההּוא ׁשַ ן . ְלִאְתּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ִני ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ןּבְ ָניו מּוָמם, ּכְ ֵחת לֹו לֹא ּבָ ֵרי . ׁשִ ַמאי לֹו לֹא ּתְ
א. ִזְמֵני א ַחד ְלֵעיּלָ א, ֶאּלָ  .ְוַחד ְלַתּתָ

ְמעֹון י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ ָעְלָמא, ְוַהְיינּו ּדְ יאּו ּבְ א ְסּגִ יַבּיָ ַחּיָ ל ִזְמָנא ּדְ , ּכָ

ַרךְ  א ָלא ִמְתּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ְבָיכֹול ׁשְ ָעְלָמא ּכִ ְוָכל ִזְמָנא . ּבְ
ָעְלָמא יאּו ּבְ א ָלא ְסּגִ יַבּיָ ַחּיָ ָעְלָמא, ּדְ ַרְך ּבְ א ִמְתּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ . ׁשְ
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ִאים ְוגוֹ  )תהלים קד( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּמּו ַחּטָ י ֶאת ְייָ ', ִיּתַ ְרִכי ַנְפׁשִ ' ּבָ

א. ַהְללּוָיהּ  י ַאּבָ ׁש הוּ , ָאַמר ִרּבִ ֵחת לֹו , אִמְקָרא ֶזה ַמּמָ יב ׁשִ ְכּתִ ּדִ
ָניו מּוָמם א. לֹא ּבָ לּוָתא ּדָ ִרים ְלַחּבְ ׁש ּוְפַתְלּתֹול. ַמאן ּגָ , ּדֹור ִעּקֵ

ַכח ָהִכי ּתְ א ְוָדָרא ִאׁשְ יַבּיָ ִאיּנּון ַחּיָ ִגין ּדְ  .ּבְ

ין ל ָהֵני ִמּלִ ה ּכָ ָאַמר מֹׁשֶ ַתר ּדְ ְך ּבָ ִגין ּכָ ָמא , ּבְ ר ׁשְ ְוַאְדּכַ
א כַּ  יׁשָ ָקא ָיאּותַקּדִ ר הּוא, ּדְ יק ְוָיׁשָ אי ַצּדִ ה , ָאַמר ַוּדַ ִמּלָ

ִתּקּוֵניהּ  ָניו מּוָמם. ּבְ ֵחת לֹו לֹא ּבָ . ַמאי ַטְעָמא ָהִכי. ֲאָבל ׁשִ

ׁש ּוְפַתְלּתֹול ִאיּנּון ּדֹור ִעּקֵ ּום ּדְ י ְיהּוָדה. ִמׁשּ , לֹו לֹא, ָאַמר ִרּבִ

א חַ  ין ּדָ לֹוַמר ְלַגְרַמְייהּו ַעְבּדִ יִביןּכְ ָקא , ּיָ ּלְ ַגְרִמין ְלִאְסּתַ ּדְ
ְרָכאן ֵמָעְלָמא א. ּבִ י ַאּבָ ָהא אֹוִקיְמָנא ְוָהִכי , לֹו לֹא, ָאַמר ִרּבִ

ְתֵריהּ . הּוא ִתיב ּבַ ְגְמלּו זֹאת' ַהְלְייָ . ַמה ּכְ א , ּתִ מּול ּדָ ָמא ּגְ ּלָ ְלׁשַ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ָגִר , ּלְ ל ִאיּנּון ָטָבאן ּדְ ְוָעִביד , ים ָלךְ ַעל ּכָ

 .ָלֳקְבָלךְ 

ַתח י ֶאְלָעָזר ּפָ ֶאֶרץ  )ויקרא כו( ,ִרּבִ ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת ּבִ ְוַאף ּגַ
ָרֵאל. 'אֹוְיֵביֶהם ְוגוֹ  ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ַזּכָ ל ַעּמִ ַעל ּכָ

לֹות יזּו ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ּוַמּזָ ַאְרּגִ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ִריְך הּוא קוּ , ּדְ א ּבְ ְדׁשָ
ְבָקא לֹון ֵעי ְלׁשַ יֵני ַעְמַמּיָא. ָלא ּבָ ָגלּו ּבֵ ְבָכל ֲאָתר ּדְ א , ּדִ קּוְדׁשָ

ָגלּוָתא הֹון ּבְ ִריְך הּוא ִעּמְ ם זֹאת . ּבְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוַאף ּגַ
ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגוֹ  ְהיֹוָתם ּבְ  .'ּבִ

א ָאַמר י ַאּבָ ם זֹאת בִּ , ִרּבִ  .ְהיֹוָתםְוַאף ּגַ

א ֲחֵזי יהֹון , ּתָ ִריְך הּוא ְלַגּבֵ א ּבְ ָמה ֲחִביבּוָתא ְדקּוְדׁשָ ּכַ
ָרֵאל ִיׂשְ יֵני ַעְמַמּיָא, ּדְ ַגְרִמין ְלִמְגֵלי ּבֵ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ א , ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ

הֹון ְלָעְלִמין ְלחֹוַדְייהּו . ָלא ִאְתֲעִדיַאת ִמּנְ ִאיּנּון ּבִ יָמא ּדְ ָלא ּתֵ ּדְ
ָגל ִחיןּבְ ּכְ ּתַ ִחין. ּוָתא ִמׁשְ ּכְ ּתַ הֹון ִמׁשְ ם זֹאת ִעּמְ א ְוַאף ּגַ ֲהָדא . ֶאּלָ

ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגוֹ  ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת ּבִ  .'הּוא ִדְכִתיב ְוַאף ּגַ

ֵריהּ  יז ַעל ּבְ ַאְרּגִ א ּדְ א ְלִאְתַרֲחָקא , ְלַמְלּכָ ַזר ָעֵליּה עֹוְנׁשָ ּגָ
יהּ  ָמָעה ַמְטרֹוִניָתא ְוָאְמָרה. א ְרִחיָקאּוְלֵמיַזל ְלַאְרעָ , ִמּנֵ , ׁשְ

א ֵמֵהיָכֵליהּ , הֹוִאיל ּוְבִרי ָאִזיל ְלַאְרָעא ְרִחיָקא ֵדי ֵליּה ַמְלּכָ , ְוׁשַ
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ּבֹוק ֵליהּ  ֲחָדא ִניתּוב ְלֵהיָכָלא , ֲאָנא ָלא ֶאׁשְ ְרָווָנא ּכַ אֹו ּתַ
ַאְרָעא אַ  ֲחָדא ֵניִתיב ּבְ ְרָווָנא ּכַ א אֹו ּתַ ַמְלּכָ ִקיד , ְלִזְמִנין. ֲחָראּדְ ּפָ

א ַעל ַמְטרֹוִניָתא ָחהּ , ַמְלּכָ ּכְ ֵריהּ . ָלא ַאׁשְ ֲהַוות ַאְזַלת ִעם ּבְ , ּדַ

ן, ָאַמר ּמָ ְרַווְייהּו ְיתּובּון, הֹוִאיל ּוַמְטרֹוִניָתא ּתַ  .ּתַ

ִריְך הּוא ְלַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ָפִקיד קּוְדׁשָ ִקיד ָלּה , ּוְבִזְמָנא ּדְ ּפָ
ַקְדִמ  ִקיד ִלְבנֹוי, יָתאּבְ ְוַגם  )שמות ו( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּוְבִגיָנּה ּפָ

ָרֵאל ְוגוֹ  ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ֲאָנא . 'ֲאִני ׁשָ ִרים ּדַ ַמאן ּגָ
ַמְעָנא ֲעַקְתהֹון ְבָיכֹול. ׁשְ ְדַכְרָנא ָלהּ . ַמְטרֹוִניָתא, ּכִ ֲהָדא הּוא . ּדִ

ִריִתיָוֶאזְ  )שמות ו( ,ִדְכִתיב ְזּכֹור ֱאלִֹהים  )שמות ב( ּוְכִתיב. ּכֹור ֶאת ּבְ ַוּיִ
ִריתוֹ  לּוָתא. ֶאת ּבְ ָרֵאל ִמן ּגָ ִריְך הּוא ֵיָהַדר ְלִיׂשְ א ּבְ , ְוַכד קּוְדׁשָ

ִתיב ב ְייָ  )דברים ל( .ַמה ּכְ בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ' ְוׁשָ א , ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ ּדָ
ִתיב. ַמְטרֹוִניָתא בּות ' ָרִציָת ְייָ  )ים פהתהל( ,ְועֹוד ּכְ ְבּתָ ׁשְ ַאְרֶצָך ׁשַ

 .ַיֲעקֹב

י ְיהּוָדה ְגְמלּו זֹאת' ַהְלְייָ , ָאַמר ִרּבִ ׁש , ּתִ ַאּתּון ּדֹור ִעּקֵ ִגין ּדְ ּבְ
ָגלּוָתא, ּוְפַתְלּתֹול ִתְגֵלי זֹאת ּבְ ְרִמין ּדְ ְגְמלּו ' ַהְלְייָ . ַאּתּון ֲהֵויתּון ּגַ ּתִ

מּול . זֹאת א הּוא ּגְ כֹוןּדָ ָעִביד ִעּמְ ִמְצַרִים, ּדְ ָכל ִאיּנּון ִנימּוִסין ּדְ , ּבְ

ָעַבד ְלכוּ  ָכל ִאיּנּון ַאְתָוון ּדְ ְלִמין , ּבְ ַאּתּון ׁשָ מּול ּדְ א הּוא ּגְ ּדָ
א. ְלַהאי זֹאת ַרם ְלכֹון ּדָ ַאּתּון ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם. ַמאן ּגָ ִגין ּדְ , ּבְ

ָכל ִאיּנוּ  ִלין ּבְ ּכְ אְוָלא ִמְסּתַ ּתָ ָעַבד ְלכּו ַעד ַהׁשְ  .ן ָטָבן ּדְ

ְגְמלּו זֹאת' ַהְלְייָ  א, ּתִ ִכיְנּתָ א ׁשְ י. ּדָ ַתִניָנן, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלֵ , ּדְ

ְרָאם''הֵ  ִהּבָ ּבְ ְבַהְלְייָ ''הֵ . ְזֵעיָרא )בראשית ב( ,א ּדִ ְוָהא . ַרְבְרָבא' א ּדִ
ַתְנָיא ַמר ּדְ י ְיהּוָדה, ִאּתְ א  א''הֵ , ָאַמר ִרּבִ ְבָכל ֲאָתר קּוְדׁשָ ּדִ

ִריְך הּוא יב, ּוְתֵרי ָעְלִמין ִניְנהוּ . ְוִאְקֵרי ֵאם, ּבְ ְכּתִ ִמן  )תהלים קו( ,ּדִ
ְקָרא. ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָרָזא ּדִ ֵניָנן ּבְ ֶמן  )במדבר כח( ,ְוָהא ּתָ ׁשֶ ּבְ
ִתית ְרִביִעית ַהִהין  .ּכָ

 א''צ ע''דף רח

י ְיהּוָדה  ְנָיא ִרּבִ ְלָנא, אֹוֵמרּתַ ּכַ ה ַאְתֵרי ִאְסּתְ ַכּמָ א , ּבְ ְדקּוְדׁשָ
י ִריְך הּוא ָלא ַאְעּדֵ ָרֵאל )א''צ ע''דף רח( ּבְ ִיׂשְ ְייהּו ּדְ , ְרִחימּוָתא ִמּנַ
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ִאיּנּון ָהווֹ  ְבָכל ֲאָתר ּדְ יַנְייהוּ , ּדִ ִריְך הּוא ּבֵ א ּבְ . קּוְדׁשָ

יב ְכּתִ ים ְולֹא גְ  )ויקרא כו( ,ּדִ ים ְלַכּלֹוָתם ְלָהֵפר לֹא ְמַאְסּתִ ַעְלּתִ
ם ִריִתי ִאּתָ ם. ּבְ ְייָקא ִאּתָ ְייהּו , ּדַ י ִמּנַ הֹון ָלא ַאְעּדֵ יַנְייהּו ִעּמְ ּבֵ

 .ְלָעְלִמין

ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהָוה ָאִזיל ּבְ יא, ִרּבִ י ִחּיָ יּה ִרּבִ ָאַמר ֵליּה , ְוָפַגע ּבֵ
ךְ  )להו( ֲחֵמיָנא ַאְנּפָ ָמדֹוָרא, ּבְ ָהא ּבְ א ָמדֹוָרךְ  ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ַמאי . ּדִ
ִתיב ד ִמְצַרִים)שמות ג( .ּכְ ילֹו ִמּיַ ֵעי ֵליהּ , ָוֵאֵרד. ָוֵאֵרד ְלַהּצִ . ֵאֵרד ִמּבָ

ַקְדִמיָתא ד ָנַחת ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים. ֵאיָמַתי. ָוֵאֵרד ּבְ ה. ּכַ . ְוָלּמָ

ד ִמְצַרִים ילֹו ִמּיַ יַנְיי. ְלַהּצִ ִאְלָמֵלא ָלא ֲהָוה ּבֵ ָלא ַיְכִלין , הוּ ּדְ
לּוָתא ל ּגָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלִמְסּבַ ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה  )תהלים צא( ּכְ

ֵדהוּ   .ֲאַחְלֵצהּו ַוֲאַכּבְ

ְרָיין, ָאַמר ֵליהּ  ָרֵאל ׁשַ ִיׂשְ ָכל ֲאָתר ּדְ אי ּבְ ִריְך , ַוּדַ א ּבְ קּוְדׁשָ
יַנְייהוּ  ָרא ַאזְ . הּוא ּבֵ יֵמי ּדָ ַחּכִ ִריְך הּוא , ִליןְוָכל ֲאָתר ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ

הֹון יב, ָאִזיל ִעּמְ ְכּתִ ה ָלָך ְוגוֹ  )שם( ,ּדִ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ְמָנָלן . 'ּכִ
יב ְכּתִ ר ', ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ְוגוֹ  )בראשית לב( ,ּדִ ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ

ֲחָד . ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה ף ּכַ ּתֵ ּתַ א ִנׁשְ ּתָ ָאְרָחא, אַהׁשְ , ְוֵניִזיל ּבְ

ְלֲאָתר ַחד ַאְזֵליָנן ָהא ְיַדְעָנא ּדִ א, ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָלא ַאְנּפֹוי ּדִ . ְלַקּבְ

אי, ָאַמר ֵליהּ  י ִיְצָחק. ַוּדַ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן , ּתָ ׁשְ
ֲחָזָרָתן, ִניזֹוִקין ֲהִליָכָתן ְוָלא ּבַ א ַוֲאָנן ְלִאְתֲחזָ . ָלא ּבַ י קּוְדׁשָ ָאה ַקּמֵ

ִריְך הּוא ַאְזֵליָנן ִחיְלָנא, ּבְ  .ְוָלא ּדָ

ֲהוֹו ָאְזֵלי יא, ַעד ּדַ י ִחּיָ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ה תֹוְלדֹות  )בראשית ב( ּכְ ֵאּלֶ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ָ ַמִים. ַהׁשּ ָ ִריְך הּוא, ַהׁשּ א ּבְ , ְוָהָאֶרץ. ְלַאְכְלָלא קּוְדׁשָ

ִר  א ּבְ אְלַאְכְלָלא קּוְדׁשָ ְלַתּתָ ִאיּנּון ִאְקרּון , יְך הּוא ְוָכל ַמה ּדִ
ַמִים ִמַנְייהוּ  ָ  .תֹוְלדֹות ַהׁשּ

ְרָאם ִהּבָ ה, ָאַמר ֵליּה ִאי ָהִכי ַמהּו ּבְ ַמר ּבְ ָרָאם' ְוִאּתְ ָאַמר . ּבְ
ה א ַחד ִמּלָ רוּ , ֵליּה ּכֹּלָ ַמִים ִאְתַחּבָ ד ׁשָ יַקת ' ַהאי ה, ּכַ ַאּפִ

ַמִים ְוָהָאֶרץְוִאיּנּון , ּתֹוְלדֹות ָ ָאַמר ֵליּה ִאי . ִאְקרּון תֹוְלדֹות ַהׁשּ
ה, ָהִכי ַמאי אֹוִקיְמָנא ּבְ ָרָאם' ּבְ ַאְבָרָהם, ּבְ א ַחד . ּבְ ָאַמר ֵליּה ּכֹּלָ
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ה הּוא ַאְבָרָהם, ִמּלָ ַמִים, ּבְ ָ ָטא, ַהְיינּו ַהׁשּ ׁשְ ְרָיין ְלִאְתּפַ ן ׁשַ ּמָ ִמּתַ . ּדְ

ה ָרָאם' ּבְ ה, ָאֶרץַהְיינּו ְוהָ , ּבְ א ַחד ִמּלָ  .ְוכֹּלָ

אי ָהִכי הּוא, ָאַמר ֵליהּ  יב, ְוָהא אֹוִליְפָנא, ַוּדַ ְכּתִ ה , ּדִ ֵאּלֶ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ָ ה, ְוָתֵניָנן. תֹוְלדֹות ַהׁשּ ה ִנְבָרא ּבְ יב ', ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְכּתִ ּדִ

ְרָאם ִהּבָ א. ּבְ י, ְוָהעֹוָלם ַהּבָ יב', ִנְבָרא ּבְ ְכּתִ ְוָנָהר יֹוֵצא  )בבראשית ( ,ּדִ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ ַמִים. ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ָ ן. ְלַאְכְלָלא ַהׁשּ ְלַאְכְלָלא , ֶאת ַהּגָ

 .ֶאת ָהָאֶרץ

יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְכּתִ ים )שיר השירים ד( ,ּדִ ּנִ א ִהיא , ַמְעַין ּגַ ּדָ
ַמִים ָ ים, ַהׁשּ ֵאר ַמִים ַחּיִ יב, ּבְ ְכּתִ ְכרּו  )בראשית כז( ,ּדִ ם ַעְבֵדי ַוּיִ ׁשָ

ֵאר ְכִתיב, ִיְצָחק ּבְ ֵאר ַאֶחֶרת ְוגוֹ  )שם(ּדִ ם ַוַיְחּפֹור ּבְ ָ ק ִמׁשּ ְעּתֵ . 'ַוּיַ

א, ְונֹוְזִלין ִמן ְלָבנֹון ִרין ְלֵעיּלָ ִאיּנּון ִמְתַעּטְ א , ּדְ ֵריׁשָ ִקין ּבְ ְוַסּלְ
א ַמְלּכָ יב. ּדְ ְכּתִ ךָ  )תהלים קח( ,ּדִ ַמִים ַחְסּדֶ דֹול ֵמַעל ׁשָ י ּגָ  .ּכִ

ן ָנְפִקין ְלִביָנה, ִמן ְלָבנֹון ּמָ ְך ְלָכל ִזְווָיין. ִמּתַ ַעד , ְוָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ
ין ִאיּנּון ַמּבּוִעין ַנְגּדִ א , ּדְ ִאְקֵרי ַיּמָ א ְלֲאָתר ּדְ ׁשָ ּנְ ין ְלִאְתּכַ ְוַנְחּתִ

א יב. ַרּבָ ְכּתִ ם ְוגוֹ  )קהלת א(,ּדִ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ . 'ּכָ

ם ְוגוֹ  )ישעיה נא( ,ִתיבּוכְ  ְבּתֶ יטּו ֶאל צּור חּוּצַ ִתיב. 'ַהּבִ שיר ( ,ְלָבַתר ּכְ

ה ְוגוֹ  )השירים ד ן ָנעּול ֲאחֹוִתי ַכּלָ אן. 'ּגַ א, ּוִמּכָ . ְנִפיקּו ּתֹוְלדֹות ְלכֹּלָ

יב ְכּתִ ְרָאם, ּדִ ִהּבָ ה, ּבְ ׁש ' ּבְ ָרָאם ַמּמָ ַאְבָרָהם, ּבְ י . ּבְ ָאַמר ִרּבִ
ׁש וַ , ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַמּמָ ה. ֲאִפיּלּו ּבְ א ַחד ִמּלָ  .ְוכֹּלָ

י ִיְצָחק ְמעֹון, ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ד ֲאָנן ַיְתִבין ְלַקּמֵ א , ּכַ ּכֹּלָ
ְלָיא ִאְתּגַ יּה ּבְ ַמר ַקּמֵ , ָאַמר ֵליהּ . ְוָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלָכל ַהאי, ִאּתְ

ֵני ָנׁשָ  ַאר ּבְ ׁשְ ְמעֹון ּכִ י ׁשִ יהּ , אָלאו ִרּבִ הּו ַקּמֵ ֻכּלְ ַאר ְנִביֵאי , ּדְ ׁשְ ּכִ
ה י מֹׁשֶ ֲהוֹו ָאְזֵלי. ְלַקּמֵ יא, ַעד ּדַ י ִחּיָ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ישעיה ( ,ּכְ

ה ְוגוֹ  )מט ְטּנָ ן ּבִ ה עּוָלּה ֵמַרֵחם ּבֶ ָ ח ִאׁשּ ּכַ ַהאי ְקָרא . 'ֲהִתׁשְ
י ִיְצָחק. ְוָהָכא ַמאי ָקא ַמְייֵרי, אֹוְקמּוהָ  ִקטּוָרא , ָאַמר ִרּבִ ִאי ּבְ

יא ַחְבַרּיָ  .ֲאָנן ַמה ֵניָמא, ְסִמיָכא ָלא ַאְסַמְכָנא, ּדְ

ְרִמיָזא ַחד, ָאַמר ֵליהּ  ָהא ָקָלא ּדִ ַמְעָנא יֹוָמא ַחד, ּדְ ד , ׁשְ ּכַ
ָאְרָחא  ְוָלא, ְוָלא ְיַדְעָנא ַמאן ָאַמר, ֲהָוה ֲאִזיְלָנא ּבְ
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ה א ֲחֵזי. ְיַדְעָנא ִמּלָ איֹוִמין הֲ ' ז, ְוּתָ ָנא ַעל ּדָ ֲחִליׁשְ ְוָלא , וֹו ּדַ
א. ַטִעיְמָנא ִמִדי יׁשָ בּוִציָנא ַקּדִ יּה ּדְ א ֲאִזְלָנא ְלַגּבֵ ּתָ ֵליָמא , ְוַהׁשְ ּדְ

יְלָמא ֵאְדַכר ֲהָוה ָאִזיל , ָאַמר ֵליהּ . ִלי ּדִ יְלָמא ַההּוא יֹוָמא ּדְ ּדִ
ָחמּוי יּה ּדְ י ֶאְלָעָזר ְלַגּבֵ יהּ ְוַההּוא יֹוָמא ֲאזִ , ִרּבִ ְוָהא , יְלָנא ִעּמֵ

ה ְרָנא ִמּלָ  .ַאְדּכַ

 ב''צ ע''דף רח

א ֲחֵזי ֲאבֹוי, ּתָ ֵמיּה ּדַ ְ י ֶאְלָעָזר ִמׁשּ ָרֵאל , ָהִכי ָאַמר ִרּבִ ָאְמרּו ִיׂשְ
ִריְך הּוא א ּבְ י קּוְדׁשָ ָגלּוָתא, ַקּמֵ ָנִפְלָנא ּבְ א , ִמּיֹוָמא ּדְ קּוְדׁשָ

ָגלּותָ  ִביק ָלן ּבְ ִריְך הּוא ׁשָ י ָלן, אּבְ ֲהָדא הּוא . ְוַאְנׁשֵ
יב ְכּתִ ֵכָחִני' ַוְייָ ' ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ְייָ  )ישעיה מט( ,ּדִ ָאְמָרה . ׁשְ

א ִכיְנּתָ ה עּוָלהּ , ׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּכַ ִנין, ֲהִתׁשְ ִאְקרּון ּבְ ָרֵאל ּדְ ָמה , ְוִכי ִיׂשְ ּכְ
ַאּתְ ָאֵמר ם ַלְייָ  )דברים יד( ,ּדְ ִנים ַאּתֶ ן. ֵהיֶכםֱאלֹ ' ּבָ צ ''דף רח( ֵמַרֵחם ּבֶ

ְטָנהּ  )ב''ע ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבִ ּלֹה  )ירמיה ב( ,ּכְ יְך ׂשֹוֵרק ּכֻ ְוָאנִֹכי ְנַטְעּתִ
ְחָנה. ֶזַרע ֱאֶמת ּכַ ה ִתׁשְ ם ֵאּלֶ יב, ּגַ ְכּתִ ה תֹוְלדֹות  )בראשית ב( ,ּדִ ֵאּלֶ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ָ ֵחךְ . ַהׁשּ ּכָ ִריְך הּוא , אןִמכָּ , ְוָאנִֹכי לֹא ֶאׁשְ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
ָרֵאל ְלָעְלִמין ִביק לֹון ְלִיׂשְ  .ָלא ׁשָ

ְטָנהּ , ּתּו ָאַמר ן ּבִ ה עּוָלּה ֵמַרֵחם ּבֶ ָ ח ִאׁשּ ּכַ א הּוא ָרָזא . ֲהִתׁשְ ּדָ
ָאה ִריְך הּוא, ִעּלָ א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ ֵמיּה , ּדְ ׁשְ ין ּבִ ין ִאּלֵ ָהא ִמּלִ
א, ֲאִחיָדן ָמה ְדקּוְדׁשָ ֵמיהּ  ּכְ י ׁשְ ִריְך הּוא ָלא ַאְנׁשֵ ָהא הּוא , ּבְ ּדְ
א ִאיּנּון . ּכֹּלָ ָרֵאל ּדְ י לֹון ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ָלא ַאְנׁשֵ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ּכַ

ׁש  ֵמיּה ַמּמָ ׁשְ יא. ֲאִחיָדן ּבִ י ִחּיָ יׁש ִרּבִ א ִהיא , ִאְתְרּגִ אי ּדָ ָאַמר ַוּדַ
ה ִריךְ . ִמּלָ א ּבְ ִריְך ְיֵהא קּוְדׁשָ ַאְעַרְעָנא ָלךְ  ּבְ ְוָיַדְעָנא , הּוא ּדְ
ה יהּ . ִמּלָ ַמְעָנא ִמּנֵ ׁשָ  .ְוָיַדְעָנא ַמאן ַההּוא ּדְ

א ֲחֵזי ָרִהיְטָנא ד, ְוּתָ ַההּוא יֹוָמא ּדְ י' ּדְ ְחָנא ַמאן , ִמיּלֵ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ
י ֶאְלָעָזר , ָאַמר ֵליהּ . ֲהָוה ִרּבִ א ּדְ ַחד ְמַעְרּתָ ָעאְלָנא ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ֲעָתא ֲחָדאנָּ  יא ָהֵני ְקָרֵאי. ִפיׁש ׁשַ י ִחּיָ ָאז  )ישעיה נח( ,ָקֵרי ָעֵליּה ִרּבִ
ַחר אֹוֶרָך ְוגוֹ  ַ ׁשּ ַקע ּכַ ְקָרא ַוְייָ . 'ִיּבָ ג ַעל ְייָ ' ַיֲעֶנה ְוגוֹ ' ָאז ּתִ ְתַעּנָ ' ָאז ּתִ

נֹות ּדֹור ָודֹור ְוגוֹ  )דברים לב( .'ְוגוֹ  ינּו ׁשְ ְזכֹור ְימֹות . 'ְזכֹור ְימֹות עֹוָלם ּבִ
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א ָאַמר, עֹוָלם י ַאּבָ א יֹוִמין. ַמאן ְימֹות עֹוָלם, ִרּבִ יּתָ , ִאיּנּון ׁשִ

הוּ  ִריְך הּוא ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ָעַבד קּוְדׁשָ יב. ּדְ ְכּתִ ת  )שמות לא( ,ּדִ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
ה ְייָ  ת ָיִמים. 'ְוגוֹ ' ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ת ָיִמים, ׁשֵ ׁשֶ ׁשֵ . יְמָנאְוָהא אֹוִק , ְוָלא ּבְ

נֹות ּדֹור ָודֹור ינּו ׁשְ לֹוַמר. ּבִ מֹוְדעּו , ִאיּנּון ְימֹות עֹוָלם, ּכְ ּתְ ָיְדעּו ְוִיׁשְ
ִנין ְויֹוִמין ל ִאיּנּון ׁשְ ָרא ְוָדָרא, ּכָ ַאּתּון , ְוָכל ּדָ א ּדְ ָרא ּדָ ַעד ּדָ

 .ַקְייִמין

ְדךָ  ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ ִריְך הּוא, ׁשְ א ּבְ א קּוְדׁשָ הּוא  ֲהָדא. ּדָ
ֶנךָ , ִדְכִתיב ְדךָ . ֲהלֹא הּוא ָאִביָך ּקָ ה עּוְמָקא , ְוַיּגֵ ְוהּוא ְיַגּלֶ

ָחְכְמָתא ְכִלילּו . ּוַמאי ִהיא. ּדְ א יֹוִמין ׁשַ יּתָ ד ִאיּנּון ׁשִ א ּכַ ֶאּלָ
ְכִלילּו ֵליהּ , ָעְלָמא ִגיָנךְ , ָלא ׁשַ א ּבְ ים , ֶאּלָ ֵתיֵתי ַאְנּתְ ּוְתַקּיֵ ּדְ

ִריְך הּוא, ָתֵניָנןּדְ . אֹוַרְייָתא א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ ל ַמה ּדְ ַנאי , ּכָ ַעל ּתְ
ָרֵאל, ֲעַבד ַכד ֵייתּון ִיׂשְ לּון אֹוַרְייָתא ָיאּות, ּדְ ְוִאי ָלא , ִאי ְיַקּבְ

ְיָהַדר ֵליּה ְלֹתהּו ָובֹהוּ  ךְ . ּדְ ִאיּנּון ְימֹות עֹוָלם ָיְדעּו , ּוְבִגין ּכָ
א מֹוְדָען ּכֹּלָ ּתְ  .ְוִאׁשְ

ֵניָנןוְ  ִאיָלָנא, ָהא ּתָ י ּדְ גֹו ִאיָלָנא, ַהְנהּו ַעְנּפֵ ְוָהא , ֵהיְך ִמְתַאֲחָדן ּבְ
ֵרר לֹון, אֹוִקיְמָנא ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ִריִסין, ּכְ ַעל , ִלְמָמָנן ּתְ

ין ַאר ַעּמִ ִתיב, ׁשְ י ֵחֶלק ְייָ . ְוַאּתּון ַמה ּכְ , ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ ' ּכִ

ָלא ָיַהב ְלהּו ְלַרְבְרָבא , ְוָלא ִלְמָמָנא ַאֲחָרא, ְוָלא ְלַמְלָאָכא, ּדְ

ִריְך הּוא ָנַסב ְלחּוָלֵקיהּ  א ּבְ א ְדקּוְדׁשָ  .ְוַהאי ַעּמָ

ח ֵליהּ  ּכַ ָאן ֲאָתר ַאׁשְ ר ּוְבֹתהּו ְיֵליל . ּבְ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִיְמָצֵאהּו ּבְ
ימֹון ְוגוֹ  יב. 'ְיׁשִ ְכּתִ ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ְוגוֹ  )יהושע כד( ,ּדִ ח ֶאת . 'ּתֶ ָוֶאּקַ

ָכל . 'ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ְוגוֹ  ָרֵאל ּבְ ר ְלהּו ְלִיׂשְ ּבַ ּוֵמָהָכא ּדָ
ָרא ְוָדָרא ְייהוּ , ּדָ ַרׁש ִמּנַ ַרֲחֵמי, ְוָלא ִאְתּפְ ר ְלהּו ּבְ ֲהָדא הּוא , ְוָדּבַ

ר ָיִעיר ִקּנֹו ְוגוֹ  ֶנׁשֶ ר ָיִעיר ִקּנוֹ  )דברים לב(.'ִדְכִתיב ּכְ ֶנׁשֶ י . ּכְ ָאַמר ִרּבִ
נֹוי, יֹוֵסי ָחִייס ַעל ּבְ ְחָנא ַמאן ּדְ ּכַ ָרא, ָלא ַאׁשְ ַהאי ִנׁשְ א . ּכְ ְוַעל ּדָ

ֵניָנן ִתיב, ּתָ מֹאל )יחזקאל א( ,ּכְ ְ ִמין ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשּ . ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ

יהּ  ָאן ּדּוְכּתֵ ר ּבְ ַיֲעקֹ . ֶנׁשֶ ֲאָתר ּדְ ֲהָדא הּוא . ב ָקִאיםּבַ
ַמִים )משלי ל( ,ִדְכִתיב ָ ׁשּ ר ּבַ ׁשֶ ֶרְך ַהּנֶ ׁש . ּדֶ ַההּוא ֲאָתר ַמּמָ ַמאי . ּבְ
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נֹוי. ַטְעָמא ִאיהּו ַרֲחֵמי ַעל ּבְ ִגין ּדְ י ַאֲחָרִנין, ּבְ ְך . ְוִדיָנא ְלַגּבֵ ּכַ
ִריְך הּוא א ּבְ א, קּוְדׁשָ ר ּדָ ֶנׁשֶ ר ִלְבנֹוי ּכְ ּבַ  .ּדָ

ִתיב  ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר' ְייָ ַמה ּכְ ְלחֹודֹוי. ּבָ , הּוא ּבִ

יב ְכּתִ ָלא , ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. 'הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם ְוגוֹ ' ַוְייָ  )שמות יג( ,ּדִ ּדְ
ָרֵאל ָלא ַמְלָאָכא ר ְלהּו ְלִיׂשְ ּבַ ִאיּנּון , ְוָלא ְמָמָנא ַאֲחָרא, ּדָ ּדְ

הוְ . ִאְקרּון ֵאל ֵנָכר ָאַמר מֹׁשֶ ֶניָך  )שמות לג( ,ָדא הּוא ּדְ ִאם ֵאין ּפָ
ה ֲעֵלנּו ִמּזֶ יב. הֹוְלִכים ַאל ּתַ ְכּתִ ָדד ַיְנֶחּנוּ ' ְייָ , ֲהָדא הּוא ּדִ הּוא . ּבָ

ְלחֹודֹוי  .ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ּבִ

ָרֵאל ִיׂשְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ר , ַזּכָ ּבַ ִריְך הּוא ּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ִתיב )בישראל( ,הֹוןִעּמְ  ַחר לֹו ָיּה  )תהלים קלה( ,ָהִכי ָעַלְייהּו ּכְ י ַיֲעקֹב ּבָ ּכִ

ָרֵאל ִלְסגּוָלתוֹ  י לֹא ִיּטֹוׁש ְייָ  )שמואל א יב( ,ּוְכִתיב, ִיׂשְ . 'ֶאת ַעּמֹו ְוגוֹ ' ּכִ

דֹול. ֶאת ַעּמוֹ ' ַמאי ַטְעָמא לֹא ִיּטֹוׁש ה מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ִגין , ּבַ ּבְ
ַהא ַבקּדְ ַהאי ִאְתּדְ ִריְך . י ּבְ א ּבְ ּבֹוק לֹון קּוְדׁשָ א ָלא ִיׁשְ ְוַעל ּדָ
ְרָיין, הּוא ִאיּנּון ׁשַ ְבָכל ֲאָתר ּדְ ָמה , ּדִ הֹון ּכְ ִריְך הּוא ִעּמְ א ּבְ קּוְדׁשָ

אֹוִקיְמָנא ילּו זֹאת )דברים לב( .ּדְ ּכִ י יֹוֵסי. לּו ָחְכמּו ַיׂשְ ל , ָאַמר ִרּבִ ּכָ
ָרֵאל, אֹוָכֵחי ִאיּנּון, ָהָכאָהֵני ְקָרֵאי ּדְ  ה ְלִיׂשְ אֹוַכח ְלהּו מֹׁשֶ ר , ּדְ ּבַ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ִמלֹוי, ַההּוא ׁשְ ירּוָתא ּדְ ׁשֵ י ּבְ ַגּלֵ א. ּדְ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ

ָרֵאל אֹוַכח ְלִיׂשְ א הּוא, ַוֲאִפיּלּו ַמה ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ְכָלָלא ּדִ , ּבִ

אֹוַרְיי ה ּבְ ֵלית ִמּלָ אּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָלָלא ּדִ ָנִפיק ִמּכְ . ָתא ּדְ

ִריְך הּוא ִאיּנּון א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ א ׁשְ אֹוַרְייָתא ּכֹּלָ  .ּדְ

 א''ט ע''דף רצ

ָמא. ְוָהֵני ְקָרֵאי ְיִדיָעאן ִאיּנּון ׁשְ ִגין ּדִ ט ''דף רצ( ֲאָבל ּבְ

ּתָ  )א''ע ְרׁשְ ַהאי ּפַ ים ּבְ ִריְך הּוא ָרׁשִ א ּבְ ִאְצְטִריְכָנא ַעד , אְדקּוְדׁשָ
א ּתָ ִתיב. ַהׁשְ ילּו זֹאת, ְוָהָכא ָהא ּכְ ּכִ אי, לּו ָחְכמּו ַיׂשְ ְוָהא , זֹאת ַוּדַ

ה ֲאָתר אֹוִקיְמָנא ַהאי ַכּמָ עּון ַהאי, ּבְ ָרֵאל ִיְנּדְ ִאי ִיׂשְ ֵאיְך זֹאת , ּדְ
א יַבּיָ ְרָעא ִמן ַחּיָ ִדינֹוי ְלִאְתּפָ , יָתםָיִבינּו ְלַאֲחִר , ֲאִחיָדא ּבְ

הּ  ָמרּו ְלֶמֱהֵוי ּבָ יב. ְוִיְסּתָ ְכּתִ ָמה ּדִ  .ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לוֹ  )איוב כ( ,ּכְ
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ילּו זֹאת ּכִ ָבר ַאֵחר לּו ָחְכמּו ַיׂשְ הּו . ּדָ ָרא ּבְ ְ ִאיִהי ִמְתַקׁשּ ּדְ
ָרֵאל ִיׂשְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ּבְ ד ַנְטִרין ּפִ ָלם, ּכַ ׁשְ ּה ּבִ , ְוַיְתִבין ִעּמָ

הֹוןִיְנּדְ  ַהאי זֹאת ִעּמְ א ּדְ יְעּתָ ְסּיַ ְנֵאיהֹון, עּון ּדִ ַ ְרָעא ִמׂשּ . ְלִאְתּפָ

יֵני ַעְמַמָיא ִאיּנּון ְזִעיִרין ּבֵ ָרֵאל ּדְ עּון, ְוִיׂשְ ֵאיָכה ִיְרּדֹוף ֶאָחד , ִיְנּדְ
ַנִים ָיִניסּו ְרָבָבה ִרים ְלהוּ . ֶאֶלף ּוׁשְ הּו , ַהאי זֹאת. ּוַמאן ּגָ ֲהָוה ּבְ ּדְ

ָלםבִּ  ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ׁשְ ין ּפִ ד ַעְבּדִ ּוְלָעְלִמין ָלא ִאְתָעֵדי . ּכַ
ְייהוּ  ד ְלהּו נּוְקִמין, ִמּנַ י צּוָרם ְמָכָרם ַוְייָ  )דברים לב( .ְלֶמְעּבַ ' ִאם לֹא ּכִ

יָרם י צּוָרם ְמָכָרם. ִהְסּגִ י. ַמאי ַטְעָמא ּכִ ׁשִ ִגין צּור ְיָלְדָך ּתֶ , ּבְ

ִתּקּוִנין לָ  ַאְתַרְייהוּ ּדְ ָקא ָיאּות ּבְ ּדְ ָראן ּכַ י צּוָרם . א ׁשָ ִאם ָלא ּכִ
א ַאְבָרָהם. ְמָכָרם י ְיהּוָדה ּדָ אֹוִקיְמָנא, ָאַמר ִרּבִ ָמה ּדְ ָאַמר , ּכְ ּדְ

ָגלּוָתא ָרֵאל ּבְ יבּון ִיׂשְ ְתֵרין , ַאְבָרָהם ִיְתַחּיְ ם ּדִ ֵגיִהּנָ ְוָלא ֵייֲעלּון ּבַ
לּוָתא ְוֵגיהִ  ין ּגָ םִאּלֵ ָרֵאל, ּנָ לּון ִיׂשְ ִריְך הּוא . ָלא ִיְסּבְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ַכם ַעל ְידֹוי ָרֵאל, ִאְסּתְ י ְיחּובּון ִיׂשְ ָכל ִזְמָנא ּדִ ָגלּוָתא, ּדְ לּון ּבְ , ִיּפְ

ְנֵאיהֹון הּו ׂשַ דּון ּבְ ְעּבְ ּתַ ךְ . ְוִיׁשְ אי, ּוְבִגין ּכָ ' ַוְייָ , צּוָרם ְמָכָרם ַוּדַ

יָרם ַכם ַעל ְידֹויְוִאְס , ִהְסּגִ  .ּתְ

ְנָיא י ְיהּוָדה, ּתַ ַהאי , ָאַמר ִרּבִ ה ּבְ ַמאי ַטְעָמא אֹוַכח ְלהּו מֹׁשֶ
יָרה ָהִכי ִאיְנהּו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא, ׁשִ ִגין ּדְ יַנְייהּו , ּבְ ֵרי ּבֵ ּוְלַאׁשָ

א ִכיְנּתָ ְך אֹוַכח ְלהּו ַעל ַהאי, ׁשְ  .ּוְבִגין ּכָ

י ִיְצָחק ָאַמר ין , ִרּבִ ִריְך הּוא ַזּמִ א ּבְ ְתֵרי ַאְתֵרי קּוְדׁשָ ּבִ
ָרֵאל יב. ְוָחָדאן אּומֹות ָהעֹוָלם, ְלאֹוָכָחא ְלהּו ְלִיׂשְ ְכּתִ הושע ( ,ַחד ּדִ

ְדָרָכיו ְוגוֹ ' ְוִריב ַלְייָ  )יב ְמִעין . 'ִעם ְיהּוָדה ְוִלְפקֹוד ַעל ַיֲעקֹב ּכִ ׁשַ
ּתָ , ַאְמֵרי, אּומֹות ָהעֹוָלם ָחָדאן צּון ֵמָעְלָמאַהׁשְ ּתֵ ד ָחֵמי , א ִיׁשְ ּכַ

ִאיּנּון ַחָדאן ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ְתֵריהּ , קּוְדׁשָ ִתיב ּבַ ֶטן . ַמה ּכְ ּבֶ ּבַ
ְמִעין. 'ָעַקב ֶאת ָאִחיו ְוגוֹ  ד ׁשַ ׁשּוָבה, ַאְמִרין, ּכַ א הּוא ּתְ  .ּדָ

ְבָרהּ  ֲהָוה ָלּה ְקָטָטה ּבִ ָתא ּדְ יל עָ , ְלִאּתְ ֵליּה ַאְזַלת ְלַמְקּבִ
יָנא ין, ּדִ ִאין ַנְפׁשִ יָנא ּדָ ְייהּו ְלַאְלָקָאה. ָחָמאת ְלַדּיָ , ְלַצְלָבא, ִמּנַ

ָרא, ְלאֹוְקָדא יָנא. ָאְמָרה ַויי ַמה ַאְעִביד ִמן ּבְ ים ּדִ ד ִסּיֵ ָאַמר , ּכַ
א, ְלַהִהיא ִאיְנּתוּ  ִריךְ , ִאיּמָ , ָאְמָרה קֹוְבַלִני, ַמה ַאֲעִביד ָלְך ּבְ
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ר ּוְבֹתהוּ  )ם לבדברי( .מ''עכ ֶאֶרץ ִמְדּבָ אי ְלָבַתר ָעֵבד , ִיְמָצֵאהּו ּבְ ַוּדַ
ִדין ֵליהּ , ְלָכל ִאיּנּון ְקִליִפין ְעּבְ ּתַ הּו ִמׁשְ ּלְ יהֹון ּכֻ ַעד ָהָכא ֲהָוה . ּדִ

ַההּוא ִסְפָרא ִתיב ּבְ ַהאי , ּכְ ים ּבְ ָקְרָטָנא ַאְסָיא ְלָבַתר ֲהָוה ָרׁשִ ּדְ
ל ְנטּוָרא ּדְ , ְקָרא ד ִלְמַרע ּכָ ים ְלֶמְעּבַ ִאְצְטִריְך ַאְסָיא ַחּכִ

ֵבי ַמְרֵעיהּ  ִכיב ּבְ ׁשָ א, ּדְ ַמְלּכָ י ֲאִסיֵרי ּדְ ְלִמְפַלח ְלָמאֵרי , ּבֵ
 .ָעְלָמא

יהּ  ים ְלַגּבֵ ַכד ָאִזיל ַאְסָיא ַחּכִ ר , ּדְ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִיְמָצֵאהּו ּבְ
ימֹון ְרָיין עָ , ּוְבֹתהּו ְיֵליל ְיׁשִ ׁשַ ֲאִסירּו , ֵליהּ ַמְרִעין ּדְ ח ֵליּה ּבַ ּכַ ַאׁשְ

א ַמְלּכָ ִריְך הּוא. ּדְ א ּבְ יָמא הֹוִאיל ְוקּוְדׁשָ ִיְפקֹוד  )א פקיד''ס( ִאי ּתֵ
א ֵליהּ  ְתֵריהּ , ְלַתְפׂשָ ר ָנׁש ֲאּבַ ַדל ּבַ ּתְ ָלא ִיׁשְ ָהא , ָלאו ָהִכי. ּדְ ּדְ

ִוד ָאַמר ל ְוגוֹ  )תהלים מא( ,ּדָ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ל ַההּוא , 'ַאׁשְ ּדָ
ֵבי ַמְרֵעיהּ  ִכיב ּבְ ׁשָ ים הּוא. ּדְ ִריְך הּוא , ְוִאי ַאְסָיא ַחּכִ א ּבְ קּוְדׁשָ

ְרָכאן יהּ , ָיִהיב ֵליּה ּבִ ל ּבֵ ּדַ ּתְ ִיׁשְ  .ְלַההּוא ּדְ

ר, ְוַההּוא ַאְסָיא ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִכיב, ִיְמָצֵאהּו ּבְ ֵבי ַמְרֵעיּה ׁשְ . ּבְ

ימֹון ֲחִקין ֵליהּ , ּוְבֹתהּו ְיֵליל ְיׁשִ ִאיּנּון ַמְרִעין ּדַ ַמאי ִאְצְטִריְך . ּדְ
ד ִיְמַנע , ְוֵייֵתי ִעּלֹות, ְיסֹוְבֶבְנהּו ְיסֹוֵבב ִסּבֹות. ֵליּה ְלֶמְעּבַ ִגין ּדְ ּבְ

ַנְזִקין ֵליהּ  ין ּדְ יּה ִאיּנּון ִמּלִ יז ֵליהּ . ִמּנֵ א, ַיּקִ יׁשָ ָמא ּבִ יּה ּדָ יק ִמּנֵ . ְוַיּפִ

ה ֲהֵויְיבֹוֵנֶנהּו ִיְס  ל ְוָיִבין ַההּוא ַמְרָעא ִמּמָ ּכַ ָלא , ּתְ ִגין ּדְ ל ּבְ ּכַ ְוִיְסּתְ
י ֲעלֹוי ִאיׁשֹון ֵעינוֹ . ְוַיְמִאְך ֵליהּ , ִיְתַרּבֵ ֶרְנהּו ּכְ ְיֵהא , ְלָבַתר ִיּצְ ִגין ּדִ ּבְ

ָקא ָיאּות ּדְ ֵקי, ָנִטיר ּכַ ִאיּנּון ַמׁשְ ִאְצְטִריכּו , ּבְ ִאיּנּון ַאְסָווָתא ּדְ ּבְ
יַנְייהוּ  )א מינייהו''ס( ְוָלא ִיְטֵעי, ֵליהּ  ִאְלָמֵלי ִיְטֵעי. ּבֵ ה , ּדְ ִמּלָ ֲאִפיּלּו ּבְ
יב ַעל ַההּוא ַאְסָיא, ַחד ִריְך הּוא ָחׁשִ א ּבְ ִפיְך , קּוְדׁשָ ִאּלּו ׁשָ ּכְ

ָמא ְוַקְטֵליהּ   .ּדָ

 ב''ט ע''דף רצ

ֵעי ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ִגין ְדקּוְדׁשָ ַאף ַעל גַּ , ּבְ ר ַנׁש ּדְ ַההּוא ּבַ ב ּדְ
א ַמְלּכָ ֵבי ֲאִסיֵרי ּדְ ֵבי ֲאִסיֵרי, ִאיהּו ּבְ ל , ְוִאיהּו ָאִסיר ּבְ ּדַ ּתְ ִיׁשְ ּדְ

ר ַנׁש ָעֵליהּ  י ֲאִסיֵרי, ּבַ ָקא ֵליּה ִמּבֵ יַע ֵליּה ְלַאּפָ ַוֲהָוה ָאַמר . ִויַסּיֵ
ְבֵני ָעְלָמא . ָהִכי יִנין ּדִ ן ּדִ ִריְך הּוא ּדָ א ּבְ אקּוְדׁשָ ֶות , ְלֵעיּלָ ֵהן ַלּמָ
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י )ב''ט ע''דף רצ( ֵהן רּוׁשֵ . ּוְלָאסּוִרין, ֵהן ַלֲענֹוׁש ְנָכִסין, ֵהן ַלֲעקֹור, ְלׁשָ

ִאְתֲחֵזי ַלֲענֹוׁש ְנָכִסין ֵבי ַמְרֵעיהּ , ַמאן ּדְ י, ָנַפל ּבְ ַעד , ְוָלא ִיְתּסֵ
ַזר ָעֵליהּ  ִאְתּגְ ל ַמה ּדְ ן ּכָ ִיּתֵ ִאְתֲעָנׁש . ּדְ יָון ּדְ ָממֹוֵניהּ  ּכֵ ל , ּבְ ְוָיִהיב ּכָ

ַזר ָעֵליהּ  ִאְתּגְ ֵסי, ַמה ּדְ י ֲאִסיֵרי, ִאּתְ א ִאְצְטִריְך . ְוָנַפק ִמּבֵ ְוַעל ּדָ
יּה ְוִיּפּוק ן עֹוְנׁשֵ ִיּתֵ ָלא ָעֵליּה ּדְ ּדְ ּתַ  .ְלִאׁשְ

י רּוׁשֵ ִיְתֲחֵזי ְלׁשָ ֵבי ֲאִסיֵרי, ִיְתְפסּון ֵליהּ , ַמאן ּדְ ַעד , ְוָיֲהֵבי ֵליּה ּבְ
א ַרׁש ִמּכֹּלָ ּתְ ִיׁשְ ְייֵפי. ּדְ ַ ַרׁש ִמׁשּ ּתְ ִיׁשְ ְייהוּ , ּוְלִזְמִנין ּדְ , אֹו ֵמַחד ִמּנַ

י ֲאִסיֵרי קּון ֵליּה ִמּבֵ ִיְתֲחֵזי ַלָמֶות. ּוְלָבַתר ַיּפְ , ָהִכי הּוא, ַמאן ּדְ

ל ּכּוְפָרא ן ּכָ ִאיּלּו ִיּתֵ ִזיב, ּדְ ּתְ ָעְלָמא ָלא ִיׁשְ  .ְוָכל ָממֹוָנא ּדְ

ים א ִאְצְטִריְך ְלַאְסָיא ַחּכִ ָלא ָעֵליהּ , ְוַעל ּדָ ּדְ ּתַ ִאי ָיִכיל , ְלִאׁשְ
ן ֵליּה ַאְסָווָתא , ְוִאי ָלאו. ָיאּות, ְלֵמיַהב ֵליּה ַאְסָווָתא ִמן ּגּוָפא ִיּתֵ

ָמֵתיהּ  ְמָתא, ְלִנׁשְ ִנׁשְ ַדל ַעל ַאְסָווָתא ּדְ ּתְ ְוָדא הּוא ַאְסָיא . ְוִיׁשְ
א בְּ  ַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְדקּוְדׁשָ ַדל ָעֵליּה ּבְ ּתְ ִריְך הּוא ִיׁשְ

ָאֵתי  .ּדְ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ֵמַאְסָיא ּדָ א ָלא ׁשְ ּתָ , ַעד ַהׁשְ

א ְפָרא ּדָ ְמָנא ֲחָדא. ּוִמּסִ ר ִמּזִ יָעא ֲחָדא, ּבַ ָאַמר ִלי ַטּיְ ַמע , ּדְ ׁשָ ּדְ
י, ַלֲאבֹוי ַאְסָיא ַחד ֲהָוה ּבְ ר ָנׁש , ֹומֹויּדְ ּבַ ל ּבְ ּכַ ַכד ֲהָוה ִמְסּתְ , ּדְ

ֵבי ַמְרֵעיהּ  ד ִאיהּו ּבְ א ַחי ְוָדא ֵמת, ֲהָוה ָאַמר, ּכַ ַוֲהוּו ַאְמִרין . ּדָ
ָאה ְקׁשֹוט הּוא ַזּכָ ָאה, ָעֵליּה ּדְ ִחיל ַחּטָ ָלא . ּדְ ְוָכל ַמה ּדְ

ִאְצְטִריךְ  )ל למזבן''אצ( ָיִכיל ק ַמה ּדְ ְוָיִהיב , ָוה ָקֵניִאיהּו הֲ , ְלִמְדּבַ
יֵליהּ  ִגיֵניהּ , ֲהָוה ַאְמִרין. ִמּדִ ָעְלָמא ּכְ ים ּבְ ֵלית ַחּכִ ּוִבְצלֹוֵתיּה . ּדְ

יר ידֹוי, ֲהָוה ָעִביד ַיּתִ ֲהָוה ָעִביד ּבִ ה ּדְ א ֲהָוה , ּוְכְדָדֵמי ָלן. ִמּמָ ּדָ
 .ַההּוא ַאְסָיא

יָעא יֵליּה בִּ , ָאַמר ַההּוא ַטּיְ אי ִסְפָרא ּדִ ָקא , יִדי ִאיהוּ ַוּדַ ּדְ
א ַההּוא ִסְפָרא, ָיִריְתָנא ֵמָאִבי ַאּבָ דּון , ְוָכל ִמּלֹוי ּדְ הּו ִאְתַייּסְ ּלְ ּכֻ
אֹוַרְייָתא יהּ , ַעל ָרִזין ּדְ ְחָנא ּבֵ ּכַ וָתא , ְוָרִזין ְסִתיִמין ַאׁשְ ַאְסּוָ ין ּדְ ּוִמּלִ

יִאין ָלא ָיאּות ְלִמְפַעל לֹון, ַסּגִ ִאיהּו ָאַמר ּדְ ר ,ּדְ ִחיל  )אי( ּבַ ִאיהּו ּדְ
ָאה  .ַחּטָ
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ְלָעם ֲהָוה ָעִביד ּבִ ה ּדְ ין ַעל , ְוִאיּנּון ִמּמַ ֲהָוה ָלִחיׁש ְלִחיׁשִ ּדְ
י ִמּיַד, ְמָרע פּומֹוי ְוִאְתּסֵ ַההּוא . ַוֲהָוה ָאַמר ּבְ ִריר לֹון ּבְ הּו ּבָ ְוֻכּלְ

א ָאסּור, ְוָאַמר. ִסְפָרא ְדחִ , ּדָ ר ְלַמאן ּדִ ָאהְוָדא מּוּתָ ִגין . יל ַחּטָ ּבְ
יִאין ָאַמר ַמְרִעין ַסּגִ ְלהֹון, ּדְ ַתְלָייא ַאְסָווָתא ּדִ פּוָמא, ּדְ ְלִחיׁשּו ּדְ . ּבִ

ָנָחׁש  ְטָרא ּדְ ֶקֶסם, ְוִאיּנּון ִמּסִ ְטָרא ּדְ הֹון ִמּסִ ָאסּור . ּוִמּנְ ְוָכל ִאיּנּון ּדְ
פּוָמא עֹוָבָדא, לֹוַמר ּבְ ד ּבְ ַעד . ָאַמר ֲהָוה, ְוָאסּור ְלֶמְעּבַ

ךְ  ִאְצְטִריְך לֹוַמר ּכַ ְחָנא ַעל ַמְרִעין ְיִדיָעאן ּדְ ּכַ ַאׁשְ ּוְלַנּדּוֵיי . ּדְ
ָמָתא ִנּדּוי ּוְבׁשַ ן. ַעל ַההּוא ְמָרע, ּבְ י ְלַגּבָ וָהא ַסּגִ ּוָ  .ְוִאיהּו ּתַ

י ֶאְלָעָזר יא, ַחֵדי ִרּבִ י ֶאְלָעָזר. ְוַחדּו ַחְבַרּיָ ִאי ַההּוא , ָאַמר ִרּבִ
ן ֶנְחֵמי ַמה ִאיהּו ָאַמרִס  ְמִסיָרה. ְפָרא ֲהָוה ְלַגּבָ , ֲאָנא ִאְמַסר ּבִ

א י ֶאְלָעָזר, ְוָתֵניָנן. ַעל ְמַנת ְלַאְחָזָאה ְלבּוִציָנא ַקִדיׁשָ , ָאַמר ִרּבִ

ֵריָסר ַיְרֵחי יִדי ּתְ יּה ְנהֹוִרין , ַההּוא ִסְפָרא ֲהָוה ּבִ ְחָנא ּבֵ ּכַ ְוַאׁשְ
ִאין ְוַיִקיִר  וְהָנא. יןִעּלָ ּוַ ְלָעם ּתַ ֲהָוה ִמּבִ ד ָמֵטיָנא ְלִאיּנּון ָרִזין ּדְ  .ּכַ

ֲאָתר ַחד ָנא ּבַ ן, יֹוָמא ַחד ָלִחיׁשְ ַעד . ַוֲהוּו ַאְתָוון ַסְלָקן ְוַנְחּתָ
ֶחְלָמא ֲחֵמיָנא ּבְ י, ּדַ ָלא , ְוָאַמר ּלִ ְתחּוָמא ּדְ ַמה ָלְך ְלֵמיַעל ּבִ

יָלךְ  ַעְרָנא .ְוָלא ִאְצְטִריְך ָלךְ , ּדִ אי, ִאּתְ ַעל ָרִזין , ְוַאְבִאיׁש ַקּמָ
ן ּמָ ֲהוֹו ּתַ ַדְרָנא ְלַההּוא יּוָדִאי. ְסִתיִמין ּדַ י , ׁשָ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ְוִרּבִ

ֵמיהּ   .ְוָיִהיְבָנא ֵליּה ִסְפָרא, ְיהּוָדה ׁשְ

ְחָנא ּכַ ִבְלָעם ַאׁשְ ַד , ּוְבָרִזין ּדְ ׁשָ ַמְלָאִכין ּדְ ָמָהן ּדְ ר ֵמִאיּנּון ׁשְ
ָלק ָקא ָיאּות, ֵליּה ּבָ ּדְ ּקּוַנְייהּו ּכַ ָרן ַעל ּתִ ּדְ ֲאָבל . ְוָלא ֲהוֹו ִמְסּתַ

יהּ  ְחָנא ּבֵ ּכַ ָמה ִזיֵני ַאְסָווָתא ַאׁשְ ּקּוֵני , ּכַ ֵני ַעל ּתִ ּקְ ָקא ִמְתּתַ ּדְ
יָלהּ , אֹוַרְייָתא ֲחִסידּוָתא. ְוָרִזין ְסִתיִמין ּדִ ִאיּנּון ּבַ . ַוֲחֵמיָנא ּדְ

ִריְך הּואּוְצל א ּבְ קּוְדׁשָ יָמא. ֹוִתין ּוָבעּוִתין ּלְ ֲהָוה ָעִביד , ְוִאי ּתֵ ּדְ
ְפסּוֵקי אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא, ַאְסָווָתא ּבִ ָרִזין ּדְ לֹום. אֹו ּבְ . ַחס ְוׁשָ

אֹוַרְייָתא א ֲהָוה ָאַמר ָרִזין ּדְ יק ָרִזין , ֶאּלָ ְוַעל ַההּוא ָרָזא ַאּפִ
וָתא ַאְסּוָ לָ , ּדְ ְווָנא ְלָעְלִמיןּדְ ַההּוא ּגַ ִריְך . א ֲחֵמיָנא ּכְ ֲאֵמיָנא ּבְ

א, ַרֲחָמָנא ְלֵעיּלָ א ֵמָחְכָמָתא ּדִ ים ִלְבֵני ָנׁשָ ַאְחּכִ  .ּדְ

http://dailyzohar/


Idra Zuta - 66 - אדרא זוטא קדישא -  Http://DailyZohar.com ,  

 

ִבְלָעם ָנִסיְבָנא ין ּדְ ָלא ֲהָוה , ּוֵמִאיּנּון ִמּלִ הּו ּדְ ַוֲחֵמיָנא ּבְ
ִגיֵניהּ  ין ּכְ ֲחָרׁשִ ים ּבַ ָעְלָמא ַחּכִ ל , ֲאֵמיָנא. ּבְ ִבּטֵ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ּבְ

ין א , ֵמָעְלָמא ַחְרׁשִ א ְדקּוְדׁשָ ַחְלּתָ ַתר ּדַ א ִמּבָ ֵני ָנׁשָ ָלא ִיְטעּון ּבְ ּדְ
מֹו ָאֵמן ה ׁשְ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ִריְך הּוא ִיְתּבָ   .ּבְ

 

 .ְלעוָֹלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְלעוָֹלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלוֹ� ְייָ ' ָּברּו� ְייָ  
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