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ל  .1 ה ֵאת ּכָ ַמע ִיְתרֹו ּכֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן ֹמׁשֶ ׁשְ ַויִּ
י ִחְזִקיָּה ה ְוגֹו'. ַרּבִ ר ָעׂשָ ַתח  (ַרִּבי ֶאְלָעָזר) ֲאׁשֶ ּפָ

תּוב   (ויקרא ט) ְוָאַמר, א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו. ּכָ ָ ׂשּ ַויִּ
ַעל   ָיִמין  ְלָהִרים  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַאַחת,  ָידֹו 

אַ  ֹמאל, ַוֲהֵרי ּבֵ  ְרנּו ַהּסֹוד.ׂשְ
  

ל   (שמות יח) .1 ה ֵאת ּכָ ַמע ִיְתרֹו ּכֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֹׁשֶ ׁשְ ַוּיִ
ה ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ה  ָעׂשָ ר  אלעזר)  ֲאׁשֶ ר'  ַתח   (נ''א  ּפָ

ַחד,   (ויקרא ט) ְוָאַמר, ָידֹו  ִתיב  ּכְ ָיָדו.  ֶאת  ַאֲהרֹן  א  ָ ַוִיׂשּ
ָבֵעי ְלָאָרָמא   ִגין ּדְ ָמאָלא, וָהא אֹוִקיְמָנא  ּבְ ְיִמיָנא ַעל ׂשְ

 ָרָזא. 
Rabbi Shimon selected a road and escaped to the desert of Lod and hid in a cave, he 
and his son, Rabbi Elazar. 

A miracle happened, a carob tree grew next to the cave along with a spring of water. 
They ate from the carob tree and drank from the spring of water. Elijah the Prophet of 
good memory came to them twice a day to teach and study with them. No one knew 
about them. 

This is called Tikunei HaZohar [Tikun can be understood as correction, establishing 
and foundation. All are correct]. Those Tikunei Zohar are seventy faces to the Torah 
that Rabbi Shimon interprets as the Torah secrets of the word Bereshit [the first word 
of the Torah]. 

Rise up Rabbi Shimon and open your words before the presence of the Shechinah. And 
he opened and said that the people that have the education, that are Rabbi Shimon 
and his friends, will shine with Light like the splendor of upper heavens. 

They will shine in that Light because they came together for this work of the Zohar and 
were given the permission, together with Elijah the Prophet and all the souls in the 
assembly, to come down to them and to all the angels [messengers] in concealment 
and in ways to reveal the knowledge. 

The reason for all this is that the Holy Endless Light gave permissions to all the Holy 
Names of all levels, including the permutation of the four-letter name and their related 
names, to reveal to Rabbi Shimon and his friends the deeper secrets of these names. 
Every name in its level. Also, permission was given to the ten Sefirot to reveal their 
inner secrets, which was not given until the generation of the King Mashiach. 

Commentary: 
The first paragraphs of the Tikunei Zohar create the opening for us to come through 
the doors that Rabbi Shimon opened for us with the Zohar writings. We should just 
get into the door and be with Rabbi Shimon, his son, and their assembly (Idra). This 
assembly was one that includes souls of the righteous, Elijah the Prophet, and Moses. 
Their presence created an opened channel from the level of Da’at that draws the Light 
of Chokhmah and Binah, the supernal Father and Mother, and injects into the seventy 
revelations of Light through the main gate, which is the first word of the Torah, 
Bereshit. 

ל ִמי   .2 ּכָ ֶלְך, ׁשֶ לֹֹמה ַהּמֶ ל ׁשְ ִסְפרֹו ׁשֶ ָמָצאנּו ּבְ
ְתִפּלֹות  ּבִ ֵאיָנן  ְוֵהם  ְלַמְעָלה,  ָידֹו  ִרים  ּמֵ ׁשֶ
ָרה  ֵמֲעׂשָ ל  ְתַקּלֵ ּמִ ׁשֶ ָאָדם  ֶזהּו  ׁשֹות,  ּוַבּקָ
ר ָהיּו   יִטים ֲאׁשֶ ּלִ ָרה ׁשַ ים, ְוֵהם ֲעׂשָ יִטים ְמֻמּנִ ּלִ ׁשַ

  
ַמאן  .2 ָכל  ּדְ א,  ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ּדְ ִסְפָרא  ּבְ ְחָנא  ּכַ ַאׁשְ

ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין, ַהאי  א, ְוָלאו ִאיּנּון ּבִ ָאִרים ְידֹוי ְלֵעיּלָ ּדְ
ׁש  ָרה  ֵמֲעׂשָ ִאְתַלְטָייא  ּדְ ָנׁש,  ר  ּבַ ְמָמָנן. ִאיהּו  ּוְלָטִנין 

ין  (קהלת ז) ְוִאיּנּון ִאּלֵ ִעיר.  ּבָ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ יִטין  ּלִ ָרה ׁשַ ֲעׂשָ
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ָר  ִעיר. ֵאּלּו אֹוָתם ֲעׂשָ ת  ּבָ ִריׂשַ ים ַעל ּפְ ֻמּנִ ּמְ ה ׁשֶ
אֹוָתּה  אֹו  ה  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ִלּטֹל  ְלַמְעָלה  ַהיַָּדִים 
ם  ֵ ַהׁשּ ד  ּבֵ ְלִהְתּכַ ּכַֹח  ּה  ּבָ ְונֹוְתִנים  ָרָכה,  ּבְ
ה   ַמּטָ ּלְ ּמִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה.  ַמּטָ ִמּלְ ֵרְך  ּוִמְתּבָ דֹוׁש,  ַהּקָ

ְלמַ  ַהיַָּדִים  ת  ִריׂשַ ּפְ ֵמאֹוָתּה  ֵרְך  ָאז ִמְתּבָ ְעָלה, 
ָדִדים.  ל ַהּצְ ד ִמּכָ ּבֵ ֵרְך ִמְלַמְעָלה, ּוִמְתּכַ  ִמְתּבָ

א ְלַנְטָלא  ָיִדין ְלֵעיּלָ ִריׂשּו ּדְ ּפְ י ְמָמָנן ַעל  ָרה ּדִ ִאיּנּון ַעׂשְ
ֵחיָלא,  יּה  ּבֵ ְוָיֲהֵבי  ְרָכָתא,  ּבִ ַהִהיא  אֹו  ְצלֹוָתא,  ַההּוא 

ַק  ָמא  ׁשְ ָרא  יָון ְלִאְתַיּקְ ּכֵ א.  ּתָ ִמּתַ ַרְך  ְוִאְתּבְ א,  יׁשָ ּדִ
ֵדין  ּכְ א,  ְלֵעיּלָ ָיִדין  ּדְ ִריׂשּו  ּפְ ֵמַההּוא  ַרְך,  ִאְתּבְ א  ִמַתּתָ ּדְ

ל ִסְטִרין. א, ְוִאְתְיַקר ִמּכָ ְרָכא ֵמֵעיּלָ  ִאְתּבָ
ִנים ִלּטֹל ֵמאֹוָתן  .3 ים ְמזֻּמָ ֶרת ַהְמֻמּנִ ְוֵאּלּו ֲעׂשֶ

ָרכֹות   ּוְלָבֵרְך  ּבְ ה,  ְלַמּטָ ּוְלהֹוִריק  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ אֹותֹו,  ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ אֹותֹו  (במדבר   ֶאת 

 ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם. ו)
  

אן  .3 ְרּכָ ּבִ ֵמִאיּנּון  ְלַנְטָלא  ְזִמיִנין  ְמָמָנן,  ָרה  ֲעׂשָ ין  ְוִאּלֵ
ְמ  ּדִ ְלַההּוא  ּוְלָבְרָכא  א,  ְלַתּתָ ּוְלַאָרָקא  א,  ְלֵעיּלָ ָבֵרְך ּדִ

יב, ְכּתִ  ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם. (במדבר ו)  ֵליּה, ּדִ

ָיָדיו   .4 ִרים  ּמֵ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהָאָדם  ֵמר  ָ ִיׁשּ ְוָלֵכן 
אֹו  ְבָרכֹות  ּבִ אֹו  ה  ְתִפּלָ ּבִ ִלְהיֹות  ְלַמְעָלה 
ָרה   ֲעׂשָ ּום ׁשֶ ם, ִמׁשּ ה, ְולֹא ָיִרים ָיָדיו ְלִחּנָ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ִנים ּוִמְת  לּו ְמזֻּמָ ת  ַהּלָ ִריׂשַ עֹוְרִרים ֶאל אֹוָתּה ּפְ
ָרה ְמַקְלִלים   ָיַדִים. ְוִאם ֶזה ְלִחּנָם, אֹוָתם ָהֲעׂשָ
מֹוֶנה ְקָללֹות. ְוֶזהּו   ִעים ּוׁשְ ָמאַתִים ַאְרּבָ אֹותֹו ּבְ

ּבוֹ  תּוב  ּכָ קט) ׁשֶ ְקָלָלה   (תהלים  ַויֱֶּאַהב 
בֹוֵאהּו.  ַוּתְ

  

ָנׁש, .4 ר  ּבַ ר  ּמַ ִיְסּתַ ְך,  ּכָ ִגין  ְידֹוי    ּבְ ָיִרים  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ְוָלא   ָבעּוָתא,  ּבְ אֹו  אן  ִבְרּכָ ּבְ אֹו  ְצּלֹו,  ּבִ ְלֶמהֵוי  א,  ְלֵעיּלָ
ְזִמיִנין,   ִאיּנּון  ָרה  ֲעׂשָ ין  ִאּלֵ ּדְ ִגין  ּבְ ָנא,  ְלַמּגָ ְידֹוי  ָיִרים 
ָנא,   ְלַמּגָ הּוא  ְוִאי  ָיִדין,  ּדְ ִריׂשּו  ּפְ ַההּוא  י  ְלַגּבֵ ּוִמְתָעִרין. 

ּוְתַמְנָיא  ִאיּנוּ  ִעין  ְוַאְרּבְ ָמאָתן  ּבְ ֵליּה,  ַלְטָיין  ָרה  ֲעׂשָ ן 
יּה, ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ִאיהּו  ְוַהאי  קט) ְלָווִטין.  ֱאַהב  (תהלים  ַוּיֶ

בֹוֵאהּו.   ְקָלָלה ַוּתְ
In the portion of Yitro, we read the Ten Commandments but they are actually Ten 
Utterances or ‘sayings’ from God. 
Exodus 20:1 “ ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר-ַוְיַדֵּבר ֱאלִהים, ֵאת ָּכל ” 
“And God spoke all these words, saying…” 
God created the universe for us and we have the power to build and destroy. We can 
choose good or bad therefore God’s words cannot be commandments. 
Idol worshipping happens when we follow a system that takes away our free choice. If 
we follow a spiritual (or any) leader blindly then we lose our connection to the creator. 
This is idol worship. 
The verb “ ַוְיַדֵּבר” (and he spoke) that is used in the verse (20:1) comes before the ten 
sayings. And then comes “ ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ֵאת ָּכל  ” (all those words/sayings). The root is “דבר” 
and it is used for speaking and for things, “ְּדָבִרים”. From this, we understand that God 
spoke these words to us at the lower level of Malchut. 
Speaking “דיבור”, comes out from the mouth and this is where thoughts form a 
connection to the physical world. The words of God here, are sayings, Utterances, 
statements but not commandments. 
G-d has given us his best advice. Those are the basic rules of the spiritual system and 
connection to the Ten Sefirot from Keter to Malchut. 
Exodus 20:2 
ָּפָני-ים, ַעלִיְהֶיה ְל� ֱא�ִהים ֲאֵחִר - ָאֹנִכי ְיהָוה ֱא�ֶהי�, ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים: לֹא ” ” 
” I am YHVH your God, who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of 
bondage. You shall have no other gods before Me.” 

 
The first word of the ten is אנכי, “I am”. 
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The first letter is Alef א that is the first of the 22 Hebrew letters and represents Keter. 
This word explains the entire spiritual system. 

אורות  -א  – Lights. Everything starts with spiritual lights. 
ניצוצות  – נ    – Sparks – The lights from above break into sparks to give us the option to 

work with it and make a connection to the Endless Light. 
כלים  –כ    – Vessels – With the vessels, we can ‘collect’ the sparks of lights and elevate 

them. 
 ,Numerically 10 and represents the entry point of the light to the created world – י
Keter and the system of the 10 Sefirot. 
The Ten Sefirot is the root and the spiritual system that governs EVERYTHING in 
existence, If it has a name or any kind of definition, it is part of the system of the Ten 
Sefirot. 
We all should know that the Endless Light  אין (three letters from the first word) created 
everything using the system of the ten. The fourth letter כ is for  כתר, Keter. 
The second word of the first utterance is YHVH that was the first thing created using 
the system of the 10 Sefirot. It is the power of the Endless revealed to us in all the 
worlds below. 
With this understanding how can one think that there are other Gods, but YHVH. 

ַהיַָּדִים,  .5 אֹוָתם  ַעל  ׁשֹוָרה  ֻטְמָאה  רּוַח  ְוָאז 
ּוְבָרָכה  ֵריק,  ָמקֹום  ַעל  רֹות  ִלׁשְ ְרּכֹו  ּדַ הּוא  ׁשֶ

ָמקֹום ֵריק. ְוַעל ֶזה (ֶׁשְּמָבֵר� אֹותֹו.   לֹא ׁשֹוָרה ּבְ
ַהָּיַדִים   ּפֹוֵרּׂש  אֹותֹו  ֶאל  ִמְתעֹוְרִרים  ֵהם  ְוִאם 

ְמַקְלִלים אֹותֹו ְּבָמאַתִים ְוַאְרָּבִעים    - ְוֵהם ְלִחָּנם  
ַעל   ׁשֹוָרה  ֻטְמָאה  רּוַח  ְוָאז  ְקָללֹות,  ּוְׁשֹמֶנה 
ֵריק.   ָמקֹום  ַעל  ִלְׁשרֹות  ֶׁשַּדְרָּכּה  ָיַדִים,  אֹוָתן 

ָיָדיו  ִמּׁשּו ֶׁשֵּמִרים  ְּבָׁשָעה  ָהָאָדם  ִיָּזֵהר  ָּכ�  ם 
ְלַמְעָלה אֹו ִּבְבָרכֹות אֹו ִּבְתִפָּלה ְולֹא ָיִרים ָיָדיו  

ֶזה) ְוַעל  תּוב ְלִחָּנם.  יד) ּכָ ֲהִרֹמִתי   (בראשית 
ה.  ְתִפּלָ ִמים: ּבִ ַתְרּגְ ּמְ  ָיִדי ֶאל ה' ֵאל ֶעְליֹון, ׁשֶ

  

ִמְסֲאָבא   .5 רּוַח  ִאיהּו  ּוְכֵדין,  ּדְ ְיִדין,  ִאיּנּון  ַעל  ְרָיא  ׁשַ
ְרָיא  ׁשַ ָתא ָלא  ּוִבְרּכָ א,  ֵריָקַנּיָ ֵרי ַעל ֲאָתר  ְלִמׁשְ ָאְרֵחיּה 

א  ּדָ ְוַעל  א.  ֵריָקַנּיָ ֲאָתר  אינון מתערין   ּבַ ואי  ליה  דמברך  (נ''א 
לגבי ההוא פרישו דידין ואיהו למגנא אינון לטיין ליה במאתן וארבעין  

כדין רוח מסאבא שרייא על אינון ידין דאיהו ארחיה  ותמנייא לווטין ו
למשרזי על אתר ריקנייא בגין כך יסתמר בר נש בשעתא דארים  
ידוי לעילא למהוי בצלו או בברכאן ובצלותא ולא ירים ידוי למגנא ועל  

ִתיב, דא) ֲהִרימֹוִתי ָיִדי ֶאל ה' ֵאל ֶעְליֹון,   (בראשית יד)  ּכְ
ַצלּ  ִמיָנן ּבְ ְרּגְ ִמּתַ  ּו.ּדְ

 
סֹודֹות   .6 יֵׁש  ַהזֹּאת  ַהיַָּדִים  ת  ּוִבְפִריׂשַ

ִפים  ּקְ ּוִמְזּדַ ים  ְפָרׂשִ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֶעְליֹוִנים. 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ד ָהָאָדם ֶאת ַהּקָ ְלַמְעָלה, ְמַכּבֵ
ל   ׁשֶ סֹוד  ְלַיֵחד  ְוָראּוי  ֶעְליֹוִנים.  סֹודֹות  ה  ַכּמָ ּבְ

ָהֲאִמירֹות   ר  ּוְלָבֵרְך  ֶעׂשֶ ַהּכֹל,  ְלַיֵחד ֶאת  ֵדי  ּכְ
ָראּוי. ְוָראּוי ְלַיֵחד ֶאת סֹוד  דֹוׁש ּכָ ם ַהּקָ ֵ ֶאת ַהׁשּ
ַהִחיצֹוִניֹּות  בֹות  ְרּכָ ְוַהּמֶ ִניִמיֹּות  ַהּפְ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ
ָדִדים,  ַהּצְ ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ֵרְך  ְתּבָ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ֶאָחד, ַמְע  ה.ְוִיְתַיֵחד ַהּכֹל ּכְ  ָלה ּוַמּטָ

  

ֲעָתא   .6 ׁשַ ּבְ ִאין,  ִעּלָ ָרִזין  ִאית  ָיִדין,  ּדְ ִריׂשּו  ּפְ ּוְבַהאי 
א   ר ָנׁש ְלקּוְדׁשָ א, אֹוִקיר ּבַ ָקפּו ְלֵעיּלָ ִריׁשּו, ְוִאְזּדְ ִאְתּפְ ּדְ
ר  ֶעׂשֶ ִאין. ַאְחֵזי ְלַיֲחָדא ָרָזא ּדְ ה ָרִזין ִעּלָ ַכּמָ ִריְך הּוא, ּבְ ּבְ

ִגין   ּבְ א  ֲאִמיָרן,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ְרָכא  ּוְלִאְתּבָ א,  ּכֹּלָ ְלַיֲחָדא 
ֲחִזי, ְדָקא  ב') ּכַ א'  יִכין  (ר''ח  ְרּתִ ּדִ ָרָזא  ְלַיֲחָדא  ְוַאְחֵזי 

א   יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ֵרְך  ִיְתּבָ ּדְ ִגין  ּבְ ְלַבר,  ּדִ ּוְרִתיִכין  ִניָמִאין,  ּפְ
א וְ  ֲחָדא, ֵעיּלָ א ּכַ ָכל ִסְטִרין, ְוִיְתַיֵחד ּכֹּלָ א. ּבְ  ַתּתָ

ְוָאַמר, .7 ַתח  כג) ּפָ ָפַני   (שמות  יֵָראּו  ְולֹא 
זֹּוֵקף  ׁשֶ עֹות, ּכְ ל ְזִקיַפת ָהֶאְצּבָ ֵריָקם. ֶזהּו סֹוד ׁשֶ
ִלְזקֹף  ּלֹא  ׁשֶ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ָהָאָדם  אֹוָתם 
ׁשֹות ּוִבְבָרכֹות.  ה ּוְבַבּקָ ְתִפּלָ א ּבִ ֵריָקנּות, ֶאּלָ ּבְ
ְולֹא   ָכתּוב  לֹא  ֵריָקם.  ָפַני  יֵָראּו  ְולֹא  ֶזה  ְוַעל 

ְזִקיַפת  יֵ ל  ׁשֶ סֹוד  ָפַני,  א  ֶאּלָ ְלָפַני,  ָראּו 

  

ְוָאַמר, .7 ַתח  כג) ּפָ א  (שמות  ּדָ ֵריָקם,  ַני  ּפָ ֵיָראּו  ְולֹא 
ר ָנׁש ְלעֵ  ד ָזִקיף לֹון ּבַ ָען, ּכַ ֶאְצּבְ ְזִקיפּו ּדְ א, ִאיהּו ָרָזא ּדְ יּלָ

ַצּלּו ּוְבָבעּוִתין  א ּבְ א, ֶאּלָ ֵריַקְנּיָ ָפא ּבְ ּקְ ָלא ְלִאְזּדַ ָבֵעי ּדְ ּדְ
אן. מנייהו) ּוְבִבְרּכָ בחד  ַני  (או  ּפָ ֵיָראּו  ְולֹא  א  ּדָ ְוַעל 

ְזִקיפּו  ַני, ָרָזא ּדְ א ּפָ ִתיב, ֶאּלָ ֵריָקם. ְולֹא ֵיָראּו ְלָפַני ָלא ּכְ
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מֹו   ּכְ ם,  ְלִחּנָ ְלָזְקָפם  ָצִריְך  ּלֹא  ׁשֶ עֹות  ָהֶאְצּבָ
ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

ִאְצְטִר  ָלא  ּדְ ָען,  ֶאְצּבְ ָמה  ּדְ ּכְ ָנא,  ְלַמּגָ ְלַזְקָפא  יכּו 
ַמר.  ִאּתְ  ּדְ

ר  .8 ֶעׂשֶ ֵהם  ָאַמְרנּו  ׁשֶ יִטים  ּלִ ׁשַ ָרה  ֲעׂשָ
סֹוד ה, ּבְ (ְּבסֹוד ֲעָּׂשָרה ַׁשִּליִטים   ֲאִמירֹות ְלַמּטָ

ְלַמָּטה   ְמֻמִּנים  ֵאּלּו  ֶׁשָאַמְרנּו,  ְמֻמִּנים 
מֹו  ְּבסֹוד) ּכְ ָהְרׁשּומֹות  ָהאֹוִתיֹּות  ל  ׁשֶ

לְּ  ִראׁשֹוָנה ַעל אֹוָתּה  ׁשֶ ה עֹוְמִדים ּבָ ַמְעָלה, ְוֵאּלֶ
ַצד   ל  ּכָ ֶנֱאָחז ְלַמְעָלה  ּוָבֶזה  עֹות,  ֶאְצּבָ ְזִקיַפת 
ָהֲאֵחִרים  ָדִדים  ַהּצְ ל  ּכָ ָאז  ְלָהִרים,  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

דֹוׁש.  ֶלְך ַהּקָ ם ִמְתּכֹוְפִפים ּומֹוִדים ַלּמֶ ּלָ  ּכֻ

  

ַקאְמ  .8 יִטין ּדְ ּלִ ָרה ׁשַ א,  ֲעׂשָ ר ֲאִמיָרן ְלַתּתָ ָרן, ִאיּנּון ֶעׂשֶ
ָרָזא לתתא   ּבְ ממנן  אינון  דקאמרן,  ממנן  שלטנין  עשרה  (נ''א 
יִמין  ברזא) ַקּיְ ין  ְוִאּלֵ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ יִמין  ְרׁשִ ַאְתָוון  ּדְ

ָעאן. ֶאְצּבְ ּדְ ְזִקיָפן  ַההּוא  ַעל  ַקְדִמיָתא  ס''ז   ּבְ (דף 
ל   ע''ב) ּכָ א ּוְבָהא  ְלֵעיּלָ ִאְתֲאָחד  ה  ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ִסְטָרא 

הּו, ְואֹוָדן  ּלְ ְפָיין ּכֻ ל ִסְטִרין ַאֲחָרִנין ִאְתּכַ ֵדין ּכָ ְלָאָרָמא, ּכְ
א.  יׁשָ א ַקּדִ  ְלַמְלּכָ

ה .9 ָ ְקֻדׁשּ ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ּוְרֵאה,  ַהֵּׁשם   ּבֹא  (ֶׁשל 
ו ַהָּקדֹוׁש) ְחּתָ ׁש ּתַ ּמֵ סֹוד  (ּבְ  הּוא ֶמֶלְך ְוכֵֹהן ּוְמׁשַ

ה. יֵׁש ֶמֶלְך ֶׁשל ְקֻדָּׁשה) ין ְלַמּטָ ין ְלַמְעָלה ּבֵ , ּבֵ
ים, ְוהּוא  ָדׁשִ ל קֶֹדׁש ַהּקֳ הּוא סֹוד ׁשֶ ְלַמְעָלה, ׁשֶ
אֹור   ל  ׁשֶ סֹוד  ּכֵֹהן,  יֵׁש  יו  ְוַתְחּתָ ֶעְליֹון,  ֶמֶלְך 
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ּכֵֹהן  ְוֶזהּו  ְלָפָניו,  ׁש  ּמֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ִראׁשֹון, 

דֹול, ַצד   ַהיִָּמין. ּגָ

  

ה .9 ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ָרָזא  ּבְ ֲחֵזי,  א  קדישא) ּתָ דשמא  ִאיהּו  (נ''א 
חֹוֵתיּה, ּתְ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ ְוכֵֹהן  דקדושה) ֶמֶלְך,  ין   (ברזא  ּבֵ

ָרָזא   ִאיהּו  ּדְ א,  ְלֵעיּלָ ֶמֶלְך  ִאית  א.  ְלַתּתָ ין  ּבֵ א  ְלֵעיּלָ
ים, ְוִאיהּו ֶמֶלְך   ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקֳ ָאה, ּוְתחֹוֵתיּה ִאית ּכֵֹהן  ּדְ ִעּלָ

ׁש ָקֵמיּה, ְוָדא ִאיהּו ּכֵֹהן  ּמֵ ָקא ְמׁשַ אֹור ַקְדָמָאה, ּדְ ָרָזא ּדְ
יִמיָנא. דֹול, ִסְטָרא ּדִ ִאְקֵרי ּגָ  ּדְ

ֶמֶלְך   .10 אֹותֹו  מֹו  ּכְ הּוא  ׁשֶ ה  ְלַמּטָ ֶמֶלְך  יֵׁש 
ה, ְוַתחְ  ַמּטָ ּלְ יו ֶעְליֹון, ְוהּוא ֶמֶלְך ַעל ַהּכֹל ׁשֶ ּתָ

ל ִמיָכֵאל ּכֵֹהן  ׁש אֹותֹו, סֹוד ׁשֶ ּמֵ ׁשַ ּמְ יֵׁש ּכֵֹהן ׁשֶ
ְלָיִמין, הּוא  ׁשֶ דֹול,  ֵיׁש   ּגָ ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַצד  (ַוַּדאי 

ְוֹכֵהן) ַצד   ֶמֶל�  ֵלָמה,  ְ ַהׁשּ ָהֱאמּוָנה  סֹוד  ְוֶזהּו 
ה.  ָ ֻדׁשּ  ַהּקְ

  

ִאיהּו   .10 ּדְ א,  ְלַתּתָ ֶמֶלְך  ֶמֶלְך ִאית  ַההּוא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ
ִאית   ּוְתחֹוֵתיּה  א.  ְלַתּתָ ּדִ א  ּכֹּלָ ַעל  ֶמֶלְך  ְוִאיהּו  ָאה,  ִעּלָ
ִאיהּו   ּדְ א,  ַרּבָ ֲהָנא  ּכַ ִמיָכֵאל  ּדְ ָרָזא  ֵליּה,  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ּדִ ּכֵֹהן 

וכהן) ִליִמיָנא. מלך  אית  דקדשה  בסטרא  ְוָדא  (ודאי 
ֵלי ְמֵהיָמנּוָתא ׁשְ ה. ִאיהּו ָרָזא ּדִ ָ ְקדּוׁשּ  ָמָתא, ִסְטָרא ּדִ

ה, יֵׁש סֹוד   .11 ָ ֻדׁשּ ֵאינֹו ַצד ַהּקְ ד ָהַאֵחר, ׁשֶ ּצַ ּבַ
ָזֵקן   ֶמֶלְך  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  ֶמֶלְך,  הּוא  ׁשֶ
סֹוד   ְוֶזהּו  אֹון,  ּכֵֹהן  יֵׁש  יו  ְוַתְחּתָ ּוְכִסיל, 

תּוב ְרּתִ  (הושע יב) ַהּכָ י  ַויֹּאֶמר ֶאְפַרִים ַאְך ָעׁשַ
ּכַֹח ֶזה ׁשֹוֵלט ַעל אֹותֹו   ּום ׁשֶ ָמָצאִתי אֹון ִלי. ִמׁשּ
ְמָצא ּכַֹח   ּנִ ה ָיָרְבָעם. ְוִאְלָמֵלא ׁשֶ ָעׂשָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ה. אֹותֹו ַמֲעׂשֶ  ֶזה, לֹא ָיכֹל ְלַהְצִליַח ּבְ

  

ה, ִאית  .11 ְקדּוׁשָ ָלאו ִאיהּו ִסְטָרא ּדִ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּדְ ּבְ
ִאיהּו מֶ  ִאְקֵריָרָזא ּדְ ֶמֶלְך   (קהלת ד) ֶלְך, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּדְ

ָרָזא   הּוא  ְוָדא  אֹון,  ּכֵֹהן  ִאית  ּוְתחֹוֵתיּה  ּוְכִסיל,  ָזֵקן 
יב, ְכּתִ י ָמָצאִתי   (הושע יב) ּדִ ְרּתִ ַוּיֹאֶמר ֶאְפַרִים ַאְך ָעׁשַ

עֹוָבָדא  ַההּוא  ַעל  ְלָטא  ׁשַ א,  ּדָ ֵחיָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ִלי,  אֹון 
ֲעַבד   א, ָלא ָיִכיל  ּדַ ח ֵחיָלא ּדָ ּכַ ַאׁשְ ָיָרְבָעם. ְוִאְלָמֵלא ּדְ

ַההּוא עֹוָבָדא.  ְלַאְצָלָחא ּבְ
Exodus 20:3 
ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים, ִמַּתַחת ָלָאֶרץ– ְּתמּוָנה, ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת-ַתֲעֶׂשה ְל� ֶפֶסל, ְוָכל - לֹא ” ” 
” You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in 
heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.” 
This commandment is to make us understand that our minds have no ability to form 
any kind of image related to God and the spiritual system. The divine forces have no 
shapes or forms that we can grasp. We are created beings ‘trapped’ in physical bodies 
and in existence that can be connected with five limited senses. 
Before Rabbi Shimon taught his students deep spiritual concepts, he reminded them 
of this commandment. He cursed those who tried to create an image of God or the 
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spiritual forces because with that action they create limitation in the way the Light is 
expressed in the lower worlds. Our mind is at the level of Keter and whatever we 
process in it makes impact when it comes down through words or actions. 
God gave us the Torah with the most puzzling stories of the entire Bible. The purpose 
of using concealed and confusing stories is to give us the opportunity to study the 
Torah to its depth and reveal the conscealed light. Rabbi Shimon and great Kabbalists 
after him opened many gates of understanding and light for us. The famous drawing 
of the Tree of life does not reflect the shape of the spiritual system but demonstrates 
the flow of energies from one state to another. An Atom is governed by the 10 Sefirot 
and Tree of Life system, what we see or measure is just the level of Malchut but all the 
upper 9 Sefirot is part of the process that causes this Atom to be what it is. 
Follow this important advice by keeping God’s image as simple as possible. He is not 
an entity that may resemble an earthly shape. 
God is everything and everywhere around us and there is nothing but him. Any kind 
of description is limited and forbidden. What the Zohar and Kabbalah does is just 
teaches us the attributes of God and the way his forces are expressed in this world. 
We are not allowed even to pronounce the higher name of God, which is יהוה YHVH. 
Alternatively we use the lower name אדני ADNY. The reason for that is that the higher 
name conceals great light and if we try to pronounce it we give it a shape in a form of 
a sound. Similarly, the Torah scroll is written without any breaks of chapters, verses 
or Nikkud (vowels) because at the root level the Torah has no limitation in revealing 
energy. The Torah reader on Shabbat must read every word accurately in order to 
reveal the proper energy related to that Shabbat. 
The great Light exists in the silent spaces of the Torah and the eyes that see the letters. 
Have the YHVH name in front of you and connect to it with your eyes. We are all 
ordered to scan the name of God even if we are Hebrew scholars and teachers. 
When you scan the sacred Zohar text have this commandment and its deep meaning 
in your mind to maximize your connection to the light beyond. 
  
http://www.youtube.com/watch?v=y6aXQo-78W4 
Below are different forms of the YHVH name that reveals different aspects of higher 
Light. 
You may print it but you must keep is sacred. Once printed you can not dispose or 
recycle the paper. Keep it in a book or give it to a synagogue or a place that offers 
proper disposable of ‘names’. Women in their monthly cycle should not touch the paper 
but can scan with the eyes. 
The names are for view only. They are not idols to worship but for us a channel of 
understanding that they can channel light if we are pure and have the vessel for it. 
 

    
ָבר  .12 ֶלְך ַהזֶּה ְוַהּכֵֹהן   -סֹוד ַהּדָ ַהּמֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

יֶֶתר   ל  ּכָ ים  ִנְכּפִ ָאז  רּו,  ּבְ ְוִנׁשְ ים,  ִנְכּפִ ַהזֶּה 
דֹושׁ  ַלּקָ ּומֹוִדים  ָדִדים  רּוךְ - ַהּצְ ְוָאז -ּבָ הּוא, 

ה,  רּוְך הּוא ׁשֹוֵלט ְלַבּדֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

  
ּכֵֹהן  .12 ְוַהאי  ֶמֶלְך  ַהאי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ה,  ִמּלָ ּדְ ָרָזא 

ְפָיין,   ִאְתּכַ ַאֲחָרִנין  ִסְטִרין  ל  ּכָ ֵדין  ּכְ רּו,  ּבָ ְוִאּתְ ְפָיין,  ִאְתּכַ
ִריְך הּוא  א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ ְואֹוָדן ֵליּה ּלְ

https://dailyzohar.com/
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2013/04/yhvh-eyes.gif
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2013/01/yhvhsquare.gif
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2011/09/nameyirahbig.gif
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2011/08/aleffourheads2.gif
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2010/01/yhvhadny.gif
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ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ יֹּום   )(ישעיה כ ּכְ ב ה' ְלַבּדֹו ּבַ ּגָ ְוִנׂשְ
 ַההּוא.

ָמה א, ּכְ א ְוַתּתָ ְלחֹודֹוי ֵעיּלָ ִליט ּבִ (ישעיה   ְדַאּתְ ָאֵמר,  ׁשָ
ּיֹום ַההּוא. ב) ב ְיָי' ְלַבּדֹו ּבַ ּגַ  ְוִנׂשְ

רּוְך   .13 דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ׁש ָעׂשָ מֹו ֶזה ְוסֹוד ֶזה ַמּמָ ּכְ
ְוֶזהּו   ּוְכִסיל,  ָזֵקן  ֶמֶלְך  ַבר  ָ ׁשּ ׁשֶ ָאֶרץ,  ּבָ הּוא 
ְלַפְרעֹה  ה  ֹמׁשֶ א  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְרעֹה.  ּפַ

ֱאלִֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו,   (שמות ה) ְוָאַמר 
דֹוׁש  י ֶאת ה'. ְוָרָצה ַהּקָ ַתח ְוָאַמר, לֹא ָיַדְעּתִ ּפָ
הּוא   ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאֶרץ,  ּבָ מֹו  ׁשְ ד  ּבֵ ְתּכַ יִּ ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ
ִהְלָקה אֹותֹו ְוֶאת ַעּמֹו,  יָון ׁשֶ ּכֵ ד ְלַמְעָלה.  ִנְכּבָ

דֹושׁ  א ְוהֹוָדה לֹו ַלּקָ רּוךְ -ּבָ  הּוא.-ּבָ

  

ִריְך   .13 ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעַבד  ׁש,  ַמּמָ א  ּדָ ְוָרָזא  א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ
ְרעֹה,   ָתַבר ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל, ְוָדא הּוא ּפַ ַאְרָעא, ּדְ הּוא ּבְ

ה ְלַפְרעֹה, ְוָאַמר, ָאָתא מֹׁשֶ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֱאלֵהי   (שמות ה)  ּבְ
ְוָאַמר,   ַתח  ּפָ ָעֵלינּו,  ִנְקָרא  ְיָי', ָהִעְבִרים  ֶאת  י  ָיַדְעּתִ לֹא 

ָמה   ַאְרָעא, ּכְ ֵמיּה ּבְ ר ׁשְ ִיְתָיּקַ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ּוָבָעא קּוְדׁשָ
יּה, ָאָתא  ַאְלֵקי ֵליּה ּוְלַעּמֵ יָון ּדְ א. ּכֵ יָרא ְלֵעיּלָ ִאיהּו ַיּקִ ּדְ

ִריְך הּוא. א ּבְ  ְואֹוֵדי ֵליּה ְלקּוְדׁשָ
ה אֹות .14 ר ְוִנְכּפָ ּבַ ֹו ּכֵֹהן אֹון, ִיְתרֹו,  ְוַאַחר ִנׁשְ

לֹו   ְוהֹוָדה  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  יו,  ְחּתָ ּתַ ׁש  ּמֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ
דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ר  -ּבָ ֲאׁשֶ ה'  רּוְך  ּבָ ְוָאַמר,  הּוא 

י ָגדֹול ה' ְוגֹו'.   י ּכִ ה ָיַדְעּתִ יל ֶאְתֶכם ְוגֹו', ַעּתָ ִהּצִ
ֹמאל.   ׂשְ ַצד  הּוא  ׁשֶ ָהַאֵחר,  ַצד  אֹון,  ּכֵֹהן  ְוֶזהּו 

ִהיא ְוֶזהוּ  ׁשֶ ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ ָרֵחל,  ָאְמָרה  ׁשֶ סֹוד   
תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לה) ֵמָתה,  אֹוִני.  (בראשית  ן  ּבֶ

ִמֵהר  ְולֹא  (הֹוָדה) ְוָלֵכן  ָיִמין,  ן  ּבֶ ְוָאַמר  ַיֲעקֹב 
מֹאל. ן אֹוִני. ַצד ָיִמין, ְולֹא ַצד ׂשְ  ּבֶ

  

אוֹ  .14 ּכֵֹהן  ַההּוא  ְפָייא  ְוִאְתּכַ ַבר  ִאּתְ ִיְתרֹו, ּוְלָבַתר  ן, 
א   ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ְואֹוֵדי  ָאָתא  ּדְ ַעד  חֹוֵתיּה,  ּתְ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ּדִ
ה   יל ֶאְתֶכם ְוגֹו', ַעּתָ ר ִהּצִ רּוְך ְיָי' ֲאׁשֶ ִריְך הּוא, ְוָאַמר ּבָ ּבְ
דֹול ְיָי' ְוגֹו', ְוָדא הּוא ּכֵֹהן אֹון, ִסְטָרא ַאֲחָרא,  י ּגָ י ּכִ ָיַדְעּתִ

מָ  ִאיהּו ְסָטר ׂשְ ד  ּדְ ָאְמָרה ָרֵחל, ּכַ אָלא. ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ּדְ
יב, ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ִמיַתת,  ּדְ אֹוִני.  (בראשית לה) ָחָמאּת  ן  ּבֶ

א אֹוֵחי ן  (נ''א אודי)  ּוְבִגין ּדָ ּבֶ ָיִמין, ְוָלא  ן  ּבֶ ְוָאַמר  ַיֲעקֹב, 
ָמאָלא.  אֹוִני, ְסָטר ְיִמיָנא, ְוָלא ׂשְ

Yitro has a numerical value of 616 as התורה, ‘The Torah’. He merited having a parashah 
with the Ten Commandments on his name because he converted. He got out of his 
own Egypt to freedom when he realized the existence of YHVH. The Zohar says that 
because Yitro “heard” and broke his heart, ‘לב נשבר’, he disconnected from all idols and 
revealed a great Light. Because of that Moshe could be open to learn and listen to his 
advice. 
Exodus 18:5 
“ ֹמֶׁשה-ֶאל – ְוִאְׁשּתֹוַוָּיבֹא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמֶׁשה, ּוָבָניו  ” 
“And Jethro, Moses’ father-in-law, came with his sons and his wife unto Moses ” 
When Jethro brought Moses’s wife and children to him, he made a big correction. The 
Holy Ari explains that Jethro was a reincarnation of Cain and Moshe was a 
reincarnation of Abel. We know that Cain killed Abel and the Zohar reveals that it was 
because Cain was jealous of his brother that was born with two wives while he had 
only one. He killed him and took his wife. 
When he came to Moshe, he said “ ֹחֶתְנ� ִיְתרֹוֲאִני   ” ” I am you father-in-law Jethro”, The 
Ari points to the abbreviation Alef Chet and Yod, which spell אחי, meaning ‘my brother’. 
Then Jethro added, “I brought your wife and her children with me”. This statement 
made the needed correction. 
Many of us have a ‘bad’ history, with a long and mostly invisible list of corrections. 
Many items on this list are carried from previous lives and in most cases, we can’t tell 
what it is. A successful plan to complete our corrections is to study the Torah. It has 
all the Light required to remove negativity from current and previous lives. 
We don’t have time to go through many new reincarnations to ‘fix’ our souls with 
actions but we have the Zohar to help us. The study of it reveals the greatest secrets 
and the Light from the Torah, and it shines and wipes our corrections. Rabbi Shimon 

https://dailyzohar.com/
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said that he could cleanse the entire world from negativity but he was not allowed to 
do so. Instead, he left the Holy Zohar giving us a better chance to complete our personal 
correction. 

דֹושׁ  .15 ַלּקָ הֹודּו  ְוכֵֹהן  ֶמֶלְך  אֹותֹו  ׁשֶ - ְוֵכיָון 
דֹוׁש  -רּוךְ בָּ  ה ַהּקָ רּו ְלָפָניו, ָאז ִהְתַעּלָ ּבְ הּוא ְוִנׁשְ

ה. ְוַעד   ְכבֹודֹו ַעל ַהּכֹל, ַמְעָלה ּוַמּטָ רּוְך הּוא ּבִ ּבָ
הוֹ  ׁשֶ ְכבֹודֹו, ּכְ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ִהְתַעּלָ דּו ׁשֶ

א   ּבָ ָנה ּתֹוָרה ַעד ְלַאַחר ׁשֶ ה ְלָפָניו, לֹא ִנּתְ ֵאּלֶ
ָגדֹול ה'   י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ ְוָאַמר,  ְוהֹוָדה  ִיְתרֹו, 
ֶאְתֶכם   יל  ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ ה'  רּוְך  ּבָ ָהֱאלִֹהים.  ל  ִמּכָ
ְכבֹודֹו   ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ִהְתַעּלָ ָאז  ְוגֹו'. 

ה, וְ  ֵלמּות, ַמְעָלה ּוַמּטָ ׁשְ ְך ָנַתן ּתֹוָרה ּבִ ַאַחר ּכָ
ְלטֹונֹו ַעל ַהּכֹל.  ִ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ

  

ִריְך הּוא,   .15 א ּבְ ַההּוא ֶמֶלְך ְוכֵֹהן אֹודּו ְלקּוְדׁשָ ְוֵכיָון ּדְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַלק  ִאְסּתְ ֵדין  ּכְ ָקֵמיּה,  רּו  ּבָ ְוִאּתְ

א   א, ֵעיּלָ יָקֵריּה ַעל ּכֹּלָ א  ּבִ ק קּוְדׁשָ ּלָ ִאְסּתַ א, ְוַעד ּדְ ְוַתּתָ
ָלא  ָקֵמיּה,  ין  ִאּלֵ אֹוָדן  ד  ּכַ יָקֵריּה,  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ
ְואֹוֵדי   ִיְתרֹו,  ָאָתא  ּדְ ְלָבַתר  ַעד  אֹוַרְייָתא.  ִאְתְייִהיַבת 
רּוְך ְיָי'  ל ָהֱאלִֹהים. ּבָ דֹול ְיָי' ִמּכָ י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ְוָאַמר, ַעּתָ

ר הִ  ִריְך הּוא ֲאׁשֶ א ּבְ ק קּוְדׁשָ ּלָ ֵדין ִאְסּתַ יל ֶאְתֶכם ְוגֹו'. ּכְ ּצִ
ִלימּו,  ׁשְ ּבִ ּוְלָבַתר ָיַהב אֹוַרְייָתא  א,  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ יָקֵריּה,  ּבִ

א.  ְלָטנּו ַעל ּכֹּלָ ׁשֻ  ּדְ
ְוָאַמר, .16 ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  (תהלים   ַרּבִ
ים ֱאלִֹהים   סז) ם. ּבֹא  יֹודּוָך ַעּמִ ּלָ ים ּכֻ יֹודּוָך ַעּמִ

ֶלְך  ַלּמֶ ְוהֹוָדה  ח  ּבַ ְוׁשִ ָקם  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ּוְרֵאה, 
ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ְוהּוא  דֹוׁש,  ַהּקָ
אֹוָתם   ּבְ ה  ַמּכָ ְוָהְיָתה  ִהְתעֹוְרָרה  ָצפֹון  רּוַח  ׁשֶ ּכְ

ן  ְמַנּגֵ ָהָיה  ּנֹור  ְוַהּכִ ּנֹור,  ַהּכִ יָרה   ִניֵמי  ׁשִ ְואֹוֵמר 
יָרה הּוא ָאַמר?   ְוכּו'. ְוֵאיזֹו ׁשִ

  

ְוָאַמר, .16 ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ים   (תהלים סז) ִרּבִ ַעּמִ יֹודּוָך 
ָקם  א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ם,  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים 
ל   ּדַ ּתַ ִאׁשְ ְוהּוא  א.  יׁשָ ַקּדִ א  ְלַמְלּכָ ְואֹוֵדי  ח  ּבַ ְוׁשַ

אוֹ  ַער, ַוֲהָוה ּבְ ד רּוַח ָצפֹון ִאּתְ ֲעָתא ּכַ ַהִהיא ׁשַ ַרְייָתא, ּבְ
ְוָאַמר  ן  ְמַנּגֵ ֲהָוה  ְוִכּנֹוָרא  ִכּנֹוָרא,  ּדְ ִניִמין  ִאיּנּון  ּבְ ַטׁש  ּבָ

יָרה ֲהָוה ָקָאַמר. יָרה ְוכּו', ּוַמה ׁשִ  ׁשִ
הּוא   .17 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ָלֶהן  ִמְתעֹוֵרר   ָלֵתת  בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ל אֹוָתן  ּכָ ֶאל 
תּוב ּכָ ַאְרנּו ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ָקם  (משלי לא) ֶטֶרף, ּכְ ַוּתָ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה,  ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ּבְ
ְואֹוְמִרים, ּפֹוְתִחים  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ (תהלים   ָאז 

ִויָבְרֵכנּו   סז) נּו  ְיָחּנֵ נּו  ֱאלִֹהים  ִאּתָ ָניו  ּפָ ָיֵאר 
רּוַח ָצפֹון ִמְתעֹוֶרֶרת ְויֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם,  ׁשֶ ֶסָלה. ּכְ
ָכל   ּבְ ָך  ְרּכֶ ּדַ ָאֶרץ  ּבָ ָלַדַעת  ְואֹוֶמֶרת,  ֶבת  נֹוׁשֶ
אֹוָתּה  ּבְ ּנֹור  ַהּכִ ן  ַנּגֵ ּמְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים 

לָּ  ים ּכֻ ָהָיה רּוַח, ּפֹוֵתַח ְואֹוֵמר, יֹודּוָך ַעּמִ ׁשֶ ם. ּכְ
ַתח   ּפָ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ָעָליו  ּוִמְתעֹוֵרר  ָקם  ִוד  ּדָ
ֱאלִֹהים   ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ְוָאַמר, 
ל ַאְפֵסי   ֱאלֵֹהינּו ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹותֹו ּכָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ טּוב  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ָאֶרץ. 

ר  הּוא ִמְלַמְע  ִוד ְוִסּדֵ א ּדָ ְך ּבָ ה. ַאַחר ּכָ ָלה ְלַמּטָ
ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ֶאָחד,  ּכְ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ אֹוָתם 
ּוְכבֹוד  ֵלמּות  ׁשְ ל  ׁשֶ ּנֹור,  ַהּכִ ל  ׁשֶ ַהזֶּה  תּוב  ַהּכָ

ה. רּוְך הּוא ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ִרי .17 א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחִזי, ּבְ י  ּתָ ְך הּוא ִאְתַער ְלַגּבֵ
אֹוִקיְמָנא   ָמה ּדְ א, ּכְ ל ִאיּנּון ְרִתיִכין, ְלֵמיָהב לֹון ַטְרּפָ ּכָ

יב, ְכּתִ לא) ּדִ ֶטֶרף  (משלי  ן  ּתֵ ַוּתִ ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ ָקם  ַוּתָ
ְתֵחי  ּפַ ֵחדּו,  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ֵדין,  ּכְ ְלַנֲערֹוֶתיָה.  ְוחֹק  ְלֵביָתּה 

סז) ְוַאְמֵרי, ָניו ֱאלהִ  (תהלים  ּפָ ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו  נּו  ְיָחּנֵ ים 
יב   ְוָנִחית ְלָעְלָמא, ָנׁשִ ַער  ד רּוַח ָצפֹון ִאּתְ נּו ֶסָלה. ּכַ ִאּתָ
ּנֹור  ּכִ ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים  ָכל  ּבְ ָך  ְרּכֶ ּדַ ָאֶרץ  ּבָ ָלַדַעת  ְוָאַמר, 

ַתח ְואָ  ַההּוא רּוָחא, ּפָ יּה ּבְ ָנא ּבֵ ִאיהּו ְמַנּגְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ַמר  ּבְ
ם ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ ַער  (חסר) יֹודּוָך  ְוִאּתְ ָקם,  ֲהָוה  ד  ּכַ ִוד  ּדָ

ְיבּוָלּה   ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ א,  ֻקְדׁשָ רּוַח  ָעֵליּה 
ל   יְראּו אֹותֹו ּכָ ְיָבְרֵכנּו ֱאלִהים ֱאלֵהינּו ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ַוּיִ
ִריְך הּוא,  א ּבְ קּוְדׁשָ ָכא ִטיבּו ּדְ ִגין ְלַאְמׁשָ ַאְפֵסי ָאֶרץ. ּבְ

א לְ  ר  ֵמֵעיּלָ ְוִסּדֵ א,  רּוַח ֻקְדׁשָ ִוד ּבְ א. ְלָבַתר ָאָתא ּדָ ַתּתָ
ְקָרא  ַהאי  א  כֹּלָ ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתָ ֲחָדא,  ּכַ לֹון 

ִכּנֹוָרא, הּוא  (בגין) ּדְ ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ּדִ ִלימּו  ׁשְ ּדִ
א.  א ְוַתּתָ  ֵעיּלָ

Exodus 20:12 
“ ְיהָוה ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�-ְלַמַען, ַיֲאִרכּון ָיֶמי�, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר–ִאֶּמ�-ְוֶאתָאִבי�, - ַּכֵּבד ֶאת .” 
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“Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which 
YHVH thy God giveth thee” 
The “days” is the aspect of Light, ‘long days’ means Light from the upper three sefirot 
that are considered long. ‘Upon the Land’ is the aspect of life in this world. 
The Ari explains that even if the father and mother are not worthy of any respect 
(negative people, even murderers etc…), we are required to honor them for a simple 
reason. They are the cause of our existence and the Light comes to us through them. 
We are connected with a spiritual umbilical cord. When we do not respect our parents 
we cannot reveal Light in our life. The Holy Ari adds that we should respect our older 
brothers and sisters because they came to the world before us and the channel of Light 
from our parents comes through them to us. 
Rabbi Shimon tells us that following this commandment is also the aspect of honoring 
YHVH and it helps the Shechina in exile to rise up. Those who do that will benefit from 
the Light as it says in 1 Samuel 2:30 
“ י, ְיהָוה ָחִליָלה ּלִ -עֹוָלם; ְוַעָּתה ְנֻאם-ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ָאמֹור ָאַמְרִּתי, ֵּביְת� ּוֵבית ָאִבי� ִיְתַהְּלכּו ְלָפַני ַעד - ָלֵכן, ְנֻאם

ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי ֵיָקּלּו-ִּכי ” 
“Therefore YHVH, the God of Israel, declares: ‘I promised that your house and your 
father’s house would minister before me forever.’ But now YHVH declares: ‘Far be it 
from me! Those who honor me I will honor, but those who despise me will be 
disdained.” 
Exodus 24:16 
“ ַהר ִסיַני -ְיהָוה ַעל -ַוִּיְׁשֹּכן ְּכבֹוד  ” 
“And the glory of YHVH abode upon mount Sinai,” 
Glory is translated from the Hebrew word כבוד that is the same as ‘honor’. The 
numerical value is 32, the same as ‘heart’ ‘לב’, the two letters that begin and end the 
Torah. 
Exodus 16:7 “ ְּכבֹוד ְיהָוה -ּוֹבֶקר, ּוְרִאיֶתם ֶאת  ” “and in the morning, then ye shall see the glory 
of YHVH” 
Jeremiah 13:16 
“ ָהֵרי ָנֶׁשף; ְוִקִּויֶתם ְלאֹור ְוָׂשָמּה ְלַצְלָמֶות, ישית  -ֶרם ִיְתַנְּגפּו ַרְגֵליֶכם ַעלְּתנּו ַליהָוה ֱא�ֵהיֶכם ָּכבֹוד ְּבֶטֶרם ַיְחִׁש�, ּוְבטֶ 
 ”(ְוִׁשית) ַלֲעָרֶפל
” Give glory (honor) to YHVH your God before he brings darkness before your feet 
stumble on the twilight mountains, and while you look for light he turns it into gloom 
and makes it deep darkness.” 
Turn on the light in your lives and give honor to your parents, the Torah, the Zohar 
and to all channels of Light in your lives. With this simple action, we can increase the 
flow of Light from the upper levels to ourselves and the world. 
Today is Tu B’Shevat, meaning the fifteenth of Shevat. It is the head of the year for the 
Tree, which is the Tree of Life. 
Tu B’Shevat is also the head of the year for giving tithing. Giving tithe is another aspect 
of giving honor to the channels of Light in your life. Honor your parents and give them 
a call today. Honor the Light in your life and share your tithe with all channels of Light 
in your life. 
Chag Sameach. 

ים   .18 ָאר ָהַעּמִ ְ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִאים  ּבְ ים, ֵהם ּבָ ִנְכּפִ
דֹושׁ  ַלּקָ רּוךְ - ּומֹוִדים  ים  -ּבָ ְכּפִ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ הּוא. 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בֹוד  ּכְ ם  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ ָאז  לֹו,  ּומֹוִדים 
ה ְלַפְרעֹה  א ֹמׁשֶ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה. ּבְ הּוא ַמְעָלה ּוַמּטָ

  
ְפָיין, ַאְתָיין ְואֹוָדאן ֵליּה  .18 ין ִאְתּכַ ַאר ַעּמִ ׁשְ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ּבְ

ְפָיין, ְואֹוָדן ֵליּה,  ִאיּנּון ִאְתּכַ יָון ּדְ ִריְך הּוא, ּכֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ּלְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ִלים ְיָקָרא ּדְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ א.    ּכְ א ְוַתּתָ ֵעיּלָ
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,  ְוָאַמר לֹו ה' ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ְוגֹו'
י ֶאת ה'. ַתח ְוָאַמר, לֹא ָיַדְעּתִ  הּוא ּפָ

ה מֹׁשֶ ָאָתא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ע''א) ּבְ ס''ח  ְוָאַמר  (דף  ְלַפְרעֹה 
ַתח ִאיהּו ְוָאַמר  ֵליּה ְיָי' ֱאלֵהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ְוגֹו', ּפָ

י ֶאת ְיָי'.   לא ָיַדְעּתִ
מֹו   .19 ׁשְ ד  ּבֵ ְתּכַ יִּ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָרָצה 

יָון  ּכֵ ְלַמְעָלה.  ד  ִנְכּבָ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאֶרץ,  ּבָ
דֹושׁ  א ְוהֹוָדה ַלּקָ ִהְלָקה אֹותֹו ְוֶאת ַעּמֹו, ּבָ - ׁשֶ

רּוךְ  ָהָיה  -ּבָ ׁשֶ הּוא  יק.  ּדִ ַהּצַ ה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ הּוא, 
הֹוָדה, ָאז   יָון ׁשֶ ּכֵ ל ָהעֹוָלם,  ל ּכָ ֶמֶלְך ָחׁשּוב ׁשֶ

ים הֹודּו, שֶׁ  ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ תּוב ּכָ ָאז  (שמות טו) ּכָ
 ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום. 

  

ַאְרָעא,   .19 ֵמיּה ּבְ ר ׁשְ ִיְתָייּקַ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ּוָבָעא קּוְדׁשָ
יּה,   ַאְלֵקי ֵליּה ּוְלַעּמֵ יָון ּדְ א, ּכֵ יָרא ְלֵעיּלָ ִאיהּו ַיּקִ ָמה ּדְ ּכְ

כְ  ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ יב,ָאָתא ְואֹוֵדי ֵליּה ּלְ (שמות   ּתִ
ָכל ָעְלָמא,  ט) א ְקרֹוִפינֹוס ּדְ ֲהָוה ַמְלּכָ ִדיק. ִאיהּו ּדְ ְיָי' ַהּצַ

אֹודּון,  ַמְלִכין  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ אֹוֵדי,  ִאיהּו  ּדְ יָון  ּכֵ
יב, ְכּתִ  ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום.  (שמות טו) ּדִ

ְמֻמּנֶה   .20 ְוָגדֹול,  ֶעְליֹון  ּכֶֹמר  ִיְתרֹו,  א  ּבָ
דוֹ  ַהְמֻמִּנים) לּגָ ָּכל  ָהֱאִליִלים  (ֶׁשל  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

דֹושׁ  ַלּקָ ְוהֹוָדה  רּוךְ - ָהֲאֵחִרים,  ְוָאַמר, -ּבָ הּוא 
ָאז   ָהֱאלִֹהים.  ל  ִמּכָ ה'  ָגדֹול  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ
ְכבֹודֹו   ּבִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ד  ּבֵ ְוִהְתּכַ ה  ִהְתַעּלָ

ְך נָ  ה, ְוַאַחר ּכָ ֵלמּות, ַמְעָלה ּוַמּטָ ׁשְ ַתן ּתֹוָרה ּבִ
ְלטֹונֹו ַעל ַהּכֹל.  ִ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ

  

ַרב  .20 ְוַרְבְרָבא,  ָאה  ִעּלָ ּכֹוָמָרא  ִיְתרֹו,  ָאָתא 
ממנא) ְמָמָנא ֵליּה  (דכל  ְואֹוֵדי  ַאֲחָרִנין,  ַטֲעָוון  ָכל  ּדְ

דֹול ְיָי'   י ּגָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ִריְך הּוא, ְוָאַמר ַעּתָ א ּבְ ל  ְלקּוְדׁשָ ִמּכָ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְוִאְתְייָקר  ק  ּלָ ִאְסּתַ ֵדין  ּכְ ָהֱאלִֹהים, 
ִלימּו,  ׁשְ ּבִ אֹוַרְייָתא  ָיַהב  ּוְלָבַתר  א,  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ יָקֵריּה  ּבִ

א.  ְלָטנּו ַעל ּכֹּלָ ׁשֻ  ּדְ
נֹו, ַעל  .21 י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלַרּבִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

תּוב ּכָ סז) ֶזה  ֱאלִֹהים  (תהלים  ים  ַעּמִ יֹודּוָך 
ק ָידֹו.  ְוָנׁשַ י ֶאְלָעָזר  ַרּבִ א  ּבָ ם.  ּלָ ּכֻ ים  יֹודּוָך ַעּמִ

א ְוָאַמר, י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ַרֵחם ָאב ַעל  (שם קג) ּבָ ּכְ
ָבָריו,  ִלים ּדְ י ֶאְלָעָזר ְוַיׁשְ ִנים. ִמי ְיַרֵחם ַעל ַרּבִ ּבָ

שֶׁ  ֶחְלֵקנּו  ֵרי  ַאׁשְ מֹוֵרנּו?  ֵמַאֲהַבת  זִָּכינּו חּוץ 
ֶהם   ּבָ ֵנבֹוׁש  ּלֹא  ׁשֶ ְלָפָניו,  ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ

א.  ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

א   .21 ּדָ ַעל  ֵריּה,  ּבְ ֶאְלָעָזר  ְלַר'  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ִתיב, סז) ּכְ ים   (תהלים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים  ים  ַעּמִ יֹודּוָך 

יְ  יק  ְוָנׁשִ ֶאְלָעָזר  ר'  ָאָתא  ם.  א  ּכּוּלָ ַאּבָ ר'  ָכה  ּבָ דֹוי. 
ִנים. ַמאן ְיַרֵחם ַעל   (תהלים קג) ְוָאַמר, ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

ָאה   ַזּכָ מֹר,  ּדְ ְרִחימּו  ר  ּבַ ִמּלֹוי,  ְלָמא  ּוְלַאׁשְ ֶאְלָעָזר,  ר' 
ָלא ִנְכסֹוף   ין ָקֵמיּה, ּדְ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ ָזֵכיָנא ְלִמׁשְ חּוָלָקָנא, ּדְ

ָאתֵ  הּו ְלָעְלָמא ּדְ  י. ּבְ
No commentary today but you have the awesome and pure energy of the Zohar above. 
Read/ Scan and listen to it. 
If you really want to read Zohar commentary then there are over 1400 articles on the 
Daily Zohar. 
Did you read them all? 
Do you know that if you read the same one, again and again, you will learn something 
new each time? 
Try it. 
Use this link to view a list of all daily Zohar commentaries. 
 https://dailyzohar.com/alldz.php 
Browse and look for an interesting title to read again or for the first time. 
I wish I had the time to read them again. I would then arrange them into a set of books. 
With Love 
Zion 

א, ֲהֵרי ּכֵֹהן אוֹ  .22 י ַאּבָ ן לֹא ָכתּוב  ָאַמר ַרּבִ
תּוב. ָאַמר לֹו, ַהּכֹל  ִיְתרֹו, ֲאָבל ּכֵֹהן ִמְדָין ּכָ ּבְ א, ָהא   .22   י ַאּבָ ִיְתרֹו, ּכֵֹהן ָאַמר ַרּבִ ִתיב ּבְ ּכֵֹהן אֹון ָלא ּכְ

ַקְדִמיָתא ָחמּוי   א ִאיהּו ַחד. ּבְ ִתיב. ֲאַמר ֵליּה, ּכֹּלָ ִמְדָין ּכְ
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ל יֹוֵסף ִנְקָרא ּכֵֹהן אֹון,   ה ָחִמיו ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ֶאָחד. ּבַ
ה   ל ֹמׁשֶ ְך ָחִמיו ׁשֶ ּכָ ְוַהּכֹל   -ְוַאַחר  ִמְדָין.  ּכֵֹהן 

ְויֹוֵסף,  ה  ֹמׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶאָחד.  סֹוד 
סֹוד ָהאֹות ָו''ו,   עֹוְמִדים ל סֹוד ֶאָחד ּבְ ה ׁשֶ ַדְרּגָ ּבְ

ּנֱֶאַמר ּכֵֹהן ִמְדָין, סֹוד   ֶ ֶאָחד. ּוַמה ׁשּ ֵני ָוִוי''ם ּכְ ׁשְ
ִמְדָיִנים. ת  ֵאׁשֶ ֶאָחד   ֶזה  ְּבסֹוד  ְויֹוֵסף  (ֹמֶׁשה 

 . עֹוְמִדים, ְוסֹוד ֶזה ָו''ו, ְׁשַנִים ְּכֶאָחד)

ה, ּכֵֹהן ִמְדָין.  מֹׁשֶ יֹוֵסף, ּכֵֹהן אֹון ִאְקֵרי. ּוְלָבַתר ָחמּוי ּדְ ּדְ
ַד  ה ְויֹוֵסף. ּבְ ֵרין מֹׁשֶ ין ּתְ ָהא ִאּלֵ א ָרָזא ֲחָדא, ּדְ א ְוכֹּלָ ְרּגָ

ֲחָדא. ּוַמה   ֵרין ָוִוין ּכַ ָאת ָו''ו, ּתְ ָרָזא ּדְ ְדָרָזא ֲחָדא ַקְייִמין, ּבְ
ת ִמְדָיִנים. א ֵאׁשֶ ַמר ּכֵֹהן ִמְדָין, ָרָזא ּדָ ִאּתְ (משה ויוסף   ּדְ
 ברזא חדא קיימי, רזא דא ו''ו תרין כחדא) 

ּוָבָכה.  .23 א  ַאּבָ י  ַרּבִ רֹאׁשֹו  ַעל  ָיָדיו  ֵהִרים 
ה ַעד רּום ָהָרִקיַע   ָאַמר, אֹור ַהּתֹוָרה עֹוֶלה ַעּתָ
מֹוֵרנּו  ק  ּלֵ ְסּתַ יִּ ׁשֶ ַאַחר  ָהֶעְליֹון,  א  ּסֵ ַהּכִ ל  ׁשֶ
אֹוי   ַהּתֹוָרה?  אֹור  ֶאת  ָיִאיר  ִמי  ֵמָהעֹוָלם, 
נּו  ְבֵרי ַרּבֵ ָך, ֲאָבל ּדִ ֵאר ָיתֹום ִמּמְ ָ ׁשּ יִּ ָלעֹוָלם ׁשֶ

יָֹּבא ׁשֶ ַעד  עֹוָלם  ּבָ ְוָאז    ָיִאירּו  יַח,  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך 
תּוב ָעה ֶאת ה'  (ישעיה יא) ּכָ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ

 ְוגֹו'. 

  

א ּוָבָכה, ָאַמר, ְנִהירּו  .23 יּה ר' ַאּבָ ָאִרים ְידֹוי ַעל ֵריׁשֵ
ֻכְרְסָייא  ּדְ ְרִקיָעא  רּום  ַעד  א  ּתָ ַהׁשְ ָקא  ַסּלְ אֹוַרְייָתא  ּדְ

ק מֹ  ּלַ ִיְסּתַ ָאה, ְלָבַתר ּדְ ר ֵמָעְלָמא, ַמאן ַיְנִהיר ְנִהירּו ִעּלָ
ין  ַאר ָיתֹום ִמיָנְך. ֲאָבל ִמּלִ ּתְ ִיׁשְ אֹוַרְייָתא. ַווי ְלָעְלָמא ּדְ ּדְ
יָחא ּוְכֵדין   א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ ָעְלָמא ַעד ּדְ מֹר ִיְתְנִהירּו ּבְ ּדְ

ִתיב, ָעה ֶאת ְיָי' ְוגֹו'. (ישעיה יא) ּכְ  ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ

ָאַמר,  ַויִּ  .24 ִחיָּיא  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ּכֵֹהן  ִיְתרֹו  ַמע  ׁשְ
תּוב ֵאת  ה ּכָ ִחּלָ ּתְ סּוק ֶזה יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֹו, ּבַ ּפָ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ְלֹמׁשֶ ֱאלִֹהים  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ
ר   ל ֲאׁשֶ א סֹוד זֶה ֵאת ּכָ י הֹוִציא ה'. ֶאּלָ תּוב ּכִ ּכָ

שֶׁ  ם  ֵ ַהׁשּ ֶזה  ֱאלִֹהים,  ה  ְוַעל  ָעׂשָ ה  ֹמׁשֶ ַעל  ֵהֵגן 
ם  ֵ ַהׁשּ ְך  ּכָ ְוַאַחר  לּות,  ּגָ ּבַ ָזז ֵמֶהם  ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ם  ֵ ַהׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ְצַרִים,  ִמּמִ אֹוָתם  הֹוִציא  ָהֶעְליֹון 

סֹוד ַהיֹּוֵבל.  הֹוִציא אֹוָתם ָהָיה ּבְ דֹוׁש ׁשֶ  ַהּקָ

  

יא ָאַמר .24 י ִחּיָ ַמע ִיְתרֹו ּכֵֹהן ְוגֹו, ַרּבִ ׁשְ , ַהאי ְקָרא ִאית  ַוּיִ
ה  ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ִתיב, ֵאת ּכָ ַקְדִמיָתא ּכְ יּה, ּבְ ָלא ּבֵ ּכְ ְלִאְסּתַ
א ָרָזא  ְיָי'. ֶאּלָ י הֹוִציא  ִתיב ּכִ ה, ּוְלָבַתר ּכְ ֱאלִהים ְלמֹׁשֶ
ַעל   ָאִגין  ּדְ ָמא  ׁשְ א  ּדָ ֱאלִֹהים,  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  א  ּדָ

ִאְת  ְוָלא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוַעל  ה  ָגלּוָתא. מֹׁשֶ ּבְ ְייהּו  ִמּנַ ָעֵדי 
ָמא   ׁשְ ָהא  ּדְ ְצַרִים.  ִמּמִ לֹון  יק  ַאּפִ ָאה  ִעּלָ ָמא  ׁשְ ּוְלָבַתר, 

יֹוְבָלא ֲהָוה.  ָרָזא ּדְ יק לֹון, ּבְ ַאּפִ א ּדְ יׁשָ  ַקּדִ
Rabbi Abba rose his hands above his head (higher connection) and cried, saying “the 
light of the Torah is rising now to the highest levels to the Holy Supernal Throne when 
my master is no longer in this world, who will bring the light of the Torah. Wow to the 
world that would be an orphan from you. But the words of my master will shine in the 
world until the coming of the King Mashiach. Then it said 
Isaiah 11:9 
“ ְיהָוה, ַּכַּמִים, ַלָּים ְמַכִּסים- ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ֵּדָעה ֶאת-ַהר ָקְדִׁשי: ִּכי-ַיְׁשִחיתּו, ְּבָכל-ָיֵרעּו ְולֹא-לֹא  ” 
“They will not hurt or destroy in all My holy mountain, For the earth will be full of the 
knowledge of YHVH As the waters cover the sea.” 
In the portion of Yitro, we read about the revelation of God on Mount Sinai and the 
giving of the Torah. We read the Ten Commandments that is the essence of the Torah. 
They are the aspect of the ten Sefirot that govern everything in Creation. 
The study of the Torah reveals the light that is concealed in the Torah and sustains 
the world. Without it, there’s no life in the world because as it says in Proverbs 3:18 
“She (the Torah) is a Tree of Life to those who lay hold of her; those who hold her fast 
(supporters) are called blessed.” 
Rabbi Shimon was a huge channel in revealing the light of the Torah and without him, 
the world is like an orphan who lost the support of his father. 
Rabbi Abba, who is the scribe of the Zohar, gives comfort by promising that the words 
of Rabbi Shimon will stay in the world in the book of the Zohar and shine their light 
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in the world until the coming of Mashiach. Then as the verse above states, “The earth 
will be filled with the knowledge of YHVH”. 
We, the students of Torah through the Zohar and Kabbalah studies, are the emissaries 
to reveal the light of Mashiach in the world. 
The proper way of revealing the light of the Torah is by studying the Zohar. 
General study of the moral aspect from the study of Zohar and Kabbalah is good 
for leading the person into becoming a good sharing person. It helps to remove 
judgment and negativity from the individual but to reveal light we must use the Torah 
and Zohar text and study it. This is the aspect of ‘Knowledge of YHVH’. 
The numerical value of the Hebrew words for “The earth will be filled with the 
knowledge of YHVH” is 506. It is the same as “unconditional love” “ אהבת חנם” and the 
first line of the Ana B’Koach “אבג יתץ”. 
When many share the same Zohar study (like on the Daily Zohar), it reveals the aspect 
of unconditional love, which is the highest revelation of Light of Mashiach. 
Together with the Daily Zohar, we have the Unity Zohar, that is a living Zohar. Check 
the website for an explanation on how it works. 
We are working on renewing the UnityZohar.com website with new features as well as 
making it mobile-friendly, including mobile apps. Our progress is slow because we lack 
the funds. Few of you make donations and we’d appreciate more support helping us 
do more and faster to increase the light of the Zohar in the world. 
Psalms 119:126 
“ ֵהֵפרּו, ּתֹוָרֶת� – ֵעת, ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ” 
“It is time to act for YHVH, For they have broken your Torah” 

ֵאת   .25 ַאֵחר  ָבר  ֱאלִֹהים ּדָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ
ה   אֹותֹו    -ְלֹמׁשֶ יל  ִהּצִ ּוְכׁשֶ ָהר,  ַלּנָ ְזַרק  ּנִ ׁשֶ ּכְ

ַעּמֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֶאת  ְרעֹה,  ּפַ ֵמֶחֶרב 
תּוב ּכָ כ) ׁשֶ ֶאת  (שמות  ֱאלִֹהים  ַמע  ׁשְ ַויִּ

ן  (שם א) ַנֲאָקָתם. ְוָכתּוב ר ְיַעּנּו ֹאתֹו ּכֵ ְוַכֲאׁשֶ
ה ְוֵכן ִיְפֹרץ.   ִיְרּבֶ

  

ד   .25 ה, ּכַ ה ֱאלִֹהים ְלמֹׁשֶ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָבר ַאֵחר ֵאת ּכָ ּדָ
ַפְרעֹה,  ּדְ א  ֵמַחְרּבָ ֵליּה  ִזיב  ׁשֵ ְוַכד  ְלָנֲהָרא,  ִאְתְרֵמי 

יב, ְכּתִ ָרֵאל ַעּמֹו, ּדִ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת   (שמות ב) ּוְלִיׂשְ ׁשְ ַוּיִ
ר ְיַעּנּו   (שמות א) ַנֲאָקָתם. ּוְכִתיב ה ְוַכֲאׁשֶ ן ִיְרּבֶ אֹותֹו ּכֵ

 ְוֵכן ִיְפרֹוץ.
יֹוֵסי   .26 י  ַרּבִ ִמְדָין.  ּכֵֹהן  ִיְתרֹו  ַמע  ׁשְ ַויִּ

ַתח, קיא) ּפָ ה   (תהלים  ִצּוָ ְלַעּמֹו  ַלח  ׁשָ דּות  ּפְ
ֹוֶנה  ׁשּ ַמה  מֹו.  ׁשְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ִריתֹו  ּבְ ְלעֹוָלם 

י   ּתֵ ׁשְ ם  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ סּוִקים,  ַהּפְ ַאר  ׁשְ ָכל  ֵתבֹות ּבְ
לֹׁש   ַאֲחָריו ׁשָ ּלְ ְוׁשֶ ּוְבָפסּוק ֶזה  יָתא,  ּבֵ ֵמַאְלָפא 
ְצָדִדים  ה  ָ ׁשּ ׁשִ ִלים  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ לֹׁש?  ׁשָ
ֻאּלֹות  ַהּגְ לֹׁש  ֶנֶגד ׁשְ ּכְ ַהזֶּה, ֶזה  יָתא  ּבֵ ַאְלָפא  ּבָ
סּוק  ּפָ ָהִראׁשֹוָנה,  ה  ֻאּלָ ֵמַהּגְ ָרֵאל, חּוץ  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ּתוֹ  ֶנֶגד  ּכְ ְוַהּכֹל ַאֵחר  ּוְכתּוִבים,  ְנִביִאים  ָרה 
ָחְכָמה ַהזֹּו.  לּוי ּבַ  ּתָ

  

ַתח, .26 ּפָ יֹוִסי  י  ַרּבִ ִמְדָין.  ּכֵֹהן  ִיְתרֹו  ַמע  ׁשְ (תהלים   ַוּיִ
ִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא  קיא) ה ְלעֹוָלם ּבְ ַלח ְלַעּמֹו ִצּוָ דּות ׁשָ ּפְ

בְ  ַאר ְקָרֵאי, ּדִ ָכל ׁשְ ָנא, ּבְ מֹו. ַמאי ׁשְ יִבין ׁשְ ֵרין ּתֵ הּו, ּתְ ֻכּלְ
ַלת   ֲאַבְתֵריּה, ּתְ יָתא, ּוְבַהאי ְקָרא, ּוִבְקָרא ּדַ ֵמַאְלָפא ּבֵ
ַהאי ַאְלָפא  ית ִסְטִרין, ּבְ ְלָמא ׁשִ ִגין ְלַאׁשְ א, ּבְ ַלת. ֶאּלָ ּתְ
ר ּפּוְרָקָנא  ָרֵאל, ּבַ ִיׂשְ ַלת ּפּוְרָקִנין ּדְ יָתא, ַהאי ָלֳקֵבל ּתְ ּבֵ

ֲחָרא, ָלֳקֵבל ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים.  ַקְדָמָאה. ְקָרא אַ 
ַהאי ָחְכָמה. ְלָיא ּבְ א ּתַ  ְוכֹּלָ

ְלַעּמֹו   .27 ַלח  ׁשָ דּות  דֹוׁש   -ּפְ ַהּקָ ַאל  ּגָ ׁשֶ ּכְ
ה  ְוָעׂשָ ִמְצַרִים  לּות  ִמּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ רּוְך הּוא ֶאת  ּבָ

ִריתֹו   ּבְ ְלעֹוָלם  ה  ִצּוָ ּוְגבּורֹות.  ים  ִנּסִ  -ָלֶהם 
שֶׁ  רּוְך הּוא ְוֵקְרבֹו ּכְ דֹוׁש ּבָ לֹו ַהּקָ א ִיְתרֹו ְוִקּבְ ּבָ

ִרים  ּגֵ אֹוָתם  ל  ּכָ ִהְתָקְרבּו  ם  ָ ּוִמׁשּ ַלֲעבֹוָדתֹו, 

  
הּוא  .27 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִריק  ּפָ ד  ּכַ ְלַעּמֹו,  ַלח  ׁשָ דּות  ּפְ

ין ּוְגבּוָר  ִמְצַרִים, ְוָעִביד לֹון ִנּסִ לּוָתא ּדְ ָרֵאל, ִמּגָ ה  ְלִיׂשְ ן. ִצּוָ
א   קּוְדׁשָ ֵליּה  יל  ְוָקּבִ ִיְתרֹו,  ָאָתא  ד  ּכַ ִריתֹו,  ּבְ ְלעֹוָלם 
ל   ן, ִאְתְקִריבּו ּכָ ּמָ ִריְך הּוא, ְוָקִריב ֵליּה ְלפּוְלָחֵניּה. ּוִמּתַ ּבְ
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ָקדֹוׁש   ָוָהְלָאה,  ם  ָ ִמׁשּ ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ
דֹוׁש   ַהּקָ ם  ׁשֵ ׁש  ִהְתַקּדֵ ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ מֹו.  ׁשְ ְונֹוָרא 

ֲהֵרי ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ָהַאֵחר)(מֵ  ּבָ ׁש  ַהַּצד  ִמְתַקּדֵ
ָהַאֵחר,   ד  ַהּצַ ה  ְוִנְכּפֶ ר  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ׁשֵ

ִיְתרֹו. ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ּוְלָהְלָאה,  ן  ּמָ ִמּתַ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ְדּפֹוי  ּגַ חֹות  ּתְ ּיֹוִרין,  ּגִ ִאיּנּון 
מ א  ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ קּוְדׁשָ ֵמיּה ּדְ ׁש ׁשְ ֵדין ִאְתַקּדָ ָהא ּכְ ֹו. ּדְ

ָהא ּדְ הּוא,  ִריְך  אחרא) ּבְ ָמא   (מסטרא  ׁשְ ׁש  ִיְתַקּדָ
ָמה  ּכְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ְפָיא  ְוִאְתּכַ ַבר,  ִאּתְ ד  ּכַ א,  יׁשָ ַקּדִ

ִיְתרֹו.  ֲהָוה ּבְ  ּדְ
Exodus 18:1 

“ ִיְׂשָרֵאל, ִמִּמְצָרִים- הֹוִציא ְיהָוה ֶאת- ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱא�ִהים ְלֹמֶׁשה, ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: ִּכי- ֹמֶׁשה, ֵאת ָּכל ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין, ֹחֵתן  ” 
“Jethro, the priest of Midian, Moses’ father-in-law, heard of all that God (ֱא�ִהים 
,Elohim) had done for Moses and for Israel his people, how YHVH had brought Israel 
out of Egypt.” 
Exodus 2:24 
“ ַנֲאָקָתם - ַוִּיְׁשַמע ֱא�ִהים, ֶאת ” 
“And God (ֱא�ִהים , Elohim) heard the voice of their suffering” 
God (ֱא�ִהים , Elohim) is the name of God that represents the control over Malchut. It 
gave protection to Moses and the Israelites and stayed with them during the exile. 
YHVH is the supernal name that comes from Binah and the force that brought the 
Redemption, taking the Israelites out of Egypt. 
Psalms 111:9 
“ עֹוָלם ְּבִריתֹולְ - ִצָּוה  –ְּפדּות, ָׁשַלח ְלַעּמֹו ; 
 ”ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו
“He sent redemption to his people; he has commanded his covenant forever. Holy 
and awesome is his name!” 
The Redemption is for the Israelites and the covenant stands forever. The Zohar 
reveals that Jethro converted and joined the covenant between God and his people. 
God accepted Jethro because he broke the hold of the other side over him and 
sanctified God’s name. 
There are many ‘Jethros’ in the world that now have the opportunity to join the 
covenant God made with the fathers of all Israelites and merit the Final Redemption. 
There are also many more Israelites souls that because of their correction process 
had to be born far from the root of their souls. The light of the Zohar calls them 
home as a lighthouse gives direction to vessels sailing over ‘troubled’ waters. Those 
who rely on their own individual ‘life savers’ (money, property) can not have 
guaranteed safety because there are many ‘predators’ (negative side) that can take 
away everything they may have in an instant (losing faith). 
The best protection is to be on a big vessel with great protection. The Zohar is our 
Noah’s Ark and can save us from the flood of negativity that spreads in the world 
nowadays. 
Those who accept the ways of the Torah and the study of the Zohar join the covenant 
like Jethro did. They receive a spiritual level that is higher than one who was born 
as a Jew. The Zohar teaches us that conversion breaks the negative side and the 
world benefits from weakening it. 
The sages teach us that a person who is asked to do good and follow the request has 
greater merit than the one who did the same without being asked. The reason as we 
just learned is that those who are naturally good, don’t have a fight with negativity 
when they go for the action. Those who are asked to do good, have to fight the evil 
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inclination that raises the will to refuse the request. That brings a greater revelation 
of light. 
According to the Holy Ari, everyone has the soul level of Nefesh but converts receive 
the soul level of Ruach, which is much higher. 

 

ְוָכל  .28 ַמע  ׁשָ ִיְתרֹו  ְוִכי  ְוגֹו',  ִיְתרֹו  ַמע  ׁשְ ַויִּ
תּוב ּכָ ַוֲהֵרי  ַמע,  ׁשָ לֹא  (שמות   ָהעֹוָלם 

ָהעֹוָלם   טו) ל  ּכָ א  ֶאּלָ זּון?!  ִיְרּגָ ים  ַעּמִ ְמעּו  ׁשָ
ר   ּבַ ְוִנׁשְ ַמע  רּו, ְוהּוא ׁשָ ּבְ ְמעּו ְולֹא ִנׁשְ ה  ׁשָ ְוִנְכּפָ

רּוְך הּוא ְוָקַרב ְלִיְרָאתֹו. דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ  ִמּלִ
  

לא   .28 ָעְלָמא  ְוָכל  ַמע,  ׁשָ ִיְתרֹו  ְוִכי  ְוגֹו',  ִיְתרֹו  ַמע  ׁשְ ַוּיִ
ִתיב, ּכְ ְוָהא  ְמעּו,  טו) ׁשַ זּון.   (שמות  ִיְרּגָ ים  ַעּמִ ְמעּו  ׁשָ

רּו,   ּבָ ִאּתְ ְוָלא  ְמעּו,  ׁשָ ָעְלָמא  ל  ּכָ א,  ַמע ֶאּלָ ׁשָ ְוִאיהּו 
ר, ּבַ ע''ב)  ְוִאּתְ ס''ח  א   (דף  קּוְדׁשָ ּדְ ֵמיּה  ִמּקַ ְפָיא  ְוִאְתּכַ

יּה.  ִריְך הּוא, ְוִאְתְקַרב ְלַדַחְלּתֵ  ּבְ
ִנינּו,  .29 ׁשָ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ

ְלַמְעָלה   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ
ה   ה ֱאֶמת. ְוֵאין ְלָך   -ּוְלַמּטָ ַהּכֹל ֱאֶמת ּוַמֲעׂשֵ

ּבֹו  ְוִלְנהֹג  ִלְדחֹותֹו  ָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ
י ֱאֶמת ֵהם, ְוַהּכֹל ָצִריְך  ם ַמֲעׂשֵ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ ָקלֹון, ׁשֶ

עֹוָלם.   ּבָ

  

א  .29 קּוְדׁשָ ֵניָנן, ּדְ ה ֲאָתר ּתָ ַכּמָ א ָאַמר, ּבְ י ַאּבָ ִריְך   ַרּבִ ּבְ
ְקׁשֹוט,  ִאיהּו  א  ּכֹּלָ א  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ָעַבד  ּדְ ל ַמה  ּכָ הּוא, 
ר ָנׁש  ָבֵעי ּבַ ָעְלָמא ּדְ ה ּבְ ְקׁשֹוט. ְוֵלית ָלְך ִמּלָ ְועֹוָבָדא ּדִ
הּו   ּלְ ּכֻ ָהא  ּדְ ְקָלָנא,  יּה  ּבֵ ּוְלַאְנָהָגא  יּה,  ִמּנֵ ֵליּה  ְלַדְחָיא 

ְקׁשֹוט ִאיּנּון, ְוכֹ ָעְלָמא.עֹוָבָדא ּדִ א ִאְצְטִריְך ּבְ  ּלָ
י ֶאְלָעָזר הֹוֵלְך  .30 ַעם ַאַחת ָהָיה ַרּבִ ֲהֵרי ּפַ ׁשֶ

י ִחְזִקיָּה. ָראּו ָנָחׁש  ֶרְך, ְוָהָיה הֹוֵלְך ִעּמֹו ַרּבִ ּדֶ ּבַ
י   י ִחְזִקיָּה ַלֲהֹרג אֹותֹו. ָאַמר לֹו ַרּבִ ֶאָחד. ָקם ַרּבִ

ֲהֹרג אוֹ  תֹו. ָאַמר לֹו, ֶאְלָעָזר, ֲעזֹב אֹותֹו, ַאל ּתַ
ֵני ָאָדם. ָאַמר לֹו  הֹוֵרג ּבְ ָבר ַרע ׁשֶ ַוֲהֵרי הּוא ּדָ

תּוב ּכָ ַוֲהֵרי  ִחְזִקיָּה,  י  י) ְלַרּבִ ְֹך   (קהלת  ִיׁשּ ִאם 
ֶאת   ָחׁש  ַהּנָ ְך  נֹוׁשֵ לֹא  ָלַחׁש.  לֹוא  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ
ים לֹו ִמְלַמְעָלה ְואֹוְמִרים לֹו   ּלֹוֲחׁשִ ָהָאָדם ַעד ׁשֶ

לֹוִני. ֵלְך ֲהֹרג  ֶאת ּפְ

  

ָאְרָחא,  .30 ּבְ ָאִזיל  ֶאְלָעָזר  ר'  ֲהָוה  ֲחָדא,  ִזְמָנא  ָהא  ּדְ
ה  יּה ר' ִחְזִקּיָה, ָחמּו ַחד ִחְוָיא, ָקם ר' ִחְזִקּיָ ַוֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ
ָלא   ֵליּה  ִביק  ׁשָ ֶאְלָעָזר,  ר'  ֵליּה  ֲאַמר  ְלִמְקְטֵליּה. 

ַקְטִליֵניּה. ֲאַמר ֵליּה,   ָקִטיל  ּתְ א ִאיהּו, ּדְ יׁשָ ה ּבִ ְוָהא ִמּלָ
ִתיב ּכְ ְוָהא  ה,  ִחְזִקּיָ ְלַר'  ֵליּה  ֲאַמר  א.  ָנׁשָ ִני  (קהלת   ּבְ

יְך ִחְוָיא ְלַבר ָנׁש,  י) לֹא ָלַחׁש. ָלא ָנׁשִ ָחׁש ּבְ ֹוְך ַהּנָ ִאם ִיׁשּ
ֵליּה   ָקִטיל  ִזיל  ֵליּה  ְוַאְמֵרי  א,  ֵעיּלָ ִמּלְ ֵליּה  ין  ָלֲחׁשִ ּדְ ַעד 

א.ִלְפלָ   ַנּיָ
Exodus 18:1 
 ”ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין“
“Jethro, the priest of Midian, Moses’ father-in-law, heard ….” 
The other nations of the world heard what God did to Egypt and how he took the 
Israelites out from slavery to freedom but did nothing like Jethro. 
Exodus 15:14 (From שירת הים , the Song the Sea) 
 ”ָׁשְמעּו ַעִּמים, ִיְרָּגזּון; ִחיל ָאַחז, ֹיְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת“
“The peoples have heard, they tremble; Anguish has gripped the inhabitants of 
Philistia.” 
The difference between Jethro and the rest of the world is that Jethro heard about the 
miracles of YHVH, broke his connection to the other side and came to God and Moses. 
Rabbi Abba explains that everything that God does has a perfect reason. There’s 
nothing unnecessary in the world. He tells a story about Rabbi Hizkiah and Rabbi 
Elazar that while they were walking they saw a snake. Rabbi Hizkiah wanted to kill the 
snake because snake kills people but Rabbi Elazar stopped him explaining that the 
snake doesn’t kill anyone until he is told specifically which person to kill. 
Ecclesiastes 10:11 
“ ָלַחׁש- ִיֹּׁש� ַהָּנָחׁש, ְּבלֹוא- ִאם ” 
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“If the snake bites before being told” 
The Zohar brings the story of the snake immediately after ‘Jethro heard’ to teach us 
an important spiritual principle. When we see, hear or experience a sign that comes 
from God then we should follow it. 
Since we are governed by the system of the Tree of Knowledge Good and Bad and 
experience this world with the five senses that can easily mislead us, we should be 
careful when reading ‘signs’. 
We can immunize ourselves from receiving false signs by following several important 
steps. 

o – Connecting to the Zohar with complete faith and trust in God (Read DZ 
1715 https://dailyzohar.com/daily-zohar-1715/), Proverbs 3:5,6 “Trust 
in YHVH with all your heart, and do not lean on your own understanding. 
In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.” 

With that, we can achieve a higher level of messages through dreams, 
visions and other ‘messengers’. The Zohar purifies our spiritual 
channels. 

o – Protect your eyes from looking at negativity. Avoid looking at anything 
with jealous eyes. It corrupts the channel and in most cases, the signs 
that you see will most probably lead to a negative outcome. Avoid TV 
stories and news about crimes. 

o – Speak only truth and you will hear only truth. If you gossip a lot or 
curse others then don’t trust verbal messages. Same with listening to 
gossip. 

Avoid negative people and environments. If the place is already negative 
then nothing good comes out. If you find yourself in such a place the 
message is to run away quickly (read previous DZ). 

o – Disconnect from the desire for the self-alone. 

  
Trust messages that lead to positive outcomes, where there is work to do. Jethro had 
to go through a process, breaking his connections as a priest on the other side before 
going to Moses. 
If it’s easy to do and no obstacles on the path then it’s from the other side and the 
outcome could be negative sooner or later. 
Remember that the negative side won’t give you ‘trouble’ following the wrong path. 

יל  .31 ַמּצִ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֶזה,  ה  ָעׂשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוִלְפָעִמים 
ָבִרים ֲאֵחִרים, ְוַעל ָידֹו ַמְרִחיׁש  ֶאת ָהָאָדם ִמּדְ
לּוי   רּוְך הּוא ֵנס ִלְבֵני ָאָדם, ְוַהּכֹל ּתָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַיד  ָיָדיו. ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ְוַהּכֹל  הּוא 
ָהָיה   לֹא  ָהעֹוָלם  ְוִאם  ָהעֹוָלם.  אֹוָתם  ְוָצִריְך 
ה  רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ָצִריְך אֹוָתם, לֹא ָהָיה ַהּקָ

  

ִזיב ְלַבר ָנׁש,  .31 ָעִביד ַהאי, ָהִכי ָנֵמי ׁשֵ ָמה ּדְ ּוְלִזְמִנין ּכְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַאְרִחיׁש  ְידֹוי  ְוַעל  ַאֲחָרִנין,  ין  ּלִ ִמּמִ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יָדא  ּבִ א  ְוכֹּלָ א,  ָנׁשָ ִלְבֵני  ִניָסא 
ְלהּו,  ָעְלָמא  ְוִאְצְטִריְך  ְידֹוי,  עֹוָבֵדי  ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ ְלָיא,  ּתַ
א   לֹון קּוְדׁשָ ָעֵבד  ָלא  ָעְלָמא,  לֹון  ִאיְצְטִריָך  ּדְ ָלאו  ְוִאי 
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ָקלֹון   ֶהם  ּבָ ִלְנהֹג  ָצִריְך ָאָדם  ְוָלֵכן לֹא  אֹוָתם. 
דוֹ  ַהּקָ ל  ׁשֶ יו  ּוַמֲעׂשָ ְדָבָריו  ּבִ ָהעֹוָלם.  ִדְבֵרי  ׁש  ּבְ

ה. ה ְוַכּמָ ּמָ רּוְך הּוא ַעל ַאַחת ּכַ  ּבָ
הּו ְקָלָנא   ר ָנׁש ְלַאְנָהָגא ּבְ ֵעי ּבַ א ָלא ּבָ ִריְך הּוא. ְוַעל ּדָ ּבְ

ּוְבעֹוָבדוֹ  ִמּלֹוי  ּבְ ָעְלָמא.  ּדְ י  ִמּלֵ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ י 
ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ  ַעל ַאַחת ּכַ

ר   .32 ל ֲאׁשֶ ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ַתח ְוָאַמר,  ּפָ
ֱאלִֹהים   ַויְַּרא  ְמֹאד.  טֹוב  ְוִהּנֵה  ה  ֶזה   -ָעׂשָ

ים. ַויְַּרא   ל ְלָהִאיר ָלֶהם   -ֱאלִֹהים ַחיִּ ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ
יַח   ּגִ ה  ּוְלַהׁשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַהּכֹל   -ֲעֵליֶהם. ֶאת ּכָ

ה. ְוִהּנֵה טֹוב   ְכָלל ֶאָחד, ַמְעָלה ּוַמּטָ ֶזה ַצד    -ּבִ
ְרׁשּוָה,    -ַהיִָּמין. ְמֹאד   ֹמאל. ַוֲהֵרי ּפֵ ְ ֶזה ַצד ַהׂשּ

ְמֹאד    -טֹוב   ים.  ַהַחיִּ ַמְלַאְך  ַמְלַאְך   -ֶזה  ֶזה 
ְלא הּוא  סֹוד  ֶאָחד.  סֹוד  ְוַהּכֹל  ֶות.  ֹוָתם  ַהּמָ

סֹוד ַהָחְכָמה.  ְתּבֹוְנִנים ּבְ ּמִ  ׁשֶ

  

ְוָאַמר, .32 ַתח  א) ּפָ ל   (בראשית  ּכָ ֶאת  ֱאלִֹהים  ְרא  ַוּיַ
א ֱאלִהים  ְרא ֱאלִהים: ּדָ ה טֹוב ְמאֹד. ַוּיַ ה ְוִהּנִ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ָחא לֹון. ֶאת   ּגָ ל ְלַאְנָהָרא לֹון, ּוְלַאׁשְ ּכַ ִאְסּתָ ְרא: ּדְ ים. ַוּיַ ַחּיִ

ל ֲאׁשֶ  ה ּכָ א. ְוִהּנֵ א ְוַתּתָ ְכָלָלא ֲחָדא, ֵעיּלָ א ּבִ ה ּכֹּלָ ר ָעׂשָ
ָמאָלא,  ׂשְ א ִסְטָרא ּדִ יִמיָנא. ְמאֹד: ּדָ א ִסְטָרא ּדִ טֹוב: ּדָ
א ַמְלַאְך  ים ְמאֹד: ּדָ א ַמְלַאְך ַחּיִ ְוָהא אּוְקמּוָה, טֹוב: ּדָ

ִמְס  ּדְ ְלִאינּון  הּוא,  ָרָזא  ֲחָדא.  ָרָזא  א  ְוכֹּלָ ֶות.  ְכֵלי  ַהּמָ ּתַ
ָחְכְמָתא.  ָרָזא ּדְ  ּבְ

We learned previously that even a deadly creature like the snake is part of God’s 
creation and it has a purpose in this world. 
The Zohar explains that God uses these negative creatures also to do miracles for 
people. We should respect every creature and every action of God because there is a 
reason for everything otherwise God would have not created it. 
Genesis 1:31 
“ ַהִּׁשִּׁשיֹבֶקר, יֹום -ֶעֶרב ַוְיִהי-טֹוב ְמֹאד; ַוְיִהי-ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוִהֵּנה- ָּכל-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת ” 
“And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there 
was evening and there was morning, the sixth day.” 
This verse comes after God completed his work on the sixth day. The Zohar explains 
that “And God Saw” is the aspect of Binah that is the creative force and the watching 
eye over creation. “Everything that he made” is the aspect of upper and lower, heavens 
and earth. 
“It was very good” is the aspect of Right and Left, Good and Evil, Life and Death. 
It was “very good” because the Created had everything in it. 
Our lives are full of good and bad and at the same time, God provided for us all the 
answers that we need to complete our purpose in life. 

ר  .33 ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ֱאלִֹהים  ַויְַּרא 
ה א) ָעׂשָ מַ (בראשית  ָכל  ּבְ ית .  ְבֵראׁשִ ה  ֲעׂשֵ

ְוָכאן   טֹוב,  י  ּכִ ֱאלִֹהים  ַויְַּרא  תּוב  ַויְַּרא   -ּכָ
ה   ְלַמּטָ ֱאלִֹהים  ה.  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ֱאלִֹהים 
ְחּתֹוִנים, ֱאלִֹהים ְלַמְעָלה ׁשֹוֵלט   ׁשֹוֵלט ַעל ַהּתַ

ים, ל ֱאלִֹהים ַחיִּ (ָּדָבר   ַעל ָהֶעְליֹוִנים. ֶזהּו סֹוד ׁשֶ
ִאיר ּוַמְדִליק   ּוא ֱא�ִהים ַחִּיים)ַאֵחר, ַהֹּכל ה ּמֵ ׁשֶ

ם  ָ ל אֹוָתם ְמקֹורֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּוִמׁשּ ּכָ
ל אֹוָתם אֹורֹות ְלָהִאיר.  יֹוְצִאים ּכָ

  

עֹוָבָדא  .33 ָכל  ּבְ ה.  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ֱאלִהים  ְרא  ַוּיַ
טוֹ  י  ּכִ ֱאלִהים  ְרא  ַוּיַ ִתיב,  ּכְ ית,  ְבֵראׁשִ ְרא ּדִ ַוּיַ ְוָהָכא  ב, 

ִליט ַעל  א, ׁשָ ה. ֱאלִֹהים ְלַתּתָ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ֱאלִהים ֶאת ּכָ
א ִאיהּו ָרָזא   ֵאי. ּדָ ִליט ַעל ִעּלָ א, ׁשָ ֵאי. ֱאלִהים ְלֵעיּלָ ּתָ ּתַ

ים, ַחּיִ ֱאלִהים  אלהים   ּדֶ איהו  כלא  אחר  דבר  (נ''א 
ל ִאיּנּון   חיים) ַאְנִהיר ְוַאְדִליק ּכָ ִאין, ּדְ ִאין ְוַתּתָ ּבּוִציִנין ִעּלָ

ל ִאיּנּון ְנהֹוִרין ְלַאְנָהָרא.  ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ  ּוִמּתַ

ֶאָחד   .34 ם  ֹרׁשֶ ם  ִנְרׁשָ ים  ְמֻכּסִ ּבַ ׁשֶ ה  ְמֻכּסֶ ּבַ
ָרׁשּום   ם  ֹרׁשֶ אֹותֹו  ה  ּלָ ִהְתּגַ ְולֹא  ִנְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ

בּוָנה   ֲעֵלי ַהּתְ קּוחֹות לֹא  ְולֹא ָרׁשּום. ּבַ ְוֵעיַנִים ּפְ
ם   ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ּבֹו. הּוא ִקיּּום ַהּכֹל. אֹותֹו ָהֹרׁשֶ

  
ימּו ַחד,  .34 ְרׁשִ ים  ִאְתְרׁשִ ְטִמיִרין,  ּדִ ְטִמירּו  ּבִ תוספתא 

ְוָלא   ים  ָרׁשִ ימּו,  ְרׁשִ ַההּוא  ְלָיא.  ִאְתּגַ ְוָלא  ִאְתָחֵזי  ָלא  ּדְ
ַיְכִלין  ָלא  ַעְייִנין,  ּדְ ּוִפְקִחין  ָסְכְלָתנּו,  ּדְ ָמאֵרי  ים.  ָרׁשִ
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עֹוֵמד  ה.  ּלָ ִהְתּגַ ְולֹא  ִנְרָאה  ּלֹא  ׁשֶ ָקָטן,  הּוא 
ה  ִמּמַ ל  ַקּבֵ ּמְ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ְלַקּבֵ ַהּכֹל.  ְלַקיֵּם  ָרצֹון  ּבְ

ּלֹא ִנְרֶאה.  ם ְולֹא ָרצֹון, ׁשֶ ֵאין ּבֹו ֹרׁשֶ  ׁשֶ
ְר  ַההּוא  א.  כֹּלָ ּדְ ִקּיּוָמא  ִאיהּו  יּה.  ּבֵ ִאיהּו  ְלֵמיָקם  ימּו  ׁשִ

ְרעּוָתא,  ּבִ יָמא  ַקּיְ ְלָיא.  ִאְתּגַ ְוָלא  ִאְתַחְזָיא  ָלא  ּדְ ְזֵעיר, 
יּה   ּבֵ ֵלית  ּדְ ה  ִמּמַ ַנְטָלא,  ּדְ ַמה  ְלַנְטָלא  א.  ּכֹּלָ יָמא  ְלַקּיְ

ָלא ִאְתָחֵזי. ימּו, ְוָלא ְרעּוָתא, ּדְ  ְרׁשִ
ַעְצמֹו,   .35 ֶאת  ְלַכּסֹות  רֹוֶצה  ם  ָהֹרׁשֶ אֹותֹו 

ֶאָחד.  ְועֹושֶׂ  ֵהיָכל  ּבֹו  ֵמן  ְלִהּטָ ְלַעְצמֹו  אֹותֹו  ה 
אֹותֹו ֵהיָכל מֹוִציא אֹותֹו ֵמַעְצמֹו, ּומֹוֵתַח אֹותֹו  
ד   ְמַכּבֵ ָדִדים,  ַהּצְ ְלָכל  ה  ְוַרּבָ דֹוָלה  ּגְ ְמִתיָחה  ּבִ
ים  ִ ֲחִמׁשּ לֹו  ּופֹוֵתַח  ָכבֹוד,  י  ְלבּוׁשֵ ּבִ אֹותֹו 

ָעִרים.  ׁשְ

  

בָּ  .35 ימּו  ְרׁשִ ֵליּה  ַההּוא  ְוָעִביד  ְרֵמיּה,  ּגַ ְלַאֲחָפָיא  ָעא 
יּה, ַחד ֵהיָכָלא. ַההּוא ֵהיָכָלא   ּבֵ ָרא  ְלִאְתַטּמְ ְלַגְרֵמיּה, 
יא ְלָכל   יחּו ַרב ְוַסּגִ ְמּתִ יק ֵליּה ִמַגְרֵמיּה, ּוָמַתח ֵליּה ּבִ ַאּפִ
ין  ַחְמׁשִ ֵליּה  ַתח  ּפָ ְיָקר,  י  ְלבּוׁשֵ ּבִ ֵליּה  אֹוִקיר  ִסְטִרין, 

ְר   ִעין. ּתַ
Genesis 1:31 
“ ֲאֶׁשר ָעָׂשה- ָּכל-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת ” 
“And God saw everything that he had made…” 
The verse states ”  ַוַּיְרא ֱא�ִהים” “And God (Elokim) saw”. The Zohar explains that this is 
‘Elokim Haim’ that is ‘God of Life’ and Rabbi Ashlag adds “which is Binah”. 
There is Elokim above, which is Binah, and Elokim below that controls the level of 
Malchut. 
The Zohar explains that there is a concealed force that is so small that is neither 
revealed nor can be seen. It has and it doesn’t have an energy signature. It is the force 
that holds existence in its dynamic state. It also has the will to sustain everything in 
creation. 
This force receives a force that can not be described. From within itself, it created a 
vessel that is stretched enormously to all sides and opens 50 gates. 
This is somewhat difficult to understand unless you are familiar with the Big Bang 
theory that explains how the world was created. (http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang). 
We can easily find similarities between the theory and what the Zohar reveals. 
The Big Bang Theory explains that the world was created from a singular point with 
the explosion that started from one atom. 
I watched Prof Neil deGrasse Tyson describing the beginning of the Big Bang. He said 
that at the very beginning there were particles canceling each other like matter and 
antimatter. That was the moment after the thought of the Endless began to manifest 
and became matter. The vessel couldn’t be created initially because the light of the 
Endless had to go through several steps to reduce its energy in order to have a ‘vessel’ 
that can exist as matter in the created world. The initial particles became ‘corrupted’, 
meaning turning from photons particles to atoms and matter. The created universe 
began to stretch in all directions and continued to stretch far into the future. 
We should know that our solar system may look like we have a steady sun in the 
middle and eight planets in its orbit, but the fact is that the entire solar system is 
moving in space at high speed. I saw calculation running between 12 to 144 miles per 
second. 
I believe that the Holy Ari gathered some of his revelations about the ‘middle point’ of 
Creation from this part of the Zohar. 
For us, the students of Kabbalah, it’s a moment to be in awe to the Zohar revelations 
as well as to the amazing Holy Ari. He described the Big Bang about 400 years before 
the scientists did that. They had tools to measure the expansion of the universe, but 
the Ari had only the Zohar. 
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The benefits we draw from this Zohar is a connection to spiritual roots that benefit our 
soul. Studying science is important and useful in this world but it only satisfies the 
conscious mind. 

יָון  ִלְפַני ְוִלְפִנים   .36 ם. ּכֵ ִנְטָמן ְוִנְגָנז אֹותֹו ֹרׁשֶ
אֹור.  ּבְ א  ִמְתַמּלֵ ְלתֹוכֹו,  ְוִנְכָנס  ּבֹו  ְגָנז  ּנִ ׁשֶ
ֵמאֹותֹו ָהאֹור נֹוְבִעים אֹורֹות, ְוִניצֹוצֹות יֹוְצִאים 

ָעִרים, ּוְמִאיִרים ַהּכֹל.  ְ  ֵמאֹוָתם ַהׁשּ
  

ְרׁשִ  .36 ַההּוא  ִניז  ְוִאְתּגְ ר  ִאְתָטּמַ גֹו,  ּבְ יָון  ְלגֹו  ּכֵ ימּו. 
ֵמַההּוא  ְנהֹוָרא.  ִאְתַמְלָיא  יּה,  ַגּוֵ ּבְ ְוָעאל  יּה,  ּבֵ ִניז  ִאְתּגְ ּדְ
ְרִעין, ְוָנֲהִרין   ְנִהירּו, ַנְבִעין ְנהֹוִרין, ְוִנצֹוִצין ָנְפִקין ֵמִאיּנּון ּתַ

א.   ּכֹּלָ
אֹוָתן   .37 ְיִריעֹות.  ׁש  ׁשֵ ּבְ ה  ְמֻכּסֶ ֵהיָכל  אֹותֹו 

ׁש   אֹוָתן  ׁשֵ ְוִלְפִנים  ִלְפַני  ָחֵמׁש.  ֵהן  ְיִריעֹות 
ְיִריעֹות עֹוֶמֶדת ְיִריָעה ַאַחת ְרקּוָמה, ּוְבאֹוָתּה  
יַח  ּגִ ַמׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ַהֵהיָכל,  ה אֹותֹו  ּסֶ ִמְתּכַ ַהְיִריָעה 

 ְורֹוֶאה ַהּכֹל.
  

ית   .37 ׁשִ ִאיּנּון  ְיִריָען.  ית  ׁשִ ּבְ ִאְתַחְפָייא  ֵהיָכָלא  ַההּוא 
יָמא ַחד ְיִריָעא  ְיִר  גֹו ִאיּנּון ְיִריָען, ַקּיְ יָען, ִאיּנּון ֲחֵמׁש. ְלגֹו ּבְ

יּה  ַההּוא ְיִריָעה ִאְתַחְפָייא ַההּוא ֵהיָכָלא, ִמּנֵ ָמא, ּבְ ְמֻרּקָ
א.  ח ְוָחָמא ְלכֹּלָ ּגַ  ַאׁשְ

ּלֹא  .38 ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ִקיַחת  ּפְ הּוא  ַהזֶּה  ַהֵהיָכל 
יַח   ּגִ ה ִמּתֹוְך  ָינּום. הּוא ַמׁשְ ִמיד ְלָהִאיר ְלַמּטָ ּתָ

בּוָנה, ָחְכָמה   ם. אֹוָתּה ּתְ ל אֹותֹו ָהֹרׁשֶ ָהאֹור ׁשֶ
ָהְרצֹונֹות, ְרצֹון  ֶרת,  (ַּבָּקַׁשת   ִנְסּתֶ

ה, עֹוֵמד   ַהַּבָּקׁשֹות) ּלָ נּוז ְוָטמּון, ְולֹא ִהְתּגַ ָהָיה ּגָ
ְמכּוסִ  ּבָ ֶ ׁשּ ַהְמכּוֶסה  ּמְ רּוְך הּוא  ים ְולֹא עֹוֵמד, ּבָ

ָאֵמן. ַעד,  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  הּוא  רּוְך  (ע''כ   ּבָ
 התוספתא) 

  

ָלא ָנִיים. ִאיהּו  .38 ַעְייִנין, ּדְ ִקיָחא ּדְ ַהאי ֵהיָכָלא ִאיהּו ּפְ
ַההּוא   ּדְ ְנִהירּו  ִמּגֹו  א,  ְלַתּתָ ְלַאְנָהָרא  ִדיר  ּתָ ח  ּגַ ַאׁשְ

ְטִמיְרּתָ  ָחְכְמָתא  ָסְכְלָתנּו,  ַההּוא  ימּו.  ְרעּו  ְרׁשִ א, 
ְרעּוִתין דבעותין) ּדִ בעו  ְוָלא   (ס''א  ְוָטִמיר,  ִניז  ּגָ ֲהֵוי 

ִמיר  ִמּטְ הּוא  ִריְך  ּבְ יָמא.  ַקּיְ ְוָלא  יָמא  ַקּיְ ְלָיא,  ִאְתּגַ
ָאֵמן. ַעד  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  הּוא  ִריְך  ּבְ ְטִמירּו,  (ע''כ   ּדִ

 תוספתא) 
The Zohar continues here to reveal the process of creation and how Keter and the world 
of Atzilut came to be. 
This is the study of the Tree of Life, how it came to be from the thought of the Creator, 
which is the Endless Light through the forming of the four worlds and the system of 
the Ten Sefirot. 
The Holy Ari explains the process before the Big Bang. The Creator, Blessed be He, 
raised a ‘desire’ to create a place to build a special ‘home’ for his created beings. A 
place with a spiritual system that is an extension of him. In this place, he would build 
physical worlds and bestow on his special beings the ability to control their 
environment and be like him. 
Before Creation, there was only simple light that filled all of existence. Since we cannot 
define it or know anything about it we call it the Endless, Blessed be He. 
To create this “place” “המקום”, the Endless light distanced himself (it’s light) from a 
middle point, equally to all directions. This process created an empty sphere “חלל ריק” 
The ‘emptiness’ of this space was not void of light but it was a state where the light 
was concealed in a system and a process. To understand this principle we should look 
at the sun as a source of Light. We cannot come too close or look at it directly. Its light 
cannot be seen in space but we know that it exists everywhere and is reflected from 
anything that comes under its light. 
The creation of the empty space is called ‘Tzimtzum’ and the literal meaning of this 
word is ‘reduction’ or ‘restriction’. The Endless light reduced its presence in the sphere 
to make a place where his forces could be revealed through the system of the Ten 
Sefirot. 
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The light that moved out of the sphere created a state of darkness that is the root of 
the forces of lack and judgment. The lack of light also created something that was 
never there before–the vessel. 
When we have something and lose it, we experience a lack that creates a vessel. The 
vessel is the expression of the desire to restore the light that was in it before. 
The benefit of this aspect of Creation is that now, we can have desires and a driving 
force to fulfill our vessels. 
Genesis 1:31 
“ ֲאֶׁשר ָעָׂשה- ָּכל-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת ” 
“And God saw everything that he had made…” 
The Hebrew word “ ַוַּיְרא” “and saw” has the numerical value of 217. It is the combination 
of ‘light’ אור (n. 207) and י (n.10) that represent the 10 Sefirot and the vessel. 

ה   .39 ַתן ֵעָצה ְלֹמׁשֶ ּנָ ּבֹא ּוְרֵאה, ִיְתרֹו הּוא ׁשֶ
הֹוָדה  ׁשֶ ֶזה  ְוסֹוד  ָצִריְך.  ְך  ּכָ יִנים,  ַהּדִ ּקּון  ּתִ ַעל 

דֹושׁ  ַלּקָ רּוךְ - לֹו  ּקּון  -ּבָ ּתִ ְלָפָניו  ר  ְוִסּדֵ הּוא 
ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ּכִ תּוב  ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ְלַהְראֹות  יִנים,  ַהּדִ
נּו   יִנים ִנּתְ ד ָהַאֵחר. ְוַהּדִ ֵלאלִֹהים הּוא, ְולֹא ַלּצַ
ָטיו  ּפָ יו ּוִמׁשְ תּוב ֻחּקָ ּכָ ָרֵאל, ְולֹא ְלַאֵחר, ׁשֶ ְלִיׂשְ
ָקלֹון   ָאָדם  ִיְנַהג  לֹא  ְרֵאה,  ּוֹבא  ָרֵאל.  ְלִיׂשְ

ַאֵחר, ּוְדַבר ֶהְדיוֹ  ה ּבְ ֹמׁשֶ ֲהֵרי ּבְ ָבר הּוא, ׁשֶ ט ּדָ
ה ְלקֹול חְֹתנֹו ְוגֹו'.  ַמע ֹמׁשֶ ׁשְ תּוב ַויִּ  ּכָ

  

ּקּוָנא   .39 ה, ַעל ּתִ ָיַהב ֵעיָטא ְלמֹׁשֶ א ֲחִזי, ִיְתרֹו הּוא ּדְ ּתָ
א   ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  אֹוֵדי  ּדְ א  ּדָ ְוָרָזא  ִאְצְטִריְך.  ָהִכי  ִדיִנין,  ּדְ

הּוא,   ִריְך  ַמה ּבְ ְלַאֲחָזָאה  ִדינֹוי,  ּדְ ּקּוָנא  ּתִ ָקֵמיּה  ר  ְוִסּדֵ
יב, ְכּתִ א) ּדִ ְוָלא  (דברים  הּוא,  ֵלאלִהים  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ּכִ

ְוָלא  ִאְתְייִהיבּו,  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְוִדיִנין  ַאֲחָרא.  ְלִסְטָרא 
יב, ְכּתִ ּדִ קמז) ְלַאֲחָרא,  ָטיו  (תהלים  ּפָ ּוִמׁשְ יו  ֻחּקָ

ְוּתָ  ָרֵאל.  ַאֲחָרא, ְלִיׂשְ ּבְ ְקָלָנא  ָנׁש  ר  ּבַ ַיְנִהיג  ָלא  ֲחֵזי,  א 
ה  ִמּלָ ֶהְדיֹוָטא,  ּדְ ה  ע''א) ּוִמּלָ ס''ט  ָהא   (דף  ּדְ ִאיהּו. 

ה ְלקֹול חֹוְתנֹו ְוגֹו'.  ַמע מֹׁשֶ ׁשְ ִתיב, ַוּיִ ה ּכְ מֹׁשֶ  ּבְ
ְוָאַמר  .40 ַתח  ּפָ ְוגֹו'.  ִיְתרֹו  ַמע  ׁשְ (תהלים   ַויִּ
גּ  יח) ן אֹוְדָך ּבַ ִוד  ַעל ּכֵ ָרה. ּדָ ְמָך ֲאַזּמֵ ֹוִים ה' ּוְלׁשִ

ָעה   ׁשָ ּבְ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ ֶזה  ֶאת  ָאַמר  ֶלְך  ַהּמֶ
עֹוֶלה   לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בֹוד  ּכְ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ
ָאר   ד ׁשְ א ִמּצַ עֹוָלם, ֶאּלָ ד ּבָ ּבֵ ֲעִליָּה ְולֹא ִמְתּכַ ּבַ

בָּ  דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְוִאם  ים  הּוא ָהַעּמִ רּוְך 
ָרֵאל   ּום ִיׂשְ א ִמׁשּ עֹוָלם ֶאּלָ ד ּבָ ּבֵ ְך   -לֹא ִמְתּכַ ּכָ

ַהּנֵר  ל  ׁשֶ ַהְיסֹוד  ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהֵרי  ׁשֶ אי,  ַוּדַ ֶזה 
ִאים ּומֹוִדים  ּבָ ים  ָאר ָהַעּמִ ְ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ְלָהִאיר, ֲאָבל 
רּוְך הּוא, ָאז  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בֹוד ׁשֶ ְעּבּוד ַהּכָ ׁשִ לֹו ּבְ

ִחּבּור נֹוסָ  יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ף ְיסֹוד ַהּנֵר ּוִמְתַחזֵּק ַעל ּכָ
רּוְך הּוא ְלַבּדֹו ַמְעָלה   דֹוׁש ּבָ ֶאָחד, ְוׁשֹוֵלט ַהּקָ

ה.  ּוַמּטָ

  

ְוָאַמר .40 ַתח  ּפָ ְוגֹו'.  ִיְתרֹו  ַמע  ׁשְ יח) ַוּיִ ן  (תהלים  ּכֵ ַעל 
ִוד מַ  ָרה. ּדָ ְמָך ֲאַזּמֵ ּוְלׁשִ ְיָי'  ּגֹוִים  ּבַ א אֹוְדָך  א ָאַמר ּדָ ְלּכָ

א   קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ָהא  ּדְ ָחָמא,  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ א,  ֻקְדׁשָ רּוַח  ּבְ
ִאְתָייְקָרא  ְוָלא  ְסִליקּו  ּבִ ִליק  ִאְסּתְ ָלא  הּוא,  ִריְך  ּבְ
ָהא  יָמא,  ּתֵ ְוִאי  ַעִמין.  ַאר  ׁשְ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ א  ֶאּלָ ָעְלָמא,  ּבְ

ִריְך הּוא ָלא ִאְתָייַקר בְּ  א ּבְ ִגיֵניהֹון קּוְדׁשָ א ּבְ ָעְלָמא, ֶאּלָ
ָרֵאל ִאיּנּון ֲהֵוי ְיסֹוָדא   ָהא ִיׂשְ אי, ּדְ ָרֵאל. ָהִכי הּוא ַוּדַ ִיׂשְ ּדְ
ְואֹוָדן  ָאָתאן  ין  ַעּמִ ַאר  ׁשְ ד  ּכַ ֲאָבל  ְלַאְנָהָרא,  א  ָרּגָ ׁשְ ּדִ
ֵדין   ּכְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ּדִ ְעּבּוָדא  ׁשִ ּבְ ֵליּה, 

עֹוָבדֹוי.    ִאּתֹוָסף ל  ּכָ ַעל  ף  ּקַ ְוִאְתּתָ א,  ָרּגָ ׁשְ ּדִ ְיסֹוָדא 
ְלחֹודֹוי   ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִליט  ְוׁשָ ֲחָדא,  ִחּבּוָרא  ּבְ

א.  א ְוַתּתָ  ֵעיּלָ
Jethro heard about the miracles that the Israelites experienced leaving Egypt and came 
to Moses with Zipporah, Moses’s wife, and their children. 
Exodus 18:10 
“ ִמְצָרִים-ָהָעם, ִמַּתַחת ַיד-ַוּיֹאֶמר, ִיְתרֹו, ָּברּו� ְיהָוה, ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרֹעה: ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת ” 
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“Jethro said, “Blessed be YHVH, who has delivered you out of the hand of the Egyptians 
and out of the hand of Pharaoh and has delivered the people from under the hand of 
the Egyptians.” 
Jethro blessed YHVH and connected himself to the Israelites and their faith. Because 
of that, he could give Moses advice on how to control the judgment process in the camp 
of Israel, and Moses listened to him. 
Exodus 18:24 
 ”ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה, ְלקֹול ֹחְתנֹו; ַוַּיַעׂש, ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר “
“So Moses listened to his father-in-law and did all that he had said.” 
The Zohar teaches us to respect and listen to every person even if that person seems 
to be below our level. If we know that the person is honest and connected to the system 
of YHVH then we can consider him a messenger of the Light and follow his message. 
The Light comes through many channels to the world. God sends us messages and we 
should pay attention to all of them. If we don’t open ourselves, we may miss great 
messages that could help us greatly in our correction process. 

ֵאימָ  .41 ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ֶזה  מֹו  ָנַפל  ּכְ ָוַפַחד  ה 
א  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ רּוְך הּוא.  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְפֵני  ִמּלִ ֲעֵליֶהם 
יֶֶתר  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶעְליֹון  ּכֶֹמר  הּוא  ׁשֶ ִיְתרֹו, 
דֹוׁש   ַהּקָ בֹוד  ּכְ ַלט  ְוׁשָ ִהְתַחזֵּק  ָאז  ָהֱאִליִלים, 

רּוְך הּוא ַעל ַהּכֹל.   ּבָ
  

ִחילוּ  .41 ל ָעְלָמא, ּדְ א, ּכָ ַגְווָנא ּדָ  ְוֵאיָמָתא ָנַפל ָעַלְייהּו ּכְ
ִאיהּו   ּדְ ִיְתרֹו,  ָאָתא  ּדְ ְוֵכיָון  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵמי  ִמּקָ
ף   ּקַ ִאְתּתָ ֵדין  ּכְ ַאֲחָרִנין,  ַטֲעָוון  ָכל  ּדְ ָאה,  ִעּלָ ּכֹוָמָרא 

א. ִריְך הּוא ַעל ּכֹּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ ִליט ְיָקָרא ּדְ  ְוׁשָ
ל   .42 ּכָ ׁשֶ ּום  ַמע  ִמׁשּ ׁשֵ ְמעּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ָהעֹוָלם, 

ם ָהיּו   רּוְך הּוא, ָזעּו. ְוֻכּלָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ ּגְ
ל  דֹול ׁשֶ הּוא ָחָכם ּוְמֻמּנֶה ּגָ ִיְתרֹו ׁשֶ ִלים ּבְ ּכְ ִמְסּתַ
א  ּבָ הּוא  ׁשֶ ָראּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהעֹוָלם.  ֱאִליֵלי  ל  ּכָ

דֹושׁ  ַלּקָ רּוךְ - ְועֹוֵבד  ְוָאמַ -ּבָ ה הּוא,  ַעּתָ ר 
ם  ּלָ ּכֻ ָאז  ָהֱאלִֹהים,  ל  ִמּכָ ה'  ָגדֹול  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ
ֶהם   ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְוָיְדעּו  ֵמֲעבֹודֹוֵתיֶהם  ִהְתַרֲחקּו 
ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ בֹוד  ּכְ ד  ּבֵ ִהְתּכַ ְוָאז  ׁש,  ַמּמָ
ָמה   ָדִדים. ְוָלֵכן ִנְרׁשְ ָכל ַהּצְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

זוֹ  ה  ָרׁשָ ּבֹו,  ּפָ ָהָיה  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ית  ְוֵראׁשִ ּתֹוָרה,  ּבַ  
ִיְתרֹו.  ּבְ

  

יּה  .42 בּוְרּתֵ ּגְ ַמע  ׁשֵ ְמעּו  ׁשָ ד  ּכַ ָעְלָמא,  ָכל  ּדְ ִגין,  ּבְ
ִיְתרֹו,  ּבְ ָלן  ּכְ הּו ֲהוֹו ִמְסּתַ ְוֻכּלְ ָזעּו.  ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ּדְ  ַטֲעָוון  ָכל  ּדְ ְמָמָנא  ְוַרב  ים  ַחּכִ ִאיהּו  יָון ּדְ ּכֵ ָעְלָמא, 
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ּוָפַלח  ָאָתא  ִאיהּו  ּדְ ָחמּו,  ּדְ
ֵדין   ּכְ ָהֱאלִֹהים,  ל  ִמּכָ ְיָי'  דֹול  ּגָ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ ְוָאַמר 
ׁשּו.   ַמּמָ הּו  ּבְ ֵלית  ּדְ ְוָיְדעּו  ִמּפּוְלָחֵניהֹון,  ִאְתַרֲחקּו  הּו  ּלְ ּכֻ

ְיָק  ִאְתָייַקר  ֵדין  ִריְך  ּכְ ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרא 
א   ּדָ א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ ים  ִאְתְרׁשִ א  ּדָ ְוַעל  ִסְטִרין.  ָכל  ּבְ הּוא, 

ִיְתרֹו. יּה ּבְ א ֲהָוה ּבֵ ּתָ ַפְרׁשְ ירּוָתא ּדְ אֹוַרְייָתא, ְוׁשֵ  ּבְ
ְלַפְרעֹה   .43 ַפְרעֹה.  ֵמַחְכֵמי  ֶאָחד  ָהָיה  ִיְתרֹו 

ה ֲחָכמִ  לֹׁשָ ֶאָחד ִיְתרֹו, ְוֶאָחד ִאיֹּוב,   -ים  ָהיּו ׁשְ
ְלָעם. ֶאָחד ִיְתרֹו   ּלֹא ָהְיָתה ֲעבֹוָדה    -ְוֶאָחד ּבִ ׁשֶ

ְלטֹונֹו  ׁשִ ַעל  ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ְוכֹוָכב  ׁש  ּמָ ְוׁשַ ּוְמֻמּנֶה 
ְואֹותֹו  לֹו  ְראּוָיה  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  יֹוֵדַע  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ

 ֵ ְמַכׁשּ ָהָיה  ְלָעם  ּבִ ּלֹו.  ׁשֶ ּמּוׁש  ִ ִמיֵני ַהׁשּ ָכל  ּבְ ף 
ִדּבּור. ין ּבְ ה ּבֵ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ִפים, ּבֵ  ְכׁשָ

  

ֲהוֹו  .43 יִמין  ַחּכִ ַלת  ּתְ ֲהָוה.  ַפְרעֹה  ּדְ יִמין  ֵמַחּכִ ִיְתרֹו ַחד 
ְלָעם. ַחד ִיְתרֹו:  ֵליּה ְלַפְרעֹה, ַחד ִיְתרֹו, ְוַחד ִאּיֹוב, ְוַחד ּבִ

מָּ  א ְוׁשַ ָלא ֲהָוה ּפּוְלָחָנא ּוְמַמּנָ ִליט ַעל ּדְ ׁשָ א ְוכָֹכָבא ּדְ ׁשָ
ִאְתָחֵזי ֵליּה, ְוַההּוא  ָלא ֲהָוה ָיַדע ּפּוְלָחָנא ּדְ ׁשּוְלָטֵניּה, ּדְ
ין  ֲחָרׁשִ ִמיִני  ָכל  ּבְ א  ַחְרׁשָ ֲהָוה  ְלָעם,  ּבִ יֵליּה.  ּדִ א  ּמּוׁשָ ׁשִ

ה.  ִמּלָ ין ּבְ עֹוָבָדא ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
When the world heard about the miracles that lead to the Exodus, they trembled and 
feared YHVH. When Jethro, who was the high priest of all pagans, accepted YHVH and 
came to worship him with the Israelites, all respected YHVH. 
When Jethro declared that YHVH is greater than all gods, the world left their paganism 
and idols. 
Jethro 18:11 
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“ ָהֱא�ִהים-ָגדֹול ְיהָוה ִמָּכל-ַעָּתה ָיַדְעִּתי, ִּכי  ” 
“Now I know that YHVH is greater than all the gods” 
Mezake Harabim The Zohar tells us that because of Jethro’s ‘conversion’, this story is 
included in the Torah, and the portion is named after him. In this portion, we also read 
the Ten Commandments. 
One of the great spiritual merits is when one person helps others come to the correct 
spiritual path of YHVH. 
Nowadays, we have many spiritual paths that teach high morality and caring for other 
human beings. They are good but most of them do not connect to YHVH. 
Being a good sharing and caring person is only the Malchut aspect of spirituality. It is 
good but without connection to YHVH, as we do through the Torah study through the 
Zohar, the nice small vessel of a good person can not be nourished and grow to its 
high potential. 
When you study Zohar and share your studies, you gain spiritual merits because each 
person you bring in becomes an extension of your spiritual being. If one failed on the 
path and caused many to fall after him then he destroys the vessel he previously built. 
Understanding the power and the system of YHVH in this world, which is the Tree of 
Life, is very important to achieve spiritual unification and revealing Light in the 
individual life and the world. Learn this and pass it on to others to earn great merits 
in this life and for the world to come. 

ַחד ָהָיה   .44 ַפַחד, ּוְבאֹותֹו ּפַ ִאיֹּוב ָהָיה ּפֹוֵחד ּבְ
ּום רֹו, ִמׁשּ ה   ִעּקָ ָ ל ְקֻדׁשּ ין ׁשֶ ַמְעָלה, ּבֵ ּלְ ָבר ׁשֶ ּדָ ׁשֶ

ִלְמׁשְֹך   ָאָדם  ָיכֹול  לֹא  ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ין  ּבֵ
א  ֶאּלָ ֵאָליו  ְוִלְקַרב  ה  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ רּוַח 
ב,  ְברֹון ַהּלֵ ַפַחד ּוְבׁשִ ן ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ּבְ ַפַחד, ִויַכּוֵ ּבְ

שֶׁ  רּוַח  ה  ְלַמּטָ יְך  ַיְמׁשִ ְוָהָרצֹון  ְוָאז  ַמְעָלה  ּלְ
ִהְצָטֵרְך.   ׁשֶ

  

ֲהָוה  .44 ִחילּו  ּדְ ּוְבַההּוא  ְדִחילּו,  ּבִ ִחיל  ּדָ ֲהָוה  ִאּיֹוב 
ין  ה, ּבֵ ְקדּוׁשָ ין ּדִ א, ּבֵ ְלֵעיּלָ ה ּדִ ִמּלָ ִגין ּדְ יֵליּה, ּבְ ִעָקָרא ּדִ
רּוָחא  ָכא  ְלַאְמׁשָ ָנׁש  ר  ּבַ ָיִכיל  ָלא  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ
ין  ִויַכּוֵ ְדִחילּו.  ּבִ א  ֶאּלָ יּה,  ּבֵ ּגַ ּוְלִמְקַרב  א  ְלַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ּדִ
יְך  ַיְמׁשִ ּוְכֵדין  א,  ִלּבָ ּדְ ּוְתִבירּו  ְדִחילּו  ּבִ ּוְרעּוֵתיּה  יּה  ִלּבֵ

ִאְצְטִריְך. א ּוְרעּוָתא ּדְ ְלֵעיּלָ א רּוָחא ּדִ  ְלַתּתָ
ַפחַ  .45 ים ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ּבְ ד ְלאֹותֹו  ְוִאם לֹא ָיׂשִ

ָרט   ּפְ ְרצֹונֹו,  ּבֹו  יק  ְלַהְדּבִ יּוַכל  לֹא  ד,  ַהּצַ
ּום   ם, ִמׁשּ ֻכּלָ יקֹות, ְולֹא ּבְ ּקִ ְלאֹוָתם ַהּצּורֹות ַהּדַ
ִריִכים ֲאֵליֶהם ֶאת ְרצֹון   ּצְ יִטים ׁשֶ ּלִ ֶהם ׁשַ יֵּׁש ּבָ ׁשֶ
ֶעְליֹוִנים  ָבִרים  ּדְ ן אֹוָתם  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ַחד.  ְוַהּפַ ב  ַהּלֵ

ִר  ּצָ  יְך ֵאיָמה ָוַפַחד ְוָרצֹון יֹוֵתר.ׁשֶ
  

ְדִחילּו ְלַההּוא ִסְטָרא,   .45 יּה ּוְרעּוֵתיּה ּבִ י ִלּבֵ ּוֵ ְוִאי ָלא ְיׁשַ
טֹוְפֵסי  ְלָהֵני  ר  ּבַ ְרעּוֵתיּה,  יּה  ּבֵ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ָיִכיל  ָלא 
ְלָטִנין,  ׁשָ הּו  ּבְ ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ הּו,  ֻכּלְ ּבְ ְוָלא  ִקיִקין,  ּדְ

ִאצְ  ן ּדְ ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ּוְדִחילּו.  א  ִלּבָ ּדְ ְרעּוָתא  ְייהּו,  ְלַגּבַ ְטִריְך 
ּוְרעּוָתא  ְוֵאיָמָתא  ִחילּו  ּדְ ִאְצְטִריְך  ּדְ ִאין,  ִעּלָ ין  ִמּלִ ִאיּנּון 

יר.  ַיּתִ
ד  .46 ַהּצַ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו  ִהְצָטֵרְך  ִיְתרֹו 

ִריְך לֹו ָלָאָדם ּובֵ  ּצָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ין  ּבֵ ִמיד,  ְזַמן ּתָ ּבִ ין 
ק ֵאָליו  ִיְדּבַ ד  אֹותֹו ַהּצַ ֵדי ׁשֶ ּכְ ָצִריְך לֹו,  ּלֹא  ׁשֶ
אֹוָתם   ּבְ ק  ִנְדּבַ ְלָעם  ּבִ אֹותֹו.  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ֵאר.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ִפים, ּכְ ׁשָ  ּכְ
  

ין  .46 ּבֵ ִדיר,  ּתָ ַההּוא ִסְטָרא  ּדְ ּפּוְלָחֵניּה  ִאְצְטִריְך  ִיְתרֹו 
ָלא   ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ין  ּבֵ ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  ִאְצְטִריְך  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ
יּה,  ִביק ְלַגּבֵ ַההּוא ִסְטָרא ְיֵהא ּדָ ִגין ּדְ ִאְצְטִריְך ֵליּה, ּבְ
ין,   ִאיּנּון ֲחָרׁשִ ק ּבְ ּבַ ְלָעם ִאְתּדָ ִאְצְטִריְך ֵליּה. ּבִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

ַמר.  ִאּתְ ָמה ּדְ  ּכְ
Jethro was one of Pharaoh’s advisers together with Balaam and Job. Jethro knew all 
that is needed to know about the forces that control this world. Balaam was a wizard, 
a sorcerer who could do magic by actions and spoken words. Job had the power of 
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spiritual connection. He could draw down all kinds of forces from the pure and impure 
system. 
Relating to the power of Job, the Zohar explains that the desire and consciousness 
should be aligned with the spiritual level one desires to connect to. If not then the 
connection is incomplete and minimal. 
Spiritual levels are not like a street address that you can program your GPS to get 
there. It’s about setting up heart and mind together building a consciousness that 
could ascend the soul to that level and ‘absorb’ that energy or use it for further 
elevation or send it to another soul. 

ָחַזר  .47 ּלֹו,  ׁשֶ ַחד  ַהּפַ אֹותֹו  ֹרב  ּבְ ִאיֹּוב, 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְפֵני  ִמּלִ ִלְפחֹד  ִמְצַרִים  ּבְ
דֹוׁש   ה ַהּקָ ָעׂשָ ׁשֶ ים  ְוִנּסִ בּורֹות  ּגְ ָרָאה אֹוָתם  ׁשֶ ּכְ

ִמְצַרִים. ִיְת  רּוְך הּוא ּבְ ָכל ֶזה, ַעד  ּבָ רֹו לֹא ָחַזר ּבְ
ִרים  ְקׁשָ אֹוָתם  ְוָכל  ְצַרִים.  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ יְָּצאּו  ׁשֶ
ְכלּום,  ָהיּו  לֹא  ְצִרים,  ַהּמִ רּו  ׁשְ ּקָ ׁשֶ ְוַהּצּורֹות 
ב ְוָחַזר  יָּם, ָאז ׁשָ ע אֹוָתם ּבַ ּבַ ּטִ ְוָיְצאּו. ְוַאַחר ׁשֶ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ  ַלֲעבֹוַדת ַהּקָ

  

ִמְצַרִים  אִ  .47 ר ּבְ יֵליּה ַאְהּדָ ִחילּו ּדִ ַההּוא ּדְ ְסִגיאּו ּדְ ּיֹוב ּבִ
ִאיּנּון  ָחָמא  ד  ּכַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֵמיּה  ִמּקָ ְלִמְדַחל 
ִמְצַרִים. ִיְתרֹו,  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָעַבד קּוְדׁשָ ין, ּדְ בּוָרן ְוִנּסִ ּגְ

ָנְפקוּ  א, ַעד ּדְ ָכל ּדָ ר ּבְ ְצַרִים, ְוָכל    ָלא ַאְהּדָ ָרֵאל ִמּמִ ִיׂשְ
לּום,  ּכְ ֲהוֹו  ָלא  ִמְצָרֵאי,  ירּו  ָקׁשִ ּדְ ְוִטְפִסין  ִרין  ִקׁשְ ִאיּנּון 
ר  ְוַאְהּדָ ב,  ּתָ ֵדין  ּכְ א,  ַיּמָ ּבְ לֹון  ָטַבע  ּדְ ּוְלָבַתר  ְוַנְפקּו. 

ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ  ְלפּוְלָחָנא ּדְ
ְולֹא   .48 ב  ׁשָ לֹא  ְלָעם  ָחַזר, ּבִ

ּנֶֹפת ּטִ ּבֹו,  (ֶׁשּצּוַרת) ׁשֶ בּוק  ּדָ ָהָיה  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ
ל ֶמְרָחק  לּות ׁשֶ ּכְ ל ִהְסּתַ ּכֵ ל ֶזה ָהָיה ִמְסּתַ ְוִעם ּכָ

ִטּנֶֹפת אֹוָתּה  תֹוְך  ד   (צּוָרה) ּבְ ַלּצַ ְבקּות  ְוִהּדָ
יק ֶאָחד  ּקִ ד ָהַאֵחר יֵׁש אֹור ּדַ ּצַ ֲהֵרי ּבַ ָהַאֵחר, ׁשֶ

ִאיר סְ  ּמֵ ּנֱֶאַמר ׁשֶ מֹו ׁשֶ ְוֹנַגּה  (יחזקאל א) ִביבֹו, ּכְ
ה ְקַטּנָ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ְוזֹו  ָסִביב.  ֶזה) לֹו  ָהָיה  (ְוַעל 

ָבִרים. ָכל ַהּדְ ל ֵמָרחֹוק, ְולֹא ּבְ ּכֵ  ִמְסּתַ

  

ִטּנּוָפא .48 ּדְ ר,  ַאְהּדָ ְוָלא  ב,  ּתָ ָלא  ְלָעם  (נ''א   ּבִ
בַ  דטפסא) ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ִמְתּדָ א  ּדְ ל ּדָ יּה, ְוִעם ּכָ ק ּבֵ

ַההּוא  גֹו  ּבְ ל,  ּכֵ ִמְסּתַ ֲהָוה  ֵמָרִחיק  ּדְ לּוָתא  ּכְ ִאְסּתַ
טפסא) ִטּנּוָפא ַאֲחָרא.  (ס''א  ִסְטָרא  ּדְ קּוָתא  ּבְ ְוִאְתּדַ

ָנִהיר  ּדְ ַחד,  ִקיק  ּדָ ְנִהירּו  ִאית  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּבְ ָהא  ּדְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ְונַֹגּה לֹו ָסִביב.   )(יחזקאל א  ַסֲחָרֵניּה, 

ְזֵעיר לּוָתא  ּכְ ל ֵמָרִחיק,  (ועל דא) ְוָדא ִאְסּתַ ּכֵ ֲהָוה ִמְסּתַ
ין.  הּו ִמּלִ ֻכּלְ  ְוָלא ּבְ

ָבר ָקָטן ֵמאֹותֹו ָהאֹור,   .49 ל ּדָ ּכֵ ָהָיה ִמְסּתַ ּוְכׁשֶ
ָמה   ָיַדע  ְולֹא  ָאַמר  ַהּכֶֹתל.  ֵמַאֲחֵרי  ּכְ ָהָיה  ֶזה 

ְוָהָיה   ְסִתימּות ָאַמר.  ּבִ ָהאֹור  אֹותֹו  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ
אֹור  ָהָאָדם  ְורֹוֶאה  ֶלת,  ְלּגֶ ִמְתּגַ ְוָהַעִין  ָהַעִין, 
ֻתם ָהָעִין, ּוֵפְרׁשּוָה   ָסתּום ְולֹא רֹוֶאה. ְוסֹוד ֶזה ׁשְ

ֻתם   ְסתּום, ְוַהּכֹל ֶאָחד. -ׁשְ

  

ה ְזֵעיר ֵמַההּוא ְנִהירּו, .49 ל ִמּלָ ּכֵ ָבַתר   ְוַכד ֲהָוה ִמְסּתַ ּכְ
ל   ּכֵ ּכֹוָתָלא ֲהָוה, ָאַמר ְוָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר. ַוֲהָוה ִמְסּתַ
ר  ל ֵעיָנא, ְוָחֵזי ּבַ ְלּגַ ֵעיָנא, ְוִאְתּגַ ְסִתימּו ּדְ ַההּוא ְנִהירּו ּבִ ּבְ

א ּדָ ְוָרָזא  ֲחִזי.  ְוָלא  ְסִתיָמא,  ְנהֹוָרא  (במדבר   ָנׁש 
תּום כד) תּום ָהָעִין, ְואּוְקמּוָה ׁשְ א ַחד. ׁשְ  : ְסתּום, ְוכֹּלָ

When Job saw the power of YHVH in Egypt he converted immediately. Jethro didn’t 
convert until he saw the Israelites leaving Egypt and the Egyptians drowning in the 
sea. Balaam had a deep connection with the impure system of the other side and didn’t 
even consider conversion to faith in YHVH. 
Job was connected to the spiritual system with heart and mind and was affected 
immediately. Jethro was a wise astrologer and he waited to see everything unfold 
before he transformed himself to complete faith in YHVH. 
Numbers 24:3 
 ”ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, ַוּיֹאַמר: ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער, ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין“
“He took up his parable, and said, “Balaam the son of Beor says, the man whose eye 
was closed says;” 
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The Torah says that one eye of Balaam wasn’t open to view this world. The Zohar 
explains that he used the small light that feeds the other side to see into the future. 
His vision was corrupted and even if he saw some truth, it was mostly covered by false 
and impure images like in most dreams. 
What type is your faith? 
1. I feel the Light in my heart and mind (Job) 
2. I need to learn and see the outcome to believe (Jethro) 
3. I believe I can see some light and I want to use it for my personal gains (Balaam) 
If you are between 1 and 2 then you have good faith. 
If you are 1 then you achieve complete faith and see the Light in everything. 
If you are number 3 then ask yourself “why am I reading this?” 

יק  .50 ּקִ ּדַ ּבֹו אֹור  ֵאין  ׁשֶ ַצד ַאֵחר  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ
ד   ֹרב  ָקָטן ִמּצַ ּבְ מֹו ֹרב ַהֲחלֹומֹות, ׁשֶ ה, ּכְ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

ָרט ַלּצּורֹות   ה, ּפְ ל ִחּטָ ְרִעין ֶאָחד ׁשֶ ֶבן יֵׁש ּגַ ַהּתֶ
יֹוֵתר  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַהֲחצּופֹות  לּו  ַהּלָ יקֹות  ּקִ ַהּדַ

ְלָעם יֹוֵדַע.  ְטֵמאֹות, ּוָבֶהם ָהָיה ּבִ
  

ֵלית   .50 ּדְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ֵלית  ָהא  יהּ ּדְ ס''ט  ּבֵ (דף 
רֹוב  ע''ב) ַגְווָנא ּדְ ה, ּכְ ָ ְקדּוׁשּ ְטָרא ּדִ ִקיק ְזֵעיר ִמּסִ ְנִהירּו ּדָ

ר  ין. ּבַ ִחּטִ ְרִעיָנא ּדְ ְבָנא, ִאית ַחד ּגַ ִבְסִגיאּות ּתַ ֶחְלִמין, ּדְ
יר. ּוְבהּו  הּו ְמָסֲאֵבי ַיּתִ ֻכּלְ ִקיִקין ֲחִציִפין, ּדְ ין ַטְפֵסי ּדְ ִאּלֵ

ְלָעם  יֹוֵדַע. ֲהָוה ּבִ
ְלַמְעָלה   .51 הּוא  ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ר  ֲאׁשֶ

ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ָהֶעְליֹונֹות,  ֹות  ֻדׁשּ ַהּקְ ָכל  ּבְ
עֹוָלם   ּבָ ַאֵחר  ְלָאָדם  ְרׁשּות  ָנה  ִנּתְ ּלֹא  ֶ ׁשּ
ְלָעם ָהָיה רֹוֶאה אֹור ָקָטן   ּבִ ל. ּוְכמֹו ׁשֶ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ַהּכֶֹת  ֵמֲאחֹוֵרי  ּכְ יק  ּקִ ד  ּדַ ַהּצַ אֹותֹו  ִמּתֹוְך  ל 
דֹול   ּגָ ֶעְליֹון  אֹור  ִמּתֹוְך  ה  ֹמׁשֶ ְך  ּכָ ַאף  ָהַאֵחר, 
ְך  ֵמֲאחֹוֵרי ַהּכֶֹתל חֹׁשֶ ה ּכְ ָוַרב ָהָיה רֹוֶאה ְלַמּטָ
מֹו   ּכְ ְזַמן,  ָכל  ּבְ ְולֹא  לֹו,  ְרָאה  ּנִ ׁשֶ ֶאָחד  יק  ּקִ ּדַ
ָכל  ּבְ אֹור  אֹותֹו  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  לֹא  ְלָעם  ּבִ  ׁשֶ

 ְזַמן. 

  

ין   .51 ָכל ְקדּוׁשִ א ּבְ ִאיהּו ְלֵעיּלָ ה, ּדְ מֹׁשֶ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ַזּכָ
ָנׁש   ְלַבר  ְרׁשּו  ִאְתְייִהב  ָלא  ּדְ ָמה  ּבְ ל,  ּכַ ְוִאְסּתַ ִאין,  ִעּלָ
ָחֵמי   ֲהָוה  ִבְלָעם  ּדְ ּוְכָמה  ָלא.  ּכְ ְלִאְסּתַ ָעְלָמא  ּבְ ַאֲחָרא 

ִקיק   ּדָ ְזֵעיר  ִסְטָרא ְנִהירּו  ַההּוא  ִמּגֹו  ּכֹוָתָלא,  ַתר  ִמּבָ ּכְ
י, ֲהָוה  ָאה ַרב ְוַסּגִ ה, ִמּגֹו ְנִהירּו ִעיּלָ ַאֲחָרא. אּוף ָהִכי מֹׁשֶ
ִקיק,   ּדָ ֲחׁשֹוָכא  ַחד  ּכֹוָתָלא,  ַתר  ִמּבָ ּכְ א  ְלַתּתָ ָחֵמי 
ִבְלָעם ָלא ֲהָוה  ָמה ּדְ ָכל ִזְמָנא, ּכְ ִאְתֲחֵזי ֵליּה. ְוָלאו ּבְ ּדְ

ָכל ִזְמָנא.ִמְסּתַ  ל ַההּוא ְנִהירּו ּבְ  ּכֵ

ַהּנֱֶאָמן,  .52 ִביא  ַהּנָ ה  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ
תּוב ּבֹו? ַויֵָּרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו  (שמות ג) ַמה ּכָ

אי   ַוּדַ ָהָיה  ֶנה  ַהּסְ ֶנה.  ַהּסְ ִמּתֹוְך  ֵאׁש  ת  ַלּבַ ּבְ
הַ  ק ּבֹו. ׁשֶ ה, ְוִנְדּבַ ָ תֹוְך אֹוָתּה ְקֻדׁשּ ק  ּבְ ּכֹל ִנְדּבַ

ִמּתֹוְך   א  ֶאּלָ ָטהֹור  ֵאין  ְוָטֵמא.  ָטהֹור  ֶזה,  ּבָ ֶזה 
 ָטֵמא.

  

ִתיב   .52 ּכְ ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא, ַמה  ה  מֹׁשֶ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ַזּכָ
יּה, ת ֵאׁש ִמּתֹוְך  (שמות ג) ּבֵ ַלּבַ ְיָי' ֵאָליו ּבְ ָרא ַמְלַאְך  ַוּיֵ

ג ּבְ ֲהָוה  אי  ַוּדַ ְנה  ַהּסְ ֶנה.  ק  ַהּסְ ְוִאְתָדּבַ ה  ְקדּוׁשָ ַההּוא  ֹו 
ָדא, ָטהֹור ְוָטֵמא, ֵלית ָטהֹור  א ּבְ ק ּדָ ּבַ א ִאְתּדָ כֹּלָ יּה. ּדְ ּבֵ

א ִמּגֹו ָטֵמא.  ֶאּלָ
Moses was connected directly to the upper three sefirot and he could see and connect 
to the Light. He didn’t need faith to make spiritual connections because he knew 
everything. When he was invited to remove his shoes at the event of the ‘burning bush’ 
(Exodus 3:5), God elevated him to a place where they could communicate beyond the 
level of regular human beings. That place was ‘Da’at’, meaning ‘Knowledge’. That 
implies a connection above the lower seven sefirot. 
Moses was blessed because he saw only Light. Sometimes he could see a little 
darkness. Balaam was on the opposite side. He was on the level of Da’at of the negative 
side and he saw darkness and sometimes a small light. 
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Moses could overcome all challenges and commanded the world of Malchut. He could 
be a messenger of God to bring all the plagues on Egypt and he could also be the one 
who brought the Torah to the Israelites and the entire world. 
Our connection to Moses is through the Zohar and the more we study it, the higher 
we go. With time and effort, we see the Light in everything and darkness is pushed 
away to a distance. 
Some people make efforts to ascend but they are pulled down because of past mistakes 
and Tikkun from previous lives. As they climb the ‘ladder’ of the Zohar they’ll see more 
Light and less darkness. 
Imagine you are flying through heavy clouds and it feels as if your plane is about to 
break. It’s dark all around and you are stressed. When you keep putting efforts to 
continue ascending through the clouds, it becomes clearer, light is as far as the eyes 
can see and it’s beautiful. All you need then is to maintain efforts to stay in the Light. 

ֵמא.  (איוב יד) -סֹוד ֶזה  וְ  .53 ן ָטהֹור ִמּטָ ִמי ִיּתֵ
ה זֹו לֹא ָתזּוז   ֶזה, ּוְקִלּפָ ה ּוֹמַח עֹוִלים ֶזה ּבָ ְקִלּפָ
ִמן   ִתים  ַהּמֵ ָיקּומּו  ּבֹו  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ַעד  ֵבר  ָ ִתׁשּ ְולֹא 
עֹוָלם   ה, ְואֹור ָיִאיר ּבָ ִלּפָ ֵבר ַהּקְ ָ ׁשּ ֶהָעָפר, ָאז ּתִ

ִלי ֵסֶתר ִמּתֹוְך הַ  עֹוָלם  ּבְ יִקים ּבָ ּדִ ֵרי ַהּצַ ּמַֹח. ַאׁשְ
א.  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

א, .53 ּדָ יד) ְוָרָזא  ְקִליָפה  (איוב  ֵמא.  ִמּטָ ָטהֹור  ן  ִיּתֵ ִמי 
ְוָלא  ִיְתֲעֵדי  ָלא  ְקִליָפה  ְוָדא  ָקא.  ַסּלְ ָדא  ּבְ א  ּדָ ּומֹוָחא 

ֵד  ּכְ ֵמַעְפָרא,  ֵמִתין  יקּומּון  ּדִ ִזְמָנא  ַעד  ר,  ּבַ ר ִיּתְ ּבַ ִיּתְ ין 
לֹא ְסִתימּו ִמּגֹו מֹוָחא.   ָעְלָמא ּבְ ּבְ ַיְנִהיר  ּוְנִהירּו  ְקִליָפה, 

ָאֵתי.  ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ א ּבְ יַקּיָ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ  ַזּכָ
י ִחיָּיא, ְוִכי ָבֶניָה   .54 ֵני ָבֶניָה. ָאַמר ַרּבִ ְוֵאת ׁשְ

ה?   ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ִהיא ְולֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ
ָלֶהם  ָקְרָאה  ַבְעָלּה,  ִלי  ּבְ ַאֲחֵריֶהם  ָלה  ּדְ ּתַ ִהׁשְ
י יֹוֵסי, ַאף ַעל  ָניו. ָאַמר ַרּבִ ֶניָה ְולֹא ּבָ ַהּתֹוָרה ּבָ
י   אי. ַרּבִ ֶניָה ַוּדַ ַבר ֱאֶמת ּבָ ה ָהיּו, ּדְ ֵני ֹמׁשֶ ּבְ ב ׁשֶ ּגַ

וֵּ  ִמְזּדַ ָהָיה  ה  ֹמׁשֶ ֲהֵרי  ָאַמר,  ָמקֹום ֶאְלָעָזר  ּבְ ג 
ָלֶהם  ִלְקרֹא  בֹודֹו  ּכְ ְולֹא  ֶעְליֹון,  ָקדֹוׁש  ַאֵחר 
בֹוד  ּום ּכְ ָניו ָהיּו, ִמׁשּ ּבָ ב ׁשֶ ו, ַאף ַעל ּגַ ָניו. ַעְכׁשָ ּבָ
ֶניָה,   אן ּבָ ג ּבֹו, ָקָרא ָלֶהם ּכָ ּוֵ ִהְזּדַ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָניו. ָמה  ּבָ ָלֶהם  ָקָרא  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ר שֶׁ  ְמַדּבֵ ה  ֹמׁשֶ ָהָיה  יעּו,  ִהּגִ ׁשֶ ָעה  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה 
ָאז   ָחִמיו,  ֶאל  ְוָיָצא  ְפַרד  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ִכיָנה.  ְ ׁשּ ּבַ
ּתֹו ְוגֹו'. ה ּוָבָניו ְוִאׁשְ תּוב ַויָֹּבא ִיְתרֹו חֵֹתן ֹמׁשֶ  ּכָ

  

נָ  .54 ְניָה ְולֹא ּבָ יא, ְוִכי ּבָ י ִחּיָ ֶניָה, ָאַמר ַרּבִ ֵני ּבָ יו  ְוֵאת ׁשְ
ֲאַבְתַרְייהּו,   ַלת  ּדְ ּתַ ִאׁשְ ִאיִהי  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ֶאּלָ ה.  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ
ָניו. ָאַמר  ֶניָה, ְולֹא ּבָ ְעָלּה, ָקָרא לֹון אֹוַרְייָתא ּבָ ָלא ּבַ ּבְ
ְקׁשֹוט   ּדִ ה  ה ֲהוֹו. ִמּלָ מֹׁשֶ ְבנֹוי ּדְ ּדִ ב  ּגַ יֹוִסי, ַאף ַעל  י  ִרּבִ

ָאַמר, ֶאְלָעָזר  ר'  אי.  ַוּדַ ֶניָה  וג   ּבָ ּוֵ ִמְזּדַ ֲהָוה  ה  מֹׁשֶ ָהא 
יֵליּה ְלִמְקֵרי  ָאה, ְוָלאו ְיָקָרא ּדִ א ִעּלָ יׁשָ ֲאָתר ַאֲחָרא ַקּדִ ּבַ
ְיָקָרא  ִגין  ּבְ ֲהוֹו,  ְבנֹוי  ּדִ ב  ּגַ ַעל  ַאף  א  ּתָ ַהׁשְ ָניו.  ּבָ לֹון 
ֶניָה ָהָכא, ְלָבַתר  יּה, ָקָרא לֹון ּבָ וג ּבֵ ּוַ ִאְזּדָ ַההּוא ֲאָתר ּדְ ּדְ

ָמטּו, ָקָרא ל ֲעָתא ּדְ ַההּוא ׁשַ ִגין ּדְ ָניו ַמאי ַטְעָמא, ּבְ ֹון ּבָ
ְוָנַפק  ַרׁש  ִאְתּפְ ּדְ ְלָבַתר  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ּבִ ל  ְמַמּלֵ ה  מֹׁשֶ ֲהָוה 

ִתיב ֵדין ּכְ י ָחמּוי, ּכְ ה  (שמות יח) ְלַגּבֵ בֹא ִיְתרֹו חֵֹתן מֹׁשֶ ַוּיָ
ּתֹו ְוגֹו'.   ּוָבָניו ְוִאׁשְ

The Zohar tells us that when Moses saw the ‘Burning Bush’ it was a revelation of pure 
Light from within the impure, which was the bush itself. 
This secret is found in the word of Job (Job 14:4) 
“ לֹא ֶאָחד – ִיֵּתן ָטהֹור, ִמָּטֵמא-ִמי ” 
“Who can bring pure thing out of an impure? not one” 
In this world, the revelation of Light is through the impure, which is everything in the 
corporeal world. Our soul is pure in the body that is impure. The Zohar explains that 
this impurity is the Klipah that will always exist in this world until the time of the 
Resurrection. Then this Klipah will break and the Light will shine in the world without 
any impurity. 
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The Zohar closes this paragraph with the words: “Happy are the Tzadikim in this world 
and the world to come” to tell us that Tzadikim can see the Light of the future 
Redemption behind the Klipah. 
We may not be great Tzadikim that can enjoy this Light in their life but we can work 
on purifying our souls to have the merits and rise up in the Resurrection to enjoy the 
pure Light of the future. 

ֲאִני   .55 ֶאְלָעָזר,  ֶאְלָעָזר  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ֶאת   ַמְתִחיל  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ׁשֶ רֹוֶאה 
ִביל  ׁשְ אי ּבִ ְך. ַוּדַ יּּום לֹא ּכָ ָראּוי, ַאְך ַהּסִ ָבר ּכָ ַהּדָ

ְזּדַ  ּנִ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  גּות  ּוְ ִהְזּדַ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ בֹוד  ָגה  ּכְ ּוְ
ֶניָה. ְוִאם ּתֹאַמר, ַוֲהֵרי ָכתּוב  תּוב ּבָ ה, ּכָ ֹמׁשֶ ּבְ
ה?  ּתֹו ֶאל ֹמׁשֶ ה ּוָבָניו ְוִאׁשְ ַויָֹּבא ִיְתרֹו חֵֹתן ֹמׁשֶ

ָלל ֶאָחד. ּוָבָניו   ל ִיְתרֹו,    -ַהּכֹל הּוא ּכְ ָניו ׁשֶ ּבָ
ִנים. ה, ָהיּו לֹו ּבָ א ֵאָליו ֹמׁשֶ ּבָ ֲהֵרי ְלַאַחר ׁשֶ  ׁשֶ

  

ֲחֵמיָנא אָ  .55 ָאָנא  ֶאְלָעָזר,  ֶאְלָעָזר  ְמעֹון,  ׁשִ ר'  ַמר 
ְדָקא ֵיאֹות, ְוִסּיּוָמא   ה ּכְ אֵרי ִמּלָ ַאּתְ ׁשָ א, ּדְ א ּדָ ּתָ ַפְרׁשְ ּבְ
ָאה  וגּוָתא ִעּלָ ּוְ א, ִאְזּדַ ִכיְנּתָ ׁשְ ִגין ְיָקָרא ּדִ אי ּבְ ָלאו ָהִכי. ַוּדַ

ְני ִתיב ּבָ ה, ּכְ מֹׁשֶ יּה ּבְ וג ּבֵ ּוַ ִאְזּדָ ִתיב  ּדְ יָמא, ְוָהא ּכְ ָה. ְוִאי ּתֵ
א ִאיהּו   ה. ּכֹּלָ ּתֹו ֶאל מֹׁשֶ ה ּוָבָניו ְוִאׁשְ בֹא ִיְתרֹו חֵֹתן מֹׁשֶ ַוּיָ
ָאָתא   ּדְ ְלָבַתר  ָהא  ּדְ ִיְתרֹו,  ּדְ ָניו  ּבָ ּוָבָניו,  ֲחָדא.  ָלָלא  ּכְ

ִנין. יּה, ֲהוֹו ֵליּה ּבְ ה ְלַגּבֵ  מֹׁשֶ
ָהָיה   .56 ָלָבן ְוָכְך  ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ַיֲעקֹב,  ּבְ

ה,  אן ֹמׁשֶ ִנים. ַאף ּכָ יּּורֹו, ָהיּו לֹו ּבָ ם ּבֹו ֶאת ּדִ ְוׂשָ
ִנים, ְוֶאת   ִיְתרֹו, ָהיּו ְלִיְתרֹו ּבָ יּּורֹו ּבְ ם ּדִ ָ ׂשּ יָון ׁשֶ ּכֵ
ְנֵפי   ּכַ ַחת  ּתַ ְלַהְכִניָסם  ִעּמֹו  ֵהִביא  יתֹו  ּבֵ ל  ּכָ

ִכיָנה. ְוִיְתרוֹ  ְ ה, ֲאִני חֶֹתְנָך ִיְתרֹו    ַהׁשּ ָאַמר ְלֹמׁשֶ
ֵני  תּוב ּוׁשְ ּה. ּכָ ֵני ָבֶניָה ִעּמָ ָך ּוׁשְ ּתְ א ֵאֶליָך ְוִאׁשְ ּבָ

ֵני ָבֶניָך. (וַָּיבֹא ִיְתרֹו ֹחֵתן   ָבֶניָה, ְולֹא ָכתּוב ּוׁשְ
ּוָבָניו) ְלִיְתרֹו,  ֹמֶׁשה  לֹו  ָהיּו  ִנים  ּבָ

תּוב ּכָ ה ָעלּו  ּוְבֵני ֵקיִני  (שופטים א) ׁשֶ חֵֹתן ֹמׁשֶ
ה.  ִאיר ִעם ֹמׁשֶ ָמִרים. ּוָבָניו ִהׁשְ  ֵמִעיר ַהּתְ

  

י  .56 ּוֵ ָלָבן, ְוׁשַ יּה ּדְ ָאָתא ְלַגּבֵ ֵכיָון ּדְ ַיֲעקֹב, ּדְ ְוָהִכי ֲהָוה ּבְ
י   ּוֵ ׁשַ יָון ּדְ ה, ּכֵ ִנין. אּוף ָהָכא מֹׁשֶ יּה, ֲהוֹו ֵליּה ּבְ יֹוֵריּה ּבֵ ּדִ

יֹוֵריּה   ַאְייֵתי ּדִ יֵתיּה  ּבֵ ְוָכל  ִנין  ּבְ ְלִיְתרֹו  ֵליּה  ֲהוֹו  ִיְתרֹו,  ּבְ
ָאַמר  ְוִיְתרֹו  א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ י  ְדּפֵ ּגַ חֹות  ּתְ לֹון  ְלֵמיַעל  יּה,  ִעּמֵ
ֶניָה  ּבָ ִני  ּוׁשְ ָך  ּתְ ְוִאׁשְ ֵאֶליָך  א  ּבָ ִיְתרֹו  ֲאִני חֹוֶתְנָך  ה,  ְלמֹׁשֶ

ִתיב,   ּכְ ֶניָה  ּבָ ֵני  ּוׁשְ ּה,  ֶניָך. ִעּמָ ּבָ ֵני  ּוׁשְ ִתיב  ּכְ (ס''א   ְוָלא 
ובניו) משה  חתן  יתרו  ְלִיְתרֹו,  ויבא  ֵליּה  ֲהוֹו  ִנין  ּבְ

יב, ְכּתִ א) ּדִ ֵמִעיר   (שופטים  ָעלּו  ה  מֹׁשֶ חֵֹתן  ֵקִני  ּוְבִני 
ה.  ַבק ִעם מֹׁשֶ ָמִרים ּוְבנֹוי ׁשָ  ַהּתְ

The Holy Ari revealed that Jethro was a reincarnation of Cain and Moses was a 
reincarnation of Abel. We know that Cain killed Able and the reason was that Cain was 
born first with his soul mate and Abel was born with two soul mates. Cain claimed to 
be the firstborn and entitled to the extra twin soul. For that reason, he killed his 
brother. 
Cain was ‘corrupted because the Snake injects impurity into Eve and Cain as firstborn 
carried the first inherited correction from his parents. The Zohar revealed that Abel 
was pure and was circumcised but was not corrected with a drop of bloodletting when 
there’s no foreskin. Because of that, the other side had an opening to claim his blood 
and Cain could kill him. Moses was born circumcised but his father, Amram, made 
the correction of bloodletting. This action gave Moses protection from the other side. 
Exodus 18:6 
“ ּוְׁשֵני ָבֶניָה, ִעָּמּה–ֹמֶׁשה, ֲאִני ֹחֶתְנ� ִיְתרֹו, ָּבא ֵאֶלי�; ְוִאְׁשְּת�-ַוּיֹאֶמר, ֶאל  ” 
“And he said to Moses, “I, your father-in-law Jethro, am coming to you with your wife 
and her two sons with her.” 
The secret above is revealed from the initials of ‘I’m your father-in-law’ that in Hebrew 
spell ‘אחי’ ‘brother’. 
When Jethro heard about the Israelites, Moses and the miracles, he saw it as a sign to 
correct the past and came to Moses, bringing Zipporah, back to him. Zipporah was a 
reincarnation of the extra twin that Cain killed Abel for. 
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Lesson: We carry a lot of ‘baggage’ from previous lives and every person in our lives is 
significant in our correction. Those we love and especially those that we are not. If we 
interact with a person in any way then they are definitely part of our Tikkun and we 
should treat this person with respect. We should try to understand the essence of the 
relationship and try to make corrections. 
The process is different from one person to another but the general rule is that if we 
feel uncomfortable with a situation (person, place, relationships, etc.) then we should 
‘balance’ it by changing ourselves, do for that person, forgive and or ask forgiveness. 

ִיְתרֹו   .57 ַתח ַויָֹּבא  ּפָ ה.  ֹמׁשֶ חֵֹתן 
ב) ְוָאַמר, ְוָאְמרּו  (ישעיה  ים  ַרּבִ ים  ַעּמִ ְוָהְלכּו 

ְרׁשּוהּו   ּפֵ ֶזה  סּוק  ּפָ ְוגֹו'.  ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה'  ְלכּו 
ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ֲעִתיִדים  ֲאָבל  ְמקֹומֹות.  ה  ַכּמָ ּבְ
ְנֵפי   ּכַ ַחת  ּתַ ֵנס  ְלִהּכָ ַרְגֵליֶהם  ת  ּוְלַכּתֵ ָלֶלֶכת 

ִכי ְ ל ֱאִליֵלי ָהעֹוָלם יֵׁש    -ָנה. ְלכּו ְוַנֲעֶלה  ַהׁשּ ּכָ
דֹושׁ  ּקָ ק ּבַ ְדּבָ ּנִ רּוךְ -ָלֶהם ְיִריָדה, ּוִמי ׁשֶ הּוא -ּבָ

 יֵׁש לֹו ֲעִליָּה.

  

ְוָאַמר, .57 ַתח  ּפָ ה.  מֹׁשֶ חֵֹתן  ִיְתרֹו  בֹא  (ישעיה   ַוּיָ
ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר יְ  ב) ים ָרּבִ ָי' ְוגֹו'.  ְוָהְלכּו ַעּמִ

ין   ַאר ַעּמִ ה ֲאָתר. ֲאָבל ְזִמיִנין ׁשְ ַכּמָ ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה ּבְ
א.   ִכיְנּתָ ׁשְ י ּדִ ְדּפֵ חֹות ּגַ ָתא ַרְגַלְייהּו, ְלֵמיַעל ּתְ ְלֵמַהְך ּוְלַכּתְ
א   ָעְלָמא ִאית לֹון ְיִריָדה, ְוקּוְדׁשָ ל ַטֲעָוון ּדְ ְלכּו ְוַנֲעֶלה, ּכָ

ִריְך הּוא ַמאן ּדְ  ה. ּבְ יּה ֲעִלּיָ יּה, ִאית ּבֵ ק ּבֵ ּבָ  ִאְתּדַ

ה'   .58 ַהר  ַאְבָרָהם,   -ֶאל  ֶזה 
תּוב ּכָ ַהר   (בראשית כב) ׁשֶ ר יֵָאֵמר ַהיֹּום ּבְ ֲאׁשֶ

ֲהֵרי ַאְבָרָהם ָקָרא לֹו ַהר. ַמה ַהר   ה' יֵָרֶאה, ׁשֶ
ָמקֹום   ַאף  עֹוָלם,  ּבָ רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ֶהְפֵקר 

עֹוָלם.  ָקדֹוׁש ֶזה   רֹוֶצה ּבָ ל ִמי ׁשֶ ֶנֶגד ּכָ ּכְ ֶהְפֵקר 
ית   ִית,    -ֶאל ּבֵ ָרא ְלָמקֹום ֶזה ּבַ ּקָ ֶזה ַיֲעקֹב, ׁשֶ

תּוב ּכָ ית ֱאלִֹהים. (שם כח) ׁשֶ י ִאם ּבֵ  ֵאין ֶזה ּכִ

  

יב, .58 ְכּתִ ּדִ ַאְבָרָהם,  א  ּדָ ְיָי',  ַהר  (בראשית   ֶאל 
ַהר ְיָי' ֵיָר  כב) ר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ּבְ ָהא ַאְבָרָהם ָקֵרי ֲאׁשֶ ֶאה, ּדְ

ָעְלָמא, אּוף  ָבֵעי ּבְ ֵליּה ַהר. ַמה ַהר ֶהְפֵקיָרא ְלָכל ַמאן ּדְ
ָבֵעי  ּדְ ַמאן  ְלָכל  ָלא  ְלַקּבְ ֶהְפֵקיָרא  א,  יׁשָ ַקּדִ א  ּדָ ֲאָתר 
ִית,  ָקָרא ְלַהאי ֲאָתר ּבַ א ַיֲעקֹב, ּדְ ית, ּדָ ָעְלָמא. ֶאל ּבֵ ּבְ

יב, ְכּתִ ית ֱאלִהים. ֵאין (בראשית כח) ּדִ י ִאם ּבֵ  ֶזה ּכִ
ָבר ַאֵחר ַהר ּוַבִית   .59 ַהּכֹל    -ּדָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

ָאר  ִלׁשְ ַהר  ֶזה.  ִמן  ָלֶזה  ֲעֶלה  ּמַ ַאַחת,  ה  ְרּגָ ּדַ
ִית   ּבַ ָנָפיו.  ּכְ ַחת  ּתַ ֵנס  ְלִהּכָ ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ים,  ָהַעּמִ

ה   ָ ִאׁשּ מֹו  ּכְ ם  ִעּמָ ִלְהיֹות  ָרֵאל,  ְלַבְעָלּה, ְלִיׂשְ
ֵאם  ּכְ ֲעֵליֶהם  ְורֹוֶבֶצת  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ֶאָחד  ִדיּּור  ּבְ

ִנים.  ַעל ַהּבָ

  

ַחד   .59 א  כֹּלָ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּוַבִית,  ַהר  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
א, ְרּגָ ע''א) ּדַ ע'  ַאר  (דף  ִלׁשְ ַהר,  א,  ּדָ ִמן  ְלָדא  ְסִליקּו 

ְדּפֹוי ּגַ חֹות  ד ָאָתאן ְלָאָעָלא ּתְ ין, ּכַ ָרֵאל, ַעּמִ ְלִיׂשְ ִית,  ּבַ  .
ֶחְדָווה,  ִדּיּוָרא ַחד ּבְ ַבְעָלּה. ּבְ ָתא ּבְ ִאּתְ הֹון ּכְ ְלֶמֱהֵוי ִעּמְ

ִנין. א ַעל ּבְ ִאיּמָ  ּוְרִביָעא ָעַלְייהּו ּכְ
Isaiah 2:2,3 
“ ַהּגֹוִים -ְוִנָּׂשא, ִמְּגָבעֹות; ְוָנֲהרּו ֵאָליו, ָּכלְיהָוה ְּברֹאׁש ֶהָהִרים,  -ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית  ” 
“ ְוֹיֵרנּו ִמְּדָרָכיו, ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו: ִּכי ִמִּצּיֹון  -ְיהָוה ֶאל- ַהר-ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים, ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל  ֵּבית ֱא�ֵהי ַיֲעֹקב, 

ָלִםְיהָוה ִמירּוׁשָ -רֵּתֵצא תֹוָרה, ּוְדבַ  ” 
“Now it will come about that In the final days (redemption) The mountain of the house 
of YHVH Will be established as the chief of the mountains, And will be raised above 
the hills; And all the nations will stream to it.” 
“And many peoples will come and say, “Come, let us go up to the mountain of YHVH, 
To the house of the God of Jacob; That He may teach us concerning His ways And that 
we may walk in His paths.” For the law (Torah) will go forth from Zion And the word of 
YHVH from Jerusalem.” 
In the Final Redemption, the idol worshippers will realize the weakness of their false 
faith. Those who adhere to the ways of YHVH will have spiritual ascention. 
Many nations will seek to go up to the Holy Temple to study the new Torah coming 
from Zion in the Final Redemption. Zion is the level of Yessod of Malchut and the 
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spiritual point above the Temple Mount in Jerusalem that connects Malchut to the 
upper levels and funnel the Light to this world. 
In the Final Redemption that comes after the process of world cleansing by Mashiach, 
the Light will flow down to the world without limitation and all the righteous people 
from all the nations will come to connect to the Light of the Shechina in the Holy 
Temple in Jerusalem. 
All souls with faith in YHVH should purify their vessels to avoid the process of 
cleansing by Mashiach and expand their vessels to be able to receive the great light 
that will flow down to the world. Good people without impurities may survive the final 
cleansing process but the Light that they will enjoy will be little because their vessels 
are not big enough. 
To expand our vessels we need to follow the ways of the Torah to cleanse our vessels 
and fill them with Light. Any act of kindness (Chessed) toward all people, sharing, 
tithing, and Tzedakah creates vessels. The study of Zohar brings immediate Light to 
fill up our vessels giving it cleansing and expansion power. 

ַויָֹּבא   .60 ִיְתרֹו,  ּבְ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא 
ְוגֹו'.   ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ּתֹו  ְוִאׁשְ ּוָבָניו  ה  ֹמׁשֶ חֵֹתן  ִיְתרֹו 

יוָ  ֶאל ּכֵ תּוב  ּכָ ה  ָלּמָ ה,  ֹמׁשֶ ֶאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ן 
ָהָיה   ֶ ׁשּ ְלַמה  ַהּכֹל  ל  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ א  ֶאּלָ ר?  ְדּבָ ַהּמִ
זֶּהּו  ׁשֶ ָהֱאלִֹהים,  ַהר  ּוַמהּו?  ר.  ְדּבָ ַהּמִ ֶאל  א,  ּבָ
ה  תּוב ֶאל ֹמׁשֶ יֵּר. ְוַעל ֶזה ּכָ ָמקֹום ְלֵגִרים ְלִהְתּגַ

אוֹ  ְלַגיֵּר  ה  ְלֹמׁשֶ ר.  ְדּבָ ַהּמִ ּוְלַהְכִניָסם ֶאל  ָתם 
ִאים,   ּבָ ָהיּו  ר  ְדּבָ ַהּמִ ֶאל  ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ

ֶהם ַנְפׁשֹוָתם. הּוא ַהר ָהֱאלִֹהים, ַלֲעׂשֹות ּבָ  ׁשֶ

  

ה  .60 בֹא ִיְתרֹו חֵֹתן מֹׁשֶ ִיְתרֹו ַוּיָ ִתיב ָהָכא ּבְ א ֲחֵזי ָמה ּכְ ּתָ
ה ְוגו'   ּתֹו ֶאל מֹׁשֶ אי ּוַבָניו ְוִאׁשְ ה ַאּמָ יָון ִדְכִתיב ֶאל מֹׁשֶ ּכֵ

ַדֲהָוה   ְלָמה  ְדכָֹלא  ִעיָקָרא  א  ֶאּלָ ר.  ְדּבָ ַהּמִ ֶאל  ִתיב  ּכְ
א ִאיהּו  ר. ּוָמאן ִאיהּו ַהר ָהֱאלִהים ְדּדָ ְדּבָ ָאֵתי ֶאל ַהּמִ
ֶאל   ה  מֹׁשֶ ֶאל  ִתיב  ּכְ ָדא  ְוַעל  ְלִאְתַגְייָרא  ְלַגיּוֵרי  ֲאַתר 

ְלַגיְ  ה  ְלמֹׁשֶ ר  ְדּבָ ְדֵפי ַהּמִ ּגַ ֵתחֹות  לֹון  ּוְלַאָעָלא  לֹון  יָרא 
ָהֱאלִֹהים  ַהר  ִאיהּו  ּדְ ַאְתָיין  ֲהוּו  ר  ְדּבָ ַהּמִ ֶאל  א  ִכיְנּתָ ׁשְ

ְייהוּ  ד ַנְפׁשָ  ְלֶמְעּבָ
ַהר,  .61 ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ ָמקֹום  אֹותֹו  עֹוֵמד  ְוָלֵכן 

ר ֶצֶדק. ַוֲהֵרי   רֹוֶצה זֹוֶכה ּבֹו. ְוִנְקָרא ּגֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ר  בֵּ  ָמקֹום ָקדֹוׁש    -ַאְרנּו, ּגֵ ק ּבְ ְדּבָ ּנִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

ְוֶאת  ַעּמֹו  ֶאת  ָעַזב  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶזה,  ֶעְליֹון 
ִּבְבִריתֹו) ֲאבֹוָתיו ר (ְוִנְדַּבק  ּגֵ ִנְקָרא,  (ֶצֶדק) , 

ִמּקֶֹדם  יר  ִהּכִ ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְמדֹורֹו  ם  ָ ׂשּ ׁשֶ ִמי  ּכְ
 ָלֵכן. 

  

ָכל ַמאן ּוְבִגין  .61 ַהר ּדְ ָרָזא ּדְ יָמא ַההּוא ֲאָתר, ּבְ ְך ַקּיְ ּכַ
יּה. ְוִאְקֵרי ָאֵתי ָזֵכי ּבֵ ר ֶצֶדק. ְוָהא   (ויקרא קס''ח ע''א) ּדְ ּגֵ

ָאה  א ִעּלָ ֲאָתר ּדָ ק ּבַ ּבָ ִאְתּדַ ב ּדְ ר, ַאף ַעל ּגַ אֹוִקיְמָנא, ּגֵ
ַוֲאַבְהתֹוי יּה  ִעּמֵ ַבק  ׁשָ ּדְ יָון  ּכֵ א,  יׁשָ ק (ואתדב ַקּדִ

רבבריתו)  ֲאָתר  (צדק) , ּגֵ י ָמדֹוֵריּה ּבַ ּוֵ ׁשַ ַמאן ּדְ ִאְקֵרי, ּכְ
ָנא.  ְדַמת ּדְ ָלא ָיַדע ִמּקַ  ּדְ

Exodus 18:5 
 ויבוא יתרו 
“ ַהר ָהֱא�ִהים–הּוא ֹחֶנה ָׁשם-ַהִּמְדָּבר, ֲאֶׁשר-ֹמֶׁשה: ֶאל-ֶאל – ַוָּיבֹא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמֶׁשה, ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ” 
“And Jethro, Moses’ father-in-law, came with his sons and his wife unto Moses into 
the wilderness where he was encamped, at the mount of God;” 
Jethro came to Moses at the mount of God, where the Shechina is with the Israelites. 
Jethro wanted to convert and for him, it was a process of elevation, which is going to 
the mount of God. 
Exodus 18:9 
“ ָעָׂשה ְיהָוה ְלִיְׂשָרֵאל: ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו, ִמַּיד ִמְצָרִים-ַהּטֹוָבה, ֲאֶׁשר-ַעל ָּכל –ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו ” 
“And Jethro rejoiced for all the goodness which YHVH had done to Israel, in that He 
had delivered them out of the hand of Egypt.” 
This word ויחד translated to ‘and he rejoiced’ but better translated would be ‘and he 
became one’ and when rearranging the letters, ‘יחוד’, means ” Unification”. This special 
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use of the word reveals that Jethro converted and unified himself with the faith of the 
Israelites in YHVH. For that conversion, he merited to have a Torah portion named 
after him. This portion also reveals the 10 commandments. 
A convert is called “גר צדק”, “Ger Tzedek”, meaning a ‘convert of righteousness’. Even if 
a convert comes from a Klipah, the conversion represents a connection to the Shechina 
and Zeir Anpin that elevate the soul of the convert. He receives the additional soul level 
of Ruach. A Jew needs to work harder to purify himself with a lot of study and positive 
sharing actions to receive the level of Ruach. The transformation of a convert merits 
him that special gift. 
Many DZ subscribers have Israelites’ souls, even though they were born into a non-
Jewish parent. The Light of the Zohar attracts them and if they are strong to stay on 
the path then they will have a lot of merits in the Final Redemption. I suggest that they 
do their best to connect their souls to their roots in the Torah, especially through the 
study of the Zohar on a daily basis. Such men should go through circumcision to 
connect their souls to the covenant of Abraham. Women should light Shabbat candles 
and focus on the Zohar study on Shabbat. 
With the study and the expansion of the vessel, the desire to receive the additional 
soul level grows and the person feels inside to make more efforts. Some won’t even rest 
until they complete the conversion process. 

62 . 

  

ַחד   .62 יֹוָמא  ַיְתֵבי  ֲהוֹו  יֹוִסי,  י  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ְוָלָעאן  ַרּבִ
לֹון  ָאַמר  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ר  ַאְעּבָ ְטֶבְרָיא.  ּבִ אֹוַרְייָתא  ּבְ
יּה  אֹוִליְפָנא ִמּנֵ ַהאי ְקָרא ּדְ ַמאי ַעְסִקיּתּו, ָאְמרּו ֵליּה, ּבְ ּבְ
ַהאי  ֵליּה,  ָאְמרּו  ִאיהּו.  ַמאי  לֹון  ָאַמר  מֹר,  ּדְ

יב, ְכּתִ ה) ּדִ יוֹ  (בראשית  ּבְ ָאָדם  תֹוְלדֹות  ֵסֶפר  ם  ֶזה 
ְוָהא  אֹותֹו.  ה  ָעׂשָ ֱאלִהים  ְדמּות  ּבִ ָאָדם  ֱאלִהים  רֹוא  ּבְ
ל  ִריְך הּוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ּכָ א ּבְ ַאְחֵמי קּוְדׁשָ ַמר, ּדְ ִאּתְ
ְרָנִסין,   ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא, ְוָכל ִאיּנּון ּפַ ִרין ּדַ ִאיּנּון ּדָ

ֲהוֹו זְ  יִמין, ּדַ ָרא ְוָדָרא. ְוָכל ִאיּנּון ַחּכִ ָכל ּדָ  ִמיִנין ּבְ
63 . 

  

ְוָרָזא אֹוִליְפָנא, ֶזה ֵסֶפר. ִאית ֵסֶפר ְוִאית ֵסֶפר. ֵסֶפר  .63
רֹון,   ּכָ ַהּזִ ֵסֶפר  ִאְקֵרי  א  ְלַתּתָ ֵסֶפר  א.  ְלַתּתָ ֵסֶפר  א,  ְלֵעיּלָ
ּוְבִגין  ֶזה.  ְוִאְקֵרי  יק,  ַצּדִ ַחד  ְוָדא  רֹון,  ִזּכָ ַההּוא  ּדְ ֵסֶפר 

ָלא ְלאַ  ִיחּוָדא ֲחָדא, ּדְ ֲחָדא ּבְ ִדיר ּכַ ִאיּנּון ּתָ א לֹון, ּדְ ְפְרׁשָ
ַכר   ּדְ ָלָלא  ּכְ ַחד,  ִאיּנּון  ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ֵרין  ּתְ ֵסֶפר  ֶזה  ִתיב,  ּכְ

א.   ְונּוְקּבָ
Genesis 5:1 
“ ֹאתֹוֶזה ֵסֶפר, ּתֹוְלֹדת ָאָדם: ְּביֹום, ְּברֹא ֱא�ִהים ָאָדם, ִּבְדמּות ֱא�ִהים, ָעָׂשה  ” 
“This is the book of the generations of Adam. In the day when God created man, He 
made him in the likeness of God.” 
There’s an upper book and a lower book. The upper book is the aspect of ‘Tzadik’ 
‘righteous’, which is Yessod. It is also called a ‘memorial book’ and ‘זה’, ‘this’. 
The word ‘this’ is זה and the aspect of Yessod. ‘book’ is the aspect of Malchut because 
the book reveals what comes from Yessod, ‘this’. The word ‘this’ in Hebrew ‘זה’ has a 
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numerical value of 12 that is also the aspect of Zeir Anpin (male) that together with 
Malchut (female) creates ‘generations’. These two ‘books’ are always in unification. 
The Zohar also calls the ‘book’ a ‘memorial’ book because everything related to the 
unification of Zeir Anpin and Malchut is registered in it. The word ‘memorial’, ‘זכרון’ has 
the root ‘זכר’ that means male. All words with this root reveal a connection to the Light. 
Our memory is not physical and it depends on our spiritual connection. Those with 
better spiritual connections enjoy a good and clear memory. Rabbi Ashlag was writing 
pages of Zohar commentary without erasing a word. One of his students asked him in 
wonder about it and Rabbi Ashlag replies that while writing he becomes a channel and 
the Light put the words in his mind. Rabbi Ovadia Yosef, ZT”L was known for having 
countless books memorized in his mind. He could recall text by page number from any 
book in his huge library of sacred books. 
I am certain that those who follow the Daily Zohar on a regular basis have a better 
memory than they had before. 

64 . 

  

ְורּוִחין  .64 ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ָכל  ּדְ ֲחָדא,  ָלָלא  ּכְ ִאיהּו  ְוָדא 
ָרָזא   ּבְ ִאיּנּון  תֹוְלדֹות,  ָכל  ּדְ ָלָלא  ּכְ א,  ָנׁשָ ְבֵני  ּבִ ַפְרִחין  ּדְ
ְרִחין   ָקָאַמר, ּפַ יק ּדְ ָהא ֵמַההּוא ַצּדִ אי. ּדְ תֹוְלדֹות ָאָדם ַוּדַ
א  ִגְנּתָ ְקיּו ּדְ א ֲחָדא, ְוָדא ִאיהּו ׁשַ ִתיאּוְבּתָ ָמִתין ּבְ ִאיּנּון ִנׁשְ

יב, ְכּתִ ּדִ ֵמֵעֶדן,  ָנִפיק  ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ֵקי  ַאׁשְ (בראשית   ּדְ
ן. ְוָדא ִאיהּו ָרָזא  ב) קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

יב תֹוְלדֹות ָאָדם. ְכּתִ ָאָדם, ּדִ  ּדְ
65 . 

  

א,   .65 ְלַתּתָ א ָאָדם ּדִ רֹוא ֱאלִהים ָאָדם, ּדָ יֹום ּבְ ְלָבַתר ּבְ
ַהאי ּבְ ִתיֵבי  ּכְ ָאָדם  ֵרין  ּתְ ָהא  ְקָרא, ַחד   (דף ע' ע''ב) ּדְ

ָרָזא  ִאיהּו  ּדְ ָאָדם  א,  ְלַתּתָ ּדִ ָרָזא  ְוַחד  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ָרָזא 
ְדכַ  ָגִניז ְקָרא, ּבִ ְגִניזּו, ּדְ א, ִאיהּו ּבִ ְלֵעיּלָ ָרָזא ּדִ א ּבְ ר ְונּוְקּבָ

ֲחָדא.   א ּכַ ַכר ְונּוְקּבָ ָלָלא ּדְ א ּכְ יב ֶזה ֵסֶפר, ּדָ ְכּתִ ֲחָדא, ּדִ
יב   ְכּתִ ּדִ ָאָדם,  לֹון  ָקָרא  ֲחָדא,  ּכַ תֹוְלדֹות  ָעְבדּו  ּדְ יָון  ּכֵ

 תֹוְלדֹות ָאָדם. 
Genesis 5:1 
“ ָאָדם, ִּבְדמּות ֱא�ִהים, ָעָׂשה ֹאתֹוֶזה ֵסֶפר, ּתֹוְלֹדת ָאָדם: ְּביֹום, ְּברֹא ֱא�ִהים   ” 
“This is the book of the generations of Adam. In the day when God created man, He 
made him in the likeness of God.” 
Genesis 2:10 
“ ַהָּגן-ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן, ְלַהְׁשקֹות ֶאת  ” 
“Now a river flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided and 
became four rivers.” 
The river is the source of Light from the upper three Sefirot that flows down to Zeir 
Anpin and to Malchut through their unifications. The souls that come from Yessod are 
the ‘generations’ of Adam. They are the nourishment that ‘water’ the garden, which is 
Malchut. Without souls, there would be no life in Malchut. They connect the Light from 
the upper levels to the lower level and ‘generate’/bring out life. 
The verse from Genesis 5:1 above mentions the word ‘Adam/Man’ twice to tell us that 
there are the upper and the lower aspects of ‘man’. 
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‘This book’, ‘ספר  as we studied previously, is the inclusion of male and female ’זה 
together as we read in Genesis 5:2 
“ ְׁשָמם ָאָדם, ְּביֹום, ִהָּבְרָאם- ַוְיָבֶר� ֹאָתם, ַוִּיְקָרא ֶאתָזָכר ּוְנֵקָבה, ְּבָרָאם;   ” 
“male and female He created them, and blessed them, and called their name Adam, in 
the day when they were created.” 
Only later God separated the female from the male to have Adam and Eve. 
Before the sin, Eve didn’t have a name. She was Adam’s other half. After the sin, Adam 
realized the distance that the sin created between them and gave her a name that 
indicates that their souls were no longer one. Their punishment/correction was that 
Adam needs to earn the Light and Eve need to receive it from the man and transform 
Light to Life through a process. 

66 . 

  

ָאה  .66 ִעּלָ ְסִתימּו  ִמּגֹו  ָתא,  ִמּלְ ְלָייא  ִאְתּגַ ּדְ ְלָבַתר 
יֹום   יב ּבְ ְכּתִ א, ּדִ ָרא ָאָדם ְלַתּתָ ְקָרא, ּבָ רֹוא ַקְדָמָאה ּדִ ּבְ
ְדמּות ה אֹותֹו. ּבִ ְדמּות ֱאלִהים ָעׂשָ (ס''א  ֱאלִהים ָאָדם ּבִ

יּה,  דא איהו) ּיּוְקִנין ּבֵ ִאְתָחֵזי ּדִ ַהאי ֵחיזּו ּדְ ָאָדם ִאיהּו ּכְ ּדְ
ִקּיּוָמא,  ִדּיּוְקָנא ּבְ ַההּוא ֵחיזּו ּבְ ּיּוְקִנין ָלא ַקְייִמין ּבְ ְוִאיּנּון ּדִ

ָרן ִמינֵּ  א ִמְתַעּבְ ְדמּות ֱאלִהים. ֶאּלָ  יּה, אּוף ָהִכי ּבִ
67 . 

  

ָכר   .67 ְייִפין ּדְ ׁשַ ּיּוְקָנא ּדְ ְדמּות ֱאלִהים, ּדִ ָבר ַאֵחר, ּבִ ּדָ
ָרָזא ּבְ א,  קלט) ְונּוְקּבָ ָאחֹור:  (תהלים  ָוֶקֶדם.  ָאחֹור  ּדְ

ל   ְלָיין ּכָ ּתַ ין  ּוְבִאּלֵ ָזכֹור.  ָרָזא ּדְ ּבְ ָוֶקֶדם:  מֹור.  ׁשָ ָרָזא ּדְ ּבְ
אֹוַרְייָתא,  ּקּוֵדי  ּפִ ּוְתֵליָסר  ְמָאה  ית  ׁשִ אֹוַרְייָתא,  ּקּוֵדי  ּפִ
ית, ָוֶקֶדם   ְבִראׁשִ א. ְוָתֵניָנן, ָאחֹור ְלעֹוָבָדא ּדִ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ּכְ
ְדמּות   ּבִ ְלָיא.  ּתַ ָדא  ּבְ א  ּדָ א  ְוכֹּלָ ָבה.  ֶמְרּכָ ּדְ ְלעֹוָבָדא 

ׁש, ְוהָ  ּיּוְקָנא ַמּמָ ַההּוא ּדִ  א אֹוִקים ֵליּה מֹר.ֱאלִהים, ּבְ
After the ‘book’ was revealed from the Endless with the souls of all people below, the 
Creator created man below. The Zohar revealed to us that the Torah existed before 
Creation and that God created the world from the Torah as a blueprint. 
The man was created in God’s ‘image’, ‘צלם’ (pronounced ‘Tzelem’), which the Tree of 
Life, specifically as the aspect of Zeir Anpin and the Torah. YHVH represents the entire 
force of the Tree of Life and the YHVH name that represents Zeir Anpin is  הא-ואו - הא-יוד  
with a numerical value of 45, same as Adam, אדם, man. 
Our body and soul have 613 elements, corresponding to the number of precepts in the 
Torah. Following the Torah brings light and correct all parts of our body and soul. 
Great pure Tzadikim reach a level that their body doesn’t go through decay after their 
soul leaves their body. 
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The ‘image’ of God is the Tree of Life. We 
shouldn’t imagine it in any way or form because of the second commandment. It 
protects us from limiting the forces of the Tree of Life by our limited ‘earthly’ 
imagination. The Tree of Life represents the flow of light from the Endless all the way 
down to Malchut. Even The word ‘down’ is not a direction but the aspect of ‘lower’. 
While God is the complete system of the Tree of Life that governs the entire existence, 
our souls, which behave like the Tree of Life have domain over our physical body. The 
body itself is the aspect of Malchut. 
In the first process of Creation, the Endless Light formed an ‘empty’ space to create 
the worlds. That step was the aspect of creating darkness (‘בורא חושך’). The Endless 
light entered the space as one, undivided light, then through a process formed the 
right and left column (male, female) and the central column that represents the 
unification of the Right and Left. 
For those who are new to this, I recommend reading this explanation many times to 
get a deeper and deeper understanding of the ‘image’. 

68 . 

  

ָרֵזי   .68 ּיּוְקִנין, ּבְ ִדּיּוְקִנין ּתּו, ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם: ְלּדִ ּדְ
ָנׁש,  ר  ּבַ ּדְ תֹוְלדֹות  ִאיּנּון  ּבְ מֹוְדָעא  ּתְ ְלִאׁשְ ָנׁש,  ר  ּבַ ּדְ
ַעְייִנין,   ּבְ ִמְצָחא,  ּבְ ְעָרא,  ׂשַ ּבְ ָנׁש,  ר  ּבַ ּדְ ָרִזין  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ
ַבע  ין ׁשֶ ִאּלֵ ְרטּוֵטי ְיִדין, ּוְבאּוְדִנין. ּבְ ְפָוון, ּוְבׂשִ ׁשִ ין. ּבְ ַאְנּפִ ּבְ

ֵני ָנׁשָ  מֹוְדָען.ּבְ ּתְ  א ִאׁשְ
Genesis 5:1 
 ”ֶזה ֵסֶפר, ּתֹוְלֹדת ָאָדם: ְּביֹום, ְּברֹא ֱא�ִהים ָאָדם, ִּבְדמּות ֱא�ִהים, ָעָׂשה ֹאתֹו“
“This is the book of the generations of Adam. In the day when God created man, He 
made him in the likeness of God.” 
The head is like a book, revealing the ‘generations’ of the person because the physical 
appearance is a manifestation of spiritual forms shaped by the ‘history’ of the soul. 
We can read this history through seven shapes; hair, forehead, eyes, face, lips, 
markings on the hands and ears. 
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69 . 
  

א  .69 ֲעֵריּה ָקִמיט, ְוָסִליק ְלֵעיּלָ ׂשַ ְעָרא. ַהאי ַמאן ּדְ ׂשַ ּבְ
טּוְפָסא, ָלאו  יּה ָקִמיט ּכְ יזּו. ִלּבֵ ְרּגִ יּה, ָמאֵריּה ּדִ ַעל ֵריׁשֵ

יּה.  ׁשּוָתפּו ִאְתְרַחק ִמּנֵ ָראן עֹוָבדֹוי. ּבְ ׁשְ  ּכַ
Hair. Curly hair, not hanging down reveal a person with anger-driven by fears in his 
heart. His actions are not positive and avoid partnership with him. 

 חסר כאן תרגום  .70
  

א, ָטב ִאיהּו ְלׁשּוָתפּו.   .70 יר, ְוָתֵלי ְלַתּתָ ִעיַע ַיּתִ ֲעָרא ׁשְ ׂשַ
ְלחֹודֹוי ָלאו ָהִכי. ָמאֵרי ּוְרָווָחא   יּה. ְוִאיהּו ּבִ ַכח ּבֵ ּתְ ִאׁשְ

ָרִזין ְזִעיִרין ָלא ִאין. ּבְ ִאיּנּון ָרִזין ִעּלָ ָרִזין ִאיהּו ּבְ (דף ע''א   ּדְ
ָרָאן.  ע''א) ׁשְ ָראן ְוָלא ּכַ ׁשְ הּו. עֹוָבדֹוי ּכַ יָמא ּבְ  ַקּיְ

Smooth hair hanging down is good for partnership and profits. That person by himself 
would not have earning or success without a partner. He can keep big secrets but not 
small ones. His actions are sometimes good and sometimes not good. 
General interpretation; 
The hair represents vessels and channels of Chokmah. Curly hair defines greater 
vibration of energy, positive or negative. A person with smooth hair that changed his 
hairstyle to curly hair represents subconsciousness desire to increase his energy. 

 חסר כאן תרגום  .71

  

ִחיל,  ְוִאי   .71 ּדָ ָלא  יּה  ִלּבֵ ִעיַע,  ׁשְ ְוָלא  א,  ְלַתּתָ ֵלי  ּתָ
ְוָיָאן   ָרן,  ַכׁשְ ּדְ עֹוָבִדין  ּבְ ִסיף  ּכָ ִאיהּו.  ְזדֹוָנא  ּדִ ָמאֵריּה 
ִחיל   ר ְלֶמֱהִוי ּדָ ָקֵמיּה, ְוָלא ָעִביד. ְוַכד ִאיהּו ִסיב, ַאְהּדָ

אֲ  ָעְלָמא.  ּדְ י  ִמיּלֵ ּבְ י,  ִמיּלֵ ְוָהֵני  עֹוָבדֹוי.  י  ְוָיָאן  ִמיּלֵ ּבְ ָבל 
ָרִזין   ֵליּה  ּלּון  ִיְתּגַ ָלא  יּה.  ּבֵ ִיְקַרב  ּדְ ַמאן  ִיְצַלח  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ
ה  ּלָ ִמּמִ ְלַנְטָרא לֹון,  ִאיהּו  ְזִעיִרין ָטב  ָרִזין  ֲאָבל  ִאין,  ִעּלָ
ִאיּנּון  א ַזִי''ן, ּבְ ָמעּו. ְוָרָזא ּדָ ּתְ ְזֵעיָרא ָעִביד ַרב, ּוִמּלֹוי ִאׁשְ

ׁשִ  מֹר.ַאְתָוון ּדְ  יעּוָרא ּדְ
A person with non-smooth hair that hanging down has no fear in his heart and has 
malice intents. He may desire to do good but doesn’t follow on them. At an older age, 
he returns to God and does positive actions. He and those around him may have 
success when they follow God’s commandments. 
He may keep small secrets but not big ones. 

 חסר כאן תרגום  .72

  

עֹוָבדֹוי  .72 ָכל  ּבְ ַאְצַלח  ָצִהיב,  יר  ַיּתִ אּוָכָמא  ֲעָרא  ׂשַ
חֹוָרא, ּוְבְדָדֵמי לֹון. ַוְתָרן   ָעְלָמא, ּוַבּסְ י ּדְ ִמּלֵ א  ּבְ ִאיהּו ּדָ

ֲהֵדיּה, ָלא ַאְצַלח ְליֹוִמין  ר ּבַ ִמְתַחּבֵ ַאְצַלח ְלחֹודֹוי. ַמאן ּדְ
ְרָחא   ּפַ ַאְצָלחּוָתא  ְוַהִהיא  ד,  ִמּיַ ַאְצַלח  א  ֶאּלָ יִאין,  ַסּגִ

ָאת ז'.  ְכָלָלא ּדְ ִאיהּו ּבִ א ּדְ יּה. ְוָרָזא ּדָ  ִמּנֵ
A person with black and yellow hair has success in all of his actions in this world and 
trade. He is lenient. He can have immediate success alone. Partnership with him won’t 
have success for a long period of time. 
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 חסר כאן תרגום  .73

  

ַאְצַלח,   .73 ְלִזְמִנין  ָצִהיב,  ָלא  ּדְ אּוָכָמא  ֲעָרא  ְלִזְמִנין ׂשַ
ֲהֵדיּה, ָטב  ָלא ּבַ ּדְ ּתַ א ִאיהּו ְלׁשּוָתפּו ּוְלִאׁשְ ָלא ַאְצַלח. ּדָ
ַיֲחׁשֹוב   ָרִחיק  ִלְזַמן  ָהא  ּדְ ָרִחיק,  ִלְזַמן  ְוָלא  ִלְזַמן ָקִריב, 
יּה, ֲהֵוי ָטב ִלְזַמן ָקִריב.   ְרׁשּון ִמּנֵ ָלא ִיְתּפָ ִבין. ּוְבִגין ּדְ ַמֲחׁשָ

אֹוַריְ  ּבְ ִיְצַלח  א  ְוִיְצְלחּון ּדָ ֲאַבְתָרָהא.  ל  ּדַ ּתָ ִיׁשְ ִאי  יָתא. 
א  ִלּבָ ִחיק  ּדָ ָרִחיק.  ִלְזַמן  ָרָזא,  ֵליּה  ֵלית  ַאֲחָרִנין.  יּה  ּבֵ
ִחיק   ְנאֹוי, ְוִאיהּו ּדָ ְנאֹוי. ָלא ַיְכִלין ֵליּה ׂשַ ׂשַ ִאיהּו. ֶיֱחֵמי ּבְ

ְכָללָ  יָמא ּבִ ָלא ַקּיְ ָאת י', ּדְ ָרָזא ּדְ א, ְוִאיהּו ּבְ ָאת  ִלּבָ א ּדְ
ִקיִקין.  ַאְתָוון ּדְ ָרָזא ּדְ ְלחֹודֹוי, ּבְ א י' ּבִ  ז', ֶאּלָ

Black hair that is not yellow, sometimes have success and sometimes not. He is good 
for cooperation and partnership for a short time, not for long. If he makes efforts in 
following the study of Torah he will be successful with it. He is a stingy person, a miser. 
Those who hate him can not beat him. 

 חסר כאן תרגום  .74
  

ִפין  .74 ָאה ִאיהּו ּכַ עֹוָבדֹוי, ְוַרּמָ ָמִריט, ִיְצַלח ּבְ ֲעָרא ּדְ ׂשַ
ֵביֵתיּה. ִאְתָחֵזי   א  ּבְ ָאה ְלַבר, ָלאו ָהִכי ְלגֹו. ּדָ ִחיל ַחּטָ ּדָ

ְך  ִסיב, ִאְתַהּפַ ֲעֵריּה ָמִריט, ְלָבַתר ּדְ ַעד ָלא ִסיב. ִאי ׂשַ
ַקְדִמיָתא, ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש.  ֲהָוה ּבְ ה ּדְ ּמָ  ִמּכַ

If he turned bald will have success. He is a cheater and a hunger in his home. He may 
seem like an honest person but inside he is not. When he becomes older he will change 
himself in the other direction. If he was good at the beginning he will be bad and if was 
bad, will be good at old age. 

 חסר כאן תרגום  .75

  

י   .75 י מֹוָחא, ְוָהֵני ִמיּלֵ ּבֵ ין ֵעינֹוי, ַעל ּגַ ָמִריט ּבֵ ֲעָרא ּדְ ׂשַ
ָלאו  א,  ִריׁשָ ּדְ ַאֲחָרא  ֲאָתר  ּבַ ְוִאי  ִפִלין.  ּתְ ָאַנח  ּדְ ֲאָתר  ּבַ

ִאיהוּ  ְוָלאו  ע''ב) ָהִכי.  ע''א  ָמאֵריּה  (דף  א  ֶאּלָ ָאה,  ַרּמָ
ְלִזְמִנין   ָקָלא.  ֲאָרמּות  ָלא  ּבְ ְלִחיׁשּו,  ּבִ א.  יׁשָ ּבִ ָנא  ִליׁשָ ּדְ
ָאת ז',   ָרָזא ּדְ ָאה ִאיהּו, ְלִזְמִנין ָלא. ְוָדא ִאיהּו ּבְ ִחיל ַחּטָ ּדָ

ִליל ָאת י'.  ד ּכָ  ּכַ
It’s not the same for a person with hair missing at the place of the Tefillin, which is o 
a line between the eyes at the top of the forehead. This person is not a cheater but he 
speaks evil speech, Lashon Hara, in a whisper. Sometimes he fears to make sins and 
sometimes not. 
 
  

 חסר כאן תרגום  .76
  

ָאְרֵחי  .76 ַיְדֵעי  ּדְ ין,  ִמּדִ ְלָמֵרי  ֲעָרא  ׂשַ ּדְ ָרִזין  ָהָכא,  ַעד 
אֹוַרְייָתא,   ִאיּנּון ְוָרֵזי ּדְ א, ּדְ ְבֵני ָנׁשָ מֹוְדָעא ְטִמירּו ּדִ ּתְ ְלִאׁשְ

ה ָאְרִחין.  ַרׁש ְלַכּמָ ִאְתּפְ ָמא, ּדְ ֶצֶלם ֱאלִהים ָסתּום ׁשְ  ּבְ
Up to this point, the Zohar revealed the secrets related to the hair for those who know 
the ways and secrets of the Torah. They are able to see beyond what most people can. 
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Most people are blocked from seeing these secrets because they are locked in the 
aspect of judgment, represented by the name ELHYM אלהים. 
Now the Zohar starts revealing the secrets of the forehead.  

 תרגום חסר כאן  .77

  

ַזִי''ן,  .77 ָאת  ּדְ ִלימּו  ׁשְ ִאיהּו  ּדְ נ',  ָאת  ּבְ ִמְצָחא,  ּדְ ָרָזא  ּבְ
ִאיהּו   ּוְלִזְמִנין  ז',  ָאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִליַלת  ִאְתּכְ ְלִזְמִנין 
א  ָלא ִעּגּוָלא ּדָ ִקיק ְוַחד, ּבְ ִאיהּו ּדָ ְלחֹוָדָהא. ִמְצָחא ּדְ ּבִ

ַד  ּבְ ָבא  ִמְתַייׁשְ ָלא  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ִאיהּו  הּוא  ּדְ יב  ָחׁשִ יּה,  ְעּתֵ
יךְ  ֲחּיִ רּוֵחיּה.  ּבְ ִהיל  ִאְתּבְ ָיַדע.  ְולא  ים,  (ס''א   ַחּכִ

ִחְוָיא.  נשיך) ֵניּה ּכְ ִליׁשָ  ּבְ
A forehead that is small and not rounded belongs to a man that thinks of himself as 
wise. But knows a little. He’s not able to make quick decisions. Easy to get scared and 
bite his tongue like a snake. 

 חסר כאן תרגום  .78

  

ִזּוּוָגא.  .78 ּבְ ִאיּנּון  ְוָלאו  ַרְבְרָבן,  ִמְצֵחיּה  ּדְ ְקִמיִטין 
ִמְצֵחיּה, ְוָלאו  יל ִאְתָעִבידּו ִאיּנּון ְקִמיִטין ּבְ ַמּלִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
א,   ִזּוּוָגא. ּדָ הּו ּבְ ּלְ ִמְצֵחיּה ּכֻ י ּבְ יִמין ַאֲחָרִנין ּדִ ִזּוּוָגא. ְרׁשִ ּבְ
א ִזְמָנא ְזֵעיָרא, ְוָלא ִזְמָנא  וָגא ֵליּה, ֶאּלָ ּוְ ָלא ְלִאְזּדַ ֵעי ּדְ ּבָ
יה, ְוָלא ָחִייׁש   ב, ִאיהּו ְלתֹוַעְלּתֵ ָעַבד ְוָחׁשַ ל ַמה ּדְ י. ּכָ ַסּגִ

ַאֲחָר  ּדְ א  א  ְלתֹוַעְלּתָ ּדָ ָלל.  ּכְ ָרִזין  ּדְ ָמאֵרי  ִאיהּו  ָלאו  ִנין. 
יא) ִאיהּו, יב   (משלי  ָחׁשִ ְוָלא  ּסֹוד,  ה  ְמַגּלֶ ָרִכיל  הֹוֵלְך 

ז',   ָאת  ּבְ ְכִליָלא  ּדִ נ'  ָאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  א  ּדָ ָלל.  ּכְ ִמּלֹוי 
ִקּיּוָמא.  ְוָלא ִאְקֵרי ֶנֱאָמן רּוַח ּבְ

If the lines on the forehead are big and not touching each other, even when he speaks 
and other markings on his hear are connected then this person is not good for long 
relationships. He’s selfish, speaks gossip and doesn’t keep secrets. He’s unfaithful and 
his words are not important. 

 חסר כאן תרגום  .79
  

יָמא,  .79 ַחּכִ ָנׁש  ר  ּבַ ִאיהּו  א  ּדָ ִעּגּוָלא,  ּבְ ִקיק  ּדָ ִמְצָחא 
יֵליּה   רּוֵחיּה. ְרִחימּו ּדִ ִהיל ּבְ ל. ְלִזְמִנין ִאְתּבְ ּכַ ִאְסּתָ ָמה ּדְ ּבְ
יִאין.  ַסּגִ ין  ִמּלִ ּבְ ל  ּכַ א, ִאְסּתָ ֶחְדָוה. ַרֲחָמן ִאיהּו ַעל ּכֹּלָ ּבְ

יר. ִאי  ים ַיּתִ אֹוַרְייָתא ֶלֱהֵוי ַחּכִ ל ּבְ ּדַ ּתָ  ִיׁשְ
If the forehead is small and round it tells about a smart person and understands 
everything he sees. Sometimes he has fears but he loves with happiness, 
compassionate, curious and if he makes efforts to study Torah he would be very wise. 

 חסר כאן תרגום  .80

  

ֲעָתא   .80 ׁשַ ּבְ ִמְצֵחיּה  ּבְ ַרְבְרִבין  ִאין  ִעּלָ ְקִמיִטין  ַלת  ּתְ
ּוְתַלת   ַחד.  ְלֵעיָנא  ָקִריב  ְקִמיִטין  ַלת  ּתְ יל.  ַמּלִ ִאיהּו  ּדְ

ֵכי   ּבָ ַאֲחָרא.  ֵעיָנא  ַעל  א ְקִמיִטין  ּדָ יז.  ַאְרּגִ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
ל   ְתפֹוי ּכָ ַתר ּכִ ִאְתָחֵזי. ַאְרִמי ּבָ ה ּדְ ּמָ יר ִמּכַ ִאיהּו ָטב ַיּתִ
ְוָלא  ַאֲחָרִנין,  ין  ִמּלִ ּבְ ין  ּבֵ עֹוָבדֹוי,  ּבְ ין  ּבֵ ָעְלָמא,  ּדְ ין  ִמּלִ
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ָנׁש  ר  ּבַ ל  ּכָ אֹוַרְייָתא.  ּבְ ַאְצַלח  ע''ב   ָחִייׁש.  (דף 
ַדל ע''א) ּתְ ִיׁשְ ָעְלָמא,   ּדְ ּדְ ַאֲחָרִנין  ין  ּלִ ִמּמִ יר  ַיּתִ ֲהֵדיּה  ּבַ

ּוְלִזְמִנין   הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּבְ ְרִעּוֵתיּה  ָבק  ִאְתּדְ ְלִזְמִנין 
א   יָנא. ְוָרָזא ּדָ ִדיָנא ָלא ַאְצַלח. ִאְתְרַחק ִאיהּו ִמן ּדִ ָלא. ּבְ

ּובְ  ז'.  ָאת  ּבְ ִליַלת  ִאְתּכְ ָלא  ּדְ ְלחֹודֹוי,  ּבִ נ'  ָלא ָאת  ּדְ ִגין 
יּה,  יָנא, ְוָלא ָקִאים ּבֵ ָאת ז', ִאְתְרַחק ִמן ּדִ ִליַלת ּבְ ִאְתּכְ

יֵליּה.   ּוְרִחימּוָתא ִאיהּו ִסְטָרא ּדִ
Three lines at the top of the forehead and three small lines above each eye tell about a 
person that cries when in anger. He is better Inside than the way he is looked from the 
outside. This person doesn’t care about the material things of this world. He can have 
success in Torah studies. People who deal with him will benefit and profit from things 
of this world. 
Sometimes he follows the Torah and sometimes not. He keeps distance from different 
aspects of judgment because doesn’t have success in place of judgment. Love is his 
virtue. 

 חסר כאן תרגום  .81

  

ַהאי   .81 ַרְבְרָבא.  ְוִאיהּו  ִעּגּוָלא,  ָלא  ּבְ ִאיהּו  ּדְ ִמְצָחא 
ִפיף  ִאיהּו   ּכָ ָאִזיל,  ְוַכד  ָקִאים,  ד  ּכַ ִזְמִנין  ָכל  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ

ִסְטֵרי  ְוִאיּנּון  ְלִסְטִרין,  ִלְתֵרין  ִליג  ִאְתּפְ ַהאי  יּה.  ֵריׁשֵ
א   ִאְתָחֵזי, ּוְבֵני ָנׁשָ ְגעֹוָנא ּדְ ְגעֹוָנא. ִסְטָרא ֲחָדא ִאיהּו ׁשִ ׁשִ

מֹוְדָעא ּתְ ִאׁשְ ְגעֹוָנא, ּדְ א. ְוִאיהּו   ַאֲחָרִנין ַיְדִעין ׁשִ ַקֵמי ּכֹּלָ
א. ׁשָ  ִטּפְ

A person with a large forehead that does is not round has the aspect of ‘craziness’. 
This person bends down his head when he stands or walks. One aspect of craziness is 
visible to people and the person looks like a fool. 

 חסר כאן תרגום  .82

  

ֲעָתא   .82 ׁשַ ּבְ ְלִזְמִנין  ִמְצֵחיּה ִאית ד' ְקִמיִטין ַרְבְרִבין,  ּבְ
ִמְצֵחיּה  ט  ׁשַ ִאְתּפְ ּדְ ּוְלִזְמִנין  ִמְצֵחיּה,  ּבְ יל ָקִמיט לֹון  ַמּלִ ּדְ
ְקִמיִטין  ִאְתָחזּון,  ְקִמיִטין  ִאיּנּון  ִאְתָחזּון.  ְוָלא  ֵכיּה,  ַמׁשְ ּבְ

ֵעינוֹ  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ַרְבְרִבין  ּפּוֵמיּה ַאֲחָרִנין  ָנא.  ְלַמּגָ ַחִייְך  י, 
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  א.  ְלתֹוַעְלּתָ ָנׁש  ַבר  ִאיהּו  ָלאו  ַרְבְרָבא. 
ָלן   ּכְ ִמְסּתַ ָלא  א  ָנׁשָ ּוְבֵני  יּה,  ּבֵ י  ּסֵ ִאְתּכַ ּדְ ְגעֹוָנא  ׁשִ ִאיהּו. 
ַוֲאִפיּלּו  ל,  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ָמה  ּבְ ם  ִאְתַחּכָ ְוִאיהּו  יּה.  ּבֵ

אֹוַרְייָתא, ֲאבָ  ְפֵני ּבְ ָאה ּבִ ִגין ְלִאְתּגָ א ּבְ ָמּה, ֶאּלָ ל ָלא ִלׁשְ
ִאיהּו   ּדְ ְלַאֲחָזָאה  א,  ִלּבָ ּוְבַגֲאַות  ְלִחיׁשּו  ּבִ א  ְוכֹּלָ א.  ַעּמָ
א   קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ל ִמּלֹוי ָלאו ִאיּנּון ִלׁשְ ָאה ְוָלאו ָהִכי. ּכָ ַזּכָ

יב מַ  א. ְוָחׁשִ ֵני ָנׁשָ ִגין ּבְ א ּבְ ִריְך הּוא, ֶאּלָ ִבין, ְוַאְנִהיג ּבְ ֲחׁשָ
ִאיהּו   ַהאי  יּה.  ּבֵ לּון  ּכְ ִיְסּתַ ּדְ ְלַבר,  ּדִ ִמְנָהָגא  ּכְ ְרֵמיּה.  ּגַ

ָאת ז'.  ְכָלָלא ּדְ י ּבִ ָאת נ', ּדִ ָרָזא ּדְ  ּבְ
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When there are four lines/wrinkles on the forehead by the sides of the eyes and based 
on the facial expression, sometimes they are seen and sometimes not, that person 
laughs without a reason. His mouth is big and he’s not a productive person. Another 
side of this is a hidden mental imbalance that can’t be seen by people. His motivation 
is selfish and ‘show off’ even if he studies Torah and show knowledge, it is not for pure 
reasons but for people to notice and respect him. 
Lesson; 
We continue the study of how the inner spiritual state of a person is expressed on the 
‘surface’. It’s a long Zohar study and it may be uninteresting to many. Nevertheless, 
the benefit of these studies is tremendous. I DO NOT recommend taking notes to be 
able to ‘read’ people because there are many factors that affect the true reading of a 
person. We do not want to get to a point of judging people unjustly with partial 
knowledge. Nevertheless, It is very important to read/scan the text carefully to connect 
to this knowledge on a spiritual level. This would be like ‘uploading’ a program into 
your mind (The matrix!). With that ‘programming’ in mind, we’d be able to understand 
people naturally, ‘smell’ their intentions and more. 
Most students of Zohar already have this ability because the light of the studies 
elevates them to a higher spiritual level where they can feel immediately positive and 
negative people. The study of Yitro would enhance these abilities, even without drawing 
charts and graphs. Let these studies absorbed purely and spiritually in you as if you 
take vitamins that improve your health. You don’t need to learn about ingredients and 
how they affect your body, you just let it work its way as originally intended. 
In addition to the Zohar studies, I’ll add some lessons about simple ‘techniques’ to 
guide you on how to approach such readings safely. 
The first and main consciousness to have is to understand that the person you look at 
has the Light of God in him. The energy of life comes from God and if a person in front 
of you is breathing then there’s a spark of God in him. Whatever we say about him 
should be to bring out the light, not diminish it. If we see or feel something negative or 
‘fake’ radiating from that person, we simply move away quickly and quietly. 

 חסר כאן תרגום  .83

  

ִאיהּו,  .83 ִקיָחא  ּפְ ַרְבְרָבא,  ִעּגּוָלא  ּבְ ִאיהּו  ּדְ ִמְצָחא 
ָרנוּ  ַמה   דכרנו)(ס''א   ָדּבְ ָכל  ּבְ ָיַדע  יּה.  ּבֵ א  כֹּלָ ּדְ

ָכל   יֹוִליף ֵליּה. ַאְצַלח ּבְ ָלא אּוָמָנא ּדְ ל, ֲאִפיּלּו ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ
ָלא.   ְלִזְמִנין  ַאְצַלח,  ְלִזְמִנין  ּוְבָממֹוָנא,  ל.  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמה 

ִאְקֵרי ָנבֹון  יִאין.  ַסּגִ ין  ִמּלִ ּבְ ַכל  ִאְסּתָ ְזֵעיָרא  ה  ּלָ ָלא ִמּמִ  .
ִסיף ִיְתּכְ ע ּדְ ִיְנּדַ ָעְלָמא, ַוֲאִפיּלּו ּדְ ין ּדְ (דף ע''ב  ָחִייׁש ְלִמּלִ

א   ע''ב) יּה. ָרִכיְך ִלּבָ ִוי ַעל ִלּבֵ הּו ָלא ָחִייׁש לֹון, ְוָלא ׁשָ ּבְ
 ִאיהּו.

A nice round forehead indicates a smart person with a great memory. Acquiring 
knowledge is easy for him even without a teacher. Wherever he puts efforts he 
succeeds. He can drive deep analysis from little things. He has a soft heart and doesn’t 
care much for material things. Even though he is wise, when it comes to money, 
sometimes he has success and sometimes he doesn’t. 

ִמְצֵחיּה. ַחד ְקִמיָטא  .84   חסר כאן תרגום  .84 ִאין ַרְבְרִבין ּבְ ֵרין ְקִמיִטין ִעּלָ ּתְ
ָכחּו   ּתְ ַעל ֵעיָנא ַחד, ְוַחד ְקִמיָטא ַעל ֵעיָנא ַאֲחָרא. ְוִאׁשְ
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ִמְצֵחיּה,   ּבְ ַרְבְרִבין  ְקִמיִטין  ַלת  ר  ּתְ ּבַ ַעְייִנין,  ּדְ ין  ִאּלֵ ּבְ
יב   ָחׁשִ א  ּדָ ַעְייִנין.  ַעל  ַלג  ִאְתּפְ ִאיהּו  ּדְ ָאה,  ּתָ ּתַ ְקִמיָטא 
א   ָנׁשָ ִלְבֵני  יב  ָחׁשִ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְלַבר.  ְוָלא  ְלגֹו  ִבין  ַמֲחׁשָ
יר. ְלַפּיּוָסא,  ֲעָתא, ְוָלא ַיּתִ עֹוָבדֹוי, ְוָדִחיל ִאיהּו ְלפּום ׁשַ ּבְ

יסָ  ּיְ ִאיּנּון, ִאְתּפַ ָלאו  ָנׁש,  ר  ּבַ ֵמי  ִמּקָ ְלַבר  ּדִ עֹוָבדֹוי  ּבְ א 
ָרָזא   ּבְ א ִאיהּו  ָחְכָמה. ּדָ ּוְלִזְמִנין ּבְ ַרְבָיא,  א ְלִזְמִנין ּכְ ֶאּלָ
א   ָאת ז'. ְוַחְלׁשָ ִליל ּבְ ָלא ִאְתּכְ ְלחֹודֹוי, ּדְ ִאיהּו ּבִ ָאת נ', ּדְ ּדְ

ַאְתָוו ין  ִאּלֵ ּבְ ִליל  ִאְתּכְ ָלא  ּדְ א ִאיהּו,  ֶאּלָ ַקְדָמֵאי,  ן 
ַאְתָוון ַקְדָמֵאי.   יּה. ְוָלא ּבְ ָלָלא ּבֵ ִמיְך ְלָאת ס' ְלִאְתּכְ ִאְסּתְ

ִמְצָחא.  ָחְכְמָתא ּדְ  ַעד ָהָכא ָרִזין ּדְ
If there are two lines above his eyes, one over the right eye and one over the left eye 
and also three large lines above them, it tells that this person has a lot of thoughts but 
keeps them to himself because he doesn’t appreciate others. He mostly cares about 
his needs. Socially he behaves sometimes like a child and sometimes with wisdom. 
Lesson; 
Round face features represent softness and Chessed. Round forehead as explained 
above, it’s spiritual. Ears with round top tell about good imagination, the larger and 
higher above the line/level of the eyes, it gets more spiritual but at the same time could 
have ‘disturbance’ like crazy and sick thoughts/ideas (DO NOT judge! There are other 
factors to consider!). 
Chin is about coming out in Malchut. Public exposure and type, positive or negative. 
Mouth – Malchut/ expression. The shape of the mouth, its size compared to other 
features of the face tells about the type of expression. Normal size with nice lips is a 
balanced person. large= talks allot, ‘loose lips’. Narrow or lack of lips, lip ratio tells 
about quality and effective speaking. Round jaws/chin means a normal/softer 
approach to this world. Square jaws or irregular represent an aspect of Gevurah, 
judgment, strength, command, determination and similar. 

 חסר כאן תרגום  .85
  

ַסֲחָרא  .85 ְווָנא ּדְ ַההּוא ּגַ ָאת ס', ּבְ ָרָזא ּדְ ַעְייִנין, ּבְ ָרָזא ּדְ ּבְ
ּוְכָמה   ָלא ְלַבר,  ּדְ ִלימּו,  ׁשְ ַעל  ָיְתָבא  ּדְ ֵעיָנא,  ָיְתָבא  ּדְ

ָלא  ּדְ אּוָתא,  ֵמַרּמָ ְוָרִחיק  ָאה ִהיא,  ַרּמָ ִקיַע, ַהאי ָלאו  ׁשְ
ָלל.  יּה ּכְ  ִאית ּבֵ

Eyes that are deep in the eye sockets tells that a person hides his thoughts, untrusted 
and can be a cheater and fraud. 

 חסר כאן תרגום  .86

  

ֵעיָנא,   .86 ַסֲחָרא  ּדְ ְלַבר,  ורּו  ִחּוָ ד'.  ִאיּנּון  ַעְייִנין  ּדְ ְווֵני  ּגַ
ַסֲחָרא,  ּדְ אּוָכָמא  יּה  ִמּנֵ ְלגֹו  ָנׁש.  ר  ּבַ ָכל  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ
ְירֹוָקא.  יּה  ִמּנֵ ְלגֹו  ֲחָדא.  ּכַ ְואּוָכמּו  ורּו  ִחּוָ ִליל  ְוִאְתּכְ
ת ֵעיָנא, ְנקּוָדא   יּה ַההּוא ּבַ אּוָכָמא. ְלגֹו ִמּנֵ ִליל ּבְ ְוִאְתּכְ
ֵחדּו.   ּבְ י  ְוַחּדֵ ִדיר,  ּתָ ַחִייְך  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ִאיהּו  א  ּדָ אּוָכָמא. 
ִבין,  ַמֲחׁשָ ִאיּנּון  ִלימּו  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  ְלָטב,  ִבין  ַמֲחׁשָ יב  ְוָחׁשִ

ֵמְרעּוֵתיהּ  ד  ִמּיַ לֹון  ָסִליק  ּדְ ִגין  י  ּבְ ִמיּלֵ ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ  .
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ַהאי   ַאְצַלח.  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ י  ִמיּלֵ ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ְוַכד  ָעְלָמא.  ּדְ
ָהא   אֹוַרְייָתא, ּדְ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ יּה ְלִאׁשְ ְתְקָפא ּבֵ ִאְצְטִריְך ְלִאּתַ

ּה.   ִיְצַלח ּבָ
There are four areas and shades of colors in the eyeball. 1. The white that in the outside 
of the eye, which is the same color for all people. 2. Black color around the eye 
connecting the white of Chessed and the black circle of the eye that is the aspect of 
Gevurah. 3. Green that implies Tiferet, and the border with the black. 4. The pupil in 
the center of the eye is black and implies Malchut. A person with these colors is positive 
and a happy person. He has positive thoughts that don’t always completely manifested. 
If he becomes spiritual and follows the Torah, he would have success. He should be 
encouraged to deal with the Torah that would make him successful. 
Lesson; 
The eyes are at the level of Chokmah. They are positioned at the highest point of the 
body, just below the brain that is concealed wisdom. 
The eyes ‘radiate’ energy and receive/connect to energy on a visual level. A spiritually 
elevated person with experience could read the thoughts of a person through their 
eyes. Do NOT DO THAT on people that you don’t know. If direct eye contact is made 
then there’s immediate communication and bidirectional transfers. It can be 
dangerous and absorb Evil Eyes and on a positive side (maybe), it can be a heart 
capturing situation. A married man should never look into another woman’s eyes. Do 
not risk it! 
There are many factors when reading people’s eyes. Size, colors, placed deep in or out, 
the distance between the two, may have two different colors. If you understand the 
aspects of the Sefira of Chokmah then it would be easier to read and interpret what 
the eyes tell. 
Again, this information is for studying people and find the Light in them, not for 
offering personal opinions. Remember that we “do not judge a book by its cover”. The 
soul of a person is not simple to read and because of a Tikun process, the soul may 
reflect different states than what the body shows. 

 חסר כאן תרגום  .87

  

ְווִנין  .87 ּגַ ִאיּנּון  ּבְ א.  ְלַתּתָ ְוַכְסָיין  ַרְבְרִבין,  ֵעינֹוי  ִביִני  ּגְ
ִאיּנּון  א.  ַאְרּכָ ּבְ ִקיִקין  ּדְ סּוָמִקין  יִמין  ְרׁשִ ִאית  ֵעיָנא  ּדְ

ְזִעיִרין   ַאְתָוון  ִאְקרּון  יִמין  ְווִנין  ְרׁשִ ּגַ ִאיּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ ֵעיָנא.  ּדְ
ִאי ֵעיָנא.  ע''א) ּדְ ע''ג  ְנִהירּו  (דף  ַההּוא  ְנִהירּו,  ּבִ ְנִהִרין 

ִאיּנּון  ּבְ ין.  ִמּדִ ּדְ ָמאִרי  ְלִאינּון  ְלִאְתֲחָזָאה,  ַאְתָוון  ָסִליק 
ּוְכִליָלא   ס',  ָאת  ּבְ ִאיהּו  ְוַהאי  ִקיִקין,  ּדְ ַאֲחָרִנין  יִמין  ְרׁשִ

אָ   ת ה'. ּבְ
The lines in the iris are called small letters of the eye. Shining Red lines reflect inner 
anger in people ready for conflicts. Large eyebrows emphasize the expression of the 
eyes. 

 חסר כאן תרגום  .88
  

ְירֹוִקין   .88 ַסֲחִריןַעְייִנין  דמסחרא) ּדְ ורּו,  (נ''א  ִחּוָ ּבְ
ִאיהּו,  ַרֲחָמָנא  ורּו.  ִחּוָ ַההּוא  ּבְ ְירֹוִקין,  ִאיּנּון  ּוִמְתָעְרִבין 
ְלִנְזָקא   יב  ָחׁשִ ְוָלא  יה,  ְלתֹוַעְלּתֵ ִדיר  ּתָ יב  ָחׁשִ ְוִאיהּו 

לּום. ַאֲחָרִנין ּכְ  ּדְ
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Green eyes that blend with the surrounding white shows aspect of mercy but that 
person cares for himself and thinks about his own benefits. He doesn’t care about the 
negative impact on others. 

 חסר כאן תרגום  .89

  

ְוָלא   .89 ִאיהּו  ָחִמיד  יּה.  ּבֵ ִאְתָחֵזי  ָלא  אּוָכָמא  ְווָנא  ּגַ
א.   יׁשָ ְטָרא ּבִ א, ָלא ִמּסִ יׁשָ ְטָרא ּבִ יֵדיּה ִמּסִ ָקא ּבִ ְוִאי ַסּלְ

ה   ּוַבּמֶ מֹוְדעא.  ּתְ ִאׁשְ ָמה ּדְ יּה. ְמֵהיָמָנא ִאיהּו ּבְ ִמּנֵ ֵיתּוב 
ָרִזין   ּדְ ָמאֵריּה  ִאיהּו.  ְמֵהיָמָנא  ָלאו  מֹוְדָעא  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ
ָרָזא   ְלַההּוא  ַמע  ִיׁשְ ּדְ ַעד  ָרָזא,  ִאיהּו  ּדְ ה  ִמּלָ ּבְ ִאיהּו, 

יּה בְּ  ִעּמֵ א. ְוָלאו  ּכֹּלָ י  ּלֵ ּגַ ַמע ֵליּה  ׁשְ ּדִ יָון  ּכֵ ֲאָתר ַאֲחָרא. 
ְווֵני ֵעינֹוי ָסֲחָרן  ִלימּו. ּגַ ׁשְ ָכל ִמּלֹוי ָלאו ִאיּנּון ּבִ ָלל, ּדְ ָרָזא ּכְ
ִליל   ְוִאְתּכְ ה',  ָאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  א  ּדָ ּוִבירֹוָקא.  ורּו  ִחּוָ ּבְ

ָאת ז', ּוְבָאת ס'.   ּבְ
If that person has no black color in his eyes, he has strong desires for the self but not 
from a negative side. If he is tempted with bad desires, he won’t restrict himself. He 
can be trusted with known things and may keep a secret but once he hears that the 
secret was revealed elsewhere, he would reveal everything about it but we can’t be sure 
if his words are accurate. 
Lesson; 
There’s a saying “eyes speak louder than words”; 
The Zohar teaches us that every aspect of the eye reveals a lot. If the lines are letters 
then the potential of expression that can come from the eyes is endless. The study of 
the ‘language’ of the eyes is called Iridology. It is used to diagnose the health condition 
of a person. 
The kabbalists read the letters in the eyes to tell about the soul of a person, not the 
body. Even if the eyes are silent, they can speak louder and ‘testify’ for the body and 
soul. 

 חסר כאן תרגום  .90

  

ּוְבִגין  .90 יּה.  ּבֵ ִאית  ְגעֹוָנא  ׁשִ ְירֹוִקין,  ְצִהיִבין  ַעְייִנין 
ַבר   ְרֵמיּה ּכְ ל ַרְבְרָבן, ְוָעִביד ּגַ ְגעֹוֵניּה ִאיהּו ּפּום ְמַמּלֵ ׁשִ
יּה, ֶנַצח ֵליּה. ָלא   ף ּבֵ ּקַ ִאְתּתָ ַרְבְרָבנּו. ּוַמאן ּדְ ָנׁש ַרב, ּבְ

ָהא לָ  אֹוַרְייָתא, ּדְ ִאיּנּון ִאְתָחֵזי ְלָרִזין ּדְ יּה, ּבְ ִלּבֵ ִכיְך ּבְ א ׁשָ
ָאת ה',  ָרָזא ּדְ א ִאיהּו ּבְ הּו. ּדָ ְרֵמיּה ַרב ּבְ ָעִביד ּגַ ָרִזין. ּדְ
ּוְבִגין   ס'.  ֵמָאת  ְוִאְתְרַחק  ְלחֹודֹוי,  ּבִ ז'  ָאת  ּבְ ִליל  ְוִאְתּכְ
יּה ֵמָאת ס',   ַרְבְרָבנּו, ִאְתְרַחק ִמּנֵ ְרֵמיּה ּבְ ִאיהּו ָעֵבד ּגַ ּדְ

ָעִביד ְוָלא   יל,  ַמּלִ ִאיהּו  ד  ּכַ א  ּדָ ֲהֵדיּה.  ּבַ ִאְתְקִריב 
ִמְצֵחיּה. יִאין ּבְ  ְקִמיִטין ַסּגִ

Yellow-green eyes tell of a person with instability. Egoistic, and speaks with big words 
but very weak when under attack. When he is told secrets, he becomes restless until 
he reveals them to others to make himself look big and important. When he speaks, 
many lines appear on his forehead. 
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 חסר כאן תרגום  .91
  

רּוְגָזא,   .91 ירֹוָקא, ָמאֵריּה ּדְ ַסֲחָרן ְזֵעיר ּבִ וִרן, ּדְ ַעְייִנין ִחּוָ
יּה  ְוַרֲחָמָנא ִאיהּו  ְלרֹוב ִזְמִנין. ְוַכד ִאְתְמֵלי רּוְגָזא, ֵלית ּבֵ

ָמאֵריּה  ִאיהּו  ָלאו  ְלַאְכָזִרּיּות.  ְך  ְוִאְתַהּפָ ָלל,  ּכְ ְרִחימּו 
ָאת ס'.  ִליל ּבְ ִאְתּכְ ָאת ה', ּדְ ָרָזא ּדְ א ִאיהּו ּבְ ָרִזין, ּדָ  ּדְ

White eyes with some green in edges means that the person has inner anger. He is 
usually merciful but when triggered, he gets angry and could be very cruel. 

 חסר כאן תרגום  .92

  

הּו,  .92 ֶוון אּוָכם ּבְ ֲחָדא, ּוְזֵעיר ִמּגָ וִרן ּכַ ַעְייִנין ְירֹוִקין ְוִחּוָ
ָרִזין,   א ִאיִהי ָמאֵריּה ּדְ ַאִריּדָ הּו. ְוִאי ׁשָ (דף ע''ג   ְוַאְצַלח ּבְ

ְנאֹוי ָלא ַיְכִלין ֵליּה,  ע''ב) ַאְצָלחּוָתא ַאְצַלח ְוָסִליק. ׂשַ ּבְ
א   ּדָ ָקֵמיּה.  ְפָיין  ְוִאְתּכַ ׁשּוְלָטנּו,  ּבְ ָעַלְייהּו  יט  ּלִ ׁשַ ְוִאיהּו 

ָאת ס'.   ָרָזא ּדְ ִליל ּבְ ִאְתּכְ ָאת כ', ּדְ ָרָזא ּדְ א  ִאיהּו ּבְ ְוַעל ּדָ
ַעְייִנין ְלִאינּון  יּה. ַעד ָהָכא ָרִזין ּדְ ֲאִרי ּבֵ יט, ִאי ׁשָ ּלִ ִאיהּו ׁשַ

ָחְכְמָתא.   ָמאֵרי ּדְ
White, green and some black in the eyes tells about a person with a lot of secrets. If he 
takes a successful path, he will continue growing successful. His enemies can’t beat 
him and in the end, they submit to him. 
Lesson; 
The eyes can tell a lot about a person. The key to understanding the eyes is wisdom, 
Chokmah. The white is Chessed, red is Gevurah, and green is Zeir Anpin/Tiferet. 
through the variation of colors and shape, we can tell a lot about the person’s soul. 
Brown eyes are a mix of all colors and it’s the norm for most people. Large eyeballs 
may indicate greater spiritual connection but also out of normal and unstable minds. 
Eyes that are far apart may indicate a split or slow mind. 
DO NOT express a judgment on people. The details we get from these Zohar studies 
are for a spiritual connection to have the ability to understand people without ‘reading’ 
them. 
Read the Zohar every day and B”H you will continue growing on this elevated path. 

 חסר כאן תרגום  .93

  

ִניָמָאה.  .93 ּפְ ָחְכְמָתא  ּדְ ָמאֵרי  ְלִאינּון  ין,  ַאְנּפִ ּדְ ָרָזא 
גֹו  ּבְ א  ֶאּלָ ְלַבר,  ּדִ יִמין  ְרׁשִ ּבִ ִאיּנּון  ָלאו  ין,  ַאְנּפִ ּדְ יּוְקִנין  ּדִ
ָכן ִמּגֹו   ין, ִמְתַהּפְ ַאְנּפִ ִדּיּוְקִנין ּדְ ִניָמִאין. ּדְ ָרִזין ּפְ יָמא ּדְ ְרׁשִ

אַ  ּדְ ימּו  ְרׁשִ ּדִ יּוְקִנין  ְלגֹו. ּדִ ְרָיא  ׁשַ ּדְ רּוָחא  ּבְ ְסִתיִמין  ין,  ְנּפִ
ין,   ַאְנּפִ ּדְ יּוְקִנין  ּדִ ְלַבר  ִאְתָחֵזי  רּוָחא,  ַההּוא  ּוִמּגֹו 

יִמין. י ִאיּנּון ַחּכִ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ ִאׁשְ  ּדְ
The secrets of the face can be seen by those who know the inner wisdom. The forehead 
has lines and wrinkles that tell you about the person. The face is different and doesn’t 
reveal the inner side of a person on the skin of the face that changes shapes according 
to the secrets that are concealed in the soul level of Ruach. The people with the 
knowledge of the inner wisdom can tell about the soul of a person from his face. The 
word for ‘face’ in Hebrew is ‘פנים’, which also means ‘inner’. 
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 חסר כאן תרגום  .94

  

רּוָחא   .94 רּוָחא.  ִמּגֹו  מֹוְדָען  ּתְ ִאׁשְ ין  ַאְנּפִ ּדְ יּוְקִנין  ִאית  ּדִ
ַאְתָוון  הּו  ְוֻכּלְ יּה.  ּבֵ ֲחִקיִקין  ַאְתָוון  ּדְ ָרִזין  ּדְ ָנׁש,  ַבר  ּבְ
יִמין  ְרׁשִ ִקין  ַסּלְ ֲעָתא  ׁשַ ּוְלפּום  רּוָחא,  ַההּוא  ּגֹו  ְסִתיִמין 
ִקין, ָהִכי  ִאיּנּון ַאְתָוון ַסּלְ ין. ּוְכָמה ּדְ ִאיּנּון ַאְתָוון ְלגֹו ַאְנּפִ ּדְ

בְּ  ין,  ַאְנּפִ ֵחיזּו ִאְתָחזּון  ּבְ ֲעָתא,  ׁשַ ְלפּום  יִמין  ְרׁשִ ִדּיּוְקִנין 
הּו,  יָמן ּבְ ִאְתַקּיְ ָחְכְמָתא ּדְ ר ִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ יָמא. ּבַ ָלא ַקּיְ ּדְ

ְייהּו.  י ִמּנַ ׁשֵ  ְוָלא ִאְתּנְ
The shapes and ‘images’ that could be seen on the face have the 22 letters that are in 
the soul. These images and letters appear on the face according to the actions of the 
person. Even though the images and letters appear temporary on the face, the owners 
of that wisdom can see the ‘history’ of the person’s actions in his life. 
Lesson; 
For science, the building blocks of nature are the elements listed in the periodic table 
of elements. They can examine different materials and tell many details about them, 
even their age. 
The Hebrew letters are the forces and building blocks of Creation. We can easily read 
the letters by their shapes but we to see their spiritual forces we need to get deeper 
into the study of the wisdom that created them and our state of existence. Kabbalists 
of the highest levels can read the entire history of a person and even the future from 
his face. Rabbi Shimon, the Holy Ari, and some great Tzadikim had these abilities. 
Some could sense and ‘read’ a person even without looking at him. 
It’s like a person’s life appears like a ‘movie’ on their face and the Tzadik with the 
higher wisdom can read every frame of that movie. 
We will continue with this study next year when we come back to the portion of Yitro. 
I do recommend to continue the reading and scanning of Yitro from paragraph #68 
through #234 with the consciousness of desiring the spiritual ability to understand 
and help people. 

 חסר כאן תרגום  .95

  

ָאֵתי, .95 ּדְ ָעְלָמא  ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  רזא   ַההּוא  (איהו 
הּו ַאְתָוון   דאורייתא) ֻכּלְ אֹוַרְייָתא, ּבְ ן ַנְפָקא ָרָזא ּדְ ּמָ ּוִמּתַ

ָנִפיק   ּדְ א. ְוַההּוא ַנֲהָרא  כֹּלָ ָלָלא ּדְ ִאיּנּון כ''ב ַאְתָוון, ּכְ ּדְ
ָמִתין,  יּה ִאיּנּון רּוִחין ְוִנׁשְ ְרָחן ִמּנֵ א. ְוַכד ּפַ ֵמֵעֶדן, ָנִטיל ּכֹּלָ

ִצּיּוָרא   יָרן ּבְ הּו ִמְצַטּיְ ּלְ הּו.  ּכֻ ּלְ ִאיּנּון ַאְתָוון, ְוָהִכי ַנְפֵקי ּכֻ ּדְ
ַאְתָוון,  ִצּיּוָרא ּדְ יָרא ּבְ ִמְצַטּיְ ַבר ָנׁש ּדְ ְך, רּוָחא ּדְ ִגין ּכָ ּוּבְ

ין. ַאְנּפִ  ָעִביד ִצּיּוָרא ּבְ
The Torah is Zeir Anpin that emanates from Binah with the 22 letters. It is the aspect 
of “A river comes out of Eden to water the Garden” (Genesis 2:10). The ‘River’ comes 
out with all the letters.  
The soul’s levels of Ruach and Neshama, that are released from the Torah are formed 
with the shape of the letters. The letters of a person’s soul are ‘impressed’ on his face.  

ִאיָמא, ָלא   .96   חסר כאן תרגום  .96 ְמעֹון, ִאי ָהִכי ִצּיּוָרא ּדְ י ׁשִ ֲאַמר ֵליּה ַרּבִ
יּה   ִמּנֵ ַמְעָנא  ׁשְ ָהִכי  ָאְמרּו,  רּוָחא,  ַההּוא  ּגֹו  יָרא  ִמְצַטּיְ
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א,   ְלֵעיּלָ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ַאְתָוון  ּדְ ִצּיּוָרא  ּדְ מֹר,  ְוִצּיּוָרא ּדְ
ַאְתָוון   א. ִצּיּוָרא ּדְ ַההּוא רּוָחא ְלַתּתָ יָרא ּבְ ֵאיָמא ִמְצַטּיְ ּדְ

ִליט ְלַבר.  ֵאיָמא ּבָ ִניזּו ְלגֹו, ְוִצּיּוָרא ּדְ  ִאְתּגְ
Rabbi Shimon explains that the shapes of the letters come from the father of the soul 
that is Zeir Anpin. The mother of the soul comes from Malchut with the aspect of the 
four shapes of the living Creatures of the holy Chariot, Lion, Ox, Eagle, and man. 
The shape that is formed from the mother is visible on the outside and the letters from 
the father, Zeir Anpin are concealed in the face. 

 חסר כאן תרגום  .97

  

ֵני  .97 ֵני ׂשֹו''ר, ּפְ ֵני ַאְרֵי''ה, ּפְ ֵני ָאָד''ם, ּפְ ִאיָמא, ּפְ ִצּיּוָרא ּדְ
ֲעָתא,  הּו ְלַבר ְלפּום ׁשַ ֻכּלְ ּדְ ִצּיּוָרא  ''ר. ְורּוָחא ָעִביד  ֶנׁשֶ

ְטָרא ִמּסִ ִאיהּו  ּדְ ַמה  ָכל  ּדְ ִגין  ע''ד   ּבְ רּוָחא  ע''א)(דף  ּדְ
יּוְקִנין, ִאְתַחְזָיין,   ִניז. ְוָכל ָהֵני ּדִ י ְוִאְתּגְ ְלָטא ְלַבר, ְוִאְתַחּזֵ ּבָ
ין  ִניִזין. ִאּלֵ ִאיּנּון ּגְ ב ּדְ ַאְתָוון ַאף ַעל ּגַ ִצּיּוָרא ּדְ יָרן ּבְ ִמְתַצּיְ

ְלִאינּון   ֲעָתא,  ׁשַ ְלפּום  ִאְתַחְזָיין  יּוְקִנין  ּדִ ע  ָמאֵרי ַאְרּבַ
הּו. ָלא ּבְ ּכְ ָחְכְמָתא ְלִאְסּתַ ָרָזא ּדְ ַיְדִעין ּבְ ַעְייִנין, ּדְ  ּדְ

The different groups of shapes that come from the mother and expressed on the faces 
are; human, Lion, Ox, and Eagle. The soul reveals the inner shape on the outside but 
immediately concealed. These shapes are formed from the letters even though they are 
concealed.  
The ‘inner’ faces of a person can be seen only by those who are with the wisdom to see 
it. 
Lesson; 
The energy of a person is under the ‘mask’ of the body that is shaped by the soul that 
animates it. Most people can recognize changes in the inner feeling of a person by body 
language and facial expression. Some can read deeper by looking into the eyes of a 
person. Wise people with high spiritual level can read beyond the surface because their 
soul expands beyond the limits of their bodies. They can feel and ‘read’ the letters that 
represent energies and ‘history’. If they are on a very high level then they can see the 
future of a person.  
The Torah existed before the creation of the corporeal world. It represents the code of 
Creation, and as the aspect of the world’s DNA, it can tell the story of everything in the 
created world. Our souls have their roots in the Torah and nourished from it. It is 
important to see the Torah with our eyes and that is the reason why the Torah is raised 
before reading it.  
The proper custom is to raise the Torah before the reading, announcing “This is the 
Torah that Moses brought to Israel…”, then placing it for reading on a stage that is 
preferably the most elevated point in the synagogue. When the Torah is raised, the 
congregation should make efforts to come closer and see the letters.  
Some communities have the custom to raise the Torah after the reading is completed. 
It came after people got into the habit of coming to see the Torah elevated, see the 
letters, connecting their soul to it, then leave the synagogue before the reading. To 
prevent that, they postpone the Torah elevation to the end of the reading.  
Some people are far from a synagogue where they can connect on Shabbat to the 
Torah. They can read the Torah and Zohar with studies that nourish their soul on a 
daily basis.  
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The more we study the greater spiritual level we can achieve and able to ‘read’ people 
for the purpose of helping them or in some cases, avoid their negativity in our 
environment. 

 חסר כאן תרגום  .98

  

ְקׁשֹוט,   .98 אַֹרח  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ָאִזיל  ד  ּכַ ַקְדָמָא''ה,  ִציּוָר''א 
ַההּוא  ִגין ּדְ יּה, ּבְ ָלן ּבֵ ּכְ ָרִזין ְדָמֵריהֹון ִמְסּתַ ַיְדִעין ּבְ ִאיּנּון ּדְ
א.   כֹּלָ יּה, ּוָבִליט ְלַבר, ִצּיּוָרא ּדְ ְתְקָנא ּבֵ ְלגֹו, ְמּתַ רּוָחא ּדִ
ִצּיּוָרא  ִאיהּו  ְוָדא  ָאָדם,  ּדְ ִצּיּוָרא  ִאיהּו  ִצּיּוָרא  ְוַההּוא 
ר   ַאְעּבַ ּדְ ִצּיּוָרא,  ִאיהּו  ְוָדא  ִצּיּוִרין.  ל  ִמּכָ יר  ַיּתִ ִלים  ׁשְ

ַחכִּ  ּדְ ֵעיַנְייהּו  ָקֵמי  ֲעָתא,  ׁשַ ד  ְלפּום  ּכַ ַהאי  א.  ִלּבָ יֵמי 
ַקְייִמן ָקֵמיּה, ַעְייִנין   ין ּדְ ַאְנּפֹוי ְלַבר, ִאיּנּון ַאְנּפִ ָלן ּבְ ּכְ ִמְסּתַ

א ָרִחים לֹון. ִלּבָ  ּדְ
The wise people that are able to read faces, can tell a person that he follows the path 
of truth if he has the face of a human that is one of the four we explained previously. 
This shape is seen on the face temporarily and in a complete form that raises love in 
those who can see it.  

 חסר כאן תרגום  .99

  

הּו,   .99 ַאְתָוון ִאית ּבְ ע ִסיָמִנין ּדְ ִליט  ַאְרּבַ ׁשּוְרְייָקא ַחד ּבָ
ֵרין  ָכִליל ּתְ ִיִמיָנא, ְוׁשּוְרְייָקא ַחד ּדְ ִסְטָרא ּדִ ִכיבּו, ּבְ ׁשְ ּבִ
ד'   ין  ְוִאּלֵ ָמאָלא.  ׂשְ ּדִ ִסְטָרא  ּבְ יּה,  ּבֵ ֲאִחיָדן  ּדַ ַאֲחָרִנין 
א ע'.   ִאְקרּון ֵעדּות ְוִסיָמָנא ּדָ ִסיָמִנים, ִאיּנּון ד' ַאְתָוון, ּדְ

ׁשּוְריְ  ד'  ַההּוא  ִכיבּו.  ׁשְ ּבִ ָבִליט  ּדְ ְיִמיָנא,  ְסַטר  ּדִ יָקא 
יהּ  ּבֵ ָרן  ִמְתַחּבְ ּדְ ַאְתָוון  ִרין  ּתְ אינון   ְוִאיּנּון  ו''ת  (ס''א 

ֵרין ַאֲחָרִנין,   עדות') ּתְ ָכִליל  ׁשּוְרְייָקא ּדְ ו''ת ִאיּנּון ַהִהיא 
יב, ְכּתִ ּדִ ָרָזא  ִאיהּו  פא) ְוָדא  יהֹוֵסף  ֵעדּות   (תהלים  ּבִ

ִלּבֹוי,  ּבְ ֵליּה  ָרִחים  ֲהָוה  ֵליּה  ָחָמא  ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ מֹו  ׁשְ
ִלים.  ּתְ  ּוִבְרִחימּו ִאׁשְ

Psalms 81:6 
 ”.ֵעדּות ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע“
“He established it for a testimony in Joseph When he went throughout the land of 
Egypt. I heard a language that I did not know:” 
The letters that can be seen on a perfect human face are ‘עדות’, literally means 
‘testimony’.  
This ‘testimony’ was revealed in Joseph after he became righteous in Egypt. He was 
very handsome and everyone loved him. 
Those who can see the letters feel love toward that person because he represents truth 
from the Center Column that brings Light to the world.  
Lesson; 
The Zohar describes the elements on the face that reveal the related letters but it would 
be misleading because the Zohar itself concealed this knowledge. 
The ability to read faces is a gift that is received automatically when we dwell in Torah 
studies. With more studies, we enhance our empathy and ability to feel and see the 
true face of people around us. 
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 חסר כאן תרגום .100

  

ְך  .100 ּכָ ִגין  ּוּבְ ְגָווִנין,  ּדִ ֵחיזּו  יּה  ּבֵ ָכן  ִמְתַהּפְ ָדִוד  ּדְ ַזְרָעא 
יב, ְכּתִ ּדִ מּוֵאל,  ׁשְ טז) ָטָעה  א  ֶאל   (שמואל  ט  ּבֵ ּתַ ַאל 

ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה   ִגין ּדְ ָלא  ַמְרֵאהּו, ּבְ ֱאִליָאב, ּדְ יּה ּבֶ ּבֵ
ָהא   ּדְ ִאיּנּון,  ְטִמיִרין  ָדִוד  ּדְ ּיּוְקִנין  ּדְ ָדִוד,  ּבְ ָהִכי  ֲהָוה 
ְוַההּוא  ּיּוְקִנין,  ּדִ ּגֹו  ִליל  ִאְתּכְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ּיּוְקִנין  ּדְ
ר   ַאְעּבַ ַקְדִמיָתא, ּדְ יּה ּבְ ְסָטר ַאֲחָרא ִאְתָחֵזי ּבֵ ּיּוְקָנא ּדִ ּדִ

ַעיְ  ְוָדִחיל,  ַעל  א  ִלּבָ ּוָבִהיל  ֲעָתא,  ׁשַ ְלפּום  יִנין 
טז) ּוְלָבַתר א  ִאיהּו   (שמואל  ְוָדא  ִעּמֹו.  ַוְיָי'  רֹוִאי  ְוטֹוב 

יּה.   ֵעדּות ְלַגּבֵ
God sent Samuel the prophet to anoint the son of Yishai to be a king, but without 
telling him which of the seven sons of Yishai is the chosen king. Samuel came and saw 
Eliav, the firstborn of Yishai, who was tall and handsome. The prophet assumed that 
Eliav is the one, but God told him not to follow what he sees. 
1 Samuel 16:7 
“ ל ַמְרֵאהּו ְוֶאל ְּגֹבַּה קֹוָמתֹו ִּכי ְמַאְסִּתיהּו ִּכי לֹא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל ַּתֵּבט אֶ 
 ”.ַלֵעיַנִים ַויהָוה ִיְרֶאה ַלֵּלָבב
“But YHVH said to Samuel, “Do not look at his appearance or at the height of his 
stature, because I have rejected him; for God sees not as man sees, for man looks at 
the outward appearance, but YHVH looks at the heart.” 
The Zohar tells us that when it comes to people from the seed of David, the images and 
colors on the face are different. David was the youngest and the seventh of the seven 
children of Yishai. He became a king and the aspect of Malchut, which is the seventh 
Sefira. Malchut is under the control of the Tree of Knowledge, Good and Bad and as 
such, the shapes on the face could come temporarily from the other side before 
showing the good side. 
1 Samuel 16:12 
 ”.ַוִּיְׁשַלח ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי ֶזה הּוא“
“And he sent and brought him in. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was 
handsome. And YHVH said, “Arise, anoint him, for this is he.” 
Then Samuel saw David’s ‘true’ face with the ‘עדות’, ‘Testimony’, and anointed him as 
the new king of Israel. 

 חסר כאן תרגום .101
  

ל   .101 ּכָ ִליל  ּכָ ָאָדם,  ּדְ א  ּדָ ּיּוְקָנא  הּו  ּדִ ְוֻכּלְ יּוְקִנין,  ּדִ
רּוְגֵזיּה   ֲעָתא ּדְ ׁשַ רּוֵחיּה. ּבְ ִהיל ּבְ יּה, ַהאי ָלא ּבָ ִליָלן ּבֵ ּכְ

יס.  ּיָ ד ִאְתּפָ ַנְייָחא, ּוִמּיָ ַנְייָחא, ּוִמּלֹוי ּבְ  ִאיהּו ּבְ
A face with the shape of ‘אדם’, ‘Human’, that includes all other shapes, is of a person 
that is always calm, He has no fear, even if he is angry, he expresses his words in 
peace, and immediately appeased and forgive.  

 חסר כאן תרגום .102
  

ע''ב) .102 ע''ד  ַההּוא  (דף  יּה  ּבֵ ִאְתָחֵזי  ּדְ ָדִוד  ּדְ ַזְרָעא 
ּיּוְקָנא   ַעְייִנין,  ּדִ ַעל  ֲעָתא  ׁשַ ְלפּום  ר  ַאְעּבַ ּדְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ

ָנָחׁש   ָבבּו ּכְ יס. ֲאָבל ָנִטיר ּדְ ּיַ ד ִאְתּפָ ַנְייָחא, ִמּיָ רּוְגֵזיּה ּבְ ּבְ
ָכל   ַסֲחָרא ּבְ ְרָמא ֵליּה, ּדְ ַההּוא ִסְטָרא ּגַ ִגין ּדְ ְלסֹוָפא. ּבְ
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ְוִלבָּ  ְקִליָפה  ְבגֹו  ּדִ מֹוָחא  ֲאָבל  ָרא, ִסְטִרין.  ְ ִמְתַיׁשּ א 
ָרן   ִמְתַעּבְ ָלא  יִבין  ַחּיָ ֲאָבל  ִאין.  ַזּכָ ְלִאינּון  א  ּדָ יָבא  ְוַיּצִ
א,   יׁשָ ּבִ ַקְדָמָאה  ּיּוְקָנא  ּדִ ֵמַההּוא 

ָרן א.  (ואסתאבן) ְוִאְתַחּבְ כֹּלָ יּה ּבְ  ּבֵ
A righteous person from the seed of David that temporarily shows a shape of the other 
side, his anger goes away quickly but a wicked from the same line would develop strong 
hate until he takes revenge. 
Lesson; 
The physical look of a person in Malchut cannot tell the whole truth about a person’s 
essence. Many may look similar but their soul is always different.  
The heart and soul represent the Light of a person and that influences the reading of 
their faces. The soul is connected to the body in the blood and gives it the life force it 
needs to operate in this world. Death comes when the blood circulation stops and the 
soul leaves the body.  
The Torah forbids eating the animal with its blood. The kosher animals are not 
predators. They are herbivores, and most domesticated. They must go through a 
proper slaughtering process with blessings to release the soul. The animal flesh then 
becomes available for us to consume with blessings and elevate the sparks of Light 
that were part of that animal.  
The Torah laws about kosher eating protect us from taking a path that would change 
our soul negatively. 
Some people drink animal’s blood, especially from a strong predator type to get the 
energy that exists within that blood. The image of the animal they consumed would be 
shown on their face.  

 חסר כאן תרגום .103

  

ְך  .103 ל ּכַ ר ָנׁש ָלא ָאִזיל ּכָ ְנָייָנ''א, ִאי ַההּוא ּבַ ִציּוָר''א ּתִ
א, ְוַאְסֵטי ֵמַההּוא ָאְרָחא, ְוָתב ְלָמאִריּה,   יׁשָ ָאְרָחא ּבִ ּבְ
ֲהָוה   ּדְ ִאיהּו  א  ֶאּלָ ָנן,  ְמַתּקְ ּדִ ָאְרחֹוי  ּבְ ְרִגיָלא  הּוא  ּדְ ָלא 

ְייה ִאיּנּון אֹוְרֵחי ִמְתֲעֵדי, ְוָסֵטי ִמּנַ ּו ְוָתב ְלָמאֵריּה. ַהאי  ּבְ
ְתְקָפא ַעל  ִרי ֲעלֹוי, ּוְלִאּתַ אֵרי ְלִמׁשְ ִאיהּו רּוָחא ָטָבא ׁשָ
לּוָתא,  ּכְ ִאְסּתַ יּה, ּוָבִליט ְלַבר, ּבְ ֲהָוה ּבֵ זּוֲהָמא ַקְדָמָאה ּדְ
ר  ּבָ ִאְתּגַ ּדְ ַאְרֵיה  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ַחד  ּכְ ֲעָתא,  ׁשַ ְלפּום  ַעְייִנין  ּדְ

עֲ  ׁשַ ר  ַהאי ּבְ ִרים ֵליּה ְלַאְעּבָ ָחֵמי ֵליּה, ַההּוא ֵחיזּו ּגָ ָתא ּדְ
ֲעָתא. ָרא ְלפּום ׁשַ ּבְ ִמְתּגַ יּה ַאְרֵיה ּדְ ִלּבֵ  ּבְ

A person that didn’t follow the Torah but later repents and follows the righteous path, 
he receives a positive spirit to support his good ways. His impurities are still shown on 
the outside and in addition, the shape of a lion is temporarily seen on his face. It tells 
us that he overcame his evil side. 

 חסר כאן תרגום .104
  

ִאיּנּון   .104 ְלָבַתר,  ַאְנּפֹוי  ּבְ ָלן  ּכְ ִמְסּתַ א  ַהאי  ִלּבָ ּדְ ין  ַאְנּפִ
יּה ְוָרִחים ֵליּה.  ב ִלּבֵ ד ּתָ ֲעָתא, ּוִמּיָ ָלא ָרִחים לֹון ְלפּום ׁשַ
יה.   ּבֵ ַיְדִעין  א  כֹּלָ ּדְ יב  ְוָחׁשִ ַאְכִסיף,  יּה  ּבֵ ָלן  ּכְ ִמְסּתַ ד  ּכַ
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אֹו  וָרא  ְלִחּוְ ָכן  ִמְתַהּפְ ֲעָתא,  ׁשַ ְלפּום  ָמא  ּדָ ַחְפָיין  ַאְנּפֹוי 
 ִלירֹוָקא.

He feels embarrassed when people look at him because he assumes that they can see 
his negative past. His face gets red then turn to white or green. 

 חסר כאן תרגום .105

  

ָדא   .105 ּדְ ִליִמיָנא,  ַחד  ַאְנּפֹוי.  ּבְ ִאית  ׁשּוְרְייָקן  ַלת  ּתְ
ט   ׁשַ ָקא ְלחֹוָטֵמיּה ִאְתּפָ ַסּלְ יּה. ַחד ּדְ ַאְנּפֹוי ְוִאְתֲאִחיד ּבֵ ּבְ

א ֵמִאיּנּון  ט ְלַתּתָ ַ ׁשּ ִאְתּפָ ָמאָלא. ְוַחד ּדְ א, ּוְתֵרין ִלׂשְ ְלֵעיּלָ
ָקן   ִמְתַחּקְ ין ִאיּנּון ַאְתָוון ּדְ ַהאי ּוְבַהאי. ְוִאּלֵ ִרין, ְוָאִחיד ּבְ ּתְ

ּדְ  ְלִטין  ּבַ ְוִאיּנּון  ַאְנּפֹוי,  ָבא  ּבְ ִמְתַייׁשְ ְוַכד  ִכיִבין.  ׁשְ ָלא 
ִכִבין. אַֹרח ְקׁשֹוט, ׁשְ יל ּבְ  ְוַאְרּגִ

There are three tendons on his face connect to each other and form embossed letters 
on his face. When he is completely on the righteous path, the letters sink. 

 תרגוםחסר כאן  .106

  

ָרִחיק,  .106 ֲהָוה  א  ּדָ ָקִריב.  ִאיהּו  ַאְתָוון  ִאיּנּון  ּדְ ְוָרָזא 
יּה  ּבֵ ְוָסֲהִדין  ַאְנּפֹוי,  ּבְ ְלִטין  ּבַ ַאְתָוון  ִאיּנּון  א  ּתָ ְוַהׁשְ

ק'  א  ּדָ ְוִסיָמָנא  ְבִהילּו.  ה') ּבִ ַאְתָוון  (ד''א  ְיִמיָנא  ָטר  ִמּסְ
ָטר ִמּסְ ע''א) ַאֲחָרִנין  ע''ה  ב   (דף  ּגַ ַעל  ְוַאף  ָמאָלא,  ׂשְ

ָהֵני.   ְלִטין ְלַבר ּכְ ַאְנּפֹוי, ָלא ּבַ ׁשּוְרָייֵקי ַאֲחָרִנין ִאְתָחזּון ּבְ ּדְ
ימּו. ַעּקִ ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ִזְמָנא ּדְ ר ּבְ  ּבַ

The letter ‘ק’ appears on his right and the letters ‘רוב’ on his left. Together they spell 
 which means ‘close to’ to testify that this person is now closer to the ways of the ’קרוב‘
Torah. When these letters or others on his face look embossed, it means that the 
person is deceptive and not straight in his ways. 

 חסר כאן תרגום .107
  

א.  ַהאִי   .107 ּדָ ֵמֵחיזּו  ְך  ִאְתַהּפַ ָדִוד,  ּדְ ַזְרָעא  ִאיהּו 
ַקְייָמא   ּוְלָבַתר  ָאָדם,  ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ ִאְתָחֵזי  ַקְדִמיָתא  ּבְ
ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ ַרׁש  ְוִאְתּפְ ַאְרֵיה,  ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ

א.  ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ְ ָכא ִמׁשּ א, ִמְתַהּפְ  ּוְבכֹּלָ
If that person is from the seed of David, then the shape of a Lion is more visible on his 
face. 
Lesson; 
Our actions registered as letters on our face, they testify to the purity and quality of 
our vessel. If we have negative impressions, they may attract judgments from the 
negative side. For this reason, we are told to cover our forehead and look down when 
we go into a cemetery. 
When Mashiach comes he will read our ‘resume’ from our faces. This resume has no 
exaggerations or misleading information. Mashiach would also ‘smell’ the light in our 
vessel. A strong and pleasant scent indicates a strong vessel full of light earned from 
the study of the Torah. The ‘resume’ and the scent would determine our share in the 
light of the endless. It is not a punishment if one gets little light because the Holy One 
Blessed be He wants to give us as much Light as our vessels can receive.  
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 חסר כאן תרגום .108

  

ָאְרָחא  .108 ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ִלי''ָתָאה, ִאי ַההּוא ּבַ ִציּוָר''א ּתְ
ְתְקָנא, ְוָסֵטי   ָלא ְמּתַ אֹוַרְייָתא, ַההּוא  ּדְ אֹוְרחֹוי ֵמָאְרֵחי ּדְ

יּה,  יּה, ְורּוָחא ַאֲחָרא ִאְתָחֵזי ּבֵ ק ִמּנֵ ּלָ א ִאְסּתַ יׁשָ רּוָחא ַקּדִ
ַעְייִנין  ּדְ לּוָתא  ּכְ ִאְסּתַ ּבְ ְלַבר,  ּוָבִליט  ַאֲחָרא,  ּוְדיּוְקָנא 

עֲ  ׁשַ ּבְ ׁשֹור.  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ֲעָתא  ׁשַ ְלפּום  א,  ִלּבָ יֵמי  ַחּכִ ָתא  ּדְ
ָלן   ּכְ ּיּוְקָנא, ְוִאְסּתַ ְייהּו ַההּוא ּדִ ִלּבַ ָרן ּבְ ָחָמאן ֵליּה, ַמְעּבְ ּדְ

יּה.  ּבֵ
The holy spirit leaves a person that is far from Torah and doesn’t follow his correction 
process. The Holy Spirit is replaced with another spirit that looks temporarily on the 
face in the shape of an Ox. It can be seen by the wise who can read faces. 

 חסר כאן תרגום .109

  

יִמיָנא, ְוִאיּנּון   .109 ִסְטָרא ּדִ ַאְנּפֹוי, ּבְ ג' קּוְרָטֵמי סּוָמֵקי ּבְ
ּוְתַלת   ִקיִקין.  ּדְ ִאיּנּון ׁשּוְרָייֵקי סּוָמִקין  ין  ְוִאּלֵ ָמאָלא,  ׂשְ ּבִ

ִעּגּוָלא,  ִקיק ּבְ יּה. ַחד ִאיהּו ׁשּוְרְייָקא ּדָ ַבְלִטין ּבֵ ַאְתָוון ּדְ
ּוְכֵדין   ִעּגּוָלא.  ּבְ הּו  ְוֻכּלְ ָעֵליּה,  ַאֲחָרִנין  ִקיִקין  ּדְ ּוְתֵרין 

ִקיִעין ֵעינֹוי.  ׁשְ
There are three red grains on the right of his face and three on the left. They represent 
three embossed letters. One is like a small round tendon and two tendons above it. All 
in a circle shape. The eyes of this person are deeper in his head.  

 חסר כאן תרגום .110

  

ִאיּנּון   .110 ֵרין ַאֲחָרִנין ר''ת ְוָרָזא ּדְ ַאְתָוון. ַחד ִאיהּו כ', ּתְ
ַההּוא  א  ּדָ ְוִסיָמָנא  ָמאָלא,  ׂשְ ִלְסַטר  ְוֵכן  ִאיּנּון. 

יב, ְכּתִ ין ַאְתָוון  (ישעיה ג) ּדִ ם ְוִאּלֵ ֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ ַרת ּפְ ַהּכָ
ב   ּתָ ְוִאי  ׁשּוְרָייִקין.  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ין,  ַאְנּפִ ּבְ ְלִטין  ּבַ
ף   ּקַ ְוִאְתּתָ רּוָחא  ַההּוא  ְפָיא  ִאְתּכַ ִליִמיָנא,  ָמאָלא  ְ ִמׂשּ
ְלִטין  ִכיבּו, ְוַאֲחָרִנין ּבַ ין ׁשּוְרָייִקין ׁשְ א, ְוִאּלֵ ֻקְדׁשָ רּוָחא ּדְ

ַמר.  ִאּתְ ָמה ּדְ  ְלַבר, ּכְ
The first letter is ‘כ’ and the other two are ‘רת’. These three letters implied in the first 
word of the verse below. 
Isaiah 3:9 
 ”.ַהָּכַרת ְּפֵניֶהם ָעְנָתה ָּבם ְוַחָּטאָתם ִּכְסֹדם ִהִּגידּו לֹא ִכֵחדּו אֹוי ְלַנְפָׁשם ִּכי ָגְמלּו ָלֶהם ָרָעה“
“The expression of their faces bears witness against them, And they display their sin 
like Sodom; They do not even conceal it. Woe to them! For they have brought evil on 
themselves.” 
If this person repents then the letters and tendons sink in and other letters are shown 
on his face.  

 חסר כאן תרגום .111
  

ִאיהּו   .111 ָדִוד  ּדְ ִדּיּוְקָנא  ַזְרָעא  ּבְ ִאְתַחְזָיא  ִהּפּוָכא,  ּבְ
ׁשֹור.   ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ ר  ִאְתַהּדַ ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא,  ּבְ ַאְרֵיה  ּדְ
ְוַחד   ִמיִמיָנא,  ַחד  ַאְנּפֹוי,  ּבְ ִמין  אּוּכָ ׁשּוְרָייִקין  ִרין  ּתְ
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ין ִאיּנּון ַאְתָוון, ַחד ִאְקֵרי ד', ְוַחד ִאְקֵרי  ָמאָלא, ְוִאּלֵ ְ ִמׂשּ
א. ע' ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ְ ָכא ִמׁשּ א ִמְתַהּפְ  , ְוכֹּלָ

If he is from the seed of David then the shape that is shown first on his face is of a 
Lion, then transforms into an Ox shape. Also, two black tendons on his face one on 
the right and one on the left. The letters that are shown on this face are ‘ד’ and ‘ע’. 
Lesson; 
The Hebrew letters are the forces that created this world. When we read “And God said 
let there be….” It was with the expression of the Hebrew letters. Adam gave names to 
everything created by God and by that he connected life-force into everything created 
in nature. That is why we give names to everything we see and discover.  
The essence of everything can be known from the name given to it, including the names 
of people. Righteous people on a high level can read the letters on the face and know 
the ‘story’ of a person. The Holy Ari was able to ‘speak’ to all living creatures because 
on the spiritual level, they all connected with the Hebrew letters. He didn’t have to 
tweet with a bird or Moo with a cow, but on the spiritual level, he could read the 
thoughts of the animals and could communicate with them. 
We have a better spiritual connection with people that we love and especially if we live 
together with them. In many cases, we can read their thoughts and know what they 
need, even without saying a word.  

 חסר כאן תרגום .112

  

ָנׁש,  .112 ַבר  ּדְ ִצּיּוָרא  ִאיהּו  א  ּדָ ְרִביָע''ָאה,  ִציּוָר''א 
ַהאי  ִמין,  ִמְלַקּדְ ּדְ ָרָזא  ַעל  ְקָנא  ְלִאְתּתַ ִדיר  ּתָ יָמא  ַקּיְ ּדְ

יֵמי   ְלַחּכִ ֵחיזּו  ר. ַההּוא רּוָחא ִאיהּו  ֶנׁשֶ ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ א  ִלּבָ
ין ַאְתָוון  ַאְנּפִ א. ַהאי ָלא ַאְחֵזי ּבְ יֵליּה ִאיהּו רּוָחא ַחְלׁשָ ּדִ
ִזְמָנא  ָקעּו ּבְ ּתְ יּה, ְוִאׁשְ ָהא ִאְתֲאִבידּו ִמּנֵ ַבְלִטין ְלַבר, ּדְ ּדְ

יּה, ְוַעל ּדָ  קּו ִמּנֵ ּלָ ִאְסּתָ ִמין, ּדְ ִמְלַקּדְ ְלִטין ַאֲחָרא ּדְ א ָלא ּבַ
ִיּה.  ּבֵ

Another shape on the face is of a person that repented and doesn’t go back to his 
flawed ways. The shape that is seen on his face by those who can read it, is of an Eagle. 
His spirit is low and the letters on his face sank in earlier in his life when he corrected 
himself. 

 חסר כאן תרגום .113

  

ִאיהּו  .113 ד  ּכַ ְנִציצּו,  ּבִ ְנִהִרין  ָלא  ֵעינֹוי  יֵליּה,  ּדִ ְוָרָזא 
ִגין  ּבְ ְוִדיְקִניּה.  יּה  ֵריׁשֵ ַער  ׂשְ ָסַפר  ּדְ ּוְבִזְמָנא  ֶחְדָוה.  ּבְ
יֵליּה   ּדִ ְנִציצּו  ַקע  ּתְ ְוִאׁשְ ַאְתָוון,  ּבְ ֵליּה  ָנִהיר  רּוֵחיּה ָלא  ּדְ

ִאְס  ּבְ יָמא  ַקּיְ ָלא  ַקְדִמיָתא.  ּבְ ֲהָוה  ין  ּדְ ַאְנּפִ ּדְ לּוָתא  ּכְ ּתַ
ַהאי ּדְ ְוָרָזא  ָלא.  ּכְ ד) ְלִאְסּתַ ֶאת   (קהלת  ֲאִני  ַח  ּבֵ ְוׁשַ

ה.  ים ֲעֶדּנָ ה ַחּיִ ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ ּכְ ִתים ׁשֶ ַהּמֵ
ָדִוד, ּדְ כה) ַזְרָעא  ּוְבִריתֹו  (תהלים  ִליֵרָאיו  ְיָי'  ּסֹוד 

 ְלהֹוִדיָעם.
Because his ego and spirit are under his control, the letters are not embossed on his 
face and don’t show his energy as bright eyes even when he feels happiness or when 
he cuts the hair of his head and beard. 
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The secret is in the verse (Ecclesiastes 4:2) 
“ ֶאת ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ִמן ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה ְוַׁשֵּבַח ֲאִני .” 
“Therefore, I praised the dead who were already dead, More than the living who are 
still alive.” 
As for the seed of David (Psalms 25:14) “ ָעםסֹוד ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדי .” “The secret of YHVH 
is with those who fear Him, And He will show them His covenant.” 

 חסר כאן תרגום .114

  

ַמר,  .114 ִאּתְ ָמה ּדְ ירּו ַאְתָוון, ּכְ ַבר ָנׁש, ִאְצְטּיָ רּוָחא ּדְ ּבְ
א   ּדָ ָחְכְמָתא  ְוִאְתְמַסר  ְלַבר,  לֹון  ִליט  ּבָ יֵמי  ְוִאִיהּו  ְלַחּכִ

ַקְייָמא   רּוָחא  מֹוְדָעא,  ּתְ ּוְלִאׁשְ ע  ְלִמְנּדַ א  ִלּבָ
ָרָזא יָמא,  (בראשית ה) ּבְ א ַקּיְ ָרָזא ּדָ א ּבְ ֶזה ֵסֶפר, ְוכֹּלָ ּדְ

פּום  ּכְ ַאֲחָרא,  ַגְווָנא  ּבְ ן  ּדָ ִאּתְ ּדְ ין  ַאְנּפִ ּדְ ֵחיזּו  ר  ּבַ
ע''ב)  ׁשּוְלָטנוּ  ע''ה  ּדְ  (דף  ָמאִריּה  אֹו  רּוָחא,  רּוָחא. ּדְ

ע. ַעד ָהָכא   א ִאְתְמַסר לֹון ְלִמְנּדַ כֹּלָ יִמין ּדְ ִאין ִאיּנּון ַחּכִ ַזּכָ
ין.  ַאְנּפִ  ָרָזא ּדְ

The soul of a person carries letters that revealed on his face as embossed. 
Genesis 5:1 
“ מּות ֱא�ִהים ָעָׂשה ֹאתֹוֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא ֱא�ִהים ָאָדם ִּבְד  ” 
“This is the book of the generations of Adam. In the day when God created man, He 
made him in the likeness of God.” 
The secret of understanding the soul is in “ֶזה ֵסֶפר” “This is the book” that can be studied 
from the Torah through the Zohar. Face reading is a gift given to those who with the 
wise heart that elevated themselves spiritually. 
Lesson; 
Paragraph 113 is difficult to understand, but Zohar Chukat 53-55 
(https://unityzohar.com/zohar-books/chukat/52) helps us understand the quote 
from Ecclesiastes. The ‘dead’ are those who went through reincarnations and already 
corrected themselves. The living who are still alive are those who still have work to 
correct themselves. 
Special note: 
Please do not try to read people’s faces, especially not family members or small kids. 
When we try to ‘match’ a shape on another person’s face, on the spiritual level we 
‘dress’ that face with the shape we have in our minds. This could draw judgments on 
the ‘reader’ and on the ‘object’. For the same reason, the second commandment forbids 
us from imagining the name of YHVH in a certain ‘shape’. It creates limits that restrict 
the Light of YHVH from being revealed in our lives. 
In the DZ studies, I avoid adding pictures to illustrate spiritual principals because the 
mind of the reader may get ‘locked’ into specific limiting shapes. 
As Zohar students, we increasingly elevate ourselves spiritually and gain a better 
understanding of the people around us. We can sense positive and negative people. It 
is great to have this ability on the path of purifying and growing of our vessels. The 
studies of face reading and other practical ‘techniques’ from the Zohar would enhance 
our natural ability to ‘read’ people without looking for letters or shape patterns. Trying 
to do so, would invite the other-side to offer misleading shapes and create openings to 
inflict judgments. That is why the Zohar ends the segment of Face reading with 
(Psalms 25:14) “ ד ְיהוָה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעםסֹו .” “The secret of YHVH is with those who fear 
Him, And He will show them His covenant.” 
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We need to study with love and awe to Hashem and the secrets would be revealed to 
us. 
When we eat properly and take our vitamins and food supplements, we get healthier 
and stronger without knowing the exact details of what we consume. All we need to 
know is to get our ‘intakes’ from a good source. 
 
  

 חסר כאן תרגום .115

  

ָרָזא   .115 ּבְ ּוְלָהְלָאה  אן  ָכִליל  ִמּכָ ּדְ פ'  ָאת  ּבְ ְפָוון,  ׂשִ ּדְ
יל  ַמּלִ ָנׁש  ר  ּבַ א ִאיהּו  ּדָ ַרְבְרָבן,  ְפָוון  ׂשִ ָאת ס'.  ּדְ ָרָזא  ּבְ
ָמאֵרי  ִחיל,  ּדָ ְוָלא  ַאְכִסיף,  ְוָלא  א,  יׁשָ ּבִ ָנא  ִליׁשָ ּבְ

ְלַהאי. ַהאי  ין  ּבֵ ִאיהּו  ְרִכיָלא  ַמְחלֹוֶקת,  (משלי  ּדְ
ְמָדִנים   ו) ַח  ּלֵ ָרִזין,  ּוְמׁשַ ּדְ ִאיהּו ָמאִריּה  ַאִחים. ָלאו  ין  ּבֵ

ָמאִריּה  ֲאָבל  ָרִזין,  ה  ְמַכּסֶ אֹוַרְייָתא  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ְוַכד 
יּה.  ִלּבֵ ִחילּו ּבְ ִוי ּדְ א, ְוָלא ׁשָ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ  ּדְ

 חסר כאן תרגום .116
  

לִ  .116 ָאת ר' ְוָלא ִאְתּכְ ָכִליל ּבְ א, ָאת פ' ּדְ יל  ְוִסיָמָנא ּדָ
ִחיל   ּדָ ְוָלא  ָאה,  ַזּכָ ִאיהּו  ּדְ ִאְתָחֵזי  ּדְ ִאיהּו  ַהאי  ָאת ס'.  ּבְ
ָכל   ִגין ּדְ ָלא ֲאַבְתֵריּה, ּבְ ּדְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ָאה ִאיהּו, ְוָלא ּבָ ַחּטָ

גּוָפא.  פּוָמא ְוָלא ּבְ  ִמּלֹוי ִאיּנּון ּבְ
 חסר כאן תרגום .117

  

יקּו, וְ  .117 ַעּתִ יִקין ּבְ ְפָוון ַעּתִ ר ׂשִ ִקיִקין. ַהאי ִאיהּו ּבַ ָלאו ּדְ
ָיִכיל   ָלא  ְזדֹוָנא.  ּדִ ָמאִריּה  יר.  ַיּתִ רּוְגָזא  ּדְ ָמאֵריּה  ָנׁש 
ָלא  ַפְרֶהְסָיא, ּבְ ּבְ א  יׁשָ ּבִ ָנא  ִליׁשָ ּדְ ה. ָמאֵרי  ל ִמּלָ ְלִמְסּבַ
ר   ֵליָצנּוָתא. ַהאי ִאיהּו ּבַ ל ּבְ ּדַ ּתָ ַלל. ְלִזְמִנין ִאׁשְ ּסּוָפא ּכְ ּכִ

יּה.ָנׁש ּדְ   ָבֵעי ְלִאְתַרֲחקא ִמּנֵ
 חסר כאן תרגום .118

  

א,   .118 יׁשָ ּבִ ָנא  ִליׁשָ ַההּוא,  ְעָרא,  ׂשַ ּבְ יְקֵניּה  ּדִ ִאְתְמֵלי 
ל   ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּסּוָפא.  ּכִ ֵליּה  ֵלית  ַפְרֶהְסָיא,  ּבְ ָעֵליּה  ִרי  אֹוִ
א   ּדָ ְנאֹוי.  ׂשַ ּבְ ָחֵמי  ָעְלָמא.  ּדְ י  ִמּלֵ ּבְ ַאְצַלח  ַמְחלֹוֶקת.  ּבְ

ו) ִאיהוּ  ַמר (משלי  ִאּתְ א  ּדָ ַעל  ֵעיָניו,  ּבְ שלי (מ קֹוֵרץ 
פ'  כא) ָאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  א  ּדָ ָפָניו.  ּבְ ע  ָרׁשָ ִאיׁש  ֵהֵעז 

ר  ָלל. ּוְלִזְמִנין ִאְתַחּבָ ָאת ס' ּכְ ִליל ּבְ ָלא ִאְתּכְ ְלחֹודֹוי. ּדְ ּבִ
ִליל.  ַהאי ָאת ר' ִאְתּכְ ָאת ר' ּבְ  ּבְ

 חסר כאן תרגום .119

  

ַמאן   .119 אּוְדִנין,  ּדְ ָרָזא  א ּבְ ׁשָ ִטּפְ ַרְבְרִבין,  אּוְדנֹוי  ּדְ
אּוְדנֹוי ְזִעיִרין, ְוַקְייִמין  רּוֵחיּה. ַמאן ּדְ ְגעֹוָנא ּבְ יּה ְוׁשִ ִליּבֵ ּבְ
ָצֵבי   ִאיהּו.  ִאְתָערּוָתא  ּבְ א  ִלּבָ ּדְ ִקיָחא  ּפְ ִקּיּוָמא.  ַעל 
ָכל   ּבְ ִליל  ִאְתּכְ ּדְ י'  ָאת  א  ּדָ ְוָרָזא  א.  כֹּלָ ּבְ ָלא  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ

אַ   ר ַאְתָוון.ׁשְ
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 חסר כאן תרגום .120
  

אן ּוְלָהְלָאה,  .120 ַבר ָנׁש. ִמּכָ ִדּיּוְקִנין ּדְ ַעד ָהָכא, ָרִזין ּדְ
א  ְרצּוָפא, ֶאּלָ ָלא ַקְייִמין ּגֹו ּפַ מֹר, ּדְ ַאְתָוון ּדְ ָרִזין ַאֲחָרִנין ּבְ

זְ  ּבִ ִאין,  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ּגֹו  סּוָקא,  ּפְ ַהאי  ּדְ ָרִזין  ע  ַמִנין  ְלִמְנּדַ
הּו. ַהאי ָעְלָמא, ְוָלא ָזֵכיָנן ּבְ  ּוְתִקיִפין ּדְ

 חסר כאן תרגום .121

  

ין,  .121 ּדֵ ָעְלָמא,  ּבְ ַאּתּון  ִאין  ַזּכָ ַני,  ּבָ ְמעֹון,  ׁשִ ר'  ָאַמר 
ד   ּכַ א,  ּדָ ְלֶמיֱחֵמי  ִיְזּכּון  ּדְ ֵעיַני,  ִאין  ְוַזּכָ ָאֵתי,  ּדְ ּוְבָעְלָמא 

ּדְ  ָעְלָמא  ְלַההּוא  יק  ֵאיעּול  ְלַעּתִ ָקֵרי  ָמִתי  ִנׁשְ ִגין  ּבְ ָאֵתי. 
ְקָרא, ַהאי  כג) יֹוִמין,  ֶנֶגד  (תהלים  ֻשְלָחן  ְלָפַני  ֲערֹוְך  ּתַ

ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ְרָוָיה.  ּכֹוִסי  י  רֹאׁשִ ֶמן  ֶ ַבׁשּ ְנּתָ  ַ ׁשּ ּדִ צֹוְרָרי 
יק   (ישעיה כו) הּוא ָקֵרי ֲעָלן, ָעִרים ְוָיבֹא ּגֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ ּפִ

 ֹוֵמר ֱאמּוִנים. ''ׁש 
 חסר כאן תרגום .122

  

ִתיב .122 ּכְ ְוָאְמרּו,  ְתחּו  ּפָ ִאיּנּון  א) אּוף  ִויֵדי  (יחזקאל 
יא,   ַחְבַרּיָ אּוְקמּוָה  ְקָרא  ַהאי  ְנֵפיֶהם,  ּכַ ַחת  ִמּתַ ָאָדם 
ָתָבָאן  ּדְ א  ִדִתיּוְבּתָ ָמאִריהֹון  ָלא  ְלַקּבְ ְיִדין  ִאיּנּון  ּדְ

י ָאָדם,   לקבל)(נ''א   ְלַגּבֵ ְיֵדי  ֲאָבל  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא  א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוִ ׁשַ ִאין, ּדְ ּיּוְקִנין ְוָרִזין ִעּלָ ין ִאיּנּון ּדְ ִאּלֵ

''ף.  ָען ְלַבר ּוְלגֹו. ּוְבַההּוא ּכַ ֶאְצּבְ ר לֹון ּבְ ַבר ָנׁש, ְוִסּדֵ  ּבְ
 חסר כאן תרגום .123

  

ָרא ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ִסֵדר   .123 ד ּבָ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ְוָכל   א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ָעְלָמא  ּדְ ִאין,  ִעּלָ ָרִזין  ּדְ ּיּוְקִנין  ּדִ ל  ּכָ יּה,  ּבֵ
ָקא   א ִמְתַחּקְ א, ְוכֹּלָ ְלַתּתָ ָעְלָמא ּדִ ִאין, ּדְ ּתָ ָרִזין ּתַ ּיּוְקִנין ּדְ ּדִ

ִאיהּו ָקִאים בְּ  ר ָנׁש, ּדְ ּבַ ִאְקֵרי ְיִציר ּבְ ִגין ּדְ ֶצֶלם ֱאלִהים, ּבְ
''ף.   ּכַ

 חסר כאן תרגום .124

  

''ף,   .124 ּכַ ִאְקֵרי  ּדְ א  ּדָ ָאת  ּדְ ַכ''ף,  ּדְ ְוָרָזא 
יב, ְכּתִ א) ּדִ ָהָאָדם  (בראשית  ֶאת  ֱאלִהים  ְבָרא  ַוּיִ

יּה ָרִזין   א, ִאית ּבֵ ''ף. ָאת ּדָ ָאת ּכַ א ִאיהּו ָרָזא ּדְ ַצְלמֹו, ּדָ ּבְ
ֲאִמיָרן  עִ  ר  ֶעׂשֶ ְלָיין  ּתַ ''ף  ּכַ ַהאי  ּבְ ִאין.  ִעּלָ ְוִדּיּוְקִנין  ִאין,  ּלָ

ָמאָלא,  ְ ִמׂשּ ְוָחֵמׁש  ִמיִמיָנא,  ָחֵמׁש  ָמאָלא,  ְ ּוִמׂשּ ִמיִמיָנא 
ָרָזא ֲחָדא.   ְוִאיּנּון ַחד ּבְ

 חסר כאן תרגום .125

  

כתיב .125 כא) (תנינן  אל   (יחזקאל  כפי  אכה  אני  וגם 
ברכאן  כפי,   ויסתלקו  בפלוגתא  דא  עם  דא  דלהוו 

כד   וגאותא דישראל אתיהיבת לעמין.  הואיל  מעלמא, 
כף אחת עשרה זהב  (במדבר ז) מתחברן כחדא, כתיב,

חדא.) לחבורא  רמז  קטרת  ִחּבּוָרא  מלאה  ּבְ ֲהוֹו  ְוַכד 
ְוגֹו'.  ַצְלמֹו  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִהים  ְבָרא  ַוּיִ ִתיב,  ּכְ ֲחָדא, 
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ְבָרא   ָרָזא   (את האדם) ֱאלִֹהיםַוּיִ ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ א ְסִליקּו ּדְ ּדָ
ֶצֶלם  ֲחָדא, ּבְ א ּכַ ַכר ְונּוְקּבָ ִניָמָאה. ֶאת ָהָאָדם: ָרָזא ּדְ ּפְ

ַכף  . (אחרא) ֱאלִהים ָרָזא ּדְ
 חסר כאן תרגום .126

  

יּה,  .126 ּבֵ ִתיב,  ּכְ ַמה  ָאָדם,  ֵרי  ִאְתּבְ ד  (איוב  ּכַ
כ'   עֹור י) ִני ע''ב)(בראשית  יׁשֵ ְלּבִ ּתַ ר  ע''ו  ּוָבׂשָ (דף 

א  ע''א) ֶאּלָ ֵאינֹו  ּדְ יָמא,  ּתֵ ִאי  ַמהּו.  ָהָאָדם  ָהִכי  ִאי  ְוגֹו'. 
אי ָהָאָדם  ָהא ַוּדַ ר ְוַעָצמֹות ְוִגיִדים, ָלאו ָהִכי, ּדְ עֹור ּוָבׂשָ
ר   ּוָבׂשָ עֹור  ָקָאַמר  ּדְ ין  ְוִאּלֵ ְמָתא.  ִנׁשְ א  ֶאּלָ ִאיהּו  ָלאו 

ְלחֹודֹוי,  ַעָצמֹות וְ  א ּבִ א ַמְלּבּוׁשָ הּו ָלא ֲהוֹו ֶאּלָ ּלְ ִגיִדים, ּכֻ
ַבר ָנׁש, ְוָלאו ִאיּנּון ָאָדם. ְוַכד ַהאי ָאָדם   ָמאִנין ִאיּנּון ּדְ

ָקא ְלִביׁש.  ט ֵמִאּנּון ָמאִנין ּדְ ׁשַ ק, ִאְתּפָ ּלָ  ִאְסּתַ
 חסר כאן תרגום .127

  

ָנׁש  .127 ר  ּבַ יּה  ּבֵ ׁש  ִאְתְלּבַ ּדְ ַעְצמֹות עֹור  ִאיּנּון  ְוָכל   .
א.  ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ ָאה ּכְ ָחְכְמָתא ִעּלָ ָרָזא ּדְ הּו ּבְ ּלְ ְוִגיִדים, ּכֻ
ִאיּנּון ְיִריעֹות,   אֹוִליף מֹר, ּבְ ָמה ּדְ א, ּכְ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ עֹור ּכְ

יב, ְכּתִ קד) ּדִ ְיִריָעה. (תהלים  ּכַ ַמִים  ׁשָ (שמות   נֹוֶטה 
ֵאִלי כה) ִאיּנּון  עֹורֹות  ים.  ָחׁשִ ּתְ ְועֹורֹות  ִמים  ְמָאּדָ ם 

טּוָתא   ָ ׁשּ ִאְתּפַ א,  ְלַמְלּבּוׁשָ ֵכי  ְמַסּכְ ּדִ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ין  ַמְלּבּוׁשִ
א   ְלַבר. ְיִריעֹות ִאיּנּון ַמְלּבּוׁשָ א ּדִ ִאיהּו ַמְלּבּוׁשָ ַמִים, ּדְ ׁשָ ּדְ

ָרא. ׂשְ ָסִכיְך ַעל ּבִ ְלגֹו, ְוִאיהּו ְקרּוָמא ּדְ  ּדִ
 חסר כאן תרגום .128

  
יִלין,  .128 ַחּיָ ִאיּנּון  ְוָכל  ְרִתיִכין,  ִאיּנּון  ְוִגיִדים,  ַעְצמֹות 

ָאָדם   ּדְ ָרָזא  ִלְפִניָמָאה,  ין  ַמְלּבּוׁשִ הּו  ְוֻכּלְ ְלגֹו.  ַקְייִמין  ּדְ
ִניָמָאה. ִאיהּו ּפְ ָאה, ּדְ  ִעיּלָ

 חסר כאן תרגום .129

  

ְלגֹו.  .129 ִניָמָאה  ּפְ ִאיהּו  ָאָדם  א,  ְלַתּתָ ָרָזא  ָהִכי  אּוף 
ַגְווָנא  א. ַעְצמֹות ְוִגיִדין, ּכְ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ יֵליּה ּכְ ין ּדִ ַמְלּבּוׁשִ
ר ִאיהּו ָסִכיְך ַעל  ׂשָ יְרָיין. ּבָ ִאיּנּון ְרִתיִכין ּוַמׁשִ ָקאְמָרן ּבְ ּדְ

ְוַק  ּוְרִתיִכין,  יְרָיין  ַמׁשִ ְוָדאִאיּנּון  יָמא ְלַבר,  (ויקרא ק''ע   ּיְ
ָסִכיְך ַעל  ע''א) ָכא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. עֹור ּדְ ְ ִאְתַמׁשּ ָרָזא ּדְ

א.   ָסִכיכּו ַעל ּכֹּלָ ִאיּנּון ְרִקיִעין, ּדְ ַגְווָנא ּדְ א ִאיהּו ּכְ א, ּדָ ּכֹּלָ
ָרזָ  ְלגֹו  ּדִ ִניָמָאה  ּפְ הּו.  ּבְ א  ׁשָ ְלִאְתַלּבְ ין  ַמְלּבּוׁשִ הּו  א ְוֻכּלְ

א   ּדָ ְוַעל  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ א  ְלַתּתָ ָרָזא,  א  ְוכֹּלָ ָאָדם.  ּדְ
ֶצֶלם ֱאלִֹקים, ַצְלמֹו ּבְ ְבָרא ֱאלִקים ֶאת ָהָאָדם ּבְ (תרי   ַוּיִ
נוקבא) כלפי  וחד  דכר  כלפי  חד  הכא  ְוָרָזא   אלהים 

א. ְלֵעיּלָ ָרָזא ּדִ א ִאיהּו ּבְ א ּכֹּלָ ָאָדם ְלַתּתָ  ּדְ
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 תרגום חסר כאן .130

  

א,   .130 ּכֹּלָ ַעל  ְך  ְמַסּכֵ ּדִ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ְרִקיָעא  ַהאי  ּבְ
ִאיּנּון  ּבְ ע  ּוְלִמְנּדַ ְלִאְתֲחָזָאה  יִמין,  ְרׁשִ יּה  ּבֵ ימּו  ִאְתְרׁשִ
ְוִאיּנּון  ְסִתיִמין.  ְוָרִזין  ין  ִמּלִ יּה  ּבֵ ִאְתְקִביעּו  ּדְ יִמין,  ְרׁשִ

ּדְ  ֵלי,  ּוַמּזָ א  ּכָֹכַבּיָ ּדְ יִמין  ַהאי ְרׁשִ ּבְ ְוִאְתְקִביעּו  ימּו  ִאְתְרׁשִ
ִסּכּוָכא   ִאיהּו  ּדְ עֹור,  ָהִכי  אּוף  ְלַבר.  ָסִכיְך  ּדְ ְרִקיָעא, 
ִאית  א,  ּכֹּלָ ַעל  ָסִכיְך  ּדְ ְרִקיָעא  ִאיהּו  ּדְ ָנׁש,  ַבר  ּבְ ְלַבר 
ַהאי עֹור.  ֵלי ּדְ א ּוַמּזָ ְרטּוִטין, ְוִאיּנּון ּכָֹכַבּיָ יִמין ְוׂשִ יּה ְרׁשִ ּבֵ

ְסִתיִמין, ְלאִ  ְוָרִזין  ין  ִמּלִ הּו,  ּבְ ע  ּוְלִמְנּדַ הּו,  ּבְ ְתֲחָזָאה 
ָלא   ּכְ א, ּוְלִאְסּתַ יֵמי ִלּבָ הּו ַחּכִ יָנא ּבְ א ּוַמְזַליא, ְלַעּיְ כָֹכַבּיָ ּבְ
ָקָאַמָרן, ְוָרָזא   ָרִזין ּדְ ין, ּבְ ַאְנּפִ לּוָתא ּבְ ּכְ ע ִאְסּתַ הּו ְלִמְנּדַ ּבְ

א, ּכָֹכִבים. הֹוְבֵרי   (ישעיה מז) ּדָ ַמִים ַהחֹוִזים ּבַ  ׁשָ
 חסר כאן תרגום .131

  
רּוְגָזא.   .131 לא  ּבְ ְוַקְייִמין,  ְנִהיִרין  ִאיּנּון  ד  ּכַ ִאיהּו,  ְוָדא 

ַאֲחָרא  יָנא  ּדִ ָנׁש,  ַבר  ּדְ ָעֵליּה  ְלָטא  ׁשַ רּוְגָזא  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ
ָלא   ָמה ּדְ יּה. ּבְ ע ּבֵ ָטָאה, ִאְתְמַסר ְלִמְנּדַ ּלְ ִאְתְייִהיב ְלׁשַ

ִזְמָנא ְדֵעיָנא ע ּבְ ְרִקיָעא. (נ''א דדינא) ְלִמְנּדַ ְלָטא ּבִ  ׁשַ
 חסר כאן תרגום .132

  

ְקׁשֹוט,   .132 ָאַרח  ַעל  ין  ַאְנּפִ ּדְ לּוָתא  ּכְ ִאְסּתַ ֲאָבל 
ַעל   ָנׁש  ר  ּבַ יָמא  ְוַקּיְ ְנִהיִרין,  ין  ַאְנּפִ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ִקּיּוָמא, ּבְ

ַההּוא  ּבְ ְכֵדין  ּדִ ְקׁשֹוט,  אַֹרח  ּבְ ִאְתָחזּון  יִמין  ְרׁשִ ְוִאיּנּון 
ַעל  ְוַאף  יר,  ַיּתִ ּבּוְרֵייּה  ַעל  ָנא  ּדָ ְלִאּתְ ָיִכיל  לּוָתא  ּכְ ִאְסּתַ

ָלא.  ּכְ יִמין ַיְכִלין ְלִאְסּתַ ל ִאיּנּון ַחּכִ א ּכָ ְבכֹּלָ ב ּדִ  ּגַ
 חסר כאן תרגום .133

  
ְרט .133 הּו ַקְייִמין ׂשִ ּלְ ָען, ְלגֹו, ּכֻ ְרטּוֵטי ֶאְצּבְ ּוֵטי ְיִדין ְוׂשִ

ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ְסִתיִמין.  ין  ִמּלִ ּבְ ע  ְלִמְנּדַ ַאֲחָרִנין,  ָרִזין  ּבְ
ִאין.  ְטִסיִרין ִעּלָ ֵלי, ּבִ ָלא ּגֹו ַמּזָ ּכְ ְנִהיִרין ְלִאְסּתַ א, ּדִ  ּכָֹכַבּיָ

 חסר כאן תרגום .134

  

עָ  .134 ָעאן,  ֶאְצּבְ ֶאְצּבְ טּוְפֵרי  ִאין.  ִעּלָ ָרִזין  ּבְ ַקְייֵמי  ן 
ָרִזין,   ִאיּנּון  ּבְ אּוְקמּוָה  הּוא  ְלַבר,  ַחְפָין,  ּדְ ַקְייִמין  ּדְ

ֲהווֹ  ְלַבר, ּוְבהּו ִאית ָרִזין,  (בראשית כ''א ע''א) ּדַ ִנים ּדִ ּפָ
ִמ  ּדְ ְנִהירּו  ּבִ טּוְפֵרי,  ּבְ ְכֵלי  ִמְסּתַ ּדְ ין,  ֲחָרׁשִ ה  ְלִאינּון  ּלָ

ין ָקא ְמָסֲאֵבי ְלַההּוא  הּו, ְוִאיּנּון ֲחָרׁשִ ְלָטא ּבְ ׁשַ ַאֲחָרא, ּדְ
 ֲאָתר.

 חסר כאן תרגום .135
  

וִרין   .135 ִחּוָ ּכָֹכִבין  הּו  ּבְ ַנֲהִרין  ּדְ ִזְמִנין,  ִאית  טּוְפִרין  ּבְ
ְטלּוְפִחין,   תֹוְלָדה ּדִ ין ִאיּנּון ּכְ ִקיִקין, ְוִאּלֵ ִקיִעין ּדְ ְוִאיּנּון ׁשְ

וִרן  ִחּוָ ִאיּנּון  ּכְ ִאיּנּון  ְוָלאו  לּוָחא.  ַעל  ַמְסְמָרא  ַהאי  ּכְ
ָלא   ָהִני ּדְ א. ּבְ ַקְייִמין ְלֵעיּלָ א ּדְ ִקיִעין, ֶאּלָ ָלא ׁשְ ַאֲחָרִנין ּדְ
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וִרין   ִחּוָ ִקיִעין  ׁשְ ּדִ ָהִני  ֲאָבל  א.  ׁשָ ַמּמָ הּו  ּבְ ֵלית  ִקיִעין,  ׁשְ
ְט  תֹוְלָדה ּדִ א, ְוִאית ִסיָמָנא ָטָבא  ּכְ ׁשָ הּו ַמּמָ לּוְפִחין ִאית ּבְ

ֵחדוּ  ּבְ ָנׁש  ְלַבר  אֹו  (נ''א בהו') ֵליּה  ִזְמָנא.  ַההּוא  ּבְ ְוַיְצַלח 
ִזיב ִמיָנּה. ּתֵ יּה ְוִאׁשְ ַזר ָעּלֵ ֵזָרה ִאְתּגְ  ּגְ

 חסר כאן תרגום .136

  

ִאין, .136 ִעּלָ ָרִזין  ּבְ ְיִדין  ְרטּוֵטי  ע''ו   ׂשִ (דף 
ְרטּוִטין ַרְבְרִבין,   (שרטוטין) ''ב)ע ָיִדין ׂשִ ָען ְלגֹו. ּבְ ֶאְצּבְ ּבְ

ָען  ִאיּנּון ֶאְצּבְ יִמיָנא. ּבְ ִאין ּבִ ִקיִקין ִעּלָ ְזִעיִרין ּדְ ְרטּוִטין  ׂשִ
יִמיָנא, ִאית   ְזֵעיָרא ּדִ ָעא  ֶאְצּבְ ְזִעיִרין. ּבְ ְרטּוִטין  ְבהּו ׂשִ ּדִ

ָעא ִקיִקין. ֶאְצּבְ יִמין ּדְ ִדיר ַעל עֹוָבִדין   ְרׁשִ יָמא ּתָ א, ַקּיְ ּדָ
ִבְסַטר ַאֲחָרא.   ּדְ

 חסר כאן תרגום .137

  

ָעא  .137 ֶאְצּבְ ּדְ ִאיּנּון  ְרטּוִטין,  ׂשִ ַקְייִמין  ָעא  ֶאְצּבְ ַהאי  ּבְ
ִאי  א  ֶאּלָ ָלא,  ּכְ ְלִאְסּתַ ִאיּנּון  ָלאו  ָהֵני  הּו.  ּבְ ִפיל  ִאְתּכְ

ִאי   יּה.  ּבֵ ַההּוא  ִאּתֹוְסָפן  ַעל  אֹוֳחָרִנין,  ֵרין  ּתְ ִאּתֹוְסָפן 
ְוִאי  ֵליּה.  ַמן  ִאְזּדָ ָלא  ָאְרָחא  הּו.  ּבְ ַפל  ִאְתּכְ ּדְ ְרטּוָטא  ׂשִ

 ַיֲעבֹד ָלא ִיְצַלח. 
 חסר כאן תרגום .138

  

יָמא,  .138 ִלְרׁשִ יָמא  ְרׁשִ ין  ּבֵ א,  ַאְרּכָ ּבְ ַקְייָמן  ִאי  ר  ּבַ
ִזְמָנא   ִאיּנּון ּבְ ָארּו  ּתָ ְוִאׁשְ ַלֲאחֹוָרא,  ָכא  ַמׁשְ ְך  ִיְתְמׁשַ ּדְ

א,   ּדָ ְוִסיָמן  ָאְרָחא.  ּבְ ִיְצַלח  ַהאי  מֹוְדָען.  ּתְ ִאׁשְ ּדְ יִמין  ְרׁשִ
א ז' ֵמַאְתָוון  א. ְוָרָזא ּדָ ַאְרּכָ ע ּבְ פּוְתָיא. ְוַאְרּבַ ַלת ּבְ ַלת ּתְ ּתְ

 ְזִעיִרין. 
 חסר כאן תרגום .139

  

ימָ  .139 פּוְתָיא. ְרׁשִ ּבְ ֵרין  ּתְ ּוְתֵרין  א,  ַאְרּכָ ּבְ ַחד  א 
הּו  ּבְ ֵליּה  ְוֵלית  ָקִריב,  ְזַמן  ּבִ ין  ִמּלִ ַמע  ִיׁשְ ֵמָאְרָחא, 
פּוְתָיא,  יִמין ּבְ א, ְוד' ְרׁשִ ַאְרּכָ יִמין ּבְ ע ְרׁשִ א. ַאְרּבַ ּתֹוַעְלּתָ

י, ּוְלסֹוָפא ְלתֹוַעְלּתָ  טַֹרח ַסּגִ ַמן ֵליּה ּבְ יה. ְוָרָזא  ָאְרָחא ִאְזּדָ
ֵבין ְזִעיִרין ְוַרְבְרִבין. ין, ּדְ א ז' ֵמַאְתָוון ֶאְמָצִעּיִ  ּדָ

 חסר כאן תרגום .140

  

ע   .140 ְוַאְרּבַ א,  ְלַתּתָ פּוְתָיא  ּבְ יִמין  ְרׁשִ ְזִעיִרין  ָחֵמׁש 
ֵביֵתיּה,   א. ַנְייָחא ֵליּה ּבְ ַאְרּכָ ע ּבְ א, ְוַאְרּבַ פּוְתָיא ְלֵעיּלָ ּבְ

ִאיהוּ  ֵעי ְוַעְצָלא  ּבָ ְוָלא  ָקֵמיּה,  ְתְקָנא  ְמּתַ ֲהַות  ְוָאְרָחא   .
ָלא   ֲאָבל  ָאְרָחא,  ַההּוא  ּבְ ִיְצַלח  ַיֲעבֹד,  ְוִאי  ד.  ְלֶמְעּבַ

ׁשּוָטה. ִאיִהי ּפְ א ז' ּדְ  ָעִביד ֵליּה, ְוַעְצָלא ֲהֵוי ְוָרָזא ּדָ
 חסר כאן תרגום .141

  
ָעא   .141 ֶאְצּבְ יָמא, ּבְ ַקּיְ ָעא  ֶאְצּבְ ַהאי  ֶאְמָצִעיָתא,  ּדְ

ֲחָדא   ְרטּוָטא  ׂשִ ִאי  יב.  ָחׁשִ ּדְ ַההּוא  עֹוָבָדא  ד  ְלֶמְעּבַ
ב   ָחׁשַ ַהאי  פּוְתָיא,  ּדְ ְרטּוֵטי  ׂשִ ין  ּבֵ א,  ַאְרּכָ ּבְ יָמא  ַקּיְ
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ְוַהִהיא  ָעִביד,  ְוָלא  ְוָדִחיל  יּה,  ִמּנֵ ָקן  ּלְ ְוִאְסּתַ ִבין,  ַמֲחׁשָ
ָבה ָלא ָלל. ַמֲחׁשָ  ִאְתָעִביד ּכְ

 חסר כאן תרגום .142

  

ט   .142 ׁשַ ד ִאְתּפָ ַקְייִמין ּכַ א, ּדְ ַאְרּכָ ְרטּוִטין ּבְ ֵרין ׂשִ ִאי ּתְ
יב   ְוָחׁשִ ִבין,  ַמֲחׁשָ יּה  ּבֵ ָלאו  ַהאי  ַלֲאחֹוָרא.  ָכא  ַמׁשְ
ָבה   ַמֲחׁשָ ְוָלא  ְוִאְתָעִביד,  ֲעָתא,  ׁשַ ְלפּום  ִבין  ַמֲחׁשָ

ִהְרֵהר   ְבִהילּו  ּדְ ּבִ ִאיהּו  ּדְ ָבה  ַמֲחׁשָ א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ יּה  ּבֵ
ָבה ָלא.   ּוְזִעיָרא, ֲאָבל ִהְרהּוָרא ּוַמֲחׁשָ

 חסר כאן תרגום .143

  

ַלת,   .143 ֵרין אֹו ּתְ א. ּוְבפּוְתָיא ּתְ ַאְרּכָ יִמין ּבְ ַלת ְרׁשִ ְוִאי ּתְ
ר נָ  ָכא ַלֲאחֹוָרא. ַהאי ִאיהּו ּבַ ט ַמׁשְ ׁשַ ד ִאְתּפָ ִאיהּו  ּכַ ׁש ּדְ

ִאיּנּון  ּדְ ִבין  ַמֲחׁשָ ִאיּנּון  ְוָכל  ִבין,  ַמֲחׁשָ יב  ְוָחׁשִ ִקיָחא,  ּפְ
ִבין  ּוַמֲחׁשָ יֵדיּה,  ּבִ יָמן  ִאְתַקּיְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִלְסַטר 

 ַאֲחָרִנין ָלאו ָהִכי.
 חסר כאן תרגום .144

  

ה   .144 ָ ֲחִמׁשּ אֹו  ע  ַאְרּבַ טּו  ִאי  ׁשָ ִאְתּפְ ּבְ א,  ַאְרּכָ ּבְ
ְדָקאְמַרן, ּכִ ָכא  ַמׁשְ ּפּוְתָיא,  (דא איהו) ּדְ ַעל  ָראן  ׁשָ ד  ּכַ

ָנׁש  ר  ּבַ א  ּדָ ּוְלָהְלָאה.  ֵרין  ִמּתְ אֹו  ע,  ַאְרּבַ ּבְ אֹו  ְתַלת,  ּבִ
ּוְגִביֵני  ְוִדיְקִנה  הּו.  ּבְ ַבח  ּתָ ְוִאׁשְ א,  ְלַאְבָאׁשָ בֹוי  ַמֲחׁשָ ּדְ

סּוָמִקין,   ִקְצָרא ֵעינֹוי  הּו.  ּבְ ח  ּבַ ּתָ ְוִאׁשְ ְלִביׁש  ב  ֵ ְמַחׁשּ
ִביׁש.   ִדיר ִלְמִכיָלן ּדְ ִקיָחא ִאיהּו. ְוַאְכַנע ּתָ יֹוִמין ִאיהּו. ּפְ ּדְ

ק ֵמָעְלָמא. ּלָ יֹוִמין ְזִעיִרין ִאְסּתַ  ַאְצַלח. ּוְלסֹוָפא ּדְ
 חסר כאן תרגום .145

  

ֵדין .145 ּכְ א.  ּיּוְבּתָ ּתִ ְלַהאי  ַלת    ַאְסָווָתא  ּתְ ָכחּו  ּתְ ִאׁשְ
יִמין אֹו ד'   ַלת ְרׁשִ ֵרין. ּתְ ְרָיין ַעל ּתְ ע, ְוׁשַ יִמין, אֹו ַאְרּבַ ְרׁשִ
ִמְנֲהָגא  פּום  ּכְ ָהא  ּדְ פּוְתָיא.  ּבְ ֵרין  ּתְ ְרָיין ַעל  ְוׁשַ א  ַאְרּכָ ּבְ
ְוָרָזא   ִלְזַמן.  ַמן  ִמּזְ ְרטּוִטין,  ׂשִ ֵפי  ִמְתַחּלְ ָהִכי  ָנׁש,  ַבר  ּדְ

א ר ְצָבָאם ְוגֹו', ֵמרֹב אֹוִנים  מ)(ישעיה   ּדָ ִמְסּפַ ַהּמֹוִציא ּבְ
יץ ּכַֹח ְוגֹו'.   ְוַאּמִ

 חסר כאן תרגום .146

  

ּוְזָמִנין   .146 יִלין  ַחּיָ ַאְחָלף  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמה  ּכְ
ְך.  ְך, ּוְליֹוָמא ַאֲחָרא ּכַ א ּכָ ַמָיא, יֹוָמא ּדָ כְֹכֵבי ׁשְ (ודא   ּבְ

הזמנים איהו   את  ומחליף  דערבית  בצלותא  דאמרינן 
איהו   כך  דזמנים  דחלופא  כפום  הכוכבים  את  ומסדר 

כוכבים.) ָהִכי   מסדר  עֹוָבדֹוי.  ל  ּכָ ְלגֹו  ּדִ ָאָדם  ּדְ פּום  ּכְ
ַהאי   ָכא ּדְ ַהאי ַמׁשְ ַהאי ְרִקיָעא. ְוָהִכי ִאְתָחֵזי ּבְ ִאְתָחזּון ּבְ

ִאיהּו ְרִקיָעא, עוֹ  ָאה. ּדְ ּתָ א.ָאָדם ּתַ ַחְפָיא ַעל ּכֹּלָ  ר ּדְ
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 חסר כאן תרגום .147

  

ַהאי ְלִזְמִנין ָקִאים  .147 ְלגֹו, ּדְ ָאָדם ּדִ ְווָנא ּדְ פּום ּגַ א ּכְ ְוכֹּלָ
ׁש ַאְחֵזי ְלַבר.  ְווָנא ַמּמָ ַההּוא ּגַ ַרֲחֵמי, ּכְ ִדיָנא, ְלִזְמִנין ּבְ ּבְ

גַּ  ַהאי  ּכְ ּוְלִזְמִנין  ְווָנא,  ּגַ ַהאי  ּכְ א  ְלִזְמִנין  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ְווָנא 
ְווָנא,  ּגַ ַהאי  ַאָמָרן, ְלִזְמִנין ּכְ ָמה ּדְ ַהאי ָאָדם, ּכְ א ּבְ ְלַתּתָ
יּה ָאת  ִליל ּבֵ א ָאת ז' ִאְתּכְ ְווָנא, ְוָרָזא ּדָ ּגַ ַהאי  ּוְלִזְמִנין ּכְ

 י'.
 חסר כאן תרגום .148

  

ָען .148 ֶאְצּבְ ּבְ ין  ִאּלֵ ע''א) ְוָרִזין  ע''ז  יִמיָנא,  (דף  ּדִ
ְוִסיָמן ּוְבַרְבְרָבא.  ְזֵעיָרא  א) ּבִ דֹול   (דברים  ּגָ ּכַ טֹן  ּקָ ּכַ

ָרִזין   ין, ְוָהִכי ִאיּנּון ּבְ ָרִזין ִאּלֵ ָען ּבְ ֵרין ֶאְצּבְ ָמעּון. ֵאּלּו ּתְ ׁשְ ּתִ
מֹר, ּדְ יּה  ִמּנֵ אֹוִליְפָנא  אינון) ּדְ ֵייָסא   (ולא  ַרב  ּדְ ָרֵזי  ּבְ

אן ּוְלָהלְ  הּו  ָסָבא. ִמּכָ ּלְ ִאְקרּון ּכֻ ְרטּוִטין ַאֲחָרִנין, ּדְ ָאה ׂשִ
יב, ְכּתִ ָמה ּדִ (בראשית  תֹוְלדֹות, ְוִאיּנּון תֹוְלדֹות ָאָדם, ּכְ

א.   ב) ּדָ ָרָזא  א  כֹּלָ ּדְ ַמר,  ִאּתְ ְוָהא  ַמִים,  ָ ַהׁשּ תֹוְלדֹות 
י ַאְנּפִ ּדְ ּיּוְקִנין  ּדִ ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ָאָדם,  תֹוְלדֹות  א  ּדָ ַגְווָנא  ן,  ּכְ

ְיִדין,  ְרטּוֵטי  ׂשִ ּדְ ין תֹוְלדֹות  ּוְבִאּלֵ ָקָאַמָרן.  ּדְ ִאיּנּון  ּוְבָכל 
ִאְתָחֵזי. ָמה ּדְ ִניָמִאין, ּכְ ָרִזין ּפְ ִאְתַחְזָיין ּבְ  ּדְ

 חסר כאן תרגום .149
  

זר''ה   .149 ִסיָמן  ְרטּוִטין,  ְלׂשִ ָאָדם,  תֹוְלדֹות  ֵסֶפר  ֶזה 
ָחֵמׁש  פס''ץ. ָרִזין   א, רזהס''ף, ָחֵמׁש ַאְתָוון, ּבְ יֵמי ִלּבָ ְלַחּכִ

סּוְכְלָתנּו.  ע ָחְכָמה ּבְ ְרִעין, ְלִמְנּדַ  ּתַ
 חסר כאן תרגום .150

  

ִקיִקין,  .150 ְרטּוִטין ּדְ יָדא ִאית ׂשִ ְרָעא ַקְדָמָאה, ר'. ּבִ ּתַ
א.  ּדָ ִעם  א  ּדָ ִמְתָעְרֵבי  הּו  ְוֻכּלְ ַרְבְרִבין.  ְרטּוִטין    ְוׂשִ
א,  ַאְרּכָ ֵרין ּבְ ד ִאיּנּון ּתְ יָדא, ּכַ ִאית ּבִ ְרטּוִטין ַרְבְרִבין ּדְ ׂשִ
ָאת   ָרָזא ּדְ א ִאיהּו ּבְ ָדא, ּדָ א ּבְ פּוְתָיא, ְוָאִחידּו ּדָ ּוְתֵרין ּבְ
ֵרין ַאְתָוון.  ין ּתְ ָאת ר' ְוָדֵחי ְלָאת ז', ְוָנִטיל ִאּלֵ ה', ּוְבָרָזא ּדְ

אַ  פּוְתָיא ָנִטיל ה', ּבְ יֵליּה ה''ר.ּבְ א ָנִטיל ר', ְוִסיָמן ּדִ  ְרּכָ
 חסר כאן תרגום .151

  

ין  .151 ִאּלֵ ּבְ ְווָנא  ּגַ ַהאי  ּכְ ָמאָלא  ׂשְ יָדא  ּבִ ֵליּה  ִאית  א  ּדָ
ָנְטָלא  ְרטּוִטין ְזִעיִרין ּדְ ְרטּוִטין ַרְבְרִבין. ֲאָבל ִאיּנּון ׂשִ ׂשִ
ְרטּוָטא  יִמיָנא ָנְטָלא, ַחד ׂשִ ָמאָלא. ּדִ ְיִמיָנא, ָלא ָנְטָלא ׂשְ

ּדָ  ְרטּוָטא  ׂשִ ְוַחד  א,  ַאְרּכָ ּבְ א  ְלֵעיּלָ ִקיק  א,  ּדָ ְלַתּתָ ִקיק 
פּוְתָיא ִאית   ְרטּוִטין ַרְבְרָבן. ּבְ ֵרין ׂשִ ין ִאיּנּון ּתְ ּבֵ ָאִחיד  ּדְ
ְרָיא   ׁשַ ֵרין ּדְ ִאיּנּון ּתְ א ּבְ ָאִחיד ְלַתּתָ ִקיק, ּדְ ְרטּוָטא ּדָ ַחד ׂשִ
יִמיָנא,  יֵליּה ִאיהּו ּבִ ָמאָלא ָלאו ָהִכי, ְוָרָזא ּדִ ָעֵליּה. ּוִבׂשְ

ָמאלָ  ׂשְ  א. ְוָלאו ּבִ
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 חסר כאן תרגום .152

  

ֵביָתא, ּוְלִזְמִנין   .152 ִאיב ּבְ ְלִזְמִנין ּתָ ר ָנׁש, ּדִ ַהאי ִאיהּו ּבַ
ד ִאיהּו  ַהאי ּוְבַהאי. ּכַ יּה ּבְ ִכיְך ִלּבֵ א ָלא ׁשָ ָאְרָחא, ּדָ ּבְ
ִאיב   ּתָ ָאְרָחא,  ּבְ ִאיהּו  ְוַכד  ָאְרָחא,  ּבְ ִאיב  ּתָ ֵביָתא  ּבְ

ִד  ּתָ ַאְצַלח  ֵביָתא.  א  ּבְ ּדָ ֵביָתא.  ּבְ ּוְלִזְמִנין  ָאְרָחא,  ּבְ יר 
הּו.   ּבְ ַדל  ּתְ ִאׁשְ ִאי  אֹוַרְייָתא  ּדְ ּוְבָרֵזי  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ַאְצַלח 
יּה. ַעְצָלא ִאיהּו  יִאין ּבֵ א ְלַסּגִ ְנאֹוי, ּתֹוַעְלּתָ ׂשַ ַהאי ָחֵמי ּבְ
ֵליּה  ְלאֹוָטָבא  ָערּון  ִאּתְ ַער,  ִאּתְ ִאי  ָעְלָמא.  ּדְ י  ִמּלֵ ּבְ
ר ָממֹוָנא.  ּוְמַפּזֵ א ִאיהּו ֲחִמיָדא  ּדָ ִמּלֹוי.  ּבְ ָזֵכי  א.  ֵעיּלָ ִמּלְ
ָממֹוָנא.  ַמע. ָנִחית ְוָסִליק ּבְ ּתְ  ָטב ֵעיָנא ִאיהּו. ְצלֹוֵתיּה ִאׁשְ

 חסר כאן תרגום .153

  

ָמאֵריּה.  .153 יּה  ְלַגּבֵ יּה  ִלּבֵ ר  ּבַ ִמּתְ ְלִזְמִנין  ּדִ ִאיהּו  א  ּדָ
ַההּוא ּוְכֵדין   ָרן ּבְ ְמַעּבְ ְרטּוִטין ְזִעיִרין, ּדִ ַלת ׂשִ ָכחּו ּתְ ּתְ ִאׁשְ

פּוְתָיא, ְוָרָזא  ֵרין ּדְ ִאּתֹוָסף ַעל ִאיּנּון ּתְ ִקיק, ּדְ ְרטּוָטא ּדָ ׂשִ
א   יָתא. ּדָ א ּבֵ א ָאְרָחא, ּדָ ָרא עם ר'. ּדָ ִמְתַחּבְ א ה' ּדְ ּדָ

א ּדָ א,  ּתֹוַעְלּתָ א  ּדָ ֲעִציבּו,  א  ּדָ ָטב   ֶחְדָוה,  א  ּדָ ַעְצָלא, 
יּה, ְוָתב   ר ִלּבֵ ּבַ א ִמּתְ ר ָממֹוָנא. ּדָ א ֲחִמיָדא, ּוְמַפּזֵ ֵעיָנא, ּדָ

 ְלָמאֵריּה.
 חסר כאן תרגום .154

  

קֹוְלָטא,  .154 ּדְ ַקְסִטירּו  ּבְ יִמיָנא,  ּבִ ז'.  ְנָייָנא,  ּתִ ְרָעא  ּתַ
ַלת   ּתְ ָכחּו  ּתְ ִאׁשְ ד  ּכַ ִכיֵחי,  ׁשְ יִמין  ַרְבְרִבין ְרׁשִ ְרטּוִטין  ׂשִ

א,  ָאְרּכָ א, ְוַחד ֵמִאיּנּון ּדְ ַאְרּכָ פּוְתָיא, ּוְתֵרין ַרְבְרִבין ּבְ ּבְ
הּו.   פּוְתָיא, ְוַחד ַאֲחָרא ָלא ָאִחיד ּבְ ֵרין ּדְ ִאיּנּון ּתְ ָאִחיד ּבְ
ְטָרא  ִמּסִ ֲאבֹוי, אֹו  ּדַ ְטָרא  ִמּסִ ַזְרֵעיּה,  ּבְ ְסלּו  ּפַ ִאית  ַהאי 

יּה.  ִאּמֵ  ּדְ
 חסר כאן תרגום .155

  

ְרטּוִטין  .155 ׂשִ ַלת  ּתְ ֵמִאיּנּון  א  ְלַתּתָ ֵחי  ּכְ ּתַ ִמׁשְ ּוְכֵדין 
א.   ְלַתּתָ הּו  ּבְ ֲאִחיָדן  ּדַ ִקיִקין,  ּדְ ְרטּוִטין  ׂשִ ֵרין  ּתְ פּוְתָיא,  ּדְ
יּה   א, ְוִלּבֵ ֵני ָנׁשָ ן עֹוָבדֹוי, ָקֵמי ּבְ ר ָנׁש, ְמַתּקֵ ַהאי ִאיהּו ּבַ

וּ  ְקׁשֹוט.  ֵדין  ָלא  ּכְ ְקָנא.  ְלִאְתּתַ ר  ַאְהּדָ ִסיב,  ּדְ ְלִזְמָנא 
ִאינּון  ּבְ ֲאִחיָדן  ָאְרָכא,  ּבְ ְרטּוִטין  ׂשִ ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  ָכחּו  ּתְ ִאׁשְ
ֶאְמָצִעיָתא,  פּוְתָיא, ָדא ִעם ָדא. ּוְתֵרין ַאֲחָרִנין ִעְמהֹון ּבְ ּדְ

פוּ  ִקיִקין ּבְ א. ּוְתַלת ּדְ ַאְרּכָ ִקיִקין, ְוָדא ּבְ א  ּדְ ְתָיא, ְוָרָזא ּדָ
ָאת ר'.  ָרא ּבְ ִמְתַחּבְ  ז' ּדְ

 חסר כאן תרגום .156
  

ָרָזא   .156 ן ִאיהּו ּבְ ּקַ ְדָקאְמַרן, ִאְתּתָ ְוַכד ִאיהּו ִסיב ְוָתב ּכִ
ן, ִאיהּו   ּקַ ד ַהאי ִאְתּתָ ָאת ז'. ְלָבַתר ּכַ ר ּבְ ָאת ר', ְוִאְתֲחּבָ ּדְ

בִּ  עֹוָבדֹוי  ְוָכל  ְלִחיׁשּו,  ּבִ ִדיר  ִאיהּו ּתָ ָלאו  ֲאָבל  ְלִחיׁשּו. 
ָלא   ַעד  ְסלּו,  ּפַ ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ֲחִזי  ְדָקא  ּכַ ִקּיּוָמא  ּבְ
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יּה.  א ּבֵ (מכאן אוליפנא מאן דפסיל זרעיה עד  ִאְתָייָאׁשָ
פסילו ההוא  אתייאשא  לא  דרין  ע''ז  תלת  (דף 

מלכשכשא. בגין כך תנינן ווי ליה לההוא בר נש   ע''ב)
חי  ולא  זרעיה  זרעיה דפסל  פסיל  ליקרא דמאריה.  יש 

 ודאי.) 
 חסר כאן תרגום .157

  

ָכחּו   .157 ּתְ ֵדין ִאׁשְ ִסילּו, ּכְ א. ַההּוא ּפְ ִאְתָייָאׁשָ ּוְלָבַתר ּדְ
א,  ַאְרּכָ ע ּבְ ע ְוָחֵמׁש. ַאְרּבַ יָדא ְיִמיָנא, ַאְרּבַ ְרטּוִטין ּבִ ׂשִ

ז',   א  ּדָ ְוָרָזא  פּוְתָיא.  ּבְ ַהאי ָחֵמׁש  ה'.  ָאת  ּבְ ר  ְוִאְתֲחּבָ
אֹוַרְייָתא,  ּבְ ַאְצַלח  ַאְצַלח.  ָלא  ְלִזְמִנין  ַאְצַלח,  ְלִזְמִנין 

ָממֹוָנא.   ּוְלסֹוף יֹומֹוי, ַאְצַלח ֲאִפיּלּו ּבְ
 חסר כאן תרגום .158

  
ָכחּו ָחֵמׁש   .158 ּתְ ד ִאׁשְ יִמיָנא, ּכַ ִליָתָאה, ה'. ּבִ ְרָעא ּתְ ּתַ

פוּ  ּבְ ְרטּוִטין  ַההּוא ׂשִ ַכח  ּתְ ְוִאׁשְ א,  ַאְרּכָ ּבְ ּוְתַלת  ְתָיא, 
ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  א  ּדָ ַלת,  ּתְ ֵמִאיּנּון  ֶאְמָצִעיָתא  ּדְ ְרטּוָטא  ׂשִ

אֹות ס'.  ִמיְך ּבְ ָאת ה', ְוִאְסּתְ  ּדְ
 חסר כאן תרגום .159

  

ֶאְמָצִעיָתא,  .159 ּדְ ְרטּוָטא  ׂשִ ַההּוא  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ
ָעאל ְואָ  א ִאיהּו  ּדְ פּוְתָיא, ּדָ ְרטּוִטין ּדְ ִחיד ּגֹו ִאיּנּון ָחֵמׁש ׂשִ

א ָלאו ָהִכי.   ֵני ָנׁשָ יֵתיּה, ּוְבגֹו ּבְ ּגֹו ּבֵ ר ָנׁש ָעִציב ְוָרִגיז  ּבַ
ְלַבר  ָלא.  ּוְלִזְמִנין  ְוָכִפין,  ְוָרִגיז  ֵביֵתיּה,  ּבְ ִאיהּו  ַקְמָצן 

עֹוְבֵדי עָ  יֵתיּה ָלאו ָהִכי. ַאְצַלח ּבְ ל  ִמּבֵ ּדַ ּתָ ד ִאׁשְ ְלָמא. ּכַ
ּה. ְמֵהיָמָנא ִאיהּו,  ר ּבָ יל ְזֵעיר ְוִאְתַהּדָ ּכִ אֹוַרְייָתא ִאְסּתַ ּבְ
ָלאו ְמֵהיָמָנא, ַאְחֵזי  ל ִזְמָנא. ְוַההּוא ִזְמָנא ּדְ ֲאָבל ָלאו ּכָ
ִדיָנא ִיְצַלח. ְמֵהיָמָנא  ִלימּו. ּבְ ׁשְ ון ְקׁשֹוט, ְוָלא ְקׁשֹוט ּבִ ּגֹוָ

ָר  ּבְ ה',  ִאיהּו  ָאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  א  ּדָ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ִזין 
ָאת ס'.  ר ּבְ  ְוִאְתֲחּבָ

 חסר כאן תרגום .160

  

א,  .160 ַאְרּכָ ּבְ ְוָחֵמׁש  פּוְתָיא,  ּבְ ְרטּוִטין  ׂשִ ע  ַאְרּבַ ְוִאי 
א ִאיהּו  ע, ּדָ ּגֹו ִאיּנּון ַאְרּבַ א, ָעאִלין  ָאְרּכָ ֵרין ֵמִאיּנּון ּדְ ּתְ

חַ  ָנׁש  ר  ְוָלאו ּבַ ְלַבר,  א  ִלּבָ ָעִציב  י  ְוִאְתַחּזֵ ֵביֵתיּה,  ּבְ י  ּדֵ
ָוון   ְוִאְתּכְ ֵחדּו  ַאְחֵזי  א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ִעם  יל  ַמּלִ ּדְ ֵכיָון  ּדְ ָהִכי 

ִמּלֹוי.   ּבְ
 חסר כאן תרגום .161

  

א   .161 א, ּדָ ָאְרּכָ ְרטּוִטין ְזִעיִרין ָעאִלין ּגֹו ִאיּנּון ּדְ ַלת ׂשִ ּתְ
ְלָיין ִאית   ֲעִרין ּתַ גּוֵפיּה, ּוְתַלת ׂשַ ימּו אּוָכם ּבְ ֵליּה ַחד ְרׁשִ

ְוַחד   ִעּגּוָלא,  ּכְ ִאיהּו  ימּו  ְרׁשִ ְוַההּוא  ימּו,  ְרׁשִ ַההּוא  ּבְ
ִביָרא ֵליּה  (חבורא) ּתְ ָקָראן  יָמא,  ְרׁשִ ּוְלַהאי  יּה.  ֵריׁשֵ ּבְ

ין, ֵריׁש   ַיְדִעין ָרִזין ִאּלֵ א, ּדְ יֵמי ִלּבָ א,  ַחּכִ ימּו ּדָ ָרא. ְרׁשִ ִנׁשְ
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ְיִמיָנא.  ְדרֹוָעא  ּבִ ּוְלִזְמִנין,  ְתפֹוי.  ּכִ ין  ּבֵ ְלִזְמִנין,  ִאְתָחֵזי 
עֹוי. ֶאְצּבְ  ּוְלִזְמִנין, ַעל ְיָדא ְיִמיָנא ּבְ

 חסר כאן תרגום .162

  

ר  .162 ֵמיׁשָ אַֹרח  ּבְ ִאיהּו  ָרא,  ִנׁשְ ֵריׁש  א  ּדָ יָמא  ְרׁשִ ִאי 
ִיְסּתַ  ִתיקּונֹוי,  ֵריׁש ּבְ ַההּוא  ְוִאי  ְוִליָקָרא.  ְלעּוְתָרא  ק  ּלַ

ד   ה ְלֵבִנין ְלִזְמִנין. ֲאָבל ּכַ ִיְזּכֶ ְך ַלֲאחֹוָרא,  ָרא ִאְתַהּפַ ִנׁשְ
יר  ַיּתִ ַסְגָיא,  ְוִליָקר  יר,  ַיּתִ ְלעּוְתָרא  ה  ִיְזּכֶ ִסיב,  ִאיהּו 

ּה.  ל ּבָ ּדַ ּתַ אֹוַרְייָתא, ִאי ִאׁשְ  ֵמעּוְלמֹוי, ְוַיְצַלח ּבְ
 חסר כאן תרגום .163

  
ון   .163 א, ִאְתָחֵזי ְלִזְמִנין אּוָכָמא, ּוְלִזְמִנין ּגֹוָ ָרא ּדָ ֵריׁש ִנׁשְ

ֲעִרין   ׂשַ ְך. ְלִזְמִנין ּבְ ל ּכַ ע ּכָ ָלא ִאְצְטּבַ ָלא סּוָמק ְזֵעיר, ּדְ ּדְ
ן. יָנא ִאְתּדָ א ַחד ִסיָמָנא ִאיהּו, ּוְבַחד ּדִ ִעיַע, ְוכֹּלָ  ְלִזְמִנין ׁשְ

 חסר כאן תרגום .164

  

ְגָווֵניּה,  .164 יר, ְוָקִאים ּבִ ע ַיּתִ ון סּוָמק ִאְצְטּבַ ְוִאי ַההּוא ּגֹוָ
ְווִנין, ְלִזְמִנין ַקְייִמין  ין ּגַ ִאּלֵ ִגין ּדְ ִאְצְטַבע, ּבְ ְזַמן ְזֵעיר הּוא ּדְ

ע ַההּוא סּוָמק ְוָנִהי ר,  ְנִהיִרין, ּוְלִזְמִנין ֲחׁשּוִכין. ְוִאי ִאְצְטּבַ
א,  ַאְרּכָ ּבְ ְרטּוִטין  ׂשִ ַלת  ּתְ ָמאָלא,  ׂשְ יָדא  ּבִ ִאית  ֵדין  ּכְ
ִקיק   פּוְתָיא, ְוַחד ּדָ ִקיק ַעל ִאיּנּון ּדְ פּוְתָיא, ְוַחד ּדָ ּוְתַלת ּבְ
פּוְתָיא  ּבְ ַחד  ִאּתֹוָסף  ְיִמיָנא  ּוִביָדא  א.  ָאְרּכָ ּדְ ִאיּנּון  ַעל 

נִּ  ּבְ ִכיב  ׁשָ ָנׁש  ר  ּבַ ַהאי  ְלחֹודֹוי.  ּה ּבִ ִמיּנֵ ב  ּתָ ְוָלא  ה,  ּדָ
 ְלָמאֵריּה.

 חסר כאן תרגום .165

  

ְרטּוִטין   .165 ׂשִ ִאיּנּון  ָארּו  ּתָ ִאׁשְ א,  ְתיּוְבּתָ ּבִ ב  ּתָ ְוַכד 
יּה,  יִמיָנא, ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ִאּתֹוָסף ּבִ ָמאָלא, ְוַההּוא ּדְ יָדא ׂשְ ּבִ

ָלא ִאְתָחֵזי ָנִהיר כָּ  יּה.  ְוִאְתָעֵדי ַההּוא סּוָמָקא, ּדְ ְך ִמּנֵ ל ּכַ
ַההּוא  יּה  ִמּנִ יּו  ַאְעּדִ ָלא  ָתב,  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ּוְלִזְמִנין 
ָאת ה', ְוִאְתָעֵדי ָאת   ָרָזא ּדְ סּוָמָקא, ַעד ְזַמן. ַהאי ִאיהּו ּבְ
ָאת ץ'. ַהאי   ר ָאת ה' ּבְ חֹותֹוי ָאת ץ', ְוִאְתֲחּבָ ס', ְוָעאל ּתְ

יּה בִּ  ּקּוָנא ְלַנְפׁשֵ ֵעי ּתִ ָחֵמי ֵליּה, ּבָ א ּדְ ִלּבָ יָמא ּדְ ְבִהילּו. ַחּכִ
ְך. י ְלַנְפׁשָ  חֹוָבָתא ִאית ָעֵליּה, לֹוַמר ֵליּה ִזיל ַאּסֵ

 חסר כאן תרגום .166

  

א   .166 ּדָ פּוְתָיא,  ּבְ ְוַחד  א,  ַאְרּכָ ּבְ ְרטּוִטין  ׂשִ ַלת  ּתְ ְוִאי 
ְלחֹוֵדיּה.   ּבִ ָאת ה'  ּדְ ָרָזא  ּבְ ָרָזא  ִאיהּו  ּבְ ר  ִאְתַחּבַ ּוְלִזְמִנין 

ָעְלָמא.  ְצִעין ּדְ ַתר ּבִ ִאיב ּבָ ר ָנׁש ּתָ ָאת ז'. ַהאי ִאיהּו ּבַ ּדְ
ין, ְוֵתיאּוְבֵתיּה ִנאּוִפים. ְוַאף ַעל  ַתר ָנׁשִ ְוִאי ָלאו, ָרִדיף ּבָ
יּה, ְוָלא   יו ִמּנֵ ָעְלָמא, ַהאי ָלא ַאְעּדִ ָתִאיב ְלִבְצִעין ּדְ ב ּדְ ּגַ

הּו. ַאְכִסיף יל ּבְ ִקיִעין ּוַמּלִ  . ֵעינֹוי ׁשְ
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 חסר כאן תרגום .167

  

פּוְתָיא  .167 ָלת ּבְ ְרטּוִטין. ּתְ ֵפי ׂשִ ב ְלָמאֵריּה ִמְתַחּלְ ִאי ּתָ
ִקיִקין ֵרין ּדְ א, ְוִאיּנּון ּתְ ַקְייִמין  (דף ע''ח ע''א) ְוַחד ְלָאְרּכָ

יֵליּה   ֵדין ְרעּו ּדִ ִקּיּוָמא, ּכְ ּה.  ּבְ ַבק ּבָ ֵתיּה, ְוִאְתּדְ ִאּתְ יר ּבְ ַיּתִ
ֵדין   ּכְ ִקיִקין.  ּדְ ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  ין  ּבֵ ָעאל  יר,  ַיּתִ ִקיק  ּדָ ַחד 

ָאת ז'.  ר ָאת ה' ּבְ  ִאְתַחּבַ
 חסר כאן תרגום .168

  

פּוְתָיא, ּוְתַלת   .168 ע ּבְ א ְוַאְרּבַ ַאְרּכָ ְרטּוָטא ַחד ּבְ ְוִאי ׂשִ
ִקיִקין ַקְייִמין עַ  ע. ַעל  ּדְ ל ַההּוא ַחד, ְוַחד ַעל ִאיּנּון ַאְרּבַ

ִקיִקין,   ּדְ ִקְסְטִרין  ַלת  ּתְ ֵליּה  ִאית  ָמאָלא,  ׂשְ רֹוָעא  ּדְ
ְלָיא,  ּתַ ֲעָרא  ׂשַ ְוַחד  ְזִעיִרין,  ִמּיֹוִמין  יּה  ּבֵ ִאְתְיִלידּו  ּדְ
ְנאּוָפא  ַתר  ּבָ ָרִדיף  ִאיהּו  ַהאי  א.  ֵריׁשָ ּדְ ַחד  ַההּוא  ּבְ

ַחְבֵר  ת  ֵאׁשֶ ֵעיָנא ּדְ ּבְ ַאְגִזים  ִאיהּו.  ְזדֹוָנא  ּדִ ָמאֵריּה  יּה. 
ִאיהּו   ּדְ ּוְבִגין  ִלים.  ְוַאׁשְ ַלל,  ּכָ ִמּלּוָלא  ָלא  ּבְ ָמאָלא,  ׂשְ
ְלָאָתָבא   ָמאֵריּה,  ּדְ ִליָקָרא  ָחִייׁש  ָלא  ְזדֹוָנא,  ָמאִריּה 

ר ָנׁש סּוָמָקא.  ָקֵמיּה. ְלָבַתר ָקִטיל ִחְוָיא ֵליּה, אֹו ּבַ
 ר כאן תרגוםחס .169

  

ִקין   .169 ַסּלְ פּוְתָיא, ְוִאיּנּון ּדְ א, ּוְתַלת ּבְ ַאְרּכָ ע ּבְ ְוִאי ַאְרּבַ
ָמאֵריּה,   י  ְלַגּבֵ יּה  ִלּבֵ ַבר  ּתָ ַהאי,  יּה.  ִמּנֵ יּו  ַאְעּדִ א  ְלֵעיּלָ
ר  ְוִאְתֲחּבָ פ',  ָאת  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ִתיּוְבָתא.  ּבְ ְוָתב 

ין, ָאת ה'. ַעל ִאּלֵ ִתיב,  ּבְ ְכָווֵתיּה, ּכְ (ישעיה   ְוַעל ִאיּנּון ּדִ
רֹוב. נז) לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ  ׁשָ

ל ּתֹוְלדֹות   .170 ל אֹוָתם סֹודֹות ׁשֶ אן ּכָ ַעד ּכָ
ַמן  ּנֹוְלדּו בֹו ִמזְּ ֵהם ּתֹוָלדֹות ׁשֶ  ָאָדם, ׁשֶ

  

ָאָדם,   .170 תֹוְלדֹות  ּדְ ָרִזין  ִאיּנּון  ל  ּכָ ָהָכא,  ִאיּנּון ַעד  ּדְ
ַבר  פּום ָאְרחֹוי ּדְ ַמן ִלְזַמן, ּכְ יּה ִמּזְ ִאְתְיִלידּו ּבֵ תֹוְלדֹות, ּדְ
ְוָזכּו  מֹר,  ּדְ ָקֵמיּה  ַיְתִבין  ּדְ ִאיּנּון  ּדְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ ָנׁש. 
ַהאי   ּבְ ִאיּנּון  ָאה  ַזּכָ אֹוַרְייָתא.  ּדְ ָרִזין  ִמּפּוֵמיּה  ַמע  ְלִמׁשְ

ִאין ְוַזּכָ ְמעֹון,    ָעְלָמא,  ׁשִ ר'  ָאַמר  ָאֵתי.  ּדְ ְלָעְלָמא  ִאיּנּון 
ה   ּמָ ּכַ ְלכּו,  ָאִניס  ָלא  ָרִזין  ָכל  ּדְ א,  ַחְבַרּיָ ַאּתּון  ִאין  ַזּכָ

ָאֵתי.  ָנן ְלכּו ְלָעְלָמא ּדְ ּמְ ִאין ִאְזּדַ ין ִעּלָ  ּדּוְכּתִ
ָהָעם   .171 ל  ִמּכָ ֶתֱחֶזה  ה  ְוַאּתָ ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ

ִיְרֵאי ַחִיל  י  ׂשְֹנֵאי   ַאְנׁשֵ ֱאֶמת  י  ַאְנׁשֵ ֱאלִֹהים 
ֶתֱחֶזה,   ה  ְוַאּתָ ֲאָבל  ְרׁשּוהּו.  ּפֵ ֶזה  סּוק  ּפָ ָבַצע. 
ַמְרֵאה  ְלִפי  ֶתֱחזֶה,  א  ֶאּלָ ְבַחר  ּתִ ָכתּוב  לֹא 
ת   ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ יֹוָקן  ּדְ ּבַ ה?  ּמֶ ּבַ ָהֵעיַנִים. 

סּוק ַהזֶּ ּפָ ם, ְוַהּכֹל ּבַ ֲאַמְרּתֶ לּו ׁשֶ ָדִדים ַהּלָ ה. ַהּצְ
ֶתֱחֶזה   ה  ָהָעם    -ְוַאּתָ ל  ִמּכָ ָער.  ֵ ׂשּ ּבַ  - ַאַחת, 

ַחִיל   י  ַאְנׁשֵ ַצח.  ּמֵ ּבַ ִים,  ּתַ ִנים.   -ׁשְ ּפָ ּבַ לֹׁש,  ׁשָ
י ֱאֶמת    -ִיְרֵאי ֱאלִֹהים   ֵעיַנִים. ַאְנׁשֵ ע, ּבָ  -ַאְרּבַ

  

ְוָאַמר .171 ַתח  יח) ּפָ ָהָעם  (שמות  ל  ִמּכָ ֶתחֶזה  ה  ְוַאּתָ
ַהאי  ָבַצע,  ׂשֹוְנֵאי  ֱאֶמת  י  ַאְנׁשֵ ֱאלִֹהים  ִיְרֵאי  ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ
ִתיב.   ּכְ ָלא  ְבַחר  ּתִ ֶתחֶזה,  ה  ְוַאּתָ ֲאָבל  אּוְקמּוָה.  ְקָרא 

ִדּיּוְק  ּבְ ַמאי.  ּבְ ַעְייִנין.  ּדְ ֵחיזּו  א ֶתחֶזה: ְלפּום  ַבר  ֶאּלָ ּדְ ָנא 
ְקָרא.   ַהאי  ּבְ א  ְוכֹּלָ ָקָאַמְרּתּון  ּדְ ִסְטִרין  ית  ׁשִ ין  ִאּלֵ ּבְ ָנׁש 
ִמְצָחא.   ֵרין, ּבְ ל ָהָעם, ּתְ ְעָרא. ִמּכָ ׂשַ ה ֶתחֶזה, ַחד, ּבְ ְוַאּתָ
ַעְייִנין.   ע, ּבְ ין. ִיְרֵאי ֱאלִֹהים, ַאְרּבַ ַאְנּפִ ַלת, ּבְ י ַחִיל, ּתְ ַאְנׁשֵ
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ָבַצע   ׂשְֹנֵאי  ָפַתִים.  ְ ׂשּ ּבַ יַָּדִים,   -ָחֵמׁש,  ּבַ ׁש,  ׁשֵ
ְרטּוֵטיֶהם. ׂשִ  ּבְ

ָחֵמׁש  ֱאֶמת,  י  ָיִדין.  ַאְנׁשֵ ּבְ ית,  ׁשִ ָבַצע,  ׂשֹוְנֵאי  ְפָוון.  ׁשִ ּבְ  ,
ְרטּוֵטיהֹון. ׂשִ  ּבְ

ֵני  .172 ּבְ ֶהם  ּבָ ָלַדַעת  יָמִנים  ַהּסִ ֵהם  ֵאּלּו  ׁשֶ
ֲעֵליֶהם.  ׁשֹוָרה  ַהָחְכָמה  רּוַח  ׁשֶ ְלאֹוָתם  ָאָדם 
א ַמה   ה לֹא ִהְצָטֵרְך ָלֶזה, ֶאּלָ ל ֶזה, ֹמׁשֶ ְוִעם ּכָ

ְבַחר מֹ  ַויִּ תּוב?  ָרֵאל, ּכָ ל ִיׂשְ י ַחִיל ִמּכָ ה ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ָאה ֵאָליו ּומֹוִדיָעה  רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָהְיָתה ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

 לֹו, ּוָבּה ָהיּו רֹוִאים ַהּכֹל.

  

א,  .172 ִני ָנׁשָ הּו ּבְ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ין ִאיּנּון ִסיָמִנין, ְלִאׁשְ ִאּלֵ ּדְ
ְרָיא ָעלַ  רּוַח ָחְכְמָתא ׁשַ ה ְלִאינּון ּדְ א, מֹׁשֶ ל ּדָ ְייהּו. ְוִעם ּכָ

י   ה ַאְנׁשֵ ְבַחר מֹׁשֶ ַוּיִ ִתיב,  א ַמה ּכְ א, ֶאּלָ ָלא ִאְצְטִריְך ּדָ
ָאֵתי   ֲהָוה  א  קּוְדׁשָ רּוָחא  ּדְ ִגין  ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ִמּכָ ַחִיל 

א.  יּה, ְואֹוַדע ֵליּה, ּוֵביּה ֲהָוה ָחֵמי ּכֹּלָ  ְלַגּבֵ
תּוב   .173 ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ָבר ִמּנַ ּדָ ָלֶהם  ִיְהיֶה  י  ּכִ

א ֵאַלי.   א ּבָ ִאים ֵאַלי לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ א ֵאַלי. ּבָ ּבָ
ָהָיה   ּוָבּה  ֵאָליו,  ָאה  ּבָ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  זֹו 
ּוְלַעיֵּן,   ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶזה  ְלָכל  ִהְצָטֵרְך  ְולֹא  יֹוֵדַע. 

ה יֹוֵדַע. ָעה ָהָיה ֹמׁשֶ א ְלִפי ׁשָ  ֶאּלָ
  

ֵאַלי.  .173 א  ּבָ ָבר  ּדָ ָלֶהם  ִיְהֶיה  י  ּכִ יב  ְכּתִ ּדִ ָלן,  ְמָנא 
א,   א רּוַח קּוְדׁשָ א ֵאַלי, ּדָ א ּבָ ִתיב, ֶאּלָ ִאים ֵאַלי ָלא ּכְ ּבָ
יּה, ּוֵביּה ֲהָוה ָיַדע, ְוָלא ִאְצְטִריְך ְלָכל   ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ּדְ

ֲעתָ  ׁשַ ְלפּום  א  ֶאּלָ ּוְלַעְייָנא,  ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ א  ָיַדע ּדָ ֲהָוה  א 
ה.   מֹׁשֶ

ִכְסאֹו,   .174 ֶלְך, ָיַדע ּבְ לֹֹמה ַהּמֶ מֹו ֶזה ָיַדע ׁשְ ּכְ
ַרב   ּקָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ָעָליו.  ְרָתה  ׁשָ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ׁשֶ
ן  ּדָ ָהָיה  ּובֹו  ָעָליו,  ָנְפלּו  ְוֵאיָמה  ַחד  ּפַ ְלִכְסאֹו, 

ּום   ִמׁשּ ֵעדּות,  ִלי  ּבְ ין  ָהיּו ּדִ יֹוְקָנאֹות  ַהּדְ ׁשֶ
יֹוָקן  ַהּדְ ֶקר, אֹותֹו  ׁשֶ ּבְ ַרב  ּקָ ׁשֶ ְוָכל ִמי  ִכְסאֹו,  ּבְ
א   ּבָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ְוָהָיה  ׁש,  ּכֵ ְמַכׁשְ
ַעל   נֹוֶפֶלת  ָהְיָתה  א  ּסֵ ַהּכִ ֵאיַמת  ָלֵכן  ֶקר.  ְבׁשֶ

יִקים ְלָפָניו.  ם ִנְמְצאּו ַצּדִ  ַהּכֹל, ְוֻכּלָ

  

כּוְרְסֵייּה, כְּ  .174 א, ָיַדע ּבְ לֹמֹה ַמְלּכָ ְווָנא, ָיַדע ׁשְ ּגַ ַהאי 
ָקִריב   ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ ָעֵליּה,  ְרָיא  ׁשַ א  קּוְדׁשָ רּוַח  ּדְ
ִאין  ִחילּו ְוֵאיָמָתא ָנִפיל ָעֵליּה, ּוֵביּה ֲהָוה ּדָ ְלכּוְרְסֵייּה, ּדְ

בְּ  ֲהוֹו  ִדּיּוְקִנין  ּדְ ִגין  ּבְ ָסֲהִדין.  ָלא  ּבְ יָנא  ְוָכל  ּדִ כּוְרְסֵייּה, 
ּיּוְקָנא, ַוֲהָוה  א ַההּוא ּדִ ׁשָ ּכְ ְקָרא, ְמַכׁשְ ׁשִ ִמְקַרב ּבְ ַמאן ּדְ
ְך, ֵאיָמָתא   ִגין ּכַ ְקָרא ָקֲאֵתי. ּבְ ְבׁשִ א, ּדִ לֹמֹה ַמְלּכָ ָיַדע ׁשְ
ִאין  ַזּכָ ָכחּו  ּתְ ִאׁשְ הּו  ְוֻכּלְ א,  ּכֹּלָ ַעל  ָנִפיל  ֲהָוה  כּוְרְסֵיּה  ּדְ

 ָקֵמיּה. 
ּנֱֶאַמר  .175 מֹו ׁשֶ ֵריַח, ּכְ יַח ּבְ ׁשִ (שם   ֶמֶלְך ַהּמָ
ֵעיָניו   יא) ְלַמְרֵאה  ְולֹא  ה'  ִיְרַאת  ּבְ ַוֲהִריחֹו 

לֹא  נּו ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ה ּדָ ת ֵאּלֶ לֹׁשֶ ּפֹט ְוגֹו'. ּוׁשְ ִיׁשְ
י ֵעִדים,   ֵני ָהעֹוָלם ַעל ּפִ ָאר ּבְ ֵעִדים ְוַהְתָרָאה. ׁשְ

אֹוָתם ַעל ַמֲאַמר ַהּתֹוָרה. ֲחכָ  יִרים ּבְ ּכִ ּמַ ִמים ׁשֶ
ָהעֹוָלם   ֵני  ּבְ ֶאת  ְלַהְזִהיר  ֲעֵליֶהם  יֹוְקָנאֹות,  ּדְ
ם.   ַנְפׁשָ א ֶאת  ּוְלַרּפֵ ִלְבֵני ָאָדם  ְרפּוָאה  ְוָלֵתת 
א!  עֹוָלם ַהּבָ ֵריֶהם ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְוַאׁשְ ֵריֶהם ּבָ  ַאׁשְ

  

ָמה ְדַאּתְ   .175 ֵריָחא, ּכְ יָחא ּבְ א ְמׁשִ (ישעיה   ָאֵמרַמְלּכָ
ְוגֹו'.   יא) ּפֹוט  ִיׁשְ ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה  ְולא  ְיָי'  ִיְרַאת  ּבְ ַוֲהִריחֹו 

ֵני   ַאר ּבְ ָלא ָסֲהִדין ְוַהְתָרָאה. ׁשְ נּו ָעְלָמא, ּבְ ין, ּדָ ּוְתַלת ִאּלֵ
יִמין  ַחּכִ אֹוַרְייָתא.  ֵמיָמר  ַעל  ָסֲהִדין,  ּפּום  ַעל  ָעְלָמא 

ִאיּנוּ  ּבְ מֹוְדָען  ּתְ ִאׁשְ ִלְבֵני ּדְ ְלַאְזָהָרא  ָעַלְייהּו  ּיּוְקִנין,  ּדִ ן 
ְייהּו.   ַנְפׁשַ י  ּוְלַאּסֵ א,  ָנׁשָ ִלְבֵני  ַאְסָווָתא  ּוְלֵמיַהב  ָעְלָמא, 

ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ ִאין ִאיּנּון ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְוַזּכָ ִאין ִאיּנּון ּבְ  ַזּכָ
ֵסֶפר   .176 ֶזה  ָהָעם.  ל  ִמּכָ ֶתֱחֶזה  ה  ְוַאּתָ

ִרים  ּתֹוְלדֹת   ָאָדם. ֶזה ֵסֶפר ֵמאֹוָתם ְסָפִרים ִנְסּתָ
ים .  (ֶזה ֵסֶפר ֵמאֹוָתם ִנְסָּתִרים ַוֲעֻמִּקים) ַוֲעֻמּקִ

ְלִמי  ה  ְתִפּלָ ּבִ ָיַדי  י  ֵהַרְמּתִ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
סּוק ַהזֶּה  ּפָ ּבַ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

רוֹ  ּלּו ָהִראׁשֹוִנים ִנְסּתָ ת ֶעְליֹוִנים, יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּגִ
ם  ָ ׁשּ ּמִ ל ֵסֶפר ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּסֹודֹות ׁשֶ ּוְלַעיֵּן ּבַ

ֶלְך.  לֹֹמה ַהּמֶ ל ׁשְ נּוז ׁשֶ ְך ִסְפרֹו ַהּגָ  ִנְמׁשַ

  

ל ָהָעם. ֶזה   (שמות יח) רזא דרזין .176 ה ֶתֱחְזה ִמּכָ וַאּתָ
ֵסֶפר   א  ּדָ ָאָדם.  תֹוְלדֹות  ְסִתיִמין  ֵסֶפר  ִסְפִרין,  ֵמִאיּנּון 

ועמיקין) וֲעִמיִקין, סתימין  מאינון  ספרא  דא  ר'   (נ''א  ָאַמר 
ַאף   ּדְ ָעְלָמא,  ָבָרא  ּדְ ְלַמאן  ּלּו  ּצַ ּבְ ְיָדי  ֲאִריִמית  ְמעֹון,  ׁשִ
ִאית   ִאין,  ִעּלָ ְסִתיִמין  ַקְדָמֵאי  לּו  ּגָ ְקָרא  ַהאי  ּבְ ּדִ ב  ּגַ ַעל 

ּוְלַעְייָנא ָלא  ּכְ ַקְדָמָאה,   ְלִאְסּתַ ָאָדם  ּדְ ִסְפָרא  ּדְ ָרִזין  ּבְ
א.  לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ִניָזא ּדְ ָכא ִסְפָרא ּגְ ְ ן ִאְתַמׁשּ ּמָ ִמּתַ  ּדְ
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לּוי ּבֹו. ֶזה    -ֶזה   .177 ַהּכֹל ּתָ ים.    -ׁשֶ ֵעץ ַהַחיִּ
ה.  -ֶזה   ּלָ ּגִ ׁשֶ ַאֵחר  מֹו   -ֶזה   (ַמהּו) ְולֹא  ּכְ

ּנֱֶאַמר  יב) ׁשֶ רֹאׁש  ַהחֶֹדׁש   (שמות  ָלֶכם  ַהזֶּה 
ים. ֶזה ִניָסן ְולֹא ַאֵחר.  ֳחָדׁשִ

  
י. ֶזה: ְוָלא  .177 ַחּיִ ּדְ א. ְזה: ִאיָלָנא  יּה ּכֹּלָ ּבֵ ַתְלָיא  ֶזה: ּדְ

י. ַגּלֵ ּדְ ָאֵמר, (מאי) ַאֲחָרא  ַאּתְ  ּדְ ָמה  ּכְ (שמות   ֶזה: 
ים, ְזה ִניָסן ְוָלא ַאֲחָרא. יב) ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ  ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

ֵסֶפר   .178 ּתֹוְלדֹות   -ֶזה  ּוְלַגּלֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן 
רֹות   ה ּפֵ ה ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְועֹוׂשֶ ַגּלֶ ּמְ ָאָדם, ֵעץ ׁשֶ

ֵסֶפר   ֶזה  עֹוָלם.  ָחְכָמה    -ְלהֹוִציא  ָלַדַעת 
ָהִראׁשֹון  ְלָאָדם  ְמְסָרה  ּנִ ׁשֶ ה,  ַוֲעֻמּקָ ֶרת  ִנְסּתֶ

ָחְכָמה   ָאָדם.  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְדיֹוָקן  ִנְמְסָרה ּבִ זֹו 
ִסְפרֹו.  ֶלְך, ְוָיַרׁש אֹוָתּה ְוָכַתב ּבְ לֹֹמה ַהּמֶ  ִלׁשְ

  

ָאה תֹוְלדֹות ָאָדם, ִאיָלָנא  .178 ָחא ּוְלַגּלָ ּגָ ֶזה ֵסֶפר, ְלַאׁשְ
ָקא ְלָעְלָמא. ְזה  י תֹוְלדֹות ָאָדם. ְוָעִביד ִאיִבין ְלַאּפָ ַגּלֵ ּדְ

ָחְכְמָתא   ע  ְלִמְנּדַ ְמַסר  ֵסֶפר,  ִאּתְ ּדְ ַוֲעִמיָקא,  ְסִתיָמא 
א  ּדָ ָחְכְמָתא  א,  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ִדּיּוְקָנא  ּבְ ַקְדָמָאה,  ְלָאָדם 

ִסְפֵריּה. א, וָיִרית ָלּה ְוָכַתב ּבְ לֹמֹה ַמְלּכָ  ִאְתְמַסר ִלׁשְ
ַעד   .179 ֶזה,  ּבָ ה  ָ ִהְתַקׁשּ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ָלַמְדנּו 

אֹותֹו,  ָדה  ְוִלּמְ ִכיָנה  ׁשְ ָאה  ּבָ ָרֲאָתה    ׁשֶ ְוִהיא 
ְרִאים  ּנִ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ֶאת  ּוָבֲחָרה 
ַהזֹּו   ַהָחְכָמה  ֶאת  ָלַמד  ה  ֹמׁשֶ ם  ְוׁשָ ַפְרצּוף,  ּבְ
ל   ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ תּוב ְוַאּתָ ּכָ ְוִנְכַנס ְלתֹוָכּה. ֶזהּו ׁשֶ

ּבוֹ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַההּוא  קב) ָהָעם.  ה  (תהלים  ְוַאּתָ
לֹ  נֹוֶתיָך  ּוׁשְ ּמּו.הּוא  ִיּתָ ט) א  ה   (נחמיה  ְוַאּתָ
ם. ּלָ ּכֻ ֶאת  ג) ְמַחיֶּה  ָמֵגן  (תהלים  ה'  ה  ְוַאּתָ

ֲעִדי.   ּבַ

  

ָאַתת   .179 ּדְ ַעד  ָדא,  ּבְ י  ִאְתָקׁשֵ ה  מֹׁשֶ ּדְ אֹוִליְפָנא, 
א ְואֹוִליַפת ֵליּה, וִהיא ָחַמאת ּוָבִריַרת ְלָכל ִאיּנּון  ִכיְנּתָ ׁשְ

ַפְר  ִאְתָחזּון ּבְ ה ָחְכְמָתא  ּגּוְבִרין ּדְ ן אֹוִליף מֹׁשֶ ּצּוָפא, ְוַתּמָ
ל   ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב וַאּתָ ַגּוִ א, ְוָעִייל ּבְ ּדָ

יהּ  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ַההּוא  קב) ָהָעם.  הּוא  (תהלים  ה  וַאּתָ
ּמּו.  יּתַ לֹא  נֹוֶתיָך  ט) ּוׁשְ ֶאת   (נחמיה  ְמַחּיֶה  ה  ְוַאּתָ

ם. ּלָ ֲעִדי.ְוַאּתָ  (תהלים ג) ּכֻ  ה ְיָי' ָמֵגן ּבַ

ה ְולֹא   .180 ֶזה. ַאּתָ ה ֶתֱחֶזה, ְוִתְתּבֹוֵנן ּבָ ְוַאּתָ
ה  ָ ׁשּ ׁשִ ים ִרּבֹוא. ּבְ ִ ׁשּ ׁשִ ַאֵחר, ָלָדַעת ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ
ֵני   ּבְ ל  ׁשֶ יֹוְקָנאֹות  ּדְ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן.  יֵׁש  ְצָדִדים 

ְוֵאלֶּ  ְרָיּה.  ּבֻ ַעל  ַהָחְכָמה  ְוָלַדַעת  ֵהם  ָאָדם,  ה 
ִנים,   ּפָ ּבַ ָפַתִים,  ְ ׂשּ ּבַ חֶֹטם,  ּבַ ֵעַנִים,  ּבָ ָער,  ֵ ׂשּ ּבַ
ת  ׁשֶ ּוְבׁשֵ ַהיַָּדִים.  ְרטּוֵטי  ׂשִ אֹוָתם  ּבְ יַָּדִים,  ּבַ

ה ֶתֱחֶזה.  תּוב ְוַאּתָ לּו ּכָ ָדִדים ַהּלָ  ַהּצְ

  

ַאֲחָרא,  .180 ְוָלא   , ַאְנּתְ ָהא.  ּבְ ל  ּכַ ְוִתְסּתַ ֶתֱחְזה,  ה  ְוַאּתָ
ִאית   ִסְטִרין  ית  ׁשִ ּבְ ִרּבֹוא.  ִתין  ׁשִ ּבְ ָלא  ּכְ ּוְלִאְסּתַ ע  ְלִמְנּדַ
ע ָחְכְמָתא ַעל  א, ּוְלִמְנּדַ ְבֵני ָנׁשָ ִדּיּוְקִנין ּדִ ָלא. ּבְ ּכְ ְלִאְסּתַ
חֹוָטָמא.  ּבְ ַעְייִנין.  ּבְ ְעָרא.  ׂשַ ּבְ ִאיּנּון  ין  וִאּלֵ ּבּוְרִייּה. 

ָיִדין. ין. ּבְ ַאּפִ ְפָוון. ּבְ ׁשִ ית    ּבְ ּוְבׁשִ ָיִדין.  ְרטּוִטין ּדְ ִאיּנּון ׂשִ ּבְ
ה ֶתֱחְזה. ִתיב ְוַאּתָ ין, ּכְ  ִסְטִרין ִאּלֵ

 חסר כאן תרגום .181

  

ין  .181 ִאּלֵ ָחא, ּבְ ִמּצְ ּדְ ְקִמיִטין  ּבִ ְעָרא,  ׂשַ ּבְ ה ֶתֱחְזה,  ְוַאּתָ
ַעְייִנין.   ל ָהָעם, ּבְ ַעל ַעְייִנין. ִמּכָ ין ּדְ ֵעיָנא, ְקִריּצִ דּוִקין ּדְ ּבְ

ְבהּו   י ָחִיל, ְלֵמיָקם ֵחיָלא ּדִ ְתחֹות ֵעיָנא. ַאְנׁשֵ ְקִמיִטין ּדִ ּוּבִ
ְקִמיטּו   ּבִ ין,  ַאּפִ ּבְ ין.  ַאּפִ ּדְ ִהיבּו  ּצְ ּבִ א.  ַמְלּכָ ּדְ ֵהיָכִלין  ּבְ
ָיִדין,   ּבְ ע,  ָבּצַ ׂשְנֵאי  ִדיְקָנא.  ּבְ ְבהּו  ּדִ ימּו  ְרׁשִ ּבִ ין.  ַאּפִ ּדְ

ְרטוּ  ׂשִ ית ִסְטִרין ְרִמיִזין  ּבְ הּו ׁשִ ְבהּו. ְוֻכּלְ יִמין ּדִ ֵטי ְיִדין, ְרׁשִ
ע ָחְכְמָתא   ָלא ּוְלִמְנּדַ ּכְ ה, ְלִאְסּתַ ִאְתְמָסרּו ְלמֹׁשֶ ָהָכא, ּדְ
ְדָקא ֵיאֹות,  ֵאי ְקׁשֹוט ּכְ ן ַזּכָ א, ָיְרּתָ ְסִתיָמָאה, וָחְכְמָתא ּדָ

ָאה חּוָלֵקיהֹון.  זּכָ
ִתיב .182   חסר כאן תרגום .182 י) ּכְ וגֹו', (איוב  ִני  יׁשֵ ְלּבִ ּתַ ר  ּוָבׂשָ (ע''ז   עֹור 

ין   ע''א) ְרּגִ א, ּדַ ִריְך הּוא ְלֵעיּלָ א ּבְ א ָעֵבד קּוְדׁשָ ַגווָנא ּדָ ּכְ
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יִלין  ְוַחּיָ ְסִתיִמין,  ּגֹו  ְסִתיִמין  ין,  ִאּלֵ ַעל  ין  ִאּלֵ ין,  ְרּגִ ּדַ ַעל 
ין, ָהִכי עָ  ִאּלֵ ין ַעל  ִאּלֵ ַעְרִקין  ּוְרִתיִכין,  ִאיּנּון,  ָכל  ּבְ ִביד 

ין  ַדְרּגִ ּדְ ִקּיּוָמא  ּבְ ְוַקְייִמין  ְרִמין,  ּגַ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ְוִגיִדין, 
ִאְקרּון ין  וִאּלֵ ִאין,  ע''א) ִעּלָ ק''ע  ין   (ויקרא  ְרּגִ ּדַ ר,  ׂשָ ּבָ

ָנָנא   ִאְתֲהנּון ִמּתְ ר, ְוָכל ִאיּנּון ּדְ ׂשָ ל ּבָ ֵקץ ּכָ ְלָטנּוָתא ּדְ וׁשֻ
ר.  ּדְ  ׂשָ ּבָ ּבַ ְלִטין  ׁשַ ּדְ וַאֲחָרִנין  ִנין,  ָקְרּבְ ּדְ ֵריִחין  ּדְ ר,  ָבׂשָ

ָכא ַמׁשְ הּו עֹור,  ּלְ ִמּכֻ א  (דאתפטותא דרקיע ואיהו   וֵעיּלָ
א.  עור דמשכא) ָחֵפי ַעל ּכֹּלָ  ּדְ

 חסר כאן תרגום .183

  

ִריְך הּוא ּכָֹכִבים   .183 א ּבְ ָעַבד קּוְדׁשָ ַגווָנא ּדְ לֹות ּכְ ּוַמּזָ
אֹותֹות   ְוִאיּנּון  הּו,  ּבְ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ָכא  ַמׁשְ ּבְ ְרִקיָעא,  ּדִ
א   קּוְדׁשָ ָעֵבד  ָהִכי  ָחְכְמָתא.  הּו  ּבְ ע  ּוְלִמְנּדַ ַמִים,  ָ ַהׁשּ
ְרּצּוָפא   ַההּוא ּפַ יִמין ּוְקִמיִטין ּבְ א, ְרׁשִ ְבִני ָנׁשָ ִריְך הּוא ּבִ ּבְ

וּ  ּכָֹכִבים  ִאיּנּון  ּכְ ָאָדם,  ָלא  ּדְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ע  ְלִמְנּדַ לֹות,  ַמּזָ
הּו ּגּוָפא. הּו ָחְכְמָתא ַסְגָיא, ּוְלִאְתַנֲהָגא ּבְ  ּבְ

 חסר כאן תרגום .184

  

א   .184 ּכָֹכַבּיָ ְרִקיָעא, ּדְ ָכא ֵחיזּו ּדִ ַמׁשְ ֵפי ּבְ ִמְתַחּלְ ָמה ּדְ ּכְ
ָהִכי   ָעְלָמא,  ּדְ עֹוָבִדין  ְלפּום  ֵלי,  ֵחיזּו  ּוַמּזָ ִפין  ִמְתַחּלְ

ַמן   ר ָנׁש, ְלפּום עֹוָבדֹוי ִמּזְ ּבַ ָכא ּדְ ַמׁשְ יִמין ּוְקִמיִטין ּבְ ְרׁשִ ּדִ
ְקׁשֹוט,   ֵאי  ְלָזּכָ א  ֶאּלָ ִאְתְמָסרּו  ָלא  ין  ִאּלֵ ין  ּוִמּלִ ִלְזַמן. 

ע ּוְלַאְלָפא ָחְכְמָתא ַסְגָיא.  ְלִמְנּדַ
 חסר כאן תרגום .185

  

ַמן ִלְזַמן, ְלפּום עֹוָבדֹוי  ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדוֹ  .185 ִמּזְ ת ָאָדם, 
יּה   ּבֵ פּו  וִאְתַחּלְ ימּו  ְוִאְתְרׁשִ ִאְתְיִלידּו,  ָהִכי  ָאָדם,  ּדְ
ְרָיא  א ׁשַ רּוָחא ֻקְדׁשָ ִזְמָנא ּדְ ָהא ּבְ ַמן ִלְזַמן. ּדְ יִמין ִמּזְ ְרׁשִ
רּוחַ  ַההּוא  יִמין  ְרׁשִ ְוַאְחֵזי  תֹוְלדֹות,  ָעִביד  ָהִכי  יּה,  ַגּוִ  ּבְ

 ְלַבר.
 חסר כאן תרגום .186

  

ְוַאְתָיא   .186 א,  ֻקְדׁשָ רּוַח  יּה  ִמּנֵ ְוָזז  ָרא  ִמְתַעּבְ ּדְ ּוְבִזְמָנא 
א   ׁשָ ּכְ ְמַכׁשְ הּוא  ִמְסֲאָבא  רּוַח  ְוַההּוא  ִמְסֲאָבא,  רּוַח 
מֹוְדָען  ּתְ ִאׁשְ ּדְ יִמין  ּוְרׁשִ ְיִדיָעאן,  ֵחיזּו  ְלַבר  וַאְחֵזי  יּה,  ַגּוִ ּבְ

ְק  ּבִ יּה  בּבֵ ּגַ ַעל  ְוַאף  ְלַבר.  ָכא  ַמׁשְ ּבְ (דשערא  ִמיִטין 
על  קיימין  סימנין,  אינון  וכל  ועיינין,  וחוטמא  ומצחא 

 קיומייהו.) 
 חסר כאן תרגום .187

  
ָהא  .187 ּבְ ִדיר  ּתָ ָפא  ִמְתַחּלְ ּדְ א  ּדָ ָאת  פס''ץ,  זר''ה 

יָמא   ַקּיְ ה ּדְ ָאת ַזִי''ן, ִמּלָ ְעָרא ֲהָוה ְוִסיָמִניְך ָחְכְמָתא. ּבְ ׂשַ ּבְ
ִנְזָרא  הּוא  ְוָדא  ְעָרא.  ׂשַ ּבְ ְמׁשֹון,  ׁשִ ּדְ ְקָרָבא  ּוָמאֵני  ַזִי''ן, 

יָמא  ַקּיְ ֱאלִהים ָעֵליּה. ּדְ  ּדֶ
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ָאת ז',  .188   חסר כאן תרגום .188 יָמא ּבְ א ַקּיְ מֹוְדָעא, ְוַתְלָיא. ּדָ ּתְ ֲעָרא ְלִאׁשְ ׂשַ
יּה ָאת   ר ּבֵ יק ס'. וִאְתֲחּבָ א ָעאל ְוַאּפִ  ּצ'. ּדָ

 חסר כאן תרגום .189

  

ָלָתא   .189 ּתְ ָחא  ּוְבִמּצְ ואּוָכם,  ְלָיא  ּתַ א  ּדָ ֲעָרא  ׂשַ ִאי 
ְוָלא  ָמאָלא,  ְ ִמׂשּ ּוְתֵרין  יִמיָנא,  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ְרטּוִטין  ׂשִ
יִמין  ָלָתא ְרׁשִ ְסַטר ְיִמיָנא ִאית ּתְ ין. ּבִ ִאּלֵ ין ּבְ ָרן ִאּלֵ ִמְתַחּבְ

ר ַעל ִאיּנּון ּדְ  ִביִלין ְלֶמְעּבַ ַעְבִרין ָעַלְייהּו. ְוִאיּנּון ׁשְ ִקיִקין, ּדְ
יּה  ִמּנֵ ְוַחד  ָחֵמׁש,  ָמאָלא  ׂשְ ּוִבְסַטר  ַאֲחָרִנין.  ְרטּוִטין  ׂשִ
ֵדין   ּכְ ץ'.  ְוָאת  ז'  ָאת  גֹו  ּבְ יָמא  ַקּיְ א  ּדָ יּה.  ַאְרּכֵ ּבְ ְזֵעיר 

עַ  יִפין ּדְ ּקִ ין ּתַ ח ְקִריּצִ ּכַ ׁשְ א ּתִ ָרן ּדָ ִמְתַחּבְ ל חֹוֵרי ֵעינֹוי, ּדְ
ָדא.   ּבְ

 חסר כאן תרגום .190

  

ְבִהילּו,  .190 ּבִ ְוָלא  רּוְגָזא,  ּדְ ָמאֵריּה  ָנׁש  ר  ּבַ ִאיהּו  א  ּדָ
ים.   ַחּכִ ִאיהּו  ּדְ ַגְרֵמיּה  ּבְ יב  ָחׁשִ ִעּכּוָבא.  ּבְ יֵליּה  ּדִ ְוַנְייָחא 

א  ִדיר. ָמאֵרי ָמּצּוָתא  ְוָלאו ָהִכי. ָזִקיף ֵריׁשָ ָלא ּתָ ּכְ ְלִאְסּתַ
ָלא   ּכְ יב ְלִאְסּתַ ֵביֵתיּה ָלאו ָהִכי. אֹוַרְייָתא ָלא ָחׁשִ ְלַבר. ּבְ
ין  ָמטּול, וָאִתיב ִמּלִ יִבין ָעֵליּה ּכְ א ֲחׁשִ ְבֵני ָנׁשָ ין ּדִ ּה. ִמּלִ ּבָ

יִפין ָעַלְייהּו. ּקִ  ּתַ
 חסר כאן תרגום .191

  

ְר  .191 ִמְתּפָ ְוָלא ָמטּו, ְוִאי  א, ָמטּו  ּדָ ִמן  א  ּדָ ין  ְקִריּצִ ן  ׁשָ
ְרטּוִטין   ֵרין ׂשִ ּתְ יִמיָנא,  ְלִסְטָרא ּדִ ָחא  ִמּצְ ּבְ ח  ְשּכַ ֵדין ּתִ ּכְ
ָעאִלין   ּדְ ְזִעיִרין  יִמין  ְרׁשִ ּוְתֵרין  ְזֵעיָרא,  וַחד  ַרְבְרִבין 

ַרְבְרבָ  ַחד  ֵרין,  ּתְ ָמאָלא  ׂשְ ְוִלְסַטר  ְלפּוְתָיא.  יַנְייהּו  א, ּבֵ
ָמֵטי   ְוָלא  ַחד  ּבְ ָעאל  ּדְ ְזֵעיר  ימּו  ְרׁשִ ְוַחד  ְזֵעיָרא,  ְוַחד 

 ְלִתְנָייָנא. 
 חסר כאן תרגום .192

  

ִאְתְמֵלי   .192 ֲעָתא  ׁשַ ְלפּום  רּוְגָזא,  ּדְ ָמאֵריּה  ִאיהּו  א  ּדָ
ְקָטָטא   ּוָמאֵרי  רּוְגֵזיּה,  ִכיְך  ׁשָ ֲעָתא  ׁשַ ּוְלפּום  רּוְגָזא, 

בְּ  וָלאו  ֵביֵתיּה,  ָעְלָמאּבְ ּבְ ֲחָדא  ִזְמָנא  ַנְייָחא.  (נ''א   רּוַח 
ֵחיּה  ביומוי) א. ִמּצְ ל ְלַתּתָ ּכַ א. ִאְסּתַ ָאִתיב ּתּוְקִפין ִלְבֵני ָנׁשָ

ְוָאִתיב   ִכיְך  ׁשָ ד  ּוִמּיָ א,  ַכְלּבָ ּכְ ְוָדִמי  רּוְגֵזיּה,  ּבְ ָקִמיט 
ּוְרעּותָ  יֵליּה  ּדִ רּוָחא  ּדְ ָנׁש,  ר  ּבַ ִאיהּו  א  ּדָ א ְרִכיִכין. 

ְסחֹוָרָתא ּבִ יֵליּה,  ּדִ ָלא  ּדְ ּתַ ד) ְלִאׁשְ ְבלֹו   (עזרא  ה  ּוִמְנּדָ
ף   ִאְתַחּלָ ָהא  ּדְ ְלָממֹוָנא.  ָסִליק  לּוֵתיּה,  ּדְ ּתַ ּוְבִאׁשְ וָהַלְך 

ָאת ס'.   ָאת ץ' ּבְ
ֲעִרין   .193   חסר כאן תרגום .193 ְוׂשַ א,  ּדָ ִמן  א  ּדָ ין  ְקִריּצִ ן  ְרׁשָ ִמְתּפָ ַאֲחָרִנין  ְוִאי 

ִדיר.   ָבבּו ַסִגי ּתָ א ָנִטיר ּדְ א ְלָדא ְזִעיִרין. ּדָ ין ּדָ ַעְייִלין ּבֵ
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יָמא   א, ָדא ַקּיְ ְבֵני ָנׁשָ יב ּבִ ֵביֵתיּה. ְוַחֵדי וָעּצִ ַטב ִאיהּו ּבְ
ֵלי  ֵעי ְלַאְגלּוֵיי, ּוְלִאְתּגְ ין ץ' ּוֵבין ס'. ָטִמיר ָממֹוֵניּה. ָלא ּבָ ּבֵ

ַקְמצָּ  עֹוָבדֹוי.  א,  ּבְ ּדָ ִעם  א  ּדָ ִביל  ּגָ ֲעֵריּה  ְוׂשַ ִאיהּו.  ן 
ַמה   ֵיאֹות.  ְדָקא  ּכְ ׁש  ְלִמְלּבַ ְרֵמיּה  ּגַ יב  ָחׁשִ ָלא  ְוַתְלָייא. 
ַלת   ּתְ ַרְבְרָבא,  ֵחיּה  ִמּצְ יּה.  ּבֵ ן  ּקַ ִאְתּתַ ָלא  ָלִביׁש  ּדְ
יִמין  ְרׁשִ ֵרין  ּתְ ָמאָלא  ׂשְ ּבִ ע  וַאְרּבַ יִמיָנא,  ּבִ ְרטּוִטין  ׂשִ

יַנְייהּו.ַעְייִלין   ּבֵ
 חסר כאן תרגום .194

  

ָחא,  .194 ִמּצְ ּדְ ְוִאיּנּון  ָכא  ַמׁשְ יט  ׁשִ ּפָ יל  ַמּלִ ד  ּכַ א  ּדָ
יּה ָאִזיל. ְיִמיָנא  ִפיף ֵריׁשֵ ְך. ּכָ ל ּכַ ְרטּוִטין ָלא ִאְתָחזּון ּכָ ׂשִ
ִדיר ֲאִניָנא  יב ּתָ יּה ְיִמיָנא. ָעּצִ ָמאָלא ִמּנֵ ָמאָלא. ׂשְ יּה ׂשְ ִמּנֵ

ָכל  ִאיהוּ  ים ּבְ ְרֵמיּה ַחּכִ יב ּגַ א. ָחׁשִ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ , ָמאֵריּה ּדְ
אֹוַרְייָתא.  ָלן ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָכל ִאיּנּון ּדְ ָבבּו ּבְ  עֹוָבדֹוי. ָמאֵרי ּדְ

 חסר כאן תרגום .195

  

יָמא אּוָכָמא, וד'   .195 ָמאָלא, ִאית ֵליּה ְרׁשִ ְדרֹוָעא ׂשְ ּבִ
ּה, ּבָ ְזִעיִרין  ֲעִרין  יּה סּוָמִקין.   ׂשַ ּבֵ ַתְלָיין  ּדְ ַרְבְרִבין  ּוְתֵרין 

אּוָכם,  ְוָלאו  סּוָמק,  ָלאו  וִאיהּו,  וָתֵלי,  ִעיַע  ׁשְ ֲעָרא  ׂשַ
ין ָאת ס',   יָמא ּבֵ א ַקּיְ יֵליּה ָלא ַרב ְוָלא ְזֵעיר. ּדָ ָחא ּדִ ִמּצְ

ָאת ז'. ִליָלא ּבְ  ּוֵבין ָאת ץ' ּכְ
 חסר כאן תרגום .196

  

פּוְתָיא,  .196 ּבְ ַאְזָלא  ּדְ ֵחיּה,  ִמּצְ ּבְ ַרב  ְרטּוָטא  ׂשִ ָחד 
ְרטּוִטין ַאֲחָרִנין, ֲאָבל  ֵרין ׂשִ א. ּתְ א ְלִסְטָרא ּדָ ְטָרא ּדָ ִמּסִ
א   ּדָ ְטָרא  ִמּסִ יִמין  ַקּיְ ָלא  ָהא  ּדְ ְך,  ּכַ ל  ּכָ יִמין  ְרׁשִ ָלא 

יִמ  ַקּיְ ְזִעיִרין  ְקִמיִטין  ע  ַאְרּבַ ַהאי.  ּכְ א,  ּדָ ין  ְלִסְטָרא  ּבֵ ין, 
א.  חֹוָטָמא ְלֵעיּלָ א ּדְ ין, ַעל ֵריׁשָ ֵרין ְקִריּצִ  ּתְ

 חסר כאן תרגום .197

  

ַווְתָרן  .197 ִקיַח,  ּפְ ים,  ַחּכִ ֶחְדָוה,  ּדְ ָמאֵריּה  ִאיהּו  א  ּדָ
ים.   ַחּכִ ִאיהּו  ע  ְלִמְנּדַ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ָממֹוֵניּה,  ּבְ

ָרַגז,   ֲעָתא  ׁשַ ָנַטר ְלפּום  ָלא  רּוְגֵזיּה,  ָנח  ֲעָתא  ׁשַ ּוְלפּום 
ְך,   ּכַ ל  ּכָ ָהִכי  ָלאו  ּוְלִזְמָנא  ָטב,  ְלִזְמָנא  ְלָעְלִמין.  ָבבּו  ּדְ
ָאִחיד   ָמאֵריּה  ְלָמאִריּה,  ב  ּתָ ד  ּכַ ַמְתְקָלא.  ּבְ ָקִאים 
ס'   ָאת  ֵליּה.  ִריִכין  ּצְ א  ּכֹּלָ ַסְגָיא.  ִליָקר  וָסִליק  יֵדיּה,  ּבִ

ְלִדיֵד  ָיֲעִטין  ַאְזָלא  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ץ'.  ֵמָאת  יר  ַיּתִ ִדיר  ּתָ יּה 
ַההּוא  ִאְתְקָיים  ְוָלא  ִליִחין,  ַמּצְ ָלא  א,  יׁשָ ּבִ ֵעיָטא  ָעֵליּה 
ְוָלאו  ָאה  ַרּמָ ִאְתָחֵזי  ֵליּה.  א  ְלַאְבָאׁשָ ַיְכִלין  ְוָלא  ֵעיָטא, 

ְך   ִגין ּכָ יִחין ָעֵליּה, ּוּבְ ָסִליק  ָהִכי הּוא. ָאת ס' וָאת ץ' ַמּגִ
ח, ְוִאְתָעִביד ְרעּוֵתיּה  ב ְלָמאֵריּה, ָאת ס' ָנּצַ ד ּתָ ְוָנִחית. ּכַ

ד ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין. א. ַרֲחָמן ִאיהּו. ּוָבֵכי ּכַ כֹּלָ  ּבְ
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 חסר כאן תרגום .198
  

יָמא   .198 ְוַקּיְ ְיִמיָנא,  ְדרֹוָעא  ּבִ ֵליּה  ִאית  ְרׁשּוָמא  ָחד 
ְרּצּוָפא, ְוֵלית ָעֵליּה שַׂ  ֲעָרא ְקִמיָטא, ּפַ ַלל. וִאי ׂשַ ֲעִרין ּכְ

א   א ֵמאּוְדִנין ּדָ חֹות אּוְדִנין, וִאיהּו ָקִמיט ְלֵעיּלָ ֵלי ּתְ ְוָלא ּתָ
ִמּלּוֵליּה.  יָמא ּבְ  ַקּיְ

 חסר כאן תרגום .199

  

יֵליּה ָחֵמׁש.   .199 ְרטּוִטין ּדִ ְך. ׂשִ ל ּכַ ֵחיּה ַרב ְוָלאו ּכָ ִמּצְ
ְטָר  ַלת ַעְבִרין ִמּסִ א, ּוְתֵרין ָלא ַעְבִרין.  ּתְ א ְלִסְטָרא ּדָ א ּדָ

ְבִהילּו,  ל עֹוָבדֹוי ּבִ יר. ּכָ ָמאֵרי ְקָטָטה ִאיהּו, ּוְבֵביֵתיּה ַיּתִ
ִאית   ָלא  ּדְ ָמה  ּבְ ְרֵמיּה  ּגַ ַבח  ׁשָ ָהִכי.  ְוָלאו  ָטב,  ִאְתָחֵזי 
ָאת ּצ'   ָאת ז' ְלחּוד, וָסִליק ְלֵמָרִחיק ּבְ א ָקִאים ּבְ יּה. ּדָ ּבֵ

ַווְתָרן ְלח ָלל.  ּכְ יּה  ּבֵ ֵלית  ס'  ָאת  ָמֵטי  וָלא  ָמֵטי  ֹוד, 
ִאְתָחֵזי  ָלא  ּדְ ָמה  ּבְ ְרֵמיּה  ּגַ ָאִעיל  יר,  ַיּתִ וָלא  ִמּלּוֵליּה  ּבְ
ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ְטִריְך  ִאּצְ ֲהֵדיּה,  ּבַ ף  ּתַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ֵליּה, 

ֲהֵדיּה.  ַלח ִאיהּו ּבַ יֵליּה, ֲאָבל ַאּצְ  ֵמֲחִמידּו ּדִ
 חסר כאן תרגום .200

  

ָחֵמׁש   .200 ַרב.  ֲעֵריּה  ְוׂשַ ִעיַע,  ׁשְ ְוָלא  ָתֵלי  ּדְ ֲעָרא  ׂשַ
יֵליּה   א ְלָדא, ַעְייִנין ּדִ ָמטּו ְוָלא ָמטּו ּדָ יּה, ּדְ ְרטּוִטין ּבֵ ׂשִ
ָאה,  ְוַזּכָ ָטב  ִאְתָחִזי  יּה.  ֵריׁשֵ ִפיף  ּכָ א  ּדָ ְקִחין.  ּפִ ִהיִבין  ּצְ

ְר  ּגַ ַבח  ׁשָ ָהִכי.  ַבר וָלאו  ּכְ אֹוַרְייָתא  ּבְ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ִאי  ֵמיּה. 
חֹוָטֵמיּה  ַאְקִמיט  יל,  ַמּלִ ד  ּכַ ֵריּה.  ִיּצְ ּבְ יף  ּקִ ּתַ ַרב.  ָנׁש 
א,   ְבֵני ָנׁשָ ל עֹוָבדֹוי ְלֵחיזּו ּדִ ֵחיּה. ּכָ ִמּצְ ָכא ּדְ יט ַמׁשְ ּוָפׁשִ
ָמאֵרי  עֹוָבדֹוי.  ָכל  ּבְ ִאיהּו  ָאה  ַרּמָ ָממֹוָנא,  ּבְ ַלח  ַאּצְ

לִ  א.  ּדְ כֹּלָ ּבְ א  ָנׁשָ ֵני  ִמּבְ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ָיַדע  א.  יׁשָ ּבִ ָנא  יׁשָ
ִאיהּו ָעִביד. ָאִעיל ְקָטִטין  ָמה ּדְ י ּבְ ּסֵ יּה, ְוִאְתּכַ ְגעֹוָנא ּבֵ ׁשִ

ְלִחיׁשּו.   ּבִ
 חסר כאן תרגום .201

  

ֲעָרא,   .201 ׂשַ חֹות  ּתְ ִקּיּוַמְייהּו  ּבְ ַקְייִמין  ַרְבְרָבן,  אּוְדנֹוי 
א   ֵני ּדָ ְך עֹוָבדֹוי ְלֵחיזּו ּבְ ָאת ץ' ְוָאת ז', ּוְבִגין ּכַ יָמא ּבְ ַקּיְ

ָלל.   יָמא ּכְ ָלא ְרׁשִ ֲעִרין ּבְ ַלת ׂשַ ְלָיין ּתְ ְתפוי ּתַ ין ּכִ ָנָשא. ּבֵ
ַלח   ַאּצְ וִאיהּו  ַלח.  ַאּצְ ָלא  ֲהֵדיּה  ּבַ ף  ּתַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן 

ָאה   ַזּכָ י  ְוִאְתַחּזִ יֵליּה,  ּדִ אּוָתא  ַרּמָ יב  ּבְ ְוָחׁשִ ְלַאֲחָרא, 
ָעַבד ָלֳקְבֵליּה עֹוָבֵדי ְקׁשֹוט.   ּדְ

 חסר כאן תרגום .202

  

חֹות אּוְדִנין, ִאי ִאיהּו ַרָווק,  .202 ֲעָרא ְקִמיָטא וָתֵלי ּתְ ׂשַ
א  ֵריׁשָ ַעל  ְקִמיִטין  ּוְתַלת  ֵחיּה,  ִמּצְ ּבְ ְרטּוָטא  ׂשִ ַחד 

ין   ְקִריּצִ ין  ּבֵ חֹוְטִמין,  ִאיהּו. ּדְ ֶחְדָוה  ּדְ ָמאֵריּה  יֵליּה.  ּדִ
ָרנּוָתא  ַווּתְ ָעִביד  ִאיהּו,  ווְתָרן  ָאה.  ַרּמָ א.  ְבכֹּלָ ִקיָחא  ּפְ
ז'.   ְוָאת  ס'  ָאת  ּבְ יָמא  ַקּיְ א  ּדָ ֲהֵדיּה.  ּבַ ְמָקְרִבין  ּדִ ְלִאינּון 
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ָפן ַאְתוון, ָאת  (ס''א ציורא דאתוון) ְוַכד ֲהִוי ִסיב, ִמְתַחּלְ
א, ֵריׁשָ ּבְ א    ז'  ֶאּלָ ווְתָרן,  ִאיהּו  ָלאו  ֲהֵדיּה.  ּבַ ס'  ְוָאת 

ְרֵמיּה   י ּגַ ָאה ָלא ֲהִוי. ַאְעּדֵ ָממֹוֵניּה. ַרּמָ ַלח ּבְ ֵביֵתיּה. ַאּצְ ּבְ
 ֵמַההּוא ָאְרָחא.

 חסר כאן תרגום .203

  

ְזֵעיר,  .203 ִריׁשּוָמא  ַחד  ִאית  ָמאָלא,  ׂשְ א  ְקִריּצָ ַעל 
ר ָנׁש   ָמָחה ֵליּה ּבַ ְיִמיָנא. ּדְ יֹוֵמי עֹוְלימֹוי, ָאִטים ֵעיָנא  ּבְ

י  ין ְקִריּצֵ פּוְתִייּה ּבֵ חּוָטֵמיּה, ּבְ ָחֵמׁש ְקִמיִטין ַעל ֵריָשא ּדְ
ַעְייִנין.   ּדְ ָקִמיט  יּה.  ֵריׁשֵ ַעל  ְזֵעיר  ְקִמיָטא  ֲעָרא  ׂשַ ֵעינֹוי. 
ְגעֹוָנא  ׁשִ ָסְכְלָתנּו.  ָלא  ּבְ ְלחֹודֹוי.  ּבִ ז'  ָאת  ּבְ ִאיהּו  א    ּדָ

עֹוָבדֹוי.  ִהיל ּבְ יּה. ּבָ ִלּבֵ  ּבְ
 חסר כאן תרגום .204

  

ע ַאֲחָרִנין ְזִעיִרין.   .204 ֵחיּה. ְוַאְרּבַ ְרטּוָטא ַעל ִמּצְ ַחד ׂשִ
ָלא  ֲהֵדיּה, ּדְ ר ָנׁש ּבַ ף ּבַ ּתַ ּתָ יּה ְמֵהיָמנּוָתא, ָלא ִיׁשְ ֵלית ּבֵ

ָכל עֹוָבדֹוי. יָבא ִאיהּו ְלָמאֵריּה ּבְ ַלח. ַחּיָ ַחד ּתּוְלדּוָתא    ִיּצְ
ִאְתְמֵחי,  ְלִזְמִנין  ָמאָלא.  ׂשְ ַיְרָכא  ַעל  ֵליּה  ִאית  ְזֵעיָרא 
ל   ֵחיּה, ּכָ ְרטּוִטין ַעל ִמּצְ ע ׂשִ ּוְלִזְמִנין ִאְתייִליד. ְוִאי ַאְרּבַ
ַלת ַרְבְרִבין  ּה ּתּוְלָדָתא. ְוִאי ּתְ יּה, ֲאָבל ֵלית ּבַ ָהִני ִאית ּבֵ

י  ּפִ ִעיָתא. ּוְתַלת ְזִעיִרין, ׁשַ ֶאְמּצָ ֲעָרא ִאיהּו, ְוִאיהּו ּבְ ׂשַ רּו ּדְ
ֲעָרא.  ׂשַ אן ָרָזא ּדְ  ֲעד ּכָ

 חסר כאן תרגום .205

  

א  .205 ְרׁשָ ִמְתּפָ ָחא  ּוִמּצְ ְעָרא,  ׂשַ ּבְ א  ְרׁשָ ִמְתּפָ ָחא  ִמּצְ
ַבת   ּבְ ִסְטִרין.  ְלד'  ְעָרא,  ׂשַ ּבְ א  ְרׁשָ ִמְתּפָ ֵעיָנא  ַעְייִנין,  ּבְ

ְגָוונִ  ּבִ ֵעיָנא. ֵעיָנא,  ּדְ מּו  אּוּכָ ּבְ ֵעיָנא,  ּדְ ִחּוורּו  ּבְ ֵעיָנא,  ּדְ ין 
ית   ׁשִ ּדְ ִסיָמִנין  ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ָלא,  ּכְ ְלִאְסּתַ לּוָתא  ּכְ ִאְסּתַ ל  ּכָ
א  ְרׁשָ ִאְתּפָ א, ּדְ ִנין ּוְלֵעיּלָ א מי''ג ׁשְ ַקָאְמָרן, ֵלית ְלהּו ֶאּלָ ּדְ

ׂשִ  ּבְ ר  ּבַ ְמָסֲאָבא.  ֵמרּוַח  א  ֻקְדׁשָ ְלחֹודֹוי, רּוַח  ּבִ ְרטּוֵטי 
וֵכן   ִדיר  ּתָ ֵפי  ִמְתַחּלְ ַרב  ּוֵבין  ְזֵעיָרא  ין  ּבֵ ְרטּוִטין  ׂשִ ּדְ

הּו.  ֻכּלְ  ּבְ
 חסר כאן תרגום .206

  

ִתיב .206 יח) ּכְ ל   (שמות  ִמּכָ ָחִיל  י  ַאְנׁשֵ ה  מֹׁשֶ ְבַחר  ַוּיִ
ִסיָמִנין   ִאיּנּון  ַעל  ִאיּלּו  ּדְ ְוגֹו',  ָרֵאל  ְוָלא ִיׂשְ ָעא  ּבָ ַאֲחָרִנין 

ְוֵכן ח.  ּכַ א) ַאׁשְ ֲחָכִמים  (דברים  ים  ֲאָנׁשִ ָלֶכם  ָהבּו 
מֹוְדָעאן  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ְידּוִעים.  ַמאי  ְבֵטיֶכם.  ְלׁשִ ִוידּוִעים 

ח.  ּכַ ָלא ַאׁשְ ר ְנבֹוִנים ּדְ ח, ּבַ ּכַ ִאיּנּון ִסיָמִנין, וַאׁשְ  ּבְ
 חסר כאן תרגום .207

  
ָרָזא   .207 ֲעָרא ֵעיָנא ּבְ וִרין ְוׂשַ ְגִביִנין ִחּוָ ָאת ר' ְוָאת פ', ּדְ ּדְ

ָנׁש  ר  ּבַ הּוא  א  ּדָ וִרין,  ִחּוָ ֵעינֹוי  ּדְ ִביִנין  ּגְ ִאי  סּוָמָקא. 
ִמּלֹוי   ל  ּכָ יּה.  ִמּנֵ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְטִריכּו  ִאּצְ ּדְ
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א ִאיהּו   ָבבּו. ּדָ ִקיָחא ִאיהּו. ָנִטיר ּדְ ּפְ אּוָתא.  ַרּמָ ָאת  ּבְ ּבְ
א, ַאְזָלא  ֲהֵדיּה ָאת פ'. ָאת ּדָ ר ּבַ ְלחֹודֹוי. וָלא ִאְתַחּבָ ר' ּבִ
ִקיִעין,  ׁשְ ָדא  ּדְ ֵעינֹוי  יּה.  ּבֵ ָבא  ִאְתַיּשְ ְוָלא  ָעֵליּה,  וָשאט 
ְטִריְך   ִאּצְ ִקיִעין,  ׁשְ ֵעינֹוי  ּדְ ל ַמאן  ּכָ ְוֵכן  עֹוָבדֹוי.  ּבְ ִהיל  ּבָ

עֹובָ  ָכל  ּבְ יּה  ִמּנֵ ָרא  ּמְ ִאיהּו, ְלִאְסּתַ ָאה  ַרּמָ ִדין. 
אּוֵתיּה ָיִהיב ַטֲעָמא ְלִמּלֹוי.   ּוְבַרּמָ

 חסר כאן תרגום .208

  

יִמין  .208 ְרׁשִ ֵרין  ּתְ ִעּגּוָלא.  וָלא  ַרב,  יֵליּה  ּדִ ָחא  ִמּצְ
ע   ָטר ִלְסָטר, ְוַאְרּבַ ֵחיּה, ִמּסְ ִמּצְ פּוְתָיא ּדְ ַרְבְרִבין ַאְזִלין ּבְ

ילֵ  ֲעָרא ּדִ א  ְזִעיִרין. ׂשַ ְלָיא. ָקִריר מֹוָחא ִאיהּו. ְוַעל ּדָ יּה ּתַ
ָנִקיד   ַרב.  ֲעָרא  ׂשַ ְדרֹועֹוי  ּבִ ְזִעיִרין,  אּוְדנֹוי  ֲהִוי.  ִקיָחא  ּפְ
ב   יִמין סּוָמִקין, ּתָ ִמין. ְוִאי ְרׁשִ יִמין אּוּכָ ְרׁשִ ְנקּוִדין ּדִ ִאיהּו ּבִ

יּה ִזְמָנא ים ּבֵ ד ִטיבּו, ְוִאְתַקּיַ ְזֵעיָרא, ּוְלִזְמִנין    ְלִזְמִנין ְלֶמְעּבַ
ן ִאיהּו. ב ְלִקְלקּוֵליּה. ַחְמּדָ  ּתָ

 חסר כאן תרגום .209

  

א   .209 ּדָ ָיִרית  א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ִהּפּוָכא.  ּבְ ָדִוד  ּדְ ַזְרָעא 
ירּו  ּפִ ׁשַ ד  ּוְלֶמְעּבַ יָנא,  ּדִ ד  ְלֶמְעּבַ יָרא,  ּפִ ׁשַ סּוָמָקא 

ַעְיִנין   ֵעינֹוי  עֹוָבדֹוי.  ִקין  ּדְ ַסּלְ ִלימּו,  ׁשְ ַיְתִבין ַעל  ַרֲחֵמי,  ּדְ
ֲעָתא   ׁשַ וְייהּו. ּבְ ַגּוַ א. ַחד חּוָטא ְירֹוָקא ָאִזיל ּבְ א ְוִחְסּדָ ִחּנָ
סּוָמָקא   וִאְתָהִוי  ְך  ִאְתַהּפַ חּוָטא  ַההּוא  ְקָרָבא,  ח  ַאּגָ ּדְ
חּוָטא  ַההּוא  ב  ּתָ ְקָרָבא,  ּבִ רּוְגֵזיּה  ָנח  ווְרָדא.  ּכְ

ִמְלַקּדְ  יןּכְ אן.  (כסין) ִמין. ִנּסִ ֵעינֹוי. ֲהוֹו ַחּדָ ַרְבְרִבין ֲהוֹו ּבְ
ֲהוֹו  א  ִלּבָ ּדְ ִחדּו  ווִנין,  ּגַ ְתַלת  ּבִ ְנקּוִדין  ְלֵמֱחֵמי.  ִאיִבין  ּתְ
ְוָדֲחִלין,  ָזִעין  ֲהוֹו  הּו,  ּבְ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ּדְ א  יַבּיָ ַחּיָ א,  ּכֹּלָ ֵלב  ּבְ

ְייהּו ֵאיָמָתא ּוְד  ִלּבַ ִקין ּבְ  ִחילּו. ַסּלְ
 חסר כאן תריגום .210

  

ַאְתָוון  .210 וָכל  ִפירּו,  ׁשְ ּבִ ִעּגּוָלא  ַרב  יֵליּה  ּדִ ָחא  ִמּצְ
ִאיּנּון  ין.  ַנְחּתִ ין  וִאּלֵ ִקין  ַסּלְ ין  ִאּלֵ יּה,  ּבֵ ִקין  ְוַסּלְ ִאְתָחזּון 
ְך   ּכַ ִגין  ּבְ ין.  ְלִאּלֵ ין  ִאּלֵ א  ּדּוְכּתָ ַיֲהִבין  ִקין,  ַסּלְ ין  ַנְחּתִ ּדְ

ֵעינֹוי ְרׁשִ  ּדְ ִביִנין  ּגְ א.  ְלֵעיּלָ א  ַאְרּכָ ּבְ ִקין  ַסּלְ יֵליּה  ּדִ יִמין 
ין  ּבֵ א  ֶאּלָ ְוָלא סּוָמִקין,  ִמין  אּוּכָ ְלַרֲחָמנּוָתא. ָלא  ַרֲחִמין 
ָעְלָמא,  ּדְ יּוְקִנין  ּדִ ל  ּכָ ַאְחֵזי  ְלגֹו,  ּדִ ֵעיָנא  ת  ּבַ ְווִנין.  ּגַ ֵרין  ּתְ

א.חּוָטא סּוָמָקא ַסֲחָרא ֵליּה, וְ   ֶחְדָווא ְסחֹור ְסחֹור ּכֹּלָ
 חסר כאן תריגום .211

  
א   .211 יַבּיָ ַחּיָ ִאיּנּון  ְלֵמֱחֵמי,  ְמָקְרִבין  יִבין  ַחּיָ ּדְ ירּוָתא,  ׁשֵ

א   ּתּוְקּפָ ְלָבַתר  א.  ְוִחְסּדָ א  ִחּנָ ַרֲחֵמי  ַחְייָכאן,  לֹון  ָחָמאן 
נּו ורּוְגָזא. ְוֵעינוי יוִנים ְלַגבַּ  ְייהּו. ַמאי יֹוִנים. ּוְדִחילּו ְוֶאְמּתָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ א.  יַבּיָ ְלַחּיָ ַעְבִדין לֹון אֹוָנָאה  (ויקרא   ּדְ
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ּוְכִתיב כה) ֲעִמיתֹו  ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  השירים  לֹא  (שיר 
ָעְלָמא  א) ּדְ ּיּוְקִנין  ּדִ ל  ּכָ ּוְמַרֲחָקן.  ְמָקְרָבן,  יֹוִנים.  ֵעיַנִיְך 

ַאְנּפֹוי ִליָלן ּבְ הּו ּכְ ּלְ ְגָווִני ּכֻ ים ּבִ יּה, ֲהָוה ָרׁשִ ֵריׁשֵ ֲעָרא ּדְ . ׂשַ
ֲהָבא.  ְבָעה ִזיֵני ּדַ  ׁשִ

 חסר כאן תריגום .212

  

ָהִכי   .212 ָאַמר  ּדְ ַקְדָמָאה,  ָאָדם  ּדְ ִסְפָרא  ּבְ ֲחֵמיָנא 
ָזָהב  יֵליּה,  ּדִ ון  ּגֹוָ ְלִסיֲהָרא,  ַקְדָמָאה,  יָחא  ְמׁשִ ּדִ ּיּוְקִנין  ּדִ

ַאְנּפוֹ  ּבְ ון  ְיַרְקַרק  ּגֹוָ ִדיְקֵניּה.  ּבְ אֹוִפיר  ְזַהב  יֵליּה,  ּדִ ון  ּגֹוָ י. 
יֵליהּ  ון ּדִ ּגֹוָ ְגִבינֹוי.  ּבִ ָבא  ְזַהב ׁשְ יֵליּה,  (דברי הימים ב   ּדִ

ָזָהב  ג) יֵליּה,  ּדִ ון  ּגֹוָ ֵעינֹוי.  ַעל  ּדְ ין  ְקִריּצִ ּבִ ְרַוִים,  ּפַ ְזַהב 
יֵליּה, ון ּדִ יּה. ּגֹוָ ֵריׁשֵ ְעָרא ּדְ ׂשַ ָזָהב מּוַפז ַעל ַחּדֹוי    ָסגּור ּבְ

ֵרין  יׁש, ַעל ּתְ ְרׁשִ יֵליּה ְזַהב ּתַ ון ּדִ יּה. ּגֹוָ ַעל ִלּבֵ לּוָחא ּדְ ּבְ
ל ִאיּנּון  יִמין, ַעל ּכָ ין, ֲהוֹו ְרׁשִ ְווִנין ִאּלֵ ְבָעה ּגַ ל ׁשִ רֹוִעין. ּכָ ּדְ

ֲערֹוי. ׂשַ י ּדְ  ּדּוְכּתֵ
 חסר כאן תריגום .213

  

ים ְרׁשּוָמא ֲחָדא   .213 ְוָרׁשִ ְיִמיָנא, ֲהָוה ָחִקיק  ְדרֹוָעא  ּבִ
ְזֵעיָרא   ְוָאֶלף  ַאְרִיה.  ּבְ ָחִקיק  ל  ִמְגּדָ ָנָשא,  ֵני  ִמּבְ ָסִתים 

א יּה, ְוִסיָמָנא ּדָ ַגּוִ ים ּבְ ֵגן  (שיר השירים ד) ָרׁשִ ֶאֶלף ַהּמָ
ח ְקָרָבא, ַההּוא ְרׁשִ  ַאּגָ ל ִזְמָנא ּדְ לּוי ָעָליו. ּכָ ָקא  ּתָ יָמא ַסּלְ

ף   ּקַ א ַהאי ָאֶלף, ּוְכֵדין ִאְתּתָ ׁשָ ּכְ ל ְמַכׁשְ ּוַבְלָטא, ְוַעל ִמְגּדָ
ַההּוא   א  ׁשָ ּכְ ְמַכׁשְ ְקָרָבא  ּבִ ָעאל  ד  ּכַ ְקָרָבא.  ָחא  ְלַאּגָ
ל  ח ְקָרִבין. וַההּוא ִמְגּדָ ַאְרִיה, ְוֶנּצַ ר ּכְ ּבָ ַאְרֵיה, ּוְכֵדין ִאְתּגַ

וִסיָמֵניהּ  יח)(מש ִאְתְרִהיט,  ב.   לי  ּגַ ְוִנׂשְ יק  ּדִ ּצַ ָירּוץ  ּבֹו 
ין   יּה. ּוִמן ִסָמִנין ִאּלֵ ָלא ַיְכִלין ְלַגּבֵ ְנאֹוי ּדְ ַ וד ִמׂשּ ב ּדָ ּגַ ְוִנׂשְ
ָמאָלא. ְרׁשּוָמא  ַדְרֵעיּה ׂשְ ּבְ יִמין  ְרׁשִ ֲהוֹו  ין,  ִאּלֵ יִמין  ּוְרׁשִ

ַהאי. ַבר ָנׁש ַאֲחָרא ָלאו ּכְ  ּדְ
 חסר כאן תריגום .214

  
ָחא ַרב.  .214 יּה. ִמּצְ ִליּבֵ ְגעֹוָנא ּבְ ִקיִעין, ׁשִ ִהיִבין ּפְ ַעְייִנין ּצְ

ִקיָחא   א. ּפְ ֵריׁשָ ָכא ּדְ ׁשְ ְלָיין, ְרִחיִקין ִמּמַ יִאין, ּתַ ֲערֹוי ַסּגִ ׂשַ
יִקין ָמאֵריּה  יֵליּה ַעּתִ ְפָוון ּדִ ל ַרְבְרָבן. ׂשִ ִאיהּו. ּפּום ְמַמּלֵ

א.  יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ  ּדְ
 סר כאן תריגוםח  .215

  
ֵרין שּוְרָייֵקי   .215 ֵעיֵניּה ּתְ ְרטּוִטין, ִאי ּבְ ַלת ׂשִ ֵחיּה ּתְ ִמּצְ ּבְ

ָזִהיר   ְוׁשּוְרְייָקא  ְלחֹודֹוי,  ּבִ ר'  ָאת  ּבְ ֲהָוה  א  ּדָ סּוָמֵקי, 
ִזיב ִמיָנּה. ּתֵ יּה, וִאׁשְ ַנת ְלַגּבֵ ּמְ ְייהּו. ֲעֵביָרה ִאְזּדַ  ְלַגּבַ

 תריגוםחסר כאן  .216
  

יָמא   .216 ַקּיְ ֵעיָנא,  ּבְ ְלגֹו  סּוָמָקא  ֲחָדא  ׁשּוְרְייָקא  ְוִאי 
ֵעינֹוי.  ּבְ ר  ַאְעּבַ ּדְ ְוַחד  חֹוֵתיּה,  ּתְ ְזִעיִרין  ּוְתֵרין  א,  ַאְרּכָ ּבְ
ַוֲעַדִין  ֲאסּוָרה,  ָתא  ִאּתְ ּבְ א,  יׁשָ ּבִ ֵעיָטא  ֵליּה  ִאית  ֵדין  ּדְ
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ַכח ּתְ ׁשְ ּתִ ֵדין  ּכְ יָמא.  ַקּיְ ְרטּוָטא   ֵעיָטא  ׂשִ ַחד  ֵחיּה,  ִמּצְ ּבְ
ְזִעיִרין   ע  ְוַאְרּבַ ֲעָרא  ׂשַ ַחד  ְיִמיָנא  א  ִריּצָ ִמּקְ א.  ְלָאְרּכָ

יַנְייהּו ְלפּוְתִייּה.  ר ּבֵ ַאְעּבַ חֹוֵתיּה, ְוַחד ּדְ  ּתְ
 חסר כאן תריגום .217

  

ח   .217 ּכַ ׁשְ ַרׁש ֵמַההּוא ַחָטָאה, ּתִ ֵרין ְוִאי ִיְתּפְ ֵעיֵניּה, ּתְ ּבְ
ר ַחד   ֵעיָנא, ְוָלא ַאְעּבָ פּוְתִייּה ּדְ ִקיִקין, ַאְזִלין ּבְ ׁשּוְרָייֵקי ּדְ
חֹוָבה,  ֵמַההּוא  ַרׁש  ִאְתּפְ ּדְ ּוִמְזַמן  ָחא.  ִמּצְ ּבְ ְוֵכן  יַנְייהּו,  ּבֵ
יִמין  ן ּוְלָהְלָאה, ִיְתַמחּון ְרׁשִ ּמָ ָהא ִמּתַ ַמן ט' יֹום, ּדְ הּוא ִמּזְ

ין  , ְוִיְתְייִלדּו ַאֲחָרִנין.ִאּלֵ
 חסר כאן תריגום .218

  

א ִאיהּו   .218 סּוָמָקא. ּדָ ָכן ְזִעיר ּבְ ִקיִקין, ּוִמְתַהּפְ ַעְייִנין ּדְ
ִמּלֹוי ל  ּכָ ִקיָחא.  בתיובתא) ּפְ חוי  (ס''א  ִמּצְ ּבְ ְבִחיּוָבא. 

א   ּדָ ְטָרא  ִמּסִ ר  ַאְעּבַ ּדְ ַרב,  ַחד  ַלת.  ּתְ יִמין  ְרׁשִ ח  ְשּכַ ּתִ
ֵעינֹוי לְ  ין ּדְ ָלא ַעְבִרין. ְקִריּצִ א. ּוְתֵרין ַאֲחָרִנין ּדְ ִסְטָרא ּדָ

ָקִמיט   יל,  ַמּלִ ד  ּכַ ִאיהּו.  יּו  ַקׁשְ ּדְ ָמאֵריּה  ַרְבְרִבין. 
רּוְגִזיּה, ּבְ חּוְטִמין,  או) ּבְ ָזִקיף  (ס''א  יּה.  ִלּבֵ ּדְ יּו  ַקׁשְ ּבְ ִאי 

כֹלָּ  ֵעיֵני ּדְ ּבְ יׁש  ּבִ יׁש ָעֵליּה.  ּבִ ְנִאין ֵליּה. ׁשּום  א ׂשַ א. ּכֹּלָ
ַלח ְלִזְמִנין ּוְלִזְמִנין ָלא.  ַאּצְ

ְפָוון   .219   חסר כאן תריגום .219 ׂשִ יּה.  ִלּבֵ ַעל  ַחּדֹוי  ּבְ ַרְבְרִבין  ֲעִרין  ׂשַ ַלת  ּתְ
א.  יׁשָ ָנא ּבִ ְגעֹוָנא. ִליׁשָ ׁשִ אּוָתא ּבְ יִקין, ָמאֵריּה ּגָ יֵליּה ַעּתִ  ּדִ

 תרכגום חסר כאן  .220

  

ין   .220 ַאְנּפִ ַאְנּפֹוי  יִאין.  ְוַסּגִ ַרְבְרִבין  ִעיִעין  ׁשְ ֲערֹוי  ׂשַ
ַמה   ל  ִמּכָ ִאְתָחַרט  ְלִזְמִנין  ְזֵעיר,  ְוַעּגּוִלין  ְזֵעיר,  ֲאִריִכין 
ֵרין   ח ׁשּוְרָייֵקי, ּתְ ּכַ ׁשְ ּתִ ֵעיֵניּה  ּבְ ָעַבד ְוָתב ְלִקְלקּוֵליּה.  ּדְ

ֵעיָנא   ְזִעיִרין,  ּבְ אּוְדנֹוי  ָמאָלא.  ׂשְ ּדִ ֵעיָנא  ּבְ ְוַחד  יִמיָנא,  ּדִ
ִקּיּוָמא.   ַקְייִמין ּבְ

 חסר כאן תרכגום  .221

  

ין  .221 ל ִסיָמִנין ִאּלֵ ָדִוד ּכָ ִהּפּוָכא. ַזְרָעא ּדְ ָדִוד ּבְ ַזְרָעא ּדְ
ַמאן  ָכל  ּדְ ַרְבְרִבין,  ְפוון  ׂשִ ר  ּבַ ִטיבּו.  ד  ּוְלֶמְעּבַ ְלָטב, 

ׁשִ  ין ּדְ ּבֵ א ִאיהּו,  יׁשָ ּבִ ָנא  ִליׁשָ ּדְ ְפָווֵתיּה ַרְבְרִבין, ָמאֵריּה 
יֵליּה   מּור הּוא. ּוְבַזְכיּו ּדִ יק ּגָ ּדִ ר ִאי ּצַ יָבא. ּבַ ין ַחּיָ ָאה, ּבֵ ַזּכָ

ְרֵמיּה.  ח ְוָנִטיר ּגַ  ָנּצַ
 חסר כאן תרכגום  .222

  
ִוון   .222 ִמּגָ ְזִעיר  ְירֹוִקין,  יַנְייהּו, ַעְייִנין  ּבֵ ָאִזיל  סּוָמק 

א, ְוַחד   א ְלִסְטָרא ּדָ ְטָרא ּדָ ֵרין ְרׁשּוִמין, ִמּסִ ֵחיּה ּתְ ִמּצְ ּבְ
א   ָאת פ' ְוָאת ר'. ּדָ א. ִאיהּו ּבְ ְזֵעיָרא, ְוַחד ְלַתּתָ א  ְלֵעיּלָ
ל ַמה   א. ָיִהיב ִמּכָ ִעּגּוָלא, ִאיהּו ָטב ְלכֹּלָ ֵחיּה ַרב ּבְ ִמּצְ
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ִאית ֵליּה ְלָכל   ִעיַע ְוָתֵלי.  ּדְ ֲערֹוי ׁשְ ר ָנׁש. וְתָרן ִאיהּו. ׂשַ ּבַ
ֵרי. ִאְתּבְ ֲעֵרי, ִמּיֹוָמא ּדְ ׂשַ ורּו ּדְ ְסַטר ְיִמיָנא ִאית ֵליּה ִחּוָ  ּבִ

 חסר כאן תרכגום  .223

  

ִקיִחין  .223 ּפְ ָסְכְלָתנּו,  ּדְ ָמאֵריהֹון  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ַמְתִניִתין. 
ְמֵהימָ  ּדִ ַעְייִנין,  ַמאן ָמאֵריהֹון  כּו.  ּבְ ִניָזא  ּגְ ֲהָוה  י  ּדִ נּוָתא, 

יּה.  ין ּבֵ יׁשִ י רּוַח ֱאָלִהין ַקּדִ ָסִליק ְוָנִחית. ַמאן ּדִ כּון ּדְ ִמּנְ
א  ֵריׁשָ ּדְ ְרעּוָתא  ּבִ ָסִליק  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְוִליְנַדע,  ִליקּום 
ּוָבַטׁש   ֲחָדא,  יָנא  ּבּוּצִ גֹו  ּבְ ַטׁש  ּבָ ָאָדם,  ְלִמְבֵרי  וָרא,  ִחּוָ

יק בּ  יָנא ַאּפִ בּוּצִ יטּו ּדְ ׁשִ ָנִהיר, וַההּוא ּפְ יטּו ּדְ ְפׁשִ יָנא ּבִ ּוּצִ
ָמִתין.   ִנׁשְ

 חסר כאן תרכגום  .224

  

יק  .224 וַאּפִ יָפא,  ּקִ ּתַ ֲחָדא  ִטָנָרא  ּגֹו  ַטׁש  ּבָ ָהִכי  אּוף 
ה   ַכּמָ ָמא ּבְ ַההּוא ִטיָנָרא ַשְלהוָבא ֲחָדא ְמַלֲהָטא, ְמֻרּקָ

ְוַההוּ  ווִנין,  ַההּוא ּגַ ּדְ ַעד  א,  ְוַנְחּתָ ָקא  ַסּלְ ְלהֹוָבא  ׁשַ א 
יטוּ  ׁשִ יּה,   (נ''א פטישו) ּפְ דּוְכּתֵ ב ּבְ יּה, ְוָתב וִאְתְיׁשָ ַטׁש ּבֵ ּבָ

יא.  ַחּיִ  וִאְתָעִביד רּוָחא ּדְ
 חסר כאן תרכגום  .225

  

א.   .225 ְמׁשָ ִ ִמׁשּ ַחד  ון  ּגֹוָ ְוָנִטיל  ָחם,  ִאְתּתְ רּוָחא  ְוַההּוא 
יֲהָרא. ָסָטא ִליִמיָנא, ָנַטל   ון ַחד ִמּסִ א, ָנִטיל ּגֹוָ ָנִחית ְלַתּתָ
ָמאָלא,  ַאְרֵיה ֲחָדא. ָסָטא ִלׂשְ פּוָמא ּדְ ִליל ּבְ יא, ּכָ ון ַמּיָ ּגֹוָ

ׁש  ָחד  ּדְ פּוָמא  ּבְ ִליל  ּכָ א,  ָ ֶאׂשּ ון  ּגֹוָ סּוָמָקא  ָנַטל  ֹור, 
פּוָמא  ּבְ ִליל  ּכָ רּוָחא,  ון  ּגֹוָ ָנַטל  ְלַקֵמיּה,  ָסָטא  ַווְרָדא.  ּכְ
ווִנין   ל ּגַ ה, ּכָ נֹוּצָ ין, ָמאֵריּה ּדְ ְדּפִ ר ַרְבְרָבא, ַרב ּגַ ָחד ֶנׁשֶ ּדְ
ִליל   ּכָ ַעְפָרא,  ון  ּגֹוָ ָנַטל  ַלֲאחֹוָרא,  ָסָטא  אן.  ִמְתַחּמָ יּה  ּבֵ

פ ָלן  מד' ִסְטֵרי ָעְלָמא. ּבְ ּכְ ּיּוְקִנין ִמְסּתַ ָאָדם, ְוָכל ּדִ ּוָמא ּדְ
יּה.  ְלַגּבֵ

 חסר כאן תרכגום  .226

  

ְוִאְתָלַבׁש   .226 ַעְפָרא,  ַההּוא  ּבְ רּוָחא  ַההּוא  ב  ַ ִאְתָייׁשּ
א, ְוָכַנׁש   א ְוָנַחת ְלַתּתָ ׁשָ ּכְ ֵדין ַההּוא ַעְפָרא, ְמַכׁשְ יּה. ּכְ ּבֵ

ִסְטִרין   מד'  ֲחָדא  ַעְפָרא  ּיּוְקָנא  ּדִ ְוִאְתָעִביד  ָעְלָמא,  ּדְ
ר ִמּגֹו ְלגֹו. ְוַההּוא ַעְפָרא   ּוַפְרּצּוָפא, ְוַההּוא רּוָחא ִאְתָטּמַ
ִליָלא   ּכְ ֶנֶפׁש  יּה  ְלַגּבֵ ַטׁש  ּבָ ִסְטִרין  מד'  ִניׁש  ִאְתּכְ ּדְ

ַעְפָרא  (ס''א ברוחא.)  ּבְ
 חסר כאן תרכגום  .227

  

ִאיהוּ  .227 ֶנֶפׁש  פּום ְוַההּוא  ּכְ ּגּוָפא.  ְלעֹוָבֵדי  ְיסֹוָדא   
ָכא ְלַבר.  ַמׁשְ גּוָפא, ָהִכי ִאְתָחִזי ּבְ ַההּוא ֶנֶפׁש ּבְ עֹוָבִדין ּדְ
ר ְלגֹו. ְוַההּוא ַאְחֵזי ְלַבר, ָסִליק ְוָנִחית,  א ִאְתָטּמַ רּוָחא ּדָ

ִמ  ַטׁש ּבְ יִמין. ּבָ ּיּוְקִנין ּוְרׁשִ ַאְנּפֹוי, ְוַאְחֵזי ּדִ ֵחיּה, ּוָבַטׁש ּבְ ּצְ
ּיּוְקִנין  ּדִ ְוַאְחֵזי  ֵעינֹוי,  ּבְ ַטׁש  ּבָ יִמין  ּוְרׁשִ ּיּוְקִנין  ּדִ ַאְחֵזי 
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ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  יִמין.  ג) ּוְרׁשִ ֵניֶהם   (ישעיה  ּפְ ַרת  ַהּכָ
ם.  ָעְנָתה ּבָ

 חסר כאן תרכגום  .228

  

ָחד   .228 ּדְ ְמִדידּו,  יּה  ִמּנֵ ְך  ִאְתְמׁשָ ּדְ יָנא  חּוָטא ּבּוּצִ
ַבר   ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ידֹוי  ּבִ ַטׁש  ּבָ ֹתהּו.  ּדְ ְלָהבּוָתא  ׁשַ ְירֹוָקא, 
ּוְכפּום  יֵדיּה,  ּבִ ְרטּוִטין  ְוׂשִ יִמין  ְרׁשִ ים  ְוָרׁשִ ָנִאים,  ָנׁש 
ָכן  ִמְתַהּפְ ַאְתָוון  ין  ְוִאּלֵ ים.  ִאְתְרׁשִ ָהִכי  ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ עֹוָבִדין 

א, ְוַיְדֵעי לֹון   א ְלֵעיּלָ ּתָ ַאְתָוון  ִמּתַ ימּו ּדְ ְרׁשִ ַחְבֵרי ְקׁשֹוט, ּבִ
ר ָנש, ַעְבִדין ְרשּוִמין  ּבַ ְלגֹו ּבְ ין ֵחיִלין ּדִ יָנא, ְוָכל ִאּלֵ בּוּצִ ּדְ
ָרִקים  א,  ּדָ ָרִקים  ּדְ ַמאן  ָכן.  ִמְתַהּפְ ַאְתָוון  וִשְרטּוִטין 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָנא.  ּכְ ַמׁשְ ּפּוֵלי  ׁשִ (תהלים   ּבְ
י קלט) ְמּתִ ֵמיּה    ֻרּקַ ִריְך ׁשְ ּבְ ִריְך הּוא  ּבְ ּיֹות ָאֶרץ.  ַתְחּתִ ּבְ

 ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין. 
ָנִפיק   .229   חסר כאן תרכגום  .229 ּדְ ַאְתֵריּה  ּבְ סּוָמִקין,  ְוֵאָבִרין  וָרא,  ִחּוָ ַעְייִנין 

ֲחָדא.  ִליָלא ּכַ ָאת פ' וָאת ר' ּכְ א ִאיהּו ּבְ יּה, ּדָ  ִמיּנֵ
 כאן תרלגום חסר  .230

  

ית  .230 ֵחיּה, ׁשִ ִמּצְ ִקין ּבְ ְרטּוִטין ַסּלְ ַלת ׂשִ ֵחיּה ַרב, ּתְ ִמּצְ
ֵרין   ין ּתְ יָמא ּבֵ ְזִעיִרין ַאֲחָרִנין. סּוָמק הּוא וָלא סּוָמק, ַקּיְ
ֲעֵריּה ָקִמיט,  ֲעֵריּה אּוף ָהִכי. ַאְנּפֹוי ַרְבְרָבן. ׂשַ ְווִנין. ׂשַ ּגַ

ֵלי   ְך. ּתָ ל ּכַ חֹות אּוְדנֹוי. ָטב ִאיהּו, ָמאֵרי ְוָלא ּכָ ְזֵעיר ּתְ
ִאְתְרִגיז.  ֲעָתא ּדְ ׁשַ יף, ּבְ ּקִ רּוְגָזא ּתַ ְמֵהיְמנּוָתא, ָמאֵרי ּדְ  ּדִ

 חסר כאן תרלגום  .231

  

ֵעיֵניּה.  .231 ּבְ ט  ׁשַ ִאְתּפָ ֵעיָנא,  ְתחֹות  ּדִ סּוָמָקא  ַההּוא 
רּוגְ  ּבְ יל  ַמּלִ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ יׁש.  ּבִ ּפּוֵמיּה, רּוְגֵזיּה  ָסִתים  ֵזיּה 

ל  ּכָ ְוָלא  רּוְגֵזיּה,  ָנח  ְזֵעיר  ְוִלְזַמן  ִחירֹוי.  ִמּנְ ָנָנא  ּתְ ְוָנִפיק 
ַלח   ַאּצְ א  ּדָ יֹוִמין.  ֵרין  ּתְ אֹו  ַאֲחָרא,  יֹוָמא  ַעד  רּוְגֵזיּה, 
ין  ָלחּוָתא, ּבֵ ַאּצְ ִדיר ּבְ ְלִזְמִנין, ּוְלִזְמִנין ָלא. ֲאָבל ָקִאים ּתָ

 ַרב.ְזֵעיר ּוֵבין 
 חסר כאן תרלגום  .232

  

ְוָלא  .232 חּוָטא,  ּכְ ְזֵעיר  ֵעיָנא,  פּום  ּדְ סּוָמָקא  ְוִאי 
ָהֵני  ל  ּכָ יּה  ּבֵ וִאית  ֵעיָנא,  ּבְ רּוְגִזיּה  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ט  ׁשַ ִאְתּפָ
יָנֵתיּה ָלא   א, ׁשֵ ִחיל ִמּכֹּלָ א. ְוִאיהּו ּדָ ִלּבָ א ּבְ ִסיָמִנין. ַחְלׁשָ
הּו.   ּלְ ִמּכֻ ְוָדִחיל  ִבין  ַמֲחׁשָ ִדיר  ּתָ יב  ָחׁשִ יּה.  ּבֵ ב  ַ ִאְתָייׁשּ

ְגִריעַ  ּדִ ָמאֵריּה  א.  ְלכֹּלָ ַלח  ָחׁש  (דגיידא) ְוַאּצְ ָלא   .
 ְלִגּיּוָפא. 

ֵדין  .233   חסר כאן תרלגום  .233 ּכְ ִחילּו,  ּדְ ּוִמּגֹו  ְוָדִחיל.  א  ְתיּוְבּתָ ּבִ ב  ּתָ ְלִזְמִנין 
עֵ  ּבְ ח  ּכַ ׁשְ ֵעיָנא,  ּתִ פּום  ּדְ סּוָמָקא  ַההּוא  ְיִמיָנא,  יֵניּה 
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סּוָמק   ִקיק  ּדָ ׁשּוְרָייָקא  וַחד  ֵעיָנא,  ּפּוֵלי  ׁשִ ּבְ סֹוָפא  ּבְ
ָמאָלא,  יִמיָנא ִלׂשְ ֵפי ַמה ּדִ ָמאָלא, וִאי ִמְתַחּלְ ֵעיֵניּה ׂשְ ּבְ
וָתב   ִקְלקּוֵליּה.  ּבְ ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ִליִמיָנא,  ָמאָלא  ׂשְ ּדִ ּוַמה 

ָרא ֲעֵביָרה.ְוָתבַ  ִגין ְלַאְעּבְ א, ּבְ ַבְרּדָ ִזיָזא ּדְ  ר ּגְ
 חסר כאן תרלגום  .234

  

א.   .234 ְלַתּתָ ֵעיָנא,  ּדְ ּוְתַלת  א  ֵריׁשָ ַעל  ְקִמיִטין  ֵרין  ּתְ
ֲעִרין,   ית ׂשַ ִעיָתא, ׁשִ ֶאְמּצָ ָעא ּדְ ּבְ ֶאּצְ ָמאָלא, ּבְ ּוְבַרְגֵליּה ׂשְ

א   יַנְייהּו. ּוְבִזְמָנא ַאֲחָרא ָחֵמש, וַהְשּתָ ִשית, ַחד ְזִעיָרא ּבֵ
יִאין  ַסּגִ ַרְבְרִבין,  ֵעינֹוי  ַעל  ּדְ ין  ּוְקִריּצִ ִמין,  אּוּכָ ַעְייִנין 
ִמין ְוָירֹוָקא, ָאִזיל  ין, וִאיּנּון ַעְייִנין אּוּכָ ין ַעל ִאּלֵ ֲעִרין, ִאּלֵ ׂשַ

יר. ַהאי ִאית ֵליהּ  ע ַיּתִ וְייהּו, ְוַההּוא ְירֹוָקא ַאְטּבַ ַגּוַ ָחֵמׁש    ּבְ
ָטר ִלְסַטר. ּוְתַלת   ַעְבִרין ִמּסְ ֵרין ּדְ ָחא, ּתְ ִמּצְ ְרטּוִטין ּבְ ׂשִ

ָלא ַעְבִרין ְוכּו'.  ּדְ
ָרֵאל  .235 ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלֵצאת  י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ חֶֹדׁש  ּבַ

לֹׁש   דֹול, ּוׁשְ ֹוֵלט ּבֹו אֹוִריֵא''ל, ְמֻמּנֶה ּגָ ׁשּ ְוגֹו'. ׁשֶ
ִרבּ  ְוָחֵמׁש  ים  ׁשִ ְוׁשִ ִעּמֹו  ֵמאֹות  ַמֲחנֹות  ֹוא 

לֹׁש ֵמאֹות  ם יֵׁש ׁשְ ָנה, ּוְלֻכּלָ ָ ּבֹון ְימֹות ַהׁשּ ֶחׁשְ ּכְ
ל אֹורֹות, ֵמאֹותֹו  חֹות ׁשֶ ה ַמְפּתְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ ְוׁשִ
ִניִמי   ַהּפְ ָהֶעְליֹון  ַמל  ַהַחׁשְ ִמּתֹוְך  יֹּוֵצא  ׁשֶ ָהאֹור 

ל אֹוִתיֹּות ְק  ּסֹודֹות ׁשֶ ׁשֶ ר  ְסּתָ ְוַהּנִ נּוז  דֹוׁשֹות ַהּגָ
לּוִיים ּבֹו. דֹוׁש ּתְ ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ  ֶעְליֹונֹות ׁשֶ

  

יט) .235 ָרֵאל  (שמות  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלֵצאת  י  ִליׁשִ ַהׁשְ חֶֹדׁש  ּבַ
יּה אוריא''ל ֵליּה, ַרב ְמָמָנא, ּוְתַלת ְמָאה  ִליט ּבֵ ׁשָ ְוגֹו', ּדְ

יּה,   ְרָיין ִעּמֵ ין ְוָחֵמׁש ִרּבֹוא ַמׁשְ ּתִ א.  ְוׁשִ ּתָ ן יֹוֵמי ׁשַ ּבָ חּוׁשְ ּכְ
ָחן ְנהֹוִרין,   ין ְוָחֵמׁש ַמְפּתְ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ הּו ִאית לֹון ּתְ ְוֻכּלְ
ִניז  ִניָמָאה ּגָ ָאה ּפְ ַמל ִעּלָ ָנְפָקא ִמּגֹו ַחׁשְ ֵמַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ
ָמא   ׁשְ ּדִ ִאין  ִעּלָ ין  יׁשִ ַקּדִ ַאְתָוון  ּדְ ָרִזין  י  ּדִ ְוָסִתים, 

א יׁשָ יּה.  (דף ע''ח ע''ב) ,ַקּדִ ְלָיין ּבֵ  ּתַ
ִית,  .236 ַהּבַ ַעל  ּבַ ם,  ּתָ ִאיׁש  ל  ׁשֶ סֹוד  ְוהּוא 

ם   ּתָ ָהֱאלִֹהים.  ל    -ִאיׁש  ׁשֶ ר  ְוֶקׁשֶ ִסיּּום  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ
ּוִבְדיֹוְקנֹו עֹוֵמד  ם,  ּתָ ָהָיה ִאיׁש  ְוַיֲעקֹב  ין.  ִפּלִ ּתְ

ָהֶעְליֹון   ִניִמי  ַהּפְ ַמל  ַהַחׁשְ נּוז. סֹוד  ְוַהּגָ ִמיר  ַהּטָ
ִרים ָהֶעְליֹוִנים הּוא לֹוֵקַח,   ְסּתָ ְוָכל ָהאֹורֹות ַהּנִ
אֹוָתם  לֹוְקִחים  ֲחנֹות  ַהּמַ ְוָכל  ּנּו,  ִמּמֶ ְויֹוְצִאים 
ִמּתֹוְך   יֹּוֵצא  ׁשֶ ָהאֹור  אֹותֹו  ל  ׁשֶ חֹות  ַמְפּתְ

ַמל.   ַהַחׁשְ

  

ֵביתָ  .236 ּדְ ָמאֵריּה  ם,  ּתָ ִאיׁש  ּדְ ָרָזא  ִאיׁש ְוִאיהּו  א, 
ָרא   ְוִקׁשְ ִסּיּוָמא  ן  ַתּמָ ּדְ ם:  ּתָ ָהֱאלִֹהים. 

ְתִפיִלין, כה) ּדִ ֲהָוה.   (בראשית  ם  ּתָ ִאיׁש  ְוַיֲעקֹב 
ָאה ָטִמיר  ִניָמָאה ִעּלָ ַמל ּפְ ַחׁשְ יָמא ָרָזא ּדְ ּוְבִדּיּוְקֵניּה, ַקּיְ

ִאין ָנִקיט ִאיהּו, ְוַנְפֵק  יּה, ְוָגִניז. ְוָכל ְנהֹוִרין ְסִתיִמין ִעּלָ י ִמּנֵ
ָנִפיק   ַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ ָחן ּדְ ְרָיין ַנְקֵטי ִאיּנּון ַמְפּתְ הּו ַמׁשְ ְוֻכּלְ

ַמל.   ִמּגֹו ַחׁשְ
ְוֵהם   .237 אֹורֹות,  ֵני  ׁשְ ּבִ לּול  ּכָ ָהאֹור  ְואֹותֹו 

ּלֹא ׁשֹוֶלֶטת   ֶאָחד. אֹור ִראׁשֹון הּוא אֹור ָלָבן ׁשֶ
נוּ  ַהּגָ ָהאֹור  ְוֶזהּו  ָהַעִין,  מֹו  ּבֹו  ּכְ יִקים,  ּדִ ַלּצַ ז 

ּנֱֶאַמר  צז) ׁשֶ ְוגֹו'.   (תהלים  יק  ּדִ ַלּצַ ָזֻרַע  אֹור 
ָאדֹם,  ֶצַבע  ּכְ לֹוֵהט  נֹוֵצץ  אֹור  הּוא  ִני  ׁשֵ אֹור 

ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד.  ֵני אֹורֹות ּכְ  ְוִנְכְללּו ׁשְ
  

ַחד.   .237 ְוִאיּנּון  ְנהֹוִרין,  ְתֵרין  ּבִ ִליל  ּכָ ְנהֹוָרא,  ְוַההּוא 
יּה  ְנה ְלָטא ּבֵ ָלא ׁשַ וָרא, ּדְ ֹוָרא ַקְדָמָאה, ִאיהּו ְנהֹוָרא ִחּוָ

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ יא.  יַקּיָ ְלַצּדִ ָגִניז  ּדְ ְנהֹוָרא  ִאיהּו  ְוָדא  ֵעיָנא, 
ְנָייָנא,  (תהלים צז) ָאֵמר יק ְוגו'. ְנהֹוָרא ּתִ ּדִ אֹור ָזרּוַע ַלּצַ

ָגַוון ּכְ ְמַלֲהָטא,  ָצא  ְמַנּצְ ְנהֹוָרא  ִלילּו    ִאיהּו  ְוִאְתּכְ סּוָמק. 
ַחד, ַוֲהוּו ַחד.  ֵרין ְנהֹוִרין ּכְ  ּתְ

ְוָכל   .238 ַהזֶּה  דֹול  ַהּגָ ַהְמֻמּנֶה  ְוָהאֹוִריֵא''ל 
ּום  ּוִמׁשּ ָהאֹור,  אֹותֹו  נֹוְטִלים  ַמֲחנֹות  אֹוָתם  יְרָיין, ַנְטֵלי  .238   ְוַהאי אוריא''ל ַרב ְמָמָנא, ְוָכל ִאיּנּון ַמׁשִ

אֹוִמי''ם. ְוַעל ַההוּ  ְתֵרין, ִאְקֵרי ּתְ ָכִליל ּבִ א ְנהֹוָרא, ּוְבִגין ּדְ
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אֹוִמי''ם. ְוַעל ֶזה ׁשֹוֵלט   ַנִים ִנְקָרא ּתְ ׁשְ לּול ּבִ ּכָ ׁשֶ
אֹוִמים, ּבֹו אֹותֹו   ּתְ ּלֹו  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ זָּל  ַהּמַ

ָרגֹות   ּדְ כֹות  ִנְמׁשָ אן  ּוִמּכָ תֹוָרה,  ָנה  ִנּתְ ּובֹו 
מֹות ׁשֵ עֹוִלים ּבְ ה, ַעד ׁשֶ ְלָהִאיר  (ְלַהְנִהיג) ְלַמּטָ

 ֶאת ָהעֹוָלם.

יֵליּה   ּדִ ָרָזא  ּבְ ִאְקֵרי  ּדְ ָלא  ַמּזָ ַההּוא  יּה,  ּבֵ ְלָטא  ׁשַ א  ּדָ
ָכאן   ְ ִאְתַמׁשּ אן  ּוִמּכָ ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא.  ּוֵביּה  אֹוִמים,  ּתְ

ָמהָ  ׁשְ ּבִ ִקין  ַסּלְ ּדְ ַעד  א,  ְלַתּתָ ין  ְרּגִ (ס''א   ן, ּדַ
 ְלַאְנָהָרא ָעְלָמא. לאנהגא)

ה ְוָלׁשֹון,  .239 זָּלֹות ֵאין ָלֶהם ּפֶ ָאר ַהּמַ ְלָכל ׁשְ
ֶזה   ְוַעל  ֶאָחד,  ּכְ לּוִלים  ּכְ ְוָלׁשֹון  ה  ּפֶ יֵׁש  ְוָלֶזה 

ּתֹוָרה, א) ּבַ ָוַלְיָלה  (יהושע  יֹוָמם  ּבֹו  ְוָהִגיָת 
תּוב. יֹוָמם   ֶנֶגד ָלׁשֹון.    -ּכָ ה.    -ַלְיָלה  ּכְ ֶנֶגד ּפֶ ּכְ

אֹוִמים. ֶאָחד, ּוַבּכֹל עֹוֶלה ּתְ לּול ּכְ  ְוַהּכֹל ּכָ
  

ה ְוָלׁשֹון, ְוַהאי ִאית ֵליּה   .239 ֵלי, ֵלית לֹון ּפֶ ַאר ַמּזָ ל ׁשְ ּכָ
אֹוַרְייָתא, ּבְ א  ּדָ ְוַעל  ֲחָדא.  ּכַ ִליָלן  ּכְ ְוָלׁשֹון  ה  (יהושע   ּפֶ

ְוַלְיָלה א) יֹוָמם  ּבֹו  ָלׁשֹון.    ְוָהִגיָת  ָלֳקֵבל  יֹוָמם,  ִתיב.  ּכְ
ָסִליק   א  ּוְבכֹּלָ ֲחָדא.  ּכַ ִליל  ּכָ א  ְוכֹּלָ ה.  ּפֶ ָלֳקֵבל  ַלְיָלה, 

אֹוִמים.  ּתְ
תּוב   .240 ּכָ ֶזה  סֹוד  ְוַעל  תּוב,  ּכָ תֹוִמים 

כה) תֹוִמים, ִבְטָנּה.  (בראשית  ּבְ תֹוִמם  ְוִהּנֵה 
ֵניֶהם הּוא   ִביל ׁשְ ׁשְ ּבִ לֹא   - ָאַמר  ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

א   ֶאּלָ ֶזה.  סֹוד  ּבְ ָעָלה  לֹא  ו  ֵעׂשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְך,  ּכָ
ָהָיה  ׁשֶ ֶזה  ַבח  ְוׁשֶ ָאַמר,  הּוא  ַיֲעקֹב  ִביל  ׁשְ ּבִ
תּוב.   ַהּכָ ַח  ּבֵ ְמׁשַ ֶקת  ּדֶ ַהּצַ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ֵמֶעיָה  ּבְ
ם  ָ ִמׁשּ ק  ּלֵ ִהְסּתַ ע,  ָרׁשָ ם אֹותֹו  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ

 ָאֶלף. 

  

ִתיב  תֹוִמי .240 ּכְ א  ּדָ ָרָזא  ְוַעל  ִתיב,  ּכְ ם 
יָמא  (בראשית כה) תֹוִמים, ִבְטָנּה. ִאי ּתֵ ּבְ ה תֹוִמים  ְוִהּנֵ

ו ָלא ָסִליק   ָהא ֵעׂשָ ְרַווְייהּו ָקָאַמר. ָלאו ָהִכי, ּדְ ְבִגין ּתַ ּדִ
ֲהָוה   א, ּדְ ָבָחא ּדָ ִגין ַיֲעקֹב ָקָאַמר, ּוׁשְ א ּבְ א. ֶאּלָ ָרָזא ּדָ ּבְ

ְמָעָהא ּדְ  ֲהָוה  ּבִ ח ְקָרא. ּוְבִגין ּדְ ּבַ ֶקת, ָקא ְמׁשַ ַהִהיא ַצּדֶ
ן ָאֶלף.  ּמָ ק ִמּתַ ּלָ ע, ִאְסּתַ ן ַההּוא ָרׁשָ ּמָ  ּתַ

ּלֹו   .241 ּסֹוד ׁשֶ ְוַהּכֹל סֹוד ֶאָחד. ַיֲעקֹב ָנַטל ּבַ
ים   ֵני ֳחָדׁשִ ּסֹוד   -ׁשְ ִניָס''ן ְוִאיָּ''ר, ְוהּוא ִנְכָלל ּבַ

הּוא ְתאוֹ  ל ִסיָון ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ּסֹוד ׁשֶ ו ָנַטל ּבַ ִמים. ֵעׂשָ
ים   ֵני ֳחָדׁשִ ּמּו''ז ְוָא''ב, ְוהּוא לֹא ִנְמָצא    -ׁשְ ּתַ

ָאב  ּלֹו, ַוֲאִפּלּו ּבְ ֲהֵרי ֱאלּו''ל ֵאינֹו ׁשֶ ְוֶנֱאָבד, ׁשֶ
ְוֶנֱאָבד ְולֹא   ּלֹו ְולֹא יֹוֵתר,  ׁשֶ ָעה ָיִמים ֵהם  ׁשְ ּתִ

אֹומִ  ל ּתְ ּסֹוד ׁשֶ ּבַ א ִנְפַרד  ִנְמָצא, ְוֵאינֹו  ים, ֶאּלָ
מֹו   ּכְ ָמָמה,  ּוׁשְ ֶאֶפס  ּבְ ַאֵחר  ְלַצד  ְוָסָטה  ְלַבּדֹו 

ּנֱֶאַמר  ט) ׁשֶ ֳחָרבֹות   (תהלים  ּמּו  ּתַ ָהאֹויֵב 
 ָלֶנַצח. 

  

ֵרין   .241 ּתְ יֵליּה,  ּדִ ָרָזא  ּבְ ָנִטיל  ַיֲעקֹב  ֲחָדא.  ָרָזא  א  ְוכֹּלָ
ָר  ִליל ִאיהּו ּבְ ִאיהּו  ַיְרִחין ניס''ן ואיי''ר, ְוִאְתּכְ ִסיָון, ּדְ ָזא ּדְ

ּמּו''ז   ּתַ ַיְרִחין  ֵרין  ּתְ יֵליּה,  ּדִ ָרָזא  ּבְ ָנִטיל  ו,  ֵעׂשָ אֹוִמים.  ּתְ
ָהא ֱאלּו''ל ָלאו   ּדְ ְוִאְתֲאִביד,  ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ְוִאיהּו ָלא  ָא''ב, 
יר,  יֵליּה, ְוָלא ַיּתִ יֵליּה הּוא, ַוֲאִפיּלּו ָא''ב, ט' יֹום ִאיּנּון ּדִ ּדִ

ְתאֹוִמים, ְוִאְתֲאבִ  ּדִ ָרָזא  ּבְ ִאיהּו  ְוָלאו  ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  יד, 
ֲאִפיָסה  ַרׁש ְלחֹוֵדיּה, ְוָסָטא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּבַ א ִאְתּפְ ֶאּלָ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָממּו,  ט) ּוׁשְ ּמּו  (תהלים  ּתַ ָהאֹוֵיב 
 ֳחָרבֹות ָלֶנַצח. 

הּוא   .242 יֲַּעקֹב  ׁשֶ ּום  ָנה ּוִמׁשּ ִנּתְ ְתאֹוִמים, 
ְכָתב   ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  אֹוִמים,  חֶֹדׁש ּתְ ּבְ ְלָבָניו  תֹוָרה 
ָלָעם  י,  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ חֶֹדׁש  ּבַ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה 
ת   ׁשֶ ּלֶ יֹּות, ּתֹוָרה ְמׁשֻ ִליׁשִ ְדָרגֹות ׁשְ י, ּבִ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ

 ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים. ְוַהּכֹל ֶאָחד.  -
  

אֹוַרְייָתא וּ  .242 ִאְתְיִהיַבת  אֹוִמים,  ּתְ ִאיהּו  ַיֲעקֹב  ּדְ ְבִגין 
ְתאֹוִמים,  ּדִ ָרָזא  ּבְ ְואֹוַרְייָתא  אֹוִמים,  ּתְ חֶֹדׁש  ּבַ ִלְבנֹוי 
ִליָתֵאי,  ּתְ חֶֹדׁש  ּבַ ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה  ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה 

ִליָתִאין, ּתֹוָרה ּתְ  ין ּתְ ַדְרּגִ ִליָתֵאי, ּבְ ִליָתֵאי: ּתֹוָרה, ְלַעם ּתְ
א ַחד.   ְנִביִאים, ּוְכתּוִבים. ְוכֹּלָ

ָפסּוק   .243 ּבְ זֹו  ה  ָרׁשָ ּפָ ְוגֹו'.  י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ֹחֶדׁש  ּבַ
ִחיָּיא,   י  ַרּבִ ָנה  ׁשָ ְלַמְעָלה.  אֹוָתּה  ְרׁשּו  ּפֵ ֶזה 
ּנֵס   ּכִ ִסיַני,  ְלַהר  ָרֵאל  ִיׂשְ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ

ָרֵאל  אֹוָתם   ִיׂשְ ֶזַרע  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
  

ְקָרא   .243 ַהאי  ּבְ א  ּדָ א  ּתָ ְרׁשְ ּפַ ְוגֹו'.  י  ִליׁשִ ַהׁשְ חֶֹדׁש  ּבַ
לֵ  ִזְמָנא אּוְקמּוָה  ַההּוא  ּבְ יא,  ִחּיָ י  ַרּבִ אִני  ּתָ א.  ְלֵעיּלָ יּה 

ִריְך   א ּבְ ִניׁש ְלהּו קּוְדׁשָ ִסיַני, ּכָ ָרֵאל ְלטּוָרא ּדְ ָמטּו ִיׂשְ ּדְ
ח   ּכַ הּו, ְוָלא ַאׁשְ ֻכּלְ ח ֵליּה ּבְ ּגַ ָרֵאל, ְוַאׁשְ ִיׂשְ הּוא ְלַזְרִעיין ּדְ
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ֶזַרע  ָכל  ּבְ ָמָצא  ְולֹא  ם,  ֻכּלָ ּבְ ֶהם  ּבָ יַח  ּגִ ְוִהׁשְ
ֵני  ם ּבְ ּלָ ם ֶזַרע קֶֹדׁש, ּכֻ ּלָ א ּכֻ סּול, ֶאּלָ ָרֵאל ּפְ ִיׂשְ

 ֱאֶמת.
אֶ  ְסלּו,  ּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ַזְרָעא  הּו  ֻכּלְ ַזְרָעא ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ א  ּלָ

ֵני ְקׁשֹוט. הּו ּבְ ּלְ א, ּכֻ יׁשָ  ַקּדִ

הּוא  .244 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ
ּתֹוָרה   ָלֵתת  רֹוֶצה  ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ ה:  ְלֹמׁשֶ
ָאבֹות,  ל  ׁשֶ ַאֲהָבה  ּבְ אֹוָתם  ְמׁשְֹך  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ

ּוָבאֹות אֹוָתם  אֹוֵהב  ֲאִני  ׁשֶ ַאֲהָבה  ֹות ּבָ
ב  ְוָהׁשֵ ִליַח  ׁשָ ִלי  ְהיֶה  ּתִ ה  ְוַאּתָ ָלֶהם,  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ
י   ַרּבִ ָאַמר  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר  לּו.  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ
ה:  ְלֹמׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְך  ּכָ ְיהּוָדה, 
ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ֶנֱאָמן  ִליַח  ׁשָ ִלי  ְהיֶה  ּתִ ֶזה  ָדָבר  ּבְ

ָרֵאל ַאֲחַרי.  ִיׂשְ

  

ה,  .244 ְלמֹׁשֶ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָאַמר  ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ
יְך ְלהּו  ָרֵאל, ָמׁשִ ֵעי ְלֵמיָהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ֲאָנא ּבָ ּתָ ַהׁשְ
ְלהּו,   ָרִחיְמָנא  ּדְ ְרִחימּוָתא  ּבִ ֲאָבָהן,  ּדַ ְרִחימּוָתא  ּבִ

לּוחָ  ֲעָבִדית ְלהּו. ְוַאּתְ ֲהֵוי ִלי ׁשְ ין ּוְבַאְתָוון ּדַ א, ְוָאִתיב ִמּלִ
א   קּוְדׁשָ ָאַמר  ְך  ּכַ ְיהּוָדה,  ר'  ָאַמר  יֹוִסי  ר'  ָאַמר  ין.  ִאּלֵ
ִליָחא ְמֵהיָמָנא,  א הֵוי ִלי ׁשְ ה ּדָ ִמּלָ ה, ּבְ ִריְך הּוא ְלמֹׁשֶ ּבְ

ָרֵאל ֲאַבְתָראי. ָכא ִיׂשְ  ְלַאְמׁשָ

ֵאָליו   .245 ְקָרא  ַויִּ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ָעָלה  ה  ּוֹמׁשֶ
ָההָ  ִמן  ָהֱאלִֹהים  ה'  ֶאל  ָעָלה  ה  ּוֹמׁשֶ ְוגֹו'.    - ר 

מֹו  ּכְ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ ְנֵפי  ּכַ רּוׂשֹות  ּפְ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ
ּנֱֶאַמר  ַמִים ַויֵַּרד ְוגֹו'.  (שם יח) ׁשֶ  ַויֵּט ׁשָ

  
ְקָרא ֵאָליו   (שמות יט) .245 ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים ַוּיִ ּומֹׁשֶ

ה   ּומֹׁשֶ ְוגֹו'.  ָהָהר  ִמן  ְלַאְתָרא ְיָי'  ָהֱאלִֹהים,  ֶאל  ָעָלה 
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ְדּפֹוי  ּגַ ן  ְפִריׂשָ (תהלים   ּדִ

ַרד ְוגֹו'.  יח) ַמִים ַוּיֵ  ַוּיֵט ׁשָ
ְזַמן   .246 ל  ּכָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ׁשָ

ְמקֹוָמן,   רֹות ּבִ ְ ֶלְך ָהֶעְליֹון ִמְתַיׁשּ ֲחִקיקֹות ַהּמֶ ׁשֶ
ל   ים  ּכָ ֲעׂשִ ַהּמַ ְוָכל  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהעֹוָלמֹות 

ִקיּּוָמם, ַעל  ִרים  ְ ַהַּמֲעִּׂשים   ִמְתַיׁשּ ָּכל  (ִמי 
ִקּיּוָמם) ַעל  ּנֱֶאַמר  ַהִּמְתַיְּׁשִרים  ׁשֶ מֹו  (שמות   ּכְ

י  לד) ּכִ זֶּה  ַמה  הּוא.  נֹוָרא  י  ּכִ ה'  ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת 
ֶאְלָעָזר,   י  ַרּבִ ַהּכֹל,  נֹוָרא הּוא? ָאַמר  ֵלמּות  ׁשְ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  י) ּכְ ּבֹור  (דברים  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָהֵאל 
ַיֲעקֹב.  ֶזה  ְוַהּנֹוָרא?  זֶּה  ַמה  ְוַהּנֹוָרא. 

כה) ְוָכתּוב ם,   (בראשית  ּתָ ִאיׁש  ְוַיֲעקֹב 
ַתְרּגּומֹו   ל   -ּכְ ּכָ ְך  ּכָ ּכֹל.  ּבַ ֵלם  ׁשָ ֵלם.  ׁשָ ָאָדם 

הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ֵלמּות   ַמֲעׂשֵ ׁשְ ּבִ ֵלִמים  ׁשְ
ֵלם.  ִקיּּום ׁשָ  ּבְ

  

א   .246 ַמְלּכָ ְגלּוֵפי  ּדִ ִזְמָנא  ל  ּכָ ְיהּוָדה,  ר'  ָאַמר  אָנא  ּתָ
ְוָכל   ִחידּו,  ּבְ הּו  ּלְ ּכֻ ָעְלִמין  ַאְתַרְייהּו,  ּבְ ָרן  ְ ִמְתַיׁשּ ָאה  ִעּלָ

ִקּיּוַמְייהּו. ּבְ ָרן  ְ ִמְתַיׁשּ מתיישרן   עֹוָבִדין  עובדין  כל  (מאן 
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ומייהו)בקי ה ְיָי'   (שמות לה) ּכְ ֶאת ַמֲעׂשֵ

ִלימּו   י נֹוָרא הּוא. ָאַמר ר' ֶאְלָעָזר, ׁשְ י נֹוָרא הּוא. ַמאי ּכִ ּכִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר א. ּכְ כֹּלָ ּבֹור   (דברים י) ּדְ דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

ַמאי ע''א) ְוַהּנֹוָרא.  ע''ט  ַיֲעקֹ  (דף  א  ּדָ ב.  ְוַהּנֹוָרא. 
ַבר   (בראשית כה) ּוְכִתיב, ַתְרּגּומֹו, ּגְ ם, ּכְ ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ

ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ עֹוָבִדין  ל  ּכָ ְך  ּכַ א.  כֹּלָ ּבְ ִלים  ׁשְ ִלים.  ׁשְ
ִלים.  ִקּיּוָמא ׁשְ ִלימּו, ּבְ ׁשְ ֵליִמין ּבִ  הּוא, ׁשְ

ָהִייִתי   .247 יֹום ֶאָחד  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ִנינּו, ָאַמר  ׁשָ
י אֹותֹו ַעל עֹומֵ  ַאְלּתִ י ְיהּוָדה ַהזֵָּקן ְוׁשָ ד ִלְפֵני ַרּבִ

תּוב ּכָ ֶ ׁשּ ּנֹוָרא   (שם כח) ַמה  ַויֹּאַמר ַמה  יָרא  ַויִּ
ִלי,   ָאַמר  נֹוָרא?  הּוא  ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ָרָאה  ָמה  ְוגֹו'. 
ָהְיָתה  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֵלמּות  ׁשְ ָרָאה 

שֶׁ  מֹו  ּכְ ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ ּוְבָכל  ְמצּוָיה  ַמְעָלה,  ּלְ
ֵלמּות ִנְקָרא נֹוָרא. צּוָיה ׁשְ ּמְ  ָמקֹום ׁשֶ

  

ָקִאיְמָנא  .247 ֲהָוה  ַחד  יֹוָמא  אֹוֵמר,  יֹוִסי  י  ַרּבִ ְנָיא,  ּתַ
ַמאי  ֵליּה,  ִאיְלָנא  ׁשָ ָסָבא,  ְיהּוָדה  ר'  ּדְ ָקֵמיּה 

יב, ְכּתִ יָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא   (בראשית כח) ּדִ ְוגֹו'. ַמאי  ַוּיִ
ִלימּו   ִאיהּו ּנֹוָרא. ָאַמר ִלי, ָחָמא ׁשְ ָקָאַמר ּדְ ָקא ָחָמא, ּדְ
ַגְווָנא  ַההּוא ֲאָתר, ּכְ ִכיַח ּבְ ֲהָוה ׁשְ א, ּדְ יׁשָ ְמֵהיָמנּוָתא ַקּדִ ּדִ
ִאְקֵרי   ִכיַח,  ׁשְ ֵלימּוָתא  ׁשְ ַהִוי  ּדְ ֲאָתר  ּוְבָכל  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ

 נֹוָרא.
י לֹו, ִא  .248 ַחד ָאַמְרּתִ ְרּגּומֹו ּפַ ה ּתַ ְך, ָלּמָ ם ּכָ

ָמקֹום   ּבְ א  ֶאּלָ ַחד  ּפַ ֵאין  ִלי,  ָאַמר  ֵלם?  ׁשָ ְולֹא    
ְוָלא  .248 ִחילּו,  ּדְ ְרּגּומֹו  ּתַ ֲאַמאי  ָהִכי,  ִאי  ֵליּה,  ֲאֵמיָנא 

ֵלימּוָתא   ַהְוי ׁשְ ֲאָתר ּדְ א ּבְ ִחילּו ֶאּלָ ִלים. ָאַמר ִלי, ֵלית ּדְ ׁשְ
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צּוָיה   ּמְ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ֵלמּות,  ׁשְ צּוָיה  ּמְ ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ נֹוָרא,  ִנְקָרא  ֵלמּות  (תהלים   ׁשְ

י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו.  לד) יו ּכִ ְיראּו ֶאת ה' ְקדֹׁשָ
ָמע ׁשְ ַמְחסֹור    ִמּמַ ֵאין  י  ּכִ ָאַמר  ָמקֹום    -ׁשֶ ּבְ

ֵלמּות.  ֵאין ַמְחסֹור ְמצּוָיה ׁשְ  ׁשֶ

ִכיַח, ּוְבָכל ֲאָתר   ִכיַח, ִאְתְקֵרי נֹוָרא. ׁשְ ֵלימּוָתא ׁשְ ַהְוי ׁשְ ּדְ
יב, ְכּתִ י ֵאין ַמְחסֹור  (תהלים לה) ּדִ יו ּכִ ְיראּו ֶאת ְיָי' ְקדֹוׁשָ

ֵלית   ֲאָתר ּדְ י ֵאין ַמְחסֹור, ּבַ ָקָאַמר ּכִ ַמע ּדְ ׁשְ ִליֵרָאיו, ִמּמַ
ִכיַח. ֵלימּוָתא ׁשְ  ַמְחסֹור, ׁשְ

מַ  .249 ִנינּו, ִמי ָעָלה ׁשָ י    -ִים ַויֵַּרד  ׁשָ ָאַמר ַרּבִ
ֶאל   ָעָלה  ה  ּוֹמׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ֶזהּו  יֹוֵסי, 

ָחְפָניו   ּבְ רּוַח  ָאַסף  ִמי  ַאֲהֹרן,   -ָהֱאלִֹהים.  ֶזהּו 
תּוב ּכָ ים   (ויקרא טז) ׁשֶ ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסּמִ

ְמָלה   ִ ׂשּ ּבַ ַמִים  ָצַרר  ִמי  ה.  ּקָ ֵאִליָּהּו,    -ּדַ ֶזה 
תוּ  ּכָ ה   א יז)-(מלכים  בׁשֶ ִנים ָהֵאּלֶ ָ ִאם ִיְהיֶה ַהׁשּ

ל ַאְפֵסי   י ִאם ְלִפי ְדָבִרי. ִמי ֵהִקים ּכָ ַטל ּוָמָטר ּכִ
ּבוֹ   -ָאֶרץ   תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאְבָרָהם,  (בראשית   ֶזהּו 

ְרָאם.  ב) ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ תֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ
ַאבְ  א ּבְ ְרָאם, ֶאּלָ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ  ָרָהם.ַאל ּתִ

  

אָנא .249 ל) ּתָ ר'  (משלי  ָאַמר  ַרד,  ַוּיֵ ַמִים  ׁשָ ָעָלה  ִמי 
ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים.  יב ּומֹׁשֶ ְכּתִ ה, ּדִ א הּוא מֹׁשֶ יֹוִסי, ּדָ

יב, ְכּתִ ּדִ ַאֲהרֹן.  א הּוא  ּדָ ָחְפָניו,  ּבְ רּוַח  ָאַסף  (ויקרא   ִמי 
ִמי   טז) ה.  ּקָ ּדַ ים  ַסּמִ ְקטֶֹרת  ָחְפָניו  ַמִים ּוְמלֹא  ָצַרר 

יב, ְכּתִ ּדִ הּו.  ֵאִלּיָ א  ּדָ ְמָלה,  ִ ׂשּ יז) ּבַ ִיְהֶיה   (מלכים א  ִאם 
ָבִרי. ִמי ֵהִקים  י ִאם ְלִפי ּדְ ּוָמָטר ּכִ ה ַטל  ִנים ָהֵאּלֶ ָ ַהׁשּ
יב   ְכּתִ ּדִ ַאְבָרָהם.  הּוא  א  ּדָ ָאֶרץ,  ַאְפֵסי  ל  ּכָ

יּה, ב) ּבֵ ְוָהָאֶר  (בראשית  ַמִים  ָ ַהׁשּ תֹוְלדֹות  ה  ץ ֵאּלֶ
ַאְבָרָהם.  א ּבְ ְרָאם, ֶאּלָ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ ְרָאם, ַאל ּתִ ִהּבָ  ּבְ

ָנה ֶאת ֶזה, ְוהּוא ָאַמר. ִמי ָעָלה   .250 הּוא ׁשָ
ַמִים   תּוב   -ׁשָ ּכָ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 

מז) ּבוֹ  ְתרּוָעה. (תהלים  ּבִ ֱאלִֹהים  (ִמי   ָעָלה 
ְמָנם ִּבְתרּוָעה.  ָעָלה, ִּתּקּון ְּבסֹוד ֶאת ָהאֹור. אָ 

ֱא�ִהים   לֹו  ִהְבִּדילֹו  ַוַּיְבֵּדל.  ְּבסֹוד  ַוֵּיַרד, 
ָחְפָניו   ִּבְתרּוָעה) ּבְ רּוַח  ָאַסף  דֹוׁש    -ִמי  ַהּקָ ֶזה 

תּוב ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ ָידֹו ֶנֶפׁש  (איוב יב) ּבָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ְמָלה   ִ ׂשּ ל ָחי ְוגֹו'. ִמי ָצַרר ַמִים ּבַ דֹוׁש   -ּכָ ֶזה ַהּקָ

ּבוֹ בָּ  תּוב  ּכָ ׁשֶ הּוא,  כו) רּוְך  ַמִים  (שם  צֹוֵרר 
ל ַאְפֵסי ָאֶרץ   ָעָביו. ִמי ֵהִקים ּכָ דֹוׁש    -ּבְ ֶזה ַהּקָ

ּבוֹ  תּוב  ּכָ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ב) ּבָ יֹום   (בראשית  ּבְ
ַמִים. עֹוד ָאַמר, ִמי   ֲעׂשֹות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ

ְוגֹו'   ַויֵַּרד  ַמִים  ׁשָ אוֹ   -ָעָלה  ה  ָעה  ֵאּלֶ ַאְרּבָ ָתם 
ֵרי ָהעֹוָלם   ֵאׁש, רּוַח, ַמִים ְוָעָפר.  -ִקׁשְ

  

א  .250 ּדָ ַמִים,  ׁשָ ָעָלה  ִמי  ָאַמר,  ְוהּוא  ַהאי,  ֵני  ּתָ הּוא 
יהּ  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  מז) קּוְדׁשָ ָעָלה   (תהלים 

ְתרּוָעה (מי עלה תקון בסוד את האור אמנם   ֱאלִֹהים ּבִ
בסוד   וירד  אלהים  בתרועה  לו  הבדילו  ויבדל, 

ִריְך הּוא,  בתרועה) א ּבְ א קּוְדׁשָ ָחְפָניו, ּדָ ִמי ָאַסף רּוַח ּבְ
יב, ְכּתִ ל ָחי ְוגֹו'. ִמי ָצַרר   (איוב יב) ּדִ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ֲאׁשֶ

יב   ְכּתִ ּדִ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ְמָלה  ִ ׂשּ ּבַ ַמִים 
יהּ  כו) ּבֵ עָ  (איוב  ּבְ ַמִים  ַאְפֵסי צֹוֵרר  ל  ּכָ ֵהִקים  ִמי  ָביו. 

יּה, ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ִריְך הּוא.  ּבְ א  א קּוְדׁשָ (בראשית  ָאֶרץ, ּדָ
ִמי   ב) ָאַמר,  ּתּו  ָמִים.  ְוׁשָ ֶאֶרץ  ֱאלִהים  ְיָי'  ֲעׂשֹות  יֹום  ּבְ

ע ְקִטיֵרי ָעְלָמא,  ין ִאיּנּון ַאְרּבַ ַרד ְוגֹו', ִאּלֵ ַמִים ַוּיֵ ָעָלה ׁשָ
 ָעָפר. ֵאׁש רּוַח ַמִים וְ 

י יֹוֵסי   .251 ְבֵרי ַרּבִ י יֵיָסא, ִנְרִאים ּדִ ָאַמר ַרּבִ
לּו ֶאל   ָבִרים ַהּלָ יעּו ַהּדְ ִהּגִ ׁשֶ ִמים. ּכְ ּלֹא ִמְתַקיְּ ׁשֶ
יֹוֵסי  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ּבְ ָידֹו  יַח  ִהּנִ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ
לֹו,   ָאַמר  ֶזה.  ְוָכְך  ָאַמְרּתָ  ָיֶפה  ְוָאַמר,  ּוֵבְרכֹו, 
ָהָיה   ׁשֶ ֵמָאִבי  י  ָלַמְדּתִ ְך  ּכָ לֹו,  ָאַמר  ְלָך?  ִין  ִמּנַ

ל ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא. מֹו ׁשֶ ְ  אֹוֵמר ִמׁשּ

  

ָלא  .251 ּדְ יֹוִסי,  ר'  ּדְ ִמּלֹוי  ִאְתָחזּון  ֵייָסא,  ר'  ָאַמר 
ְמעֹון, ֲאָנח  ר' ׁשִ יּה ּדְ ין ְלַגּבֵ ין ִאּלֵ ד ָמטּו ִמּלִ יָמאן. ּכַ ִמְתַקּיְ

ֵר  , ְידֹוי ּבְ יר ָקא ָאַמְרּתְ ּפִ ר' יֹוִסי ּוַבְרֵכיּה, ְוָאַמר ׁשַ יּה ּדְ יׁשֵ
אֹוִליְפָנא  ָהִכי  ָאַמר  ָלְך.  ְמָנא  ֵליּה  ָאַמר  הּוא.  ְוָהִכי 

ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא.  ֵמיּה ּדְ ְ ֲהָוה ָאַמר ִמׁשּ א, ּדְ  ֵמַאּבָ
ְמעֹון   .252 י ׁשִ ב ַרּבִ ַער יֹום ֶאָחד ָהָיה יֹוׁשֵ ַ ׁשּ ּבַ

י  ָאַמר ַרּבִ י יֵיָסא, ֶזה ׁשֶ ל ִצּפֹוִרי. ָאַמר לֹו ַרּבִ ׁשֶ
ַמִים ַויֵַּרד   ַעם ַאַחת ָאַמר ֶזה    -יֹוֵסי ִמי ָעָלה ׁשָ ּפַ

הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ָאַמר  ְך  ּכָ ַאַחר  ה,  ֹמׁשֶ

  
ִצּפֹוִרי,   .252 ּדְ ַתְרָעא  ּבְ ְמעֹון  ׁשִ ר'  ָיִתיב  ֲהָוה  ַחד  יֹוָמא 

ַמִים  ָאַמר ר' יֹוִסי, ִמי ָעָלה ׁשָ ָאַמר ֵליּה ר' ֵייָסא, ַהאי ּדְ
א  ה. ְלָבַתר ָאַמר, ּדָ א מֹׁשֶ ַרד ְוגֹו', ִזְמָנא ֲחָדא ָאַמר, ּדָ ַוּיֵ
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ִרים, ֵאׁש רּוַח   ָעה ְקׁשָ ְך ָאַמר ֵאּלּו ַאְרּבָ ַאַחר ּכָ
ְרכֹו?ַמִים ְועָ  ּמֹוֵרנּו ּבֵ  ָפר, ְוָרִאיִתי ׁשֶ

א   ין ד' ְקִטיִרין ֵאׁש קּוְדׁשָ ִאּלֵ ִריְך הּוא. ְלָבַתר ָאַמר,  ּבְ
ָבְרֵכיּה.   רּוַח ַמִים ְוָעָפר. ַוֲחֵמיָנא ֵליּה ְלמֹר ּדְ

הּוא,  .253 ְוָכְך  ָאַמר,  יֶָּפה  ׁשֶ אי  ַוּדַ לֹו,  ָאַמר 
מּו   ִהְתַקיְּ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל  ֶאָחד,  ָבר  ּדָ ְוַהּכֹל 

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ ְוֻכלָּ -ּבָ ָקל  הּוא,  ִמׁשְ ּבְ עֹוִלים  ם 
ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִדְבֵרי  ּבְ יֵיָסא  י  ַרּבִ ׁש  ִהְתַרּגֵ ֶאָחד. 
מֹוֵרנּו  ם  ֵ ִמׁשּ ָלַמְדנּו  ְוָכְך  ֶזה,  ְך  ּכָ אי  ַוּדַ ְוָאַמר, 

ָיֶפה. ְוַהּכֹל  ַאֶחֶרת.  ַפַעם  תֹוְלדֹות   ּבְ (ֵאֶּלה 
ְרָאם  ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם, ַאל ִּתְקֵרי ְּבִהּבָ 

ֶׁשָּכתּוב  ְּבַאְבָרָהם,  פט)  ֶאָּלא  ִּכי   (תהלים 
 ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה. ֲאָבל) 

  

א   .253 יר ָקא ָאַמר, ְוָהִכי הּוא, ְוכֹּלָ ּפִ אי ׁשַ ָאַמר ֵליּה ַוּדַ
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ ִאְתַקְיימּו  י  ִמּלֵ הּו  ְוֻכּלְ ה,  ִמּלָ ַחד 

ַחד מַ  ּבְ הּו  ִמּלֹוי  ְוֻכּלְ ּבְ ֵייָסא  ר'  ִאְתְרִגיׁש  ָקא.  ַסּלְ ְתְקָלא 
אי ַהאי ָהִכי הּוא, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא  ְמעֹון, ְוָאַמר ַוּדַ ר' ׁשִ ּדְ

ַאֲחָרא. ִזְמָנא  מֹר  ּדְ ֵמיּה  השמים   ִמּקָ תולדות  (אלה 
והארץ בהבראם, אל תקרי בהבראם, אלא באברהם. 

 . אבל) כי אמרתי עולם חסד יבנה (תהלים פט) דכתיב,

תּוב   .254 ּכָ ׁשֶ ַמהּו אֹוֵמר?  תּוב  ַהּכָ סֹוף  ֲאָבל 
מֹו ֵמיָלא,  ְ י ֵתָדע. ַמה ׁשּ נֹו ּכִ ם ּבְ ֶ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ ַמה ׁשּ
ָבר ֲהֵרי   נֹו? ָאַמר לֹו, סֹוד ַהּדָ ם ּבְ ֶ ַמה ֶזה ַמה ׁשּ
ִני. ָאַמר לֹו, יֹאַמר לֹו   י ֶאְלָעָזר ּבְ י ְלַרּבִ ְדּתִ ִלּמַ

ֲהֵרי ָבר   מֹוִרי, ׁשֶ י ִלְפֵני מֹוִרי ּדָ ַאְלּתִ ֲחלֹוִמי ׁשָ ּבַ
ִאם   לֹו,  ָאַמר  אֹותֹו.  י  ַכְחּתִ ְוׁשָ ִלי  ְוָאַמר  ֶזה, 

ַמה    -ֹאַמר   ֲהֵרי  ׁשֶ אי,  ַוּדַ לֹו,  ָאַמר  ְזּכֹר?  ּתִ
י. ְרּתִ י ִלְפֵני מֹוִרי, יֹום ֶזה ִנְזּכַ ַמְדּתִ ּלָ ֶ  ׁשּ

  

סֹוָפא   .254 ֲאָבל  יר.  ּפִ ׁשַ א  ַמְייֵרי ְוכֹּלָ ָקא  ַמאי  ְקָרא  ּדִ
יב, ְכּתִ ַדע. ַמה   (משלי ל) ּדִ י ּתֵ נֹו ּכִ ם ּבְ ֶ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ ַמה ׁשּ

ה ָהא  ִמּלָ נֹו ַמהּו. ָאַמר ֵליּה, ָרָזא ּדְ ם ּבְ ֶ יַנח, ַמה ׁשּ מֹו ּתִ ׁשְ
ָהא  ִרי. ָאַמר ֵליּה, ֵליָמא ִלי מֹר, ּדְ אֹוִליְפָנא ְלַר' ֶאְלָעָזר ּבְ

אִ  ׁשָ ֶחְלִמי  ִלי, ּבְ ְוָאַמר  ה,  ִמּלָ ַהאי  מֹר  ּדְ ָקֵמיּה  יְלָנא 
ֵליּה  ָאַמר  ר.  ְדּכַ ּתִ ֵאיָמא  ִאי  ֵליּה,  ָאַמר  ָלּה.  יָנא  ַוֲאְנׁשִ
א   ּדָ יֹוָמא  מֹר  ּדְ ָקֵמי  אֹוִליְפָנא  ּדְ ַמה  ָהא  ּדְ אי.  ַוּדַ

ְרָנא.   ַאְדּכַ
ָבר   .255 ַהּדָ סֹוד  לֹו,  ַהְינּו   -ָאַמר 

תּוב ּכָ ו) ׁשֶ ְוָכתּוב   (שמות  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבכִֹרי  ִני  ּבְ
ְוֶזה   ּוְבסֹוד ֶעְליֹון,  ָאר.  ָך ֶאְתּפָ ּבְ ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ
ֲהֵרי   ל מֹוִרי, ׁשֶ ְעתֹו ׁשֶ נּוַח ּדַ ִנְקָרא ְבנֹו. ָאַמר, ּתָ
יֵיָסא,   י  ַרּבִ ר  ִנְזּכַ לֹא  ְך  ּכָ ין  ּבֵ ָיַדְעִתי.  ֶזה  סֹוד 

ְלֵביתֹו. ְוָהַלְך  ַדְעּתֹו  ה  לֹו   ָחְלׁשָ ֶהְראּו  ם.  ִנְרּדַ
ּבֹו   תּוב  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ָדה  ַאּגָ ֵסֶפר  ֲחלֹום  ּבַ

ׁשֹו. ִמְקּדָ  ָחְכָמה ְוִתְפֶאֶרת ּבְ

  

יב, .255 ְכּתִ ּדִ ַהְיינּו  ה,  ִמּלָ ּדְ ָרָזא  ֵליּה  (שמות  ֲאַמר 
ָרֵאל ּוְכִתיב ד) ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ר   (ישעיה מט) ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ָך ֶאְתפָּ  נֹו. ָאַמר ָינּוח ּבְ ָאה, ְוַהאי ִאְקֵרי ּבְ ָאר. ּוְבָרָזא ִעּלָ
ר   א ְיַדְעָנא. ַאְדָהִכי, ָלא ִאְדּכַ ָהא ָרָזא ּדָ מֹר, ּדְ יּה ּדְ ְעּתֵ ּדַ
ַאְחִזיאּו  ַאְדמּוְך,  ְלֵביֵתיּה,  ָאַזל  יּה,  ְעּתֵ ּדַ ָחַלׁש  ֵייָסא,  ר' 

הֲ  א, ּדְ ְדּתָ ַאּגַ ּדְ ֶחְלָמא, ַחד ִסְפָרא  יּה, ֵליּה ּבְ ּבֵ ִתיב  ָוה ּכְ
ׁשֹו.  ִמְקּדָ  ָחְכָמה ְוִתְפֶאֶרת ּבְ

ק  .256 ָנׁשַ ְמעֹון.  ׁשִ י  ַרּבִ ֶאל  ְוָהַלְך  ִהְתעֹוֵרר 
ַאֶחֶרת   ַעם  ּפַ ֲחלֹום.  ּבַ ָרִאיִתי  ְך  ּכָ ְוָאַמר,  ָידֹו 
ֶהְראּו ְלָפַני,   ָדה ֶאָחד ׁשֶ ֲחלֹום ֵסֶפר ַאּגָ ָרִאיִתי ּבַ

ָחְכָמה   ּבֹו  תּוב  ּכָ ׁשֹו,  ְוָהָיה  ִמְקּדָ ּבְ ְוִתְפֶאֶרת 
ׁשֹו   ִמְקּדָ ּבְ ה,  ְלַמּטָ ְפֶאֶרת  ּתִ ְלַמְעָלה,  ָחְכָמה 
ְוָכְך  ַאַחת  ַעם  ּפַ ֲחלֹום  ּבַ ָרִאיִתי  ְוָכְך  ֲאֵליֶהם. 
ו  ְמעֹון, ַעד ַעְכׁשָ י ׁשִ ִפי. ָאַמר לֹו ַרּבִ ּבְ ָמָצאִתי 
ַוֲהֵרי  ֶדה,  ָ ַהׂשּ קֹוְצֵרי  ין  ּבֵ ֵנס  ְלִהּכָ ִתינֹוק  ה    ַאּתָ
ם   ֶ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ תּוב ַמה ׁשּ ּכָ ַהּכֹל ֶהְראּו ְלָך. ְוֶזהּו ׁשֶ

נֹו. ְפֶאֶרת ּבְ מֹו, ּתִ י ֵתָדע. ָחְכָמה ׁשְ נֹו ּכִ  ּבְ

  

ק ְידֹוי, ָאַמר,   .256 ְמעֹון, ָנׁשַ י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ַער, ָאִזל ְלַגּבֵ ִאּתְ
ֶחְלמָ  ּבְ ֲחֵמיָנא  ַאֲחָרא  ִזְמָנא  ֶחְלָמא.  ּבְ ֲחֵמיָנא  א, ָהִכי 

ַאְחִזיּו ַקָמאי, ַוֲהָוה  (דף ע''ט ע''ב) ַחד א ּדְ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ
א,  ׁשֹו, ָחְכָמה ְלֵעיּלָ ִמְקּדָ יּה, ָחְכָמה ְוִתְפֶאֶרת ּבְ ִתיב ּבֵ ּכְ
ֲחֵמיָנא  ְוָהִכי  ְייהּו.  ְלַגּבַ ׁשֹו  ִמְקּדָ ּבְ א.  ְלַתּתָ ְפֶאֶרת  ּתִ

ֶחְלָמא ִזְמָנא ֲחָדא. ְוָהִכי   פּוַמאי. ֲאַמר ֵליּה ּבְ ְחָנא ּבְ ּכַ ַאׁשְ
ֵדי   ְמַחּצְ ין  ּבֵ ְלֵמיַעל   , ַאְנּתְ ַרְבָיא  ַען  ּכְ ַעד  ְמעֹון,  ׁשִ ר' 
ַמה  יב,  ְכּתִ ּדִ הּוא  ְוָדא  ָלְך.  ַאְחִזיאּו  א  ּכֹּלָ ְוָהא  ַחְקָלא, 

נֹו. ְפֶאֶרת ּבְ מֹו, ּתִ ַדע. ָחְכָמה ׁשְ י ּתֵ נֹו ּכִ ם ּבְ ֶ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ  ׁשּ
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ֵרי ֶחְלקֹו  וּ  .257 ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִֹהים. ַאׁשְ ֹמׁשֶ
ֵהִעיָדה   ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֶזה  ְלָכבֹוד  זָָּכה  ׁשֶ ה  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ

ְך. ִבילֹו ּכָ ׁשְ ּבֹא ּוְרֵאה ַמה   (ָׁשָנה ַרִּבי ְיהּוָדה) ּבִ
ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ָהעֹוָלם.  ֵני  ּבְ ָאר  ִלׁשְ ה  ֹמׁשֶ ין  ּבֵ

עֹוִלים   ׁשֶ ּכְ ְלעֹ  -ָהעֹוָלם,  עֹוִלים עֹוִלים  ר,  ׁשֶ
ה,  ֹמׁשֶ ּבְ ֲאָבל  ְלַמְלכּות.  עֹוִלים  ה,  ִלְגֻדּלָ
ֶאל  ָעָלה  ה  ּוֹמׁשֶ תּוב?  ּכָ ַמה  עֹוֶלה,  ׁשֶ ּכְ

ֵרי ֶחְלקֹו!   ָהֱאלִֹהים. ַאׁשְ

  

יט)  (תנא) .257 ָהֱאלִֹהים,  (שמות  ֶאל  ָעָלה  ה  ּומֹׁשֶ
אֹוַר  ּדְ א,  ּדָ ִליָקָרא  ָזֵכי  ּדְ ה,  מֹׁשֶ ּדְ חּוָלֵקיּה  ָאה  ְייָתא ַזּכָ

ְך. ּכַ ִגיֵניּה  ּבְ יהודה) ַאְסִהיד  ר'  ין  (תאני  ּבֵ ַמה  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִקין,  ד ַסּלְ ֵני ָעְלָמא, ּכַ ַאר ּבְ ִני ָעְלָמא. ׁשְ ַאר ּבְ ה ִלׁשְ מֹׁשֶ
ה   ִקין ְלַמְלכּו, ֲאָבל מֹׁשֶ ִקין ִלְרּבּו, ַסּלְ ִקין ְלֻעְתָרא, ַסּלְ ַסּלְ

ּומֹ  יּה,  ּבֵ ִתיב  ּכְ ָסִליק, ַמה  ד  ָהֱאלִהים, ּכַ ָעָלה ֶאל  ה  ׁשֶ
ָאה חּוָלֵקיּה.   ַזּכָ

ַהֲחֵבִרים,  .258 אן ָאְמרּו  ִמּכָ ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ
ה ָעָלה  תּוב ּוֹמׁשֶ ּכָ ִעין אֹותֹו, ׁשֶ ֵהר ְמַסיְּ א ִלּטָ ַהּבָ
ְקָרא ֵאָליו   ַויִּ תּוב ַאֲחָריו?  ּכָ ֶאל ָהֱאלִֹהים. ַמה 

רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב, מְ  י ׁשֶ ּמִ  ָקְרִבים אֹותֹו.ה'. ׁשֶ
  

ִליָטֵהר  .258 א  ַהּבָ א,  ַחְבַרּיָ אן ָאְמרּו  ִמּכָ יֹוִסי ָאַמר,  ר' 
ַמה  ָהֱאלִהים.  ֶאל  ָעָלה  ה  ּומֹׁשֶ יב  ְכּתִ ּדִ אֹותֹו,  יִעין  ְמַסּיְ
ָבֵעי ְלִאְתָקְרָבא,  ַמאן ּדְ ְקָרא ֵאָליו ְיָי'. ּדְ ְתֵריּה, ַוּיִ ִתיב ּבַ ּכְ

 ְמָקְרִבין ֵליּה.
ְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' ִמן ָהָהר ֵלאֹמר  .259 ַויִּ

ִיְצָחק   י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ַיֲעקֹב  ְלֵבית  ֹתאַמר  ּכֹה 
ַתח, סה) ּפָ ּוְתָקֵרב   (תהלים  ְבַחר  ּתִ ֵרי  ַאׁשְ

ָאָדם   אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ֲחֵצֶריָך.  ּכֹן  ִיׁשְ
אֹות ְוֵקַרב  ּבֹו  ה  ִהְתַרּצָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֹו ׁשֶ

הּוא  ל ִמי ׁשֶ ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ תֹוְך ַהֵהיָכל ַהּקָ רֹות ּבְ ִלׁשְ
ּוִמים  ֵמִרׁשּ הּוא  ָרׁשּום  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ּבֹו  ה  ִהְתַרּצָ
ְפֵני  ִמּלִ ִנְבָחר  הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ָלַדַעת,  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ
ְוָכל   ְמדֹורֹו,  ּבִ רֹות  ִלׁשְ ָהֶעְליֹון  דֹוׁש  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ

ּבוֹ  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָכל ִמי  ּבְ עֹוֵבר  ם,  ָהֹרׁשֶ אֹותֹו   
ָידֹו.  ַמְעָלה ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ּלְ ָעִרים ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

  

ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית   .259 ְיָי'  ֵאָליו  ְקָרא  ַוּיִ
ַתח, ּפָ ִיְצָחק  ר'  ְוגֹו'.  סה) ַיֲעקֹב  ְבַחר  (תהלים  ּתִ ֵרי  ַאׁשְ

ָאה   ַזּכָ ֲחֵצֶריָך,  ּכֹון  ִיׁשְ ָנׁש, ּוְתָקֵרב  ר  ּבַ ַההּוא  ּדְ חּוָלֵקיּה 
ֵרי  יּה, ְוָקִריב ֵליּה, ְלִמׁשְ ִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
יּה  ּבֵ ִאְתְרֵעי  ִאיהּו  ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ ֵהיָכָלא  גֹו  ּבְ
ָהא   ע ּדְ א, ְלִמְנּדַ ְלֵעיּלָ יִמין ּדִ ים הּוא ֵמְרׁשִ ְלפּוְלָחֵניּה, ָרׁשִ

ֵרי הּוא ִאְתבָּ  ָאה, ְלִמׁשְ א ִעּלָ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ֵמיּה ּדְ ַחר ִמּקַ
יָמא,  ְרׁשִ ַההּוא  יּה  ּבֵ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ְוָכל  ְמדֹורֹוי.  ּבִ

ידֹוי.  ִיְמֵחי ּבִ א, ְוֵלית ּדְ ְלֵעיּלָ ְרִעין ּדִ ָכל ּתַ ר ּבְ  ַאְעּבַ
ל   .260 ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

עָ  ׁשֶ ה,  ּוְתָקֵרב, ֹמׁשֶ ְבַחר  ּתִ ֵרי  ַאׁשְ תּוב  ּכָ ָליו 
ב) ְוָכתּוב ֶאל   (שמות  ׁש  ִנּגַ ה  ּוֹמׁשֶ

כד) ָהֲעָרֶפל, ה'  (שם  ֶאל  ְלַבּדֹו  ה  ֹמׁשֶ ׁש  ְוִנּגַ
ׁשּו. ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב   ֵאּלּו    -ְוֵהם לֹא ִיּגָ

ָרֵאל  יד ִלְבֵני ִיׂשְ ֵקבֹות. ְוַתּגֵ ָכִרים. -ַהּנְ  ֵאּלּו ַהזְּ

  

ָעֵליּה  .260 ּדְ ה,  מֹׁשֶ ּדְ חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ ָאַמר,  ְיהּוָדה  ר' 
יהּ  ּבֵ ּוְכִתיב  ּוְתָקֵרב,  ְבַחר  ּתִ ֵרי  ַאׁשְ ִתיב  (שמות   ּכְ

ה ְלַבּדֹו ֶאל ְיָי' ְוֵהם  כד) ׁש מֹׁשֶ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ְוִנּגַ ה ִנּגַ ּומֹׁשֶ
נּוְק  ין  ִאּלֵ ַיֲעקֹב:  ְלֵבית  ֹתאַמר  ּכֹה  ִיָגׁשּו.  יד  לא  ְוַתּגֵ ֵבי, 

ין ּדּוְכִרין.  ָרֵאל: ִאּלֵ  ִלְבִני ִיׂשְ
מֹו  .261 ּכְ ֹתאַמר,  ּכֹה  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ַוֲחִסיֶדיָך   ְוָכתּוב  ְתָבֲרכּו.  ּכֹה  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ
לֹוַמר ְיָבְרכּו כֹה. ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית  ְיָבֲרכּוָכה, ּכְ

הַ   -ַיֲעקֹב   ד  ִמּצַ ְוַהְינּו  ֲאִמיָרה,  יד  ּבַ ְוַתּגֵ ין.  ּדִ
ָרֵאל   ּנֱֶאַמר   -ְלֵבית ִיׂשְ מֹו ׁשֶ ד   (דברים ד) ּכְ ַויַּּגֵ

ִריתֹו. ְוָכתּוב י ַהיֹּום  (שם כו) ָלֶכם ֶאת ּבְ ְדּתִ ִהּגַ
ָרֵאל   ִיׂשְ ִלְבֵני  אּו   -ַלה' ֱאלֶֹהיָך.  ּבָ ׁשֶ ָכִרים,  ַהזְּ

ד ָהַרֲחִמים.  ִמּצַ

  

ּכֹה   .261 ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ ְדַאּתְ  ר'  ָמה  ּכְ ֹתאַמר, 
ו) ָאֵמר ּוְכִתיב, (במדבר  ְתָבַרכּו.  (תהלים   ּכֹה 

ּכֹה   קמה) ּכֹה.  ְיָבְרכּו  לֹוַמר  ּכְ ְיָבַרכּוָכה,  ַוֲחִסיֶדיָך 
ִדיָנא.   ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְוַהְיינּו  ֲאִמיָרה.  ּבַ ַיֲעקֹב,  ְלֵבית  ֹתאַמר 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָרֵאל, ּכְ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ד  (דברים ד) ְוַתּגֵ ּגֵ ַוּיַ
ּוְכִתיב  ִריתֹו.  ּבְ ֶאת  כו) ָלֶכם  ַלְיָי'  (דברים  ַהּיֹום  י  ְדּתִ ִהּגַ

ַרֲחֵמי. ְטָרא ּדְ ָאתּו ִמּסִ ָרֵאל, ּדּוְכִרין, ּדְ  ֱאלֶהיָך. ִלְבֵני ִיׂשְ
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י ִיְצָחק, הֹוִאיל ּוָבאנּו ָלֶזה, ַמה  .262 ָאַמר ַרּבִ
י ַהיֹּום ַלה' ֱאלֶֹהי ְדּתִ ָך? ַלה' ֱאלֵֹהינּו ָהָיה  זֶּה ִהּגַ

ַרק   ְוִכי  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ִלְהיֹות!  ָצִריְך 
תּוב ְלַבּדֹו הּוא, ַוֲהֵרי ּכָ י ה' ֱאלֶֹהיָך   (שם ח) ּבִ ּכִ

ְוגֹו', טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל  ה'   (שם) ְמִביֲאָך  ר  ֲאׁשֶ
ָלְך, ֹנֵתן  ד) ֱאלֶֹהיָך  ֵאׁש  (שם  ֱאלֶֹהיָך  ה'  י  ּכִ

ְך? ֹאְכָלה הּוא, ם ּכָ  ְוֻכּלָ

  

י ִיְצָחק, .262 הֹוִאיל ַוֲאֵתיָנא ְלַהאי,  (ס''א יוסי) ָאַמר ִרּבִ
ֵעי  ִמּבָ ֱאלֵֹהינּו,  ַלְיָי'  ֱאלֶֹהיָך.  ַלְיָי'  ַהּיֹום  י  ְדּתִ ִהּגַ ַמה הּוא 
ְלחֹודֹוי הּוא. ְוָהא  ְמעֹון, ְוִכי ַהאי ּבִ ֵליּה. ָאַמר ֵליּה ר' ׁשִ

ִתיב י ְיָי' ֱאלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה   (דברים ח) ּכְ ּכִ
ר ְיָי' ֱאלֶהיָך נֹוֵתן ָלְך. (דברים ז) ְוגֹו'. י   (דברים ד) ֲאׁשֶ ּכִ

הּו ָהִכי.   ְיָי' ֱאלֶהיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא, ְוֻכּלְ
ָרֵאל   .263 ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ ל ַהּדָ ִנינּו, ּכָ ְך ׁשָ א ּכָ ֶאּלָ

ל יֵּׁש  ׁשֶ ִמי  ּכְ חּוָצה  ּדֹוֶמה  ּבְ ר  ַהּדָ ְוָכל   , ֱאלֹוּהַ ֹו 
ַעם?   . ָמה ַהּטַ ֵאין לֹו ֱאלֹוּהַ ִמי ׁשֶ ָלָאֶרץ ּדֹוֶמה ּכְ
ה,  דֹוׁשָ דֹוׁש עֹוֶלה ָלָאֶרץ ַהּקְ ַהזֶַּרע ַהּקָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
לּוי.  ּתָ ֶזה  ּבָ ְוזֶה  ְמקֹוָמּה,  ּבִ ֶבת  יֹוׁשֶ ִכיָנה  ּוׁשְ

ְלאֹוָת  א  ֶאּלָ ֱאלֶֹהיָך  ָאַמר  לֹא  ה  ָהיּו ּוֹמׁשֶ ׁשֶ ם 
ֵני  ּפְ ל  ּוְלַקּבֵ ה  ָ דֹוׁשּ ַהּקְ ָלָאֶרץ  ֵנס  ְלִהּכָ ֲעִתיִדים 
ֲהֵרי   ּום ׁשֶ ּלֹא ָאַמר ֱאלֵֹהינּו, ִמׁשּ ֶ ִכיָנה. ּוַמה ׁשּ ׁשְ
ֱאלֶֹהיָך  ְוָלֵכן  ָלָאֶרץ,  ֵנס  ְלִהּכָ ָזָכה  לֹא  ה  ֹמׁשֶ
ֲעִתיִדים  ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָמקֹום,  ָכל  ּבְ אי  ַוּדַ

ֵנס  ם.ְלִהּכָ  ְלׁשָ

  

ּדֹוֶמה   .263 ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ר  ַהּדָ ל  ּכָ ֵניָנן,  ּתָ ָהִכי  א  ֶאּלָ
ִמי   חּוָצה ָלָאֶרץ ּדֹוֶמה ּכְ ר ּבְ . ְוָכל ַהּדָ ׁש לֹו ֱאלֹוּהַ ּיֵ ִמי ׁשֶ ּכְ
א,   יׁשָ ַקּדִ ַזְרָעא  ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטֲעָמא.  ַמאי   . ֱאלֹוּהַ לֹו  ֵאין  ׁשֶ

ָקא. וּ  א ַסּלְ יׁשָ ַאְתָרה ָיְתָבא. ְוַהאי  ְלַאְרָעא ַקּדִ א ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ
ְלִאינּון  א  ֶאּלָ ֱאלֶֹהיָך,  ָקָאַמר  ָלא  ה  ּומֹׁשֶ ְלָיא.  ּתַ ַהאי  ּבְ
י   ַאּפֵ ָלא  ּוְלַקּבְ א,  יׁשָ ַקּדִ ְלַאְרָעא  ְלֵמיַעל  ְזִמיִנין  ֲהוֹו  ּדַ
ה ָלא  ָהא מֹׁשֶ ּום ּדְ ָלא ָאַמר ֱאלֵהינּו, ִמׁשּ א. ּוַמה ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ

לְ  ָכל  ָזָכה  ּבְ אי  ַוּדַ ֱאלֶֹהיָך  ְך,  ּכַ ּוְבִגיִני  ְלַאְרָעא,  ֵמיַעל 
ן. ּמָ ִאיּנּון ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ּתַ ּום ּדְ  ֲאָתר, ִמׁשּ

אן   .264 ּכָ ֲאָבל  הּוא.  ְך  ּכָ אי  ַוּדַ לֹו,  ָאַמר 
תּוב כו) ּכָ ִיְהיֶה   (שם  ר  ֲאׁשֶ ַהּכֵֹהן  ֶאל  ּוָבאָת 

ֵאלָ  ְוָאַמְרּתָ  ָהֵהם  יִָּמים  ַלה' ּבַ ַהיֹּום  י  ְדּתִ ִהּגַ יו 
ַעם  ַהּטַ ָמה  ׁשֹוִרים.  ָאֶרץ  ּבָ ֵהם  ַוֲהֵרי  ֱאלֶֹהיָך, 
א ֵהם ָרצּו ְלַהְראֹות   ֱאלֶֹהיָך ְולֹא ֱאלֵֹהינּו? ֶאּלָ
ֶזה  ְלָכל  ָזכּו  ָהֶעְליֹון  ַהֶחֶסד  ְגַלל  ּבִ ׁשֶ ּוְלהֹודֹות 
ה   ְוָעׂשָ ֶאֶרץ  ְלאֹוָתּה  ְוִנְכָנִסים  ָבָאֶרץ  רּו  ְוׁשָ

ָהיּו ִע  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ טֹובֹות,  אֹוָתן  ל  ּכָ ֶהם  ּמָ
ה ַלּכֵֹהן ָבִרים ֵאּלֶ ,  (ְולֹא ְלָאָדם ַאֵחר) אֹוְמִרים ּדְ

ֱאלֶֹהיָך, ַלה'  ַהיֹּום  י  ְדּתִ ִהּגַ תּוב  ּכָ הּוא   ׁשֶ (ְוָכ� 
ד ַהֶחֶסד.  ַוַּדאי) א ִמּצַ ּבָ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

  

ֲאָבל   .264 הּוא.  ָהִכי  אי  וּדַ ֵליּה  ָהָכא ֲאַמר 
ִתיב, ִמים  (דברים כו) ּכְ ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ ּוְבָאת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ

י ַהּיֹום ַלְיָי' ֱאלֶהיָך, ְוָהא ִאיּנּון  ְדּתִ ָהֵהם ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהּגַ
א  ְרָיין, ַמאי ַטֲעָמא ֱאלֶֹהיָך, ְולֹא ֱאלֵהינּו. ֶאּלָ ַאְרָעא ׁשַ ּבְ

ּולְ  ְלַאֲחָזָאה  ְעָיין  ּבַ ָאה, ִאיּנּון  ִעּלָ ֶחֶסד  ּדְ ְבִגיֵני  ּדִ אֹוָדָאה, 
ַאְרָעא, ְוָעֲאָלן ְלַהִהיא ַאְרָעא,   ְרָיין ּבְ ָזָכאן ְלָכל ַהאי, ְוׁשַ
ין  ְך, ֲהוֹו ַאְמִרי ִמּלִ ל ִאיּנּון ָטָבאן, ּוְבִגיֵני ּכַ הֹון ּכָ ְוָעִביד ִעּמְ

ין ַלּכֵֹהן, י ַהיּ  (ולא לבר נש אחרא) ִאּלֵ ְדּתִ יב ִהּגַ ְכּתִ ֹום ּדִ
ֱאלֶהיָך, ודאי) ַלְיָי'  הוא  ְטָרא  (והכי  ִמּסִ ָאֵתי  ּדְ ּום  ִמׁשּ

ֶחֶסד.   ּדְ
ְלאֹותֹו ָמקֹום   -ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב   .265

ָרֵאל   ִיׂשְ ִלְבֵני  יד  ְוַתּגֵ ָלֶהם.  ָראּוי  אֹותֹו   -ׁשֶ ּבְ
ֲהֵרי ַיֲעקֹב   ָראּוי ָלֶהם, ׁשֶ ֵלם ׁשֶ ָרֵאל  ָמקֹום ׁשָ ְוִיׂשְ

א   ה ַאַחת עֹוִלים. ֶאּלָ י ְדָרגֹות ָעלּו, ּוְבַדְרּגָ ּתֵ ׁשְ
ִלְבֵני   יד  ְוַתּגֵ ִנְקָרא.  ַהּכֹל  ֵלמּות  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ
רּוַח ָחְכָמה   ר ּבְ ָרֵאל, ְלַהְראֹות ָחְכָמה ּוְלַדּבֵ ִיׂשְ
הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶוֱאֶמת  טֹוב 

תּוב ַויַּ  ּכָ ִריתֹו. ׁשֶ ד ָלֶכם ֶאת ּבְ  ּגֵ

  

ִאְתָחֵזי  .265 ּדְ ֲאָתר  ְלַההּוא  ַיֲעקֹב,  ְלֵבית  ֹתאַמר  ּכֹה 
ִאְתָחֵזי  ִלים ּדְ ַההּוא ֲאָתר ׁשְ ָרֵאל, ּבְ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ְלהּו. ְוַתּגֵ
ָלקּו,   ִאְסּתָ ין  ְרּגִ ּדַ ֵרין  ּתְ ָרֵאל,  ְוִיׂשְ ַיֲעקֹב  ָהא  ּדְ ְלהּו, 

ִק  א ַחד ַסּלְ אּוְבַדְרּגָ כֹּלָ ֵלימּוָתא ּדְ ָרֵאל ׁשְ א ִיׂשְ (דף  ין, ֶאּלָ
ָרֵאל, ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא,   פ' ע''א) יד ִלְבִני ִיׂשְ ִאְקֵרי. ְוַתּגֵ

לֹון  ָעַבד  ּדְ ּוְקׁשֹוט  ִטיבּו  ָחְכְמָתא,  רּוַח  ּבְ ֵעי  ּתָ ּוְלִאׁשְ
ִריתֹו.  ד ָלֶכם ֶאת ּבְ ּגֵ יב ַוּיַ ְכּתִ ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ  קּוְדׁשָ

ַעם ַאַחת ָהִייִתי   .266 י יֹוֵסי, ּפַ ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ׁשָ
ַעד  ִני.  ּבְ ִחיָּיא  י  ַרּבִ י  ִעּמִ ְוָהָיה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ הֹוֵלְך  ָאִזיל  .266   ֲהֵויָנא  ֲחָדא  ִזְמָנא  יֹוִסי,  ר'  ָאַמר  ְנָיא,  ּתַ

ֲהֵוינָ  ּדַ ַעד  י.  ִעּמִ ִרי  ּבְ יא  ִחּיָ ר'  ַוֲהָוה  ָאְרָחא,  ַאְזִלין, ּבְ א 
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ָהָיה   ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ָמָצאִתי  הֹוְלִכים,  ָהִיינּו  ׁשֶ
ֵאָליו   י  ָקַרְבּתִ ִלְרפּוָאה.  ִבים  ֲעׂשָ ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ לֹוֵקט 

ן אָ  י לֹו: ּבֶ ׁשּורֹות ְוָאַמְרּתִ ל ָהֲאֻגּדֹות ַהּקְ ָדם, ּכָ
רֹאׁשֹו   ֵהִרים  לֹא  ה?  ָלּמָ ִבים  ָהֲעׂשָ ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ
י   ְוָאַמְרּתִ נֹוֶסֶפת  ַעם  ּפַ י  ָחַזְרּתִ ָבר.  ּדָ ְולֹא ָאַמר 

י ִחיָּיא    -ֶאת ֶזה   י ְלַרּבִ ָבר. ָאַמְרּתִ ְולֹא ָאַמר ּדָ
ֲאטּומֹות, ָאְזָניו  ַהזֶּה  ָהִאיׁש  ׁשֶ אֹו  ִני:  אֹו    ּבְ

ט  ְך ִלּקֵ י ֶאְצלֹו. ַאַחר ּכָ ְבּתִ ׁשֹוֶטה, אֹו ָחָכם. ָיׁשַ
ֲעֵליֶהם  ה  ְוִכּסָ אֹוָתם  ְוָאַחז  ִבים,  ֲעׂשָ אֹוָתם 

ֲעֵלי ֶגֶפן.   ּבַ

ִבין  ֲעׂשָ ַחְקָלא,  ּבְ ָלִקיט  ֲהָוה  ּדְ ָבר,  ּגְ ַחד  ְחָנא  ּכַ ַאׁשְ
ר ָנׁש, קּוְטָרא  יּה, ֲאֵמיָנא ֵליּה, ּבַ ְלַאְסָווָתא. ָקִריְבָנא ְלַגּבֵ
ָאַמר  ְוָלא  יּה,  ֵריׁשֵ ָזִקיף  ָלא  ה.  ָלּמָ ִבין  ֲעׂשָ ּדַ קּוְטֵרי  ּדְ

ַואֲ  ַאֲחָרא  ִזְמָנא  ַאֲהַדְרָנא  ָאַמר ִמיִדי.  ְוָלא  ַהאי,  ֵמיָנא 
ר ָנׁש ָאִטים  ִרי, אֹו ַהאי ּבַ יא ּבְ י ִחּיָ ִמיִדי. ֲאֵמיָנא ֵליּה ְלַרּבִ
ְלָבַתר  ּבֹוי.  ּגַ ָיִתיְבָנא  יָמא.  ַחּכִ אֹו  ְטָיא,  ׁשַ אֹו  אּוְדִנין, 
י   ַטְרּפֵ ֲעֵליהֹון  ְוָחָפא  לֹון,  ְוָאִחיד  ִבין,  ֲעׂשָ ִאיּנּון  ָלִקיט 

 ּגּוְפִנין. 
ְיהּוִדים,  אָ  .267 ם  ַאּתֶ ׁשֶ ָרִאיִתי  ֲאִני  ָלנּו:  ַמר 

לֹא  ִאם  ֲחָכִמים.  ֵהם  ׁשֶ אֹוְמִרים  הּוִדים  ַהיְּ ְוַעל 
ֵני  ִהיּו ְמֻרָחִקים ִמּבְ ו ּתִ ָהִייִתי ָחס ֲעֵליֶכם, ַעְכׁשָ
אֹותֹו  ְרִחיִקים  ּמַ ׁשֶ ַהזֶּה  צָֹרע  ַהּמְ מֹו  ּכְ ָאָדם 

ֵריחַ  ֲהֵרי ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ ב ֶאָחד  ֵמַהּכֹל, ׁשֶ ל ֵעׂשֶ  ׁשֶ
ְוִתְהיּו   גּוְפֶכם,  ּבְ ִנְכַנס  ֲאֵליֶכם  ָקרֹוב  ָהָיה  ׁשֶ
ר  א ִאְכלּו ׁשּוֵמי ַהּבָ ה ָיִמים, ֶאּלָ לֹׁשָ ְמֻרָחִקים ׁשְ

אּו. לּו ְוִתְתַרּפְ  ַהּלָ

  

יּוָדִאין ָאתּון, ְויּוָדִאין ַאְמֵרי  .267 ָאַמר ָלן, ֲאָנא ֲחֵמיָנא ּדְ
ִאיּנוּ  א,  ָעַלְייהּו, ּדְ ּתָ יְסָנא ָעַלְייכּו ַהׁשְ ַחּיִ יִמין, ִאי ָלא ּדְ ן ַחּכִ

ֵליּה  ַמְרִחִקין  ּדְ א,  ּדָ ְסִגיָרא  ּכִ א  ָנׁשָ ֵני  ִמּבְ ְרִחיִקן  ֱהוֹון  ּתֶ
ֲהָוה   ּדְ א  ּבָ ִעׂשְ ָחד  ּדְ ֵריָחא  ּדְ ֲחֵמיָנא,  ָהא ֲאָנא  ּדְ א,  ִמּכֹּלָ

ְר  ְוֶתֱהוֹון  גּוַפְייכּו,  ּבְ ָעאל  יכֹון,  ּבֵ ּגַ ָלָתא  ָקִריב  ּתְ ִחיִקין 
ָרא ְוִתְתסּון, ין ּתּוֵמי ּבָ א ֲאִכילּו ִאּלֵ  יֹוִמין. ֶאּלָ

ם,  .268 ׁשָ ְמצּוִיים  ָהיּו  ׁשֶ ֵמֶהם,  ָאַכְלנּו 
ְך   ֵזָעה ַעד ְזַמן ַרב. ַאַחר ּכָ ְרנּו ּבְ ְמנּו ְוִנְקׁשַ ְוִנְרּדַ
ו   ַעְכׁשָ ָהִאיׁש:  אֹותֹו  ָלנּו  ָאַמר  ִהְתעֹוַרְרנּו. 
ֲהֵרי   ׁשֶ אֹוִתי,  ָצאֶתם  ּמְ ׁשֶ ֶכם  ִעּמָ ֱאלֵֹהיֶכם 

ְלָמה.  ְרפּוַאת ּגּוְפֶכם ַעל ָיִדי ִנׁשְ
  

ְוַאְדַמְכָנא,  .268 ן,  ַקּמָ ִכיִחין  ׁשְ ֲהוֹו  ּדַ ְייהּו  ִמּנַ ֲאַכְלָנא 
ַעְרָנא, ָאַמר   י. ְלָבַתר ִאּתְ ן ַסּגִ ֵזיָעא, ַעד ִעיּדָ ְוִאְתָקַטְרָנא ּבְ

ְבָר  ְחּתּון ִלי,  ָלן ַההּוא ּגַ ּכַ ַאׁשְ כֹון, ּדְ א ֱאָלֲהכֹון ִעּמְ ּתָ א, ַהׁשְ
ִלים.  ּתְ גּוֵפיכֹון ַעל ְיִדי ִאׁשְ ָהא ַאְסָווָתא ּדְ  ּדְ

ל ָאָדם   .269 ָהִיינּו הֹוְלִכים, ָאַמר ָלנּו: ּכָ ַעד ׁשֶ
ֲהֵרי   ִפי ְדָרָכיו. ׁשֶ ר ִעם ָאָדם ַאֵחר ּכְ ָצִריְך ְלַדּבֵ

ִפי   ֵקָבה ּכְ ֶבר ַלּנְ ִפי ְדָרָכיו, ְוַלּגֶ ּה, ָלִאיׁש ּכְ ַדְרּכָ
ִני,  י ִחיָּיא ּבְ י ְלַרּבִ ִפי ְדָרָכיו. ָאַמְרּתִ ָבִרים ּכְ ּגְ ּבַ ׁשֶ
יד  ְוַתּגֵ ַיֲעקֹב  ְלֵבית  ֹתאַמר  ּכֹה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 

ָרֵאל. (ֹּכה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב, ְּבאֹותֹו   ְלֵבית ִיׂשְ
ֵּגיד ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְּׂשָרֵאל,  ָמקֹום ֶׁשָראּוי ָלֶהם. ְותַ 

ַיֲעֹקב   ֶׁשֲהֵרי  ָלֶהם,  ְּבאֹותֹו ָמקֹום ָׁשֵלם ֶׁשָראּוי 
ְוִיְּׂשָרֵאל ְׁשֵּתי ְדָרגֹות ֵהם ּוְבַדְרָּגה ַאַחת עֹוִלים,  

 ֶאָּלא ִיְּׂשָרֵאל ְׁשֵלמּות ַהֹּכל ִנְקָרא. 

  

ר .269 ּבַ ל  ּכָ ַלן,  ָאַמר  ַאְזִלין,  ֲהֵויָנא  ּדַ ֵעי   ַעד  ּבָ ָנׁש 
א   ָהא ְלנּוְקּבָ פּום ָאְרחֹוי, ּדְ ַבר ָנׁש ַאֲחָרא, ּכְ ֵעי ּבְ ּתְ ְלִאׁשְ
ַגְבֵרי  ּדְ ְלַגְבָרא  ָאְרחֹוי.  פּום  ּכְ ְלַגְבָרא  ָאְרחֹוי.  פּום  ּכְ
יב, ּכֹה   ְכּתִ ִרי, ַהְיינּו ּדִ יא ּבְ י ִחּיָ פּום ָאְרחֹוי. ֲאֵמיָנא ְלַרּבִ ּכְ

ְותַ  ַיֲעקֹב  ְלֵבית  ָרֵאל.ֹתאַמר  ִיׂשְ ִלְבִני  יד  כה   ּגֵ (ס''א 
ותגיד  להו.  דאתחזי  אתר  בההוא  יעקב  לבית  תאמר 
דהא  להו.  דאתחזי  שלים  אתר  בההוא  ישראל  לבני 
יעקב וישראל תרין דרגין אינון ובדרגא חד סלקין אלא  

 ישראל שלימותא דבלא אקרי) 
י   .270 י רֹאׁשִ ּלֹא ֵהַרְמּתִ ָאַמר ָלנּו: ְרִאיֶתם ׁשֶ

ִד  ֲחַכם ְולֹא  ָהָיה  ָאִבי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶכם,  ִעּמָ י  ְרּתִ ּבַ
ְרֵכי   י ֵמָאִבי ּדַ ֵני דֹורֹו, ְוָלַמְדּתִ ל ּבְ ִבים ִמּכָ ָהֲעׂשָ
ָנה  ָ ַהׁשּ ָכל  ּבְ ַוֲאִני  ֱאֶמת,  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִבים  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ

יֵניֶהם.  ְמדֹוִרי ּבֵ
  

ְוָלא  .270 אי,  ֵריׁשָ ָזִקיְפָנא  ָלא  ּדְ ֲחִמיתּון  ָלן,    ָאַמר 
ִבין  ֲעׂשָ ּבַ יָמא  ַחּכִ א,  ַאּבָ ּדְ ּום  ִמׁשּ ֲהַדְייכּו,  ּבַ ֵעיָנא  ּתָ ִאׁשְ
ָכל   ּדְ ָאְרחֹוי  א  ֵמַאּבָ ְואֹוִליְפָנא  ֲהָוה.  ָרא  ּדָ ִני  ּבְ ל  ִמּכָ
ָמדֹוָראי  א  ּתָ ׁשַ ָכל  ּבְ ַוֲאָנא  ְקׁשֹוט,  הֹון  ּבְ ּדִ ִבין,  ֲעׂשָ

יַנְייהּו.  ּבֵ
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שֶׁ  .271 ְרִאיֶתם  ׁשֶ ַהזֶּה  ב  אֹותֹו ְוָהֵעׂשֶ יִתי  ּסִ ּכִ
לּו   ַהּלָ ֶפן  ַהּגֶ ֲעֵלי  ֶאָחד,   -ּבַ ָמקֹום  יֵׁש  ֵביִתי  ּבְ

ֵרַחִים   ָנעּוץ  ָמקֹום  ּוְבאֹותֹו  ָצפֹון,  ְלַצד  ְוהּוא 
ל אֹותֹו ֵרַחִים יֹוֵצא ִאיׁש ֶאָחד   ֶאָחד, ּוֵמָהַעִין ׁשֶ
נּוָנה ְבָידֹו, ּוְבָכל יֹום   ים ְוֶחֶרב ׁשְ ֵני ָראׁשִ ִעם ׁשְ

מְ  ב הּוא  ָהֵעׂשֶ ֶאת  י  ְטּתִ ִלּקַ ַוֲאִני  אֹוָתנּו,  ַצֵער 
ב   ָהֵעׂשֶ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ְוִתְראּו ֶאת  ַאֲחַרי  ּוְלכּו  ַהזֶּה, 
עֹוָלם, ְוֵאין ִמי  ה ּבָ ּלָ ֱאלֹוּהַ ָהֶעְליֹון ּגִ ֶ ַהזֶּה ּוַמה ׁשּ

ּכֹל.  ָרָכיו ּבַ יֹּוֵדַע ּדְ  ׁשֶ

  

א   .271 ּבָ ִעׂשְ י ְוַהאי  ַטְרּפֵ ּבְ ֵליּה  ֲחֵפיָנא  ּדַ ֲחִמיתּון,  ּדַ
ֵביָתאי ִאית ֲאָתר ַחד, ְוהּוא ִלְסַטר ָצפֹון,  ין, ּבְ גּוְפִנין ִאּלֵ ּדְ
א,  ַההּוא ֵריַחּיָ א, ּוֵמֵעיָנא ּדְ ּוְבַההּוא ֲאָתר ָנִעיץ ַחד ֵריַחּיָ

יֵדיּה   יָנָנא ּבִ א ׁשִ ין, ְוַחְרּבָ ְתֵרין ֵריׁשִ ַבר ּבִ ּוְבָכל  ָנִפיק ַחד ּגְ
ְוִזילּו  א,  ּבָ ִעׂשְ ַהאי  ָלִקיְטָנא  ַוֲאָנא  ָלן.  ְמַצֵער  ָקא  יֹוָמא 
י ֱאָלָהא  א, ּוַמה ּדִ ּבָ ַהאי ִעׂשְ ֲאַבְתָראי, ְוֶתחמּון ֵחיֵליּה ּדְ

א. כֹּלָ ֵיַדע ָאְרחֹוי ּבְ ָעְלָמא, ְוֵלית ַמאן ּדְ י ּבְ ּלֵ ָאה ּגַ  ִעּלָ

ָהִיינוּ  .272 ׁשֶ ַעד  ַאֲחָריו.  הֹוְלִכים   ָהַלְכנּו 
ם   ְוׂשָ ָעָפר,  ּבֶ ֶאָחד  ְלֶנֶקב  ִהְתּכֹוֵפף  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ
ְורֹאׁשֹו  ֶאָחד  ָנָחׁש  ָיָצא  ּנֶֶקב.  ּבַ ב  ָהֵעׂשֶ ֵמאֹותֹו 

ֶחֶבל ָלַקח  דֹול.  אֹותֹו   (סּוָדר) ּגָ ר  ְוָקׁשַ ֶאָחד 
ַחְדנּו. ָאַמר ָלנּו: ְלכּו ַאֲחַרי. מֹו ְגִדי ֶאָחד. ּפָ  ּכְ

  

ָאְרָחא, ָמִאיְך  .272 ֲהֵויָנא ַאְזֵלי ּבְ ֲאִזיְלָנא ֲאַבְתֵריּה, ַעד ּדַ
נּוְקָבא, ָנַפק  א ּבְ ּבָ י ֵמַההּוא ִעׂשְ ּוֵ ַעְפָרא, ְוׁשַ א ּבְ ְלַחד נּוְקּבָ

ַסְנִטיָרא, ַחד  ָנַטל  י.  ַסּגִ יֵליּה  ּדִ א  ְוֵריׁשָ ִחְוָיא  (נ''א   ַחד 
חִ  סודרא) ּדָ ְדָיא.  ּגַ ַחד  ּכְ ֵליּה  ִזילּו  ְוָקִטיר  ָאַמר לֹון  יְלָנא. 

 ֲאַבְתָראי.
ְענּו ְלֵביתֹו, ָרִאינּו אֹותֹו ָמקֹום  .273 ִהּגַ ַעד ׁשֶ

ֶאָחד  ֵנר  ָלַקח  ֶאָחד.  ּכֶֹתל  ַאַחר  ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ
ָהֵרַחִים. ָאַמר   ְסִביב אֹותֹו ְמקֹום  ְוִהְדִליק ֵאׁש 

ְראּו   ּתִ ֶ ה ׁשּ רוּ   -ָלנּו: ִמּמַ  לֹא ִתְפֲחדּו ְולֹא ְתַדּבְ
 ָדָבר. 

  
ֲאָתר  .273 ַההּוא  ֲחֵמיָנא  ְלֵביֵתיּה.  ָמֵטיָנא  ּדְ ַעד 

ְוָדִליק   א  ְרּגָ ׁשַ ַחד  ָנַטל  ּכֹוָתָלא.  ַחד  ַתר  ּבָ ָחׁשֹוָכא,  ּבְ
ה   א. ָאַמר לֹון, ִמּמַ ֵריַחּיָ ַההּוא ֲאָתר ּדְ ֵליָקא ַסֲחָרִניּה ּדְ ּדְ

עּון ִמיִדי ּתָ ׁשְ ְדָחלּון ְוָלא ּתִ ֶתֱחמּון, ָלא ּתִ  . ּדְ
ָריו,  .274 ׁשָ ִמּקְ ָחׁש  ַהּנָ ֶאת  יר  ִהּתִ ְך  ּכָ ין  ּבֵ

רֹאׁש  ּבְ ם  ְוׂשָ ב  ָהֵעׂשֶ ֵמאֹותֹו  ת  ׁשֶ ַמְכּתֶ ּבְ ְוָכַתׁש 
ָהֵרַחִים,   ֵעין  אֹותֹו  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ ִנְכַנס  ָחׁש.  ַהּנָ
ָרִצינּו  ֲעַזע.  ִהְזּדַ קֹום  ַהּמָ ל  ּכָ ׁשֶ קֹול  ַמְענּו  ְוׁשָ

אוֹ  ָיֵדינּו  ּבְ ָאַחז  ַאל ָלֵצאת,  ְוָאַמר:  ָהִאיׁש  תֹו 
ְפֲחדּו, ִקְרבּו ֵאַלי.   ּתִ

  

ִקיְסָטא   .274 ּבְ ְוָכַתׁש  ְטרֹוי,  ִמּקִ ִחְוָיא  ֵרי  ׁשָ ַאְדָהִכי, 
ִחְוָיא  ָעאל  ִחְוָיא.  ּדְ יּה  ֵריׁשֵ ּבְ י  ּוֵ ְוׁשַ א.  ּבָ ִעׂשְ ֵמַההּוא 
ֲאָתר  ָכל  ּדְ ָקָלא  ַמְעָנא  ּוׁשְ יא,  ֵרַחּיָ ּדְ ֵעיָנא  ַההּוא  ּבְ

בְ  ּגַ ַההּוא  יָדָנא  ּבִ ָאִחיד  ְלֵמיַפק,  ֵעיָנן  ּבָ ְעְזָעא.  ָרא, ִמְזּדַ
אי. ּבָ ְדָחלּון ְקִריבּו ּגַ  ָאַמר, ָלא ּתִ

ָלַקח  .275 ם.  ּדָ ׁשֹוֵתת  ָחׁש  ַהּנָ ָיָצא  ְך  ּכָ ין  ּבֵ
רֹאׁשֹו  ּבְ ם  ְוׂשָ ב  ָהֵעׂשֶ ֵמאֹותֹו  ָהִאיׁש  אֹותֹו 
ָעה  ְלׁשָ ָהֵרַחִים.  ֵעין  ְלאֹותֹו  ִנְכַנס  ה.  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ

יָָּצא ֵמאֹותֹו ָהַעִין ִא  ה ָרִאינּו ׁשֶ יׁש ֶאָחד ִעם ְקַטּנָ
ִנְכַנס   ַצּוָארֹו.  ְסִביב  רּוי  ׁשָ ְוָנָחׁש  ים  ָראׁשִ ֵני  ׁשְ
ְוהּוא   ָעִמים.  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ְוָיָצא  ָהֵרַחִים  ֵעין  ְלאֹותֹו 

ְזִקיָטא ְזִקיָטא  ֶׁשֶרץ) ָאַמר:  ְלִאּמֹו (ִמין  אֹוי   !
הֹוִביָלה אֹותֹו ְלאֹותֹו ָמקֹום!   ׁשֶ

  

ְבָרא  ַאְדָהִכי, ָנַפק   .275 ָמא, ָנִקיט ַההּוא ּגַ ִתית ּדָ ִחְוָיא ׁשָ
ָעאל  ְבַקְדֵמיָתא.  ּכִ יּה  ֵריׁשֵ ּבְ י  ּוֵ ְוׁשַ א,  ּבָ ִעׂשְ ֵמַההּוא 
ָנִפיק   ּדְ ֲחֵמיָנא,  ְזִעיָרא,  ֲעָתא  ְלׁשַ א.  ֵרַחּיָ ּדְ ֵעיָנא  ַההּוא  ּבְ
ְרָייא  ׁשַ ְוִחְוָיא  ין,  ֵריׁשִ ְתֵרין  ּבִ ְבָרא  ּגַ ַחד  ֵעיָנא  ֵמַההּוא 

ַלת  ַסחֲ  א ְוָנַפק ּתְ ֵרַחּיָ ַההּוא ֵעיָנא ּדְ ִקְדלֹוי. ָעאל ּבְ ָרֵניּה ּדְ
ְלַההּוא  ּדִ ְלִאיֵמיּה  ַווי  ְזִקיָטא,  ְזִקיָטא  ָאַמר,  ָהָוה  ִזְמֵני. 

 ֲאָתר אֹוִביל ֵליּה. 
ְוָיְצאּו  .276 קֹומֹו,  ִמּמְ ָהֵרַחִים  ֶנֱעַקר  ְך  ּכָ ין  ּבֵ

ָחׁש, ְוָנְפלּו ּוֵמתוּ  ַחְדנּו ָהִאיׁש ְוַהּנָ ֵניֶהם. ְוָאנּו ּפָ  ׁשְ
ל אֹותֹו   ְמֹאד. ָאַמר ָלנּו אֹותֹו ָהִאיׁש: ֶזהּו ּכֹחֹו ׁשֶ
י  ְרּתִ י ִלְפֵניֶכם, ְוָלֵכן לֹא ִדּבַ ֲאִני ָלַקְטּתִ ב ׁשֶ ֵעׂשֶ

  
ֵריַחיָּ  .276 ֲעָקר  ִאּתְ ְבָרא  ַאְדָהִכי,  ּגַ ְוַנְפקּו,  ֵמַאְתֵריּה,  א 

י. ָאַמר ָלן   ִחיְלָנא ַסּגִ ְרַווְייהּו. ַוֲאָנן ּדָ ְוִחְוָיא, ְוָנְפלּו ּוִמיתּו ּתַ
ָלִקיְטָנא   ֲאָנא  ּדַ א  ּבָ ִעׂשְ ּדְ ֵחיָלא  א הּוא  ּדָ ְבָרא,  ּגַ ַההּוא 
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ם  ַרְבּתֶ ּקְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ י  רֹאׁשִ י  ֵהַרְמּתִ ְולֹא  ֶכם  ִעּמָ
 ֵאַלי.

ֲהַדְייכּו, ְוָלא ֵעיָנא ּבַ ּתָ ְך ָלא ִאׁשְ ָזִקיְפָנא   ָקַמְייכּו, ּוְבִגיֵני ּכַ
אי. ּבָ ַקִריְבּתּון ּגַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ אי, ּבְ  ֵריׁשָ

ָחְכָמה,  .277 ָאָדם  ֵני  ּבְ ָיְדעּו  ִאּלּו  ָלנּו:  ָאַמר 
ָאֶרץ ְוכַֹח   רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַטע ַהּקָ ּנָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ׁשֶ
עֹוָלם, ָיְדעּו ֶאת ּכַֹח ִרּבֹוָנם  ְמָצא ּבָ ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ

הָ  ָחְכָמתֹו  דֹוׁש  ּבְ ַהּקָ יר  ִהְסּתִ לֹא  ֲאָבל  ה.  ַרּבָ
ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָאָדם,  ֵני  ִמּבְ זֹו  ָחְכָמה  הּוא  רּוְך  ּבָ
אֹוָתּה ָחְכָמה  ָרָכיו ְולֹא ִיְבְטחּו ּבְ ּלֹא ִיְסטּו ִמּדְ ׁשֶ

חּו אֹותֹו.  ּכְ  ְוִיׁשְ

  

ִאילוּ  .277 לֹון  ע''ב) ָאַמר  פ'  א   (דף  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ַיְדִעין 
כָ  ַאְרָעא,  ָחְכְמָתא, ּדְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָנַטע קּוְדׁשָ ל ַמה ּדְ

מֹוְדעּון ֵחיָלא   ּתְ ָעְלָמא, ִיׁשְ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ָכל ַמה ּדְ ְוֵחיָלא ּדְ
א   יָאה. ֲאָבל ָלא ָטִמיר קּוְדׁשָ ָחְכָמֵתיּה ַסּגִ ָמאֵריהֹון, ּבְ ּדְ

ּדְ  ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ א,  ָנׁשָ ֵני  ִמּבְ א  ּדָ ָחְכְמָתא  הּוא  ִריְך  ָלא  ּבְ
ְוִיְנׁשּון  ָחְכְמָתא  ַהִהיא  ּבְ ִיְתְרִחיצּו  ְוָלא  ֵמָאְרחֹוי,  ִיְסטּון 

 ֵליּה.
לּו  .278 ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ י ֶאת  ְוָאַמְרּתִ אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ָחָכם ָהָיה. ּוֹבא  אי ׁשֶ ְמעֹון, ָאַמר, ַוּדַ י ׁשִ ִלְפֵני ַרּבִ
ּנֹוַלד   ׁשֶ ב  ְוֵעׂשֶ ב  ֵעׂשֶ ֵאין  ּלֹא  ְרֵאה,  ׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ

ּבֹא  ַרב.  ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ְוכֹחֹו  ה  ַרּבָ ָחְכָמה  ּבֹו  ָהְיָתה 
דֹוׁש   ָרָצה ַהּקָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ּוְרֵאה ִמן ָהֵאזֹוב, ׁשֶ
ִנְטָהר   הּוא  ָהָאָדם,  ֶאת  ְלַטֵהר  הּוא  רּוְך  ּבָ
ּכֹחֹו  ְתעֹוֵרר  יִּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֵאזֹוב.  ּבְ

שֶׁ  ַמְעָלה  ּלְ ְתעֹוֵרר ׁשֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָעָליו,  ְפָקד  ּנִ
רּוַח   ְמַבֵער  הּוא  ָעָליו,  ְפָקד  ּנִ ׁשֶ ַהּכַֹח  אֹותֹו 
אֹוֵמר,   ֲאִני  ְוָעֶליָך  ָהָאָדם.  ְוִנְטָהר  ְמָאה  ַהּטֻ

יְלָך!  ִהּצִ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ  ּבָ

  

ְמע .278 י ׁשִ ַרּבִ י ָקֵמיּה ּדְ ד ֲאֵתיָנא, ַוֲאֵמיָנא ָהֵני ִמּלֵ ֹון,  ּכַ
א  ּבָ א ְוִעׂשְ ּבָ א ֲחֵזי, ֵלית ִעׂשְ יָמא ֲהָוה. ְוּתָ אי ַחּכִ ָאַמר ַוּדַ
יָאה,   ַסּגִ ָחְכְמָתא  יּה  ּבֵ ֲהָוה  ָלא  ּדְ ַאְרָעא,  ּבְ ִאְתְייִליד  ּדְ
ְבָכל ֲאָתר  א ֲחֵזי, ִמן ֵאזֹוָבא. ּדִ א ַסְגָיא. ּתָ ַמּיָ ׁשְ ְוֵחיֵליּה ּבִ

ְלַד  ִריְך הּוא  ּבְ א  ָבֵעי קּוְדׁשָ ָנׁש,ּדְ ר  ְלּבַ ָאה  (ויחי ר''נ   ּכְ
ַער  ע''א) ִיּתְ ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטְעָמא.  ַמאי  ֵכי.  ִמְתּדָ ֵאזֹוָבא  ּבְ

ֵחיָלא   ַההּוא  ָהא  ּדְ ֲעלֹוי,  ָדא  ּקְ ִאְתּפָ ּדְ א  ְלֵעיּלָ ּדִ ֵחיֵליּה 
ְמָסֲאָבא,   רּוַח  ְמָבֲעָרא  ָעָרא,  ִאּתְ ד  ּכַ ֲעלֹוי  ָדא  ּקְ ִאְתּפָ ּדְ

ר  י ּבַ ְזָבְך.ְוִאְתַדּכֵ ׁשֵ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ  ָנׁש. ְוָעָלְך ֲאֵמיָנא ּבְ
ְלִמְצָרִים  .279 יִתי  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ְרִאיֶתם  ם  ַאּתֶ

ְנֵפי   ּכַ זֶּה  ַמה  ִרים.  ְנׁשָ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  ָ ָוֶאׂשּ
ַרֲחִמים,  ּבְ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִרים?  ְיׁשָ

תּוב ּכָ ר ָיִעיר ִק  (דברים לב) ׁשֶ ֶנׁשֶ ּנֹו ְוגֹו'. ְוַהְינּו  ּכְ
ר  ׁשֶ ַהּנֶ ֶרְך  ּדֶ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ תּוב  ַהּכָ סֹוד 
ר  ׁשֶ ַרֲחִמים. ָמה ַהּנֶ ַמִים? ּבְ ָ ׁשּ ַמִים. ַמה זֶּה ּבַ ָ ׁשּ ּבַ

ַלֲאֵחִרים   ְוִדין  ָניו  ּבָ ַעל  ְבַרֲחִמים  ְך    -ִנְמָצא  ּכָ
ָר  ְלִיׂשְ ְבַרֲחִמים  ִנְמָצא  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ֵאל,  ַהּקָ

ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ַעּמִ ֶאל  ּוְבִדין 
 ּוַמזָּלֹות. 

  

יט) .279 ְלִמְצָרִים   (שמות  יִתי  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ְרִאיֶתם  ם  ַאּתֶ
ִרים. ָאַמר   ְנֵפי ְנׁשָ ִרים. ַמאי ּכַ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָ ְוֶאׁשּ

יב, ְכּתִ ּדִ ַרֲחֵמי.  ּבְ ְיהּוָדה  י  לכ) ִרּבִ ָיִעיר כְּ  (דברים  ר  ֶנׁשֶ
ְמעֹון, ׁשִ ר'  ָאַמר  ּדְ ָרָזא  ְוַהְיינּו  ְוגֹו'.  ל) ִקּנֹו  ֶרְך   (משלי  ּדֶ

ַכח   ּתְ ר ִאׁשְ ַרֲחֵמי. ַמה ֶנׁשֶ ַמִים. ּבְ ָ ׁשּ ַמִים. ַמאי ּבַ ָ ׁשּ ר ּבַ ׁשֶ ַהּנֶ
ִריְך   א ּבְ ְך קּוְדׁשָ י ַאֲחָרִנין. ּכַ נֹוי, ְוִדיָנא ְלַגּבֵ ַרֲחֵמי ַעל ּבְ ּבְ

ּתְ  ִאׁשְ ין  הּוא  ַעּמִ י  ְלַגּבֵ ְוִדיָנא  ָרֵאל,  ִיׂשְ י  ְלַגּבֵ ַרֲחֵמי  ּבְ ַכח 
לֹות.  עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ּפּוְטִקיָּא  .280 ִמּקַ הֹוֵלְך  ָהָיה  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ִחיָּיא.   י  ְוַרּבִ י יֹוֵסי  ַרּבִ ְוָהיּו הֹוְלִכים ִעּמֹו  ְללֹוד, 

ֵהִאיר ַהיּ  ׁשֶ ֹום, ְוָהיּו הֹוְלִכים. ָאַמר ָקמּו ָבאֹור, ּכְ
ַהזֶּה   סּוק  ַהּפָ ֶאת  ָרִאיִתי  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ

תּוב ּכָ א) ׁשֶ ַהיִָּמין   (יחזקאל  ֶאל  ַאְריֵה  ּוְפֵני 
ן   ְעּתָ ְלַאְרּבַ ֹמאול  ְ ֵמַהׂשּ ׁשֹור  ּוְפֵני  ם  ְעּתָ ְלַאְרּבַ
ׁשֹור  ָיִמין,  ּבְ ַאְריֵה  ֲהֵרי  ן.  ְעּתָ ְלַאְרּבַ ר  ֶנׁשֶ ּוְפֵני 

 ְ ֵאיֶזה ָמקֹום ְמקֹומֹו? ִמׂשּ ר ּבְ  ֹמאל. ֶנׁשֶ

  

א ְללּוד, ַוֲהָוה ָאִזיל  .280 ּפּוְטִקּיָ ר' ֶאְלָעָזר, ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ
ד ָנִהיר ְיָמָמא,  ְנהֹוָרא, ּכַ יּה, ָקמּו ּבִ יא ִעּמֵ ר' יֹוֵסי ְור' ִחּיָ
ְקָרא  ַהאי  ֲחֵמיָנא  יא,  ִחּיָ ר'  ָאַמר  ַאְזֵלי.  ַוֲהוּו 

יב, ְכּתִ א) ּדִ ן  (יחזקאל  ְעּתָ ְלַאְרּבַ ִמין  ַהּיָ ֶאל  ַאְרֵיה  ּוְפֵני 
ן ָהא   ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ן ּוְפֵני ֶנׁשֶ ְעּתָ מֹאל ְלַאְרּבַ ְ ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשּ

ָמאָלא, ְ ִמׂשּ ׁשֹור  יִמיָנא,  ּבִ ע''א) ַאְרֵיה  ָאן  (ק''כ  ּבְ ר  ֶנׁשֶ
יּה.   ֲאָתר ּדּוְכּתֵ
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י   .281 ַרּבִ לֹו  ֶאְלָעָזר, ָאַמר 
קֹום ּמָ ַעם?  (ֶׁשַּיֲעֹקב) ּבַ ַהּטַ ָמה  רּוי.  ׁשָ ַהיֹּוֵנק  ׁשֶ

ּכֹל   ר ִנְמָצא ּבַ ׁשֶ ּנֶ ּום ׁשֶ ַרֲחִמים ְלָבָניו, ְוִדין   -ִמׁשּ
רּוְך הּוא   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ֲאֵחִרים.  מֹוִביל   - ֶאל 

ֲאֵחִרים,  ֶאל  ּוְבִדין  ַרֲחִמים,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 
תּוב ָואֶ  ּכָ ִרים, ְוָכתּוב ׁשֶ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָ ׂשּ

ר ָיִעיר ִקּנֹו.  ֶנׁשֶ  ּכְ

  

ַאְתָרא .281 ְדָיִניָקא   (נ''א דיעקב) ָאַמר ֵליּה ר' ֶאְלָעָזר, ּבְ
ַכח,   ּתְ ִאׁשְ א  כֹּלָ ּבְ ר  ֶנׁשֶ ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטְעָמא.  ַמאי  ְרָיא.  ׁשַ

י ַאֲחָרִנין. כָּ  יָנא ְלַגּבֵ ִריְך הּוא,  ַרֲחֵמי ִלְבנֹוי, ּדִ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ
ַאֲחָרִנין,   י  ְלַגּבֵ ּוְבִדיָנא  ַרֲחֵמי.  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ לֹון  אֹוִביל 
ר   ֶנׁשֶ ּכְ ּוְכִתיב  ִרים.  ְנׁשָ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  ָ ְוֶאׁשּ יב  ְכּתִ ּדִ

 ָיִעיר ִקּנֹו.
ַרֲחִמים?   .282 ִנְקָרא  ר  ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ ָלנּו  ִין  ִמּנַ

תּוב ּכָ ל) ׁשֶ ַמִים.   (משלי  ָ ׁשּ ּבַ ר  ַהּנֶׁשֶ ֶרְך  ּדֶ
ׁשֹור   ְלָיִמין,  ַאְריֵה  ְוָלֵכן  ׁש.  ַמּמָ ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ
ָאָדם   אֹוָתם.  ְואֹוֵחז  יֵניֶהם,  ּבֵ ר  ֶנׁשֶ ֹמאל,  ִלׂשְ
תּוב ְוַעל   ּכָ ם, ְוַהּכֹל ִנְכְללּו בֹו, ׁשֶ ּלָ ּכֹוֵלל ֶאת ּכֻ
ָעָליו   ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ א  ּסֵ ַהּכִ מּות  ּדְ

 ְעָלה. ִמְלמָ 

  

ר  .282 ׁשֶ ַהּנֶ ֶרְך  ּדֶ יב  ְכּתִ ּדִ ִאְקֵרי.  ַרֲחֵמי  ר  ֶנׁשֶ ּדְ ְמָנָלן 
ְך ַאְרֵיה ִליִמיָנא. ׁשֹור   ׁש. ּוְבִגיֵני ּכַ ַמִים ַמּמָ ָ ׁשּ ַמִים. ּבַ ָ ׁשּ ּבַ
הּו,  ּלְ ִליל ּכֻ יַנְייהּו ְוָאִחיד לֹון. ָאָדם ּכָ ר ּבֵ ָמאָלא. ֶנׁשֶ ִלׂשְ

ִליָלן בֵּ  ּכְ א ִאּתְ מּות  ְוכֹּלָ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ יב ְוַעל ּדְ ְכּתִ יּה, ּדִ
ַמְעָלה. ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמּלְ  ּכְ

א  .283 ַאּבָ י  ַרּבִ ְוגֹו'.  י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַביֹּום  ַוְיִהי 
ַתח, ח) ּפָ ֵאין   (שיר  ַדִים  ְוׁשָ ה  ְקַטּנָ ָלנּו  ָאחֹות 

בָּ  ר  ֻדּבַ יְּ ׁשֶ יֹּום  ּבַ ַלֲאחֹוֵתנּו  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ּה. ָלּה 
ה   ְקֵראת   -ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ זֹו ּכְ

דֹושׁ  רּוךְ -ָאחֹות ַלּקָ ַדִים ֵאין ָלּה  -ּבָ   - הּוא. ְוׁשָ
ְלַהר   ָרֵאל  ִיׂשְ ְרבּו  ּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ַהְינּו 
ים טֹוִבים ְלָהֵגן  ֶהם ְזֻכיֹּות ּוַמֲעׂשִ ִסיַני, לֹא ָהָיה ּבָ

ֵהם  ֲעֵליֶהם,   ֲהֵרי  ׁשֶ ָלּה,  ֵאין  ַדִים  ְוׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ה  ָ ִאׁשּ ל  ׁשֶ יִֹפי  ְוֵאין  ה,  ָ ָהִאׁשּ ל  ׁשֶ ְוַהיִֹּפי  ּקּון  ַהּתִ

ַלֲאחֹוֵתנּו   ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ֵהם.  א  ה    -ֶאּלָ יֲַּעׂשֶ ַמה 
ַהר  ה ּבְ ּלֶ רּוְך הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ּבְ ּנָ ִמּמֶ

בְ  ּדִ ֶאת  ר  ְלַדּבֵ ֵמֶהם ִסיַני  ְוִתְפַרח  ַהּתֹוָרה  ֵרי 
ָמָתם.   ִנׁשְ

  

ַתח, .283 ּפָ א  ַאּבָ ר'  ְוגֹו'.  י  ִליׁשִ ַהׁשְ ַבּיֹום  (שיר   ַוְיִהי 
ה  השירים ח) ֲעׂשֶ ַדִים ֵאין ָלּה ַמה ּנַ ה ְוׁשָ ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ

ֶנֶסת   א ּכְ ה, ּדָ ּה. ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ ר ּבָ ֻדּבַ ּיְ ּיֹום ׁשֶ ַלֲאחֹוֵתנּו ּבַ
ַדִים ֵאין  ִריְך הּוא. ְוׁשָ א ּבְ ִאְקֵרי ָאחֹות ְלקּוְדׁשָ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ

ָקִר  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָתֵניָנן,  ּדְ ַהְיינּו  ְלטּוָרא ָלּה,  ָרֵאל  ִיׂשְ יבּו 
ָנא  ְלַאּגָ ָטִבין,  ְועֹוָבִדין  ַזְכָוון,  הֹון  ּבְ ֲהָוה  ָלא  ִסיַני,  ּדְ
ּקּוָנא   ּתִ ִאיּנּון  ָהא  ּדְ ָלּה.  ֵאין  ַדִים  ְוׁשָ יב  ְכּתִ ּדִ ָעַלְייהּו, 
א ִאיּנּון. ַמה  ָתא ֶאּלָ ִאּתְ ירּו ּדְ ּפִ ָתא, ְוֵלית ׁשַ ִאּתְ ִפירּו ּדְ ּוׁשְ

ה לַ  ֲעׂשֶ א  ּנַ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֲאחֹוֵתנּו. ַמה ִיְתֲעִביד ִמיָנּה, ּבְ
ֵמי  ִפְתּגָ ּבְ ָלא  ְלַמּלְ ִסיַני,  ּדְ טּוָרא  ּבְ ֵלי  ִיְתּגְ הּוא,  ִריְך  ּבְ

ָמְתהֹון ִמַנְייהּו.  אֹוַרְייָתא, ְוִיְפַרח ִנׁשְ
ְרבּו  .284 ּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ְלַהר   ָרֵאל  ְלמּו,  ִיׂשְ ְוִנׁשְ ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ ִסיַני 
אּו  ּבָ ִלְנׁשֹוֵתיֶהם,  גּו  ּוְ ִהְזּדַ ּלֹא  ׁשֶ ָיִמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ
ַאֲחָוה.   ָרֵאל ּבְ לּו ֶאת ִיׂשְ ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְוִקּבְ
ַמְלָאִכים   ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְלַמְעָלה,  ַמְלָאִכים  אֹוָתם 

ם ֵ ַהׁשּ ֶאת  ים  ׁשִ ְמַקּדְ ֵהם  ה.  ַמּטָ ָהֶעְליֹון   ִמּלְ
ם ָהֶעְליֹון   ֵ ים ֶאת ַהׁשּ ׁשִ ָרֵאל ְמַקּדְ ְלַמְעָלה, ְוִיׂשְ

ה.   ְלַמּטָ

  

ָרֵאל  .284 ִיׂשְ ָקִריבּו  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ַההּוא  ּבְ יֹוֵסי.  ר'  ָאַמר 
ָלא   ָלָתא יֹוִמין ּדְ ְוַנְגֵהי, ּתְ ַההּוא ֵליְלָיא  ִסיַני, ּבְ ְלטּוָרא ּדְ

וגּו   ּוְ ילּו  ִאְזּדַ ְוַקּבִ ִאין,  ִעּלָ ַמְלָאִכין  ָאתּו  ַתְייהּו,  ְלִאְנּתְ
ָרֵאל  ְוִיׂשְ א,  ְלֵעיּלָ ַמְלָאִכין  ִאיּנּון  ַאְחָווָתא.  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
א,  ְלֵעיּלָ ָאה  ִעּלָ ָמא  ׁשְ ין  ׁשִ ְמַקּדְ ִאיּנּון  א.  ְלַתּתָ ַמְלָאִכין 

א.  ָאה ְלַתּתָ ָמא ִעּלָ ין ׁשְ ׁשִ ָרֵאל ְמַקּדְ  ְוִיׂשְ

ָתִרים  .285 ּכְ ְבִעים  ׁשִ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ רּו  ְוִהְתַעּטְ
אֹותֹו ַלְיָלה, ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ָהיּו אֹוְמִרים,   ּבְ
ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ָלּה,  ֵאין  ַדִים  ְוׁשָ ה  ְקַטּנָ ָלנּו  ָאחֹות 
ַלֲאחֹוֵתנּו?  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ְזֻכיֹּות 

וּ  בֹוד  ּכָ ַמה  לֹוַמר,  זֹו ּכְ ַלֲאחֹוֵתנּו  ה  ַנֲעׂשֶ ה  ְגֻדּלָ

  
ַההּוא ֵליְלָיא.   .285 ְתִרין ּבְ ְבִעין ּכִ ׁשִ ָרֵאל ּבְ רּו ִיׂשְ ְוִאְתַעּטְ

ְוׁשָ  ה  ְקַטּנָ ָלנּו  ָאחֹות  ַאְמֵרי  ֲהוֹו  ֵאי  ִעּלָ ֵאין ּוַמְלֲאֵכי  ַדִים 
ה ַלֲאחֹוֵתנּו,  ֲעׂשֶ הּו ַזְכָוון ְועֹוָבִדין ָטִבין. ַמה ּנַ ֵלית ּבְ ָלּה, ּדְ
יֹוָמא  ּבְ א  ּדָ ְלַאֲחָתָנא  ְעִביד  ּנַ ּוְרבּו  ְיָקר  ַמה  לֹוַמר  ּכְ
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ִסיַני   ַהר  ּבְ ה  ּלֶ ִיְתּגַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ יֹּום  ּבַ
 ָלֵתת ָלֶהם ּתֹוָרה?

ִסיַני ְלֵמיָהב ְלהּו  ּדְ טּוָרא  ֵלי ּבְ ִיְתּגְ ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
 אֹוַרְייָתא.

ַהְּׁשִליִׁשי). ַוְיִהי  ) .286 ַבּיֹום 
ִלְׁש�ֶׁשת   ְנֹכִנים  ֱהיּו  ָּכתּוב 
ִאָּׁשה,   ֶאל  ִּתְּגׁשּו  ַאל  ָיִמים 
ַרִּבי  ַהְּׁשִליִׁשי.  ַבּיֹום  ְוַהְינּו 
ִׁשְמעֹון ָאַמר, ְּבָׁשָעה ֶׁשָרָצה 
ְלִהָּגלֹות   הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש 
ַהָּקדֹוׁש   ָקָרא  ִסיַני,  ְּבַהר 

ְלכָ  הּוא  ַהָּפַמְלָיה ָּברּו�  ל 
ַעְכָׁשו   ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֶׁשּלֹו 
ֶׁשֵאיָנם  ִּתינֹוקֹות  ִיְׂשָרֵאל 
ַוֲאִני   ַהְנָהגֹוַתי,  ֶאת  יֹוְדִעים 
רֹוֶצה ְלִהְתַּגּלֹות ֲעֵליֶהם. ִאם  
ְּבֹכַח  ֲאֵליֶהם  ֶאְתַּגֶּלה 

ִלְסֹּבל.   -ַהְּגבּוָרה   יּוְכלּו  לֹא 
ֲעֵליֶהם  ֶאְתַּגֶּלה  ֲאָבל 

ֶאת ְּבַרֲחִמי ִויַקְּבלּו  ם 
ַוְיִהי  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ַהְנָהגֹוַתי. 
ַּבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי.  ַבּיֹום 
ֶׁשהּוא  ַוַּדאי,  ַהְּׁשִליִׁשי 
ָלנּו?  ִמַּנִין  ַרֲחִמים. 

ַוֵּיט ָׁשַמִים  ב כב)-(שמואל  ֶׁשָּכתּוב
 ַוֵּיַרד.

  

ְנכֹוִנים   .286 היּו  ִתיב  ּכְ י,  ִליׁשִ ַהׁשְ ַבּיֹום  ת  ַוְיִהי  לֹׁשֶ ִלׁשְ
ְמעֹון  י. ר' ׁשִ ִליׁשִ ה ְוַהְיינּו ַבּיֹום ַהׁשְ ָ ׁשּו ֶאל ִאׁשּ ּגְ ָיִמים ַאל ּתִ
ָעא  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָאַמר, 

ָאה ּלָ א   (דף פ''א ע''א) ְלִאְתּגַ ִסיַני, ָקָרא קּוְדׁשָ טּוָרא ּדְ ּבְ
ַמְלָייא   ּפָ ְלָכל  הּוא  ִריְך  א  ּבְ ּתָ ַהׁשְ לֹון,  ָאַמר  יֵליּה,  ּדִ

ֵלי  ְלִאְתּגְ ֵעי  ּבָ ַוֲאָנא  ִנימּוַסי,  ַיְדִעין  ָלא  ּדְ ַרְבָיין,  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַיְכִלין  ָלא  ְגבּוָרה,  ּדִ ֵחיָלא  ּבְ ָעַלְייהּו  ֵלי  ִאְתּגְ ִאי  ָעַלְייהּו, 

לּון ִנימּוסַ  ַרֲחֵמי, ִויַקּבְ ֵלי ָעַלְייהּו ּבְ ל. ֲאָבל ִאְתּגְ י, ְלִמְסּבַ
י   ִליׁשִ י. ַבּיֹום ַהׁשְ ִליׁשִ ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 

יב, ְכּתִ ּדִ ְמָנָלן.  ַרֲחֵמי  ִאיהּו  ּדְ אי  כב) ַוּדַ ב  ַוּיֵט  (שמואל 
ַרד. ַמִים ַוּיֵ  ׁשָ

הּוא  .287 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ּלָ ִהְתּגַ ּוָבֶזה 
ּתְ  ים ָלֶהם ַרֲחִמים ּבַ ָרֵאל. ִהְקּדִ ה, ְוַאַחר  ְלִיׂשְ ִחּלָ

ַביֹּום  בּוָרה.  ַהּגְ ד  ִמּצַ ּתֹוָרה  ָלֶהם  ָנה  ִנּתְ
ְך ִנְקְראּו  ְגַלל ּכָ ּבִ ְך ָראּוי ָלֶהם, ׁשֶ ּכָ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ

ָרֵאל.  ִיׂשְ
  

ָרֵאל,  .287 ְלִיׂשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵלי  ִאְתּגְ ּוְבַהאי 
ַרֲחֵמי   ְלהּו  ים  ְלהּו  ַאְקּדִ ִאְתְייִהיב  ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא.  ּבְ

ָהִכי   ּדְ י,  ִליׁשִ ַהׁשְ ַבּיֹום  ְגבּוָרה.  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ אֹוַרְייָתא, 
ָרֵאל ִאְקרּון. ְך ִיׂשְ ְבִגיֵני ּכַ  ִאְתָחֵזי ְלהּו, ּדִ

תּוב .288 ּכָ ׁשֶ ַהּבֶֹקר,  ְהיֹות  כג) ּבִ ּבֶֹקר   (שם 
אָ  ָעבֹות,  ָהָיה  ִאם  ֲהֵרי  ָעבֹות.  ִנְמֵצאת  לֹא  ז 

ה  ּלֶ ִמְתּגַ ּוָמַתי  ֶחֶס''ד.  ה  ּלָ ִהְתּגַ ְולֹא  ַקְדרּות 
  

יב, .288 ְכּתִ ּדִ ַהּבֶֹקר,  ְהיֹות  כג) ּבִ ב  לֹא  (שמואל  ּבֶֹקר 
ָעבֹות   ֲהָוה  ִאי  ָהא  ְוָלא ָעבֹות.  ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ַקְדרּוָתא 

ָמה   ּבֶֹקר. ּכְ ָייא ֶחֶס''ד. ּבַ ּלְ ָייא ֶחֶס''ד. ְוֵאיָמַתי ִאְתּגַ ּלְ ִאְתּגַ
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ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֶֹקר,  ּבַ (בראשית   ֶחֶס''ד? 
ִנְמָצא   מד) ַהּבֶֹקר,  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ אֹור.  ַהּבֶֹקר 

ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְזַמן  עֹוְבִרים.  יִנים  ְוַהּדִ עֹוָלם  ּבָ ֶחֶס''ד 
יִנים ַהּדִ ַהּבֶֹקר,  עֹוְבִרים,   ֵמִאיר  לֹא  ָאז  ַעד 

תּוב ּכָ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ּבֶֹקר ַויִָּריעּו   (איוב לח) ׁשֶ ּבְ
ּכֹוָכִבים  אֹוָתם  ָעְברּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֱאלִֹהים.  ֵני  ּבְ ל  ּכָ
תּוב ּבֶֹקר לֹא  ָעה ּכָ אֹוָתּה ׁשָ ֶמׁש, ּבְ ֶ ּוֵמִאיר ַהׁשּ
ְחּתֹון.   ַהּתַ עֹוָלם  ּבָ ִמְתעֹוֵרר  ְוֶחֶס''ד  ָעבֹות, 
ְוֵכיָון  ַהּבֶֹקר.  ְהיֹות  ּבִ תּוב  ּכָ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ

ָעְברּו ַהּכֹוָכִבים, ִנְמָצא ַהּבֶֹקר. (ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר   ׁשֶ
 . ַהֹּבֶקר, ִּדיִנים לֹא ִנְמְצאּו)

ָאֵמר, מה) ְדַאּתְ  ָנִהיר  (בראשית  ַכד  ּדְ אֹור.  ַהּבֶֹקר 
ָרן. ּוְבִזְמָנא  ָעְלָמא, ְוִדיִנין ִמְתַעּבְ ַכח ּבְ ּתְ ַצְפָרא, ֶחֶס''ד ִאׁשְ

ּבֹ  ָנִהיר  ָלא  ָרן.  ּדְ ִמְתַעּבְ ָלא  ַען  ּכְ ַעד  יִנין  ּדִ ֶקר, 
יב, ְכּתִ ֵני   (איוב לח) ּדִ ל ּבְ ִריעּו ּכָ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ּבֶֹקר ַוּיָ ּבְ

א,  ְמׁשָ ׁשִ ְוָנִהיר  א  ּכָֹכַבּיָ ִאיּנּון  ָרן  ִאְתַעּבְ ּדְ יָון  ּכֵ ֱאלִהים. 
ַער   ִאּתְ ְוֶחֶס''ד  ָעבֹות.  לֹא  ּבֶֹקר  ִתיב,  ּכְ ֲעָתא  ׁשַ יּה  ּבֵ
ְהיֹות ַהּבֶֹקר.   ִתיב, ּבִ ֲעָתא ּכְ ַהִהיא ׁשַ ָאה, ּבְ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ּבְ

ַכח. ּתְ א ּבֶֹקר ִאׁשְ ָרן ּכָֹכַבּיָ ִמְתַעּבְ (נ''א דאתער בקר,   ְוֵכיָון ּדְ
 דינין לא אשתכחו) 

ִהְתִחיל   .289 ַהּבֶֹקר  ְהיֹות  ּבִ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ּלֹות  רּוְך הּוא ְלִהְתּגַ דֹוׁש ּבָ ִנינּו  ַהּקָ ַהר ִסיַני. ׁשָ ּבְ

ַהּבֶֹקר   ְהיֹות  ל   -ּבִ ׁשֶ ְזכּותֹו  ִהְתעֹוְרָרה  ׁשֶ ּכְ
ּבוֹ  תּוב  ּכָ ׁשֶ יט) ַאְבָרָהם  ם  (בראשית  ּכֵ ַויַּׁשְ

ּבֶֹקר.  ַאְבָרָהם ּבַ
  

ִריְך  .289 א ּבְ אֵרי קּוְדׁשָ ְהיֹות ַהּבֶֹקר ׁשָ ָאַמר ר' יֹוֵסי, ּבִ
ִס  ּדְ טּוָרא  ּבְ ָאה  ּלָ ְלִאְתּגַ ַהּבֶֹקר, הּוא  ְהיֹות  ּבִ אָנא,  ּתָ יַני. 

יהּ  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ַאְבָרָהם,  ּדְ ְזכּוֵתיּה  ַער  ִאּתְ ד  (בראשית   ּכַ
ּבֶֹקר. יט) ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ  ַוּיַ

א,   .290 ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ּוְבָרִקים.  קֹלֹת  ַוְיִהי 
ִלְהיֹות   ָחְזרּו  ׁשֶ קֹולֹות  ֵני  ׁשְ ָחֵסר.  תּוב  ּכָ קֹלֹת 

זֶ  ֵמרּוַח.  ֶאָחד.  ּוַמִים  ִים,  ִמּמַ רּוַח  ִמזֶּה.  יֹוֵצא  ה 
ַנִים. הּוא ׁשְ ֵהם ֶאָחד, ְוֶאָחד ׁשֶ ַנִים ׁשֶ  ׁשְ

  
ִתיב   .290 ּכְ א, קֹלת  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ּוְבָרִקים,  ַוְיִהי קֹלֹת 

א, רּוָחא  א ָנְפָקא ִמן ּדָ ַאַהְדרּו ְלָחד, ּדָ ֵרין ָקִלין ּדְ ָחֵסר. ּתְ
ֵרי. ִאיהּו ּתְ ִאיּנּון ַחד, ְוַחד ּדְ ֵרין ּדְ א ֵמרּוָחא. ּתְ א. ּוַמּיָ ּיָ  ִמּמַ

קֹול  .291 ְוהּוא  ֶאָחד,  קֹלֹת  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
תּוב  ּכָ ֵאינֹו פֹוֵסק ְלעֹוָלִמים, הּוא ׁשֶ דֹול ָחָזק ׁשֶ ּגָ
ַהּקֹולֹות  ָאר  ׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָיָסף,  ְולֹא  דֹול  ּגָ קֹול  ּבֹו 
ָנה  ָ ׁשּ ּבַ קּופֹות  ּתְ ע  ַאְרּבַ ּבְ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ּפֹוְסִקים, 

ינִ  ַהּדִ ְוָאז  ִנְפָסק,  עֹוָלם, ַהּקֹול  ּבָ ִמְתעֹוְרִרים  ים 
לֹא  ַהּקֹולֹות,  ָאר  ׁשְ ֶאת  ּבֹו  ּכֹוֵלל  ׁשֶ ֶזה  ְוקֹול 
ֵלם ְוַהחֶֹזק   יּּום ׁשָ ִנְפָסק ְלעֹוָלִמים ְולֹא עֹוֵבר ִמּקִ
קֹול  ַהּקֹולֹות,  ל  ׁשֶ קֹול  ֶזה  קֹול  ִנינּו,  ׁשָ ּלֹו.  ׁשֶ

ָאר ַהּקֹולֹות.  ל ׁשְ ּכֹוֵלל ֶאת ּכָ  ׁשֶ

  

ַרבִּ  .291 ַרְבְרָבא ָאַמר  ָקָלא  ְוִאיהּו  ַחד,  קֹלֹת  יֹוֵסי,  י 
יב   ְכּתִ ּדִ ַההּוא  ְלָעְלִמין,  ְסַקת  ּפַ ָלא  ּדְ יָפא,  ּקִ ּתַ

יהּ  ה) ּבֵ ָקִלין  (דברים  ַאר  ׁשְ ָהא  ּדְ ָיָסף  ְולא  דֹול  ּגָ קֹול 
ָקָלא   א,  ּתָ ׁשַ ּבַ קּוִפין  ּתְ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ַתְנָיא,  ּדְ ָקן,  ּסְ ִאְתּפַ

ּוְכֵד  ַקת,  ּסְ ָקָלא  ִאְתּפַ ְוַהאי  ָעְלָמא.  ּבְ ִמְתָעִרין  יִנין  ּדִ ין 
ְוָלא  ְלָעְלִמין,  ָסק  ִאְתּפְ ָלא  יּה,  ּבֵ ָקִלין  ַאר  ׁשְ ָכִליל  ּדְ
ַהאי  אָנא,  ּתָ יֵליּה.  ּדִ א  ְוּתּוְקּפָ ִלים  ׁשְ ִמּקּיּוָמא  ִאְתֲעָבר 

ַאר ַקִלין. ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ַקִלין, ָקָלא ּדְ  ָקָלא, ָקָלא ּדְ
ַר  .292 ד ָאַמר  ִמּצַ א  ֶאּלָ קֹול  ֵאין  ְיהּוָדה,  י  ּבִ

ּוַבּקֹול ְוֵאׁש,  ּוַמִים  קֹול,  (ְוַהֹּכל) רּוַח  ה  עֹוׂשֶ
ּוְבָרִקים.  קֹלֹת  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  זֶה,  ּבָ ֶזה  ְוִנְכָלל 

תּוב ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ַהְינּו  יֹוֵסי,  ַרִבי  (תהלים   ָאַמר 
ֲעָטר  קלה) ְלֶהֶבת ּבַ ה. ׁשַ ָטר ָעׂשָ ָרִקים ַלּמָ ֹות, ּבְ

ה,  ִחּבָ ּבְ ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ
ּלֹא  ְמצּוִיים.  (ׁשֹוַקַעת) ׁשֶ

  

רּוָחא  .292 ְטָרא ּדְ א ִמּסִ ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ֵלית ָקָלא, ֶאּלָ
א  ְוכֹּלָ א.  ָ ְוֶאׁשּ א  וכלא) ּוַמּיָ אחר  ָקָלא,   (דבר  ָעִביד 

ִתיב קֹלֹת. ּוְבָרִקים, א ּכְ ָדא, ְוַעל ּדָ א ּבְ ִליל ּדָ ָאַמר    ְוִאְתּכְ
יב,  ְכּתִ ּדִ ַהְיינּו  יֹוֵסי,  י  ָטר  (תהלים קלה) ִרּבִ ַלּמָ ָרִקים  ּבְ

ָתא,   ִחיּבָ ּבְ ַרֲחֵמי  ּדְ ְקִטיָרא  עּוְטֵרי,  ּבְ ְלהֹוָבא  ׁשַ ה,  ָעׂשָ
ָלא ִכיחּו. (שקיע) ּדְ  ׁשְ

בּוָרה   .293 ַצד ַהּגְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבְ ִנינּו, ַרּבִ ׁשָ
ָאַמר   ַהּתֹוָרה.  ָנה  ִהיא ִנּתְ ְך,  ּכָ ִאם  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ

ְלָיִמין,   ָהְחְזָרה  לֹו,  ָאַמר  ֹמאל?  ׂשְ ַצד  ּבְ ָהְיָתה 
  

אֹוַרְייָתא  .293 בּוָרה,  ּגְ ְסַטר  ּבִ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ר'  ָנא,  ּתָ
ָמאָלא ֲהִוי.  ְסַטר ׂשְ י יֹוֵסי, ִאי ָהִכי ּבִ ִאְתְייִהיַבת. ָאַמר ַרּבִ

יב, ְכּתִ ר ִליִמיָנא. ּדִ ִמיִמינֹו  (דברים לג) ָאַמר ֵליּה, ִאְתַהּדַ
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תּוב ּכָ לג) ׁשֶ ָלמֹו,   (דברים  ת  ּדָ ֵאׁש  ִמיִמינֹו 
ָמָצאנּו   ְוגֹו'.  ּכַֹח  ּבַ ִרי  ֶנְאּדָ ה'  ְיִמיְנָך  ְוָכתּוב 
ֲהֵרי  ֹמאל.  ִלׂשְ ְוָיִמין  ְלָיִמין,  ָהְחַזר  ׁשֶ ֹמאל  ׂשְ

בּוָר  ֹמאלּגְ ְ  . (ְלָיִמין) ה ִלׂשּ

ּוְכִת  ת ָלמֹו.  ּכַֹח   (שמות טו) יבֵאׁש ּדָ ּבַ ִרי  ְנְאּדָ ְיָי'  ְיִמיְנָך 
ִויִמיָנא  ִליִמיָנא,  ר  ִאְתַחּזָ ּדְ ָמאָלא  ׂשְ ָחן  ּכְ ַאׁשְ ְוגֹו'. 

ָמאָלא בּוָרה ִלׂשְ ָמאָלא, ָהא ּגְ  .(דבר אחר לימינא) ִלׂשְ

ְוגֹו'   .294 ָהָהר  ַעל  ֵבד  ּכָ ָחָזק   -ְוָעָנן  ָעָנן 
קּוַע   ָ ׁשּ ּלֹא לֹוֵקַח. ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק  ׁשֶ ְמקֹומֹו, ׁשֶ ּבִ

אֹותֹו    -ְמֹאד   יֹוֵצא  ָהָיה  ֶהָחָזק  ֶהָעָנן  ִמּתֹוְך 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ְמֲעֶכם   (דברים ה)  ַהּקֹול, ּכְ ׁשָ ַוְיִהי ּכְ

ְך.   ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהחֹׁשֶ
  

ׁשְ  .294 ּדִ יף,  ּקִ ּתַ ֲעָנָנא  ְוגֹו',  ָהָהר  ַעל  ֵבד  ּכָ ִקיַע  ְוָעָנן 
ֲעָנָנא  ָלא ָנִטיל. ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד, ִמּגֹו ּדַ ַאְתֵריּה, ּדְ ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יף ֲהָוה, ָנִפיק ַההּוא ָקָלא, ּכְ ּקִ (דברים   ּתַ
ְך.  ה) ְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהחֹׁשֶ ׁשָ  ַוְיִהי ּכְ

ָהיּו, .295 ִכים  ֲחׁשֵ לֹׁש  ׁשָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ  ָאַמר 
ְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל. ְואֹותֹו קֹול ָהָיה יֹוֵצא   תּוב חֹׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ל ַהּכֹל  ִניִמי ׁשֶ י יֹוֵסי, ַהּפְ ם. ָאַמר ַרּבִ ּלָ ִניִמי ִמּכֻ ּפְ

דֹול ְולֹא ָיָסף. תּוב קֹול ּגָ ּבֹו ּכָ  ָהָיה, ׁשֶ
  

יב   .295 ְכּתִ ַלת ֲחׁשֹוֵכי ֲהוֹו, ּדִ י ְיהּוָדה, ּתְ ְך  ָאַמר ַרּבִ חֹׁשֶ
הּו.   ּלְ ִמּכֻ ִניָמָאה  ּפְ ָנִפיק  ֲהָוה  ָקָלא  ְוַההּוא  ַוֲעָרֶפל.  ָעָנן 
ִתיב, קֹול  ֵביּה ּכְ א ֲהָוה, ּדְ כֹּלָ ִניָמָאה ּדְ י יֹוֵסי, ּפְ ָאַמר ַרּבִ

דֹול ְולֹא ָיָסף.   ּגָ
תּוב ְוָכל ָהָעם רִֹאים  .296 א, ּכָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

ים ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות!  ֶאת ַהּקֹולֹת. רִֹאים? ׁשֹוְמִע 
ֶנְחָקִקים  ָהיּו  קֹולֹות  אֹוָתם  ִנינּו,  ׁשָ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ
מֹו   ּכְ ֶהם  ּבָ ְוִנְרִאים  ַוֲעָרֶפל  ְוָעָנן  ְך  חֹׁשֶ אֹותֹו  ּבְ
ְוׁשֹוְמִעים  רֹוִאים,  ֶ ׁשּ ַמה  ְורֹוִאים  גּוף,  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ

ְך ַוֲעָרֶפל ֹוְמִעים ִמּתֹוְך אֹותֹו חֹׁשֶ ׁשּ ֶ ְוָעָנן,   ַמה ׁשּ
ָהיּו רֹוִאים, ָהיּו ְמִאיִרים   ּוִמּתֹוְך אֹותֹו ַמְרֶאה ׁשֶ
ּדֹורֹות   ָיְדעּו  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ְויֹוְדִעים  ֶעְליֹון,  אֹור  ּבְ

אּו ַאֲחֵריֶהם. ּבָ  ַאֲחרֹוִנים ׁשֶ

  

ִתיב .296 ּכְ א  ַאּבָ ר'  כ) ָאַמר  רִֹאים   (שמות  ָהָעם  ְוָכל 
ִניָנן,   ֶאת ַהּקֹולֹות. רִֹאים, ׁשְֹמִעים א ָהִכי ּתָ ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ִמּבָ

ָלא,   ַההּוא ֲחׁשֹוָכא ַוֲעָנָנא ְוַקּבָ ֵפי ּבְ ּלְ ִאיּנּון ָקִלין, ֲהוֹו ִמְתּגַ
ָחָמאן,  ִאְתָחֵזי ּגּוָפא, ְוָחָמאן ַמה ּדְ ָמה ּדְ הּו, ּכְ ּוִמְתַחְזָיין ּבְ

ְמִעין, ִמּגֹו ַההּוא ֲחׁשֹוָכא ְוַקבָּ  ׁשַ ְמִעין ַמה ּדְ ָלא ַוֲעָנָנא,  ְוׁשַ
ָאה,  ְנִהירּו ִעּלָ ֲהוֹו ָחָמאן, ֲהוֹו ְנִהיִרין ּבִ ּוִמּגֹו ַההּוא ֵחיזּו ּדַ

ְתַרְייהּו. ָאתּו ּבַ ִרין ַאֲחָרִנין, ּדְ ָלא ָיְדעּו ּדָ  ְוַיְדִעין, ַמה ּדְ

ֶזהּו   .297 ָפִנים,  ּבְ ִנים  ּפָ רֹוִאים  ָהיּו  ם  ְוֻכּלָ
בֶּ  ּדִ ָפִנים  ּבְ ִנים  ּפָ תּוב  ּכָ ּוֶמה ָהיּו ׁשֶ ֶכם.  ר ה' ִעּמָ

אֹוָתם  ל  ׁשֶ ֵמָהאֹור  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָנה  ׁשָ רֹוִאים? 
ֵמִאיר   ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ קֹול,  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַהּקֹולֹות, 
ְוָכל  ָנִזים,  ַהּגְ ל  ּכָ ּבֹו  ִלים  ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ אֹור,  ּבְ
ֶמֶלְך  ַעד  יָֹּבאּו  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ְוָכל  ִרים,  ְסּתָ ַהּנִ

י ׁשִ תּוב ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת  ַהּמָ ְך ּכָ ּום ּכָ ַח. ּוִמׁשּ
ׁש. -ַהּקֹולֹת. רִֹאים   ְרִאיָּה ַמּמָ

  

הּוא   .297 ֲהָדא  ין,  ַאּפִ ּבְ ין  ַאּפִ ָחָמאן  ֲהוֹו  הּו,  ְוֻכּלְ
ֶכם. ּוַמאן  (דברים ה) ִדְכִתיב, ר ְיָי' ִעּמָ ּבֶ ָפִנים ּדִ ִנים ּבְ ּפָ

י   אֵני ַרּבִ ָלא ֲהָוה ֲהוֹו ָחָמאן. ּתָ ִאיּנּון ַקָלן, ּדְ ִהירּו ּדְ יֹוֵסי, ִמּנְ
ִניִזין,   ל ּגְ יּה ּכָ ְכֵלי ּבֵ ִמְסּתַ ְנִהירּו, ּדְ ָלא ֲהָוה ָנִהיר ּבִ קֹול, ּדְ
יָחא. ּוְבִגיֵני  א ְמׁשִ ֵייתּון ַעד ַמְלּכָ ִרין ּדְ ְוָכל ְטִמיִרין, ְוָכל ּדָ

ִתיב ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולת, רֹ  ְך ּכְ (דף פ''א   ִאיםּכַ
ׁש.  ע''ב) ה ַמּמָ  ְרִאּיָ

רִֹאים,   .298 ָהָעם  ְוָכל  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ל    -רִֹאים   ׁשֶ ֵמָהאֹור  ָראּו  ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ּלֹא ָראּו דֹורֹות ַאֲחרֹוִנים   ֶ אֹוָתם ַהּקֹולֹות ַמה ׁשּ
ַהּקֹולֹת   ֶאת  ּנֱֶאַמר   -ֲאֵחִרים.  ׁשֶ מֹו  (ישעיה   ּכְ

א ֶאת  ו) ָוֵאֶרא ֶאת ה'. ָוֵאֶרא ה' לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ
לֹא   ַהּקֹולֹת  רִֹאים  ָהָעם  ְוָכל  אן,  ּכָ ַאף  ה'. 

א ֶאת ַהּקֹולֹת.  ֶנֱאַמר, ֶאּלָ

  

ָמה   .298 י ֶאְלָעָזר, ְוָכל ָהָעם רִֹאים. רִֹאים: ּכְ ָאַמר ַרּבִ
ִאיּנּון ַקָלן, ַמה ּדְ  ִהירּו ּדְ ָחמּו ִמּנְ ֲאֵמיָנא, ּדְ ִרין ּדַ ָלא ָחמּו ּדָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְתָרִאין ַאֲחָרִנין. ֶאת ַהּקֹולֹת: ּכְ (ישעיה   ּבַ
א ֶאת ְיָי'. אּוף   ו) ִתיב, ֶאּלָ ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי'. ָוֵאֶרא ְיָי', ָלא ּכְ

ֶאת   א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר,  לֹא  ַהּקֹולת  רִֹאים  ָהָעם  ְוָכל  ָהָכא, 
 ַהּקֹולֹת. 
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299.  ָ מֹו ֶזה ֵאת ַהׁשּ ֲהֵרי  ּכְ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. ׁשֶ
ל   ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵדי  ּכְ נּו  ִנּתְ ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ָהֶאִתים 

ּתֹוָרה ְוֶאת  (ַּבָחְכָמה) ּבַ ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ  .
ָך. ג) ִאּמֶ ם  (משלי  ְוֻכּלָ ֵמהֹוֶנָך.  ה'  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ

אן ֶאת ַהּקֹולֹת  ָבר ַאֵחר. ַאף ּכָ ֶהם ּדָ ְלַהְכִליל ּבָ
א  - ּכֹוֵנס  ְלַרּבֹות  ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ ַאֵחר  קֹול  ֹותֹו 

רֹוִאים   ּבֹו  ׁשֶ ֵמֶהם,  יֹּוֵצא  ֶ ׁשּ ַמה  ֵאָליו  אֹוָתם 
ָנִזים  ַהּגְ ל  ּכָ ֶעְליֹוָנה  ָחְכָמה  ּבְ ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ
ִרים,   ְוִנְסּתָ ִמיִרים  ַהּטְ ַהּסֹודֹות  ְוָכל  ָהֶעְליֹוִנים 

שֶׁ  ַאֲחרֹוִנים  ְלדֹורֹות  ה  ּלָ ִהְתּגַ ּלֹא  ֶ ׁשּ אּו ַמה  ּבָ
ַעד  ְלעֹוָלִמים  יָֹּבאּו  ׁשֶ ַלּדֹורֹות  ְולֹא  ַאֲחֵריֶהם 
ַעִין   י ַעִין ּבְ תּוב ּכִ ּכָ יַח, ׁשֶ ׁשִ יָֹּבא ֶמֶלְך ַהּמָ ַמן ׁשֶ ַהזְּ

ׁשּוב ה' ִציֹּון.   ִיְראּו ּבְ

  

ָאִתין  .299 ָהא  ּדְ ָהָאֶרץ,  ְוֵאת  ַמִים  ָ ַהׁשּ א, ֵאת  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ
ְלִאְס  ְבאֹוַרְייָתא,  אֹוַרְייָתאּדִ ּבְ ָלא  ּכְ (נ''א   ּתַ

כ) ִאְתְייִהיבּו. בחכמתא) ְוֶאת   (שמות  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ
ךָ  ָלָלא   (משלי ג) ִאּמֶ הּו ְלִאְתּכְ ד ֶאת ְיָי' ֵמהֹוֶנָך. ְוֻכּלְ ּבֵ ּכַ

ָאה  ְלַאְסּגָ ַהּקֹולֹת,  ֶאת  ָהָכא,  אּוף  ַאֲחָרא.  ה  ִמּלָ הּו  ּבְ
ּדְ  א,  ְלַתּתָ ַאֲחָרא  ָקָלא  ַמה ַההּוא  יּה,  ְלַגּבֵ לֹון  ָכִניׁש 

ָאה  ָחְכְמָתא ִעּלָ ָלן ּבְ ּכְ ֵביּה ָחָמאן ּוִמְסּתַ ְייהּו, ּדְ ָנִפיק ִמּנַ ּדְ
ָלא   ּדְ ַמה  ּוְסִתיִמין,  ְטִמיִרין  ָרִזין  ְוָכל  ִאין,  ִעּלָ ְנִזין  ּגִ ל  ּכָ
ְלָדִרין  ְוָלא  ְתֵריהֹון,  ּבַ ָאתּו  ּדְ ְתָרִאין,  ּבַ ְלָדִרין  ָייא  ּלְ ִאְתּגַ
יָחא.   ְמׁשִ א  ַמְלּכָ ֵייֵתי  ּדְ ִזְמָנא  ַעד  ְלָעְלִמין,  ֵייתּון  ּדְ

יב, ְכּתִ נב) ּדִ ִצּיֹון.  (ישעיה  ְיָי'  ׁשּוב  ּבְ ֵיָראּו  ַעִין  ּבְ ַעִין  י  ּכִ
יִדים.  ַלּפִ א  ּתָ ְוַהׁשְ ָרִקים,  ּבְ ַקְדִמיָתא  ּבְ יִדים,  ּפִ ַהּלַ ְוֶאת 

ִתּקוּ  ּבְ ָקנּו  ִאְתּתְ ִמּדְ ֲאָבל  ַחד.  א  ְלִאְתֲחָזָאה, ּכֹּלָ נֹוי 
 ִאְתְקרּון ָהִכי. 

ָֹפר   .300 ַהׁשּ קֹול  ִיְצָחק,    -ְוֵאת  י  ַרּבִ ָנה  ׁשָ
תּוב ִים  (תהלים סב) ּכָ ּתַ ר ֱאלִֹהים ׁשְ ּבֶ ַאַחת ּדִ

ּנֱֶאַמר ָאֹנִכי, ְולֹא ִיְהיֶה ְלָך. מֹו ׁשֶ י, ּכְ ַמְעּתִ    זּו ׁשָ
י   .300 אֵני ַרּבִ ִתיבְוֵאת קֹול ַהׁשֹוָפר. ּתָ (תהלים   ִיְצָחק, ּכְ
ְדַאּתְ   סב) ָמה  ּכְ י,  ַמְעּתִ ׁשָ זּו  ִים  ּתַ ׁשְ ֱאלִהים  ר  ּבֶ ּדִ ַאַחת 

 ָאֵמר, ָאנִֹכי, ְולא ִיְהֶיה ְלָך.
ֹוָפר ָהָיה ָצִריְך   .301 ׁשּ י ְיהּוָדה, קֹול ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ְקָרא  ּנִ א אֹותֹו קֹול ׁשֶ ָֹפר? ֶאּלָ ה ַהׁשּ ִלְהיֹות! ָלּמָ
שֶׁ  תּובׁשֹוָפר,  כה) ּכָ ׁשֹוַפר  (ויקרא  ְוַהֲעַבְרּתָ 

יֹום  ּבְ ַלחֶֹדׁש  ָעׂשֹור  ּבֶ ִבִעי  ְ ַהׁשּ חֶֹדׁש  ּבַ רּוָעה  ּתְ
ֶזה ִנְבָרא ִרים. ּבָ ּפֻ  ׁשֹוָפר.  (ִנְקָרא) ַהּכִ

  
ַהׁשָֹפר  .301 ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ׁשָֹפר  ּבַ ְיהּוָדה, קֹל  י  ִרּבִ ָאַמר 

ִאְקֵר  א, ַההּוא קֹול ּדְ ה. ֶאּלָ יב,ָלּמָ ְכּתִ (ויקרא   י ׁשֹוָפר. ּדִ
ָעׂשֹור  כה) ּבֶ ִביִעי  ְ ַהׁשּ חֶֹדׁש  ּבַ ְתרּוָעה  ׁשֹוָפר  ְוַהֲעַבְרּתָ 

ֵרי ָדא ִאְתּבְ ּפּוִרים, ּבְ יֹום ַהּכִ  ׁשֹוָפר. (אתקרי) ַלחֶֹדׁש ּבְ
ֹוָפר מֹוִציא קֹול,  .302 ׁשּ י יֹוֵסי, ַמה  ַרּבִ ָאַמר 

ּוַמִים רּוַח  ְורַ  ֵאׁש  ֶחֶסד  אן ֲחִמים)(ִּדין  ּכָ ַאף   ,
ַהּקֹולֹות   יֹוְצִאים  ּוִמזֶּה  ֶזה,  ּבָ ִנְכָלל  ַהּכֹל 

 ָהֲאֵחִרים.
  

א   .302 ָ ֶאׁשּ ָקָלא,  יק  ַאּפִ ׁשֹוָפר,  ַמה  יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ָאַמר 
א   ּוִמּדָ ַהאי,  ּבְ ִליל  ִאְתּכְ א  ּכֹּלָ ָהָכא,  אּוף  א,  ּוַמּיָ ְורּוָחא 

 ָנְפִקין ָקִלין ַאֲחָרִנין. 

ֹוָפר,  .303 יֹּוֵצא ִמׁשּ י ֶאְלָעָזר, קֹול ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵצא  ְוקֹול  ֶאָחד,  ֹוָפר  ׁשּ ׁשֶ ָמע  ׁשְ ּמַ ׁשֶ
קֹול  תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָמצּוי,  ִקיּּומֹו  ּבְ ְוׁשֹוָפר 

ָֹפר.  ַהׁשּ
  

ַמע  .303 ַמׁשְ ּדְ ֹוָפר,  ִמׁשּ ָנִפיק  ּדְ קֹול  ֶאְלָעָזר,  י  ִרּבִ ָאַמר 
ׁש  ִכיַח,  ּדְ ׁשְ ִקיּוֵמיּה  ּבְ ֹוָפר  ְוׁשּ יּה,  ִמּנֵ ָנִפיק  ְוקֹול  ַחד,  ֹוָפר 

ִתיב, קֹול ַהׁשָֹפר. ְך ּכְ  ּוְבִגיֵני ּכָ

ָֹפר   .304 ַהׁשּ קֹול  ְך,  ּכָ ָאַמר  ְיהּוָדה  י    - ַרּבִ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחֵסר,  תּוב  ּכָ ָֹפר  (דניאל   ַהׁשּ

ְרָיֶוׁש. ו) ּדָ ֳקָדם  ַפר  ד) ׁשְ ר   (שם  ּפַ ִיׁשְ י  ִמְלּכִ
ַפר ָקָדַמי ְלַהֲחָוָיה. (שם ג) ֲעָלְך.  ׁשְ

  
ִתיב   .304 י ְיהּוָדה ָאַמר ָהִכי, קֹול ַהׁשָֹפר, ַהׁשָֹפר ּכְ ַרּבִ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ו) ָחֵסר,  קֶֹדם   (דניאל  ַפר  ׁשְ
ְרָיֶוׁש. ד) ּדָ ֲעָלְך. (דניאל  ר  ּפַ ִיׁשְ י  ג)  ִמְלּכִ ַפר  (דניאל  ׁשְ

 י ְלַהֲחָוָיא. ֳקָדמַ 
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ָֹפר   .305 ְמעֹון ָאַמר, קֹול ַהׁשּ י ׁשִ ָמקֹום   -ַרּבִ
י   ּנּו ִנְקָרא ׁשֹוָפר. עֹוד ָאַמר ַרּבִ ּקֹול יֹוֵצא ִמּמֶ ׁשֶ

ָֹפר   ַהׁשּ קֹול  ּוְרֵאה,  ּבֹא  ְמעֹון,  ל   -ׁשִ ׁשֶ ָמקֹום 
תּוב ּכָ ל מֹוָצא   (דברים ח) קֹול, ַהְינּו ׁשֶ י ַעל ּכָ ּכִ

ה'   ֶזה  ִפי  ה'?  י  ּפִ מֹוָצא  זֶּה  ַמה  ָהָאָדם.  ִיְחיֶה 
קֹול) קֹול ְוֶזה  ִמּׁשֹוָפר,  ֶׁשּיֹוֵצא  ֹוָפר,  (ס''ר  ַהׁשּ

ְחּתֹוִנים ְוָחָזק   ָאר ַהּקֹולֹות ַהּתַ ל ׁשְ דֹול ִמּכָ הּוא ּגָ
ל  תּוב ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד, ְוַעל ּכָ ּכָ ם, ׁשֶ ּלָ ִמּכֻ

ָאר ַהּקֹולֹות לֹא ֶנֱאַמר חָ  (ָאַמר ַרִּבי   ָזק ְמֹאד.ׁשְ
ְוֶזהּו  ִׁשְמעֹון) לּוי,  ּתָ ַהּכֹל  ַהזֶּה  ֹוָפר  ַהׁשּ קֹול  ּבְ

ְולֹא   דֹול  ּגָ קֹול  תּוב  ּכָ ׁשֶ דֹול,  ּגָ קֹול  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
נֹורֹות,   ה, אֹור ַהּמְ ָמָמה ַדּקָ ָיָסף. ְוִנְקָרא קֹול ּדְ

ְך ּוֵמִאיר ַלּכֹל.  יק ּוְמזֻּכָ הּוא ַזְך ְוַדּקִ  ׁשֶ

  

ָקָלא ָנִפיק  .305 ְמעֹון ָאַמר, קֹול ַהׁשָֹפר, ַאְתָרא ּדְ י ׁשִ ַרּבִ
א ֲחֵזי, קֹול  ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ יּה, ִאְקֵרי ׁשֹוָפר. ּתּו ָאַמר ַרּבִ ִמּנֵ

יב, ְכּתִ ָקָלא, ַהְיינּו ּדִ י ַעל   (דברים ח)  ַהׁשֹוָפר: ַאְתָרא ּדְ ּכִ
מוֹ  ַמאי  ָהָאָדם.  ִיְחֶיה  ְיָי'  י  ּפִ מֹוָצא  ל  א  ּכָ ּדָ ְיָי'.  י  ּפִ ָצא 

קול) קֹול והאי  משופר  דנפיק  ַרב  (ס''א  הּוא  ַהׁשֹוָפר, 
ְוקֹול   יב  ְכּתִ ּדִ הּו,  ּלְ ִמּכֻ יָפא  ְוַתּקִ ֵאי,  ּתָ ּתַ ַקֵלי  ַאר  ׁשְ ל  ִמּכָ
ָחָזק  ַמר  ִאּתְ ָלא  ָקִלין  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ְוַעל  ְמאֹד,  ָחָזק  ׁשָֹפר 

שמעון) ְמאֹד. רבי  אמר  הַ  (נ''א  קֹול  ַהאי  ְלָיא  ּבְ ּתַ ׁשֹוָפר 
דֹול  ּגָ קֹול  יב  ְכּתִ ּדִ דֹול,  ּגָ קֹול  ִאְקֵרי  ּדְ הּוא  ְוָדא  א,  ּכֹּלָ

ה, ְנִהירּו  (מלכים א יט) ְולא ָיָסף. ְוִאְקֵרי ָמָמה ַדּקָ קֹול ּדְ
א. הּוא ַזְך ְוָדִקיק, ְוָזִכיך ְוָנִהיר ְלכֹּלָ בּוִציֵני, ּדְ  ּדְ

זֶּה   .306 ַמה  ָמָמה,  י ּדְ ַרּבִ ָאַמר  ָמָמה?  ּדְ
ּנּו ְוַלְחסֹם ֶאת  ק ִמּמֶ ּתֹ ִריְך ָאָדם ִלׁשְ ּצָ ְמעֹון, ׁשֶ ׁשִ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יו,  לט) ּפִ י  (תהלים  ָאַמְרּתִ
ְלִפי   ְמָרה  ֶאׁשְ ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי  ְמָרה  ֶאׁשְ
ַמַעת   ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִתיָקה  ׁשְ ִהיא  ָמָמה  ּדְ ַמְחסֹום. 

ָראּו ַהחּוָצה. וַ  יְַּרא ָהָעם ַויָֻּנעּו ַויַַּעְמדּו ֵמָרחֹק, ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָראּו. ַויָֻּנעּו, ּכְ ֶ ַויָֻּנעּו  (ישעיה ו) ַמה ׁשּ

ים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא.  ּפִ  ַאּמֹות ַהּסִ

  

ר  .306 ָבֵעי ּבַ ְמעֹון, ּדְ י ׁשִ ָמָמה. ָאַמר ַרּבִ ָמָמה, ַמהּו ּדְ ּדְ
ִמנֵּ  ּתֹוָקא  ְלִמׁשְ ְדַאּתְ  ָנׁש  ָמה  ּכְ ּפּוֵמיּה.  ּוְלֶמֱחָסם  יּה, 

לט) ָאֵמר, ֵמֲחטֹוא  (תהלים  ָרַכי  ּדְ ְמָרה  ֶאׁשְ י  ָאַמְרּתִ
ּתּוָקא   ׁשְ ִאיִהי  ָמָמה  ּדְ ַמְחסֹום.  ְלִפי  ְמָרה  ֶאׁשְ ִבְלׁשֹוִני 
ֵמָרחֹק,  ַעְמדּו  ַוּיַ ֻנעּו  ַוּיָ ָהָעם  ְרא  ַוּיַ ְלַבר.  ַמע  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ

ָחמּו ַמה ּדְ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרּדְ נּועּו ּכְ נּועּו  (ישעיה ו)  ָחמּו. ַוּיָ ַוּיָ
ים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא. ּפִ  ַאּמֹות ַהּסִ

ָרָאה  .307 ׁשֶ ּכְ יֶחְזֵקאל  ּבִ תּוב  ּכָ ַמה  ִנינּו,  ׁשָ
הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהְנָהגֹות  ְגבּורֹות 

תּוב ּכָ א) ׁשֶ ְסָעָרה  (יחזקאל  רּוַח  ְוִהּנֵה  ָוֵאֶרא 
יֹוֵסי,   י  ַרּבִ ָאַמר  ְסָעָרה?  רּוַח  ה  ָלּמָ ְוגֹו'.  ָאה  ּבָ
י ְיהּוָדה,   ע ַמְלֻכיֹּות. ָאַמר ַרּבִ ּבֹר ַאְרּבַ ֵדי ִלׁשְ ּכְ
ַהְנָהגֹות  ּבְ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ רּוַח  ִנינּו,  ׁשָ

פֹון ָאה ִמן ַהּצָ ַמְעָלה ּבָ ּלְ בּוָרה ׁשֶ . לֹא ָכתּוב ַהּגְ
פֹון, אֹותֹו   פֹון, ִמן אֹותֹו ַהּצָ א ִמן ַהּצָ פֹון ֶאּלָ ִמּצָ

ִמיר ְוָגנּוז ְלַמְעָלה.  ּטָ ּנֹוָדע ְלַמְעָלה, אֹותֹו ׁשֶ  ׁשֶ

  

בּוָרן   .307 ד ָחָמא ּגְ יֶחְזֵקאל, ּכַ יּה ּבִ ִתיב ּבֵ אָנא, ַמה ּכְ ּתָ
יב, ְכּתִ ִריְך הּוא, ּדִ א ּבְ ָוֵאֶרא  אל א)(יחזק ִנימּוֵסי קּוְדׁשָ

י  ָאה ְוגֹו', רּוַח ְסָעָרה ֲאַמאי. ָאַמר ִרּבִ ה רּוַח ְסָעָרה ּבָ ְוִהּנֵ
יָנא,  ּנִ י ְיהּוָדה, ּתַ ַוון. ָאַמר ִרּבִ ע ַמְלּכְ יֹוֵסי, ְלַתְבָרא ַאְרּבַ
ָאה ִמן   א ּבָ ְלֵעיּלָ בּוָרה ּדִ ִנימּוֵסי ּגְ ַער ּבְ ִאּתְ ה, ּדְ רּוָחא ַרּבָ

פֹון ִמּצָ פֹון.  ַההּוא    ַהּצָ פֹון  ַהּצָ ִמן  א  ֶאּלָ ִתיב  ּכְ ָלא 
א.  ָטִמיר ְוָגִניז ְלֵעיּלָ א, ַההּוא ּדְ מֹוָדע ְלֵעיּלָ ּתְ ִאׁשְ  ּדְ

ָהָיה ָאחּוז   .308 ׁשֶ ַחת,  ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש  דֹול  ּגָ ָעָנן 
ִּבְצָדָדיו) ּבוֹ  ָאחּוז  ָאחּוז,  ָאחּוז   (ְולֹא  ָהָיה  ְולֹא 

ְלעֹוֵרר   ִצּדֹו  ָעִמים  ּבְ ּפְ לֹׁש  ׁשָ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ין,  ַהּדִ
ֲחקּוִקים  ים  ְמֻמּנִ ּבַ ה  ׁשֶ ַהּקָ ִדין  אֹותֹו  יֹוֵנק  יֹום  ּבְ
ַחת,  ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  בּוָרה.  ַהּגְ ד  ִמּצַ

עֹוָלם.  ֵדי ְלעֹוֵרר ּבָ  ּכְ

  

יּה, .308 ֲהָוה ָאִחיד ּבֵ ַחת, ּדְ דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ 'א (ס'  ָעָנן ּגָ
ִסְטרֹוי ולא אחיד, אחיד בסטרוי וכו') , ְוָלא ָהָוה ָאִחיד ּבְ

יֹוָמא, ַיְנָקא ַההּוא  ַלת ִזְמִנין ּבְ ָתֵניָנן, ּתְ יָנא, ּדְ ָעָרא ּדִ ְלִאּתְ
ְגבּוָרה, ֲהָדא  ְטָרא ּדִ ִליִפין ִמּסִ ּגְ ַקְרִדיֵטי  ָיא, ּבְ יָנא ַקׁשְ ּדִ

ִגין  ַחת. ּבְ ָעְלָמא.הּוא ִדְכִתיב ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ָעָרא ּבְ  ְלִאּתְ
תּוב ּבֹו ְוֹנַגּה  .309 ּכָ ם אֹותֹו? אֹותֹו ׁשֶ ּוַמה ְמַבּסֵ

ל   ִמּכָ אֹותֹו  יף  ּקִ ּמַ ׁשֶ זַֹהר  אֹותֹו  ׁשֶ ָסִביב.  לֹו 
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ אֹותֹו  ן  ּוְמַתּקֵ אֹותֹו  ם  ְמַבּסֵ ְצָדָדיו 

ה ְויּוְכלּו ְבֵני ָאָדם ִלְסּבֹל אֹותוֹ   .ִיְהיֶה ִדין ָקׁשֶ
  

לֹו  .309 ְונַֹגּה  יּה  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ַההּוא  ֵליּה,  ם  ְמַבּסֵ ּוַמה 
ם  ל ִסְטרֹוי, ְמַבּסֵ ַאְסַחר ֵליּה ִמּכָ ַההּוא ִזיֲהָרא ּדְ ָסִביב. ּדְ
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ָיא, ְוֵייְכלּון  יָנא ַקׁשְ ָלא ֶלהֵוי ּדִ ִגין ּדְ ֵליּה, ּוַמְתִקין ֵליּה, ּבְ
ֵליּה.  א ְלִמְסּבְ ֵני ָנׁשָ  ּבְ

ִנינּו, ּוִמּתֹוָכּה ּומִ  .310 ַמל. ׁשָ ֵעין ַהַחׁשְ ּתֹוָכּה ּכְ
ַמל    - ַהַחׁשְ ֵעין  ּכְ ַמל?    -ּוִמּתֹוָכּה.  ַחׁשְ זֶּה  ַמה 

רֹות. י ְיהּוָדה, ַחיֹּות ֵאׁש ְמַדּבְ    ָאַמר ַרּבִ
א) .310 אָנא,  (יחזקאל  ּתָ ַמל,  ַהַחׁשְ ֵעין  ּכְ ּוִמּתֹוָכּה 

י ּוִמּתֹוָכּה:   ַמל. ָאַמר ִרּבִ ַמל, ַמאי ַחׁשְ ֵעין ַהַחׁשְ וּה. ּכְ ּוָ ּוִמּגַ
ע''א) ְיהּוָדה, רמ''ז  ע''ב,  ר''ג  ע''ב,  א   (ק''ט  ָ ֶאׂשּ ַחּיֹות 

ָלא.  ְמַמּלְ
ַמל   .311 ַחׁשְ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ַמה    -ׁשָ

ֵעין  ּכְ ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָלֵאׁש,  ֵלב  ָהָיה  ֶ ׁשּ
ִמּתֹוְך  ָהֵאׁש,  ִמּתֹוְך  ַמל  ַהַחׁשְ ְולֹא  ַמל.  ַהַחׁשְ
ִהיא  ׁשֶ ַמל,  ַהַחׁשְ ֵעין  ּכְ ֵאׁש.  ְלתֹוְך  ִהיא  ׁשֶ ֵאׁש 
רּוַח ְסָעָרה, ָעָנן   תּוב  ּכָ ׁשֶ ָרגֹות,  ּדְ ע  ַאַחר ַאְרּבַ
ַחת, ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב. ּוִמּתֹוָכּה   דֹול, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ּגָ

ִמּתוֹ  ַמל  ַהַחׁשְ ֵעין  ּבֹו ּכְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָהֵאׁש, אֹותֹו  ְך 
ַחת.   ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ

  

א   .311 ִלּבָ ֲהָוה  ּדְ ַמה  ַמל:  ַחׁשְ יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ָאַמר  אָנא,  ּתָ
ְולֹא  ַמל.  ַהַחׁשְ ֵעין  ּכְ ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  יב  ְכּתִ ּדִ א,  ָ ְלֶאׁשּ
א ָ ֶאׁשּ ּבְ ְלגֹו  ִאיִהי  ּדְ א  ָ ֶאׁשּ ִמּגֹו  ָהֵאׁש,  ִמּתֹוְך  ַמל  .  ַהַחׁשְ

יב, רּוַח  ְכּתִ ין, ּדִ ְרּגִ ע ּדַ ַתר ַאְרּבַ ִאיִהי ּבָ ַמל ּדְ ֵעין ַהַחׁשְ ּכְ
לוֹ  ְונַֹגּה  ַחת,  ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש  דֹול,  ּגָ ָעָנן  פ''ב   ְסָעָרה,  (דף 

ַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, ַההּוא  ע''א) ֵעין ַהַחׁשְ ָסִביב. ּוִמּתֹוָכּה ּכְ
ַחת.  יּה ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ יב ּבֵ ְכּתִ  ּדִ

ָאַמר,   .312 ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ר  ּבַ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ִנינּו,  ׁשָ
ן   ּבֶ ְיֶחְזֵקאל  ּלֹא ָרָאה  ֶ ׁשּ אן ַמה  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָראּו 
ָדה.  ִנְכּבָ ֶעְליֹוָנה  ְבָחְכָמה  קּו  ִנְדּבְ ם  ְוֻכּלָ ּבּוִזי, 
ַהר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָראּו  קֹולֹות  ל  ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ ָחֵמׁש 

ָר  ַהּדְ ּוַבֲחֵמׁש  תֹוָרה.  ִסיַני,  ָנה  ִנּתְ לּו  ַהּלָ גֹות 
ָֹפר.  ַהׁשּ קֹול  תּוב  ּכָ ׁשֶ הּוא,  ית  ֲחִמיׁשִ ה  ְרּגָ ּדַ
חּוץ  ֵהן  ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ ָחֵמׁש  ְיֶחְזֵקאל  ָרָאה  ם  ֶנְגּדָ ּכְ
ְוֵאׁש  דֹול,  ּגָ ָעָנן  ְסָעָרה,  רּוַח  ֵהם:  ׁשֶ ה,  ְלֵאּלֶ

ַמל.  ֵעין ַהַחׁשְ ַחת, ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב, ּכְ  ִמְתַלּקַ

  

ָרֵאל  .312 י ְיהּוָדה ָאַמר, ָחמּו ִיׂשְ ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ְנָיא ַרּבִ ּתַ
ָבקּו   הּו ִאְתּדְ ן ּבּוִזי, ְוֻכּלְ ָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ָהָכא, ַמה ּדְ
ָחמּו   ַקִלין,  ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ה  ָ ֲחִמׁשּ יָרא.  ַיּקִ ָאה  ִעּלָ ָחְכְמָתא  ּבֶ

ִסיַני. ּוַבֲחִמ  טּוָרא ּדְ ָרֵאל ּבְ ין ִאְתְייִהיַבת  ִיׂשְ ין ִאּלֵ ְרּגִ ה ּדַ ָ ׁשּ
ַהׁשָֹפר.  קֹול  יב  ְכּתִ ּדִ הּוא,  ָאה  ֲחִמיׁשָ א  ְרּגָ ּדַ אֹוַרְייָתא. 
ְלַבר   ִאיּנּון  ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ה  ָ ֲחִמׁשּ ָחָמא  ָלֳקְבֵליהֹון  ְיֶחְזֵקאל 
ַחת,   ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש  דֹול,  ּגָ ָעָנן  ְסָעָרה,  רּוַח  ִאיּנּון  ּדְ ין,  ֵמִאּלֵ

ַמל.ְונֹגַ   ּה לֹו ָסִביב, ְוֵעין ַהַחׁשְ
ָרֵאל  .313 ִיׂשְ ּבְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 

תּוב ה) ּכָ ְוגֹו'.  (דברים  ה'  ר  ּבֶ ּדִ ָפִנים  ּבְ ִנים  ּפָ
רֹוֶאה   ׁשֶ ִמי  ּכְ ּוְדמּות,  ֵעין,  ּכְ תּוב  ּכָ יֶחְזֵקאל  ּבִ
ַאַחר   ָאָדם  רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  ּכְ ים,  ַרּבִ ָתִלים  ּכְ ַאַחר 

ָרֵאל   ָראּו ִיׂשְ ֶ י ְיהּוָדה, ַמה ׁשּ   - ּכֶֹתל. ָאַמר ַרּבִ
ה  ָרָאה ֹמׁשֶ ֶ ן ַמה ׁשּ ּכֵ ל ׁשֶ לֹא ָרָאה ָנִביא ַאֵחר. ּכָ

ַאֵחר  ָנִביא  ָרָאה  ּלֹא  ַאֵחר) ׁשֶ ָאָדם  ֶׁשֵּכן  .  (ָּכל 
תּוב ּבוֹ  ּכָ ֵרי ֶחְלקֹו, ׁשֶ ם  (שמות לד) ַאׁשְ ַוְיִהי ׁשָ

ַאחֵ  ְבַמְרֶאה  ְולֹא  ה',  תּובִעם  ּכָ ּכַ (במדבר   ר, 
 ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹות.  לד)

  

ִתיב, .313 ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ (דברים   ָאַמר 
ֵעין,   ה) ּכְ ִתיב,  ּכְ יֶחְזֵקאל  ּבִ ְוגֹו'.  ְיָי'  ר  ּבֶ ּדִ ָפִנים  ּבְ ִנים  ּפָ

יִאין,   ַתר ּכֹוָתִלין ַסּגִ ָחֵמי ּבָ ַמאן ּדְ ָחֵמי  ּוְדמּות, ּכְ ַמאן ּדְ ּכְ
ָחמּו   ּדְ ַמה  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ּכֹוָתָלא.  ַתר  ּבָ ָנׁש  ר  ּבַ
ָחָמא   ן ַמה ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ְנִביָאה ַאֲחָרא, ּכָ ָרֵאל, ָלא ָחָמא  ִיׂשְ

ָלא ָחָמא ְנִביָאה ַאֲחָרא. ה, ּדְ (ס''א כל שכן בר נש   מֹׁשֶ
יּה, אחרא) ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ חּוָלֵקיּה,  ָאה  ַוְיִהי  לה)  (שמות ַזּכָ

יב, ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ַאֲחָרא,  ֵחיזּו  ּבְ ְולֹא  ְיָי'  ִעם  ם  (במדבר   ׁשָ
 ּוַמְרֶאה ְולא ְבִחידֹות. יב)

ָהיֹה  .314 תּוב  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
י   ַרּבִ ָהְיָתה.  ָעָתּה  ִלׁשְ ְנבּוָאה  ה'.  ְדַבר  ָהָיה 

שֶׁ  א,  ּבָ הּוא  ְלִקיּּום  אֹוֵמר,  ִהְצָטֵרְך  ְיהּוָדה 
לֹא   ֲהֵרי  ׁשֶ ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִלְהיֹות 

  
ִתיב, .314 ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ א) ָאַמר  (ב'   (יחזקאל 
ֲעָתא ָהְיָתה. ר' ְיהּוָדה   א') ַבר ְיָי', ְנבּוָאה ְלׁשַ ָהיֹה ָהָיה ּדְ

ִגיֵניהֹון   ִאְצְטִריְך ְלֶמֱהֵוי ּבְ ָאָתא, ּדְ אֹוֵמר, ְלִקּיּוָמא הּוא ּדְ
א   קּוְדׁשָ לֹון  ִביק  ׁשָ ָלא  ָהא  ּדְ מֹוְדָעא  ּתְ ְלִאׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ
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ָמקֹום   ּוְבָכל  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתם  ָעַזב 
ֶהם.  רּוי ִעּמָ לּות, הּוא ׁשָ ּגָ ִרים ּבַ זְּ ָרֵאל ִמְתּפַ ׂשְ יִּ  ׁשֶ

ְזִר  ִמְתּפָ ּדְ ֲאָתר  ּוְבָכל  הּוא,  ִריְך  ָגלּוָתא, ּבְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין 
ְרָיא.  ִעְמהֹון הּוא ׁשַ

ָהָיה   .315 ָהיֹה  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָרָאה   -ָאַמר  ׁשֶ
ָבִרים ְולֹא עֹוֵמד.  אֹוָתם ּדְ עֹוֵמד ּבְ ְולֹא ָרָאה, ׁשֶ
ַמל.   ַמל, ְולֹא ַחׁשְ ֵעין ַהַחׁשְ תּוב ָוֵאֶרא ּכְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

הֶ  תּוב ּבָ ָרֵאל ַמה ּכָ ם? ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֲאָבל ִיׂשְ
ָראּוי לֹו. ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָרָאה ּכָ  ֶאת ַהּקֹולֹת. ּכָ

  

ָחָמא,  .315 ְוָלא  ָחָמא  ּדְ ָהָיה:  ָהיֹה  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ִדְכִתיב   הּוא  ֲהָדא  ָקִאים.  ְוָלא  ין,  ִמּלִ ִאיּנּון  ּבְ ָקִאים  ּדְ

ַמל ֲאָבל יִ  ַמל, ְוָלא ַחׁשְ ֵעין ַחׁשְ ִתיב  ָוֵאֶרא ּכְ ָרֵאל, ַמה ּכְ ׂשְ
ל ַחד ְוַחד ָחָמא,  הּו, ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת, ּכָ ּבְ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליּה.   ּכַ
עֹוְמִדים   .316 ָהיּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ

ָראּוי  חּוִמים, ּוְכמֹו ׁשֶ חּוִמים ּתְ ׁשּורֹות ׁשּורֹות, ּתְ
ְוֶאָחד. ל ֶאָחד  ּכָ ָראּו  ְמעֹון,   ָלֶהם  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ם.   ְלַבּדָ ָבִטים  ְ ַהׁשּ י  ָראׁשֵ ם,  ְלַבּדָ ָהָעם  י  ָראׁשֵ
ְוָחֵמׁש   ְלָיִמין,  ָרגֹות  ּדְ ָחֵמׁש  ן.  ְלַבּדָ ֵקבֹות  ַהּנְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֹמאל.  ִלׂשְ ָרגֹות  (דברים   ּדְ
ֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם  כט) ּלְ ִבים ַהיֹּום ּכֻ ם ִנּצָ ַאּתֶ

יֶכם שִׁ  ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ָראׁשֵ
ָרגֹות   ּדְ ְוָחֵמׁש  ְלָיִמין.  ָרגֹות  ּדְ ָחֵמׁש  ֲהֵרי  ְוגֹו'. 
יֶכם,   ֶכם, ְנׁשֵ תּוב ַטּפְ ּכָ ֹמאל ַמה ֵהן? ַהְינּו ׁשֶ ִלׂשְ
ַעד  ֵעֶציָך,  ֵמחֵֹטב  ַמֲחֶניָך,  ֶקֶרב  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְוֵגְרָך 

ֹמאל. ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך. ֲהֵרי ָחֵמׁש ּדְ   ָרגֹות ִלׂשְ

  

ׁשּוִרין,   .316 ׁשּוִרין  ַקְייִמין  ֲהוֹו  ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ ַתְנָיא,  ּדְ
ל ַחד ְוַחד.   חּוִמין, ְוַכְדָקא ִאְתָחֵזי ְלהּו, ָחמּו ּכָ חּוִמין ּתְ ּתְ
י   ֵריׁשֵ ְלחֹוַדְייהּו,  ּבִ א  ַעּמָ ּדְ י  ֵריׁשֵ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ְלחֹוַדְייהוּ  ּבִ ָבִטין  ׁשְ ין  ּדִ ְרּגִ ּדַ ה'  ְלחֹוַדְייהּו.  ּבִ נּוְקֵבי   .
הּוא  ֲהָדא  ָמאָלא.  ִלׂשְ ין  ְרּגִ ּדַ ְוה'  ִליִמיָנא, 

ְלֶכם ִלְפֵני ְיָי'  (דברים כט) ִדְכִתיב, ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ ַאּתֶ
ּכֹל  ְוׁשֹוְטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם  ְבֵטיֶכם  ׁשִ יֶכם  ָראׁשֵ ֱאלֵהיֶכם 

ְרגִּ  ָמאָלא ַמאן ִאיׁש ְוגֹו', ָהא ה' ּדַ ין ִלׂשְ ְרּגִ ין ִליִמיָנא. ְוה' ּדַ
יב, ְכּתִ ּדִ ְוֵגְרָך   (דבהם כט) ִאיּנּון. ַהְיינּו  יֶכם,  ְנׁשֵ ֶכם,  ַטּפְ

ֶקֶרב ַמֲחְניָך, ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך, ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך. ָהא  ר ּבְ ֲאׁשֶ
ָמאָלא. ין ִלׂשְ ְרּגִ  ה' ּדַ

ַמְעָלה.   .317 ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ נּו  ּקְ ִהְתּתַ ָרגֹות  ַהּדְ ל  ּכָ
ר   ֶעׂשֶ עֹוָלִמים,  ת  ַ ְיֻרׁשּ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְרׁשּו  ם  ֶנְגּדָ ּכְ
ְוָכל  ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ לּויֹות  ּתְ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ֲאִמירֹות, 
ֵהם ַהֵחֶלק ַהּטֹוב  ת ַנֲחָלה, ׁשֶ ַ ֻכיֹּות ְוָכל ְיֻרׁשּ ַהזְּ

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ  ׁשֶ
  

א. ָלֳקְבֵליהֹון  .317 ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ ָקנּו ּכְ ין ִאְתּתָ ְרּגִ הּו ּדַ ּלְ ּכֻ
ְלָיין  ְבהּו ּתַ ר ֲאִמיָרן, ּדִ ָרֵאל ַאֲחָסַנת ָעְלִמין, ֶעׂשֶ ַיְרּתּו ִיׂשְ
ִאיּנּון  ּדְ ַאֲחָסָנא,  ְירּוַתת  ְוָכל  ַזְכָוון,  ְוָכל  ּקּוִדין,  ּפִ ל  ּכָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ  חּוָלָקא ָטָבא ּדְ
ה  .318 ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָעה  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה  ּבְ ִנינּו,  ׁשָ

ָהיּו   ִסיַני,  ַהר  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹור   רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ רֹוִאים 
ֶאָחד  ל  ּכָ רֹוֶאה  ָהָיה  אֹור  ּוֵמאֹותֹו  ית,  ׁשִ ֲעׁשָ ּבַ

ִביא ּלֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ַהּנָ ֶ  .ְוֶאָחד ַמה ׁשּ
  

ֵלי  .318 ִריְך הּוא ִאְתּגְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ַהִהיא ׁשַ אָנא, ּבְ ּתָ
ָחֵמי   ּדְ ַמאן  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ָחָמאן  ֲהוֹו  ִסיַני,  ּדְ טּוָרא  ּבְ
ַחד   ל  ּכָ ָחֵמי  ֲהָוה  ְנהֹוָרא  ּוֵמַההּוא  ָתא,  יׁשָ ֲעׁשִ ּבַ ְנהֹוָרא 

ָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה.   ְוַחד, ַמה ּדְ
קֹולֹות   .319 אֹוָתם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 

ּלוּ  ִהְתּגַ מֹו  (ֶנְחְקקּו) ֶעְליֹוִנים  ּכְ ְבֶאָחד, 
ֶאת   רִֹאים  ָהָעם  ְוָכל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ
ִנְגְלָתה   ִכיָנה  ְ ַהׁשּ יֶחְזֵקאל,  ּבִ ֲאָבל  ַהּקֹולֹת. 
ִמי  ּכְ רֹוֶאה  ְוָהָיה  יֹוֵתר,  ְולֹא  בֹוֶתיָה  ַמְרּכְ ּבְ

ים.שֶׁ  ָתִלים ַרּבִ  רֹוֶאה ַאַחר ּכְ

  

ִאין,   .319 ִעּלָ ַקִלין  ִאיּנּון  ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטְעָמא.  ַמאי 
ִליאוּ  אתגליפו) ִאְתּגְ יב,   (נ''א  ְכּתִ ּדִ ֲאֵמיָנא,  ּדַ ָמה  ּכְ ַחד,  ּבְ

א   ִכיְנּתָ יֶחְזֵקאל, ׁשְ ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות. ֲאָבל ּבִ
יכֹוי ְרּתִ ּבִ ֵלי  ָחֵמי  ִאְתּגְ ּדְ ַמאן  ּכְ ָחֵמי,  ַוֲהָוה  יר,  ַיּתִ ְוָלא   ,

יִאין.  ַתר ּכֹוָתִלין ַסּגִ  ּבָ
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ל   .320 ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְקָרא   תּוב ּבֹו ַויֵֶּרד ה' ַעל ַהר ִסיַני ַויִּ ּכָ ה, ׁשֶ ֹמׁשֶ
ה'   יֵֵרד  ּבֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּדֹורֹו,  ֵרי  ַאׁשְ ה.  ְלֹמׁשֶ ה' 

 ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני. 
  

יב   .320 ְכּתִ ּדִ ה,  מֹׁשֶ ּדְ ָאה חּוָלָקא  ַזּכָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָרא,  ָאה ּדָ ה, ַזּכָ ְקָרא ְיָי' ְלמֹׁשֶ ֶרד ְיָי' ַעל ַהר ִסיַני ַוּיִ יּה, ַוּיֵ ּבֵ

יּה, ֵיֵרד ְיָי' ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיַני. יב ּבֵ ְכּתִ  ּדִ

ת ָלמֹו,  .321 תּוב ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
ין ֶזה  ה. ַמה ּבֵ ּלָ ִהְתּגַ ֶ ה ַמה ׁשּ ּלָ ֲהֵרי ִמיִָּמין ִהְתּגַ ׁשֶ

ִסיַני   אן ּבְ י יֹוֵסי, ּכָ רֹאׁש ְוגּוף   -ָלֶזה? ָאַמר ַרּבִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶלְך,  כב)-(שמואל ַהּמֶ ַמִים   ב  ׁשָ ַויֵּט 

יֵּ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ֲאָבל  ַויֵַּרד.  ּגּוף.  יֵׁש  רֹאׁש  ׁש 
ה',   ַיד  ם  ׁשָ ָעָליו  ִהי  ַוּתְ תּוב  ּכָ יֶחְזֵקאל  ּבִ
יָּד,  ִנינּו, ֲאִפּלּו ּבַ ָתה ַהיָּד ְולֹא ַהּגּוף. ְוׁשָ ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ

ְחּתֹוָנה.  ַיד ה' ֶעְליֹוָנה, ַיד ה' ּתַ

  

ִתיב .321 ּכְ ֲחֵזי,  א  לג) ּתָ ָלמֹו,   (דברים  ת  ּדָ ֵאׁש  ִמיִמינֹו 
ין ַהאי ְלַהאי.  ּדְ  ִאְתְגֵלי. ַמה ּבֵ ֵלי ַמה ּדְ ָהא ִמיִמיָנא ִאְתּגְ

א,  ַמְלּכָ ּדְ ְוגּוָפא  א  ֵריׁשָ ִסיַני,  ּבְ ָהָכא  יֹוֵסי,  ר'  ָאַמר 
יב, ְכּתִ ִאית   (שמואל ב כב) ּדִ ַרד, ּוַבֲאַתר ּדְ ַמִים ַוּיֵ ַוּיֵט ׁשָ

ִתיב ּכְ יֶחְזֵקאל  ּבִ ֲאָבל  ּגּוָפא,  ִאית  א,    (יחזקאל  ֵריׁשָ
ִאְתְגֵלי ְיָדא, ְוָלא ּגּוָפא. ְוָתֵניָנן,  א) ם ַיד ְיָי', ּדְ ִהי ָעָליו ׁשָ ַוּתְ

ָאה.  ּתָ ָאה, ַיד ְיָי' ּתַ יָדא, ַיד ְיָי' ִעּלָ  ֲאִפיּלּו ּבִ
ַמִים  .322 ָ ַהׁשּ חּו  ִנְפּתְ תּוב  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ָחֵסר,  תּוב  ּכָ ַמְרֹאת  ֱאלִֹהים.  ַמְרֹאת  ָוֶאְרֶאה 
ֲהֵרי  ְלַהְראֹות   ִכיָנה ֶזה ֶנֱאַמר, ׁשֶ ְ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ּבִ ׁשֶ

י  ַרּבִ ָוֶאְרֶאה ַמְרֹאת ָחֵסר, ַמְרֶאה ֶאָחד. ָאַמר 
י יֹוֵסי, לֹא   ִכיָנה לֹא ַהּכֹל? ָאַמר ַרּבִ יֵיָסא, ְוִכי ׁשְ
ב   ּגַ ֶלְך, ַאף ַעל  ֶלְך ְלַרְגֵלי ַהּמֶ דֹוֶמה רֹאׁש ַהּמֶ

ֶלְך.  גּוף ַהּמֶ ַהּכֹל ִנְמָצא ּבְ  ׁשֶ

  

ַמְראֹת  .322 ָוֶאְרֶאה  ַמִים  ָ ַהׁשּ חּו  ִנְפּתְ ִתיב  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
א   ִכיְנּתָ ְבִגין ׁשְ ִתיב ָחֵסר, ְלִאְתֲחָזָאה ּדִ ֱאלִֹהים. ַמְראֹת ּכְ
ָהא ָוֶאְרֶאה ַמְראֹת ָחֵסר, ַמְרֶאה ַחד. ָאַמר ר'  ָקָאַמר, ּדְ

י   א. ָאַמר ַרּבִ א ָלאו ּכֹּלָ ִכיְנּתָ ֵמי  ֵייָסא, ְוִכי ׁשְ יֹוֵסי, ָלא ּדָ
א ֲהֵוי   כֹּלָ ב ּדְ א, ַאף ַעל ּגַ ַמְלּכָ א, ְלַרְגלֹוי ּדְ ַמְלּכָ א ּדְ ֵריׁשָ

א.  ַמְלּכָ גּוָפא ּדְ  ּבְ
תּוב .323 ּכָ ְעָיהּו  יׁשַ ּבִ ּוְרֵאה,  (ישעיה   ּבֹא 

ָוֶאְרֶאה  ו) תּוב  ּכָ יֶחְזֵקאל  ּבִ ה'.  ֶאת  ָוֵאֶרא 
ַמְראֹ  ם  ׁשָ ֶאת,  אן  ּכָ ֱאלִֹהים.  ַמה ַמְרֹאת  ת. 

ָרָאה ֶזה   ֶ ה,    -ׁשּ ל ֹמׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ָרָאה ֶזה. ַאׁשְ
מֹותֹו. ֵלם ּכְ ּלֹא ָהָיה ָנִביא ֶנֱאָמן ׁשָ  ׁשֶ

  
ִתיב, .323 ְעָיהּו ּכְ יׁשַ א ֲחֵזי, ּבִ ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי',   (ישעיה ו) ּתָ

ֶאת,  ָהָכא  ֱאלִהים,  ַמְראֹת  ָוֶאְרֶאה  ִתיב,  ּכְ יֶחְזֵקאל  ּבִ
ָאה חּוָלֵקיּה  ָהָתם   א. ַזּכָ א, ָחָמא ּדָ ָחָמא ּדָ ַמְראֹת. ַמה ּדְ

ָווֵתיּה. ֵליָמא ּכְ ָלא ֲהָוה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ׁשְ ה, ּדְ מֹׁשֶ  ּדְ
ָוֶאְרֶאה  .324 ְוָקא.  ּדַ ֶאת  ה',  ֶאת  ָוֵאֶרא 

ה ַאַחת  ּוְבַדְרּגָ ְוָקא.  ּדַ ַמְרֹאת  ַמְרֹאת ֱאלִֹהים, 
ה ְך, ָאז ָלּמָ ל ֶזה?   ָהיּו. ִאם ּכָ ְעָיה ּכָ לֹא ֵפַרׁש ְיׁשַ

ַעם   ַרׁש. ָמה ַהּטַ ּפֵ ַלל ְוֶזה  י יֹוֵסי, ֶזה ּכָ ָאַמר ַרּבִ
א ַהּכֹל ִהְצָטֵרְך  ל ֶזה? ֶאּלָ ַרׁש ֶאת ּכָ ְיֶחְזֵקאל ּפֵ
ב   ִחּבֵ ׁשֶ ה  ַהִחּבָ ֶאת  יְֵּדעּו  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִביל  ׁשְ ּבִ
ִכיָנתוֹ  ְ ׁשּ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  אֹוָתם 

לּות.  ּגָ יֵניֶהם ּבַ אּו ָלדּור ּבֵ בֹוָתיו ּבָ  ּוַמְרּכְ

  

ְייָקא. ָוֶאְרֶאה ַמְראֹת ֱאלִהים,  .324 ָוֵאֶרא ֶאת ְיָי', ֶאת ּדַ
א ַחד ָהוֹו. ִאי ְייָקא. ּוְבַדְרּגָ ָהִכי,  (דף פ''ב ע''ב) ַמְראֹת ּדַ

י יֹוסֵ  ְעָיה ּכּוֵלי ַהאי. ָאַמר ַרּבִ ִריׁש ְיׁשַ א ֲאַמאי ָלא ּפָ י, ּדָ
ִריׁש ּכּוֵלי ַהאי ְיֶחְזֵקאל.   ִריׁש. ַמאי ַטֲעָמא ּפָ א ּפָ ִליל, ּדָ ּכָ
עּון  ִיְנּדְ ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ִגיֵניהֹון  ּבְ ִאְצְטִריְך  א  ּכֹּלָ א,  ֶאּלָ
יּה   ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ָחִביב ְלהּו קּוְדׁשָ ֲחִביבּוָתא ּדְ

יָרא בֵּ  ָגלּוָתא. ּוְרִתיכֹוי ַאְתָיין ְלַדּיָ  יַנְייהּו ּבְ
ַוֲהֵרי   .325 ים?  ּדִ ׂשְ ּכַ ֶאֶרץ  ּבְ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר 

תּוב ים ֶזה ָהָעם לֹא  (ישעיה כג) ּכָ ּדִ ׂשְ ֵהן ֶאֶרץ ּכַ
ּתֹאַמר   ִכיָנה? ִאם  ׁשְ ם  ׁשָ ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ה  ָלּמָ ָהָיה. 

ָרֵאל   ִיׂשְ ִביל  ׁשְ ִכיָנה   -ּבִ ׁשְ ֶרה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ָהָיה טֹוב 
ִנינּו, ִאם לֹא ְבתוֹ  ְך ׁשָ א ּכָ ה. ֶאּלָ ּלֶ ָכם ְולֹא ִתְתּגַ

 ָהָיה ִנְגֵלית, לֹא ָהיּו יֹוְדִעים. 
  

ְוָהא   .325 ים,  ּדִ ׂשְ ּכַ ֶאֶרץ  ּבְ יא,  ִחּיָ י  ִרּבִ ָאַמר 
ִתיב ָהָיה,  (ישעיה כג) ּכְ ָהָעם לֹא  ֶזה  ים  ּדִ ׂשְ ּכַ ֶאֶרץ  ֵהן 

ִאי   ן.  ּמָ ּתַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֵלי  ִאְתּגְ ִגיֵניהֹון  ֲאַמאי  ּבְ יָמא  ּתֵ
ְוָלא  וְייהּו,  ַגּוַ ּבְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֵרי  ִתׁשְ ּדְ ָטב  ֲהָוה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ
ְלָייא ָלא ֲהוֹו   ִאְתּגַ אָנא, ִאי ָלאו ּדְ א, ָהִכי ּתָ ְלָייא. ֶאּלָ ִיְתּגַ

 ַיְדִעין.
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ְנַהר   .326 ַעל  תּוב?  ּכָ ַמה  ָתה,  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ְוֶזה 
ַעל   ָבר.  ְולֹא  ּכְ ִנְטָמא  ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ִים.  ַהּמַ

ָעה   ׁשֹוָרה ֻטְמָאה. ְואֹותֹו ָנָהר ָהָיה ֶאָחד ֵמַאְרּבָ
ְנַהר  ַעל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֵעֶדן,  ן  ִמּגַ יֹּוְצִאים  ׁשֶ ְנָהרֹות 
קֹום   ִמּמָ ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָבר?  ּכְ זֶּה  ַמה  ָבר.  ּכְ

ִהי   ִכיָנה ׁשֹוָרה ָעָליו, ְוָכתּוב ַוּתְ ְ ׁשּ ם ַיד ׁשֶ ָעָליו ׁשָ
ם ְולֹא ְבָמקֹום ַאֵחר.   ה', ׁשָ

  

ַעל   .326 ָבר,  ּכְ ְנַהר  ַעל  ִתיב,  ּכְ ַמה  ְלָייא,  ִאְתּגַ ּדְ ְוָהא 
ַאב, ְוָלא ָלא ִיְסּתְ ֲאָתר ּדְ א, ּבְ ְרָיא  (ויחי רכ''ב ע''ב)  ַמּיָ ׁשַ

ָנֲהִרין,   ע  ֵמַאְרּבַ ַחד  ֲהָוה  ַנֲהָרא,  ְוַההּוא  ְמָסֳאבּוָתא. 
ָבר.   ָבר. ַמאי ּכְ יב ַעל ְנַהר ּכְ ְכּתִ ֵעֶדן, ּדִ א ּדְ ְנּתָ ָנְפִקין ִמּגִ ּדְ
ִהי   ְרָיא ֲעלֹוי. ּוְכִתיב ַוּתְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ׁשְ ְכָבר ֲהָוה. ֵמֲאָתר ּדִ ּדִ

ֲאָתר ַאֲחָרא. ם, ְוָלא ּבְ ם ַיד ְיָי', ׁשָ  ָעָליו ׁשָ
ּדְ  .327 ּוִמּתֹוָכּה  תּוב  ּכָ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ מּות ָאַמר 

ָלֵהּנָה.  ָאָדם  מּות  ּדְ ַמְרֵאיֶהן  ְוֶזה  ַחיֹּות  ע  ַאְרּבַ
ֵהן ִלְפַני   ע ַחיֹּות יֵׁש ׁשֶ סֹוד ֶעְליֹון ַאְרּבַ ִנינּו, ּבְ ׁשָ
ִראׁשֹונֹות,  ְוֵהן  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהֵהיָכל  ְוִלְפִנים 
ם   ֵ ַהׁשּ ַלל  ּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ יק  ֵמָהַעּתִ יִקים  ָהַעּתִ

ָר  ִויֶחְזֵקאל  בֹות  ָהֶעְליֹון.  ְרּכָ ַהּמֶ ְדמּות  ָאה 
ּלֹא ָהָיה  קֹום ׁשֶ ֲהֵרי הּוא ָרָאה ִמּמָ ָהֶעְליֹונֹות, ׁשֶ
ה  ַמְעָלה יֵׁש ְלַמּטָ ּלְ מֹו ׁשֶ ִנינּו, ּכְ ְך. ׁשָ ל ּכָ ֵמִאיר ּכָ
ֶזה   ם ֲאחּוִזים ֶזה ּבָ ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ֵמֶהם, ְוֵכן ּבְ

ֶזה.   ְוֶזה ּבָ

  

יא, כְּ  .327 י ִחּיָ ע ַחּיֹות  ָאַמר ַרּבִ מּות ַאְרּבַ ִתיב ּוִמּתֹוָכּה ּדְ
ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ אָנא  ּתָ ה.  ָלֵהּנָ ָאָדם  מּות  ּדְ ַמְרֵאיֶהן  ְוֶזה 
א, ְוִאיּנּון  יׁשָ גֹו ֵהיָכָלא ַקּדִ ִאיְנהּו ְלגֹו ּבְ ע ִחיָוון ִאית, ּדְ ַאְרּבַ

מָ  ׁשְ ּדִ ָלָלא  ּכְ א,  יׁשָ ַקּדִ יָקא  ַעּתִ ּדְ יִקין  ַעּתִ א  ַקְדָמֵאי, 
ָהא  ּדְ ִאין,  ִעּלָ יִכין  ְרּתִ ּדִ מּות  ּדְ ָחָמא,  ִויֶחְזֵקאל  ָאה.  ִעּלָ
אָנא,  ּתָ ְך.  ּכַ ל  ּכָ ָנִהיר  ֲהָוה  ָלא  ּדְ ֵמֲאָתר  ָחָמא,  הּוא 
הּו ָעְלִמין,   ֻכּלְ א ִמיַנְייהּו, ְוֵכן ּבְ א, ִאית ְלַתּתָ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ ּכְ

ָדא, ְוָדא בְּ  א ּבְ הּו ֲאִחיָדן ּדָ  ָדא. ּכּוּלְ

ְלַמְעָלה   .328 יֹוֵתר  ָרָאה  הּוא  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 
ִאיָרה,    - ּמְ ׁשֶ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ ּבְ ה ָרָאה  ִנינּו, ֹמׁשֶ ׁשָ

ִמּתֹוְך   א  ֶאּלָ ָראּו  לֹא  ִביִאים  ַהּנְ ְוָכל 
ָוֶאְרֶאה   תּוב  ּכָ ׁשֶ ְמִאיָרה,  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ

ִאם ִיְהיֶה  )(במדבר יב ַמְרֹאת ֱאלִֹהים. ְוָכתּוב
ע ְוגֹו' לֹא ֵכן   ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוּדָ ּמַ ּבַ ְנִביֲאֶכם ה' 
ר ּבֹו. ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ה ְוגֹו', ְוָכתּוב ּפֶ י ֹמׁשֶ  ַעְבּדִ

  

ה ָחָמא   .328 ִניָנן, מֹׁשֶ ָחָמא. ּתָ יר ּדְ א ַיּתִ יָמא ְלֵעיּלָ ְוִאי ּתֵ
הּו ְנִבי ָנֲהָרא, ְוֻכּלְ ָקַלְרָיא ּדְ ַאְסּפָ א ִמּגֹו ּבְ ֵאי ָלא ָחמּו ֶאּלָ

ַמְראֹת  ָוֶאְרֶאה  יב  ְכּתִ ּדִ ָנֲהָרא,  ָלא  ּדְ ָקַלְרָיא  ַאְסּפָ
ּוְכִתיב יב) ֱאלִהים.  ְיָי'  (במדבר  ְנִביֲאֶכם  ִיְהֶיה  ִאם 

ה ְוגו', ּוְכִתיב   י מֹׁשֶ ע ְוגֹו' לא ֵכן ַעְבּדִ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוּדָ ּמַ ּבַ
ר ּבֹו.  ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ  ּפֶ

ל  .329 ּכָ ׁשֶ ּוְרֵאה  ּבֹא  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַהזָָּכר,   י  ְלַגּבֵ ְנֵקָבה  ּכִ יו  ְלַגּבָ ם  ּלָ ּכֻ ִביִאים  ַהּנְ
ָאר  ר ּבֹו ּוַמְרֶאה. ְוִלׁשְ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ תּוב ּפֶ ּכָ ׁשֶ

ִביִאים ּוְלֹמֶׁשה   ַהּנְ ְּבַמְראֹות,    - (ָּכתּוב 
ּמַ  ה') ּבַ ע,  ֶאְתַוּדָ ֵאָליו  ְרָאה  ּמַ ְולֹא ּבַ ְרָאה 

ֲאִפּלּו ַמְרָאה לֹא   ן ְיֶחְזֵקאל, ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְראֹות. ּכָ
תּוב   ּכָ ן ׁשֶ ּכֵ א ַמְרֹאת ָחֵסר, ְוָכל ׁשֶ ָכתּוב ּבֹו, ֶאּלָ
ְריֹו.  ָבר ַעל ּבֻ ל ּדָ א ּכָ ה ְולֹא ְבִחידֹות, ֶאּלָ ֹמׁשֶ ּבְ

תֹוָכם. רּוי ּבְ ִביא ַהזֶּה ׁשָ ַהּנָ ֵרי ַהּדֹור ׁשֶ  ַאׁשְ

  

יּה,  .329 ְלַגּבֵ הּו  ּלְ ּכֻ ְנִביִאין  ּדִ ֲחֵזי,  א  ּתָ יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ָאַמר 
ּבֹו   ר  ֲאַדּבֶ ה  ּפֶ ֶאל  ה  ּפֶ יב  ְכּתִ ּדִ כּוָרא,  ּדְ י  ְלַגּבֵ נּוְקָבא  ּכְ

ְנִביִאים ַאר  ְוִלׁשְ ולמשה  ּוַמְרֶאה.  במראות  (כתיב, 
ְרָאה ְוָלא ַמְראֹת. כָּ  יי) ּמַ ע. ּבַ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוּדָ ּמַ ן  ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ

ַמְראֹת  א  ֶאּלָ יּה,  ּבֵ ִתיב  ּכְ ָלא  ַמְרֶאה  ֲאִפיּלּו  ּדְ ְיֶחְזֵקאל, 
ל   א ּכָ ה, ְולֹא ְבִחידֹות, ֶאּלָ מֹׁשֶ יב ּבְ ְכּתִ ן ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ָחֵסר, ְוּכָ
ֵרי  א ׁשָ ְנִביָאה ּדָ ָרא, ּדִ ָאה ִאיהּו ּדָ ַזּכָ ה ַעל ּבּוְרֵייּה.  ִמּלָ

וְייהּו. ַגּוַ  ּבְ
ִנים  ָאַמר   .330 ּפָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ּבְ יֹוֵסי  י  ַרּבִ

ם, בֹוד ַמְלּכָ ָרֵאל ֶאת ִזיו ּכְ ָפִנים ָראּו ִיׂשְ (ֶׁשל   ּבְ
ִעים  ִרּבֹוָנם) ְוִקּטְ ִרים  ְוִחּגְ סּוִמים  ָבֶהם  ָהיּו  ְולֹא 

סּוִמים   ים.  ָהָעם   -ְוֵחְרׁשִ ְוָכל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ
ִרים   ִחּגְ ְת   -רִֹאים.  ַויִּ תּוב  ּכָ ית  ׁשֶ ַתְחּתִ ּבְ בּו  ַיּצְ

ים   ְוֵחְרׁשִ ִעים  ִקּטְ ָמע.   -ָהָהר.  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ

  

ָחמּו  .330 ין  ַאּפִ ּבְ ין  ַאּפִ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ּבְ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ָאַמר 
יְ  ִזיו  ָרֵאל  יהֹון,ִיׂשְ ַמְלּכֵ ּדְ דמאריהון) ָקָרא  ֲהָוה   (נ''א  ְוָלא 

ַמע  ַמׁשְ סּוִמין,  ין.  ְוֵחְרׁשִ ּוְקִטיִעין,  ִרין,  ְוִחּגְ סּוִמין,  הֹון  ּבְ
בּו   ַוִיְתַיּצְ יב  ְכּתִ ּדִ ִחְגִרין,  רֹוִאים.  ָהָעם  ְוָכל  יב  ְכּתִ ּדִ

ָמע. ה ְוִנׁשְ ין, ַנֲעׂשֶ ית ָהָהר. ְקִטיִעין ְוֵחְרׁשִ ַתְחּתִ ּוְלִזְמָנא   ּבְ
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תּוב ּכָ ָלֹבא  לה) ְוֶלָעִתיד  ג   (ישעיה  ְיַדּלֵ ָאז 
ם.  ַח ְוָתֹרן ְלׁשֹון ִאּלֵ ּסֵ ַאיָּל ּפִ  ּכְ

ִתיב ּכְ ָאֵתי  לה) ּדְ ְוָתרֹון   (ישעיה  ַח  ּסֵ ּפִ ל  ַאּיָ ּכְ ג  ְיַדּלֵ ָאז 
ם.  ְלׁשֹון ִאּלֵ

ה  .331 ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִֹהים ֵאת ּכָ ַוְיַדּבֵ
ַתח, ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ קו) ֵלאֹמר.  ִמי  (תהלים 

ל   ּכָ ִמיַע  ַיׁשְ ה'  בּורֹות  ּגְ ל  ה ְיַמּלֵ ַכּמָ ּבְ תֹו.  ִהּלָ ּתְ
יֱֶחָטא   ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ּבָ ַהּתֹוָרה  ֵהִעיָדה  ְדָרִכים 
ּלֹא   ה ְדָרִכים ָנְתָנה לֹו ֵעָצה ׁשֶ ַכּמָ ִלְפֵני ִרּבֹונֹו. ּבְ
ְדָרִכים   ה  ַכּמָ ּבְ ֹמאל.  ְ ּוׂשּ ָיִמין  ָרָכיו  ִמּדְ ִיְסֶטה 

 ל לֹו. ָנְתָנה לֹו ֵעָצה ֵאיְך ָיׁשּוב ִלְפֵני ִרּבֹונֹו ְוִיְמחֹ

  

ה  (שמות כ) .331 ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ ַוְיַדּבֵ
ַתח, י ְיהּוָדה ּפָ בּורֹות  (תהלים קו) ֵלאמֹר. ַרּבִ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ

ה ָאְרִחין, אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת   ַכּמָ תֹו. ּבְ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ְיָי' ַיׁשְ
ָלא ְיחּוב ַקֵמי ָמאֵרי ַבר ָנׁש, ּדְ ה ָאְרִחין, ָיִהיב  ּבְ ַכּמָ ּה. ּבְ

ָמאָלא.   ְוִלׂשְ ִליִמיָנא  ֵמָאְרחֹוי  ִיְסֵטי  ָלא  ּדְ ֵעיָטא,  ֵליּה 
ה ָאְרִחין ָיִהיב ֵליּה ֵעיָטא, ֵהיְך ֵיתּוב ָקֵמי ָמאֵריּה,   ַכּמָ ּבְ

 ְוִיְמחֹול ֵליּה. 
ר ִמיֵני   .332 ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁש ֵמאֹות ּוׁשְ ִנינּו, ׁשֵ ָ ׁשּ ׁשֶ

ִרּבֹונֹו,   ֵעָצה ָנְתָנה ֵלם ּבְ תֹוָרה ָלָאָדם ִלְהיֹות ׁשָ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ לֹו  ְלֵהיִטיב  רֹוֶצה  ִרּבֹונֹו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ֲהֵרי  ׁשֶ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ְויֹוֵתר  א,  ַהּבָ ְוָלעֹוָלם 
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלים  ִהׁשְ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ

זֹּוֶכה  -ָלָאָדם   ׁשֶ טֹובֹות  ָלעֹוָלם    ֵמאֹוָתן  ֶהם  ּבָ
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֶהם.  ּבָ ם  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ א  ַהּבָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ׁשֶ

ֶׁשּלֹו   הּוא. ֵאינֹו  ַהֶּזה  ֶׁשָהעֹוָלם  ּתֹאַמר  (ְוִאם 
 ֶאָּלא) 

  

ָיִהיב   .332 ֵעיָטא,  ִזיֵני  ר  ָעׂשָ ּוְתַלת  ְמָאה  ית  ׁשִ ְתָנן,  ּדִ
ִגין  אֹוַרְייתָ  ּבְ ָמאֵריּה,  ּבְ ִלים  ׁשְ ְלֶמהֵוי  ָנׁש,  ְלַבר  א 

ּוְבָעְלָמא  ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ֵליּה  ְלאֹוָטָבא  ָעא  ּבָ ָמאֵריּה  ּדְ
ַמה  ל  ּכָ ֵניָנן,  ּתָ ָהא  ּדְ ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ יר  ְוַיּתִ ָאֵתי.  ּדְ
ִלים ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ֵמִאיּנּון ָטָבא ִריְך הּוא ַאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ן ּדְ

ַטֲעָמא.  ַמאי  הּו.  ּבְ ִלים  ּתְ ִאׁשְ ָאֵתי  ּדְ ְלָעְלָמא  הּו  ּבְ ָזֵכי  ּדְ
ֲהִוי. הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָאֵתי  ּדְ ָעְלָמא  ּדְ ּום  (ואי   ִמׁשּ

 תימא דהאי עלמא לאו דידיה הוא אלא) 

ָהעֹוָלם  .333 ֶנֶגד  ּכְ ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ִנינּו,  ׁשָ ְוָכְך 
ֵאינֹו   א  ִלְטַרְקִלין.ַהּבָ ְפרֹוְזדֹור  ּכִ א  (ִמּׁשּום   ֶאּלָ

ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  הּוא  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ָּכ� 
יק   הּוא) ּדִ ַהּצַ אֹותֹו  זֹּוֶכה  הּוא    -ּוְכׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ּבְ

תּוב ּכָ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ב) זֹוֶכה.  לֹא   (דברים  ְוַנֲחָלה 
ַעם? מִ  ֶקֶרב ֶאָחיו. ָמה ַהּטַ ּבְ ּלֹו  ה' ִיְהיֶה  ּום ׁשֶ ׁשּ

ְלֵחֶלק  זֹּוֶכה  ׁשֶ ִמי  ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ַנֲחָלתֹו.  הּוא 
ִית  עֹוָלם ַהזֶּה, ּוַבּבַ ּה ּבָ ה ֶעְליֹון ֶזה. זֹוֶכה ּבָ ָ ְיֻרׁשּ
ִית  ּוַבּבַ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְך  ּכָ ַהזֶּה.  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ נו) ָהֶעְליֹון  י  (ישעיה  ְוָנַתּתִ
בְּ  ֶחְלקֹו  ָלֶהם  ֵרי  ַאׁשְ ם.  ָוׁשֵ ָיד  ּוְבחֹוֹמַתי  ֵביִתי 

ֵביתֹו.  ֶלְך ּבְ דֹורֹו ִעם ַהּמֶ ּמְ יק ׁשֶ ל אֹותֹו ַצּדִ  ׁשֶ

  

ָאֵתי,   .333 ּדְ ָעְלָמא  ּדְ ָלֳקְבֵליּה  ָעְלָמא  ֵניָנן, ַהאי  ּתָ ְוָהִכי 
י ְטַרְקִלין. ְפרֹוְזדֹור ְלַגּבֵ א ּכִ (בגין כך עלמא   ָלא ֲהֵוי ֶאּלָ

הוי)דאתי   הוא  בריך  ָאה,  דקודשא  ַזּכָ ַההּוא  ָזֵכי  ְוַכד 
ִתיב ַתְנָיא, ּכְ ִדיֵדיּה ָזֵכי. ּדְ ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה  (דברים יח) ּבְ

ַנֲחָלתֹו.   הּוא  ְיָי'  ּדַ ּום  ִמׁשּ ַטְעָמא.  ַמאי  ֶאָחיו.  ֶקֶרב  ּבְ ּלֹו 
א ִעלָּ  ָזֵכי ְלַאֲחָסָנא ַאֲחַסְנּתָ ָאה חּוָלֵקיּה, ַמאן ּדְ א.  ַזּכָ ָאה ּדָ

ְך  ּכַ ָעְלָמא.  ַהאי  ּדְ ּוְבֵביָתא  א,  ּדָ ָעְלָמא  ּבְ ּה  ּבָ ָזֵכי 
א,   יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ ּוְבֵביָתא  ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ

יב, ְכּתִ נו) ּדִ ָיד   (ישעיה  ּוְבחֹומֹוַתי  ֵביִתי  ּבְ ָלֶהם  י  ְוָנַתּתִ
ם, ע''א) ָוׁשֵ פ''ג  ָאה (דף  ַזּכָ ַההּוא  ּדְ חּוָלֵקיּה  ָאה  , ַזּכָ

ֵביֵתיּה.  א ּבְ ָמדֹוֵריּה ִעם ַמְלּכָ  ּדְ
ל   .334 ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָלֶזה,  זֹּוֶכה  ׁשֶ יק  ַצּדִ (ישעיה   אֹותֹו 
א  נח) ג ַעל ה'. לֹא ָכתּוב ִעם ה', ֶאּלָ ְתַעּנַ ָאז ּתִ

ֶעְליֹוִנים  ׁשֶ ָמקֹום  ה'?  ַעל  זֶּה  ַמה  ה'.  ַעל 
ְלאֹותֹו ְוַתְחּתוֹ  ּוְתֵאִבים  ּנּו  ִמּמֶ ִכים  ִנְמׁשָ ִנים 

תּוב ּכָ ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי.  (תהלים קכא) ָמקֹום, ׁשֶ
ז) ְוָכתּוב יַע  (דניאל  ַמּגִ ַהיִָּמים  יק  ַעּתִ ְוַעד 

  

ָאה,  .334 ַזּכָ ַההּוא  ּדְ חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ ר' 
יב, ְכּתִ ָזֵכי ְלַהאי ּדִ ג ַעל ְיָי', ִעם  (ישעיה נח) ּדְ ְתַעּנַ ָאז ּתִ

ַעל   ַמאי  ְיָי'.  ַעל  א  ֶאּלָ ִתיב,  ּכְ ָלא  ִאין  ְיָי'  ִעּלָ ּדְ ֲאָתר  ְיָי'. 
ֲאָתר,  ְלַההּוא  ְוָתָאִבין  יּה,  ִמיּנֵ ָכן  ְ ִאְתַמׁשּ ִאין  ְוַתּתָ

יב, ְכּתִ (דניאל  ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי. ּוְכִתיב, (תהלים קכא) ּדִ
ַהְקְרבּוִהי.   ז) ּוְקָדמֹוִהי  ְמָטה  א  יֹוַמּיָ יק  ַעּתִ ְוַעד 
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יִקים   ּדִ ַהּצַ ְועֶֹנג  ּוְתׁשּוַקת  ִהְקִריבּוהּו.  ּוְלָפָניו 
י ִזיו  ל  ּכָ ׁשֶ ִזיו,  ְלאֹותֹו  ל  ּכֵ ּנּו, ְלִהְסּתַ ִמּמֶ ֹוֵצא 

ָתִרים.  ל אֹוָתם ַהּכְ ִכים ּכָ ּנּו ִנְמׁשָ  ּוִמּמֶ
יַקּיָא ַצּדִ ּדְ ְוִעּנּוָגא  א  ִזיָוא, ְוִתיאּוְבּתָ ְלַההּוא  ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ  ,

ְתִרין. ל ִאיּנּון ּכִ ָכן ִמֵניּה ּכָ ְ יּה ָנְפָקא, ְוִאְתַמׁשּ ָכל ִזיָוא ִמיּנֵ  ּדְ

ָפסּוק ֶזה   .335 ִנינּו ּבְ ְמעֹון, ׁשָ י ׁשִ עֹוד ָאַמר ַרּבִ
תּוב?   ּכָ ַמה  סּוק  ַהּפָ סֹוף  ּבְ ה',  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז 

בָּ  ַעל  יָך  ְבּתִ ָמקֹום  ְוִהְרּכַ אֹותֹו  ַעל  ָאֶרץ,  ֳמֵתי 
ֵמָהָאֶרץ  ְלַמְעָלה  הּוא  ָאֶרץ,  ֳמֵתי  ּבָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
ַהְינּו   ָאֶרץ,  ֳמֵתי  ּבָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ְואֹותֹו  ַהזֹּו. 

ֳמֵתי ָאֶרץ.  תּוב ַעל ּבָ ּכָ ַמִים, ְוַהְינּו ׁשֶ  ׁשָ

  

ַהאי ְקָרא אָ  .335 ֵניָנן ּבְ ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ג ּתּו ָאַמר ַרּבִ ְתַעּנַ ז ּתִ
מֹוֵתי   יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ִתיב, ְוִהְרּכַ ְקָרא ַמה ּכְ ַעל ְיָי', סֹוְפֵיּה ּדִ
א  מֹוֵתי ָאֶרץ, ִאיהּו ְלֵעיּלָ ִאְקֵרי ּבָ ָאֶרץ, ַעל ַההּוא ֲאָתר ּדְ
ַהְיינּו  ָאֶרץ,  ֳמֵתי  ּבָ ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ְוַההּוא  ֶאֶרץ,  ֵמַהאי 

יב  ְכּתִ ַמִים. ְוַהְיינּו ּדִ ֳמֵתי ָאֶרץ. ׁשָ  ַעל ּבָ
א, לֹא ָכתּוב ָאז  -ַעל ה'  .336 י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

ַמִים,  ׁשָ ַהְינּו  ה',  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז  א  ֶאּלָ ב,  ׁשֵ ּתֵ
תּוב ּכָ נז) ׁשֶ ַמִים   (תהלים  ָ ַהׁשּ ַעל  רּוָמה 

ֳמֵתי ָאֶרץ, ַהְינּו ֶאֶרץ   יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ֱאלִֹהים. ְוִהְרּכַ
מָ  ׁשְ ים, ִמּמַ ֳמֵתי, ְלַהְכִליל ַהַחיִּ תּוב ַעל ּבָ ּכָ ע ׁשֶ

ְוַהְינּו   ָאֶרץ,  ֳמֵתי  ּבָ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ַלִים  ִוירּוׁשָ ִציֹּון 
ָבר   ְוַהּדָ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ְוֶאֶרץ  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַמִים  ׁשָ
ֶאָחד,  ְוַהּכֹל  הּוא,  ְך  ּכָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ

יעַ  ַמּגִ ַהיִָּמים  יק  ַעּתִ ְוַעד  תּוב  ּכָ ְוָכל    ׁשֶ ְוגֹו', 
לּו עֹוִלים ְלָמקֹום ֶאָחד.  ָבִרים ַהּלָ  ַהּדְ

  

א ָאז  .336 ִתיב, ֶאּלָ ב ָלא ּכְ ׁשֵ א, ָאז ּתֵ ַעל ְיָי' ָאַמר ר' ַאּבָ
יב, ְכּתִ ַמִים. ּדִ ג ַעל ְיָי', ַהְיינּו ׁשָ ְתַעּנַ רּוָמה  (תהלים נז) ּתִ

ַמִים ֱאלִֹהים.   ָ ֳמֵתי ָאֶרץ, ַהְיינּו ַעל ַהׁשּ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ְוִהְרּכַ
מֹוֵתי, ְלַאְכְלָלא ִצּיֹון  יב ַעל ּבָ ְכּתִ ַמע ּדִ ׁשְ ים, ִמּמַ ֶאֶרץ ַהַחּיִ
א,  ְלֵעיּלָ ַמִים ּדִ ֳמֵתי ָאֶרץ, ְוַהְיינּו ׁשָ ִאְקרּון ּבָ ֵלים, ּדְ ִוירּוׁשְ

ְמעֹון, ָהכִ  ָאַמר ר' ׁשִ ה ּדְ א. ּוִמּלָ ְלֵעיּלָ א ְוֶאֶרץ ּדִ י הּוא, ְוכֹּלָ
יק יֹוַמָיא ְמָטה ְוגֹו', ְוָכל ָהֵני ִמיֵלי  יב ְוַעד ַעּתִ ְכּתִ ַחד, ּדִ

ִקין.   ַלֲאָתר ַחד ַסּלְ

ְמעֹון, יֹאַמר ִלי   .337 י ׁשִ א ְלַרּבִ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
תּוב  ּכָ ַאְרנּו אֹותֹו, ׁשֶ ה ּבֵ ּמֶ ּלֹו ּבַ סּוק ֶזה ּכֻ מֹוִרי, ּפָ

ג ַעל   ְתַעּנַ ֳמֵתי ָאֶרץ  ָאז ּתִ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ה' ְוִהְרּכַ
יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך? ָאַמר לֹו, ֲהֵרי   ְוַהֲאַכְלּתִ
תּוב,  ְפנּוק ְוִעּדּון ַעל ה' ּכָ ּתַ ָבר, ׁשֶ ַהּכֹל ֶנֱאַמר ּכְ
יק ַהיִָּמים   הּוא ְלַמְעָלה, ְוָכתּוב ְוַעד ַעּתִ ָמקֹום ׁשֶ

מוֹ  ֳמֵתי ָאֶרץ, ּכְ יַע. ַעל ּבָ ֵאר. ַמּגִ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ַהאי   .337 מֹר,  ִלי  ֵליָמא  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ּלְ א  ַאּבָ ר'  ָאַמר 
ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז  יב  ְכּתִ ּדִ ֵליּה,  אֹוִקיְמָנא  ַמאי  ּבְ ּכּוֵליּה,  ְקָרא 
ַנֲחַלת   יָך  ְוַהֲאַכְלּתִ ָאֶרץ  ֳמֵתי  ּבָ ַעל  יָך  ְבּתִ ְוִהְרּכַ ְיָי'  ַעל 

ּדְ  ַמר,  ִאּתְ א  ּכֹּלָ ָהא  ֵליּה,  ָאַמר  ָאִביָך.  ַתְפנּוָקא ַיֲעקֹב 
א. ּוְכִתיב ְוַעד  ִאיהּו ְלֵעיּלָ ִתיב, ֲאָתר ּדְ ְיָי' ּכְ ְוִעּדּוָנא ַעל 

ַמר. ִאּתְ ָמה ּדְ ֳמֵתי ָאֶרץ ּכְ א ְמָטה ְוגֹו'. ַעל ּבָ יק יֹוַמּיָ  ַעּתִ
מֹו  .338 ּכְ ָאִביָך,  ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת  יָך  ְוַהֲאַכְלּתִ

תּוב ּכָ ן ְלָך ָהֱאלִֹהי (בראשית כז) ׁשֶ ל  ְוִיּתֶ ם ִמּטַ
ָרָכה   ְוַהּבְ ַיֲעקֹב.  ַנֲחַלת  ְוַהְינּו  ְוגֹו',  ַמִים  ָ ַהׁשּ
לּו הּוא  ַמִים ַהּלָ ָ ַרְך ִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב, ַעל ַהׁשּ ּבֵ ׁשֶ
ַיֲעקֹב,  ֵני  ּבְ ֲעִתיִדים  ׁשֶ ְבָרָכה,  ּבִ ּוֵבְרכֹו  ָאַמר, 
תּוב   ּכָ ׁשֶ ָלֹבא,  ֶלָעִתיד  ַטל  אֹותֹו  ּבְ ְלֵהָחיֹות 

הָ  ְלָך  ן  ל  ְוִיּתֶ ִמּטַ ְלַאֵחר.  ְולֹא  ְלָך  ֱאלִֹהים, 
ְלֵהָחיֹות   ִתים  ַהּמֵ ֲעִתיִדים  ּבֹו  ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהׁשּ
ין   ַאְנּפִ ִלְזֵעיר  יק  ֵמָהַעּתִ יֹּוֵצא  ׁשֶ ָלֹבא.  ֶלָעִתיד 
א   ַאּבָ י  ַרּבִ ִהְתּבֹוֵנן  לּו.  ַהּלָ ַמִים  ָ ַבׁשּ ְוׁשֹוֶרה 

ְר  ּבִ ְוִנְמֵצאת  ַהּכֹל,  ָמע  ִנׁשְ ו  ַעְכׁשָ ת ְוָאַמר,  ּכַ
י.  ְבּתִ ָחׁשַ ֶ ה ׁשּ  ִיְצָחק ֶעְליֹוָנה ִמּמַ

  

ָמה   .338 ּכְ ָאִביָך.  ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת  יָך  ְוַהֲאַכְלּתִ
יב, ְכּתִ ַמִים  (בראשית כז) ּדִ ָ ל ַהׁשּ ן ְלָך ָהֱאלִהים ִמּטַ ְוִיּתֵ

ָבִריְך ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב,  ָתא ּדְ ְוגֹו', ְוַהְיינּו ַנֲחַלת ַיֲעקֹב. ּוִבְרּכָ
נֹוי ַעל הַ  ְזִמיִנין ּבְ ָתא, ּדִ ִבְרּכָ ַמִים ָקָאַמר. ּוַבְרֵכיּה ּבְ אי ׁשָ

יב   ְכּתִ ּדִ ָאֵתי,  ּדְ ְלִזְמָנא  א  ַטּלָ ַההּוא  ּבְ ְלַאֲחָיא  ַיֲעקֹב,  ּדְ
ַמִים,  ָ ַהׁשּ ל  ִמּטַ ְלַאֲחָרא.  ְולא  ְלָך  ָהֱאלִהים.  ְלָך  ן  ְוִיּתֵ

ּדְ  ְלִזְמָנא  ְלַאֲחָיא  א  ֵמַתּיָ ְזִמיִנין  ֵביּה  ָנִפיק  ּדְ ּדְ ָאֵתי, 
ל   ּכַ ַמִים. ִאְסּתָ ַהאי ׁשָ ְרָיא ּבְ ין, ְוׁשַ ַאּפִ יָקא ְלְזֵעיָרא ּדְ ֵמַעּתִ
ַכח   ּתְ ְוִאׁשְ א  ּכֹּלָ ַמע  ּתְ ִאׁשְ א  ּתָ ַהׁשְ ְוָאַמר,  א  ַאּבָ ר' 

יְבָנא.  ֲחׁשִ אי ּדַ ָאה ִמּמַ ִיְצָחק, ִעּלָ ָתא ּדְ ִבְרּכָ  ּדְ
בּורֹת   .339 ּגְ ל  ְיַמּלֵ ִמי  ִנינּו,  ל? ׁשָ ְיַמּלֵ ִמי  ה'. 

ִחיָּיא,   י  ַרּבִ ָאַמר  ִלְהיֹות!  ָצִריְך  ָהָיה  ר  ְיַדּבֵ ִמי  אָנא .339   ל (תהלים כו) ּתָ ְגבּורֹת ְיָי'.   (ס''ד ע''א) ִמי ְיַמּלֵ
ָמה ְדַאּתְ   יא, ּכְ ֵעי ֵליּה. ָאַמר ר' ִחּיָ ר ִמּבָ ל, ִמי ְיַדּבֵ ִמי ְיַמּלֵ
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ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  כג) ּכְ ְמִלילֹת  (דברים  ְוָקַטְפּתָ 
בּוָרה  ים ֵהם ְויֹוְצִאים ִמּגְ ַרּבִ בּורֹת ה', ׁשֶ ָיֶדָך. ּגְ ּבְ
ֲעֶטֶרת   ַאַחת,  ֶעְליֹוָנה  בּוָרה  ּגְ ִנינּו,  ְוׁשָ ַאַחת. 

ים  ָהֲעָטרוֹ  ִ ֲחִמׁשּ ה  ּנָ ִמּמֶ ְויֹוְצִאים  ֶרת,  ִמְתַעּטֶ ת, 
מֹאָלה, ְוָכל ַאַחת   ָעִרים, ֵמֶהם ָיִמיָנה ּוֵמֶהם ׂשְ ׁשְ
ֶרת  ִמְתַעּטֶ ְוַאַחת  ַאַחת  ְוָכל  בּוָרה,  ּגְ ִנְקֵראת 
ם ִנְקָראֹות   בֹוהֹות, ְוֻכּלָ ל ֲחִקיקֹות ּגְ אֹורֹות ׁשֶ ּבָ

בּורֹות ה'.   ּגְ

כג) ָאֵמר, ְיָי',  (דברים  ְגבּורֹת  ָיֶדָך.  ּבְ ְמִלילֹות  ְוָקַטְפּתָ 
בּוָרה ַחד. וְ  יִאין ִאיּנּון, ְוָנְפִקין ִמּגְ ַסּגִ בּוָרה ּדְ ָתאָנא, ַחד ּגְ

ין  יּה ַחְמׁשִ ָרא, ְוָנְפִקין ִמיּנֵ ִרין, ִמְתַעּטְ ִעּטְ ָאה, ִעְטָרא ּדְ ִעּלָ
ְוַחד   ַחד  ְוָכל  ָמאָלא.  ׂשְ ּוִמְנהֹון  ְיִמיָנא,  הֹון  ִמּנְ ְרִעין.  ּתַ
ַקְרִדיִטי  ּבְ ָרא,  ִמְתַעּטְ ְוַחד  ַחד  ְוָכל  ִאְתְקֵרי,  בּוָרה  ּגְ

ִליִפין ְנהֹוִרין,  הּו ִאְקרּון ְגבּורֹת ְיָי'.ּגְ  ְוֻכּלְ

תּוב,   .340 בּורֹת ה' ָחֵסר ּכָ י ִחיָּיא, ּגְ ָאַמר ַרּבִ
תֹו   ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ֶזה. ַיׁשְ לּוִלים ּבָ ם ּכְ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ  - ׁשֶ

הּוא,   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בֹוד  ּכְ ִזיו  ִכיַנת  ׁשְ זֹוִהי 
תֹו ָמְלָאה  תּוב ּוְתִהּלָ ּכָ  ָהָאֶרץ.ׁשֶ

  
הּו   .340 ּלְ ָהא ּכֻ ִתיב, ּדְ יא, ְגבּורֹת ְיָי' ָחֵסר ּכְ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ

ִזיו  ִכיַנת  ׁשְ הּוא  א  ּדָ תֹו:  ִהּלָ ּתְ ל  ּכָ ִמיַע  ַיׁשְ ָדא.  ּבְ ִליָלן  ּכְ
ָמְלָאה  תֹו  ּוְתִהּלָ יב  ְכּתִ ּדִ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקֵריּה 

 ָהָאֶרץ.
שִׁ  .341 י  ַרּבִ תּובָאַמר  ּכָ (בראשית   ְמעֹון, 

ם   ב) ן ְוגֹו', ׁשֵ קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
מֹות,   ׁשֵ ה ִנְקָרִאים ּבְ יׁשֹון ְוגֹו'. ֲהֵרי ֵאּלֶ ָהֶאָחד ּפִ
ֵהם   יֹּוֵצא  ׁשֶ ָנָהר  ֵמאֹותֹו  לּו  ַהּלָ ָעה  ְוַאְרּבָ

ָאמַ  יֹּוֵצא?  ׁשֶ ָהר  ַהּנָ אֹותֹו  ם  ֵ ׁשּ ַמה  ִכים.  ר  ִנְמׁשָ
תּוב ּכָ ׁשֶ יּוַבל,  מֹו  ׁשְ ְמעֹון,  ׁשִ י  (ירמיה   ַרּבִ

יו, ְוָכתּוב ְולֹא ָיִמיׁש   יז) ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ
ּום  ִמׁשּ ָיִמיׁש?  לֹא  ַעם  ַהּטַ ָמה  ִרי.  ּפֶ ֵמֲעׂשֹות 
ֶזה  ְוַעל  יו.  ָרׁשָ ׁשָ ח  ּלַ ְיׁשַ יּוַבל  ַעל  ׁשֶ

תּוב נח) ּכָ ר  (ישעיה  ֲאׁשֶ ַמִים  לֹא   ּוְכמֹוָצא 
תּוב יֵֹצא, יֹוֵצא ְוֵאינֹו   ְך ּכָ ּום ּכָ בּו ֵמיָמיו. ּוִמׁשּ ְיַכזְּ

 פֹוֵסק.

  

ִתיב .341 ְמעֹון, ּכְ י ׁשִ ַרּבִ ְוָנָהר יֹוֵצא  (בראשית ב) ָאַמר 
יׁשֹון ְוגֹו'. ָהא   ם ָהֶאָחד ּפִ ן ְוגֹו', ׁשֵ קֹות ֶאת ַהּגָ ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ַוֲהנִ  ִאְקרּון.  ָמָהן  ׁשְ ּבִ ין  ָנִפיק  ִאּלֵ ּדְ ָנָהר  ֵמַההּוא  ע  ַאְרּבַ י 
ר'  ָאַמר  ָנִפיק.  ּדְ ַנֲהָרא  ַההּוא  ּדְ ֵמיּה  ְ ׁשּ ַמה  ָכן.  ְ ִאְתַמׁשּ

ְמעֹון, יב, (ויקרא נ''ה ע''א) ׁשִ ְכּתִ ֵמיּה. ּדִ (ירמיה   יּוַבל ׁשְ
ֵמֲעׂשֹות   יז) ָיִמיׁש  ְולֹא  ּוְכִתיב  יו,  ָרׁשָ ׁשָ ח  ּלַ ְיׁשַ יּוַבל  ְוַעל 

ַטעֲ  ַמאי  ִרי.  ח  ּפֶ ּלַ ְיׁשַ יּוַבל  ַעל  ּדְ ּום  ִמׁשּ ָיִמיׁש,  לא  ָמא 
ִתיב א ּכְ יו. ְוַעל ּדָ ָרׁשָ ר  (ישעיה נח) ׁשָ ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ

יֹוֵצא, ִתיב  ּכְ ְך  ּכַ ּוְבִגין  ֵמיָמיו.  בּו  ְיַכּזְ ס''ה   לא  (ויקרא 
 יֹוֵצא ְוֵאינֹו ּפֹוֵסק. ע''ב)

כָּ  .342 ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ִנינּו, ָאַמר  ר ׁשָ ַוְיַדּבֵ תּוב 
ֵדי   ּכְ ר,  ַוְיַדּבֵ ְוגֹו'.  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵאת  ֱאלִֹהים 
ה   ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ָבִרים.  ּדְ ְלַהְכִריז 
ֶעְליֹוִנים  ר,  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ל   ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ִנׁשְ ְוָיְצאּו  ִהְתַחְלֲחלּו,  ְוַתְחּתֹוִנים 

ָרֵאל.יִ   ׂשְ

  

ִתיב .342 ּכְ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ָאַמר  אָנא  כ)  ּתָ ר   (שמות  ַוְיַדּבֵ
ְלַאְכְרָזא  ִגין  ּבְ ר,  ַוְיַדּבֵ ְוגֹו',  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵאת  ֱאלִהים 
ֵלי,  ִאְתּגְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָתאָנא,  ּדְ ִמיִלין. 

ָלא,   ְלַמּלְ ֲאִרי  ְוַנְפקּו ְוׁשָ ִאְתַחְלֲחלּו,  ִאין  ְוַתּתָ ִאין  ִעּלָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ָמְתהֹון ּדְ  ִנׁשְ

ִמְלַמְעָלה   .343 ָטס  ָהָיה  ִדּבּור  ִנינּו, אֹותֹו  ְוׁשָ
ְועֹוֶלה   ע רּוחֹות ָהעֹוָלם  ַאְרּבַ ּבְ ְוֶנְחָקק  ה,  ְלַמּטָ
ַזְך,  ֲאַפְרְסמֹון  ֵמָהֵרי  ָאב  ִנׁשְ עֹוֶלה,  ׁשֶ ּכְ ְויֹוֵרד. 
ְסִביב   ְוסֹוֵבב  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַטל  אֹותֹו  ּבְ ָאב  ְוִנׁשְ
ְוֶנְחָקק   ְוסֹוֵבב  ָמָתם,  ִנׁשְ ֶהם  ּבָ ָבה  ְוׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ה.  ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ לּוחֹות ֶאֶבן. ְוֵכן ּכָ ְמקֹומֹו ּבְ  ּבִ
  

א,   .343 ְלַתּתָ א  ֵעיּלָ ִמּלְ ָטאס  ֲהָוה  ה,  ִמּלָ ַההּוא  ְוָתאָנא 
בְּ  ָפא  ּלְ ד  ּוִמְתּגַ ּכַ א.  ְוַנְחּתָ ָקא  ְוַסּלְ ָעְלָמא,  רּוֵחי  ע  ַאְרּבַ

ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדְ ִמטּוֵרי  ֲאָבא  ּתַ ִאׁשְ ָקא,  פ''ג   ַסּלְ (דף 
א, ְוַאְסַחר  ע''ב) ְלֵעיּלָ א ּדִ ַההּוא ַטּלָ ֲאָבא ּבְ ּתָ ְכָיא, ְוִאׁשְ ּדַ

ְוַאְסחַ  ָמְתהֹון  ִנׁשְ הֹון  ּבְ ְוָתַבת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ַסֲחָרֵניהֹון  ר ּבְ
ה. ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ לּוֵחי ַאְבָנא. ְוֵכן ּכָ ַאְתֵריּה, ּבְ ָפא ּבְ ּלְ ִמְתּגַ  ּוִ

ה ָהְיָתה  .344 ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ְבֵרי  ָכל אֹוָתם ּדִ ָכל אֹוָתם ְטָעִמים, ּבְ ְמֵלָאה ּבְ ָכל   .344   ה ֲהָוה ַמְלָיא ּבְ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ין, ָרִזין   ִזִרין, ַאְגִרין, ְועֹוָנׁשִ ין ּגְ ָכל ִאיּנּון ִמּלִ ִאיּנּון ַטֲעִמין, ּבְ
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ּוְסָתִרים   סֹודֹות  ים,  ָוֳעָנׁשִ ָכר  ׂשָ ְגֵזרֹות, 
אֹוָצר  ֵלא ִמן ַהּכֹל.  ִצְנֶצֶנת)(ּכְ  ּכְ ּמָ  ֶזה ׁשֶ

א ַאְסקּוּפָ ּכְ כאספוקא) ְוִסְתִרין  א,   (נ''א  ַמְלָיא ּדָ ִאיִהי  ּדְ
א.   ִמּכֹּלָ

ּבּור, ִנְרָאה   .345 ָהָיה יֹוֵצא אֹותֹו ַהּדִ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
אֹותֹו   ּבְ ִנְראּו  ְמקֹומֹו,  ּבִ ֶנְחָקק  ָהָיה  ּוְכׁשֶ ֶאָחד. 
ְלתֹוָכּה,  ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ ֲעָנִפים  ְבִעים  ׁשִ ּבּור  ַהּדִ

ד ֶזה, ַוֲחמִ  ָתִרים ָחֵסר ֶאָחד ִמּצַ ים ּכְ ִ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ
ְזַמן  יׁש ַהזֶּה ּבִ ּטִ מֹו ַהּפַ ד ָהַאֵחר, ּכְ ָחֵסר ֶאָחד ִמּצַ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶסַלע,  ּבְ ה  ַמּכֶ הּוא  (ירמיה   ׁשֶ
ָרֵאל  כג) ִיׂשְ ל  ּכָ ְוָהיּו  ָסַלע.  ְיפֹוֵצץ  יׁש  ּוְכַפּטִ

ֵמִחים. ַעִין ְוָהיּו ׂשְ  רֹוִאים ַעִין ּבְ

  

ֲהָוה ָנִפיק .345 ֲעָתא ּדְ ה, ִאְתָחֵזי ַחד. ְוַכד    ּוְבׁשַ ַההּוא ִמּלָ
ְבִעין  ׁשִ ה,  ִמּלָ ַההּוא  ּבְ ִאְתָחזּון  ַאְתרֹוי  ּבְ ָפא  ּלְ ִמְתּגַ ֲהָוה 

ְתִרין ּכִ ין  ְוַחְמׁשִ ה,  ַגּוָ ּבְ ִקין  ַסּלְ ּדְ ין,  רתיכין) ַעְנּפִ ָחֵסר  (נ''א 
ַאֲחָרא  יָסא  ִמּגִ ַחד  ָחֵסר  ין  ְוַחְמׁשִ יָסא,  ּגִ ֵמַהאי  ַחד 

יׁשָ  ַפּטִ ַאּתְ  ּכְ ָמה ּדְ ִטָנָרא. ּכְ ַטׁש ּבְ ִאיהּו ּבָ ִזְמָנא ּדְ א, ּבְ א ּדָ
כג) ָאֵמר ל   (ירמיה  ּכָ ָחָמאן  ַוֲהוּו  ָסַלע.  ְיפֹוֵצץ  יׁש  ּוְכַפּטִ

אן. ֵעיָנא, ַוֲהוּו ַחּדָ ָרֵאל ֵעיָנא ּבְ  ִיׂשְ
ם,  .346 ְלׁשָ נּו  ּמְ ִהְזּדַ ָהַאֲחרֹוִנים  ַהּדֹורֹות  ְוָכל 

ם   תּובְוֻכּלָ ּכָ ַהר ִסיַני, ׁשֶ לּו תֹוָרה ּבְ (דברים   ִקּבְ
ר ֵאיֶנּנּו   כט) נֹו ּפֹה ְוגֹו' ְוֵאת ֲאׁשֶ ר יֶׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ ּכִ

ָראּוי לֹו,   ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ ם ּכָ נּו ַהיֹּום. ְוֻכּלָ ּפֹה ִעּמָ
ָבִרים.  ִלים ּדְ ם רֹוִאים ּוְמַקּבְ  ְוֻכּלָ

  

ְתָראִ  .346 ִרין ּבַ ּדָ הּו  הּו  ְוֻכּלְ ְוֻכּלְ ן,  ָמנּו ְלַתּמָ ִאְזּדְ הּו  ּלְ ּכֻ ין 
יב, ְכּתִ ִסיַני, ּדִ טּוָרא ּדְ ילּו אֹוַרְייָתא ּבְ י   (דברים כט) ַקּבִ ּכִ

נּו ַהּיֹום.  ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעּמָ נֹו ּפֹה ְוגֹו', ְוֵאת ֲאׁשֶ ר ֶיׁשְ ֶאת ֲאׁשֶ
ֵליּה.   ֲחֵזי  ְדָקא  ּכַ ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ הּו  ָחָמאן ְוֻכּלְ הּו  ְוֻכּלְ

ין. ִלין ִמּלִ  ּוְמַקּבְ
ֵאת    -ֱאלִֹהים   .347 ְגבּוָרה.  ְכָלל    -זֹו  ּנִ ׁשֶ

ָיִמין,   הּוא  ׁשֶ ַמִים  ָ ַהׁשּ ִנינּו ֵאת  ָ ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִָּמין,  ּבַ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֹמאל,  ׂשְ הּוא  ׁשֶ ָהָאֶרץ  (ישעיה   ְוֵאת 

מָ  מח) ׁשָ ָחה  ִטּפְ ִויִמיִני  ֶאֶרץ  ָיְסָדה  ָיִדי  ִים. ַאף 
ל   ָאר    -ְוָיִמין ֶזה הּוא ֵאת. ּכָ ל ׁשְ ִלְכלֹל ֶאת ּכָ

ָבִרים   ַהּדְ ָתִרים.  ֶזה.    -ַהּכְ ּבָ ֶזה  ִרים  ְ ִמְתַקׁשּ
ה   ל אֹוָתם סֹודֹות,    -ָהֵאּלֶ ל אֹוָתם ְטָעִמים, ּכָ ּכָ

ים. ֵזרֹות ָוֳעָנׁשִ ל אֹוָתם ְסָתִרים, ּגְ  ּכָ

  

ִאְת  .347 בּוָרא. ֵאת: ּדְ א ּגְ ָמה ֱאלִהים: ּדָ יִמיָנא, ּכְ ִליל ּבִ ּכְ
ָתֵניָנן א) ּדְ ְוֵאת   (בראשית  ְיִמיָנא.  ִאיהּו  ּדְ ַמִים,  ָ ַהׁשּ ֵאת 

יב, ְכּתִ ּדִ ָמאָלא.  ׂשְ ִאיהּו  ּדְ ָיִדי   (ישעיה מח) ָהָאֶרץ,  ַאף 
א הּוא ֵאת.   ּדָ ִויִמיָנא  ָמִים.  ׁשָ ָחה  ִטּפְ ִויִמיִני  ֶאֶרץ  ָיְסָדה 

ַאר כִּ  ל ׁשְ ל: ְלַאְכְלָלא ּכָ א  ּכָ ָרן ּדָ ְ ָבִרים: ִמְתַקׁשּ ְתִרין. ַהּדְ
ל ִאיּנּון  ל ִאיּנּון ָרִזין, ּכָ ל ִאיּנּון ַטֲעִמין, ּכָ ה: ּכָ ָדא ָהֵאּלֶ ּבְ

ין. ְזִרין ְועֹוָנׁשִ  ִסְתִרין, ּגִ
ַלּכֹל,   -ֵלאֹמר   .348 ה  ָ ְיֻרׁשּ ִלְהיֹות 

תּוב ּכָ לג) ׁשֶ ה  (דברים  ֹמׁשֶ ָלנּו  ה  ִצּוָ ּתֹוָרה 
וְ  ה  ּלֹא מֹוָרׁשָ ֶ ׁשּ ַמה  ְלַגּלֹות  ּתֹאַמר,  ִאם  ׁשֶ גֹו'. 

ָאָדם   ְלָכל  ְלַגּלֹות  ה'   -ִהְצָטֵרְך  ָאֹנִכי  תּוב  ּכָ
ִיְהיּו   ְך  ּכָ ר,  ְוִנְסּתָ ָטִמיר  ֲאִני  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאלֶֹהיָך. 

ָך.  ִלּבְ ִרים ּבְ לּו ְטִמיִרים ְוִנְסּתָ ָבִרים ַהּלָ  ַהּדְ

  

ְלכֹלָּ  .348 ָירּוָתא  ְלֶמֱהֵוי  יב,ֵלאמֹר:  ְכּתִ ּדִ (דברים  א. 
ָאה  לג) יָמא ְלַגּלָ ִאי ּתֵ ה ְוגו'. ּדְ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו מֹׁשֶ ּתֹוָרה ִצּוָ

ִתיב ָאנִֹכי ְיָי'   ר ָנׁש, ּכְ ָאה ְלָכל ּבַ ָלא ִאְצְטִריְך ְלַגּלָ ַמה ּדְ
ין  ין ִאּלֵ ְך ִיְהיּו ִמּלִ ֲאָנא ְטִמיָרא ְוָסִתים, ּכַ ָמה ּדַ ֱאלֶֹהיָך. ּכְ

ְך. ְטִמיִרין ִלּבָ  ּוְסִתיִמין ּבְ
ר ֱאלִֹהים   .349 ַוְיַדּבֵ ָבר ַאֵחר  ֶאָחד. ֵאת    -ּדָ

ה ֵלאֹמר   ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ָרגֹות    -ּכָ ֲהֵרי ָחֵמׁש ּדְ
ֱאלִֹהים   ר  ַוְיַדּבֵ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ  -ֲאֵחרֹות. 

ֵאת   בּוָרה.  ל    -ּגְ ּכָ ָוֶזה  -ָיִמין.    - (ָהֵאֶּלה   ֶזה 
ֶׁשּנִ  ֶאת  אֹוָתם  ֹרִאים  ָהָעם  ְוָכל  ֶׁשָּכתּוב  ְתַּגּלּו, 

ָּכל   ַאֵחר,  ָּדָבר  ִיְצָחק, )- ַהּקֹו�ת.  י  ַרּבִ ָאַמר   .
ֶאת  ַרְך  ּבֵ ַוה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ֶאת  ִלְכלֹל 

ּכֹל.  ַאְבָרָהם ּבַ

  

ָבִרים  .349 ל ַהּדְ ר ֱאלִֹהים, ַחד. ֵאת ּכָ ָבר ַאֵחר ַוְיַדּבֵ ּדָ
ה   ין ַאֲחָרִנין. ר' ְיהּוָדה ָאַמר,  ָהֵאּלֶ ְרּגִ ֵלאמֹר ָהא ָחֵמׁש ּדַ

א   ּדָ ל:  ּכָ ְיִמיָנא.  ֶאת:  בּוָרה.  ּגְ ֱאלִהים:  ר  ַוְיַדּבֵ
(האלה, אינון דאתגליין דכתיב וכל העם ראים את  ְוָדא

ָאַמר ר' ִיְצָחק, ְלַאְכְלָלא ַאְבָרָהם  הקולת דבר אחר כל)
יב, ְכּתִ ּכֹל. ַוְיָי' (בראשית כד) ּדִ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ  ּבֵ
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ָבִרים   .350 ָתִרים    -ַהּדְ ַהּכְ ָאר  ׁשְ ִלְכלֹל 
ה   ים. ָהֵאּלֶ ּלּו, ְוָכתּוב ְוָכל   -ַהְמֻכּסִ ִהְתּגַ ֵאּלּו ׁשֶ

ֵלאֹמר   ַהּקֹולֹת.  ֶאת  רִֹאים  ֶזהּו   -ָהָעם 
תּוב ּכָ יב) ׁשֶ ְעָלּה.  (משלי  ּבַ ֲעֶטֶרת  ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ
ג) ְוָכתּוב ֶאת   (ירמיה  ִאיׁש  ח  ּלַ ְיׁשַ ֵהן  ֵלאֹמר 
ּתֹו.  ִאׁשְ

  

ְסָיין.   .350 ִאְתּכַ ּדְ ְתִרין  ּכִ ַאר  ׁשְ ְלַאְכְלָלא  ָבִרים:  ַהּדְ
ֶאת  רִֹאים  ָהָעם  ְוָכל  ּוְכִתיב  ָיין.  ּלְ ִאְתּגַ ּדְ ִאיּנּון  ה:  ָהֵאּלֶ

יב, ְכּתִ א הּוא ּדִ ת ָחִיל   (משלי יב) ַהּקֹולֹת. ֵלאמֹר: ּדָ ֵאׁשֶ
עְ  ח ִאיׁש   (ירמיה ג) ָלּה. ּוְכִתיב,ֲעֶטֶרת ּבַ ּלַ ֵלאמֹר ֵהן ְיׁשַ
ּתֹו.   ֶאת ִאׁשְ

תֹוָרה   .351 ָנה  ִנּתְ ה  ָלּמָ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַעד   ֵאׁש  ּבָ ּבֵֹער  ְוָהָהר  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָכה,  ַוֲחׁשֵ ֵאׁש  ּבְ
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַוֲעָרֶפל.  ָעָנן  ְך  חֹׁשֶ ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵלב 

ּתֹוָר  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ יִּ ל ׁשֶ ׁשֶ ַאֶחֶרת  ֵמֵאׁש  ֵצל  ִיּנָ ה, 
ָאר  ׁשְ ל  ּכָ יִכים  ְחׁשִ ּמַ ׁשֶ ְך  ּוֵמַהחֹׁשֶ ם  יִהּנָ ַהּגֵ
לּו   ִנּצְ ַאְבָרָהם  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ים  ָהַעּמִ

ם. יִהּנָ ָרֵאל ֵמֵאׁש ַהּגֵ  ִיׂשְ

  

א   .351 ָ ֶאׁשּ ּבְ ָאַמר ר' ִיְצָחק, ֲאַמאי ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא 
יב, ְכּתִ ֵאׁש ַעד ֵלב  (דברים ד) ַוֲחׁשֹוָכא, ּדִ ְוָהָהר ּבֹוֵער ּבָ

ל   ּדַ ּתָ ִיׁשְ ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ ַוֲעָרֶפל.  ָעָנן  ְך  חֹׁשֶ ַמִים  ָ ַהׁשּ
ם, ּוֵמֲחׁשֹוָכא   ֵגיִהּנָ א ַאֲחָרא ּדְ ָ ִזיב ֵמֶאׁשּ ּתֵ אֹוַרְייָתא, ִאׁשְ ּבְ

ָרֵאל,   ְלִיׂשְ ין  ַעּמִ ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ִכין  ְמַחׁשְ ִבְזכּוֵתיּה  ּדִ ּדְ
ם.  ֵגיִהּנָ א ּדְ ָ ָרֵאל ֵמֶאׁשּ ִזיבּו ִיׂשְ ּתֵ ַאְבָרָהם ִאׁשְ  ּדְ

הּוא  .352 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ
ַבּתֹוָרה,  לּו  ּדְ ּתַ ִיׁשְ ֶניָך  ּבָ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ְלַאְבָרָהם, 

ה, ְוִאם לֹא  ְצלּו ֵמֵאּלֶ ם   -ֵהם ִיּנָ יִהּנָ ֲהֵרי ֵאׁש ַהּגֵ
ים. ָאַמר לֹו,  ּתִ  ין ָהַעּמִ דּו ּבֵ ְעּבְ ּתַ ֶהם ְוִיׁשְ לֹט ּבָ ׁשְ

ִאם   א  ֶאּלָ ָבִרים,  ַהּדְ ָיקּומּו  לֹא  ִרים  ְקׁשָ ֵני  ׁשְ ּבִ
ְלָפֶניָך   ם,   -נֹוַח  יִהּנָ ַהּגֵ ֵמֵאׁש  ְצלּו  ּנָ יִּ ׁשֶ

ֵאֶליָך.   יָּׁשּובּו  ׁשֶ ַעד  ים  ָהַעּמִ ין  ּבֵ דּו  ְעּבְ ּתַ ְוִיׁשְ
ֶזה   ָיֶפה  לֹו,  תּובָאַמר  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  אי.  (דברים   ַוּדַ

י צּוָרם ְמָכָרם. ִמיהּו צּוָרם? ֶזהּו   לב) ִאם לֹא ּכִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ג) ַאְבָרָהם,  צּור   (ירמיה  ֶאל  יטּו  ַהּבִ

יָרם   ם. ַוה' ִהְסּגִ ְבּתֶ רּוְך הּוא    -ֻחּצַ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
ים ַעל ָידֹו.  ִהְסּכִ  ׁשֶ

  

ָאַמר   .352 ַתְנָיא  ְלַאְבָרָהם,  ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה 
ין.  ְזבּון ֵמִאּלֵ ּתֵ אֹוַרְייָתא, ִיׁשְ לּון ּבְ ּדְ ּתַ ִיׁשְ ָבֶניָך  ל ִזְמָנא ּדְ ּכָ
דּון  ְעּבְ ּתַ ְוִיׁשְ הּו,  ּבְ ְלָטא  ׁשַ ּדְ ם  ִגיִהּנָ ּדְ נּוָרא  ָהא  ָלא,  ְוִאי 

ְתֵרי ְקטּוֵרי ָלא ִמ  יִני ֲעַמְמָיא. ֲאַמר ֵליּה, ּבִ ין, ּבֵ ָפן ִמּלִ ּקְ ְזּדַ
ם,  ֵגיִהּנָ ּדְ ִמּנּוָרא  ְזבּון  ּתֵ ִיׁשְ ְך,  ַקּמָ ִניָחא  ִאי  א  ֶאּלָ
ֵליּה  ָאַמר  ְך.  ּבָ ּגַ יתּובּון  ּדִ ַעד  ֲעַמְמָיא,  יִני  ּבֵ דּון  ְעּבְ ּתַ ְוִיׁשְ

אי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאם לֹא  (דברים לב) ֵיאֹות הּוא ַוּדַ
הּוא   ַמאן  ְמָכָרם.  צּוָרם  י  ַאְבָרָהם. ּכִ הּוא  א  ּדָ צּוָרם. 

יב, ְכּתִ נא) ּדִ ַוְיָי'  (ישעיה  ם.  ְבּתֶ ֻחּצַ צּור  ֶאל  יטּו  ַהּבִ
ם ַעל ְידֹוי.  ּכַ ִאְסּתָ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ א קּוְדׁשָ יָרם, ּדָ  ִהְסּגִ

ָרֵאל  .353 יְָּצאּו ִיׂשְ י ְיהּוָדה, ִמיֹּום ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ּתְ  ּנִ ְצַרִים ַעד ַהיֹּום ׁשֶ ים ִמּמִ ִ ָנה ּבֹו ּתֹוָרה ָהיּו ֲחִמׁשּ

ּום אֹוָתן   י ְיהּוָדה, ִמׁשּ ַעם? ָאַמר ַרּבִ יֹום, ָמה ַהּטַ
תּוב ּכָ ׁשֶ ַהיֹּוֵבל,  נֹות  כה) ׁשְ ם  (ויקרא  ּתֶ ׁשְ ְוִקּדַ

ָנה. ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ  ֵאת ׁשְ
  

ְצַרִים   .353 ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָנְפקּו  ּדְ ִמּיֹוָמא  ְיהּוָדה,  ר'  ָאַמר 
ַמאי ַעד   ֲהוֹו.  יֹוִמין  ין  ַחְמׁשִ אֹוַרְייָתא,  ִאְתְיִהיַבת  ּדְ יֹוָמא 

יֹוְבָלא,  ּדְ ֵני  ׁשָ ִאיּנּון  ּום  ִמׁשּ ְיהּוָדה,  ר'  ָאַמר  ַטְעָמא 
יב, ְכּתִ ָנה.  (ויקרא כה) ּדִ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ  ְוִקּדַ

ְמעֹון, אֹותֹו   .354 ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ַהיֹּוֵבל  ׁשָ
ּתֹאַמר  ְוִאם  ְצַרִים.  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  הֹוִציא 
ד   ד ַהיֹּוֵבל ֶזה ָהָיה, ּוִמּצַ א ִמּצַ ׁש, ֶאּלָ יֹּוֵבל ַמּמָ ׁשֶ
ים  ִ ְצִרים, ְוָלֵכן ֲחִמׁשּ ין ַעל ַהּמִ ַהיֹּוֵבל ִהְתעֹוֵרר ּדִ

ל ַהיֹּוֵבל.  ה ָהיּו ׁשֶ  ֵאּלֶ
  

ְמעֹון, .354 י ׁשִ אָנא, ָאַמר ַרּבִ יק לֹון   ּתָ ַההּוא יֹוְבָלא ַאּפִ
א ׁש. ֶאּלָ יֹוְבָלא ַמּמָ יָמא ּדְ ְצַרִים. ְוִאי ּתֵ ָרֵאל ִמּמִ (מ''ו   ְלִיׂשְ

ע''ב) פ''ה  ְטָרא  ע''ב,  ּוִמּסִ ֲהָוה,  יֹוְבָלא  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ
ין  ין ִאּלֵ ְך ַחְמׁשִ יָנא ַעל ִמְצָרֵאי, ּוְבִגיֵני ּכַ ַער ּדִ יֹוְבָלא ִאּתְ ּדְ

יֹוְבָלא   ֲהוֹו. ּדְ
ֶנֱאַמר   .355 ָעִמים  ּפְ ים  ִ ֲחִמׁשּ ֶזה  ֶנֶגד  ּכְ ִנינּו,  ׁשָ

ֵהם   ם  ְוֻכּלָ ִמְצַרִים,  ַהְנָהגֹות  ּתֹוָרה  ּבַ ר  ְוִנְזּכַ
ָיד ֲחָזָקה  י ּבְ ר הֹוֵצאִתיָך. ַויִֹּצֲאָך. ּכִ ָבִחים: ֲאׁשֶ ׁשְ
ים, ְולֹא יֹוֵתר.   ִ ָעִמים ֵהם ֲחִמׁשּ הֹוִציֲאָך. ְוָכל ַהּפְ

  
ר   .355 ְוַאְדּכַ ַמר  ִאּתְ ִזְמִנין  ין  ַחְמׁשִ א,  ּדָ ָלֳקֵבל  אָנא,  ּתָ

הּו,  ּלְ ּכֻ ִאיּנּון  ָבֵחי  ְוׁשְ ִמְצַרִים,  ּדְ ִנּמּוִסין  אֹוַרְייָתא,  ּבְ
ר ע''א) ֲאׁשֶ פ''ד  (דברים   הֹוֵצאִתיָך.  (דף 
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ּום   ַהיֹּוֵבל  ִמׁשּ ד  ּוִמּצַ יֹּוֵבל.  ּבַ ר  ִהְתַעּטֵ ַהּכֹל  ׁשֶ
בּוָרה   ִמּגְ ָאה  ּבָ ׁשֶ ּתֹוָרה  ְוָלֵכן  א.  ּבָ ַהּכֹל 

תּוב ּכָ ׁשֶ יִָּמין,  ּבַ ָרה  לג) ִהְתַעּטְ י   (דברים  ּכִ
קֹולֹות   ה  ָ ֲחִמׁשּ ִנינּו,  ְוׁשָ ָלמֹו.  ת  ּדָ ֵאׁש  ִמיִמינֹו 

ְוִנְכְללּו בָ  ָבֶהם  ִנְראּו  ם  ְוֻכּלָ רּו ָהיּו,  ְוִהְתַעּטְ ֶהם 
 ָבֶזה. 

יג) ַוּיֹוִציֲאָך. ד) ֲחָזָק  (שמות  ַיד  ּבְ י  הּו ּכִ ְוֻכּלְ הֹוִציֲאָך.  ה 
יֹוְבָלא   ּבְ א  כֹּלָ ּדְ ּום  ִמׁשּ יר,  ַיּתִ ְוָלא  ִאיּנּון,  ין  ַחְמׁשִ ִזְמֵני, 
ְך,  ּכַ ּוְבִגיֵני  א.  ּכֹּלָ ָאָתא  יֹוְבָלא  ּדְ ְטָרא  ּוִמּסִ ר,  ִאְתַעּטָ
יִמיָנא.  ּבִ ָרת  ִאְתַעּטְ בּוָרה,  ִמּגְ ָאֵתי  ּדְ אֹוַרְייָתא 

יב, ְכּתִ א  ִמיִמ  (דברים לג) ּדִ ָ ת ָלמֹו. ְוַתְנָיא ֲחִמׁשּ ינֹו ֵאׁש ּדָ
הּו,   ּבְ ִלילּו  ְוִאְתּכְ הּו,  ּבְ ִאְתֲחִזיאּו  הּו  ְוֻכּלְ ֲהוֹו.  ָקִלין 

ָדא. רּו ּבְ  ְוִאְתַעּטְ
לּו  .356 ּבְ ּקִ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ר   ִעּטֵ ַהזֶּה  ַהיֹּוֵבל  ּתֹוָרה,  ָרֵאל  ַעְטרֹוָתיו  ִיׂשְ ּבְ
תֹוְך   ר ּבְ ִהְתַעּטֵ ֶמֶלְך ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ֶאת ַהּקָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ג) ֵחילֹו,  נֹות   (שיר  ּבְ ּוְרֶאיָנה  ְצֶאיָנה 
ִאּמֹו.   ּלֹו  ָרה  ִעּטְ ׁשֶ ֲעָטָרה  ּבָ לֹֹמה  ׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ִציֹּון 

שִׂ  ר ּבְ ְמָחה  ִמי זֹו ִאּמֹו? ֶזה ַהיֹּוֵבל, ְוַהיֹּוֵבל ִהְתַעּטֵ
תּוב ּכָ ֵלמּות, ׁשֶ ׁשְ ּבִ ַאֲהָבה  ֵאם   (תהלים קיג) ּבְ

י   ַרּבִ ָאַמר  ִנים?  ַהּבָ ֵאם  זֹו  ִמי  ֵמָחה.  ׂשְ ִנים  ַהּבָ
ְמעֹון, ֶזה ַהיֹּוֵבל.   ׁשִ

  

ָרֵאל  .356 ִיׂשְ ילּו  ַקּבִ ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ְמעֹון,  ׁשִ ר'  ָאַמר 
רוֹ  ִעּטְ ּבְ ר  ַאְעּטַ א  ּדָ יֹוְבָלא  ִריְך אֹוַרְייָתא,  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ י 

יב,  ְכּתִ ּדִ ֵחיֵליּה.  גֹו  ּבְ ר  ִאְתַעּטָ ּדְ א  ַמְלּכָ ּכְ (שיר   הּוא, 
ג) למֹה   השירים  ׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ִצּיֹון  נֹות  ּבְ ּוְרֶאיָנה  ְצֶאיָנה 

א יֹוְבָלא. ְויֹוְבָלא   ָרה לֹו ִאּמֹו. ַמאן ִאּמֹו. ּדָ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ּבַ
ְר  ּבִ ֶחְדָוה  ּבְ ר,  יב,ִאְתַעּטָ ְכּתִ ּדִ ִלימּו.  ׁשְ ּבִ (תהלים   ִחימּו 

י   קיג) ַרּבִ ָאַמר  ִנים.  ַהּבָ ֵאם  ַמאן  ֵמָחה.  ׂשְ ִנים  ַהּבָ ֵאם 
א יֹוְבָלא.  ְמעֹון ּדָ  ׁשִ

תּוב .357 ּכָ זֶה  ַעל  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ (משלי   ָאַמר 
ֶזה  כג) ָך. ִמי  יֹוַלְדּתֶ ְוָתֵגל  ָך  ְוִאּמֶ ָאִביָך  ַמח  ִיׂשְ

ךָ  ֲארּוָה ָאִביָך ְוִאּמֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ י ְיהּוָדה, ּכְ ? ָאַמר ַרּבִ
ָאִביָך  ֶעְרַות  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִדְצִניעּוָתא,  ִסְפָרא  ּבְ
ה   ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ ְלִמי  אֹוי  ה.  ְתַגּלֵ לֹא  ָך  ִאּמְ ְוֶעְרַות 

 ֶעְרָוָתם.

  

ִתיב, .357 א ּכְ י ְיהּוָדה, ַעל ּדָ ַמח   (משלי כג) ָאַמר ִרּבִ ִיׂשְ
ָך ְוָתגֵ  י ָאִביָך ְוִאּמֶ ָך. ָאַמר ִרּבִ ָך. ַמאן ָאִביָך ְוִאּמֶ ל יֹוַלְדּתֶ

ְצִניעּוָתא,  ּדִ ִסְפָרא  ּבְ אּוְקמּוָה  ּדְ ָמה  ּכְ ְיהּוָדה, 
יב, ְכּתִ ה  (ויקרא יח) ּדִ ַגּלֵ ָך לא ּתְ ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאּמֶ

י ֲעָרַייְתהֹון.  ַגּלֵ  ַווי ְלַמאן ּדְ
ִיְצָחק .358 י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ָעה  ׁשָ ׁשָ ּבְ  ,

ִסיַני,   ַהר  ּבְ ה  ּלָ ִהְתּגַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
ל  ּכָ ֲעַזע,  ִהְזּדַ יַני  ּסִ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ָהָהר,  ֲעַזע  ִהְזּדַ
ְעְזעּו ְוָהיּו עֹוִלים ְויֹוְרִדים,   ָאר ָהֵרי ָהעֹוָלם ִהְזּדַ ׁשְ
ֲעֵליֶהם  ָידֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יט  הֹוׁשִ ׁשֶ ַעד 

ּוַמְכִריז,ְוִהְת  יֹוֵצא  ְוקֹול  בּו,  ְ (תהלים   ַיׁשּ
ּסֹב ְלָאחֹור,  קיד) ן ּתִ ְרּדֵ י ָתנּוס ַהיַּ ָך ַהיָּם ּכִ ַמה ּלְ

ְרְקדּו ְכֵאיִלים ְוגֹו'.   ֶהָהִרים ּתִ

  

ִריְך   .358 א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ י ִיְצָחק, ּבְ אָנא, ָאַמר ִרּבִ ּתָ
טּוָרא   ּבְ ֵלי  ִאְתּגְ ֲעָתא  הּוא  ּוְבׁשַ טּוָרא.  ְעָזע  ִאְזּדַ ִסיַני,  ּדְ

ַוֲהוּו  ְעְזעּו,  ִאְזּדַ ָעְלָמא  טּוֵרי  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ְעָזע,  ִאְזּדַ ִסיַני  ּדְ
ְידֹוי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יט  אֹוׁשִ ּדְ ַעד  ין,  ְוַנְחּתִ ִקין  ַסּלְ

ּוַמְכְרָזא, ָנְפָקא  ְוָקָלא  בּו.  ְ ְוִאְתַיׁשּ (תהלים   ָעַלְייהּו, 
סֹוב ְלָאחֹור ֶהָהִרים   יד)ק ן ּתִ ְרּדֵ י ָתנּוס ַהּיַ ם ּכִ ָך ַהּיָ ַמה ּלְ

ְרְקדּו ְכֵאיִלם ְוגֹו'.   ּתִ
ְפֵני ָאדֹון חּוִלי  .359 ִבים ְואֹוְמִרים, ִמּלִ ְוֵהם ׁשָ

ְפֵני ָאדֹון   י ִיְצָחק, ִמּלִ זֹו ָהֵאם,    -ָאֶרץ. ָאַמר ַרּבִ
ִנים   ַהּבָ ֵאם  תּוב  ּכָ ָאֶרץ  ׁשֶ חּוִלי  ֵמָחה.  זֹו    -ׂשְ

ַיֲעקֹב   ֱאלֹוּהַ  ְפֵני  ִמּלִ ְחּתֹוָנה.  ַהּתַ ֶזהּו   -ָהֵאם 
ֶזה   ְוַעל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְבכִֹרי  ִני  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָהָאב, 

ָרה ּלֹו ִאּמֹו. ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ תּוב ּבָ  ּכָ

  

ָפַני ֲאדֹון חּוִלי ָאֶרץ.  .359 ָבאן ְוַאְמִרין, ִמּלְ ָאַמר ְוִאיּנּון ּתָ
ִנים  ַהּבָ ִאם  יב  ְכּתִ ּדִ ִאיָמא,  א  ּדָ ֲאדֹון,  ָפַני  ִמּלְ ִיְצָחק,  ר' 
ֱאלֹוּהַ  ָפַני  ִמּלְ ָאה.  ּתָ ּתַ ִאיָמא  א  ּדָ ָאֶרץ,  חּוִלי  ֵמָחה.  ׂשְ

יב, ְכּתִ ּדִ א,  ַאּבָ הּוא  א  ּדָ ד) ַיֲעקֹב,  ְבכֹוִרי  (שמות  ִני  ּבְ
ִעּטְ  ֲעָטָרה ׁשֶ ִתיב ּבַ ָרֵאל. ְוַעל ַהאי ּכְ  ָרה לֹו ִאּמֹו.ִיׂשְ
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ִיְצָחק,  .360 י  ַרּבִ ָאַמר  ֲעָטָרה?  ּבָ זֶּה  ַמה 
תּוב ּכָ יו עְֹטִרים   א כג)-(שמואל  ּכַ אּול ַוֲאָנׁשָ ְוׁשָ

ּוְבָאדֹם   ָלָבן  ּבְ ר  ְתַעּטֵ ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִוד.  ּדָ ֶאל 
ִפים  לּוִלים ּבֹו ּוֻמּקָ ם ּכְ ּלָ ּכֻ ָוִנים ׁשֶ ָכל ַהּגְ ּוְבָיֹרק, ּבְ

ָרה ּלֹו ִאּמֹו, ּבֹו. ָאַמר   ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ י ְיהּוָדה, ּבָ ַרּבִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָהֲעָטָרה?  זֹו  מט) ִמי  ָרֵאל  (ישעיה  ִיׂשְ

ְוָכתּוב ָאר,  ֶאְתּפָ ָך  ּבְ ר  ס) ֲאׁשֶ ּוֵבית   (שם 
י ֲאָפֵאר.  ְפַאְרּתִ  ּתִ

  

ָמה   .360 ּכְ ִיְצָחק,  י  ִרּבִ ָאַמר  ֲעָטָרה.  ּבַ ַמהּו 
יב, ְכּתִ ִוד.   כג)(שמואל א   ּדִ יו עֹוְטִרים ֶאת ּדָ אּול ַוֲאָנׁשָ ְוׁשָ

ָכל   ּבְ ּוִבירֹוָקא,  סּוָמָקא  ּבְ ִחָווָרא  ּבְ ר,  ִמְתַעּטָ ּדְ ּום  ִמׁשּ
ר'   ָאַמר  יּה.  ּבֵ ֲחָרן  ְוִאְסּתַ יּה,  ּבֵ ִליָלן  ּכְ הּו  ֻכּלְ ּדְ ְווִנין  ּגַ
ָרה.  ֲעּטָ ַמאן  ִאּמֹו.  לֹו  ָרה  ִעּטְ ׁשֶ ֲעָטָרה  ּבַ ְיהּוָדה, 

ְכּתִ  מט) יב,ּדִ ָאר.  (ישעיה  ֶאְתּפָ ָך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
י ֲאַפֵאר.  (ישעיה ס) ּוְכִתיב ְפַאְרּתִ  ּוֵבית ּתִ

ֵאׁש  .361 ּבְ ָנה  ִנּתְ ּתֹוָרה  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָיִמין   ִלְכלֹל  ְלָבָנה,  ֵאׁש  י  ּבֵ ּגַ ַעל  חָֹרה  ׁשְ

חֹוֵזר ִלְהיֹות ָיִמין, שֶׁ  ֹמאל ׁשֶ ֹמאל, ּוׂשְ ׂשְ תּוב  ּבִ ּכָ
ת ָלמֹו.   ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ

  
ָמא,  .361 א אּוּכָ ָ ֶאׁשּ ָאַמר ר' ִיְצָחק, אֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת ּבְ

ָמאָלא,  ׂשְ ּבִ ְיִמיָנא  ְלַאְכְלָלא  וָרא,  ִחּוָ א  ָ ֶאׂשּ י  ּבֵ ּגַ ַעל 
ת ָלמֹו.  ְכִתיב ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ר ְיִמיָנא, ּדִ ִאְתַחּזָ ָמאָלא ּדְ  ּוׂשְ

ל ִסיַני ָאמַ  .362 ן ׁשֶ ָעׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ א, ּבְ י ַאּבָ ר ַרּבִ
ן  ָעׁשָ אֹותֹו  ּבְ ר  ּוִמְתַעּטֵ ֵאׁש,  עֹוֶלה  יֹוֵצא,  ָהָיה 
ְוָכל  ְויֹוֵרד,  ְועֹוֶלה  ַהזֶּה,  ּכֹול  ֶאׁשְ ּכְ ָגלּוי  ּבְ
ַמֲעֶלה   ָהָיה  ֵעֶדן  ן  ּגַ ל  ׁשֶ ִמים  ׂשָ ְוַהּבְ ָהֵריחֹות 

ל ָלָבן וְ  ַמְרֶאה ׁשֶ ן ּבְ חֹר. ֶזהּו  אֹותֹו ָעׁשָ ָאדֹם ְוׁשָ
תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ִמּכֹל   (שיר  ּוְלבֹוָנה  ֹמר  ֶרת  ְמֻקּטֶ

 ַאְבַקת רֹוֵכל. 

  

ִסיַני ֲהָוה ָנִפיק,  .362 ְתָנָנא ּדְ ֲעָתא ּדִ ׁשַ א, ּבְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
ָייא,  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ָנָנא  ּתְ ַההּוא  ּבְ ר  ּוִמְתַעּטָ א,  ָ ֶאׁשּ ָסִליק 
ּובּוְסִמין  ֵריִחין  ְוָכל  ְוָנִחית,  ְוָסִליק  א,  ּדָ ָלא  ַאְתּכְ ּכְ
ור   ִחּוָ ּדְ ֵחיזּו  ּבְ ָנָנא,  ּתְ ַההּוא  ָסִליק  ֲהָוה  ֵעֶדן,  ּדְ א  ְבִגְנּתָ ּדִ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ְואּוָכם,  השירים  ְוסּוָמק  (שיר 
ֶרת מֹר ּוְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל.  ג)  ְמֻקּטֶ

ִיְצָחק,   אֹותוֹ  .363 י  ַרּבִ ָאַמר  ָהָיה?  ֶמה  ן  ָעׁשָ
ּנֱֶאַמר ִמי זֹאת עָֹלה  ם, ׁשֶ ְגְלָתה ְלׁשָ ּנִ ִכיָנה ׁשֶ ׁשְ
ְיהּוָדה,   י  ַרּבִ ן. ָאַמר  ָעׁשָ ִתְמרֹות  ּכְ ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן 
תּוב  ּכָ ֵלם הּוא, ׁשֶ סּוק ׁשָ ל ֶזה, ֲהֵרי ּפָ ה ָלְך ּכָ ָלּמָ

ֵני   ִמּפְ ּלֹו  ּכֻ ן  ָעׁשַ ִסיַני  ה' ְוַהר  ָעָליו  ָיַרד  ר  ֲאׁשֶ
ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ן.  ְבׁשָ ַהּכִ ן  ֶעׁשֶ ּכְ נֹו  ֲעׁשָ ַויַַּעל  ֵאׁש  ּבָ

ָראּו ֶאת ֶזה ְוָיְדעּו ֶאת ֶזה.   ׁשֶ

  

ִיְצָחק, .363 ר'  ָאַמר  ֲהָוה.  ַמאן  ָנָנא  ּתְ (נ''ח  ַההּוא 
ָאֵמר, ע''ב) ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ן,  ְלַתּמָ ִאְתְגֵלי  ּדְ א  ִכיְנּתָ (שיר   ׁשְ

ג) ן.  השירים  ָעׁשָ ִתְמרֹות  ּכְ ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  עֹוָלה  זֹאת  ִמי 
ִלים הּוא,  ה ָלְך ּכּוֵלי ַהאי ָהא ְקָרא ׁשְ ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ָלּמָ
ֵאׁש   ר ָיַרד ָעָליו ְיָי' ּבָ ִני ֲאׁשֶ ּלֹו ִמּפְ ן ּכֻ יב ְוַהר ִסיַני ָעׁשָ ְכּתִ ּדִ

ַזכָּ  ן.  ְבׁשָ ַהּכִ ן  ֶעׁשֶ ּכְ נֹו  ֲעׁשָ ַעל  א, ַוּיַ ּדָ ָחָמאן  ּדְ א  ַעּמָ ָאה 
א.  ְוַיְדִעין ּדָ

ָהאֹוִתיֹּות  .364 ְחְקקּו  ּנֶ ׁשֶ ּכְ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְצָדִדים   ֵני  ְ ִמׁשּ ִנְרִאים  ָהיּו  ָהֶאֶבן,  לּוחֹות    - ּבְ

ֵמֶאֶבן   ָהיּו  ְוַהּלּוחֹות  ֶזה,  ד  ּוִמּצַ ֶזה  ד  ִמּצַ
בְּ  ּסּו  ְוִנְתּכַ ְוֶנְחְקקּו  יִרינֹון,  ְלָבָנה,  ַסְנּפִ ֵאׁש 

ֵני  ׁשְ ּבִ ַוֲחקּוִקים  חָֹרה,  ׁשְ ֵמֵאׁש  ָהיּו  ְוָהאֹוִתיֹּות 
ד ֶזה.  -ְצָדִדים  ד ֶזה ּוִמּצַ  ִמּצַ

  

לּוֵחי ֲאָבָנא,  .364 ִליפּו ַאְתָוון ּבְ ד ִאְתּגְ יא, ּכַ י ִחּיָ ָאַמר ִרּבִ
ְטָרא א, ּוִמּסִ ְטָרא ּדָ ְתֵרין ִסְטִרין, ִמּסִ א,   ֲהוֹו ִמְתַחְזָיין ּבִ ּדָ

א   ָ ֶאׁשּ ִליפּו ְוִאְתַחְפָיין ּבְ יִרינֹון ֲהוֹו, ְוִאְתּגְ ְולּוִחין ֵמֶאֶבן ַסְנּפִ
ְתֵרין  ּבִ ָפן  ּלְ ּוִמְתּגַ אּוָכָמא,  א  ָ ֵמֶאׁשּ ֲהוֹו  ְוַאְתָוון  וָרא,  ִחּוָ

א. ְטָרא ּדָ א ּוִמּסִ ְטָרא ּדָ  ִסְטִרין, ִמּסִ
א, ַהּלּוחֹות ָהיּו בְּ  .365 י ַאּבָ ֵעיֵניֶהם,  ָאַמר ַרּבִ

ֵני סּוֵגי ֵאׁש   ׁשְ   - ְוָהאֹוִתיֹּות ָהיּו ָטסֹות ְוִנְראֹות ּבִ
ֶאָחד ָיִמין  חָֹרה, ְלֵהָראֹות ּכְ ֵאׁש ְלָבָנה ְוֵאׁש ׁשְ

תּוב ּכָ ֹמאל, ׁשֶ יִמיָנּה   (משלי ג) ּוׂשְ ֹאֶרְך ָיִמים ּבִ
ת  ּדָ ֵאׁש  ִמיִמינֹו  תּוב  ּכָ ַוֲהֵרי  ְוגֹו'.  ֹמאָלּה  ׂשְ ּבִ

  

ֲהוֹו  .365 ְוַאְתָוון  ֵעיַנְייהּו,  ּבְ ֲהוֹו  לּוִחין  א,  ַאּבָ ר'  ָאַמר 
א   ָ ְוֶאׁשּ וָרא,  ִחּוָ א  ָ ֶאׂשּ ין,  ֶאׁשִ ְתֵרין  ּבִ ּוִמְתַחְזָיין  ָטאִסין, 
ָמאָלא,  ּוׂשְ ְיִמיָנא  ֲחָדא,  ּכַ ְלִאְתֲחָזָאה  אּוָכָמא, 

יב, ְכּתִ ג) ּדִ ְוגֹו'.  (משלי  מֹאָלּה  ׂשְ ּבִ יִמיָנּה  ּבִ ָיִמים  אֶֹרְך 
ְגבּוָרה   ְטָרא ּדִ א ִמּסִ ת ָלמֹו. ֶאּלָ ִתיב ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ְוָהא ּכְ
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ֶאלָּ  ְוִנְכֶלֶלת ָלמֹו.  ָהָיה,  ֶזה  בּוָרה  ַהּגְ ד  ִמּצַ א 
חָֹרה. יִָּמין. ְוָלֵכן ֵאׁש ְלָבָנה ְוֵאׁש ׁשְ  ּבַ

א חִ  ָ ְך ֶאׂשּ יִמיָנא. ּוְבִגין ּכַ ִליַלת ּבִ א  ֲהָוה, ְוִאְתּכְ ָ וָרא ְוֶאׁשּ ּוָ
 אּוָכָמא. 

תּוב .366 ּכָ ִנינּו,  לב) ׁשָ חֹת   (שמות  ְוַהּלֻ
ְוגֹו'. ה  ֵהּמָ ֱאלִֹהים  ה  ֱא�ִהים   ַמֲעׂשֵ (ַמֲעֵׂשה 

חֹת, ֶאָחד.   ַוַּדאי) ְוַהּלֻ תּוב  ּכָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֲאִמירֹות   ר  ְוֶעׂשֶ ֶאָחד.  ְוִנְרִאים  ָהיּו  ַנִים  ׁשְ

ִלְהיֹות  ֲחקּוקֹות   ָחֵמׁש,  ּבְ לּולֹות  ּכְ ָחֵמׁש  ֶהם,  ּבָ
אי. ה ַוּדַ ה ֱאלִֹהים ֵהּמָ  ַהּכֹל ָיִמין. ַמֲעׂשֵ

  

ִתיב .366 ּכְ אָנא,  ה ֱאלִהים  (שמות לב) ּתָ ַמֲעׂשֵ חֹת  ְוַהּלֻ
ְוגו', ה  ודאי) ֵהּמָ אלהים  ְיהּוָדה,  (מעשה  י  ִרּבִ ָאַמר 

ֵרי ֲהוֹו ּוִמְת  ִתיב, ַחד. ּתְ חֹת ּכְ ר ֲאִמיָרן  ְוַהּלֻ ַחְזָיין ַחד. ָוֶעׁשֶ
א ְיִמיָנא.  ָחֵמׁש, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ ִליָלן ּבְ הּו. ָחֵמׁש ּכְ ֵפי ּבְ ּלְ ִמְתּגַ

אי. ה ַוּדַ ה ֱאלִהים ֵהּמָ  ַמֲעׂשֵ
ָהיּו,   .367 יִרינֹון  ַסְנּפִ ל  ׁשֶ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ַרּבִ

י ֲאָבִנים ָהיּו, ְוָהֲאָבִנים ָהיּו ְסתּומֹות. נָ  ּתֵ ב ּוׁשְ ׁשַ
ְוֶנְחְקקּו  טּו  ְ ׁשּ ְוִהְתּפַ רּוַח,  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
יִרינֹון   ֵעין ַסְנּפִ י ְיהּוָדה ָאַמר, ּכְ ֵני לּוחֹות. ַרּבִ ׁשְ

טֹוָבה) ָהיּו, ֶאֶבן  תּוב   (ֶׁשָהְיָתה  ּכָ ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ
ה.  ה ֱאלִֹהים ֵהּמָ  ַמֲעׂשֵ

  

יִר  .367 ַסְנּפִ ל  ׁשֶ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ָהוֹו,ַרּבִ פ''ד   ינֹון  (דף 
יב   ע''ב) ָנׁשִ ְסִתיָמאן.  ֲהוֹו  ְוַאְבִנין  ֲהוֹו.  ַאְבִנין  ּוְתֵרין 

ֵרין  ּתְ ִליפּו  ְוִאְתּגְ טּו  ׁשָ ְוִאְתּפָ רּוָחא,  ּבְ ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ֲהוֹו. יִרינֹון  ַסְנּפִ ֵעין  ּכְ ְיהּוָדה ָאַמר,  (דהוה אבן   לּוִחין. ר' 

י טבא) ְכּתִ ַמע ּדִ ה.ַמׁשְ ה ֱאלִֹהים ֵהּמָ  ב ַמֲעׂשֵ
ִהיא   .368 יִרינֹון ֶזה, ׁשֶ ְך, ַסְנּפִ ָאַמר לֹו, ִאם ּכָ

ֵאיָנם   ָהֲאָבִנים,  ָאר  ְ ִמׁשּ ּוְכֵבָדה  טֹוָבה  ֶאֶבן 
ה   ּמֶ רּוְך הּוא? ָאַמר לֹו, ּבַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֵ

ה   ה? ֵהּמָ ה ֱאלִֹהים ֵהּמָ ַאְרנּו ַמֲעׂשֵ א ּבֵ ְוָקא. ֶאּלָ ּדַ
ֱאלִֹהים.  ה  ַמֲעׂשֵ חֹת  ְוַהּלֻ תּוב  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ה  ַמֲעׂשֵ ְוָהֲאָבִנים  ָכתּוב  ְולֹא  תּוב,  ּכָ חֹת  ַהּלֻ

ה.  ֱאלִֹהים ֵהּמָ

  

ַאְבָנא  .368 הּוא  ּדְ א  ּדָ יִרינֹון  ַסְנּפִ ָהִכי,  ִאי  ֵליּה,  ָאַמר 
ָאר ַאְבִנין, ָלאו עֹוָבָדא ְ יָרא ִמׁשּ ִריְך    ָטָבא ַיּקִ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ֱאלִֹהים  ה  ַמֲעׂשֵ אֹוִקיְמָנא  ַמאי  ּבְ ֵליּה,  ֲאַמר  ִאיּנּון.  הּוא 
ה  חֹת ַמֲעׂשֵ ִתיב ְוַהּלֻ א ֲחֵזי, ּכְ א ּתָ ְייָקא. ֶאּלָ ה ּדַ ה. ֵהּמָ ֵהּמָ
ה  ַמֲעׂשֵ ְוָהֲאָבִנים  ִתיב  ּכְ ְוָלא  ִתיב,  ּכְ חֹת  ַהּלֻ ֱאלִהים. 

ה.  ֱאלִֹהים ֵהּמָ
ְמעֹון, ַהּכֹל ֶאָחד הּוא, ֲאָבל   .369 י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  לּו,  ַהּלָ ַהּלּוחֹות  ֵני  ׁשְ
אֹוָתם   ה  ְוָעׂשָ ת,  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ְוִנְתַעּלּו  ָהיּו, 

יו ָהיּו. רּוְך הּוא, ּוַמֲעׂשָ דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ
  

אִ  .369 ֲאָבל  הּוא,  ַחד  א  ּכֹּלָ ְמעֹון,  ׁשִ ר'  ֵרין ָאַמר  ּתְ ין  ּלֵ
ֵמֶעֶרב   קּו  ּלָ ְוִאְסּתָ ֲהוֹו,  ָעְלָמא  ֵרי  ִאְתּבְ ָלא  ַעד  לּוִחין 

ִריְך הּוא, ְועֹוָבדֹוי ֲהוֹו. א ּבְ ת, ְוָעַבד לֹון קּוְדׁשָ ּבָ  ׁשַ

ל   .370 ַהּטַ ֵמאֹותֹו  ִנינּו,  ׁשָ ַנֲעׂשּו?  ֵהם  ה  ִמּמָ
דֹוׁש. ּוְכשֶׁ  יק ַהּקָ ֹוֵפַע ִמן ָהַעּתִ ׁשּ ֹוֵפַע  ָהֶעְליֹון ׁשֶ ׁשּ

ָנַטל  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּפּוִחים  ַהּתַ ֵדה  ִלׂשְ ְך  ְוִנְמׁשָ
ֵמֶהם  פֹור  ּכְ ִטּפֹות  י  ּתֵ ׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֶהן,   ב ּבָ י ֲאָבִנים ְיָקרֹות. ָנׁשַ ּתֵ ְוִנְגְלדּו, ְוַנֲעׂשּו ׁשְ
ה   ַמֲעׂשֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  לּוחֹות.  ֵני  ִלׁשְ טּו  ְ ׁשּ ְוִהְתּפַ

הּוא,  ֱאלֹהִ  ֱאלִֹהים  ב  ִמְכּתַ ב  ְכּתָ ְוַהּמִ ה  ֵהּמָ ים 
תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  לב) ּכְ ע   (שמות  ֶאְצּבַ ּבְ תּוִבים  ּכְ

 ֱאלִֹהים.

  

ָאה,  .370 ִעּלָ א  ַטּלָ ֵמַההּוא  אָנא,  ּתָ ִאְתָעִבידּו.  ה  ִמּמַ
ַלֲחַקל   ְך  ְוִאְתְמׁשַ ָנִגיד  ְוַכד  א.  יׁשָ ַקּדִ יָקא  ֵמַעּתִ ָנִגיד  ּדְ

ַתּפּוִחין ַק  ּפֹוֵרי ּדְ ּכִ ֵרין  ּתְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ין, ָנַטל קּוְדׁשָ יׁשִ ּדִ
ב   ָנׁשַ יִרין.  ַיּקִ ַאְבִנין  ֵרין  ּתְ ְוִאְתָעִבידּו  ִלידּו,  ְוִאְתּגְ ְייהּו,  ִמּנַ
ה  טּו ִלְתֵרין לּוִחין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַמֲעׂשֵ ׁשָ הּו, ְוִאְתּפָ ּבְ

ֱאלֹהִ  ב  ִמְכּתַ ב  ְכּתָ ְוַהּמִ ה  ֵהּמָ ָמה  ֱאלִהים  ּכְ הּוא.  ים 
יב, ְכּתִ ע ֱאלִהים. (דברים ט) ּדִ ֶאְצּבַ תּוִבים ּבְ  ּכְ

ֱאלִֹהים   .371 ע  ֶאְצּבַ ִנינּו,  ע    -ׁשָ ֶאְצּבַ אֹוָתּה 
ֱאלִֹהים  ע  ֶאְצּבַ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרה,  ַלֲעׂשָ עֹוָלה 
ַעד   ָרה,  ַלֲעׂשָ עֹוָלה  ע  ְוֶאְצּבַ ע  ֶאְצּבַ ְוָכל  ִהיא. 

ית ָיד שְׁ  ֲעׂשֵ ּנַ תּובׁשֶ ּכָ ַויְַּרא  (שמות יד) ֵלָמה, ׁשֶ
דָֹלה.  ָרֵאל ֶאת ַהיָּד ַהּגְ  ִיׂשְ

  
ָסִליק   .371 ע  ֶאְצּבַ ַההּוא  ֱאלִֹהים.  ע  ֶאְצּבַ אָנא,  ּתָ

ְוָכל   ִהיא.  ֱאלִהים  ע  ֶאְצּבַ ַמר,  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ָרה.  ַלֲעׂשָ
ַעד   ָרה,  ַלֲעׂשָ ָסִליק  ע  ְוֶאְצּבַ ע  ְיָדא  ֶאְצּבַ ִאְתָעִביד  ּדְ
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יב, ְכּתִ ּדִ ֵליָמָתא,  יד) ׁשְ ד   (שמות  ַהּיָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  ַוּיַ
דֹוָלה.  ַהּגְ

חֹת   .372 ַהּלֻ ַעל  ָחרּות  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ   - ָאַמר 
ְצָדִדים,  ֵני  ְ ִמׁשּ ְוִנְראּו  ָהֲאָבִנים  ָהיּו  ְנקּוִבים 

ָאַמר   ֲחִקיקֹות.  ל  ׁשֶ ֲחִקיָקה  א, ָחרּות  ַאּבָ י  ַרּבִ
אן ַמה  ד ָהַאֵחר, ְוִנְקָרא ִמּכָ ד זֶה ִנְרֶאה ַהּצַ ִמּצַ

ד ָהַאֵחר. ּצַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ  ׁשּ
  

חֹת, ְנִקיָבן ֲהוֹו ַאְבִנין,  .372 ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ָחרּות ַעל ַהּלֻ
ְגִליִפין. ָאַמר ר'  ּלּוָפא ּדִ ְוִאְתֲחִזיאּו ִלְתֵרין ִסְטִרין, ָחרּות ּגִ

א,   ְוִאְתְקֵרי  ַאּבָ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ִאְתָחֵזי  ִסְטָרא  ֵמַהאי 
ִסְטָרא ַאֲחָרא. יב ּבְ ְכּתִ  ֵמָהָכא, ַמה ּדִ

ְכתּוִבים,   .373 ָהיּו  ֵנס  ּבְ ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ֲהֵרי  ׁשֶ ּוְמִעיִדים  ָהיּו אֹוְמִרים  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ

כָּ  ֲהֵרי  ׁשֶ אי,  ַוּדַ הּוא  ֱאלִֹהים  ב  ֵני  ִמְכּתַ ּבְ ל 
ָהיּו.  מֹו ׁשֶ  ָהעֹוָלם לֹא ָיְכלּו ָלַדַעת אֹוָתם ּכְ

  
א,   .373 ִני ָנׁשָ ָכל ּבְ ִתיִבין, ּדְ ִנס ֲהוֹו ּכְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּבְ ַרּבִ

ָהא  אי, ּדְ ב ֱאלִהים הּוא ַוּדַ ָהא ִמְכּתַ ֲהוֹו ַאְמִרין ְוָסֲהִדין, ּדְ
ע  ֵני ָעְלָמא ָלא ַיְכִלין ְלִמְנּדַ ל ּבְ ֲהוֹו. ּכָ ָמה ּדַ  לֹון ּכְ

ָהיּו,  .374 ְנקּוִבים  ָהאֹוְמִרים  ל  ׁשֶ ם  ְלַדְעּתָ
תּוב.   ּכָ חֹת  ַהּלֻ ַעל  חֹת?  ּלֻ ּבַ ָחרּות  תּוב  ּכָ ַהִאם 
ְלָיִמין  ֵהם  קֹולֹות  ה  ָ ֲחִמׁשּ ִנינּו,  ׁשָ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ
ֹמאל   ְ ַהׂשּ ל  ׁשֶ ְואֹוָתם  ֹמאל,  ִלׂשְ ה  ָ ַוֲחִמׁשּ

ּומֵ  יִָּמין.  ּבַ לּוִלים  אֹוָתם  ּכְ ִנְראּו  ַהיִָּמין 
ה   ֹמאל, ְוָכאן ַהּכֹל הּוא ָיִמין, ְוִנְכְללּו ֵאּלֶ ְ ׂשּ ּבַ ׁשֶ
ד ָהַאֵחר,  ַצד ֶזה ִנְרֶאה ַלּצַ ָהָיה ּבְ ֶ ה, ַמה ׁשּ ֵאּלֶ ּבְ
ִנינּו,   ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהאֹוִתיֹּות.  אֹוָתם  ֶאת  ְוקֹוְרִאים 

תּוב ִמימִ  ּכָ ֹמאל ָהַפְך ִלְהיֹות ָיִמין, ׁשֶ ְ ינֹו ֵאׁש ַהׂשּ
אי.  ב ֱאלִֹהים הּוא ַוּדַ ְך ִמְכּתַ ּום ּכָ ת ָלמֹו, ּוִמׁשּ  ּדָ

  

ִתיב   .374 ּכְ ִמי  ֲהוֹו,  ְנִקיִבין  ַאְמִרין,  ּדְ ִאיּנּון  ּדְ ְייהּו  ְלַדְעּתַ
אָנא,  ּתָ ָהִכי  א  ֶאּלָ ִתיב.  ּכְ חֹת  ַהּלֻ ַעל  חֹת,  ּלֻ ּבַ ָחרּות 

ִליִמיָנא,   ִאיּנּון  ָקִלין  א  ָ ְוִאיּנּון ֲחִמׁשּ ָמאָלא.  ִלׂשְ א  ְוַחְמׁשָ
ִאיּנּון  ִאְתָחזּון  ְיִמיָנא,  ּוִמן  יִמיָנא.  ּבִ ִליָלן  ּכְ ָמאָלא  ׂשְ ּדִ
ין   ִאּלֵ ִליָלן  ְוִאְתּכְ ְיִמיָנא,  ִאיהּו  א  ּכֹּלָ ְוָהָכא  ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ
א, ָחֵמי ְלִסְטָרא ַאֲחָרא,  ִסְטָרא ּדָ ֲהָוה ּבְ ין, ַמאן ּדְ ִאּלֵ ּבְ

לוֹ  ִאְתֲחָזר ְוָקֵרי  ָמאָלא  ׂשְ ֵניָנן,  ּתָ ָהא  ּדְ ַאְתָוון.  ְלִאינּון  ן 
ב   ִמְכּתַ ְך  ּכַ ּוְבִגין  ָלמֹו,  ת  ּדָ ֵאׁש  ִמיִמינֹו  יב  ְכּתִ ּדִ ְיִמיָנא, 

אי.   ֱאלִֹהים הּוא ַוּדַ
ד ַהזֶּה ָהָיה קֹוֵרא   .375 ּצַ ָהָיה ּבַ ֶ ָהֵכיַצד? ַמה ׁשּ

ֶזה, ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך. ּוֵמָהאֹוִתיּ  לּו ָהָיה  ּבָ ֹות ַהּלָ
רֹוֶאה ְוקֹוֵרא לֹא ִתְרַצח. ָהָיה קֹוֵרא לֹא ִיְהיֶה 
ְלָך, ְוָהָיה רֹוֶאה ְוקֹוֵרא לֹא ִתְנָאף. ְוָהָיה קֹוֵרא  
ְוָהָיה  ְוא.  ָ ַלׁשּ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ם  ׁשֵ ֶאת  א  ָ ִתׂשּ לֹא 
ְוָכְך  ֶזה.  ד  ִמּצַ ְוַהּכֹל  ִתְגֹנב.  לֹא  ְוקֹוֵרא  רֹוֶאה 

ם, ְוָאז ֶזה    ְלֻכּלָ לּוִלים ֶזה ּבָ ם ּכְ ד ָהַאֵחר, ְוֻכּלָ ִמּצַ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  גֹון ֶזה.  ב ֱאלִֹהים   (שם לג) ּכְ ִמְכּתַ

אי. ב ֱאלִֹהים הּוא ַוּדַ  הּוא. ִמְכּתַ

  

ָקֵרי  .375 ֲהָוה  א,  ּדָ ְטָרא  ִמּסִ ֲהָוה  ּדְ ַמאן  יַצד,  ּכֵ ָהא 
ָדא, ָאנִֹכי ְיָי' ֱאלֶֹהיָך.   ין ַאְתָוון ֲהָוה ָחֵמי, ְוָקֵרי לא ּבְ ּוֵמִאּלֵ

לֹא   ְוָקֵרי,  ָחֵמי  ַוֲהָוה  ְלָך.  ִיְהֶיה  לא  ָקֵרי  ֲהָוה  ְרַצח.  ּתִ
ְוא.   ָ ַלׁשּ ְיָי' ֱאלֶֹהיָך  ם  א ֶאת ׁשֵ ָ ִתׂשּ ַוֲהָוה ָקֵרי לֹא  ְנַאף.  ּתִ
ְוָכְך  א,  ּדָ ְטָרא  ִמּסִ א  ְוכֹּלָ ְגנֹב.  ּתִ לא  ְוָקֵרי  ָחֵמי  ַוֲהָוה 

ָדא  ְלֻכלְּ  א ּבְ ִליָלן ּדָ הּו ּכְ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוֻכּלְ הּו, ּוְכֵדין ִמּסִ
ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ְווָנא.  ּגַ ַהאי  לב) ּכְ ב   (שמות  ִמְכּתַ

אי.  ב ֱאלִֹהים הּוא ַוּדַ  ֱאלִהים הּוא. ִמְכּתַ
י  .376 ה ֶאל ָהָעם ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם. ַרּבִ ַויֵֶּרד ֹמׁשֶ

ָהאֲ  ַמִהי  ָאַמר,  ַויֹּאֶמר יֹוֵסי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַהזֹּו  ִמיָרה 
י ִיְצָחק,  ֲאֵלֶהם, ְולֹא ָכתּוב ָמה ָאַמר? ָאַמר ַרּבִ
ְמָחה   ָאה ׂשִ ּבָ ׁשֶ ֶרְך ָהעֹוָלם הּוא, ּכְ ּבֹא ּוְרֵאה, ּדֶ

ַצַער   א  ּבָ ׁשֶ ּכְ אֹו  יֹוֵדַע   -ָלָאָדם  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ּכְ
פּ  ִלּבֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ִלְסּבֹל,  ָיכֹול  לֹא  ּנּו,  ֹוֵרַח ִמּמֶ

ְוָיכֹול   ִקיּּומֹו  ּבְ עֹוֵמד  ּנּו,  ִמּמֶ יֹּוֵדַע  ּוְכׁשֶ ָעה.  ְלׁשָ
אן, ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָּכ�) ִלְסּבֹל.  ֵאינֹו  ֲהֵרי  (ְוָכאן  ׁשֶ

  

יֹוֵסי   .376 י  ַרּבִ ֲאֵליֶהם.  ַוּיֹאֶמר  ָהָעם  ֶאל  ה  מֹׁשֶ ֶרד  ַוּיֵ
וְ  ֲאֵליֶהם,  ַוּיֹאֶמר  יב  ְכּתִ ּדִ א  ּדָ ֲאִמיָרא  ַמאי  ָלא ָאַמר, 

ָאְרָחא  ֲחֵזי,  א  ּתָ ִיְצָחק,  י  ִרּבִ ָאַמר  ָקָאַמר.  ַמאי  ִתיב  ּכְ
ָאֵתי   ד  ּכַ ָנׁש, אֹו  ֶחְדָווָתא ְלַבר  ָאֵתי  ד  ּכַ ָעְלָמא הּוא,  ּדְ
א   ָהא ִלּבָ ל, ּדְ יּה ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ ַצֲעָרא, ַעד ָלא ָיַדע ִמּנֵ

יּה, ָקִאים בְּ  ֲעָתא. ְוַכד ָיַדע ִמּנֵ ַרח ְלׁשַ ִקיּוֵמיּה, ְוָיִכיל  ִאְתּפְ
ָהָכא, ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ל.  לאו הכי) ְלִמְסּבַ והכא  ה   (נ''א  מֹׁשֶ ָהא  ּדְ
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ְך ְוִחזֵּק  ָהָיה ַאַחר ּכָ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ָאַמר ָלֶהם ּכָ ֹמׁשֶ
ן ִאם   ּכֵ ל ׁשֶ ְדָבִרים, ְולֹא ָיְכלּו ִלְסּבֹל. ּכָ ם ּבִ ִלּבָ

ַויֹּאֶמר  לֹ  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָבר.  ּדָ ָלֶהם  ָהָיה אֹוֵמר  א 
ר  ַוְיַדּבֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם,  ִלּבָ ְוִחזֵּק  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֲאֵלֶהם 

 ֱאלִֹהים.

ין,  ִמּלִ ְייהּו ּבְ ֲהָוה ְלָבַתר, ְוַאְתִקיף ִלּבַ ל ַמה ּדְ ָאַמר לֹון ּכָ
ִגין  ן ִאי ָלא ָאַמר לֹון ִמיִדי. ּוּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ל. ּכָ ְוָלא ָיִכילּו ְלִמְסּבַ

ְך ַוּיֹאֶמר אֲ  ְייהּו. ּוְלָבַתר ּכָ ף ִלּבַ ּקַ ַקְדִמיָתא, ְוִאְתּתָ ֵליֶהם ּבְ
ר ֱאלִהים.  ַוְיַדּבֵ

ֲהֵרי  .377 ׁשֶ ִלְסּבֹל,  ָיְכלּו  לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם 
י ִחיָּיא ָאַמר   י ְיהּוָדה ָאַמר ַרּבִ ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ׁשָ

דֹוׁש   ַהּקָ ל  ׁשֶ ְדָברֹו  ְמעּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ יֹוֵסי,  י  רּוְך  ַרּבִ ּבָ
ל   ׁשֶ ָמָתם  ִנׁשְ ְוָעְלָתה  ָמָתם,  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ הּוא, 

ם.  ֵבק ׁשָ א ְכבֹודֹו ְלִהּדָ ּסֵ ָרֵאל ַעד ּכִ  ִיׂשְ
  

ֵניָנן, ָאַמר   .377 ָהא ּתָ ל, ּדְ א, ָלא ָיִכילּו ְלִמְסּבַ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ה  ִמּלָ ְמעּו  ׁשָ ד  ּכַ יֹוֵסי,  יא ָאַמר ר'  ִחּיָ ְיהּוָדה ָאַמר ר'  ר' 

קוּ  ָקא  ּדְ ְוַסּלְ ָמַתְייהּו,  ִנׁשְ ְרַחת  ּפַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְדׁשָ
יֵליּה,   ּדִ ְיָקָרא  ּכּוְרֵסי  ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ָמַתְייהּו  ִנׁשְ

ן.  ּמָ ָקא ּתַ ּבְ  ְלִאְתּדַ
רּוְך הּוא,  .378 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָאְמָרה תֹוָרה 

ִנים ֶטֶרם שֶׁ  ִים ׁשָ ם ָהִייִתי ֵמַאְלּפַ ְבָרא  ְוִכי ְלִחּנָ ּנִ
הּ  ּבָ תּוב  ּכָ ם  ְלִחּנָ יז) ָהעֹוָלם?!  ְוִאיׁש   (ויקרא 

ר  ַהּגָ ר  ַהּגֵ ּוִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ִאיׁש 
תֹוָכם, ל) ּבְ ר  (שמות  ַדּבֵ ּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְוֶאל 
כה) ֵלאֹמר, ָרֵאל  (ויקרא  ִיׂשְ ְבֵני  ִלי  י  ּכִ

אוֹ  ָרֵאל? ּבְ ֵני ִיׂשְ ָעה  ֲעָבִדים?! ֵאיֹפה ֵהם ּבְ ָתּה ׁשָ
ל ֶאָחד   ָרֵאל ּכָ מֹות ִיׂשְ ֶהֱחִזיָרה ַהּתֹוָרה ֶאת ִנׁשְ
ְוָאֲחָזה  ָקה  ִחזְּ ַהּתֹוָרה  ִלְמקֹומֹו.  ְוֶאָחד 
ֶזהּו  ָרֵאל.  ְלִיׂשְ אֹוָתן  ְלַהֲחִזיר  מֹוֵתיֶהם  ִנׁשְ ּבְ

תּוב ּכָ יט) ׁשֶ ִמיָמה   (תהלים  ּתְ ה'  ּתֹוַרת 
יַבת ֶנֶפׁש ַמּמָ  יַבת ָנֶפׁש. ְמׁשִ  ׁש. ְמׁשִ

  

ְוִכי   .378 ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָקֵמיּה  ָאְמָרה אֹוַרְייָתא 
ֵרי ָעְלָמא,  ִנין, ַעד ָלא ִאְתּבְ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ָנא ֲהֵויָנא ִמּתְ ְלַמּגָ

ּה, ִתיב ּבָ ָנא ּכְ ִאיׁש  (דף פ''ה ע''א) ְוִאיׁש  (ויקרא יז) ְלַמּגָ
ָרֵאל ּוִמן ַהֵגר ַהָגר   ֵני ִיׂשְ תֹוָכםִמּבְ ֵני   (ויקרא כד) ּבְ ְוֶאל ּבְ

ֵלאמֹר. ר  ַדּבֵ ּתְ ָרֵאל  כה) ִיׂשְ ָרֵאל  (ויקרא  ִיׂשְ ְבֵני  ִלי  י  ּכִ
ָאַהְדַרת   ֲעָתא,  ׁשַ ּה  ּבָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ִני  ּבְ ִאיּנּון  ָאן  ֲעָבִדים. 
ְלַאְתֵריּה.  ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ָמַתְייהּו  ִנׁשְ אֹוַרְייָתא 

ָרא אֹוַרְייָתא ַאְתִק  ָמַתְייהּו, ְלָאַהּדְ ִנׁשְ הּו ּבְ יַפת, ַוֲאִחיַדת ּבְ
ָרֵאל ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּתֹוַרת ְיָי'   (תהלים יט) ְלהּו ְלִיׂשְ

ׁש.  יַבת ֶנֶפׁש ַמּמָ יַבת ָנֶפׁש. ְמׁשִ ִמיָמה ְמׁשִ  ּתְ
א ה'   .379 ּסֵ לֹֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ תּוב ַויֵּׁשֶ ִנינּו, ּכָ ׁשָ

מֹו שֶׁ  תּובְלֶמֶלְך, ּכְ ׁש ַמֲעלֹות   א י)-(מלכים  ּכָ ׁשֵ
ָעְמָדה   ָבָנה  ַהּלְ ׁשֶ ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ א.  ּסֵ ַלּכִ
ָעְמָדה   לֹֹמה  ׁשְ יֵמי  ּבִ ׁשֶ ִנינּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ

ֵלמּות.  ׁשְ ָבָנה ּבִ  ַהּלְ
  

ִתיב .379 אָנא, ּכְ לֹמֹה ַעל  (דברי הימים א כט) ּתָ ב ׁשְ ׁשֶ ַוּיֵ
א ְיָי' ְלֶמֶלךְ  ּסֵ יב,ּכִ ְכּתִ ָמה ּדִ ׁש ַמֲעלֹות  (מלכים א י) , ּכְ ׁשֵ

ָלמּוָתא.   ַאׁשְ ּבְ ִסיֲהָרא  יָמא  ַקּיְ ּדְ ָאַמר,  א  ַאּבָ ר'  א.  ּסֵ ַלּכִ
ָלמּוָתא.  ַאׁשְ יָמא ִסיֲהָרא ּבְ לֹמֹה, ַקּיְ ׁשְ יֹומֹוי ּדְ ָתֵניָנן, ּבְ  ּדְ

ֵלמּות? .380 ׁשְ ּבִ ַוֵּתֶרב   ֵאיָמַתי  (ָׁשִנינּו, ָּכתּוב 
ַרִּבי    ָחְכַמת ָאַמר  ַוֵּתֶרב?  ַמהּו  ְוגֹו'.  ְׁש�ֹמה 

ַמהּו   ִּבְׁשֵלמּוָתּה.  ַהְּלָבָנה  ֶׁשָעְמָדה  ַאָּבא, 
מֹו   ִּבְׁשֵלמּוָתּה?) ּכְ ר,  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ ָעְמָדה  ׁשֶ

ֶרץ.   ּפֶ ְיהּוָדה.  ַיֲעקֹב.  ִיְצָחק.  ִנינּו, ַאְבָרָהם.  ָ ׁשּ ׁשֶ
ַנְחׁשֹון יָנָדב.  ַעּמִ ָרם.  ּבַֹעז.  ֶחְצרֹון.  ְלמֹון.  ׂשַ  .

לֹֹמה ָעְמָדה   א ׁשְ ּבָ ׁשֶ לֹֹמה. ּכְ ִוד. ׁשְ י. ּדָ עֹוֵבד. ִיׁשַ
לֹֹמה   ׁשְ ב  ַויֵּׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ָבָנה  ַהּלְ
א.   ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ א ה' ְלֶמֶלְך. ְוָכתּוב ׁשֵ ּסֵ ַעל ּכִ

ַמְעָלה.  ּלְ מֹו ׁשֶ  ַהּכֹל ּכְ

  

ָלמּוָתא.ֵאיָמַתי   .380 ַאׁשְ חכמת  ּבְ ותרב  כתיב  תאנא  (נ''א 
שלמה וגו' מאי ותרב, אמר ר' אבא דקיימא סיהרא באשלמותא מאי  

ָתֵניָנן,  באשלמותא) ּדְ ָמה  ּכְ ר,  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ יָמא  ַקּיְ ּדְ
ָרם.  ֶחְצרֹון.  ֶרץ.  ּפֶ ְיהּוָדה.  ַיֲעקֹב.  ִיְצָחק.  ַאְבָרָהם. 

לְ  יָנָדב. ַנְחׁשֹון. ׂשַ לֹמֹה.  ֲעּמִ ִוד. ׁשְ י. ּדָ מֹון. ּבֹוַעז. עֹוֵבד. ִיׁשַ
ֲהָדא  ָלמּוָתא.  ַאׁשְ ּבְ ִסיֲהָרא  יָמא  ַקּיְ לֹמֹה,  ׁשְ ָאָתא  ד  ּכַ
ּוְכִתיב   ְלֶמֶלְך.  ְיָי'  א  ּסֵ ּכִ לֹמֹה ַעל  ׁשְ ב  ׁשֶ ַוּיֵ הּוא ִדְכִתיב, 

א.  ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ א ּכְ א. ּכֹּלָ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ  ׁשֵ

ימֵ  .381 ְפָגם ּבִ ּבִ ָבָנה  ַהּלְ ָעְמָדה  ִצְדִקיָּה  י 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמה,  יג) ְוִנְפּגְ לֹא   (ישעיה  ְוָיֵרַח  ִסיהֲ  .381   יָמא  ַקּיְ ה,  ִצְדִקּיָ ּדְ יֹומֹוי  ְפִגימּוָתא, ּבְ ּבִ ָרא 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ִגים.  יג) ְוִאְתּפְ יּהַ  (ישעיה  ַיּגִ לֹא  ַוָיֵרַח 

https://dailyzohar.com/


Zohar Yitro – Draft – unedited- not for publishing 

103 DailyZohar.com  
 

ָמה  ִנְפּגְ ִצְדִקיָּה  יֵמי  ּבִ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ אֹורֹו.  יּהַ  ַיּגִ
ָרֵאל. ל ִיׂשְ כּו ְפֵניֶהם ׁשֶ ָבָנה ְוָחׁשְ  ַהּלְ

ָתֵניָנן, ִגים   (ויקרא מ' ע''ב) אֹורֹו. ּדְ ה, ִאְתּפְ ִצְדִקּיָ יֹומֹוי ּדְ ּבְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ְייהּו ּדְ כּו ַאְנּפַ  ִסיֲהָרא, ְוִאְתַחׁשּ

ַוֲחׁשֹב,   .382 ָאָסא.  ֵצא  ֲאִביָּה.  ְרַחְבָעם. 
ֲאַמְצָיהּו.  יֹוָאׁש.  ֲאַחְזָיהּו.  ְיהֹוָרם.  ָפט.  ְיהֹוׁשָ
ָאמֹון.   ה.  ֶ ְמַנׁשּ ְיִחְזִקיָּהּו.  ָאָחז.  יֹוָתם.  יָּהּו.  ֻעזִּ
ָמה  ִנְפּגְ ִצְדִקיָּהּו,  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ִצְדִקיָּהּו.  יָּהּו.  יֹאׁשִ

תוּ  ּכָ ׁשֶ ָגם,  ּפְ ַעל  ְוָעְמָדה  ָבָנה  (ירמיה   בַהּלְ
ְזַמן נב) אֹותֹו  ּבְ ר.  ִעּוֵ ִצְדִקיָּה  ֵעיֵני  (איכה   ְוֶאת 
ָהָעְבָרה  ב) זֹו  ֶאֶרץ  ֶאֶרץ.  ַמִים  ָ ִמׁשּ ִליְך  ִהׁשְ

ָכה   ְוֶנְחׁשְ ּנּו,  ִמּמֶ ְוִהְתַרֲחָקה  ַמִים  ׁשָ ְפֵני  ִמּלִ
ַהזֹּו. ַהְּלָבָנה   ָהָאֶרץ  ֶׁשָעְמָדה  (ְּכלֹוַמר, 

 . ִּבְפִגימּוָתּה)

  

ָפט.  .382 ְיהֹוׁשָ ָאָסא.  ָאִביָה.  ְרַחְבָעם.  יב,  ְוָחׁשִ ּפּוק 
ָאָחז.  יֹוָתם.  הּו.  עּוִזּיָ ֲאַמְצָיהּו.  יֹוָאׁש.  ֲאַחְזָיהּו.  ְיהֹוָרם. 
ָאָתא   ְוַכד  הּו.  ִצְדִקּיָ הּו.  ּיָ יֹאׁשִ ָאמֹון.  ה.  ֶ ְמַנׁשּ הּו.  ְיִחְזִקּיָ

ִס  ִגים  ִאְתּפְ הּו  ִגימּוָתא.  ִצְדִקּיָ ּפְ ַעל  יָמא  ְוַקּיְ יֲהָרא 
יב, ְכּתִ נב) ּדִ יּה   (ירמיה  ּבֵ ר.  ִעּוֵ ה  ִצְדִקּיָ ֵעיֵני  ְוֶאת 

ב) ִזְמָנא ִליךְ  (איכה  ע''א) ִהׁשְ קי''ד  ַמִים  (ויקרא  ָ ִמׁשּ
ְוִאְתָרָחַקת   ַמִים,  ׁשָ ֵמי  ִמּקָ ָרא  ִאְתַעּבְ ֶאֶרץ  ַהאי  ֶאֶרץ. 

אֶ  ַהאי  ָכא  ְ ְוִאְתַחׁשּ יּה,  סיהרא   ֶרץ.ִמּנֵ דקיימא  (כלומר 
 . בפגימותא)

ַהר   .383 ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעְמדּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִנינּו,  ׁשָ
ְלָהִאיר,   ָבָנה  ַהּלְ ִהְתִחיָלה  ִסיַני, 

תּוב ּכָ כב)-(שמואל  ׁשֶ ַמה  ב  ַויֵַּרד.  ַמִים  ׁשָ ַויֵּט 
ְוִהְתִחיָלה  ָבָנה,  ַלּלְ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ַרב  ּקֵ ׁשֶ ַויֵַּרד?  זֶּה 

תּוב  ְלָהִאיר  ּכָ ׁשֶ ָבָנה,  כ) ַהּלְ ֶגל   (במדבר  ּדֶ
 ַמֲחֵנה ְיהּוָדה ִמְזָרָחה. 

  

ִסיַני   .383 ּדְ ָרֵאל ַעל טּוָרא  ִיׂשְ ַקְיימּו  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ אָנא,  ּתָ
יב, ְכּתִ ּדִ ְלַאְנָהָרא,  ִסיֲהָרא  אֵרי  כב) ׁשָ ב  ַוּיֵט  (שמואל 

ְמׁשָ  ׁשִ ָקִריב  ּדְ ַרד.  ַוּיֵ ַרד. ַמהּו  ַוּיֵ ַמִים  י ִסיֲהָרא,  ׁשָ ְלַגּבֵ א 
יב, ְכּתִ ֵרי ְלַאְנָהָרא ִסיֲהָרא. ּדִ ֶגל ַמֲחֵנה   (במדבר ב) ְוׁשָ ּדֶ

 ְיהּוָדה ִמְזָרָחה.
יט  .384 ּלִ ׁשַ ּכְ ְיהּוָדה  ה  ִהְתַמּנָ ִסיַני  ַהר  ּבְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ְלכּות,  ּמַ יב) ּבַ ָרד  (הושע  עֹד  ִויהּוָדה 
ים   ְקדֹוׁשִ ְוִעם  ֵאל  ָאַמר   ֶנֱאָמן.ִעם  ִיְצָחק  (ַרִּבי 

ָהָיה   ַהִּׁשְלטֹון  ֵאל,  ִעם  ָרד  ֹעד  ִויהּוָדה  ִמָּכאן, 
ַהר   ַעל  ַמְלכּותֹו  ׁשֹוֶלֶטת  ַהֶּזה  ֶׁשָהֵאל  ְּבָׁשָעה 

ַמה זֶּה   ִסיַני, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַמְלכּותֹו ֶׁשל ְיהּוָדה)
רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ ּכְ ֶנֱאָמן?  ים  ְקדֹוׁשִ ְך  ְוִעם 

ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים  ם ּתִ ָרֵאל ְוַאּתֶ הּוא ְלִיׂשְ
ַמְלכּות,  ל  ְלַקּבֵ ְיהּוָדה  ָהָיה  ֶנֱאָמן  ָקדֹוׁש,  ְוגֹוי 

ָבָנה ְלָהִאיר.  ְוִהְתִחיָלה ַהּלְ

  

ַמְלכּוָתא,   .384 ִסיַני, ִאְתָמָנא ְיהּוָדה, רֹוִפיֻנס ּבְ טּוָרא ּדְ ּבְ
יב, ְכּתִ יב) ּדִ ְוִעם ִויהוּ  (הושע  ֵאל  ִעם  ֵרד  עֹוד  ָדה 

ֶנֱאָמן. ים  ויהודה עוד רד עם   ְקדֹוׁשִ (נ''א רבי יצחק אמר מהכא 
אל הוי שולטנא בשעתא דהאי אל שליט מלכותיה על טורא דסיני  

ים ֶנֱאָמן.  בהאי שעתא שליט מלכותא דיהודה) ַמהּו ְוִעם ְקדֹוׁשִ
ָרֵאל, וְ  ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָאַמר קּוְדׁשָ ְהיּו ִלי  ּכַ ם ּתִ ַאּתֶ

ָלא   ְלַקּבְ ְיהּוָדה  ֲהָוה  ֶנֱאָמן  ְוגֹוי ָקדֹוׁש,  ּכֲֹהִנים  ַמְמֶלֶכת 
ֲאִרי ִסיֲהָרא ְלַאְנָהָרא.  ַמְלכּוָתא, ְוׁשָ

ְוגֹו'.  .385 הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ָאֹנִכי 
ַתח, ּפָ י ֶאְלָעָזר  ִני מּוַסר   (משלי א) ַרּבִ ּבְ ַמע  ׁשְ

ִני מּוַסר   ַמע ּבְ ָך. ׁשְ ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָאִביָך ְוַאל ּתִ
ּטֹׁש   -ָאִביָך   ּתִ ְוַאל  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 

ָך   ִאּמֶ ֶנֶסת   -ּתֹוַרת  ּכְ זֹו  ִמי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זֹו 
ִאְמֵרי  ְלָהִבין  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יָנה,  ּבִ זֹו  ָרֵאל?  ִיׂשְ

 ִביָנה.

  

ר הֹוֵצאִתיָך ְוגֹו' ר'   כ)  (שמות .385 ְיָי' ֱאלֶהיָך ֲאׁשֶ ָאנִֹכי 
ַתח, ּפָ א)  ֶאְלָעָזר  ְוַאל   (משלי  ָאִביָך  מֹוֵסר  ִני  ּבְ ַמע  ׁשְ

א   א קּוְדׁשָ ִני מּוַסר ָאִביָך: ּדָ ַמע ּבְ ָך. ׁשְ ּטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ּתִ
ֶנֶסת ִיׂשְ  א ּכְ ָך: ּדָ ּטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִריְך הּוא ְוַאל ּתִ ָרֵאל. ּבְ

יב,  ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ יָנה.  ּבִ א  ּדָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ (משלי   ַמאן 
 ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה  א)

י ְיהּוָדה ָאַמר, מּוַסר ָאִביָך  .386 זֹו ִהיא   -ַרּבִ
ָך   ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ יָנה.   -ָחְכָמה. ְוַאל ּתִ זֹו ִהיא ּבִ

י ִיְצָחק ָאַמר, ֶזה ָוֶזה   ְרׁשּו. ַרּבִ ָבר ֶאָחד ִהְתּפָ ּדָ
י   ל ַמְעָלה. ַרּבִ ִנינּו, ּתֹוָרה ָיְצָאה ֵמָחְכָמה ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ

  
א ִהיא ָחכְ  .386 ָמה. ְוַאל  ר' ְיהּוָדה ָאַמר, מּוַסר ָאִביָך: ּדָ

יָנה. ר' ִיְצָחק ָאַמר, ָהא  א ִהיא ּבִ ָך: ּדָ ּטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ּתִ
ָתֵניָנן, ּדְ ָרׁשּו.  ִאְתּפְ ה  ִמּלָ ַחד  מ''ז   ְוָהא,  (בראשית 
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תּוב ְלָהִבין ִאְמֵרי  ּכָ יָנה ָיְצָאה, ׁשֶ יֹוֵסי ָאַמר, ִמּבִ
ָך.  ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ  ִביָנה, ְוָכתּוב ְוַאל ּתִ

ָאַמר,   ע''ב) יֹוֵסי  ר'  ַנְפַקת.  א  ְלֵעיּלָ ּדִ ֵמָחְכָמה  אֹוַרְייָתא 
ִבינָ  ִאְמֵרי  ְלָהִבין  יב  ְכּתִ ּדִ ַנְפַקת,  יָנה  ְוַאל  ִמּבִ ּוְכִתיב  ה, 

ָך. ּטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ  ּתִ
י ְיהּוָדה, ּתֹוָרה ִנְכְלָלה ֵמָחְכָמה   .387 ָאַמר ַרּבִ

ְוַאל  ָאִביָך  מּוַסר  ִני  ּבְ ַמע  ׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוִביָנה, 
ּכֹל ִהיא  א ָאַמר, ּבַ י ַאּבָ ָך. ַרּבִ ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ּתִ

בִּ  ְכֶלֶלת  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ִהיא  ִנְכֶלֶלת.  ה,  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ
ּכֹל   ם    -ִנְכֶלֶלת ּבַ ֻכּלָ ִדין ּוְבַרֲחִמים. ּבְ ֶחֶסד, ּבְ ּבְ

ִביָרה   ֶלְך ְוַהּגְ ָבר ָצִריְך. ִאם ַהּמֶ ַהּדָ ֵלמּות ׁשֶ ְ ַהׁשּ
יִמים   ה    -ַמְסּכִ ֵאּלֶ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַמְסִכיִמים.  ַהּכֹל 

ם ִנְמָצִאים. -ִנְמָצִאים  ּלָ  ּכֻ

  

ְיהּוָד  .387 ר'  ּוִביָנה ָאַמר  ֵמָחְכָמה  אֹוַרְייָתא  ה, 
ּטֹוׁש   ִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ יב, ׁשְ ְכּתִ ִליַלת, ּדִ ִאְתּכְ
ֵכיָון  ּדְ ִליַלת,  ִאְתּכְ א  כֹּלָ ּבְ ָאַמר,  א  ַאּבָ ר'  ָך.  ִאּמֶ ּתֹוַרת 
ֶחֶסד,   ּבְ א.  כֹּלָ ּבְ ִליַלת  ִאְתּכְ ִליַלת,  ִאְתּכְ ֵרין  ּתְ ין  ְבִאּלֵ ּדִ

ִדיָנא ה. ִאי    ּבְ ִאְצְטִריְך ִמּלָ ֵלימּוָתא ּדְ הּו ׁשְ ֻכּלְ ַרֲחֵמי. ּבְ ּבְ
ֲאָתר  ּבַ ִמין.  ּכְ ִמְסּתַ א  ּכֹּלָ ִמין,  ּכְ ִמְסּתַ ּוַמְטרֹוִניָתא  א  ַמְלּכָ

ִחין.  ּכְ ּתַ א ִמׁשְ ִחין, ּכֹּלָ ּכְ ּתַ ין ִמׁשְ ִאּלֵ  ּדְ
י יֹוֵסי ָאַמר, ָאֹנִכי   .388 מֹו   -ַרּבִ ִכיָנה, ּכְ ְ זֹו ַהׁשּ

תּובשֶׁ  מו) ּכָ ָך   (בראשית  ִעּמְ ֵאֵרד  ָאֹנִכי 
ֱאלֶֹהיָך. ה'  ְלַמְעָלה   ִמְצַרְיָמה.  עֹוֶלה  (ַהֹּכל 

ֶאָחד) ַהֹּכל  ֶׁשָּכתּוב   ִלְהיֹות  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת  (זֹו 
י ִיְצָחק ָאַמר, ָאֹנִכי   ְוַאל ִּתֹּטּׁש ּתֹוַרת ִאֶּמ�) ַרּבִ

עַ   - ַהּטַ ּוַמְפִסיק  ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ ּנֱֶאַמר  זֹו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם, 
ֱאלֶֹהיָך   ה'  כֹוֶרָך.  ּבְ ו  ֵעׂשָ דֹוׁש    -ָאֹנִכי  ַהּקָ ֶזה 

תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא,  רּוְך  ד) ּבָ ִמן  (דברים 
ם   ַאּתֶ ְוָכתּוב  קֹלֹו.  ֶאת  ִמיֲעָך  ִהׁשְ ַמִים  ָ ַהׁשּ
ִמן  ֶכם.  ִעּמָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ַמִים  ָ ַהׁשּ ִמן  י  ּכִ ְרִאיֶתם 

ַמִים ָ ָּברּו�  (ִמן ַהּׁשָ  ַהׁשּ ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ַמָּמׁש,  ַמִים 
 .הּוא)

  

ָמה   .388 ּכְ א.  ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ ָאנִֹכי:  ָאַמר,  יֹוֵסי  ר' 
יב, ְכּתִ מו) ּדִ ְיָי'  (בראשית  ִמְצַרְיָמה.  ָך  ִעּמְ ֵאֵרד  ָאנִֹכי 
חד) ֱאלֶהיָך: כלא  למהר  לעילא,  סליק  כלא  כנסת   (נ''א  (דא 

ואל תטוש תורת   ָאַמר,  אמך)ישראל דכתיב  ִיְצָחק  ר' 
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ַטֲעָמא.  ּוָפְסָקא  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ ָאנִֹכי: 

א   (בראשית כז) ָאֵמר ְיָי' ֱאלֶֹהיָך: ּדָ כֹוֶרָך.  ו ּבְ ָאנִֹכי ֵעׂשָ
יב, ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ד) קּוְדׁשָ ִמן  (דבהם 

ִמיֲעָך ֶאת קֹולֹו. ּוְכִתיב אַ  ַמִים ִהׁשְ ָ י ִמן ַהׁשּ ם ְרִאיֶתם ּכִ ּתֶ
ַמִים ָ ֶכם. ִמן ַהׁשּ ִעּמָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ַמִים  ָ (מן השמים ממש  ַהׁשּ

 דא קודשא בריך הוא.) 
ר   .389 ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֲאׁשֶ   -ֲאׁשֶ

הֹוֵצאִתיָך  אֹותֹו.  ִרים  ְ ְמַאׁשּ ַהּכֹל  ׁשֶ ָמקֹום 
ָ   -ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים   ׁשּ מֹו ׁשֶ ד ֶזה יֹוֵבל, ּכְ ִנינּו, ִמּצַ

ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְצַרִים,  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו  ַהיֹּוֵבל 
ּתֹוָרה.  ָרה ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ָעִמים ִנְזּכְ ים ּפְ ִ ֲחִמׁשּ
ָיִמים   ים  ִ ֲחִמׁשּ ַהּתֹוָרה.  ַלת  ְלַקּבָ ָיִמים  ים  ִ ֲחִמׁשּ

 ְלֵחרּות ָהֲעָבִדים.

  

ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמצְ  .389 א  ֲאׁשֶ כֹּלָ ר: ֲאָתר ּדְ ַרִים. ֲאׁשֶ
ִרין ֵליּה. ְ הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים:  (דף פ''ה ע''ב) ְמַאׁשּ

ָרֵאל  יֹוְבָלא ָנְפקּו ִיׂשְ ְטָרא ּדְ ָתֵניָנן, ִמּסִ ָמה ּדְ א יֹוְבָלא. ּכְ ּדָ
ר ְיִציַאת ִמְצַרִים   ין ִזְמִנין ִאְדּכַ ְך, ַחְמׁשִ ְצַרִים. ּוְבִגין ּכַ ִמּמִ

א ִנין ּבְ ין ׁשְ ָלא אֹוַרְייָתא. ַחְמׁשִ ין יֹוִמין ְלַקּבְ ֹוַרְייָתא. ַחְמׁשִ
ַעְבִדין.  ְלֵחירּו ּדְ

ֲעָבִדים   .390 ית  תּוב  -ִמּבֵ ּכָ ׁשֶ מֹו  (שמות   ּכְ
ִנינּו,   יב) ְוׁשָ ִמְצַרִים.  ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ ָכל  ה  ִהּכָ

לּו   ַהּלָ ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ָתִרים  ְטחּו  ַהּכְ ּבָ ְצִרים  ַהּמִ ׁשֶ
ְלַמְעָלה   ִית  ּבַ יֵּׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִית    -ָבֶהם.  ּבַ יֵׁש 

תּוב ּכָ ַמְעָלה, ׁשֶ ּלְ ִית ָקדֹוׁש ׁשֶ ה. ּבַ (משלי   ְלַמּטָ
ִית   כד) ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ה   -ּבְ ְחּתֹון ְלַמּטָ ִית ּתַ ּבַ

ית ֲעָבִדים. תּוב ִמּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵאינֹו ָקדֹוׁש, ּכְ  ׁשֶ

  

יב, .390 ְכּתִ ָמה ּדִ ית ֲעָבִדים: ּכְ ה ָכל   (שמות יב) ִמּבֵ ִהּכָ
ִאין,  ּתָ ּתַ ְתִרין  ּכִ ין  ִאּלֵ ְוָתֵניָנן  ִמְצַרִים.  ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ
א, ִאית   יָתא ְלֵעיּלָ ִאית ּבֵ ָמה ּדְ הּו ִמְצָרֵאי. ּכְ ִאְתְרִחיצּו ּבְ ּדְ

ְכּתִ  ּדִ א,  ְלֵעיּלָ א  יׁשָ ַקּדִ יָתא  ּבֵ א.  ְלַתּתָ יָתא  (משלי   יב,ּבֵ
ָלא   כד) ּדְ א,  ְלַתּתָ ָאה  ּתָ ּתַ יָתא  ּבֵ ִית.  ּבָ ֶנה  ִיּבָ ָחְכָמה  ּבְ

ית ֲעָבִדים.  יב ִמּבֵ ְכּתִ ָמה ּדִ א, ּכְ יׁשָ  ַקּדִ
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ל אֹוָתן  .391 ּנֱֶאַמר ָאֹנִכי, ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִנינּו, ּבְ ׁשָ
דֹוׁש ָהֶעְליֹון   ֶלְך ַהּקָ ּמֶ ּנֶֶאְחזּו ּבַ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ

צַ  ָבר ַהזֶּה. (ֶזה) דּבְ ּדָ לּולֹות ּבַ ם ָהיּו ּכְ ּלָ    , ּכֻ
ּקּוֵדי   .391 ּפִ ִאיּנּון  ל  ּכָ ָאנִֹכי,  ַמר  ִאּתְ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ אָנא,  ּתָ

ָאה,  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ ּבְ ִמְתַאֲחָדן  ּדְ אֹוַרְייָתא, 
ִסְטָרא ַהאי  (ס''א דא') ּבְ ִליָלן ּבְ הּו ֲהָוה ּכְ ּלְ ה.ּכֻ  ִמּלָ

ל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֲאחּוזֹות  .392 ִנינּו, ּכָ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶלְך, ַהּמֶ גּוף  ָהֶעְליֹון) ּבְ ַהָּקדֹוׁש  ֵמֶהן  (ַּבֶּמֶל� 

ֶלְך,   יֵדי ַהּמֶ ּגּוף, ּוֵמֶהן ּבִ ֶלְך, ּוֵמֶהן ּבַ רֹאׁש ַהּמֶ ּבְ
ִמּגּוף   יֹּוֵצא  ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  ַרְגָליו,  ּבְ ֶלְך  ּוֵמֶהן  ַהּמֶ

ל  ׁשֶ ַאַחת  ִמְצָוה  ּבְ ע  ׁשַ ּפָ ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  ַהחּוָצה. 
מֹו   ּכְ ֶלְך,  ַהּמֶ גּוף  ּבְ ע  ׁשַ ּפָ ׁשֶ ִמי  ּכְ ַהּתֹוָרה, 

תּוב ּכָ ס) ׁשֶ ִפְגֵרי  (ישעיה  ּבְ ְוָראּו  ְוָיְצאּו 
ִעים  ׁש. אֹוי ָלְרׁשָ י ַמּמָ י, ּבִ ִעים ּבִ ים ַהּפֹׁשְ ָהֲאָנׁשִ

עֹוְבִרים ַעל ִמְצווֹ  ת ַהּתֹוָרה ְולֹא יֹוְדִעים ַמה ׁשֶ
ים.  ֵהם עֹוׂשִ

  

גּוָפא  .392 ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא, ִמְתַאֲחָדן ּבְ ל ּפִ ָתֵניָנן, ּכָ ָמה ּדְ ּכְ
א. ַמְלּכָ עלאה) ּדְ קדישא  במלכא  אחר  הֹון  (דבר  ִמּנְ

א,  ַמְלּכָ יֵדי  ּבִ ּוִמְנהֹון  גּוָפא,  ּבְ ּוִמְנהֹון  א,  ַמְלּכָ ּדְ א  ֵריׁשָ ּבְ
א ְלַבר. ּוִמְנה ַמְלּכָ ָנִפיק ִמן ּגּוָפא ּדְ ַרְגלֹוי, ְוֵלית ַמאן ּדְ ֹון ּבְ

ַמאן  ּכְ אֹוַרְייָתא,  ּקּוֵדי  ּפִ ַחד  ּבְ ע  ָפׁשַ ּדְ ַמאן  ְך,  ּכַ ּוְבִגין 
יב, ְכּתִ ָמה ּדִ א, ּכְ ַמְלּכָ גּוָפא ּדְ ע ּבְ ָפׁשַ ְוָיְצאּו  (ישעיה סו) ּדְ

ִעי ַהּפֹוׁשְ ים  ָהֲאָנׁשִ ִפְגֵרי  ּבְ ַווי  ְוָראּו  ׁש.  ַמּמָ י  ּבִ י.  ּבִ ם 
ֵמי אֹוַרְייָתא, ְוָלא ַיְדִעין ַמאי  ְתּגָ ַעְבִרין ַעל ּפִ א, ּדְ יַבּיָ ְלַחּיָ

 ָקא ַעְבִדין.
הּוא   .393 ְמעֹון, אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ

ה   ְמַגּלֶ ׁש  ַמּמָ ָמקֹום  אֹותֹו  ֵאָליו,  ָחָטא 
ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  (ְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, הַ  ֶחְטאֹו.

דֹושׁ  ַמָּמׁש ְמַגֶּלה ֶחְטאֹו) ּקָ רּוךְ -ָחָטא ּבַ הּוא -ּבָ
ֶחְטאֹו,   - ה  ְמַגּלֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

תּוב ּכָ כ) ׁשֶ ְוֶאֶרץ   (איוב  ֲעֹונֹו  ַמִים  ׁשָ ְיַגּלּו 
ֲעֹונֹו   ַמִים  ׁשָ ְיַגּלּו  דֹוׁש   -ִמְתקֹוָמָמה לֹו.  ֶזה ַהּקָ

רּוְך הּוא.   דֹוׁש   -ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו  ּבָ ֶזה ַהּקָ
רּוְך הּוא  . (זֹו ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל) ּבָ

  

יּה,  .393 ִאיהּו ָחב ְלַגּבֵ ְמעֹון, ַההּוא ֲאָתר ּדְ ָאַמר ר' ׁשִ ּדְ
י חֹוֵביּה. ּלֵ ּגַ ׁש  (ואמר ר' שמעון קודשא  ַההּוא ֲאָתר ַמּמָ

בְּ  בריך הוא ממש גלי חוביה) א  קּוְדׁשָ ּבְ ִריְך הּוא,  ָחב 
יב, ְכּתִ ּדִ חֹוֵביּה,  י  ּלֵ ּגַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  כ) קּוְדׁשָ ְיַגּלּו   (איוב 

א   ּדָ ֲעֹונֹו:  ַמִים  ׁשָ ְיַגּלּו  ִמְתקֹוָמָמה לֹו.  ְוֶאֶרץ  ֲעֹונֹו  ַמִים  ׁשָ
א   א קּוְדׁשָ ּדָ לֹו:  ִמְתקֹוָמָמה  ְוֶאֶרץ  ִריְך הּוא.  ּבְ א  קּוְדׁשָ

ִריְך הּוא  אל.) (נ''א דא כנסת ישר ּבְ

ָאָדם,  .394 ל  ׁשֶ ֶחְטאֹו  ים  ְמַגּלִ ַמִים  ׁשָ ִנינּו,  ׁשָ
ין   ּדִ ה  עֹוׂשָ ֶאֶרץ  ֶחְטאֹו,  ה  ְמַגּלֶ הּוא  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ
תּוב ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו, ַלֲעׂשֹות   ּכָ ָהָאָדם, ׁשֶ
י  ַרּבִ ל  מֹו ׁשֶ ְ ִמׁשּ ִנינּו  ׁשָ י יֹוֵסי,  ַרּבִ ין. ָאַמר  ּדִ ּבֹו 
ִנים   ְוַהּבָ ָהֵאם  תֹוָרה,  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְמעֹון,  ׁשִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֵלמּות,  ִבׁשְ קיג) ִנְמְצאּו  ֵאם  (תהלים 
ֵמָחה.  ִנים ׂשְ  ַהּבָ

  

ֲעָתא   .394 ּוְבׁשַ ָנׁש.  ַבר  ּדְ חֹוֵביּה  ָיין  ּלְ ּגַ ַמִים  ׁשָ ְנָיא,  ּתַ
יָנא ּדְ  ָיא חֹוֵביּה, ֶאֶרץ ָעִביד ּדִ ּלְ ִאיהּו ּגַ יב  ּדְ ְכּתִ ַבר ָנׁש, ּדִ

יּה. ָאַמר ר' יֹוֵסי,   יָנא ּבֵ ד ּדִ ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו, ְלֶמְעּבַ
ִאְתְיִהיַבת   ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְמעֹון,  ׁשִ ר'  ּדְ ֵמיּה  ְ ִמׁשּ ֵניָנן  ּתָ
ָכחּו,   ּתְ ִאׁשְ ֵלימּוָתא  ׁשְ ּבִ ּוְבִנין  ִאיָמא  אֹוַרְייָתא, 

יב, ְכּתִ ִנים  (תהלים קיג) ּדִ ֵמָחה. ֵאם ַהּבָ  ׂשְ
ִנינּו,  .395 ָ ׁשּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאֹנִכי,  ֱאלֶֹהיָך.  ה'  ָאֹנִכי 

ִכיָנה, ְוזֹו   ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו. ִהיא ׁשְ ּבַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ְבכִֹרי  ִני  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֱאלֶֹהיָך,  ה'  ת.  ּבַ

ּה.   (משלי ג) ְוָכתּוב ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵעץ ַחיִּ
ן.  ִהּנֵה ּבֵ

  
ת ָהְיָתה לֹו   .395 ָתֵניָנן, ּבַ ָמה ּדְ ָאנִֹכי ְיָי' ֱאלֶֹהיָך. ָאנִֹכי, ּכְ

ֱאלֶהיָך,  ְיָי'  ת.  ּבַ ְוָדא  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ִהיא  ָאִבינּו,  ְלַאְבָרָהם 
יב  ְכּתִ ד) ּדִ ּוְכִתיב  (שמות  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְבכֹוִרי  ִני  (משלי   ּבְ

ֲחִזיִקי ג) ים ִהיא ַלּמַ ן.ֵעץ ַחּיִ ּה, ָהא ּבֵ  ם ּבָ
ִמְצַרִים,   .396 ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאׁשֶ

תּוב ּכָ כה) ׁשֶ ְהיֶה   (ויקרא  ּתִ קֶֹדׁש  ִהוא  יֹוֵבל 
ם ֵאת  ּתֶ ׁשְ ֵמָחה. ְוִקּדַ ִנים ׂשְ ָלֶכם. ְוָכתּוב ֵאם ַהּבָ
רֹור. ֲהֵרי ֵאם   ּדְ ּוְקָראֶתם  ָנה  ׁשָ ים  ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ׁשְ

  
יב, .396 ְכּתִ ּדִ ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  (ויקרא   ֲאׁשֶ
ּוְכִתיב כה) ָלֶכם,  ְהֶיה  ּתִ קֶֹדׁש  ִהיא  (תהלים   יֹוֵבל 
ים קיג) ִ ַהֲחִמׁשּ ַנת  ׁשְ ם ֵאת  ּתֶ ׁשְ ְוִקּדַ ֵמָחה.  ׂשְ ִנים  ַהּבָ  ֵאם 

ִאיָמא  ָיְתָבא  ּוְבִנין.  ִאיָמא  ָהא  רֹור,  ּדְ ּוְקָראֶתם  ָנה  ׁשָ
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ִבים  ּוָבִנים.   יֹוׁשְ ָהֵאם,  ֶבת  יֹוׁשֶ
ִנים. ֵלמּות,  (ְוָהעֹוָלמֹות) ַהּבָ ׁשְ ּבִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ

ֵמָחה. ֶנֶעְבָרה ָהֵאם   ִנים ׂשְ תּוב ֵאם ַהּבָ ְוַעל ֶזה ּכָ
ְוָכתּוב  - קֹוָמם.  ִמּמְ ֶנֱעָבִרים  ם  ּלָ (דברים   ּכֻ

לֹא  כב) ִנינּו,  ְוׁשָ ִנים.  ַהּבָ ַעל  ָהֵאם  ח  ִתּקַ לֹא 
ֲעֹבר ָהֵאם  ַיֲעשֶׂ  ּתַ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ה ָאָדם ֲחָטִאים ְלַמּטָ

ִנים.   ֵמַעל ַהּבָ

ִנין. א   (ועלמין) ַיְתִבין ּבְ ִלימּוָתא. ְוַעל ּדָ ׁשְ ֶחְדָוה ּבִ הּו ּבְ ּלְ ּכֻ
הּו   ּלְ ּכֻ ִאיָמא,  ָרא  ִמְתַעּבְ ֵמָחה.  ׂשְ ִנים  ַהּבָ ֵאם  ִתיב,  ּכְ

ּוְכִתיב, ְייהּו.  דּוְכּתַ ּבְ ָרן  כב) ִמְתַעּבְ ח   (דברים  ִתּקַ לא 
א,   ר ָנׁש חֹוֵבי ְלַתּתָ ִנים. ְוָתֵניָנן, ָלא ַיְעִביד ּבַ ָהֵאם ַעל ַהּבָ

ִנין. א ֵמַעל ּבְ ִאְתֲעָבר ִאיּמָ ִגין ּדְ  ּבְ

רּוְך   .397 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּכֹל  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
לּו  ַהּלָ ָבִרים  ְוַהּדְ ֶאָחד.  ַהּכֹל  הּוא.  ַהּכֹל  הּוא. 

ּלּו ְלקוֹ  עֹוָלם ַהזֶּה ִהְתּגַ ֵריֶהם ּבָ ֶדה. ַאׁשְ ָ ְצֵרי ַהׂשּ
א.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  
א הּוא.  .397 ִריְך הּוא. ּכֹּלָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ָאַמר ר' ִיְצָחק, ּכֹּלָ

ִאין  ַזּכָ ָיין.  ּלְ ֵדי ַחְקָלא ִאְתּגַ ין, ִלְמַחּצְ ין ִאּלֵ ּוִמּלִ א ַחד.  ּכֹּלָ
ין, ּוְבָעְלָמא ּדְ  ָעְלָמא ּדֵ  ָאֵתי. ִאיּנּון ּבְ

תּוב  .398 ּכָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ׁשָ
ְוֵאת  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵאת  ֱאלִֹהים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ

ְוָכתּוב ב) ָהָאֶרץ,  ה'   (בראשית  ֲעׂשֹות  יֹום  ּבְ
סּוִקים   ּפְ ַאְרנּו  ּבֵ ה  ּמֶ ּבַ ָמִים.  ְוׁשָ ֶאֶרץ  ֱאלִֹהים 

ִנינּו   ׁשָ ֲהֵרי  ְכֶאָחד? ֵאּלּו,  ִנְבְראּו  ֵניֶהם  ְ ׁשּ ׁשֶ
רּוְך הּוא ַקו ְיִמינֹו ּוָבָרא  דֹוׁש ּבָ ָטה ַהּקָ ּנָ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
ָהָאֶרץ.   ֶאת  ּוָבָרא  ֹמאלֹו  ׂשְ ַקו  ְוָנָטה  ַמִים,  ָ ַהׁשּ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָהָאֶרץ,  ְוֵאת  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵאת  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

ָמִים.   ֶאֶרץ ְוׁשָ

  

אֶ  .398 ר'  ָאַמר  אֵני  ָרא ּתָ ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ִתיב,  ּכְ ְלָעָזר, 
ּוְכִתיב, ָהָאֶרץ.  ְוֵאת  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵאת  (בראשית   ֱאלִהים 

ָמאי אֹוִקיְמָנא   ב) ָמִים. ּבְ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ּבְ
ִריאּו.  ִאְתּבְ ֲחָדא  ּכַ ַתְרַווְייהּו  ּדְ ֵניָנן,  ּתָ ָהא  ְקָרֵאי,  ָהִני 

ָטה ּנָ ׁשֶ ד,  ּוָבָרא   ְמַלּמֵ ְיִמינֹו  ַקו  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהָקדֹוׁש 
ַקְדִמיָתא   מֹאלֹו, ּוָבָרא ֶאת ָהָאֶרץ. ּבְ ַמִים, ּוְנֵטה ַקו ׂשְ ָ ַהׁשּ

ָמִים.  ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּוְלָבַתר ֶאֶרץ ְוׁשָ ָ  ֵאת ַהׁשּ

תּוב .399 ּכָ ִנינּו,  ב) ׁשָ ַההּוא  (הושע  יֹּום  ּבַ
ָמִים ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת  ֶאֱעֶנה ְנֻאם ה' ֶאֱעֶנה ֶאת הַ  ָ ׁשּ

ָמִים   ָ ַהׁשּ ֶאת  ֶאֱעֶנה  ׁש,   - ָהָאֶרץ.  ַמּמָ ַמִים  ׁשָ
תּוב ּכָ סו) ׁשֶ ַיֲענּו   (ישעיה  ְוֵהם  ְסִאי.  ּכִ ַמִים  ָ ַהׁשּ

ָהָאֶרץ   ְוָהָאֶרץ   -ֶאת  תּוב  ּכָ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ָהָאֶרץ 
ַמִים   ַמִים ָהֶעְליֹוִנים. ְוֶאֶרץ    -ֲהדֹם ַרְגָלי. ׁשָ   -ׁשָ

ַמִים ָהאָ  ׁשָ ן  ּקֵ ִהְתּתַ ׁשֶ ּכְ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה.  ֶרץ 
ִתּקּוָניו, ּבְ זֹו,   (ִהְתַּתֵּקן) ֶזה  ֶאֶרץ  ֶנֶגד  ּכְ

ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַאַחת  ה  ַדְרּגָ ּבְ ּה  ֶנְגּדָ ּכְ ּוְתׁשּוָקתֹו 
תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יק,  י) ַצּדִ ְיסֹוד  (משלי  יק  ְוַצּדִ

ָאֶרץ ַהזּ  ק ּבָ  ֹו.עֹוָלם, ְוִנְדּבָ

  

ִתיב, .399 ּכְ ָנן,  ְיָי'  (הושע ב) ּתְ ְנֻאם  ֶאֱעֶנה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ
ֶאת  ֶאֱעֶנה  ָהָאֶרץ.  ֶאת  ַיֲענּו  ְוֵהם  ָמִים  ָ ַהׁשּ ֶאת  ֶאֱעֶנה 

יב, ְכּתִ ּדִ ׁש.  ַמּמָ ַמִים  ׁשָ ָמִים,  ָ סו) ַהׁשּ ַמִים  (ישעיה  ָ ַהׁשּ
ׁש,   ַמּמָ ָהָאֶרץ  ָהָאֶרץ.  ֶאת  ַיֲענּו  ְוֵהם  ְסִאי.  יב  ּכִ ְכּתִ ּדִ

ִאין. ְוֶאֶרץ, ֶאֶרץ  ַמִים ִעּלָ ַמִים, ׁשָ ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי. ׁשָ
א   ּדָ ַמִים  ׁשָ ַקן  ִאּתָ ד  ּכַ ַתְנָיא,  ּדְ ָאה.  ִעּלָ

ִתיקּונֹוי, ְוֵתיאּוְבֵתיּה   (אתקן) ּבְ ֶאֶרץ,  ַהאי  ּדְ ָלֳקְבֵליּה 
ָמה   ּכְ יק.  ַצּדִ ִאְקֵרי  ּדְ א  ְרּגָ ּדַ ַחד  ּבְ ָלּה,  ְלַקּבְ

יב,ּדִ  י) ְכּתִ ַהאי  (משלי  ּבְ ק  ּבַ ְוִאְתּדָ עֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ְוַצּדִ
 ֶאֶרץ.

ֹוֶרה   .400 ׁשּ ֶלְך ַעד אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ּוֵמרֹאׁש ַהּמֶ
ֶמן  ׁשֶ ָקדֹוׁש,  ֶאָחד  ָנָהר  א  ּבָ ַהזֶּה,  יק  ּדִ ַהּצַ
ה   דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ׁשּוָקה ּבָ רֹב ּתְ יל ּבְ ָחה, ּוַמּטִ ִמׁשְ

ְך  ַהזֹּו,   ּכָ ְוַאַחר  ַהּכֹל,  נֹוֶטֶלת  ַהזֹּו  ְוָהָאֶרץ 
ְוַתְחּתֹוִנים,   ִנזֹּוִנים, ֶעְליֹוִנים  ֵמָהָאֶרץ ַהזֹּו ַהּכֹל 
ְנֵקָבה,   ּבִ ֵבק  ְלִהּדָ ׁשּוָקתֹו  ּתְ ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה  ַהזָָּכר  מֹו  ּכְ
אֹוָתּה   ּבְ ְרִביָּה ֵמרֹאׁש ַהּמַֹח  ל  ֶזַרע ׁשֶ ּמֹוִציא  ׁשֶ

יל בַּ  ה ּוַמּטִ ֶרת. ַאּמָ ֵקָבה ִמְתַעּבֶ ּנּו ַהּנְ ֵקָבה ּוִמּמֶ ּנְ
ִקים  ִנְדּבָ ם  ּלָ ּכֻ ַהּגּוף  ֵאיְבֵרי  ל  ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא 

  

ַהאי   .400 ֲאִרי  ׁשָ ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ַעד  א,  ַמְלּכָ ּדְ א  ּוֵמֵריׁשָ
ַנֲהָרא ַחד  ָאֵתי  יק,  ע''א) ַצּדִ פ''ו  ָחא   (דף  ִמׁשְ א,  יׁשָ ַקּדִ

ֶאֶרץ  ַהאי  ּבְ א,  יאּוְבּתָ ּתִ ְסִגיאּות  ּבִ יל  ְוַאּטִ ְרבּות,  ּדִ
א, ְוָנַטל ּכֹלָּ  יׁשָ ַזן ַקּדִ א ַהאי ֶאֶרץ. ּוְלָבַתר, ֵמַהאי ֶאֶרץ ִאּתְ

יּה   יאּוְבּתֵ ּתִ ד  ּכַ א,  ּדָ ְדכּוָרא  ּכִ ֵאי.  ְוַתּתָ ֵאי  ִעיּלָ א,  ּכֹּלָ
א  ֵמֵריׁשָ ְרבּות,  ּדִ ַזְרָעא  יק  ַאּפִ ּדְ נּוְקָבא,  ּבְ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ
יּה  ּוִמּנֵ נּוְקָבא,  ּבְ יל  ְוַאּטִ ָאָמה,  ַההּוא  ּבְ מֹוָחא,  ּדְ
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זֹו  ֻדְגָמה  ּכְ ַהּכֹל.  אֹוֶחֶזת  ֵקָבה  ְוַהּנְ ֵקָבה,  ּנְ ּבַ
ל   ׁשֶ ִראׁשֹוִנים  ָרה  ַלֲעׂשָ ִלים  ׁשְ ַהּמַ ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ

ם. ַר  ּלָ ַכר ּכֻ ֶנֶסת, נֹוֵטל ׂשְ ית ַהּכְ י יֹוֵסי ָאַמר,  ּבֵ ּבִ
ם.  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ  ּכְ

גּוָפא,  ִמְתַעבְּ  ּדְ ְייִפין  ׁשַ הּו  ֻכּלְ ּדְ ַכח,  ּתְ ִאׁשְ א,  נּוְקּבָ ָרא 
א.   ּכֹּלָ ֲאִחיָדא  א  ְונּוְקּבָ נּוְקָבא,  ּבְ ָקן  ִמְתַדּבְ הּו  ּלְ ּכֻ
ֵבי   ָרה ַקְדָמֵאי ּדְ ִלים ַלֲעׂשָ ַאׁשְ ל ּדְ ִניָנן, ּכָ א ּתָ דּוְגָמא ּדָ ּכְ

אֹומֵ  יֹוֵסי  ר'  הּו.  ּלְ ּכֻ ֲאַגר  נֹוֵטל  א,  ּתָ ִניׁשְ ָלֳקְבֵלי  ּכְ ר, 
הּו.  ֻכּלְ  ּדְ

תּוב .401 ּכָ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ב  -(שמואל  ַרּבִ
ַמִים ַויֵַּרד, ְוָכתּוב יֵֵרד ה' ְלֵעיֵני ָכל  כב) ַויֵּט ׁשָ

ַמִים  (לֹא גֹוְרִסים ָּתָנא) ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני. ַויֵּט ׁשָ
יַָּרד ְלִסיַני, ֲהֵרי   ַויֵַּרד, ְלָאן ָיַרד? ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

ַהר ִסיַני? כָּ   תּוב ַעל ַהר ִסיָני, ְולֹא ָכתּוב ּבְ
  

ִתיב .401 ּכְ ָאַמר,  ִיְצָחק  כב) ר'  ב  ַמִים  (שמואל  ׁשָ ַוּיֵט 
ַרד ְיָי' ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיַני,  ַרד, ּוְכִתיב ַוּיֵ (ד''א   ַוּיֵ

ִאי   לא גרסינן תנא) ָנַחת.  ְלָאן  ַרד,  ַוּיֵ ַמִים  ׁשָ יָמא  ַוּיֵט  ּתֵ
ַהר ִסיַני.  ִתיב ּבְ ִתיב ְוָלא ּכְ ָנַחת ְלִסיַני, ַעל ַהר ִסיַני ּכְ  ּדְ

ָיַרד? ָאַמר  .402 ַויֵַּרד, ְלָאן  ַמִים  ׁשָ ַויֵּט  א  ֶאּלָ
יֹוֵסי י  ִחָּייא) ַרּבִ ַרִּבי  ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ,  (ָאַמר 

ה   ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ ַדְרגֹוָתיו  ּבְ ֶתר ְלֶכֶתר ָיַרד  ּוִמּכֶ
ָבָנה  ַהּלְ ֵהִאיָרה  ְוָאז  ַהזֹּו,  ָאֶרץ  ּבָ ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ַעד 
ַמִים ַויֵַּרד,   תּוב ַויֵּט ׁשָ ּכָ ֵלמּות. ֶזהּו ׁשֶ ׁשְ ְוָעְמָדה ּבִ
ָעַמד  ֶמה  ִסיָני.  ַהר  ַעל  תּוב  ּכָ ְוָאז  ַהזֹּו.  ָלָאֶרץ 

ִכיָנה.  ַעל ַהר ִסיַני? ֱהֵוה אֹוֵמר זֹו ׁשְ

  

ר'  ֶאלָּ  .402 ָאַמר  ָנַחת.  ְלָאן  ַרד,  ַוּיֵ ַמִים  ׁשָ ַוּיֵט  א, 
חייא) יֹוֵסי, רבי  אמר  יהודה  רבי  ַדְרּגֹוי,   (אמר  ּבְ ָנִחית 

ק   ּבָ ִאְתּדַ ּדְ ַעד  ְלִכְתָרא,  ְתָרא  ּוִמּכִ א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ
יָמא   ְוַקּיְ ִסיֲהָרא,  ִאְתְנַהר  ּוְכֵדין  ֶאֶרץ,  ַהאי  ּבְ

ָלמּוָתא. ֲהָד  ַאׁשְ ַרד, ְלַהאי ּבְ ַמִים ַוּיֵ א הּוא ִדְכִתיב ַוּיֵט ׁשָ
ְייָמא ַעל ַהר ִסיַני,  ִתיב, ַעל ַהר ִסיַני. ַמה ּקַ ֶאֶרץ. ּוְכֵדין ּכְ

א.  ִכיְנּתָ א ׁשְ  ֲהֵוי ֵאיָמא ּדָ
אן, .403 ִמּכָ ָאַמר  א  ַאּבָ י  (שמות   ַרּבִ
ֵאׁש.   יט) ּבָ ה'  ָעָליו  ָיַרד  ר  ֲאׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ד) ְוָכתּוב אֹוְכָלה   (דברים  ֵאׁש  ֱאלֶֹהיָך  ה'  י  ּכִ
ְוָכתּוב יט) הּוא.  ַעל   (בראשית  ִהְמִטיר  ַוה' 

ִמן  ה'  ֵמֵאת  ָוֵאׁש  ְפִרית  ּגָ ֲעֹמָרה  ְוַעל  ְסדֹם 
ָמִים. ַוה' ִהְמִטיר   ָ זֹוִהי ֶאֶרץ. ֵמֵאיֶזה ָמקֹום   -ַהׁשּ

תּוב ֵמֵאת  ּכָ סּוק מֹוִכיַח, ׁשֶ ָנַטל ֶאת ֶזה? סֹוף ַהּפָ
 ָ ַהׁשּ ִמן  ִחיָּיא ה'  י  ַרּבִ ׁש.  ַמּמָ ַמִים  ָ ַהׁשּ ִמן  ָמִים, 

ל   ּכָ ל,  ּכָ ֵאת  ֱאלִֹהים  ר  ַוְיַדּבֵ אן,  ִמּכָ  - ָאַמר 
לּוי ַהּכֹל.  ֶזה ּתָ ֲהֵרי ּבָ ל ַהּכֹל, ׁשֶ ָלל ׁשֶ  ַהּכְ

  

א ָאַמר ֵמָהָכא, .403 ר ָיַרד  (שמות יט) ר' ַאּבָ ֵני ֲאׁשֶ ִמּפְ
ּוְכִתיב  ֵאׁש.  ּבָ ְיָי'  ֵאׁש   ד)(דברים   ָעָליו  ֱאלֶֹהיָך  ְיָי'  י  ּכִ
ּוְכִתיב, הּוא.  יט) אֹוְכָלה  ַעל   (בראשית  ִהְמִטיר  ַוְיָי' 

ָמִים. ַוְיָי'  ָ ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה' ִמן ַהׁשּ ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ
סֹוְפֵיּה  ַהאי,  ָנִטיל  ֲאָתר  ֵמָאן  ֶאֶרץ  הּוא  א  ּדָ ִהְמִטיר 

יב ֵמֵאת יְ  ְכּתִ ְקָרא מֹוַכח, ּדִ ָמִים ּדִ ָ ָמִים, ִמן ַהׁשּ ָ ָי' ִמן ַהׁשּ
ל.   ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ יא ָאַמר ֵמָהָכא, ַוְיַדּבֵ י ִחּיָ ׁש. ַרּבִ ַמּמָ

א.  ְלָיא ּכֹּלָ ַהאי ּתַ ָהא ּבְ א, ּדְ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ל, ּכְ  ּכָ

ָני.   .404 ּפָ ַעל  ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ְלָך  ִיְהיֶה  לֹא 
ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים  ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ְלהֹוִציא   -   ַרּבִ

ָני   ּפָ ִכיָנה. ַעל  ֶהם    -ׁשְ ּבָ ֶלְך ׁשֶ ֵני ַהּמֶ ּפְ ְלהֹוִציא 
מֹו, ְוהּוא ֵהם. הּוא   דֹוׁש, ְוֵהם ׁשְ ֶלְך ַהּקָ ִנְרֶאה ַהּמֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו,  ִמי.   (ישעיה מב) ׁשְ ׁשְ ֲאִני ה' הּוא 
ְלעֹוָלם   מֹו  ׁשְ רּוְך  ּבָ הּוא.  ֶאָחד  מֹו  ּוׁשְ הּוא 

 ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

  

כ) .404 ָני.  (שמות  ּפָ ַעל  ֲאֵחִרים  ֱאלִהים  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא 
א. ַעל  ִכיְנּתָ ָקא ׁשְ י ִיְצָחק ָאַמר, ֱאלִהים ֲאֵחִרים, ְלַאּפָ ַרּבִ
א,  יׁשָ א ַקּדִ ְבהּו ִאְתָחֵזי ַמְלּכָ א. ּדִ י ַמְלּכָ ָקא ַאּפֵ ָני, ְלַאּפָ ּפָ

יב,ְוִאיּנּון   ְכּתִ ּדִ ֵמיּה,  ֵמיּה. ְוהּוא ִאיּנּון. הּוא ׁשְ (ישעיה   ׁשְ
ֵמיּה   מב) ִריְך ׁשְ ֵמיּה ַחד הּוא ּבְ ִמי. הּוא ּוׁשְ ֲאִני ְיָי' הּוא ׁשְ

א.   ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
ָרֵאל   .405 ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָנה  ׁשָ

ָלהֶ  ָקָרא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאָדם,  ׁשֶ ם 
תּוב ּכָ לד) ׁשֶ צֹאן   (יחזקאל  צֹאִני  ן  ְוַאּתֵ

ם, י ַיְקִריב  (ויקרא א)  ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ָאָדם ּכִ

  
א   .405 קּוְדׁשָ ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ אֵני  ּתָ

יב, ְכּתִ ִריְך הּוא ָקָרא לֹון ָאָדם, ּדִ ן  (יחזקאל לה) ּבְ ְוַאּתֵ
צֹאן ם,  צֹאִני  ַאּתֶ ָאָדם  א) ַמְרִעיִתי  י  (ויקרא  ּכִ ָאָדם 
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ּום   ִמׁשּ ָאָדם?  ָלֶהם  ָקָרא  ַעם  ַהּטַ ָמה  ם.  ִמּכֶ
תּוב ּכָ ד) ׁשֶ ה'  (דברים  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ

ים. ּוִמׁשּ  ָאר ַעּמִ ם ְולֹא ִלׁשְ ְך  ֱאלֵֹהיֶכם. ַאּתֶ ּום ּכָ
עֹוְבֵדי  ְוֵאין  ָאָדם,  ְקרּוִיים  ם  ַאּתֶ ם.  ַאּתֶ ָאָדם 

 כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ְקרּוִיים ָאָדם. 

ּום  ִמׁשּ ָאָדם.  לֹון  ָקָרא  ַטֲעָמא  ַמאי  ם.  ִמּכֶ ַיְקִריב 
יב, ְכּתִ ד) ּדִ ֱאלֵהיֶכם.  (דברים  ְיָי'  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ

ם ְקרּוִיין  ם, ַאּתֶ ְך ָאָדם ַאּתֶ ִגין ּכָ ין. ּוּבְ ַאר ַעּמִ ם ְולֹא ׁשְ ַאּתֶ
לֹות ְקרּוִיין ָאָדם. ָאָדם, ְוֵאין  עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ָאָדם   .406 יָון ׁשֶ ְמעֹון, ּכֵ י ׁשִ ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ָ ׁשּ ׁשֶ
דֹוׁש   ַהּקָ ַזר  ּגָ ׁשֶ ִרית  ַלּבְ ִנְכָנס  ִנּמֹול,  ָרֵאל  ׂשְ ִמיִּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ִעם  הּוא  רּוְך  (בראשית   ּבָ
ַרְך ֶאת   כד) ּכֹל. ְוָכתּובַוה' ּבֵ (מיכה   ַאְבָרָהם ּבַ

קֹום   ז) ַלּמָ ֵנס  ְלִהּכָ ְוִהְתִחיל  ְלַאְבָרָהם.  ֶחֶסד 
זָָּכה ְלַקיֵּם ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה,  (ָאָדם) ַהזֶּה. ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֶלְך, ְוָאז  (ַלָּמקֹום) ִנְכָנס ָלָאָדם גּוף ַהּמֶ ק ּבְ ְוִנְדּבָ
 ִנְקָרא ָאָדם.

  

ר .406 ָאַמר  ַתְנָיא,  ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ ָנׁש  ַבר  ּדְ יָון  ּכֵ ְמעֹון,  ׁשִ  '
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָגַזר  ּדְ ְבִרית  ּבִ ָעאל  ַזר,  ִאְתּגְ

יב ְכּתִ ַאְבָרָהם, ּדִ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם  (בראשית כד) ּבְ ַוְיָי' ּבֵ
ּכֹל. ּוְכִתיב אֵרי ְלֵמיָעאל  (מיכה ז) ּבַ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ְוׁשָ

ֲאָתר. ַהאי  אדם) (נ'' ּבְ ּקּוֵדי   א  ּפִ יָמא  ְלַקּיְ ָזָכה  ּדְ יָון  ּכֵ
ָאָדם, ַהאי  ּבְ יּה  ּבֵ ָעאל  (נ''א   אֹוַרְייָתא, 

ק אתר) ּבַ ע''א) ְוִאְתּדַ רי''ו  ּוְכֵדין   (ויחי  א,  ַמְלּכָ ּדְ גּוָפא  ּבְ
 ִאְקֵרי ָאָדם.

ּוְרֵאה,  .407 ּבֹא  ָאָדם.  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֶזַרע 
ָמֵעאל   ִיׁשְ תּוב ּבְ ֶרא  ּכָ ֶרא ָאָדם. ּפֶ ְוהּוא ִיְהיֶה ּפֶ

ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָאָדם,  ֶרא  ּפֶ ָאָדם.  ְולֹא  ָאָדם, 
תּוב ּכָ ל ָאָדם ָהָיה ּבֹו, ׁשֶ יתֹו ׁשֶ (בראשית   ְוֵראׁשִ

ָנה  יז) ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ן  ּבֶ נֹו  ּבְ ָמֵעאל  ְוִיׁשְ
ּמֹול   ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָעְרָלתֹו.  ר  ׂשַ ּבְ ֵאת  ִהּמֹלֹו  ִנְכַנס ּבְ

תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ּכֹל.  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהזֹּאת  ית  ָלֵראׁשִ
ֶרא ָאָדם, ְולֹא ָאָדם. ָידֹו ַבּכֹל, ָידֹו   ְוהּוא ִיְהיֶה ּפֶ

אי   ַוּדַ ל    -ַבּכֹל  ִקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יֹוֵתר,  ְולֹא 
ּום   ִמׁשּ ּבֹו  ָהְיָתה  ית  ֵראׁשִ ַהּתֹוָרה.  ִמְצוֹות 

ּתַ  ּמֹול, ְולֹא ִהׁשְ ּנִ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ֲאָבל  ׁשֶ ּבְ ם  ּלֵ
ָאָדם  ִנְקְראּו  ַבּכֹל,  ְלמּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע 

ְוָכתּוב ׁש,  לב) ַמּמָ ַעּמֹו  (דברים  ה'  ֵחֶלק  י  ּכִ
 ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. 

  

יּה  .407 ִתיב ּבֵ א ֲחֵזי, ּכְ ָרֵאל ִאְקרּון ָאָדם. ּתָ ִיׂשְ ְוַזְרָעא ּדְ
ָמֵעאל, ִיׁשְ ֶרא   (בראשיתטז) ּבְ ּפֶ ָאָדם.  ֶרא  ּפֶ ִיְהֶיה  ְוהּוא 

ירּוָתא  ַזר. ְוׁשֵ ִאְתּגְ ּום ּדְ ֶרא ָאָדם, ִמׁשּ ָאָדם, ְולֹא ָאָדם. ּפֶ
יב, ְכּתִ יּה, ּדִ ָאָדם ֲהָוה ּבֵ נֹו   (בראשית יז) ּדְ ָמֵעאל ּבְ ְוִיׁשְ

עָ  ר  ׂשַ ּבְ ִהּמֹולֹו ֵאת  ּבְ ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לׁש  ׁשְ ן  יָון ּבֶ ּכֵ ְרָלתֹו, 
ל. ֲהָדא הּוא  ִאְקֵרי ּכָ ירּוָתא, ּדְ ַהאי ׁשֵ ַזר, ָעאל ּבְ ִאְתּגְ ּדְ

טז) ִדְכִתיב, ְולֹא   (בראשית  ָאָדם,  ֶרא  ּפֶ ִיְהֶיה  ְוהּוא 
ָלא   ּום ּדְ יר, ִמׁשּ אי, ְוָלא ַיּתִ ָאָדם. ָידֹו ַבּכֹל, ָידֹו ַבּכֹל ַוּדַ

ירוּ  ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ׁשֵ יל ּפִ ַזר,  ַקּבִ ִאְתּגְ ִגין ּדְ יּה, ּבְ ָתא ֲהָוה ּבֵ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ֲאָבל ַזְרָעא ּדְ ִלים ּבְ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ

ׁש, ּוְכִתיב א, ִאְקרּון ָאָדם ַמּמָ כֹּלָ ִלימּו ּבְ ּתְ ִאׁשְ (דברים   ּדְ
י ֵחֶלק ְיָי' ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו.  לב)  ּכִ

ְרצּוִפים ָאַמר   .408 ל ַהּפַ ְך ּכָ ּום ּכָ י יֹוֵסי, ִמׁשּ ַרּבִ
י ִיְצָחק ָאַמר,  ָרט ְלַפְרצּוף ָאָדם. ַרּבִ ִרים, ּפְ ֻמּתָ
ל  ׁשֶ ַהֲחִקיקֹות  ּתֹוְך  ָחקּוק  ׁשֶ ִנְרֶאה  ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּכְ
ים  ֲאָנׁשִ ֶ י ְיהּוָדה, ַהְינּו ַמה ׁשּ ֵלמּות. ָאַמר ַרּבִ ְ ַהׁשּ

רוּ  ָריו ּבָ ּצּוָרה. אֹוְמִרים, ְקׁשָ  ַח ְמצּוִיים ּבַ
  

ר  .408 ּבַ רּו,  ׁשָ ְרצּוִפין  ּפַ ל  ּכָ א,  ּדָ ִגין  ּבְ יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ָאַמר 
ד ִאְתֲעָבד, ִאְתָחֵזי  ָאָדם. ר' ִיְצָחק ָאַמר, ּכַ ְרצּוָפא ּדְ ִמּפַ
י ְיהּוָדה, ַהְיינּו  ָלמּוָתא. ָאַמר ִרּבִ ַאׁשְ ִליִפין ּדְ ְגִליָפא ּגֹו ּגְ ּדִ

ַאְמֵרי  ִכיֵחי. ּדְ ִטְפָסא ׁשְ ִזיָקא, ּבְ י ִקיְטרֹוי ּבְ  ִאיְנׁשֵ
ּפּוְטִקיָּא ְללֹוד   .409 י ְיהּוָדה ָהָיה הֹוֵלְך ִמּקַ ַרּבִ

י   ם, ְוָהָיה ַרּבִ ָהָיה ׁשָ ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ ִלְראֹות ֶאת ַרּבִ
י   ְלַרּבִ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ִעּמֹו.  הֹוֵלְך  ִחְזִקיָּה 

 ָ ׁשּ ֶ ְמעֹון ְוהּוא ִיְהיֶה  ִחְזִקיָּה, ֶזה ׁשּ י ׁשִ ִנינּו ִלְפֵני ַרּבִ
ֶרא ָאָדם   ָבר    -ּפֶ רּור ַהּדָ ְך הּוא. ְוֶזהּו ּבֵ אי ּכָ ַוּדַ

ּכֹן.    - ֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ תּוב ְוַעל ּפְ ּכָ סּוק, ׁשֶ סֹוף ַהּפָ
ּכֹן? ֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ  ַמה זֶּה ְוַעל ּפְ

  

ִמּקַ  .409 ָאִזיל  ֲהָוה  ְיהּוָדה  י  ְלֵמֱחֵמי ַרּבִ ְללּוד,  א  ּפּוְטִקּיָ
יּה.  ה ָאִזיל ִעּמֵ י ִחְזִקּיָ ן, ַוֲהָוה ַרּבִ ּמָ ֲהָוה ּתַ ְמעֹון, ּדְ י ׁשִ ְלַרּבִ
ְמעֹון,   ָתֵניָנן, ָקֵמי ר' ׁשִ ה, ָהא ּדְ י ְיהּוָדה ְלַר' ִחְזִקּיָ ָאַמר ַרּבִ

ְך הּוא. ְוָד  (דף פ''ו ע''ב) ְוהּוא ִיְהֶיה אי ּכַ ֶרא ָאָדם, ַוּדַ א  ּפֶ
ֵני ָכל  יב, ְוַעל ּפְ ְכּתִ ְקָרא ּדִ ה. סֹוְפֵיּה ּדִ ִמּלָ ִריָרא ּדְ הּוא ּבְ

ּכֹון.  ֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ּכֹון. ַמהּו ְוַעל ּפְ  ֶאָחיו ִיׁשְ
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ֲהֵרי   .410 י ְולֹא ֹאַמר, ׁשֶ ַמְעּתִ ָאַמר לֹו, לֹא ׁשָ
תּוב ּכָ ר   (דברים ד) ָלַמְדנּו,  ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

ם   ה  ׂשָ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ה. ֲאׁשֶ ה ָיכֹול לֹוַמר.   -ֹמׁשֶ ַאּתָ
ה  ם ֹמׁשֶ ּלֹא ׂשָ  ֵאיְנָך ָיכֹול לֹוַמר. -ֲאָבל ׁשֶ

  
ָהא אֹוִליְפָנא,  .410 ַמְעָנא, ְוָלא ֵאיָמא. ּדְ ָאַמר ֵליּה, ָלא ׁשְ

ִתיב ר   (דברים ד) ּכְ ה. ֲאׁשֶ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ה יָ  ה, ַאּתָ ם מֹׁשֶ ה ׂשָ ה, ִאי ַאּתָ ם מֹׁשֶ ָלא ׂשָ כֹול לֹוַמר. ּדְ

 ָיכֹול לֹוַמר. 
ְוָאַמר, .411 ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ַתח  הּוא  (שם) ּפָ י  ּכִ

ּתֹוָרה ְולֹא ִנְפָרד   זֹּוֶכה ּבַ ַחיֶּיָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך. ִמי ׁשֶ
ים   ֵני ַחיִּ ה, זֹוֶכה ִלׁשְ ּנָ עֹוָלם ַהזֶּה,    -ִמּמֶ ֶאָחד ּבָ

ַנִים. ְוָכל  ְוֶאָחד   תּוב ַחיֶּיָך, ׁשְ ּכָ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ
ים, ּוִמי  ְפָרד ִמן ַהַחיִּ ּנִ ִמי ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ ְפָרד ִמּמֶ ּנִ ִמי ׁשֶ

ִאּלּו ִנְפָרד ֵמַהּכֹל.  ְמעֹון, ּכְ י ׁשִ ְפָרד ֵמַרּבִ ּנִ  ׁשֶ
  

ְוָאַמר, .411 ְיהּוָדה  ר'  ַתח  ל) ּפָ יָך  (דברים  ַחּיֶ הּוא  י  ּכִ
ַרׁש ִמיָנּה,  ְואֶֹרְך יָ  אֹוַרְייָתא, ְוָלא ִאְתּפְ ָזֵכי ּבְ ֶמיָך. ַמאן ּדְ

ָאֵתי.   ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ְוַחד  ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ין, ַחד  ַחּיִ ִלְתֵרין  ָזֵכי 
ַמאן   ּכְ ִמיָנּה,  ַרׁש  ִיְתּפְ ּדְ ַמאן  ְוָכל  ֵרי.  ּתְ יָך,  ַחּיֶ יב  ְכּתִ ּדִ

ַר  ִמְתּפְ ּדְ ּוַמאן  י,  ַחּיֵ ִמן  ַרׁש  ִמְתּפְ ִאיּלּו  ּדְ ּכְ ְמעֹון,  ׁשִ ֵמר'  ׁש 
א.  ַרׁש ִמּכֹּלָ  ִמְתּפְ

ַתח לֹא  .412 הּוא ּפֹוֵתַח ּפֶ סּוק ַהזֶּה ׁשֶ ּפָ ּוַמה ּבַ
ֵאָליו   ֵנס  ְלִהּכָ ִרים    -ָיכְֹלנּו  ְסּתָ ַהּנִ ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ

ְמעֹון   י ׁשִ ַרּבִ ה. אֹוי ַלּדֹור ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ
לֵּ  ִיְסּתַ יֹוַחאי  ן  עֹוְמִדים ּבֶ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּנּו.  ִמּמֶ ק 

תּוִחים ְלָכל   ב ּפְ ְמעֹון, ַמַעְינֹות ַהּלֵ י ׁשִ ִלְפֵני ַרּבִ
לֹא   ּנּו,  ִמּמֶ ְפָרִדים  ּנִ ּוְכׁשֶ ה.  ּלֶ ִמְתּגַ ְוַהּכֹל  ֵעֶבר 

ִמים. ְעָינֹות ִנְסּתָ ָבר, ְוָכל ַהּמַ  יֹוְדִעים ּדָ

  

ַתח   .412 ִאיהּו ּפָ ַהאי ְקָרא ּדְ ְתָחא, ָלא ָיִכיְלָנא  ּוַמה ּבְ ּפִ
ה   ּמָ יִמין, ַעל ַאַחת ּכַ ְסּתִ ֵמי אֹוַרְייָתא ּדִ ְתּגָ ּה. ּפִ ְלֵמיָעאל ּבָ
יּה.   ִמּנֵ ִליק  ִיְסּתְ יֹוָחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ר'  ּדְ ַווי ְלָדָרא,  ה.  ְוַכּמָ
ִתיִחין  א ּפְ ִלּבָ ְמעֹון, ַמּבּוִעין ּדְ ר' ׁשִ ַכד ֲאָנן ַקְייִמין ָקֵמי ּדְ ּדְ

יּה. ָלא ְלכָ  ָנא ִמּנֵ ַרׁשְ ְלָיא. ְוַכד ִאְתּפְ א ִמְתּגַ ל ִעיָבר, ְוכֹּלָ
 ְיַדְעָנא ִמיִדי, ְוָכל ַמּבּוִעין ְסִתיִמין. 

תּוב .413 ּכָ י ִחְזִקיָּה, ַהְינּו ׁשֶ (במדבר   ָאַמר ַרּבִ
ַעל   יא) ן  ּתֵ ַויִּ ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ ָהרּוַח  ִמן  ַויָּאֶצל 

ִאיׁש   ְבִעים  ִאיִרים ׁשִ ּמְ ׁשֶ ַהזֹּו  נֹוָרה  ּמְ ּכַ ֵקִנים.  ַהזְּ
ְך  ה ְמנֹורֹות, ְוִהיא ְמצּוָיה ְבִקיּּוָמּה. ּכָ ּמָ ה ּכַ ּנָ ִמּמֶ
הּוא   נֹורֹות  ַהּמְ ַעל  ּבַ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ְוִנְמָצא   ּנּו  ִמּמֶ ָזז  לֹא  ְוָהאֹור  ַלּכֹל,  ֵמִאיר 

יעוּ  ִהּגִ  ֵאָליו. ְבִקיּּומֹו. ָהְלכּו ַעד ׁשֶ

  

יב, .413 ְכּתִ ה, ַהְיינּו ּדִ אֶצל  (במדבר יא) ָאַמר ר' ִחְזִקּיָ ַוּיָ
ֵקִנים,   ַהּזְ ִאיׁש  ְבִעים  ׁשִ ַעל  ן  ְוִיּתֵ ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ ָהרּוַח  ִמן 
ִקיּוֵמיּה  ה ּבּוִציִנין, ְוהּוא ּבְ ּמָ ּה ּכַ ָנֲהִרין ִמיּנֵ א, ּדְ בּוִציָנא ּדָ ּכְ

ְמעוֹ  ׁשִ ר'  ְך  ּכַ ִכיַח.  הּוא ׁשְ בּוִציִנין,  ּדְ ָמאֵרי  יֹוָחאי,  ן  ּבֶ ן 
ַכח   ּתְ ְוִאׁשְ יּה,  ִמּנֵ י  ַאְעּדֵ ָלא  ּוְנהֹוָרא  א,  ְלכֹּלָ ָנִהיר 

יּה. ָמטּו ְלַגּבֵ ִקיּוֵמיּה. ָאְזלּו ַעד ּדְ  ּבְ
ב  .414 יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ְמָצאּוהּו  ֵאָליו,  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

אֹוֵמר  ְוָהָיה  ּתֹוָרה,  ּבַ   (תהלים  ְועֹוֵסק 
ּפְֹך  קב) ִיׁשְ ה'  ְוִלְפֵני  ַיֲעטֹף  ִכי  ְלָעִני  ה  ִפּלָ ּתְ

ת  ה, ּוְתִפּלַ ָרֵאל ִהיא ְתִפּלָ ת ִיׂשְ ִפּלַ ל ּתְ יחֹו. ּכָ ׂשִ
זֹּו   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ם.  ּלָ ִמּכֻ ֶעְליֹוָנה  ֶהָעִני 
ֶרת   ֶלְך ּוִמְתַעּטֶ ל ַהּמֶ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ עֹוָלה ַעד ּכִ

ְוהַ  רֹאׁשֹו.  הּוא  ּבְ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ
חַ  ּבֵ ּתַ אי,  (ִמְתַעֵּטף) ִמׁשְ ַוּדַ ה  ִפּלָ ּתְ אֹוָתּה  ּבְ

ה.  ִפּלָ ת ֶהָעִני ִנְקֵראת ּתְ ִפּלַ  ּתְ

  

ְוָלֵעי  .414 ָיִתיב  ֲהָוה  ּדְ חּוהּו,  ּכְ ַאׁשְ יּה,  ּבֵ ּגַ ָמטּו  ד  ּכַ
ָאַמר, ַוֲהָוה  אֹוַרְייָתא,  קב) ּבְ י   (תהלים  ּכִ ְלָעִני  ה  ִפּלָ ּתְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ְצלֹוָתא  ל  ּכָ יחֹו.  ׂשִ ּפֹוְך  ִיׁשְ ְיָי'  ְוִלְפֵני  ַיֲעטֹף 
ַטֲעָמא.  ַמאי  הּו.  ּלְ ִמּכֻ ָאה  ִעּלָ ָעִני  ּדְ ּוְצלֹוָתא  ְצלֹוָתא, 
ר  א, ְוִאְתַעּטָ ַמְלּכָ ָקא ַעד ּכּוְרֵסי ְיָקָרא ּדְ ַהאי ַסּלְ ּום ּדְ ִמׁשּ

ִמׁשְ  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ יּה.  ֵריׁשֵ חּבְ ּבַ (נ''א   ּתָ
ה  מתעטף) ִפּלָ ּתְ ָעִני,  ּדְ ה  ִפּלָ ּתְ אי.  ַוּדַ ְצלֹוָתא  ַהִהיא  ּבְ
 ִאְקֵרי.

ּסּוי,   .415 ל ּכִ י ַיֲעטֹף. ִעּטּוף ֶזה ֵאינֹו ִעּטּוף ׁשֶ ּכִ
ַיֲעטֹף,  י  ּכִ אן  ּכָ תּוב  ּכָ א  ֶאּלָ לֹו.  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ

ם ׁשָ ב) ְוָכתּוב  ְוִלְפֵני ָהֲעטּוִפים   (איכה  ָרָעב.  ּבְ
נֹוַח   ְוֶזה  ִרּבֹונֹו.  ִלְפֵני  ּקֹוֵבל  ׁשֶ יחֹו,  ׂשִ ּפְֹך  ִיׂשְ ה' 

  
הּוא,  .415 ַכסּו  ּדְ ִעּטּוָפא  ָלאו  א,  ּדָ ִעּטּוָפא  ַיֲעטֹף.  י  ּכִ

ִתי ּכְ א,  ֶאּלָ ֵליּה.  ֵלית  ָהא  ּוְכִתיב  ּדְ ַיֲעטֹף.  י  ּכִ ָהָכא  ב 
יחֹו,  (איכה ב) ָהָתם, ּפְֹך ׂשִ ָרָעב. ְוִלְפֵני ְיָי' ִיׁשְ ָהֲעטּוִפים ּבְ
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ָהעֹוָלם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
ֵמי  ְמַקיְּ ָאר  ׁשְ ִנְמָצִאים  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ּבֹו  יֵּם  ִמְתּקַ
ִיְקּבֹל  ֶהָעִני  אֹותֹו  ׁשֶ ְלִמי  אֹוי  עֹוָלם.  ּבָ ָהעֹוָלם 

ֶלְך יֹוֵתר עָ  ֶהָעִני ָקרֹוב ַלּמֶ ּום ׁשֶ ָליו ְלִרּבֹונֹו, ִמׁשּ
תּוב ּכָ ׁשֶ ם,  ּלָ כב) ִמּכֻ ִיְצַעק  (שמות  י  ּכִ ְוָהָיה 

י ַחּנּון ָאִני. י ּכִ ַמְעּתִ  ֵאַלי ְוׁשָ

ִריְך   א ּבְ י קּוְדׁשָ י ָמאֵריּה, ְוָדא ִניָחא ֵליּה ַקּמֵ ל ַקּמֵ ִיְקּבַ ּדְ
ָכחּו   ּתְ ד ָלא ִאׁשְ יּה, ּכַ יָמא ּבֵ ָעְלָמא ִמְתַקּיְ ּום ּדְ הּוא, ִמׁשּ

ַאר ָנא    ׁשְ ַההּוא ִמְסּכְ ַווי ְלַמאן ּדְ ָעְלָמא.  ּבְ ַקְייֵמי ָעְלָמא 
א   ָנא ָקִריב ְלַמְלּכָ ִמְסּכְ ּום ּדְ ל ֲעלֹוִהי ְלָמאֵריּה, ִמׁשּ ְיַקּבֵ

יב, ְכּתִ ּדִ הּו,  ּלְ ִמּכֻ יר  ֵאַלי   (שמות כב) ַיּתִ ִיְצַעק  י  ּכִ ְוָהָיה 
י ַחּנּון ֲאִני.  י ּכִ ַמְעּתִ  ְוׁשָ

ָאר בְּ  .416 ֹוֵמַע    -ֵני ָהעֹוָלם  ְוִלׁשְ ׁשּ ִלְפָעִמים ׁשֶ
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ׁשֹוֵמַע.  ּלֹא  ׁשֶ ְוִלְפָעִמים 
לּו,   ַהּלָ בּוִרים  ְ ַהׁשּ ִלים  ּכֵ ּבַ הּוא  ֶלְך  ַהּמֶ יּּור  ּדִ ׁשֶ

תּוב ּכָ נז) ׁשֶ רּוַח.  (ישעיה  ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ְוֶאת 
לד) ְוָכתּוב ֵרי  (תהלים  ּבְ ְלִנׁשְ ה'  ָקרֹוב 

נה) .ֵלב לֹא  (שם  ֱאלִֹהים  ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב 
 ִתְבֶזה. 

  

ַמע.  .416 ָלא ׁשָ ַמע, ִזְמִנין ּדְ ׁשְ ֵני ָעְלָמא, ִזְמִנין ּדִ ַאר ּבְ ְוִלׁשְ
ִביֵרי,  ָהֵני ָמאִני ּתְ א ּבְ ַמְלּכָ ִדיּוֵריּה ּדְ ּום ּדְ ַמאי ַטְעָמא. ִמׁשּ

יב, ְכּתִ נז) ּדִ א   (ישעיה  ּכָ ּדַ רּוַח. ְוֶאת  ַפל  ּוׁשְ
לה) ּוְכִתיב ֵלב. (תהלים  ֵרי  ּבְ ְלִנׁשְ ְיָי'  (תהלים   ָקרֹוב 

ה ֱאלִֹהים לא ִתְבֶזה.  נא) ר ְוִנְדּכֶ ּבָ  ֵלב ִנׁשְ

ָעִני   .417 ּבְ ּנֹוֵזף  ׁשֶ ִמי  ִנינּו,  ׁשָ אן  נֹוֵזף   -ִמּכָ
רּוַח,   ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ְוֶאת  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ׁשּ ּבַ

ּום   )(משלי כב  ְוָכתּוב י ה' ָיִריב ִריָבם ְוגֹו'. ִמׁשּ ּכִ
ַהּכֹל,   ַעל  ְוׁשֹוֵלט  ָחָזק  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ׁשֶ
ְולֹא   ַאֵחר,  יָּן  ּדַ ָצִריְך  ְולֹא  ֵעִדים  ָצִריְך  ּלֹא  ׁשֶ
ּכֹון   ַמׁשְ ְוֵאיֶזה  יִָּנים.  ַהּדַ ָאר  ׁשְ ּכִ ּכֹון  ַמׁשְ נֹוֵטל 

שֶׁ  ָאָדם,  ֵני  ּבְ מֹות  ִנׁשְ ֶאת  נֹוֵטל?  ְוָקַבע  תּוב  ּכָ
 קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש.

  

א,  .417 ִכיְנּתָ ׁשְ ָנא, ָנִזיף ּבִ ִמְסּכְ ָנִזיף ּבְ ֵניָנן, ַמאן ּדְ אן ּתָ ִמּכָ
ַפל רּוַח. ּוְכִתיב  א ּוׁשְ ּכָ יב ְוֶאת ּדַ ְכּתִ י ְיָי'   (משלי כב)  ּדִ ּכִ

יָפא,  ּקִ ּתַ ְלהֹון  ּדִ א  ַאּפֹוְטרֹוּפָ ּדְ ִגין  ּבְ ְוגֹו'.  ִריָבם  ָיִריב 
ָלא ִאְצְטִריְך ַסֲהֵדי, ְוָלא ִאְצְטִריְך   א, ּדְ יָטא ַעל ּכֹּלָ ּלִ ְוׁשַ
יָנא. ּוַמה   ּיָ ַאר ּדַ ׁשְ ּכֹוָנא, ּכִ יָנא ַאֲחָרא, ְוָלא ָנִטיל ַמׁשְ ְלַדּיָ

ִנׁשְ  ָנִטיל,  ּכֹוָנא  ֶאת ַמׁשְ ְוָקַבע  יב  ְכּתִ ּדִ ָנׁש,  ַבר  ּדְ ָמִתין 
 קֹוְבֵעיֶהם ָנֶפׁש.

ְלָעִני   .418 ה  ִפּלָ ּתְ ָאַמר,  ָמקֹום   -עֹוד  ל  ּכָ
הּוא עֹוֶלה   ָבר ֶעְליֹון הּוא, ׁשֶ ה, ּדָ ְקָרא ְתִפּלָ ּנִ ׁשֶ

הּוא)  ְלָמקֹום ָּברּו�  ת  (ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִפּלַ ּתְ ֶעְליֹון. 
ין ִפּלִ ִניַח אֹוָתם. ָהרֹאׁש ֵהן ַהּתְ ּמֵ ֶלְך ׁשֶ ל ַהּמֶ  ׁשֶ

  
ה,  .418 ִפּלָ ּתְ ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ל  ּכָ ְלָעִני,  ה  ִפּלָ ּתְ ָאַמר  ּתּו 

ָקא ַלֲאָתר ִהיא ַסּלְ ָאה ִהיא, ּדְ ה ִעּלָ (דקודשא בריך   ִמּלָ
א,  הוא אחד) ַמְלּכָ ִפֵלי ּדְ א, ִאיּנּון ּתְ ֵריׁשָ ה ּדְ ִפּלָ ָאה. ּתְ ִעּלָ

ָאַנח ְלהּו.   ּדְ
י   .419 ְמעֹון סֹוֵבב רֹאׁשֹו, ְוָרָאה ֶאת ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ

ַאַחר  ֵאָליו.  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ִחְזִקיָּה  י  ַרּבִ ְוֶאת  ְיהּוָדה 
ָהָיה   אֹוָצר  ָלֶהם,  ָאַמר  ֶהם.  ּבָ ל  ּכֵ ִהְסּתַ יֵּם,  ּסִ ׁשֶ
ַתח ֶעְליֹון  ּפֶ אי ׁשֶ ם. ָאְמרּו לֹו, ַוּדַ ָלֶכם ְוָאַבד ִמּכֶ

ַתח מֹוֵרנּו, וְ  ֵנס ּבֹו.ּפָ  לֹא ָיכְֹלנּו ְלִהּכָ
  

ּוְלר'  .419 ְיהּוָדה  ְלַר'  ְוָחָמא  יּה,  ֵריׁשֵ ַאְסַחר  ְמעֹון  ׁשִ ר' 
ָאַמר  הּו.  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתָ ים  ִסּיֵ ּדְ ַתר  ּבָ יּה.  ּבֵ ּגַ ָמטּו  ּדְ ה,  ִחְזִקּיָ
אי   ְייכּו. ָאְמרּו ֵליּה, ַוּדַ ְלהּו, ִסיָמא ֲהָוה ְלכּו ְוִאְתֲאִביד ִמּנַ

פִ  ּה.ּדְ ַתח מֹר, ְוָלא ָיִכיְלָנא ְלֵמיָעאל ּבָ ָאה ּפָ  ְתָחא ִעּלָ
לֹו, .420 ָאְמרּו  הּוא?  ַמה  (בראשית   ָאַמר, 
ָאנּו   טז) סּוק  ַהּפָ ְוסֹוף  ָאָדם.  ֶרא  ּפֶ ִיְהיֶה  ְוהּוא 

ּכֹן.   ֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ תּוב ְוַעל ּפְ ּכָ רֹוִצים ָלַדַעת, ׁשֶ
ֵני ָכל ֶאָחיו?   ל  ַמה זֶּה ַעל ּפְ ל ּכָ רּור ׁשֶ ֲהֵרי ּבֵ ׁשֶ

ּסֹוף   ׁשֶ ָיַדְענּו,  לֹא  ֶזה  ְוֶאת  ָיַדְענּו,  סּוק  ַהּפָ
תּוב לֹא ִנְרֶאה ְכרֹאׁשֹו.  ַהּכָ

  

ֵליּה, .420 ָאְמרּו  ִהיא.  ַמאי  ְוהּוא  (בראשית טז)  ָאַמר, 
יב   ְכּתִ ע, ּדִ ֵעיָנא ְלִמְנּדַ ְקָרא ּבָ ֶרא ָאָדם, ְוסֹוְפֵיּה ּדִ ִיְהֶיה ּפֶ

ָהא ְוַעל   ּדְ ֶאָחיו.  ָכל  ֵני  ּפְ ַעל  ַמהּו  ּכֹון,  ִיׁשְ ֶאָחיו  ָכל  ֵני  ּפְ
ֵסיֵפיּה  כּוֵליּה ְקָרא ְיַדְעָנא, ְוַהאי ָלא ְיַדְעָנא, ּדְ ִריָרא ּדְ ּבְ

יּה. ִריׁשֵ ְקָרא, ָלא ִאְתָחֵזי ּכְ  ּדִ
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ָבר  .421 ּדָ הּוא  ַהּכֹל  ַחיֵּיֶכם,  ָלֶהם,  ָאַמר 
ה ָפִנים  ֶאָחד,   ּמָ ִנינּו, ּכַ ה ַאַחת עֹוֶלה. ׁשָ ּוְבַדְרּגָ

דֹושׁ  ַלּקָ יֵׁש  ִנים  רּוךְ -ַלּפָ ִנים  -ּבָ ּפָ הּוא: 
ִנים   ּפָ ְמִאיִרים.  ּלֹא  ׁשֶ ִנים  ּפָ ִאיִרים.  ַהּמְ
ִנים   ּפָ ְקרֹוִבים.  ִנים  ּפָ ְרחֹוִקים.  ִנים  ּפָ ְחּתֹוִנים.  ּתַ

שֶׁ  ִנים  ּפָ חּוץ.  ּלַ ׁשֶ ִנים  ּפָ ָפִנים.  ּלְ ִנים ׁשֶ ּפָ ָיִמין.  ל 
ֹמאל.  ל ׂשְ  ׁשֶ

  

א  .421 ְרּגָ ה ִהיא, ּוְבַחד ּדַ א ַחד ִמּלָ יכֹון, ּכֹּלָ ָאַמר לֹון, ַחּיֵ
א   ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ִאית  ִנים,  ַלּפָ ִנים  ּפָ ה  ּמָ ּכַ אָנא,  ּתָ ָקא.  ַסּלְ
ִאין.  ּתָ ִנים ּתַ ָלא ַנֲהִרין. ּפָ ִנים ּדְ ַנֲהִרין. ּפָ ִנים ּדְ ִריְך הּוא. ּפָ   ּבְ

ִנים ְלגֹו.  (דף פ''ז ע''א) ּפָ ּדִ ִנים  ּפָ ְקִריִבין.  ִנים  ּפָ ְרִחיִקין. 
ָמאָלא.  ׂשְ ִנים ּדִ יִמיָנא. ּפָ ִנים ּדִ ְלַבר. ּפָ ִנים ּדִ  ּפָ

ִלְפֵני   .422 ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ִנים   ּפָ ֲאחּוִזים ּבַ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָהֶעְליֹוִנים  ַהּקָ

מֹו ֲאחּוִזים  הּוא ּוׁשְ ִנים ׁשֶ ּפָ אֹוָתם  ֶלְך ּבְ ל ַהּמֶ ׁשֶ
ים  ָהַעּמִ ָאר  ּוׁשְ הּוא,  ֶאָחד  מֹו  ּוׁשְ ְוֵהם  ֶהם,  ּבָ
ִנים  ּפָ אֹוָתם  ּבְ ְרחֹוִקים,  ִנים  ּפָ אֹוָתם  ּבְ ֲאחּוִזים 
ֶלְך,   ַהּמֶ ִמּגּוף  ְרחֹוִקים  ֵהם  ְוָלֵכן  ְחּתֹוִנים,  ּתַ

ָרִאינ ֲהֵרי  ְקרֹוֵבי ׁשֶ ִמְצַרִים,  ל  ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ּו 
ם  ְוֻכּלָ לֹו,  ָהיּו  ּוְקרֹוִבים  ַאִחים  מֹו  ּכְ ָמֵעאל,  ִיׁשְ

ִנים ְרחֹוִקים. ְחּתֹוִנים ּוְבאֹוָתם ּפָ ָפִנים ּתַ  ָהיּו ּבְ

  

ִריְך  .422 א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל ָקֵמיּה ּדְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ א ֲחִזי, ַזּכָ ּתָ
ֲאִחיָדן   ּדַ ִנים הּוא,  ּפָ ִאיּנּון  ּבְ א.  ַמְלּכָ ּדְ ִאין  ִעּלָ ין  ַאְנּפִ ּבְ

ַאר  ֵמיּה ַחד הּוא. ּוׁשְ הּו, ְוִאיּנּון ּוׁשְ ֵמיּה ֲאִחיָדן ּבְ הּוא ּוׁשְ ּדְ
ִאין.   ּתָ ּתַ ִנים  ּפָ ִאיּנּון  ּבְ ְרִחיִקין,  ִנים  ּפָ ִאיּנּון  ּבְ ֲאִחיָדן  ין  ַעּמִ

ְך ִאיּנּון ְרִחיִקין ִמּגּופָ  ל  ּוְבִגיִני ּכַ ָהא ֲחֵמיָנא ּכָ א, ּדְ ַמְלּכָ א ּדְ
ָמה ַאִחין ּוְקִריִבין  ָמֵעאל, ּכְ ִיׁשְ ִמְצַרִים, ְקִריבֹוי ּדְ ִאיּנּון ּדְ
ִנים ְרִחיִקין. ִאיּנּון ּפָ ִאין, ּבְ ּתָ ין ּתַ ַאְנּפִ הּו ֲהוֹו ּבְ  ֲהוֹו ֵליּה, ְוֻכּלְ

ָמֵעאל,  .423 ִיׁשְ ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַאְבָרָהם,  ּוִבְגַלל 
ַעל ָזכָ  ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְוֶחְלקֹו  ְמדֹורֹו  ם  ָ ׂשּ ׁשֶ ה 

ל   ּכָ ַעל  ְוַתְחּתֹוִנים,  ְרחֹוִקים  ִנים  ּפָ אֹוָתם  ל  ּכָ
תּוב ָידֹו   ּכָ ים. ֶזהּו ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ִנים ׁשֶ אֹוָתם ּפָ
ּכֹן.  ִיׁשְ ֶאָחיו  ָכל  ֵני  ּפְ ַעל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַבּכֹל. 

ְמדֹור  ים  ָיׂשִ לֹוַמר,  ם,  ּכְ ּלָ ִמּכֻ ְלַמְעָלה  ְוֶחְלקֹו  ֹו 
ִנים   ָאר ַהּפָ ל ׁשְ ֹוֵלט ַעל ּכָ ׁשּ תּוב ָידֹו ַבּכֹל, ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
אי,   ַוּדַ ֶאָחיו  ָכל  ֵני  ּפְ ַעל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ּלֹא ָזכּו ְכמֹותֹו.   ׁשֶ

  

ָזָכה,  .423 ָמֵעאל,  ִיׁשְ ַזר  ִאְתּגְ ד  ּכַ ַאְבָרָהם,  ּדְ ּוְבִגיֵניּה 
ִאיּנּון ּדְ  ל  ּכָ ִליָטא ַעל  ׁשָ ּדְ ֲאַתר  ּבַ ְוחּוָלֵקיּה  י ָמדֹוֵריּה  ּוֵ ׁשַ

ין.   ַעּמִ ַאר  ׁשְ ּדִ ִנים  ּפָ ִאיּנּון  ל  ּכָ ַעל  ִאין,  ְוַתּתָ ְרִחיִקין  ִנים  ּפָ
ִני ָכל ֶאָחיו   ְך ַעל ּפְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָידֹו ַבּכֹל, ּוְבִגיֵני ּכַ

י מָ  ּוֵ לֹוַמר, ְיׁשַ ּכֹון, ּכְ הּו, ִיׁשְ ּלְ א ִמּכֻ דֹוֵריּה ְוחּוָלֵקיּה ְלֵעיּלָ
א.   ְלַתּתָ ִנים ּדִ ַאר ּפָ ל ׁשְ ְלָטא ַעל ּכָ ׁשַ יב ָידֹו ַבּכֹל, ּדְ ְכּתִ ּדִ

ָווֵתיּה.  ָלא ָזכּו ּכְ אי, ּדְ ֵני ָכל ֶאָחיו ַוּדַ ְך ַעל ּפְ ִגין ּכָ  ּוּבְ

י ִחְזִקיָּה   .424 י ְיהּוָדה ְוַרּבִ אּו ַרּבִ קּו ָידֹו.  ּבָ ְוָנׁשְ
ים אֹוְמִרים,   ֲאָנׁשִ ֶ י ְיהּוָדה, ַהְינּו ַמה ׁשּ ָאַמר ַרּבִ
ל ְקָיָמא   ר ׁשֶ ֶקׁשֶ ֵאר, ּבְ ָמָריו ּוְנִביַעת ַהּבְ ׁשְ ַיִין ּבִ
ּנּו מֹוֵרנּו!  ִמּמֶ ק  ּלֵ ְסּתַ יִּ ׁשֶ ּכְ ר. אֹוי ָלעֹוָלם  ִמְתַעּטֵ

ַמן ַהזְּ אֹותֹו  ּבְ יֱֶאַרע  זֶּה  ׁשֶ ּכְ ַלּדֹור  ֵרי אֹוי  ַאׁשְ  !
הּוא   ֵרי ַהּדֹור ׁשֶ יִרים ֶאת מֹוֵרנּו! ַאׁשְ ּכִ ּמַ ַהּדֹור ׁשֶ

תֹוכֹו!  רּוי ּבְ  ׁשָ

  

י   .424 קּו ְידֹוי. ָאַמר ִרּבִ ה, ְוָנׁשְ י ְיהּוָדה ְור' ִחְזִקּיָ ָאתּו ַרּבִ
ּוְנִביָעא  ֻדְרְדָיא,  ּבְ ֲחָמָרא  י,  ִאיְנׁשֵ ַאְמִרי  ּדְ ַהְיינּו  ְיהּוָדה, 

בִּ  ֵביָרא,  ד  ּדְ ּכַ ְלָעְלָמא,  ַווי  ר.  ִאְתַעּטָ ִקיְזָרא  ּדְ ְקִטיָרא 
ִזְמָנא.   ַההּוא  ּבְ ָעַרע  ִיּתְ ּדְ ְלָדָרא,  ַווי  יּה.  ִמּנֵ מֹר  ק  ּלַ ִיְסּתַ
ִאיהּו   ָרא ּדְ ָאה ּדָ מֹוְדעּון ֵליּה ְלמֹר. ַזּכָ ּתְ ִאׁשְ ָרא ּדְ ָאה ּדָ ַזּכָ

יּה. ַגּוֵ ֵרי ּבְ  ׁשָ
ִחְזִקיָּה,   .425 י  ַרּבִ ר  ָאַמר  ּגֵ ׁשֶ ּכְ ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי 

ָאַמר  ְוָכאן  יֹוֵתר.  ְולֹא  ֶצֶדק,  ר  ּגֵ ִנְקָרא  ִנּמֹול 
ר  ְמעֹון, ַהּכֹל ִנְקׁשָ י ׁשִ מֹוֵרנּו ָידֹו ַבּכֹל. ָאַמר ַרּבִ
ָמֵעאל,  ִיׁשְ ׁשֹוֶנה  ר,  ַהּגֵ ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ֲאָבל  ֶאָחד.  ּבְ

נֹו שֶׁ  ן ַאְבָרָהם הּוא ָהָיה, ּבְ ֵאינֹו ֵגר. ּבֶ ל ָקדֹוׁש ׁשֶ
ָמֵעאל, ִיׁשְ ִהּנֵה  (בראשית יז) ָהָיה. ְוָכתּוב ּבֹו ּבְ

י ֹאתֹו, ְוָכתּוב  ַרְכּתִ אן ּבֵ תּוב ּכָ י ֹאתֹו. ּכָ ַרְכּתִ ּבֵ

  

ָהא   .425 ה,  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ ַזר,  ָאַמר  ִאְתּגְ ד  ּכַ ּיֹוָרא  ּגִ ֵניָנן,  ּתָ
ע''א) ִאְקֵרי קס''ח  ְוָהָכא   (ויקרא  יר.  ַיּתִ ְוָלא  ֶצֶדק,  ר  ּגֵ

ר   ִאְתְקׁשָ א  ּכֹּלָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ַבּכֹל.  ָידֹו  מֹר  ָאַמר 
ּיֹוָרא   ּגִ ָלאו  ּדְ ָמֵעאל,  ִיׁשְ אֵני  ׁשָ ֵניָנן.  ּתָ ּיֹוָרא  ּגִ ֲאָבל  ַחד.  ּבְ

ֵרי ּבְ ֲהָוה. הּוא.  א  יׁשָ ַקּדִ ּדְ ֵריּה  ּבְ ֲהָוה,  ַאְבָרָהם  ּדְ ּה 
ָמֵעאל, ִיׁשְ ּבְ יּה  ּבֵ יז) ּוְכִתיב  י   (בראשית  ַרְכּתִ ּבֵ ה  ִהּנִ

ּוְכִתיב   אֹותֹו.  י  ַרְכּתִ ּבֵ ָהָכא,  ִתיב  ּכְ אֹותֹו. 
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ם ּכֹל. ְוַעל  (שם כד) ׁשָ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ַוה' ּבֵ
תּוב ָידֹו ַבּכֹל.  ְך ּכָ  ּכָ

ְוַעל  (בראשית כד) ָהָתם, ּכֹל.  ּבַ ַאְבָרָהם  ֶאת  ַרְך  ּבֵ ַוְיָי' 
ִתיב, ָידֹו ַבּכֹ  ְך ּכְ  ל. ּכַ

ּכֹן.  .426 ֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ תּוב ַעל ּפְ ְך ּכָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ָאר ְקרֹוָביו ִנּמֹולוּ  ִאם ׁשְ , ִנְקָרִאים (ִהְתַּגְּירּו) ׁשֶ

ם.   ּלָ ֵרי ֶצֶדק ְולֹא יֹוֵתר, ְוהּוא יֹוֵתר ְוֶעְליֹון ִמּכֻ ּגֵ
אֹוָתם   ּבְ עֹוְמִדים  ׁשֶ ִנּמֹולּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵהם  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

נִ  ְוהּוא ּפָ ְחּתֹוִנים.  ּתַ ִנים  ּפָ אֹוָתם  ּבְ ְרחֹוִקים,  ים 
ל   ּוִמּכָ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ל  ִמּכָ ְלַמְעָלה  ְמדֹורֹו 
ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ַעּמִ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ
ּכֹן.   ִיׁשְ ֶאָחיו  ָכל  ֵני  ּפְ ַעל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ּוַמזָּלֹות. 

וּ  י ְיהּוָדה, ִמׁשּ רּוְך הּוא ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ם ּכָ
ִהְכִריז ְוָאַמר, לֹא ִיְהיֶה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל  

ּלֹו. זֹּוִהי ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ָני, ׁשֶ  ּפָ

  

ִאי   .426 ּדְ ּכֹון.  ִיׁשְ ֶאָחיו  ָכל  ֵני  ּפְ ַעל  ִתיב,  ּכְ ְך  ּכַ ּוְבִגיֵני 
ָזרוּ  ַאר ְקִריבֹוי ִאְתּגְ יֵרי ֶצֶדק,    ִאְקרּון (ס''א אתגיירו) ׁשְ ּגֵ

ִאיּנּון   ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ הּו.  ּלְ ִמּכֻ ָאה  ְוִעּלָ יר  ַיּתִ ְוהּוא  יר,  ַיּתִ ְוָלא 
ין   ִאיּנּון ַאּפִ ין ְרִחיִקין, ּבְ ִאיּנּון ַאּפִ ַקְייִמין ּבְ ָזרּו, ּדְ ָלא ִאְתּגְ ּדְ
ל   יְדהּו, ּוִמּכָ ִנים ּדִ ל ּפָ א ִמּכָ ִאין. ְוִאיהּו, ָמדֹוֵריּה ְלֵעיּלָ ּתָ ּתַ

לֹות, ֲהָדא הּוא  פָּ  ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַעּמִ ִנים ּדְ
ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ ָאַמר  ּכֹון.  ִיׁשְ ֶאָחיו  ָכל  ֵני  ּפְ ַעל  יב,  ְכּתִ ּדִ
ְך ַאְכִריז ְוָאַמר, לֹא ִיְהֶיה ְלָך  ִגין ּכַ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָדא הּוא ְמ  ָני, ּדְ יֵליּה.אלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ  ֵהיָמנּוָתא ּדִ
ֲהֵרי   .427 מּוָנה.  ּתְ ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא 

ְרצּוִפים  ַהּפַ ל  ּכָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ְוָאַמר  ֵאר.  ִנְתּבָ
ְרצּוף ֶזה   ֲהֵרי ּפַ ָרט ְלַפְרצּוף ָאָדם, ׁשֶ ִרים, ּפְ ֻמּתָ

ּכֹל.   ׁשֹוֵלט ּבַ
  

כ) .427 ֶפֶסל   (שמות  ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ ָהא  לֹא  מּוָנה.  ּתְ ְוָכל 
ְרצּוָפא   ר ִמּפַ ֵרי, ּבַ ְרצּוִפין ׁשָ ל ּפַ י יֹוִסי, ּכָ ַמר. ְוָאַמר ַרּבִ ִאּתְ

א.  כֹּלָ ִליט ּבְ ְרצּוָפא ׁשָ ָהא ַהאי ּפַ ָאָדם, ּדְ  ּדְ

ְוָכל   .428 ֶפֶסל  ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
מּוָנה   י  -ּתְ ּפִ ן ֶאת  ּתֵ ַתח, ַאל ּתִ י ִיְצָחק ּפָ ָך ַרּבִ

ה יֵׁש לֹו ָלָאָדם ְלִהזֵָּהר   ּמָ ֶרָך. ּכַ ׂשָ ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ
ּלֹא  ׁשֶ ְלִהזֵָּהר  לֹו  יֵׁש  ה  ּמָ ּכַ ַהּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ַעל 
ּלֹא   ֶ ׁשּ ַמה  ֵמַהּתֹוָרה  יֹוִציא  ּלֹא  ְוׁשֶ ָבֶהם,  ִיְטֶעה 
ְבֵרי  אֹוֵמר ּדִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ל ֵמַרּבֹו. ׁשֶ יֹוֵדַע ְולֹא ִקּבֵ

 ֶ ׁשּ ַמה  ָעָליו תֹוָרה  ֵמַרּבֹו,  ל  ִקּבֵ ְולֹא  יֹוֵדַע  ּלֹא 
מּוָנה.  ּתְ ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  תּוב  ּכָ
עֹוָלם  ּנּו ּבָ ַרע ִמּמֶ רּוְך הּוא ָעִתיד ְלִהּפָ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ֵנס ִלְמקֹוָמּה,  ְרֶצה ְלִהּכָ ָמתֹו ּתִ ׁשְ ּנִ ְזַמן ׁשֶ א, ּבִ ַהּבָ

ְותֻ  ַהחּוָצה,  אֹוָתּה  ָמקֹום  ּדֹוִחים  ֵמאֹותֹו  ַמד  ׁשְ
מֹות. ׁשָ ָאר ַהּנְ ְצרֹור ַחיֵּי ׁשְ רּוָרה ּבִ ּצְ  ׁשֶ

  

י  .428 מּוָנה. ַרּבִ ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ָבר ַאֵחר, לֹא ַתֲעׂשֶ ּדָ
ַתח, ּפָ ה) ִיְצָחק  ֶאת   (קהלת  ַלֲחִטיא  יָך  ּפִ ֶאת  ן  ּתֵ ּתִ ַאל 

הֲ  ה ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזּדַ ּמָ ֶרָך. ּכַ ׂשָ ֵמי ּבְ ְתּגָ ָרא ַעל ּפִ
הּו,   ּבְ ִיְטֵעי  ָלא  ּדְ ֲהָרא  ְלִאְזּדַ ֵליּה  ִאית  ה  ּמָ ּכַ אֹוַרְייָתא, 
יּה.  יל ֵמַרּבֵ ָלא ָיַדע, ְוָלא ַקּבִ ְוָלא ָיִפיק ֵמאֹוַרְייָתא ַמה ּדְ
ָלא ָיַדע, ְוָלא  אֹוַרְייָתא ַמה ּדְ י ּדְ ִמּלֵ ָאַמר ּבְ ָכל ַמאן ּדְ ּדְ

ָעלֵ  יּה,  ֵמַרּבֵ יל  ְוָכל  ַקּבִ ֶפֶסל  ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ִתיב  ּכְ יּה 
יּה,  ִמּנִ ְרָעא  ְלִאְתּפָ ין  ַזּמִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ מּוָנה.  ּתְ
ְלֵמיָעאל  ְעָיא  ּבַ ָמֵתיּה  ִנׁשְ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ
ֲאָתר  ֵמַההּוא  ֵצי  ּתְ ְוִתׁשְ ְלַבר,  ָלּה  ַדְחָיין  א,  ְלדּוְכּתָ

ְצִריָרא בִּ  ָמִתין. ּדִ ַאר ִנׁשְ ׁשְ י ּדִ ַחּיֵ  ְצרֹוָרא ּדְ
ִנינּו,  (ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ִמָּכאן) .429 ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ּכְ

קֹוֶלָך   ַעל קֹוֶלָך.  ָהֱאלִֹהים  ִיְקצֹף  ה  זֹוִהי   -ָלּמָ
ֶזה   ַעל  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָהָאָדם.  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ

ָמה ַקּנָא.  ֵאל  ֱאלֶֹהיָך  ה'  י  ּכִ תּוב  ַעם?   ּכָ ַהּטַ
ּום  ִמׁשּ ִאם  ּכֹל.  ּבַ מֹו  ִלׁשְ ַקּנֵא  ּמְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ר  ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ מֹו,  ִלׁשְ ְמַקּנֵא  ְרצּוִפים  ַהּפַ

ּום ַהּתֹוָרה.  מֹו, אֹו ִמׁשּ ׁשְ  ּבִ

  

מהכא) .429 אומר  יהודה  ָתֵניָנן, (רבי  ּדְ ָמה  (קהלת   ּכְ
קוֹ  ה) קֹוֶלָך.  ַעל  ָהֱאלִֹהים  ִיְקצֹף  ה  ִהיא ָלּמָ א  ּדָ ֶלָך: 

י ְיָי'   ִתיב, ּכִ א ּכְ יא, ַעל ּדָ י ִחּיָ ַבר ָנׁש. ָאַמר ַרּבִ ָמֵתיּה ּדְ ִנׁשְ
ֵמיּה   ִלׁשְ י  ַקּנִ ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטְעָמא.  ַמאי  א.  ַקּנָ ֵאל  ֱאלֶֹהיָך 
ר   ּקֵ ְמׁשַ ּום ּדִ ֵמיּה, ִמׁשּ י ִלׁשְ ְרצּוִפין ְמַקּנִ ִגין ּפַ א. ִאי ּבְ כֹּלָ ּבְ

ֵמיּה. ִאי ִמ  ׁשְ ּום אֹוַרְייָתא. ּבִ  ׁשּ
ָקדֹוׁש,   .430 ם  ׁשֵ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ

ם   ֵ ׁשּ ּבַ ָכלּול  ּלֹא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ָבר  ּדָ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ ֵלית ָלְך   .430   א ִהיא, ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ א ׁשְ ֵניָנן, אֹוַרְייָתא ּכֹּלָ ּתָ
ָמא   ׁשְ ִליל ּבִ ָלא ּכָ אֹוַרְייָתא ּדְ ה ּבְ ְך, ִמּלָ א. ּוְבִגיִני ּכַ יׁשָ ַקּדִ
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ּלֹא ִיְטֶעה  ְך ָצִריְך ְלִהזֵָּהר ׁשֶ ּום ּכָ דֹוׁש, ּוִמׁשּ ַהּקָ
ּוִמי   ּבֹו.  ר  ּקֵ ְיׁשַ ְולֹא  דֹוׁש  ַהּקָ מֹו  ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ

ְלֵטִרין  ַלּפַ ַמְכִניִסים אֹותֹו  לֹא  ָהֶעְליֹון,  ֶלְך  ּמֶ ּבַ
א. ַמד ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ֶלְך, ְויֻׁשְ ל ַהּמֶ  ׁשֶ

א, ְוָלא  יׁשָ ֵמיּה ַקּדִ ׁשְ ָלא ִיְטֵעי ּבִ ִגין ּדְ ֲהָרא, ּבְ ֵעי ְלִאְזּדַ ּבָ
ָאה, ָלא ָעאִלין  א ִעּלָ ַמְלּכָ ר ּבְ ּקֵ ְמׁשַ יּה. ּוַמאן ּדִ ר ּבֵ ּקֵ ְיׁשַ

ָאֵתי.  ֵצי ֵמָעְלָמא ּדְ ּתְ א, ְוִיׁשְ ַמְלּכָ  ֵליּה ִלַפְלְטרֹוי ּדְ

ה ָאַמר  .431 אן לֹא ַתֲעׂשֶ תּוב ּכָ א, ּכָ י ַאּבָ ַרּבִ
ם ׁשָ ְוָכתּוב  ְתמּוָנה,  ְוָכל  ֶפֶסל  (שמות   ְלָך 

לֹא  לד) לֹוַמר,  ּכְ ֲאָבִנים.  ֻלחֹת  ֵני  ׁשְ ְלָך  ָסל  ּפְ
ֶפֶסל   ְלָך  ה  ּתֹוָרה    -ַתֲעׂשֶ ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא 

ָמה  ָך.  ַרּבְ ְלָך  ָאַמר  ְולֹא  ָיַדְעּתָ  ּלֹא  ׁשֶ ַאֶחֶרת 
ַעם? י ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקּנָא. ֲאִני הּוא    ַהּטַ ּכִ

ָעה   ׁשָ ּבְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ָך  ִמּמְ ַרע  ְלִהּפָ ָעִתיד  ׁשֶ
ִנים  ְמזֻּמָ ה  ּמָ ּכַ ְלָפַני,  ֵנס  ְלִהּכָ רֹוָצה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ

יִהּנֹם. ּה ּוְלַהְכִניָסּה ַלּגֵ ר ּבָ ּקֵ  ְלׁשַ

  

ִתיב ָהָכא   .431 א, ּכְ י ַאּבָ ה ְלָך ֶפֶסל ָאַמר ַרּבִ לא ַתֲעׂשֶ
ָהָתם, ּוְכִתיב  מּוָנה.  ּתְ ע''ב) ְוָכל  פ''ז  (שמות   (דף 

ה ְלָך   לה) לֹוַמר, לֹא ַתֲעׂשֶ ִני ֻלחֹת ֲאָבִנים. ּכְ ָסל ְלָך ׁשְ ּפְ
ָלא ַיְדַעת, ְוָלא  ד ְלָך אֹוַרְייָתא ַאֲחָרא ּדְ ְעּבֵ ֶפֶסל, ָלא ּתַ

י ָאנֹ  ְך. ַמאי ַטֲעָמא. ּכִ א,  ָאַמר ָלְך ַרּבָ ִכי ְיָי' ֱאלֶהיָך ֵאל ַקּנָ
ָאֵתי,   ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ִמיָנְך  ְרָעא  ְלִאְתּפָ ין  ַזּמִ ּדְ הּוא  ֲאָנא 
ְזִמיִנין  ה  ּמָ ּכַ אי,  ַקּמָ ְלֵמיָעאל  ְעָיא  ּבַ ְמָתא  ִנׁשְ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ

ם.  יִהּנָ יָלא ָלּה ּגֹו ּגֵ ּה, ּוְלַעּיְ ְקָרא ּבָ  ְלׁשַ
י ִיצְ  .432 ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ה ְלָך  ׁשָ ָחק, לֹא ַתֲעׂשֶ
ל    -ְוגֹו'   מֹו ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ּלֹא ְלׁשַ ִריְך ָהָאָדם ׁשֶ ּצָ ׁשֶ

רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש  (ָּדָבר ַאֵחר לֹא ַתֲעֶׂשה ְל�   ַהּקָ
ְוגֹו'   ְלַׁשֵּקר ִּבְׁשמֹו    -ֶפֶסל  ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ֶׁשּלֹא 

ְּבִרי זֹו  ּוַמהּו?  ָּברּו� הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ת אֹות  ֶׁשל 
ַהּזֹו,   ַּבְּבִרית  ֶׁשְּמַׁשֵּקר  ֶׁשִּמי  ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהִּקּיּום 

הּוא) ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ל  ְמַׁשֵּקר  ׁשֶ
דֹוׁש  ּקָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ רּו  ְקׁשְ ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ר  ׁשֶ ַהּקֶ

יּּום   ּמֹולּו, ְוֶזהּו ַהּקִ ּנִ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ ל  ּבָ ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ר    -ַהּכֹל   ֶקׁשֶ הּוא  ְבִרית ַאְבָרָהם, ׁשֶ ֵנס ּבִ ְלִהּכָ

ִרית  ּבְ ּבַ ר  ּקֵ ְלׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ְוָצִריְך  ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ
דֹוׁש   ּקָ ר ּבַ ּקֵ ִרית ַהזֹּו, ְמׁשַ ּבְ ר ּבַ ּקֵ ׁשַ ּמְ י ׁשֶ ּמִ ַהזֹּו, ׁשֶ

ּלֹא ַיְכִניס בְּ  ֶקר? הּוא ׁשֶ ֶ רּוְך הּוא. ָמה ַהׁשּ ִרית ּבָ
ת ֵאל   ּנֱֶאַמר ּוָבַעל ּבַ מֹו ׁשֶ זֹו ְלָרׁשּות ַאֶחֶרת, ּכְ

 ֵנָכר.

  

ר  .432 ָבֵעי ּבַ ה ְלָך ְוגֹו', ּדְ ְנָיא, ָאַמר ר' ִיְצָחק, לֹא ַתֲעׂשֶ ּתַ
הּוא ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ ּבִ ְקָרא  ְלׁשַ ָלא  ּדְ (ס''א  ָנׁש 

דלא  נש  בר  דבעי  וגו'  פסל  לך  תעשה  לא  אחר  דבר 
דא  איהו,  ומאי  הוא,  בריך  דקודשא  בשמיה  לשקרא 
ברית   בהאי  דמשקר  דמאן  קדישא  קיימא  את  ברית 

הוא) דקודשא בריך  ַקְדָמָאה,  משקר בשמא  ָרא  ִקׁשְ ּדְ
ָזרּו.   ִאְתּגְ ד  ּכַ ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ רּו  ִאְתְקׁשָ ּדְ

ְלֵמיעָ  א,  כֹּלָ ּדְ ַקְדָמָאה  ִקּיּוָמא  הּוא  ְבִרית  ְוָדא  ּבִ אל 
ָלא  ר ָנׁש, ּדְ א. ּוָבֵעי ּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ָרא ּדִ הּוא ִקׁשְ ַאְבָרָהם, ּדְ ּדְ
ִרית,  ּבְ ַהאי  ּבְ ר  ּקֵ ְמׁשַ ּדִ ַמאן  ּדְ ִרית,  ּבְ ַהאי  ּבְ ָרא  ּקְ ְלׁשַ
ָלא   ּדְ ְקָרא. הּוא,  ׁשִ ַמאי  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ ר  ּקֵ ְמׁשַ

אַ  ְרׁשּוָתא  ּבִ ִרית  ּבְ ַהאי  ַאּתְ  ֵייעּול  ּדְ ָמה  ּכְ ֲחָרא. 
ת ֵאל ֵנָכר.  (מלאכי ב) ָאַמר  ּוָבַעל ּבַ

אן, .433 י ְיהּוָדה ָאַמר ִמּכָ ה'   (הושע ה) ַרּבִ ּבַ
י ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו   ָגדּו ּכִ ִרית   -ּבָ ּבְ ר ּבַ ּקֵ ׁשַ ּמְ ִמי ׁשֶ

ִרית   ּבְ ּום ׁשֶ רּוְך הּוא, ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ּקָ ר ּבַ ּקֵ ַהזֹּו, ְמׁשַ
ֲאחוּ  לֹא זֹו  ְוָכתּוב  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ ּבַ ָזה 

ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ר  ֲאׁשֶ מּוָנה  ּתְ ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ
ַעל ְוגֹו'.   ִמּמַ

  

ֵמָהָכא, .433 ָאַמר  ְיהּוָדה  ה) ר'  י  (הושע  ּכִ ָגדּו  ּבָ ְיָי'  ּבַ
ר   ּקֵ ְמׁשַ ִרית,  ּבְ ַהאי  ּבְ ר  ּקֵ ְמׁשַ ּדִ ַמאן  ָיָלדּו.  ָזִרים  ִנים  ּבָ

א  בְּ  קּוְדׁשָ ּבְ ִרית  ּבְ ְדַהאי  ּום  ִמׁשּ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ְוָכל   ֶפֶסל  ְלָך  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ּוְכִתיב  ֲאִחיָדא,  הּוא  ִריְך  ּבְ

ַעל ְוגֹו'. ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ ר ּבַ מּוָנה ֲאׁשֶ  ּתְ
י  .434 ַרּבִ ָתָעְבֵדם.  ְולֹא  ָלֶהם  ֲחֶוה  ּתַ ִתׁשְ לֹא 

י ִחיָּיא.  ֶאְלָעָזר ָהָיה הֹוֵלְך   ֶרְך, ְוָהָיה ִעּמֹו ַרּבִ ּדֶ ּבַ
ת  ֵאׁשֶ ְבָיה  ִ ׁשּ ּבַ ְוָרִאיָת  תּוב  ּכָ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ן   תּוב לֹא ִתְתַחּתֵ ַעם, ַוֲהֵרי ּכָ ַאר. ָמה ַהּטַ ְיַפת ּתֹ

ְרׁשּוָתם. ֵהן ַקיָּמֹות ּבִ עֹוּד ׁשֶ ם? ָאַמר לֹו, ּבְ  ּבָ
  

כ) .434 ר' לֹא   (שמות  ָתָעְבֵדם.  ְולֹא  ָלֶהם  ֲחֶוה  ּתַ ִתׁשְ
יּה. ָאַמר ר'  יא ִעּמֵ ָאְרָחא, ַוֲהָוה ר' ִחּיָ ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ּבְ

ִתיב ּכְ יא,  כא) ִחּיָ ְיַפת  (דברים  ת  ֵאׁשֶ ְבָיה  ִ ׁשּ ּבַ ְוָרִאיָת 
ם. ָאַמר  ן ּבָ ִתיב לֹא ִתְתַחּתֵ ּתַֹאר ְוגֹו', ַמאי ַטֲעָמא. ְוָהא ּכְ

ִבְרׁשּוַתְייהּו ַקְייֵמי. ֵליּה, בְּ   עֹוד ּדְ
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ים עֹוְבֵדי   .435 ַעּמִ ה ּבָ ָ ּוֹבא ְרֵאה, ֵאין ְלָך ִאׁשּ
ָראּוי,   ּכָ ָרה  ׁשֵ ּכְ ּוַמזָּלֹות  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת 
ה זֹו ְלֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה?  ָרׁשַ ה ָסַמְך ּפָ ִנינּו, ָלּמָ ָ ׁשּ ׁשֶ

ה זוֹ  ָ א ִאׁשּ ּנֹוׂשֵ אי ִמי ׁשֶ ַוּדַ א ּבְ ה ֶאּלָ ּנָ , יֹוֵרׁש ִמּמֶ
ה   ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ּומֹוֶרה.  סֹוֵרר  ן  ּבֵ
ָאה  ְ ׂשּ ּנִ ן אֹוָתּה ׁשֶ ּכֵ ּנּו זֲֻהָמה, ְוָכל ׁשֶ ְלַהֲעִביר ִמּמֶ
ּה,   ּבָ ְוִנְטֵמאת  ק  ִנְדּבָ ִדין  ּבְ ין  ּדִ ׁשֶ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ַמה ְוַהְינּו  ַהזֲֻּהָמה,  ה  ּנָ ִמּמֶ ְלַהֲעִביר  ה    ְוָקׁשֶ

ְנׁשֹות ִמְדָין, ה ּבִ ָאַמר ֹמׁשֶ ֶ ְוָכל   (במדבר לא) ׁשּ
ב ָזָכר ֲהֹרגּו. ּכַ ה יַֹדַעת ִאיׁש ְלִמׁשְ ָ  ִאׁשּ

  

ֲעבֹוַדת   .435 עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ּבְ ִאְנּתּו  ָלְך  ֵלית  ֲחִזי,  ְוָתא 
ֲאַמאי   ָתֵניָנן,  ּדְ ֲחִזי.  ְדָקא  ּכַ ָרה  ׁשֵ ּכְ לֹות  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים 

ְר  ּפַ אי,  ַאְסִמיְך  ַוּדַ ּבְ א  ֶאּלָ ּומֹוֶרה.  ְלֶבן סֹוֵרר  א,  ּדָ א  ּתָ ׁשְ
ִמיָנּה.  ָיִרית  ּומֹוֶרה  סֹוֵרר  ן  ּבֶ ָתא,  ִאּתְ ַהאי  ָנִסיב  ּדְ ַמאן 
זּוֲהָמא ִמיָנּה, ְוָכל  ר  ה ְלֶמְעּבַ ָקׁשֶ ּום ּדְ ַמאי ַטֲעָמא. ִמׁשּ
ִדיָנא  ּבְ ִדיָנא  ּדְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ִאְתְנִסיַבת  ּדְ ַהִהיא  ן  ּכֵ   ׁשֶ
ר ִמיָנּה,  ָיא זּוֲהָמא ְלֶמְעּבַ ּה, ְוַקׁשְ ָאָבת ּבָ ַבק, ְוִאְסּתְ ִאְתּדְ

י ִמְדָין, ְנׁשֵ ה ּבִ ָאַמר מֹׁשֶ ה  (במדבר לא) ְוַהְיינּו ּדְ ָ ְוָכל ִאׁשּ
ב ָזָכר ֲהרֹגּו.  ּכַ  יַֹדַעת ִאיׁש ְלִמׁשְ

יֹּוֵרׁש  .436 ׁשֶ ָאָדם  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ
ְושׁ  זֹו  ה ַנֲחָלה  ָ ְיֻרׁשּ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ אֹוָתּה,  ֹוֵמר 

ל  ּכָ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ ּבַ ָהָאָדם  ק  ִנְדּבָ ה  ְקדֹוׁשָ
ט   ּפֹוׁשֵ ֲהֵרי  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ְלִמְצוֹות  זֹוֶכה  ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ
ְוַעל   דֹוׁש.  ַהּקָ ּגּוף  ּבַ ק  ְוִנְדּבָ ֶנְגּדֹו  ּכְ ְיִמינֹו  ֶלְך  ַהּמֶ

ָראֵ  ִיׂשְ ּבְ ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ ד) ל,ֶזה  ם   (דברים  ְוַאּתֶ
ה' ֱאלֵֹהיֶכם, ְוָכתּוב  ֵבִקים ּבַ ִנים  (שם יד) ַהּדְ ּבָ

תּוב ּכָ ׁש, ׁשֶ ם ַמּמָ ִנים ַאּתֶ ּבָ ם ַלה'.  (שמות   ַאּתֶ
ְוָכתּוב ד) ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבכִֹרי  ִני  (ישעיה   ּבְ

ָאר. מט) ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ  ִיׂשְ

  

חּוָלֵקיּה,   .436 ָאה  א  ַזּכָ ַאֲחַסְנּתָ ָיִרית  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ַההּוא  ּדְ
ר   ק ּבַ ּבַ א ִאְתּדָ יׁשָ ְבַההּוא ַאֲחָסָנא ַקּדִ א, ְוָנִטיר ָלּה. ּדִ ּדָ
ִפּקּוֵדי   ּבְ ָזֵכי  ִאי  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ ָנׁש 

בַ  א ְיִמיֵניּה ָלֳקְבֵליּה, ְוִאְתּדְ יט ַמְלּכָ ׁשִ ָהא ּפָ ק  אֹוַרְייָתא, ּדְ
ָרֵאל, ִיׂשְ הּו ּבְ ִתיב ּבְ א ּכְ א. ְוַעל ּדָ יׁשָ גּוָפא ַקּדִ (דברים   ּבְ

ּוְכִתיב ד) ֱאלֵֹהיֶכם.  ְיָי'  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  (דברים  ְוַאּתֶ
ׁש.   יד) ַמּמָ ם  ַאּתֶ ִנים  ּבָ ַלְיָי'.  ם  ַאּתֶ ִנים  ּבָ

יב, ְכּתִ ּוְכִתיב  (שמותד) ּדִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְבכֹוִרי  ִני  (ישעיה  ּבְ
ָאר.ִיׂשְ  מט) ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ  ָרֵאל ֲאׁשֶ

ְמעֹון  .437 ׁשִ י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ם  ׁשֵ ֶאת  א  ָ ִתׂשּ לֹא 
ַתח, ע ָמה  ב ד)-(מלכים  ּפָ ַויֹּאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליׁשָ

ִית. ָאַמר   ּבָ ּבַ ָלְך  יֶּׁש  יִדי ִלי ַמה  ַהּגִ ְך  ּלָ ה  ֶאֱעׂשֶ
ַמה   ַעל  ָלְך  יֵׁש  לּום  ּכְ ע,  ֱאִליׁשָ ֶרה ָלּה  ׁשְ ּתִ ֶ ׁשּ

ָאסּור   ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ הּוא?  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ת  ְרּכַ ּבִ
ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֵריק,  ְלָחן  ׁשֻ ַעל  ְלָבֵרְך  ְלָאָדם 
ָמקֹום  ַמְעָלה לֹא ׁשֹוָרה ּבְ ּלְ ָרָכה ׁשֶ ַהּבְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

 ֵריק.

  

כ) .437 ְמעֹון  (שמות  ׁשִ ר'  ְוגֹו'.  ם  ׁשֵ ֶאת  א  ָ ִתׂשּ לא 
ַתח, ה ָלְך  ים ב ד)(מלכ ּפָ ע ָמה ֶאֱעׂשֶ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליׁשָ

לּום   ּכְ ע,  ֱאִליׁשָ ָלּה  ָאַמר  ִית.  ּבָ ּבַ ָלְך  ֵיׁש  ַמה  ִלי  יִדי  ַהּגִ
ִריְך הּוא,  א ּבְ קּוְדׁשָ ְרָכָתא ּדְ ֵרי ּבִ ִתׁשְ ִאית ָלְך ַעל ַמה ּדְ

תֹוָרא ֵרי ָתֵניָנן ָאסּור ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ְלָבְרָכא ַעל ּפָ א.  ּדְ ָקַנּיָ
ְרָיא  ׁשַ ָלא  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ָתא  ִבְרּכָ ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטְעָמא.  ַמאי 

א. ֲאָתר ֵריָקַנּיָ  ּבַ
ְלָחנֹו   .438 ר ַעל ׁשֻ ְך ָצִריְך ָאָדם ְלַסּדֵ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ֶלֶחם ֶאָחד אֹו יֹוֵתר ְלָבֵרְך ָעָליו. ְוִאם לֹא ָיכֹול, 
אָ  ׁשֶ ָמזֹון  ֵמאֹותֹו  ִאיר  ְלַהׁשְ ַמה  ָצִריְך  ַעל  ַכל 

ֵריָקנּות. ָבֵרְך ּבְ ּמְ ֵצא ׁשֶ ָבֵרְך, ְולֹא ִיּמָ יְּ ֶ  ׁשּ
  

תֹוֵריּה, ַחד   .438 ָרא ַעל ּפָ ר ָנׁש ְלַסּדְ ֵעי ּבַ ְך, ּבָ ּוְבִגיֵני ּכַ
ֵעי  ּבָ ָיִכיל,  ָלא  ְוִאי  ֲעלֹוי.  ְלָבְרָכא  יר,  ַיּתִ אֹו  ַנֲהָמא, 

ַמה ַעל  ָאַכל,  ּדְ ְמזֹוָנא  ֵמַההּוא  יָרא  ּיְ ְוָלא    ְלׁשַ יָבֵרְך.  ּדִ
א. ֵריַקְנּיָ יָבֵרְך ּבְ ח ּדִ ּכַ ּתְ  ִיׁשְ

ִית  .439 ּבַ ּבַ ְפָחְתָך כֹל  ְלׁשִ ָאְמָרה ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶמן   ׁשָ ָאסּוְך  ִאם  י  ָרָכה    -ּכִ ּבְ ֲהֵרי  אי  ַוּדַ ָאַמר, 

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ֵלָמה  ז) ׁשְ ם  (קהלת  ׁשֵ טֹוב 
ם   ֵ ׁשּ ֶמן טֹוב. ׁשֶ ֶ ֵרְך  ִמׁשּ ֶמן ְלִהְתּבָ ֶ ָקדֹוׁש יֹוֵצא ִמׁשּ

ֶמן  ֶ ַהׁשּ ַמהּו  ְקדֹוׁשֹות.  ְמנֹורֹות  ּוְלַהְדִליק 
ֶׁשֶּנֱאַמר ַהזֶּה? ב)  (ְּכמֹו  ֹיֵצא   (בראשית  ְוָנָהר 

  

ִאם  .439 י  ּכִ ִית  ּבַ ּבַ כֹל  ְפָחְתָך  ְלׁשִ ֵאין  ָאְמָרה,  ּדְ יָון  ּכֵ
ַהאי,  ּבְ ֵליָמָתא  ׁשְ ְרָכָתא  ּבִ ָהא  אי  ַוּדַ ָאַמר  ֶמן.  ׁשָ ָאסּוְך 

יב, ְכּתִ ז) ּדִ ׁשְ  (קהלת  ּדִ טֹוב.  ֶמן  ֶ ִמׁשּ ם  ׁשֵ ָמא  טֹוב 
ּבּוִציִנין  ְלַאְדְלָקא  ְרָכא,  ְלִאְתּבָ ָנְפָקא,  ֶמן  ֶ ִמׁשּ א  יׁשָ ַקּדִ

ַמאי ין.  יׁשִ ע''א)  ַקּדִ א. (ט'  ּדָ ֶמן  אמר  ׁשֶ דאת  (כמה 
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מֹו   ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן) י ִיְצָחק ָאַמר, ּכְ ַרּבִ
ּנֱֶאַמר  ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹא (תהלים קלג) ׁשֶ ֶ ׁשּ ׁש  ּכַ

י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֵאּלּו ָהֵרי ֲאַפְרְסמֹון ַזְך.  ְוגֹו'. ַרּבִ
ר' ִיְצָחק   בראשית ב' ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן)

ַאּתְ ָאֵמר, ָמה ּדְ ֶמן ַהּטֹוב ַעל  (תהלים קלג) ָאַמר, ּכְ ֶ ׁשּ ּכַ
ְוגוֹ  ֲאַפְרְסמֹוָנא ָהרֹאׁש  ּדְ טּוֵרי  ין  ִאּלֵ אֹוֵמר,  ֶאְלָעָזר  ר'   .'

ְכָיא.   ּדַ
ם  .440 ְמעֹון, טֹוב ׁשֵ י ׁשִ ה טֹוב   -ָאַמר ַרּבִ ּמָ ּכַ

ְקדֹוׁשֹות   ֶעְליֹונֹות  ְמנֹורֹות  ל  ׁשֶ ֶעְליֹון  ם  ׁשֵ
ָאַמְרנּו.   ׁשֶ מֹו  ּכְ טֹוב,  ֶמן  ֶ ִמׁשּ ְמִאירֹות  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּכְ

ְלהַ  ְלָאָדם  רּוְך ְוָאסּור  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ׁשֵ יר ֶאת  ְזּכִ
ם   ׁשֵ ֶאת  יר  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵריָקנּות.  ּבְ הּוא 
ּלֹא  ׁשֶ לֹו  טֹוב  ֵריָקנּות,  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

 ִנְבָרא.

  

ָאה,  .440 ָמא ִעּלָ ה ָטָבא ׁשְ ּמָ ם, ּכַ ְמעֹון, טֹוב ׁשֵ ָאַמר ר' ׁשִ
בּוִציִנין   ֶמן טֹוב, ּדְ ֶ ִמׁשּ ַנֲהִרין  הּו  ּלְ ּכֻ ד  ּכַ ין,  יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ

ֵמיּה   ׁשְ ָרא  ְלַאְדּכְ ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  ְוָאִסיר  ֲאֵמיָנא.  ּדַ ָמה  ּכְ
ָמא  ר ׁשְ ִאְדּכַ ָכל ַמאן ּדְ א. ּדְ ֵריַקְנּיָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

א, ָטב ֵלי ֵריַקְנּיָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵרי.ּדְ ָלא ִאְתּבְ  ּה ּדְ

יר  .441 ְלַהְזּכִ ָצִריְך  לֹא  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ֲהֵרי   ׁשֶ ָבר.  ּדָ ַאַחר  א  ֶאּלָ דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ֶאת 
ֵני   א ַאַחר ׁשְ ּתֹוָרה ֶאּלָ ר ּבַ דֹוׁש לֹא ִנְזּכַ ם ַהּקָ ֵ ַהׁשּ

ָּדָבר) ִדּבּוִרים ַעל  ית  (ְּכלֹוַמר  ֵראׁשִ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ  ,
ָר   א ֱאלִֹהים.ּבָ

  
ָמא   .441 ׁשְ ר  ְלִמְדּכַ ִאְצְטִריְך  ָלא  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  ר' 

ה. ִמּלָ ַתר  ּבָ א  ֶאּלָ א  יׁשָ ע''א) ַקּדִ פ''ח  (כלומר   (דף 
אֹוַרְייָתא,  עלמלה) ּבְ ר  ִאְדּכַ ָלא  א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ָהא  ּדְ

ָרא  ית ּבָ ֵראׁשִ יב ּבְ ְכּתִ ין, ּדִ ֵרין ִמּלִ ַתר ּתְ א ּבָ  ֱאלִֹהים.ֶאּלָ
מֹו  .442 ׁשְ ר  ִנְזּכַ לֹא  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ֵלם,   ׁשָ עֹוָלם  ַעל  א  ֶאּלָ דֹוׁש  ַהּקָ
תּוב ּכָ ב) ׁשֶ ֱאלִֹהים  (בראשית  ה'  ֲעׂשֹות  יֹום  ּבְ

ם   ֵ ַהׁשּ ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ּלֹא  ׁשֶ אן  ִמּכָ ָמִים.  ְוׁשָ ֶאֶרץ 
א ֶאת שֵׁ  ָ ֵריָקנּות. ְוָכתּוב לֹא ִתׂשּ דֹוׁש ּבְ ם ה' ַהּקָ

ְוא. ָ ַלׁשּ ה'   ֱאלֶֹהיָך  ֵׁשם  ֶאת  ִתָּׂשא  לֹא  (ָּכתּוב 
ַהָּקדֹוׁש   ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשּלֹא  ַלָּׁשְוא,  ֱא�ֶהי� 
ּוִמי   ִּבְתִפָּלה.  אֹו  ִּבְבָרָכה  ֶאָּלא  ְּבֵריָקנּות, 
ֶׁשַּמְזִּכיר ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ְּבֵריָקנּות, ֶׁשּלֹא ִּבְבָרָכה  

ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשָמתֹו ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ֲעִתיִדים  אֹו ִּבְתִפָּלה,  
ְלִהָּפַרע ִמֶּמּנּו ְוִלְנֹקם ִמֶּמּנּו ְנָקמֹות, ֶׁשָּכתּוב ִּכי  

 . לֹא ְיַנֶּקה ה' ֶאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא)

  

א  .442 א, ֶאּלָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ר ׁשְ ְמעֹון ָאַמר, ָלא ִאְדּכַ י ׁשִ ַרּבִ
ׁשָ  עֹוָלם  יב,ַעל  ְכּתִ ּדִ ְיָי'   (בראשיתב) ֵלם.  ֲעׂשֹות  יֹום  ּבְ

ֵמיּה   ׁשְ ָרא  ְלַאְדּכְ ָלא  ּדְ אן,  ִמּכָ ָמִים.  ְוׁשָ ֶאֶרץ  ֱאלִֹהים 
ם ְיָי' ֱאלֶהיָך  א ֶאת ׁשֵ ָ א. ּוְכִתיב לא ִתׂשּ ֵריַקְנּיָ א ּבְ יׁשָ ַקּדִ

ְוא. ָ לשוא  ַלׁשּ אלהיך  יי  שם  את  לא תשא  כתיב  (ס''א 
בריקנייא אלא בברכתא או  דלא לאדכרא שמא קדישא  

דלא  בריקנייא  קדישא  שמא  דאדכר  ומאן  בצלותא 
בברכתא או בצלותא כה נשמתיה נפקא מיניה זמינין  
לא   כי  דכתיב  נוקמין  מיניה  ולנקמא  מיניה  לאתפרעא 

 ינקה יי את אשר ישא את שמו לשוא) 
ָרָכה?   .443 ּבְ ַמִהי  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ְוׁשָ

ָרָכה   ּנּו ִנְמֵצאת ַהּבְ ּמֶ ּמִ ּום ׁשֶ דֹוׁש. ִמׁשּ ם ַהּקָ ֵ ַהׁשּ
ָרָכה לֹא ִנְמֵצאת ַעל ָמקֹום  ְלָכל ָהעֹוָלם, ְוַהּבְ
א  ָ ִתׂשּ לֹא  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָעָליו.  ׁשֹוָרה  ְולֹא  ֵריק 

ְוא.  ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ  ֶאת ׁשֵ
  

י יֹוִסי, ַמהּו   .443 א.  ְוָתֵניָנן, ָאַמר ַרּבִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָרָכה. ׁשְ ּבְ
ּוִבְרְכָתא   ְרְכָתא, ְלָכל ָעְלָמא.  ַכח ּבִ ּתְ ִמיֵניּה ִמׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
ְרָייא ֲעלֹוי, ֲהָדא   א, ְוָלא ׁשַ ַכח ַעל ֲאָתר ֵריָקַנּיָ ּתְ ָלא ִאׁשְ

ְוא.  ָ ם ְיָי' ֱאלֶהיָך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ יב לא ִתׂשּ ְכּתִ  הּוא ּדִ
444.  ַ י ִיְצָחק ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ׁשֹו. ַרּבִ ת ְלַקּדְ ּבָ

תּוב ּכָ א) ָאַמר,  יֹום   (שם  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוְיָבֶרָך 
ן ּמָ ּבַ ִביִעי, ְוָכתּוב  ְ ת ָיִמים  (שמות טז) ַהׁשּ ׁשֶ ׁשֵ

ּבֹו.  ִיְהיֶה  לֹא  ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי  ְ ַהׁשּ ּוַביֹּום  ְלְקֻטהּו  ּתִ
ָר  ּבְ ֵאיזֹו  ְמזֹונֹות,  ּבֹו  ִנְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ יָון  ָכה  ּכֵ

 ִנְמֵצאת ּבֹו? 

  

י ִיְצָחק   (שמות כ) .444 ׁשֹו. ַרּבִ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
ִתיב ִביִעי,  (שמות כ) ָאַמר, ּכְ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת יֹום ַהׁשּ
ן ּמָ ּבַ טז)  ּוְכִתיב  ּוְביֹום  (שמות  ְלְקֻטהּו  ּתִ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ

ּבוֹ  ִיְהֶיה  לא  ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי  ְ יּה  ַהׁשּ ּבֵ ַכח  ּתְ ִמׁשְ ָלא  ּדְ יָון  ּכֵ  .
יּה.  ַכח ּבֵ ּתְ ְרְכָתא ִאׁשְ  ְמזֹוֵני, ַמה ּבִ
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ַמְעָלה   .445 ּלְ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ִנינּו, ּכָ ְך ׁשָ א ּכָ ֶאּלָ
ה   ִנינּו, ָלּמָ ִביִעי. ְוׁשָ ְ יֹּום ַהׁשּ לּויֹות ּבַ ה ּתְ ַמּטָ ּלְ ְוׁשֶ

יֹּום   ּבַ אֹותֹו  לֹא ִנְמָצא ָמן  ּמֵ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִביִעי?  ְ ַהׁשּ
ָהֶעְליֹוִנים,   ַהיִָּמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ְרִכים  ִמְתּבָ יֹום 
ֶאָחד   ל  ּכָ ה,  ְלַמּטָ ְמזֹונֹו  נֹוֵתן  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל 
יֹּום  ּבַ ְרִכים  ְתּבָ ּמִ ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ֵמאֹוָתּה  יֹומֹו,  ּבְ

ִביִעי. ְ  ַהׁשּ

  

בִּ  .445 ל  ּכָ אָנא,  ּתָ ָהִכי  א  א,  ֶאּלָ ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ּדִ אן  ְרּכָ
א   ַכח ָמּנָ ּתְ ְלָיין. ְוָתאָנא, ֲאַמאי ָלא ִאׁשְ ִביָעָאה ּתַ יֹוָמא ׁשְ ּבְ
יּה  ְרָכאן ִמיּנֵ ַההּוא יֹוָמא, ִמְתּבָ ּום ּדְ ִביָעָאה, ִמׁשּ יֹוָמא ׁשְ ּבְ
א,   ִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד ָיִהיב ְמזֹוֵניּה ְלַתּתָ יָתא יֹוִמין ִעּלָ ל ׁשִ ּכָ
יֹוָמא  ּבְ ְרָכאן  ִמְתּבָ ּדְ ָרָכה  ּבְ ֵמַהִהיא  יֹומֹוי,  ּבְ ַחד  ל  ּכָ

ִביָעָאה.  ׁשְ
ת ָהֱאמּוָנה,  .446 ַדְרּגַ הּוא ּבְ ְך, ִמי ׁשֶ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ת   ּבָ ֵליל ׁשַ ן ְסעּוָדה ּבְ ְלָחן ּוְלַתּקֵ ר ׁשֻ ָצִריְך ְלַסּדֵ
ה   ָ ׁשּ ׁשִ אֹוָתם  ל  ּכָ ְלָחנֹו  ׁשֻ ֵרְך  ְתּבָ יִּ ׁשֶ ֵדי  ָיִמים, ּכְ

ֵרְך   ָרָכה ְלִהְתּבָ ֶנת ַהּבְ ּמֶ אֹותֹו ְזַמן ִמְזּדַ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ
ִנְמֵצאת  לֹא  ָרָכה  ְוַהּבְ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ
ְלָחנֹו  ׁשֻ ר  ְלַסּדֵ ָצִריְך  ְך  ּכָ ְוַעל  ֵריק,  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ

ְלָחִמים ּוְמזֹונֹות.  ת ּבִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  ּבְ

  

ְך, מַ  .446 ֵעי ּוְבִגיֵני ּכַ ְמֵהיָמנּוָתא, ּבָ א ּדִ ַדְרּגָ ִאיהּו ּבְ אן ּדְ
ָתא,   ּבְ ׁשַ ֵליְלָיא ּדְ תֹוָרא, ּוְלַאְתְקָנא ְסעּוָדָתא ּבְ ָרא ּפָ ְלַסּדְ
ָהא   ּדְ יֹוִמין,  יָתא  ׁשִ ִאיּנּון  ל  ּכָ תֹוֵריּה,  ּפָ ֵרְך  ִיְתּבָ ּדְ ִגין  ּבְ

ל  ּכָ ְרָכא  ְלִאְתּבָ ָרָכה,  ּבְ ַמן  ִאְזּדָ ִזְמָנא,  ַההּוא  יָתא    ּבְ ׁשִ
א.   ָפתֹוָרא ֵריָקַנּיָ ַכח ּבְ ּתְ ָתא, ּוִבְרָכָתא ָלא ִאׁשְ ּבְ ׁשַ יֹוִמין ּדְ
ַנֲהֵמי  ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ֵליְלָיא ּדְ תֹוֵריּה ּבְ ָרא ּפָ ֵעי ְלַסּדְ ְך, ּבָ ְוַעל ּכַ

 ּוִבְמזֹוֵני.
ם.   .447 ת ּגַ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ י ִיְצָחק ָאַמר, ֲאִפּלּו ּבְ ַרּבִ
י   ַהזֶּה ַרּבִ יֹּום  ּבַ ג  ְלִהְתַעּנֵ ָצִריְך  ָאַמר,  ְיהּוָדה 

ְצאּו  ּמָ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ ְוֶלֱאכֹל 
עֹוָלם.  יֹּום ַהזֶּה ּבָ  ׂשַֹבע ְועֶֹנג ּבַ

  
י  .447 ָתא ָנֵמי. ַרּבִ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ י ִיְצָחק ָאַמר, ֲאִפילּו ּבְ ַרּבִ

ֵעי לְ  ַלת  ְיהּוָדה ָאַמר, ּבָ ַהאי יֹוָמא, ּוְלֵמיַכל ּתְ א ּבְ ִאְתַעְנּגָ
ַהאי  ְבָעא ְוִעּנּוָגא ּבְ ַכח ׂשָ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ְסעּוָדֵתי ּבְ

ָעְלָמא.  יֹוָמא ּבְ
אֹוָתם  .448 ָרָכה ּבְ א ָאַמר, ְלַהְזִמין ּבְ י ַאּבָ ַרּבִ

ַהזֶּ  ַהיֹּום  ִמן  ְרִכים  ְתּבָ ּמִ ׁשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ה,  ָיִמים 
ל   ִמּטַ ין  ַאְנּפִ ְזֵעיר  ל  ׁשֶ ָמֵלא רֹאׁשֹו  ַהזֶּה  ּוַביֹּום 
ַהּכֹל,   ל  ׁשֶ ר  ְסּתָ ַהּנִ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ֵמָהַעּתִ ּנֹוֵחת  ׁשֶ
לֹׁש   ׁשָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּפּוִחים  ַהּתַ ֵדה  ִלׂשְ יל  ּוַמּטִ
ְרכּו   ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ְכֶנֶסת  ּנִ ֶ ִמׁשּ ָעִמים  ּפְ

ֶאָחד.   ּכְ

  

יֹוִמין ַר  .448 ִאיּנּון  ּבְ ְרְכָתא  ּבִ ָנא  ּמְ ְלִאְזּדַ ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ּבִ
ַמְלָיא  יֹוָמא,  ְוַהאי  יֹוָמא.  ֵמַהאי  ְרָכאן  ִמְתּבָ ּדְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ
א   יׁשָ ַקּדִ יָקא  ֵמַעּתִ ָנִחית  ּדְ א  ּלָ ִמּטַ ין,  ַאְנּפִ ְזֵעיר  ּדִ יּה  ֵריׁשֵ

ַתפּ  א, ְוָאִטיל ְלַחְקָלא ּדְ כֹּלָ ַלת  ְסִתיָמא ּדְ ין, ּתְ יׁשִ ּוִחין ַקּדִ
ֲחָדא.  הּו ּכַ ּלְ ְרכּון ּכֻ ִיְתּבָ ָתא, ּדְ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ  ִזְמֵני, ִמּכַ

לֹׁש   .449 ׁשְ ְלִהְתַעּנֵג  ָאָדם  ָצִריְך  ֶזה  ְוַעל 
ָהֱאמּוָנה  לּוָיה  ּתְ ֶזה  ּבָ ֲהֵרי  ׁשֶ לּו,  ַהּלָ ָעִמים  ַהּפְ

ּוִבְזֵעי  -ָהֶעְליֹוָנה   דֹוׁש,  ַהּקָ יק  ַעּתִ ין,  ּבָ ַאְנּפִ ר 
ֶהם   ג ּבָ ּפּוִחים. ְוָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַעּנֵ ֵדה ַהּתַ ּוִבׂשְ
ּגֹוֵרַע ְסעּוָדה ֵמֶהם, ַמְרֶאה  ֶהם. ּוִמי ׁשֶ ֹמַח ּבָ ְוִלׂשְ

דֹול.  ל ָהָאָדם ַההּוא ּגָ ָגם ְלַמְעָלה, ְוָעְנׁשֹו ׁשֶ  ּפְ
  

ַלת ִזְמ  .449 א ּתְ ר ָנׁש, ְלִאְתַעְנּגָ ֵעי ּבַ א ּבָ ין, ְוַעל ּדָ ִנין ִאּלֵ
יָקא   ַעּתִ ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ְמֵהיָמנּוָתא  ְלָיא  ּתַ ָהא  ּבְ ָהא  ּדְ
ר ָנׁש   ַתּפּוִחין. ּוָבֵעי ּבַ ין, ּוְבַחְקָלא ּדְ א, ּוִבְזֵעיר ַאּפִ יׁשָ ַקּדִ
ְסעּוָדָתא   ָגַרע  ּדְ ּוַמאן  הּו.  ּבְ ּוְלֵמחֵדי  הּו,  ּבְ א  ְלִאְתַעְנּגָ

ִגימּותָ  ר ָנׁש ִמַנְייהּו, ַאְחֵזי ּפְ ַההּוא ּבַ יּה ּדְ א ְלֵעיָלא ְועֹוְנׁשֵ
י.  ַסּגִ

לֹׁש  .450 ׁשָ ְלָחנֹו  ׁשֻ ר  ְלַסּדֵ ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ְלָחנֹו   ׁשֻ ֵצא  ִיּמָ ְולֹא  ת,  ּבָ ׁשַ ְכֶנֶסת  ּנִ ֶ ִמׁשּ ָעִמים  ּפְ
ְימֹות  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ָרָכה  ַהּבְ ָעָליו  ֶרה  ְוִתׁשְ ֵריק, 

ת,   ּבָ ַ ֶאת ַהׁשּ ְותֹוֶלה  ַמְרֶאה  ַהזֶּה  ָבר  ּוַבּדָ
 ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה.

  
ד   .450 ַלת ִזְמֵני, ִמּכַ תֹוֵריּה, ּתְ ָרא ּפָ ֵעי ְלַסּדְ ְך, ּבָ ִגיֵני ּכַ ּבְ

ֵרי   ְוִתׁשְ א,  ֵריָקַנּיָ תֹוֵריּה  ּפָ ח  ּכַ ּתְ ִיׁשְ ְוָלא  ָתא,  ּבְ ׁשַ ָעִיִיל 
ּדְ  יֹוֵמי  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ֲעֵליּה,  ְרְכָתא  ה,  ּבִ ִמּלָ ּוְבַהאי  ָתא.  ּבְ ׁשַ

א.  ַאְחֵזי, ְוָתֵלי ְמֵהיָמנּוָתא ְלֵעיּלָ
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ִלים  .451 ׁשְ ּמַ ׁשֶ ִמי  ֶזה  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ּוַמְכִריז   יֹוֵצא  קֹול  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ

ג ַעל ה'. זֹו ְסעּוָדה   (ישעיה נח) ָעָליו: ְתַעּנַ ָאז ּתִ
י ֶנֶגד ָהַעּתִ ים.  ַאַחת ּכְ דֹוׁשִ ל ַהּקְ ל ּכָ דֹוׁש ׁשֶ ק ַהּקָ

ֳמֵתי ָאֶרץ   יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ִניָּה    - ְוִהְרּכַ זֹו ְסעּוָדה ׁשְ
יָך  ְוַהֲאַכְלּתִ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ּפּוִחים  ַהּתַ ֵדה  ׂשְ ֶנֶגד  ּכְ

ָאִביָך   ַיֲעקֹב  ֵלמּות    -ַנֲחַלת  ְ ַהׁשּ זֹוִהי 
ין. ְזֵעיר ַאְנּפִ ָמה ּבִ ּלְ ּתַ ִהׁשְ  ׁשֶ

  

ַלת  ַר  .451 ּתְ ִלים  ַאׁשְ ּדְ ַמאן  ַהאי  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ּבִ
ָעֵליּה, ּוַמְכְרָזא  ָנִפיק  ָקָלא  ָתא,  ּבָ ׁשַ ּבְ (ישעיה   ְסעּוָדֵתי 

א ְסעּוָדָתא ֲחָדא, ָלֳקֵבל נח) ג ַעל ְיָי', ּדָ ְתַעּנַ (ויקרא   ָאז ּתִ
יךָ  רפ''ח ע''ב) ְבּתִ ְוִהְרּכַ ין.  יׁשִ ַקּדִ ָכל  ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ יָקא    ַעּתִ

ַחְקָלא   ָלֳקֵבל  ְנָייָנא,  ּתִ ְסעּוָדָתא  א  ּדָ ָאֶרץ,  ֳמֵתי  ּבָ ַעל 
א  ּדָ ָאִביָך,  ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת  יָך  ְוַהֲאַכְלּתִ ין.  יׁשִ ַקּדִ ַתּפּוִחין  ּדְ

ין.  ְזֵעיר ַאּפִ ִלים ּבִ ּתְ ִאׁשְ ִלימּו ּדְ  הּוא ׁשְ
ִלים ְסעּוָדתֹו, ְוָצִריְך  .452 ם ָצִריְך ְלַהׁשְ ּוְכֶנְגּדָ

ַאַחת ְלהִ  ָכל  ּבְ ֹמַח  ְוִלׂשְ עּודֹות  ַהּסְ ָכל  ּבְ ג  ְתַעּנֵ
ֵלָמה,   ְ ַהׁשּ ָהֱאמּוָנה  ִהיא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵמֶהן,  ְוַאַחת 
ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ָדה  ּבְ ִנְתּכַ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ּה ִנְמָצא, ְולֹא  ַהּכֹל ּבָ ּום ׁשֶ ים, ִמׁשּ ים ְוַהַחּגִ ַמּנִ ַהזְּ

ַהזְּ  ָכל  ּבְ ְך  ּכָ י  ִנְמָצא  ַרּבִ ָאַמר  ים.  ְוַהַחּגִ ים  ַמּנִ
ר  ַהּכֹל ִנְמָצא ּבֹו, ִנְזּכַ ּום ׁשֶ ְך, ִמׁשּ ּום ּכָ ִחיָּיא, ִמׁשּ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָעִמים,  ּפְ לֹׁש  ב) ׁשָ ַוְיַכל   (בראשית 
ִביִעי.  ְ יֹּום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ִביִעי. ַויִּ ְ יֹּום ַהׁשּ ֱאלִֹהים ּבַ

 ְ  ִביִעי.ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ

  

ּוָבֵעי  .452 ְסעּוָדֵתיּה,  ְלָמא  ְלַאׁשְ ֵעי  ּבָ ּוֳלָקְבַלְייהּו 
ְוַחד   ַחד  ָכל  ּבְ ּוְלֵמחֵדי  ְסעּוָדֵתי,  הּו  ֻכּלְ ּבְ א  ְלִאְתַעְנּגָ
ְך,  ּכַ ּוְבִגין  ֵליָמָתא.  ׁשְ ְמֵהיָמנּוָתא  ִאיהּו  ּדְ ּום  ִמׁשּ ְייהּו,  ִמּנַ

ל   ִמּכָ ר,  ִאְתָיּקָ ָתא  ּבְ א  ׁשַ כֹּלָ ּדְ ּום  ִמׁשּ ין,  ְוַחּגִ ִזְמִנין  ַאר  ׁשְ
י. ָאַמר  הּו ִזְמֵני ְוַחּגֵ ֻכּלְ ַכח ָהִכי ּבְ ּתְ ַכח, ְוָלא ִאׁשְ ּתְ יּה ִאׁשְ ּבֵ
ר   יּה, ִאיְדּכַ א ּבֵ ַכח ּכֹּלָ ּתְ ִאׁשְ ּום ּדְ ְך, ִמׁשּ ִגין ּכָ יא, ּבְ י ִחּיָ ַרּבִ

יב, ְכּתִ ּדִ ִזְמִנין.  ַלת  ב) ּתְ אֱ  (בראשית  ּיֹום ַוְיַכל  ּבַ לִֹהים 
ִביִעי. ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת יֹום   ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ִביִעי. ַוּיִ ְ ַהׁשּ

ִביִעי. ְ  ַהׁשּ
א .453 י ַאּבָ ָסָבא) ַרּבִ ַהְמנּוָנא  ָהָיה (ַרב  ׁשֶ ּכְ  ,

ָכל ַאַחת   ֵמַח ּבְ ת, ָהָיה ׂשָ ּבָ ַ ְסעּוַדת ַהׁשּ ב ּבִ יֹוׁשֵ
זֹוִהי אֹוֵמר:  ְוָהָיה  ל    ְוַאַחת,  ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ ְסעּוָדה 

עּוָדה  ּסְ ּבַ ַהּכֹל.  ל  ׁשֶ ר  ְסּתָ ַהּנִ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ָהַעּתִ
דֹוׁש   ַהּקָ ל  ׁשֶ ְסעּוָדה  זֹוִהי  ָהָיה אֹוֵמר:  ָהַאֶחֶרת 
ֵמַח  ׂשָ ְוָהָיה  עּודֹות.  ַהּסְ ָכל  ּבְ ְוֵכן  הּוא,  רּוְך  ּבָ
ֶאת  ִלים  ַמׁשְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְוַאַחת.  ַאַחת  ָכל  ּבְ

עּודוֹ  ְלמּו ְסעּודֹות ָהֱאמּוָנה.ַהּסְ  ת, אֹוֵמר: ִנׁשְ

  

א, .453 ַאּבָ י  סבא) ַרּבִ המנונא  רב  ָיִתיב   (נ''א  ֲהָוה  ד  ּכַ
ָכל ַחד ְוַחד, ַוֲהָוה ָאַמר,   י, ּבְ ָתא, ֲהֵוי ַחּדֵ ּבְ ׁשַ ְסעּוָדָתא ּדְ ּבִ
ְסִתיָמא   א  יׁשָ ַקּדִ יָקא  ַעּתִ ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ ְסעּוָדָתא  ִהיא  א  ּדָ
א ִהיא ְסעּוָדָתא   ְסעּוָדָתא ַאֲחָרא ֲהָוה ָאַמר, ּדָ א. ּבִ כֹּלָ ּדְ
י   ַחּדֵ ַוֲהָוה  ְסעּוָדֵתי,  הּו  ֻכּלְ ּבְ ְוֵכן  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ד ֲהָוה ָכל ַחד ְוַחד. ּכַ ִלים ְסעּוָדֵתי,  (דף פ''ח ע''ב) ּבְ ַאׁשְ
ְמֵהיָמנּוָתא.  ִלימּו ְסעּוָדֵתי ּדִ  ָאַמר ַאׁשְ

ָהָיה   .454 עּוָדה,  ַלּסְ א  ּבָ ָהָיה  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ָהֱאמּוָנה   ל  ׁשֶ ְסעּוָדה  ַהְתִקינּו  ְך:  ּכָ אֹוֵמר 
ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה  ֶלְך.  ַהּמֶ ְסעּוַדת  ַהְתִקינּו  ָהֶעְליֹוָנה. 
ָהיּו  ית,  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ִלים  ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ ֵמַח.  ְוׂשָ

ג ַעל ה'   (ישעיה נח) ַמְכִריִזים ָעָליו: ְתַעּנַ ָאז ּתִ
יָך ַנֲחַלת   ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלּתִ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ְוִהְרּכַ

 ַיֲעקֹב ָאִביָך. 

  

ָאַמר  .454 ֲהָוה  ִלְסעּוָדָתא,  ָאֵתי  ֲהָוה  ד  ּכַ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ
ַאְתִקינּו   ָאה,  ִעּלָ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  ָהִכי, 

ַמלְ  ּדְ ִלים ְסעּוָדָתא  ַאׁשְ ד  ּכַ י.  ְוַחּדֵ ָיִתיב  ַוֲהָוה  א,  ּכָ
ג ַעל ְיָי'  ְתַעּנַ ִליָתָאה, ֲהוֹו ַמְכִרֵזי ָעֵליּה, ָאז ּתִ ְסעּוָדָתא ּתְ
ַיֲעקֹב   ַנֲחַלת  יָך  ְוַהֲאַכְלּתִ ָאֶרץ  ֳמֵתי  ּבָ ַעל  יָך  ְבּתִ ְוִהְרּכַ

 ָאִביָך.
ִנים .455 י ֶאְלָעָזר ְלָאִביו, ֵאיְך ְמַתּקְ  ָאַמר ַרּבִ

ת   ּבָ ׁשַ ֵליל  לֹו,  ָאַמר  לּו?  ַהּלָ עּודֹות  ַהּסְ ֶאת 
ְיָלה   ּלַ ּבַ ֳמֵתי ָאֶרץ. ּבֹו  יָך ַעל ּבָ ְבּתִ תּוב ְוִהְרּכַ ּכָ
ּפּוִחים,  ַהּתַ ֵדה  ׂשְ ְוָכל  ִביָרה  ַהּגְ ֶרֶכת  ִמְתּבָ
נֹוֶסֶפת,   ָמה  ּוְנׁשָ ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ׁשֻ ֵרְך  ּוִמְתּבָ

  

ֵהיְך  .455 ְסעּוָדֵתי  ין  ִאּלֵ ְלָאבּוי,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר 
ִתיב,   ּכְ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ֵליְלָיא  ֵליּה,  ָאַמר  ְקִנין.  ִמְתּתַ

יהּ  ּבֵ ָאֶרץ.  ֳמֵתי  ּבָ ַעל  יָך  ְבּתִ ְרָכא   ְוִהְרּכַ ִמְתּבָ ֵליְלָיא,  ּבְ
תֹוֵריּה  ּפָ ְרָכא  ּוִמְתּבָ ּפּוִחין,  ּתַ ֲחַקל  הּו  ְוֻכּלְ ַמְטרֹוִניָתא, 
ֶחְדָוה   ֵליְלָיא,  ְוַההּוא  ִאּתֹוְסַפת,  ְמָתא  ְוִנׁשְ ָנׁש,  ַבר  ּדְ
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הַ  ְמַחת  ׂשִ ְיָלה  ַהּלַ ְוָצִריְך  ְואֹותֹו  הּוא.  ִביָרה  ּגְ
ִביָרה.  ְמָחה ְוֶלֱאכֹל ְסעּוַדת ַהּגְ ׂשִ ֹמַח ּבְ  ָאָדם ִלׂשְ

ֶחְדָווָתא,   ּבְ ְלֶמחֵדי  ָנׁש  ר  ּבַ ּוָבֵעי  ֲהֵוי.  ַמְטרֹוִניָתא  ּדְ
 ַמְטרֹוִניָתא. ּוְלֵמיַכל ְסעּוָדָתא ּדְ 

תּוב ָאז  .456 ִניָּה ּכָ ְ עּוָדה ַהׁשּ ּסְ ת, ּבַ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ּבְ
ָעה   ׁשָ אֹוָתּה  ׁשֶ אי.  ַוּדַ ה'  ַעל  ה'.  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ
ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  דֹוׁש,  ַהּקָ יק  ָהַעּתִ ִנְגֶלה 
יק ָאנּו  ל ָהַעּתִ ְוַהֶחְדָוה ׁשֶ ֵלמּות  ְ ְוַהׁשּ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ

ים, ְוזוֹ  אי. עֹוׂשִ  ִהי ְסעּוָדתֹו ַוּדַ
  

ִתיב .456 ְנָייָנא, ּכְ ְסעּוָדָתא ּתִ ָתא, ּבִ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ (ישעיה   ּבְ
ֲעָתא   נח) ׁשַ ַהִהיא  ּדְ אי.  ַוּדַ ְיָי'  ַעל  ְיָי'.  ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז 

ֶחְדָווָתא,  ּבְ ָעְלִמין  הּו  ְוֻכּלְ א,  יׁשָ ַקּדִ יָקא  ַעּתִ ְלָיא  ִאְתּגַ
יֵליּה   ּדִ ּוְסעּוָדָתא  יָנן,  ַעְבּדֵ יָקא  ַעּתִ ּדְ ְוֶחְדָווָתא  ִלימּו  ּוׁשְ

אי.   הּוא ַוּדַ
תּוב   .457 ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ית  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ עּוָדה  ּסְ ּבַ

עּוָדה   זֹוִהי ַהּסְ יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך.  ְוַהֲאַכְלּתִ
שֵׁ  ְוָכל  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ הּוא  ׁשֶ ין  ַאְנּפִ ְזֵעיר  ל  ת ׁשֶ ׁשֶ

ְוָצִריְך  ְרִכים.  ִמְתּבָ ֵלמּות  ׁשְ ֵמאֹוָתּה  ַהיִָּמים 
עּודֹות  ַהּסְ ִלים  ּוְלַהׁשְ ְסעּוָדתֹו  ּבִ ֹמַח  ִלׂשְ ָאָדם 
ל ֶזַרע  ֵלָמה ׁשֶ ְ ֵהן ְסעּודֹות ָהֱאמּוָנה ַהׁשּ לּו, ׁשֶ ַהּלָ
ִהיא  ָהֶעְליֹוָנה  ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָקדֹוׁש 

ל ֶהם ְולֹא ׁשֶ ּלָ ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים    ׁשֶ ַעּמִ
ָאַמר, ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ לא) ּוַמזָּלֹות.  יִני  (שמות  ּבֵ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ  ּוֵבין ּבְ

  

יָך   .457 ְוַהֲאַכְלּתִ ִתיב  ּכְ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ִליָתָאה  ּתְ ְסעּוָדָתא  ּבִ
ַהֵוי  ין, ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ א ִהיא ְסעּוָדָתא ּדִ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך. ּדָ
ִלימּו   ׁשְ ֵמַההּוא  יֹוִמין,  יָתא  ׁשִ הּו  ְוֻכּלְ ֵלימּוָתא.  ׁשְ ּבִ

ְסעּוָדתֵ  ר ָנׁש ְלֶמחֵדי ּבִ ְרָכן. ּוָבֵעי ּבַ ְלָמא  ִמְתּבָ יּה, ּוְלַאׁשְ
ֵליָמָתא,  ׁשְ ְמֵהיָמנּוָתא  ְסעּוָדֵתי  ִאיּנּון  ּדְ ְסעּוָדֵתי,  ין  ִאּלֵ
ָהא  ָאה, ּדְ י ְמֵהיָמנּוָתא ִעּלָ ָרֵאל, ּדִ ִיׂשְ א ּדְ יׁשָ ַזְרָעא ַקּדִ ּדְ
לֹות.  ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַעּמִ יְלהֹון ִהיא, ְוָלא ּדְ ּדִ

ְך  ָרֵאל. (שמות לא) ָאַמר,ּוְבִגיִני ּכַ ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ  ּבֵ

נֹוָדִעים   .458 לּו  ַהּלָ עּודֹות  ּסְ ּבַ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ֶלְך   ֵהם ֵמֵהיַכל ַהּמֶ ֶלְך ְוׁשֶ ֵני ַהּמֶ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ּפֹוֵגם ְסעּוָדה ַאַחת   ׁשֶ ּוִמי  ֵני ָהֱאמּוָנה,  ּבְ ֵהם  ְוׁשֶ

ָגם ְלַמְעלָ  ה, ּוַמְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו  ֵמֶהם, ַמְרֶאה ּפְ
ֵני ֵהיַכל  ֵאינֹו ִמּבְ ֶלְך ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ֵני ַהּמֶ ֵאינֹו ִמּבְ ׁשֶ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָקדֹוׁש  ִמזֶַּרע  ֵאינֹו  ְוׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ

ְדָבִרים   ה  לֹׁשָ ׁשְ ל  ׁשֶ ָעָליו חֶֹמר  ין   -ְונֹוְתִנים  ּדִ
יִהּנֹם ְוכּו'.   ַהּגֵ

  

ְסעּוָד  .458 ּבִ ֲחֵזי,  א  ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ מֹוְדעּון  ּתְ ִאׁשְ ין,  ִאּלֵ ֵתי 
ִני  ִאיּנּון ּבְ א, ּדְ ַמְלּכָ ִאיּנּון ֵמֵהיָכָלא ּדְ א. ּדְ ִני ַמְלּכָ ִאיּנּון ּבְ ּדְ
ַאְחֵזי  ְייהּו,  ִמּנַ ְסעּוָדָתא  ַחד  ָפִגים  ּדְ ּוַמאן  ְמֵהיָמנּוָתא, 

נֵ  ִמּבְ ָלאו  ּדְ ְרֵמיּה  ּגַ ְוַאְחֵזי  א,  ְלֵעיּלָ ִגימּוָתא  א  ּפְ ַמְלּכָ י 
ָלאו   ּדְ הּוא  א  ַמְלּכָ ּדְ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמּבְ ָלאו  ּדְ הּוא,  ָאה  ִעּלָ
חּוְמָרא  ָעֵליּה  ְוָיֲהִבין  הּוא.  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ְרָעא  ִמּזַ

ם ְוגו'. ֵגיִהּנָ יָנא ּדְ ין, ּדִ ְתַלת ִמּלִ  ּדִ
ים   .459 ְוַהַחּגִ ים  ַמּנִ ַהזְּ ָאר  ׁשְ ָכל  ּבְ ְרֵאה,  ּוֹבא 
ְוִאם  ָצִרי ים,  ָהֲעִניִּ ַח ֶאת  ּמֵ ּוְלׂשַ ֹמַח  ִלׂשְ ְך ָאָדם 

ים   ֵמַח ְלַבּדֹו ְולֹא נֹוֵתן ַלֲעִניִּ ָעְנׁשֹו ַרב,    -הּוא ׂשָ
ְלַאֵחר.   ְמָחה  ׂשִ נֹוֵתן  ְולֹא  ֵמַח,  ׂשָ ְלַבּדֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ

תּוב ֵניֶכם  (מלאכי ב) ָעָליו ּכָ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ
ְוִא  יֶכם.  ַחּגֵ ֶרׁש  ת, ַאף ַעל  ּפֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ם הּוא ׂשָ

ּלֹא נֹוֵתן ְלַאֵחר   ב ׁשֶ לֹא נֹוְתִנים ָעָליו עֶֹנׁש   -ּגַ
ֶרׁש  ּפֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ים,  ְוַהַחּגִ ים  ַמּנִ ַהזְּ ָאר  ִבׁשְ ּכְ
ֶכם.  ּתְ ּבַ ֶרׁש ׁשַ יֶכם, ְולֹא ּפֶ ֶרׁש ַחּגֵ יֶכם. ָאַמר ּפֶ ַחּגֵ

ּומֹוֲעֵדיכֶ  (ישעיה א) ְוָכתּוב יֶכם  ְנָאה ָחְדׁשֵ ׂשָ ם 
ת לֹא ָאַמר. ּבָ י. ְוִאּלּו ׁשַ  ַנְפׁשִ

  

ָנׁש   .459 ר  ּבַ ֵעי  ּבָ ין,  ְוַחּגִ ִזְמִנין  ַאר  ׁשְ הּו  ֻכּלְ ּבְ ֲחִזי,  ְוָתא 
ְוָלא  ְלחֹודֹוי,  ּבִ י  ַחּדֵ הּוא  ְוִאי  ֵני.  ְלִמְסּכְ ּוְלֵמְחֵדי  ֶלְחֵדי, 

ְלחֹוד ּבִ ָהא  ּדְ י,  ַסּגִ יּה  עֹוְנׁשֵ ֵני,  ְלִמְסּכְ ְוָלא  ָיִהיב  י,  ַחּדֵ ֹוי 
ִתיב, ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש  (מלאכי ב) ָיִהיב ִחדּו ְלָאֲחָרא. ָעֵליּה ּכְ

י, ַאף ַעל  ָתא ַחּדֵ ּבָ ׁשַ יֶכם. ְוִאי ִאיהּו ּבְ ֶרׁש ַחּגֵ ֵניֶכם ּפֶ ַעל ּפְ
ַאר   ׁשְ א, ּכִ ָלא ָיִהיב ְלַאֲחָרא, ָלא ַיֲהִבין ָעֵליּה עֹוְנׁשָ ב ּדְ ּגַ

ין, ּדִ  ְוַחּגִ יֶכם ָקָאַמר, ִזְמִנין  ְרׁש ַחּגֵ ּפֶ יֶכם.  ֶרׁש ַחּגֵ ּפֶ יב  ְכּתִ
ּוְכִתיב ֶכם.  ּתְ ּבַ ׁשַ ֶרׁש  ּפֶ א) ְולֹא  יֶכם   (ישעיה  ָחְדׁשֵ

ת ָלא ָקָאַמר.  ּבָ י. ְוִאּלּו ׁשַ ְנָאה ַנְפׁשִ  ּומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ
ָרֵאל.  .460 ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ תּוב ּבֵ ְך ּכָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ת, נֹוְתִנים   ּבָ ׁשַ ל ָהֱאמּוָנה ִנְמֵצאת ּבְ ּכָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ   
ּום  .460 ּוִמׁשּ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ ִתיב,  ּכְ ְך  ּכַ ּוְבִגיֵני 

ָתא, ַיֲהִבין ֵליּה ְלַבר ָנׁש   ּבָ ׁשַ ַכח ּבְ ּתְ ָכל ְמֵהיָמנּוָתא ִאׁשְ ּדְ
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ָמה  ְנׁשָ ֶעְליֹוָנה,  ָמה  ְנׁשָ ַאֶחֶרת,  ָמה  ְנׁשָ ָלָאָדם 
א.  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ֻדְגַמת  ּכְ ּה,  ּבָ ֵלמּות  ְ ַהׁשּ ל  ּכָ ׁשֶ
ם  ׁשֵ ת?  ּבָ ׁשַ זֶּה  ַמה  ת.  ּבָ ׁשַ ִנְקֵראת  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

רּוְך   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵלם ִמּכָ הּוא ׁשָ ם ׁשֶ הּוא, ׁשֵ
 ְצָדָדיו. 

ׁשְ  ָכל  ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ ָאה,  ִעּלָ ְמָתא  ִנׁשְ ַאֲחָרא,  ְמָתא  ִלימּו  ִנׁשְ
ת.   ּבָ ׁשַ ִאְקֵרי  ְך  ּכַ ּוְבִגיֵני  ָאֵתי.  ּדְ ָעְלָמא  ּדְ דּוְגָמא  ּכְ ּה,  ּבָ
ִאיהּו   ּדְ ָמא  ׁשְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ ת.  ּבָ ׁשַ ַמהּו 

ל ִסְטרֹוי.  ִלים ִמּכָ  ׁשְ
אֹוי   .461 הּוא.  ְך  ּכָ אי  ַוּדַ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

שִׂ  ֶאת  ִלים  ַמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֶלְך  ָלָאָדם  ַהּמֶ ְמַחה 
עּודֹות   ַהּסְ לֹׁש  ׁשְ ֵאּלּו  ְמָחתֹו?  ׂשִ ּוַמִהי  דֹוׁש.  ַהּקָ
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב  ל ָהֱאמּוָנה, ְסעּודֹות ׁשֶ ׁשֶ
ְמָחה,  ׂשִ ַעל  ְמָחה  ׂשִ ם  ְוֻכּלָ ֶהם,  ּבָ לּוִלים  ּכְ

ל ְצָדָדיו.  ֵלָמה ִמּכָ  ֱאמּוָנה ׁשְ

  

א .461 ַוּדַ יֹוִסי,  י  ַרּבִ ָנׁש, ָאַמר  ְלַבר  ֵליּה  ַווי  ְך הּוא.  ּכַ י 
א. ּוַמאן ֶחְדָווָתא   יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ִלים ֶחָדָווָתא ּדְ ָלא ַאׁשְ ּדְ
ְסעּוָדֵתי   ְמֵהיָמנּוָתא.  ְסעּוָדֵתי  ַלת  ּתְ ין  ִאּלֵ יֵליּה.  ּדֵ
הּו ִחדּו ַעל ִחדּו  הּו. ְוֻכּלְ ִליָלן ּבְ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּכְ ּדְ

ל ִסְטרֹוי. ְמֵהיָמנוּ  ֵלימּוָתא, ִמּכָ  ָתא ׁשְ
ָהָאבֹות,   .462 ִרים  ִמְתַעּטְ ַהזֶּה  יֹּום  ּבַ ִנינּו,  ׁשָ

ָאר  ׁשְ ָכל  ּבְ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ׁשּ ַמה  יֹוְנִקים,  ִנים  ַהּבָ ְוָכל 
יִהּנֹם ָנִחים.   ֵעי ַהּגֵ יֹּום ַהזֶּה ִרׁשְ ים. ּבַ ַמּנִ ים ְוַהזְּ ַהַחּגִ

נִ  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ַהזֶּה  יֹּום  ִמְתעֹוְרִרים  ּבַ ְולֹא  ים  ְכּפִ
ֲעָטרֹות   ֶרת ּבַ יֹּום ַהזֶּה ַהּתֹוָרה ִמְתַעּטֶ עֹוָלם. ּבַ ּבָ
ָמִעים  ִנׁשְ ְוַתְפנּוק  ְמָחה  ׂשִ ַהזֶּה  יֹּום  ּבַ ֵלמֹות.  ׁשְ

ים עֹוָלמֹות.  ִ ָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ  ּבְ

  

ִנין  .462 ּבְ ְוָכל  ֲאָבָהן,  ָרן  ִמְתַעּטְ יֹוָמא  ֲהֵדין  ּבַ אָנא,  ּתָ
ֲהֵדין  יַ  ּבַ ּוְזָמִנין.  ין  ַחּגִ ַאר  ׁשְ ָכל  ּבְ ָהִכי  ָלאו  ּדְ ַמה  ְנִקין, 

יִנין  ּדִ ל  ּכָ יֹוָמא,  ֲהֵדין  ּבַ ַנְייִחין.  ם  ֵגיִהּנָ ּדְ א  יַבּיָ ַחּיָ יֹוָמא, 
ֲהֵדין יֹוָמא אֹוַרְייָתא  ָעְלָמא. ּבַ ְפָיין, ְוָלא ִמְתָעִרין ּבְ ִאְתּכַ

ֵליִמין ׁשְ ִעְטִרין  ּבְ ָרא  ֶחְדָווָתא  ִמְתַעּטְ יֹוָמא,  ֲהֵדין  ּבַ  .
ין ָעְלִמין. ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ַמע, ּבְ ּתְ  ְוַתְפנּוָקא ִאׁשְ

ת,  .463 ּבָ ַ ַהׁשּ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ָכל  ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ה  ׁשֶ ין ַהּקָ ְנָחה, ַהּדִ ת ַהּמִ ִפּלַ ַעת ּתְ יָעה ׁשְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

יִנים   ַהּדִ ְוָכל  יֹום ׁשֹוֵלט  ּבְ ֲאָבל  ִמְתעֹוְרִרים, 
ִנְמָצא  ְנָחה,  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ְזַמן  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ
ה ְרצֹונֹו,  דֹוׁש ְמַגּלֶ יק ַהּקָ ְרצֹון ָהְרצֹונֹות, ְוָהַעּתִ
ּכֹל.  ְמָחה ּבַ ים, ְוִנְמָצא ָרצֹון ְוׂשִ יִנים ִנְכּפִ  ְוָכל ַהּדִ

  

יוֹ  .463 יָתא  ׁשִ ָכל  ּבְ ֲחִזי,  א  ָמָטא ּתָ ד  ּכַ ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ ֵמי 
יָנא ּדִ ִמְנָחה,  ּדְ ְצלֹוָתא  ּדִ ֲעָתא  ע''א) ׁשַ יָפא  (קנ''ו  ּקִ ּתַ

ד   ָתא, ּכַ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ יִנין ִמְתָעִרין. ֲאָבל ּבְ ְלָטא, ְוָכל ּדִ ׁשַ
ַכח,   ּתְ ִאׁשְ ַרֲעִוין  ּדְ ַרֲעָוא  ִמְנָחה,  ּדְ ְצלֹוָתא  ּדִ ִעַדן  ָמָטא 

יׁשָ  יָקא ַקּדִ ְפָיין,  ְוַעּתִ יִנין ִמְתּכַ יֵליּה, ְוָכל ּדִ ְלָיא ָרצֹון ּדִ א ּגַ
א.  כֹּלָ ַכח ְרעּוָתא ְוֵחּדּו ּבְ ּתְ  ּוִמׁשְ

ִביא  .464 ַהּנָ ה,  ֹמׁשֶ ק  ּלֵ ִהְסּתַ ַהזֶּה  ּוָבָרצֹון 
ּלֹא   ֵדי ְלהֹוִדיַע ׁשֶ דֹוׁש ִמן ָהעֹוָלם, ּכְ ַהּנֱֶאָמן ַהּקָ

ק,   ּלֵ יק ְבִדין ִהְסּתַ ל ָהַעּתִ ָרצֹון ׁשֶ ָעה ּבְ ְואֹוָתּה ׁשָ
ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ּבֹו.  ְוִנְטְמָנה  ָמתֹו  ִנׁשְ ָיְצָאה  דֹוׁש  ַהּקָ
יק  תּוב. ָמה ָהַעּתִ ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ּכָ
ִמיִרים, ְולֹא יֹוְדִעים  ל ַהּטְ ל ּכָ דֹוׁש ָטִמיר ׁשֶ ַהּקָ

ְוַתְחּתֹוִנים   אן  -ֶעְליֹוִנים  ּכָ זֹו   ַאף  ָמה  ְנׁשָ
ת  ִפּלַ ַעת ּתְ ׁשְ ה ּבִ ּלָ ִהְתּגַ ָרצֹון ַהזֶּה ׁשֶ ְטְמָנה ּבָ ּנִ ׁשֶ
ֶאת   ִאיׁש  ָיַדע  ְולֹא  תּוב  ּכָ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ ִמְנַחת 
ל  ׁשֶ ִמיִרים  ַהּטְ ל  ִמּכָ ָטִמיר  ְוהּוא  ְקֻבָרתֹו, 
ל   ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ין לֹא ׁשֹוֵלט ּבֹו. ַאׁשְ ָהעֹוָלם, ְוַהּדִ

ה!   ֹמׁשֶ

  

ְמֵהיָמָנא וּ  .464 ְנִביָאה  ה,  מֹׁשֶ ק  ּלָ ִאְסּתַ ָרצֹון,  ְבַהאי 
ק,   ּלָ ִאְסּתַ ִדיָנא  ּבְ ָלא  ּדְ ע,  ְלִמְנּדַ ִגין  ּבְ ֵמָעְלָמא.  א  יׁשָ ַקּדִ

ֲעָתא א   (דף פ''ט ע''א) ְוַהִהיא ׁשַ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָרצֹון ּדְ ּבְ
ְך, ּכַ ִגין  ּבְ יּה.  ּבֵ ר  ְוִאְתָטּמַ ָמֵתיּה,  ִנׁשְ ם  (דברי ָנַפק 

יָקא   לה) ַעּתִ ַמה  ִתיב.  ּכְ ְקֻבָרתֹו  ֶאת  ִאיׁש  ָיַדע  ְולֹא 
ִאין   ִעּלָ ַיְדִעין  ְוָלא  ְטִמיִרין,  ל  ִמּכָ ְטִמיָרא  א,  יׁשָ ַקּדִ
ַהאי ָרצֹון,   ר ּבְ ִאְתַטּמַ ְמָתא ּדְ ִאין. אּוף ָהָכא, ַהאי ִנׁשְ ְוַתּתָ

בְּ  ׁשַ ּדְ ִמְנָחה  ּדְ ְצלֹוָתא  ּדִ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְלָיא  ִאְתּגַ ִתיב  ּדְ ּכְ ָתא, 
ְטִמיִרין   ל  ִמּכָ ָטִמיר  ְוהּוא  ְקֻבָרתֹו  ֶאת  ִאיׁש  ָיַדע  ְולֹא 
ה.  מֹׁשֶ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ יּה. ַזּכָ ְלָטא ּבֵ ָעְלָמא, ְוִדיָנא ָלא ׁשַ  ּדְ

ֶרת   .465 ִמְתַעּטֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַהזֶּה  יֹּום  ּבַ ִנינּו,  ׁשָ
ָכל אֹוָתן ִמְצווֹ  ּכֹל, ּבְ ֶרת ּבַ ָכל  ּבֹו, ִמְתַעּטֶ ת, ּבְ

ל אֹור  ְבִעים ֲעָנִפים ׁשֶ ׁשִ ים, ּבְ ֵזרֹות ָוֳעָנׁשִ אֹוָתן ּגְ
  

יּה,   .465 ּבֵ ָרא  ִמְתַעּטְ אֹוַרְייָתא  ּדְ יֹוָמא,  ַהאי  ּבְ אָנא,  ּתָ
ְזִר  ּגִ ִאיּנּון  ָכל  ּבְ ּקּוִדין  ּפִ ִאיּנּון  ָכל  ּבְ א,  כֹּלָ ּבְ ָרא  ין ִמְתַעּטְ
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ָהֲעָנִפים   ָרָאה  ִמי  ְוַצד.  ַצד  ל  ִמּכָ זֹּוֲהִרים  ׁשֶ
עֹוְמִדים  ה  ָ ֲחִמׁשּ ְוָעָנף,  ָעָנף  ל  ִמּכָ יֹּוְצִאים  ׁשֶ
ִמי  ֶהם?  ּבָ ֲאחּוִזים  ִנים  ַהּפָ ְוָכל  ָהִאיָלן,  תֹוְך  ּבְ

עָ  ְוַצד,  ָרָאה אֹוָתם ׁשְ ָכל ַצד  ּבְ ִחים  ְפּתָ ּנִ ׁשֶ ִרים 
יֹּוֵצא   ׁשֶ ָהאֹור  אֹותֹו  ּבְ ּוְמִאיִרים  זֹוֲהִרים  ם  ְוֻכּלָ

 ְולֹא פֹוֵסק?

ִסְטָרא  ל  ִמּכָ ָזֲהִרין  ּדְ ְנהֹוָרא,  ּדִ ֲעָנִפין  ְבִעין  ׁשִ ּבְ ין,  ְועֹוָנׁשִ
ַוֲעָנָפא,   ֲעָנָפא  ל  ִמּכָ ָנְפִקין  ּדְ ֲעָנִפין  ָחֵמי,  ַמאן  ְוִסְטָרא. 
הּו ֲאִחיָדן. ַמאן  ין ּבְ הּו ַאְנּפִ ּלְ גֹו ִאיָלָנא, ּכֻ א ַקְייִמין ּבְ ָ ֲחִמׁשּ

ּדְ  ְרִעין  ּתַ ִאיּנּון  הּו  ָחֵמי,  ּלְ ּכֻ ּוְסָטר,  ְסָטר  ָכל  ּבְ ָחן  ּתְ ִמְתּפַ
ִסק.  ָנִפיק ְוָלא ּפָ ַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ ֲהִרין ְוַנֲהִרין, ּבְ  ִמְזּדַ

ים  .466 ְקדֹוׁשִ ִהְתעֹוְררּו  יֹוֵצא:  רֹוז  ַהּכָ קֹול 
ְבָחר   ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָהָעם  ִהְתעֹוְררּו  ֶעְליֹוִנים, 

ה, עֹוְררּו שִׂ  ֶנֶגד ִרּבֹוְנֶכם,  ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ְמָחה ּכְ
לֹׁש  ְלׁשָ נּו  ּמְ ִהְזּדַ ֵלָמה,  ׁשְ ְמָחה  ְבׂשִ ִהְתעֹוְררּו 
נּו ִלְקַראת  ּמְ ת ָהָאבֹות, ִהְזּדַ לֹׁשֶ ל ׁשְ ָמחֹות ׁשֶ ׂשְ
ֵרי   ַאׁשְ ָמחֹות.  ְ ַהׂשּ ל  ּכָ ְמַחת  ׂשִ ל  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה 
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ים,  ְקדֹוׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶחְלְקֶכם, 

ים  ּוָבעוֹ  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ָלֶכם  ה  ָ ְיֻרׁשּ זֹוִהי  א!  ַהּבָ ָלם 
תּוב  עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות. ְוַעל ֶזה ּכָ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ יֵני ּוֵבין ּבְ  ּבֵ

  

ֲערּו  .466 ִאּתְ ֶעְליֹוִנין,  י  יׁשֵ ַקּדִ ֲערּו  ִאּתְ ָנִפיק,  רֹוָזא  ּכָ ָקל 
א,   יׁשָ א ַקּדִ ֲערּו ֶחְדָווָתא  ַעּמָ א. ִאּתְ א ְוַתּתָ ֲחר ְלֵעיּלָ ִאְתּבַ ּדְ

ָמנּו  ֵליָמָתא. ִאְזּדְ ֶחְדָווָתא ׁשְ ֲערּו ּבְ ְלַקְדמּות ָמאֵריכֹון. ִאּתְ
ְלַקְדמּות   ָמנּו  ִאְזּדְ ֲאָבָהן.  ְתַלת  ּדִ ֶחְדָוון,  ְתַלת  ּבִ

חּוְלֵקכוֹ  ָאה  ַזּכָ ֶחְדָווָתא.  ָכל  ּדְ ֶחְדָווה  ּדְ ן, ְמֵהיָמנּוָתא, 
א הּוא  ָאֵתי. ּדָ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ין, ּבְ יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ ִיׂשְ
לֹות.  ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ל ַעּמִ ָירּוָתא ְלכֹון, ִמּכָ

ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ִתיב, ּבֵ א ּכְ  ְוַעל ּדָ

ְך הּוא   .467 י ְיהּוָדה, ּכָ אי. ְוַעל ֶזה  ָאַמר ַרּבִ ַוּדַ
ׁשֹו,   ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ֶאת  ָזכֹור  תּוב  ּכָ

י ָקדֹוׁש ֲאִני   (ויקרא יט) ְוָכתּוב ְהיּו ּכִ ים ּתִ ְקדֹׁשִ
ְוָכתּוב נח) ה'.  עֶֹנג  (ישעיה  ת  ּבָ ַ ַלׁשּ ְוָקָראָת 

ד.   ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכּבָ
  

א   .467 ּדָ ְוַעל  אי.  ַוּדַ הּוא  ָהִכי  ְיהּוָדה,  ר'  ִתיב  ָאַמר  ּכְ
ּוְכִתיב ׁשֹו  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ֶאת  (ויקרא  ָזכֹור 

ּוְכִתיב, יט) ְיָי'.  ֲאִני  ָקדֹוׁש  י  ּכִ ְהיּו  ּתִ ים  (ישעיה   ְקדֹוׁשִ
ד.  נח) ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיָי' ְמכּוּבָ ּבָ ַ  ְוָקָראָת ַלׁשּ

יִקים   .468 ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ַהזֶּה  יֹּום  ּבַ ִנינּו,  ׁשָ
ר ִמְתעַ  ִנְסּתַ דֹוׁש,  ַהּקָ יק  ָהַעּתִ ַתְפנּוֵקי  ּבְ ִנים  ּדְ

אֹותֹו  ל  ׁשֶ ֵמָהעֶֹנג  ַאַחת  ְורּוַח  ִרים,  ְסּתָ ַהּנִ ל  ּכָ
ֶטת ֶ ׁשּ ִמְתּפַ דֹוׁש  ַהּקָ יק  (ַההּוא  ָהַעּתִ

ְויֹוֶרֶדת,  ִמְתַּפֵּׁשט) ְועֹוָלה  ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ
ים   דֹוׁשִ ִנים ַהּקְ ֶטת ְלָכל ַהּבָ ֶ ׁשּ ְלָכל ׁשֹוְמֵרי ּוִמְתּפַ

ִחים  ּכָ ִנׁשְ ֵלָמה,  ׁשְ ְמנּוָחה  ּבִ ְוָנִחים  ַהּתֹוָרה, 
יִנים ְוָכל ָהֲעבֹודֹות   ל ַהּדִ ל ָהְרָגִזים, ּכָ ם ּכָ ּלָ ִמּכֻ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ׁשֹות.  יד)  ַהּקָ ה'  (שם  ָהִניַח  יֹום  ּבְ
ה.  ׁשָ ָך ּוִמָרְגֶזָך ּוִמן ָהֲעֹבָדה ַהּקָ  ְלָך ֵמָעְצּבְ

  

א .468 יא, ּתָ יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ָמֵתיהֹון  ִנׁשְ ל  ּכָ יֹוָמא,  ַהאי  ּבְ ָנא, 
ָכל   ּדְ ְסִתיָמא  א,  יׁשָ ַקּדִ יָקא  ַעּתִ ַתְפנּוֵקי  ּבְ ִנין  ִמְתַעּדְ
א   יׁשָ ַקּדִ יָקא  ַעּתִ ַההּוא  ּדְ ֵמִעּנּוָגא  ֲחָדא  ְורּוָחא  ְסִתיִמין. 

ָטא ׁשְ מתפשט) ִמְתּפַ ָקא   (ההוא  ְוַסּלְ ָעְלִמין,  הּו  ֻכּלְ ּבְ
ְנטּוֵרי וְ  הּו  ְלֻכּלְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ֵני  ּבְ הּו  ְלֻכּלְ ָטא  ְ ׁשּ ּוִמְתּפַ א,  ַנְחּתָ

ל   ּכָ הּו,  ּלְ ִמּכֻ י  ִמְתְנׁשֵ ִלים,  ׁשְ ַנְייָחא  ּבְ ְוַנְייִחין  אֹוַרְייָתא, 
הּוא  ֲהָדא  ין.  ָקׁשִ ּפּוְלָחִנין  ְוָכל  יִנין,  ּדִ ל  ּכָ רּוְגִזין, 

יַח   (ישעיה יד) ִדְכִתיב, יֹום ִהּנִ ָך ּוִמָרְגֶזָך  ּבְ ְיָי' ָלְך ֵמָעְצּבְ
ה.  ׁשָ  ּוִמן ָהֲעבֹוָדה ַהּקָ

ֶנֶגד ַהּתֹוָרה,  .469 ּכְ ת  ּבָ קּוָלה ׁשַ ְך ׁשְ ּום ּכָ ִמׁשּ
ל  ּכָ ֶאת  ׁשֹוֵמר  ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ׁשּ ׁשֶ ִמי  ְוָכל 

ה   (ישעיה נו) ַהּתֹוָרה. ְוָכתּוב ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ַאׁשְ
ּוֶבן   לֹו  זֹּאת  ֵמַחּלְ ת  ּבָ ׁשַ ׁשֵֹמר  ּה  ּבָ ַיֲחִזיק  ָאָדם 

י   ּמִ ׁשֶ ָמע,  ִנׁשְ ָרע.  ל  ּכָ ֵמֲעׂשֹות  ָידֹו  ְוׁשֵֹמר 
ל ַהּתֹוָרה. ֹוֵמר ּכָ ׁשּ ִמי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ ֹוֵמר ֶאת ַהׁשּ ׁשּ  ׁשֶ

  

ְוָכל   .469 אֹוַרְייָתא,  ָלֳקֵבל  ָתא  ּבְ ׁשַ ִקיל  ׁשָ ְך,  ּכַ ִגיֵני  ּבְ
ָנִטיר   א.  ּדְ ּלָ ּכֻ אֹוַרְייָתא  ָנִטיר  ִאיּלּו  ּכְ ָתא,  ּבְ ׁשַ

נו) ּוְכִתיב ָאָדם  (ישעיה  ּוֶבן  זֹאת  ה  ַיֲעׂשֶ ֱאנֹוׁש  ֵרי  ַאׁשְ
ל   ּכָ ָידֹו ֵמֲעׂשֹות  לֹו ְושֹוֵמר  ֵמַחּלְ ת  ּבָ ׁשַ ּה ׁשֹוֵמר  ּבָ ַיֲחִזיק 
ָנִטיר  ּדְ ַמאן  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ָנִטיר  ּדְ ַמאן  ּדְ ַמע,  ּתְ ִאׁשְ ָרע. 

א. אֹוַרְיי ּלָ  ָתא ּכֻ
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יֹום  .470 ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֶאת  ַאל  ׁשָ יּוַדאי  י  ַרּבִ
י, ֲהֵרי   ֶרְך, ָאַמר לֹו, ַרּבִ ּדֶ ׁש ִעּמֹו ּבַ ְפּגַ ּנִ ֶאָחד ׁשֶ

תּוב ַהַּׁשָּבת) ּכָ ת  (ְּבָפָרַׁשת  ּבָ ׁשַ זֹו  ה  ָפָרׁשָ ּבְ
ִריִסים   תּוב ּכֹה ָאַמר ה' ַלּסָ ּכָ ְעָיה, ׁשֶ ָאַמר ְיׁשַ ׁשֶ

יִ  ר  ָלֶהם  ֲאׁשֶ י  ְוָנַתּתִ ְוגֹו',  תֹוַתי  ּבְ ׁשַ ֶאת  ְמרּו  ׁשְ
ֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי ְוגֹו'. ַמה זֶּה אֹוֵמר?  ּבְ

  

ַאְעַרע   .470 ְמעֹון, יֹוָמא ַחד ּדְ ִאיל ֵליּה ְלַר' ׁשִ ר' יּוָדאי ׁשָ
ִתיב ָאְרָחא, ָאַמר ֵליּה, ר', ָהא ּכְ יּה ּבְ (ס''א בפרשתא   ִעּמֵ

ּדָ  דשבת) א  ּתָ ַפְרׁשְ ְעָיה, ּבְ ְיׁשַ ָאַמר  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ א 
יב, ְכּתִ ְמרּו  (ישעיה נו) ּדִ ר ִיׁשְ ִריִסים ֲאׁשֶ כֹה ָאַמר ְיָי' ַלּסָ

ֵביִתי ּוְבחֹומֹוַתי ְוגֹו'. ַמה   י ָלֶהם ּבְ תֹוַתי ְוגֹו', ְוָנַתּתִ ּבְ ֶאת ׁשַ
 ָקא ַמְייֵרי.

ֲחמֹוְרָך  .471 ְקׁשֹר ֶאת  ַקּפּוְטָקִאי,  לֹו,  ָאַמר 
ֵד  ּגָ ַבר ּתֹוָרה ָצִריְך ַצחּות, אֹו ֲהֹפְך ּבַ ּדְ ר ְוֵרד, ׁשֶ

לֹו,   ָאַמר  ָך.  ִלּבְ ן  ּוְתַכּוֵ ַאֲחַרי  ְוֵלְך  ַלֲאחֹוֶריָך 
מֹוִרי   ְוַאֲחֵרי  ֶרְך,  ַהּדֶ ֶאת  יִתי  ָעׂשִ מֹוִרי  ּום  ִמׁשּ

ִכיָנה. ְ ׁשּ ל ּבַ ּכֵ  ֶאְסּתַ
  

ִקְטֵרי   .471 ֲחָמָרְך  ַקּפּוְטָקָאה,  ֵליּה,  ִטיְפָסא, ֲאַמר  ּבְ
ַאְפֵכי  אֹו  ָצחּוָתא.  ֵעי  ּבָ אֹוַרְייָתא  ּדְ ה  ִמּלָ ּדְ ּוְנִחית, 
ִגיֵניּה  ְך. ֲאַמר ֵליּה, ּבְ ון ִלּבָ ַלֲאחֹוָרְך, ְוִזיל ֲאַבְתָראי, ּוְתַכּוֵ
א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ מֹר ֶאְסּתָ מֹר ֲעִביְדָנא ָאְרָחא, ּוַבְתֵריּה ּדְ  ּדְ

ּוְר  .472 ּבֹא  לֹו,  ֲהֵרי ָאַמר  ֶזה  ָבר  ּדָ ֵאה, 
ְרׁשּוהּו ַהֲחֵבִרים ְולֹא ֵפְרׁשּו ָדָבר. ּכֹה ָאַמר ה'   ּפֵ
ִריִסים? ֵאּלּו ֵהם ַהֲחֵבִרים  ִריִסים, ִמי ֵהם ַהּסָ ַלּסָ
ל   ּכָ ַעְצָמם  ּוְמָסְרִסים  ּתֹוָרה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
ּוְבֵליל  ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוְסִקים  ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ

ּום  הַ  ִמׁשּ ִזּוּוָגם  ּבְ ַעְצָמם  ֶאת  ְמָזְרִזים  ת  ּבָ ַ ׁשּ
ִביָרה  ַהּגְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהֶעְליֹון  ַהּסֹוד  יֹּוְדִעים  ׁשֶ

ֶלְך.  ּמֶ ּוֶֶגת ּבַ  ִמְזּדַ

  

יא,  .472 א ָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ה ּדָ א ֲחֵזי, ִמּלָ ֲאַמר ֵליּה, ּתָ
ה. כֹה ָאַמר ְיָי' ַלסָּ  ִריׁשּו ִמּלָ ִריִסים. ַמאן ָסִריִסים. ְוָלא ּפְ

ּוְמָסְרֵסי   אֹוַרְייָתא,  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ יא,  ַחְבַרּיָ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
אֹוַרְייָתא,  ּבְ ְוָלָעאן  ָתא,  ּבְ ׁשַ ּדְ יֹוִמין  יָתא  ׁשִ ל  ּכָ ְרַמְייהּו  ּגַ

וּ  ְלהֹון, ִמׁשּ ִזּוּוָגא ּדִ ְרַמְייהּו ּבְ ָתא ְמָזְרֵזי ּגַ ּבְ ׁשַ ם ּוְבֵליְלָיא ּדְ
וַגת   ּוְ ִאְזּדַ ַמְטרֹוִניָתא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ַיְדֵעי  ּדְ

א.  ַמְלּכָ  ּבְ
ֶזה,   .473 סֹוד  יֹּוְדִעים  ׁשֶ ֲחֵבִרים  ְואֹוָתם 

ְרִכים  ּוִמְתּבָ ִרּבֹוָנם,  ֶלֱאמּוַנת  ם  ִלּבָ ִנים  ְמַכּוְ
ְוֶזהּו   ְיָלה.  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ ְמֵעיֶהם  ְפִרי  תּוב ּבִ ּכָ ׁשֶ

ֶאת  ַמר  ׁשָ ְוָאִביו  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמרּו,  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ
ָבר.   ַהּדָ

  
ְייהּו   .473 ִלּבַ וִנין  ְמַכּוְ א,  ּדָ ָרָזא  ַיְדִעין  ּדְ יא  ַחְבַרּיָ ְוִאיּנּון 

ְמֵעיהֹון   ּדִ א  ִאיּבָ ּבְ ְרָכאן  ּוִמְתּבָ ָמאֵריהֹון  ּדְ ִלְמֵהיָמנּוָתא 
ְוָדא הוּ  ֵליְלָיא.  ַההּוא  ָמה ּבְ ּכְ ְמרּו,  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ יב,  ְכּתִ ּדִ א 

ַאּתְ ָאַמר, ָבר. (בראשית לז) ּדְ ַמר ֶאת ַהּדָ  ְוָאִביו ׁשָ
ִביל ְלַחּכֹות   .474 ׁשְ אי, ּבִ ְוִנְקָרִאים ָסִריִסים ַוּדַ

תּוב ּוָבֲחרּו  ּכָ ת ִלְמצֹא ֶאת ְרצֹון ִרּבֹוָנם, ׁשֶ ּבָ ְלׁשַ
ֲאשֶׁ  י. ַמה זֶּה ּבַ ר ָחָפְצּתִ ֲאׁשֶ י? ֶזה ִזּוּוג ּבַ ר ָחָפְצּתִ

ֶאָחד.  ַהּכֹל  ְבִריִתי,  ּבִ ּוַמֲחִזיִקים  ִביָרה.  ַהּגְ
ׁש   ְתַקּדֵ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ְבִריִתי ְסָתם. ַאׁשְ ּבִ

ה ַהזֹּו ְויֹוֵדַע ַהּסֹוד ַהזֶּה.  ָ ֻדׁשּ ּקְ  ּבַ

  

תָ  .474 ּבְ ְלׁשַ ָאה  ְלַחּכָ ִגין  ּבְ אי,  ַוּדַ ָסִריִסים  א  ְוִאְקרּון 
ר  ֲאׁשֶ ּבַ וְבָחרֹו  יב  ְכּתִ ּדִ ָמאֵריהֹון,  ּדְ ַרֲעָוא  ָחא  ּכְ ְלַאׁשְ
ַמְטרֹוִניָתא.   ּדְ ִזּוּוָגא  א  ּדָ י.  ָחָפְצּתִ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַמאי  י.  ָחָפְצּתִ
ָאה  ַזּכָ ְסָתם.  ְבִריִתי  ּבִ ַחד,  א  ּכֹּלָ ְבִריִתי,  ּבִ ּוַמֲחִזיִקים 

ה   ְקדּוׁשָ ׁש ּבִ ִאְתַקּדָ ַמאן ּדְ א.חּוָלֵקיּה ּדְ א, ְוָיַדע ָרָזא ּדָ  ּדָ
ֲעֹבד   .475 ּתַ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ תּוב  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

ת ַלה'  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָך ְויֹום ַהׁשּ ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ְוָעׂשִ
ָך   ְמַלאְכּתֶ ל  ּכָ ְוגֹו'.  ת    - ֱאלֶֹהיָך  ׁשֶ ׁשֵ אֹוָתם  ּבְ

ָבר ַהזֶּ  ּום ַהּדָ ֵני ָהָאָדם, ּוִמׁשּ ה ַהיִָּמים ְמֶלאֶכת ּבְ
ִנְמָצא   ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ַרק  ַהֲחֵבִרים,  ִגים  ּוְ ִמְזּדַ לֹא 
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ א ַמֲעׂשֵ ֵני ָאָדם, ֶאּלָ י ּבְ ֲעׂשֵ ִמּמַ
ְלהֹוִציא  ִביָרה  ַהּגְ ִזּוּוג  הּו?  ֲעׂשֵ ּמַ ּוַמה  הּוא. 

מֹות ְקדֹוׁשֹות ָלעֹוָלם.   ְנׁשָ

  

ת   .475 ׁשֶ ִתיב ׁשֵ א ֲחִזי, ּכְ לּתָ יָת ּכָ ֲעבֹד ְוָעׂשִ (דף  ָיִמים ּתַ
ת ַלְיָי' ֱאלֶהיָך ְוגֹו',   פ''ט ע''ב) ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָך ְויֹום ַהׁשּ ְמַלאְכּתֶ

א   ְבֵני ָנׁשָ ְייהּו ּדִ יָתא יֹוֵמי ֲעִביְדּתַ ִאיּנּון ׁשִ ָך, ּבְ ל ְמַלאְכּתֶ ּכָ
זִ  ר ּבְ יא, ּבַ וֵגי ַחְבַרּיָ ּוְ ה. ָלא ִמְזּדַ ָלא  ּוְבִגין ַהאי ִמּלָ ְמָנא ּדְ

יה   ֲעִביְדּתֵ א  ֶאּלָ א,  ָנׁשָ ְבִני  ּדִ ְייהּו  ֵמֲעִביְדּתַ ח  ּכַ ּתְ ִיׁשְ
ִזּוּוָגא   יה.  ֲעִביְדּתֵ ּוַמאי  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ין ְלָעְלָמא.  יׁשִ ָמִתין ַקּדִ ָקא ִנׁשְ ַמְטרֹוִניָתא, ְלַאּפָ  ּדְ
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ַהזֶּה   .476 ְיָלה  ּלַ ּבַ ְך  ּכָ ּום  ַהֲחֵבִרים ּוִמׁשּ
ם,  ִלּבָ ִנים  ּוְמַכּוְ ִרּבֹוָנם  ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ים  ׁשִ ִמְתַקּדְ
ּלֹא   ׁשֶ ים,  ְקדֹוׁשִ ִנים  ּבָ ים,  ְמֻעּלִ ִנים  ּבָ ְויֹוְצִאים 
ִביָרה,  ְוַהּגְ ֶלְך  ֵני ַהּמֶ ּבְ ֹמאָלה,  ּוׂשְ ָיִמיָנה  סֹוִטים 

תּוב ּכָ ה  ֵאּלֶ יד) ְוַעל  ַלה'   (דברים  ם  ַאּתֶ ִנים  ּבָ
ה ֱאלֵֹהיֶכם.   ֵאּלֶ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ אי.  ַוּדַ ֱאלֵֹהיֶכם  ַלה' 

ִביָרה. ֶלְך ְוַלּגְ ִנים ַלּמֶ ּלֹו, ּבָ ִנים ׁשֶ  ִנְקָרִאים ּבָ

  

י   .476 ׁשֵ ִמְתַקּדְ יא  ַחְבַרּיָ ֵליְלָיא  ַהאי  ּבְ ְך,  ּכָ ּוְבִגין 
ֵני ַמֲעֵלי,  ְייהּו, ְוַנְפֵקי ּבְ וֵני ִלּבַ ָמאֵריהֹון, ּוְמַכּוְ ה ּדְ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ

ִנין בְּ  ּבְ ָמאָלא,  ְוִלׂשְ ִליִמיָנא  ָסָטאן  ָלא  ּדְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ִנין 
ִתיב, ין ּכְ א ּוַמְטרֹוִניָתא. ְוַעל ִאּלֵ ַמְלּכָ ִנים  (דברים יד) ּדְ ּבָ

ין  ִאּלֵ ּדְ ִגין  ּבְ אי.  ַוּדַ ֱאלֵֹהיֶכם  ַלְיָי'  ֱאלֵהיֶכם,  ַלְיָי'  ם  ַאּתֶ
א  ִנין ְלַמְלּכָ יֵליּה, ּבְ ִנין ּדִ  ּוְלָמְטרֹוִניָתא. ִאְקרּון ּבְ

ֶזה  .477 יֹּוְדִעים סֹוד ֶזה, ּבָ ְוזֹו ַדַעת ַהֲחֵבִרים ׁשֶ
דֹושׁ  ַלּקָ ִנים  ּבָ ִנְקָרִאים  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִקים,  - ִנְדּבָ

רּוךְ  ִמְתַקיֵּם  -ּבָ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ֵהם  ה  ְוֵאּלֶ הּוא. 
ל  ּכֵ ִמְסּתַ ִדין,  ּבְ ָהעֹוָלם  עֹוֶלה  ּוְכׁשֶ ִביָלם.  ׁשְ ּבִ

דוֹ  ַעל ַהּקָ ּוְמַרֵחם  לּו  ַהּלָ ִנים  ּבָ ּבַ הּוא  רּוְך  ּבָ ׁש 
ֶזַרע  ֱאֶמת.  ֶזַרע  ּלֹה  ּכֻ תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָהעֹוָלם, 
ה   ְקדֹוׁשָ ַעת  ַטּבַ ֱאֶמת?  זֶּה  ַמה  אי.  ַוּדַ ֱאֶמת 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה,  ז) ׁשְ ֱאֶמת  (מיכה  ן  ּתֵ ּתִ
הּוא) ְלַיֲעקֹב. ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ְוַהּכֹל   (ֱאֶמת 

אי. ְך ֶזַרע ֱאֶמת ַוּדַ ּום ּכָ  ֶאָחד. ּוִמׁשּ

  

ָדא   .477 ּבְ א,  ּדָ ָרָזא  ַיְדִעין  ּדְ יא  ַחְבַרּיָ ּדְ ְייהּו  ְעּתַ ּדַ ְוָהא 
הּוא.   ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ִנין  ּבְ ִאְקרּון  ְך  ּכַ ּוְבִגין  ָקן.  ִמְתַדּבְ

יָמא   ָעְלָמא ִמְתַקּיְ ִגיַנְייהּו. ְוַכד ָסִליק ָעְלָמא ְוָהִני ִאיּנּון ּדְ ּבְ
נֹוי, ּוְמַרֵחם   ִאיּנּון ּבְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ל קּוְדׁשָ ּכַ ִדיָנא, ִאְסּתָ ּבְ

ִתיב א ּכְ ְוַעל ּדָ ֶזַרע ֱאֶמת.   (ירמיה ב) ַעל ָעְלָמא.  ּלֹה  ּכֻ
ֵליָמָתא.   ׁשְ א  יׁשָ ַקּדִ ִעְזָקא  ֱאֶמת.  ַמהּו  אי.  ַוּדַ ֱאֶמת  ֶזַרע 

ָמה ְדַאּתְ  ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב. (מיכה ז)  ָאֵמרּכְ ּתֵ (אמת דא   ּתִ
הוא) בריך  ֱאֶמת   קודשא  ֶזַרע  ְך,  ּכַ ּוְבִגיֵני  ַחד.  א  ְוכֹּלָ

אי.   ַוּדַ
ָהַרֲחָמן  .478 רּוְך  ּבָ יּוַדאי,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

ָבר ֶזה   ֲהֵרי ּדָ רּוְך ָהַרֲחָמן, ׁשֶ ָלַחִני ְלָכאן. ּבָ ְ ׁשּ ׁשֶ
יָך.   י ִמּפִ ַמְעּתִ י  ׁשָ י יּוַדאי. ָאַמר לֹו ַרּבִ ָכה ַרּבִ ּבָ

ִכיִתי,   ּבָ לֹו,  ָאַמר  ִכיָת?  ּבָ ה  ָלּמָ ְמעֹון,  ׁשִ
ְרֵכיֶהם   ּדַ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ְלאֹוָתם  אֹוי  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ
ּטֹוב   ׁשֶ ִלים,  ּכְ ֵהמֹות ְולֹא יֹוְדִעים ְולֹא ִמְסּתַ ּבְ ּכַ

יָּ  ׁשֶ ּלֹא ִנְבְראּו. אֹוי ָלעֹוָלם ּכְ ָצא מֹוֵרנּו  ָלֶהם ׁשֶ
יֹוֵדַע   ּוִמי  סֹודֹות,  ְלַגּלֹות  ָיכֹול  י  ּמִ ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ

ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה? ל ּבְ ּכֵ  אֹוָתם, ּוִמי ִיְסּתַ

  

ַדְרִני ָהָכא,  .478 ׁשָ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ָאַמר ֵליּה ר' יּוָדאי, ּבְ
בָּ  ִמּפּוָמְך.  ַמְעָנא  ׁשְ א  ּדָ ה  ִמּלָ ָהא  ּדְ ַרֲחָמָנא,  ִריְך  ָכה  ּבְ

ִכית. ָאַמר  ְמעֹון, ֲאַמאי ָקא ּבָ י יּוָדאי. ָאַמר ֵליּה ר' ׁשִ ַרּבִ
ָאְרֵחיהֹון   ֵני ָעְלָמא, ּדְ ַווי ְלִאינּון ּבְ ֲאֵמיָנא ּדְ ֵכיָנא, ּדַ ֵליּה, ּבָ
ָלא   ּדְ לֹון  ָטב  ּדְ ֵלי,  ּכְ ִמְסּתַ ְוָלא  ַיְדֵעי  ְוָלא  ְבִעיֵרי,  ּכִ

יִ  ד  ַווי ְלָעְלָמא ּכַ ִריאּו.  ָיִכיל  ִאְתּבְ ַמאן  יּה, ּדְ ִמּנֵ ּפּוק מֹר 
ָאְרֵחי  ּבְ ל  ּכַ ִיְסּתָ ּוַמאן  לֹון,  ע  ִיְנּדַ ּוַמאן  ָרִזין,  ָאה  ְלַגּלָ

 אֹוַרְייָתא.
א ְלאֹוָתם  .479 ָאַמר לֹו, ַחיֶּיָך, ֵאין עֹוָלם ֶאּלָ

רֹות   ּתֹוָרה ְויֹוְדִעים ִנְסּתְ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֲחֵבִרים ׁשֶ
אי ַוּדַ י   ַהּתֹוָרה.  ַעּמֵ ַעל  ַהֲחֵבִרים  ְזרּו  ּגָ ֱאֶמת  ּבֶ

ין  ּבֵ יֹוְדִעים  ְולֹא  ם  ְרּכָ ּדַ ִחיִתים  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָהֲאָרצֹות 
ֶאה  ּנָ ׁשֶ ְבֵהמֹות  ּכִ ֵהם  ֲהֵרי  ׁשֶ ֹמאל,  ִלׂשְ ָיִמין 
ְוַעל   ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ּבְ ֲאִפּלּו  ין  ּדִ ֶהם  ּבָ ַלֲעׂשֹות 

תּוב ּכָ ֵניֶהם  ב) ּבְ ְזנ (הושע  ְבֵני  י  ה.  ּכִ ֵהּמָ ּוִנים 
ׁש. ֵני ְזנּוִנים ַמּמָ  ּבְ

  

יא,  .479 א ְלִאינּון ַחְבַרּיָ יָך, ֵלית ָעְלָמא ֶאּלָ ָאַמר ֵליּה, ַחּיֶ
אי   ַוּדַ אֹוַרְייָתא.  ְסִתיֵמי  ְוַיְדִעין  אֹוַרְייָתא  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ

ַאְרָעא,   ּדְ א  ַעּמָ ַעל  יא  ַחְבַרּיָ ְזרּו  ּגָ ְקׁשֹוט  ִלין ּבִ ְמַחּבְ ּדִ
ִאיּנּון  ָהא  ּדְ ָמאָלא,  ִלׂשְ ְיִמיָנא  ין  ּבֵ ַיְדִעין  ְוָלא  ָאְרַחְייהּו, 
יֹום  ּבְ ֲאִפיּלּו  יָנא,  ּדִ הּו  ּבְ ד  ְלֶמְעּבַ ֵיאֹות  ּדְ ְבִעיֵרי,  ּכִ

ִתיב, ּכְ ַנְייהּו  ּבְ ְוַעל  ּפּוִרים.  ב) ַהּכִ ְזנּוִנים   (הושע  ְבֵני  י  ּכִ
ה, ְבֵני ְזנּוִנים ַממָּ   ׁש.ֵהּמָ

ב  .480 ֵ סּוק ֶזה ָצִריְך ְלִהְתַיׁשּ י, ּפָ ָאַמר לֹו, ַרּבִ
ֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי ָיד   י ָלֶהם ּבְ תּוב ְוָנַתּתִ ַדְרּכֹו. ּכָ ּבְ
לֹו.   ן  ֶאּתֶ ם עֹוָלם  ׁשֵ נֹות  ּוִמּבָ ִנים  ִמּבָ טֹוב  ם  ָוׁשֵ

ן לֹו? ן ָלֶהם ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! ַמה זֶּה ֶאּתֶ  ֶאּתֶ
  

ָאְרחֹוי.  .480 ָבא ּבְ ְ ֵעי ְלִאְתַייׁשּ ָאַמר ֵליּה, ר', ַהאי ְקָרא ּבָ
ִתיב ם   (ישעיה נו) ּכְ ֵביִתי ּוְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ י ָלֶהם ּבְ ְוָנַתּתִ

ֵעי  ן ָלֶהם ִמּבָ ן לֹו. ֶאּתֶ ם עֹוָלם ֶאּתֶ נֹות ׁשֵ ִנים ּוִמּבָ טֹוב ִמּבָ
ן לֹו.   ֵליּה, ַמהּו ֶאּתֵ
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ּבֹא   .481 לֹו,  ָלֶהם ָאַמר  י  ְוָנַתּתִ ּוְרֵאה, 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ֵביִתי? ּכְ ֵביִתי, ַמה זֶּה ּבְ (במדבר   ּבְ

הּוא. יב) ֶנֱאָמן  יִתי  ּבֵ ָכל  ַהָּקדֹוׁש   ּבְ ֶׁשל  (ְׁשמֹו 
ַּבִית) ִנְקָרא  הּוא  מֹו   ָּברּו�  ּכְ ּוְבחֹוֹמַתי, 

ּנֱֶאַמר  סב) ׁשֶ ם  (ישעיה  ַלִ ְירּוׁשָ חֹוֹמַתִיְך  ַעל 
י   יְֵּצאּו ִהְפַקְדּתִ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ם,  ָוׁשֵ ָיד  ׁשְֹמִרים. 

קֹום ֶזה. ְואֹוָתּה ָיד, ֵחֶלק   מֹות ְקדֹוׁשֹות ִמּמָ ְנׁשָ
ם  ׁשֵ נֹות.  ּוִמּבָ ִנים  ִמּבָ ָמֵלא  טֹוב  ֵלמּות,  ְ ַהׁשּ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֵלם,  ׁשָ ֵחֶלק  ְלאֹותֹו  לֹו,  ן  ֶאּתֶ עֹוָלם 

ן   ֶאּתֶ ַאֵחר  ָבר  ּדָ דֹורֹות.  ְלדֹוֵרי  ֵרת   - לֹו  ִיּכָ
ִריְך   ּצָ ֶ ַמה ׁשּ ן ּבְ ּוֵ ָבר ְוִיְתּכַ יֹּוֵדַע סֹוד ַהּדָ ְלאֹותֹו ׁשֶ

ן.   ְלַכּוֵ

  

יִתי.   .481 ֵביִתי, ַמהּו ּבֵ י ָלֶהם ּבְ א ֲחֵזי, ְוָנַתּתִ ָאַמר ֵליּה, ּתָ
ָאַמר ַאּתְ  ּדְ ָמה  יב) ּכְ ֶנֱאָמן  (במדבר  יִתי  ּבֵ ָכל  ּבְ

חֹומֹוַתי, ּובְ  (שמא דקודשא בריך הוא אקרי בית) הּוא.
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  סב) ּכְ ם   (ישעיה  ַל  ְירּוׁשָ חֹומֹוַתִיְך  ַעל 

ָמִתין   ִנׁשְ ְלפּון  ִיׁשְ ּדְ לֹוַמר  ּכְ ם,  ָוׁשֵ ָיד  ׁשֹוְמִרים  י  ִהְפַקְדּתִ
ָלמּוָתא.   ַאׁשְ ּבְ חּוָלק  ַיד,  ְוַההּוא  א.  ּדָ א  ִמּדּוְכּתָ ין  יׁשִ ַקּדִ

ׁשֵ  ָנָתן.  ּוִמּבְ ִנין  ִמּבְ ַמְלָיא  ְלַההּוא ַטב,  לֹו,  ן  ֶאּתֵ עֹוָלם  ם 
ַאֵחר  ָבר  ּדָ ִרין.  ּדָ ְלָדֵרי  ֵרת  ִיּכָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִלים.  ׁשְ חּוָלק 
ָבֵעי  ָמה ּדְ ַוון ּבְ ְוִיְתּכְ ה,  ִמּלָ ָיַדע ָרָזא ּדְ ן לֹו ְלַההּוא ּדְ ֶאּתֵ

וָנא.   ְלַכּוְ
לֹא   .482 תּוב  ּכָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  עֹוד 

כֹל מֹ  ת. ָמה ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ֹבֵתיֶכם ּבְ ׁשְ
ְוִאם   ַהזֶּה.  יֹּום  ּבַ ִדין  ֵיָרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעם?  ַהּטַ
ֹבֵתיֶכם   ֹמׁשְ כֹל  ּבְ עֹוֶלה?  ְלָגבֹוּהַ  ֲהֵרי  ּתֹאַמר, 
 , ְלָגבֹוּהַ עֹוֶלה  ׁשֶ ְואֹותֹו   . ְלָגבֹוּהַ ְולֹא  ָאַמר, 

ִנינּו, יֵ ָ ׁשּ ין ַאֵחר. ׁשֶ ׁש ֵאׁש אֹוֵכל עֹוֶלה ִלְכּפֹות ּדִ
ַח אֹוֵכל ֵאׁש ַאֵחר. ְזּבֵ  ֵאׁש, ְוֵאׁש ַהּמִ

  

ִתיב, .482 ְמעֹון, ּכְ לא ְתַבֲערּו   (שמות לה) ּתּו ָאַמר ר' ׁשִ
ִגין  ת. ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֹוֵתיֶכם ּבְ ָכל מֹוׁשְ ֵאׁש ּבְ
בֹוּהַ  ַלּגָ ָהא  יָמא  ּתֵ ְוִאי  יֹוָמא.  ַהאי  ּבְ יָנא  ּדִ ִאְתָחֵזי  ָלא  ּדְ
. ְוַההּוא  בֹוּהַ ַלּגָ בֹוֵתיֶכם ָקָאַמר, ְוָלא  ָכל מֹוׁשְ ָקא. ּבְ ַסּלְ

, ְלַאכְ  בֹוּהַ ָקא ַלּגָ ַסּלְ ָתֵניָנן, ּדְ ָקא. ּדְ ְפָיא ְלִדיָנא ַאֲחָרא ַסּלְ
א   ָ ָחא, ָאְכָלא ֶאׁשּ ַמְדּבְ א ּדְ א. ְוֶאׁשָ ָ א ָאְכָלא ֶאׁשּ ָ ִאית ֶאׁשּ

 ַאֲחָרא.
דֹוׁש   .483 ַהּקָ יק  ָהַעּתִ ה  ּלֶ ִמְתּגַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ה   ּלֶ ְתּגַ ּמִ ָאר ַהיִָּמים. ּוִבְזַמן ׁשֶ ל ׁשְ יֹּום ַהזֶּה ִמּכָ ּבַ
י ָהֶעְליֹוִנים  ָהַעּתִ ְוָכל  ָלל,  ּכְ ִדין  ִנְרֶאה  לֹא  ק, 

ין  ְוַהּדִ ֵלָמה,  ׁשְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִנְמָצִאים  ְחּתֹוִנים  ְוַהּתַ
 לֹא ׁשֹוֵלט. 

  
ַהאי יֹוָמא,  .483 א ּבְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ְלָיא  ְך, ִאְתּגַ ּוְבִגיֵני ּכַ

יָק  ְלָיא ַעּתִ ִאְתּגַ ַאר יֹוִמין. ּוְבִזְמָנא ּדְ ל ׁשְ א, ָלא ִאְתָחֵזי ִמּכָ
ֶחְדָווָתא   ּבְ ִחין  ּכְ ּתַ ִמׁשְ ִאין  ְוַתּתָ ִאין  ִעּלָ ְוָכל  ָלל.  ּכְ יָנא  ּדִ

ְלָטא. ֵליָמָתא, ְוִדיָנא ָלא ׁשַ  ׁשְ
ֶאת   .484 ה'  ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ י  ּכִ ִנינּו,  ׁשָ

ְולֹא   אי,  ַוּדַ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ ָהָאֶרץ.  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהׁשּ
ְוַהיָּמִ  ת.  ׁשֶ ׁשֵ לּו  ּבְ ַהּלָ ָהֶעְליֹוִנים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ים 

ֶהם, ְוֵהם  דֹוׁש ִנְכָלל ּבָ ם ַהּקָ ֵ ַהׁשּ ִנְקָרִאים ָיִמים ׁשֶ
ל   ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ּבֹו.  ִנְכָלִלים 
ּוַמזָּלֹות,  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ

תּוב ֵבִק  (דברים ד) ֲעֵליֶהם ּכָ ם ַהּדְ ה' ְוַאּתֶ ים ּבַ
ֶכם ַהיֹּום. ּלְ ים ּכֻ  ֱאלֵֹהיֶכם ַחיִּ

  

ִתיב .484 אָנא, ּכְ ה ְיָי'   (שמות לא) ּתָ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
ת.   ׁשֶ ׁשֵ אי, ְוָלא ּבְ ת ָיִמים ַוּדַ ׁשֶ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. ׁשֵ ָ ֶאת ַהׁשּ

ַקּדִ  ָמא  ׁשְ ּדִ יֹוֵמי  ִאְקרּון  ִאין,  ִעּלָ ין  יׁשִ ַקּדִ יֹוִמין  א  ְוָהֵני  יׁשָ
חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ יּה.  ּבֵ ִליָלן  ּכְ ִאּתְ ְוִאיּנּון  הּו,  ּבְ ִליל  ִאְתּכְ
לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ

ִתיב, ְיָי' ֱאלֵֹהיֶכם  (דברים ד) ָעַלְייהּו ּכְ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ
ֶכם ַהּיֹום. ים ּכּוּלְ  ַחּיִ

ִחיָּיא  .485 י  ַרּבִ ָך.  ִאּמֶ ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ
ַתח, ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְוגֹו'. ְוָנָהר  (בראשית ב) ּפָ

ְולֹא פֹוֵסק,    - יֹּוֵצא ָתִמיד  ׁשֶ ְעָין  ַהּמַ ְנִביַעת  זֹו 
ן ָהֵעֶדן. ְואֹותֹו  ּגַ ל  ָקה ּכָ ְעָין ַהזֶּה ִנׁשְ ַהר ַהּמַ ּוִמּנְ

ל   ׁשֶ ָמה ָנָהר  ָא''ב.  ִנְקָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ְעָין  ַהּמַ
ן. הּוא נֹוֵבַע ָלזּון ֶאת ַהּגָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ  ַהּטַ

  

ָך.   (שמות כ) (דף צ' ע''א) .485 ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ּכַ
ַתח, ּפָ יא  ִחּיָ י  ב) ַרּבִ ְוגֹו'.  (בראשית  ֵמֵעֶדן  יֹוֵצא  ְוָנָהר 

ַמּבוּ  ּדְ ְנִביעּו  א  ּדָ ַסק.  ְוָנָהר,  ּפָ ְוָלא  ִדיר  ּתָ ָנִפיק  ּדְ ָעא, 
ֵעֶדן.  ּדְ א  ְנּתָ ּגִ ל  ּכָ ְקָיא  ִאְתׁשָ א,  ּדָ ַמּבּוָעא  ּדְ ֲהָרא  ּוִמּנַ
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ַמאי   ָא''ב.  ִאְקֵרי  א,  יׁשָ ַקּדִ ַמּבּוָעא  ּדְ ַנֲהָרא  ְוַההּוא 
א. ָזָנא ְלִגְנּתָ ִאיהּו ְנִביָעא ְלִאּתְ ּום ּדְ  ַטֲעָמא. ִמׁשּ

א   .486 י ַאּבָ ׁש ִנְקָרא ָאב,  ַרּבִ ָאַמר, ֵעֶדן ַמּמָ
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ִנְמָצא ֵמאֹותֹו ָמקֹום  ֶזה  ֵעֶדן  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ַאְרנּו,   ּבֵ ַוֲהֵרי  ָאב.  ִנְקָרא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַאִין, 
ה,  ְך ַהּכֹל ִנְקָרא ַאּתָ ׁשֵ ְתִחיל ְלִהּמָ ּמַ קֹום ׁשֶ ִמּמָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ה כִּ  (ישעיה סג) ְוִנְקָרא ָאב, ּכְ י ַאּתָ
 ָאִבינּו.

  

ּום  .486 ִמׁשּ ָאב.  ִאְקֵרי  ׁש  ַמּמָ ֵעֶדן  ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ
ִאְקֵרי ַאִין. ּוְבִגיִני  ַכח ֵמַההּוא ֲאָתר, ּדְ ּתְ ַהאי ֵעֶדן, ִמׁשְ ּדְ
אֵרי  ׁשָ ּדְ ֵמֲאָתר  אּוִקיְמָנא,  ְוָהא  ָאב.  ִאְקֵרי  ְך,  ּכַ

וְ  ה,  א, ִאְקֵרי ַאּתָ ָכא ּכֹּלָ ְ ָמהְלִאְתַמׁשּ ּכְ (עיין  ִאְקֵרי ָאב. 
ַאּתְ ָאַמר, סוף הספר גי' מספר לבנת הספיר) (ישעיה   ּדְ

ה ָאִבינּו.  סג) י ַאּתָ  ּכִ
ד ֶאת ָאִביָך   .487 ּבֵ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּכַ ֶזה   -ַרּבִ

ָך   ִאּמֶ ְוֶאת  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֶנֶסת    -ַהּקָ ּכְ זֹו 
ֶאת   ָאִביָך,  ֶאת  ָרֵאל.  ְלַהְכִליל ִיׂשְ ְוָקא,  ּדַ

ִכיָנה ֶאת  (ֶעְליֹוָנה) ׁשְ ד  ּבֵ ּכַ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ  .
ָך  -ָאִביָך  ֲהֵרי ַהּכֹל  -ְסָתם. ְוֶאת ִאּמֶ ְסָתם. ׁשֶ

ִמְנָין. ֶאת   ּבְ ַמְעָלה    -ָהָיה  ּלְ ֶ ׁשּ ל ַמה  ּכָ ְלַרּבֹות 
ה.  ָוַמּטָ

  

א .487 ּדָ ָאִביָך,  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  א    ר'  קּוְדׁשָ
ָאִביָך,  ָרֵאל. ֶאת  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ א  ּדָ ָך,  ִאּמֶ ְוֶאת  ִריְך הּוא.  ּבְ

א ִכיְנּתָ ְייָקא, ְלַאְכְלָלא ׁשְ י  (דבר אחר עילאה) ֶאת ּדַ . ַרּבִ
ָך, ְסָתם.   ד ֶאת ָאִביָך, ְסָתם. ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ְיהּוָדה ָאַמר, ּכַ

ִמְנָייָנא. ֶאת, ְלַרבּ  א ֲהָוה ּבְ ָהא ּכֹּלָ א ּדְ ְלֵעיּלָ ל ַמה ּדִ ֹות ּכָ
א.   ְוַתּתָ

א,  .488 ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ֶזה  ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ
ה,   ְך ַהּכֹל, ִנְקָרא ַאּתָ ׁשֵ ְתִחיל ְלִהּמָ ּמַ קֹום ׁשֶ ִמּמָ
ּבֹו   ְוֵאין  ר  ְסּתָ ַהּנִ אֹותֹו  ׁשֶ ָלַמְדנּו  ֲהֵרי  ׁשֶ ָיֶפה. 

ָהֵראשִׁ  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ הּוא.  ִנְקָרא  ית  ַהְתָחָלה 
ה. ְוִנְקָרא ָאב. ְוַהּכֹל ֶאָחד.  ִנְמֵצאת ִנְקָרא ַאּתָ

מֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמן.  רּוְך ׁשְ  ּבָ
  

ֵמֲאָתר  .488 א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ ַהאי  ָאַמר,  יֹוִסי  י  ַרּבִ
ָהא   ּדְ יר.  ּפִ ׁשַ ה,  ַאּתָ ִאְקֵרי  א,  ּכֹּלָ ָכא  ְ ְלִאְתַמׁשּ אֵרי  ׁשָ ּדְ

ירּוָתא, ָקֵריָנן  אֹוִליפְ  יּה ׁשֵ ָטִמיר ְוָלא ִאית ּבֵ ָנא, ַההּוא ּדְ
ירּוָתא  (ויקרא ב', ע''א וע''ב, ר''ץ ע''א) הּוא. ֵמֲאָתר ׁשֵ ּדְ

ִריְך   ּבְ ַחד.  א  ְוכֹּלָ ָאב.  ְוִאְקֵרי  ה.  ַאּתָ ָקֵריָנן  ַכח,  ּתְ ִאׁשְ
א ָאֵמן. ֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ  ׁשְ

ד   .489 ּבֵ אי ַהּכֹל ֶאָחד. ּכַ י ִחְזִקיָּה ָאַמר, ַוּדַ ַרּבִ
ָך   -ֶאת ָאִביָך   רּוְך הּוא. ְוֶאת ִאּמֶ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ

י    - ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זֹו 
ֱאלֵֹהיֶכם   ַלה'  ם  ַאּתֶ ִנים  ּבָ תּוב  ּכָ ְמעֹון,    - ׁשִ

נִ  ּבָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ְך אֹותֹו  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ים. 
ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ ָבר,  ַהּדָ ל  ׁשֶ ִתימּות  ַהּסְ
ה.   ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ְוׁשֶ ּלְ ָך, ְלַהְכִליל ֶאת ַהּכֹל ׁשֶ ִאּמֶ
הּוא   י ִיְצָחק ָאַמר, ְלַהְכִליל ּבֹו ֶאת ַרּבֹו, ׁשֶ ַרּבִ
ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ַמְכִניס אֹותֹו 

רּוְך הּוא. הּוא בִּ  דֹוׁש ּבָ  ְכַלל ַהּקָ

  

ד ֶאת ָאִביָך,  .489 ּבֵ א ַחד. ּכַ אי ּכֹּלָ ה ָאַמר, ַוּדַ י ִחְזִקּיָ ַרּבִ
ָרֵאל.  ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ָך, ּדָ ִריְך הּוא. ְוֶאת ִאּמֶ א ּבְ א קּוְדׁשָ ּדָ

ִתיב ּכְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ָנן,  ּתְ ָהא  יד)  ּדְ ִנים  (דברים  ּבָ
ם ַליְ  ְך ַאּתֶ ִנים. ּוְבִגיֵני ּכַ ִאְקֵרי ּבָ ָי' ֱאלֵהיֶכם, ַההּוא ֲאָתר ּדְ

ְלַאְכְלָלא   ָך,  ִאּמֶ ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ ה,  ִמּלָ ּדְ ְסִתיָמא 
יּה   ּבֵ ְלַאְכְלָלא  ָאַמר,  ִיְצָחק  ר'  א.  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ ּדִ א,  ּכֹּלָ

ָאמַ  ָאֵתי.  ּדְ ְלָעְלָמא  ֵליּה  ָאִעיל  הּוא  ּדְ יּה,  י ַרּבֵ ַרּבִ ר 
ִריְך הּוא ֲהֵוי. א ּבְ קּוְדׁשָ ְכָלָלא ּדְ  ְיהּוָדה, ּבִ

לּול   .490 ּכָ לּו  ַהּלָ ָהֲאִמירֹות  ֲחֵמׁש  ּבַ ִנינּו,  ׁשָ
ָחֵמׁש  ֶנְחְקקּו  לּו  ַהּלָ ָהֲאִמירֹות  ֲחֵמׁש  ּבַ ַהּכֹל. 
ָהֵכיַצד?  ֶהָחֵמׁש.  ּתֹוְך  ָחֵמׁש  אי  ַוּדַ ֲאֵחרֹות, 

ה'   ִתְרַצח.   -ֱאלֶֹהיָך  ָאֹנִכי  לֹא  ֶנֶגד  ּכְ
ִנינּו, ָ ׁשּ ַרִּבי   ׁשֶ ָאַמר  ִיְצָחק  ַרִּבי  (ָאַמר 
י  ְיהּוָדה) ּמִ ׁשֶ ִנְכְללּו,  ֶאָחד  ְכַלל  ּבִ ה  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ

  

ָהֵני ָחֵמׁש   .490 א. ּבְ ִליל ּכֹּלָ ָהֵני ָחֵמׁש ֲאִמיָרן, ּכָ אָנא, ּבְ ּתָ
אי ָחֵמׁש ּגֹו ָחֵמׁש. ָהא   ִליפּו ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין, ַוּדַ ֲאִמיָרן, ִאְתּגְ

ֱאלֶהיָך, ְיָי'  ָאנִֹכי  יַצד.  ע''ב) ּכֵ ְרַצח.  (פ''ד  ּתִ לא  ָלֳקֵבל 
ָתֵניָנן, יהודה) ּדְ רבי  אמר  יצחק  רבי  ין,  (אמר  ִאּלֵ ֵרין  ּתְ

מּוָתא   ָקִטיל, ַאְזִעיר ּדְ ַמאן ּדְ ִליָלן, ּדְ ּכְ ְכָלָלא ֲחָדא ִאּתְ ּבִ
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ִרּבֹונֹו,   ל  ׁשֶ ְוֶצֶלם  מּות  ַהּדְ ַמְקִטין  הֹוֵרג  ׁשֶ
תּוב ּכָ ה  (בראשית ט) ׁשֶ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעׂשָ י ּבְ ּכִ

ָהָאָד  ְוָכתּובֶאת  א) ם,  מּות   (יחזקאל  ּדְ ְוַעל 
ַמְרֵאה ָאָדם. מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ  ַהּכִ

יב, ְכּתִ ּדִ ָמאֵריּה.  ּדְ ט) ְוַצְלָמא  ֶצֶלם  (בראשית  ּבְ י  ּכִ
ה ֶאת ָהָאָדם. ּוכְ  מּות   (יחזקאל א) ִתיבֱאלִהים ָעׂשָ ְוַעל ּדְ
ַמְרֵאה ָאָדם. מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ  ַהּכִ

תּוב .491 ּכָ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ (בראשית   ָאַמר 
ֵפְך  ט) ָ ִיׁשּ מֹו  ּדָ ָאָדם  ּבָ ָהָאָדם  ם  ּדַ ׁשֵֹפְך 

ָהָאָדם) ְוגֹו'. ָּדם  ִאּלּו   (ֹׁשֵפ�  ּכְ ם  ּדָ ֹוֵפְך  ׁשּ ׁשֶ ִמי 
ֶלם שֶׁ  מּות ְוַהּצֶ לֹוַמר, לֹא  ַמְקִטין ַהּדְ ַמְעָלה. ּכְ ּלְ

ָמע   ַמׁשְ מּות ַאֶחֶרת,  ּדְ א  ֶאּלָ זֹו,  מּות  ּדְ ִהְקִטין 
ֵפְך.  ָ ִיׁשּ מֹו  ּדָ ָאָדם  ּבָ ָהָאָדם  ם  ּדַ ׁשֵֹפְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ם  ּדָ ֵמאֹותֹו  ַהזֶּה  ָגם  ַהּפְ יַע  ַמּגִ ָהֶעְליֹון  ָאָדם  ּבָ

ֱאלֹ  ֶצֶלם  ּבְ י  ּכִ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ַפְך.  ָ ׁשּ ִהים  ׁשֶ
לּוי.  ֶזה ּתָ ְך ֶזה ּבָ ּום ּכָ ה ֶאת ָהָאָדם. ּוִמׁשּ  ָעׂשָ

  

ִתיב .491 יא, ּכְ ם ָהָאָדם  (בראשיתט) ָאַמר ר' ִחּיָ ׂשֵֹפְך ּדַ
ְוגו', ֵפְך  ָ ִיׁשּ מֹו  ּדָ ָאָדם  ִפיְך  (שפך דם האדם) ּבָ ׁשָ ּדְ ַמאן 

ְוַצְלָמא   מּוָתא  ּדְ ַאְזִעיר  ִאּלּו  ּכְ ָמא,  לֹוַמר, ּדָ ּכְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ
ַמע  ַמׁשְ ַאֲחָרא,  מּוָתא  ּדְ א  ֶאּלָ א,  ּדָ מּוָתא  ּדְ ַאְזַער  ָלא 
ָאָדם  ּבָ ֵפְך.  ָ ִיׁשּ מֹו  ּדָ ָאָדם  ּבָ ָהָאָדם  ם  ּדַ ׁשֵֹפְך  יב  ְכּתִ ּדִ
יד. ַמאי   אֹוׁשִ ָמא ּדְ ִגימּוָתא, ֵמַההּוא ּדָ ָאה, ָמֵטי ַהאי ּפְ ִעּלָ

ֶצלֶ  י ּבְ ּום ּכִ ה ֶאת ָהָאָדם. ּוְבִגין  ַטֲעָמא. ִמׁשּ ם ֱאלִהים ָעׂשָ
ְלָיא.  ָהא ּתַ ְך, ָהא ּבְ  ּכָ

ְלָך   .492 ִיְהיֶה  ֶזה    -לֹא  ִתְנָאף.  לֹא  ֶנֶגד  ּכְ
ם   ְרׁשָ ּנִ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ְמׁשַ
ּוְגֵזרֹות   ֲחָטִאים  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּוָבֶזה  ָאָדם.  ּבָ

לּוִיי ים ּתְ ר ּבֹו  ָוֳעָנׁשִ ּקֵ ֶזה, ְמׁשַ ר ּבָ ּקֵ ׁשַ ּמְ ם. ּוִמי ׁשֶ
תּוב ּכָ ֶלְך, ׁשֶ ּמֶ י ָבִנים  (הושע ה) ּבַ ָגדּו ּכִ ה' ּבָ ּבַ

ְולֹא  ָלֶהם  ֲחֶוה  ּתַ ִתׁשְ לֹא  ְוָכתּוב  ָיָלדּו.  ָזִרים 
לּוי. ֶזה ּתָ  ָתָעְבֵדם, ְוֶזה ּבָ

  

א   .492 ְנָאף ּדָ ָמא  לֹא ִיְהֶיה ְלָך, ָלֳקֵבל לֹא ּתִ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ְמׁשַ
ַבר ָנׁש. ּוְבָדא,   יּה ּבְ ים ּבֵ ִאְתְרׁשִ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ר   ּקֵ ְמׁשַ ְלָיין. ּוַמאן ּדִ ין, ּתַ ְוַגְזִרין ְועֹוָנׁשִ ה חֹוִבין  ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

יב, ְכּתִ ּדִ א,  ַמְלּכָ ּבְ יּה  ּבֵ ר  ּקֵ ְמׁשַ ַהאי,  ה) ּבְ ְיָי'  (הושע  ּבַ
י   ָגדּו ּכִ ֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ּבָ ּתַ ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו. ּוְכִתיב לֹא ִתׁשְ

ְלָיא. ָהא ּתַ  ָתָעְבֵדם, ְוָהא ּבְ
א   .493 ָ ִתׂשּ ִתְגֹנב.   -לֹא  לֹא  ֶנֶגד  ּכְ

ַנְפׁשֹו  (משלי כט) ְוָכתּוב ׂשֹוֵנא  ב  ּנָ ּגַ חֹוֵלק ִעם 
לּוי,  ּתָ ֶזה  ּבָ ֶזה  אי  ַוּדַ יד.  ַיּגִ ְולֹא  ַמע  ִיׁשְ ָאָלה 

הֲ  ִמי ׁשֶ ֶקר.  ׁשֶ ּבְ ַבע  ָ ְלִהׁשּ ן,  ּמֵ ִמְזּדַ ָלֶזה  ב  ּנָ ַהּגַ ֵרי 
ה ֶזה.  ה ֶזה, עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ  ׁשֶ

  
ּוְכִתיב .493 ִתְגנֹוב.  לא  ָלֳקֵבל  א  ָ ִתׂשּ (משלי  לֹא 
יד.   כט) ַיּגִ ְולֹא  ַמע  ִיׁשְ ה  ָאּלָ ַנְפׁשֹו  ׂשֹוֵנא  ב  ּנָ ּגַ ִעם  חֹוָלק 

נָּ  ָהא ּגַ ְלָיא, ּדְ ָהא ּתַ אי ָהא ּבְ ַמן, ְלאּוָמָאה ַוּדַ ָבא ְלָדא ִאְזּדָ
א.  א, ָעִביד ּדָ ָעִביד ּדָ ְקָרא. ַמאן ּדְ ׁשִ  ּבְ

ת  .494 ּבָ ַ ֶנֶגד לֹא ַתֲעֶנה   -ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ּכְ
ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ֶקר.  ׁשָ ֵעד  ְבֵרֲעָך 
ֶזה,  ַעל  ְלָהִעיד  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ֵעדּות,  ִנְקֵראת 

כִּ  תּוב  ּכָ ת ׁשֶ ּבָ ְוׁשַ ְוגֹו'.  ה'  ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ י 
ָלל ַמה  (ֵעדּות) ּכְ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ְוָאַמר  ַהּכֹל.  ל  ׁשֶ

תּוב ּכָ ֶ ז) ׁשּ מֹו  (מיכה  ּכְ ְלַיֲעקֹב,  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ
ּנֱֶאַמר  לא) ׁשֶ ֶאת   (שמות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ

ֶקר   ׁשֶ ִעיד  ּמֵ ׁשֶ ּוִמי  ת,  ּבָ ַ ת,   -ַהׁשּ ּבָ ַ ׁשּ ּבַ ר  ּקֵ ְמׁשַ
ת   ּבָ ַ ׁשּ ּבַ ר  ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  ֱאֶמת.  ֵעדּות  ִהיא    - ׁשֶ

לּוי.  ֶזה ּתָ ְך ֶזה ּבָ ּום ּכָ ָכל ַהּתֹוָרה. ּוִמׁשּ ר ּבְ ּקֵ  ְמׁשַ

  

ת, ָלֳקֵבל לא ַתֲעְנה ְבֵרֲעָך ֵעד  .494 ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
ת ַסֲהדּותָ  ּבָ יֹוִסי, ׁשַ ָאַמר ר'  ּדְ ֶקר.  ר ׁשָ ּוָבֵעי ּבַ א ִאְקֵרי. 

ה ְיָי' ְוגֹו'.   ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ יב ּכִ ְכּתִ ָנׁש ְלַסֲהָדא ַעל ָהא ּדִ
ָלָלא ּכְ ת  ּבָ ַמאי  (נ''א סהדותא) ְוׁשַ יֹוִסי,  ר'  ְוָאַמר  א.  כֹּלָ ּדְ

יב, ְכּתִ ז) ּדִ ַאּתְ   (מיכה  ּדְ ָמה  ּכְ ְלַיֲעקֹב,  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ
ְמרּו   (שמות לא) ָאַמר ת, ּוַמאן ְוׁשָ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְבֵני ִיׂשְ

ַסֲהדּוָתא   ִהיא  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ּקֵ ְמׁשַ ְקָרא,  ׁשִ ַאְסִהיד  ּדְ
אֹוַרְייָתא  ּבְ ר  ּקֵ ְמׁשַ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ר  ּקֵ ְמׁשַ ּדִ ּוַמאן  ְקׁשֹוט,  ּדִ

ְלָיא.  ָהא ּתַ ְך, ָהא ּבְ ִגין ּכָ א. ּוּבְ ּלָ  ּכֻ
ָאִביָך   .495 ֶאת  ד  ּבֵ ֶנֶגד    -ּכַ ַתְחֹמד  ּכְ לֹא 

ד ֶאת ָאִביָך   ּבֵ י ִיְצָחק, ּכַ ת ֵרֶעָך. ְוָאַמר ַרּבִ ֵאׁשֶ
ה ּומֹוִליד   - ָ חֹוֵמד ִאׁשּ ֲהֵרי ִמי ׁשֶ ׁש. ׁשֶ ָאִביָך ַמּמָ

ָאִביו,  ֵאינֹו  ׁשֶ ָהַאֵחר  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ַההּוא  ן,  ּבֵ

  
ֵרֶעָך.  .495 ת  ֵאׁשֶ ַתְחמֹד  לא  ָלֳקֵבל  ָאִביָך,  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ

ד ֶאת   ּבֵ ָהא ַמאן ְוָאַמר ר' ִיְצָחק, ּכַ ׁש. ּדְ ָאִביָך, ָאִביָך ַמּמָ
ר אֹוִקיר ְלַאֲחָרא,  ר, ַההּוא ּבַ ָתא, ְואֹוִליד ּבַ ָחִמיד ִאּתְ ּדְ
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ית   ּבֵ ַתְחֹמד  לֹא  ְוגֹו',  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ ְוָכתּוב 
ֵדהּו. וְ  ר ה' ֵרֶעָך ׂשָ אן, ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָכתּוב ּכָ

ָך,   ּלְ ׁשֶ ִיְהיֶה  ְלָך  ַתן  ּנָ ׁשֶ ָלְך. אֹותֹו  ֹנֵתן  ֱאלֶֹהיָך 
ֶזה.  לּוי ּבָ זֶּה ּתָ אי ׁשֶ  ְולֹא ַתְחֹמד ַאֵחר. ַוּדַ

ָלא ד ֶאת ָאִביָך ְוגֹו', לא  (דף צ' ע''ב) ּדְ ּבֵ ֲאבּוי. ּוְכִתיב ּכַ
ָהֲאָדָמה   ַעל  ָהָכא,  ּוְכִתיב  ֵדהּו.  ׂשָ ֵרֶעָך,  ית  ּבֵ ַתְחמֹד 

ר ְיָי'   יָלְך, ֲאׁשֶ ָיַהב ָלְך, ְיֵהא ּדִ ֱאלֶהיָך נֹוֵתן ָלְך. ַההּוא ּדְ
ְלָיא.  ָהא ּתַ אי ָהא ּבְ  ְולֹא ַתְחמֹד ַאֲחָרא. ַוּדַ

ְוֵאּלּו ֶהָחֵמׁש ָהִראׁשֹונֹות ּכֹוְללֹות ָחֵמׁש  .496
ְך, ּום ּכָ ִמיִמינֹו ֵאׁש  (דברים לג) ַאֲחרֹונֹות, ּוִמׁשּ

ה   ַהּכֹל ַנֲעׂשֶ ת ָלמֹו. ׁשֶ ה  ּדָ ָ ֲחִמׁשּ ָיִמין. ְוַעל ֶזה ּבַ
ם   ּלָ ּכֻ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ַהּתֹוָרה.  ָנה  ִנּתְ קֹולֹות 
י  ֻחְמׁשֵ ה  ָ ֲחִמׁשּ ם  ֶנְגּדָ ּכְ ָחֵמׁש,  תֹוְך  ּבְ ָחֵמׁש  ָהיּו 

 תֹוָרה.

  

ּוְבִגיֵני  .496 ַאֲחָרִנין.  ָחֵמׁש  ִליָלן  ּכְ ַקְדָמֵאי,  ָחֵמׁש  ין  ְוִאּלֵ
ְך, א ִאְתָעִביד  ִמיִמ  (דברים לג) ּכַ כֹּלָ ת ָלמֹו. ּדְ ינֹו ֵאׁש ּדָ

ִאְתְייִהיַבת.   אֹוַרְייָתא  ָקִלין  ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ א,  ּדָ ְוַעל  ְיִמיָנא. 
ָלֳקְבֵליהֹון  ָחֵמׁש.  ּגֹו  ָחֵמׁש  ֲהוֹו  הּו  ּלְ ּכֻ ְיהּוָדה,  ר'  ָאַמר 

י ּתֹוָרה.  ה חּוְמׁשֵ ָ  ֲחִמׁשּ
ָהאֲ  .497 ר  ֶעׂשֶ ּבְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָנה  ִמירֹות  ׁשָ

ֵזרֹות   ּגְ ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ל  ּכָ ֶנְחְקקּו  לּו  ַהּלָ
ים,   ָרׁשִ ְוׁשָ ֲעָנִפים  ְוָטֵמא,  ָטהֹור  ים,  ָוֳעָנׁשִ
ּוְתהֹומֹות,   ָים  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ּוְנָטִעים,  ִאיָלנֹות 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ

ד ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ְ ׁשּ ַמה  ֶנְחַקק הּוא.  הּוא  רּוְך  ּבָ ֹוׁש 
ר ֲאִמירֹות   ֶעׂשֶ ר   -ּבְ ֶעׂשֶ ַאף ַהּתֹוָרה ֶנְחְקָקה ּבְ

ל  מֹו ׁשֶ לּו ֵהם ׁשְ ר ָהֲאִמירֹות ַהּלָ ֲאִמירֹות. ֶעׂשֶ
ם ֶאָחד,   רּוְך הּוא, ְוָכל ַהּתֹוָרה ִהיא ׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ׁש.  רּוְך הּוא ַמּמָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ  ׁשְ

  

אנֵ  .497 ל  ּתָ ִליפּו ּכָ ר ֲאִמיָרן, ִאְתּגְ ין ֶעׂשֶ ִאּלֵ י ר' ֶאְלָעָזר, ּבְ
ַעְנִפין  ּוְמַסֲאָבא.  ְכָיא  ין. ּדַ ִזיִרין ְועֹוָנׁשִ ּגְ ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא,  ּפִ
ּוְתהֹוֵמי.   א  ַיּמָ ְוַאְרָעא.  א  ַמּיָ ׁשְ ּוְנִטיִעין.  ִאיָלִנין  ין.  ָרׁשִ ְוׁשָ

קּוְדׁשָ  ָמא ּדְ ָהא אֹוַרְייָתא ׁשְ ָמא  ּדְ ְ ִריְך הּוא ֲהִוי, ַמה ׁשּ א ּבְ
אּוף  ֲאִמיָרן,  ר  ֶעׂשֶ ּבְ ִליף  ִאְתּגְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ֲאִמיָרן   ר  ֶעׂשֶ ין  ִאּלֵ ֲאִמיָרן.  ר  ֶעׂשֶ ּבְ ִליָפא  ִאְתּגְ אֹוַרְייָתא 
ָמא   א ׁשְ ִריְך הּוא. ְואֹוַרְייָתא ּכֹּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ִאיּנּון ׁשְ

ׁש.ַחד ֲהֵוי, ׁשְ  ִריְך הּוא ַמּמָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ יׁשָ  ָמא ַקּדִ

ִמי  .498 ּה.  ּבָ זֹּוֶכה  ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ
דֹושׁ  ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ּתֹוָרה זֹוֶכה ּבַ זֹּוֶכה ּבַ (ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש   ׁשֶ

הּוא) זֹוֶכה  ָּברּו�  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ דֹושׁ .  ּקָ - ּבַ
רּוךְ  שׁ -ּבָ ֲהֵרי הּוא (ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל) הּוא ַמּמָ , ׁשֶ

ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  מֹו  ׁשְ רּוְך  ּבָ ֶאָחד.  מֹו  ּוׁשְ
 עֹוָלִמים ָאֵמן. 

  

ָזֵכי  .498 ּדְ ַמאן  ּה.  ּבָ ָזֵכי  ּדְ ַמאן  ּדְ חּוָלֵקיּה,  ָאה  ַזּכָ
א. יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּבִ ָזֵכי  אֹוַרְייָתא,  הוא  (דק ּבְ בריך  ודשא 

ׁש   ממש) ַמּמָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ ָאַמר,  יֹוִסי  ר' 
ישראל) ָזֵכי, וכנסת  הּוא,  (ס''א  ַחד  ֵמיּה  ּוׁשְ הּוא  ָהא  ּדְ

ֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָאֵמן.  ִריְך ׁשְ  ּבְ
י ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב.   .499 לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ

תּובָאַמר   ּכָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ י יֹוֵסי, ָמה ַהּטַ (חגי   ַרּבִ
ֶסף  ב) י ַהּכֶ ּלִ ב ׁשֶ ֶסף ְוִלי ַהזָָּהב. ַאף ַעל ּגַ ִלי ַהּכֶ

ַהזָָּהב   לֹוַמר   -ְוִלי  ּכְ י,  ִאּתִ י.  ִאּתִ ַתֲעׂשּון  לֹא 
 אֹוִתי.

  
ֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב.  (שמות כ) .499 י ֱאלֵֹהי ּכֶ לא ַתֲעׂשּון ִאּתִ

(דבר אחר לא גרסינן מאי טעמא. משום   יֹוִסי,  ָאַמר ר'
ִלי   (חגי ב) דכתיב') ּדְ ב  ּגַ ַאף ַעל  ָהב,  ַהּזָ ְוִלי  ֶסף  ַהּכֶ ִלי 

לֹוַמר אֹוִתי.  י: ּכְ י, ִאּתִ ָהב, לא ַתֲעׂשּון ִאּתִ ֶסף ְוִלי ַהּזָ  ַהּכֶ
תּוב .500 י ִיְצָחק, ּכָ ֵמֵאין  (ירמיה י) ָאַמר ַרּבִ

ה'   מֹוָך  ְגבּוָרה ּכָ ּבִ ְמָך  ׁשִ ְוָגדֹול  ה  ַאּתָ דֹול  ּגָ
ִׁשְמ�)  ְוגֹו'. ְוָגדֹול  ַאָּתה  ה   (ָּגדֹול  ַאּתָ דֹול   -ּגָ

ְגבּוָרה   ְמָך ּבִ ֶסף. ְוָגדֹול ׁשִ ַהְינּו ְוִלי   -ַהְינּו ִלי ַהּכֶ
ְולֹא   ִנְרִאים  לֹא  לּו  ַהּלָ ָוִנים  ַהּגְ ֵני  ׁשְ ַהזָָּהב. 

ִלְכשֵׁ  ָרט  ּפְ ֲאִרים,  ָמקֹום  ִמְתּפָ ּבְ ֲחקּוִקים  ֶהם 
אן  ּכָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ֶנְחְקקּו?  ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ֶאָחד. 

  

ִתיב .500 דֹול   (ירמיה י) ָאַמר ר' ִיְצָחק, ּכְ מֹוָך ְיָי' ּגָ ֵמֵאין ּכָ
ְוגָ  ה  ְוגֹו',ַאּתָ ְגבּוָרה  ּבִ ְמָך  ׁשִ וגדול  דֹול  אתה  (גדול 

ְגבּוָרה,  שמך) ְמָך ּבִ ֶסף. ְוָגדֹול ׁשִ ה, ַהְיינּו ִלי ַהּכֶ דֹול ַאּתָ ּגָ
ְוָלא  ִמְתַחְזָיין,  ָלא  ְווִנין  ּגַ ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ ָהב.  ַהּזָ ְוִלי  ַהְיינּו 

ַחד ֲאָתר  ּבַ ִליִפין  ּגְ ִאיּנּון  ד  ּכַ ר  ּבַ ֲאָרן,  ֲאָתר ִמְתּפָ ָאן  ּבְ  ,
ָמה   ַאָרא, ּכְ ְווִנין ְלִאְתּפָ אן ִאְתָחזּון ּגַ ָרֵאל. ּכָ ִיׂשְ ִליפּו. ּבְ ִאְתּגְ

ָאר. (ישעיה מט) ְדַאּתְ ָאֵמר ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ  ִיׂשְ
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תּוב ּכָ ּכַ ֵאר,  ְלִהְתּפָ ָוִנים  ַהּגְ (ישעיה   ִנְרִאים 
ָאר. מט) ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ  ִיׂשְ
ַתח, .501 י ְיהּוָדה ּפָ יׂש   (שם סא) ַרּבִ ׂשֹוׂש ָאׂשִ

אלַֹהי ְוגֹו'. ַאשְׁ  י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ ה' ּתָ ל  ּבַ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ
ּכֹוָכִבים   ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ֵמַעּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ

דֹושׁ  ּקָ ֶהם ּבַ ּלָ ְפנּוק ׁשֶ ְמָחה ְוַהּתַ ִ ַהׂשּ - ּוַמזָּלֹות, ׁשֶ
רּוךְ  יָון -ּבָ ּכֵ ה'.  ּבַ יׂש  ָאׂשִ ׂשֹוׂש  תּוב  ּכָ ׁשֶ הּוא, 

ְך  ּכָ א  ֶאּלָ אלַֹהי?  ּבֵ תּוב  ּכָ ה  ָלּמָ ה',  ּבַ ָאַמר  ׁשֶ
א ָעֵלינּו  ָאְמרּו ִישְׂ  ַרֲחִמים ּבָ ׂשֹוׂש   -ָרֵאל: ִאם ּבְ

ִדין  ה', ְוִאם ּבְ יׂש ּבַ אלַֹהי. -ָאׂשִ י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ  ּתָ

  

ַתח, .501 ֵגל   (ישעיה סא) ר' ְיהּוָדה ּפָ יׂש בה' ּתָ ׂשֹוׂש ָאׂשִ
ין   ֵמַעּמִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ ְוגֹו',  אלַֹהי  ּבֵ י  ַנְפׁשִ

ֲעב ְוַתְפנּוָקא עֹוְבֵדי  ֶחְדְווָתא  ּדְ לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֹוַדת 
ְיָי'.   ּבַ יׂש  יב ׂשֹוׂש ָאׂשִ ְכּתִ ּדִ ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְלהֹון ּבְ ּדִ
א ָהִכי ָאְמרּו  אלַֹהי. ֶאּלָ ִתיב ּבֵ ְיָי', ֲאַמאי ּכְ ָאַמר ּבַ יָון ּדְ ּכֵ

אָ  ׂשֹוׂש  ָעָלָנא,  ָאֵתי  ַרֲחֵמי  ּבְ ִאי  ָרֵאל,  ִאי ִיׂשְ ְיָי'.  ּבַ יׂש  ׂשִ
אלַהי. י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ ִדיָנא, ּתָ  ּבְ

בֹו,   .502 ֶנְחְקקּו  ה  ֵאּלֶ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 
ְגֵדי  ּבִ זֶּה  ע. ַמה  יֶׁשַ ְגֵדי  ּבִ ִני  יׁשַ י ִהְלּבִ תּוּב ּכִ ּכָ ׁשֶ
מֹו  ּכְ ּבֹו,  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְחְקקּו  ּנֶ ׁשֶ ָוִנים  ּגְ ע?  יֶׁשַ
לּות.   ּכְ ע הּוא ִהְסּתַ עּו ְוגֹו' ֶאל ה'. יֶׁשַ ּנֱֶאַמר ִיׁשְ ׁשֶ

רֹוֶצה ְלהִ  י. ִמי ׁשֶ ּלִ ָוִנים ׁשֶ ּגְ ל ּבַ ּכֵ י, ִיְסּתַ ל ּבִ ּכֵ ְסּתַ
תּוב ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני,   ּכָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ָמה ַהּטַ
ָחָתן ְיַכֵהן   ָוִנים ֶנְחְקקּו בֹו. ּכֶ ַהּגְ ׁש, ׁשֶ ְצָדָקה ַמּמָ
ֶון   ה ֵכֶליָה, ֶזה ּגָ ְעּדֶ ה ּתַ ּלָ ֶון ֶאָחד. ְוַכּכַ ֵאר, ֶזה ּגָ ּפְ

ּוְכשֶׁ  ָעה ַאֵחר.  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ִרים,  ִמְתַחּבְ ָוִנים  ַהּגְ
ל   ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ּתֹוְקִקים ִלְראֹות  ם ִמׁשְ ְוֻכּלָ ִנְרִאים, 

 ּבֹו. 

  

ִליפּו,  .502 ִאְתּגְ יּה  ּבֵ ין  ִאּלֵ ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטְעָמא.  ַמאי 
יב, ְכּתִ ְגֵדי   (ישעיה סא) ּדִ ע. ַמהּו ּבִ ְגֵדי ֶיׁשַ ִני ּבִ יׁשַ י ִהְלּבִ ּכִ

ע. ְדַאּתְ    ֶיׁשַ ָמה  ּכְ יּה.  ּבֵ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ִליפּו  ִאְתּגְ ּדְ ְווִנין,  ּגַ
לּוָתא   (שמואל ב כב) ָאֵמר, ּכְ ע ִאְסּתַ עּו ְוגֹו' ֶאל ְיָי'. ֶיׁשַ ִיׁשְ

ל.   ּכַ ִיְסּתָ יִלי  ּדִ ְגָווִנין  ּבִ י,  ּבִ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ָבֵעי  ּדְ ַמאן  הּוא. 
יב, ְכּתִ ּום ּדִ ְמִעיל ְצָדָקה   ה סא)(ישעי ַמאי ַטֲעָמא. ִמׁשּ

ָחָתן ְיַכֵהן  ִליפּו. ּכֶ יּה ִאְתּגְ ְגָווִנין ּבֵ ׁש, ּדִ ְיָעָטִני, ְצָדָקה ַמּמָ
ְווָנא  ּגַ ָהא  ֶליָה,  ּכֵ ה  ְעּדֶ ּתַ ה  ּלָ ְוַכּכַ ַחד.  ְווָנא  ּגַ ָהא  ֵאר,  ּפְ
הּו   ֲעָתא ִאְתַחְזָיין, ְוֻכּלְ יּה ׁשַ ָרן, ּבֵ ְווִנין ִמְתַחּבְ ַאֲחָרא. ְוַכד ּגַ

יּה. ּתְ  ָלא ּבֵ ּכְ  ִאיִבין ְלַאֲחָזָאה, ּוְלִאְסּתַ
ה'   .503 יׂש ּבַ י יֹוֵסי ָאַמר, ׂשֹוׂש ָאׂשִ י    -ַרּבִ ּתֵ ׁשְ

ה'   ּבַ י    -ֶחְדוֹות.  ַנְפׁשִ ֵגל  ּתָ ַרֲחִמים.    - ּבְ
ְּבֶחְדָוה) ֲהֵרי ְיהּוָדה,   (ַאַחת  י  ַרּבִ ָאַמר  ִדין.  ּבְ

ְמָחה. ְוֶחְדָוה   ל ׂשִ ְמָחה ׁשֶ ּכֹל ׂשִ ל ִציֹּון ָעִתיד ּבַ ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֵמַהּכֹל,  ְיֵתָרה  ְמָחה  ׂשִ (שם   ּבְ
ְוגֹו'.  לה) ה  ִרּנָ ּבְ ִציֹּון  ּוָבאּו  בּון  ְיׁשֻ ה'  ּוְפדּויֵי 

בּון   ה   -ּוְפדּויֵי ה' ְיׁשֻ ִרּנָ ֲהֵרי ַאַחת. ּוָבאּו ִציֹּון ּבְ
ּתַ   - ם  ֲהֵרי ׁשְ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ֲהֵרי    -ִים. ְוׂשִ

יגּו   ִ ַיׂשּ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ לֹׁש.  ע.    -ׁשָ ַאְרּבַ ֲהֵרי 
ָרֵאל   ִיׂשְ רּו  זְּ ִהְתּפַ ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ע  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ ם  ֶנְגּדָ ּכְ

תּוב ים, ְוָאז ּכָ ין ָהַעּמִ יֹּום   (שם יב)  ּבֵ ם ּבַ ַוֲאַמְרּתֶ
מֹו ְוגֹו'.ַההּוא הֹודּו ַלה' ִקְראּו בִ   ׁשְ

  

ְיָי':   .503 ּבַ ֶחְדָוון.  ֵרין  ּתְ ְיָי',  ּבַ יׂש  ָאׂשִ ׂשֹוׂש  ָאַמר,  יֹוִסי  ר' 
ָהא י,  ַנְפׁשִ ֵגל  ּתָ ַרֲחֵמי.  חדוה) ּבְ ר'  (חד  ָאַמר  ִדיָנא.  ּבְ

ין   ַזּמִ ִצּיֹון,  ּדְ ְוֶחְדָוה  ֶחְדָוה.  ַעל  ֶחְדָוה  א  כֹּלָ ּבְ ְיהּוָדה, 
ִריְך הּוא ְלַאחְ  א ּבְ יר קּוְדׁשָ ֶחְדָווָתא ַיּתִ ָרֵאל, ּבְ ָאה ְלִיׂשְ ּדָ

יב, ְכּתִ א, ּדִ ּוְפדּוֵיי ְיָי' ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון  (ישעיה לה) ִמּכֹּלָ
ה,  ִרּנָ ִצּיֹון ּבְ ְיׁשּובּון, ָהא ַחד. ּוָבאּו  ְיָי'  ּוְפדּוֵיי  ְוגו',  ה  ִרּנָ ּבְ

לַ  ּתְ ָהא  ם,  רֹאׁשָ ַעל  עֹוָלם  ְמַחת  ְוׂשִ ֵרי.  ּתְ ׂשֹון  ָהא  ׂשָ ת. 
ִזְמִנין   ע  ַאְרּבַ ּדְ ָלֳקְבֵליהֹון  ע.  ַאְרּבַ ָהא  יגּו,  ִ ַיׂשּ ְמָחה  ְוׂשִ

ִתיב ּכְ ּוְכֵדין  ֲעַמְמָיא.  יֵני  ּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזרּו  ִאְתּפְ (ישעיה   ּדְ
מֹו ְוגֹו'. יב) ּיֹום ַההּוא הֹודּו ַלְיָי' ִקְראּו ִבׁשְ ם ּבַ  ַוֲאַמְרּתֶ

ר   .504 ה.  ַוְיַדּבֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֱאלִֹהים ֵאת ּכָ
ָבִרים   ַהּדְ ל  ַהּכֹל,   -ּכָ ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ הּוא  ֶזה  ָלל  ּכְ

ה.  ל ַמְעָלה ּוַמּטָ ָלל ׁשֶ    ּכְ
ה.   (שמות כ) .504 ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִהים ֵאת ּכָ ַוְיַדּבֵ

ָללָ  ּכְ א,  כֹּלָ ּדְ ָלָלא  ּכְ הּוא  א,  ּדָ ָלָלא  ּכְ ָבִרים,  ַהּדְ ל  א  ּכָ
א.  א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ  ּדִ
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סֹוד   .505 ּבְ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ סֹוד  ָאֹנִכי, 
ִנְגֶלה   ְוִנְגָנז,  ִנְגֶלה  ָאֹנִכי,  יה''ו.  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ
עֹוֶמֶדת  ָבָנה  ַהּלְ ׁשֶ א,  ּסֵ ַהּכִ ל  ׁשֶ ָקדֹוׁש  סֹוד  ּבְ
ָבָנה  ְוַהּלְ ׁשֹוֵלט  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ּכְ ֶאָחד,  ּכְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ל ָהאֹור   ַבח ׁשֶ ֶ ָרט ַלׁשּ ַבח ּפְ ְמִאיָרה, ְוֵאין ָלּה ׁשֶ

ִאיר ָעֶליָה. ּמֵ  ׁשֶ

  

א   .505 יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָרָזא ּדִ ָאה, ּבְ ָעְלָמא ִעּלָ ָאנִֹכי, ָרָזא ּדְ
א   יׁשָ ַקּדִ ָרָזא  ּבְ ְלָיא  ִאְתּגַ ִניז.  ְוִאְתּגְ ְלָיא  ִאְתּגַ ָאנִֹכי,  יה''ו. 

ֻכְרְסָייא,   א  ּדְ ְמׁשָ ד ׁשִ ֲחָדא, ּכַ ִלימּו ּכַ ׁשְ יָמא ּבִ ִסיֲהָרא ַקּיְ ּדְ
ר  ּבַ ָבָחא,  ׁשְ ָלּה  ְוֵלית  ִאְתְנִהיַרת,  ְוִסיֲהָרא  ְלָטא,  ׁשַ

ָבָחא ה. (דף צ''א ע''א) ׁשְ ָנִהיר ָעּלָ ְנהֹוָרא ּדְ  ּדִ
ֵלמּות   .506 ׁשְ ל  ׁשֶ סֹודֹות  ָלַמת  ַהׁשְ ּבְ ָאֹנִכי, 

ה, ְוהִ  א ְלַמּטָ ּסֵ ל ַהּכִ דֹוׁשֹות, ׁשֶ ְתַעּלּו ַהַחיֹּות ַהּקְ
ָיָפה   ִהיא  ּוְכׁשֶ ִתּקּוֶניָה.  ּבְ ָנה  ּקְ ִהְתּתַ ְוִהיא 
א ֵאֶליָה, ָאז ִנְקֵראת ָאֹנִכי.  ְלַמְרֶאה ּוַבְעָלּה ּבָ

  
א,   .506 יא ְלַתּתָ כּוְרְסּיָ ִלימּו ּדְ ׁשְ ְלמּות ָרִזין ּדִ ַאׁשְ ָאנִֹכי, ּבְ

יׁשִ  קּו ֵחיָון ַקּדִ ּלָ ִתּקּוָנָהא. ְוַכד  ְוִאְסּתָ ְקַנת ּבְ ין, ְוִאיִהי ִאְתּתַ
ִאְקֵרי  ֵדין  ּכְ ָהא,  ְלַגּבָ ָאֵתי  ּוַבֲעָלּה  ֵחיזּו,  ּבְ יָרא  ּפִ ׁשַ ִאיִהי 

 ָאנִֹכי. 
ל   .507 ָלל ׁשֶ ּכְ ֶאָחד, ּבַ ל ַהּכֹל ּכְ ָאֹנִכי, סֹוד ׁשֶ

ִמּתֹוְך  יְָּצאּו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִביֵלי  ׁשְ ּבִ ָהאֹוִתיֹּות  ל  ּכָ
ֶעְליֹוִנים  לּוִיים  ּתְ ַהזֶּה  ָאֹנִכי  ּבָ ֶעְליֹון.  סֹוד 
טֹוב  ָכר  ׂשָ ָלֵתת  סֹוד  ָאֹנִכי,  ְוַתְחּתֹוִנים. 

ְוׁשֹומְ  לֹו  ים  ַחּכִ ּמְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ִמְצוֹות ַלּצַ ֶאת  ִרים 
ָלעֹוָלם  ָראּוי  ּכָ חֹון  ּטָ ּבִ ָלֶהם  יֵׁש  ֶזה  ּבָ ַהּתֹוָרה, 

א, ְוִסיָמְנָך   ֲאִני ַפְרעֹה.  -ַהּבָ

  

ַאְתָוון,  .507 ָכל  ּדְ ְכָלָלא  ּבִ ֲחָדא,  ּכַ א  כֹּלָ ּדְ ָרָזא  ָאנִֹכי, 
ַהאי ָאנֹ  ָאה, ּבְ ַנְפקּו ִמּגֹו ָרָזא ִעּלָ ִביֵלי אֹוַרְייָתא, ּדְ ׁשְ ִכי, ּבִ

ִאין. ָאנִֹכי, ָרָזא ְלֵמיָהב ֲאָגר ָטב   ְוַתּתָ ִאין  ִעּלָ ָרִזין  ְלָיין  ּתַ
אֹוַרְייָתא,  ּקּוֵדי  ּפִ ְוַנְטֵרי  ֵליּה  ן  ְמַחּכָ ָקא  ּדְ א,  יַקּיָ ְלַצּדִ
ָאֵתי,   ּדְ ְלָעְלָמא  ֲחִזי  ְדָקא  ּכַ ְטחֹוָנא  ּבִ לֹון  ִאית  ַהאי,  ּבְ

 . ֲאִני ַפְרעֹה (בראשית מא) ְוִסיָמִניךְ 
סֹוד  .508 ּבְ ֶנֱאַמר  ְלָך  ִיְהיֶה  ְולֹא  ָאֹנִכי 

ר   ִנְסּתָ סֹוד  ָאֹנִכי,  מֹור.  ְוׁשָ ָזכֹור  ְוֶזהּו  ַהּתֹוָרה, 
ָהֶעְליֹון   ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ אֹוָתן  ָכל  ּבְ ְוָגנּוז 
ר  ִהְתַחּבֵ ָאֹנִכי,  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ְוֵכיָון  ֶאָחד.  ְכָלל  ּבִ

סֹוד ֶאָחד ֶאָחד, ּבְ  . ַהּכֹל ּכְ
  

אֹוַרְייָתא, ְוָדא  .508 ָרָזא ּדְ ַמר ּבְ ָאנִֹכי ְולֹא ִיְהֶיה ְלָך, ִאּתְ
ָכל ִאיּנּון  מֹור. ָאנִֹכי, ָרָזא ְסִתיָמא ְוָגִניז, ּבְ ִאיהּו ָזכֹור ְוׁשָ
ַמר  ִאּתְ ּדְ ְוֵכיָון  ֲחָדא.  ְכָלָלא  ּבִ ָאה,  ִעּלָ ָעְלָמא  ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ

ר  ָרָזא ֲחָדא.ָאנִֹכי, ִאְתַחּבַ ֲחָדא, ּבְ א ּכַ  ּכֹּלָ
ְסאֹות. ֲאִני ה'   .509 ּכִ ֵני  ׁשְ ל    - ָאֹנִכי, סֹוד ׁשֶ

ַאֵחר. א  ּסֵ ּכִ ל  כ'    - (ֲאִני   ׁשֶ ֶאָחד.  ִּכֵּסא    -ִּכֵּסא 
 .ַאֵחר ֶעְליֹון)

  
ְדכּוְרְסָיא  .509 ְיָי  ֲאִני  ְרְסָוון.  ּכֻ ְתֵרין  ּדִ ָרָזא  ָאנִֹכי, 

 חדא. כ', כורסייא אחרא עלאה.)  (נ''א אני כורסייא  ַאֲחָרא

לֹא   .510 ְוָנְכִרי  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְטָהר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָאֹנִכי, 
ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַבּדֹו,  ֵמִאיר  ׁש  ְקּדָ ְוַהּמִ ֵאָליו  ִיְקַרב 
ָהעֹוָלם,   ִמן  ָהָרע  יֵֶצר  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ל  ּטֵ ִהְתּבַ

ה   רּוְך הּוא ִהְתַעּלָ דֹוׁש ּבָ ְכבֹודֹו ְלַבּדֹו, ְוָאז ְוַהּקָ ּבִ
ם  ֵ ׁשּ ּבַ ֵלם  ׁשָ סֹוד  ֱאלֶֹהיָך.  ה'  ָאֹנִכי  ֶנֱאַמר 

א'   דֹוׁש.  דֹוׁש    -ַהּקָ ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד  ְלַיֵחד 
ּסֹודֹו הּוא ו'.   ּום ׁשֶ ַדְרגֹוָתיו ִלְהיֹות ֶאָחד, ִמׁשּ ּבְ

רּוְך הּוא ְוָלַדַעת   -נ'   דֹוׁש ּבָ סֹוד ִליָרא ִמן ַהּקָ
ּדִ  יֵּׁש  יִקים  ׁשֶ ּדִ ַלּצַ טֹוב  ָכר  ׂשָ ְויֵׁש  יָּן,  ּדַ ְויֵׁש  ין 

ה'  ּלֹו  ׁשֶ ַהּסֹוד  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִעים,  ָלְרׁשָ ּוֻפְרָענּות 
ְחּתֹוָנה.  ּתַ

  

ָלא  .510 ְונּוְכָרָאה  א,  ׁשָ ַמְקּדְ ֵכי  ִאְתּדָ ָקא  ּדְ ָאנִֹכי, 
ָקא   ּדְ ְלחֹודֹוי,  ּבִ ָנִהיר  א  ׁשָ ּוַמְקּדְ ֲהֵדיּה,  ּבַ ִאְתְקַרב 

א  ִאְתבַּ  ְוקּוְדׁשָ ֵמָעְלָמא,  ָהַרע  ֵיֶצר  ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ל  ּטַ
ַמר  ִאּתְ ּוְכֵדין  ְלחֹודֹוי,  ּבִ יָקֵריּה  ּבִ ק  ּלָ ִאְסּתַ הּוא  ִריְך  ּבְ
א. א': ְלַיֲחָדא   יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ִלים, ּבִ ָאנִֹכי ְיָי' ֱאלֶֹהיָך. ָרָזא ׁשְ

ְלֶמֱהוֵ  ַדְרּגֹוי,  ּבְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ְדָרָזא ָרָזא  ִגין  ּבְ ַחד.  י 
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּמִ ְלִמְדַחל  ָרָזא  נ':  ו'.  ִאיהּו  יֵליּה  ּדִ
יא   יַקּיָ ין, ְוִאית ֲאָגר ָטב ְלַצּדִ ּיָ ין ְוִאית ּדַ ִאית ּדִ ע ּדְ ּוְלִמְנּדַ

ָאה.  ּתָ יֵליּה ה' ּתַ ִגין ְדָרָזא ּדִ א, ּבְ יַעּיָ  ּופּוְרָענּות ְלַרׁשִ
ָכל יֹום, כ': ְלַקּדֵ  .511 דֹוׁש ּבְ ם ַהּקָ ֵ ׁש ֶאת ַהׁשּ

ל ֵאָליו  ּלֵ ְדָרגֹות ְקדֹוׁשֹות, ּוְלִהְתּפַ ׁש ּבִ ּוְלִהְתַקּדֵ   
א   .511 ׁשָ ָכל יֹוָמא, ְלִאְתַקּדְ א ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ א ׁשְ ׁשָ כ': ְלַקּדְ

ִזְמָנא,   ָכל  ּבְ יּה  ְלַגּבֵ ְצלֹוָתא  ָאה  ּוְלַצּלָ ין,  יׁשִ ַקּדִ ין  ַדְרּגִ ּבְ
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ֶתר ָהֶעְליֹון, סֹוד   ָכל ְזַמן ְלַהֲעלֹות ַהּכֶ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ
ָהֶעְליֹונֹות  ַהַחיֹּות  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָהֶעְליֹון  א  ּסֵ ַהּכִ ל  ׁשֶ

ּלֹו ה'  ָראּוי, ְוַהּסֹוד ׁשֶ  ֶעְליֹוָנה.ּכָ
ַעל  ָאה,  ִעּלָ יא  כּוְרְסּיָ ּדְ ָרָזא  ָאה,  ִעּלָ ְתָרא  ּכִ ָקא  ּלְ ְלִאְסּתַ

ִאין, י ִחיָוון ִעּלָ ּבֵ ָאה. ּגַ יֵליּה ה' ִעּלָ ְדָקא ֵיאֹות, ְוָרָזא ּדִ  ּכְ

ָוַלְיָלה,   .512 יֹוָמם  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ י': 
ׁש   ּוְלַקּדֵ ָיִמים,  ֹמָנה  ִלׁשְ סֹוד  ּבְ ִמיָלה  ְוָלמּול 
ין ְוִציִצית ּוְמזּוָזה, ְוִלְמסֹר  ִפּלִ כֹור, ּוְלָהִניַח ּתְ ַהּבְ

ֶפׁש   ַהּנֶ דֹושׁ ֶאת  רּוךְ - ַלּקָ ּבֹו. -ּבָ ֵבק  ּוְלִהּדָ הּוא, 
ֶעְליֹונֹות  ִמְצוֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ֵהן  ה  ֵאּלֶ
ִמְצוֹות   ׁש  ְוׁשֵ ים  לֹׁשִ ׁשְ ָמאַתִים  ּכֹוְללֹות  ׁשֶ
ל ָזכֹור.   ָלל ׁשֶ ל ָאֹנִכי, ּכְ ּסֹוד ׁשֶ ֵהן ּבַ ֲאֵחרֹות ׁשֶ

ָמקֹום ַאֵחר, ֶזה מִ  ֶפת ּבְ ּום  ְואֹות זֹו לֹא ִמְתַחּלֶ ׁשּ
ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ֶעְליֹון,  סֹוד  י',  ִהיא  ׁשֶ
ֵרה ִמּדֹות   ים ֶעׂשְ ּתֵ לּו יֵׁש ׁשְ ֵרה ַהּלָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ּוִבׁשְ
ֹוֶלֶטת   ׁשּ ׁשֶ ְוַאַחת  ֵמֶהם,  לּויֹות  ּתְ ׁשֶ ָהַרֲחִמים 

ֵרה.  לֹׁש ֶעׂשְ  ִלְהיֹות ׁשְ

  

ְוֵלי .512 ְיָמָמא  אֹוַרְייָתא  ּבְ ָלא  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ ּוְלִמְגַזר  י':  ֵלי, 
ָחא  ּוְלַאּנָ ְכָרא.  ּבֻ א  ׁשָ ּוְלַקּדְ יֹוִמין,  ִלְתַמְנָיא  ָרָזא  ּבְ ִזירּו,  ּגְ
א   קּוְדׁשָ י  ְלַגּבֵ א  ַנְפׁשָ ּוְלִמְמַסר  ּוְמזּוָזה.  ְוִציִצית  ִפיִלין  ּתְ
ּקּוִדין  ֵריַסר ּפִ ין ִאיּנּון ּתְ יּה. ִאּלֵ ָקא ּבֵ ּבְ ִריְך הּוא, ּוְלִאְתּדַ ּבְ

ִאי ָרָזא  ִעּלָ ּבְ ִאיּנּון  ּדְ ַאֲחָרִנין  ּקּוִדין  ּפִ רל''ו  ְכִליָלן  ּדִ ן, 
ֲאָתר  ּבְ ף  ִאְתַחּלָ ָלא  א,  ּדָ ְוָאת  ָזכֹור.  ּדְ ָלָלא  ּכְ ָאנִֹכי,  ּדְ
ָלָלא   ּכְ ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  י',  ִאיִהי  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ּדָ ַאֲחָרא 

ֵריַסר ְמִכיִלי ֵריַסר, ִאית ּתְ ין ּתְ אֹוַרְייָתא, ּוְבִאּלֵ ַרֲחֵמי, ּדְ ן ּדְ
ֵליַסר. ְלָטא ְלֶמֱהֵוי ּתְ ׁשַ ְייהּו, ְוַחד ּדְ ַתְלָיין ִמּנַ  ּדְ

לֹׁש   .513 ׁשְ ּבִ מֹור  ׁשָ ל  ׁשֶ סֹוד  ְלָך,  ִיְהיֶה  לֹא 
ים ְוָחֵמׁש ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ל'   ִ ׁשּ סֹוד   -ֵמאֹות ׁשִ

ה ֵלאלֹוּהַ ַאֵחר, ל'   ּוְגֻדּלָ בֹוד  ּכָ ָלֵתת  ּלֹא   -ׁשֶ
פּ  ל ׁשֶ ב ִמְגּדָ ּלֹא ִיְסֶטה ַהּלֵ ֲאִויר, ׁשֶ ֹוֵרַח ְועֹוֶלה ּבָ

ל ּבֹוֵנה  יֵּׁש סֹוד ׁשֶ מֹו ׁשֶ ִלְבנֹות ֵלאלֹוּהַ ַאֵחר, ּכְ
ל ַאֵחר) ִמְגּדָ ל'  (ֵלאלֹוַּה  ִלְפנֹות   - .  ּלֹא  ׁשֶ

ְלַהְרֵהר  ּלֹא  ׁשֶ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ל  ׁשֶ ְדיֹוָקן  ּבִ
ֲחוֹות ְולֹא ִלכְ  ּתַ ּלֹא ְלִהׁשְ ּפֹות ַעְצמֹו ַאֲחֶריָה, ׁשֶ

 ֵלאלֹוּהַ ַאֵחר. 

  

ין   .513 ּתִ ְוׁשִ ְמָאה  ְתַלת  ּבִ מֹור,  ׁשָ ּדְ ָרָזא  ְלָך,  ִיְהֶיה  לֹא 
ָלא ְלֵמיַהב ְיָקר ּוְרבּו   ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ל': ָרָזא ּדְ ְוָחֵמׁש ּפִ
ָלא  ֲאִויָרא, ּדְ ָפַרח ְוָסִליק ּבַ ָלא ּדְ ֶלֱאָלָהא ַאֲחָרא. ל': ִמֲגּדְ
ִאית ָרָזא,   ָמה ּדְ א, ְלִמְבֵני ָלּה ֶלֱאָלָהא ַאֲחָרא, ּכְ ִיְסֵטי ִלּבָ

ָלא.  ִמֲגּדְ בֹוֶנא  אחרא) ּדְ ְלִמְפִני  (לאלהא  ָלא  ּדְ ל': 
ֲאַבְתָרָהא,   ְלַהְרַהָרא  ָלא  ּדְ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ

ְרֵמיּה ֶלֱאָלָהא ַאחֲ  ָדא, ְוָלא ְלַאְכְפָיא ּגַ ָלא ְלַסּגְ  ָרא.ּדְ

ִרּבֹונֹו   .514 ל  ׁשֶ חּוד  ַהיִּ ְלַהֲחִליף  ּלֹא  ׁשֶ א': 
יֵּׁש   ׁשֶ ְלַהְרֵהר  ּלֹא  ׁשֶ ֲאֵחִרים.  ֱאִליִלים  ִביל  ׁשְ ּבִ
ּלֹא ִלְסטֹות ַאַחר  ָרט ֵאָליו. א': ׁשֶ ֱאלֹוּהַ ַאֵחר ּפְ
ְולֹא  ָאָדם,  מּות  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ עֹוִני  ְוִיּדְ אֹוב 

ּלֹ  ׁשֶ ְדמּות ַאֶחֶרת. א':  ִתים  ּבִ ַהּמֵ ִמן  ֹאל  ִלׁשְ א 
ִפיו   ּבְ ַבע  ָ ִיׁשּ ּלֹא  ׁשֶ א':  ִפים.  ׁשָ ּכְ ַלֲעׂשֹות  ְולֹא 
ֵרה   ים ֶעׂשְ ּתֵ אן ׁשְ ל ֱאלֹוּהַ ַאֵחר. ַעד ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּבְ
ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ְ ּוַבׁשּ מֹור,  ׁשָ ִמְצוֹות  ֵהם  ׁשֶ ֲאֵחרֹות 
לֹׁש   ְוׁשָ ים  ִ ֲחִמׁשּ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ לּויֹות  ּתְ לּו  ַהּלָ

ים  ִמצְ  ּתֵ ְ ׁשּ ּבַ לּולֹות  ּכְ ׁשֶ ֲאֵחרֹות  מֹור  ׁשָ ל  ׁשֶ וֹות 
לּו, ְוסֹוד ֶזה ָאֹנִכי. ֵרה ַהּלָ  ֶעׂשְ

  

ַטֲעָוון   .514 ִגין  ּבְ ָמֵריּה,  ּדְ ִיחּוָדא  ָפא  ְלַחּלְ ָלא  ּדְ א': 
ר   ּבַ ַאֲחָרא  ֱאָלָהא  ִאית  ּדְ ְלַהְרַהָרא  ָלא  ּדְ א':  ַאֲחָרִנין. 

ְלִמְסֵטי   ָלא  ּדְ א':  יּה.  ָרָזא  ִמּנֵ ּבְ ּוְדכּורֹו,  יִדין  ּבִ ַתר  ּבָ
ָלא  ּדְ א':  ַאֲחָרא.  ִדּיּוְקָנא  ּבְ ְוָלא  ָאָדם,  ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּדְ
ָלא יֹוֵמי   ין. א': ּדְ ד ַחְרׁשִ יא, ְוָלא ְלֶמְעּבַ ַאל ִמן ֵמַתּיָ ְלִמׁשְ
ֵריַסר  ּתְ ָהָכא,  ַעד  ַאֲחָרא.  ֱאָלָהא  ּדֶ ָמא  ׁשְ ּבִ פּומֹוי,  ּבְ

ִאי ּדְ ְלָיין ַאֲחָרִנין,  ּתַ ֵריָסר,  ּתְ ין  ּוְבִאּלֵ מֹור.  ׁשָ ּקּוֵדי  ּפִ ּנּון 
ַאֲחָרִנין,   מֹור  ׁשָ ּדְ ּקּוֵדי  ּפִ ּוְתַלת  ין  ְוַחְמׁשִ ְמָאה  ַלת  ּתְ

א ָאנִֹכי. ֵריַסר, ְוָרָזא ּדָ ין ּתְ ִאּלֵ ְכִליָלן ּבְ  ּדִ
ָאֹנִכי   .515 ִנינּו,  ׁשָ ְמעֹון, עֹוד  ׁשִ י  ַרּבִ   -ָאַמר 

ל   ׁשֶ ָלל  ֶעְליֹוִנים ּכְ ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ה,  ּוַמּטָ ַמְעָלה 
דֹוׁשֹות   ַהּקְ ַחיֹּות  ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ְוַתְחּתֹוִנים, 
ל ָאֹנִכי. לֹא   סֹוד ׁשֶ לּולֹות ּבֹו, ַהּכֹל הּוא ּבְ ּכְ ׁשֶ

ְלָך   ֵרה   -ִיְהיֶה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ל  ׁשֶ סֹוד  ה,  ְלַמּטָ
ְחּתֹונֹות.   ַהַחיֹּות ַהּתַ

  

ְמע .515 ׁשִ י  ַרּבִ א ָאַמר  ֵעיּלָ ּדְ ָלָלא  ּכְ ָאנִֹכי  ֵניָנן,  ּתָ ּתּו  ֹון, 
ין,  יׁשִ ַקּדִ ֵחיָון  ּדְ ָלָלא  ּכְ ִאין,  ְוַתּתָ ִאין  ִעּלָ ּדְ ָלָלא  ּכְ א,  ְוַתּתָ
ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  ָאנִֹכי.  ּדְ ָרָזא  ּבְ הּוא  א  ּכֹּלָ יּה,  ּבֵ ְכִליָלן  ּדִ

ִאין. ּתָ ְתֵריָסר ֵחיָון ּתַ א, ָרָזא ּדִ  ְלַתּתָ
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ַת  .516 ֵמאֹותֹו לֹא  ִנְפְסלּו  ֶפֶסל.  ְלָך  ה  ֲעׂשֶ
ֶסל   ּפֶ ָקדֹוׁש.  ָמקֹום  ֵמאֹותֹו  ֶעְליֹון,    - ָמקֹום 

ל ֱאִליל ַאֵחר,   הּוא סֹוד ׁשֶ ה, ׁשֶ ָ ל ְקֻדׁשּ ֹסֶלת ׁשֶ ּפְ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָוֵאֶרא ְוִהּנֵה  (יחזקאל א) ְוסֹוד ֶזה ּכְ

ּתְ  ְוָכל  ְוגֹו'.  פֹון  ַהּצָ ִמן  ָאה  ּבָ ְסָעָרה  מּוָנה, רּוַח 
תּוב ּכָ ׁשֶ ט) ֶזהּו  י   (שמות  ּכִ ַחת.  ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש 

ב ְלַמְעָלה   ֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהּלֵ ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך, ּכְ
ִית  ַער ַהּבַ ְלׁשַ ה, ְולֹא ִלְקַרב  ְולֹא ָלֶרֶדת ְלַמּטָ

אֹותֹו ָמקֹום.  ְנָאה ִהיא ּבְ ַהּקִ  ֵאל ַקּנָא, ׁשֶ

  

ה ְלָך   .516 ֲעׂשֶ ָאה, לֹא ּתַ ִעּלָ ְסלּו ֵמַההּוא ֲאָתר  ּפִ ֶפֶסל. 
ִאיהּו   ּדְ א  ְקדּוׁשָ ּדִ סֹוֶלת  ּפְ ֶפֶסל.  א.  יׁשָ ַקּדִ ֲאָתר  ֵמַההּוא 
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ א,  ּדָ ְוָרָזא  ַאֲחָרא.  ַטֲעָוא  ּדְ ָרָזא 

א) ָאֵמר ִמן  (יחזקאל  ָאה  ּבָ ְסָעָרה  רּוַח  ה  ְוִהּנִ ָוֵאֶרא 
מּוָנה   ּתְ ְוָכל  ְוגֹו'.  פֹון  ִדְכִתיב,ַהּצָ הּוא  (יחזקאל   ֲהָדא 

ִגין ְלַאְתֲעָרא  א) ְיָי' ֱאלֶֹהיָך, ּבְ י ָאנִֹכי  ַחת. ּכִ ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ
ְלִמְקַרב  ְוָלא  א  ְלַתּתָ א  ְלַנְחּתָ ְוָלא  א,  ֵעיּלָ י  ְלַגּבֵ א  ִלּבָ

ַההּוא ֲאָתר. ִקְנָאה ִאיהּו ּבְ א, ּדְ יָתא. ֵאל ַקּנָ  ִלְתַרע ּבֵ
לֹוׁש ָרְגָזה   לי ל)(מש -ְוסֹוד ֶזה   .517 ַחת ׁשָ ּתַ

ְלָך   ה  ַתֲעׂשֶ ְוהּוא, לֹא  ֶפֶסל    - ֶאֶרץ.   -ֶאָחד. 
מּוָנה   ּתְ ְוָכל  ַנִים.  ֶזה    -ׁשְ ַעל  זֹו  ְוֶאֶרץ  לֹׁש.  ׁשָ

ָזה.  ִהיא ִהְתַרּגְ
  

א, .517 לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ. ְוִאיהּו  (משלי ל)  ְוָרָזא ּדָ ַחת ׁשָ ּתַ
ּתְ  ֶפֶסל,  ַחד.  ְלָך,  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַלת.  לא  ּתְ מּוָנה,  ּתְ ְוָכל  ֵרין. 

א א, ַעל ּדָ  ִאְתְרִגיַזת.  (דף צ''א ע''ב) ְוֶאֶרץ ּדָ

ים   .518 ׁשִ ּלֵ ׁשִ ַעל  ִנים  ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֲעֹון  ּפֵֹקד 
ַעם ּוַפֲעַמִים   ְנַטע ּפַ ּנִ ִעים. ִאיָלן ֶאָחד ׁשֶ ְוַעל ִרּבֵ
ַעל   ְוִנְפַקד  ָעִמים,  ּפְ ע  ְוַאְרּבַ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ְוׁשָ
י ּוְרִביִעי ֶאָחד  ִליׁשִ ֲחָטִאים ִראׁשֹוִנים ָאב ּוֵבן. ׁשְ
ן, ְוֵכן   ּקֵ ׁש ְלִהְתּתַ ן ְולֹא ָחׁשַ ּקֵ ּלֹא ִהְתּתַ ׁשֶ הּוא ּכְ
ָראּוי ְועֹוֵמד  ן ּכָ ּקֵ ִהְתּתַ ל ֶזה, ְלִאיָלן ׁשֶ ִהּפּוְך ׁשֶ ּבַ

ה ֶחֶסד ְוגֹו'. (ָאז) ַעל ִקיּּומוֹ   ְועֹוׂשֶ

  

כ) .518 ים  (שמות  ׁשִ ּלֵ ׁשִ ַעל  ִנים  ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֲעֹון  ּפֵֹקד 
ִזְמִנין,   ּוְתֵרין  ֲחָדא,  ִאיְנִציב  ּדְ ֲחָדא,  ִאָלָנא  ִעים.  ִרּבֵ ְוַעל 
ַקְדָמֵאי,  חֹוֵבי  ַעל  ַקד  ְוִאְתּפְ ִזְמִנין,  ע  ְוַאְרּבַ ִזְמִנין,  ּוְתַלת 

ן  ּקַ ד ָלא ִאְתּתַ י ּוְרִביִעי ַחד הּוא ּכַ ִליׁשִ , ְוָלא  ָאב ּוֶבן. ׁשְ
ִאיהּו   ּדְ ְלִאיָלָנא  ָדא,  ּדְ ִהּפּוָכא  ּבְ ְוֵכן  ְקָנא,  ְלִאְתּתַ ָחִייׁש 

ְדָקא ֲחִזי, ְוָקִאים ַעל ִקיּוֵמיהּ  ן ּכַ ּקַ ה  (נ''א כדין) ִאְתּתַ ְועֹוׂשֶ
 ֶחֶסד ְוגֹו'. 

ֲארּו   .519 ּבֵ ֲהֵרי  ַהזֶּה  ַהּסֹוד  ֶאת  א.  ָ ִתׂשּ לֹא 
ַהקָּ  ׁשֶ ּכְ ּום ׁשֶ ַתל  ַהֲחֵבִרים, ִמׁשּ רּוְך הּוא ׁשָ דֹוׁש ּבָ

ְצרֹור  הֹומֹות  ַהּתְ תֹוְך  ּבְ יַע  ִהְטּבִ ָהעֹוָלם,  ֶאת 
תֹוְך  יַע אֹותֹו ּבְ דֹוׁש, ְוִהְטּבִ ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ֶאָחד ָחקּוק ּבַ
ִים רֹוִצים ַלֲעלֹות, ֵהם רֹוִאים   ַהּמַ ּוְכׁשֶ הֹום,  ַהּתְ
דֹוׁש ָחקּוק ַעל אֹותֹו ְצרֹור,  ם ַהּקָ ֵ ֶאת סֹוד ַהׁשּ

ַהזֶּה  וְ  ם  ֵ ְוַהׁשּ ְלָאחֹור,  ְוחֹוְזִרים  ָקִעים  ְוִנׁשְ ִבים  ׁשָ
הֹום. תֹוְך ַהּתְ  עֹוֵמד ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ּבְ

  

כ) .519 אּוְקמּוָה   (שמות  ָהא  א  ּדָ ָרָזא  א,  ָ ִתׂשּ לא 
ָעְלָמא,  ִתיל  ׁשָ ד  ּכַ ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִגין  ּבְ יא.  ַחְבַרּיָ

הֹוֵמי, ע ּגֹו ּתְ א,   ַאְטּבַ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ְצרֹוָרא ֲחָדא, ֲחִקיָקא ּבִ
ָקא, ָחָמאן  ָעאן ְלַסּלְ א ּבָ הֹוָמא. ְוַכד ַמּיָ ע ָלּה ְלגֹו ּתְ ְוַאְטּבַ
ְוַתְייִבין  ְצרֹוָרא,  ַעל ַההּוא  ָחִקיק  א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ָרָזא 

עַ  יָמא  ַקּיְ א  ּדָ ָמא  ּוׁשְ ַלֲאחֹוָרא,  ְוַהְדִרין  ִעין,  ּקְ ּתַ ד ּוִמׁשְ
הֹוָמא.  א, ּגֹו ּתְ  יֹוָמא ּדָ

ֵני ָאָדם ַעל ֱאֶמת,   .520 ִעים ּבְ ּבָ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
ל  ּוְמַקּבֵ רֹור עֹוֶלה  ל ֱאֶמת, אֹותֹו ַהּצְ ִקיּּום ׁשֶ ּבְ
הֹום  בּוָעה, ְוחֹוֵזר ּוִמְתַקיֵּם ַעל ַהּתְ ֶאת אֹוָתּה ׁשְ

בּוַעת ֱאֶמת   עֹוֶמֶדת ְוָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּם, ְואֹוָתּה ׁשְ
 ְלעֹוָלם. 

  
ִקּיּוָמא   .520 ּבְ ְקׁשֹוט,  ַעל  א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ אֹוִמין  ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ

ָלא ַההּוא אֹוָמָאה,  ָקא, ּוְמַקּבְ ְקׁשֹוט, ַההּוא ְצרֹוָרא ַסּלְ ּדִ
ים, ְוַההּוא   הֹוָמא, ְוָעְלָמא ִאְתַקּיַ ים ַעל ּתְ ר ְוִאְתַקּיַ ְוַאְהּדָ

י ְקׁשֹוט ַקּיָ  ם ָעְלָמא.אֹוָמָאה ּדִ
בּוָעה   .521 ׁשְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעים  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ

ל ֶאת אֹוָתּה  רֹור עֹוֶלה ְלַקּבֵ ֶקר, אֹותֹו ַהּצְ ֶ ַלׁשּ
אֹותֹו   ָאז  ֶקר,  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ בּוָעה.  ׁשְ
ִים הֹוְלִכים  ב ְלָאחֹור, ְוַהּמַ ָהָיה עֹוֶלה ׁשָ ְצרֹור ׁשֶ

  
ָרא, ַההּוא  .521 ּקְ א אֹוָמָאה ְלׁשַ ֵני ָנׁשָ אֹומּו ּבְ ֲעָתא ּדְ ּוְבׁשַ

ָקא   ַסּלְ ָחֵזי ְצרֹוָרא  ּדְ יָון  ּכֵ ָלּה ְלַהִהיא אֹוָמָאה,  ָלא  ְלַקּבְ
ב  ּתָ ֲהָוה ָסִליק,  ּדְ ֵדין ַההּוא ְצרֹוָרא  ּכְ ְקָרא.  ׁשִ ּדְ ִאיהּו  ּדְ
ְצרֹוָרא,   ַההּוא  ּדְ ְוַאְתָוון  ִטין,  ְוׁשָ ַאְזִלין  ּוַמִיין  ַלֲאחֹוָרא, 
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ְוָהאוֹ  ִטים,  ּפֹוְרחֹות  ְוׁשָ ְצרֹור  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ִתיֹּות 
ִים   ַהּמַ ְורֹוִצים  רֹות,  זְּ ּוִמְתּפַ הֹומֹות  ַהּתְ ְלתֹוְך 

מֹו ִמּקֶֹדם.   ְלַכּסֹות ֶאת ָהעֹוָלם ּוְלַהֲחִזירֹו ּכְ
א ְלַסלְּ  ָרן, ּוָבָעאן ַמּיָ ּדְ הֹוֵמי, ְוִאְתּבַ ְרָחן ּגֹו ּתְ ָקא ְלַחְפָייא ּפַ

ִמין.  ַקּדְ ִמּלְ ָרא ֵליּה ּכְ  ָעְלָמא, ּוְלַאְהּדָ

ְזִמין .522 ּמַ ׁשֶ רּוְך   (ֶׁשרֹוֵמז) ַעד  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ַעל  ֻמּנֶה  ּמְ ׁשֶ ְיַעְזִריֵא''ל,  ֶאָחד,  ִלְמֻמּנֶה  הּוא 
דֹוׁש,   ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ חֹות  ַמְפּתְ ְבִעים  ׁשִ

ְצרוֹ  ְלאֹותֹו  מֹו ְוִנְכָנס  ּכְ אֹוִתיֹּות  ּבֹו  ְוחֹוֵקק  ר, 
ִים  ַהּמַ ְוחֹוְזִרים  ָהעֹוָלם  ִמְתַקיֵּם  ְוָאז  ִמּקֶֹדם, 

(ֶׁשאֹותֹו ְצרֹור ּוַמְרִּגיׁש ֶאת ָהאֹוִתּיֹות   ִלְמקֹוָמם,
ְּכַבְּתִחָּלה,   אֹוָתן  ְוחֹוֵקק  ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּׁשם  ֶׁשל 

ִמְתַקּיֵ  ְוָאז  ִלְמקֹוָמם,  ַהַּמִים  ם  ְוחֹוְזִרים 
ה'   ָהעֹוָלם) ם  ׁשֵ ֶאת  א  ָ ִתׂשּ לֹא  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל 

ְוא.  ָ  ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ

  

ין .522 ַזּמִ ּדְ דרמיז) ַעד  ְלַחד   (נ''א  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ָרָזא  ּבְ ָחן,  ַמְפּתְ ְבִעין  ׁשִ ַעל  ְמָמָנא  י  ּדִ ְיַעְזִריֵא''ל,  ְמָמָנא, 

ּדְ  יּה  ְלַגּבֵ ְוָעאל  א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ְוָחִקיק  ּדִ ְצרֹוָרא,  ַההּוא 
ים ָעְלָמא, ְוָאַהְדרּו  ִמין, ּוְכֵדין ִאְתָקּיָ ִמְלַקּדְ יּה ַאְתָוון ּכְ ּבֵ

ְלדּוְכַתְייהּו. (נ''א דההוא צרורא ורגיש להו לאתוון דשמא   ַמִיין 
קדישא וחקיק להו כמלקדמין ואהדרו מיין לדוכתייהו וכדין אתקיים  

לא   עלמא) ִתיב  ּכְ א  ּדָ ֱאלֶהיָך ְוַעל  ה'  ם  ׁשֵ ֶאת  א  ָ ִתׂשּ
ְוא.  ָ  ַלׁשּ

י''ב   .523 ֶדֶרְך    -ִמְצָוה  ּבְ מֹו  ׁשְ ּבִ ַבע  ָ ְלִהׁשּ
ֶאת   ּכֹוֵלל  הּוא  בּוָעה  ׁשְ ע  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּוִמי  ֱאֶמת. 
ל  ם ׁשֶ ֵ ַהׁשּ ָרגֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ַבע ּדְ אֹוָתן ׁשֶ ַעְצמֹו ּבְ

ַוֲהֵר  ֶהן.  ּבָ ִנְכָלל  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ׁש.  ַהּקָ ׁשֵ י ֵהם 
ית   י ּבֵ בּוַעת ֱאֶמת ַעל ּפִ ע ׁשְ ּבָ ׁשְ ּנִ אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ
ִביִעי ְלַקיֵּם  ֶהן, ְוהּוא ׁשְ ין, ּכֹוֵלל ֶאת ַעְצמֹו ּבָ ּדִ
תּוב   ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ְמקֹומֹו,  ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ֶאת 
ם   ְלִחּנָ בּוָעה  ׁשְ ע  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּוִמי  ֵבַע.  ָ ׁשּ ּתִ מֹו  ּוִבׁשְ

 ֶ ִיְתַקיֵּם  ְוַלׁשּ ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום  ְלאֹותֹו  ּגֹוֵרם  ֶקר, 
ְמקֹומֹו.   ּבִ

  

ֵמיּה   .523 ׁשְ ּבִ ְלאֹוָמָאה  י''ב,  ּקּוָדא  ּפִ מהימנא  רעיא 
ְרֵמיּה,   ִליל ּגַ בּוָעה, הּוא ּכָ אֹוֵמי ׁשְ אַֹרח ְקׁשֹוט. ּוַמאן ּדְ ּבְ

בְּ  א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ ּדִ ִאין,  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ז'  ִאיּנּון  הּוא ּבְ ִריְך 
אֹוֵמי   ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ יָתא ִאיּנּון. ַההּוא  הּו. ְוָהא ׁשִ ִליל ּבְ ִאְתּכְ
הּו, ְוהּוא  ְרֵמיּה ּבְ ִליל ּגַ ין, ּכָ ית ּדִ י ּבֵ ְקׁשֹוט ַעל ּפִ אֹוָמָאה ּדִ
א   ּדָ וַעל  יּה.  דּוְכּתֵ ּבְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ יָמא  ְלַקּיְ ִביָעָאה,  ׁשְ

ִתיב, ו) ּכְ אֹוֵמי אֹוָמָאה  (דברים  ּדְ ּוַמאן  ֵבַע.  ָ ׁשּ ּתִ מֹו  ּוִבׁשְ
ים   ִיְתָקּיָ ָלא  ּדְ ֲאָתר  ְלַההּוא  ִרים  ּגָ ָרא,  ּוְלַשּקְ ָנא  ְלַמּגְ

יּה.  דּוְכּתֵ  ּבְ
ִרּבֹונֹו   .524 ִמְצַות  ְלַקיֵּם  בּוָעה  זֹוִהי    -ׁשְ

ְמַקְטֵרג  ָהָרע  יֵֶצר  אֹותֹו  ׁשֶ ּכְ ֱאֶמת,  בּוַעת  ׁשְ
ה ּוְמַפּתֶ ִרּבֹונֹו.   ָלָאָדם  ִמְצַות  ַלֲעֹבר ַעל  אֹותֹו 

ַח ּבֹו,  ּבֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ בּוָעה ׁשֶ זֹוִהי ׁשְ
ְוהּוא  ֶזה,  ַעל  ִרּבֹונֹו  ּבְ ַבע  ָ ְלִהׁשּ ָלָאָדם  ְוָצִריְך 
מֹו   ּכְ ּבֹו,  ַח  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ְבחֹו,  ׁשִ

שִׁ  ה'  ַחי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֲהֵרי ּבַֹעז,  ׁשֶ ַהּבֶֹקר.  ַעד  ְכִבי 
ע ַעל ֶזה.  ּבַ  יֵֶצר ָהָרע ָהָיה ְמַקְטֵרג לֹו, ְוִנׁשְ

  

ִאיהּו   .524 א  ּדָ ָמאֵריּה,  ּדְ ּקּוָדא  ּפִ יָמא  ְלַקּיְ אֹוָמָאה 
ר ָהָרע ְמַקְטֵרג ְלַבר ָנׁש,  ד ַההּוא ִיּצֶ ְקׁשֹוט, ּכַ בּוָעה ּדִ ׁשְ

ּקּוָד  ּפִ ַעל  ר  ְלֶמְעּבַ ֵליּה  ה  ִאיהּו ּוְמַפּתֶ א  ּדָ ָמאֵריּה.  ּדְ א 
ְטִריְך ֵליּה ְלַבר ָנׁש  יּה, ְוִאּצְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ָמאֵריּה ִאׁשְ אֹוָמָאה ּדְ
יֵליּה.   ּדִ ָבָחא  ׁשְ וִאיהּו  א,  ּדָ ַעל  ָמאֵריּה  ּבְ ְלאּוָמָאה 
ּבֹוַעז,   גֹון  ּכְ יּה.  ּבֵ ח  ּבַ ּתְ ִמׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ

יב, ְכּתִ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר. ַחי ְיָי' (רות ג) ּדִ  ׁשִ
ֶלְך, סֹוד  .525 ֶנֶדר הּוא ְלַמְעָלה, ְוֵהם ַחיֵּי ַהּמֶ

ִרים  ְקׁשָ ר  ָעׂשָ ֵנים  ּוׁשְ ֵאיָבִרים  רמ''ח  ל  ׁשֶ
ַחיֵּי  בּוָעה.  ְ ִמׁשּ ָחמּור  ֶזה  ְוַעל  ְוֶנֶד''ר.  ּבֹון  ֶחׁשְ ּכְ

ְלָכל   ים  ַחיִּ ּנֹוֵתן  ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ֶלְך  ָהֵאיָבִרים ַהּמֶ
ים,  ַחיִּ אֹוָתם  ִביל  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ ְוִנְקָרִאים  לּו,  ַהּלָ
ְלאֹותֹו   ה,  ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ יֹוְרִדים  ים  ַחיִּ ְואֹוָתם 
ה  ְלַמּטָ יֹוְרִדים  ָמקֹור  ּוֵמאֹותֹו  ים,  ַהַחיִּ ְמקֹור 

 ְלָכל אֹוָתם ֵאיָבִרים. 

  

ר ָהָרע ֲהָוה ְמַקְטֵרג ֵליּה, וא .525 ָהא ִיּצֶ א.  ּדְ ֹוֵמי ַעל ּדָ
ְייִפין,   רמ''ח ׁשַ א, ָרָזא ּדְ י ַמְלּכָ א, וִאיּנּון ַחּיֵ ֶנֶדר ִאיהּו ְלֵעיּלָ
ָחִמיר  א  ּדָ ְוַעל  וֶנֶד''ר.  ן  ּבָ חּוׁשְ ּכְ ְקִטיִרין,  ּוְתִריַסר 
ין  ִאּלֵ ְלָכל  ין  ַחּיִ ָיִהיב  ּדְ ין,  ִאּלֵ א  ַמְלּכָ ּדְ י  ַחּיֵ בּוָעה.  ְ ִמׁשּ

הָ  וִאְקרּון  ְייִפין,  ין ׁשַ ַנְחּתִ ין  ַחּיִ ְוִאיּנּון  ין,  ַחּיִ ִאיּנּון  ִגין  ּבְ ִכי 
ַחּיין. ּוֵמַההּוא ְמקוָרא  א. ְלַההּוא ְמקוָרא ּדְ א ְלַתּתָ ֵמֵעיּלָ

ְייִפין. א, ְלָכל ִאיּנּון ׁשַ ין ְלַתּתָ  ַנְחּתִ
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ם   .526 ֵ ה, סֹוד ַהׁשּ ַמּטָ ּלְ ה ׁשֶ ְרּגָ בּוָעה ְלַקיֵּם ּדַ ׁשְ
ִנְק  ְוֶזה  דֹוׁש.  רּוַח  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ֶמֶלְך  ָרא 

ּבֹו   ְוָלדּור  תֹוכֹו  ּבְ רֹות  ִלׁשְ ּלֹו,  ׁשֶ ְוגּוף  ֶעְליֹוָנה 
תֹוְך ַהּגּוף, ְוַעל ֶזה ִנְקָרא   ֹוָרה ּבְ ׁשּ מֹו ָהרּוַח ׁשֶ ּכְ
ּה  ּלָ ׁשֶ ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ֶעְליֹוָנה  רּוַח  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ֶמֶלְך 

ַההּוא ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  תֹוכֹו  ּבְ רֹות  ר    ִלׁשְ ְסּתָ ַהּנִ
ֱאֶמת, הּוא   ע ּבֶ ּבָ ׁשְ ּנִ ְך ִמי ׁשֶ ּום ּכָ ְלַמְעָלה. ּוִמׁשּ
קֹום ַהזֶּה  עֹוֵמד ַהּמָ ְמַקיֵּם ֶאת אֹותֹו ָמקֹום, ּוְכׁשֶ
ל ָהעֹוָלם. ַהּנֶֶדר ׁשֹוֶרה ַעל  ְמֻקיָּם, ְמַקיֵּם ֶאת ּכָ
ְך  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ְרׁשּות  ְוַעל  ִמְצָוה,  ַעל  ַהּכֹל, 

בּוָעה, וְ  ׁשְ ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים.ּבִ  ָכְך ּפֵ

  

ָמא   .526 ׁשְ ּדִ ָרָזא  א,  ְלַתּתָ ּדִ א  ְרּגָ ּדַ יָמא  ְלַקּיְ בּוָעה  ׁשְ
ְוגּוָפא  ָאה  ִעּלָ רּוָחא  ּדְ מֹו,  ַעּצְ ֶמֶלְך  ִאְקֵרי  וָדא  א.  יׁשָ ַקּדִ
אֵרי ּגֹו   ׁשַ רּוָחא ּדְ יּה, ּבְ יָרא ּבֵ יּה, ּוְלַדּיְ ַגּוִ ֵרי ּבְ יֵליּה, ְלִמׁשְ ּדִ

ִאיָבה  ּגּופָ  מֹו ְדרּוָחא ִעיָלָאה ּתַ א. ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ֶמֶלְך ַעּצְ
ְלֵעיָלא.  יר  ְדַסּתִ ְדַההּוא  מֹו  ַעּצְ ָגִויה  ּבְ ֵרי  ְלִמׁשְ יֵליה  ּדִ
ְלַההּוא  ְמַקּיֵים  הּוא  ְקׁשֹוט,  ּבִ אֹוֵמי  ּדְ ַמאן  ְך,  ּכַ ּוְבִגין 

ל  ים ּכָ ָעְלָמא.    ֲאָתר, ְוַכד ָקֵאי ַהאי ֲאָתר ְמקּוָיים, ְמַקּיֵ
ָלאו ָהִכי   ָוה, ְוַעל ְרׁשּוָתא ּדְ א, ַעל ִמּצְ ְרָיא ַעל ּכֹּלָ ֶנֶדר ׁשַ

יא. ַחְבַרּיָ אּוְקמּוָה  וָהִכי  בּוָעה,  ׁשְ רעיא   ּבִ (ע''כ 
(פקודא י''ג לאתעסקא בפריה ורביה וכו' עד   מהימנא)

 בכל סטרין. ומשם תלך ויקרא מ''ג ע''ב וביום השמיני) 
יוֹ  .527 ֶזהּו סֹוד  ָזכֹור ֶאת  ׁשֹו,  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ם 

זֹו  ְבִרית  ּבִ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ דֹוׁש.  ַהּקָ ִרית  ַהּבְ ל  ׁשֶ
ְוהּוא  ַהּגּוף  ֵאיְבֵרי  ל  ׁשֶ קֹורֹות  ַהּמְ ל  ּכָ עֹוְמִדים 
ל   ׁשֶ ָלל  ּכְ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ֶזה  מֹו  ּכְ ַהּכֹל,  ַלל  ּכְ

ּה, ְוִק  לּוִיים ּבָ יּּום  ַהּתֹוָרה, ְוָכל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּתְ
ִמי  ַהּתֹוָרה.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִקיּּום  מֹו  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ל  ׁשֶ

ל ַהּתֹוָרה. ַמר ֶאת ּכָ ִאּלּו ׁשָ ת ּכְ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ׁשּ  ׁשֶ

  

ע''א) .527 צ''ב  כ) (דף  ת   (שמות  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ֶאת  ָזכֹור 
ּוְבִגין   א.  יׁשָ ַקּדִ ְבִרית  ּדִ ָרָזא  ִאיהּו  א  ּדָ ׁשֹו  ַהאי  ְלַקּדְ ּבְ ּדִ

א.   ַלל ּכֹּלָ ְייֵפי ּגּוָפא, ְוִאיהּו ּכָ ׁשַ ל ְמקֹוִרין ּדְ ִרית ַקְייִמין ּכָ ּבְ
ָרִזין   ְוָכל  אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָלָלא  ּכְ ִאיהּו  ת  ּבָ ׁשַ א  ּדָ ַגְווָנא,  ּכְ
ָכל   ּדְ ִקּיּוָמא  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּדְ ְוִקּיּוָמא  ְלָיין,  ּתַ יּה  ּבֵ אֹוַרְייָתא  ּדְ

ַמאן אֹוַרְייָתא   אֹוַרְייָתא,  ָנִטיר  ִאיּלּו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ָנִטיר  ּדְ
א.  ּלָ  ּכֻ

כ''ד   .528 יֹום   -ִמְצָוה  ֶאת  זֹוֵכר  ִלְהיֹות 
ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ֶאת  ָזכֹור  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ
ָכל   ּבְ ַאְרנּו  ּבֵ ֲהֵרי  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ סֹוד  ׁשֹו.  ְלַקּדְ

יֹום   ְמקֹומֹות,  ל אֹוָתם  ׁשֶ ְמנּוָחה  ל  ׁשֶ רֹון  ִזּכָ
ֹוֵמר  ׁשּ ׁשֶ ּוִמי  ַהּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ְוהּוא  ָהעֹוָלם, 
ֵאר,   ִנְתּבָ ַוֲהֵרי  ַהּתֹוָרה.  ל  ּכָ ַמר  ׁשָ ִאּלּו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ
ִמיֵני  ָכל  ּבְ אֹוָתּה  ׁש  ְלַקּדֵ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹון  ִזּכָ

ֶלְך, ָצִריךְ  יר ֶאת ַהּמֶ ְזּכִ ּמַ ים. ִמי ׁשֶ ְלָבֵרְך   ִקּדּוׁשִ
ת, ָצִריְך ְלָבֵרְך אֹוָתּה,   ּבָ יר ׁשַ ְזּכִ ּמַ אֹותֹו. ִמי ׁשֶ

ֵאר.   ַוֲהֵרי ִנְתּבָ

  

יֹום  .528 ִכיר  ּדָ ְלֶמֱהִוי  כ''ד,  ּקּוָדא  ּפִ מהימנא  רעיא 
ׁשֹו.   ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ת, ּכְ ּבָ ַ ַהׁשּ

אֹוִקיְמָנא ָהא  ת,  ּבָ ׁשַ ּדְ יֹוָמא   ָרָזא  י,  ּדּוְכּתֵ ִאיּנּון  ָכל  ּבְ
אֹוַרְייָתא. ּוַמאן  ָלָלא ּדְ ָעְלָמא ְוִאיהּו ּכְ ַנְייָחא ּדְ ּדּוְכָרָנא ּדְ
ַמר,  א. ְוָהא ִאּתְ ִאיּלּו ָנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֹּלָ ת, ּכְ ּבָ ָנִטיר ׁשַ ּדְ

ין. מַ  ִזיֵני ִקדּוׁשִ ָכל  ּבְ ֵליּה  א  ׁשָ ְלַקּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּדְ אן ּדּוְכָרָנא 
ר   ִאְדּכַ ְטִריְך ְלָבְרָכא ֵליּה, ַמאן ּדְ א, ִאּצְ ר ְלַמְלּכָ ִאְדּכַ ּדְ

ַמר.  א ֵליּה ְוָהא ִאּתְ ׁשָ ִריְך ְלַקּדְ ת, ּצָ ּבָ  ׁשַ

הּוא  .529 מֹור  ׁשָ ְלָזָכר.  הּוא  ָזכֹור 
ֵפרּוד) ִלְנֵקָבה. ְּבִלי  ל  (ְוֶזה  ׁשֶ ַהּסֹוד  ת  ּבָ ׁשַ יֹום 

מֵ  לּוָיה  ּתְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ל  ַעד ּכָ ָהֶעְליֹון  ָהרֹאׁש 
ת ִהיא ַהּכֹל.  ּבָ ָרגֹות, ׁשַ ל ַהּדְ  סֹוף ּכָ

  
א. .529 ְלנּוְקּבָ ִאיהּו  מֹור  ׁשָ ִאיהּו.  ִלְדכּוָרא  (ודא   ָזכֹור 

ַתְלָיא   בלא פרודא) ּדְ ְמֵהיָמנּוָתא,  ָכל  ּדְ ָרָזא  ת,  ּבָ ׁשַ יֹום 
ָכל   ָאה, ַעד סֹוָפא ּדְ א ִעּלָ א. ֵמֵריׁשָ ת ִאיהּו ּכֹּלָ ּבָ ין, ׁשַ ְרּגִ  ּדַ

ת.  .530 ּבָ ׁשַ ן ִנְקָראֹות  ְוֻכּלָ ָרגֹות ֵהן,  ּדְ לֹׁש  ׁשָ
ל   ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ַהיֹּום.  ל  ׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ֶעְליֹוָנה.  ת  ּבָ ׁשַ
ְוָכל  ת.  ּבָ ׁשַ ִנְקָרא  ְוַהּכֹל  ַאַחת,  ן  ְוֻכּלָ ְיָלה.  ַהּלַ

ִהיא ׁשֹוֶלֶטת, לֹוַקַחת ֶאת ַחְברוֹ  ׁשֶ ֶתיָה ַאַחת ּכְ

  
ת   .530 ּבָ ׁשַ ת.  ּבָ ׁשַ ִאְקרּון  הּו  ְוֻכּלְ ִאיּנּון,  ין  ְרּגִ ּדַ ַלת  ּתְ

ֵליְלָיא. וְ  ת ּדְ ּבָ יֹוָמא. ׁשַ ת ּדְ ּבָ ָאה. ׁשַ הּו ַחד ְוִאְקֵרי ִעּלָ ֻכּלְ
ְלָטא, ָנִטיל ְלַחְברֹוי,  ד ִאיהּו ׁשַ ת. ְוָכל ַחד, ּכַ ּבָ א ׁשַ ּכֹּלָ
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ּה.   ּלָ ׁשֶ ְלטֹון  ִ ַהׁשּ אֹותֹו  ּבְ ּה  ִעּמָ אֹוָתן  ּוַמְזִמיָנה 
ִנים ִעּמֹו.  ִאים ּוְמזֻּמָ ם ּבָ ּלָ א ָלעֹוָלם, ּכֻ זֶּה ּבָ  ּוְכׁשֶ

יֵליּה. ְוַכד ַהאי ָאֵתי   ַההּוא ׁשּוְלָטנּו ּדִ ֲהֵדיּה, ּבְ ְוָזִמין לֹון ּבַ
ֲהֵדיּה.  הּו ַאְתָיין ּוְזִמיִנין ּבַ ּלְ  ְלָעְלָמא, ּכֻ

ַמזְ  .531 ְיָלה,  ַהּלַ א  ּבָ ׁשֶ ל  ּכְ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ִעּמֹו  ִמין 
יָון  ר ִעּמֹו. ּכֵ ּתֵ ַהיֹּום, ּוַמְזִמין אֹותֹו ְלֵהיָכלֹו ּוִמְסּתַ
ם  ֶכת ָעֶליָה, ְוֻכּלָ ת ָהֶעְליֹוָנה ִנְמׁשֶ ּבָ א, ׁשַ זֶּה ּבָ ׁשֶ
ְך ְסעּוַדת   ּום ּכָ ְיָלה, ּוִמׁשּ ל ַהּלַ ֵהיָכל ׁשֶ נּוִזים ּבַ ּגְ

יֹּום ְיָלה ֲחמּוָרה ִמּבַ  . מֹו ֶׁשל ַהּיֹום)(ּכְ  ַהּלַ
  

יָמָמא, ְוַזִמין  .531 ת ּדִ ּבָ ֲהֵדיּה ְלׁשַ ד ָאֵתי ֵליְלָיא, ַזִמין ּבַ ּכַ
ַאְתָיא,  ְדַהאי  יָון  ּכֵ ֲהֵדיּה.  ּבַ ר  ְוִאְתָטּמַ ֵהיָכֵליּה,  ּבְ ֵליּה 
ֵהיְכָלא   ּבְ ִניִזין  ּגְ הּו  וֻכּלְ ָעֵליּה,  ְך  ִאְתְמׁשָ ָאה  ִעּלָ ת  ּבָ ׁשַ
ָחמּור  ֵליְלָיא  ּדְ ְסעּוָדָתא  א  ּדָ ּוְבִגין  ֵליְלָיא  ּדְ

ְיָמָמא  (ס''א כדביממא.)  ִמּבְ
י   .532 ּתֵ ׁשְ ֶאת  ִעּמֹו  ַמְזִמין  ַהיֹּום,  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

לּו   ַהּלָ ה   -ָהֲאֵחרֹות  ְוַדְרּגָ ֶעְליֹוָנה  ה  ְרּגָ ּדַ
נָּ  אֹוָרה ִמּמֶ ּנְ ִאיָרה ָלּה ְוזֹו ׁשֶ ּמְ ְחּתֹוָנה, זֹו ׁשֶ ה, ּתַ

יֹום   ּבְ ְוׁשֹוְלטֹות  ת,  ּבָ ׁשַ ִנְקָראֹות  ַאַחת  ּכְ ן  ְוֻכּלָ
ל   ָלל ְוסֹוד ׁשֶ לּו ֵהן ּכְ ָרגֹות ַהּלָ לֹׁש ַהּדְ ת. ּוׁשְ ּבָ ׁשַ
ְכָתב, ְנִביִאים ּוְכתּוִבים.   ּבִ ל ַהּתֹוָרה, ּתֹוָרה ׁשֶ ּכָ

ל ַהּתֹוָרה. ת, ׁשֹוֵמר ֶאת ּכָ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ׁשּ  ִמי ׁשֶ

  

ין ַאֲחָרִנין,   .532 ֲהֵדיּה ִלְתֵרין ִאּלֵ ד ָאֵתי ְיָמָמא, ַזִמין ּבַ ּכַ
ְוָדא   ֵליּה,  ַאְנִהיר  ּדְ א  ּדָ ָאה,  ּתָ ּתַ א  ְוַדְרּגָ ָאה  ִעּלָ א  ְרּגָ ּדַ
ְלִטין  ְוׁשַ ת,  ּבָ ׁשַ ִאְקֵרי  ֲחָדא  ּכַ א  ְוכֹּלָ ִמִניּה.  ִאְתְנִהיר  ּדְ

י ְרּגִ ּדַ ַלת  ּתְ ין  ְוִאּלֵ ת.  ּבָ ׁשַ ּדְ יֹוָמא  וָרָזא  ּבְ ָלָלא  ּכְ ִאיּנּון  ן, 
ְכָתב, ְנִביִאים ּוְכתּוִבים. ַמאן  ּבִ ָכל אֹוַרְייָתא, ּתֹוָרה ׁשֶ ּדְ

א.  ּלָ ת, ָנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ ּבָ ָנִטיר ׁשַ  ּדְ
ן  .533 ִעּמָ ֶאָחד  ְוָיֵתד  ֵהן,  ִליֹּות  ַמְרּגָ י  ּתֵ ׁשְ

ִלית  ְרּגָ ַהּמַ זֹו.  ּוֵבין  זֹו  ין  ּבֵ עֹוֵמד  ׁשֶ תֹוָכן  ּבְ
ַמְרֶאה   ּה  ּבָ ְוֵאין  ֶון,  ּגָ ּה  ּבָ ֵאין  ָהֶעְליֹוָנה 

ּלּות.  ִהְתּגַ  ּבְ
  

וְייהּו,  .533 ַגּוַ ֲהַדְייהּו, ּבְ ָלן ִאיּנּון, וַחד ִסיָכָתא ּבַ ֵרין ַמְרּגְ ּתְ
ון,   יּה ּגֹוָ ָאה ֵלית ּבֵ ָלא ִעּלָ ין ַהאי ּוֵבין ַהאי. ַמְרּגְ ָקִאים ּבֵ ּדְ

לְּ  ִאְתּגַ ּה ֵחיזּו ּבְ  ָייא.ֵלית ּבֵ

ּלֹות,  .534 ְתִחיָלה ְלִהְתּגַ ּמַ ׁשֶ ִלית ַהזֹּו, ּכְ ְרּגָ ַהּמַ
ּבֹוְלטֹות   ֲחקּוקֹות  אֹוִתיֹּות  ַבע  ׁשֶ ְמִאירֹות 
ּוְמִאיִרים  ְוֵהיָכלֹות  ָקִעים  ּבְ ְונֹוְצצֹות, ּובֹוְקעֹות 
ֵני  ַבע ָהאֹוִתיֹּות ֵהן ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְואֹוָתן ׁשֶ ּכָ

ֲחקּוִקים מֹות  ּוְביֹום   ׁשֵ ִלית,  ְרּגָ ַהּמַ אֹוָתּה  ּבְ
ָתִחים  ּפְ ּופֹוְתִחים  ּוְמִאיִרים,  נֹוְצִצים  ת  ּבָ ַ ַהׁשּ
יה''ו,  אהי''ה  ְואֹוָתם  ְוׁשֹוְלִטים.  ְויֹוְצִאים 
ֶהן  ּלָ ׁשֶ ּוָבאֹוִתיֹּות  ָהאֹוִתיֹּות,  ִמְתנֹוְצצֹות 

זֹו. זֹו ּוְמִאירֹות זֹו ּבָ  ִנְכָנסֹות זֹו ּבָ

  

ְלָייא, ַנֲהִרין, ז' ַאְתָוון ַהאי   .534 ֲאִרי ְלִאְתּגַ ד ׁשָ ָלא, ּכַ ַמְרּגְ
וַנֲהִרין   וַקְסִטיִרין,  ִקיִעין  ּבְ ּוְבָקִעין  ין  ּצִ ְונֹּצְ ְלִטין  ּבַ ִליִפין,  ּגְ
ִקין   ָמָהן ְמֻחּקָ ֵרין ׁשְ ל ַחד ְוָחד. ְוִאיּנּון ז' ַאְתָוון, ִאיּנּון ּתְ ּכָ

ּוְביֹוָמא  ָלא.  ַמְרּגְ ַההּוא  ּוַפְתִחין   ּבְ ְוָנֲהִרין,  ין  ּצִ ָנּצְ ת,  ּבָ ׁשַ ּדְ
י ַאְתָוון,  ּצֵ ְלֵטי. ְוִאיּנּון אהי''ה יה''ו, ִמְתָנּצְ ְתִחין, ְוַנְפֵקי ְוׁשַ ּפִ

ָדא. א ּבְ ָדא, ְוַנֲהִרין ּדָ א ּבְ ְלהֹון, ָעאִלין ּדָ יּצּו ּדִ  ּוִבְנּצִ

זֹו, ֵהן ְמִאירֹות זֹו מִ  .535 ְכָנסֹות זֹו ּבָ ּנִ ּתֹוְך  ּוְכׁשֶ
ָאדֹם.  ֶאָחד  ְוָגֶון  ָלָבן  ֶאָחד  ֶון  ּגָ ְגָוִנים.  ֵני  ׁשְ ּבִ זֹו 
מֹות ֲאֵחִרים,   ֵני ׁשֵ ים ׁשְ ֵני ְגָוִנים ַנֲעׂשִ ּוֵמאֹוָתם ׁשְ

מֹות. ְבָעה ׁשֵ עֹולֹות ָהאֹוִתיֹּות ְלׁשִ  ַעד ׁשֶ
  

ְתֵרין  .535 ּבִ א,  ּדָ ִמּגֹו  א  ּדָ ָנֲהִרין  ָדא,  ּבְ א  ּדָ ְוַכד ָעאִלין 
ווִנין, גַּ  ֵרין ּגַ ון סּוָמק. ּוֵמִאיּנּון ּתְ ור, ְוַחד ּגֹוָ ון ִחּוָ ווִנין. ַחד ּגֹוָ

ַבע  ִקין ַאְתוון ְלׁשֶ ַסּלְ ָמָהן ַאֲחָרִנין, ַעד ּדְ ֵרין ׁשְ ִאְתֲעִבידּו ּתְ
ָמָהן.  ׁשְ

ו',   .536 אֹות  ּבָ ְוִנְכַנס  ְונֹוֵצץ,  יֹוֵצא  א' 
ְגָוִני ֵני  ׁשְ ּבִ ֵניֶהם  ׁשְ ֵני ּוְמִאיִרים  ׁשְ ְואֹוָתם  ם. 

מֹות, ֶאָחד ִנְקָרא ְיהָֹו''ה, ְוֶאָחד ִנְקָרא ֵא''ל,  ׁשֵ
ְוִנְכֶנֶסת  ְונֹוֶצֶצת,  יֹוֵצאת  ה'  ֶאָחד.  ּכְ ּוְמִאיִרים 
ְגָוִנים,  ֵני  ׁשְ ּבִ יֶהם  ּתֵ ׁשְ ּוְמִאירֹות  ה',  אֹות  ּבָ
ל  מֹות, ֶאָחד ִנְקָרא יֶהִֹוה, סֹוד ׁשֶ ֵני ׁשֵ ְואֹוָתם ׁשְ

  

ְרַווְייהּו,  .536 ּתַ וָנֲהִרין  ו',  ָאת  ּבְ וָעאל  יץ,  ְוָנּצִ ָנִפיק  א' 
ְוַחד  ִאְקֵרי ידו''ד,  ָמָהן, ַחד  ׁשְ ֵרין  ּתְ וִאיּנּון  ְווִנין,  ּגַ ְתֵרין  ּבִ

ֲחָדא. ה' ָנִפיק וָנצִּ  ָאת ה' ִאְקֵרי ֵא''ל, ְוַנֲהִרין ּכַ יץ, ְוָעאל ּבְ
ַחד  ָמָהן,  ׁשְ ֵרין  ּתְ ְוִאיּנּון  ְווִנין,  ּגַ ְתֵרין  ּבִ ְרַווְייהּו,  ּתַ ְוָנֲהִרין 
ְוָנֲהִרין   ֱאלִהים.  ִאְקֵרי  ְוַחד  ֱאלִֹהים.  ּדֶ ָרָזא  ד  ֶידֹוִ ִאְקֵרי 
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ּוְמִאיִרים  ֱאלִֹהים,   ֱאלִֹהים,  ִנְקָרא  ְוֶאָחד 
ְונֹוְצצֹות   ּוְמִאירֹות  י',  ּבְ ִנְכֶנֶסת  י'  ֶאָחד.  ּכְ
יֶהן,   ּתֵ ׁשְ ּוְמִאירֹות  זֹו  ּבָ זֹו  ְוִנְכָנסֹות  ַאַחת,  ּכְ
רֹאׁש,   זֹוְקפֹות  ְוֵהן  ַאַחת,  ּכְ ֲחקּוקֹות  ֲחִקיקֹות 

ד   ַהזֶּה ְמִאירֹות ְונֹוְצצֹות, ָהֲעָנִפים עֹוִלים ִמן ַהּצַ
ר ֲעָנִפים.  ד ַהזֶּה, ְוֵהם ַאַחד ָעׂשָ  ּוִמן ַהּצַ

א   ּדָ ְוָעאלּו  ֲחָדא,  ּכַ ין  יּצִ ּוְנּצִ ְוַנֲהִרין  י',  ּבְ ָעאל  י'  ֲחָדא.  ּכַ
ָדא, וְ  ֲחָדא, ְוִאיּנּון ַזְקָפן  ּבְ ָקן ּכַ ִליִפין ְמֻחּקְ ְרַווְייהּו, ּגְ ַנֲהִרין ּתַ

ִקין ֵמַהאי ִסְטָרא, ּוֵמַהאי  ין ַסּלְ ין ַעְנּפִ ּצִ א, ְנִהיִרין ְמַנּצְ ֵריׁשָ
ין.   ִסְטָרא, וִאיּנּון ַחד ָסֵרי ַעְנּפִ

ִאירֹות,   .537 ּמְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ּוׁשְ
ק מצפץ ִמְתַחּבְ ְיהָֹו''ה  ְיהָֹו''ה  ֵהן  זֹו,  ּבָ זֹו  ֹות 

ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ מצפץ, 
ֵהן  ׁשֶ ּכְ לּו,  ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ּוׁשְ ָהַרֲחִמים. 
זֹו   קֹות  ְתַחּבְ ּמִ ּוְכׁשֶ זֹו  ּבָ זֹו  ִנְכָנסֹות 

זֹו, ָּבזֹו) ּבָ זֹו  ן  זֹוְקפֹות   (ּוְכֶׁשִּנְדָּבקֹות  רֹאׁשָ
ר  אֹוָתם ַאַחד ָעׂשָ ּוְמִאירֹות ְונֹוְצצֹות ַעל ַהּכֹל ּבְ

ָכל ַצד.  יֹּוְצִאים ּבְ  ָהֲעָנִפים ׁשֶ

  

ָדא, ִאיּנּון  .537 א ּבְ ָקן ּדָ ַנֲהָרן, ִמְתַחּבְ ֵרין ַאְתָוון ּדְ ין ּתְ ְוִאּלֵ
ְמִכיָלן  ְתֵליָסר  ּדִ ָרָזא  ּבְ מּצפץ,  מּצפץ  ְידֹו''ד  ְידֹו''ד 

ַרֲחֵמי. ְוַכד    ּדְ ָדא,  ּבְ א  ּדָ ָעאִלין  ד  ּכַ ַאְתוון,  ֵרין  ּתְ ין  ְוִאּלֵ
ָדא, ּבְ א  ּדָ ָקן  בדא) ִמְתַחּבְ דא  מתדבקן  ַזְקִפין   (וכד 

ין,  ַעְנּפִ ָסֵרי  ַחד  ִאיּנּון  ּבְ א,  ּכֹּלָ ַעל  ן  ּצָ ּוְמַנּצְ וָנֲהָרן  א,  ֵריׁשָ
ָכל ָנְפִקין ּבְ  ְסָטר. (דף צ''ב ע''ב) ּדְ

ֶאָחד  ה'   .538 ם  ׁשֵ ּבְ עֹוָלה  ִהיא  ֲאָרה,  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
מֹות   ֵ ַהׁשּ ְוָכל  ֲאדָֹני.  ְוִהיא  ם,  ִעּמָ ר  ְלִהְתַחּבֵ
יֹּום  לּו ּבֹוְלִטים ְונֹוְצִצים ְויֹוְצִאים ְוׁשֹוְלִטים ּבַ ַהּלָ
אֹוָתּה   יֹוֵצאת  ׁשֹוְלִטים,  ה  ֵאּלֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַהזֶּה. 

נוֹ  ּבֹוֶלֶטת  ָהֶעְליֹוָנה  ִלית  ְרּגָ ּוִמּתֹוְך ַהּמַ ֶצֶצת, 
ֶון. ּה ּגָ ּה לֹא ִנְרֶאה ּבָ ּלָ  ַהִהְתנֹוְצצּות ׁשֶ

  

ָרא  .538 ָמא ַחד, ְלִאְתַחּבְ ׁשְ ָקא ּבִ ַאר, ִאיִהי ַסּלְ ּתְ ִאׁשְ ה' ּדְ
ין  ּצִ ְונֹּצְ ְלִטין  ּבַ ָמָהן,  ׁשְ ין  ִאּלֵ ְוָכל  וִאיִהי ֲאדָֹני.  ֲהַדְייהּו,  ּבַ

ַהאי יֹוָמא  ְלֵטי ּבְ ְלֵטי, ָנַפק ַההּוא ְוַנְפֵקי ְוׁשַ ין ׁשַ ִאּלֵ יָון ּדְ . ּכֵ
ָלא  יָלּה,  ּדִ יּצּו  ְנּצִ ּוִמּגֹו  א.  ּצָ ְמַנּצְ ְלָטא  ּבָ ָאה,  ִעּלָ ָלא  ַמְרּגְ

ון. ּה ּגֹוָ  ִאְתָחִזי ּבָ
ם  .539 ׁשֵ לּו.  ַהּלָ מֹות  ֵ ׁשּ ּבַ ה  ַמּכָ יֹּוֵצאת,  ׁשֶ ּכְ

ר   ִמְתַעּטֵ ִביִעי,  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ֲאדָֹנ''י,  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ם וְ  ׁשֵ ב  ֵ ּוִמְתַיׁשּ ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ ִלית  ְרּגָ ַלּמַ ִנְכָנס 

אֹוָתּה   ּבֹו  ֶפת  ּוֻמּקֶ י''ה.  ְוהּוא  יו,  ְחּתָ ּתַ ַאֵחר 
אֹוָתּה   ֶרת  ּוִמְתַעּטֶ ָהֶעְליֹוָנה,  ִלית  ְרּגָ ַהּמַ

ם ַהזֶּה. ֵ ׁשּ ּנֹוֶצֶצת ּבַ  ַהִהְתנֹוְצצּות ׁשֶ

  

ַטׁש   .539 ָנְפָקא, ּבָ ד  ְייהּו ּכַ ִמּנַ ָמא  ָמָהן, ַחד ׁשְ ין ׁשְ ִאּלֵ ּבְ
ָלא   ַמְרּגְ ּבְ וָעאל  ִמְתַעְטָרא  ִביָעָאה,  ׁשְ ִאיהּו  ּדְ ֲאדָֹני, 
י''ה.   ְוִאיהּו  חֹוֵתיּה,  ּתְ ַאֲחָרא  ָמא  ׁשְ ב  ְוִאְתְייׁשָ ָאה,  ּתָ ּתַ
ּוִמְתַעְטָרא ַההּוא  יּה,  ּבֵ ָאה  ִעּלָ ָלא  ַחר ַההּוא ַמְרּגְ ְוִאְסּתְ

יּצּו  ָמא.ְנּצִ ַהאי ׁשְ יץ, ּבְ ָנּצִ  ּדְ
לּו, יֹוְצִאים   .540 מֹות ַהּלָ ֵ ׁשּ ָסה ּבַ ּנְ ִהְתּכַ ַאַחר ׁשֶ

ִרים  ּוִמְתַחּבְ ַצד,  ְלָכל  ֲעָנִפים  ְבִעים  ׁשִ ֵמֶהם 
ֶאָחד  א  ְוִכּסֵ ָבה  ֶמְרּכָ ית  ְוַנֲעׂשֵ ֶאָחד,  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ
ְוׁשֹוֶלֶטת   ָהֶעְליֹוָנה,  ִלית  ְרּגָ ַהּמַ ְלאֹוָתּה 

ַעְטר  ְוַהּכֹל ּבְ ַהזֶּה,  יֹּום  ּבַ א  ִכּסֵ ּבְ ֶמֶלְך  ֹוֶתיָה, 
ֶלְך ַעל  ב ַהּמֶ ֵמִחים, יֹוׁשֵ ם ׂשְ ּלָ ּכֻ יָון ׁשֶ ֵמִחים. ּכֵ ׂשְ
מֹו  ּכְ א,  ּסֵ ַהּכִ ֲעָנִפים  ְבִעים  ׁשִ ּבְ ְועֹוֶלה  א,  ּסֵ ַהּכִ

ָאַמְרנּו.  ׁשֶ

  

ְדָכִניׁש  .540 דבטש) ְלָבַתר  ָנְפִקין  (נ''א  ָמָהן,  ׁשְ ָהֵני  ּבְ
הּו  ִמ  ּלְ ּכֻ ָרן  ּוִמְתַחּבְ ְסָטר,  ְלָכל  ין  ַעְנּפִ ְבִעים  ׁשִ יַנְייהּו 

ְלַההּוא  ֲחָדא,  ְוֻכְרְסָייא  ְרִתיָכא  ְוִאְתָעִביד  ֲחָדא,  ּכַ
ֻכְרְסָייא,  ּבְ א  ַמְלּכָ ִעְטרֹוי,  ּבְ ְלָטא  וׁשָ ָאה,  ִעּלָ ָלא  ַמְרּגְ

א ּכֹּלָ י  ַחּדֵ ּדְ יָון  ּכֵ א.  ּכֹּלָ י  ְוַחּדֵ א,  ּדָ יֹוָמא  א  ּבְ ַמְלּכָ ָיִתיב   ,
ְדָקאְמַרן. ְרְסָייא, ּכִ ין ּכֻ ְבִעין ַעְנּפִ ׁשִ ְרְסָייא, ְוַסִליק ּבְ  ַעל ּכֻ

ְויֹוְרדֹות,  .541 עֹולֹות  ָהאֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ ְואֹוָתן 
אֹוִתיֹּות כ''ב  רֹות  ּוִמְתַעּטְ (ְּבכ''ב   ּוְמִאירֹות 

ַמּכֹות  אֹוִתּיֹות) ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ י ,  ּתֵ ׁשְ ּבִ
ה  ָ ׁשּ ׁשִ ּבְ ְלֶאָחד  ְועֹולֹות  ָהִראׁשֹונֹות  ָהאֹוִתיֹּות 
ֲאֵחִרים,  ָבִטים  ׁשְ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ּבְ ּוְלֶאָחד  ָבִטים,  ׁשְ

ָרֵאל ָהֶעְליֹון. ְבֵטי ִיׂשְ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ה ֵהם ׁשְ  ְוֵאּלֶ

  

ֵרין .541 ּתְ ע''א) ְוִאיּנּון  קל''ב  ִקין   (תרומה  ַסּלְ ַאְתָוון, 
י כ''ב,ְוַנְחּתִ ַאְתוון  ּוִמְתַעְטִרין  ְוָנֲהִרין  בכ''ב   ן,  (ס''א 

ְתֵרי אתוון) ּבִ י  ְטׁשֵ ּבַ אֹוַרְייָתא.  ּדְ ָלָלא  (קל''ב  ּכְ
ָבִטין, ּוְלַחד   ע''א) ית ׁשְ ׁשִ ַאְתָוון ַקְדָמֵאי, ְוַסְלֵקי ְלָחד, ּבְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Yitro – Draft – unedited- not for publishing 

135 DailyZohar.com  
 

ין ִאיּנּון י''ב   ָבִטין ַאֲחָרִנין. ְוִאּלֵ ית ׁשְ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ָבִטין ּדְ ׁשְ
ָאה.  ִעּלָ

לוּ  .542 ַהּלָ ָהאֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ (ִראׁשֹונֹות   עֹוד, 
י אֹוִתיֹּות   עֹולֹות) ּתֵ ׁשְ ּבִ עֹולֹות ְויֹוְרדֹות ּוַמּכֹות 

ָחֵמׁש  ל סֹוף כ''ב ָהאֹוִתיֹּות. ְועֹולֹות ַאַחת ּבְ ׁשֶ
ר הָ  ָרגֹות. ְוֶעׂשֶ ָחֵמׁש ּדְ ָרגֹות, ְוַאַחת ּבְ ֲאִמירֹות  ּדְ

לוּ  י''ב  (ְלַתֵּקן) ַהּלָ אֹוִתיֹּות.  ְלכ''ב  ִלְכלֹל 
י אֹוִתיֹּות ּתֵ ׁשְ ּבִ ָבִטים  ל  (ִראׁשֹונֹות) ׁשְ ָלל ׁשֶ , ּכְ

ָהאֹוִתיֹּות  י  ּתֵ ׁשְ ל  ׁשֶ ֲאִמירֹות  ר  ְוֶעׂשֶ ַהּתֹוָרה 
ּסֹוף   ּבַ ל סֹוף ַהּתֹוָרה.    -ׁשֶ ֲהֵרי כ''ב אֹוִתיֹּות ׁשֶ

הַ  ת  יֹוֶרׁשֶ ֶזה  אֹותֹו ְוסֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ִלית  ְרּגָ ּמַ
ל ע''ב, ּוְמִאירֹות כ''ב אֹוִתיֹּות. א ׁשֶ ּסֵ  ּכִ

  

ַאְתוון, .542 ִרין  ּתְ ין  ִאּלֵ סלקין) ּתּו,  קדמאי  ִקין   (נ''א  ַסּלְ
ַאְתוון.  דכ''ב  סֹוָפא  ּדְ ַאְתוון,  ְתֵרין  ּבִ י  ּוַבְטׁשֵ ין,  וַנְחּתִ

וְ  ין,  ְרּגִ ּדַ ָחֵמׁש  ּבְ ַחד  ין וַסְלֵקי,  ְוִאּלֵ ין.  ְרּגִ ּדַ ָחֵמׁש  ּבְ ַחד 
ר ֲאִמיָרן ְלַאְכְלָלא ְלכ''ב ַאְתוון, י''ב  (ס''א לשכללא) ֶעׂשֶ

ַאְתוון, ְתִרין  ּבִ ָבִטין  קדמאי) ׁשְ אֹוַרְייָתא  (ס''א  ּדְ ָלָלא  ּכְ
ַאְתָוון,  כ''ב  ָהא  סֹוָפא,  ּדְ ַאְתוון  ְתֵרין  ּדִ ֲאִמיָרן  ר  ָוֶעׁשֶ

סֹוָפא   ָאה, ּדְ ִעּלָ ָלא  ַמְרּגְ ָיִרית  א,  ּדָ וָרָזא  אֹוַרְייָתא.  ּדְ
ע''ב, וָנֲהִרין כ''ב ַאְתָוון. ְרְסָייא ּדְ ַההּוא ּכֻ  ּבְ

ֶבת   .543 יֹּוׁשֶ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְחּתֹוָנה,  ִלית ַהּתַ ְרּגָ ַהּמַ
ע''ב   ל  ׁשֶ א  ּסֵ ַהּכִ אֹותֹו  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ִלית  ְרּגָ ַהּמַ

אֹוִתיּ  כ''ב  ִלית ּוְמִאירֹות  ְרּגָ ַהּמַ אֹוָתּה  ָאז  ֹות, 
אֹותֹו   ּבְ ֶלת  ּכֶ ִמְסּתַ ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ
ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ל  ׁשֶ ֶקף  ּתֹ ל  ׁשֶ כַֹח  ּבְ ָהאֹור, 
ֵמִאיר   ְוָאז  ֲאדָֹני,  ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ָבֶהן,  ָמה  ְרׁשְ ּנִ ׁשֶ
כ''ב  אֹוָתן  ל  ּכָ ְונֹוֵטל  ָהאֹור,  אֹותֹו  ְועֹוֶלה 

אֹוָתּה  אֹוִת  אֹוָתן  ְוׁשֹוֶאֶבת  ֶעְליֹונֹות,  יֹּות 
ְלע''ב   ּנֹוֵצץ  ׁשֶ ּוֵמִאיר אֹור  ִלית ְלתֹוָכּה,  ְרּגָ ַהּמַ

 ֲעָבִרים.

  

ָאה  .543 ִעּלָ ָלא  ַמְרּגְ ָיִתיב  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָאה,  ּתָ ּתַ ָלא  ַמְרּגְ
ֵדין ַההּוא ע''ב, וַנֲהִרין כ''ב ַאְתוון. ּכְ ַההּוא ּכּוְרְסָייא ּדְ  ּבְ
ַההּוא ְנִהירּו,   ל ּבְ ּכֵ ָחׁשֹוָכא, ִמְסּתַ הּוא ּבְ ָאה ּדְ ּתָ ָלא ּתַ ַמְרּגְ
הֹון,  ּבְ ים  ִאְתְרׁשִ ּדְ ַאְתוון,  ִאיּנּון  ּדְ א  ּתּוְקּפָ ּדְ ֵחיָלא  ּבְ
ְנהֹוָרא,   ַההּוא  ְוָסִליק  ִאְתְנִהיר  ּוְכֵדין  ֲאדָֹני,  ִאְקרּון  ּדְ

ִאי ִעּלָ ַאְתוון  כ''ב  ִאיּנּון  ל  ּכָ ַההּוא ְוָנִטיל  לֹון  ִאיב  וׁשָ ן, 
יץ ְלע''ב ֵעיָבר. ָנּצִ יּה, ְוָנִהיר ְנִהירּו ּדְ ַגּוִ ָלא ּבְ  ַמְרּגְ

ְוׁשֹוֶאֶבת   .544 נֹוֶצֶצת  ַהזֹּו  ִלית  ְרּגָ ַהּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִלית  ְרּגָ ַהּמַ ָאז  ּה,  ִעּמָ ָהאֹוִתיֹּות  אֹוָתן  ֶאת 

ַמְרגָּ  ֶקת  ְוִנְדּבֶ ם,  ִעּמָ ֶכת  ִנְמׁשֶ ִלית ָהֶעְליֹוָנה 
ֶאָחד   סֹוד  ְוֶזהּו  ֶאָחד.  ַהּכֹל  ְוִנְהָיה  ִלית,  ַמְרּגָ ּבְ

ַאְרנּו. ַחת, ַוֲהֵרי ּבֵ ּבַ ׁשְ ל ַהּתִ  ׁשֶ
  

ַאְתָוון  .544 ְלִאינּון  ִאיב  וׁשָ יץ  ָנּצִ ָלא,  ַמְרּגְ ַהאי  ּדְ יָון  ּכֵ
ֲהַדְייהּו,  ּבַ ְך  ִאְתְמׁשַ ָאה  ִעּלָ ָלא  ַמְרּגְ ֵדין  ּכְ ֲהָדּה,  ּבַ
ִאיהּו  ְוָדא  ַחד.  א  ּכֹּלָ וֲהִוי  ָלא,  ַמְרּגְ ּבְ ָלא  ַמְרּגְ ק  ּבָ ְוִאְתּדַ

א, ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  ְחּתָ ּבַ תּוׁשְ  ָרָזא ֲחָדא ּדְ
ַהזֶּה  .545 ד  ֵמַהּצַ נֹוְצצֹות  ָהאֹוִתיֹּות  ׁשֶ ּכְ

ִלית  ין ַמְרּגָ יֵניֶהם, ּבֵ ּבֵ ד ַהזֶּה, ֶזהּו ַהיֵָּתד ׁשֶ ּוֵמַהּצַ
ִלית, דֹוׁש   ְלַמְרּגָ ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ַנֲעׂשֹות סֹוד  ָאז 

ם   ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ּוְבָכל  אֹוִתיֹּות.  מ''ב  ל  ׁשֶ
ָבה   ְרּכָ ַהּמֶ ל  ׁשֶ אֹוִתיֹּות  ע''ב  ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ת, ְוֶזהּו    -ֶזה ָוֶזה    -ָהֶעְליֹוָנה, ְוַהּכֹל   ּבָ ִנְקֵראת ׁשַ
ת. ּבָ ַ  (ע''כ רעיא מהימנא)  סֹוד ַהׁשּ

  

א  ַאְת  .545 ין ֵמַהאי ִסְטָרא, ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ּדָ ּצִ ד ָנּצְ וון, ּכַ
ֵדין  ּכְ ָלא,  ְלַמְרּגְ ָלא  ַמְרּגְ ין  ּבֵ וְייהּו,  ַגּוַ ּבְ י  ּדִ ִסיָכָתא  ִאיהּו 
א ָרָזא   כֹּלָ מ''ב ַאְתוון. ּבְ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ִאְתָעִבידּו ָרָזא ּדִ

ְרִתי ּדִ ַאְתוון,  ע''ב  ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ א, ּדִ ְוכֹּלָ ָאה,  ִעּלָ ָכא 
ת.  ּבָ ׁשַ ת, ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ּדְ ּבָ (ע''כ   ַהאי וַהאי, ִאְתְקֵרי ׁשַ

 .רעיא מהימנא)
ל ַהזָָּכר    -ָזכֹור   .546 ל ָזָכר, סֹוד ׁשֶ הּוא סֹוד ׁשֶ

ל ֵאיְבֵרי ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. ֶאת יֹום  ּלֹוֵקַח ֶאת ּכָ ׁשֶ
ת   ּבָ ַ ֶעֶרב    -ַהׁשּ ַלְיָלה.  ְלַרּבֹות  הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ

ׁשֹו   ה ִמּתֹוְך ָהָעם    -ְוֶזהּו ֶאת. ְלַקּדְ ָ ִריְך ְקֻדׁשּ ּצָ ׁשֶ
ָראּוי. ֶהם ּכָ ר ּבָ דֹוׁש, ּוְלִהְתַעּטֵ  ַהּקָ

  

ל   .546 ָנִקיט ּכָ ְדכּוָרא ּדְ ְדכּוָרא ִאיהּו, ָרָזא ּדִ ָזכֹור ָרָזא ּדִ
בָּ  ַ ָאה. ֶאת יֹום ַהׁשּ ָעְלָמא ִעּלָ ְייֵפי ּדְ ָאה ַמֲעֵלי ׁשַ ת, ְלַאְסּגָ

ׁשֹו,   ְלַקּדְ ֶאת.  ִאיהּו  ְוָדא  ַלְיָלה,  ִאיהּו  ּדְ ָתא,  ּבְ ׁשַ
הּו  ָרא ּבְ א, ּוְלִאְתַעּטְ יׁשָ א ַקּדִ ה ִמּגֹו ַעּמָ ִאְצְטִריְך ְקדּוׁשָ ּדְ

ְדָקא ֲחִזי.  ּכַ

https://dailyzohar.com/


Zohar Yitro – Draft – unedited- not for publishing 

136 DailyZohar.com  
 

ְולֹא   -ָזכֹור   .547 ְכָחה  ׁשִ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום 
הֲ  ׁשֶ ְכָחה,  ׁשִ ּבֹו  קֹום  עֹוֶמֶדת  ּמָ ּבַ ְכָחה  ׁשִ ֵאין  ֵרי 

ה  ן ְלַמְעָלה. ּוְלַמּטָ ּכֵ ִרית ָהֶעְליֹון, ְוָכל ׁשֶ ל ַהּבְ ׁשֶ
ֶזה  ְוַעל  יר,  ְלַהְזּכִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמקֹום  ְכָחה,  ׁשִ יֵׁש 

תּוב ְויֵׁש  (תהלים קט) ּכָ ְוגֹו'.  ֲעֹון ֲאֹבָתיו  ִיזֵָּכר 
יִרים ְזֻכיֹּות ָהָאָדם ְזּכִ ּמַ ים ׁשֶ ם ְמֻמּנִ  ַוֲחָטָאיו. ׁשָ

  

יּה   .547 ּבֵ יָמא  ַקּיְ ְוָלא  ְכָחה,  ׁשִ ֵליּה  ֵלית  ּדְ ֲאָתר  ָזכֹור, 
ְכָחה ׁשִ ָהא ֵלית  ְכָחה ּדְ ֲאָתר  (בראשית קצ''ג ע''ב) ׁשִ ּבַ

ְכָחה,  א, ִאית ׁשִ א. ּוְלַתּתָ ן ְלֵעיּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ָאה, ְוּכָ ְבִרית ִעּלָ ּדִ
ִאְצְטִריְך   ּדְ ִתיב,ֲאָתר  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ָרא,  (תהלים   ְלַאְדּכְ

ָרן  קט) ַאְדּכְ ּדְ ְמָמָנן,  ן  ּמָ ּתַ ְוִאית  ְוגֹו'.  ֲאבֹוָתיו  ֲעֹון  ֵכר  ִיּזָ
ַבר ָנׁש, ְוחֹובֹוי.   ַזְכָיין ּדְ

ַמה   .548 דֹוׁש  ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ ִלְפֵני  ְכָחה  ׁשִ ְוֵאין 
הּוא ְלָפָניו. ּוַמה הּוא ְלָפָניו? ָזכֹור. ְוכָ  ֶ ן  ׁשּ ּכֵ ל ׁשֶ

ם  ל ָזָכר, ְוׁשָ ַהּכֹל הּוא סֹוד ׁשֶ ּום ׁשֶ ְלַמְעָלה. ִמׁשּ
ָצִריְך  ה  ּוְלַמּטָ יה''ו.  דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ סֹוד  ֶנְחָקק 
ֲהֵרי  ׁשֶ ָזכֹור,  ּבְ ׁש?  ִהְתַקּדֵ ה  ּוַבּמָ ׁש.  ְלִהְתַקּדֵ
ְוֶזה  ָרכֹות.  ַהּבְ ְוָכל  ֹות  ֻדׁשּ ַהּקְ ל  ּכָ נֹוֵטל  ּנּו  ִמּמֶ

ְת  ּמִ ׁשֶ דֹוׁש ּכְ ַהּקָ ָהָעם  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ִרים  ַעּטְ
ל   ׁשֶ ּוְבִסּדּור  ׁשֹות  ּוְבַבּקָ ְתִפּלֹות  ּבִ ָראּוי  ּכָ

ְמָחה.   ׂשִ

  

ִאיהּו   .548 ּדְ ַמה  א,  יׁשָ ַקּדִ ְרְסָייא  ּכֻ ָקֵמי  ְכָחה  ׁשִ ְוֵלית 
ִגין   א. ּבְ ן ְלֵעיּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ָקֵמיּה. ּוַמאן ִאיהּו ָקֵמיּה. ָזכֹור. ְוּכָ

כֹ  ָמא  ּדְ ׁשְ ָרָזא ּדִ ִליף  ִאְתּגְ ן  ְוַתּמָ ְדכּוָרא ִאיהּו,  ּדִ ָרָזא  א  ּלָ
ה  ּוַבּמֶ א,  ׁשָ ְלִאְתַקּדְ ִאְצְטִריְך  א,  ּוְלַתּתָ יד''ו.  א  יׁשָ ַקּדִ
ְוָכל  ן  ִקּדּוׁשָ ל  ּכָ ָנִטיל  יּה  ִמּנֵ ָהא  ּדְ ָזכֹור,  ּבְ ׁש.  ִאְתַקּדָ

בְּ  ׁשַ ַמֲעֵלי  ֵרי  ִמְתַעּטְ ד  ּכַ ְוָדא,  אן.  ְרּכָ א ּבִ ַעּמָ ַעל  ָתא, 
ּוְבִסּדּוָרא   ּוְבָבעּוִתין,  ְצלֹוִתין  ּבִ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ א  יׁשָ ַקּדִ

ֶחְדָוה.   ּדְ
ׁש,   .549 ְוִאם ּתֹאַמר, ָזכֹור לֹא ָצִריְך ְלִהְתַקּדֵ

ל ָהעֹוָלם   ֹות ׁשֶ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ּנּו יֹוְצִאים ׁשֶ ֲהֵרי ִמּמֶ ׁשֶ
ֲהֵרי ֶזה ָצִריְך    - ְך! ׁשֶ יֹּום, ְוֶזה  לֹא ּכָ ׁש ּבַ ְלִהְתַקּדֵ

ים  ּדּוׁשִ ַהּקִ ְוָכל  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ׁש  ְלִהְתַקּדֵ ָצִריְך 
ים   ׁשִ ּוִמְתַקּדְ ְך,  ּכָ ָרֵאל ַאַחר  ִיׂשְ נֹוְטִלים אֹוָתם 

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֹות ׁשֶ ֻדׁשּ ּקְ  ּבַ

  

א, ּדְ  .549 ׁשָ יָמא, ָזכֹור, ָלא ִאְצְטִריְך ְלִאְתַקּדְ ָהא  ְוִאי ּתֵ
א   ּדָ ָהא  ּדְ ָהִכי.  ָלאו  ָעְלָמא.  ּדְ ין  ְקדּוׁשִ ל  ּכָ ָנְפִקין  יּה  ִמּנֵ
ִאְצְטִריְך   ְוָדא  יָמָמא,  ּבִ א  ׁשָ ְלִאְתַקּדְ ִאְצְטִריְך 
ָרֵאל  ִיׂשְ לֹון  ַנְטִלין  ין  ְקדּוׁשִ ְוָכל  ֵליְלָיא,  ּבְ א  ׁשָ ְלִאְתַקּדְ

א בְּ  קּוְדׁשָ י ּדְ ִקּדּוׁשֵ ן ּבְ ׁשָ  ִריְך הּוא.ְלָבַתר, ְוִאְתַקּדְ
ִמיֵני  .550 ָכל  ּבְ ָך,  ִאּמֶ ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ

מֹו   ּכְ ִרים,  ׁשֵ ּכְ ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ָחם  ּמְ ְלׂשַ ָכבֹוד, 
ּנֱֶאַמר  כג) ׁשֶ ְוֶזהּו  (משלי  יק.  ַצּדִ ֲאִבי  ָיִגיל  יל  ּגִ

בֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו.  ּכְ
  

ע''א) .550 צ''ג  כ) (דף  וְ  (שמות  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ֶאת ּכַ
ָרָאן,   ַכׁשְ ּדְ עֹוְבֵדי  ּבְ לֹון  ְלֶמחֵדי  ְיָקר,  ִזיֵני  ָכל  ּבְ ָך,  ִאּמֶ

ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  כג) ּכְ ְוָדא  (משלי  יק,  ַצּדִ ֲאִבי  ָיִגיל  יל  ּגִ
יּה. ֲאבֹוי ּוְדִאּמֵ  ִאיהּו ְיָקָרא ּדַ

ֵדהּו   .551 ּבְ ּכַ ָך.  ִאּמֶ ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ
ְכסּות   ד ֶאת ה'  ּבִ ּבֵ ְנֵפי ִמְצָוה, ּכַ ַהְינּו ּכַ ְנִקיָּה, ּדְ

ֹאֶרְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ּוִמְצוֹות.  תֹוָרה  זֹו  ֵמהֹוֶנָך, 
ָעִני  ָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ְוגֹו'.  ֹמאָלּה  ׂשְ ּבִ יִמיָנּה  ּבִ ָיִמים 
ַאַחר   נֹוָדע,  ְצוֹות.  ַהּמִ ּוִמן  ַהּתֹוָרה  ִמן  א  ֶאּלָ

שְׁ  ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ֲארּוָה  ּבֵ ִמן ׁשֶ א  ֶאּלָ ָעִני  ֵאין  ָנה, 
ל ָאָדם ּתֹוָרה  רֹו ׁשֶ ָעׁשְ ְצוֹות, ׁשֶ ַהּתֹוָרה ּוִמן ַהּמִ

 ּוִמְצוֹות. 

  

ֵדהּו   .551 ּבְ ָך. ּכַ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ רעיא מהימנא ּכַ
ָוה, ִמּצְ ְנֵפי  ּכַ ַהיינּו  ּדְ יה,  ְנִקּיָ ְכסּות  ד ֶאת   (משלי ג) ּבִ ּבֵ ּכַ

ֹות. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,ה' ֵמהֹוֶנָך, ּדָ  (משלי   א ּתֹוָרה ּוִמּצְ
ר  ג) ָעִני ָלאו ִאיהּו ּבַ מֹאָלּה וגֹו. ּדְ ׂשְ יִמיָנּה ּבִ אֹוֶרְך ָיִמים ּבִ

ָבַתר   ּדְ מֹוַדע,  ּתְ ִאׁשְ ֹות,  ּצְ ַהּמִ ּוִמן  ַהּתֹוָרה  ִמן  א  ֶאּלָ ָנׁש, 
ַהּתוֹ  ִמן  א  ֶאּלָ ָעִני  ֵאין  ַמְתִניִתין  אּוְקמּוָה ָמאֵרי  ּוִמן  ּדְ ָרה 

ֹות.  ַבר ָנׁש אֹוַרְייָתא ּוִמּצְ ֻעְתָרא ּדְ ֹות, ּדְ ּצְ  ַהּמִ
ד ֶאת ָאִביָך ֵמהֹוֶנָך, ְוַאל   .552 ּבֵ ְך ּכַ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

מֹו   ּכְ ּה,  ּבָ ל  ּדֵ ְלִהְתּגַ ֵדי  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ
ֲעָטָרה   ם  ֲעׂשֵ ּתַ ְוַאל  ַהֲחֵבִרים,  ֲארּוָה  ּבֵ ׁשֶ

בָּ  ל  ּדֵ ֲעבּור ְלִהְתּגַ ּבַ ֶאְקָרא  ֹתאַמר  ְולֹא  ֶהם, 

  
ל   .552 ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ וָלא  ֵמהֹוֶנָך,  ְיָי'  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ א,  ּדָ ּוְבִגין 

אֹוַרְייתָ  יא, ּבְ אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ָמה ּדְ ּה. ּכְ ל ּבָ ּדֵ ֵדי ְלִהְתּגַ א, ּכְ
ֶהם, ולא ֹתאַמר ֶאְקָרא  ל ּבָ ּדֵ ם ֲעָטָרה ְלִהְתּגַ ֲעׂשֵ ְוַאל ּתַ
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א ֶאּלָ י,  ַרּבִ ְקְראּוִני  יִּ לד) ׁשֶ ַלה'   (תהלים  לּו  ּדְ ּגַ
ְכבֹוד   ַחיָּב ּבִ ֵבן ׁשֶ ד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנָך, ּכְ ּבֵ ּכַ י.  ִאּתִ

 ָאִביו ְוִאּמֹו.
א ֶאּלָ י,  ַרּבִ ְקְראּוִני  ּיִ ׁשֶ ֲעבּור  לה) ּבַ ַלְיָי'   (תהלים  לּו  ּדְ ּגַ

ִאיהּו   ּדְ ֵבן  ּכְ ֵמהֹוֶנָך,  ְיָי'  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ י.  יָקַרא ִאּתִ ּבִ יב  ַחּיָ
יּה.  ֲאבֹוי ְוִאּמֵ  ּדַ

ִטּפֹות   .553 י  ּתֵ ְ ִמׁשּ ף  ּתָ ְמׁשֻ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
לֶֹבן   ָאִביו  ל  ׁשֶ ה  ּפָ ֵמַהּטִ ָהָאָדם.  נֹוָצר  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ
ִאּמֹו   ל  ׁשֶ ה  ּפָ ּוִמּטִ ְוֵאיָבִרים.  ַוֲעָצמֹות  ָהֵעיַנִים, 

ר. ּוָבׂשָ ְועֹור  ָער  ְוׂשֵ ַעִין,  ּבָ ׁשֶ חֹר  ָ ִלים   ַהׁשּ ּוְמַגּדְ
ים טֹוִבים. ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ  אֹותֹו ּבַ

  
ר  .553 ר ּבַ הֹון נֹוּצַ ִמּנְ ין, ּדְ ֵרין ִטּפִ ף ִמּתְ ִאיהּו ְמׁשּוּתָ ִגין ּדְ ּבְ

ְוֵאָבִרין.  ְוַגְרִמין  ַעְייִנין,  ּדְ ורּו  ִחּוָ ַאבּוָה,  ּדְ ה  ִמִטּפָ ָנׁש. 
ַעְיינִ  ּבְ י  ּדִ חֹור  ׁשָ יּה,  ִאּמֵ ּדְ ה  ָכא  ּוִמִטּפָ ּוַמׁשְ ֲעָרא  ְוׂשַ ין, 

אֹוַרְייָתא, ְועֹוָבִדין ָטִבין. יאּו ֵליּה ּבְ ָרא. ְוַרּבִ  ּוִבׂשְ
ּתֹוָרה,   .554 נֹו  ּבְ ד  ְלַלּמֵ ַחיָּב  ָאָדם  ׁשֶ

תּוב ּכָ ו) ׁשֶ לֹא   (דברים  ְוִאם  ְלָבֶניָך.  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ
ֶסל,  ה לֹו ּפֶ ִאּלּו ָעׂשָ ד אֹותֹו ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ּכְ ִלּמֵ
ה ְלָך ֶפֶסל. ְוָעִתיד ִלְהיֹות  ְך לֹא ַתֲעׂשֶ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ּנּו   ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ּוְמַבזֶּה ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹוֵזל ִמּמֶ ּבֵ

הֹוִאיל   ׁשֶ ְבָרכֹות.  ה  ּמָ ָהָאֶרץ, הּוא  ּכַ ַעם  ְוהּוא 
ִמים  ּדָ ִפיכּות  ׁשְ ַעל  ַוֲאִפּלּו  ַהּכֹל,  ַעל  ָחׁשּוד 
ַעם  הּוא  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ָזָרה.  ַוֲעבֹוָדה  ֲעָריֹות  ְוִגּלּוי 
יִרים אֹותֹו ְולֹא   ֵאין ַמּכִ ָהָאֶרץ ְוהֹוֵלְך ְלָמקֹום ׁשֶ
עֹוֵבד  הּוא  ׁשֶ אֹותֹו  ִדים  חֹוׁשְ ְלָבֵרְך,  יֹוֵדַע 

 (ע''כ רעיא מהימנא)  ָרה.ֲעבֹוָדה זָ 

  

יב, .554 ְכּתִ נֹו ּתֹוָרה, ּדִ ד ּבְ יב ְלַלּמֵ ַבר ָנׁש ַחּיָ (דברים  ּדְ
ם ְלָבֶניָך. ְוִאי ָלא אֹוִליף ֵליּה אֹוַרְייָתא ּוִפּקּוִדין,  ו) ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ

ה ְלָך ֶפֶסל.   א לֹא ַתֲעׂשֶ ֶסל, ּוְבִגין ּדָ ִאיּלּו ָעִביד ֵליּה ּפֶ ּכְ
יּה, ְוגֹוֵזל  ְוָעִתיד לִ  ה ָאבּוי ְוִאּמֵ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ּוְמַבּזֶ ְהיֹות ּבֵ

יד   ָחׁשִ ָהָאֶרץ,  ַעם  וִאיהּו  הֹוִאיל  ּדְ אן.  ְרּכָ ּבִ ה  ּמָ ּכַ יּה  ִמּנֵ
ִמים, ְוִגילּוי ֲעָריֹות,   ִפיכּות ּדָ א, וֲאִפיּלּו ַעל ׁשְ ִאיהּו ַעל ּכֹּלָ

ָהאָ  ַעם  ִאיהּו  ּדְ ַמאן  ּדְ ָזָרה.  ַלֲאָתר  ְוֲעבֹוָדה  ְוָאִזיל  ֶרץ. 
ִדיָנן ֵליּה  מֹוְדעּון ֵליּה, ְוָלא ָיַדע ְלָבְרָכא, ַחׁשְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ּדְ

ִאיהּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה.  . (ע''כ רעיא מהימנא) ּדְ
ד ֶאת   .555 ּבֵ ּנֱֶאַמר ּכַ מֹו ׁשֶ ד ֶאת ָאִביָך, ּכְ ּבֵ ּכַ

מֹוְנָך. ֵמהֹונֶ   -ה' ֵמהֹוֶנָך. ֵמהֹוֶנָך   ָך.    -ָך  ִמּמָ ֵמִחּנְ
ְמַחת   ֲהֵרי זֹו ׂשִ ב, ׁשֶ ַח ַהּלֵ ּמֵ ּגּון ְלׂשַ ְמַחת ַהּנִ ׂשִ ּבְ
ים  ַמֲעׂשִ ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ ֶזה  מֹו  ּכְ ב,  ַהּלֵ
ְוִאּמֹו.  ָאִביו  ֵלב  ַח  ּמֵ ְמׂשַ ן  ּבֵ ל אֹותֹו  ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ּכְ

ִריִכים. -ֵמהֹוֶנָך  ּצְ ֶ מֹוְנָך ְלָכל ַמה ׁשּ  ִמּמָ

  

ְיָי'   .555 ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ
ִנגּוָנא,   ֶחְדָוה ּדְ ָך. ּבְ מֹוֶנָך. ֵמהֹוֶנָך: ֵמִחּנְ ֵמהֹוְנָך. ֵמהֹוֶנָך: ִמּמָ
א ִנּגּוָנא  ַגְווָנא ּדָ א, ּכְ ִלּבָ א ֶחְדָוה ּדְ ָהא ּדָ א, ּדְ ְלֶמחֵדי ִלּבָ

ָראָ  ַכׁשְ ָכל ָעְלָמא. עֹוָבִדין ּדְ א  ּדְ י ִלּבָ ָרא, ַחּדֵ ַההּוא ּבְ ן ּדְ
ִאְצְטִריכּו.  מֹוֶנָך ְלָכל ַמה ּדְ יּה. ֵמהֹוֶנָך, ִמּמָ ָאבּוָה ּוְדִאּמֵ  ּדְ

רּוְך   .556 דֹוׁש ּבָ ד ֶאת ַהּקָ ָהָאָדם ְמַכּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָוֵאם,  ָאב  ד  ְלַכּבֵ ָצִריְך  ְך  ּכָ הּוא, 

ַהקָּ  ִעם  ַאַחת  פּות  ּתָ ׁשֻ הּוא  ָלֶהם  רּוְך  ּבָ דֹוׁש 
רּוְך הּוא,   דֹוׁש ּבָ ִריְך ִלְפחֹד ֵמַהּקָ ּצָ ָעָליו. ּוְכמֹו ׁשֶ
ֶאָחד  ּכְ ָדם  ּוְלַכּבְ ְוִאּמֹו  ֵמָאִביו  ִליָרא  ָצִריְך  ְך  ּכָ

ָכל ִמיֵני ָכבֹוד.   ּבְ

  

ִריְך הּוא, ָהִכי  .556 א ּבְ ַבר ָנׁש אֹוִקיר ְלקּוְדׁשָ ַגְווָנא ּדְ ּכְ
פּוָתא ֲחָדא ִאית לֹון ִאְצְטִריְך ְלאַ  ׁשּוּתָ ִגין ּדְ א ּוְלִאָמא, ּבְ ּבָ

ְלִמְדַחל   ִאְצְטִריְך  ּדְ ּוְכָמה  ָעֵליּה.  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ
ְלָאבּוָה  ְלִמְדַחל  ִאְצְטִריְך  ָהִכי  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ

ָכל ִזיֵני ְיָקר.  ֲחָדא, ּבְ יּה, ּוְלאֹוִקיר לֹון ּכַ  ּוְלִאּמֵ
יֵּׁש ָיִמים   .557 ׁשֶ ּום  ָיֶמיָך, ִמׁשּ ַיֲאִריכּון  ְלַמַען 

עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ַחיֵּי  ֶהם  ּבָ לּוִיים  ּתְ ׁשֶ ְלַמְעָלה 
ל ָאָדם ְלַמְעָלה   ַהזֶּה. ּוֵבַאְרנּו ַעל אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  עֹוְמִדים  ם  ְוֻכּלָ ָהעֹוָלם,  אֹותֹו  ּבְ

רּוְך הּוא, ּוָבֶהם נ  ֹוָדִעים ַחיֵּי ָהָאָדם.ּבָ
  

א,  .557 ְלֵעיּלָ יֹוִמין  ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ ָיֶמיָך,  ַיֲאִריכּון  ְלַמַען 
ַעל  ְואֹוִקיְמָנא  ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ י  ַחּיֵ הּו  ּבְ ַתְלָיין  ּדְ
הּו ַקְייִמין  א, ְוֻכּלְ ַההּוא ָעְלָמא ְלֵעיּלָ ַבר ָנׁש ּבְ ִאיּנּון יֹוִמין ּדְ

ַבר ָנׁש.ָקֵמי   י ּדְ מֹוְדָען ַחּיֵ ּתְ ִריְך הּוא, ּוְבהּו ִאׁשְ א ּבְ  קּוְדׁשָ
ָלְך.   .558 ֹנֵתן  ֱאלֶֹהיָך  ר ה'  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ַעל 

ְוסֹוד  ִאיָרה,  ַהּמְ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ ּבְ ֵלָהנֹות  ַהְבָטָחה 
ִאיָרה,   ַהּמְ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ זֹו  ָהֲאָדָמה,  ַעל  ֶזה 

  
ר ְיָי' ֱאלֶהיָך נֹוֵתן ָלְך. ַאְבָטחּוָתא   .558 ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

א ַעל ָהֲאָדָמה,  ַנֲהָרא, ְוָרָזא ּדָ ָקַלְרָיא ּדְ ַאְסּפָ ְלִאְתַהְנָיא ּבְ
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הָ  ַהיִָּמים  אֹוָתם  ִמּתֹוְך  ּבְ ִאיִרים  ּמְ ׁשֶ ֶעְליֹוִנים 
ל ַהּכֹל.  ְעָין ׁשֶ  ַהּמַ

ִאיּנּון יֹוִמין   ַנֲהָרא, ּבְ ָקַלְרָיא ּדְ א ַאְסּפָ ָנֲהִרין ִמּגֹו  ּדָ ִאין, ּדְ ִעּלָ
א.  כֹּלָ  ַמּבּוָעא ּדְ

ל   .559 ׁשֶ לּו  ַהּלָ ְצוֹות  ַהּמִ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ֹוֶנה  ׁשּ ַמה 
ֶזה  ֶהן ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך, ּבָ תּוב ּבָ ּכָ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ן  ּלָ ּכֻ ה  ֵאּלֶ ִמְצוֹות  י  ּתֵ ׁשְ א  ֶאּלָ ן?  ַהּקֵ ּלּוַח  ּוְבׁשִ

אָ  ְלַמְעָלה.  לּויֹות  ָזכֹור ּתְ ל  ׁשֶ סֹוד  ָוֵאם,  ב 
תּוב ְלַמַען ַיֲאִריכּון   ְך ּכָ ּום ּכָ ֶאָחד, ּוִמׁשּ מֹור ּכְ ְוׁשָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ן,  ַהּקֵ ּלּוַח  ּוְבׁשִ כב) ָיֶמיָך.  ַח   (שם  ּלֵ ׁשַ
ח ָלְך ְלַמַען  ּקַ ִנים ּתִ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ּתְ

ָהֶעְליוֹ  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוגֹו'.  ָלְך  ּלֹא ִייַטב  ׁשֶ ן 
ַח ִמּתֹוְך   ּלֵ ל ּבֹו, ְוָצִריְך ְלׁשַ ּכֵ ָנה ְרׁשּות ְלִהְסּתַ ִנּתְ

ֵאָלה ְוִהְתּבֹוְננּות ּבֹו.   ׁשְ

  

יב   .559 ְכּתִ אֹוַרְייָתא, ּדִ ּקּוִדין ּדְ ֵרין ּפִ ין ּתְ ִאּלֵ ָנא, ּבְ ַמאי ׁשְ
ן. אֶ  ּלּוַח ַהּקֵ ָדא, ּוְבׁשִ הּו ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך, ּבְ ֵרין ּבְ א ּתְ ּלָ

ָרָזא   ְוִאָמא,  א  ַאּבָ א.  ְלֵעיּלָ ְלָיין  ּתַ הּו  ּלְ ּכֻ ין,  ִאּלֵ ּקּוִדין  ּפִ
ַיֲאִריכּון  ְלַמַען  ִתיב  ּכְ ְך  ּכַ ּוְבִגיֵני  ֲחָדא.  ּכַ מֹור  ְוׁשָ ָזכֹור  ּדְ

יב, ְכּתִ ן, ּדִ ּלּוַח ַהּקֵ ח   (דברים כב) ָיֶמיָך. ּוְבׁשִ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלַ ׁשַ
ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוגֹו', ָרָזא  ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהבָּ  ּקַ ִנים ּתִ

ָלא,  ּכְ ְלִאְסּתַ ְרׁשּו  יּה  ּבֵ ִאְתְייִהיב  ָלא  ּדְ ָאה,  ִעּלָ ָעְלָמא  ּדְ
יּה. לּוָתא ּבֵ ּכְ א ְוִאְסּתַ ֵאְלּתָ ַח ִמּגֹו ׁשְ ּלֵ  ְוִאְצְטִריְך ְלׁשַ

תּוב .560 ּכָ ׁשֶ ָלְך,  ח  ּקַ ּתִ ִנים  ַהּבָ (שם   ְוֶאת 
ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ְוגֹו' ד) י ׁשְ ִמְקֵצה  [ּוְל] ּכִ

ְלַמְעָלה   ֲאָבל  ָמִים.  ָ ַהׁשּ ְקֵצה  ְוַעד  ַמִים  ָ ַהׁשּ
ֵמַרְעיֹוֶניָך  ח  ּלַ ׁשַ ּתְ ַח  ּלֵ ׁשַ ַמִים,  ָ ַהׁשּ ִמְקֵצה 

ֹאל.   ִלׁשְ
  

יב, .560 ְכּתִ ח ָלְך, ּדִ ּקַ ִנים ּתִ ַאל   (דברים ד) ְוֶאת ַהּבָ י ׁשְ ּכִ
ְקֵצה  ָנא   ְוַעד  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֵצה  ִמּקְ ְוגֹו'  ִראׁשֹוִנים  ְלָיִמים 

ח   ּלַ ׁשַ ּתְ ח  ּלַ ׁשַ ַמִים,  ָ ַהׁשּ ֵצה  ִמּקְ א  ְלֵעיּלָ ֲאָבל  ָמִים.  ָ ַהׁשּ
ַאל.  ֵמַרְעיֹוֶניָך ְלִמׁשְ

ְוַהֲאַרְכּתָ   .561 ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  תּוב  ּכָ ּוָבֶזה 
א ְלַמַען  ָיִמים. לֹא ָכתּוב ְלַמַען ֵאיִטיב ָלְך, אֶ  ּלָ

א   ֶאּלָ ָיֶמיָך,  ַיֲאִריכּון  ָכתּוב  ְולֹא  ָלְך.  ִייַטב 
קֹום    -ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים. ְלַמַען ִייַטב ָלְך   אֹותֹו ַהּמָ

ר.  ְסּתָ ְוַהּנִ נּוז  ַהּגָ ָהעֹוָלם  ְוהּוא  ָלּכֹל,  יִטיב  ּמֵ ׁשֶ
ָיִמים   ֶזהּו   -ְוַהֲאַרְכּתָ  ָלְך,  ח  ּקַ ּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְר  ל ָהָאָדם. ּבִ  ׁשּותֹו ׁשֶ

  

ִתיב, ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים, ְלַמַען   .561 ּוְבָדא ּכְ
ְוַיֲאִריכּון  ָלְך.  ִייַטב  ְלַמַען  א  ֶאּלָ ִתיב,  ּכְ ָלא  ָלְך  ִאיַטב 
א ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים. ְלַמַען ִייַטב ָלְך,  ִתיב, ֶאּלָ ָיֶמיָך ָלא ּכְ

אֹוִטי ָסִתים ְוָגִניז. ַההּוא ֲאָתר ּדְ א, ְוִאיהּו ָעְלָמא ּדְ ב ְלכֹּלָ
ח ָלְך,   (דף צ''ג ע''ב) ְוַהֲאַרְכּתָ  ּקַ יב, ּתִ ְכּתִ ָמה ּדִ ָיִמים, ּכְ

ַבר ָנׁש ִאיהּו.  ְרׁשּוָתא ּדְ  ּבִ
יק   .562 ַצּדִ ּבֹו,  ן  ִויַכּוֵ ה  ַמֲעׂשֶ לֹו  ן  ּמֵ ִיְזּדַ ְוִאם 

ּבֹו, ן  ְמַכּוֵ ּלֹא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  יק הּוא,   הּוא.  ַצּדִ
ִמי  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ לֹא  ֲאָבל  ֲאדֹונֹו.  ִמְצַות  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ
ל   ׁשֶ ָרצֹון  ּבְ ּבֹו  ן  ִויַכּוֵ ָמּה,  ִלׁשְ ְרצֹונֹו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ
יֹוֵדַע   ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּכְ ִרּבֹונֹו,  ְכבֹוד  ּבִ לּות  ּכְ ִהְסּתַ
ָבר  ַהּדָ לּוי  ּתָ ָרצֹון  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ְסָבָרא,  ִלְסּבֹר 

ּובְ  מֹו.  ה  ִלׁשְ ִמְתַעּלֶ מֹו,  ִלׁשְ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
ָראּוי. ן ּכָ ּקֵ ה ְלַמְעָלה ּוִמְתּתַ ֲעׂשֶ  ַהּמַ

  

ִאיהּו.  .562 ָאה  ַזּכָ יּה,  ּבֵ ון  ִויַכּוֵ עֹוָבָדא  ֵליּה  ַמן  ִאְזּדָ ְוִאי 
ּקּוָדא   ָעִביד ּפִ ָאה ִאיהּו, ּדְ יּה, ַזּכָ ין ּבֵ ָלא ְמַכּוֵ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ְרעּוָתא  ָעִביד  ּדְ ַמאן  ּכְ יב  ִאְתַחׁשִ ָלא  ֲאָבל  ָמֵריּה.  ּדְ
יָקֵרא  ּבִ לּוָתא  ּכְ ִאְסּתַ ּדְ ְרעּוָתא  ּבִ יּה,  ּבֵ ין  ִויַכּוֵ ָמּה,  ִלׁשְ
ְרעּוָתא  ָהא ּבִ ר ְסָבָרא, ּדְ ָלא ָיַדע ְלִמְסּבַ ַמאן ּדְ ָמֵריּה, ּכְ ּדְ

א ְלַתּתָ ָמּה. ּוְבעֹוָבָדא ּדִ ה ִלׁשְ ְלָיא ִמּלָ ק    ּתַ ּלָ ָמּה, ִאְסּתַ ִלׁשְ
ְדָקא ֵיאֹות.  ן ּכַ ּקַ א, ְוִאְתּתָ  עֹוָבָדא ְלֵעיּלָ

ה  .563 ל ַהּגּוף ִנְתָקן ַמֲעׂשֵ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ מֹו ֶזה ּבְ ּכְ
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ אֹותֹו ָהָרצֹון, ׁשֶ ֶפׁש ּבְ ַהּנֶ

ךְ  ל ָהָאָדם, ַוֲאִפּלּו ּכָ ב ְוָהָרצֹון ׁשֶ ,  רֹוֶצה ֶאת ַהּלֵ
ר ַהּכֹל,  הּוא ִעּקַ ב, ׁשֶ ל ַהּלֵ ם ָרצֹון ׁשֶ ִאם ֵאין ׁשָ

ְוָאַמר, ִוד  ּדָ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ֶזה  (תהלים   ַעל 
ֲהֵרי ֵאין   צא) ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ְוגֹו'. ׁשֶ ּוַמֲעׂשֵ

ַהּכֹל  ן  ְלַתּקֵ ְוֵלב  ָרצֹון  ים  ָלׂשִ ָחָכם  ָאָדם  ל  ּכָ

  

עֹוָבָדא   .563 ן  ּקַ ִאְתּתָ גּוָפא,  ּדְ עֹוָבָדא  ּבְ א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ
ֵעי  ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ַההּוא ְרעּוָתא. ּדְ א, ּבְ ַנְפׁשָ ּדְ

ַוֲאִפילּ  ָנׁש.  ַבר  ּדְ ּוְרעּוָתא  א,  ן ִלּבָ ּמָ ּתַ ָלאו  ִאי  ָהִכי,  ּו 
ִוד   י ּדָ א ַצּלֵ א, ַעל ּדָ כֹּלָ ִאיהּו ִעָקָרא ּדְ א ּדְ ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ

ָהא   (תהלים צ) ְוָאַמר, ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ְוגֹו'. ּדְ ּוַמֲעׂשֵ
ָנא   א, ְלַתּקְ ָאה ְרעּוָתא ְוִלּבָ ּוָ ים, ְלׁשַ ר ָנׁש ַחּכִ ל ּבַ ֵלית ּכָ
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ִמְצָוה.   ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ה  ל  ְוַיֲעׂשֶ ּלֵ ִהְתּפַ ֶזה  ַעל 
ה זֹו  ִפּלָ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. -ּתְ  ּוַמֲעׂשֵ

א ְוַיעְ  א,  ּכֹּלָ י ְצלֹוָתא ּדָ א ַצּלֵ ִמְצָוה. ַעל ּדָ ִביד עֹוָבָדא ּדְ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו.  ּוַמֲעׂשֵ

ְוַהְתֵקן  .564 ּכֹוְנָנה  ָעֵלינּו?  ּכֹוְנָנה  זֶּה  ַמה 
ב   ּגַ ַעל  ַאף  ָעֵלינּו,  ָראּוי.  ּכָ ְלַמְעָלה  ּקּוְנָך  ּתִ

ים   ָלׂשִ יֹוְדִעים  ֵאיֶנּנּו  ה  ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ א  ֶאּלָ ָהָרצֹון, 
ְלאֹוָתּה   ְלִמי?  ּכֹוְנֵנהּו,  ָיֵדינּו  ה  ַמֲעׂשֵ ְלַבּדֹו. 
ִחּבּור  ן. ּכֹוְנֵנהּו, ֶאת ִמי? ּבְ ּקֵ ִריְך ְלִהּתַ ּצָ ה ׁשֶ ְרּגָ ּדַ
ה ַהזֶּה  ֲעׂשֶ ּמַ ֶהם ּבַ ן ּבָ ָאבֹות, ִלְהיֹות ְמֻתּקָ ֶאָחד ּבָ

ָראּוי.  ּכָ

  

ָעֵלינ .564 ּכֹוְנָנה  א ַמאי  ְלֵעיּלָ ּקּוָנְך  ּתִ ְוַאְתִקין  ּכֹוְנָנה,  ּו. 
ָאה   ּוָ ֵלית ֲאָנן ַיְדֵעי ְלׁשַ ב ּדְ ְדָקא ֵיאֹות. ָעֵלינּו, ַאף ַעל ּגַ ּכַ
ּכֹוְנֵנהּו.   ָיֵדינּו  ה  ַמֲעׂשֵ ְלחֹודֹוי.  ּבִ עֹוָבָדא  א  ֶאּלָ ְרעּוָתא, 

ּכֹונְ  ְקָנא.  ְלִאְתּתַ ִאְצְטִריְך  ּדְ א  ְרּגָ ּדַ ְלַההּוא  ֵנהּו, ְלַמאן. 
ַהאי   ּבְ הֹון,  ּבְ ְתְקָנא  ְמּתַ ְלֶמֱהֵוי  ֲאָבָהן,  ּבַ ֲחָדא  ִחּבּוָרא  ּבְ

ְדָקא ֵיאֹות.   עֹוָבָדא, ּכְ
לֹא ִתְרַצח. לֹא ִתְנָאף. לֹא ִתְגֹנב. לֹא   .565

ה. ְוִאם לֹא    - ת ֵאּלֶ לֹׁשֶ ָכל ׁשְ יֵׁש ַטַעם ַמְפִסיק ּבְ
ָלעוֹ  ִתּקּון  ָהָיה  לֹא  ַמְפִסיק,  ַטַעם  ָלמֹות, ָהָיה 

ב  עֹוָלם, ַאף ַעל ּגַ ְוִיְהיֶה ָאסּור ָלנּו ַלֲהֹרג ֶנֶפׁש ּבָ
ֶהְפֵסק   יֵּׁש  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ֲאָבל  ַהּתֹוָרה.  ַעל  יֲַּעֹבר  ׁשֶ

ר.  -ַטַעם   ָאסּור ּוֻמּתָ

  

ְגנֹב. לא.   (שמות כ) .565 ּתִ ְנַאף. לא  ּתִ ְרַצח. לֹא  ּתִ לא 
ָכל ָהִני   ְסָקא ַטֲעָמא ּבְ ָפְסָקא ַטֲעָמא,  ּפָ ָלת. ְוִאי ָלא ּדְ ּתְ

א  ּקּוָנא ְלָעְלִמין, ִוְיֵהא ָאִסיר ָלן ְלָקְטָלא ַנְפׁשָ ָלא ֲהֵוי ּתִ
ָמה   ַיֲעבֹור ַעל אֹוַרְייָתא. ֲאָבל ּבְ ב ּדְ ָעְלָמא, ַאף ַעל ּגַ ּבְ

ֵרי. ָפְסָקא ַטֲעָמא, ָאִסיר, ְוׁשָ  ּדְ
ִתְנָאף   .566 ַמְפִסיק  -לֹא  ַטַעם  לֹא  ,  ִאם 

ּתֹו  ִאׁשְ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ אֹו  ְלהֹוִליד  ֲאִפּלּו  ָאסּור 
ַעם ַמְפִסיק   ַהּטַ ֶ ְמַחת ִמְצָוה, ּוְבַמה ׁשּ ָאסּור   -ׂשִ

ר.  ּוֻמּתָ
  

ֲאִפיּלּו  .566 ָאִסיר  ַטֲעָמא,  ָפְסָקא  ּדְ ָלאו  ִאי  ְנַאף.  ּתִ לֹא 
ה  ּוַבּמֶ ִמְצָוה.  ּדְ ֶחְדָוה  ֵתיּה  ִאּתְ ּבְ ְלֶמחֵדי  אֹו   ְלאֹוָלָדא, 

ָפְסָקא   ְגנֹב. ִאי ָלאו ּדְ ֵרי. לֹא ּתִ ָפְסָקא ַטֲעָמא, ָאִסיר ְוׁשָ ּדְ
יּה  ַרּבֵ ּדְ א  ְעּתָ ּדַ ְלִמְגַנב  ֲאִפיּלּו  ָאִסיר  ֲהָוה  ַטֲעָמא, 
אֹו   יּה.  ּבֵ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ָחָכם,  ּדְ א  ְעּתָ ּדַ אֹו  אֹוַרְייָתא.  ּבְ

ִאצְ  יָנא ְלפּום ַטֲעָנה, ּדְ ָדִאין ּדִ יָנא ּדְ ּיָ ְטִריְך ֵליּה ְלִמְגַנב ּדַ
ָקא  ְלַאּפָ ַתְרַווְייהּו,  ּדְ א  ְעּתָ ּדַ ּוְלִמְגַנב  ָאה,  ַרּמָ ּדְ א  ְעּתָ ּדַ

ֵרי. ָפְסָקא ַטֲעָמא, ָאִסיר ְוׁשָ ה ּדְ יָנא ִלְנהֹוָרא. ּוַבּמֶ  ּדִ
לֹא   .567 אן  ּכָ ֶקר.  ׁשָ ֵעד  ְבֵרֲעָך  ַתֲעֶנה  לֹא 

זֶּה   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַטַעם,  ּוְכָלל, ַמְפִסיק  ָלל  ּכְ ָאסּור 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ׂשָ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ּוְבָכל 
ן   ּקֵ ֶרְך ְלִהְתּתַ ֵני ָאָדם ּדֶ ד ּבְ סֹודֹות ֶעְליֹוִנים, ְוִלּמֵ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ּה, ּכְ ּה ְוָלֶלֶכת ּבָ ֲאִני   (ישעיה מח) ּבָ
ֶד  ּבְ ַמְדִריְכָך  ְלהֹוִעיל  ְדָך  ְמַלּמֶ ֱאלֶֹהיָך  ֶרְך  ה' 

ֵלְך.   ּתֵ

  

כ) .567 ָלא   (שמות  ָהָכא  ֶקר.  ׁשָ ֵעד  ְבֵרֲעָך  ַתֲעֶנה  לֹא 
ָלל. ּוְבָכל ִמיֵלי   ָלל ּכְ ָאִסיר הּוא ּכְ ִגין ּדְ ְסָקא ַטֲעָמא, ּבְ ּפָ
ִאין, ְואֹוִליף  ִוי ָרִזין ִעּלָ ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ אֹוַרְייָתא, קּוְדׁשָ ּדְ

ְקנָ  ְלִאְתּתַ ָאְרָחא,  א  ָנׁשָ ָמה ִלְבֵני  ּכְ ּה.  ּבָ ּוְלֵמַהְך  ּה,  ּבָ א 
ַאּתְ ָאֵמר, ְדָך ְלהֹוִעיל  (ישעיה מח) ּדְ ֲאִני ְיָי' ֱאלֶֹהיָך ְמַלּמֶ

ֵלְך. ֶדֶרך ּתֵ  ַמְדִריְכָך ּבְ
ַטַעם  .568 ַמְפִסיק  ַתְחֹמד, לֹא  אן לֹא  ּכָ ַאף 

ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִחּמּוד  ֲאִפּלּו  ּתֹאַמר,  ְוִאם  ָלל.  ּכְ
שֶׁ  יָון  ּכֵ ּוְרֵאה,  ָאסּור,  ּבֹא  ַעם?  ַהּטַ ַמְפִסיק  ּלֹא 

ָרט.   ָתה ּפְ ָלל, ּוָבזֶה ָעׂשְ ָתה ַהּתֹוָרה ּכְ ם ָעׂשְ ֻכּלָ ּבְ
ְבֵרי ָהעֹוָלם.  ָכל ּדִ ֵדהּו ְוַעְבּדֹו ְוגֹו', ּבְ ית ֵרֶעָך ׂשָ ּבֵ
אֹוָתּה,  חֹוְמִדים  ִמיד  ּתָ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֲאָבל 

ֹאֶרְך   ים,  ַחיִּ ְנֵזי  ּגִ ֲעׁשּוִעים,  עֹוָלם ׁשַ ּבָ ַהיִָּמים, 
א.  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ִסיק ַטֲעָמא  (שמות כ) אּוף ָהִכי, .568 לֹא ַתְחמֹד, ָלא ּפָ
יָון  אֹוַרְייָתא ָאִסיר, ּכֵ יָמא, ֲאִפיּלּו ִחּמּוָדא ּדְ ָלל. ְוִאי ּתֵ ּכְ

אֹוַרְייָתא   ַעְבַדת  הּו  ֻכּלְ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְסָקא.  ּפָ ָלא  ָלל, ּדְ ּכְ
ָכל   ֵדהּו ְוָעְבדֹו ְוגֹו', ּבְ ית ֵרֶעָך ׂשָ ָרט. ּבֵ ּוְבַהאי ַעְבַדת ּפְ
ִדיר,  ּתָ ָחמּוַדת  ִאיִהי  אֹוַרְייָתא,  ֲאָבל  ָעְלָמא.  ּדְ ִמיֵלי 
ין   ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ יֹוִמין,  ּדְ א  ַאְרּכָ י,  ַחּיֵ ּדְ ְנֵזי  ּגִ ֲעׁשּוִעים,  ׁשַ

ָאֵתי.   ּוְבָעְלָמא ּדְ
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ָהֲאמִ  .569 ר  ֵהן ֶעׂשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ירֹות 
ל ַמְעָלה   ָלל ׁשֶ ל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ּכְ ל ּכָ ָלל ׁשֶ ּכְ
ל  ר ָהֲאִמירֹות ׁשֶ ל ֶעׂשֶ ל ּכָ ָלל ׁשֶ ה, ּכְ ל ַמּטָ ְוׁשֶ
ה ֶנְחְקקּו ַעל לּוחֹות ֲאָבִנים, ְוָכל   ית. ֵאּלֶ ֵראׁשִ ּבְ

לָ  כֹל,  ְלֵעיֵני  ִנְראּו  ָבֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ָנִזים  ַדַעת ַהּגְ
ל  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ְרַי''ג  ּתַ ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ
ָלֵעיַנִים,   ִנְרֶאה  ַהּכֹל  ֶהם,  ּבָ לּוִלים  ּכְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ב  ּלֵ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן  ְתבּוָנה,  ּבִ הּוא  ַהּכֹל 

ָרֵאל, ְוַהּכֹל ָהָיה ֵמִאיר ְלֵעיֵניֶהם.  ִיׂשְ

  

ֲאִמיָרן .569 ר  ֶעׂשֶ ָכל    ָהֵני  ּדְ ָלָלא  ּכְ ִאיּנּון  אֹוַרְייָתא,  ּדְ
ָכל   ּדְ ָלָלא  ּכְ א,  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ּדְ ָלָלא  ּכְ אֹוַרְייָתא,  ּקּוֵדי  ּפִ
ין ִאְתְחָקקּו ַעל לּוֵחי ֲאָבִנין,  ית. ִאּלֵ ְבֵראׁשִ ר ֲאִמיָרן ּדִ ֶעׂשֶ

ְלִמ  א,  כֹּלָ ּדְ ְלֵעיֵניהֹון  ִאְתָחזּון  הּו,  ּבְ ֲהוֹו  ּדַ ְנִזין  ּגִ ע ְוָכל  ְנּדַ
ְכִליָלן  ּדִ אֹוַרְייָתא  ּדְ ּקּוִדין  ּפִ תרי''ג  ּדְ ָרָזא  ּבְ ָלא  ּכְ ּוְלִאְסּתַ
ָסְכְלָתנּו,  ּבְ ִאיהּו  א  ּכֹּלָ ְלַעְייִנין,  ִאְתָחֵזי  א  ּכֹּלָ הּו,  ּבְ
ָנִהיר  ֲהָוה  א  ְוכֹּלָ הּו,  ּלְ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ א  ִלּבָ ּבְ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ

 ְלֵעיַנְייהּו.
אֹוָתהּ  .570 ְוָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ל  ּכָ ָעה  ׁשָ  

ֵמֶהם,  ָזזּו  לֹא  ְחּתֹוִנים  ְוַהּתַ ָהֶעְליֹוִנים  ַהּסֹודֹות 
בֹוד  ּכְ ִזיו  ֶאת  ַעִין  ּבְ ַעִין  רֹוִאים  ָהיּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

מֹו אֹותֹו ַהיֹּום ִמיֹּום    -ִרּבֹוָנם   ּלֹא ָהָיה ּכְ ֶ ַמה ׁשּ
דֹוׁש בָּ  ַהּקָ ְבָרא ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּנִ ה  ׁשֶ ּלָ רּוְך הּוא ִהְתּגַ

ְכבֹודֹו ַעל ַהר ִסיַני.  ּבִ

  

ָרִזין   .570 ְוָכל  אֹוַרְייָתא,  ּדְ ָרִזין  ל  ּכָ ֲעָתא,  ׁשַ ַההּוא  ּבְ
ֲהווֹ  ּדַ ִגין  ּבְ ִמיַנְייהּו.  י  ַאְעּדֵ ָלא  ִאין,  ְוַתּתָ ִאין  צ''ד  ִעּלָ (דף 

ֵעיָנא, ִזיו ְיָקָרא   ע''א) ָלא  ָחָמאן ֵעיָנא ּבְ ְדָמִריהֹון, ַמה ּדְ
א   קּוְדׁשָ ּדְ ָעְלָמא,  ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ ִמּיֹוָמא  יֹוָמא,  ַההּוא  ּכְ ֲהָוה 

ִסיַני.  יָקֵריּה ַעל טּוָרא ּדְ ֵלי ּבִ ִריְך הּוא ִאְתּגְ  ּבְ
ְפָחה  .571 ָרֲאָתה ׁשִ ִנינּו ׁשֶ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ׁשָ

ּלֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ַהנָּ  ֶ ִביא, ָיכֹול ַעל ַהיָּם ַמה ׁשּ
ָרֵאל ַעל ַהר ִסיַני? לֹא   ָעְמדּו ִיׂשְ מֹו אֹותֹו יֹום ׁשֶ ּכְ
ָרֵאל ַעל ַהר   ָעְמדּו ִיׂשְ אֹותֹו ַהיֹּום ׁשֶ ּום ׁשֶ ְך! ִמׁשּ ּכָ
ָהיּו   ַהּגּוִפים  ְוָכל  ַהזֲֻּהָמה,  ֵמֶהם  ָעְבָרה  ִסיַני, 
ֶעְליֹוִנים   ַמְלָאִכים  ל  ׁשֶ ִצְחצּוַח  ּכְ ְמֻצְחָצִחים 

ּמִ  ׁשֶ ַלֲעׂשֹות  ּכְ ְמֻצְחָצִחים  ים  ְלבּוׁשִ ּבִ ים  ׁשִ ְתַלּבְ
ִליחּות ִרּבֹוָנם.   ֶאת ׁשְ

  

ְפָחה ַעל ַהּיָם, ַמה   .571 ָחָמאת ׁשִ ֵניָנן ּדְ יָמא, ָהא ּתָ ְוִאי ּתֵ
ָקִאימּו   ַההּוא יֹוָמא ּדְ ָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה, ָיכֹול ּכְ ּדְ

ִסיַני. ָלאו ּדְ ָרֵאל ַעל טּוָרא  ַההּוא יֹוָמא   ִיׂשְ ִגין ּדְ ּבְ ָהִכי. 
ְייהּו,  ר זּוֲהָמא ִמּנַ ִסיַני, ַאְעּבַ ָרֵאל ַעל טּוָרא ּדְ ַקְיימּו ִיׂשְ ּדְ
ד   ִאין, ּכַ ַמְלָאִכין ִעּלָ ַצְחְצָחא ּדְ ְוָכל ּגּוִפין ֲהוֹו ְמַצְחְצָחן, ּכְ
ִליחּוָתא   ׁשְ ד  ְלֶמְעּבַ ְמַצְחְצָחן,  י  ְלבּוׁשֵ ּבִ ן  ׁשָ ִמְתַלּבְ

 יהֹון.ְדָמֵר 
ִנְכָנִסים ָלֵאׁש   .572 ּוְבאֹותֹו ַמְלּבּוׁש ְמֻצְחָצח 

ָמנֹוַח,  ל  ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ אֹותֹו  מֹו  ּכְ פֹוֲחִדים.  ְולֹא 
ַמִים,  ָ ַלׁשּ ְוָעָלה  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ְוִנְכַנס  ְרָאה לֹו  ּנִ ׁשֶ ּכְ

תּוב ּכָ יג) ׁשֶ ַלַהב   (שופטים  ּבְ ה'  ַמְלַאְך  ַויַַּעל 
ֲארּו   ָעְבָרה ֵמֶהם אֹוָתּה זֲֻהָמה, ִנׁשְ ַח. ּוְכׁשֶ ְזּבֵ ַהּמִ
ָלל,   ּכְ ִטּנּוף  ִלי  ּבְ ְמֻצְחָצִחים  ּגּוִפים  ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ ְפִנים  ּבִ מֹות  ׁשָ ְוַהּנְ

 ָהאֹור.

  

א, ְוָלא  .572 ָ א ְמַצְחְצָחא, ָעאִלין ְלֶאׁשּ ּוְבַההּוא ַמְלּבּוׁשָ
ד ִאְתָחֵזי ֵליּה, ּדַ  ָמנֹוַח, ּכַ ַההּוא ַמְלָאָכא ּדְ ַגְווָנא ּדְ ֲחִלין. ּכְ

יב, ְכּתִ ּדִ א,  ַמּיָ ִלׁשְ ְוָסִליק  ְלהֹוָבא,  ׁשַ ּבְ (שופטים   ְוָעאל 
ר ִמיַנְייהּו  יג) ַאְעּבָ ְוַכד  ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ ַלַהב  ּבְ ְיָי'  ַמְלַאְך  ַעל  ַוּיַ

ָראֵ  ִיׂשְ ֲארּו  ּתָ ִאׁשְ זּוֲהָמא,  לֹא ַההּוא  ּבְ ְמצּוְחָצִחין  ּגּוִפין  ל 
ָלא   ְלַקּבְ ְרִקיָעא,  ּדִ זֹוֲהָרא  ּכְ ְלגֹו  ָמִתין  ְוִנׁשְ ָלל,  ּכְ ִטּנּוָפא 

 ְנהֹוָרא.
רֹוִאים   .573 ָהיּו  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָהיּו  ְך  ּכָ

ּלֹא ָהָיה   ֶ בֹוד ִרּבֹוָנם, ַמה ׁשּ ִלים ְלתֹוְך ּכְ ּכְ ּוִמְסּתַ
ּלֹא ָעבְ  ְך ַעל ַהיָּם, ׁשֶ אֹותֹו ּכָ ָרה ֵמֶהם ַהזֲֻּהָמה ּבְ

ַהּגּוף,  ִמן  ַהזֲֻּהָמה  ְסָקה  ּפָ ׁשֶ ִסיַני,  ּבְ ְוָכאן  ְזַמן. 
רֹוִאים   ָהיּו  ִאּמֹוֵתיֶהם  ְמֵעי  ּבִ ִרים  ֻעּבָ ֲאִפּלּו 
ל   ּכָ לּו  ִקּבְ ם  ְוֻכּלָ ִרּבֹוָנם,  ְכבֹוד  ּבִ ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ

ָראּוי לֹו.  ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ

  

ְיָקָרא ָהִכי   .573 ּגֹו  ָלן  ּכְ ּוִמְסּתַ ָחָמאן  ֲהוֹו  ּדַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲהוֹו 
ִאְתֲעָבר  ָלא  ּדְ א,  ַיּמָ ַעל  ָהִכי  ֲהִוי  ָלא  ּדְ ַמה  ְדָמִריהֹון, 
ָפְסָקא   ּדְ ִסיַני  ּבְ ְוָהָכא  ִזְמָנא.  ַההּוא  ּבְ ְייהּו  ִמּנַ זּוֲהָמא 

ִאָמן,   ִבְמֵעי  ּדְ ִרין  עּוּבָ ֲאִפיּלּו  ִמּגּוָפא,  ָחָמאן זּוֲהָמא  ֲהוֹו 
ל ַחד ְוַחד,   ילּו ּכָ הּו ַקּבִ יָקֵרא ְדָמֵריהֹון. ְוֻכּלְ ָלן ּבִ ּכְ ּוִמְסּתַ

ְדָקא ֲחִזי ֵליּה.   ּכַ
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דֹוׁש   .574 ַהּקָ ִלְפֵני  ְמָחה  ׂשִ ָהְיָתה  יֹום  ְואֹותֹו 
ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ַהיֹּום  ִמן  יֹוֵתר  הּוא  רּוְך  ּבָ

ְבָרא הָ  ּנִ ַהיֹּום ׁשֶ ּום ׁשֶ ִקיּּום  ִמׁשּ ּבְ עֹוָלם לֹא ָהָיה 
תּוב ּכָ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ (ירמיה   ַעד 

ַמִים  לג) ׁשָ ֻחּקֹות  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ְבִריִתי  לֹא  ִאם 
י. ְמּתִ  ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ

  

ִריְך הּוא,   .574 א ּבְ ְוַההּוא יֹוָמא, ֲהָוה ֶחְדָוה ָקֵמי קּוְדׁשָ
ִאְתבְּ  ּדְ ִמּיֹוָמא  יר  ֵרי ַיּתִ ִאְתּבְ ּדְ יֹוָמא  ּדְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא,  ֵרי 

ָרֵאל אֹוַרְייָתא,  ילּו ִיׂשְ ַקּבִ ִקּיּוָמא, ַעד ּדְ ָעְלָמא, ָלא ֲהָוה ּבְ
יב  ְכּתִ לג) ּדִ ֻחּקֹות   (ירמיה  ְוַלְיָלה  יֹוָמם  ְבִריִתי  לֹא  ִאם 

י.  ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשַ  ׁשָ
ָרֵאל ּתֹוָרה ַעל ַהר ִסיַני,   .575 לּו ִיׂשְ ּבְ ּקִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ָוָאֶרץ,   ַמִים  ׁשָ מּו  ְוִהְתַקיְּ ָהעֹוָלם,  ם  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ָאז 
ה,  ּוַמּטָ ַמְעָלה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְונֹוַדע 
יֹום  אֹותֹו  ְוַעל  ַהּכֹל.  ַעל  ְכבֹודֹו  ּבִ ה  ְוִהְתַעּלָ

תּוב, אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' ָמָלְך גֵּ  (תהלים צג) ּכָ
ּתֹוָרה,   א  ֶאּלָ עֹז  ְוֵאין  ִהְתַאזָּר.  עֹז  ה' 

ּנֱֶאַמר  כט) ׁשֶ ְיָבֵרְך   (שם  ה'  ן  ִיּתֵ ְלַעּמֹו  עֹז  ה' 
לֹום.   ָ  ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ

  

ִסיַני,   .575 ּדְ טּוָרא  ַעל  אֹוַרְייָתא  ָרֵאל  ִיׂשְ ילּו  ַקּבִ ּדְ יון  ּכֵ
ְוִאְתְקָיי ָעְלָמא,  ם  ּסַ ִאְתּבַ ֵדין  ְוַאְרָעא,  ּכְ א  ַמּיָ ׁשְ מּו 

ק   ּלָ ְוִאְסּתַ א,  ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ִריְך הּוא  ּבְ א  מֹוָדע קּוְדׁשָ ּתְ ְוִאׁשְ
ִתיב א. ְוַעל ַההּוא יֹוָמא ּכְ יָקֵריּה ַעל ּכֹּלָ ְיָי'  (תהלים צג) ּבִ

א  ֶאּלָ עֹז,  ְוֵאין  ר.  ִהְתַאּזָ עֹז  ְיָי'  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  אּות  ּגֵ ָמַלְך 
ֱאמַ  ּנֶ ן ְיָי' ְיָבֵרְך ֶאת  (תהלים כט) רּתֹוָרה. ׁשֶ ְיָי' עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ
לֹום. ׁשָ  ַעּמֹו ּבְ

 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ
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