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 ספר הזוהר הקדוש פרשת ויחי
 פרשת ויחי

 
ָנה וגו               א ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ י יֹוֵסי. 'ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ א ָחָמא , ָאַמר ִרּבִ ִלּבָ

ְנבּוָאה ִמְצַרִים, ּבִ וון, ּבְ ּלָ ה ּגַ ַכּמָ נֹוִהי ּבְ יהֹון ּבְ יחָ , ּדִ ֵקץ ְמׁשִ ָנא ּדְ  . אַעד ָהָכא וַעד ִעּדָ
ִמְצַרִים               ב א ּבְ וְיִחי ֶאּלָ יאּו , ְוִהיא ַמַעְלָייָתא. וָלא ָמָטא ִלְנבּוָאה ּדְ ִאְתַנּבִ ְנבּוָאָתא ִמּדְ
וָתה) א לא אתנביאו''ד( ַכּוָ יאּו ּדְ ִני ְנִביָאה, ִאְתַנּבִ א הּוא , ְוָלא ָמָטא ְלהּו ׁשּום ֵאיִניׁש ִמן ּבְ ֶאּלָ

ה ה כְּ . ּומׁשֶ מׁשֶ י לא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי) שמות לג(, ִתיבּבְ ִתיב. ּכִ ַיֲעקֹב ּכְ , ַוְיִחי. וְיִחי ַיֲעקֹב, ּבְ
ְקַלְרָיאה  ַנֲחָתא ֵמַאְסּפַ ַנֲהָרא) מאירתא(ְנבּוָאָתה ּדְ  .ּדְ

ֵעי ְלֵמיַמר                ג ַעְרָען ִלְבנֹוִהי) חפץ ההוא הוה בעינוהי(ּבָ ָגלּוָתא ּדְ ַאְרָעא  ְנבּוָאן ּדְ ּבְ
הּ  יהּ . ִדְכָנַען ּוְבָכל ַאְרָעא ְדִאּתֹוַתב ּבָ ִביר ִלּבֵ ְכִתיב. ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ֲהָוה ּתְ ) בראשית מב(, ּדִ

ִמְצַרִים ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ  .ּכִ
א ָמָטא               ד ִמְצַרִים, ְוַעל ּדָ י בְּ ) 'סי א. (ְוָלא ֲהָוה ָחֵדי, ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ דף ריב (ַאְרָעא ּכִ
ַעִמין) א''ע כּוְרֵסי ְיָקָרא, ַהִהיא ְסֵפיָקן ּדְ ִרין ּדְ ָאה ְוָלא , ְוָלא ָמָטא ְלהֹון ׁשּום ֵאיִניׁש . ַסּפִ ָלא ִמן ִעּלָ

ָאה ּתָ א ח, ִמן ּתַ י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי, ְוָרָזא ָדא. י''ֶאּלָ  . ּכִ
אָ                ה ה הּוא ָרָזא ִעּלָ ּמָ ָדא ְקָראּכַ ֵמיִהין ֲעַלְייהוּ , ה ּבְ ָדִכיר , ְוֲאַנן ַחְבַרָייא ּתְ ַעל ַוְיִחי ּדְ

יּה ַיֲעקֹב ָרֵאל. ִעּמֵ י ִיׂשְ ִין. ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ַקּמֵ ָרֵאל ִמּנַ ְכִתיב, ִיׂשְ ָרֵאל ַלה) ירמיה ב(, ּדִ ' קֶֹדׁש ִיׂשְ
ית ְוגו ָרֵאל) שמות ד. ('ֵראׁשִ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ְמעֹון ָאַמר .ּבְ י ׁשִ ִרּבִ ֵריּה ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְוִכי ָלא ָאַמר , ִרּבִ

כֹוָרתֹו ְלַיֲעקֹב) בראשית כה(, ְקָרא ְמּכֹר ֶאת ּבְ  .ַוּיִ
ְמעֹון ֲאבּוהָ                ו י ׁשִ ִאין ְוָעְבִדין ְזכוּ , ָאַמר ִרּבִ יִטין ְוַזּכָ ָרֵאל ְקׁשִ ֲהוּו ִיׂשְ ִעיְדָנא ּדְ וּו ְוָלא הֲ , ּבְ

ָרֵאל א ַיֲעקֹב ְלחּוֵדיהּ , ְרִתיִתין ִיׂשְ ָעְבִדין. ֶאּלָ ִדין ָטָבאן ּדְ א , ּבְ יִאין ּדָ ד ְלהּו ָטָבאן ַסּגִ ֲהָוה ְלֶמְעּבַ
ָדא  .ּבְ

ָחבוּ                ז ִליאּו ַעל חֹוֵביהֹון, ִמּדְ ין, ְוִאְתּגְ יׁשִ ָלא ּדְ , ָלא ֲהוּו ָסְבִלין ָיֵתיהּ , ְוַעל עֹוָבֵדיהֹון ּבִ
ָטא ַעל חֹוֵביהֹון, ֶיֶהְוָיין ְלַעְלָמא קּוׁשְ א ְדַרֲחֵמי ְוִדיָנא ְלחּוד. ּבְ א ָאֵתי ְמִכיְלּתָ ָרֵאל, ְוַעל ּדָ , ִיׂשְ

לּוְתהֹון) וישראל יהבית(ְוַיֲהִבית  ַאְרָעא ּגָ  . ַיְתהֹון ּבְ
ִרי               ח ֵעי ּבְ ל ְוִינְ , ָיאֹות ּבָ ּכֵ ִמְתַלף ִעם ַוְיִחי, ַדע ָיֵתיהּ ֲאָבל ִאיִניׁש ִמְסּתַ . קֶֹדׁש , ַיֲעקֹב ּדְ

ָנא ָרָזא ָאְמִרין כּוְרֵסי ְיָקָרא, ְוַעל ּדְ יָרא ּבְ ַחר ָיֵתיּה ַסּפִ  .ַיֲעקֹב ּבָ
ַתח ְוָאַמר               ט ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ָפִלים ) ישעיה נז(, ִרּבִ ַפל רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ א ּוׁשְ ּכָ ְוֶאת ּדַ
ִאיםּולְ  ִאים. ַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ א ַיֲעקֹב, ֵלב ִנְדּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדָ א ְנִחיַתת ֲעלֹוִהי , ּכְ ְרּגָ חֹות ִמן ּדַ ּתְ

ִמְצַרִים ְרָכאן ּבְ  . ְנִביִאין ּבִ
א               י י ַאּבָ ָנא ָאַמר ִרּבִ א ָחָמא, ּתָ ִמְצַרִים ֵלית ְנבּואָ , ִלּבָ ֲהָוה ּבְ ַיֲעקֹב ּדְ . ֵתיּה ַמַעְליּוָתאּדְ
יָאה) א דארעא סניאה''ס(  .ַאְרָעא ַסּגִ
א ֲחֵזיא               י נֹוִהי, ּתָ א , ָלא ָזֵכי ְלָבֵרְך ְלַחד ִמּבְ יֵדיּה רּוָחא ְלָבֵרְך ֶאּלָ ְוָלא ֲהָוה ּבִ

ִמְצַרִים ָרָזא, ּבְ ל ַחד ְוַחד ּבְ ִריְך ַיְתהֹון ּכָ ד ּבָ ֶבר ַויַּ ) בראשית מב(ְוָרָזא . ּכַ י ֵיׁש ׁשֶ ְרא ַיֲעקֹב ּכִ
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ְתָראוּ  ה ּתִ ִמְצַרִים ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו ָלּמָ א ֲחֵזי. ּבְ ָלא ִאיְתְייִהיַבת ְנבּוֲאָתא, ּתָ א ִלְתִביֵרי , ּדְ ֶאּלָ
א ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִלּבָ ם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמוּ ) בראשית מב(, ּכְ ָ ְברּו ָלנּו ִמׁשּ ה ְוׁשִ ּמָ  .תְרדּו ׁשָ

י יֹוֵסי               יב א, ָאַמר ִרּבִ יׁשָ ְרֵסי ְיָקָרא ַקּדִ חֹות ּכָ יר, ּתְ ִדיָנא , ַיֲעקֹב ַסּפִ ִאיִהי ְמִכיָלָתא ּדְ ּדְ
ִריָת ִעם ) בראשית לב(, ֲאָתא ָאַמר, ְלִסְטֵריהּ  י ׂשָ ָרֵאל ּכִ י ִאם ִיׂשְ ָך ּכִ ּמְ לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

ִדיָנא. ים ַוּתּוָכלֱאלִֹהים ְוִעם ֲאָנׁשִ  ַיֲעקֹב ָחָזא ְלִסְטֵריּה ְמִכיָלָתא ּדְ ח ּדְ ּכַ ְזַרח לֹו , ַאּתְ ַמׁשְ ַוּיִ
נּוֵאל ְוגו ר ָעַבר ֶאת ּפְ ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ ֶ ה ', ַהׁשּ ֵלי ) ירמיה ו(ְוָרָזא ְדִמּלָ טּו ִצּלְ י ִיּנָ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ אֹוי ָלנּו ּכִ

 .ָעֶרב
י               יג ְמעֹון ָאַמר ִרּבִ ֵלם, ׁשִ ִליאּו ִמן ְירּוׁשְ ד ִאְתּגְ ִדיָרא, ּכַ ְוָסִאיב ְמַסְנָאה ַית , ְוַאֲעִדיאּו ּתְ

ָרֵאל ַעל חֹוֵביהֹון. ֵהיָכָלא ָנא ַהִהיא ָלא סֹוְבַלת ַמְלכּוָתא ְלִיׂשְ ִעּדָ ָרֵאל, ּבְ א ִיׂשְ ִהיא . ֶאּלָ ִגין ּדְ ּבְ
ֵרי ִגיָסא  .ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ִמּתְ

ָרֵאל               יד י ִאם ִיׂשְ ְמָך ּכִ לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ה ּדְ ְסִביֵריהּ , ּוִמּלָ ִריׁש ּבִ ד ִאְתּפְ . ּכַ
א א ִמן ּדָ ָאה ּדָ ָרֵאל ַיֲעקֹב ִעּלָ ֵמיּה , ִיׂשְ ֵרין ִסְטרֹוי ִמׁשְ ִליָפא ִמּתְ ה ּגְ ּוְבִגיֵנהֹון ֲהָוה חּוְטָרא ְדמׁשֶ

א יׁשָ ִדיָנא ַחד ַרֲחֵמי, ַקּדִ ִדיָנא, ּבְ יָנא ּבְ  .ְוַחד ּדִ
ָרֵאל) במדבר כג(ְוָרָזא                טו ִיׂשְ ַיֲעקֹב ְולא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ ֲאַנן , לֹא ִהּבִ ִמּדַ

ָגלּוָתא ְנֵאי, ּבְ ין ׂשָ ִחיָקן ּבֵ א, ּדְ יַקת ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ ּלִ יהּ , ְוִאְסּתַ ֵרי הוּ , ְוִאְתְרִחיַקת ִמּנֵ א ַיׁשְ
יָנָנא ְוִיְפְרִקיָנָנא א ּבֵ ִכיְנּתָ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו ה' ּכֹה ָאַמר ה) ישעיה מה(ְוָרָזא . ׁשְ ַוְיִחי . ְצָבאֹות' ֶמֶלְך ִיׂשְ

ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי' ּכֹה ָאַמר ה) ישעיה סו(, ַחי ַמִים ּכִ ָ  .ַהׁשּ
ָאה               טז ְנָין ִעּלָ ּתֵ , ּבִ ָתא' לי, י ַרְגַלי ַחי''ׁשְ א' ְלח' י, ַרּבָ ', ְלד' ו', ְלו' וי, ְלתיו' ח, ְזֵעיְרּתָ

ָאה ָנִפיק ֵמִעּלָ  . ֲהָדא הּוא ּדְ
ְרֵסיּה ְיָקָרא               יז חֹות ּכָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּתְ ְכִתיב. ֵמֶאֶבן ָטָבא ּבְ ְוָנַגף ) ישעיה יט(, ַהְיינּו ּדִ
א''י', ֶאת ִמְצַרִים ְוגו' ה ִריׁשָ ָך א) ישעיה כו. (ב ּפְ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ א' ּכִ ִריׁשָ ִגין ּפְ  .ּבְ
ֲחָדא               יח א ִמְתַחַלף ּכְ לּוָתא' ב, ּוְבִגין ּדָ א ּגָ ִריׁשָ א ַקְדַמְייָתא' א, ּפְ ִריׁשָ א ֲחֵזי. ּפְ ַמאי , ּתָ

אֹור ה) ישעיה ב(, ִדְכִתיב ית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבְ ָגלּוָתא', ּבֵ ַזר ֲעֵליהֹון, ּבְ ִאְתּגְ ַעל , ַאְתָוון ּדְ
ִדיָנא ֲהווּ , חֹוֵביהֹון ָטא ּבְ קּוׁשְ א, ּבְ ְנּתָ ּקַ אֹוַרְייָתא ּתַ ִהיא ָגלּוָתא, ְוִתְפקּון ִמן ַחְמָרא ִטיָנא, ּבְ , ּדְ

ְייָ   .ְוַתֲהכּו ְלַנֲהָרא ּדַ
ָאֶרץ' א               יט ִסיְפָרא ְדאֹוַרְייָתאִאְתַצפֵּ , ְרצֹונֹו לֹוַמר ּבָ ִתיְגָנא ּדְ ִליג . י ֲאָתא ּבְ ְוֲאָנא ִאְתּפַ

ָאֶרץ ִתיְגָנא ְדִסְפָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּבָ ח ּבְ ּכַ ָאֶרץ ַאּתְ ַמׁשְ לּוָתא''ר, ּבָ ֲחָדא ּגָ ין ּכְ לּוָתא . ץ ִמְתַלּפִ ַמאי ּגָ
ע . ְדִמְצָרֵאי ִנין ֲהָוה ָאַמר לְ ) ב''דף ריב ע(ַאְרּבַ ִמְצָרֵאי, ַאְבָרָהםְמָאה ׁשְ לּוָתא ִלְבנֹוִהי ּבְ יֵהא ּגָ , ּדִ

ִנין ֲהווּ , ְוִכי ֲהֵוית ָמֵניָתא ַיְתהֹון ִעין ׁשְ  .ָמאָתן ְוִתׁשְ
א ֲחֵזי               כ ִנים, ּתָ ר ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ָמת יֹוֵסף ּבֶ ַתח ְוָאַמר. ַוּיָ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ה ) ישעיה ו(, ִרּבִ ִהּנֵ

נּוֵאלָהַעְלָמה הָ  מֹו ִעּמָ ן ְוָקָראת ׁשְ יִאין , ִעּדּוי ְוֵליָדה, ָרה ְויֹוֶלֶדת ּבֵ ִאְתְמֵלי ְלִגּלּוָיאן ְוָעְקָתן ַסּגִ ּדְ
ין יׁשִ ין. ְוִעיָדן ּבִ ִאּלֵ ְיהּו ּבְ ב ּדִ ֲעָלהּ , ְוַאף ַעל ּגַ ְעְזַעת ְוִאְתַרֲחַקת ִמן ּבַ ָנא , ַמְטרּוִניָתא ִאְזּדַ ֵהא ִעּמָ ּתְ

ָגלּוָתא ִאּתֹוַסף ,ּבְ ּלּוָפא ּדְ ר ֲהָוה ּגִ ן ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ר , ּבֶ לּוָתא ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ִיְתְרֵעי ְלֵמיַמר ְוֲהָוה ָעַבר ִמן ּגָ
ִנין ִעין, ׁשְ ִנין, ּוָמאָתן ְוִתׁשְ ע ְמָאה ׁשְ ִמית יֹוֵסף, ְוָלא ִאְתְמֵני ָגלּוָתא ְדַיֲעקֹב, ֲהִוי ַאְרּבַ א ִמּדְ , ֶאּלָ

 .)'דאמר ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם וגו והיינו דא על גבי דא(
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ָנה               כא ִעים ּוְמַאת ׁשְ ִנים ְוַאְרּבָ ַבע ׁשָ יו ׁשֶ ֵני ַחּיָ ִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ׁשְ ָגלּוָתא , ַוּיְ ָהָכא ָרָזא ּבְ
ִמְנְייָנא ִדיָנא ּתְ , ּבְ ִמִכיָלָתא ּדְ ָיין ּבְ ּלְ ִאְתּגַ ַנָייא ּדְ א ְיהֹון ּבְ קּוְנּתָ ָווןּתִ ּלָ , ַקְדָמָאה ְדִמְצָרֵאי. ָלָתא ּגַ

ִנין ַבע ׁשְ ׁשְ ִאְתְמַתל ּבִ ַתח ְוָאַמר. ּדְ יא ּפָ י ִחּיָ ַלם ) שיר השירים ב(, ִרּבִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
ַאְילֹות ְוגו ְצָבאֹות אֹו ּבְ  .'ּבִ

ְמעֹון ָאַמר ֵמָהָכא               כב י ׁשִ ִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ' ֵמָרחֹוק ה) אירמיה ל(, ִרּבִ
יְך ְוגו ָרֵאל. 'ֲאַהְבּתִ נֹוִהי ְדִיׂשְ א ְיהֹון ּבְ ְנּתָ ּקַ ָגלּוָתא ּתַ ָייא ְוִיְתְרֵעי ְלֵמיַמר. ָהָכא ָרָזא ּבְ ּלָ ֵרי ּגַ ּתְ , ִמׁשְ

ִדיָנא ָוון ַעל חֹוֵביהֹון ּבְ ּלָ ִאְתּגַ א ּדְ יׁשָ ַנָיא ַקּדִ ִנין , ְיהֹון ּבְ יִאין ְיֵהאׁשְ ַבע ) ויקרא כו. (ַסּגִ ׁשֶ
ַחּטֹאֵתיֶכם ם ָקִין) בראשית ד(, ּכְ ְבָעַתִים יּוּקַ י ׁשִ ָגלּוָתא ַקְדָמָאה ְדִמְצָרֵאי, ּכִ ִהיא ְזֵעיָרא, ּבְ  .ּדְ

ְנָייָנא               כג לּוָתא ְדׁשֹוְפִטים, ּתִ ִנין, ּגָ ִעים ׁשְ ִאְתְמַתל ְלַאְרּבָ ִאי, ּדְ ַבע ּדְ ׁשְ יֵאי ּבִ ְנהּו ַסּגִ
יהּ   . ִמּנֵ

ִליָתֵאי               כד יּה ֲאִריָכא, ּתְ לּוָתא ַדֲאַנן ּבֵ ִנין, ּגָ ִאְתְמַתל ִלְמָאה ׁשְ א , ּדְ ִעין ְוַהְיינּו ּדָ ְלַאְרּבְ
ֲאָמר  י ִעָלָאה ּדְ ּבֵ ּקּוץ ׁשֹוֵמם ְוגו) דניאל יב(ַעל ּגַ ִמיד ְוָלֵתת ׁשִ  :'ּוֵמֵעת הּוַסר ַהּתָ

ָרֵאל ָלמּות               כה ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ ה ָאַמר. ַוּיִ י ִחְזִקּיָ ֲהָוה , ִרּבִ ֲחָמא ָדא ַעְקָתא ְדָגלּוָתא ּדְ
יּה ּוְדִחיַקת ִלְמָמת, ָעְרָען ִלְבנֹוִהי ַאר ַחי, ְקִריָבא ֲאַנְפׁשֵ ּתָ ד ֲהָוה ָנִחית ִמַדְרִגין, ָלא ִאׁשְ ִדיל , ּכַ ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ָגלּוָתא, חֹוֵביהֹון ּדְ הֹון ּבְ ָאה חּוְלֵקהֹון, ָלא ָנִחית ִעּמְ ָגלּוָתא, ַזּכָ הֹון ּבְ ִאי ָלא ָנִחית ִעּמְ , ּדְ
יֵני ַעְמַמָיא ֲאָרן ּבֵ ּתָ אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוְנה) ישעיה נ(ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ , ִאׁשָ ְוֵאין . ַמּדּוַע ּבָ

ָרֵאל, עֹוֶנה א ִיׂשְ אִתי וְ , ּדָ ִכיָנה, ֵאין ִאיׁש ּבָ א ׁשְ י ּכַֹח . ּדָ דּות ְוִאם ֵאין ּבִ צֹור ָקְצָרה ָיִדי ִמּפְ ַהּקָ
ר ים ְנָהרֹות ִמְדּבָ ַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים ָאׂשִ יל ֵהן ּבְ ָרֵאל . ְלַהּצִ ִריְך הּוא ָיַהב חּוָלָקא ְלִיׂשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

לֹוט ַרְבְרָבָנא ָאֳחָרא ְבהֹון ָלא ִיׁשְ ְטרֹוִניָתא, ְלָגלּוָתאָנֲחתּו . ּדְ הֹון ְוהּוא ָרִחיק ִמּמַ א ִעּמְ ִכיְנּתָ  :ׁשְ
ֵעיֶניךָ                כו ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ הֹון, ַוּיִ ּלְ נֹוִהי ּכֻ , ָחַקר ַית ּבְ

יִאין, ְוָאַמר ְלהֹון ין ַרְבְרִבין, ַעְקָתן ַסּגִ יׁשִ ֵאי ָחִמית, ּבִ ָחן ַרֲחֵמי ִעּלָ ּכְ  .ְלֵמיַעל ִלְבֵריכֹון ַאׁשְ
ל ָעְקָתא               כז ק ִמּכָ ָעאן ְלֵמיּפַ יָנָנא ִרּבֹון ָעְלָמא ְוַתַעְבדּון , ַקְיימּו ִלי, ְוִאי ַאּתּון ּבָ ְוֲהבּו ּבֵ

ֲאָבַהְתכֹון, ְקׁשֹוט ְוִדיָנא יֵ , ְוֶתהֵוי ּכַ ר ְוָדר ּדְ ָכל ּדָ יֵדי ּבְ ְתֵריכֹוןּוַפּקִ ד , יֵתי ּבַ ָעאן ְלֶמְעּבַ ְוִאי ַאּתּון ּבָ
ֵייֵתי ֲעֵליכֹון, ָהִכי ל ַעְקָתא ּדְ ְפקּון ִמּכָ  .ּתִ
ְמעֹון ָאַמר               כח י ׁשִ ט אּוַלי ֶיחַנן ה) עמוס ה(, ִרּבִ ּפָ ַער ִמׁשְ ַ יגּו ַבׁשּ ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ' ְוַהּצִ

ֵאִרית יֹוֵסף  .)ישראל כלהון יוסףדאתקריאו בנוהי . (ׁשְ
ִרי, ְוִאי ַתַעְבדּון ָהִכי               כט רּון ַחד ִמן ּבְ תּובּון ְלַאְרֲעכֹון , ָלא ִתְקּבְ י ּתְ א ִאּתִ ֶאּלָ

ָלָמא ׁשְ  .ּבִ
ַחת ְיֵרִכי) בראשית כד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב               ל ים ָנא ָיְדָך ּתַ ַתח ְוָאַמר. ַמהּו ָיְדךָ , ׂשִ , ּפָ
ּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ ) תהלים מה( ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ ּה ֶחֶסד ְוֱאֶמת, ֲחגֹור ַחְרּבְ ֵרין , ַסְייָפא ְדָקאי ּבָ ּתְ

א ְלָדא, ְסִפיָרן ְסִפיָרן ְבִקין ּדָ א ָאַמר. ְוָלא ׁשָ , ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְדמּו ָפֶניךָ ) תהלים פט(, ְוַעל ּדָ
ֵני ה) איכה ד( ָקם' ּפְ נֹוִהיְוִאי . ִחּלְ ָקְיימוּ , ֲהוּו ָטָבאן ּבְ ַנְייהּו , ְוֲעִבידּו ַמה ּדְ ָלא ִמית ַחד ִמּבְ

ִמְצָרֵאי א, ּבְ אָלָהא ַעל ֵאיָנׁשָ ָמא ּדֵ ָגִזיר ׁשְ ָכל ַטב ְוַטב ּדְ יהֹון ָטִבין, ּדְ א ַעל ּדִ ְוִאי . ָלא ֲהֵוי ֶאּלָ
ָאַמר ָדִוד. ָלא, ָלא ָמה ּדְ ר ָעַלי ֵלאמֹר ִאם ' הְלַמַען ָיִקים ) מלכים א ב(, ּכְ ּבֶ ר ּדִ ָברֹו ֲאׁשֶ ֶאת ּדְ

ֱאֶמת ם ָלֶלֶכת ְלָפַני ּבֶ ְרּכָ ְמרּו ָבֶניָך ֶאת ּדַ  ).מייתי ברכאן דאמר עליהון(ָלא , ְוִאי ָלא. ִיׁשְ
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א ֲחֵזיא               ל ָבָרא, ּתָ א ֵמרּוָחא ּדְ ַאּבָ ה הּוא ָעִדיף רּוָחא ּדְ ּמָ א הוּ . ּכַ ַאּבָ רּוָחא ּדְ א ּדְ
רּוָחא. רּוָחא ֵמרּוָחא ָסְלָקא, רּוָחא ִדְבָרא ִלים, ְוִאי ַסְייַעת ֲאִויָרא ָאֳחָרא ּבְ דף ריג . (ָלא ָנִפיק ׁשְ

ַהאי ֲאִויָרא) א''ע ָהא ָחִסיר הּוא ּבְ ֲאָפה ) ירמיה ב(ְוַהְיינּו . ּדְ ּה ׁשָ ת ַנְפׁשָ ַאּוַ ר ּבְ ד ִמְדּבָ ֶרה ִלּמֻ ּפֶ
 .רּוחַ 
ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ) ש כי שם בא כל הענין בשלמותו''ע, ב''ה ע''ויקרא ע(, ָנאּתָ                לב

יא ייהּו ַרב ִיִיָסא ָסָבא, ֲאַזל ְלַקּפֹוְטִקּיָ ַמאי ַעְסִקיתוּ , ָאַמר ֵליהּ . ָעאל ְלַקּמַ ַווי , ַווי ֵליהּ . ּבְ
יהּ  ח . ְלַנְפׁשֵ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ְמָסֲאָבא ּדְ ַלף רּוָחא ּדִ ּתְ יּה ְואֹוִרית ֵליּה ִלְבֵריהּ ִאי ִאׁשְ ְוַהאי ִאיהּו . ִעּמֵ

ִריְך הּוא ֵלית ֵליּה חּוָלָקא א ּבְ קּוְדׁשָ יָצָאה ֵליּה ְלַעְלָמא . ּדְ ִביק ֵליּה ְלׁשֵ ִביק ֵליּה חּוָלָקא ׁשָ ׁשָ
יׁשְ , ָהָכא אֹוִליְפָנא, ָאַמר ֵליהּ . ְמָנא ָלְך ָהא, ָאַמר ֵליהּ . ְדָאֵתי ַהאי ְירּוָתא ּבִ אּדְ אחרי (ַאְחְסִנין , ּתָ

נֹוי ִאי ָלא ְיתּובּון) א''מות עו ע הּו ּבְ ּלְ ׁשּוָבה, ּכֻ ה ָקְייָמא ַקֵמי ּתְ ְוֲאָנא ָהִכי . ְדָהא ֵלית ִמּלָ
ָהא ַאְסָווָתא ָדא ַיֲהבּו ִלי ִזְמָנא ָחָדא, אֹוִליְפָנא י, ּדְ ַאְנּפִ ים ּבְ ֲהֵויָנא ְרׁשִ  ְויֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל, ּדְ

ָאה ַחד ַזּכָ ָאְרָחא ְוַעְרָעָנא ּבְ יָמא, ּבְ ָמךְ . ְוַעל ְידֹוי ִאְתֲעַבר ִמָנאי ַההּוא ְרׁשִ ְ ָאַמר , ָאַמר ֵליּה ַמה ׁשּ
ָחֵמיָנא ָלךְ , ְוָקֵריָנא ֵליּה ֶאְלָעָזר ָאֳחָרא, ֵליּה ֶאְלָעָזר ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ָאה חּוָלָקְך , ָאַמר ֵליּה ּבְ ַזּכָ
ַעְלָמא ֵדי  :ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ןּבְ

ְבָעה ִלי ְוגו               לג ָ ַתח ְוָאַמר. 'ַוּיֹאֶמר ִהׁשּ ה ּפָ י ִחְזִקּיָ ע ה) ישעיה סב(, ִרּבִ ּבַ יִמינֹו ' ִנׁשְ ּבִ
לּוָתא ִדְלהֹון, ּוִבְזרֹוַע ֻעּזוֹ  ָרֵאל ִמן ּגָ ִיּפּוק ְלִיׂשְ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ים קּוְדׁשָ ּיֵ יֵּ , ּקִ , ְקָיים, ים ְלהֹוןְוָדא ּקִ

ְנֵאיהֹון ַאַרע ׂשַ ּבֹוק לֹון ּבְ ָלא ִיׁשְ  . ּדְ
י ִאם ) בראשית לב(               לד ֲחָך ּכִ ּלֵ ַחר ַוּיֹאֶמר לא ֲאׁשַ ָ י ָעָלה ַהׁשּ ְלֵחִני ּכִ ַוּיֹאֶמר ׁשַ

ִני ַרְכּתָ ִני. ּבֵ ַרְכּתָ לּוָתא. ַמאן ּבֵ ִיְפקּון, ָיַהב לֹון ּגָ ים לֹון ּדְ ּיֵ יהּ  ְוּקִ  .ִמּנֵ
ָנא               לה ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ ִריְך הּוא ִלְבֵריהֹון ּדְ א ּבְ ין קּוְדׁשָ חֹות , ַזּמִ ל ַחד ְוַחד ּתְ יהֹון ּכָ ּדִ

ְרֵסיהּ  ֵאי, ּכָ ל ִעּלָ ח וא, ִויהֹון ַמַעְלָיין ִמּכָ ּכַ ׁשְ א ּתִ ִגין ּדָ ִריְך הּוא . ו ֲאִריָכא''ּבְ א ּבְ ים קּוְדׁשָ ּיֵ ּקִ
ֵלמ וִלׁשְ ר' ּוָתא ּדְ ה''ּדְ ּטָ ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ א ַוּיִ ּתָ יָחא . א ּוְבִגין ׁשִ ֵליֵתי ְמׁשִ ָרֵאל ּדְ ְסִגיד ִיׂשְ

סֹוף ִמְנָייָנא ָדא הֹון, ּבְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ  . ְוִתׁשְ
ה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהנֵּ                לו ָבִרים ָהֵאּלֶ ָאַמר , ַמְתִניִתין: 'ה ָאִביָך חֹוֶלה ְוגוַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ

ה י ִחְזִקּיָ ָעַבד, ִרּבִ מּוִעיָנן ּדְ סֹוף , ָלא ֲאָתא ְקָרא ְלַאׁשְ ֶיהֵוי ּבְ א ֲאָתא ְקָרא ְלַאְתָיא ַמה ּדְ ֶאּלָ
לּוָתא ין ְלסֹוף ִמְנָייָנא ְדִאְתְמֵני, ּגָ ל ִאּלֵ יָחא. ּכָ ֵייֵתי ְמׁשִ ַמָייא ְוֵיימָ , ָצֵבי ְלֵמיַמר ּדְ ִבׁשְ א ֵליּה ָאבּוְך ּדְ

ךְ  ִהיל ִלְסַבר ַאּפָ יָחא, ּבָ א ִדְמׁשִ ַמָיא. ָסִפין ְלִקּצָ יאּו , ְיֵהא ַרֲעָוא ִמן ֱאלָֹהא ִדׁשְ ַאְסּגִ ֵריּה ּדְ ב ּבְ ִיּסַ ּדְ
ָגלּוָתא הוּ , ּבְ יאּו ּבְ ִאְתְנׁשִ חֹוֵביהֹון , ּוִמּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ י ַיְתהֹון קּוְדׁשָ ָנׁשֵ ָטאּדְ קּוׁשְ  .ּבְ

א ָאַמר               לז י ַאּבָ ד ֲאָתא ִרּבִ א ָקא ֲאִתיָנא, ּכַ ָתא , ָלאו ִלְדָרׁשָ ֲחׁשֹוב ָרָזא ְדִמּלְ
ן ַאֵחר' יֹוֵסף ה) בראשית ל( ָנא ְלֵעיל, ִלי ּבֶ ְדָפִריׁשְ יֹוֵסף, ּכִ א ּבְ יׁשָ ֵמיּה ַקּדִ ָהא , ו יֹאַמר''יה, ַהאי ׁשְ

ד ָטָבא ִלְבֵריהּ , ֲאבּוְך ָמאֵרי ַעְלָמא ְלהֹון, ְדָאֵתי ְלֶמְעּבַ לּוָתא ּדִ ִיְפקּון ִמן ּגָ ְוִאי ַאּתְ ָלא ָרֵעי . ּדְ
ָטךְ  קּוׁשְ ֵתיתּוב ַמְטרֹוִניָתא ְלַאְתָרא, ד ֶאָחד ַיֲעֵבד ָיָתךְ ''ִרּבּוָעא ידו, ּבְ  .ְוָיְדֵעי ּדְ

ְלֵעילָ                לח ֲאָבֳהָתָנא ִאינּון ְרִתיִכין ּדִ ַעל ֱאלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם) בראשית יז(, אּדַ , ַוּיַ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם) מיכה ז(, ֲאָבָהן ׁשֹוֵקי ַעְלָמא ּתֵ יָחא, ּתִ ָנא ְדֵייֵתי ְמׁשִ  .ּתָ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

ַתח ְוָאַמר               לט י יֹוֵסי ּפָ ַדע ַלה) זכריה ד(, ִרּבִ ם ְולֹא לֹא יוֹ ' ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ
ָאָתן ִלְבנֹוִהי ְלֶמהֵוי , רֹוֶצה ְלֵמיַמר. ַלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור ין ּדְ יׁשִ ֵרין ְמַעְרִעין ּבִ ּתְ

ְנֵאיהֹון ַאַרע ׂשַ ָגלּוָתא ּבְ הֹון, ּבְ ֵכי ּבְ יִאין, ְוָלא ִיְסּתְ ִנין ַסּגִ ה ׁשְ ּמָ ָטא, ּכַ קּוׁשְ  ָהִכי ִיְזַנח, ַעל חֹוֵביהֹון ּבְ
ְנֵאיהֹון ַאַרע ׂשַ ין. ַיְתהֹון ּבְ ין ִאּלֵ יׁשִ ַאַרע ְלהֹון ּבִ ַנְייהּו ּדְ ב ּבְ א , ְוִיּסַ ִפירּוׁשָ ר ְלהֹון ַלֲאַרע ַטב ּכְ ְוַיְדּבֵ

 .ִדְקָרא
ְרֵסי ְיָקָרא               מ חֹות ּכָ יִאין ַמַעְלָייאן ֲהָוה ְמַטְרָקן ּתְ ֵרי ַרְבְרָבן ַסּגִ ַאפַּ , ְוֲהָוה ּתְ א ּדְ ְטרֹוּפָ

ָאה ָרֵאל ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ִיׂשְ ָנא ָהֵדין, ּדְ ל ִעּדָ ָגלּוָתא ּכָ ְיהֹון ּבְ ִדיל ּדִ ַאַרע , ּבְ י ַיְתהֹון ּבְ ָנׁשֵ ְוַאַרע ּדְ
ְנֵאיהֹון  .ׂשַ

ֵרין ְמִכיָלָתןא               מ ְתֵרין ָסִפין, ְוהּוא ּתְ יל ָלֳקֵבל ִרּבֹון ָעְלמָ , ּבִ ְוָיִהיב , אָנַפק ָחָדא ּוַמּלִ
ָבֵעי ל ַמאן ּדְ ל ּכָ יַמּלֵ ָרֵאל, ֵליּה ְרׁשּו ּדִ ִיׂשְ הֹון ּבְ יָסא ָחָדא ְלִמְגַזר ּבְ ָרֵאל ִמן ּגִ ִיׂשְ ִיְפקּון ִמן , ְוָחֵזי ּבְ ּדְ

לּוָתא ִדין ֲאָבַהְתהֹון, ּגָ יָסא ַאֲחִריָנא. ּבְ ִדיל חֹוֵביהֹון, ָרָעא ְלִמְגַזר ֲעֵליהֹון, ּוִמן ּגִ אָ , ּבְ ְמרּו ֲעַלְייהּו ּדְ
יָאה א ַסּגִ יׁשָ ָרֵאל, ְמִכיָלָתן' ָהא ד. ּבִ א ְדִיׂשְ ְטרֹוּפָ ָאה ַאּפַ הֹון ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ילּו , ְוָלא ֲהָוה ּבְ ּוַמּלִ

ְרעוּ  ל ּדִ  .ּכָ
ָאה) ב''דף ריג ע(               מב ָמָטא ְלַווְתהֹון ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ָכְרֵסי יְ , ַעד ּדְ ָקָרא ִמן ְוֲהָוה ּבְ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ָרֵאל ַטב, ׁשְ נֹוִהי ְדִיׂשְ ָלא , ְוָאַמר ַעל ּבְ ְייָתא ְלַמּלָ ֵרין ְמִכיָלָתן ַקּמַ ְוָלא ֲהוּו ַרְתָיין ּתְ
יהּ  ִאְתְמַתל ְלֵליְלָיא, ַקּמֵ ָאה ּדְ ִדין ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ַתח. ְוָנַפק ִלְנהֹוָרא ִדְלהֹון, ּבְ א ּפָ ְוָהָיה , ְוַעל ּדָ

ַדע ַלהיוֹ   .לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור' ם ֶאָחד הּוא ִיּוָ
ִניָנא                מג ְך ָקָרא ָלְיָלה) בראשית א(ּתָ ְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחׁשֶ ְוָהָתם ָאַמר , ַוּיִ

ֵני ְתהֹום ְך ַעל ּפְ ָיא ִדיֵדיּה ֲאִדיֵדיהּ , ְוחׁשֶ ְמעֹון ֲאבֹויאֲ . ְוַקׁשְ י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ְוָאַמר ֵליּה , ָתא ִרּבִ
א ָמאִרי ית ַעד ו, ָאַמר ֵליהּ . ַמאי ָדא, ַאּבָ ֵראׁשִ ָרא ידו' ִמּבְ ' ו, ָצֵבי ְלֵמיַמר, ד ֶאָחד''דֹורֹות ּבָ

ֵמיהּ  ׁשְ יּה רּוַח ָחְכָמה, ּדִ ךְ , ָיַהב ּבֵ ע ַמהּו חׁשֶ ק ְידֹוי  ָקם. ַעד ָהָכא ָלא ֲהָוה ִמְנּדַ י ֶאְלָעָזר ְוָנׁשַ ִרּבִ
ֲאבֹוי  .ּדְ

ַאל               מד א ְוׁשָ י ַאּבָ ךְ , ָקם ִרּבִ ֲאלוּ . ַמאי חׁשֶ ׁשָ ֲחרּו ַחְבַרָיא ְוָלא ָמטּו ַמאי ּדְ ֲעָבדּו , ִאְסּתַ
ָהאי ְקָרא, ּוָמָטא ָקָלא ִמן ֳקָדם ִרּבֹון ַעְלָמא, עֹוָבָדא ַצְלָמֶות ְולֹא ' גוֶאֶרץ ֵעיָפָתה וְ ) איוב י(, ּבְ
מֹו אֹוֶפל, ְסָדִרים ֵרי ַעְלָמא, ַוּתֹוַפע ּכְ ִאְתּבְ י ּדְ ּמֵ יִהּנֹם ִמּקַ א, ּגֵ יַעּיָ ִ ִניז ְלַרׁשּ יַבָיא, ֲהָוה ּגָ , ַווי ְלהֹון ְלַחּיָ

ין ד ַיֲעִביד ֱאָלָהא ַית ִאּלֵ יהֹון ּכַ ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל) ישעיה ס(, ּדִ ְך ְיַכּסֶ ה ַהחׁשֶ י ִהּנֵ ים ְוָעַלִיְך  ּכִ ְלאּוּמִ
ָרֵאל. ִיְזַרח ְיָי ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה ִיׂשְ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ א, ַזּכָ ָרא ְלהֹון ּדָ ִריְך הּוא ָלא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ , ּדְ

ְיָי ֱאלָהיו) תהלים קמד( ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  :ַאׁשְ
ד ְליַ                מה ּגֵ א ֵאֶליךָ ַוּיַ ְנָך יֹוֵסף ּבָ ה ּבִ י יֹוֵסי ָאַמר. ֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ , ַמְלָאָכא הּוא, ִרּבִ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ֲהָוה ָעִתיד ְלֵמיַמר ַטב ַעל ּבְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ד ְיִתיבּון ְלקּוְדׁשָ ָכל ָעַקְתהֹון, ּכַ ד , ּבְ ּכַ
יָחא א ִדְמׁשִ ֵתיתֵ , ֵייֵתי ִקּצָ ָכל ָעְקָתא ּדְ ִריְך ָאִתי ְלָוָתךְ , י ֲעֵליהֹוןּבְ ְרקּון , ֵייְמרּון ִלְמִכיָלָתא ּבְ ְוִיְתּפָ

 . ָטָבאי
ָרֵאל               מו ִיׂשְ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ ִריְך הּוא, ַזּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ נֹוי ּדְ ִאְתְקִריאּו ּבְ ִאינּון , ּדְ ּדְ

ַמְלָאַכָייא ֵני אֱ ) איוב לח(, ּכְ ל ּבְ ִריעּו ּכָ  .ה ַמאי''הוי, לִהיםַוּיָ
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א ֲחֵזי               מז ִריְך הּוא ְלַיֲעקֹב אֵ , ּתָ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ּקָ ִין ׁשֶ ָאה, ל''ִמּנַ ִעּלָ ְוֲאָנא ֱאֵהא , ַאּתְ ּבְ
ָאה ַתּתָ ) בראשית יז. (ַמאי ָקא ַמְייֵרי, )ואנא אהא אלהא בעלאה, א את תהא בתתאה''נ(, ּבְ

ַעל ֱאלִֹהים ֵמַעל ַאבְ  ִריְך הּוא, ָרָהםַוּיַ א ּבְ קּוְדׁשָ ָנא. ֲאָבָהָתן ִאינּון ְרִתיָכאן ּדְ ן ) מיכה ז(, ּתָ ּתֵ ּתִ
ֵרין ְסִפיָרן, ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְתֵרין ְרִתיָכן, ָהא ּתְ ִאין, ּבִ  .ַרְבְרָבן ִעּלָ

ִליָתָאה ִיְצָחק               מח ַבע יַ ) בראשית לא(ַמאי , ּתְ ָ ׁשּ ַפַחד ָאִביו ִיְצָחקַוּיִ ַחד . ֲעקֹב ּבְ ּוְבִגין ּפַ
ֲהָוה ְסִפיָרה ָאה, ִיְצָחק ּדְ ְרֵסי ְיָקָרא ְרִתיָכא ִעּלָ הּוא ּכָ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ּוְסִפיָרה ְדִיְצָחק , ְוקּוְדׁשָ

ָאה ֲאָבָהָתא, ִהיא ֵמִעּלָ ל ְסִפיָרן ּדַ יר ִמּכָ א ַיּתִ ַפַחד ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַויִּ , ְמָפְרׁשָ ַבע ַיֲעקֹב ּבְ ָ ׁשּ
 .ָאִביו ִיְצָחק

ַתח ְוָאַמר               מט א ּפָ י ַאּבָ יֵנינּו ) בראשית לא(, ִרּבִ טּו ּבֵ ּפְ ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור ִיׁשְ
ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק, ֱאלֵֹהי ֲאִביֶהם ַבע ַיֲעקֹב ּבְ ָ ׁשּ אֵמַהאי ְקָרא ַאּתְ ָיִכיל ְלִמְנַדע , ַוּיִ  .ּדָ

ה               נ ּטָ ב ַעל ַהּמִ ׁשֶ ָרֵאל ַוּיֵ ק ִיׂשְ ְתַחּזֵ ֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹוד ) דניאל יב(, ְוָרָזא ִדְקָרא, ַוּיִ ּבָ
ָך ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ִני ַעּמְ דֹול ָהעֹוֵמד ַעל ּבְ ר ַהּגָ ַ ְמעֹון ָאַמר. ִמיָכֵאל ַהׂשּ י ׁשִ בּוַרת ְיָדא , ִרּבִ א ּגְ ּדָ

ה. ְבְרָבאְדִמיָכֵאל ַר  ּטָ ב ַעל ַהּמִ ׁשֶ ָנא ְסִגיד, ַוּיֵ ַמת ּדְ ּדְ ה ֵליּה ֲהָוה ִמּקַ ּמָ ְסִגיד , ְלַמאן ֲהָוה ְסִגיד. ּכְ
יהּ , ְלַעְרָסא ִתיָחא ִמּנֵ א ֲהָוה ְסִגיד. ֲהָוה ַעְרָסא ּפְ יהּ , ְלָמהּוְלּתָ ָהא ֲהַות ֲחִביָבא ִמיּנֵ  . ּדְ

ל ) מלאכי ב(               נא י ִחּלֵ ת ֵאל ִנָכר' ְיהּוָדה קֶֹדׁש הּכִ ר ָאֵהב ּוָבַעל ּבַ ק , ֲאׁשֶ ּלַ ד ִאְסּתַ ּכַ
יּה ַעל חֹוֵביהֹון יהּ , ִזיֵויּה ִמּנֵ א, ָלא ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַקם ַקּמֵ ְרַכת ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ ִדיל , ְוִאּתָ ּבְ

ין ַעִמין ְלִמְקַטלְּ  ְבָקא ָלּה ִלְבָרָהא ּבֵ ָלא ָיְכָלא ְלׁשָ א הּוא, הֹוןּדְ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ יהֹון , ְוֲהָוה ּבְ ָהא ּדִ ּבְ
יהּ  ין נּוְכָרִאין ִמן ַעּמֵ ָגלּוָתא, ָצֵבי ְלֵמיַמר. ַעּמִ יֵניהֹון ּבְ א ּבֵ ִכיְנּתָ ָנא ְדָלא ֲהָוה , ָעאל ׁשְ ְוִעּדָ

ַאְרָעא ִמין, ּבְ ֲאַרע ַעּמְ ָרֵאל, ְוִהיא ּבַ ִזיָוא ְדִיׂשְ רּו ַעּמְ , ּבְ ּמָ א ִדי ְבַסְחָרִניהֹוןִאְסּתַ  .ַמּיָ
אָנא               בנ י יֹוֵסי, ּתָ א, ָאַמר ִרּבִ יׁשָ ְרֵסי ְיָקָרא ַקּדִ חֹות ּכָ ֵרין ַרְבְרִבין ֲהוּו ּתְ ְוָהא , ּתְ

ַעְרָסא ֵמיּה ַחד ָמאִני ּבְ ׁשְ ֵהיָכָלא, ּבִ יּה ּדְ ֵדי ֲאגֹוּזֵ ֲהָוה ׁשָ ָגלּוָתא. ּדְ ּתָ , ְוָהא ֲאַנן ּבְ יָנָנא ָלא ִאׁשְ ַאר ּבֵ
ִזיֵניהּ  יֵני ּדְ ּבֵ א ּדְ א ּדָ ִריְך הּוא, ֶאּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵמיּה ּדְ  .ְוהּוא ָחתּוְך ִמן ׁשְ

ָמְרָך ְוגו) שמותכג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב               נג ה ָאנִֹכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאְך ְלָפְניָך ִלׁשְ ָלא ', ִהּנֵ
ָלא ָהִכי ַעְלָמא ְד , ְלַמּלָ א ּבְ ִסְטִרין ְוהּוא צּוִרין ְבָאְרָחא, ָאֵתיֶאּלָ ָנא ּבְ ִריׁשְ ד ּפָ ֵריָנא , ּכַ ֲאָנא ׁשָ

ָגלּוָתא ְוִהיא ָנְטַרת ַיְתכֹון יִניכֹון ְלָמאֵריהֹון ּבְ א ּבֵ ִכיְנּתָ ֵתיֵתי ַיְתכֹון ) א''דף ריד ע(ַעד , ׁשְ ּדְ
ָנא, ְלַאְרֲעכֹון ְדַמת ּדְ ֲהִויתּון ִמּקַ ָמה ּדְ ר ֲהכִ . ּכְ ָנא, ינֹוִתיֲאׁשֶ ְדַמת ּדְ  .מֹוָתָבן ִמּקַ

א ִמן מטטרו               נד ִכיְנּתָ א ׁשְ א. ן''ּדָ ְרַכת ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ ֵתיתּוב , ְוִאּתָ ַעד ּדְ
ה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ) דברים ג(ְוָרָזא , ְלַאְתָרָהא ֶתר ָהְרָפִאים ִהּנֵ ָאר ִמּיֶ ן ִנׁשְ ׁשָ י ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ּכִ

ֵני ַעּמֹון ת ּבְ ַרּבַ ְרֶזל ֲהלא ִהוא ּבְ ַאְתֵריהּ , ּבַ ָנא ּבְ ְדָפִריׁשְ   .ּכִ
ִאְתְמַתל ְלָגלּוָתא, ְוָאְרָחא               נה ָגלּוָתא, ּדְ ֵתֵתי ֲעֵליכֹון, ָנַטר ַיְתהֹון ּבְ ַעד , ַעל ַעְקָתא ּדְ

ֵייֵתי ְוֵייעּול ַיְתכֹון ְלַאְרָעא ים ַלֲאָבַהְתכ, ּדְ ַקּיַ ִאְתַנְטַרתּדְ  .ֹון ּדְ
דשרי בגזיה דהיכלא הוא , דהוא תחות כרסי קדישא, רברבא תנינא הוא  נו

הוה , בכל עידן דהות מטרוניתא עם מלכא, דהא רברבא דישראל דאתמני עליהון. נוריאל
כד אתבטיל נורא . כנורא, ה"קביל פולחנהון לקב, והוא. מטטרון, נפיק ועאל קדמיהון

                .ואסתלקא מטרוניתא מן מלכא, האסתלק זיו, ואתגליאו
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ַתח ְוָאַמר                נז ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ּבֶֹקר ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל) רות ג(ִרּבִ ְיָלה ְוָהָיה ּבַ , ִליִני ַהּלַ
י יֹוֵסי יָנא, ָאַמר ִרּבִ יט ַרֲחֵמי ַעל ּדִ ּלִ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור) בראשית א. (ׁשַ י טֹוב ַוּיַ טֹוב ְואֹור , ּכִ

ִוין ַנֲחִלין, ׁשָ הּוא ַמּבּועֹוי ּדְ ְבָעְלָמא, ּדְ א ְוַנֲחָלא ּדִ הֹון ַיּמָ ָנַפק ִמּנְ  .ּדְ
ְמעֹון               נח י ׁשִ ָנא ָאַמר ִרּבִ ַנֲחִלין, ּתָ ַמּבּוֵעי ּדְ , ִזְמָנא ָחָדא ָסִליְקָנא ְוָנִחיְתָנא ְלַאְנָהָרא ּבְ

ְתָרא אְוָסִליק ּבַ י ַאּבָ ַמאי ַעְסִקיתוּ , ָאַמר ִלי. י ִרּבִ ַהאי ְקָרא , ָאָמִרית ֵליהּ . ּבְ ָכל ) קהלת א(ּבְ ּדְ
ם ֵאיְנּנּו ָמֵלא ם ְוַהּיָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ִמן ַעְלָמא. ַהּנְ ל ַרְבְרַבָייא ּדְ ִריאּו ּכָ יִויּה ִאְתּבְ ּוִמן , ִמּזִ

ל ַנֲחַלָייא ַהאי ָגלּוָתא, ַנֲחַלָייא ֲהוּו ִאינּון ְלַהאי ְקָרא, ִזיֵויּה ִאְתְנִביעּו ּכָ ֵמִאיֵכי ּבְ ָהא ֲחׁשֹוָכא , ּדְ ּדְ
מּוְפָלא א ָעִביד ְלהוּ , ּכָ ִאּמָ ָתא ּדְ יהּ , ְוִאי ָלאו, ִחּבָ ַרּתֵ ִנינָתא הּוא. ַנֲחָלא ָעִביד ּבְ הּוא , ַרְבְרָבא ּתָ

א יׁשָ חֹות ַקּדִ ֵהיָכָלא, ּתְ ָגֵני ֲאְגִנים ּדְ י ֲעֵליהֹון .ּדְ ִאְתַמּנֵ ָרֵאל ּדְ ָהא ַרְבְרָבא ְדִיׂשְ ָכל ִעיָדן , ּדְ ּבְ
א ֲהַות ַמְטרֹוִניָתא ִעם ַמְלּכָ יל ּפּוְלַחְנהֹון . ן''ֲהָוה ָנִפיק ְוָעאל ֳקָדֵמיהֹון מטטרו, ּדְ ְוהּוא ָקּבִ

נּוָרא ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ ִליאוּ . ְלקּוְדׁשָ ִטיל נּוָרא ְוִאְתּגַ ד ִאְתּבַ ק ִזיָוהּ  ,ּכַ ּלַ ָקא ַמְטרֹוִניָתא , ִאְסּתַ ּלְ ְוִאְסּתַ
א יָסא ָאֳחָרא. ִמן ַמְלּכָ ֵייֵתי ּגִ ִלים ַעד ּדְ ָגלּוָתא ָמִניָתא, ָהא ָלא ֲהָוה ׁשְ ָלא ֲהָוה ּבְ  .ּדְ

ִאְתְקִריַאת ַיד               נט ָמָהן ּדְ א, ּוׁשְ ח ַיד הוי, ִהיא ַמּבּוָעא ְלכֹּלָ ּכַ ֵהן ) יה נטישע(, ה''ְוִתׁשְ
ַחד, ה''ָלא ָקְצַרת ַיד הוי ָמא ּדְ ׁשְ א ּבִ ר ָיָדא ֶאּלָ ָלא ִאְדּכַ  .ּדְ

י ֶאְלָעָזר               ס ְמעֹון ֲאבֹוי, ֲאָתא ִרּבִ י ׁשִ ַאל ְלִרּבִ י ִלי ַהאי ָרָזא , ּוְבָכה ְוָאַמר ֵליהּ , ְוׁשָ ּלֵ ּגַ
א ָמאִרי ִלי . ַאּבָ ַהאי ְקָרא ִאְתּגְ ס ָיּה ִמְלָחָמה ַלְייָ ) שמות יז(, ָלךְ ָאַמר ֵליּה ּבְ י ָיד ַעל ּכֵ ס , ּכִ ּכֵ

ִגין הוי יָנא, ה''ּבְ יט ַרֲחֵמי ַעל ּדִ ּלִ בּוָרת, ָצֵבי ְלֵמיַמר. ׁשַ ֲאַתר ּגְ ְיֵהא ְלַעְלָמא ּבְ ַיד ְיָי , ְיֵהא ַרֲעָוא ּדִ
ִמְצַרִים ֲהַות ּבְ ָתא ְקָרָבא ּדְ ִדיֵני, ַרּבָ  .ְוִאי ָלאו ֲהוּו ּבְ

יָחאכד וְ                אס ָתא, ֵייֵתי ְמׁשִ יָדא ַרּבָ ַחְדּתּו ּבִ ֲעָמֵלק, ֵייֵתי ּבְ ח ְקָרָבא ּבַ ) שמות יג. (ְוִיּגַ
חֹוֶזק ָיד הֹוִציֲאָך ה ְצָרִים' ּבְ תּוְקָפא ְיָדא ְלחּוֵדיהּ , ִמּמִ ָמא ְדַיד ּבְ ִעיָדָנא, ְוַכד ֵייֵתי ׁשְ יַח , הּוא ּבְ ַיּגִ ּדְ

ֲעמָ  יָחא, ֵלקְקָרָבא ּבַ יעַ . ֵליֵתי ְמׁשִ י ֶאְלָעָזר ְמַסּיֵ יֹום ) זכריה יד(, ִרּבִ ּגֹוִים ָהֵהם ּכְ ְוָיָצא ְיָי ְוִנְלַחם ּבַ
יֹום ְקָרב ֲחמֹו ּבְ ִגין ידו''כ. ִהּלָ  .ד''ס ּבְ

א ֲחֵזי               בס ָאה, ּתָ ָלא ָמָטא ְלַהאי ָיָדא ִעּלָ ָתא ּדְ ה ִהיא ְיָדא ַרּבָ ּמָ ָבָהן ַרְבְרָבא ַלאֲ , ּכַ
ְצַרִים. ָלא ֲאְגִנים ִוין, ּוְבָדא ָיָדא ָנְפקּו ִמּמִ ְוָיין ׁשָ ִמׁשְ ִגין ּדְ י ד, ּבְ ָרע', ְלד' ַמּנִ א ּדְ ִוין ּדָ ָמא , ׁשָ ׁשְ

ָתא ָיָדא ַרּבָ ִמְנָייֵניהֹון, ּדְ ִמְנָייֵניהֹון ּכְ ַאְתַווְתהֹון ּדְ ִוין ּבְ ָלא , ְדִיפּוק ִמן ִאינּון ׁשָ ִקּבְ ֵרין ַידּדְ ֵרין, ּתְ  .ּתְ
א               סג א ִמן ּדָ יַצד ָלא ִאְתְמָנעּו ּדָ ִוין, ּכֵ ִריְך הּוא . ְוָלא ׁשָ ין ּבְ ֵרין ִאּלֵ ַרׁש ּתְ ִאְתּפְ

ְבַאְתַווְתהֹון  מאלין אתבריאו שמיא וארעא . תרין לא בעיניהון מתפרש, בעניינאַסְייָעאן יד ּדִ
 )ב''דף ריד ע(. ודעמיה

 .'לד' ד', לי' י) ליוןבעגול הע(
 .'ת' לת', ל' לל', ד' לד) ובשמאלו. ('ד' לד' לו' ו', לי' י) שבתוך העליון בימין העגול' בעגול ב(
', ד' לד', מ' למ', ל' לל) ובשמאלו. ('ת' לת' לל' ל' לד' ד) בימין העגול' שבתוך הב' בעגול ג(

 .'ו' לו', ת' לת
מרכבה ) ומתחתיו(, שדי) ומתחתיהם(ה "ה י"י) יוומתחת(, למעלה' ו) במרכז אלו העגולים(

 .דאבהן ישראל
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. צופות רעים וטובים' בכל מקום עיני ה: תנינא. דהיא כתרא עלאה: ואינון ספירא קדמאה
 .דעבד כמה אתוון בארעא דמצרים' הם מסייעתן לשמא חד ו: תליתאה

י ִנְר                סד ּדַ ָנַעןַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ׁשַ ֶאֶרץ ּכְ לּוז ּבְ א ָאַמר. ָאה ֵאַלי ּבְ י ַאּבָ , ִרּבִ
ָאה ַל ם ִעּלָ א ְירּוׁשָ יָנָהא, לּוז ּדָ א ּבֵ ִכיְנּתָ ָרָאה ׁשְ ַאׁשְ א. ּדְ ָאה ְלַתּתָ ַהב ִלי , ָאַמר ַיֲעקֹב ִעּלָ

ֵעי הּוא ּבָ ְרָכָתא ּדְ יׁש ַיְתכֹון ֲאָנא, ּבִ ן ַית ַאְרָעא ִלְבנֵ , ְלַאְנּפִ ָאה. יכֹוןּוְלִמיּתַ ַל ם ִעּלָ , לּוז זֹו ְירּוׁשָ
ִריְך הּוא א ּבְ א ַעל ְיֵדיהּ , קּוְדׁשָ ָרָכה ּדָ ַהְווָין ּבְ ַאְרָעא ָרְבָייא, ַהב ַרְבְרָבא ּדְ ָרא, ּבְ , ֲאָבל ּבְ

ְרָכָתא, ְלַאְרָעא ָאֳחָרא  .ָלא ְיֵהא ּבִ
ַתח ְוָאַמר               סה י ֶאְלָעָזר ּפָ ם ְמ ) משלי כז(, ִרּבִ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ דֹול ּבַ קֹול ּגָ ָבֵרְך ֵרֵעהּו ּבְ

ב לוֹ  ָחׁשֶ ָרֵאל ַאִחים ְוֵרִעים, ְקָלָלה ּתֵ ִריְך הּוא ָקָרא ְלִיׂשְ א ּבְ ְרָכָתא ָיַהב לֹון. קּוְדׁשָ , ַמאי ּבִ
חֹות ְיֵדיהּ  ְכָיא ּתְ א ּדַ יהֹון ַהאי ַעּמָ  .ְוִלֶמֱהֵוי ֲעֵליהֹון ָנִטיר, ּדִ

א ַדְכָיא               סו ַהאי ַעּמָ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ הּוא ֲעֵליהֹון, ַזּכָ יר , ּדְ ִאְקֵרי ָבִנים ֲחִביִבים ַיּתִ ּדְ
ָאה ִתיב, ֵמִעּלָ ם ַלה) דברים ד(, ּכְ ִנים ַאּתֶ א', ּבָ ִדיל ּדָ א ּבְ ָמא , ַמאי הּוא. ּכֹּלָ ִלים ׁשְ ּתְ ִאׁשְ ִדיל ּדְ ּבְ

חֹוָתָמא ִדְלהֹון ִזיִר , ּבְ ִאינּון ּגְ  .יןּדְ
א ֲחֵזי               סז ִריְך הּוא, ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ א ׁשְ ֵאיָנׁשָ ַאְנּפֹוי ּדְ יהּ ''ְוַחְסָרא יוּ , ּבְ ְוָלא , ד ִמּנֵ

ִלים ּתְ ִריְך הּוא. ִאׁשְ א ּבְ ב ְלקּוְדׁשָ ָמא, ֲאָתא ַאְבָרָהם ְוִחּבֵ ִלים ׁשְ ּתְ ְך ִאׁשְ ַזר, ְוָאַמר ֵליּה ּבָ , ְוִאְתּגְ
יוּ ְוִאׁשְ  ָמא ּבְ ִלים ׁשְ ִמיָלה''ּתְ א שי. ד ּדְ ׁשָ ֶאּנָ ַאְנּפֹוי ּדְ שד''ּבְ יו, ד''ָחֵסר יו', ְוד, י''ן ּדְ ִלים ּבְ ּתְ ד ''ִאׁשְ

ִמיָלה ִנים ַלה, ּדְ ין', ּוְכֵדין ִאְקרּון ּבָ יׁשִ ִנין ַקּדִ  .ּבְ
א               סח יׁשָ יָמא ַקּדִ ָסִליק , ְוֲעִאיל ֵליּה ִלְרׁשּו ָאֳחָרא, ְוַכד ְמָסֲאִבין ֵליּה ְלַהאי ָאת ַקּיָ

חֹוָתָמא א ּדְ יּה ַהאי ִקּדּוׁשָ ָמה ְדָחִריב ַעְלָמא, ִמּנֵ ָמא , ְוָסִאיב חֹוָתָמא, ְוהּוא ּכְ יּה ׁשְ ִלים ּבֵ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ  .ְוָהא הּוא ָחִריב ַעְלָמא, ְדקּוְדׁשָ

א ֲהָוה ָאִזיל               סט י ַאּבָ א ִרּבִ ּפֹוְטִקּיָ י יֹוֵסי, ִמּקַ יּה ִרּבִ ֲהוּו ָאְזֵלי. ְוֲהָוה ִעּמֵ ָחמּו ַחד , ַעד ּדְ
ֲהָוה ָאֵתי ר ָנׁש ּדְ ַאְנּפֹוי, ּבַ יָמא ַחד ּבְ יַבָיא, ּוְרׁשִ ׁשּוָבה, ֲאָבל ַווי לֹון ְלַחּיָ ָלא ּתְ ָלא , ִדימּותּון ּבְ ּדְ
יָמא יּה ְרׁשִ ַעְלָמא ֵדין, ַיֲעֵדי ִמּנֵ ַעְלָמא ְדָאֵתי ,ָלא ּבְ  :ְוָלא ּבְ

יִתיךָ                ע ִני ַמְפְרָך ְוִהְרּבֵ ַתח ְוָאַמר. ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהּנְ א ּפָ י ַאּבָ ) ישעיה כט(ַהאי ְקָרא , ִרּבִ
ָניו ֶיחָורוּ  ה ּפָ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ְולֹא ַעּתָ וֵתיהּ . לא ַעּתָ ּוָ ר ָנׁש ּכַ ָאַמר ַטב ְלּבַ ִאי ָלא  .ְוִכי ֵאיִניׁש ּדְ

ָאַמר ִלים ַמה ּדְ ן, ַיׁשְ ְייׁשָ ר ָנׁש , ַאּפֹוִהי ִמְתּבַ ֵאי ְלּבַ ה ִמן ִעּלָ ה ְוַכּמָ ּמָ ִאי ָלא ַמְייֵתי , ַעל ַאַחת ּכַ ּדְ
נֹוִהי ָאַמר ַעל ּבְ ל ַטב ּדְ ן, ּכָ ְייׁשָ  .ַאְנּפֹוִהי ִמְתּבַ

ִריְך הּוא ֵליהּ א               ע א ּבְ ָאהֲאָנא ִיׂשְ , ָאַמר קּוְדׁשָ יָנךְ , ָרֵאל ִעּלָ יָנְך ְוַאְסּגִ ֲאָנא ַמְפׁשִ . ּדְ
ָיִהיב ִלי ְרָכָתא ּדְ ן ַית ַאְרָעא ָהָדא ִלְבֵריכֹון, ַהאי ּבִ ַאְרָעא, ְוֶאּתֵ הֹון, ָלא ֲהָוה ּבְ ד . ָלא ֲהָוה ִעּמְ ּכַ

ִלים ּתְ יָחא ְוִיׁשְ ִריְך הּוא, ֵייֵתי ִקיָצא ִדְמׁשִ א ּבְ ַען , ה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹבלא ַעּתָ , ָאַמר קּוְדׁשָ ַאְנפֹוי ) לא(ּכְ
ְלֵעיָלא ן, ְדַיֲעקֹב ּדִ ֲאַמר ְלהֹון ֶאּתֵ ן ִמּדַ ְייׁשָ יֵדיהּ , ָלא ִמְתּבַ ַען ָלא ֲהוּו ּבִ ְוֲהוּו ַאְנּפֹוִהי , ֲאֵרי ַעד ּכְ

ן ְייׁשָ ַמָיא ְוַאְרָעא, ִמְתּבַ יַע ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ ּיֵ יֵליּה ִמְסּתַ ַען ּדִ  .ּכְ
ָמה ְדַאְמִריָנן               עב ֲעָמֵלק, ּכְ ִלים ִקיָצא, ֲאָגְחָנא ּדַ ּתְ ד ִיׁשְ ְתקֹוף ְיָדא, ּכַ א ּבִ , ָלא ְיֵהא ֶאּלָ

יֹום ְקָרב ֲהִוית ּבְ ָמה ּדְ ּגֹוִים ָהֵהם' ְוָיָצא ה, ּכְ יֵדיּה ְוָלא ָאֳחָרא, ְוִנְלַחם ּבַ  :ּדִ
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ֵני ָבְניָך ַהּנוֹ                עג ה ׁשְ א, ָלִדים ְלךָ ְוַעּתָ ָרֵאל ְלַתּתָ א ִיׂשְ ָגלּוָתא, ּדָ ַאְתֵריהֹון ּבְ נֹוי , ּדְ ּבְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יִני ַעְמַמָיא, ּדְ ִאְתְייִלידּו ּבֵ י יֹוֵסי. ּדְ ָנא ָאַמר ִרּבִ ַאְרָעא , ּתָ ד ְיהֹון ּבְ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ יׁשָ ַאְרָעא, ַקּדִ ר ּבְ ד ֵייֵתי , ּדָ יָחאּכַ ְתֵריהֹון, ְמׁשִ יָלוּון ּבָ ָלא . ְיהֹון ִעם ֲאחּוהֹון ּדִ ּדְ
לּות ַאְרָעא נּוְכָרָאה, ִאְתְקֵרי ּגָ ר ּבְ ִאיהּו ּדָ א ְלַמאן ּדְ ְלָיין, ֶאּלָ  )ויקרא כו. (ִאינּון ִאְתַקְרָיין ּגָ

ִריִתי ַיֲעקֹוב               עד י ֶאת ּבְ יֵתי , ו ְיֵתיָרה''וא, ְוָזַכְרּתִ ד ִאְתָחִריב ''ואּתֵ ַקת ּכַ ּלְ ִאְסּתַ ו ּדְ
יָתא ד ְיֵהא ָדא, ּוְתֵהא ִסּיּוָעא ְלַיֲעקֹב, ּבֵ א ַאְרָעא ַאְחָסַנת ָעַלם, ּכַ יׁשָ ִויהֹון , ִויֵהא ִלְבָרא ַקּדִ

ַאְרֲעהֹון נֹוִהי ּבְ ַאְרֲעהֹון, ּבְ ָנא ּבְ ַמת ּדְ ּדְ ָדארּו ִמּקַ ָאה חּוְלֵקהֹון, ּדְ  .ַזּכָ
ְרָיא               עה ַען ּבָ ֲהָוה ַעְרָען ְלהֹון, ּכְ ִליאּו ִמן ְלַבר ְלַאְרָעא , ּדְ ִאְתּגְ הֹון ָאְזִלין ַרְבְרִבין ּדְ ּתְ

יאוּ  יׁשוּ , ְוִאְתְנׁשִ א. ְוַאְנּפִ ָאה ְלַתּתָ ִאְתְייִלידּו , ְוֵייָמא ַיֲעקֹב ִעּלָ ִאינּון ְלַבר ְלַאְרָעא ּדְ יָלְך ּדְ ֵרי ּדִ ּבָ
ָגלּוָתא ֲאָנא ִאיעֹול ְלִמְצָרֵאי, ָכל ַאְרָעא ְוַאְרָעאבְּ , ּבְ יָנא , ַעד ּדְ ) א''דף רטו ע(ְוַאֲעִביד ְלהֹון ּדִ

ָרךְ , ַעל חֹוֵביהֹון ָגלּוָתא, ָלאו ֲאָנא ַמְסִקית ּבְ ִריאּו ּבְ ִאְתּבְ ַאְרָעא ְרִחיָקא, ּדְ ְוַאף . ְלַבר ְלַאְרָעא ּבְ
יִאין ִאינּון ַסּגִ ב ּדְ יִלי ִאינּון, יאוּ ְוִאְתְנׁשִ , ַעל ּגַ ְלהֹון. ּדִ לּוָתא ּדִ א ּגָ ד ֲחֵזיִתי ּדָ , ְוַאֵסיִתי ְלֵכיֵביהֹון, ּכַ

ְמִעית ָקֵליהֹון י ָרָאה ה) בראשית כט(, ְראּוֵבן. ְוׁשָ ְמעֹון. ֶאת ָעְנִיי' ּכִ ַמע ה, ׁשִ י ׁשָ נּוָאה ' ּכִ י ׂשְ ּכִ
ךְ , ָאנִֹכי ִלּבָ יב ּבְ ִאיּלּו ֶיֶהְוָיין , ְוָחׁשִ ְצָרֵאי, ֳקָדַמי ִאינּוןּכְ ְנתּוב ִמּמִ יָנא, ּוִמּדִ ד ּדִ ֶמְעּבַ ָנִסיק ַיְתהֹון , ִמּלְ

לּוָתא  .ֵמֲאַרע ּגָ
א ָאַמר               עו י ַאּבָ ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ) ישעיה סו(ֵמָהָכא , ִרּבִ ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ ְוֵהִביאּו ֶאת ּכָ

א, ָצֵבי ְלֵמיַמר. 'ַלה ד ְיֵהא קּוְדׁשָ ִמְצָרֵאי ּכַ ִדיָנא ּבְ ִריְך הּוא ּבְ ַמָיא , ּבְ ל ַעּמְ ָנא ַהִהיא ֵייתּון ּכָ ִעּדָ ּבְ
ִריְך הּוא, ִמְנָחה א ּבְ קּוְדׁשָ מּוָעה ּדְ ָמעּו ׁשְ ד ׁשְ ל ַהּגֹוִים) ישעיה ב(ַהְיינּו , ּכַ  .ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ

ָנא               עז ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ָאהָעִתיד קּוְד , ָאַמר ִרּבִ ָאה ְוַזּכָ ד ְלָכל ַזּכָ ִריְך הּוא ְלֶמיְעּבַ א ּבְ , ׁשָ
ַל ם ְירּוׁשָ ה ּבִ ה) ירמיה טז(, חּוּפָ ּלָ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ יתּוב , קֹול ׂשָ ד ּתִ ּכַ

א ' יָנה ּוְרֶאיָנה ְוגוְצאֶ ) שיר השירים ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוָעִביד ָלּה ֵארּוִסין, ַמְטרֹוִניָתא ְלַמְלּכָ
ְמַחת ִלּבוֹ  יֹום ֲחתּוָנתֹו ּוְביֹום ׂשִ ן ּתֹוָרה. ּבְ יֹום ֲחתּוָנתֹו ֶזה ַמּתַ ית , ּבְ ְנַין ּבֵ ְמַחת ִלּבֹו ֶזה ּבִ ּוְביֹום ׂשִ

ׁש  ְקּדָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ , ַהּמִ ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ  :ׁשֶ
ר הֹוַלְדּתָ ַאֲחֵר                עח ָך ֲאׁשֶ א, יֶהם ְלָך ִיְהיוּ ּומֹוַלְדּתְ ָרֵאל ְלַתּתָ א ִיׂשְ ִאינּון , ּדָ ַלֲאָבָהן ּדְ

ָנן, ְרִתיִכין ִאְתַייִלידּו ְלָבַתר ּדְ ָרָזא ּדְ ָמַהְתהֹון ּבְ ֵהא ׁשְ ֲאֵחיהֹון ְיהֹון ַמְקִריִבין , ּתְ ָמא ּדַ ַעל ׁשְ
ַאְחָסָנא ִדְלהֹון  .ּבְ

אָנא               עט ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ךָ , ָאַמר ִרּבִ א, ּומֹוַלְדּתְ ְלַתּתָ ַלם ּדִ א ְירּוׁשְ מֹוֶלֶדת ) ויקרא יח(, ּדָ
ת ֲעָריֹות ָפָרׁשַ ִית ּבְ א, ּבַ ַל ם ְלַתּתָ ַל ם, ְירּוׁשָ א ְירּוׁשָ ִאְתְייִלידּו ּדָ ָנא, ּגּוְבִרין ּדְ ַתר ּדְ יתּובּון , ּבָ ּדִ

ַלם ירּוׁשָ ַמָיא ּבִ ּיֹוִרין ָלא אִ , ַעְלָמא ְלָמאֵרי ׁשְ ד ּגִ ָמָהןּכַ א ַעל ׁשְ ָרֵאל, ְתָקרּון ֶאּלָ ר ִיׂשְ הּוא ּבַ , ּדְ
ד ֲאָבַהְתהֹון א, ְוָלא ִיְתָקרּון ּכַ ּפֹוְטִקּיָ ּיֹוָרא ִמּקַ ָרֵאל, ּגִ ָהא ִיׂשְ א ּבְ  . ֶאּלָ

ָרֵאל ִיְתָקרּון, ָצֵבי ְלֵמיַמר, ְלָך ִיְהיוּ                פ ִיׂשְ ֵמיהֹון ּדְ ם ֲאֵחיהֹון יִ , ַעל ׁשְ ְראּו ַעל ׁשֵ ּקָ
ַנֲחָלָתם ַאְרָעא, ּבְ ָרֵאל ּבְ ין ִעם ִיׂשְ בּו ָלא ִיְתַחְסנּון ִאּלֵ ְבָטא, ְוַכד ּתָ ְבָטא ְוׁשִ ל ׁשִ ב ּכָ יֵדיּה , ְוִיּסַ ּדִ

הֹון ל ָחָדא ְלפּום ִמְנָייֵניהּ , ְוגּוְבִרין ִמּנְ  . ּכָ
ּדֶ                פא ן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבַ ּדַ בִֹאי ִמּפַ ַתח', ֶרְך ְוגוַוֲאִני ּבְ א ּפָ י ַאּבָ ּכֹה ) ירמיה לא(, ִרּבִ

ָמע ְוגו' ָאַמר ה ָרָמה ִנׁשְ ְתֵריהּ ', קֹול ּבְ ִתיב ּבַ ִכי ְוֵעיַנִיְך ' ּכֹה ָאַמר ה, ַמה ּכְ ִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ ִמּנְ
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ָכר ִלְפעּוָלֵתְך ְוגו י ֵיׁש ׂשָ ְמָעה ּכִ בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם' ִמּדִ בוּ , ּובוּ לא ָאַמר ְוָיׁש , ְוׁשָ א ְוׁשָ ָבר , ֶאּלָ ּכְ
בוּ   .ׁשָ

א ֲחֵזי               בפ י ֶאְלָעָזר, ּתָ א ִדיֵהא ִדיָנא ַעל טּוָרא, ָאַמר ִרּבִ ְעּתָ ׁשַ ר ַמְטרֹוִניָתא , ּבְ ְתַעּטַ ּתִ
ִדיָנא, ַעל טּוָרא ְבֵניהֹון ָאְבִדין ּבְ ְצִחי ָרִני ֲעָקָרה לֹא יָ ) ישעיה נד(ְוָרָזא , ְוִהיא ָסְבַרת ּדִ ָלָדה ּפִ

ה ְוַצֲהִלי ְוגו ָנא. 'ִרּנָ יָדהּ , ּתָ ְרְסָייא ִמן ּדִ ִני ּכֻ ֵני ׁשֹוֵמָמה , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַסְגָיין ְיהֹון ּבְ ים ּבְ י ַרּבִ ּכִ
ִני ְבעּוָלה ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה) זכריה יד(, ִתיתּוב ַמְטרֹוִניָתא ְלַבֲעָלהּ , ִמּבְ מֹו אֶ ' ּבַ  .ָחדֶאָחד ּוׁשְ

ָנא               פג ִריְך הּוא, ִמן ַקְדַמת ּדְ א ּבְ יָמא ַמְטרֹוִניָתא ְלקּוְדׁשָ ַנָייא ִדיִלי ָאן, ּתֵ , ֵייָמא ָלהּ . ּבְ
ִדיָנא ִדיָנא. ּבְ ָאְבִדין ּבְ ר ּדְ ְסּבַ יָנא ִלְבַנָיא ִדיָדהּ , ִהיא ּתִ י ִאית ָלְך ְלֵמיַסב , ּוָבָכה ַעל ּדִ י ֲאֵרי ַסּגִ ּכִ

ִדְלהֹוןִמנִּ  הֹון, י ּבְ ֲהַות ִעּמְ ְנָאה, ּדְ ׂשַ בּו ֵמַאְרָעא ּדְ  .ְוָהא ּתָ
יהּ                פד ֵמָתה ִאּמֵ ד ֵמָתה, ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע יֹוֵסף ּדְ ּה ּכַ ָמן ֲהָוה ִעּמָ א יֹאַמר . ּתַ ֶאּלָ

ָאה ָרֵאל ִעּלָ ָרֵאל, ִיׂשְ ִיׂשְ ד ֵניֵתי ִמְפָרְקֵניהֹון ּדְ ְתַער , ּכַ ָרֵאל, ַמְטרֹוִניָתאּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ח , ְוִתְתַער ּכְ ְוִתּגַ
ִמין ְזֵעיר ְלֵמיֵתי ַאְרָעא, ִוימּותּון ִמְנהֹון, ְקָרָבא ִעם ַעּמָ ִריְך הּוא. ְוִיְתָקְרבּון ּבִ א ּבְ , ֵייַמר ָלּה קּוְדׁשָ

ָכה ד ִהיא ּבָ ִמ , ָלא ִתְדֲחִלי. ּכַ ִמיָתן ַעל ׁשְ ַנָייא ּדְ בוּ , יַאְגָרא ְלהֹון ּבְ ִאינּון ְיתּובּון , ָאֳחָרִנין ָהא ּתָ
י ֵמיַתָייא  .ְלַחּיֵ

ִריְך הּוא, ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל               פה א ּבְ ָמא ְדקּוְדׁשָ ָמר , ֵמָתה ַעל ִייחּוד ׁשְ א ִאּתְ ְוַעל ּדָ
ְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא עֹוד ּכִ ִריְך הוּ , ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ִמיתּו ַעל ִייחּוד ׁשְ ַאְרָעא , ְלַבר ְלַאְרָעא, אּדְ ּבְ

א הֹון, ּדָ  .ָלא ָימּות ַחד ִמּנְ
ָנא               פו א, ּתָ י ַאּבָ ָאְרָחא ְדֶאְפָרת, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ ִוימּותּון , ֲעִתיִדין ִיׂשְ

הֹון א ַסְגָיא ִמּנְ י ֵמיַתָיא ְיקּומּון, ַעּמָ ן ְלַחּיֵ ָאְרָחא ָהֵדיןְוַיּתִ . ּוָבַתר ּכֵ ִמיִתין ּבְ ְלָטָנא ְיֵהא ְלכֹון ּדְ , יר ׁשָ
ַל ם ְירּוׁשָ יֵהא ָקָדֵמיהֹון ּבִ ל ּדִ  .ִמּכָ

א               פז יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ ָמא ּדְ ה ִאְתְקֵרי ׁשְ ַאְתָרא ָהֵדין ָלֶחם) ב''דף רטו ע(, ְוָלּמָ ִדיל . ּדְ ּבְ
ִריְך הוּ  א ּבְ ָמא ְדקּוְדׁשָ הּוא ִמן ׁשְ יהּ ּדְ ֵמיהּ , א ּבֵ ן ַעל ׁשְ ּמָ ימּותּון ּתַ ֵמיּה , ד''י, ּדִ ן ַעל ׁשְ ּמָ ימּותּון ּתַ ּדִ

ָגלּוָתא, ה''י ִריְך הּוא, ֶלֶחם ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵמיּה ּדְ הּוא ִמן ׁשְ ִדיל ּדְ  :ּבְ
ה               פח ֵני יֹוֵסף ַוּיאֶמר ִמי ֵאּלֶ ָרֵאל ֶאת ּבְ ְרא ִיׂשְ א . ַוּיַ י ַאּבָ ַתחִרּבִ ְוָאַמְרּתְ ) ישעיה מט(, ּפָ

ה ְלָבֵבְך ִמי ָיַלד ִלי ֶאת ֵאּלֶ א, ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּבִ ָרֵאל ְלַתּתָ ָרֵאל , ִיׂשְ נֹוִהי ְדִיׂשְ ֵייתּון ּבְ ָחֵזי ּדְ
ד ֵייתּון , ָקָדֵמיהּ  הוּ ) ישעיה יא(ּכַ ּלְ ם ְוַאְכָנׁשּו ּכֻ י ַהּיָ ְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאּיֵ ִ יִאין ֵמֵעיָלם ּוִמׁשּ . ִויהֹון ַסּגִ

הֹון ּלְ א ֵמָאן ִאינּון ּכֻ ִכיְנּתָ יָמא ׁשְ ִני נּוְכָרָאה, ּתֵ סּול ִמּבְ הֹון ּפְ ָנא , ִיִיְמרּון ֵליהּ . ְוָלא ּבְ ּלָ ֲאַנְחָנא ּכֻ
ַרךְ  ֲהָדן, ִמּבֵ ָנא נּוְכָרָאה ּבַ ֲחָדא, ְוֵלית ּבְ א ְוָכַרת ְלהֹון ּכְ א ִמן ּדָ ְרׁשּון ּדָ ִיְתּפָ ְיירּוןְויִ , ּדְ ְיתּובּון , ְתּגַ

ָרֵאל ּיּוִרין ִעם ִיׂשְ ֲחָדא, ּגִ  .ִויהֹון ּכְ
ָנא               פט עֹור ַהַחי, ּתָ ַחת ּבְ ַסּפַ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ ִתיב . ְלַאְרֲעהֹון, ָקׁשִ י ) ישעיה יא(ּכְ ּכִ

ַל ם ְוִנְלָוה ַהגֵּ ' ְיַרֵחם ה ְירּוׁשָ ית ַיֲעקֹבֶאת ַיֲעקֹב ּוָבַחר עֹוד ּבִ חּו ַעל ּבֵ ד ְיתּובּון , ר ֲעֵליֶהם ְוִנְסּפְ ּכַ
ָרָיא מֹו ֶאָחד' ִיְהֶיה ה) זכריה יד(, ִויֶהְוָיין ְרִחימּו ְבהֹון, ְלַאְרֲעהֹון ּבְ ּיֹוִרין ִעם , ֶאָחד ּוׁשְ ִיְתַלּוּון ּגִ

ֵריהֹון ִבׂשְ עּוְמָקא ּבְ ָרֵאל ִויֶהְווָיין ְלהֹון ּכְ  .ִיׂשְ
ה               צ ְך ָלּמָ ַמע. ְוָכל ּכָ א ׁשְ ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ַאְרָעא, ָאַמר ִרּבִ חּוִמין ּדְ ָכל ַחד ְיֵהא , ַעל ּתְ ּדְ

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּיּוִרין, ַרֲעָוא ְלֵמיַדר ּבְ ַער ּדִ ִתיב. ְוִתְסּתָ ָצֵבי , ִויֵתדֹוַתִיְך ֲחֵזִקי) ישעיה נד(, ּכְ
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ַהְוָיין ִעמָּ , ְלֵמיַמר ָראִסיְכָיא ּדְ ִמין, ַאְתִקיף ַיְתהֹון, ְך ֵמִעּקָ ָאר ַעּמָ יר ִמׁשְ יע ַיְתהֹון ַיּתִ ְבָיכֹול . ְוַסּיַ ּכִ
ַמָיא ָאֳחָרא ָכל ַעּמְ ָפא ַיְתהֹון ּבְ ּקְ ַאּתְ ָסֵכי ְלִאְתּתַ יִאין, ּדְ  :ִויהֹון ַסּגִ

ר ָנַתן ִלי אֱ א               צ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ֶזהַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ּבָ אִני , לִֹהים ּבָ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ִרּבִ
ָרֵאל) דברים ד(, ֵמָהָכא ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מׁשֶ ר ׂשָ א, ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלַתּתָ ד , יֹאַמר ִיׂשְ ּכַ

ָרֵאל ֲעֵליהֹון ְלֵעיָלא ַני ִאינּון, ִיׂשְ ִריְך הּוא אֹוַרְייָתא, ּבָ א ּבְ ָיַהב ִלי קּוְדׁשָ מָּ , ּדְ ה ַיְתהֹון ְוִנימּוֵסיהֹון ּכַ
יִטין ִנימּוֵסי אֹוַרְייָתא , ְקׁשִ  .דאתיהיבת להון(ּבְ

, ִדְלהֹון ִאְתְקִריַאת ֶזה) אורייתא, כד יהון ישראל תחות גדפי שכינתא, תא חזי               צב
ָלא ֲהָוה, ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ ) שמות טו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ן ּדְ ְדֵפי  ּוְבָכל ִעּדָ חֹות ּגַ ל ּתְ ִוד ְמַמּלֵ ּדָ

ָתא א ָדא ִמּלְ ִכיְנּתָ ֶליהֵוי, ׁשְ י ַמה ּדְ א ִאְתַנּבֵ  .ִאְתָקֵריָנא זֹאת, ֶאּלָ
י ְוגו) תהלים כז(, ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵמָהָכא               צג ֲחְנה ָעַלי ַמֲחְנה לא ִייָרא ִלּבִ זֹאת ' ִאם ּתַ ּבְ

א אוֹ , ֲאִני ּבֹוֵטחַ  יָחאזֹאת ּדָ ֵהא ֵלייֵתי ְמׁשִ א, ַרְייָתא ּתְ ְוקֹול ַהּתֹור ) שיר השירים ב(, ּוְבִגין ּדָ
ַאְרֵצנוּ  ַמע ּבְ ְתָגֵמי , ַמה ּגֹוָזָלא ָקֵליּה ָעֵרב. ְלגֹוָזָלא, ַעל ָמה ִאְתַמְתַלת אֹוַרְייָתא. ִנׁשְ ַאף ּפִ

יָחא, אֹוַרְייָתא ָקֵליּה ָעֵרב ִדיָנא, ְוָדא ָקָלא ְיֵהא ֵלייֵתי ְמׁשִ  .ְליֹוָמא ּדְ
ָנא               צד ַאְרֵצנוּ , ּתָ ַמע ּבְ יַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ִמיר ִהּגִ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהּזָ ּצָ ִנים. ַהּנִ ּצָ , ַהּנִ

ָבה ֶמְרּכָ א ֲאָבָהָתן ּדְ ִמן ַעְלָמא ְיקּומּון ְוִיְתֲחזוּ , ּדָ יעַ . ּדְ ִמיר ִהּגִ ְחּתָ , ֵעת ַהּזָ ּבַ חּון ֵליָוֵאיּתּוׁשְ ּבְ יׁשַ , א ּדִ
ַקְדִמיָתא ְדּבְ ד ְיתּובּון ְלפּוְלָחֵניהֹון ּכִ ֶזה, ְוקֹול ַהּתֹור. ּכַ ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ּבָ אֹוַרְייָתא, ֲאׁשֶ ְתָגֵמי ּדְ , ּפִ

תֹוָרא ָקָלא ּדְ ִאינּון ֲעֵרִבין ּכְ א זֶ , ּדְ ִוין''ה זֹא''ּדָ  .ת ּתֹור ׁשָ
ָתא. ְייֵריַמאי ָקא מַ                צה א, ְוָרָזא ְדִמּלְ ִכיְנּתָ ְדֵפי ׁשְ חֹות ּגַ ָלא ֶתֶהְוָיין ּתְ ָנא ּדְ ִעּדָ ' א, ּבְ

ְלזֹאת ָנִחית א, ּדִ חֹות ְלכֹּלָ ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ ', ּוְסִליַקת ה, ְוהּוא ִמּתְ יָתא, ּדְ ָחַרב ּבֵ ה, ִמּדְ ָלא , א''ּדְ
ִמין ע ין ַעּמָ לֹותָיְכָלא ָלדּור ּוְלֶמֱהֵוי ּבֵ ה, ֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָמא''ּדְ א ֲחתּוָכא ִמן ׁשְ יׁשָ ד . א ַקּדִ ּכַ

ָרֵאל ְלַאְרֲעהֹון ִריְך הּוא''ה, ְיתּובּון ִיׂשְ א ּבְ ָמא ְדקּוְדׁשָ הּוא ֲחתּוָכא ִמן ׁשְ א ּדְ יׁשָ יתּוב , א ַקּדִ ּתֵ
ֶזה ְוִיּפּוק  א) תקבל' והא, מיומא דדינא(ּבָ ַקְנּתָ ה''ה, א ֶאֶלף''ה .ִמְנָייָנא ּתַ ָ ְקדּוׁשּ ' א, א ֲעִדיַפת ּבִ

 . ֲעִדיַפת ְלַאְתָוון
ַתח ְוָאַמר               צו א ּפָ י ַאּבָ ן) ישעיה מ(, ִרּבִ ּכֵ ֶרת ּתִ ּזֶ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים ְוׁשָ ׁשָ ֶזה , ִמי ָמַדד ּבְ

ְבָיכֹול, ּתֹור ִוין ּכִ א ְדקוּ ', ְלה' ו', ְלת' ר', ְלר' ז, ׁשָ ִריְך הּואַזְרּתָ א ּבְ ִנין, ְדׁשָ ְבִעין ׁשְ ית ְמָאה ְוׁשִ ׁשִ , ּבְ
ַמָיא יַצד , ְוַעד ַאְרָעא, ֵמָהָכא ִמן ׁשְ ַמת ה, ז''ו תר''ה ה''ֶזֶרת ו, ר''ּתוֹ ) ה''ז(ּכֵ ְדַמת . 'ְלו' ִאְתַקּדְ ְוִאְתּקַ

פּול ֶזֶרת ָאְרּכֹו וְ ) שמות כח(', ְלז' ר', ְלר' ת', ְלת' ו פּולָרבּוַע ִיְהֶיה ּכָ  . ֶזֶרת ָרְחּבֹו ּכָ
ִקין, ַוּיֹאֶמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבַרֵכם               צז ֵמי אֹוַרְייָתא ִמְתַעּסְ ִפְתּגָ ֲהוֹו ּבְ ) והוה(, יֹאַמר ִמּדַ

יַמְיהוּ  ין ַחּכִ ֶמָך ) בראשית לב(ְוָרָזא , ֲאָבַרִכינּון, ְוהּוא ָדא ְמִכיָלָתא ּבֵ ְ ַוּיֹאֶמר ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה ׁשּ
ִמי) א''דף רטז ע(ַוּיֹאֶמר . ַיֲעקֹב ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ֶזה ּתִ ְלִמְנָייָנא , ִמְנָייָנא ָדא, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב, ָלּמָ

יהּ  ַקּמֵ ַאְתֵריהּ , ַקְדִמיָתא ּדְ ָנא ּבְ ְדָפִריׁשְ  .ּכְ
ַאל ַיֲעקֹב ְוגו, ְוָרָזא ָאֳחָרא               צח ׁשְ ה זֶ ' ַוּיִ םַוּיֹאֶמר ָלּמָ ִמי ַוְיָבֶרְך אֹותֹו ׁשָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ , ה ּתִ

ְזכּוָתא ְדֶזה, ָהא ָלא ָעִתיד א ּבִ  . ְלָבְרֵכהֹון, ֶאּלָ
ְנָיָנא               צט יָאה ּתִ ַהאי ְקָרא, ְוָרָזא ַסּגִ ַאְתָרה ּדְ ָלא , ּבְ ן ּדְ ֲאָבל ָלא ָאֵתיָנא ְלַקּמָ

ָאַמְרָנא מּוִעיָנן ַהאי ְקָרא ּדְ ִאְתְקִריַאת אֹוַרְייָתא ֶזהִמּקַ , ְלַאׁשְ ֲאִמיָנא ָלְך ּדְ ִתיב. ֵמיּה ּדְ , ּכְ
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ֵני ה) שופטים ה( ָרֵאל' ֶזה ִסיַני ִמּפְ ה, ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ַעל ְיָדא ְדמׁשֶ שמות (, ּכַ
ה ָהִאיׁש ) לב י ֶזה מׁשֶ י ֱאָלָהא אֹוַרְייָתא ֲהָוה נָ , ֶזה ֵאִלי ְוַאְנִוהוּ ) שמות טו(ּכִ ֲחַתת ִמן ַקּמֵ

ָרֵאל  . ְדִיׂשְ
ְבדּו ִמּזֶֹקן ְוגו               ק ָרֵאל ּכָ א', ְוֵעיֵני ִיׂשְ וֵתיהּ , ּוְבִגין ּדָ ַכּוָ ח ּדְ ּכַ ְוַכד ְיהֹון , ָלא ַאּתְ ַמׁשְ

ל ִזְמָנא ֲחרּוָבא ָהִדין ָגלּוָתא ּכָ א. ִסיבוּ , ּבְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ֵתיֵתי רּוָחא ָאֳחָרא , ָלא ָיְכִלין ְלֶמחֵזי ַאּפֵ ַעד ּדְ
הֹון  .ּבְ

ַמָיא               אק ֲאַרע ַעּמְ ִאיבּו ּבַ ָנא ִאְסּתָ ַמת ּדְ ּדְ ִנימּוֵסי אֹוַרְייָתא, ִמּקַ ְיהֹון . ְוָלא ֲהוּו ּבְ ה ּדִ ּמָ ּכְ
ִהיל ְלֵמיַהךְ  יִני ְנְכָרִאין, ּכָ י ּבֵ ָנא ַסּגֵ ָרא, ְוָתבּו ִעּדָ ַתר ּדָ ָרא ּבָ ד ְיתּובּון , ִליפּו ִמן ָאְרֵחיהֹוןְואוֹ , ּדָ ּכַ

א ְלַאְרֲעהֹון ִכיְנּתָ י ׁשְ א, ַאּפֵ ִכיְנּתָ י ׁשְ ַקְדִמיָתא ָלא ָיְכִלין ְלֶמחֵמי ַאּפִ ִריְך , ּבְ א ּבְ ָיִהיב קּוְדׁשָ ַעד ּדְ
 .הּוא רּוָחא ִדיֵליּה ְלהֹון

ַתח               קב יא ּפָ י ִחּיָ ֶכםְוֶאת רּוחִ ) יחזקאל לו(, ִרּבִ ִקְרּבְ ן ּבְ ר , י ֶאּתֵ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ ְלָבַתר ְוָעׂשִ
יֶתם ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ חּוּקַ ה, ּבְ ָ כֹון ּוְקדּוׁשּ ָיַהב רּוִחין ּבְ ַתר ּדְ ֲהכּון , ִמן ּבָ ִנימּוַסי ּתֵ ּבְ

 .ְוִתְתֲהכּון
א פָּ , לֹא יּוַכל ִלְראֹות               קג י ַאּבָ ים ּוְרצֹונֹו ) משלי טז(, ַתח ְוָאַמרִרּבִ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ ּבְ

ָעב ַמְלקֹוׁש  ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ִכיְנּתָ י ׁשְ רּון ַאּפֵ ּבְ ד ִיּסְ הֹון , ּכַ ִמּנְ ִאינּון ְרִתיִכין ּדְ קּון ּבְ ְוִיְתַעּסְ
ָעְלָמא  .ֵחיָוון ּדְ

א ֲחֵזי               קד ָנאָלא ִתׁשְ , ּתָ הֹון ִליׁשְ ּלְ י ְקָרֵאי ּכֻ ַהּנֵ ח ּבְ ם ) תהלים עא(, ֶאָלא ְלִאיִניׁש , ּכַ ּגַ
הֶגה ִצְדָקֶתךָ  ל ַהּיֹום ּתֶ ִריְך הּוא. ְלׁשֹוִני ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ י ְקָרֵאי ּבְ ַהּנֵ ח ּבְ ּכַ ְך , ְוָלא ַאּתְ ַמׁשְ ּוְבִגין ּכַ

ִריְך , ְיתּובּון ְלַאְרֲעהֹון א ּבְ הֹוןְוָיַהב קּוְדׁשָ ִדיר , הּוא רּוַח ָחְכְמָתא ּבְ ֶהְוָיין ּתָ ְלהֹון ּתֶ ָנא ּדִ ִליׁשְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ  ):עד כאן אינו מן הזהר. (ּבְ

ַתח ְוָאַמר', ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְוגו               קה יא ּפָ י ִחּיָ יִקים ְלעֹוָלם ) ישעיה ס(, ִרּבִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ
ָרֵאל', ְוגוִייְרׁשּו ָאֶרץ  ִאין ִאינּון ִיׂשְ לֹות, ַזּכָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ל ַעּמִ יר ִמּכָ א , ַיּתִ קּוְדׁשָ ּדְ

יִקים ִריְך הּוא ָקָרא לֹון ַצּדִ ַעְלָמא ְדָאֵתי. ּבְ ַההּוא , ְלַאְחִסין לֹון ְירּוַתת ַעְלִמין ּבְ ְלִאְתֲעָנָגא ּבְ
ָמה ִדְכִתיב, ַעְלָמא ג ַעל ה) ישעיה נח(, ּכְ ְתַעּנֵ גּוָפא . ַמאי ַטְעָמא. 'ָאז ּתִ ִקין ּבְ ּבְ ִמְתּדַ ִגין ּדְ ּבְ

א ְכִתיב, ְדַמְלּכָ ה) דברים ד(, ּדִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ֶכם ַהּיֹום' ְוַאּתֶ ּלְ ים ּכֻ  .ֱאלֵהיֶכם ַחּיִ
ַתח ְוָאַמר               קו י ִיְצָחק ּפָ יִק , ִרּבִ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ַהאי ְקָרא ָרָזא , ים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץְוַעּמֵ

ין ְמַחְצֵדי ַחְקָלא ָאה ִאיהּו ּבֵ ְמעֹון, ִעּלָ י ׁשִ ֵני ִרּבִ א ּתָ ְדּתָ ַאּגַ ָרָזא ּדְ ָהא ּבְ ָאה . ּדְ ַאְחָסַנת ְירּוָתא ִעּלָ ּדְ
ַהִהיא ֶאֶרץ ָיִרית ָלהּ , ּדְ יק, ֵלית ַמאן ּדְ ר ַההּוא ְדִאְקֵרי ַצּדִ ולית מאן דירית , אי ארץא דה''ס. (ּבַ

יּה ) דהא צדיק ירית למטרוניתא ודאי, בר ההוא דאקרי צדיק, לה ָהא ַמְטרֹוִניָתא ּבֵ ּדְ
ָמא ּסְ ַקת ְלִאְתּבַ ּבְ אי, ִאְתּדַ יק ָיִרית ְלַמְטרֹוִניָתא ַוּדַ  .ְוַצּדִ

ִריְך הּוא ְלִיׂשְ , אּוף ָהָכא               קז א ּבְ קּוְדׁשָ ֲחִביבּוָתא ּדְ ם , ָאַמר, ָרֵאלּבַ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ
יִקים ְך ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ֶאֶרץ, ַצּדִ יִקים. ִאְתֲחזּון ְלָיִרית ְלַמְטרֹוִניָתא, ּוְבִגין ּכָ , ַמאי ַטְעָמא ִאְקרּון ַצּדִ

רוּ . ּוַמאי ַטְעָמא ָיְרִתין ְלַמְטרֹוִניָתא ּזָ ִאְתּגַ ִגין ּדְ ָמה ְדָתִניָנן. ּבְ אִ , ּכְ ל ַמאן ּדְ ַזרּכָ ַהאי , ְתּגְ יל ּבְ ְוֲעּיִ
ִרית, ַאְחָסָנא) א ברית קדישא ועייל בהאי''ס( א, ְוָנִטיר ְלַהאי ּבְ גּוָפא ְדַמְלּכָ ק ּבְ ּבַ , ָעאל ְוִאְתּדָ
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יק ַהאי ַצּדִ יִקים. ְוָעאל ּבְ ְך ִאְקרּון ַצּדִ א ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ּוְבִגיֵני ּכָ א ֶאֶרץ, ַמאי ָאֶרץ. ְוַעל ּדָ  ּדָ
ים  .ַהַחּיִ

ֵאר, ַאֲהַדר ְוָאַמר               קח ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ַעי. ֵנֶצר ַמּטָ , ֲעָנָפא ֵמִאינּון ֲעָנִפין, ִנֶצר ַמּטָ
ָרא ַעְלָמא ד ּבָ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ָנַטע קּוְדׁשָ ְכִתיב. ּדְ ע ה) בראשית ב(, ּדִ ּטַ ֵעֶדן ' ַוּיִ ן ּבְ ֱאלִהים ּגַ

ֶדם ְייהוּ וְ , ִמּקֶ ךְ . ַהאי ֶאֶרץ ַחד ִמּנַ ִגיִני ּכָ ֵאר, ּבְ ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ  .ִנֶצר ַמּטָ
ָבר ַאֵחר               קט יִקים, ּדָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ י , ְוַעּמֵ ין ַעם ְקׁשֵ ָנֲחתּו ְלִמְצַרִים ּבֵ א ַיֲעקֹב ּוְבנֹוי ּדְ ּדָ

ִאין, ְקַדל הּו ַזּכָ ּלְ חּו ּכֻ ּכָ ּתַ ִתיב. ְוִאׁשְ ְך ּכְ ן ְסִליקּו ) ב''דף רטז ע(ְלעֹוָלם , ּוְבִגין ּכָ ּמָ ּתַ ּמִ ִייְרׁשּו ֶאֶרץ ּדְ
א יׁשָ  .ִליַרית ַאְרָעא ַקּדִ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים               קי ָתא ָדא ְסִתיָמא, ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ ְרׁשָ אי ּפַ י ַיֲעקֹב ָאַמר. ַאּמַ א , ִרּבִ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ִמית ַיֲעקֹב ָרֵאלאִ , ּדְ ִיׂשְ ימּו ֵעיֵניהֹון ּדְ י ְיהּוָדה ָאַמר. ְסּתִ ְכֵדין ָנֲחתּו ְלָגלּוָתא, ִרּבִ ידּו , ּדִ ְעּבִ ּתַ ְוִאׁשְ

הֹון  .ּבְ
ְמעֹון ָאַמרא               קי י ׁשִ ִתיב ְלֵעיָלא, ִרּבִ ן , ַמה ּכְ ֶאֶרץ ּגׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ׁשֶ ַוּיֵ

ָאֲחזּו ָבהּ  ְרּבּו ְמאֹד ַוּיֵ ְפרּו ַוּיִ א ְלָדא, ּוְכִתיב ַוְיִחי ַיֲעקֹב. ַוּיִ ין ּדָ א ּבֵ ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְפָרׁשָ ָמה ִאינּון . ּדְ
ַמְלִכין ַתְפנּוִקין ּדְ ילּו ִעּנּוָגא ְוִכּסּוִפין ְלַגְרַמְייהוּ , ָקְייֵמי ּבְ ַתְפנּוֵקי , אּוף ַיֲעקֹב ָנֵמי. ְוַקּבִ ים ּבְ ַקּיַ

ִעּנּוָגא ְוִכּסּוָפא ְלַגְרֵמיהּ  ,ַמְלִכין א, ּבְ א ִמן ּדָ ַרׁש ּדָ  .ָלא ִאְתּפְ
ל יֹומֹוי ָלא ִאְקֵרי ַוְיִחי. ְוָהָכא ִאְקֵרי ַוְיִחי               קיב ָהא ּכָ ַצֲעָרא ֲהווּ , ּדְ ָכל יֹומֹוי ּבְ ִגין ּדְ , ּבְ

ָחן ּכְ ּתַ ַצֲעָרא ִאׁשְ ִתיב, ּבְ לַ ) איוב ג(, ֲעֵליּה ּכְ בֹא רֶֹגזלֹא ׁשָ י ַוּיָ י ְולא ָנְחּתִ ַקְטּתִ י ְולֹא ׁשָ ַתר . ְוּתִ ּבָ
ָנַחת ְלִמְצַרִים א. ִאְקֵרי ַוְיִחי, ּדְ יִקין, ָחָמא ִלְבֵריּה ַמְלּכָ ִאין ַצּדִ נֹוי ַזּכָ ַתֲענּוֵגי , ָחָמא ְלָכל ּבְ הּו ּבְ ְוֻכּלְ
ֲחַמר ַטב , ְוַתְפנּוֵקי ַעְלָמא יִניהֹון ּכַ יהּ ְוהּוא ָיִתיב ּבֵ ּיֵ ָיִתיב ַעל ּדּוְרּדַ ֵדין ִאְקֵרי ַוְיִחי ַיֲעקֹב, ּדְ ְוָלא . ּכְ

ְרּבּו ְמאֹד ְלַוְיִחי ַיֲעקֹב ְפרּו ַוּיִ ין ַוּיִ ִריׁש ּבֵ  .ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ּפָ
ָנה               קיג ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָנה, ׁשְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ְמ . ַמאי ַטְעָמא ׁשְ י ׁשִ א ָאַמר ַרּבִ ל , עֹוןֶאּלָ ּכָ

ַצֲעָרא ֲהווּ  ַיֲעקֹב ּבְ ַקְדִמיָתא, יֹומֹוי ּדְ ַצֲעָרא ַאֲעַבר לֹון ּבְ ָחָמא ְליֹוֵסף, ּבְ יָון ּדְ ְוֲהָוה ָקִאים , ּכֵ
יהּ  יֹוֵסף, ַקּמֵ ל ּבְ ּכֵ ד ַיֲעקֹב ִמְסּתַ יהּ , ּכַ ַנְפׁשֵ ִלים ּבְ ּתְ יֹוֵסף, ֲהָוה ִאׁשְ יּה ּדְ ִאיּלּו ָחָמא ְלִאּמֵ פִּ . ּכְ ׁשַ ירּו ּדְ

ָרֵחל ירּו ּדְ ּפִ ֵמי ְלׁשַ יֹוֵסף ּדָ יֹומֹוי. ּדְ ָלא ַאֲעַבר ֲעֵליּה ַצֲעָרא ּבְ ָמה ּדְ ַגְרֵמיּה ּכְ ֵמי ּבְ  .ְוֲהָוה ּדָ
יהּ                קיד ַרׁש ִמּנֵ ים, ְוַכד יֹוֵסף ִאְתּפְ ֵדין ִאְתְקּיַ י , ּכְ י ְולא ָנְחּתִ ַקְטּתִ י ְולֹא ׁשָ ַלְוּתִ לֹא ׁשָ

בֹא רֹ  ֲעַבר. ֶגזַוּיָ ל ַמה ּדְ ָיא ֵליּה ְלַיֲעקֹב ִמּכָ ָדא ַקׁשְ יהּ , ּדְ ַרׁש יֹוֵסף ִמּנֵ ִאְתּפְ ִתיב, ּוְבִזְמָנא ּדְ , ַמה ּכְ
ָנה ָהָיה רֹוֶעה ְוגו) בראשית לז( ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ַיֲעקֹב. 'יֹוֵסף ּבֶ ָלא ֲהָוה ֵליּה ַצֲעָרא , ְוָכל יֹוִמין ּדְ

ַהאי ֵכי, ּכְ ָנה ְדיֹוֵסף ְוֲהָוה ּבָ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ל יֹוָמא ְלִאינּון ׁשְ  .ּכָ
ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ ) בראשית מו(, ַמאי ָקֲאִתיבּו ֵליהּ                קטו ַבע , ְויֹוֵסף ָיׁשִ ָהא ְלָך ׁשְ

ָנה ָאֳחָרִנין ֵרה ׁשָ ִעּנּוִגין ְוַתְפנּוִקין ַוֲהָנאֹות ְוִכּסּוִפין, ֶעׂשְ ֶאֶרץ ֲהָדא הּוא ִד . ּבְ ְכִתיב ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ
ָנה ְוגו ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָנא. 'ִמְצַרִים ׁשְ ִנין, ּתָ ל ִאינּון ׁשְ ִריְך הּוא, ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ְיָקָרא ּדְ ִכיְנּתָ יּה , ׁשְ ִעּמֵ

ָחא ּכְ ּתַ ים ִאְקרּון, ִאׁשְ ְך ַחּיִ  .ּוְבִגין ּכָ
א ֲחֵזי               קטז ִחי , ּתָ ִתיב ַוּתְ ַקְדִמיָתא ִמית ֲהָוה , רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהםּכְ ָהא ּבְ ִאְתֲחֵזי ּדְ

ָלא רּוָחא ָאֳחָרא, ַההּוא רּוָחא ִדיֵליהּ  ין ְלַקּבְ ּוֵ ָהא רּוָחא ִדְלֵעיָלא. ְוָלא ֲהָוה ִמְתּכַ ְרָיא , ּדְ ָלא ׁשַ
ֵריַקְנָיא י יֹוֵסי. ּבְ ְרָיא, ָאַמר ִרּבִ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ אֲ , ׁשְ א ּבְ ִליםֶאּלָ ֲאַתר ָחֵסר, ַתר ׁשְ ְוָלא , ְוָלא ּבְ
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ִגים ֲאַתר ּפָ ֲאַתר ָעִציב, ּבְ ון, ְוָלא ּבְ ּוֵ ִאְתּכַ ֲאַתר ּדְ א ּבְ ֲאַתר ֲחדוּ , ֶאּלָ ךְ . ּבְ ִנין , ּוְבִגין ּכָ ל ִאינּון ׁשְ ּכָ
ַרׁש ֵמֲאבֹוי יֹוֵסף ִאְתּפְ א, ְוַיֲעקֹב ֲהָוה ָעִציב, ּדְ ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ְרָיא ּבֵ  .ָלא ׁשַ

ָנא               קיז א, ּתָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ' ִעְבדּו ֶאת ה) תהלים ק(, ּכְ
ְרָנָנה ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ ִריְך הּוא, ְלֲאָפָקא. ּבְ א ּבְ ֵלית ּפּוְלָחָנא ְדקּוְדׁשָ א ִמּגֹו ֶחְדָוה, ּדְ . ֶאּלָ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ְרָיא ִמּגֹו ַעְצבּותלֵ , ּדְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ְכִתיב , ית ׁשְ ן ) מלכים ב ג(ּדִ ה ְקחּו ִלי ְמַנּגֵ ְוַעּתָ
ן ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ אי. ְוָהָיה ּכְ ַלת ִזיְמֵני ַאּמַ ן ּתְ ן ְמַנּגֵ א. ְמַנּגֵ כֹּלָ ֵלימּוָתא ּדְ ִגין ְלַאְתָעָרא רּוָחא ִמׁשְ הּוא , ּבְ ּדְ

ֵליָמא  .רּוַח ׁשְ
א               קיח י ַאּבָ ִניָנן, ָאַמר ִרּבִ ן ּתָ ּמָ ח, ּתַ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ ע ִסְטִרין ּכֹּלָ ִאין , ֵמַאְרּבַ ִעּלָ ין ּדְ ָרׁשִ ְוָכל ׁשָ

הּו ֲאִחיָדן ִאין ּבְ ִריׁש . ְוַתּתָ א ָסִתים ְוָדא ּפָ א ָעִייל ְוָדא ָנִפיק ּדָ הּ , ְוָתָנא ּדָ ֲחֶבְרּתָ , ִאְתֲאַחד ַחד ּבַ
אְוִאינּון ֲאָבָהן ּדְ   .כֹּלָ

ְמעֹון ָאַמר               קיט י ׁשִ ק ה) דברים י(, ִרּבִ ֲאבֹוֶתיָך ָחׁשַ ֲאבֹוֶתיךָ ', ַרק ּבַ ִתיב ּבַ ׁש , ּכְ ַמּמָ
ָלָתא ְכִתיב ַרק, ּתְ ַמע ּדִ ׁש , ּוַמׁשְ ָאר ָאֳחָרִנין, ַרק ַמּמָ ל ׁשְ ן ּוִמְתַאֲחָדן ּכָ ְרׁשָ ין ִמְתּפָ ְוָסְלִקין , ּוֵמִאּלֵ

ָמא ְלאִ  ָראׁשְ  .ְתַעּטְ
ָנא               קכ י יֹוֵסי, ּתָ א, ָאַמר ִרּבִ ְמעֹון ִמן ְמַעְרּתָ י ׁשִ יק ִרּבִ ּלִ ִאְסּתַ ין , ִמן יֹוָמא ּדְ ) אלין(ִמּלִ

ְסָיין ִמן ַחְבַרָיא יַנְייהוּ , ָלא ִאְתּכַ ָיין ִמּבֵ ּלְ ָלן ְוִאְתּגַ ּכְ ִאין ֲהוּו ִמְסּתַ ִאּלּו ִאְתְיי, ְוָרִזין ִעּלָ ִהיבּו ַהִהיא ּכְ
טּוָרא ְדִסיַני א ּבְ ְעּתָ ִתיב. ׁשַ ִכיב ּכְ ׁשָ ַתר ּדְ ְכרּו ַמְעְיינֹות ) בראשית ח(, ּבָ ּסָ הֹום ) א''דף ריז ע(ַוּיִ ּתְ

ַמִים ָ י, ַוֲארּוּבֹות ַהׁשּ ן ִמּלֵ הוּ , ְוֲהוּו ַחְבַרָייא ְמַרֲחׁשָ  .ְוָלא ִמְתַקְייֵמי ּבְ
יֹוָמא ַחד ֲהוָ א               קכ י ְיהּוָדהּדְ י, ֲאִפְתָחא ִדְטֶבְרָיה, ה ָיִתיב ִרּבִ ַמּלֵ ֵרי ּגְ ָסְלֵקי , ְוָחָמא ּתְ ּדְ

ִכְתִפין ַקְטִפיָרא, ַקְטִפיָרא ֵמֲעלֹוי ּדְ ֵרי, ָנַפל ָמטּוָלא ּדְ עוּ , ְוַעד ָלא ָמטּו ֲעַלְייהוּ . ְוֲאתּו ִצּפֳ ּקָ  .ִאְתּבַ
ה ִצפֳּ                קכב ּמָ רּו , ְוֲהוּו ָאְזֵלי ֲעַלְייהוּ , ִריןְלָבַתר ָאתּו ּכַ א) א ושדיאו''נ(ְוׁשָ ַטְרִטיׁשָ , לֹון ּבְ

ִעין ּקְ ן, ְוֲהוּו ָצְווִחין לֹון. ְוָלא ִמְתּבַ ְרׁשָ ְמעּו ַחד ָקָלא. ְוָלא ֲהוּו ִמְתּפָ ִקְדִרין , ׁשָ ִעְטָרא ְדִעְטִרין ּבְ
ְרָיא  .ּוָמִריּה ְלַבר, ׁשַ
הֲ                קכג ְבָרא, ָוה ָיִתיבַעד ּדְ הוּ , ָעַבר ַחד ּגַ ח ּבְ ּגַ א, ָאַמר. ַאׁשְ ים ּדָ , ָהא ִדְכִתיב, ָלא ִקּיֵ

ב אֹוָתם ַאְבָרם) בראשית טו( ֵ ׁשּ ָגִרים ַוּיַ ט ַעל ַהּפְ ֶרד ָהַעּיִ י ְיהּוָדה. ַוּיֵ ְוָהא ֲעִביְדָנא ְוָלא , ָאַמר ִרּבִ
ן ְרׁשָ יּה ַההּוא ַגְבָרא . ִאְתּפָ ָמֵריהּ , ְוָאַמרַאֲהַדר ֵריׁשֵ יּה ּדְ א ֵריׁשֵ ִליׁש , ַעד ָלא ָמִריט ּדָ ְוַעד ָלא ּגָ

ין. ְלַמְטרֹוִניָתא ַלת ִמּלִ י ְיהּוָדה. ְוָלא ָאַמר ֵליהּ , ָרַהט ֲאַבְתֵריּה ּתְ ִרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ  .ָחַלׁש ּדַ
חֹות ִאיָלָנא, יֹוָמא ַחד               קכד ֶחְלֵמיהּ , ִאְדמּוְך ּתְ ְקָנן' ד, ְוָחָמא ּבְ ְדִפין ִמְתּתַ ְוָסִליק , ּגַ

ְמעֹון ֲעַלְייהוּ  י ׁשִ יהּ , ִרּבִ א. ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמֵ ִאין ַוֲאַגְדּתָ ל ִסְפֵרי ָרִזין ִעּלָ ִביק ּכָ ָלא ָסִליק , ְוָלא ׁשָ ּדְ
ֲהֵדיהּ  ְסָיא ֵמעֵ , ִלְרִקיָעא) א וסליקן ליה''ס(ְוָסִליק ְלהֹון . לֹון ּבַ ְלָיא, יָנאְוָחָמא ְדִמְתּכַ  .ְוָלא ִאְתּגַ

ד ִאְתַער               קכה ְמעֹון, ָאַמר, ּכַ י ׁשִ ִכיב ִרּבִ ׁשָ אי ִמּדְ ַקת ֵמַאְרָעא, ַוּדַ ּלְ ַווי . ָחְכְמָתא ִאְסּתַ
ַהאי ַאְבָנא ָטָבא יהּ ) א דמתאחדן''ס(ְדֲהוּו ִמְתֲחָזן , ְלָדָרא ּדְ אִ , ִמּנֵ ִאין ְוַתּתָ , יןְוָסְמִכין ֲעֵליּה ִעּלָ

ְייהוּ   .ִאְתֲאִביד ִמּנַ
א               קכו י ַאּבָ ִרּבִ יּה ּדְ יהּ . ָסח ֵליהּ , ֲאָתא ְלַגּבֵ א ְידֹוי ַעל ֵריׁשֵ י ַאּבָ ּוָבָכה , ָסִליק ִרּבִ

ל יֹוָמא, ְוָאַמר א ָטָבא ּכָ יּה ַמּנָ ַטֲחִנין ִמּנֵ ְמעֹון ֵריַחָייא ּדְ י ׁשִ ָמה ִדְכִת . ְוָלְקִטין ֵליהּ , ִרּבִ , יבּכְ
ָרה ֳחָמִרים) במדבר יא( ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ ַאר , ַהּמַ ּתָ קּו ְוָלא ִאׁשְ ּלְ א ִאְסּתַ יא ּוַמּנָ א ֵריַחּיָ ּתָ ְוַהׁשְ
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ַעְלָמא ִמיֵניהּ  ָמה ִדְכִתיב, ּבְ ר ּכְ ח ) שמות טז(, ּבַ ה ְמלֹא ָהעֹוֶמר ָמן ְוַהּנַ ּמָ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ
ִתיב. ֶמֶרתְלִמׁשְ ' אֹותֹו ִלְפֵני ה ָייא ָלא ּכְ ּלְ ִאְתּגַ ֶמֶרת, ְוִאּלּו ּבְ א ְלִמׁשְ א ַמאן . ְלַאְצָנעּוָתא, ֶאּלָ ּתָ ַהׁשְ

ָאה ָרִזין  .ּוַמאן ִיְנַדע לֹון, ָיִכיל ְלַגּלָ
ְלִחיׁשוּ                קכז י ְיהּוָדה ּבִ אי ַההּוא ַגְבָרא ) אמר ליה רבי אבא(, ָלִחיׁש ֵליּה ְלִרּבִ ַוּדַ
חָ  הּו ֲהָוה, ִמיתּדְ ָאה ָרִזין. ֵאִלּיָ ָעא ְלַגּלָ ְמעֹון, ְוָלא ּבָ י ׁשִ ִרּבִ ָבָחא ּדְ ִתְנַדע ׁשְ ִגין ּדְ יֹומֹוי, ּבְ ֲהָוה ּבְ , ּדְ

ָרא ֲעלֹוי ה ֲעֵליהּ , ָאַמר ֵליהּ . ְוִיְבּכֹון ּדָ ִכּיָ י ּבְ י ְלִמְבּכֵ  .ּדַ
ל יוֹ                קכח ֵכי ּכָ י ְיהּוָדה ֲהָוה ּבָ א , ָמא ֲעלֹויִרּבִ יׁשָ ִאְדָרא ַקּדִ יּה ּבְ ָהא ַאֲעַרא ִעּמֵ ּדְ

ְמעֹון י ׁשִ ִרּבִ ָאר ַחְבַרָייא, ּדְ ָלָתא , ָאַמר ֵליהּ . ּוׁשְ ְקָנא ַההּוא יֹוָמא ִעם ִאינּון ּתְ ּלַ ָלא ִאְסּתַ ַווי ּדְ
קוּ  ּלָ ִאְסּתַ ךְ , ְוָלא ֶלֱחֵמי ָדָרא ָדא, ּדְ ָהא ִאְתַהּפַ  .ּדְ

י ֵאיָמא ִלי, ָאַמר ֵליהּ                קכט ִתיב, ִרּבִ ָהב ְוֶאת ) שמות כט(, ּכְ ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהּזָ
ׁש  ֵ ִני ְוֶאת ַהׁשּ ָ ָמן ְוֶאת ּתֹוַלַעת ַהׁשּ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ִתיב, ַהּתְ ֶסף ָלא ּכְ ִתיב ָזָהב . ְוִאיּלּו ּכֶ ְוָהא ּכְ

ת. ָוֶכֶסף ֶכסֶ , ָאַמר ֵליּה ְוָהא ָנֵמי ְנחׁשֶ ָנא ֲהווּ ּדְ ּבְ ֻחׁשְ ת ּבְ א. ְוָהָכא ָלא, ף ּוְנחׁשֶ י , ֶאּלָ ַגּלֵ ִאי ָלא ּדְ
ַאְתֵריהּ  א ּבְ יׁשָ ָאה, ּבֹוִציָנא ַקּדִ  .ָלא ִאְצָטִריְכָנא ְלַגּלָ

ַתח ְוָאַמר               קל ָהב ְנֻאם ה) חגי ב(, ּפָ ֶסף ְוִלי ַהּזָ ) תהלים קטו(, ַהְיינּו ִדְכִתיב', ִלי ַהּכֶ
 ָ ַמִים ַלהַהׁשּ  . 'ַמִים ׁשָ

א               קלא קּוְדׁשָ ין ָמאֵני ּדְ ִאּלֵ ְלָנא ּבְ ּכַ ה ֲאַתר ִאְסּתַ ַכּמָ ְכִתיב, ּבְ ְגֵדי ) ויקרא טו(, ּדִ ּבִ
ְגֵדי קֶֹדׁש ) שמות כח(, ּוְכִתיב, קֶֹדׁש ֵהם ה ָהָכא. ְוָעׂשּו ּבִ ָ ִניָנן. ַמאי ְקדּוׁשּ א ָהִכי ּתָ ה , ֶאּלָ ָ ְקדּוׁשּ

ָכל ֲאַתרִאינ ְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם. ּון ּבְ ְגֵדי קֶֹדׁש . ּוְכִתיב ּבִ יָת ּבִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְוָעׂשִ  .ּכְ
דֹול ְלֵעיָלא               בקל ַתְנָיא ּכֵֹהן ּגָ א, ּדְ דֹול ְלַתּתָ יָקר ְלֵעיָלא, ּכֵֹהן ּגָ ין ּדִ ין , ְלבּוׁשִ ְלבּוׁשִ

א יָקר ְלַתּתָ ָלא ָאַמר . ּדִ תּוַמה ּדְ ֶסף ּוְנחׁשֶ יקוּ , ּכֶ ּלִ ְכִתיב . ְלֲאַתר ָאֳחָרא ִאְסּתַ ל ) שמות כז(ּדִ ּכָ
ֶסף ְוגו ִקים ּכָ ת', ַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְמחּוׁשָ א. ּוְכִתיב ְוַאְדֵניֶהם ְנחׁשֶ ּמּוׁשָ ִאינּון ָמאֵני ׁשִ , ּדְ

הוּ  ָנא ּבְ ּכְ א ַמׁשְ ׁשָ ּמָ ּתַ  .ְלִאׁשְ
יָקר ֲאָבל ָהָכא               קלג ין ּדִ ין ְלבּוׁשִ ִאּלֵ ר ָנׁש ָאֳחָרא, ּבְ הּו ּבַ א ּבְ ׁשָ ּמָ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ר , ָלא ּבָ ּבַ

א ֲהָנא ַרּבָ יהּ , ִמּכַ א ַעל ֵריׁשֵ ח קּוְדׁשָ ְרבּו ְמׁשַ ְכִתיב . ּדִ ְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ) שמות כח(ּדִ יָת ּבִ ְוָעׂשִ
ְבִאינּון לְ . ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת ֵמי ְלַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּדִ ין ּדָ  .בּוׁשִ
 )ב''סימן נ(השלמה מההשמטות 

ָהב ֶסף ְוִלי ַהּזָ ָהב. ִלי ַהּכֶ ֶסף ְוִלי ַהּזָ י , ָמאי ִלי ַהּכֶ ּתֵ ָהיּו לֹו ׁשְ ָבר ּדֹוֶמה ְלֶמֶלְך ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ
ל ָזָהב, אֹוָצרֹות ֶסף ְוַאַחת ׁשֶ ל ּכֶ ֶסף בִּ . ַאַחת ׁשֶ ל ּכֶ ם ׁשֶ מֹאלֹו ָאַמר ֶזה ִיְהֶיה ׂשָ ׂשְ ל ָזָהב ּבִ יִמינֹו ְוׁשֶ

ָנָחת ם ּבְ ים ּוָמְנִהיּגָ ָנָחת ְוהּוא ִיְהֶיה ַדֵבק ִעם ַהֲעִנּיִ ה ְדָבָריו ּבְ ַהִהיא . ְמזּוָמן ְוַקל ְלהֹוָצָאה ְועֹוׂשֶ ּכְ
ּכֹחַ ) ו''שמות ט(, ְדַאְמֵריָנן ִרי ּבַ  .ְיִמיְנָך ְיָי ֶנְאּדָ

ֵמַח אָ  ֶחְלקֹו טֹובְוִאם ׂשָ ְרַעץ אֹוֵיב) ו''שמות ט(, ְוִאם ָלאו, ָדם ּבְ ְרַעץ . ְיִמיְנָך ְיָי ּתִ ָמאי ְיִמיְנָך ְיָי ּתִ
ָהב, ָאַמר לוֹ , אֹוֵיב ֶסף ְוִלי ַהּזָ ְכִתיב ִלי ַהּכֶ ָהב ּדִ לׁש . ֶזה ַהּזָ לּולֹות ׁשְ ּבֹו ּכְ מֹו ָזָהב ׁשְ ָלָמה ִנְקָרא ׁשְ

ָמה ''ה ּוִבינָ ''ָחְכמָ ' ַהב) א אחרונה''ס(ַאֲחדֹות ַאֲחרֹונֹות ' ה', ַהה. ִמּדֹות' ז', ַהז. ִמּדֹות ה ְוִנְקֵראת ְנׁשָ
ם ַאִצילּות ה ָמה ' ְסִפירֹות ַאֲחרֹונֹות ְוה' זֹו ַעל ׁשֵ מֹות ְלְנׁשָ י סימנא נפש רוח נשמה ''ן ח''א נר''ס(ׁשֶ

ה, רּוחַ ). חיה יחידה ָמה, ְיִחיָדה, ַחּיָ  .ֶנֶפׁש , ְנׁשָ
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א ִהיא המָ  ּסֵ יּה ּכִ בֹוּה ׁשֹוֵמר ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם ּוב. 'ְלז' אי ֲעִביְדּתֵ בֹוּה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ְכִתיב ּכִ ִהיא ' ּדִ
ית ֵראׁשִ ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ יּה ַהָכא. ִקיּוָמם ּכְ ָבר ּדֹוֶמה ְלֶאָחד , ּוָמאי ֲעִביְדּתֵ ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ

ת טֹוָבה וּ  ָהָיה לֹו ּבַ ָטה ׁשֶ ה ְוִעיְטָרה ְוִקיׁשְ יׁשָ יָאה ְלֵבן ֶמֶלְך ְוִהְלּבִ ְנִעיָמה ּוְשֵלָמה ְוָנָאה ְוִהׂשִ
ָנה לֹו ִעם ָממֹון ַרב יתוֹ . ּוְנּתָ ֶבת חּוץ ִמּבֵ ר ְלֶמֶלְך ֶזה ָלׁשֶ ר לֹו . ֲאַמְרּתָ לֹא, ָאַמר ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ

הּ  ִמיד ִעּמָ ל ַהּיֹום ּתָ ֶבת ּכָ ְצִריָכה  .ֲאַמְרּתָ לֹא, ָלׁשֶ ָעה ׁשֶ ינֹו ְלֵביָנּה ְוָכל ׁשָ ם ַחּלֹון ּבֵ יָצד ׂשָ ָהא ּכֵ
ַחלֹון ִרין ַיַחד ּבַ ּתֹו ִמְתַחּבְ ת ְלָאִביָה אֹו ָהָאב ְלּבִ ל ) ה''תהלים מ(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַהּבַ ּכָ

ּה ע צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ִניָמה ִמּמִ ת ֶמֶלְך ּפְ בּוָדה ּבַ ) ז''שמות כ) (וויהם כסף) (וכתיב. (כ''ּכְ
הוּ  ָנא ּבְ ּכְ א ַמׁשְ ְמׁשָ ּתַ מּוָשא ְלִאׁשְ ִאינּון ָמאֵני ׁשִ ת ּדְ  .ְוֲאְדֵניֶהם ְנחׁשֶ

ֲהָנא  ר ּכַ ר ָנׁש ַאֲחָרא ּבָ הּו ּבַ א ּבְ ְמׁשָ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ְיָקר ָלא ּבָ ין ּדִ ין ְלבּוׁשִ ִאּלֵ א ''נ(ֲאָבל ַהָכא ּבְ
א) מכהנא ח , ַרּבָ ְרבּו ְמׁשַ אּדְ א ַעל ֵריׁשָ ְכִתיב . קּוְדׁשָ ְגֵדי קֶֹדׁש ) ועשית) (ח''שמות כ(ּדִ ּבִ

ְלֵעיָלא, ת''ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶר  ָנא ּדִ ין ָדֵמי ְלּגוֹוָ ִאינּון ְלבּוׁשִ ּבְ עד כאן : (ּדְ
 )מההשמטות

ְנָיא               קלד ָרֵאל ָלמּות. ּתַ ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ י ְיהּוָדהָאמַ . ַוּיִ א , ַווי ְלַעְלָמא, ר ִרּבִ ֵני ָנׁשָ ָהא ּבְ ּדְ
ָמָען ל יֹוָמא ְויֹוָמא) ב''דף ריז ע(ְוָלא , ָלא ָחָמאן ְוָלא ׁשְ ָהא ּכָ ַמע, ָיְדִעין ּדְ ּתְ ָכרֹוָזא ִאׁשְ , ָקָלא ּדְ
ין ָעְלִמין ָמאָתן ְוַחְמׁשִ  .ּבְ

ָנא ַעְלָמא ָחָדא               קלה מוֹ , ּתָ ּתְ רֹוָזא ָנִפיק. ַדע ְלֵעיָלאִאׁשְ ַההּוא ַעְלָמא , ְוַכד ּכָ
ְעְזָעא ּוִמְתַחְלְחָלא ִרין) ב''קסב ע(ָנְפֵקי . ִמְזּדַ ֵרין ִצּפֳ קּו ֵמַההּוא ַעְלָמא, ּתְ ּלָ ִאְסּתַ ְמדֹוֵריהֹון , ּדְ ּדִ

יהּ  י ּומֹוָתא ּבֵ ֵחיזּו ְדַחּיֵ חֹות ִאיָלָנא ּדְ  .ּתְ
רֹוָמא ְוַחד ִצּפֹוָרא ִלְסַטר ָצפֹוָנא ָנְפָקא ַחד               קלו ד , ִצּפֹוָרא ִלְסַטר ּדָ ְוַחד ִצּפֹוָרא ּכַ

ְך ְיָמָמא, ָנִהיר ְיָמָמא ד ִאְתֲחׁשַ ל ַחד ְוַחד ָקֵרי ּוַמְכְרָזא. ְוַחד ּכַ רֹוָזא, ּכָ ְמִעין ֵמַההּוא ּכָ ׁשָ  .ַמה ּדְ
ָקא ְלאַ                קלז ּלָ עּו ְלִאְסּתַ א, ְתַרְייהוּ ְלָבַתר ּבָ נּוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְמֵטי ַרְגַלְייהּו ּבְ ּתַ , ּוִמׁשְ

יהּ  ַגּוֵ ָדן ּבְ ִליג ֵליְלָיא, ּוִמְתַלּכְ ִאְתּפְ ִליג ֵליְלָיא. ַעד ּדְ ד ִאְתּפְ רֹוָזא ָקֵרי, ּכַ ִרים ) קהלת ט(, ּכָ ּפֳ ְוַכּצִ
ֵני ָהָאָדם ים ּבְ ֵהם יּוָקׁשִ ח ּכָ ּפָ  .ָהֲאֻחזֹות ּבַ

י ְיהּוָדה               קלח א, ָאַמר ִרּבִ ְבֵני ָנׁשָ ָדן ַרְגלֹוי ּדִ ִמְתַלּכְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ , ְויֹומֹוי ִאְתְקִריבוּ , ּבְ
א. ְלֲאָתָבא רּוֵחיּה ֵליהּ ', ִאְתְקֵרי יֹום ה, ַההּוא יֹוָמא ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָנא ּבְ ְתָרא , ּתָ ְקָדא ַההּוא ּכִ ּפַ

א יׁשָ ְכִתיב, אן ִאיהוּ ּומַ . ַעל רּוֵחיהּ , ַקּדִ ָנה) תהלים צ(, ּדִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ְוִהיא . ְיֵמי ׁשְ
א כֹּלָ ִביָעָאה ּדְ ְתָרא ׁשְ  .ּכִ

ְטָרא ִדְגבּוָרה ָקֳאֵתי               קלט ִתיב, ְוִאם ִמּסִ ִכְתָרא , ּכְ ָנה ּדְ מִֹנים ׁשָ ְגבּורֹות ׁשְ ְוִאם ּבִ
ִמיָנָאה ֲהֵוי ְגבּוָרה ּתְ אן ּוְלָהְלָאה ,ּדִ ךְ , ִמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵלית ֲאַתר ְלִאְתְמׁשַ ם ָעָמל , ּכְ ְוָרְהּבָ

ָלא ֲהֵוי ְיסֹוָדא. ָוָאְון ֲאַתר ּדְ ים, ּבְ ְנָייָנא ָלא ִאְתְקּיַ  .ּבִ
י ְיהּוָדה               קמ יַקָיא, ָאַמר ִרּבִ ִאין ִאינּון ַצּדִ ִריְך הּוא, ַזּכָ א ּבְ ד קּוְדׁשָ ָעא ְלֲאָתָבא  ּכַ ּבָ

יהּ , רּוֵחיּה ֵליהּ  ַגּוֵ ֲאָבא ַההּוא רּוָחא ּבְ ַתְנָיא. ּוְלׁשָ ָעא ְלֲאָתָבא , ּדְ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ָאה הּוא ַההּוא רּוָחא, רּוֵחיּה ֵליהּ  ִתיב, ִאי ַזּכָ ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִהים ) קהלת יב(, ַמה ּכְ ְוָהרּוַח ּתָ

ר נְ   .ָתָנהּ ֲאׁשֶ
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ח ַזָכָאה               קמא ּכַ ּתַ ָדִליק, ַווי ְלַההּוא רּוָחא, ְוִאי ָלא ִאׁשְ נּוָרא ּדְ ָחָאה ּבְ ָבֵעי ְלִאְסּתַ , ּדְ
ַנת ּקָ א ְוִאי ָלא ִאְתּתַ גּוָפא ְדַמְלּכָ ֲאָבא ּבְ ּתָ ִגין ְלִאׁשְ ָנא ּבְ ּקָ ָלא , ַווי ְלַההּוא רּוָחא, ּוְלִאְתּתַ ְלּגְ ְדִמְתּגַ

קֹוְסִפיָתאכְּ  ְכִתיב, ַאְבָנא ּבְ ַלע) שמואל א כה(, ּדִ ף ַהּקָ תֹוְך ּכַ ה ּבְ ֶעּנָ ְנָיא. ְוֶאת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְיַקּלְ , ּתַ
ַההּוא ַעְלָמא, ִאי ַההּוא רּוָחא ָזֵכי ִניִזין ֵליּה ּבְ ה ָטִבין ּגְ ּמָ ְכִתיב. ּכַ ַעִין לא ָרָאָתה ) ישעיה סד(, ּדִ

ה לוֹ ֱאלִֹהים זּוָלְתָך יַ  ה ִלְמַחּכֵ  .ֲעׂשֶ
י יֹוֵסי               קמב ר ָנׁש ִאְתְקִריבּו יֹומֹוי, ָאַמר ִרּבִ ד ַההּוא ּבַ ָלִתין יֹוִמין ַמְכִריֵזי ֲעלֹוי , ּכַ ּתְ

ַמָיא ַמְכִריִזין ֲעלֹוי ֵרי ׁשְ ַעְלָמא ְוֲאִפיּלּו ִצּפֳ ָאה הּוא. ּבְ ָלִתין יֹוִמין ַמְכִריִזין עֲ , ְוִאי ַזּכָ ין ּתְ לֹוי ּבֵ
יַקָיא ִגיְנָתא ְדֵעֶדן, ַצּדִ  .ּבְ

ָנא               קמג ָלִתין יֹוִמין, ּתָ ל ִאינּון ּתְ ָכל ֵליְלָיא, ּכָ יּה ּבְ ָמֵתיּה ָנְפַקת ִמּנֵ ְוָסְלַקת ְוָחַמאת , ִנׁשְ
ַההּוא ַעְלָמא ּה ּבְ ר ָנׁש ָלא ָיַדע, ּדּוְכּתָ ח, ְוַההּוא ּבַ ּגַ ָמֵתיהּ ְוָלא ׁשַ , ְוָלא ַאׁשְ ִנׁשְ יט ּבְ ל ִאינּון , ּלִ ּכָ

ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּבְ ָמה ּדְ ָלִתין יֹוִמין ּכְ ְכִתיב. ּתְ רּוַח ִלְכלא ֶאת ) קהלת ח(, ּדִ יט ּבָ ּלִ ֵאין ָאָדם ׁשַ
י ְיהּוָדה. 'ָהרּוַח ְוגו ָלִתין יֹוִמין, ָאַמר ִרּבִ ָראן ִאינּון ּתְ ד ׁשָ ךְ , ִמּכַ ר ָנׁש ִאְתֲחׁשַ ּבַ ְוִדיּוְקָנא , ַצְלָמא ּדְ

ַאְרָעא ִאְתְמָנַעת  .ְדִאְתֲחֵזי ּבְ
י ְיהּוָדה               קמד ִרּבִ י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ֲאִפְתָחא ּדְ י . ְוֲהָוה ָעִציב, ִרּבִ ָנִפיק ִרּבִ

ֵחיּה ְלַתְרֵעיהּ , ְיהּוָדה ּכְ ֲהָוה ָיִתיב ְוָעִציב, ַאׁשְ ָאר יֹוִמיןמַ ) ל מה''צ(ָאַמר ֵליּה . ּדְ ְ  .אן יֹוָמא ֵדין ִמׁשּ
ךְ , ָאַמר ֵליהּ                קמה ין, ָאֵתיָנא ְלַגּבָ ַלת ִמּלִ י , ַחד, ְלִמְבֵעי ִמיָנְך ּתְ יָמא ִמּלֵ ַכד ּתֵ ּדְ

ֲאָנא ֲאִמיָנא, ְדאֹוַרְייָתא ין ּדְ ר ֵמִאינּון ִמּלִ ִמי, ְוַתְדּכַ ְ ֵתיָמא לֹון ִמׁשּ ָרא , ּדְ ִגין ְלַאְדּכָ ִמיּבְ ְוַחד . ׁשְ
אֹוַרְייָתא ִרי ּבְ י ְליֹוֵסף ּבְ ִתְזּכֵ ל ז, ְוַחד. ּדְ ֵתיִזיל ְלִקְבִרי ּכָ עּוִתיְך ָעַלי, יֹוִמין' ּדְ  .ְוִתְבֵעי ּבָ

ִין ָלךְ                קמו ָכל ֵליְלָיא, ָאַמר ֵליהּ . ָאַמר ֵליּה ִמּנַ ַקת ִמיִני ּבְ ּלְ ָמִתי ִאְסּתַ ְוָלא , ָהא ִנׁשְ
ַקְדִמיָתאַאְנִהי ֲהָוה ּבְ ָמה ּדְ ֶחְלָמא ּכְ ה. ר ִלי ּבְ ִפּלָ ַכד ֲאָנא ַמְצֵליָנא ּוָמִטיָנא ְלׁשֹוֵמַע ּתְ , ְועֹוד ּדְ

כֹוְתָלא צּוְלִמי ִדיִלי ּבְ ְחָנא ּבְ ּגַ הֹוִאיל ְוַצְלָמא ִאְתֲעַבר ְוָלא . ְוָלא ָחִמיָנא ֵליהּ , ַאׁשְ ְוֲאִמיָנא ּדְ
רֹוָזא , ִאְתֲחֵזי ָהא ּכָ ְכִתיב. ָנִפיק ְוָכִריזּדְ ְך ִאיׁש ) תהלים לט(, ּדִ ֶצֶלם ִיְתַהּלֶ ל ִזְמָנא , ַאְך ּבְ ּכָ

יהּ  ַבר ָנׁש ָלא ִיְתֲעַבר ִמּנֵ צּוְלָמא ּדְ ְך ִאיׁש , ּדְ יהּ , ִיְתַהּלֶ ַגּוֵ יָמא ּבְ ִאְתֲעַבר צּוְלָמא . ְורּוֵחיּה ִאְתַקּיְ
 .ְלָמאִאְתֲעַבר ֵמַהאי עָ , ְדַבר ָנׁש ְוָלא ִאְתֲחֵזי

ְכִתיב, ּוֵמָהָכא, ָאַמר ֵליהּ                קמז י ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ) איוב ח(, ּדִ ל , ָאַמר ֵליהּ . ּכִ ּכָ
ֵעי ֲעִביְדָנא ַאּתְ ּבָ ין ּדְ ין ִמּלִ ִעיָנא ִמיָנְך . ִאּלֵ ְבַההּוא ַעְלָמא) א''דף ריח ע(ֲאָבל ּבָ ָבִריר , ּדִ ּתְ

ךְ  ּבָ אי ּגַ ַהאי ַעְלָמאכְּ , ּדּוְכּתָ י ִיְצָחק ְוָאַמר. ָמה ַדֲהֵויָנא ּבְ ָכה ִרּבִ ָמטּו ִמיָנךְ , ּבָ ֵרׁש , ּבְ ְתּפָ ָלא ּתִ ּדְ
ין יֹוִמין ל ִאּלֵ אי ּכָ  .ִמּנָ

ְמעֹון               קמח י ׁשִ ִרּבִ יּה ּדְ אֹוַרְייָתא, ֲאְזלּו ְלַגּבֵ ֲהָוה ָלֵעי ּבְ חּוהּו ּדְ ּכְ י, ַאׁשְ  ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ
ְמעֹון י ִיְצָחק, ׁשִ יהּ , ְוָחָמא ְלִרּבִ ָרִהיט ַקּמֵ ֶות ּדְ יהּ , ְוָחָמא ְלַמְלַאְך ַהּמָ ְמעֹון. ְוָרִקיד ַקּמֵ י ׁשִ , ָקם ִרּבִ

י ִיְצָחק ִרּבִ יֵדיּה ּדְ ָרִגיל ְלֵמיַעל, ּגֹוַזְרָנא, ָאַמר. ָאִחיד ּבִ ָלא ָרִגיל ְלֵמיָעאל. ֵיעּול, ַמאן ּדְ , ּוַמאן ּדְ
י ְיהּוָדה. ּולָלא ֵייע י ִיְצָחק ְוִרּבִ ֶות ְלַבר, ָעאלּו ִרּבִ  .ָקִטיר ַמְלַאְך ַהּמָ

ְמעֹון               קמט י ׁשִ ח ִרּבִ ּגַ ָנא, ַאׁשְ ַען ָלא ָמָטא ִעּדָ ַעד ּכְ י , ְוָחָמא ּדְ ְעּתֵ ַמְנָיא ׁשַ ָהא ַעד ּתְ ּדְ
ְמעֹון. ְדיֹוָמא ֲהָוה ִזְמָנא י ׁשִ י ִרּבִ אֹוַרְייָתא, אֹוְתֵביּה ַקּמֵ י . ְוֲהָוה ָלֵעי ֵליּה ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
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ִריהּ  יב ֲאִפְתָחא ּוַמה , ֶאְלָעָזר ּבְ ֶתחֵמי) ל ומאן''צ(ּתִ ֲהֵדיהּ , ּדְ ֵעי ּבַ ּתָ ְוִאי ִיְבֵעי ְלֵמיָעאל . ָלא ִתׁשְ
ָלא ֵליעֹול, ָהָכא  .אֹוֵמי אֹוָמָאה ּדְ

י                קנ י ִיְצָחקָאַמר ִרּבִ ְמעֹון ְלִרּבִ ֲאבּוְך יֹוָמא ָדא, ׁשִ יּוְקָנא ּדְ ָהא . אֹו ָלא, ָחִמית ּדִ ּדְ
ִניָנן ק ֵמַעְלָמא, ּתָ ּלַ א ְדַבר ָנׁש ִאְסּתַ ְעּתָ ׁשַ יהּ , ּבְ ן ִעּמֵ ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ְקֵריבֹוי ִמׁשְ ְוָחָמא לֹון , ֲאבֹוי ּוְ

מֹוַדע לֹון ּתְ ֲהָוה, ְוִאׁשְ א ַחד ְוָכל ִאינּון ּדְ ַדְרּגָ ַההּוא ַעְלָמא ּבְ ְייהּו ּבְ ּבַ י , ְמדֹוֵריּה ּגַ ׁשֵ ּנְ הּו ִמְתּכַ ּלְ ּכֻ
יהּ  ֵחי ִעּמֵ ּכְ ּתַ ָמֵתיהּ , ּוִמׁשְ ַאְתֵריהּ , ְוָאְזִלין ִעם ִנׁשְ ֵרי ּבְ ִתׁשְ ָען ָלא ָחֵמיָנא, ָאַמר. ַעד ֲאַתר ּדְ  .ַעד ּכְ

ְמעוֹ                קנא י ׁשִ ָהִכי ָקם ִרּבִ ן, ָמאֵרי ְדַעְלָמא, ן ְוָאַמרַאּדְ י ִיְצָחק ְלַגּבָ מֹוַדע ִרּבִ ּתְ , ִאׁשְ
ָהָכא הּוא ְבָעה ַעְייִנין ּדְ יהּ . ּוֵמִאּנּון ׁשִ א ''ס(ּכּוְרְסָייא , ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר. ְוַהב ִלי, ָהא ֲאִחיְדָנא ּבֵ

ְמעֹון) טסיסה י ׁשִ ִרּבִ ַגְדפֹוי ּדְ ִזיְמָנא ְדִתיעֹול , יָדְך הּואָהא ִד , ְדָמאֵריּה ְקִריָבא ּבְ ְייֵתיּה ּבְ ְך ּתַ ְוִעּמָ
כּוְרְסָיךְ  ֵרי ּבְ ְמעֹון. ְלִמׁשְ י ׁשִ אי, ָאַמר ִרּבִ  .ַוּדַ

ָהִכי               קנב ֶות, ַאּדְ יק ַמְלַאְך ַהּמָ ּלִ ֲהָוה ִאְסּתַ י ֶאְלָעָזר ּדְ ֵלית קּוְפְטָרא , ְוָאַמר. ָחָמא ִרּבִ
ִטיְפָסא ֲאַתר, ּדְ ִכיחַ  ּבְ ן יֹוָחאי ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ ֵריהּ . ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ עּול , ָאַמר ִרּבִ

י ִיְצָחק, ָהָכא ִרּבִ יּה ּבְ ֵפי, ְוָאִחיד ּבֵ ִמְסּתָ יּה ּדְ ָהא ָחֵמיָנא ּבֵ י ֶאְלָעָזר. ּדְ יהּ , ָעאל ִרּבִ י . ְוָאִחיד ּבֵ ְוִרּבִ
י ְמעֹון ַאֲהַדר ַאְנּפֵ אֹוַרְייָתאׁשִ  .ּה ְוָלֵעי ּבְ

י ִיְצָחק               קנג ִרי, ָאַמר ֵליהּ . ְוָחָמא ְלֲאבֹוי, ַנִיים ִרּבִ ַעְלָמא ֵדין , ּבְ ָאה חּוָלָקְך ּבְ ַזּכָ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי י ּדְ י ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ין ַטְרּפֵ ָהא ּבֵ א ִאיָלָנא ַרבָּ ) את יתיב(ִאְתְיִהיב , ּדְ

ְתֵרין ָעְלִמין יף ּבִ ן יֹוָחאי הּוא, ְוַתּקִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַעְנפֹוי. ִרּבִ ָהא הּוא ָאִחיד ָלְך ּבְ ָאה חּוָלָקְך , ּדְ ַזּכָ
ִרי  .ּבְ
א               קנד ָחפּו ִאְדָרא , ָאַמר ֵליהּ . ּוָמה ֲאָנא ָהָתם, ָאַמר ֵליּה ַאּבָ ַלת יֹוִמין ֲהוּו ּדְ ּתְ

ָבךְ  ּכָ ִמׁשְ ִתיָחן. ּדְ יַון ּפְ ינּו ָלְך ּכֵ ַעְלָמא, ְוַתּקִ ע ִסְטִרין ּדְ יְך . ְלַאְנָהָרא ָלְך ֵמַאְרּבַ ְוֲאָנא ָחֵמיָנא ּדּוְכּתֵ
ִרי, ְוָחֵדיָנא ָאה חּוָלָקְך ּבְ ֲאֵמיָנא ַזּכָ ָען. ּדַ ַעד ּכְ ר ּדְ אֹוַרְייָתא, ּבַ ָרְך ָלא ָזֵכי ּבְ  .ּבְ

א               קנה ּתָ ךְ  ְוָהא ַהׁשְ ּבָ יַקָיא ְדַחְבַרָייא, ֲהֵוי ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ּגַ ֵריַסר ַצּדִ ֲהֵויָנא , ּתְ ְוַעד ּדַ
הּו ַעְלִמין, ָנְפֵקי ֻכּלְ ָקְייִמין ָהָכא) א שבילין''ס(ַמאן ַחְבִרין , ִאְתַער ָקָלא ּבְ ִגיֵניּה , ִאְתֲעָטרוּ , ּדְ ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ִרּבִ ִאיל. ּדְ א ׁשָ ֶאְלּתָ  .ְייִהיב ֵליהּ ְוִאְת , ׁשְ
ְלחֹודֹוי               קנו ָרן ָהָכא ִדיֵליהּ , ְוָלא ָדא ּבִ י ִמְתַעּטְ ְבִעין ּדּוְכּתֵ ָהא ׁשִ א . ּדְ ְוָכל ּדּוְכּתָ

א ְבִעין ָעְלִמין, ְודּוְכּתָ ִתיָחן ְלׁשִ ְתִחין ּפְ ח ְלע. ּפָ ּתַ ְוָכל ְרִהיָטא . ְרִהיִטין' ְוָכל ַעְלָמא ְוַעְלָמא ִאְתּפַ
ִאין, ִהיָטאּוְר  ְתִרין ִעּלָ ְבִעין ּכִ ח ְלׁשִ ּתַ א. ִאְתּפַ כֹּלָ יָקא ְסִתיָמָאה ּדְ חּו ָאְרִחין ְלַעּתִ ּתָ ן ִאְתּפַ ּמָ , ּוִמּתַ

ָנֲהָרא ָאה ּדְ ַההּוא ְנִעימּוָתא ִעּלָ א, ְלֶמֱחֵמי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְמַהְנָיא ְלכֹּלָ ַלֲחזֹות ) תהלים כז(, ּכְ
נֹוַעם ה ֵהיָכלוֹ ּולְ ' ּבְ ר ּבְ ֵהיָכלוֹ . ַבּקֵ ר ּבְ יִתי ְנֱאָמן ) במדבר יב(, ַהְיינּו ִדְכִתיב. ַמהּו ּוְלַבּקֵ ָכל ּבֵ ּבְ

 .הּוא
א, ָאַמר ֵליהּ                קנז ַהאי ַעְלָמא, ַאּבָ ה ִזְמָנא ְיִהיבּו ִלי ּבְ ּמָ ֵלית ִלי ְרׁשּוָתא , ָאַמר ֵליהּ , ּכַ

ְמעֹון. ׁש ְוָלא מֹוָדֵעי ֵליּה ְלַבר נָ  י ׁשִ ִרּבִ א ּדְ ִהּלּוָלא ַרּבָ תֹוֵריהּ , ֲאָבל ּבְ ן ּפָ ֵהא ְמַתּקֵ ָמא ְדַאּתְ . ּתְ ּכְ
יֹום ) שיר השירים ג(, ָאֵמר ָרה לֹו ִאמֹו ּבְ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמֹה ּבָ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ

ְמַחת ִלּבוֹ  תֹו ּוְביֹום ׂשִ  .ֲחֻתּנָ
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י ִיְצָחק               קנח ָהִכי ִאְתַער ִרּבִ ְמעֹון. ְוַאְנּפֹוי ְנִהיִרין, ְוֲהָוה ָחִייךְ , ַאּדְ י ׁשִ , ָחָמא ִרּבִ
ַאְנּפֹוי ל ּבְ ּכֵ א, ָאַמר ֵליהּ . ְוִאְסּתַ ַמְעּתָ א ׁשְ ה ַחְדּתָ אי, ָאַמר ֵליהּ . ִמּלָ יּה , ָסח ֵליהּ . ַוּדַ ח ַקּמֵ ּטַ ּתַ ִאׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ִרּבִ  .ּדְ
אָנא               קנט יֵדיהּ ) ב''דף ריח ע(ֲהָוה , ֵמַההּוא יֹוָמא, ּתָ י ִיְצָחק ָאִחיד ִלְבֵריּה ּבִ ְוָלֵעי , ִרּבִ

אֹוַרְייָתא ְבֵקיהּ , ֵליּה ּבְ ְמעֹון. ְוָלא ֲהָוה ׁשַ י ׁשִ ִרּבִ יּה ּדְ ד ֲהָוה ָעאל ַקּמֵ , אֹוְתֵביּה ִלְבֵריּה ְלַבר, ּכַ
יּה ּדְ  ְמעֹוןְוָיִתיב ַקּמֵ י ׁשִ יּה , ִרּבִ ָקה ִלי ָעְרֵבִני' ה) ישעיה לח(ְוֲהָוה ָקֵרי ַקּמֵ  .ָעׁשְ

ָנא               קס יָפא ּוְדִחילּו ְדַבר ָנׁש , ּתָ ּקִ ַההּוא יֹוָמא ּתַ ָקא , ּבְ ּלָ ד ָמֵטי ִזְמֵניּה ְלִאְסּתַ ּכַ
ִדיָנא ּתַ , ֵמַעְלָמא ַעְלָמא ָקְייִמין ּבְ ע ִסְטִרין ּדְ יָפאַאְרּבַ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּקִ יִנין ֵמַאְרּבַ . ּוִמְתָעִרין ּדִ

ּוִרין ָנָצאן ע ִקׁשּ יַנְייהוּ , ְוַאְרּבַ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ל ַחד ְלִסְטרֹוי, ּוְקָטטּוָתא ִאׁשְ א ּכָ ָרׁשָ  .ּוָבְעָיין ְלִאְתּפְ
ַההּוא ַעְלָמאא               קס רֹוָזא ָנִפיק ּוַמְכְרָזא ּבְ מַ , ּכָ ּתְ ְבִעין ָעְלִמיןְוִאׁשְ ָמאָתן ְוׁשִ ִאי . ע ּבְ

ָאה הּוא הּו ָעְלִמין ָחָדאן ְלָקָדמּוֵתיהּ , ַזּכָ ּלְ ר ָנׁש ּוְלחּוָלֵקיהּ , ְוִאי ָלאו. ּכֻ  .ַווי ְלַההּוא ּבַ
ָנא               קסב ִריז, ּתָ ָכרֹוָזא ּכָ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ַטר ָצפוֹ , ּבְ ְלהֹוָבא ִמּסְ ֵדין ָנַפק ַחד ׁשַ ְוָאְזָלא , ןּכְ

ינּור ְנַהר ּדִ ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ְוִאּתֹוַקד ּבִ א ְלַאְרּבַ ְרׁשָ יַבָיא, ּוִמְתּפָ ַחּיָ ַמְתהֹון ּדְ  . ְואֹוִקיד ִנׁשְ
ְלהֹוָבא               קסג ַעְלָמא, ְוָנַפק ַההּוא ׁשַ ַגְדפֹוי . ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתא ּבְ ְלהֹוָבא ָמָטא ּבְ ְוַההּוא ׁשַ

ַגְדפֹוי, ֹוָלא אּוְכָמאְדַתְרְנג ְרֵעי, ּוָבַטׁש ּבְ ין ּתַ ִפְתָחא ּבֵ  .ְוָקֵרי ּבְ
ה יֹום ה) מלאכי ג(, ִזְמָנא ַקְדָמָאה ָקֵרי ְוָאַמר               קסד ּנּור ְוגו' ִהּנֵ ּתַ א ּבֹוֵער ּכַ ִזְמָנא . 'ּבָ

ְנָייָנא ָקֵרי ְוָאַמר ה יֹוֵצר ָהִרים ּובוֹ ) עמוס ד(, ּתִ י ִהּנֵ חוֹ ּכִ ֵ יד ְלָאָדם ַמה ׂשּ ְוַהִהיא . ֵרא רּוַח ּוַמּגִ
א ֲעּתָ עֹוָבדֹוי, ׁשַ ר ָנׁש ּבְ יהּ , ָיִתיב ּבַ ָסֲהִדין ַקּמֵ ִליָתָאה. ְוהּוא אֹוֵדי ֲעַלְייהוּ , ּדְ ְעָיין , ִזְמָנא ּתְ ד ּבָ ּכַ

יהּ  ָמֵתיּה ִמּנֵ ְרְנגֹוָלא ְוָאַמר, ְלֲאָפָקא ִנׁשְ י ְלָך ָיָאָתה ִמי לֹא ) ירמיה י(, ָקֵרי ּתַ ִייָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
 .'ְוגו

י יֹוֵסי               קסה ְרְנגֹוָלא אּוְכָמא ְלַמאי ַנְפָקא, ָאַמר ִרּבִ י ְיהּוָדה. ּתַ ל ַמה , ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ּכָ
ַאְרָעא ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ ָחְכָמה, ּדְ הּו ָרִמיז ּבְ ּלְ ְבֵני , ּכֻ ר ּדִ א ָלא ָיְדֵעיּבַ ֲהָדא הּוא . ָנׁשָ

יָך ה) תהלים קד(, ִדְכִתיב יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶניךָ ' ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ ּום , ּכֻ ּוִמׁשּ
ָחְכָמה ִאְתֲעִבידּו ּבְ ָחְכָמה, ּדְ הּו ְרִמיִזין ּבְ ּלְ  .ּכֻ

ִנינָ , ְוַתְרְנגֹוָלא אּוְכָמא               קסו הּוא ִזיִניהּ , ןּתָ ֲאַתר ּדְ א ּבְ ְרָיא ֶאּלָ יָנא ׁשַ ְואּוְכָמא . ֵלית ּדִ
ִדיָנא ָקָאֵתי ְטָרא ּדְ ךְ . ִמּסִ ׁש , ּוְבִגין ּכָ ַפְלגּות ֵליְלָיא ַמּמָ ָצפֹון ִאְתַער, ּבְ ד רּוָחא ְדִסְטָרא ּדְ ַחד , ּכַ

ְלהֹוָבא ָנִפיק ְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא, ׁשַ חֹות ּגַ ַתְרְנגֹוָלא אּוְכָמא. ָקֵריוְ , ּוָבַטׁש ּתְ ן ּבְ ּכֵ ון , ְוָכל ׁשֶ ּוֵ ִאְתּכַ ּדְ
יר ֵמַאֲחָרא  .ַיּתִ

ִדיָנא ְדַבר ָנׁש ִיְתַער, אּוף ָהָכא               קסז א ּדְ ְעּתָ ׁשַ אֵרי ְוָקֵרי ֵליהּ , ּבְ ָיַדע ֵליהּ , ׁשָ , ְוֵלית ּדְ
ִכיב ׁשָ ר ָנׁש ּדְ ר ַההּוא ּבַ ָתִניָנן. ּבַ עְ , ּדְ ׁשַ ִכיבּבְ ַבר ָנׁש ׁשָ א ּדְ ְרָיא ֲעֵליּה ְלַנְפָקא ֵמַהאי , ּתָ ְוִדיָנא ׁשַ

יהּ , ַעְלָמא ָאה ּבֵ יֹומֹוי, ִאּתֹוַסף רּוָחא ִעּלָ ָלא ֲהָוה ּבְ יהּ . ַמה ּדְ ק ּבֵ ּבַ ְרָיא ֲעלֹוי ְוִאְתּדָ ׁשַ ָחֵמי , ְוֵכיָון ּדְ
יֹומֹוי ָלא ָזָכה ּבְ יּה הַ , ַמה ּדְ ִאּתֹוַסף ּבֵ ּום ּדְ יּה ְוָחָמא. הּוא רּוָחאִמׁשּ ֵדין ָנִפיק , ְוַכד ִאּתֹוַסף ּבֵ ּכְ

ֵדין . ּתֹוֶסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון) תהלים קד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵמַהאי ַעְלָמא ּכְ
ִתיב י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי) שמות לג(, ּכְ יהֹון ָלא ָזָכאן, ּכִ ַחּיֵ ִמיתַ , ּבְ  .ְתהֹון ָזָכאןּבְ
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אָנא               קסח ַבר ָנׁש ִמית, ּתָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ יּה , ִאְתְיִהיב ֵליּה ְרׁשּוָתא ְלֶמֱחֵמי, ּבְ ְוָחֵמי ַגּבֵ
מֹוַדע ְלהוּ , ְקִריבֹוי ְוַחְברֹוי ֵמַההּוא ָעְלָמא ּתְ ַהאי . ְוִאׁשְ ֲהוּו ּבְ ָמה ּדְ ִדיּוְקֵניהֹון ּכְ ִליִפין ּבְ הּו ּגְ ְוֻכּלְ

ר ָנׁש . ְלָמאעַ  ָאה ַההּוא ּבַ יהּ , ִאי ַזּכָ הּו ָחָדאן ַקּמֵ ּלְ ָלם, ּכֻ ֵמי ֵליּה ׁשְ  .ּוַמְקּדְ
ָאה ָלא ֲהֵוי               קסט יהּ , ְוִאי ַזּכָ ּבֵ מֹוְדָען ּגַ ּתְ יַבָיא, ָלא ִאׁשְ ר ֵמִאינּון ַחּיָ ָטְרִדין לֹון , ּבַ ּדְ

ם יִהּנָ ּגֵ ָכל יֹוָמא ּבַ הּו עֲ . ּבְ ַווי, ִציִביןְוֻכּלְ יִמין ּבְ ַווי ּוְמַסּיְ ִטיָסא , ְוָסִליק ֵעינֹוי. ּוָפְתִחין ּבְ ְוָחָמא לֹון ּכְ
ָקא ִמן נּוָרא ּלְ ִמְסּתַ ַתח, אּוף ָהִכי, ּדְ  .ַווי, הּוא ּפָ

ְנָיא               קע ַבר ָנׁש , ּתַ ָמֵתיּה ּדְ ָנַפק ִנׁשְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ הּו ְקִריבֹוי, ּבְ ּלְ ַההּוא  ָאְזִלין ּכֻ ְוַחְברֹוי ּדְ
ָמֵתיהּ  א, ּוַמְחְזָיין ֵליּה ַאְתָרא ְדִעּדּוָנא, ַעְלָמא ִעם ִנׁשְ עֹוָנׁשָ ָאה ֲהִוי. ְוַאְתָרא ּדְ ָחֵמי , ִאי ַזּכָ

יהּ  ַההּוא ָעְלָמא, ְוָסִליק ְוָיִתיב, דּוְכּתֵ ָאה ּדְ ִעּדּוָנא ִעּלָ ָאה. ְוִאְתֲעַדן ּבְ ּתְ , ְוִאי ָלא ֲהֵוי ַזּכָ ָאַרת ִאׁשְ
ַהאי ַעְלָמא ָמָתא ּבְ ַאְרָעא, ַהִהיא ִנׁשְ ִאָטִמיר ּגּוָפא ּבְ ִאָטַמר. ַעד ּדְ יָון ּדְ ִנּמּוִסין , ּכֵ יִנין ּדְ ה ַגְרּדִ ּמָ ּכַ

יהּ  ָמָטא ְלדּומָ , ַאֲחָדן ּבֵ ֵגיִהּנֹם, ה''ַעד ּדְ ָמדֹורֹוי ּדְ  .ְוָעאִלין ֵליּה ּבְ
י ְיהּוָדה               אקע ל ז, ָאַמר ִרּבִ יֵתיּה ְלִקְבֵריהּ , יֹוִמין' ּכָ ָמָתא ָאְזָלא ִמּבֵ ְבֵריּה , ִנׁשְ ּוִמּקִ

ַלת ֲעלֹוי , ְלֵביֵתיהּ  ְכִתיב. ְדגּוָפא) א''דף ריט ע(ְוִאְתַאּבָ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ) איוב יד(, ּדִ ׂשָ ַאְך ּבְ
ֱאָבל ֵביֵתיהּ . ָעָליו ּתֶ ָלאָחֵמי ְלכֻ , ָאְזָלא ְוָיְתָבא ּבְ הּו ֲעִציִבין ּוִמְתַאּבְ  .ּלְ

ָנא               קעב ַתר ז, ּתָ ֲהָוה, יֹוִמין' ּבָ ָמה ּדְ א, ּגּוָפא ֲהֵוי ּכְ ָמֵתיּה ָעאַלת ְלדּוְכּתָ ָעאַלת , ְוִנׁשְ
א א ְדָכֵפְלּתָ ָחַמאת, ִלְמַעְרּתָ ָעאַלת, ָחַמאת ַמה ּדְ ן ֵעֶדן, ְוָעאַלת ְלֲאַתר ּדְ ָמַטת ְלּגַ ַעְרָעת וְ , ַעד ּדְ

א, ִלְכרּוִבים ְלַתּתָ ן ֵעֶדן ּדִ ּגַ י ּבְ א ּדִ ַחְרּבָ ַנן ּדְ ֵתיעּול. ְוׁשָ ָאה הּוא ּדְ  .ָעאַלת, ִאי ַזּכָ
אָנא               קעג ע ַסְמִכין ְזִמיִנין, ּתָ יַדְייהוּ , ַאְרּבַ יּוְקָנא ְדגּוָפא ּבִ ) א''י ע''שמות ר(, ְוַחד ּדִ

ֶחְדוָ  יּה ּבְ א ּבֵ ׁשָ אִמְתַלּבְ ְלַתּתָ ן ֵעֶדן ּדִ ּגַ ַההּוא ָמדֹוָרא ּדְ ַזר ֲעָלהּ , וָתא ְוָיִתיַבת ּבְ . ַעד ִזְמָנא ְדִאְתּגְ
רֹוָזא ָקֵרי  .ְלָבַתר ּכְ

ן               קעד ּמַ ָווֵני ִאְזּדַ ְכִתיב, ְוַההּוא ַעּמּוָדא ִאְתְקֵרי, ְוַעּמּוָדא ִדְתַלת ּגְ , ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ּדִ
ן ְוגו' ָרא הּובָ ) ישעיה ד( ַההּוא ַעּמּוָדא . 'ַעל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאיָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ ָסְלָקא ּבְ

יהּ , ְלִפְתָחא ְדֶצֶדק ַלם ּבֵ ִצּיֹון ִוירּוׁשָ  .ּדְ
יר               קעה גֹו גוּ , ַטב חּוָלֵקיּה ְוַעְדֵביהּ , ִאי ָזֵכי ְלַסְלָקא ַיּתִ ָקא ּבְ ּבְ אְלִאְתּדַ . ָפא ְדַמְלּכָ

יר ָקא ַיּתִ ִתיב, ְוִאי ָלא ָזֵכי ְלַסּלְ ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר ) ישעיה ד(, ּכְ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
יר. לוֹ  ָאה הּוא, ְוִאי ָזֵכי ְלַסְלָקא ַיּתִ א. ַזּכָ ָזֵכי ִליָקָרא ְדַמְלּכָ ִעּדּוָנא , ּדְ ָנא ּבְ ָאהּוְלִאְתַעּדְ , ִעּלָ

ַמִים ִאְקֵרי ׁשָ ְלֵעיָלא ֵמֲאַתר ּדְ ְכִתיב. ּדִ ג ַעל ה) ישעיה נח(, ּדִ ְתַעּנֵ ְייָקא' ַעל ה', ָאז ּתִ ָאה . ּדַ ַזּכָ
א ָזֵכי ְלֶחֶסד ּדָ ַמאן ּדְ ְכִתיב, חּוָלֵקיּה ּדְ ךָ ) תהלים קח(, ּדִ ַמִים ַחְסּדֶ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ  .ּכִ

ַמִים הּואְוִכי ַעל הַ                קעו ָ ִתיב, ׁשּ ךָ ) תהלים נז(, ְוָהא ּכְ ַמִים ַחְסּדֶ י ָגדֹול ַעד ׁשָ ָאַמר . ּכִ
י יֹוֵסי ָאה. ְוִאית ֶחֶסד, ִאית ֶחֶסד, ִרּבִ ָאה, ֶחֶסד ִעּלָ ּתָ ַמִים הּוא. ְוֶחֶסד ּתַ ָאה ֵמַעל ׁשָ . ֶחֶסד ִעּלָ

ָאה ּתָ י ָדִוד הַ ) ישעיה נה(, הּוא ִדְכִתיב, ֶחֶסד ּתַ ֱאָמִניםַחְסּדֵ ַמִים, ּנֶ ִתיב ַעד ׁשָ י ּכְ  .ּוְבַהּנֵ
ְנָיא               קעז י ִיְצָחק, ּתַ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ לּוָיה) תהלים קיג(, ּכְ ֵמָחה ַהּלְ ִנים ׂשְ א , ֵאם ַהּבָ ִאּמָ

ִנים ַמאן ִאינּון, ְיִדיָעא ְמעֹון. ַהּבָ י ׁשִ ִניָנן, ָאַמר ִרּבִ ִנין ִאית לְ , ָהא ּתָ ֵרין ּבְ ִריְך הּואּתְ א ּבְ ַחד , קּוְדׁשָ
ַכר ְוַחד נּוְקָבא ַכר. ּדְ ְכִתיב, ַיֲהֵביּה ְלַיֲעקֹב, ּדְ ָרֵאל) שמות ד(, ּדִ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ישעיה (, ּוְכִתיב, ּבְ
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ֵאר) מט ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ת. ִיׂשְ ְכִתיב, ַיֲהָבּה ְלַאְבָרָהם, ּבַ ַרְך ֶאת ' ַוה) בראשית כד(, ּדִ ּבֵ
ּכֹלאַ  ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם, ְבָרָהם ּבַ ָמה, ּבַ  .ּוַבּכֹל ׁשְ

ָיְנָקא ְלהוּ , ְוִאָמא ְרִביָעא ֲעַלְייהוּ                קעח ִתיב, ּדְ ח ) דברים קד(, ְוַעל ַהאי ּכְ לא ִתּקַ
ִנים א, ְוָתִניָנן. ָהֵאם ַעל ַהּבָ ר ָנׁש חֹובֹוי ְלַתּתָ י ּבַ ִגין ּדְ , ָלא ַיְסּגֵ ִניןּבְ א ֵמַעל ּבְ ק ִאּמָ ּלַ , ּוְכִתיב. ִיְסּתַ

ה ֶעְרָוָתהּ ) ויקרא יח( ָך ִהיא לא ְתַגּלֵ ָגֵלי ֶעְרָייָתא, ִאּמְ  .ַווי ְלַמאן ּדְ
ֵני ַעְלָמא               קעט ְייִבין ּבְ ִריְך הּוא, ְוַכד ּתָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְזכּוָתא ַקּמֵ ין ּבִ א ָתַבת , ְוַאְסּגִ ְוִאּמָ

ִנין ְוַכְסָיא ׁשּוָבה, ַעל ּבְ ֵדין ִאְתְקֵרי ּתְ ׁשּוָבה. ּכְ א. ַמאי ּתְ ׁשּוָבה ְדִאּמָ א ּתְ ִקּיּוָמָהא, ּדָ ָתַבת ּבְ , ּדְ
ִתיב) א''ג ע''שמות פ(ּוְכֵדין  ֵמָחה) תהלים קיג(, ּכְ ִנים ׂשְ אי, ֵאם ַהּבָ ִנים ַוּדַ א. ֵאם ַהּבָ ָלא , ְוַעל ּדָ

ה ּוְר  ִרּיָ ַטר ִאיִניׁש ִמּפְ הִלּפָ ן ּוַבת, ִבּיָ אֹוִליד ּבֵ  .ַעד ּדְ
י ִיְצָחק               קפ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ּתַ נַֹעם ה) תהלים כז(, ּכְ ֵהיָכלוֹ ' ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ , ּוְלַבּקֵ

יַקָיא ְלֶמֱחֵמי ָדא א ְדַצּדִ יאּוְבּתָ ְמעוֹ . 'ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ַעל ה) 'ג נעם ה''ח ל''ז(, ּתִ י ׁשִ א , ןָאַמר ִרּבִ ּכֹּלָ
ְכִתיב נַֹעם ה. ַחד ַמע ּדִ ַמִים', ַמׁשְ א ְלַהאי ׁשָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַאְתָיא ֵמַעּתִ ְך . ּדְ יַקָיא ּכָ א ְדַצּדִ ְוִתיאּוְבּתָ

אי ִתיב, הּוא ַוּדַ ַמִים ּכְ ָ ג ַעל ה, ְוַעל ַהׁשּ ְתַעּנֵ ָזֵכי. 'ָאז ּתִ ָאה חּוָלֵקיּה ַמאן ּדְ אי ְזִעיִרין ִאינוּ . ַזּכָ  .ןַוּדַ
ִניָנן               קפא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ַרּבִ מּוִני ) שיר השירים א(, ּכְ י ִנֲחרּו ִבי ׂשָ ֵני ִאּמִ ּבְ

ָרִמים י, נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ֵני ִאּמִ ָמה ִדְכִתיב, ּבְ ַמִים ֶאֶרץ) איכה ב(, ּכְ ָ ִליְך ִמׁשּ ָעא , ִהׁשְ ַכד ּבָ ּדְ
ִריְך הּוא ְלֶמחְ  א ּבְ אקּוְדׁשָ ְלַתּתָ יֵתיּה ּדִ יֵני ַעְמַמָיא, ָרָבא ּבֵ ָרֵאל ּבֵ א . ּוְלַאְגָלָאה ִיׂשְ ַאֲעַבר קּוְדׁשָ

יּה ְלַהאי ֶאֶרץ ּמֵ ִריְך הּוא ִמּקַ יהּ , ּבְ ִדְכִתיב. ְוִאְתַרֲחָקא ִמּנִ ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק) שמות ב(, ּכְ ַתּצַ . ַוּתֵ
ְלעֵ  ַמִים ּדִ ָ א ִאְתָחְרָבא, יָלאְוַכד ַהאי ֶאֶרץ ִאְתַרֲחָקא ִמׁשּ ְלַתּתָ יִני , ַהאי ֶאֶרץ ּדִ רּו ּבֵ ּזְ ָרֵאל ִאְתּפַ ְוִיׂשְ

ָרֵאל, ַעְמַמָיא ֶנֶסת ִיׂשְ ִרים ִלי ַהאי ּוַמאן ָעִביד ִלי ַהאי, ָאְמָרה ּכְ ִנֲחרּו ִבי, ַמאן ּגָ י ּדְ ֵני ִאּמִ , ּבְ
י אי, ְוִאְתַרֲחקּו ִמּנִ י ַוּדַ ִני ִאּמִ  .ּבְ

ָאְרָחא               קפב י יֹוֵסי ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ר ַרב, ִרּבִ יא ּבַ י ִחּיָ יּה ִרּבִ ֲהוּו ָאְזֵלי. ְוֲהָוה ִעּמֵ , ַעד ּדְ
יא י ִחּיָ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ֲאָנא ָחִמית, ָאַמר ִרּבִ ַנֲהָרא, ָאַמר ֵליהּ . ֲחֵמיָתא ַמה ּדְ ְבָרא ַחד ּבְ , ָחֵמיָנא ּגַ

ָרא ַחד ַעל  ִצּפֹוָרא, יהּ ֵריׁשֵ ) ב''דף ריט ע(ְוִצּפֳ פּוֵמיּה ּדְ ַרְגלֹוי, ְוִעְלָעא ּבְ ְוַההּוא , ְוָאְכָלא ְוָרְפָסא ּבְ
ַבר ָרֵמי ָקִלין ְוָצַווח  .ְוָלא ְיַדְעָנא ַמאי ָקֲאַמר, ּגְ

ַמע, ָאַמר               קפג יּה ְוִנׁשְ ּבֵ ִפיָנא ְלִמְקַרב, ָאַמר. ִנְקַרב ּגַ ר , ָאַמר ֵליהּ . ִמְסּתָ ָנׁש ְוִכי ּבַ
ֲאַתר ָדא ִריְך הּוא, הּוא ּבְ א ּבְ ָרִמיז ָלן קּוְדׁשָ א ְרִמיָזא ְדָחְכְמָתא ּדְ יהּ . ֶאּלָ ְמעּו , ְקִריבּו ַגּבֵ ׁשָ

ֲהָוה ָאַמר ְרָיין ְלַבר, עֹוְטָרא עֹוְטָרא, ּדְ ִנין ׁשַ ֵרין ּבְ ַעד , ָלא ָנח ְוָלא ַנְייָחא) א שריאו לברא''ס(, ּתְ
ִקיְסָרא  ַצְפָרא ּבְ  .ְרִמיוּדְ

י יֹוֵסי ְוָאַמר               קפד ָכה ִרּבִ י ִנֲחרּו ִבי ְוגו, ַהְיינּו ְדָתִניָנן, ּבָ ֵני ִאּמִ ִגין . ַמאי ַטְעָמא', ּבְ ּבְ
י י לֹא ָנָטְרּתִ ּלִ ַכְרִמי ׁשֶ  . ּדְ

ךְ , ָאַמר               קפה אי ָגלּוָתא ִאְתְמׁשַ א , ַוּדַ ֵרי ׁשְ ) א די''ס(ְוַעל ּדָ י , ַמָיא ָלא ַאֲעִדיוּ ִצּפֳ ַעד ּדִ
לֹות ַאֲעִדיאּו ִמן ַעְלָמא ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַעּמִ ְלָטנּוָתא ּדְ ִיְמֵטי יֹוָמא , ְוֵאיָמַתי. ׁשָ ַעד ּדְ

ַעְלָמא ינֹוי ּבְ ִריְך הּוא ִאְתַער ּדִ א ּבְ ְכִתיב. ְדקּוְדׁשָ ַדע ַלהְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא יִ ) זכריה יד(, ּדִ ' ּוָ
 .לא יֹום ְולֹא ָלְיָלה
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ֲהוּו ָאְזִלין               קפו ֲהָוה ָאַמר, ַעד ּדְ ְמעּו ַחד ָקָלא ּדְ ִדינֹוי, ׁשָ קּוְפִטיָרא ָמָטא ּבְ , אֹוִקיָדא ּדְ
ְלהֹוָבא אי, ָאַמר. ְואֹוִקיד ְלַההּוא ִצּפֹוָרא, ָנַפק ַחד ׁשַ ָמה ִדְכִתיב, ַוּדַ יַבת ִויהִ ) דניאל ז(, ּכְ

א ָ  .ִליֵקַדת ֶאׁשּ
י יֹוֵסי               קפז ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָלא , ָלא ַאְגֵלי קּוְדׁשָ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ֶאּלָ

יַנְייהוּ  ח ְמֵהיְמנּוָתא ּבֵ ּכַ ּתַ יַנְייהוּ . ִאׁשְ ד ִאְתְמַנע ְמֵהיְמנּוָתא ּבֵ ְבָיכֹול, ּכַ ח בְּ , ּכִ ּכַ ּתַ אָהִכי ִאׁשְ . כֹּלָ
ְכִתיב ִריְתֶכם ֶאת ָמֶות) ישעיה כח(, ּדִ ר ּבְ  .ְוִכּפֶ

יא               קפח י ִחּיָ ֶות ָלֶנַצח) ישעיה כה(, ַמאי ִדְכִתיב, ָאַמר ִרּבִ ע ַהּמָ ּלַ ד , ָאַמר ֵליהּ . ּבִ ּכַ
ִריְך הּוא ְיִמיָנא ִדיֵליהּ  א ּבְ א , א ִיְתַער ַהאי ְיִמיָנאְולָ . ִאְתְמַנע מֹוָתא ִמן ַעְלָמא, ִיְתַער קּוְדׁשָ ֶאּלָ

ִריְך הּוא א ּבְ יִמיָנא ְדקּוְדׁשָ ָרֵאל ּבִ ד ִיְתָערּון ִיׂשְ הּ , ּוַמאי ִניהּו ּתֹוָרה, ּכַ ְכִתיב ּבָ ) דברים לג(, ּדִ
ת ָלמוֹ  ַההּוא ִזְמָנא. ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ה ָחִיל ְוגו' ְיִמין ה) תהלים קיח(, ּבְ י ֶאחְ ', עֹוׂשָ ֶיה לא ָאמּות ּכִ

י ָיהּ  ר ַמֲעׂשֵ  .ַוֲאַסּפֵ
יהּ , ּתָ ָנא               קפט ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ָאה ּדְ ' ל, ְוָכרֹוָזא ָקֵרי ֲעֵליהּ , ַההּוא ַזּכָ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן, יֹוִמין יַקָייא ּבְ יֵני ַצּדִ יַקָיא ָחָדאן. ּבֵ הּו ַצּדִ ּלְ יַקָייא ַאְתיָ , ּכֻ הּו ַצּדִ ּלְ ָרן , יןּכֻ ּוְמַעּטְ

יָקא ַההּוא ַצּדִ יּה ּדְ יַנְייהוּ , ּדּוְכּתֵ ּיּוֵריּה ּבֵ ֵייֵתי ְלֵמיַדר ּדִ  . ַעד ּדְ
יָבא הּוא               קצ ָלִתין יֹוִמין , ְוִאי ַחּיָ ם ּתְ יִהּנָ ּגֵ רֹוָזא ָקֵרי ֲעֵליּה ּבַ יַבָיא, )עליה(ּכָ הּו ַחּיָ , ְוֻכּלְ

הּו ֲעִציִבין ּלְ  .ּכֻ
ְתִחין ַווי               אקצ הּו ּפָ ּלְ א, ּכֻ ּתָ א ִאְתַער ַהׁשְ ָהא ִדיָנא ַחְדּתָ ְפַלְנָיא, ּדְ ִגיֵניּה ּדִ ה . ּבְ ּמָ ּכַ

ִנין ְלֳקְבֵליהּ  ּמְ ִנּמּוִסין ִמְזּדַ ָמא ֵליּה ַווי, ַגְרִדיִנין ּדְ ֵכנוֹ . ּוְלַאְקּדָ ע אֹוי ִלׁשְ ְתִחין . אֹוי ָלָרׁשָ הּו ּפָ ְוֻכּלְ
ה לוֹ ) ישעיה ג(, יןְוָאְמִר  י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ע ָרע ּכִ מּול ָיָדיו) טעמא(ַמאי . אֹוי ְלָרׁשָ י . ּגְ ָאַמר ִרּבִ
ידֹוי) לאפקא(ְלַאְכָלָלא . ִיְצָחק ָזֵני ּבִ ֵריַקְנָיא , ַמאן ּדְ ָלא ַזְרֵעיּה ּבְ  ).א''ט ע''ס(ְלֲאָפָקא ּוְלַחּבְ

ִניָנן               בקצ ָהא ּתָ ֵריַקְנָיאכָּ , ּדְ יק ַזְרֵעיּה ּבְ ַאּפִ י , ִאְקֵרי ָרע, ל ַמאן ּדְ ְוָלא ָחֵמי ַאּפֵ
א ִכיְנּתָ ְכִתיב. ׁשְ ה לא ְיגּוְרָך ָרע) תהלים ה(, ּדִ ע ַאּתָ י לא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ בראשית (, ּוְכִתיב. ּכִ

כֹור ְיהּוָדה ַרע) לח ע ָרע, אּוף ָהָכא. ַוְיִהי ֵער ּבְ ִאיהּו ַרעַווי לְ . אֹוי ְלָרׁשָ יָבא ּדְ ֲעַבד , ַההּוא ַחּיָ ּדְ
ְרֵמיּה ַרע ה לוֹ . ּגַ י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ידֹוי, ּכִ ָזֵני ּבִ ָלא ַזְרֵעיּה , ְלַאְכָלָלא ַמאן ּדְ ְלֲאָפָקא ּוְלַחּבְ

א, ְבֵריַקְנָיא יר ִמּכֹּלָ ַההּוא ַעְלָמא ַיּתִ  .ּוְלַהאי ָטְרִדין ּבְ
א ֲחֵזי               קצג ע , ּתָ ִתיב אֹוי ְלָרׁשָ ָהא ּכְ ע, )רע(ּדְ ְכִתיב אֹוי ְלָרׁשָ יָון ּדִ אי ָרע, ּכֵ ֶאָלא . ַאּמַ

ֲאִמיָנא ָמה ּדְ ְרֵמיּה ָרע, ּכְ ֲעַבד ּגַ הּו ָסְלִקין. ּוְכִתיב לֹא ְיגּוְרָך ָרע. ּדְ ְוִאי  .ְוַהאי ָלא ָסִליק, ְוֻכּלְ
ֵני ָנׁשָ , ֵתיָמא ָקְטלּו ּבְ יִבין ּדְ ָאר ַחּיָ א ֲחֵזי. אׁשְ הּו ָסְלִקין ְוהּוא ָלא ָסִליק, ּתָ ּלְ ִאינּון , ַמאי ַטְעָמא. ּכֻ

א ָאֳחָרא ֵני ָנׁשָ ׁש , ְקִטילּו ּבְ נֹוי ַמּמָ יִאין, ְוַהאי ָקִטיל ּבְ ִמין ַסּגִ יד ּדָ א ֲחֵזי .אֹוׁשִ יֵבי , ּתָ ָאר ַחּיָ ׁשְ ּבִ
ֵעיֵני ה, ַעְלָמא ַרע ּבְ ִתיב ַוּיֵ ִת ', ָלא ּכְ ֵעיֵני ה, יבְוָכאן ּכְ ַרע ּבְ ה' ַוּיֵ ר ָעׂשָ ּום , ַמאי ַטְעָמא. ֲאׁשֶ ִמׁשּ

ֵחת ַאְרָצה ְכִתיב ְוׁשִ  .ּדִ
ַנן               קצד י ְיהּוָדה, ּתְ ׁשּוָבה, ָאַמר ִרּבִ ָלא ִאית ֵליּה ּתְ ַעְלָמא ּדְ ר , ֵלית ָלְך חֹוָבא ּבְ ּבַ

י. ֵמַהאי ָלא ָחָמאן ַאּפֵ יַבָיא ּדְ א ְוֵלית ָלְך ַחּיָ ִכיְנּתָ ר ֵמַהאי, ׁשְ ְכִתיב לא ְיגּוְרָך ָרע. ּבַ ַלל, ּדִ . ּכְ
י ִיְצָחק יַקָייא, ָאַמר ִרּבִ ִאין ִאינּון ַצּדִ ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַזּכָ ִתיב. ּבְ ) ישעיה ס(, ֲעַלְייהּו ּכְ
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יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ י ְיהּוָדה, יְרׁשּו ָאֶרץַמאי ְלעֹוָלם יִ . ְוַעּמֵ ָמה , ָאַמר ִרּבִ ּכְ
ְך ִלְפֵני ה) תהלים קטו(, ִדְכִתיב ים' ֶאְתַהּלֵ ַאְרצֹות ַהַחּיִ  :ּבְ

ְייהוּ ) ב''ד ע''שייך ויקרא ק(ַוְיִחי ַיֲעקֹב                קצה ַגּוַ עמוד ' ג בדף נ''ק נמצא בח''בד. (ּבְ
ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ) ט''קצ א ִלּבָ ָלא ְלִאְתַעְרָבא צּוְלָמא ִדיֵליּה  ַעל ּדָ צּוְלָמא ) א''דף רכ ע(ּדְ ּבְ

לֹות א ְוַהאי ְמָסֲאָבא, ְדעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ יׁשָ ַהאי ַקּדִ ִגין ּדְ  .ּבְ
א ֲחֵזי               קצו לֹות, ּתָ ָרֵאל ְלַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ין ִיׂשְ ָר . ַמה ּבֵ ִיׂשְ ד ּדְ ֵאל ּכַ

ר ָנׁש ִמית הּוא ְמָסַאב ְלָכל ּגּוָפא ח ּבַ ּכַ ּתַ לֹות . ּוֵביָתא ְמָסֲאָבא, ִאׁשְ ְוגּוָפא ְדעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
ד ִאיהּו ִמית) א וביתא''נ(ְוגּוֵפיּה , ָלא ַמְסִאיב ְלָאֳחָרא  .ַמאי ַטְעָמא. ָלא ְמָסֲאָבא ּכַ

עְ                קצז ׁשַ ָרֵאל ּבְ יהּ ִיׂשְ ָמאֵריּה ִמְתַעְבָרן ִמּנֵ י ּדְ ל ִקּדּוׁשֵ א ְדִאיהּו ִמית ּכָ ִאְתֲעַבר , ּתָ
א יׁשָ יּה ַהאי צּוְלָמא ַקּדִ א, ִמּנֵ יּה ַהאי רּוַח קּוְדׁשָ ַאר ּגּוָפא ְמָסֲאָבא, ְוִאְתֲעַבר ִמּנֵ ּתָ  .ִאׁשְ

לֹות עֹוֵבד ֲעבֹוָד                קצח ָכל . ֵלית ָהִכי, ה ָזָרהֲאָבל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ י ְמָסַאב ּבְ ְבַחּיֵ ּדִ
יהּ . ְורּוָחא ִדיֵליּה ְמָסֲאָבא, צּוְלָמא ִדיֵליּה ְמָסֲאָבא, ִסְטִרין ַגּוֵ ְרָיין ּבְ ין ׁשַ סֹוֲאבּוֵתי ִאּלֵ , ּוְבִגין ּדְ

יהּ  ִמית. ָאִסיר ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ יָון ּדְ ין ְמָסֲאבּוָתא ְואִ , ּכֵ ל ִאּלֵ ָלא ְמָסֲאבּוָתא ָנְפֵקי ּכָ ַאר ּגּוָפא ּבְ ּתָ ׁשְ
 .ְלסֹוֲאָבא

ְלהֹון ְמָסַאב               קצט גּוָפא ּדִ ב ּדְ ִמיַתְתהֹון, ְוַאף ַעל ּגַ יהֹון ּוֵבין ּבְ ַחּיֵ ין ּבְ יהֹון . ּבֵ ַחּיֵ ֲאָבל ּבְ
ְייהוּ  ֵחי ְלַגּבַ ּכְ ּתַ ָכל ִאינּון ְמָסֲאִבין ִאׁשְ ל , א ְלַאֲחִריִניִאית לֹון ֵחיָלא ְלסֹוֲאבָ , ּדְ ָנְפֵקי ּכָ ִמיַתְתהֹון ּדְ ּבְ

ְייהוּ  ָרֵאל. ָלא ָיְכִלין ְלָסֲאָבא, ִאינּון ְמָסֲאִבין ִמּנַ ין . ָיִכיל ְלָסֲאָבא ְלַאֲחִריֵני, ּוְדִיׂשְ יׁשִ ָכל ַקּדִ ִגין ּדְ ּבְ
ָרא ֲעֵליּה ִסְטָרא ָאֳחָרא יּה ְוׁשָ  .ָנְפִקין ִמּנֵ

א ֲחֵזי               ר א, ּתָ יׁשָ י, ַהאי ֶצֶלם ַקּדִ ר ָנׁש ְוִאְתַרּבֵ ְרצּוָפא , ַכד ָאִזיל ּבַ ְוִאְתֲעִביד ֵמַהאי ּפַ
ֲחָדא, ִאְתֲעִביד צּוְלָמא ָאֳחָרא. ִדיּוְקָנא ִדיֵליהּ  ָרן ּכְ א , ְוָדא ָנִטיל ְלָדא. ּוִמְתַחּבְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ֵרין צּוְלִמין חּו ּתְ ּכְ ּתַ ִאׁשְ ר נָ , ּדְ ִקּיּוָמא, ׁש ָנִטיר הּוא ּבַ יהּ , ְוגּוָפא ִדיֵליּה ּבְ ַגּוֵ ְרָיא ּבְ  . ְורּוֵחיּה ׁשַ
ָקִריבּו יֹומֹוי               רא א ּדְ ְעּתָ ׁשַ יהּ , ּבְ ָלא , ְוָדא ָסִליק ְלָדא, ִמְתַעְבָרן ִמּנֵ ר ָנׁש ּבְ ַאר ּבַ ּתָ ְוִאׁשְ

ֵדין. ְנִטירוּ  פּוַח ַהּיֹום ְונָ ) שיר השירים ב(, ּכְ ּיָ ָלִליםַעד ׁשֶ ֵרי, סּו ַהּצְ  .ּתְ
א ֲחֵזי               רב ַעְלָמא, ּתָ יָנא ּבְ ד ִאְתַער ּדִ ִדיָנא , ּכַ ְרֵסי ּדְ ִריְך הּוא ָיִתיב ַעל ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ר ָנׁש ְלַאְתָעָרא , ְלֵמיַדן ַעְלָמא ֵעי ּבַ ׁשּוָבה) בדינא(ּבָ ֵייתּוב ֵמִחּיּוָבא , ּתְ ָהא ). א מחובוי''נ(ּדְ ּדְ
ִתיבוּ , ַההּוא יֹוָמא ְתִקין ּכְ ַאְחָמָתא ָהא ְכִתיִבין, ּפִ הּו ּבְ ּלְ ֵחי ּכֻ ּכְ ּתַ י . ּוִמׁשְ ֵייתּוב ַקּמֵ ר ָנׁש ּדְ ִאי ָזֵכי ּבַ

ֲעֵליהּ , ָמאֵריהּ  ְתִקין ּדְ  .ָקְרִעין ּפִ
ר ָנׁש                רג יּה ְדּבַ ין ַקּמֵ ִריְך הּוא ַזּמִ א ּבְ ִאי . ְדִכּפּוֵרי יֹוָמא ִדְתׁשּוָבהיֹוָמא , ְלָבַתר קּוְדׁשָ

ְתִקין, ְוִאי ָלא. ָתב ֵמֶחְטאֹוי ַטב ם ּפִ א ְלִמְחּתַ יד ַמְלּכָ ּקִ ָקא , ַווי. ּפַ ּלָ ְעָיא ְלִאְסּתַ ׁשּוָבה ּבַ ָהא ּתְ ּדְ
יהּ   .ִמּנֵ

ְתׁשּוָבה               רד ְדָקא ְיאּות, ִאי ָזֵכי ּבִ ֵליָמָתא ּכְ ְלָיין ֵליהּ , ְוָלא ׁשְ ַעד ַההּוא יֹוָמא  ּתַ
ֲעֶצֶרת ְתָרָאה ּדַ ִמיָנָאה ֶלָחג, ּבַ הּוא ּתְ י ָמאֵריהּ . ּדְ ֵליָמָתא ְלַקּמֵ ׁשּוָבה ׁשְ ְוִאי . ִאְתְקָרעוּ , ְוִאי ֲעַבד ּתְ

א, ָלא ָזֵכי י ַמְלּכָ ְתִקין ָנְפִקין ִמּבֵ ַסְנִטיָרא, ִאינּון ּפִ ידֹוי ּדְ ָרן ּבִ ּוִפְתִקין ָלא , ְוִדיָנא ִמְתֲעִביד, ְוִאְתַמּסְ
א ָרן תּו ְלֵבי ַמְלּכָ  .ְמַהּדְ
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יהּ                רה ֵדין צּוְלִמין ִאְתֲעָברּו ִמּנִ יהּ , ּכְ ִחין ִעּמֵ ּכְ ּתַ יהּ . ְוָלא ִמׁשְ ִמְתַעְבָרן ִמּנֵ יָון ּדְ ָהא , ּכֵ
א ַיֲעבֹר ֲעֵליהּ  אי טּוְפְסָקא ְדַמְלּכָ א ְדמֹוָתא, ַוּדַ ּסָ ְתָרָאהּוְבהַ . ְוִיְטעֹום ּכַ א ּבַ ַחּגָ , הּוא ֵליְלָיא ּדְ

ַנְטֵלי לֹון, ּוִפְתִקין ָנְטִלין, ַסְנֵטיִרין ְזִמיִנין ַתר ּדְ ִחין , צּוְלִמין ִמְתַעְבָרן, ּבָ ּכְ ּתַ א ואי ''נ(ְוָלא ִמׁשְ
הּו ָיֵדי) 'משתכחין גריעין יעבר עלוי מרעין וכו הּו ָיֵדי . ּבְ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ , יָנא ְגִריָעאּדִ , )יעדי(ְוִאי ִמׁשְ

ין יׁשִ יָנא ַמְרִעין ּבִ ְלהֹון, אֹו ַיֲעבֹר ֲעלֹוי ּדִ ְגִריעּוָתא ּדִ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְלָהא, ּבִ
יר               רו א ִאְגַרע, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ַיּתִ ד ֵריׁשָ ח ּגּוָפא, ּכַ ּכַ ּתַ ֵריהּ . ְוִיׁשְ אֹו ִאְנְתֵתיּה , ּבְ

חּו  ּכָ ּתַ קִיׁשְ ּלֵ א, ְוָהִני ִמיֵלי. ְוהּוא ִיְסּתַ ְתיּוְבּתָ ל ַההּוא ִזְמָנא ּבִ ד ָלא ַאֲהַדר ּכָ , ֲאָבל ִאי ַאֲהַדר. ּכַ
ֵסי, ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ִיְטַעם  .ְוִיּתְ

א, ְוִאי גּוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי               רז ח ֵריׁשָ ּכַ ּתַ ים, ִאינּון ָסְלִקין. ְוִיׁשְ ד , ֵני ִמיֵליְוהָ . ְוהּוא ִאְתַקּיֵ ּכַ
ְרׁשּוֵתיהּ  ֵריּה ְזֵעיָרא ּבִ  . ּבְ

ִגימוּ                רח ִגיִמין, ְוִאי ְידֹוי ּפְ א ִדידֹוי ּפְ ָעַרק צּוְלָמא . ַמְרִעין ָרְדִפין ֲעֵליהּ , ַרְגלֹוי. ֲעִביְדּתָ
ִתיב. ָעַרק ְוַאֲהַדר, ְוַאֲהַדר ּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ) דברים כח(, ֲעֵליּה ּכְ ן ֶעֶרבּבַ ד ָנֲהָרא , ִיּתֵ ְוַהאי ּכַ
ְנהֹוָרא, ִסיֲהָרא ן ּבִ ּקַ  .ְוֵליְלָיא ִאְתּתַ

ֵאי ֲחִסיֵדי               רט ְייהוּ , ֲאָבל ַזּכָ ִלּבַ ֵלי ּבְ ּכְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִמְסּתַ ִאּלּו ַההּוא יֹוָמא , ּבְ ּכְ
ֵקי ֵמַעְלָמא ּלְ ֵלימָ , ִמְסּתַ א ׁשְ יּוְבּתָ י ָמאֵריהֹוןְוָעְבִדין ּתְ ה ָאֳחָרא, ָתא ַקּמֵ ָאה . ְוָלא ִיְצָטְרכּון ְלִמּלָ ַזּכָ

ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי  .חּוְלֵקהֹון ּבְ
א ֲחֵזי               רי ִמי) ישעיה מג(, ּתָ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ א, ּכָ יׁשָ א ַקּדִ ִאין עֹוָבֵדי ַמְלּכָ ה ִעּלָ ּמָ , ּכַ

ִאינּון עֹובָ  ָהא ּבְ ְלֵעיָלא) א בריין''נ(ֵדי ּדְ ִאין ּדִ ין ִעּלָ ִמּלִ א ָקִטיר לֹון ּבְ ְוַכד , ְדִאיהּו ָעִביד ְלַתּתָ
הּו עֹוָבָדא א ְוָעְבֵדי ּבְ הּ , ָנְטִלין לֹון ְלַתּתָ ָקִטיר ּבָ גֹון ֵאזֹוָבא. ִאְתַער ַההּוא עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא ּדְ , ּכְ

י) ב''דף רכ ע(ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ֵעץ ֶאֶרז  .ִמּלֵ
א               ארי יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ֲאִחיָדן ּבִ ְייהּו ּדְ גֹון , ְוִאית ִמּנַ , ְוֶאְתרֹוג, לּוָלב) א''ויקרא כד ע(ּכְ

א ְלֵעיָלא, ַוֲעָרָבה, ֲהָדס יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ הּו ֲאִחיָדן ּבִ ֻכּלְ ִניָנן. ּדְ א ּתָ ד , ְלַאֲחָדא לֹון, ְוַעל ּדָ ּוְלֶמְעּבַ
הּו עֹובָ  יהּ , ָדאּבְ ִגין ְלִאְתָעָרא ֶחְדָוה ַההּוא ְדָאִחיד ּבֵ ִניָנן. ּבְ א ּתָ ְעָיין , ְוַעל ּדָ ין ְועֹוָבָדא ּבָ ִמּלִ ּבְ

ה ה ָאֳחָרא, ְלַאֲחָזָאה ִמּלָ ִגין ְלִאְתָעָרא ִמּלָ  .ּבְ
ִמי ְוִלְכבֹוִדי , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב               ריב ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ . ַאְתָעָרא ְיָקִרילְ , )בראתיו(ּכָ

ָראִתיו יו. ְלַייֲחָדא ִלי, ּבְ יּה עֹוָבָדא , ְיַצְרּתִ ד ּבֵ יִתיו). א חילא''נ(ְלֶמְעּבַ יּה , ַאף ֲעׂשִ ְלַאְתָעָרא ּבֵ
ְלֵעיָלא  .ֵחיָלא ּדִ

ָבר ַאֵחר               ריג ִמי, ּדָ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ ִרי ֵעץ הָ ) ויקרא כג(ַהְיינּו ִדְכִתיב , ּכָ ְוִלְכבֹוִדי . ָדרּפְ
ָראִתיו ָמִרים, ּבְ ּפֹות ּתְ יו. ַהְיינּו ּכַ יִתיו. ַהְיינּו ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות, ְיַצְרּתִ  .ַהְיינּו ְוַעְרֵבי ָנַחל, ַאף ֲעׂשִ

ּיֹום ָהִראׁשֹון) ויקרא כג(, ְוִתּקּוָנא ְדַהאי ְדָאַמר ְקָרא               ריד ם ָלֶכם ּבַ ְייָקא, ּוְלַקְחּתֶ . ּדַ
ָאה ַעל ָעׂשֹור הּוא ֲחִמיׁשָ  . ּדְ

ּיֹום ָהִראׁשֹון               רטו ָנִפיק ִראׁשֹון. ַההּוא יֹום ִראׁשֹון ַמאן הּוא, ֲאָבל ּבַ א יֹום ּדְ , ֶאּלָ
ַמִיין ְנִביִעין) א לכלא''ד(ְלַנְטָלא  ַמּבּועֹוי ּדְ ָכא ֵליּה ְלָעְלָמא, ּבְ ְעָיין ְלַאְמׁשָ  .ְוֲאַנן ּבָ
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ִקְטרֹוי               רטז א ּבְ ֵני ָנׁשָ ָקַטר ּבְ א ּדְ יּה ַמְטרֹוִניָתא ָאַתת, ְמַתל ְלַמְלּכָ ַוֲאִפיַקת לֹון , ִאּמֵ
ח ִליָקָרא ִדיָלהּ , ְלֵחירּות ּגַ א ַאׁשְ יָדָהא, ּוַמְלּכָ ְייִפין ְוַצִחין. ְוָיַהב לֹון ּבִ ַחת לֹון ּכַ ּכָ ָהא , ֲאָמַרּתְ , ַאׁשְ

יא, ירוּ ֲאִפיַקת לֹון ְלחֵ  ּיָ ּתַ  .ַאְייֵתי לֹון ֵמיְכָלא ּוִמׁשְ
ךָ                ריז א ְלֵחירוּ , ּכָ יק ְלכֹּלָ ּפּוִרים ַאּפִ ְפִני ְמזֹוָנא ָקִאיְמָנא, ָהא יֹום ַהּכִ ְוַצִחיָנן , ְוֲאַנן ּכַ

א ּיָ ּתַ רֹוי, ְלִמׁשְ ִעּטְ א ּבְ ַהאי יֹוָמא ְיַדְעָנא. ִהיא ַאֲעָטַרת ְלַמְלּכָ הָ , ּבְ ְרָייןּדְ ּה ׁשַ , א ַמִיין ְנִביִעין ִעּמָ
יא ּיָ ּתַ ִאיְלָנא ְלִמׁשְ יק לֹון ְלֵחירוּ , ׁשָ ַאּפִ א ָקִריָנן ֵליּה יֹום ִראׁשֹון. ְלַמאן ּדְ  .ְוַעל ּדָ

יר הּוא               ריח ּפִ א ְוׁשַ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ א ּבְ ַהאי יֹוָמא. ּדָ ירּוָתא , ֲאָבל ּבְ ְלַאְבָרָהם ׁשֵ
אּדְ  ירּוָתא, כֹּלָ ֲעָנֵני ְיָקר הּוא ׁשֵ ירּוָתא, ִאי ּבַ ַמָיא הּוא ׁשֵ ִיִרי . ִאי ּבְ ִרי ּבֵ אֵרי ְלֶמְחּפְ ַאְבָרָהם ׁשָ ּדְ

 .ְדַמָיא
ִרי ֵעץ ָהָדר               ריט יָרא ְדִיְצָחק, ּפְ א ּבֵ ִריְך הּוא , ּדָ א ּבְ ִיְצָחק ַאֲהַדר ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּדְ

ַהאי ֵעץ ָהָדר ְיִדיָעא. ָהָדר ְוָקָרא ֵליּה ֵעץ ִרי ּדְ ָמִרים. ּפְ ּפֹות ּתְ ְכִתיב, ּכַ יק ) תהלים צב(, ּדִ ַצּדִ
ָמר ִיְפָרח ּתָ ירּוָדא, ּכַ יַנְייהּו ּפִ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ִתיב ְוַכּפֹות. ְוָלא ִאׁשְ א ָלא ּכְ ּפֹות, ְוַעל ּדָ א ּכַ ָלא . ֶאּלָ ִגין ּדְ ּבְ

ָלא ָדא א ּבְ ֵארּוְבַהאי אִ , ָסִליק ּדָ ִאין ְנִביִעין, ְתַמְלָייא ַהאי ּבְ ֵאר ַמִים ִעּלָ י , ִמּבְ ַההּוא ִאְתַמּלֵ
ַקְדִמיָתא יָרא, ּבְ יּה ִאְתַמְלָייא ּבֵ א, ּוִמּנֵ ִאיהּו ְנִביעּו ְלכֹּלָ  .ַעד ּדְ

א ֲעָנָפא ְדִאיָלָנא ַרְבְרָבא, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות               רכ ְר , ּדָ ּתַ ַאְתִקיף ְוִאׁשְ ְרׁשֹויּדְ ׁשָ א ּבְ , ׁשָ
א ָאה ַעל ּכֹּלָ ָכל ִסְטֵריהּ , ִאְתֲעִביד ִאיָלָנא ִעּלָ ָאִחיד ּבְ ִאיהּו ֵעץ ָעבֹות, ּדְ ָאִחיד , ָעָנף ּדְ ֵעץ ּדְ

ָהא ֵמַהאי ָנַטל ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא, ֶלָעבֹות ֵביָרא, ּדְ ָיא ַלֲאָרָקא ּבְ ַהאי הּוא ַעְלָמא ֲאָרָקא , ְוִאְתַמּלְ
ְקיּותָ  ׁשַ  .אּדְ

ֵרי ִאינּון, ְוַעְרֵבי ַנַחל               רכא הוּ , ּתְ ִניׁש ּבְ יא ִאְתּכְ ֵרין ַנֲחִלין ְדַמּיָ יק, ּתְ ּדִ ָבר . ַלֲאָרָקא ַלּצַ ּדָ
בּוָרן, ְוַעְרֵבי ַנַחל, ַאֵחר ין ִאינּון ּגְ ִיְצָחק, ִאּלֵ יּה ּבְ ֲאִחיָדן ּבֵ ְטָרא ְדַההּוא ַנַחל ִעלָּ , ּדְ ַאְתָיין ִמּסִ , ָאהּדְ

א ְטָרא ְדַאּבָ ךְ . ְוָלא ִמּסִ א ָיֵאי, ְבִגין ּכָ ִסיָמא ְלֵפיִרין, ּכֹּלָ יִרין, ְוָלא ּבְ  . ְוָלא ָעִביד ּפֵ
ֵרין ְקָייִמין, ְוַעְרֵבי ַנַחל               רכב גּוָפא ָקְייָמא ֲעַלְייהוּ , ּתְ אי, ּדְ ָמה , ֲאָבל ְוַעְרֵבי ַנַחל ַוּדַ ּכְ

ָמר י, ְדִאּתְ יא ְלֵביָראְוִאּלֵ הּו ַלֲאָרָקא ַמּיָ ּלְ  .ן ִאינּון ּכֻ
 )ן''סימן ג(השלמה מההשמטות 

יִרים  יר ַהׁשִ ׁשִ א ּוָמאי ֲהַדר ַהְיינּו ֲהַדר ַעל ַהּכֹל ְוַהְיינּו ֲהַדר ּדְ ֶאְתרֹוּגָ ִרי ֵעץ ֲהַדר ִאיָלָנא ּדְ ַמאי ּפֶ
יה  ְכִתיב ּבֵ מוֹ ) 'שיר השירים ו(ּדִ ַקָפה ּכְ ַחר ִמי זֹאת ַהִנׁשְ ָמּה . ׁשָ ם ְנֵקָבה ְוַעל ׁשְ ְוַהְיינּו ַעל ׁשֵ

ָלא ְנֵקָבה ים עֹוָלם ֲהַתְחתֹון ּבְ ר ְלִהְתַקּיֵ ִאי ֶאְפׁשָ ּוָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי . ִנְלְקָחה ְנֵקָבה ֵמָאָדם ׁשְ
ְנַקֵביָה ְרֲחִבים ְוֵיׁש ָלּה ִנַקִבים ֵיְתִרים ַעל ָהִאיׁש  ם ׁשֶ ַדִים ּוָמאי נִ . ְנֵקָבה ַעל ׁשֵ יְנהּו ְנַקִבים ׁשָ

 .ֻוְרֶחם ּוֵבית ִקיּבּול ַהְוָלד
ל  י יֹוָחָנן ּכָ ָאַמר ַרּבִ הּוא ֲהַדר ְלָכל ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש ִאין ּדְ יִרים ׁשֶ יר ַהׁשִ ָאְמרּו ׁשִ ּוָמאי ִניהּו ׁשֶ

ים יִרים קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ יר ַהׁשִ א קֶֹדׁש . יםּוָמאי ִניהּו קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ , ַהְסָפִרים קֶֹדׁש ְוׁשִ הּוא קֶֹדׁש , ֶאּלָ ׁשֶ
ים הוּ . ְלֳקָדׁשִ ָאָדם ְוקֶֹדׁש ֲהֵוי ְלהּו קֶֹדׁש ְלֻכּלְ ּבַ ׁש ְקָצוֹות ׁשֶ ֶנֶגד ׁשֵ ּכְ ים ֵאּלּו ׁשֶ  .ּוָמאי ֵהם ֳקָדׁשִ

הּוא ֲהַדר ַהּכֹל, ּוָמאי ִניהּו קֶֹדׁש ֶזה מֹו ֲהַדר ַאל ִתְקֵרי ֲהַד . ֶאְתרֹוג ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשְ א הְוָלּמָ ' ר ֶאּלָ
א ּבוֹ  הּוא ִנְפָרד ֵמֶאֶגד ַהלּוָלב ְוֵאין ִמְצַות לּוָלב ַקְייֶמת ֶאּלָ ן ֲאּגּוד , ָדר ֶזה ֶאְתרֹוג ׁשֶ ם ּכֵ ְוהּוא ּגַ

ל ֶאָחד הּוא ְוִעם ּכּוָלן ַיַחד הּוא. ִעם ַהּכֹל ִעם ּכָ  .ׁשְ
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ְדָרה ִ ֶנֶגד חּוט ַהׂשּ ֲעָנָפיו חֹוִפין ֶאת רּוּבֹו ְוִאם ֵאין ֲעָנָפיו חֹוִפין ֶאת ְוַעָנף ֵעץ ֲעבֹות ׁשְ . ּוָמאי לּוָלב ּכְ
לּום ֵני ָמה. רּוּבֹו ֵאינֹו ּכְ ַנִים ְורֹאׁשֹו , ִמּפְ ְזרֹועֹוָתיו ָיֵגן ַעל רֹאׁשֹו ֲהֵרי ְזרֹועֹוָתיו ׁשְ ּבִ ל ְלָאָדם ׁשְ ָמׁשָ

מֹאל ֲעבֹות ְלָיִמין ְוִנְמָצא ֵעץ בְּ  ה ְוַהְיינּו ֲעָנף ִלׂשְ לׁשָ ְרׁש . ֶאְמַצעׁשְ הּוא ׁשֹוִ ֱאַמר ּבֹו ֵעץ ׁשֶ ה ּנֶ ְוָלּמָ
 .ֲהִאיָלן

ִים ּתַ ֵהם ׁשְ ֲעְרֵבי ַנַחל. ּוָמאי ַעְרֵבי ַנַחל ׁשֹוֵקי ַהָאָדם ׁשֶ ָנא ּדְ ָגדֹול , ּוָמאי ִניְנהּו ִליׁשָ ִמׁשּום ּדְ
ם יֹוֵנק ּכֹחוֹ  ֶהם ֲהֵוי ְלַמֲעָרב ּוִמׁשָ ּבָ ל ָצפֹון הּוא ָקטָ . ׁשֶ ָנה ְוהּוא ְוׁשֶ ּנּו ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ִמּמֶ

ֵניֶהם ֵעִצים מֹו ְוֵהם ׁשְ רּוַח ְצפֹוִנית ָמֲעָרִבית ּובֹו ּפֹוֵעל ְוִנְקָרא ַעל ׁשְ ֲעִמים . ּבְ ּפְ ָדָבר ַאֵחר ַעְרֵבי ׁשְ
עּוָלָתן ֶזה ִעם ֶזה ָמאי ַעְרֵבי ַנַחל קֹום, ֵמַעְרִבין ּפְ ם ַהּמָ מֹו  ַנַחל ֲהִוי ַעל ׁשֵ ׁשְ ֵהם ְקבּוִעים ּבֹו ׁשֶ ׁשֶ

ִדְכִתיב  ם) 'קהלת א(ַנַחל ּכְ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ  .ּכָ
ְבָעה ִאיְקֵרי ַנַחל . ֱהֵוי אֹוֶמר ֶזה ֶאְתרֹוג, ָמאי ִניהּו ָים ה ֵמֶאלּו ַהׁשִ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ּוְמָנא ָלן ּדְ

ֱאַמר  ּנְ א ַנֲחֵלי ֵאלּוְמָמַתָנה ָנֲחלִ ) א''במדבר כ(ׁשְ ם. יֵאל ַאל ִתְקֵרי ָנֲחִליֵאל ֶאּלָ , ָמה ֵלב, ְועֹוד ׁשָ
ִרי ַהּגּוף ִרי ֵעץ ֲהַדר, ֲהַדר ּפֶ ָרֵאל ּפֶ ָמר. ַאף ִיׂשְ ֶאְמַצע, ָמה ִאיָלן ּתָ ַאף , ֲעָנָפיו ְסִביָביו ְולּוָלבֹו ּבְ

ְנֶגד  הּוא ִלּבו ּוּכְ ה ׁשֶ ָרֵאל ָנְטלּו ּגּוף ֲהִאיָלן ַהּזֶ הּוא ִעיָקר ַהּגּוףִיׂשְ ָאָדם ׁשֶ ְדָרה ּבָ ִ . ַהּגּוף חּוט ַהׂשּ
ִתיב לֹו ֵלב ַאף ֵלב ָמסּור לוֹ  ִים ְנִתיבֹות ָחְכָמה ּבוֹ . ּוָמה לּוָלב ֶזה ּכְ ּתַ ים ּוׁשְ לׁשִ , ּוָמה ֵלב ֶזה ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ָכל ְנִתיב ֶמֵהן צּוָרה ׁשֹוֶמֶרת ׁשְ ֶרךְ ) 'בראשית ג(ַאף ּבְ מֹור ֶאת ּדֶ ים ִלׁשְ עד כאן : (ֵעץ ַהַחּיִ
 )מההשמטות

ָבר ַאֵחר               רכג ִרי ֵעץ ָהָדר, ּדָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ א ַאְבָרָהם, ּוְלַקְחּתֶ ּפֹת . ּדָ ּכַ
ָמִרים א ִיְצָחק, ּתְ א ַיֲעקֹב, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות. ּדָ ְרגִּ , ְוַעְרֵבי ָנַחל. ּדָ ֵרין ּדַ ין ִאינּון ּתְ ֲאָמָרןִאּלֵ  .ין ּדְ

ַמְתֵני ַהאי               רכד א ַיֲעקֹב, ּוַמאן ּדְ ֵעץ ָעבֹות ּדָ ִגין ּדְ הּו ֲחָלִקין, ּבְ ָאִחיד ְלֻכּלְ א , ּדְ אי ּדָ ַוּדַ
ִיְצָחק, ֲאָבל ָהא אֹוִקיְמָנא. ַיֲעקֹב יָרא ּדְ א ּבֵ ִרי ֵעץ ָהָדר ּדָ ָאה, ּפְ ּתָ א ְגבּוָרה ּתַ ָמִרים. ּדָ ּפֹת ּתְ . ּכַ

ֵביָרא, ּפֹת ָחֵסרכַּ  ר ּבְ ַ ּוָרא ְדִאְתַקׁשּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִקׁשּ ֵליהֹון) דניאל ג(, ּכְ ַסְרּבָ ִפיתּו ּבְ ִגין , ּכְ ּבְ
ָלא ָדא א ּבְ ין ָלא ָסְלִקין ּדָ ִאּלֵ ָאה, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות. ּדְ ִאְתֲעִביד ֵעץ ָעבֹות, ֲעָנָפא הּוא ִעּלָ , ּדְ

ָמרכְּ , ְוָאִחיד ְלָכל ִסְטָרא ִאּתְ א ִיְצָחק. ָמה ּדְ ָכל ִסְטֵרי, ַעְרֵבי ַנַחל ּדָ ִסְטָרא , ּבְ ֲאִחיָדן ּבְ ּדְ
א, ְדַנֲחָלא ִסְטָרא ְדַאּבָ ָתִניָנן. ְוָלא ּבְ יהּ , ּדְ ח ּבֵ ּכַ ּתַ יָנא ָלא ִאׁשְ ְבַהאי ַנַחל ּדִ ב ּדִ יִנין , ַאף ַעל ּגַ ּדִ

יהּ   .ִמְתָעִרין ִמּנֵ
ִריׁש ְוַרב ַהְמנ               רכה ָקֲאָמָרן, ְוַעְרֵבי ַנַחל, ּוָנא ָסָבא ּפָ ֵרין ָקְייִמין ּדְ יא ָנְפֵקי , ִאינּון ּתְ ַמּיָ ּדְ

ְייהוּ  יר, ִמּנַ ּפִ א ֲחֵזי. ְוׁשַ יק, ֲאָבל ּתָ א ְדַצּדִ ְרּגָ ָקְייֵמי ַעל ּדַ ין ּדְ ין ִאּלֵ ְרּגִ ְתֵרין ּדַ א , ָהא ָחִזיָנן ּדִ ִאיּבָ
ְייהוּ ) דברכאןא ''ס(ּוְכִניׁשּו ַרְבְרָבא  ְייהוּ , ָנְפֵקי ִמּנַ א, ְוַעְרֵבי ַנַחל ָלא ָנְפֵקי ִמּנַ , ְוָלא ַטְעָמא, ִאיּבָ

יר. ְוָלא ֵריָחא ּפִ א ׁשַ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְוכֹּלָ
א ֶאְתרֹוג                רכו ָמאָלא) א''דף רכא ע(ְוַעל ּדָ ׂשְ א, ּבִ יִמיָנא. ָלֳקֵביל ִלּבָ ּפֹת , לּוָלב ּבִ ּכַ

אבְּ  א, כֹּלָ כֹּלָ ָכל ִסְטִרין. ְוָקִטיר ּבְ ּפֹות הּוא ּבְ יק ּכַ ָהא ַצּדִ א, ּדְ כֹּלָ ּוָרא , ְוָקִטיר ּבְ ְוָדא הּוא ִקׁשּ
ְמֵהיְמנּוָתא  .ּדִ

יר ָקֲאַמר               רכז ּפִ א ׁשַ ְדּתָ ַאּגַ יִזין, ּוְבִסְפָרא ּדְ ּפִ ין ִאינּון אּוׁשְ ָכל ִאּלֵ יִנין ַעמָּ , ּדְ ַזּמִ א ּדְ
ַהאי יֹוָמא א ּבְ יׁשָ ָחא ְלהוּ , ַקּדִ ּכָ ַבְעָיין ְלַאׁשְ ין לֹון, ּדְ ַזּמִ יָון ּדְ עּוֵתיהּ . ּכֵ א ּבָ ר ָנׁש ְלַמְלּכָ ֵעי ּבַ . ּוְבהּו ּבָ
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א יׁשָ א ַקּדִ ָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ָרֵאל ּדְ ִאין ִאינּון ִיׂשְ אֹוַרח ְלֵמַהְך בְּ , ְוָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ַזּכָ
ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ְקׁשֹוט הּו ּבְ י ּבְ  .ְלִמְזּכֵ
ָרֵאל               רכח יֹוָמא ָדא ָנְפֵקי ִיׂשְ א, ּבְ יִמין ִמּגֹו ַמְלּכָ ִסיָמִנין ְרׁשִ יָנא, ּבְ ִאינּון ָנְצִחין ּדִ ִגין ּדְ . ּבְ

ָאהחֹותָ , ִסיָמֵני ְמֵהיְמנּוָתא, ּוַמאי ִסיָמִנין ִאינּון א ִעּלָ א. ָמא ְדַמְלּכָ ִני ָנׁשָ ָעאלּו ֳקָדם , ִלְתֵרי ּבְ ּדְ
א ְלִדיָנא ְייהּו ָנַצח, ַמְלּכָ א. ְוָלא ָיְדֵעי ַעְלָמא ַמאן ִמּנַ י ַמְלּכָ ִאילּו לוֹ , ָנַפק ַחד ִלְגיֹון ִמּבֵ ָאַמר . ׁשְ

א, לֹון ַמְלּכָ ִיּפּוק ּוִבידֹוי ִסיָמִנין ּדְ  .הּוא ָנַצח, ַמאן ּדְ
ךָ                טרכ ָאה, ּכּוֵלי ַעְלָמא ָעאִלין ְלִדיָנא, ּכָ א ִעּלָ ְוָדִאין לֹון ִמּיֹוָמא ְדרֹאׁש , ֳקָדם ַמְלּכָ

ּפּוִרים ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ הּו . ַעד ֲחֵמׁש ָסֵרי יֹוִמין ְלַיְרָחא, ַהׁשּ ּלְ ִאין ּכֻ ָרֵאל ַזּכָ חּו ִיׂשְ ּכָ ּתַ ְך ִאׁשְ ּוֵבין ּכָ
א ְתיּוְבּתָ ה ְולּוָלב ְוֶאְתרֹוג .ּבִ ֻסּכָ יָנא, ָטְרִחין ּבְ ֲאלּו ַמאן . ְוָלא ָיְדֵעי ַמאן ָנַצח ּדִ ֵאי ׁשָ ַמְלֲאֵכי ִעּלָ
יָנא ִריְך הּוא ָאַמר ְלהוּ . ָנַצח ּדִ א ּבְ יִלי, קּוְדׁשָ יַדְייהּו ִסיָמִנין ּדִ ַמְפֵקי ּבִ יָנא, ִאינּון ּדְ  .ִאינּון ָנְצִחין ּדִ

א, ַהאי יֹוָמאבְּ                רל ימּו ְדַמְלּכָ ְרׁשִ ָרֵאל ּבִ יָלא, ָנְפֵקי ִיׂשְ ַהּלֵ א ּדְ ְחּתָ ּבַ תּוׁשְ ָעאִלין . ּבְ
ה ּכָ ּסֻ ָמאָלא, ּבַ ׂשְ יִמיָנא, ֶאְתרֹוג ּבִ הוּ . לּוָלב ּבִ ּלְ א , ָחָמאן ּכֻ ַמְלּכָ יִמין ּדְ ְרׁשִ יִמין ּבִ ָרֵאל ְרׁשִ ִיׂשְ ּדְ

א יׁשָ ְתֵחי ְוָאְמֵרי. ַקּדִ ה) הלים קמדת(, ּפָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  .ֱאלָהיו' ַאׁשְ
אא               רל אן ֶחְדָווָתא ְדכֹּלָ יִזין, ַעד ּכָ ּפִ ְוֲאִפיּלּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם ָחָדאן , ֶחְדָווָתא ְדאּוׁשְ

ֶחְדָווָתא הּ , ּבְ ְרִכין ִמּנָ א . ּוִמְתּבָ ִנין) מקריבין(ְוַעל ּדָ ָכל יֹוָמא ֲעַלְייהוּ  ָקְרּבָ ַלֲאָטָלא ֲעַלְייהּו , ּבְ
ָלם ְרכּון ִמיָנן, ׁשְ אן ּוְלָהְלָאה. ְוִיְתּבָ ָאה, יֹוָמא ַחד, ִמּכָ א ִעּלָ ַמְלּכָ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ הּו ּבְ ָחֵדי ּבְ ְכִתיב. ּדְ , ּדִ

ְהֶיה ָלֶכם) במדבר כט( ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָהא יֹוָמא ָדא ִמן . ּבַ ְלחֹודֹויּדְ א ּבִ ֶחְדָווָתא , ַמְלּכָ
ָרֵאל ִיׂשְ יִזין ְוכוּ . ִדיֵליּה ּבְ ּפִ ין אּוׁשְ ַזּמִ א ּדְ  .'ְלַמְלּכָ

ַתח ְוָאַמר               רלב ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ת ) שיר השירים ב(, ִרּבִ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ָ ֶלת ַהׁשּ ֲאִני ֲחַבּצֶ
ָראֵ , ָהֲעָמִקים ֶנֶסת ִיׂשְ ה ֲחִביָבה ּכְ ּמָ ִריְך הּואּכַ א ּבְ י קּוְדׁשָ ח , ל ַקּמֵ ּבַ ִריְך הּוא ְמׁשַ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ִדיר, ָלהּ  ַחת ֵליּה ּתָ ּבַ ִריְך הּוא, ְוִהיא ְמׁשַ א ּבְ ִדיר ְלקּוְדׁשָ ִרין ַאְזִמיַנת ֵליּה ּתָ ִחין ּוְמַזּמְ ּבְ ה ְמׁשַ . ְוַכּמָ
ָרֵאל ִיׂשְ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ יּה בְּ , ַזּכָ ֲאִחיָדן ּבֵ אּדְ יׁשָ ָמה ִדְכִתיב. ַעְדָבא ְדחּוָלָקא ַקּדִ ) דברים לב(, ּכְ

י ֵחֶלק ה  . 'ַעּמֹו ְוגו' ּכִ
רֹון               רלג ָ ֶלת ַהׁשּ ָרֵאל, ֲאִני ֲחַבּצֶ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּדָ נֹוי ּבְ ירּו ּדְ ּפִ ׁשַ ַקְייָמא ּבְ . ּדְ

רֹון ָ ַחת, ַהׁשּ ּבַ ָרה ּוְמׁשַ ִהיא ׁשָ ָאה ּדְ א ִעּלָ  .ְלַמְלּכָ
רֹון               רלד ָ ֶלת ַהׁשּ ָבר ַאֵחר ֲאִני ֲחַבּצֶ ְקיּו ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ּדָ ַ ָקָאה ִמׁשּ ָבְעָיא ְלַאׁשְ , ּדְ

ַנֲחִלין ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמּבּוָעא ּדְ ם) ישעיה לה(, ּכְ ָרב ְלַאּגַ ָ והיה ) ישעיה לג(א ''נ. (ְוָהָיה ַהׁשּ
ת ָהֲעָמִקים )השרון כערבה ּנַ א, ׁשֹוׁשַ כֹּלָ ֲעִמיְקָתא ּדְ ָקְייָמא ּבַ ָמא ְדַאּתְ . ַמאן ִאינּון ֲעָמִקים. ּדְ ּכְ

ים ְקָראִתיָך ה) תהלים קל(, ָאֵמר ֲעַמּקִ רֹון. 'ִמּמַ ָ ֶלת ַהׁשּ ֶלת. ֲחַבּצֶ ְקיּו , ֵמַההּוא ֲאַתר, ֲחַבּצֶ ׁשַ ּדְ
ְסִקין ְלָעְלִמ  ַנֲחִלין ָנְפִקין ְוָלא ּפָ ת ָהֲעָמִקים. יןּדְ ּנַ ִאְקֵרי ֲעִמיָקא , ׁשֹוׁשַ ה ֵמַההּוא ֲאַתר ּדְ ּנָ ׁשֹוׁשַ

א ל ִסְטִרין, ְדכֹּלָ  .ָסִתים ִמּכָ
א ֲחֵזי               רלה ֶלת, ּתָ ֲחַבּצֶ ַקְדִמיָתא ְירּוָקא ּכַ יָלּה ְירּוִקין, ּבְ ין ּדִ ַטְרּפִ ת. ּדְ ּנַ , ְלָבַתר ׁשֹוׁשַ

ְגָווִנין ִחוְ  ין. וִריןסּוְמָקא ּבִ ית ַטְרּפִ ׁשִ ה ּבְ ּנָ ת, ׁשׁשַ ּנַ ָנא, ׁשֹׁשַ ָנא ְלגוֹוָ ִניַאת ִמּגוֹוָ ּתְ ִאׁשְ ַווָנָהא, ּדְ יַאת ּגְ ּנִ  .ְוׁשַ
ת               רלו ּנַ ֶלת, ׁשֹׁשַ ַקְדִמיָתא ֲחַבּצֶ א, ּבְ ַמְלּכָ יּה ּבְ וָגא ּבֵ ּוָ ָבְעָיא ְלִאְזּדַ ָנא ּדְ ִעּדָ ִאְקֵרי , ּבְ

ֶלת יִקיןבָּ . ֲחַבּצֶ ִאינּון ְנׁשִ א ּבְ ַמְלּכָ יּה ּבְ ַקת ּבֵ ּבְ ִאְתּדַ ת, ַתר ּדְ ּנַ ְכִתיב. ִאְקֵרי ׂשֹׁשַ ִגין ּדִ שיר (, ּבְ
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ים) השירים ה ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ָווָנָהא. ׂשִ ְנָייא ּגְ ִהיא ְמׁשַ ת ָהֲעָמִקים ּדְ ּנַ , ְוִזְמִנין ְלִביׁש , ִזְמִנין ְלַטב, ׁשׁשַ
 . ְמָנא ְלִדיָנאזִ , ִזְמִנין ְלַרֲחֵמי

ֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים) בראשית ג(               רלז י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ּתַ ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאׁשּ א . ַוּתֵ ּתָ
ִלין, ֲחֵזי ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ֵני ָנׁשָ ָהא ּבְ יִחין, ְוָלא ָיְדִעין, ּדְ ּגִ ִריְך ה. ְוָלא ַמׁשְ א ּבְ ָבָרא קּוְדׁשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּוא ּבְ

ָאה, ְלָאָדם יִקירּו ִעּלָ ח ְיִחיָדאי, ְואֹוִקיר ֵליּה ּבִ ּכַ ּתַ ִיׁשְ ִגין ּדְ יּה ּבְ ָקא ּבֵ ּבְ יּה ְלִאְתּדַ ָעא ִמּנֵ א , ּבָ ּוְבִלּבָ
ְדֵבקּוָתא ְיִחיָדאי, ְיִחיָדאי ָלא , ּוַבֲאַתר ּדִ י) ב''דף רכא ע(ּדְ ּנֵ ּתַ ְך ְלָעְלִמין, ִאׁשְ . ְוָלא ִמְתַהּפֵ

ַההּוא  ּוָרא ְיִחיָדאּבְ ר, ִקׁשּ ַ יּה ִאְתַקׁשּ א ּבֵ כֹּלָ ים ) בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ ְוֵעץ ַהַחּיִ
ן תֹוְך ַהּגָ  .ּבְ

ְבקּו ִאיָלָנא ְיִחיָדאי, ְלָבַתר ָסטּו ֵמָאְרָחא ִדְמֵהיְמנּוָתא               רלח ל ִאיָלִנין, ְוׁשָ ָאה ִמּכָ . ִעּלָ
ָקא ּבְ י ְוָאתּו ְלִאְתּדַ ּנֵ ּתַ ִמׁשְ ֲאַתר ּדְ יׁש ְלַטב, ּבְ ב ְלִביׁש ּוִמּבִ ָנא ּוִמּטַ ָנא ְלגוֹוָ ְך ִמּגוֹוָ ְוַנֲחֵתי . ּוִמְתַהּפֵ

א יִאין, ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּנּוִיין ַסּגִ ׁשִ א ּבְ קּו ְלַתּתָ ּבָ ְבקּו ִאיָלָנא ְיִחיָדָאה. ְוִאְתּדַ ל ִאיָלִנין, ְוׁשָ ָאה ִמּכָ . ִעּלָ
ר ְוגו) קהלת ז(, יבֲהָדא הּוא ִדְכִת  ה ָהֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ ר ָעׂשָ  .'ֲאׁשֶ

ְייהוּ                רלט ְך ִלּבַ ֵדין ִאְתַהּפַ אי ּכְ ׁש , ַוּדַ ַההּוא ִסְטָרא ַמּמָ , ִזְמִנין ְלִביׁש , ִזְמִנין ְלַטב, ּבְ
קּו בָּ . ִזְמִנין ְלִדיָנא, ִזְמִנין ְלַרֲחֵמי ּבָ ִאְתּדַ ה ּדְ ַהאי ִמּלָ איּבְ ים) קהלת ז(, ּה ַוּדַ בֹונֹות ַרּבִ , ִבְקׁשּו ִחׁשְ

הוּ  קּו ּבְ ּבָ  .ְוִאְתּדַ
ִריְך הּוא               רמ א ּבְ מֹוָתא, ָאָדם, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ְקּתְ ּבְ ּבַ י ְוִאְתּדָ ַבְקּתְ ַחּיֵ י. ׁשְ , ַחּיֵ

ן תֹוְך ַהּגָ ים ּבְ ְכִתיב ְוֵעץ ַהַחּיִ ים, ּדִ ִאְקֵרי ַחּיִ יהּ  .ּדְ ָאִחיד ּבֵ ַמאן ּדְ . ָלא ָטִעים מֹוָתא ְלָעְלִמין, ּדְ
ִאיָלָנא ָאֳחָרא ְקּתְ ּבְ ּבַ אי מֹוָתא הּוא ְלִקְבָלךְ , ִאְתּדָ ַרְגֶליָה ) משלי ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָהא ַוּדַ

ה) קהלת ז(, ּוְכִתיב, יֹוְרדֹות ָמֶות ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ אי. ּומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמּמָ ק ַוּדַ ּבַ מֹוָתא ִאְתּדָ ֲאַתר ּדְ , ּבְ
י ַחּיֵ ַבק ֲאַתר ּדְ ל ַעְלָמא מֹוָתא. ְוׁשָ ַזר ֲעֵליּה ְוַעל ּכָ ְך ִאְתּגְ ִגין ּכָ  .ּבְ

ל ַעְלָמא ַמה ָחטוּ , ִאי הּוא ָחָטאא               רמ ָכל ַעְלָמא ָאְכֵלי ֵמִאיָלָנא ָדא, ִאי ֵתיָמא. ּכָ , ּדְ
א י ְלכֹּלָ א ְדָאָדם ָקִאים ַעל ַרְגלֹוי. ָהִכיָלאו . ְוִאְתַרּמֵ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ הוּ , ֶאּלָ ּלְ ְרָיין ּכֻ , ָחֵמי ֵליּה ּבִ
יהּ  ּמֵ א, ְוֲהוּו ָנְטִלין ֲאַבְתֵריהּ , ּוְדִחילּו ִמּקַ ַתר ַמְלּכָ ַעְבִדין ּבָ תהלים (, ֲאָנא ְוַאּתּון, ְוהּוא ָאַמר לֹון. ּכְ

ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ְוגו) צה ּתַ הּו ֲאַבְתֵריהּ . 'ּבֹאּו ִנׁשְ ּלְ ָאָדם ְסִגיד ְלַהאי ֲאַתר. ְוֲאְזלּו ּכֻ ָחזּו ּדְ יָון ּדְ , ּכֵ
יהּ  ק ּבֵ ּבַ כּו ֲאַבְתֵריּה ְוָגִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ְוִאְתּדָ ְ הּו ִאְתַמׁשּ ּלְ  .ּכֻ

ָווִנין               רמב ה ּגְ י ָאָדם ְלַכּמָ ּנֵ ּתַ יָנא, ּוְכֵדין ִאׁשְ י, ִזְמִנין ַרֲחֵמי ִזְמִנין מֹוָתא ,ִזְמִנין ּדִ . ִזְמִנין ַחּיֵ
ְייהוּ  ַחד ִמּנַ ִדיר ּבְ ִקּיּוָמא ּתָ ִרים ֵליהּ , ְוָלא ָקִאים ּבְ ַההּוא ֲאַתר ּגָ ִגין ּדְ א ִאְקֵרי. ּבְ ֶחֶרב , ְוַעל ּדָ

ֶכת ְתַהּפֶ ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ַהּמִ ֶכת ִמּסִ ְתַהּפֶ ב ְלִביׁש , ַהּמִ ָלם , ֵמי ְלִדיָנאֵמַרחֲ , ִמּטַ ְ ִמׁשּ
א, ְלָקָרָבא כֹּלָ ֶכת ִהיא ּבְ ְכִתיב. ִמְתַהּפֶ ַעת טֹוב ָוָרע) בראשית ב(, ַטב ְוַרע ּדִ  .ְוֵעץ ַהּדַ

ָאה               רמג א ִעּלָ ַעת טֹוב , ְוָאַמר ֵליהּ , אֹוַכח ֵליהּ , ְלַרֲחָמא ַעל עֹוָבדֹוי, ּוַמְלּכָ ּוֵמֵעץ ַהּדַ
ּנּו ְוגוָוָרע לֹא ֹתאַכל ִמ  יהּ ', ּמֶ יל ִמּנֵ ֵתיהּ , ְוהּוא ָלא ַקּבִ ַתר ִאּתְ ְך ּבָ ַרְך ְלָעְלִמין, ְוִאְתְמׁשַ . ְוִאְתּתָ

ָתא ְלַאְתָרא  ָהא ִאּתְ יר) א לאתר דא''ס(ּדְ א, ַסְלָקא ְוָלא ַיּתִ ָתא ָגִרים מֹוָתא ְלכֹּלָ  .ְוִאּתְ
א ֲחֵזי               רמד ִת , ּתָ י) ישעיה סה(, יבְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ יֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעּמִ י ּכִ יֵמי ָהֵעץ, ּכִ , ּכִ

מֹוָדָעא ּתְ יּה ִזְמָנא, ַההּוא ְדִאׁשְ ִתיב, ּבֵ ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה) ישעיה כה(, ּכְ ע ַהּמָ ּלַ ְמָעה ' ּבִ ֱאלִֹהים ּדִ
ל ָהָאֶרץ ְוגו ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ִנים ְוֶחְרּפַ ל ּפָ  ):נדפס בויקרא עד כאן(' ֵמַעל ּכָ
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ָרֵאל ָלמּות               רמה ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ אָנא. ַוּיִ יא, ּתָ י ִחּיָ ֶאֶרץ , ָאַמר ִרּבִ ִתיב ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ ּכְ
ָנה ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ִקּיּוֵמיּה ַיֲעקֹב, ִמְצַרִים ׁשְ ָרֵאל, ָהָתם ּבְ ִמיָתֵתיּה ִיׂשְ ְכִתיב. ְוָהָכא ּבְ ְקְרבוּ , ּדִ ְיֵמי  ַוּיִ

ָרֵאל ָלמּות י יֹוֵסי. ִיׂשְ אי, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ָלמּות, ָהִכי הּוא ַוּדַ ְקַרב יֹום ִיׂשְ ִתיב ַוּיִ ָהא ָלא ּכְ א , ּדְ ֶאּלָ
ר ָנׁש , ְיֵמי ה יֹוֵמי ִמית ּבַ ַכּמָ ְעָתא ָחָדא, ְוִכי ּבְ ׁשַ ִרְגָעא ָחָדא, ְוָהא ּבְ  .ִמית ְוָנִפיק ֵמַעְלָמא, ּבְ
אָנא               רמו א ָהִכי ּתָ ֵעי ְלֲאָתָבא רּוֵחיּה ֵליהּ , ֶאּלָ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ד קּוְדׁשָ ל ִאינּון , ּכַ ּכָ

ַהאי ַעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ָקִאים ּבַ יהּ , יֹוִמין ּדְ ן ַקּמֵ ְקּדָ ָנא, ִאְתּפַ ּבְ חּוׁשְ יּה . ְוָעאִלין ּבְ ְוַכד ִאְתְקִריבּו ַקּמֵ
ָנא ּבְ חּוׁשְ ר ָנׁש ִמית , ְלֵמיַעל ּבְ ִריְך הּוא רּוֵחיּה ֵליהּ . ּבַ א ּבְ יק , ְוָאִתיב קּוְדׁשָ ַאּפִ ַההּוא ֶהֶבל ּדְ

יהּ  יהּ , ְוָנַפח ּבֵ  .אֹוְתֵביּה ְלַגּבֵ
ר ָנׁש                רמז ַההּוא ּבַ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ּסּוָפא, ַזּכָ ָלא ּכִ א ּבְ י ַמְלּכָ ּבֵ יֹומֹוי ִאְתְקִריבּו ּגַ ְוָלא , ּדְ

ְייהּו ְלַברָדֵחי יוֹ  ַההּוא יֹוָמא, ָמא ִמּנַ ח ּבְ ּכַ ִיׁשְ יּה חֹוָבא, ּדְ ִאְתֲעִביד ּבֵ ךְ . ּדְ ִגין ּכָ ִתיב , ּבְ ּכְ
יַקָיא ַצּדִ א) והיך יקרבון. (ְקִריָבה, ּבְ י ַמְלּכָ ָקִריבּו יֹומֹוי ַקּמֵ ּום ּדְ ּסּוָפא, ִמׁשּ ָלא ּכִ  .ּבְ

יַעָיא               רמח ִ לָ , ַווי ְלַרׁשּ הּו ְקִריָבהּדְ ִתיב ּבְ א, א ּכְ י ַמְלּכָ ָהא , ְוֵהיְך ִיְקְרבּון יֹוֵמי ַקּמֵ ּדְ
חוּ  ּכָ ּתַ חֹוֵבי ַעְלָמא ִאׁשְ ל יֹומֹוי ּבְ א. ּכָ י ַמְלּכָ ְך ָלא ִיְקְרבּון ַקּמֵ יהּ , וְבִגיֵני ּכָ ְוָלא , ְוָלא ִיְתַמּנּון ַקּמֵ

ְכרּו ְלֵעיָלא ֵציָאן ִמגַּ , ִיּדָ א ִאינּון ׁשְ וְייהוּ ֶאּלָ ִתיב. ּוַ ֲאֵפָלה לֹא ) משלי ד(, ֲעַלְייהּו ּכְ ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ ּדֶ
לוּ  ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ  )א''דף רכב ע. (ָיְדעּו ּבַ

אי               רמט ָרֵאל ַוּדַ ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ ָלא ִכּסּוָפא, ְוָהָכא ַוּיִ ֵלימּוָתא, ּבְ ׁשְ ִלים, ּבִ ֶחְדָווָתא ׁשְ . ּבְ
ךְ  ָרֵאל, ּוְבִגיֵני ּכָ ֲעקֹב, ְיֵמי ִיׂשְ ָרֵאל ִמּיַ יר ִיׂשְ ִלים ַיּתִ ֲהָוה ׁשְ ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא. ּדְ בראשית (, ְוָהא ּכְ

ם) כה ִלים, ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ ִלים ֲהָוה. ׁשְ ָרֵאל, ׁשְ ִיׂשְ ָאה ּכְ א ִעּלָ ַדְרּגָ ִלים ּבְ  .ְוָלא ׁשְ
ְנָיא               רנ י יֹוֵסי, ּתַ אבְּ , ָאַמר ִרּבִ יָדן ַקֵמי ַמְלּכָ ּקִ ַבר ָנׁש ִאְתּפַ א ְדיֹומֹוי ּדְ ְעּתָ ָאה , ׁשַ ִאית ַזּכָ

א י ַמְלּכָ ּמֵ ָדן יֹומֹוי ּוְרִחיִקין ִמּקַ ּקְ ִאְתּפַ ָאה. ּדְ ָדן יֹומֹוי, ְוִאית ַזּכָ ּקְ ַכד ִמְתּפַ ְקִריִבין ּוְסִמיִכין , ּדְ
א ָלא ִכּסּוָפא ָעא. ְוָלא ִמְתַרֲחִקין, ְלַמְלּכָ א, ִליןּבְ ָאה חּוְלֵקהֹון. ְוָקִריִבין ְלַמְלּכָ ֲהָדא הּוא . ַזּכָ
ָרֵאל ָלמּות, ִדְכִתיב ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ  .ַוּיִ

ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסףא               רנ י ִיְצָחק, ַוּיִ נֹוי ִאינּון, ָאַמר ִרּבִ ְבִטין ָלאו ּבְ ָאר ׁשִ א . ְוִכי ׁשְ ֶאּלָ
א י ַאּבָ הוּ יוֹ , ָאַמר ִרּבִ ּלְ יר ִמּכֻ נֹו ֲהָוה ַיּתִ ָתִניָנן. ֵסף ּבְ ָחַקת ֵליּה , ּדְ פֹוִטיַפר ּדְ ֵתיּה ּדְ ִאְנּתְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ִתיב, ְליֹוֵסף ִית) בראשית לט(, ַמה ּכְ י ַהּבַ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ בֹא ַהּבַ ַהאי . ַוּיָ
ֵעי ֵליהּ  ִיתְואֵ , ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ּבַ ִית. ין ִאיׁש ּבַ י ַהּבַ יּוְקָנא ְדַיֲעקֹב. ַמהּו ֵמַאְנׁשֵ א ְלַאְכָלָלא ּדִ , ֶאּלָ

ן ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ן ְוִאׁשְ ּמָ ֲהָוה ּתַ ִית. ּדְ י ַהּבַ ְך ֵמַאְנׁשֵ ן, ּוְבִגיֵני ּכָ ּמָ ָסִליק . ֲאָבל ִאיׁש ָאֳחָרא ֲהָוה ּתַ יָון ּדְ ּכֵ
ִקּיּוֵמיהּ , ַדֲאבֹויְוֲחָמא ִדיּוְקָנא , יֹוֵסף ֵעינֹוי  .ְוָתב ַלֲאחֹוָרא, ְיִתיב ּבְ

א ֲחֵזי               רנב ִתיב, ּתָ ת ֲאדָֹניו) בראשית לט(, ַמה ּכְ ָאַמר ֵליּה . ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ
ִריְך הּוא א ּבְ יךָ . ַוּיֹאֶמר, ַאּתְ ֲאַמְרּתְ ַוְיָמֵאן, קּוְדׁשָ , ֵייֵתי ְלָבְרָכא ִלְבָנךְ , ָראַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ָאחֳ , ַחּיֶ

יהּ  ְרכּון ּבֵ י, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוִיְתּבָ ִני ָיַדְעּתִ י ּבְ  .ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעּתִ
ִני               רנג י ּבְ ָאַמר ָיַדְעּתִ יָון ּדְ אי ָאַמר, ּכֵ י ָאֳחָרא, ַאּמַ א ָאַמר. ָיַדְעּתִ ִני, ֶאּלָ י ּבְ , ָיַדְעּתִ

ִרי ַאּתְ ּבָ גּוָפְך ּדְ ָקְייַמת ּבְ ִזְמָנא ּדְ יּוְקָנא ִדיִלי, ּבְ ד ָחִמית ּדִ ִקּיּוָמךְ , ּכַ ִתיב. ְוָתַבת ּבְ ְך ּכְ , ּוְבִגיֵני ּכָ
ִני י ּבְ י, ָיַדְעּתִ ָדא הּוא ּבּוְכָרא. ָיַדְעּתִ ֲאַמְרּתְ ּדְ ל, ַעל ַמה ּדְ ם הּוא ִיְהֶיה ְלָעם ְוַגם הּוא ִיְגּדָ , ּגַ

ִתיבְוהָ  ְך ּכְ ִגין ּכָ ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף, ָכא ּבְ ׁש , ַוּיִ  .ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַמּמָ
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ָבר ַאֵחר               רנד ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף, ּדָ ָיין, ַוּיִ ְבִדיּוְקָנא ַחד ֲהוּו ִמְתַחּזְ ָחֵמי . ּדְ ָכל ַמאן ּדְ ּדְ
ַיֲעקֹב ֲהוָ , ְליֹוֵסף ְבֵריּה ּדְ י יֹוֵסי ָאַמר. הֲהָוה ַאְסִהיד ּדִ א ָהִכי הּוא, ִרּבִ יֹוֵסף ָזן ֵליּה . ּכֹּלָ ְועֹוד ּדְ

ִסבּוֵתיהּ  ׁש , ְוִלְבנֹוי ּבְ נֹו ַמּמָ ְך ּבְ הוּ , ּוְבִגיֵני ּכָ ּלְ יר ִמּכֻ ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף. ַיּתִ אי ְליֹוֵסף ְוָלא , ַוּיִ ַאּמַ
יֵדיּה ְלסַ . ְלָאֳחָרא ְרׁשּוָתא ֲהָוה ּבִ ּום ּדִ ןִמׁשּ ּמָ  .ְלֵקיּה ִמּתַ

י יֹוֵסי ָאַמר               רנה ִמְצַרִים, ִרּבִ ן ּבְ ּמָ ָגלּוָתא ּתַ דּון ּבְ ְעּבְ ּתַ ְבנֹוי ִיׁשְ ַיֲעקֹב ֲהָוה ָיַדע ּדִ יָון ּדְ , ּכֵ
נֹוי ָיִגין ְזכּוֵתיּה ַעל ּבְ ִגין ּדְ ן ּבְ ּמָ ר ּתַ אי ָלא ִאְתַקּבַ ָקא ִמ . ַאּמַ ּלְ ָעא ְלִאְסּתַ אי ּבָ ןַאּמַ ּמָ ִתיב. ּתַ , ְוָהא ּכְ

ִנים) תהלים קג( ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ  .ָאן הּוא ַרְחָמנּוָתא, ּכְ
אָנא               רנו א ָהִכי ּתָ ֲהָוה ָנִחית ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים, ֶאּלָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ , ֲהָוה ָאַמר. ֲהָוה ָדִחיל, ּבְ

יִני עַ  ַני ּבֵ צּון ּבָ ּתֵ לֹום ִיׁשְ יְלָמא ַחס ְוׁשָ ַמָיאּדִ יּה ִמיִני , ּמְ ִכיְנּתֵ ק ׁשְ ִריְך הּוא ְיַסּלֵ א ּבְ ְוִדיְלָמא קּוְדׁשָ
ַקְדִמיָתא ִתיב. ּכְ ָרא ֱאלִהים ֶאל ַיֲעקֹב ְוגו) בראשית לה(, ַמה ּכְ ויאמר ) (בראשית מו. ('ַוּיֵ

ם) אלהים לישראל יְמָך ׁשָ י ְלגֹוי ָגדֹול ֲאׂשִ יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ יְלָמא ּומַ . ַאל ּתִ ֲאַמְרּתְ ּדִ ה ּדְ
יָנךְ  י ִמּבֵ ִכיָנּתִ ק ׁשְ ָך ִמְצָרְיָמה, ֲאַסּלֵ  .ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ

ן, ָאַמר עֹוד               רנז ּמָ ר ּתַ יְלָמא ִאְתַקּבַ ִחיְלָנא ּדִ ה ִעם ֲאָבָהַתי, ּדָ ָאַמר ֵליּה . ְוָלא ֶאְזּכֶ
ם ָעלה צְ , ֲאַעְלךָ . ְוָאנִֹכי ֲאַעְלָך ּגַ ם ָעלה. ַרִיםִמּמִ ֲאָבָהָתךְ , ּגַ ִקְבָרא ּדַ ָרָאה ּבְ  .ְלִאְתַקּבְ

ךְ                רנח ִגיֵני ּכָ ָעא ְלַסְלָקא ַגְרֵמיּה ִמִמְצַרִים, ּבְ ֲחָלא, ַחד. ּבָ יּה ּדַ ָלא ַיַעְבדּון ִמּנֵ ָהא , ּדְ ּדְ
ֲחֵליהֹון ָרָעא ִמּדַ ין ְלִאְתּפְ ִריְך הּוא ַזּמִ א ּבְ ין , ְוַחד. ָחָמא ְדקּוְדׁשָ י ְמדֹוֵריּה ּבֵ ּוֵ א ְיׁשַ ִכיְנּתָ ָחָמא ִדׁשְ ּדְ

ָגלּוָתא נֹוי ּבְ יַנְייהוּ , ְוַחד. ּבְ ָלָלא ּבֵ ֲאָבָהתֹוי ְלִאְתּכְ ין ּגּוַפְייהּו ּדַ יר ּבֵ ּיָ יֵהא ּגּוֵפיּה ּדַ ִגין ּדִ י , ּבְ ְוָלא ִיְתַמּנֵ
יַבָיא ְדִמְצָרֵאי  .ִעם ַחּיָ

ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּגּוָפא ְדַיֲעקֹב, ןְוָתִנינָ                רנט ּוְפרֹוי ּדְ יְך ִמׁשּ יּוְקִניּה , ִאְתְמׁשִ ְוֲהָוה ּדִ
ַיֲעקֹב א, ּדְ יׁשָ ָאה ַקּדִ יּוְקָנא ִעּלָ א. ּדִ יׁשָ כּוְרְסָיא ַקּדִ יּוְקָנא ּדְ יַבָיא, ּדִ יִני ַחּיָ ָעא ְלִאְתְקָבָרא ּבֵ . ְוָלא ּבָ

ה ַבֲאָבָהן לֵ , ְוָרָזא ְדִמּלָ ַללּדְ ירּוָדא ּכְ י ִעם ֲאבֹוַתי. ית ּפִ ַכְבּתִ ִתיב ְו ׁשָ א ּכְ  .ְוַעל ּדָ
ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף               רס נוֹ , ַוּיִ ין, ּבְ יּוְקָנא ְדַאְנּפִ ַחד ּדִ א, ּבְ ִבְרעּוָתא ְדרּוָחא ְוִלּבָ ִגין ּדְ , ּבְ

הוּ  ּלְ יר ִמּכֻ א ֲחֵזי. אֹוִליד ֵליּה ַיּתִ ִתיב, ּתָ י) בראשית ל( ,ַמה ּכְ ְך ֶאת ִאיׁשִ ָכל , ַהְמַעט ַקְחּתֵ ּדְ
ָרֵחל ֲהָוה ְך , ְרעּוָתא ְדַיֲעקֹב ּבְ ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף) ב''דף רכב ע(ּוְבִגין ּכָ  .ַוּיִ

אָנאא               רס ַתח ְוָאַמר, ּתָ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ רֹות ַלה) דברים כט(, ִרּבִ ְסּתָ . 'ֱאלֵֹקינּו ְוגו' ַהּנִ
רֹות ַלהַהנִּ  א ֲחֵזי, ֱאלֵקינוּ ' ְסּתָ ֲהָרא ֵמחֹובֹוי, ּתָ ה ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזּדַ ּמָ ָלא , ּכַ ָלא ּדְ ּכָ ּוְלִאְסּתַ

ָמאֵריהּ  ָתִניָנן. ַיֲעָבר ַעל ְרעּוֵתיּה ּדְ ַהאי ַעְלָמא, ּדְ ַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ ל ַמה ּדְ ִתיבּו ִאינּון , ּכָ ִסְפָרא ּכְ ּבְ
אוְ , עֹוָבִדין יׁשָ א ַקּדִ ָנא ַקֵמי ַמְלּכָ ּבְ חּוׁשְ יהּ , ָעאִלין ּבְ ָייא ַקּמֵ ּלְ א ִאְתּגַ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוכֹּלָ

ִרים ַוֲאִני לא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה) ירמיה כג( ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ר ָנׁש , ִאי ָהִכי. 'ִאם ִיּסָ ר ּבַ ּמַ ֵאיְך ָלא ִיְסּתַ
ָמאֵר  יּה ּדְ ֵמיַחב ַקּמֵ ְרעּוֵתיהּ ) מאן(ֲאִפיּלּו ַההּוא , ְוָתִניָנן. יהּ ִמּלְ ק ּבִ ּלַ ר ָנׁש ְוִאְסּתַ יב ּבַ ָחׁשִ , ַמה ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ ח ַקֵמי קּוְדׁשָ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ יהּ , ּכֹּלָ  .ְוָלא ִאְתֲאִביד ִמּנֵ
א ֲחֵזי               רסב ַיעֲ , ּתָ יּה ּדְ ָעאַלת ֵלָאה ְלַגּבֵ ַההּוא ֵליְלָיא ּדְ ְוַיֲהַבת ֵליּה ִאינּון ִסיָמִנין , קֹבּבְ

ָיַהב ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ִאיִהי ָרֵחל, ּדְ ְרעּוֵתיּה ּדְ הּ , ָסִליק ּבִ א ּבָ ּמּוׁשָ ׁש ׁשִ ּמַ ה ַקְדִמיָתא . ְוׁשַ ְוַהִהיא ִטּפָ
ַיֲעקֹב ֲהַות ְכִתיב. ּדְ ית אֹוִני) בראשית מט(, ּדִ ִאיִהי ָרֵחל, ּכִֹחי ְוֵראׁשִ ִריְך הּוא קּוְד . ְוָסַבר ּדְ א ּבְ ׁשָ

א ְרּתָ א ּוְמַסּתַ ִאיהּו ָגֵלי ֲעִמיְקּתָ ֲחׁשֹוָכא, ּדְ ּוְבֵכירּוָתא , ָסִליק ַההּוא ְרעּוָתא ְלַאְתֵריהּ , ְוָיַדע ַמה ּבַ
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ק ְליֹוֵסף ּלַ ָהא ְדָרֵחל ֲהַות, ָמאי ַטְעָמא. ִדְראּוֵבן ִאְסּתַ ּום ּדְ ה ַקְדִמיָתא ְדָנְפַקת , ִמׁשּ ַהִהיא ִטּפָ
ֲעקֹבִמ  יָלהּ . ּיַ ֲהַות ּדִ ְראּוֵבן, ּוְבִגין ּדְ ׁש ּדִ ֵכירּוָתא ַמּמָ ְוָרֵחל ָיְרָתה ְלַההּוא . ָיִרית יֹוֵסף, ַההּוא ּבְ

 .ִדיָלהּ 
ךְ                רסג ה, ּוְבִגין ּכָ ְבִטין, ָרָזא ְדִמּלָ ָאר ׁשִ ׁשְ ָמא ּכִ ׁשְ ק ְראּוֵבן ּבִ ּלַ א ְראּוֵבן. ָלא ִאְסּתַ . ֶאּלָ
לוֹ  רּכְ ן ְסָתם, ַמר ֲחמּו ּבַ ֵמיהּ . ְראּו ּבֵ ן ָלא ִאְתְיַדע ׁשְ ַהאי , ְוַהאי ּבֵ ֵני ּבְ א ָלא ַקְרָיא ֵלָאה ּבְ ְוַעל ּדָ

ָמא ִני, ׁשְ ָהא ֵלָאה ָיְדַעת עֹוָבָדא, ְוָלא ִאְקֵרי ְראּו ּבְ  .ּדְ
ִריְך הּוא, ְוָתִניָנן               רסד א ּבְ י קּוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ יַ , ּגָ ַהאיּדְ יּה ּבְ , ֲעקֹב ָלאו ְרעּוֵתיּה ְלֵמיַחב ַקּמֵ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָתא ָאֳחָרא ּבְ ִאּתְ ְרעּוָתא ּבְ ל ּבִ ּכַ יֵבי ַעְלָמא, ְוָלא ִאְסּתַ ָאר ַחּיָ ׁשְ ִתיב. ּכִ ְך ּכְ , ְוַעל ּכָ
ר) בראשית לה( ֵנים ָעׂשָ ֵני ַיֲעקֹב ׁשְ ְהיּו ּבְ ָאר ַחיָּ . ַוּיִ ׁשְ ַנְייהּו ּדִ ָהא ּבְ ָעְבִדין ַההּוא ּדְ יֵבי ַעְלָמא ּדְ

ָמא ָאֳחָרא ִאְקרּון, עֹוָבָדא ׁשְ י ַחְבַרָיא. ּבִ ה ָדא ְלַגּבֵ ְקָרא ִלְבנֹו , ְוָהא ְיִדיָעא ִמּלָ ְך ַוּיִ ּוְבִגיֵני ּכָ
ׁש , ְליֹוֵסף נֹו ַמּמָ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא , ּבְ ֵ נֹו ֲהָוה) ג בריה''א ל''ד(ִמׁשּ  .ּבְ
י יֹוֵסי, אָנאּתָ                רסה ה אֹוֵמי ֵליּה ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף, ָאַמר ִרּבִ ּמֶ ים ָנא ָיְדָך , ּבַ ְכִתיב ׂשִ ּדִ

ַחת ְיֵרִכי יָמא. ּתַ ַההּוא ָאת ַקּיָ א ּבְ ֵריהּ , ֶאּלָ ִבׂשְ ים ּבְ ֲהָוה ָרׁשִ יר , ּדְ ֲאָבָהן ַיּתִ יבּוָתא ּדְ ָדא ֲחׁשִ ּדְ
א ִרית. ִמּכֹּלָ  .ִאיהוּ ָרָזא ְדיֹוֵסף , ְוַהאי ּבְ

ְמעֹון               רסו י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ַרּבִ ַאְבָרָהם ּוְבַיֲעקֹב ּכְ ַחת ְיֵרִכי, ּבְ ים ָנא ָיְדָך ּתַ חֹות , ׂשִ ּתְ
לֹוַמר, ֻיִרִכי א, ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ְרִמיָזא ּבִ ַההּוא ֲאַתר ּדִ א ְמֵהיְמָנא ְלַעְלָמא, ּבְ יׁשָ יק ַזְרָעא ַקּדִ . ְוַאּפִ

ִיְצָחק ִתיב ּבְ ו, לא ּכְ יּה ֵעׂשָ ָנִפיק ִמּנֵ ִגין ּדְ  .ּבְ
ִמְצָרִים, ַמאי ַטְעָמא ָהָכא, תוּ                רסז ֵרִני ּבְ ַחת ְיֵרִכי ַאל ָנא ִתְקּבְ ים ָנא ָיְדָך ּתַ א . ׂשִ ֶאּלָ

א אֹוֵמי ִלי, ָאַמר ֵליּה ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף יׁשָ יָמא ַקּדִ ַהאי ְרׁשִ יק ַזְרָעא ַק , ּבְ ַאּפִ א ְמֵהיְמָנא ּדְ יׁשָ ּדִ
ַאב ְלָעְלִמין, ְוִאְתְנִטיר, ְלַעְלָמא ין ִאינּון ְמָסֲאִבין. ְוָלא ִאְסּתָ ר ּבֵ ָלא ִיְתַקּבַ ָלא ָנְטרּו ֵליּה , ּדְ ּדְ
הוּ . ְלָעְלִמין ְכִתיב ּבְ ָרם ְוִזְרַמת סּוִסים ִזְרָמָתם) יחזקאל כג(, ּדִ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ  .ֲאׁשֶ

א, ְוִאי ֵתיָמא               רסח ָנִטיר ֵליּה ַעל ּכֹּלָ יַנְייהוּ , ָהא יֹוֵסף ּדְ ר ּבֵ אי ִאְתַקּבַ ִניָנן. ַאּמַ א ּתָ , ֶאּלָ
ִתיב ַבר ה) יחזקאל א(, ּכְ ָבר' ָהיֹה ָהָיה ּדְ ים ַעל ְנַהר ּכְ ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ , ֶאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ

ִניָנן כִ , ְוָהא ּתָ ׁשְ ָרֵאלּדִ ַאְרָעא ְדִיׂשְ א ּבְ ְרָיא ֶאּלָ א ָלא ׁשַ א. יְנּתָ ִכיְנּתָ אי ָהָכא ׁשְ א ַעל ְנַהר . ַאּמָ ֶאּלָ
ִתיב ָבר ּכְ ם ַיד ה, ּכְ ִהי ָעָליו ׁשָ ַמָיא ִאְתַרֵמי ֲארֹוָנא ִדיֵליהּ , אּוף ָהָכא. 'ּוְכִתיב ַוּתְ ָאַמר . יֹוֵסף ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ ק ֵמָהָכאִאי יֹוֵסף ִאְסּתַ , קּוְדׁשָ ים, ּלַ לּוָתא ָלא ִאְתְקּיַ ֲאַתר . ּגָ יּה ּבְ ֵהא ְקבּוְרּתֵ א ּתְ ֶאּלָ
ַאב ָלא ִיְסּתָ לּוָתא, ּדְ ָרֵאל ּגָ ֵני ִיׂשְ לּון ּבְ  .ְוִיְסּבְ

אָנא               רסט י יֹוֵסי, ּתָ א , ָאַמר ִרּבִ יׁשָ ן ְלָכְרְסָיא ַקּדִ ּקַ א ִאְתּתַ כֹּלָ ָהא ּבְ ָחָמא ַיֲעקֹב ּדְ
ֲאָבָהן  ר, ָאַמר). כאבהן(ּבַ ֲאָבָהָתא, ִאי ָהִכי ִיְתַקּבַ א , ֵהיְך ּגּוָפא ָדא ֲאִחיָדא ּבַ ְוֲאִפיּלּו ְמַעְרּתָ

א ן ִאְקֵרי ָכֵפיְלּתָ ּמָ ר ּתַ ּבַ ִאְתּקַ ֵרין ְוַחד. ּדְ א הּוא ּתְ ָכֵפיְלּתָ ה ּדְ ָכל ִמּלָ ִגין ּדְ ֵרין , ּבְ א ּתְ אּוף ְמַעְרּתָ
 .ְוַחד
א ֲחֵזי               רע ן, ְוּתָ ּמָ ָרא ּתַ הּוא ) א''דף רכג ע(ַיֲעקֹב . ִאינּון ְוִזּוּוַגְייהוּ , ַאְבָהָתא ָזכּו ְלִאְתַקּבְ

ִתיב, ַמאי ַטְעָמא ָרֵחל ָלא, ְוֵלָאה ָרא ְדֵביָתא, ְוָרֵחל ֲעָקָרה) בראשית כט(, ְוָהא ּכְ ִאיִהי ִעּקָ . ּדְ
א יהּ , ֶאּלָ ירְלֲאָפָק , ֵלָאה ָזְכָתה ּבֵ ַעְלָמא ַיּתִ א ּבְ יׁשָ ְזָעא ַקּדִ ְבִטין ִמּגִ ית ׁשִ ךְ . א ׁשִ , ּוְבִגיֵני ּכָ

א ְמַעְרּתָ יּה ְלִזּוּוָגא ּבִ  .ִאְתַייֲהַבת ִעּמֵ
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ל יֹוָמָהאא               רע י ְיהּוָדה ֵלָאה ּכָ יָמא, ָאַמר ִרּבִ ת אֹוְרִחין ַקּיָ ָפָרׁשַ ִגיֵניּה , ֲהַות ּבְ ּוָבַכת ּבְ
ַיֲעקֹ  יָקא, בּדְ ִאיהּו ַצּדִ ְמַעת ּדְ ד ׁשָ ְכִתיב. ּוְצלֹוָתא ַאְקָדַמת ֵליהּ . ּכַ ְוֵעיֵני ) בראשית כט(, ְוַהְיינּו ּדִ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ֵלָאה ַרּכֹות ַאל, ּכְ ת אֹוְרִחין ְלִמׁשְ ָפָרׁשַ ַמת ְוָיְתַבת ּבְ ַמְקּדָ  .ּדְ
יהּ . ְלָמאָרֵחל ָלא ָנְפַקת ְלאֹוְרִחין ְלעַ                רעב ָרא ִעּמֵ ְך ָזְכָתה ֵלָאה ְלִאְתַקּבְ ִגיֵני ּכָ . ּבְ

ן ּמָ ת אֹוְרִחין ְוִאְתְקָבַרת ּתַ ָפָרׁשַ ֶמת ְקבּוָרָתּה ּבְ ן , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָרֵחל ַקּיֶ ּדָ בִֹאי ִמּפַ ַוֲאִני ּבְ
אי. ַמהּו ָעַלי. ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ִגיִני, ָעַלי ַוּדַ לֹוַמר ּבְ ֶרךְ בְּ . ּכְ ּדֶ ָנַען ּבַ ֶרךְ , ֶאֶרץ ּכְ ּדֶ ִגיִני ִמיַתת ּבַ , ּבְ

ֲאָחָתהּ  ִגיִני ְלָעְלִמין ּכַ ָלא ָנְפַקת ּבְ  .ּדְ
ךְ                רעג ַיֲעקֹב, ְבִגין ּכָ ִגיֵניּה ּדְ ת אֹוְרִחין ּבְ ָפָרׁשַ ָנְפַקת ּוָבַכת ּבְ ָזְכָתה , ֵלָאה ּדְ

יהּ  ָלא בָּ . ְלִאְתְקָבָרא ִעּמֵ ֲהֵדיהּ ָרֵחל ּדְ ַאל ּבַ ת , ַעאת ְלֵמיַפק ּוְלִמׁשְ ָפָרׁשַ ְך ְקבּוָרָתה ּבְ ְבִגין ּכָ
ה. אֹוְרִחין ָמר, ְוָרָזא ְדִמּלָ ְלָיא, ָהא אֹוִקיְמָנא ְוִאּתְ ִאְתּגַ א ּבְ ָיא, ּדָ ּסְ ִאְתּכַ  .ְוָדא ּבְ

א ֲחֵזי               רעד ַתְנָיא, ְוּתָ ִדיַאת ַההִ , ּדְ יִאין ׁשָ ְמִעין ַסּגִ ֶקת ֵלָאהּדִ ִגין ְלֶמֱהֵוי , יא ַצּדֶ ּבְ
ַיֲעקֹב ו, חּוָלֵקיּה ּדְ ֵעׂשָ ע ּדְ ַההּוא ָרׁשָ ָתִניָנן. ְוָלא ּבְ יּה , ְוַהְיינּו ּדְ ְמִעין ַקּמֵ יד ּדִ אֹוׁשִ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ ּכָ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ א, ּדְ ַזר ֲעֵליּה עֹוָנׁשָ ִאְתּגְ ב ּדְ א ְוָלא , ִיְתָקַרע, ַאף ַעל ּגַ ָיִכיל ַההּוא עֹוָנׁשָ
יהּ  ָטָאה ּבֵ ּלְ ָאה, ְמָנָלן. ְלׁשַ ו, ִמּלֵ ַזר ְלֶמֱהֵוי חּוָלָקא ְדֵעׂשָ ָהא ֵלָאה ִאְתּגְ ָבעּוָתא , ּדְ ְוִהיא ּבְ

ו, ַאְקִדיַמת ֵליּה ְלַיֲעקֹב  .ְוָלא ִאְתְייִהיַבת ֵליּה ְלֵעׂשָ
יא               רעה י ִחּיָ י עִ , ָאַמר ִרּבִ ַכְבּתִ ַתח ְוָאַמר .'ם ֲאבֹוַתי ְוגוְוׁשָ י ִיְצָחק ּפָ ) קהלת א(, ִרּבִ

ֶמׁש  ָ ַחת ַהׁשּ ֲעמֹל ּתַ ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ִמּלֹוי . ַמה ּיִ ְלָנא ּבְ ּכַ ִאְסּתַ ָמר ּדְ ה ֲאַתר ִאּתְ ַכּמָ ּבְ
לֹמֹה ְוִאְתֲחֵזי ִמּלֹוי ְסִתיִמין ׁשְ לֹ , ּדִ ׁשְ י ּדִ הּו ִמּלֵ ּלְ ָחְכָמָתא, מֹהֲאָבל ּכֻ הּו ִאְקרּון ּבְ ּלְ  .ּכֻ

ִתיב               רעו ַתְנָיא ּכְ לֹמֹה) מלכים א ה(, ּדְ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ א, ַוּתֵ לֹמֹה ַמְלּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ , ּבְ
ָלמּוָתא ַאׁשְ ֵני ֶקֶד , ְוַהְיינּו ִדְכִתיב. ָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ל ּבְ לֹמֹה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ן . םַוּתֵ ּמָ ּתַ

ִניָנן ִני ֶקֶדם, ּתָ ֵני ֶקֶדם. ָהא אּוְקמּוהָ , ַמאן ִאינּון ּבְ ָיְרתּו , ֲאָבל ָחְכַמת ּבְ ִהיא ָחְכְמָתא ּדְ
 .ֵמַאְבָרָהם

ִתיב               רעז ַתְנָיא ּכְ ר לֹו ְלִיְצָחק) בראשית כה(, ּדְ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ּתֵ ַמאי ֶאת . ַוּיִ
ר לוֹ  ל ֲאׁשֶ ִריְך הּוא. ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ֲהָוה ָיַדע ּבִ ָאה ּדְ א ָחְכְמָתא ִעּלָ ַמע ֶאת , ּדָ ּוַמׁשְ
ר לוֹ  ל ֲאׁשֶ ֲהָוה ִדיֵליהּ , ּכָ ֲהַות ֵליּה ְלַאְבָרָהם. ּדְ ת ּדְ ַהִהיא ּבַ ְדָתִניָנן ּבְ ָמהּ , ּכִ  .ּוַבּכֹל ׁשְ

גְ                רעח יּלַ נֹות ְוגוְוִלְבֵני ַהּפִ ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ים ֲאׁשֶ ָיַהב ְלהּו ִמיִלין . 'ׁשִ ּדְ
ִאין, ְיִדיָעאן ּתָ ִכְתִרין ּתַ ֵרי לֹון, ּבְ ִני ֶקֶדם ָחְכָמָתא. ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם, ּוְבָאן ֲאַתר ַאׁשְ ן ָיִריתּו ּבְ ּמָ , ּוִמּתַ

ֵני ֶקֶדם ל ּבְ  .ְוַהְיינּו ִדְכִתיב ֵמָחְכַמת ּכָ
אָנא               רעט א ְללֹוד, ּתָ ּפֹוְטִקּיָ ְמעֹון ִמּקַ י ׁשִ י , יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָאֵתי ִרּבִ יּה ִרּבִ ְוֲהָוה ִעּמֵ

י ְיהּוָדה א ְוִרּבִ א ֲהָוה ָלֵאי. ַאּבָ י ַאּבָ ֲהָוה ָרִכיב, ִרּבִ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ִרּבִ ָאַמר . ְוֲהָוה ָרִהיט ֲאַבְתֵריּה ּדְ
א י ַאּבָ אי וַ , ִרּבִ ָאג' ַאֲחֵרי ה) הושע יא(ּדַ ַאְרֵיה ִיׁשְ  .ֵיֵלכּו ּכְ

ְמעֹון               רפ י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ֵליהּ , ָנַחת ִרּבִ אי ּכְ ִעים יֹום ) דברים ט(, ַוּדַ ָהר ַאְרּבָ ב ּבָ ָוֵאׁשֵ
ִעים ַלְיָלה ָבא, ְוַאְרּבָ אי ָחְכְמָתא ָלא ִמְתַייׁשְ ר ָנׁש ָיִת , ַוּדַ ד ּבַ א ּכַ א ָקִאים , יב ְוָלא ָאִזילֶאּלָ ֶאּלָ

ִקּיּוֵמיהּ  ב. ּבְ ִתיב ָוֵאׁשֵ י ַעל ַמה ּכְ ְלָייא ִמיְלָתא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלֵ ַנְייָחא ּתַ א ּבְ ּתָ  .ָיְתבוּ . ַהׁשְ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

אא               רפ י ַאּבָ ֵני ֶקֶדם ּוִמכָּ , ָאַמר ִרּבִ ל ּבְ למֹה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ִתיב ַוּתֵ ל ּכְ
ִני . ָחְכַמת ִמְצַרִים ל ּבְ למֹה ּוַמאי ִהיא ָחְכַמת ִמְצַרִים ּוַמאי ִהיא ָחְכַמת ּכָ ַמאי ִהיא ָחְכַמת ׁשְ

א ֲחֵזי, ָאַמר ֵליהּ . ֶקֶדם ָמא, ּתָ ַההּוא ׁשְ ה ֲאַתר אּוְקמּוָה ּבְ ַכּמָ א, ּבְ ְרָכא ִמּכֹּלָ ד ִאְתּבָ ִסיֲהָרא ּכַ , ּדְ
ֶרב ִתיב ַוּתֵ יֹומֹוי. ּכְ לֹמֹה ּבְ ָלמּוָתא, ִדׁשְ ַאׁשְ ְרַכת ְוָקְייָמא ּבְ ִאְתְרִביַאת ְוִאְתּבָ  .ּדְ

הּ , ְוָתִניָנן               רפב הּ , ֶאֶלף טּוִרין ִמְתַרְבְרִבין ַקּמָ יָבא ַחד ֲהוּו ְלַקּמָ הּו ְנׁשִ ֶאֶלף ַנֲהִרין . ְוֻכּלְ
יִאין ָלהּ  ְמָעא לֹון, ַסּגִ  . ּוִבְגִמיָעא ָחָדא ּגָ

ְבִעין ֵעיַבר               רפג ע ) ב''דף רכג ע. (טּוְפָרָהא ֵמַאֲחָדא ְלֶאֶלף ְוׁשִ ְיָדָהא ֲאִחיָדן ְלַאְרּבַ
ִרין  ּה ִלְסַטר ַהאי, ֶאֶלף ֵעיַבר) וחמש(ְוֶעׂשְ ָנִפיק ִמּנָ ּה ִלְסַטר ָאֳחָרא, ֵלית ּדְ ָנִפיק ִמּנָ ה . ְוֵלית ּדְ ּמָ ּכַ

ֵריִסין ה ֶאֶלף ּתְ ֲעָרָהאִמְתאַ , ְוַכּמָ ׂשַ  .ֲחִדין ּבְ
א ְדַעְלָמא ִלְסָייֵפי ְדַעְלָמא, ַחד עּוֵליָמא               רפד יּה ֵמֵריׁשָ ין ַרְגָלָהא, ְדאֹוְרּכֵ . ָנִפיק ּבֵ

ׁש  ין ּפּוְלֵסי ְדנּוָרא ִמְתַלּבֵ ּתִ ׁשִ ֵאי , ּבְ ּתָ ַגְווֵני ָדא ִאְתַמָנא ַעל ּתַ ע ִסְטָרָהא) מתחות(ּבְ א . ֵמַאְרּבַ ּדָ
א, יהּו ַנַעראִ  ְטָרא ְדִאּמָ ִאין ִמּסִ ָחן ִעּלָ ר ַמְפּתְ ית ְמָאה ּוְתַלת ֲעׂשַ ָאִחיד ׁשִ ִאין. ּדְ ָחן ִעּלָ הּו ַמְפּתְ , ְוֻכּלְ

ְלָיין ַחְרֵציּה ּתַ ֲחִגיר ּבְ א ּדַ ָנא ְדַחְרּבָ ּנְ ׁשִ  .ּבְ
ן ֶיֶרד, ַההּוא ַנַער               רפה ִאינוּ , ָקרּון ֵליּה ֲחנֹוְך ּבֶ יֵתיּבְ ִרּיָ ְכִתיב, ן ּבְ ֲחנֹוְך ) משלי כב(, ּדִ

י ַדְרּכוֹ  ַער ַעל ּפִ יָתא, ְוִאי ֵתיָמא ַמְתִניִתין ִהיא. ַלּנַ ָרּיְ א ִדיָלן אֹוִקיְמָנא ִמיֵלי. ְוָלא ּבְ ַמְתִניּתָ ְוָהא , ּבְ
ָמר לּו , ִאּתְ ּכָ ָתא ָחָדא ִאְסּתַ א ִמּלְ ְטַלל). א אשתכללו''נ(ְוכֹּלָ חֹוֵתיּה ּתִ ָרא ּתְ ַתְנָיא . ֵחיַות ּבְ א ''נ(ּדְ

ָאה, )דתא חזי א ִעּלָ יׁשָ ָרֵאל ַקּדִ ָמה ְדִיׂשְ יהּ , ּכְ ן ְלִאּמֵ ְכִתיב, ִאְקֵרי ּבֵ ן ָהִייִתי ) משלי ד(, ּדִ י ּבֵ ּכִ
י ָרֵאל) שמותד(, ּוְכִתיב, ְלָאִבי ַרְך ְוָיִחיד ִלְפֵני ִאּמִ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ א, ּבְ א ִאְקֵרי ּדָ , ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ

יהּ  ְכִתיב. ַנַער ְלִאּמֵ ָרֵאל ָואֹוֲהֵבהוּ ) הושע יא(, ּדִ י ַנַער ִיׂשְ ן ָיֶרד, ּכִ ה ְגָווִנין ִאְקֵרי ּבֶ ְוָהא , ּוְבַכּמָ
א ֲחֵזי .אֹוִקיְמָנא ׁש , ֲאָבל ּתָ ן ֶיֶרד ַמּמָ ָתִניָנן. ּבֶ ִכיָנה ְלַאְרָעא, ּדְ ר ְיִרידֹות ָיְרָדה ׁשְ הּו , ֶעׂשֶ ְוֻכּלְ

ָמרא יא ְוִאּתְ ה ֵחיָוָתא ָקְייִמין, ּוְתחֹות ַהאי. ּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ּמָ ׁש , ּכַ ָרא ַמּמָ ִאְקרּון ֵחיַות ּבְ  .ּדְ
חֹות ִאינּון ֵחיָווָתא               רפו ֲעָרָהא ְדִסיֲהָרא, ּתְ ְרִביָטא, ִמְתַאֲחָדן ׂשַ ׁשַ ִאְקרּון ּכְֹכַבָיא ּדְ , ּדְ

ׁש  ְרִביט ַמּמָ ׁשַ ָמאִריןָמא, ּדְ יוּ , ָמאֵרי ְדַמְתְקָלא, ֵרי ּדְ א, ָמאֵרי ְדַקׁשְ הּו ִאְקרּון . ָמאֵרי ְדחּוְצּפָ ְוֻכּלְ
ָווָנא) א שערי''נ(ָמאֵרי  ַהאי, ְדַאְרּגְ ַאְרֵיה , ְיָדָהא ְוַרְגָלָהא ֲאִחיָדן ּבְ ָאִחיד ) קדישא(ּכְ יָפא ּדְ ּקִ ּתַ

יהּ  ְרּפֵ ִתיב. ַעל ּטַ א ּכְ ילוְ ) מיכה ה(, ְוַעל ּדָ  .ָטַרף ְוֵאין ַמּצִ
א, טּוְפָרָהא               רפז ֵני ָנׁשָ ִרין חֹוֵבי ּבְ ַאְדּכְ ל ִאינּון ּדְ ְתִקיפּו , ּכָ ִמין חֹוַבְייהּו ּבִ ְוָכְתִבין ְוָרׁשְ

ָיא ִדיָנא ַקׁשְ ִתיב. ּדְ א ּכְ ִצּפֹוֶרן) ירמיה יז(, ְוַעל ּדָ ְרֶזל ּבְ ֵעט ּבַ תּוָבה ּבְ את ְיהּוָדה ּכְ ִמיר ַחּטַ . ׁשָ
ִמיר ים ְוָנִקיב ַאְבָנא. ַמהּו ׁשָ ָרׁשִ  . ּוָפִסיק ָלּה ְלָכל ִסְטָרא, ַההּוא ּדְ

א, זּוֲהָמא ְדטֹוְפָרָהא               רפח גּוָפא ְדַמְלּכָ ִקין ּבְ ּבְ ָלא ִמְתּדַ ל ִאינּון ּדְ ְטָרא , ּכָ ְוָיְנִקין ִמּסִ
ְמָסֲאבּוָתא ְפגִ , ּדִ אֵרי ִסיֲהָרא ּבִ ד ׁשָ  .ימוּ ּכַ

ֵלימּוָתא               רפט ׁשְ א ָיְרָתא ְלִסיֲהָרא ּבִ לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ְפִגימּוָתא, ּוְבִגין ּדִ ֵעי ְלָיְרָתא ָלּה ּבִ , ּבָ
ל ְלֵמיַדע ּדַ ּתַ א ִאׁשְ א , ְוַעל ּדָ ַדְעּתָ ִדין) ברעותא(ּבְ ָכל ִסְטָרא, ְדרּוִחין ְוׁשֵ  .ְלֵמיַרת ִסיֲהָרא ּבְ

א               רצ לֹמֹה ַמְלּכָ א ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ּוְביֹומֹוי ִדׁשְ כֹּלָ מלכים א (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ
לֹמֹה) ה ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ְייָקא, ַוּתֵ ֶרב ּדַ ִני ֶקֶדם. ַוּתֵ ל ּבְ ָאה הּוא, ֵמָחְכַמת ּכָ ָמה ִדְכִתיב, ָרָזא ִעּלָ , ּכְ
ר ָמְלכוּ ) בראשית לו( ה ַהְמָלִכים ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוגו ְוֵאּלֶ ִני ֶקֶדם. 'ּבְ ין ִאְקרּון ּבְ הּו ָלא , ְוִאּלֵ ֻכּלְ ּדְ
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ִאְקֵרי ֲהַדר, ִאְתָקְיימוּ  ַכר ְונּוְקָבא ּדְ ְכִליָלא ּדְ ר ֵמַהאי ּדִ ְכִתיב. ּבַ יו ) בראשית לו(, ּדִ ְחּתָ ְמלֹוְך ּתַ ַוּיִ
 .'ֲהַדר ְוגו

אִ , ְוָתאָנא               ארצ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ָלא ִאְתְנִהיַרת , )א דאתנהירת סיהרא''נ(ְתָקְייַמת ּדְ
ָלמּוָתא ַאׁשְ לֹמֹה. ּבְ ֲאָתא ׁשְ ִאְתֲחֵזי ְלִקְבָלָהא, ַעד ּדְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּדְ ת . ּכְ יּה ּבַ ְך ִאּמֵ ְבִגין ּכָ ּדִ

ַבע ֲהַות  .ׁשֶ
ל ָחְכַמת ִמְצַרִים               רצב ָאה, ּוִמּכָ ּתָ א ָחְכָמה ּתַ ָבַתר ֵריַחָיאּדְ , ּדָ ְפָחה ּדְ א , ִאְקֵרי ׁשִ ְוכֹּלָ

לֹמֹה ִליַלת ַהאי ָחְכָמה ִדׁשְ ִני ֶקֶדם, ִאְתּכְ א. ְוָחְכַמת ִמְצַרִים, ָחְכַמת ּבְ י ַאּבָ ִריְך , ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ה ָדא, ַרֲחָמָנא ְך ִמּלָ ִאיְלָנא ַקּמָ ׁשָ י ִמיֵלי , ּדְ ָכל ַהּנֵ ָהא ּבְ ְמעֹוןָאמַ . ָזִכיָנא) מלה דא(ּדְ י ׁשִ , ר ִרּבִ

ין ין ִאּלֵ ְמרוּ , ָהא אֹוִקיְמָנא לֹון, ִמּלִ  .ְוָהא ִאּתָ
אָנא               רצג ָכל ֲעָמלוֹ ) קהלת א(, ּתָ ְתרֹון ְלָאָדם ּבְ , ָיכֹול ַאף ֲעָמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ַמה ּיִ

ֶמׁש  ָ ַחת ַהׁשּ ֲעמֹול ּתַ ּיַ ְלמּוד לֹוַמר ׁשֶ אֵני ֲעָמָלה). כתיב(ּתַ א הּוא, ְדאֹוַרְייָתא ׁשָ ְמׁשָ ְלֵעיָלא ִמן ׁשִ . ּדִ
יא ָאַמר י ִחּיָ א, ַאף ֲעָמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ִרּבִ ְבֵני ָנׁשָ ִגיֵניהֹון ּדִ ִאיהּו ָעָמל ּבְ ִגין ְיָקָרא ִדיֵליהּ , ּדְ . אֹו ּבְ

ִתיב ֶמׁש ּכְ ֶ ַחת ַהׁשּ ָהא ָלא ָסִליק ְלֵעיָלא. ַהאי ּתַ י . ּדְ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ר ָנׁש , ֶאְלָעָזרּתַ ֲאִפיּלּו ִאי ּבַ
ִנין ים ֶאֶלף ׁשְ ק ֵמַעְלָמא, ַקּיָ ּלַ ר יֹוָמא ַחד, ַההּוא יֹוָמא ְדִאְסּתַ ים ּבַ ִאיּלּו ָלא ִאְתְקּיַ ֵמי ֵליּה ּכְ  :ּדָ

י ִעם ֲאבֹוַתי               רצד ַכְבּתִ ֲאָבָהָתא, ְוׁשָ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדַ ִריךְ , ַזּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ הּוא ָעִביד לֹון  ּדְ
א ְלֵעיָלא יׁשָ הוּ , ְרִתיָכא ַקּדִ הֹון, ְוִאְתְרֵעי ּבְ ָרא ִעּמְ ַרק ) דברים י(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלִאְתַעּטְ

ק ה ֲאבֹוֶתיָך ָחׁשַ י . 'ְוגו' ּבַ ָהא ִעּטּוָרא ִדיֵליּה , ַיֲעקֹב ֲהָוה ָיַדע, ֶאְלָעָזר) א''דף רכד ע(ָאַמר ִרּבִ ּדְ
ֲאָבָהתֵ  יּה הּוא, יּה הּואּבַ ָהא ִעּטּוָרא ַדֲאָבָהן ִעּמֵ הֹון, ּדְ ִניָנן. ְוהּוא ִעּמְ ִליִפין ּתָ ַאְתָוון ּגְ א ּבְ , ְוַעל ּדָ

ִרין ׁשְ ַלת ּקִ ִרין, ש ּתְ ֵרין ִקׁשְ ָכִליל לֹון, ְוַחד ֵמַהאי ִסְטָרא, ַחד ֵמַהאי ִסְטָרא, ּתְ ְוָדא הּוא . ְוַחד ּדְ
ֶצהְוהַ ) שמות כו(, ְדָתִניָנן ֶצה ֶאל ַהּקָ ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַההּוא , ּבְ

ְבֶאְמָצִעיָתא ָרא ּדִ ִתיב. ּוְלַהאי ִסְטָרא, ָאִחיד ְלַהאי ִסְטָרא, ִקׁשְ י ִעם ֲאבֹוַתי , ְוַעל ַהאי ּכְ ַכְבּתִ ְוׁשָ
אי  .ַוּדַ
י ִעם ֲאבֹותַ                רצה ַכְבּתִ ַתח ְוָאַמר. 'י ְוגוְוׁשָ י ְיהּוָדה ּפָ ָמעּו ) ישעיה מב(, ִרּבִ ים ׁשְ ַהֵחְרׁשִ

יטּו ִלְראֹות ָמעוּ . ְוַהִעְוִרים ַהּבִ ים ׁשְ ָלא ַצְייִתין ְלִמּלּוֵלי אֹוַרְייָתא, ַהֵחְרׁשִ א ּדְ ֵני ָנׁשָ ין ּבְ ְוָלא , ִאּלֵ
ְקִחין אּוְדַנְייהוּ  ַמע ְלִפּקּוֵדי ְדָמאֵריהוֹ , ּפָ ִלין ְלִמְנַדע ַעל ָמה ִאינּון , ְוַהִעְוִרים. ןְלִמׁשְ ּכְ ָלא ִמְסּתַ ּדְ

רֹוָזא ָנִפיק ְוָקֵרי. ָקְייִמין ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכָ ָהא ּבְ ח, ּדְ ּגַ ַיׁשְ  .ְוֵלית ַמאן ּדְ
ַתְנָיא               רצו ֵרי, ּדְ ד ִאְתּבְ ר ָנׁש ּכַ ּבַ נָ , ִאינּון יֹוִמין ּדְ ַההּוא יֹוָמא ּדְ הּו , ַפק ְלַעְלָמאּבְ ּלְ ּכֻ

ִקּיּוַמְייהוּ  ַעְלָמא. ָקְייִמין ּבְ ר ָנׁש , ְוָאְזִלין ְוָטאִסין ּבְ ְלחֹודֹוי, ָנֲחִתין ְוַאְזֲהָרן ְלּבַ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבִ . ּכָ
י ָמאֵריהּ , ְוַכד ַההּוא יֹוָמא ָאֵתי ְוַאְזַהר ֵליהּ  ַההּוא יֹוָמא חֹוָבא ַקּמֵ ַההּוא יֹוָמא . ּוַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ

ִכּסּוָפא ְלחֹודֹוי ְלַבר, ְוַאְסִהיד ַסֲהדּוָתא, ָסִליק ּבְ  .ְוָקִאים ּבִ
ְלחֹודֹוי, ְוָתאָנא               רצז ָקִאים ּבִ ַתר ּדְ ׁשּוָבה, ָיִתיב, ּבָ יּה ּתְ ַבר ָנׁש ָעִביד ִמּנֵ , ָזָכה. ַעד ּדְ

ב ַההּוא יֹוָמא ְלַאְתֵריהּ  ְלַבר, א יֹוָמא ָנִחיתַההוּ , ָלא ָזָכה. ּתָ ַההּוא רּוָחא ּדִ ף ּבְ ּתַ ּתַ ְוָתב , ְוִאׁשְ
ׁש . ְלֵביֵתיהּ  ר ָנׁש ַמּמָ ַההּוא ּבַ ִדיּוְקֵניּה ּדְ ן ּבְ ּקַ א ֵליהּ , ְוִאְתּתַ ִגין ְלַאְבָאׁשָ ֵביָתא, ּבְ יּה ּבְ יר ִעּמֵ . ְוַדּיָ

ִדּיּוָרא ְלַטב ִאי הּוא ָזֵכי ּיּוֵר , ְוִאי ָלאו. ְוִאית ּדְ יּה ְלִביׁש ּדִ  .יּה ִעּמֵ
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ךְ                רצח ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ן ִאינּון יֹוִמין ְוֲחֵסִרים, ּבֵ ְקּדָ ִאינּון , ִאְתּפַ ִמְנָייָנא ּדְ ְוָלא ָעאִלין ּבְ
ֲארוּ  ּתָ ִאׁשְ ר ָנׁש . ּדְ א, ַווי ְלַההּוא ּבַ יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ָגַרע יֹומֹוי ַקּמֵ ִביק ְלֵעילָ , ּדְ , א יֹוִמיןְוָלא ׁשָ

ַההּוא ַעְלָמא הּו ּבְ ָרא ּבְ א, ְלִאְתַעּטְ יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ֲהַדְייהּו ַקּמֵ  .ּוְלִאְתָקְרָבא ּבַ
א ֲחֵזי               רצט א, ּתָ יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ד ְקִריבּו ִאינּון יֹוִמין ַקּמֵ ָאה. ּכַ ר ָנׁש , ִאי הּוא ַזּכָ ַהאי ּבַ

ָנִפיק ֵמַעְלָמא ִאינּון יֹוִמיןסָ , ּדְ י ְיָקר. ִליק ְוָעאל ּבְ ָמֵתיהּ , ְוִאינּון ְלבּוׁשֵ יּה ִנׁשְ א ּבֵ ׁשָ ִמְתַלּבְ ְוִאינּון . ּדְ
הוּ , יֹוִמין ֲהווּ  ָזָכה ּבְ הוּ , ּדְ  .ְוָלא ָחב ּבְ

יֹומוֹ . ַווי ְלַההּוא ְדָגַרע יֹומֹוי ְלֵעיָלא               ש א ֵליּה ּבְ ׁשָ ָעאן ְלַאְלּבָ ַכד ּבָ ִאינּון יֹוִמין , יּדְ
חֹובֹוי א, ְדָפִגים ִאיהּו ּבְ ָמָנא ֲחֵסָרא, ָחְסִרין ֵמַההּוא ְלבּוׁשָ ׁש ּבְ יִאין ִאינּון. ְוִאְתַלּבַ ן ִאי ַסּגִ ּכֵ ל ׁשְ , ּכָ

ַההּוא ַעְלָמא ׁש ּבְ ִאְתַלּבַ ה ּדְ ּמֶ ר ָנׁש ּבַ ֵדין ַווי ֵליהּ . ְוָלא ֶלהֵוי ֵליּה ְלּבַ יהּ , ּכְ ָדְייִנין ֵליּה , ַווי ְלַנְפׁשֵ ּדְ
ם ַעל ִאינּון יֹוִמין יִהּנָ ּגֵ ִרין, יֹוִמין ַעל יֹוִמין. ּבַ ַכד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא. יֹוִמין ַעל ַחד ּתְ ח , ּדְ ּכַ ָלא ַאׁשְ
הוּ  ׁש ּבְ ִאְתַלּבַ י, יֹוִמין ּדְ ּסֵ ִאְתּכַ ֶמה ּדְ א ּבַ יַקיָ . ְוָלא ֲהֵוי ֵליּה ְלבּוׁשָ ִאין ִאינּון ַצּדִ יֹוֵמיהֹון , אַזּכָ ּדְ

א יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ יּה ּדְ הֹון ְטִמיִרין ִאינּון ְלַגּבֵ ּלְ י ְיָקר, ּכֻ ְייהּו ְלבּוׁשֵ הּו , ְוִאְתֲעִביד ִמּנַ א ּבְ ׁשָ ְלִאְתַלּבְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי  .ּבְ

ַמְתִניִתיןא               ש ָרָזא ּדְ ִניָנן ּבְ ְדעּו כִּ ) בראשית ג(, ַמאי ִדְכִתיב, ּתָ ים ֵהםַוּיֵ ְיִדיָעה , י ֵערּוּמִ
ׁש  יָקר. ָיְדֵעי ַמּמָ א ּדִ ַההּוא ְלבּוׁשָ ִאְתֲעִביד ֵמִאינּון יֹוִמין, ּדְ ְייהוּ , ּדְ ַרע ִמּנַ ַאר יֹוָמא , ּגָ ּתָ ְוָלא ִאׁשְ

יהּ  א ּבֵ ׁשָ ְלִמי ָראּו ֵעיְניָך ְועַ ) תהלים קלט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֵמִאינּון יֹוִמין ְלִאְתַלּבְ ל ִסְפְרָך ּגָ
ֵתבוּ  ם ִיּכָ ּלָ אי. ָיִמים יּוָצרוּ . ּכֻ ֶהם, ָיִמים יּוָצרּו ַוּדַ ְייהּו , ְולֹא ֶאָחד ּבָ ַאר ַחד ִמּנַ ּתָ ָהא ָלא ִאׁשְ ּדְ

הוּ  א ּבְ ׁשָ ל ָאָדם. ְלִאְתַלּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ׁשּוָבה, ַעד ּדְ יל ֵליהּ , ְוָעַבד ּתְ ִריְך הּוא ַקּבִ א ּבְ ְוָעִביד , ְוקּוְדׁשָ
א ָאֳחָרִנין) מאני(ּה ָמאָנא ֵלי ַעׂש ה) בראשית ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָלא ִמן יֹומֹוי, ְלבּוׁשָ ' ַוּיַ

ם יׁשֵ ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּתֹו ּכָ  .ֱאלִהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ
א ֲחֵזי               שב ָזָכה, ּתָ ַאְבָרָהם ּדְ ִתיב, ּבְ ִמי) בראשית כד(, ַמה ּכְ ּיָ א ּבַ ָזָכה, םּבָ ּום ּדְ . ִמׁשּ

ק ֵמַהאי ַעְלָמא ּלַ ד ִאְסּתַ יֵליהּ , ּכַ ׁש ּדִ ִאינּון יֹוִמין ַמּמָ הוּ , ּבְ ׁש ּבְ ְוָלא ָגַרע ֵמַההּוא , ָעאל ְוִאְתַלּבַ
לּום ִמים, ְלבּוׁש ְיָקר ּכְ ּיָ א ּבַ ְכִתיב ּבָ ִתיב. ּדִ ִאּיֹוב ַמה ּכְ טֶ ) איוב א(, ּבְ ן ַוּיֹאֶמר ָערֹום ָיָצאִתי ִמּבֶ

ה ּמָ י ְוָערֹום ָאׁשּוב ׁשָ יהּ . ִאּמִ א ּבֵ ׁשָ א ְלִאְתַלּבְ ַאר ְלבּוׁשָ ּתָ ָהא ָלא ִאׁשְ  .ּדְ
ָנא               שג יַקָיא, ּתָ ִאין ִאינּון ַצּדִ ִאין, ַזּכָ יֹוֵמיהֹון ַזּכָ ֲארּו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי , ּדְ ּתָ , )זכאין(ְוִאׁשְ

הוּ , ְוַכד ָנְפִקין ּלְ ָרן ּכֻ י ְיָקר) ב''דף רכד ע(ְוִאְתֲעִבידּו  ,ִמְתַחּבְ יהּ , ְלבּוׁשֵ א ּבֵ ׁשָ ּוְבַההּוא . ְלִאְתַלּבְ
א ָגא ֵמִעּנּוָגא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ְלבּוׁשָ א, ָזָכאן ְלִאְתַעּנָ ְוָכל . ְזִמיִנין ַלֲאָחָייא ּוְלֵמיַקם, ּוְבַההּוא ְלבּוׁשָ

א ְיקּומּון ִאית ְלהּו ְלבּוׁשָ מֹו ְלבּוׁש ) איוב לח(, הּוא ִדְכִתיבֲהָדא , ִאינּון ּדְ בּו ּכְ ְתַיּצְ ַווי ְלִאינּון . ַוּיִ
יֵבי ַעְלָמא חֹוֵביהֹון , ַחּיָ יֹוֵמיהֹון ּבְ ְייהוּ , ַחְסִרין) עלמין(ּדְ ַאר ִמּנַ ּתָ ְסָיין, ְוָלא ִאׁשְ ה ְדִאְתּכַ ּמֶ ד , ּבַ ּכַ

 .ִיְפקּון ֵמַעְלָמא
אָנא               שד ל ִאינּון, ּתָ ִאין ּכָ יֹוֵמיהֹון, ַזּכָ ְלבּוׁש ְיָקר ּבְ א ּבִ ׁשָ ָזכּו ְלִאְתַלּבְ ָרן , ּדְ ִמְתַעּטְ

ַההּוא ַעְלָמא  הּו ֲאָבָהן, )א גולמא''ס(ּבְ ֵרי ּבְ ִמְתַעּטְ ָנִגיד ְוָנִפיק ְלִגְנָתא , ֵמִעּטּוֵרי ּדְ ֵמַההּוא ַנַחל ּדְ
ָך ְוגוּתָ ' ְוָנֲחָך ה) ישעיה מח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְדֵעֶדן ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְוִאינּון . 'ִמיד ְוִהׂשְ

יֵבי ַעְלָמא יֹוֵמיהֹון, ַחּיָ א ּדְ ְלבּוׁשָ א ּבִ ׁשָ ָלא ָזכּו ְלִאְתַלּבְ ִתיב, ּדְ ַעְרָער ) ירמיה יז(, ֲעַלְייהּו ּכְ ְוָהָיה ּכְ
ְדבָּ  ּמִ ַכן ֲחֵרִרים ּבַ י ָיבֹא טֹוב ְוׁשָ ֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ  .רּבָ
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י ִיְצָחק               שה ַיֲעקֹב, ָאַמר ִרּבִ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ יר ֲהָוה ֵליהּ , ַזּכָ ָרֲחָצנּו ַיּתִ ְכִתיב , ּדְ ּדִ
י ִעם ֲאבֹוַתי ַכְבּתִ ָאֳחָרא. ְוׁשָ הּו ְוָלא ּבְ י ּבְ ֶאְזּכֵ הוּ . ּדְ י ּבְ ֶאְזּכֵ יֵליהּ , ּדְ יֹוִמין ּדִ א ּבְ ׁשָ ּוְביֹוִמין , ְלִאְתַלּבְ

 .ְלהֹוןּדִ 
י ְיהּוָדה ָאַמר               שו ִתיב, ִרּבִ ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהוּ ) בראשית כז(, ּכְ ָגָדיו. ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ . ּבְ

ֵעי ֵליהּ  ו ִמּבָ ְגֵדי ֵעׂשָ יֵדיּה ֲהווּ . ּבִ ָהא ָלאו ּדִ ָגִדים, ּדְ ו ֲהוּו ַהְנהּו ּבְ א ְדֵעׂשָ ְכִתיב. ֶאּלָ בראשית (, ּדִ
ּקַ ) כז דֹול ַהֲחמּודֹותַוּתִ ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ִתיב , ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ו ּכְ ְגֵדי ֵעׂשָ ְוָהָכא ֵריַח , )הכא(ּבִ

ָגָדיו ַמע, ּבְ ַיֲעקֹב ַמׁשְ  .ּדְ
א               שז ַרח, ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ֶאּלָ לֹוַמר, ַוּיָ ל ְלָהְלָאה, ּכְ ּכַ ְוָאַרח ֵריָחא ִדְלבּוׁשֹוי , ִאְסּתָ

ַההּוא ַעְלָמא ְרֵכיהּ , ּדְ ֵדין ּבָ ִתיב. ּכְ א ּכְ ֶדה, ְוַעל ּדָ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ א הּוא ֲחַקל , ְרֵאה ֵריַח ּבְ ּדָ
ין יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ י ְיָקר, ָאַמר. ּדְ ִאינּון ְלבּוׁשֵ ַמִים, הֹוִאיל ְוָזִכיָת ּבְ ָ ל ַהׁשּ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמּטַ ַמאי . ְוִיּתֶ

ַמע גִ , ַמׁשְ יןּבְ יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ ְבַההּוא ֲחַקל ּדְ ל יֹוָמא) א נטיף''ס(ָנִטיל , ין ּדִ א ּכָ ֵמַההּוא ֲאַתר , ַטּלָ
ַמִים ִאְקֵרי ׁשָ ַמִים, ּדְ ָ ל ַהׁשּ ְכִתיב ִמּטַ  .ּדִ

י יֹוֵסי               שח ְרֵכיהּ , ָאַמר ִרּבִ א ּבָ כֹּלָ י ָהָאֶרץ, ּבְ ַמּנִ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהׁשּ ִגין , אי ַטְעָמאמַ . ִמּטַ ּבְ
ָגָדיו ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ַוּיָ ׁש . ּדְ ָגָדיו ַמּמָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבְ ָנא. ּכְ ָסְלִקין , ֶאֶלף ַוֲחֲמׁש ְמָאה ֵריִחין, ּתָ

ן ֵעֶדן ָכל יֹוָמא ִמּגַ ַההּוא ַעְלָמא, ּבְ יָקר ּדְ ין ּדִ הּו ִאינּון ְלבּוׁשִ ֵמי ּבְ ּסְ ִמְתּבַ ָרן , ּדְ ִמְתַעּטְ ִמן יֹומֹוי ּדְ
ַבר ָנׁש   .ּדְ

י ְיהּוָדה               שט ין ִאינּון, ָאַמר ִרּבִ ה ְלבּוׁשִ ּמָ י ֶאְלָעָזר. ּכַ ) ב''א ע''ויקרא ע(טּוֵרי , ָאַמר ִרּבִ
ִליגוּ , ְדָעְלָמא א ּפְ ָלָתא ִאינּון. ַעל ּדָ א. ֲאָבל ּתְ ַההּוא ְלבּוׁשָ י ּבְ ׁשֵ ִמְתַלּבְ ְבִגְנתָ , ַחד ּדְ א רּוָחא ּדִ

ַאְרָעא א. ְדֵעֶדן ּדְ י, ְוַחד ְיָקָרא ִמּכֹּלָ גֹו ְצרֹוָרא ְדַחּיֵ ָמָתא ּבְ יּה ִנׁשְ א ּבֵ ׁשָ ִמְתַלּבְ יָרא , ּדְ ין ּפּוְרּפִ ּבֵ
א ְלַבר. ְדַמְלּכָ א ּדִ ָקִאים ְוָלא ָקִאים, ְוַחד ְלבּוׁשָ יּה . ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתֲחֵזי, ּדְ א ּבֵ ׁשָ ַהאי ִמְתַלּבְ ּבְ

א ַעְלָמא ,ַנְפׁשָ ָטא ּבְ  .ְוָאְזָלא ְוׁשָ
א) שתא(ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרֵחי                שי ּתָ ּבַ ֵעֶדן , ְוׁשַ ְבִגְנָתא ּדְ רּוָחא ּדִ ַרת ּבְ ְ ָאְזַלת ְוִאְתַקׁשּ

ַאְרָעא יָרא, ּדְ ְרּגֹוָדא ַיּקִ ין ּפַ ָיַדע, ְדָקְייָמא ּבֵ יּה אֹוִליף ְוָיַדע ַמה ּדְ ט ְואֹוַדע, ּוִמּנֵ ַעְלָמא ְוׁשָ  .ֵליּה ּבְ
ָנאא               שי א, ּתָ ר ַנְפׁשָ ַ ּוִרין ִאְתַקׁשּ ְתֵרין ִקׁשּ א, ּבִ ּתָ ּבַ ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוׁשַ ּוָרא , ּבְ ִקׁשּ ּבְ

ַאְרָעא, ְדרּוָחא ְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ּדְ ין ֵריֵחי ּבּוְסִמין ּדִ י ּבֵ אט, ּדִ ן ָאִזיל ְוׁשָ ּמָ ר ִעם , ּוִמּתַ ַ רּוָחא ְוִאְתַקׁשּ
י ְצרֹוָרא ְדַחּיֵ ְצִריָרא ּבִ ָמָתא ּדִ ִנׁשְ ַהאי ִסְטָרא, ּוִמְתַרְוָיא ּוִמְתָזַנת ֵמִאינּון ִזיִוין ְיָקִרין, ּבְ ּוְדַהאי , ּדְ

ִמיד' ְוָנֲחָך ה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִסְטָרא ְייָקא, ּתָ ִמיד ּדַ  .ּתָ
ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ                שיב יַע ּבְ ּבִ ַצְחָצחֹות. ךָ ְוִהׂשְ א ַצחּוָתא ַחד. ַמהּו ּבְ ר , ֶאּלָ ַ ד ִאְתַקׁשּ ּכַ

א ְבִגְנָתא ִדְלַתּתָ רּוָחא ּדִ ָמָתא ִדְלֵעיָלא, ַצחּוָתא ִדְלַגו ִמן ַצחּוָתא, ּבְ ִנׁשְ ָרן ּבְ ְ ד ִמְתַקׁשּ ְצרֹוָרא , ּכַ ּבִ
י ַצח ַחד, ְדַחּיֵ ֵרין, ְוַהְיינּו ּבְ ִאינּון ְלֵעיָלא, ַצחֹות ּתְ אי, ְלֵעיָלא ּדְ ָמָתא ַוּדַ ירּו ְדִנׁשְ ַיּקִ לֹוַמר , ּבְ ּכְ

א, ַצְחָצחֹות ךָ , ַמאן ָיִרית ּדָ ׁש . ַנְפׁשֶ ָך ַמּמָ יַקָייא. ַנְפׁשֶ ַצּדִ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ  .ַזּכָ
ְמעֹון               שיג י ׁשִ ָבֶבל, ָאַמר ַרּבִ ין ִאינּון ַחְבַרָייא ּדְ ד ֲאָנא ּבֵ י , ּכַ ְנׁשֵ איִמְתּכַ ּבָ ְואֹוְלֵפי , ּגַ

ָייא ּלְ ִאְתּגַ י ּבְ יָפא, ִמּלֵ ּקִ ְנָקא ְדַפְרְזָלא ּתַ ּפַ גּוׁשְ ל ִסְטִרין, ְוִאינּון ַעְייֵלי לֹון ּבְ ה ִזְמִנין . ְסִתיָמא ִמּכָ ּמָ ּכַ
א א, אֹוִליְפָנא לֹון ָאְרחֹוי ְדִגְנָתא ְדַמְלּכָ י א כמה זמנין אמינא לון ארחו''נ. (אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ

 ).דאורייתא דמלכא קדישא ואורחין עלאין
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ְבַההּוא ַעְלָמא               שיד יַקָיא ּדִ ַצּדִ ין ּדְ ְרּגִ ל ִאּנּון ּדַ ה ִזְמִנין אֹוִליְפָנא לֹון ּכָ ּמָ הּו , ּכַ ְוֻכּלְ
ֵפי ְלֵמיַמר  ין) א''דף רכה ע(ִמְסּתָ ין ִאּלֵ א ָלָעאן , ִמּלִ ִגְמגּוָמא) מעלעלין(ֶאּלָ גִ . ּבְ ִסילּוִסין ּבְ ְך ּפְ יִני ּכָ

פּוֵמיהּ , ִאְקרּון ִסילּוָתא ִדְמַגְמֵגם ּבְ ַההּוא ּפְ  .ּכְ
ִאיְנָנא ְלהוּ                שטו ֵפי, ֲאָבל ִלְזכּוָתא ּדָ א ְורּוָחא . הֹוִאיל ּוִמְסּתָ יׁשָ ָהא ֲאִויָרא ַקּדִ ּדְ

ְייהוּ  א ִאְתֲעֵדי ִמּנַ יׁשָ ת ִאְתֲחֵזי . ָחא ִדְרׁשּוָתא ָאֳחָראְוָיְנֵקי ֵמֲאִויָרא ְורוּ , ַקּדִ א ְדֶקׁשֶ ְוָלא עֹוד ֶאּלָ
ַדאי ְלֶמחֵמי ֵסֶבר ַאְנּפֹוי , ֲעַלְייהוּ  ין ָאֳחָרִנין, )א דאליהו''ס(ְוָלאו ִאינּון ּכְ ן ֵסֶבר ַאְנּפִ ּכֵ ל ׁשֶ  .ּכָ

א ְמַהְנָיא ְלהוּ                שטז ַעְלָמא ְואֲ , ֲאָבל ּדָ ִכיַח ּבְ ֲאָנא ׁשְ ) א סמכא''נ(ָנא ִסיָמָנא ּדְ
ַעְלָמא ַצֲעָרא, ּבְ י ָלא ָיִתיב ַעְלָמא ּבְ ַחּיַ ָהא ּבְ ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ּדְ ן ּבְ ְתָראי ָלא ָיקּום , ְוָלא ִאְתּדָ ּבַ

ָדָרא ָדא ָרא ּכְ ָיִגין ֲעַלְייהוּ . ּדָ ח ַמאן ּדְ ּכַ ּתַ ָלא ִיׁשְ ין ַעְלָמא ּדְ ין ֲחִציִפין , ְוַזּמִ ין ְוָכל ַאְנּפִ חּון ּבֵ ּכְ ּתַ ִיׁשְ
א ין ְלַתּתָ א, ְלֵעיָלא. ְלֵעיָלא ּבֵ חֹוַבְייהּו ִדְלַתּתָ  .ַוֲחִציפּוָתא ִדְלהֹון, ּבְ

ָצְווִחין               שיז ִני ַעְלָמא ּדְ ח ֲעַלְייהוּ , ּוְזִמיִנין ּבְ ּגַ ַיׁשְ א ְלָכל ִסְטֵרי . ְוֵלית ַמאן ּדְ רּון ֵריׁשָ ְיַהּדְ
ַאְסָווָתאְוָלא ְית, ַעְלָמא יר. ּובּון ּבְ ַעְלָמא ְוָלא ַיּתִ ְחָנא ְלהּו ּבְ ּכַ ַההּוא , ֲאָבל ַחד ָאסּוָתא ַאׁשְ ּבְ

אֹוַרְייָתא ָלָעאן ּבְ חּון ִאינּון ּדְ ּכְ ּתַ ִיׁשְ יַנְייהּו , ֲאַתר ּדְ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָלא ) א''א ע''ויקרא ע(ְוִאׁשְ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּדְ
יהּ  ר ּבֵ ּקַ ּתַ ד ַמְפֵקי. ִמׁשְ ֵאי, ַהאי ּכַ ֵאי ְוַתּתָ ִגיֵניּה ִמְתָעֵרי ִעּלָ ָמא . ּבְ יּה ׁשְ יב ּבֵ ן ִאי ַאְכּתִ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ְדָקא ָחֵזי א ּכְ יׁשָ ה, ַקּדִ  .ְוָהא אֹוִליְפָנא ִמּלָ
יַנְייהּו ֵסֶפר ּתֹוָרה               שיח ָייא ּבֵ ּלְ ִאְתּגַ אְוָלא ִמְתָעֵרי ֲעֵליּה ְלֵעיָלא וְ , ַווי ְלָדָרא ּדְ ַמאן . ַתּתָ

ַצֲעָרא ְטֵפי א ְדַעְלָמא ּבְ ְעּתָ ׁשַ ְוִאְצְטִריְך ְלַאְגָלָאה , ְוִאְצְטִריְך ַעְלָמא ְלִמְטָרא, ִאְתַער ֲעֵליּה ּבְ
דֹוֲחָקא ְדַעְלָמא יר ּבְ  .ֵסֶפר ּתֹוָרה ַיּתִ

ַצֲעָרא               שיט ַכד ַעְלָמא ּבְ א ַרֲחִמין ֲעלֵ , ּדְ ֵני ָנׁשָ הּו ֵמִתין ִמְתָעִרין , י ִקְבֵריּוָבָעאן ּבְ ּלְ ּכֻ
א ַאְקִדיַמת ּומֹוָדָעא ְלרּוָחא, ֲעֵליהּ  ָהא ַנְפׁשָ ָגלּוָתא, ּדְ ח ּבְ ּכַ ּתַ ָהא ֵסֶפר ּתֹוָרה ִאׁשְ ִאיְגֵלי , ּדְ ּדְ

דֹוֲחָקא ְדַעְלָמא יא ָאָתאן ּוָבָעאן ַרֲחֵמי, ּבְ  .ְוַחּיָ
ֵדין רּוָחא מֹוְדָעא לִ                שכ ָמהּכְ ִריְך הּוא, ְנׁשָ א ּבְ ָמה ְלקּוְדׁשָ ִריְך , ּוְנׁשָ א ּבְ ּוְכֵדין קּוְדׁשָ

לּוָתא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ֵמַאְתִריהּ , ְוָחס ַעל ַעְלָמא, הּוא ִאְתַער יא ָאִתין ְלִמְבֵעי ַרֲחֲמי , ְוָדא ַעל ּגָ ְוַחּיָ
י , ְלַאְגָלָאה ֵליּה ֵמֲאַתר ְלֲאַתר ַווי ְלָדָרא ִאי ִאְצְטִריְך ֵסֶפר ּתֹוָרה. ַעל ִקְבֵרי ֵמַתָיי ֲאִפיּלּו ִמּבֵ

א ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ ּתָ ִניׁשְ חּון ֲעַלְייהוּ , ּכְ ּגְ יַנְייהּו ַעל ַמה ִיׁשְ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָהא ָלא ִאׁשְ  .ּדְ
אא               שכ ֵני ָנׁשָ הּו ּבְ ּלְ יָ , ְוָדא ָלא ָיְדִעין ּכֻ ּלְ ד ִאְתּגַ א ּכַ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ ְתָרָאהּדְ לּוָתא ּבַ . יא ּגָ

ק ְלֵעיָלא ּלַ ִתיב, ַעד ָלא ִתְסּתַ ר ְמלֹון אֹוְרִחים) ירמיה ט(, ַמה ּכְ ְדּבָ ּמִ ִנִני ּבַ ִזְמָנא . ִמי ִיּתְ ְלָבַתר ּבְ
ַעְלָמא ח ְטֵפי ּבְ ּכַ ּתַ ָדֲחָקא ִאׁשְ ַחת, ּדְ ּכְ ּתַ ן ִאׁשְ ּמָ ן ִהיא, ּוְבָגלּוָתא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ּתַ ּמָ א וְ , ּתַ כֹּלָ

ֵאי, ִמְתָעִרין ֲעֵליהּ  ֵאי ְוַתּתָ  .ִעּלָ
ְמעֹון               שכב י ׁשִ ֵאי, ָאַמר ִרּבִ ׁשָ ְבָלֵאי ִטּפְ י ּבַ ָחְכְמָתא, ִאי ַהּנֵ ָרֵזי ּדְ ין ּדְ עּון ִמּלִ ַעל , ִיְנּדְ

ִאים ַעְלָמא ן, ַמה ּקָ ׁשָ א ִמְתַרּגְ דוֹ . ְוָסְמכֹוי ַעל ַמה ּקָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ד ִיׁשְ ַרב , ֲחָקאּכַ ָבָחא ּדְ עּון ׁשְ ִיְנּדְ
יַנְייהוּ . ֵייָבא ָסָבא) המנונא( ח ּבֵ ּכַ ּתַ ד ִאׁשְ ְבֵחיהּ , ּכַ ְחָנא ִמּלֹוי . ְוָלא ֲהוּו ָיְדֵעי ׁשִ ּכַ ְוָהא ַאׁשְ

א לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ִמּלֹוי ּדִ ָרן ּבְ ְ ָאה ְדָחְכְמָתא, ִמְתַקׁשּ ָרָזא ִעּלָ ָבֵחיהּ ְוִאינּון ָלא ֲהוּו ָיְדֵעי , ּבְ  .ׁשְ
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י ְדָחְכְמָתא               שכג ַתר ִמּלֵ א ָאְזִלין ּבָ ּתָ ָקִאים ֲעָלהּ , ְוַהׁשְ ָקֵרי, ְוֵלית ַמאן ּדְ . ְוֵלית ַמאן ּדְ
ל ָדא א ּוִבְקִביעּוָתא ְדַיְרֵחי, ְוִעם ּכָ ּתָ ׁשַ ִעּבּוָרא ּדְ ְקִחין ּבְ יַנְייהּו ּפִ ָלא , ִאית ּבֵ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ

יַדְייהוּ , ְלהוּ  ִאְתְייִהיב  .ְוָלא ִאְתָמַסר ּבִ
ִניָנן               שכד ֵריַסר ַיְרֵחי, ּתָ ִקְבָרא, ּתְ גּוָפא ּבְ ָרא ּבְ ְ ִדיָנא , ַהאי ֶנֶפׁש ִאיִהי ִמְתַקׁשּ נּו ּבְ ְוִאְתּדָ

ֲחָדא יַקָייא, ּכְ ַצּדִ ר ַהִהיא ֶנֶפׁש ּדְ ָמה ְדאּוְקמּוהָ , ּבַ ִקְבָרא, ּכְ ַצֲעָרא ִדיֵליהּ וְ , ּוְזִמיָנא ּבְ , ָיַדע ּבְ
י ָיַדע  ַלת ֲעַלְייהוּ , )א לא ידע''ס(ּוְבַצֲעָרא ְדַחּיֵ ּדְ ּתַ  .ְוָלא ִאׁשְ

ֵריַסר ַיְרֵחי               שכה א ַחד, ּוְלָבַתר ּתְ ְלבּוׁשָ ׁש ּבִ ַעְלָמא, ִאְתַלּבַ אט ּבְ ְוָיַדע ִמן , ְוָאִזיל ְוׁשָ
ָיַדע ל , רּוָחא ַמה ּדְ ּדָ ּתְ ֵעי ַרֲחֵמי, ַצֲעָרא ְלַעְלָמאְוִאׁשְ י) להו(ּוְלִמְנַדע . ּוְלִמּבָ  .ַצֲעָרא ְדַחּיֵ

ָאה, ּוַמאן ִאְתַער ְלָכל ַהאי               שכו ִזְמָנא ְדִאית ַזּכָ ְדָקא ְיאּות, ּבְ אֹוַדע ְלהּו ּכְ ְוַההּוא , ּדְ
יַנְייהוּ  מֹוַדע ּבֵ ּתְ ָאה ִאׁשְ ַתְנָיא. ַזּכָ ד , ּדְ ָאה ּכַ ַעְלָמאַזּכָ ַאר ּבְ ּתָ יא, ִאׁשְ ין ַחּיָ ּוֵבין ֵמיַתָיא , ּבֵ

מֹוַדע ּתְ יַנְייהוּ , ִאׁשְ ל יֹוָמא ַמְכְרֵזי ֲעֵליּה ּבֵ ָהא ּכָ ַעְלָמא, ּדְ ְוהּוא ָלא ָיִכיל , ְוַכד ַצֲעָרא ָטֵפי ּבְ
ָרא  .הּוא אֹוַדע ְלהּו ַצֲעָרא ְדַעְלָמא, ַלֲאָגָנא ַעל ּדָ

ָאה ְוַכד לָ                שכז ח ַזּכָ ּכַ ּתַ יַנְייהוּ ) ב''דף רכה ע(א ִאׁשְ ַמְכְרֵזי ֲעֵליּה ּבֵ ח , ּדְ ּכַ ּתַ ְוָלא ִאׁשְ
ַצֲעָרא ְדַעְלָמא) ג בינייהו''א ל''ד( ִאְתַער ְלהּו ּבְ א ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַמאן ּדְ ֵאי . ֶאּלָ ֵאי ְוַתּתָ ֵדין ִעּלָ ּכְ

ּתַ , ִמְתָעִרין ֲעֵליהּ  ִיׁשְ א ּדְ ְתׁשּוָבהּוְצִריִכין ּכֹּלָ ַהִהיא ִזְמָנא ּבִ חּון ּבְ ֵחי. ּכְ ּכְ ּתַ ָהא ָמאֵרי , ְוִאי ָלא ִמׁשְ
ִדיָנא ִאְתָערּון ֲעַלְייהוּ  ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּדְ ֵסֶפר ּתֹוָרה, ִמְתָעִרין ֲעַלְייהוּ , ְוֲאִפיּלּו רּוַח ּדְ ִגיֵניּה ּדְ , ּבְ

ָמר ְדִאּתְ  .ּכִ
אָנא               שכח ַכְבּתִ , ּתָ גּוָפא, י ִעם ֲאבֹוַתיְוׁשָ א, ּבְ ַנְפׁשָ רּוָחא, ּבְ ָמָתא, ּבְ ִנׁשְ ְרִתיָכא , ּבְ ּבִ
ָאה, ָחָדא ַדְרָגא ִעּלָ י ְיהּוָדה. ּבְ ֵני ַעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ה ֲאִטיִמין ִמּכֹּלָ ּמָ ָלא ָיְדֵעי, ּכַ ְוָלא , ּדְ

יֵחי ּגִ ְמֵעי, ַמׁשְ י , ְוָלא ׁשָ ִמּלֵ ֵלי ּבְ ּכְ ח ֲעַלְייהּו . ְדַעְלָמאְוָלא ִמְסּתַ ּכַ ּתַ ִריְך הּוא ִמׁשְ א ּבְ ְוֵהיְך קּוְדׁשָ
ַרֲחִמין ָכל ְזַמן ְוִעיָדן, ּבְ ח, ּבְ ּגַ ַיׁשְ  .ְוֵלית ַמאן ּדְ

יֹוָמא               שכט ַלת ִזְמִנין ּבְ א, ּתְ א ְדָכֶפְלּתָ ְמַעְרּתָ ִקְבֵרי , ָעאל רּוָחא ָחָדא ּבִ יב ּבְ ְוָנׁשִ
ְרִמיןְואִ , ֲאָבָהָתא ל ּגַ ִקּיּוָמא, ְתְסָיין ּכָ ֵעיָלא, ְוָקְייֵמי ּבְ א ִמּלְ א , ְוַההּוא רּוָחא ָנִגיד ַטּלָ ֵמֵריׁשָ
א ֵאי, ְדַמְלּכָ ֵחי ֲאָבָהן ִעּלָ ּכְ ּתַ ִמׁשְ ְייהוּ ) א מתער''ס(ְוַכד ָמֵטי . ֲאַתר ּדְ א ִמּנַ ִמְתָעִרין , ַההּוא ַטּלָ

א ְלַתּתָ  .ֲאָבָהן ּדִ
ין ְיִדיָען, ְוָתאָנא               של ַדְרּגִ א ּבְ א, ָנִחית ַההּוא ַטּלָ ְרּגָ ַתר ּדַ א ּבָ ְרּגָ ּוָמֵטי ְלַגן ֵעֶדן , ּדַ

א ְלַתּתָ א. ּדִ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּוֵמַההּוא ַטּלָ בּוְסִמין ּדְ ְתֵרין , ְוִאְתַער רּוָחא ָחָדא. ִאְתְסֵחי ּבְ ָכִליל ּבִ ּדְ
ינֵ  אט ּבֵ א, י ּבּוְסִמיןָאֳחָרִנין ְוָסִליק ְוׁשָ ִפְתָחא ִדְמַעְרּתָ ֵדין ִמְתָעִרין ֲאָבָהן, ְוָעִייל ּבְ , ִאינּון ְוִזיוּוָגן, ּכְ

נֹוי  .ּוְבָעאן ַרֲחֵמי ַעל ּבְ
ַצֲעָראא               של ח ַעְלָמא ּבְ ּכַ ּתַ ִמיִכין ַעל חֹוֵבי ַעְלָמא, ְוַכד ִאׁשְ ִאינּון ּדְ ִגין ּדְ ְוַההּוא , ּבְ

א ָלא אִ  חַטּלָ ּכַ ּתַ ִאְתַער ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְתְנִגיד ְוָלא ִאׁשְ ַעְלָמא, ַעד ּדְ ְדָקא ָחֵזי ּבְ א אֹוְדָעא . ּכְ ְוַנְפׁשָ
ָמָתא, ְלרּוָחא ִריְך הּוא, ְורּוָחא ְלִנׁשְ א ּבְ ָמָתא ְלקּוְדׁשָ ְרְסָייא ְדַרֲחֵמי. ְוִנׁשְ ּכֻ א ּבְ ֵדין ָיִתיב ַמְלּכָ , ּכְ

י יָקא ַקּדִ ָאהְוָנִגיד ֵמַעּתִ א ִעּלָ א ְדָבדֹוְלָחא, ׁשָ א. ְנִגידּו ְדַטּלָ א ְדַמְלּכָ ְרִכין , ּוָמֵטי ְלִריׁשָ ּוִמְתּבָ
א. ֲאָבָהן ִמיִכין, ְוָנִגיד ַההּוא ַטּלָ ָרן , ְלִאינּון ּדְ הוּ ) א מתברכן''נ(ּוְכֵדין ִמְתַחּבְ ּלְ א , ּכֻ ְוָחִייס קּוְדׁשָ

ִריְך הּוא ַעל ַעְלָמא ִריְך הּוא ַעל ַעְלָמאָלא חָ , ְוָתאָנא .ּבְ א ּבְ אֹוַדע ַלֲאָבָהן , ִייס קּוְדׁשָ ַעד ּדְ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

ְרָכא י יֹוֵסי. ּוְבִגיַנְייהּו ַעְלָמא ִאְתּבָ אי ָהִכי הּוא, ָאַמר ִרּבִ ִסְפָרא , ַוּדַ י ּבְ ְחָנא ִמּלֵ ּכַ ְוָהא ַאׁשְ
א לֹמֹה ַמְלּכָ ָאה, ִדׁשְ ָקָרא ֵליּה ֵעיָטא ְדָחְכְמָתא , ַההּוא ִעּלָ אּדְ  .ְדכֹּלָ

י ְוָאַמר, ְוַרב ַהְמנּוָנא               שלב ּלֵ ָהא ַאְחִזּיּו ֵליהּ , ָהִכי ּגַ יר ָעְבַדת ָרֵחל, ּדְ ַיּתִ ָקְייָמא , ּדְ ּדְ
ת אֹוְרִחין ָפָרׁשַ ָכל ִזְמָנא ְדִאְצְטִריְך ַעְלָמא, ּבְ הוּ , ּבְ ּלְ ה. ִמּכֻ ָארֹון ְוַכּפֹוֶרת ּוְכרּוִבים , ְוָרָזא ְדִמּלָ

אֹוְרָחא, חּוְלָקא ְדִבְנָיִמןבְּ  ִאְתְיִליד ּבְ א, ּדְ א ַעל ּכֹּלָ ִכיְנּתָ  :ּוׁשְ
ה               שלג ּטָ ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ה, ַוּיִ ּטָ א. ַמאן רֹאׁש ַהּמִ ִכיְנּתָ א ׁשְ י . ּדָ ָאַמר ַרּבִ

ְמעֹון לֹום, ׁשִ ַרע ְוָסִגי. ַחס ְוׁשָ א ְלִדיֵדיּה ּכָ א ֲחֵזי) אלא. (דֶאּלָ ה, ּתָ א, ִמּטָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ְכִתיב. ּדָ , ּדִ
לֹמֹה) שיר השירים ג( ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ה ַמאן הּוא. ִהּנֵ ּטָ א ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא. רֹאׁש ַהּמִ הּוא , ּדָ ּדְ

א יׁשָ א ְדַעְרָסא ַקּדִ ָרֵאל, ַעל רֹאׁש . ִריׁשָ א ִיׂשְ ה, ּדָ ּטָ ָקִאים ַעל רֹאׁש ַהּמִ ךְ בְּ . ּדְ ָרֵאל , ִגיֵני ּכָ ִיׂשְ
 .ְלִדיֵדיּה ָקא ָסִגיד

ַההּוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ָמַרע, ְוִאי ֵתיָמא               שלד ִתיב, ָהא ּבְ ָהא ְלָבַתר ּכְ ַוְיִהי ַאַחר , ּדְ
ה ָאִביָך חֹוֶלה ה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָסִגיד. ַהּדְ א ּדְ ְעּתָ ָיַדע , חֹוֶלה ָלא ֲהָוה, ּוְבׁשַ ְוַעל ּדְ

ָהא ְבַההּוא ִזְמָנא ֵליָמָתא, ּדְ ְרְסָייא ׁשְ א ּכֻ יׁשָ ָאה ַקּדִ ַדְרָגא ִעּלָ ְך ָסִגיד ְלַההּוא , ָסִליק ּבְ ִגיֵני ּכָ ּבְ
ָאה, ְרִתיָכא ְרְסָייא ִעּלָ יף, ּכֻ ִלימּו ְדִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ֵמיהּ , ׁשְ ִאְקֵרי ַעל ׁשְ א. ּדְ חּו וַ , ְוַעל ּדָ ּתַ ׁשְ ּיִ

ה ּטָ ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ אי, ִיׂשְ ה ַוּדַ ּטָ ִעְטרֹוי , ַעל רֹאׁש ַהּמִ ר ּבְ ק ְלַאְתֵריּה ְוִאְתַעּטַ ּלַ ָהא ִאְסּתַ ּדְ
א יׁשָ א ַקּדִ  :ְדַמְלּכָ

ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ                שלה חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ַבע לֹו ַוּיִ ָ ׁשּ ְבָעה ִלי ַוּיִ ָ הַוּיֹאֶמר ִהׁשּ יא , ּטָ י ִחּיָ ִרּבִ
ַתח ְוָאַמר י) קהלת ז(, ּפָ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ יִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרּתִ ל ֶזה ִנּסִ ִניָנן. ּכָ , ָהא ּתָ

א לֹמֹה ַמְלּכָ ל ִסְטרֹוי, ׁשְ ֵלמּוָתא, ָיִרית ִסיֲהָרא ִמּכָ ׁשְ ְר , ּוְביֹומֹוי ָקְייָמא ּבִ ִאְתּבָ ָכא ַהִהיא ִסיֲהָרא ּדְ
א ָעא ְלֵמיַקם ַעל ִנימּוֵסי אֹוַרְייָתא, ִמּכֹּלָ ָמה ְוגו, ָאַמר. ְוַכד ּבָ י ֶאְחּכָ  .'ָאַמְרּתִ

י ְיהּוָדה               שלו ִני , ַיֲעקֹב ָאַמר, ָאַמר ִרּבִ ְצַרִים ּוְקַבְרּתַ אַתִני ִמּמִ י ִעם ֲאבֹוַתי ּוְנׂשָ ַכְבּתִ ְוׁשָ
ְקבּוָרָתם ִנינָ , ּבִ ן ּתָ ּמָ ְרׁשּוָתא ָאֳחָרא, ןּתַ ָמֵתיּה ּבִ ָנַפק ִנׁשְ ְוגּוָפא ִדיֵליּה ) א''דף רכו ע(, ַמאן ּדְ

א יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ר ּבְ ִתיב, ִאְתַקּבַ ם ) ירמיה ב(, ֲעֵליּה ּכְ ְמּתֶ אּו ֶאת ַאְרִצי ְוַנֲחָלִתי ׂשַ ַטּמְ בֹאּו ַוּתְ ַוּתָ
ְקבּוָר , ְלתֹוֵעָבה ִני ּבִ ְרׁשּוָתא ָאֳחָרא, ָתםְוַיֲעקֹב ָאַמר ּוְקַבְרּתַ ָמֵתיּה ָנְפָקא ּבִ  .ְוִנׁשְ

י ְיהּוָדה               שלז אֵני ַיֲעקֹב, ָאַמר ִרּבִ יהּ , ׁשָ א ֲהַות ֲאִחיַדת ּבֵ ִכיְנּתָ ׁשְ יהּ , ּדִ ַקת ּבֵ ּבְ . ְוִאְתּדַ
ָך ִמְצַרְיָמה) בראשית מו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָגלּוָתאְלָדְייָרא ִעמָּ , ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ ְוָאנִֹכי . ְך ּבְ

ם ָעלה ָמָתךְ , ֲאַעְלָך ּגַ י ִנׁשְ וָגא ּבִ ּוְ ִקְבֵרי ֲאָבָהָתךְ , ְלִאְזּדַ אף (, ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּוְלִאְתְקָבָרא ּגּוָפְך ּבְ
ְרׁשּוָתא ָאֳחָרא) א דהא לא''נ) (על גב דקא ָמֵתיּה ּבִ א ועל דא ואנכי אעלך גם ''נ. (ָנְפַקת ִנׁשְ
 .)עלה כתיב

ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ                שלח אי, ְויֹוֵסף ָיׁשִ א, יֹוֵסף ַוּדַ ָהא הּוא ּבּוְכָרא ְדִהְרהּוָרא ְדִלּבָ , ּדְ
ה ַקְדָמָאה ֲהַות ִטּפָ ָמר, ּבּוְכָרא ּדְ ְדִאּתְ ִריְך הּוא ְטִמיָרא ָדא. ּכִ א ּבְ ָיַדע קּוְדׁשָ ר , ּוְבִגין ּדְ ַ ׂשּ ִאְתּבַ

יֹוֵסף ְלָיא, ֵליּה ּבְ יּה ּתַ ל ְרִחימּוָתא ּבֵ ָהא ּכָ  .ּדְ
ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ                שלט י ֵייָסא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ָיׁשִ ִגין ְיָקָרא ְדַיֲעקֹב, ָאַמר ִרּבִ , ּבְ

ים ָהא יֹוֵסף ַקּיָ ָרא ּדְ ְ ׂשּ ִמיָתֵתיהּ , ּוְלִאְתּבַ ח ֲעֵליּה ּבְ ּכַ ּתַ ה ָאמַ . ְוִיׁשְ י ִחְזִקּיָ ה אֹוִליְפָנא, רִרּבִ , ִמּלָ
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ָאה ח, ְוָדִחיְלָנא ְלַגּלָ ּכַ ּתַ א. ּוְבעֹוָבֵדי ַעְלָמא ָחְכְמָתא ִאׁשְ י ַאּבָ ַטׁש ) ג ונשקיה''א ל''ד(, ֲאָתא ִרּבִ ּבָ
יהּ  ין ַזְייָנךְ , ֵאיָמא ִמיָלךְ , ָאַמר. ּבֵ ָיין. ְוַזּיֵ ּלְ ין ִאְתּגַ ְמעֹון ִמּלִ י ׁשִ ִרּבִ יֹומֹוי ּדְ  .ּבְ
ַרב ֵייָסא ָסָבא, ָאַמר               שמ ְרִקין ּדְ ִנּמּוֵסי ַעְלָמא, אֹוִליְפָנא ִמּפִ ָזֵכי ְלַבר . ּבְ ר ָנׁש ּדְ ּבַ

ַהאי ַעְלָמא ר, ּבְ ד ִאְתַקּבַ א ַעְפָרא ַעל ֵעינֹוי ּכַ ֵעי ֵליּה ְלַנְגּדָ ְלַאֲחָזָאה , ְוָדא הּוא ְיָקָרא ִדיֵליהּ , ִליּבָ
י ים ִמּנֵ חֹותֹוי, הּ ְדַעְלָמא ַאְסּתִ  .ְוהּוא ָיִרית ֵליּה ְלַעְלָמא ּתְ

ֵעינֹוי ְדַבר ָנׁש א               שמ ִגין ּדְ יּה ִאְתֲחֵזי, ּבְ ַאְסָחרוּ , ֵחיזּו ְדַעְלָמא ּבֵ ָווִנין ָהִכי ִאינּון ּדְ . ְוָכל ּגְ
וָרא ְדֵביהּ  א אֹוְקָינֹוס, ִחּוָ א ַרּבָ ָכל, הּוא ַיּמָ ל ַעְלָמא ּבְ ַאְסַחר ּכָ ָנא ָאֳחָרא הּוא . ִסְטֵרי ּדְ ּגוֹוָ

א  ּתָ ׁשְ ֲאִפיקּו ַמָיא, )דאקיפו(ַיּבֶ ין ַמָיא, ּדְ א ָקִאים ּבֵ ּתָ ׁשְ ין ַמָיא, ְוַיּבֶ ָנא ּבֵ  .ָהִכי הּוא ּגוֹוָ
ִליָתָאה               שמב ָנא ָאֳחָרא ּתְ ְמִציעּוָתא ְדֵביהּ , ּגוֹוָ ַל ם, ִהיא ּבִ א ְירּוׁשָ ִהיא , ּדָ ּדְ

ָנא ְרִביָעָאה. ּוָתא ְדַעְלָמאֶאְמָצע ָכל ֵעיָנא, ּגוֹוָ ת ַעִין, ִהיא ֵחיזּו ּדְ ת ַעִין, ְוִאְקֵרי ּבַ ְבַההּוא ּבַ , ּדִ
ְרצּוָפא א. ִאְתֲחֵזי ּפַ א ִצּיֹון, ְוֵחיזּו ְיָקָרא ִמּכֹּלָ א, ּדָ ִאיִהי ְנקּוָדה ֶאְמָצעּוָתא ִמּכֹּלָ ָכל , ּדְ ֵחיזּו ּדְ ּדְ
ן ִאְת  ּמָ א. ֲחֵזיַעְלָמא ּתַ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ן ׁשַ א, ְוַתּמָ כֹּלָ ירּו ּדְ ּפִ ִהיא ׁשַ א, ּדְ כֹּלָ ְוֵעיָנא ָדא הּוא , ְוֵחיזּו ּדְ

ךְ . ְירּוַתת ַעְלָמא ִביק ֵליהּ , ּוְבִגיֵני ּכָ  .ְוָיִרית ֵליהּ , ְוַהאי ָנִטיל ֵליהּ , ַהאי ׁשָ
יר ָקֲאַמְרּתְ , ָאַמר ֵליהּ                שמג ּפִ יראֲ , ׁשַ ה ְסִתיָמא ִאיהּו ַיּתִ ּוְבֵני ַעְלָמא ָלא , ָבל ִמּלָ
ָלן, ָיְדִעין ּכְ ַבר ָנׁש ָנִפיק ֵמַעְלָמא, ְוָלא ִמְסּתַ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָהא ּבְ יהּ . ּדְ א ִדיֵליּה ְטִמיָרא ִעּמֵ ְוַעד , ַנְפׁשָ

ָחמוּ , ָלא ָנְפַקת ר ָנׁש ָחמּו ַמה ּדְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּדִ , ֵעינֹוי ְדּבַ י לא ִיְרַאִני ) שמות לג(, ְכִתיבּכְ ּכִ
יהֹון ָלא ָחָמאן. ָהָאָדם ָוָחי ַחּיֵ ִמיַתְתהֹון ָחָמאן, ּבְ  .ֲאָבל ּבְ

ָחָמא               שמד ִקיָחן ֵמַההּוא ֵחיזּו ּדְ ָקְייִמין ֲעֵליהּ , ְוֵעינֹוי ּפְ ְוָאה ָיָדא ַעל , ְוִאינּון ּדְ ָעא ְלׁשַ ּבָ
ָמא עֵ , ֵעינֹוי ָרָזא ְדִנּמּוֵסי ַעְלָמא, ינֹויּוְלַאְסּתָ אֹוִליְפָנא ּבְ ִגין ַההּוא ּדְ ֲארּו ֵעינֹוי . ּבְ ּתָ א ְדִאׁשְ ְעּתָ ְבׁשַ ּדִ

ִקיָחן יָרא ְדָחָמא, ּפְ ָמא , ִאי ָזֵכי ְלַבר. ֵמַההּוא ֵחיזּו ַיּקִ ְוָאה ָיֵדיּה ַעל ֵעינֹוי ּוְלַאְסּתָ ָרא ָקִדים ְלׁשַ ּבְ
ָמה ִדְכִתיב ְויוֹ , לֹון ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ ּכְ ַנת . ֵסף ָיׁשִ ּמְ א ִאְזּדַ יׁשָ ָלא ַקּדִ ָהא ֵחיזּו ָאֳחָרא ּדְ ִגין ּדְ ּבְ

ָאה, ְלֳקְבֵליהּ  א ִעּלָ יׁשָ א ֵחיזּו ַקּדִ ּתָ ֵחיזּו ָאֳחָרא, ְוֵעיָנא ְדָחָמא ַהׁשְ ל ּבְ ּכַ  .ָלא ִיְסּתַ
ַההּוא ֶנֶפׁש ְסִמיַכת ְלֳקבְ , ְועֹוד               שמה ֵביָתאּדְ ִקיָחא, ֵליּה ּבְ ַאר ֵעיָנא ּפְ ּתָ , ְוִאי ִאׁשְ

ֵרי ַעל ֵעינֹוי ל ִאְתַלְטָיא, ְוַההּוא ֵחיזּו ָאֳחָרא ִיׁשְ ּכַ ִאְסּתַ ָכל ַמה ּדְ ְוָכל , ְוָלאו ְיָקָרא ְדֵעיָנא הּוא, ּבְ
ן ִמְקִריבֹוי ּכֵ ן ִמן ִמיָתא, ׁשֶ ּכֵ כָּ , ְוָכל ׁשֶ ָלאו ְיָקָרא ִדיֵליּה ְלִאְסּתַ ה ְדָלא ִאְצְטִריךְ ּדְ ּמֶ , ָלא ּבַ

ה ָאֳחָרא ַרָיא ַעל ֵעינֹוי ִמּלָ ַעְפָרא. ּוְלַאׁשְ ְסָיא ּבְ יָנא , ְלָבַתר ִאְתּכַ ְוָהא ִאְתָערּו ַחְבַרָיא ַעל ּדִ
א, ִויָקָרא הּוא. ְדִקְבָרא ַמהוּ  ים ֵעיָנא ִמן ּכֹּלָ ַיְסּתִ ַעְלָמא, ּדְ ַבק ּבְ ׁשָ  .ַעל ְיָדא ִדְבֵריּה ּדְ

א ֲחֵזי               ושמ ְבָעה יֹוִמין, ּתָ ל ׁשִ יָתא ְלִקְבָרא, ּכָ א ָאְזָלא ִמּבֵ ְבָרא ְלֵביָתא, ַנְפׁשָ , ּוִמּקִ
ַלת ֲעֵליהּ  יֹוָמא, ְוִאְתַאּבָ א ְוגּוָפא, ּוְתַלת ִזְמִנין ּבְ ֲחָדא ַנְפׁשָ נּו ּכְ ַעְלָמא, ִאְתּדָ ָיַדע ּבְ , ְוֵלית ַמאן ּדְ

ח ְלַאְתעָ  ּגַ אְוַיׁשְ  .ָרא ִלּבָ
ַתְחָיא , ּגּוָפא ִאְתְטִריד, ְלָבַתר               שמז א ָאְזָלא ְוִאּסְ ם) ב''דף רכו ע(ְוַנְפׁשָ יִהּנָ ּגֵ ְוָנְפָקא , ּבַ

ַעְלָמא ָטא ּבְ א, ּוְמַבְקָרא ְלִקְבֵריהּ , ְוׁשָ ׁשָ ִאְתַלּבְ ה ּדְ ּמָ א ּבְ ׁשָ ִמְתַלּבְ  .ַעד ּדְ
ֵר                שמח א, יַסר ַיְרֵחיְלָבַתר ּתְ ִביק . ָנְייִחין ּכֹּלָ ַעְפָרא) שכיך(ּגּוָפא ׁשָ א ִאְתְצֵריר . ּבְ ַנְפׁשָ

רּוָחא ׁש , ְוִאְתְנִהיר ּבְ ִאְתָלּבַ ָמאָנא ּדְ ִגְנָתא ְדֵעֶדן. ּבְ ג ּבְ ָמָתא ָסְלָקא ִלְצרֹוָרא . רּוָחא ִאְתַעּנַ ִנׁשְ
ָכל ִעּנּוִגין ַ . ְדִעּנּוָגא ּדְ א ִאְתַקׁשּ ָדא ְלִזְמִנין ְיִדיָעןְוכֹּלָ א ּבְ  .ר ּדָ
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א ֲחֵזי               שמט א, ּתָ מֹוְדָען, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּתְ ִלין ְוָלא ָיְדִעין ְוָלא ִאׁשְ ּכְ ָלא ִמְסּתַ ַעל ַמה , ּדְ
ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ָקְייֵמי ד ּפִ ְייהּו ְלֶמְעּבַ י ִמּנַ ּקּוֵדי אֹוַריְ . ְוִיְתְנׁשֵ ִאית ּפִ ָעְבֵדי ְלבּוׁש ְיָקר ּדְ יָתא ּדְ

א. ְלֵעיָלא ָעְבֵדי ְלבּוׁש ְיָקר ְלַתּתָ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּדְ י . ְוִאית ּפִ ָעְבֵדי ְלבּוׁשֵ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּדְ ְוִאית ּפִ
ר ָנׁש . ְיָקר ְלַהאי ַעְלָמא א ִאְצְטִריָכן ֵליּה ְלּבַ ׁש , ְוכֹּלָ הּו ִמְת , ּוִמן יֹומֹוי ַמּמָ ּלְ ְקָנןּכֻ ָמה , ּתַ ּכְ

 .ְדאֹוִקיְמָנא
י ְיהּוָדה ָסָבא               שנ יּה יֹוָמא ַחד, ִרּבִ ַדְעּתֵ יׁש ּבְ ֶחְלֵמיהּ , ִאְתַרּגִ יּוְקָנא , ְוַאֲחזּו ֵליּה ּבְ ַחד ּדִ

יֵליהּ  הֹוָרא ּדִ יף, ִמּנְ ּקִ ע ִסְטִרין, ּתַ ַהר ְלַאְרּבַ ִאְזּדְ א , יהּ ָאַמר לֵ . ַמאי ַהאי, ָאַמר ֵליהּ , ּדְ ְלבּוׁשָ
 .ּוֵמַההּוא יֹוָמא ֲהָוה ָחֵדי, ְלִדּיּוָרא ְדָהָכא, ִדיָלְך הּוא

י ְיהּוָדהא               שנ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ָאַמר ִרּבִ יהֹון, ּכָ ְלבּוׁשֵ יַקָייא ָיְתִבין ּבִ ַצּדִ ׁשּוִרין , רּוִחין ּדְ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן ָחן ְלקּוְדׁשָ , ׁשּוִרין ּבְ ּבְ ִריְך הּואּוְמׁשַ ָאה, א ּבְ יָקָרא ִעּלָ תהלים (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבִ

ֶניךָ ) קמ ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֶמָך ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ א. ַאְך ַצּדִ י ַאּבָ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ַקְדִמיָתא ַמה ּכְ ּבְ
ָרֵאל ְוגו חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא', ַוּיִ ה, ּכְ א, ַמאן ִמּטָ ָרֵאל ּדָ ֶנֶסת ִיׂשְ ה. ּכְ ּטָ יק, רֹאׁש ַהּמִ א ַצּדִ . ּדָ

ה ּטָ א, ַעל רֹאׁש ַהּמִ יׁשָ א ַקּדִ א ַמְלּכָ ה ִדיֵליהּ , ּדָ ָלָמא ּכֹּלָ ׁשְ ָמה ִדְכִתיב , ּדִ ) שיר השירים ג(ּכְ
לֹמֹה ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ַיֲעקֹב ְלִדיֵדיּה ָקא ָסִגיד. ִהּנֵ הְלַההּוא ְדָקִאים ַעל רֹאׁש הַ , ּדְ ּטָ ָרֵאל , ּמִ ִיׂשְ

ֵמיהּ  ךְ , ׁשְ ִגיִני ּכָ ה, ּבְ ּטָ ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ חּו ִיׂשְ ּתַ ׁשְ  .ַוּיִ
ָיַדע ַיֲעקֹב, ְלָבַתר               שנב יָון ּדְ ִלים, ּכֵ ּתְ ָאה ִאׁשְ א ִעּלָ ַדְרּגָ ָהא ּבְ א ִדיֵליּה הּוא , ּדְ ְוַדְרּגָ

ְלחֹודוֹ , ְלֵעיָלא ִעם ֲאָבָהָתא ֵליָמָתאְוהּוא ּבִ ּקּוָנא ׁשְ יהּ , י ּתִ ְרעּוָתא , ַאְחִסין ִלּבֵ ף ּבִ ּקַ ְוָחֵדי ְוִאְתּתַ
יהּ  ִריְך הּוא ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ָאה ּדְ יהּ . ִעּלָ ִתיב ּבֵ ה, ַמה ּכְ ּטָ ב ַעל ַהּמִ ׁשֶ ָרֵאל ַוּיֵ ק ִיׂשְ ְתַחּזֵ ה , ַוּיִ ּטָ ַעל ַהּמִ

ׁש  יר ִאׁשְ , ַמּמָ ָאה ַיּתִ א ִעּלָ ַדְרּגָ ָהא ּבְ םּדְ ּלַ ָאה חּוָלֵקיהּ , ּתָ  .ַזּכָ
אָנא               שנג י ְיהּוָדה, ּתָ א ִדיָלן אֹוִקיְמָנא, ָאַמר ִרּבִ ַמְתִניּתָ ָעה , ּבְ ַאְרּבָ ָתִניָנן ּבְ ָהא ּדְ

ָנה ָהעֹוָלם ִנּדֹון ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ בּוָאה, ּפְ ַסח ַעל ַהּתְ ּפֶ ירֹות ָהִאיָלן, ּבַ ֲעֶצֶרת ַעל ּפֵ רֹאׁש , ּבַ ל ּבְ ָנה ּכָ ָ ַהׁשּ
ְבֵני ְמרֹון ֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרים ְלָפָניו ּכִ ִים, ּבָ י, ּוַבַחג ִנּדֹוִנין ַעל ַהּמַ ְוָרָזא . ָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלֵ

א אֹוִקיְמָנא בּוָאה ְוכוּ , ְדַמְתִניּתָ ֶפַסח ַעל ַהּתְ ָאה', ּבְ ֲאָבָהן, ָלֳקֵביל ְרִתיָכא ִעּלָ ְוָדִוד , ָרָזא ּדְ
א בּוָאה .ַמְלּכָ ֶפַסח ַעל ַהּתְ ׁש , ּבְ ָהִכי הּוא ַמּמָ ה ָדא, ּדְ ה , ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלָ ַעל ָמה ַאְתָייא ַמּצָ
ֶפַסח יָנא ְדַמְלכּוָתא ִדיָנא, ְוָהא ִדיָנא הּוא, ּבְ חּוָלָקא , ּדִ ָרֵאל ְלֵמיַעל ּבְ ִריאּו ִיׂשְ ׁשָ ירּוָתא ּדְ ְוָדא ׁשֵ

ִריְך ה א ּבְ א ְדקּוְדׁשָ יׁשָ ְייהּו ָחֵמץ, ּואַקּדִ ין , ּוְלַבֲעָרא ִמּנַ ן ַעל ַעּמִ י ְמַמּנָ ִאיהּו ַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ּדִ ּדְ
ִאְקרּון ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹות ּדְ , ֵיֶצר ָהָרע, ְוִאְקרּון ָחֵמץ. ֱאלֵהי ִנָכר, עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ה ַמּצָ א ְדקוּ , ּוְלֵמיַעל ּבְ יׁשָ בּוָאהחּוָלָקא ַקּדִ אי ּתְ ִריְך הּוא ַאּמַ א ּבְ ג כמה דאת ''א ל''ס. (ְדׁשָ
ךְ ) א קדמאה דשמא קדישא''רמיז לה, א''תבואתה בה) ירמיה ב(, אמר ִגין ּכָ ֶפַסח ִנּדֹוִנין , ּבְ ּבְ

בּוָאה יָנא ְדה, ַעל ַהּתְ ן ַעל ּדִ ַעְלָמא ִאְתּדָ  .א''ְואֹוִקיְמָנא ּדְ
ֲעֶצֶרת ַעל                שנד ירֹות ָהִאיָלןּבַ ירֹות ָהִאיָלן. ּפֵ ֵעי ֵליהּ , ּפֵ ירֹות ָהִאיָלנֹות ִמּבָ ַמאן , ּפֵ

ירֹות ָהִאיָלן א. ּפֵ יף ְלֵעיָלא, ֶאּלָ א הּוא ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ירֹות ָהִאיָלן. ּדָ ָמה ִדְכִתיב, ּפֵ , ּכְ
ְרְיָך ִנְמָצא) הושע יד( י ּפֶ ּנִ ְברֹוׁש ַרֲעָנן ִמּמֶ  .ֲאִני ּכִ

ְבֵני ָמרֹון               שנה ָנה עֹוְבִרין ְלָפָניו ּכִ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָנה. ּבְ ָ ָנא רֹאׁש ַהׁשּ א , ּתָ א הּוא ֵריׁשָ ּדָ
א א ְדַמְלּכָ ּתָ ָנה, ְדׁשַ ָ א ִיְצָחק, ּוַמאן הּוא רֹאׁש ַהׁשּ ִאְקֵרי רֹאׁש , ּדָ א , ּדְ א ְדַמְלּכָ ִאיהּו ַחד ֵריׁשָ ּדְ
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אִ , )א לעילא''נ( ָנהֲאַתר ּדְ ְבֵני ָמרֹון. ְקֵרי ׁשָ ֵאי עֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ּכִ ל ּבָ ְך ּכָ ִגיֵני ּכָ א . ּבְ ְוַעל ּדָ
ִניָנן ָנה, ּתָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ אֵרי ִיְצָחק, ּבְ א ׁשָ ּתָ א ְדׁשַ ֵריׁשָ ָהא ּבְ  .ּדְ
ִים               שנו ירּוָתא , ּוַבַחג ִנּדֹוִנין ַעל ַהּמַ א הּוא ׁשֵ י) דרישא(ּדָ אּדִ ַמְלּכָ א , ִמיָנא ּדְ ְוַעל ּדָ

א כֹּלָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ָנְסֵכי ַמָיא, ֶחְדָווָתא ְדַמָיא ִאׁשְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ֲאֵבי לֹון, ּבְ א ְיִדיָעא, ְוׁשָ ַמִים ּדָ ִגין ּדְ ְוַעל . ּבְ
ין ָרִקים ִאּלֵ ָעה ּפְ ַאְרּבָ א ּבְ ִחין, ּדָ ּכְ ּתַ א ִמׁשְ  )א''דף רכז ע. (ּכֹּלָ

י יֹוֵסיאָ                שנז י, ַמר ִרּבִ לּון ִמּלֵ ּכְ ד ִיְסּתַ ְרִקין, ּכַ י ּפִ ַהּנִ ח ּבְ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ ַאְבָרָהם ִיְצָחק , ּכֹּלָ
א, ְוַיֲעקֹב ִוד ַמְלּכָ ן. ּדָ י ַעְלָמא ִאְתּדָ נוּ , ּוְבַהּנִ א ִאְתּדָ ֵני ָנׁשָ ָרִקין ּבְ ע ּפְ חּו , ּוְבַאְרּבַ ּכָ ּתַ ִאׁשְ יֹוִמין ּדְ ּבְ

ַעְלָמא ִתיִבין, ְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמאוּ . ּבְ ִתיָחן ְועֹוָבִדין ּכְ ח, ִסְפִרין ּפְ ּגַ ַיׁשְ ַיְרִכין , ְוֵלית ַמאן ּדְ ְוֵלית ַמאן ּדְ
ָכל יֹוָמא, אּוְדֵניהּ  יּה ּבְ ה ) משלי ט(, ְוָקָלא ָקֵרי ְבֵחיָלא, ְואֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ּבֵ ִתי ָיסּור ֵהּנָ ִמי ּפֶ

ָיִצית ְלָקֵליהּ  ,ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לוֹ   .ְוֵלית ַמאן ּדְ
ַצְפָרא               שנח ַבר ָנׁש ָקִאים ּבְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ אָנא ּבְ יהּ , ָסֲהִדין ָקְייִמין ְלֳקְבֵליהּ , ּתָ , ְוָסֲהִדין ּבֵ

ח ּגַ ָמָתא ַאְסִהיַדת ֲעֵליהּ . ְוהּוא ָלא ַאׁשְ א, ִנׁשְ ְעּתָ ן ּוְבָכל ׁשַ ָכל ִעּדָ ָהא , ְוִאי ָלאו. תִאי ָאִצית ָיאוֹ , ּבְ
ִתיִבין ִתיִחין ְועֹוָבִדין ּכְ יא. ִסְפִרין ּפְ י ִחּיָ יַקָייא, ָאַמר ִרּבִ ִאין ִאינּון ַצּדִ יָנא, ַזּכָ פּו ִמן ּדִ ָלא ִמְסּתָ ָלא , ּדְ

ַעְלָמא ֵדין ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ְכִפיר ִיְבטָ ) משלי כח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָלא ּבְ יִקים ּכִ . חְוַצּדִ
יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ) תהלים לז(, ּוְכִתיב  .ַצּדִ

ַתח ְוָאַמר               שנט ה ּפָ י ִחְזִקּיָ ָמה ָנְפָלה ַעל ) בראשית טו(, ִרּבִ ֶמׁש ָלבֹא ְוַתְרּדֵ ֶ ַוְיִהי ַהׁשּ
ָיא. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוהָ ', ַאְבָרם ְוגו ִדיָנא ַקׁשְ א יֹוָמא ּדְ ַאְפֵקי ֵלי, ֲאָבל ּדָ ר ָנׁש ֵמַהאי ּדְ ּה ְלּבַ

ַתְנָיא. ַעְלָמא ַבר ָנׁש ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא) ההוא יומא(, ּדְ ִזְמָנא יֹוָמא ) יומא(ַההּוא , ִזְמָנא ְדָמָטא ּדְ
א ִדיָנא ַרּבָ א ִמן ִסיֲהָרא, ּדְ ְמׁשָ ְך ׁשִ ַ ִאְתַחׁשּ ָמה ִדְכִתיב, ּדְ ְך ) קהלת יב(, ּכְ ר לא ֶתְחׁשַ ַעד ֲאׁשֶ

ֶמׁש  ֶ א, ַהׁשּ יׁשָ ָמָתא ַקּדִ א ִנׁשְ ר ָנׁש , ּדָ ִאְתְמָנַעת ִמּבַ ָלִתין יֹוִמין, ּדְ והא (ַעד ָלא ִיּפּוק ֵמַעְלָמא , ּתְ
יּה ְוָלא ִאְתֲחֵזי, )חזי ִאְתְמָנַעת ִמּנֵ  .ְוָחָמא ְדצּוְלָמא ּדְ
יהּ                שס א. ַמאי ַטְעָמא ִאְתְמָנַעת ִמּנֵ יׁשָ ְמָתא ַקּדִ ִנׁשְ ִגין ּדְ יהּ , ָסְלַקת ּבְ , ְוִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ

ָלא ֵתיָמא. ְוָלא ִאְתֲחֵזי ׁש , ּדְ ר ָנׁש ְוִאְתַחּלָ ַכד ִמית ּבַ יהּ , ּדְ ָמָתא ִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ ד , ַהאי ִנׁשְ א ּכַ ֶאּלָ
יו ַחּיָ יהּ , ִאיהּו ּבְ תּוְקּפֵ יּה , ּבְ ְמָתא) ואתחלש(ִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ ְורּוָחא ָלא , אְוָלא ָנֲהָרא ְלרּוחָ , ַהאי ִנׁשְ

א יהּ , ָנִהיר ְלַנְפׁשָ ֵדין צּוְלָמא ִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ א ַמְכְרֵזי , ֵמַההּוא יֹוָמא) אלא. (ְוָלא ָנִהיר ֵליהּ , ּכְ ּכֹּלָ
ַמָיא, ֲעֵליהּ  ֵרי ׁשְ יהּ . ַמאי ַטְעָמא. ְוֲאִפיּלּו ִצּפֳ ָמָתא ָהא ָסְלָקא ִמּנֵ ִנׁשְ ִגין ּדְ ְורּוָחא ָלא ָנִהיר , ּבְ

אְלנַ  ת, ְפׁשָ ׁשַ א ִאְתַחּלָ ֵדין ַנְפׁשָ א ְדגּוָפא, ּכְ יאּוְבּתָ יּה ְוִאְתֲעַבר, ּוֵמיְכָלא ְוָכל ּתִ  .ָסְלָקא ִמּנֵ
י ְיהּוָדהא               שס ֵבי ַמְרֵעיהּ , ְוָאַמר ִרּבִ ָנִפיל ִאיִניׁש ּבְ ל ִזְמָנא ּדְ ְוָלא ָיִכיל , ְוֲאִפיּלּו ּכָ

ָאה ָמָתא ִאְת , ְלַצּלָ יהּ ִנׁשְ א, ֲעָבַרת ְוָסְלָקא ִמּנֵ יִניּה , ּוְכֵדין ָלא ָנִהיר רּוָחא ְלַנְפׁשָ ַדְייִנין ּדִ ַעד ּדְ
ַבר ָנׁש  ְייִנין ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלַטב. ּדְ ַרת ְלַאְתָרהּ , ְוִאי ּדָ ָמָתא ִאְתַהּדְ ֵדין ִנׁשְ א, ּכְ ָהא . ּוְנִהיָרא ְלכֹּלָ

ִדינָ  ה ּבְ ָקְייָמא ִמּלָ ִזְמָנא ּדְ ִדיָנא. אּבְ ה ּבְ ָלא ָקְייָמא ִמּלָ ָמָתא , ּוְבִזְמָנא ּדְ יַמת ִנׁשְ ָלִתין יֹוִמין ַאְקּדִ ּתְ
א יהּ , ְלכֹּלָ  .ְוצּוְלָמא ִאְתֲעַבר ִמּנֵ
אָנא               שסב ָדְייִנין ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלֵעיָלא, ּתָ ִזְמָנא ּדְ ָמֵתיּה ְלֵבי ִדיָנא, ּבְ , ָסְלִקין ְלִנׁשְ
א, ין ַעל ֵמיְמָרָהאְוָדְיינִ  כֹּלָ ָכל ַרֲעיֹוִני ְדַבר ָנׁש , ְוִהיא ַאְסִהיַדת ּבְ ּוְבעֹוָבִדין ָלא , ְוַאְסִהיַדת ּבְ
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ִסְפָרא ְכִתיִבין, ַאְסִהיַדת הּו ּבְ ּלְ ָהא ּכֻ ר ָנׁש . ּדְ ְייִנין ֵליּה ְלּבַ הּו ּדָ ָדְייִנין ֵליּה , ְוֻכּלְ א ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ר ָנׁש ְלעֵ  ח, יָלאְלּבַ ּכַ ּתַ ֵדין ּדֲֹחָקא ְדגּוָפא ִאׁשְ ָאר ִזְמַנָייא, ּכְ ְ יר ִמׁשּ  .ַיּתִ

יהּ , ִאי ָדְייִנין ֵליּה ְלַטב               שסג ין ִמּנֵ ֵדין ַאְרּפִ ע ַעל ּגּוָפא. ּכְ ּקַ ָמָתא , ְוֵזיָעא ִאְתּבַ ְוִנׁשְ
ַרת ְלָבַתר א, ֲאַהּדְ ר נָ . ְוָנֲהָרא ְלכֹּלָ י ַמְרֵעיּה ְלָעְלִמיןְוָלא ָסִליק ּבַ יֵניּה , ׁש ִמּבֵ ָדְייִנין ּדִ ַעד ּדְ

יֵבי ַעְלָמא, ְוִאי ֵתיָמא. ְלֵעיָלא ה ַחּיָ ּמָ יֵעי ַעְלָמא, ָהא ּכַ ִ ה ַרׁשּ ּמָ ִקּיּוַמְייהוּ , ּכַ א. ָקְייִמין ּבְ , ֶאּלָ
ר ָנׁש  ּבַ ִדיֵניּה ּדְ ח ּבְ ּגַ ִריְך הּוא ַאׁשְ א ּבְ הַ , קּוְדׁשָ ב ּדְ א ָלא ָזֵכיַאף ַעל ּגַ ּתָ ָהא , ׁשְ ְוהּוא ָחֵמי ּדְ

ִאין ֵליּה ְלַטב, ְלָבַתר ָזֵכי ר. ּדָ אֹוִליד ּבַ ַעְלָמא, אֹו ְלִזְמִנין ּדְ ָאה ּבְ ֶיֱהֵוי ַזּכָ א , ּדְ א קּוְדׁשָ ְוַעל ּדָ
ִאין ֵליּה ְלַטב ִריְך הּוא ּדָ  .ּבְ

א בְּ                שסד קּוְדׁשָ ח, ִריְך הּוא ְלַטבְוָכל עֹוָבדֹוי ְוִדינֹוי ּדְ ּגַ א ַאׁשְ ָמה ִדְכִתיב. ּוְבכֹּלָ , ּכְ
ְרּכוֹ ' ְוגו' ַחי ָאִני ְנֻאם ה) יחזקאל לג( ע ִמּדַ ׁשּוב ָרׁשָ י ִאם ּבְ ע ּכִ מֹות ָהָרׁשָ ּוְבִגין . ִאם ֶאְחּפֹוץ ּבְ

א יֵבי ַעְלָמא, ּדָ ל ִאינּון ַחּיָ ִקּיּוַמְייהוּ , ּכָ ָקְייִמין ּבְ ִר , ּדְ א ּבְ ִאין לֹון ְלַטבקּוְדׁשָ  .יְך הּוא ּדָ
ימּו ִזְמַנְייהוּ , ּוְלִזְמִנין               שסה ּלִ ּתַ ִאינּון ַמְרִעין ִאׁשְ ן, ּדְ ּמָ ֵרי ּתַ ִמׁשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִמּלְ , ּכְ

ֲעָבדּו ְמֵהיְמנּוָתא, ָוֳחָלִאים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים) דברים כח( בַ . ּדְ ִריָאן ֲעֵליּה ּדְ ַכד ׁשָ דף רכז (ר ּדְ
ִלימּו ִזְמַנְייהוּ , ָנׁש ) ב''ע ַאׁשְ יּה ְלָבַתר ּדְ ֵקי ִמּנֵ ּלְ יַקָייא, ִמְסּתַ ין ְלַצּדִ יַבָיא, ּבֵ ין ְלַחּיָ א ִאְתֲעַבד , ּבֵ ְוכֹּלָ

ְדָקֲאָמָרן ִדיָנא ּכִ  :ּבְ
ה               שסו ֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאּלֶ ָרֵאל ֶאת ּבְ ְרא ִיׂשְ י ִיְצָחקָאַמר ִר , ַוּיַ ָיא, ּבִ , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ

ָרֵאל ְרא ִיׂשְ ְכִתיב ַוּיַ ְבדּו ִמּזֹוֶקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות, ּדִ ָרֵאל ּכָ , ִאי לֹא יּוַכל ִלְראֹות, ּוְכִתיב ְוֵעיֵני ִיׂשְ
ָרֵאל ְרא ִיׂשְ א. ַמהּו ַוּיַ רּוַח קּוְדׁשָ ָחָמא ּבְ א ּדְ ֵני יֹוֵסף, ֶאּלָ ִאינּון, ִאינּון ּבְ . ָיָרְבָעם ַוֲחֵביָריו ּדְ

ֵרין ֶעְגֵלי ָזָהב ָיָרְבָעם ֲעַבד ּתְ ָרֵאל) מלכים א יב(ְוָאַמר , ּדְ ה ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ ךְ . ֵאּלֶ ה, ּוְבִגין ּכָ , ִמי ֵאּלֶ
ה ֱאלֶֹהיָך ְלַטֲעָוון ָאֳחָרן ין ְלֵמיַמר ֵאּלֶ ַזּמִ ֵני, ַמאן הּוא ּדְ ָרֵאל ֶאת ּבְ ְרא ִיׂשְ ְך ַוּיַ  .יֹוֵסף ּוְבִגין ּכָ

אן               שסז יַקָייא ָחָמאן עֹוָבָדא ְלֵמָרחֹוק, ִמּכָ ַצּדִ ר לֹון , ּדְ ִריְך הּוא ְמַעּטֵ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ִעְטָרא ִדיֵליהּ  ִריְך הּוא ָחֵמי ְלֵמָרחֹוק, ּבְ א ּבְ ָמה ִדְכִתיב, ַמה קּוְדׁשָ ְרא ) בראשית א(, ּכְ ַוּיַ

ה  ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה טֹוב ְמאֹדֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ל עֹוָבִדין, ְוִהּנֵ ִריְך הּוא ָחָמא ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ַעד ָלא , ּדְ
יהּ , ַיֲעֵבד לֹון הּו ַאֲעָברּו ַקּמֵ  .ְוֻכּלְ

ַגְווָנא ָדא               שסח ַעְלָמא, ּכְ ִרין ּדְ ל ּדָ ָייֵפי ַעְלָמא, ּכָ הּו , ַעד ְסָייֵפי ַעְלָמא, ִמּסְ ּלְ ּכֻ
דּו ְוָקְיי יּה ַעד ָלא ֵייתּון ְלַעְלָמאִאְתַעּתָ קֹוֵרא ַהּדֹורֹות ) ישעיה מא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. מּו ַקּמֵ

ֵרי ַעְלָמא, ֵמרֹאׁש  ָנֲחִתין ְלַעְלָמא. ַעד ָלא ִאְתּבְ ָמִתין ּדְ ָכל ִנׁשְ ִגין ּדְ הּו ָקְייֵמי , ַעד ָלא ֵייֲחתּון, ּבְ ּלְ ּכֻ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ִד , ַקּמֵ ַהאי ַעְלָמאּבְ ָקְייֵמי ּבְ ָמָהן, יּוְקָנא ּדְ ׁשְ ְכִתיב, ְוִאְקרּון ּבִ ישעיה (, ּדִ

ם ִיְקָרא) מ ׁשֵ ם ּבְ  .ְלֻכּלָ
יא               שסט יַקּיָ ַעְלָמא, אּוף ָהִכי ַצּדִ ִרין ּדְ ל ּדָ ִריְך הּוא ַאְחֵמי לֹון ּכָ א ּבְ ַעד ָלא , קּוְדׁשָ

ַעלְ  חּון ּבְ ּכְ ּתַ ֲהָוה ַקְדָמָאה) דא אדם(ְמָנא ָלן ֵמָאָדם . ָמאֵייתּון ְוִיׁשְ ִריְך הּוא ַאְחֵמי . ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ִרין ַעד ָלא ֵייתּון ל ִאינּון ּדָ ִדְכִתיב, ֵליּה ּכָ ָתִניָנן). אדם(ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ) בראשית ה(, ּכְ , ּדְ

יִנין ְלֵמיֵתי , ַאְחֵמי ֵליהּ  ַזּמִ ִרין ּדְ ל ִאינּון ּדָ ה. ְלַעְלָמאּכָ ְכִתיב, ְוֵכן ְלמׁשֶ ְרֵאהּו ה) דברים לה(, ּדִ ' ַוּיַ
ל ָהָאֶרץ ַעְלָמא, ֶאת ּכָ ִרין ּדְ ל ּדָ ִריְך הּוא ַאְחֵמי ֵליּה ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ , ְוָכל ִאינּון ַמְנִהיֵגי ַעְלָמא, ּדְ

ָאר ְנִביֵאי  .ַעד ָלא ֵייתּון ְלַעְלָמא, ְוָכל ׁשְ
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ֵני יֹוֵסף, ָכאאּוף הָ                שע ָרֵאל ֶאת ּבְ ְרא ִיׂשְ ְעַזע, ָחָמא ְלֵמָרחֹוק, ַוּיַ ה, ְוִאְזּדַ . ְוָאַמר ִמי ֵאּלֶ
ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין א ָאִתיב יֹוֵסף ְוָאַמר. ּוְלַהאי ִסְטָרא, ְלַהאי ִסְטָרא, ְוַהאי ְקָרא ַאׁשְ ַני , ְוַעל ּדָ ּבָ
ֶזה ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ּבָ אּוְמ . ֵהם ֲאׁשֶ רּוָחא ְדקּוְדׁשָ ִריְך הּוא ַאְחֵמי ֵליּה ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ . ָנא ָלן ּדְ

ם ֶאת ַזְרֶעךָ  ה ֶהְרָאה אִֹתי ֱאלִֹהים ּגַ ְכִתיב ְוִהּנִ ם. ּדִ ְדָקֲאָמָרן, ּגַ יּה ּכִ ָנְפִקין ִמּנֵ ָאה ִאינּון ּדְ  :ְלַאְסּגָ
ר ְוגוַוְיָבֶרָך ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר ָהֱאלֹהִ א               שע יהּ ', ים ֲאׁשֶ ָלא ּבֵ ּכָ ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ , ּבְ

א ִלְבנֹוי, ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ְבִריְך ֵליּה ְליֹוֵסף ֶאּלָ ָרָכה ּדִ ָחן ָהָכא ּבְ ּכְ ָלא ַאׁשְ ַוְיָבַרֵכם , ִאי ִלְבנֹוי. ּדְ
ֵעי ֵליהּ  ָחן ָהָכא ּדְ , ַמהּו ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף, ִמּבָ ּכְ ִריְך יֹוֵסףְוָלא ַאׁשְ  .ִאְתּבְ

י יֹוֵסי               שעב ְייָקא, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ֶאת יֹוֵסף, ֶאת ּדַ ְבנֹוי ֲהָוה, ּכְ ְרְכָתא ּדִ ְוַכד , ּבִ
נֹוי ְרָכאן ּבְ ֵרךְ , ִאְתּבָ ְרָכֵתיּה ִאיִהי. ִאיהּו ִמְתּבָ ַבר ָנׁש ּבִ ְבנֹוי ּדְ ִבְרְכָתא ּדִ  .ּדְ

י ֶאְלָעָזרָאַמר ִר                שעג ְייָקא, ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף, ּבִ יָמא, ֶאת ּדַ ָבִריְך ְלָאת ַקּיָ א ''נ(ָרָזא , ּדְ
) כדין בריך לההוא אתר רזא, דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלהים בזה

ָנַטר יֹוֵסף יק, ִדְבִרית ּדְ ְך ִאְקֵרי ַצּדִ יֹוֵסף, ּוְבִגין ּכָ ְבִר , ֶאת ּדְ יֹוֵסףָרָזא ּדִ ֲהֵדיּה ּדְ ָקְייָמא ּבַ  : ית ּדְ
כּו ֲאבֹוַתי ְלָפָניו               שעד ר ִהְתַהּלְ א, ָהֱאלִהים. ָהֱאלִהים ֲאׁשֶ יׁשָ א ָרָזא ִדְבִרית ַקּדִ , ּדָ

א יׁשָ ְייָקא ְלָפָניו, ֲאבֹוַתי ְלָפָניו. ְקָייָמא ַקּדִ ֵאי, ּדַ ִאינּון ַקְדָמֵאי ִעּלָ י ָרָזא ְד , ּדְ ּמֵ ַאְבָרָהם , ָנאִמּקַ
ָזן ְוָיְנָקא ַההּוא , ְוִיְצָחק הֹון ִאּתְ ָהא ִמּנְ  .ֲאַתר) א מההוא''נ(ּדְ
ָאה . ַמאי ַטְעָמא ִזְמָנא ָאֳחָרא ָהֱאלִֹהים, ָהֱאלִהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי               שעה א ָרָזא ִעּלָ ֶאּלָ
ִריְך ְלַההּוא ֲאַתר, ִאיהוּ  ֱאלהִ , ְוָהָכא ּבָ ָרָזא ּדְ יםּבְ י, ים ַחּיִ ְרָכאן, ְמקֹוָרא ְדַחּיֵ יּה ָנְפִקין ּבִ ִמּנֵ . ּדְ

ַהאי ֲאַתר ְרֵמיּה ּבְ ר ּגַ א ַאְדּכַ ָנְגֵדי , ָהֱאלִהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי, ְוָאַמר, ּוְבִגין ּדָ ְרָכאן ּדְ ָכל ּבִ ִגין ּדְ ּבְ
י קֹוָרא ְדַחּיֵ ָנִטיל לֹון ִאיהוּ . ַיֲעקֹב ָנִטיל לֹון, ִמּמְ ְרָכאן, ְוֵכיָון ּדְ א ִאיהּו , ַהאי ֲאַתר ָנַטל ּבִ ְוכֹּלָ

ְלָייא  ִדּבּוָרא) א בדכורא''נ(ּתַ ִתיב. ּבְ א ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ּכְ  .ְוַעל ּדָ
ךְ                שעו ִגין ּכָ ִבְרָכאן ִאְצְטִריכּו ְלָבְרָכא, ּבְ ָכל ֲאַתר ּדְ ִריְך הּוא , ּבְ א ּבְ ֵעי קּוְדׁשָ ּבָ

ְרָכא בְּ  ְרכּו ָאֳחָרִנין, ַקְדִמיָתאְלִאְתּבָ ִריְך , ּוְלָבַתר ִאְתּבָ ִריְך הּוא ָלא ִאְתּבָ א ּבְ ְוִאי קּוְדׁשָ
ַקְדִמיָתא ְרָכאן ָלא , ּבְ  .ִמְתָקְייִמין) א''דף רכח ע(ִאינּון ּבִ

ָבְרֵכיּה ֲאבּוהָ , ְוִאי ֵתיָמא               שעז א, ָהא ַיֲעקֹב ּדְ ְרֵכיּה ְלקּוְדׁשָ ִריְך הּוא  ְוָלא ּבָ ּבְ
ַקְדִמיָתא א ֲחֵזי. ּבְ ָבִריְך ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב, ּתָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ְרֵכיהּ , ּבְ ִריְך , ָלא ּבָ א ּבְ ָבִריְך ְלקּוְדׁשָ ַעד ּדְ

ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא. הּוא ּבְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָבִריְך ְלקּוְדׁשָ יָון ּדְ ְרֵכיּה ְלַיֲעקֹב, ּכֵ ְכִת , ְמָנא ָלן. ּבָ יב ּדִ
ַרכֹו ה) בראשית כו( ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ א . 'ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ ָרָכה ְלקּוְדׁשָ ים ּבְ ָהָכא ִקּיֵ

ִריְך הּוא ְכִתיב. ּבְ ַרכֹו ה, ּדִ ר ּבֵ ִבְרָכאן', ֲאׁשֶ ִקּיּוָמא ּדְ ֵרְך ּבְ ְתִריהּ , ִאְתּבָ ִתיב ּבַ ן ְלָך , ּוְלָבַתר ּכְ ְוִיּתֶ
יוָ . 'ְוגו ִבְרָכאןּכֵ ַקְייָמא ּדְ ים ּבְ ֶדה ִאְתְקּיַ ַההּוא ׂשָ ויתן לך , מיד ברכיה, א בברכוי''ס(, ן ּדְ

ְרָכאן) דההוא שדה רזא, האלהים ָנְפֵקי ִמיֵניּה ּבִ ִבְרכֹוי, ּדְ ים ּבְ ִאיהּו ִאְתְקּיַ ַגְווָנא ָדא  .ְלָבַתר ּדְ ּכְ
ִריְך ה א ּבְ ַקְדִמיָתא ְלקּוְדׁשָ ִריְך ַיֲעקֹב ּבְ ִריְך ִלְבנֹוי, ּואּבָ א ֲחֵזי. ּוְלָבַתר ּבָ ר ָנׁש , ּתָ ֵעי ּבַ ַצְפָרא ּבָ ּבְ
ִריְך הּוא א ּבְ ְרָכאן ְלקּוְדׁשָ ָמא ּבִ ֵני ַעְלָמא, ְלַאְקּדָ ָאר ּבְ ְכִתיב , ּוְלָבַתר ִלׁשְ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּדִ

ּבֶֹקר יֹאַכל ַעד ְוגו  .'ּבַ
א ֲחֵזי               שעח עָ , ְוּתָ ד ּבָ ֵני יֹוֵסףּכַ ַזִמין , א ַיֲעקֹב ְלָבְרָכא ְלִאינּון ּבְ א ּדְ רּוַח קּוְדׁשָ ָחָמא ּבְ

ן ְנָבט ַתח ְוָאַמר. ְלָנְפָקא ֵמֶאְפַרִים ָיָרְבָעם ּבֶ ה, ּפָ ַמע . ִמי ֵאּלֶ ָאַמר ) א מאי שנא''ס(ַמׁשְ ּדְ
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ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲעבֹוָדה ָדא ְדִסְטָרא ּדְ ה ֱאלֶֹהיךָ ) שמות לכ(ּבַ ָרֵאל ֵאּלֶ א ָרָזא ִאיהוּ . ִיׂשְ ל , ֶאּלָ ּכָ
א יׁשָ ַההּוא ִחְוָיא ּבִ ַההּוא רּוַח ְמָסֲאָבא ַההּוא ִחְוָיא, ִאינּון ִסְטִרין ּדְ ְטָרא ּדְ ) ב''ו ע''שמות רל. (ּוִמּסִ

ָרִכיב ֲעֵליהּ  ְווָגן, ְוִאית ַמאן ּדְ ה, ְוַכד ִמְזּדַ עַ . ִאְקרּון ֵאּלֶ ִנין ּבְ ּמְ ָכל ִאינּון ִסְטִרין , ְלָמאְוִאינּון ִמְזּדַ ּבְ
הֹון ּלְ  .ּדִ
א ִאְקֵרי זֹאת               שעט קּוְדׁשָ ְבִרית, ְורּוַח ּדְ ִאיהּו ָרָזא ּדִ ח , ּדְ ּכַ ּתַ ִאׁשְ א ּדְ יׁשָ יָמא ַקּדִ ְרׁשִ

ר ָנׁש  ּבַ ִדיר ּבְ יןאֲ ) א הוא יי''ס. ('ֶזה ה) ישעיה כה(, ֶזה ֵאִלי ְוַאְנִוהוּ ) שמות טו(ְוֵכן , ּתָ , ָבל ִאּלֵ
ִתיב, ה''ִאְקרּון ֵאלֶּ  א ּכְ ָרֵאל, ְוַעל ּדָ ה ֱאלֶהיָך ִיׂשְ  .ֵאּלֶ

ִתיב               שפ ְך ּכְ ַכְחָנה) ישעיה מט(, ּוְבִגין ּכָ ָ ׁשּ ה ּתִ ם ֵאּלֶ לא , ְוָאנִֹכי ָרָזא ְדזֹאת, ּגַ
ֵחךְ  ּכָ ה ֲאִני ּבֹוִכָיה) איכה א(, ּוְכִתיב. ֶאׁשְ ַההוּ , ַעל ֵאּלֶ יןּדְ ִכּיָ ה ּבְ ּמָ י ּכַ ְרָמא לֹון ְלִמְבּכֵ . א חֹוָבא ּגָ

ה ֲאִני ָבר ַאֵחר ַעל ֵאּלֶ ָרֵאל. ַמאי ַטְעָמא, ּדָ ָטָאה ַעל ִיׂשְ ּלְ א ְלׁשַ ִאְתְייִהיב ְרׁשּו ְלֲאַתר ּדָ ִגין ּדְ , ּבְ
א ׁשָ י ַמְקּדְ ָטָאה, ּוְלָחָרָבא ּבֵ ּלְ ִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשּו ְלׁשַ על אלה אני ) איכה א(, א כתיב''ס(, ּוְבִגין ּדְ

א רּוַח , ֲאִני ּבֹוִכָיה) רזא דמלה דא סטרא דמסאבא דאתייהיב לון רשו לשלטאה, בוכיה ּדָ
ִאְקֵרי ֲאִני א ּדְ  .קּוְדׁשָ

ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא               שפא ִרית) דברים כח(, ָהא ּכְ ְבֵרי ַהּבְ ה ּדִ אי. ֵאּלֶ ָכל , ָהִכי הּוא ַוּדַ ּדְ
ה, ין ָלא ִמְתַקְייֵמיִאלֵּ  א ִמּגֹו ֵאּלֶ ְרָיין, ֶאּלָ ל ְלָווִטין ׁשָ ן ּכָ ַתּמָ ִאיהּו ָארּור, ּדְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּדְ . ּכְ

ה ים ְוָאַמר ֵאּלֶ א ַאְקּדִ ִרית, ּוְבִגין ּדָ ְבֵרי ַהּבְ ֲעַבר ּדִ ָקְייָמא ְלַמאן ּדְ  . ּדְ
ְצֹות אֲ ) ויקרא כז(               שפב ה ַהּמִ ה הֵאּלֶ ר ִצּוָ ּקּוָדא ְדאֹוַרְייָתא ', ׁשֶ ָכל ּפִ ִגין ּדְ ּבְ

ר ָנׁש  ָאה ּבַ ּכָ ן, ְוָלא ִיְסֵטי ֵמאֹוְרָחא ָדא, ְלִאְתּדַ ּמָ ר ִמּתַ ּמַ ְייהוּ , ְוִיְסּתַ ַרׁש ִמּנַ ְוִאי ֵתיָמא . ְוִיְתּפְ
ה ּתֹוְלדֹות נֹחַ ) בראשית ו( אי. ֵאּלֶ ָהא ָנַפק ָחם, ָהִכי הּוא ַוּדַ אִ , ּדְ , ּוְכִתיב, יהּו ֲאִבי ְכַנַעןּדְ
ה) בראשית מט( ַנַען ְוִאיהּו ָרָזא ָדא ְדֵאּלֶ  .ָארּור ּכְ

א                שפג , ועל דא כתיב מי אלה, א כל הני התוכא סוספיתא דדהבא''ס(ְוַעל ּדָ
ָרֵאל) ישראל כד עבדון עגלא ִתיב ַוּיֹאְמרּו ֵאֶלה ֱאלֶהיָך ִיׂשְ י ִהּתוּ , ּכְ ָכא סֹוְסִפיָתא ְוָכל ַהּנֵ

ַדֲהָבא ֲהָבא. ּדְ ִאיהּו ִסְטָרא ִדיֵליהּ , ַאֲהרֹן ָקִריב ּדַ א, ּדְ תּוְקָפא ְדֶאׁשָ ָכִליל ִאיהּו ּבְ א ַחד, ּדְ , ְוכֹּלָ
א ָ ֲהָבא ְוֶאׁשּ ָרא, רּוַח ְמָסֲאָבא) ג לאתתקפא''א ל''ד. (ְוִסְטָרא ָדא ּדַ ַמְדּבְ ִדיר ּבְ ח ּתָ ּכַ ּתַ ִאׁשְ , ּדְ

ח אֲ  ּכַ ַההּוא ִזְמָנאַאׁשְ יהּ , ַתר ּבְ  .ְלַאְתָקָפא ּבֵ
ַעְלָמא               שפד ַאִטיל ּבְ ְכָיין ֵמַההּוא זּוֲהָמא ַקְדָמָאה ּדְ ָרֵאל ּדָ ֲהוּו ִיׂשְ ָגִרים , ּוַמה ּדְ ּדְ

ד ָקמּו ַעל טּוָרא ְדִסיַני, מֹוָתא ְלַעְלָמא ִמי, ְלָבַתר ַאֲהָדרוּ , ּכַ ַקּדְ ִמּלְ , ְלָסֲאָבא לֹון, ןְוָגִרים לֹו ּכְ
ְקָפא ֲעַלְייהוּ  ְתַרְייהוּ , ּוְלָכל ַעְלָמא, ְוָגִרים לֹון מֹוָתא. ּוְלִאְתּתַ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלָדֵריהֹון ּבַ

ם ְוגו) תהלים פב( י ֱאלִהים ַאּתֶ ָאָדם ְוגו' ֲאִני ָאַמְרּתִ  .'ָאֵכן ּכְ
ד ָחָמא ַיֲעקֹב לְ                שפה א ּכַ לֹותְוַעל ּדָ ֲעַבד ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ן ְנָבט ּדְ ה , ָיָרְבָעם ּבֶ ְוָאַמר ֵאּלֶ

ְעַזע, ֱאלֶהיךָ  ה, ִאְזּדַ ָעא ְלָבַתר ְלָבְרָכא לֹון. ְוָאַמר ִמי ֵאּלֶ ד ּבָ ִריְך ֵליּה , ּכַ א לשכינתא ''ס(ּבָ
ִריְך ) ולבתר, בקדמיתא ִרי. ִלְבנֹוי) לון(ּבָ א ּבְ ָבִריְך ְלקּוְדׁשָ יָון ּדְ ַקְדִמיָתאּכֵ ְלָבַתר , ְך הּוא ּבְ

ַקְדִמיָתא ָבִריְך ּבְ ִריְך לֹון, ֵמַההּוא ֲאַתר ּדְ ל ָרע . ּבָ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַהּמַ
 .'ְוגו
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ַתח ְוָאַמר               שפו י ְיהּוָדה ּפָ י) ישעיה לח(, ִרּבִ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ל ֶאל ַוּיַ ּלֵ ְתּפַ ר ַוּיִ
א ָסמּוְך ְלכֹוְתָלא, ָהא אּוְקמּוהָ . 'ה ר ָנׁש ֶאּלָ ָלא ִלְצֵלי ּבַ יֵניּה ְלֵבין , ּדְ ה ָחִציץ ּבֵ ְוָלא ְיֵהא ִמּלָ

יר. ּכֹוְתָלא ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ְכִתיב ַוּיַ י ְצלֹוָתא. ּדִ ַצּלֵ הּו ּדְ ֻכּלְ ָנא ּבְ ִת , ַמאי ׁשְ ָלא ּכְ הּו ּדְ יב ּבְ
יר ָניו ֶאל ַהּקִ ב ּפָ ּסֵ ל ֶאל ה, ַוּיַ ּלֵ ֵייָמא ְוִיְתּפַ ָהא ַדי ֵליּה ּדְ ַמְצֵלי ְצלֹוָתא', ּדְ ָהא ַמאן ּדְ ון , ּדְ ּוִ ִאיהּו ּכִ
ְדָקא ְיאּות יּה ּכְ ְעּתֵ ה, ּדַ מׁשֶ ִתיב ּבְ ָהא ּכְ ה ֶאל ה) במדבר יא(, ּדְ ל מׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ְצַעק ) שמות יא. ('ַוּיִ ַוּיִ

ה ֶאל המ ִתיב ' ׁשֶ ָניו) ב''דף רכח ע(ְוָלא ּכְ ב ּפָ ּסֵ הוּ . ַוּיַ ִחְזִקּיָ ָניו , ָהָכא ּבְ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ַמאי ַטְעָמא ַוּיַ
יר ל, ֶאל ַהּקִ ּלֵ ְתּפַ  .ּוְלָבַתר ַוּיִ

ה ִאיהוּ                שפז א ָרָזא ְדִמּלָ ָתִניָנן, ֶאּלָ ַההּוא ִזְמָנא לָ , ּדְ ה ּבְ ְוָלא ֲהָוה , א ֲהָוה ָנִסיבִחְזִקּיָ
ִנין, ֵליּה ִאְנּתוּ  ִתיב, ְוָלא אֹוִליד ּבְ בֹא ֵאָליו ְוגו) ישעיה לח(, ַמה ּכְ ה ְולֹא ִתְחֶיה' ַוּיָ י ֵמת ַאּתָ , ּכִ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ י ֵמת ַאּתָ א, ְוָתִניָנן ּכִ עֹוָלם ַהּבָ ָלא אֹולִ , ַמאי ַטְעָמא. ְוָלא ִתְחֶיה ּבָ ִגין ּדְ ִניןּבְ  .יד ּבְ
ַהאי ַעְלָמא               שפח ִנין ּבְ ל ְלאֹוָלָדא ּבְ ּדַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ַעְלָמא , ּדְ ים ּבְ ָלא ִמְתַקּיֵ
ַההּוא ַעְלָמא, ְדָאֵתי ַעְלָמא . ְוָלא ְיֵהא ֵליּה חּוָלָקא ּבְ ָמֵתיּה ּבְ ְרַכת ִנׁשְ ְוָלא , )דאתי(ְוִאְתּתָ

ַחת ַנְייָחא בְּ  ּכָ ַעְלָמאַאׁשְ אֹוַרְייָתא. ֲאַתר ּדְ ְכִתיב ּבְ א ּדִ , ֲעִריִרים ָימּותוּ ) ויקרא כ(, ְוָדא הּוא עֹוָנׁשָ
ָלא ְוָלד ִמיָנן ּבְ ָלא ְוַלד. ּוְמַתְרּגְ ִאיהּו ּבְ ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ַההּוא ַעְלָמא, ּבְ ד ָאִזיל ּבְ ן, ּכַ ּמָ . ִמית הּוא ּתַ

ַעְלָמא ֵדין ה ְולֹא ִתְחֶיה. ֵתיּוְבַעְלָמא ְדאָ , ִמית ּבְ י ֵמת ַאּתָ ִתיב ּכִ א ּכְ  .ְוַעל ּדָ
ָלל, ְולֹא עֹוד               שפט ְרָיא ֲעלֹוי ּכְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ׁשְ א ּדִ ָניו , ֶאּלָ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ִתיב ַוּיַ ֵדין ּכְ ּכְ

יר י ַרֲעיֹונֹוי. ֶאל ַהּקִ ּוֵ ׁשַ ון ַאְנּפֹוִהי לְ , אֹוִליְפָנא ּדְ ָתאְוַכּוֵ א, ֵמיַסב ִאּתְ ִכיְנּתָ ֵרי ֲעלֹוי ׁשְ ִתׁשְ ִגין ּדְ ָרָזא , ּבְ
 .ְדִקיר

ִתיב ְלָבַתר               שצ ְך ּכְ ל ֶאל ה, ּוְבִגין ּכָ ּלֵ ְתּפַ אן אֹוִליְפָנא', ַוּיִ יּה , ִמּכָ ִאית ּבֵ ַמאן ּדְ ּדְ
ין ַאְנּפֹוי ְוַרעֲ , ּוָבֵעי ְלִמְבֵעי ַרֲחֵמי ֲעלֹוי, חֹוָבא ְרֵמיּה ֵמַההּוא חֹוָבא, יֹונֹויְיַכּוֵ ּוְלָבַתר , ְלַאְתָקָנא ּגַ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִיְבֵעי ְצלֹוָתא ַקְדִמיָתא) איכה ג(, ּכְ ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקֹוָרה ּבְ ׂשָ . ּוְלָבַתר ְוָנׁשּוָבה, ַנְחּפְ
הּו חֹוֵביהּ , אּוף ָהָכא ָיַדע ִחְזִקּיָ יָון ּדְ ב , ּכֵ ּסֵ ִתיב ַוּיַ ירַמה ּכְ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ י ַאְנּפֹוי , ִחְזִקּיָ ּוֵ ׁשַ

א ִכיְנּתָ י ׁשְ א ָחב, ְלַאְתָקָנא ְלַגּבֵ י ֲאַתר ּדָ ָהא ְלַגּבֵ  .ּדְ
ִסְתָרָהא               שצא ל נּוְקֵבי ְדַעְלָמא ַקְייִמין ּבְ א ּכָ ִכיְנּתָ ׁשְ ִגין ּדִ ִאית ֵליּה נּוְקָבא. ּבְ , ַמאן ּדְ

ְרָיא ִאיִהי לְ  יהּ ׁשַ ֵלית ֵליהּ , ַגּבֵ יהּ , ּוַמאן ּדְ ְרָיא ְלַגּבֵ ּה ְלַאְתָקָנא. ָלא ׁשַ ְרֵמיּה ְלַגּבָ א ַאְתִקין ּגַ , ְוַעל ּדָ
ָבא י ֲעֵליּה ְלִאְתַנּסְ ּוֵ ל ֶאל ְייָ , ְוׁשַ ּלֵ  .ּוְלָבַתר ְוִיְתּפַ

ל ָהָאֶרץ, ִקיר               שצב א הּוא ֲאדֹון ּכָ א, ּדָ ִכיְנּתָ ) יהושע ג(, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרכְּ , ְוָדא ׁשְ
ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִקיר. ִהּנֵ . ְמַקְרַקר ִקיר ְוׁשֹועַ ) ישעיה כב(, ּכְ

ִאיהּו ָאדֹון, ִקְרקּוָרא ּוְנִהיָמא ְדִקיר א, ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ ד ִאְתָחִריב ּבֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּכַ ) ירמיה לא(, ּכְ
ֶניהָ ָר  ה ַעל ּבָ יר. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ֵחל ְמַבּכָ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ְך ַוּיַ  .ּוְבִגין ּכָ

א ֲחֵזי               שצג ִתיב, ּתָ ְצלֹוָתא ַמה ּכְ י ) ישעיה לח(, ּבִ ְכּתִ ר ִהְתַהּלַ ָאָנא ְיָי ְזָכר ָנא ֶאת ֲאׁשֶ
ִר , ָרַמז ָהָכא, ְלָפֶניךָ  ָנַטר ּבְ אּדְ יׁשָ ְדָקא ְיאּות, ְוָלא ָסִאיב ֵליהּ , ית ַקּדִ ִתיב ָהָכא . ְוָנַטר ֵליּה ּכְ ּכְ

י ְלָפֶניךָ  ְכּתִ יִני ) בראשית יז(ּוְכִתיב ָהָתם , ִהְתַהּלַ ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְך ְלָפַני ְוְהֶיה ָתִמים ְוֶאּתְ ִהְתַהּלֵ
ְדָקא ְיאּות, ּוֵביֶניךָ  א ּכְ יׁשָ ִרית ַקּדִ ָנַטר ּבְ ֵלםבֶּ . ּדְ ָכל ִאינּון ָרֵזי , ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ון ּבְ ּוֵ ִאְתּכַ ּדְ

ֱאֶמת ְכִליָלן ּבֶ  .ְמֵהיְמנּוָתא ּדִ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

יִתי               שצד ֵעיֶניָך ָעׂשִ ה, ְוַהּטֹוב ּבְ אּוָלה ִלְתִפּלָ ָסַמְך ּגְ ְוָהא אּוְקמּוָה . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּדְ
ון ְלַיֲחָדא יִ , ַחְבַרָייא ּוֵ ִאְתּכַ ְדָקא ְיאּותּדְ ךְ . חּוָדא ּכְ ִכי ָגדֹול, ּוְבִגין ּכָ הּו ּבְ ְבךִ◌ ִחְזִקּיָ ֵלית , ַוּיֵ ּדְ

ְמִעין י ּדִ ָקְייָמא ַקּמֵ ְרָעא ּדְ אּוָלה. ּתַ א הּוא ַמְלָאְך ַהּגֹוֵאל, ּגְ רֹוָקא , ּדָ ָכל ּפֵ ח ּבְ ּכַ ּתַ ָדא ִאיהּו ְדִאׁשְ ּדְ
 .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְדַעְלָמא

ל ָרע               שצה ְלָאָך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ַהּמַ ון , ִרּבִ ּוֵ ָבִריְך ַיֲעקֹב ְוִאְתּכַ יָון ּדְ ּכֵ
א ְלֵעיָלא ּתָ א, ִמּתַ יְך ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֵדין ַאְמׁשִ ְכִתיב ָהֱאלִֹהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי, ּכְ ִאיהּו ָנִטיל, ּדִ יָון ּדְ , ּכֵ

ְרָכאן ְלַהאי ְרָכאן ְלַהאי ֲאַתר, ֲאַתר ָיִהיב ּבִ ַאְמֵטי ּבִ יָון ּדְ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל , ּכֵ ַתח ְוָאַמר ַהּמַ ֵדין ּפָ ּכְ
 .'ְוגו

ַתח ְוָאַמר               שצו ָנַפִים ֶאל ְמקֹום ָהָארֹון ְוגו) מלכים א ח(, ּפָ י ּכְ רּוִבים ּפֹוְרׂשֵ י ַהּכְ . 'ּכִ
א ֲחֵזי ָאת ּוְבִניָסא, ּתָ רּוִבים ּבְ י ַגְדֵפיהֹון, ֲהוּו ָקְייֵמי ּכְ ְרׂשֵ יֹוָמא ֲהוּו ּפָ ַלת ִזְמִנין ּבְ ְוָסְכֵכי ַעל , ּתְ

א י ְכָנַפִים, ֲארֹוָנא ְלַתּתָ ְכִתיב ּפֹוְרׂשֵ ִתיב, ּדִ י ָלא ּכְ רּוׂשֵ י, ּפְ א ּפֹוְרׂשֵ  .ֶאּלָ
א ֲחֵזי               שצז גַ , ְוּתָ א ּכְ ִריְך הּוא ָעִביד ְלַתּתָ א ּבְ רּוִבים, ְווָנא ִדְלֵעיָלאקּוְדׁשָ יּוְקָנא , ּכְ ּדִ

ֵחיזּו ַרְבָיין חֹות ַהאי ֲאַתר, ִדְלהֹון ּכְ ָמאָלא, ְוָקְייִמין ּתְ ַקְדִמיָתא , ִמיִמיָנא ּוִמׂשְ ְרָכן ּבְ ין ִאְתּבָ ְוִאּלֵ
ָנְגָדן ֵמֵעיָלא ְרָכאן ּדְ א, ֵמַהְנהּו ּבִ ְרָכאן ְלַתּתָ  .ּוֵמָהָכא ַנְגֵדי ּבִ

ִתיב               שצח א ּכְ ל ָרע, ְוַעל ּדָ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ָווִנין , אֹוִתי. ַהּמַ ְרָכאן ִמּגְ ָנִטיל ּבִ ּדְ
ְלֵעיָלא ִאיהּו ָנִטיל, ּדִ ָעִרים, ְוֵכיָון ּדְ א ָרָזא ִדְכרּוִבים, ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְייהּו ָנְגֵדי , ּדָ ִמּנַ דף רכט (ּדְ

ְרָכאן ֵמִעיָלאֵ ) א''ע ֵאי ּבִ  ):ותתאי(י ְלַתּתָ
ָעִרים ְוגו               שצט ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְלָאָך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ַתח ְוָאַמר. 'ַהּמַ יא ּפָ י ִחּיָ , ִרּבִ

ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות) משלי יט( ִריְך הּוא ָיִהיב ּכֹלָּ , ְוִכי ַנֲחַלת ָאבֹות ִאיְנהוּ , ּבַ א ּבְ א ְוָהא קּוְדׁשָ
ר ָנׁש  א. ְלּבַ יָתא ְלַבר ָנׁש ּוָממֹוָנא, ֶאּלָ ַאְחִסין ּבֵ ֵכיָון ּדְ א ִלְבֵריהּ , ּדְ ַיֲחִסין ּכֹּלָ ִויֵהא , ְלִזְמִנין ּדְ

ֶלת. ַאְחָסָנא ְדָאבֹות ּכָ ה ַמׂשְ ָ ָתא, ֲאָבל ּוֵמְיָי ִאׁשּ ִאּתְ ִגין ּדְ ר ָנׁש , ּבְ ד ַאְחִסין ָלּה ּבַ א , ּכַ ֵמִעם קּוְדׁשָ
ִריךְ  ר ָנׁש , הּוא ַאְחִסין ָלהּ  ּבְ ִריְך הּוא ְלּבַ א ּבְ ָהא ָלא ַיְחִסין ָלּה קּוְדׁשָ ד ַמְכִריִזין ֲעֵליּה , ּדְ א ּכַ ֶאּלָ

ְרִקיָעא  .ּבִ
וג ִזוּוִגין               ת ִריְך הּוא ְמַזּוֵ א ּבְ קּוְדׁשָ א ְלפּום . ַעד ָלא ֵייתּון ְלַעְלָמא, ּדְ ֵני ָנׁשָ ְוַכד ָזכּו ּבְ
ָתא, ָבֵדיהֹוןעוֹ  ִריְך הּוא, ָהִכי ַיֲהֵבי לֹון ִאּתְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ָיין ַקּמֵ ּלְ א ִאְתּגַ ּוְלפּום עֹוָבִדין , ְוכֹּלָ

ִאין ַזּכָ וג ִזּוּוִגין, ּדְ  .ָהִכי ְמַזּוִ
ְקִליִטיןא               ת ָקא ְסִליקּו ּבִ ר ָנׁש ָאְרֵחי, ּוְלִזְמִנין ּדְ ָסִליק ִזּוּוֵגיּה , הּ ְוַאְסֵטי ַההּוא ּבַ

ר עֹוָבדֹוי, ְלָאֳחָרא ִיְכׁשַ ר עֹוָבדֹוי, ַעד ּדְ ָמֵטי ִזְמֵניהּ , ְוַכד ִיְכׁשַ י ְגַבר, אֹו ּדְ ּמֵ ַבר ִמּקַ ֵחי ּגְ , ִאְתּדָ
יֵליהּ  ר ָנׁש ִמּקַ . ְוָאֵתי ַהאי ְוָנִטיל ּדִ א ְלַדְחָיא ּבַ ִריְך הּוא ִמּכֹּלָ א ּבְ י קּוְדׁשָ י ַקּמִ י ַגְבָרא ְוָדא ָקׁשֵ ּמֵ

ר ָנׁש , ָאֳחָרא ָתא ְלּבַ ִריְך הּוא ִאיהּו ָיִהיב ִאּתְ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ יּה ַאְתָיין ִזּוּוִגין, ּוְבִגין ּכָ א . ּוִמּנֵ ְוַעל ּדָ
ֶלת ּכָ ה ַמׂשְ ָ  .ּוֵמְיָי ִאׁשּ

ךְ                תב ִגין ּכָ א ְלַבר ָנׁש , ּבְ ִריְך הּוא ָיִהיב ּכֹּלָ א ּבְ ֶלת ְוָלא וְ . קּוְדׁשָ ּכָ ה ַמׂשְ ָ ִאי ֵתיָמא ִאׁשּ
א ֲחֵזי. ָאֳחָרא ר ָנׁש ְלֵמיַהב ֵליהּ , ּתָ ִריְך הּוא ַאְזִמין ָטָבאן ְלּבַ א ּבְ קּוְדׁשָ ב ּדְ ְוהּוא ַאְסֵטי , ַאף ַעל ּגַ

י ִסְטָרא ָאֳחָרא ִריְך הּוא ְלַגּבֵ א ּבְ ִאְתּדָ , ָאְרחֹוי ֵמִעם קּוְדׁשָ יהּ ֵמַההּוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ּדְ ק ּבֵ , ּבַ
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ֵייֵתי ָכל , ֵייֵתי ֵליּה ַמאן ּדְ ין, ִקְטרּוִגין) א כל''נ(ּבְ יׁשִ ִריְך , ְוָכל ּבִ א ּבְ ְוָלא ַאְתָיין ֵליּה ֵמִעם קּוְדׁשָ
יהּ , הּוא ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ א ּדְ יׁשָ א ֵמַההּוא ִסְטָרא ּבִ ָעַבד, ֶאּלָ ִאינּון עֹוָבִדין ּדְ  .ּבְ
ֶלת, אְוַעל ּדָ                תג ּכֶ ָלאו ִאיִהי ַמׂשְ ָתא ּדְ למֹה, ִאּתְ א ׁשְ ּומֹוֵצא ֲאִני ) קהלת ז(, ָקָרא ַעל ּדָ

ה ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ ר ָנׁש . ַמר ִמּמָ ּבַ חֹובֹוי ּדְ ִגין ּדְ יְך ֲעֵליהּ , ּבְ ָעַבד, הּוא ָמׁשִ ִאינּון עֹוָבִדין ּדְ א . ּבְ ְוַעל ּדָ
ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי בֵּ  א ּבְ ד קּוְדׁשָ ַבר ָנׁש ּכַ ָרן, יּה ּבְ ָכׁשְ ִגין עֹוָבדֹוי ּדְ ִאיהּו ַאְזִמין ֵליּה ִאְנּתּו , ּבְ

ֶלת ּכֶ ִאיִהי ַמׂשְ פּוְרָקן, ּדְ  .ִמּגֹו ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּוָפִריק ֵליּה ּבְ
א ָאַמר ַיֲעקֹב               תד ל ָרע, ְוַעל ּדָ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ל ָרע. ַהּמַ ָלא ּדְ , ַמאי ִמּכָ

ָתא ַנת ִלי ִאּתְ ּמְ ִאיִהי ִמּגֹו ִסְטָרא ָאֳחָרא, ִאְזּדַ ַזְרִעי , ּדְ סּול ּבְ הּו , )א בערסי''ס(ְוָלא ִאָעַרע ּפְ ֻכּלְ ּדְ
ִלימוּ  ׁשְ ֵליֵמי ּבִ יֵקי ּוׁשְ ל ָרע, ַצּדִ ַרק ִמּכָ ִאְתּפְ ִגין ּדְ ַההּוא ִסְטָרא ָאֳחָרא , ּבְ ק ּבְ ּבַ ְוַיֲעקֹב ָלא ִאְתּדָ

ָלל  .ּכְ
א               תה ָעִרים, ְוַעל ּדָ ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ַמאי ַטְעָמא ִאְתֲחזּו . ַהּמַ

ְרָכא א, ְלִאְתּבָ יׁשָ יָמא ַקּדִ ָנִטיר יֹוֵסף ָאת ַקּיָ ִגין ּדְ ר ָנַתן ִלי , ּבְ ַני ֵהם ֲאׁשֶ א ָאַמר יֹוֵסף ּבָ ְוַעל ּדָ
ֶזה ָנַטר ֵליהּ אַ , ֱאלִֹהים ּבָ ָנַטר ֵליהּ . ְחֵמי ֵליּה ָרָזא ִדְבִרית ּדְ ְרָכא ְוִאְתֲחֵזי , ּוְבִגין ּדְ ִאְתֲחזּו ְלִאְתּבָ

יִאין ְרָכא ַחד. ִאיהּו ְלִבְרָכאן ַסּגִ הּו ָיַהב ּבִ א ְלֻכּלְ ִגין ּדָ יִאין, ּבְ ְרָכאן ַסּגִ ְכִתיב , ּוְליֹוֵסף ּבִ ַמע ּדִ ַמׁשְ
ְבר ְרכֹות ָאִביָך ּגָ ְרכֹות הֹוַרי ְוגוּבִ ְהֶייןָ◌ ְלרֹאׁש יֹוֵסף', ּו ַעל ּבִ ַדִים ָוָרַחם ּתִ ְרכֹות ׁשָ  .ּבִ

ַתח ְוָאַמר               תו י ְיהּוָדה ּפָ ִבי ) ג''תהלים קכ) (ב''ח ע''ר(, ִרּבִ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיֹוׁשְ ֵאֶליָך ָנׂשָ
ָמִים ָ ׁשּ א ֲחֵזי, ַהאי ְקָרא אּוְקמּוהָ , ּבַ הּ  ,ֲאָבל ּתָ ון ּבָ ּוֵ ִאְתּכַ ר ָנׁש ּדְ ּבַ ִאיהּו ְלֵעיָלא , ְצלֹוָתא ּדְ

ָאה ְרָכאן ְוָכל ֵחירוּ , ְלעּוְמָקא ִעּלָ ל ּבִ ן ָנְגֵדי ּכָ ּמָ ִמּתַ א, ּדְ ן ָנְפֵקי ְלָקְייָמא ּכֹּלָ ּמָ  .ּוִמּתַ
יר יו               תז א ַיּתִ ִסיק יוּ , ד''ְוַעל ּדָ ָלא ּפָ ִגין ּדְ ִתיב. א ְלָעְלִמיןֵמֲאַתר ּדָ , ד''ּבְ א ּכְ , ּוְבִגין ּדָ

ָמִים ָ ׁשּ ִבי ּבַ ָאה, ָאִחיד ְלֵעיָלא, ַהּיֹוׁשְ ָחְכְמָתא ִעּלָ ָרָזא ּדְ א, ּבְ ְרְסָיא , ְוָאִחיד ְלַתּתָ ָיִתיב ַעל ּכָ ּדְ
ֲאָבָהן ָמִים, ּדְ ִאְקֵרי ׁשָ ְרְסָיא ּדְ ָמִים כְּ , ָיִתיב ַעל ּכָ ָ ׁשּ ִבי ּבַ ְך ַהּיֹוׁשְ  .ִתיבּוְבִגין ּכָ

ְרָכאן ָנְגֵדי ֵמֵעיָלא ֵמעּוְמָקא ָדא, ּוֵמָהָכא               תח ד ּבִ הּו ָנִטיל לֹון ַהאי ֲאַתר , ּכַ ּלְ ּכֻ
ַמִים ִאְקֵרי ׁשָ א, ּדְ יא ְקָייָמא ְדַעְלָמא, ּוֵמַהאי ָנְגֵדי ְלַתּתָ יַקּיָ ָמטּו ְלַצּדִ ל , ַעד ּדְ ְרִכין ּכָ ּוֵמָהָכא ִמְתּבָ

ְרָיין ִלְזַנְייהוּ , יִליןִאינּון ַחיָּ  ִ  .ְוָהא אּוְקמּוהָ , ְוָכל ִאינּון ַמׁשּ
א ֲחֵזי               תט ְבִעין ּוְתֵרין ְנהֹוִרין, ּתָ ׁשִ ְרָיין, ּבְ ִ ָכל ַמׁשּ ק ֲעָטָרא ּדְ ּלַ , ִעּגּוָלא ְדַעְלָמא, ִאְסּתַ

י ְבִעין ּדּוְכּתֵ ׁשִ הּו , ּבְ ָקְייָמא  )ב''ג ע''לעיל נ(ַחד ִעּגּוָלא ְלֻכּלְ גֹו ַההּוא ִעּגּוָלא ְנקּוָדה ָחָדא ּדְ ּבְ
ֶאְמָצִעיָתא ל ַההּוא ִעּגּוָלא, ֵמַהאי ְנקּוָדה, ּבְ ָזַנת ּכָ ים, ִאּתְ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקֳ דף (ִאיהּו ֲאַתר , ּבֵ

ָכל רּוִחין ) ב''רכט ע יהּ ) א הכא רזא דכל רזין''ס(ְלַההּוא רּוָחא ּדְ ַגּוֵ ר ּבְ י ְטִמירּו ַהא. ִאְתַטּמַ
גֹו ֵחיָלָהא גֹו ְלגוֹ , ִאיהּו ּבְ ד ָסְלָקא ָדא, ְטִמיָרא ִאיהּו ּבְ א ָסְלִקין ֲאַבְתָרהּ , ּכַ ֲהָדא הּוא . ּכֹּלָ

ֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה) שיר השירים א(, ִדְכִתיב  .ָמׁשְ
י ְיהּוָדה ֲהוּו אָ                תי י יֹוֵסי ְוִרּבִ ה ְוִרּבִ י ִחְזִקּיָ אֹוְרָחאִרּבִ י יֹוֵסי, ְזֵלי ּבְ ל ַחד , ָאַמר ִרּבִ ּכָ

י ְדאֹוַרְייָתא י ְיהּוָדה ְוָאַמר. ְוַחד ִמיָנן ֵליָמא ִמּלֵ ַתח ִרּבִ ר ָלנּו ֲעֹונֹות ) תהלים עט(, ּפָ ְזּכָ ַאל ּתִ
א ֲחֵזי. 'ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ְוגו ִריְך הּוא, ּתָ א ּבְ ְרִחימּוָתא ְדיִ , קּוְדׁשָ ָרֵאלּבִ , ָרִחים לֹון, ׂשְ
יהּ  ִאינּון ַעְדֵביּה ְוַאְחַסְנּתֵ ִדיַנְייהוּ , ּדְ ל ָאֳחָרא ּבְ ּכַ ְלחֹוֵדיהּ , ָלא ִמְסּתַ ר ִאיהּו ּבִ ִאיהּו  .ּבַ ְוֵכיָון ּדְ

ִדיַנְייהוּ  ל ּבְ ּכֵ ִנים, ִאְתָמֵלי ֲעַלְייהּו ַרֲחִמין, ִמְסּתַ ָרִחים ַעל ּבָ ָאב ּדְ ִאיהּו ּכְ ִגין ּדְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ , ּכְ
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ִנים ִרַחם ה) תהלים קג( ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ח לֹון חֹוִבין. 'ְוגו' ּכְ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ַמֲעָבר לֹון ִראׁשֹון , ְוֵכיָון ּדְ
יהּ , ִראׁשֹון ּמֵ הּו ִמּקַ ַאֲעַבר לֹון ְלֻכּלְ יהּ . ַעד ּדְ ּמֵ ַאֲעַבר לֹון ִמּקַ ַאר ֲעַלְייהּו חוֹ , ְוֵכיָון ּדְ ּתָ ִבין ָלא ִאׁשְ

ִדיָנא ֲעַלְייהוּ  ְלָטנּו ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ּדְ  .ְלֵמיַהב ׁשָ
ַקְדִמיָתא               תיא ְדּבְ יּה ּכְ יב , ָאֵתי ְלֵמיַחב ַקּמֵ יּה ָחׁשִ ּמֵ ַאֲעַבר ִמּקַ ִאינּון חֹוִבין ַקְדָמֵאי ּדְ

ר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים, ֲעַלְייהוּ  ְזּכָ ִתיב ַאל ּתִ א ּכְ ִאי ַרֲחֶמיָך . 'ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך ְוגו ְוַעל ּדָ ּדְ
ָרֵאל ימּו ֲעַלְייהּו ְדִיׂשְ ַעְלָמא, לֹא ַיְקּדִ ִדיָנא . ָלא ָיְכִלין ְלָקְייָמא ּבְ ה ִאינּון ָמאֵרי ּדְ ַכּמָ ִגין ּדְ ּבְ

ָיא ִריֵסין, ַקׁשְ ָר , ָמאֵרי ּתְ ָקְייֵמי ֲעַלְייהּו ְדִיׂשְ ה ִדְלטֹוִרין ּדְ ים , ֵאל ְלֵעיָלאְוַכּמָ ַאְקּדִ ְוִאְלָמֵלא ּדְ
ָרֵאל ִריְך הּוא ַרֲחִמים ֲעַלייהּו ְדִיׂשְ א ּבְ ִדיֵניהֹון, קּוְדׁשָ ח ּבְ ּגַ ָלא ָיְכִלין ְלָקְייָמא , ַעד ָלא ַיׁשְ

ַעְלָמא א. ּבְ י ַדלֹונּו ְמאֹד, ְוַעל ּדָ ּלּוָתא ְדעֹוָבִדין ָטִבין. ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ּלּוָתא , ּדַ ּדַ
ָרן ָכׁשְ עֹוָבִדין ּדְ  ).קמי קודשא בריך הוא. (ּדְ

א ֲחֵזי               תיב א ְבִריְך הּוא, ּתָ י קּוְדׁשָ ָרן ַקּמֵ ָכׁשְ ָרֵאל עֹוָבִדין ּדְ לּון ִיׂשְ ָלא , ִאְלָמֵלי ְיַסּגְ
לֹות בְּ  ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ְרִמין , ַעְלָמאֲהוּו ָקִאימּו ֲעֵליּה ַעּמִ ָרֵאל ִאינּון ּגָ ֲאָבל ִיׂשְ

ַעְלָמא ְייהּו ּבְ לֹות ְלָזְקָפא ֵריׁשַ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ָרֵאל ָלא ְיהֹון . ִלׁשְ ִאְלָמֵלי ִיׂשְ ּדְ
ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּומַ  ִריְך הּוא ׁשְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְייהוּ ָחָטאן ַקּמֵ ְפָיין ַקּמַ לֹות ִאְתּכַ  .ּזָ

ַאְרָעא , ְוָתא ֲחֵזי               תיג ין ִלְסַטר ָאֳחָרא ּבְ יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ָרֵאל ּבְ יכּו ִיׂשְ ַאְמׁשִ ִאְלָמֵלא ּדְ
א יׁשָ ָמר, ַקּדִ אַ , ָהא ִאּתְ לֹות ּבְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ְלטּו ׁשְ ָלא ׁשָ אּדְ יׁשָ , ְרָעא ַקּדִ

לּו ֵמַעל ַאְרָעא ִתיב. ְוָלא ִאְתּגָ א ּכְ י ַדּלֹונּו ְמאֹד, ְוַעל ּדָ ְדָקא ָחֵזי. ּכִ ָרן ּכְ ָכׁשְ ֵלית ָלן עֹוָבִדין ּדְ . ּדְ
י ַדּלֹונּו ְמאֹד ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיךָ  ְך ּכִ  .ּוְבִגין ּכָ

ַתח ְוָאַמר               תיד י יֹוֵסי ּפָ ְרָעָדה' ִעְבדּו ֶאת ה) תהלים ב(, ִרּבִ ִיְרָאה ְוִגילּו ּבִ , ּוְכִתיב, ּבְ
ְרָנָנה' ִעְבדּו ֶאת ה) תהלים ק( ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ א ֲחֵזי. ּבְ ָאֵתי ְלִמְפַלח ֵליּה , ּתָ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ ּכָ

ִריְך הּוא א ּבְ ֵעי ְלִמְפַלח ֵליהּ , ְלקּוְדׁשָ ַצְפָרא ּוְבַפְנָיא ּבָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ  .ְלקּוְדׁשָ
ד ָסִליק ְנהֹוָרא               תטו ַצְפָרא ּכַ ַעְלָמא, ּבְ ֵעי , ְוִאְתָערּוָתא ִדְסַטר ְיִמיָנא ִאְתַער ּבְ ֵדין ּבָ ּכְ

ִריְך הּוא א ּבְ יִמיָנא ְדקּוְדׁשָ ָרא ּבִ ְ ר ָנׁש ְלִאְתַקׁשּ פּוְלָחָנא ִדְצלֹוָתא, ּבַ יּה ּבְ ִגין  .ּוְלִמְפַלח ַקּמֵ ּבְ
ְצלֹוָתא ַאְחִסין ּתּוְקָפא ְלֵעיָלא הּו ַעְלִמין, ּדִ ָאה ְלֻכּלְ ְרָכאן ֵמעּוְמָקא ִעּלָ יְך ּבִ ן , ְוַאְמׁשִ ּמָ ּוִמּתַ

ֵאי ְרָכאן ְלַתּתָ יְך ּבִ ְרָכאן. ַאְמׁשִ ִאין ִמְתּבָ ִאין ְוַתּתָ חּו ִעּלָ ּכְ ּתַ ַההּוא ּפּוְלָחָנא ִדְצלֹוָתא, ְוִאׁשְ  .ּבְ
ִריְך הּוא, ּפּוְלָחָנא ִדְצלֹוָתא               תטז א ּבְ י קּוְדׁשָ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ַקּמֵ ֵעי ּבַ ָקא ּבָ שמות (, ּדְ

יַנְייהוּ ) א''ט ע''כ ָרֵאל ּבֵ ְמָחה ּוִבְרָנָנה ְלַאְכָלָלא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ׂשִ ְדָקא , ּבְ ּוְלָבַתר ְלַייֲחָדא ִיחּוָדא ּכְ
ְכִתיב. ָחֵזי י הּדְ ) תהלים ק(, ּדִ ָרָזא ְדפּוְלָחָנא, הּוא ֱאלִֹהים' עּו ּכִ ִיחּוָדא ּבְ א ָרָזא ּדְ  .ּדָ
א               תיז ל ּדָ ֶחְדָוה, ְוִעם ּכָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ַקּמֵ ֵעי ּבַ ּוְלַאֲחָזָאה , ּבָ

פּוְלָחֵניהּ  ְמָחה ּוְרנָ , ֶחְדָוה ּבְ ֵרין ׂשִ ין ּתְ ין, ָנהְוִאּלֵ ֵרין ִאּלֵ ֵרין ְצלֹוִתין, ָלֳקֵבל ּתְ ִנין , ּתְ ֵרין קּוְרּבָ ּתְ
ין ֵרין ִאּלֵ ְמָחה ּוְרָנָנה, ְליֹוָמא ָלֳקֵבל ּתְ ִאינּון ׂשִ ַצְפָרא. ּדְ ְמָחה ּבְ א, ׂשִ ַרְמׁשָ א. ּוְרָנָנה ּבְ , ְוַעל ּדָ

ֶבשׂ ) במדבר כח( ּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ִים ֶאת ַהּכֶ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ  .ַהׁשּ
א               תיח א ְלָכל , ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְרׁשּות ִאיִהי, ְוַעל ּדָ ק ַטְרּפָ א ְמַחּלֵ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִגין ּדְ ּבְ

ָרא , ֵחיָלָהא א ְלַאְדּכָ ְעּתָ א ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא) א לאתברכא''נ(ְו ָלאו ׁשַ יָמָמא ִהיא. ֶאּלָ ֶרֶכת  ּבִ ִמְתּבָ
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ין ֵרין ִסְטִרין ִאּלֵ ְמָחה ּוְרָנָנה, ִמּתְ א ִמּגֹו ׂשִ ַצְפָרא ּוְבַרְמׁשָ ְדָקא , ּבְ א ּכְ ְרָכאן ְלכֹּלָ ִליג ּבִ ּוְבֵליְלָיא ּפָ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוגו) משלי לא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָחֵזי ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  .'ַוּתָ

ה ְוָאַמר               תיט י ִחְזִקּיָ ַתח ִרּבִ י ) תהלים קמא(, ּפָ ּפַ ַאת ּכַ ִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ ִפּלָ ּכֹון ּתְ ּתִ
אי ִמְנַחת ָעֶרב ְוָלא ְצלֹוָתא . ִמְנַחת ָעֶרב ִתי , ְדַצְפָרא) א''דף רל ע(ַאּמַ ִפּלָ ּכֹון ּתְ ִתיב ּתִ ָלא ּכְ ּדְ

ּבֶֹקר ָמר. ּבַ א ָהִכי ִאּתְ ּכֹון, ֶאּלָ ִתי ְקטֶֹרת ְלָפְניךָ  ּתִ ִפּלָ א ַעל ֶחְדָוה, ּתְ ֲהָדא , ְקטֶֹרת ָלא ַאְתָיא ֶאּלָ
ח ֵלב) משלי כז(, הּוא ִדְכִתיב ּמַ ֶמן ּוְקטֶֹרת ְיׂשַ ד ַאְדִליק ּבֹוִציִנין. ׁשֶ ֲהָנא ּכַ א ּכַ ֲהָוה , ְוַעל ּדָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַמְקִריב ְקטֶֹרת ֵהִטיבֹו ֶאת ַהנִּ ) שמות ל(, ּכְ ה ּוְבַהֲעלֹות ַאֲהרֹן ֶאת ּבְ רֹות ַיְקִטיֶרּנָ
ה ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ רֹות ּבֵ ַצְפָרא. ַהּנִ א ָגִרים, ַעל ֶחְדָוה, ּבְ ְעּתָ ׁשַ א. ּדְ ַרְמׁשָ ְלֶמחֵדי ְסַטר , ּבְ

ָמאָלא א ַעל ֶחְדָוה. ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ׂשְ  .ּוְלָעַלם ָלא ָאֵתי ֶאּלָ
ִרין ְוָתא               תכ ר ִקׁשְ ֵ א, ֲחֵזי ְקטֶֹרת ְמַקׁשּ ְוָדא ַאֲעַבר מֹוָתא , ְוָאִחיד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ַעְלָמא, ְוִקְטרּוָגא ְורּוְגָזא ְלָטָאה ּבְ ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ָמה ִדְכִתיב. ּדְ ה ֶאל ) במדבר יז(, ּכְ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
זְ  ה ְוֵתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ ים ְקטֶֹרת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ְוגוַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ַח ְוׂשִ א . 'ּבֵ ְלָבַתר ּדָ

ִתיב ָרץ , ּכְ ר ַעל ָהָעם', ְוגו) אהרן(ַוּיָ ָעַצר , ּוְכִתיב, ַוְיַכּפֵ ים ַוּתֵ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ ַוּיַ
ָפה ּגֵ ין ְוָכל ְמַקְטְרגִ . ַהּמַ יׁשִ ל ִסְטִרין ּבִ ָלא ָיְכִלין ּכָ ִגין ּדְ י ְקטֶֹרתּבְ א ִאיהּו . ין ְלֵמיַקם ַקּמֵ ְוַעל ּדָ

א) א חדוה''ס(ָרָזא  ּוָרא ְדכֹּלָ א ְוִקׁשּ  .ְדכֹּלָ
א ְדִמְנָחה               תכא ְעּתָ ַעְלָמא, ּוְבׁשַ ְרָיא ּבְ ִדיָנא ׁשַ ַההּוא ְצלֹוָתא, ּדְ ִוד ּבְ ון ּדָ ּוֵ . ִאְתּכַ

ְכִתיב ִתי ְקטֶֹרת ְלָפנֶ , ּדִ ִפּלָ ּכֹון ּתְ ָיא, ְוַהאי ְצלֹוָתא ְדָסִליק. 'יָך ְוגוּתִ ִדיָנא ַקׁשְ , ַיֲעֵבר רּוְגָזא ּדְ
ַהאי ִזְמָנא א ּבְ ּתָ יט ַהׁשְ ּלִ ׁשַ ַההּוא ְקטֶֹרת, ּדְ ל רּוְגָזא. ּבְ יּה ּכָ ָדֵחי ְוַאֲעַבר ַקּמֵ דסליק השתא (, ּדְ

) ג היינו דכתיב''א ל''ס(, ְוָכל ִקְטרּוָגא ְדַעְלָמא) בהאי שעתא בההוא קטרת דאעדי כל רוגזא
ַעְלָמא, ִמְנַחת ָעֶרב) א מאי טעמא בגין דאיהי''ס( ְלָיא ּבְ ִדיָנא ּתַ  .ּדְ

א ֲחֵזי               תכב א, ּתָ ׁשָ י ַמְקּדְ ד ִאְתָחַרב ּבֵ א ְדִאּתֹוַקד, ּכַ ְעּתָ ׁשַ א . ְזַמן ִמְנָחה ֲהָוה, ּבְ ְוַעל ּדָ
ִתיב י ָפָנה ) ירמיה ו(, ּכְ טּו ִצְלֵלי ָעֶרבאֹוי ָלנּו ּכִ י ִיּנָ ִאינּון ְמַקְטְרִגין . ַמאן ִצְלֵלי ָעֶרב. ַהּיֹום ּכִ

ַעְלָמא ִדיִנין, ּדְ א, ְורּוְגֵזי ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְזִמיִנין ּבְ ִניָנן. ּדִ א ּתָ ָבֵעי , ְוַעל ּדָ ר ָנׁש ) ב''ו ע''שמות ל(ּדְ ּבַ
יהּ  וָנא ַדְעּתֵ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ְלַכּוְ כֻ . ּבִ יהּ ּבְ וָנא ַדְעּתֵ ר ָנׁש ְלַכּוְ ֵעי ּבַ הּו ְצלֹוָתא ּבָ ּוְבַהאי ְצלֹוָתא , ּלְ

הוּ  ּלְ יר ִמּכֻ ַעְלָמא, ַיּתִ ְרָיא ּבְ ִדיָנא ׁשַ ִגין ּדְ א ְזַמן ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה. ּבְ ין ֵליהּ , ְוַעל ּדָ ּקִ ְוָהא , ִיְצָחק ּתַ
 .אּוְקמּוהָ 

ֲהוּו ָאְזֵלי               תכג ַחד טּוָראאָ , ַעד ּדְ י יֹוֵסי. ֳעלּו ּבְ ִנַהְך ְוָלא , ַהאי טּוָרא ַדֲחָלא, ָאַמר ִרּבִ
ב ָהָכא ִחיָלא הּוא, ִנְתַעּכֵ טּוָרא ּדְ ִגין ּדְ י ְיהּוָדה. ּבְ ָהא . ֲהָוה ֲאִמיָנא ָהִכי, ִאי ֲהָוה ַחד, ָאַמר ִרּבִ ּדְ

ִניָנן אֹוְרָחא, ּתָ ָאִזיל ְיִחיָדאי ּבְ ַמאן ּדְ יהּ ִאְתַחיַּ , ּדְ ַנְפׁשֵ ָלָתא ָלא. יב ּבְ , ְוָכל ַחד ְוַחד ִמיָנן. ֲאָבל ּתְ
א ִכיְנּתָ  .ִאְתֲחֵזי ְדָלא ַתֲעֵדי ִמיָנן ׁשְ

י יֹוֵסי               תכד א, ָאַמר ִרּבִ ר ָנׁש ַעל ִנּסָ ָלא ִיְסמֹוְך ּבַ ִניָנן ּדְ מּוֵאל, ְמָנָלן. ָהא ּתָ . ִמׁשְ
ְכִתיב אּול ַוֲהָרָגִניֵאיְך ֵאלֵ ) שמואל א טז(, ּדִ ַמע ׁשָ יר ִמיָנן, ְך ְוׁשָ מּוֵאל ַיּתִ ָאַמר . ְוָהא ִאְתֲחֵזי ׁשְ

ח ְלֵעיָנא, ִאיהּו ֲהָוה ַחד, ֲאִפיּלּו ָהִכי, ֵליהּ  ּכַ ּתַ יָקא ִאׁשְ ָלָתא. ְוֶהּזֵ ח , ֲאָבל ֲאַנן ּתְ ּכַ ּתַ יָקא ָלא ִאׁשְ ְוֶהּזֵ
יִקין. ְלֵעיָנא ּום ַמּזִ ִאי ִמׁשּ נִ . ּדְ ִלְתָלָתא ָלא ִמְתֲחֵזי ְוָלא ַמְזֵקי, יָנןָהא ּתָ ּום ִלְסִטים. ּדְ ָלא , ְוִאי ִמׁשּ
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ֵחי ָהָכא ּכְ ּתַ ָהא ָרִחיק ֵמִייׁשּוָבא ַהאי טּוָרא, ִמׁשְ ֵחי ָהָכא, ּדְ ּכְ ּתַ א ָלא ִמׁשְ ִחילּו . ּוְבֵני ָנׁשָ ַרם ּדְ ּבְ
ִחין ָהָכא, הּוא ּכְ ּתַ ִמׁשְ ָרא ּדְ ֵחיָוון ּבָ  .ּדְ

ַתח ְוָאַמר               תכה ל ָרע. ּפָ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ יהּ , ַהּמַ ָלא ּבֵ ּכָ , ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
ֵעי ֵליהּ , ַהּגֹוֵאל) ג דהא כתיב''א ל''ס( ַאל ִמּבָ ר ּגָ ִדיר . ַמאי ַהּגֹוֵאל, ֲאׁשֶ ח ּתָ ּכַ ּתַ הּוא ִמׁשְ ִגין ּדְ ּבְ

א ֵני ָנׁשָ י ּבְ ָאה ְלָעְלִמיןְוָלא ַאֲעֵד , ְלַגּבֵ ר ָנׁש ַזּכָ א ֲחֵזי .י ִמּבַ א, ּתָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ּדָ , ַהּמַ
ִדיר ר ָנׁש ּתָ ּבַ יּה ּדְ ָאִזיל ִעּמֵ יהּ , ּדְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ר ָנׁש ָנִטיר ּפִ ד ּבַ א . ּכַ ְוַעל ּדָ

ר ָנׁש  ֵהר ּבַ ָלא ִיּפּוק יְ , ִיְזּדַ אֹוְרָחאּדְ ּקּוֵדי , ַמאי ְיִחיָדאי. ִחיָדאי ּבְ ר ּפִ ר ָנׁש ְלִמּטַ ֵהר ּבַ ִיְזּדַ ּדְ
א, ְדאֹוַרְייָתא ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ָלא ַתֲעֵדי ִמּנֵ ִגין ּדְ א, ְוִיְצָטֵרְך ְלֵמיַזל ְיִחיָדאי, ּבְ ִכיְנּתָ ָלא ִזּוּוָגא ִדׁשְ   .ּבְ

א ֲחֵזי               תכו ר, ּתָ ד ָנִפיק ּבַ ר ְצלֹוָתא ַקֵמי ָמאֵריהּ , ָנׁש ְלאֹוְרָחא ּכַ ָכא , ְיַסּדַ ִגין ְלַאְמׁשָ ּבְ
א ִכיְנּתָ א, ּוְלָבַתר ִיּפּוק ְלאֹוְרָחא, ֲעֵליּה ׁשְ ִכיְנּתָ ח ִזּוּוָגא ִדׁשְ ּכַ אֹוְרָחא, ְוִיׁשְ ָזָבא , ְלִמְפַרק ֵליּה ּבְ ּוְלׁשֵ

ִאְצְטִריךְ  ָכל ַמה ּדְ  .ֵליּה ּבְ
ַיֲעקֹב               תכז ִתיב ּבְ ִדי) בראשית כח(, ַמה ּכְ א ִזוּוָגא , ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעּמָ ּדָ

א ִכיְנּתָ ה. ִדׁשְ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני ּבַ א, ּוׁשְ ַההּוא ) ב''דף רל ע(ְוַיֲעקֹב ְיִחיָדאי ֲהָוה , ְלִמְפַרק ִלי ִמּכֹּלָ ּבְ
יהּ , ִזְמָנא א ָאְזַלת ַקּמֵ ִכיְנּתָ כֵּ . ּוׁשְ ל ׁשֶ אֹוַרְייָתאּכָ ין ּדְ יַנְייהּו ִמּלִ ִאית ּבֵ ה , ן ַחְבַרָייא ּדְ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ
ה  .)אדהכי מאיך שמשא לערבא, ודאי כך הוא, אמר רבי יוסי. (ְוַכּמָ
י יֹוֵסי               תכח ב ָהָכא, ַמאי ַנֲעִביד, ָאַמר ִרּבִ ִאי ְנַהְך . ָהא יֹוָמא ָמִאיְך ְלֵמיַעל, ִאי ִנְתַעּכֵ

ִחיְלָנא, טּוָרא ַרב ִאיהוּ , ֵעיָלאלְ  ֵחיָוון ַחְקָלא ּדָ י ְיהּוָדה. ּוְדִחילּו ּדְ י , ָאַמר ִרּבִ ַווְהָנא ֲעָלְך ִרּבִ ּתְ
ר ָנׁש ַעל ִניָסא. יֹוֵסי ָלא ִיְסמֹוְך ּבַ ִניָנן ּדְ ִריְך הּוא ָלא ַיְרִחיׁש ִניָסא , ָאַמר ֵליּה ָהא ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

א ְעּתָ ָכל ׁשַ ָלָתא, ָהֵני ִמיֵלי ְיִחיָדאי, ָאַמר ֵליהּ . ּבְ יָנָנא, ֲאָבל ֲאַנְחָנא ּתְ י אֹוַרְייָתא ּבֵ א , ּוִמּלֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ָנא  .ָלא ָדִחיְלָנא, ִעּמָ
ֲהוּו ָאְזֵלי               תכט טּוָרא, ַעד ּדְ ָרא ַחד, ָחמּו ְלֵעיָלא ּבְ והּ , ִטּנָ ַגּוָ א ּבְ ָאַמר . ְוַחד ְמַעְרּתָ

י ְיהּוָדהִר  ן, ִניַהְך ְוֵניַסק ְלַההּוא ִטיָנָרא, ּבִ ּמָ א ּתַ ֲאָנא ָחֵמי ָחָדא ְמַעְרּתָ ן. ּדְ ְוָחמּו , ְסִליקּו ְלַתּמָ
א י יֹוֵסי. ַהִהיא ְמַעְרּתָ ִחיְלָנא, ָאַמר ִרּבִ ְלֵחיָוון ִאיהוּ , ּדָ א ֲאַתר ּדִ יְלָמא ַהִהיא ְמַעְרּתָ עּו , ּדִ ְוָלא ִיְפּגְ

 .לֹון ָהָכא
ה               תל י ִחְזִקּיָ י ְיהּוָדה ְלִרּבִ י יֹוֵסי ָדִחיל ִאיהוּ , ָאַמר ִרּבִ ִרּבִ ִגין , ָהא ָחֵמיָנא ּדְ ִאי ֵתיָמא ּבְ

ָאה ִאיהּו ַחּטָ ָדִחיל. ּדְ ָכל ַמאן ּדְ ָאה ִאיהוּ , ּדְ ְכִתיב. ַחּטָ ִאים) ישעיה לג(, ּדִ ֲחדּו ְבִצּיֹון ַחּטָ ָהא , ּפָ
ְכִפיר ִיְבָטח) משלי כח(, ּוְכִתיב) והא(, ָאהָלאו ִאיהּו ַחּטָ  יִקים ּכִ י יֹוֵסי. ְוַצּדִ ִגין , ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ִכיחַ  ִנְזָקא ׁשְ  .ּדְ

ִכיחַ , ָאַמר ֵליהּ                תלא ח ִנְזָקא. ָהִכי הּוא, ִאי ִנְזָקא ׁשְ ּכַ ּתַ ּוְלָבַתר . ֲאָבל ָהָכא ָלא ִאׁשְ
א ֲאַנן ִניעֹול ִלְמַעְרּתָ א. ָלא ֵליעּול ִנְזָקא ְלַצֲעָרא ָלן, ּדְ י ְיהּוָדה, ָעאלּו ִלְמַעְרּתָ ִנְפלֹוג , ָאַמר ִרּבִ

ֲהֵוי ֵליְלָיא ָמרֹות ּדְ ן, ֵליְלָיא ִלְתַלת ִמׁשְ ל ַחד ְוַחד ִמּנָ ַלת ִסְטֵרי , ֵליקּום ַעל ִקּיּוֵמיהּ , ּכָ י ּתְ ַהּנֵ ּבְ
 .ֵליְלָיא ְוָלא ִנְדמּוךְ 

י ְיהּוָדה ְוָאַמרפָּ                תלב יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי) תהלים פט(, ַתח ִרּבִ ּכִ ַהאי , ַמׂשְ
א ְחּתָ ּבַ ִריְך הּוא, ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאָמָרהּ , ּתּוׁשְ א ּבְ פּוְלָחָנא ְדקּוְדׁשָ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ְוָעִביד , ּבְ
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ֵני ַעְלָמא מֹוְדעּון ּכֹ , ֶחֶסד ִעם ּבְ ּתְ ִיׁשְ ִריְך הּואּדְ א ּבְ א ְלקּוְדׁשָ יט ַעל , ּלָ ּלִ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ִריְך הּוא. ַאְרָעא ְוִאְקֵרי ֵאיָתן א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ְתִקיפּו ּבֵ ַאְתִקיף ּבִ ִגין ּדְ  .ּבְ

י ה               תלג יָרה' ַחְסּדֵ ֲחִסיִדים ַאְתָיין ְלזַ , עֹוָלם ָאׁשִ ְטָרא ּדַ ָראְוִכי ִמּסִ א ָהָכא , ּמְ ֶאּלָ
יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ִליל ִסְטָרא ִדׂשְ י ְלַאְבָרָהם, ִאְתּכְ ִריְך הּוא ַנּסֵ א ּבְ א קּוְדׁשָ ְוָהא . ּוָבֵחין ֵליהּ , ְוַעל ּדָ

ַההּוא ִזְמָנא ִנין ֲהָוה ּבְ ַבע ׁשְ ָלִתין ּוׁשְ ר ּתְ ִיְצָחק ּבַ ָמר ּדְ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ִאּתְ ה ֶאת, ַמאי ִנּסָ ִיְצָחק  ִנּסָ
ֵעי ֵליהּ  ה ֶאת ַאְבָרָהם. ִמּבָ א ִנּסָ ִדיָנא, ֶאּלָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ִיׁשְ ִדיָנא, ּדְ ָלָלא ּבְ ִלים , ּוְלִאְתּכְ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ִיׁשְ ּדְ

ְדָקא ְיאּות י ה. ּכְ א ַחְסּדֵ יָרה' ְוַעל ּדָ  .עֹוָלם ָאׁשִ
י ה               תלד ָבר ַאֵחר ַחְסּדֵ יָרה' ּדָ ִריְך הּוא ָעִביד ִאינ, עֹוָלם ָאׁשִ א ּבְ קּוְדׁשָ ּון ֲחָסִדים ּדְ

ִפי) תהלים פט. (ִעם ַעְלָמא א, ְלדֹור ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ ָעִביד ִעם ּכֹּלָ ְלדֹור . ִטיבּו ּוְקׁשֹוט ּדְ
אֹוַדע ַאְבָרָהם , ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתךָ  ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ א ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ַעְלָמאּדָ ר , ּבְ ְוַאְדּכַ

ְרָיין ָכל ּבִ פּוָמא ּדְ ִפי. ֵליּה ּבְ א אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ  .ְוַעל ּדָ
ִריְך הּוא אֹוַדע ֵליּה ְלַאְבָרָהם ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא               תלה א ּבְ ְוַכד ָיַדע ָרָזא , ְוקּוְדׁשָ

ִאיהּו ִעיָקָרא ְוִקיוּ , ִדְמֵהיְמנּוָתא ֵרי ַעְלָמא, ָמא ְדַעְלָמאָיַדע ּדְ ְבִגיֵניּה ִאְתּבְ ים, ּדִ ֲהָדא . ְוִאְתְקּיַ
ֶנה ְוגו) תהלים פט(, הּוא ִדְכִתיב י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ ִריְך הּוא . 'ּכִ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ְדַכד ּבָ

יט ְיִמיָנא ֲעֵליּה ְוִאְתְק , ָחָמא ְדָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם, ַעְלָמא אֹוׁשִ יםַעד ּדְ יט ְיִמיָנא . ּיַ אֹוׁשִ ְוִאי ָלאו ּדְ
ים, ֲעֵליהּ  ִרי. ָלא ִאְתְקּיַ ִדיָנא ִאְתּבְ א ּבְ ַעְלָמא ּדָ ִגין ּדְ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּבְ
ית               תלו ֵראׁשִ ָמר ּבְ ָלָלא ָחָדא, ְוִאּתְ ָווִנין ָהָכא, ְוָרָזא ּכְ ֵרין ּגְ ית, ּתְ ֵראׁשִ ב , ּבְ ַאף ַעל ּגַ

ֲאמָ  א ְלֵעיָלאּדְ ּתָ ירּוָתא ִמּתַ א, ָרן ׁשֵ ית ָהִכי ָנֵמי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ית' ְוָקַאְמִריָנן ב, ֵראׁשִ , ֵראׁשִ
ים ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקֳ ְדָקַאְמִריָנן ּבֵ ית, ּכִ ַהאי ִאְתְייִהיַבת ְלַההּוא ֵראׁשִ ִליָלא ִאיִהי , ּדְ ה ּכְ ּוִמּלָ

ֲחָדא  .ּכְ
ֵרי ַעְלָמא ָדא''ּוְבַהאי בי               תלז יִמיָנא, ת ִאְתּבְ א ּבִ ים ֶאּלָ . ְוָהא אּוְקמּוהָ . ְוָלא ִאְתְקּיַ

ְרָאם ִהּבָ ִתיב, ּבְ ַאְבָרָהם ּכְ ךְ . ּבְ ֶנה, ּוְבִגין ּכָ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ּוִבְנָיָנא ַקְדָמָאה ְדַעְלָמא . ָאַמְרּתִ
ְנָייָנא. יּה ְלַקְייָמאֲהָוה בֵּ , ַההּוא ְנהֹוָרא ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה, )ההוא עולם( יֹוָמא ּתִ , ּוְלָבַתר ּבְ

ָמאָלא ׂשְ ַמִים. ּבִ ֶהם, ּוְכִתיב. ּוְבַהְנהּו ַאְתִקין ׁשָ ִכין ֱאמּוָנְתָך ּבָ ַמִים ּתָ  .ׁשָ
ָבר ַאֵחר               תלח ֶהם, ּדָ ִכין ֱאמּוָנְתָך ּבָ ַמִים ּתָ ְקנוּ , ׁשָ ִאינּון ֲחָסִדים ִאּתַ ַמִים ּבְ ָזא ְוָר , ׁשָ

הוּ  ֱאמּוָנה ַאְתָקַנת ּבְ ַמִים, ּדֶ א ִמּגֹו ׁשָ ּקּוָנָהא ֶאּלָ ֵלית ּתִ  . ּדְ
ִרית ִלְבִחיִרי) תהלים פט(               תלט י ּבְ ַרּתִ א הּוא ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ּכָ א , ָבר ַאֵחרּדָ  .ּדָ ּדָ
ְרָכאן ְלכֻ ) א''דף רלא ע(ִאיהּו  ִמיֵניּה ָנְפִקין ּבִ יק ּדְ ֵאיַצּדִ ּתָ הּו ּתַ ן) אינון(ְוָכל , ּלְ יׁשָ הּו , ֵחיָוון ַקּדִ ּלְ ּכֻ

ְרָכאן אי, ִאְתּבָ ָנִגיד ְלַתּתָ ִתיב, ִמן ַההּוא ְנִגידּו ּדְ ְך ּכְ ִרית ִלְבִחיִרי, ּוְבִגין ּכָ י ּבְ ַרּתִ  . ּכָ
י ְלָדִוד ַעְבִדי) תהלים פט(               תמ ְעּתִ ּבַ ִדיר , אָדא ָרָזא ִדְמֵהיְמנּותָ , ִנׁשְ ִאיהּו ָקְייָמא ּתָ ּדְ

א יק ּדָ ַצּדִ רּון ְלָעְלִמין, ִקּיּוָמא ְדַעְלָמא. ּבְ ּדְ ָלא ִיְתּבַ ָגלּוָתא, ּדְ ִזְמָנא ּדְ ר ּבְ ִבְרָכאן , ּבַ ְנִגידּו ּדְ ּדִ
ים. ִאְתְמָנעוּ  ּלִ ּתַ , ֵמַההּוא ִזְמָנא, ְלָיאְוַכד ָעִייל ֵלי. ְוָכל ֶחְדָוון ִאְתְמָנעוּ , ְוָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא ָלא ִאׁשְ

א י ַמְלּכָ  .ֶחְדָוון ָלא ָעאלּו ַקּמֵ
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ֶחְדָוון ָלא ִאְתָערוּ                אתמ ב ּדְ יָרָתא, ְוַאף ַעל ּגַ ֵרי ׁשִ ְוַכד . ֲאָבל ְלַבר ָקְייֵמי ּוְמַזּמְ
ִליג ֵליְלָיא א ְלֵעיָלא, ִאְתּפְ ּתָ א , ְוִאְתָערּוָתא ָסְלָקא ִמּתַ ֵדין קּוְדׁשָ ל ֵחיֵלי ּכְ ִריְך הּוא ַאְתַער ּכָ ּבְ
ַמָיא ִלְבִכָיה ְרִקיָעא, ׁשְ ֵאי, ּוָבַעט ּבִ ֵאי ְוַתּתָ ְעְזָען ִעּלָ  .ְוִאְזּדַ

יהּ                תמב אֹוַרְייָתא, ְוֵלית ַנְייָחא ַקּמֵ א ּבְ ִמְתָעֵרי ְלַתּתָ ִזְמָנא ּדְ ר ּבְ ֵדין. ּבַ א , ּכְ קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא ְוָכל ִאינוּ  יַקָיא ּבְ ַצּדִ ָמִתין ּדְ הּו ַצְייִתין ְוָחְדָיין ְלַההּוא ָקָלא ּוְכֵדין ַנְייָחא, )דעמיה(ן ִנׁשְ ּלְ . ּכֻ

ִמּיֹוָמא ). קמיה אשתכח) (א קמיה ואתי נייחא לכלהו נשמתין דצדיקיא עמיה''ס( ִגין ּדְ ּבְ
א א ְלַתּתָ ׁשָ ִאְתָחִריב ַמְקּדְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ְלֵעיָלאּדְ , אֹוֵמי קּוְדׁשָ ֵלם ּדִ גֹו ְירּוׁשְ ַעד , ָלא ֵייעּול ּבְ

א ְלַתּתָ ַלם ּדִ ָרֵאל ִלְירּוׁשָ ַיֲעלּון ִיׂשְ ְכִתיב. ּדְ ִעיר) הושע יא(, ּדִ ָך ָקדֹוׁש ְולא ָאבֹוא ּבְ ִקְרּבְ ְוָהא , ּבְ
 .אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא

ֵרי               תמג יָרָתאְואָ , ָקְייֵמי ְלַבר, ְוָכל ִאינּון ְמַזּמְ הּו , ְמֵרי ׁשִ ְלֵגי ֵליְלָיא ְוֻכּלְ ְתַלת ּפַ ּבִ
ְחַתן ְיִדיָעאן ּבָ תּוׁשְ ָחן ּבְ ּבְ ַמָיא, ְמׁשַ הּו ֵחיֵלי ׁשְ ֵליְלָיא, ְוֻכּלְ הּו ִמְתָעֵרי ּבְ ּלְ יָמָמא, ּכֻ ָרֵאל ּבִ . ְוִיׂשְ

י ְלֵעיָלא ׁשֵ ה ָלא ְמַקּדְ ָרֵאל ְלַתּתָ , ּוְקדּוׁשָ י ִיׂשְ ׁשֵ ְמַקּדְ י , אַעד ּדִ ׁשֵ ַמָיא ְמַקּדְ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּוְכֵדין ּכָ
ֲחָדא א ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ין. ׁשְ יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ א ִיׂשְ ֵאי , ְוַעל ּדָ ֵאי ְוַתּתָ ין ֵמִעּלָ ׁשִ א בגין דקדושא ''ס(ִמְתַקּדְ

ֲחָדא) דשמא דקודשא בריך הוא לא סליק אלא מעילא ומתתא , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכְ
י ָקדֹוׁש ֲאִני הְקדוֹ ) ויקרא יט( ְהיּו ּכִ ים ּתִ  .ֱאלֵהיֶכם' ׁשִ

י יֹוֵסי ְוָאַמר               תמד ַתח ִרּבִ עוּ ) איוב לח(, ּפָ א , ַעל ָמה ֲאָדֶניָה ָהְטּבָ ַהאי ְקָרא קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא ָאַמר ֵליהּ  ָרא ַעְלָמא, ּבְ ַכד ּבָ ִגין ּדְ א ַעל ָסְמִכין, ּבְ אִ , ָלא ָבָרא ֵליּה ֶאּלָ ָסְמִכין ' ינּון זּדְ

ַעְלָמא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדְ ְבָעה) משלי ט(, ּכְ ְוִאינּון ָסְמִכין ָלא ִאְתְייַדע ַעל ָמה , ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ
 .ָקְייִמין
ִאיהּו ָרָזא ֲעִמיָקא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיָמן               תמה ִגין ּדְ ֵרי. ּבְ נָ , ְוַעְלָמא ָלא ִאְתּבְ ַטל ַעד ּדְ

ה, ַאְבָנא ָחָדא ִתּיָ ִאְתְקֵרי ֶאֶבן ׁשְ ִריְך הּוא, ְוִאיהּו ַאְבָנא ּדְ א ּבְ ְוָזַרק ָלּה ְלגֹו , ְוָנַטל ָלּה קּוְדׁשָ
א, ְתהֹוָמא יל ַעְלָמא, ְוִאְתְנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתִ יּה ִאׁשְ , ְוִאיִהי ְנקּוָדה ֶאְמָצִעיָתא ְדַעְלָמא. ּוִמּנֵ

יםּוְבַהאי ְנקּוָדה  ָדׁשִ ָתהּ ) איוב לח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָקְייָמא קֶֹדׁש ַהּקֳ ּנָ . אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ּפִ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַנת ִיְקַרת) ישעיה כח(, ּכְ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ) תהלים קיח(, ּוְכִתיב. ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ

ָנה  .ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ
א ֲחֵזי               תמו ָיא, ּתָ א ּוֵמרּוָחא ּוִמּמַ ָ ֵרי ֵמֶאׁשּ הוּ , ַהאי ֶאֶבן ִאְתּכָ ּלְ ִליד ִמּכֻ ְוִאְתֲעִביד , ְוִאְתּגְ

הֹוֵמי, ַאְבָנא ָחָדא יּה ַמָיא, ְוָקְייָמא ַעל ּתְ הֹוֵמי, ּוְלִזְמִנין ָנְבִעין ִמּנֵ ְוַהאי ַאְבָנא ָקְייָמא . ְוִאְתַמְלָיין ּתְ
ֶאְמָצִעיתָ  יל ַיֲעקֹב, א ְדַעְלָמאְלָאת ּבְ ּתִ ים ְוַאׁשְ ִקּיֵ ִתילּו ְוִקּיּוָמא ְדַעְלָמא, ְוַהאי ִאיהּו ֶאֶבן ּדְ . ׁשְ

ָבה) בראשית לא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ח ַיֲעקֹב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ַמּצֵ ּקַ  .ַוּיִ
ָבה ְוגו               תמז י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ י ֵליּה ) טבראשית כ(', ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ּוֵ ְוִכי ַהאי ֶאֶבן ׁשַ

ַקְדִמיָתא. ַיֲעקֹב ֵרי ּבְ ִריְך הּוא ַעְלָמא, ְוָהא ַהאי ֶאֶבן ִאְתּבְ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ י ָלּה . ּכַ ּוֵ ׁשַ א ּדְ ֶאּלָ
ִקּיּוָמא ) אלא דיעקב שוי לה, והא עד לא אתברי עלמא הוות. א וכי השתא שוי ליה יעקב''נ(

ִתיב, אִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ  ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ א ֲאׁשֶ י. ְוַעל ּדָ ְמּתִ ר ׂשַ ְכִתיב, ַמאי ֲאׁשֶ ית , ּדִ ִיְהֶיה ּבֵ
י ְמדֹוָרא ִדְלֵעיָלא ָהָכא, ֱאלִֹהים ּוֵ ׁשַ  .ּדְ
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א ֲחֵזי               תמח ְבָעה ֵעיַנִים, ּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַהאי ֶאֶבן ִאית ֲעָלּה ׁשִ ַעל ) זכריה ג(, ּכְ
ְבָעה ֵעיַנִיםֶאבֶ  ִתָייה, ן ַאַחת ׁשִ יל ַעְלָמא. ַעל ָמה ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּתִ ּה ִאׁשְ ִמּנָ ִתָייה, ְוַחד. ַחד ּדְ . ׁשְ

ת ָיה ִריְך הּוא ָלהּ , ׁשָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוֵ ׁשַ ּה ַעְלָמא, ּדְ ְרָכא ִמּנָ ְרָכא, ְלִאְתּבָ ּה ִמְתּבָ ַעְלָמא ִמּנָ ִגין ּדְ  .ּבְ
א ֲחֵזיוְ                תמט א, ּתָ ְמׁשָ ָעאל ׁשִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א, ּבְ ַהאי דּוְכּתָ ָקְייִמין ּבְ רּוִבים ּדְ י ּכְ ְוֲהוּו , ַהּנֵ

ָאת ְדַפְייהּו ְלֵעיל, ָיְתֵבי ּבְ ן ּגַ י לֹון, ֲהוּו ַאְקׁשָ ַגְדַפְייהּו ְלֵעיָלא, ּוָפְרׂשֵ ַמע קֹול ִנּגּוָנא ּדְ ּתְ ּוְכֵדין , ְוִאׁשְ
ָראן ְלַנְגָנא אִ  ירּוָתא ְדֵליְלָיא, ינּון ַמְלָאִכיןׁשָ ׁשֵ יָרָתא ּבְ ָאְמֵרי ׁשִ א , ּדְ קּוְדׁשָ ק ְיָקֵריּה ּדְ יַסּלַ ִגין ּדִ ּבְ

ִריְך הּוא א ְלֵעיָלא, ּבְ ּתָ יָרָתא ֲהוּו ָאְמרוּ . ִמּתַ ְכרּוִבים, ּוַמאי ׁשִ ַגְדַפְייהּו ּדִ תהלים (, ַההּוא ִנּגּוָנא ּדְ
ְרכּו ֶאת ה) קלד ה ּבָ י ה 'ִהּנֵ ל ַעְבּדֵ אּו ְיֵדיֶכם קֶֹדׁש ְוגו', ְוגו' ּכָ יָרָתא ) אינון(ּוְכֵדין ', ׂשְ ִאיהּו ׁשִ

ָרא ֵאי ְלַזּמָ  .ְלִאינּון ַמְלֲאֵכי ִעּלָ
ְנָייָנא               תנ א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ רּוִבים , ּבְ י ּכְ י ַגְדַפְייהּו ְלֵעיָלא) ב''דף רלא ע(ַהּנֵ , ַאְקׁשֵ

ַמע ק ּתְ ְלהֹוןְוִאׁשְ ְנָייָנא, ֹול ִנּגּוָנא ּדִ א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ ָראן ְלַנְגָנא ִאינּון ַמְלָאִכין ְדָקְייִמין ּבְ ּוַמאי . ּוְכֵדין ׁשָ
א ְעּתָ ַהאי ׁשַ יָרָתא ֲהוּו ָאְמֵרי ּבְ ַפְייהּו ִדְכרּוִבים, ׁשִ ַגּדְ ה) תהלים קכה(, ִנּגּוָנא ּדְ ' ַהּבֹוְטִחים ּבַ

ַהר ִצּיֹון לא ִימּ  ָמָרה ) שירתא(ִאיהּו ) ההוא(ּוְכֵדין . 'ֹוט ְוגוּכְ ַהאי ִמׁשְ ָקְייֵמי ּבְ ירּוָתא ְלִאינּון ּדְ ׁשֵ
ְנָייָנא ְלַנְגָנא  .ּתִ

ִליָתָאהא               תנ ָמָרה ּתְ ִמׁשְ יָרָתא, ּבְ רּוִבים ַאְקׁשּו ַגְדַפְייהּו ְוָאְמֵרי ׁשִ י ּכְ . ּוַמאי ִהיא, ַהּנֵ
י הַהְללּויָ ) תהלים קיג( לּו ַעְבּדֵ ם ה', ְוגו' ה ַהּלְ ֶמׁש ְוגו', ְמבֹוָרְך ְוגו' ְיִהי ׁשֵ ְזַרח ׁשֶ ֵדין ִאינּון . 'ִמּמִ ּכְ

ִליָתָאה ָמָרה ּתְ ִמׁשְ ָקְייֵמי ּבְ יָרָתא, ַמְלָאִכין ּדְ הּו ָאְמֵרי ׁשִ ּלְ  .ּכֻ
ְתֵחי                תנב ִבְרִקיָעא ּפָ ֵלי ּדְ הּו ּכֹוָכֵבי ּוַמּזָ יָרָתאְוֻכּלְ ָמה ִדְכִתיב. ׁשִ ָרן ) איוב לח(, ּכְ ּבְ

ֵני ֱאלִֹהים ל ּבְ ִריעּו ּכָ ל ּכֹוְכֵבי אֹור) תהלים קמח(, ּוְכִתיב. ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֶֹקר ַוּיָ לּוהּו ּכָ ָהא , ַהּלְ ּדְ
 ).א דממנן על שירתא''ס. (ְמַנְגָנן ַעל ְנהֹוָרא, ִאינּון ּכְֹכֵבי ִדְנהֹוָרא

ד ָאֵתי ַצְפָרא               תנג ָרֵאל , ּכַ ְתַרְייהּו ְדִיׂשְ יָרָתא ֲאּבַ א) א ישראל''ס(ּוְכֵדין ָנְטֵלי ׁשִ , ְלַתּתָ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ֵעיָלא, ְוָסְלָקא ְיָקֵריּה ּדְ א ּוִמּלְ ּתָ יָמָמא. ִמּתַ א ּבִ ָרֵאל ְלַתּתָ ֵאי , ִיׂשְ ּוַמְלֲאֵכי ִעּלָ

ֵליְלָיא ָכל ִסְטִריןּוְכֵדין , ְלֵעיָלא ּבְ א ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ִלים ׁשְ ּתְ  .ִאׁשְ
ָקֲאַמר               תנד ֵאי, ְוַהאי ֶאֶבן ּדְ הּו ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ּלְ א, ּכֻ ָרֵאל ְלַתּתָ ַהאי , ְוִיׂשְ הּו ִאְתָקפּו ּבְ ּלְ ּכֻ
יָמָמא, ְוִאיִהי ָסְלָקא ְלֵעיָלא, ֶאֶבן ָרא ּגֹו ֲאָבָהן ּבִ ִריְך הּוא ָאֵתי , אּוְבֵליְליָ . ְלִאְתַעּטְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן יַקָיא ּבְ ָעא ִעם ַצּדִ ְעׁשְ ּתַ  .ְלִאׁשְ
ִקּיּוַמְייהוּ                תנה ָקְייֵמי ּבְ ל ּדְ ִאין ִאינּון ּכָ ֵליְלָיא, ַזּכָ אֹוַרְייָתא ּבְ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִגין . ּוִמׁשְ ּבְ

ִריְך הּוא ְוָכל ִאינּון צַ  א ּבְ קּוְדׁשָ ְבִגְנָתא ְדֵעֶדןּדְ יַקָייא ּדִ א, ּדִ ְבֵני ָנׁשָ ְמעּו ָקַלְייהּו ּדִ ִאינּון , ׁשָ
אֹוַרְייָתא ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָמה ִדְכִתיב. ּדְ ים ְוגו) שיר השירים ח(, ּכְ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ  .'ַהּיֹוׁשֶ

א ֲחֵזי               תנו אָת ) שמות כח(, ִדְכִתיבְוָדא הּוא ָרָזא . ִאיהּו ֶאֶבן ָטָבא, ַהאי ֶאֶבן, ּתָ ּוִמּלֵ
ָעה טּוֵרי ֶאֶבן ין ִאינּון ִסְדִרין . בֹו ִמּלּוַאת ֶאֶבן ַאְרּבָ ֶאֶבן ָטָבא) דאשלמותא(ְוִאּלֵ ָלמּוָתא , ּדְ ַאׁשְ

ִאית . ְדֶאֶבן ְיָקָרה ִגין ּדְ ְכִתיב. ֶאֶבן ָאֳחָרא) אשלמותא(ּבְ ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ) יחזקאל לו(, ּדִ
ֶכם) יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. 'גוָהֶאֶבן וְ  ִקְרּבְ ן ּבְ ת ) ישעיה כח(ְוַהאי ִאיהּו . ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ ּנַ ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ

 .ִיְקַרת ְואּוְקמּוהָ 
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ִתיב               תנז א ּכְ ָזרּו ֵמָהָכא, לּוחֹות ָהֶאֶבן) שמות לא(, ְוַעל ָרָזא ּדָ ִאינּון לּוחֹות ִאְתּגְ , ּדְ
א אִ  ַהאי ֶאֶבןְוַעל ּדָ ֵמיּה ּדְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ) בראשית מט(, ְוַהאי הּוא ָרָזא ִדְכִתיב. ְקרּון ַעל ׁשְ ָ ִמׁשּ

ָרֵאל  ָמר) א הא ודאי אבן ישראל אקה''ס(ִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ  .ּכְ
ה ְוָאַמר               תנח י ִחְזִקּיָ ַתח ִרּבִ מֹות בְּ ) שמות כח(, ּפָ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ ָרֵאל ְוָהֲאָבִנים ּתִ ִני ִיׂשְ

ֵרה ים ֶעׂשְ ּתֵ ִאין, ׁשְ ין ַאְבֵני ְיָקִרין ִעּלָ קֹום, ִאּלֵ ִאְתָקרּון ַאְבִני ַהּמָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדְ בראשית (, ּכְ
קֹום) כח ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ָרֵאל) ש''שמות לט ועי. (ְוָהא אּוְקמּוהָ . ַוּיִ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ , ְוָהֲאָבִנים ַעל ׁשְ

ָמה ּדְ  א''י) ב אבנים''י(ִאית ּכְ ָבִטים ְלַתּתָ ְבִטין, ב ׁשְ ֵריַסר ׁשִ ִריַסר , ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא ּתְ ְוִאינּון ּתְ
יִרין ְבֵטי ָיּה ) תהלים קכב(, ּוְכִתיב, ֲאָבִנין ַיּקִ ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ ָרֵאל) דא רזא(ׁשֶ , ֵעדּות ְלִיׂשְ
ָרֵאל א ִיׂשְ ם הְוכֻ . ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּדָ הּו ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ֵני ', ּלְ מֹות ּבְ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ א ְוָהֲאָבִנים ּתִ ְוַעל ּדָ

ָרֵאל  .ִיׂשְ
יָמָמא''ּוְכָמה ְדִאית י               תנט ֵעי ּבִ ֵליְלָיא''ָהִכי ִאית י, ב ׁשָ ֵעי ּבְ יֹוָמא ְלֵעיָלא, ב ׁשָ , ּבְ

א ֵליְלָיא ְלַתּתָ א, ּבְ א ָדא ָלֳקֵבל ּדָ י יהַ , ּכֹּלָ ָלָגאן''ּנֵ ֵגי ִלְתַלת ּפְ ּלְ ְבֵליְלָיא ִמְתּפַ ֵעי ּדִ ה , ב ׁשָ ְוַכּמָ
חֹוַתְייהוּ  ִריִסין ָקְייֵמי ּתְ י ּתְ ין, ְמַמּנֵ ְרּגִ ין ַעל ּדַ ְרּגִ ֵליְלָיא, ּדַ ן ּבְ הּו ְמַמּנָ ּלְ ַקְדַמיָתא, ּכֻ א ּבְ  .ְוָנְטֵלי ַטְרּפָ

ִליג לֵ                תס ד ִאְתּפְ ֵרין , יְלָיאּוְכֵדין ּכַ ְטָרא ָדא) סתרין(ָקְייִמין ּתְ ִרין , ִסְדִרין ִמּסִ ּוְתֵרין ִסּדְ
ְטָרא ָאֳחָרא ָאה ָנַפק ) א ודא''ס(, ִמּסִ יַנְייהוּ ) א נשיב''ס(ְורּוָחא ִעּלָ ִנין , ּבֵ ל ִאינּון ִאּלָ ּוְכֵדין ּכָ
א ְדֵעֶדן ְבִגְנּתָ יָרָתא, ּדִ ְתֵחי ׁשִ הּו ּפָ ּלְ א, ּכֻ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְוקּוְדׁשָ ִריְך הּוא ָעאל ּבְ ֲהָדא הּוא . ּבְ

ְפֵני ְייָ ) דברי הימים א יז(, ִדְכִתיב ַער ִמּלִ נּו ֲעֵצי ַהּיַ ּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ, ָאז ְיַרּנְ י ָבא ִלׁשְ ָמה . ּכִ ּכְ
ים) ישעיה יא(, ִדְכִתיב ּלִ ֶצֶדק ּדַ ַפט ּבְ יַנְייהּו וְ . ְוׁשָ ט ָעאל ּבֵ ּפָ ִמׁשְ ִגין ּדְ ּה ּבְ א ''ס(ִאְתַמְלָייא ִמּנָ

ן ֵעֶדן) מניה  .ּגַ
ַעְלָמאא               תס ִאינּון , ְורּוָחא ְדָצפֹון ִאְתַער ּבְ יב ַההּוא רּוָחא ּבְ ח ְוָנׁשִ ּכַ ּתַ ְוֶחְדָוה ִאׁשְ

ִרין , ְוָסְלִקין ֵריִחין ְלֵעיָלא, ּבּוְסִמין ִעְטַרְייה) א ומתערין''ס(ּוִמְתַעּטְ יַקָיא ּבְ ן ִמּגֹו ִזיָוא , וּ ַצּדִ ּוִמְתַהּנָ
ָנֲהָרא ְקַלְרָיאה ּדְ ַאְסּפַ  .ּדְ

יַקָיא               תסב ִאין ִאינּון ַצּדִ ָאה, ַזּכָ ָזָכאן ְלַההּוא ְנהֹוָרא ִעּלָ ְוַההּוא ְנהֹוָרא , ּדְ
ָנֲהָרא ְקַלְרָיאה ּדְ ַאְסּפַ ין ַצּדִ , ָנִהיר ְלָכל ִסְטִרין, ּדְ ְדָקא , יַקָיאְוָכל ַחד ְוַחד ֵמִאּלֵ ָנִטיל ְלחּוָלֵקיּה ּכְ

ַהאי ַעְלָמא) א והכי נהיר''ס(ְוֲהָוה ָנִטיל , ָחֵזי ֵליהּ  ָעַבד ּבְ פּום עֹוָבדֹוי ּדְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ) מאינון(, ּכָ
ְסֵפי ִמְתּכַ הֹון ּדְ ָנִטיל ַחְבֵריּה , ִאית ִמּנְ יר ְוָנִהיר) א''דף רלב ע(ֵמַההּוא ְנִהירּו ּדְ  .א אּוְקמּוהָ ְוהָ , ַיּתִ

ֵליְלָיא               תסג אֵרי ֵליְלָיא ְלֵמיַעל, חּוָלֵקיּה ּדְ ד ׁשָ יֵני ִנּמּוִסין ִמְתָעִרין. ִמּכַ ה ַגְרּדִ ּמָ , ּכַ
ַעְלָמא ָטאן ּבְ ה ִזיִנין ִלְזַנְייהוּ , ְסִתיִמין) ב''ב ע''קע(ּוָפְתִחין , ְוׁשָ ּמָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּוְלָבַתר ּכַ ֵדין ּוכְ . ּכְ

ִליג ֵליְלָיא ד ִאְתּפְ א) נהיר נהירו(ִסְטָרא ְדָצפֹון ָנִחית , ּכַ ֵליְלָיא, ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יּה ּבְ ַעד , ְוָאִחיד ּבֵ
ֵליְלָיא ֵרין חּוָלִקין ּדְ  .ּתְ

ָדרֹום ִאְתַער               תסד ָאֵתי ַצְפָרא, ּוְלָבַתר ִסְטָרא ּדְ ֵדי, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא. ַעד ּדְ רֹום ּכְ ן ּדָ
יהּ  א, ְוָצפֹון ֲאִחידּו ּבֵ ָרֵאל ְלַתּתָ ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְלֵעיָלא, ּוְכֵדין ָאָתאן ִיׂשְ ַעד , ָסְלִקין ָלּה ּבִ

יַנְייהוּ  ִניַזת ּבֵ ָסְלָקא ְוִאְתּגְ א . ּדְ ְרָכאן ֵמֵריׁשָ ין) דמלכא(ְוָנְטָלא ּבִ ָכל ֵריׁשִ  .ּדְ
ְרכָ                תסה ֵעיָלאְוִאְתּבָ ָכא ִמּלְ ְ ִאְתַמׁשּ א ּדְ ה . א ֵמַההּוא ַטּלָ ִריׁש ְלַכּמָ א ּפָ ּוֵמַההּוא ַטּלָ

א, ִסְטִרין יּה ֵמַההּוא ַטּלָ ָזנּו ִמּנֵ ה ַרְבָוון ִאּתְ יּה ֲעִתיִדין ַלֲאָחָייא ֵמיַתָייא, ְוַכּמָ ֲהָדא הּוא . ּוִמּנֵ
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נּו ׁשֹוְכֵני עָ ) ישעיה כו(, ִדְכִתיב י ַטל אֹורֹות ַטֶלךָ ָהִקיצּו ְוַרּנְ ִאין . ָפר ּכִ א ֵמִאינּון ְנהֹוִרין ִעּלָ ַטּלָ
ָנֲהִרין ְלֵעיָלא  .ּדְ

ִליג ֵליְלָיא               תסו ֲהוּו ָיְתֵבי ִאְתּפְ י יֹוֵסי, ַעד ּדְ י ְיהּוָדה ְלִרּבִ א רּוָחא , ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ּתָ ַהׁשְ
ַלג, ְדָצפֹון ִאְתַער יַקָיא ְוהַ , ְוֵליְלָיא ִאְתּפְ ַצּדִ ִאיב ְלָקְלהֹון ּדְ ִריְך הּוא ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָנא ּדְ א ִעּדָ ּתָ ׁשְ
ַהאי ַעְלָמא אֹוַרְייָתא, ּבְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ית . ִאינּון ּדְ ִריְך הּוא ַצּיֵ א ּבְ א קּוְדׁשָ ּתָ ָלן ) לקול מלייהו(ַהׁשְ

ַהאי ֲאַתר י ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ  .ָלא ִנְפסֹוק ִמּלֵ
ַתח ְוָאַמר               תסז ל ָרע, ּפָ ְלָאָך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ָמר ְואּוְקמּוהָ , ַהּמַ א ֲחֵזי. ָהא ִאּתְ , ֲאָבל ּתָ

ִתיב ה ָאנִֹכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאְך ְוגו) שמות כג(, ּכְ רֹוָקא ְדַעְלָמא', ִהּנִ ִאיהּו ּפָ א הּוא ַמְלָאְך ּדְ ְנִטירּו , ּדָ
א ְבֵני ָנׁשָ ְרָכאן ְלָכל ַעְלָמאְוַהאי אִ , ּדִ ַאְזִמין ּבִ ַקְדִמיָתא, יהּו ּדְ ִאיהּו ָנִטיל לֹון ּבְ ִגין ּדְ וְלָבַתר , ּבְ

ַעְלָמא ִתיב. ִאיהּו ַאְזִמין לֹון ּבְ א ּכְ ה ָאנִֹכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניךָ , ּוְבִגין ּדָ י ) שמות לג. (ִהּנֵ ַלְחּתִ ְוׁשָ
 .ְלָפֶניָך ַמְלָאךְ 

ָכר ּוְלִזְמִנין נּוְקָבא               תסח ְלִזְמִנין ּדָ ִאיהּו . ְוָהִכי ִאיהוּ , ְוַהאי ִאיהּו ַמְלָאְך ּדִ ִזְמָנא ּדְ ּבְ ּדְ
ְרָכאן ְלַעְלָמא  ָכר, )לעילא(ַאְזִמין ּבִ ֵדין ִאיהּו ּדָ ָכר, ּכְ ְרָכאן . ְוִאְקֵרי ּדָ ַאְזִמין ּבִ ְדכּוָרא ּדְ ּכִ

ְרָכאן ְלַעְלָמאָהִכי ִאיהּו אַ , ְלנּוְקָבא) לתתא( ִדיָנא ַעל ַעְלָמא. ְזִמין ּבִ ָקְייָמא ּבְ ֵדין , ּוְבִזְמָנא ּדְ ּכְ
ָרא. ִאְקֵרי נּוְקָבא ִאיִהי עּוּבָ נּוְקָבא ּדְ יָנא, ּכְ א . ּוְכֵדין ִאְקֵרי נּוְקָבא, ָהִכי ִאיהּו ִאְתְמֵלי ִמן ּדִ ְוַעל ּדָ

א ָרָזא ָחָדא, י נּוְקָבאּוְלִזְמִנין ִאְקֵר , ְלִזְמִנין ִאְקֵרי ְדכּוָרא  .ְוכֹּלָ
ִתיב               תסט ַגְווָנא ָדא ּכְ ֶכת) בראשית ג(, ּכְ ְתַהּפֶ ַמְלָאִכין ִאית , ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

ַעְלָמא לּוַחן ּבְ ה ְגָווִנין, ׁשְ ִכין ְלַכּמָ ִמְתַהּפְ כּוֵרי, ְלִזְמִנין נּוְקֵבי, ּדְ ְלִזְמִנין , יָנאְלִזְמִנין ּדִ , ְלִזְמִנין ּדְ
ְווָנא, ַרֲחֵמי ַחד ּגַ א ּבְ א ַהאי ַמְלָאךְ . ְוכֹּלָ ַגְווָנא ּדָ יִאין ִאיהוּ , ּכְ ְגָווִנין ַסּגִ ַעְלָמא, ּבִ ָווִנין ּדְ הּו , ְוָכל ּגְ ּלְ ּכֻ

ַהאי ֲאַתר יוֹ ) יחזקאל א(, ְוָרָזא ָדא. ִאיָתְנהּו ּבְ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ן ּכְ ם ּכֵ ׁשֶ ם ַהּגֶ
בֹוד ה מּות ּכְ ּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ּדְ ָווִנין. 'ַמְרֵאה ַהּנֹּגַ ל ִאינּון ּגְ יּה ּכָ ִאית ּבֵ ָהִכי ָנֵמי , ּוְכָמה ּדְ

 )ב''דף רלב ע: (ַאְנִהיג ְלָכל ָעְלָמא
ֵאי               תע לוּ , תוספתא ְרִחיֵמי ִעּלָ ּכָ נּו ִאְסּתַ י ה, ָמאֵרי ְדֻסְכְלּתָ קּוְלּפֵ ּוְרָמִני ְיִדיָען ּבְ

א ִסיְכּתָ נוּ , ְקִריבּו ְלִמְנַדע, ּדְ ֻסְכְלּתָ כֹון ָמאֵרי ְדַעְייִנין ּבְ א , ַמאן ִמּנְ ְרעּוּתָ ָסִליק ּבִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ְוָיַדע ּבְ
ִליָלן, ְדָרָזא ְדָרִזין ֲחָדא ּכְ ָווִנין ּכְ ַלּת ּגְ ָקא ּתְ ור ְוסּוָמק , וִאינּון, ְלֲאּפָ ֲחָדא , וָירֹוקִחּוַ ִנין ּכְ ַלּת ּגוֹוָ ּתְ

א א ִעם ּדָ ִליָבאן ּדָ ּתְ ווָגן , ִאׁשְ א) א מזדלגן''ס(ִמְזּדַ א ִעם ּדָ ָאה ִאצְ , ּדָ ּתָ ָיא ּתַ עַמְגרֹוּפַ ָקא , ַטּבַ וָנּפְ
יןִמּגֹו ּגווֹ   . ִנין ִאּלֵ

ין               תעא ִנין ִאּלֵ ַהאי, ְוָכל ּגוֹוָ ֲחזּון ּבְ ָלאֵחיזּו אִ . ִאּתְ ּכָ ֲחֵזי , יהּו ְלִאְסּתַ ְבדֹוְלָחא ִאּתְ ֵעיָנא ּדִ ּכְ
א ְעּתָ ׁשַ והּ . ּבְ ַגּוָ ָבַטׁש ּבְ ַגְווָנא ּדְ ֲחִזִי ְלַבר, ּכְ ִנין ַסֲחָרן ְלַהאי. ָהִכי ִאּתְ ַלּת ּגוֹוָ ין ּתְ ָנא ָאְזָלא , ִאּלֵ ְוגוֹוָ

ון  גֹוָ ִקְטָרא ְקִביֵעי ּבְ א ִקְסטֹוִרין ּדְ  ). א בגווה''ס(ָסְלָקא ְוָנֲחּתָ
ִנין ָסֲחִרין                תעב ֲחָדא) א גוונין''ס(ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ יָמָמא, ּכְ א , ָסְלִקין ָלּה ְלֵעיָלא ּבִ ְוָנֲחּתָ

ֵליְלָיא ֵליְלָיא. ּבְ ֲחִזִי ּבְ ָדִליק ִאּתְ ַרָגא ּדְ ַרּת ְנהֹוָרא, ׁשְ ּתָ יָמָמא ִאְסּתַ ִעין, ּבִ ן ְוַאְרּבָ ָמאּתָ  ְטִמיָרא ּבְ
ַמְנָיא ָעְלִמין וּה , ּוּתְ הּו ָאְזִלין ְלַגּוָ ּלְ א) א בגינה''ס(ּכֻ ּתָ ֵעיָלא ְלּתַ ין ְוָחֵמׁש , ִמּלְ ּתִ ַלּת ְמָאה ְוׁשִ ּגֹו ּתְ

א ּתָ ְסָיא ְלּתַ ּכַ ִניָזא וִאּתְ ין ּגְ ְייּפִ  . ׁשַ
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ָחא ָלהּ                תעג ּכָ ׁש ְלַאׁשְ ּפֵ ׁשְ ְמּפַ י, ַמאן ּדִ ְדּפִ ַבר ּגַ ין ְטִמיִריןִיּתְ ְרִעין, ן ְקִליּפִ ח ּתַ ּתַ ַמאן . ְוִיּפְ
נוּ , ְדָזֵכי ְלֶמיֱחֵמי ָלא, ֶיֱחֵמי ּגֹו ְיִדיָעה ְוֻסְכְלּתָ ר ּכֹוּתְ ּתַ ָחֵמי ּבָ ַמאן ּדְ ה ְנִביָאה . ּכְ ר ִמן מׁשֶ ּבַ

ָאה ֵעיָנא, ְמֵהיְמָנא ִעּלָ ֲהָוה ָחֵמי ֵליּה ֵעיָנא ּבְ ָלא, ּדְ ר ּדְ ֲאּתַ ְייַדע ְלֵעיָלא ּבְ  . ִאּתְ
ָלא ָזֵכי               תעד חּו ֵליּה ְלַבר, ַמאן ּדְ יהּ , ּדָ נּו ְלַגּבֵ ּמְ ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ִאְזּדַ ּמָ ָנן , ּכַ ּמְ ִאְזּדַ

ֵקי ֲעֵליהּ  א, ָנּפְ ִעּנּוָגא ְדַמְלּכָ ל ּבְ ּכַ ָלא ִיְסּתַ יקּו ֵליּה ּדְ ַעלְ . וֲאּפִ יִבין ּדְ ָלא , ָמאַווי לֹון ְלִאינּון ַחּיָ ּדְ
ָלא ּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָזָכאן ְלִאְסּתַ ע אּת ַהּקֶֹדׁש ְוגו) במדבר ד(, ּכְ ַבּלַ  . 'ְולֹא ָיבֹאּו ִלְראֹוּת ּכְ

י ְיהּוָדה               תעה ל ֲהֵויָנא, ָאַמר ִרּבִ ּכֵ ין, ִמְסּתַ הֹון , ְוָהא ִמּגֹו ְזִהיִרין ִאּלֵ ַמּתְ ָלן ִנׁשְ ּכְ ִמְסּתַ
ַצּדִ  ר, יַקָיאּדְ ַהאי ֲאּתַ קּו ּבְ ּבָ ּדַ ד ִאּתְ יַקָיא, ּכַ ַצּדִ הֹון ּדְ ַמּתְ ִלין ִנׁשְ ּכְ ין ִמְסּתַ ִאינּון . ִמּגֹו ְזִהיִרין ִאּלֵ
ִנין ֲחָדא, ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ ּכְ ֲחָדא. ָסְלִקין ְוִאּתְ הּו ּכְ ּלְ ָיַדע ְלַאְכָלָלא ּוְלַיֲחָדא ּכֻ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ , ַזּכָ

ָקנָ  ִאְצְטִריָך ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאְלַאּתְ ר ּדְ ֲאּתַ א ּבְ ַהאי ַעְלָמא, א ּכֹּלָ ר ָנׁש ּבְ ְנִטיר ּבַ ּוְבַעְלָמא , ּוְכֵדין ִאּתְ
י  ):כ תוספתא''ע. (ְדָאּתֵ

י יֹוֵסי ְוָאַמר               תעו ַתח ִרּבִ ִרים) תהלים צט(, ּפָ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ט ָאֵהב ַאּתָ ּפָ  ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ
ט ָאֵהב. 'ְוגו ּפַ ִריְך הּוא, ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ א ּבְ א קּוְדׁשָ ִריְך , ְועֹז ֶמֶלךְ . ּדָ א ּבְ ַאְתִקיף קּוְדׁשָ ּתּוְקָפא ּדְ

ט, הּוא ּפָ ִמׁשְ א ּבְ ים ַאְרָעא, ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ ט ִאְתְקּיַ ּפָ ִמׁשְ ָהא ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדְ ) משלי כט(, ּכְ
ט יַ  ּפָ ִמׁשְ  .ֲעִמיד ָאֶרץֶמֶלְך ּבְ

ךְ                תעז ט ָאֵהב, ּוְבִגין ּכָ ּפָ ָרֵאל ֶאָלא ) אתקף(ְוָלא , ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַנת ּכְ ּקָ ִאְתּתַ
ט ּפָ ִמׁשְ ָזַנת, ּבְ ן ִאּתְ ּמָ ִמּתַ ִגין ּדְ ָנְטָלא, ּבְ ְרָכאן ּדְ ן ָנְטָלא, ְוָכל ּבִ ּמָ ְך ְועֹז ֶמֶלְך ִמ . ִמּתַ ט ּוְבִגין ּכָ ּפָ ׁשְ

ִאיבוּ , ָאֵהב ל ּתְ ט, ּכָ ּפָ ִרים. ְוָכל ְרִחימּו ִדיָלּה ָלֳקֵביל ִמׁשְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמׁשָ א ''ב ע''קצ(ָרָזא , ַאּתָ
א) בסתרי תורה רּוִבים ְלַתּתָ ּקּוָנא ְוִייׁשּוָבא ְדַעְלָמא, ִדְתֵרין ּכְ ִאינּון ּתִ ָמר, ּדְ  .ְוָהא ִאּתְ

י                תעח ַתח ְוָאַמר) יצחק(ִרּבִ ה ּפָ י ה) תהלים קלה(, ִחְזִקּיָ לּו ַעְבּדֵ לּו ָיּה ַהּלְ לּו ' ַהּלְ ַהּלְ
ם ה יהּ ', ֶאת ׁשֵ ָלא ּבֵ ּכָ לּוָיה, ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָאַמר ַהּלְ יָון ּדְ י ה, ּכֵ לּו ַעְבּדֵ אי ַהּלְ ּוְלָבַתר ', ַאּמַ

ם ה לּו ֶאת ׁשֵ ִניָנן. 'ַהּלְ א ָהִכי ּתָ ח מַ , ֶאּלָ ּבַ ְמׁשַ ָחא ֵליּה , ְלַאֲחָרא) לחדא(אן ּדִ ּבָ ִאְצְטִריְך ְלׁשַ
פּום ְיָקֵריהּ  ְבֵחיהּ , ּכְ ח ְלַאֲחָרא, ּוְכפּום ְיָקֵריּה ָהִכי ִאְצְטִריְך ׁשִ ּבַ ְמׁשַ ְבָחא , ְוָתִניָנן ַמאן ּדִ ׁשִ ּבְ

יהּ  ֵלית ּבֵ ָאה לֵ , ְגנּוֵתיהּ ) גלותא וסבב(הּוא ָגֵלי , ּדְ א. יהּ ְוָצֵבי ְלַגּלָ ָדא , ְוַעל ּדָ ָעִביד ֶהְסּפֵ ַמאן ּדְ
ר ָנׁש  פּום ְיָקֵריהּ , ַעל ּבַ יר, ִאְצְטִריְך ּכְ ְבֵחיּה ָאֵתי ִלְגנּוֵתיהּ . ְוָלא ַיּתִ ִמּגֹו ׁשִ ָבָחא , ּדְ א ׁשְ ּוְבכֹּלָ

פּום ְיָקֵריהּ   .ִאְצְטִריְך ּכְ
א ֲחֵזי               תעט בָ , ַהְללּוָיהּ , ּתָ אָהָכא ִאית ׁשְ ָמאֵרי ְדכֹּלָ ָאה ּדְ ְלָטא . ָחא ִעּלָ ָלא ׁשָ ֲאַתר ּדְ

ָלא  ּכָ יּה ֵעיָנא ְלִמְנַדע ּוְלִאְסּתַ ִאיהּו ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, )א אתר''ס(ּבֵ ָמא . ה''י, ּוַמאן ִאיהוּ . ּדְ ׁשְ
א ָאה ַעל ּכֹּלָ  .ִעּלָ

לּוָיהּ                תפ ְך ַהּלְ מָ , ּוְבִגין ּכָ ָבָחא ּוׁשְ ֲחָדאׁשְ ֲחָדא, א ּכְ ִליָלן ּכְ ה . ּכְ ְוָהָכא ָסִתים ִמּלָ
לּוָיהּ  ָאַמר ַהּלְ לּוָיהּ , ּדְ לוּ , ְוָלא ָאַמר ַמאן ַהּלְ י, ְלַמאן ָאְמרּו ַהּלְ ָמה ּדְ א ּכְ ָהִכי , ה ָסִתים''ֶאּלָ

ּבּוֵחי ָסִתים ִאינּון ׁשַ ָבָחא ּדְ ֵחי ָלא ְיַדְעָנא ַמאן ִאינּון, ׁשְ ּבְ ְמׁשַ א ָסִתיםְוהָ , ּדִ , ִכי ִאְצְטִריְך ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ
ָאה ָרָזא ִעּלָ ָאה. ּבְ ָרָזא ִעּלָ ָסִתים ּבְ י ְוָאַמר, ּוְלָבַתר ּדְ ּלֵ י ה, ּגַ לּו ַעְבּדֵ ם ה' ַהּלְ לּו ֶאת ׁשֵ ִגין . 'ַהּלְ ּבְ

ָכל ְטִמיִרין ָאה ְטִמיָרא ּדְ ַההּוא ִעּלָ ָלא ָסִתים ּכְ ָדא ִאיהּו ֲאַתר ּדְ א הוּ . ּדְ םּדָ ִאְקֵרי ׁשֵ , א ֲאַתר ּדְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ם ה) שמואל ב ו(, ּכְ ם ׁשֵ ר ִנְקָרא ׁשָ  .'ֲאׁשֶ
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ָלא א               תפ ַקְייָמא , ָסִתים ְוַגְלָיא) תניינא(, ַגְלָיא) א דא''ס(ַקְדָמָאה ָסִתים ּדְ ּוְבִגין ּדְ
ָייא ּלְ ִאְתּגַ ֵחי ְלַההוּ , ּבְ ּבְ ָקא ְמׁשַ י ה. ַמאן ִאינּון, א ֲאַתרָאַמר ִאינּון ּדְ ִאינּון ַעְבּדֵ ', ְוָקֲאַמר ּדְ

א ָחא ְלֲאַתר ּדָ ּבָ ִאְתַחּזּון ְלׁשַ  .ּדְ
ם ה               תפב ָקֲאַמר ְיִהי, ְמבֹוָרךְ ' ְיִהי ׁשֵ ָנא ּדְ א ְיִהי. ַמאי ׁשְ כּוָתא , ֶאּלָ ַאְמׁשָ ָרָזא ּדְ

ָאה ָקאֲ , ֵמַההּוא ֲאַתר ִעּלָ ִאיהּו ָסִתים ּדְ ִאיהּו י, ָמָרןּדְ ִאיהּו יו, ַעד ָרָזא ִדְבִרית, ה''ּדְ ָאה''ּדְ ּתָ , ד ּתַ
יוּ  ַגְווָנא ּדְ ָאה''ּכְ סֹוָפא, ד ִעּלָ ירּוָתא ּכְ  .ׁשֵ

ְך ְיִהי               תפג ִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, ּוְבִגין ּכָ כּוָתא ִמּטְ ַאְמׁשְ ָאה, ָרָזא ּדְ ּתָ א ּתַ ְרּגָ . ַעד ּדַ
ה ָדא ית ּוְבִמּלָ ְבֵראׁשִ ל עֹוָבָדא ּדִ ים ּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִאְתְקּיַ י ''ְיהִ , י ָרִקיעַ ''ְיהִ ) ב''ו ע''י(, ּכְ

ִתיב ְיִהי. י אֹור''ְיהִ , ְמאֹורֹות ְלֵעיָלא ּכְ ָכל ִאינּון עֹוָבִדין ּדִ  .ּבְ
א               תפד ְלַתּתָ ָכל ִאינּון עֹוָבִדין ּדִ ִתיב ְיהִ , ּבְ ִאיהּו בְּ . י''ָלא ּכְ ָרָזא ָדא ּדְ א ''ס(ִגין ּדְ

ָאה) אמשכותא ָכל ְסִתיִמין, ֵמָרָזא ִעּלָ ְלֵעיָלא, ְסִתיִמין ּדְ ֵאי ּדִ ין ִעּלָ ִמּלִ א ּבְ ים ֶאּלָ ְוָלא , ָלא ִאְתְקּיַ
ִאינּון  ָמר ּבְ א) א''דף רלג ע(ִאּתְ ְלַתּתָ ִאין ּדִ ּתָ ין ּתַ  .ִמּלִ

ַרךְ                תפה א ּוְבָדא ִמְתּבָ כֹּלָ א ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ם ְיָי ְמבֹוָרְך ְוגו, ׁשְ ִתיב ְיִהי ׁשֵ א ּכְ ', ְוַעל ּדָ
ֶמׁש ַעד ְמבֹואוֹ  ְזַרח ׁשֶ ָאה, ִמּמִ א ֲאַתר ִעּלָ א, ּדָ ְמׁשָ יּה ׁשִ ָקא ָנִהיר ִמּנֵ א, ּדְ ְוָדא הּוא . ְוָנִהיר ְלכֹּלָ

ָאה ְסִתיָמָאה א ִעּלָ  .ֲאַתר ְדֵריׁשָ
ָרא, ַעד ְמבֹואוֹ וְ                תפו א הּוא ֲאַתר ִקׁשְ ְדָקא ָחֵזי, ּדָ יּה ְמֵהיְמנּוָתא ּכְ ר ּבֵ ַ ׁשּ ִאְתּקַ , ּדְ

א ְרָכאן ְלכֹּלָ ן ָנְפָקן ּבִ ּמָ ָזן, ּוִמּתַ ָמר, ְוַעְלָמא ֵמָהָכא ִאּתְ ָמה ְדִאּתְ ְך ָקְייָמא ַהאי ֲאַתר . ּכְ ּוְבִגין ּכָ
ָזָנא ֵמֵעיָלא ְרָכא , ְלִאּתְ ןּוְלִאְתּבָ ּמָ א. ִמּתַ ְלַתּתָ ִאְתֲערּוָתא ּדִ א ָקְייָמא ּבְ י , ְוכֹּלָ ִמְתָעֵרי ִאינּון ַעְבּדֵ ּדְ

א, ְייָ  יׁשָ ָמא ַקּדִ ד ְמָבְרֵכי ׁשְ ְדָקֲאָמָרן, ּכַ ָייא. ּכִ ּלְ ִאְתּגַ ִאיהּו ּבְ ְך ּדְ י ְיָי , וְבִגין ּכָ לּו ַעְבּדֵ ִתיב ַהּלְ ּכְ
ם ְייָ  לּו ֶאת ׁשֵ  .ַהּלְ

א, ַאְדָהִכי ֲהָוה ָנִהיר ַצְפָרא               תפז ָאְזלּו . ּוְבַההּוא ֵליְלָיא ָלא ְדִמיכוּ , ָנְפקּו ִמן ְמַעְרּתָ
ָאְרָחא ד ָנְפקּו ֵמִאינּון טּוִרין, ּבְ ַפר. ָיְתבּו ְוַצּלּו ְצלֹוָתא, ּכַ ל ַההּוא , ָמטּו ְלַחד ּכְ ן ּכָ ּמָ ְוָיְתבּו ּתַ

ַההּוא ֵליְלָיא ָנמוּ , יֹוָמא ְלגּות ֵליְלָיא ,ּבְ ֲהָוה ּפַ אֹוַרְייָתא, ַעד ּדְ ָקא ּבְ  .ָקמּו ְלִאְתַעּסְ
ָרֵאל ְוגו               תפח ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ּבְ י ְיהּוָדה ְוָאַמר ַוְיָבֲרֵכם ּבַ ַתח ִרּבִ ', ּפָ

ּיֹום ַההּוא ּיֹום ַההּוא, ַוְיָבַרֵכם ּבַ י ּדְ , ַמאי ּבַ ָהא ַסּגֵ ִתיב ָחֵסר, ְותוּ . ָקֲאַמר ַוְיָבֲרֵכםּדְ ל ֵלאמֹר ּכְ , ּכָ
וי ִתיב''ְוָהָכא ֵלאמֹר ּבְ ָנא) ו לאמור כתיב הכא''אלא בוי, כללא כתיב לאמר(, ו ּכְ  .ַמאי ׁשְ

ּיֹום ַההּוא, ֶאָלא ָרָזא ִאיהוּ                תפט ּיֹום ַההּוא, ַוְיָבַרֵכם ּבַ א ּדְ , ַמאי ּבַ ַדְרּגָ א ָרָזא ּדְ ִאְתַמּנָ
ְרָכאן ְלֵעיָלא ָאה, יֹום ַההּוא. ַעל ּבִ ִאְקֵרי הּוא, יֹום ֵמַההּוא ֲאַתר ִעּלָ ֵלית , ְוַהאי יֹום ַההּוא. ּדְ ּדְ

ין יֹום ּוֵבין הּוא ירּוָדא ּבֵ א , ּוְבָכל ֲאַתר ַהּיֹום ַההּוא, ּפִ ין ) הוא(ּדָ ְרּגִ ֵרין ּדַ ָאה , )עלאין(ּתְ א ִעּלָ ְרּגָ ּדַ
ָאה ֲחָדא ְוַתּתָ ִאינּון ּכְ  .ּדְ

ךְ                תצ ָעא ַיֲעקֹב ְלָבְרָכא ִלְבנֹוי ְדיֹוֵסף, ּוְבִגין ּכָ ד ּבָ ִיחּוָדא ִדְלֵעיָלא , ּכַ ִריְך לֹון ּבְ ּבָ
ֲחָדא הּו ּכְ ּלְ א ּכֻ על דא ייחד לון ביחודא , ו בינייהו''ו דאתכליל וא''א לאמור בוא''ס(, ְוַתּתָ

גִ ) דלעילא כלהו כחדא ְרַכְתהֹוןּבְ ים ּבִ ִיְתַקּיַ ֲחָדא, ין ּדְ א ּכְ ִליל ּכֹּלָ ָך ְיָבֵרְך , ְוָאַמר. ּוְלָבַתר ּכָ ּבְ
ָרֵאל  ךָ ). לאמר(ִיׂשְ א ָרָזא ְדִיחּוָדא. ַמאי ּבְ אי ּדָ א ְלֵעיָלא , ַוּדַ ּתָ ַקְדִמיָתא ִמּתַ א יום ההוא ''ס(ּבְ
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וא. אּוְלָבַתר ָנִחית ְלֶאְמָצִעיָתא ּוְלַתּתָ , )מתתא לעילא ּוְלָבַתר ָנִחית . ו ָהא ֶאְמָצִעיָתא''ֵלאמֹור ּבְ
ךָ  א ּבְ ְדָקא ָחֵזי. ְלַתּתָ א, ְוָהִכי הּוא ָיאֹות ּכְ א ְלֵעיָלא ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ  .ִמּתַ

ָרֵאלא               תצ ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ָרֵאל, ּבְ ָרֵאל ָסָבא, ַמאי ִיׂשְ ָרֵאל ָלא כְּ . ִיׂשְ א , ִתיבְיבֹוָרְך ִיׂשְ ֶאּלָ
ֵעיָלא, ְיָבֵרךְ  ְרָכאן ִמּלְ ָרֵאל ָנִטיל ּבִ ָהא ִיׂשְ א, ּדְ ָאה , ּוְלָבַתר ִאיהּו ְמָבֵרְך ְלכֹּלָ ּתָ א ּתַ ַהאי ַדְרּגָ ּבְ

ָרֵאל ֵלאמֹר, ַדְייָקא ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ָקֲאַמר ּבְ  .ּדְ
ה               תצב ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנׁשּ יְמָך ֱאלִֹהים ּכְ ַקְדִמיָתא, ְיׂשִ ים ֵליּה ְלֶאְפַרִים ּבְ ִגין , ַאְקּדִ ּבְ

ָמא  ֶאְפַרִים ַעל ׁשְ ָרֵאל ִאְקֵרי) דיוסף(ּדְ ְבָטא ְדֶאְפַרִים ָנַפק, ֵמָהא. ְמָנא ָלן. ְדִיׂשְ ַכד ׁשִ ַעד ָלא , ּדְ
ְעּבּוָדא ְדִמְצַרִים ׁשִ ִלים ִזְמָנא ּדְ ּתְ לּותָ , ִאׁשְ א ְוָנְפקּו ִמן ּגָ ְעּתָ ֲחקּו ׁשַ ְנֵאיהֹון , אּדָ ָקמּו ֲעֵליהֹון ׂשַ

ה) יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. ּוְקָטלּו לֹון ָרֵאל ֵהּמָ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ה ּכָ ן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ ַמע . ּבֶ ַמׁשְ
ְכִתיב ה) יחזקאל לו(, ּדִ ָרֵאל ֵהּמָ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ה, ּכָ ֶ ים ְלֶאְפַרִים ֳקָדם ְמַנׁשּ א ַאְקּדִ ךְ . ְוַעל ּדָ ִגין ּכָ  ּבְ

 .ּוַמְטָלנֹוי ֲהָוה, ֶאְפַרִים ָמטּוֵליּה ִלְסַטר ַמֲעָרב
א ֲחֵזי               תצג ָבִריְך ִלְבֵני יֹוֵסף, ּתָ ְרְכָתא ּדְ ְרָכאן, ּבִ ים לֹון ּבִ אי ַאְקּדִ ַעד ָלא ְיָבֵרְך , ַאּמַ

אן. ִלְבנֹוי א ִמּכָ נֹוי, ֶאּלָ ְבֵני ּבְ ֲחִביבּוָתא ּדִ נֹויָחִביב ֲעֵליּה ּדְ , ּדַ יר ִמּבְ ר ָנׁש ַיּתִ ךְ . ּבַ ים , ּוְבִגין ּכָ ַאְקּדִ
נֹוי קֹוֶדם ִלְבנֹוי ְבֵני ּבְ ַקְדִמיָתא, ֲחִביבּוָתא ּדִ  .ְלָבְרָכא לֹון ּבְ

ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר               תצד ַתח ְוָאַמר, ַוְיָבַרֵכם ּבַ י יֹוֵסי ּפָ ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ) תהלים קטו(, ִרּבִ
ָרֵאל ְוגוְיָבֵר  ית ִיׂשְ ין ּגּוְבִרין, ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרךְ . 'ְך ֶאת ּבֵ ָרֵאל. ִאּלֵ ית ִיׂשְ ין, ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ין ָנׁשִ ִגין . ִאּלֵ ּבְ

ַקְדִמיָתא ְרָכא ּבְ ְעָיין ְלִאְתּבָ ְדכּוִרין ּבָ ין, ּדִ ְרַכְתהֹון , ּוְלָבַתר ָנׁשִ ְרָכן ֶאָלא ִמּבִ ין ָלא ִמְתּבָ ְוָנׁשִ
ְרָכן, ְדכּוִריןּדִ  ין ִמְתּבָ ֵדין ָנׁשִ ְרָכן ּכְ כּוִרין ִמְתּבָ ַכד ּדְ ְכִתיב, ְוִאי ֵתיָמא ֵמָהא. ּדְ ) ויקרא טז(, ּדִ

יתוֹ  ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ ַקְדִמיָתא, ְוִכּפֶ ָרא ֲעֵליּה ּבְ ָבֵעי ְלַכּפָ יֵתיהּ , ּדְ ְרָכא , ּוְלָבַתר ַעל ּבֵ ִמְתּבָ ִגין ּדְ ּבְ
יהּ   .ִמּנֵ
א ֲחֵזי               תצה א ִמּגּוְבִרין, ּתָ ְרָכן ֶאּלָ ין ָלא ִמְתּבָ ָנׁשִ ַקְדִמיָתא, ּדְ ְרָכן ִאינּון ּבְ ד ִאְתּבָ , ּכַ

ְרָכן ְרָכָתא ִמְתּבָ ָרֵאל. ּוֵמַהאי ּבִ ית ִיׂשְ ַמאי אֹוִקיְמָנא ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ א ּבְ ִריְך . ֶאּלָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ֶאּלָ
ָנִסיבהּוא ָיַהב ּתֹוֶסֶפת בִּ  ָתא, ְרָכאן ִלְדכּוָרא ּדְ ְרָכא ִמיֵניּה ִאּתְ ִמְתּבָ ִגין ּדְ ָכל ֲאַתר . ּבְ דף (ְוֵכן ּבְ

ְרָכאן ִלְדכּוָרא ְדָנִסיב) ב''רלג ע ִריְך הּוא ּתֹוֶסֶפת ּבִ א ּבְ ְרָכא , ָיִהיב קּוְדׁשָ ִמְתּבָ ִגין ּדְ מניה (ּבְ
בגין דתתברך , ן לדכורא דנסיבאתתא וכן בכל אתר יהיב קודשא בריך הוא תוספת ברכא

ִבְרָכאן) מניה נוקבא ֵרין חּוָלִקין. ֵמַההּוא ּתֹוֶסֶפת ּדְ ר ָנׁש ָיִהיב ֵליּה ּתְ ִאְנִסיב ּבַ יָון ּדְ ַחד ֵליּה , ּכֵ
א, ְוַחד ְלנּוְקֵביהּ   .חּוָלֵקיּה ְוחּוַלק נּוְקֵביהּ , ְוִאיהּו ָנִטיל ּכֹּלָ

א ֲחֵזי               תצו ּיֹום ַההּואַוְיבָ , ּתָ א לאמור בריך ברכאן לון ולכל דיפקון ''ס(, ַרֵכם ּבַ
וא) מנייהו ָרא ּבּוְכָרא, ו''ְלָבַתר ֵלאמֹור ּבְ ָרֵאל) שמות ד(, ָהָכא ִאְתְרִמיָזא ּבְ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ , ּבְ
כֹוִרי הּוא) ירמיה לא(, ּוְכִתיב א ּתֹוֶסֶפת וא, ְוֶאְפַרִים ּבְ  .ו''ְוַעל ּדָ

ַתח               תצז ה ּפָ י ִחְזִקּיָ ֵתבּו ְוגו) תהלים קלט(, ִרּבִ ם ִיּכָ ּלָ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ ', ּגָ
ה ֲאַתר ַכּמָ א ֲחֵזי. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה ּבְ ֵרי ַעְלָמא, ֲאָבל ּתָ ֲהוּו ִמּיֹוָמא ְדִאְתּבְ ָמִתין ּדְ ל ִאינּון ִנׁשְ , ּכָ

הּו ָקְייֵמי  ּלְ ִריְך הּוא ַעד ָלא ָנֲחתּו ְלַעְלָמאּכֻ א ּבְ י קּוְדׁשָ ִאְתֲחזּון , ַקּמֵ ׁש ּדְ יּוְקָנא ַמּמָ ַההּוא ּדִ ּבְ
ַעְלָמא ַהאי ַעְלָמא. ְלָבַתר ּבְ ָקִאים ּבְ ַבר ָנׁש ּדְ  .ָהִכי ָקִאים ְלֵעיָלא, ְוַההּוא ֵחיזּו ְדגּוָפא ּדְ
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ָמָתא ָד                תצח א ְדִנׁשְ ְעּתָ ַעְלָמאּוְבׁשַ ַהִהיא , א ְזִמיָנא ַלֲאָחָתא ּבְ ָמָתא ּבְ ַהִהיא ִנׁשְ
ַהאי ַעְלָמא ָקְייָמא ּבְ ׁש ּדְ ִריְך הּוא) לעילא(ָהִכי ָקִאים , ִדיּוְקָנא ַמּמָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְואֹוֵמי ָלּה , ַקּמֵ

ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ִיּטֹור ּפִ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ  .יִמיןְוָלא ַיֲעָבר ַעל ְקיָ , קּוְדׁשָ
יהּ                תצט ָקְייִמין ַקּמֵ ְכִתיב, ּוְמָנא ָלן ּדְ י ְלָפָניו) מלכים א יז(, ּדִ ר ָעַמְדּתִ . ַחי ְיָי ֲאׁשֶ

אי י ַוּדַ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניךָ . ְוָהא אּוְקמּוהָ , ָעַמְדּתִ ְך ּגָ ַעְלָמא) צולמא(ַעד ָלא ִיְתֲחֵזי , ּוְבִגין ּכָ ְוַעל . ּבְ
ֵתבוּ ִסְפְרָך כֻּ  ם ִיּכָ ָמִתין, ּלָ ל ִנׁשְ ָהא ּכָ ְלהֹון, ּדְ יּוְקָנא ּדִ ַההּוא ּדִ ִתיִבין, ּבְ ִסְפָרא ּכְ הּו ּבְ ּלְ ָיִמים . ּכֻ

רוּ  אי, ֻיּצָ ֶהם, ָהא אּוְקמּוָה ֻיָצרּו ַוּדַ ִקּיּוָמא ְדָמאֵריהֹון, ְולֹא ֶאָחד ּבָ ַהאי ַעְלָמא ְלֵמיַקם ּבְ , ּבְ
ְדָקא ָחֵזי  .ּכְ

א ֲחֵזי               תק ר ָנׁש , ּתָ ּבַ עֹוָבִדין ָטָבאן, יֹוִמין ּדְ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ד ָזֵכי ּבְ יֵליּה , ּכַ יֹוִמין ּדִ
ְרָכאן ְלֵעיָלא ת יֹומֹוי, ִאְתּבָ ִאיהּו ִמּדַ ַתח ְוָאַמר. ֵמַההּוא ֲאַתר ּדְ י ) תהלים לט(, ּפָ הֹוִדיֵעִני ְיָי ִקּצִ

ת ָיַמי ַמה ִהיא ְוגו א ֲחֵזי. י ְקָרא אּוְקמּוהָ ַהא', ּוִמּדַ י, ֲאָבל ּתָ ִמין, ִקּצִ א ֵקץ ַהּיָ ר , ּדָ ַ ִאיהּו ִמְתַקׁשּ ּדְ
ָדִו ד יּה ּבְ ת ָיַמי ַמה ִהיא. ּבֵ י , ּוִמּדַ ִאְתַמּנֵ א ִאיהּו ּדְ ׁש ַעל יֹומֹוי) א דאית ממנא''נ(ּדָ  .ַמּמָ

י ְיהּוָדהא               תק ַמְעָנא ֵמִרבִּ , ָאַמר ִרּבִ ְמעֹוןָהא ׁשָ ָמר, י ׁשִ ַהאי ְקָרא ִאּתְ ַעל ִאינּון , ּדְ
ָזרּו ֲעלֹוי ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ִאְתּגְ ִאינּון ע, יֹוִמין ּדְ ָמר. 'ּדְ ָהא ִאּתְ ַלל ָלא ֲהוּו ֵליהּ , ּדְ ין ּכְ ַחּיִ א , ּדְ ֶאּלָ
יֵליהּ  ָיִהיב ֵליּה ָאָדם ֵמִאינּון יֹוִמין ּדִ ִנין, ּדְ ְבִעין ׁשְ  .ׁשִ

לּום, ְוָרָזא ָדא               תקב ֵמׁש ּכְ ַלל, ִוילֹון ָלא ְמׁשַ ְרָמּה ּכְ ְבִעין , ְוִסיֲהָרא ָלא ָנֲהַרת ִמּגַ ְוׁשִ
ָכל ִסְטָרָהא ִנין ָנֲהִרין ָלּה ּבְ י ָדִוד ְסָתם, ׁשְ ִריְך הּוא. ְוִאינּון ַחּיֵ א ּבְ ִוד ְלקּוְדׁשָ ָעא ּדָ א ּבָ , ְוַעל ּדָ

א ְרָמהּ ַעל מָ , ְלִמְנַדע ָרָזא ּדָ ין ְלִסיֲהָרא ִמּגַ ָרא ִדיָלהּ , ה ֵלית ָלּה ַחּיִ  .ּוְלִמְנַדע ִעּקָ
ת ָיַמי ַמה ִהיא               תקג א , ּוִמּדַ א הּוא ַדְרּגָ ָאה ְסִתיָמא) א דעלמא''ס(ּדָ ִאיהּו , ִעּלָ ּדְ

ל ִאינּון יֹוִמין ין ִדיָלהּ , ָקְייָמא ַעל ּכָ ִאינּון ַחּיִ ָנִהיר, ּדְ א ֲאַתר ּדְ ָאַמר . ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני. ְלכֹּלָ
ִוד ְרִמי, ּדָ י, ִאְנַדע ַעל ַמה ָחֵדל ֲאָנא ְנהֹוָרא ִמּגַ ִאין , ְוִאְתְמַנע ִמּנִ ל ִאינּון ְנהֹוָרִאין ִעּלָ ָאר ּכָ ׁשְ ּכִ

הוּ  ין ְלֻכּלְ ִאית לֹון ַחּיִ י, ְוֲאָנא ַעל ַמה ֲאָנא ָחֵדל, ּדְ ָדא הּוא ְדָבָעא ָדִוד וְ . ְוַעל ַמה ִאְתְמַנע ִמּנִ
 .ְוָלא ִאְתְייִהיב ֵליּה ְרׁשּוָתא ְלִמְנַדע, ְלִמְנַדע

א ֲחֵזי               תקד ִאין, ּתָ ְרָכאן ִעּלָ ל ּבִ א, ּכָ הּו ִאְתְמָסרּו ְלַהאי ַדְרּגָ ּלְ א, ּכֻ ְוַאף . ְלָבְרָכא ְלכֹּלָ
ְרָמהּ  ֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ִמּגַ ב ּדְ ְרכָ , ַעל ּגַ ל ּבִ הּ , ְוָכל ִטיבוּ , ְוָכל ֵחידוּ , אןּכָ הּו ָקְייִמין ּבָ ּלְ ּה , ּכֻ ּוִמּנָ

ָרָכה, ָנְפֵקי) קיימי( ל ּבְ ׁש . ְוַעל ָדא ִאְתְקִריַאת ּכֹוס ׁשֶ ָרָכה ַמּמָ ָמה ִדְכִתיב, ְוִאְקֵרי ּבְ ) משלי י(, ּכְ
ת ה ְרּכַ יר' ּבִ ֲעׁשִ ִתיב, ִהיא ּתַ א ּכְ ת הּוָמֵלא בִּ ) דברים לג(, ְוַעל ּדָ ה' ְרּכַ  .ָים ְוָדרֹום ְיָרׁשָ

ּיּור               תקה הּו ׁשִ ֻכּלְ ְך ִאית ָלּה ּבְ הּו ִאְתַמְלָייא, ּוְבִגין ּכָ ּלְ הּ , ּוִמּכֻ הּו ִאית ּבָ ּלְ , ּוִמּכֻ
ל  ְרָכא ִמּכָ ִאין) א''דף רלד ע(ְוִאְתּבָ ְרָכאן ִעּלָ ְרָכאן ְלָבְרָכא, ִאינּון ּבִ . ְמָנָלן ,ְוִאְתְמָסרּו ָלּה ּבִ
י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ִריְך ִלְבנֹוי ְדיֹוֵסף, ּדְ יֵדיּה ְלָבְרָכא, ַיֲעקֹב ּבָ ְרָכאן ִאְתְמָסרּו ּבִ א ְדָכל ּבִ , ֵמֲאַתר ּדָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָרָכה) בראשית יב(, ּכְ ָיֶדךָ . ְוְהֵיה ּבְ ְרָכאן ִאְתְמָסרּו ּבְ אן ּוְלַהְלָאה ּבִ  .ִמּכָ

א ֲחֵזי               תקו ָמא ָדא, ּתָ ִחין ִלׁשְ ּבְ ַגְווָנא ָדא ֲאַנן ְמָבְרָכן ּוְמׁשַ יָלא, ּכְ א ַהּלֵ ִאינּון , ְוַעל ּדָ ּדְ
יָלא ָקַאְמֵרי ַהּלֵ יָלא ְצִריִכין ג. יֹוִמין ּדְ ַהּלֵ יא ּבְ י ִחּיָ ָאַמר ִרּבִ ין' ּדְ ְרּגִ יִקים, ֲחִסיִדים, ּדַ , ַצּדִ

ְרֵאִלים , ֲחִסיִדים) ק יקרא דקודשא בריך הוא על כלא באלין דרגיןא בגין דיסתל''ס. (ְוִיׂשְ
יִמיָנא ְטָרא ּדִ ָמאָלא, ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ יִקים ִמּסִ ל ִאינּון ִסְטִרין, ַצּדִ ָרֵאל ִמּכָ ִגין , ְוִיׂשְ ) דישרים(ּבְ
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הוּ  ּלְ ִליָלן ִמּכֻ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ א, ּדְ קּוְדׁשָ א ּדְ ְחּתָ ּבַ ק ּתּוׁשְ ּלַ א ִאְסּתַ א ְוַעל ּדָ ִריְך הּוא ִמּכֹּלָ ָכל , ּבְ ְוֵכן ּבְ
א ּתָ ִריְך הּוא ִמּתַ א ּבְ ָחן ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ְמׁשַ ִיׂשְ א, ֲאַתר ּדְ כֹּלָ ק ְיָקֵריּה ּבְ ּלַ  :ִאְסּתַ

אתקז               רתיכהא טורקהא אזלין , קל גלגלא מתגלגלא מתתא לעילא ּתֹוֶסְפּתָ
קל שופרא נגיד בעומקי . אזלא ושטיא בעלמא, תאונח, קל נעימותא סלקא. ומתגלגלי

 .דדרגי אסחר גלגלא סחרנהא
דא , בתרין גוונין משתאבין דא בדא, מימינא ומשמאלא, תקח            יתבין תרין מגרופין

ואסחר , אסחר לימינא חוורא סלקא, ותרווייהו סחרין גלגלא לעילא, חוור ודא סומק
א. לשמאלא סומקא נחתא ּלָ ִכיךָ  וַגְלּגַ ִדיר ְוָלא ׁשָ  . ַאְסַחר ּתָ

ֵרין תקט             ִרין ָסְלִקין) ב''ב ע''קס(ּתְ ּפֳ ן, ּצִ ּפָ ּצְ ּפְ ָקא ְמּצַ רֹום, ּדְ וַחד ִלְסַטר , ַחד ִלְסַטר ּדָ
ּפֹון א. ּצָ ּצּוּפָ ּפְ ֲאִויָרא ּצִ ְרִחין ּבַ ֲחָדא, ּפָ ָרן ּכְ ַחּבְ א ִמּתְ ּלָ ַגְלּגַ ֵד , ְוָקל ְנִעימּו ּדְ ִמְזמֹור ) ב''תהלים צ(ין ּכְ

ּת  ּבָ יר ְליֹום ַהׁשַ ָדא ְנִעימּו . ׁשִ ְלִחיׁשּו ּבְ ְרָכאן ָנְגִדין ּבִ ָרא, )מקול(ְוָכל ּבִ קֹול ׁשֹוּפָ  . ִמּגֹו ְרִחימּו ּדְ
ְרָכאןתקי             ָלא ִאינּון ּבִ א, ְלַקּבְ ּתָ ֵעיָלא ְלּתַ ין ִמּלְ ג, ָנֲחּתִ ֲחָדא ּבְ ִניזּו ּכְ ּגְ ג ''שמות ס(ֹו וִאּתְ

ְלִחיׁשוּ , עּוְמָקא ְדֵביָרא) ב''ע ְסָקא ּבִ א ַסֲחָרא, ְנִביעּו ְדֵביָרא ְדָלא ּפָ ּלָ ְלּגַ ַמְלָייא ַההּוא ּגַ ִאּתְ  .ַעד ּדְ
ין ָסֲחָרן               תקיא ֵרין ַמְגרֹוּפִ יִמיָנא, ִאינּון ּתְ ָזֲהִרין , ָקֵרא ְבָחִיל וָאַמר, ַחד ּדִ ְזִהירּו ּדְ

סָ  אּדְ י ָעְלִמי, ְלָקא וָנֲחּתָ ֵרי ַאְלּפֵ ֲהרוּ ''ּתְ וְייהוּ . ן ִאְזּדָ ַגּוַ א ּבְ ִעיּתָ זֹוֲהָרא , ַעְלָמא ְדֶאְמּצָ ַהר ּבְ ִאְזּדָ
ָמאָרךָ  ַעְייִנין. ּדְ ל ִאינּון ָמאֵרי ּדְ ְקחּו ֵעיֵניכֹון, ּכָ לּו ּוּפִ ּכָ ְזּכּון ְלַהאי ְנִהירוּ , ִאְסּתַ , ְלַהאי ִעּדּוָנא, וּתִ

ֵעיָלאאִ  ָנְגֵדי ִמּלְ ְרָכאן ּדְ ין ִאינּון ּבִ ָזֵכי, ּלֵ א ָסְלָקא ַאְסַחר ִליִמיָנא, ַמאן ּדְ ּלָ ְלּגַ יָך , ּגַ וַאְנִגיד וַאְמׁשִ
ָזֵכי ָזֲהָרן, ְלַההּוא ּדְ ִאין ּדְ ְרָכאן ִעּלָ ין ּבִ ן ֵמִאּלֵ ַעּדַ הוּ , וִאּתְ ָזָכאן ּבְ ִאין ִאינּון ּדְ  . ַזּכָ

א ַאְסַחר, ַכד ָלא ָזֵכיו               תקיב ּלָ ְלּגַ ָמאָלא, ּגַ ִלְסַטר ׂשְ א ּדְ ַאְסַחר וָנַחּת , וַההּוא ַמְגרֹוּפָ
א ּתָ יָנא ַעל ַהאי דלא ָזֵכי, ְלּתַ יָך ּדִ ַקּת , וַאְמׁשִ ָלא ָזכוּ , וָקָלא ָנּפְ יִבין ּדְ ֵמַההּוא . ווי ְלִאינּון ַחּיָ
ָדלִ , ִסְטָרא ְלהֹוָבא ּדְ א ְדׁשַ יק ֶאׁשָ יַבָיא, יקָנּפִ ַחּיָ יהֹון ּדְ אֵרי ַעל ֵריׁשֵ ׁשָ ִאין ִאינּון. ּדְ ּכל ִאינּון , ַזּכָ

ַהאי ַעְלָמא אֹוַרח ְקׁשֹוט ּבְ ֲאְזלּו ּבְ ָאה, ּדַ י ְלַההּוא ְנהֹוָרא ִעּלָ ָחן, ְלִמְזּכֵ ְחּצְ ּצַ ְרָכאן ּדְ ָמה ְדַאּתְ , ּבִ ּכְ
חֹוּת ַנפְּ ) ישעיה נח(, ָאֵמר ְחּצָ ּצַ יַע ּבְ ּבִ ָך וִהׂשְ  ):עד כאן תוספתא(ׁשֶ
ָניו ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוגו               תקיג ְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ּבָ ַתח ְוָאַמר', ַוּיִ א ּפָ י ַאּבָ ) ב''תהלים ק(, ִרּבִ

ָתם ִפּלָ ָזה ֶאת ּתְ ת ָהַעְרָער ְולֹא ּבָ ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ יּה ַחְבַרָיי, ַהאי ְקָרא אּוְקמּוהָ . ּפָ אלא . (אְוַאְקׁשּו ּבֵ
ָנה) תו אית ביה סטר קורדיטא ֵעי ֵליהּ , ּפָ יב ִמּבָ ַמע, ִהְקׁשִ ָנה, אֹו ׁשָ  .ַמאי ּפָ

ַעְלָמא ְצלֹוִתין               תקיד ל ְצלֹוִתין ּדְ א ּכָ א , ּוְצלֹוָתא ְדָיִחיד. ֶאּלָ י ַמְלּכָ ָלא ָעאל ַקּמֵ
א יׁשָ יָפא, ַקּדִ ּקִ ֵחיָלא ּתַ א ּבְ ַעד ָלא ָעאֳ . ֶאּלָ הּ ּדְ דּוְכּתָ ָרא ּבְ ּה , ַלת ַהִהיא ְצלֹוָתא ְלִאְתַעּטְ ח ּבָ ּגַ ַאׁשְ

ִריְך הּוא א ּבְ הּ , קּוְדׁשָ ֵכי ּבָ ר ָנׁש , ְוִאְסּתְ ַההּוא ּבַ חֹובֹוי ּוִבְזכּוֵתיּה ּדְ ֵכי ּבְ ן , ְוִאְסּתְ ָלא ָעִביד ּכֵ ַמה ּדְ
יִאין ְצלֹוָתא ְדַסּגִ ה אִ . ּבִ ּמָ יִאין ּכַ ַסּגִ ְצלֹוָתא ּדְ ָלא ּדִ ִאין ִאינּון) מבני(ינּון ְצלֹוִתין ּדְ ְוָעאִלין , ִמן ַזּכָ

ִריְך הּוא א ּבְ י קּוְדׁשָ הּו ַקּמֵ ּלְ חֹוַבְייהוּ , ּכֻ ח ּבְ ּגַ  .ְוָלא ַאׁשְ
ךְ                תקטו ת ָהַעְרָער, ְבִגין ּכָ ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ ְך , ּפָ ֵכי ָבהּ ) בזכותיה(ְמַהּפֵ ֵכי , ְוִאְסּתְ ְוִאְסּתְ

ה ְרעּוָתא ִאְתֲעִבידבָּ  ּמָ י ְצלֹוָתא ָדא, ּה ּבְ ַצּלֵ ר ָנׁש ּדְ ךְ . ּוַמאן ִאינּון עֹוָבדֹוי, ּוַמאן ַההּוא ּבַ , ְבִגין ּכָ
ר ָנׁש  ֵעי ֵליּה ְלּבַ ִצּבּוָרא, ִליּבָ י ְצלֹוָתא ּבְ ְלַצּלֵ ָתם, ַמאי ַטְעָמא. ּדִ ִפּלָ ָלא ָבָזה ֶאת ּתְ ִגין ּדְ ַאף ַעל , ּבְ

ָלא ב ּדְ אּגַ ִלּבָ וָנה ּוְרעּוָתא ּדְ ַכּוָ הּו ּבְ ּלְ  .ו ּכֻ
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ת ָהַעְרָער               תקטז ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ ָבר ַאֵחר ּפָ יִאין, ּדָ ַסּגִ ִליל ּבְ ִאְתּכְ א ְיִחיָדאי ּדְ ּוַמאן . ּדָ
יִאין ַסּגִ ִליל ּבְ ִאְתּכְ ְת , ֱהֵוי ֵאיָמא ָדא ַיֲעקֹב, הּוא ְיִחיָדאי ּדְ ִליל ּבִ ִאיהּו ּכָ , ּוְקָרא ִלְבנֹוי, ֵרין ִסְטִריןּדְ

י ְצלֹוֵתיּה ֲעַלְייהוּ  ִלימּו ְלֵעיָלא. ְוַצּלֵ ׁשְ לּון ּבִ ִיְתַקּבְ ָגלּוָתא, ַמאן ְצלֹוָתא ּדְ צּון ּבְ ּתֵ  .ְצלֹוָתא ְדָלא ִיׁשְ
ַיֲעקֹב ָקָרא לֹון               תקיז א ּדְ ְעּתָ ַהאי ׁשַ א, ּבְ ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ק ִמּנֵ ּלַ א . ְוָהא אּוְקמּוהָ , ִאְסּתַ ְוּתָ

ַיֲעקֹב ֲהָוה ָקאֵרי ִלְבנֹוי, ֲחֵזי א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ן, ּבְ ּמָ נּו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ּתַ ּמְ ְייהוּ , ִאְזּדַ ּבַ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ . ּוׁשְ
ַיֲעקֹב יּה ּבְ א ֲהָוה ָחֵדי ּבֵ ִכיְנּתָ ֲאָבָהן, ּוׁשְ ָרא ּבַ ָר ) ב''דף רלד ע(, ְלִאְתַחּבְ ְ ְייהּו ְלִאְתַקׁשּ א ִעם ַנְפׁשַ

ַחד  .ְלֶמהֵוי ְרִתיָכא, ּכְ
ָפַתח ַיֲעקֹב               תקיח א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ר ִיְקָרא ֶאְתֶכם , ּבְ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאׁשֶ ְוָאַמר ֵהָאְספּו ְוַאּגִ

ִמים ַאֲחִרית ַהּיָ ַאֲחִרית. ּבְ א, ּבְ ִכיְנּתָ א ׁשְ יהּ , ּדָ ְבָיכֹול ָיַהב ֲעִציבּו ּבֵ קְוִאְס , ּכִ ּלַ ּוְלָבַתר ַאֲהָדרּו . ּתַ
נֹוי ִיחּוֵדי ְדִמיַלְייהוּ , ָלּה ּבְ ָרֵאל ְוגו) דברים ו(, ּוָפְתחּו ְוָאְמרוּ , ּבְ ַמע ִיׂשְ א ָקִאים . 'ׁשְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ָלּה ַיֲעקֹב ם ּכְ רּוְך ׁשֵ א בְּ , ְוָאַמר ּבָ ִכיְנּתָ ַבת ׁשְ הּ ְוִאְתַייׁשְ ְקָרא . דּוְכּתָ ַוּיִ
א ְקִריָאה. ַמאי ְקִריָאה ָהָכא, ַיֲעקֹב ְייהוּ , ֶאּלָ א, ְלַקְייָמא דּוְכּתַ  .ְלַקְייָמא לֹון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
א ֲחֵזי               תקיט ַהאי ַגְווָנא, ּתָ ָכל ֲאַתר ְקִריָאה ּבְ ְכִתיב, ּבְ ה ) במדבר יג(, ּדִ ְקָרא מׁשֶ ַוּיִ

ַע בִּ  עַ ְלהֹוׁשֵ יהּ , ן נּון ְיהֹוׁשֻ ִאְצְטִריךְ , ְלַקְייָמא ּדּוְכּתֵ ֲאַתר ּדְ ָרא ֵליהּ , ּבְ ) בראשית כה(ְוֵכן . ּוְלָקׁשְ
מֹו ַיֲעקֹב ְקָרא ׁשְ ָרֵאל) בראשית לג(, ּוְכִתיב. ַוּיִ ְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ים , ַוּיִ ִריְך הּוא ִקּיֵ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָמא  ׁשְ א ּבִ  .ְקִריָאה ְלִקּיּוָמא ָקא ַאְתָיא. ָדאֵליּה ְלֲאַתר ּדָ
ָרה ִלי ֶאל ה) יונה ב(, ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאלִהים) יונה ג(ִאי ֵתיָמא                תקכ ָהִכי ', ָקָראִתי ִמּצָ

אי ָרא ּוְלָקְייָמא ִקּיּוָמא ְלֵעיָלא, הּוא ַוּדַ ְבָחא ְדָמאֵריהּ , ּוַמאן ִאיהוּ . ְלָקׁשְ ל ִאינּון ְוכָ . ִסּדּוָרא ְדׁשִ
י ָמאֵריהּ  ָבָעאן ַקּמֵ ין ּדְ א, ִקּיּוָמא ָיִהיב ֵליּה ְלָמאֵריהּ , ִמּלִ ְלָיא ּכֹּלָ ֵביּה ּתַ ַאֲחֵזי ּדְ ֲאַתר , ּדְ ְוָלא ּבְ

ים ִקּיּוָמא, ָאֳחָרא א ַקּיַ ָניו. ָהא ּכֹּלָ ְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ּבָ ְווָנא ַוּיִ ַהאי ּגַ ִלי, ּכְ ִקּיּוָמא ׁשְ ים לֹון ּבְ . םִקּיֵ
ה ְקָרא ֶאל מׁשֶ ַגְווָנא ָדא ַוּיִ ִקּיּוֵמיהּ , ּכְ ים ּבְ  .ִאְתְקּיַ

י ִיְצָחק               תקכא ְקָרא' א, ָאַמר ִרּבִ אי ִהיא ְזֵעיָרא, ְדַוּיִ ה , ָאַמר ֵליהּ . ַאּמַ ים מׁשֶ ִאְתְקּיַ
ִלימוּ  ׁשְ א, ּבִ כֹּלָ ֵתיהּ , ְוָלא ּבְ ק ֵמִאּתְ ּלַ ָהא ִאְסּתַ ִסְפֵרי . ּדְ ְבָחאּבְ ִניָנן, ַקְדָמֵאי ָאְמֵרי ְלׁשִ , ְוֲאַנן ָהִכי ּתָ

ק ְלֵעיָלא ּלַ א, ַמאי ְדִאְסּתַ ר ְלֵעיָלא ּוְלַתּתָ ַ ִלים, ּוְכֵדין, ִיְתַקׁשּ ף ְזֵעיָרא ֵמֲאַתר ''ָאלֶ , תוּ . ִאיהּו ׁשְ
רּוֵתיּה ְלֵעיָלא, ְזֵעיָרא ֲהָוה ִאְתַחּבְ ִאיהּו ַרב ּבְ  ).תתא וכדין שליםא לעילא ו''נ. (ְזֵעיָרא ּדְ

ישעיה ) (ויאמר בלבו, כמא דאת אמר(, ָהא אּוְקמּוהָ . ַמאי ַוּיֹאֶמר, ַוּיֹאֶמר               תקכב
אי, ְוָאַמְרּתָ ִבְלָבֶבךָ ) מט ֲחׁשַ ֵעי ֵליהּ , ֵהָאְספוּ . ֲאִמיָרה ּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאְספּו ִמּבָ ) תהלים נ(, ּכְ

א. ִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ֵעיָלא הּוא) א קיים לון''ס( ֶאּלָ ּלְ ּוָרא . ִקים ָלן ֵהָאְספּו ֵמֲאַתר ּדִ ִקׁשּ ֵהָאְספּו ּבְ
ִיחּוָדא ַחד ִלים ּבְ יָדה ָלֶכם. ׁשְ יָדה, ְוַאּגִ  .ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהוּ , ַמאי ְוַאּגִ

ְמעֹון               תקכג י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ ד, יָדהְוַאגִּ , ָאַמר ֵליהּ , ִרּבִ ידוּ , אֹו ְוַיּגֵ ְוֵכן , אֹו ְוַיּגִ
הוּ  ּלְ ָרָזא ְדָחְכָמָתא ִאיִהי, ּכֻ ָתִניָנן ּדְ ה ָדא , ּדְ ִמּלָ אי ּבְ ָאַמר . ִאיהּו ָרָזא ְדָחְכְמָתא) בכלהו(ַאּמַ
ִגימֶ , ֵליהּ  ה ְדַאְתָיא ּבְ ִאיהּו ִמּלָ ִגין ּדְ ירּוָדא''ל ָדלֶ ''ּבְ ָלא ּפִ ה . א ְדָחְכָמָתאְוַהאי ִאיהּו ָרזָ , ת ּבְ ִמּלָ

ָרָזא ְדַאְתָוון ִלימּו ּבְ ׁשְ ָחְכְמָתא, ָהִכי הּוא, ְדַאְתָיא ּבִ ד ִאינּון ּבְ ָלא ִגימֶ ''ֲאָבל ָדלֶ . ּכַ ָלאו , ל''ת ּבְ
ִלימוּ  ָלא ָדלֶ ''ְוֵכן ִגימֶ , הּוא ׁשְ ירּוָדא. ת''ל ּבְ ָלא ּפִ רּו ּבְ ְ ָדא ִאְתַקׁשּ ָהא ָדא ּבְ ַאְפִרי, ּדְ , ׁש לֹוןּוַמאן ּדְ

ִרים ְלַגְרֵמיּה מֹוָתא ָאָדם, ּגָ  .ְוָרָזא ָדא חֹוָבא ּדְ
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ךְ                תקכד ה ְדָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְבִגין ּכָ ִאית יו, הּוא ִמּלָ ב ּדְ ין ִגימֶ ''ְוַאף ַעל ּגַ ל ''ד ְלִזְמִנין ּבֵ
ירּוָדא, ת''ְלָדלֶ  ּוָרא ָחָדא, ָלאו ֲהֵוי ּפִ א ִקׁשּ ה ָדאְוַעל ּדָ , ְוכֹּלָ אי, א ִמּלָ יָדה . ָהִכי הּוא ַוּדַ ְוַאּגִ
ָרֵאל, ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ָלֶכם ִיׂשְ ָאה סֹוָפא ְדָכל עֹוָבֵדיהֹון ּדְ ָעא ְלַגּלָ  .ּבָ

ָאה, ְוִאי ֵתיָמא               תקכה ָלא ָגֵלי ַמאי ְדָבָעא ְלַגּלָ אֹוַרְייָתא , ִאי ָהִכי, ּדְ ִתיב ּבְ אי ּכְ ַאּמַ
ה ְדיַ  ֵליָמאִמּלָ ִגים ְלָבַתר, ֲעקֹב ׁשְ ה, ְוִאְתּפְ ִלים ִמּלָ ּתְ ִלים. ְוָלא ִאׁשְ ּתְ אי ִאׁשְ א ַוּדַ ל ַמה , ֶאּלָ ּכָ

י ְוָסִתים ּלֵ ָאה ּגַ ִאְצְטִריְך ְלַגּלָ י ְלַבר ְוָסִתים ְלגוֹ , ּדְ ה ְוַגּלֵ ִגים . ָאַמר ִמּלָ ה ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתּפְ ּוִמּלָ
 .ְלָעְלִמין

אֹוַרְייָתא               תקכו יּה ּבְ א הּוא ָסִתים ּבֵ א, ְוכֹּלָ כֹּלָ ִלימּו ּדְ אֹוַרְייָתא הּוא ׁשְ ִגין ּדְ ִלימּו , ּבְ ׁשְ
א ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִגימוּ , ּדִ אֹוַרְייָתא ּפְ ה אֹו ָאת ּבְ ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלֵמיַמר . ְוָלא ִאית ִמּלָ ל ַמה ּדְ ְוַיֲעקֹב ּכָ

י וְ , ָאַמר ּלֵ ָבָעא ֲאִפיּלּו אֹות ַאַחת, ָסִתיםֲאָבל ּגַ ל ַמה ּדְ ִגים ִמּכָ  .ְוָלא ּפָ
י יֹוֵסי ֲהוּו ַיְתֵבי יֹוָמא ַחד ֲאִפְתָחא ְדלֹוד               תקכז י ְיהּוָדה ְוִרּבִ י . ִרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ִריְך ִלְבנֹוי, ְיהּוָדה ַיֲעקֹב ּבָ ְכִתיבָחִמיָנן ִממַּ , ָהא ְדָחִמיָנן ּדְ ְרָכָתא , ַוְיָבֶרְך אֹוָתם, ה ּדִ ֲאָבל ָאן ּבִ
ָבִריְך ְלהוּ , ָאַמר ֵליהּ . ִדְלהֹון ְרָכאן ִאינּון ּדְ א ּבִ גֹון. ּכֹּלָ ה יֹודּוָך ַאֶחיךָ , ּכְ ן ָיִדין ַעּמוֹ . ְיהּוָדה ַאּתָ . ּדָ

ֵמָנה ַלְחמוֹ  ר ׁשְ הוּ . ֵמָאׁשֵ ּלְ  .ְוֵכן ּכֻ
יֲאָבל ַמה                תקכח ּלֵ י לֹון ָלא ּגַ ָבֵעי ְלַגּלֵ ץ, ּדְ ָאה ְלהּו ֶאת ַהּקֵ ָבָעא ְלַגּלָ ְוָהא . ּדְ

ִאית ֵקץ ִליִמיָנא, אּוְקמּוהָ  ָמאָלא, ּדְ ץ, ְוִאית ֵקץ ִלׂשְ ָאה לֹון ֶאת ַהּקֵ ָרא , ּוָבָעא ְלַגּלָ ּמְ ִגין ְלִאְסּתַ ּבְ
ָאה ֵמָעְרָלה) א''דף רלה ע( ּכְ ַגלֵּ . ּוְלִאְתּדַ יוַמאן ּדְ ּלֵ ָעאלּו ְלַאְרָעא , י לֹון ִאְתְיַדע ְוִאְתּגַ ַעד ּדְ

א יׁשָ ָייא. ַקּדִ ּלְ ִאְתּגַ ין ָאֳחָרִנין ָלאו ִאינּון ּבְ אֹוַרְייָתא, ֲאָבל ִמּלִ ָתא , ּוְסִתיִמין ִאינּון ּבְ ְרׁשָ ַהאי ּפָ ּבְ
ְרָכאן, ְדַיֲעקֹב  .ּוְבִאינּון ּבִ
ַתח ְוָאַמר               תקכט ית אֹוִניְראּובֵ . ּפָ ה ּכִֹחי ְוֵראׁשִ כִֹרי ַאּתָ ַמאי ָקא ָחָמא ַיֲעקֹב . ן ּבְ

ְראּוֵבן ח ּבִ יהּוָדה, ְלִמְפּתַ ח ּבִ ְרָיין, ִליְפּתַ ִ ִאיהּו ַקְדָמָאה ְלָכל ַמׁשּ א, ּדְ ָלא , ְוִאיהּו ַמְלּכָ ְוָחִמיָנן ּדְ
יהּ  ְרָכאן ִמּנֵ ְרֵכיּה ְוָסִליק ּבִ ה ְוַצלֵּ , ּבָ ָאָתא מׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. י ְצלֹוָתא ֲעֵליהּ ַעד ּדְ דברים (, ּכְ

 .ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹות) לג
ְרֵכיהּ                תקל אי ּבָ ְרְכָתא ְלַאְתֵריהּ , ֲאָבל ַוּדַ ר. ְוָסְלָקא ַההּוא ּבִ ֲהָוה ֵליּה ּבַ , ְלַבר ָנׁש ּדְ

ָקא ֵמַעְלָמא ּלְ ד ָמָטא ִזְמֵניּה ְלִאְסּתַ א ֲעֵליהּ ֲאָתא מַ , ּכַ ל ָממֹוָנא ִדיִלי, ָאַמר, ְלּכָ ֶליהֵוי , ָהא ּכָ
א ָנִטיר ִלְבָראי יָדא ְדַמְלּכָ ְבִרי ִאְתֲחֵזי. ּבִ א ּדִ ד ָחֵמי ַמְלּכָ ְך ַיֲעקֹב ָאַמר. ָיִהיב ֵליהּ , ּכַ  .ּכָ

ה               תקלא כִֹרי ַאּתָ ֵמַעיי ַאְנּתְ , ְראּוֵבן ּבְ ְרָכאן, ְרִחיָמא ּדְ יָדא  ֲאָבל ּבִ קּון ּבִ ּלְ יָלְך ִיְסּתַ ּדִ
א יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ֶיחֵמי ָבךְ , ּדְ ְך ְוגו, ַעד ּדְ ֲאַזְלּתְ ָלֳקֵבל ַאּפָ ִגין ּדְ ַתְרּגּומוֹ ', ּבְ ה : ּכְ כֹוִרי ַאּתָ ְראּוֵבן ּבְ

ַתח ְוָאַמר. 'ְוגו י ֶאְלָעָזר ּפָ ֵבא ֶאל ָהרּוַח ְוגו) יחזקאל לז(, ִרּבִ ה ֲאִטיִמין ִאינּון . 'ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ּמָ ּכַ
א ֵני ָנׁשָ א, ּבְ יָקָרא ְדַמְלּכָ יִחין ּבִ ּגִ ָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ָכל יֹוָמא, ּדְ ָהא אֹוַרְייָתא ַאְכִריז ֲעַלְייהּו ּבְ , ּדְ

ית אּוְדֵניּה ְלֳקְבֵליהּ  ַצּיִ ָיא. ְוֵלית ַמאן ּדְ ֵבא ֶאל הָ , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ְכִתיב ִהּנָ יָון ּדִ אי ִזְמָנא , רּוחַ ּכֵ ַאּמַ
ן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ָהרּוחַ  ֵבא ּבֶ  .ָאֳחָרא ִהּנָ

אן אֹוִליְפָנא ָרָזא ְדָחְכְמָתא               תקלב א ִמּכָ ֵרין ָקְייִמין ָהָכא, ֶאּלָ א , ּתְ ּתָ ַחד ְלִאְתָעָרא ִמּתַ
א. ְלֵעיָלא ִאי ָלא ִמְתָעִרין ְלַתּתָ א ִאְתַער ְלֵעיָלא, אָלא ִמְתָעִרין ְלֵעילָ , ּדְ . ּוְבִאְתֲערּוָתא ִדְלַתּתָ

א ְלֵעיָלא ּתָ ֵבא ֶאל ָהרּוַח ִמּתַ ן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ָהרּוחַ . ִהּנָ ֵבא ּבֶ א, ִהּנָ  .ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

ָהא ֲאִפיּלּו ְלֵעיָלא               תקלג א, ּדְ ִאְתֲערּוָתא ִדְלַתּתָ ָאה ֵמעִ , ּבְ יהּ ָנִקיט ַההּוא ִעּלָ ָאה ִמּנֵ . ּלָ
גֹון ַהאי ְקָרא ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוחַ ' ּכֹה ָאַמר ה) יחזקאל לז(, ּכְ ע רּוחֹות, ֵמַאְרּבַ א ָדרֹום , ֵמַאְרּבַ ּדָ

ֲעָרב, ּוִמְזָרח ְוָצפֹון ּוַמֲעָרב ין ָאֳחָרִנין, ְורּוַח ַאְתָיא ִמּמַ רּוָתא ְדִאּלֵ ִאְתַחּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ , ּכְ
רּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ְוגו) ר כאבמדב(  .'ּכָ

הוּ                תקלד ָמִתין ִלְבֵני ַעְלָמא ְלִאְצַטְייָרא ּבְ ָמא ְדַאּתְ , ּוַפֵחי. ּוֵמָהָכא ָנְפִקין רּוִחין ְוִנׁשְ ּכְ
ים) בראשית ב(, ָאֵמר ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ א ֲחֵזי. ַוּיִ ִגיָסא ָאֳחָראְוָיהִ , ָנִקיט ֵמַהאי ִגיָסא, ּתָ , יב ּבְ

א  ם ֵאיְנּנּו ָמֵלא) קהלת א(ְוַעל ּדָ ם ְוַהּיָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ אי ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. ּכָ ִגין , ַאּמַ ּבְ
ָנִקיט ְוָיִהיב יק, ּדְ  .ָאִעיל ְוַאּפִ

ְמעֹון               תקלה י ׁשִ א ְלִרּבִ ֵאְלּתָ ִאיל ׁשְ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ִריְך הּוא , ַמראָ . ִרּבִ א ּבְ הֹוִאיל ְוקּוְדׁשָ
א ְימּותּון ְבֵני ָנׁשָ יּה ּדִ ָמִתין ְלַעְלָמא, ָגֵלי ַקּמֵ אי ָנִחית ִנׁשְ אי ִאְצְטִריְך ֵליהּ , ַאּמַ , ָאַמר ֵליהּ . ְוַאּמַ

ה ה ְוַכּמָ ִאילּו ַכּמָ ָנן ׁשְ ְייהּו ְדַרּבָ א ָדא ַקּמַ ֵאיְלּתָ ִריְך הּוא ָיִהיב ֲאָבל קּוְדׁשָ . ְואּוְקמּוהָ , ׁשְ א ּבְ
ָנֲחִתין ְלַהאי ַעְלָמא ָמִתין ּדְ מֹוְדָעא ְיָקֵריהּ , ִנׁשְ ּתְ אי ָנֲחתוּ , ְוָנִקיט לֹון ְלָבַתר, ְלִאׁשְ  .ִאי ָהִכי ַאּמַ

א               תקלו ַתח ְוָאַמר. ָהִכי הּוא, ָרָזא ָדא, ֶאּלָ ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרָך ְונֹוְזִלים ) משלי ה(, ּפָ ׁשְ
ֵאֶרךָ ִמ  ְרֵמיהּ , ּבֹור. אֹוִקיְמָנא) א''ע' ס(ָהא , ּתֹוְך ּבְ ָלא ְנִביַע ִמּגַ י ַמָיא, ֲאַתר ּדְ , ְוֵאיָמַתי ָנְבִעין ַהּנֵ

ַהאי ַעְלָמא ָמָתא ּבְ ִלים ִנׁשְ ּתְ ִאׁשְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ יהּ , ּבְ ר ּבֵ ַ ִאְתַקׁשּ ד ָסְלָקא ְלַההּוא ֲאַתר ּדְ ֵדין הּוא , ּכַ ּכְ
ִלים א ּוֵמֵעיָלאִמכָּ , ׁשְ ּתָ  ).א ומכל סטרין''ס. (ל ִסְטִרין ִמּתַ
ָמָתא ָסְלָקא               תקלז כּוָרא, ְוַכד ִנׁשְ י ּדְ א ְדנּוְקָבא ְלַגּבֵ יאּוְבּתָ ֵדין ִאְתַער ּתִ ּוְכֵדין , ּכְ

א ְלֵעיָלא ּתָ ֵאר, ּובֹור. ָנְבִעין ַמָיא ִמּתַ רּוָתא ְוִיחּוָדא ּוְכֵדין . ַמִיין ְנִביָעאן, ִאְתֲעִביד ּבְ א ''נ(ִאְתַחּבְ
ח) ויסודא ּכַ ּתַ א ְוַרֲעָוא ִאׁשְ ִלים ַההּוא ֲאַתר) להא. (ְוִתיאּוְבּתָ ּתְ יָקא ִאׁשְ ַצּדִ ָמָתא ּדְ ִנׁשְ ָהא ּבְ , ּדְ

ַחד, ְוִאְתַער ֲחִביבּוָתא ּוְרעּוָתא ְלֵעיָלא ר ּכְ  .ְוִאְתַחּבַ
ה               תקלח כִֹרי ַאּתָ אי, ְראּוֵבן ּבְ ה ַקְדָמָאה ְדַיֲעקֹב ֲהָוה, ָהִכי הּוא ַוּדַ ּוְרעּוֵתיּה , ִטּפָ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ֲאַתר ָאֳחָרא ֲהָוה ּכְ א ֲחֵזי. ּבְ ֵריַסר, ּתָ ְבִטין ּתְ הּו ׁשִ הּו ִאְתַאֲחָדן , ְראּוֵבן ְוֻכּלְ ּלְ ּכֻ
א ִכיְנּתָ ׁשְ יהּ , ּבִ ּבֵ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ הּ  ָקָרא, ְוַכד ָחָמא ַיֲעקֹב ִלׁשְ ָרא ּבָ ֵריַסר ְלִאְתַחּבְ  .ִלְבנֹוי ּתְ

ֵרי ַעְלָמא, ְוָתא ֲחֵזי               תקלט ח ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּכַ ּתַ ֵליָמָתא ָלא ִאׁשְ ַהִהיא , ַעְרָסא ׁשְ ּכְ
א ְדָבָעא  ְעּתָ ָקא ֵמַעְלָמא) ב''דף רלה ע(ׁשַ ּלְ , ָמאֵליהּ ִיְצָחק ִמׂשְ , ַאְבָרָהם ִמיִמיֵניהּ , ַיֲעקֹב ְלִאְסּתַ

יַנְייהוּ  ִכיב ּבֵ יהּ , ַיֲעקֹב ֲהָוה ׁשָ א ַקּמֵ ִכיְנּתָ ָחָמא ַיֲעקֹב ָכךְ . ׁשְ יָון ּדְ ְוָאִחיד לֹון , ָקָרא ִלְבנֹוי, ּכֵ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ִלים, ַסֲחָרֵניּה ּדִ ִסּדּוָרא ׁשְ ר לֹון ּבְ  .ְוִסּדֵ

ׁשְ                תקמ ר לֹון ַסֲחָרֵניּה ּדִ ִסּדֵ אְמָנא ָלן ּדְ ְכִתיב ֵהָאְספוּ , ִכיְנּתָ ן , ּדִ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ
א כֹּלָ ִלימּו ּדְ ִאין ַסֲחָרַנְייהוּ , ׁשְ ה ְרִתיִכין ִעּלָ ְתֵחי ְוָאְמֵרי. ְוַכּמָ ' ְלָך ה) דברי הימים א כט(, ּפָ

בּוָרה ְוגו ה ְוַהּגְ דּוּלָ יּה ְדִס ', ַהּגְ א ְלַגּבֵ ׁשָ ּמְ ִניׁש ׁשִ ֵדין ִאְתּכְ ַמֲעָרב, יֲהָראּכְ ֲהָדא . ְוִאְתְקִריב ִמְזָרח ּבְ
ה ּטָ ֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ִלימוּ , ְוִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, הּוא ִדְכִתיב ַוּיֶ ׁשְ ח ּבִ ּכַ ּתַ ִניָנן. ְוִאׁשְ אי ּתָ , ּוְכֵדין ַוּדַ

ָחָמא ַיֲעקֹב . ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָלא ִמית יָון ּדְ ִלי) א סדורא''ס(ּכֵ ח ָהִכי , םִסְטָרא ׁשְ ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ַמה ּדְ
ִריְך הּוא, ָחֵדי, ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא א ּבְ ח ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבַ ְדָקא , ּוָפַתח ּוָבִריְך ִלְבנֹוי, ְוׁשַ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּכָ

 .ְיאּות ֵליהּ 
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ָאְרָחא               תקמא י ֵייָסא ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י. ִרּבִ ִניָנן ָאַמר ִרּבִ אי ּתָ ל , ִיִיָסא ָהא ַוּדַ ּכָ
ִלים ִסּדּוָרא ׁשְ נּו ּבְ ּקָ נֹוי ְדַיֲעקֹב ִאּתַ ְדָקא ְיאּות ֵליהּ , ּבְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ְרכּו ּכָ ַמאי ָקא ֵניָמא , ְוִאְתּבָ

ַהאי ְקָרא ְכִתיב, ּבְ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוגו, ּדִ ר ׁשְ ִגין ּדְ , ָלא ְיַדְעָנא, ָאַמר ֵליהּ . 'ֵמָאׁשֵ יּה ּבְ ַמְעָנא ּבֵ ָלא ׁשָ
א יׁשָ א, ִמּבּוִציָנא ַקּדִ יׁשָ י ּבּוִציָנא ַקּדִ א ַאְנּתְ ְוֲאָנא ֵניִזיל ְלַגּבֵ י , ָאְזֵלי. ֶאּלָ ִרּבִ י ּדְ ד ָמטּו ְלַגּבֵ ּכַ

ְמעֹון א, ׁשִ ִאיְלּתָ ִאילּו ׁשְ ה ְוׁשָ אי ָרָזא ְדָחְכְמָתא הּוא, ָאַמר לֹון. ָאְמרּו ִמּלָ  .ַוּדַ
ַתח ְוָאַמר               תקמב ּכֹון) שופטים ה(, ּפָ ים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיׁשְ ב ְלחֹוף ַיּמִ ר ָיׁשַ אי , ָאׁשֵ ַאּמַ

ן ּמָ א. ָיִתיב ּתַ ְפָתא ְדַיּמָ ׂשִ ָיִתיב ּבְ א ַמאן ּדְ ַתְפנּוֵקי ַעְלָמא, ֶאּלָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ והכא אשר דא פתחא . (ִאׁשְ
א והכא סמך להאי ''ס. רכאן בעלמאכד אתברכא לארקא ב) א דצדק''ס(עלאה דצדיק 

מֹוַדע ) שמנה לפתחא עלאה דמתמן אתרקו ברכאן לעלמא, מאשר, קרא ּתְ ְתָחא ִאׁשְ ְוַהאי ּפִ
ר ַעְלָמא ְוִאְקֵרי ָאׁשֵ ְרָכאן ּדְ ִדיר ּבִ ָקִאים ַעְלָמא ֲעַלְייהוּ , ּתָ  .ְוָדא הּוא ַעּמּוָדא ֵמִאינּון ּדְ

ִאְקֵרי ֶלֶחם עֹוִניְוַההּוא ֲאַתר                תקמג ֲהָדא הּוא ). ההוא(ֵמַההּוא ֲאַתר ַאְתִקין , ּדְ
ֵמָנה ַלְחמוֹ  ר ׁשְ ָנא, ִדְכִתיב ֵמָאׁשֵ ֲהָוה ַלְחָמא ְדִמְסּכֵ ר ֶלֶחם , ַמה ּדְ ג ) עוני(ִאְתַהּדַ ּנַ ִגין ). שמנה(ּפַ ּבְ

ְרָכאן ְוַתְפנּוִקין יּה ּבִ ֲאִריק ְוַאְרֵמי ּבֵ י ֶמֶלךְ , אֹוַכחְוסֹוָפא ִדְקָרא , ּדְ ן ַמֲעַדּנֵ , ַמאן ֶמֶלךְ . ְוהּוא ִיּתֵ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ַתְפנּוֵקי ַעְלָמא, ּדָ ָזן ּבְ ּה ִאּתְ ִמּנָ ְרָכאן. ּדְ ל ּבִ ל ֵחידּו , ְוָדא ָיִהיב ְלַהאי ֶמֶלְך ּכָ ּכָ

ה ַנְפֵקי. ְוָכל ִטיבוּ  א, אִאי ָלא ֲאֵתיָנא ְלַעְלמָ , ָאְמרוּ . הּוא ָיִהיב ּוִמּנָ א ְלִמְנַדע ּדָ  .ַטב ָלן, ֶאּלָ
יא, ְראּוֵבן ּבּוְכָרא ְדַיֲעקֹב ֲהָוה               תקמד י ִחּיָ א, ָאַמר ִרּבִ ְוִאְתֲעַבר , ֵליּה ֲהָוה ִאְתֲחֵזי ּכֹּלָ

א ֵכירּוָתא ְליֹוֵסף, ְוִאְתְיִהיב ַמְלכּו ִליהּוָדה, ִמיָנּה ּכֹּלָ ָתא ְלֵלִוי, ּבְ הּוּנָ ַחז , ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה. ּכְ ּפַ
ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ הוּ , ּכַ ַאר ּבְ ּתָ ית אֹוִני. ָלא ִתׁשְ ָאַמר ּכִֹחי ְוֵראׁשִ יּה , ּוַמה ּדְ ְרֵכיּה ּוַפְקּדֵ ָהָכא ּבָ

ִריְך הּוא א ּבְ  .ְלקּוְדׁשָ
א               תקמה א דהוה ליה ''נ) (דבעא מן מלכא למעבד ביה טיבו(, ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ

ׁשּוָקא) והוה בעי דמלכא יעביד ליה טיבו ברא ֵריּה ּבְ א, יֹוָמא ַחד ַאֲעַבר ּבְ א , ָאַמר ְלַמְלּכָ ּדָ
ִרי אי, הּוא ּבְ אי ְרִחיָמא ְדַנְפׁשָ א. ַוּדַ ַמע ַמְלּכָ ֵריהּ , ׁשָ ִאיל ַעל ּבְ ָהא ׁשָ ְך ַיֲעקֹב ָאַמר. ְוָיַדע ּדְ , ּכָ

ה ּכִֹחי ְוגו כֹוִרי ַאּתָ אָהכָ ', ְראּוֵבן ּבְ יּה ְלַמְלּכָ  .א ַפְקּדֵ
ִים ַאל ּתֹוַתר               תקמו ּמַ ַחז ּכַ ִאֲעַרע ֵליהּ , ּפַ ַאר , ָהָכא ָאַמר ַמה ּדְ ּתָ ָלא ִאׁשְ ) ליה(ּדְ

ַאְרָעא ֵדי ֵליּה ְלַבר ֵמַאְרָעא, ּבְ א. ְוׁשָ א , ָלֳקֵבל ּדָ ָנא ְלֵעיָלא) תחומא(ַחד ְמַמּנָ ּכְ ִמׁשְ ְטָרא ּדְ , ִמּסִ
י ְמ  חֹות ָיָדא ְדִמיָכֵאלּדִ א ּתְ חֹות ְיָדא ְדַגְבִר , ַמּנָ ָכל . יֵאל''ְוָאְמֵרי ָלּה ּתְ א ּבְ ּוִמיָכֵאל הּוא ֵריׁשָ

ְטָרא ְדֶחסֶ  ָמאָלא ִדְגבּוָר , ד''ֲאַתר ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ִויהּוָדה עֹד ָרד ִעם ) הושע יב. (ה''ְוַגְבִריֵאל ִמּסִ
בּוָרה, ֵאל י ִדיָנא ִאְק , ְסַטר ּגְ ַמְלכּו ֲהָוה ִדיהּוָדה, ְוָסִמיְך ֵליּה ְראּוֵבן, ֵריּבֵ ב ּדְ ְראּוֵבן , ַאף ַעל ּגַ

 .ָסמּוְך ְלֳקְבֵליּה ֲהָוה
ְמעֹון               תקמז י ׁשִ ֵני ְראּוֵבן, ָאַמר ַרּבִ גֹו ַאְרָעא, ְזִמיִנין ִאינּון ּבְ ֵרין ְקָרִבין ּבְ א . ַלֲאָגָחא ּתְ ּתָ

ִתיב ּכִֹחי, ֲחֵזי ָגלּוָתא ְדִמְצַרִים, ּכְ ית אֹוִני. ּבְ י ֲאחּוהֹון ִלְקָרָבא, ְוֵראׁשִ ִאינּון ֲהוּו ַקְדָמִאין ְלַגּבֵ . ּדְ
ֵאת ּור, ֶיֶתר ׂשְ הוּ , ְלָגלּוָתא ְדַאׁשּ ּלְ ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַקְדָמאי ִמּכֻ ן ָגלּו ּבְ ּמָ ִמּתַ ה , ּדְ ּמָ ְוָסְבֵלי ּכַ

ין יׁשִ ה ִעּנּויִ , ּבִ ָען, ין ָסְבלוּ ְוַכּמָ  .ְוָלא ָתבּו ַעד ּכְ
ַעְלָמא, ְוֶיֶתר ָעז               תקמח יָחא ִיְתַער ּבְ א ְמׁשִ ִאינּון ִיְפקּון ְוִיְגחּון ְקָרִבין , ְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ

ַעְלָמא ְקפּון ַעל ַעְמַמָיא, ִויַנְצחּון, ּבְ ְייהּו ְוִיְרּתְ . ְוִיּתַ ְייהוּ ּוְבֵני ַעְלָמא ִיְדֲחלּון ִמּנַ דף רלו (, תּון ַקּמַ
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ַמְלכּוָתא) א''ע ָרא ּבְ ּבְ יבּו ְלִאְתּגַ יהּ , ְוַיְחׁשִ ֲארּון ּבֵ ּתָ ִים ַאל . ְוָלא ִיׁשְ ּמַ ַחז ּכַ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּפַ
יהּ , ּתֹוַתר ֲארּון ּבֵ ּתָ ַעְלָמא, ַמאי ַטְעָמא ָלא ִיׁשְ ִסְטָרא ַחד ּדְ י ָעִליתָ , ְוֲאִפיּלּו ּבְ ִגין ּכִ ֵבי  ּבְ ּכְ ִמׁשְ
א. ָאִביךָ  יׁשָ גֹו ַאְרָעא ַקּדִ ָחא ְקָרִבין ּבְ ְזִמיִנין ְלֲאָעָלא ּוְלַאּגָ ְייָקא, ּדִ ֵבי ָאִביָך ּדַ ּכְ ֵלם, ִמׁשְ  .זֹו ְירּוׁשָ

א ֲחֵזי               תקמט ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּתָ ַאְרּבַ ָגלּוָתא, ּבְ ֵני ְראּוֵבן ּבְ רּו ּבְ ּדְ ֹון ְלִקְבֵליה, ִאְתּבַ
ָרֵאל ָכל ִיׂשְ ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּדְ ַאְרּבַ ע ִזְמִנין ּבְ ָגלּוָתא ַאְרּבַ לּו ּבְ ִאְתּגָ ּכִֹחי , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ

ֵרי, ַחד ית אֹוִני ּתְ ַלת, ְוֵראׁשִ ֵאת ּתְ ָעה, ֶיֶתר ׂשְ ַגְווָנא ָדא ְזִמיִנין ִאינּון ַלֲאָגָחא . ְוֶיֶתר ָעז ַאְרּבָ ּכְ
אַ  ע ִסְטֵרי ַעְלָמאְקָרָבא ּבְ א, ְרּבַ ְייהּו ַעל ּכֹּלָ ִקְרּבַ ַלט ּבְ יִאין, ּוְלִמׁשְ ְלטּון , ִויַנְצחּון ֲעָמִמין ַסּגִ ְוִיׁשְ

 :ֲעַלְייהוּ 
ֵבי ָאִביךָ                תקנ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ַחז ּכַ ָהָכא ִאְתְרִמיז ַעל ִהְרהּוָרא , ּפַ

ֲהוָ  ָרֵחל. ה ֵליּה ְלַיֲעקֹבַקְדָמָאה ּדְ ה ַקְדָמָאה ּבְ ַהאי ִטּפָ ה ֲהָוה , ּבְ ִאְלָמֵלא ִהְרהּוָרא ְדַהִהיא ִטּפָ ּדְ
ַאְתָרהּ  א, ּבְ כֹּלָ ַאר ְראּוֵבן ּבְ ּתָ ֵבי ָאִביךָ . ִאׁשְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ַחז ּכַ , ָעִליתָ , ֲאָבל ּפַ

ִהְרהּוָרא ָאֳחָרא  .'ְלּתָ ְוגוָאז ִחלַּ , ּבְ
ָבר ַאֵחרא               תקנ ִים ַאל ּתֹוַתר, ּדָ ּמַ ַחז ּכַ ַעְלָמא, ּפַ ִני ְראּוֵבן ּבְ ד ִיְגחּון ְקָרָבא ּבְ ָהא ּכַ , ּדְ

יִאין ַמְלכּוָתא, ִויַנְצחּון ֲעָמִמין ַסּגִ ֲארּון ּבְ ּתָ ֵבי, ַמאי ַטְעָמא, ָלא ִיׁשְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ְזִמיִנין ַלאֲ , ּכִ ָגָחא ּדִ
א ַדְייָקא יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ֵבי ָאִביָך , ְקָרָבא ּבְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ְכִתיב ּכִ , )משכבי. א דא ירושלים''ס(ּדִ

ֵעי ֵליהּ  ב ִמּבָ ּכַ א. ִמׁשְ ָרֵאל ָסָבא, ֶאּלָ א ִיׂשְ ב, ָאִביָך ּדָ ּכַ ֵבי ָאִביָך ְוָלא ִמׁשְ ּכְ ְתֵרי , ִמׁשְ ָהא ּבִ ִגין ּדְ ּבְ
ַל םִזְמֵני ִאְתבְּ  יָחא, ֵני ְירּוׁשָ א ְמׁשִ ֵבי ָאִביךָ . ּוְתִליָתָאה ְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּכְ א ִמׁשְ ְוָהָכא . ְוַעל ּדָ

ָרָכה ָייא ּבְ ּלְ ַההּוא ִזְמָנא, ִאְתּגַ ֲהָוה ּבְ ָרֵאל ְלַאְרָעא, ּוַמאי ּדְ ד ָעאלּו ִיׂשְ ֲהָוה ּכַ ְיֵהא , ּוַמאי ּדְ ּוַמה ּדִ
א ְמׁשִ  ִזְמָנא ְדַמְלּכָ עֹוָבָדא ִדְראּוֵבןּבְ  :יָחא ּבְ

ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים               תקנב י ִיְצָחק, ׁשִ ָמאָלא , ָאַמר ִרּבִ ִסְטָרא ׂשְ ָהָכא ָאִחיד לֹון ּבְ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ָיא. ּדִ ִדיָנא ַקׁשְ ָחָמא עֹוָבִדין ּדְ ל, ּדְ ָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ י יֹוֵסי. ּדְ ְרְכָתא, ָאַמר ִרּבִ  ּבִ

ְלהֹון ָאן ִהיא י ִיְצָחק. ּדִ ְמעֹון ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַהאי, ָאַמר ִרּבִ ין, ׁשִ יׁשִ ה עֹוָבִדין ּבִ ּמָ ָחָמא ֵליּה ּכַ ְוֵלִוי . ּדְ
ָיא ִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ּדְ ָאֵתי ִמּסִ יהּ , ּדְ ה. ּוִבְרְכָתא ָלא ַתְלָיא ּבֵ ד ֲאָתא מׁשֶ ֵלי , ְוֲאִפיּלּו ּכַ ָלא ּתָ

ְרָכֵתיּה בֵּ  ְכִתיב. יהּ ּבִ ֵרְך ה) דברים לג(, ּדִ ְרֶצה' ּבָ ִריְך הּוא , ֵחילֹו ּופֹוַעל ָיָדיו ּתִ א ּבְ קּוְדׁשָ ּבְ
ְלָייא  .ּתַ
א ֲחֵזי               תקנג ִתיב, ּתָ ר ) תהלים קד(, ּכְ ם ְרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹול ּוְרַחב ָיַדִים ׁשָ ם ּגָ ֶזה ַהּיָ

דֹולֹות דֹול .ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ם ּגָ ָעא , ֶזה ַהּיָ ד ּבָ ַיֲעקֹב ּכַ ָקְייָמא ֲעֵליּה ּדְ א ּדְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ּדָ
ָקא ֵמַעְלָמא ּלְ ן, ּוְרַחב ָיַדִים. ְלִאְסּתַ ּמָ ִלים ְוִאְתַצְמֵצם ּתַ ּתְ ל ַעְלָמא ִאְמֵלי ְוִאׁשְ ָהא ּכָ ם ֶרֶמׂש . ּדְ ׁשָ

ר ֵאי ְוַקּדִ , ְוֵאין ִמְסּפָ ה ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ַכּמָ ןּדְ ּמָ חּו ּתַ ּכְ ּתַ ֵאי ִאׁשְ דֹולֹות. יׁשָ ין ִאינּון , ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ִאּלֵ
ָבִטין''י ַיֲעקֹב, ב ׁשְ נֹוי ּדְ ִלימוּ , ּבְ ׁשְ הֹון ּבִ חּו ּבְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ָלה. ּדְ . ְוַחד ָטֶלה, ְוַחד ֲאִרי, ְוַחד ְזֵאב, ַחד ַאּיָ

י ִיְצָחק ִדי, ַחד ְזֵאב, דְוָטֶלה חַ , ַאְרֵיה ַחד, ָאַמר ִרּבִ הוּ , ְוַחד ּגְ ּלְ ָחא ַחּיֹות ְקַטּנֹות , ְוֵכן ּכֻ ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ
דֹולֹות  .ִעם ּגְ

י ְיהּוָדה ָאַמר               תקנד יר, ִרּבִ ּפִ הּו ׁשַ ּלְ ְמעֹון ׁשֹור, ֲאָבל ְיהּוָדה ַאְרֵיה. ּכֻ ְוָהא אּוְקמּוָה , ׁשִ
יִחין ָדא לָ  ּגִ ֲהוּו ַמׁשְ אַחְבַרָייא ּדְ א ִמיִמיָנא, ֳקֵבל ּדָ ָמאָלא, ּדָ ין. ְוָדא ִמׂשְ יׁשִ עֹוָבדֹוי ּבִ , ְלתֹוָרא ּדְ
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קֹוְפֵטיהּ  ַאְרֵיה ּבְ יר ִאּקּוִנין ּדְ יהּ , ָאְמרּו ְנַצּיֵ ָדא ְוִיְדַחל ִמּנֵ ל ּבְ ּכֵ ְמעֹון ׁשֹור, ְוִיְסּתַ ְך ׁשִ ְיהּוָדה , ּכָ
 .ַאְרֵיה
ְמעֹון ָלא ָזָכה               תקנה יהּוָדה, ְלִבְרָכאן ׁשִ ה ּבִ א ָטַפל ֵליּה מׁשֶ ִתיב ָהָכא . ֶאּלָ ּכְ

ַמע ה) דברים לג( ַמע ה) בראשית כט(ּוְכִתיב ָהָתם , קֹול ְיהּוָדה' ׁשְ י ׁשָ נּוָאה ָאנִֹכי' ּכִ י ׂשְ . ּכִ
י ְיהּוָדה ְמעֹון ְוֵלִוי, ָאַמר ִרּבִ ה, ׁשִ ַמאי ַטְעָמא , י יֹוֵסיָאַמר ֵליּה ִרבִּ . ֲאבּוהֹון ָסִליק לֹון ְלמׁשֶ

ה ָאה, ָאַמר ֵליהּ . ֲאבּוהֹון ָסִליק לֹון ְלמׁשֶ א ִעּלָ יׁשָ  .ַאף ֲאַנן ַנְסִליק ֵליּה ְלבּוִציָנא ַקּדִ
ְמעֹון               תקנו י ׁשִ ֲאלּו ֵליּה ְלִרּבִ ין, ָאַמר. ָאתּו ׁשָ ה ֲחִביִבין ִמּלִ ּמָ ידֹוי ּוָבָכה. ּכַ , ַאְטַפח ּבִ

אָאַמר ַמאן  יׁשָ י ָלְך ְמֵהיְמָנא ַקּדִ א, ְיַגּלֵ ֵני ָנׁשָ יְך ַעל ּבְ ַחּיָ ְקּתְ ּבְ ּלַ מֹוָתךְ , ִאְסּתַ ְקּתְ ּבְ ּלַ ים , ִאְסּתַ ְוַאְסּתִ
יּוְקָנךְ  ִדיר. ּדְ יָדְך ּתָ ָחן ְדָמאַרְך ִאְתַמְסרּו ּבִ ּתְ  .ַמּפְ

א ֲחֵזי               תקנז י, ּתָ ע ָנׁשִ הוּ , ןַיֲעקֹב ֲהָוה ֵליּה ַאְרּבַ ּלְ ִנין ִמּכֻ ) ב''דף רלו ע(, ְואֹוִליד ּבְ
יק  ּלִ ְנׁשֹוי) א ואשתלים''נ(ְוִאְסּתַ ָקא. ּבִ ּלָ ָעא ַיֲעקֹב ְלִאְסּתַ ד ּבָ א ָקְייֵמי ֲעלֹוי, ּכַ ִכיְנּתָ ָעא , ׁשְ ּבָ

ין ָדִחיל, ְוָלא ָיִכיל, ִלְברּוֵכי ְלִאּלֵ א ּדְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ּמֵ ְטָרא  ,ֵהיְך ַאֲעִביד, ָאַמר. ִמּקַ ְרַווְייהּו ִמּסִ ָהא ּתַ ּדְ
ָיא ָקא ַאְתָיין ִדיָנא ַקׁשְ א ָלא ָיִכיְלָנא. ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ין ֲהוּו ִלי, ִאי ַאְתִקיף ּבִ ע ָנׁשִ ָהא ַאְרּבַ , ּדְ

הֹון יְמָנא ּבְ ּלִ ּתַ ק לֹון ְלָמאֵרי ְדֵביָתא. ְוִאׁשְ א ֲאַסּלֵ ָהא , ֶאּלָ ְרעּוֵתיּה ָקְיי) ביה(ּדְ יָתא ּבִ ּוַמה , ָמאּבֵ
ָבֵעי ַיֲעִביד  .ּדְ

ָך ַיֲעקֹב ָאַמר               תקנח ַהאי ַעְלָמא, ּכָ ין ּוְבִנין ָהא ָנְסִבית ּבְ ְנׁשִ ָנא, חּוָלִקין ּדִ ּמְ ּלַ ּתַ , ְוִאׁשְ
יר ַמְטרֹוִניָתא ַיּתִ ין ְלָמאֵרי ַמְטרֹוִניָתא, ֵהיְך ַאְתִקיף ּבְ ק ִמּלִ א ֲאַסּלֵ ָבֵעיְוהּוא ַיֲעִביד , ֶאּלָ , ַמה ּדְ

 .ְוָלא ִיְדַחל
א ֲחֵזי               תקנט ִתיב, ּתָ ה ִאיׁש ) דברים לג(, ַמה ּכְ ַרְך מׁשֶ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ ְוזֹאת ַהּבְ

ֵביָתא, ָהֱאלִהים ַמְטרֹוִניָתא, ָמאֵריּה ּדְ ָמה ִדְכִתיב. ָמאֵריּה ּדְ ּה ְיִקיֶמּנּו ) במדבר ל(, ּכְ ִאיׁשָ
ּה ְיֵפֶרּנוּ  ָהא . ְוִאיׁשָ ִתיב) במדבר ז(ּדְ ה ּכְ ּלֹת מׁשֶ א. ּכַ ָבָעא ְוָלא ָדִחיל, ְוַעל ּדָ ִריְך ַמאן ּדְ ה ּבָ , מׁשֶ
ְדאֹוִקיְמָנא ְך ָאַמר ַיֲעקֹב. ּכִ ָיא, ּוְבִגין ּכָ ִדיָנא ַקׁשְ ִסְטָרא ּדְ ין ּבְ ָבַני ִאּלֵ ֵייֵתי ) ליתיה(, ָהא ָחֵמיָנן ּדְ

ֵביָתא ִויָבֵרְך לֹון  .ָמאִריּה ּדְ
אי ִאיׁש ָהֱאלִהים ָהָיה               תקס ה ַוּדַ ֵביֵתיהּ , מׁשֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ּוְרעּוֵתיּה ָעִביד ּבְ ּכְ

ּה ְיִקיֶמּנוּ  ה קּוָמה ה) במדבר י(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִאיׁשָ ּה ְיֵפֶרּנוּ . 'ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ֲהָדא הּוא . ְוִאיׁשָ
ִיְמֵחי . 'ַמר ׁשּוָבה הּוְבֻנחֹה יֹא) במדבר י(, ִדְכִתיב ֵביָתא ְוֵלית ּדְ אי ְרעּוֵתיּה ָעַבד ָמאֵריּה ּדְ ַוּדַ
יהּ  ֵתיהּ . ִביּדֵ ָגַזר ַעל ִאְנּתְ ַבר ָנׁש ּדְ ֲהָוה ָאִחיד . ְוָעְבָדא ְרעּוֵתיהּ , ּכְ ב ּדְ א ַיֲעקֹב ַאף ַעל ּגַ ְוַעל ּדָ

י ִאיָלָנא ְדַחּיֵ א לְ , ָלא ֲהָוה ָמאֵרי ְדֵביָתא, ּבְ אֶאּלָ ה הּוא ְלֵעיָלא, ַתּתָ ְך ָסִליק לֹון , מׁשֶ ִגין ּכָ ּבְ
ֵביָתא  :ְלָמאֵריּה ּדְ

י ְוגוא               תקס בֹא ַנְפׁשִ סֹוָדם ַאל ּתָ ַתח ְוָאַמר', ּבְ א ּפָ י ַאּבָ סֹוד ְיָי ) תהלים כה(, ִרּבִ
ָאה ְדאֹוַרְייָתא, סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו. 'ִליֵרָאיו ְוגו א ְלִאינּון ָלא , ָרָזא ִעּלָ ִריְך הּוא ֶאּלָ א ּבְ ָיִהיב קּוְדׁשָ

ָאה ֲחֲלי ַחּטָ ָאה. ּדַ ֲחֵלי ַחּטָ ִאינּון ּדַ ָאה ְדאֹוַרְייָתא, ּוַמאן ּדְ ִלי לֹון ָרָזא ִעּלָ ּוַמאן ִאיהּו ָרָזא . ִאְתּגְ
ָאה ְדאֹוַרְייָתא א, ִעּלָ יׁשָ יָמא ַקּדִ א ָאת ַקּיָ ִאְקֵרי סֹוד יְ , ֱהֵוי ֵאיָמא ּדָ ִרית קֶֹדׁש ּדְ  .ָי ּבְ

ְמעֹון ְוֵלִוי               תקסב ֶכם, ַאְטְרחּו ַגְרַמְייהּו ַעל ַהאי סֹוד, ׁשִ י ׁשְ ַאְנׁשֵ ְרַמְייהּו , ּבְ ִיְגְזרּון ּגַ ּדְ
לֹוי ֲעלֹון ַהאי סֹוד ִמְרָמה, ּוְקָרא ַאְסִהיד. ִויַקּבְ ן ָסלּוא. ּבְ ִזְמִרי ּבֶ עֹוָבָדא ּדְ ָפַסל ַהא, תּו ּבְ . י סֹודּדְ
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י בֹא ַנְפׁשִ סֹוָדם ַאל ּתָ י. ְוַיֲעקֹב ָאַמר ּבְ ָאה . ַמאי ַנְפׁשִ ְבִרית ִעּלָ ָעֳאַלת ְוִאְתַאֲחַדת ּבִ א ּדְ א ַנְפׁשָ ּדָ
י, ְלֵעיָלא  .ְוִאְקֵרי ֶנֶפׁש ְצרֹוָרא ְדַחּיֵ
בֹוִדי               תקסג ַחד ּכְ ְקָהָלם ַאל ּתֵ ָמא ְדַאּתְ , ָהא אּוְקמּוהָ . ּבִ ) במדבר טז(, ָאֵמר ּכְ

ְקֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח בֹוִדי. ַוּיַ ַחד ּכְ ָרֵאל ְסָתם, ַאל ּתֵ בֹוד ִיׂשְ א ּכְ ִריְך לֹון ֲאבּוהֹון. ּדָ א ָלא ּבָ , ְוַעל ּדָ
ה ָסִליק לֹון ְלמׁשֶ ִגין ּדְ יא ָאַמר. ּבְ י ִחּיָ י ְקָרֵאי , ִרּבִ ָלא ) א משמע''ס) (ובגיני כך) (חסר(ֵמַהּנֵ ּדְ

ָדאִאְתֲאִחי א ּבְ א. ְוִאְצְטִריְך ָהִכי, ד ּדָ יּה ּכֹּלָ א ִאית ּבֵ ַעְלָמא, ְוַעל ּדָ ָרא ּבְ ָלא , ְוֵלית ָלְך ּדָ ּדְ
א ָתַחְייהּו ִדְבֵני ָנׁשָ ֵרי ַעל ּפְ יאּו ְמַהּדְ ַעְלָמא ְוַאְסּגִ הֹון ְלַקְטְרָגא ּבְ ּלְ יָנא ּדִ א, ָנֲחָתא ּדִ . ֵהא ָלְך ּכֹּלָ

 ):א הא לקבל הא''ס(
עֶֹרף אֹוְיֶביָך ְוגו               תקסד ה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ּבְ ַתח. 'ְיהּוָדה ַאּתָ י יֹוֵסי ּפָ תהלים (, ִרּבִ

ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ְוגו) קד יּה ֵריׁש ַיְרִחין. 'ָעׂשָ א ּבֵ ׁשָ ִגין ְלַקּדְ ה ָיֵרַח ּבְ ין, ָעׂשָ ּתִ ּוְלָעְלִמין . ְוֵריׁש ׁשַ
אִסיֲהָרא ָלא ָנִהיר  ְמׁשָ ִ א ִמׁשּ יט, ֶאּלָ ּלִ א ׁשַ ְמׁשָ ְלָטא, ְוַכד ׁשִ א. ִסיֲהָרא ָלא ׁשָ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ד ִאְתּכְ , ּכַ

ְלָטא ֵדין ִסיֲהָרא ׁשָ א, ּכְ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ד ִאְתּכְ א ּכַ ן ְלִסיֲהָרא ֶאּלָ ּבַ  .ְוֵלית חּוׁשְ
ִריְך הּוא                תקסה א ּבְ בראשית (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלַאְנָהָראְוַתְרַווְייהּו ֲעַבד קּוְדׁשָ

ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ְוגו) א ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ן אָֹתם ֱאלִהים ּבִ ּתֵ תֹות, ְוָהיּו ְלאֹותֹות. 'ַוּיִ ּבָ ין ׁשַ , ִאּלֵ
ְכִתיב י אֹות ִהיא) שמות לא(, ּדִ ין ֵר , ּוְלָיִמים. ִאינּון יֹוִמין ָטִבין, ּוְלמֹוֲעִדים. ּכִ י ַיְרִחיןִאּלֵ . יׁשֵ
ִנים ִנין, ּוְלׁשָ י ׁשְ ין ִריׁשֵ א. ִאּלֵ ְמׁשָ ן ְלׁשִ ּבַ ֶלהוֹון אּוּמֹות ָהעֹוָלם ָעְבִדין ֻחׁשְ ָרֵאל ְלִסיֲהָרא, ּדְ  .ְוִיׂשְ

י ֶאְלָעָזר, ְוָאְזָלא ָהא               תקסו ָאַמר ִרּבִ י ָהא ּדְ ִתיב, ּכִ יָת ַהּגֹוי לֹו ) ישעיה ט(, ּכְ ִהְרּבִ
ְמָחהִהגְ  ִ ְלּתָ ַהׂשּ יָת ַהּגֹוי. ּדַ ָרֵאל, ִהְרּבִ ין ִיׂשְ הּו , ִאּלֵ ְכִתיב ּבְ י ִמי ּגֹוי ָגדֹול) דברים ד(ּדִ , ּוְכִתיב. ּכִ

ָאֶרץ) דברי הימים א יז( ִגיֵניהּ , לוֹ . ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ְמָחה . ּבְ ִ ְלּתָ ַהׂשּ א ִסיֲהָרא, )ממש(ִהְגּדַ , ּדָ
ְנהֹוָרא  ִאְתְרִביַאת ּבִ ָרֵאלּדְ ִיׂשְ ִגיֵניהֹון ּדְ א. ּבְ ְמׁשָ ָרֵאל ְלִסיֲהָרא, אּוּמֹות ָהעֹוָלם ְלׁשִ ְייהּו , ְוִיׂשְ ֵהי ִמּנַ

אי ִסיֲהָרא . ָעִדיף אּוּמֹות ָהעֹוָלם, ְלֵעיָלא) א''דף רלז ע(ַוּדַ א ּדְ ְמׁשָ חֹות ַהאי ִסיֲהָרא הּוא, ְוׁשִ , ּתְ
א ֵמַהאי  ְמׁשָ ָרֵאל .א ָנִהירִסיֲהָר ) א סטרא''ס(ְוַההּוא ׁשִ ין ִיׂשְ ָרֵאל ֲאִחידּו . ְלהוּ , ָחֵמי ַמה ּבֵ ִיׂשְ

ִסיֲהָרא ָאה, ּבְ א ִעּלָ ְמׁשָ ׁשִ לּו ּבְ ׁשְ ּלְ ּתַ ֲאַתר , ְוִאׁשְ ְנִהיָרא ) א דנהיר לשמשא''ס) (ביה(ְוִאְתַאֲחדּו ּבְ ּדִ
ָאה א ִעּלָ ׁשָ ּמְ יהּ , ְמׁשַ ָקן ּבֵ ּבְ ְכִתיב, ּוִמְתּדַ ים ְוַאּתֶ ) דברים ד(, ּדִ ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ

ֶכם ַהּיֹום ּלְ  .ּכֻ
ה ְוגו               תקסז ְמעֹון ָאַמר. 'ְיהּוָדה ַאּתָ י ׁשִ ים, ִרּבִ ַאְמִריָנן, ַמְלכּו ִליהּוָדה ִאְתְקּיַ , ְוַהְיינּו ּדְ

ַעם אֹוֶדה ֶאת ה) בראשית כט(, ַמאי ִדְכִתיב ִאיהּו ְרבִ ', ַהּפַ ִגין ּדְ ִגין ', אֹוֶדה ֶאת ה, יָעָאהּבְ ּבְ
ִאיהּו ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְלָכְרְסָיא ָאה, ו''יה. ּדְ ָמא ִעּלָ יָמא ִדׁשְ א ְרׁשִ ִלים, ּדָ ּתְ ה ִאׁשְ ה, ּוְבּמָ א ''ס(א ''ּבְ

א''ְוַהְיינּו ה, )ת''בדל יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ְתָרָאה ּדִ ַאְתוֹוי. א ּבַ ִלים ּבְ א ׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ר, ׁשְ ָאִחיד לֹון ְוֶקׁשֶ , ּדְ
א יֹודּוָך ַאֶחיךָ  ַמְלכּו ָלְך ִאְתַחְזָיא ְלִאְתָקְייָמא ַוַדאי, ַעל ּדָ ִויהּוָדה עֹד ָרד ִעם ֵאל ) הושע יב. (ּדְ
ים ְנֱאָמן ים, ְוִעם ְקדֹוׁשִ ים ֶעְליֹוִנין, ַמאן ְקדֹוׁשִ ין ְקדֹוׁשִ יהּ , ִאּלֵ הּו אֹוָדן ְלַגּבֵ ֻכּלְ ְויּוָה ֶנֱאמָ , ּדְ , ןְוׁשַ

כֹוָלא ְך הּוא ַקְדָמָאה ּבְ ִגין ּכָ א, ּבְ א ַעל ּכֹּלָ  .הּוא ַמְלּכָ
ַתח ְוָאַמר               תקסח ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ִניָמה) תהלים מה(, ִרּבִ ת ֶמֶלְך ּפְ בּוָדּה ּבַ ל ּכְ ל . ּכָ ּכָ

בּוָדהּ  ָרֵאל, ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ בּוָדהּ , ּדָ בֹוד, ּכְ ִאיהּו ּכָ ִגין ּדְ אּדָ , ּבְ ָכר, א ַעל ּדָ א ּדָ ְוָדא נּוְקָבא , ּדָ
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בּוָדהּ , )א דא נוקבא''ס( ת ֶמֶלךְ . ְוִאְתְקֵרי ּכְ ַבע, ּבַ ת ׁשֶ דֹול, ַהְיינּו ּבַ ִאיהּו קֹול ּגָ ת קֹול ּדְ ְוַהאי , ּבַ
ָאה הּוא ִניָמה. ֶמֶלְך ִעּלָ וֵתיהּ , ּפְ ּוָ ָלאו ִאיהּו ְלגֹו ּכַ ִאית ֶמֶלְך ּדְ ִגין ּדְ ת ֶמֶלךְ ְוַהאי , ּבְ בּוָדּה ּבַ  .ּכְ

הּ                תקסט צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ָאה, ִמּמִ ְגבּוָרָתא ִעּלָ ת ְוִאְתַאֲחַדת ּבִ ׁשַ ִאְתַלּבְ ִגין ּדְ , ּבְ
ט, ֵאיָמַתי. ּוְבִגיָנּה ָקְייָמא ַאְרָעא, אּוף ָנֵמי ֶמֶלְך ִאְקֵרי, ְוַהאי ּפָ ִמׁשְ ִאְתַאֲחַדת ּבְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָמא  .ּבְ ּכְ

ט ַיֲעִמיד ָאֶרץ) משלי כט(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּפָ ׁשְ ּמִ ַמָיא. ֶמֶלְך ּבַ ִויהּוָדה ִאְתֲאִחיד , ְוָדא ָקֵריָנן ַמְלכּו ִדׁשְ
הּ   .ְוָיִרית ַמְלכּוָתא ִדְבַאְרָעא, ּבָ

י                תקע ָאְרָחא) אבא(ִרּבִ י ִיְצָחק ֲהוּו ָקָאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר. ְיהּוָדה ְוִרּבִ ח , ִרּבִ ִנְפּתַ
י ְדאֹוַרְייָתא ְוִניִזיל ִמּלֵ י ִיְצָחק ְוָאַמר. ּבְ ַתח ִרּבִ ֶדם ) בראשית ג(, ּפָ ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוּיַ

ן ֵעֶדן ְוגו ֵתי, ֲאָבל ַוְיָגֶרׁש . ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא. 'ְלּגַ ָגִריׁש ְלִאְנּתְ ר ָנׁש ּדְ ּבַ ֶאת ָהָאָדם , הּ ּכְ
ְייָקא  .ּדַ

א ֲחֵזי               עאתק ה, ּתָ ַפס, ָרָזא ְדִמּלָ ה ְדָחָטא ִאּתְ ּמָ ְוָגִרים מֹוָתא ֵליּה ּוְלָכל , ָאָדם ּבְ
ירּוִכין, ַעְלָמא יּה ּתֵ ָחָטא ּבֵ יהּ , ְוָגִרים ְלַההּוא ִאיָלָנא ּדְ ְרָכא ּבֵ ְבנֹוי ְלָעְלִמ , ְלִאּתָ ְרָכא ּבִ . יןּוְלִאְתּתָ

ְייָקא, ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְכִתיב, ֶאת ּדַ ָמה ּדִ אּוף . 'ָוֶאְרֶאה ֶאת ה) ישעיה ז(, ּכְ
 .ָהִכי ֶאת ָהָאָדם

ן ֵעֶדן ְוגו               תקעב ֶדם ְלּגַ ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ א', ַוּיַ ִאית , ּוְכָמה ִדְכרּוִבים ְלֵעיָלא. ַהאי ְלַתּתָ
רּוִבים א ּכְ ֵרי ֲעַלְייהוּ , ְלַתּתָ ֶכת. ְוַהאי ִאיָלָנא ַאׁשְ ְתַהּפֶ ִאינּון ָטְפֵסי , ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

א ָ ֶאׁשּ הֹוֵבי ּדְ ּלְ ׁשַ א ְדִמְתַלֲהָטא, ּדְ ֶכת. ֵמַההּוא ַחְרּבָ ְתַהּפֶ א, ַהּמִ א ַהאי ַחְרּבָ ְתֵרין , ּדָ ָיְנָקא ּבִ ּדְ
ְטָרא , ִסְטִרין ָכא ִמּסִ ֶכת .ָדא ְלִסְטָרא ָאֳחָראְוִאְתַהּפְ ְתַהּפֶ ָבר ַאֵחר ַהּמִ א ַלַהט ִאינּון ָטְפֵסי , ּדָ ּדָ

הֹוָבא  ּלְ ׁשַ ָקֲאָמָרן) א דמלכותא''ס(ּדְ ין, ּדְ ָכן ְלִזְמִנין ּגּוְבִרין ּוְלִזְמִנין ָנׁשִ ִמְתַהּפְ ָכן , ּדְ ּוִמְתַהּפְ
א ְייהּו ְלכֹּלָ א. ִמּדּוְכּתַ מֹור ֶאת ּדֶ , ְוָכל ּדָ יםִלׁשְ ֶרךְ . ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַמאן ּדֶ ישעיה (, ּכְ

ֶרךְ ) מג ם ּדָ ּיָ  .ַהּנֹוֵתן ּבַ
יר               תקעג ּפִ י ְיהּוָדה ׁשַ אי, ָאַמר ִרּבִ ָחָטא , ְוָהִכי הּוא ַוּדַ ָגִרים ָאָדם ְלַההּוא ִאיָלָנא ּדְ ּדְ

ְרָכא יּה ְלִאּתָ נֵ , ּבֵ ָאר ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, י ַעְלָמא ָנֵמיְוֲאִפיּלּו ׁשְ ָחה ) ישעיה ב(, ּכְ ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּוְבִפׁשְ
ֶכם יר ָקֲאַמְרּתְ , ִאּמְ ּפִ ַמע, ֲאָבל ׁשַ יּה ַמׁשְ ָהא ִמּדּוְכּתֵ ְכִתיב ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם, ּדְ ָדא , ּדִ ִגין ּדְ ּבְ

ָאָדם הּוא ִלימּו ּדְ  .ׁשְ
ִגים ִסיֲהָראּוֵמַההּוא יֹוָמא                תקעד א , ִאְתּפְ יּוְבּתָ ּתִ ָאָתא נַֹח ְוָעאל ּבְ א ''נ(ַעד ּדְ

ִגים). בתיבותא יַבָיא ְוִאְתּפְ ָאָתא ַאְבָרָהם . ָאתּו ַחּיָ ִלימּו ְדַיֲעקֹב , )ואתקיימו(ַעד ּדְ ׁשְ ְוָקְייָמא ּבִ
יהּ . ּוְבנֹוי ַמְלכּוָתא, ְוָאָתא ְיהּוָדה ְוָאִחיד ּבֵ נֹוי , ִסין ֵליּה ַאְחָסַנת ָעְלִמיןְוַאחְ , ְוִאְתַקף ּבְ הּוא ְוָכל ּבְ

ְתרֹוי ה יֹודּוָך ַאֶחיךָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבַ כמא , א בגין דדיליה מלכותא עלייהו''ס. (ְיהּוָדה ַאּתָ
ָקְיימּו ) יודוך אחיך, כי יהודה גבר באחיו) דברי הימים א ה(, דאת אמרז א ּדְ ְעּתָ ׁשַ אי ּבְ ַוּדַ

ָרֵאל  אִיׂשְ הּו אֹודּו ֵליהּ , ַעל ַיּמָ ֻכּלְ א, ּדְ ַיּמָ  .ְוָנֲחתּו ֲאַבְתֵריּה ּבְ
עֶֹרף אֹוְיֶביךָ                תקעה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָיְדָך ּבְ ). בתחילה(ְיהּוָדה ַיֲעֶלה ) שופטים א(, ּכְ

ֵני ָאִביךָ  ֲחּו ְלָך ּבְ ּתַ ְבִטין, ִיׁשְ ָאר ׁשִ ָכל ִאינּון ׁשְ ָלָלא ּדְ ִני ָאִביךָ בְּ , ּכְ א ּבְ ךָ , ִגין ּדָ ֵני ִאּמֶ ֵני . ְוָלא ּבְ ּבְ
ְבִטין, ָאִביךָ  ָאר ׁשִ הּו ׁשְ ּלְ ב , ָהא ּכֻ ַאף ַעל ּגַ ִליג ִלְתֵרין ) בספרים ישנים דאינון אתפליגו(ּדְ ִאְתּפְ ּדְ
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ָוון ַל ם, ַמְלּכְ ד ֲהוּו ָסְלִקין ִלְירּוׁשָ א ּדְ , ּכַ ַל םֲהוּו ְסִגיִדין ְוָכְרָען ְלַמְלּכָ ַמְלכּוָתא , ִבְירּוׁשָ ִגין ּדְ ּבְ
ַל ם ְירּוׁשָ א ) ב''דף רלז ע(, ּדִ יׁשָ ְלכּוָתא ַקּדִ יּה ֲהָוה) שלטא(ִמּמַ  .ִמּנֵ

ֲחוּו ְלךָ                תקעו ּתַ ֲחווּ , ִיׁשְ ּתַ ִתיב ְוִיׁשְ ֲחווּ , ְוָלא ּכְ ּתַ ִתיב ְוִיׁשְ ִאי ּכְ ין, ּדְ ָאר ַעּמִ . ְלאֹוָסָפא ִלׁשְ
ּתַ  ִתיבְוִיׁשְ יָחא, ֲחוּו ָלא ּכְ א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ְכִתיב, ֶאּלָ ֲחווּ ) ישעיה מט(, ּדִ ּתַ ִרים ְוִיׁשְ , ׂשָ

ֲחווּ  ּתַ ָאַמר ִיׁשְ א ּדְ ּתָ ְלחֹוַדְייהוּ , ַהׁשְ הּו ּבִ ּלְ ָרֵאל ּכֻ ִיׂשְ א ְדגֹוָלה, ְלַאֲחָזָאה ּדְ הּו ִיְפְלחּון ְלֵריׁשָ ּלְ , ּכֻ
ין, ָבֶבלְלרֹאׁש ּדְ  ָאר ַעּמִ  :ְוָלא ׁשְ

ַקְדִמיָתא ּגּור, ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה               תקעז ַקְדִמיָתא , ּוְלָבַתר ַאְרֵיה, ּבְ ה ּבְ ְוָרָזא ְדִמּלָ
ִני ָעִליתָ . ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה) שמות טו(, ּוְלָבַתר ִאיׁש , ַנַער ֶרף ּבְ ֶרף, ִמּטֶ ְך ְלַאְכָלָלא ַמְלאַ . ַמאי ִמּטֶ

ְות ִאיהּו ָקְייָמא ַעל ֶטֶרף, ַהּמָ ֵני ַעְלָמא, ּדְ יָצָאה ּבְ יב, ְלׁשֵ ּזִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְוָלא ְמׁשֵ ) מיכה ה(, ּכְ
יל א) ומהו. (ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ִכיְנּתָ ַקת ׁשְ ּלְ  .ּוֵמַההּוא ֶטֶרף ִאְסּתַ

ַרע               תקעח ָגלּוָתא ְדָבֶבל, ּכָ גָ , ָרַבץ. ּבְ ַאְרֵיה. לּוָתא ֶדֱאדֹוםּבְ יָפא, ּכְ ּקִ ִאיהּו ּתַ . ּדְ
יר, ּוְכָלִביא יָפא ַיּתִ ּקִ ִאיהּו ּתַ יִפין ִאינּון. ּדְ ּקִ ָרֵאל ּתַ ְך ִיׂשְ לֹות . ּכָ ְבֵני ַעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּדִ

ין ְוָדֲחִקין לֹון ָדֵתיהֹון ּוְבִנימּוֵסיהוֹ , ְמַפּתִ ַאְרֵיה ּוְכָלִביאְוִאינּון ָקְייֵמי ּבְ  . ן ּכְ
א               תקעט ִכיְנּתָ ְך ׁשְ ְכִתיב, ּכָ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ תּוַלת ) עמוס ה(, ּדְ ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ
ָרֵאל ַהאי ְנִפיָלה, ִיׂשְ ַאְרֵיה ּוְכָלִביא ּבְ יָפא ּכְ ּקִ ִגין , ַמה ַאְרֵיה ְוָלִביא ָלא ָנְפִלין. ִהיא ּתַ א ּבְ ֶאּלָ

ָטָאהלְ  ּלְ א ּוְלׁשַ יהּ , ִמְטַרף ַטְרּפָ ָהא ֵמָרִחיק ָאַרח ַטְרּפֵ ָאַרח ָנַפל, ּדְ א ּדְ ְעּתָ ְוָלא ָקם ַעד , ּוִמׁשַ
יּה ְוָאִכיל ָלהּ  ָדִליג ַעל ַטְרּפֵ ַאְרֵיה ּוְכָלִביא. ּדְ א ּכְ א ָלא ָנְפָלה ֶאּלָ ִכיְנּתָ ְך ׁשְ ִגין ְלַנְקָמא , ּכָ ּבְ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַד  לֹותֵמַעּמִ ָגא ֲעַלְייהוּ , ת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְלַדּלְ צֹוֶעה ) ישעיה סג(, ּכְ
רֹוב ּכֹחוֹ   .ּבְ

ְייהּו נּוְקָמא ְזֵעיָרא, ִמי ְיִקיֶמּנוּ                תקפ א ִמי ְיִקיֶמּנוּ , הּוא ָלא ָיקּום ְלַנְקָמא ִמּנַ , ִמי. ֶאּלָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר א ָלךְ ) ב מיכה(, ּכְ ָאה, ִמי ִיְרּפָ ְקָפא , ְוהּוא ִאיהּו ַעְלָמא ִעּלָ ְלָטנּוָתא ְלִאּתַ ֵביּה ׁשָ ּדְ

א ַרח ְואּוְקמּוהָ ) איוב לח(, ּוְכִתיב. ְלכֹּלָ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקֶ  :ִמּבֶ
ֶבט ִמיהּוָדה ְוגו               אתקפ י יָ , אּוְקמּוָה ַחְבַרָיא', לֹא ָיסּור ׁשֵ ילֹ ֲאָבל ַעד ּכִ ה ''בֹא ׁשִ
ה ו, א''ּבְ ַאר ּבְ ׁשְ ִגין ּדְ א י) הכא(ְלַאֲחָזָאה ָהָכא ָרָזא ', ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ילֹו , ה''ִדׁשְ ֲאַתר ָאֳחָרא ׁשִ ּבְ

ָלא ה ָלא י', ּבְ ּלֹה ּבְ ֲאַתר ָאֳחָרא ׁשִ יל', ּבְ יו''ְוָהָכא ׁשִ ָאה, א''ד ה''ה ּבְ א ִעּלָ יׁשָ ָמא ַקּדִ , ָרָזא ִדׁשְ
ִכיְנּתָ  ׁשְ ָמא ּדִ ׁשְ קּום ּבִ י) א דא''ס(א ּתָ י''ּדְ ְדָקַאְמִריָנן, )י''א מ''ס(' ה ְוִאיהּו ָרָזא ּדְ  .ּכִ

 )סימן כא(השלמה מההשמטות                
ֶפן ִעירֹ  ַיִין ְלבּוׁשּו ּוְבַדם ֲעָנִבים סּוֹתה''ה ְוַלׂשֹוֵרָק ''אֹוְסִרי ַלּגֶ ס ּבָ ּבֵ ִני ֲאתֹונֹו ּכִ ין ְתַמְנָיא ַד . ה ּבְ ְרּגִ

ָהאי ְקָרא ִליָלן ּבְ ְמָיין ַאֲהָדֵדי. ּכְ הֹון ּדַ ע ִמּנְ ְמָיין ַאֲהָדֵדי, ַאְרּבַ הֹון ּדַ ְמָיין , ְתֵרין ִמּנְ ּוְתֵרין ָאֳחָרִנין ּדַ
ֶפן ׂשֹוֵרָקה. ַאֲהָדֵדי ַדְמָיין ַאֲהָדֵדי ִאינּון ּגֶ ע ּדְ ִמְנהֹון , ַאְרּבַ ֶפן ַהְיינּו ׂשֹוֵרָקה ּדְ ָנְפִקין ֲעָנִבים ַהְיינּו ּגֶ

ין א ַחד ָנְפִקין ְוַנְגּדִ ְרׁשָ הּו ָרָזא ֲחָדא ּוִמׁשָ ִין ְוֻכּלְ ַדְמָיין . ּוִמְנהֹון ִמְתֲעִביד ַחְמָרא ְדִאיְקֵרי ּיַ ּוְתֵרין ּדְ
א ֲחָדא כְּ , ַאֲהָדֵדי ִעירֹה ֲאתֹונוֹ  ִליָלן ּוְמָרָזא ֲחָדא ַהְיינּו ִעירֹה ַהְיינּו ֲאתֹונֹו ְוָרָזא ֲחָדא ִניְנהּו ּוְבַדְרּגָ

ין  .ַנְגּדִ
ה ֲחָדא ְוָרָזא ַחָדא ''ֹו סּותֹ ''ְלבּוׁש  ְמָלתֹו ) ג''שמות כ(ה ַהְיינּו ִמּלָ ּה ִהיא ׂשִ סּותֹו ְלַבּדָ י ִהיא ּכְ ּכִ
ְמלָ . ְלעֹורוֹ  סּות ְוִזְמָנא ַאֲחָרא ַקְרֵייּה ְלבּוׁש ְוִזְמָנא ַאֲחָרא ַקְרֵייּה ׂשִ הּו ִזְמָנא ַקְרֵייּה ּכְ ה ְוֻכּלְ
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הוּ  ִליָלן ּבְ ִאין ּכְ ָמָהן ָרִזין ִעּלָ ׁשְ ה ֲחָדא ָעְבִדין ְוִחלּוָפא ּדִ ין ּוִמּלָ א ֲחָדא ַנְגּדִ ְרׁשָ ּוָמאן ְדָדִייק , ִמׁשָ
ִאין ְרִמיִזין בְּ . ָלא ַטִעים ְוָלא ִמיִדי, ּוָמאן ְדָלא ָדִייק. ַטִעים ִמיִדי ין ָרִזין ִעּלָ , הוּ ְוָהִני ְתַמְנָיא ַדְרּגִ

ֵטיה ָקֵאי ְפׁשָ  .ֲאָבל ְקָרא ּבִ
א ֲחֵזי ָהן ֲהָוה, ּתָ ֵליָמא ְדַאּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ַיֲעקֹב ׁשְ ם ְוגוֹ ) ה''בראשית כ(ּכְ ַמאי ' ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ

א ְוַהְיינּו ִדְכִתיב יֹוׁשֵ  ל ֵמָחְכָמָתא ִדְלֵעיָלא ּוְמָחְכָמָתא ִדְלַתּתָ ְכּלַ ּתַ ִאׁשְ ם ּדְ ְתֵרין , ב אָֹהִליםִאיׁש ּתָ
ְרּגֹוד ְוַכִליל ֲהָוה . אָֹהִלים ִניְנהוּ  ְרּגֹוד ְואֶֹהל ְדִאיְקֵרי ֲאחֹוֵרי ַהּפַ אֶֹהל ְדִאיְקֵרי ְלָפִנים ִמן ַהּפַ
ֵרין ִסְטִרין ָראי ּוָמאן אֹוִליף ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּכּוֵלי ַהאי, ִמּתְ י ּבָ ּתֵ ָואי ּוִמּבָ י ּגָ ּתֵ  .ִמּבָ

א ֲחֵזי ּדְ  ם ְוֵעֶברּתָ ֲהַדְייהּו ְדׁשֵ ִני ַדֲהָוה ָטִמיר ְוָגִניז ּבַ ָאה , ָהא ִאינּון ׁשָ ם אֹוִליף ֵליּה ָחְכָמָתא ִעּלָ ׁשֵ
ָואי י ּגָ ָבּתֵ ָתא . ּדְ ָאה ְוִסיָמִניְך ) א חכמתא''ס(ְוֵעֶבר אֹוִליף ֵליּה ַחָרׁשָ ֵעֶבר ) ד''יהושע כ(ַתּתָ ּבְ

בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹולָ  ִאיּנּון ַקְדָמֵאי . םַהָנָהר ַיׁשְ א ָרָזא הּוא ְדָכל יֹוֵמיהֹון ּדְ ֵעֶבר ַהָנָהר ֶאּלָ ַמאי ּבְ
ְרּגֹוד ּוְבִאינּון  ָראי ְדִאיְקֵרי ֲאחֹוֵרי ַהּפַ י ּבָ ּתֵ ַאְתָייא ִמּבָ ָאה ּדְ א ָחְכָמָתא ַתּתָ ָלא ֲהוּו אּוִליָפן ֶאּלָ

ִקין ַוֲהוּו  ּבְ ְרּגֹוד ֲהוּו ִמְתּדַ יׁש אֹו ָטב ְדֲאחֹוֵרי ַהּפַ ֲעִתיִדין ְלֵמיֵתי ְלַעְלָמא ּבִ מֹוִדיִעין לֹון ִמיִלין ּדַ
יְך ֵליּה ְלַאְבָרָהם  ָאה ְוֲאְמׁשִ א ִעּלָ ָאָתא ַההּוא ִסְטָרא ִדְקדּוׁשָ ל ִאינּון ָדִרין ַעד ּדְ ּוְכֵדין ֲהוּו ּכָ

ָכאן ְלַעְלָמא ִדְלהֹון  א ְדִאְתָמׁשֶ ְרׁשָ ין ְדׁשָ ל ) מנהון(ְואֹוָדע ֵליּה ִמּלִ ָמן ׁשֲֹאִבין ּכָ ָואי ּוִמּתַ י ּגָ ּתֵ ִמּבָ
א ָמן ִמֶתהָוון ְקָצת ִמיִלין ָלא ּכֹּלָ ָראי ּוִמּתַ י ּבָ ּתֵ רּון ּבָ ל ֶאֶרץ , ִאינּון ְדִאּקְ ְמִצית ּגּוָפה ׁשֶ ְוִסיָמִניְך ִמּתַ

ָרֵאל ָהעֹוָלם ׁשֹוֵתה  .ִיׂשְ
ָקִאים ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  א ּדְ ְעּתָ יּה כּוָלא  ּוֵמָהאי ׁשַ ִמיּנֵ א ּדְ יׁשָ לֹום ַעל ַההּוא ִסְטָרא ַקּדִ ָעָליו ַהׁשָ

ֵני ֵעֶבר ַהָנַהר ְוָאָתא ֵליהּ  ִאיּנּון ּבְ ֲעֵתיה ֵמַהאי ִסְטָרא ּדְ  ָנִפיק ְוָנִגיד ּוֵביּה ּכָֹלא ַתְלָיין ָנַפק ֵליּה ְלׁשָ
א יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְכִתיב. ְלִאׁשְ ַוֵאָקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ) ד''יהושע כ(, ָהָדא הּוא ּדִ

ָאר ֲחָייִלין  ׁשְ ׁש ַאְרָעא ּדִ ָנַען ַמּמָ ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ָואֹוֶלְך אֹותֹו ּבְ
ֲהָדהּ  ן ְוֵלית ְלהֹון ִקיּוָמא ּבַ חֹוָתּה ַתּמָ ִאין ְתִביִרין ּתְ  )עד כאן מההשמטות: (ִעּלָ

ִני ֲאֹתנֹו ְוגו               בתקפ ֵרָקה ּבְ ֶפן ִעירֹה ְוַלׂשּ ַתח. 'אְֹסִרי ַלּגֶ יא ּפָ י ִחּיָ ' ה) תהלים קכא(, ִרּבִ
ךָ  מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ָאַמר ה, ִיׁשְ יָון ּדְ ל ָרע' ּכֵ ָמְרָך ִמּכָ ךָ , ִיׁשְ מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ אי ִיׁשְ . ַאּמַ

א ה ָמְרָך ִמכָּ ' ֶאּלָ ַהאי ַעְלָמא, ל ָרעִיׁשְ ַההּוא ַעְלָמא. ּבְ ָך ּבְ מֹור ֶאת ַנְפׁשְ  .ִיׁשְ
ַהאי ַעְלָמא הּוא               תקפג ִמיָרה ּדְ ין ְמַקְטְרִגין, ׁשְ יׁשִ ה ִזיִנין ּבִ ּמָ ר ָנׁש ִמּכַ , ְלֶמהֵוי ָנִטיר ּבַ

ַעְלָמא א ּבְ ִני ָנׁשָ ָאְזִלין ְלַקְטְרָגא ּבְ ָקא , ּדְ ּבְ הוּ ּוְלִאְתּדַ ַההּוא ַעְלָמא ַמאי הּוא. ּבְ ָמה ְדֲאָמָרן, ּבְ . ּכְ
ר ָנׁש ֵמַהאי ַעְלָמא ד ָנִפיק ּבַ ַאְתֵריהּ , ִאי ִאיהּו ָזֵכי, ּכַ ַרת ּבְ ָמָתא ִדיֵליּה ָסְלָקא ְוִאְתַעּטְ ְוִאי . ִנׁשְ

ָנן, ָלא ּמְ ה ֲחִביִלין ְטִריִקין ִאְזּדַ ּמָ יִהּנֹם, ּכַ ָדא ֵליּה ַלּגֵ דּוָמהוּ , ְלִאְנּגְ יָדא ּדְ , ְלִאְמְסָרא ֵליּה ּבִ
יִהּנֹם א ַעל ּגֵ ָרא ִלְמַמּנָ ִאְתַמּסְ יהּ , ּדְ ן ִעּמֵ ְייהּו , ּוְתֵליַסר ֶאֶלף ִרּבֹוא ְמַמּנָ ָנן ַעל ַנְפׁשַ ּמְ הּו ִאְזּדַ ְוֻכּלְ

יַבָיא  .ְדַחּיָ
א ֲחֵזי               תקפד יִהנָּ , ּתָ ּגֵ יה ּבַ ְבָעה ָמדֹוִרין ִאית ּבֵ ְתִחין, םׁשִ ְבָעה ּפִ יַבָיא . ְוׁשִ ָמָתא ְדַחּיָ ְוִנׁשְ
ה ְטִריִקין, ָעאַלת ְרֵעי, ְטִהיִרין, ְוַכּמָ ְרָעא ְוַתְרָעא, ְנטּוֵרי ּתַ ָכל ּתַ א ּבְ ַמְתהֹון , ְוֲעַלְייהּו ַחד ְמַמּנָ ְוִנׁשְ

ן יַבָיא ִאְתַמְסרּון ְלִאינּון ְמַמּנָ ַחּיָ דּוָמה, ּדְ יָון . ַעל ְיָדא ּדְ יַדְייהוּ ּכֵ ָרן ּבִ ִאְתַמּסְ ְרִעין , ּדְ ָסְתִמין ּתַ
ְמַלֲהָטא א ּדִ ָ ֶאׁשּ  .ּדְ
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ְרִעין ֲהווּ                תקפה ַתר ּתַ ְרִעין ּבָ ָהא ּתַ ִתיִחין ּוְסִתיִמין, ּדְ הּו ּפְ ּלְ ְרִעין ּכֻ ְלַבר , ּתַ ִאינּון ּדִ
ִתיִחין ְלגֹו ְסִתיִמין, ּפְ ת כֻּ . ּדִ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ִתיִחיןּוְבָכל ׁשַ הּו ּפְ ְלַבר, ּלְ ְתִחין ּדִ יַבָיא ַעד ִאינּון ּפִ , ְוָנְפִקין ַחּיָ

ָמִתין ָאֳחָרִנין ְלַבר, ּוָפְגִעין ִנׁשְ ִפְתִחין ּדִ ִבין ּבְ ִמְתַעּכְ א. ּדְ ּתָ ּבַ ד ָנַפק ׁשַ ְתָחא , ּכַ ָכל ּפִ רֹוָזא ָקאי ּבְ ּכְ
ִעים ִלׁשְ ) תהלים ט(ְוָאַמר , ּוִפְתָחא א ֲחֵזי .'אֹוָלה ְוגוָיׁשּובּו ְרׁשָ יַקָייא, ּתָ ַצּדִ ָמִתין ּדְ א , ִנׁשְ קּוְדׁשָ

ִריְך הּוא ָנִטיר לֹון דּוָמה, ּבְ יָדא ּדְ רּון ּבִ ָלא ִיְתַמּסְ א, ּדְ הּוא ְמַמּנָ ָמר , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּדְ ִיׁשְ
ךָ  מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ  )א''דף רלח ע. (ֵצאְתָך ּובֶֹאָך ּוְכִתיב ִיׁשְ

ֶפן ִעירֹה               תקפו ָרֵאל, ַמאי ֶגֶפן. אְֹסִרי ַלּגֶ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדָ ) תהלים פ(, ּכְ
יעַ  ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ ה) ח''תהלים קכ(, ּוְכִתיב. ּגֶ ֶגֶפן ּפֹוִרּיָ ָך ּכְ ּתְ ךָ , ֶאׁשְ ּתְ א, ֶאׁשְ יׁשָ ַהאי ֶגֶפן ַקּדִ . ּכְ

י יֹוֵסי ֶפןַהאי גֶ , ָאַמר ִרּבִ ִרי ַהּגָ יּה ּבֹוֵרא ּפְ ְמָבְרִכיָנן ּבֵ ִרי, ַהְיינּו ִדְכִתיב, ּבֹוֵרא. ֶפן ּדִ ה ּפְ . ֵעץ עֹוׂשֶ
ֶפן ִרי ַהּגֶ ִרי, ּפְ א ֵעץ ּפְ ִרי. ּדָ ה ּפְ ַכר, עֹוׂשֶ א נּוְקָבא, ּדְ ִרי ּדָ ךְ . ֵעץ ּפְ ִגיֵני ּכָ א , ּבְ ֶפן ּדָ ִרי ַהּגֶ ּבֹוֵרא ּפְ

ֲחָדא ַכר ְונּוְקָבא ּכְ  ).א נשמתיהון דצדיקייא אינון פרי הגפן כדאמר בורא פרי הגפן''ס. (ּדְ
ֶפן ִעירֹה               תקפז יָחא, אְֹסִרי ַלּגֶ א ְמׁשִ א ַמְלּכָ ל ֵחיֵלי ֲעָמַמָיא, ּדָ ָטָאה ַעל ּכָ ּלְ ין ְלׁשַ ַזּמִ , ּדְ

לֹות ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ן ַעל ַעּמִ י ְמַמּנָ ָפאְוִאי, ֵחיִלין ּדִ ּקְ א , נּון ּתּוְקָפא ִדְלהֹון ְלִאְתּתַ ין ַמְלּכָ ְוַזּמִ
ָרא ֲעַלְייהוּ  ּבְ יָחא ְלִאְתּגַ  .ְמׁשִ

ַהאי ֶגֶפן               תקפח ִגין ּדְ ִאין, ּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ין ּכִ ל ִאּלֵ יט ַעל ּכָ ּלִ הּו ֲעָמַמָיא , ׁשַ ְלֵטי ּבְ ׁשָ ּדְ
לוֹ  ָרֵאל. ַהאי ָנַצח ְלֵעיָלא, תעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ִאינּון ׂשֵרָקה, ִיׂשְ יצּון ִויַנְצחּון ֵחיִלין , ּדְ ְיׁשֵ

א יָחא, ָאֳחָרִנין ְלַתּתָ א ְמׁשִ ר ַמְלּכָ ּבֵ הּו ִיְתּגַ ּלְ ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ) זכריה ט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוַעל ּכֻ
ְתִר . ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֵרין ּכִ הּו ֲעָמַמָיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ין ִאינּוןַעִיר ַוֲחמֹור ּתְ ְלֵטי ּבְ ׁשָ ּדְ

לֹות ָמאָלא ִסְטָרא ְדחֹול, ּוַמּזָ  .ְוִאינּון ִמְסַטר ׂשְ
ָאַמר ָעִני               תקפט יָחא ָעִני ִאְקֵרי, ּוַמה ּדְ א ְמׁשִ ְמעֹון. ְוִכי ַמְלּכָ י ׁשִ א ָהִכי ָאַמר ִרּבִ , ֶאּלָ
ִגין ּדְ  יחַ ּבְ ׁשִ יֵליּה ְוָקִריָנן ֵליּה ֶמֶלְך ַהּמָ א ְלֵעיָלא. ֵלית ֵליּה ִמּדִ יׁשָ א הּוא ִסיֲהָרא ַקּדִ ֵלית ָלּה , ּדָ ּדְ

א ְמׁשָ ִ א ִמׁשּ  .ְנהֹוָרא ֶאּלָ
יָחא ָדא               תקצ א ְמׁשִ ְלָטֵניהּ , ַמְלּכָ ׁשָ לֹוט ּבְ יהּ , ִיׁשְ דּוְכּתֵ ) זכריה ט(ּוְכֵדין , ִיְתַייֵחד ּבְ

ְך ָיבֹא ָלךְ  ה ַמְלּכֵ א ָעִני הּוא. ְסָתם, ִהּנֵ ִסְטָרא ְדִסיֲהָרא הּוא, ִאי ְלַתּתָ ָהא ּבְ , ִאי ְלֵעיָלא ָעִני. ּדְ
ָלא ָנֲהָרא ְקַלְרָיא ּדְ א. ֶלֶחם עִֹני. ַאְסּפַ ל ּדָ ין , רֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר, ְוִעם ּכָ ַעּמִ ּתּוְקָפא ּדְ

לֹותעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוכָ  חֹוֵתיהּ , ִבים ּוַמּזָ ְפָייא ּתְ יהּ , ְלִאּכַ דּוְכּתֵ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ף קּוְדׁשָ ּקַ  .ְוִיְתּתַ
ִין ְלבּוׁשוֹ                תקצא ּיַ ס ּבַ ּבֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּכִ א ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ) ישעיה סג(, ּכְ ִמי ֶזה ּבָ

ְצָרה ָגִדים ִמּבָ י ְוגוּוְכִתיב ּפּוָרה ָדַרְכּתִ , ּבְ בּוָרה. 'י ְלַבּדִ א ְסַטר ּגְ ִין ּדָ ּיַ ס ּבַ ּבֵ ָיא, ּכִ יָנא ַקׁשְ , ּדִ
לֹות א, ּוְבַדם ֲעָנִבים סּוֹתה, ְלֶמהֵוי ַעל ֲעָמַמָיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ א ִאיָלָנא ְלַתּתָ י , ּדָ ּבֵ

ַדם ֲעָנִבים) א אסתמר''ס(ְוֵייָנא ִאְתָמַסר , ִדיָנא ְדִאְקֵרי ֲעָנִבים ַתְרַוְוְייהוּ , ּבְ א ּבְ ׁשָ ִגין ְלִאְתַלּבְ , ּבְ
ַעְלָמא לֹות ּוַמְלִכין ּדְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ חֹוֵתיּה ּכָ  .ְלַתְבָרא ּתְ

ַתח ְוָאַמר               תקצב י יֹוֵסי ּפָ ֶפן ִעירֹה. ִרּבִ ה ) ת מבראשי(, ּוְכִתיב. אְֹסִרי ַלּגֶ לׁשָ ֶפן ׁשְ ּוַבּגֶ
הּ  פֹוַרַחת ָעְלָתה ִנּצָ ִריִגים ְוִהיא ּכְ א ֲחֵזי. ׂשָ א, ּתָ ִני ָנׁשָ ה ֲאִטיִמין ִאינּון ּבְ ּמָ ָלא ָיְדִעין ְוָלא , ּכַ ּדְ

ָמאֵריהֹון יָקָרא ּדְ יִחין ּבִ ּגִ י ְדאֹוַרְייָתא, ַמׁשְ ִמּלֵ ֵלי ּבְ ּכְ ְפסּון ְוָלא ָיְדֵעי ָאְרַחְייהוּ , ְוָלא ִמְסּתַ ה ִיּתָ ּמָ . ּבְ
ְכִתיב לוּ ) משלי ד(, ּדִ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה לא ָיְדעּו ּבַ ִעים ּכַ ֶרְך ְרׁשָ  .ּדֶ
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א               תקצג ְרָיא ֲעַלְייהּו ִדְבֵני ָנׁשָ ִזְמָנא ַקְדָמָאה ֲהַות ְנבּוָאה ׁשַ ֵלי , ּבְ ּכְ ְוֲהוּו ָיְדִעין ּוִמְסּתַ
ָאה יָקָרא ִעּלָ ְייהוּ . ְלִמְנַדע ּבִ ָפְסָקא ְנבּוָאה ִמּנַ יָון ּדְ ַבת קֹול, ּכֵ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ְסָקא . ֲהוּו ִמׁשְ א ּפָ ּתָ ַהׁשְ
ת קֹול ֶחְלָמא, ְנבּוָאה ּוָפְסָקא ּבַ א ּבְ א ֶאּלָ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ  .ְוָלא ִמׁשְ

ָאה הּוא ְלַבר               תקצד ּתָ א ּתַ ְרּגָ ִני, ְוֶחְלָמא ּדַ ָהא ּתָ ים ִלְנבּוָאהּדְ ִ ׁשּ ִ . ָנן ֶחְלָמא ֶאָחד ִמׁשּ
א, ַמאי ַטְעָמא ִתיָתָאה ְלַתּתָ א ׁשְ ְרּגָ ַאְתָייא ִמּדַ ִגין ּדְ ָמר, ּבְ א ֲחֵזי. ְוָהא ִאּתְ א , ּתָ ֶחְלָמא ְלכֹּלָ

ָמאָלא ַאְתָייא, ִאְתֲחֵזי ֶחְלָמא ִמְסַטר ׂשְ ִגין ּדְ ין, ּבְ ה ַדְרּגִ ַכּמָ , ֶחְלָמא) ב''ב ע''קצ(ְוִאְתֲחֵזי , ְוָנִחית ּבְ
יַבָיא לֹות. ֲאִפיּלּו ְלַחּיָ  .ְוֲאִפיּלּו ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ין               תקצה יׁשִ י ִזיֵני ּבִ ְמִעין ַהּנֵ ִזְמִנין ָנְקִטין ֶחְלָמא ְוׁשָ ִגין ּדְ א, ּבְ ְייהּו , ּומֹוְדִעין ִלְבֵני ָנׁשָ ִמּנַ
ַחְייָכן  ְבִני נָ ) בהו(ּדְ אּבִ ִדיִבין, ׁשָ ין ּכְ ְמִעין. ּומֹוִדיִעין לֹון ִמּלִ ׁשָ ְקׁשֹוט ּדְ ין ּדִ ּוְלִזְמִנין . ּוְלִזְמִנין ִמּלִ

יַבָיא לּוִחין ְלַחּיָ ִאינּון ׁשְ ִאין, ּדְ ין ִעּלָ  .ּומֹוָדֵעי לֹון ִמּלִ
יהּ                תקצו ִתיב ּבֵ ע ַמאי ּכְ ְקׁשֹוט, ַהאי ָרׁשָ ה ּדִ , ָחָמא ֶחְלָמא ּדִ לׁשָ ֶפן ׁשְ ְכִתיב ּוַבּגֶ

ִריִגים ָרֵאל. ַמאי ֶגֶפן) א''ב ע''קצ. (ׂשָ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ְכִתיב, ּדָ ַמִים ּוְרֵאה ) תהלים פ(, ּדִ ָ ט ִמׁשּ ַהּבֵ
ֶפן זֹאת ַמִים. ּוְפקֹוד ּגֶ ָ י, ִמׁשּ א ִאְתַרּמֵ ָהא ֵמֲאַתר ּדָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדְ ַמיִ ) איכה ב(, ּכְ ָ ִליְך ִמׁשּ ם ִהׁשְ

ֶפן זֹאת. ָאֶרץ ִהיא זֹאת, ּוְפקֹוד ּגֶ ֶפן ּדְ אי, ּגֶ  .ַוּדַ
ִריִגים               תקצז ה ׂשָ לׁשָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשְ ה ֶעְדֵרי צֹאן רֹוְבִצים ) בראשית כט(, ּכְ לׁשָ ׁשְ
פֹוַרַחת. ָעֶליהָ  ְכִתיב, ְוִהיא ּכְ למֹה) מלכים א ה(, ּדִ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ִאְתְנהִ , ַוּתֵ ָעְלָתה . יר ִסיֲהָראּדְ
הּ  א, ִנּצָ ְלַתּתָ ַל ם ּדִ א ְירּוׁשָ ָבר ַאֵחר .ּדָ הּ , ּדָ יק , ְלֵעיָלא, ָעְלָתה ִנּצָ ָקְייָמא ֲעָלה ְוַיּנִ א ּדְ ַההּוא ַדְרּגָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ָלהּ  ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ) בראשית א) (ב''דף רלח ע(ּכְ ילּו . ֲאׁשֶ ִהְבׁשִ

לֹותֶ  ּכְ ִמְנְטָרא, יָה ֲעָנִביםַאׁשְ הּו ַיִין ּדְ  .ְלַנְטָרא ּבְ
ע               תקצח ה ָחָמא ַההּוא ָרׁשָ ּמָ ִתיב. ָחֵמי ּכַ ָיִדי ) בראשית מ(, ַמה ּכְ ְרעֹה ּבְ ְוכֹוס ּפַ

ַחט אֹוָתם ְרֵעָלה. ָוֶאַקח ֶאת ָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ יָקא ְדֵבי ִדיָנא, ָהָכא ָחָמא ַההּוא ּכֹוס ּתַ ָנִפיק  ,ַיּנִ ּדְ
ֵתי ֵליהּ  ִאְתְייִהיב ְלַפְרעֹה ְוׁשָ ָרֵאל, ֵמִאינּון ֲעָנִבים ּדְ ִיׂשְ ִגיֵניהֹון ּדְ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ַמע יֹוֵסף . ּכְ ׁשָ יָון ּדְ ּכֵ

א ַהאי ֶחְלָמא, ָחֵדי, ּדָ ה ִדְקׁשֹוט ּבְ ר ֵליּה ֶחְלָמא ְלַטב. ְוָיַדע ִמּלָ ׁשַ ְך ּפָ ִגיִני ּכָ ר לְ , ּבְ ַ ַבׂשּ יֹוֵסף ַעל ּדְ
ַהאי  .ּבְ
א ֲחֵזי               תקצט ֶפן ִעירֹה, ּתָ יִפין , אְֹסִרי ַלּגֶ ּקִ ל ִאינּון ֵחיִלין ּתַ חֹות ַהאי ֶגֶפן ּכָ ְפָיין ּתְ ִאְתּכַ ּדְ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעּמִ ְדֲאָמָרן, ּדְ ִגין ַהאי ֶגֶפן, ּכִ ְפָייא ַההּוא ֵחיָלא ִד , ּבְ ר ְוִאְתּכַ ַ . ְלהֹוןִאְתַקׁשּ
ָמר  .ְוִאּתְ

ְמעֹון ָאַמר               תר י ׁשִ ֶפן, ִרּבִ ֶפן, ִאית ּגֶ ָאה. ְוִאית ּגֶ א ִעּלָ יׁשָ ֶפן ַקּדִ ִאְקֵרי, ִאית ּגֶ ֶפן ּדְ , ְוִאית ּגֶ
ֶפן ְסדֹום) דברים לכ( ת ֵאל ֵנָכר) ירמיה ב(ְוִאית , ּגֶ ֶפן ָנְכִרָיה ּבַ ֶפן זֹא. ּגֶ ִתיב ּגֶ ְך ּכְ ִגין ּכָ , תּבְ

לֹה ֶזַרע ֱאֶמת ָרֵאל. ַהִהיא ְדִאְקֵרי ּכֻ ָנְפֵקי ֵמַהאי ֶגֶפן, ׂשֹוֵרק ֵאּלּו ִיׂשְ ָרֵאל. ּדְ ד ָחבּו ִיׂשְ ְבקּו , ּכַ ְוׁשָ
ִתיב, ְלַהאי ֶגֶפן ְפָנם ְוגו, ַמה ּכְ ֶפן ְסדֹום ּגַ י ִמּגֶ ֶפן. 'ּכִ ֶפן ְוִאית ּגֶ ְך ִאית ּגֶ  .ּוְבִגין ּכָ

יא               תר ָאְרָחא ִרּבִ י ִיְצָחק ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק. ְיהּוָדה ְוִרּבִ י ְיהּוָדה ְלִרּבִ ֵניִזיל , ָאַמר ִרּבִ
ַהאי ֲחַקל יר, ּבְ ר ַיּתִ הּוא אַֹרח ֵמיׁשַ ֲהוּו ָאְזֵלי. ֲאְזלוּ . ּדְ י ְיהּוָדה, ַעד ּדְ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ משלי (, ּכְ

י כָ ) לא ֶלג ּכִ ָ ִניםלא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ יָתּה ָלבּוׁש ׁשָ ה ַחְבָרָנא אֹוִקים , ַהאי ְקָרא. ל ּבֵ י ִחְזִקּיָ ִרּבִ
יהּ  ָאַמר. ּבֵ ֵריַסר ַיְרִחין, ּדְ ֵגיִהּנֹם ּתְ יֵבי ּדְ ַחּיָ יָנא ּדְ ַתְלָגא, ּדִ ְייהּו ּבְ ה ּוַפְלָגא ִמּנַ ַחּמָ ְלָגא ִמַנְייהּו ּבְ  .ּפַ
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א ְדָעאִלין לְ                תרב ְעּתָ ׁשַ יִהּנֹם, נּוָראּבְ אי ּגֵ , ָעאִלין ְלַתְלָגא, ִאינּון ָאְמֵרי ָדא הּוא ַוּדַ
א ֲחִריָפא ְדִסיָטא  ִריְך הּוא) דסיתוא(ָאְמֵרי ּדָ א ּבְ ָראן ְוָאְמִרין ַוה. ְדקּוְדׁשָ . ּוְלָבַתר ָאְמִרין ַווי, ׁשָ

וֵ ) תהלים מ(ְוָדִוד ָאַמר  יט ַהּיָ אֹון ִמּטִ ֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ֶקם ְוגוַוּיַ ָאְמֵרי ַוה) א''ט ע''נ(ֵמֲאַתר . 'ן ַוּיָ , ּדְ
 .ּוְלָבַתר ַווי

ְייהוּ                תרג ֵמי ַנְפׁשַ ּלְ ּתַ ֶלג, ְוֵהיָכן ִמׁשְ ֶ ׁשּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבַ י ) תהלים סח(, ּכְ ּדַ ָפֵרׂש ׁשַ ּבְ
ַצְלמֹון ֵלג ּבְ ׁשְ ּה ּתַ ן. ְמָלִכים ּבָ ֶלגּתַ , ָיכֹול ַאף ִיְשָרֵאל ּכֵ ָ ַמאי . ְלמּוד לֹוַמר לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ

ִנים. ַטְעָמא יָתּה ָלבּוׁש ׁשָ ָכל ּבֵ ִגין ּדְ ַנִים. ּבְ א ׁשְ ִנים ֶאּלָ ְקֵרי ׁשָ גֹון ִמיָלה ּוְפִריָעה. ַאל ּתִ ִציִצית , ּכְ
ה כו, ּוְתִפיִלין  .'ְמזּוָזה ְוֵנר ֲחנּוּכָ

א ֲחֵזי               תרד ֶלגלֹא ִתי, ּתָ ָ ָרֵאל, ָרא ְלֵביָתּה ִמׁשּ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ יָתּה ָלבּוׁש , ּדָ ל ּבֵ ִאיִהי ּכָ ּדְ
ִנים ֲאָמָרן, ׁשָ ָמה ּדְ ְכִתיב. ּכְ ָגִדים ְוגו, ּדִ ָיא', ֲחמּוץ ּבְ ִדיָנא ַקׁשְ א ּדְ ין , ְלבּוׁשָ ְרָעא ֵמַעּמִ ְלִאְתּפָ

ִריְך ה. עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה א ּבְ ין קּוְדׁשָ א סּוְמָקאְוַזּמִ ׁש ְלבּוׁשָ א סּוְמָקא, ּוא ְלִמְלּבַ , ְוַחְרּבָ
ְרָעא ִמן סּוְמָקא א סּוְמָקא. ּוְלִאְתּפָ ְכִתיב, ְלבּוׁשָ ָגִדים) ישעיה סג(, ּדִ ישעיה (, ּוְכִתיב, ֲחמּוץ ּבְ

ךָ ) סג ְכִתיב, ְסָייָפא סּוְמָקא. ַמּדּוַע ָאדֹום ִלְלבּוׁשֶ . ה ָדםָמְלאָ ' ֶחֶרב ַלה) ישעיה לה(, ּדִ
ְרָעא ִמן סּוְמָקא ְכִתיב, ּוְלִאְתּפָ י ֶזַבח ַלה) ישעיה לה(, ּדִ ָבְצָרה ְוגו' ּכִ יָתּה ָלבּוׁש , תוּ . 'ּבְ י ָכל ּבֵ ּכִ

ָיא ָקא ַאְתָייא ִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ּדְ ָהא ִמּסִ ִנים ּדְ  .ׁשָ
י ִיְצָחק               תרה אי ָהִכי הּוא, ָאַמר ִרּבִ ל, ַוּדַ א ּכָ ִנים ֶאּלָ יָתּה ָלבּוׁש ׁשָ ִנים, ּבֵ , ַמאי ׁשָ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ין ׁשָ הוּ , ִאּלֵ ּלְ ִליַלת ִמּכֻ ִאיִהי ִאְתּכְ ִגין ּדְ ל ִסְטִרין, ּבְ ִדְכִתיב, ְוָיְנָקא ִמּכָ ) קהלת א(, ּכְ
ם ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ  .ּכָ

ֲהוּו ָאְזֵלי               תרו ְגעּו בֵּ , ַעד ּדְ ַההּוא ְינּוָקאּפָ ַקְסִטיָרא , יּה ּבְ ֲהָוה ָאִזיל ְלַקּפֹוְטִקָיא ּבְ ּדְ
ִרי, ָאַמר ַההּוא ָסָבא ְלַההּוא ְינּוָקא. ְוַחד ָסָבא ָרִכיב, ְדַחְמָרא , ָאַמר ֵליהּ . ֵאיָמא ִלי ְקָרִאיךְ , ּבְ

א, ְקָראי ָלאו ַחד הּוא א חּות ְלַתּתָ ְך ְוֵאי, ֶאּלָ ב ְלַקּמָ ִעיָנא, ָאַמר ֵליהּ . ָמא ָלךְ אֹו ֶאְרּכַ ֲאָנא . ָלא ּבָ
ֲהָדךְ , ָסָבא ְוַאְנּתְ ַרְבָיא ְרִמי ּבַ ַאְתַקל ּגַ ַאְלּתְ ְקָראי, ָאַמר ֵליהּ . ּדְ אי ׁשְ , ָאַמר ֵליהּ . ִאי ָהִכי ַאּמַ

אֹוְרָחא ֵניִזיל ּבְ ִגין ּדְ ַההּוא ָסָבא, ָאַמר. ּבְ ח רּוֵחיּה ּדְ יּפַ הּוא ָרִכיב ְולָ , ּתִ הּדְ ְוָאַמר , א ָיַדע ִמּלָ
ֲהִדי ָלא ִיְתַקל ּבַ ַרׁש ֵמַההּוא ָסָבא. ּדְ אֹוְרָחא, ִאְתּפְ  .ַוֲאִזיל ֵליּה ּבְ

י ִיְצָחק               תרז י ְיהּוָדה ְוִרּבִ ד ָמטּו ִרּבִ ְייהוּ , ּכַ ִאילּו ֵליהּ . ָקִריב ְלַגּבַ , ְוָסח לֹון עֹוָבָדא, ׁשְ
י ְיהּוָדה יר ָקא ֲעַבְדּתְ  ,ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ּפִ ֲהָדן. ׁשַ ה ִמּפּוָמךְ , ְוֵניִתיב ָהָכא, ִזיל ּבַ ַמע ִמּלָ ָאַמר . ְוִנׁשְ

ָלא , ֲאָנא) א רבא''ס(ָלֵאי , לֹון . ִויִהיבּו ֵליהּ , ֲאִפיקּו ַנֲהָמא. ָאִכיְלָנא יֹוָמא ֵדין) א''דף רלט ע(ּדְ
א חּו ַחד ְנִביָעא , ִאְתְרִחיׁש לֹון ִניּסָ ּכָ חֹות ִאיָלָנאְוַאׁשְ יק ּתְ ּקִ ְייהוּ , ְדַמָיא ּדַ ֵתי ִמּנַ תּו , ׁשָ ְוִאינּון ׁשָ

 .ִויִתיבוּ 
ַתח ַההּוא ְינּוָקא ְוָאַמר               תרח א ) תהלים לז(, ּפָ ַקּנֵ ְמֵרִעים ַאל ּתְ ְתַחר ּבַ ְלָדִוד ַאל ּתִ

י ַעְוָלה עֹוׂשֵ יָרָתא, ְלָדִוד. ּבְ פִ . ָלא ָקֲאַמר, ִאי ׁשִ הִאי ּתְ ָכל ֲאַתר ְלָדִוד . ָלא ָקֲאַמר, ּלָ א ּבְ ֶאּלָ
 .רּוח ַהּקֶֹדׁש ֲאָמרוֹ , ְסָתם
ְמֵרִעים               תרט ְתַחר ּבַ ְמֵרִעים. ַאל ּתִ ְתַחר ּבַ ֵעי ֵליהּ , ַמאי ַאל ּתִ ר ִמּבָ ְתַחּבֵ א . ַאל ּתִ ֶאּלָ

ְמֵרִעים ֲחרּות ּבַ ֲעִביד ּתַ ָלא ָיַדְעּתְ יְ , ַאל ּתַ ִגין ּדְ יְלָמא ִאיהּו , ְוָלא ֵתיכּול ֵליהּ , סֹוָדא ְדַגְרָמךְ ּבְ ּדִ
ר ְלָעְלִמין ָלא ִאְתַעּקַ יהּ , ִאיָלָנא ּדְ  .ְוִתְדֵחי ַקּמֵ
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י ַעְוָלה               תרי עֹוׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ עֹוָבֵדיהֹון, ְוַאל ּתְ ח ּבְ ּגַ ָלא ַתׁשְ , ְוָלא ֵתיֵתי ְלַקְנָאה ֲעַלְייהוּ , ּדְ
ָכל ַמאן ְדחָ  ִריְך הּוא, ֵמי עֹוָבֵדיהֹוןּדְ א ּבְ י ְלקּוְדׁשָ ַלת ָלאִוין, ְוָלא ַקּנֵ ְכִתיב. ַאֲעַבר ַעל ּתְ , ּדִ

ָני) שמות כ( מּוָנה. לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ֲחֶוה . לא ַתֲעׂשֶ ּתַ לֹא ִתׁשְ
י ָאנִֹכי ה א ֱאלֶהיךָ ' ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ּכִ  .ֵאל ַקּנָ

ךְ                תריא ְייהוּ , ְבִגין ּכָ א ִמּנַ ְרׁשָ ר ָנׁש ְלִאְתּפָ ֵעי ֵליּה ְלּבַ ְייהוּ , ּבָ ַעל , ּוְלִמְסֵטי אֹוְרֵחיּה ִמּנַ
ָנא ְוָסִטיָנא ָאְרָחאי ָרׁשְ א ִאְתּפְ ְחָנא ְלכוּ . ּדָ ּכַ ַאׁשְ אן ּוְלָהְלָאה ּדְ יכ, ִמּכָ י ְקָרֵאי ַקּמֵ ַתח  .ֹוןֵאיָמא ַהּנֵ ּפָ

ה, ְוָאַמר ְקָרא ֶאל מׁשֶ אי. ף ְזֵעיָרא''ָהָכא ָאלֶ , ַוּיִ ִלימוּ , ַאּמַ ׁשְ ַהאי ְקִריָאה ָלא ֲהָוה ּבִ ִגין ּדְ ַמאי . ּבְ
ָנא, ַטְעָמא ּכְ ִמׁשְ א ּבְ ָהא ָלא ֲהָוה ֶאּלָ א . ּוְבַאְרָעא ָאֳחָרא, ּדְ ח ֶאּלָ ּכַ ּתַ ִלימּו ָלא ִאׁשְ ׁשְ ִגין ּדִ ּבְ

ַאְרָעא  אּבְ יׁשָ  .ַקּדִ
א, תוּ                תריב ִכיְנּתָ ְדַכר ְונּוְקָבא) ג התם וגריס נוקבא''א ל''ס(, ָהָכא ׁשְ ִלימּו ּדִ , ָהָתם ׁשְ

ת ֱאנֹוׁש ) דברי הימים א א( ַכר ְונּוְקָבא, ָאָדם. ָאָדם ׁשֵ ִלימּו ּדְ , תּו ֵסיָפא ִדְקָרא. ָהָכא נּוְקָבא, ׁשְ
ר ה ְך ָאלֶ , ל מֹוֵעד ֵלאמֹרֵאָליו ֵמאֹהֶ ' ַוְיַדּבֵ ִגין ּכָ  .ף ְזֵעיָרא''ּבְ

א, ף ְזֵעיָרא''תּו ָאלֶ                תריג ָכְרְסֵיהּ , ְמַתל ְלַמְלּכָ ֲהָוה ָיִתיב ּבְ ְוִכְתָרא ְדַמְלכּוָתא , ּדְ
ָאה, ֲעֵליהּ  ד ָנִחית ְוֲאַזל ְלֵבי ַעְבֵדיהּ . ִאְקֵרי ֶמֶלְך ִעּלָ ִריְך  .ֶמֶלְך זּוָטא ִאְקֵרי, ּכַ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ּכָ
א, הּוא ִאיהּו ְלֵעיָלא ַעל ּכֹּלָ ל ִזְמָנא ּדְ ָאה ִאְקֵרי, ּכָ א. ֶמֶלְך ִעּלָ ָנִחית ָמדֹוֵריּה ְלַתּתָ יָון ּדְ ֶמֶלְך , ּכֵ
ַקְדִמיָתא, ִאיהוּ  ָאה ּכְ ְך ָאלֶ , ֲאָבל ָלאו ִעּלָ ִגין ּכָ  .ף ְזֵעיָרא''ּבְ
ְקָרא               תריד ִניָנןהָ , ַוּיִ ין ֵליּה ְלֵהיָכֵליהּ , ִכי ּתָ אֶֹהל . ַמאן אֶֹהל מֹוֵעד. ֵמאֶֹהל מֹוֵעד. ַזּמִ

א ְלִמְמֵני ּתָ ּבַ א ְוׁשַ ְלָיין מֹוֵעד ְוַחּגָ ֵביּה ּתַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדְ ְוָהיּו ְלאֹותֹות ) בראשית א(, ּכְ
ָנא ְלִמְמֵני, ּוְלמֹוֲעִדים ּבְ ְרָיא חּוׁשְ יּה ׁשַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִסיֲהָרא, ִאיהוּ ּוַמאן . ּבֵ אֶֹהל ) ישעיה לג(, ּכְ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ  .ּבַ
ָאה. ַמאי ֵלאמֹר, ֵלאמֹר               תרטו ִגין ְלַגּלָ בגין דשלימו , אבל כלא חד ושפיר הוא(, ּבְ

ֲהָוה ָסִתים ְלגוֹ ) ושפירו הוא אתר לגלאה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַתר ֵלאמֹרּוְבָכל אֲ . ַמה ּדְ ר , ּכְ ַוְיַדּבֵ
ה ֵלאמֹר' ה ָאה, ֶאל מׁשֶ ִאְתְייִהיב ְרׁשּו ְלַגּלָ א ַחד הּוא. ּדְ יר הּוא, ֲאָבל ּכֹּלָ ּפִ ָהא , ְוׁשַ ִגין ּדְ ּבְ

ה י ְלִסיֲהָרא ַהִהיא ִמּלָ ה ָקְייָמא, ִאְתַמּנֵ מׁשֶ  .ֵמֲאַתר ּדְ
ר               תרטז ה. יָלאְלעֵ , ַוְיַדּבֵ ֶאְמָצִעיָתא, ֶאל מׁשֶ ְתַרְייָתא, ֵלאמֹר. ּבְ ִאית ְרׁשּו , ֲאַתר. ּבַ ּדְ

ָאה ִתיב ְלֵעיָלא, תוּ . ְלַגּלָ ה ַמה ּכְ ְקָרא ֶאל מׁשֶ ה ְוגו) שמות לט(, ַוּיִ ן ֶאל מׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ . 'ַוּיָ
ה אי ֶאל מׁשֶ ה ָחָמא ֵליהּ , ָהִכי ָאְמרוּ . ַאּמַ מׁשֶ ִגין ּדְ טּוָרא ּבְ ִריְך הּוא ַאְחֵמי ֵליּה , ּבְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

ֵחיזּו ְדֵעיָנא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ָהר) שמות כז(, ּכְ ר ֶהְרָאה אֹוְתָך ּבָ ֲאׁשֶ ) במדבר ח(, ּוְכִתיב, ּכַ
ר ֶהְרָאה ה ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ה ְוגו' ּכַ ַתְבִניָתם ) שמות כח(ּוְכִתיב . 'ֶאת מׁשֶ ה ּבְ ה ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ

ָהר א ַאְייִתיאּו ֵליהּ , ָמְרֶאה ּבָ ּתָ ֶיֱחֵמי, ַהׁשְ ִגין ּדְ ָחָמא, ּבְ ָנא ּדְ ּכְ ַההּוא ִמׁשְ  .אי ִאיהּו ּכְ
ה               תריז ן ֶאל מׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ אי ַוּיָ א. ֲאָבל ַאּמַ ָבָעא ְלִמְבִני , ֶאּלָ א ּדְ ְלַמְלּכָ

ְלְטִרין ְלַמְטרֹוִני ַלן, ָתאּפַ דּוְך ּפְ א ּבְ יד ְלאּוָמִנין ֵהיָכָלא ּדָ ּקִ ַלן, ּפַ דּוְך ּפְ א ּבְ ָהָכא ֲאַתר , ְוֵהיָכָלא ּדָ
ֲעִבידּו לֹון אּוָמִנין. ְוָהָכא ֲאַתר ְלַנְייָחא, ְלַעְרָסא יָון ּדַ א, ּכֵ ן . ַאְחִמּיּו ְלַמְלּכָ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ְך ַוּיָ ּכָ

ה ְכַלל ֵהיָכָלא, ִאיׁש ָהֱאלִהים, ָתאָמאֵרי ְדֵבי, ֶאל מׁשֶ ּתַ ִאׁשְ יָון ּדְ א , ּכֵ ַמְטרֹוִניָתא ְזִמיַנת ְלַמְלּכָ
הּ , ְלֵהיָכָלא ה, ְזִמיַנת ְלַבֲעָלּה ִעּמָ ְקָרא ֶאל מׁשֶ ְך ַוּיִ ִגין ּכָ  .ּבְ
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ה ָמאֵרי ְדֵביָתא ִאיהוּ                תריח מׁשֶ ִתיב, ּוְבִגין ּדְ ח ֶאת ּומׁשֶ ) שמות לג(, ַמה ּכְ ה ִיּקַ
ֲחֶנה ִאיהּו ָמאֵרי ְדֵביָתא, ָהאֶֹהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלּמַ ה ּדְ ַמה , ָעִביד ָהִכי) ב''דף רלט ע(, מׁשֶ

ד ָהִכי ֵלית ְרׁשּו ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ְלֶמְעּבַ  .ּדְ
ר ה               תריט ָאה, ֵאָליו' ַוְיַדּבֵ א ָאֳחָרא ִעּלָ ְרּגָ עְ , ּדַ ׁשַ ה ְלֵמיַעלּוְכֵדין ּבְ ן מׁשֶ ּמַ ִאְזּדַ א ּדְ , ּתָ

ַתח ְוָאַמר ֵדין ּפָ ם) ויקרא א(, ּכְ י ַיְקִריב ִמּכֶ א . ַמאי ָאָדם ָהָכא. ָאָדם ּכִ ְמׁשָ רּו ׁשִ ד ִאְתַחּבְ א ּכַ ֶאּלָ
ֲחָדא ַתח ְוָאַמר ָאָדם, ְוִסיֲהָרא ּכְ ִדְכִתיב. ּפָ ׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזבּוָלהּ ) חבקוק ג(, ּכְ ּמֶ ְולא , ָעַמד, ׁשֶ

 .ָעְמדוּ 
ם               תרכ י ַיְקִריב ִמּכֶ ִלים, ָהָכא ִאְתְרִמיז, ּכִ ָנא ׁשְ ַיֲעִביד ּפּוְלָחָנא ְדָקְרּבְ , ַמאן ּדְ

ַכר ְונּוְקָבא ח ּדְ ּכַ ּתַ ִיׁשְ ם. ּדְ ְכִתיב ִמּכֶ ַמע ּדִ ֵחיזּו ִדְלכֹון, ַמׁשְ ח ּבְ ּכַ ּתַ ן ַלה. ְדִיׁשְ ַאְקִריב ' ָקְרּבָ ּדְ
א ֲחָדא ,ּכֹּלָ א, ְלִאְתַאֲחָדא ּכְ  .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ֵהָמה               תרכא ֲחָדא, ְלַאֲחָזָאה ָאָדם ּוְבֵהָמה, ִמן ַהּבְ א ּכְ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן. ּכֹּלָ ין , ִמן ַהּבָ ִאּלֵ
ִאינּון ַדְכָיין, ְרִתיִכין ֵהָמה. ּדְ ָאַמר ִמן ַהּבְ ֵכיָון ּדְ א, ּדְ ין ּדַ , ָיכֹול ִמּכֹּלָ ין ְמָסֲאָבןּבֵ ֲהַדר . ְכָיין ּבֵ
ָקר ּוִמן ַהּצֹאן, ְוָאַמר  .ִמן ַהּבָ

ְנֶכם               תרכב ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ֵעי ֵליהּ . ּתַ ִני ִמּבָ ְנֶכם, ָקְרּבָ ַקְדִמיָתא . ַמאי ָקְרּבַ א ּבְ ֶאּלָ
ן ַלה ְנֶכם', ָקְרּבָ א ָקְרּבַ ּתָ ן ַלה. ְוַהׁשְ ְנכֶ . ָאָדם' ָקְרּבָ ָקר ּוִמן ַהּצֹאןָקְרּבַ ֵהָמה ִמן ַהּבָ , ם ִמן ַהּבְ

א ְלֵעיָלא ּתָ א, ְלַאֲחָזָאה ִיחּוָדא ִמּתַ א ְלֵעיָלא. ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ן ַלה, ִמּתַ ֵמֵעיָלא . 'ַהְיינּו ָקְרּבָ
א ְנֶכם, ְלַתּתָ  .ַהְיינּו ָקְרּבַ
א               תרכג טּוְרְסָקא עִ , ְלַמְלּכָ ִאיהּו ָיִתיב ּבְ ָאהּדְ ן ַעל , ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּלָ ּקַ ְוָכְרְסָיא ִאְתּתַ

א, ַההּוא טּוְרְסָקא ָאה ַעל ּכֹּלָ א ִעּלָ א. ּוַמְלּכָ ָקִריב ּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ר ָנׁש ּדְ ָעא ְלַסְלָקא , ּבַ ּבָ
ְרָגא ְלַדְרָגא א ָיִתיב, ִמּדַ ַמְלּכָ א ְלֵעיָלא ְלֲאַתר ּדְ ּתָ ָסִליק ִמּתַ אִעלָּ , ַעד ּדְ ּוְכֵדין ָיְדִעין . ָאה ַעל ּכֹּלָ

א ָהא ָסְלִקין ּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ א ִאיהוּ , ּדְ א. ְוַההּוא דֹורֹוָנא ְדַמְלּכָ ָהא , ָנִחית ּדֹורֹוָנא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ
א ָנִחית ֵמֵעיָלא ַההּוא דֹורֹוָנא ְדַמְלּכָ א, ָיְדִעין ּדְ ִאיהּו ְלַתּתָ א ּדְ  .ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ

ַקְדִמיָתא               תרכד ָך ּבְ א ְלֵעיָלא, ּכָ ּתָ ַדְרּגֹוי ִמּתַ ן ַלה, ָאָדם ָסִליק ּבְ ִמן . 'ּוְכֵדין ָקְרּבָ
ָקר ֵהָמה ִמן ַהּבָ א, ַהּבְ ַדְרגֹוי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְנֶכם, ָנִחית ּבְ ִתיב. ּוְכֵדין ָקְרּבַ ְך ּכְ ִגיֵני ּכָ שיר (, ּבְ

י ַיֲעִרי עִ ) השירים ה ִתיִתי ִיִיִני ִעם ֲחָלִביָאַכְלּתִ י ׁשָ ְבׁשִ ן ַלה. ם ּדִ , ִאְכלּו ֵרִעים. 'ַהְיינּו ָאָדם ְוָקְרּבָ
ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ֵהָמה ִמן ַהּבָ ְנֶכם, ַהְיינּו ִמן ַהּבְ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ  .ּוְכֵדין ּתַ

קּוהּו עַ                תרכה י ְיהּוָדה ּוְנׁשָ י ִיְצָחק ְוִרּבִ יהּ ָאתּו ִרּבִ ִריְך ַרֲחָמָנא , ָאְמרוּ . ל ֵריׁשֵ ּבְ
ַמע ָדא יָנא ְלִמׁשְ ַזּכֵ ַההּוא ָסָבא, ּוְבִריְך ַרֲחָמָנא, ּדְ ין ּבְ ין ִאּלֵ ָלא ִאְתֲאִבידּו ִמּלִ ַעד . ָקמּו ְוֲאְזלוּ . ּדְ

ֲהוּו ָאְזֵלי א, ּדְ ּנָ ַחג ּגִ ֶפן ְנִטיַע ּבְ  .ָחמּו ַחד ּגֶ
ַתח ַההוּ                תרכו ִני ֲאתֹונֹו ַהאי ְקָרא , א ְינּוָקא ְוָאַמרּפָ ֹוֵרָקה ּבְ ֶפן ִעירֹה ְוַלׂשּ אְֹסִרי ַלּגֶ

ָאה הּוא ֵעי ֵליהּ , אְֹסִרי. ָרָזא ִעּלָ ֵעי ֵליהּ , ִעירֹה. ָאַסר ִמּבָ א ָרָזא הּוא. ַעִיר ִמּבָ ֵקי , ֶאּלָ ְלַדְרּדְ
ֵבי ַרב ִאינּון ּבְ יָרא , ּדְ ָרא ֵמַההּוא ּגִ ּמְ ַעִירְלִאְסּתַ ן י, ּדְ ּמָ ִליל ּתַ א ִאְתּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ  .ה''ּוׁשְ

א               תרכז יׁשָ ָמא ַקּדִ ֵרָקה, ּוְכָמה ְדָהָכא ִאְתְרִמיז ׁשְ ֵעי ֵליהּ , ָהִכי ָנֵמי ְוַלׂשּ . ׂשֹוֵרק ִמּבָ
ן ו ּמָ ִליל ּתַ ֵעי ֵליהּ . ה''ִאְתּכְ ן ִמּבָ ִני ּבֶ ִדְכִתיב, ׂשֹוֵרק. ּבְ יְך ׂשֹוֵרק )ירמיה ב(, ּכְ ן. ְוָאנִֹכי ְנַטְעּתִ , ּבֵ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ן ֲאתֹונֹות) זכריה ט(, ּכְ אי ׂשֹוֵרָקה. ּבֶ ִני, ַאּמַ אי ּבְ  .ְוַאּמַ
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א               תרכח ְפָיא ְלַעִיר, ֶאּלָ א ְלִאּכַ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָמה ְדִאית ׁשְ ָמא , ָהִכי ָנֵמי, ּכְ ִאית ׁשְ
א יׁשָ ְפָיא חֵ , ַקּדִ ִאיִהי ַחְמָרא, יָלא ָאֳחָראְלִאּכַ א ִאְתְרִמיז ָהָכא, ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ִאְלָמֵלא ּדִ ֲהוּו , ּדְ

י ַעְלָמא ֵחיָלא ָדא''י, ְמַטְרְטׁשֵ ֵחיָלא ָדא''ו) ה''א וי''ס(, ה ּבְ ְייהוּ , ה ּבְ ָרא ַעְלָמא ִמּנַ ּמְ , ְלִאְסּתַ
ר ָנׁש  ָרא ּבַ ּמְ י, ּוְלִאְסּתַ ְלטּון ּבֵ ָלא ִיׁשְ ַעְלָמאּדְ  .ּה ּבְ

ֶפן               תרכט ֶפן, אְֹסִרי ַלּגֶ ָרֵאל. ַמאי ּגֶ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ֶפן, ּדָ אי ִאְתְקִריַאת ּגֶ א ַמה . ַאּמַ ֶאּלָ
ֶפן ָלא ֲעָלּה ְנִטיָעא ָאֳחָרא, ּגֶ ָרֵאל, ָלא ְמַקּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ א , ָהִכי ָנֵמי ּכְ א ְלקּוְדׁשָ ָלא ֲעָלּה ֶאּלָ ָלא ְמַקּבְ
ָרֵאל. ִריְך הּואבְּ  ֶנֶסת ִיׂשְ ל ֵחיִלין ָאֳחָרִנין, ּוְבִגין ּכְ ּה ּכָ ְפָיין ַקּמָ א , ִאְתּכַ ְוָלא ָיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ

ַעְלָמא ְלָטָאה ּבְ יַנְייהוּ . ּוְלׁשַ א ּבֵ יׁשָ ָמא ַקּדִ יל ְקָרא ׁשְ א ַאּטִ ַהאי ִגיָסא ּוְבַהאי ִגיָסא, ְוַעל ּדָ ִני . ּבְ ּבְ
ִאְת , ֲאתֹונוֹ  ִגין ַההּוא ׂשֹוֵרקּדְ ר ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַעּקַ יְך ׂשֹוֵרק ְוגו, ּכְ  .'ְוָאנִֹכי ְנַטְעּתִ
ִין ְלבּוׁשֹו ְוגו               תרל ּיַ ס ּבַ ּבֵ ס', ּכִ ּבֵ ֵעי ֵליהּ , ּכִ ס. ּכֹוֵבס ִמּבָ ּבֵ א ּכִ ֵרי , ֶאּלָ ִאְתּבְ ִמּיֹוָמא ּדְ

א , ּוַמאן ִאיהוּ , ַעְלָמא א ַמְלּכָ יָחאּדָ ָמאָלא. ְמׁשִ ִין ְסַטר ׂשְ ּיַ ָמאָלא. ּבַ . ּוְבַדם ֲעָנִבים ְסַטר ׂשְ
א יָחא . ְלַתּתָ א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ין ) א''דף רמ ע(ְוַזּמִ ַעּמִ ל ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ּדְ ָטָאה ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ּלְ ְלׁשַ

לֹות אּוְלַתְבָרא ּתֹוְקֵפיהֹון מֵ , עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּתָ  .ֵעיָלא ּוִמּתַ
ָבר ַאֵחר               תרלא ִין ְלבּוׁשוֹ , ּדָ ּיַ ס ּבַ ּבֵ ַגְווָנא ְדַהאי ַחְמָרא, ּכִ יָנא, ַאֲחֵזי ֵחידוּ , ּכְ . ְוכּוֵליּה ּדִ

יָחא). לעמין עובדי עבודת כוכבים ומזלות( א ְמׁשִ ָרֵאל, ָהִכי ָנֵמי ַמְלּכָ ְוכּוֵליּה , ֶיחִזִי ֵחדּו ְלִיׂשְ
י לֹותּדִ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ִתיב. ָנא ְלַעּמִ ֵני ) בראשית א(, ּכְ ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ

ִים יָחא, ַהּמָ א ְמׁשִ א רּוָחא ְדַמְלּכָ ֵרי ַעְלָמא, ּדָ ִאְתּבְ ָאה, ּוִמן יֹוָמא ּדְ ַחְמָרא ִעּלָ יּה ּבְ  .ַאְסֵחי ְלבּוׁשֵ
ְתֵריהּ חָ                תרלב ִתיב ּבַ ִים ֵמָחָלב, ֵמי ַמה ּכְ ּנַ ִין ּוְלֶבן ׁשִ א ַחְמָרא , ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמּיָ ּדָ
ָאה ַמְרֵוי) א דמרוי דאורייתא''ס(, ִעּלָ אֹוַרְייָתא ּדְ ֵתי, ּדְ יּה ׁשָ ִים ֵמָחָלב. ִמּנֵ ּנַ ָהא , ּוְלֶבן ׁשִ ּדְ

ְכָתב, אֹוַרְייָתא ַיִין ְוָחָלב ּבִ הוְ , ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ  .תֹוָרה ׁשֶ
ִתיב               תרלג ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ) תהלים קד(, ּכְ ּמַ בגין דמאתר דחדוה , א אמאי''ס(ְוַיִין ְיׂשַ
ֶמן) ומאן הוא סופיה דקרא, קאתי ָ ִנים ִמׁשּ ֶמן, ְלַהְצִהיל ּפָ ִאְתְקֵרי ׁשָ אי ֵמֲאַתר ּדְ א ֲחֵזי. ַוּדַ , ּתָ

יָרָתא ְדַחְמָרא ֶחְדוָ  יּה ַנְפָקא, הׁשֵ ָכל ֵחידּו ִמּנֵ יָנא. הּוא ֲאַתר ּדְ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ְוסֹוֵפיּה ּדִ ּבְ
סֹוָפא ִדיֵליהּ  א, ּדְ כֹּלָ ִניׁשּו ּדְ יָנא הּוא, ֲאַתר ּכְ ן ַעְלָמא, ּדִ ירּוָתא ֶחְדָוה. ּוֵביּה ִאְתּדָ א ׁשֵ , ְוַעל ּדָ

ךְ . ְוסֹוָפא ִדיָנא ִגיֵני ּכָ נִ , ּבְ ֶמןְלַהְצִהיל ּפָ ָ יּה ָנְפָקא. ים ִמׁשּ ָכל ֶחְדָוה ִמּנֵ  .ֵמֲאַתר ּדְ
א ֶלֶחם ַעְלָמא ָסִעיד . ַמאן ֶלֶחם, ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד               תרלד ְוִאי , )סמיך(ֶאּלָ
ְלחֹודֹוי, ֵתיָמא ֵביּה ַתְלָייא ְסִעידּו ְדַעְלָמא ּבִ ָלא יוֹ , ָלאו ָהִכי, ּדְ ָהא ֵליְלָיא ּבְ ח, ָמאּדְ ּכַ ּתַ , ָלא ִאׁשְ

א לֹון ֵעי ְלַאְפָרׁשָ ַאְפִריׁש לֹון. ְוָלא ּבָ ין, ּוַמאן ּדְ ַרׁש ֵמַחּיִ ְלַמַען ) דברים ח(, ְוַהְיינּו ִדְכִתיב, ִיְתּפָ
ֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם י לא ַעל ַהּלֶ א. הֹוִדיֲעָך ּכִ ְרׁשָ ֵעי ְלִאְתּפָ ָלא ּבָ ִגין ּדְ  .ּבְ

ְלחֹודֹוי ְסִעידּו , ִוד ֵהיְך ָקֲאַמר ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעדּדָ , ְוִאי ֵתיָמא יּה ּבִ הֹוִאיל ְוָלא ַתְלָייא ּבֵ
ַעְלָמא ה. ּדְ ְייָקא ְדִמּלָ א ּדַ מֹו ַוְייָ , ו ִאיּתֹוַסף''וא, ְוֶלֶחם, ֶאּלָ א, ּכְ ֲחָדא, ְוַעל ּדָ ח ּכְ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ  .ּכֹּלָ
א ֲחֵזי ְמָבֵרְך , ּתָ תֹוָרא ֵריַקְנָיא, ַעל ְמזֹוָנאַמאן ּדִ ָחא ַעל , ָלא ְיָבֵרְך ַעל ּפְ ּכְ ּתַ ּוָבֵעי ַנֲהָמא ְלִאׁשְ
תֹוָרא יִמיָנא, ּפָ א ְדַחְמָרא ּבִ יִמיָנא, ַמאי ַטְעָמא. ְוַכּסָ ָמאָלא ּבִ ָרא ׂשְ ִגין ְלָקׁשְ ַרְך , ּבְ ִיְתּבָ ְוַנֲהָמא ּדְ
ְייהוּ  הוּ , ִמּנַ ָרא ּבְ ְ ּוָראּוְלמֶ , ּוְלִאְתַקׁשּ א ַחד ִקׁשּ ְדָקא ְיאּות, הֵוי ּכֹּלָ א ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָהא . ְלָבְרָכא ׁשְ ּדְ

ַיִין ר ּבְ ַ יִמיָנא, ֶלֶחם ִאְתַקׁשּ ַעְלָמא, ְוַיִין ּבִ ְרָיין ּבְ ְרָכאן ׁשַ ְדָקא ְיאּות, ּוְכֵדין ּבִ ִלים ּכְ ּתְ  .ּוָפתֹוָרא ִאׁשְ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

י ִיְצָחק מָּ , ָאַמר ִרּבִ יןִאְלָמֵלא ָלא ִאְזּדַ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ א ְלִמׁשְ י ָלן, ן ָלן אֹוְרָחא ָדא ֶאּלָ י . ּדַ ָאַמר ִרּבִ
ל ַהאי, ְיהּוָדה ָלא ִיְנַדע ּכָ ִפיָנא ֲעֵליהּ , ָיאֹות הּוא ְלַהאי ְינּוָקא ּדְ ַעְלָמא . ְוֲאָנא ִמְסּתָ ים ּבְ ִאי ִיְתַקּיַ

ִגין ַהאי ה. ּבְ י ִיְצָחק ְוָלּמָ ֵלית , ָאַמר ֵליהּ . ָאַמר ִרּבִ ַאְתָרא ּדְ ָלא ּבְ ּכְ ַהאי ַרְבָיא ָיִכיל ְלִאְסּתַ ִגין ּדְ ּבְ
יהּ  ָלא ּבֵ ּכְ ִפיָנא ֲעלֹוי. ְרׁשּו ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ַעד ָלא ִיְמֵטי ְלִפְרקֹוי, ּוִמְסּתָ ל ְוַיַעְנׁשּון , ּדְ ּכַ ח ְוִיְסּתַ ּגַ ַיׁשְ

 .ֵליהּ 
ַמע ַההּוא ְינּוָקא ִפי, ָאַמר. ׁשָ א ְלָעְלִמיןָלא ִמְסּתָ א , ָנא ֵמעֹוָנׁשָ יק ַאּבָ ּלִ ִאְסּתַ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָהא ּבְ ּדְ

י ָעַלי, ֵמַעְלָמא ִריְך ִלי ְוַצּלֵ א ָיִגין ָעַלי. ּבָ ַאּבָ . ּוַמאן הּוא ֲאבּוךְ , ָאְמרּו ֵליהּ . ִויַדְעָנא ִדְזכּוָתא ּדְ
ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא) א ליתא רב יהודה''נ(, ָאַמר ֵריּה ּדְ ַלת , ְטלּו ֵליהּ נָ , ּבְ ְתַפְייהּו ּתְ בּוָה ַעל ּכִ ְוַאְרּכְ
 .ִמיִלין

ה , ָאַמר לֹון ַההּוא ְינּוָקא. 'ֵמָהאֹוֶכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק ְוגו) שופטים יד(, ָקרּו ֲעֵליהּ  ִמּלָ
ִריׁשּו ָלהּ , ֲאָתא ִליַדְייכוּ  ִריְך הּוא ַזּמִ , ָאְמרּו ֵליהּ . ּפָ א ּבְ יקּוְדׁשָ  .ֵאיָמא ַאְנּתְ , ין ָלן ָאְרָחא ְדַחּיֵ

ַתח ְוָאַמר יהּ , ַהאי ְקָרא. ֵמָהאֹוֶכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק, ּפָ א ִאית ָלן ּבֵ , ַאְסַמְכּתָ
יק, ֵמָהאֹוֶכל א ַצּדִ ְכִתיב, ּדָ יק אֹוֵכל ְלׂשֹוַבע ַנְפׁשוֹ ) משלי יג(, ּדִ אי. ַצּדִ יק אֹוֵכל ַוּדַ ָנִטיל וְ , ַצּדִ

א אי, ּכֹּלָ ְבָעא. ְלׂשֹוַבע ַנְפׁשוֹ , ַאּמַ ָדִוד, ְלֵמיַהב ׂשָ ִאְקֵרי ַנְפׁשֹו ּדְ , ָיָצא ַמֲאָכל. ְלַההּוא ֲאַתר ּדְ
יק ִאְלָמֵלא ַההּוא ַצּדִ ּוֵמַעז ָיָצא ). ביה(ְוָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלָקְייָמא , ָלא ִיּפּוק ְמזֹוָנא ְלָעְלִמין, ּדְ

א ִיצְ , ָמתֹוק י ָהָאֶרץ, ָחקּדָ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ַטל ַהׁשּ ָבִריְך ְלַיֲעקֹב ּבְ  .ּדְ
א ַחד, תוּ  כֹּלָ ב ּדְ ָיא, ַאף ַעל ּגַ ִדיָנא ַקׁשְ ַבׁש . ָלא ָנְפָקא ְדַבׁש , ִאְלָמֵלא ּתּוְקָפא ּדְ א . ַמאן ּדְ ּדָ

ה ַעל ּפֶ ּבְ ְכִתיב, ּתֹוָרה ׁשֶ ַבׁש ְונֶֹפת ) תהלים יט(, ּדִ ְכָתב, ֵמַעז. צּוִפיםּוְמתּוִקים ִמּדְ ּבִ א ּתֹוָרה ׁשֶ , ּדָ
ְכִתיב ן' ה) תהלים כט(, ּדִ ה, ָיָצא ָמתֹוק. עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ַעל ּפֶ ּבְ א ּתֹוָרה ׁשֶ  )ב''דף רמ ע. (ּדָ

ַלת יֹוִמין ֲחָדא ּתְ יהּ , ֲאְזלּו ּכְ ִאּמֵ ָמטּו ְלטּוְרָסא ְדִקיָרא ּדְ ָחַמאת לֹון ַאְתָקִנית. ַעד ּדְ יָון ּדְ יָתא ּכֵ , ּבֵ
ַלת יֹוִמין ָאֳחָרִנין ן ּתְ ּמָ ְרכּוהוּ . ְוַיְתבּו ּתַ ְמעֹון, ְוֲאְזלוּ , ּבֵ י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ין ַקּמֵ רּו ִמּלִ אי , ָאַמר. ְוִסּדְ ַוּדַ

ֵעיָלא, ְירּוַתת אֹוַרְייָתא ַאְחִסין ׁש ִמּלְ ִריְך ה, ְוִאְלָמֵלא ְזכּוָתא ַדֲאָבָהן ִיְתַעּנַ א ּבְ ּוא ֲאָבל קּוְדׁשָ
ַתר אֹוַרְייָתא ָאְזִלין ּבָ ) ישעיה נט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַאְחִסינּו ָלּה ִאינּון ּוְבַנְייהּו ְלָעְלִמין, ְלִאינּון ּדְ

ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה ר ָעֶליָך וגו' ַוֲאִני זֹאת ּבְ  .'רּוִחי ֲאׁשֶ
ּכֹון ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹות וְ  ים ִיׁשְ ַתח. 'ַיְרָכתֹו ְוגוְזבּולּון ְלחֹוף ַיּמִ א ּפָ י ַאּבָ ֲחגֹור ) תהלים מה(, ִרּבִ

ּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ  ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ א הֹוד ְוָהָדר. ַחְרּבְ ַהאי, ְלֵמיַזן ַזְייָנא, ְוִכי ּדָ ְרָזא ּבְ ַמאן . ּוְלִאְזּדַ
אֹוַרְייָתא ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּדְ ח ְקָרָבא ּבְ הּ ְוַזִריז , ְוַאּגַ ְרֵמיּה ּבָ ָבָחא , ּגַ א הּוא ׁשְ , )דמאריה(ּדָ

א הּוא הֹוד ְוָהָדר ךָ , ּדָ  .ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ֲחגֹור ַחְרּבְ
א ה, ֶאּלָ ָרא ְדִמּלָ א, ַוַדאי ִעּקְ יׁשָ יָמא ַקּדִ ִריְך הּוא. ָאת ַקּיָ א ּבְ א, ָיַהב קּוְדׁשָ ְבִני ָנׁשָ ים ֵליּה ּבִ , ְוָרׁשִ

ִיְנְטרּון ֵלי ִגין ּדְ א, הּ ּבְ יָמא ְדַמְלּכָ ְפִגימּו ְלַהאי ְרׁשִ מּון ֵליּה ּבִ ָפִגים ֵליהּ . ְוָלא ִיְפּגְ ָהא ָקִאים , ּוַמאן ּדְ
ִרית) ויקרא כו(ְלֳקְבֵליּה  א, ֶחֶרב נֶֹקֶמת ְנַקם ּבְ יׁשָ ְבִרית ַקּדִ יהּ , ְלַנְקָמא נּוְקָמא ּדִ ים ּבֵ ִאְתְרׁשִ , ּדְ

ִגים ֵליהּ   .ְוהּוא ּפָ
ָבעֵ  ְרֵמיהּ , י ְלַנְטָרא ַהאי ֲאַתרּוַמאן ּדְ ן ּגַ ֵרז ִויַתּקֵ י ְלֳקְבֵליהּ , ִיְזּדַ ּוֵ א , ִויׁשַ ִיְצָרא ִביׁשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ָקְייָמא ַעל ָיֵרךְ , ִיְתַקף ֲעלֹוי ָפִגים ַהאי ֲאַתר, ְלַהאי ֶחֶרב ּדְ אן ּדְ ְרָעא ִמּמַ ֲחגֹור , ּוְכֵדין. ְלִאְתּפָ

ּבוֹ  ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ ּבֹור ִאיהוּ , רַחְרּבְ ּבֹור ִאְתְקֵרי, ּגִ א הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ . ּגִ  .ְוַעל ּדָ
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ָבר ַאֵחר ּבֹור, ּדָ ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ ָאְרָחא. ֲחגֹור ַחְרּבְ ָנִפיק ּבְ ְצלֹוָתא ְדָמאֵריהּ , ַמאן ּדְ ְרֵמיּה ּבִ ן ּגַ , ְיַתּקֵ
ַהאי  ֵרז ּבְ ָאה, ֶצֶדק) ב''ט ע''מ(ְוִיְזּדַ ְצל, ֶחֶרב ִעּלָ ִדְכִתיב. ֹוָתא ּוָבעּוִתין ַעד ָלא ִיּפּוק ְלָאְרָחאּבִ , ּכְ

ָעָמיו) תהלים פה( ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ א ֲחֵזי. ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ִביִלין , ּתָ ִדיָרא ִלׁשְ ְזבּולּון ָנִפיק ּתְ
ח ְקָרִבין, ְוָאְרִחין ָאה, ְוַאּגַ ַהאי ֶחֶרב ִעּלָ ֵרז ּבְ ְצלֹוָתא וּ , ְוִאְזּדַ ָאְרָחא, ָבעּוִתיןּבִ , ַעד ָלא ָנִפיק ּבְ

ין ף ֲעַלְייהוּ , ּוְכֵדין ָנַצח ַעּמִ ּקַ ַהאי, ְוִאי ֵתיָמא ְיהּוָדה. ְוִאְתּתַ ן ּבְ ּקַ ָחא ְקָרִבין, ָהא ִאְתּתַ , ְלַאּגָ
ַהאי ֶחְרב, ְוִתּקּוִנין אי ְזבּולּון, ּבְ א. ַאּמַ  .ֶאּלָ
א ֲחֵזי ְבִטין, ּתָ ֵריַסר ׁשִ י ּתְ ּקּוָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהווּ כֻּ , ַהּנֵ הּו ּתִ לֹמה . ּלְ נּוְקֵבי ָאַמר ׁשְ ּקּוִנין ּדְ ֵרין ּתִ ּתְ

יִרים ִ יר ַהׁשּ ׁשִ ָאה יֹוֵבָלא, ּבְ ה, ַחד ְלַרֲעָיא ִעּלָ ִמיָטה, ְוַחד ְלַכּלָ ְ ַנת ַהׁשּ ּקּוָנא ְלֵעיָלא. ׁשְ ְוַחד , ַחד ּתִ
א ּקּוָנא ְלַתּתָ ית. ּתִ ֵרי ַאְתֵרי, ִכי הּוא ָנֵמיהָ , עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ י ּתְ ַהּנֵ ְוַחד , ַחד עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ּבְ
א ב, עֹוָבָדא ְלַתּתָ ִתיָחא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ א ּפְ א. 'ְוַעל ּדָ ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, עֹוָבָדא ּדִ א ֲעַבד , ּכְ ּדָ
ָאה ָאה, ַעְלָמא ִעּלָ ּתָ ַגְווָנא ָדא. ְוָדא ֲעַבד ַעְלָמא ּתַ  .ּכְ

לֹמֹה נּוְקֵבי ָקֲאַמר ׁשְ ּקּוִנין ּדְ ֵרין ּתִ א, ַחד ְלֵעיָלא, ּתְ ָאה , ַחד ְלֵעיָלא. ְוַחד ְלַתּתָ ִתּקּוָנא ִעּלָ ּבְ
א יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ א. ּדִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ַחד ְלַתּתָ ָאה ּכְ ּתָ ִתּקּוָנא ּתַ  .ּבְ

א ֲחֵזי א, ּתָ יׁשָ ַיֲעקֹב ַקּדִ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ָמר. ָזָכה ְלַהאיּדְ , ַזּכָ ֵרי ַעְלָמא, ְוָהא ִאּתְ ָלא , ִמּיֹוָמא ְדִאְתּבְ
ַיֲעקֹב ַעְרֵסיּה ּדְ ֵליָמָתא ּכְ ח ַעְרָסא ׁשְ ּכַ ּתַ ָקא ֵמַעְלָמא. ִאׁשְ ּלָ א ְדָבָעא ְלִאְסּתַ ְעּתָ ֵדין ֲהָוה , ּוְבׁשַ ּכְ

ִלים ָכל , ׁשְ ָמאֵליהּ ִיְצחָ , ַאְבָרָהם ִמיִמיֵניהּ . ִסְטרֹוי) ב''א ע''רל(ּבְ ֶאְמָצִעיָתא, ק ִמׂשְ , הּוא ּבְ
יהּ  א ַקּמֵ ִכיְנּתָ ָחָמא ַיֲעקֹב ַהאי. ׁשְ יָון ּדְ ּקּוָנא , ְוָאַמר לֹון ֵהָאְספוּ , ָקָרא ִלְבנֹוי, ּכֵ ח ּתִ ּכַ ּתַ ִיׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
א  .ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ

א ֲחֵזי ה, ּתָ ּמָ , ָרָזא ְדִמּלָ חּו ּתַ ּכָ ּתַ ּקּוִנין ִאׁשְ ֵרין ּתִ ָאה, ןּתְ ָאה, ַחד ִעּלָ ּתָ ִלים , ְוַחד ּתַ א ׁשְ ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ
ְדָקא ְיאּות ָאה. ּכְ ּקּוָנא ִעּלָ ּקּוָנא ָסִתים ְוַגְלָיא, ּתִ ּקּוָנא ְדיֹוֵבָלא ִאיהוּ , ּתִ ָהא ּתִ ָאַמר , ּדְ ַההּוא ּדְ

ְדָקֲאָמָרן יִרים ּכִ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ לֹמֹה ּבְ ָלא , ׁשְ א ָסִתים ֲהָוה ּדְ ָייא ָהָכאֵריׁשָ ּלְ ְוָלא ָיאֹות , ִאְתּגַ
ָייא ּלְ ָיין. ְלִאְתּגַ ּלְ רֹוִעין ְוגּוָפא ִאְתּגַ ָיין. ְוָהא ְיִדיִעין, ּדְ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ׁשֹוִקין ְסִתימּו ְוָלא ִאְתַגּלְ ּבְ

א יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ א ּבְ ְרָיא ֶאּלָ ְנבּוָאה ָלא ׁשַ  .ְוִתּקּוָנא ָדא ָסִתים ְוַגְלָייא. ּדִ
ָאה ּתָ ּקּוָנא ָאֳחָרא ּתַ יִרים, ּתִ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ לֹמֹה ּבְ ָקֲאַמר ׁשְ ה ּדְ ַכּלָ ּקּוָנא ּדְ ָייא , ּתִ ּלְ ִאְתּגַ ּקּוָנא ּדְ ַהאי ּתִ

יר ְבִטין , ַיּתִ ְתֵריַסר ׁשִ חֹוָתהּ ) א''דף רמא ע(ְוִתּקּוָנא ָדא ּבִ ִאינּון ּתְ  .ְוִתּקּוָנא ְדגּוָפא ִדיָלהּ , ּדְ
י  ַתח ִרּבִ א ְוָאַמרּפָ ם מּוָצק ְוגו) מלכים א ז(, ַאּבָ ַעׂש ֶאת ַהּיָ ָקר . 'ַוּיַ ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ּוְכִתיב עֹוֵמד ַעל ׁשְ

ה ְוגו ה ּפֹוִנים ֶנְגּבָ לׁשָ ה ּוׁשְ ה ּפֹוִנים ָיּמָ לׁשָ ה ּפֹוִנים ָצפֹוָנה ּוׁשְ לׁשָ ם ֲעֵליֶהם ) א''ו ע''רמ(' ׁשְ ְוַהּיָ
ַמְעָלה ְוגו ם ּוְכִתיב ְואֶ . 'ִמּלְ ַחת ַהּיָ ר ּתַ ֵנים ָעׂשָ ָקר ׁשְ ָקר). 'וגו(ת ַהּבָ ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ָהִכי , עֹוֵמד ַעל ׁשְ

אי י, הּוא ַוּדַ ְקָנא ּבְ ָדא ָים ִמּתַ ְתֵרין ָעְלִמין''ּדְ ן, ב ּבִ ְתֵריַסר ְלֵעיָלא ְרִתיִכין ְמַמּנָ ְלֵעיָלא . ּבִ
ְתֵריַסר ְבִטין, ּבִ ֵריַסר ׁשִ א ּתְ יָון ּדְ . ְלַתּתָ ָאהּכֵ ּקּוָנא ִעּלָ א ָקִאים , ָחָמא ַיֲעקֹב ּתִ ִכיְנּתָ ְוָחָמא ׁשְ
ּקּוָנָהא, ְלֳקְבֵליהּ  ָלָמא ּתִ ָעא ְלַאׁשְ ֵריַסר, ּבָ ַאְתִקינּו ַגְרַמְייכּו . ְוָאַמר לֹון ֵהָאְספוּ , ָקָרא ִלְבנֹוִהי ּתְ

ָלָמא ְמֵהיְמנּוָתא  .ְלַאׁשְ
א ֲחֵזי ְבִטין, ּתָ ֵריַסר ׁשִ ד, ּתְ ד, ְגִליןּדִ ' ּבְ ה ּפֹוִנים ָיָמה , ִסְטִרין' ּבְ לׁשָ ה ּפֹוִנים ָצפֹוָנה ּוׁשְ לׁשָ ׁשְ

ם ֲעֵליֶהם ה ּפֹוִנים ִמְזָרָחה ְוַהּיָ לׁשָ ה ּוׁשְ ה ּפֹוִנים ֶנְגּבָ לׁשָ אי. ּוׁשְ ְבִטין ְלָכל , ְוָהִכי הּוא ַוּדַ ַלת ׁשִ ּתְ
ְבִטין ִלְדרֹוָעא , רּוֵחי ַעְלָמא' ְסַטר ְלד יִמיָנאּוְתַלת ׁשִ ָמאָלא, ּדִ ְבִטין ִלְדרֹוָעא ִדׂשְ ּוְתַלת , ּוְתַלת ׁשִ
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ְבִטין ָמאָלא, ְלַיְרָכא ְיִמיָנא, ׁשִ ְבִטין ְלַיְרָכא ׂשְ א ֲעַלְייהוּ , ּוְתַלת ׁשִ ִכיְנּתָ ֲהָדא הּוא . ְוגּוָפא ִדׁשְ
ם ֲעֵליֶהם, ִדְכִתיב  .ְוַהּיָ

ְבִטין               תרנד ַלת ׁשִ ְבִטין ְלַיְרָכא, ִלְדרֹוָעא ַמאי ַטְעָמא ּתְ א, ּוְתַלת ׁשִ א . ְוֵכן ְלכֹּלָ ֶאּלָ
ה ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָרָזא ְדִמּלָ ִרין ִאינּון ּבִ ַלת ִקׁשְ ָמאָלא, ּתְ ׂשְ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ּוְתַלת ּבִ ּוְתַלת , ּוְתַלת ּבְ

ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ ִרין ּבְ ִרין לְ , ִקׁשְ ֵריַסר ִקׁשְ חּו ּתְ ּכָ ּתַ ע ִסְטִריןִאׁשְ חּו . ְוגּוָפא ֲעַלְייהוּ , ַאְרּבַ ּכָ ּתַ ִאׁשְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֵריַסר ִעם ּגּוָפא ּכְ ְכִתיב, ְמָנא ָלן. ּתְ ר, ּדִ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ל ֵאּלֶ , ְוזֹאת. ּכָ

ָנא ּבְ ִלים חּוׁשְ ּתְ ָבּה ִאׁשְ ִגין ּדְ ם ֲעֵליהֶ , ּבְ ָמר ְוַהּיָ ָמה ְדִאּתְ ָמְעָלהּכְ  . ם ִמּלְ
ְבָעה ֵעיֵני ה) זכריה ד(               תרנה ְבָעה ֵעיֵני ָהֵעָדה', ׁשִ ִרין. ִאינּון ׁשִ ְבִעין ַסְנֶהּדְ . ׁשִ

ֲעָרָהא ָמה ִדְכִתיב, ׂשַ קּוִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף ְוגו) במדבר כ(, ּכְ ל ַהּפְ קּוִדים . 'ּכָ ל ַהּפְ ּכָ
הוּ  ,ְלַמֲחִנה ְראּוֵבן  .ְוֵכן ְלֻכּלְ

ְסִליקּו ְדַיֲעקֹב ֵמַעְלָמא, ְוִאי ֵתיָמא               רנות ִמְצַרִים ּבִ ַהִהיא , ּבְ ִלימּו ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ
א ְעּתָ י ַהאי ָאן הּוא, ׁשַ ין ֲהווּ . ּכּוּלֵ ְבִעין ַנְפׁשִ אי ׁשִ ִני, ַוּדַ ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ אֹוִלידּו ּבִ , ןְוָכל ִאינּון ּדְ

ָנא ּבְ ֵלית לֹון חּוׁשְ ָמה ִדְכִתיב . ּדְ ְמאֹד ) שמות א(ּכְ ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ּוְבֵני ִיׂשְ
י) תהלים מ(, ּוְכִתיב. ְמאֹד ֲערֹות רֹאׁשִ ַ ֵליָמא. ָעְצמּו ִמׂשּ ַיֲעקֹב ׁשְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ הּוא , ַזּכָ ּדְ

ִלים ְלֵעילָ  ּתְ אִאׁשְ  .א ְוַתּתָ
י ֶאְלָעָזר               תרנז אי ָהִכי הּוא, ָאַמר ִרּבִ יֹוֵבָלא, ַוּדַ ָאה ּדְ ִתּקּוָנא ִעּלָ ֵהיְך , ֲאָבל ּבְ

י ַהאי ח ּכּוּלֵ ּכַ ּתַ ַכְרָמא, ַאְרָיא, ָאַמר ֵליהּ . ִאׁשְ ר ַרְגלֹוי ְלֵמיָעאל ּבְ ַסּדַ יָון ּדְ ָעִייל , ּכֵ ַמאן ִאיהּו ּדְ
ֲהֵדיהּ   .ּבַ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר               רנחת ַתח ִרּבִ יֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאְוָתה ) איוב כג(, ּפָ ֶאָחד ּוִמי ְיׁשִ ְוהּוא ּבְ
ַעשׂ  ָאה. ַוּיָ ּקּוָנא ִעּלָ א ַחד, ַהאי ּתִ ָאה, הּוא ּכֹּלָ ּתָ ַהאי ּתַ ירּוָדא ּכְ יּה ּפִ ִתיב, ָלא ֲהֵוי ּבֵ ָהא ּכְ , ּדְ

ם יִ ) בראשית ב( ָ יםּוִמׁשּ ָעה ָראׁשִ ֶרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ירּוָדא. ּפָ יּה ּפִ ִאית ּבֵ ב ּדְ ד , ְוַאף ַעל ּגַ ּכַ
י לּון ִמּלֵ ּכְ א ַסְלָקא ְלַחד, ִיְסּתַ  .ּכֹּלָ

ָאה ְדיֹוֵבָלא               תרנט ּקּוָנא ִעּלָ ֵריַסר, ֲאָבל ַהאי ּתִ ָאה, ָקְייָמא ַעל ּתְ ּתָ ַהאי ּתַ ְוַאף ַעל . ּכְ
אִ  ב ּדְ ִלים ְלָכל ְסַטר, יהּו ַחדּגַ ַהאי ְסַטר, ַהאי ַחד ַאׁשְ ִאין . ּוְבַהאי ְסַטר, ּבְ ית ִסְטִרין ִעּלָ ִאינּון ׁשִ

ִריַסר ֲהווּ  ָכל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריהּ . ּתְ יהּ ) א''ח ע''קנ(, ּדְ ִליל ִמּנֵ ֵריַסר, ְוִאְתּכְ חּו ּתְ ּכָ ּתַ , ְוגּוָפא, ְוִאׁשְ
ֵר  א ָקְייָמא ַעל ּתְ א ַיֲעקֹב, ַמאן ּגּוָפא. יַסרְוכֹּלָ ָמר, ּדָ ַחד ָקְייֵמי, ְוָהא ִאּתְ א ְוגּוָפא ּבְ א ֵריׁשָ  .ֶאּלָ

ֵריַסר               תרס ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ֶחסֶ , תּו ּתְ ִרין ּדִ ַלת ִקׁשְ ְדרֹוָעא . ד ֲחָסִדים''ּתְ ִרין ּדִ ַלת ִקׁשְ ּתְ
בּוָר  ָמאָלא ּגְ בּורֹות''ׂשְ ַלת ִקׁשְ . ה ּגְ ַיְרָכא ְיִמיָנאּתְ ַיְרָכא . ח ְנָצִחים''ְנצַ , ִרין ּבְ ִרין ּבְ ַלת ִקׁשְ ּתְ

ָמאָלא ֵריַסר. ד ְוהֹודֹות''הוֹ , ׂשְ ֵליַסר. ָהא ּתְ ְתֵליַסר ְמִכיָלן , ּתוּ . ְוגּוָפא ָקְייָמא ֲעַלְייהּו ָהא ּתְ ּבִ
ַרׁש  א ַחד, אֹוַרְייָתא ִאְתּפְ ִיחּוָדא, ְוכֹּלָ א ּבְ ירּוָדא ,ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָקְייָמא ַעל ּפִ  .ַעד ַההּוא ֲאַתר ּדְ

ִאין               אתרס ְבָעה ַעְיִנין ִעּלָ ְכִתיב, ׁשִ ין ּדִ ה ְמׁשֹוְטִטים ' ֵעיִני ה) זכריה ד(, ִאּלֵ ֵהּמָ
כּוִרין ְדכּוָרא ִאיהוּ , ּדְ ָהא ֲאַתר ּדִ ִתּקּונֵ , ְמׁשֹוְטטֹות' ֵעיֵני ה) דברי הימים ב טז(ָהָכא . ּדְ י ּבְ

א א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ נּוְקָבא , ׁשְ ִאין). ג קיימא''זהר חדש ל(ֲאַתר ּדְ ְבָעה ַעְיִנין ִעּלָ ָלֳקֵביל ָהא , ׁשִ
בּוָרה ְוגו) ב''דף רמא ע(' ְלָך ה) דברי הימים א כט(, ִדְכִתיב ה ְוַהּגְ דּוּלָ ִלים , ַהאי ֲאַתר. 'ַהּגְ ַאׁשְ

 .ְלָכל ְסַטר
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ֲעָר                תרסב ָמה ִדְכִתיב, אתּו ׂשַ בּורֹות ה) תהלים קו(, ּכְ ל ּגְ ֲהָדא הּוא . 'ִמי ְיַמּלֵ
י) תהלים מ(, ִדְכִתיב ֲערֹות רֹאׁשִ ַ י ה) איכה ג(, ּוְכִתיב. ָעְצמּו ִמׂשּ י לֹא ָתְמנּו ְוגו' ַחְסּדֵ ְוִתּקּוִנין . 'ּכִ

קּו  ּלָ ין ִאְסּתַ ָהכָ . ְלֲאַתר ָאֳחָרא) מאתר(ִאּלֵ ב ּדְ ָמר ְטֵפיְוַאף ַעל ּגַ ַמְתְקָלא , א ִאּתְ יק ּבְ ּלִ ְוִאְסּתַ
ָאה ָאה ְוַתּתָ א ֲאָמָרן, ִעּלָ לֹמֹה ַמְלּכָ א לֹון, ּוׁשְ יַקָיא . ְוִאְצָטִריְכָנא ְלָפְרׁשָ ַצּדִ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ ַזּכָ

יר ִריְך הּוא, ַיּתִ א ּבְ ָיְדִעין ָאְרָחא ְדקּוְדׁשָ ָייא לְ , ּדְ ּלְ א ִאְתּגַ יןְוָהָכא ּכֹּלָ  .ָיְדֵעי ִמּדִ
י ְיהּוָדה               תרסג ַנאי ֲעָבדוּ , ָאַמר ִרּבִ שָכר ּתְ ָ אֹוַרְייָתא, ְזבּוֻלן ְוִיׂשּ ְוַחד , ַחד ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ

ַרְקַמְטָיא שָכר, ָנִפיק ְוָעִביד ּפְ ָ ְכִתיב, ְוָתִמיְך ְלִיׂשּ ר) משלי ג(, ּדִ ָ ִריׁש . ְותֹוְמֶכיָה ְמאּוׁשּ  ְוֲהָוה ּפָ
ַרְקַמְטָיא ד ּפְ י ְלֶמְעּבַ ַיּמֵ יהּ , ְוחּוָלֵקיּה ָהִכי ֲהָוה, ּבְ א ֲהָוה ַאְחַסְנּתֵ ָהא ַיּמָ  . ּדְ

ְך ָקֵרי ֵליּה ָיֵרךְ                תרסד ָיֵרְך ְלַנְפָקא ּוְלֵמיַעל. ּוְבִגיִני ּכָ יּה ּדְ ְרּכֵ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּדַ
ֵצא) דברים לג( ַמח ְזבּולּון ּבְ אֳֹהֶלךָ ׂשְ שָכר ּבְ ָ ּכֹון. ֶתָך ְוִיׂשּ ים ִיׁשְ ים, ְלחֹוף ַיּמִ י ַיּמִ ִריׁשֵ ִאינּון ּפְ , ּבְ

ַרְקַמְטָיא ד ּפְ ים. ְלֶמְעּבַ יהּ , ְלחֹוף ַיּמִ ַאְחַסְנּתֵ א ֲהָוה ֵליּה ּבְ ַחד ַיּמָ ב ּדְ ין , ַאף ַעל ּגַ ְתֵרין ַיּמִ ּבִ
ְרָייא  .ׁשָ
י יֹוֵסי ָאמַ                תרסה א ִדיֵליהּ , רִרּבִ ַיּמָ ָרן ַקְרּפֹוִלין ּבְ ין ֲהוּו ְמַהּדְ ָאר ַיּמִ ל ׁשְ ְוהּוא ְלחֹוף . ּכָ
ד ְסחֹוָרָתא, ֳאִנּיֹות ִחין ְלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ ָכל ַאְרִבין ִמׁשְ יֵליּה , ְוַיְרָכתוֹ . ֲאַתר ּדְ ה ַיְרָכֵתיּה ּדִ י ִחְזִקּיָ ָאַמר ִרּבִ

ָכל ָמאֵרי ְסחֹוָרָתא, ִריׁש ְלַההּוא ֲאַתרּוְתחּוָמא פָּ , ָמֵטי ַעל ְסַפר ִצידֹון ָסֲחִרין , ּוְפַרְקַמְטָיא ּדְ
ְסחֹוָרַתְיהּו ְלַההּוא ֲאַתר  .ְוָתְייִבין ּבִ

י ַאָחא ָאַמר               תרסו ִתיב, ִרּבִ ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ) ויקרא ב(, ּכְ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְולא ַתׁשְ
ְנָך  ל ָקְרּבָ ְקִריב ֶמַלחִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ אי ֶמַלח, ּתַ ם ְמִריָרא . ְוִכי ַאּמַ ֵ ִאיהּו ְמָמֵרק ּוְמַבׂשּ ִגין ּדְ א ּבְ ֶאּלָ

ל ְמִריָרא, ִמְלָחא) בגין(ְוִאי ָלאו ֲהֵוי , ְלַאְטָעָמא , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ
ֶטיָך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמ ) ישעיה כו( ּפָ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ֵבי ֵתֵבלּכִ ֶצֶדק ) תהלים פט(, ּוְכִתיב. דּו יֹוׁשְ

ְסֲאךָ  ט ְמכֹון ּכִ ּפָ  .ּוִמׁשְ
יה               תרסז ַעְלָמא ָקְייָמא ּבֵ ִרית ּדְ ְכִתיב. ּוֶמַלח ִאיהּו ּבְ ִאם לא ְבִריִתי ) ירמיה לג(, ּדִ

י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ךְ . יֹוָמם ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ִגין ּכָ ִרית ֱאלֶֹהיךָ  ,ּבְ ַלח, ִאְקֵרי ּבְ , ְוִאְקֵרי ַים ַהּמֶ
ֵמיהּ  א ִאְקֵרי ַעל ׁשְ  .ְוַיּמָ

יא ָאַמר               תרסח י ִחּיָ ִתיב, ִרּבִ יק ה) תהלים יא(, ּכְ י ַצּדִ א ִמְלָחא , ְצָדקֹות ָאֵהב' ּכִ ּדָ
א  ַיּמָ ִריׁש לֹון). במיא(ּבְ ּפָ ִרים ְלַגְרֵמיּה ִמיתָ , ּוַמאן ּדְ ִתיב. הּגָ ְך ּכְ ית ֶמַלח, ְבִגין ּכָ ּבִ ָהא , לֹא ַתׁשְ ּדְ

ָלא ָדא ָלא ָאְזָלא  .ָדא ּבְ
י ַאָחא               תרסט ים) שמות מח(ְוִאְקֵרי , ַים ַחד הּוא, ָאַמר ִרּבִ א ֲאַתר ִאית . ַיּמִ ֶאּלָ

ִאיהּו ַמִיין ְצִליָלן א ּדְ ַיּמָ יּה ַמִיין ְמִתיָק , ּבְ ִאית ּבֵ יּה ַמִיין ְמִריָרן, ןַוֲאַתר ּדְ ִאית ּבֵ ְך , ַוֲאַתר ּדְ ְבִגין ּכָ
ים ָקִריָנן ים, ַיּמִ א ְלחֹוף ַיּמִ א. ְוַעל ּדָ י ַאּבָ ְבָטא, ָאַמר ִרּבִ ְבָטא ְוׁשִ ל ׁשִ ָרא , ּכָ ְוָכל ַחד ְוַחד ִקׁשְ

גּוָפא, ַחד ָרן ּבְ ִמְתַחּבְ ִרין ּדְ  .ֵמִאינּון ִקׁשְ
י ַאבָּ                תרע אֹוַרְייָתאִרּבִ ֲהָוה ָיִתיב. א ֲהָוה ָיִתיב ֵליְלָיא ַחד ְוָקם ְלִמְלֵעי ּבְ ֲאָתא , ַעד ּדְ

י יֹוֵסי ִכיֵחי, ָאַמר. ּוָבַטׁש ֲאִפְתָחא, ִרּבִ ְטָלאי ׁשְ טּוְפְסָרא ַקּפְ  .ִסיְפָטא ּבְ
אֹוַרְייָתא               תרעא אּוׁשְ . ָיְתבּו ְוָלעּו ּבְ ֵריּה ּדְ ְייהוּ ַאְדָהִכי ָקם ּבְ יָזא ְוָיִתיב ַקּמַ ָאַמר לֹון , ּפִ

י ְוגו) יהושע ב(, ַמאי ִדְכִתיב ם ִלי אֹות ֱאֶמת. 'ְוַהֲחִייֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאּמִ ַמאי ָקא . ּוְכִתיב ּוְנַתּתֶ
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ְייהוּ  ַעאת ִמּנַ ַאְלּתְ . ּבָ א ָיאֹות ׁשָ י ַאּבָ ִר , ָאַמר ִרּבִ ַמְעּתְ ִמיִדי ֵאיָמא ּבְ תּו , ָאַמר. יֲאָבל ִאי ׁשָ
א ֵאְלּתָ ְייהוּ , ׁשְ ָלא ָבַעאת ִמּנַ ָהא ִאינּון ַיֲהבּו ָלּה ַמה ּדְ ְכִתיב, ּדְ קּ , ּדִ ה 1ֶאת ּתִ ִני ַהּזֶ ָ ות חּוט ַהׁשּ

ֲחלֹון ְוגו ִרי ּבַ ְקׁשְ  .'ּתִ
א ָהִכי אֹוִליְפָנא               תרעב י, ֶאּלָ ַעאת ִסיָמָנא ְדַחּיֵ ְכִתיב ְוַהֲחיִ , ִהיא ּבָ ', יֶתם ֶאת ָאִבי ְוגוּדִ

ְרָייא, ַוֲאָמָרה י ָלא ׁשַ אֹות ֱאֶמת, ִסיָמָנא ְדַחּיֵ א , אֹות ֱאֶמת) א''ויקרא ב ע(ּוַמאי ִאיהּו , ֶאָלא ּבְ ּדָ
ין', ָאת ו ְרָיין ַחּיִ ֵביּה ׁשַ ִגין ּדְ ַעאת, ָהִכי אֹוִליְפָנא. ּבְ ה ָקא ּבָ אי ַיֲהבּו ָלהּ , ִסיָמָנא ְדמׁשֶ  ְוִאינּון ַאּמַ

ִני ָ ְקַות חּוט ַהׁשּ  .ּתִ
א ִאינּון ָאְמֵרי               תרעג ק ֵמַעְלָמא, ֶאּלָ ּלַ ה ָהא ִאְסּתַ א, מׁשֶ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ָהא ִאְתּכְ ְוָהא , ּדְ

ַלט ִסיֲהָרא ִאית ָלן ְלֵמיַהב ָלךְ , ָמָטא ִזְמָנא ְדִסיֲהָרא ְלִמׁשְ קּ , ּוַמאי ִאיהוּ , ִסיָמָנא ּדְ ות חּוט 1ּתִ
 ָ הַהׁשּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִני ַהּזֶ ְפתֹוַתִיךְ ) שיר השירים ד(, ּכְ ִני ׂשִ ָ חּוט ַהׁשּ ַע ְיֵהא . ּכְ ִסיָמָנא ִדיהֹוׁשֻ
ךְ  א, ַגּבָ ּתָ ׁשּוְלָטנּוָתא ְדִסיֲהָרא ַהׁשְ ִגין ּדְ י יֹוֵסי . ּבְ א ְוִרּבִ י ַאּבָ קּוהוּ ) א''דף רמב ע(ָקמּו ִרּבִ . ּוְנׁשָ

ין, ָאְמרוּ  אי ַזּמִ א ַוּדַ ָרֵאל, ַאְנּתְ ְלֶמֱהֵוי ֵריׁש ְמִתיְבּתָ ִיׂשְ א ּבְ י ּבֹון. ּוַמּנוּ , אֹו ַגְבָרא ַרּבָ  .ִרּבִ
ִאיל ְוָאַמר               תרעד ְבִטין, תּו ׁשָ ֵריַסר ׁשִ הּו ּתְ ּלְ נֹוי ְדַיֲעקֹב ּכֻ ַגְווָנא , ּבְ א ּכְ רּו ְלַתּתָ ִאְתַסּדְ

ִבְר , ִדְלֵעיָלא ים ּבְ אי ַאְקּדִ ִדירַאּמַ שָכר ּתָ ָ לּוֵתיּה , ָכאן ְזבּולּון ְלִיׂשּ ּדְ ּתַ שָכר ִאׁשְ ָ ְוָהא ִיׂשּ
אֹוַרְייָתא ָכל ֲאַתר, ּבְ ים ּבְ ִבְרָכאן, ְואֹוַרְייָתא ַאְקּדִ ים ֵליּה ְזבּולּון ּבְ אי ַאְקּדִ ים . ַאּמַ ֲאבֹוי ַאְקּדִ

ים ֵליהּ , ֵליהּ  ה ַאְקּדִ  .מׁשֶ
א ְזבּולוּ                תרעה א ִמּפּוֵמיהּ ֶאּלָ ּתָ ֲאִפיק ּפִ שָכר, ן ָזָכה ַעל ּדְ ָ ִיׂשּ ִגיֵני , ְוָיַהב ְלפּוֵמיּה ּדְ ּבְ

ִבְרָכאן ים ֵליּה ּבְ ְך ַאְקּדִ אֹוַרְייָתא, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּכָ ָסִעיד ְלָמֵריּה ּדְ ְרָכאן , ַמאן ּדְ ָנִטיל ּבִ
א א ְדָזֵכי ִלְתֵרי פָּ . ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ר ָנׁש ַאֲחָרא, תֹוֵריְוָלא עֹוד ֶאּלָ ָלא ָזֵכי ּבַ ָזֵכי ְלעּוְתָרא . ַמה ּדְ

ַהאי ַעְלָמא ַרְך ּבְ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְדִיְתּבָ ְזבּולּון ְלחֹוף , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָזֵכי ְלֶמֱהֵוי ֵליּה חּוָלָקא ּבְ
ּכֹון ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹות ים ִיׁשְ ְכִתיב ְלחֹוף ַיּמִ . ַיּמִ יָון ּדִ אי ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹות, יםּכֵ א. ַאּמַ ְלחֹוף , ֶאּלָ

ים ַעְלָמא ֵדין, ַיּמִ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְלחֹוף ֳאִנּיֹות. ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ם ֳאִנּיֹות ) תהלים קד(, ּכְ ׁשָ
כּון ְוגו ן הּוא ְנִגידּו ְדַעְלָמא ְדָאֵתי', ְיַהּלֵ ַתּמָ  .ּדְ

ַתח וְ                תרעו ְמְצאּו ֶאת ) שיר השירים ג(, ָאַמרּפָ ַלִים ִאם ּתִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ ָרֵאל. ּדֹוִדי ַמה ּתַ ְכְנֶסת ִיׂשְ א ּכִ ִאיִהי ָאְמַרת , ְוִכי ַמאן ָקִריב ְלַמְלּכָ ּדְ

ידּו לוֹ  ּגִ ְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ּתַ ַלִיםאֶ . ִאם ּתִ נֹות ְירּוׁשָ א ּבְ ִאינּון , ּלָ יַקָייא ּדְ ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ין ִאינּון ִנׁשְ ִאּלֵ
ִדיר א ּתָ ָכל יֹוָמא ִעְסקֹוי ְדַמְטרֹוִניָתא, ְקֵריִבין ְלַמְלּכָ א ּבְ  .ּומֹוְדִעין ְלַמְלּכָ

ָהִכי אֹוִליְפָנא               תרעז ָמָתא ָנֲחַתת לְ , ּדְ א ְדִנׁשְ ְעּתָ ׁשַ ָרֵאל ָעאַלת ֲעָלּה , ַעְלָמאּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ִקּיּוָמא ְדאֹוָמָאה א, ּבְ יֲחֵוי ְלַמְלּכָ יהּ , ּדִ ֲהֵדיהּ , ְויֹוַדע ֵליּה ְרִחימּוָתא ִדיָלּה ְלַגּבֵ ְייָסא ּבַ ִגין ְלִאְתּפַ  .ּבְ

ה               תרעח ָמא ַק , ּוְבּמָ ר ָנׁש ְלַיֲחָדא ׁשְ ִחּיּוָבא ַעל ּבַ ִגין ּדְ פּוָמאּבְ א ּבְ יׁשָ א , ּדִ ִלּבָ ּבְ
א ַנְפׁשָ א, ּבְ ָרא ּכֹּלָ ְ ׁשּ ִטיְפָסא, ּוְלַאּקְ ָרא ּבְ ְ ִאְתַקׁשּ הֹוָבא ּדְ ּלְ ׁשַ ָעִביד, ּכְ ִרים , ּוְבַההּוא ִיחּוָדא ּדְ ּגָ

ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ְייָסא ַמְלּכָ יהּ , ְלִאְתּפַ א ְרִחימּוָתא ִדיָלּה ְלַגּבֵ  .ְואֹוַדע ֵליּה ְלַמְלּכָ
ָבר ַאֵחר               רעטת ַלם, ּדָ נֹות ְירּוׁשָ ְבִטין, ּבְ ֵריַסר ׁשִ ין ּתְ ָתִניָנן. ִאּלֵ ֵריַסר , ּדְ ַל ם ַעל ּתְ ְירּוׁשָ

ְבָעה. טּוִרין ָקְייָמא ָאַמר ַעל ׁשִ ִלימוּ , ּוַמאן ּדְ ָלָמא ׁשְ א ַחד, ָלא ָקֲאַמר ְלַאׁשְ כֹּלָ ב ּדְ , ְוַאף ַעל ּגַ
ְבָעה ִאית ׁשִ ֵריַסר', ִאית דוְ , ּדְ א ַחד, ְוִאית ּתְ  .ְוכֹּלָ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

ֵריַסר טּוִרין ָקְייָמא               תרפ אי ַעל ּתְ ַלת טּוִרין ְלִסְטָרא ָדא, ַוּדַ ּוְתַלת טּוִרין ְלִסְטָרא , ּתְ
ע ִזְווָיין, ָדא ה, ְוֵכן ְלַאְרּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי ַחּיָ ר ָרִאיִתי ִהיא ַהחַ ) יחזקאל י(, ּכְ ה ֲאׁשֶ ּיָ

ָרֵאל ַחת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ַלִים. ּתַ נֹות ְירּוׁשָ ין ִאְקרּון ּבְ ָקְייָמא ֲעַלְייהוּ , ְוִאּלֵ ִגין ּדְ ְוִאינּון ָסֲהֵדי ַסֲהדּוָתא . ּבְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ א ַעל ּכְ ָרֵאל) ב''תהלים קכ(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלַמְלּכָ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ  ׁשִ

ם ְייָ  י ְיהּוָדה. ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ִיׂשְ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ ִריְך , ַזּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָיְדֵעי אֹוְרחֹוי ּדְ ּדְ
ִתיב, הּוא ַחר ְיָי ְוגו) דברים יד(, ֲעַלְייהּו ּכְ ה ַלְיָי ֱאלֶהיָך ּוְבָך ּבָ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ  :'ּכִ

שכָ                תרפא ָ ָתִיםִיׂשּ ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם רֹוֵבץ ּבֵ י ֶאְלָעָזר. ר ֲחמֹור ּגָ שָכר , ָאַמר ִרּבִ ָ ְוִכי ִיׂשּ
אֹוַרְייָתא. ֲחמֹור ִאְקֵרי ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ִגין ּדְ אי ֲחמֹור, אֹו ָנֵמר, ִנְקְרֵייּה ֵליּה סּוס אֹו ַאְרֵיהּ , ִאי ּבְ . ַאּמַ
א ָאְמרוּ  ֲחמֹור ָנִטיל מָ , ֶאּלָ ִגין ּדַ ִעיֵרי, טּוָלאּבְ ָאר ּבְ ׁשְ ָמאֵריּה ּכִ ִעיט ּבְ ּסּות , ְוָלא ּבָ יּה ּגַ ְוָלא ִאית ּבֵ

ן, ָהרּוחַ  ּקַ ֲאַתר ִמְתּתַ ב ּבְ ּכַ יׁש ְלִמׁשְ שָכר. ְוָלא ַחּיִ ָ אֹוַרְייָתא, אּוף ָהִכי ִיׂשּ לּוֵתיּה ּבְ ּדְ ּתַ ִאׁשְ ָנִטיל , ּדְ
יּה בְּ , ָמטּוָלא ְדאֹוַרְייָתא ִעיט ּבֵ ִריְך הּואְוָלא ּבָ א ּבְ ּסּות ָהרּוחַ , קּוְדׁשָ יּה ּגַ ֲחמֹור , ְוָלא ִאית ּבֵ ּכַ

ָלא ָחִייׁש ִליָקָרא ִדיֵליהּ  א ִליָקָרא ְדָמֵריּה , ּדְ ָתִים). א דרביה''ס(ֶאּלָ ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ , רֹוֵבץ ּבֵ
ן יׁשַ ְדַאְמִריָנן ְוַעל ָהָאֶרץ ּתִ ְחֶיה, ּכִ י ַצַער ּתִ ה ָעֵמלּוַבּתֹוָרה אַ , ְוַחּיֵ  .ּתָ

ֶרם רֹוֵבץ ְוגו               תרפב ר ֲחמֹור ּגָ שּכָ ָ ָבר ַאֵחר ִיׂשּ ַתח ְוָאַמר. 'ּדָ ' ְלָדִוד ה) תהלים כז(, ּפָ
י ֶאְפָחד י ִמּמִ י ִאיָרא ְיָי ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ אֹוַרְייָתא, אֹוִרי ְוִיׁשְ ין ּדְ ה ֲחִביִבין ִאינּון ִמּלִ ּמָ ה , ּכַ ּמָ ּכַ

אֹוַרְייָתא ֲחִביִבין ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִריְך הּוא, ִאינּון ּדְ א ּבְ י קּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא. ַקּמֵ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ , ּדְ
ְגֵעי ַעְלָמא א, ָנִטיר הּוא ְלֵעיָלא, ָלא ָדִחיל ִמּפִ א , ְוָלא עֹוד. ָנִטיר הּוא ְלַתּתָ ) ב''דף רמב ע(ֶאּלָ

ִגיֵעי ְדעַ  ָכִפית ְלָכל ּפְ א, ְלָמאּדְ  .ְוָאִחית לֹון ְלעּוְמֵקי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ
א ֲחֵזי               תרפג ָעאל ֵליְלָיא, ּתָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ְתִחין ְסִתיִמין) א''ב ע''לעיל קע(, ּבְ י , ּפָ ְוַכְלּבֵ

ַעְלָמא ָטאן ּבְ ְרָיין ְוׁשָ ָלא, ַוֲחָמֵרי ׁשַ ֵני עַ , ְוִאְתְייִהיַבת ְרׁשּו ְלַחּבָ ַעְרַסְייהוּ ְוָכל ּבְ , ְלָמא ַנְייֵמי ּבְ
יַקָייא ָסְלִקין ְלִאְתֲעָנָגא ְלֵעיָלא ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ד ִאְתַער רּוַח ָצפֹון. ְוִנׁשְ ִליג ֵליְלָיא, ּכַ , ְוִאְתּפְ

ַעְלָמא א ִאְתַער ּבְ יׁשָ י, ִאְתֲערּוָתא ַקּדִ ה דּוְכּתֵ ַכּמָ ָמר ּבְ  .ְוִאּתְ
ָאה חּולָ                תרפד ר ָנׁש ַזּכָ ַההּוא ּבַ א, ֵקיּה ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִאיהּו ָקִאים ּבְ ל , ּדְ ּדָ ּתְ ְוִאׁשְ

אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא. ּבְ ַתח ּבְ ִאיהּו ּפָ יָון ּדְ ין, ּכֵ יׁשִ ל ִאינּון ִזיִנין ּבִ ה, ּכָ נּוְקֵבי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ , ָאִעיל לֹון ּבְ
ְתחֹות ַעְפָראְוָנִחית ֵליּה בְּ , ְוָכִפית ֵליּה ַלֲחמֹור זּוֲהֵמי ִקְסָרא, ַטְפְסֵרי ּדִ  .ּדְ

ךְ                תרפה ִגיֵני ּכָ שָכר, ּבְ ָ אֹוַרְייָתא, ִיׂשּ לּוֵתיּה ּבְ ּדְ ּתַ ִאׁשְ ֵפית ֵליּה ַלֲחמֹור, ּדְ . ְוָנִחית ֵליהּ , ּכָ
ֲעלֹות ִאיהּו ָסִליק ְלִנְזָקא ַעְלָמא, ֵמַההּוא ְגַרם ַהּמַ י ָמדוֹ , ּדְ ּוֵ ָתִיםְוׁשַ ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ין זּוֲהֵמי , ֵריּה ּבֵ ּבֵ

 .ְדַטְפְסִרי ְדַעְפָרא
א ֲחֵזי               תרפו ִתיב, ּתָ ְכמֹו . ַמה ּכְ י ָנֵעָמה ַוּיֵט ׁשִ י טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ְרא ְמנּוָחה ּכִ ַוּיַ

י טֹוב. ִלְסּבֹול ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד ְרא ְמנּוָחה ּכִ א ּתֹוָרה, ַוּיַ ְכָתב ּדָ ּבִ י ָנֵעָמה. ׁשֶ א , ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ּדָ
ה ַעל ּפֶ ּבְ ְכמֹו ִלְסּבֹול. ּתֹוָרה ׁשֶ ל עּוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ַוּיֵט ׁשִ ּה יֹוֵמי ְוֵליֵלי, ְלִמְסּבַ ַוְיִהי . ּוְלָדְבָקא ּבָ

ִריְך הּוא, ְלַמס עֹוֵבד א ּבְ ַלח ְלקּוְדׁשָ יהּ , ְלֶמהֵוי ּפָ ָקא ּבֵ ּבְ הּ  ,ּוְלִאְתּדַ א ַגְרֵמיּה ּבָ ׁשָ  .ּוְלַאּתָ
ָאה ִלְטֶבְרָיה               תרפז ִליָלא ִעּלָ יא ֲהוּו ָקא ָאְזֵלי ִמּגָ י ִחּיָ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ָאַמר , ִרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ אֹוַרְייָתא, ַרּבִ ל ּבְ ּדַ ּתַ ָלא בְּ , ֵניַהְך ְוִנׁשְ ּדְ ּתַ ָיַדע ְלִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ל, אֹוַרְייָתאּדְ ּדַ ּתַ , ְוָלא ִאׁשְ
יהּ  ַנְפׁשֵ יב ּבְ ַיֲהִבין ֵליּה עּוָלא ְדַאְרָעא. ִאְתַחּיֵ א ּדְ א, ְוָלא עֹוד ֶאּלָ יׁשָ ְעּבּוָדא ּבִ ְכִתיב , ְוׁשִ ּדִ
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שָכר ָ ִיׂשּ ְכמֹו ִלְסּבֹול, ּבְ ט ׁשִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָסָטא, ַמהּו ַוּיֵט, ַוּיֵ ּטוּ ) שמואל א ח(, ּכְ ַאֲחֵרי  ַוּיַ
ַצע ָסָטא ָאְרֵחיּה ְוַגְרֵמיהּ . ַהּבָ ל עּוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ַמאן ּדְ ָלא ְלִמְסּבַ ד ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד, ּדְ  .ִמּיָ
ְמעֹון ְוָאַמר               תרפח י ׁשִ ַתח ִרּבִ א) משלי ח(, ּפָ . ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמּלֵ

ִאין ִאינּון  ֵני ַעְלָמאַזּכָ אֹוַרְייָתא, ּבְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ אֹוַרְייָתא, ִאינּון ּדְ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ִאְתָרִחים , ּדְ
א, ְלֵעיָלא ָכל יֹוָמא, ְוִאְתָרִחים ְלַתּתָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְירּוָתא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוַאְחִסין ּבְ

ַסק ֵמימֹוי ְלָעְלִמין. ַמאי ֵיׁש . ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש  א ַעְלָמא ְדָאֵתי ְדָלא ּפָ ָאה, ּדָ , ְוָנַטל ֲאַגר ַטב ִעּלָ
ר ָנׁש ָאֳחָרא יּה ּבַ ָלא ָזֵכי ּבֵ ךְ . ׁש ''יֵ . ּוַמאי ִאיהוּ , ּדְ ל , ּוְבִגיֵני ּכָ ּדַ ּתַ ִאׁשְ שָכר ּדְ ָ ָמא ְדִיׂשּ ָרִמיז ָלן ׁשְ

אֹוַרְייָתא ָכר, ּבְ א הּוא ַאְגָר . ֵיׁש ׂשָ אֹוַרְייָתאּדָ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאינּון ּדְ  .ש''י, א ּדְ
ִתיב               תרפט יק יֹוִמין ְיִתיב ְוגו) דניאל ז(, ּכְ י ָכְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ ָחֵזה . 'ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ּדִ

י ָכְרָסָוון ְרִמיו א, ֲהֵוית ַעד ּדִ ׁשָ י ַמְקּדְ ד ִאְתָחַרב ּבֵ ְרָסָוון , ּכַ ֵרי ּכָ ֵרי ְלֵעיָלא, ָנְפלוּ ּתְ ֵרי , ּתְ ּתְ
א ֵרי ְלֵעיָלא. ְלַתּתָ ָאה, ּתְ ָאה ֵמִעּלָ ּתָ ִאְתְרִחיַקת ּתַ ִגין ּדְ ְרְסָייא , ּבְ ְרְסָייא ְדַיֲעקֹב ִאְתְרִחיַקת ִמּכֻ ּכֻ
ָדִוד ָדִוד ָנְפַלת. ּדְ ְרְסָייא ּדְ ַמִים ֶאֶרץ) איכה ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוּכֻ ָ ִליְך ִמׁשּ ְרָסָוון  .ִהׁשְ ִרי ּכָ ּתְ
א ַל ם, ְלַתּתָ ְלֵעיָלא. ְוִאינּון ָמאֵרי ְדאֹוַרְייָתא, ְירּוׁשָ ָכְרָסָוון ּדִ ַגְווָנא ּדְ א ּכְ ְלַתּתָ ָמֵריהֹון , ְוָכְרָסָוון ּדִ

ְרְסָייא ְדַיֲעקֹב אֹוַרְייָתא ַהְיינּו ּכֻ ְרְסָייא ְדָדִוד. ּדְ ַל ם ַהְיינּו ּכֻ ִתי, ְירּוׁשָ ְרָסָוון, בְוַעל ָדא ּכְ י ּכָ , ַעד ּדִ
ְרְסָיא יִאין ָנְפלוּ . ְוָלא ּכָ ְרָסָוון ַסּגִ הּו ָלא ָנְפלוּ , ּכָ אֹוַרְייָתא, ְוֻכּלְ א ֵמֶעְלּבֹוָנּה ּדְ  .ֶאּלָ

א ֲחֵזי               תרצ אֹוַרְייָתא, ּתָ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ֵאי ְקׁשֹוט ִמׁשְ ד ִאינּון ַזּכָ ׁשְ , ּכַ ל ִאינּון ּתּוְקִפין ּדִ ָאר ּכָ
ין ָאר ֵחיִלין, ַעּמִ ׁשְ ְלהֹון, ּדִ ַעְלָמא, ְוָכל ֵחיִלין ּדִ ְלֵטי ּבְ ְפָיין ְוָלא ׁשָ ָרֵאל , ִאְתּכַ ן ) ש''א וי''נ(ְוִיׂשְ ּמַ ִאְזּדַ

א ָגלּוָתא, ְוִאי ָלא. ֲעַלְייהּו ְלַסְלָקא לֹון ַעל ּכֹּלָ ָרֵאל ְלֵמיַהְך ּבְ ְרָמא לֹון ְלִיׂשְ יֵני ּוְלִמְנפַּ , ֲחמֹור ּגָ ל ּבֵ
ַמָיא ַלט ֲעַלְייהוּ , ַעּמְ אי. ּוְלִמׁשְ א ַאּמַ ִגין, ְוָכל ּדָ י טֹוב, ּבְ ְרא ְמנּוָחה ּכִ יהּ , ַוּיַ ְקָנא ַקּמֵ ְוָיִכיל , ּוִמּתַ

ּסּוִפין ה ּכִ ה ָטִבין ְוַכּמָ ּמָ ִגיָנּה ּכַ ל עּוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ְלִמְרַווח ּבְ ָלא ְלִמְסּבַ ִגין בְ . ְוָסָטא אֹוְרֵחיּה ּדְ
ְך ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד  .ּכָ

ִתיב               תרצא ים ) שיר השירים ו(, ּכְ ל ְמָגִדים ֲחָדׁשִ ָתֵחינּו ּכָ ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ּפְ
ִנים ְוגו ם ְיׁשָ ח ְראּוֵבן) הדודאים(, ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריחַ . 'ּגַ ּכַ ַאׁשְ ין ִאינּון ּדְ ָמא ְדאַ . ִאּלֵ , ּתְ ָאֵמרּכְ

ְמָצא ) בראשית ל( ֶדה) א''דף רמג ע(ַוּיִ ָ ׂשּ י ְדאֹוַרְייָתא, ּדּוָדִאים ּבַ ן ִמּלֵ ׁשָ א ַעל , ְוָלא ִאְתַחּדְ ֶאּלָ
ָרֵאל ִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְידֹוי ּבְ ים ְוגו) דברי הימים א יב(, ּכְ יָנה ְלִעּתִ שָכר יֹוְדֵעי ּבִ ָ ֵני ִיׂשּ  .'ּוִמּבְ

ל ְמָגִדים               תרצב ָתֵחינּו ּכָ ָתֵחינוּ , ְוַעל ּפְ ְרמּו ְלֶמֱהֵוי ַעל ּפְ י ְכִנִסּיֹות , ִאינּון ּגָ ּתֵ ְתֵחי ּבָ ַעל ּפִ
י ִמְדָרׁשֹות ל ְמָגִדים, ּוָבּתֵ ִנים. ּכָ ם ְיׁשָ ים ּגַ אֹוַרְייָתא, ֲחָדׁשִ יִקין ּדְ ָתאן ְוַעּתִ י ַחּדְ ה ִמּלֵ ּמָ , ּכַ

ָיין ַעל ָיַד  ּלְ ִאְתּגַ ְלֵעיָלא, ְייהוּ ּדְ ָרֵאל ַלֲאבּוהֹון ּדִ דברי הימים א (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלָקְרָבא ְלִיׂשְ
ָרֵאל) יב ה ִיׂשְ ֲעׂשֶ  . ָלַדַעת ַמה ּיַ

י ָלךְ ) שיר השירים ז(               תרצג ל , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּדֹוִדי ָצַפְנּתִ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ל ַמאן ּדְ ּכָ
ְד  אֹוַרְייָתא ּכְ ין, ָקא ְיאּותּבְ ְדָקא ְיאּות, ְוָיַדע ְלֶמֱחֵדי ִמּלִ ין ּכְ תּוֵתי ִמּלִ ין ָסְלִקין ַעד , ּוְלַחּדְ ִאינּון ִמּלִ

א ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ְרִעין, ּכֻ ַתח לֹון ּתַ ָרֵאל ּפָ ִריְך הּוא . ְוָגִניז לֹון, ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ָעאל קּוְדׁשָ א ּדְ ְעּתָ ּוְבׁשַ
עָ  ְעׁשְ ּתַ ִגְנָתא ְדֵעֶדןְלִאׁשְ יא ּבְ יַקּיָ יהּ , א ִעם ַצּדִ הּו , ֲאִפיַקת לֹון ַקּמֵ ל ּבְ ּכֵ ִריְך הּוא ִמְסּתַ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

ִאין, ְוָחֵדי ִרין ִעּלָ ִעּטְ ר ּבְ ִריְך הּוא ִמְתַעּטַ א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ַמְטרֹוִניָתא, ּכְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוָחֵדי ּבְ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

ִנים ם ְיׁשָ ים ּגַ י ָלךְ  ֲחָדׁשִ א. ּדֹוִדי ָצַפְנּתִ ְעּתָ ִסְפָרא, ּוֵמַהִהיא ׁשַ ִתיִבין ּבְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִמּלֹוי ּכְ
רּון ְלָפָניו) מלאכי ג( ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ  .ַוּיִ

ָאה חּוָלֵקיהּ                תרצד ְדָקא ְיאּות, ַזּכָ אֹוַרְייָתא ּכְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָאה הּוא בְּ , ַמאן ּדְ ַהאי ַזּכָ
ַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעְלָמא ָאה הּוא ּבְ כָֹלא, ַעד ָהָכא ׁשּוְלָטנּוָתא ִדיהּוָדה. ְוַזּכָ ִליל ּבְ ִאְתּכְ רֹוָעא ּדְ , ּדְ

ֵחיָלא ְדָכל ִסְטִרין ְדרֹוָעא, ּבְ ִרין ּדִ ַלת ִקׁשְ א, ּתְ ָרא ַעל ּכֹּלָ ּבְ  :ְלִאְתּגַ
ַאַחד ׁשִ                תרצה ן ָיִדין ַעּמֹו ּכְ ָרֵאלּדָ יא ָאַמר. ְבֵטי ִיׂשְ י ִחּיָ ַהאי ְקָרא ָהִכי ִאית ֵליה , ִרּבִ
ָרֵאל, ְלֵמיַמר ְבֵטי ִיׂשְ ן ָיִדין ְלׁשִ ֶאָחד, ּדָ ָרֵאל ּכְ ְבֵטי ִיׂשְ ן ָיִדין ְלׁשִ ן ָיִדין ַעּמוֹ , אֹו ּדָ ּוְלָבַתר , ַמהּו ּדָ

ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ ן. ּכְ א ּדָ ְכִתיב , ֶאּלָ יהּ הּוא ּדִ ֲחנֹות) במדבר י(, ּבֵ ף ְלָכל ַהּמַ הּוא , ְמַאּסֵ ּדְ
ָמאָלא  .ְוָאִזיל ְלַבְתַרְייָתא, ַיְרָכא ׂשְ

א ֲחֵזי               תרצו יהּוָדה ּוְראּוֵבן ָנְטִלין, ּתָ יָון ּדִ ְגִלין, ּכֵ ין ּדִ ְרׂשִ ְגָלא , ֵליָוֵאי ַוֲארֹוָנא ּפָ ְוָנִטיל ּדִ
ִאיהּו ְלַמעֲ  ַקְפִסיֵרי ִקְסָטא, ַיְרָכא ְיִמיָנא ָנִטיל, ָרבְדֶאְפַרִים ּדְ ִאיהּו ָעאל. ּבְ , ְוִאי ֵתיָמא ְזבּוֻלן ּדְ

יהּ , ְוָנִפיק ְכִתיב ּבֵ ֵצאֶתךָ ) דברים לג(, ּדִ ַמח ְזבּוֻלן ּבְ אי. 'ּוְכִתיב ְוַיְרָכתֹו ְוגו, ׂשְ א ַוּדַ ְיהּוָדה , ֶאּלָ
א ִליל ִמּכֹּלָ  .ִאְתּכְ

א, א ֲחֵזיּתָ                תרצז ִליל ִמּכֹּלָ ְלֵעיָלא ִאְתּכְ ָאה, ַמְלכּו ּדִ ּתָ ָמה . ִויהּוָדה ִאיהּו ַמְלכּו ּתַ ּכְ
א ִליל ִמּכֹּלָ ָאה ִאְתּכְ ָאה, ְדַמְלכּו ִעּלָ ּתָ ְרָכא, ָהִכי ָנֵמי ַמְלכּו ּתַ א ִמּגּוָפא ִמּיַ ִליל ִמּכֹּלָ ִגין , ִאְתּכְ ּבְ

תּוְקֵפיהּ  ָרא ּבְ ּבְ  .ְלִאְתּגַ
ִתיב               תרצח ְטָרא ) א''ד ע''ע(, ת ָלמוֹ ''ׁש ּדָ ''ֹו אֵ ''ִמיִמינ) דברים לג(, ּכְ אֹוַרְייָתא ִמּסִ

יִמיָנא, )אתייהיבת(ִדְגבּוָרה ִאְתְייִהיב  ִליל ּבִ א, ְוַיְרָכא, ּוְבגּוָפא, ּוְגבּוָרה ִאְתּכְ ָהִכי ָנֵמי . ּוְבכֹּלָ
בּוָרה, ְיהּוָדה ִאיהוּ , ִסְדָרא ַקְדָמָאה ַטר ּגְ ָאֵתי ִמּסְ גּוָפא ּוְבַיְרָכא, ַמְלכּו ּדְ יִמיָנא ּבְ ִליל ּבִ , ְוִאְתּכְ
ִליל א ִאְתּכְ כֹּלָ ָמה ְדַמְלכּו ִדְלֵעיָלא. ּבְ א, ּכְ ִליל ִמּכֹּלָ  .ִאְתּכְ

ְנָייָנא ְראּוֵבן               תרצט ָרא ּתִ רֹום, ִסּדְ ִאיהּו ִלְסַטר ּדָ ְוָכל ֵחיָלא , יָנאְוָדרֹום ִאיהּו ְיִמ , ּדְ
יִמיָנא ְראּוֵבן , ְיהּוָדה ָנִטיל ֵליהּ , ּדִ ִגין ּדִ יּה ַמְלכוּ ) א אתעביד''ס(ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ִאְתֲעִביר ִמּנֵ ּכְ

ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ ַחז ּכַ יִמיָנא, ְוָנִטיל ֵליּה ְיהּוָדה, ּפַ תּוְקָפא ּדִ ר ּבְ ּבַ ֲהָוה ֵמְראּוֵבן, ְוִאְתּגַ ִתיב ְוכֵ , ּדְ ן ּכְ
ָדִוד ב ִליִמיִני) תהלים קי(, ּבְ יִמיָנא. ְנֻאם ְיָי ַלאדִֹני ׁשֵ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ְ ׂשּ ִגין ּדִ ף , ּבְ ּקַ ְוִאְתּתַ

ֵחיֵליהּ  ה ָחִיל ְוגו) תהלים קיח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ רֹוִעין . 'ְיִמין ְיָי עֹוׂשָ ֵרין ּדְ ְיהּוָדה ּוְראּוֵבן ּתְ
 .ֲהווּ 
ִליָתָאה               תש ָרא ּתְ ִאיהּו ַיְרָכא ְיִמיָנא, ֶאְפַרִים, ִסּדְ ִדיר, ּדְ ָמאָלא ּתָ י ׂשְ ְוָדן , ְוָנְטָלא ַקּמֵ

ָמאָלא) דא( ִאיהּו ַיְרָכא ׂשְ ֲחנֹות ְלִצְבאֹוָתם, ָנִטיל ְלַבְתַרְייָתא, ּדְ ף ְלָכל ַהּמַ א הּוא ַהְמַאּסֵ , ְוַעל ּדָ
 .ְוָאִזיל ְלַבְתַרְייָתא

רֹוִעיןא               תש ְתֵרין ּדְ ִאיהּו ְיִמיָנא, ְיהּוָדה ָנִטיל ֵחיָלא ּבִ ְראּוֵבן ּדְ ִגין ּדִ ) א אתעביר''ס(, ּבְ
ָתא ּוַמְלכּוָתא הּוּנָ ֵכירּוָתא ּכְ יּה ּבְ יהּוָדה, ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ִתיב ּבִ א ּכְ ָיָדיו ָרב לֹו ) דברים לג(, ְוַעל ּדָ

ָריו ּתִ   .ְהֶיהְוֵעֶזר ִמּצָ
א ֲחֵזי               תשב ִתיב, ּתָ דֹול) מלכים א י(, ּכְ ן ּגָ א ׁשֵ ּסֵ למֹה ּכִ ֶלְך ׁשְ ַעׂש ַהּמֶ ְרְסָייא . ַוּיַ ּכֻ

לֹמֹה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִדׁשְ יּוְקִנין , ֲעַבד ֵליּה ּכְ ְלֵעיָלא ֲעַבד ָהָכא) דהכא(ְוָכל ּדִ ִתיב. ּדִ א ּכְ , ְוַעל ּדָ
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א ה) דברי הימים א כט( ּסֵ לֹמֹה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁשֶ ה ְסִתיָמא הּוא, ְלֶמֶלךְ ' ַוּיֵ מלכים א (ְוֵכן . ֶמֶלְך ִמּלָ
ּכֹון ַמְלכּותֹו ְמאֹד) ב ִוד ָאִביו ַוּתִ א ּדָ ּסֵ ב ַעל ּכִ לֹמֹה ָיׁשַ ָלמּוָתא, ּוׁשְ ַאׁשְ ָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ  .ּדְ

ַקְדִמיָתא               תשג ן ָיִדין ַעּמֹו ּבְ ַאַחד ,ּדָ ָרֵאל ּכְ ְבֵטי ִיׂשְ ל עֹוָלם , ּוְלָבַתר ׁשִ ִיחּודֹו ׁשֶ דף (ּכְ
ְמׁשֹון) ב''רמג ע ׁשִ ֲהָוה ּבְ ָמה ּדְ ַעְלָמא, ּכְ יָנא ּבְ ִאיהּו ְיִחיָדאי ָעִביד ּדִ ֲחָדא, ּדְ ְוָלא , ְוָדִאין ְוָקִטיל ּכְ

 . ִאְצְטִריְך ֶסֶמךְ 
ן ָיִדין ַעּמוֹ                תשד י. ּדָ ן, ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ִביִלין, ַהְיינּו ִחְוָיא, ּדָ ִמין ַעל אֹוְרִחין ּוׁשְ ְוִאי . ּכָ

ְלחֹודֹוי הּוא ְמׁשֹון ּבִ ַעל ׁשִ א הּוא ֶנֶפׁש ָאֳחָרא , אּוף ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא. ֵתיָמא ּדְ ) א נחש זוטא''ס(ּדָ
ֲחנֹות ף ְלָכל ַהּמַ ִביִלין, ְמַאּסֵ יְרָיין ֵמָהָכא ָנְפֵקי, ְלָבַתר .ְוָכִמין ְלאֹוְרִחין ּוׁשְ ִ ִאינּון , ֵחיִלין ּוַמׁשּ

א ָכָמאן ִלְבֵני ָנׁשָ יהוּ , ַעל חֹוִבין, ּדְ ְתַפּיְ ַתר ּכִ יא. ְדָראִמין ְלהּו ַלֲאחֹוָרא ּבָ י ִחּיָ ָנָחׁש , ָאַמר ִרּבִ
ְדמֹוִני ְלֵעיָלא ַחְמָרא ְדֵחידוּ , ַהּקַ ם ּבְ ּסַ ָלא ִיְתּבַ  .ַעד ּדְ

א ֲחֵזי. ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרךְ                תשה ֶרְך ְלֵעיָלא, ּתָ ָמה ְדִאית ּדֶ א, ּכְ ֶרְך ְלַתּתָ , ָהִכי ָנֵמי ִאית ּדֶ
א א ַיּמָ ְרׁשָ ָכל ְסַטר, ּוִמְתּפָ ה אֹוְרִחין ּבְ א, ְוִאית אֹוְרָחא ַחד. ְלַכּמָ י ַיּמָ ָאֵתי ְוַאְסּגֵ י נּוִנין , ּדְ ְוַרּבֵ

ין ִלְזַנְייהוּ  יׁשִ א נּוִנין ָטִביןכְּ , ּבִ ין) שמות ל(, ָמה ַדֲאִפיקּו ַמִיין ְלַתּתָ יׁשִ ָעַנָיא, נּוִנין ּבִ , נּוֵני עּוְרּדְ
ַגְווָנא ָדא ין ִלְזַנְייהוּ , ּכְ יׁשִ  .נּוִנין ּבִ

א               תשו י ֵמָאְרָחא ְדַיּמָ ׁשֵ ּמְ ּתַ ַהאי ְוִאְלָמלֵ . ִאְתֲחזּון ָרְכִבין ַעל סּוַסְייהוּ , ְוַכד ִמׁשְ א ּדְ
יְרָיין, ִחְוָיא ִ ִניׁש ְלָכל ַמׁשּ ִאיהּו ּכָ ִמין ְלסֹוף ָאְרִחין, ּדְ ר לֹון ַלֲאחֹוָרא, ּכָ י ַעְלָמא, ּוַבּדַ ְטׁשֵ . ֲהוּו ְמַטׁשְ

ין ְלָעְלָמא י ָנְפִקין ֳחָרׁשִ ַהּנֵ ְטָרא ּדְ א ֲחֵזי. ִמּסִ ִתיב, ּתָ ִבְלָעם ּכְ ַפַעם ) במדבר כד(, ּבְ ְולא ָהַלְך ּכְ
יםבְּ  י ַעְלָמא, ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ֲחָרׁשֵ א ּבַ ִאינּון ָקְייִמין ְלַלֲחׁשָ ִגין ּדְ  .ּבְ

ִתיב               תשז א ָנָחׁש . ַמאי ֲעֵלי ֶדֶרךְ . ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרךְ , ָחֵמי ַמה ּכְ ַמאן , ֶאּלָ
ל ֲאַבְתֵריהּ  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ְלָיא ִדְלֵעיָלא, ּדְ ִחיׁש ַפּמַ ֵעיָלא, ּוַמאי ִאיהוּ , ַאּכְ ָנַפק ִמּלְ ָאה ּדְ . ַההּוא ֶדֶרְך ִעּלָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֶרְך ְוגו) ישעיה מג(, ּכְ ם ּדֶ ּיָ ל ֲאַבְתֵריהּ , ָנָחׁש . 'ַהּנֹוֵתן ּבַ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ִאילּו ָאִזיל , ַמאן ּדְ ּכְ
א ֵליהּ  ָחׁשָ ָאה ְלַאּכְ ְמַההּוא ֶד , ַעל ַההּוא ֶדֶרְך ִעּלָ ִגין ּדִ ֵאי, ֶרךְ ּבְ  .ִאְתָזנּו ַעְלִמין ִעּלָ

ן, ְוִאי ֵתיָמא               תשח א ָדא, ּדָ ַדְרּגָ אי ִאיהּו ּבְ ִדְכִתיב, ַאּמַ א ּכְ ְוֶאת ) בראשית ג(, ֶאּלָ
ים ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ מֹור ֶאת ּדֶ ֶכת ִלׁשְ ְתַהּפֶ ְך ִעְקֵבי סּוס ְוגו. ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ִגין בְּ ', ָהִכי ָנֵמי ַהּנֹוׁשֵ

יְרָיין ִ י ֶאְלָעָזר. ְלַנְטָרא ֵליּה ְלָכל ַמׁשּ כּוְרְסָייא ִאיהוּ , ָאַמר ִרּבִ ּקּוָנא ּדְ א ֲחֵזי. ּתִ ְרְסָייא , ּתָ ּכֻ
א לֹמֹה ַמְלּכָ ְרִביָטא ְלֵעיָלא ֵמַאְרְיָוָתא, ִדׁשְ ִקּטּוֵרי ׁשַ  .ַחד ִחְוָיא ְמַרְפֵרף ּבְ

ִתיב               תשט ֶחל רּוַח ה) שופטים יג(, ּכְ ַמֲחֵנה ָדן ְוגו' ַוּתָ א ֲחֵזי. 'ְלַפֲעמֹו ּבְ ְמׁשֹון ְנִזיר , ּתָ ׁשִ
יָפא, ּוָפֵריׁש ַעְלָמא ִאיהוּ , עֹוָלם ֲהָוה ּקִ יּה ֵחיָלא ּתַ ר ּבֵ ּבַ ַהאי ַעְלָמא, ְוִאְתּגַ , ְוהּוא ֲהָוה ִחְוָיא ּבְ

לֹות ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָדן ֲאבּוִהי ָיִרית, ָלֳקֵבל ַעּמִ ָהא ַאְחָסַנת חּוָלָקא ְדִבְרָכָתא ּדְ , ּדְ
ְכִתיב  .'ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְוגו, ּדִ

יא               תשי י ִחּיָ ִפיפֹון ַמאי ִניהוּ , ָנָחׁש ְיִדיָעא, ָאַמר ִרּבִ ָרָזא ְדִתּקּוָנא , ָאַמר ֵליהּ . ׁשְ
ין ֳחָרׁשִ ָנָחׁש ִאיהּו ׁשְ , ּדַ ִבְלָעם, ִפיפֹוןּדְ ע ּדְ א ֲהָוה ָיַדע, ָהִכי ָנֵמי ַההּוא ָרׁשָ כֹּלָ ִתיב. ּבְ א ֲחֵזי ּכְ , ּתָ

ִפי) במדבר כג( ֶלְך ׁשֶ ַהאי, ַוּיֵ ַהאי, ְלִזְמִנין ּבְ  .ּוְלִזְמִנין ּבְ
ַהאי, ְוִאי ֵתיָמא ָדן               תשיא יּה ּבְ ְרּגֵ אי. ָלאו ּדַ א ִאְתמַ . ָהִכי הּוא ַוּדַ א ָדא ֶאּלָ ְרּגָ א ַעל ּדַ ּנָ

ְתַרְייָתא, )לההוא( ָבָחא ִאיהּו ִדיֵליהּ , ְלֶמֱהֵוי ִסְטָרא ּבַ ַהאי, ּוׁשְ א ּבְ ַמְלּכָ ן ּדְ א ַעל ַהאי, ְמַמּנָ , ּוְמַמּנָ
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ין א. ִויָקָרא ִאיהּו ְלָכל ִאינּון ְמֻמּנִ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ן, ְוּכֻ ּקָ ן ִאְתּתַ ָכל ִאינּון ְמַמּנָ ָכל , ּבְ ן ּבְ י ְמַמּנָ ַהּנֵ
ין ן אֹוְרִחין ְוַדְרּגִ ְרׁשָ חֹוַתְייהּו ִמְתּפָ ְרְסָייא, ֵהן ְלִביׁש , ֵהן ְלַטב, ּתְ ּכֻ ּקּוֵני ּדְ י ּתִ ַהּנֵ הּו ִאְתַאֲחָדן ּבְ . ְוֻכּלְ

ן ִלְסַטר ָצפֹון ְך ּדָ א, ּוְבִגיִני ּכָ ְתהֹוָמא ַרּבָ נּוְקָבא ּדִ ה ֲחִביֵלי ְט . ּבְ ּמָ ְסַטר ָצפֹון ּכַ ָנן ּדִ ּמְ ִריִקין ִאְזּדַ
ן ּמָ א ַעְלָמא, ּתַ ִקְסְטָרא ְלַאְבָאׁשָ הּו ַטְפִסיָרא ּדְ  .ְוֻכּלְ

י ַיֲעקֹב ְוָאַמר               תשיב ְך ַצּלֵ ִגיֵני ּכָ יִתי ה, ּבְ ָבִטים ָלא ָקֲאַמר . 'ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ ָכל ׁשְ ּבְ
ַהאי א ּבְ ָחָמא ֵליהּ . ִליׁשּוָעְתָך ֶאּלָ ִגין ּדְ ִחְוָיא ּבְ יָפא ּדְ ּקִ ָרא, ּתּוְקָפא ּתַ ּבְ א ִדיָנא ְלִאְתּגַ  .ְמַרֲחׁשָ

א               תשיג ַקּפּוְטִקּיָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ה ֲהוּו ָאְזֵלי ְלֶמֱחֵמי ְלִרּבִ י ִחְזִקּיָ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י , ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ
ה ר ָנׁש , ִחְזִקּיָ ר ּבַ ָבָחא ְדָמֵריהּ ַהאי ְדַאְמִריָנן ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ י ְצלֹוֵתיהּ , ׁשְ ַהאי ַמאן , ּוְלָבַתר ְיַצּלֵ

יּה ָטִריד ִלּבֵ ָאה ְצלֹוֵתיהּ , ּדְ ָעקוּ , ּוָבֵעי ְלַצּלָ ְדָקא , ְוִאיהּו ּבְ ָבָחא ְדָמֵריּה ּכְ ָרא ׁשְ ְוָלא ָיִכיל ְלַסּדְ
 .ַמאי הּוא, ְיאּות

ב ְדָלא ָיכִ , ָאַמר ֵליהּ                תשיד א ּוְרעּוָתאַאף ַעל ּגַ וָנא ִלּבָ ְבָחא , יל ְלַכּוְ ִסּדּוָרא ְוׁשִ
אי ָגַרע ָמאֵריהּ , ְדָמֵריּה ַאּמַ ְבֵחיּה ּדְ ר ׁשִ א ְיַסּדֵ ב , ֶאּלָ ָלא ָיִכיל ) א''דף רמד ע(ַאף ַעל ּגַ ּדְ

וָנא י ְצלֹוֵתיהּ , ְלַכּוְ ְמָעה ) תהלים יז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִויַצּלֵ ה ְלָדִוד ׁשִ ִפּלָ יָבה ' הּתְ ֶצֶדק ַהְקׁשִ
ִתי ְמָעה ה, ִרּנָ ַקְדִמיָתא' ׁשִ ְבָחא ְדָמֵריהּ , ֶצֶדק ּבְ ׁשִ ִאיהּו ִסּדּוָרא ּדְ ִגין ּדְ ִתי . ּבְ יָבה ִרּנָ ּוְלָבַתר ַהְקׁשִ

ִתי ִפּלָ ָבָחא ְדָמִריהּ . ַהֲאִזיָנה ּתְ ָרא ׁשְ ָיִכיל ְלַסּדְ ִתיב, ְוָלא ָעִביד, ַמאן ּדְ י  )ישעיה ס(, ֲעֵליּה ּכְ ם ּכִ ּגַ
י ׁשֹוֵמַע ְיֵדיֶכם ְוגו ה ֵאיֶנּנִ ִפּלָ  .'ַתְרּבּו ּתְ

ִתיב               תשטו ִני ) שמות כט(, ּכְ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ֶאת ַהּכֶ
ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ נּום. ּתַ ּקְ ִמיִדין ּתִ ֶנֶגד ּתְ ִפּלֹות ּכְ א ֲחֵזי. ּתְ א, ּתָ ִאְתֲערּוָתא ִדְלַתּתָ ִאְתַער ָהִכי , ּבְ

יהּ , ּוְבִאְתֲערּוָתא ִדְלֵעיָלא. ָנֵמי ְלֵעיָלא ָבְעָיא , ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא ִמּנֵ ָמֵטי ִאְתֲערּוָתא ְלֲאַתר ּדְ ַעד ּדְ
א. ּבּוִציָנא ְלַאְדָלָקא ְוַאְדִליק ְוַכד ַהאי , ְלֵעיָלא ַאְדִליק ּבּוִציָנא, ּוְבִאְתֲערּוָתא ִדְתָנָנא ִדְלַתּתָ

ְלִקין, )בוצינין(ַאְדִליק  הּו ּבּוִציִנין ָאֳחָרִנין ּדָ ּלְ הּו ָעְלִמין, ּכֻ ּלְ יּה ּכֻ ְרָכאן ִמּנֵ ח. ּוִמְתּבָ ּכַ ּתַ , ִאׁשְ
ּקּוָנא ְדַעְלָמא ָנא ּתִ ִאְתֲערּוָתא ְדָקְרּבָ הוּ , ּדְ ּלְ ַעְלִמין ּכֻ  .ּוִבְרָכאן ּדְ

ָנָנא ְלָסְלָקא, ַצדָהא ֵכי               תשטז אֵרי ּתְ ן ַעל ַעְלָמא , ׁשָ ְמַמּנָ ין ּדִ יׁשִ יּוְקִנין ַקּדִ ִאינּון ּדִ
ִכּסּוָפא ִדְלֵעיָלא, ְלַאְתָעָרא) א אתתקנן''ס(ִאְתַהּנּון  ין ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוִמְתָעִרין ְלַדְרּגִ , ּכְ

ֶרף ְוגו) תהלים קד( ִפיִרים ׁשֹוֲאִגים ַלּטָ ֲעַלְייהוּ ִאלֵּ . 'ַהּכְ ִאין ּדְ ין ִעּלָ ָמֵטי , ין ִאְתָעִרין ְלַדְרּגִ ַעד ּדְ
ַמְטרֹוִניָתא, ִאְתֲערּוָתא ָרא ּבְ א ְלִאְתַחּבְ ָבֵעי ַמְלּכָ  .ַעד ּדְ

א               תשיז ִאין, ּוְבִכּסּוָפא ִדְלַתּתָ ּתָ ִאין, ָנְבִעין ַמִיין ּתַ ָהא ָלא ָנְבִעין , ְלִקְבָלא ַמִיין ִעּלָ ּדְ
ִאיןמַ  א, ִיין ִעּלָ ִאְתֲערּוָתא ְדִכסּוָפא ִדְלַתּתָ א ּבְ ק, ֶאּלָ ּבַ א ִאְתּדָ יאּוְבּתָ ִאין , ּוְכֵדין ּתִ ּתָ ְוָנְבִעין ַמִיין ּתַ

ִאין ְרָכאן, ָלֳקֵבל ַמִיין ִעּלָ הּו ְדִליָקן, ְוָעְלִמין ִמְתּבָ ּלְ ֵחי , ּובּוִציִנין ּכֻ ּכְ ּתַ ִאין ִמׁשְ ִאין ְוַתּתָ ְוִעּלָ
בִ   .ְרָכאןּבְ

א ֲחֵזי               תשיח יִמיָנא. ּכֲֹהֵני ְוֵליָוֵאי, ּתָ ָמאָלא ּבִ ָרא ׂשְ ה. ִמְתָעֵרי ְלִאְתַחּבְ י ִחְזִקּיָ , ָאַמר ִרּבִ
אי א ָהִכי הּוא ַוּדַ ַמְעָנא, ּכֹּלָ ָמאָלא, ּכֲֹהֵני ְוֵליָוֵאי, ֲאָבל ָהִכי ׁשְ א ִאְתַער ׂשְ , ְוָדא ִאְתַער ְיִמיָנא, ּדָ

י נּוְקָבאבְּ  ְדכּוָרא ְלַגּבֵ רּוָתא ּדִ ִאְתַחּבְ ָמאָלא ִויִמיָנא, ִגין ּדְ ׂשְ א ּבִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ , ּכְ
ֵקִני) שיר השירים ב( ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ נּוְקָבא. ׂשְ ַכר ּבְ ר ּדְ , ּוְכֵדין ִאְתַחּבַ

ח ּכַ ּתַ א ִאׁשְ ְרִכין ,ְוִתיאּוְבּתָ ֵחידוּ , ְוַעְלִמין ִמְתּבָ ֵאי ּבְ ֵאי ְוַתּתָ  .ְוִעּלָ
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א               תשיט א, ּכֲֹהֵני ְוֵליָוֵאי, ְוַעל ּדָ ה ְלַתּתָ ּסּוָפא ַוֲחִביבּוָתא , ִמְתָעֵרי ִמּלָ ְלִאְתָעָרא ּכִ
ָמאָלא, ְלֵעיָלא יִמיָנא ּוׂשְ ְלָיא ּבִ א ּתַ כֹּלָ ָנא . ּדְ ָקְרּבָ ח ּדְ ּכַ ּתַ ּקּוָנא ְדַעְלָמא, ְיסֹוָדא ְדָעְלָמאִאׁשְ , ּתִ

ִאין ִאין ְוַתּתָ יר ָקא ֲאַמְרּתְ . ֵחידּו ְדִעּלָ ּפִ אי ׁשַ י יֹוֵסי ַוּדַ ה, ְוָהִכי הּוא, ָאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ִמּלָ , ְוָהִכי ׁשְ
יָנא ָלהּ  ַמְעָנא ָהא, ְוַאְנׁשֵ ַחד ַסְלָקא, ְוֲאָנא ׁשְ א ּבְ  .ְוכֹּלָ

ָנאהַ                תשכ ָקְרּבָ ֲאַתר ּדְ א ְצלֹוָתא ּבְ ּתָ ְדָקא , ׁשְ ָבָחא ְדָמֵריּה ּכְ ָרא ׁשְ ר ָנׁש ְלַסּדְ ּוְבֵעי ּבַ
ר, ְיאּות א ֲחֵזי. ָלאו ְצלֹוֵתיּה ְצלֹוָתא, ְוִאי ָלא ְיַסּדַ ִריְך , ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ְבָחא ּדְ ׁשִ ִלים ּדְ ִסּדּוָרא ׁשְ
ָמא ַקּדִ , הּוא ָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ְדָקא ְיאּותַמאן ּדְ א ּכְ ִאין, יׁשָ ִאין ְוַתּתָ ְבַהאי ִמְתָעִרין ִעּלָ ְוַנְגֵדי , ּדִ

הּו ָעְלִמין ְרָכאן ְלֻכּלְ  .ּבִ
ה               תשכא י ִחְזִקּיָ יֵני , ָאַמר ִרּבִ ָגלּוָתא ּבֵ ָרֵאל ּבְ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֵרי קּוְדׁשָ ָלא ַאׁשְ
ִיְת , ַעְמַמָיא ִגין ּדְ א ּבְ ִגיֵניהֹוןֶאּלָ ָאר ַעִמין ּבְ ְרכּון ׁשְ ל , ּבָ א ּכָ ֵעיָלא ְלַתּתָ ְרָכאן ִמּלְ ָהא ִאינּון ָנְגִדין ּבִ ּדְ

 .יֹוָמא
ֲהוּו ָאְזֵלי, ֲאְזלוּ                תשכב ֲהָוה ָקַמְסַחר , ַעד ּדְ ָאְרָחא) ואסטר(ָחמּו ַחד ִחְוָיא ּדְ ָסטּו . ּבְ

ר ָנׁש ָאֳחָרא . ֵמָאְרָחא ְייהוּ ֲאָתא ּבַ ְייהוּ . ָקִטיל ֵליּה ִחְוָיא, ְלַגּבַ ְלַההּוא , ְוָחמּו ֵליהּ , ַאֲהָדרּו ֵריׁשַ
ִמית ר ָנׁש ּדְ אי ַההּוא ָנָחׁש , ָאְמרוּ . ּבַ ִליחּוָתא ְדָמֵריּה ָקא ָעִביד, ַוּדַ ְזִביָנָנא. ׁשְ ׁשֵ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ  .ּבְ

י יֹוֵסי ְוָאַמר               תשכג ַתח ִרּבִ יֹומֹוי , ֵאיָמַתי ֲהָוה ָדן ָנָחׁש . ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרךְ  ,ּפָ ּבְ
ְכִתיב, ִדיָרְבָעם ן ֲעֵלי ֶדֶרךְ ) מלכים א יב(, ּדִ ּמָ אי ִאְתְייִהיב ּתַ ָדן ַאּמַ ַעל . ְוֶאת ָהֶאָחד ָנַתן ּבְ

ִיְתְמַנע , ַההּוא אַֹרח ַלם ) ההוא דרך דסלקין(ּדְ , ְוָדא ָדן). לא יסלקון תמןו(ְדָלא ִיְסְלקּון ִלירּוׁשָ
ָרֵאל ֲעֵלי ֶדֶרךְ  אי, ֲהָוה לֹון ָנָחׁש ְלִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲעֵלי ֶדֶרְך ַוּדַ ֶלְך ) מלכים א יב(, ּכְ ַעץ ַהּמֶ ּוָ ַוּיִ

ִפיפֹון ֲעֵלי אַֹרח. 'ְוגו ָרֵאל. ׁשְ ָעִקיץ לֹון ְלִיׂשְ א ֲעֵלי ֶדֶרךְ . ּדְ א ָלא ֲהָוה ֶאּלָ , י אֹוְרָחאַוֲעלֵ , ְוכֹּלָ
ַלם ָלא ִיְסְלקּון ִלירּוׁשָ ָרֵאל ּדְ ׂשְ ון, ְלֵמיַחג ֲחַגְייהוּ , ְלִאְתְמָנָעא ִמּיִ ּוָ ִנין ְוִעּלַ ְלִמְפַלח , ּוְלָקָרָבא ָקְרּבָ

ן ּמָ  )ב''דף רמד ע. (ּתַ
א ֲחֵזי               תשכד ה, ּתָ ְרָכאן ִליָדא ְדמׁשֶ ָמטּו ּבִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָבִטיםְלָבְרָכא לְ , ּבְ הּו ׁשְ , ֻכּלְ

ִחְוָיא ֲהָוה ָקִטיר ּבְ ַאְרָיא, ָחָמא ְלָדן ּדְ ּוְלָדן ) דברים לג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַאֲהַדר ָקַטר ֵליּה ּבְ
ן ׁשָ ק ִמן ַהּבָ ן ּגּור ַאְרֵיה ְיַזּנֵ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ָאַמר ּדָ ד) דאיהו(ּבְ ירּוָתא ְוסֹוָפא ּדְ יֵהא ׁשֵ ְגִלין ' ּדִ ּדִ

אָק  ִאיהּו ַמְלּכָ יהּוָדה ּדְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִטיר ּבִ ִדְגִלין, ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה, ּכְ ירּוָתא ּדְ . ְוהּוא ׁשֵ
ן ִדְגִלין ּדָ ן ּגּור ַאְרֵיה ְוגו, ְוסֹוָפא ּדְ ְכִתיב ּדָ ַחד ֲאַתר', ּדִ ירּוָתא ְוסֹוָפא ָקִטיר ּבְ  :ְלֶמֱהִוי ׁשֵ

יִתי הִליׁשּועָ                תשכה יא ָאַמר', ְתָך ִקּוִ י ִחּיָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר) כדכתיב(, ִרּבִ שופטים (, ּכְ
ים) יג ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ ָרֵאל ִמּיַ יַע ֶאת ִיׂשְ יִתי ְוָהא , )א רבי אחא''ס(ָאַמר . ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוׁשִ אי ִקּוִ ְוִכי ַאּמַ

ה ּמָ ַההּוא ִזְמָנא ִמּכַ ִנין ָסִליק ֲהָוה ַיֲעקֹב ֵמַעְלָמא ּבְ ה ְלַההּוא ְיׁשּוָעה. ׁשְ ִאיהּו ְמַחּכֶ אי ָאַמר ּדְ . ַאּמַ
ה) א אלא ודאי''ס( אי ָרָזא ְדִמּלָ ִדְכִתיב, ָאַמר ֵליּה ַוּדַ ה ָידֹו ) שמות יז(, ּכְ ר ָיִרים מׁשֶ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכַ

ָרֵאל ָרֵאל ְסָתם, ְוָגַבר ִיׂשְ יַע ֶאת ִיׂשְ . ִיׂשְ ָרֵאל ְסָתם, ָרֵאלאּוף ָהָכא ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוׁשִ ְך . ִיׂשְ ִגיֵני ּכָ ּבְ
יִתי ה, ָאַמר יא .'ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ י ִחּיָ אי ָהִכי הּוא. ָאַמר ִרּבִ יר, ַוּדַ ּפִ יַקָייא. ְוׁשַ ַצּדִ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ , ַזּכָ

אֹוַרְייָתא ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ָיְדֵעי ְלִאׁשְ ְלֵעיָלא, ּדְ ין ּדִ ּה ְלַחּיִ י ּבָ י הּוא ) דברים ל(, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרכְּ . ְלִמְזּכֵ ּכִ
ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ְוגו יָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלׁשֶ  .'ַחּיֶ
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דּוד ְיגּוֶדנּו ְוהּוא ָיגּוד ָעֵקב               תשכו ד ּגְ י ֵייָסא ָאַמר. ּגָ ַמע, ִרּבִ ּתְ ד ִאׁשְ ָהא ֵחיִלין , ִמּגָ ּדְ
ַמע ּדִ , ִיְפקּון ַלֲאָגָחא ְקָרָבא דַמׁשְ ָכל ֲאַתר ִגימֶ , ְכִתיב ּגָ ְרָיין , ת''ָדלֶ ) ב''ד ע''רל(ל ''ּבְ ִ ֵחיִלין ּוַמׁשּ

ְייהוּ  ָהא ִגימֶ . ָנְפֵקי ִמּנַ יְרָיין ) א משכא''נ(ּוֵמָהָכא . ת ָלִקיט''ְוָדלֶ , ל ָיִהיב''ּדְ ִ ה ַמׁשּ ה ֵחיִלין ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
הוּ  ְלָיין ּבְ  .ּתַ

א ֲחֵזי               תשכז ָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדןַהה, ּתָ ְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּוא ָנָהר ּדְ ְוהּוא , ָלא ּפָ
ֵני ִלים ְלִמְסּכְ יְרָיין, ַאׁשְ ִ ה ַמׁשּ ה ֵחיִלין ְוַכּמָ ּמָ א ָקְייֵמי ּכַ ָזנּו ֵמָהָכא, ְוַעל ּדָ ד. ְוִאּתְ א ּגָ א , ְוַעל ּדָ ּדָ

יק ְוָיִהיב זָ , ְוָדא ָלִקיט ְוָנִקיט, ַאּפִ יָתאְוִאּתְ י ּבֵ יָתא ְוָכל ַאְנׁשֵ  .ן ּבֵ
י ִיְצָחק               תשכח ָפחֹות, ָאַמר ִרּבִ ֵני ׁשְ ֲהֵוי ָגד ִמּבְ ָמֵלא ּדְ א ַקְייָמא ֵליּה , ִאּלְ ְעּתָ ׁשַ

יר ִמּכָֹלא ָלָמא ַיּתִ א ָגד ְקִרי) בראשית ל(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלַאׁשְ ָגד ָחֵסר ָאלֶ , ּבָ , ף''ּוְכִתיב ּבָ
ִלימוּ ּדְ  ׁשְ ְעָתא ָקְייָמא ּבִ יהּ , ָהא ׁשַ ק ִמּנֵ ּלַ ְגדּו ְכמֹו ָנַחל) איוב ו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוִאְסּתַ , ַאַחי ּבָ

ָנִגיד ַההּוא ָנָהר ּדְ ִגין ּדְ ְעָתא, ּבְ ַהִהיא ׁשַ ק ּבְ ּלַ ָגד ָחֵסר ָאלֶ , ִאְסּתַ א, ף''ּוְכִתיב ּבָ ָלא ָזָכה , ְוַעל ּדָ
ַאְרָעא ַקּדִ  ק ִמיָנהּ ּבְ ּלַ א ְוִאְסּתַ  .יׁשָ

י ְיהּוָדה ָאַמר               תשכט ַהאי ַגְווָנא, ִרּבִ ֲהָוה ּכְ ִין ִלְראּוֵבן ּדְ ִדְכִתיב, ִמּנַ ִים ַאל , ּכְ ּמַ ַחז ּכַ ּפַ
קּו ַמִיין ְוָלא ְנִגידוּ  ּלְ ִאְסּתַ ה ַאְפִגים, ּתֹוַתר ּדְ ּמָ ָמר ּבְ אְוַתְרַווְייהּו ָלא ָזכ. ְוָהא ִאּתְ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ , ּו ּבְ

ָרֵאל ַאְרָעא יְרָיין ֲאִפיקּו ְלַאְחָסָנא ְלהּו ְלִיׂשְ ִ א ֲחֵזי. ְוֵחיִלין ּוַמׁשּ ָגד, ּתָ ַפִגים ּבְ ִלים , ַמה ְדִאּתְ ּתְ ִאׁשְ
ר ָאׁשֵ י ֶמֶלךְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ א ַאׁשְ . ֵמָאׁשֵ ּתָ ל ''ִלים ִגימֶ ַהׁשְ

 .ת''ְלָדלֶ 
א ְדלּוד               תשל ְמַעְרּתָ ִמיטּו ּבִ ּתְ א ִאׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י ּתּוְקָפא , ִרּבִ ָעאלּו ַקּמֵ ּדְ

א ְמׁשָ ָאְרָחא, ְדׁשִ ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ְדאֹוַרְייָתא. ּדְ ִמּלֵ א ּבְ א ַנְסַחר ַהאי ְמַעְרּתָ י ַאּבָ י פָּ . ָאַמר ִרּבִ ַתח ִרּבִ
חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ) שיר השירים ח) (א''ד ע''שמות קי(, ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ָך ּכַ חֹוָתם ַעל ִלּבֶ יֵמִני ּכַ ׂשִ

ֶהֶבת ָיהּ ', ְוגו ּלְ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ יהּ , ְרׁשָ ד ֲהֵויָנא . ַהאי ְקָרא ִאְתָעְרָנא ּבֵ ֲאָבל ֵליְלָיא ַחד ֲהָוה ּכַ
י אַ  אָקִאים ַקּמֵ ה, ּבָ יּה ִמּלָ ַמְעָנא ִמּנֵ א , ְוׁשָ קּוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ִלימּו ּוְרעּוָתא ְוִכּסּוָפא ּדִ ֵלית ׁשְ ּדְ

ִריְך הּוא א , ּבְ יַקָייא) ב''ח ע''ס(ֶאּלָ ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ִנׁשְ ֵאי. ּבְ ּתָ ִאינּון ִמְתָעֵרי ְנִביעּו ְדַמָיא ּתַ ְלִקְבֵלי , ּדְ
ֵאי יִריןּוְבַההִ . ִעּלָ ד ּפֵ ְדִביקּו ָחָדא ְלֶמְעּבַ ְרעּוָתא ְוִכּסּוָפא ּבִ ִלימּו ּדִ ְעָתא ׁשְ  .יא ׁשַ

א ֲחֵזי               תשלא ָדא, ּתָ א ּבְ קּו ּדָ ּבְ ִאְתּדַ ַתר ּדְ יַלת ְרעּוָתא, ּבָ יֵמִני , ְוִהיא ַקּבִ ִהיא ֲאָמַרת ׂשִ
ךָ  אי ַכחֹוָתם, ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ א ָאְרחֵ . ַאּמַ חֹוָתםֶאּלָ ֲאַתר ַחד, יּה ּדְ ק ּבְ ּבַ ִאְתּדָ יָון ּדְ ב , ּכֵ ַאף ַעל ּגַ
ִאְתֲעֵדי ִמיֵניהּ  ַההּוא ֲאַתר, ּדְ ימּו ּבְ ַאר ְרׁשִ ּתָ יהּ , ָהא ִאׁשְ ימוּ . ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ָכל ְרׁשִ יּוְקָנא , ּדְ ְוָכל ּדִ

ַאר, ִדיֵליהּ  ּתָ יּה ִאׁשְ ָרֵאל. ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ְך ָאְמָרה ּכְ ךְ  ,ּכָ ְקָנא ּבָ ּבַ ִאְתֲעֵדי ִמיָנְך , ָהא ִאְתּדָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ
ָגלּוָתא) א''דף רמה ע(ְוָאִזיל  ךָ . ּבְ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ךְ , ׂשִ יּוְקִני ּבָ ל ּדְ ַאר ּכָ ּתָ ִיׁשְ ִגין ּדְ ַהאי , ּבְ ּכְ

יּוְקֵניהּ  ל ּדִ ַאר ּכָ ּתָ ִיׁשְ בַּ , חֹוָתם ּדְ ִאְתּדָ ַההּוא ֲאַתר ּדְ יהּ ּבְ  .ק ּבֵ
ְות ַאֲהָבה               תשלב ה ַכּמָ י ַעּזָ יָפא ִהיא, ּכִ ּקִ ְפִריׁשּו ְדרּוָחא ִמן ּגּוָפא, ּתַ ָתִניָנן. ּכִ , ּדְ

ָחֵמי ָקא ִמן ַעְלָמא ְוָחֵמי ַמה ּדְ ּלָ ר ָנׁש ָמֵטי ְלִאְסּתַ ּבַ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָכל , ּבְ ו ''ויקרא קכ(רּוָחא ָאְזָלא ּבְ
ְייֵפי) ב''ע ּלֹוי ׁשַ ְלּגַ יִטין, ְדגּוָפא ְוָסִליק ּגַ ּיָ ָלא ׁשַ א ּבְ ַיּמָ ַמאן ְדָאִזיל ּבְ ָסִליק ְוָנִחית ְוָלא ְמַהְנָייא , ּכְ

ְייֵפי גּוָפא, ֵליהּ  ל ׁשַ ִאיל ִמּכָ ּתָ ִריׁש רּוָחא ִמן ּגּוָפא) לון(ְוֵלית , ֲאָתא ְוִאיׁשְ ּפָ יֹוָמא ּדְ יפּו ּכְ ּקִ ְך . ּתַ ּכָ
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ְר  יפּו ּדִ ּקִ ִריְך הּואּתַ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְכֶנֶסת ִיׂשְ יפּו ְדמֹוָתא, ִחימּו ּדְ ַתּקִ א ְדָבֵעי , ּכְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
א ִמן ּגּוָפא ָרׁשָ  .רּוָחא ְלִאְתּפְ

אֹול ִקְנָאה               תשלג ׁשְ ה ּכִ ָרִחים, ָקׁשָ ל ַמאן ּדְ יּה ִקְנָאה, ּכָ יר ִעּמֵ ָלאו , ְוָלא ָקׁשִ
י. יּה ְרִחימּוָתאְרִחימּותֵ  ַקּנֵ יָון ּדְ ִלים, ּכֵ ּתְ ָאה . ָהא ְרִחימּוָתא ִאׁשְ ר ָנׁש ְלַקּנָ ָבֵעי ּבַ אן אֹוִליְפָנא ּדְ ִמּכָ

ֵתיהּ  ִלים, ְלִאְנּתְ ּה ְרִחימּוָתא ׁשְ ר ִעּמָ ַ ִיְתַקׁשּ ִגין ּדְ ִאיְנּתּו ָאֳחָרא, ּבְ ְך ָלא ָיִהיב ֵעינֹוי ּבְ ָהא ִמּגֹו ּכָ . ּדְ
אֹולַמהּו ָקׁשָ  ׁשְ א. ה ּכִ יהּ , ֶאּלָ יִבין ְלֵמיַחת ּבֵ ַחּיָ ֵעיַנְייהּו ּדְ ָיא ּבְ אֹול ַקׁשְ ְ ָיא , ַמה ׁשּ ְך ִקְנָאה ַקׁשְ ּכָ

י ָרִחים ְוַקּנֵ ַמאן ּדְ ֵעיַנְייהּו ּדְ א ֵמְרִחימּוָתא, ּבְ ָרׁשָ  .ְלִאְתּפְ
ָבר ַאֵחר               תשלד אֹול ִקְנָאה, ּדָ ׁשְ ה ּכִ ְ , ָקׁשָ יַבָיא , אֹולַמה ׁשּ ָנֲחִתין לֹון ְלַחּיָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

יהּ  ָיא ְלהוּ , מֹוִדיִעין לֹון חֹוַבְייהּו ַעל ָמה ָנֲחִתין ֵליהּ , ּבֵ ךְ . ְוַקׁשְ י, ּכָ ַקּנֵ ַבע ַעל , ַמאן ּדְ הּוא ּתָ
יב , חֹוֵביהּ  ה עֹוָבִדין) א וחשיד''נ(ְוָחׁשִ ּמָ ְרִחימּוָתא אִ , ּכַ ּוָרא ּדִ יהּ ּוְכֵדין ִקׁשּ ר ּבֵ ַ  .ְתַקׁשּ
ְלֶהֶבת ָיהּ                תשלה י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ְלֶהֶבת ָיהּ . ְרׁשָ ִאּתֹוְקָדא , ַמאן ׁשַ ְלהֹוָבא ּדְ א ׁשַ ּדָ

ִאיהּו ִאְתַער ְואֹוִקיד, ְוַנְפָקא ִמּגֹו ׁשֹוָפר ָמאָלא, ּוַמאן ִאיהוּ , ּדְ שיר (, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ׂשְ
מֹ ) השירים ב יׂשְ ַחת ְלרֹאׁשִ א . אלֹו ּתַ י קּוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְרִחימּו ּדִ הֹוָבא ּדִ ּלְ א אֹוִקיד ׁשַ ּדָ
ִריְך הּוא  .ּבְ

ךְ                תשלו ים לא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה) שיר השירים ח(, ּוְבִגיֵני ּכָ ָהא . ַמִים ַרּבִ ּדְ
ִאיהוּ  ד ָאֵתי ְיִמיָנא ּדְ ְרִחימּוָתא, ַמִים ּכַ ָמאָלא, אֹוִסיף ְיִקידּו ּדִ ְלהֹוָבא ִדׂשְ ֵבי ׁשַ ָמא ְדַאּתְ , ְוָלא ּכָ ּכְ
ֵקִני ַחּבְ ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה, ָאֵמר ִויִמינֹו ּתְ ַהאי , ַהאי ִאיהּו ַמִים ַרּבִ א ּכְ ְוֵכן ּכֹּלָ

 .ַגְווָנא
ֲהוּו ַיְת                תשלז ְמעֹון, ֵביַעד ּדְ י ׁשִ ִרּבִ ְמעּו ָקֵליּה ּדְ אֹוְרָחא, ׁשָ ֲהָוה ָאֵתי ּבְ י , ּדְ הּוא ְוִרּבִ

י ִיְצָחק א. ְיהּוָדה ְוִרּבִ א, ָקִריב ִלְמַעְרּתָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ְמעֹון. ָנְפקּו ִרּבִ י ׁשִ ִמּכֹוְתֵלי , ָאַמר ִרּבִ
א ָהָכא ִכיְנּתָ ׁשְ א ָחִמיָנא ּדִ ַמאי ַעְסִקיתוּ . ָיְתבוּ  .ִדְמַעְרּתָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ א. ָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ

ִריְך הּוא א ּבְ י קּוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְרִחימּוָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְכֶנֶסת , ּבִ ִריׁש ַהאי ְקָרא ּבִ י ֶאְלָעָזר ּפָ ְוִרּבִ
ָרֵאל ָך ְוגו, ִיׂשְ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ֲחִביבּוָתא  ,ָאַמר ֵליהּ . 'ׂשִ ירּו ּדַ ָאה ּוְקׁשִ ְרִחימּו ִעּלָ ֶאְלָעָזר ּבִ

ְלּתְ  ּכַ  .ִאְסּתַ
א               תשלח ְעּתָ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ יק ִרּבִ ּתִ ִתיקוּ , ָאַמר. ִאׁשְ ְעָייא ׁשְ ָכל ֲאַתר ּבָ ִתיקּו , ּבְ ר ׁשְ ּבַ

יְנָזא ָחָדא ִאית ִלי ְגִניָזא. ְדאֹוַרְייָתא ֵעיָנא , ּגִ ְייכוּ ְוָלא ּבָ ִיְתֲאִביד ִמּנַ ָאה, ּדְ ה ִעּלָ , ְוִהיא ִמּלָ
ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ְחָנא ָלּה ּבְ ּכַ  .ְוַאׁשְ

א ֲחֵזי               תשלט ַתר נּוְקָבא, ּתָ כּוָרא ָרִדיף ּבָ ָכל ֲאַתר ּדְ ּה ְרִחימּוָתא, ּבְ , ְוִאְתַער ְלַגּבָ
ְחָנא ּכַ ִהיא ִאְתָעַר , ְוָהָכא ַאׁשְ ַעְלָמא, ת ְרִחימּוָתא ְוָרְדָפה ֲאַבְתֵריהּ ּדְ ָבָחא , ְואֹוְרֵחיּה ּדְ ֵלית ׁשְ ּדְ

ְדכּוָרא, ְדנּוְקָבא ְתֵריּה ּדִ ף ּבַ א. ְלִמְרּדַ ה ְסִתיָמא ִהיא, ֶאּלָ א, ִמּלָ ָאה ְדֵבי ִגְנַזָייא ְדַמְלּכָ ה ִעּלָ  .ּוִמּלָ
א ֲחֵזי               תשמ ָמִתין ִאי, ּתָ ַלת ִנׁשְ ין ִעָלִאין ְיִדיָען, נּוןּתְ ַדְרּגִ ִאינּון , ְוִאינּון ָסְלִקין ּבְ ְוַעל ּדְ

ע ִאינּון ָלָתא ַאְרּבַ ַפס. ּתְ ָלא ִאּתְ ָאה ּדְ ָמָתא ִעּלָ ָרא , ַחד ִנׁשְ ְזּבְ יּה ּגִ ) א גזעא''ס(ְוָלא ִאְתַער ּבֵ
ָאה ַקְרִטיָטָאה ִעּלָ ָאה, ּדְ ּתָ ן ּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ָמָתא לְ . ּכָ ָמִתיןְוַהאי ִנׁשְ ָיא , ְוהּוא ָסִתים. ָכל ִנׁשְ ּלְ ְוָלא ִאְתּגַ

ְלָיין, ְוָלא ִאְתְייַדע, ְלָעְלִמין יּה ּתַ הּו ּבֵ  .ְוֻכּלְ
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ַכְרְמָלא               תשמא ִעּטּוָפא ְדָזֲהָרא ּדְ ף ּבְ גֹו ְזִהירּוָתא ) א דבדולחא''נ(, ְוַהאי ִאְתַעּטַ ּבְ
ָלאן ין ַמְרּגְ ין ִטּפִ ַחד ְוָנִטיף ִטּפִ הּו ּכְ ּלְ רּו ּכֻ ְ ְייֵפי ְדגּוָפא ַחד, ְוִאְתַקׁשּ ׁשַ ִרין ּדְ ִקׁשְ ְוהּוא ָאִעיל . ּכְ

ְוְייהוּ  ַגּוַ יהּ , ּבְ הּו ֲעִביְדּתֵ ִריׁשוּ , הּוא ְוִאינּון ַחד הּוא. ְוַאֲחֵזי ּבְ הּו ּפְ ָאה . ְוֵלית ּבְ ָמָתא ִעּלָ ַהאי ִנׁשְ
א כֹּלָ  .ְטִמירּו ּדְ

ָמָתא ָאֳחָראנִ                תשמב גֹו ֵחיָלָהא, ׁשְ ָרא ּבְ ּמְ ָמָתא ְלהוּ , נּוְקָבא ְדִמּטַ ְייהּו , ְוִהיא ִנׁשְ ּוִמּנַ
א ְלָכל ַעְלָמא, גּוָפא) ב''דף רמה ע(ֲאִחיָדא  הּו ֲעִביְדּתָ ִאיהּו ָמאָנא . ְלַאֲחָזָאה ּבְ גּוָפא ּדְ ּכְ
ָמָתא א, ְלִנׁשְ יּה ֲעִביְדּתָ ד ּבֵ ין . ְלֶמְעּבַ ְלֵעיָלאְוִאּלֵ יִרין ְטִמיִרין ּדִ ִאינּון ְקׁשִ ַגְווָנא ּדְ  .ּכְ

ָמָתא ָאֳחָרא               תשמג א, ִנׁשְ יַקָייא ְלַתּתָ ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ יַקָייא ַאְתָיין . ִהיא ִנׁשְ ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ִנׁשְ
ִאין ָמִתין ִעּלָ ָמָתא ְדנּוְקָבא, ֵמִאינּון ִנׁשְ ׁשְ ָמָתא ּדִ , ִמּנִ ׁשְ ךְ . ְדכּוָראּוִמּנִ יַקָייא , ּוְבִגין ּכָ ַצּדִ ָמִתין ּדְ ִנׁשְ

ִאין ְלֵעיָלא, ִעּלָ ְרָיין ּדִ ִ ל ִאינּון ֵחיִלין ּוַמׁשּ  .ַעל ּכָ
ֵרין ִסְטִרין, ְוִאי ֵתיָמא               תשמד ִאין ִאינּון ִמּתְ אי ַנֲחִתין ְלַהאי ַעְלָמא, ָהא ִעּלָ אי , ַאּמַ ְוַאּמַ

קּו ִמנִּ  ּלְ ר. יהּ ִאְסּתַ ִאְתְייִליד ֵליּה ּבַ א ּדְ ַפר, ְלַמְלּכָ ר ֵליּה ְלַחד ּכְ ּדַ ָלא ֵליּה , ׁשַ ה ֵליּה ּוְלַגּדְ ְלַמְרּבָ
י  ִיְתַרּבֵ א, )ליה(ַעד ּדְ י. ְויֹוְלפּון ֵליּה ָאְרֵחי ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ֵריּה ַרב ְוִאְתַרּבֵ ָהא ּבְ א ּדְ ַמע ַמְלּכָ . ׁשָ

ְרִחימּו ִד  ִגיֵניהּ , ְבֵריהּ ַמה ָעַבד ּבִ יּה ּבְ ר ָלּה ְלַמְטרֹוִניָתא ִאּמֵ ּדֵ יּה , ְוָאִעיל ְלֵהיְכֵליהּ , ְמׁשַ ְוָחֵדי ִעּמֵ
ל יֹוָמא  .ּכָ

ִריְך הּוא               תשמה א ּבְ ָך קּוְדׁשָ ר ְבַמְטרֹוִניָתא, ּכַ ָאה , ּוַמאי ִאיהוּ , אֹוִליד ּבַ ָמָתא ִעּלָ ִנׁשְ
א יׁשָ ר ֵליּה , ַקּדִ ּדַ יהּ , ְלַהאי ַעְלָמא, ִלְכַפרׁשַ י ּבֵ ִיְתַרּבֵ א, ּדְ . ְויֹוְלפּון ֵליּה אֹוְרֵחי ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ

ַפר ַהאי ּכְ י ּבְ ֵריּה ִאְתַרּבֵ ָהא ּבְ א ּדְ ָיַדע ַמְלּכָ יָון ּדְ ַמה ֲעַבד . ְוִעיָדן הּוא ְלַמְייֵתי ֵליּה ְלֵהיָכֵליהּ , ּכֵ
ְבֵריהּ  ְרִחימּו ּדִ ר לְ , ּבִ ּדֵ ִגיֵניּה ְוָאִעיל ֵליּה ְלֵהיָכֵליהּ ְמׁשַ ָמָתא ָלא ַסְלָקא ֵמַהאי . ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ִנׁשְ

ִגיָנהּ , ַעְלָמא ָאַתת ַמְטרֹוִניָתא ּבְ א, ַעד ּדְ ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ן ְלָעְלִמין, ְוָאִעיַלת ָלּה ּבְ ּמָ  .ְוָיִתיַבת ּתַ
א               תשמו ל ּדָ ְבֵריּה , ָמאאֹוְרָחא ְדַעלְ , ְוִעם ּכָ ִריׁשּו ּדִ ָכאן ַעל ּפְ ַפר ּבָ ִני ּכְ ִאינּון ּבְ ּדְ

ְייהוּ  א ִמּנַ ַמְלּכָ ן. ּדְ ּמָ ַח ֲהָוה ּתַ ּקֵ ָכאן, ָאַמר לֹון, ַחד ּפִ א , ַעל ָמה ַאּתּון ּבָ ַמְלּכָ ֵריּה ּדְ ְוִכי ָלאו ּבְ
יַנְייכוּ , ִאיהוּ  יר ּבֵ ֵהיכָ , ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְלֵמיַדר ַיּתִ א ּבְ ֲאבֹויֶאּלָ ה. ָלא ּדְ ְך מׁשֶ חַ , ּכָ ּקֵ ֲהָוה ּפִ ֵני , ּדְ ָחָמא ּבְ

ָכאן ֲהָוה ּבָ א ָאַמר. ְכַפר ּדְ ם ַלְיָי ֱאלֵֹהיֶכם לא ִתְתּגֹוְדדוּ ) דברים יד(, ַעל ּדָ ִנים ַאּתֶ  .ּבָ
א ֲחֵזי               תשמז יא ַהאי, ּתָ יַקּיָ הּו ַצּדִ ּלְ ָמֵטי לֹון ֲהוּו ָחָד , ִאיּלּו ֲהוּו ָיְדִעין ּכֻ אן ַההּוא יֹוָמא ּדְ

ָקא ֵמַהאי ַעְלָמא ּלְ ָאה הּוא. ְלִאְסּתַ ִגיַנְייהוּ , ְוִכי ָלאו ְיָקָרא ִעּלָ ַמְטרֹוִניָתא ָאַתת ּבְ ּוְלאֹוָבָלא לֹון , ּדְ
א ל יֹוָמא, ְלֵהיָכָלא ְלַמְלּכָ א ּכָ הּו ַמְלּכָ ִריְך הּוא ָלא ִאׁשְ , ְלֶמֱחֵדי ּבְ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ א ּדְ ע ֶאּלָ ְעׁשַ ּתַ

יַקָיא ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ִנׁשְ  .ּבְ
א ֲחֵזי               תשמח ָרֵאל, ּתָ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְרִחימּו ּדְ ִריְך הּוא, ִאְתֲערּוָתא ּדִ א ּבְ י קּוְדׁשָ , ְלַגּבֵ

א ִמְתָעִרין ָלהּ  יַקָיא ְלַתּתָ ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ְטָרא. ִנׁשְ ִאינּון ַאְתָיין ִמּסִ ִגין ּדְ א ּבְ ְטָרא , ְדַמְלּכָ ִמּסִ
ְדכּוָרא ְדכּוָרא, ּדִ ְטָרא ּדִ ח . ְוִאְתַער ְרִחימּוָתא, ְוִאְתֲערּוָתא ָדא ָמֵטי ְלנּוְקָבא ִמּסִ ּכַ ּתַ ִאׁשְ

ְדכּוָרא ִאְתַער ֲחִביבּו ּוְרִחימּוָתא ְלנּוְקָבא ְרִחימּוָתא, ּדִ ַרת ּבִ ְ י ְדכּוָרא, ּוְכֵדין נּוְקָבא ִאְתַקׁשּ  .ְלַגּבֵ
ַהאי ַגְווָנא               שמטת ִאין, ּכְ ִאין ָלֳקֵבל ַמִיין ִעּלָ ּתָ ֵדי ַמִיין ּתַ א ְדנּוְקָבא ְלִמׁשְ יאּוְבּתָ ָלאו , ּתִ

יַקָיא ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ִנׁשְ א ּבְ ַהאי ַעְלָמא. ִאיהּו ֶאּלָ יַקָיא ּבְ ִאין ִאינּון ַצּדִ ֲעַלְייהּו , ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַזּכָ ּדְ
ִאיןָקְייִמ  ִאין ְוַתּתָ א . ין ִעּלָ ִתיב) משלי י(ְוַעל ּדָ יק ְיסֹוד עֹוָלם ּכְ  .ְסָתם, ְוַצּדִ

http://dailyzohar.com/


מקור ארמיתמקור ארמית  -זוהר ויחי זוהר ויחי    Zohar Vayechi - Original Aramaic. 

Special edition by Daily Zohar projects. http://DailyZohar.com 
paragraph numers according to Zohar Hasulam (Rabbi Ashlag). 

 

א               תשנ כֹּלָ יק, ְוָרָזא ּדְ א, ִאיהּו ְיסֹוָדא ִדְלֵעיָלא, ַצּדִ ָרֵאל , ְוִאיהּו ְיסֹוָדא ְלַתּתָ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ
יק ּדִ ִליַלת ִמּצַ ּתָ , ִאְתּכְ ֵעיָלא ּוִמּתַ יק ֵמַהאי ִסְטָרא) ב''ג ע''קנ. (אִמּלְ יק ֵמַהאי ִסְטָרא, ַצּדִ , ְוַצּדִ

יִקים ִיְרׁשּו ָאֶרץ) תהלים לז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַיְרִתין ָלהּ  אי. ַצּדִ א ֲחֵזי .ִיְרׁשּו ָאֶרץ ַוּדַ יק , ּתָ ַצּדִ
ָכל יֹוָמא, ַאְחִסין ָלּה ְלַהאי ֶאֶרץ ְרָכאן ּבְ ְפנּוִקין ְוִעּדּוִניןוְ , ְוָאִריק ֲעָלּה ּבִ ְנִגידּו , ָיִהיב ָלּה ּתַ ּבִ

ָנִגיד ֲעָלהּ  ָאה ּדְ ה) ב''ה ע''רל(ְוָהא , ִעּלָ  .אֹוִקיְמָנא ִמּלָ
ְכִתיב                תשנא ן ַמֲעַדֵני ֶמֶלךְ ) בראשית מט(ְוָרָזא ּדִ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ ְוִעם . ֵמָאׁשֵ

א ל ּדָ ה ָאֳחָרא, ּכָ ָמה ִדְכִתיב, ִמּלָ רּוהָ ) שיר השירים ו(, ּכְ נֹות ַוְיַאׁשְ א ָאְמָרה , ָראּוָה ּבָ ְוַעל ּדָ
יר) בראשית ל(, ֵלָאה ּפִ א ׁשַ רּוִני ָבנֹות ְוכֹּלָ ְ י ִאׁשּ ִרי ּכִ ָאׁשְ יְך , ְוָתא ֲחֵזי ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי. ּבְ ִאְתְמׁשִ

יק ְפנּוִקין ְוִעדּ , ְוָנִגיד ְלַהאי ַצּדִ ִאיהּו ֶלֶחם עֹוִני, ּוִנין ְלַהאי ֶאֶרץְלֵמיַהב ּתַ ג, ּדְ ּנַ , ְוִאְתֲעִביד ֶלֶחם ּפַ
אי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב י ֶמֶלְך וּדַ ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ . אֹוִקיְמָנא) ב''ז ע''ע(ְוָהא , ֵמָאׁשֵ

 )א''דף רמו ע(
א ֲחֵזי               תשנב ֵמָנה לַ , ּתָ ר ׁשְ ִרין ֵליהּ . ְחמוֹ ֵמָאׁשֵ א ְמַאׁשְ כֹּלָ א הּוא ֲאַתר ּדְ ּוַמאי . ּדָ
ִרין ֵליהּ . ַעְלָמא ְדָאֵתי, ִאיהוּ  ֵאי ְמַאׁשְ ֵאי ְוַתּתָ ִעּלָ ִפין ֵליהּ , ּדְ ּסְ ֵמָנה ַלְחמוֹ . ּוִמּכַ אן , ַמאן, ׁשְ ַעד ּכָ

ִריׁש ַמאן הּוא ֲאַתר א. ָלא ּפָ ָמה ְדאִ , ְוִאית ֶלֶחם, ִאית ֶלֶחם, ֶאּלָ ִאית . ְוִאית ִאיָלָנא, ית ִאיָלָנאּכְ
י יּה מֹוָתא, ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִאְקֵרי ֶלֶחם עֹוִני. ְוִאית ִאיָלָנא ְדַתְלָייא ּבֵ ִאְקֵרי , ִאית ֶלֶחם ּדְ ְוִאית ֶלֶחם ּדְ

ג ּנַ א ו). לחם(ּוַמאן ִאיהּו . ֶלֶחם ּפַ ִתיב. 'ם ו''ֶלחֶ , וֹ ''ְוָדא הּוא ַלְחמ', ּדָ א ּכְ ִהְנִני ) שמות טז(, ְוַעל ּדָ
ַמִים ָ אי, ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ַמִים ַוּדַ ָ  .ִמן ַהׁשּ

א               תשנג ֵמָנה ַלְחמוֹ , ְוַעל ּדָ ר ׁשְ ָזן ַהאי ִאיָלָנא', ֶלֶחם ו, ֵמָאׁשֵ ָהא ִמיֵניּה ִאּתְ ְוהּוא , ּדְ
ָרא ֵליהּ  ִדְכִתיב, ְמַעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ) שיר השירים ג(, ּכְ ָרה לֹו ִאּמוֹ ּבָ אי הּוא , ְוַכד ִאיהּו ָנִקיט. ִעּטְ ַוּדַ

י ֶמֶלךְ  ן ַמֲעַדּנֵ ָרֵאל. ּוַמאן ֶמֶלךְ . ִיּתֵ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ָזַנת, ּדָ יּה ִאּתְ ָהא ִמּנֵ ְוהּוא ָיִהיב ָלּה ַעל ְיָדא , ּדְ
יק ַצּדִ יָמא, ּדְ א ָאת ַקּיָ יׁשָ א ַקּדִ ְרּגָ ין. ּדַ ְרּגִ ָאר ּדַ א ּוֵמָהָכא ִלׁשְ ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּדִ הּו ּכְ  .ְוֻכּלְ
ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא               תשנד ִסְפָרא ּדְ ֵמָנה ַלְחמוֹ , ָאַמר ָהִכי, ּבְ ר ׁשְ ) ב''לעיל מז ע(, ֵמָאׁשֵ

ת ּבָ א ֶלֶחם ׁשַ ַנג, ּדָ ִאיהּו ּפַ ֵרין, ּדְ ִדְכִתיב. ַעל ַחד ּתְ ַמאי ֶלֶחם . ְנהָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ) שמות טז(, ּכְ
ְנה א. ִמׁשְ ֵרי ֶלֶחם, ֶאּלָ ַמִים, ּתְ ָ ג. ְוֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ּנַ א הּוא ֶלֶחם ּפַ ְוָדא הּוא ֶלֶחם , ּדָ

ָנא ִמְסּכֵ ָאה, ּדְ ֶלֶחם ִעּלָ ָאה ּבְ ּתָ ִליל ֶלֶחם ּתַ ת ִאְתּכְ ּבָ ִגיִני ַהאי, ּוְבׁשַ ֵרְך ַהאי ּבְ ם ְוִאיהּו ֶלחֶ , ְוִאְתּבָ
ְנה  .ִמׁשְ
ת, ְותּו ֲהָוה ָאַמר               תשנה ּבָ ׁשַ ְנה ּדְ ָאה, ֶלֶחם ִמׁשְ ת ִעּלָ ּבָ ַ ִאיהּו ָנִגיד ְוַאְנִהיר , ָנִקיט ִמׁשּ ּדְ
א ֶלֶחם, ְלכֹּלָ ר ֶלֶחם ּבְ ֶנה, ְוִאְתַחּבַ ְך . נּוְקָבא ִהיא, ָרָזא ְדֶלֶחם, ּוְבָכל ֲאַתר. ְוִאיהּו ִמׁשְ ִגין ּכָ ּבְ

ֵמנָ  ֵמןׁשְ ִתיב ְולא ׁשָ ר הּוא אֹוֵכל) בראשית מט(, ּוְכִתיב. ה ּכְ ֶחם ֲאׁשֶ י ִאם ַהּלֶ ֵתיהּ , ּכִ א ִאְנּתְ  .ּדָ
ֵלינוּ ) שמואל א ט(ְוִאי ֵתיָמא                תשנו ֶחם ָאַזל ִמּכֵ ִתיב ָאְזַלת, ְוַהּלֶ ָאר ְמזֹוָנא . ְוָלא ּכְ ׁשְ

מֹוְדָען, ֶלֶחם ָקִריָנן ֵליהּ  ּתְ ין ְוִאׁשְ ָאר ְמזֹוָנא, ִמּלִ ׁש , ַמאן הּוא ׁשְ ֶלֶחם . ּוַמאן הּוא ֶלֶחם ַמּמָ
ְלֵעיָלא ַכר, ּדִ ָכל ֲאַתר ּדְ ָאה, ּבְ ּתָ ַכר, ֶלֶחם ּתַ ִתיב ּדְ ִזְמִנין ּכְ ִחיָנא ּדְ ּכְ ָכל ֲאַתר נּוְקָבא ְוֲאַנן ַאׁשְ , ּבְ

ה, ּוְלִזְמִנין נּוְקָבא א ַחד ִמּלָ ַהאי, ְוכֹּלָ אְוׁשַ , ַהאי ּכְ יר ּכֹּלָ  .ּפִ
א ֲחֵזי               תשנז ר, ּתָ א, ָאׁשֵ ים ְלַתּתָ ים ְלֵעיָלא ְוָרׁשִ ה, ָרׁשִ ּלָ ִתּקּוִני ּכַ ֵריַסר . ּבְ הּו ּתְ ְוֻכּלְ

א ָקִאים ֲעַלְייהוּ  ְבִטין ַיּמָ הוּ , ׁשִ ן ּבְ ּקַ ם ֲעֵליֶהם ) מלכים א ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוִאְתּתַ ְוַהּיָ
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ָמְעָלה ה. ִמּלְ ַאְרָעא, ְוָרָזא ְדִמּלָ א ּבְ ן ְלַתּתָ ּקַ ן ְלֵעיָלא ְוִאְתּתַ ּקַ ִתּקּוִנין . ִאְתּתַ ן ְלֵעיָלא ּבְ ּקַ ִאְתּתַ
ָאה, ְיִדיָען ַגְווָנא ְדַעְלָמא ִעּלָ ְבִטין ּכַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּכְ ֵריַסר ׁשִ א ְבַהֵני ּתְ ן ְלַתּתָ ּקַ א . ְוִאְתּתַ ְוַעל ּדָ

א ְלֵעי ִכיְנּתָ ִגיַנְייהּו ׁשְ א ּבְ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ ָרֵאל) בגווייהו(ָלא ּוׁשְ ְבִטין , ְדִיׂשְ א ובתרין ''נ(ּוִבְתֵריַסר ׁשִ
ַנת) א ובתרין סטרין''נ) (שבטין ּקָ ִליַלת ְוִאְתּתַ ִתּקּוָנָהא ָקְייָמא. ִאְתּכְ ר ּבְ ְבִטין, ָאׁשֵ ָאר ׁשִ ׁשְ  .ּכִ
ָגֵלי מׁשֶ                תשנח ְכִתיב. ָלא ִאְתְייַדע, הְוִאי ָלאו ּדְ ֶמן ַרְגלוֹ ) דברים לג(, ּדִ ֶ ׁשּ . ְוטֹוֵבל ּבַ

ַאְתִריהּ  יֵליּה ּבְ ָרא ּדִ ֵעיָלא, ְלַאֲחָזָאה ָאן הּוא ִקׁשְ ח ְרבּות ִמּלְ ִאיהּו ָנִגיד ַההּוא ְמׁשַ ְך . ּדְ ִגיִני ּכָ ּבְ
ִתיב ר ְוגו, ּכְ ִנים ָאׁשֵ רּוְך ִמּבָ  .'ּבָ

ֶפרִר                נטתש לּוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ ַתח ְוָאַמר ַנְפּתָ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ָמר. ּבִ , ָהא ִאּתְ
ְדכּוָרא ִאיהוּ  ָאה ַעְלָמא ּדִ ַעְלָמא ִעּלָ ָרֵאל ּוְלֵעיָלא, ּדְ ְנֶסת ִיׂשְ ה ִמּכְ ָסְלָקא ִמּלָ יָון ּדְ א הּוא , ּכֵ ּכֹּלָ

ַכר אי , ֵמעֹוָלה, ְמָנָלן. ּדְ ָסְלָקא ְלֵעיָלא ִמן נּוְקָבא, ִאְתְקֵרי עֹוָלהַאּמַ ִגין ּדְ ךְ . ּבְ ויקרא (, ּוְבִגיֵני ּכָ
ִמים ַיְקִריֶבּנּו ְוגו) א  .'עֹוָלה ָזָכר ּתָ

ִמים               תשס אי ּתָ ִעיָנן ֵליהּ , ַאּמַ יְסֵקי ּבְ יְסֵקי ּפִ ִמים, ְוִכי ּפִ ָאַמר ּתָ ִמים, ּדְ א. ַמהּו ּתָ , ֶאּלָ
ִדכְ  ְך ְלָפַני ֶוְהֶיה ָתִמים) בראשית יז(, ִתיבּכְ ִמים. ִהְתַהּלֵ א , ֵאיָמַתי ּתָ ְעּתָ ׁשַ ) א באתר''ס(ּבְ

ַזר ָהא ְדכּוָרא ָלא ֲהֵוי, ְדִאְתּגְ מֹוַדע, ּדְ ּתְ ִאְקֵרי ָתִמים, ְוָלא ִאׁשְ ַההּוא ֲאַתר ּדְ א ּבְ , ּוַמאן ִאיהוּ . ֶאּלָ
יָמא א ָאת ַקּיָ מוֹ , ּדָ ּתְ ֵביּה ִאׁשְ כּוָרא ִמן נּוְקָבאּדְ ִדְכִתיב. ַדע ּדְ ִמים ) בראשית ו(, ּכְ יק ּתָ ִאיׁש ַצּדִ

ִמים. ָהָיה ְך ָזָכר ּתָ ִגיֵני ּכָ ְייָפא, ּבְ יּה ַהאי ׁשַ מֹוַדע ּבֵ ּתְ ִאׁשְ  .ְוָלא ְיָסְרסּון ֵליהּ , ּדְ
ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא               תשסא איָהכִ . ְנֵקָבה ְתִמיָמה) ויקרא ד(, ָהא ּכְ ָמה , י הּוא ַוּדַ ּכְ

ִמים יק ּתָ ִמיָמה, ְדִאְקֵרי ַצּדִ ְך ִאְקֵרי ֶצֶדק ּתְ א. ּכָ כֹּלָ ִגין ּדְ יהּ , ּבְ ךְ , ָנְטָלא ִמּנֵ ִגיֵני ּכָ עֹוָלה , ּבְ
ָסְלָקא ִמן נּוְקָבא ִלְדכּוָרא כּוָרא, ּוֵמַהאי ֲאַתר ּוְלֵעיָלא, ּדְ א הּוא ּדְ ) ב''דף רמו ע(ּוִמן נּוְקָבא . ּכֹּלָ

א א הּוא נּוְקָבא, ּוְלַתּתָ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּכֹּלָ
ְלֵעיָלא, ְוִאי ֵתיָמא               תשסב ל ּגּוָפא , ֶאָלא. ָהִכי ָנֵמי נּוְקָבא ּדִ ִסּיּוָמא ְדגּוָפא ַאֲחֵזי ַעל ּכָ

ִאיהּו ְדַכר א ְדגּוָפא נּוְקָבא, ּדְ ָנִחית ְלִסּיּוָמא, ֵריׁשָ א , ָמא ִאְתֲחֵזיְוַכד ִסּיוּ , ַעד ּדְ ָהא ָעִביד ּכֹּלָ
א ְוסֹוָפא נּוְקָבא, ֲאָבל ָהָכא. ְדַכר ּקּון ּגּוָפא נּוְקָבא, ֵריׁשָ ל ּתִ ָהא ּכָ  .ּדְ

א ֲחֵזי               תשסג ה ָדא, ּתָ ִמּלָ ָאה ִאית ּבְ ִריְך ְליֹוֵסף , ַחד ָרָזא ִעּלָ ַיֲעקֹב ּבָ ָהא ָחִמיָנן ּדְ ּדְ
גֹו ֲאחֹוִהי אכֵּ , ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָגִלים ּבִ ע ּדְ ִריְך הּוא ַאְרּבַ א ּבְ י קּוְדׁשָ ַמּנֵ ָנא , יָון ּדְ ּקְ ְבִטין ְלִאְתּתַ ְתֵריַסר ׁשִ ּבִ

הוּ  ְייהּו ְליֹוֵסף, ּבְ ַרע ִמּנַ ַאְתֵריהּ , ּגָ י ְלֶאְפַרִים ּבְ ּוֵ ְייהוּ . ְוׁשַ ק יֹוֵסף ִמּנַ ּלַ ִאי ֵתיָמא . ַמאי ַטְעָמא ִאְסּתַ
ִגין חֹובוֹ  ָאה ִאיהוּ , ָלאו ָהִכי, יּבְ ָהא ַזּכָ  .ּדְ

א               תשסד ה, ֶאּלָ ְדכּוָרא ֲהָוה, ָרָזא ְדִמּלָ יָמא ּדִ ן , יֹוֵסף ְרׁשִ ן ּפֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ְכִתיב ּבֵ ּדִ
ָרֵאל. ּפֹוָרת ֲעֵלי ָעִין ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ָרֵאל, ּוְכִתיב ִמׁשּ ָזן ַהאי ֶאֶבן ִיׂשְ ן ִאּתְ ּמָ ֶנֶסת , ֶאֶבן. ִמּתַ א ּכְ ּדָ

ָרֵאל ה) תהלים קיח(ְוֲעָלה ָאַמר ָדִוד , ִיׂשְ ּנָ יֹוֵסף ִאיהּו . ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ ּוְבִגין ּדְ
ְדכּוָרא ימּו ּדִ יק, ְרׁשִ ּדִ אי, ִאְקֵרי יֹוֵסף ַהּצַ יק ַוּדַ ָהא ִאיהּו ַצּדִ ָרֵאל, ּדְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ  .ִמׁשּ

א ִאינּון נּוְקָבן               תשסה ִכיְנּתָ ּקּוֵני ׁשְ ָכל ּתִ ן, ּוְבִגין ּדְ ּמָ ק יֹוֵסף ִמּתַ ּלַ חֹוֵתיּה , ִאְסּתַ י ּתְ ְוִאְתַמּנֵ
ִאיהּו ָהִכי. ְוִאיהּו נּוְקָבא ְלִתּקּוָנָהא, ֶאְפַרִים י ִלְסַטר ַמֲעָרב, ּוְבִגין ּדְ ְריָ , ִאְתַמּנֵ נּוְקָבא ׁשַ , אֲאַתר ּדְ

ִאיהּו ְדכּוָרא ימּו ּדְ ּקּוָנָהא, ְוַההּוא ְרׁשִ ק ִמּתִ ּלַ ִאיהּו ַעְלָמא ְדנּוְקָבא, ִאְסּתַ ִגין ּדְ ְוָלא ַעְלָמא , ּבְ
ְדכּוָרא ְעָיין נּוְקֵבי, ּדִ ּקּוָנָהא ּבָ  .ְוָכל ּתִ
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ךְ                תשסו יק, ּוְבִגין ּכָ ִאיהּו ַצּדִ ּקוּ , יֹוֵסף ּדְ ק ִמּתִ לַֹ חֹוֵתיהּ , ָנָהאִאְסּתַ י ֶאְפַרִים ּתְ . ְוִאְתַמּנֵ
א ְבִטין, ְוַעל ּדָ ֵריַסר ׁשִ הּו ּתְ ּלְ א ִאינּון, ּכֻ ִכיְנּתָ ּקּוִני ׁשְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּתִ ְעָיין ּכְ הּו ּבָ א , ְוֻכּלְ ְרּגָ ר ּדַ ּבַ
יק ַצּדִ ַכר, ּדְ ְייִפין ּדְ ל ׁשַ ִאיהּו ָעִביד ּכָ ָחׁשָ , ּדְ ֵעי ְלַאּכְ  ).א ליה''נ(א ְוָלא ּבָ
ֶפר               תשסז לּוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ ) שיר השירים ד(, ַהְיינּו ִדְכִתיב, ַנְפּתָ

ֵרְך ָנאְוה ר ֵליּה ְלִדּבּור, ּוִמְדּבָ קֹול ַמְדּבַ ִגין ּדְ ָלא ִדּבּור, ּבְ ח . ְוֵלית קֹול ּבְ ּלַ ּתַ ְוַההּוא קֹול ִאׁשְ
ְלֵעיָלאֵמֲאַתר ֲעִמי יהּ , ָקא ּדִ ּמֵ ִליַח ִמּקַ ָלא ִדּבּור, ְלַאְנָהָגא ְלִדּבּור, ּוׁשְ ָהא ֵלית קֹול ּבְ ְוָלא , ּדְ

לֹא קֹול ָצִריְך ִלְפַרט. ִדּבּור ּבְ ַלל ּדְ ָצִריְך ִלְכַלל, ְוָדא ּכְ רֹום. ּוְפַרט ּדְ , ְוָדא קֹול ַנְפָקא ִמּדָ
ר ְלַמֲעָרב ִלי ָאַמר ְוגו) דברים לג(, ְוָדא הּוא ִדְכִתיב. ִריןָיִרית ִלְתֵרין ִסְט , ּוַמְדּבַ ָים ', ּוְלַנְפּתָ

ה א נּוְקָבא, ְלֵעיָלא ְדַכר, ְוָדרֹום ְיָרׁשָ א, ְלַתּתָ לּוָחה נּוְקָבא ְלַתּתָ ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ ְך ַנְפּתָ ִגין ּכָ . ּבְ
ַכר ְלֵעיָלא א ּדְ ַגְווָנא ּדָ ֶפר, ּכְ ְכִתיב ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ִתיב, ּדִ  .ְולא ַהּנֹוֶתֶנת, ַהּנֹוֵתן ּכְ

א ֲחֵזי               תשסח א, ּתָ יָתא ְדכֹּלָ ָבה ֵראׁשִ ָבה, ַמְחׁשָ ִאיִהי ַמְחׁשָ ִאיִהי ְלגֹו ְסִתיָמא , ּוְבִגין ּדְ
יר. ְוָלא ִאְתְייַדע ָבה ַיּתִ ט ַהאי ַמְחׁשָ ַ ׁשּ ְך ִאְתּפַ ְרָיא, ּכָ רּוָחא ׁשַ ד ָמֵטי ְלַההּוא ְוכַ , ַאְתָיא ְלֲאַתר ּדְ

ינָ  ְדַקְדִמיָתא, ה''ֲאַתר ִאְקֵרי ּבִ ִאיהּו ָסִתים, ְוָהא ָלאו ָסִתים ּכִ ב ּדְ ט, ְוַאף ַעל ּגַ ַ ׁשּ , ַהאי רּוָחא ִאְתּפַ
יק ָקָלא א ּוַמָיא ְורּוָחא, ְוַאּפִ ָ ִליל ֵמֶאׁשּ ִאינּון ָצפֹון ְוָדרֹום ּוִמְזָרח, ּכָ כָ , ְוַהאי ָקָלא. ּדְ ָלָלא ּדְ ל ּכְ
ָאר ֵחיִלין ר ְלִדּבּור, ׁשְ א ַמְדּבַ ִתּקּוָנא, ְוָקָלא ּדָ ה ּבְ ח ֵמֲאַתר , ְוָדא ָיִהיב ִמּלָ ּלַ ּתַ קֹול ִאׁשְ ִגין ּדְ ּבְ

רּוָחא ה, ּדְ ָרא ִמּלָ ִריִצין, ְוָאֵתי ְלַדּבְ ין ּתְ  .ְלֲאָפָקא ִמּלִ
ין               תשסט ַדְרּגִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ בָ , ְוַכד ּתִ יָנה, ההּוא ַמְחׁשָ א , הּוא ִדּבּור, הּוא קֹול, הּוא ּבִ ְוכֹּלָ

ָבה, ַחד א, ְוִהיא ִהיא ַמְחׁשָ יָתא ְדכֹּלָ רּוד, ֵראׁשִ א ַחד, ְוָלא ֲהֵוי ּפֵ א ּכֹּלָ ּוָרא ַחד, ֶאּלָ ִאיהּו , ְוִקׁשּ ּדְ
ַאִין ר ּבְ ַ ׁש ִאְתַקׁשּ ָבה ַמּמָ ַרׁש ְלָעְלִמין, ַמְחׁשָ מֹו ֶאָחד' ה) יה ידזכר(ְוָדא הּוא , ְוָלא ִאְתּפָ . ֶאָחד ּוׁשְ

א ִתיב, ְוַעל ּדָ ֶפר ּכְ א גּוָפא, ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ  .ּדָ
א               תשע ן ּפֹוָרת ֲעֵלי ָעִין, ִסּיּוָמא ְדגּוָפא ּדָ ן ּפֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ְכִתיב ּבֵ ֵרי ִזְמֵני, ּדִ אי ּתְ . ַאּמַ

ן ּפֹוָרת ְלֵעיָלא א ּבֵ ן ּפֹוָרת. ֶאּלָ א ּבֵ א. ְלַתּתָ ן ּפֹוָרת ְלַתּתָ אי ָלאו ִאיהּו ּבֵ ִתּקּוִני ַמְטרֹוִניָתא, ְוַאּמַ . ּבְ
ָבנֹות ָצֲעָדה ִגין ּדְ נֹות ְלִתּקּוָנָהא ְוָלא ָבִנים, ְלֶמֱהֵוי ֲעֵלי ׁשּור, ּבְ ָבְעָיין ּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדְ , ּכְ

נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוגו) משלי לא( נֹות ָעׂשּו ָחִילַרּבוֹ . 'ַרּבֹות ּבָ ְבִטין, ת ּבָ ֵריַסר ׁשִ ין ּתְ  .ִאּלֵ
א ֲחֵזי               תשעא א, ּתָ יׁשָ ֵליָמָתא, ַמְלכּוָתא ַקּדִ א ׁשְ יׁשָ יל ַמְלכּוָתא ַקּדִ ַעד , ָלא ַקּבִ

ֲאָבָהן ר ּבַ ִאְתַחּבַ ֲאָבָהן, ּדְ ר ּבַ ֵליָמא , ְוַכד ִאְתַחּבַ ְנָייָנא ׁשְ ֵני ּבִ ֵמַעְלָמא ) לימאבבניינא ש(ִאְתּבְ
ָאה) א''דף רמז ע( ְדכּוָרא, ִעּלָ ִאיהּו ַעְלָמא ּדִ ִנין' ְוַעְלָמא ִעָלָאה ִאְקֵרי ז, ּדְ הּו ז, ׁשְ ֻכּלְ ִגין ּדְ ִנין ' ּבְ ׁשְ

יהּ   .ּבֵ
ִנים) מלכים א ו(ְוִסיָמִניָך                תשעב ַבע ׁשָ ְבֵנהּו ׁשֶ ָאה, ַוּיִ א ַעְלָמא ִעּלָ ִתי, ּדָ ב ְוָלא ּכְ

ִנים ַבע ׁשָ ׁשֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ה ה) שמות לא(, ּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ּכִ ָ , ֶאת ַהׁשּ
ת ּוְכִתיב ׁשֶ ׁשֵ ִתיב ּבְ ְרָאם) בראשית ב(, ְוָלא ּכְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה ּתֹוְלדֹות ַהׁשּ ַאְבָרָהם, ֵאּלֶ . ּבְ

ָאה, ֵריָיִמים ִאְק ' ז, ְוַאְבָרָהם ִני ַעְלָמא ִעּלָ ין ) א כגוונא דא ויבנהו שבע שנים''ס(, ּוֵביּה ִאְתּבְ ְוִאּלֵ
ְדכּוָרא   ).א וביה אתבני עלמא לתתא''ס(ִאְקרּון ַעְלָמא ּדִ

ִנין               תשעג א ִאית ׁשְ וָנא ָדא ְלַתּתָ ַגּוְ ָאה, ּכְ ּתָ ְכִתיב, ְוָרָזא ָדא, ָרָזא ְדַעְלָמא ּתַ , ּדִ
ְבַעת ָיִמים. ד יֹום''ָיִמים י' ָיִמים ְוז' ז) כים א המל( ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ָאַמר ׁשִ ֵכיָון ּדְ ָלא ְיַדְעָנא , ּדְ
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יַסר ִאינּון א. ְדַאְרּבֵ ָאה, ֶאּלָ ָאה, ְלַאֲחָזָאה ַעְלָמא ִעּלָ ּתָ ְבַעת . ְוַעְלָמא ּתַ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ְוִאינּון ׁשִ
כּוִרין. ָיִמים ין ּדְ ין נּוְקֵבי ַהאי ַעְלָמא ַעַלְייהוּ . ְוִאֵלין נּוְקִבין ,ִאּלֵ ְכִתיב. ִאּלֵ ַרּבֹות ) משלי לא(, ּדִ

נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְבִטין, ּבָ ֵריַסר ׁשִ ין ּתְ ִאינּון ָעׂשּו ָחִיל, ִאּלֵ ִדְכִתיב. ּדְ קּוִדים ) במדבר ב(, ּכְ ל ַהּפְ ּכָ
הוּ ', ְלַמֲחִנה ְיהּוָדה ְוגו ּלְ  .ְוֵכן ּכֻ

ֵריַסר ִאינּון, ְוִאי ֵתיָמא ַרּבֹות               תשעד יר, ְוָהא ּתְ ָעְבדוּ , ְוָלא ַיּתִ ר ַההּוא ַחִיל ּדְ ַמאי , ּבַ
ְכִתיב. ַרּבֹות ָמה ּדִ א ּכְ ה) בראשית יח(, ֶאּלָ י ַרּבָ ְדָלה, ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ מֹו ּגָ ְוֵכן ַרּבֹות . ּכְ

דֹולֹות ִאין, ּגְ אְוַרבְ , ִעּלָ דֹולֹות. ְרִבין ַעל ּכֹּלָ ין ִאְקרּון ַחּיֹות ּגְ ָעְבדּו , ָעׂשּו ָחִיל. ְוִאּלֵ ַההּוא ַחִיל ּדְ
ְסִמיִכין ֲעַלְייהוּ  דֹולֹות, ּדִ ֲחָדא, ִאְקרּון ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ָרא ּכְ הּו , ְלִאְתַחּבְ ָנא ּבְ ּקְ ְלִאְתּתַ

ִאין , ַמְטרֹוִניָתא הּו ִעּלָ ִאיןְלֶמֱחֵדי ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְוַתּתָ ֶחק ) תהלים קד(, ּכְ ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ
נֹות ָעׂשּו ָחִיל, ּבוֹ  ְך ַרּבֹות ּבָ ִגיִני ּכָ ) מלכים א ז(, א ואת עלית על כלנה כמא דאת אמר''ס. (ּבְ

 וכתיב והים עליהם מלמעלה היינו' עומד על שני עשר בקר שלשה פונים צפונה ושלשה וגו
 ).ואת עלית על כלנה

א ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור               תשעה נֹות ָצֲעָדה. ְוַעל ּדָ ֵעי ֵליהּ , ּבָ א ַההּוא , ָצֲעדֹות ִמּבָ ֶאּלָ
ְכִתיב ְלֵעיָלא ט, ּומאן ִאיהוּ , ַעִין ּדִ ּפָ ּוָפְסַעת , ָצֲעָדה, ְוִאיהּו ַעִין, ְוִאיהּו ָקִאים ֲעֵלי ָעִין, ֵעין ִמׁשְ

נֹות ְלִתּקּוָנָהאלְ  נֹות ָצֲעָדה, ֵמיַטל ּבָ נֹות ָצֲעָדה, ְוָלא ָבִנים, ְוַהְיינּו ּבָ ַלת ְלִתּקּוָנָהא, ּבָ ּכְ ְוָלא , ִאְסּתַ
יהּ , ַוְיָמַררּוהּו ָורֹּבוּ . ָבִנים ְרִחימּו ְלַגּבֵ לּוָתא ּדִ ּכְ ִאְסּתַ ִדְכִתיב. ּבְ י ֵעיַנִיְך ) שיר השירים ו(, ּכְ ָהֵסּבִ
ְגִד  ֵהם ִהְרִהיבּוִניִמּנֶ ים. י ׁשֶ ֲעֵלי ִחּצִ ְטמּוהּו ּבַ ׂשְ א ַוּיִ  .ְוַעל ּדָ
ת               תשעו א ֶקׁשֶ ּתֹו ּדָ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ת זּוגוֹ . ַוּתֵ א ּבַ ת ּדָ ׁשֶ ֵאיָתן. ַמה ּקֶ ּתּוְקָפא , ּבְ

ת ֲעלֹוי יׁשַ ת ֵחיָלא, ַאְלּבִ ָלא ַאְחָלׁשַ יֹוֵסף , ּדְ ָהא ָיְדַעת ּדְ אּדְ ְרּגָ ַההּוא ּדַ יָמא , ָלא ִיְסֵטי ּבְ ְדָאת ַקּיָ
ָמאָלא, ִדיֵליהּ   .ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
פֹזוּ                תשעז פֹזוּ , ַוּיָ ִדְכִתיב. ַמאי ַוּיָ א ּכְ ז ָרב) תהלים יט(, ֶאּלָ ָהב ּוִמּפָ חָמִדים ִמּזָ . ַהּנֶ
ז) איוב כח(, ּוְכִתיב ִלי ּפָ ָאהִאְתַייְקר. ּוְתמּוָרָתּה ּכְ ִליָתא ִעּלָ ַמְרּגָ רֹועֹוי ּבְ , ִמיִדי ֲאִביר ַיֲעקֹב. ּו ּדְ

ֵרין ִסְטִרין הּו ַיֲעקֹב, ֵמִאינּון ּתְ ַאְתִקיף ּבְ ָרֵאל. ּדְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ָזן ַההּוא ֶאֶבן , ִמׁשּ ן ִאּתְ ּמָ ִמּתַ
ְדָקֲאָמָרן, ְיָקָרא ֵריַסר ִסְטִרין, ּתוּ . ּכִ ָזן הַ , ֵמִאינּון ּתְ ְוִהיא , ְדִאינּון ָצפֹון ְוָדרֹום, הּוא ֶאֶבן ְיָקָראִאּתְ

יַנְייהוּ  ְרָכא ִמַנְייהוּ , ִאְתַייֲהַבת ּבֵ ְזָנא ִמְנהֹון ַעל , ְוִאְתּבָ יק) דרגא(ְוִאּתְ  .ְיָדא ְדַצּדִ
א ֲחֵזי               תשעח ָרָכה ָאֳחָרא, ּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְליֹוֵסף ִאּתֹוַסף ֵליּה ּבְ ֵאל ָאִביָך מֵ , ּכְ

ָיא. 'ְוַיַעְזֶרּךָ ְוגו ֵעי ֵליהּ , ֵמֵאל ָאִביךָ . ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ַמאי ֵמֵאל ָאִביָך ּוְלָבַתר . ֵאל ָאִביָך ַיַעְזֶרּךָ ִמּבָ
י. ַיַעְזֶרּך◌ָֹ  ּדַ ֵעי ֵליהּ , ְוֵאת ׁשַ י ִמּבָ ּדַ ָמה ִדְכִתיב, ְוֵאל ׁשַ ן ָלֶכם ) בראשית מג(, ּכְ י ִיּתֵ ּדַ ְוֵאל ׁשַ

 .ְיָבֶרְכָך ִמָבֵעי ֵליהּ , ִויָבֲרֶכךָּ . ֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ַר 
א               תשעט ִאיהּו , ֵמֵאל ָאִביךָ , ַאְחִסין ֵליּה ְלֵעיָלא. ֶאָלא ַאְחִסין ֵליּה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּדְ

ָאה ַמִים, ַאְחָסָנא ִעּלָ ִאְקֵרי ׁשָ ָלא ַיֲחלִ , ְוַיַעִז ְרךָּ . ֲאַתר ּדְ ִגין ּדְ ְוִסּיּוָעא , יף ַהאי ֲאַתר ְלֲאַתר ָאֳחָראּבְ
א  .ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ִדיֵליּה ֶליֱהֵוי ֵמֲאַתר ּדָ

י               תשפ ּדַ י, ְוֵאת ׁשַ ּדַ א, ַמהּו ְוֵאת ׁשַ ָאה, ֶאּלָ ּתָ א ָאֳחָרא ּתַ ִניָנן, ִאיהּו ַדְרּגָ ָהא ּתָ ָכל , ּדְ ּבְ
א', ֲאַתר ֶאת ה ִכיְנּתָ א ׁשְ מֹו , ּדָ ְוֶאת ְלַאְכָלָלא יֹום . ֶאת ְלַרּבֹות', ָוֵאֶרא ֶאת ה) ישעיה ו(ּכְ

ַלְיָלה יֹום, ּבְ ּדַ , ְוַלְיָלה ּבְ ִדְכִתיב ְוֵאת ׁשַ ְרָכאן ְלָבְרָכא ָעְלִמין, י''ּכְ ן ָנְפִקין ּבִ ּמָ ָהא ִמּתַ  .ּדְ
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י, ּתוּ                תשפא ּדַ אי ָלא ָקֲאַמר ְוֵאל ׁשַ ָהא ָהָכא ָנמֵ , ַאּמַ ְדָקַאְמִריָנןּדְ ַמע ּכִ . י ַמׁשְ
ְכִתיב ן ָלֶכם ַרֲחִמים, ּדִ י ִיּתֵ ּדַ א ֲאַתר ַחד הּוא, ְוֵאל ׁשַ ַבק ל, ּכֹּלָ אי ׁשָ א ָרָזא . 'ְוָכַתב ת' ַאּמַ ֶאּלָ

ִביִלין ָנְפִקין ֵמֵעיָלא, ִאיהוּ  ַכד ִאינּון ׁשְ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא) ב''דף רמז ע(, ּדְ ַמִים, ּכְ ָמא כְּ . ַאְחִסין ׁשָ
ַמִים ָ ָלָלא ְדכ, ְדַאּתְ ָאֵמר ֵאת ַהׁשּ ִאְקֵרי ֶאֶרץ. ב ַאְתָוון''ּכְ ה ּדְ ַעל ּפֶ ּבְ , ּוֵמָהָכא ָנְפֵקי ְלתֹוָרה ׁשֶ

ְדָקַאְמִריָנן ְוֵאת ָהָאֶרץ כ, ּכִ ָלָלא ּדְ ֲחָדא. ב ַאְתָוון''ּכְ א ּכְ ִליל ּכֹּלָ ַמִים ּכָ ּוְכֵדין ִמְתַעְטָרא , ְוׁשָ
כֹלָּ  ָלמּוָתא, אִסיֲהָרא ּבְ ַאׁשְ ן, ְוַיְתָבא ּבְ ּמָ ֵדין ִמּתַ י, ּוִבְרָכאן ָנְגִדין ּכְ ּדַ א ְוֵאת ׁשַ  .ְוַעל ּדָ

יר, ִויָבְרֶכךָ                תשפב ִדיר ְוַיּתִ יֵהא ֵליּה ִקּיּום ּתָ ִגין ּדִ יּה וא, ּבְ ִאית ּבֵ ָכל ֲאַתר ּדְ ָהא ּבְ , ו''ּדְ
ַלל. ְוִקּיּוָמא, ּתֹוֶסֶפת ִאית ֵליהּ  אן ּכְ ַרט, ַעד ּכָ ַמִים ְוגו, ּוְלָבַתר ָעִביד ּפְ ְרכֹות ׁשָ ְכִתיב ּבִ  :'ּדִ

ְרכֹות הֹוַרי               תשפג ְברּו ַעל ּבִ ְרכֹות ָאִביָך ּגָ אי. ּבִ ְברּו ַוּדַ ְרכֹות ָאִביָך ּגָ ָהא ַיֲעקֹב , ּבִ ּדְ
א כֹּלָ ָבָחא ּדְ יר ֵמֲאָבָהן, ַאְחִסין ׁשְ ָהא הוּ , ַיּתִ אּדְ כֹּלָ ִלים ֲהָוה ּבְ א ָיַהב ֵליּה ְליֹוֵסף. א ׁשְ ַמאי , ְוכֹּלָ

ָהִכי ִאְתֲחֵזי. ַטְעָמא ִגין ּדְ א ָנִטיל, ּבְ יק ּכֹּלָ ָהא ַצּדִ ֲחָדא, ּדְ א ּכְ יּה , ְוַאְחִסין ּכֹּלָ ְרָכאן ּבֵ ְוָכל ּבִ
ְרָיין א ְלֵעיָלא. ׁשַ ְרָכאן ֵמִריׁשָ ְייֵפי גּופָ , הּוא ָאִריק ּבִ ְקָנןְוָכל ׁשַ הּו ִאְתּתַ ּלְ יּה , א ּכֻ ַלֲאָרָקא ּבֵ

ְרָכאן ָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּבִ  .ּוְכֵדין ִאְתֲעִביד ָנָהר ּדְ
א, ַמאי ֵמֵעֶדן               תשפד ּוָרא ָחָדא, ֶאּלָ ִקׁשּ ְייִפין ָיְתִבין ּבְ א ְדָכל ׁשַ ְעּתָ ָכל ׁשַ ְוִאינּון , ּבְ

א לְ  א ֵמֵריׁשָ ִתיאּוְבּתָ ִעּדּוָנא ּדְ אּבְ ְלהֹון, ֵעיָלא ּוְלַתּתָ א ּדִ הּו ֵמִעּדּוָנא ְוִתיאּוְבּתָ יהּ , ְוֻכּלְ , ְמִריִקין ּבֵ
אי ָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ַוּדַ ָאה. ְוִאְתֲעִביד ָנָהר ּדְ ָכא, ּתּו ֵמֵעֶדן ֵמָחְכָמה ִעּלָ ְ א ְלִאְתַמׁשּ , ָנִגיד ּכֹּלָ

ָמֵטי ְלהַ , ְוָעִביד ַנֲהָרא ָכא ַעד ּדְ ִבְרָכאן, אי ַדְרָגאְוִאְתַמׁשְ א ּבְ א ַחד, ּוְכֵדין ּכֹּלָ  .ְוכֹּלָ
ְבעֹות עֹוָלם               תשפה ֲאַות ּגִ ְבעֹות עֹוָלם) א האי עד''ס(, ַעד ּתַ ִאינּון ּגִ א ּדְ יאּוְבּתָ ּוַמאי . ּתִ

ֵרי נּוְקֵבי, ִניְנהוּ  א, ַחד ְלֵעיָלא. ּתְ ָכל ַחד ִאְקֵרי עֹוָלם, ְוַחד ְלַתּתָ ְייֵפי גּוָפאוְ . ּדְ ָכל ׁשַ א ּדְ , ִתיאּוְבּתָ
ָהן ֵרין ִאּמָ ִאינּון ּתְ ָאה. ּבְ א ִעּלָ א ְלָיְנָקא ֵמִאּמָ יאּוְבּתָ ָאה. ּתִ ּתָ א ּתַ ִאּמָ ָרא ּבְ ְ א ְלִאְתַקׁשּ יאּוְבּתָ . ּתִ

א ַחד כֹּלָ א ּדְ הוּ , ְוִתיאּוְבּתָ ּלְ ְך ּכֻ ִגין ּכָ ְהֶייָנה ְלרֹאׁש יֹוֵסף וְ ). כדקא חזי(, ּבְ ְרָכא ַההּוא ', גוּתִ ְלִאְתּבָ
יק ַצּדִ א, ַדְרָגא ּדְ ְדָקא ָחֵזי. ּוְלַנְטָלא ּכֹּלָ  .ּכְ

יִקים               תשפו ִאְקרּון ַצּדִ ִאין ִאינּון ּדְ יק ָלא ִאְקֵרי, ַזּכָ ָהא ַצּדִ ָנִטיר ַהאי , ּדְ א ַמאן ּדְ ֶאּלָ
א א, ַדְרּגָ יׁשָ יָמא ַקּדִ ִאין ִאינ. ַהאי ָאת ַקּיָ ַעְלָמא ֵדיןַזּכָ א. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּון ּבְ , ָנְפקּו ִמן ְמַעְרּתָ

ְמעֹון י ׁשִ ה, ָאַמר ִרּבִ ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמּלָ ָאְרָחא, ּכָ  .ְוֵניַהְך ּבְ
י ֶאְלָעָזר ְקָרא ֲאַבְתֵריהּ                תשפז ַתח ִרּבִ ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ְוגו, ּפָ ְנָיִמין ְזֵאב יִ . 'ּבִ , ְטָרףּבִ

אי ְרְסָייא. ְזֵאב ַאּמַ ּכֻ ים ּבְ ִגין ְדָהִכי ִאְתְרׁשִ א ּבְ ן, ֶאּלָ ּמָ יִמין ּתַ ל ֵחיָוון ַרְבְרִבין ְזִעיִרין ְרׁשִ ָהא ּכָ . ּדְ
ָמה ִדְכִתיב דֹולֹות) תהלים קד(, ּכְ למֹה. ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ֲעַבד ׁשְ ְרְסָייא ּדְ ים, ְוּכֻ , ָהִכי ִאְתְרׁשִ

ַגְוו  . ָנא ִדְלֵעיָלאּכְ
חּוָלֵקיּה ֲהָוה, תּו ְזֵאב ִיְטָרף               תשפח ַח ּבְ ַח ִאיהּו ְזֵאב. ְדָהא ִמְזּבֵ ִאי ֵתיָמא . ּוִמְזּבֵ ּדְ

ְנָיִמין ִאיהּו ְזֵאב חּוָלֵקיהּ . ָלאו ָהִכי, ּבִ ֲהָוה ּבְ ַח ּדְ א ִמְזּבֵ ָרא ָכל , הּוא ְזֵאב, ֶאּלָ ׂשְ ֲהָוה ָאִכיל ּבִ ּדְ
חּוָלֵקיּה ֲהָוה, ָמא ּוִבְנָיִמין ֲהָוה ָזן ֵליהּ יוֹ  ָהא ּבְ ִגין ּדְ ְבָיכֹול ִאיהּו ְמַפְרֵנס ְוָזן ְלַהאי ְזֵאב, ּבְ תּו . ּכִ

ָבבוּ , ּוַמאן ִאיהוּ . ְזֵאב ָיזּון, ְזֵאב ִיְטָרף ין ָמאֵרי ּדְ ִאינּון ָקְייֵמי ְלֵעיָלא ְלַקְטְרָגא, ִאיּלֵ הּו , ּדְ ְוֻכּלְ
ָנאִאְתֲהנּו  ְרּבָ ְקָנן ִמּקָ  . ּוִמְתָעֵרי ִאְתֲערּוָתא ְלֵעיָלא, ְוִאְתּתַ
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ָלל               תשפט ק ׁשָ ּבֶֹקר יאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ ַצְפָרא. ַמאי ַבּבֶֹקר יאַכל ַעד. ּבַ א ּבְ , ֶאּלָ
ַעְלָמא ַאְבָרָהם ִאְתַער ּבְ ח, ּדְ ּכַ ּתַ ַרֲעָוא ִאׁשְ א ּדְ ְעּתָ ָנא, ְוׁשַ ָעִביד ִאְתֲערּוָתא ְוַנְייָחא ְוַסְלָקא  ָקְרּבָ

ְכִתיב, ַההּוא ֲאַתר. ד''ַעד ע ְבּתָ ַעד ה) דברים ל(, ּדִ  . ֱאלֶהיךָ ' ְוׁשַ
ּבֶֹקר               תשצ ּבֶֹקר, תּו ּבַ ְדָקֲאָמָרן, ַמאי ּבַ א ַאְבָרָהם ּכִ ְכִתיב, ּדָ ) בראשית כב(, ּדִ

ּבֶֹקר ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ חבְּ , ַוּיַ ּכַ ּתַ ָנא , ִזְמָנא ְדַרֲעָוא ִאׁשְ א ָלא ֲהָוה ָאִכיל ָקְרּבָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ִאְקֵרי ע, ּוַמאן ֲהָוה ָאִכיל, ָאֳחָרא ָאה, ד''ַההּוא ֲאַתר ּדְ ְרְסָייא ִעּלָ ִאיהּו ֲעֵדי ַעד, ְוִאיהּו ּכֻ , ּדְ

ִדְכִתיב ֲעֵדי ַעד ְוגו  . 'ּכְ
עַ , הּוְזַמן ֲאִכילָ                תשצא ַצְפָרא ּדְ , )הכי אתקרי(ְלֵעיָלא ) הכי נמי(, ְוַהאי ַעד, ד הּוא''ּבְ
ְכִתיב ְיָי ֲעֵדי ַעד) ישעיה כו(, ּדִ ְטחּו ּבַ ן ַלה, ּוַבּבֶֹקר. ּבִ  . ְוָלא ָאֳחָרא, יאַכל ַעד. ַוַדאי', ַהְיינּו ָקְרּבַ
ָנָנא ָסִליק               תשצב ְרִחימוּ , ּתְ יר ְוִאְתֲערּוָתא ּדִ ְוִאְתַער ְלֵעיָלא ְוָקְייָמא ָדא ָלֳקֵבל , ָקׁשִ

א א, ָדִליק) א ושרגא''נ(ְונּוָרא ) א''דף רמח ע(, ּדָ ַהאי ִאְתֲערּוָתא ִדְלַתּתָ ְוַכֲהָנא . ְוַאְנִהיר ּבְ
ָחן, ִאְתַער ּבְ ָרא בְּ , ּוְכֵדין ַחְמָרא ִאְתְנַסךְ , ְוַאְחְזָיין ֵחידוּ , ְוֵליָוֵאי ְמׁשַ ְ ְוַחְמָרא ָנִהיר , ַמָיאְלִאְתַקׁשּ

ךְ , ְוַאֲחִזִי ֵחידוּ  ִגיִני ּכָ א, ּבְ א , ְלַחְמָרא ָאֳחָרא ִדְלֵעיָלא, ְלַאֲחָזָאה ֵחידוּ , ַחְמָרא ַטב ְלַתּתָ ְוכֹּלָ
יִמיָנא, ִאְתַער ָמאָלא ּבִ ָרא ׂשְ ְ  . ְלִאְתַקׁשּ
ִאיהּו                תשצג ַנְקִטין , ְלכּוָתא ְדִאְתַער ִאְתֲערּוָתאמַ , סֶֹלת) א''ז ע''ויקרא רמ(ְוֶלֶחם ּדְ

יִמיָנא ָמאָלא ּבִ גּוָפא, ָלּה ׂשְ ֵרי ָלּה ּבְ ָאה, ּוְמַקׁשְ ָחא ִעּלָ ְוָלְקָטא ֵליּה ַעל ְיָדא , ּוְכֵדין ָנִגיד ִמׁשְ
י ָחא. ק''ְדַצּדִ ִמׁשְ ד ִאְתֲערּוָתא ְדסֶֹלת ּבְ ֵעי ְלֶמְעּבַ א ּבָ א, ְוַעל ּדָ ר ּכֹּלָ ַ ֲחָדא ְוִאְתַקׁשּ ּוְכֵדין , ּכְ

ִיחּוָדא ַחד ְתִרין, ְוָלְקִטין ִעּדּוָנא ְוַנְייָחא ְדִיחּוָדא, ִעּדּוָנא ְוָנְייִחין ּדְ ל ִאינּון ּכִ ָדא, ּכָ א ּבְ ר ּדָ ַ , ְוִאְתַקׁשּ
א, ְוִאְתָנִהיר ִסיֲהָרא ְמׁשָ ׁשִ ָרא ּבְ ְ ִעּדּוָנא, ְוִאְתַקׁשּ א ּבְ  . ְוָיִתיב ּכֹּלָ

ן ַלְייָ                תשצד א. ְוָלא ְלָאֳחָרא, ּוְכֵדין ָקְרּבַ ּבֶֹקר יאַכל ַעד, ְוַעל ּדָ ְוָלא ְלָאֳחָרא , ּבַ
ַקְדִמיָתא, יֹאַכל ַעד, )עד( ּוֵריּה ּבְ ִקׁשּ ר ּבְ ַ ּבֶֹקר, ֵאיָמַתי. ְוִיְתֲעָדן ְוִיְתַקׁשּ ְרָכא . ּבַ ָבֵעי ְלִאְתּבָ ּדְ

ַקְדִמיָתא א ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ְרכּון ָאֳחָרִנין ּוְלָבַתר, ׁשְ  . ִיְתּבָ
א               תשצה ַצְפָרא, ְוַעל ּדָ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלַחְבֵריּה ּבְ יָבֵרְך , ָאִסיר ֵליּה ְלּבַ ַעד ּדִ

ִריְך הּוא א ּבְ א, ְלקּוְדׁשָ ִריׁשָ ְרָכא ּבְ ֵעי ְלִאְתּבָ ִאיהּו ּבָ ּבֶֹקר יאַכל ַעד, ּדְ ְרכ. ְוַהְיינּו ּבַ ּון ּוְלָבַתר ִיְתּבָ
ָלל, ָאֳחָרִנין ק ׁשָ א. ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ ֵריׁשָ ֲהָוה ּבְ נֹות ּדְ ָהא ָקְרּבָ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ א ִאְתְקַרב ְלקּוְדׁשָ , ּכֹּלָ

ן ּמָ ַרךְ . ְוִאְתֲערּוָתא ַסְלָקא ּתַ ָהא הּוא ִאְתּבָ ִאין, ּוְבִגין ּדְ ָאר ֵחיִלין ִעּלָ ִרין ְלָכל ׁשְ ר ִקׁשְ ַ , ֲהָוה ְמַקׁשּ
ְרָכאןּומַ  ְדָקא ָחֵזי ְוָיאֹות ֵליהּ , ְפִליג לֹון ּבִ ָמן ָעְלִמין, ְלָכל ַחד ְוַחד ּכְ ּסְ ְרָכאן ִעָלִאין , ּוִמְתּבַ ְוִאְתּבָ

ִאין  . ְוַתּתָ
י ְוגו) שיר השירים ה(, ְוַהְיינּו ָרָזא ִדְכִתיב               תשצו ְבׁשִ י ַיֲעִרי ִעם ּדִ ַקְדִמיָתא', ָאַכְלּתִ , ּבְ
הוּ ְלָבתַ  ִליג ְלֻכּלְ ְכרּו דֹוִדים, ְוָאַמר, ר ּפָ תּו ְוׁשִ הוּ . ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ ְרָכאן ְלֻכּלְ , ּוַמְפִליג לֹון, ָאִריק ּבִ

ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ  ָלל, ְלָכל ַחד ְוַחד ּכְ ק ׁשָ א ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ ַרְך . ְוַעל ּדָ א ִיְתּבָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָהא ׁשְ ּדְ
ַקְדִמיָתא ּתָ , ּבְ הּו ָעְלִמיןְוַהׁשְ ְרָכאן ְלֻכּלְ ִליג ּבִ ָנא ִמְתַקֵרב לֹון. א ּפָ ָלא ֵתיָמא ְדָקְרּבָ ְוָלא ְלׁשּום , ּדְ

ִריְך הּוא, ֵחיָלא ָאֳחָרא א ּבְ א ִמְתַקֵרב ְלקּוְדׁשָ א ּכֹּלָ ְרָכאן, ֶאּלָ ְרָכאן , ְוהּוא ָאִריק ּבִ ּוַמְפִליג ּבִ
הּו ָעְלִמין ְך ָקְרבַּ , ְלֻכּלְ  . ְוָלא ְלָאֳחָרא, ן ַלְייָ ּוְבִגין ּכָ
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ְמעֹון               תשצז י ׁשִ ִרי, ָאַמר ִרּבִ יר ָקא ֲאַמְרּתְ , ּבְ ּפִ ָנא. ׁשַ , תּו ִאְתֲערּוָתא ָאֳחָרא ְדָקְרּבָ
ְרָכאן ָכא ּבִ ִגין ְלַאְמׁשָ א ּבְ ְרָכאן, ּכֹּלָ הּו ָעְלִמין, ּוְלַאְתָעָרא ּבִ ּלְ ְרכּון ּכֻ ִיְתּבָ ַקְדִמיתָ . ּדְ ן ּבְ א ָקְרּבָ

ְנֶכם, ְוָלא ְלָאֳחָרא, ַלְייָ  ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ א ּתַ ּתָ ֲחָדא, ַהׁשְ הּו ָעְלִמין ּכְ ּלְ רּון ּכֻ ְ ִיְתַקׁשּ ָרן , ּדְ ְוִיְתַחּבְ
ֵאי ֵאי ְוַתּתָ ְרכּון ִעּלָ  . ְוִיְתּבָ

א ְוָאַמר ְקָרא ֲאַבְתֵריהּ                תשצח י ַאּבָ ַתח ִרּבִ ה , ּפָ ל ֵאּלֶ ר ּכָ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ׁשִ
ָרֵאל', ְוגו ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ל ֵאּלֶ ֵעי ֵליהּ , ּכָ ָרֵאל ִמּבָ ִבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ה, ֵאּלֶ ל ֵאּלֶ א. ַמאי ּכָ ָרא , ֶאּלָ ְלַאְחּבְ

ן, לֹון) א למחתם''ס( ּמָ ְרָכאן ְמִריִקין ּתַ ָכל ּבִ ֲאַתר ּדְ ר. ּבְ ֵנים ָעׂשָ ר ַוּדַ . ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ִרין , איׁשְ ִקׁשְ
ִתּקּוֵני ַמְטרֹוִניָתא ֲהַדְייהוּ , ּדְ ַרת ּבַ ר, ְוִאיִהי ִאְתַחּבְ ֵנים ָעׂשָ ר . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ׁשְ ּבֶ ר ּדִ ְוזֹאת ֲאׁשֶ

א, ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ֲאַתר ּדָ ָהא ּבְ ְרָיא, ּדְ ּבּור ׁשַ  . ּדִ
רתו                תשצט ּבֶ ר ּדִ ָרא ַחדָהכָ , ֲאׁשֶ א ְלֵעיָלא, א ִקׁשְ ּתָ ָרא ִמּתַ ּוֵמֵעיָלא , ְלִאְתַחּבְ
א א. ְלַתּתָ ּתָ ְבִטין, ִמּתַ ֵריַסר ׁשִ ין ּתְ ִאּלֵ ֲהַדְייהוּ , ְוזֹאת, ּבְ ָרא ּבַ ר. ִאְתַחּבְ ּבֶ ר ּדִ ָהא ִחּבּוָרא ְדַכר , ֲאׁשֶ

ּוָרא ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְונּוְקָבא ֵעיָלא, ִקׁשּ א ּוִמּלְ ּתָ ְלֵעיָלאלְ , ִמּתַ ֲאַתר ּדִ ר לֹון ּבְ ַכר ְונּוְקָבא , סֹוף ָקׁשַ ּדְ
ֲחָדא ִבְרָכתֹו ְוגו. ּכְ ר ּכְ ִבְרָכתוֹ . 'ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִאיׁש ֲאׁשֶ ת זּוגוֹ . ַמאי ּכְ ִבְרָכתֹו ּבַ א ּכְ ִאיׁש . ֶאּלָ

ֲחָדא ְרַוְוְייהּו ּכְ ִבְרָכתֹו ּתַ ר ּכְ  .ֲאׁשֶ
ַתח ְוָאַמר               תת ָלם ְוגו) תהלים לה( ,ּפָ טּוב ְירּוׁשָ ּיֹון ּוְרֵאה ּבְ ְיָבֶרְכָך ְיָי ', ְיָבֶרְכָך ְיָי ִמּצִ

ּיֹון ְרָכאן, ִמּצִ יּה ָנְפִקין ּבִ ִמּנֵ ָקָאה ְלִגיְנָתא, ּדְ ְרָכאן. ְלַאׁשְ ל ּבִ ִליל ּכָ ּוְלָבַתר , ְוָיִהיב ָלהּ , ְוהּוא ּכָ
ָלם טּוב ְירּוׁשָ ָבאְלַאֲחָזָאה . ּוְרֵאה ּבְ ַכר ְונּוּקְ ְרָכאן ַאְתָיין ִמּדְ ָכל ּבִ ַגְווָנא ָדא . ּדְ ) במדבר ז(ּכְ

ְמֶרךָ  כּוָרא. ְיָבֶרְכָך ְיָי ְוִיׁשְ ְמֶרָך ִמּנּוְקָבא. ְיָבֶרְכָך ְיָי ִמּדְ כֹור. ְוִיׁשְ מֹור. ְיָבֶרְכָך ְיָי ִמּזָ ָ ְמֶרָך ִמׁשּ . ְוִיׁשְ
ה ְרַוויְ , ְוכָֹלא ַחד ִמּלָ ִמּתַ ִגין ּדְ ְרָכאן ְלָעְלִמיןּבְ א. יהּו ָנְפִקין ּבִ ר ) ב''דף רמח ע(ִאיׁש , ְוַעל ּדָ ֲאׁשֶ

ַרְך אֹוָתם ִבְרָכתֹו ּבֵ  .ּכְ
ַתח ְקָרא ְוָאַמר               תתא י ְיהּוָדה ּפָ ָניו ְוגו, ִרּבִ ל ַיֲעקֹב ְלַצּוֹות ֶאת ּבָ ַוְיַכל ַיֲעקֹב . 'ַוְיּכַ

ָניו ֵעי ֵליהּ  ,ְלַצּוֹות, ְלַצּוֹות ֶאת ּבָ א. ְלָבֵרְך ִמּבָ ִכיְנּתָ י ׁשְ יד לֹון ְלַגּבֵ ּקִ ּפָ א ּדְ ֲהָדהּ , ֶאּלָ ָרא ּבַ ְ . ְלִאְתַקׁשּ
א, תוּ  יד לֹון ַעל ִעְסֵקי ְמַעְרּתָ ּקִ ּפָ ִהיא ְקִריָבא ְלַגן ֵעֶדן, ּדְ ן הּוא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָקבּור, ּדְ ַתּמָ  .ּדְ

א ֲחֵזי               תתב עַההּוא ֲאתַ , ּתָ ן ִאְתְקָברּו . ַמאי ַטְעָמא. ר ִאְקֵרי ִקְרַית ַאְרּבַ ַתּמָ ִגין ּדְ ּבְ
ע זּוגֹות ה, ַאְרּבַ ָרה. ָאָדם ְוַחּוָ ָיא ָהָכא. ַיֲעקֹב ְוֵלָאה. ִיְצָחק ְוִרְבָקה. ַאְבָרָהם ְוׂשָ ָתִניָנן, ָהא קּוׁשְ , ּדְ

א יׁשָ חוֹ , ֲאָבָהן ִאינּון ְרִתיָכא ַקּדִ עּוְרִתיָכא ָלאו ּפָ ר , ת ֵמַאְרּבַ ִריְך הּוא ִאַחּבַ א ּבְ ְוָתִניָנן קּוְדׁשָ
ֲהַדְייהוּ  א ָדִוד ּבַ ֵליָמָתא, ְלַמְלּכָ ֶאֶבן ) תהלים קיח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוִאְתֲעִבידּו ְרִתיָכא ׁשְ

הֲ . 'ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ְוגו ֵליָמָתא ּבַ ר ְלֶמהֵוי ְרִתיָכא ׁשְ א ִאְתַחּבַ ָדִוד ַמְלּכָ ְעָיא . ַדְייהוּ ּדְ ִוד ּבָ ִאי ָהִכי ּדָ
גֹו ֲאָבָהן) א לאתקשרא''נ( ֲהֵדיהּ , ְלִאְתְקָבָרא ּבְ ע ּבַ ר , ְוֶיהֵוי ִקְרַית ַאְרּבַ ַמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתַקּבַ

ֲהַדְייהוּ   .ּבַ
א               תתג ְדָקא ְיאּות, ֶאּלָ ן ֲהָוה ֵליּה ּכְ ּקַ ִוד ַמְלָכא ֲאַתר ִמְתּתַ , הּוא ִצּיֹון ּוַמאן, ּדָ

ֲחָדא ָרא ֵליּה ּכְ גֹו ֲאָבָהן. ְלִאְתַחּבְ ר ּבְ ִאְתַקּבַ ֲהֵדיהּ , ְוָאָדם ּדְ ִאיהּו , ָהא ִאינּון ִאְתְקָברּו ּבַ ִגין ּדְ ּבְ
יּה ַמְלכוּ , ֶמֶלְך ַקְדָמָאה ֲהָוה א, ְוִאְתֲעַבר ִמּנֵ ָאָדם. ְוִאְתְיַהב ְלָדִוד ַמְלּכָ ים, ּוִמּיֹומֹוי ּדְ ִוד  ִאְתְקּיַ ּדָ

א ַזר ֲעלֹוי. ַמְלּכָ ִנין ִאְתּגְ ָאָדם ֶאֶלף ׁשְ ִנין, ּדְ ְבִעין ׁשְ יּה ׁשִ א, ְוִאְתֲעָברּו ִמּנֵ ָדִוד ַמְלּכָ ְוהּוא , יֹומֹוי ּדְ
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א. ָיִהיב לֹון ֵייֵתי ָדִוד ַמְלּכָ א ָזָכה ְלַאְתֵריהּ , ְוֲאָבָהן ֵהיְך ְיקּומּון ַעד ּדְ ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ , ֶאּלָ ִגיֵני בְּ , ּכְ
י ֲאָבָהן ְך ָלא ִאְתְקַבר ְלַגּבֵ  .ּכָ

ְרָיין, תוּ                תתד ְדכּוָרא ׁשַ ֲאַתר ּדִ נּוְקָבא, ֲאָבָהן ּבְ ֲאַתר ּדְ ַוֲאָבָהן נּוְקָבן , ְוָדִוד ּבְ
ֲהַדְייהוּ  ְדכּוָרא. ִאְתְקָברּו ּבַ ֲאַתר ּדִ ר ּבְ ְדָקא ָחזֵ , ְוָדִוד ִאְתְקַבר ְוִאְתַחּבַ ה ּכְ  . י ֵליהּ ִמּלָ

ה               תתה ּטָ ֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ין ָיִתיב, ַוּיֶ ַחּיִ ֲאַתר ּדְ ָהא ִאיהּו ּבְ ִגין ּדְ ָעא . ּבְ ד ּבָ ּכַ
ָקא ֵמַעְלָמא ּלָ ה, ְלִאְסּתַ י ִמּטָ ַלק ֵמַעְלָמא, ָנִחית ַרְגלֹוי ְלַגּבֵ ִניׁש ְוִאְסּתְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוִאְתּכְ

ְגוַ  יוַוּיִ ָאֶסף ֶאל ַעּמָ  . ע ַוּיֵ
ָתח ְוָאַמר               תתו י ְלַחְצרֹות ה) תהלים פד(, ּפְ ְלָתה ַנְפׁשִ ה ָדא ָהא ', ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ִמּלָ

א ֲחֵזי ֲאָבל. אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא ִאין, ּתָ ּתָ ִאין, ִאית ָמדֹוִרין ּתַ ִאין ָלאו . ְוִאית ָמדֹוִרין ִעּלָ ִעּלָ ) ןמדורי(ּבְ
ן ּמָ ְרָיין ּתַ י ַגָוֵאי, ּוַמאן ִאינּון, ׁשָ ּתֵ ָרֵאי, ִאינּון ּבָ י ּבְ ִאינּון ָקְייֵמי ', ִאינּון ִאְקרּון ַחְצרֹות ה. ּוָבּתֵ ִגין ּדְ ּבְ

י נּוְקָבא א ְלַגּבֵ ְרִחימּו ְוִתיאּוְבּתָ א ֲחֵזי. ּבִ י נּוְקָבא, ּתָ א ְלַגּבֵ ָמָתא ַסְלָקא ִאְתַער ּכֹּלָ ד ִנׁשְ ָהא  ,ּכַ ּדְ
יהּ  ַרת ּבֵ ְ ֵליָמָתא ְוִאְתַקׁשּ א ׁשְ ִתיאּוְבּתָ  .ִאיִהי ִאְתַאֲחַדת ּבְ

יּה מֹוָתא, ַיֲעקֹב ָלא ִמית               תתז ָמר ּבֵ ְך ָלא ִאּתְ יו, ְבִגין ּכָ ָאֶסף ֶאל ַעּמָ ְגַוע ַוּיֵ א ַוּיִ . ֶאּלָ
ִתיב ה, ָחֵמי ַמה ּכְ ּטָ ֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ י ִסיֲהָראּדְ , ַוּיֶ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ א ָלא ִמית, ִאְתּכְ ְמׁשָ , ׁשִ

ִניׁש ֵמַעְלָמא א ִאְתּכְ י ִסיֲהָרא, ֶאּלָ  .ְוָאִזיל ְלַגּבֵ
א ֲחֵזי               תתח ִניׁש ַיֲעקֹב, ּתָ ִאְתּכְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א , ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ּבְ ְמׁשָ א ְדׁשִ ְוִתיאּוְבּתָ

ָאה ִאְתַער לְ  הּ ִעּלָ ד ָסִליק, ַגּבָ א ּכַ ְמׁשָ ׁשִ ִגין ּדְ א ָאֳחָרא, ּבְ ְמׁשָ ָדא, ִאְתַער ׁשִ א ּבְ ק ּדָ ּבַ , ְוִאְתּדָ
 . ְוִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא

ְמעֹון               תתט י ׁשִ יר ָקא ֲאַמְרּתְ , ָאַמר ִרּבִ ּפִ ָמר, ׁשַ ָאה ַעְלָמא , ֲאָבל ָהא ִאּתְ ִעּלָ ּדְ
ְדכּוָרא תַ , ּדִ ר ּבְ ַ ִאיהּו ַעְלָמא ְדנּוְקָבאִאְתַקׁשּ ָאה ּדְ ָאה, ּתָ ִעּלָ ר ּבְ ַ ָאה ִאְתַקׁשּ א , ְוַתּתָ א ּדָ ְוכֹּלָ

ַגְווָנא ָדא  .ּכְ
ֵרין ָעְלִמין ִניְנהוּ                תתי ָמר ּתְ ִדְכִתיב, ְוָהא ִאּתְ ג ''קנ(ִמן ָהעֹוָלם ) דברי הימים א טז(, ּכְ

ב ּדִ . ְוַעד ָהעֹוָלם) ב''ע ְדכּוָרא, ְתֵרין נּוְקֵבי ִניְנהוּ ְוַאף ַעל ּגַ ן ּבִ ּקַ נּוְקָבא, ַחד ִמְתּתַ א . ְוַחד ּבְ ּדָ
ַבע  ַבע, )שבת(ׁשֶ ת ׁשֶ א ֵאם. ְוָדא ּבַ ִנים, ְוָדא ֵאם, ּדָ א ִאְקֵרי ֵאם ַהּבָ למֹה, ּדָ . ְוָדא ִאְקֵרי ֵאם ׁשְ

ִדְכִתיב מֶּ ) שיר השירים ג(, ּכְ נֹות ִצּיֹון ּבַ לֹמֹה ְוגוְצֶאָנה ּוְרֶאָנה ּבְ לֹמֹה. 'ֶלְך ׁשְ ֶלְך ׁשְ ּמֶ ֶלְך , ּבַ ּמֶ ּבַ
ָלָמא ִדיֵליהּ  ָכל ׁשְ למֹה. ּדְ א ֵאם ׁשְ ִדְכִתיב. ּדָ למֹה) מלכים א א(, ּכְ ַבע ֵאם ׁשְ ת ׁשֶ  .ּבַ

לֹמֹה) מלכים א ה(, ּוְכִתיב               תתיא ֶרב ָחְכַמת ׁשְ למֹה. ַוּתֵ למֹה, ָחְכַמת ׁשְ א ֵאם ׁשְ . ּדָ
ְכִת  ר ִיְסַרּתּו ִאּמוֹ ) משלי לא(, יבּדִ א ֲאׁשֶ ָ ְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלְך ַמׂשּ ְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלךְ . ּדִ ַהאי ְקָרא , ּדִ

א. ָלאו ִאְתְייַדע ַמהּו ְסִתיָמא ִדיֵליהּ  ְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלךְ , ֶאּלָ ִגין ֵאל , ּדִ ָמר ּבְ ִאּתְ ָבִרים ּדְ דף (ּדְ
ִאיהּו ֶמֶלךְ ) א''רמט ע א . אן ִאיהוּ ּומַ , ּדְ ָכל יֹום) תהלים ז(ּדָ י. ֵאל זֹוֵעם ּבְ ּדַ ָמה . ְוֵאל ׁשַ ּכְ
ָמר  . ְדִאּתְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר               תתיב ַבע, ְלמּוֵאל ֶמֶלךְ . ְלמֹו ִפי) איוב מ(, ְלמּוֵאל ּכְ ת ׁשֶ . ְדִאיהּו ּבַ
ר ִיְסַרּתּו ִאּמוֹ  א ֲאׁשֶ ָ גִ , ַמׂשּ ִלי ֲעלֹוי ּבְ ד ִאְתּגְ ֶחְלָמא ְדֵליְלָיא, ְבעֹוןּכַ  .ּבְ
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א ֲחֵזי               גתתי ִניׁש ְלַגֵבי ִסיֲהָרא, ּתָ יִרין ְלַעְלָמא, ַיֲעקֹב ִאְתּכְ ּה ּפֵ ְוֵלית ָלְך . ְוָעִביד ּבָ
ַעְלָמא ָרא ּבְ א ְדַיֲעקֹב, ּדָ יּה ִאיּבָ ָהא ִאיהּו ִאְתַער ִאְתֲערּוָתא ְלֵעיָלא, ְדָלא ִאית ּבֵ ִגין ּדְ ִגין  ,ּבְ ּבְ

ְכִתיב ה, ּדִ ּטָ אי, ַוּיֶאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ַיֲעקֹב ַוּדַ ֵתיּה ּדְ ִאיהּו ִמּטָ  . ּדְ
ַיֲעקֹב               תתיד ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ א, ַזּכָ ִלים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ָהא ִאׁשְ ְכִתיב, ּדְ ) ירמיה ל(, ּדִ

י ַיֲעקֹב ְנֻאם ה יָרא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ָך ָאִני' גווְ ' ְוַאּתָ י ִאּתְ ָמר. ּכִ ה ָלא ִאּתְ י ַאּתָ י ִאּתִ ָך , ּכִ י ִאּתְ א ּכִ ֶאּלָ
ָמר, ָאִני  .ְוָהא ִאּתְ

ַתח ְוָאַמר               תתטו י ִיְצָחק ּפָ בֹאּו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד ְוגו, ִרּבִ ב ָהָאֶרץ , ּוְכִתיב', ַוּיָ ְרא יֹוׁשֵ ַוּיַ
גֶֹרן ַנֲעִני ֶאת ָהֵאֶבל ּבְ הוּ . 'ָהָאָטד ְוגו ַהּכְ ָלא ּבְ ּכָ י ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ִאינּון , ַהּנִ ת ָלן ּדְ ַמאי ִאיְכּפַ

ַנת ֲאֵבלּוָתא ָדא ְלִמְצַרִים. ָאתּו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד ֵעי , ּוַמאי ַטְעָמא ִאְתּכָ ָרֵאל ִמּבָ ָהא ֵאֶבל ִיׂשְ ּדְ
 .ַמאי ַטְעָמא ְלִמְצַרִים, ֵליהּ 

א ָהִכי ָאְמרוּ אֶ                תתטז ִמְצַרִים, ּלָ ֲהָוה ַיֲעקֹב ּבְ ל ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ַרְך ַאְרָעא , ּכָ ִאְתּבָ
ִגיֵניהּ  ֵקי ַאְרָעא, ּבְ ַיֲעקֹב, ְוִנילּוס ֲהָוה ָנִפיק ְוַאׁשְ ִגיֵניּה ּדְ ְפָנא ּבְ ָפַסק ּכַ א. ְועֹוד ּדְ ִמְצָרֵאי , ְוַעל ּדָ

י ֲעלַ , ֲעָבדּו ֲאֵבלּוָתא ּנֵ  .ְייהוּ ְוִאְתּכַ
ַתח ְוָאַמר               תתיז תוֹ ) תהלים קו(, ּפָ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות ְיָי ַיׁשְ ל ּגְ ַהאי ְקָרא , ִמי ְיַמּלֵ

ל. אּוְקמּוהָ  ֵעי ֵליהּ , ֲאָבל ַמהּו ְיַמּלֵ ר ִמּבָ ְקָרא ָהִכי הּוא. ְיַדּבֵ ָאְרֵחיּה ּדִ ָהא ְקָרֵאי , ְוִאי ֵתיָמא ּדְ ּדְ
ה ָקא ַאְתָיין. ָלא. יִאינּון ָהכִ  הּו ְלַאֲחָזָאה ִמּלָ ֻכּלְ ִמי , ְלַאֲחָזָאה ִמָלה ָקא ַאְתָיא, אּוף ָהָכא. ּדְ

ל  ִדְכִתיב, )גבורות יי(ְיַמּלֵ בּורֹות ה. ְוָקַטְפּתָ ְמִלילֹות) דברים כג(, ּכְ יִאין ִאינּון', ּגְ ַסּגִ ִגין ּדְ ָהא , ּבְ ּדְ
ִדיָנא ֵזָרא ּדְ ל ּגְ מָּ , ּכָ א, ן ָקא ַאְתָיאִמּתַ ֵזָרה ָחָדא, ְוַעל ּדָ ק ְוַיֲעֵבר ּגְ יַסּלֵ ֵמִאינּון , ַמאן ִאיהּו ּדִ

ִריְך הּוא א ּבְ ָעִביד קּוְדׁשָ בּוָראן ּדְ  .ּגְ
ל, תוּ                תתיח ר, ִמי ְיַמּלֵ א ַחד, ִויַדּבֵ ר. ּכֹּלָ בּוָראן ִאינּון, ְיַדּבֵ ה ּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ ָהא ּכַ ֵלית , ּדְ ּדְ

ָנא ּבָ ִדיִנין, לֹון חּוׁשְ ה ָמאֵרי ּדְ ּמָ ֵריִסין, ּכַ ה ָמאֵרי ּתְ ּמָ יֵני ִנּמּוִסין, ּכַ ה ַגְרּדִ ּמָ ּוִמּלּוָלא ָלא ָיִכיל , ּכַ
ָלא לֹון  .ְלַמּלָ

ה ְיִדיָען               תתיט ָדה, ּוְבּמָ ַהּגָ הּו ּבְ ּלְ יּה ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּכֻ ִאית ּבֵ ִמּלוּ , ּדְ ָהא ּבְ ָלא ּדְ
ָלא לֹון ָדה ְיִדיָען, ְלִמְנַדע לֹון. ּוַבֲאִמיָרה ָלא ָיִכיל ְלַמּלָ ַהּגָ ָמה ִדְכִתיב, ֲאָבל ּבְ ) תהלים קמה(, ּכְ

ידוּ  יָך ּוְגבּורֹוֶתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ָרָזא ָדא ָיְדִעין, ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ בּוָרה , ּבְ ִהיא ּגְ בּוָרֶתָך ּדְ ֲאָבל ּגְ
ָאה ּתָ רוּ , רוּ ְיַדבֵּ , ּתַ ְכִתיב ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ  .ּדִ

תוֹ                תתכ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ יִאין ִאינּון , ַיׁשְ ַסּגִ יִנין) א דרגין''נ(ּדְ ָרן , ּדִ מֹוְדָען ּוִמְתַחּבְ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ה ְתִהּלָ ה ֵחיִלין, ּבִ הּ , ְוַכּמָ ָרן ּבָ ִמְתַחּבְ יְרָיין ּדְ ִ ה ַמׁשּ ִדְכִתי, ְוַכּמָ ר ) איוב כה(, בּכְ ֲהֵיׁש ִמְסּפָ
א, ִלְגדּוָדיו תוֹ , ְוַעל ּדָ ִהּלָ ל ּתְ ַמע ּכָ ּתְ  .ַמאן ָיִכיל ְלִאׁשְ
א ֲחֵזי               תתכא יִמין ֲהווּ , ּתָ הּו ַחּכִ ּלְ ְטָרא ִדְגבּוָרה ָקא ָנְפֵקי, ִמְצָרֵאי ּכֻ ה ֵחיִלין , ּוִמּסִ ּמָ ּכַ

יְרָיין ִ ה ַמׁשּ ה ַדְר , ְוַכּמָ יןְוַכּמָ ְרּגִ ין ַעל ּדַ ִאין, ּגִ ּתָ ין ּתַ י ַדְרּגִ ָמטּו ְלַגּבֵ ין , ַעד ּדְ ּוִמְצָרֵאי ֲהוּו ֳחָרׁשִ
הוּ  יִמין ּבְ ַעְלָמא, ְוַחּכִ לּו ָהא, ְוָיְדִעין ְסִתיִמין ּדְ ּכָ ַעְלָמא, ְוִאְסּתַ ים ּבְ ִזְמָנא ְדַיֲעקֹב ַקּיַ ּבְ ָלא ִאית , ּדְ

נֹוי ְלָטא ַעל ּבְ ׁשָ א ּדְ יִאיןוְ , ַעּמָ ָרֵאל ִזְמִנין ַסּגִ ִיׂשְ הּו ּבְ דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ ָהא ִיׁשְ  .ָיְדעּו ּדְ
יָון ְדִמית ַיֲעקֹב ָחדוּ                תתכב סֹוָפא, ּכֵ ֵהא ּבְ לּו ַמה ּיְ ּכָ ָמטּו ְלגֹוֶרן ָהָאָטד, ִאְסּתַ , ַעד ּדְ

יָטא ּלִ ִדיָנא ׁשַ ֵזָרא ּדְ ִאיהּו ּגְ א''ָאטָ , ּדְ ִגיַמְטִרּיָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַיד ד ּבְ ָרֵאל ) שמות יד(, ּכְ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ
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דֹוָלה ְוגו ד ַהּגְ א', ֶאת ַהּיָ ָמטּו ְלֲאַתר ּדָ יָון ּדְ ָנְפֵקי ֵמַהאי ָאָטד, ּכֵ בּוָראן ּדְ אי ִאְקֵרי . ָחמּו ּגְ ַאּמַ
א. ָאָטד ָנְפֵקי ִמיָנּה , ד''י ָנֵמי יַ ָהכִ , ַמה ָאָטד ָנְפֵקי ּכּוִבין ְלַהאי ִסְטָרא ּוְלַהאי ִסְטָרא, ֶאּלָ

ָעאן בּוָראן, ְלַהאי ִסְטָרא ּוְלַהאי ִסְטָרא, ֶאְצּבָ ה ּגְ ַכּמָ ָעא ָסִליק ּבְ ָעא ְוֶאְצּבָ ה , ְוָכל ֶאְצּבָ ַכּמָ ּבְ
ה ִנּמּוִסין, ִדיִנין מָ , ּוְבַכּמָ ן ָקָרא ׁשְ דֹול ְוָכֵבד ְמאֹד ַעל ּכֵ ד ּגָ ם ִמְסּפֵ דּו ׁשָ ְסּפְ ֵדין ַוּיִ ּה ָאֵבל ּכְ

ֵבד ֶזה ְלִמְצַרִים, ִמְצָרִים אי ֵאֶבל ּכָ  .ְוָלא ְלָאֳחָרא, ַוּדַ
ָתא               תתכג ְרׁשָ ִריׁש ּפָ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ א. ִרּבִ יֹוָמא ֵדין . ָנְפֵקי ָיְתבּו ְלּגֹו ְמַעְרּתָ ָאַמר ָחֵמיָנא ּדְ

ָמָתא יָתא ּבְ ֵרי רֹוָמֵאי ְמ , ִיְנּפֹול ּבֵ יָתא. ַקְטְרִגיןִויָעְדרּון ּתְ ָמָתא ָלא ִיְנּפֹול ּבֵ ַאֲהָדרּו ְלגֹו . ִאי ֲאָנא ּבְ
א ָיְתבוּ   .ְמַעְרּתָ

ְמעֹון ְוָאַמר               תתכד י ׁשִ ַתח ִרּבִ ים ְוגו) ישעיה י(, ּפָ ּלִ ת ּגַ ) ב''דף רמט ע. ('ַצֲהִלי קֹוֵלְך ּבַ
ָרֵאל ִאּתְ , ַצֲהִלי קֹוֵלךְ  ִריְך הּוא, ָמרַהאי ְקָרא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ַחת ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבַ ִאיִהי ְמׁשַ ִגין ּדְ , ּבְ

ָחא ּבְ ָקָלא ְמׁשַ א ַצֲהִלי קֹוֵלךְ , ּבְ א , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ְוַעל ּדַ ָחא ְלקּוְדׁשָ ּבְ ָבֵעי ְלׁשַ ל ַמאן ּדְ ּכָ
ָקָלא ִריְך הּוא ּבְ ְעָיא ֵליּה ָקָלא ְנִעימּוָתא, ּבְ ֶיֱעַרב ְלאָ , ּבָ ְמִעין ֵליהּ ּדְ ׁשָ ָלא ָיקּום , ְוִאי ָלאו, ֳחָרִנין ּדְ

 .ַלֲאָרָמא ָקָלא
א ֲחֵזי               תתכה ְטָרא ָדא, ּתָ ַאְתָיין ִמּסִ ְכִתיב, ֵליָוֵאי ּדְ ָנה ) במדבר ח(, ּדִ ים ׁשָ ִ ן ֲחִמׁשּ ּוִמּבֶ

ָבא ָהֲעבֹוָדה ְוגו ָקֵליּה . ַמאי ַטְעָמא. 'ָיׁשּוב ִמּצְ ִגין ּדְ , ְוָלא ֶיֱעַרב ְלאּוְדִנין, ָנִמיךְ ) ואי, גיהדר(ּבְ
ָאר ַחְברֹוי ׁשְ ֵדין ְמַעְבִרין ֵליּה ֵמַהאי ְצָבא ָהֲעבֹוָדה , ּכִ י , ִדְלֵעיָלא) מחיילין(ּכְ ָנא ְלַגּבֵ ָקְייִמין ְלַנּגָ ּדְ

ְדָקא ָחֵזי, ַהאי ֲעבֹוָדה א ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָרא ׁשְ  .ּוְלַיּקְ
ֵאי, ין ְלֵעיָלאֵחילִ                תתכו ּתָ י ּתַ ְרָיין ְלַגּבֵ ִ א, ֵחיִלין ּוַמׁשּ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָחא ׁשְ ּבְ ָרא , ְלׁשַ ּוְלַזּמְ

ָבא ָהֲעבֹוָדה. לֹון ְך ָיׁשּוב ִמּצְ ִריְך . ּוְבִגיִני ּכָ א ּבְ ָחא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ָקא ְמׁשַ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ּוְבִגין ּדִ
יםַצֲהִלי קוֹ , ָאַמר ְקָרא, הּוא ּלִ ת ּגַ ת ֲאָבָהן, ֵלְך ּבַ  .ּבַ

ים, תוּ                תתכז ּלִ ת ּגַ ים, ּבַ יהּ , ַעְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ַגּלִ א ָקְייָמא ּבֵ כֹּלָ ִגין ּדְ ִליל , ּבְ ְוִאְתּכְ
ים ּלִ י ּתִ ּלֵ יּה ּתִ א, ּבֵ יּה ְלכֹּלָ ים. ְוַנְפָקא ִמּנֵ ּלִ ת ּגַ ִדְכִתיב, תּו ּבַ ל ָנעּול) שיר השירים ד(, ּכְ ְוָכל , ּגַ

ים ּוַמּבּוִעין ּלִ הּו ָנְפֵקי ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי, ִאינּון ּגַ ּלְ ים, ּכֻ ּלִ ת ּגַ ָרֵאל ִאיִהי ּבַ  .ּוְכְנֶסת ִיׂשְ
א ֲחֵזי               תתכח ָיא, ּתָ ִתיב ַצֲהִלי קֹוֵלךְ , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ַקְדִמיָתא ּכְ ָרא , ּבְ ִגין ְלַזּמְ הּוא ּבְ ּדְ
יִבי, ָמא ָקָלאְוַלֲאָר  ִתיב ַהְקׁשִ אי ַצֲהִלי קֹוֵלךְ . ּוְלָבַתר ּכְ יִבי, ִאי ָהִכי ַאּמַ ְכִתיב ַהְקׁשִ יָון ּדִ א. ּכֵ , ֶאּלָ
ָרא, ַצֲהִלי ָחא ּוְלַזּמְ ּבָ ִגין ְלׁשַ א ֲחֵזי. ּבְ ִריְך הּוא, ּתָ א ּבְ ָרא ְלקּוְדׁשָ ָחא ּוְלַזּמְ ּבְ ָראן ְלׁשַ ָרֵאל ׁשָ , ִאי ִיׂשְ

ֵדין כְּ  יִביּכְ ִריְך , ַמאי ַטְעָמא, ִתיב ַהְקׁשִ א ּבְ ִגיָנּה ְלקּוְדׁשָ ָרן ּבְ ָחן ּוְמַזּמְ ּבְ ָרֵאל ִאינּון ְמׁשַ ִיׂשְ ִגין ּדְ ּבְ
ִתיב ַצֲהִלי קֹוֵלךְ , הּוא א ּכְ יִבי, ְוַעל ּדָ ׁשִ  .ּוְכִתיב ַהּקְ

ה               תתכט ְטָרא ִדְגבּוָרה, ַלְיׁשָ ַאְתָיא ִמּסִ ִגין ּדְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ׁש ) משלי ל(, ּכְ ַלּיִ
ֵהָמה ּבְ ּבֹור ּבַ ה. ּגִ ָרא ֵחיִלין ְותּוְקִפין, ְגבּוָרה, ְוַהאי ַלְיׁשָ ה ֲעָנתֹות. ְלַתּבְ ִאיִהי , ֲעִנּיָ ִגין ּדְ ּבְ

ָלא ָנֲהָרא  ְקַלְרָיא ּדְ אי, )עלה(ַאְסּפַ ה ַוּדַ ְרָמהּ , ֲעִנּיָ ָיִהיב  ,ֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ְלִסיֲהָרא ִמּגַ א ַמה ּדְ ֶאּלָ
א ְמׁשָ  .ָלּה ׁשִ

ַפר ַחד, ֲעָנתֹות ִאיהּו ֲחַקל               תתל ְתִחין , ּכְ ַאַהְדָרן ַעל ּפִ ִני ּדְ יּה ּכֲֹהִני ִמְסּכְ ְרָיין ּבֵ ְוׁשָ
הוּ , )דלואי( ח ּבְ ּגַ ַיׁשְ ַפָרא , ְוֵלית ַמאן ּדְ ֵני ַההּוא ּכְ ָכל ִאינּון ּבְ ִגין ּדְ ְקִליִסין ֲהוּו , )ןא קלישי''ס(ּבְ

א ֵעיַנְיהּו ְדַעּמָ א, ּבְ ל ַעּמָ יר ִמּכָ ָיֲהִבין לֹון, ּוֵביַתְייהּו ְריַקְנָיין ַיּתִ ר ַמה ּדְ ֵני , ּבַ ִמְסּכְ ) א קלישין''ס(ּכְ
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א ַעּמָ ךְ . ְקִליִסין ּדְ ִגין ּכָ ְרָמהּ , ּבְ ִאְתַחבַּ , ִסיֲהָרא ֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ִמּגַ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ ּה ֶאּלָ ר ִעּמָ
א ִאְתְנִהיר ְמׁשָ  .ׁשִ

א ֲחֵזי               תתלא ְכִתיב, ּתָ ֶלְך ֲעָנתֹות ֵלְך ַעל ) מלכים א ב(, ּדִ ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָאַמר ַהּמֶ
ה י ִאיׁש ָמֶות ָאּתָ ֶדָך ּכִ הוּ . ׂשָ ין ֵליּה ֲאדֹוִנּיָ ַזּמִ א. ִאיׁש ָמֶות ִאְקֵרי, ְוִכי ַעל ּדְ ִגין , ֶאּלָ ֲהָוה ֵמֲאַתר ּבְ ּדְ

ָנא יּה ִסיֲהָרא, ִמְסּכֵ ק ּבֵ ִאיְדּבַ ה ֲעָנתֹות, ּדְ ִאיִהי ֲעִנּיָ  .ּדְ
ה ָאִבי) מלכים א ב(, ְוִאי ֵתיָמא               תתלב ר ִהְתַעּנָ כֹל ֲאׁשֶ יָת ּבְ ְך , ְוִכי ִהְתַעּנִ ִגיֵני ּכָ ּבְ

ָלא ָקִטיל ֵליהּ  ָאה ּדְ א ֶאְבָיָתר. ַזּכָ ִגין , ֶאּלָ ָנאּבְ ֲהָוה ֵמֲאַתר ִמְסּכֵ ִוד, ּדְ יּה ּדָ ַעד ָלא ָסִליק , ָזָכה ּבֵ
אּול, ְלַמְלכוּ  אן ֵליּה ׁשָ ד ֲהָוה ְמַכּמָ ָנא, ּכַ ִמְסּכֵ ַגְווָנא ָדא) לבתר(, ְוֲהֵוי ָאְרחֹוי ּכְ ּוְלִזְמָנא , ֶאְבָיָתר ּכְ

למֹה ַלט ׁשְ ׁשָ ָלמּוָתא, ּדְ ַאׁשְ ֲעִתירוּ ְוֲהָוה בְּ , ִסיֲהָרא ָקְייָמא ּבְ א ֲהָוה ֵליהּ , ֶחְדָווָתא ּדַ כֹּלָ ָלא ָזָכה , ּדְ
יּה ֶאְבָיָתר  .ּבֵ

ֵדה ֲעָנתֹות               תתלג ְ אי ׂשּ ָקֵני ֵליהּ , ָרָזא ְדִמָלה ֲהָוה, ַוּדַ א ֲהָוה, ְוִיְרְמָיה ּדְ ִגין , ּכֹּלָ ּבְ
ָאה א ֲחֵזי. ְלַאְחָסָנא ָרָזא ִעּלָ ְלָטא ִסיֲהָרא, ּתָ ד ׁשָ ּפּוִחים ִאְקֵרי, ּכָ ֵדה ּתַ נוּ , ׂשְ ִמְסּכֵ ד ִאיהּו ּבְ , ּכָ

ֵדה ֲעָנתֹות ךְ . ׂשְ ִגיֵני ּכָ א, ּבְ ְלַתּתָ א ּדִ ְחּתָ ּבַ ִלימּוָתא, ָעִביד ֵליּה ֲעִתירוּ , ּתּוׁשְ  .ּוׁשְ
ָדִוד               תתלד ָמה ּדְ ִלימּו ָלהּ , ּכְ ד ׁשְ ל ְלֶמְעּבַ ּדַ ּתַ ל יֹומֹוי ִאׁשְ ֵריּוְלַנְגנָ , ּכָ ָרא , א ַזּמָ ְלַזּמְ

א ָחא ְלַתּתָ ּבְ יק ֵמַעְלָמא. ּוְלׁשַ ּלִ ִוד ִאְסּתַ ִלימוּ , ְוַכד ּדָ ׁשְ ִביק ָלּה ּבִ עּוְתָרא, ׁשָ לֹמֹה ָנַטל ָלּה ּבְ , ּוׁשְ
ֵלימּוָתא ׁשְ נוּ , ּבִ ְסּכֵ ָהא ִסיֲהָרא ָנְפָקא ִמּמִ ְבַהְך עּוְתָרא, ְוָעאַלת ְלעּוְתָרא, ּדְ ַלט ַעל כָּ , ּדִ ל ַמְלֵכי ׁשָ

 .ַאְרָעא
א                תתלה למֹה) מלכים א ו(ְוַעל ּדָ יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשַ א ְדַהב. ֵאין ּכֶ א ּכֹּלָ , ֶאּלָ

ַהב י ּדְ ִאְתַרּבֵ ִתיב, ּדְ ְלֵעיָלא, ְוַעְפרֹות ָזָהב לוֹ ) איוב כח(, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּכְ ָהא ָעָפר ּדִ ֲהָוה , ּדְ
יּה  ל ּבֵ ּכֵ אִמְסּתַ ְמׁשָ א ְותּוְקֵפיהּ , ׁשִ ְמׁשָ ׁשִ לּוָתא ּדְ ּכְ י ְדַהב, ּוְבִאְסּתַ  .ַעְפָרא ָעִביד ְוַאְסּגֵ

א ֲחֵזי               תתלו ְנִהירוּ , ּתָ ן, ִמּטּוֵרי ּדִ ּמָ א ּתַ ְמׁשָ ׁשִ תּוְקָפא ּדְ ַאְרָעא ) א''דף רנ ע(ַעְפָרא , ּדְ ּדְ
יֵני טּוֵרי הּו ָעְבֵדי ְדַהב, ּבֵ ּלְ ןְואִ , ּכֻ ּמָ ְרִביאּו ּתַ ין ּדִ יׁשִ ֵני, ְלָמֵלא ֵחיָוון ּבִ א ָלא ֲהוּו ִמְסּכְ ֵני ָנׁשָ ִגין , ּבְ ּבְ

י ְדַהב א ַאְסּגֵ ְמׁשָ ׁשִ תּוְקָפא ּדְ  .ּדְ
ךְ                תתלז לֹמֹה, ְבִגין ּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ ב ִלְמאּוָמה, ּבְ ֶסף ְנְחׁשַ א , ֵאין ּכֶ ְמׁשָ יָפא ְדׁשִ ּקִ ָהא ּתַ ּדְ

ַעְפָראִאְס  ל ּבְ ּכַ ַהב, ּתַ י ֵליּה ּדְ ַההּוא ַעְפָרא. ְוַאְסּגֵ ִדיָנא ִאיהוּ , ְועֹוד ּדְ יּה . ִסְטָרא ּדְ ל ּבֵ ּכַ ד ִאְסּתַ ּכַ
א ְמׁשָ ֲהָבא, ׁשִ י ּדַ הּ . ָנַטל ּתּוְקָפא ְוִאְתַרּבֵ לֹמֹה ּבָ ל ׁשְ ּכַ ִאְסּתַ יָון ּדְ ח ְוַאְכִריז ְוָאַמר, ּכֵ ּבַ קהלת (, ׁשַ

 .'ָיה ִמן ֶהָעָפר ְוגוַהּכֹל הָ ) ג
ָדִוד               תתלח לֹמֹה ָלא ִאְצְטִריְך ְלַנְגָנא ּכְ א ׁשְ ִאיהּו ְרִחיֵמי , ְוַעל ּדָ יָרָתא ּדְ א ׁשִ ֶאּלָ

יּה ֲהווּ , ְדעּוְתָרא ַעְלָמא ּבֵ ָחן ּדְ ּבְ ָכל ּתּוׁשְ הּוא ְנִהירּו ּוְרִחימּו ּדְ ַמְטרֹוִניָתא כַּ , ּדְ א ּדְ ְחּתָ ּבַ ד ּתּוׁשְ
א ָקֲאַמר ַמְלּכָ ְרְסָייא ְלֳקְבֵליּה ּדְ ּכֻ  .ָיְתָבא ּבְ

ִתיב               תתלט ֲאָבִנים) מלכים א י(, ּכְ ַלם ּכַ ירּוׁשָ ֶסף ּבִ ֶלְך ֶאת ַהּכֶ ן ַהּמֶ ּתֵ א , ַוּיִ ִגין ְדכֹּלָ ּבְ
ָמאָלא, ֲהָוה ְדַהב ְ ׂשּ ר ּבִ ַ ִסְטָרא ִדְרִחימוּ , ְוַעְפָרא ִאְתַקׁשּ ָמא . ּבְ ) שיר השירים ב(, ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ

י ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ֲהָדהּ , ׂשְ ק ּבַ ּבַ א ִאְתּדָ ְמׁשָ  .ְוָלא ִאְתֲעֵדי ִמיָנהּ , ְוׁשִ
ַהאי               תתמ למֹה ָטָעה ּבְ א, ׁשְ ְמׁשָ ׁשִ ִאְתְקִריב ִסיֲהָרא ּבְ ָהא ָחָמא ּדְ ָקא, ּדְ , ִויִמיָנא ְמַחּבְ

חֹות ֵריׁשָ  ָמאָלא ּתְ ָדא, אּוׂשְ א ּבְ ִאְתְקִריבּו ּדָ יָון ּדְ ֲחָדא, ָאַמר, ּכֵ ְיִמיָנא ַמה , ָהא ִאְתְקִריבּו ּכְ
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ִגין ְלָקְרָבא. ָהָכא א ּבְ ָהא ְיִמיָנא ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ ָדא ְלַמאי ִאְצְטִריךְ , ּדְ א ּבְ ִאְתְקִריבּו ּדָ יָון ּדְ , ּכֵ
למֹה יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשַ ד ֵאין ּכֶ  .ִמּיָ

ִריְך הּוא               תתמא א ּבְ ִחית ְיִמיָנא, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ יךְ , ַאְנּתְ ּדָ ְצָטֵרְך ְלֶחֶסד , ַחּיָ ַאְנּתְ ּתִ
א ֵני ָנׁשָ ח, ּבְ ּכַ ל ִסיֲהָרא. ְוָלא ִתׁשְ ַקּבֵ א ִמּלְ ְמׁשָ ד ָסָטא ׁשִ ָכא, ִמּיָ ְ ְרָיא ְלִאְתַחׁשּ ְוֲהָוה , ְוִסיֲהָרא ׁשַ

ר ַעל למֹה ְמַהּדַ ְתִחין ׁשְ יּה ֶחֶסד, ֲאִני קֶֹהֶלת) קהלת א(, ְוָאַמר, ּפִ ַיֲעִביד ִעּמֵ , ְוָלא ֲהָוה ַמאן ּדְ
ָדָחה ְיִמיָנא, ַמאי ַטְעָמא ִגין ּדְ יב ֵליהּ , ּבְ ֶסף ) מלכים א י(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָלא ָחׁשִ ֵאין ּכֶ

למֹה ִלְמאּוָמה יֵמי ׁשְ ב ּבִ  .ֶנְחׁשַ
אְועַ                תתמב ִריְך הּוא, ל ּדָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָחן ְלַגּבֵ ּבְ י ּתּוׁשְ ַאְסּגֵ ל ּדְ ָלָמא ְלֵעיָלא, ּכָ י ׁשְ , ַאְסּגֵ

ה יִבי ַלְיׁשָ ְך ַהְקׁשִ ִגיֵני ּכָ ִתיב. ּבְ ִלי ֶטֶרף ְוגו) איוב ו(, ּכְ ׁש אֹוֵבד ִמּבְ ה', ַלּיִ ׁש ַהְיינּו ַלְיׁשָ , ַלּיִ
ִדְכִתיב ה, ּכְ ִלי ָטֶרף. ּוָבאּו ָהאֹוְבִדים) ישעיה כז(, ִדְכִתיבכְּ , אֹוֵבד. ָחק ֻחּקָ ִגין, ִמּבְ ִאיִהי , ּבְ ּדְ
ְבָעה  ִדְכִתיב, ָעֶליָה ְלֵמיַהב) א עילה''ס(ּתָ ן ֶטֶרף ְלֵביָתהּ ) משלי לא(, ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  .ַוּתָ
ָרדוּ                תתמג ֻכלְּ . ּוְבֵני ָלִביא ִיְתּפָ ִגין ּדְ ד ִאיִהי ְיִהיַבת ְלהֹון ֶטֶרף, הּו ַחָייִליןּבְ הּו , ּכַ ּלְ ּכֻ

ַחד ָרן ּכְ ַחד, ִמְתַחּבְ ִלי ֶטֶרף. ְוָיְנִקין ּכְ לּוָתא, ְוַכד ִאיִהי ָיְתָבא ִמּבְ ָגַרם ּגָ ֵני ָלִביא , ּדְ אי ּבְ ַוּדַ
ָרדוּ  ה ִסְטִרין ְוָאְרִחין, ִיְתּפָ הּו ְלַכּמָ ּלְ ן ּכֻ ְרׁשָ ִגין , ִמְתּפָ יָנאּבְ ד ּדִ ָחא ְלֶמְעּבַ ּכָ א. ְלַאׁשְ ִזְמָנא , ְוַעל ּדָ ּבְ

ָנא ִאְתֲעִביד ְקָנן, ְדָקְרּבָ א ִמְתּתַ ְדָקֲאָמָרן, ּכֹּלָ ֲחָדא ּכִ ָנא לא . ּוִמְתַקְרִבין ּכְ ָקְרּבָ א ּדְ ּתָ ַהׁשְ
ָרדוּ , ִאְתֲעִביד ֵני ָלִביא ִיְתּפָ אי ּבְ ךְ , ַוּדַ לָ , ּוְבִגיֵני ּכָ יָנאֵלית ָלן יֹום ּדְ יּה ּדִ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָהא ָלא , א ִאׁשְ ּדְ

ְדָקֲאָמָרן ָאה ּכִ ִלימּו ִעּלָ ׁשְ ִאין ּבִ ִאין ְוַתּתָ  .ִמְתָעִרין ִעּלָ
א ֲחֵזי               תתמד ר ָנׁש , ּתָ ּבַ א ְצלֹוָתא ּדְ ּתָ א, ַהׁשְ ִלימּו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְבִבְרָכָתא , ִאְתַער ׁשְ

ִר  א ּבְ ָבִריְך ְלקּוְדׁשָ ִאין, יְך הּואּדְ ִאין ְוַתּתָ ְרִכין ִעּלָ ְרָכאן . ִמְתּבָ ָרֵאל ִמְתּבָ ִיׂשְ ְצלֹוָתא ּדְ א ּבִ ְוַעל ּדָ
ִריְך הּוא. ָעְלִמין א ּבְ ְמָבֵרְך ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ַרךְ , ַמאן ּדִ ִריְך הּוא. ִיְתּבָ א ּבְ ִריְך ְלקּוְדׁשָ ָלא ּבָ , ַמאן ּדְ

ַרךְ  ד ּובֹוַזי ֵיָקלוּ ) שמואל א ב( ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָלא ִיְתּבָ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ  .ּכִ
ר ָנׁש ָאֳחָרא ְלָבְרָכא, ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא               תתמה א ְדִבְרָכָתא ָלא ָיִהיב ֵליּה ְלּבַ ּסָ , ּכַ

ים ְוָנִטיל ֵליּה ) דבעי לאתנטלא( ְתֵרי ְידֹוי ּוְמבָ ) בימינא ובשמאלא(ֶאָלא ִאיהּו ַאְקּדִ ְוָהא . ֵרךְ ּבִ
יִמיָנא , ֲאָמָרן ָבֵעי ְלַנְטָלא ֵליּה ּבִ ָמאָלא) א ולא בשמאלא''ס(ּדְ א ִאְתָערּו , ּוִבׂשְ כֹּלָ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
יהּ  יר הּוא, ּבֵ ּפִ ְבָרָכה ָהִכי ִאְצְטִריְך ּכֹוס .ׁשַ א ּדִ ּסָ ְכִתיב, ֲאָבל ּכַ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ) תהלים קטז(, ּדִ

א ָ ָהא בְּ , ֶאׂשּ ְלֵעיָלא, ַהאי ּכֹוסּדְ ְרָכאן ֵמִאינּון ְיׁשּועֹות ּדִ ְוָכִניׁש לֹון , ְוהּוא ָנִטיל לֹון, ִאְתְנִגידּו ּבִ
יהּ  ן ִאְתְנִטיר , ְלַגּבֵ ַההּוא ּכֹוס) לון(ְוַתּמָ ִניׁש ּבְ ָאה ְוִאְתּכְ יִמיָנא. ַחְמָרא ִעּלָ , ּוְבִעיָנן ְלָבְרָכא ֵליּה ּבִ

ָמאָלאְולֹא בִּ ) א ובשמאלא''ס( ִניׁש , ׂשְ ַהאי ּכֹוס ּכָ ִאיהּו ּבְ ֲחָדא, ְוַחְמָרא ּדְ ְרכּון ּכְ ִיְתּבָ ּוְבִעיָנן , ּדְ
תֹוָרא ֲהָמא ְוַחְמָרא, ְלָבְרָכא ּפָ ָלא ְתֵהא ֵריַקְנָיא ִמּנַ א , ּדְ ֲחָדא) חד(ּכֹּלָ  .ּכְ

א ֲחֵזי               תתמו ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרָכה אִ , ּכְ ל ּבְ ָרָכה, ְקֵריּכֹוס ׁשֶ ל ּבְ ִאיהּו ּכֹוס ׁשֶ , ְוֵכיָון ּדְ
ָמאָלא  ִעיָנן ְיִמיָנא ּוׂשְ ין ְיִמיָנא , ְלַנְטָלא ֵליהּ ) ובעי(ּבְ ) ב''דף רנ ע(ְוַההּוא ּכֹוס ִאְתְייִהיב ּבֵ

ָמאָלא ִאְתַמְלָייא ַחְמָרא, ּוׂשְ ִגין ַחְמָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּוָבֵעי ּדְ ִאיהּו ָנִפיק ֵמעַ , ּבְ  .ְלָמא ְדָאֵתיּדְ
א ֲחֵזי               תתמז ָרָכה, ְוּתָ ל ּבְ ִאין) הכא(, ּכֹוס ׁשֶ ין ִעּלָ ְלָיין ִמּלִ ַהאי ִאְתּגַ ֲאַנן , ּבְ ָהָכא ּדְ

א ְמַעְרּתָ א, ּבִ יׁשָ ָייא ָרָזא ִדְרִתיָכא ַקּדִ ּלְ ָלא ֵליּה . ֵאיָמא ָהָכא ִאְתּגַ ֵעי ְלַקּבְ ָרָכה ּבָ ל ּבְ ּכֹוס ׁשֶ
יִמינָ  ָמאָלאּבִ א ָצפֹון ְוָדרֹום, א ּוׂשְ ְייהוּ , ּדָ ָרָכה ִמּנַ יֵהא ָנִטיל ּבְ ָרָכה ּדִ ל ּבְ ל  .ְוכֹוס ׁשֶ ַמאן ּכֹוס ׁשֶ
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ָרָכה למֹה, ּבְ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ א ִמּטָ ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ּדָ ִאְתְייִהיב ּבֵ ְבִעיָנן ּדְ יִמיָנא, ּדִ , ּוָבֵעי ַלֲאָנָחא ָלּה ּבִ
ּקֵ  ִיְתּתַ ֲהַדְייהוּ ְוגּוָפא ּדְ ַההּוא ּכֹוס, ן ּבַ יּה ּבְ ח ּבֵ ּגַ ְרָכאן, ְוַיׁשְ ע ּבִ ַאְרּבַ ְכִתיב, ְלָבְרָכא ֵליּה ּבְ ִגין ּדִ , ּבְ

ִמיד ֵעיֵני ה) דברים יא( ּה ְוגו' ּתָ ָרָכה. 'ֱאלֶֹהיָך ּבָ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ח ּבְ ּכַ ּתַ ָצפֹון , ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִאׁשְ
ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ , בְוָדרֹום ּוִמְזָרח ּוַמֲעָר  א ּכְ יׁשָ  .ָהא ְרִתיָכא ַקּדִ

ַנֲהָמא               תתמח א, ּוָפתֹוָרא ּבְ ְלַתּתָ ְרָכא ַההּוא ֶלֶחם ּדִ ִיְתּבָ ִגין ּדְ ַרְך ֶלֶחם עֹוִני, ּבְ , ְוִיְתּבָ
ג ּנַ ְר . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ִויֵהא ֶלֶחם ּפַ ָרֵאל ִמְתּבָ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ח ּדִ ּכַ ּתַ דְוִיׁשְ ְלֵעיָלא , ִסְטֵרי ַעְלָמא' ָכא ּבְ
א ְלֵעיָלא  ָרָכה). בההוא נהמא של ברכה(ְוַתּתָ ל ּבְ ֲאָבָהן, ְוכֹוס ׁשֶ א ּבַ ִוד ַמְלּכָ ָרא ּדָ , ְלִאְתַחּבְ

א ַרְך ְלַתּתָ ַרְך , ְוִיְתּבָ ִיְתּבָ א ופתורא בנהמא בגין דיתברך מכל סטרין מעילא ומתתא ''נ(ּדְ
ה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך לחם לעילא ברזא דכוס של ברכ

ר ָנׁש ) עוני ויהא לחם פנג והא אוקמוה ויתברך ּבַ תֹוָרא ּדְ ִדיר, ּפָ יּה ְמזֹוָנא ּתָ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ  .ְלִאׁשְ
קּו ְידֹוי               תתמט הּו ּוְנׁשָ ּלְ ָאִעיְלָנא ָהָכא, ָקמּו ּכֻ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ין ּוׁשְ , ָאְמרּו ּבְ ַמְעָנא ִמּלִ

ין א ְוֲאְזלוּ . ִאּלֵ ָמָתא, ָנְפקּו ִמן ְמַעְרּתָ ד ָעאלּו ּבְ א ְדִמיתוּ , ּכַ יָתא , ָחמּו ִעיְטָרא ִדְבֵני ָנׁשָ ָנַפל ּבֵ ּדְ
ִמיתוּ , ֲעַלְייהוּ  ָקא ַסְפֵדי ְלִאינּון ּדְ  .ִעם ִאינּון רֹוָמֵאי, ָיְתבּו ְוָחמּו ּדְ

ַתח ִרבִּ                תתנ בֹאּו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטדּפָ ְמעֹון ְוָאַמר ַוּיָ א. ַמאן ּגֶֹרן ָהָאָטד, י ׁשִ ָהָכא , ֶאּלָ
ִאְתֲעֵדי ְלָטנּוָתא ְדִמְצָרֵאי ּדְ ִמְצָרֵאי, ּגֶֹרן ָהָאָטד. ִאְתְרֵמיז ׁשָ א ׁשּוְלָטָנא ּדְ א ְמַמּנָ ִאְתֲעֵדי , ּדָ ּדְ

ָרֵאל י ׁשּוְלָטנּוָתא ְדִיׂשְ ּמֵ ָהא ָחמוּ , ִמּקַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר). גורן( ּדְ ים ) מלכים א כב(, ּכְ ׁשִ ְמלּוּבָ
ּגֶֹרן ָגִדים ּבַ דֹול ְוָכֵבד ְמאֹד ְוגו. ּבְ ד ּגָ ם ִמְסּפֵ דּו ׁשָ א ַוִיְסּפְ  . 'ְוַעל ּדָ

ה               תתנא ָמּה ָאֵבל ִמְצָרִים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ן ָקָרא ׁשְ ְצַרִים ֲהָוה, ַעל ּכֵ אי ִמּמִ ַוּדַ אּוף  ,ּדְ
ְכָיין ין ּבָ יּוָדֵאי ִניְנהּו ִאּלֵ יּה יּוָדֵאי, ָהָכא ָלאו ּדְ ִמיתּו ּבֵ ב ּדְ ין יּוָדֵאי, ַאף ַעל ּגַ ָמֵלא ֲהוּו , ְוִאּלֵ ִאּלְ

ִמיתוּ , ָלא ִמיתוּ , יּוָדֵאי ר חֹוַבְייהוּ , ְוֵכיָון ּדְ ִריְך הּוא ְמַכּפֵ א ּבְ  .קּוְדׁשָ
י ׁשִ                תתנב א ֲחֵזיָאַמר ִרּבִ ִמְצַרִים, ְמעֹון ּתָ ָמֵתיּה ּבְ ָנְפַקת ִנׁשְ ב ּדְ ַיֲעקֹב ַאף ַעל ּגַ ָלאו , ּדְ

ְרׁשּוָתא ָאֳחָרא ָנְפַקת ָמר, ַמאי ַטְעָמא. ּבִ ָמה ְדִאּתְ ֵרי ָעְלָמא ַעְרָסא , ּכְ ִאְתּבְ ָלא ֲהָוה ִמּיֹוָמא ּדְ ּדְ
ַההּוא ַעְרָסא ְדַיֲעקֹב ֵליָמָתא ּכְ א. ׁשְ ְעּתָ ׁשַ ָמֵתיהּ  ּבְ ֲהָוה ָסִליק ֵמַעְלָמא ִנׁשְ ר , ּדְ ַ ד ִאְתַקׁשּ ִמּיָ

ַאְתֵריהּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּבְ
א ֲחֵזי               תתנג א, ּתָ ְמַעְרּתָ ד ֲהָוה ָעאל ַיֲעקֹב ּבִ ח , ּכַ ּכַ ּתַ א ְדֵעֶדן ִאׁשְ ִגְנּתָ ל ֵריִחין ּדְ ּכָ

א ְמַעְרּתָ א ָסְלָקא ְנהֹוָרא, ּבִ ִליקוּ , ּוְמַעְרּתָ א ַחד ּדָ ַרּגָ ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים. ׁשְ י ּדְ , ְוַכד ָעאלּו ֲאָבָהן ְלַגּבֵ
יהּ  ָחא ִעּמֵ ּכָ ּתַ א, ְלִאׁשְ ְרּגָ ׁשַ ק ְנהֹוָרא ּדְ ּלַ א. ִאְסּתַ ְמַעְרּתָ ָעאל ַיֲעקֹב ּבִ יָון ּדְ ַרָגא , ּכֵ ַהְדָרא ׁשְ

אִ , ְלַאְתֵריהּ  ל ַמה ּדְ א ִמּכָ ִלים ְמַעְרּתָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ  .ְצְטִריךְ ּכְ
ר ָנׁש ָאֳחָרא, ְוַעד יֹוֵמי ַעְלָמא               תתנד א ּבַ יַלת ְמַעְרּתָ ל, ָלא ַקּבִ ָמִתין . ְוָלא ְתַקּבֵ ְוִנׁשְ

א ֵבי ְמַעְרּתָ ְייהּו ּבְ ּמַ ָזָכאן ִאַעְבָרן ִמּקַ ִיְתָערּון, ּדְ ִגין ּדְ ַעְלָמא, ּבְ ָבקּו ּבְ ׁשְ י ְוֶיחדּו ַק , ְוָחִמין ַזְרָעא ּדִ ּמֵ
ִריְך הּוא א ּבְ א. קּוְדׁשָ י ַאּבָ ִאיל ְלַאְסָיא, ָאַמר ֵליהּ , ֲחִניָטא ְדַיֲעקֹב ַמאי ִאיהוּ , ָאַמר ִרּבִ  .ִזיל ׁשְ

א ֲחֵזי               תתנה ַחְנטּו , ּתָ ִתיב ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת ָהרֹוְפִאים ַלֲחנֹוט ֶאת ָאִביו ַוּיַ ּכְ
א ֲהָוה ֲחִניָטא ָדא, ָרֵאלָהרֹוְפִאים ֶאת ִיׂשְ  ִני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ְך ּכִ ִגין אֹוְרָחא . ַסְלָקא ַדְעּתָ ִאי ֵתיָמא ּבְ

ֲעָבדוּ  ן ְוגו, הּוא ּדְ ָמת יֹוֵסף ּבֶ ִתיב ַוּיָ ִמְצָרִים' ָהא ּכְ ָארֹון ּבְ ם ּבָ יׂשָ ָאְרָחא, ַוּיִ יּה ּבְ , ָהא ָלא ֲאְזלּו ִעּמֵ
ר ן ִאְתַקּבַ ּמָ ָהא ּתַ ַחְנטּו אֹותוֹ ּוכְ , ּדְ  .ִתיב ַוּיַ
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א               תתנו ַמְלִכין ִאינּון, ֶאּלָ ִגין ְלַקְייָמא גּוַפְייהוּ , ָאְרָחא ּדְ ח ְרבּות, ּבְ ְמׁשַ , ֲחָנֵטי לֹון ּבִ
ִחין ל ִמׁשְ ָאה ַעל ּכָ בּוְסִמין, ִעּלָ ַההּוא ִמ , ְמעֹוָרב ּבְ ַתר יֹוָמא ּבְ גּוָפא יֹוָמא ּבָ ִאיב ֵליּה ּבְ ָחא ְוׁשָ ׁשְ

ִעין יֹוִמין, ָטָבא ְכִתיב. ַאְרּבְ י ֵכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחנּוִטים, ּדִ ִעים יֹום ּכִ ְמְלאּו לֹו ַאְרּבָ ַתר . ַוּיִ ּבָ
א ִלים ּדָ ּתְ יִאין, ְדִאׁשְ ִלים ִזְמִנין ַסּגִ  .ָקְייָמא גּוָפא ׁשְ

ָכל ַההּוא ַאְרָעא ִדְכַנַען               תתנז ִגין ּדְ ִמְצַרִיםְואַ , ּבְ ב ֵליּה , ְרָעא ּדְ ה ּגּוָפא ּוְמַרּקֵ ְמַכּלָ
ָאר ַאְרָעא) א''דף רנא ע( ל ׁשְ ְוָעְבֵדי ֲחִניָטא ָדא , ּוְבִגין ְלַקְייָמא גּוָפא ָעְבֵדי ָדא, ִלְזַמן ְזִעיר ִמּכָ

ָרא ָחא ַעל ַטּבּוָרא. ִמּגֹו ּוִמּבָ ְוָין ַההּוא ִמׁשְ ׁשַ ַטבּ , ִמּגֹו ּדְ ֵמעֹויְוהּוא ָעאל ּבְ ִאיב ּבְ ּתְ , ּוָרא ְלגֹו ְוִאׁשְ
יִאין ָרא ְלִזְמִנין ַסּגִ  .ְוָקִאים ֵליּה ְלגּוָפא ִמּגֹו ּוִמּבָ

ִקּיּוָמא ְדגּוָפא               תתנח ֲאָבָהן ִאיהוּ . ְוָהִכי ִאְצְטִריךְ , ְוַיֲעקֹב ָהִכי ֲהָוה ּבְ גּוָפא ּדְ ְוֲהָוה , ּדְ
גּוָפא ְוַנְפׁשָ  ִקּיּוָמא ּבְ ַגְווָנא ָדא ְליֹוֵסף. אּבְ גּוָפא, ּכְ ִאיהּו דּוְגָמא ּדְ א הּוא, ּדְ . ּוְבִקּיּוָמא ְדגּוָפא ְוַנְפׁשָ

ִקּיּוָמא ְדגּוָפא ַחְנטּו אֹותוֹ , ּבְ ְכִתיב ַוּיַ א, ּדִ ַנְפׁשָ ִקּיּוָמא ּדְ ִמְצָרִים, ּבְ ָארֹון ּבְ ם ּבָ יׂשָ ְכִתיב ַוּיִ  .ּדִ
ֵרי יּוִדיּוְתִניָנן                תתנט אי''ּתְ א. ן ַאּמַ א, ֶאּלָ ִרית ְלַתּתָ ִרית , יֹוֵסף ָנַטר ֵליּה ּבְ ְוָנִטיר ֵליּה ּבְ

ְלֵעיָלא ק ֵמַעְלָמא, ּדִ ּלַ ְתֵרי ֲארֹוֵני, ִאְסּתַ י ּבִ ּוִ א ּוְבָארֹון ְלֵעיָלא) אתר(, ִאְתׁשַ ָארֹון ְלַתּתָ ָארֹון . ּבְ
ְלֵעיָלא ַמאן ִאיהוּ  א. ּדִ ָמא ְד , ֶאּלָ ל ָהָאֶרץ) יהושע ו(, ַאּתְ ָאֵמרּכְ ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ , ִהּנֵ

ִרית ִאְקֵרי ְלֵעיָלא ֲארֹון ַהּבְ ָארֹון ּדִ ִרית, ּדְ ָנַטר ּבְ א ַמאן ּדְ ָהא ָלא ָיִרית ֵליּה ֶאּלָ יֹוֵסף , ּדְ ּוְבִגין ּדְ
ְתֵרי ֲארֹוֵני, ָנַטר ֵליּה ִלְבִרית י ּבִ ּוֵ  .ִאְתׁשַ

ִמְצָרִים               תתס ָארֹן ּבְ ם ּבָ יׂשֶ אי, ַוּיִ ב , ּוְקָרא אֹוַכח ָרָזא ָאֳחָרא. ָהִכי הּוא ַוּדַ ַאף ַעל ּגַ ּדְ
ְרׁשּו ָאֳחָרא ָמֵתיּה ּבִ ָנְפַקת ִנׁשְ א, ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ַ ָארֹון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִאְתַקׁשּ ם ּבָ יׂשֶ ְלֵעיָלא , ַוּיִ

א ֲהָוה, ּוְלַתּתָ ִגין ּדְ יק ּבְ ָאה. ַצּדִ א ִעּלָ יׁשָ יק ָיִרית ַאְרָעא ַקּדִ ָכל ַצּדִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדְ ישעיה (, ּכְ
ֵאר) ס ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ יִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשּו ָאֶרץ ִנֶצר ַמּטָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ רּוְך ה. ְוַעּמֵ ְלעֹוָלם ' ּבָ
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