
http://DailyZohar.com 

Zohar Idra Raba 
 אדרא קדישא רבא

ְנָיא יא, ּתַ ְמעֹון ְלַחְבַרּיָ י ׁשִ ַחד ַסְמָכא, ָאַמר ַרּבִ יָמא ּדְ ַקּיְ ִתיב . ַעד ֵאיַמת ֵניִתיב ּבְ  )תהלים קיט(ּכְ
ִחיק, יֹוִמין ְזִעיִרין. ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ  חֹוָבא ּדָ ל יֹוָמא. ּוָמאֵרי ּדְ רֹוָזא ָקאֵרי ּכָ , ּכָ

י ַחְקָלא ְזִעיִרין ִאיּנּון ׁשּוֵלי . ּוְמַחְצּדֵ ְרָמא )א בשורי''נ(ְוִאיְנהּו ּבְ ָחן. ּכַ ּגְ ְלָאן , ְוָלא ַיְדִעין, ָלא ַאׁשְ
ָיאּותֲאָתר ָאְזלִ  ָמה ּדְ ָרא. ין ּכְ ָנׁשּו ַחְבַרָייא ְלֵבי ִאּדָ ְרָיין ַסְייֵפי ְורּוְמֵחי , ִאְתּכָ ין ׁשַ ׁשִ ְמלּוּבָ

יֵדיכֹון ִתּקּוֵניכֹון, ּבִ ֵעיָטא. ִאְזְדָרזּו ּבְ ָחְכְמָתא, ּבְ סּוְכְלָתנוּ . ּבְ א. ּבְ ַדְעּתָ ֵחיזוּ . ּבְ ַיִדין. ּבְ ַרְגִלין . ּבְ ּבְ
י ּומֹוָתא )א למלכא''ס(ַאְמִלכּו ֲעֵליכֹון ְלַמאן . )ורגליןא בחילא דידין ''נ( ִבְרׁשּוֵתיּה ַחּיֵ ין . ּדְ ְלִמְגַזר ִמּלִ

ְקׁשֹוט י ֶעְליֹוִנין ַצְייֵתי ְלהוּ . ּדִ יׁשֵ ַקּדִ ין ּדְ ַמע ְלהוּ , ִמּלִ ע ְלהוּ , ַוֲחָדאן ְלִמׁשְ  .ּוְלִמְנּדַ

ְמעֹון ּוָבָכה י ׁשִ ֵליָנאְוָאַמר ַווי , ָיִתיב ַרּבִ ֵליָנא, ִאי ּגָ יקוּ . ַווי ִאי ָלא ּגָ ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ ֲהָוה ּתַ . ַחְבַרָייא ּדְ
א ְוָאַמר ֵליהּ  י ַאּבָ ָאה, ָקם ִרּבִ מֹר ְלַגּלָ יּה ּדְ ִתיב , ִאי ִניָחא ַקּמֵ , סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו )תהלים כה(ָהא ּכְ

ִריְך הּוא א ּבְ ין ַדֲחִלין ְדקּוְדׁשָ ָנא, ִאיּנּון ְוָהא ַחְבַרָייא ִאּלֵ ּכְ ֵבי ַמׁשְ ִאָדָרא ּדְ , ּוְכַבר ָעאלּו ּבְ
הֹון ָעאלוּ  הֹון ַנְפקוּ , ִמּנְ  .ִמּנְ

 א''ח ע''דף קכ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ָכחוּ , ִאְתָמנּו ַחְבַרָייא ַקּמֵ ּתְ ֵריהּ , ְוִאׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ א. ִרּבִ י ַאּבָ י . ְוִרּבִ ְוִרּבִ
י. ְיהּוָדה ר ַיֲעקֹב ְוִרּבִ י ִיְצָחק. יֹוֵסי ּבַ ר ַרב. ְוִרּבִ ה ּבַ י ִחְזִקּיָ יא. ְוִרּבִ י ִחּיָ י יֹוֵסי. וִרּבִ י . ְוִרּבִ ְוִרּבִ

ְמעֹון. ֵייָסא י ׁשִ א, ְיִדין ָיַהבּו ְלַרּבִ ָען ַזְקפּו ְלֵעיּלָ יֵני ִאיָלֵני ְוָיְתבוּ . ְוֶאְצּבְ ַחְקָלא ּבֵ ָקם . ְוָעאלּו ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ י ְצלֹוֵתיהּ  ַרּבִ וְייהּו ְוָאַמר, ְוַצּלֵ ַגּוַ יהּ , ָיִתיב ּבְ תּוְקּפֵ י ְידֹוי ּבְ ּוִ ל ַחד ְיׁשַ וּו ְיַדְייהוּ . ּכָ , ׁשַ

ַתח ְוָאַמר  ה ְיֵדי ָחָרׁש  )דברים כז(ְוָנִסיב לֹון ּפָ ָכה ַמֲעׂשֵ ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ דף (ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ֶתר ְוָעּנּו ) א''ח ע''קכ ּסָ ם ּבַ ם ְוָאְמרּו ָאֵמן )א כל העם''ס(ְוׂשָ ּלָ  .ּכֻ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ֵהֵפרּו . ֲאַמאי ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְייָ , ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְייָ  )תהלים קיט(, ּפָ ּום ּדְ ִמׁשּ
א, ַמאי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ . ּתֹוָרֶתךָ  ְלֵעיּלָ ִאיִהי ִמְתבַּ . ּתֹוָרה ּדִ ִתּקּונֹוי ּדְ ָלא ִאי ָלא ִיְתֲעִביד ּבְ א ''ס(ּטְ

א )שמא ַמר. ּדָ יק יֹוִמין ִאּתְ ִתיב . ּוְלַעּתִ ָרֵאל ִמי ָכמֹוךָ  )דברים לג(ּכְ ֶריְך ִיׂשְ  )שמות טו(, ּוְכִתיב. ַאׁשְ
ֵאִלים ְיָי   .ִמי ָכמֹוָך ּבָ

ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ יהּ , ָקָרא ְלִרּבִ ְטָרא ַאֲחָראּוְלַרבִּ , אֹוְתֵביּה ַקּמֵ א ִמּסִ ָלָלא , י ַאּבָ ְוָאַמר ֲאָנן ּכְ
כֹוָלא ָקנּו ַקָייִמין. ּדְ א ִאְתּתְ ּתָ יקוּ . ַעד ַהׁשְ ּתִ ְמֵעי ָקָלא, ִאׁשְ ן, ׁשַ ַמאי . ְוַאְרּכּוָבָתן ָדא ְלָדא ַנְקׁשָ

ֵפי. ָקָלא ּנְ ִמְתּכַ ָאה ּדְ ְכנּוְפָייא ִעּלָ  .ָקָלא ּדִ

ְמעֹון ְוָאמַ  י ׁשִ י ַרּבִ ְמֲעָך ָיֵראִתי )חבקוק ג(, רַחּדֵ י ׁשִ ַמְעּתִ ָהָתם ֵיאֹות ֲהָוה  )ב''ח ע''קל( )אמר(. ְיָי ׁשָ
ִחיל ָתא. ְלֶמֱהִוי ּדָ ְלָייא ִמּלְ ֲחִביבּוָתא ּתַ יב, ֲאָנן ּבַ ְכּתִ ּוְכִתיב , ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיךָ  )דברים ו(, ּדִ

י ֶאְתֶכם ְוגוֹ  )מלאכי א(ּוְכִתיב , ֵמַאֲהַבת ְיָי ֶאְתֶכם )דברים ז(  .'ָאַהְבּתִ
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ַתח ְוָאַמר ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ה ָדָבר )משלי יא(, ַרּבִ ה ּסֹוד ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶ הֹוֵלְך . הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ
ָיא, ָרִכיל ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר )כיון דאתמר רכיל אמאי הולך(, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ . ַמאן הֹוֵלךְ , ִאיׁש ָרִכיל ִמּבָ

רּוֵחיהּ  ב ּבְ ָלא ִאְתְייׁשָ א ַמאן ּדְ ַמע, ְוָלא ֲהִוי ְמֵהיָמָנא, ֶאּלָ ׁשָ ה ּדְ ַגִוויּה , ַההּוא ִמּלָ ָאִזיל ּבְ
א ַמּיָ ִחיְזָרא ּבְ י ֵליּה ְלַבר, ּכְ ָרּמֵ ִקּיּוָמא. ַמאי ַטְעָמא. ַעד ּדְ ֵלית רּוֵחיּה רּוָחא ּדְ ּום ּדְ ֲאָבל . ִמׁשּ

רּוֵחיּה רּוָחא ּדְ  ִתיב, ִקּיּוָמאַמאן ּדְ יּה ּכְ ה ָדָבר, ּבֵ רּוָחא, ְוֶנֱאַמן רּוחַ . ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶ . ִקיּוָמא ּדְ
ְלָייא  )ותקעתיו יתד במקום נאמן) ב''ישעיה כ(כמו ( רּוָחא ּתַ ָתא )א ברזא''נ(ּבְ ַאל  )קהלת ה(, ּוְכִתיב. ִמּלְ

ֶרךָ  ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ן ֶאת ּפִ ּתֵ  .ּתִ

ָרָזאְוֵלית  א ּבְ יָמא ֶאּלָ י ָעְלָמא ִאְצְטִריְך ָרָזא )א''ח ע''קל(ְוִכי ִאי . ָעְלָמא ִמְתַקּיְ ִמּלֵ ין ָרִזין . ּבְ ִמּלִ ּבְ
יק יֹוִמין ַעּתִ ָרַזָייא ּדְ ה, ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִאין ַעל ַאַחת ּכַ ָלא ִאְתַמְסָראן ֲאִפיּלּו ְלַמְלָאִכין ִעּלָ ָאַמר . ּדְ

ְמעֹון י ׁשִ ֵיִציתּון לִ , ַרּבִ א ָלא ֵאיָמא ּדְ ַמּיָ ַמע, )א דיציתן''ס(ׁשְ ִתׁשְ ָהא ֲאָנן , ְלַאְרָעא ָלא ֵאיָמא ּדְ ּדְ
ָרִזין. ִקיּוֵמי ָעְלִמין ָנא ָרִזין ּדְ ָרִזין, ּתָ ָרֵזי ּדְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ד ּפָ ְעָזע ַאְתָרא, ּכַ ַוֲחֵבִרין , ִאְזּדַ

 .ִאְתַחְלָחלוּ 

ָרָזא וּ  י ּבְ ּלֵ ִתיב , ָפַתח ְוָאַמרּגַ ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך  )בראשית לו(ּכְ ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ְוֵאּלֶ
יא. 'ֶמֶלְך ְוגוֹ  יַקּיָ ִאין ַאּתּון ַצּדִ אֹוַרְייָתא, ַזּכָ ָרִזין ּדְ ִאְתְגֵלי ְלכֹון ָרֵזי ּדְ י , ּדְ יׁשֵ ָיין ְלַקּדִ ּלְ ָלא ִאְתּגַ ּדְ
ַהאיַמאן יַ , ֶעְליֹוִנין ח ּבְ ּגַ ַהאי, ׁשְ ה ּבְ הּוא ַסֲהדּוָתא ַעל ְמֵהיְמנּוָתא , ּוַמאן ִיְזּכֶ  )דמהימנותא(ּדְ
א  כֹּלָ דנהיר למאתאן ושבעין עלמין ומניה נהיר אורייתא דנהירין ביה צדיקייא (. )א''ו ע''קל, א''ט ע''קכ, ב''ל ע''ק(ּדְ

מן ההוא ארחא מתפרשן . נגה הולך ואור עד נכון היום וארח צדיקים כאור) משלי ד(הדא הוא דכתיב . לעלמא דאתי
 )'כל ארחות יי חסד ואמת לנוצרי בריתו וגו) ה''תהלים כ(לשית מאה ותליסר אורחיה דפליג בזעיר אנפין דכתיב 

ַרֲעָוא ְיֵהא א, ְצלֹוָתא ּבְ ָאה ּדָ ב ְלחֹוָבא ְלַגּלָ ָלא ִיְתֲחׁשָ  .ּדְ

ַהאי , ּוַמה ֵייְמרּון ַחְבַרָייא ָיא הּואּדְ ב ָהִכי, ְקָרא ַקׁשְ ָהא ָלא ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכּתַ ָהא ֲחֵזיָנן , ּדְ ּדְ
ָמה ְמָלִכים ֲהווֹ  ָרֵאל, ּכַ ֵני ִיׂשְ ָלא ֵייתּון ּבְ ָרֵאל ּוַמה ִאְתֲחֵזי , ַעד ּדְ א ִלְבֵני ִיׂשְ ְוַעד ָלא ְיִהי ַמְלּכָ

ֲערּו ַחְבַרָייא, ָהָכא ָרזִ . ּוְבָדא ַאּתְ א ָרָזא ּדְ ע , ין הּואֶאּלָ א ְלִמְנּדַ ֵני ָנׁשָ ָלא ַיְכִלין ּבְ ּדְ
ַהאי ְייהּו ּבְ ַדֲעּתַ מֹוַדע ּוְלִמְרַחׁש ּבְ ּתְ  .ּוְלִאׁשְ

אָנא יִקין )א''ב ע''קמ, ד''קל(, ּתָ ַעּתִ יָקא ּדְ ְטִמיִרין, ַעּתִ ּקּונֹוי , ְטִמיָרא ּדִ ין ּתִ , )דמלכא(ַעד ָלא ַזּמִ
ירּותָ , ְוִעּטּוֵרי ִעּטּוִרין יהּ . א ְוִסּיּוָמא ָלא ֲהָוהׁשֵ ֵער ּבֵ יּה ַחד . ַוֲהָוה ַמְגִליף ּוְמׁשַ ּוָפִריס ַקּמֵ

ְרָסא ין, ּפַ יֵער ַמְלּכִ ִליף ְוׁשִ  .ּוָבה ּגְ

ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך , ְוִתּקּונֹוי ָלא ִאְתְקָיימוּ  ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוֵאּלֶ
ָרֵאלֶמֶלְך ִלבְ  א ַקְדָמָאה. ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ַקְדָמָאה, ַמְלּכָ ְגִליפּו . ִלְבֵני ִיׂשְ הּו ּדִ  )ולא אתקיימו(ְוֻכּלְ

ָמָהן ִאְתְקרּון ׁשְ ָאַנח ְלהוּ , ְוָלא ִאְתְקָיימוּ . ּבִ ק , ְוַאְצַנע ְלהוּ , ַעד ּדְ ּלַ א ''נ(ּוְלָבַתר ִזְמָנא הּוא ִאְסּתְ

ְרָסא )הוה מסתכל ַההּוא ּפַ ִתּקּונֹוי ,ּבְ ן ּבְ ּקַ  .ְוִאְתּתְ

ְרעּוָתא, ְוָתאָנא ד ָסִליק ּבִ ִנין, ּכַ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ָקה, ְלִמְבֵרי אֹוַרְייָתא ְטִמיָרא ּתְ ד ָאְמָרה , ְוַאּפְ ִמּיַ
יהּ  ד , ַקּמֵ ָבֵעי ְלַאְתְקָנא ּוְלֶמְעּבַ ּקּונֹוי, )א''ה ע''קל(ַמאן ּדְ ַקְדִמיָתא ּתִ ן ּבְ  .ְיַתּקֵ

 ב''ח ע''דף קכ
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ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ יִקין, ּתָ ַעּתִ יָקא ּדְ ְטִמיִרין, ַעּתִ ִסְתִרין ָטִמיר ּדִ ן , ִסְתָרא ּדְ ּקַ דף (ִאְתּתְ
ַמן) ב''ח ע''קכ  )אבל אתתקן ולא דידע ליה משום דהוה עתיק דעתיקין, ולא אשכח ממש, כלומר אשתכח(, ְוִאְזּדְ

ַחד ָסָבא ּדְ  )אבל בתיקוני ידיע( יִקין, ָסִביןּכְ יק ֵמַעּתִ ִמיִרין, ַעּתִ יקּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא , ָטִמיר ִמּטְ ּוְבּתִ
סּו . ְיִדיעַ  ור ּכְ ִחּוָ ַאְנּפֹוי  )א בוצינא''ס(ְוֵחיזּו ּבּוִסיָטא , )א בסומק''ס(ָמאֵרי ּדְ ָיִתיב ַעל , )א באנפוי''נ(ּדְ

ִביִבין ׁשְ ָייא לֹון, ּכּוְרְסָייא ּדִ  .ְלַאְכּפְ

ע ְמָאה ַאְלֵפי ָעְלִמין ֵריׁשֹוי, ַאְרּבַ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ וָרא ּדְ ט ִחּוָ ׁשָ וָרא. ִאְתּפְ ַהאי ִחיּוָ י , ּוִמְנִהירּו ּדְ ַיְרּתֵ
ָאֵתי יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ ֶקל  )בראשית כג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְמָאה ָעְלִמין' ד, ַצּדִ ע ֵמאֹות ׁשֶ ַאְרּבַ

ֶסף עֹוֵבר ַלּסוֹ   .ֵחרּכֶ

א ְלּתָ גּוְלּגַ ֵליַסר  )בכל יומא(, ּבְ ַנְטִלין ֲעלֹוי ַרְגִלין, ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין )א תריסר''ס(ַיְתִבין ּתְ , ּדְ
א. ְוַסְמִכין ֲעלֹוי א ָנִטיף ַטּלָ ְלּתָ ְלַבר, ּוֵמַהאי ּגּוְלּגַ ָכל יֹוָמא, ְלַההּוא ּדִ יּה ּבְ , ּוַמְלָייא ְלֵריׁשֵ

יב ְכּתִ י ִנְמָלא ָטל )השירים השיר (, ּדִ רֹאׁשִ  .ׁשֶ

יהּ  ַאְנַער ֵמֵריׁשֵ א ּדְ ִאיהּו ְלַבר, ּוֵמַההּוא ַטּלָ ָאֵתי, ַההּוא ּדְ יא ְלָעְלָמא ּדְ ֲערּון ֵמַתּיָ ְכִתיב . ִיּתְ ּדִ
ְכִתיב  )אלא נמלא, מלאתי טל לא כתיב, שראשי נמלא טל( ךָ  )ישעיה כו(ּדִ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ָרא אֹורֹות ְנהוֹ , ּכִ

יָקא ַעּתִ א ּדְ ִחַווְרּתָ א. ּדְ י ֶעְליֹוִנין, ּוֵמַההּוא ַטּלָ יׁשֵ יִמין ַקּדִ ַטְחֵני  )ב''רצ(ְוהּוא . ִמְתַקּיְ ָמָנא ּדְ
ָאֵתי יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ ין. ְלַצּדִ יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ א ְלַחְקָלא ּדְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָנִטיף ַההּוא ַטּלָ

עַ  )שמות טז( סַוּתַ ק ְמחּוְסּפָ ר ּדַ ְדּבָ ֵני ַהּמִ ה ַעל ּפְ ל ְוִהּנֵ ְכַבת ַהּטָ ור. ל ׁשִ א ִחּוָ . ְוֵחיזּו ַההּוא ַטּלָ
ַאְבִנין  ְווָנא ּדְ ַהאי ּגַ ְבּדֹוְלָחא )ט''מ(ּכְ והּ , ּדִ ַגּוָ ְווִנין ּבְ ל ּגַ ִאְתַחְזָייא ּכָ במדבר (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ

דוֹ  )יא ֵעין ַהּבְ  .ַלחְוֵעינֹו ּכְ

א ְלּתָ יֵליהּ . ַהאי ּגּוְלּגַ וָרא ּדִ ַסֲחָרנֹוי )ח''רפ(ַאְנִהיר ִלְתֵליַסר , ִחּוָ ִליִפין ּבְ ע ִעיָבר . ִעיָבר ּגְ ְלַאְרּבַ
ִסְטָרא ַחד א, ּבְ ִסְטָרא ּדָ ע ִעיָבר ּבְ ַאְנּפֹוי, ּוְלַאְרּבַ ִסְטָרא ּדְ א. ּבְ ִסְטָרא ּדָ ע ִעיָבר ּבְ , ּוְלַאְרּבַ
אֲ  א. חֹוָראְלִסְטָרא ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ א ּדְ  .)כלומר לסטרא דלעילא(. ְוַחד ְלֵעיּלָ

ַאְנּפֹוי ט אֹוְרָכא ּדְ ׁשָ ְבִעין ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּוֵמַהאי ִאְתּפְ ְוַההּוא ִאְתְקֵרי ֶאֶרְך . ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ
ִים ין )כלומר אורכא דאנפין(. ַאּפַ ַאְנּפִ יִקין ִאְתְקֵרי ֲאִריָכא ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ְלַבר . ְוַהאי ַעּתִ ְוַההּוא ּדִ

ין יָקא ָסָבא. ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַאְנּפִ ַעּתִ ָיא, ָלֳקְבֵליּה ּדְ ֻקְדׁשַ ים ּדְ ין . קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ  )ב''ה ע''קל(ּוְזֵעיר ַאְנּפִ
ל ְלַהאי ּכַ ד ִאְסּתָ א , ּכַ לְ  )א טלא''ס(ּכֹּלָ ןּדִ ּקַ א ִאְתּתְ ּתָ ַההּוא ִזְמָנא, ּתַ ִטין ַוֲאִריִכין ּבְ ְ ׁשּ , ְוַאְנּפֹוי ִמְתּפַ

יָקא ַעּתִ ָמה ּדְ ֲעָתא ּכְ ל ׁשַ  .ֲאָבל ָלא ּכָ

א ְלּתָ ין, ּוֵמַהאי ּגּוְלּגַ ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ְלּתָ ר ְלגּוְלּגַ יהּ , ָנִפיק ַחד ִעיָבר ִחיּוָ ָנא ֵריׁשֵ ּוֵמַהאי . ְלַתּקְ
ַאר גּ  אִלׁשְ ּתָ ְלּתַ ין ּדִ ְלּתִ ָנא, ּוְלּגַ ּבָ ֵלית לֹון חּוׁשְ א . ּדְ א ָיֲהִבין ֲאָגר ִחיַוְרּתָ ְלּתָ  )א אוראותא''ס(ְוָכל ּגּוְלּגַ

יק יֹוִמין ְרִביָטא. ְלַעּתִ חֹות ׁשַ ָנא ּתְ ּבָ חּוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ א. ּכַ ַקע ַלגּוְלּגֹוֶלת  )ו''קל(, ְוָלֳקֵביל ּדָ ּבֶ
א ד ָעאלִ , ְלַתּתָ ָנאּכַ ּבָ חּוׁשְ  .ין ּבְ

א ְלּתָ גּוְלּגַ ַחָלָלא ּדְ ַסק, ּבְ ָלא ּפָ ָאה ְסִתיָמה ּדְ ָחְכְמָתא ִעּלָ ֲאִויָרא ּדְ ִכיַח . ְקרּוָמא ּדַ ְוַהאי ָלא ׁשְ
ַתח, )ט''קכ( ִאיהּו ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה. ְוָלא ִאְתּפְ ָייא ַעל מֹוָחא ּדְ ְך . ְוַהאי ְקרּוָמא ִאְתַחּפְ ּוְבִגיֵני ּכַ
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ָיא אִ  ּסְ ַההּוא ְקרּוָמא )א ובגין דאתכסיא''ס(ְתּכַ ָחא, ַהאי ָחְכְמָתא ּבְ ּתְ ָלא ִאְתּפַ א בגין דא אקרי ''ס(. ּדְ

 .)חכמתא סתימאה

ִאיהּו ַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ְוַהאי מֹוָחא ַאְתֵריהּ . ּדְ ִכיְך ּבְ ּתְ ִקיט ְוִאׁשְ ֲחָמר ַטב ַעל , ׁשָ ּכַ
ֵייהּ  ְעּתֹוי ָסִתיםְוַהְיינ, ּדּוְרּדְ ָאְמֵרי ָסָבא ּדַ ִכיךְ , ּו ּדְ  .ּומֹוֵחיּה ָסִתים ְוׁשָ

ין ֵעיר ַאּפִ ָסק ִמּזְ ִביִלין, ְוַהאי ְקרּוָמא ִאְתּפְ ט ְוָנִפיק ִלְתָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ ׁשַ ְך מֹוֵחיּה ִאְתּפְ , ּוְבִגיֵני ּכַ
ָסק. ְעָמאַמאי טַ . ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְקרּוָמא ִאְתּפְ ּום ּדִ ָלא , ִמׁשּ ּדְ
ָיא ַעל מֹוָחא ֵריׁשּוֵמי ַאְתָוון )ועל כל פנים קרומא פסיק לתתא(. ְמַחּפְ ָתֵניָנן ּבְ י, ְוַהְיינּו ּדְ ים ''ּתָ ו ָרׁשִ

ְכָווֵתיהּ  ֵלית ּדִ יק יֹוִמין ּדְ ם ושכיך ושקיט דביה תליא תמים דעות שלים מכל סטרוי וסתי(. ִריׁשּוָמא ְלַעּתִ
 )כחמר טב על דורדייה

אָנא א, ּתָ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלִפין ִרּבֹוא, ּבְ ְבַעת ַאְלִפין, ּתַ ַוֲחֵמׁש ְמָאה קֹוֵצי , ְוׁשִ
ְעֵרי ׂשַ ור ְוָנִקי, ּדְ ד ִאיהּו ָנִקי, ִחּוָ ַהאי ַעְמָרא ּכַ ָדא, ּכְ א ּבְ ְך ּדָ ּבַ ָלא ִאְסּתְ ָלא לְ . ּדְ ַאֲחָזָאה ּדְ

ִתּקּונֹוי א ַעל ּבּוְרֵייהּ . ִעְרּבּוְבָיה ּבְ א ּכֹּלָ ָלא ָנִפיק ִניָמא ִמִניָמא, ֶאּלָ ֲעָרא, ּדְ ֲעָרא ִמׂשַ  .ְוׂשַ

 א''ט ע''דף קכ

ְעֵרי, ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ׂשַ ר ִניֵמי ּדְ ע ְמָאה ָוֶעׂשֶ יּה ַאְרּבַ ן ָקדוֹ , ִאית ּבֵ ּבַ חּוׁשְ ְוָכל ִניָמא . ׁש ''ּכְ
ר ָעְלִמין) א''ט ע''דף קכ(ְוִניָמא  ע ְמָאה ָוֶעׂשֶ ַאְרּבַ , ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָסִתים ְוָגִניז. ָלִהיט ּבְ

ֵיָדע לֹון ר אִ , ְוֵלית ּדְ ַבע . יהוּ ּבַ ר ִעיָבר )א לארבע''ס(ְוָלִהיט ְלׁשֶ  .ְמָאה ָוֶעׂשֶ

ָנִפק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה, ּוְבָכל ִניָמא ְוִניָמא ַההּוא  )דבתר כותלא(, ִאית ַמּבּוָע ּדְ ְוָנִהיר ְוָנִגיד ּבְ
ין, ִניָמא ְזֵעיר ַאְנּפִ ן . ְלִניִמין ּדִ ִתין , ָנִגיד ַההּוא מֹוָחא, יןּוְכֵד . מֹוֵחיהּ  )א מתזן''ס(ּוֵמַהאי ִמְתּקַ ִלְתּלָ

ִביִלין  .ּוְתֵרין ׁשְ

ִתּקּוָנא ָיֶאה. ְוַתְלָיין, ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ִמְתַלֲהָטן ָנן ּבְ ּקְ יָרא, ִמְתּתַ ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ ָיין ַעל . ּבְ ְמַחּפְ
א ְלּתָ ִניִמין. ּגּוְלּגַ ְקֵני קֹוֵצי ּדְ א, ְטָראּוֵמַהאי ִס , ֵמַהאי ִסְטָרא, ִמְתּתַ ְלּתָ ל , ְוָתאָנא. ַעל ּגּוְלּגַ ּכָ

ּבּוַע  )א איהי''ס(ִאְקֵרי , ִניָמא ְוִניָמא יָכא ִמּמַ ָנְפִקין , ְסִתיִמין )א ואינון מבועין''ס( )א ממבועין''ס(ְמׁשִ ּדְ
 .ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה

ר ָנׁש , ְוָתאָנא ּבַ ְערֹוי ּדְ מֹוַדע ַמאי הּוא, ִמׂשַ ּתְ ינָ , ִאׁשְ ד ַעְבִרין ֲעלֹוי . א ִאי ַרֲחֵמיִאי ּדִ ִמּכַ
ִנין ִעין ׁשְ ד ִאיהּו עּוֶלם. ַאְרּבְ ִתיקּוֵניּה , ַוֲאִפיּלּו ּכַ ְעֵריּה ּבְ ׂשַ ּוִבְגִביֵני  )א בדיקניה''ס( )א בדיוקניה''ס(ּבְ

 .ֵעינֹוי

ֲעֵרי ׂשַ ְתּפֹוי, קֹוִצין ּדְ ֲעַמר ְנֵקא ַעד ּכִ ִתּקּוֵני ַנְקֵיי ּכַ ְלָיין ּבְ ךְ . ּתַ ְעּתָ ָקא ּדַ ְתּפֹוי ַסּלְ א ַעד . ַעד ּכִ ֶאּלָ
ִכְתּפֹוי י ּדְ ָלא ִאְתֲחֵזי קּוְדָלא, ֵריׁשֵ יב. ּדְ ְכּתִ ּום ּדִ י ָפנּו ֵאַלי עֹוֶרף ְולֹא ָפִנים )ירמיה ב(, ִמׁשּ . ּכִ

אּוְדִנין ֲעָרא ָסִליק ֲאַבְתרֹוי ּדְ ָייא ֲעלֹוי, ְוׂשַ ָלא ְלַחּפְ יב ִלְהיֹות אָ , ּדְ ְכּתִ קּוחֹותּדִ  .ְזֶניָך ּפְ

ַתר אּוְדנֹוי ָנִפיק ִמּבָ ֲעָרא ּדְ ּקּוָלא, ׂשַ ׁשִ א. ּכּוֵליּה ּבְ א ִמן ּדָ ִלים, ָלא ָנִפיק ּדָ ּקּוָנא ׁשְ ּקּוָנא . ּתִ ּתִ
יָרא. ָיֶאה ּפִ ּקּוָנא ׁשַ ִאיב ְלֵמחֵמי. ּתִ יא. ּתָ יַקּיָ ַצּדִ א ְוֶחְדָווָתא ּדְ יאּוְבּתָ ְזֵעיר, ּתִ ִאיּנּון ּבִ ין ּדְ , ַאּפִ

ִתּקּונֹוי ָקא ּבְ ּבְ א. ְלֵמֱחֵמי ּוְלִאְתּדַ כֹּלָ יָקא ְסִתיָמָאה ּדְ ַעּתִ  .ּדְ
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ְעִרין''י ׂשַ א, ַקְייֵמי ֵמַהאי ִסְטָרא, ג ִניִמין ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ּוְבִאיּנּון . ָלֳקֵביל ַאְנּפֹוי, ּוֵמַהאי ִסְטָרא ּדְ
ְלָגא ְעֵרי ְלִאְתּפַ ְרָיין ׂשַ יָקא ְסִתיָמָאה. ׁשַ ַהאי ַעּתִ ָמאָלא ּבְ א ְיִמיָנא, ֵלית ׂשְ ִאְתֲחֵזי ְוָלא . ּכֹּלָ

ִתּקּוֵניהּ . א ָסִתיםָסִתים ְולָ . ִאְתֲחֵזי יהּ , ְוַהאי ּבְ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ  .)ב''ד ע''שמות פ(. ּכָ

הֹון, ְוַעל ַהאי ִלּבְ ָרֵאל ְלָצְרָפא ּבְ ֵני ִיׂשְ ִאיבּו ּבְ יב, ּתָ ְכּתִ נּו ִאם ָאִין )שמות יז(, ּדִ ִקְרּבֵ ין . ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ ּבֵ
ִאְקֵרי ְייָ  ין ּדְ ִאְקֵרי ַאיִ ּוֵבין ָאִריְך ַאְנפִּ , ְזֵעיר ַאְנּפִ ָלא ַעְבדּו . ֲאַמאי ִאְתֲעָנׁשוּ . ן''ין ּדְ ּום ּדְ ִמׁשּ

ֲחִביבּוָתא ִנְסיֹוָנא, ּבַ א ּבְ יב. ֶאּלָ ְכּתִ נּו ִאם  )שמות יז(, ּדִ ִקְרּבֵ ְוַעל ַנּסֹוָתם ֶאת ְיָי ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ
 .ָאִין

ְעֵרי ׂשַ ַפְלגּוָתא ּדְ ָנִהיר לְ , ּבְ ְבִעין ָעְלִמיןָאִזיל ַחד ָאְרָחא ּדְ ְזֵעיר . ָמאָתן ְוׁשִ יּה ָנִהיר ָאְרָחא ּדִ ּוִמּנֵ
ין ָאֵתי, ַאְנּפִ יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ יּה ַצּדִ ְנִהיִרין ּבֵ יִקים  )משלי ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדִ ְואֹוַרח ַצּדִ

אֹור נֹוַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום ית ֵמָאה ּוְתֵליָסר ּוִמן ַההּוא ָאְרָחא ִאְת . ּכְ א ְלׁשִ ְרׁשָ ּפָ
אֹוַרְייָתא ין, אֹוְרִחין ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ ָפִליג ּבִ יּה . ּדְ יב ּבֵ ְכּתִ ל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְוגוֹ  )תהלים כה(ּדִ  .'ּכָ

א ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ְלּתָ ין ָלָקְבֵלי ַההּוא ְרעּותָ , ִמְצָחא ְדֻגְלּגַ , א מצחא דגולגלתא''נ(א ְרעּוָתא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ

יב  )כתיב. דהא רעוא דרעוין אתגלי בההוא מצחא לקבל דא לתתא. רצון אקרי ְכּתִ ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו  )שמות כח(ּדִ
ִמיד ְלָרצֹון ְוגוֹ  ִאְקֵרי ָרצֹון' ּתָ א, ְוַההּוא ִמְצָחא ּדְ ְלּתָ א ְוגּוְלּגַ ָכל ֵריׁשָ ּלּוָייא ּדְ ָייא, הּוא ּגִ ּסְ ִמְתּכַ  ּדְ

ִרין  ע ְמָאה ְוֶעׂשְ ַאְרּבַ  .ָעְלִמין )א ועשר''נ(ּבְ

ְלָיא ָרֵאל, ְוַכד ִאְתּגַ ִיׂשְ ָלא ְצלֹוְתהֹון ּדְ ְלָיא. ִאְתַקּבְ ְמעֹון. ֵאיָמַתי ִאְתּגַ י ׁשִ ִתיק ַרּבִ ַאל . ׁשָ ׁשָ
ְנָיינּות ֵאיָמַתי ֵריהּ . ּתִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ְלָיאֵאיָמַתי ִאְת , ָאַמר ַרּבִ ֲעָתא . ּגַ ׁשַ ָאַמר ֵליּה ּבְ

ְצלֹוָתא  ָתא )ח''רפ(ּדִ ּבְ ׁשַ ִמְנָחה ּדְ ֲעָתא , ָאַמר ֵליהּ . ָאַמר ֵליּה ַמאי ַטְעָמא. ּדְ ַהִהיא ׁשַ ּום ּדְ ִמׁשּ
חֹול יֹוֵמי ּדְ ין, ּבְ ְזֵעיר ַאּפִ א ּבִ יָנא ְלַתּתָ ְלָיא ּדִ  .ּתַ

ִאְתְקֵר  ְלָיא ִמְצָחא ּדְ ָתא ִאְתּגַ ּבְ ִכיְך רּוְגָזא. י ָרצֹוןּוְבׁשַ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ַכח ַרֲעָוא. ּבְ ּתְ , ְוִאׁשְ
ָלא ְצלֹוָתא ִתי ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון )תהלים סט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּוִמְתַקּבְ ְוֵעת ָרצֹון . ַוֲאִני ְתִפּלָ

יק יֹוִמין ָאה ִמְצָחא, ֵמַעּתִ ן הַ . ְלַגּלָ ּקַ ְך ִאְתּתָ ִמְנָחה , אי ְקָראּוְבִגין ּכָ ְצלֹוָתא ּדְ ְלֵמיְמֵריּה ּבִ
ָתא ּבְ ׁשַ ֵריהּ . ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ יק יֹוִמין, ָאַמר ַרּבִ ִרי ְלַעּתִ ִריְך ּבְ ִמְצָחא , ּבְ ַרֲעָוא ּדְ

ִתְצְטִריְך ֵליהּ  ֲעָתא ּדְ ׁשַ ח ּבְ ּכַ ׁשְ  .ּתִ

א ֲחֵזי ָאר , ּתָ ׁשְ ְלַתּתָ  )א בשעתא''ס(ּבִ א, אּדִ ַכח חּוְצּפָ ּתְ ֵלי ִמְצָחא ִאׁשְ ד ִאְתּגְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , ּכַ
תא חזי בשאר דלתתא כד אתגלי מצחא דינא אתער ואשתכח ואתעביד מצחא דאשגחותא לחייבי עלמא לאינון דלא (

ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנּתְ  )ו''קל(ּוֵמַצח  )ירמיה ג( )מתכספי בעובדייהו כמה דאת אמר ָ ֵלם ִאׁשּ ְוָהָכא . ִהּכָ
ֵלי ִמְצָחא ד ִאְתּגְ א , ּכַ ּיּוְבּתָ ַכח )א חביבותא''ס(ּתִ ּתְ ִלים ִאׁשְ ָככּו , ְוַרֲעָוא ׁשְ ּתְ ְוָכל רּוְגִזין ִאׁשְ

יהּ  ְפָיין ַקּמֵ  .ּוִמְתּכַ

 ב''ט ע''דף קכ

יִנין, )א דלתתא''ס(ֵמַהאי ִמְצָחא  י ּדִ ּתֵ ע ְמָאה ּבָ ד ִאְתגַּ . ַנֲהִרין ַאְרּבַ הּו , ְלָייא ַהאי ֵעת ָרצֹוןּכַ ּלְ ּכֻ
יהּ  ְכִכין ַקּמֵ ּתַ יב, ִמׁשְ ְכּתִ יָנא ְיִתיב )דניאל ז(, ֲהָדא הּוא ּדִ ) ב''ט ע''דף קכ(כלומר יתיב באתריה (. ּדִ
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ַהאי ֲאָתר, ְוָתאָנא )ודינא לא אתעביד ֲעָרא ָלא ָקִאים ּבְ ְלָייא, ׂשַ ִמְתּגַ ּום ּדְ ָייא, ִמׁשּ ּסְ . ְוָלא ִאְתּכַ
ְלָיא ִדיָנא, ִאְתּגַ לּון ָמאֵרי ּדְ ּכְ ִיְסּתַ כּון, ּדְ ּכְ ּתַ  .ְוָלא ִאְתֲעִבידוּ . ְוִיׁשְ

אָנא ְבִעין ַאְלִפין ְנִהיִר , ּתָ ָמאָתן ְוׁשִ ט ּבְ ׁשָ ָאה )א דנהרין''ס(ין ּבּוִציִנין ַהאי ִמְצָחא ִאְתּפְ . ֵמֵעֶדן ִעּלָ
ַתְנָיא ָנִהיר ְלֵעֶדן, ּדְ ְלָייא. ִאית ֵעֶדן ּדְ ָאה ָלא ִאְתּגַ יָמא ְוָלא , ֵעֶדן ִעּלָ ְסּתִ ְוהּוא ָסִתים ּבִ

ְדָקַאְמָרן א ְלָאְרִחין ּכִ ְרׁשָ א. ִמְתּפָ ּתָ ְלּתַ ִבילֹוי, ְוַהאי ֵעֶדן ּדִ ׁשְ ַרׁש ּבִ  )עיבר(ִתין ּוְתֵרין ִלְתלָּ , ִמְתּפְ
ִביִלין  .ׁשְ

ִבילֹוי ׁשְ ַרׁש ַהאי ֵעֶדן ּבִ ִמְתּפְ ב ּדְ ֵיַדע ֵליהּ , ְוַאף ַעל ּגַ ין, ֵלית ּדְ ר ַהאי ְזֵעיר ַאּפִ ְוֵעֶדן . ּבַ
א ְלֵעיּלָ ֵיַדע ֵליהּ , ּדִ ִבילֹוי, ֵלית ּדְ ין, ְוָלא ׁשְ ר ַההּוא ֲאִריְך ַאְנּפִ  )כח איוב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבַ

ּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמהּ  ְרּכָ הּ . ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ ְרּכָ א, ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ ּתָ ְלּתַ א ֵעֶדן ּדִ ָיַדע , ּדָ ּדְ
ין א, ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמהּ . ְזֵעיר ַאּפִ ְלֵעיּלָ א ֵעֶדן ּדִ יק יֹוִמין, ּדָ ָיַדע ַעּתִ א, ּדְ כֹּלָ  .ְסִתיָמָאה ּדְ

ֵריׁשָ  וָראֵעינֹוי ּדְ ַאר ַעְייִנין, א ִחּוָ ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ סּוָתא ַעל ֵעיָנא, ִמׁשְ ִביִנין ַעל ֵעיָנא. ֵלית ּכְ . ְוֵלית ּגְ
יב . ַמאי ַטְעָמא ְכּתִ ָרֵאל )תהלים קכא(ּדִ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ א. ִהּנֵ ְלֵעיּלָ ָרֵאל ּדִ . ִיׂשְ

ר ֵעיֶניָך  )ירמיה לב(ּוְכִתיב  קּוחֹותֲאׁשֶ ַרֲחֵמי, ְוָתאָנא. ּפְ ָאֵתי ּבְ ל ַמה ּדְ סּוָתא ַעל ֵעיָנא, ּכָ , ֵלית ּכְ
ִביִנין ַעל ֵעיָנא וָרא. ְוֵלית ּגְ א ִחּוָ ן ֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ָעא ִמיִדי, ּכָ ָלא ּבָ  )א נטירו''ס(. ּדְ

א ְלָמאי ִהיא ְרִמיָזא י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ אָאַמר ֵליּה ְלנּונֵ . ָאַמר ִרּבִ סּוָתא ַעל , י ַיּמָ ֵלית ּכְ ּדְ
ִביִנין ַעל ֵעיָנא, ֵעיָנא ְעָיין ְנטּוָרא ַעל ֵעיָנא, ְוָלא ַנְייִמין, ְוֵלית ּגְ יָקא . ְוָלא ּבַ ן ַעּתִ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

יָקא ַעּתִ ֵעי ְנטּוָרא, ּדְ ָלא ּבָ א. ּדְ ח ְלכֹּלָ ּגַ ִאיהּו ַמׁשְ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ יּה וְ , ְוּכָ ָזן ּבֵ א ִמּתְ . ָלא ָנִאיםְוכֹּלָ
ָרֵאל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ א, ִהּנֵ ְלֵעיּלָ ָרֵאל ּדִ  .ִיׂשְ

ִתיב  ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו )תהלים לג(ּכְ ָכל ָהָאֶרץ )זכריה ד(ּוְכִתיב . ִהּנֵ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ . ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ
ָיא ְזֵעיר , ָלא ַקׁשְ יןָהא ּבִ ין. ַאּפִ ֲאִריְך ַאְנּפִ ֵרי ַעְייִנין ִאיּנּון ְוִאְתַחָוורּו . ָהא ּבַ א ּתְ ל ּדָ א ''ס(ְוִעם ּכָ

ור, ְלָחד )ואתחזרו ל ִחּוָ ָכִליל ּכָ ור ּדְ ור ְוִחּוָ גֹו ִחּוָ ור ּבְ ִאיִהי ִחּוָ  .ֵעיָנא ּדְ

וָרא ַקְדָמָאה ָלא , ָנִהיר ְוָסִליק, ִחּוָ ּכְ ְצרֹוָרא, )לאתכללא א''ס(ְוָנִחית ְלִאְסּתַ ִריר ּבִ ּצָ אָנא. ּדְ , ּתָ
ָרא ַטׁש ַהאי ִחיּוָ ִאְקרּון, ּבֹוִציֵני' ְוַאְדִליק ג, ּבָ ֶחְדָווָתא . ְוֶחְדָוה. ְוָהָדר. הֹוד: ּדְ ְוַלֲהִטין ּבְ

ֵלימּוָתא ׁשְ  .ּבִ

ְנָייָנא וָרא ּתִ יק , ְוָסִליק ְוָנִחית, ָנִהיר, ִחּוָ ִאְקרּון ֶנַצח , ּבֹוִציִנין ַאֲחָרִנין' ג )א ואדליק''ס(ּוָבַטׁש ְוַאּפִ ּדְ
ֶחְדָווָתא, ָוֶחֶסד ְוִתְפֶאֶרת ֵלימּוָתא ּבְ ׁשְ  .ְוַלֲהִטין ּבִ

ִליָתָאה וָרא ּתְ מֹוָחא, ְוָנִחית ְוָסִליק, ָלִהיט ְוָנִהיר, ִחּוָ ִתימּוָתא ּדְ בּוִציָנא , ְוָנִפיק ִמּסְ ּוָבַטׁש ּבְ
ִביָעָאה ָאהְואַ . ֶאְמָצִעיָתא ׁשְ ּתָ יק ָאְרָחא ְלמֹוָחא ּתַ ּוִמְתַלֲהָטן  )א ואפיק ארחא ללבא תתאה''נ(, ּפִ

א ּתָ ְלּתַ הּו ּבֹוִציִנין ּדִ ּלְ ְמעֹון ָיאּות הּוא. ּכֻ י ׁשִ א ֲעָלךְ , ָאַמר ַרּבִ יק יֹוִמין ִיְפַקח ֵעיָנא ּדָ , ְוַעּתִ
ִתְצְטִריְך ֵליהּ  ֲעָתא ּדְ ׁשַ  .ּבְ
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גֹו ִחוָּ  ור ּבְ אָנא ִחּוָ ור. ורּתָ ל ִחּוָ ָכִליל ּכָ ור ּדְ וָרא ַקְדָמָאה. ְוִחּוָ א . ְוָסִליק, ָנִהיר, ִחּוָ ְוָנִחית ְלַתּתָ
ָמאָלא )א לתלת''ס( ִלְסַטר ׂשְ וָרא, ּבּוִציֵני ּדְ ַהאי ִחּוָ ַאְסֵחי ּגּוֵפיּה , ְוַלֲהִטין ְוַאְסַחן ּבְ ַמאן ּדְ ּכְ

בּוְסִמין ָטִבין הֲ , ּוְבֵריִחין, ּבְ ַקְדִמיָתאַעל ַמה ּדַ  .וֹו ֲעלֹוי ּבְ

ְנָייָנא וָרא ּתִ ִלְסַטר ְיִמיָנא, ְוָנִהיר ִלְתַלת ּבֹוִציֵני, ְוָסִליק, ָנִחית, ִחּוָ ַהאי . ּדְ ְוַלֲהִטין ְוַאְסִחין ּבְ
וָרא בּוְסִמין ָטִבין ּוְבֵריִחין, ִחּוָ ַאְסֵחי ּבְ ַמאן ּדְ ַקְדִמיָתא, ּכְ ֲהוֹו ֲעלֹוי ּבְ  .ַעל ַמה ּדַ

וָר  ִליָתָאהִחּוָ וָרא, ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית, א ּתְ ִחּוָ ְלגֹו ְלגֹו ִמן מֹוָחא, ְוָנִפיק ְנִהירּו ּדְ ּוָבַטׁש , ּדִ
ְעָרא אּוָכָמא ׂשַ ד ִאְצְטִריךְ , ּבְ א. ּכַ א. ּוְבֵריׁשָ ֵריׁשָ ָארוּ . ּוְבמֹוָחא ּדְ ּתָ ִאׁשְ ְתִרין ּדְ , ְוָנִהיר ִלְתַלת ּכִ

ִאְצְטִריְך ְלגַ  ָמה ּדְ ָאהּכְ א. ּלָ כֹּלָ יק ְסִתיָמא ּדְ י ַעּתִ  .ִאי ִניָחא ַקּמֵ

ֵרין ּוִמְתַחְווָרן . ְוָתאָנא ָלא ָסִתים ַהאי ֵעיָנא א הּוא ְיִמיָנא. ְלָחד )א ואתחזרו''ס(וִאיּנּון ּתְ ָלא . ּכֹּלָ
ָמאָלא )א לית ביה''ס(ֲהִוי  ֵעי ְנִטירּוָתא, ָלא ָנִאים ְוָלא ַאְדִמיךְ . ׂשְ ין ָעֵליהּ . ְוָלא ּבָ ָאּגִ . ֵלית ַמאן ּדְ

א ין ַעל ּכֹּלָ א, הּוא ַאּגִ ח ַעל ּכֹּלָ ּגַ הוּ . ְוהּוא ַאׁשְ ּלְ ְזָנן ּכֻ ַהאי ֵעיָנא ִמּתְ חּוָתא ּדְ ּגָ  .ּוֵמַאׁשְ

 א''ל ע''דף ק

אָנא ים ִרְגָעא ֲחָדא, ּתָ א ַאְסּתִ הוּ , ִאי ֵעיָנא ּדָ ּלְ יָמא ּכֻ ְך ִאְקֵרי ֵעיָנא , ָלא ַיְכִלין ְלַקּיְ ִגין ּכָ ּבְ
ִקיָחא ָאה. ּפְ א. ֵעיָנא ִעּלָ יׁשָ חּוָתא. ֵעיָנא ַקּדִ ּגָ ַאׁשְ ָלא . ֵעיָנא ּדְ ַאְדִמיְך ) א''ל ע''דף ק(ֵעיָנא ּדְ

הּוא . ְוָלא ָנִאים אֵעיָנא ּדְ כֹּלָ א. ְנטּוָרא ּדְ כֹּלָ הּוא ִקיּוָמא ּדְ ִתיב . ֵעיָנא ּדְ  )משלי כב(ְוַעל ַהאי ּכְ
א ְיָבֵרךְ , טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרךְ  ְקֵרי ְיבֹוָרְך ֶאּלָ ַהאי ִאְתְקֵרי טֹוב ַעִין. ַאל ּתִ יּה ְמָבֵרְך , ּדְ ּוִמּנֵ

א  .ְלכֹּלָ

ָאה, ְוָתאָנא ּתָ ד ֲחִזי לְ , ֵלית ְנִהירּו ְלֵעיָנא ּתַ ר ּכַ ֲחָאה ֵמַאְדִמימּוָתא ֵמאּוָכמּוָתא ּבַ א ''ס(ִאְסּתַ

ִאְקֵרי טֹוב ַעִין )א אתסחי''ס( )אתחזי ָאה ּדְ ֵעיָנא ִעּלָ וָרא ּדְ ד ָנִהיר . ֵמַהאי ְנהֹוָרא ִחּוָ ָיַדע ּכַ ְוֵלית ּדְ
א ָאה ּדָ ּתָ א ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ּתַ יׁשָ א ַקּדִ ָאה ּדָ ר אִ . ֵעיָנא ִעּלָ  .יהוּ ּבַ

יא יַקּיָ ֵאי ֶעְליֹוִנין, ּוְזִמיִנין ַצּדִ ָחְכְמָתא, ַזּכָ רּוָחא ּדְ א ּבְ  )ישעיה נב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלֵמֱחֵמי ּדָ
ַעִין ִיְראוּ  י ַעִין ּבְ ׁשּוב ְיָי ִצּיֹון. ֵאיָמַתי. ּכִ ה ְייָ  )במדבר יד(ּוְכִתיב . ּבְ ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ . ֲאׁשֶ

ָאהְוִאלְ  ָאה, ָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא ִעּלָ ּתָ ח ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ּתַ ּגַ ַאׁשְ ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלֵמיָקם ִרְגָעא , ּדְ
 .ֲחָדא

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ָאה, ּתָ ּתָ ֵעיָנא ּתַ חּוָתא ּדְ ּגָ יהּ , ַאׁשְ ָאה ּבֵ ח ְנִהירּו ִעּלָ ּגַ ד ַאׁשְ ְוָעִייל , ּכַ
ָאהַההּוא ְנִהירּו ּדְ  ַתּתָ ָאה ּבְ ַעִין ִנְרָאה . ִעּלָ ר ַעִין ּבְ א ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ִמֵניּה ָנִהיר ּכֹּלָ ּדְ

ה ְייָ   .ַאּתָ

ִתיב  ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו )תהלים לג(ּכְ ָכל ָהָאֶרץ' ֵעיֵני ה )זכריה ד(ּוְכִתיב . ִהּנֵ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ . ֵהּמָ
א, וֵעיֵני ְיָי ֶאל ְיֵרָאי, ָזכוּ  ְלֵעיּלָ ה ְמׁשֹוְטטֹות, ָלא ָזכוּ . ֵעיָנא ּדִ א, ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ ּתָ ְלּתַ  .ֵעיָנא ּדִ

ַתְנָיא א, ּדְ יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ָלא ׁשַ ֵני ַמה ָזָכה יֹוֵסף ּדְ ֵעיָנא , ִמּפְ ָחא ּבְ ּגְ ּתַ ָכה ְלִאׁשְ ּזָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ָאה ן ּפֹוָרת ֲעֵלי ָעִין )ית מטבראש(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָטָבא ִעיּלָ ן ּפֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ן . ּבֵ ֲאַמאי הּוא ּבֵ

יהּ . ֲעֵלי ָעִין. ּפֹוָרת ַגח ּבֵ ּתְ ִאׁשְ ת ַעִין ּדְ לֹוַמר ַעל ִסּבַ  .ּכְ
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ל. ַמאי ַטְעָמא, ּוְכִתיב טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרךְ  ְחמֹו ַלּדָ י ָנַתן ִמּלַ א . ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ַחד. ּכִ ּתָ
ָאה ִאית ֵעיָנא ְיִמיָנא, יֲחזֵ  ַתּתָ ֵעיֵניּה ּדְ ָמאָלא, ּבְ ׂשְ ֵרי. ְוִאית ֵעיָנא ּדִ ָווֵני, ְוִאיּנּון ּתְ ְתֵרי ּגְ ֲאָבל . ּבִ

ָמאָלא, ָהָכא א ַחד ַסְלֵקי. ֵלית ֵעיָנא ׂשְ ַדְרּגָ א ְיִמיָנא, ְוַתְרַווְייהּו ּבְ ךְ . ְוכֹּלָ , ֵעיָנא ַחד, ּוְבִגיֵני ּכַ
ֵרין  .ְוָלא ּתְ

א, ְוָתאָנא חּוָתא, ֵעיָנא ּדָ ּגָ ַאׁשְ הּוא ֵעיָנא ּדְ ִדיר. ּדְ ִקיָחא ּתָ ִדיר. ּפְ אן . ַחְייָכאן ּתָ  )א וחזאן''ס(ְוַחּדָ
ִדיר ָאה, ּתָ ָלא ֲהִוי ָהִכי ְלַתּתָ וָרא, ּדְ סּוָמָקא ּוְבאּוָכָמא ּוְבִחּוָ ְכִליָלן ּבְ ג, ּדִ ָווֵני' ּבְ ְוָלא ֲהָוה , ּגְ

ִקיָחא  ִדיר ּפְ ֵלית ַגְבָהָנא סּוְטָרא  )א דליה גבינא''ס(ּתָ א דליה עיניה בגביני ''ס( )א כליה גביני סודרא''ס(ּדְ

ִתיבְועַ . ַעל ֵעיָנא )דמכסאן א ּכְ ן ְייָ  )תהלים מד(, ל ּדָ ה ִתיׁשַ ַקח ְיָי ֵעיֶניךָ  )מלכים ב יט(. עּוָרה ָלּמָ  .ּפְ

ַקח ד ִאְתּפְ ַקח ְלָטב, ּכַ ִאְתּפְ ַקח ְלָטב. ִאית ְלַמאן ּדְ ָלא ִאְתּפְ ַקח . ּוְלַמאן ּדְ ִאְתּפְ ַווי ְלַמאן ּדְ
סּוָמָקא ָיא ֵעיָנא, ֳקְבֵליהּ ְוסּוָמָקא ִאְתֲחֵזי לָ , ְוֵעיָנא ִאְתֲעָרב ּבְ יהּ . ּוְמַכּסְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ֲאָבל . ַמאן ִיׁשְ

יק יֹוִמין ֵעיָנא, ַעּתִ ור. ָטָבא ּדְ גֹו ִחּוָ ור ּבְ וֵרי. ִחּוָ ל ִחּוָ ָכִליל ּכָ ור ּדְ ָאה חּוָלֵקיהּ . ִחּוָ ְלַמאן , ַזּכָ
ִויהּ  ח ִעּלָ ּגַ ִיׁשְ ְייהוּ , ּדְ ור ִמּנַ אי כְּ . ַחד ִחּוָ א ַוּדַ  )ישעיה ב(ּוְכִתיב . ִתיב טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרךְ ְוַעל ּדָ

אֹור ְייָ  ית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבְ  .ּבֵ

אָנא א )עם כל דא(, ּתָ יָקא ָסִתים ִמּכֹּלָ ַעּתִ ֵמיּה ּדְ אֹוַרְייָתא, ׁשְ ַרׁש ּבְ ר ִמן ֲאָתר ַחד, ְוָלא ִמְתּפְ , ּבַ
ין ְלַאְבָרָהם אֹוֵמי ְזֵעיר ַאּפִ ְכּתִ , ּדְ י ְנֻאם ְייָ  )בראשית כב(, יבּדִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ין. ּבִ ְזֵעיר ַאּפִ . ְנֻאם ּדִ

ָרֵאל )בראשית מח(, ּוְכִתיב ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ א, ּבְ ְלֵעיּלָ ָרֵאל ּדִ ָך  )ישעיה מט(ּוְכִתיב . ִיׂשְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ
ָאר א, ֶאְתּפָ ָרֵאל ָקָאַמר ּדָ יק יֹוִמי. ְלִיׂשְ ירְוָתֵניָנן ַעּתִ ּפִ  .ן ֲאָמרֹו ְוַהאי ְוַהאי ׁשַ

ְנָיא ִתיב , ּתַ יק יֹוִמין ְיִתיב )דניאל ז(ּכְ ְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ י ּכָ ְרָסָוון ְרִמיו. ָחֵזה ֲהִוית ַעד ּדִ ַמאן , ּכָ
י ְיהּוָדה. הּוא א, ָאַמר ְלַרּבִ ְרְסָייא ּדָ ִקּיּוָמְך ְוַאְתִקין ּכָ  .קּום ּבְ

י ְיהּוָדה ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ינּור )דניאל ז(ּכְ ִביִבין ּדִ יא. ּכֹוְרְסֵייּה ׁשְ ְרְסּיָ יק יֹוִמין ְיִתיב ַעל ַהאי ּכֻ . ְוַעּתִ
יא. ַמאי ַטְעָמא ְרְסּיָ יק יֹוִמין ָלא ָיִתיב ַעל ַהאי ּכָ ַתְנָיא ִאי ַעּתִ יָמא ָעְלָמא, ּדְ , ָלא ָיִכיל ְלִאְתַקּיְ

י ַההּוא ּכּוְרְסָייא ּמֵ ד ְיִת . ִמּקַ ְפָייא ּכַ יק יֹוִמין ָעֵליּה ְלּכַ יא )א אתכפייא''ס(יב ַעּתִ , ְלַההּוא ּכּוְרְסּיָ
יט ּלִ ָרִכיב ׁשַ ְרְסָייא. ּוַמאן ּדְ ָנִטיל ֵמַהאי ּכֻ ִעיָדָנא ּדְ ּכּוְרְסָייא , ְוָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא ַאֲחָרא, ּבְ

ָרִכיב בֵּ , ַקְדָמָאה ְרִמיוּ  א ִאיהּו ּדְ ְלָטא ֶאּלָ ָלא ׁשַ יק יֹוִמיןּדְ י . יּה ַעּתִ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
ן ָאְרָחךְ , ְיהּוָדה ּקַ יק יֹוִמין, ִיְתּתְ ְך ֵמַעּתִ  .ְוֵייֵתי ּבָ

ִתיב  א ֲחֵזי ּכְ א הּוא. ֲאִני ְיָי ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הּוא )ישעיה מא(ְוּתָ ל , ּכֹּלָ ְוהּוא ָסִתים ִמּכָ
אָנא. ָטָמאחוֹ  )בהאי(. ִסְטרֹוי ְרצּוָפא, ּתָ מֹוַדע ּפַ ּתְ חֹוָטָמא ִאׁשְ  .ּבְ

 ב''ל ע''דף ק

יָקא) ב''ל ע''דף ק(ְוָתא ֲחֵזי ַמה  ין ַעּתִ ין, ּבֵ ין. ִלְזֵעיר ַאּפִ א ַחּיִ חֹוָטָמא ֵמַחד נּוְקּבָ א ָמאֵריּה ּדְ , ּדָ
ין ַחּיִ ין ּדְ א ַחּיִ ָקאהּוא . ַהאי חֹוָטָמא. ּוֵמַחד נּוְקּבָ ׁשְ ְרּדַ י, ּפַ ַחּיֵ יב רּוָחא ּדְ ֵביּה ָנׁשִ ין, ּדְ . ִלְזֵעיר ַאּפִ

רּוָחא, ְוהּוא ַנַחת רּוחַ . ְוָקֵריָנן ֵליּה ְסִליָחה מּוָתא ּדְ ּסְ  .ִאְתּבַ
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ָנִפיק  רּוָחא ּדְ ין, ֵמִאיּנּון נּוְקֵבי )מהכא(ּדְ ָעָרא . ַחד רּוָחא ָנִפיק ִלְזֵעיר ַאּפִ , סטריןא חיין מכל ''ס(ְלַאּתְ

ֵעֶדן )חיין דחיין, חירו מכל סטרי א ּדְ ִגְנּתָ י. ֵליּה ּבְ ַחּיֵ ָדִוד, ְוַחד רּוָחא ּדְ ין ְלַזָמָנא ִלְבֵריּה ּדְ ֵביּה ַזּמִ , ּדְ
ע ָחְכְמָתא א. ְלִמְנּדַ ַער ְוָנִפיק רּוָחא ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה, ּוֵמַההּוא נּוְקּבָ ָרָאה ַעל , ִאּתְ ין ְלַאׁשְ ְוַזּמִ

יָחאַמְלכָּ  יב, א ְמׁשִ ְכּתִ ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיָי רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח  )ישעיה יא(, ּדִ
ַעת ְוִיְרַאת ְייָ  ַלת. ְוָהא רּוָחא ֲחָדא ַאְמֵריָנן, רּוִחין' ָהא ָהָכא ד. ּדַ י יֹוֵסי . ֲאַמאי ּתְ קּום ִרּבִ

ִקּיּוָמךְ   .ּבְ

י יֹוסֵ  יָחא. י ְוָאַמרָקם ִרּבִ א ְמׁשִ ַמְלּכָ יֹומֹוי ּדְ , ֲאִליף ִלי ָחְכְמָתא, ָלא ֵייְמרּון ַחד ְלַחד, ּבְ
יב ְכּתִ דּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגוֹ  )ירמיה לא(, ּדִ ם ְוַעד ', ְולֹא ְיַלּמְ ַטּנָ ם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמּקְ י ֻכּלָ ּכִ
דֹוָלם ַער ַעּתִ , ּוְבַההּוא ִזְמָנא. ּגְ א, יק יֹוִמיןִיּתְ כֹּלָ ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדְ לֹוף , רּוָחא ּדְ ְוַכד ִיׁשְ

א יהּ , ּדָ ֲערּון ִעּמֵ א ִיּתְ ּתָ ְלּתַ ל רּוִחין ּדִ ין )תרין(ִאיּנּון . ּוַמאן ִאיּנּון. ּכָ ְזֵעיר ַאּפִ ין ּדִ יׁשִ ְתִרין ַקּדִ . ּכִ
יָתא רּוִחין ַאֲחָרִנין ַיֲהֵבי , ְוִאיּנּון ׁשִ  )רוחין אינון דכללינן תלת אחרנין' ג, א שיתא רוחין''ס(ִאיּנּון  )א דהכי''ס(ּדְ

ַעת ְוִיְרַאת ְייָ  יב רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ ְכּתִ  .ּדִ

ָתֵניָנן ִתיב , ּדְ א ְייָ  )דברי הימים א כט(ּכְ ּסֵ לֹמֹה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁשֶ ׁש ַמֲעלֹות  )מלכים א י(ּוְכִתיב . ַוּיֵ ׁשֵ
א ּסֵ ְבָעה. ַלּכִ ׁשִ ין ְלֵמיַתב ּבְ יָחא ַזּמִ א ְמׁשִ ָעַלְייהוּ . ּוַמְלּכָ יק יֹוִמין ּדְ ַעּתִ יָתא ִאיּנּון ְורּוָחא ּדְ ָהא , ׁשִ
ְבָעה ַמר. ׁשִ ִאּתְ ָמה ּדְ ְמעֹון )אחרנין' רוחי אינון דכללינן ג' ג(. ּכְ י ׁשִ ָמא רּוֲחָך ָינּוח ְלָעלְ , ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ָאֵתי  .ּדְ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח  )א''ה ע''רל, א''ט ע''בראשית קל(ּכֹה ָאַמר ְיָי  )יחזקאל לז(ּכְ ֵמַאְרּבַ
ע רּוֵחי ָעְלָמא. 'ְוגוֹ  י ָהָכא, ְוִכי ַאְרּבַ ֲערּון. ַמאי ַעְבּדֵ ע רּוֵחי ִיּתְ א ַאְרּבַ ְורּוָחא . ִאיּנּון' ג. ֶאּלָ

יָק  ַעּתִ עּדְ א. ְוָהִכי ֲהווֹ , א ְסִתיָמא ַאְרּבַ ַכד ִיּפּוק ּדָ ָלָתא, ּדְ יּה ּתְ ָלָתא , ָנְפִקין ִעּמֵ גֹו ּתְ ְכִליָלן ּבְ ּדִ
 .ַאֲחָרִנין

הוּ  ּלְ ָכִליל ִמּכֻ ָקא ַחד רּוָחא ּדְ ִריְך הּוא ְלַאּפָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ע רּוחֹות ּבִֹאי . ְוַזּמִ יב ֵמַאְרּבַ ְכּתִ ּדִ
אן. ָהרּוחַ  ִתיב ּכָ ע רּוחֹות ּבִֹאי ָלא ּכְ ע רּוחֹות ּבִֹאי, ַאְרּבַ א ֵמַאְרּבַ א . ֶאּלָ ַמְלּכָ ּוְביֹוֵמי ּדְ

יָחא ל רּוִחין, יַלף ַחד ְלַחדָלא ִיְצָטְרכּון ְלמֵ , ְמׁשִ ָכִליל ִמּכָ ְלהֹון ּדְ ָהא רּוָחא ּדִ א. ּדְ . ְיִדיַע ּכֹּלָ
ַעת ְוִיְרַאת ְייָ  )רוח(ָחְכָמה ּוִביָנה ֵעָצה ּוְגבּוָרה  ל רּוֵחי. ּדַ ְכִליָלא ִמּכָ ּום רּוָחא ּדִ ְך . ִמׁשּ ִגין ּכָ ּבְ

ִתיב ע רּוחֹות, ּכְ ע ּדִ , ֵמַאְרּבַ ִאיּנּון ַאְרּבַ ַאָמָרןּדְ ִאין ּדְ ין ִעּלָ ְרּגִ ְבָעה ּדַ ׁשִ הּו , ְוָתאָנא. ְכִליָלן ּבְ ֻכּלְ ּדְ
יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ַהאי רּוָחא ּדְ ִליָלן ּבְ חֹוָטָמא, ּכְ א ּדְ ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ְלנּוְקּבָ  .ּדְ

א ֲחֵזי ין חֹוָטָמא ְלחֹוָטָמא, ְוּתָ יק יֹוִמ . ַמה ּבֵ ַעּתִ ל ִסְטרֹויחֹוָטָמא ּדְ ין ִמּכָ ְזֵעיר . ין ַחּיִ חֹוָטָמא ּדִ
ין ִתיב, ַאּפִ יו ּתֹאֵכל ְוגוֹ  )שמואל ב כב(, ּכְ ַאּפֹו ְוֵאׁש ִמּפִ ן ּבְ ַאּפוֹ . 'ָעָלה ָעׁשָ ן ּבְ ּוֵמַההּוא , ָעָלה ָעׁשָ

ִליק נּור ן ּדָ ָנָנא ְלָבַתר, ָעׁשָ ד ָסִליק ּתְ ּנוּ . ּכַ ֲערּו ִמּמֶ ָחִלים ּבָ ּנּו ַמהּו ִמ . ּגֶ ן. )נוסחי' ג(ּמֶ . ֵמאֹותֹו ָעׁשָ
א, ֵמַההּוא חֹוָטָמא ָ  .ֵמַההּוא ֶאׁשּ

אָנא ָאה ְצלֹוֵתיהּ , ּתָ ֵעי ְלַצּלָ ד ֲהָוה ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ּבָ ֵלל, ּכַ , ָאַמר ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמְתּפַ
ן יב. ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמְתַחּנֵ ְכּתִ ִתי ֶאחָטם ָלךְ וּ  )ישעיה מח(, ְוַהְיינּו ּדִ יק , ְתִהּלָ ַהאי ְקָרא ְלַעּתִ

 .יֹוִמין ֲאָמרוֹ 
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ָנא חֹוָטָמא, ּתָ ַלת ְמָאה וע, אֹוְרָכא ּדְ ָיין ִמן ַההּוא חֹוָטָמא, ה ָעְלִמין''ּתְ ִקן . ִאְתַמּלְ ּבְ הּו ִמְתּדַ ְוֻכּלְ
ין ְזֵעיר ַאּפִ חֹוָטָמא הּוא. ּבִ ִתּקּוָנא ּדְ א ּדְ ְחּתָ ּבַ יק יֹוִמיןוְ . ַהאי ּתּוׁשְ ַעּתִ ּקּוֵני ּדְ ִאְתָחזּון ְוָלא , ָכל ּתִ

ין, ִאְתָחזּון א, ִאְתָחזּון ְלָמאֵרי ִמּדִ  .ְוָלא ִאְתָחזּון ְלכֹּלָ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ָאה, ּפָ יָרא ִעּלָ ִדיְקָנא ַיּקִ יט ְידֹוי ּבְ אֹוׁשִ א, ַווי ַמאן ּדְ יׁשָ ָסָבא ַקּדִ , ּדְ
א )א טמיר וסתים''נ(ְטִמיָרא ּוְסִתיָמא  ְחּתָ ּבַ ַהִהיא ּתּוׁשְ יְקָנא ּדְ א ּדִ יר . ִמּכֹּלָ ָסִתים ְוַיּקִ יְקָנא ּדְ ּדִ

ּקּונֹוי ל ּתִ ִאין. ִמּכָ ִאין ְוַתּתָ ָלא ַיְדִעין ִעּלָ יְקָנא ּדְ ִחין. ּדִ ּבָ ָכל ּתּוׁשְ א ּדְ ְחּתָ ּבַ ִהיא ּתּוׁשְ יְקָנא ּדְ . ּדִ
ר ָנׁש נְ  ָלא ֲהִוי ּבַ יְקָנא ּדְ ִיְקַרב ְלֵמֱחֵמי ֵליהּ ּדִ א ּדְ יׁשָ ֲערֹוי . ִביָאה ְוַקּדִ ׂשַ ְלָייא ּבְ ִהיא ּתַ יְקָנא ּדְ ּדִ

א ִלּבָ יִרין. ַעד ַטּבּוָרא ּדְ ַיּקִ יָרא ּדְ א ַיּקִ ַתְלּגָ וָרא ּכְ ְטִמיִרין. ִחּוָ ְמֵהיְמנּוָתא . ְטִמיָרא ּדִ
א כֹּלָ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ  .ּדִ

 א''א ע''דף קל

אָנא ְצִניעּוָתא , ּתָ ִסְפָרא) א''א ע''דף קל(ּבִ א, ּדְ כֹּלָ יְקָנא ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ַהאי ּדִ , ָנִפיק ֵמאּוְדנֹוי, ּדְ
א יׁשָ פּוָמא ַקּדִ א , ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ְוָנִחית סֹוֲחָרֵניּה ּדְ ַתְקרּוְבּתָ בּוְסָמא ָטָבא )סגי(ּבְ וָרא , ּדְ ִחּוָ

יָרא  ַיּקִ ּקּוָלא )א חוורא יקירא דדיקניה נחית''ס(ְוָנִחית . )דבדיקניה א''ס(ּדְ ׁשִ הּוא . ְוָחֵפי ַעד ַטּבּוָרא, ּבְ
יָרא יְקָנא ַיּקִ ֵליָמא, ּדִ יּה י, ְמֵהיָמָנא ׁשְ ין ּבֵ ַנְגּדִ ח ְרבּות ָטָבא, ג ְנִביִעין''ּדְ ְמׁשַ ְתַלת , ַמּבּוִעין ּדִ ּבִ

ָנא ּקְ ּקּוִנין ִמְתּתַ ר ּתִ  .ֲעׂשַ

א. ּקּוָנא ַקְדָמָאהּתִ  ֵעיּלָ ֲעָרא ִמּלְ ן ׂשַ ּקֵ יהּ , ִמְתּתַ ַער ֵריׁשֵ ׂשְ ּקּוָנא ּדִ אִרי ֵמַההּוא ּתִ ָסִליק , ְוׁשָ ּדְ
א ֵמאּוְדנֹוי ִתּקּונֹוי ְלֵעיּלָ אּוְדִנין, ּבְ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ ּקּוָלא ָטָבא, ְוָנִחית ִמּקַ ׁשִ ַחד חּוָטא ּבְ ַעד , ּבְ

פּוָמא א ּדְ  .ֵריׁשָ

קּ  ְנָייָנאּתִ פּוָמא. ּוָנא ּתִ א ּדְ ֲעָרא ֵמֵריׁשָ ן ׂשַ ּקַ פּוָמא )וסליק(, ִמְתּתָ א ַאֲחָרא ּדְ ִתּקּוָנא , ַעד ֵריׁשָ ּבְ
ִקיל  .ׁשָ

ִליָתָאה ּקּוָנא ּתְ ְתחֹות . ּתִ ֵרין נּוְקִבין, חֹוָטָמא )א דהאי''ס(ֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ חֹות ּתְ ָנִפיק ַחד , ִמּתְ
ֲעָרא אִ , אֹוְרָחא ַההּוא ָאְרָחאְוׂשַ ַסק ּבְ יָסא, ְתּפְ ֲעָרא, ּוַמְלָיא ֵמַהאי ּגִ יָסא ׂשַ ְמִתּקּוָנא , ּוֵמַהאי ּגִ

ַההּוא אֹוְרָחא ִלים סֹוֲחָרֵניּה ּדְ  .ׁשְ

ּקּוָנא ְרִביָעָאה ֲעָרא . ּתִ ן ׂשַ ּקַ חֹות ּפּוָמא )ונחית(ִמְתּתָ א ֲחָדא, ּתְ א ֲחָדא ְלֵריׁשָ ִתּקּוָנא , ֵמֵריׁשָ ּבְ
ִלי  .םׁשְ

ָאה ּקּוָנא ֲחִמיׁשָ חֹות ּפּוָמא ָנִפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא. ּתִ א, ּתְ ְלֵעיּלָ ָאְרָחא ּדִ ּקּוָלא ּדְ ׁשִ ֵרין , ּבְ ין ּתְ ְוִאּלֵ
יִמין ַעל ּפּוָמא אן, ָאְרִחין ְרׁשִ אן ִמּכָ  .ִמּכָ

יָתָאה ּתִ ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּתִ ן ׂשַ ּקֵ ַרע ְלֵעיל לְ , ִמְתּתַ פּוָמאְוָסִליק ְוָנִפיק ִמּלְ א ּדְ א . ֵריׁשָ ְקרּוְבּתָ ְוָחֵפי ּתַ
בּוְסָמא ָטָבא א, ּדְ ְלֵעיּלָ פּוָמא ּדִ א ּדְ ָאה . ַעד ֵריׁשָ ּתָ אֹוְרָחא ּתַ ִפְתָחא ּדְ א ּדְ ֲעָרא ְלֵריׁשָ ְוָנִחית ׂשַ

פּוָמא  .ּדְ

ִביָעָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּתִ ִסיק ׂשַ ּפּוִחין, ּפָ ֵרין ּתַ ַתְקרּובְ , ְוִאְתָחְזן ּתְ בּוְסָמא ָטָבאּבְ א ּדְ יָרן , ּתָ ּפִ ׁשַ
ִגיֵניהֹון ִאְתְקָיים ָעְלָמא. ְוָיָאן ְלֵמחֵזי ים )משלי טז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ  .ּבְ
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ִמיָנָאה ּקּוָנא ּתְ ִדיְקָנא. ּתִ ְעֵרי סֹוֲחָרֵני ּדְ ׂשַ ּקּוָלא ַעד, ָנִפיק ַחד חּוָטא ּדְ ׁשִ  .ַטּבּוָרא ְוַתְלָיין ּבְ

יָעָאה ׁשִ ּקּוָנא ּתְ יְקָנא. ּתִ ְעֵרי ּדִ ּקּוָלא, ִמְתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ׂשַ ׁשִ ַתְלָיין ּבְ ְעֵרי ּדְ  )דתליין(, ִעם ִאיּנּון ׂשַ
א א ִמן ּדָ  .ְוָלא ַנְפֵקי ּדָ

יָרָאה ּקּוָנא ֲעׁשִ יְקָנא )מתערבין(. ּתִ חֹות ּדִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ יְקָנא. ַנְחּתִ חֹות ּדִ ְגרֹוָנא ּתְ ָיין ּבִ  .ְוַחּפְ

ּקּוָנא ַחד ָסר ָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן ִניָמא. ּתִ ִלים, ּדְ יעּוָרא ׁשְ ׁשִ ְעָרן ּבְ  .ּוִמְתׁשַ

ֵריָסר ּקּוָנא ּתְ ְעֵרי ַעל ּפּוָמא. ּתִ ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ֵני , ּדְ ל ִסְטרֹויּופּוָמא ִאְתּפְ ְעֵרי ְסחֹור . ִמּכָ ְוָיָאן ׂשַ
 .ְסחֹור ֵליהּ 

ֵליַסר ּקּוָנא ּתְ יְקָנא. ּתִ ְתחֹות ּדִ ַעָרן ּבִ ַתְלָיין ׂשַ אן, ּדְ אן ּוִמּכָ יָקָרא ָיָאה, ִמּכָ יָרא, ּבִ ּפִ יָקָרא ׁשַ . ּבִ
ָיין ַעד ַטּבּוָרא ְקרוּ  )א לאתחזאה''ס(ָלא ִאְתֲחֵזי . ְמַחּפְ י ּתַ ל ַאְנּפֵ בּוְסָמאִמּכָ ּפּוִחין , ָבא ּדְ ר ִאיּנּון ּתַ ּבַ

וִרין יִרין ִחּוָ ּפִ ין ְלָעְלָמא, ׁשַ ִקין ַחּיִ ַמּפִ ין, ּדְ  .ּוְמַחְזָיין ֵחדּו ִלְזֵעיר ַאּפִ

ין ּקּוִנין ִאּלֵ ְתֵליָסר ּתִ ח ְרבּות, ּבִ ְמׁשַ ֵליַסר ַמּבּוִעין ּדִ ין ְוָנְפִקין ּתְ ין ְלָכל ִאיּנּון, ַנְגּדִ א ְוַנְגּדִ ּתָ ְלּתַ . ּדִ
ָחא ַההּוא ִמׁשְ ָחא. ּוְנִהִרין ּבְ יִחין ֵמַההּוא ִמׁשְ ין, ּוְמׁשִ ּקּוִנין ִאּלֵ ִבְתֵליָסר ּתִ ּקּוִנין . ּדְ ְתֵליָסר ּתִ ּבִ

יָרא יְקָנא ַיּקִ ים ּדִ ין ִאְתְרׁשִ א, ִאּלֵ כֹּלָ יִקין, ְסִתיָמָאה ּדְ ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ יָר . ּדְ ּפִ ּפּוִחין ׁשַ ֵרי ּתַ ן ִמּתְ
ַאְנּפֹוי ין, ּדְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ור , ְנִהיִרין ַאְנּפֹוי ּדִ א )א חיזור''ס(ְוָכל ִחיּוָ ְכָחן ְלַתּתָ ִאְשּתַ ְנִהיִרין , ְוׁשּוָשן ּדְ

א ְלֵעיּלָ ין. ּוִמְתַלֲהִטין ֵמַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ ֵליַסר ִאּלֵ ּקּוִנין ּתְ ִדיְקָנא, ּתִ ָכחּו ּבְ ּתְ ֵלימּות , ִאׁשְ ּוִבׁשְ
יְק  ִתּקּונֹויּדִ ר ָנׁש ֶנֱאָמן, ָנא ּבְ יְקֵניהּ . ִאְתְקֵרי ּבַ ָחֵמי ּדִ ָכל ּדְ יּה ְמֵהיְמנּוָתא, ּדְ ֵלי ּבֵ  .ּתָ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ יָרא, ּתָ ִדיְקָנא ַיּקִ ַתְלָיין ּבְ ין ּדְ ּקּוִנין ִאּלֵ ֵליַסר ּתִ ִביָעָאה , ּתְ ׁשְ  )מנהון(ּבִ
ָעְלָמא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ַרֲחֵמי ,ִמׁשְ ְרֵעי ּדְ ְתֵליָסר ּתַ ֵחי ּבִ ּתְ יט ְיֵדיּה ְלאּוָמָאה. ּוִמְתּפַ אֹוׁשִ ַמאן , ּוַמאן ּדְ ּכְ

יְקָנא ּקּוֵני ּדִ ְתֵליָסר ּתִ אֹוֵמי ּבִ ין. ּדְ ֲאִריְך ַאּפִ ה. ַהאי ּבַ ַכּמָ ין ּבְ ְזֵעיר ַאּפִ י ִיְצָחק. ּבִ קּום , ָאַמר ְלִרּבִ
ִקּיּוָמךְ  ַסלְ , ּבְ א ְוַסְלֵסל ּבְ ַמְלּכָ ִתּקּוָנא ּדְ נּון )א בדיקנא''ס(ְסָלא ּדְ ּקְ א ֵהיַאְך ִיְתּתַ יׁשָ  .ַקּדִ
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י ִיְצָחק ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ א ָעֹון ְוגוֹ  )מיכה ז(, ּפָ מֹוָך נֹוׂשֵ ן ֱאֶמת ', ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ְוגוֹ ', ִמי ֵאל ּכָ ּתֵ ּתִ
אָנא. 'ְלַיֲעקֹב ְוגוֹ  ֵליַסר, ּתָ ח ְרבּות , ְמִכיִלין ִאְתָחזּון ָהָכא ּתְ ְמׁשַ ֵליַסר ַמּבּוִעין ּדִ הּו ָנְפִקין ִמּתְ ְוֻכּלְ
ִתיּקּוֵני  א) ב''א ע''דף קל(ּדְ יׁשָ יְקָנא ַקּדִ יִקין, ּדִ ַעּתִ יָקא ּדְ ְטִמיִרין. ַעּתִ ָנא. ְטִמיָרא ּדִ ּקּוָנא , ּתָ ּתִ

ִדיְקָנא ָטִמיר ְוָסִתים ִתּקּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיעַ . ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר, ּדְ  .ּבְ

ּקּוָנא ַקְדָמָאה ֵניָנן. ּתִ ה, ָהא ּתָ ָקא ְלֲחֵבְרּתָ ּבְ ֲעָרא ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלא ִמְתּדַ ֲעָרא ְוׂשַ ָכל ׂשַ . ּדְ
ִדיְקָנא ְלַאְתְקָנא ֲארּו ִניִמין ּדְ א, ְוׁשָ ַער ֵריׁשָ ׂשְ  .ְמִתּקּוָנא ּדִ

ָלא ּכְ א, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַער ֵריׁשָ ׂשְ ל ִניִמין ּדִ ָאה, ִאי ּכָ יָרא ִעּלָ ִדיְקָנא ַיּקִ ַחד ִניָמא , ְוִניִמין ּדְ ּבְ
ָללוּ  ין ֲאִריִכין )א בחד מתקלא אתקלו''ס(, ִאְתּכְ ין ָלא ֲאִריִכין, ֲאַמאי ִאּלֵ ִניִמין  )מ''ק(ֲאַמאי . ְוִאּלֵ

ִדיְקָנא ָלא ֲאִריִכין  ָיין, ּכּוֵלי ַהאיּדְ ָיין. ְוַקׁשְ א ָלא ַקׁשְ ֵריׁשָ ין ּדְ ִעיִעין, ְוִאּלֵ א ׁשְ  .ֶאּלָ
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א א ְוִדיְקָנא, ֶאּלָ ֵריׁשָ ִקיִלין ּדְ ל ִניִמין ׁשְ ְתִפין. ּכָ א ֲאִריִכין ַעל ּכַ ֵריׁשָ א , ּדְ א ''ד(ְלֵמיַגד ְלֵריׁשָ

ין )מרישא ְזֵעיר ַאּפִ מֹוָחא, ּדִ יָכא ּדְ יֵליהּ לְ , ֵמַההּוא ְמׁשִ ָיין. מֹוָחא ּדִ ְך ָלא ֲהוֹו ַקׁשְ יֵני ּכַ ְוַעל . ּוְבּגִ
א ִאְתָחזּון ְלֶמֱהִוי ְרִכיֵכי  .ּדָ

אָנא יב )א''ב ע''רס, א''מ ע''ק, א''ח ע''ע(ַמאי , ּתָ ְכּתִ ה )משלי א(, ּדִ רֹּנָ חּוץ ּתָ ִתיב. ָחְכמֹות ּבַ , ּוְלַבּסֹוף ּכְ
ן קֹוָלהּ  ּתֵ ְרחֹובֹות ּתִ יּה ֵסיֵפיהּ . ּבָ יהּ , ַהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ חּוץ . ְוָלאו ֵסיֵפיּה ֵריׁשֵ א ָחְכמֹות ּבַ ֶאּלָ

ה רֹּנָ ין, ּתָ ֲאִריְך ַאּפִ ד ָנִגיד ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדַ י, ּכַ ְזֵעיר ַאּפִ ִאיּנּון ִניִמין, ןְלמֹוָחא ּדִ ִאּלּו . ּבְ ּכְ
ָראן ְלַבר ֵרין , ִמְתַחּבְ ֵלית ִקיּוָמא , ְוִאְתָעִביד ַחד מֹוָחא, מֹוִחין )מ''ק, ב''א ע''בראשית קמ(ּתְ ִגין ּדְ ּבְ
ָאה ּתָ ָאה, ְלמֹוָחא ּתַ מֹוָחא ִעּלָ ִקּיּוָמא ּדְ א ּבְ ן קֹולָ , ְוַכד ָנִגיד ֵמַהאי ְלַהאי. ֶאּלָ ִתיב ִתּתֵ  .ּה ַחדּכְ

ִאיּנּון ִניִמין  ָנִגיד ִמּמֹוָחא ְלמֹוָחא ּבְ  )כאלו מתחבראן לבר תרין מוחין ואתעביד חד מוחא באינון נימין(ּוְבִגין ּדְ
ין יׁשִ ָכחּו ְקׁשִ ּתְ ין. ַמאי ַטְעָמא. ִאיּנּון ָלא ִאׁשְ יׁשִ חּו ְקׁשִ ּכְ ּתַ ִאי ִאׁשְ ּום ּדְ ָלא ָנִגיד ָחְכְמָתא , ִמׁשּ

ךְ . הֹוןְלמֹוָחא בְּ  ִגיֵני ּכַ א , ּבְ יׁשָ ִאיהּו ְקׁשִ ר ָנׁש ּדְ ּוָמאֵרי  )א קשיא''ס(ֵלית ָחְכְמָתא ָנְפָקא ִמּבַ
רּוְגָזא יב. ּדְ ְכּתִ ָמִעים )קהלת ט(, ּדִ ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ְערֹוי , ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּדִ ׂשַ ַמאן ּדְ

ן יׁשָ יּה ְקׁשִ ֵריׁשֵ יהּ ָלאו ָחְכְמָתא ִמ , ּדְ ָבא ִעּמֵ ְ  .ְתַיׁשּ

א ִאיּנּון ֲאִריֵכי א, ְוַעל ּדָ א ְלכֹּלָ א. ְלֵמיֵתי ּתֹוַעְלּתָ ְדָרה. ַמאי ְלכֹּלָ ׁשִ , ְלֵמיַעל ַעל חּוָטא ּדְ
ְקָיין ִמן מֹוָחא ִמְתׁשַ ִדיְקָנא. ּדְ ֲעָרא ּדְ א ַעל ׂשַ ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ֵלי ׂשַ א ָלא ּתָ ֲעָרא . ּוְבִגין ּדָ ׂשַ ּדְ

א  ֵריׁשָ ֵלי ְוָסִליק ַעל אּוְדִנין ַלֲאחֹורֹויּדְ יְקָנא, ּתָ ֵלי ַעל ּדִ ָלא ִאְצְטִריְך , ְוָלא ּתָ ּום ּדְ ִמׁשּ
ין ִאּלֵ ין ּבְ ָאְרַחְייהוּ . ְלִאְתָעְרָבא ִאּלֵ ן ּבְ ְרׁשָ הּו ִמְתּפָ ֻכּלְ  .ּדְ

אָנא א, ּתָ ֵריׁשָ ין ּדְ ְעֵרי ּבֵ הּו ׂשַ ּלְ ִדיְקָנא, ּכֻ ין ּדְ הּו ִחוָּ , ּבֵ ּלְ אּכֻ ַתְלּגָ ִדיְקָנא , ְוָתאָנא. וֵרי ּכְ ִאיְנהּו ּדְ
הוּ  ּלְ ֵאי ּכֻ יׁשָ יִפין. ַמאי ַטְעָמא. ְקׁשִ יָפא ְדַתּקִ ּקִ ִאיּנּון ּתַ ּום ּדְ ג ''ִאיּנּון י )א לאחתא''נ(ְלַאֲחִסין , ִמׁשּ

יִקין, ְמִכיָלן ַעּתִ יק ּדְ ְרָיין. ֵמַעּתִ י אּוְדנֹוי ׁשַ ּמֵ ָלא . ֲהֵני ְמִכיָלן ְסִתיָמן ִאיּנּוןוַ , ַוֲהֵני ְמִכיָלן ִמּקַ ּדְ
ַאֲחָרִנין דאתחסינו לתתא והכי תנינא מקמי אודנוי שריין שערי משום דבלחודייהו אינון ולא אתערבו (. ִיְתָעְרבּון ּבְ

 .)באחרנין

ָווַתְייהוּ  ֵלית ַאֲחָרִנין ּכְ יָמא ּדְ ַרֲחֵמי . ָלא. ְוִאי ּתֵ ֵליַסר ְמִכיָלן ּדְ ַתְנָיא ּתְ אּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ִמי : ֵמַעּתִ
מֹוךָ  א ָעֹון )מ''ק(. ַחד, ֵאל ּכָ ֵרי, נֹוׂשֵ ע. ּתְ ׁשַ ַלת, ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ . ּתְ ע, ִלׁשְ לֹא . ַאְרּבַ

י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא. ָחֵמׁש , ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ית, ּכִ ְבָעה, ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ . ׁשִ , נוּ ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתי. ׁשִ
ַמְנָיא ל ַחּטֹאָתם. ּתְ ְמצּולֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ָעה, ְוַתׁשְ ׁשְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב. ּתִ ּתֵ ָרה, ּתִ ֶחֶסד . ַעׂשְ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינוּ . ַחד ָסר, ְלַאְבָרָהם ּבַ ר ִנׁשְ ֵריָסר, ֲאׁשֶ ֵליַסר, ֵמיֵמי ֶקֶדם. ּתְ א. ּתְ ֵאל , ָלֳקֵביל ּדָ
אִאי', ַרחּום ְוַחּנּון ְוגוֹ   .ּנּון ְלַתּתָ

יָמא ִאין, ְוִאי ּתֵ ין ִעּלָ ה ֵאיְך ָלא ָאַמר ִאּלֵ א )ח''קל(. מֹׁשֶ ה ָלא ִאְצְטִריךְ , ֶאּלָ א ְלֲאָתר , מֹׁשֶ ֶאּלָ
ַכח ּתְ ִדיָנא ִאׁשְ ַכח, ּדְ ּתְ ִדיָנא ִאׁשְ ֵעי ָהִכי ְלֵמיַמר, ּוַבֲאָתר ּדְ ה ָלא ָאַמר. ָלא ּבָ א , ּומֹׁשֶ ֶאּלָ

ִיׂשְ  ִעיָדָנא ּדְ ְלָייא, ָרֵאל ָחאבוּ ּבְ ה, ְוִדיָנא ֲהָוה ּתַ ְך ָלא ָאַמר מֹׁשֶ ִדיָנא , ּוְבִגיֵני ּכַ ֲאָתר ּדְ א ּבַ ֶאּלָ
ַכח ּתְ ַהאי ֲאָתר. ִאׁשְ ר ְנִביָאה, ֲאָבל ּבְ יק יֹוִמין ְמַסּדֵ ַעּתִ ָבָחא ּדְ ׁשְ  .ִסדּוָרא ּדִ

 ב''ב ע''דף קל
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א ָאה ַקִדיׁשָ ִדיְקָנא ִעּלָ ּקּוִנין ּדְ ֵליָסר ּתִ ְטִמיִרין, ְוִאיּנּון ּתְ יִפין, ְטִמיָרא ּדִ ּקִ ָייא , ּתַ ְבָרא ּוְלַאְכּפְ ְלּתַ
יִנין ְזֵרי ּדִ ל ּגִ א. ּכָ יׁשָ ָאה ַקּדִ יְקָנא ִעּלָ ָלא ַאְכִסיף , ַמאן ָחֵמי ּדִ ְטִמיִרין ּדְ א ''ס( )ב''קל(ְטִמיָרא ּדִ

ךְ . יהּ ִמנֵּ  )אתכסי ין, ּוְבִגין ּכָ יׁשִ ֲערֹוי ְקׁשִ ל ׂשַ ִתּקּונֹוי , ּכָ  .) ב''ב ע''דף קל(ְוַתִקיִפין ּבְ

יָמא א, ְוִאי ּתֵ ְלַתּתָ ְעֵרי ּדִ א, ִאיּנּון אּוָכֵמי, ִאי ָהִכי ָהא ׂשַ ּדָ א ּכְ ִתיב. ֲאַמאי ָלא ֲהוֹו ּדָ ַתְנָיא ּכְ , ּדְ
לִּ  )שיר השירים ה( ְלּתַ עֹוֵרבְקוּוּצֹוָתיו ּתַ חֹורֹות ּכָ ֲעַמר ְנֵקא )דניאל ז(, ּוְכִתיב. ים ׁשְ יּה ּכַ ַער ֵריׁשֵ . ּוׂשְ

ָיא ָאה, ָלא ַקׁשְ ִדיְקָנא ִעּלָ ָאה, ָהא ּבְ ּתָ ִדיְקָנא ּתַ א. ָהא ּבְ ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא , ְוַעל ּדָ ּכַ
ָרֵאל י ֵאׁש ְלבָ , ְלִיׂשְ ּבֵ חֹוָרה ַעל ּגַ ֵאׁש ׁשְ  .ָנהִאְתְייִהיַבת ּבְ

א  ּתָ ְלּתַ ָכא ְלמֹוָחא ּדִ ְ ָכחּו ְלִאְתַמׁשּ ּתְ ִמּמֹוָחא ִאׁשְ ִגין ּדְ ְעֵרי ּבְ ָהֵני ׂשַ ּום ּדְ ה ִמׁשּ ִמּלָ ָרא ּדְ ְוִעּקָ
ְלחֹודֹוי הּוא יְקָנא ּבִ יְקָנא ּדִ א ִמן ּדִ ָכחוּ . ְוִאיּנּון ְלֵעיּלָ ּתְ ְלחֹוֵדיהֹון ִאׁשְ ּקּונֹוי ּבִ יְקָנא . ְוָכל ּתִ ּדִ

ְלח ְלחֹוַדְייהוּ . ֹודֹויּבִ ְעֵרי ּבִ  .ְוׁשַ

א ֵריׁשָ ֲעֵרי ּדְ ׂשַ א ּדְ אִרי ֵמֵריׁשָ ׁשָ ּקּוָנא ּדְ ּקּוָנא ַקְדָמָאה ּתִ יְקָנא ָלא , ְוָתאָנא. ּתִ ּקּוֵני ּדִ ל ּתִ ּכָ
א  ַכח ֶאּלָ ּתְ א )מחומא דלבא(ִאׁשְ ֵריׁשָ ִריׁש ָהִכי )א מתיקוני דרישא''ס(, ִמּמֹוָחא ּדְ ָהא  ,ְוָהָכא ָלא ּפָ ּדְ

א. ָלא ֲהִוי ּקּוָנא ּדָ א ּתִ א, ֶאּלָ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ׂשַ א ּדְ ָנִחית ִמן ֵריׁשָ ַכח, ּדְ ּתְ  )חסר כאן(. ָהִכי ִאׁשְ

מֹוַדע ּתְ יְקָנא ִאׁשְ א, ּוֵמַהאי ּדִ ֵריׁשָ ֲהִוי ּבְ ל ַמה ּדַ יִמין , ּכָ ַחּתִ ֶאֶלף ָעְלִמין ּדְ  )א אלף עלמין חתימין''ס(ּדְ
ַדכְ  ִעְזָקא ּדְ ל ִעְזִקין, ִעְזָקא. ָיאּבְ ָכִליל ּכָ  .ּדְ

ֲעָרא ָכל ׂשַ א ּדְ י אּוְדנֹוי, אֹוְרּכָ ּמֵ ָנִחית ִמּקַ ָדא. ָלא ֲהִוי ֲאִריָכא, ּדְ א ּבְ ַבק ּדָ א ''ס(ְוָלא , ְוָלא ִאְתּדְ

ין )דכלא ֲעִרין. ַנְחּתִ ין ׂשַ ָכן . ִאּלֵ ְ ין ִאְתַמׁשּ ד ַנְגּדִ  )נגדין ואתמשכן. יןשער, א אלא מכד נחתין אלין''ס(ִמּכַ
 .ְוַתְלָיין

ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה ירּוָתא ּדְ ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי, ְוׁשִ ִקיָלן, ּתְ פּוָמא, ׁשְ א ּדְ ָכן ַעד ֵריׁשָ ְ ּוְתַלת . ִאְתַמׁשּ
ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ָחן ּבְ ּכְ ּתַ ִעין ִניִמין ִאׁשְ  .ְמָאה ְוִתׁשְ

ִקיִלין ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי ׁשְ ֲהווּ , ּתְ יִפין ּדַ ּקִ ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה ּתַ א, ּבְ ָייא ְלַתּתָ ן אֵ , ְלַאְכּפְ ּבָ חּוׁשְ . ל''ּכְ
יף ָיכֹול. ל''ַמהּו אֵ  ּקִ ָלִתין ְוַחד ָעְלִמין, ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּתַ ין ּתְ ְרׁשִ ְלִטין, ִמְתּפָ יִפין ׁשָ ּקִ , ּתַ

ַהאי ְסָטר''ל )ואתפשטו, א לאכפיא''ס( )א לאתפשטא''ס(ְלִאְתָעְייָנא  ַהאי ְסָטר''ְולֹ , א ּבְ ְוָכל . א ּבְ
יהּ  א, ָעְלָמא ְוָעְלָמא ִמּנֵ ְכִסיִפין ְלִעּדּוָנא ַרּבָ ַרׁש ְלֶאֶלף ָעְלִמין ּדִ א . ִמְתּפְ ֵריׁשָ א ָסִתים ּבְ ְוכֹּלָ

ִדיְקָנא יָפא, ּדְ ּקִ ָכִליל ּתַ ַהאי אֵ , ּדְ ל ָדא. ל''ּוְכִליָלן ּבְ ְפָייא ְלַרֲחֵמיל ִאְת ''ַהאי אֵ , ְוִעם ּכָ , ּכַ
יק יֹוִמין ַעּתִ ַרֲחֵמי ּדְ יהּ  )אתבסם(, ּדְ ט ּבֵ ַ ׁשּ ַלל ְוִאְתּפָ  .ְוִאְתּכְ

יב. ֲאַמאי ַעד ּפּוָמא ְכּתִ ּום ּדִ יָנא ְיִתיב ְוִסְפִרין ְוגוֹ  )דניאל ז(, ִמׁשּ יָנא ְיִתיב. 'ּדִ ְיִתיב . ַמאי ּדִ
ְלָטא ָלא ׁשַ ּבֹור )ישעיה ט(, בֲהָדא הּוא ִדְכִתי. ְלַאְתֵריּה ּדְ ֶלא יֹוֵעץ ֵאל ּגִ ּבֹור. ּפֶ הּוא ּגִ , ֵאל ּדְ

ִדּיּוְקָנא  ָסם ּבְ יק יֹוִמין )א בדיקנא''ס(ְוִאְתּבְ ַעּתִ א ּדְ יׁשָ יב. ַקּדִ ְכּתִ יק , ְוָרָזא ּדִ ַעּתִ מֹוָך ּבְ ִמי ֵאל ּכָ
ַמר ָאה, יֹוִמין ִאּתְ א ִעּלָ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה ּדְ  .ּבְ

קּוָנא ַקְדָמָאה, ָעְלָמא ַקְדָמָאה ָנִפיק ְמּתִ יט ְוָנִחית, ּדְ ּלִ ָבן . ׁשַ ְוָסִליק ְלֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרּבְ
ִריִסין יּה ִמְתַאֲחִדין. ָמאֵרי ּתְ א, ּוִמּנֵ ִעְזָקא ַרּבָ ִקְסָטא ּבְ  .ּבְ
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ְנָייָנא ּקּוָנא. ָעְלָמא ּתִ ָנִפיק ֵמַהאי ּתִ יט ְוָנפִ . ּדְ ּלִ ין, ְוָנִחית ְוָסִליק, יקׁשַ ְרּגִ ין ֶאֶלף ּדַ ְבָעה ְוַחְמׁשִ , ְלׁשִ
יָבָבא יהּ . ָמאֵרי ּדִ ָרא, ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ ִחיּוָ קּוְדָלא ּבְ ָייא ּבְ  )א בחיזרא''ס(. ְלַאְכּפְ

ִליָתָאה יט ְוָנִחית. ָעְלָמא ּתְ ּלִ ּקּוָנא ׁשַ ָנִפיק ֵמַהאי ּתִ יָלָלה''ְוָסִליק לצ, ּדְ , ו ַאְלִפין ָמאֵרי ּדִ
יּה  ּקּוָנא, )בבוצינא קמורא( )א כבוסינא לקוסרא''ס( )בבוסיטא לקוסטירא(ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ ְפָיין , ּוֵמַהאי ּתִ ִמְתּכַ

הוּ  ּלְ ָמן בִּ , ּכֻ ּסְ ִדְמִעיןּוִמְתּבַ א, ְמִריָרא ּדְ א ַרּבָ ַיּמָ ִמין ּבְ ּסְ ִמְתּבַ  .ּדְ

ּקּוָנא ָדא א, ַמאן ָחֵמי ּתִ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ָאה, ּדְ יָרא, ִעּלָ יהּ , ַיּקִ ָלא ַאְכִסיף ִמּנֵ ַמאן ָחֵמי . ּדְ
ְלָיין ֵמַהאי ָסָבא )א יקירותא''ס(ְטִמירּוָתא  ּתַ ְעֵרי ּדְ ׂשַ קֹוִצין ּדְ עִ . ּדְ ִעְטִריןְיִתיב ּבְ ִעְטִרין , יְטָרא ּדְ

ָכל ִעְטִרין ִעְטִרין. ּדְ ָללּו ּבְ ָלא ִאְתּכָ ַאר ִעְטִרין. ִעְטִרין ּדְ ׁשְ ָלא ּכִ ִעְטִרין , ִעְטִרין. ִעְטִרין ּדְ ּדְ
הֹון א ִמְתַאֲחָדן ִמּנְ ּתָ ְלּתַ ךְ . ּדִ ּקּוִנין, ּוְבִגין ּכָ א ִמנְּ , ָהֵני ּתִ ּתָ ְלּתַ ּקּוִנין ּדִ  .הֹון ִמְתַאֲחִדיןִאיּנּון ּתִ

ַקן ִאְתּתְ ּקּוֵני ּדְ ְרָכא, ּתִ ִאְצְטִריְך ְלִאְתּבָ ָרָכה, ּדְ ָבֵעי ּבְ ָקְבֵלהֹון. ַמאן ּדְ ַקן ּבְ ִאְתּתְ ּקּוִנין ּדְ ָכל ּתִ , ּדְ
ִחין  ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ ִאְתָעִביד )לקבליהון(ּבִ ּקּוִנין. ְוִאְתָעִביד ַמה ּדְ ָהֵני ּתִ ִליל ּבְ א ּכָ א ַזְקָפן ּכֹ . ּכֹּלָ ּלָ

יָפא ּקִ א ּתַ ַמְלּכָ ּקּוִנין ּדְ יָקא, ָלָקְבֵליה ּתִ א, ַעּתִ כֹּלָ ין. ְסִתיָמא ּדְ ּקּוִנין ִאּלֵ ָמן ִמּתִ ּסְ הּו ִאְתּבַ . ְוֻכּלְ
 )דמלכא עתיקא(

אָנא יִקין. ּתָ ַעּתִ יק ּדְ יִשין, ִאי ַעּתִ ַקּדִ א ּדְ יׁשָ ּקּוִנין, ַקּדִ ין ּתִ ִאּלֵ ן ּבְ ּקַ ִאין  ,ָלא ִאְתּתְ ָכחּו ִעּלָ ּתְ ָלא ִאׁשְ
ִאין א ֲהִוי. ְוַתּתָ א ֲהִוי ּכֹּלָ ין , ְוַתְנָיא. ְוכֹּלָ ָמה ְזִהיִרין ִאּלֵ ּקּוֵני  )ג''א אתתקן באלין ל''ס(ַעד ּכַ ּתִ

ִדיְקָנא ֵליַסר . ּדְ ִחין )ב''ב ע''דף קל(ְוָכל ִזְמָנא , )דלתתא(ַעד ּתְ ּכְ ּתַ ין ִמׁשְ ְתֵליָסר ִאּלֵ ין ְזִהיִר , ּדִ ין ִאּלֵ
א ְלַתּתָ א. ּדִ ֵליַסר. ְוכֹּלָ ין ּתְ ִאּלֵ ָנא ּדְ ּבָ חּוׁשְ א, ּבְ יָרא ִמּכֹּלָ יָקא ַיּקִ א ַעּתִ ַמְלּכָ יְקָנא ּדְ ַכח ּדִ ּתְ . ִאׁשְ

יָרא ַחד ִאיהּו ְטִמיָרא ְוַיּקִ א ּבְ  .ּכֹּלָ

א יָרא ּוְטִמיָרא ִמּכֹּלָ ִאיהּו ַיּקִ יּה בְּ , ּוְבִגין ּדְ ר ּבֵ אֹוַרְייָתא ָלא ִאְדּכַ , )א לא אדכר באורייתא''ס(ַאָתר ּדְ
יְקָנא ִאְתַגְלָייא. ְוָלא ִאְתַגְלָייא ָאה. ּוַמה ּדִ א ִעּלָ ַכֲהָנא ַרּבָ יְקָנא ּדְ יְקָנא. ּדִ ָנִחית , ּוֵמַהאי ּדִ

א ּתָ ְלּתַ א ּדִ ַכֲהָנא ַרּבָ א בִּ  )מאי דיקנא דכהנא רבא(. ְלִדיְקָנא ּדְ ַכֲהָנא ַרּבָ יְקָנא ּדְ ּקּוִנין ּדִ ְתַמְנָיא ּתִ
ן ּקַ ךְ . ִאְתּתָ א, ּוְבִגין ּכַ ּקּוִנין ְלַכֲהָנא ַרּבָ ַמְנָיא ּתִ ְקֵניהּ , ּתְ ָחא ָנִחית ַעל ּדִ ד ִמׁשְ ֲהָדא הּוא , ּכַ
ָקן ְוגוֹ  )תהלים קלג(, ִדְכִתיב ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֹוֵרד ַעל ַהּזָ ׁשֶ  .'ּכַ

יב. וְמָנא ָלן ְכּתִ ם ָיַחד )תהלים קלג(, ּדִ ֶבת ַאִחים ּגַ א. ׁשֶ ּתָ ְלּתַ דֹול ּדִ ם ְלַרּבֹות ּכֵֹהן ּגָ ָכל ִזְמָנא . ּגַ ּדְ
א ּתָ ְלּתַ א ּדִ ַכֲהָנא ַרּבָ א, ּדְ ְכהּוָנא ַרּבָ ׁש ּבִ ּמֵ א, ְמׁשַ ְלֵעיּלָ דֹול ּדִ ְבָיכֹול ּכֵֹהן ּגָ ְכהּוָנא , ּכִ ׁש ּבִ ּמֵ ְמׁשַ

א  .ַרּבָ

ּקּוָנא ַחד א ּתִ ִדיְקָנא ּדְ , ּדָ אּדְ כֹּלָ יָקא ְסִתיָמא ּדְ ְמעֹון. ַעּתִ י ׁשִ י , ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ָיאּות ַאְנּתְ ִרּבִ
ִדיְקָנא, ִיְצָחק ִתּקּוֵני ּדְ ָיִקיָרא ּדְ יק יֹוִמין, ְלֵמֱחֵמי ּבְ ַעּתִ י ּדְ יִקין, ּוְסַבר ַאּפֵ ַעּתִ יָקא ּדְ ָאה . ַעּתִ ַזּכָ

ָעלְ , חּוָלָקךְ  כֹון ּבְ ָאה חּוָלִקי ִעּמְ ָאֵתיְוַזּכָ  .ָמא ּדְ

ְנָייָנא ּקּוָנא ּתִ ֲעָרא. ּתִ ַקן ׂשַ פּוָמא, ִמְתּתָ א ּדְ פּוָמא, ֵמֵריׁשָ א ַאֲחָרא ּדְ ִקיל, ַעד ֵריׁשָ ִתּקּוָנא ׁשָ  .ּבְ
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י ִחְזִקּיָה ִקּיּוָמךְ , קּום ִרּבִ א, ְוָקִאים ּבְ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ א ּדְ ִתּקּוָנא ּדָ י . ְואֹוִקיר ְיָקָרא ּדְ ָקם ִרּבִ
הִחזְ  אֵרי ְוָאַמר, ִקּיָ ֲאִני ְלדֹוִדי )שיר השירים ז(, ׁשָ ַרם ׁשֶ ׁשּוָקתֹו ִמי ּגָ ּום . ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ ִמׁשּ

ׁשּוָקתוֹ  ָעַלי ּתְ  .ּדְ

ל ֲהִויָנא ּכֵ ָאה, ַוֲארּו ָחִמית, ִמְסּתַ בּוִציָנא ִעּלָ יָרא ּדְ ה ָנִהיר ְוָסִליק ִלְתַלת ְמָאה , ְנהֹוָרא ַיּקִ ָ ַוֲחִמׁשּ
ִרין ִעיָבר ַההּוא ְנהֹוָרא. ְוֶעׂשְ ַההּוא ַנֲהָרא , ְוַחד ָחׁשֹוְך ֲהָוה ִאְתָסֵחי ּבְ ִאְתְסֵחי ּבְ ַמאן ּדְ ּכְ

ִגין, ֲעִמיָקא ּלְ ֵמימֹוי ִמְתּפַ ין ְלָכל ִעיָבר, ּוְנִהִרין, ּדְ ָעלֹוי, ְוַנְגּדִ ה ּדְ , ְוָסִליק ַההּוא ְנהֹוָרא. ִמּמָ
ָפָתא ּדְ  ׂשְ ָאה ֲעִמיָקאּבִ א ִעּלָ יִרין, ַיּמָ ְתִחין ָטִבין ְוַיּקִ ָכל ּפִ ָחן, ּדְ ּתְ ְתָחא ִאְתּפַ ַההּוא ּפִ  .ּבְ

ִאיל ֵמֶהם  ָחֵמית, )א מהו''ס(ֲאָנא ׁשָ ְשָרא ּדְ ְתחּו ְוָאְמרוּ . ּפִ א ָעֹון ֲחֵמיָתא, ּפָ א הּוא , ָאַמר. נֹוׂשֵ ּדָ
ְנָייָנא ּקּוָנא ּתִ י . ָיִתיב. ּתִ ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ר , ׁשִ ַ ִריְך ַאְנּתְ . ָעְלָמא )א אתבסם''ס(ָהִאיָדָנא ִאְתַקׁשּ ּבְ

ה י ִחְזִקּיָ יִקין, ִרּבִ ַעּתִ יָקא ּדְ  .ְלַעּתִ

ְמעֹון י ׁשִ הּו ּבּוִציִנין ַחְבִרין, ָאַמר ַרּבִ ּלְ א, ּכֻ יׁשָ ַהאי ִעְזָקא ַקּדִ ַאְתָיין ּבְ ַמָייא . ּדְ ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ
עִ  ִאיןִעָלִאין ּדְ ָאה, ּלָ ִעּלָ ָאה ּדְ א ִעּלָ יׁשָ א. ְוַאְרָעא ַקּדִ ּתָ ֲאָנא ָחֵמי ַהׁשְ ר ָנׁש , ּדַ ָלא ָחָמא ּבַ , ַמה ּדְ

ִסיַני ְנָייָנא ְלטּוָרא ּדְ ה ִזְמָנא ּתִ ָסִליק מֹׁשֶ ִאי ְנִהיִרין. ִמּיֹוָמא ּדְ ֲאָנא ֲחֵמיָנא ַאְנּפָ ְנהֹוָרא , ּדַ ּכִ
יָפא ּקִ א ּתַ ְמׁשָ ׁשִ זַ , ּדְ ַאְסָווָתא ְלָעְלָמאּדְ ק ּבְ ין ְלֵמיּפַ יב. ּמִ ְכּתִ ִמי  )מלאכי ג(, ּדִ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

ְכָנֶפיהָ  א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ אי ְנִהיִרין. ׁשֶ ַאְנּפָ ֲאָנא ְיַדְעָנא ּדְ ה ָלא ָיַדע ְוָלא , ְועֹוד ּדַ ּומֹׁשֶ
ל ּכַ ָניווּ  )שמות לד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִאְסּתָ י ָקַרן עֹור ּפָ ה ָלא ָיַדע ּכִ  .מֹׁשֶ

ֵעיַני, ְועֹוד ֲאָנא ָחֵמי ּבְ אי, ּדַ ִליִפין ַקּמָ ֵליַסר ְמִכיִלין ּגְ בּוִציִנין, ּתְ ל . ּוְנִהיִרין ּכְ ִריׁש ּכָ ְוַכד ִאְתּפְ
ְייהּו ִמּפּוֵמיכֹון ַקן, ַחד ִמּנַ ִליק ְוִאְתּתְ ְטִמ , ִאְסּתָ ר ּבִ ר ְוִאְתָטּמַ ִדיְקָנאְוִאְתַעּטָ ִתּקּוֵני ּדְ , ירּוָתא ּדְ

ֲאָרן ּתַ פּוַמְייכוּ . ְוָכל ַאֲחָרִנין ִאׁשְ ַרׁש ּבְ ָכל ַחד ִמְתּפְ א , ּוְבעֹוד ּדְ ַמְלּכָ ר ְוָיִתיב ּכְ ָנִהיר ְוִאְתַעּטָ
גֹו ֵחיֵליהּ  א. ּבְ ְרׁשָ ָיים ְלִאְתּפָ א, ְוַכד ִאְסּתְ יׁשָ ִעְטָרא ַקּדִ ר ּבְ רְוִאְת , ָסִליק ְוִאְתַעּטָ ן ְוִאְתָטּמַ ּקַ , ּתָ

א יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ִתּקּונֹוי ּדְ ין. ְוֵכן ְלָכל ַחד ְוָחד, ְוָיִתיב ּבְ יׁשִ ָרזּו ַחְבִרין ַקּדִ ִקּיּוָמא , ִאְזּדְ ָהא ּבְ ּדְ
א יָחא, ּדָ א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ  .ָלא ְיֵהא ַעד ּדְ

ְנָיינּות ה ּתִ י ִחְזִקּיָ יקּוָנא . קּום ִרּבִ ִליָתָאהְואֹוִקיר ּתִ א, ּתְ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ָנא. ּדְ י , ּתָ ַעד ָלא ָקם ִרּבִ
ה ִליחּות, ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר, ִחְזִקּיָ י ׁשְ ּתֵ ה ׁשְ ְמעֹון ְוָאַמר. ֵאין ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוׂשֶ י ׁשִ , ִאְתְרִגיׁש ַרּבִ

ַאְתֵריהּ  ל ַחד ְוַחד ּבְ אי ּכָ ִרי, ַוֲאָנא. ַוּדַ י ֶאְלָעָזר ּבְ א, ְוִרּבִ י ַאּבָ ָאה, ְוִרּבִ ֵליָמָתא ִעּלָ ִלים ׁשְ ּתְ  .ִאׁשְ

 א''ג ע''דף קל

י ִחָייא יא. קּום ִרּבִ י ִחּיָ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ י  )ירמיה א(, ּפָ ה ָלא ָיַדְעּתִ ָואֹוַמר ֲאָהּה ְיָי ֱאלִֹהים ִהּנֵ
י ַנַער ָאנִֹכי ר ּכִ ּבֵ ָלא. ּדַ ה ָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַמּלְ ָמה ִמלּוִלין ַנְפֵקי ִמּפּומֹוי, ְוִכי ִיְרִמּיָ ַעד ָלא , ְוָהא ּכַ

א ִדיָבא. ָאַמר ּדָ ה ּכְ י ּדַ , ְוהּוא ָאַמר ִמּלָ ה לֹא ָיַדְעּתִ יב ִהּנֵ ְכּתִ רּדִ א . ּבֵ לֹום  )תאנא(ֶאּלָ ַחס ְוׁשָ
א ִאיהּו ָאַמר ַעל ּדָ אָנא. ּדְ א ָהִכי ּתָ ּבּור ַלֲאִמיָרה, ֶאּלָ ין ּדִ ֵעי . ַמה ּבֵ ָלא ּבָ ֲאִמיָרה הּוא ּדְ

ּבּור) א''ג ע''דף קל(, ְלַאְרָמא ָקָלא ֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא, ּדִ ין, ּבָ  .ּוְלַאְכְרָזא ִמּלִ
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יב ְכּתִ ה ֵלאמֹרַויְ  )שמות כ(, ּדִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִֹהים ֵאת ּכָ ְמעּו , ְוָתאָנא. ַדּבֵ ל ָעְלָמא ׁשָ ּכָ
ּבּור ֲעָזעוּ , ַההּוא ּדִ ר. ְוָכל ָעְלָמא ִאְזּדַ ִתיב ַוְיַדּבֵ ְך ּכְ ִתיב ַוּיֹאֶמר, ּוְבִגין ּכַ אּוף ָהָכא . ְוָלא ּכְ

ר ּבֵ י ּדַ ה לֹא ָיַדְעּתִ ִתיב ִהּנֵ א ְלָעְלָמאְלַאְכְרָזא ִמ , ּכְ רּוַח ֻקְדׁשָ ה ּוְלאֹוָכָחא ּבְ  .ּלָ

ִתיב , ִאי ָהִכי ה ֵלאמֹר )שמות ו(ָהא ּכְ ר ְיָי ֶאל מֹׁשֶ א. ַוְיַדּבֵ ה, ֶאּלָ מֹׁשֶ ָאה ּכְ , ַמאן הּוא ְנִביָאה ִעּלָ
ָווֵתיהּ  ר ָנׁש ּכְ ָלא ָזָכה ּבַ ַהְכָרָזה. ּדְ ּבּור ּבְ ַמע ּדִ הּוא ׁשָ ִחיל, ּדְ ְעָזע ְוָלא, ְוָלא ּדָ ַאר . ִאְזּדַ ּוׁשְ

ֲעָזעוּ  ֲאִמיָרה, ְנִביִאים ִאְזּדַ ְדִחילוּ , ֲאִפיּלּו ּבַ  .ְוַדֲחִלין ּבִ

ִדיְקָנא, ְוָתאָנא ּקּוָנא ַקְדָמָאה ּדְ . ִלְתִליָתָאה )א לאכפא''ס( )א לאייתאה''ס(ְוִתְנָייָנא ְלָאָתָבא , ּתִ
יב ְכּתִ ה ִיְפַעל ֵאל  )איוב לג(, ּדִ ל ֵאּלֶ ֶברֶהן ּכָ לֹׁש ִעם ּגָ ְוָתא ֲחֵזי ִדְתֵרין  )תרין נוסחי(. ַפֲעַמִים ׁשָ

ּקּוִנין ַקְדָמִאין ְלֵמיֵתי ְלְתִליָתָאה ֲהוּו ְדהּוא  ּתִ

ִליָתָאה ּקּוָנא ּתְ ְתחֹות חֹוָטָמא. ּתִ ֵרין נּוְקִבין, ֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ חֹות ּתְ , ָנִפיק ַחד ָאְרָחא. ִמּתְ
ֲעָרא ַאְפִסיק  ַההּוא ָאְרָחא )אתפסקא ''ס(ְוׂשַ ָסק. ּבְ ּום . ֲאַמאי ִאְתּפְ ַהאי  )דכתיב ועובר על פשע(ִמׁשּ ּדְ

יהּ  ָרא ּבֵ ן ְלַאְעּבְ ּקַ ךְ . אֹוְרָחא ִאְתּתָ חֹות נּוְקֵבי חֹוָטָמא ַהאי אֹוְרָחא, ּוְבִגין ּכַ ֲעָרא . ְיִתיב ּתְ ְוׂשַ
ַהאי אֹוְרָחא י ּבְ יב ְוע, ָלא ִאְתַרּבֵ ְכּתִ ּום ּדִ עִמׁשּ ׁשַ ָרא ַעד , ֹוֵבר ַעל ּפֶ ּפּוָמא  )על(ְלֵמיַהב ַאְעּבְ

א יׁשָ י, ַקּדִ א ָסַלְחּתִ ֵייּמָ אָנא. ּדְ אן ְלַההּוא ּפּוָמא, ּתָ ָמה ַעְרִקיָסאֹות ְמַחּכָ ֵלי ְלָחד , ּכַ ְוָלא ִאְתּגְ
ְייהוּ  ר, ִמּנַ ק ְוִאְתַעּטָ ּלַ ָהא ִאְסּתְ  .ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיעַ , ּדְ

אָנא ְצנִ , ּתָ ִסְפָראּבִ ע, יעּוָתא ּדְ ׁשַ יב ּפֶ ְכּתִ ע, ָזכּו עֹוֵבר. ַמהּו ּדִ ׁשַ מאי משמע עובר על (. לֹא ָזכּו ּפֶ

ין )האי( )לא זכו עומד ולא עובר', לפ' שפע דאקדים ש, פשע ְזֵעיר ַאּפִ  .ּבִ

ין ַהאי ְלַהאי ין. ַמאי ּבֵ ְזֵעיר ַאּפִ חֹות נּוְקבֵ , ּבִ ד ָנִחית ַההּוא אֹוְרָחא ִמּתְ ִתיב, י חֹוָטמֹויּכַ , ּכְ
ַלךְ  )במדבר יב( ם ַוּיֵ ַחר ַאף ְיָי ּבָ ַלךְ . ַוּיִ רּוְגָזא ֵמִאיּנּון נּוְקֵבי. ַמאי ַוּיֵ ָנִפיק רּוָחא ּדְ ח , ּדְ ּכַ ַאׁשְ ּוַמאן ּדְ

יהּ  ַכח, ַקּמֵ ּתְ ָבה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו  )ישעיה מ(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָאִזיל ְוָלא ִאׁשְ י רּוַח ְיָי ָנׁשְ א כי רוח ''ס(ּכִ

ִתיב. )עברה בו ואיננו ין ּכְ ֲאִריְך ַאּפִ ע )מיכה ז(, ּבְ ׁשַ ְורּוַח ָעְבָרה  )איוב לז(, ּוְכִתיב. ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ
ַטֲהֵרם ִתיב, ְוָתאָנא. ַוּתְ ַההּוא ָאְרָחא, ָהָכא ּכְ ע ּבְ ׁשַ ְוָעַבר ְיָי  )ת יבשמו(, ָהָתם. עֹוֵבר ַעל ּפֶ

 .ִלְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִים

ָזֵכי ְלַהאי ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ִליָתָאה. ַזּכָ ּקּוָנא ּתְ יָרא  )דאורחא(, ְוָדא הּוא ּתִ ִדיְקָנא ַיּקִ ּדְ
יֵקי ַעּתִ יָקא ּדְ ָאה ַעּתִ א ִעּלָ יׁשָ ְמעֹון. ַקּדִ י ׁשִ ִריְך הּוא יַ , ָאַמר ַרּבִ א ּבְ אי קּוְדׁשָ י ְלאֹוָטָבא ַוּדַ ְסּגֵ

ָנא ֲעָלךְ , ָלךְ  י ְלַאּגָ  .ְוֶיְחּדֵ

יב, ְוָתאָנא ְכּתִ ְייָ  )ישעיה סא(, ַמאי ּדִ יׂש ּבַ ַמר, ׂשֹוׂש ָאׂשִ יק יֹוִמין ִאּתְ ַעּתִ ָהא הּוא ֶחְדָווָתא . ּבְ ּדְ
א כֹּלָ אָנא. ּדְ יק יוֹ , ּתָ ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ ֵלי ַהאי אֹוְרָחא ּדְ ִאְתּגְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ יָבָבא . ִמיןּבְ הּו ָמאֵרי ּדִ ּלְ ּכֻ
יִקין, ִויָלָלה ּתִ ִדיָנא ְסִתיִמין ּוׁשְ א, ּוָמאֵריהֹון ּדְ ְטָרא ְלַאְבָאׁשָ ח ּפִ ִיְפּתַ ַהאי . ְוֵלית ּדְ ּום ּדְ ִמׁשּ

ָנא ָאִחיד , ּוֵמַהאי. אֹוְרָחא ִאְתַגְלָייא ְלַתּקְ משום דהאי אורחא סימנא (ְוַאְזַהר  )א דאחית''נ(ַמאן ּדְ

ְתָקָאה )שתיקותא ומהאי הוא מאן דאחזי ואזהרל ים, ְלׁשַ יָקא , ְלַהאי אֹוְרָחא ְרׁשִ ַעּתִ הּוא ִסיָמָנא ּדְ ּדְ
א  .ַקִדיׁשָ
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ּקּוָנא ְרִביָעָאה ֲעָרא , ּתִ ַקן ׂשַ חֹות ּפּוָמא )ונחית(ִמְתּתָ א ֲחָדא, ּתְ א ֲחָדא ְלֵריׁשָ ֲהָדא הּוא . ֵמֵריׁשָ
ֵאִרי )מיכה ז(, ִדְכִתיב ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ת ַנֲחָלתוֹ ִלׁשְ ֵאִרית  )מלכים ב יט(ּכְ ְ ַעד ַהׁשּ ה ּבְ אָת ְתִפּלָ ְוָנׂשָ

ְמָצָאה ׁש . ַהּנִ ְמָצָאה ַמּמָ יב. ַהּנִ ְכּתִ ֵאִרית ּדִ ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה )צפניה ג(, ׁשְ ֵאִרית ִיׂשְ  .ׁשְ

ָאה ָ ּקּוָנא ֲחִמיׁשּ חֹות. ּתִ לֹא ֶהֱחִזיק  )מיכה ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּפּוָמא ָנִפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא ִמּתְ
י יֹוֵסי. ָלַעד ַאּפוֹ  י יֹוֵסי. קּום ִרּבִ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ֵרי  )תהלים קמד(, ּפָ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ְיָי ֱאלָֹהיו ָכה ּלוֹ . ָהָעם ׁשֶ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלוֹ . ַאׁשְ ּכָ ָמה. ַמהּו ׁשֶ ַוֲחַמת  )אסתר ז(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּכְ
ָכָכה ֶלְך ׁשָ ִכיְך ֵמרּוְגֵזיה, ַהּמֶ  .ׁשָ

ָבר ַאֵחר רּוְגֵזיהּ . ּדָ ִכיְך ּבְ י ָהְרֵגִני ָנא  )במדבר יא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ׁשָ ה ּלִ ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ ְוִאם ּכָ
ִדיָנא. ָהרֹוג יָנא ּדְ א הּוא ּדִ ְיָי ֱאלֹהָ . ּדָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַרֲחֵמי, יוַאׁשְ  .ַרֲחֵמי ּדְ

ָבר ַאֵחר ָכה, ּדָ ּכָ ָמָהן, ׁשֶ ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ָמא ּדְ ר רּוְגֵזיהּ , ׁשְ ִריְך הּוא ַמְעּבַ א ּבְ יּה , ְוקּוְדׁשָ ַוֲאַנח ּבֵ
ין ְלַבר, ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ל ִאיּנּון ּדִ  .ּוַמֲעִביר ַעל ּכָ

 ב''ג ע''דף קל

ַתְנָיא א, ָאְרָחא, ּדְ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ָאה ּדְ ִאיהּו ָנִחית  )עלאה עתיקא דעתיקי(, ִעּלָ חֹות  )בדיקניה(ּדְ ּתְ
יֵקי ַעּתִ חֹוָטָמא ּדְ א. נּוְקֵבי ּדְ ְלַתּתָ א. ְוַהאי ָאְרָחא ּדִ כֹּלָ ִקיָלן ִאיּנּון ּבְ א . ׁשְ ) ב''ג ע''דף קל(ּדָ

א א, ְלֵעיּלָ ע, אְלֵעילָּ . ְוָדא ְלַתּתָ ׁשַ א. עֹוֵבר ַעל ּפֶ לֹא , ְוָתֵניָנן. לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ , ְלַתּתָ
ָלא ִאית ֲאָתר ְלֵמיַתב: ֶהחִזיק ָרא. ּדְ א ָיִהיב ַאְתָרא ְלַאְעּבְ ְלֵעיּלָ ָמה ּדִ א. ּכְ ְך ְלַתּתָ ָיִהיב , ּכַ

ָרא  .ֲאָתר ְלַאְעּבְ

ָנא יָקא ְטִמיָרא, ּתָ ְבַהאי ַעּתִ ָכל ֲאָתר ּדִ ְלָייא ּבְ א ָאְרָחא ִאְתּגַ כֹּלָ א, ּדְ ְלַתּתָ הּו ּדִ ָהא , ַטב ְלֻכּלְ ּדְ
א ד ַטב ְלכֹּלָ ְלָייא. ִאְתֲחֵזי ֵעיָטא ְלֶמְעּבַ ָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ ֵיַדע , ֵלית ֵעיָטא, ַמאן ּדְ ְוֵלית ַמאן ּדְ

ְלחֹודֹוי, ֵליהּ  א הּוא ּבִ ָאה. ֶאּלָ ֵעֶדן ִעּלָ ָמה ּדְ ֵיַדע לֵ , ּכְ יֵקיֵלית ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ א הּוא ַעּתִ . יּה ֶאּלָ
ִתיב בֹוֶתיךָ  )תהלים צב(, ְוַעל ַהאי ּכְ יָך ְיָי ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ ְמעֹון . ַמה ּגָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ָאֵתי נּון עֹוָבָדְך ְלָעְלָמא ּדְ ּקְ יִקין. ִיְתּתַ ַעּתִ יָקא ּדְ  .ֵמִעם ַעּתִ

ִתיָתָאה ּקּוָנא ׁשְ אִמ . ּתִ ַרע ְלֵעיּלָ ֲעָרא ְוָסִליק ִמּלְ ֵקן ׂשַ בּוְסָמא ָטָבא ַעד , ְתּתָ א ּדְ ְקרּוְבּתָ ְוָחֵפי ּתַ
א ְלֵעיּלָ פּוָמא ּדִ א ּדְ ֲעָרא . ֵריׁשָ פּוָמא )דרישא(ְוָנִחית ׂשַ ָאה ּדְ ּתָ ָאְרָחא ּתַ ִפְתָחא ּדְ א ּדְ  .ְלֵריׁשָ

א ּקּוָנא ּדָ י ֵייָסא ְוַאְתִקין ּתִ י ֵייָסאָקם ִר . קּום ִרּבִ ַתח ְוָאַמר, ּבִ ְך לֹא  )ישעיה נד(, ּפָ י ֵמִאּתֵ ְוַחְסּדִ
יךְ  )ישעיה נד(ּוְכִתיב , ָימּוש ָיין ֲאַהְדֵדי, ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ  .ָהֵני ְקָרֵאי ַקׁשְ

ָתֵניָנן, ְוָלא ַאְקׁשוּ  ְלגוֹ . ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד, ּדְ ְלַבר, ִאית ֶחֶסד ּדִ ְלגוֹ  .ְוִאית ֶחֶסד ּדִ , ֶחֶסד ּדִ
יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ַאָמָרן ּדְ ִדיְקָנא, ָהא ּדְ א ּדְ ִסְטָרא ּדָ ָקן, ְוהּוא ָסִתים ּבְ ַאת ַהּזָ ִאְקֵרי ּפְ ְוָלא . ּדְ

ָלא ַהאי ִסְטָרא ר ָנׁש ְלַחּבְ ֵעי ּבַ יק יֹוִמין, ּבָ ַעּתִ ְלגֹו ּדְ ּום ַהאי ֶחֶסד ּדִ ךְ . ִמׁשּ כֵֹהן , ּוְבִגין ּכָ ּבְ
יהּ ּדִ  ִתיב ּבֵ א ּכְ ּתָ ם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵלחוּ  )ויקרא כא(, ְלּתַ רֹאׁשָ ַמאי . לֹא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ

יָקא. ַטְעָמא ַעּתִ ֶחֶסד ּדְ ָלא אֹוְרחֹוי ּדְ ָלא ְלַחּבְ ִגין ּדְ א ָקא ָאֵתי, ּבְ ְטָרא ּדָ כֵֹהן ִמּסִ  .ּדְ
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ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ א , ְוָתאָנא ּבִ כֹּלָ ָאה ּוְלִמְבֵניּבְ , ְוָלא ְלַקְטָעא ֵליהּ , ִאְצְטִריְך ֶחֶסד ְלִאְתַרּבְ
ֵצי ֵמָעְלָמא ּתְ ְך לֹא ָימּוש. ְוָלא ִאׁשְ י ֵמִאּתֵ יב ְוַחְסּדִ ְכּתִ יק יֹוִמין, ְוַהאי ּדִ ַעּתִ ּוְבֶחֶסד . ֶחֶסד ּדְ

ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם, עֹוָלם ְזֵעיר אַ , ֶחֶסד ּדְ יןְוַהאי הּוא ַאֲחָרא ּדִ יב, ְנּפִ ְכּתִ י  )תהלים פט(, ּדִ ָאַמְרּתִ
ֶנה  .עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ

יִקין ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ ְקׁשֹוט, ְוַהאי ֶחֶסד ּדְ ַמר. הּוא ֶחֶסד ּדִ י ּגּוָפא ִאּתְ ַחּיֵ ְקׁשֹוט ָלאו ּבְ א , ְוֶחֶסד ּדִ ֶאּלָ
ְמָתא ִנׁשְ י ּדְ ַחּיֵ ִתיב. ּבְ ְך ּכְ י ָחֵפץ  )מיכה ז(, ּוְבִגין ּכָ ִתיָתָאה . ֶחֶסד הּואּכִ ּקּוָנא ׁשְ א הּוא ּתִ ּדָ
יָרא ִדיְקָנא ַיּקִ יֵקי, ּדְ ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ  .ּדְ

ִביָעָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּתִ ִסיק ׂשַ בּוְסָמא' ְוִאְתָחְזן ב, ּפָ א ּדְ ִתְקרּוְבּתָ ּפּוִחין ּבְ יָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי, ּתַ ּפִ  .ׁשַ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ַער ְוגוֹ  )שיר השירים ב(, ּפָ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ְתַלת . 'ּכְ ִליל ּבִ ּפּוַח ֶזה ּכָ ַמה ּתַ
ָווֵני ִריְך הּוא, ּגְ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ָווֵני, ּכַ א ּגְ יּתָ ִליל ׁשִ ּפּוִחין ּכָ ֵרין ּתַ ין, ּתְ ּפּוִחין ִאּלֵ ִאיּנּון , ּוְתֵרין ּתַ ּדְ

ּקּוָנא ז ָלָלא ּדְ ', ּתִ ֲאֵמיָנאִאיּנּון ּכְ ּקּוִנין ּדַ יָתא ּתִ ים . ָכל ׁשִ ֵני  )משלי טז(ּוְבִגיֵניהֹון ִאְתָקּיָ אֹור ּפְ ּבְ
ים  .ֶמֶלְך ַחּיִ

ין ְלָעְלָמא, ְוָתאָנא ּפּוִחין ָנְפִקין ַחּיִ ין, ֵמָהֵני ּתַ ִתיב . ּוְמַחְזָיין ֵחידּו ִלְזֵעיר ַאּפִ ָניו  )במדבר ו(ּכְ ָיֵאר ְיָי ּפָ
ים )משלי טז(ּוְכִתיב . ֵאֶליךָ  ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ ּפּוִחין . ּבְ ֵרין ּתַ ין ִאיּנּון ּתְ ֵני ֶמֶלְך ִאּלֵ אֹור ּפְ ּבְ

ֲאֵמיָנא בּוְסָמא ּדַ א ּדְ ִתְקרֹוְבּתָ ָניו ֵאֶליךָ . ּדְ ְלַבר, ָיֵאר ְיָי ּפָ ִנים ּדִ ֵרְך ָעְלָמא, ּפָ ַכד ְנִהִרין ִמְתּבָ  .ּדְ

ָהֵני בּ , ְוָתאָנא ל ְזַמן ּדְ ְלַבר ְנִהיִריןּכָ ֵרךְ , ֹוִציֵני ּדִ ל ָעְלָמא ִמְתּבָ ָעְלָמא, ּכָ ַכח רּוְגָזא ּבְ ּתְ . ְוָלא ִאׁשְ
ךְ  ְלַבר ּכַ ִדיָרא. ּוָמה ִאי ָהֵני ּדִ ְנִהִרין ּתְ ּפּוִחין ּדִ ֵרין ּתַ ה, ּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִדיָרא ַעל ַאַחת ּכַ אן ּתְ ַחּדָ  .ּדְ

ְנָיא ֵרין, ּתַ ָיין ּתְ ּלְ ד ִאְתּגַ ין ּכַ ּפּוִחין ִאּלֵ ֶחְדָווָתא, ּתַ ין ּבְ ְוָכל ִאיּנּון ּבּוִציִנין . ִאְתֲחֵזי ְזֵעיר ַאּפִ
א ּתָ ְלּתַ ֶחְדָווָתא, ּדִ א. ּבְ ּתָ ְלּתַ אן, ְנִהִרין, ְוָכל ִאיּנּון ּדִ ֵלימּוָתא, ְוָכל ָעְלִמין ַחּדָ ל ׁשְ ֵליִמין ִמּכָ . ּוׁשְ

אן ּוְנִהִרין א ַחּדָ ִסיק ְוָכל ִטיבוּ . ְוכֹּלָ ֲעָתא ֲחָדא. ָלא ּפָ ׁשַ ָיין ּבְ הּו ִאְתַמּלְ ּלְ אן , ּכֻ הּו ַחּדָ ּלְ ּכֻ
ֲעָתא ֲחָדא ׁשַ  .ּבְ

א ֲחֵזי ְלַבר, ּתָ ִנים ּדִ ְנִהִרין, ּפָ ָלא ְנִהִרין, ִאית ְזַמן ּדִ ִתיב. ְוִאית ְזַמן ּדְ ְך ּכְ ָניו , ּוְבִגין ּכָ ָיֵאר ְיָי ּפָ
ָניו אִ  )תהלים סז(. ֵאֶליךָ  נּו ֶסָלהָיֵאר ּפָ ִדיָרא. ּתָ ָלא ֲהִוי ּתְ ּפּוִחין . ִמְכָלל ּדְ ָיין ּתַ ּלְ ד ִאְתּגַ א ּכַ ֶאּלָ

א ְלֵעיּלָ  .ּדִ

 א''ד ע''דף קל

אָנא יִמין, ּתָ ְסּתִ ּפּוִחין ּדִ ין ּתַ ִדיָרא, ִאּלֵ וִרין ּתְ ְבִעין . ְנִהיִרין ְוִחּוָ הֹון ְנִהיִרין ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ּוִמּנְ
ִליָלןְוָכל ׁשִ . ִעיָבר יּה ּכְ יְקָנא ּבֵ ְבּדִ ּקּוִנין ַקְדָמִאין ּדִ יב. יָתא ּתִ ְכּתִ ָיׁשּוב  )מיכה ז(, ֲהָדא הּוא ּדִ

ִזְמִנין ְטִמיִרין, ָיׁשּוב. ְיַרֲחֵמנוּ  ָיין, ִמְכָלל ּדְ ּלְ ּוְבַהאי . הּוא ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ , ָהָכא. ְוִזְמִנין ִאְתּגַ
א ְלַתּתָ א . הּוא ְוֱאֶמת, ּדִ ּקּוָנא ּדָ ִביָעָאה) א''ד ע''דף קל(הּוא ּתִ יָתא, ׁשְ ָכִליל ׁשִ ְתֵרין , ּדְ ּבִ

יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ ְבַעּתִ ּפּוִחין ּדִ  .ּתַ

ִמיָנָאה ּקּוָנא ּתְ ִדיְקָנא. ּתִ ְעֵרי סֹוֲחָרֵניּה ּדְ ׂשַ ּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, ָנִפיק ַחד חּוָטא ּדְ ׁשִ . ְוַתְלָיין ּבְ
ִר  א, יקּום ֶאְלָעָזר ּבְ ּקּוָנא ּדָ  .ַאְתִקין ּתִ
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י ֶאְלָעָזר  ַתח ְוָאַמר, )בריה(ָקם ִרּבִ ל, ּפָ ַמּזָ לּוי ּבְ ֵהיָכל, ַהּכֹל ּתָ א . ַוֲאִפיּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ ה ּדָ ִמּלָ
ְצִניעּוָתא ִסְפָרא ּדִ ָלא, אֹוִקיְמָנא ּבְ ּכְ ל, ְוָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַמּזָ לּוי ּבְ ֵסֶפר , יָנןְוָתנֵ , ְוִכי ַהּכֹל ּתָ

קֹו קֶֹדׁש , ּתֹוָרה קֶֹדׁש  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדׁש  )ישעיה ו(ּוְכִתיב . ְוַהֵהיָכל קֶֹדׁש , ְוַנְרּתֵ
ַלת ִאיּנּון, ָקדׁש ָקדׁש  קֹו קֶֹדׁש , ָלֳקְבֵליהֹון. ְוֵסֶפר ּתֹוָרה. ָהא ּתְ ְוהּוא , ְוַהֵהיָכל קֶֹדׁש , ַנְרּתְ

גְוַהּתֹוָרה ִנּתְ . ָקדׁש  לֹׁש ַמֲעלֹות. ְקדּוׁשֹות' ָנה ּבְ ׁשָ ה, ּבְ לֹׁשָ ִמים ׁשְ ּיָ לֹׁש , ּבְ ׁשָ ִכיָנה ּבְ לּוחֹות , ׁשְ
ְלָיא ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתַ ל, ַוֲארֹון ְוֵהיַכל ּבְ ַמּזָ ְלָיא ּבְ ַמִים ַאל  )ירמיה י(ּוְכִתיב , ְוִאיהּו ּתַ ָ ּוֵמאֹותֹות ַהׁשּ

ָחּתוּ  ְקדּוׁשֹות . ּתֵ ִאיהּו ּבִ ָלאַמאן ּדְ ַמּזָ ְלָיא ּבְ לּו ֶלֱהֵוי ּתַ  .ַהּלָ

ְצִניעּוָתא ִסְפָרא ּדִ א ָהִכי אֹוִקיְמָנא ּבְ א, ֶאּלָ יׁשָ יָרא ַקּדִ ִדיְקָנא , ַהאי חּוָטא ַיּקִ ְעֵרי ּדְ ָכל ׂשַ ּדְ
יהּ  ְלָיין ּבֵ ל, ּתַ א. ַמאי ַטְעָמא. ִאְתְקֵרי ַמּזָ קּוְדַשּיָ ין ּדְ י קֹוָדׁשִ ָכל ָקְדׁשֵ ּום ּדְ ָלא בְּ , ִמׁשּ ַהאי ַמּזָ

ְלָיין ָעִייל ָלֵהיָכל, ְוֵסֶפר ּתֹוָרה. ּתַ ין ַעד ּדְ ר ִקדּוׁשִ ִאיהּו ָקדֹוׁש ָלא ָחל ָעֵליּה ֶעׂשֶ ב ּדְ . ַאף ַעל ּגַ
ָעִייל ָלֵהיָכל יָון ּדְ ר ְקדּוׁשֹות, ּכֵ ֶעׂשֶ ָלא ִאְתְקֵרי ֵהיָכל. ִאְתְקֵרי ָקדֹוׁש ּבְ א ּדְ ַגְווָנא ּדָ ד , ּכְ א ּכַ ֶאּלָ

ר ְקדּוׁשֹותאִ  ָרן ֶעׂשֶ ל, ְוָתאָנא. ְתַחּבְ ַמּזָ לּוי ּבְ א, ַהּכֹל ּתָ יָרא ַקִדיׁשָ ִאיהּו ַהאי חּוָטא ַיּקִ ָכל , ּדְ ּדְ
יהּ  ְלָיין ּבֵ ֲעִרין ּתַ  .ׂשַ

ל ֵלי. ֲאַמאי ִאְקֵרי ַמּזָ ְלָיין ַמּזָ יּה ּתַ ִמּנֵ ּום ּדְ ִאין, ִמׁשּ ִאין ְוַתּתָ יּה ִעּלָ ֵלי ִמּנֵ ְך ִאיִהי ּובְ . ּוַמּזְ ִגין ּכָ
ְלָייא ִאין. ּתַ ִאין ְוַתּתָ ָעְלָמא ִעּלָ י ּדְ ל ִמּלֵ ְלָיין ּכָ ֵהיָכל. ּוֵביּה ּתַ ּבָ ר , ַוֲאִפיּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ִמְתַעּטֵ ּדְ

ר ְקדּוׁשֹות ֶעׂשֶ ַהאי, ּבְ ְלָיין ּבְ הּו ּתַ ין ְוֻכּלְ ַאר ִקּדּוׁשִ ָלֵליּה ִעם ׁשְ ָחֵמי ְלַהאי ּוַמאן ּדְ . ָלא ָנִפיק ִמּכְ
ּקּוָנא ְפָיין, ּתִ יּה ּוִמְתּכַ ּמֵ ָשן חֹוֵביהֹון ִמּקַ ּבְ ּכַ . ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינוּ  )מיכה ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאּתְ

ְמעֹון י ׁשִ יִשין, ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ַקּדִ א ּדְ ִרי ְלקּוְדׁשָ ִריְך ּבְ א, ּבְ יק ִמּכֹּלָ  .ַעּתִ

יָעָאה ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ַתְלָיין. ּתִ ְעֵרי ּדְ ְעֵרי ִעם ִאיּנּון ׂשַ א, ִמְתָעְרִבין ׂשַ א ִמן ּדָ י . ְוָלא ָנְפִקין ּדָ קּום ִרּבִ
א א ְוָאַמר, ַאּבָ י ַאּבָ ין , ָקם ִרּבִ ַתְלָיין )אינון(ִאּלֵ ִמְתָעְרִבין ִעם ִאיּנּון ּדְ ְעֵרי ּדְ ִאְקרּון ְמצּולֹות , ׂשַ

וּ . ָים ַנְפֵקי ִמּמֹוְתֵרי מֹוָחאִמׁשּ א , ּוֵמַהאי ַאְתָרא ְרִמיוּ , ם ּדְ ְבֵני ָנׁשָ ַתְבִעין חֹוֵבי ּדִ ל ָמאֵרי ּדְ ּכָ
ְפָיין ְמעֹון. ּוִמְתּכַ י ׁשִ יק יֹוִמין, ָאַמר ַרּבִ ֵהא ְלַעּתִ ִריְך ּתְ  .ּבְ

יָרָאה ּקּוָנא ֲעׁשִ יְקָנא. ּתִ חֹות ּדִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ ָיין, ַנְחּתִ יְקָנא ְוַחּפְ חֹות ּדִ ְגרֹוָנא ּתְ י ְיהּוָדה. ּבִ . קּום ִרּבִ
ַתח ְוָאַמר י ְיהּוָדה ּפָ ַחד ְיָי ְוגוֹ  )ישעיה ב(, ָקם ִרּבִ ֵני ּפַ ְמָערֹות צּוִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ . 'ּוָבאּו ּבִ

ַחד ְייָ  ֵני ּפַ ִאיהּו ְלַבר, ִמּפְ ַמאן ּדְ ַחד ְיָי ִאְתְק , ָהא ִאְתְיַדע ּדְ אֹונוֹ . ֵריּפַ ְעֵרי , ּוֵמֲהַדר ּגְ ִאיּנּון ׂשַ
יְקָנא ְתחֹות ּדִ אֹונוֹ , ּדִ ֵרי, ְוִאְתְקרּון ֲהַדר ּגְ יָרָאה. ּתְ ּקּוָנא ֲעׂשִ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב )מיכה ז(, ּתִ ּתֵ ְוַחד . ּתִ

ָלא ַנְפֵקי ִניָמא ִמן ִניָמא, ָסר  .ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ּדְ

ְתֵריָסר ּקּוָנא ּדִ ָלא . ּתִ ְעֵרי ַעל ּפּוָמאּדְ ְלָיין ׂשַ ל ִסְטִרין, ּתַ ֵני ִמּכָ ְעֵרי ְסחֹור , ּופּוָמא ִאְתּפְ ְוָיִאין ׂשַ
ַכח ַטְרחּוָתא, ְסחֹור ֵליהּ  ּתְ ָלא ִאׁשְ ִגין ּדְ ִאְצְטִריךְ , ּבְ ָמה ּדְ  .ּכְ

ַמאי ָקא ַמְייֵרי יָנא. ַטְרחּוָתא ּבְ ֲאָתר . ּדִ יָנא ַטְרחּוָתא ִאׁשְ  )א בתר''נ(ּבַ ַכחּדִ ְעֵרי . ּתְ ְוִכי ׂשַ
ִדיְקָנא ִטְרָחא ִאיּנּון יָנא ִאיּנּון, ּדְ א ַרֲחֵמי ִאְתָחזּון, אֹו ּדִ ּוָבא . ְוָהא ּכֹּלָ ִיׁשּ ָלא ִאְתְטַרח ּבְ א ּדְ ֶאּלָ

ין )א בנשובא''ס( ְזֵעיר ַאּפִ רּוָחא ּדִ  .ּדְ
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ָאה א ִעּלָ יׁשָ ָתאָנא ֵמַהאי ּפּוָמא ַקּדִ ים, ּדְ ָבא רּוָחאנָ , קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ רּוָחא . ַמאי רּוָחא. ׁשְ
ַרק  ִאיּתְ יהּ  )א דאתדבק''ס(ּדְ יּה , ּבֵ ש ּבֵ ִמְתְלּבַ ין )א דאתתקן ומתלבש ביה''נ(ּדְ ּוֵמַהאי רּוָחא . ְזֵעיר ַאּפִ

א ּתָ ְלּתַ ל ִאיּנּון ּדִ ין ּכָ ׁשִ ְבָעה אֶ , ְוַכד ַההּוא רּוָחא ָנִפיק. ִמְתַלּבְ ִתין ְוׁשִ ַרׁש ִלְתּלָ . ֶלף ִעיָברִאְתּפְ
ט  ַ ׁשּ ְלחֹודֹוי ְלַאְתֵריהּ  )א ואתפרשא''ס(ְוִאְתּפָ ל ַחד ּבִ יּה , ּכָ א ִמּנֵ ׁשָ ִאְתֲחֵזי ְלִאְתַלּבְ ְוָכל ַמאן ּדְ

ׁש  א. ִאְתָלּבַ יׁשָ ָכחּו ַעל ּפּוָמא ַקּדִ ּתְ ֲעִרין ָלא ִאׁשְ א ׂשַ רּוֵחיּה ָנִפיק, ְוַעל ּדָ ּום ּדְ ֵעי , ִמׁשּ ְוָלא ּבָ
ה ַאֲחָר  יהּ ִמּלָ ֲהֵדיהּ , א ְלִאְתָעְרָבא ּבֵ  .ּוְלָקְרָבא ּבַ

 ב''ד ע''דף קל

א כֹּלָ א, ְוָדא הּוא ְטִמירּוָתא ּדְ א ְוָלא ְלַתּתָ ַבק ָלא ְלֵעיּלָ ָלא ִאְתּדְ יָמא . ּדְ ְסּתִ ְוהּוא ָסִתים ּבִ
ָלא ִאְתְיַדע יִמין ּדְ ְסּתִ ן) ב''ד ע''דף קל(. ּדִ ּקַ ָלא ִאְתּתָ א הּוא ּדְ ּקּוָנאְוָלא , ּדָ יּה ּתִ ּוְבִגין . ֲהָוה ּבֵ

ךְ  ָנִפיק ְלַבר , ּכַ יּה ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, )א דנפיק מההוא דלבר''ס(רּוַח ּדְ ין ּבֵ ׁשִ ה ְייָ , ּוִמְתַלּבְ . ִאְתְקֵרי ּפֶ
ַרׁש  יִקין ָלא ִאְתּפְ ַעּתִ יָקא ּדְ ַהאי ַעּתִ ר ִאיהוּ . ֲאָבל ּבְ ֵיַדע רּוֵחיּה ּבַ ֲערֹוי ּובְ . ְוֵלית ַמאן ּדְ ְך ׂשַ ִגין ּכַ

פּוָמא ִקיִלין סּוֲחָרֵנא ּדְ ל ִסְטרֹוי, ׁשְ ֵני ִמּכָ  .ּופּוָמא ִאְתּפְ

ַהאי רּוָחא, ּוְבַהאי ִאְתְרִחיצּו ֲאְבֲהָתָנא א ּבְ ׁשָ ה ִעיָבִרין, ְלִאְתַלּבְ ט ְלַכּמָ ׁשַ ִמְתּפָ ָכל , ּדְ ֲאָתר ּדְ ּבַ
סֹוֲחָרנֹוי ִקיִלין ּבְ ְעֵרי ׁשְ א . )אשר נשבעת לאבותינו) מיכה ז(, דכתיבהדא הוא (. ׂשַ יׁשָ ּקּוָנא ַקּדִ ְוָדא הּוא ּתִ

ְתֵריָסר ָאה ּדִ לּו י. ִעּלָ ְלׁשָ אן ִאְשּתֶ ִמּכָ א''ּדְ חּוִמין ְלֵעיּלָ א''י. ב ּתְ חּוִמין ְלַתּתָ חּוִמין ''י. ב ּתְ ב ּתְ
ְבֵטי ֲאָבָהָתא''לי ְעּתָ לַ . ב ׁשִ ּבַ ר ִנׁשְ  .ֲאבֹוֵתינוּ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ

ְתֵליָסר ּקּוָנא ּדִ אן. ּתִ אן ּוִמּכָ יְקָנא ִמּכָ ְתחֹות ּדִ ְעֵרי ּדִ ְלָיין ׂשַ יָקָרא ָיָאה, ּתַ יָרא, ּבִ ּפִ , ּוִביָקָרא ׁשַ
בּוְסָמא ְקרּוָבא ּדְ י ּתַ ָיין ַעד ַטּבּוָרא ְוָלא ִאְתַחְזָיין ֵמַאְנּפֵ יָרן חִ , ְוַחּפְ ּפִ ּפּוִחין ׁשַ ר ִאיּנּון ּתַ וִריןּבַ  .ּוָ

ְמעֹון י ׁשִ יהּ , ָאַמר ִרּבִ ֲאָנן ּבֵ ָאה ּדַ א ִעּלָ יׁשָ ָרא ַקּדִ ַהאי ִאּדָ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ . ַזּכָ
ין ָעְלָמא ּדֵ ָאה חּוָלֵקיּה ּבְ ָאֵתי, ַזּכָ ָאה. ּוְבָעְלָמא ּדְ א ִעּלָ ְקדּוׁשָ ֲאָנן ַיְתִבין ּבִ ָאה , ּדַ א ִעּלָ ָ ֶאׁשּ

ִאין  )א בין אשא עלאה דאסחר לן''ס(ָלן  ַאְסַחר ּקּוִנין ִעּלָ ל ּתִ א  )לדיוקנא(ְוָהא ּכָ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ּדְ
ָקנוּ  רּו ְוַאְסֲחרּו ְלדּוְכַתְייהוּ , ִאְתּתָ  .ְוִאְתַעּטְ

ְתֵליָסר ּקּוָנא ּדִ ּקּוָנא ָיֶאה, ְוַהאי ּתִ א, הּוא ּתִ ֵביּה ֲאִחיָדן ּכֹּלָ הּו ִמְתכַּ . ּדְ ּלְ א ּכֻ ִפין ְלִמְזַקף ֵריׁשָ ּסְ
ין ֲאִחיָדן. ָלֳקְבֵליהּ  ִבְזֵעיר ַאּפִ ל ִאיּנּון ּדְ ְלָיין ּכָ יּה ּתַ ִאין. ִמּנֵ ִאין ְוַתּתָ ְלָיין ִעּלָ יּה ּתַ ְנִזין , ִמּנֵ ְוָכל ּגִ

יהּ  ִניִזין ּבֵ ִאין ּגְ ִאין ְוַתּתָ ִליָלן, ִעּלָ ִמְתַזָלא ִמנֵּ . ּוֵביּה ּכְ ָלא ּדְ אְוִאיהּו ַמּזָ ּקּוָנא , יּה ּכֹּלָ א הּוא ּתִ ּדָ
ֵליָמָתא ּקּוִנין, ׁשְ ִלים ְלָכל ּתִ ַאׁשְ א, ּדְ ִלים ְלכֹּלָ א ַאׁשְ  .ּדָ

אָנא ּקּוִנין ִאְקרּון ְיֵמי ֶקֶדם, ּתָ ין ּתִ ַקְדָמֵאי, ִאּלֵ ין. יֹוִמין ַקְדָמִאין ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ ָכחּו ּבִ ּתְ ִאׁשְ , ְוִאיּנּון ּדְ
ין ְיֵמי ֶקֶדם, ְוָתאָנא. ֵמי עֹוָלםיְ  )ישעיה סג(ִאְקרּון  ִדיְקָנא , ִאּלֵ ִתּקּוָנא ּדְ ְקָנן ּבְ הּו ִמְתּתָ ּלְ ּכֻ

יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ְטִמיִרין , ּדְ ִליל ְלהֹון. )כליל בהו(ְטִמיָרא ּדִ ְתֵליָסר ּכָ ַמר, ְוַהאי ּדִ ִאּתְ ָמה ּדְ . ּכְ
ֲהַדְייהוּ  ִליל ּבַ אֶאלָּ , ְוָדא יֹוָמא ָלא ִאְתּכְ ִליל ּכֹּלָ  .א הּוא ּכָ
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א ְלֵעיּלָ ִתקּוִנין ּדִ יק יֹוִמין ּבְ ַער ַעּתִ ִאּתְ ין , ַההּוא ִאְתְקֵרי יֹום ֶאָחד, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּדְ ֵביּה ַזּמִ ּדְ
יְקֵניהּ  יב, ְלאֹוִקיר ּדִ ְכּתִ ַדע ַלְייָ  )זכריה יד(, ֲהָדא הּוא ּדִ ְלחֹודֹוי יַ . יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ יר הּוא ּבִ ּתִ

א א. ִמּכֹּלָ ָכִליל ּכֹּלָ ָמא ְיִדיָעא, הּוא ּדְ ׁשְ ִאְתְקֵרי ּבִ  .הּוא ּדְ

ָתֵניָנן ָלא ַלְיָלה, ּדְ ֵלית יֹום ּבְ ִאית יֹום ִאית ַלְיָלה ּדְ ֲאָתר ּדְ ַההּוא ִזְמָנא. ּבַ ּום ּדְ ְזַמן ְיֵהא , ּוִמׁשּ
ִדיְקָנא ְיָקָרא ּדְ ח, ּדִ ּכַ ּתְ ְלחֹודֹוי ִיׁשְ ֵלית יֹום ִאְקֵרי. ָלא ִאְתְקֵרי ָלא יֹום ְוָלא ַלְיָלה. ְוהּוא ּבִ , ּדְ

יָלן ְטָרא ּדִ א ִמּסִ יָלן, ְוֵלית ַלְיָלה ִאְקֵרי. ֶאּלָ ְטָרא ּדִ א ִמּסִ ִליל . ֶאּלָ ּקּוָנא ּכָ ַהאי ּתִ ּום ּדְ ּוִמׁשּ
א יהּ , ּכֹּלָ ְר , ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתֲחֵזי ִמּנֵ ָחא ּדִ יּה ָנִגיד ִמׁשְ . בּוָתא ִלְתֵליַסר ִעיָבר ַמּבּוִעיןּוִמּנֵ

א ּתָ ְלּתַ ָחא, ְלָכל ִאיּנּון ּדִ ַההּוא ִמׁשְ ְנִהִרין ּבְ  )אתתקנו(. ּדִ

ָאה א ִעּלָ יׁשָ יְקָנא ַקּדִ ְקָנא ּדִ ין ִאְתּתַ ּקּוִנין ִאּלֵ ְתֵליָסר ּתִ יְקָנא, ּבִ ְבַהאי ּדִ ּקּוִנין ּדִ ין ּתִ ָנן , ְוִאּלֵ ּקְ ִמְתּתַ
ן ְלכַ  ה ִעיָברְוַנְחּתָ ִטין ְוֵהיְך ָנְפִקין. ּמָ ְ ׁשּ ימוּ , ְוָלא ִאְתָחזּון ֵהיְך ִמְתּפַ א ַאְסּתִ א , ִמּכֹּלָ ּוִמּכֹּלָ
יָקא. ִאְתַטָמרוּ  ָיַדע ֲאָתר ְלַהאי ַעּתִ ִליָלן, ֵלית ּדְ הֹון ּכְ ּלְ ְלהֹון ּכֻ יטּוָתא ּדִ ְפׁשִ ַמר, ּבִ ִאּתְ ָמה ּדְ , ּכְ

ִמי ּוְכבֹוִדי  )ישעיה מב(, ָעֵליּה ִאְתְקֵרי. ר ְוָלא ָטִמירָטִמי. ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע ֲאִני ְיָי הּוא ׁשְ
ן נּו ְולֹא ֲאַנְחנוּ  )תהלים ק(ּוְכִתיב . ְלַאֵחר לֹא ֶאּתֵ יק יֹוִמין ְיִתיב )דניאל ז(ּוְכִתיב . הּוא ָעׂשָ . ְוַעּתִ

ַאְתֵריּה ְיִתיב ְוֵלית ְיִדיַע ֵליהּ  ִכי. ּבְ י נֹוָראֹות  )תהלים קלט(ּוְכִתיב , חַ ְיִתיב ְוָלא ׁשְ אֹוְדָך ַעל ּכִ
 .'ִנְפֵליִתי ְוגוֹ 

 א''ה ע''דף קל

יא ְמעֹון ְלַחְבַרּיָ י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ִריָסא ּדָ ִריס ּפְ ד ִאְתּפְ ַאּתּון ָחָמאן ֲעָלָנא, ּכַ ֲאָנא ֲחֵמיָנא , ּדְ
וה ַגּוָ ּקּוִנין ּבְ ַנְחּתּו ּכֹל ּתִ א, ּדְ ֲאָתר ּדָ א . ּוְנִהירּו ּבְ קּוְדׁשָ א ּבּוִציָנא ּדְ רֹוְכּתָ א בוסיטא ''ס(ְוַחד ּפָ

ִריְך הוּ  )דקדושא ע ַסְמִכין, אּבְ ַאְרּבַ ִריָסא ּבְ ע ִעיָבר, ּפְ  )א''ה ע''דף קל(. ְלַאְרּבַ

א א ְלֵעיּלָ ּתָ יֵדיהּ , ַסְמָכא ַחד הּוא ָיִתיב ִמּתַ ִניָנן . ְוַחד ַמְגרֹוְפָיא ּבִ ְ ִחי ׁשּ ע ַמְפּתְ ּוְבַמְגרֹוְפָיא ַאְרּבַ
ל ִסְטרֹוי )א שניין''ס( ְרָסא. ִמּכָ א, ּוִמְתַאֲחָדן ּפַ א ְלַתּתָ ין ָלּה ֵמֵעיּלָ ְנָייָנא. ְוַנְחּתִ , ְוֵכן ְלַסְמָכא ּתִ

בּוִציָנא , ּוֵבין ַסְמָכא ְלַסְמָכא. ּוְתִליָתָאה ּוְרִביָעָאה ַסְמִכי ּוִמְתַנֲהִרין ּבְ ְמֵניָסר ַרְגֵלי ּדְ ֲאִחיָדן ּתִ
ְגִליָפא  ִריָסא )ןבבוסיטא דגליפי(ּדִ ַההּוא ּפְ  .ִעיָבר' ְוֵכן ְלד. ּבְ

ְנִהִרין ָעָלהּ  ּקּוִנין ּדִ ין ּתִ פּוָמָנא, ַוֲחֵמיָנא ִאּלֵ י ּדְ אן ִמּלֵ ל ַחד , ַוֲהוּו ְמַחּכָ ָקא ּכָ ּלְ ָרא ּוְלִאְסּתַ ְלִאְתַעּטְ
ַאְתֵריהּ  ָנן ִמּפּוָמָנא. ּבְ ּקְ ל ַחד ְוַחד ָסִליק ְוִאְתעַ , ְוַכד ֲהוֹו ִמְתּתַ ּקּוָנא ּכָ ַההּוא ּתִ ן ּבְ ּקַ ר ְוִאְתּתָ ּטָ

ַקן ָהָכא ִאְתּתְ ל , ּדְ ַחד ִמיָנן )א בהבל דכל''ס(ִמּכָ ַתח ּפּוָמא. ּפּוָמא ּדְ ַחד ִמיָנן ּפָ ֲעָתא ּדְ , ּוְבׁשַ
ּקּוָנא ַההּוא ּתִ ָנא ּבְ ָנִפיק ִמּפּוֵמיכוֹ , ְלַתּקְ ה ּדְ ה ְלִמּלָ ּקּוָנא ֲהָוה ְיִתיב ּוְמַחּכֶ ּוְכֵדין , ןַההּוא ּתִ

ר יּה ְוִאְתַעּטָ דּוְכּתֵ ָקא ּבְ  .ַסּלְ

אן אן ּוִמּכָ ָלא ָיְדעוּ , ְוָכל ַסְמִכין ִמּכָ ְמִעין ַמה ּדְ ׁשַ אן ַעל ּדְ יכֹון, ַחּדָ ָמה ְרִתיִכין . ְוַצְייִתין ְלַקּלֵ ּכַ
ִגיֵניכֹון ָאֵתי. ַקְייִמין ָהָכא ּבְ ִאין ַאּתּון ְלָעְלָמא ּדְ הּו ִמ , ַזּכָ ֻכּלְ ַנְפֵקי ִמּפּוֵמיכֹוןּדְ י ּדְ ין , ּלֵ הּו ִמּלִ ּלְ ּכֻ

ין יׁשִ ָמאָלא. ַקּדִ ָלא ַאְסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ָרן ּדְ ׁשְ ין ּכַ  .ִמּלִ
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ַמע י ְלִמׁשְ ִריְך הּוא ַחּדֵ א ּבְ י, קּוְדׁשָ הּוא ַאְגָמר , ְוַצִיית ְלָהֵני ִמּלֵ יָנא )א אגזר''ס(ַעד ּדְ י , ּדִ ּדִ
ָאֵתי ּתֵ  יןְלָעְלָמא ּדְ יׁשִ י ַקּדִ ל ָהֵני ִמּלֵ ִתיב. יְמרּון ִזְמָנא ַאֲחָרא ּכָ ְך  )שיר השירים ז(, ָעַלְייכּו ּכְ ְוִחּכֵ

ֵיין ַהּטֹוב ְוגוֹ  ִנים', ּכְ ְפֵתי ְיׁשֵ ִנים. ּדֹוֵבב ׂשִ ָפַתי ְיׁשֵ ן . ַמאי ּדֹוֵבב ׂשְ ָאֵתי ְמַרְחׁשָ ֲאִפיּלּו ְלָעְלָמא ּדְ ּדְ
ְפָווַתְיכּו אֹוַרְייָתא יהּ  ׂשִ  .ַקּמֵ

א ְעּתָ ְוונּו ּדַ ָקנּו ְוִאְתּכָ א ִאְתּתָ ּתָ ין, ַהׁשְ ְזֵעיר ַאּפִ ּקּונֹוי ּדִ ן, ְלִמְתָקן ּתִ ּקַ ׁש , ֵהיְך ִיְתּתָ ְוֵהיְך ִיְתַלּבָ
יק יֹוִמין ִתּקּונֹוי ִמִתּקּוֵני ַעּתִ יִשין, ּבְ ַקּדִ א ּדְ יׁשָ ְטִמיִרין, ַקּדִ א, ְטִמיָרא ּדִ א ּדְ . ְטִמיָרא ִמּכֹּלָ ּתָ ַהׁשְ

ּקּוִנין ַעל , ָעַלְייכוּ  )חכמתא(חֹוָבָתא  ל ּתִ יָרא ּוְלַאְתְקָנא ּכָ ּפִ יָנא קּוְשָטָאה ָיֶאה ְוׁשַ ְלִמְגַזר ּדִ
 .ּבּוְרֵייהּ 

ין ְזֵעיר ַאּפִ ּקּוֵני ּדִ נוּ , ּתִ ּקָ ין ִאְתּתָ ֲאִריְך ַאּפִ קּוֵני ּדַ אן. ִמּתִ אן ּוִמּכָ ּקּונֹוי ִמּכָ טּו ּתִ ׁשָ ר , ְוִאְתּפָ ֵחיזּו ּבַ ּכְ
ָכל ְטִמיִרין )א ומשלחא''ס(ְלִמְשְלָטא , ָנׁש  ְטִמיָרא ּדְ יּה רּוָחא ּדִ יא. ּבֵ ִגין ְלֵמיַתב ַעל ּכּוְרְסּיָ , ּבְ

יב ְכּתִ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה )יחזקאל א(, ּדִ מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ ַמְרֵאה ָאָדם. ְוַעל ּדְ : ּכְ
ל ּדִ  ָכִליל ּכָ ַמְרֵאה ָאָדם. יּוְקִניןּדְ ָמָהן: ּכְ ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ַמְרֵאה ָאָדם. ּדְ ל : ּכְ ֵביּה ְסִתיִמין ּכָ ּדְ

ִאין ִאין ְוַתּתָ ַמְרֵאה ָאָדם. ָעְלִמין ִעּלָ ָלא ִאְבֵרי : ּכְ ְתָקנּו ַעד ּדְ רּו ְוִאּתָ ִאְתַאּמָ ל ָרִזין ּדְ ָכִליל ּכָ ּדְ
ָלא ִאְתָק , ָעְלָמא ב ּדְ ימוּ ְוַאף ַעל ּגַ  .ּיָ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ּקּונֹוי, ּתָ ין ּתִ יִקין ַעד ָלא ַזּמִ ַעּתִ יָקא ּדְ אֵני ַמְלִכין, ַעּתִ ֵנס ַמְלִכין, ּבָ , ּכָ
ֵער ַמְלִכין )גליף מלכין) ח''קכ(א ''נ( י, ּוְמׁשַ יּמֵ ָדֵחי , ְוָלא ֲהוֹו ִמְתַקּיְ ְוַאְצַנע לֹון , לֹון )א דאנח''ס(ַעד ּדְ

ֶאֶרץ ֱאדֹום )בראשית לו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַתר ִזְמָנאְלבָ  ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ . ְוֵאּלֶ
ֶאֶרץ ֱאדֹום ן, ּבְ ּמָ יִמין ּתַ יִנין ִמְתַקּיְ ָכל ּדִ ֲאָתר ּדְ ימוּ , ּבְ הּו ָלא ִאְתָקּיָ  .ְוֻכּלְ

ן ּקַ יִקין ִאְתּתָ ַעּתִ יָקא ּדְ וָרא ַעּתִ א ִחּוָ ֵריׁשָ ן. ַעד ּדְ ּקַ ד ִאְתּתָ א, ּכַ ְלַתּתָ ּקּוִנין ּדִ ל ּתִ ין ּכָ ּקִ ל , ּתַ ין ּכָ ּקִ ּתַ
ִאין ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ּקּוִנין ּדְ אן אֹוִליְפָנא. ּתִ א, ִמּכָ ַעּמָ א ּדְ ל ֵריׁשָ ַקְדִמיָתא, ּכָ ן הּוא ּבְ ּקַ ָלא ִאְתּתָ , ּדְ

ְקָנא א ִמְתּתַ ן. ֵלית ַעּמָ ּקָ הוּ , ְוִאי ִאיהּו ִמְתּתַ ּלְ ָנן ּכֻ ּקְ ַקְדִמיָתא. ִמְתּתַ ן ּבְ ּקֵ ָלא , ְוִאי ִאיהּו ָלא ִמְתּתַ
ָנא ּקְ א ְלִאְתּתַ  .ַיְכִלין ַעּמָ

יק יֹוִמין. ְמָנָלן ִתּקּונֹוי. ֵמַעּתִ ן הּוא ּבְ ּקַ ַעד ָלא ִאְתּתָ ָנא, ּדְ ּקְ ָבעּו ְלִאְתּתַ ל ִאיּנּון ּדְ נּו ּכָ ּקָ , ָלא ִאְתּתְ
הּו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבוּ  עֹור )בראשית לו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוֻכּלְ ן ּבְ ַלע ּבֶ ֱאדֹום ּבֶ ְמלֹוְך ּבֶ . ַוּיִ

ֱאדֹום ְמלֹוְך ּבֶ ן. הּוא )א יקירא''ס(ָרָזא ֲחָדא , ַוּיִ ּמָ ִרין ּתַ יִנין ִמְתַקּטְ ָכל ּדִ ְלָיין, ֲאָתר ּדְ ן, ְוּתַ ּמָ  .ִמּתַ

עֹור ן ּבְ ַלע ּבֶ יָנא, ּבֶ ְזַרת ּדִ אָנא הּוא ּגִ יִפין, ּתָ יָפא ְדַתּקִ ּקִ ָרן ֶאֶלף ַאְלִפין , ּתַ ְבִגיֵניּה ִמְתַקּטְ ּדִ
יָבָבא ִויָלָלה ְנָהָבה )בראשית לו(. ָמאֵרי ּדִ ם ִעירֹו ּדִ ְנָהָבה. ְוׁשֵ ין ָהָבה. ַמאי ּדִ לֹוַמר ּדִ ָמה . ּכְ ּכְ

נֹות ַהב ַהב )משלי כ(, ְדַאּתְ ָאֵמר י ּבָ ּתֵ  .ַלֲעלּוָקה ׁשְ

 ב''ה ע''דף קל

ָבא ְ ָסִליק ְלִאְתַיׁשּ יָון ּדְ יּה ָלא ָקִאים, ּכֵ הּו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבוּ , ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם, ּבֵ ַמאי . ְוֻכּלְ
ן. ַטֲעָמא ּקַ ָאָדם ָלא ִאְתּתָ ּום ּדְ ִדיּוְקֵניהּ . ִמׁשּ ָאָדם ּבְ ִתּקּוָנא ּדְ א, ּדְ ִליל ּכֹּלָ ה ''דף קל(ְוָיִכיל , ּכָ

א לְ ) ב''ע יהּ ּכֹּלָ ָבא ּבֵ ְ  .ִאְתַיׁשּ
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ָאָדם א ּדְ ִתּקּוָנא ּדָ ַכח, ּוְבִגין ּדְ ּתְ ָבא. ָלא ִאׁשְ ְ ָטלוּ , ָלא ָיִכילּו ְלֵמיָקם ּוְלִאְתַיׁשּ ָטלּו . ְוִאְתּבְ ְוִאְתּבְ
ִליָלן ָאָדם ִאְתּכְ הּו ּבְ ּלְ ְך ְוָהא ּכֻ ְעּתָ ָקא ּדַ קּו ֵמַההּוא ּתִ . ַסּלְ ּלָ ָטלּו ְוִאְסּתַ א ִאְתּבְ ַעד , ּקּוָנאֶאּלָ

ּקּוָנא  ֵייֵתי ּתִ ָאָדם )א דיוקנא''נ(ּדְ ּיּוְקָנא. ּדְ ָלפּו , ְוַכד ָאָתא ַהאי ּדִ הוּ  )א אתכללו''ס(ִאְתּגֵ ּלְ , ּכֻ
רּו ְלִקּיּוָמא ַאֲחָרא ָסמוּ . ְוִאְתֲחּזָ הֹון ִאְתּבְ ָסמּו  )א מנהון אתבסמו ולא אתבסמו''ס(, ִמּנְ הֹון ָלא ִאְתּבְ ּוִמּנְ

ָלל  .ּכְ

ָמתוְ  ִתיב ַוּיָ יָמא ְוָהא ּכְ ָמת, ִאי ּתֵ ָטלּו ְלַגְמֵרי. ַוּיָ ִאְתּבְ א , ָלאו ָהִכי. ּדְ ְרּגָ ָנִחית ִמּדַ ל ַמאן ּדְ א ּכָ ֶאּלָ
יהּ  ֲהָוה ּבֵ יּה ִמיָתה, ַקְדָמָאה ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָקאֵרי ּבֵ ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים )שמות ב(, ּכְ ָנַחת , ַוּיָ ּדְ

א ַקְד  ְרּגָ יהּ ִמּדַ ֲהָוה ָקם ּבֵ ַקן ָאָדם. ָמָאה ּדְ ִאְתּתָ ָמָהן ַאֲחָרִנין, ְוֵכיָון ּדְ ׁשְ ָסמּו , ִאְתְקרּון ּבִ ְוִאְתּבְ
יהּ  ִקּיּוָמא ּבֵ ְייהוּ , ּבְ דּוְכּתַ  .ְוַקְייִמין ּבְ

ָמָהן ַאֲחָרִנין ִמן ַקְדָמִאין ׁשְ הּו ִאְתְקרּון ּבִ יהּ , ְוֻכּלְ יב ּבֵ ְכּתִ ר ַההּוא ּדִ ּתֹו  )שית לוברא(, ּבַ ם ִאׁשְ ְוׁשֵ
ת ֵמי ָזָהב ת ַמְטֵרד ּבַ ַאר ַאֲחָרִנין. ַמאי ַטְעָמא. ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ׁשְ ָטלּו ּכִ ָהֵני ָלא ִאְתּבְ ּום ּדְ . ִמׁשּ

א ַכר ְונּוְקּבָ ֲהָוה ּדְ ּום ּדְ ָמָרא. ִמׁשּ ַהאי ּתְ א, ּכְ ַכר ְונּוְקּבָ א ּדְ ָקא ֶאּלָ ָלא ַסּלְ ְך ַהׁשְ . ּדְ א ּוְבִגין ּכָ ּתָ
א ַכר ְונּוְקּבָ ָכחּו ּדְ ּתְ ִאׁשְ ַאֲחָרִנין, ּדְ הּו ִמיָתה ּכְ ִתיב ּבְ בוּ . ְוִאְתְקָיימוּ , ָלא ּכְ ַעד , ֲאָבל ָלא ִאְתָיׁשָ
ָאָדם ּיּוְקָנא ּדְ ַקן ּדִ ִאְתּתְ ָאָדם, ּדְ ּיּוְקָנא ּדְ ַקן ּדִ ִאְתּתְ ִקּיּוָמא ַאֲחָר , ְוֵכיָון ּדְ , אִאְתֲחָזרּו ְוִאְתְקָיימּו ּבְ

 .ְוִאְתְייָשבוּ 

אָנא וָרא, ּתָ א ִחּוָ ֵריׁשָ ְרעּוָתא ּדְ ד ָסִליק ּבִ ד ְיָקָרא ִליָקֵריהּ , ּכַ יק , ְלֶמְעּבַ ין ְוַאּפִ ין ְוַזּמִ ּקִ ּתַ
ינּוָתא ַקְרּדִ ר , ַחד ִניצֹוָצא, ִמּבּוִציָנא ּדְ יּה ִאְתּתֹוּקַ ב ּבֵ ט  )רעותיה(ְוָסִליק  )א אתתקן''ס(ָנׁשַ ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ

ְבִעין ִעיָברלִ  ָלא, ְוִניצֹוָצא ָקִאים. ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ְלּגְ ְכָיא ּוִמְתּגַ אִרי ָנִפיק ֲאִויָרא ּדַ יּה , ְוׁשָ ב ּבֵ ָנׁשַ
ן ּקַ יָפא. ִאְתּתָ ּקִ א ּתַ ע ִסְטִרין, ְוָנִפיק ַחד ּגּוְלַגְלּתָ ט ְלַאְרּבַ ַ ׁשּ  .ְוִאְתּפָ

ְכָיא ִאיב ִניצוֹ , ּוְבַהאי ֲאִויָרא ּדַ ּתְ יהּ  )א ואתכליל''ס(ְוָכִליל , ָצא ְוִאְתֲאָחדִאׁשְ ָקא . ּבֵ יּה ַסּלְ ּבֵ
ךְ  ְעּתָ יהּ . ּדַ א ִאְתָטַמר ּבֵ ךְ . ֶאּלָ ִסְטרֹוי, ּוְבִגין ּכַ ט ּבְ ׁשַ א ִאְתּפָ ְלּתָ ְוַהאי ֲאִויָרא הּוא , ַהאי ּגּוְלּגַ

יק יֹוִמין ַעּתִ ְטִמיִרין ּדְ ָגִניז, ָטִמיר ּדִ רּוָחא ּדְ  .ּבְ

ַהאי גּ  ַטר ַחדּבְ א ִמּסְ ָ טּו ֶאׁשּ ׁשָ א ִאְתּפָ ְלּתָ ַטר ַחד, ּוְלּגַ ְכָיא ָקִאים ָעֵליּה . ַוֲאִויָרא ִמּסְ ַוֲאִויָרא ּדַ
ְכָיא ָקִאים ֵמַהאי ְסָטר. ֵמַהאי ְסָטר א ּדַ ָ א ָהָכא. ְוֶאׁשּ ָ א. ַמאי ֶאׁשּ ָ א ָלאו הּוא ֶאׁשּ ֲאָבל , ֶאּלָ

א  ִאְתכְּ  )א ניצוצא''נ(ּבּוִציָנא ּדָ ְכָיאּדְ ֲאִויָרא ּדַ ְבִעין ָעְלִמין, ִליל ּבַ ְוִדיָנא , ָנִהיר ְלָמאָתן ְוׁשִ
ַכח ּתְ ְטרֹוי ִאׁשְ א, ִמּסִ א, ּוְבִגין ּדָ יָפא, ַהאי ּגּוְלַגְלּתָ ּקִ א ּתַ ְלּתָ  .ִאְתְקֵרי ּגּוְלּגַ

א א ּדָ ְלּתָ גּוְלּגַ ָעה ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּבְ ׁשְ ַנְטִלין , ַיְתִבין ּתִ ַהאי . ֲעלֹוי ְוַסְמִכין ֲעלֹויּדְ ּבְ
א ְלּתָ וָרא, ּגּוְלּגַ א ִחיּוָ א ֵמֵריׁשָ ִדיר, ָנִטיף ַטּלָ י ִמֵניּה ּתָ ִאְתְמּלֵ יּה . ּדְ ַאְנַער ֵמֵריׁשֵ א ּדְ ּוֵמַהאי ַטּלָ

ָאה יא ְלַאֲחּיָ  .ְזִמיִנין ֵמיַתּיָ

ָווֵני ְתֵרי ּגְ ִליל ּבִ ִאְתּכְ א ּדְ ֵר , ְוהּוא ַטּלָ ְטָרא ּדְ ָראִמּסִ א ִחיּוָ ַגִוויּה , יׁשָ ור ּבְ ָכִליל . )א בגיניה''ס(ִחיּוָ ּדְ
וֵרי  הּו ִחיּוָ ּלְ ין )וכלהו חיוורי(ּכֻ ְזֵעיר ַאּפִ א ּדִ ַהאי ֵריׁשָ ָבן ּבְ ְ ד ִאְתַייׁשּ יּה סּוָמָקא, ֲאָבל ּכַ . ִאְתֲחֵזי ּבֵ

ור ִאיהּו ִחיּוָ דֹוְלָחא ּדְ ַהאי ּבְ ְווָנא סוּ , ּכְ וָראְוִאְתַחְזָייא ּגַ ַגְווָנא ִחיּוָ  .ָמָקא ּבְ
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ִתיב ְך ּכְ ה ַלֲחָרפֹות  )דניאל יב(, ּוְבִגין ּכַ י עֹוָלם ְוֵאּלֶ ה ְלַחּיֵ ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאּלֶ ׁשֵ ים ִמּיְ ְוַרּבִ
י עֹוָלם. ְלִדְראֹון עֹוָלם וָרא, ְלַחּיֵ ִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא ִחיּוָ ִגין ּדְ עַ , ּבְ ָאֵתי ִמְסַטר ּדְ יק יֹוִמיןּדְ , ּתִ
ין ַאְנּפִ ין, ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם. ֲאִריָכא ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ ִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא סּוָמָקא ּדִ ִגין ּדְ א . ּבְ ְוכֹּלָ

א ַההּוא ַטּלָ ִליל ּבְ ךָ  )ישעיה כו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּכָ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ֵרין: אֹורֹות. ּכִ ְוַההּוא . ּתְ
א  ָנִטיףַטּלָ ַתּפּוִחים, ּדְ ל יֹוָמא ְלַחְקָלא ּדְ וָרא ְוסּוָמָקא. ָנִטיף ּכָ ְגָווֵני ִחיּוָ  .ּכְ

ָווֵני ְתֵרי ּגְ א ַאְנִהיר ּבִ ְלּתָ ְכָיא. ְלַהאי ְסָטר ּוְלָהאי ְסָטר, ַהאי ּגּוְלּגַ ט , ּוֵמַהאי ֲאִויָרא ּדַ ׁשָ ִאְתּפָ
א ְלַאְנּפֹוי ק ְלּתָ ין. יןנ ִרּבֹוא ָעְלִמ ''ְמגּוְלּגַ ְך ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַאּפִ ִאְצְטִריךְ . ּוְבִגין ּכַ ֲעָתא ּדְ , ּוְבׁשַ

ַההּוא ִזְמָנא טּו ַאְנּפֹוי ַוֲאִריִכין ּבְ ׁשָ יִקין, ִאְתּפְ ַעּתִ יֵקי ּדְ ַעּתִ ַאְנּפֹוי ּדְ ח ּבְ ּגַ ַאׁשְ ִגין ּדְ ְוָחֵייס , ּבְ
 .ְלָעְלָמא

 א''ו ע''דף קל

א ְלּתָ א, יק ַחד ִעיָברָנפִ , ּוֵמַהאי ּגּוְלּגַ ּתָ ְלּתַ יק יֹוִמין. ְלָכל ִאיּנּון ּדִ . ְוָיֲהֵבי ֲאָגר אֹוָראּוָתא ְלַעּתִ
ָנא ּבָ חּוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ ְרִביָטא) א''ו ע''דף קל(, ּכַ חֹות ׁשַ א. ּתְ ַקע ַלגּוְלּגֶֹלת  )שמות לח(. ְוָלֳקֵביל ּדָ ּבֶ

א ָנא, ְלַתּתָ ּבָ חּוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ יק יֹוִמין, ַקע ֲאָגר אֹוָראּוָתאְוַהאי בֶּ . ּכַ יּה ְלַעּתִ ַכח ִמּנֵ ּתְ  .ִאׁשְ

א ְלּתָ גּוְלּגַ ֵליּה ּדְ ַחּלָ ָכחוּ ' ג )א בגולגלתא דא''ס(, ּבַ ּתְ ין ִאׁשְ הוּ , ַחָלּלִ ְרָייא מֹוָחא ּבְ ׁשַ ּוְקרּוָמא , ּדְ
יא ָעַלְייהוּ  ִקיק ַחְפּיָ עַ . ּדָ א ְסִתיָמא ּכְ יׁשָ יק יֹוִמיןֲאָבל ָלא ְקרּוָמא ְקׁשִ א. ּתִ ַהאי מֹוָחא , ּוְבִגין ּדָ

ט ְוָנִהיר  ׁשָ ִביִלין )א ונפיק''ס(ִאְתּפְ ִתין ּוְתֵרין ׁשְ ְוָנָהר יֹוֵצא  )בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִלְתּלָ
 .ֵמֵעֶדן

ְרָייא, ְוָתאָנא א מֹוָחא ׁשַ ְלּתָ גּוְלּגַ ְתַלת ַחָלִלין ּדְ ַקע . ּבִ ַחד  )א ומתפשט''ס(ֵמַחָלָלא ַחד ִמְתּבְ
ָלא, ִסְטִרין' ַמּבּוָעא ְלד ַהאי ַחּלָ ְרָייא ּבְ ׁשַ ִביִלין רּוִחין , ְוָנִפיק ֵמַההּוא מֹוָחא ּדְ ָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ ּתְ
ָחְכְמָתא  .ּדְ

ְנָייָנא ט ַחד ַמּבּוָעא ַאֲחָרא, ֵמַחָלָלא ּתִ ׁשַ ַקע ּוִמְתּפָ ְתִחין ן. ִמְתּבְ ְרִעין' ּוִמְתּפַ ין ן. ּתַ ְרִעין' ֵמִאּלֵ , ּתַ
אֹוַרְייָתא' ִאְתַאֲחָדן ן יֹוְבָלא' ן. יֹוִמין ּדְ ִנין ּדְ ִרין' ן. ׁשְ ִריְך הּוא ְלָאָתָבא , ֶאֶלף ּדָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ּדְ
יהּ , רּוֵחיּה ֵליהּ  ְרָייא ּבֵ  .ּוְלׁשַ

ִליָתָאה ִרין ְוַאְכַסְדָר , ֵמַחָלָלא ּתְ ְרָייא ָעַלְייהוּ , ִאיןָנְפִקין ֶאֶלף ַאְלִפין ִאּדָ א ׁשַ ַדְעּתָ הוּ , ּדְ . ְוָדֵרי ּבְ
ֵרי ֲחָלֵליה  ָלא ׁשָ ָלא )א מדוריה''ס(ְוַהאי ַחּלָ ָלא ּוֵבין ַהאי ַחּלָ ין ַהאי ַחּלָ ֵרין , ּבֵ ָיין ִמּתְ ְוִאְתַמּלְ

ִרין. ִסְטִרין ל ִאיּנּון ִאּדָ ְלאוּ ּוְבַדַעת ֲחָדִרים  )משלי כד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכָ ין ג. ִיּמָ ' ְוִאּלֵ
ָכל ּגּוָפא ִטין ּבְ ְ ׁשּ הּו ּגּוָפא . ְלַהאי ִסְטָרא ּוְלַהאי ִסְטָרא, ִמְתּפַ ל ּגּוָפא ְוָאִחיד ּבְ ּוְבִאיּנּון ָאִחיד ּכָ

ל ִסְטרֹוי ָחן. ִמּכָ ּכְ ּתַ ָטן ְוִאׁשְ ְ ׁשּ  .ּוְבָכל ּגּוָפא ִאְתּפַ

אָנא א, ּתָ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ לְ , ּבְ ְעֵרי אּוָכָמןּתַ ׂשַ ָבן קֹוֵצי ּדְ , ָיין ֶאֶלף ַאְלֵפי ִרּבֹוא ְוִרּבֹוא ִרּבְ
ָדא א ּבְ ִכין ּדָ ּבְ ָדא, ּוִמְסּתַ א ּבְ ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּוִמְתָעְרִבין ּדָ ָנא ְלִניִמין ּדְ ּבָ ֲאִחיָדן , ְוֵלית חּוׁשְ ּדַ
ְכָיין ּוְמַסֲאָבן יּה ּדַ אן ִאְתַאֲחָדן ַטעֲ . ּבֵ ְמָסֲאָבא, ֵמי אֹוַרְייָתאּוִמּכָ ַדְכָיא ּבִ ָכל ִאיּנּון ִסְטִרין . ּבְ ּבְ

ְכָיין ִאיּנּון ּדַ ִאיּנּון ִמְסָאָבן, ּדְ  .ְבָכל ִאיּנּון ִסְטִרין ּדְ
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ִכין ְוַתִקיִפין ּבְ ִעיִעין. ַיְתִבין קֹוֵצי ִמְסּתַ הֹון ׁשְ יִפין, ִמּנְ ּקִ ִבין ִניִמין ַיְת , ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּוִמְנהֹון ּתַ
ִלין ִלין ַעל ּתִ יף. ּתִ ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ ְלָיין ּכְ ִתּקּוָנא . ָמאֵרי ַנַצח ְקָרִבין, ִמְתַלֲהָטן ְוּתַ ִתּקּוָנא ָיֶאה ּבְ ּבְ

יָפא  ּקִ יָרא ּתַ ּפִ חּור  )שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַרְבְרִבין ְוַתִקיִפין. )בחור כארזים(ׁשַ ּבָ
ֲאָרִזים  .ּכָ

ְעֵריִמְת  ׂשַ ִנין קֹוִצין ּדְ ּקְ ִלין, ּתַ ִלין ַעל ּתִ ְלָיין ּתִ א, ֵמַהאי ִסְטָרא ְלַהאי ִסְטָרא, ְוּתַ . ַעל ּגּוְלּגְֹלּתָ
ים )שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּלִ ְלּתַ ין. ְקוּוּצֹוָתיו ּתַ ּלִ ֵלי ּתִ יִכין , ְוָתאָנא ַיְתִבין ּתִ ְמׁשִ ּום ּדִ ִמׁשּ

ּבּוִעין סַ  יִאיןִמּמַ ְתַלת ַרֲהֵטי מֹוָחא, ּגִ א. ּדִ ְלּתָ גּוְלּגַ ָלא ַחד ּדְ ּבּוָעא ַחּלָ ְעֵרי , ִמּמַ ָכן ׂשַ ְ ִאְתַמׁשּ
יכּוָתא ְמׁשִ ִלין, ּבִ ה ַמּבּוִעין, ּוִמְתָעְבִדין ּתִ ּמָ ְלָיין ִמּכַ ּתַ ָלא, ּדְ ָכן ֵמַהאי ַחּלָ ְ ִאְתַמׁשּ ֵמַחָלָלא . ּדְ

ְנָייָנא ין מַ , ּתִ יכּוָתא, ּבּוִעיןַנְפֵקי ַחְמׁשִ ְמׁשִ ְעֵרי ֵמִאיּנּון ַמּבּוִעין ּבִ ָכן ׂשַ ְ ִלין, ְוִאְתַמׁשּ , ְוִאְתָעְבִדין ּתִ
קֹוִצין ַאֲחָרִנין ַתְלָיין ּוִמְתָעְרִבין ּבְ ִליָתָאה. ּדְ ִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ֵמַחָלָלא ּתְ , ָנְפֵקי ֶאֶלף ַאְלִפין ִאּדָ

י ְמׁשִ ְעֵרי ּבִ ָכן ׂשַ ְ הוּ ְוִאְתַמׁשּ ּלְ ְך  )ומתעבדין תלין על תלין ומתערבין בקוצין אחרנין(. כּוָתא ִמּכֻ ּוְבִגין ּכָ
ין, ִאיּנּון קֹוִצין ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ  .ּתִ

ָכן ִמג ְ ִאְתַמׁשּ יָכן ּדְ הּו ְמׁשִ א' ְוֻכּלְ ְלּתָ גּוְלּגַ מֹוָחא ּדְ ְליָ . ַחָלִלין ּדְ ין ְוָכל ִאיּנּון ִניִמין ְוָכל ִאיּנּון קֹוֵצי ּתַ
אּוְדִנין ָיין ְלִסְטָרא ּדְ ִתיב. ְוַחּפְ ְך ּכְ ָמע )דניאל ט(, ּוְבִגין ּכָ ה ֱאלַֹהי ָאְזְנָך ּוׁשְ ִלין. ַהּטֵ , ּוְבַהאי ּתִ

ְלָיין  ָמאָלא )א ובהאי תליין''נ(ּתַ ָמאָלא . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְנהֹוָרא ַוֲחׁשֹוָכא, ְיִמיָנא ּוׂשְ ְוָכל ְיִמיָנא ּוׂשְ
ַהא ֵלי ּבְ יָקא, יּתָ ַעּתִ  .ְוָלא ּבְ

ְעֵרי ׂשַ ַפְלגּוָתא ּדְ ִקיק, ּבְ יק יֹוִמין, ִאְתֲחֵזי ַחד אֹוְרָחא ּדָ ַעּתִ ִמְתַאֲחָדא ֵמַההּוא ָאְרָחא ּדְ . ּדְ
ית ְמָאה ּוְתֵליָסר ָאְרִחין, ּוֵמַההּוא ָאְרָחא ן ׁשִ ְרׁשָ אֹוַרְייָתא, ִאְתּפָ ִפקּוֵדי ּדְ ָאְרִחין ּדְ ְלגּון ּבְ ִאְתּפַ . ּדְ

יב ְכּתִ ל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְלנֹוְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדֹוָתיו )תהלים כה(, ּדִ  .ּכָ

ָנא ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ּתָ יָבָבא ִויָלָלה, ּבְ ְלָיין ְבָכל קֹוָצא , ִמְתַאֲחָדן ֶאֶלף ַאְלִפין ָמאֵרי ּדִ ּתַ ּדְ
יִפין ּקִ ִעיעִ . ְוקֹוָצא ֵמִאיּנּון ּתַ ַמְתְקָלאּוֵמִאיּנּון ׁשְ א מאריהון דרחימותא ואיהו מתקלא ''ס(, ין ָמאֵריהֹון ּדְ

ָמאָלא )בינייהו ְך ִאית ְיִמיָנא ְוִאית ׂשְ ִגין ּכָ  .ּבְ

 ב''ו ע''דף קל

א ְלּתָ גּוְלּגַ חּוָתא. ִמְצָחא ּדְ ּגָ ַאׁשְ חּוָתא ּדְ ּגָ ְלָייא. ַאׁשְ ר ַההּוא ִזְמָנא, ְוָלא ִמְתּגַ יבַ , ּבַ ְצִריִכין ַחּיָ א ּדִ ּיָ
ָדא ּקְ עֹוָבֵדיהֹון, ְלִאְתּפַ יָנא ּבְ ְלָייא ַהאי ִמְצָחא, ְוָתאָנא. ּוְלַעּיְ ד ִאְתּגַ ל ָמאֵריהֹון , ּכַ ֲערּו ּכָ ִאּתְ

ִדיָנא ִדיָנא ִאְתְמַסר, ּדְ ֲעָתא) ב''ו ע''דף קל(. ְוָכל ָעְלָמא ּבְ ר ַהִהיא ׁשַ ד ְסִליקּו ְצלֹוְתהֹון , ּבַ ּכַ
י ָרֵאל ְלַקּמֵ ִיׂשְ יק יֹוִמין ּדְ נֹוי, ַעּתִ ַרֲעִוין, ּוָבֵעי ְלַרֲחָמא ַעל ּבְ ַרֲעָוא ּדְ י ִמְצָחא ּדְ ּלֵ ַהאי , ּגַ ְוָנִהיר ּבְ

ין ְזֵעיר ַאּפִ יָנא, ּדִ ִכיְך ּדִ ּתְ  .ְוִאׁשְ

ַהאי ִמְצָחא ֲעָרא )ב''ז ע''פקודי רל(ָנִפיק ַחד , ּבְ יק ַחְמׁשִ , ׂשַ ַאּפִ יּה ִמּמֹוָחא ּדְ ט ּבֵ ׁשָ ִמְתּפְ ְרִעיןּדְ . ין ּתַ
ט ׁשָ חּוָתא, ְוַכד ִאְתּפְ ּגָ ַאׁשְ יֵבי ָעְלָמא, ִאְתֲעִביד ִמְצָחא ּדְ ֵפי , ְלַחּיָ ּסְ ָלא ִמְתּכַ ְלִאיּנּון ּדְ

עֹוָבֵדיהֹון ֵלם )ירמיה ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנּתְ ִהּכָ ָ  .ּוֵמַצח ִאׁשּ
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ֲעָרא ָלא ָקִאי, ְוַתְנָיא ִמְצָחאׂשַ ַהאי ֲאָתר ּדְ חֹוַבְייהוּ , ם ּבְ יִפין ּבְ ַחּצִ ְלָייא ְלִאיּנּון ּדְ ִאְתּגַ ִגין ּדְ . ּבְ
יא יַקּיָ ָעא ִעם ַצּדִ ְעׁשְ ּתַ ִריְך הּוא ְלִאׁשְ א ּבְ ַער קּוְדׁשָ ִמּתְ ֲעָתא ּדְ יק יֹוִמין, ְוׁשַ ַעּתִ , ְנִהיִרין ַאְנּפֹוִהי ּדְ

ין ְזֵעיר ַאּפִ ַאְנּפֹוי ּדִ ְלָיא ִמְצֵחיהּ ּומִ , ּבְ ְוָכל . ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי ֵעת ָרצֹון, ְוָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ְתּגַ
ֵלי ִדיָנא ּתָ ֲעָתא ּדְ ֲעָתא ְוׁשַ ְלָייא, ׁשַ ין ִאְתּגַ ְזֵעיר ַאּפִ יָקא , ְוַהאי ִמְצָחא ּדִ ַעּתִ ְלָייא ִמְצָחא ּדְ ִאְתּגַ

יִקין ַעּתִ יָנא, ּדְ ִכיְך ּדִ ּתְ  .ָעִבידְוָלא ִאְת , ְוִאׁשְ

אָנא סּוָמֵקי, ַהאי ִמְצָחא, ּתָ ָמאָתן ֶאֶלף סּוָמֵקי ּדְ ט ּבְ ׁשָ יהּ , ִאְתּפָ ִאְתַאֲחָדן ּבֵ יהּ , ּדְ . ּוְכִליָלן ּבֵ
ין ְזֵעיר ַאּפִ ְלָייא ִמְצָחא ּדִ א, ְוַכד ִאְתּגַ הּו ְלַחָרּבָ ְלָייא ִמְצָחא . ִאית ְרׁשּוָתא ְלֻכּלְ ְוַכד ִאְתּגַ

ַרֲעוִ  ַרֲעָוא ּדְ ָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, יןּדְ ְכִכין, ּדְ ּתַ הּו ִמׁשְ ּלְ ֵדין ּכֻ  )ג''רל, ט''קכ(. ּכְ

ַהאי ִמְצָחא, ְוַתְנָיא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ יִנין ִמׁשְ י ּדִ ּתֵ ע ּבָ ִרין ְוַאְרּבַ הּו ִאְקרּון ֶנַצח , ֶעׂשְ א מצחא וכל חד ''ס(ְוֻכּלְ

ִאיּנּון ְנָצִחים. חהּוא ֶמצַ , ְרצּוִפין )דאפין(ּוְבַאְתָוון . )אקרי נצח ְתָנן ֶנַצח ְנָצִחים. ְוִאית ֶנַצח ּדְ . ְוַהְיינּו ּדִ
ִמְצָחא גּוָפא, ְוִאיּנּון ּבְ הֹון ּבְ ָטן ִמּנְ ְ ׁשּ ַאְתִרין ְיִדיָען, ּוִמְתּפַ  .ּבְ

ְנָיא יב, ּתַ ְכּתִ י לֹ  )שמואל א טו(, ַמאי ּדִ ֵחם ּכִ ר ְולֹא ִיּנָ ּקֵ ָרֵאל לֹא ְיׁשַ א ָאָדם הּוא ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ
ֵחם גּוָפא, ַהאי ָרָזא אֹוִקיְמָנא. ְלִהּנָ ט ּבְ ׁשַ ִאְתּפְ ל ַההּוא ֶנַצח ּדְ ָתֵלי ַעל ָעְלָמא ְלֵמיָדן, ּכָ , ִזְמִנין ּדְ

יָנא ְייִבין, ְוָתב ּוִמְתָחֵרט ְוָלא ָעִביד ּדִ ִאְקֵרי ָאָדם. ַמאי ַטְעָמא. ִאי ּתַ א ּדְ דּוְכּתָ ָקֵאי ּבְ ּום ּדְ , ִמׁשּ
ִאְתְקֵרי רֹאׁש . ִכיל ְלִאְתָחְרָטאְויָ  ֲאָתר ּדְ ְלָייא ַהאי ֶנַצח )בהאי מצחא(, ֲאָבל ִאי ּבְ , ִאְתֲחֵזי ְוִאְתּגַ

ן ַוֲאָתר ְלִאְתָחְרָטא ִאְקֵרי ָאָדם. ַמאי ַטְעָמא. ָלאו הּוא ִעיּדָ ָלא ֲהָוה ֵמֲאָתר ּדְ ּום ּדְ ָהא , ִמׁשּ ּדְ
ְרצּוָפא ְוחֹוָטמָ  ֵלי ּפַ ְלחֹודֹוי, אָלא ִאְתּגְ א ִמְצָחא ּבִ ְרצּוָפא. ֶאּלָ ַכח ּפַ ּתְ ָלא ִאׁשְ ָלא , ּוַבֲאָתר ּדְ

ּקּוֵני ּגּוָפא. ִאְקֵרי ָאָדם ַאר ּתִ ִבׁשְ ֶנַצח ּדְ ֵחם ּכְ ְך לֹא ָאָדם הּוא ְלִהּנָ  .ּוְבִגין ּכָ

א ֵריׁשָ ָאר ַעְייִנין, ֵעינֹוי ּדְ ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ ְבּתָ , ִמׁשְ ְבּגַ ִרקּוָתא ּדִ ַעל ִריֵסי ַעְייִנין, אׂשְ ֲחָלן , ּדְ דכל עיינין (ְמּכַ

ֻמָתא )מכחלן אּוּכָ ְעֵרי, ּבְ ׂשַ ין ּדְ ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ ְלָיין ּתִ ַעל ַעְייִנין, ּתַ ּקּוָנא ּדְ ִמְצָחא, ְוִאיּנּון ּתִ א ּדְ ֵריׁשָ , ּבְ
חּותָ  ּגָ ַאׁשְ ַבע ְמָאה ַאְלֵפי ָמאֵרי ּדְ ְרַווְייהּו ׁשֶ  )דעל תריסי דעיינין(. אּוִמְתַאֲחָדן ִמּתַ

ַעְייִנין ְכסּוָתא ּדְ ע ְמָאה ִרּבֹוא, ּבִ סּוָתא, ַלֲהִטין ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ִאיְנהּו ּכְ ְגִביִנין ּדְ ִמְתַאֲחָדן ּבִ . ּדְ
יק יֹוִמין ָעַלְייהוּ  ַעּתִ ֵעיָנא ּדְ ָגחּוָתא ּדְ סּוָתא. ְוַאׁשְ ִקין ִאיּנּון ּכְ ַסּלְ ֲעָתא ּדְ ַמאן ִאְתֲחֵזי כְּ , ּוְבׁשַ

ָנֵתיהּ  ְ ַער ִמׁשּ ִאּתְ ָחן ֵעינֹוי, ּדְ ּקְ ִקיָחא, ְוִאְתּפַ ֵעיָנא ָטָבא, ְוָחָמאן ְלֵעיָנא ּפְ וָרא ּדְ ַחד ִחּוָ , ְוִאְתָסָחן ּבְ
ָחָלב )שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָחָלב. רֹוֲחצֹות ּבֶ א ַקְדָמָאה . ַמאי ּבֶ ְלֵעיּלָ וָרא ּדִ ִחּוָ א ''נ(ּבְ

ַרֲחֵמי. )מאה דעינא טבאבחוורא קד חּוָתא ּדְ ּגָ ַכח ַאׁשְ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ א ובגין כך צלותא ''ס(. ּוְבַהִהיא ׁשַ
 )ויתסחון בההוא חוורא, דישראל סלקא בגין דיפקח עינוי

ִוד י ּדָ א ַצּלֵ ן ְיָי ָהִקיָצה )תהלים מד(, ְוַעל ּדָ יׁשָ ה ּתִ ִיְפַקח ֵעינֹוי. עּוָרה ָלּמָ ַההּוא ְוִיְתָסחּון בְּ , ּדְ
וָרא ְקָחן. ִחּוָ ֵעינֹוי ָלאו ִמְתּפַ ִדיִנין, ְוָכל ִזיְמָנא ּדְ ל ָמאֵריהֹון ּדְ ָרֵאל, ּכָ ְפָיין ְלהּו ְלִיׂשְ ַאר , ּכַ ּוׁשְ

ְלִטין ָעַלְייהוּ  ין ׁשַ ִיְפַקח ֵעינֹוי. ַעּמִ ֵעיָנא ָטָבא, ּוְבִזְמָנא ּדְ ָרֵאל, ִיְתָסָחן ּבְ ַחר ְוִאְסּתְ . ְוַרֲחֵמי ַעל ִיׂשְ
ין, ֵעיָנא )א ואתזהר''ס( ַאר ַעּמִ ׁשְ . ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה )תהלים לה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָעִביד נּוְקִמין ּבִ

וָרא: ָהִעיָרה ַהִהיא ִחּוָ ַכְפָיין לֹון: ָהִקיָצה. ְלִאְתָסָחָאה ּבְ ד נּוְקִמין ְלִאיּנּון ּדְ  .ְלֶמְעּבַ
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ְקָחן ד ִאְתּפַ ָהֵני יֹוִניםִאְתָחז, ֵעינֹוי ּכַ יִרין ּכְ ּפִ סּוָמק ְואּוָכם ְוָירֹוק, ּון ׁשַ ֵלי, ּבְ ור ָלא ִאְתּגְ א , ִחּוָ ֶאּלָ
ֵעיָנא ָטָבא ל ּבְ ּכַ ִאְסּתָ ִזְמָנא ּדְ ְווִנין, ּבְ ל ִאיּנּון ּגַ ָחאן ּכָ ור, ּוִמְסּתְ ַההּוא ִחּוָ  .ּבְ

 א''ז ע''דף קל

ָיין ּלְ ִמְתּגַ ְווִנין ּדְ חּוָתא, ֵמִאיּנּון ּגַ ּגָ ַאׁשְ ְבָעה ַעְייִנין ּדְ ַנְפֵקי ֵמאּוָכָמא . ָנְפִקין ׁשִ ) א''ז ע''דף קל(ּדְ
ֵעיָנא ְבָעה ֵעיָנִים )זכריה ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ אּוָכֻמָתא . ַמאן ֶאֶבן ַאַחת. ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ
ֵעיָנא  .ּדְ

ְבָעה ְרִהיִטין, ִמּסּוָמָקא ַסְמִכין , ָנְפִקין ׁשִ ָמאָלא )א דסחרן''נ(ּדְ א , ִלְסַטר ׂשְ ָ ֶאׁשּ ּוִמְתַלֲהִטין ּבְ
ִלְסַטר ָצפֹון ָעְלָמא, ּדְ ָטא ּבְ ְ ׁשּ א ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתּפַ ַחָייַבּיָ ָאה ָאְרִחין ּדְ , ְלַגּלָ

ְבָעה  )זכריה ד( ה  )ט''ויחי רמ(ׁשִ ָכל ָהָאֶרץֵאּלֶ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ  .ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ

ְבָעה ְטִהיִרין , ִמירֹוָקא ִלְסַטר  )א נהירין''ס(ָנְפִקין ׁשִ ִקְטָרא ּדְ רֹוָמא )א רהיטין דסחראן לסטר''נ(ּדְ , ּדָ
ָעְלָמא ָטא ּבְ ְ ׁשּ א, ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתּפַ ְבֵני ָנׁשָ ָאה ָאְרִחין ְועֹוָבִדין ּדִ י, ְלַגּלָ יׁש ּבֵ ין ּבִ , ן ַטב ּבֵ

יב ְכּתִ ְרֵכי ִאיׁש ְוגוֹ  )איוב לד(, ּדִ י ֵעיָניו ַעל ּדַ  .'ּכִ

וָרא ִחּוָ ָחאן ּבְ ָחא ְלָכל ָמאֵרי ְקׁשֹוט, ְוַכד ִאְסּתְ ּגָ הּו ְלַאׁשְ ּלְ ִחין ּכֻ ּכְ ּתַ ְלאֹוָטָבא ָעְלָמא , ִמׁשְ
ִגיֵנהֹון וָרא. ּבְ ַההּוא ִחּוָ חּוָתא ּדְ ּגָ ָרֵאל ֲהִוי, ְוָכל ַאׁשְ סּוָמָקא ְלַמאן . ְלַטב ַעל ִיׂשְ ח ּבְ ּגַ ְוַאׁשְ

ָעאִקין ְלהוּ  ְלַנְקָמא : ָרִאיִתי. ְלאֹוָטָבא לֹון: ָראֹה. ָראֹה ָרִאיִתי )שמות ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
ָעִקין לֹון, לֹון ִתיב, ִמּדְ ְך ּכְ ן ְיָי ָהִקיָצה )תהלים מד(, ּוְבִגין ּכַ ה ִתיׁשַ ְזַנח ָלֶנַצח עּוָרה ָלּמָ . ַאל ּתִ

חּוָתא, ְוָהִקיָצה, עּוָרה ּגָ ֵרי ַאׁשְ ִקיִחין. ּתְ ֵרי ּפְ ֵרי ָטָבן. ּתְ  .ַרֲחֵמי ְונּוְקִמין. ּתְ

ְווָנא ַקְדָמָאה ל סּוָמִקין, ּגַ ִליל ְוָסִתים ּכָ גֹו סּוָמָקא ּכָ ֵמיּה ָלא ִאְתָחזּון, סּוָמָקא ּבְ סֹוֲחָרֵניּה . ִמּקָ
ַההּוא סּוָמָק   .ְוָאִקיף ֵליהּ , ַאְסַחר ַחד חּוָטא אּוָכָמא, אּדְ

ְנָייָנא ְווָנא ּתִ הֹוָמא. אּוָכָמא, ּגַ ָנִפיק ִמּתְ ַאְבָנא ַחד ּדְ ִנים, ּכְ א, ַחד ְזַמן ְלֶאֶלף ׁשָ א ַרּבָ ַיּמָ ְוַכד . ּבְ
א, ָנִפיק ַהאי ַאְבָנא ְקָפא ַעל ַיּמָ א ְוּתֻ ׁשָ א. ָאֵתי ִרּגְ ַיּמָ ּלֹוִהי ַאְזִליןְוַגלְ , ְוָקֵליּה ּדְ ְמעּו , ּגַ ּתַ ְוִאׁשְ

א ִאְקֵרי ִלְוָיָתן, ְלנּוָנא ַרּבָ הֹוָמא. ּדְ א. ְוָנִפיק ִמּתְ ַיּמָ תּוְקָפא ּדְ ָלא ּבְ ְלּגְ ְוָנִפיק , ְוַהאי ַאְבָנא ִמְתּגַ
ָכל אּוָכִמין ְסִתיִמין ָקֵמיהּ , ְוִהיא אּוָכָמא. ְלַבר ְוַכְך  )קמה א והא אוקמוה דכל אורחין סתימין''ס(. ּדְ

ֵעיָנא אּוָכָמא ַאר אּוָכִמין, ִהיא אּוָכמּוָתא ּדְ ל ׁשְ ָכִליל ְוָסִתים ּכָ ַההּוא אּוָכָמא. ּדְ , ְוסּוֲחָרֵניּה ּדְ
 .ְוָאִקיף ְלַההּוא אּוָכָמא )א לסטר חד''ס(, ַאְסַחר ַחד חּוָטא סּוָמָקא

ִליָתָאה ְווָנא ּתְ ירֹוֵקי. ּגַ ָכִליל , ְירֹוָקא ּדִ ל ְירֹוִקיןּדְ ַההּוא ְירֹוָקא. ְוָסִתים ּכָ ַאְסָחרּו , ּוְבסֹוֲחָרֵניּה ּדְ
ֵרין חּוִטין יִפין ְלַההּוא . ְוַחד חּוָטא אּוָכָמא ִלְסַטר ַחד. חּוָטא סּוָמָקא ִלְסַטר ַחד. ּתְ ְוַאּקִ

 .ְירֹוָקא

ַחר  וָרא )א אתגלי''נ(ְוַכד ִאְסּתְ ל ִאי, ְוִאְסְתָחִרי ֵעיָנא, ִחּוָ ִחיןּכָ ּכְ ּתַ ְווִנין ָלא ִמׁשְ ִעין , ּנּון ּגַ ּקְ ּתַ ּוִמׁשְ
א  וָרא. )סומקא ירוקא אוכמא(ְלַתּתָ ר ַההּוא ִחּוָ יק יֹוִמין, ָלא ִאְתֲחֵזי ּבַ ָנִהיר ֵמַעּתִ יּה . ּדְ ּוְנִהיִרין ִמּנֵ

א ְלַתּתָ ל ִאיּנּון ּדִ  .)א הוא''נ(. ּכָ
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ְווָנא ִאְתַחְזָייא ר ַההּוא חִ , ְוֵלית ּגַ ְלחֹודֹויּבַ וָרא ּבִ סּוָמָקא . ּוָ ל ָמאֵריהֹון ּדְ ָלקּו ּכָ ְך ִאְסּתְ ּוְבִגין ּכַ
ֲחָדא, ְואּוָכָמא אֹוִמין ּכַ ִאיּנּון ּתְ צּובֹות  )שיר השירים ד(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ּדְ ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ ׁשִ

ם ַמְתִאימֹות ּלָ ּכֻ ָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ׁשֶ א . הַמאי ִמן ָהַרְחצָ . ׁשֶ יׁשָ ֵעיָנא ַקּדִ ֵמַההּוא ַאְסחּוָתא ּדְ
ָאה ם ַמְתִאימֹות. ִעּלָ ּלָ ּכֻ ָדא. ׁשֶ א ּבְ ָדא, ִמְתָעְרָבן ּדָ א ּבְ ָקן ּדָ ּבְ ֵעֶדר . ְוִאְתּדַ ִיְך ּכְ ּנַ ָאַמר ׁשִ ּוַמה ּדְ

צּובֹות ם ַמְתִאימֹות, ַהּקְ ּלָ ּכֻ לֹוַמר. ְוַאּתְ ַאְמַרת ׁשֶ ְלהֹון, ּכְ וָרא ּדִ ַעְייִניןכְּ , ִחּוָ וָרא ּדְ ד , ַההּוא ִחּוָ ּכַ
ָאה ֵעיָנא ִעּלָ א ּדְ ִחַווְרּתָ  .ַאְסָחן ּבְ

יא יַקּיָ ע ַצּדִ ָחְכְמָתא, ְוָדא ְזִמיִנין ְלִמְנּדַ רּוָחא ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְלֵמחֵזי ּבְ י ַעִין  )ישעיה נד(ּכְ ּכִ
ַעִין ִיְראוּ  ׁשּוב ְיָי ִצּיֹון. ּבְ ה ְייָ  )במדבר יד(ּוְכִתיב . ֵאיָמַתי ּבְ ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ּוְכֵדין , ֲאׁשֶ

ַעְייִנין ְלַטב ִקיחּוָתא ּדְ  .ּפְ

ַעְייִנין ְלַטב ִקיחּוָתא ּדְ ַעְייִנין ְלִביׁש . ְוִאית ּפְ ִקיחּוָתא ּדְ יב. ְוִאית ּפְ ְכּתִ ָמה ּדִ ַקח  )דניאל ט(, ּכְ ּפְ
ַלם  )ישעיה לג(ּוְכִתיב . ּוְלִביׁש , ָדא ָהָכא ְלַטבוְ . 'ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוגוֹ  ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה ְירּוׁשָ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח ָהא ָהָכא ְלַטב ּוְלִביׁש  ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ ֲאָנן אֶֹהל ּבַ א . ָנְוה ׁשַ ָלא ִאְתָעִביד ּדָ ּדְ
א ָלא ּדָ  .ּבְ

 ב''ז ע''דף קל

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ָנא ּבִ ֲאָנן ,ּתָ ַלם ָנְוה ׁשַ ֲאָנן הּוא. ַמהּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה ְירּוׁשָ ַל ם ָנְוה ׁשַ , ְוִכי ְירּוׁשָ
ִתיב  ה )ישעיה א(ְוָהא ּכְ ַכח ֶצֶדק. ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּתְ ִאׁשְ ִקיט, ּוַבֲאָתר ּדְ ֲאָנן הּוא, ָלאו ׁשָ . ְוָלאו ׁשַ

ֲאנָ  ַלם ָנְוה ׁשַ א ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה ְירּוׁשָ ֲאָנן, ןֶאּלָ ַמר, ָנְוה ׁשַ יק יֹוִמין ִאּתְ  )דישגח באלין עיינין(, ְלַעּתִ
ֲאַנן ִקיט ְוׁשַ ַההּוא ֵעיָנא ׁשָ ַרֲחֵמי. ּדְ א, ֵעיָנא ּדְ חּוָתא ּדָ ּגָ ָלא ָנִטיל ֵמַאׁשְ חּוָתא , ֵעיָנא ּדְ ּגָ ְלַאׁשְ

ִתיב . ַאֲחָרא ְך ּכְ ה ָחסֵ , )ב''ו ע''קמ(ּוְבִגין ּכַ ְרֶאיּנָ ַלם . ְוָלא ֵעיֶניךָ , ד''ר יוֹ ֵעיֶנָך ּתִ ָאַמר ְירּוׁשָ ּוַמה ּדְ
ָייא , ָהִכי ִאְצְטִריךְ , ְוָלא ִצּיֹון ה ּוְלַרֲחָמא ָעָלהּ , ְלִדיָנא) ב''ז ע''דף קל(ְלַאְכּפְ ַכח ּבָ ּתְ ִאׁשְ  .ּדְ

ִתיב , ְוָתאָנא ָנה' ֵעיֵני ה )דברים יא(ּכְ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ הדא הוא דכתיב (, ֱאלֶֹהיָך ּבָ
א דכתיב צדק ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתיר ''נ( )צדק ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי

ָאֵתי )עד אחרית שנהאלהיך בה מרשית השנה ו' עיני ה) דברים יא(כתיב , מכל שאר אתרי ותאנא , ּוְלִזְמָנא ּדְ
ַרֲחֵמי ּה ֵעיָנא ַחד ּדְ ח ּבָ ּכַ ּתְ יִקין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִיׁשְ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ  )ישעיה נד(, ֵעיָנא ּדְ

ֵצךְ  דֹוִלים ֲאַקּבְ ָאַמר ַרֲחִמים. ּוְבַרֲחִמים ּגְ יָון ּדְ דֹוִלים, ּכֵ א ִאית ַרֲחֵמי. ַמהּו ּגְ . ֲחֵמיְוִאית ַר , ֶאּלָ
יִקין ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ דֹוִלים, ַרֲחֵמי ּדְ ין. ִאיּנּון ִאְקרּון ַרֲחִמים ּגְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ִאְקרּון ַרֲחִמים , ַרֲחֵמי ּדִ

ֵצךְ  )דינא ורחמי, משום דאית ביה ימינא ושמאלא: א הוא''מהנ(. ְסָתם דֹוִלים ֲאַקּבְ ְך ּוְבַרֲחִמים ּגְ , ּוְבִגין ּכָ
יק יֹוִמי ַעּתִ  .ןּדְ

ָהֵני ַעְייִנין אָנא ּבְ ְייהוּ , ּתָ ְווִנין ִמּנַ ְתֵרין ּגַ סּוָמָקא ְואּוָכָמא, ּבִ ְמִעין, ּבְ ֵרין ּדִ ָראן ּתְ ֵעי . ׁשָ ְוַכד ּבָ
ָרֵאל ין ְלַרֲחָמא ַעל ִיׂשְ קּוְדׁשִ א ּדְ ְמִעין, קּוְדׁשָ ֵרין ּדִ א, ָאִחית ּתְ א ַרּבָ ַיּמָ ָמא ּבְ ּסְ ַמאן . ְלִאְתּבַ

א ַרבָּ  ָאה. אַיּמָ ָחְכְמָתא ִעּלָ א ּדְ ַנֲהָרא . ַיּמָ ִיְתְסחּון ּבְ לֹוַמר ּדְ ָנִפיק  )א בחוורא''ס(ּכְ ַמּבּוָעא ּדְ ּבְ
א ָרֵאל, ֵמָחְכָמָתא ַרּבָ  .ּוְמַרֵחם ְלהּו ְלִיׂשְ
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ִסְפָרא. חֹוָטָמא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ין, ּתָ ְזֵעיר ַאְנּפִ מֹוַדע. חֹוָטָמא ּדִ ּתְ חֹוָטָמא ִאׁשְ ְרצּוָפא ּבְ . ּפַ
יב ְכּתִ ה ּדִ א ִמּלָ ְרׁשָ ַהאי חֹוָטָמא ִאְתּפָ ַאּפֹו ְוגוֹ  )שמואל ב כב(, ּבְ ן ּבְ ַאּפוֹ . 'ָעָלה ָעׁשָ ן ּבְ , ָעָלה ָעׁשָ

ָנָנא ַהאי ּתְ א, ּבְ ָ ָללּו ֶאׁשּ נּוָרא, ִאְתּכְ ֵלית . ְוַגֲחֵלי ּדְ א בחוטמא אשתמודע פרצופא תלת שלהובין ''ס(ּדְ
. עלה עשן באפו) שמואל ב כב(, מהאי חוטמא אתפשטן תלת גווני תננא ואשא וגחלי דנורא דכתיבמתוקדן בנוקבוי 

א )ולית ָ ָלא ֶאׁשּ ָנָנא ּבְ ָנָנא, ּתְ ָלא ּתְ א ּבְ ָ ִליקּו . ְוָלא ֶאׁשּ הּו ִאְסּתְ  .ְוָנְפֵקי ֵמחֹוָטמֹוי )א אתדליקו''ס(ְוֻכּלְ

ין, ְוָתאָנא ַלת ִאּלֵ רּו ּתְ ד ִאְתַחּבָ ָנָנאּדִ , ּכַ ַהאי ּתְ ָנִפיק ֵמחּוָטָמא, ְכִליָלן ּבְ , ִאְתָקַמט חֹוָטָמא. ּדְ
ָנָנא אּוָכָמא ְוסּוָמָקא יב ְוָנִפיק ּתְ ֵרי . ְוָנׁשִ ָווֵני )א בתרי''נ(ּוֵבין ּתְ ִחית, ְוָקֵריָנן ֵליהּ . ּגְ . ַאף ְוֵחיָמה ּוַמׁשְ

יב ּתִ יָמא ַאף ְוֵחיָמה ּכְ י ָיגוֹ  )דברים ט(, ְוִאי ּתֵ ֵני ָהַאף ְוַהֵחיָמהּכִ י ִמּפְ ָנָנא אּוָכָמא , ְרּתִ ִאיּנּון ּתְ ּדְ
ִחית ְמָנא ָלן, ְוסּוָמָקא יב. ַמׁשְ ְכּתִ ֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום ְוֶאת ֲעמֹוָרה )בראשית יג(, ּדִ ֵחת . ִלְפֵני ׁשַ ׁשַ

ִחית ׁשְ ִליק מֹוְקָדא, ַהּמַ נּוָרא ּדָ  .ּבְ

בּוָראן ִאיּנּון, ְוָתאָנא יןבְּ , ָחֵמׁש ּגְ בּוָראן. ַהאי ְזֵעיר ַאְנּפִ ע ְמָאה ּגְ קּו ְלֶאֶלף ְוַאְרּבַ ּלָ . ְוִאְסּתְ
חֹוָטמֹוי ָטאן ּבְ ׁשְ פּוָמא. ּוִמְתּפַ ְדרֹועֹוי. ּבְ יִדין. ּבִ ִעין. ּבִ ֶאְצּבְ ִתיב. ּבְ ְך ּכְ ִמי  )תהלים קו(, ּוְבִגין ּכָ

בּורֹות ְייָ  ל ּגְ ִתיב. ְיַמּלֵ ִתיב ָהָכא, ְגבּורֹת ּכְ בּורֹות ּכְ ְלָך ְיָי  )דברי הימים א כט(, ּוְכִתיב ָהָתם, ּגְ
בּוָרה דּוָלה ְוַהּגְ אָנא. ַהּגְ א ָהִכי ּתָ ֲחָדא, ֶאּלָ בּוָראן ּכַ הּו ּגְ ּלְ ָראן ּכֻ ד ִאְתַחּבְ בּוָרה , ּכַ ִאְתְקֵרי ּגְ

 .ֲחָדא

בּוָראן הּו ּגְ א ֵמחֹוָטמֹוי, ְוֻכּלְ ִריָאן ְלַנְחּתָ ְליָ . ׁשְ ע ְמָאה ִרּבֹוא )אלפין(ֶאֶלף , יןּוֵמַהאי ּתַ , ְוַאְרּבַ
ְייהוּ  יק ֵמחֹוָטמֹוי. ְלָכל ַחד ִמּנַ ַאּפִ ָנָנא ּדְ ְלָיין ֶאֶלף , ּוְבַהאי ּתְ ע ְמָאה  )אלפין רבוא(ּתַ  )וחמש(ְוַאְרּבַ

א בּוָרה ּדָ ְסַטר ּגְ ְלָיין ֵמַהאי חֹוָטָמא. ּדִ בּוָראן ּתַ הּו ּגְ יב, ְוֻכּלְ ְכּתִ ּדֹור ְלדֹור  )מהתהלים ק(, ּדִ
יָך ְוגוֹ  ח ַמֲעׂשֶ ּבַ א. 'ְיׁשַ בּוָרה ּדָ אֵרי ּגְ ָטאן, ְוַכד ׁשָ בּוָראן ִמְתַלֲהָטן ְוׁשָ הּו ּגְ ּלְ ַעד  )א ונחתין''נ(, ּכֻ

ֶכת ְתַהּפֶ ן ְלַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ַנְחּתָ  .ּדְ

ִתיב ה )בראשית יט(, ּכְ קֹום ַהּזֶ ִחיִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהּמָ י ַמׁשְ ֵחת ְיָי ֶאת  )בראשית יג(ְכִתיב וּ . ּכִ ִלְפֵני ׁשַ
אָנא. ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה )בראשית יט(, ּוְכִתיב. ְסדֹום ֶאת ֲעמֹוָרה א ָהִכי ּתָ , ֶאּלָ

ִעים ְוכוּ  ין ָלְרׁשָ ּיָ ין', לֹא ּדַ ת ַהּדִ ת ַרֲחִמים ְלִמּדַ ֵכי ִמּדַ ְמַהּפְ א ּדִ  .ֶאּלָ

ִתיב , ֵכיְוֵהיַאְך ְמַהפְּ  ִניִתי )מלאכי ג(ְוָהא ּכְ יֵקי. ֲאִני ְיָי לֹא ׁשָ ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ ָכל ִזְמָנא ּדְ א ּבְ , ֶאּלָ
וָרא א ִחּוָ ַרֲעִוין )אתגלייא(, ֵריׁשָ ְלָיין, ַרֲעָוא ּדְ א, ִאְתּגַ כֹּלָ ָכחּו ּבְ ּתְ ֲעָתא . ַרֲחִמין ַרְבְרִבין ִאׁשְ ּוְבׁשַ

ְלָייא ָלא ִאְתּגַ יִנין , ּדְ ל ַזּיְ ין ְזִמיִנין )א דינין''ס(ּכָ ְזֵעיר ַאּפִ יָנא, ְוִכְבָיכֹול ַרֲחֵמי, ּדִ ַההּוא , ָעִביד ּדִ
א כֹּלָ יָקא ּדְ  .ַעּתִ

ַתְנָיא יִקיןכַּ , ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ְלָייא ַעּתִ ַרֲעִוין, ד ִאְתּגַ א, ַרֲעָוא ּדְ ָמא ּדָ ׁשְ ִאְתְקרּון ּבִ הּו ּבֹוִציֵני ּדְ ּלְ , ּכֻ
א. ְנִהיִרין כֹּלָ ָכחּו ּבְ ּתְ ְטִמיִרין. ְוַרֲחֵמי ִאׁשְ ֵלי ְטִמיָרא ּדִ ָלא ִאְתּגְ ֲעָתא ּדְ ין , ּוְבׁשַ ְוָלא ִאְתַנֲהָרן ִאּלֵ
יִניןִמְתעָ . ּבֹוִציֵני יָנא, ִרין ּדִ יָנא. ְוִאְתָעִביד ּדִ ִרים ְלַהאי ּדִ ֵלי. ַמאן ּגָ ָלא ִאְתּגְ ַרֲעִוין ּדְ , ַרֲעָוא ּדְ

א ַרֲחֵמי ְלִדיָנא יַבּיָ ִכין ַחּיָ ְך ְמַהּפְ ָאַמר ָהָכא. ּוְבִגין ּכָ ָמִים, ּוָמה ּדְ ָ ין . ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהׁשּ ְזֵעיר ַאּפִ ּבִ
ַמר ַמע ּדִ . ִאּתְ ָמִיםּוַמׁשְ ָ יב ִמן ַהׁשּ יָנא . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ֵאׁש ּוַמִים, ְכּתִ יּה ּדִ ֵלית ּבֵ ָקא ַמאן ּדְ ְלַאּפָ

ַלל  .ּכְ
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 א''ח ע''דף קל

אָנא ָנָנא . ַהאי חֹוָטָמא ְזֵעיר, ּתָ אֵרי ּתְ ָקא) א''ח ע''דף קל(ְוַכד ׁשָ ְבִהילוּ , ְלַאּפָ ְוִאְתָעֵבד , ָנִפיק ּבִ
יָנא ב. ּדִ ָנָנא ּוַמאן ְמַעּכֵ ָלא ָיִפיק ּתְ א, ְלַהאי חֹוָטָמא ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ הּוא ִאְקֵרי , חֹוָטָמא ּדְ ּדְ

א ִים ִמּכֹּלָ  .ֶאֶרְך ַאּפַ

ָתֵניָנן ַגַווְייהוּ  )שמות לד(, ְוַהְיינּו ָרָזא ּדְ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ ֵרי . ְיָי ְיָי ּפָ ר ּתְ ָמא ַאְדּכַ ׁשְ הּו ֲאָתר ּדִ ֻכּלְ ּבְ
ַגַווְייהוּ פָּ , ִזְמֵני גֹון , ִסיק ַטֲעָמא ּבְ . ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב )בראשית מו(. ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם )בראשית כב(ּכְ

מּוֵאל )שמואל א ג( מּוֵאל ׁשְ ַגַווְייהוּ . ׁשְ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ הּו ּפָ ּלְ ה. ּכֻ ה מֹׁשֶ ִסיק , חּוץ ִמּמֹׁשֶ ָלא ּפָ ּדְ
ַגַווְייהוּ  ִלים, ָהם ַאְבָרָהםַאְבָר . ַמאי ַטְעָמא. ַטֲעָמא ּבְ ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ , ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ

ר ִנְסיֹוֵני ֶעׂשֶ ִלים ּבְ א ׁשְ ּתָ ַהׁשְ ַגַווְייהוּ , ּדְ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ ְך ּפָ א ָלא ֲהָוה ִאיהּו , ּוְבִגין ּכַ ּתָ ַהׁשְ ּדְ
ְדַקְדֵמיָתא  .ּכִ

ִלים, ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ יֹוֵסףּדְ , ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ר ּבְ ָ ׂשּ א ִאְתּבָ ּתָ ַראת ָעֵליּה , ַהׁשְ ְוׁשָ
א ִכיְנּתָ ַאְרָעא, ְועֹוד. ׁשְ ִלים ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ַהׁשְ א, ּדְ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א ּכְ יׁשָ ְתֵריַסר , ִאיָלָנא ַקּדִ ּבִ
חּוִמין ְבִעין ַעְנִפין, ּתְ ׁשִ ַקְדִמיָתא, ּבְ ָלא ֲהָוה ּבְ ךְ . ַמה ּדְ ִלים ,ּוְבִגיֵני ּכַ ְתָרָאה ׁשְ ַקְדָמָאה ָלא , ּבַ
ִלים ַגַווְייהוּ , ׁשְ מּוֵאל. ּוָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ מּוֵאל ׁשְ ַגִויהּ , ׁשְ ִסיק ּבְ ְתָרָאה . ַמאי ַטְעָמא. ַטֲעָמא ּפָ ּבַ
ִלים ִלים, ׁשְ א הּוא ְנִביָאה, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ּתָ ַהׁשְ ה ֲאָבל מֹׁשֶ . ְוקֹוֶדם ָלֵכן ָלא ֲהָוה ְנִביָאה, ּדְ
ה ַגַווְייהוּ , מֹׁשֶ ִאְתְיִליד, ָלא ַאְפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ִמּיֹוָמא ּדְ ִלים ֲהָוה, ּדְ יב. ׁשְ ְכּתִ ֶרא  )שמות ב(, ּדִ ַוּתֵ

י טֹוב הּוא  .אֹותֹו ּכִ

וְייהוּ , אּוף ָהָכא ְיָי ְייָ  ַגּוַ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ ִלים, ּפָ הוּ , ַקְדָמָאה ׁשְ ֻכּלְ ִלים ּבְ ְתָרָאה ׁשְ , הּומֹׁשֶ . ּבַ
יָנא ָאַמר ֲאָתר ּדִ א, ּבַ יׁשָ יָקא ַקּדִ א לֹון ֵמַעּתִ ין, ְלַנְחּתָ ֵניָנן. ַרֲחִמין ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ָהִכי ּתָ ָמה , ּדְ ּכַ

ה מֹׁשֶ א, ֵחיָלא ּדְ ַרֲחֵמי ְלַתּתָ ָאִחית ְמִכיָלן ּדְ ין. ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ יָקא ּבִ ֵלי ַעּתִ ַרֲחֵמי , ְוַכד ִאְתּגְ א ּבְ ּכֹּלָ
ִכיךְ . ןִאְתָחזוּ  ּתְ א ּוְתָנָנא ָלא ָנִפיק, ְוחֹוָטָמא ִאׁשְ ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָוֶאׁשּ ִתי  )ישעיה מח(ּכְ ּוְתִהּלָ

 .ֶאחָטם ָלךְ 

חֹוָטָמא, ְוָתאָנא ְתֵרין נּוְקִבין ּדְ ָנָנא, ּבִ א ָנִפיק ּתְ ַחד נּוְקּבָ א , ָלִהיט, ּבְ נּוְקּבָ ָעא ּבְ ּקְ ּתַ ּוִמׁשְ
א ְתהֹוָמא ַרּבָ אוּ . ּדִ ְלהֹובֹוי, ֵמָחד נּוְקּבָ ׁשַ אֹוִקיד ּבְ א ּדְ ָ ֶאֶלף  )בארבע אלף(ּוִמְתַלֲהָטא , ָנִפיק ֶאׁשּ ּבְ

ָמאָלא ִבְסַטר ׂשְ ע ְמָאה ָעְלִמין ּדְ ַהאי. ְוַאְרּבַ ָגִרים ְלָקְרָבא ּבְ א . ִאְקֵרי ֵאׁש ְייָ , ּוַמאן ּדְ ָ ֶאׁשּ
ין ִ ַאר ֶאׁשּ ל ׁשְ ַאְכָלא ְואֹוִקיד ּכָ ָסםְוַהאי . ּדְ א ָלא ִאְתּבְ ָ ָחא, ֶאׁשּ ַמְדּבְ א ּדְ ָ ֶאׁשּ א ּבְ ְוַהאי . ֶאּלָ

ָנִפיק ִמּנּוְקָבא ַאֲחָרא ָנָנא ּדְ ָנא, ּתְ ָקְרּבְ ְתָנָנא ּדְ א ּבִ ָסם ֶאּלָ  .)דמדבחא(. ָלא ִאְתּבְ

חֹוָטָמא ְלָייא ּבְ א ּתַ ִתיב, ְוכֹּלָ ְך ּכְ ִגין ּכַ יחֹחַ  )בראשית ח(, ּבְ ַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ַהּנִ חֹוָטָמא . ַוּיָ א ּבְ כֹּלָ ּדְ
ְלָיין ְתָנָנא, ְלָאְרָחא ַהאי חֹוָטָמא, ּתַ א סּוָמָקא, ּבִ ָ ַרֲעָוא. ְוֶאׁשּ ל ּבְ ְך ִאְתַקּבָ  )הוא(ְוַהאי . ּוְבִגין ּכַ

יב ְכּתִ ַחר ַאף ְייָ  )במדבר יב(, ּדִ י )בשמות כ(. ְוָחָרה ַאף ְייָ  )דברים יא(. ַוּיִ ן ֶיחֶרה  )דברים ו(. ְוָחָרה ַאּפִ ּפֶ
ַמר. ַאף ְייָ  ין ִאּתְ ְזֵעיר ַאּפִ א ּבִ יָקא, ּכֹּלָ ַעּתִ  .ְוָלא ּבְ

אָנא ִתיב , ּתָ ַמע ַהאי  )דניאל ט(ּכְ ה ֱאלַֹהי ָאְזְנָך ּוׁשֲ ) א עקימא''ס(א תאנא בצניעותא דספרא דרגא ''ס(ַהּטֵ

ְעֵרי ִאיהּו אּוְדָנא )עמיקא למשמע טב וביש ודא חֹות ׂשַ ִאְתָעִביד ּתְ ְלָיין ָעֵליהּ . ּדְ ְעֵרי ּתַ ואודנא הוא (. ְוׁשַ
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יִמין ְלָגאוּ  )למשמע ִרׁשּוֵמי ְרׁשִ ֲעִביד . ְואּוְדָנא ִאְתָעִביד ּבְ ָמה ּדְ ַעִקיָמא )א דכארי''ס(ּכְ א ּבְ ְרּגָ , ּדַ
ַעִקיָמא )להאי ולהאי( ִגין  )למוחא ויבחין במוחא ולא בבהילו א בגין דיתעכב קלא לאעלא''ס(. ַמאי ַטְעָמא ּבְ ּבְ

ַמע ַטב ּוִביׁש ְוָתאָנא ְבגֹו אּוְדִנין, ְלִמׁשְ ַגְדִפין, ֵמַהאי ֲעִקיָמא ּדִ ל ִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ ְלָיין ּכָ , ּתַ
הוּ  יב ּבְ ְכּתִ בָ  )קהלת י(, ּדִ יד ּדָ ָנַפִים ַיּגִ ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ּכְ ָ י עֹוף ַהׁשּ  .רּכִ

גֹו אּוְדָנא מֹוָחא' ָנִטיף ִמג, ּבְ אּוְדִנין, ַחְלֵלי ּדְ א ּדְ ָעֵייל ָקָלא , ּוֵמַההּוא ְנִטיָפא. ְלַהאי נּוְקּבָ
ַההּוא ֲעִקיָמא ַההּוא ְנִטיָפא, ּבְ יׁש , ְוִאְתְצִריף ּבְ ין ַטב ּוֵבין ּבִ יב, ָטב. ּבֵ ְכּתִ י  )תהלים סט(, ּדִ ּכִ

יׁש . ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְייָ  יב, ּבִ ְכּתִ ם ֵאׁש ְייָ  )במדבר יא(, ּדִ ְבַער ּבָ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ ַמע ְיָי ַוּיִ ׁשְ  .ַוּיִ

ְנִטיָפא ִמן מֹוָחא, ַוֲעִקיָמא ָעֵייל ְלגוֹ . ְוַהאי אּוְדָנא ָסִתים ְלַבר א ּדִ ִגין ְלִמְכַנׁש , ְלַההּוא נּוְקּבָ ּבְ
ָלא ִיּפּוק ְלַבר, ָקָלא ְלָגאוּ  ל ִסְטרֹויִויֵהא נָ , ּדְ ְך הּוא ָרָזא. ִטיר ְוָסִתים ִמּכָ ִגין ּכָ ַווי ְלַההּוא . ּבְ
ְמַגֵלי ָרִזין א, ּדִ ְלֵעיּלָ ּקּוָנא ּדִ ִאיּלּו ַאְכִחיׁש ּתִ ְמַגֵלי ָרִזין ּכְ ַמאן ּדִ ַקן ְלִמְכַנׁש ָרִזין. ּדְ ִאְתּתְ ְוָלא , ּדְ
קּון ְלַבר  .ִיּפְ

 ב''ח ע''דף קל

ְנָיא ָעאָקא, ּתַ ָרֵאל ּבְ ַצְווִחין ִיׂשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְלָיין ֵמַעל אּוְדִנין, ּבְ ְעֵרי ִמְתּגַ ֵדין ָעֵייל ָקָלא , ְוׂשַ ּכְ
אּוְדִנין ָנִטיף ִמּמֹוָחא, ּבְ א ּדְ ַההּוא נּוְקּבָ מֹוָחא )ובטש(ְוָכַנׁש , ּבְ חֹוָטָמא. ּבְ נּוְקֵבי ּדְ . ְוָנִפיק ּבְ

ם, ְוִאְתְזַער חֹוָטָמא א ּוְתָנָנא ֵמִאיּנּון נּוְקִבין )א ואתקמט''ס(, ְוִאְתַחּמָ ָ דף (ּוִמְתָעִרין , ְוָנִפיק ֶאׁשּ
בּוָראן) ב''ח ע''קל ל ּגְ  .ְוָעִביד נּוְקִמין, ּכָ

א ּוְתָנָנא ָ א''ְוַעד ָלא ָנְפִקין ֵמִאיּנּון נּוְקִבין ֶאׁשּ מֹוָחא , ָסִליק ַההּוא ָקָלא ְלֵעיּלָ ֵריָחא ּדְ ּוָבַטׁש ּבְ
יִנין, )א ברישא במוחא''ס( ְמִעין ְמַעּיְ ֵרין ּדִ ין ּתְ א, ְוַנְגּדִ ָנָנא ְוֶאׁשָ ִחירֹוי ּתְ ָנִגיד , ְוָנַפק ִמּנְ ַההּוא ָקָלא ּדְ ּבְ

 .ַברלֹון לְ 

אּוְדִנין ָעִייל ּבְ ַההּוא ָקָלא ּדְ ָעָרן , ּבְ ָכאן ּוִמּתְ ְ ִתיב, ּכּוֵלי ַהאי )א מתערבין''ס(ִאְתַמׁשּ ְך ּכְ ִגין ּכַ , ּבְ
ם ֵאׁש ְייָ  ְבַער ּבָ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ ַמע ְיָי ַוּיִ ׁשְ ַההּוא ָקָלא. ַוּיִ ִמיָעה ּדְ ַהִהיא ׁשְ ַער מֹוָחא, ּבְ  )כלא(. ִאּתְ

ָנא ה ֱאלַֹהי ָאְזְנךָ כְּ , ּתָ ין , ִתיב ַהּטֵ לֹוַמר ַאְרּכִ ית ְמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא ִאיּנּון . )א אודנין''ס(ּכְ ׁשִ
ַגְדִפין ין אּוְדִנין, ָמאֵריהֹון ּדְ ִאּלֵ ְלָיין ּבְ ּתַ א ִאְתְקרּון ָאְזֵני ְייָ . ּדְ ה ְיָי ָאְזְנךָ . ְוכֹּלָ ַמר ַהּטֵ ִאּתְ , ּוַמה ּדְ

ְזֵעיר ַאפִּ  ַמרָאְזְנָךּבִ  .ין ִאּתְ

ְלָיין אּוְדִנין מֹוָחא ּתַ ָלא ּדְ ַחד ַחּלָ ְטָרא ּדְ ָלא. ִמּסִ ָנְפִקין ֵמַההּוא ַחּלָ ְרִעין ּדְ ין ּתַ ָדא הּוא , ּוֵמַחְמׁשִ
ְרָעא ַחד )א אית''ס( אּוְדָנא, ּתַ א ּדְ ַההּוא נּוְקּבָ ַתח ּבְ ָנִגיד ְוָנִפיק ְוִאְתּפְ יב, ּדְ ְכּתִ י אֹזֶ  )איוב לד(, ּדִ ן ּכִ

ְבָחן ין ּתִ ָלא. ּובֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות )תהלים ז(ּוְכִתיב . ִמּלִ ַההּוא ַחּלָ טּוָתא ּדְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְטָרא ּדְ , ּוִמּסִ
גּוָפא טּוָתא ּבְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְרִעין ּדְ ין ּתַ ַחְמׁשִ אֵרי, ּדְ א ׁשַ ִלּבָ ֲאָתר ּדְ ין , ּבַ ַחְמׁשִ ָלא ּדְ ט ַההּוא ַחּלָ ַ ׁשּ ִמְתּפָ

ְרִעין ִחיָנה, ּתַ יּה ּבְ ִחיָנה, ְואּוְדָנא ָקֵרי ּבֵ יּה ּבְ א ָקֵרי ּבֵ ִטין, ּוְבִלּבָ ְ ׁשּ ֵמֲאָתר ַחד ִמְתּפַ ּום ּדְ . ִמׁשּ
א בההוא נוקבא דאודנא ומסטרא דאתפשטותא דההוא חללא דחמשין תרעין אתפשט בגופא באתר דלבא שארי ''ס(

תיב כי אזן מלין תבחן וכתיב בוחן לבות וכליות משום ועל דא באודנא קרי ביה בחינה ובלבא קרי ביה בחינה דכ
 )דמאתר חד מתפשטין
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ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ יׁש , ּתָ ין ַטב ּוֵבין ּבִ א ַאְבִחן ּבֵ אּוְדָנא ּדָ ָמה ּדְ א, ּכְ ְך ּכֹּלָ ִבְזֵעיר . ּכַ ּדְ
ָטב ּוִביׁש  ין ִאית ִסְטָרא ּדְ ָמאָלא. ַאּפִ מֹוָחא . יָנאַרֲחֵמי ְוִד . ְיִמיָנא ּוׂשְ ִליל ּבְ ְוַהאי אּוְדָנא ּכְ

ֲחָלָלא ַחד מֹוָחא וּבַ ִלל ּבְ ִאְתּכְ ּום ּדְ יהּ . ּוִמׁשּ ָעִייל ּבֵ ָקָלא ּדְ ִליל ּבְ יּה . ִאְתּכְ ּוְבאּוְדָנא ָקֵרי ּבֵ
ִמיָעה יָנה. ׁשְ ִליל ּבִ ִמיָעה ִאְתּכְ ַמע. ּוִבׁשְ לֹוַמר: ׁשְ ַכח , ּכְ ּתְ ַחד ּדְ  )א ואסתכל''ס(ָהֵבן ִאׁשְ א ּבְ כֹּלָ

ָמאִרין ִאְתְיָהָבן. ַמְתְקָלא ִאְתַקל ין ְלָמאֵריהֹון ּדְ ין ִאּלֵ ע, ּוִמּלִ ָלא ּוְלִמְנּדַ ּכְ ַמע ּוְלִאְסּתַ  .ְלִמׁשְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְמֲעָך ָיֵראִתי ְוגוֹ  )חבקוק ג(, ּכְ י ׁשִ ַמְעּתִ מֹוַדע', ְיָי ׁשָ ּתְ ַכד ְנִביָאה , ַהאי ְקָרא ִאׁשְ ּדְ
אַקּדִ  ַמע )א מהימנא''ס(, יׁשָ ל, ׁשָ ּכַ ין, ְוָיַדע, ְוִאְסּתָ ּקּוִנין ִאּלֵ ִתיב ָיֵראִתי, ְוָקִאים ַעל ּתִ ן ָיאּות , ּכְ ּמָ ּתַ

יהּ  ר ַקּמֵ ַמר, הּוא ְלַדֲחָלא ּוְלִאַתּבָ ין ִאּתְ ְזֵעיר ַאּפִ  .ַהאי ּבִ

ִתיב ל ְוָיַדע ַמה ּכְ ּכַ ד ִאְסּתָ ֶקֶרב ׁשָ . ּכַ ָעְלָך ּבְ יהוּ ְיָי ּפָ ַמר. ִנים ַחּיֵ יק יֹוִמין ִאּתְ ּוַבּכֹל . ַהאי ְלַעּתִ
ַכח ּתְ ִיׁשְ יוֹ , ְיָי ְייָ , ֲאָתר ּדְ ֵרי ִזְמֵני''ד הֵ ''ּבְ לֶ , א ּתְ ָאֶלף ּדָ ין, א''ד הֵ ''ְויוּ , ת''אֹו ּבְ ְוַחד , ַחד ִלְזֵעיר ַאּפִ

יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ הּו ַחד. ְלַעּתִ ֻכּלְ ב ּדְ  .ָמא ִאְקרוּ ְוַחד ׁשְ , ְוַאף ַעל ּגַ

א ם ָמּלֵ יב ְיָי ֱאלִֹהים. ְוָתֵניָנן ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ׁשֵ ְכּתִ ִזְמָנא ּדִ יק . ּבְ ַעּתִ א ּדְ ם ָמּלֵ ַהאי הּוא ׁשֵ ּדְ
א כֹּלָ ין, ּדְ א ִאְקֵרי. ְוִדְזֵעיר ַאְנּפִ ם ָמּלֵ א הּוא ׁשֵ א. ְוכֹּלָ ם ָמּלֵ ַאר ָלא ִאְקֵרי ׁשֵ ָמה , ּוׁשְ ּכְ

אֹוִקיְמָנא ע ְיָי ֱאלִֹהים )ראשית בב(, ּדְ ּטַ א, ַוּיִ ְנּתָ ְנִטיעֹות ּגִ א ּבִ ם ָמּלֵ , ְיָי ֱאלִֹהים, ּוְבָכל ֲאָתר. ׁשֵ
א ם ָמּלֵ ְכָלָלא, ְיָי ְייָ . ִאְתְקֵריא ׁשֵ א הּוא ּבִ א. ּכֹּלָ כֹּלָ ָערּון ַרֲחִמין ּבְ ָעְלָך . ְוַההּוא ִזְמָנא ִאּתְ ְיָי ּפָ
יהוּ  ִנים ַחּיֵ ֶקֶרב ׁשָ ַמרְלעַ , ּבְ יק יֹוִמין ִאּתְ ָעְלךָ . ּתִ ין. ַמאן ּפָ ִנים. ְזֵעיר ַאּפִ ֶרב ׁשָ ּקֶ ִנים , ּבְ ִאיּנּון ׁשָ

ִאְקרּון ְיֵמי ֶקֶדם, ַקְדמֹוִנּיֹות נֹות עֹוָלם, ּדְ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ִאיּנּון ְיֵמי ֶקֶדם. ְוָלא ִאְקרּון ׁשְ נֹות . ׁשָ ׁשְ
ין ְיֵמי עֹוָלם ִניםְוָהָכא בְּ . עֹוָלם ִאּלֵ ִנים, ֶקֶרב ׁשָ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ַמאן ׁשָ יהּו ְלַמאן. ׁשָ יהּו . ַחּיֵ ַחּיֵ

ין ימוּ . ִלְזֵעיר ַאּפִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ִאְתָקּיָ יֵליּה ֵמִאיּנּון ׁשָ ָכל ְנִהירּו ּדִ יהוּ , ּדְ ְך ָאַמר ַחּיֵ . ּוְבִגין ּכָ
ְזּכֹור רֹוֶגז ַרֵחם ּתִ אָ , ּבְ יִקיןְלַההּוא ֶחֶסד ִעּלָ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ א, ה ּדְ ַער ַרֲחִמין ְלכֹּלָ ֵביּה ִאּתְ , ּדְ

ָבֵעי ְלַרֲחָמא ֵיאֹות ְלַרֲחָמא, ְלַמאן ּדְ  .ּוְלַמאן ּדְ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ַמָיא, ָאַמר ַרּבִ ָעָלָנא ַקְייִמין, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ ין ּדְ ין . ּוְלָכל ִאּלֵ אן ִמּלִ ַחּדָ ּדְ
ין כֻ , ִאּלֵ הּו ָעְלִמיןּבְ י. ּלְ ִאי ִמּלָ ִלּבָ אן ּבְ ְפִריָסא ֲעָלָנא, ְוַחּדָ ָאה ּדִ א ִעּלָ רֹוְכּתָ ִרין, ּוְבגֹו ּפָ , ִמְתַטּמְ

ִקין א, ְוַסּלְ כֹּלָ יָקא ּדְ א, ְוָגִניז ְלהּו ַעּתִ ִניז ְוָסִתים ִמּכֹּלָ ָלא. ּגָ ֵריָנא ְלַמּלְ ָלא ֲהוֹו ַיְדִעין , ְוַכד ׁשָ
א ָכל, ַחְבַרּיָ ין ִמְתָעִרין ָהָכא ּדְ יׁשִ ין ַקּדִ ָהָכא. ָהֵני ִמּלִ יא ּדְ ָאה חּוָלֵקיכֹון ַחְבַרּיָ ָאה . ַזּכָ ְוַזּכָ

כֹון ָאֵתי, חּוָלִקי ִעּמְ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ  .ּבְ

 א''ט ע''דף קל

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ְוגוֹ  )דברים ד(, ּפָ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ א . 'ְוַאּתֶ יׁשָ א ַקּדִ ַמאן ַעּמָ
ָרֵאל ִיׂשְ יב ּבֹהּו , ּכְ ְכּתִ ָרֵאל ִמי ָכמֹוךָ  )דברים לג(ּדִ ֶריָך ִיׂשְ ְכִתיב , ַאׁשְ ִמי ָכמָֹכה  )שמות טו(ּדִ
ֵאִלם ְייָ  ָמא ַקּדִ . ּבָ ׁשְ ְלהֹון הּוא ּבִ קּוָתא ּדִ ּבְ ִאְתּדַ ּום ּדְ יןִמׁשּ ָעְלָמא ּדֵ א ּבְ ָאֵתי . יׁשָ ּוְבָעְלָמא ּדְ

יר ֵמָהָכא יהּ ) א''ט ע''דף קל(. ַיּתִ ן ִמּנֵ ְרׁשָ ָהָתם ָלא ִמְתּפָ יּה , ּדְ ְצִריִרין ּבֵ ֵמַההּוא ְצרֹוָרא ּדִ
א יַקּיָ ְייָ , ַצּדִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ֵבִקים ַלְייָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוַאּתֶ ִתיב ַהּדְ ׁש ֶאלָּ , ְוָלא ּכְ ְיָי ַמּמָ  .א ּבַ
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אָנא ָאה, ּתָ יָרא ִעּלָ יְקָנא ַיּקִ ד ָנִחית ִמן ּדִ א, ּכַ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ א, ּדְ ָחא , ָסִתים ְוָטִמיר ִמּכֹּלָ ִמׁשְ
א יׁשָ ְרבּות ַקּדִ ין, ּדִ ְזֵעיר ַאּפִ יֵליהּ . ְלִדיְקָנא ּדִ יְקָנא ּדִ ן ּדִ ּקַ ּקּוִנין, ִאְתּתָ ָעה ּתִ ִתׁשְ ֲעתָ . ּבְ א ּוְבׁשַ

יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ יָרא ּדְ יְקָנא ַיּקִ ָנִהיר ּדִ ין, ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ יְקָנא ּדִ ַהאי ּדִ ֵליַסר ַמּבּוִעין , ּבְ ין ּתְ ַנְגּדִ
ָאה ָחא ִעּלָ ִמׁשְ יְקָנא, ּדְ ַהאי ּדִ יהּ . ּבְ ְכִחין ּבֵ ּתַ ּקּוִנין, ּוִמׁשְ ִרין ּוְתֵרין ּתִ ין. ֶעׂשְ יּה ַנְגּדִ ִר , ּוִמּנֵ ין ֶעׂשְ

א )א דאורייתא''ס(ּוְתֵרין ַאְתָוון  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ משום , א ובעלמא דאתי''נ( )ב''ח ע''מתחיל מסוף קל(. ּדִ
דאתדבקותא דילהון הוא בשמא קדישא בעלמא דין ובעלמא דאתי יתיר מהכא דהתם לא מתפרשין מההוא צרורא 

י ממש עלייכו כתיב אשריך ישראל מי כמוך עם דחיי דצרורין ביה צדיקייא הדא הוא דכתיב ואתם הדבקים ביי בי
תנא , נושע ביי וכתיב מי כמוך באלים יי השתא אתכוונו דעתא לאוקורי למלכא ולאוקיר יקרא דדיקנא קדישא דמלכא

תקונין ודא איהו דיקנא דזעיר אנפין וכד נחית מן דיקנא יקירא עילאה ' מתתקן דיקנא עלאה דיקנא קדישא בט
ב תקונין ''ג מבועין דמשחא עילאה בהאי דיקנא ומשתכחין ביה כ''דיקנא דזעיר אנפין נגדין י דעתיקא קדישא בהאי

 )ק''ב אתוון דש''ומניה נגדין כ

ַכח ּתְ יְקָנא ָלא ִאׁשְ א , ְוִאם ּתֹאַמר ּדִ לֹמֹה ֶאּלָ  )ולא קארי דיקנא(. ְלָחָייו )שיר השירים ה(ְולֹא ָאַמר ׁשְ
ְצִניע אָנא ּבִ א ָהִכי ּתָ ִסְפָראֶאּלָ ַאְטָמר ְוָגִניז, ּוָתא ּדְ ל ַמה ּדְ ְלָייא, ּכָ ר ְוָלא ִאְתּגַ ַההּוא . ְוָלא ִאְדּכַ

א יָרא ִמּכֹּלָ ָאה ְוַיּקִ ה ֲהִוי ִעּלָ א הּוא ָסִתים ְוָגִניז )משום(, ִמּלָ הּוא . ּוְבִגין ּדָ ּום ּדְ ְוִדיְקָנא ִמׁשּ
ֵלימּוָתא ָבָחא ּוׁשְ ל פַּ , ׁשְ ְנֵזיּה ְקָרא, ְרצּוָפאְוַיִקירּוָתא ִמּכָ ְלָייא, ּגַ  .ְוָלא ִאְתּגַ

ין, ְוָתאָנא ְזֵעיר ַאּפִ ירּוָתא ּדִ ּפִ ַפְרצּוָפא ְוׁשַ ֵלימּוָתא ּדְ ִאיהּו ׁשְ יְקָנא ּדְ ְוָנִחית , ָנִפיק ֵמאּוְדנֹוי, ַהאי ּדִ
בּוְסָמא, ְוָסִליק ְוָחֵפי ַתְקרֹוָבא ּדְ בּוְסָמא. ּבְ ְקרּוָבא ּדְ ָמה. ַמאי ּתַ  )שיר השירים ה(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּכְ

ם  ֲערּוַגת ַהּבֹוׂשֶ ּקּוִנין. )ולא ערוגות(ְלָחָייו ּכַ ָעה ּתִ ִתׁשְ ין, ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ יְקָנא ּדִ ן ַהאי ּדִ ּקַ . ִאְתּתָ
ֲעֵרי  ׂשַ יר, אּוָכֵמי )דדיקנא(ּבְ ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ ְתְקָנא ּבְ יר ְלֵמֱחֵזי. ִמּתַ ּפִ יף ׁשַ ּקִ ר ּתַ ִגּבָ יבּדִ . ּכְ שיר (, ְכּתִ

ֲאָרִזים )השירים ה חּור ּכָ  .ּבָ

ּקּוָנא ַקְדָמָאה א. ּתִ ֵעיּלָ ֲעָרא ִמּלְ ן ׂשַ ְתּקָ ּבּוִציָנא  )א''ע' בראשית ט(ְוָנִפיק ַההּוא ִניצֹוָצא , ְמּתַ
ינּוָתא ַקְרּדִ ְכָיא, ּדְ ֲאִויָרא ּדַ ָלָלא ּדַ ֵריׁשָ , ְוָנִפיק ִמּכְ ֲעָרא ּדְ ְתחֹות ׂשַ חֹות קֹוִצין , אּוָבַטׁש ּבִ ִמּתְ
ַעל אּוְדִנין אּוְדִנין ִניֵמי ַעל ִניֵמי. ּדְ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ פּוָמא, ְוָנִחית ִמּקַ א ּדְ  .ַעד ֵריׁשָ

ְנָייָנא ּקּוָנא ּתִ ֲעָרא. ּתִ פּוָמא, ָנִפיק ׂשַ א ּדְ פּוָמא, ְוָסִליק ֵמֵריׁשָ ִפְתָחא ּדְ א ַאֲחָרא ּדְ . ַעד ֵריׁשָ
חֹות פּ  א ַאֲחָרא, ּוָמאְוָנִחית ִמּתְ יָרא, ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריׁשָ ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ  .ּבְ

ִליָתָאה ּקּוָנא ּתְ ְתחֹות חֹוָטָמא. ּתִ ֵרין נּוְקִבין, ֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ חֹות ּתְ ֲעִרין , ָנִפיק ַחד ָאְרָחא, ִמּתְ ְוׂשַ
יִפין ּקִ ַאר שַׂ , ַמְלָיין ְלַההּוא ָאְרָחא, ְזִעיִרין ּתַ יָסאּוׁשְ יָסא, ֲעִרין ַמְלָיין ֵמַהאי ּגִ סֹוֲחָרֵניּה , ּוֵמַהאי ּגִ

ַההּוא ָאְרָחא ַלל. ּדְ א ּכְ א, ְוָאְרָחא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַתּתָ ְלֵעיּלָ א ַההּוא ָאְרָחא ּדִ ָנִחית ַעד , ֶאּלָ ּדְ
ְפָווָתן ׂשִ א ּדְ ִקיָעא ַההּוא ָאְרָחא, ֵריׁשָ ן ׁשְ  .ְוַתּמָ

ּקּוָנא ְרִביָעָאה ֲעָראנָ . ּתִ ן, ִפיק ׂשַ ּקַ בּוְסָמא, ְוִאְתּתָ ִתְקרֹוָבא ּדְ ִעְלעֹוי ּדְ י ּבְ  .ְוָסִליק ְוָחּפֵ

ָאה ּקּוָנא ֲחִמׁשָ ֲעָרא. ּתִ ִסיק ׂשַ ּפּוִחין, ּפָ ֵרין ּתַ אן, ְוִאְתַחְזָיין ּתְ אן ּוִמּכָ ַהאי ַוְרָדא , ִמּכָ סּוָמָקן ּכְ
ְבִעין ָעְלִמין. סּוָמָקא ָמאָתן ְוׁשִ ן , ּוִמְתַלֲהָטן ּבְ ּמָ ִמְתַלֲהִטין ִמּתַ  .)א מנהון''ס(ּדְ

ִתיָתָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא . ּתִ ִדיְקָנאָנִפק ׂשַ ַסֲחָרֵניּה ּדְ ַחד חּוָטא ּבְ ֵמעֹוי, ּכְ א ּדְ ְלָיין ַעד ֵריׁשָ ְוָלא , ְוּתַ
 .ָנִחית ַעד ַטּבּוָרא
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ִביָעָאה ּקּוָנא ׁשְ ְעֵרי ַעל ּפּוָמא. ּתִ ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּדְ ֵני ִמּכָ ְעֵרי . ּופּוָמא ִאְתּפְ ְוַיְתִבין ׂשַ
ִתּקּוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליהּ   .ּבְ

ִמיָנָאה ּקּוָנא ּתְ יְקָנא. ּתִ ְתחֹות ּדִ ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ַנְחּתִ ָיין ְקָדָלא, ּדְ ְמַחּפְ ָלא ִאְתַחְזָיא, ּדִ ְעֵרי . ּדְ הּו ׂשַ ּלְ ּכֻ
ִקיִקין ל ִסְטרֹוי. ִניִמין ַעל ִניִמין, ּדְ  .ַמְלָיין ִמּכָ

יָעָאה ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ָרן )מתערבין שערי עם אינון(. ּתִ ִמְתַחּבְ ּקּוָלא  )א אתמשכן''נ( ּדְ ׁשִ הּו ּבְ ּלְ ְעֵרי ּכֻ ׂשַ
ָייא ַתְלָיין )א עם''נ(ַעד  )א מלייא''ס(, ְמַעּלְ ְעֵרי ּדְ יר. ִאיּנּון ׂשַ ּפִ ּקּוָלא ׁשַ ׁשִ הּו ּבְ ּלְ יף, ּכֻ ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ , ּכְ

 .ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין

ין ּקּוִנין ִאּלֵ ָעה ּתִ ִתׁשְ ין ְוָנְפִקין , ּבְ א' טַנְגּדִ ְלֵעיּלָ ח ְרבּות ּדִ ְמׁשַ ח ְרבּות. ַמּבּוִעין ּדִ , ּוֵמַההּוא ְמׁשַ
א ּתָ ְלּתַ ין ְלָכל ִאיּנּון ּדִ א' ט. ַנְגּדִ ִדיְקָנא ּדָ ָכחּו ּבְ ּתְ ין ִאׁשְ ּקּוִנין ִאּלֵ ִדיְקָנא . ּתִ ּקּוָנא ּדְ ֵלימּות ּתִ ּוִבׁשְ

א יף )בר נש לתתא(ִאְתְקֵרי , ּדָ ּקִ ר ּתַ יּבָ כָ . ּגִ ִקּיּוֵמיהּ ּדְ יָמא ּבְ יְקָנא ַקּיְ ָחֵמי ּדִ יּה , ל ַמאן ּדְ ְלָייא ּבֵ ּתַ
ִקיָפא בּוָרה ּתַ ין. ּגְ ְזֵעיר ַאּפִ ָאה ּדִ ִדיְקָנא ִעּלָ ּקּוָנא ּדְ אן ּתִ  .ַעד ּכָ

 ב''ט ע''דף קל

ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ִרי , ָאַמר ִרּבִ ּקּוָנא, )קדישא(קּום ּבְ ִדיְקָנא  ַסְלֵסל ּתִ  )א דמלכא''נ(ּדְ
א יׁשָ ין, ַקּדִ ִתּקּונֹוי ִאּלֵ י ֶאְלָעָזר) ב''ט ע''דף קל(. ּבְ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ַצר  )תהלים קיח(, ּפָ ִמן ַהּמֵ

ְנִדיִבים. 'ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה ְוגוֹ  טֹוַח ּבִ ָנא. ַעד ִמּבְ א' ָהָכא ט, ּתָ יְקָנא ּדָ ְבּדִ ּקּוִנין ּדִ . ּתִ
א ִוד ַמְלּכָ ּקּוִנין ִאְצְטִריְך ּדָ ַאר ַמְלִכין, ְלָהֵני ּתִ ִגין ְלַנְצָחא ִלׁשְ ין, ּבְ ַאר ַעּמִ  .ְוִלׁשְ

א ֲחֵזי ָאַמר ָהֵני ט, ּתָ יָון ּדְ ּקּוִנין' ּכֵ י ֲאִמיַלם, ּתִ ם ְיָי ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ , ָאַמר. ְלָבַתר ָאַמר ּכָ
ֲאֵמיָנא ּקּוִנין ּדַ ָכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני. ְלַמאי ִאְצְטִריְכָנא, ָהֵני ּתִ ּום ּדְ א. ִמׁשּ ִדיְקָנא ּדָ ' ט, ּוְבִתּקּוָנא ּדְ

ּקּוִנין ִאי, ּתִ ם ְייָ ּדְ י ֲאִמיַלם, ַאֵשִצינּון ִמן ָעְלָמא, ּנּון ׁשֵ ם ְיָי ּכִ ׁשֵ  .ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבְ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ִוד, ְוָתָנא ּבִ ּקּוִנין ָאַמר ּדָ ָעה ּתִ ׁשְ א, ָהָכא, ּתִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ יָתא ִאיּנּון ּבִ . ׁשִ
ָמָהן ֲהווֹ  ית ׁשְ ׁשִ ֵרין ִאיּנּוןְוִאי . ּוְתַלת ָאָדם, ּדְ יָמא ּתְ ָלָתא ֲהווֹ . ּתֵ ְכַלל ָאָדם , ּתְ ָהא ְנִדיִבים ּבִ ּדְ

 .ֲהווֹ 

ָמָהן יָתא ׁשְ ָנא ׁשִ יב, ּתָ ְכּתִ ַצר ָקָראִתי ָיהּ : ּדִ ֵרין, ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיהּ . ַחד, ִמן ַהּמֵ ְיָי ִלי לֹא . ּתְ
ַלת, ִאיָרא עֹוְזָרי. ּתְ ע, ְיָי ִלי ּבְ ְייָ טֹוב ַלֲחסוֹ . ַאְרּבַ ה, ת ּבַ ָ ְייָ . ֲחִמׁשּ יָתא, טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ָאָדם . ׁשִ
ַלת יב, ּתְ ְכּתִ ה ִלי ָאָדם: ּדִ ָאָדם. ַחד, ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ טֹוַח ּבָ ְיָי ִמּבְ , טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
ֵרי ְנִדיִבים. ּתְ טֹוַח ּבִ ְיָי ִמּבְ ַלת, טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ  .ּתְ

א ֲחֵזי ָרָזא ּדְ  הְוּתָ ר ָאָדם ָהָכא, ִמּלָ ִאְדּכַ ְבָכל ֲאָתר ּדְ א, ּדִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ א ּבִ ר ֶאּלָ . ָלא ִאְדּכַ
ָהִכי ִאְתֲחֵזי ָלא ִאְקֵרי . ּדְ ּום ּדְ ִאְתֲחֵזי ֵליהּ , ָאָדם )הוה(ִמׁשּ ָמה ּדְ א ּבְ . ּוַמאי ִאְתֲחֵזי ֵליהּ . ֶאּלָ
א יׁשָ ָמא ַקּדִ יב. ׁשְ ְכּתִ יצֶ  )בראשית ב(, ּדִ ם ָמֵלא, ר ְיָי ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדםַוּיִ ׁשֵ הּוא ְיָי ֱאלִֹהים, ּבְ . ּדְ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ א ּבִ ר ָאָדם ֶאּלָ ְך ָהָכא ָלא ִאְדּכַ ִאְתֲחֵזי ֵליּה ּוְבִגין ּכָ ָמה ּדְ  .ּכְ

ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיהּ , ְוָתָנא ִתיב ִמן ַהּמֵ ֵרי ִזְמֵני יָ , ּכְ ֵרי ִעְלעֹוי, הּ ''ּה יָ ''ּתְ , ָלֳקֵביל ּתְ
הוּ  ְעֵרי ִאְתַאֲחָדן ּבְ ׂשַ ָכאן ְוַתְלָיין. ּדְ ְ ְעֵרי ִאְתַמׁשּ ׂשַ אֵרי ְוָאַמר ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ּוִמְדָחָמא ּדְ ְיָי . ׁשָ
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עֹוְזָרי ָלא ָחֵסר. ִלי ּבְ ָמא ּדְ ׁשְ א. ּבִ יׁשָ הּוא ַקּדִ ָמא ּדְ ׁשְ א. ּבִ ָמא ּדָ ר ָאָד , ּוִבׁשְ ָאַמר . םַאְדּכַ ּוַמה ּדְ
ה ִלי ָאָדם ֲעׂשֶ א. ָהִכי הּוא, ַמה ּיַ ַמְלּכָ ין ּדְ יׁשִ ְתִרין ַקּדִ ל ִאיּנּון ּכִ ָתָנא ּכָ ְקָנן , ּדְ ד ִאְתּתַ ּכַ

ִתּקּונֹוי א. ִאְתְקרּון ָאָדם. ּבְ ָכִליל ּכֹּלָ ּיּוְקָנא ּדְ הוּ . ּדִ ְלָפא ּבְ ַמׁשְ א, ּוַמה ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ . ִאְתְקֵרי ׁשְ
ֵביהּ וְ  ְעָרא ּוַמה ּדְ ְעָרא, ד''ִאְתְקֵרי ידו, ּתַ ּתַ ְכָלָלא ּדְ ֵביהּ , ְוִאְתְקֵרי ָאָדם ּבִ  .ּוַמה ּדְ

ִוד ָהָכא ָאַמר ּדָ ּקּוִנין ּדְ ָעה ּתִ ׁשְ ין ּתִ א, ְוִאּלֵ ַמְלּכָ יְקָנא ּדְ ָאִחיד ּדִ ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ְנאֹוי ּבְ , ְלַאְכְנָעא ׂשַ
ָיִקירּו עִ  ָאהְואֹוִקיר ֵליּה ּבְ א, ּלָ ָבֵעי ִמן ַמְלּכָ ל ַמה ּדְ ִגיֵניהּ . ּכָ א ָעִביד ּבְ ַמאי ַטְעָמא . ַמְלּכָ

יְקָנא יְקָנא. ְוָלא ּגּוָפא, ּדִ ַתר ּדִ א ּגּוָפא ָאִזיל ּבָ ַתר ּגּוָפא, ֶאּלָ א ומה ''ס(. ְוִדיְקָנא ָלא ָאִזיל ּבָ
ג מן ''ול( )תקרי אדם בכלא תערא ומה דביהה א''תערא ומה דביה אתקרי יהו, דאשתליף מתערא אתקרי שמא קדישא

 )ודיקנא עד וגופא

ָנא ּבָ ָווֵני ָאֵתי ַהאי חּוׁשְ ְדַקאְמָרן, ּוִבְתֵרי ּגְ ֵרין. ַחד ּכִ הּ : ּתְ ַצר ָקָראִתי ּיָ ָעָנִני . ַחד, ִמן ַהּמֵ
ֵרי, ַבֶמְרָחב ָיהּ  ַלת, ִלי לֹא ִאיָרא' ה. ּתְ ה ִלי ָאָדם. ּתְ ֲעׂשֶ ע, ַמה ּיַ עֹוְזָרי' ה .ַאְרּבַ . ָחֵמׁש , ִלי ּבְ

שֹוְנָאי יָתא, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ ה. ׁשִ ְבָעה', טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ָאָדם. ׁשִ טֹוַח ּבָ ַמְנָייא, ִמּבְ טֹוב ַלֲחסֹות . ּתְ
ְנִדיִבים טֹוַח ּבִ ְיָי ִמּבְ ָעה, ּבַ ׁשְ  )םמבטוח בנדיבי. ח. 'טוב לחסות בה. ז. מבטוח באדם', א טוב לחסות בה''ס(. ּתִ

ַצר ָקָראִתי יָּ  ִוד, הּ ''ִמן ַהּמֵ א ּדָ ָאַמר ָהָכא, ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֶאּלָ ל ָמה ּדְ ִדיְקָנא , ּכָ ּקּוָנא ּדְ ַעל ּתִ
א ָקָאַמר ַצר ָקָראִתי ָיהּ  )רבי יהודה אמר(. ּדָ ָטא, ִמן ַהּמֵ ׁשְ יְקָנא ְלִאְתּפַ אִרי ּדִ ׁשָ הּוא , ֵמֲאָתר ּדְ ּדְ
ִחיק י , ֲאָתר ּדָ ּמֵ אִמּקַ אּוְדִנין ֵמֵעיּלָ ְתָחא ּדְ א, ּפִ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ חֹות ׂשַ ְך ָאַמר יָ . ּתְ ֵרי ''ּה יָ ''ּוְבִגין ּכָ ה ּתְ

יְקָנא )א ובתר''ס(ּוַבֲאָתר . ִזְמֵני ט ּדִ ׁשַ ִאְתּפְ ָטא, ְוָנִחית ֵמאּוְדנֹוי, ּדְ ׁשְ אִרי ְלִאְתּפַ ָאַמר ְיָי ִלי לֹא , ְוׁשָ
ָלא, ִאיָרא הּוא ֲאָתר ּדְ ִחיל  ּדְ אדם אתקרי ועל אתפשטותא האי (', ְוָכל ַהאי ִאְצְטִריְך ְוכוּ  )א דחיק''ס(ּדָ

ין )אצטריך חֹוֵתיּה ַמְלִכין ְוַעּמִ ִוד ְלַאְכָנע ּתְ א, ּדָ ִדיְקָנא ּדָ ִגין ְיָקָרא ּדְ  .ּבְ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ בַ , ְוָתאָנא ּבִ ִדיְקָנא ּדְ ֶחְלֵמיּה ּדְ ָחֵמי ּבְ ל ַמאן ּדְ יֵדיהּ ּכָ ָאה ָאִחיד ּבִ , ר ָנׁש ִעּלָ
יט ְיֵדיּה ֵליהּ  אֹוׁשִ ֵאי. אֹו ּדְ ְשִלים הּוא ִעם ִעּלָ ע ּדִ ְמַצֲעִרין ֵליהּ , ִיְנּדַ חֹוֵתיּה ִאיּנּון ּדִ . ְוַאְרֵמיה ּתְ

ָנא ּקּוִנין, ּתָ ָעה ּתִ ִתׁשְ ָאה ּבְ יְקָנא ִעּלָ ן ּדִ ְתּקָ ין, ְמּתַ ְזֵעיר ַאּפִ יְקָנא ּדִ ט, ְוהּוא ּדִ ן' ּבְ ְתּקָ ּקּוִנין ְמּתַ  .ּתִ

 א''מ ע''דף ק

ּקּוָנא  א. ַקְדָמָאה) א''מ ע''דף ק(ּתִ ֲעָרא ֵמֵעיּלָ ן ׂשַ ְתּקָ אּוְדִנין, ְמּתַ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ חֹות , ְוָנִפיק ִמּקַ ִמּתְ
ְלָיין ַעל אּוְדִנין ּתַ ְעֵרי, קֹוֵצי ּדְ ין ׂשַ פּוָמא, ִניִמין ַעל ִניִמין, ְוַנְחּתִ א ּדְ אָנא. ַעד ֵריׁשָ ין , ּתָ ל ִאּלֵ ּכָ

ְבִדיְקָנא יִפין ַיּתִ , ִניִמין ּדִ ּקִ אּתַ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ׂשַ קֹוִצין ּדְ ל ִניִמין ּדְ א ֲאִריִכין , יר ִמּכָ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ְוׂשַ
א, ְוָהֵני ָלאו ֲאִריִכין, )וכפיין( ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ִעיֵעי, ְוׂשַ הֹון ׁשְ ין, ִמּנְ יׁשִ  .ּוִמְנהֹון ְקׁשִ

יק יֹוִמין ַעּתִ וֵרי ּדְ ְעֵרי ִחּוָ ָכן ׂשַ ְ ִאְתַמׁשּ ֲעָתא ּדְ ין, ּוְבׁשַ ְזֵעיר ַאּפִ ְעֵרי ּדִ ִתיב, ְלׂשַ ָחְכמֹות  )משלי א(, ּכְ
ה רֹּנָ חּוץ ּתָ חּוץ. ּבַ ין. ַמאי ּבַ ַהאי ְזֵעיר ַאּפִ ֵרי מֹוֵחי. ּבְ ַרן ּתְ ִמְתַחּבְ  .ּדְ

ךְ  ְעּתָ ָקא ּדַ ֵרי מֹוֵחי ַסּלְ ע מֹוֵחי. ּתְ א ֵאיָמא ַאְרּבַ ין. ֶאּלָ ְזֵעיר ַאּפִ ֲהוֹו ּבִ ַלת מֹוֵחי ּדַ ָכחּו וְ , ּתְ ּתְ ִאׁשְ
א ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ְתַלת ַחָלֵלי ּדְ ִקיט ַעל ּבּוְרֵייהּ . ּבִ ַלת מֹוֵחי, ְוַחד מֹוָחא ׁשָ ל ּתְ ָכִליל ּכָ . ּדְ

ִקיָלן ִליָלן ׁשְ יָכן ּכְ יּה ְמׁשִ ְך ִמּנֵ ִאְתְמׁשָ וֵרי, ּדְ ֲעֵרי ִחּוָ ׂשַ ֵביהּ . ּבְ ין ִלְתַלת מֹוֵחי ּדְ  .ְלַהאי ְזֵעיר ַאּפִ
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יןוּ  ַהאי ְזֵעיר ַאּפִ ע מֹוֵחי ּבְ ְכָחן ַאְרּבַ ּתַ יִבין . ִמׁשְ ְכּתִ ּיֹות ּדִ ָרׁשִ ע ּפָ ִלימּו ַאְרּבַ ּתְ ְך ִאׁשְ ִגין ּכַ ּבְ
ין ִפיּלִ ּתְ יק יֹוִמין, ּבַ ַעּתִ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ הּו ׁשְ ִליל ּבְ ִאְתּכְ יִקין, ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ין, ַעּתִ ַהאי . ּוְזֵעיר ַאּפִ ּדְ
אהּוא ׁשְ  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ יב. ֵלימּוָתא ּדִ ְכּתִ ם ְיָי ִנְקָרא  )דברים כח(, ּדִ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ְוָראּו ָכל ַעּמֵ

ךָּ  ְראּו ִמּמֶ ם ְייָ . ָעֶליָך ַוּיִ ם ְיָי ַמָמׁש . ׁשֵ ין, ׁשֵ ְתִפיּלִ י ּדִ ּתֵ ע ְרִהיֵטי ּבָ ִאיּנּון ַאְרּבַ  .ּדְ

ךְ  ה )א''ב ע''רס, ב''א ע''קל(, ּוְבִגין ּכָ רֹּנָ חּוץ ּתָ ִחין. ָחְכמֹות ּבַ ּכְ ּתַ ָהָכא ִמׁשְ יִקין. ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ָהא ַעּתִ , ּדְ
יִמין ְסּתִ ַכח, ְסִתיָמא ּדִ ּתְ יֵליהּ , ָלא ִאׁשְ ין ָחְכְמָתא ּדִ ִאית ָחְכְמָתא ְסִתיָמא , ְוָלא ַזּמִ ּום ּדְ ִמׁשּ

ַרׁש  א ְוָלא ִאְתּפְ כֹּלָ רּו ַאְר . ּדְ ִאְתַחּבָ יןּוְבִגין ּדְ ַהאי ְזֵעיר ַאּפִ ָעה מֹוִחין ּבְ ע . ּבָ ָכן ַאְרּבַ ְ ִאְתַמׁשּ
ע ִעיָבר יּה ְלַאְרּבַ ן ֵמַחד ַמּבּוָעא, ַמּבּוִעין ִמּנֵ ְרׁשָ הוּ , ּוִמְתּפָ ּלְ ָנִפיק ְמּכֻ ע. ּדְ ְך ִאיּנּון ַאְרּבַ  .ּוְבִגין ּכָ

ע, ְוָתאָנא ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ִאְתּכְ ְ , ַהאי ָחְכְמָתא ּדְ ְעֵריִאְתַמׁשּ ָהֵני ׂשַ ין ַעל , ָכא ּבְ ּלִ ְלָיין ּתִ ִאיּנּון ּתַ ּדְ
ין ּלִ ָיין ְוַתִקיִפין )א הוא''נ(. ּתִ הּו ַקׁשְ ל ַחד ְלִסְטרֹוי, ְוֻכּלְ כּו ּוְנִגידּו ּכָ ְ ְוֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא . ְוִאְתַמׁשּ

ְלָיין ָבן ּתַ ָנא, ִרּבְ ּבָ חּוׁשְ ֵליְתהֹון ּבְ ְייהּו ּדְ ְקוּוּצֹוָתיו  )שיר השירים ה(, הּוא ִדְכִתיב ֲהָדא. ִמּנַ
ים ּלִ ְלּתַ ים. ּתַ ּלִ ֵלי ּתִ ָרא. ּתִ ָיין ְוַתִקיִפין ְלִאְתַחּבְ הּו ַקׁשְ יף, ְוֻכּלְ ּקִ ִמיש ּתַ ַהאי ַחּלָ ּוְכַהאי ִטְנָרא . ּכְ

יָפא ּקִ ִאיִהי ּתַ ֲעָרא. ּדְ חֹות ׂשַ ַעְבִדין נּוְקִבין ּוַמּבּוִעין ִמּתְ יִפין ְלָכל ִעיָבר ְונַ , ַעד ּדְ ּקִ ין ַמּבּוִעין ּתַ ְגּדִ
ְעֵרי אּוָכֵמי ַוֲחׁשֹוָכן. ְוִעיָבר ְלָכל ְסָטר ּוְסָטר ָהֵני ׂשַ ִתיב , ּוְבִגין ּדְ י  )איוב יב(ּכְ ה ֲעמּוקֹות ִמּנִ ְמַגּלֶ

ְך ַוּיֹוֵצא ָלאֹור ַצְלָמְות  .חֹׁשֶ

יִפין , ְוָתָנא ּקִ ִדיְקָנא ּתַ ְעֵרי ּדְ א )דיבלחו(ָהֵני ׂשַ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ַאר ׂשַ ְ ְלחֹוַדְייהּו , ִמׁשּ ָהֵני ּבִ ּום ּדְ ִמׁשּ
ְכָחן ּתַ ן ּוִמׁשְ ְרׁשָ אֹוְרַחְייהוּ , ִמְתּפָ יִפין ּבְ ּקִ יִפין. ְוִאיּנּון ּתַ ּקִ יָמא. ֲאַמאי ּתַ יָנא, ִאי ּתֵ הּו ּדִ ֻכּלְ ּום ּדְ , ִמׁשּ

ָכח, ָלאו ָהִכי ּתְ ין ִאׁשְ ִתקּוִנין ִאּלֵ ָהא ּבְ ֵליַסר ַמּבּוֵעי ַנֲהֵרי . )ודינא(ּו ַרֲחֵמי ּדְ ין ּתְ ַנְחּתִ ֲעָתא ּדְ ּוְבׁשַ
ָחא ִמׁשְ הּו ַרֲחֵמי, ּדְ ּלְ ין ּכֻ  .ִאּלֵ

אָנא א ּתָ ִדיְקָנא, ֶאּלָ ְעֵרי ּדְ ל ָהֵני ׂשַ יִפין, ּכָ ּקִ הּו ּתַ ּלְ ַרֲחֵמי. ַמאי ַטְעָמא. ּכֻ ל ִאיּנּון ּדְ ְעָיין , ּכָ ּבַ
יִפי ּקִ ָייא ְלִדיָנא. ןְלֶמֱהִוי ּתַ יָנא. ְלַאְכּפְ ִאיְנהּו ּדִ יִפין ִאיּנּון, ְוָכל ִאיּנּון ּדְ ּקִ ְך . ָהא ּתַ ְך ּוֵבין ּכַ ּוֵבין ּכַ

יִפין ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ֵרין ִסְטִרין, ּבַ ֵעי ָעְלָמא ַרֲחִמין. ִמּתְ ד ּבָ יָנא, ּכַ יִפין ְוַנְצִחין ַעל ּדִ ּקִ . ַרֲחֵמי ּתַ
ֵעי ּדִ  יף, יָנאְוַכד ּבָ ּקִ יָנא ּתַ ֵרין ִסְטִרין. ְוָנַצח ַעל ַרֲחֵמי, ּדִ יִפן ִמּתְ ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ְך ּבַ , ּוְבִגין ּכָ

עּו ַרֲחֵמי ַכד ּבָ ַרֲחֵמי, ּדְ ִאיּנּון ּבְ ְעֵרי ּדְ ְעֵרי )א מתאחדא''ס(ַקְייִמין ּוִמְתַחְזָיא , ׂשַ ִאיּנּון ׂשַ יְקָנא ּבְ , ּדִ
א ֲהוֹו ַר  יָנא. ֲחֵמיְוכֹּלָ ְעָייא ּדִ ְעֵרי, ְוַכד ּבַ ִאיּנּון ׂשַ יְקָנא ּבְ ִדיְקָנא. ִאְתַחְזָייא ּדִ ים ּבְ א ִאְתַקּיָ  .ְוכֹּלָ

וָרא א ִחּוָ יׁשָ יְקָנא ַקּדִ ְלָייא ּדִ ְחָיין, ְוַכד ִאְתּגַ ל ָהֵני ְוָכל ָהֵני ִמְתַנֲהִרין ּוִמְסּתַ ֵחי , ּכָ ִאְסּתְ ַמאן ּדְ ּכְ
ַנֲהָרא ֲעִמיָק  יהּ ּבְ ֲהָוה ּבֵ ה ּדְ ַרֲחֵמי. א ִמּמָ הּו ּבְ ּלְ ַכח, ְוִאְתְקָיימּו ּכֻ ּתְ יָנא ִאׁשְ ְוָכל ָהֵני , ְוֵלית ּדִ

ֲחָדא ד ַנֲהִרין ּכַ ָעה ּכַ ׁשְ ַרֲחֵמי, ּתִ ְחָיין ּבְ הּו ִאְסּתַ ּלְ  .ּכֻ

 ב''מ ע''דף ק

ה ִזְמָנא ַאֲחָרא ְך ָאַמר מֹׁשֶ ִים ְוַרב ֶחֶסד )במדבר יד(, ּוְבִגין ּכָ . ְוִאּלּו ֱאֶמת ָלא ָקָאַמר. ְיָי ֶאֶרְך ַאּפַ
ה ִמּלָ ָרָזא ּדְ ּום ּדְ ין, ִמׁשּ יק יֹוִמין ִלְזֵעיר ַאּפִ ַנֲהִרין ֵמַעּתִ ָעה ְמִכיָלן ּדְ ׁשְ ה . ִאיּנּון ּתִ ְוַכד ָאַמר מֹׁשֶ

ְנָייָנא ּקּוִנין ָאַמר, ִזְמָנא ּתִ ָעה ּתִ ׁשְ ּקּונֵ . ּתִ יןְוִאיְנהּו ּתִ ְזֵעיר ַאּפִ ֵחי ּבִ ּכְ ּתַ ִמׁשְ יְקָנא ּדְ ין , י ּדִ ְוַנְחּתִ
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יק יֹוִמין ְוַנֲהִרין  יהּ ) ב''מ ע''דף ק(ֵמַעּתִ יָקא. ּבֵ ַעּתִ ְלָייא ּבְ ְך ֱאֶמת ּתַ א ָלא ָאַמר , ּוְבִגין ּכָ ּתָ ְ ְוַהׁשּ
ה ְוֱאֶמת  .מֹׁשֶ

ָנא ין, ּתָ ְזֵעיר ַאּפִ א ּדִ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ הּו ְק , ׂשַ ּלְ יּכֻ יׁשֵ ין, ׁשִ ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ ִעיִעין. ּתִ ָהא ֲחֵמיָנא . ְוָלא ׁשְ ּדְ
יהּ  ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ ְתַלת ֲחָלֵלי ִמׁשְ ְתַלת מֹוֵחי ּבִ יק . ּוְנִהִרין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה, ּדִ ַעּתִ מֹוָחא ּדְ ּום ּדְ ּוִמׁשּ

ֵייהּ , יֹוִמין ֲחָמר ַטב ַעל ּדּוְרּדְ ִכיְך ּכַ ִקיט ְוׁשָ עֲ , ׁשָ ִעיִעיןׂשַ הּו ׁשְ ּלְ ָחא ַטב, רֹוי ּכֻ ִמׁשְ יִחין ּבְ . ּוְמׁשִ
ִתיב ְך ּכְ ֲעַמר ְנֵקא )דניאל ז(, ּוְבִגין ּכָ ּה ּכַ  .ֵראׁשֵ

ין ְזֵעיר ַאּפִ ין, ְוַהאי ּדִ יׁשִ ין ְוָלא ְקׁשִ יׁשִ ְלָיין ְוָלא ִמְתַקְמֵטי. ְקׁשִ הּו ּתַ ּלְ ָהא ּכֻ ְך ָחְכְמָתא , ּדְ ּוְבִגין ּכָ
ָחְכְמָתא. יקָנִגיד ְוָנפִ  ִקיָטא, ֲאָבל ָלא ָחְכְמָתא ּדְ ִכיָכא ּוׁשְ ִאיִהי ׁשְ ָיַדע . ּדְ ֵלית ּדְ ֵניָנא ּדְ ָהא ּתָ ּדְ

יק יֹוִמין ַעּתִ ר ִאיהוּ , מֹוֵחיּה ּדְ יב. ּבַ ְכּתִ ּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת  )איוב כח(, ְוַהאי ּדִ ְרּכָ ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ
ְזֵעיר אַ  )ב''ט ע''קכ(, ְמקֹוָמהּ  ַמרּבִ ין ִאּתְ ְמעֹון. ּפִ י ׁשִ ִריְך הּוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ ִרי ּלְ ִריְך ּבְ , ּבְ

ָאֵתי ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ  .ּבְ

ְנָייָנא ּקּוָנא ּתִ ֲעָרא. ּתִ פּוָמא, ָנִפיק ׂשַ א ּדְ פּוָמא, ְוָסִליק ֵמֵריׁשָ ִפְתָחא ּדְ א ַאֲחָרא ּדְ , ַעד ֵריׁשָ
חֹות  א ַאֲחָרא, ּפּוָמאְוָנִחית ִמּתְ יר, ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריׁשָ ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ  .ּבְ

א י ַאּבָ א. קּום ִרּבִ י ַאּבָ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ִתּקּוָנא , ּפָ ן ּבְ ּקַ א ִמְתּתָ ִדיְקָנא ּדָ ּקּוָנא ּדְ ד ּתִ ּכַ
א ַמְלּכָ יר  )א אתחזיא כד תקונא דא מתתקן בדיקנא דמלכ''ס( )א בתיקוני מלכין''ס(, ּדְ ּפִ יף ׁשַ ּקִ ר ּתַ ִגּבָ ּכְ

ִליט, ְלֵמחֵזי דֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכֹחַ  )תהלים קמז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַרב ְוׁשָ ָסם . ּגָ ְוַכד ִאְתּבְ
א יׁשָ יָרא ַקּדִ יְקָנא ַיּקִ ִתּקּוָנא ּדִ יהּ , ּבְ ח ּבֵ ּגַ יֵליהּ , ְוִיׁשְ ְנִהירּו ּדִ ְוַהאי . 'ֵאל ַרחּום ְוגוֹ , ִאְקֵרי ּבִ

ן ּקַ ְנָייָנא ִאְתּתָ ּקּוָנא ּתִ יק יֹוִמין, ּתִ ַעּתִ ְנִהירּו ּדְ ד ָנִהיר ּבִ א . ִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד, ּכַ ֵלי ּדָ ּכְ ְוַכד ִמְסּתַ
ָדא ִתּקּוָנא ַאֲחָרא ְוֱאֶמת, ּבְ יה. ִאְתְקֵרי ּבְ ָהא ְנִהירּו ַאְנּפֵ  )א דא נהירו דאנפין''ס(. ּדְ

א ָעֹון, ְוָתאָנא ְנָייָנא נֹוׂשֵ ּקּוָנא ּתִ א ּתִ א, ִאְתְקֵרי ּדָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ַגְווָנא ּדְ ּום ַההּוא . ּכְ ֲאָבל ִמׁשּ
ָנִפיק חֹוָטָמא, אֹוְרָחא ּדְ ֵרין נּוְקִבין ּדְ חֹות ּתְ ִליָתָאה ּתְ ִתּקּוָנא ּתְ יִפין ְזִעיִרין ַמְלָיין , ּבְ ּקִ ֲעִרין ּתַ ְוׂשַ
עָלא ִאְתְקר. ְלַההּוא אֹוְרָחא ׁשַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ֲאָתר ַאֲחָרא, ּון ָהָכא נֹוׂשֵ  .ְוִאְתְקָיימּו ּבְ

ְבִעין ְוָחֵמׁש ֲחָסִדים, ְוַתְנָיא ַלת ְמָאה ְוׁשִ יק יֹוִמין, ּתְ ַעּתִ ֶחֶסד ּדְ ִליָלן ּבְ י , ּכְ הּו ִאְקרּון ַחְסּדֵ ְוֻכּלְ
יב. ַקְדָמֵאי ְכּתִ א. אׁשֹוִניםַאּיֵה ֲחָסֶדיָך ָהִר  )תהלים פט(, ּדִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ֶחֶסד ּדְ ִליָלן ּבְ הּו ּכְ , ְוֻכּלְ

א כֹּלָ ין ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם. ְסִתיָמא ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ  .ְוֶחֶסד ּדִ

ְצִניעּוָתא יק יֹוִמין ַרב ֶחֶסד )ב''ז ע''שמות קע(, ּוְבִסְפָרא ּדִ ַעּתִ יּה ְלֶחֶסד ַקְדָמָאה ּדְ ּוִבְזֵעיר . ְקֵרי ּבֵ
ִתיב ָהָכא. ֶחֶסד ְסָתם, יןַאפִּ  ְך ּכְ נֹוֵצר ֶחֶסד  )שמות לד(, ּוְכִתיב. ְוַרב ֶחֶסד )שמות לד(, ּוְבִגין ּכָ

י ֶחֶסד, ַהאי ַרב ֶחֶסד, ְואֹוִקיְמָנא. ַלֲאָלִפים ְסָתם ַלּפֵ ה ּכְ  .ּוְלֲאְדָלָקא ּבֹוִציֵני, ְלַנֲהָרא ֵליהּ , ַמּטֵ

ָנִחית  ָתָנא ַהאי אֹוְרָחא ּדְ חֹוָטָמאּדְ ֵרין נּוְקִבין ּדְ חֹות ּתְ ְעִרין ְזִעיִרין ַמְלָיין ְלַההּוא ָאְרָחא, ּתְ , ְוׂשַ
ע ׁשַ ָווֵני, ָלא ִאְקֵרי ַההּוא ָאְרָחא עֹוֵבר ַעל ּפֶ ְתֵרי ּגְ ָרא ֵליּה ּבִ ֵלית ֲאָתר ְלַאְעּבְ ּום . ּדְ ַחד ִמׁשּ

ַההּוא ָאְרָחא ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ְעֵרי ּדְ ָראהּוא ֲאָתר ַק , ׂשַ ָיא ְלַאְעּבְ ָרא , ְוַחד. ׁשְ ָנִחית ַאְעּבְ ּום ּדְ ִמׁשּ
פּוָמא א ּדְ ַההּוא אֹוְרָחא ַעד ֵריׁשָ יר, ּדְ  .ְוָלא ַיּתִ
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ִתיב א ּכְ ים )שיר השירים ה(, ְוַעל ּדָ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ַוְרָדא, ׂשִ סּוָמָקא , נֹוְטפֹות מֹור עֹוֵבר, סּוָמִקין ּכְ
יף ּקִ ָהָכא, ּתַ ָווֵני לֹא , ְוַהאי אֹוְרָחא ּדְ ְתֵרי ּגְ ָסם )א בתרי גווני אגזים ולא''ס(ּבִ ָבֵעי . ִאְתּבְ אן ַמאן ּדְ ִמּכָ

ַהאי, ְלַאְגְזָמא יֵדיּה ּבְ ַטׁש ּבִ ֵרי ִזְמֵני ּבָ  .אֹוְרָחא ּתְ

ֲעָרא ּקּוָנא ְרִביָעָאה ָנִפיק ׂשַ ן, ּתִ ּקַ ִעְלעֹוי, ְוִאְתּתָ י ּבְ בּוְסָמא, ְוָסִליק ְוָחּפֵ א ּדְ ִתְקרּוְבּתָ ַהאי . ּבְ
יָרא ּפִ ּקּוָנא ָיֶאה ְוׁשַ ָאה, ְוַתְנָיא. )א הוד עלאה''ס(ְלִאְתַחְזָיא הֹוד ְוָהָדר הּוא , ּתִ ָנִפיק , הֹוד ִעּלָ

ר ִעְלעֹוי )א ליאה דעלעין''ס(ְוָנִגיד ְלִאְתַאֲחָדא  ְוִאְתַעּטָ , ּוֵמַהאי הֹוד ְוָהָדר. ְוִאְתְקֵרי הֹוד ָזָקן, ּבְ
י ין ְלבּוׁשֵ ְלָיין ִאּלֵ הוּ , ּתַ ׁש ּבְ ִאְתָלּבַ א, ּדְ ַמְלּכָ יָרא ּדְ יָרא ַיּקִ יב. ְוִאיּנּון ּפּוְרּפִ ְכּתִ הֹוד  )תהלים קד(, ּדִ

ּתָ  קּ , ְוָהָדר ָלָבׁשְ הוּ ּתִ ׁש ּבְ ִאְתָלּבַ ָאָדם, ּוִנין ּדְ ּיּוְקָנא ּדְ ַהאי ּדִ ן ּבְ ּקַ יּוְקִנין, ְוִאְתּתָ ל ּדִ יר ִמּכָ  .ַיּתִ

 א''א ע''דף קמ

ָאה, ַהאי הֹוד) א''א ע''דף קמ(ְוָתאָנא  ִדיְקָנא ִעּלָ ְנִהירּו ּדְ ד ִאְתְנַהר ּבִ ט  )א דא''נ(, ּכַ ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ
ּקּוִנין ְנִהיִר  ַאר ּתִ ׁשְ יָסא. יןּבִ א ָעֹון ֵמַהאי ּגִ יָסא, ַהאי הּוא נֹוׂשֵ ע ֵמַהאי ּגִ ׁשַ ּוְבִגין . ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ

ךְ  ִתיב )שיר השירים ה(, ּכָ ִסְפָרא ִאְקֵרי. ְלָחָייו ּכְ ָהא . הֹוד ְוָהָדר ְוִתְפֶאֶרת, ּוִבְצִניעּוָתא ּדְ ּדְ
ע ׁשַ ְפֶאֶרת הּוא עֹוֵבר ַעל ּפֶ ֱאַמר , ּתִ ּנֶ ע )משלי יט(ׁשֶ ׁשַ ְפֶאֶרת . ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹור ַעל ּפֶ ֲאָבל ַהאי ּתִ

יָעָאה, ָלא אֹוִקיְמָנא ׁשִ ִתּקּוָנא ּתְ א ּבְ חּוִרים ּכָֹחם, ֶאּלָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִתְפֶאֶרת ּבַ ן ִאְקֵרי . ּכְ ְוַתּמָ
ְפֶאֶרת ַקל . ּתִ ִקין, )א אסתכל''ס(ְוַכד ִאְתּתְ ַמְתְקָלא ַחד ַסּלְ ְמעֹוןָאַמר . ּבְ י ׁשִ י , ַרּבִ ֵיאֹות ַאְנּתְ ִרּבִ

א א, ַאּבָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ְרָכא ֵמַעּתִ יהּ , ְלִאְתּבָ ְרָכאן ָנְפִקין ִמּנֵ ָכל ּבִ  .ּדְ

ָאה ּקּוָנא ֲחִמיׁשָ ֲעָרא. ּתִ ִסיק ׂשַ אן, ּפָ אן ּוִמּכָ ּפּוִחין ִמּכָ ֵרין ּתַ ַהאי ַוְרָדא , ְוִאְתָחזּון ּתְ סּוָמָקן ּכְ
ְבִעין ָעְלִמיןּוִמ . סּוָמָקא ָמאָתן ְוׁשִ ּפּוִחין, ְתַלֲהָטן ּבְ ֵרי ּתַ ד ְנַהִרין , ָהֵני ּתְ ִהירּו  )מתרין סטרין(ּכַ ִמּנְ

יָקא ִאין ְדַעּתִ ין ִעּלָ יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ְתֵרין ּתַ ְך סּוָמָקא, ּדִ ָרא, ִאְתְמׁשַ ִתיב. ְוָאֵתי ִחיּוָ ַהאי ּכְ במדבר (, ּבְ

ָניו ֵאלֶ  )ו ךָ ָיֵאר ְיָי ּפָ ָרְך ָעְלָמא. יָך ִויֻחּנֶ ַכד ְנַהִרין ִמְתּבְ ִאְתֲעִבדּו סּוָמָקא. ּדְ ֲעָתא ּדְ ִתיב , ּוְבׁשַ ּכְ
ָניו ֵאֶליךָ  א ְיָי ּפָ ָ ַלק, ִיׂשּ לֹוַמר ִיְסּתָ ָעְלָמא. ּכְ ח רּוְגָזא ּבְ ּכַ ּתְ אָנא. ְוָלא ִיׁשְ הֹון ְנהֹוִרין , ּתָ ּלְ ּכֻ

יׁשָ  יָקא ַקּדִ ִאְתַנֲהָרן ֵמַעּתִ י ַקְדָמֵאי, אּדְ י עֹוָלם, ּוְבִגין ִאיּנּון. ִאְתְקרּון ַחְסּדֵ ל ִאיּנּון ַחְסּדֵ  .ַנֲהִרין ּכָ

ִתיָתָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּתִ ִדיְקָנא, ָנִפיק ׂשַ ַסֲחָרֵניּה ּדְ ֲעֵרי ּבְ ׂשַ ַחד חּוָטא ּדְ א ותליין עד רישא ''ס(. ּכְ

ִאין )יתנא תקונא דא הוא דאקר, דמעוי ולא נחית עד טבורא ָקן ְוִאיהּו ַחד ֵמָחֵמׁש ּפֵ ַאת ַהּזָ ַתְלָיין , ּפְ ּדְ
ֶחֶסד  ָלא ַהאי ֶחֶסד, )וברחמי(ּבְ ַמר, ְוָלא ִאְבֵעי ְלַחּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ ךְ . ּכְ לֹא  )ויקרא יט(, ּוְבִגין ּכַ

ִתיב ַאת ְזָקֶנָך ּכְ ִחית ֵאת ּפְ ׁשְ  .ּתַ

ִביָעָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָר . ּתִ ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, א ַעל ּפּוָמאּדְ ֵני ִמּכָ ְעִרין , ּופּוָמא ִאְתּפְ ְוַיְתִבין ׂשַ
ִתּקּוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליהּ  י ְיהּוָדה. ּבְ י ְיהּוָדה. קּום ִרּבִ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ְגֵזיַרת  )דניאל ד(, ּפָ ּבִ

ָמא ְתּגָ ן . ִעיִרין ּפִ ָבן ִמְתְנׁשָ ָמה ֶאֶלף ִרּבְ ַהאי ּפּוָמא )א מתישבן''ס(ּכְ יָמן ּבְ יהּ , ּוִמְתַקּיְ , ְוַתְלָיין ִמּנֵ
ה ל ְצָבָאם )תהלים לג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוֻכְלהֹון ִאְקרּון ּפֶ יו ּכָ ָנִפיק . ּוְברּוַח ּפִ ּוֵמַההּוא רּוָחא ּדְ

ן, ִמּפּוָמא ׁשָ  .ִמְתַלּבְ

ְלַבר ל ִאיּנּון ּדִ ְלָיין ֵמַהאי ּפּוָמא, ּכָ ט ַהאי רּוָחא )א רוחא''ס(ּפּוָמא ּוֵמַהאי . ּתַ ׁשָ ד ִאְתּפָ , ּכַ
ָמה ְנִביֵאי ְמֵהיְמָנא יּה ּכַ ן ּבֵ ׁשָ ה ְיָי ִאְתְקרּון, ִמְתַלּבְ הּו ּפֶ רּוָחא ָנִפיק. ְוֻכּלְ ָלא , ּוַבֲאָתר ּדְ
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הּו  ה ַאֲחָרא ְוֻכּלְ נָ  )פיות(ִאְתָעְרָבא ִמּלָ ַההּוא רּוָחא ּדְ א ּבְ ׁשָ אן ְלִאְתַלּבְ ּקּוָנא . ִפיקְמַחּכָ ְוַהאי ּתִ
יָתא הּו ׁשִ ּלְ יָטא ַעל ּכֻ ּלִ הּו ּוִמְתַאֲחָדן. ׁשַ ּלְ יָמן ּכֻ ָהָכא ִמְתַקּיְ ּום ּדְ ְערֹוהי . ִמׁשּ ְך ׂשַ ּוְבִגיֵני ּכַ

פּוָמא ִקיִלין סֹוֲחָרֵניּה ּדְ ל ִסְטרֹוי. ׁשְ ֵני ִמּכָ הּו ִמׁשּ , ְוִאְתּפְ ּלְ יָטא ַעל ּכֻ ּלִ ּקּוָנא ׁשַ ָהָכא ְוַהאי ּתִ ּום ּדְ
הּו ּוִמְתַאֲחָדן ּלְ יָמן ּכֻ ְמעֹון. ִמְתַקּיְ י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ִריְך ַאְנּתְ ְלַעּתִ  .ּבְ

יְקָנא ְתחֹות ּדִ ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ַנְחּתִ ִמיָנָאה ּדְ ּקּוָנא ּתְ ָלא ִאְתֲחֵזי, ּתִ ָיין ְקָדָלא ּדְ ַתְנָיא. ְמַחּפְ ֵאין , ּדְ
ח , ף ְולֹא ִעפֹויְלַמְעָלה לֹא עֶֹר  ַאּגָ א. ְקָרֵבי ִאְתֲחֵזי )א דנצח''ס(ּוְבִזְמָנא ּדְ בּוְרּתָ ּום ְלַאֲחָזָאה ּגְ . ִמׁשּ

ֵניָנן ָהא ּתָ יהּ , ּדְ לּוי  )שיר השירים ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶאֶלף ָעְלִמין ִאְתַאֲחָדין ִמּנֵ ֵגן ּתָ ֶאֶלף ַהּמָ
ּבֹוִרים ְלֵטי ַהּגִ ֵגן ָרָזא הּוא. ָעָליו ּכֹל ׁשִ ִסְפָרא. ְוֶאֶלף ַהּמָ ְצִניעּוָתא ּדְ ּבֹוִרים , ּבִ ְלֵטי ַהּגִ ּכֹל ׁשִ

בּוָרה ַחד ַטר ּגְ ָאתּו ִמּסְ בּוָראן, ּדְ  .ֵמִאיּנּון ּגְ

יָעָאה ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ָכן . ּתִ ְ ִאְתַמׁשּ ּקּוָלא ַמְלָיא )א דמתחברן''ס(ּדְ ׁשִ ְעֵרי ּבְ ּתַ , ׂשַ ְעֵרי ּדְ , ְלָייןִעם ִאיּנּון ׂשַ
יר ּפִ ּקּוָלא ׁשַ ׁשִ הּו ּבְ ּלְ יף, ּכֻ ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ יא, ּכְ ְעֵרי . ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבּיָ הּו ׂשַ ֻכּלְ ּום ּדְ ִמׁשּ

ַתְלָיין ַתר ִאיּנּון ּדְ ָכן ּבָ ְ ַתְלָיין. ִאְתַמׁשּ ִאיּנּון ּדְ הּו ּבְ ֻכּלְ ךְ . ּוְכָלָלא ּדְ א ִאְתְמׁשַ ְוַעל  )חסר כאן(, ְוכֹּלָ
ִתיבּדָ  חּוִרים ּכָֹחם )משלי כ(, א ּכְ ְפֶאֶרת ּבַ ִתיב  )ונראה על הים כבחור טוב הדא הוא דכתיב(. ּתִ שיר (ּכְ

ֲאָרִזים )השירים ה חּור ּכָ בּוָראן, ּבָ ר ָעִביד ּגְ ִגיּבָ ְפֶאֶרת, ּכְ א ְוַרֲחֵמי, ְוָדא הּוא ּתִ  .ֵחיָלא ּוְגבּוְרּתָ

ָנא ל , ּתָ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ּקּוִניןָאַמר ַרּבִ ין, ָהֵני ּתִ ָקלּו , ְוָכל ָהֵני ִמּלִ ִאּתְ ָאה ְלָמאֵריהֹון ּדְ ֵעיָנא ְלַגּלָ ּבָ
ַמְתְקָלא ָלא ָעאלּו , ּבְ ָעאלּו ְוַנְפקוּ  )א דעאלו ולא נפקו''נ(ְוָלא ְלִאיּנּון ּדְ ין ּדְ א ְלִאּלֵ ָכל ָמֵאן , ֶאּלָ ּדְ

ָעִייל ְוָלא ָנִפיק ָלא ִאְבֵרי, ּדְ  .ַטב ֵליּה ּדְ

 ב''א ע''דף קמ

ין ָכל ִמּלִ ָלָלא ּדְ יִקין, ּכְ ַעּתִ יָקא ּדְ ין, ַעּתִ א ַחד, ּוְזֵעיר ַאּפִ א ֲהָוה. ּכֹּלָ א ֲהִוי. ּכֹּלָ א ְיֵהא. ּכֹּלָ . ּכֹּלָ
ֵני ּתַ ֵני. ָלא ִיׁשְ ָנא. ְוָלא ִמְשּתָ ין. ְוָלא ׁשְ ִתקּוִנין ִאּלֵ ן ּבְ ּקַ ָכלִ . ִאְתּתָ ּיּוְקָנא ּדְ ִלים ּדִ ּתְ ל ִאׁשְ יל ּכָ

יּוְקִנין ָמָהן. ּדִ ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ּיּוְקָנא ּדְ ּיּוְקָנא . ּדִ ּיּוְקָנא ) ב''א ע''דף קמ(ּדִ ַהאי ּדִ ֵניה ּכְ גוֹוַ ִאְתֲחֵזי ּבְ ּדְ
ּיּוְקָנא ֲהִוי )א בגוויה כל דיוקנין''נ( ּיּוְקָנא, ָלאו ַהאי ּדִ ֵעין ַהאי ּדִ א ּכְ  .ֶאּלָ

ָרן ִעְטִרין  ד ִאְתַחּבְ א, ְוִכְתִריןּכַ כֹּלָ ְלמּוָתא ּדְ ֵדין הּוא ַאׁשְ ִגין. ּכְ ָאָדם, ּבְ ִדּיּוְקָנא ּדְ ֲהִוי , ּדְ
יהּ  ָללּו ּבֵ ִאְתּכְ ִאין ּדְ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ּיּוְקָנא ּדְ ִאין. ּדִ ִאין ְוַתּתָ ִליל ִעּלָ ּיּוְקָנא ּכָ ַהאי ּדִ ַאְתִקין , ּוְבִגין ּדְ

ּקּונֹוי א ּתִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ין, ַעּתִ ְזֵעיר ַאּפִ ּיּוְקָנא ְוִתּקּוָנא, ְוִתּקּוָנא ּדִ ַהאי ּדִ  .ּבְ

ין ַהאי ְלַהאי יָמא ַמה ּבֵ ַמְתְקָלא ֲחָדא. ְוִאי ּתֵ א הּוא ּבְ אן , ּכֹּלָ ן  )א מנן''נ(ֲאָבל ִמּכָ ְרׁשָ ִאְתּפָ
אן  )א אתפשטן רחמי''נ(. ָאְרחֹוי יָנא )א ומנן''נ(ּוִמּכָ ַכח ּדִ ּתְ ְטָר . ִאׁשְ אּוִמּסִ א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ יָלן ֲהוֹו ׁשַ . א ּדִ

ין ָלא ִאְתְמָסרוּ  א, ְוָרִזין ִאּלֵ יׁשָ ֵדי ַחְקָלא ַקּדִ ר ִלְמַחּצְ  .סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו )תהלים כה(ּוְכִתיב . ּבַ

ִתיב  יֶצר ְיָי ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם )בראשית ב(ּכְ ְתֵרי יֹוִדי, ַוּיִ ּקּוָנא ּגוֹ . ן''ּבִ ִלים ּתִ ּקּוָנא ַאׁשְ , ּתִ
ְנָקא ּפַ גּוׁשְ יֶצר. ַטְבְרָקא ּדְ ה. ְוָדא הּוא ַוּיִ ֵרין יֹוִדין ָלּמָ א. ּתְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ְזֵעיר , ָרָזא ּדְ ְוָרָזא ּדִ

ין יֶצר. ַאּפִ גֹו צּוָרה. ַמאי ָצר, ַוּיִ גֹו צּוָרה )ודא הוא וייצר(. ָצר צּוָרה ּבְ ָמָהן. ּוַמהּו צּוָרה ּבְ ֵרין ׁשְ  ,ּתְ
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א ם ָמּלֵ ִאְתְקֵרי ׁשֵ ְתֵרין יֹוִדי. ְיָי ֱאלִֹהים, ּדְ יֶצר''ְוָדא הּוא ָרָזא ּדִ ַוּיִ ָצר צּוָרה ּגֹו צּוָרה, ן ּדְ . ּדְ
ִלים ָמא ׁשְ ׁשְ ּקּוָנא ּדִ  .ְיָי ֱאלִֹהים, ּתִ

ִלילוּ  א. ּוְבָמה ִאְתּכְ ָאה ּדָ ִדּיּוְקָנא ִעּלָ ִאְקֵרי ָאָדם, ּבְ ַכר ְונ. ּדְ ָכִליל ּדְ אּדְ ִתיב . ּוְקּבָ א ּכְ ְוַעל ּדָ
א ַכר ְונּוְקּבָ ָכִליל ּדְ יהּ : ֶאת. ֶאת ָהָאָדם ּדְ ָנִפיק ִמּנֵ י ִזיָנא ּדְ ָקא ּוְלִמְסּגֵ  )מדכר ונוקבא(. ְלַאּפָ

ּיּוְקָנא: ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה גֹו ּדִ ּיּוְקָנא ּבְ ים. ּדִ ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ פַּ : ַוּיִ גּוׁשְ גוֹ ַטְבְרָקא ּדְ . ְנָקא ּגֹו ּבְ
ה א ָלּמָ ָאה. ְוָכל ּדָ יָמא ִעּלָ ְסּתִ יּה ָסִתים ּדִ יָלא ּבֵ ָפא ּוְלַעּיְ ּלְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ָכל , ּבְ ַעד סֹוָפא ּדְ

ְמָתא )ויפח באפיו נשמת חיים) בראשית ב(הדא הוא דכתיב (. ְסִתיִמין ְלָיין , ִנׁשְ א ּתַ א ְוַתּתָ ֵעיּלָ י ּדְ ָכל ַחּיֵ ּדְ
ְמָתא ֵמַהִהיא הּ , ִנׁשְ  .ּוִמְתַקְייֵמי ּבָ

ְרָקא, ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָה א, ְלַאּתְ ַגְווָנא ּדָ ִתקּוִנין ּכְ יָלא ּבְ ְלָפא ְלַהִהיא , ּוְלַעּיְ א ''נ(ּוְלַאׁשְ

ְמָתא )מההיא ין. ִנׁשְ ְרּגִ ָכל ּדַ א ַעד סֹוָפא ּדְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ יֱהִוי ַהִהיא נִ . ִמּדַ ִגין ּדִ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְמָתא ִמׁשְ ׁשְ
א כֹּלָ א, ּבְ כֹּלָ ָטא ּבְ ְ ׁשּ ִיחּוָדא ַחד. ּוִמְתּפַ א ּבְ ָפִסיק ַהאי ִיחּוָדא ִמן ָעְלָמא. ּוְלֶמֱהִוי ּכֹּלָ , ּוַמאן ּדְ

א ְמָתא ּדָ ָפִסיק ִנׁשְ ַמאן ּדְ ְמָתא ַאֲחָרא, ּכְ ִאית ִנׁשְ ר ֵמַהאי, ּוְמחֵזי ּדְ ךְ . ּבַ ֵצי, ּוְבִגין ּכַ ּתְ הּוא  ִיׁשְ
ִרין  .ְודּוְכָרֵניה ִמן ָעְלָמא ְלָדֵרי ּדָ

ָאָדם ּיּוְקָנא ּדְ ַהאי ּדִ א, ּבְ ַכר ְונּוְקּבָ ָלָלא ּדְ אִרי ְוָתִקין ּכְ ִתּקּונֹוי. ׁשַ ּיּוְקָנא ּבְ ן ַהאי ּדִ ּקַ ד ִאְתּתָ , ּכַ
אֵרי ֵמַחּדֹוי רֹוִעין, ׁשָ ֵרין ּדְ ין ּתְ ְעֵרי ּדְ . ִמּבֵ ְלָיין ׂשַ ּתַ ֲאָתר ּדְ ִאְתְקרּון , ִדיְקָנאּבְ  )א דאתקרי''נ(ּדְ

ְפֶאֶרת ְפֶאֶרת. ּתִ ט ַהאי ּתִ ַ ׁשּ ין, ְוִאְתּפָ ֵרין ַחּדִ ַליף ַלֲאחֹורֹוי, ְוָתִקין ּתְ ּתְ א , ְוִאׁשְ ְוֲעַבד ּגּוְלַגְלּתָ
א נּוְקּבָ ל ִסְטרֹוי. ּדְ א ְסִתיָמא ִמּכָ א. ּכֹּלָ ֵריׁשָ ַפְרצּוָפא ּדְ ְעָרא ּבְ ׂשַ א ֲחָדא ִאְתָעִבידּו ּוִבְכָללָ . ּבְ

ְפֶאֶרת ַהאי ּתִ א, ּבְ ַכר ְונּוְקּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם  )ישעיה מד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוִאְקֵרי ָאָדם ּדְ ּכְ
ִית ֶבת ּבָ  .ָלׁשֶ

א נּוְקּבָ א ּדְ ֵריׁשָ ְרצּוָפא ּדְ ֵרי ּפַ ד ִאְתּבְ ְזֵעיר ַאפִּ , ּכַ ְעֵרי ֵמֲאחֹורֹוי ּדִ ׂשַ ְלָייא ַחד קֹוָצא ּדְ ְוָתֵלי , יןּתַ
א נּוְקּבָ א ּדְ ֵריָשָהא. ַעד ֵריׁשָ ְעֵרי ּבְ ֲערּו ׂשַ ָווֵני, ְוִאּתְ גֹו ּגְ ְכִלָלן ּבְ הּו סּוָמֵקי ּדִ ּלְ ֲהָדא הּוא , ּכֻ

ַאְרָגָמן )שיר השירים ז(, ִדְכִתיב ְך ּכָ ת רֹאׁשֵ ָמן. ְוַדּלַ ָווֵני. ַמהּו ַאְרּגָ גֹו ּגְ ְכִליָלן ּבְ ָווֵני ּדִ  .ּגְ

אָנא א, ּתָ ִלּבָ ְפֶאֶרת ִמַטּבּוָרא ּדְ ט ַהאי ּתִ ׁשַ ִגיָסא ַאֲחָרא, ִאְתּפָ ְוָתִקין , ְוָנִקיב ְוִאְתֲעָבר ּבְ
א ַעד ַטּבּוָרא נּוְקּבָ ְרצּוָפא ּדְ אֵרי. ּפַ ִלים, ּוִמַטּבּוָרא ׁשָ  .ּוְבַטּבּוָרא ׁשְ

ְפֶאֶרת ט ַהאי ּתִ ׁשָ ְדכּוָרא, ּתּו ִאְתּפְ ל ַרֲחִמין )ואתתקן(ִייל ְועָ , ְוַאְתִקן ֵמעֹוי ּדִ ַהאי ֲאָתר ּכָ ְוָכל , ּבְ
ַרֲחֵמי ָהֵני ֵמיַעיין ִאְתַאֲחָדן, ְוָתאָנא. ִסְטָרא ּדְ ַרֲחֵמי, ּבְ ית ֵמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא ָמאֵרי ּדְ . ׁשִ

ֲעֵלי ֵמיַעיין יב. ְוִאְתְקרּון ּבַ ְכּתִ ן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ַאַרֲחֶמנּו ְנאֻ  )ירמיה לא(, ּדִ  .ם ְייָ ַעל ּכֵ

אָנא ְפֶאֶרת, ּתָ ַרֲחֵמי, ַהאי ּתִ ִליל ּבְ ִדיָנא, ּכָ ְדכּוָרא, ְוָכִליל ּבְ ט ַרֲחֵמי ּבִ ַ ׁשּ ְוִאְתֲעָבר ְוָנִקיב , ְוִאְתּפָ
א, ִלְסַטר ַאֲחָרא )א ונהיר''ס( נּוְקּבָ ִדיָנא, ְוָתִקין ֵמיעֹוי ּדְ ִסְטָרא ּדְ ָקנּו ְמָעָהא ּבְ  .ְוִאְתּתְ

 א''ב ע''דף קמ
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אָנא ִסְטֵריה, ּתָ כּוָרא ּבְ ַקן ּדְ יהּ , ִאְתּתָ ְכִליָלן ּבֵ ּקּוִנין ּדִ ִעין ּתִ ָמאָתן ּוְתַמְנָיא ְוַאְרּבְ , ּוִמְנהֹון ְלגוֹ , ּבְ
הֹון ְלַבר הֹון ַרֲחֵמי. ּוִמּנְ יָנא. ִמּנְ הֹון ּדִ הּו . ּוִמּנְ ּלְ ִדיָנא) א''ב ע''דף קמ(ּכֻ ִדיָנא , ּדְ ִאְתֲאָחדּו ּבְ

ֲאחֹור ן, ֹויּדַ ּמָ ַטת ּתַ ָ ׁשּ א ִאְתּפַ נּוְקּבָ ִסְטָרָהא. ּדְ טּו ּבְ ׁשָ  .ְוִאְתַאֲחדּו ְוִאְתּפָ

ה ֶעְרָייָתא , ְוָתאָנא ה )א תקונין''נ(ֲחִמׁשָ ָיין ּבָ ּלְ ה, ִאְתּגַ ָ ִדיִנין ֲחִמׁשּ ִסְטָרא ּדְ א בסטרא ''נ(' ְוִדיִנין ה. ּבְ

ָטן )דדינא ודינהא ְ ׁשּ ִעין ּוְתַמְנָיא ָאְרִחין, ִאְתּפַ ָמאָתן ְוַאְרּבְ אָנא. ּבְ ה ֶעְרָוה, ְוָהִכי ּתָ ָ ִאׁשּ . קֹול ּבְ
ה ֶעְרָוה ָ ִאׁשּ ָער ּבְ ה ֶעְרָוה. ׂשֵ ָ ִאׁשּ ה ֶעְרָוה. ׁשֹוק ּבְ ָ ִאׁשּ ה ֶעְרָוה. ַיד ּבְ ָ ִאׁשּ ב . ֶרֶגל ּבְ ַאף ַעל ּגַ ּדְ

ְניּוהָ  ין ָלא ׁשַ ְתֵרין ִאּלֵ יר ֵמֶעְרָוה ִאיּנּון, ַחְבָרָנא ּדִ ין ַיּתִ  .ּוְתֵרין ִאּלֵ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ִתּקּונֹוי, ְוָתאָנא ּבִ ן ּבְ ּקַ כּוָרא ְוִאְתּתָ ט ּדְ ׁשַ ְכסּוָתא . ִאְתּפָ ּקּוָנא ּדִ ן ּתִ ּקַ ִאְתּתָ
ְכָיא ְכָיא. ּדַ ה ּדַ ה. ְוָהַאי ַהְוָיא ַאּמָ ַההּוא ַאּמָ ִעין ּוְתַמְנָיא ָעְלִמין ָמאָתן, ָאְרֵכיּה ּדְ הּו . ְוַאְרּבְ ְוֻכּלְ

ה ַאּמָ פּוָמא ּדְ ְלָיין ּבְ ִאְתְקֵרי יוֹ , ּתַ ְלָייא יוֹ . ד''ּדְ ִאְתּגַ ה''ְוֵכיָון ּדְ ַאּמָ ֵלי ֶחֶסד , ד ּפּוֵמיּה ּדְ ִאְתּגְ
ָאה ִאְתְקֵרי. ִעּלָ ה ֶחֶסד הּוא ּדְ הַ  )א והאי חסד הוא תלי''נ(ְוָתֵלי , ְוַהאי ַאּמָ הּבְ ְוָלא . אי ּפּום ַאּמָ

ְלָייא יוֹ , ִאְקֵרי ֶחֶסד ִאְתּגַ ה''ַעד ּדְ פּום ַאּמָ  .ד ּדְ

א ֲחֵזי ַהאי ֶחֶסד, ְוּתָ ִלים ּבְ ָלא ִאְתְקֵרי ַאְבָרָהם ׁשְ ְלָייא יוֹ , ּדְ ִאְתּגַ ה''ַעד ּדְ ַאּמָ ֵלי . ד ּדְ ִאְתּגְ ְוֵכיָון ּדְ
ִלים ְך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים )זבראשית י(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאְקֵרי ׁשְ ׁש , ִהְתַהּלֵ ּוְכִתיב . ָתִמים ַמּמָ

ָרה ֵמֲעֹוִני )שמואל ב כב( ּמְ ּתַ א ְוֵסיָפא, ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו ָוֶאׁשְ י . ֵריׁשָ ַגּלֵ ל ּדְ א ּכָ ֶאּלָ
ָלא ַעְייֵליּה ְליוֹ , ד''ַהאי יוֹ  ַמר ּדְ ְרׁשּוָתא ַאֲחָר ''ְוִאְסּתְ ָאֵתי. אד ּבִ ִלים ְלָעְלָמא ּדְ ְוֶלֱהִוי , ִליֱהִוי ׁשְ

י ַחּיֵ ְצרֹוָרא ּדְ ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא. ָצִריר ּבִ יב. ַמאי ּבִ ְכּתִ ת ֵאל ֵנָכר )מלאכי ב(, ּדִ ְך . ּוָבַעל ּבַ ּוְבִגין ּכַ
ִתיב יוֹ , ָוֶאְהֶיה ָתִמים לוֹ , ּכְ ִגּלּוָייא ּדְ ִמים ּבְ הּוא ּתָ ֵכיָון ּדְ ָרה ֵמֲעֹוִניָוֶאׁשְ , ד''ּדְ ּמְ  .ּתַ

א ה ּדָ ט ַאּמָ ׁשַ ִאְתּפְ בּוָראן , ְוֵכיָון ּדְ בּוָרה ֵמִאיּנּון ּגְ ט ְסָטר ּגְ ׁשָ א )בשמאלא(ִאְתּפְ נּוְקּבָ ַקע , ּדְ ּתְ ְוִאׁשְ
ֲאָתר ַחד א ּבַ נּוְקּבָ ֶעְרָייָתא, ּבְ ם ּבְ א, ְוַאְרׁשִ נּוְקּבָ ָכל ּגּוָפא ּדְ סּוָתּה ּדְ ִאְקֵרי  ּוְבַההּוא ֲאָתר. ּכְ

כָֹלא ה. ֶעְרָוה ּדְ ִאְקֵרי ֶחֶסד, ֲאָתר ְלַאְצְנָעא ְלַההּוא ַאּמָ א . ּדְ בּוָרה ּדָ ָמא ּגְ ּסְ ִגין ְלִאְתּבַ ּבְ
בּוָראן ָכִליל ָחֵמׁש ּגְ ָחֵמׁש ֲחָסִדין, ּדְ ָכִליל ּבְ ַהאי ֶחֶסד ּדְ ָמאָלא, ֶחֶסד ְיִמיָנא. ּבְ בּוָרא ׂשְ . ּגְ

ָדא א ּבְ ָסם ּדָ ֵרין ִסְטִרין, ְקֵרי ָאָדםְואִ , ִאְתּבְ ִליל ִמּתְ ךְ . ּכָ ְתִרין ִאית ְיִמיָנא , ּוְבִגין ּכַ הּו ּכִ ֻכּלְ ּבְ
ָמאָלא יָנא ְוַרֲחֵמי, ּוׂשְ  .ּדִ

אָנא א, ּתָ ַמְלּכָ ּקּונֹוי ּדְ ין ּתִ יִקין, ַעד ָלא ַזּמִ ַעּתִ יָקא ּדְ ָנה ָעְלִמין, ַעּתִ ּקּוִנין , ּבָ ְוַאְתִקין ּתִ
יָמא ְסָמא. ְלִאְתַקּיְ א ָלא ִאְתּבַ ָנִחית , ְוָלא ִאְתְקָיימוּ , ַההּוא נּוְקּבָ ָאה  )ב''ט ע''רפ(ַעד ּדְ ֶחֶסד ִעּלָ

א, ְוִאְתְקָיימוּ  ּקּוֵני נּוְקּבָ ָסמּו ּתִ ִאְקֵרי ֶחֶסד, ְוִאְתּבְ ה ּדְ ַהאי ַאּמָ  )בראשית לו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ
ר ָמְלכּו בְּ  ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ן , ֶאֶרץ ֱאדֹוםְוֵאּלֶ ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ יִנין ִמׁשְ ָכל ּדִ , ואינון תקוני אתתא(ֲאָתר ּדְ

ָסמוּ  )אשר היו לא כתיב אלא אשר מלכו א, ְוָלא ִאְתּבְ ַאְתָקן ּכֹּלָ ב , ְוָנִפיק ַהאי ֶחֶסד, ַעד ּדְ ְוִאְתְיׁשָ
ה ַאּמָ פּוָמא ּדְ ָמת, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ ָמת ַוּיָ ָלא, ַוּיָ ָסמוּ , ִאְתְקָיימוּ  ּדְ ִדיָנא, ְוָלא ִאְתּבְ יָנא ּבְ  .ּדִ

הוּ  ּלְ ִדיָנא ּכֻ יָמא ִאי ָהִכי ּדְ ָהר, ְוִאי ּתֵ אּול ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ יו ׁשָ ְמלֹוך ַתְחּתָ ִתיב ַוּיִ ְוָהא ָלא , ְוָהא ּכְ
יָנא ָתֵניָנן. ִאְתֲחֵזי ּדִ יָנה, ּדְ ָהר ִאיהּו ּבִ ִמיָנּה ִמְת , ְרחֹובֹות ַהּנָ ְנהֹוִרין ּדְ ְרִעין ּדִ ין ּתַ ִחין ַחְמׁשִ ּתְ ּפַ
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ית ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּובּוִציִנין אָנא. ְלׁשִ יָנא, ּתָ הּו ּדִ ּלְ ְתָרָאה, ּכֻ ים ּבַ ִאְתַקּיָ ר ֵמָחד ּדְ אּול , ּבַ ְוַהאי ׁשָ
ָהר א הּוא ַחד ִסְטָרא, ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ ָהר, ּדָ ט ְוָנִפיק ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ ׁשָ ִאְתּפָ  .ּדְ

הּו ָלא ִאְתָקָיימוּ  ָטלוּ , ְוֻכּלְ ִאְתּבָ יָמא ּדְ ַההּוא ַמְלכוּ , ָלא ּתֵ ָלא ִאְתָקָיימּו ּבְ א ּדְ  )ובסטר נוקבא(, ֶאּלָ
הוּ  ּלְ ְתָרָאה ְמּכֻ ט ַהאי ּבַ ַ ׁשּ ַער ְוִאְתּפָ ִאּתְ יו ֲהַדר, ַעד ּדְ ְמלֹוְך ַתְחּתָ יב ַוּיִ ְכּתִ ֶחֶסד . ַמאי ֲהַדר. ּדִ

ָאה ם עִ . ִעּלָ עוּ ְוׁשֵ עוּ , ירֹו ּפָ ּתֹו . ַמאי ּפָ ם ִאׁשְ א ְוׁשֵ קּוְדׁשָ ָזֵכי ְלרּוָחא ּדְ ר ָנׁש ּדְ ִעי ּבַ ַהאי ּפָ ּבְ
ָדא, ְמֵהיַטְבֵאל א ּבְ ָסמּו ּדָ ָכאן ִאְתּבְ ּתוֹ , ּבְ הוּ , ְוִאְתְקֵרי ִאׁשְ ֻכּלְ ִתיב ּבְ ָלא ּכְ  .ַמה ּדְ

ָדא, ְמֵהיַטְבֵאל ָדא ּבְ ְסמּוָתא ּדְ ת ַמְט . ִאְתּבַ בּוָרה, ֵרדּבַ ַטר ּגְ ִמּסְ ּקּוִנין ּדְ ת ֵמי ָזָהב. ּתִ , ּבַ
ָדא א ּבְ ִלילּו ּדָ ָסמּו ְוִאְתּכְ ְדכּוָרא. ַרֲחֵמי ְוִדיָנא: ֵמי ָזָהב, ִאְתּבְ ָתא ּבִ קּו ִאּתְ ּבְ אן ִאְתּדַ  .ּכָ
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ִסְטרֹוי ְדרֹוִעין, ּבְ ן ּבִ ְרׁשָ ׁשֹוִקין, ִאְתּפָ ְדכּוָרא. ּבַ רֹוִעין ּדִ רֹוָעא , ַחד ְיִמיָנא, ּדְ ָמאָלא ּדְ ַחד ׂשְ
יהּ ) ב''ב ע''דף קמ( )א קדישא''ס(ַקְדָמָאה  רּו ּבֵ ָ ִרין ִאְתָקׁשּ ַלת ִקׁשְ ִלילּו ב, ּתְ רֹוִעין' ְוִאְתּכְ . ּדְ

ְעּתָ  ָקא ּדַ ִלילּו ַסּלְ א ג. ךְ ְוִאְתּכְ יִמיָנא' ֶאּלָ ִרין ּבִ ָמאָלא' ְוג, ִקׁשְ ׂשְ ִרין ּבִ יִמיָנא' ג. ִקׁשְ ִרין ּדִ , ִקׁשְ
ג ִליָלן ּבְ ָמאָלא' ִאְתּכְ ׂשְ ִרין ּדִ ךְ . ִקׁשְ א ַחד, ּוְבִגין ּכָ ִתיב ֶאּלָ רֹוָעא ָלא ּכְ ָלא , ֲאָבל ְיִמיָנא. ּדְ

יּה ְזרֹועַ  ִתיב ּבֵ א , ּכְ ג, ְיִמין ְיָי ִאְתְקֵרי )תהלים קיח(. ְייָ  ְיִמיְנךָ  )שמות טו(ֶאּלָ ֲאָבָהָתא ' ּבְ ִרין ּדַ ִקׁשְ
ַאֲחִסינּו ְלחּוָלֵקיהֹון  .ּדְ

ִחין ּכְ ּתַ א ִמׁשְ ְלּתָ גּוְלּגַ ְתַלת ֲחָלִלין מֹוָחא ּדְ יָמא ָהא ּבִ אָנא. ְוִאי ּתֵ הּו ג, ּתָ ּלְ ִטין' ּכֻ ְ ׁשּ , ִמְתּפַ
ָכל ּגּוָפא ָרן ּבְ ְ ַלתְוָכל , ּוִמְתַקׁשּ ָהֵני ּתְ ר ּבְ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ּגּוָפא ִאְתְקׁשַ ָרן ּבִ ְ ְך . ּוִמְתַקׁשּ ּוְבִגין ּכַ

ִוד ְוָאַמר ִאיב ּדָ ב ִליִמיִני )תהלים קי(, ּתָ ֲאָבָהָתא. ׁשֵ הֹון ּדַ ר ִעּמְ הּוא ִאְתַחּבָ ּום ּדְ ן , ִמׁשּ ּמָ ְוָיִתיב ּתַ
ֵליָמָתא ִתי. ְלכּוְרְסָיא ׁשְ ְך ּכְ ָיִתיב ', ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ְוגוֹ  )תהלים קיח(ב ּוְבִגין ּכַ ּום ּדְ ִמׁשּ

יב. ִליִמיָנא ְכּתִ ִמין )דניאל יב(, ַהְיינּו ּדִ לֹוַמר, ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ ַהּיָ ָזֵכי , ּכְ ַמאן ּדְ ּכְ
א ַמְלּכָ ָאה חּוָלֵקיהּ . ַלֲחִביבּוָתא ּדְ ָפִריׂש מַ , ַזּכָ ַמאן ּדְ א ְיִמיֵניהּ ּדְ חֹות ְיִמיֵניהּ . ְלּכָ יל ֵליּה ּתְ . ְוָקּבִ
ד ְיִתיב ָטא, ְוַהאי ְיִמיָנא ּכַ ְ ׁשּ ִרין ִאְתּפַ  .ִקׁשְ

יט ְיֵדיּה  ַאָמָרן )א וקשרין לא אתפשטו ודרועא לא אושיט יתיב''ס(ּוְדרֹוָעא ָלא אֹוׁשִ יִרין ּדְ ְתַלת ְקׁשִ . ּבִ
א יַבּיָ ָעְלָמאּוִמְת , ְוַכד ִמְתָעִרין ַחּיָ ָטן ּבְ ְ ׁשּ ַלת ַאֲחָרִנין, ּפַ ָיא, ִמְתָעִרין ּתְ יָנא ַקׁשְ ִאיּנּון ּדִ יט , ּדְ ְואֹוׁשִ

רֹוָעא יט ּדְ רֹוָעא ְוַכד אֹוׁשִ ְזרֹוֲעָך  )דברים ט(, ְזרֹוַע ְייָ  )ישעיה נא(ֲאָבל ִאְתְקֵרי , ַיד ְיִמיָנא הּוא, ּדְ
קשרין דאבהתא ' תלת קשרין דימינא ותלת קשרין דשמאלא בג א תלת קשרין אתקשרו ביה ואתכלילו''נ(ַהְנטּוָיה 

מתפשטין ומתקשרין בכל ' תאנא כולהו ג. חללי מוחא דגולגלתא משתכחין' ואי תימא הא בג. דאחסינו לחולקיהון
קשרין לא אתפשטו ודרועא לא (והאי ימינא כד יתיב . גופא וכל גופא אתקשר בהני תלתא ומתקשרין בדרועא ימינא

מתערין תלת אחרנין דאינון דינא קשיא ואושיט דרועא . וכד חייביא מתערין. בתלת קשרין דאמרן) ויתיבאושיט 
ג )ואתקרי זרוע יי זרועך הנטויה ִזְמָנא ּדְ ִליָלן בג' ּבְ א ְיִמיָנא, ַאֲחָרִנין' ִאֵלין ִאְתּכְ ְוָעִביד , ִאְקֵרי ּכֹּלָ

ַרֲחֵמי יָנא ּבְ יב, ּדִ ְכּתִ ְרַעץ אֹוֵיבְיִמ , ֲהָדא הּוא ּדִ ּכַֹח ְיִמיְנָך ְיָי ּתִ ִרי ּבַ ִמְתֲעִרן , יְנָך ְיָי ֶנְאּדָ ִגין ּדְ ּבְ
הוּ   .ַרֲחֵמי ּבְ

ְבִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא, ְוָתאָנא ַלת ְמָאה ְוׁשִ ַהאי ְיִמיָנא ִמְתַאֲחָדן ּתְ ִאְקרּון ְיִמיָנא, ּבְ ּוְמָאה ְוִתְמִנין . ּדְ
ה ֶאֶלף ִרּבֹוא ָ רוֹ , ַוֲחִמׁשּ ִאְקֵרי ְזרֹוַע ְייָ ִמּזְ ְלָייא ְזרֹוָעא. ַע ּדְ ְוַהאי ְוַהאי ִאְקֵרי , ֵמַהאי ּוֵמַהאי ּתַ
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ְפֶאֶרת יב, ּתִ ְכּתִ ה )ישעיה סג(, ּדִ ָמאָלא, ְזרֹועַ . ָהא ְיִמיָנא, מֹוִליְך ִליִמין מֹׁשֶ יב. ָהא ׂשְ ְכּתִ , ּדִ
ְפַאְרּתוֹ  )ישעיה סג( ָדא, ְזרֹוַע ּתִ א ּבְ  .ּדָ

ָמאָלאבִּ , ְוָתאָנא ִריִסין, יָדא ׂשְ ין ִרּבֹוא ָמאֵרי ּתְ ע ְמָאה ְוַחְמׁשִ ָכל , ִמְתַאֲחָדן ַאְרּבַ ִמְתַאֲחָדן ּבְ
ָעא ָעא ְוֶאְצּבְ ִחין. ֶאְצּבְ ּכְ ּתַ ִריִסין ִמׁשְ ר ַאְלִפין ָמאֵרי ּתְ ָעא ֶעׂשֶ ָעא ְוֶאְצּבְ ּפּוק . ּוְבָכל ֶאְצּבְ

ִביָדא, ַוֲחׁשֹוב ָמה ִאיּנּון ּדְ אְוהַ . ּכַ יׁשָ יִמיָנא, הּוא ְיִמיָנא ִאְקֵרי ִסּיּוָעא ַקּדִ רֹוָעא ּדִ ָאִתי ִמּדְ , ּדְ
ִרין ַלת ִקׁשְ יב  )ואף על גב דאקרי יד הוי סיועא(. ִמּתְ ְכּתִ ךְ  )שמואל ב ג( )וכתיב(ּדִ ה ָיִדי ִעּמָ . ְוִהּנֵ

ע ִרּבֹוא, ּוִמְתַאֲחָדן ֵמַהאי ָכל ְוָחֵמׁש ְמ , ּוְתַמְנָיא, ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ִסּיּוִעין ּבְ ָאה ַאְלִפין ָמאֵריהֹון ּדְ
ָאה. ָעְלָמא ָאה. ְוִאְקרּון ַיד ְיָי ִעּלָ ּתָ ָמאָלא. ַיד ְיָי ּתַ ְבָכל ֲאָתר ַיד ְיָי ׂשְ ב ּדִ ָזכּו ְיִמין . ְוַאף ַעל ּגַ

ְזרֹוָעא, ְייָ  ִלל ְיָדא ּבִ ָאהַיד , ְוִאי ָלאו. ְוִאְקֵרי ָיִמין, ַוֲהִוי ִסּיּוָעא, ִאְתּכְ ּתָ אָנא. ְיָי ּתַ ד ִמְתָעִרין , ּתָ ּכַ
ָעְלָמא ָיין ְלַאֲחָתא ּבְ יִנין ַקׁשְ ִתיב, ּדִ  .סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו )תהלים כה(, ָהָכא ּכְ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ כּוָרא, ְוָתאָנא ּבִ ְכִחין ִמּדְ ּתַ ִמׁשְ יִנין ּדְ ָכל ּדִ א, ּדְ ֵריׁשָ יִפין ּבְ ּקִ סֹוָפאְוַנְייִחין , ּתַ . ּבְ
א ְכִחין ִמּנּוְקּבָ ּתַ ִמׁשְ יִנין ּדְ א, ְוָכל ּדִ ֵריׁשָ סֹוָפא, ַנְייִחין ּבְ יִפין ּבְ ֲחָדא. ְוַתּקִ ִאְתָעֵבידּו ּכַ , ְוִאְלָמֵלא ּדְ

ל א. ָלא ַיְכִלין ָעְלָמא ְלִמְסּבַ כֹּלָ יֵקי ְסִתיָמא ּדְ ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ א, ַעד ּדְ א ִמן ּדָ ִריׁש ּדָ ֹון ְוָחַבר ל, ּפָ
ֲחָדא ָמא ּכַ ּסְ  .ְלִאְתּבַ

ִריׁש לֹון ין, ְוַכד ּפָ יל ּדּוְרִמיָטא ִלְזֵעיר ַאּפִ ִסְטרֹוי, ָאּפִ א ֵמֲאחֹורֹוי ּדְ ְוַאְתִקין ָלּה , ּוָפִריׂש ְלנּוְקּבָ
ּקּוָנָהא ל ּתִ יֵליהּ , ּכָ ל  )בבראשית (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלֵמיָתָהא ִלְדכּוָרא, ְוַאְצְנָעא ְליֹוָמא ּדִ ּפֵ ַוּיַ

ן יׁשָ ָמה ַעל ָהָאָדם ַוּיִ ְרּדֵ ן. ְיָי ֱאלִֹהים ּתַ יׁשָ יב. ַמהּו ַוּיִ ְכּתִ ה  )תהלים מד(, ַהאי הּוא ּדִ עּוָרה ָלּמָ
ן ְייָ  יׁשָ ְלעֹוָתיו. ּתִ ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ א. ַמאי ַאַחת, ַוּיִ א ִהיא נּוְקּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדָ  )שיר השירים ו(, ּכְ

ִתיַאַחת ִהיא  ָקא, יֹוָנִתי ַתּמָ ְקָנא, ְוַסּלְ ִקיַע ַרֲחֵמי ְוֶחֶסד. ְוִאְתּתַ ֲהָדא הּוא , ּוְבַאְתָרָהא ׁשְ
ה )בראשית ב(, ִדְכִתיב ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן  )יחזקאל לו(ּוְכִתיב . ַוִיְסגֹור ּבָ

ר ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ  .ִמּבְ
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ִדין ְוִעְלעּוִלין ֵרי רּוִחין ְוׁשֵ ָתא ֲהָוה ּבָ ּבְ ָבָעא ְלֵמיַעל ׁשַ ֲעָתא ּדְ ים לֹון, ּוְבׁשַ ָאַתת , ְוַעד ָלא ִסּיֵ
ִתּקּוָנָהא יהּ , ַמְטרֹוִניָתא ּבְ יהּ . ְוָיִתיַבת ַקּמֵ ָיִתיַבת ָקּמֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְרָייאן, ּבְ ְוָלא , ֲאָנח לֹון ְלִאיּנּון ּבִ

לִ  ּתְ א. ימוּ ִאׁשְ ַמְטרֹוִניָתא ַיְתַבת ִעם ַמְלּכָ יָון ּדְ ין) א''ג ע''דף קמ(, ּכֵ ַאּפִ ין ּבְ רּו ַאּפִ ַמאן , ְוִאְתַחּבָ
יַנְייהוּ  ֲהַדְייהוּ , ֵייעּול ּבֵ ִיְקַרב ּבַ בגין כך סתימא דמלה עונתן של תלמידי חכמים דידעין רזא (. ַמאן הּוא ּדְ

רוּ  .)דנא משבת לשבת ָדא ,ְוַכד ִאְתַחּבְ א ּבְ ָסמּו ּדָ יהּ . ִאְתּבְ ָסם ּבֵ א ִאְתּבְ כֹּלָ ךְ . יֹוָמא ּדְ , ּוְבִגין ּכָ
ָדא א ּבְ יִנין ּדָ ָסמּו ּדִ ִאין, ִאְתּבְ ִאין ְוַתּתָ ָקנּו ִעּלָ  .ְוִאְתּתְ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ א ְלֵמֱחֵזי, ְוָתאָנא ּבִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ָעא ַעּתִ יִנין, ּבָ ָסמּו ּדִ ֵרין וְ , ִאי ִאְתּבְ ָבקּו ּתְ ִאְתּדְ
ָדא א ּבְ ין ּדָ יָפא, ִאּלֵ ּקִ יָנא ּתַ א ּדִ נּוְקּבָ ְטָרא ּדְ יב )דלא יכיל עלמא למסבל(, ְוָנַפק ִמּסִ ְכּתִ  )בראשית ד(, ּדִ

ֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ְוגוֹ  ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ה ִאׁשְ א ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ָעְלמָ . 'ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחּוָ
ל ַמת, ְלִמְסּבַ ּסְ ָלא ִאְתּבַ ּום ּדְ ָיא, ִמׁשּ ִדיָנא ַקׁשְ ה זּוֲהָמא ּדְ יל ּבָ יָפא ַאּטִ ּקִ ְך ָלא , ְוִחְוָיא ּתַ ּוְבִגין ּכָ

ָמא ּסְ א. ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְתּבַ נּוְקּבָ ַטר ּדְ א ַקִין ִמּסְ ָיא, ְוַכד ָנִפיק ּדָ יף ַקׁשְ ּקִ ִדינֹוי, ָנַפק ּתַ יף ּבְ ּקִ , ּתַ
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יָ  ִדינֹויַקׁשְ ַמת. א ּבְ ּסְ ת ְוִאְתּבַ ָנַפק ִאְתֲחָלׁשָ יָון ּדְ א. ּכֵ ַתר ּדָ יר, ּבָ ִסיָמא ַיּתִ יַקת ַאֲחָרא ּבְ , ַאּפִ
ָיא יָפא ַקׁשְ ּקִ ֲהָוה ּתַ יִנין ָלא ִאְתָעְרבּו , ְוָסִליק ַקְדָמָאה ּדְ א וכל דינין ''ס(ָקֵמיּה  )א אתערעו''ס(ְוָכל ּדִ

יהּ  )אתערו) לא(  .ִעּמֵ

א ִתיב, ֲחֵזי ּתָ ֶדה )בראשית ד(, ַמה ּכְ ָ ׂשּ ְהיֹוָתם ּבַ ֶדה. ַוְיִהי ּבִ ָ ׂשּ א: ּבַ מֹוַדע ְלֵעיּלָ ּתְ ִאׁשְ ֶדה . ּדְ ָ ׂשּ ּבַ
ַתּפּוִחים ֶדה ּדְ ִאְקֵרי ׂשָ יָנא ַלֲאחּוה. ּדְ יהּ , ְוָנַצח ַהאי ּדִ ָיא ִמּנֵ ֲהָוה ַקׁשְ ּום ּדְ ֵייּה , ִמׁשּ ְוַאְכּפְ

חֹוֵתיהּ  ַהאי קּוְד . ְוַאְטְמֵריּה ּתְ ַער ּבְ ִאּתְ ִריְך הּואַעד ּדְ א ּבְ יהּ , ׁשָ ּמֵ ֵריּה ִמּקַ ְקֵעיּה . ְוַאְעּבְ ְוׁשַ
א ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ נּוְקּבָ א. ּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ּקּוָעא ּדְ ׁשִ ִאין, ְוָכִליל ַלֲאחּוי ּבְ ְמִעין ִעּלָ ם ּדִ ְמַבּסֵ הֹון . ּדִ ּוִמּנְ
ָמִתין ְלָעְלָמא  .ֱאיָנׁש ְלפּום אֹוְרחֹוי, ַנְחִתין ִנׁשְ

ְטִמיִרין ִאיּנּוןְוַאף עַ  ב ּדִ ָדא. ל ּגַ א ּבְ ִטין ּדָ ְ ׁשּ ין , ְוִאְתֲעִבידּו ּגּוָפא ַחד ּוֵמַהאי ּגּוָפא, ִמְתּפַ ַנְחּתִ
א יַבּיָ יא ַחּיָ יַעּיָ ַרׁשִ ָמְתהֹון ּדְ ִקיֵפי רּוָחא, ִנׁשְ ךְ . ּתַ ְעּתָ ָקא ּדַ ֲחָדא ַסּלְ ְרִוויהֹון ּכַ א . ִמּתַ א ּדָ ֶאּלָ

יא. ְטרֹויְוָדא ְלִס , ְלִסְטרֹוי יַקּיָ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ ִאְקֵרי , ַזּכָ א ּדְ יׁשָ ָמְתהֹון ֵמַהאי ּגּוָפא ַקּדִ ְלֵפי ִנׁשְ ְמׁשַ ּדִ
א, ָאָדם ָכִליל ּכֹּלָ ן, ּדְ ּמָ ָראן ּתַ ין ִמְתַחּבְ יׁשִ ִעְטִרין ְוִכְתִרין ַקּדִ ַאְתְקָלא , ֲאָתר ּדְ ְצרֹוָרא ּדְ א ''ס(ּבִ

 .)דאתכלא

ִאין ִאיּנּון יא ַזּכָ יַקּיָ ין )א אתון חברייא''ס(, ַצּדִ יׁשִ ין ַקּדִ ָכל ָהֵני ִמּלִ ָאה, ּדְ א ִעּלָ יׁשָ רּוַח ַקּדִ ִאְתָמרּו ּבְ , ּדְ
יהּ  ָלן ּבֵ ּלְ ִאין ִאְתּכַ ין ִעּלָ יׁשִ ָכל ַקּדִ ְלָיין ְלכוּ , רּוַח ּדְ ִאין ַצְייִתין ְלהוּ . ִאְתּגַ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ין ּדְ , ִמּלִ

ִאין ַאּתוּ  ָמאִריןַזּכָ י ַחְקָלא, ן ָמאֵריהֹון ּדְ הוּ , ְמַחְצּדֵ לּון ּבְ ּכְ עּון ְוִתְסּתַ ְנּדְ ין ּתִ ין ִאּלֵ ִמּלִ עּון , ּדְ ְוִתְנּדְ
ין ַאּפִ ין ּבְ ֵעיָנא, ְלָמאֵריכֹון ַאּפִ ָאֵתי. ֵעיָנא ּבְ ְזּכּון ְלָעְלָמא ּדְ ין ּתִ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּוְבָהֵני ִמּלִ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך ְוגוֹ  ְוָיַדְעּתָ  )דברים ד( יק יֹוִמין הּוא ָהֱאלִֹהים: ְייָ . 'ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ א הּוא ַחד. ַעּתִ , ְוכֹּלָ
א ֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ִריְך ׁשְ  .ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ִאין ְלַתּתָ א, ֲחֵמיָנא ִעּלָ ִאין ְלֵעיּלָ א. ְוַתּתָ ִאין ְלַתּתָ ּיוּ , ִעּלָ ָאָדםּדִ , ְקָנא ּדְ
ָאה ּקּוֵני ִעּלָ הּוא ּתִ הוּ , ּדְ ֻכּלְ ָלָלא ּדְ  )חסר(. ּכְ

אָנא ִתיב , ּתָ יק ְיסֹוד עֹוָלם )משלי י(ּכְ ֲחָדא, ְוַצּדִ ַקְרטּוָפא ּכַ ית ּבְ ָכִליל ׁשִ יב. ּדְ ְכּתִ , ְוַהאי הּוא ּדִ
ׁש  )שיר השירים ה(  .ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ׁשֵ

ְצִניעּוָתא ּדְ  ִאין, ִסְפָראְוָתאָנא ּבִ ְתִרין ִעּלָ ִלילּו ּכִ ָאָדם ִאְתּכְ ְכַלל ּוִבְפַרט, ּבָ ּוְבָאָדם . ּבִ
ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ִלילּו ּכִ ְפָרט ּוְכָלל, ִאְתּכְ ְכַלל. ּבִ ִאין ּבִ ְתִרין ִעּלָ ָכל , ּכִ ִדּיּוְקָנא ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ ּכְ

יּקּוִנין  ְפָרט. )א דיוקנין''ס(ָהֵני ּתִ ְיִדןבְּ : ּבִ ָען ּדִ ֶנֶגד ָחֵמׁש , ֶאְצּבְ ִאין. ָחֵמׁש ּכְ ּתָ ְתִרין ּתַ ִעין , ּכִ ֶאְצּבְ ּבְ
ָרט ּוְכָלל ִאיּנּון ּפְ ַרְגִלין ּדְ ֲהַדְייהוּ . ּדְ ָהא ּגּוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי ּבַ ִאיּנּון ְלַבר ִמּגּוָפא. ּדְ ְך . ּדְ ּוְבִגין ּכָ

גּוָפא יּו ִמנַּ . ָלא ֲהוֹו ּבְ גּוָפא ַאְעּדִ  .ְייהוּ ּדְ

יֹום ַההּוא )זכריה יד(ַמאי , ִאי ָהִכי גּוָפא. ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ א ַרְגָליו ּדְ ִדיִנין , ֶאּלָ א ''ס(ָמאֵריהֹון ּדְ

ֲעֵלי ַרְגַלִים )דמארין ד נּוְקִמין ְוִאְקרּון ּבַ יִפין. ְלֶמְעּבַ ּקִ הֹון ּתַ י . ּוִמּנְ ִדיִנין ּדִ ּוִמְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ּדְ
אְלתַ  ִאין, ּתָ ּתָ ִכְתִרין ּתַ  .ּבְ
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אָנא א, ּתָ ְלֵעיּלָ ּקּוֵני ּדִ ל ִאיּנּון ּתִ א, ּכָ יׁשָ ְבגּוָפא ַקּדִ ָאָדם )בדכר ונוקבא(, ּדִ ָלָלא ּדְ א , ּכְ יְך ּדָ ִאְתְמׁשִ
א ָדא, ִמן ּדָ א ּבְ א ְלָדא, ּוִמְתַאֲחָדן ּדָ קּון ּדָ ִקְטִפין ּדְ . ְוַאׁשְ ָמא ּבְ ְך ּדָ ִאְתְמׁשָ ָמה ּדְ ָוִריִדין ְלָדא ּכְ
א ְלֲאָתר ַאֲחָרא, ְלָהָכא ּוְלָהָכא, ּוְלָדא ִקין , ֵמֲאָתר ּדָ גּוָפא  )א קסטין''ס(ְוִאיּנּון ַמׁשְ . )א לגופא''נ(ּדְ

א ְלָדא ְקָיין ּדָ א ְלָדא, ַאׁשְ הּו ָעְלִמין. ְמַנֲהִרין ּדָ ּלְ ַאְנִהירּו ּכֻ ִגיֵניהֹון, ַעד ּדְ ְרָכאן ּבְ  .ּוִמְתּבָ

 ב''ג ע''קמדף 

אָנא ְתִרין , ּתָ ל ִאיּנּון ּכִ גּוָפא) ב''ג ע''דף קמ(ּכָ ִללּו ּבְ ָלא ִאְתּכְ הּו ְרִחיִקין ּוְמָסֲאִבין, ּדְ ּלְ , ּכֻ
יהֹון ִיְקַרב ְלַגּבֵ ל ַמאן ּדְ ין, ּוְמַסֲאָבן ּכָ הֹון ִמּלִ ע ִמּנְ  .ְלִמְנּדַ

אָנא ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּתָ י ּתַ ְלהֹון ְלַגּבֵ יאּוְבָתא ּדִ א. ַמאי ּתִ יׁשָ הּו ּגּוָפא ַקּדִ ָחָמן ּבְ ּום ּדְ א ִמׁשּ , ֶאּלָ
ַההּוא ּגּוָפא הּו ּבְ ְלָלא ּבְ יָמא. ּוְלִאְתּכַ ְכָלָלא , ִאי ָהִכי, ְוִכי ּתֵ ין ְוֵליְתהֹון ּבִ יׁשִ ָהא ַמְלָאִכין ַקּדִ

גּוָפא אּדְ . ָלא. ּדְ יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ָלָלא ּדְ לֹום ִאי ֶליֱהוֹון ְלַבר ִמּכְ ין ְוָלא , ַחס ְוׁשָ יׁשִ ָלא ֲהוֹו ַקּדִ
יׁש  )דניאל י(ּוְכִתיב . ִמְתַקְייֵמי יתֹו ְכַתְרׁשִ  )דניאל ט(. ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעיַנִים )יחזקאל א(ּוְכִתיב . ּוְגִוּיָ

ְבִריֵאל כְ . ְוָהִאיׁש ּגַ הּו ּבִ ּלְ ָאָדםּכֻ גּוָפא. ָלָלא ּדְ ְכָלָלא ּדְ ֵליְתהֹון ּבִ ר ֵמָהֵני ּדְ ִאיּנּון ִמְסֲאִבין, ּבַ , ּדְ
ֲהַדְייהוּ  ִיְקַרב ּבַ ל ַמאן ּדְ  .ּוְמַסֲאָבן ּכָ

ָמאָלא, ְוָתאָנא ׂשְ הּו ֵמרּוָחא ּדִ ּלְ ִחין, ּכֻ ּכְ ּתַ ָאָדם ִמׁשְ ָסם ּבְ ָלא ִאְתּבְ גּוָפא , ּדְ ָלָלא ּדְ ְוַנְפקּו ִמּכְ
אַק  יׁשָ יהּ , ּדִ ָבקּו ּבֵ הּו ִמְסֲאִבין ְוַאְזִלין ְוָטאִסין ָעְלָמא. ְוָלא ִאְתּדָ ּלְ ְך ּכֻ א , ּוְבִגין ּכָ נּוְקּבָ ְוַעְייִלין ּבְ

א ְתהֹוָמא ַרּבָ ִאְקֵרי ַקִין, ּדִ יָנא ַקְדָמָאה ּדְ ַההּוא ּדִ ָקא ּבְ ּבְ גּוָפא , ְלִאְתּדַ ְכָלל ּדְ ָנִפיק ּבִ ּדְ
א ּתָ ְלּתַ ל ָעְלָמאוְ . ּדִ אִטין ְוָטאִסין ּכָ גּוָפא, ׁשָ ְכָלָלא ּדְ ָקאן ּבִ ּבְ ְך ִאיּנּון , ּוַפְרָחן ְוָלא ִמְתּדַ ּוְבִגיֵני ּכַ

א, ְלַבר א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ְרָיין ּדִ ל ַמׁשִ ִתיב . ִמְסֲאִבין ִאיּנּון. ִמּכָ הּו ּכְ ֲחֶנה  )ויקרא יג(ּבְ ִמחּוץ ַלּמַ
בוֹ   .מֹוׁשָ

ִאְקֵר  א, י ֶהֶבלּוְברּוָחא ּדְ יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ְכָלָלא ּדְ יר ּבִ ם ַיּתִ ּסָ ִאְתּבָ ְסָמן . ּדְ ִמּבַ ָנְפִקין ַאֲחָרִנין ּדְ
יר גּוָפא, ַיּתִ ָקן ּבְ ּבְ ָקן, ּוִמְתּדַ ּבְ ְלָיין . ְוָלא ִמְתּדַ הּו ּתַ ּלְ ָלָלא  )ב''ו ע''ע(ּכֻ ֲאִויָרא ְוָנְפִקין ֵמַהאי ּכְ ּבַ

ין ִמְסֲאִבין ִאּלֵ אְוׁשַ . ּדְ ְמִעין ֵמֵעיּלָ ׁשַ ָקַאְמֵרי ְלהוּ , ְמִעין ַמה ּדְ א ּדְ ְייהּו ַיְדֵעי ְלַתּתָ  .ּוִמּנַ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ָאָדם, ְוָתאָנא ּבִ ָלָלא ּדְ א ּכְ ָסמּו ְלֵעיּלָ ִאְתּבְ יָון ּדְ א, ּכֵ יׁשָ ַכר , ּגּוָפא ַקּדִ ּדְ
א ִליָתָאה. ְונּוְקּבָ רּו ִזְמָנא ּתְ א ְוָנַפק, ִאְתַחּבָ כֹּלָ מּוָתא ּדְ ּסְ ִאין. ִאְתּבַ ִאין ְוַתּתָ ָסמּו ָעְלִמין ִעּלָ . ְוִאְתּבְ

א א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ְכָלל ָעְלָמא ּדִ ּתָ אן ִאׁשְ א, ּוִמּכָ יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ְטָרא ּדְ ָרן ָעְלִמין. ִמּסִ , ּוִמְתַחּבְ
ָדא א ּבְ קודשא , שכינתא לתתא, שכינתא לעילא, חד גופא ובגין דכלהו(. ְוִאְתָעִבידּו ַחד ּגּוָפא, ּוִמְתַאֲחָדן ּדָ

ָפא רּוָחא )'קודשא בריך הוא לתתא, בריך הוא לעילא ּלְ ַחד ּגּוָפא, ּוְמׁשַ הּו ָלא ִאְתֲחֵזי . ְוַעְייָלא ּבְ ּוְבֻכּלְ
א ַחד בֹודוֹ  )ישעיה ו(. ֶאּלָ ל ָהָאֶרץ ּכְ א הּוא . ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש ְיָי ְצָבאֹות ְמלֹא ּכָ כֹּלָ ַחד ּדְ

 .ּגּוָפא

אָנא ָדא, ּתָ א ּבְ ָסמּו ּדָ ִאְתּבְ יָון ּדְ רּו  )תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף) שיר השירים א(כתיב (, ּכֵ ָ ִאְתָקׁשּ
יָנא ְוַרֲחֵמי ְדכּוָרא )אתבסמא דינא ברחמי(. ּדִ א ּבִ ַמת נּוְקּבָ ּסְ לֹא . ְוִאְתּבַ א ּבְ ָקא ּדָ ְך ָלא ַסּלְ ּוְבִגיֵני ּכַ

א ָמרכְּ , ּדָ א, ַהאי ּתָ לֹא ּדָ א ּבְ ָקא ּדָ ָלא ַסּלְ ֵניָנן. ּדְ ַהאי , ְוַעל ַהאי ּתָ ְרֵמיּה ּבְ יק ּגַ ַאּפִ ַמאן ּדְ
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ָאָדם ָלָלא ּדְ ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא, ָעְלָמא ִמּכְ ָאָדם, ְלָבַתר ּכַ ְכָלָלא ּדְ ִאְקֵרי , ָלא ָעֵייל ּבִ ּדְ
א יׁשָ לָ . ּגּוָפא ַקּדִ ִאיּנּון ּדְ א ּבְ גּוָפא, א ִאְקרּון ָאָדםֶאּלָ ָלָלא ּדְ  .ְוָנִפיק ִמּכְ

ְנָיא ֶסף, ּתַ ְך ִעם ְנקּודֹות ַהּכָ ה ּלָ ַרֲחֵמי, ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ יָנא ּבְ ָסמּו ּדִ ִאְתּבְ יָנא. ּדְ ָלא , ְוֵלית ּדִ ּדְ
יּה ַרֲחֵמי ִתיב. ֲהוֹו ּבֵ ּתֹוִרי )שיר השירים א(, ְוַעל ַהאי ּכְ ֲחרּוִזיםָנאוּו ְלָחַיִיְך ּבַ אֵרְך ּבַ ּתֹוִרים. ם ַצּוָ : ּבַ

יב ְכּתִ מֹו ּדִ ה ָלְך ְוגוֹ , ּכְ ֲחרּוִזים. 'ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ יב: ּבַ ְכּתִ ָמה ּדִ ֶסף, ּכְ אֵרךְ . ִעם ְנקּודֹות ַהּכָ , ַצּוָ
א נּוְקּבָ ְכָלָלא ּדְ א, ּבִ ְלֵעיּלָ א ּדִ ׁשָ י ַמְקּדְ ַכח ּבֵ ּתְ א ַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ א ִוְיר, ּדָ ּתָ ְלּתַ ַלם ּדִ א ''ס(ּוׁשָ

א )ומקדשא דכלא ׁשָ ְדכּוָרא. ּוַמְקּדְ ָסַמת ּבִ א ִמְדִאְתּבְ ָאָדם, ְוָכל ּדָ ָלָלא ּדְ ְוָדא הּוא , ְוִאְתָעִביד ּכְ
ְמֵהיְמנּוָתא ָלָלא ּדִ ל ְמֵהיְמנּוָתא. ַמאי ְמֵהיְמנּוָתא. ּכְ ַכח ּכָ ּתְ יּה ִאׁשְ ְבַגּוִ  )שייך פרשת כי תצא(. ּדִ

ִאְקֵרי ָאָדם, אָנאְותָ  יהּ , ַמאן ּדְ ְמָתא ַנְפַקת ִמּנֵ ֵביָתא. ּוִמית, ְוִנׁשְ ד , ָאִסיר ְלֵמיַבת ֵליּה ּבְ ְלֶמְעּבַ
ַהאי ּגּוָפא, ֵליּה ִליָנה ַעל ַאְרָעא ּום ְיָקָרא ּדְ יּה ְקָלָנא, ִמׁשּ ָלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ יב, ּדְ ְכּתִ  )תהלים מט(, ּדִ
ל ָיִלין יָקר ּבַ ל ְיָקָראאָ , ָאָדם ּבִ הּוא ָיָקר ִמּכָ ל ָיִלין, ָדם ּדְ ִאי ַיַעְבדּון . ַמאי ַטְעָמא. ּבַ ּום ּדְ ִמׁשּ

ֵהמֹות ִנְדמוּ , ָהִכי ּבְ ל ּכַ ָאָדם. ִנְמׁשַ ְכָלָלא ּדְ ִעיֵרי ָלא ֲהוֹו ּבִ הּו רּוָחא , ַמה ּבְ ְוָלא ִאְתֲחֵזי ּבְ
א יׁשָ ְבִעיֵרי, ַקּדִ ָלא רוּ , אּוף ָהָכא ּכִ א, ְוַהאי ּגּוָפא, ָחאּגּוָפא ּבְ כֹּלָ הּוא ְיָקָרא ּדְ ָלא ִיְתֲחֵזי , ּדְ

יּה ְקָלָנא  .ּבֵ

 א''ד ע''דף קמ

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ א, ְוָתאָנא ּבִ יׁשָ ָעִביד ִליָנה ְלַהאי ּגּוָפא ַקּדִ ל ַמאן ּדְ ָלא רּוָחא, ּכָ ָעִביד , ּבְ
ָעְלִמין גּוָפא ּדְ ִגימּוָתא ּבְ ִגין . ּפְ ָהא ּבְ א) א''ד ע''דף קמ(ּדְ א, ּדָ יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ , ָלא ָעִביד ִליָנה ּבְ
הּ  ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ַאְרָעא ּדְ ַהאי  )צדק ילין בה) ישעיה א(א דכתרא קדישא דמלכא בארעא דכתיב ''ס(, ּבְ ּום ּדְ ִמׁשּ

א, ּגּוָפא ְיָקָרא ַמְלּכָ ּיּוְקָנא ּדְ יּה ִליָנה. ִאְתְקֵרי ּדִ ִעיֵרא, ְוִאי ָעִביד ּבֵ ַחד ִמן ּבְ הדא הוא (. ֲהִוי ּכְ
 )נדמו) כ''ע(נמשל כבהמות ) תהלים מט(, דכתיב

אָנא נֹות ָהָאָדם )בראשית ו(, ּתָ ְראּו ְבֵני ָהֱאלִֹהים ֶאת ּבְ  )ב''ע' ס(ִאיּנּון  )י האלהיםא בנ''ס(. ַוּיִ
ִאְטַמרוּ  א, ּדְ ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ נּוְקּבָ נֹות ָהָאָדם. ְוָנְפלּו ּבְ ּוְכִתיב ְוָיְלדּו ָלֶהם . )האדם הידוע(, ֶאת ּבְ

ר ֵמעֹוָלם ְוגוֹ  ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ִאְקֵרי עֹוָלם. 'ֵהּמָ ֵניָנן ְיֵמי עֹוָלם. ֵמַההּוא ּדְ ְדּתָ י. ּכִ ם ַאְנׁשֵ ֵ , ַהׁשּ
ִדין ְלָעְלָמא הֹון ַנְפקּו רּוִחין ְוׁשֵ יַעָייא, ִמּנְ ַרׁשִ ָקא ּבְ ּבְ  .ְלִאְתּדַ

ִפיִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ין ַאֲחָרִנין, ַהּנְ ָקא ִאּלֵ ָאֶרץ. ְלַאּפָ ָלא ֲהוֹו ּבָ ִפיִלים. ּדְ אֵ ''ַעזָּ : ַהּנְ ל ֲהוֹו ''א ְוַעּזָ
ָאֶרץ אָ . ּבָ ֵני ָהֱאלִֹהים ָלא ֲהוֹו ּבָ ַמר. ֶרץּבְ א ִאּתְ  .ְוָרָזא הּוא ְוכֹּלָ

ִתיב  ָאֶרץ )בראשית ו(ּכְ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ֵחם ְיָי ּכִ ּנָ א, ַוּיִ ְלֵעיּלָ ָקא ָאָדם ּדִ ָלא ֲהִוי , ְלַאּפָ ּדְ
ָאֶרץ ַמר. ּבָ ין ִאּתְ ְזֵעיר ַאּפִ ָנֶחם ְיָי ַהאי ּבִ ב ֶאל ִלּבוֹ . ַוּיִ ְתַעּצֵ ְעַצב לֹא ֶנאֱ , ַוּיִ ב. ַמרַוּיֶ ְתַעּצֵ א ַוּיִ , ֶאּלָ

ב ָתא, ִאיהּו ִאְתֲעּצָ ְלָייא ִמּלְ ֵביּה ּתַ ב. ּדְ ָלא ִאְתֲעּצָ אן ּדְ ִתיב, ֶאל ִלּבוֹ . ַלֲאּפּוֵקי ִמּמַ ִלּבֹו ָלא ּכְ , ּבְ
א ֶאל ִלּבוֹ  ב . ֶאּלָ ִאְתֲעּצָ ַמאן ּדְ ין, ְלָמאֵריהּ  )ומקבל(ּכְ ָכל ִלּבִ א ּדְ ַאְחֵזי ַהאי ְלִלּבָ  .ּדְ

ֵני ָהֲאָדָמה ְוגוֹ ַוּיֹ  ָראִתי ֵמַעל ּפְ ר ּבָ א. 'אֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ְלֵעיּלָ ָקא ָאָדם ּדִ ְוִאי . ְלַאּפָ
ְלחֹודֹוי א ּבִ ּתָ ְלּתַ יָמא ָאָדם ּדִ ָלל. ּתֵ ָקא ּכְ א. ָלאו ְלַאּפָ ָלא ּדָ א ּבְ ָלא ָקִאים ּדָ ּום ּדְ  .ִמׁשּ
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כֹלָּ  ֵמֵריָשא, אְוִאְלָמֵלא ָחְכָמה ְסִתיָמא ּדְ ן ּכְ ּקַ א ִאְתּתָ ֲאִני  )משלי ח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכֹּלָ
י ָעְרָמה ַכְנּתִ י. ָחְכָמה ׁשָ ַכְנּתִ ְקֵרי ׁשָ י , ַאל ּתִ ִכיָנּתִ א ׁשְ  .)א שיכנתי''ס(ֶאּלָ

ָאָדם ּקּוָנא ּדְ יב. ָלא ָקִאים ָעְלָמא, ְוִאְלָמֵלא ַהאי ּתִ ְכּתִ ָחְכָמה ָיַסד יְ  )משלי ג(, ֲהָדא הּוא ּדִ ָי ּבְ
ֵעיֵני ְייָ  )בראשית ו(ּוְכִתיב . ָאֶרץ  .ְוָנח ָמָצא ֵחן ּבְ

ַהאי מֹוָחא, ְוָתאָנא ְלָיין ּבְ הּו מֹוִחין ּתַ ּלְ א הּוא. ּכֻ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ְוָדא ָחְכָמה . ְוַהָחְכָמה הּוא ּכְ
ָאָדם, ְסִתיָמא ּקּוָנא ּדְ ן ּתִ ּקַ ִקיף ְוִאְתּתָ ָבּה ִאְתּתָ ּקּוֵניהּ לְ , ּדְ א ַעל ּתִ ָבא ּכֹּלָ ְ ל ַחד , ִאְתַייׁשּ ּכָ

ַאְתֵריהּ  יִטים )קהלת ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ ּלִ ָרה ׁשַ עֹוז ֶלָחָכם ֵמֲעׂשָ ּקּוָנא , ַהָחְכָמה ּתָ ִאיּנּון ּתִ ּדְ
ָאָדם ֵליָמא ּדְ ְלגוֹ . ׁשְ ּקּוָנא ּדִ יּה ָקִאים רּוָחא, ְוָאָדם הּוא ּתִ כי ) שמואל א טז(, תיבהדא הוא דכ(. ִמּנֵ

 )דאיהו בלגו לגו, האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב

ָאָדם ּקּוָנא ּדְ א, ּוְבַהאי ּתִ כֹּלָ ֵלימּוָתא ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ יא, ִאְתֲחֵזי ׁשְ ָקִאים ַעל ּכּוְרְסּיָ יב. ּדְ ְכּתִ , ּדִ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה )יחזקאל א( ַבר  )דניאל ז(ּוְכִתיב . ּוְדמּות ּכְ ַמָיא ּכְ ַוֲארּו ִעם ֲעָנֵני ׁשְ

א ְמָטה ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי יק יֹוַמּיָ ין. ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוא ְוַעד ַעּתִ אן ְסִתיָמאן ִמּלִ ּוְבִריָרן . ַעד ּכָ
הֹון. ַטֲעִמין ַגח ּבְ ָיַדע ְוַיׁשְ ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ הֹון. ַזּכָ ִמ . ְוָלא ִיְטֵעי ּבְ ין ָלא ִאְתְיִהיבוּ ּדְ ין ִאּלֵ , ּלִ

י ַחְקָלא א ְלָמאֵרי ְמִדין ּוְמַחְצּדֵ ָעאלּו ְוַנְפקוּ , ֶאּלָ יב. ּדְ ְכּתִ ְרֵכי ְיָי  )הושע יד(, ּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ ּכִ
לּו ָבם ׁשְ ִעים ִיּכָ יִקים ֵיְלכּו ָבם ּופֹוׁשְ  .ְוַצּדִ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ָכה ַרּבִ יָלן, ְוָאַמרְוָאִרים ַקֵליּה , ּבָ ין ּדִ ִמּלִ ָיין ָהָכא, ִאי ּבְ ּלְ ִאְתּגַ ִניזּו , ּדְ ִאְתּגְ
ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ ָרא ּדְ ִאּדָ יא ּבְ קּו ֵמַהאי ָעְלָמא, ַחְבַרּיָ ּלָ יר ֲהָוה, ְוִאְסּתְ ּפִ ָלא , ָיאּות ְוׁשַ ִגין ּדְ ּבְ

ֵני ָעְלָמא ָיין ְלַחד ִמּבְ ּלְ י, ָהָדר ְוָאַמר. ִאְתּגַ יִקין ,ַהְדִרי ּבִ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ יּה ּדְ י ָקּמֵ ּלֵ ָהא ּגַ , ּדְ
ָכל ְסִתיִמין יִלי ֲעִביְדָנא, ְסִתיָמא ּדְ ָהא ָלא ִליָקָרא ּדִ א, ּדְ ֵבית ַאּבָ ְוָלא ִליָקָרא , ְוָלא ִליָקָרא ּדְ

ין יא ִאּלֵ ַחְבַרּיָ אֹוְרחֹוי, ּדְ ָלא ִיְטעּון ּבְ ִגין ּדְ א ּבְ ִכסּ , ֶאּלָ ְלְטרֹויְוָלא ַיֲעלּון ּבְ ְוָלא , ּוָפא ְלַתְרֵעי ּפַ
יֵדיהֹון חּון ּבִ הֹון. ִיּמְ ָאה חּוָלִקי ִעּמְ ָאֵתי, ַזּכָ  .ְלָעְלָמא ּדְ

ָנא ָרא, ּתָ י ַיֲעקֹב )א''א ע''ע ע''צ(ִמיתּו , ַעד ָלא ַנְפקּו ַחְבַרָייא ֵמַההּוא ִאּדָ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ י , ִרּבִ ְוִרּבִ
ה י ֵייָסא, ִחְזִקּיָ יא .ְוִרּבִ ְרָסא, ְוָחמּו ַחְבַרּיָ ַההּוא ּפַ ין ּבְ יׁשִ ֲהוֹו ַנְטִלין לֹון ַמְלֲאִכין ַקּדִ י . ּדַ ְוָאַמר ַרּבִ

ה ְמעֹון ִמּלָ ָככוּ , ׁשִ ּתְ א, ָצַווח ְוָאַמר. ְוִאׁשְ ׁשָ ַזר ֲעָלָנא ְלִאְתַעּנְ ֵזָרה ִאְתּגְ לֹום ּגְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ , ׁשֶ
ָלא ִאְתְגֵלי ַעל ְיָדָנא ַמה ּדְ ִסיַני ּדְ ה ַעל טּוָרא ּדְ ָקִאים מֹׁשֶ ֵלי ִמּיֹוָמא ּדְ יב, ִאְתּגְ ְכּתִ  )שמות לד(, ּדִ

ִעים ַלְיָלה ְוגוֹ  ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ם ִעם ְיָי ַאְרּבָ א ִאְתֲעָנׁשוּ . ַמה ֲאָנא ָהָכא. 'ַוְיִהי ׁשָ ִגין ּדָ  .ִאי ּבְ

 ב''ד ע''דף קמ

ַמע ָקָלא ְמעֹון, ׁשָ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ יא, ַזּכָ ָאה חּוָלָקְך ְוַחְבַרּיָ ֲהָדךְ , ַזּכָ ַקְייִמין ּבַ ין ּדְ ָהא , ִאּלֵ ּדְ
א ְלֵעיּלָ ֵלי ְלָכל ֵחיָלא ּדִ ָלא ִאְתּגְ ֵלי ְלכֹון ַמה ּדְ א ֲחֵזי) ב''ד ע''דף קמ(, ִאְתּגְ ָהא , ֲאָבל ּתָ ּדְ

ִתיב ְבכוֹ  )יהושע ו(, ּכְ ָלֶתיהָ ּבִ יב ּדְ ה ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ יף. רֹו ְיַיּסְ י ְוַתּקִ ִבְרעּו ַסּגִ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ , ְוּכָ
ִאְתְנִסיבוּ  א ּדְ ֲעָתא ּדָ ׁשַ ְתהֹון ּבְ ָבקּו ַנְפׁשַ ָאה חּוָלֵקיהֹון. ִאְתּדָ ָלקוּ , ַזּכָ ֵלימּוָתא ִאְסּתָ ׁשְ ָהא ּבִ . ּדְ

 )תואמאי מי, דלא הוה כן לאינון דהוו קמייהו(
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אָנא ין, ּתָ ָיין ִמּלִ ּלְ ִאְתּגַ עֹוד ּדְ ִאין, ּבְ ּתָ ִאין ְוּתַ ָמאָתן  )דאינון רתיכין(, ִאְתְרִגיׁשו ִעּלָ ַער ּבְ ְוָקָלא ִאּתְ
ְלָיין א ִאְתּגַ יִקין ְלַתּתָ ין ַעּתִ ָהא ִמּלִ ין ָעְלִמין ּדְ ָמַתְייהוּ  )א ועוד''נ(ְוַעד , ְוַחְמׁשִ ָמן ִנׁשְ ּסְ ין ִמְתּבַ ִאּלֵ  ּדְ

ין ִאיּנּון ִמּלִ יָקה, ּבְ ְנׁשִ ָמַתְייהּו ּבִ ְרָסא, ַנְפָקא ִנׁשְ ַההּוא ּפַ ר ּבְ ָ ֵאי, ְוִאְתַקׁשּ , ְוַנְטִלין ְלהּו ַמְלֲאֵכי ִעּלָ
א ִקין לֹון ְלֵעיּלָ ין. ְוַסּלְ ָנא. ַוֲאַמאי ִאּלֵ ָעאֻלן ְוָלא ַנְפקּו ִזְמָנא ַאֲחָרא ִמן ַקְדַמת ּדְ ּום ּדְ , ִמׁשּ

הוּ   .ַאֲחִריֵני ָעאלּו ְוַנְפקוּ  ְוֻכּלְ

ְמעֹון י ׁשִ ָלָתא, ָאַמר ַרּבִ ָהֵני ּתְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ָמה ַזּכָ ִגין , ּכַ ָאֵתי ּבְ ָאה חּוָלָקָנא ְלָעְלָמא ּדְ ְוַזּכָ
א ְנָיינּות ְוָאַמר. ּדָ ְלכֶ  )דברים ד(, ָנַפק ָקָלא ּתִ ים ּכֻ ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ָקמּו . ם ַהּיֹוםְוַאּתֶ

ֵלי ָסִליק ֵריִחין. ְוַאְזלוּ  ּכְ ֲהוֹו ִמְסּתַ ָכל ֲאָתר ּדַ הּ . ּבְ ַמע ִמיּנָ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ָרְך , ָאַמר ַרּבִ ָעְלָמא ִמְתּבְ ּדְ
ִגיָנן הוּ . ּבְ ֻכּלְ הוּ , ַוֲהוּו ַנֲהִרין ַאְנּפֹוי ּדְ ָלא ּבְ ּכְ ֵני ָעְלָמא ְלִאְסּתַ  .ְוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ּבְ

ָרה ָעאלוּ , אָנאּתָ  ַבע ַנְפקוּ , ֲעׂשָ ְמעֹון, ְוׁשֶ י ׁשִ י ַרּבִ א ָעִציב. ַוֲהָוה ַחּדֵ י ַאּבָ יֹוָמא ַחד ֲהָוה . ְוִרּבִ
יהּ  א ִעּמֵ י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ה, ָיִתיב ַרּבִ ְמעֹון ִמּלָ י ׁשִ ֲהוֹו ַמְייִתין , ָאַמר ַרּבִ ָלָתא ּדַ ין ּתְ ְוָחמּו ְלִאּלֵ

ִאיןְלהֹון ַמְלאֲ  א, ִכין ִעּלָ ְלֵעיּלָ ִרין ּדִ ִניִזין ְוִאּדָ ְלהֹון, ּוְמַחְזָיין ְלהּו ּגְ ִגין ְיָקָרא ּדִ ַוֲהוּו ַעְייֵלי לֹון . ּבְ
ְכָיא ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ טּוֵרי ּדְ א. ּבְ י ַאּבָ ִרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ  .ַנח ּדַ

אָנא י ַרבִּ , ּתָ יא ִמּבֵ ְמעֹוןֵמַההּוא יֹוָמא ָלא ַאְעּדּו ַחְבַרּיָ ה ָרִזין. י ׁשִ ְמעֹון ְמַגּלֶ י ׁשִ , ְוַכד ֲהָוה ַרּבִ
א ִאיּנּון ן ֶאּלָ ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ְמעֹון. ָלא ִמׁשְ י ׁשִ ְבָעה ֲאָנן ֵעיֵני ְייָ , ַוֲהָוה ָקאֵרי ְלהּו ִרּבִ יב. ׁשִ ְכּתִ , ּדִ

ַמר )זכריה ד( ה ֵעיֵני ְיָי ְוָעָלן ִאּתְ ְבָעה ֵאּלֶ י ַאבָּ . ׁשִ יָתא ּבֹוִציֵני, אָאַמר ִרּבִ ַנֲהָראן , ֲאָנן ׁשִ ּדְ
ִביָעָאה ְ א. ִמׁשּ כֹּלָ ִביָעָאה ּדְ יָתא. ַאְנּתְ הּוא ׁשְ ָהא ֵלית ִקיּוָמא ְלׁשִ ִביָעָאה, ּדְ ְ ר ִמׁשּ א . ּבַ כֹּלָ ּדְ

ִביָעָאה ׁשְ ֵלי ּבִ ת. ּתָ ּבָ י ְיהּוָדה ָקאֵרי ֵליּה ׁשַ ְר , ִרּבִ יּה ִמְתּבָ יָתא ִמּנֵ הּו ׁשִ ֻכּלְ יב, ִכיןּדְ ְכּתִ שמות (, ּדִ

ת ַלְייָ  )כ ּבָ ת ַלְיָי קֶֹדׁש , קֶֹדׁש ַלְייָ , ׁשַ ּבָ ת ַלְיָי קֶֹדׁש , ַמה ׁשַ ּבָ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ  .אּוף ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ וְהָנא ַעל ַההּוא ַחִגיר ַחְרָצן, ָאַמר ַרּבִ ּוַ ְעֵרי, ּתַ ׂשַ ֵבי , ָמאֵריּה ּדְ ַכח ּבְ ּתְ ֲאַמאי ָלא ִאׁשְ
ָרא ּדִ  ין, יָלןִאּדָ יׁשִ ין ַקּדִ ין ִאּלֵ ָיין ִמּלִ ּלְ ִאְתּגַ ִזְמָנא ּדְ ָהִכי. ּבְ הוּ , ַאּדְ ּוְתַלת ַקְטפֹוֵרי , ָאָתא ֵאִלּיָ

ַאְנּפֹוי ְמעֹון. ְנִהיִרין ּבְ י ׁשִ ַקְרדּוָטא , ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ִכיַח מֹר ּבְ  )א בקרטמא''ס(ַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשְ
ָמאֵריהּ  ִליָפא ּדְ יוֹ , ּגְ ִהּלּוָלאּבְ  .ָמא ּדְ

ִריְך הּוא, ָאַמר ֵליהּ  א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ִרירּו ַקּמֵ ַבע יֹוִמין ִאְתּבְ י ׁשֶ יָך ִרּבִ ֵייתּון , ַחּיֶ ל ִאיּנּון ּדְ ּכָ
יהּ  ְכֻחן ִעּמֵ ּתַ ְלכֹון, ְוִיׁשְ ָרא ּדִ ֵבי ִאּדָ ָחא, ַעל ָלא ַעִייְלּתּון ּבְ ּכְ ּתַ ַכְתפֹוי , ּוָבֵעיָנא ְלִאׁשְ ין ָקִטיר ּבְ ַזּמִ

, ְוָלא ָיִכיְלָנא )וכדין קטיר בכתפוי, ובעינא קמיה לאשתכחא, ואנא הוה זמין תמן, ל שכן צריך לומר''נא ''ס(
ִריְך הּוא א ּבְ ַדְרִני קּוְדׁשָ ַההּוא יֹוָמא ׁשָ ין ְלַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ְוַחְברֹוי, ּדְ ד ִנּסִ , ְלֶמְעּבַ

ַאְרמֹוָנא  ִאְתְמָסרּו ּבְ ַמְלכָּ  )א בקרוניא''ס(ּדְ א, אּדְ ִנּסָ ָנא ְלהּו ּבְ ָרֵמיָנא ְלהּו ּכֹוָתָלא , ְוַאְרִחיׁשְ ּדְ
א ַמְלּכָ ֵהיָכָלא ּדְ ִקְטרֹוי, ּדְ י, ְוִאְתְקָטרּו ּבְ ּכֵ ׁשְ ְרּדַ ה ּפַ ָ ִעים ַוֲחִמׁשּ ִמיתּו ַאְרּבָ יְקָנא ְלַרב . ּדְ ַוֲאּפִ

ִזיבוּ , נוֹ לֹון ְלִבְקַעת אוֹ  )א ואוליכנא''ס(ַהְמנּוָנא ְוַחְברֹוי ְוָרֵמיָנא  ּתְ ְייהּו ָנֲהָמא . ְוִאׁשְ ְוַזִמיְנָנא ַקּמַ
יא ָלָתא יֹוִמין, ּוַמּיָ ָלא ַאְכלּו ּתְ ְייהוּ . ּדְ ִדיְלָנא ִמּנַ  .ְוָכל ַההּוא יֹוָמא ָלא ּבָ

ְבָנא ל ִאיּנּון ַסְמִכין, ְוַכד ּתַ ָנְטלּו ּכָ ְרָסא ּדְ ְחָנא ּפַ ּכַ יא ֲעָלהּ , ַאׁשְ ִאיְלָנא לֹוןוְ , ּוְתַלת ִמן ַחְבַרּיָ . ׁשָ
ִריְך הּוא א ּבְ ְמעֹון ְוַחְברֹוי, ְוָאְמרּו חּוָלָקא ְדקּוְדׁשָ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹון. ֵמִהּלּוָלא ּדְ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ , ַזּכָ
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ָאה חּוָלָקךְ  ךְ , ְוַזּכָ ַיְתִבין ַקּמָ יא ּדְ ִאיּנּון ַחְבַרּיָ ָקנּו ְלכ. ְוחּוָלָקא ּדְ ין ִאְתּתָ ְרּגִ ָמה ּדַ ֹון ְלָעְלָמא ּכַ
ָאֵתי ְנהֹוִרין ְזִמיִנין ְלַנֲהָרא ְלכוּ . ּדְ ָמה ּבֹוִציִנין ּדִ  .ּכַ

 א''ה ע''דף קמ

א ֲחֵזי ן ָיִאיר ָחמּוךְ , ְוּתָ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ְתִרין ְלִרּבִ ין ּכִ רּו ַחְמׁשִ ִגיָנְך ִאְתַעּטָ ין ּבְ ַוֲאָנא ֲאִזיְלָנא . יֹוָמא ּדֵ
ָכל ִאיּנּון ַנֲהֵר  יּה ּבְ ְכָיאִעּמֵ ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ טּוֵרי ּדְ יהּ , י ּדְ ִריר ּדּוְכּתֵ ן, ְוהּוא ּבָ ּקַ א ואנא הא ''ס(. ְוִאְתּתָ

ִעְטִרין, ָאַמר ֵליהּ  )'חזינא דהא בריר וכו ַקְרטּוָפא ּדְ יא ּבְ יַקּיָ ֵריׁש ) א''ה ע''דף קמ(, ְקטּוִרין ַצּדִ ּבְ
ֵתי ּבָ י ְוׁשַ יר ִמכָּ , ַיְרֵחי ּוִבְזַמּנֵ ַאר יֹוִמיןַיּתִ  .ל ׁשְ

ְלַבר, ָאַמר ֵליהּ  ל ִאיּנּון ּדִ יב, ְוַאף ּכָ ְכּתִ ת  )ישעיה סו(, ּדִ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ְוָהָיה ִמּדֵ
תֹו ְוגוֹ  ּבַ ׁשַ ין ַאְתָיין. 'ּבְ יא, ִאי ִאּלֵ יַקּיָ ן ַצּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ָחְדׁשוֹ . ּכָ י חֶֹדׁש ּבְ ה, ִמּדֵ ִמְת . ָלּמָ ּום ּדְ ֵרי ִמׁשּ ַעּטְ

א יׁשָ תוֹ . ֲאָבָהָתא ְרִתיָכא ַקּדִ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ יָתא יֹוִמין, ּוִמּדֵ ָכל ִאיּנּון ׁשִ ִביָעָאה ּדְ ר ׁשְ ִמְתַעּטָ , ּדְ
יב ְכּתִ ִביִעי ְוגוֹ  )בראשית ב(, ּדִ ְ  .'ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ

ְמעֹון י ׁשִ י, ְוַאְנּתְ הּוא ַרּבִ ׁשִ ִביָעָאה ּדְ א, ָתאׁשְ יר ִמּכֹּלָ ׁש ַיּתִ ּדָ ר ּוִמְתּקַ ֵהא ִמְתַעּטָ ּוְתַלת ִעּדּוִנין . ּתְ
ִביָעָאה ׁשְ ְכִחין ּבִ ּתַ ִמׁשְ ָאֵתי, ּדְ ִגיָנְך ְלָעְלָמא ּדְ ָנא ּבְ יא ְלִאְתַעּדְ יַקּיָ ין ַצּדִ . ְזִמיִנין ַחְבַרָייא ִאּלֵ

ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש יְ  )ישעיה נח(ּוְכִתיב  ּבָ דְוָקָראָת ְלׁשַ ְמעֹון . ַמאן הּוא ְקדֹוׁש ְייָ . ָי ְמכּוּבָ י ׁשִ א ִרּבִ ּדָ
ן יֹוָחאי ין, ּבֶ ָעְלָמא ּדֵ ד ּבְ ִאְקֵרי ְמכּוּבָ ָאֵתי, ּדְ  .ּוְבָעְלָמא ּדְ

 

http://dailyzohar.com/

