



		
א"ע ב"יר ףד
בער


ָּב תַׁשָרָּפ

ַע קדְׁשָא 
(דף רי"ב ע"א) אִיּנּון ׁשַּפִירָ ןּ ,כַמָ ה נְ טִיעָ ן ׁשַּפִירָ ן ּדְאִתְ נְ טָעָ ן מִ נַיְיהּוּ ,דַמְיָין לְאִיּנּון נְ טִיעִין ְּדנָ ט ֻ
חּו מאִיּנּון מִ ְס ְּכנֵ יִּ ,ד ְבהּו.
ְע ֶדן יָאָיָין .מָאן יִ ֵּתן ,וְאִ ּלֵ ין (נ"א ְד ִאּלֵ ין) נְ טִיעָ ן אִׁשְ ְּת ָכ ֵ
הּוא בגִ נְ ּתָא ּד ֵ
ְ
בְרִיְך
ְעינָא 
לְמ ֱחזֵ י .אַעְּבָר חַד ּבַר נָׁש ּד ֵ
ָׁש ּד ַהוֹו לֵ יּה יְדָ ן ׁשַּפִירָ ן ,יָאָ ן ֵ
יִ ּזַ ל מַיִ ם מִ ָּדּלְיָ ו וְ גֹו'( .במדבר כד) לְּבַר נ ַ
הּוׁ ,שָארי  לְׁשַּבְ חָא ,אָמַרּ ,כַמָ ה אִיּנּון ׁשַּפִירָ ןּ ,כַמָ ה אִיּנּון
ֵ
ּבִיׁשָא ,אִ ְס ָּת ַּכל ּבְאִיּנּון יְדִין ,נָקִיט ּבְ
ין א ָבנִין
ְׁשַרְיָין ּב ֲ
ֵ
ָמּו אצְּבְעָאן מִ ּגְזֵ רָ ה דְׁשַּפִירּו עִ ּלָאָ ה .לְ בָתָר אָמַר ,מָאן יִ ֵּתן יְדִין אִ ּלֵ ין ּד
יָאָ ן ,ח ֶ
ְׁשָא בהּו ,וְיֵ הֹון ּגְ נִיזִין
ְ
יבּותא ִדילֵ יּה) ּבְ ֵב ֵיתיּה לְאִׁשְ ַּתּמ
בּוׁשי יְקָר ּדְאַרְ ּגְ וָ ונָא (ס"א ְּב ֵב ָיתאי וכו' ְּב ֵת ָ
יַקִירִיןִּ ,ובלְ ֵ
ּבְתיבּותָא דִילֵ יּה.
ֵ
םׁ ,שָרי לְׁשַּבְ חָא ,מַ ה ּטֹבּו א ָֹהלֶ יָך ,חָמּו ַכ ָּמה ׁשְּפִירָ ןַּ ,כ ָּמה יָאָ ן וְ כּו' ,לְ בָתָר אָמַר יִ ּזַ ל מַיִ ם
ֵ
ַּכְך ּבִ לְעָ
ַר מאִיּנּון מַ ְס ְּכנִין ָ(ּדּלְ יָ וּ ,כְ ל ַֹומר ַמ ְסּכְ נִין)
מִ ָּדּלְיָ ו ,לָא יִׁשְ ְּת ַּכח נְ טִיעָא ׁשַּפִירָא דָא ,נְ טִיעָא דְאֹורַיְיתָא ,לְ ב ֵ
ָא יַרְּבי רּוחָא דְקּודְׁשָא.
ֵ
(נ"א ַמ ְׁשּכְ נִין) ,וְזַרְעֹו ּבְמַיִ ם רַּבִיםְּ ,דלָא יִ ְסּגֵ י וְ ל
ִין עינַיִ ְך לְאַ בְאָׁשָא ,הָא פְרִיסּו דְקּודְׁשָא עָ לַיְיהּוּ ,כ ְֵדין
יּה קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,רָׁשָע ,לָא יַ ְכל ֵ
אָמַר לֵ ֻ
ָא חילָא תַ ּקִיפָא 
 ,אל מֹוצִיאֹו מִ ִּמצְרַיִ ם וְ גֹו' ,הָא  לָא יַ ְכלִין ָּכל ּבְ נֵ י עָ לְמָא  לְאַ בְאָׁשָא לֹוןְּ ,דה ֵ
אָמַר ֵ
פֹות רְאם לֹוְּ ,דלָא יְ כִיל
ֵ
ְתֹוע
 ,אּלָא ּכ ֲ
ּומַאי אִיהּו .אל מֹוצִיאֹו מִ ִּמצְרַיִ ם .וְ ֹלא עֹוד ֶ
ֵ
עִ ּלָאָ ה אָ חִיד ּבְ הּו,
ֹאכל ּגֹויִ ם צָרָיו וְ גֹו'.
ּומיּהּ .ומִ ּדְאִׁשְ ְּת ַכח ּבִזְקִיפּו עִ ּלָאָ ה ָהכִי ,י ַ
ָׁש לְאֹוׁשִיט יְדיּה עָ לֵ יּה ,מִ ּגֹו ר ֵ
ֵ
ּבַר  נ
וְ לֵ ית מָאן ּדְיָ כִיל לְאַ בְאָׁשָא לֹון.
ֲוַאפִיּלּו ּבְזִמְ נָא דְ לָא זָקִיף ,לָא יַ ְכלִין ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב ּכָרַע ׁשָ ַכב .לָא דָ חִילּ ,בְ גִין ּדְאִׁשְ ְּת ַכח ּגִיּבָר 
נִמּוסי 
ֵ
ב ּבינַיְיהּוּ ,כ ֲַארִי הּוא יִׁשְ ְּת ַּכח ּבְ
י עמְמַיָא ,וְ כָרַע  וְׁשָ ַכ ֵ
ַד אִיּנּון ּבינֵ ֲ
ֵ
ִיא ,אפִיּלּו כ
ֲ
רִי ּוכלָ ב
ְ
ּכ ֲַא
ְאפִיּלּו ָכל מַ לְ ַכּיָא 
ְמָאריהֹוןּ ,ד ֲ
אֹורַיְיתָאּ ,בְאֹורְ ֵחי אֹורַיְיתָא( .וְ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן) ׁשּולְ ָטנּותָא אִית  לְ הּו ב ֵ
דְעָ לְמָא ,לָא יַעְקְרּון לְ הּוּ .כְאַרְיָא דָא  ּכַד ׁשָ כִיב עַ ל טַרְ ֵפיּה ,לָא יַ ְכלִין לְאַ ּקָמָא לֵ יּה מִ ּנֵ יּה ,הָדָא 
הּוא דִ כְתִיב ּכָרַע ׁשָ ַכב ּכ ֲַארִי וְ גֹו'.
ְקַדְמִיתָא הוָ ה
ָ
ְמָא חּכִים לְאַ בְאָׁשָאְּ ,כ ִבלְעָ ם רְׁשִיעָאְּ ,דהָא  ב
ַ
אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ,לָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבְעָ ל
ֶ
ָא יִּפְקּון מעַ בְדּותְ הֹון
ֵ
ְרָאל קִ ּׁשּורָאְּ ,דל
ְרָאי עָ לַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
אִׁשְ ְּת ַכח ּבְמִ צְרַיִ ם ,וְעַ ל יְדֹוי ,קְׁשִירּו מִ צ ֵ
ָא יִּפְקּון מ ֲעבִידָתָא 
ֵ
נָא ּדל
ְ
נָא עבִידְ
ָא א ֲ
ה איכּול לְאַ בְאָׁשָא לְ הּוְּ ,דה ֲ
לְעָ לְמִין .וְדָא הּוא  ּדְאָמַר ,מָ ֵ
ּולָק ְבלֵ יהֹון (נ"א וְ לָ ֳק ְבלֵ יּה) לָא יַ ְכלִין ַחּכִמִין וַ ֲחרָׁשִין
ל אל מֹוצִיאֹו ,מִ ִּמצְרַיִ ם ֳ
ְמִין ,א ָב ֵ
ֲ
ְרָאי  לְעָ ל
דְמִ צ ֵ
ּדְעָ לְמָא.
ל אדֹנָיו וְ גֹו'
ד א ֲ
ּגִיר ע ֶב ֶ
ֶ
וְעַ ָּתה ִהנְ נִי הֹולֵ ְך לְעַ ּמִי וְ גֹו'( .במדבר כד) רִּבִי יְ הּודָ ה פָתַ ח( ,דברים כג) ֹלא תַ ְס
י קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא.
ִיבה אֹורַיְיתָא קַ ֵּמ ֻ
עִ ְּמָך יֵ ֵׁשב ּבְקִרְּבְ ָךּ .כַמָ ה ֲחבִיבִין מִ ּלֵ י דְאֹורַיְיתָאּ .כַמָ ה ֲחב ָ
יּ ,בְׁשַעתָא דִי נַ פְקּו
ֲ
ְרָאלּ .תָא חָזֵ
ּה קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לִ ְּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ִיבה אֹורַיְיתָאּ ,דְאֹורִית לָ ֻ
ּכַמָ ה ֲחב ָ
לׁ ,שָארי 
ֵ
ְרָא
לָא סלִיקּו ְבהּו בְיִ ׂש ֵ
ְ
ָא חרָׁשֹוי  וְקִ סְמֹוי ,וְ ָכל אִיּנּון קִׁשְרִין,
מִ ִּמצְרָיִ םׁ .שְמַע ּבִ לְעָ ם ְּדה ֲ
לָאי דְ פַרְזְ לָא.
י חׁשֹוכָאּ ,ומָ טָא לְ ג ֵַּבי אִיּנּון ׁשַ לְׁשְ ֵ
טּור ֲ
יׁשיּה .אָזַ ל לְאִיּנּון ֵ
ט ר ֵ
ּולְמירַ ֵ
ַרְמיּהֵ ,
לְ גַרְרָא ג ֵ
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ָּב תַׁשָרָּפ

ב"ע ב"יר ףד

גער

זָא"לַ ,ההּוא 
יּה ע ֵ
ָמי לֵ ֲ
יׁשי טּורַ ּיָא ,ח ֵ
ָׁש ּבְר ֵ
וְ ַכְך הּוא אָרְ חָא דְמַאן ּדְמָ ֵטי  גַּבַיְיהּוֵּ ,כיוָ ן ּדְעָאל ּבַר  נ ֵ
ּיַד אָמַר לַעזָ"אּ ,כ ְֵדין יָ ֲהבִין קָ לָאּ ,ומִתְ ַּכּנְׁשִין ּגַּבַיְיהּו ִחוְיָין רַ בְרְ ֵבי דִמְתֹוקְדָ ן,
ֲ
לּוי עינַיִ ם .מִ
ֵ
דְאִקְרי גְ
ֵ
יׁשּה ּכ ְֵריׁשָא 
ָא לָק ְבלֵ יּה ּדְּבַר נָׁש ,וְתָ נָאּ ,כְמִין ׁשּונְרָא ,הִיאֵ ,וְר ֵ
י אֹונִימְתָא זְעירְ ּת ֳ
ֵ
וְ ַס ֲחרִין לֹון .מְׁשַ ּדְֵר
הּוא מַיְיתי  חַד 
ֵ
ָּפי אַ נְּפֹוי ,וְ
ָמי לָ ּה ,ח ֵ
ָׁש ּדח ֵ
ּותְרין זַ נְ בִין ּבָ ּה ,וִידָ הָא וְרַ גְ לָ הָא זְעִירִיןּ .בַר  נ ְ
דְ ִחוְיָיאֵ ,
גֹולָא חּוָ ורָאׁ ,שַ ֵּדי בְאַ נְּפָ הָא וְ הִיא אָתְיָת עִ ֵּמיּה.
ִ
ָא ,מאֹוקִידּו דְתַרְ נְ
קַ טּורְ ּת ֵ
י עַד ּתהֹומָא .וְתַ ָּמן
ְ
לָאי ,נָעִיץ ּבְאַרְעָאּ ,ומָ ֵט
ִיא ריׁשָא ּדְׁשַ לְׁשְ ֵ
לָאי ,וְ ַהה ֵ
י ריׁשָא דְׁשַ לְׁשְ ֵ
עַד ּדְמָ ֵטי לְ ג ֵַּב ֵ
לָאיּ .כַד 
ָמִיְך אִתְקְׁשַר ריׁשָא דְׁשַ לְׁשְ ֵ
ֵ
ּבִתְ הֹומָא .חַד סָמִיְך ,וְ הּוא נָעִיץ ּבִתְ הֹומָא תַ ּתָאָ הְּ ,וב ַההּוא ס
ָׁש לְריׁשָא ּדְׁשַ לְׁשְ לָאָ הּ ,בָ טַׁש ּבָ ּה ג' זִמְ נִין ,וְאִיּנּון קָרָאן לֵ יּהּ ,כ ְֵדין ּכָרַע וְ ָסגִיד עַ ל ּבִרְ ּכֹוי,
מָ ֵטי בַר נ ֵ
ַאי סטְרָא 
יּה מה ִ
ִים עינֹוי ,עַד ּדְמָ ֵטי ּגַּבַיְיהּוּ .כ ְֵדין יָתִיב קַ ּמַיְיהּו ,וְ ָכל אִיּנּון ִחוְיָין ָס ֲחרִין לֵ ֵ
וְאָזִיל וְאָ ט ֵ
גִיד לָק ְבלַיְיהּו.
ֳ
ָמי לֹון ,אִזְ ּדַעְזָע ,וְ נָ ַפל עַ ל אַ נְּפֹוי ,וְ ָס
ח עינֹוי ,וְ ח ֵ
ַאי סטְרָאּ .פָתַ ֵ
ּומה ִ
ֵ
יהְך
לְמ ַ
לְ בָתָר אֹולְ פִין לֵ יּה ֲחרָׁשִין וְקִ סְמִין ,וְיָתִיב ּגַּבַיְיהּו (דף רי"ב ע"ב) נ' יֹומִיןּ .כַד מָ טָא זִמְ נָא  ֵ
הּוא חׁשֹוכָא 
ֲ
ּיָיאּ ,בין ַה
ֵ
יּה ,עַד ּדנָ פִיק מִ ן טּורַ
ְ
לְאָרְ ֵחיּהַ ,ההִיא אֹונִימְתָא ,וְ ָכל אִיּנּון ִחוְיָין ,אַזְ לִין קַ ֵּמ
תַ ּקִיפָא.
ּגַרְמיּה ּבְ טּורַיָיא עִ ְּמהֹוןּ .ובָעָא  לְקַ טְרְ גָא  לֹון,
ִּובלְעָ ם ּכַד מָ טָא  גַּבַיְיהּו ,אֹודַע  לֹון מִ ּלָ ה ,וְאַ ְסּגַר  ֵ
לְקל ָּכל ָחכְמָ ּתָא דְעָ לְמָא ,וְ ָכל ֲחרָׁשִין ּדְעָ לְמָא,
הּוא בל ְֵּבל וְקִ ֵ
ִ
לְאָתָ בָא לֹון לְמִ צְרַיִ ם .וְקּודְׁשָא בְרִיְך
ָא ב ֲהדַיְיהּו.
ְּדלָא יָ כִילּו לְקָרְ ב ַ
ָר ּגַרְמיּה ,וְאַמְ לִיְך לֵ יּה
ֵ
ְרָאל ,אַ ְהּד
ָמָא בלְעָ ם ְּדלָא יְ כִיל לְאַ בְאָׁשָא  לְיִ ׂש ֵ
ִ
ָא כיוַ ן ְּדח
ּתָא  חָזֵ י ,הַׁשְ ּת ֵ
וְעיטָא דִילֵ יּה ָהוָ ה ּבְאִיּנּון נּוקְ ֵבי דְמִדְיָ ן ּדְאִיּנּון
לְ ָבלָק ,מַ ה ְּדלָא  בָעָא מִ נֵ יּהּ ,בְ גִין לְאַ בְאָׁשָא לֹוןֵ .
ְרָאל
לָא הוֵ ינָא יָדַעִּ ,ד ְכּתִיב( ,במדבר לא) ֵהן ֵהּנָ ה הָיּו לִ ְבנֵ י יִ ׂש ֵ
ֲ
א דְאמַר לֵ יּה מ ֶֹׁשה,
ֲ
ׁשָּפִירָ ן ,וְאִ לְמָ לֵ
ּבִדְ בַר ּבִ לְעָ ם.
ְך ּבְעִיטְך יִּפֹול .מַ ה עָ ֵבדַ ,ההּוא 
ֵ
הּוא עיטָא דִילֵ יּה ,אָמַר ,הָא וַ ּדָאי  גַרְמָ
ֵ
ָמָא קדְׁשָא  בְרִיְך
ֻ
ֵּכיוָ ן ְּדח
ְמי לֵ יּה סֹופָא דְ כֹּלָא .וְ כִי אִית לְ הּו רְׁשּותָא לִזְמַ ן רָ חִיק .אָמַר רִּבִי 
ילָא ּד ָשלַ ט עַ ל ָּכל ֲחרָׁשִין ,אַ ח ֵ
ְ
ֵח
ָא אּוקְמּוה .וַ ּיִ ּׂשָא מְׁשָ לֹו וַ ּיֹאמַר .מָאן
ָ
ּו מ ַההּוא דְקָאִים עָ לֵ יּה ,וְ ה
ָק ,עינָא  חָמָאּ ,ומִ ּלִין אִתְמָר ֵ
יִ ְצח ֵ
לְמימַר .מָאי טַעְמָאּ .בְ גִין ְּדלָא יִתְקַ ּיְימּון מִ ּלִין ְּדגָעְ לָאּ ,בִרְעּותָא עִ ּלָאָ ה( ,ס"א ְּובגִ ין ְּדיִ ְת ַקּיְ ימּון
ּדְאִית לֵ יּה ֵ
ִמּלִ ין ִּדלְ ֵעיּלָ א) ּבְדַעְ ּתָא עִ ּלָאָ ה בְאֹורַיְיתָא.
רְאּנּו וְ ֹלא עַ ָּתה( ,במדבר כד) ְּדהָא מִ ּלִין אִ ּלֵ ין מִ ּנַיְיהּו אִתְקַ ּיָימּו ְב ַההּוא זִמְ נָאּ ,ומִ ּנַיְיהּו לְ בָתָרּ ,ומִ ּנַיְיהּו
ֶא ֶ
ִין קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְמִ ְבנֵ י יְרּוׁשְ לֵ םּ ,ולְאַ חְזָאָ ה חַד ּכ ָֹכבָא קְ בִיעָא,
ּבְזִמְ נָא דְמַ לְ ּכָא מְׁשִיחָאְּ .תנָ ן ,זַ ּמ ֻ
לּון ּביּה ע' ּכ ָֹכבִין אַ ֲחרָ נִין,
ָא ֵ
יּה ּבְאמְ צָעּות רְקִיעַ  ,וְיִׁשְ ּת ֲ
ֶ
מְ נַ ְּצצָא בְע' רָ ֲהטִיןּ ,ובְע' זִיקִין נַ ֲהרִין מִ ּנֵ
ִיהא נָ הִיר וְ לָ הִיט ע' יֹומִין.
ו ֵ
ּובְיֹומָא ׁשְתִיתָאָ ה ,יִתְ ֲחזֵ י  ְבכ"ה יֹומִין לְיַרְ חָא ׁשְ ּתִיתָאָ ה ,וְיִתְ ְּכנִיׁש ּבְיֹומָא ׁשְ בִיעָאָ ה ,לְ סֹוף ע'
ָאִין מ ַההִיא 
ֵ
יֹומִין ,יֹומָא קַדְמָאָ ה יִתְ ֲחזֵ י  בְקַרְ ּתָא ָ(ח ָדא) ּדְרֹומָא .וְ ַההּוא יֹומָא יִ נְּפְ לּון ג' ׁשּורִין עִ ּל
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יכלָא רַ בְרְ בָא יִ נְּפֹול ,וְׁשַ ּלִיטָא דְ ַההִיא קַרְ ּתָא יְמּותּ .כ ְֵדין יִתְּפָ ַּׁשט ַההּוא  ּכ ָֹכבָא 
קַרְ ּתָא דְרֹומִי ,וְ ֵה ָ
ל אַרְּבַע סטְרִיןּ ,ומְ ֵהימְ נּותָא 
ִ
ְערּון קְרָ בִין ַּתּקִיפִין ּבְעָ לְמָא ,לְ ָכ
לְאִתְ ֲחזָאָ ה בְעָ לְמָאְּ .וב ַההּוא זִמְ נָא יִ ּת ֲ
ח ּבינַיְיהּו.
לָא יִׁשְ ְּת ַּכ ֵ
ָאּ ,בְאמְ צָעּות רְקִיעָא .יְקּום מַ לְ ּכָא  חַד רַ ב וְׁשָ לִיט
ֶ
ּוב ְֶאמְ צָעּות עָ לְמָאּ ,כַד יִ ְּתנְ הִיר  ַההּוא  כ ָֹכב
ִין ּבִתְרין ִסטְרִין ,וְיִתְ ּגַּבָר עָ לַיְיהּו.
ֵ
ּוחיּה עַ ל ָּכל מַ לְ כִין ,וְיִ ּתְעַר קְרָ ב
ּגָאה ר ֵ
ּבְעַ לְמָא ,וְיִתְ ֶ
תָר ּד ֲהוָ ה ֵבי 
יּה א ְ
ְיִתְּבְרי (ס"א ְדיִ ְתּכַ ֵּסי) ּכ ָֹכבָא ,יִזְ ּדַעְזַע אַרְעָא קַ ּדִיׁשָא מ"ה מִיּלִיןַ ,ס ֲחרָ נֵ ֲ
ּובְיֹומָא ּד ֵ
ָא יִּפּוק אׁשָא תַ ּקִיפָא לְאֹוקְדָא 
ֵ
ּומ ַההִיא מְעַרְ ּת
מַקְ ּדְׁשָאּ .ומְעַרְ ּתָא  חָדָא מִ ן ְּתחֹות אַרְעָא יִתְ ּגְ לֵ יֵ .
ּומ ַההִיא מְעַרְ ּתָא יִ ְסּגֵ י  חַד עֹופָא (ס"א ַענְ ָּפא) ,רַ בְרְ בָא עִ ּלָאָ הּ ,דְיִׁשְ לֹוט ּבְ ָכל עָ לְמָא ,וְ לֵ יּה
עָ לְמָאֵ .
ָא ב ָכל עָ לְמָא ,וְ לֵ יּה
י עלְיֹונִין יִתְ ַּכּנְׁשּון ּג ֵַּביּהּ .וכ ְֵדין יִתְ ּגְ לֵ י מַ לְ ּכָא מְׁשִיח ְ
ִיׁש ֶ
אִתְיְ הִיב מַ לְ כּותָא .וְקַ ּד ֵ
אִתְיְ הִיב מַ לְ כּותָא.
ְרָאל יִתְ גַּבְרּון,
נְאיהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ְׁשַעתָא דְיִתְ ּגַ ּלֵ י ,יֵ הֹון מִׁשְ ַּת ְּכחִין ּבְעַקְ ּתָא ּבָתַר עַקְ ּתָא .וְ ַׂש ֵ
ְּובנֵ י עָ לְמָא  ב ֲ
יצי לֶ ֱאדֹום ַחּיָיבָא ,וְ ָכל אַרְעָא דְ ׂשָעִיר יֹוקִיד ּבְ נּורָאּ .כ ְֵדין
ִיׁש ֵ
ּכ ְֵדין יִ ּתְעַר רּוחָא דִמְׁשִיחָא עָ לַיְיהּו ,ו ֵ
ה יְרׁשָ ה ֵׂשעִיר אֹיְ בָיו .אֹויְ בָיו
דֹום יְרׁשָ ה וְ הָיָ ֵ
ֵ
ה א
ְרָאל ע ֶֹׂשה חָיִ ל .הָדָא הּוא דִ כְתִיב ,וְ הָיָ ֱ
ּכְתִיב ,וְיִ ׂש ֵ
לְמתַ ּיָיא  ּדְעַ ֵּמיּה,
נָא ,יָקִים קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  ֵ
ֻ
ְרָאל ע ֶֹׂשה חָיִ לְּ .וב ַההּוא זִמְ
ְרָאלּ .וכ ְֵדין וְיִ ׂש ֵ
דְיִ ׂש ֵ
ִי אחְיֶ הּ .וכְתִיב
נָׁשי מִ ּנְ הֹון מִיתָ ה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים קיח) יְמִין יְיָ ע ָֹׂשה חָיִ לֹ .לא אָמּות ּכ ֶ
וְיִתְ ֵ
ה יְיָ לְמלֶ ְך.
ֶ
(עובדיה א) וְעָ לּו מֹוׁשִעִים וְ גֹו'ּ .וכ ְֵדין (זכריה יד) וְ הָיָ
ְרָאל מִ ן ּגָ לּותָא,
גֹו' .אּלָא כַד יִּפְקּון יִ ׂש ֵ
ֶ
ה ת ֵצאּו וְ
ִי בׂשִמְ ָח ֵ
אָמַר רִּבִי אַּבָא ,מָאי דִ ְכּתִיב( ,ישעיה נה) ּכ ְ
ה ת ֵצאּוָׂ .שׂשֹון ּדָא 
ִי בׂשִמְ ָח ֵ
ׁשְ כִינְ ּתָא נָ פְקָא עִ ְּמהֹון ,וְעִ ָּמּה יִּפְקּון .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,ישעיה נא) ּכ ְ
א בּה.
ָא צּדִיק .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,ישעיה נה) ָׂשׂשֹון וְ ׂשִמְ ָחה יִ ָּמ ֵצ ָ
ֻקדְׁשָא בְרִיְך הּוא .רִּבִי יִ ְצחָק אָמַר ּד ַ
ְרָאל נַ ְפלַת ּבְ גָ לּותָא .אִתְמְ נָעּו בִרְ ָּכן
ׂשֹון אִקְריּ .ומִ ן יֹומָא דִ ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ֵ
ִיק ׂש
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןַ ,צּד ָ
ָא צּדִיק.
ַאי צּדִיקּ .בְ ַההּוא זִמְ נָא מַ ה כְתִיב( ,ישעיה יב) ּוׁשְאַ ְב ֶּתם מַיִ ם ּבְ ָׂשׂשֹוןּ ,ד ַ
לְמָא מה ַ
ֵ
מִ ּלְ נַ ְחּתָא לְעָ
ִיעִין עמִיקָ ן.
ֲ
ַּבּועי נְ ב
מִ ּמַעְיְ נֵ י  הַיְׁשּועָ ה ,אִ ּלֵ ין אַּבָא  וְאִ ּמָאָּ .דבָר אַ ֵחר ,אִ ּלֵ ין נֶ צַ"ח וְ הֹו"ד .וְ כֹּלָא מִ ּמ ֵ
ת צּיֹון וְ גֹו'ּ .בָרּוְך יְיָ לְעֹולָ ם
ָרּנִי י ֶֹׁש ֶב ִ
ּכ ְֵדין (ישעיה יב) וְאָמַרְ ּתָ ּבַ ּיֹום ַההּוא אֹודְ ָך יְיָ וְ גֹו'( ,ישעיה יב) ַצ ֲהלִי ו ֹ
וְאָמן.
ם אָמן ֵ
ֵ
וְאָמן .יִמְ לֹוְך יְיָ לְעֹולָ
אָמן ֵ
ֵ

ּפָרָׁשַת ּפִ נְ ָחס
 רִּבִי אלְעָזָר ּפָתַ ח וְאָמַר( ,משלי א) ׁשְמַע 
ֶ
ן אלְעָזָר וְ גֹו'( ,במדבר כה)
ס ּב ֶ
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה לֵ אמֹרּ ,פִ נְ ָח ֶ
ֶ
ַיְדַּב
ו ֵ
ָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא .וְאַ ל ִּתּטֹוׁש 
ּבְ נִי מּוסַר אָ בִיָך וְאַ ל ִּתּטֹוׁש ּתֹורַת אִ ֶּמָךׁ .שְמַע ּבְ נִי מּוסַר אָ בִיָךּ ,ד ֻ
ה תֹוכחִין,
ָ
ְרָאל .מָאי מּוסַר אָ בִיָך ,מּוסַרּ ,דָא אֹורַיְיתָאּ ,דְאִית ּבָ ּה ַּכ ָּמ
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ּתֹורַת אִ ֶּמָךּ ,ד ְ
ָקֹוץ ּבְתֹוכ ְחּתֹו.
ַ
ְ אָמר( ,משלי ג) מּוסַר יְיָ ּבְ נִי אַ ל ּתִמְאָ ס וְאַ ל ּת
ַּכ ָּמה עֹונָׁשִיןּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
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הער

ל ּבְאֹורַיְיתָא בהַאי עָ לְמָא ,זָ ֵכי ּדְיִ ְפ ְּתחּון לֵ יּה ַּכ ָּמה תַרְעִין לְ ַההּוא עָ לְמָא,
ְ
ְּובגִין ְּד ָכל מָאן ּדְאִׁשְ ְּת ַּד
טּורי תַרְעִין ,מַ כ ְֶרזֶ ת 
ְּפֹוק מהַאי עָ לְמָא ,הִיא אַקְדִימַת קַ ֵּמיּה ,וְאַזְ לָא לְ ָכל נְ ֵ
ֵ
הֹורִיןּ .בְׁשַעתָא דְיִ נ
ֲ
ַּכ ָּמה נְ
ית חדּו
ֹא גֹוי צּדִיק .אַתְקִינּו ֻכרְ סְיָין לִ ְפלָ נַ ּיָא עַ ְבּדָא דְמַ לְ ּכָאְּ .דלֵ ֲ
ַ
וְאֹומ ֶרת( ,ישעיה כו) ּפִתְ חּו ׁשְעָרִים וְיָ ב
ֶ
ל ׁש ֵּכן ּבַר נָׁש ּדְמִתְעַר ּבְ לֵ ילְיָא לְאִׁשְ ַּת ְּדלָא 
הּוא אּלָא מָאן ּדְאִׁשְ ּתְדַ ל ּבְאֹורַיְיתָאָּ ,כ ֶ
ֶ
ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך
ח ּבינַיְיהּו,
ְע ֶדן ,צַיְיתִין לְקַ ּלֵ יּה ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא מִׁשְ ְּת ַכ ֵ
ָא כל צַדִיקַ ּיָיא דִ ְבּגִ נְ ּתָא ּד ֵ
בְאֹורַיְיתָאְּ ,דה ָ
ּיֹוׁש ֶבת ּבַ גַ ּנִים ֲח ֵברִים מַקְׁשִיבִים לְקֹולֵ ְך הַׁשְמִיעִינִי.
ה דְאּוקְמּוה (שיר השירים ח) ַה ֶ
ָ
ּכְמָ
ְרָאלּ ,דְאִיהִי 
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ּיֹוׁש ֶבת ּבַ גַ ּנִיםּ ,ד ְ
ְמְתָא אִית ּביּהַ .ה ֶ
ֵ
רִּבִי ׁשִמְעֹון אָמַר  הַאי קְרָא רָזָא דְ ָחכ
ְרָאל ,וְאַזְ לָא עִ ְּמהֹון ּבְעַקְ ּתַיְיהּוֲ .ח ֵברִים מַקְׁשִיבִים לְקֹולֵ ְך ,מַׁשִרְיָין עִ ּלָאִיןֻּ .כּלְ הּו
ְבגָ לּותָא עִ ם יִ ׂש ֵ
ַרְאִינִי את 
ֶ
ְ אָמר (שיר השירים ב) ה
צַיְיתִין לְקֹולֵ ְך ,לְקֹול ּתּוׁשְּבַ ְח ֵּתְך ּבְ גָ לּותָא .הַׁשְמִיעִינִיּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ַׁשְמִעִינִי את קֹולֵ ְך .הַׁשְמִעִינִי ,קָ לָא דְאִיּנּון ַחבְרַ ּיָיא דְמִׁשְ ַּת ְּדלֵ י  בְאֹורַיְיתָא דְ הָא  לֵ ית 
ֶ
מַרְאַיִ ְך ה
ּתּוׁשְּבַ ְחּתָא קַ ּמָאיּ ,כְאִיּנּון ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלֵ י בְאֹורַיְיתָא.
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןַּ ,כבְיָ כֹולָּ ,כל אִיּנּון ּדְזַ ּכָאן לְאִׁשְ ַּת ְּדלָא ּבְאֹורַיְיתָאּ ,ומִ ּכַד ּפָ לִיג לֵ ילְיָא ,וְאַתְיָין
 ,אּלָא 
ּבְמַ טְרֹונִיתָא  ּכַד  נָ הִיר יְמָמָא ,לְקַּבְ לָא אַ נ ְֵּפי מַ לְ ּכָא ,אַתְקִיף  וְאַ ֲחסִין ּבִׁשְ כִינְ ּתָא .וְ ֹלא עֹוד ֶ
חּוט ׁשל ֶח ֶסדּ ,כְמָ ה דְאֹוקִימְ נָא.
ֶ
דְׁשַרְיָא ביּה
ֵ
לָק ְבלָ ּהְּ .כגֹון
ַאחִידָ ן ֳ
ִי מאִ ּנּון מִ ּלִין ּד ֲ
ּתָא  חָזֵ יָּ ,כל מָאן ּדְזָ ֵכי  לְאִתְ ּתָקַף ּבִׁשְ כִינְ ּתָא ,יִ ְסּתְמַר ּגַרְמֹוה ֵ
ִיר ּגַרְמיּהַּ ,כבְיָ כֹול ְּכנֶ ֶסת 
ֵ
גֹון ּבַת אל נֵ כָר .וְ ָכל מָאן ְּדנָ ט
ֵ
מָאן .אִיּנּון ְּדלָא מְׁשַ ּק ְֵרי  בְאָת קַדִיׁשָאְּ ,כ
ל ׁש ֵּכן אִי זָ ֵכי וְ ָּקנֵ י לְ הַאי.
ִידָא ביּה ,וְ נַ טְרָא לֵ יּה ,וְ הִיא אַקְ ּדִימַת לֵ יּה ׁשְ לָ ם .וְ ָּכ ֶ
ֵ
ל אח
ְרָא ֲ
יִ ׂש ֵ
הּוא ׁשַעתָאּ ,בַר ּדְאַקְדִים ּפִ נְ ָחס לְ הַאי עֹובָדָא,
ֲ
ְרָאל לְאִׁשְ ֵּתצָאָ ה ְב ַה
וְאָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,אִתְ חַזְיָין יִ ׂש ֵ
ס ּבן
ְעָזָר ּבן אַ ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ֵהׁשִיב וְ גֹו'ָּ .דבָר אַ ֵחרּ ,פִ נְ ָח ֶ
ֶ
ן אל
ס ּב ֶ
וְׁשָ כִיְך רּוגְזָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיבּ ,פִ נְ ָח ֶ
 קָא אָתי.
ֵ
עֹוב ָדא)
ן ּבן ּת ְֵרי זִמְ נֵ י ,לְאַׁשְ לְמָא אֹובָדָא (נ"א ָ
גֹו' .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,ב ֶ
ֶ
ֶאלְעָזָר וְ
ן ּביּהּ ,כְאִ ּלּו מְׁשַ ֵּקר 
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,הַאי  בַר  נָׁש  ְּדנָ טִיל ּגִ לְ גּולָא דְ נִׁשְמְתָא ,וְ לָא זָ ֵכי דְיִתְ ָּת ַּק ֵ
ָא א ֵבידָ ה וְ ִכ ֶחׁש ּבָ ּה וְ נִׁשְּבַע עַ ל
נָא קָריּנָא עָ לֵ יּה הַאי קְרָא (ויקרא ה) אֹו מָ צ ֲ
ֵ
ּבְקּוׁשְ טָא ּדְמַ לְ ּכָאֲ .וַא
ׁשָקר .וְ ִכ ֶחׁש ּבָ ּהַ ,טב לֵ יּה ְּדלָא אִ ב ְֵרי.
ֶ
הּוא צּדִיק 
ַ
הּוא צּדִיק ּגָמּורּ ,ומַאן
ַ
ִיק ׁש ֵאינֹו ּגָמּור ,נִדְ ֶחה .מָאן
 ,אינֹו נִדְ ֶחה .וְ ַצּד ֶ
ָּתנֵ ינָ ן ַצּדִיק ּגָמּור ֵ
י .אּלָאַ ,צּדִיק ּגָמּור ,יְדִיעַ ְּ ,דהָא לָא נָ טִיל
ִיק אִקְר ֶ
ֵ
ֶׁש ֵאינֹו ּגָמּור ,וְ כִי מָאן ְּדלָא ׁשְ לִים ּבְמִ ּלֹויַ ,צּד
ב ּבירִין ,וְ נָ טַע אִילָ נִין.
י בנְיָין ,וְאַתְקִין ׁשּורִין ,וְ ָח ַצ ֵ
ּגִ לְ גּולִין עַקִיּמִיןּ ,ובְאַ ֲח ַסנְ ֵּתיה ָבנֵ ִ
ּה ּבירִין ,וְאַעְ ּדָר ,הָא אַתְקִין אַ ְבנֵ י יְ סֹודָא 
י בנְיָין ּבְאַ ֲח ַסנְ ּתָא אַ ֲחרָאָ ,חפַר ּבָ ֵ
ַדִיק ׁש ֵאינֹו ּגָמּורְּ ,ד ָבנֵ ִ
ֶ
צ
ַדִיק אִקְריּ .ומִ ִּסטְרָא 
ֵ
ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין ,וְאַעְמַ ל ּבָ ּה ,וְ לָא יָדַע אִי אִׁשְ ּתְאַר דִילֵ יּה .מִ ִּסטְרָא דִילֵ יּהַ ,טב וְ צ
דְ ַההּוא אַ ֲח ַסנְ ּתָא ,לָאו ָהכִי.
יּה ׁשְקִיעַ עקִימָא מִ ָכל ִסטְרִין.
ֲ
ָמי לֵ
לְמ ֱחזֵ י ,אִ ְס ָּת ַּכל ּבִיסֹודָא ,וְ ח ֵ
י בנְיָין ׁשְּפִירָ ן ,יָאָ ן ֵ
ָׁש ּד ָבנֵ ִ
לְּבַר  נ ְ
הּוא בנְיָינָא דִילֵ יּה,
ִ
ִים ,עַד ּדסָתַר לֵ יּה ,וְאַתְקִין לֵ יּה ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין .מִ ִּסטְרָא דְ ַה
ְ
הָא ּבִ נְיָינָא  לָא ׁשְ ל
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

לָא אִקְרי עֹובָדָא ׁשְ לִים,
ֵ
אִׁשְ ְּת ַכח ַטב וְׁשַּפִיר( .דף רי"ג ע"ב) מִ ִּסטְרָא דִיְ סֹודָאּ ,בִיׁש וְעָקִיםְּ .ובגִין ַּכְך,
ּגָמּור אִקְרי ,וְ נִדְ ֶחה .וְעַ ל ּדָא (חבקוק א) ְּכ ַבּלַע רָׁשָע 
ֵ
ַדִיק ׁש ֵאינֹו
ֶ
י בנְיָינָא ׁשְ לִיםּ .בְ גִין ָּכְך צ
לָא אִקְר ִ
ֵ
ַצּדִיק מִ ֶּמּנּו.
ְאפִיּלּו לָא יִזְ ֵכי לַ ּגְ ּדּולָ ה ,וְ לָא אִתְ ֲחזֵ י 
ּתָא חָזֵ י ,מָאן ּדִמְקַ ּנֵ א לִׁשְמָא קַדִיׁשָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,ד ֲ
לָ ּה( ,ס"א ְּדיָ ִרית לָ ּה) רָ וַ וח לָ ּה וְ נָ טִיל לָ ּה .וְדָא יָרִית לָ ּה וְעָיִיל לָ ּהּ .פִ נְ ָחס לָא אִתְ ֲחזֵ י לֵ יּה ּבְ ַההּוא זִמְ נָא,
ן ּביּה ּכֹּלָא  וְזָ ָכה לְאִׁשְ ַּתּמְׁשָא 
ְמָאריּה ,רָ וַ וח לְ כֹּלָא ,וְ ָסלִיק  לְ כֹּלָא ,וְאִתְ ָּת ַּק ֵ
ְּובגִין ּדְקִ ּנֵ א  לִׁשְמָא  ּד ֵ
ִתְרין ּדַרְ ּגִיןּ ,בְ גִין
ְעָזָר ּבן אַ ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהןּ ,דְאַׁשְ לִים ל ֵ
ֶ
ן אל
ס ּב ֶ
ִיא ׁשַעתָאּ ,פִ נְ ָח ֶ
ֲ
ה .מ ַהה
ֵ
ִב ְכהּונָ ה עִ ּלָאָ
ִׁשְמָא דְמָאריּהּ ,דְאִתְ ּתְקַ ן מַ ה דְאִתְעַ ָּקם.
ֵ
ּדְקַ ּנֵ א ל
סֹופיּה ּדִקְרָא אִית 
ִי חסִיד אָ נִי הֹוׁשַע עַ בְדְ ָך וְ גֹו'ֵ .
רִּבִי יְ הּודָ ה פָתַ ח וְאָמַר( ,תהלים פו) ׁשָמְרָ ה נַ פְׁשִי כ ָ
ַּבֹוטחַ ּבָ ְך מִיב ְֵעי לֵ יּה ,מָאי 
ַ אלֶ יָך ,ה ֵ
ַּבֹוטח ֵ
סֹופיּה ּדִקְרָא  כְתִיב ,ה ֵ
לְאִ ְס ַּת ְּכלָאּ ,ולְ בָתַר קְרָא  כֹּלָאֵ ,
ּלָא כבְיָ כֹול ָּדוִד מַ ְב ַטח לֵ יּהְּ ,דלָא יַעְּבַר לֵ יּה ּפַ לְ גּות לֵ ילְיָא בְׁשִ נְ ּתָאּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב,
יָך .א ַ
ֶ
ַ אלֶ
ַּבֹוטח ֵ
ה ֵ
יּה .אּלָא ,אָקּוםֶ ,וְאתְקְׁשַר ּבָ ְך לְעָ לְמִין.
ֶ
(תהלים קיט) ֲחצֹות לַיְ לָ ה אָקּום לְ הֹודֹות לָ ְך .קַמְ ּתִי מִיב ְֵעי לֵ
ׁשָמְרָ ה נַ פְׁשִיׁ ,שְמֹור מִיב ְֵעי לֵ יּה .וְ הָא תָ נֵ ינָ ן ְּדלֵ ית אָת ּבְאֹורַיְיתָא דְ לָא אִית ּבָ ּה רָזִין עִ ּלָאִין וְיַ ּקִירִין.
ָד ּביּה נֶ ֶפׁשְּ .דכַד  נַ פְׁשָא 
ְאִתְאח ֵ
ׁשָמְרָ הּ .לְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא קָאָמַרׁ ,שָמְרָ ה לְ ַההּוא  חּולָקָאּ ,ד ֲ
לָק ְבלָאּ ,ולְ נַ טְרָא 
לְמָא ,אַתְיָא לְמירַת עָ לְמָא ְ(ּד ָא ֵתי) .אִי זָ ֵכיּ ,כַמָ ה ֵחילִין עִ ּלָאִין נָ פְקִין ֳ
ֵ
ְקָאת מהַאי עָ
ֵ
נָ פ
ּה ּבְריׁש יַרְ ֵחי וְׁשַּבַ ֵּתי.
ּולְאַעלָא לָ ּה ּבְמָדֹורָא דְדּוכְתָ הָא ,וְ הַאי ה' נָ טִיל לָ ּה ,לְאִתְאַ ֲחדָא עִ ָּמ ֵ
ֲ
לָ ּה,
לָק ְבלָ ּה ,וְדָ חּו לָ ּה לְ בַר .וַ וי לְ ַההִיא נַ פְׁשָאּ ,דְמִתְ ּגַ לְ ּגְ לָא 
י טהִירִין אִזְדַ ְּמנָ ן ֳ
וְאִי  לָא זָ ֵכיּ ,כַמָ ה גַרְ ּדִינֵ ְ
לְעּנָ ה בְתֹוְך ּכַף 
ְקּוספִיתָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמואל א כה) ֵוְאת נֶ ֶפׁש אֹיְ ֶביָך יְקַ ֶ
ב ְֵריקָ נַ ּיָאּ ,כְאַ ְבנָא ב ְ
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא וְאָמַרׁ ,שָמְרָ ה נַ פְׁשִיְּ ,דלָא יִדְ חּון לָ ּה לְ בַר .וְ כַד מָ ֵטי
ָעּותיּה קַ ֵּמ ֻ
ִד ּבָעי ב ֵ
ַה ָּקלַע .וְדָ ו ֵ
ִיד אִקְרי.
ֵ
ִי חס
ִי חסִיד אָ נִי ,וְ כ ָ
ּותְקַּבל לָ ּה קַ ָּמְךּ .כ ָ
ֵ
לָק ְבלָ ּה ,יִ ְפ ְּתחּון לָ ּה ּפִתְ חִין,
(ס"א לָ ֳק ְבלָ ְך ,יִ ְפ ְּתחּון לָ ְך) ֳ
ִד הּנֶ ֱאמָ נִיםּ .בְ גִין ַּכְך ׁשָמְרָ ה נַ פְׁשִיְּ ,דלָא תִׁשְּבֹוק 
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,אִיןִּ .ד ְכּתִיב( ,ישעיה נה) ַחס ְֵדי דָ ו ַ
לְמ ַהְך לְ בַר.
לָ ּה ֵ
ַאי א ֶרץּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב,
ָקָא ב ַצּדִיק ,יָרִית לְ ה ֶ
ְ
רִּבִי יִ ְצחָק אָמַרָּ ,כל ּבַר  נָׁש  ּדְאִית לֵ יּה חּול
תָר אחִידְ נָאָ ,חסִיד אָ נִי,
ַאי א ֲ
ִד ּבָתַר ּד ְבה ֲ
ִ
י .אָמַר ּדו
ָ
ִיד אִקְר
ֵ
ַדִיק חס
ָ
וְעַ ֵּמְך ֻּכּלָ ם ַצּדִיקִים וְ גֹו' .וְ הַאי צ
ְרָא בְך.
ְּובגִין ָּכְך ׁשָמְרָ ה נַ פְׁשִי ,לְאִתְקַ ּׁש ָ
(ישעיה ס)

ָא אֹוקְמּוהּ ,דְאֹולִיף ׁשִ בְעִין ּפִתְקִין ,וְ לָׁשֹון
ָ
דּות ּבִיהֹוסף ׂשָמֹו וְ גֹו' .ה
ֵ
 ע
רִּבִי חּיָיא  פָתַ ח( ,תהלים פא) ֵ
ִ
ל מָאי עדּותּ .תָא  חָזֵ י,
ֵ
ׁשְמָע .א ָב
ֲ
ִי א
ַהּק ֶֹדׁש יַתִיר .הָדָא  הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים פא) ְׂשפַת  ֹלא יָדַעְ ּת ֶ
ִיד ּגַרְמיּה ּכְמַאן ְּדלָא 
ֵ
ה יֹוסף עָ ב
ֵ
ִידָא ביּה לְ ַההִיא מִ ּלָ הָ ,הוָ
ֵ
וַת אח
ַר ה ֲ
ְתיּה ְּדפֹוטִיפ ֲ
ּבְׁשַעתָא דְאִ ּת ֵ
ֲ
ִיא ׁשַעתָא בַתְרַיְיתָאִּ ,ד ְכּתִיב (בראשית לט) וַ ּתִתְּפְ ֵׂשהּו ְב ִבגְדֹו.
ֲ
ל יֹומָא עַד הה
ַ
יָדַע לִיׁשָ נָא דִילָ ּה ,וְ ֵכן ּבְ ָכ
לָק ְבלֵ יּה( ,משלי
ׁש צוַ וח ֳ
ַ הּק ֶֹד ָ
ִיד ּגַרְמיּה ּכְמַאן ְּדלָא יָדַע לִיׁשָ נָא .וְרּוח ַ
ֵ
ּלָא בגִין ּדְעָ ב
הּו .א ְ
מָאי וַ ּתִתְּפְ ֵׂש ֶ
ִיר ּגַרְמיּה
ֵ
ּלָא ּכל מָאן ְּדנָ ט
ן .א ָ
ָ ה ֱחלִיקָ ה .מָאי קָא מַׁשְמַע לָ ֶ
מָריה ֶ
ה א ֶ
ָך מאִׁשָ ה זָרָ ה מִ ּנָ כְרִ ּיָ ֲ
ז) לִׁשְמָרְ ֵ
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ִיב ,עדּות 
ַף ּביּהִּ .ד ְכּת ֵ
הּוא עדּותּ .ומַאי הּוא .ה' ּדְאִ ּתֹוס ֵ
ֵ
ֵמהַאי ,אִתְקְׁשַר ּבָ ּה ּבִׁשְ כִינְ ּתָא ,וְאָ חִיד ּבְ ַה
ָמֹו .אֹוף הכָא י' אִ ּתֹוסַף ּבְ ִפנְ ָחס ,עַ ל ּדְקַ ּנֵ י ּבְ הַאי.
ָ
ּבִיהֹוסף ׂש
ֵ
ּיֹון .את יְרּוׁשָ לִַ ם
ת צ ֶ
נּו א ִ
רִּבִי יֵ יסָא  פָתַ ח( ,תהלים קלז) עַ ל נַ ֲהרֹות ּבָ ֶבל ׁשָ ם יָׁשַ ְבנּו גַ ם ּבָ כִינּו בְזָ כ ְֵר ֶ
ת צּיֹון.
נּו א ִ
ם אׁשְ ָּכ ֵחְך יְרּוׁשָ לִַ ם ּתִׁשְ ַּכח יְמִינִי ,מָאי בְזָ כ ְֵר ֶ
מִיב ְֵעי לֵ יּהּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,תהלים קלז) אִ ֶ
יכלָא יַקִירָא ,יָאָ ה וְׁשַּפִירָא ,אָתּו לִ ְסטִין וְאֹוקִידּו לֵ יּה .צ ֲַערָא דְמַאן הּוא,
ָׁש ּד ֲהוָ ה לֵ יּה ֵה ָ
לְּבַר  נ ְ
ָא בגָ לּותָא ׁשַרְיָא ,צ ֲַערָא דְמַאן הּוא ,לָאו דְ ַצּדִיק .וְאַזְ לָא 
לָא .אֹוף הכָא ׁשְ כִינְ ּת ְ
ָ
יכ
לָאו דְמָאריּה ְּד ֵה ָ
ֵ
ת צּיֹוןּ ,בְזָ כ ְֵרנּו
נּו א ִ
ָׁש .אֹוף הכָא בְזָ כ ְֵר ֶ
ָ
ְאּוקְמּוהִּ ,ד ְכּתִיב (ישעיה נז) ַה ַּצּדִיק אָ בָד ,אָ בָד מַ ּמ
ָ
הָא כְמָ ה ּד
ַההּוא צ ֲַערָא דִילֵ יּה עַ ל זִ ּוּוגָ הָא ,צ ֲַערָא דִילֵ יּה הּוא.
יּה מָאריּה עַ ל
ֵ
ְאֹוקִיר ׁשְמָא דְמָאריּה ּבְ הַאי ,וְ נָ טִיר  הַאי ,זָ ָכה דְיֹוקִיר  לֵ
ֵ
אָמַר רִּבִי יֵ יסָא ,מָאן ּד
ה א ֶׁשר לֹוּ ,וכְתִיב וְ נָתֹן אֹותֹו
ת הּמִׁשְ נֶ ֲ
ּיֹוסףִּ .ד ְכּתִיב( ,בראשית מא) וַ ּיַרְ ֵּכב אֹותֹו ּבְמִרְ ֶּכ ֶב ַ
ּכֹּלָא .מְ נָ לָ ן .מִ ֵ
ְיֹוסף עָאל ּבְ גֹו
ָא ,ארֹונָא ּד ֵ
ְרָאל יַת יַ ּמ ֲ
 ,אּלָא כַד עָ בְרּו יִ ׂש ֵ
ל א ֶרץ מִ צְרַיִ ם (דף רי"ד ע"א) וְ ֹלא עֹוד ֶ
עַ ל ָּכ ֶ
לָא הוֹו מַ ּיָא קַיְימִין עַ ל קִיּומַיְיהּו קַ ֵּמיּה ,הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,תהלים קיד) ַהּיָ ם רָאָ ה וַ ּיָ נֹוס.
ֲ
ּבְקַדְמִיתָא ,וְ
חּוצה.
א ה ָ
ִיב ּביּה (בראשית לט) וַ ּיָ נָ ס וַ ּיֵ ֵצ ַ
נֹוס .אּלָא רָאָ ה ַההּוא דִ ְכּת ֵ
ֶ
מָאי וַ ּיָ
ַיָיו אמַאיּ .בְ גִין ַההּוא זְמַ ן ְּדלָא בָעָא לְאִתְ ּדַּבְקָא 
ְמִיתָתיּהּ .בְ ח ֲ
ֵ
ִיקָרָא ב ַחּיֹוי וְזָ ֵכי לִיקָרָא ב
ְ
ּתָא חָזֵ י ,זָ ֵכי ל
ב א ְצלָ ּה לִ הְיֹות 
ֹלא ׁשָמַע אלֶ יהָ לִׁשְ ַּכ ֶ
ֵ
ת אדֹנָיוּ .וכְתִיב וְ
ל א ֶׁש ֲ
ר א ֵ
ֹאמ ֶ
ַיְמָאן וַ ּי ֶ
ָבּהִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית לט) ו ֵ
חּוצה ,זָ ֵכי 
א ה ָ
עִ ָּמּהּ .בְ גִין ַּכְך זָ ָכה ּבְ הַאי עָ לְמָאֵּ .כיוָ ן ִּד ְכּתִיב וַ ּתִתְּפְ ֵׂשהּו ּבְ ִבגְדֹוּ ,וכְתִיב וַ ּיָ נָ ס וַ ּיֵ ֵצ ַ
ְדִידיּה נָ ַטל ּבְעָ לְמָא 
ִידיּה נָ ַטל ּבְ הַאי עָ לְמָא ,ו ֵ
לְ בָתָר ּדְעָאל לְ גֹו ּפָר ְֹוכּתָא עִ ּלָאָ ה ,וְ ָהכִי אִתְ ֲחזֵ י לֵ יּהּ ,ד ֵ
אַ ֲחרָא.
לְמָא דְאָתי ,וְזָ ָכה לְקַ ּיְימָא יַתִיר מִ ָּכל אִיּנּון ְּדנַ פְקּו מִ ִּמצְרַיִ ם ,וְזָ ָכה
ֵ
י בהַאי עָ לְמָא ,וְזָ ָכה בְעָ
ּפִ נְ ָחס זָ ֵכ ְ
ְאִי תימָא דְ לָא (נ"א ְד ָהא) זָ ָכה לְ ַכ ֲהנָא עַד לָא עָ ֵבד עֹובָדָא 
ּבַתְריּה .ו ֵ
נֹוי א ֵ
ֲ
לְ ַכ ֲהנָא עִ ּלָאָ ה ,הּוא וְ ָכל ּבְ
ַת א ֶׁשר 
ִי אּלָא בְמַאי אֹוקִימְ נָא תַ ח ֲ
ה קֹודם .לָאו ָהכ ֶ
ֶ
ְאַמְרי ְ(ּדלָ א) ּדְזָ ָכ
דָא .אִין (ס"א לָ א)ְּ .דהָא אִיּנּון ּד ֵ
ה קֹודם.
ֶ
לָא הוָ
ָ
ְמַׁשְמַע ּד ְבגִין עֹובָדָא דָא רָ וַ וח ְּכהּונָתָא ,מַ ה דְ
ִ
קִ ּנֵ א לֵ אֹלהָיוּ ,ד
ָאי פסִיל ַההּוא דַרְ ּגָא דִילֵ יּה
הּונָתיּה לְעָ לְמִיןְּ .דהָא וַ ּד ָ
ּתָא חָזֵ יָּ ,כל ּכ ֵֹהן ּדְקָ טִיל נֶ ֶפׁשּ ,פָ סִיל לֵ יּה ְּכ ֵ
נָא הוָ הְּ ,ובגִין ּדְקַ ּנֵ א לֵ יּה ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,אִ ְצטְרִיְך לְיַ ֲחסָא 
ִינָא פסִיל לְ ַכ ֲה ָ
ָ
ּופנְ ָחס מִ ן ּד
לְ ג ֵַּביּהִ .
הּוא פנְ ָחס
ִ
ְדָרי דָרִין .אָמַר רִּבִי יִ ְצחָקּ ,תָא חָזֵ י ,רָׁשִים
ּבַתְריּה ,ל ֵ
נֹוי א ֵ
לֵ יּה ְּכהּונַת עָ לְמִין ,לֵ יּה ,וְ לִ ְב ֲ
לְעיּלָא ,וְרָׁשִים הּוא לְתַ ּתָא ,עַד לָא יִּפּוק לְעָ לְמָא דְ הָא עִ ם אִיּנּון ְּדנַ פְקּו מִ ִּמצְרַיִ ם אִתְמְ נֵ י.
ֵ
ִי נֹותן
ְמַדְּבְרָא ,אָמַר רִּבִי יֹוסי ,הָא דִ ְכּתִיב ּבְ ִפנְ ָחס ִהנְ נ ֵ
ֵ
ְרִּבִי חּיָיאֲ ,הוֹו אָזְ לֵ י ב
ִ
ְרִּבִי יֹוסי ו
ֵ
רִּבִי אלְעָזָר ו
ֶ
ְאִי תימָא 
ִיט ּביּה לְעָ לְמִין ,וְ לָא אִתְ ָּדן ּבְדִינֹוי .ו ֵ
לֹו את ּבְרִיתִי ׁשָ לֹוםׁ .שָ לֹום מִ ַּמלְאַ ְך ַה ָּמוֶ תְּ ,דלָא ׁשַ ּל ֵ
ֶ
דְ לָא מִית .וַ ּדָאי לָא מִית  ּכִׁשְאַר ּבְ נֵ י עָ לְמָא ,וְאֹורִיְך יֹומִין עַ ל ָּכל ּבְ נֵ י  ּדָרָאּ ,בְ גִין ִּד ְבהַאי  בְרִית 
ִיקּותיּה ׁשַּפִירָא אִ ְס ַּתּלָק מִ ּׁשְאַר ּבְ נֵ י 
ּלַק מעָ לְמָאּ ,בְתִיאּובְתָא עִ ּלָאָ ה ּובִדְ ב ֵ
עִ ּלָאָ ה אָ חִיד ,וְ כַד אִ ְס ְּת ֵ
עָ לְמָא.
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ּגָדֹול עֹומד לִ ְפנֵ י מַ לְאַ ְך יְיָ וְ גֹו'ּ .תָא חָזֵ י,
ֵ
עַ הּכ ֵֹהן ַה
הֹוׁש ַ
נִי את יְ ֻ
ּיַרְא ֶ
רִּבִי אלְעָזָר ּפָתַ ח וְאָמַר( ,זכריה ג) וַ ֵ
ֶ
ֹוזָא קָארי עָ לַיְיהּו ,וְ לָא 
ֵ
לָאן ּבִיקָרָא דְמָאריהֹון ,וְ ָכל יֹומָא וְיֹומָא כָר
ֵ
וַ וי לְאִיּנּון ּבְ נֵ י נָׁשָאְּ ,דלָא מִ ְס ַּת ְּכ
ּקּודי אֹורַיְיתָאּ ,כַמָ ה ַסּנֵ יגֹורִין קַיְימִין לְאַדְ ּכְרָא עָ לֵ יּה לְ ָטב.
לָא ב ִפ ֵ
מַׁשְ ּגִיחִין .אָתָא בַר נָׁש לְאִ ְס ַּת ְּכ ְ
י קדְׁשָא בְרִיְך
ּקּודי אֹורַיְיתָא ,אִיּנּון עֹובָדִין קַ ֵטיגֹורִין עָ לֵ יּה לְ בִיׁש ,קַ ֵּמ ֻ
אָתָא בַר נָׁש וְאַעְּבַר עַ ל ּפִ ֵ
ן עֹומד עַ ל יְמִינֹו לְ ִׂש ְטנֹוּ .ומַ ה ְבהַאי 
ְתִיב ּביּה .וְ ַה ָּׂש ָט ֵ
ֵ
וְאֹוקְמּוה ,מַ ה ּכ
ָ
הֹוׁשעַ ּכ ֵֹהן ּגָדֹול ָהוָ ה,
הּוא .יְ ֻ
ַת ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה.
ִיקָרָא דְמָאריהֹון ,עַ ל אַ ח ַ
ֵ
ַּכְךּ ,בִׁשְאַר ּבְ נֵ י עָ לְמָא דְ לָא מִ ְס ַּת ְּכלֵ י ב
 .א ָבל ּבְ גָדִים צֹואִים ,וַ ּדָאי אִיּנּון לְ בּוׁשִין
וְאֹוקְמּוה ֲ
ָ
ִיהֹוׁשעַ הָיָ ה לָ ֻבׁש ּבְ גָדִים צֹואִים,
ָמי מַ ה כְתִיב ,ו ֻ
חֵ
חּולָקיּה ּדְמַאן ִּדלְ בּוׁשֹוי מִתְתַ ְּקנִין ּוׁשְ לֵ מִין ּבְ ַההּוא 
ֵ
ָא ב ַההּוא עָ לְמָא .זַ ּכָאָ ה
ַּבְׁשָא ביּה רּוח ְ
ֵ
ּדְאִתְ ל
יהנָ ם ,אִיּנּון לְ בּוׁשִין ּדִמְ לַּבְׁשִין לֵ יּהֵ ,היְך אִיּנּון .מַ ה
לְאַעלָא לַ גֵ ִ
עָ לְמָא .וְ הָא אִתְמַרָּ ,כל מָאן ְּדבַעְיָין ֲ
י ה ַּמלְאָ ְך .מָאן מַ לְאָ ְךּ .דָא מַ לְאָ ְך ּדִמְמָ נָא 
וְעֹומד לִ ְפנֵ ַ
ִיהֹוׁשעַ הָיָ ה לָ ֻבׁש ּבְ גָדִים צֹואִים ֵ
כְתִיב ָהכָא ,ו ֻ
ָמי ּבְאִיּנּון לְ בּוׁשִין .עַד ּדְאָתִיב קָ לָא וְאָמַרָ ,הסִירּו הַּבְ גָדִים ַהּצֹואִים
יהּנָ םּ ,ומְמָ נָא עַ ל מָאן ְּדח ֵ
עַ ל ּגֵ ִ
ֵמעָ לָיו.
ר אלָיו
ֹאמ ֵ
ֵמ ָהכָא אִית  לְאִ ְס ַּת ְּכלָאּ ,דְעֹובָדִין ּבִיׁשִין ּדְּבַר  נָׁש ,עַ בְדִין לֵ יּה אִיּנּון לְ בּוׁשִים צֹואִים .וַ ּי ֶ
ִין מְתתְקְ נָ ןִּ ,ד ְבהּו
ֻ
יָך עוֹנֶ ָך וְ ַהל ְֵּבׁש אֹותְ ָך מַ ֲחלָ צֹות .אַ לְּבִיׁשִינֵ יּה לְ בּוׁשִין אַ ֲחרָ נ
ִי מעָ לֶ ֲ
רְאה ֶה ֱעבַרְ ּת ֵ
ֵ
ָׁש ּבְזִיו יְקָרָא דְמָאריּה.
ֵ
אִ ְס ָּת ַּכל ּבַר נ
ּלָק מעָ לְמָא ,עַד ּדְאִתְ ּתְקָ נּו קַ ֵּמיּה לְ בּוׁשִין אַ ֲחרָ נִיןּ ,דְרּוחָא 
ונָא דָא פנְ ָחסְּ ,דלָא אִ ְס ַּת ֵ
ִ
ּתָא  חָזֵ יְּ ,כגַ וְ
ט מאִ ּלֵ ין .וְאִתְ לְּבָׁש ּבְאִ ּלֵ ין ,לְקַ ּיְימָא 
יּ .בְׁשַעתָא  חָדָא אִתְּפְ ָּׁש ֵ
ֲ
ְאָת
אִתְ ֲהנֵ י ּבְ הּו ,לְעָ לְמָא  (דף רי"ד ע"ב) ּד ֵ
חֹות צּלָא דְ חַד 
ִ
יׁ ,שִמְׁשָא הוָ ה תַ ּקִיפָא ,וְיָתְ בּו תְ
ָ
לֹום .עַד ּד ַהוֹו אָזְ לֵ
ַ
לֹו את ּבְרִיתִי ׁשָ
ִי נֹותן ֶ
דִ ְכּתִיב ִהנְ נ ֵ
ּלָא חדְ וָ ותָא דְ נַ פְׁשָא הּוא.
ָאי צ ֶ
ָרָא דְמַדְּבְרָא .אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ,וַ ּד ִ
ֶ
ִטנ
ינָא לְמיקָ ם
ֵ
גּ ,בָע
ֵ
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה עַד יֹומָא  בַתְרָאָ ה דְ ַח
ַ
ין יֹומִין ,מר
ֵ
ְרִּבִי אלְעָזָר ,אִ ּלֵ
ֶ
אָמַר רִּבִי חּיָיא  ל
ִ
ִי הּוא ,א ָבל
ֲ
ָאי הכ
הּו .אָמַר רִּבִי חּיָיא ,וַ ּד ָ
ִ
ַיְיהּו .אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ,הָא אִתְמַר וְ ַחבְרַ ּיָיא אִתְעָרּו ְב
ֶ
עָ ל
יּה ,אִימָא ההּוא מִ ּלָ ה .אָמַר לֵ יּה עַד לָא 
ַ
ֲאנָא ׁשְמַעְ נָא לְ בּוצִינָא קַדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה מִ ּלָ ה ְבהּו .אָמַר לֵ
ְׁשַּפִיר הּוא ,א ָבל ִסּדּורָא דְ ָהנֵ י 
ֲ
יּה .אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּד ַחבְרַ ּיָיא אֹוקְמּו מִ ּלָ ה ,ו
ֶ
נָא ב
ֵ
קָאִימְ
ְמְתָא הּואּ ,בין מְ ַחּצ ְֵדי חַקְ לָא.
ֵ
יֹומי ,רָזָא דְ ָחכ
ֵ
ַד היְך ֲהוֵ י .וְ הָא אִתְמַרּ .פָתַ ח וְאָמַר( ,ישעיה נב) ָחׂשַף יְיָ 
ָא אִתְמַר סּדּורָא דְיִ חּודָא כֹּלָא ּבְ ח ֵ
ִ
ּתָא חָזֵ י ,ה
ֶאת זְרֹועַ קָדְׁשֹוּ ,דָא דְרֹועָא חָדָאְּ ,ד ֵביּה ַּתלְיָא יְׁשּועָ הְּ ,ד ֵביּה ַּתלְיָא נּוקְמָאְּ ,ד ֵביּה ַּתלְיָא פּורְקָ נָא.
וגָא כ ֲחדָא .וְ כַד הַאי אִתְעַר 
ַ
ל מעַ פְרָאּ ,ולְקַּבְ לָא לָ ּה לְ ג ֵַּביּה ,לְאִזְדַ ּוְ
ְרָא ֵ
לְמיקָ ם לָ ּה לְ ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
וְ לָ ָּמהֵ ,
חֹות ריׁשָ הָא לְאִתְ חַּבְרָאּ .כְמָ ה דְאַ ּתְ 
ֵ
לְקַּבְ לָ ּהּ ,כַמָ ה דְ חִילּו ׁשַרְיָא בְעָ לְמָא ,עַד ּדְיָ נַ ח ַההּוא דְרֹועָא תְ
אָמַר( ,שיר השירים ב) ׂשְמֹאלֹו ַּתחַת לְרֹאׁשִי וְ גֹו'ּ ,וכ ְֵדין נַיְיחָא ּדִינָאּ ,ומְ כ ֵַּפר חֹובִין.
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע ו"טר ףד

טער

ָתָר אָתי יְמִינָא  לְ חַּבְקָאּ ,כ ְֵדין ֶחדְ וָ ותָא ׁשַרְיָיא ּבְעָ לְמָא ,וְ ָכל אַ נְּפִין נְ הִירִין .לְ בָתָר אִזְדַ ּוְ וגַת 
ֵ
לְ ב
י אחָדּ ,בְ לָא פִרּודָאּ ,כ ְֵדין הּוא ׁשְ לִימּו דְ כֹּלָא ,וְ ֶחדְ וָ ותָא דְ כֹּלָא ,וְאָ חִידּו
ֹּלָא אִקְר ֶ
ֵ
ּבְ גּופָאּ ,וכ ְֵדין ּכ
וַ ּדָאי ,מַ ה דְ לָא אִׁשְ ְּת ַכח ָהכִי בִׁשְאַר זִמְ נֵ י.
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה ,אִתְעַר 
ַ
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה עַד יֹומָא  בַתְרָאָ ה דְ ַחגּ .בְר
ַ
י יֹומִין ,מר
ֵ
ונָא ּדהַאיִ ,סּדּורָא דְ ָהנֵ
ְ
ְּכגַ וְ
י ההּוא זִמְ נָא 
ּדְרֹועָא דִ ׂשְמָאלָא ,לְקַּבְ לָא לָ ּה לְמַ טְרֹונִיתָאּ ,וכ ְֵדין ָּכל עָ לְמָא בִדְ חִילּו בְדִינָאּ ,וב ֵָע ַ
ָתָר אתִיאַת מַ טְרֹונִיתָאּ ,ובַעְיָין ּבְ נֵ י 
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא .לְ ב ֲ
בְתִ ּיּובְתָא ׁשְ לִים ,לְאִׁשְ ַּת ְכחָא עָ לְמָא קַ ֵּמ ֻ
עְּבַד חדְ וָ ותָאּ ,ולְמִ טְּבַ ל ּבְ נַ ֲהרָא ,לְדַ כְאָ ה גַרְמַיְיהּו ּבְזִ וּוגָא דְמַ טְרֹונִיתָא,
ֶ
לְמ
יכלָא בְתִׁשְעָ ה לְיַרְ חָאֶ ,
ֵה ָ
חֹות ריׁשָ הָא( ,נ"א ֵר ָיׁשא ְד ַמלְ ּכָ א) ּכְמָ ה דְאַ ּתְ אָמַר 
ֵ
ּבְיֹומָא אַ ֲחרָא ,הּוא זִ ּוּוגָא דִילָ ּה לְׁשַ ּוָ ואָ ה ׂשְמָאלָא תְ
ׂשְמֹאלֹו ַּתחַת לְרֹאׁשִי.
ל ּבְתַענִיתָא עַ ל חֹובַיְיהּוּ ,ומְ כַּפְרָא לְ הּוְּ .דהָא אִיּמָא עִ ּלָאָ ה אַ נְ הִירַת אַ נְּפָ הָא לְמַ טְרֹונִיתָא 
ֲ
ְרָא
ּוכ ְֵדין יִ ׂש ֵ
יכלָאֵּ .כיוָ ן ִּדׂשְמָאלָא מְקַּבְ לָ ּה לָ ּה ּבְ הַאי יֹומָאּ ,דְֵריׁשָא דְמַ טְרֹונִיתָא 
י ה ָ
ּבְזִ ּוּוגָ הָאּ ,ומִתְ ּכַּפְרִין ָּכל ּבְ נֵ ֵ
ׁשַרְיָיא עַ ל ׂשְמָאלָא.
ּבְיֹומָא קַדְמָאָ ה דְ ַחג ,יִ ּתְעַר יְמִינָא  לְקַּבְ לָ ּהּ ,בְ גִין לְ חַּבְקָ ה ּוכ ְֵדין ָּכל ֶחדְ וָ וא  וְ ָכל אַ נְּפִין נְ הִירִין,
י ב ָכל זִינִין ְּד ֶחדְ וָ הְּ ,דהָא יְמִינָא 
י נָׁשָא לְמ ֱח ֵד ְ
ֶ
וְ ֶחדְ וָ ותָא ּדְמַיִ ם ְצלִילָ ן ,לְ נַ ְּסכָא עַ ל מַדְּבְ חָאּ .ובַעְיָין ּבְ נֵ
ל אתָר ּדְׁשָארִי יְמִינָאֶ ,חדְ וָ ותָא אִ ְצטְרִיְך ּבְ כֹּלָאּ ,כ ְֵדין ֶחדְ וָ ותָא הִיא לְאִׁשְ ּתַעְׁשְעָא.
גָרִיםּ .בְ ָכ ֲ
לְמ ֱהוֵ י 
לְ בָתָר ּבְיֹומָא תְמִינָאָ הֶ ,חדְ וָ ותָא דְאֹורַיְיתָא הּואְּ ,דהָא ּכ ְֵדין זִ ּוּוגָא דְ גּופָא ,הּוא זִ ּוּוגָא דְ כֹּלָאֶ ,
ְרָאל אִיהּו וַ ּדָאי ,וְעַדְ בָא דִידְ הּו ִבלְ חֹודַיְיהּוְּ ,דלֵ ית 
ּכֹּלָא חַד ,וְדָא הּוא ׁשְ לִימּו דְ כֹּלָא ,וְדָא יֹומָא דְיִ ׂש ֵ
ְאָתי ,עָ לַיְיהּו כְתִיב (דברים יד) ּכִי 
לְמָא דיןּ ,ובְעָ לְמָא  ּד ֵ
ֵ
ְרָאל ּבְעָ
ֵּביּה חּולָקָא  לְאַ ֲחרָא .זַ ּכָאִין אִיּנּון יִ ׂש ֵ
ֹלהיָך וְ גֹו'.
ַייָ א ֶ
עַ ם קָדֹוׁש אַ ָּתה ל ֱ
ְרָאל וְ גֹו'( .במדבר כה) רִּבִי יְ הּודָ ה פָתַ ח,
מָתִי מעַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֵ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
ְעָזָר ּבן אַ ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ֵה
ֶ
ן אל
ס ּב ֶ
ּפִ נְ ָח ֶ
י ק ֶׁשת ּבְ גַ וְ ונֹוי (ס"א
ָמ ֶ
ָד וְאיפֹה יְׁשָרִים נִ ְכחָדּוַּ ,ת ָּמן ָּתנֵ ינָ ן ,מָאן ְּדח ֵ
(איוב ד) זְ כָר נָא מִי הּוא  נָקִי אָ ב ֵ
י קדְׁשָא 
ּוְך זֹוכר  הַּבְרִיתּ .בְ גִין ּדְדָא אִיהּו בְרִית קַ ּיְימָא קַדִיׁשָאּ ,דְׁשַ ּוֵ ֻ
ֵ
נַ ֲה ִרין) ,אִ ְצטְרִיְך לְ בָרְ כָא בָר
לְמָאּ ,בָעי 
ֵ
ַד סגִיאּו ַחּיָיבִין ּבְעָ
י טֹופנָאּ .בְ גִין ְּדכ ְ
ָ
ּה מ
בְרִיְך הּוא  (דף רט"ו ע"א) ּבְאַרְעָא דְ לָא יֵ ֵיתי עָ לָ ֵ
ְאֹומי לְאַרְעָאִּ ,ד ְכּתִיב ּת ְֵרי זִמְ נֵ י ֹלא 
ֻקדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא לְאֹובָדָא לֹוןּ ,וכ ְֵדין ָּדכִיר לֹון הַאי אֹומָאָ ה ּד ֵ
ָא אִיהּו אֹומָאָ הּ .כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,ישעיה נד)
ֹלא( .בראשית ח) ֹלא אֹוסִיף לְקַ ּלֵ ל ,וְ ֹלא אֹוסִף עֹוד לְ ַהּכֹותּ ,ד
בֹור מי נ ַֹח.
ֵ
ִי מ ֲע
ֲא ֶׁשר נִׁשְּבַעְ ּת ֵ
לָק ְבלֵ יּה ,אָתָא מַ לְ ּכָא 
 ,ק ֶׁשת אָתָא לְאַ ּגָ נָא עַ ל עָ לְמָא .לְמַ לְ ּכָאְּ ,ד ָכל זִמְ נִין ִּדב ְֵריּה ָחב ֳ
רִּבִי יֹוסי אָמַר ֶ
ֵ
ָמי לָ ּה ָסלִיק רּוגְזָא דִ ב ְֵריּה,
בּוׁשי יְקָר ּדְמַ לְ כּו ,מַ לְ ּכָא ח ֵ
ֹונִיתָא בלְ ֵ
ִ
לְאַ לְקָאָ ה לֵ יּה ,אִתְ ּגַ לְיָא עָ לֵ יּה מַ טְר
לְמָא ,אּלָא 
ֶ
י ק ֶׁשת ּבְעָ
וְ ח ֵַדי ּבָ ּהִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית ט) ּורְאִיתִיהָ לִזְ ּכֹור ּבְרִית עֹולָ ם .וְעַ ל ּדָא ,לָא אִתְ ֲחזֵ ֶ
לְמיקָ ם ּבְרִית ,וְאָ גִין עַ ל עָ לְמָא.
תָא דְאִית צּדִיק ּבְעָ לְמָא ,אִיהּו בְרִיתֵ ,
ַ
ְׁשַע
בּוׁשי יְקָר ּדְמַ לְ כּוּ .וב ֲ
ִבלְ ֵ
ִין ק ֶׁשת ּדָא.
ּלָא בג ֶ
ָדָא ,א ְ
ֶ
ָא ק ֶׁשת ,לְאִתְ ֲחזָאָ ה דְ הָא עָ לְמָא אִיהּו קַ ּיְימָא לְאֹוב
י צּדִיק ,ה ֶ
לָא הוֵ ַ
ֲ
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ן קַדְמָאי .יָרֹוק וְ סּומָק וְ חִיּוָ ור.
ֵ
בּוׁשָא דַא ָב ָה
ֲ
ּלָא בלְ
ָא ,א ִ
ְּבַׁש ק ֶׁשת ּד ֶ
רִּבִי אלְעָזָר אָמַר ,לְעֹולָ ם לָא אִתְ ל ֶ
ֶ
יּה יִׁשְמָעאל .סּומָקָאּ ,דָא 
ֵ
יְרֹוקָאּ ,דָא לְ בּוׁשָא ּדְאַ בְרָ ָהם ,אִ ְצטְּבַע לְ בּוׁשָא (ס"א גֹוָ ון) ּדָאּ ,כַד נָ פַק מִ ּנֵ
יּה ע ָׂשו .וְאִתְמְׁשַ ְך ַההּוא סּומָקָא  לְתַ ּתָא ,עַד 
גֹוָ ון יִ ְצחָקּ .דְאַתְיָא סּומָקָא  וְאִ ְצטְּבַעּ ,כַד נָ פִיק מִ ּנֵ ֵ
ָא דְיַעקֹבְּ ,דהָא  לָא אִׁשְ ָּתּנּו
ֲ
בּוׁשָא טב
ָ
יּה ע ָׂשוִ .חּוָ ורָאּ ,דָא אִיהּו לְ
ִיד ּב ֵ
ְאִתְאח ֵ
ּכ ָֹכבָא ּדְמַאְ ּדִיםּ ,ד ֲ
אַ נְּפֹוהִי לְעָ לְמִין.
רִּבִי אַּבָא אָמַר יָאּות הּוא ,א ָבל ָהכִי אָמַר ּבּוצִינָא קַדִיׁשָאִ ,חּוָ ורּ ,דָא אַ בְרָ ָהםּ .דְאִתְ לָּבַ ן ּבְ ִחּוָ ורָא 
ֲ
יּה ּבְיַעקֹב,
ֲ
ְתִיב ּב
ֵ
ּיְימָא בין ּת ְֵרין ּגֹווָ נִיןּ ,וכ
ֵ
ָא הּוא יַעקֹבּ ,דְקַ
ֲ
דְ נּורָא .סּומָקָאּ ,דָא יִ ְצחָק וַדָאי .יָרֹוקּ ,ד
ָא כל עַרְ ֵסיּה ׁשְ לִים ָהוָ ה .וְ ָהכִי הּוא ֹלא 
בֹוׁש יַעקֹב וְ ֹלא עַ ָּתה ָפנָיו יֶ ֱחוָרּו דְ ה ָ
ֲ
(ישעיה כט) ֹלא עַ ָּתה יֵ
יּה ע ָׂשו .וְ לָא עַ ָּתה ָפנָיו יֶ ֱחוָרּוּ ,כְאַ בְרָ ָהם
ָק ּדנָ פַק מִ ּנֵ ֵ
בֹוׁש יַעקֹב ,לְאִתְ ֲחזָאָ ה ְבגֹווָ ן סּומָקּ ,כְיִ ְצח ְ
ֲ
עַ ָּתה יֵ
ל א ָב ָהן דִילֵ יּה,
אל .אּלָא נָ ַטל ּגֹווָ נִין ,לְאִתְעַ ּטְרָא ּבְ הּו ,עַ ֲ
ֶ
יּה יִׁשְמָע
ֵ
לְאִתְ ֲחזָאָ ה ְבגֹווָ ן ִחּוָ ורְּ ,דנָ פַק מִ ּנֵ
תּ ,בְׁשַעתָא דְאִתְ ֲחזֵ י קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא.
ֲ
ַּבְׁשַת ק ֶׁש
ֶ
(דף רט"ו ע"ב) ּובְאִ ּלֵ ין לְ בּוׁשִין מִתְ ל
ּתָא  חָזֵ י ,רָזָא דִ בְרִית קַ ּדִיׁשָא ,הִיא אָת יֹו"דּ ,דְמִתְעַ ּטְרָא  בִרְׁשִימּו עִ ּלָאָ ה ,וְ הָא (ס"א וְ ָדא) אִיהּו
ל ּבְרִית ,אִתְרְׁשִים ּבִׁשְמיּה ָהכָא אָת  ּדָא,
ֵ
י פנְ ָחס עַ
ּדְאִתְרְׁשִים ּבִ בְרִית  ּתָדִיר  לְעָ לְמִיןְּ ,ובגִין ּדְקַ ּנֵ ִ
ס יֹו"ד זְעירָא ,אִיהּו יֹו"ד  ּדְאִיהּו ּבְרִית וַ ּדָאיְּ ,דנָ פִיק מִ גֹו יֹו"ד עִ ּלָאָ ה קַדִיׁשָא .וְעַ ל ּדָא ,אִיהּו
ֵ
ּפִ נְ ָח
ִי הּוא נָקִי מ ַההּוא חֹובָא 
ֵ
לָא אִתְאבִיד מִ ּגֹו עָ לְמָא .וְ ָהכ
ֲ
קָאִים ּבְקִ ּיּומָא ׁשְ לִים קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַדִיׁשָאְּ ,ד
לָא אִתְאבִיד  ּתָדִיר מִ ּגֹו קַדִיׁשָא דְעָ לְמָא( .ס"א וְ לָ א ִא ְת ֲא ִביד ִמּגֹו ָעלְ ָמא) (איוב ד) ֵוְאיפֹה יְׁשָרִים
ֲ
ִּדפְעֹור ,וְ
ְמָא בגִינֵ יּה.
נִ ְכחָדּו ,אִ ּלֵ ין נָדָ ב ֲוַאבִיהּואְּ ,דלָא אִׁשְ ְּתצִיאּו מִ ן ַההּוא עָ ל ְ
רעיא מהימנא
ְאלִ ּיָ הּו דְאִיהּו ִפנְ ָחס ,קַ ּנֵ י עַ ל ּבְרִית ,צָרִיְך
נָאׁ ,שַּפִיר קָאַמְרַת ,א ָבל ּבְ גִין ּד ֵ
ֲ
אָמַר לֵ יּה רַעְיָא מְ ֵהימָ
ְעָ לֵ יּה אִתְמַר  (מלכים א
ל ׁשְמיּהּ ,ד
ֵ
ִיאִין ּביּהְּ ,דהַאי ּפָרַׁשְתָא  כְתִיבָא בְאֹורַיְיתָא עַ
ֵ
לְ חַדְ ּתָא מִ ּלִין ַסג
לְעיּלָא ,וְתִ נְיָינָא בְׁשַ ּדַ"י דִ לְתַ ּתָאְּ ,ובגִין ּדָא עָ בִיד ּת ְֵרין
יט) קַ ּנֹא קִ ּנֵ אתִיּ ,ת ְֵרי קְ נָאֹות ,חַד ּבְׁשַ ּדַ"י דִ ֵ
ּותְרין זִמְ נִין ֹלא ֹלא.
ׁשְ בּועֹות (נ"א ִב ְת ֵרין ֹלא ֹלא) (ס"א ִּב ְת ֵרין זִ ְמנִין) ּבְתַרְ וַ ויְיהּוֵ ,
ּוְך זֹוכר הַּבְרִיתְּ .ובגָ לּותָא 
ֵ
י ק ֶׁשת ּבְ גֹווָ נֹוי נְ הִירִין ,צָרִיְך לְ בָרְ כָא בָר
ָמ ֶ
ֲא ָבל רִּבִי יְ הּודָ ה אָמַר ,מָאן ְּדח ֵ
ִיר ּכלַ ל ,זִמְ נִין
ִיר זְעיר ,וְזִמְ נִין לָא נָ ה ְ
ֹלא עֹוד אּלָא דִ לְזִמְ נִין נָ ה ֵ
ֶ
דְ לָאו אִיהּו נָ הִיר ּבְ גֹווָ נֹוי כְדְקָא יֵ אֹות ,וְ
ְרְאלִיםּ ,כַד אִיּנּון
ְק ֶׁשת קָא רָמִיז ּגְ וָ ונֹוי ,לְזַ ְכוָ ון ְּדכ ֲֹהנִים לְ וִ ּיִ ם וְיִ ׂש ֵ
אִתְ ֲחזֵ י  בִׁשְ לִימּו ,וְזִמְ נִין לָאוּ .ד ֶ
ִיר ק ֶׁשת ּבְ גֹווָ נֹוי ּדְאִיּנּון ְּתלַת.
ׁשַּפִירִיןְּ ,דנָ ה ֶ
ְק ֶׁשת לָא אַתְיָא 
י הגָ לִילִיֵ ,וְאימָאְּ ,דהָא מִ ּלִין ׁשְּפִירִין קָאַמְרַת ּבְ חִּבּורָ ה קַדְמָאָ הּ ,ד ֶ
ְ רִּבִי יֹוס ַ
ֵ
קּום אַ נְ ּת
ֶאּלָא  לְאַ ּגָ נָא עַ ל עָ לְמָא .לְמַ לְ ּכָאִּ ,ד ְב ָכל זִמְ נָא דִ ב ְֵריּה ָחבּ ,ומַ לְ ּכָא  חָזֵ י  לְמַ טְרֹונִיתָאָ ,סלִיק רּוגְזָא 
ת ,אּלָא  לְאַ ּגָ נָא 
י ק ֶׁש ֶ
ִּדב ְֵריּהִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית ט) ּורְאִיתִיהָ  לִזְ ּכֹור ּבְרִית עֹולָ ם .וְעַ ל ּדָא  לָא אִתְ ֲחזֵ ֶ
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ְׁשַעתָא דְאִית  צַדִיק ּבְאַרְעָא ,אִיהּו בְרִית.
ּלָא בלְ בּוׁש יְקָר ּדְמַ לְ כּוּ ,וב ֲ
ְיָא ,א ִ
עַ ל עָ לְמָא .וְ לָא אִתְ גַ ל ֶ
לְמיקָ ם ּבְרִית.
ֵ
בּוׁשי מַ לְ כּותָא 
לּותָא ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא אִתְרְ חַק מִ ַּמטְרֹונִיתָאֵ ,וְאיְך מַ טְרֹונִיתָא אִתְ לַּבְׁשַת לְ ֵ
ֻ
וְ כִי ּבְ גָ
ֹלא .א ָבל ּבְ גָ לּותָא ,לְ בּוׁשָ ּה ּדְקַדְרּות ,וְאִיהּו אַמְרַת (שיר השירים א) אַ ל ּתִרְאּונִי 
ֲ
ְבגָ לּותָא (ס"א ל"ג לא)
ְאִתְקְרי 
ֵ
לָאו אִיהּו אּלָא מְ ַטטְרֹו"ןּ ,ד
ֶ
ְיָיא בגָ לּותָא,
הּוא ק ֶׁשת ּדְאִתְ ּגַ ל ְ
ֶ
ָאי ה
ת .אּלָא וַ ּד ַ
נִי ׁשחַרְ ח ֶֹר ֶ
ֶׁש ֲא ֶ
נֹוי ,אִתְקְרִיאּו עבָדִים
ֲ
ן ּביתֹוּ ,דְׁשַ ּלִיט ּבְ ָכל דִילֵ יּה ְ(ּבגָ ל ָּותא)ְּ ,וב
ׁשַ ּדַ"י  וְאִיהּו (בראשית כד) עַ ְבּדֹו זְקַ ֵ
דְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּואְּ .ובנֵ י מַ טְרֹונִיתָא ּבָ נִיםְּ ,ובגִין ּדָא ,אִ ם ְּכ ָבנִים אִ ם ּכ ֲַעבָדִים.
י מַע ֵׂשה .וַ ּדָאי אַ נ ְֵׁשי 
ַעבָדִים ָחפּו רֹאׁשָ ם ,וְ נִתְדַ לְדְ לּו אַ נ ְֵׁש ֲ
ב ּבי מַקְדְׁשָא ,אּוקְמּוהָ ּד ֲ
ּובְזִמְ נָא ּדְאִתְ חָרַ ֵ
ל ׁשם מַ טְרֹונִיתָאּ ,דְאִ ּתְמַר עָ לָ ּה (משלי לא) רַּבֹות ּבָ נֹות עָ ׂשּו חָיִ ל וְאַ ּתְ עָ לִית 
מַע ֵׂשה אִתְקְרִיאּו ,עַ ֵ
ֲ
בּוׁשי 
ה .א ָבל אִי אִית  צַדִיקּ ,דְזַ ְכוֹוי וְעֹובָדֹוי  לְאַ נְ הָרָאּ ,בְ הֹון מַ טְרֹונִיתָאּ ,ולְמִ פְׁשַ ט מִ ּנָ ּה לְ ֵ
עַ ל ֻּכּלָ נָ ֲ
ְתִיב ּביּהּ ,ורְאִיתִיהָ 
ֵ
קַדְרּותָא דִ פְׁשָ טִין ּולְקַׁשְ טָא לָ ּה ּבִ לְ בּוׁשִין ִּדגְ וָ ונִין נְ הִירִין ּדְרָזִין ּדְאֹורַיְיתָא ,מַ ה כ
ְאֹו"ר רָ"ז אִתְקְרי ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי
ֵ
ּורְאִיתִיהּ ,בְרָזִין נְ הִירִין ּדְאֹורַיְיתָאּ ,ד
ָ
לִזְ ּכֹור ּבְרִית עֹולָ ם.
ין רָזִין אִתְמַר ּורְאִיתִיה.
ָ
ו) ּכִי נֵ ר מִ ְצוָ ה וְתֹורָ ה אֹורּ .ובְאִ ּלֵ
ָא ב ְצלֹותָא 
מַת ה ֶּמלֶ ְך ׁשָ ָכ ָכה ,וְיֵ יּמָא לָ ּה מַ לְ ּכ ִ
ַ
נָא סלִיק מִ ּנֵ יּה רּוגְזָא דִ ב ְֵריּה( ,אסתר ז) וַ ֲח
ָ
ְּוב ַההּוא זִמְ
נָאׁ ,שְאלְ ּתָא עַ ל ּפּורְקָ נָא 
ֵ
ָׁשָתְךּ .בְ ַההּוא זִמְ
נָתן לָ ְך ּומַ ה ּבַ ּק ֵ
לָתְך וְ ּיִ ֶ
ְא ֵ
ַעמִידָ ה קַ ֵּמיּה( ,אסתר ה) מַ ה ּׁש ֵ
ּד ֲ
ָׁשָתִי .א ָבל
ֲ
ִׁשְאלָתִי  וְעַ ּמִי  ְב ַבּק
ּנָתן לִי  נַ פְׁשִי  ב ֵ
דִילָ ּהְּ ,ובנָ הָא עִ ֵּמיּה ,הָדָא  הּוא דִ כְתִיב( ,אסתר ז) ִּת ֶ
ֶק ֶׁשת ּדְאִתְ חַזְיָא בְעָ לְמָא ּבְ גָ לּותָאּ ,דְעַ ְבּדָא אִיהּו ,זִמְ נִין ְּדנָ פִיק ּבִׁשְ לִימּוּ ,כַד ּבְ נֹוי מַ כְׁשִירִין עֹובָדֹוי,
ּולְזִמְ נִין לָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבִׁשְ לִימּוּ ,כַד ּבְ נֹוי לָא מַ כְׁשְרִין עֹובָדֹוי (כאן חסר).
י עלָ ּה ּפִ נְ ָחס ּדְאַ גִין לֵ יּה מִׁשִ ְבטָא דְׁשִמְעֹון ֲהוֹו קַ ְטלִין לֵ יּה
וְאִי לָאו ְבגִין אֹות יֹו"ד ּדְׁשַ ּדַ"י דְקַ ּנֵ ֲ
ָא פנְ ָחסֵ .וְאיפֹה יְׁשָרִים נִ ְכחָדּו,
יּה מעָ לְמָאְּ .ובגִין ּדָא (איוב ד) זְ כֹר נָא מִי הּוא נָקִי אָ בָד ּד ִ
וְאֹובְדִין לֵ ֵ
ל ׁשְמיּהּ ,ומַקְ ּדִיׁשִין לֵ יּה ּבָרַּבִיםָ .הכִי מְקַדְׁשִין לֵ יּה
ֵ
אִ ּלֵ ין ּדִמְ כַׁשְרִין עֹוב ֵָדיהֹון קַ ֵּמי מַ לְ ּכָאּ ,ומְקַ ּנִין עַ
ְרָאל אִׁשְ ּתְמֹודְעִין
יּה .א ָבל יִ ׂש ֵ
ֲ
נָא ב ִכנּויֵ
ְ
יּלָאּ ,בין מְמָ נָ ן ּדִׁשְאַר עַ ּמִין ,וְאִׁשְ ּתְמֹודְעִין לֵ יּה ָּכל מְמָ
ֵ
לְע
ֵ
י כל ִּכּנּויִין.
ְׁשם יְ הֹוָ"הּ ,דְאִיהּו ַחּיֵ ָ
לְעיּלָא כֹּלָא ב ֵ
ֵ
ל אל ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
יּה ,א"ל ָסהִיד עָ לֵ יּהּ ,דְאִית לֵ יּה יְ כֹולֶ ת עַ ל ָּכ ֵ
ֵ
ּנּוי סהִיד עָ לֵ
ל ׁשם וְ ִכ ָ
וְ ָכ ֵ
ָ"י סהִיד 
ִים .אדֹנ ָ
ָאֹלה ֲ
ֹלהי ה ֱ
ְאִיהּו א ֵ
ֱ
ל .אֹלהִים ָסהִיד עָ לֵ יּהּ ,ד
י דְא ֱ
ל ,מָאר ֵ
ֵ
ל .א
ל א ֵ
ֹוׁש א ֵ
נִי אדְר ֶ
 א ֶ
ה) ֲ
ַד ׁשם יְדִיעַ ,
ל ׁשםְּ .ד ָכל ְ(ס ִפ ָירה ַּומלְ ָאְך) מַ לְאָ ְך אִית לְ ָכל ח ֵ
ִי כ ֵ
ִים .אֹוף הכ ָ
ָ
ַאדֹונ
ְאִיהּו אדֹונֵ י ה ֲ
ֲ
עָ לֵ יּהּ ,ד
ְרָאל ,אִׁשְ ּתְמֹודְעָ ן לֵ יּה ביהו"ה.
יּה .א ָבל יִ ׂש ֵ
ֲ
הּוא ׁשם ּדְמַ לְ ּכָא דִילֵ
ֵ
לְאִׁשְ ּתְמֹודְעָא לְ ָכל ּכַת ּבְ ַה
(איוב

ְרָאל אִיּנּון ּבְ נֹוי דְאָדָ ם ,וְ ָכל
ִי ּכל יִ ׂש ֵ
ון ,אֹוף הכ ָ
ָ
סּוסוָ
לְמ ֱהוֵ י לֵ יּה ּכַמָ ה ְ
וְרָזָא ּדְמִ ּלָ הּ ,בַר נָׁש חַד יְ כִיל ֶ
ִיף ּתחֹותֹוי ,וְ הַאי אִיהּו רָזָא (תהלים
י כפ ְ
ּולְמ ֱהוֵ ָ
בּוי כּסּוס וְ ַכ ֲחמֹור לְמָ ׂשֹויֶ ,
לַא ַ
לְמ ֱהוֵ י לֵ יּה ֲ
ּבְרָא צָרִיְך ֶ
ִיד ּגַרְמיּה ַּכ ְב ֵהמָ ה תְ חֹותֹוי.
ֵ
לו) אָדָ ם ְּוב ֵהמָ ה תֹוׁשִיעַ יְיָּ .דְאִיהּו בְרָא דְאָדָ ם ,וְעָ ב
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א"ע ז"טר ףד
בפר

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

לְמעְּבַד 
ְתיּה ּדְאָ חֶ ,
ח מְיַּבם לְאִ ּת ֵ
ֵ
לְמ ֱהוֵ י אָ
ְּובגִין ּדָא אִיהּו ִפּקּודָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא בְאֹורַיְיתָאֶ ,
ִיד מ ַההּוא עָ לְמָא .וְ הַאי אִיהּו ְכגֹון רָזָא דְ ִכלְאַיִ ם ּבְ צִיצִיתּ .דְאָמְרּו ,מַ ה
ָא יִתְאב ֵ
ֲ
ּבְרָא לַאחּויּ ,בְ גִין ְּדל
ֲ
ֶׁשאָ סַרְ ּתִי לָ ְך ּכָאןֵ ,הּתַרְ ּתִי לָ ְך ּכָאן .אָ סַרְ ּתִי לָ ְך ִּכלְאַיִ ם ּדְעָ לְמָאֵ ,הּתַרְ ּתִי לָ ְך ִּכלְאַיִ ם ְּדצִיצִית .אָ סַרְ ּתִי 
ְך א ֶׁשת אָ חֵ ,הּתַרְ ּתִי לָ ְך יְ בָמָ הְּ .כגֹון מַרְ כִיבִים ּתַּפּוחִים אֹו ּדְקָ ּלִים מִ ן ּבְמִינֹו .וְאָ סּור לְאַרְ ָּכבָא מִין
לָ ֵ
ִין מִין ּבְׁש ֵאינֹו מִינֹוּ ,בְ גִין
ֶ
ם עץ ַהּׂש ֶָדהַּ .ובּיְ בָמָ ה מַרְ ּכִיב
ְמַר ּביּה (דברים כ) ּכִי הָאָדָ ֵ
ּבְׁש ֵאינֹו מִינֹו .וְאִ ּת ֵ
ֶ
ְרָאל.
ׁש ה ֵּמת( .דברים כה) וְ ֹלא יִ ָּמ ֶחה ׁשְמֹו מִ ּיִ ׂש ֵ
לָא לִתְאבִיד (לְ ַה ֲא ִביד) נֶ ֶפ ַ
ֲ
ְּד
מַת הּמַיִ ם רָזָא דְאָת 
ַ
ִי ,א
ם ,אֹוף הכ ֲ
ָ
מַת הּמַיִ
ַ
לָא א
וְ הַאי אִיהּו רָזָא דְ גִ לְ ּגּולּ .גַ לְ ּגַ ל לֵ ית לֵ יּה ְּתנּועָ ה ְב ֲ
ם ,אֹוף הכִיּ ,גַ לְ גַ ל
ָ
מַת הּמַיִ
ַ
לָא א
ל אין לֹו ְּתנּועָ ה ְב ֲ
ו'ּ ,ביּה אִתְעָ בִיד ּגַ לְ ּגַ ל ּגִ לְ ּגּול .וְרָזָא דְמִ ּלָ ה ,מַ ה גַ לְ ּגַ ֵ
ֵ
מַת הּמַיִ ם ּדְאִיהּו ו' .יְ בָמָ ה ה' .לְ הַאי אִיהּו בִינָ"ה ֵב"ן יָ"ּהּ .בְאֹות 
ַ
לָא א
אִיהּו י' ,וְ לֵ ית לֵ יּה ְּתנּועָ ה ְב ֲ
ְאָתי ,עֹולָ ם אָרֹוְךּ ,דְאִיהּו ו'.
י' ּבָרָא עָ לְמָא ּד ֵ
ִיק ,מִּבינַיְיהּו
ֵ
ָא לָק ְבלֵ יּהּ ,ומִ ּנֵ יּה נָ פ
לְמָא דְאָתיּ ,דְיַ ּמ ֳ
ֵ
ּבְ גִין ּדָא ,מָאן ְּדלֵ ית לֵ יה ֵבן ,לָאו אִיהּו מִּבְ נֵ י עָ
ָא ּדנַ פְקּו מִ ַּת ָּמןְּ ,ובגִין ּדָא 
לְמָא ,עַד ּדחַזְרּו לְיַ ּמ ְ
ְ
ו'ּ ,ומִ ּנֵ יּה מִתְּפַ ּלְ גִין ּכַמָ ה נַ ֲחלֵ יּ ,דְאִיּנּון מְ סַּבְ בִין עָ
ל מְקֹום ׁש ַהּנְ ָחלִים וְ גֹו' .עַד 
ֶ
א א
ם אינֶ ּנּו מָ לֵ ֶ
ִים אל ַהּיָ ם וְ ַהּיָ ֵ
אָמַר קְרָא( ,קהלת א) ָּכל ַהּנְ ָחלִים הֹולְ כ ֶ
ּדְאָ הַדְרּו ְּכגַ וְ ונָא דְ נַ פְקּו.
ִים א ֶׁשר נְתָ נָ ּהְּ .כגַ וְ ונָא ּדְיָ הִיב לָ ּה (דף רט"ז ע"א) ׁשְ לֵ ימָתָא.
ָאֹלה ֲ
ָׁשּוב אל ה ֱ
ֶ
אֹוף הכִי( ,קהלת יב) וְ הָרּוחַ ּת
ָ
ַמְׁשִין ,ע ֶׂשר זִמְ נִין
ֶ
אִ ם ּתָׁשּוב ּבְתִ ּיּובְתָאּ ,דְאִיהּו ּבִינָ"ה ֵב"ן יָ"ּה ,עִ ּלָאָ ה .אָת ה' ְסלִיקַת ּבְאָת י' לְ ח
ָא אִיהּו יָ"ם ,יָ"ּהּ .ב"ן ,נַ ַחל ְּדנָ פַק מִ ן יַ ּמָא ,וְאִתְּפְ לִיג לְ ַכ ָּמה נַ ֲחלִיןְּ ,כגַ וְ ונָא דְאִילָ נָא דְאִתְ פְׁשַ ט
ֵ
ֲח ֵמׁש .ה
לְ ַכ ָּמה עַ נְּפִין.
וְאִי לָא חָזַר נִׁשְמָתָא ׁשְ לֵ ימָתָאְּ ,כגַ וְ ונָא דְאִׁשְ ְּתלָמַת .אִתְמַר ּבָ ּהׁ ,שָ ם ֵהם ׁשָ בִים לָ לֶ ֶכת ,אִיהִי וְ ָכל
לְמ ֱהוֵ י ׁשְ לִים
לְמָא דיןֶ ,
ֵ
ִין .אֹוף הכִי לָאו אִיהּו ׁשְ לִים ּבְ ֶבן ,אִי לֵ ית לֵ יּה ּבַתּ ,דְאִיהּו עָ
ָ
נִׁשְמָתִין אַ ֲחרָ נ
ָאָרץ ּבְ הִּבָרְאָ ם.
ֹות הּׁשָמַיִ ם וְ ה ֶ
 אּלֶ ה תֹולְד ַ
י בה' ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית ב) ֵ
ְמָא דְאִתְּבְר ְ
ֵ
ּבְ הַאי עָ ל
ֶ(אּלָ א)

ל ּפַעמַיִ ם ׁשָ ֹלׁש עִ ם ּגָ ֶבר .וְרַ ּׁשִיעַ ּיָיא דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון( ,קהלת ח) ְּוב ֵכן
ל א ֲ
ל אּלֶ ה יִ פְעַ ֵ
יְ ה"ּו( ,איוב לג) ֵהן ָּכ ֵ
ִׁשְעי 
ְרָאלּ ,דְאִ ּתְמַר עָ לַיְיהּו( ,עמוס ב) עַ ל ׁשְ ֹלׁשָ ה פ ֵ
ֹלהיָך יִ ׂש ֵ
ה א ֶ
ּגַרְמּו אּלֶ ֱ
ֵ
רָאִיתִי רְׁשָעִים קְ בּורִים וָ בָאּו,
 מְקֹום ׁשּיִּפֹול ה ֵָעץ
ֶ
ְמַר ּביּה (קהלת יא)
ְרָאלּ .בָתַר ּדְקִ לְקְ לּו גַרְמַיְיהּו תְ לַת זִמְ נִין ,וְ לָא זָ ֵכי בְיה"וּ ,דְאִ ּת ֵ
יִ ׂש ֵ
יהּנָ םּ ,בְמַׁשְ חִית אַף וְ ֵחימָ ה.
ׁשִיבּנּוְּ ,דהַיְינּו ה' .וְאִתְ ָּדנּו ַבגֵ ִ
ֹלא א ֶ
ֲ
ׁשָ ם יְ הּוא .עַ ל אַרְּבָעָ ה
ּולְ בּוׁשִין ּדִתְ לַת אַתְ וָ ון אִ ּלֵ ין ,אִׁשְ ּתְמֹודְעִין ּבַ ֶּק ֶׁשתּ ,דְאִיּנּון חִיּוָ ור סּומָק  וְיָרֹוק .מָאן ּדְיֵ ֵיתי  בְזִמְ נָא 
ְיַעקֹב אִתְ ְּכלִילּו אַתְ וָ ון ,וְאִׁשְ ּתְרָׁש 
חָדָא ,אִיהּו חִיּוָ ורּ .בְתִ נְיָינָא ,סּומָקּ .בִתְ לִיתָאָ ה ,יָרֹוקְּ .ובגִין ִּדב ֲ
בֹוׁש יַעקֹב וְ ֹלא עַ ָּתה ָפנָיו
ֲ
ִיד אִיּבָא טבָא( ,ישעיה כט) ֹלא עַ ָּתה יֵ
ָ
אִילָ נָא  וְאִתְ נְ טָע  וְאִתְרַּבָא ,וְאִתְעָ ב
י חּיָ ה בִיׁשָאְּ .ובגִין ּדָא( ,הושע יב) וַ ּיָ ׂשַר 
י מרְ ַּכ ְב ֵּתיּה ּבְיֵ ֶצר  הָרָעּ ,דְאִיהּו נָ חָׁש ,וְ ָכל מִינֵ ַ
לְמ ֱהוֵ ֶ
יֶ ֱחוָרּוֶ ,
תָר ּדלָא עָ בִיד 
ַע ּבַא ְ
ְאִתְקְרי אָדָ ם אִילָ נָא ,אִיהּו רָזָא דָא ,לְאִילָ נָא דְאִתְ נָ ט ֲ
ֵ
ַיּוכלְּ .ובגִין ּד
ֶאל מַ לְאָ ְך ו ָ
© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000






		
נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע ז"טר ףד

גפר

לָא הוֵ י 
ֲ
ָ מָארי מַתְ נִיתִין ְּד
יּה ּבַאתָר אַ ֲחרָאְּ .ובגִין ּדָא אּוקְמּוה ֵ
ֲ
ָע
אִיּבָא .מה עָ ֵבד .עָקַר לֵ יּה ּונְ ט ֵ
ֶ
ָע ּת ָּמן ּבְאִ ּתְתָא.
ְרָאל ,וְאִתְ נְ ט ַ
לְא ֶרץ יִ ׂש ֵ
ְזָק לְמ ֱהוֵ י עָקָר ,עַד ּדְאָזִיל ֶ
ֶ
מּוח
י בגִ לְ ּגּולָא זִמְ נִין ַסּגִיאִין.
תָר לְאתָר ,מִּבַיִת לְ בַיִתּ ,כְאִ ּלּו יֵ ֵית ְ
ֲ
ל מ ֲא
אֹוף הכִי  צַדִיקּ ,דְאִיהּו מִ ַטלְ ֵט ֵ
ָ
ָיבּיָא ,לָא 
ִים .א ָבל לְ ַחּי ַ
לְאֹוהבָיו ,עַד ּדְיִזְ ֶּכה לְעָ לְמָא ְ(ּד ָא ֵתי) ׁשְ ל ֲ
ֲ
ד לַאלָ פִים
וְעֹוׂשה ֶח ֶס ֲ
ֶ
וְ הַיְינּו (שמות כ)
ת עוֹןְּ .ובגִין ּדָא אֹוקְמּוהָ 
ְתָא ,אִתְמַר ּביּה ּגָ לּות מְ כ ֶַּפ ֶר ֲ
ֵ
אַיְיתי לֵ יּה יַתִיר מִ ְּתלַת זִמְ נִין .וְאִי חָזַר ּבְתִ ּיּוב
ֵ
לַעפָרָ ם.
ַדִיקִים ׁשּוב אינָ ן חֹוזְרִים ֲ
ֵ
מָארי מַתְ נִיתִין ,צ
ֵ
ח את  הַּבָיִת( .איוב לד) וְאָדָ ם עַ ל עָ פָר יָׁשּוב.
ֶאּלָא קָא רָמִיז( ,ויקרא יד) וְעָ פָר אַ ֵחר יִ ַּקח וְ ָט ֶ
יּה אּלָא אִׁשָ ה רָעָ ה ,יֵ ֶצר הָרָעּ ,דְאִ ּתְמַר 
ית ּב ֶ
ְׁשהָיָ הּ .בְ גִין ְּדהּוא מְ נּוגַע ,וְ לֵ ֵ
ָאָרץ ּכ ֶ
וְיָׁשֹוב ֶהעָ פָר עַ ל ה ֶ
ׁש את 
ְיִתְרַּפאּ .דְאִיהִי גַרְמַת (בראשית ג) וַיְ ֶגָר ֶ
ָרְׁשּנָ ה ו ֵ
נְתיּה .יְ ג ֶ
ּבָ ּה אִׁשָ ה רָעָ ה צָרַעַת לְ בַעְ לָ ּה .מָאי תָקַ ֵ
ן אִיׁש נֹודד 
ֵ
ִּפֹור נֹוד ֶדת מִ ן קִ ּנָ ּה ֵּכ
ֶ
ָא נִׁשְמָתָא .א"תּ ,בַת זּוגֹו ּדְאָדָ ם( .משלי כז) ְּכצ
ֶ
הָאָדָ ם הָאָדָ םּ ,ד
מִ ּמְקֹומֹו.
(קהלת יב)

ל ,א ֶׁשר ׁשָתָ ה
גֹוא ֲ
ֹור קן לָ ּה ,הַיְינּו ֵ
ְּובגִין ּדָא( ,תהלים פד) ּגַ ם צִּפֹור מָ צְאָ ה בַיִת ,הַיְינּו יְ בָמָ הּ .ודְר ֵ
ל את מִמְ ּכַר אָ חִיוּ .דְאִיהּו מָ כּור 
ּ ,בן ּובַת .זַ ּכָאָ ה אִיהּו מָאן ּדְעָ בַד (לֹון) קִיּנָא( ,ויקרא כה) וְ גָאַ ֵ
יה ֵ
ֹוח ָ
ֶאפְר ֶ
בּור ּדלָאו דִילֵ יּה.
ְ
ּבַע
ֲ
נָאׁ ,שזִיב
ֵ
ַיִתְע ֵּבר יְיָ ּבִי לְמַעַ נְ ֶכםָ .הכָא הּוא סֹוד הָעִּבּור .רַעְיָא מְ ֵהימָ
ְּובגִין ּדָא אָמַר מ ֶֹׁשה( ,דברים ג) ו ֲ
הּוא ּביּהְּ .ובגִין
ֵ
ְיָיא קדְׁשָא בְרִיְך
כּות ּכּלְ הּו תַ ל ֻ
ֻ
י בגִ לְ ּגּולָאְּ ,ובגִין ּדָא זְ
ְאָת ְ
ׁשִ ּתִין רִּבֹואַּ ,כ ָּמה זִמְ נִין ּד ֵ
ס אחָד .וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן
ִים רִּבֹוא ב ֶכ ֶר ֶ
ְ
ּדָא אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,אִ ָּׁשה אַ חַת יָ לְדָ ה בְמִ צְרַיִ ם ׁשִ ּׁש
ּבְמִ ּלִין אַ ֲחרָ נִיןׁ ,שִ בְעִים ּפָ נִים לַ ּתֹורָ ה.
ְמֹודְעּון ּביּה ּבִרְמִיזָא ,אַ ְהּדָר לֹון
ֵ
ְמִידיהֹון ,וְ לָא אִׁשְ ּת
ְמָארי רָזִין ,אַמְרִין מַרְ גָ לִית  לְתַ ל ֵ
ְּד ָהכִי אֹרַ ח ּד ֵ
יצה
ְאָתָא ב ָ
ֵ
יצה אַ חַת ,אַּפִילַת ׁשִ ּתִין ּכְרָ כִין .ו
י ׂשחֹוקְּ ,כגַ וְ ונָא דְ ַההּוא דְאָמַרְּ ,ד ֵב ָ
ַההּוא מִ ּלָ ה בְמִ ּלֵ ְ
יצנּותָא אָמְרּוְּ ,דלָא 
ּומָארי דְ לֵ ָ
ֵ
ח ּבַאוִירָאּ ,ומָ חָאָת אִ ּלֵ ין ׁשִ ּתִין ּכְרָ כִין,
ֲ
וְ נַ ְפלַת מִ ן עֹופָא דְ ֲהוָ ה פָרַ
יצה דְ נַ פְקַת מִ ן עֹופָא ּומְ חָקַת ׁשִתִין ּכְרָ כִין
ְאָתָא ב ָ
ֵ
אָמַר הּוא אּלָא דְּבַר  נָׁש  ּכָתַ ב ׁשִ ּׁשִים ּכְרָ כִין ,ו
ֶ
ְמָארי אֹורַיְיתָא אַמְרִין מִ ּלִין ִּד ְׂשחֹוקּ ,ודְ בָרִים ּבְ ֵטלִים ּבְאֹורַיְיתָא.
ְתִיבה .וְ ָחס וְׁשָ לֹום ּד ֵ
ִּדכ ָ
ּוכגַ וְ ונָא 
ין מָארי מִקְרָאְ .
ֵ
ה .אֹו ּביצִים ,אִ ּלֵ
ֵ
ין מָארי מִׁשְ נָ
ֵ
 אפְרֹוחִים ,אִ ּלֵ
ָא אֹוקְמּוה( ,דברים כב) ֶ
ָ
ֶאּלָא ה
יצהְּ .ובגִינָ ּה אִתְמַר
ֹוג ׁשִיעּורָא בכ ֵַּב ָ
ְ
ה דְאִיהּו אתְר
ֶ
יצ
ַת ּב ָ
ל מ ַההּוא נִּפֹולּ ,דְאִיהּו בַר נַ ְפלֵ י ,נְ פִיל ֵ
דְ נָ ַפ ֵ
ּנֹופלֶ ת .וְ נָ ְפלּו עִ ָּמּה (שיר השירים ו) ׁשִ ּׁשִים ֵה ָּמה מְ לָ כֹות,
ִיד ה ֶ
ַת ּדו ַ
ת סּכ ָ
הּוא אָקִים א ֻ
ֶ
(עמוס ט) ּבַיֹום ַה
לָמֹות אין מִ סְּפָר,
ֵ
וַע
לָק ֵבל ׁשִ ּׁשִים מַ ֶּס ְכּתֹותֲ .
ִין את ׁשְמַע .וְאִיּנּון ֳ
ּדְאִיּנּון ּכְרִיכִין ּבָ ּהְּ ,כגֹון ֵּכיצַד ּכֹורְ כ ֶ
יהּ ,דְאִיּנּון ֲהלָ כֹותְּ ,דלֵ ית לֹון חּוׁשְּבַ ן.
עֹות ָ
ָ ר ֶ
אִ ּלֵ ין (תהלים מה) ּבְתּולֹות אַ ֲח ֶריה ֵ
ִין ע ֶׂשר ו' אִיהּו
וְ ַההּוא נִיּפֹול אִיהּו ֶבן יָ"ּה אִיהּו בְתֹוְך חַמְׁשִין ּתַרְעִין ְּדבִינָ"הְּ ,דהַיְינּו יָ"ּה ֲח ֵמׁש זִמְ נ ֶ
ְאִקְרי  נִיּפֹול ,וְ ֹלא 
ל ּבן ׁשָ חַר  ו ֵ
 איְך נָ ַפלְ ּתָ מִ ּׁשָמַיִ ם ֵהילֵ ֶ
ל ּבָתַר ההִיא דְאִ ּתְמַר( ,ישעיה יד) ֵ
ַ
נִיּפֹולְּ ,דנָ ַפ
יהן.
ֹלא נֹופלּ .בְ גִין ְּד ֵביּה נִיּפֹול י"ו וְ נָ חִית ּבְ הֹון לְ ג ֵַּבי ה' ה'ּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון (רות א) וַ ֵּתלַ ְכנָ ה ׁשְ ֵּת ֶ
ֵ
נָ ַפל ,וְ
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ְיָינָא מִּבַיִת ׁשנִי ,לְאַקָמָא לֹון .הָדָא 
ֵ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דברים כב) ׁשַ ּלֵ ח ּתְׁשַ ּלַ ח חַד מִּבַיִת רִאׁשֹון וְתִ נ
ָ"אָרץ.
הּוא דִ כְתִיב( ,דף רט"ז ע"ב) (תהלים צו) יִ"ׂשְמְ חּו הַ"ּׁשָמַיִ ם וְ"תָ גֵ ל ה ֶ
ּיָא .אֹוף הכִי 
ָ
ְיָא בלֵ ילְיָא .וְ נָ הִיר ּבְׁשִ ּתִין רִּבֹוא  כ ָֹכ ַב
ּתָא  חָזֵ י ,הַאי ׁשִמְׁשָא אִתְ גַ לְיָא  בִימָמָא ,וְאִתְ ַּכס ְ
ל ,אִי דָרָא כּדְקָא 
ַ
ְרָא
נִיׁש מעָ לְמָא ,נָ הִיר ּבְׁשִ ּתִין רִּבֹוא  נִׁשְמָתִין ּדְיִ ׂש ֵ
ֵ
רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,בָתַר ּדְאִתְ ְּכ
ָ ּדלֵ ית 
יָאּות .וְ הַאי אִיהּו רָזָא דְ גִ לְ ּגּולָאּ ,דְאָמַר עָ לֵ יּה ק ֶֹהלֶ ת( ,קהלת א) ּדֹור הֹולֵ ְך וְדֹור ּבָא .וְאֹוקְמּוה ְ
ְרָאלַ .ההִיא דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה( ,ישעיה סו)
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ם עֹומָדתּ ,ד ְ
ֶ
ָאָרץ לְעֹולָ
ּדֹור ּפָ חּות מִ ּׁשִׁשִים רִּבֹוא .וְ ה ֶ
ָאָרץ.
ה זַרְעָך ּכ ֲַעפַר ה ֶ
ֲ
ָאָרץ ֲהדֹום רַ גְ לָי( ,בראשית כח) וְ הָיָ
וְ ה ֶ
ר ּבָא חגֵ ר ,הֹלֵ ְך סּומָא 
ִ
ַדֹור ׁשּבָא ,הֹלֵ ְך ִחגֵ
ֶ
ַדֹור ׁשהֹולֵ ְך הּוא ה
ֶ
וְעֹוד רָזָא אַ ֲחרָא אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,ה
נָא ,אּלָא ּבְ גִין
ֶ
טֹופ
ְעָתִיד הוָ ה מ ֶֹׁשה לְקַּבְ לָא אֹורַיְיתָא  בְדָרָא דְ ָ
ָ
בָא סּומָא .וְעֹוד אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןּ ,ד
מַאי קָרי לֵ יּה
ֵ
ַּד ַהוֹו רַׁשִיעַ ּיָיא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית ו) ּבְׁשַ ּגַ"ם הּוא ּבָ ׂשָרּ .בְׁשַ ּגַ"ם זֶ ה מ ֶֹׁש"הֲ .וַא
ִי ׁשּגַ ם זֶ ה ָה ֶבל.
ת ח ֵּסר ב' מִ ן ּבְׁשַ ּגַ"ם לְ ַכּסָאָ ה מִ ּלָ ה .אָמַר (קהלת ח) אָמַרְ ּת ֶ
ם .אּלָא ק ֶֹהלֶ ִ
ּבְׁשַ ּגַ ֶ
ִיׁ ,שּנִ פְרָד מִ ּקַיִ ן .קָ ם ּבּוצִינָא קַדִיׁשָא וְאָמַר ,עַ ל ּדָא כְתִיב,
נִקְרָא ׁשְמֹו קינ ֶ
ֵ
וְאֹוקְמּוהָ עַ ל יִתְרֹו ,לָ ָּמה
ַת הּגָזִית.
נֹוי לְמיתַ ב ּבְ לִׁשְ ּכ ַ
ֵ
ַעתִידִין ּבְ
ַ הּק ֶֹדׁשּ ,ד ֲ
נִיתִי אִיׁש את יְ הֹוָ"הְּ .דחָזָאָת לֵ יּה ּבְרּוח ַ
ֶ
(בראשית ד) קָ
ִין מְע ֶרב
ֶ
יּה אּלָא קַ ב ֲחרּוב
לָא הוָ ה לֵ ֶ
יּה ׁשַעתָאְּ ,ד ָ
ֲ
ְעָזָר ּבן ּפְדָתְּ ,ד ֲהוָ ה דְ חִיקָא לֵ
ֶ
ִי רִּבִי אל
ֶ
וְאֹוף הכ
ָ
ְקַת וְאֹומ ֶרתָּ ,כל הָעֹולָ ם
ֶ
ַאיּ ,בָתַר ּד ֲהוַת ּבַת קֹול נַ פ
ַ
ִינָא .אמַאי ה
ֲ
ְרִּבִי חנ
ֲ
ׁשַּבָת לְע ֶרב ׁשַּבָתּ ,כְמֹו ל
ֶ
ִינָא בנִי.
ְ
ִיזֹון אּלָא בִׁשְ בִיל ֲחנ
ּלֹו אינֹו נ ֶ
ֻּכ ֵ
יּה אּלָא קַ ב ֲחרּובִיןּ .דְאָת 
ִי לָא הוָ ה לֵ ֶ
ָ
ֹ"ק .אֹוף הכ
ָ
ָרִים קֹודםְּ ,דחָרַ ב ק"ב מִ ן י'ּ ,דְאִיהּו יַּב
ֶ
ֶאּלָא אִיהּו ג
י' אִיהּו יִ חּודּ ,ומִ ּנֵ יּה אַתְיָא נְ בִיעּו לְאָת ב'ּ ,דְאִיהִי בְרָ ָכה ,וְאִיהִי ק ֶֹדׁשּ ,ומִ ּנֵ יּה אִתְקַ ּדָׁש ק'ּ ,דְאִיהִי 
ה ,אֹוף הכִי לָא 
ָ
י חרּובִין דִילֵ יּה ק"בּ ,דְאִיּנּון קְ"דּוׁשָ ה בְ"רָ ָכ
לְמ ֱהוֵ ֲ
ְעָזָר ּבן ּפְדָת ּגָרִים ֶ
ֶ
ְרִּבִי אל
ֶ
ק ֶֹדׁש .ו
ּיֹוב ּבן יְ בָמָ ה ָהוָ הְּ ,ובגִין ּדָא אִתְעַ ּנָׁש ,עַ ל מַ ה ּדְאִירַע לֹו ְּכבָר.
ֶ
ִין ,אֹוף הכִי אִ
ָ
יּה אּלָא קַ ב ֲחרּוב
ָהוָ ה לֵ ֶ
ּלְתָא ,אּלָא  בְמַ ּזָ לָא תַ לְיָא 
ֶ
כּותָא ּתלְיָא מִ
ַ
י חּיֵ י ּומְזֹונֵ י לָאו בִזְ
י בנֵ ַ
י רָזָא דָא ,אַמְר ְ
ֵ
ָא יַדְע
ֵ
וְאִיּנּון ְּדל
ה עָתִיד לְמ ֱהוֵ י לֵ יּה ּבְרָא ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא 
ֶ
לָא הוָ
ָא חזֵ ינָא לְאַ בְרָ ָהם ְּדחָזָא בְמַ ּזָ לֵ יּהְּ ,ד ָ
מִ ּלְתָא .וְ ה ֲ
וְאֹוקְמּוה ,דְאָמַר לֵ יּה
ָ
ֹאמר ה ֶַּבט וְ גֹו'.
חּוצה וַ ּי ֶ
ּיֹוצא אֹותֹו ַה ָ
אַּפִיק לֵ יּה לְ בָרָאּ ,כְדִ ְכּתִיב (בראשית טו) וַ ֵ
פֹור הּכ ָֹכבִים.
ַ
ּוס
נָא הּׁשָמַיְמָ ה ְ
ַ
ה מ ַהּכ ָֹכבִים ,וְאָמַר לֹו ה ֶַּבט
ִינּות ׁשּלָ ְך ,וְ ֶה ֱעלָ הּו לְמַעְ לָ ֵ
ֶ
א מאִ ְצ ַטגְ נ
ֵצ ֵ
ָרְׁשָא לֹון ּבְדֶרְך נִ ְסּתָר.
ֶ
עַד הכָא מִ ּלִין ּדְרַּבָ נָ ן ,וְ צָרִיְך לְ פ
ָ
ְרָאלֲ ,הוֹו ַּתלְיָין ּבְמַ ּזָ לָאֲ ,וַאפִיּלּו ְבנֵ י 
לְמָא ,קֹודם ּדְאִתְיְיהִיבַת אֹורַיְיתָא  לְיִ ׂש ֵ
ֶ
ּתָא  חָזֵ יָּ ,כל ּבִרְיָין ּדְעָ
לֹון מ ִחּיּובָא  ְּדכ ָֹכ ַבּיָא  ּומַ ּזָ לֵ י .וְדָא 
ֵ
ְרָאל ,אַּפִיק 
י .א ָבל ּבָתַר  ּדְאִתְיְיהִיבַת אֹורַיְיתָא  לְיִ ׂש ֵ
ַחּיֵ י  ּומְזֹונֵ ֲ
חּומָׁשי תֹורָ ה.
ֵ
ִי חמִ ָּׁשה
לָא ה' מאַ בְרָ ָהםּ ,דְאִיה ֲ
ֵ
וֹו עתִידִין ּבְ נֹוי  לְקַּבְ
נָא מאַ בְרָ ָהםּ .בְ גִין ַּד ַה ֲ
ִיפ ֵ
אֹול ְ
ָאָרץ ּבְ הִּבָרְאָ םּ ,בְ ה' ּבְרָאָ ם .אָמַר  לְאַ בְרָ ָהםּ ,בְ גִין
ֹות הּׁשָמַיִ ם וְ ה ֶ
 אּלֶ ה תֹולְד ַ
ּדְאִ ּתְמַר ּבָ ּה (בראשית ב) ֵ
 ,אּלָא דְאִ ּתְמַר 
הַאי ה' ּדְאִתֹוסָף ּבִׁשְמָ ְךַ ,הּׁשָמַיִ ם ַּת ְח ָּתְך ,וְ ָכל ּכ ָֹכבַיָא ּומַ ּזָ לֵ י דִ נְ הִירִין ּבְ ה' .וְ ֹלא עֹוד ֶ
ּבָ ּה (בראשית מז) ֵה"א לָ ֶכם זֶ רַעּ ,וזְרַעְ ֶּתם ּבְ ֵה"א( .בראשית כא) ּכִי בְיִ ְצחָק יִ ּק ֵָרא לְ ָך זָרַע.
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ


א"ע ז"יר ףד

הפר

ְּובגִין ּדָאָּ ,כל הַמִׁשְ ַּת ֵּדל ּבְאֹורַיְיתָאּ ,בָ טִיל מִ ּנֵ יּה חִיּובָא דְ כ ָֹכ ַבּיָא ּומַ ּזָ לֵ י .אִי אֹולִיף לָ ּה ּכ ְֵדי לְקַ ּיְימָא 
ל ׁש ֵּכן עַ ֵּמי 
לָא בטִיל מִ ּנֵ יּה חִיּובָא דְ כ ָֹכ ַבּיָא ּומַ ּזָ לֵ יָּ .כ ֶ
ָ
ִפּקּודָ הָא .וְאִ ם לָאוּ ,כְאִ ּלּו לָא אִׁשְ ְּת ַּדל ּבָ ּה ,וְ
ּור ׁשֹוכב עִ ם ָּכל ּבְ ֵהמָ הְּ ,דלָא 
ֵ
ָאָרץ ּדְאִיּנּון אִתְמַתְ לָ ן לִ בְעִירָ ןּ .דְאֹוקְמּוהָ עָ לַיְיהּו (דברים כז) אָר
ה ֶ
ָא ּדכ ָֹכ ַבּיָא ּומַ ּזָ לֵ י.
אִתְּבָ ְטלּון מִ ּנְ הֹון חִיּוב ְ
ְמַר ּביּה( ,תהלים לז) נַעַר הָיִיתִי גַ ם זָקַ נְ ּתִי .לְ בָתָר
נֹוׁש ּכ ָחצִיר יָמָיו ְכצִיץ ַהּׂש ֶָדה ֵכן יָ צִיץ( ,תהלים קג) וְאִ ּת ֵ
ֶ
ֱא
י עלּומָיוּ .דְאִילָ נָא דְאִתְקְ צִיצּו עַ נְ פִין עַ ּתִיקִין דִילֵ יּה ,וְ צָמְ חּו ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין ּבְׁשָרְׁשֹוי,
לִימ ֲ
(איוב לג) יָׁשּוב ֵ
ׁש קדְׁשָא 
אָ הַדְרּו בְעָ לְמָא כְמִ ּלְקַ ּדְמִין .מִיתּו ָסבִין ,וְאִתְ הַדְרּו לְ הַאי עָ לְמָא עּולְמִין .וְ הַיְינּו רָזָא דִמְ ַח ֵּד ֻ
ְׁשִין אלֶ ף ּבְ ָכל יֹומָא.
ֶ
תִין אלֶ ף ּבְ ָכל יֹומָא ּומִתְ ַחּד
ֶ
ְמ
ָמִיד מַע ֵׂשה ב ְֵראׁשִיתּ .ד ֵ
ֲ
הּוא ב ָכל יֹום ּת
ְ
ּבְרִיְך
ב אנֹוׁש( ,תהלים קד) ּדָא יֵ ינָא דְאֹורַיְיתָאְּ .ד ָהכִי  ָסלִיק יַיִ ןְּ ,כחּוׁשְּבַ ן סֹו"דּ .ומַ ה יַיִ"ן
וְיַיִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַב ֱ
לְמ ֱהוֵ י  סָתִים וְ חָתִים סֹוד 
ה .אֹוף הכִי  צָרִיְך ֶ
ָ
לְעבֹודָ ה זָרָ
לְמ ֱהוֵ י  סָתִים וְ חָתִיםְּ ,דלָא יִתְ נְ ַּסְך ֲ
צָרִיְך ֶ
ּלָא לִיראָיו .וְ לָאו לְמַ גָ נָא עַ בְדִין ַּכ ָּמה פִקּודִין ּבַיַיִ ן,
ֵ
ַקְיָין א
ֶ
ּדְאֹורַיְיתָא ,וְ ָכל רָזִין ּדִילָ ּה ,וְ לָא אִׁשְ ּת
ִין ּביּה ּלְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,וְיַיִ ן אִית לֵ יּה ּת ְֵרי גֹווָ נִין ,חִיּוָר וְ סּומָקּ ,דִינָא וְרַ ֲח ֵמי ,וְ הַיְינּו ב'
ּומְ בָרְ כ ֵ
ּתֹוס ֶפת ּבַיַיִ ןְּ .כגַ וְ ונָא דְׁשֹוׁשַ ּנָ ה חִיּוָרָא וְ סּומָקָאִ .חּוָ ור מִ ִּסטְרָא ּדִימִינָא ,סּומָק מִ ִּסטְרָא דִ ׂשְמָאלָא.
ֶ
ל"ב אֹלהִים ּדְעֹובָדָא 
ֱ
 .אּלָא אִית  לֵ ב מָ סּור  לַ ּלֵ ב .וְאִיּנּון
לְמימַר ֶ
ב אנֹוׁש ,לֵ ב ָהוָ ה לֵ יּה ֵ
ּומַאי  לְ ַב ֱ
ְרָאל ,אִיהּו ל"ב ִּתנְיָינָאּ .דָא לֵ "ב לֵ "ב (ס"א ִאיּנּון)
י כל יִ ׂש ֵ
לְעינֵ ָ
ן ּבְראׁשִית ,ל' מִ ן ֵ
דִ ב ְֵראׁשִית ,ב' מִ ֵ
ִיא .ז' יְמי 
ֵ
י ּבְראׁשִיתּ .תְמִינָאָ ה מָאי ה
ה יְמ ֵ
ׁשְ נַיִ ם ס"דֲ ,חסַר ּתְמַ נְיָא לְע"בּ ,דְאִיהּו וַיְ ֻכּלּו .אִיּנּון ׁשִ בְעָ ֵ
ב ְֵראׁשִית ,עִ ם (בראשית ה) זֶ ה ֵס ֶפר ּתֹולְדֹות אָדָ ם .זֶ ה ע"בּ ,בְ חּוׁשְ ָבן ּבְיַיִ ן.
 ,אַרְּבַע ּדנֶ ֶׁשר,
ְ
ָמן .אִיּנּון י"ב ּפָ נִים ,אַרְּבַע ּדְאַרְיֵ ה ,אַרְּבַע ּדְׁשֹור
מָאי לְ ַה ְצהִיל ּפָ נִים מִ ּׁש ֶ
ְרִיאל ,וְאִיּנּון יַ הֹוַ"ה.
ּדְאִיּנּון מִיכ ֵָאל אַרְיֵ ה ,אַרְּבַע אַ נְּפִין דִילֵ יּה יֶ הֹוֶ "ה .אַרְּבַע אַ נְּפִין ּדְׁשֹור ,וְאִיהּו גַ ב ֵ
ַ"ד א ֶמ"תּ ,דַרְ ּגִין ּדִתְ לַת 
חֹות ח ֶס"ד ּפַ ח ֶ
ֶ
נּורִיאל ,וְאִיּנּון יִ הֹוְ"ה .וְאִיּנּון מְמָ נָ ןְּ ,ת
ֵ
ד' אַ נְּפִין ְּדנֶ ֶׁשר ,וְאִיהּו
ְאִיּנּון מלֶ ְך
ֶ
קֹודין) נְ הֹורִין לְ ֻחׁשְּבָ ן יַּבֹ"ק .ו
ַמרְ ָּכ ָבה .וְ ַסּלְקִין (ס"א נְ ִ
בֹות הן ֵהן ה ֶ
ֵ
ֲא ָב ָהן .וְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,הָאָ
"ה אדֹנָ"יַ .סְך ַהּכֹל יַּבֹ"ק.
ָ"ה אהְיֶ ֲ
מַ לַ ְך יִמְ ֹלְך ,יְ הֹו ֶ
(דף רי"ז ע"א)

ְעָזָר ּבְריּה ,אָמַר לֵ יּה ,נָדָ ב ֲוַאבִיהּוא 
ֵ
יּה רִּבִי אל
ֶ
י בפָרְׁשְתָא דָא ,אָתָא לְקַ ֵּמ
לָע ְ
רִּבִי ׁשִמְעֹון ָהוָ ה יָתִיב וְ ֵ
מָאי עבִידְתַיְיהּו ּבְ ִפנְ ָחס .אִי  לָא  ָהוָ ה ִפנְ ָחס ּבְעָ לְמָא  כַד מִיתּוּ ,ובָתַר אָתָא  לְעָ לְמָא  וְאַׁשְ לִים
ֲ
ּיּומָא קָאי.
ֵ
יּה ּביּה ּבְקִ
נִׁשְמָת ֵ
ֵ
ְמָא הוָ ה( ,ס"א ְּוסגָ ן ָק ֵאי) וְ
ָ
 .א ָבל ּפִ נְ ָחס ּבְעָ ל
ּדּוכְתַיְיהּו ׁשַּפִיר ֲ
לָא הוֹו מִתְ ַטּמְרָ ן
ֲ
ְׁשַעתָא דְאִ ְס ָּתלָקּו מִ ן עָ לְמָא,
אָמַר לֵ יּה ּבְרִי ,רָזָא עִ ּלָאָ ה ָהכָא ,וְ ָהכִי הּואִּ .דב ֲ
י טנָרָא קַדִיׁשָא .מָאי טַעְמָאּ .בְ גִין ִּד ְכּתִיב( ,במדבר ג) ָּובנִים ֹלא הָיּו לָ ֶהםּ ,דְאַזְעִירּו ִּדּיּוקְ נָא 
ַדְּפ ִ
ְּתחֹות ּג ֵ
ְׁשָא ב ְכהּונָ ה רַּבָא.
ִ
דְמַ לְ ּכָאְּ ,דהָא אִיּנּון לָא אִתְ ֲחזּון לְׁשַ ּמ
ה אּוכלֹוסִין ,וְ ָסלִיק לֹון ,לְ גַיִיפִין עַ ל רּומְ חָא,
ְ
י פנְ ָחס עַ ל ּבְרִית קַדִיׁשָא ,וְעָאל ּבְ גֹו ּכַמָ
ּבְׁשַעתָא ּדְקַ ּנֵ ִ
ֲ
ָא נִׁשְמָתיּה
ֵ
ה א ְכלּוסִין ּדְאָתּו לְ גַ ֵביּהּ ,פַרְ ח
ְרָאלּ .כַד  חָמָא ׁשִ ְבטָא דְׁשִמְעֹון ּבְ ַכ ָּמ ֻ
לְעינֵ יהֹון ְּד ָכל יִ ׂש ֵ
ֵ
ּותְרין נִׁשְמָתִין ַּד ַהוֹו עַרְ טִירָאִין ּבְ לָא דּוכְתָא ,אִתְקְרִיבּו ָבּה ,וְאִתְ ְּכלִילּו ַכ ֲחדָא ,וְאִתְ ַהּדְרַת 
מִ ּנֵ יּהֵ ,
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ב"ע ז"יר ףד
ופר

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

יהוֵ י 
לְמ ֱ
ִיל ּבִתְרין רּוחִין ,וְאִתְ ּתָקָ פּו ֵביּהּ ,כ ְֵדין רָ וַ וח ּדּוכְתַיְיהּוֵ ,
ֵ
נִׁשְמָתיּהְּ ,כלִילָא רּוחָאּ ,דְאִתְ ְכל
ֵ
ן קַדְמַת ּדנָא.
ְ
ַכ ֲהנָא ָ(ר ָּבא) מַ ה דְ לָא ִ(א ְת ֲחזֵ י) מִ
ּוחיּה
ִיא ׁשַעתָא ,וְ לָא אָ בִיד ר ֵ
ֲ
לָא אִתְאבִיד ּבְ ַהה
ֲ
וְעַ ל ּדָא כְתִיב( ,איוב ד) זְ כָר נָא מִי הּוא נָקִי אָ בָדְּ ,ד
ּכַד ּפַרְ ָחה מִ ּנֵ יּהֵ .וְאיפֹה יְׁשָרִים נִ ְכחָדּו .אִ ּלֵ ין ּבְ נֵ י אַ ֲהרֹןּ ,דְאִתְ הַדְרּו לְעָ לְמָא ,מַ ה דְאָ בַד ּבְ ַחּיֵ יהֹון.
ְעָזָר ּבן.
ֶ
ן אל
ס ּב ֶ
ן ּבןּ ,ת ְֵרי זִמְ נֵ יּ .פִ נְ ָח ֶ
ס ּב ֶ
ְתִיב ּביּה ּבְ ִפנְ ָח ֶ
ֵ
וְעַ ל ּדָא כ
ל רָאׁשי הָעָ ם וְ הֹוקַע אֹותָ ם
ֵ
ת ּכ
ח א ָ
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה קַ ֶ
ֶ
ֹאמ
לְעיּלָא מִּפָרַׁשְתָא דָא( .במדבר כה) וַ ּי ֶ
מַ ה ּכְתִיב ֵ
ָמׁש.
ד הּׁש ֶ
ָמׁש .וְ כִי עַ ל ּדְקַ ְטלִין ּבְ לֵ ילְיָא ,אֹו עַ ל ּדְקַ ְטלִין ּבִימָמָא בְיֹומָא דְעִיבָאּ ,כְתִיב נֶ גֶ ַ
ד הּׁש ֶ
לַייָ נֶ גֶ ַ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ הּ ,דְתְ ֵהא מִיתָתְ הֹון ּבְאִתְ ּגַ לְיָיאּ ,כְמָ ה ְּד ָחבּו בְאִתְ ּגַ לְיָיא.
ִיפנָאּ ,בְדַרְ גָא דְ ָחב ּבַר נָׁש ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך
ּלָא מ ָהכָא אֹול ְ
 .א ֵ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,לָאו ְבגִין ַּכְך אִתְמַר ֶ
י ׁש ֶמׁש.
ְאִקְר ֶ
ְׁשיּה .אִיּנּון ָחבּו ִבבְרִית קַדִיׁשָא  ּד ֵ
לְמעְּבַד ּתְקַ נְ ּתָא לְ נַ פ ֵ
הּוא אתָר אִ ְצטְרִיְך ֶ
ֲ
הּוא ,לְ ַה
ָמׁש ,וְ לָאו ב ֲַאתָר אַ ֲחרָא .מִ ּכָאן ְּדלָא אִ ְצטְרִיְך ּבַר נָׁש 
ד הּׁש ֶ
ּבְ גִין ַּכְך ּדִינָא וְתִ ּקּונָא דִילְ הֹון אִיהּו ְכנֶ גֶ ַ
ָא יַעְּבִיד הכִי ,לֵ ית לֵ יּה ִּתּקּונָא  לְעָ לְמִין
ָ
תָר ּד ָחב לְ גַ ֵביּה ּומַאן ְּדל
הּוא א ְ
ֲ
ּלָא ב ַה
יּה ,א ְ
ְׁש ֶ
לְתַ ְּקנָא נַ פ ֵ
ִּכּדְקָא יָאּות.
לְעיּלָא ,וְיַיִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב
נֹון א ֶׁשר נָ טָע ,מַ ה כְתִיב ֵ
ְּבְעּו ע ֵצי יְיָ אַרְזֵ י לְ ָב ֲ
ֲ
רִּבִי חּיָיא פָתַ ח( ,תהלים קד) יִ ׂש
ִ
ַ חצִיר לַּבְ ֵהמָ ה וְ גֹו'.
ִיפנָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים קד) מַ צְמִיח ָ
ּלָא הכִי אֹול ְ
ַאי .א ָ
ֱאנֹוׁש וְ גֹו' .וְ כִי מָאי הַאי לְ ה ֶ
ַ חצִיר ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון
דְׁשָא .אּלָא מַ צְמִיח ָ
ֶ
ַ ק
ִד לְמימַר ּבְרּוח ֻ
וְ כִי ׁשְ ָבחָא דִ ְב ֵהמָ ה דְאִית לָ ּה ָחצִיר אָתָא דָ ו ֵ
הּו אׁשָא מְ לָ ֲהטָא.
ְיָינָא ּדב ְֵראׁשִית ,וְ ֻכּלְ ֵ
ִ
ִיחןּ ,דְאִתְּבְרִיאּו בְיֹומָא תִ נ
ִין אלֶ ף רִּבֹוא דְמַ לְאָ כִיןׁ ,שְ ל ָ
ׁשִ ּת ֶ
 .אמַאי  ָחצִירּ .בְ גִין ְּדצַמְ חִין ֶּכ ָחצִיר  ּדָא  בְעָ לְמָאְּ ,ד ָכל יֹומָא  וְיֹומָא אִתְקְ צִירּו
אִ ּלֵ ין אִיּנּון ָחצִיר ֲ
הַׁשְ ּתָאּ ,ולְ בָתַר צַמְ חִין ּומְ ַהּדְרִין ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין.
עַ צּדִיק נֶ ֶפׁש ּבְ ֶהמְ ּתֹו ,וְתָ נֵ ינָ ן,
 יֹוד ַ
ַ חצִיר לַּבְ ֵהמָ ה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב (משלי יב) ֵ
וְעַ ל ּדָא כְתִיב מַ צְמִיח ָ
ִין רִּבֹוא הוֵ י ,וְ הִיא אָ ְכלָ ה.
ֲ
ֶאלֶ ף טּורִין ַסּלְקִין לָ ּה ּבְ ָכל יֹומָא וְיֹומָא .וְ ָכל טּורָא וְ טּורָא ׁשִ ּת
לַעבֹודַת  הָאָדָ ם ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון נִׁשְמָתְ הֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיאְּ ,ד ַההּוא אָדָ ם ּדְרָ כִיב וְׁשָ לִיט עַ ל ּבְ ֵהמָ ה
וְע ֶׂשב ֲ
ֵ
ִיב ּביּה( ,יחזקאל א) וְעַ ל
לְמָא מ ַההּוא אָדָ םִּ ,ד ְכּת ֵ
ֵ
כּותהֹון אִ ּתְזָ ן ָּכל עָ
דָא אָ כִיל ,וְאָעִיל לֹון ּבְ גַ ּוֵ ויּהּ ,ובִזְ ֵ
ְמַרְאה אָדָ ם וְ גֹו' .וְעַ ל ּדָא  כְתִיב הָאָדָ םַ ,ההּוא דְאִׁשְ ּתְמֹודַעּ ,בְ גִין לְ הֹוצִיא 
ְמּות ה ִּכ ֵּסא דְמּות  ּכ ֵ
ַ
ּד
ָאָרץ קַ ּדִיׁשָא.
ָאָרץ ,לְאַּפָקָא מְזֹונָא לְעָ לְמָא מִ ן ה ֶ
לֶ ֶחם מִ ן ה ֶ
נֹוׁש ,אנֹוׁשּ :דָא רָזָא דְ ַההּוא נַעַר,
ֱ
ב א
לְעיּלָא .יְ ַׂש ַּמח לְ ַב ֱ
וְיַיִ ןּ ,דָא חַמְרָא עַ ּתִיקָא דְ נָ גִיד מִ ֵ
נֹוׁש ּכ ָחצִיר יָמָיו.
ֶ
ְּד ָסלִיק לְ סִיבּו ,וְאִתְ ַהּדָר ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין .וְעַ ל ּדָא כְתִיב( ,תהלים קג) ֱ א

(דף רי"ז ע"ב)

לְמָא דְאָתי,
ֵ
ָמן :מִ ּנְ גִידּו דְעָ
לְ ַה ְצהִיל ּפָ נִים :אִ ּלֵ ין אִיּנּון ּפָ נִיםּ ,דְאִקְרּון אַ נ ְֵּפי רַ בְרְ ֵבי ,וְאַ נ ְֵּפי זּוט ְֵרי .מִ ּׁש ֶ
יכלָא 
נָא לְמ ְ
ֵ
ְאזִילּו ׁשְ חָקִים ,וְ ַט ֲחנָ ן מַ
ב אנֹוׁש יִ סְעָדַ ,ההּוא לֶ ֶחם ּד ֲ
מְׁשַ ח ּורְ בּו קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה .וְ לֶ ֶחם לְ ַב ֱ
ֹּלָא אָתי מִ ּנְ גִידּו עִ ּלָאָ ה.
ֵ
ב אנֹוׁש .וְ כ
דְ ַצּדִיקַ ּיָיא סְתָמָאּ ,ומִ ַּת ָּמן אִתְ נְ גִיד לְ ַכ ָּמה ַחּיָילִיןּ ,דְאִקְרּון לְ ַב ֱ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע ח"יר ףד

זפר

ָא אִתְעקָרּו וְ נָ טַע לֹון
ֲ
נֹון א ֶׁשר נָ טָעְּ ,דה
ְּבְעּו ע ֵצי יְיָ ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון אִילָ נִין עִ ּלָאִין ּפְ נִימָאִין .אַרְזֵ י לְ ָב ֲ
ֲ
יִ ׂש
וְעץ ַהּדַעַת טֹוב וָרָע.
ין עץ ַה ַחּיִיםֵ ,
נֹון .ע ֵצי יְיָ ,אִ ּלֵ ֵ
ֲ
ין ע ֵצי יְיָ ,לְאַרְזֵ י לְ ָב
הּוא .מָאי ב ֲ
ֵ
ֻקדְׁשָא  בְרִיְך
ׁש מאֹות ׁשָ נָ ה.
ָמ ֵ
אַרְזֵ י לְ ָבנֹון ,אִ ּלֵ ין חַמְׁשִין ּתַרְעִיןּ ,דְאִקְרּון ח ֵ
נִׁשְמָתיהֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא ,וְ ָכל ַחּיָילִין קַ ּדִיׁשִין
ֵ
ָע .א ֶׁשר ׁשָ ם צ ֳִּפרִים יְקַ ּנֵ נּוּ ,בְ טּולְ הֹון ,מְקַ ּנְ נָ ן
ֲא ֶׁשר נָ ט ֲ
ִיד ח ֶסד עִ ם ָּכל ּבְ נֵ י עָ לְמָאּ ,בְ גִין
י חסִיד ,וְעָ ב ֶ
ְאִקְר ָ
הּ ,בְרָתיּה ּדְאַ בְרָ ָהם אָ בִינּוּ ,ד ֵ
ֵ
אִ ּתְזָ נּו מִ ַּת ָּמןֲ .חסִידָ
ֹועי עָ לְמָא יָתְ בָא( .ע"כ רעיא מהימנא).
הּ .בין ּדְר ֵ
ֹוׁשִים ּביתָ ֵ
ֵ
י חסִידָ הּ .בְר
ְך אִקְר ֲ
ֵ
ָּכ
ְיָא ,עַד ּד ַהוֹו יַתְ ֵבי וְ לָעָאן ּבְאֹורַיְיתָא .אָמַר 
ַ
לְעי בְאֹורַיְיתָא ּבְ ַפלְ גּות לֵ יל
ְרִּבִי יֹוסי ,קָמּו לְמִ ֵ
ֵ
רִּבִי אַּבָא ו
נָא סֹופיּה ּדִקְרָא,
ֵ
 .א ָבל ּבְמַאי אֹוקִימְ
נֹוׁש ּכ ָחצִיר יָמָיו ׁשַּפִיר קָאָמַר ֲ
ֶ
ּיָיא א
ָא דְאָמַר רִּבִי ח ֱ
ִ
רִּבִי יֹוסי ,ה
ֵ
נֹוׁש ּכ ָחצִיר יָמָיו כְמָ ה
ֶ
ָאי ,א
ִירּנּו עֹוד מְקֹומֹו .אָמַר לֵ יּה ָהכִי הּוא וַ ּד ֱ
ּכִי רּוחַ עָ בְרָ ה בֹו ֵוְאינֶ ּנּו וְ ֹלא יַ ּכ ֶ
(הכִ י יָ ִציץ
דְאָמַרְּ ,כצִיץ ַהּׂש ֶָדה ַההּוא  ׂש ֶָדה ּדְאִׁשְ ּתְמֹודַעֵּ .כן יָ צִיץ ּדְאִתְ ַחּדָׁש  וְאִתְ ַהּדָר  ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִיןָ .
וְ ָסלִ יקָ ,מאי ַט ְע ָמא ְבגִ ין).
ּכִי רּוחַ עָ בְרָ ה בֹו ֵוְאינֶ ּנּוּ ,דָא הּוא רּוחָא עִ ּלָאָ ה טְמִירָא קַ ּדִיׁשָא גְ נִיזָא מִ ּכֹּלָאְּ ,ד ָכלִיל לֵ יּה ּבְ גַ ּוֵ יּה.
ָא אֹלהִים
ח אֹותֹו אֹלהִיםּ ,ד ֱ
ֱ
ִיב ּביּה (בראשית ה) ֵוְאינֶ ּנּו כִי לָקַ
ְדָא הּוא רָזָא ּד ֲחנֹוְךִּ ,ד ְכּת ֵ
ַ
ּוכ ְֵדין ֵוְאינֶ ּנּו .ו
ָא זְעירָאּ ,בְרּוחָא 
ִירּנּו עֹוד מְקֹומֹוְּ .דהָא אִתְ ְּכלִיל רּוח ֵ
עִ ּלָאָ ה .רּוחַ עִ ּלָאָ ה ,רּוחַ ּגְ נִיזָא טְמִירָא .וְ לָא יַ ּכ ֶ
ׁש קדָׁשִים.
ד יְיָ מעֹולָ ם וְעַד עֹולָ ם וְעָאל לֵ יּה ַּכ ֲהנָא רַּבָא לְ גֹו ק ֶֹד ֳ
ֵ
ְתִיב ּבַתְריּה ,וְ ֶח ֶס
ֵ
עִ ּלָאָ ה .מַ ה ּכ
ָׁש ּכנֶ ֶׁשר עּולְמִין .וְאִתְ ַהּדָר אִיהּו נַעַר.
וְ נָ טִיל לֵ יּה ,וְאֹולִיד לֵ יּה ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין ,וְאִתְ ַחּד ְ
גֹו ּביתָאַּ .תוְ והּו .אָמַר 
עַד ּד ַהוֹו יַתְ ֵבי ,חָמּו חַד טּולָא דְקַיְימָא עָ לַיְיהּו ,אַזְ לָא וְאַתְיָא ,אַזְ לָא וְאַתְיָאּ ,בְ ֵ
ַ
ַד הוֵ ינָ ן אַזְ לִינָ ן ּבְ בִקְעָתָא 
י בנִי ,אִימָא לָ ְך מַ ה דְ ֲהוָ ה לִי עִ ם ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא .יֹומָא ח ֲ
רִּבִי אַּבָא ,יֹוס ְ
ֵ
ּדְאֹונֹו ,וַ ֲהוֵ ינָ ן לָעָאן ּבְאֹורַיְיתָאָּ ,כל ַההּוא (דף רי"ח ע"א) יֹומָאּ ,ומִ ּגֹו ּתּוקְּפָא ּדְׁשִמְׁשָא אֹותְ ֵבנָין ּג ֵַּבי חַד 
טִינָרָאּ ,בְ גֹו נּוקְּבָא חָדָא.
ל ׁשַעתָא  ְּד ַחּיָיבִין אַ ְסּגִיאּו בְעָ לְמָא ,וְדִינָא ׁשַרְיָיא  בְעָ לְמָא ,זַ ּכָאִין
ֲ
ֲא ֵמינָא  לֵ יּה ,מָאי  הַאיִּ ,ד ְב ָכ
סּון .אמַאי ,אִי  ְבגִין
ֲ
ּדִּבְ הֹון לָקָאן עָ לַיְיהּוְּ .ד ָהכִי תָ נֵ ינָ ןּ ,בְ חֹובָא דְדָרָא ,קַ ּדִיׁשַ ּיָיא  וְ ַצּדִיקַ ּיָיא יִ ָּת ְפ
ּדְאִיּנּון ְּדלָא מֹוכִיחִין לְעָ לְמָא עַ ל עֹובָדַיְיהּוַּ ,כ ָּמה אִיּנּון ּדְמֹוכִיחִין ,וְ לָא מְקַּבְ לֵ י מִ ּנַיְיהּו ,וְ ַצּדִיקַ ּיָיא 
הֹון מתִין ,וְ לָא יִ ָּת ְפסּון ּבְ חֹובַיְיהּו,
ֵ
לָא הוֵ י מָאן ּדְיָ גִין עַ ל עָ לְמָא ,לָא יֵ
ְאִי בגִין ְּד ֲ
אִתְ ַּכפְיָין קַ ּמַיְיהּו .ו ְ
ָא חדְ וָ וה אִיהּו לְ ַצּדִיקַ ּיָיא בְאִּבּודָא דִ לְ הֹון.
ְּדה ֶ
ל ּבְׁשַעתָא ּדְיִ ָּת ְפסּון
ֲ
י .א ָב
נָא הנֵ י מִילֵ ֲ
ֲ
חֹובה דְדָרָא וַ ּדָאי מִ ָּת ְפסִין ַצּדִיקַ ּיָיא ,וְ הָא אֹוקִימְ
אָמַר לֵ יּהּ ,בְ ָ
חֹובי דָרָא ,מְ נָ לָ ן.
ְמָא הוֵ יּ ,כ ְֵדין יִתְ ּכַּפְרּון ָּכל ֵ
ֲ
ַצּדִיקַ ּיָיא בְמַרְעִין ,אֹו ּבְמַ ְכּתְׁשִיןּ ,בְ גִין לְ כַּפְרָא עַ ל עָ ל
ּומְרָע סּגֵ י ׁשַרְיָיא עָ לַיְיהּוׁ ,שַיְיפָא חָדָא אִ ְצטְרִיְך
ַ
ָאּ ,בְׁשַעתָא דְ ָכל ׁשַיְיפִין ּבְעָאקּו,
ֲ
ל ׁשַיְיפי גּופ
ֵ
מִ ָּכ
לְקי וְאַּפִיקּו מִיּנֵ יּה ּדָמָאּ ,כ ְֵדין הָא אַ ְסוָ ותָא 
לְאַ לְקָאָ הּ ,בְ גִין ּדְיִתְ ּסּון ֻּכּלְ הּוּ ,ומַ נּוּ .דְרֹועָאּ .דְרֹועָא אַ ֵ
ל ׁשַיְיפי גּופָא.
ֵ
לְ ָכ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

יהב אַ ְסוָ ותָא 
הּוא לְמ ַ
ֵ
י קדְׁשָא בְרִיְך
תָא ּדב ֵָע ֻ
ָאּ .בְׁשַע ְ
ֲ
ִי בנֵ י עָ לְמָא אִיּנּון ׁשַיְיפִין ּדָא עִ ם ּד
אֹוף הכ ְ
ָ
לְקי  לְ חַד  ַצּדִיקָא  ֵבינַיְיהּוּ ,בְמַרְעִין ּובְמַ ְכּתְׁשִיןְּ ,ובגִינֵ יּה יָ הִיב אַ ְסוָ ותָא  לְ כֹּלָא .מְ נָ לָ ן.
לְעָ לְמָא ,אַ ֵ
ֹנֹותינּו וְ גֹו'ַּ .וב ֲחבּורָתֹו נִרְּפָא לָ נּוַּ .וב ֲחבּורָתֹו,
ָא מ ֲעו ֵ
ל מִּפְׁשָעינּו מְדּוּכ ֵ
ֵ
ִּד ְכּתִיב( ,ישעיה נג) וְ הּוא מְ חֹולָ
ֲאקָזּותָא דְדָמָאּ ,כְמַאן ּדְאָקִיז ּדְרֹועָאְּ ,וב ַההּוא חַּבּורָא נִרְ פָא לָ נּו ,אַ ְסוָ ותָא הּוא לָ נָא לְ ָכל ׁשַיְיפִין
ְּדגּופָא.
יהב אַ ְסוָ ותָא  לְדָרָאּ ,ולְ כַּפְרָא עָ לַיְיהּו( .וְ ָרזָ א ָדא ַצ ִדיק וְ ָרע לֹו) ְּדהָא 
ּלָא לְמ ַ
ֵ
ִיקָא ,א
ֶ
י צּד
לְק ַ
ּולְעֹולָ ם לָא אַ ֵ
נִיחָא לְ ִסטְרָא אַ ֲחרָא דְדִינָא ׁשַ לְ טָא (לְ ַׁשלְ ָט ָאה) עַ ל זַ ּכָאָ ה יַ ּתִיר מִ ּכֹּלָאְּ ,דלָא חָיִיׁש ּכ ְֵדין לְ ָכל עָ לְמָא,
הּו ,מ ֶחדְ וָ ה דְׁשַ ּלִיט עָ לֵ יּה .וְ ַההּוא זַ ּכָאָ ה זָ ֵכי לְׁשּולְ ָטנָא עִ ּלָאָ הּ ,בְ הַאי עָ לְמָאּ ,ובְעָ לְמָא 
ֵ
וְ לָא אַׁשְ ּגַ ח ּבְ
ָיִיׁש קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְ כַּפְרָא עַ ל עָ לְמָא.
ֻ
דְאָתיַ .צּדִיק (דף רי"ח ע"ב) וְ טֹוב לֹוְּ ,דלָא ח
ֵ
ִיק הכָא ,לְדָא אִית 
ְאִית צּד ָ
ַ
ִיק הכָא ,ו
ל אִית צּד ָ
ַ
נָא ,יָאּות .א ָב
ֲ
לָא הוֹו ּבְ חַד זִמְ
ֲ
ֲא ֵמינָא לֵ יּה ,אִ ּלּו
מַרְעִין ּומַ ְכּתְׁשִיןּ ,ולְדָא אִית  ָּכל טִיבּו דְעָ לְמָא .אָמַר  לִיּ ,בְ חַד מִ ּנַיְיהּו אֹו ּת ְֵרין ַסּגֵ יְּ ,דלָא ּבָעָא 
ְרִיְך אּלָא  ּדְרֹועָא  חָדָא ,לְאַ לְקָאָ ה
ֶ
ֻקדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְאַ לְקָאָ ה כֹּלָא( ,ס"א כָ ל ְּד ָמה) ּכְמָ ה דְ לָא אִ ְצט
ִיקָא סּגֵ י.
ַ
ַד צּד
ִין .אֹוף הכָאּ ,בְ ח ַ
ָ
יהב אַ ְסוָ ותָא לְ ָכל ׁשַיְיפ
לְמ ַ
ּולְאָקָזָאָ ה ֵ
ה .אֹוף הכִי,
ָ
וְאִי אִ ּתְקַף (ס"א ִא ְתיָ ַיקר) ֵ ּביּה מְרָע ,עַ ל ָּכל ׁשַיְיפִיןּ ,כ ְֵדין אִ ְצטְרִיְך ּת ְֵרין ּדְרֹועִין לְאָקָזָאָ
ָרָא .א ָבל
ֲ
יהב אַ ְסוָ ותָא עַ ל ָּכל ּד
לְמ ַ
אִי אַ ְסּגִיאּו חֹובִין יַ ּקִירִין עַ ל עָ לְמָאּ ,כ ְֵדין ָּכל זַ ּכָאִין אַ לְקּוןֵ ,
ּוׁשְאַר צּדִיקַ ּיָא ּבִׁשְ לָ םְּ ,דהָא לָא אִ ְצטְרִיְך עָ לְמָא 
ַ
לְקי,
ּבִזְמַ ן ְּדלָא אַ ְסּגִיאּו ָכל ַּכְךּ ,כ ְֵדין חַד זַ ּכָאָ ה אַ ֵ
ל יֹומיהֹון קַיְימִין ּבְמַרְעִין ,לְאַ ּגָ נָא עַ ל
דְיִ לְקּון ֻּכּלְ הּו .אִתְ סִיאּו עַ ּמָא .אִתְ סִיאּו ַצּדִיקַ ּיָיאּ .ולְזִמְ נִין ְּד ָכ ֵ
ּדָרָא .מִיתּו ,הָא אַ ְּת ֵסי כֹּלָא ,וְאִתְ ּכְּפַר .לְזִמְ נִין ְּדחֹובִין אִיּנּון יַ ּקִירִין יַ ּתִיר.
ְׁשִמְׁשָא הוָ ה יַ ּתִיר ,וְדָ חִיק לָ ן ּבְאֹורְ חָאֲ .ח ֵמינָ ן אִילָ נִין ּבְמַדְּבְרָאּ ,ומַיִין
ָ
קַמְ נָא  וְאָזַ לְ נָא .וְ ּתּוקְּפָא ּד
חֹותַיְיהּו .יָתִיבנָא תְ חֹות חַד טּולָא ּדְאִילָ נָא דְמַדְּבְרָאׁ .שָאִילְ נָא לֵ יּה ,מָאי הַאי דְ ָכל עַ ּמִין ּדְעָ לְמָא 
ְ
ְּת
ְרָאל ּבִ לְ חֹודַיְיהּוְּ ,דכַד לָעָאן ּבְאֹורַיְיתָא ,מִתְ נַעְ נְעָ ן ָהכָא וְ ָהכָאּ ,בְ לָא 
נּועָא ,אּלָא יִ ׂש ֵ
ֶ
לָא עַ ְבּדִין נִעְ
לְמיקָ ם ּבְקִ ּיּומַיְיהּו.
לִ ּמּודָא דְ בַר נָׁש ּבְעָ לְמָא ,וְ לָא יַ ְכלִין ֵ
תָא ּוב ָכה ,אָמַר,
ָ
ִין .יָתִיב ׁשַע
ֲ
אָמַר  לִי ,אַדְ ּכַרְ ָּתן מִ ּלְתָא עִ ּלָאָ הְּ ,ובנֵ י עָ לְמָא  לָא יַדְעִין ,וְ לָא מַׁשְ ּגִיח
ה דָא בלְ חֹודֹוי אִׁשְ ּתְמֹודְעָ ן נִ ּׁשְמָתְ הֹון
ִ
לָא סּוכלְתָ נּוּ .בְמִ ּלָ
ְ
ְעִירי חַקְ לָאּ ,בְ
וַ וי לִ ְבנֵ י  נָׁשָא דְאַזְ לִין ִּכב ֵ
ְרָאל אִתְ ּגְזָרּו,
בֹודַת ּכֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות .נִׁשְמָתְ הֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ָ
י ע
לּ ,בין נִׁשְמָתְ הֹון ּדְעַמִין עֹוב ְֵד ֲ
ְרָא ֵ
קַ ּדִיׁשִין ּדְיִ ׂש ֵ
ר ּבְׁשַעתָא ּדְאִתְאַ ֲחד (נ"א
ֲ
מִ ּגֹו ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא דְדָ לִיקִּ ,ד ְכּתִיב( ,משלי כ) נֵ ר יְיָ  נִׁשְמַת אָדָ ם .וְ הַאי נֵ
יּה אפִיּלּו רִ גְעָא .וְרָזָא דָא( ,תהלים
לְעיּלָא ,לָא ׁשָ כִיְך נְ הֹורָא עָ לֵ ֲ
ְד ִא ְת ְדלִ יק) (דף רי"ט ע"א) מִ ּגֹו אֹורַיְיתָא דִ ֵ
ִירִים את יְיָ אַ ל ֳּדמִי לָ ֶכם ,לָא ׁשְ כִיכּו
ֶ
 אֹלהִים אַ ל ֳּדמִי לָ ְךְּ .כגַ וְ ונָא  ּדָא  כְתִיב( ,ישעיה סב) ַהּמַזְ ּכ
פג) ֱ
ְמִין ,אּלָא מִתְ נַעְ נְעָא 
ֶ
ּגָא ּכיוָ ן ּדְאִתְאַ ֲחדָא גֹו ּפְתִילָ הַ ,ההּוא נְ הֹורָא לָא ׁשָ כִיְך לְעָ ל
ֵ
לְ כֹון .נְ הֹורָא דְׁשַרְ
נְ הֹורָא לְ כָאן ּולְ ּכָאן ,וְ לָא מִׁשְ ְּתכִיְך לְעָ לְמִין.
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א"ע ט"יר ףד

טפר

ְרָאלְּ ,דנִׁשְמָתַיְיהּו מִ ּגֹו ַההּוא נְ הֹורָא דְׁשַרְ ּגָאֵּ ,כיוָ ן ּדְאָמַר מִ ּלָ ה חָדָא דְאֹורַיְיתָא ,הָא 
ְּכגַ וְ ונָא ּדָא ,יִ ׂש ֵ
נְ הֹורָא דָ לִיק ,וְ לָא יֵ ְכלּון אִיּנּון לְאִׁשְ ַּת ְּככָאּ ,ומִתְ נַעְ נֵ עָ ן לְ כָאן ּולְ ּכָאןּ ,ולְ ָכל ִסטְרִיןִּ .כנְ הֹורָא ּדְׁשַרְ ּגָא,
ְּדהָא (משלי כ) נֵ ר יְיָ נִׁשְמַת אָדָ ם ּכְתִיב.
כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות .נִׁשְמָתִין
ּוכְתִיב( ,יחזקאל לד) אָדָ ם אַ ֶּתם ,אַ ֶּתם קְרּויִין אָדָ ם ,וְ לָא אּומִין עֹוב ְֵדי  ָ
הֹורָא דְׁשָרי עָ לַיְיהּו .וְעַ ל ּדָא מִׁשְ ַּת ְככִין ,וְ לָא 
ֵ
י ּכֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות ,מִדְעִיכּו ּדְקָׁשּ ,בְ לָא נְ
ּדְעַ ּמִין עֹוב ְֵד ָ
מִתְ נַעְ נְעָ ןְּ ,דהָא לֵ ית לֹון אֹורַיְיתָא ,וְ לָא דַ לְקִין ּבָ ּה ,וְ לָאו נְ הֹורָא ׁשַרְיָיא ּבְ הֹון ,אִיּנּון קַיְימִין ּכ ְֵעצִים
ל .אָמַר רִּבִי יֹוסי,
ֵ
הֹורָא ּכלָ
ְ
ּבְ גֹו נּורָא דְדָ לִיקּ ,בְ לָא נְ הֹורָא דְׁשַרְיָא עָ לַיְיהּו ,וְעַ ל ּדָא מִׁשְ ַּת ְככִין ּבְ לָא נְ
ּדָא אִיהּו בְרִירּו דְמִ ּלָ ה ,זַ ּכָאָ ה חּולָקִי דְזָ ֵכינָא לְ הַאי ,לְמִׁשְמַע ּדָא.
רעיא מהימנא
ְרִּבִי חּיָיא  וְרִּבִי 
ִ
ְּובחִּבּורָא קַדְמָאָ ה אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,בּוצִינָא קַ ּדִיׁשָאׁ ,שַּפִיר אָמְרּו רִּבִי אַּבָא  ו
ָא עבְרָ ה
י ,א ָבל (תהלים קג) ּכִי רּוחַ עָ בְרָ ה בֹו ֵוְאינֶ ּנּוָ ,הכָא צָרִיְך לְמִ ְפ ַּתח מִ ּלִין ,מָאי עָ בְרָ ה ּבֹוּ .ד ֶ
יֹוס ֲ
ֵ
לְאכִין רָעִים.
ַד מאִיּנּון מַ ֲ
וְזַעַ ם וְ צָרָ ה .ח ֵ
ּנּוי ה ֵּׁשם ,וְׁשִ ּנּוי 
ַ
לְמעְּבַד לֵ יּה ׁשִ ּנּוי מָקֹום ,וְׁשִ
יּה אִיּנּון מָארי חֹובִין ,צָרִיְך ֶ
ֵ
ִּד ְבגִין ְּדלָא יִׁשְ ּתְמֹודְעּו ֵב
ָך מאַרְ ְצָך ּומִ ּמֹולַדְ ְּתָךֲ ,ה ֵרי ׁשִ ּנּוי מָקֹום.
ְמַר ּביּה (בראשית יב) לֶ ְך לְ ֵ
ֵ
מַע ֵׂשהְּ .כגַ וְ ונָא דְאַ בְרָ ָהםּ ,דְאִ ּת
ֲ
ּנּוי מַע ֵׂשה דְאִׁשְ ָּתנֵ י 
ֲ
ּנּוי ה ֵּׁשםׁ .שִ
ַ
(בראשית יז) וְ ֹלא יִ ּק ֵָרא עֹוד ׁשִמְ ָך אַ בְרָ ם ,וְ הָיָ ה ׁשִמְ ָך אַ בְרָ ָהםֲ ,ה ֵרי ׁשִ
לָא בנִין.
ְ
ַ ּד ַההּוא ּדְמִית ּבְ
ֵמעֹובָדִין ּבִיׁשִין ּדְעָ בַד ּבְקַדְמִיתָא ,לְעֹובָדִין ָטבִין .אִיהּו מְתָ לָא .לְרּוח ְ
ְאַיְיתי לֵ יּה לְ הַאי עָ לְמָא.
יּה מ ַההּוא עָ לְמָא ,ו ֵ
ד קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְאָדָ םּ ,כַד ּתָרִיְך לֵ ֵ
ְּכגַ וְ ונָא דָא עָ ֵב ֻ
ָא אִתְמַר לְעיל.
ֵ
וְ ה
לְאכִין רָעִיםּ ,כַד חָזֵ י לֵ יּה
ַד מאִיּנּון מַ ֲ
מְׁשַ ּנֶ ה ָפנָיו וַ ּתְׁשַ ּלְ ֵחהּו( ,איוב יד) ְּובגִין ּדָא ּכִי רּוחַ עָ בְרָ ה בֹו ,ח ֵ
י חֹובְך.
ָא הּוא מָאר ָ
ֵ
מְׁשּוּנֶ הּ ,בְזִמְ נָא דְאִעְרַע (ס"א ֵּביּה) עִ ֵּמיּהׁ ,שָאַ לִין לֵ יּה ׁשְאַר מַׁשְ חִיתִין עָ לֵ יּהּ ,ד
אִיהּו עָ נֵ י לֹון וְאָמַרֵ ,וְאינֶ ּנּו.
ִירּנּו עֹוד מְקֹומֹוּ .בְ גִין
רָא ,אִתְמַר ּביּה וְ ֹלא יַ ּכ ֶ
ֵ
ָע ּבְאתָר אַ ֲח
אַתְריּה ,וְאִתְ נְ ט ֲ
ְך מ ֵ
ּכַד אִתְ ּתָרַ ֵ
ת עצָיו ,אִיּנּון ּגַרְמִין
ת א ָבנָיו ֶוְא ֵ
ַּבַיִת א ֲ
ֶ
ץ את ה
ח את הַּבַיִת .וְדָא אִיהּו רָזָא ,וְ נָתַ ֶ
ּדְעָ פָר אַ ֵחר יִ ַּקח וְ ָט ֶ
ְתִיב ּביּה (ישעיה סה) וְ נָ חָׁש עָ פָר לַ חְמֹוּ .בְ גִין ְּד ֲהוָ ה מְ נּוגָע.
ֵ
ָזַר עפָרָא .מַ ה כ
וְ גִידִין ִּובׂשְרָא דְ ֲהוָ ה ח ֲ
ח את הַּבָיִתָּ ,ובנֵ י לֵ יּה ּגַרְמִין וְ גִידִין .וְאִתְ ַחּדָׁשְּ ,כבַיִת יְׁשָ נָ ה ּדְעַ בְדִין לֵ יּה
ּולְ בָתַר וְעָ פָר אַ ֵחר יִ ַּקח וְ ָט ֶ
ֲחדָׁשָ ה .וַ ּדָאי אִיהּו דְאִתְ ַח ֵּדׁש.
(ויקרא יד)

ָא זְעירָאּ ,בְרּוחָא עִ ּלָאָ ה .הַאי אִיהּו
ּוחּ ,דְאִתְ ְּכלִיל רּוח ֵ
ִירּנּו עֹוד מְקֹומֹו .עַ ל ר ַ
ּומַאי  ּדְאָמַר וְ ֹלא יַ ּכ ֶ
ִיד איבִין ,נַ ְטלִין עַ נְ פִין דִילֵ יּהּ ,ומַרְ ּכִיבִין לֵ יּה ּבְעַ נְּפָא ּדְאִילָ נָא אַ ֲחרָא עִ ּלָאָ ה,
מְתָ לָא ,לְאִילָ ן ְּדלָא עָ ב ֵ
ִירּנּו עֹוד 
נָא אִתְמַר ּביּה ,וְ לָא יַ ּכ ֶ
ֵ
ִיד ּפירִיןּ .בְ ַההּוא זִמְ
ִיד ּפירִין ,וְאִתְ ְּכלִיל ּדָא בְדָא ,וְעָ ב ֵ
ָ(ּדא ְּב ָדא) ּדְעָ ב ֵ
מְקֹומֹו.
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א"ע ט"יר ףד
צר

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ּה אנָׁשִין ּבִיׁשִין ,וְ לָא יְ כִיל לְקַ ּיְימָא פִקּודִין ּדְאֹורַיְיתָא,
אֹוף הכִי  בַר  נָׁש ּדְיָתִיב ּבְקַרְ ּתָא דְיַתְ בִין ּבָ ֲ
ָ
ְדַיְירִין ּביּה ּגּובְרִין
ֵ
ְרָׁש ּבַאתָר ּד
ֲ
וְ לָא אַ ְצלַ ח ּבְאֹורַיְיתָא ,עָ בִיד ׁשִ ּנּוי מָקֹום ,וְאִתְעַ ּקָר מִ ַּת ָּמן ,וְאִׁשְ ּת
 עץ ַחּיִים הִיא 
י עץ .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי ג) ֵ
ְאֹורַיְיתָא אִקְר ֵ
ֵ
ה ,מָארי פִקּודִיןּ ,ד
ֵ
ִין ,מָארי ּתֹורָ
ֵ
ָטב
ּופּקּודִין ְּד ָבּהּ ,דַמְיָין
ם עץ ַהּׂש ֶָדהִ .
הּוא עץִּ ,ד ְכּתִיב( ,דברים כ) ּכִי  הָאָדָ ֵ
ֵ
לַ ַּמ ֲחזִיקִים ּבָ הּ .ובַר  נָׁש 
ץ מַא ָכל הּוא אֹותֹו ּתַׁשְ חִית וְ כָרָ ָּת.
ֲ
ִי ֹלא ע
ֵ
ר ּתדַע  ּכ
ץ א ֶׁש ֵ
 רַק ע ֲ
ֵ
ְתִיב ּביּה( ,דברים כ)
ֵ
לְאִיבָאּ ,ומַ ה ּכ
הּוא אתָר,
ֲ
לְמָא דְאָתיְּ .ובגִין ּדָא צָרִיְך לְאַעְקְרָא (לֵ יּה ֵמ ַההּוא) ֵ מ ַה
ֵ
ָ מעָ
לְמָא דין ,וְ כָרַ ּת ֵ
ֵ
ִית מעָ
אֹותֹו ּתַׁשְ ח ֵ
רָא בין ַצּדִיקַ ּיָיא.
ַע ּבַאתָר אַ ֲח ֵ
וְיִתְ נְ ט ֲ
ה .אֹוף הכִי אֹורַיְיתָא ּבְ לָא פִקּודִין ,אִתְקְרִיאַת 
ָ
יּה עקָרָ
ְת ֲ
ִין ,אִתְקְרי עָקָר ,וְאִ ּת ֵ
ֵ
לָא בנ
ְ
מַ ה ּבַר  נָׁש ּבְ
ַע ֶׂשה .אָתּו ַחבְרַ ּיָיא וְאִׁשְ ְּת ָטחּו קַ ֵּמיּה,
ּלָא הּמ ֲ
ָר א ַ
ֹלא הּמִדְרָׁש הּוא הָעִיּק ֶ
ַ
ָא אּוקְמּוה,
ָ
ֲעקָרָ הְּ ,ובגִין ּד
ּוחּ ,כְמַאן ְּדחָזֵ י מִ ּלָ ה ב ְֵעינָא  וְאִתְּבְרִיר 
ּדּוׁשָא ,איְך אִתְ ְּכלִיל רּוחַ ּבְר ַ
ֵ
נָא ח
ִיפ ִ
וְאָמְרּו וַ ּדָאי  כְעַ ן אֹול ְ
יּהּ .בְקַדְמִיתָא הוָ ה לָ ן קַּבָ לָ הּ ,וכְעַ ן ּבְרִירּו ּדְמִ ּלָ ה.
ָ
לֵ
וְתּו אִתְמַר ּבְ חִּבּורָא קַדְמָאָ הְּ ,דהָא  נִיחָא לֵ יּה לְ ִסטְרָא אַ ֲחרָא  לְׁשַ ּלְ טָאָ ה עַ ל זַ ּכָאָ ה ,יַ ּתִיר מִ ּכֹּלָא,
ן .מאִ ּיֹובְּ .דחָזָא 
וְ לָא  חָיִיׁש ּכ ְֵדין לְ ָכל עָ לְמָא .אַ ְּד ָהכִי ,הָא טּולָא אִזְ ּדְמַ ן לְ גַּבַיְיהּו ,וְאָמַר לֵ יּה מְ נָ לָ ֵ
יּה קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא,
ְאָתָא ׂש ָטן לְקַ טְרְ גָא ,אָמַר לֵ ֻ
ָ
הּוא דְדָרָא הוֹו מְ חּויָ בִין ְּכלָיָיה ,ו
ֲ
ֻקדְׁשָא ּבְרִיְך
ָא ביּה ּדָרָא .וְאִיהּו מְתָ לָא 
ָאָרץ ,לְאִׁשְ ּתְזָ ב ֵ
ִי אין ּכָמֹוהּו ְב ָכל ה ֶ
ָך אל עַ ְבּדִי אִ ּיֹוב ּכ ֵ
(איוב א) ֲהׂשַמְ ּתָ לִּבְ ֶ
הּוא רַעְיָא ּד ֲהוָ ה ַחּכִימָא ,יָ הִיב לֵ יּה
ְ
ד ה
ּולְמיבַד לֵ יּה .מַ ה עָ ֵב ַ
ְרַעְיָא דְאָתָא זְאב לְמִ טְרַף עָאנֵ יּהֵ ,
ֵ
ל
ּבַתְריּה ֻּכּלְ הּוּ .ובִרְעּו לְׁשַ ּלְ טָאָ ה
ִין א ֵ
ָא ּוׁשְמנָ ה וְרַ בְרְ בָא מִ ֻּכּלְ הּוַ ,ההּוא דַ ַהוֹו מִתְ נַ ֲהג ֲ
ֵ
אִמְרָא תַ ּקִיפ
ה זְאב אִׁשְ ָּת ַּדל
הּוא רַעְיָאּ ,בְׁשַעתָא דְ ֲהוָ ֵ
ֲ
ד ה
הּוא אִמְרָא טבָאׁ ,שָ ַכח (נ"א ָׁש ַבק) לְ ֻכּלְ הּו .מַ ה עָ ֵב ַ
ָ
עַ ל ַה
ּזְאב.
ְׁשזִיב לֵ יּה מִ ֵ
ָתַר ּתב לְאִמְרָא ,ו ֵ
י לֹון ּבְאַתְריהֹוןּ .ולְ ב ָ
ֵ
ּבְ ַההּוא אִמְרָאּ ,בָרַ ח רַעְיָא עִ ם עָאנָא וְׁשַ ּוֵ
ְׁשזָ בָא 
ִיב קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא לַ ַּצּדִיקּ ,בִרְׁשּו מְקַ טְרְ גָא ,ל ֵ
ִיד קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא עִ ם ּדָרָא ,יָ ה ֻ
ָהכִי עָ ב ֻ
ל ׁש ֵּכן
ל ׁש ֵּכן וְ ָּכ ֶ
ֹב ,אִתְמַר ּביּה (בראשית לב) וַיֵ אָ ֵבק אִיׁש עִ ּמֹוָּ ,כ ֶ
ֵ
ְיַעק
לְדָרָא ּבְ גִינֵ יּה .וְאִ ם הּוא תַ ּקִיף ּכ ֲ
הּוא צּדִיקּ ,דְאִיהּו
ַ
חּולָקיּה ְּד ַה
ֵ
ְּדנָ ַצח לֵ יּה ,עַד ּדְאָמַר ׁשַ ּלְ ֵחנִי .אָמַר טּולָא טּולָאָ ,הכִי הּוא ,זַ ּכָאָ ה
נּותיּה עַ ל ָּכל ּדָרָא,
ל ׁש ֵּכן מָאן ְּדנָ ַצח ּבְ הֹון לִמְקַ טְרְ גָא דִילֵ יּהּ .דְאִיהּו ׁשּולְ ָט ֵ
תַ ּקִיף לְמִ סְּבַ ל יִיסּורִיןָּ ,כ ֶ
ְאַתְריּהְּ ,ובגִין
הּוא ׁשזִיב לֹון ,וְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא עָ בִיד לֵ יּה רַעְיָא עָ לַיְיהּו ב ֵ
ֵ
וְאִתְ ֲחׁשִיב לֵ יּה ּכְאִ ּלּו
ֹלא עֹוד אּלָא דְ ָהכִי אַׁשְ לִיט לֵ יּה עָ לַיְיהּו בְעָ לְמָא 
ֶ
ְרָאל ,וְ
ֹועה עַ ל יִ ׂש ֵ
לְמ ֱהוֵ י ר ֶ
ּדָא זָ ָכה רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאֶ .
לָא אִתְאבִידּו מִ ַּת ָּמןּ ,דְאַ נְ הִיג לֹון ּבְאֹורַיְיתָא ּובְעֹובָדִין ָטבִין.
ֲ
ְׁשזִיב לֹון ְּד
דְאָתיּ .בְ גִין ּד ֵ
ֵ
ותָא דַאקִיזִין
ֲ
ל מָארי אַ ְסוָ
ֵ
מַאי לָקי דְרֹועָא יְמִינָאּ .דְאֹורַ ח ָּכ
ֵ
אַ ְּד ָהכִי הָא רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,אָמַר לֹוןֲ ,וַא
מַאי לָא אקִיזִין לֵ יּה .אָמַר לֵ יּה
ֲ
ִּבָא ,א
ֲ
ּבְקַדְמִיתָא דְרֹועָא יְמִינָא ,וְ הָא דְרֹועָא ׂשְמָאלָא אִיהּו קָרִיב לְ ל
ַאי סּגֵ י ,וְאִי אִתְיְקַר מַרְעָא עַ ל ׁשַיְיפִין
ָא בה ַ
ּבְ גִין דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא לָא ב ֵָעי לְאַ לְקָאָ ה יַ ּתִירְּ ,דה ְ
ְּדגּופָא ,אָקִיז ּדְרֹועָא ׂשְמָאלָא.
ִיק הכָא ,לְדָא 
ְאִית צּד ָ
ַ
ִיק הכָא ,ו
ל אִית צּד ָ
ַ
נָא ,יָאּות א ָב
ֲ
יּה ,אִי לָא הוֹו ּתַרְ וַ ויְיהּו ּבְ חַד זִמְ
ֲ
אָמַר לֵ
מַאי .אִי אִתְיְיקַר ּביּה מַרְעָא יַ ּקִיז  לְתַרְ וַ ויְיהּוּ ,דְאִיּנּון
ֵ
ִיבּו .א
ֲ
אִית מַרְעִין ּומַ ְכּתְׁשִיןּ ,ולְדָא אִית  ט
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א"ע ט"יר ףד

אצר

ִין ,אמַאי אָקִיז 
ָא אִתְיְיקַר ּביּה מַרְעָא עַ ל ָּכל ׁשַיְיפ ֲ
ֵ
יהב אַ ְסוָ ותָא לְ ָכל ׁשַיְיפִין ,וְאִי ל
לְמ ַ
ּת ְֵרין ּדְרֹועִיןֵ ,
ְמָאלָא .אּלָא (נ"א ָא ַמר לֵ יּה) אִימָא אַ נְ ְּת.
ֶ
לִדְרֹועָא יְמִינָא ,יַ ּתִיר מִ ּׂש
לָק ֵבל אָדָ ם קַדְמָאָ הּ .דְרֹועָא יְמִינָא,
ן .ריׁשָאֳ ,
ל א ָב ָה ֵ
לָק ֵב ֲ
ּותְרין ּדְרֹועִין ,אִיּנּון ֳ
אָמַר לֵ יּה ,וַ ּדָאי גּופָא  ֵ
ל יַעקֹבּ .ומִ ּלְ גֹו לְ גּופָאָּ ,כ ֵבד  לִימִינָא.
לָק ֵב ֲ
לָק ֵבל יִ ְצחָקּ .גּופָאֳ ,
לָק ֵבל אַ בְרָ ָהםּ .דְרֹועָא  ׂשְמָאלָאֳ ,
ֳ
לָק ֵבל אַ בְרָ ָהם
י ריאָ ה וְ כּולְיָיןֳ ,
ֹבּ ,בְאמְ צָעִיתָאַּ .כנְ ֵפ ֵ
ֶ
ִּבָא יַעק
ֲ
ְיִׁשְמָעאל .ל
ֵ
ְמָאלָא .ע ָׂשו ו
ֵ
ְטחֹול לִ ׂש
ְיָין אׁשָאְּ ,דבָׁשִיל זֶ רַע 
 ׁשֹואבִין ָּכל מִינֵ י מַׁשְקִיןּ .כּול ֵ
ׁשֹוא ִבין) ֲ
ָק .ריאָ ה מַיִ םּ .דְאִיּנּון (ס"א כַ נְ ֵפי ֵר ָיאה ֲ
וְיִ ְצח ֵ
ְּדנָ חִית מִ ּמֹוחָא.
ָא כ ֵבד  לִימִינָא דְאַ בְרָ ָהםּ ,ומָרָ ה,
לּותָא ּד ֱאדֹום ְּובגִין ּד ָ
ֶ
י זַרְעיּה ּבְ גָ
ֵ
ְּובגִין ּדְאַ בְרָ ָהם אִיהּו מַיִ םׁ ,שַ ּוֵ
ּלַענָ ה .וְאִי חֹובִין מִתְרַּבִין ּבִ ְבנֹוי 
ד ח ֶרב דִילֵ יּה ,אִיהִי מָרָ ה ,אִתְמַר ּבָ ּה (משלי ה) וְאַ ֲחרִיתָ ּה מָרָ ה ַכ ֲ
ְּד ָכ ֵב ֶ
דֹום ,אִתְיְקַר ּביּה מְרָע עָ לַיְיהּו מִ ִּסטְרָא דְ ָכ ֵבדּ ,דְרֹועָא יְמִינָא  צָרִיְך
ֵ
לּותָא ּד ֱא
ֶ
ּדְאַ בְרָ ָהם ּדְאִיּנּון ּבְ גָ
ָמיּה ,וְאִׁשְ ּתְאַר עָ נִי,
ְאָקָזָא דָמיּה מִ ּנֵ יּהּ ,דְמַאן ְּדנַ ְטלִין מִ ּנֵ יּה מָמֹונֵ יּהּ ,כְאִ ּלּו ׁשְ פִיכּו ּד ֵ
ֵ
לְאַ לְקָאָ ה ל
ּדְעָ נִי חָׁשּוב ַּכ ֵּמת.
י מַרְעיּה יִתְיְקַר מִ ִּסטְרָא 
ֵ
אלּ ,ב
ֵ
ין יִׁשְמָע
ֵ
ְרָא ּד ְבנֵ י יִ ְצחָקּ ,דְאִיּנּון (ס"א ְּבגָ ל ָּותא) ֵ ּב
וְאִי חֹובִין מִתְרַּבִין מִ ִּסט ִ
ִּד ְטחֹול לִ ׂשְמָאלָא ,וְ צָרִיְך לְאָקָזָא דְרֹועָא ׂשְמָאלָא ,וְ לָא יַ ּתִיר.
ְיִׁשְמָעאל,
ֵ
י ע ָׂשו ו
ִתְרין ִסטְרִיןּ ,דְאִיּנּון מְ פּוזָרִים ּבִ ְבנֵ ֵ
ְאִיּנּון אחִידָ ן ל ֵ
ֲ
י יַעקֹבּ ,ד
וְאִי חֹובִין מִתְרַּבִין ּבִ ְבנֵ ֲ
ְאִי כּלְ הּו ְּתלַת ּבְמַרְעִין ַּכ ֲחדָא .הָא מַרְעָא 
הָא מַרְעָא אִתְיְקַר עַ ל ּגּופָאּ ,וב ֵָעי לְאָקָזָא ב' ּדְרֹועִין .ו ֻ
לַא ָב ָהן,
ִידּו מרְ ָּכ ָבה לְאָדָ ם קַדְמָאָ ה וְ ֲ
לַת אִתְעב ֶ
ֲ
ִיק לְריׁשָאּ ,וב ֵָעי לְאָקָזָא וְרִידִין ּדְֵריׁשָא ,וְאִ ּלֵ ין ְּת
ָסל ֵ
ְאַרְּבַע סט ְֵרי דְעָ לְמָא.
ִ
ְּובהֹון אִתְ ּתְקָ פּו לְמִ סְּבַ ל יִיסּורִין ,לְאַ ּגָ נָא עַ ל ּדָרָא ל
ְרָׁשּותָא ּבין
ֵ
ּיָיא ּד ֵבינַיְיהּוְּ ,דלֵ ית אַ פ
ְ
לְקּון א ָב ָהן וְאָדָ ם קַדְמָאָ ה ,וְאִ ּלֵ ין ַצּדִיקַ
ֲ
וַ וי לֵ יּה לְדָרָאְּ ,דגַרְמִין ּדְיִ
י לַא ָב ָהן
וְדֹוחקָא וְ צ ֲַערָא  וִיגֹונָא דִ לְ הֹון ,מָ ֵט ֲ
לַא ָב ָהן וְאָדָ םּ ,דְאִיּנּון נִׁשְמָתִין ִּדלְ הֹוןֲ ,
אִ ּלֵ ין ַצּדִיקַ ּיָאֲ ,
לּוכלָ כִין לְיַ ּמָא ,הָא יַ ּמָא נָ טִיל
ן ,אִי חֹוזְרִין עכּורִין ּומְ ְ
ֲ
וְאָדָ םְּ .כגַ וְ ונָא דְיַ ּמָא ,אִ ּלֵ ין נַ ֲחלִין ְּדנָ פְקִין מִ ַּת ָּמ
ָא ּדלְ הֹוןּ ,וזְרִיקַת לֵ יּה
לָא סבִילַת לִ ְכלּוכ ִ
ְ
ִי ּתּקִיפָא,
מִ ן עָ כִירּו וְ לִ ְכלּוכָא דִ לְ הֹוןְּ .וב ֵחילָא דְיַ ּמָא דְאִיה ַ
ְיָין מ ַההּוא לִ ְכלּוְך.
לְ בַר ,וְאִׁשְ ּתְאָרּו נַ ֲחלִין ְצלִילִין וְדַ כ ֵ
ִי א ָב ָהן מְדַ ּכְאִין חֹובִין וְ לִ ְכלּוכִין ִּד ְבנַיְיהּו
ְּכגַ וְ ונָא  ּדְאִימָאּ ,דְדָ כִיאָת לִ ְכלּוכִין ִּד ְבנָ הָא זְעִירִיןָ ,הכ ֲ
ְרָאלּ ,כַד אִׁשְ ְּת ָכחּו ּבְ הֹון ַצּדִיקַ ּיָיא בְעֹוב ֵָדיהֹוןַּ ,תּקִיפִין לְמִ סְּבַ ל יִיסּורִין עַ ל ּדֵָריהֹוןּ .בְ ַההּוא 
דְיִ ׂש ֵ
ְרְׁשָא בהֹון .אָתּו ֻכּלְ הּו ּובָרִיכּו לֵ יּה ,וְאָמְרּו לֵ יּה סִינַ"י  סִינַ"י ,דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
ְ
זִמְ נָא לֵ ית אַ פ
ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה מַ ּלִיל ּבְ פּומֹוי ,מָאן יְ כִיל לְקַ ּיְימָא קַ ֵּמיּה ּבְ כֹּלָא .זַ ּכָאָ ה חּולָקָ נָאּ ,דְזָ ֵכינָא לְ ַחּדְׁשָא חִּבּורָא 
ָא בגָ לּותָא.
ה דָא בְך ,לְאַ נְ הָרָא ׁשְ כִינְ ּת ְ
ָ
קַדְמָאָ
ְמָתיּה ּבְ ָכל ּדָרִין
ִיר חכ ֵ
ל ׁש ֵּכן ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,דנָ ה ָ
ָרָא הוִיתּו בִזְמַ ּנֵ יהֹוןָּ ,כ ֶ
אָמַר לֹון ,רַּבָ נָ ן ְּד ָכל ּד ֲ
ַ קדְׁשָא (לְ גַ ֵּבי
עָרה עָ לֵ ינּו רּוח ֻ
נּו דמִי ּלְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא בְאֹורַיְיתָא ,עַד יֵ ֶ
ּבַתְריּה ,אַ ל ִּת ְּת ֳ
וֹו א ֵ
ַּד ַה ֲ
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ְׁשכִ ינְ ֵּתיּה)

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ִים אּלָא לָ ְךּ ,דְאַתְ וָ ון דִילֵ יּה רְמִיזִין
ְּדהָא לָא אִית רְׁשּו לְאִׁשְ ַּתּמְׁשָא  בִמְ ַטטְרֹו"ן ׂשַר הַּפָ נ ֶ
ּבִׁשְמָ ְך.

לּותָא ד ֱאדֹוםּ ,דְאִ ּתְמַר 
ֶ
ּלַק ּדפִיקּו דְ ַההּוא חֹולֶ ה ְבגָ
ּוכְעַ ן צָרִיְך אַ סְיָא ,לְמִ נְ ּדַע ּבְ ַכ ָּמה דַרְ ּגִין אִ ְס ָּת ְ
ַע קץ ּדְמַרְעָא 
 ׁשחֹולַת אַ ֲה ָבה אָ נִיְּ .דהָא  כַמָ ה אַ סְיָין אִתְ ְּכנָׁשּו עָ לֵ יּה ,לְמִ נְ ּד ֵ
עָ לֵ יּה (שיר השירים ה) ֶ
לָא כל אַ סְיָא 
ָ
לָא הוָ ה חַד מִ ּנַיְיהּו דְאִׁשְ ּתְמֹודַע ּבְ הֹוןּ ,דִדְ פִיקּו דְ ַההּוא חֹולֶ ה,
ָ
דִילֵ יּהּ ,בְאִ ּלֵ ין ְּדפִיקִין ,וְ
ְאִית ּדפִיקִין דקשר"ק קש"ק קר"קּ ,דְאָמַר נָ בִיא עָ לַיְיהּו (ישעיה כו) ּכְמֹו
ְ
ְמֹודַע ּביּהּ ,ד
ֵ
בָקִי  לְאִׁשְ ּת
יה.
ת ּתחִיל ּתִזְעַק ּבַ ֲח ָבלֶ ָ
הָרָ ה תַקְרִיב לָ לֶ ֶד ָ
הּו ע ֶׂשר ׁשֹופָרֹותְּ ,כלִילָ ן ּבִתְ לַתּ ,דְאִיּנּון סִימַ ן קש"רּ ,דְאִיהּו ּתְקִיעָ ה ׁשְ בָרִים ּתְרּועָ הּ .ותְקִיעָ ה
וְ ֻכּלְ ֶ
י דֹוחקָא ּבָתַר 
ֲ
י ארִיכּו דְ גָ לּותָאׁ ,שְ בָרִים קְרִיבּו דְ גָ לּותָאּ .תְרּועָ ה ֵביּה יֵ ֵיתי  פּורְקָ נָאּ ,דְאַ חְזֵ
אַ חְזֵ ֲ
ּדֹוחקָא 
ְרָאל ּבְ גָ לּותָאֲ ,
ַאי כיוַ ן ּדִׁשְאַר עַ ּמִין מְעַ ְּכבִין לֹון לְיִ ׂש ֵ
ָא בין ּדָא לְדָאְּ ,דוַ ּד ֵ
ּדֹוחקָא ,וְ לֵ ית רְ וָ וח ֵ
ֲ
ָאּ ,ביּה נָ פִיק נַ פְׁשָא דְּבַר נָׁשּ ,בָתַר 
נָא .אֹוף הכִי מְ הִירּו דִדְ פִיקּו דָא בָתַר ּד ֵ
ָ
הֹון מְקָרב לֹון ּפּורְקָ
ֵ
דִ לְ
ח ּבין ּדָא לְדָא.
ית ריוַ ֵ
ְּדלֵ ֶ
יּה ׁש ֶקר מִ ן עָ לְמָא,
ְאִתְעַּבָר ּב ֶ
ֵ
קשר"ק קש"ק קר"ק ,אִיהּו דְׁשַ ּוֵ י קש"רּ ,תְקִיעָ ה ׁשְ בָרִים ּתְרּועָ הּ .ד
ַייָ ּבַעמָ לֵ ק .יִ ּתְעַר ּבְעָ לְמָאׁ .שִיר ּפָׁשּוט ,וְ ָכפּולּ ,ומְׁשּולָׁש,
רי"ט ע"ב) ְּד ֵביּה אֹומָאָ ה( ,שמות יז) מִ לְ חָמָ ה ל ֲ
ּומְרּוּבָעּ .דְאִיהּו ָסלִיק אַתְ וָ ון דִילֵ יּה ,י' ,י"ה ,יה"ו ,יהו"ה ,ע"בּ .בְ ַההּוא זִמְ נָאְּ ,וב ֵכן ַצּדִיקִים יִרְאּו
יּה עָק"ב ,חָרַ ב
ֵ
ה .קֹודם דִילֵ
ֶ
ת ,אלֶ ף ׁשְתִיתָאָ
ּתֹוס ֶפ ֶ
ִיׁשָרִים יַעלֹוזּו וַ ֲחסִידִים ּבְרִ ּנָ ה יָ גִילּו .ו' ֶ
ֲ
וְיִ ׂשְמָ חּו ו
ה ע ֶרב .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות טז) ֶ ע ֶרב וִידַעְ ֶּתם
ֵּבי מַקְ ּדְׁשָאּ ,ולְ בָתַר דִילֵ יּה ,עַד ּתַׁשְ לּום רָעָ ב ,יִ הְיֶ ֶ
ת הּנַעַר וְ גֹו'( .ע"כ רעיא מהימנא).
ב א ַ
ִיא אתְ ֶכם וְ גֹו'( .בראשית מד) ּכִי עַ ְב ֶּדָך עָרַ ֶ
ּכִי יְיָ הֹוצ ֶ

(דף

קּום רִּבִי אַּבָא ,לְ ַחּדְׁשָא מִילִין ּדְאֹורַיְיתָאּ ,דְאַמָרְת ּבְ חִּבּורָא קַדְמָאָ הּ .פָתַ ח רִּבִי אַּבָא וְאָמַר,
י קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא,
ְרָאל קַ ֵּמ ֻ
ָאָרץ וְ גֹו'ַּ .כ ָּמה ֲחבִיבִין יִ ׂש ֵ
ָדָׁש ּת ִהּלָתֹו מִקְ ֵצה ה ֶ
ְ
מב) ׁשִירּו לַייָ ׁשִיר  ח
ּוׁשכִ ינְ ֵּתיּה ְּב ַההּוא ְד ָהכִ י וכו')
קּוד ָׁשא ְב ִריְך הּוא ְ
לָאו אִיהּו אּלָא (ס"א לְ ַׁש ְּת ָפא לְ ְ
ֶ
ְּד ֶחדְ וָ ה דִ לְ הֹון וְתּוׁשְּבַ ְחּתָא דִ לְ הֹון,
י בּה ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ( ְּוׁשכִ ינְ ֵּתיּה) ,לָאו אִיהּו
ְרָאל ְּדלָא מִׁשְ ַּת ְּת ֵפ ָ
ֵּביּהְּ .ד ָהכִי תָ נֵ ינָ ןָּ ,כל ֶחדְ וָ ה דְיִ ׂש ֵ
הּוא חדְ וָ ה( ,ס"א וְ ִא ְת ַחזָ ר) וְאִׁשְ ּתְאָר ּבְ צ ֲַערָא 
ֶ
ָמָאל וְ ָכל ִסּיַעְ ּתָא דִילֵ יּה לְקַ טְרְ גָא לְ ַה
ֶחדְ וָ ה .וְזַ ּמִין אִיהּו ס ֵ
ִּובכְיָ ה ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא לָא אִׁשְ ַּתּתַף ּבְ ַההּוא צ ֲַערָא.
(ישעיה

גָא ב ַההִיא 
ְ
ִיף קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה ּבְ ֶחדְ וָ ה דִילֵ יּה ,אִ ם יֵ ֵיתי מְקַ טְרְ גָא לְקַ טְרְ
ֲא ָבל מָאן ּדְׁשָ ּת ֻ
ְתִיב ּביּה (ישעיה סג) ּבְ ָכל צָרָתָ ם
ֵ
ה .קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה מִׁשְ ַּת ֵּתף ּבְ ַההּוא צ ֲַערָא .מַ ה ּכ
ֶחדְ וָ ֻ
ִי בצָרָ ה.
לֹו צָרּ .ובְמָאיּ .בְ גִין (תהלים צא) ּדְעִ ּמֹו אָ נֹכ ְ
לְ הֹוןּ(ְ .בגִ ין ְּדלָ או ִאיהּו ֶח ְדוָ ה,

ְרָאל לְׁשַ ְּתפָא ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה ּבְ ֶחדְ וָ ה דִ
ּומְ נָ לָ ןּ ,דְאִית לֹון לְיִ ׂש ֵ
ְרָאל לָאו אִיהּו,
הּוא חדְ וָ ה דְיִ ׂש ֵ
ֶ
ְרָאל ּבְעֹוׂשָיוַ .ה
ׁשּוּתפּות ִדילֵ יּה ֵמ ִאּלֵ ין) ִּד ְכּתִיב( ,שם קמט) יִ ׂשְמַ ח יִ ׂש ֵ
ֶאּלָ א ְּב ָ
ין קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה ,וְאָ בִיו וְאִ ּמֹו,
יּה .אּלָא אִ ּלֵ ֻ
ֶ
ֶאּלָא בְעֹוׂשָיוּ .בְעֹוׂשָיוּ ,בְעֹוׂשֹו מִיב ְֵעי לֵ
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גצר

הּוא חדְ וָ ה ,לְ נַ ְטלָא 
ֶ
ְאַיְיתי לֹון עִ ֵּמיּה לְ ַה
ן ע ֶדן ,ו ֵ
ְמִיתּו ,קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא אַעְקַר לֹון מִ ּגַ ֵ
ֻ
ּדְאַף עַ ל ּגַ ב ּד
ְ אָמר (איוב מ) הָעֹוׂשֹו יַ ּגֵ ׁש חַרְּבֹו.
ם קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּהּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
חּולָקָא דְ ֶחדְ וָ ה עִ ֻ
ִיד ּבְׁשּוּתפּותּ ,גַ בְרָא וְאִ ּתְתָא ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא .וְעַ ל רָזָא 
ָ
ָּדבָר אַ ֵחר ּבְעֹוׂשָיוּ ,בְ גִין ּדְּבַר נָׁש אִתְעָ ב
ד קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,לְאַּפָקָא 
לַת א ָּמנִין עָ ֵב ֻ
םּ ,בְׁשּוּתפּוּ .דְתָ נֵ ינָ ןְּ ,ת ֻ
ָ
נַע ֶׂשה אָדָ
דָא  ּכְתִיב( ,בראשית א) ֲ
מִ ּנְ הֹון עָ לְמָא ,וְאִ ּלֵ ין אִיּנּוןׁ :שְמַ ּיָא ,וְאַרְעָאּ ,ומַ ּיָיא .וְ ָכל חַד ׁשִ ֵּמׁש חַד יֹומָא ,וְאָ הַדְרּו כְמִ ּלְקַ ּדְמִין.
ר אֹלהִים יְ הִי אֹור וַיְ הִי אֹור.
ֹאמ ֱ
יֹומָא קַדְמָאָ ה ,אַּפִיק ׁשְמַיָא אּומָ נּותָא דִילֵ יּהִּ ,ד ְכּתִיב (בראשית א) וַ ּי ֶ
ר אֹלהִים יְ הִי רָקִיעַ ּבְתֹוְך ַהּמָיִ ם וְ גֹו'.
ֹאמ ֱ
נּותָא לַעבִידְ ּתָאִּ ,ד ְכּתִיב וַ ּי ֶ
ֲ
יֹומָא ּתנְיָינָא ,אַּפִיקּו מַ ּיָא אּומָ
ִ
א כְך ּדַמְיָא אִתְּפְרָׁשּו ,עָ לְמָא 
ּופלְ ּגָא מַ ּיָא  לְתַ ּתָא אִׁשְ ּתְאָרּו .וְאִ לְמָ לֵ ַ
ּיָא לְעיּלָאַ ,
ֵ
אִ ְס ְּתלָקּו ַפלְ ּגָא מַ
ר אֹלהִים
ֹאמ ֱ
ה ,עבִידַת אַרְעָא  וְאַּפִיקַת  ּכְמָ ה דְאִתְּפַ ּקְדַתִּ ,ד ְכּתִיב וַ ּי ֶ
ֲ
לָא הוָ ה קָאִים .יֹומָא תְ לִיתָאָ
ָ
ָאָרץ ֶּד ֶׁשא וְ גֹו'.
ּתֹוצא ה ֶ
א ע ֶׂשבּ ,וכְתִיב וַ ֵ
ָאָרץ ֶּד ֶׁש ֵ
ַדְׁשא ה ֶ
ּת ֵ
ָארּו תְ לַת 
נָא מאִ ּלֵ ין ְּתלָתָא ,אַּפִיק אּומָ נּותָא דִילֵ יּה ,וְעַ בְדּו מַ ה דְאִתְּפְקָדּו .אִׁשְ ּת ֲ
ֵ
ָא כל אּומָ
עַד הכ ָ
ָ
ר אֹלהִים
ֹאמ ֱ
לְמעְּבַד אּומָ נָא דִילֵ יּהִּ ,ד ְכּתִיב וַ ּי ֶ
יֹומִין אַ ֲחרָ נִין .יֹומָא ד' ,אִתְּפְקַד אּומָ נָא קַדְמָאָ ה ֶ
ֹאמר 
םּ .בְיֹומָא חמִ ּׁשָאָ ה ,אַּפִיקּו מַ ּיָא דְאִיהּו אּומָ נָא אַ ֲחרָאִּ ,ד ְכּתִיב וַ ּי ֶ
ֲ
יְ הִי מְאֹרֹת וְ גֹו' ,וְ הַיְינּו ׁשָמַיִ
ר אֹלהִים
ֹאמ ֱ
ֱאֹלהִים יִׁשְרְ צּו ַהּמַיִ ם וְ גֹו'ּ .בְיֹומָא ׁשְ ּתִיתָאָ ה ,עַ בְדַת אַרְעָא אּומָ נּותָא דִילָ ּהִּ ,ד ְכּתִיב וַ ּי ֶ
ׁש חּיָ ה וְ גֹו'.
ָאָרץ נֶ ֶפ ַ
ּתֹוצא ה ֶ
ֵ
ָדַיְיהּו .אָמַר לֹון קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,אּומָ נּותָא  חָדָא אִית  לִי 
ֻ
לַת א ָּמנִין אִ ּלֵ ין אַׁשְ לִימּו עֹוב
ֻ
ֵּכיוָ ן ּדִתְ
א ׁשּוּתפּו
ָ
נָא א ֵה
ָא ּדלְ כֹוןֲ ,וַא ֱ
נַע ֶׂשה אָדָ םּ ,גּופ ִ
לְמעְּבַד ,וְאִיהּו אָדָ ם .אִתְ חַּבָרּו ַכ ֲחדָאֲ ,וַאנָא עִ ְּמכֹוןֲ ,
ֶ
ִיד עבִידְ ּתָא 
ִי נָמי לְ בָתָר .אַּבָאְּ ,ד ֵביּה עָ ב ֲ
ְׁשּוּתפּוָ ,הכ ֵ
יתָא הוָ ה ב ָ
ָ
ְקַדְמ
נַע ֶׂשה אָדָ םּ .כְמָ ה ִּדב ֵ
עִ ְּמכֹון ,וְ ֲ
וְעבִידְ ּתָא דְמַיָיא .וְאִ ּתְתָאּ ,דְאִיהִי אּומָ נָא תְ לִיתָאָ הְּ ,כגַ וְ ונָא דְאַרְעָא .וְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא 
דִׁשְמַ ּיָאֲ ,
דְאִׁשְ ּתְתַף ּבַ ֲהדַיְיהּו .וְעַ ל רָזָא דָא כְתִיב ּבְעֹוׂשָיו.
ןּ ,בְׁשַעתָא דְ בַר 
ֲ
פּותָא הוֵ יּ .דְתָ נֵ ינָ
ֲ
ל ׁשּוּת
ָ
ָא אִתְּפְרָׁשּו מהַאי עָ לְמָאֶ ,חדְ וָ ה ְב ָכ
ֵ
וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדְאַּבָא וְאִ ּמ
ְע ֶדן,
הּוא אָתי לְ גִ נְ ּתָא  ּד ֵ
ֵ
יּה ,קדְׁשָא ּבְרִיְך
ֻ
נָׁש  (דף ר"כ ע"א) ׁשָ ּתִיף ּלְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא לְ ֶחדְ וָ וה דִילֵ
ְאַיְיתי לֹון עִ ֵּמיּה לְ ַההּוא 
ְאִיּנּון ׁשּוּתפִין ּבַ ֲה ֵדיּה ,ו ֵ
ָ
לַאבּוהִי  וְאִ ֵּמיּהּ ,ד
אֹודע ַּת ָּמן) ֲ
וְאַעְקַר מִ ַּת ָּמן (ס"א ְּד ַ
ל ּבְעָקּו דְּבַר נָׁש ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא זַ ּמִין לְ ג ֵַּביּה
ֻ
ָא יַדְעִין .א ָב
ֲ
ֶחדְ וָ וה ,וְ ֻכּלְ הּו זְמִינִין ַּת ָּמןְּ ,ובנֵ י נָׁשָא ל
ל אֹלהַי 
קְרָא יְיָ וְא ֱ
ֶ
ַר לִי א
ֶ
לָא אֹודַע לַאבּוהִי ּולְאִ ֵּמיּה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים יח) ּבַ ּצ
ֲ
ּבִ לְ חֹודֹוי ,וְ
ֲאׁשַ ּוֵ עַ וְ גֹו'.
רעיא מהימנא
יּה ׁשּוּתפּותָא דְ גּופָא,
ָ
ִי ׁשּוּתפּותָא דְ נִׁשְמְתָאֲ ,וַאבֹוי  וְאִ ֵּמ
ָ
הּוא ,אנָא  ּוׁשְ כִינְ ּת
ֲ
אָמַר קדְׁשָא  בְרִיְך
ֻ
ַערָאִּ ,ובׂשְרָא,
לֹובןּ ,דְעַיְינִיןּ ,ודְ גַרְמִין ,וְ גִידִיןּ ,ומֹוחָא .וְאִ ּתְתָא ׁשְ חֹור  ּדְעַיְינִין ,וְ ׂש ֲ
ַאבֹוי מַזְרִיעַ  ֶ
ּד ֲ
ִירָתיּה .מַ לְאָ כִין ,מִ ּנְ הֹון יֵ ֶצר 
וְאֹוף הכִי ׁשְמַיָיא  וְאַרְעָא .וְ ָכל ַחּיָילִין ִּדלְ הֹון ,אִׁשְ ְּת ָּתפּו ּבִיצ ֵ
ָ
ּומִׁשְ כָא.
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א"ע כ"ר ףד
דצר


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ִיהרָא ,לְאַ נְ הָרָא לֵ יּה ּבִימָמָא וְ לֵ ילְיָאֵ .חיוָ ן
ָרָע לְמ ֱהוֵ י מְ צּויָיר מִ ּתַרְ וַ ויְיהּוׁ .שִמְׁשָא וְ ס ֲ
ֶ
ַהּטֹוב וְיֵ ֶצר  ה
ּובְעִירָ ן וְעֹופִין וְ נּונִין ,לְאִתְּפַרְ נְ סָא מִ ּנְ הֹוןָּ .כל אִילָ נִין וְזַרְעִין ּדְאַרְעָא ,לְאִתְּפַרְ נְ סָא מִ ּנְ הֹון.
לְמ ֱהוֵ י עִ ֵּמיּה
ְאַיְיתי לְ הּו עִ ֵּמיּהֶ ,
ָא דְע ֶדן ,ו ֵ
הּוא ,אַעְקַר לַאבּוי ּולְאִ ֵּמיּה מִ ּגִ נְ ּת ֵ
ֲ
ַד קדְׁשָא בְרִיְך
מַ ה עָ ב ֻ
ּבְ ֶחדְ וָ ה ִּד ְבנֹוי ,וְ לֵ ית  ֶחדְ וָ ה ְכ ֶחדְ וָ ה ְּדפּורְקָ נָאִּ ,ד ְכּתִיב ּבָ ּה( ,דברי הימים א טז) יִ ׂשְמְ חּו ַהּׁשָמַיִ ם וְתָ גֵ ל
ִׁשְּפֹוט את 
ֶ
י הּיָעַר מִ לִ ְפנֵ י יְיָ  ּכִי  בָא  ל
נּו ע ֵצ ַ
ָאָרץ וַ ּיֹאמְרּו ַבּגֹויִ ם יְיָ מָ לָ ְך( .דברי הימים א טז) אָז יְרַ ּנְ ֲ
ה ֶ
ָאָרץ( .ע"כ רעיא מהימנא).
ה ֶ
לָא גֹו ּביתָאּ ,כְמֹו ִּדּיּוקְ נָא דְּבַר נָׁש .נָ ַפל עַ ל אַ נְּפֹוי רִּבִי אַּבָא.
ֵ
ָר ההּוא טּולָא דְמִ לְקַ ּדְמִין ,וְאַזְ
אַ ְהּד ַ
ַד הוָ ה קָאִים ּבְ הַאי 
ס ּבן יָאִיר ,יֹומָא ח ָ
ְרִּבִי פנְ ָח ֶ
ִ
ַאי אַתְרָא ח ֵמינָא לֵ יּה ל
ֲ
אָמַר רִּבִי יֹוסי ,אַדְ ּכַרְ נָא דִ ְבה
ֵ
ןּ ,בְאָת י' זְעירָא.
ֵ
ְעָזָר ּבן אַ ֲהרֹן ַהּכ ֵֹה
ֶ
ן אל
ס ּב ֶ
ה אָמַר הכִי( ,במדבר כ"ב) ּפִינְ ָח ֶ
ָ
דּוכּתָא ,וַ ֲהוָ
ְ
ָא ביתָא דְאַתְ וָ ון זְעִירָ ן .אַתְ וָ ון
ָא ביתָא דְאַתְ וָ ון רַ בְרְ ָבן ,וְאַ לְ פ ֵ
ִין ּביתִין רְׁשִימִין ,אַ לְ פ ֵ
ִתְרין אַ לְ פ ֵ
ּבְ גִין ּד ֵ
ה .י' זְעירָאּ ,בְרִית קַ ּיָימָא קַ ּדִיׁשָא.
ֵ
לְמָא דְאָתי .וְאַתְ וָ ון זְעִירָ ן ,אִיּנּון ּבְעָ לְמָא תַ ּתָאָ
ֵ
רַ בְרְ ָבן ,אִיּנּון ּבְעָ
יּה י' זְעירָא ,רָזָא דִ בְרִית ּדָא.
ֵ
ַף ּב
י פנְ ָחס עַ ל ּבְרִית ּדָא ,אִ ּתֹוס ֵ
ֵּכיוָ ן ּדְקַ ּנֵ ִ
תָא ,אָמַר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,מָ ה אַעְּבִיד עִ ם מ ֶֹׁשהּ ,בְרִית ּדָא מִ ּמ ֶֹׁשה ֲהוֵ י ,וְ ַכּלָ ה דִילֵ יּה
ֻ
הּוא ׁשַע
ֲ
ּבְ ַה
י קדְׁשָא 
לָאו יָאּות הּואׁ .שָאר ֻ
ֵ
יהב לֵ יּה לְאַ ֲחרָאּ ,בְ לָא דַעְ ּתָא ּורְעּותָא  ּדְמ ֶֹׁשה,
נַאי הּוא לְמ ַ
ֵ
ֲהוֵ יּ .גְ
ה ,רִּבֹונֹו ׁשל עֹולָ ם
ֶ
ְעָזָר ּבן אַ ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן .אָמַר לֵ יּה מ ֶֹׁש
ֶ
ן אל
ס ּב ֶ
בְרִיְך הּוא וְאָמַר לְמ ֶֹׁשה ,מ ֶֹׁשהּ ,פִ נְ ָח ֶ
ְמָא ב ַכ ָּמה זִמְ נִין ,וְאִיהּו
ְ
ְרָאל ְּדלָא יִׁשְ ֵּתצּון מִ ן עָ ל
מַ הּו .אָמַר לֵ יּה ,אַ נְ ּתְ הּוא דְמַ סְרַת נַ פְׁשָ ְך עַ ל יִ ׂש ֵ
ְ ּבָעי מִ ּנִי ,הָא כֹּלָא דִידָ ְך.
ְרָאל וְ גֹו' .אָמַר מ ֶֹׁשה מַ ה אַ ּת ֵ
מָתִי מעַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֵ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
ֵה
ָא בלִּבָא ׁשְ לִים ְּת ֵהא 
ְתִׁשְרי ּבְ גַ וֵ יּה .אָמַר מ ֶֹׁשה ,ה ְ
אָמַר לֵ יּה ,הָא  כֹּלָא דִידָ ְך הִיא ,אִימָא לֵ יּה ּד ֵ
לְ ג ֵַּביּה .אָמַר לֵ יּה אִימָא אַ נְ ּתְ ּבְ פּומָ ְך ,וְאָרִים קַ לָ ְךּ ,דְאַ נְ ּתְ מָ סַר לֵ יּה ּבִרְעּותָאּ ,בְ לִּבָא ׁשְ לִים .הָדָא 
ה אָמַר הנְ נִי 
ִ
לֹו את ּבְרִיתִי ׁשָ לֹום .מ ֶֹׁשה ָהוָ
ִי נֹותן ֶ
ן אמֹור ,אַ ּתְ אִימָא בִרְעּותָאִ ,הנְ נ ֵ
הּוא דִ כְתִיב ,לָ ֵכ ֱ
לֹו את ּבְרִיתִי 
ֶ
ִי נֹותן
ן אמֹור לֹו ִהנְ נ ֵ
לְמימַר לָ ֵכ ֱ
ְאִיּלּו קדְׁשָא ּבְרִיְך הּואָ ,הוָ ה לֵ יּה ֵ
ֻ
נֹותן לֹו וְ גֹו'ּ ,ד
ֵ
ּלָא כבּוצִינָא דָא 
לָא .א ְ
ֶ
ְאִי ּתימָאּ ,דְאִתְעַּבְרַת מִ ן מ ֶֹׁשה.
ן אמֹור .ו ֵ
ְתִיב אּלָא לָ ֵכ ֱ
ֶ
לֹום ,א ָבל לָא  כ
ֲ
ׁשָ
ּדְאַדְ לִיקּו מִינָ ּהּ ,דָא יָ הִיב וְאַ ֲהנֵ י ,וְדָא לָא אִתְ ּגָרַע מִ ּנָ ּה.
נּון אתָר  לְרִּבִי 
ֲ
נּון אתָרּ ,פְ
ֲ
לָא ּד ֲהוָ ה אָמַרּ ,פְ
ְ
אָתָא ההּוא טּולָא ,וְיָתִיב ,וְ נָׁשִיק לֵ יּהׁ .שָמְעּו חַד קָ
ַ
ָׁש ּביּה מִ ּלֵ י דְאֹורַיְיתָאּ ,כַד אִיהּו
תָר ּד ַצּדִיקָא אִתְ ַחּד ֵ
ל א ְ
ס ּבן יָאִירּ ,דְאִיהּו גַּבַיְיכּוּ .דְתָ נֵ ינָ ןְּ ,ד ָכ ֲ
ִפנְ ָח ֶ
ל ׁש ֵּכן ּכַד ׁשָרָאן ּבְ גַ ּוֵ ויּה ַצּדִיקַ ּיָיא אָ ֲחרָ נִין.
וְאָתי לֵ יּה לְ ג ֵַּביּה .וְ ָּכ ֶ
הּוא אתָרֵ ,
ֲ
ְב ַההּוא עָ לְמָאּ ,פָקִיד לְ ַה
ס ּבן יָאִיר לְמִ ְפּקַד 
י רִּבִי פנְ ָח ֶ
ִ
ה אָת
ֵ
הּוא אתָרּ ,דְאַמְרִין מִ ּלֵ י ּדְאֹורַיְיתָאְּ .כגַ וְ ונָא דָא דְ ֲהוָ
ֲ
ָא ב ַה
לְ חָדְ ּת ְ
ְאַתְריּה ,וְאַׁשְ ַּכח אִ ּלֵ ין ַצּדִיקַ ּיָיא מְ חַדְ ּתִין מִ ּלִין ּדְאֹורַיְיתָא ,וְאִתְ ַחּדָׁש ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִיןַ ,ההּוא מִ ּלָ ה דְרִּבִי 
ל ֵ
ס ּבן יָאִיר קַ ֵּמיּה.
ִפנְ ָח ֵ
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ב"ע כ"ר ףד

הצר

ן אמֹור 
ן ,אּלָא לָ ֵכ ֱ
ִי נֹות ֶ
ס ּבן יָאִירְּ ,דהָא לָא  כְתִיב לָ ֵכן ִהנְ נ ֵ
ה דְרִּבִי פנְ ָח ֶ
ִ
אָמַר רִּבִי אַּבָא ,יָאּות מִ ּלָ
לָא הוֵ ית אָמַר .זַ ּכָאָ ה חּולָקָ נָא,
ֲ
נִיזָא מ ַחסִידָא דָא תְ חֹות יְדָ ְך ,וְ
ֵ
ה דָא הוָ ה גְ
ָ
ִי נֹותן לֹו .וְ כִי מִ ּלָ
ִהנְ נ ֵ
ִיׁשָא הכָא.
ָ
ָא ּדטּולָא קַ ּד
י ב ִסּיַעְ ּת ְ
ינָא לְמ ֱהוֵ ְ
ֶ
ּדְזָ ֵכ
ָך ע ֵׂשה וְ גֹו',
לַעׂשֹות ּבְ כ ֲֹח ֲ
ֹל א ֶׁשר ּתִמְ צָא יָדְ ָך ֲ
יּה דְרִּבִי פנְ ָחס (קהלת ט) ּכ ֲ
ִ
ְמ
אֹוף הּוא פָתַ ח וְאָמַר ,מִ ּׁש ֵ
לָא ּולְמעְּבַד רְעּותָא 
ֶ
יׁשיּה ,לְאִׁשְ ַּת ְּד
ל ר ֵ
ְּבַר נָׁש ּבְעֹוד ּדבּוצִינָא דָ לִיק  וְׁשַרְיָא עַ ֵ
ְ
ּכַמָ ה יָאּות לֵ יּה ל
דְמָאריּהּ .בְ גִין ְּד ַההּוא נְ הֹורָא דְ בּוצִינָא ,אִיהִי  כֹ"חַ ּדְׁשַרְיָא עָ לֵ יּה .וְעַ ל ּדָא  כְתִיב( ,במדבר יד) יִ גְ ַּדל
ֵ
יׁשיהֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא ,וְ כֹל אִיּנּון ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבִרְעּותָא 
ל ר ֵ
נָא  כֹחַ יְיָּ .כֹחַ יְיָּ ,דָא הּוא  כ ַֹחּ ,דְׁשַרְיָא עַ ֵ
א ׁשְמיּה רַּבָא מְ בָרַ ְך ּבְ ָכל ּכֹחֹוּ(ָ .דא ִאיהּו כֹחֹו).
ֵ
ה אָמן יְ ֵה
ֵ
דְמָאריהֹון .וְעַ ל ּדָא תָ נֵ ינָ ןָּ ,כל הָעֹונֶ
ֵ
ְעַר ההּוא 
ל ׁשַיְיפֹוי ב ֵחילָא תַ ּקִיף ּבְ גִין ִּדבְאִ ּתְעָרּותָא תַ ּקִיף ּדְאִ ּתָקַף ,אִ ּת ַ
ְ
ְעָרָא כ
ָ
וַ ּדָאי אִ ְצטְרִיְך לְאִ ּת
ָא (דף ר"כ ע"ב)
ְּבַר חילָא וְ ּתּוקְּפָא דְ ִסטְרָא אַ ֲחרָא .וְעַ ל ּד
ּלָק ּגֹו קדְׁשָא וְאִ ּת ֵ
ֻ
כֹחַ קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ,וְאִ ְס ַּת
לְמעְּבַד רְעּותָא דְמָארָ ְך.
ּבְ כ ֲֹחָך ,אִ ְצטְרִיְך ֶ
לָא בהַאי עָ לְמָא 
ַ אִית מַע ֶׂשה ,אִׁשְ ַּת ְּדלּותָא לְאִׁשְ ַּת ְּד ְ
ֲ
ין מַע ֵׂשה וְ ֶחׁשְּבֹון וְ גֹו'ּ ,בְ גִין ִּד ְב ַההּוא כֹח
ֲ
ִי א
ּכ ֵ
י מַע ֵׂשה ,עָ לְמָא דְעֹובָדָא ,לְמִׁשְ לָ ם סֹופָא דְמַ ֲחׁשָ ָבה .וְ ֶחׁשְּבֹוןּ ,דָא הּוא עָ לְמָאּ ,דְתַ לְיָא בְדִּבּורָא,
דְאִקְר ֲ
ֵ
רָא הוֹו.
ִיה ֲ
ָא חׁשְּבֹון ּבְדִּבּורָא תַ לְיָיא .וְעַ ל ּדָאָּ ,כל ּגִימַ טְרִ ּיאֹותּ ,ותְקּופִין ,וְעִּבּורִין ּדְעָ לְמָאּ ,בְ ס ֲ
ְּדה ֶ
ְׁשִית סטְרִיןְּ ,ד ַּתלְיָין ּבְמַ ֲחׁשָ ָבה ,וְאִקְרּון עָ לְמָא דְ ַההּוא מַ ֲחׁשָ ָבה .וְ ָחכְמָ ה,
ִ
וְדַעַתּ ,דָא אִיהּו רָזָא  ּד
ְּדכֹּלָא תַ לְיָיא מִ ּנֵ יּה.
יהּנָ םְּ .דהָא  ָכל ּבַר  נָׁש 
וְ ָכל אִ ּלֵ ין ְּכלִילָ ן ּבְ ַההּוא  כ ַֹח ,מַ ה דְ לָאו ָהכִי  ְב ִסטְרָא  ּדִׁשְאֹולּ ,דַרְ ּגָא דְ גֵ ִ
סֹופיּה
יּהּ ,בְמַע ֶׂשה וְ ֶחׁשְּבֹון וָדַעַת וְ ָחכְמָ הֵ ,
ֲ
ֹ"חּ ,בְ הַאי עָ לְמָא ,לְאַעְ לָאָ ה ֵב
ְּדלָא אִׁשְ ָּת ַּדל ּבְ הַאי  כ ַ
ָא סטְרָא אַ ֲחרָא ,אֹרַ ח ׁשְאֹול אִיהִי,
יּה מַע ֵׂשה וְ ֶחׁשְּבֹון וְדַעַת וְ ָחכְמָ הְּ .דה ִ
ֲ
ית ּב
לְאַעְ לָאָ ה ַבּׁשְאֹולְּ ,דלֵ ֵ
ְקַף ּביּה ִסטְרָא אַ ֲחרָא,
י מהַאי  כֹ"חַ קַ ּדִיׁשָא ,אַ ּת ֵ
ְאִתְרַּפ ֵ
ֵ
י ׁשְאֹול ּביתָ ּה .מָאן ּד
ֵ
ִּד ְכּתִיב( ,משלי ז) ּדַרְ ֵכ
ִׁשְאֹול ּביתָ ּה.
ֵ
ּד
ִׁשְאֹול .אִין .א ָבל ַסּלְקִין מִ ּיַדִּ ,ד ְכּתִיב,
ֲ
ִי כל ּבְ נֵ י עָ לְמָא אָזְ לֵ י  ל
ֲא ֶׁשר אַ ָּתה הֹולֵ ְך ׁשָ ָּמה ,וְ כ ָ
לָא סּלְקִיןֲ .וַאפִיּלּו
ַ
ּו תְׁשּובה לְעָ לְמִיןְּ ,דנַ ְחּתִין וְ
ָ
ב) מֹורִיד ׁשְאֹול וַ ּיָעַ לּ .בַר אִיּנּון ַחּיָיבִיןְּ ,דלָא הִרְ ֵהר
לְעיּלָא( .וְ ַּת ָּמן
ן .אמַאי נַ ְחּתִיןּ .בְ גִין ְּדנַ ְטלִין ּכַמָ ה ַחּיָיבִין מִ ַּת ָּמן ,וְ ַסּלְקִין לֹון ֵ
ַצּדִיקִים ּגְמּורִים נַ ְחּתִין ַּת ָּמ ֲ
ִתְׁשּובה ְבהַאי עָ לְמָא ,וְ לָא יָ כִילּו ,וְאִ ְס ְּתּלָקּו מִ ן
ָ
ׁשּובה) ּומַאן אִיּנּון .אִיּנּון ְּדהִרְ ֵהרּו ב
ַע ְב ִּדין לֹון לְ ַה ְר ֵהר ִּב ְת ָ
עָ לְמָא .וְ ַצּדִיקַ ּיָיא נַ ְחּתִין ּבְ גִינֵ יהֹון ְּד ַחּיָיבִין ּגֹו ׁשְאֹול ,וְ נַ ְטלִין לֹון ,וְ ַסּלְקִין לֹון מִ ן ַּת ָּמן.
(שמואל א

ִיהרָא,
ֹא חׁשְּבֹוןֶ .חׁשְּבֹון ְּדגִימַ טְרִייאֹות ּדְקַיְימָ ן ּבְ ס ֲ
אָמַר רִּבִי יֹוסיּ ,כְתִיב (קהלת ז) אַ חַת  לְאַ חַת  לִמְ צ ֶ
ֵ
ּבְאָ ן ּדַרְ ּגָא ּדִילָ ּה אִיּנּון .לָא אָתִיב לֵ יּה .אָמַרׁ ,שְמַעְ נָא ,וְ לָא אִדְ ּכַרְ נָא מִ ּלָ ה .קָ ם ַההּוא טּולָאָּ ,ובטַׁש 
פּומיּהִּ ,ד ְכּתִיב,
ִילּו .עַד ּד ֲהוָ ה נָ ַפל עַ ל אַ נְּפֹוי ,נָ ַפל קְרָא ּבְ ֵ
ְ
ּבְעינֹוי דְרִּבִי אַּבָא ,נָ ַפל עַ ל אַ נְּפֹוי מִ ּגֹו ְּדח
ֵ
ְך ּבְרכֹות ּבְ ֶחׁשְּבֹון עַ ל ׁשַעַר ּבַת רַּבִים .וְאִ ּלֵ ין עַיְינִין ּדִילָ ּהּ ,פַרְּפְרָאֹות לְ גֹו ָחכְמָ ה
 עינַיִ ֵ
(שיר השירים ז) ֵ
ּלְעיּלָאּ ,ומִ ּגֹו ֶחׁשְּבֹון ּותְקּופִין וְעִּבּורִין אִתְמַ ּלְיָין ,וְאִתְעָ בִידּו ב ְֵריכֹותְּ ,דנַ פְקּו
עִ ּלָאָ הּ ,דְאִתְמַ ְּׁשכָא מִ ֵ
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א"ע א"כר ףד
וצר


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

רָא בלְ בַד (ס"א ִדלְ ַבר),
ִ
ִיה
מִ ּיָמִין ,לְ ָכל ִסטְרִין( ,נ"א ִאיּנּון ַעיְ ינִין) עַד ּדְאִתְּפָקְדָ ן לְ ָכל ֻחׁשְּבָ ן וְעִּבּורִין ְּדס ֲ
רָא ּדלְ בַר.
ִיה ִ
עְּבַד חׁשְּבֹון ,וְדָא אִיהּו עַ ל ׁשַעַר ּבַת רַּבִיםּ ,דָא אִיהִי ס ֲ
ֶ
י לְמ
וְ כ ָֹכבִין ּומַ ּזָ לֵ ֶ
ְרִּבִי יֹוסיַ ,ההּוא מַרְ ּגְ לָא קַ ּדִיׁשָא דְ ֲהוָ ה ְּתחֹות יְדָ ְך ,מִ ּגֹו ִסּיַעְ ּתָא דַ ֲחסִידָא קַ ּדִיׁשָא 
ֵ
אָמַר רִּבִי אַּבָא ל
ְמִׁשְרי 
נָא ביּהְּ .דהָא וַ ּדָאי  לָא אִ ְצטְרִיְך לְאַּפָקָא אִ ּתְתָא ,ל ֵ
ֵ
דְאִיהּו ּגַּבָ ןַּ ,כ ָּמה ׁשַּפִיר אִיהּו ,וְאָ ֲהדַרְ
לְמ ַהְך .וְאֹודְעִין לְ בַעְ לָ ּה ּבְקַדְמִיתָאּ ,ומְ פַיְיסִין
רָא ,עַד ּדבַעְ לָ ּה יַ פ ְֵקד לָ ּה וְיָ הִיב לָ ּה רְׁשּו ֵ
ְ
ב ֲַאתָר אַ ֲח
ְך קדְׁשָא בְרִיְך הּוא פָיִיס לְמ ֶֹׁשה ,וְעַד 
הּוא אתָרַּ .כ ֻ
ֲ
יהְך לְ ַה
לְמ ַ
לֵ יּהְּ ,דהּוא יַ פ ְֵקד לָ ּה ,וְיָ הִיב לָ ּה רְׁשּו ֵ
י בגַ ּוֵ ויּה ,וְעַד ּדְיָ ַהב
ְמִׁשְר ְ
לֹו את ּבְרִיתִי ׁשָ לֹום ,ל ֵ
ִי נֹותן ֶ
ּדְיָ ַהב לֵ יּה רְׁשּו ,וְאָמַר לֵ יּה אִימָא אַ נְ ְּתִ ,הנְ נ ֵ
לְמ ַהְך ַּת ָּמן ,לָא אַזְ לַת.
לָ ּה רְׁשּו ֵ
י בהַאי עָ לְמָא .וְיָתְ בָא עִ ְּמהֹוןְּ ,כ ַכּלָ ה גֹו
ִיק ְ
ְמִׁשְרי גֹו ַצּד ֵ
ִיקֹו ׁשל עֹולָ םּ ,דְיָ הִיב לָ ּה רְׁשּו ,ל ֵ
ֶ
מְ נָ לָ ן .מִ ַּצּד
ְרַת לְמ ֱהוֵ י 
ֶ
ֹועי דְ בַעְ לָ ּה ׁשְ כִיבַת ,וְאִתְ ַהּד
ל ּבין ּדְר ֵ
ַאי .א ָב ֵ
י בה ֲ
ָמי ,וְ ַח ֵּד ְ
ּׁשּוטהָא .וְ ַצּדִיקָא דְעָ לְמָא ח ֵ
קִ ָ
הּ .בָע ֶרב הִיא 
ֶ
 ּבָע ֶרב הִיא בָאָ ה ּובַּב ֶֹקר הִיא ׁשָ ָב
ְ אָמר( ,אסתר ב) ֶ
ַב ֲהדַיְיהּו ,וְתָ בַת לְ בַעְ לָ ּהּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
(ה ָדא הּוא
י צּדִיקַ ּיָיא דְעָ לְמָא .וְ כֹּלָא  בִרְׁשּותָא דְ בַעְ לָ ּהָ .
בָאָ ה ,לְ ג ֵַּבי  בַעְ לָ ּהּ .ובַּב ֶֹקר  הִיא ׁשָ ָבה ,לְ ג ֵַּב ַ
נֹותן).
ִדכְ ִתיב( ,תהלים לז) וְ ַצ ִּדיק חֹונֵ ן וְ ֵ
ִי נֹותן ,מַ ָּתנָ ה
נָא הנְ נ ֵ
ן ,אֹוף א ִ
ֲ
יּלָא נֹות
ֵ
לְע
ִיק ּד ֵ
לֹו את ּבְרִיתִיּ ,כְמָ ה דְ ַצּד ִ
ִי נֹותן ֶ
ּומ ֶֹׁשה ַּכְך אָמַרִ ,הנְ נ ֵ
א ב ֲה ֵדיּה ,לָא אִתְקְׁשַר ּפִ נְ ָחס
לְמ ֲהדָר מַ ָּתנָ ה אִיהִיְּ .ובגִין ּבְרִית ּדָא ,רָ וַ וח ְּכהּונָ ה עִ ּלָאָ ה .וְאִי לָא תְ ֵה ַ
ֶ
ְרִית ּדבְקָא אִיהּו תָדִיר ּבִימִינָא עִ ּלָאָ ה .וִימִינָא עִ ּלָאָ ה דָא ,זַ ּמִין
ַ
ּבְדַרְ ּגָא דִ ְכהּונָ ה עִ ּלָאָ הְּ ,דהָא  ב
י בי מַקְ ּדְׁשָאּ ,דְאִיהּו בְרִית.
לְמִ ְבנֵ ֵ
לִיעזֶ ר.
ְרִּבִי א ֶ
ֱ
ְמיּה ּד
אָמַר רִּבִי אַּבָא ,אִדְ ּכַרְ נָא מִ ּלָ ה חָדָאּ ,דְׁשָמַעְ נָא מִּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָאּ ,דְׁשָמַע מִ ּׁש ֵ
 ּבָעינָא לְמִתְּבַע 
ָא סבָאְּ ,תלַת ּבַעְיָין (דף רכ"א ע"א) ֵ
ַד חּכִים ּגֹוי ,אָמַר לֵ יּה ָסב ָ
יֹומָא חַד ,אָתָא לְקַ ֵּמיּה ח ַ
י אּלָא ּת ְֵרי זִמְ נִיןּ ,בַיִת 
ָא לָא הוֹו לְמִ ְבנֵ ֶ
ֲ
מִ נָ ְך .חַדּ ,דְאַ ּתּון אַמְרִין ּדְיִתְּבְ נֵ י לְ כּו ֵבי מַקְ ּדְׁשָא אַ ֲחרָא ,וְ ה
ַיִת ׁשנִיּ ,בַיִת ׁשְ לִיׁשִי ( ַּוביִ ת ְר ִב ִיעי) לָא תִׁשְ ַּכח ּבְאֹורַיְיתָא ,וְ הָא מַ ה דְ ֲהוָ ה לֵ יּה לְמִ ְבנֵ יְּ ,כבַר 
רִאׁשֹון ּוב ֵ
ְרָאל קָרָא לֹון קְרָאּ .וכְתִיב( ,חגי ב) ּגָדֹול יִ הְיֶ ה
י ב ֵּתי יִ ׂש ֵ
ָא תְר ָ
ית ּביּה יַ ּתִירְּ ,דה ֵ
אִתְּבָ נּוןּ ,ולְעֹולָ ם לֵ ֵ
ַּבַיִת הּזֶ ה הָאַ ֲחרֹון מִ ן הָרִאׁשֹון.
ַ
ְכבֹוד ה
ּתּון קְרבִין לְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה ,יַ ּתִיר מִ ָּכל ׁשְאַר עַ ּמִין ,מָאן ּדְמִתְקְרִיב לְמַ לְ ּכָא,
ֵ
וְתּוּ ,דְאַ ּתּון אַמְרִיןּ ,דְאַ
אִיהּו ַח ֵּדי (יַ ִּתיר) ּתָדִירּ ,בְ לָא צ ֲַערָאּ ,בְ לָא דְ חִילּוְּ ,ובלָא דְ חִיקּו .וְ הָא אַ ּתּון ּבְ צ ֲַערָא ּובְד ֲֹחקָא ּובִיגֹונָא 
ל .אנָ ן קְרִיבִין לְמַ לְ ּכָא 
ִיגֹונָא כלָ ֲ
ְ
תָדִיר ,יַ ּתִיר מִ ָּכל ּבְ נֵ י עָ לְמָאֲ .וַאנָ ן לָא אִתְקְרִיב לָ ן צ ֲַערָא וְד ֲֹחקָא ו
קָא א ְבלָא וִיגֹונָא ,מַ ה דְ לָא אִית לָ ן.
עִ ּלָאָ ה ,וְאַ ּתּון רְ חִיקִין מִ ּנֵ יּה ,וְעַ ל ּדָא אִית לְ כּו צ ֲַערָא וְד ֲֹח ֶ
ְרִיאּותָא .אנָ ן
ֲ
וְתּוּ ,דְאַ ּתּון לָא אָ ְכלֵ י  נְ ֵבלָ ה ּוט ְֵר ָפהּ ,בְ גִין ִּד ְּת ֱהוֹון ּבְרִיאִין ,וְ גּופָא דִ לְ כֹון לִ ֱהוֵ י  ִבב
ילָא בבְרִיאּותָא ,וְ ָכל ׁשַיְיפֹון ּדִילָ ן ּבְקִ ּיּומַיְיהּו .וְאַ ּתּון ְּדלָא 
ִ
אָ ְכלֵ ינָ ן ָּכל מַ ה דְ ב ֵָעינָ ןֲ ,וַאנָ ן ַּתּקִיפִין ּבְ ֵח
כֹון אלָ ֲהכֹון
ֱ
אַ ְכלִיןַ ,חּלָׁשִין ֻּכלְ כּו בְמַרְעִין ּבִיׁשִיןּ ,ובִתְ בִירּו יַ ּתִיר מִ ָּכל ׁשְאַר עַ ּמִין .עַ ּמָא דְ ָסנֵ י  לְ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע א"כר ףד

זצר

לִיעזֶ ר,
ינֹוי רִּבִי א ֶ
ֱ
ְך .זָקִיף ע
ֵ
קַּבל מִ נָ
לָא א ֵ
ֲ
לָא תימָא  לִי מִ ּדִיְּ ,דלָא אַׁשְמְעִינָ ְך ,וְ
ֵ
ָא סבָא,
ּבְ כֹּלָאָ .סב ָ
ַרְמי.
ִיד ּתּלָא דְ ג ֵ
ח ּביּה ,וְאִתְעָ ב ִ
וְאַׁשְ ּגַ ֵ
ָאָרץּ .כַמָ ה
 יְיָ אדֹונֵ נּו מָ ה אַ ּדִיר ׁשִמְ ָך ּבְ ָכל ה ֶ
יׁשיּה ָּוב ָכה ,וְאָמַר( ,תהלים ח) ֲ
ָר ר ֵ
ֵּכיוָ ן ְּדנָ ח רּוגְזֵ יּה ,אַ ְהּד ֵ
ָא ב ָכל אַרְעָא ,וְ ַכ ָּמה ֲחבִיבִין מִ ּלֵ י דְאֹורַיְיתָאְּ ,דלֵ ית לָ ְך מִ ּלָ ה
ִיף חילָא דִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאַּ ,תּקִיפ ְ
תַ ּק ֵ
ְקַת מִּפּומיּה
ֵ
ה זְעירָא דְאַתְיָא  בְאֹורַיְיתָאְּ ,דלָא  נַ פ
ֵ
זְעירָא דְ לָא תִׁשְ ַּכח לָ ּה ּבְאֹורַיְיתָא ,וְ לֵ ית מִ ּלָ
ֵ
ְאָמַר ּדהָא 
ְ
ַד לְאלִ ּיָ הּו ,ו
הּוא רָׁשָע ,אנָא ׁשָאַ לְ נָא יֹומָא  ח ֵ
ֲ
דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא .מִ ּלִין אִ ּלֵ ין ּדְׁשָאַ ל ַה
ּבִמְתִיבּתָא דִרְקִיעָא ,אִתְ ְסּדָרּו קַ ֵּמיּה דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,וְ ָהכִי הּוא.
ְ
לְמעְּבַד  לֹון ּבְאַרְעָאּ ,כְמַ לְאָ כִין קַ ּדִיׁשִין
םּ ,בָעָא קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  ֶ
ֻ
ְרָאל מִ ִּמצְרַיִ
ְּדכַד  נַ פְקּו יִ ׂש ֵ
ְרָאל,
ּגֹו ׁשְמי רְקִיעִיןּ ,ולְ נַ ּטְעָא לֹון לְיִ ׂש ֵ
ֵ
י לֹון ּביתָא קַ ּדִיׁשָאּ ,ולְ נַ ְחּתָא לֵ יּה מִ
ֵ
לְעיּלָאּ ,ובָעָא  לְמִ ְבנֵ
ֵ
ָעמֹו ּבְ הַר 
ִיאמֹו וְתִ ּט ֵ
לְעיּלָא .הָדָא  הּוא דִ כְתִיב( ,שמות טו) ְּתב ֵ
נְ צִיבָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,כגַ וְ ונָא  ּדְדִ ּיּוקְ נָא דִ ֵ
ן אתָר ּבְמָ כֹון לְׁשִ ְב ְּתָך ּפָעַ לְ ּתָ יְיָּ .בְ ַההּוא דְ פָעַ לְ ּתָ אַ נְ ּתְ יְיָ ,וְ לָא אַ ֲחרָא .מָ כֹון לְׁשִ ְב ְּתָך
נַ ֲחלָתְ ָךּ .בְאָ ֲ
ַיִת ׁשנִי .וְתַרְ וַ ויְיהּו ,אּומָ נּותָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך
נּו יָדיָךּ ,דָא ב ֵ
ּפָעַ לְ ּתָ יְיָּ ,דָא בַיִת רִאׁשֹון .מִ ְּקּדָׁש יְיָ ּכֹונְ ֶ
הּוא אִיּנּון.
לֹון קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא לִ ְבנַיְיהּו בְאַרְעָא.
ֻ
ּומִ ּדְאַרְ ּגִיזּו קַ ֵּמיּה ּבְמַדְּבְרָא ,מִיתּו ,וְאַ ְכנָ ס
ֵּוביתָא אִתְּבְ נֵ י עַ ל יְדָא דְ בַר  נָׁשְּ ,ובגִין ַּכְך לָא אִתְקְ ּיָיםּ .וׁשְ ֹלמֹה ָהוָ ה יָדַעִּ ,ד ְבגִין ְּדהַאי עֹובָדָא 
דְ בַר נָׁש לָא יִתְקָ ּיָים ,וְעַ ל ּדָא אָמַר( ,תהלים קכז) אִ ם יְיָ ֹלא יִ ְבנֶ ה בַיִת ׁשָ וְא עָמְ לּו בֹונָיו בֹוְּ ,דהָא לֵ ית 
ה ּביּה קִיּומָא .וְעַד 
לָא הוָ ֵ
ָ
ְעזְרָאּ ,גָרַ ם ֲחּטָאָ ה ,וְאִ ְצטָרְ כּון אִיּנּון לְמִ ְבנֵ י ,וְ
יּה ּביּה קִיּומָאּ .בְיֹומֹוי ּד ֶ
לֵ ֵ
נָא דְאָתי כְתִיב( ,תהלים קמז) ּבֹונֵ ה
ֵ
לָא הוָ ה בְעָ לְמָאּ ,ולְזִמְ
ָ
ּכְעַ ןּ ,בִ נְיָינָא קַדְמָאָ ה דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא,
ּיּומָא כלַ ל.
ְ
ית ּביּה קִ
לָא בנְיָינָא דְ בַר נָׁשְּ ,דלֵ ֵ
ִ
ְיָינָא דָא אנָ ן מְ ַחּכָאן ,וְ
ֲ
יְרּוׁשְ לֵ ם יְיָ ,אִיהּו וְ לָא אַ ֲחרָאִּ .ובנ
עֹוב ֵדיהֹון)
(אֹולִ יפּו ָ

ּלְעיּלָאּ .בַיִת רִאׁשֹון ּבְאִתְ ַּכסְיָאּ ,ובַיִת 
הּוא ּכ ֲחדָא מִ ֵ
ַ
ִית לֹון קדְׁשָא בְרִיְך
ֻ
ַיִת ׁשנִי ,יָ ח
ּבַיִת רִאׁשֹוןּ ,וב ֵ
ַיִת ׁשנִיּ ,דְיִתְ ֲחזֵ י  לְ ָכל עָ לְמָא אּומָ נּותָא 
ְאִתְקְרי  ב ֵ
ֵ
ֵׁשנִי ּבְאִתְ ּגַ לְיָאַ .ההּוא  בַיִת  לֶ ֱהוֵ י  בְאִתְ ּגַ לְיָאּ ,ד
ִּבָא ב ָכל קִ ּיּומָא.
דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואֶ .חדְ וָ ה ׁשְ לִיםּ ,ורְעּותָא דְ ל ְ
לְעיּלָא ,עַ ל ּגַּבֹוי  ְּד ַההּוא דְאִתְ ּגַ לְיָא .וְ ָכל עָ לְמָא יֶ ֱחמּון,
ַההּוא ּבַיִת רִאׁשֹון ּבְאִתְ ַּכסְיָא ,אִ ְס ְּתּלַק  ֵ
ְאִיּנּון ענָ נִיןֲ ,הוֵ י בַיִת רִאׁשֹוןּ ,בְעֹובָדָא טְמִירָא,
ֲ
י יְקָר ּד ָס ֲחרָ ן עַ ל ּג ֵַּבי דְ ַההּוא דְאִתְ ּגַ לְיָיאְּ ,ובגֹו ּד
ְ
ֲענָ נֵ
ְיָינָא דָא אנָ ן מְ ַחּכָאן.
ֲ
ְּד ָסלִיק עַד רּום יְקַר ׁשְמַ ּיָיאִּ ,ובנ
ִיהוֵ י אּומָ נּותָא דְּבַר  נָׁשְּ ,דהָא  כְתִיב,
ְאפִיּלּו קַרְ ּתָא דִיְרּוׁשָ לִַ ם לָא  ל ֱ
לָא הוָ ה בְעָ לְמָאּ ,ד ֲ
ָ
וְעַד  ּכְעַ ן,
ן ּביתָאּ ,דְאִיהּו
ל ׁש ֵּכ ֵ
ׁש סבִיב וְ גֹו' .אִי לְקַרְ ּתָא כְתִיב ָהכִיָּ ,כ ֶ
ם יְיָ חֹומַת א ָ
ֵ
נְא
נִי אהְיֶ ה לָ ּה ֻ
(זכריה ב) ֲוַא ֶ
ְרָאל מִ ִּמצְרַיִ ם ,וְאִ ְס ְּתּלַק עַד 
י לְמ ֱהוֵ י ב ְֵריׁשָאּ ,כַד נַ פְקּו יִ ׂש ֵ
דִ ּיּורָא דִילֵ יּה .וְעֹובָדָא דָאֲ ,הוֵ י אִתְ ֲחזֵ ֶ
לְ סֹוף יֹומִיןּ ,בְ פּורְקָ נָא (דף רכ"א ע"ב) ּבַתְרָאָ ה.
ְרָאל
ָאי הכִי הּואּ ,דְיִ ׂש ֵ
ן קְרבִין לְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה ,יַ ּתִיר מִ ָּכל ׁשְאַר עַ ּמִין .וַ ּד ָ
ַאי אנָ ֵ
ׁשְאלְ ּתָא אַ ֲחרָאְּ ,דוַ ּד ֲ
ֶ
ִּבָא בין ׁשַיְיפִין,
ל ּבין ׁשְאַר עַ ּמִיןְּ ,כל ֵ
ְרָא ֵ
ַד לֹון קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לִּבָא דְ ָכל עָ לְמָא .וְ ָהכִי אִיּנּון יִ ׂש ֵ
ֻ
ֲעב
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ָדָא בלָא לִּבָאָ ,הכִי עַ ּמִין ֻּכּלְ הּו ,לָא יַ ְכלִין
לְמָא אפִיּלּו רִ גְעָא ח ְ
ֲ
י לְמיקָ ם ּבְעָ
ּכְמָ ה דְׁשַיְיפִין לָא יַ ְכלֵ ֵ
ִּבָא בגֹו ׁשַיְיפִין .וְעַ ל ּדָא 
וְאֹוף הכִי יְרּוׁשְ לֵ ם ּבְ גֹו ׁשְאַר אַרְעָאןְּ ,כל ְ
ָ
ְרָאל.
לְמיקָ ם ּבְעָ לְמָאּ ,בְ לָא יִ ׂש ֵ
ֵ
אִיהִי ב ְֶאמְ צָעִיתָא דְ כּולֵ י עָ לְמָאְּ .כלִּבָא גֹו ׁשַיְיפִין.
ְרָאל מִתְ נַ ֲהגָ ן ּגֹו ׁשְאַר עַ ּמִיןְּ ,כגַ וְ ונָא דְ לִּבָא גֹו ׁשַיְיפִין .לִּבָא אִיהִי רָ כִיְך וְ ָחלָׁש ,וְאִיהּו קִ ּיּומָא 
וְיִ ׂש ֵ
סּוכלְתָ נּוׁ ,שְאַר 
ל אּלָא  לִּבָאְּ ,ד ֵביּה קִיּומָאְּ ,ד ֵביּה ְ
ִיגֹונָא כלָ ֶ
ְ
ְּד ָכל ׁשַיְיפִין ,לָא יָדַע מִ ּצ ֲַערָא  וְעָקָא  ו
ׁשַיְיפִין לָא אִתְקְרִיב ּבְ הּו ְכלָ לְּ ,דהָא לֵ ית ּבְ הּו קִ ּיּומָא ,וְ לָא יַדְעִין מִדִיָּ .כל ׁשְאַר ׁשַיְיפִין לָא קְרִיבִין
ָא ,אּלָא לִּבָאּ .וׁשְאַר ׁשַיְיפִין ,רְ חִיקִין מִ ּנֵ יּה ,וְ לָא 
סּוכלְתָ נּוּ ,דְׁשַרְיָא בְמֹוח ֶ
לְמַ לְ ּכָאּ ,דְאִיהּו ָחכְמָ ּתָא וְ ְ
ְרָאל ,לְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא קְרִיבִיןּ ,וׁשְאַר עַ ּמִין רְ חִיקִין מִ ּנֵ יּה.
יַדְעִין מִ ּנֵ יּה ְּכלָ לַּ .כְך יִ ׂש ֵ
ְרָאל לָא אָ ְכלֵ י נְ ֵבלֹות ּוט ְֵרפֹות ,וְ ִטּנּופָא וְ לִ ְכלּוכָא דִׁשְקָ צִים ּורְמָ ׂשִים ּכִׁשְאַר 
ׁשְאלְ ּתָא אַ ֲחרָאּ ,דְיִ ׂש ֵ
ֶ
עַ ּמִיןָ ,הכִי  הּואְּ ,דהָא  לִּבָא דְאִיהּו רָ כִיְך וְ ָחלַׁשּ ,ומַ לְ ּכָא  וְקִ ּיּומָא דְ ָכל ׁשְאַר ׁשַיְיפִין ,לָא  נָ טִיל
יּה ,אּלָא ּבְרִירּו וְ ָצחּותָא דְ ָכל ּדָמָאּ ,ומְזֹונֵ יּה נָקִי ּובְרִירָא ,וְאִיהּו רָ כִיְך וְ ָחלִׁש מִ ּכֹּלָאּ ,וׁשְאַר 
ֶ
לִמְזֹונֵ
ִיׁש ּדכֹּלָא נַ ְטלִין,
ּלָא כל ּפְ סֹולֶ ת ּוב ְ
ַאי ,א ָ
ת אנָ ח לְ ָכל ׁשַיְיפִין ,וְ ָכל ׁשְאַר ׁשַיְיפִין לָא מַׁשְ ּגִ חִין ּבְ ה ֶ
ּפְ סֹולֶ ֲ
וְאִיּנּון ּבִתְקִיפּו כְמָ ה דְאִתְ ֲחזֵ י לֹון.
ְאת אֹו סַּפַ חַתְ ,סגִירּו דְ צָרַעַת .לְ לִּבָא ,לָאו מִ ָּכל ֲהנֵ י 
ִין אִית אבַעְּבּועִיןׂ ,ש ֵ
ֲ
ָא ב ָכל ׁשְאַר ׁשַיְיפ
וְעַ ל ּד ְ
ְרָאל
ְך קדְׁשָא בְרִיְך הּוא נָ טִיל לֵ יּה לְיִ ׂש ֵ
יּה מּומָא כלָ לַּ .כ ֻ
ְ
ית ּב
לּום ,אּלָא אִיהּו נָקִי בְרִירָא מִ ּכֹּלָא ,לֵ ֵ
ֶ
ְכ
ּומּום אין ָבְך .אָתָא 
ֵ
ית ּביּה מּומָא עַ ל ּדָא כְתִיב( ,שיר השירים ד) ֻּכּלָ ְך יָ ָפה רַעְיָתִי 
ּדְאִיהּו נָקִי ּובְרִירּו ְּדלֵ ֵ
לְמָא ,אּלָא לְמִׁשְמַע ּדָאַּ ,דּיִי.
ֶ
לָא א ֵתינָא לְעָ
ֲ
רִּבִי יֹוסי ,נָׁשִיק יְדֹוי ,אָמַר ,אִיּלּו
ֵ
ְׁשם
ִי הוָ ה לֵ יּה לְמִ ְכ ַּתב ,ו ֵ
ַאי קְרָא הכ ָ
ָ
ְרָאל ַה ֻּמ ֶּכה וְ גֹו'( .במדבר כב) אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ,ה
ְׁשם אִיׁש יִ ׂש ֵ
וֵ
מַר אּלָא ּבְאֹרַ ח סָתִים.
ר ה ָּכה ,לָא נֶ ֱא ֶ
ה א ֶׁש ֻ
ֹלא ה ֻּמ ֶּכ ֲ
ַ
ר ה ָּכה ִפנְ ָחס ,וְ
ל א ֶׁש ִ
ְרָא ֲ
אִיׁש יִ ׂש ֵ
יּה קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא לְ ִפנְ ָחס לְ ַכ ֲהנָא רַּבָא,
לְק ֻ
ִי אָמַר רִּבִי אלְעָזָר (נ"א ִר ִּבי ִׁש ְמעֹון)ֵּ ,כיוָ ן ְּד ַס ֵ
ֶ
ּלָא הכ
ֶא ָ
לְקיּה
נָא רַּבָא .עַד לָא ס ֵ
ַ
לָא בָעָא לְאַדְ ּכְרָא לֵ יּה לְ ִפנְ ָחס ּבְקַ ְטלָ נּותָא דְ בַר נָׁשְּ .דהָא לָא אִתְ ֲחזֵ י לְ ַכ ֲה
לְקיּה
יהם וְ גֹו'ֵּ .כיוָ ן ְּד ַס ֵ
ּיִדְקֹור את ׁשְ נֵ ֶ
ֶ
ּיַרְא פנְ ָחס וַ ּיִ ַּקח רֹמַ ח וְ גֹו' ,וַ
ִ
לְ ַכ ֲהנָא רַּבָא ,אַדְ ּכַר לֵ יּה ,וְאָמַר וַ
ַר ׁשְמיּה ּבְקַ ְטלָ נּותָאְּ ,דלָא אִתְ ֲחזֵ י לֵ יּה ,וְ ָחס עָ לֵ יּה יְקָרָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא,
ֵ
לְ ַכ ֲהנָא רַּבָא לָא אַדְ ּכ
ה ,אֹוף הכִי.
ָ
ּמּוּכ
ְׁשם הָאִ ָּׁשה ַה ָ
ְּד ַכ ֲהנָא רַּבָא לָא אִתְ ֲחזֵ י לְאַדְ ּכְרָא בְקַ ְטלָ נּותָא .ו ֵ
י פגַע ּבְ הּו רִּבִי 
יּה ,עַד ּד ַהוֹו אָזְ לֵ ָ
ַ
רִּבִי ׁשִמְעֹון ָהוָ ה אָזִיל מִ ּקַּפּוטְקִ ּיָא לְ לּוד ,וְרִּבִי יְ הּודָ ה אָזִיל עִ ֵּמ
מָריּה ּדְרִּבִי ּפִ נְ ָחס .טָעִינּו לֵ יּה ,וְ לָא אָזִיל.
ַתְריּהׁ .שָ כִיְך ֲח ֵ
ִין אב ֵ
טֹוענ ֲ
ּותְרין ּגּובְרִין ֲ
ס ּבן יָאִירֵ ,
ִפנְ ָח ֶ
ָא ריחָא דְאַ נְּפִין חַדְ ּתִין קָא אָרַ ח ,אֹו נִ ּסָא אִתְעָ בִיד לָ ן הַׁשְ ּתָא.
אָמַר רִּבִי פנְ ָחסׁ ,שְ בִיקּו לֵ יּהְּ ,דה ֵ
ִ
לָא אמָרִית 
ֲ
ְאָזִיל ,אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,וְ
ִ
ַד טנָרָא .נָ ַטל ֲחמָרָא ו
עַד ּדְאִיּנּון ַּת ָּמן ,נָ פַק רִּבִי ׁשִמְעֹון מִּבָתַר ח ִ
ָא ריחָא דְאַ נְּפִין חַדְ ּתִין קָא אָרַ ח.
לְ כּוְּ ,דה ֵ
יּה רִּבִי פנְ ָחסָּ ,וב ָכה ,אָמַר לֵ יּהֲ ,ח ֵמינָא ּבְ ֶחלְמִיּ ,דְאַתְיָא ׁשְ כִינְ ּתָא לְ גַּבִי ,וְיָ ָהבַת  לִי 
ִ
נָ חַת וְ גָ פִיף לֵ
ִינָא בּה .הַׁשְ ּתָא  כְמָ ה דַ ֲח ֵמינָא .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,מִ ָּקל ּפַרְ ֵסי דַ ֲחמָרָ ְך ,יְדַעְ נָא 
ָ
נְ בִזְּבְזָ ן רַ בְרְ ָבן ,וְ ַחּד
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע ב"כר ףד

טצר

דְאַ נְ ּתְ  הּוא .הַׁשְ ּתָא  ֶחדְ וָ ה ׁשְ לִים .אָמַר רִּבִי  ִפנְ ָחס ,נֵ תִיב ּבְדֹוְך חַדּ ,דְמִ ּלֵ י  ּדְאֹורַיְיתָא אִ ְצטְרִיְך
חּו עינָא דְמַיָיא ,וְאִילָ נָא ,יָתְ בּו.
ָצחּותָא .אַׁשְ ָּכ ֵ
רָא יַעְּבִיד לֹון קדְׁשָא  בְרִיְך
ֻ
ּיַית ה ֵּמתִיםּ ,בְאָרְ חָא אַ ֲח
ַ
אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,מִ ְס ָּת ֵּכל ֲהוֵ ינָא דְ הָא  לִתְ ִח
ִ
אִיּנּון עצָמֹותַ ,הנְ הּו גַרְמִין ּדְאַ ֲחיָא 
ֲ
ן .מ
ִיהוֵ י כ ְֵדין ּבַתְרָאָ ה .מְ נָ לָ ֵ
הּואּ ,ומַ ה ְּד ֲהוָ ה הַׁשְ ּתָא קַדְמָאָ ה ,ל ֱ
ם אל עַ צְמֹו ּבְקַדְמִיתָא,
ָמֹות ע ֶצ ֶ
ֶ
בּו עצ
ֲ
ל יְדי יְ ֶח ֵזְקאלִּ ,ד ְכּתִיב( ,יחזקאל לז) וַ ּתִקְרְ
לֹון קדְׁשָא בְרִיְך הּוא עַ ֵ
ֻ
יהם עֹור מִ לְמָעְ לָ ה
ם עלֵ ֶ
יהם ּגִידִים ָּובׂשָר עָ לָ ה וְ גֹו' .וַ ּיִקְרַ ֲ
ה עלֵ ֶ
ּולְ בָתַר ּכְתִיב (דף רכ"ב ע"א) וְרָאִיתִי וְ ִהּנֵ ֲ
ִיהוֵ י בַתְרָאָ הּ .בְקַדְמִיתָא ַ(א ְפ ִׁשיט ֵמר ָּוחאּ ,ולְ ָב ַתר) עֹור,
ַ אין ּבָ ֶהםְּ .דהָא מַ ה דְאַ פְׁשִיט ּבְקַדְמִיתָא ,ל ֱ
וְרּוח ֵ
ָתַר עצָמֹות.
ְׁשִיט מרּוחָאּ ,ולְ בָתַר עֹורּ ,ולְ בָתַר ּבָ ׂשָרּ ,ולְ ב ֲ
ֵ
ּולְ בָתַר ּבָ ׂשָרּ ,בְקַדְמִיתָא אַ פ
יָא קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,נִ ּסִין וְאָתִין
י ,א ָבל ּגַרְמִין אִ ּלֵ ין ּדְאַ ֲח ֻ
ן קַדְמָא ֲ
ֵ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,בְדָא אַקְׁשָ
ִי וְאל
ר עׂשִיתָ נ ֶ
חֹומ ֲ
ִי כ ֶ
הּו קדְׁשָא  בְרִיְך הּואּ .תָא  חָזֵ י מַ ה כְתִיב( ,איוב י) זְ כָר נָא  כ ַ
ֻ
ְיָין ,עבַד ּבְ
מְׁשַ נ ֲ
ְּבִיׁשנִי 
ה תַקְּפִיאנִי ,עֹור  ָּובׂשָר  ַּתל ֵ
ֵ
ִיכנִי  וְ ַכּגְ בִינָ
ְתִיב ּבַתְריּהֲ ,הֹלא  ֶכ ָחלָ ב ַּתּת ֵ
ֵ
ְׁשִיבנִי .מַ ה כ
עָ פָר  ּת ֵ
ִין קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא ,לְ בָתָר ּדְיִתְּבְ לֵ י  בַר  נָׁש ּבְעַ פְרָאּ ,ומָ ֵטי זִמְ נָא 
ׂשֹוכ ֵכנִי .זַ ּמ ֻ
ּוב ֲַעצָמֹות וְ גִידִים ְּת ְ
ִיעַ ּכ ָחלָ ב,
ְאַר לְמעְּבַד לֵ יּה ּכְעִ ָסה דָא ,וְ ַכּגְ בִינָ ה דְ ָחלָ בּ ,ונְ ב ְ
ֶ
ִיַית ה ֵּמתִיםְּ ,ד ַההּוא גַרְמָא דְיִׁשְ ּת
ַ
ּדִתְ ח
י כ ָחלָ בָאּ ,ולְ בָתַר 
ַד יִתְערָ ב ַההּוא ּגַרְמָא וְיִתְמְ ֵח ְ
ֲ
חּותָא ההּוא גַרְמָא ּכ
ַ
צּוח ַצח ּבְ ָצ
ְּדהּוא נְ בִיעּו נָקִי מְ ְ
וַעצָמֹות 
יַקְּפִיא  לֵ יּה ,וְיִתְ ַצּיֵ יר ּבְ צִיּיּורָא  ַכּגְ בִינָ ה בִקְּפִיאּותָאּ ,ולְ בָתַר יִתְמְׁשַ ְך עָ לֵ יּה עֹור  ָּובׂשָר  ֲ
וְ גִידִים.
ִיכנִי .הִקְּפִיתָ נִי 
ְתִיב ,אּלָא תַ ּת ֵ
ֶ
ה תַקְּפִיאנִיִ .ה ַּת ְכ ָּתנִי לָא כ
ֵ
ִיכנִי וְ ַכּגְ בִינָ
ֹלא כ ָחלָ ב ַּתּת ֵ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב ֲה ֶ
סֹוכ ֵכנִי.
ְתִיב ,אּלָא תְ ְ
ֶ
סֹוכ ְכ ָּתנִי לָא כ
ְּבִיׁשנִיַ .
ּלָא ּתל ֵ
ְתִיב ,א ַ
ֶ
ָא תַקְּפִיאנִיִ .הלְּבַׁשְ ָּתנִי לָא כ
ֵ
ְתִיב ,אּל
ֶ
לָא ּכ
ֻּכּלְ הּו לְ בָתָר זִמְ נָא מַׁשְמַע.
ָא ּד ַחּיֵ י( .ס"א וְ ִאי ֵת ָימא) עָ ׂשִיתָ עִ ּמָדִי כְתִיב ,וְ לָא 
ּולְ בָתַר מַ ה כְתִיב ,חַיִים וָ ֶח ֶסד עָ ׂשִיתָ עִ ּמָדִיּ ,דָא רּוח ְ
ִים ,א ָבל
ּלָא הכִי אָמַר ,חַיִים וָ ֶח ֶסד עָ ׂשִיתָ עִ ּמָדִיּ .בְ ַההּוא עָ לְמָא ׁשָדִית ּבִי רּוחָא דְ ַחּי ֲ
ה .א ָ
ַע ֶׂש ֶ
כְתִיב ּת ֲ
ּופְקּוּדָתְ ָךּ ,דְמַ טְרֹונִיתָא דְמַ לְ ּכָאׁ ,שָמְרָ ה רּוחִי ,אִיהִי נַ טְרַת לְרּוחִיּ ,בְ ַההּוא עָ לְמָא .מָאי ּופְקּוּדָתְ ָך,
ּדְאַ ּתְ זַ ּמִין לְ פַקְדָא לָ ּה ּבְקַדְמִיתָא.
חֹות ּכרְ סְיָיא דְמַ לְ ּכָא ,וְאִיהִי 
ֻ
ָ(ׁש ְמ ָרה ר ִּוחי) וְרָזָא דְמִ ּלָ ה דָאָּ ,כל נַ פְׁשִין ְּדצַדִיקַ ּיָיאּ ,גְ נִיזִין ּוטְמִירִין ְּת
נַ טְרָא  לֹון ,לְאָתָ בָא  לֹון לְדּוכְתַיְיהּו ,הָדָא  הּוא דִ כְתִיב ּופְקּוּדָתְ ָך ׁשָמְרָ ה רּוחִי .מָאי  ּופְקּוּדָתְ ָך.
ְ אָמר( ,תהלים קט) ּפְקּוּדָתֹו יִ ַּקח אַ ֵחרּ .פְקּוּדָתְ ָךּ ,דָא מַ טְרֹונִיתָא דְמַ לְ ּכָאְּ ,ד ָכל רּוחִין אִיּנּון
ּכְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ּפִקְדֹונִין ּבִידָ הָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים לא) ּבְיָדְ ָך אַ פְקִיד רּוחִי וְ גֹו' ,וְאִיהִי נַ טְרָא לֹוןּ ,בְ גִין ּדָא 
ׁשָמְרָ ה רּוחִי ,וְאִיהִי נַ טְרַת לָ ּה.
ִי חסִיד אָ נִיׁ .שָמְרָ הּ :דָא מַ טְרֹונִיתָא דְמַ לְ ּכָאּ .דְאִיהִי 
ָא אָמַר ּדוִד( ,תהלים פו) ׁשָמְרָ ה נַ פְׁשִי כ ָ
ָ
ְּכגַ וְ ונָא ּד
ְ אָמר( ,שמות כד)
תָר ּד ְכּתִיב סְתָ םּ ,דָא מַ טְרֹונִיתָאּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ל א ִ
ִיד אנִיְּ .וב ָכ ֲ
ִי חס ֲ
נַ טְרָא נַ פְׁשִיּ ,בְ גִין ּכ ָ
ֹלהיָך.
ִׁשְמַע ּבְקֹול יְיָ א ֶ
ֱ
ֹאמר אִ ם ׁשָמֹעַ ּת
ּיִקְרָא אל מ ֶֹׁשה( .שמות טו) וַ ּי ֶ
ֶ
וַ
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לָאו אמָרִית לָ ְך ּדִׁשְ כִינְ ּתָא יָ ָהבַת לִי נְ בִזְּבְזָ ן ּומַתְ נָ ן ,זַ ּכָאָ ה חּולָקִי דְזָ ֵכינָא 
ֲ
ה רִּבִי פנְ ָחס ,וְאָמַר ,וְ
ִ
ּבָ ָכ
לְמ ֱח ֵמי לָ ְך ,וְׁשָמַעְ נָא דָא .אָמַר לֵ יּהּ ,בְ ַההּוא זִמְ נָאּ ,תִינַ ח ַההּוא ּגַרְמָאׁ ,שְאַר ּגַרְמִין ּדְיִׁשְ ַּת ְכחּון מַ ה
ֵ
ְיִתְעבִיד 
יִתְעבִיד מִ ּנְ הֹון .אָמַר לֵ יּהֻּ ,כּלְ הּו יִתְ ְּכלִילּו ְב ַההּוא נְ בִיעּו דְ הַאי גַרְמָא ,וְיִתְ ְּכלִילּו ּבַ ֲה ֵדיּה ,ו ֲ
ֲ
ְמֹותיָך יַ ֲחלִיץ.
יר צּיּורָאּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה נח) וְעַ צ ֶ
ּכֹּלָא עִ ָּסה חָדָא ,וְ ַּת ָּמן יִתְ ַצּיֵ ִ
ץ מ ֶהםֻּ .כּלְ הּו יִתְעַּבְרּון מִ ּקִיּומַיְיהּו ,וְיִתְ ְּכלִילּו ְבהַאי גַרְמָא,
ְ אָמר (הושע ה) ָחלַ ֵ
מָאי יַ ֲחלִיץּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ָיִיתָ ּכגַ ן רָ וֶ ה ּוכְמֹוצָא מַיִ ם וְ גֹו'(ָ .א ַמר ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א).
ְ
לְמ ֱהוֵ י עִ ָּסה חָדָאּ .וכ ְֵדין (ישעיה נח) וְ ה
ֶ
רעיא מהימנא
ַד אָתי 
ְאִיּנּון אטִימִין לִּבָא ,סְתִימִין עַיְינִיןְּ ,דלָא יַדְעִין ְּדכ ֵ
ֲ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,וַ וי לֹון לִ ְבנֵ י נָׁשָאּ ,ד
וַעׁשָ נִין ּדִילָ ּה ּדְמִתְּפַ ְּׁשטִיןַ ,סּלְקִין עַד מֹוחָא .וְ ַכ ָּמה
יהּנָ ם אִתְ ְפ ָּתחּוּ ,דְאִיהִי מָרָ הֲ .
לֵ ילְיָאּ ,תַרְעִין ְּדגֵ ִ
ן ע ֶדן ,מִ ְסּתַתְמִין וְ לָא 
ל אבָרִין ְּדגּופָא .וְתַרְעִין ּדְאִיהּו לִּבָא דְ ּגַ ֵ
ַחּיָילִין ּדְיֵ ֶצר  הָרָע ,מִתְּפַ ְּׁשטִין ּבְ ָכ ֵ
מִתְּפַ ְּתחִיןְּ .ד ָכל נְ הֹורִין ּדְעַיְינִין ,מִ ּלִּבָא נָ פְקִין.
וְתַרְעִין ְּדלִּבָא ,אִיּנּון עַיְינִין מִ ְסּתַתְמִיןּ ,בְ גִין ְּדלָא מִ ְס ַּת ְּכלִין ּבְאִ ּלֵ ין מַ ּזִיקִיןּ ,דְאִיּנּון לִילִית .וְ לָא ׁשַ לְ טִין
ל אבָרִיםּ ,כְעַ נְ פִין ּדְאִילָ נָא לְ ָכל ִסטְרָאּ .בְ ַההּוא 
ּבִ נְ הֹורִין ְּדלִּבָאּ ,דְאִיּנּון מַ לְאָ כִים ּדְמִתְּפַ ְּׁשטִין ּבְ ָכ ֵ
יהםְּ .כנֹחַ 
ּבֹות ֶ
ל א ֻר ֵ
ִים א ֲ
זִמְ נָא אִיּנּון ֻּכּלְ הּו נְ הֹורִין סְתִימִין ּבְ לִּבָאּ ,ומִתְ ַּכנְׁשִין לְ ג ֵַּביּה( ,ישעיה סא) ּכְיֹונ ֶ
ְתיּה ,וְ ָכל מִין ּומִיןּ ,דְעָאלּו עִ ֵּמיּה ּבַ ֵּת ָיבה.
וְאִ ּת ֵ
נָא ּדגָ בְרּו עָ לֵ יּה ט"ו אָמַ הּ ,בְ גִין ְּד ָחב ּבְיָ"ּה,
י טֹופ ְ
ָ
ל אבָרִים ְּדגּופָאּ ,כ ְֵמ
ּומַ ּזִיקִין ּדְמִתְ ּגַּבְרִין עַ ל ָּכ ֵ
וְריחָא  וְדִּבּור .וְרָזָא דְמִ ּלָ ה( ,תהלים לט)
וְאִ ְס ַּתּלָק יָ"ּה מִ ן ּגּופָא ,וְאִׁשְ ּתְאַר אִ ּלֵ םּ ,בְ לָא רְאִיָ ה ּוׁשְמִיעָ ה ֵ
ׁש עׂש ְֵרה אַ ָּמהּ ,גָ בְרּו
נֶ ֱאלַמְ ּתִי ּדּומִ ּיָ ה ֶ(ה ֱח ֵׁש ִיתי ִמּטֹוב ּוכְ ֵא ִבי ְנֶעּכָ ר)ּ ,דּומִ ּיָ"הּ :דֹו"ם יָ"ּהְּ .כ ַההּוא זִמְ נָאֲ ,ח ֵמ ֶ
מַ ּזִיקִין עַ ל ּגּופָא .וְאִיּנּון ְּכ ִכ ְסלָא לְעּוגְיָא( .דף רכ"ב ע"ב).
ִיחּותיּה.
ּוחיּה ּבִׁשְ ל ֵ
יּה .אֹוף הכִי ׁשָ לַ ח נִׁשְמָתָא  בָאָדָ ם .ר ֵ
ָ
ִיחּות
ת הּיֹונָ ה בִׁשְ ל ֵ
ח א ַ
ונָא ּדנ ַֹחׁ ,שָ לַ ֶ
ְ
ּוכגַ וְ
ְ
ְּובגִין ּדָא  צָרִיְך ּבַר  נָׁש לְ פַקְ ּדָא לָ ּה ּבְמַ טְרֹונִיתָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב (תהלים לא) ּבְיָדְ ָך אַ פְקִיד רּוחִי.
ִיא אסִירָא ּבְ חֹובֹוי דְ גּופָאּ ,בִידָא דְ ַחּיָילִין ּדְיֵ ֶצר הָרָע ,מַ ה כְתִיבּ ,בְיָדְ ָך אַ פְקִיד רּוחִי פָדִיתָ 
וְאִ ם ה ֲ
ל א ֶמת.
אֹותִי יְיָ א ֱ
ֵ
ּנָקה רָעּ .דְאָזִיל מִ ּיָד  לְיָד,
ּוחיּה( ,משלי יא) יָד  לְיָד ֹלא יִ ֶ
ִי חּיֶ ֶיבת ,מַ ה כְתִיב ּבְר ֵ
וְעֹוד ּבְזִמְ נָא דְאִיה ַ
תָר לַאתָר .וְ הַאי אִיהּו דְאַ חְזֵ י 
ֲ
יּה מ ֲא
ּבְמַׁשִרְיָין ּדְיֵ ֶצר  הָרָעּ ,דְׁשַרְיָין עָ לֵ יּה ּבְ חֹובִין דִילֵ יּה ,וְזַרְקִין לֵ ֵ
ַרְמיּה ּבִמְדִינָ ה אַ ֶח ֶרת ,אֹו ּבְמַ לְ כּו אַ ֲחרָאּ ,ולְזִמְ נִין ּבָאַׁשְּפָ הְּ ,כפּום חֹובֹוי .וְאִי אִיהּו זַ ּכָאָ הָּ ,כל
ג ֵ
לְעיּלָא,
ּוחיּה ,וְ ַסּלְקִין לֵ יּה ֵ
יהם ּפְרּודֹות ,לְקַּבְ לָ ּה ר ֵ
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּופנֵ ֶ
מַׁשִרְיָין ּדְיֵ ֶצר טֹוב ֻּכּלְ הּו( ,יחזקאל א) ְ
ּומַרְאֹות ּדנְ בּואָ הְּ .ובגִין ּדָא אֹוקְמּוהָ 
ִ
תָר ּד ֵחיוָ ן ְּד ֻכרְ סְיָיא ,וְ ַּת ָּמן חָזֵ יּ ,כַמָ ה ֶחזְיֹונֹותּ ,דִמְיֹונֹות,
לַא ְ
ֲ
לֹום אחָד מִ ּׁשִׁשִים ּבַ ּנְ בּואָ ה.
ֶ
רַּבָ נָ ןְּ ,ד ֲח
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נִי ׁש ָּכל
ִיד א ֶ
וְעֹוד  (תהלים פו) ׁשָמְרָ ה נַ פְׁשִי  כִי  ָחסִיד אָ נִי ,אַף עַ ל ּגַ ב ּדְאּוקְמּוהַ ּבַ ּגְמָרָא  וְ לָא  ָחס ֲ
ִים עַד אַרְּבַע ׁשָעֹות וַאנִי (תהלים קי"ט) ֲחצֹות  לַיְ לָ ה אָקּום לְ הֹודֹות לָ ְך .וְ ֹלא 
ֲ
ב יְׁשנ
ֵ
ּומַערָ
מַ לְ ֵכי מִזְרָ ח ֲ
ּומַערָ ב וכו' ֲוַאנִי יָדַי מְ לֻ ְכלָ כֹות ּבְדָ ם ׁשָ פִיר  וְׁשִ לְיָא ּכ ְֵדי לְ ַט ֵהר אִ ָּׁשה
ּלָא ׁש ָּכל מַ לְ ֵכי מִזְרָ ח ֲ
ֶ
עֹוד א
ֶ
ימָר חצֹות  לַיְ לָ ה אָקּום
ֲ
לְמ
לְ בַעְ לָ ּה .מִיָד אִזְ ּדָמַ ן לֵ יּה ְצפַרְ ֵּדעַ  וְאָמַר לֵ יּה לָ ָּמה אַ ּתְ מְׁשַּבַ חַת  גַרְמָ ְך ֵ
מַר ּדוִד וַ וי לִמְמָ נָא דְ ַההּוא 
יּה .א ָ
ִיבנָא לְׁשַּבְ חָא לֵ יּה ּולְ נָ גְ נָא קַ ֵּמ ֲ
נָא כל לֵ ילְיָא לָא ׁשָ כ ְ
לְ הֹודֹות לָ ְך ֲוַא ָ
ִי חסִיד אָ נִי.
לָא א ֵמינָא ּכ ָ
ֲ
נָא א ֵמינָא דְ
ָא יָדַע מָאי דְא ֲ
ֲ
ְצפַרְ ֵּדעַ דְ ל
ָאָרץ ָחסִידּ .דְאֹורַיְיתָא אִתְיְ הִיבַת מִימִינָא דְקּודְׁשָא  בְרִיְך
ֶאּלָא ּבְ גִין ּדְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,וְ ֹלא עַ ם ה ֶ
ָא ,א ֵמינָא ּלְקּודְׁשָא 
י חסִידּ .בְ גִין ּד ֲ
ק ּבְאֹורַיְיתָא ,אִתְקְר ָ
ֵ
הּואּ ,דְאִיהּו ֶח ֶסדְּ .ובגִין ּדָא ,מָאן ּדְאִתְעַ ֵּס
ָאָרץ
ָארָ צֹותּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הּו וְ ֹלא עַ ם ה ֶ
בְרִיְך הּואׁ ,שָמְרָ ה נַ פְׁשִי ,וְ לָא תִדּון לָ ּה ּכְעֹוב ֵָדי אִ ּלֵ ין עַ ֵּמי ה ֲ
 ,אי זֶ הּו ָחסִיד ,זֶ ה
ִי אּוקְמּוה ֵ
ָ
ּלָא הכ
 .א ָ
ָארָ צֹות אִיּנּון ּדְעָ בְדּו ֶח ֶסד ֶ
וְאִי תימָאַּ ,כ ָּמה עַ ֵּמי ה ֲ
ֵ
ָחסִיד.
ַּבר עִ ם
יּלָא הוָ ה מְ ח ֵ
ָ
לְע
ַּבר ,אֹורַיְיתָא דִ ֵ
ּומַאי הוָ ה מְ ח ֵ
ָ
ַּבר.
ִד ּד ֲהוָ ה מְ ח ֵ
ַהּמִתְ ַח ֵּסד עִ ם קֹונֹוְּ .כגֹון ָּדו ְ
ִי חסִיד אָ נִי.
ֻקדְׁשָא ּבְרִיְך הּואְּ .ובגִין ּדָאׁ ,שָמְרָ ה נַ פְׁשִי ּכ ָ
וְ כַד ּבַר נָׁש מִית ,מַ ה כְתִיב ּבָ ּה ּבְ הַאי נֶ ֶפׁש (משלי ו) ּבְ הִתְ ַהּלֶ ְכָך ַּתנְ ֶחה אֹתָ ְך ּבְׁשָ כְּבְ ָך ּתִׁשְמֹר עָ לֶ יָך,
ְּבַר נָׁש ,א ָבל
ֲ
ּיַית ה ֵּמתִים ׁשַּפִירּ ,דְיֹוקִים לֵ יּה ל
ַ
ִיחָךּ .דָא  לִתְ ִח
ּיַית ה ֵּמתִים ,הִיא תְ ׂש ֶ
ַ
וַ ֲהקִיצֹותָ  לִתְ ִח
י ,מָאי הוֵ י.
ֲ
לְמָא דְאָת
ֵ
לְאַ גְרָא לְ נִׁשְמְתָא בְעָ
יתָא תיעּול ּבְמַרְאָ הּ ,דְאִיהּו ְכגַ וְ ונָא 
ֵ
ְקַדְמ
י ּכבֹודּ .כ ֵ
ְקַדְמיתָא ב ֲַענָ נֵ ָ
ּלָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא מַ לְּבִיׁש לָ ּה ּכ ֵ
ֶא ֻ
ִי תיעּול ּבַמַרְאָ הָּ ,כלִיל ּבְמָאתָ ן וְאַרְּבְעִין
ָרִים .אֹוף הכ ֵ
ָ
נְיָא איב
ֵ
ְּדגּופָאָּ ,כלִיל ּבְמָאתָ ן וְאַרְּבְעִין ּותְמַ
ְמַר ּביּה( ,במדבר
ן מ ַההּוא מַרְאָ הּ .דְאִ ּת ֵ
ּותְמַ נְיָא פִיּקּודִין ּובְמָאתָ ן וְאַרְּבְעִין ּותְמַ נְיָא נְ הִירִין ּדְמִתְּפָרְׁשָ ֵ
י כבֹוד (בראשית ט) ּורְאִיתִיהָ 
ַענָ נֵ ָ
ָיו אתְ וַ ּדָעִּ .ובלְ בּוׁשִין ּד ֲ
ה אל ֶ
ִיא ֶכם יְיָ ּבַמַרְאָ ֵ
ֹאמר אִ ם יִ הְיֶ ה נְ ב ֲ
יב) וַ ּי ֶ
דַּבר ּבֹוּ ,דָא אַ סְּפַקְ לַרְיָאָ ה דְ לָא 
לֹום א ֵ
ֲ
לִזְ ּכֹור ּבְרִית עֹולָ םּ ,דָא אַ סְּפַקְ לַרְיָאָ ה ַהּמְאִירָ ה( .במדבר יב) ּבַ ֲח
לְמָא דין וְ חָד 
ֵ
ִי יְׁשנָ ה .חַד ּבְעָ
 אנ ֵ
ן יְׁשנָ ה .וְ הַיְינּו (שיר השירים ה) ֲ
נַ ֲהרָאָּ .כלִיל מִ שס"ה נְ הִירִיןְּ ,כ ֻחׁשְּבַ ֵ
לְמָא דְאָתי .וְאִיּנּון ּבְעֹוב ְֵדי יְדֹוי דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא.
ֵ
ּבְעָ
ֹלׁש מאֹות וַ ֲחמִ ָּׁשה וְׁשִׁשִים .ו"ה עִ ם זִ כְרִי,
ֵ
ְרָזָא ּדלְ הֹון( ,שמות ג) זֶ ה ּׁשְמִי לְעֹולָ ם .יָ"ּה עִ ם ׁשְמִיׁ ,שָ
ִ
ו
מָאּתַיִ ם ּוׁשְמֹנָ ה וְאַרְּבָעִים .וְ כָרֹוזִין נַ חְתִין וְ ַסּלְקִין קַ ֵּמיּהָ ,הבּו יְקָר (ס"א לְ ִד ְּיּוקנָ א) לִיקָרָא דְמַ לְ ּכָא.
יּה ּבִתְרין
ֵ
הּוא דְעבַד לֵ
ֲ
ם אֹלהִים ּבָרָא אֹותֹו .וְ
ִים את הָאָדָ ם ּבְ ַצלְמֹו ּבְ ֶצלֶ ֱ
ְרָא אֹלה ֶ
וְ הַיְינּו (בראשית א) וַ ּיִ ב ֱ
ּיֹוׁש ֶבת ּבַ ּגַ ּנִים אִיהּו עִיּלַת עַ ל ּכֹּלָא 
ִיןּ ,בִתְרין ּגַ ּנִים (נ"א ָפנִים) ּדְאִ ּתְמַר עָ לַיְיהּו (שיר השירים ה) ַה ֶ
ֵ
ּדִיּוקְ נ
ְמּונַת ּכל וְ גֹו'( .במדבר
ָ
ִי ֹלא רְאִיתם ָּכל ּתְמּונָ ה .וְעַ ל ׁשְאַר  ּדִיּוקְ נִין ּכְתִיבּ ,ת
ֶ
דְאִ ּתְמַר עָ לָ ּה (דברים ד) ּכ
יהם
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּופנֵ ֶ
יב) ּותְמּונַת יְיָ יַּבִיט .וְתרי"ג מַ לְאָ כִין ַסּלְקִין לָ ּה לְ נִׁשְמְתָאּ .בְאִ ּלֵ ין ּדִיּוקְ נִיןֻּ ,כּלְ הּו ְ
ם אלָי.
ִיא אתְ ֶכ ֵ
ָא אתְ ֶכם עַ ל ַּכנְ ֵפי נְׁשָרִים וָאָ ב ֶ
ּפְרּודֹות ,לְקַ ּיֵ ים קְרָא דִ ְכּתִיב ּבְ הֹון (שמות יט) ֶוָאּׂש ֶ
ְּכגַ וְ ונָא  ְּדנַ פְקּו מִ ִּמצְרַיִ ם ,וְאַזְ לּו ב ֲַענָ נֵ י  ָכבֹודְּ ,וב ָכל ַההּוא יְקָרְּ ,כ ַההּוא  ּגַ וְ ונָא תְ ֵהא מַ פְקָ נּותָא 
הֹון ּבְׁשם יְיָ.
ֵ
ְאִתְּבְרי ׁשְמַיָא  וְאַרְעָא דִ לְ
ֵ
ִתְרין ּגַ ּנִיםּ ,ד
לְמיזָ ל ל ֵ
ּוחהֵ ,
ְּדנִׁשְמְתָא ,מִ גּופָא דְ טִּפָ ה סְר ָ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ָאָרץּ .בְ ַההּוא זִמְ נָא יִתְקַ ּיֵ ים ּבְּבַר נָׁש (ישעיה ל) וְ ֹלא 
ְּובגִינֵ יּה אִתְמַר( ,תהלים צו) יִ ׂשְמְ חּו ַהּׁשָמַיִ ם וְתָ גֵ ל ה ֶ
ת מֹוריָךּ .ומִ ִּסטְרָא 
ֶ
ֹואֹות א
ֶ
ָיּו עינֶ יָך ר
ָיו ,אּלָא וְ ה ֵ
ף עֹוד מֹוריָך לְ גַּבָ ְך( ,ישעיה ו) ּבִׁשְ ּתַיִ ם יְ ַכ ֶּסה ָפנ ֶ
ֶ
יִ ָּכנֵ
ן ׁשל נְ בִיאִים וַ ֲחכָמִים .אָמַר ּבּוצִינָא קַדִיׁשָא,
ה רַּבינּו עָ לָיו ַה ָּׁשלֹום ,רַּבָ ֶ
דְאִ ּלֵ ין מַרְאֹות ,זָ ָכה מ ֶֹׁש ֵ
ָתַר חּיֵ יהֹון ,זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְך.
אַ נְ ּתְ הּוא דְזָ כִית ּבְ חַיָיְך ,לְמָ ה דְיִזְ ּכּון צַדִיקַ ּיָא ב ַ
יּה אנִ"י וָ ה"ּו .וַ וי 
ְמַר ּב ֲ
ם אנִ"יּ .דְאִ ּת ֵ
י ׁש ֶאתְ ַח ֵּסד עִ ֲ
ִי ,אמַאיּ .כ ְֵד ֶ
ִי חסִיד אָ נ ֲ
ָּדבָר אַ ֵחר ׁשָמְרָ ה נַ פְׁשִי ּכ ָ
ֹלא אנַ ְחנּוְּ .דכֹּלָא  חַד 
ֲ
 אנִי מִ ן הּואּ ,דְאִ ּתְמַר (תהלים ק) הּוא עָ ָׂשנּו וְ
לֵ יּה לְמַאן ּדְאַ פְרִיׁש  (דף רכ"ג ע"א) ֲ
נִי אָמִית וַא ַחּיֶ ה מָ ַח ְצּתִי 
ֲ
ִי הּוא א
ֲ
נִי אנ
ִי א ֲ
ּבְ לָא פִרּודָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דברים לב) רְאּו עַ ָּתה ּכ ֲ
ן אדֹנָ"י .יְ הֹוָ ה עַ ּמּודָא 
וְדָא אנִי מִ ֲ
ֲ
ָ"ה ,אנִי הּוא וְ ֹלא אַ ֵחר.
ֲ
ִיל .אנִי יְ הֹו
רְּפָא וְאין מִ ּיָדִי מַ ּצ ֲ
ֵ
נִי א
ֲוַא ֶ
ְאמְ צָעִיתָא.
ּד ֶ
ְאִיהּו אדֹנָ"י 
ֲ
ם אנִי ,ו
ְׁשִי דְאתְ ַח ֵּסד ּבָ ְך עִ ֲ
ֶ
ִי ח ֶסד ,אָמַרׁ ,שָמְרָ ה נַ פ
ְּובגִין ּדְיְ הֹוָ"ה אִיהּו לִימִינָא דְאִיה ֶ
ּובגְ בּורָ ה( ,יחזקאל א)
לַ ּגְ בּורָ הּ .ובְתִ פ ְֶא ֶרת ,אִתְ חַּבְרָ ן ּת ְֵרין ׁשְמָ ָהן יאהדונה"י .וְרָזָא דְמִ ּלָ ה ְב ֶח ֶסד  ִ
ְאִתְקְרי (שמות טו) יְ הֹוָ"ה אִיׁש מִ לְ חָמָ ה ,מַ ה כְתִיב
ֵ
יהם ּפְרּודֹות מִ לְמָעְ לָ ה ּובְתִ פ ְֶא ֶרתּ ,ד
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּופנֵ ֶ
ְ
יהנָ ה.
ּיֹות ֶ
ּסֹות את ּגְ וִ ֵ
ֶ
ן ּביּה ַּכ ֲחדָאּ .וׁשְ ּתַיִ ם מְ ַכ
(יחזקאל א) ׁשְ ּתַיִ ם חֹובְרֹות אִיׁשּ ,תַרְ ֵּתין ׁשְמָ ָהן מִתְ חַּבְרָ ֵ
ת אִתְקְרי גּוף( ,דניאל י) ּוגְ וִ ּיָתֹו כַתַרְׁשִיׁש יאההויה"ה.
ֵ
ִּתפ ְֶא ֶר
ִיד ּדוִד 
ה עּזְ ָך לְעַ ְב ֶּדָך( .תהלים פו) ְּתלַת זִמְ נִין אִתְעָ ב ָ
ַי ׂש ֵּמחַ נֶ ֶפׁש עַ ְב ֶּדָך ְּתנָ ֻ
ה אֹלה ַ
הֹוׁשַע עַ ְב ְּדָך אַ ָּת ֱ
ָא ב ְצלֹותָא.
ָׁש לְמ ֱהוֵ י עַ ְבּד ִ
ֶ
ָ מָארי מַתְ נִיתִיןְּ ,דב ֵָעי בַר נ
לָק ֵבל ג' זִמְ נִיןּ ,דְאֹוקְמּוה ֵ
ֶע ֶבד ּבִתְ ִהּלָ ה ּדָאֳ ,
רַּביּה.
ס מ ֵ
יּהּ .בְאמְ צָעִ ּיֹותּ ,כְעַ ְבּדָא דְ ב ֵָעי ּפְרָ ֵ
ֶ
י רַּב
ּבְ בִרְ כָאן קַדְמָאִיןּ ,כ ְֶע ֶבד  ּדִמְ ַס ֵּדר ׁשְ ָבחֹוי קַ ֵּמ ֵ
ם רַּביּהּ ,בַּפְרַ ס ּדְקַּבִיל מִינֵ יּה ,וְאָזִיל לֵ יּה.
ֵ
ה קדָ
ְמֹוד ֳ
ּבַאַ ֲחרֹונֹותּ ,כ ְֶע ֶבד ּד ֶ
ה אּלָא 
ית עבֹודָ ֶ
ָ מָארי מַתְ נִיתִיןְּ ,דלֵ ֲ
ְרָא דְעבֹודָ הּ .דְאֹוקְמּוה ֵ
ֲ
עְּבַד ע ֶבד ,מִ ִּסט
ֶ
י לְמ
ּותְ לַת זִמְ נִין ְּדב ֵָע ֶ
וְאֹוף הכִי 
ָ
ִי עבֹודַת יְיָ.
ל ׁשם ׁשְ כִינְ ּתָאּ ,דְאִיה ֲ
ן ,אִתְקְרִיאּו עבָדִים מִ ִּסטְרָ הָא ,עַ ֵ
ֲ
לַת א ָב ָה
ֲ
ְּת ִפּלָ הּ .ותְ
ְרָאל ּבְ נֵ י 
ָדִים .א ָבל לְ ג ֵַּבי אַ ֲחרָ נִיןָּ ,כל יִ ׂש ֵ
ֲ
ל עב
ְרָא ֲ
ִי בנֵ י יִ ׂש ֵ
ה ע ֶבד יְיְָּ .ובגִין ּדָא( ,ויקרא כה) ּכִי  ל ְ
מ ֶֹׁש ֶ
ְמִיפלַ ח לְ בַעְ לָ ּה,
מַאי אִתְקְרִיאַת עבֹודָ הּ .כְאֹורַ ח ּדְאִ ּתְתָא ל ְ
ֲ
ִי א
מְ לָ כִים ֵהם ,מִ ִּסטְרָא דְמַ לְ כּות .וְאִיה ֲ
לַאבּוהֹון.
וְאֹורַ ח ּבְ נִין ,לְמִ ְפלַ ח ֲ
ָך ענֵ נִי כִי 
ה אדֹנָי אָזְ נְ ֲ
ִד ה ֵּט ֲ
וְע ֶבד .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים פו) ְּת ִפּלָ ה לְדָ ו ַ
וְדָ וִד ,אִתְעָ בִיד עָ נִיָ ,חסִידֶ ,
ַ אלֶ יָך .אִתְעָ בִיד עָ נִי 
ַּבֹוטח ֵ
ה אֹלהַי ה ֵ
ִי חסִיד אָ נִי .הֹוׁשַע עַ ְב ְּדָך אַ ָּת ֱ
ִי וְאבְיֹון אָ נִיׁ .שָמְרָ ה נַ פְׁשִי כ ָ
עָ נ ֶ
ָ"י היכַ"ל ,אִתְעָ בִיד עָ נִי  לְתַרְעָא 
ח .אדֹנ ֵ
ָי ׂשפָתַי תִ ְפ ָּת ֲ
 אדֹנ ְ
לְתַרְעָא דְמַ לְ ּכָאּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה( ,תהלים נא) ֲ
ָך ענֵ נִי  וְדָא ׁשְ כִינְ ּתָא תַ ּתָאָ הּ .דְאִיהּו אֹזֶ ן לְקַּבְ לָא 
ה אדֹנָי אָזְ נְ ֲ
יכלָא דְמַ לְ ּכָאּ .ומַ ה כְתִיבַ .ה ֵּט ֲ
דְ ֵה ָ
ֹלא ה ְסּתִיר ּפָ נָיו מִ ֶּמּנּו
ִ
ץ ענּות עָ נִי וְ
ְצלֹותִין ּולְמִׁשְמַע לֹוןּ .כְדִ כְתִיב( ,תהלים כב) ּכִי ֹלא בָזָ ה וְ ֹלא ׁשִ ַּק ֱ
ָיו ׁשָמעַ .
ֵ
ּוְעֹו אל
ֵ
ּובְׁשַ
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ב"ע ג"כר ףד

גש

ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא.
ֶ
ן אחָד ,לְמִׁשְאַ ל מִ ן א"חּ ,דְאִיהּו עַ
ּדְאִיהּו אִתְעָ בִיד עָ נִי וְדָ ל ,מִ ִּסטְרָא דְאָת ד' מִ ֶ
ן אפְרַיִ ם .וְׁשָאִיל מִ ּנֵ יּה ּבְ ַההּוא 
ַ ּב ֶ
ּיְימָא ּביּה( ,תהלים קטז) ַּדּלֹותִי וְ לִי יְ הֹוׁשִיעַ ְּ ,דלָא יְמּות מָׁשִיח ֶ
ֵ
לְקַ
ְרָאל ה ֲַענִיִים ,לְקַ ּיֵ ים ּבְ הּו (שמואל ב כב) ֶוְאת עַ ם עָ נִי תֹוׁשִיעַ .
תַרְעָאּ ,בְ גִין יִ ׂש ֵ
ִיד ע ֶבדּ .ולְ בָתַר ּדְיָ הִיב לֹון אֹורַיְיתָא 
זֹור עבֹודָ ה לִמְקֹומָ ּה ,וְאִתְעָ ב ֶ
ּולְ בָתַר ׁשָאִיל ּבְ גִין ַּכ ֲהנַיָיאּ ,דְיַ ֲח ֲ
ִיד חסִידַּ .כְך מָ טָא לְ ג' ְספִירָאן
לְמעְּבַד ּגְמּול עִ ם ָּדלֶ "ת מִ ן אֹורַיְיתָאְּ ,ובגִין ּדָא אִתְעָ ב ָ
מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסדֶ ,
גְדֹולֹות ּובנִ ְפלָאֹות מִ ֶּמּנִי.
ְ
ִי ב
ֹלא הּלַ ְכּת ִ
ִ
ֹלא רָמּו עינַי וְ
ֵ
עִ ּלָאִיןּ ,פָתַ ח וְאָמַר (תהלים קלא) יְיָ ֹלא גָ ַבּה לִּבִי וְ
ִי לְעיל מִ ּדַרְ ּגֵ יּה .מַ ה כְתִיב,
ה ,אׁשְאַ ל ּבְ ָחכְמָ ה עִ ּלָאָ הּ ,דְאִיה ֵ
ׁשְ ֹלמֹה אָמַר ,הָא  בִינָ ה אִיהִי דְמ ֶֹׁש ֶ
ִי א ְחּכָמָ ה וְ הִיא רְ חֹוקָ ה מִ ֶּמּנִי .וְ הָא  כְתִיב (מלכים א ה) וַיְיָ  נָתַ ן ָחכְמָ ה לִׁשְ ֹלמֹהָ .חכְמָ ה
(קהלת ז) אָמַרְ ּת ֶ
ְאפִיּלּו לַּבִינָ ה לֵ ית ּבַר נָׁש ּבְעָ לְמָא 
ָא לְעיּלָאּ ,דְאִתְרְ חִיקַת מִ ּנֵ יּהּ .בְ גִין ּד ֲ
זְעירָאּ .ובָעָא לְ ַסּלְקָא מִ ַּתּת ֵ
ֵ
לְעיּלָא מִ ּנֵ יּהּ ,דְאִיהּו ָחכְמָ ה עִ ּלָאָ ה ,מִ ִּסטְרָא דִילָ ּה ָח ָכם עָדִיף 
ל ׁש ֵּכן ֵ
דְיָ כִיל לְ ַסּלְקָאּ ,בַר מִ ּמ ֶֹׁשהָּ ,כ ֶ
ה אדּומָ הׁ .שִ בְעִים ּפָ נִים לַ ּתֹורָ ה.
מִ ּנָ בִיא .וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדְאּוקְמּוהָ ּבְאֹרַ ח ּדְרָׁשָא ,עַ ל ּפָרָ ֲ
ל ,אל
ר א ֵ
ָרִים ,עזֶ ֶ
ֵ
א עזֶ ר  לְאָ בִיָךּ ,דִׁשְמָא  ג
רִּבִי אלְעָזָר ,קּום לְ ַחּדְׁשָא מִ ּלִין קַ ֵּמי ׁשְ כִינְ ּתָאּ ,דִי תְ ֵה ֵ
ֶ
ר ּכנֶ גְ ּדֹוּ .בְמַאיּ .בְזֶ רַע ׁשַּפִיר,
ּלֹו עזֶ ְ
ֵ
 א ֱע ֶׂשה
מִימִינָא ,עזֶ ר מִ ּׂשְמָאלָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית ב) ֶ
ֵ
ִיק יֹוסי ,לְ ֶחׁשְּבֹון
ֵ
ִי סל
ימָתָא לְמָאריּהְּ ,ד ָהכ ָ
ֵ
קּום רִּבִי יֹוסי עִ ָּמְךּ ,דְאִיהּו ֻכרְ סְיָיא ׁשְ לֵ
ֵ
ְך עזֶ ר .וְיֵ
ּדְאִיהּו ֶה ֶפ ֵ
"א ,אֹלהִים ּבְ חּוׁשְּבָ ן.
ֱ
ַה ִּכ ֵּס
יהם
ּופנֵ ֶ
וְיֵ קּום עִ ֵּמיּה רִּבִי יְ הּודָ הְּ ,ד ֵביּה הֹו"דֵּ ,וביּה יָ"ּהֵּ ,וביּה יְ הֹוָ ה ד' ,אַרְּבַע  ֵחיוָ ן( .יחזקאל א) ְ
ּגָא בהֹודָאֹות 
ְ
יהם ּפְרּודֹותֻּ ,כּלְ הּו ,לְקַּבְ לָא לֵ יּהּ .ומִ ּנֵ יּה ָּדוִדְּ ,דהֹודָ ה ּלְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּואּ ,דַרְ
וְ ַכנְ ֵפ ֶ
יּה רִּבִי אלְעָאיּ ,בְ גִימַ טְרִיָא יַּבֹ"קּ ,בָקִי ּבְ ִהלְ כְתָא.
ֶ
ּדְאִיהּו מִ ּצַד הֹוד .וְיֵ קּום עִ ֵּמ
ִין רְׁשִימִין ּבְאלְּ .כגֹון (בראשית לא) יֵ ׁש 
ֵ
לְאכ
יּה א"לְּ .כגֹון מִיכ ֵָאל ,מַ ֲ
וְיֵ קּום עִ ֵּמיּה רִּבִי יּודָאיְּ ,דחּוׁשְּבָ נֵ ֵ
לַת חיוָ ןּ ,דְאִיּנּון אַרְּבַע אַ נְ פִין לְ ָכל חַדּ ,דִרְמִיזִין (ס"א ָבּה
ְרָזָא דְאל ,א' ּדְמּות אָדָ ם .ל' ְּת ֵ
ֵ
לְאל יָדִי .ו
ֵ
ְאִיּנּון יְיָ מלֶ ְך ,יְיָ מָ לַ ְך ,יְיָ 
ֶ
ְאִיּנּון ּבְרָאׁשי תְ לַת אַזְ ּכָרֹותּ ,ד
ֵ
) ּבְ ה' ּבְ חּוׁשְ ָבן ל' ְּתלַת יֹודִין( ,נ"א עֹולִ ים ל') .ו
יּה ד' ,אַרְּבַע חיוָ ן( .דף רכ"ג ע"ב).
ֵ
וָעד .וְיֵ קּום רִּבִי אַּבָא עִ ְּמהֹוןּ ,דְאִיהּו חּוׁשְּבָ נֵ
יִמְ לֹוְך לְעֹולָ ם ֶ
ְעָזָר ּבְריּה וְ ַחבְרֹויּ ,דְאִיּנּון ֲחמִ ָּׁשה דְאַדְ ּכַרְ נָאּ ,כ ֲַענָ פִין ּדְאִילָ נָא 
ֵ
ְרִּבִי אל
ֶ
רִּבִי ׁשִמְעֹון אִיהּו כְאִילָ נָא ,ו
רַ בְרְ בִין ּדְדַמְיָין לִדְרֹועִין וְׁשֹוקִין.
קּום רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וְיִתְ ַחּדְׁשּון מִ ּלִין מִּפּומָ ְךּ ,בְ הַאי קְרָא ּדְמִ ּלְקַ ּדְמִין .לַמְ נַ ֵּצ ַחַּ ,ת ָּמן נֶ ַצח ,נִ גּון ַצח.
י ּכֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות ּדְעָ לְמָא ,וְרַ ֲחמִין וְדִינָא 
ה מָארי נָ ְצ ָחן קְרָ בִין ,לְ ג ֵַּבי אּומִין עֹוב ְֵד ָ
ֵ
יּה אִתְקְרי יְ הֹוָ
ֵ
ֵּוב
ְרָאל .וְרָזָא ּדְמִ ּלָ ה( ,משלי יא) ּוב ֲַאבֹוד רְׁשָעִים רִ ּנָ ה .מ"לׁ ,שִ בְעִין ׁשְמָ ָהן אִית לֵ יּה ,וְעִ ם נֶ ַצח וְ הֹוד,
לְיִ ׂש ֵ
ע"בְּ ,כחּוׁשְּבַ ן ֶח ֶס"ד ,וְרָזָא ּדְמִ ּלָ ה( ,תהלים טז) נְעִימֹות ּבִימִינְ ָך נֶ ַצח.
ְיַעקֹב
ִיקּ ,ביּה (תהלים לג) רַ ּנְ נּו ַצּדִיקִים ּבַיְ הֹוָ הֵּ .וביּה (ירמיה לא) רָ ּנּו ל ֲ
ּ ,ביּה (דברי הימים א טז) הֹודּו לַייַָ .צּד ֵ
הֹוד ֵ
לּו אלַ .הלְ לּויָ ּהַ ,הלְ לּו יָ ּהּ .דְתַ ָּמן יְ הֹוָ"הּ .בְ נִ גּון ּובְזֶ ֶמרֶ ,ח ֶסד ּוגְ בּורָ הּ .בְׁשִיר 
תּ ,ביּה ַהלְ ֵ
ׂשִמְ ָחהִּ .תפ ְֶא ֶר ֵ
הּ .בְאַׁשְריֶּ ,כ ֶתרּ .בִתְ ִהּלָ ה ,מַ לְ כּות.
ֵ
ִּובבְרָ ָכהָ ,חכְמָ ה ּובִינָ
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ב"ע ג"כר ףד
דש

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ר ּד ְצלֹותָא .זֶ ֶמר מִ ִּסטְרָא אַ ֲחרָא ,אִיהִי 
ּ ,ביּה רָ"זֵּ ,וביּה מּו"ם .מִ ִּסטְרָא דְזֶ ֶמר ּדְאֹורַיְיתָא וְזֶ ֶמ ִ
מִזְמֹור ֵ
י ּכֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות זֹונָ ה .וְדָא אַתְ וָ ון
ָרְּבָא ב ֵביתָא .נִ ָּדה ׁשִ ְפ ָחה בַת עֹוב ְֵד ָ
ְ
 .זִמְרָא ב ֵביתָא ,ח
ְ
מּו"ם זָ"ר
גּונָאּ ,ביּה ַהּלֵ לְּ .כגֹון (שמות יב) לֵ יל ׁשִ ּמּורִים הּוא לַייָ לְ הֹוצִיאָ ם
ֵ
מִזְמֹו"ר .נִ ּגּו"ןַּ ,ת ָּמן ּגַ"ןָ .הכִי ׁשְּפִירּו דְ נִ
ם ׁש ָּכ ָכה ּלֹוּ .בִ בְרָ ָכה( ,תהלים
 אַׁשְרי הָעָ ֶ
יּה ׁשָרי עָ לְמָא מְׁשַּבְ חִין( ,תהלים קמד) ֵ
ֵ
ם .אַׁשְרי דְ ֵב
ֵ
ֵמ ֶא ֶרץ מִ צְרַיִ
ָמִיד ּת ִהּלָתֹו ּבְ פִי.
ְ
ל עתּ .בַ ְּת ִהּלָ הּ ,ת
ה את ה' ּבְ ָכ ֵ
לד) ֲ אבָרְ ָכ ֶ
ן עדּות( ,תהלים ס) ּדָא הֹודּ .דְאִיהּו ׁשּוׁשַ ן ,סּומָק ׁשַ ּלִיט עַ ל ִחּוָ ורְּ ,דנֶ ַצח ׁשַ ּלִיט אִיהּו ִחּוָ ור 
עַ ל ׁשּוׁשַ ֵ
ָא צּדִיק .אִיהּו בְרִיתּ ,דְאִיהּו אָ חִיד  לִׁשְמַ ּיָא  וְאַרְעָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
סּומָק .מָאי עדּותּ .ד ַ
ֵ
עַ ל
ָאָרץ .מָאי מִ ְכ ָּתם .מָ"ְך ּתָ"ם מָ ְך ,אִיהּו ַצּדִיקָּ .תם,
ת הּׁשָמַיִ ם ֶוְאת ה ֶ
ּיֹום א ַ
עִידֹותִי ב ֶכם ַה ֶ
ָ
(דברים ד) ֲה
ֹב .אִיׁש ּתםּ .גּוף ּובְרִית חַׁשְ ֵבינָ ן חַד .לְ לַ ֵּמדֶ ,ח ֶסד ּוגְ בּורָ הּ ,דְמִ ַּת ָּמן
ָ
ָא דְיַעק
ֲ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאּ ,דַרְ ּג
ֶ
עַ
אֹורַיְיתָא אִתְיְ הִיבַת ,לִ לְמֹוד ּולְ לַ ֵּמד.
יּה ׁשַּפִיר קָאַמָרְת ,א ָבל (תהלים יב) לַמְ נַ ֵּצחַ עַ ל ַהּׁשְמִינִיתְּ ,דלָא תָזּוז נֶ ַצח מִ ן הֹודּ ,דְאִיהִי 
ֲ
אָמַר לֵ
ִיׁשָא ,אִי הכִיּ ,בִינָ ה דַרְ ּגָא דִילָ ְךֲ ,וַאמַאי 
ָ
ְספִירָ ה ח' ,אָמַר  לַמְ נַ ֵּצחַ עַ ל ַהּׁשְמִינִית .אָמַר ּבּוצִינָא קַ ּד
ה מהֹודְ ָך עָ לָיו.
הׁ ,שּנֶ ֱאמַר (במדבר כז) וְ נָתַ ָּת ֵ
אֹוקְמּוהָ וְ נִ ָּתן ַההֹוד לְמ ֶֹׁש ֶ
ִין ע ֶׂשר ,לְ חַמְׁשִין ּתַרְעִין ְּדבִינָ ה,
אָמַר  לֵ יּהׁ ,שַּפִיר קָא ׁשָאַ לְ ְּת .ה' ַסּלְקָא  בְאָת י'ֲ ,ח ֵמׁש זִמְ נ ֶ
ׁש עׂשָרָ ה ְב ָכל ְספִירָ ה ,אִיּנּון חַמְׁשִיןְּ .ובגִין ּדָא ,מִּבִינָ ה
הֹון מ ֶח ֶסד עַד הֹודֵ ,הן ֲח ֵמ ֲ
ֵ
טּותָא ּדלְ
ִ
וְאִתְּפַ ְּׁש
לְמ ֱהוֵ י 
ָתָר אָתָא צּדִיק ,וְ נָ טִיל ָּכל חַמְׁשִין ּתַרְעִין ּבִ לְ חֹודֹויֶ ,
ַ
עַד הֹודּ ,כֹּלָא אִתְּפַ ְּׁשטּותָא  חָדָא .לְ ב
ִי כּלָ ה ,נְ ּטִילַת לְ הּו ֻכּלְ הּו .אָמַר,
וְאֹוף הכ ַ
ָ
י כלְּ ,דנָ טִיל ָּכל חַמְׁשִין ּתַרְעִין.
ְאִתְקְר ָ
ֵ
ׁשָקִיל לְ ָכל ֲח ֵמׁש ,ו
ל ּברְיֵ יּה.
ּכְעַ ן וַ ּדָאי אִתְיָיׁשָ ב מִ ּלָ ה עַ ֻ
לָק ֵביל ּת ְֵרין
וְעֹוד  לַמְ נַ ֵּצ ַחַּ ,ת ָּמן מ"ל עִ ם נֶ ַצח .וְדָא מ"ל מִ ן חַׁשְמַ"ל .מִ ן ח"ש ,הֹוד וְ נֶ ַצח ,אִיּנּון ֳ
ה מרְ ָּכ ָבה ,וְאֹוקְמּוהָ 
ן מַע ֵׂש ֶ
יכ ֲ
ה עַד ה ָ
ֵ
ן אׁשָא מְמַ ּלְ לָאַּ .וב ֲחגִיגָ
ִׂש ְפוָ וןְּ .ובגִין ּדָא אִתְקְרִיאּו ִׂש ְפוָ וןֵ ,חיוָ ֵ
ָר ּדנָ פִיק מִ ּזֵ יעָ ן ִּדלְ הֹון ,יְ סֹוד.
ן אׁשָא .וְ נָ ה ְ
מִ ן ֵוָא ֶרא עַד  חַׁשְמַ לּ .דְמִ ְסטְרָא דִ גְ בּורָ ה אִתְקְרִיאּו ֵחיוָ ֵ
ַת אִיּנּון מרְ ָּכ ָבה לְתִ פ ְֶא ֶרת ,אָדָ ם.
ֶ
ֻּכּלְ הּו תְ ל
ָ מָארי 
ה מרְ ָּכ ָבהּ ,דָא מַ לְ כּותּ .ובִתְ לַת אִ ּלֵ ין ,אִיהּו ָחכְמָ ה ּובִינָ ה וָדַעַתְּ .ובגִין ּדָא אּוקְמּוה ֵ
מַע ֵׂש ֶ
ֲ
ּומבִין מִ ּדַעְ ּתֹו.
הּוא ח ָכם ֵ
ָ
 ,אּלָא אִ ם ֵּכן
ה מרְ ָּכ ָבה בְיָ חִיד ֶ
ּדֹורְׁשִין ּבְמַע ֶׂש ֶ
ֲ
ְאין
מַתְ נִיתִיןּ ,ד ֵ
ּזְעיר אַ נְּפִיןּ ,דְאִיהּו מְ טַ"טְרֹון .אָדָ ם ַה ָּק ָטןְּ .ד ַב ֶּמרְ ָּכ ָבה דִילֵ יּה ּדְאִיהּו פַרְ ֵּדס,
וְאִית מרְ ָּכ ָבה לְתַ ּתָא מִ ֵ
ֶ
לַת מאַרְּבַעּ ,דְאִ ּתְמַר עָ לַיְיהּו ,אַרְּבָעָ ה נִ ְכנְ סּו
ֵ
רְדִיפי מַ ּיָא דְאֹורַיְיתָאְּ ,דנָ פִיק מִ ּגֹו ּפַרְ ֵּדס דִילֵ יּה ,לִתְ
ֵ
ַּפַרְדס ,וְ הָא אִתְמַר.
ל ֵ
יׁשיּה
ַר ּבַר חּנָ ה ,לְ ֵכיף יַ ּמָא  ּדְאֹורַיְיתָאּ ,דְיַ ּמָא מָ ֵטי עַד קָרְ סּולֹויֵ .וְר ֵ
ַ
ּדְאִיהּו צִּפָרָא דְ חָזָא רַּבָ ה ב
ִיפי מַ ּיָא 
יּה ,אּלָא מִ ּׁשּום ּדִרְ ּד ֵ
ֶ
ִיׁשי מַ ּיָא דִילֵ
ַת ּביּה ,מִ ּׁשּום ִּדנְ פ ֵ
י עַד צית ׁשְמַיָא ,וְ לָא אַ כְׁשִילּו תְ ל ֵ
ֵ
מָ ֵט
וְאֹוקְמּוה.
ָ
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א"ע ד"כר ףד

הש

לָק ֵבל אַתְ וָ ון מְ ַטטְרֹו"ן .רְ בִיעָאָ ה ד'( ,מלכים א יט) קֹול ּדְמָמָ ה דַ ָּקה,
אבג ָּכלִיל לֹון ְּד ַסּלְקִין לְׁשִיתֳ ,
ָׁש ֶבת עַ ל ַה ִּכ ֵּסא.
ן אָתי מַ לְ ּכָא .וְאִיהּו אָדָ ם ל ֶ
ּדְתַ ָּמ ֵ
ַיְיהּו אּלָא  ּכִמְ ֹלא  נִימָאּ ,דְאִיהּו ו' ,נָ טּוי  ֵבינַיְיהּו,
ֶ
ית ּבינ
ֵ
ם עלְיֹונִיםּ ,ומַיִ ם ַּת ְחּתֹונִיםְּ .דלֵ
א י"י ,מַיִ ֶ
א ה ְב ָּדלָ ה ֵבין נּוקְּבָא לִדְ כּורָאּ .בְ גִין ּדָא (בראשית א) וִיהִי 
ִיל ּבין מַיִ ם לָמַיִ םּ ,דִיְ ֵה ַ
ּבָרָקִיעַ ּדְאִיהּו מַ ְבּד ֵ
נְקבֹות ,י' תַ ּתָאָ הׁ .שִית 
ם עלְיֹונִים זְ כָרִים י' עִ ּלָאָ ה ,מַיִ ם ַּת ְחּתֹונִים ֵ
מַ ְבּדִיל וְרָזָא דְמִ ּלָ ה ,יאהדונהי .מַיִ ֶ
ון ּבינַיְיהּוְּ ,כחּוׁשְּבַ ן ו'ּ ,דָא מְ ַטטְרֹוןּ ,דְאִיהּו ֵבין א.
אַתְ וָ ֵ
ו' ,אּלָא  ְב ַההִיא  נְקּודָ ה.
ֶ
וְעֹוד ,יֹוד  נְקּודָ ה .ו' ּגַ לְ ּגַ ל .וְ לֵ ית  ְּתנּועָ ה ְבּגַ לְ ּגַ ל ּבְׁשִית  ִסטְרִין ְּכחּוׁשְּבַ ן
יּה ׁשנִיּ ,דְאֹוקְמּוהָ עָ לֵ יּה רַּבָ נָ ן,
ֵ
וְ ַההּוא נְקּודָ ה אִיהּו יִ חּודָא דְ כֹּלָא ,וְאַ ְסהִידַת עַ ל ַההּוא יָ חִידְּ ,דלֵ ית לֵ
ָאָרץ ,וְעַ ל אַרְּבַע רּוחֹות עָ לְמָא .ב',
ִיכהּו עַ ל (דף רכ"ד ע"א) ַהּׁשָמַיִ ם וְעַ ל ה ֶ
י ׁשּתַמְ ל ֵ
ֶׁשצָרִיְך לְיַ ֲחדֹו ּכ ְֵד ֶ
לֹון .ד' ,אַרְּבַע חיוָ ן .ה' ֻּכרְ סְיָיא .ו'ׁ ,שִית ּדַרְ ּגִין לְ ֻכרְ סְיָיא .וְעֹוד ,א ב
ֵ
ּמּודָא סבִיל
ָ
ָאָרץ .ג' ,עַ
ׁשָמַיִ ם ו ֶ
לָק ֵבל ֵּתׁשַע אַתְ וָ ון.
כּות ,עׁשִירָאָ ה דְאָדָ םֵּ .תׁשַע ,אִיהּו ֳ
ֲ
ג ד ה ו ז ח ט :אָדָ ם .י' יִיחּוד דִילֵ יּה ,מַ לְ
ְיַדְעִין רָזָא דְמָאריהֹון.
ֵ
ְרָאלּ ,ד
זַ ּכָאִין אִיּנּון יִ ׂש ֵ
ַי ריחַ נִיחֹוחִי .רִּבִי יְ הּודָ ה אָמַר,
ם את קָרְּבָ נִי לַ חְמִי לְאִ ּׁש ֵ
יה ֶ
ָ אלֵ ֶ
ְרָאל וְאָמַרְ ּת ֲ
ו את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ָּדבָר אַ ֵחרַ ,צ ֶ
ְדִינָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דברים
וְאִית ריחַ נִיח ַֹח ,עָׁשָ ן אִיהּו מִ ִּסטְרָא ּד
ֵ
יח,
וְאִית ר ַ
ֵ
ּבְקָרְּבָ נָא אִית עָׁשָ ן,
ל .ריחַ נִיחֹחִי ,רַ ֲח ֵמי( .שיר השירים נ)
ֹאכ ֵ
כט) ּכִי אָז יֶ עְׁשַ ן אַף יְיָ( .תהלים יח) עָ לָ ה עָׁשָ ן ּבְאַּפֹו ֵוְאׁש מִּפִיו ת ֵ
ַ אַּפְך ַּכּתַּפּוחִים.
ֵוְריח ֵ
יח ,אִיּנּון ּבְאַףּ ,וקְרָאִין ַס ֲהדִין .חַד ,עָ לָ ה עָׁשָ ן ּבְאַּפֹו.
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,וְ הָא תַרְ וַ ויְיהּו עָׁשָ ן ֵוְר ַ
י .אּלָאּ ,בְ חֹוטָמָא אִית 
מַאי אִתְקְרי חַד עָׁשָ ן ּדִינָא וְתִ נְיָינָא רַ ֲח ֵמ ֶ
ֵ
ַ אַּפְך ַּכּתַּפּוחִיםֲ .וַא
וְתִ נְיָינָאֵ ,וְריח ֵ
לָק ֵבל
ה .אּלָא מִ לִּבָא דְאִיהּו ִבׂשְמָאלָאֳ ,
ּת ְֵרין ַחּלֹונִין ,וְאִ ּתְמַר ּבִ ׂשְמָאלָא ,עָ לָ ה עָׁשָ ן ּבְאַּפֹו ,מָאי עָ לָ ֶ
ְרָא ּד ֶח ֶסדּ ,דְתַ ָּמן מֹוחָא.
גִּבֹור .מִימִינָא נָ חִית רּוחָא לְ ג ֵַּביּה ,לְקַרְרָא לֵ יּהּ ,ולְׁשַ ְּככָא רּוגְזֵ יּה ,מִ ִּסט ְ
ֹוצה לְ ה ֲַעׁשִיר יַ צְּפִיןְּ .ובגִין
ֹוצה לְ ַה ְחּכִים יַדְרִיםּ .בִינָ ה ְבלִּבָאְּ ,כל ֵַּפי ׂשְמָאלָא ,הָר ֶ
ָחכְמָ ה לִימִינָא ,הָר ֶ
יוָאי.
ּומְקַּבל לֵ יּה ּבְ ֶחדְ וָ הּ ,בְ נִ ּגּונָא דְ לֵ ֵ
ֵ
י חכְמָ הּ ,דְאִיהִי לִימִינָא,
ּדָא עָ לָ ה עָׁשָ ן ּבְאַּפֹו ,מִ ן ּבִינָ ה לְ ג ֵַּב ָ
ְיָין ּפִקּודִין ,ע ֵצי עֹולָ ה.
ֲ
ְאִיּנּון אבָרִים מַ ל
ֵ
ִיק ּבְעצִיםּ ,ד
ֵ
י אׁשּ ,דְאַדְ ל
ל יְד ֵ
לִיק ,אּלָא עַ ֵ
ֶ
לָא ס
ָ
וְ הַאי עָׁשָ ן
הֹון ,אׁש ּבְ ּתּוקְ פָא דִ גְ בּורָ ה ,וְעָ לָ ה עָׁשָ ן ּבְ הֹוןּ .בַּבִינָ ה עָׁשָ ן
ֵ
מָארי תֹורָ ה ,אֹורַיְיתָא דְאִיהִי אַדְ לִיקָת ּבְ
ֵ
ַמַערָ ָכה.
ה ֲ
ית ּד ָבטִיל
ְאַּפָך .וְ לֵ ְ
ְאַף ,אִתְקְרי קְ ט ֶֹרת ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דברים לג) יָ ׂשִימּו קְ טֹורָ ה ב ֶ
ֵ
ּומִ ִּד ְסלִיקַת  ל
ְק ֶׁשר 
ם ריחַ  נִיחֹוחַ ּבְאַףּ .תַרְ ּגּום ּד ֶ
מֹותָ נָא ּבְעָ לְמָאַּ ,כ ְּקט ֶֹרתּ ,דְאִיהּו קִ ּׁשּורָא דְדִינָא  בְרַ ֲח ֵמי ,עִ ֵ
וחנָא מִ ּלִין סְתִימִין ּבְאִתְ ּגַ לְיָיא .עֹוד אָמַר ּבּוצִינָא 
קְ טִירּו .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,זַ ּכָאָ ה חּולָקָ נָא דְרַ וַ ְ
קַ ּדִיׁשָאְּ ,דבָתַר  ִּד ְצלֹותָא אִיהִי  כְקָרְּבְ נָא ,מָאן ּדְיֵ יּמָא  ִפּטּום ַה ְּקט ֶֹרתּ ,בָתַר  ְּת ִהּלָ ה לְדָ וִדּ ,בָ טִיל
נָא מִּביתָא.
ֵ
מֹותָ
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לַת צלֹותִין,
ְ
ִין .אּלָא תְ
לָק ֵבל קָרְּבְ נ ֶ
ַע ,איְך אַתְקִינּו ְצלֹותִין ֳ
ן ּבָעי  לְמִ נְ ּד ֵ
ֵ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,כְעַ
ַע ֶׂשה בַּב ֶֹקרּ ,דָא  ְצלֹותָא דְׁשַ חְרִיתּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה( ,בראשית יט) וַ ּיַׁשְ ֵּכם
ָאחָד  ּת ֲ
ל את  ַה ֶּכ ֶבׂש ה ֶ
לָק ֵב ֶ
ֳ
ּלָא צלֹותָא.
ה א ְ
ית עמִידָ ֶ
ם את ּפְ נֵ י יְיָ .וְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןְּ ,דלֵ ֲ
ָקֹום א ֶׁשר עָמַד ׁשָ ֶ
ֲ
ר אל ַהּמ
אַ בְרָ ָהם בַּב ֶֹק ֶ
ְקַּבל ְצלֹותָא דְמִ נְ ָחהּ ,דְתַ ּקִין לָ ּה יִ ְצחָק .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
נִי תַע ֶׂשה ֵבין הָעַרְּבָיִ ם ,ל ֵ
ֲ
ת ה ֶּכ ֶבׂש ַה ֵּׁש
ֵוְא ַ
ּלָא צלֹותָאְ .צלֹותָא דְעַרְ בִית,
ְ
ה ,א
ִיח ֶ
נֹות ע ֶרב .וְ לֵ ית  ׂש ָ
ֶ
(בראשית כד) וַ ּיֵ ֵצא יִ ְצחָק לָ ׂשּוחַ ּבַ ּׂש ֶָדה לִ ְפ
ל אמּורִין ּופְדָרִין ּדְמִתְאַ ְּכלִין ָּכל ַהּלַיְ לָ ה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית כח) וַ ּיִ ְפּגַע ּבַ ּמָקֹום וַ ּיָ לֶ ן ׁשָ ם
לָק ֵב ֱ
ֳ
ּלָא צלֹותָא.
ה ,א ְ
ָא ה ֶּׁש ֶמׁש .וְ לֵ ית ּפְ גִיעָ ֶ
ּכִי ב ַ
ם מְרַאׁשֹותָיו וַ ּיִׁשְ ַּכב ּבַ ּמָקֹום ַההּוא,
ֲ
י הּמָקֹום וַ ּיָ ֶׂש
ח מאַ ְבנֵ ַ
ָא ,אמַאי כְתִיב וַ ּיִ ַּק ֵ
ן ּבַאתָר ּד ֲ
ַאנָ ֲ
אַ ְּד ָהכִי ּד ֲ
לָא הוָ ה
י כּלָ ה ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּד ָ
ב .אּלָא הֹואִיל וְאָתָא חָתָ ן לְ ג ֵַּב ַ
ּוכסָתֹות לְמִׁשְ ַּכ ֶ
ִי לָא הוֹו לֵ יּה ּכָרִים ְ
ֲ
וְ כ
ב ,יְקַּבל ּכֹּלָא  בִרְעּותָא 
ֵ
יּה א ָבנִים לְמִׁשְ ַּכ
ֲ
ּוכסָתֹות ,וְאִיהִי יְ הִיבַת לֵ
ּלָא בּכָרִים ְ
ב א ְ
אָרְ חֹוי  לְמִׁשְ ַּכ ֶ
ר יַעקֹב
ֹאמ ֲ
דְ לִּבָא ,וְ הָא אִתְמַר .וְאֹוף  ָהכִי אִתְמַר ּבְ חִּבּורָא קַדְמָאָ ה .מַ הּו דִ ְכּתִיב( ,בראשית לב) וַ ּי ֶ
וְאימָא קְרָא( ,ע"כ רעיא מהימנא).
ּכ ֲַא ֶׁשר רָאָ ם ,אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ּתִיבֵ .
אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,מִ ְס ָּת ְּכל ֲהוֵ ינָאׁ ,שְמִירָ ה ַבּלֵ ב אִיהּו וַ ּדָאיּ(ְ ,ד ָח ָמא ַבּלֵ ב) (ס"א וְ ּלֵ ב ּדּוגְ ָמא ְדּלֵ ב ִעּלָ ָאה) וְעַ ל ּדָא 
ִ
ה אּלָא 
ׁשָמֹור ּבַ ּלֵ ב ,וְ לָאו ב ֲַאתָר אַ ֲחרָא .זְ כִירָ ה ַבּזָ כָרּ ,בְמֹוחָאּ ,דְרָ כִיב וְׁשָ לִיט עַ ל ַהּלֵ ב .וְ לֵ ית זְ כִירָ ֶ
נְק ָבה .מֹוחָא ּדְאִיהּו דְ כּורָא ,רָ כִיב וְׁשָ לִיט עַ ל ַהּלֵ ב .לֵ ב ׁשַ ּלִיט
בְמֹוחָא .וְעַ ל ּדָא זָ כֹור לְזָ כָר וְׁשָמֹור לִ ֵ
 יֹות ֶרת 
נּוק ָּבא) (דף רכ"ד ע"ב) ֶ
ָמָאל וְ נָ חָׁש  ּדָא  בְדָא ,וְאִיהּו חַד( .ס"א וְ ִאיּנּון ְּדכַ ר וְ ְ
וְרָ כִיב עַ ל ַה ָּכ ֵבדָּ .כ ֵבד  ס ֵ
ָמָא"ל.
יכלָא דִדְ כּורָא ,רָזָא דְ ס ֵ
ד מ ְ
ת ה ָּכ ֵבדּ ,דָא נָ חָׁשָּ .כ ֵב ֵ
נָא ,יֹות ֶר ַ
ֶ
ַה ָּכ ֵבד וְ ָכ ֵבד .וְעַ ל ּדָא ּבְקֹורְּבָ
ָאי כְך הּוא ,וְיָאּות הּואּ .ובְרִירָא דְמִ ּלָ ה ,וְרָזָא וְ סִתְרִין ּדְקָרְּבָ ןָ ,הכִי הּואָּ .כ ֵבד 
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וַ ּד ַ
ָמָאל ּובַת זּוגֹו( .ס"א ּולְ ָב ַתר ּכָ ל וכו' ְּד ִאיּנּון
יֹות ֶרת ִדילֵ יּה) ס ֵ
ְיֹות ֶרת דִילֵ יּה( ,ס"א ּולְ ָב ַתר ֶ
נָ טִיל ּבְקַדְמִיתָא ,הּוא  ו ֶ
ַחּיָ ילִ ין) וְ ָכל אִיּנּון עַרְקִין ְּד ַכבְדָאַ ,חּיָילִין ּומַׁשִרְיָין ִּדלְ הֹוןּ ,ונְ טִילּו דִ לְ הֹוןּ ,דְאַ ְכלִין ֲחלָ בִין ׁשַמְ נִינֹו
יהםּ ,וכ ְֵדין קָרִיב ּכֹּלָא לְ ג ֵַּבי לֵ ב.
ר עלֵ ֶ
ב א ֶׁש ֲ
ת ה ֵחלֶ ֲ
ּדְקָרְּבְ נָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות כט) ֶוְא ַ
נָא ּוצלֹותָא ּדְאִתְעָ בִיד עָ לֵ יּה
ְ
ִיד ּביּה ,וְ ָסלִיק ּבְ ַההּוא תְ נָ
ֹּלָא אּלָא וִ ּדּוי דְאִתְעָ ב ֵ
וְ לֵ ב לָא נָ טִיל מִ ּכ ֶ
יוָאי .מֹוחָא דָא ,נְ הֹורָא 
נָא ביּה ,וְ ֶחדְ וָ ותָא דְ לֵ ֵ
ּדְקָרְּבְ נָא .לֵ ב קָרִיב לְ ג ֵַּבי מֹוחָא ,רְעּותָא דְיִ חּודָא דְ ַכ ֲה ֵ
ָא אִתְיְדַע ּכלַ ל( .ס"א לְ גַ ֵּביּהִ ,מּכְ לַ ל ְּדלָ א
ְ
דְאַתְיָא מִ ּמֹוחָא עִ ּלָאָ ה .מֹוחָא קָרִיב לְ ג ֵַּביּה טָמִיר מִ ּכֹּלָאְּ ,דל
ַ ּדכֹּלָא.
ִא ְת ְּפ ַרע ּכְ לַ ל) וְ כֹּלָא אִתְקְׁשַר ּדָא בְדָאּ .ומֹוחָא קָרִיב נַ חַת רּוח ְ
ת נְק ָבה ,נּוקְּבָא דִילֵ יּה.
 .יֹות ֶר ֵ
עַרְקִין ְּד ַכבְדָא ,אִ ּלֵ ין אִׁשִים ,וְ ָכל אִיּנּון ַחּיָילֵ יהֹוןָּ .כ ֵבדּ ,כְמָ ה ּדְאִ ּתְמַר ֶ
ַת נְאּופהָא,
ָ
ּה ׁשַעתָא ,לְ בָתָר ּדְעַ ְבּד
ֲ
כּורָא אּלָא  ּכַד אַׁשְאָרַת לָ
ֶ
מַאי יֹות ֶרתְּ .דלָא אִתְ חַּבְרַת ּבִדְ
ֶ
ֲא
ת נְק ָבהְּ ,דכַד ּבַעְיָא  לְאִתְ חַּבְרָא  בְּבַר נָׁש ,אִתְעָ בִידַת לְ ג ֵַּביּה ׁשִ ּיּורִיןְּ ,דלָא 
ּתּו ,יֹות ֶר ֵ
ֶ
וְׁשַ בְקָא לֵ יּה.
יר זְעיר  לְ ג ֵַּביּה ,עַד  ּדְאִתְעַ ֵבידָא  לֵ יּה חִּבּורָא  חָדָא.
ֵ
ַת זְע
אִתְ ֲח ָּׁשבַת  ְּכלַ ל .לְ בָתָר אִיהִי אִתְקָרְ ב ֵ
ִין אמּורִין ּופְדָרִין ,וְ ֻכּלְ הּו
ּומאִ ּלֵ ין עַרְקִין ְּד ַכבְדָא ,מִתְּפַ ְּׁש ָטן אָ ֳחרָ ן זְעִירִין ,לְ ַכ ָּמה זַיְינִין ,וְ כֹּלָא נַ ְטל ֱ
ֵ
ְּכלִילָ ן ּבַ ָּכ ֵבד.
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע ה"כר ףד

זש

ִקְדּוּׁשה ,נָ טִיל ּומַקְרִיב לְמֹוחָא ּכְמָ ה דְאִ ּתְמַר .לֵ ב ׁשַרְיָא עַ ל ּת ְֵרין ּכּוּלְיָין ,וְאִיּנּון
ָ
לֵ ב ּדְאִיהּו עִ ּקָרָא ב
ִין עיטָא ,וְאִיּנּון רְ חִיקִין קְרִיבִין ,יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא .וְ ֻכּלְ הּו נַ ְטלִין וְאָ ְכלִין ָּכל חַד 
ּת ְֵרין ּכְרּובִין יָ ֲהב ֵ
ֹּלָא כ ֲחדָא.
ִּכּדְקָא יָאּות ,עַד ּדְאִתְקְׁשַר ּכ ַ
ּוצלֹותָאְּ .דהָא  וַ ּדָאי
י אֹלהִים רּוחַ  נִׁשְּבָרָ ה( ,תהלים נא) ּדָא מִתְקָרִיב לַ לֵ ב ,רּוחַ  נִׁשְּבָרָ ה ,וִ ּדּוי  ְ
זִ ְב ֵח ֱ
ִים א ֶׁשר נְתָ נָ ּה .וְ ָכ ֵבד מַקְרִיב לֵ יּה לְ ג ֵַּביּה לֵ בּ ,דְאִיהּו
ָאֹלה ֲ
ָׁשּוב אל (דף רכ"ה ע"א) ה ֱ
ֶ
(קהלת יב) וְ הָרּוחַ ּת
ּׁשּורָא כ ֲחדָא בְקֹורְּבְ נָא.
ַ
ַסּנֵ יגֹורָא עָ לֵ יּה ,וְ כֹּלָא קִ
ל ׁשַיְיפי גּופָאֵּ ,וביּה ׁשַרְיָין .לֵ ב ,אִיהּו זָ כִיְך מִ ּכֹּלָא.
ֵ
מִ ן ָּכ ֵבד ,נָ פְקִין ָּכל מַרְעִין ,וְ ָכל מַ ְכּתְׁשִין ,לְ ָכ
מִ ּנֵ יּה נָ פְקִין ָּכל ַטב ,וְ ָכל ּבְרִיאּותָא ּדְׁשַיְיפִין ֻּכּלְ הּו ,וְ ָכל ּתּוקְּפָא ,וְ ָכל ֶחדְ וָ ה ,וְ ָכל ׁשְ לִימּו ּדְאִ ְצטְרִיְך
לְ ָכל ׁשַיְיפִין.
רעיא מהימנא
קָא סטְרִין מִ ס ְֲאבִיןּ ,ולְקָרְ בָא ּדַרְ ּגִין קַ ּדִיׁשִין .וְאִ ּתְמַר 
ִ
ִין ,אּלָא לְרַ ֲח
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,לֵ ית קָרְּבְ נ ֶ
ּבְ חִּבּורָא קַדְמָאָ הִּ ,דלְ הֹון(ַ ,ע ְר ִקין ְּדכַ ְב ָדאִ ,אּלֵ ין ִא ִיׁשים וְ כָ ל ִאיּנּון ַחּיָ ילִ ין וְ ִא ְּת ַמר) עַרְקִין ְּד ַכבְדָא אִית מִ ּנְ הֹון
ִין אבָרִין וֶ ֱאמּורִין
רַ בְרְ בִין ,אִית מִ ּנְ הֹון רַ בְרְ בִין ּוזְעִירִיןּ ,ומִתְּפַׁשְ טִין מִ ּנְ הֹון לְ ַכ ָּמה ִסטְרִין .וְאִ ּלֵ ין נַ ְטל ֵ
ּופְדָרִין ּדְמִתְאַ ְּכלִין ָּכל ַהּלַיְ לָ הְּ ,דהָא קָרְּבָ ן ּכֹּלָא לַייָ.
ֹלא אַמְרַת לְעיל ּדְקָרְּבְ נִין דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא לָאו אִיּנּון
ֵ
אָמַר ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא ,רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,וַ ֲה
ְקָרב קַ ֵּמיּה ,אִיהּו ָפלִיג לְ ָכל
ה' .אּלָא ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּד ָכל קָרְּבָ נִין צְרִיכִין ל ֵ
ֶ
ֶאּלָא  לְקָרְ בָא י' ּבְ ה' ו' ּבְ
ִרְיָין ,מַא ָכלִין ּדְקָרְּבְ נִין ,לְ ָכל חַד ּכַדְקָא חָזֵ י לֵ יּה ,לְ ִׂש ְכלִ ּיִים ,מְזֹונֵ י דְאֹורַיְיתָאּ ,ומִׁשְ ּתְיָיא דְיֵ ינָא 
ֲ
מַ ּׁש
ין מַא ָכלִין ִטבְעִ ּיִים,
ֲ
ְאִיּנּון ׁשדִים ּדְאִיּנּון ִּכ ְבנֵ י אָדָ ם ,יָ הִיב לֹון אִ ּלֵ
ֵ
ּומַ ּיָא  ּדְאֹורַיְיתָא .לְ ִטבְעִ ּיִיםּ ,ד
יכל לֹון.
לְמ ַ
ׁשָא ּדלְ הֹוןֵ ,
ִית א ִ
ְּדנָ ח ֵ
ִית ּת ָּמן
יכל קָרְּבְ נִין .וְאִי לָאָ ,הוָ ה נָ ח ַ
ָא לְמ ַ
ְאּׁש ֵ
ּכְמָ ה ּדְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,אִי זָ כּוָ ,הוָ ה נָ חִית ּכְמֹו אַרְיֵ ה ּד ֶ
ְׁשיּה .וְאִי 
וְאֹוף הכִי  כַד מִית ּבַר נָׁש ,אִי זָ ֵכי ,נָ חִית ּבִדְמּות אַרְיֵ ה ,לְקַּבְ לָא נַ פ ֵ
ָ
ְּבָא דְאּׁשָא.
ֶ
ּכְמִין ַּכל
ּיַד ּכלֶ ב יְ חִידָתִי.
ה מ ֶח ֶרב נַ פְׁשִי מִ ֶ
ְאָמַר ּדוִד עָ לֵ יּה( ,תהלים כב) ַהּצִילָ ֵ
ָ
ִדְמּות ּכלֶ בּ ,ד
ֶ
לָאו ב
ְקָרב קָרְּבְ נִין ִּדבְעִירָ ן
ְׁשהֹון .מָ נֵ י ,ל ֵ
ְרָאל מִ ּנְ הֹון וְ נַ פ ֵ
הּוא גּופיהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ֵ
ָא קדְׁשָא  בְרִיְך
ְׁשיזָ ב ֻ
ְּובגִין ל ֵ
ם .א ָבל
ַׁשְקהּו מָיִ ֲ
ַאכִילֵ הּו לָ ֶחם וְאִ ם צ ֵָמא  ה ֵ
ׂשֹונַאָך ה ֲ
ֲ
ם רָעב
ֵ
גּופן ּבְאַתְרַיְיהּו ,לְקַ ּיֵ ים (משלי כה) אִ
וְ ָ
ִיל אּלָא רְעּותָא דְ לִּבָאּ ,ותְ בִירּו דִילֵ יּה ְ(ּד ִאיהּו יִ ְׂש ָר ֵאל) .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
ֻקדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,לָא נָ ט ֶ
י ח ֶרסּ ,דְאִ ּתְמַר 
ה אֹלהִים ֹלא תִ בְזֶ הְּ .כגַ וְ ונָא דִ ְכלֵ ֶ
י אֹלהִים רּוחַ נִׁשְּבָרָ ה לֵ ב נִׁשְּבָר וְ נִדְ ֶּכ ֱ
(תהלים נא) זִ ְב ֵח ֱ
ּבְ הֹון נִׁשְּבָרּו נִ ְטהָרּו.
ְרָאל
ם ּבְדּוכנָ ם ,וְיִ ׂש ֵ
ָ
ִים ּבַעבֹודָתָ םּ ,ולְ ּוִיִ
ֲ
ְרָאל .וְאִ ּתְמַר ּבְ הֹוןּ ,כ ֲֹהנ
ַּכ ֲהנָא מֹוחָא .לֵ וִי  לִּבָאּ .גּופָא יִ ׂש ֵ
ִיל .אּלָא ׁשַמְ נּונֹו
י ּדלִּבָאֶ ,חל ְֵּביּה ּדְאִיּנּון מִ ס ְֲאבִין ,אִיהּו לָא נָ ט ֶ
ד ּבָעי לְקָרְ בָא לְ ג ֵַּב ְ
ְאִי כ ֵב ֵ
ּבְמַעמָדָ ם .ו ָ
ֲ
לָא פסֹולֶ ת ,וְדָ ם עָ כּור 
ְ
ָמאָּ ,דם ָצלִיל ּבְ
ְּד ֵחלֶ ב ָטהֹורְּ .כגַ וְ ונָא דְאִית ּבְ גּופָאֵ ,חלֶ ב ָטהֹור  וְ ֵחלֶ ב ט ֵ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ִין .אֹוף הכִי אִיּנּון מַׁשִרְיָין
ָ
ּבַּפְ סֹולֶ ת .וְעַרְקִין ְּדלִּבָאַ ,חּיָילִין קַ ּדִיׁשִין .וְעַרְקִין ְּד ָכ ֵבדַ ,חּיָילִין מִ ס ְֲאב
ר הּטֹוב ,אִ ּלֵ ין מְמָ נָ ן עַ ל עַרְקִין ְּדלִּבָא ,וְאִ ּלֵ ין מְמָ נָ ן עַ ל עַרְקִין ְּד ַכבְדָא.
ּדְיֵ ֶצר  הָרָעּ ,ומַׁשִרְיָין ּדְיֵ ֶצ ַ
י כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות.
ְרָאל ,וְאּומִין ּדְעָ לְמָא עֹוב ְֵד ָ
י אֹומי ,יִ ׂש ֵ
ִי תְר ֵ
אֹוף הכ ֵ
ָ
ְרָאל לָאו ֻכּלְ הּו ׁשָ וִיןּ ,דְאִית ּבְ הֹון
ל אפִיּלּו יִ ׂש ֵ
ֹּלָא ,א ָב ֲ
ֲ
אָמַר לֵ יּה רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאׁ ,שַּפִיר קָא אַמְרַת ּבְ כ
ר ספִירָאןּ ,ומִ ָּכל ֲהוָ וּיָין וְ ִכּנּויִין .וְאִית מִ ּנְ הֹון
ִילָא מ ֶע ֶׂש ְ
ֵ
ּבְ נֵ י מַ לְ כּות ,מִ ִּסטְרָא ּדְמַ לְ כּות קַ ּדִיׁשָאְּ ,כל
ן ּביתֹו .וְאִית מִ ּנְ הֹון ִּכבְעִירָ ן ,וְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון( ,יחזקאל
ְרָא דְע ֶבדּ ,דְאִיהּו (בראשית כד) עַ ְבּדֹו זְקַ ֵ
ֶ
עַ ְבּדִין ,מִ ִּסט
נָא ,קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא מָ נֵ י לְקָרְ בָא ּבְעִירָ ן
ֻ
לד) וְאַ ֵּתן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָ ם אַ ֶּתם .וְאִיּנּון ּדְדַמְיָין לְעָ
ּבְאַתְרַיְיהּו ,לְ כַּפְרָא עָ לַיְיהּו .וְאִיּנּון ּדְדַמְיָין לְמַ לְאָ כִין ,קָרְּבְ נִין ִּדלְ הֹון אִיּנּון עֹובָדִין ָטבִיןּ ,דִמְמָ נָ ן
עָ לַיְיהּו מַ לְאָ כִיםּ ,דִמַקְרִיבִין ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ּבְאַתְרַיְיהּו.
הֹון מִתְּפָרְדי 
ֵ
יכםּ .בְ חֹובִין ִּדלְ
ֹלה ֶ
ַייָ א ֵ
וְאִיּנּון ַּד ַהוֹו ּבְ נִין לַיְ הֹוָ ה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דברים יד) ּבָ נִים אַ ֶּתם ל ֱ
י אֹורַיְיתָא דְאִיהּו ׁשם יְ הֹוָ ה ,לְקָרְ בָא אַתְ וָ ון ,י' ּבְ ה',
ֵ
אֹוריְ ָיתא) ,הּוא דְ לֶ ֱהוֵ
אַתְ וָ ון ,וְתִ ּקּונָא (ס"א ִּדלְ הֹון הּוא ַ
ו' ּבְ ה'ּ ,בְקָרְּבְ נָא דִ לְ הֹון.
ין ּבִׁשְמיּה.
ֵ
כּותָאּ ,ב
ֵ
ל ּפִקּודִיןּ ,בין ּבְמַ לְ
ֵ
יּ ,בין ּדְמַ לְאָ כִין ּדִמְמָ נָ ן עַ
ְעִיר ֵ
ִיןּ ,בין ִּדב ֵ
ֲה ֵרי ּבְ ָכל קָרְּבְ נ ֵ
ִיב ּבְאַרְּבַע חיוָ ן
ֵ
אֹוריְ ָיתא ִדילֵ יּה) ּבְאַתְ וָ ון קַ ּדִיׁשִין .וְאִיהּו רָ כ
ּכֹּלָא  צָרִיְך לְקָרְ בָא לְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא ְ(ּד ַ
הּוא דִמְקָרב
ֵ
הֹון אִתְּבְרִיאּו אַרְּבַע חיוָ ן ִטבְעִ ּיִים .וְאִיהּו
ֵ
ּדְמַ לְאָ כִים .וְאִיהּו רָ כִיב ּבְאַרְּבַע יְ סֹודִיןּ ,דְמִ ּנְ
וְאֹוף הכִי הּוא 
ָ
 עֹוׂשה ׁשָ לֹום ּבִמְרֹומָיו.
מַ ּיָא ב ְֶאּׁשָא ,וְרּוחָא  בְעַ פְרָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,איוב כה) ֶ
ב אּורִיאלּ ,דְאִיהּו
ֵ
ְאִיהּו מְקָר
ֵ
ׁש ׂש ְכלִי .ו
הּוא א ִ
ֵ
ְרִיאלְּ .ד
מְקָרב מִיכ ֵָאל ּדְאִיהּו מַיִ ם ִׂש ְכלִ ּיִים ,עִ ם ּגַ ב ֵ
ֵ
ּלָק קדְׁשָא בְרִיְך
ָר ׂש ְכלִיתּ .דְמִ ּיָד ּדְאִ ְס ַּת ֻ
ְאִיהּו א ֶפרְּ ,דהַיְינּו עָ פ ִ
ֵ
ַ ׂש ְכלִי ,עִ ם רְ פ ֵָאלּ ,ד
אַ ּוִירְּ .דהַיְינּו רּוח ִ
הּוא מִּבינַיְיהּו ,לֵ ית ּבְ הֹון ֵחילָא.
ֵ
ון .אּלָא הַאי אִתְמַר,
ְאִי ּתימָא ,הָא כְתִיב ּבְ ָכל קָרְּבְ נִין לַיהֹוָ"הֵ ,וְאיְך אָמַרְ נָא דְאִית ּפִרּודָא בְאַתְ וָ ֶ
ו ֵ
ִׁשְמיּה .וְ לָא דְאִיּנּון אִיהּו מַ ּמָׁש .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה מג) ּכֹל
ּבְדַרְ ּגִין ּדְאִתְּבְרִיאּו וְאִתְקְרִיאּו ב ֵ
ָ"ה ּבַאצִילּותְּ ,דלֵ ית ּבְ הֹון
ֲ
ִיו אַף עׂשִיתִיוּ .דְאִית אַתְ וָ ון ּדַיהֹו
ֲ
ַהּנִקְרָא  בִׁשְמִי וְ לִ ְכבֹודִי  בְרָאתִיו יְ צַרְ ּת
ּפִרּודָא וְ ַה ְפסָקָ הּ ,דְאִיּנּון ּכְמַּבּועִין לְ גַּבַיְיהּוּ ,דְאַׁשְקְ ּיָין לְאִילָ נִיןְּ .ובגִין אִ ּלֵ ין ּדְאִתְּבְרִיאּו ,אִדָמְיָין י'
ר אצְּבְעָאן.
לְע ֶׂש ֶ
ֵלְריׁשָא ,ו' לְ גּופָא ,ה' ה' ֶ
ִי וְאׁשְ וֶ ה יֹאמַר 
ָ"ה ,אִתְמַר ּביּה( ,ישעיה מ) ֶוְאל מִי תְדַ ּמְיּונ ֶ
ֵ
ְאִתְקְרי יְ הֹו
ֵ
ֲא ָבל עִ ּלֹות הָעִ ּלֹות עַ ל ּכֹּלָאּ ,ד
י ביּה
 אנִי יְיָ ֹלא ׁשָ נִיתִי .לָא מָ ֵט ֵ
ְיּון אל ּומַ ה דְמּות ּתַעַרְ כּו לֹו( .מלאכי ג) ֲ
קָדֹוׁש( .ישעיה מ) ֶוְאל מִי ּתְדַ ּמ ֵ
ית ּביּה ּפִרּודָא .וְעָ לֵ יּה אִתְמַר( ,תהלים ה) ֹלא יְ גּורְ ָך רָע.
ו' מה'ְּ ,דלֵ ֵ
וֹוי ,י' מה'ֵ ,
ֵ
חֹובִין לְאַ פְרְׁשָא אַתְ
ִיס ּביּה .וְאִיהּו
ִיט ּביּה .אִיהּו תָ פִיס ּבְ כֹּלָא ,וְ לֵ ית מָאן ּדְתָ פ ֵ
אִיהּו ׁשַ ּלִיט עַ ל ּכֹּלָא ,וְ לֵ ית מָאן ּדְׁשָ ל ֵ
הֹוריּה עָ לַיְיהּו .וְ כַד אִ ְס ְּתלִיק מִ ּנַיְיהּו ,לֵ ית לֵ יּה
ן ,אּלָא ּבְאִתְּפַ ְּׁשטּות נְ ֵ
ָא אִתְקְרי יְ הֹוָ"הְּ ,וב ָכל ׁשְמָ ָה ֶ
ֵ
ל
יּה ׁשם ְּכלָ ל מִ ּנְ הֹון( .קהלת ז) עָמֹוק עָמֹוק מִי יִמְ צ ֶָאּנּו.
ּגַרְמ ֵ
מִ ֵ
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ְ

ב"ע ה"כר ףד

טש

הֹוריּה ַּתּקִיף עַ ל ָּכל
ר עלְיֹוןּ ,דְאִיהּו נְ ֵ
ַת .אפִיּלּו ֶכ ֶת ֶ
לָא ביּהְּ ,דלָא אִתְ ַח ְּׁשכ ֲ
לֵ ית נְ הֹורָא יְ כִיל לְאִ ְס ַּת ְּכ ֵ
 יָׁשת  ח ֶֹׁשְך סִתְרֹו .וְעַ ל ָחכְמָ ה
ּדַרְ ּגִין ,וְעַ ל ָּכל ֵחילֵ י ׁשְמַיָא ,עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ,אִתְמַר עָ לֵ יּה( ,תהלים יח) ֶ
ל ׁש ֵּכן יְ סֹודִיןּ ,דְאִיּנּון
ל ׁש ֵּכן ֵחיוָ ןָּ .כ ֶ
ן ׁשְאַר ספִירָאןָּ .כ ֶ
ְ
ל ׁש ֵּכ
וַערָ ֶפל ְסבִיבָיוָּ .כ ֶ
ּובִינָ ה( ,תהלים צז) עָ נָ ן ֲ
ְאַרְּבַע סטְרִיןּ ,בַר 
ִ
ְרָא ,עיּלָא  וְתַ ּתָאּ ,ול
ֵ
ית סֹובב לֹון לְ ָכל ִסט
ֵ
סֹובב עַ ל ָּכל עָ לְמִין ,וְ לֵ
ֵמתִים .אִיהּו ֵ
רְׁשּותיּה לְ בַר .אִיהּו מְמַ לֵ א  ָּכל עָ לְמִין .וְ לֵ ית (ס"א ֱאלָ ָהא וכו' לֹון ָּבר ִמיּנֵ יּה)
ֵ
ִיק מ
מִ נֵ יּה .וְ לֵ ית מָאן ְּדנָ פ ֵ
אֹוחרָא מְמַ לֵ א לֹון.
ֲ
יהב לֵ יּה ַחּיִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,נחמיה ט) וְאַ ָּתה
לְמ ַ
יּה אלָ הָא אַ ֲחרָאֵ ,
ֱ
אִיהּו מְ ַחּיֶ ה לֹון וְ לֵ ית עָ לֵ
ּלָא חׁשִיבִין ּוכְמִ צְּבְיֵ יּה עָ בִיד 
י אַרְעָא כ ֲ
ְ
ְאָר
נִיאל( ,דניאל ד) וְ ָכל ּד ֵ
יּה אָמָר ּד ֵ
ָ
ה את ּכּולָ םְּ .ובגִינֵ
מְ ַחּיֶ ֶ
סֹודִין ,אּלָא 
ֶ
יּה ,עיּלָא  וְתַ ּתָא .וְ לֵ ית קּורְ בָא לְ הּו בְד' יְ
ֵ
ּבְ ֵחיל ׁשְמַיָא .אִיהּו מְקַ ֵּׁשר ּומְיַ ֵחד זִינָא  לְזִינֵ
ַד אִיהּו ּבינַיְיהּו.
ֵ
ֻקדְׁשָא בְרִיְך הּוא כ
יכם ,אִ ְס ְּתּלַק מִ ן אַתְ וָ ון ,אִׁשְ ּתְאָרּו ְב ֵפרּודָא.
ֹלק ֶ
ה א ֵ
ּיַד ּד ָחבּו ,אִ ּלֵ ין ּדְאִתְקְרִיאּו ָבנִים אַ ֶּתם לַיְ הֹוָ ֱ
מִ ְ
ה' .אֹוף הכִי אִיּנּון עַ ְבּדִין דִילֵ יּה,
ָ
ּומַאי תִ ּקּונֵ יּה ,לְקָרְ בָא אַתְ וָ ון ּבְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,י' ּבְ ה' ,ו' ּבְ
ָא קדְׁשָא 
מִ ִּסטְרָא דְ ֵחיוָ ןּ .בְ חֹובִין ִּדלְ הֹון ּגָרְמּו לֵ יּה ,לְאִ ְס ַּתּלְקָא מִ ּנְ הֹון .מָאי ּתָקַ נְ ּתָא דִ לְ הֹון .לְ נַ ְחּת ֻ
וֹו מאַרְּבַע יְ סֹודִיןּ ,דְאִיּנּון עָאנָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך
ָא לֹון .אֹוף הכִי אִיּנּון ַּד ַה ֵ
ָ
בְרִיְך הּוא עָ לַיְיהּו ,לְקָרְ ב
ּלְקָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא מִיּנַיְיהּו .מָאי תַקְ נָ ה .לְקָרְ בָא לֹון ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא.
ֻ
הּואְּ ,דגַרְמּו לְ ַס
ַע ֶׂשה בַּב ֶֹקר 
ׂש אחָד  ּת ֲ
ת ה ֶּכ ֶב ֶ
ַי .אֹוף א ַ
ֶ
ה ,את קָרְּבָ נִי לַ חְמִי  לְאִ ּׁש
ָא ב ֻכּלְ הּו מָ נֵ י ,קָרְּבָ ן לַיְ הֹוָ ֶ
ְּובגִין ּד ְ
י בנֵ י יֹונָ הָּ ,כל
ה ּבין הָעַרְּבָיִ םּ .וכְתִיב (וְ לָ ַק ְח ָּת) (ויקרא ה) ׁשְ ֵּתי תֹורִים אֹו ׁשְ נֵ ְ
נִי תַע ֶׂש ֵ
ֲ
ת ה ֶּכ ֶבׂש ַה ֵּׁש
ֶוְא ַ
ית אלָ הָא בַר 
הּוא מְקָרב ּכֹּלָא ב ֲַאתָר ּדָא ,אִיהּו עִ ּלַת עַ ל ּכֹּלָאְּ ,דלֵ ֱ
ֵ
זִינָא אָזִיל לְזִינֵ יּה .וְקּודְׁשָא בְרִיְך
ָא חילִיןּ ,בַר מִ ּנֵ יּה.
מִ ּנֵ יּה .וְ לֵ ית מָאן ּדְיָ כִיל לְקָרְ ב ֵ
ְרָא ּד ֵפרּודָא .וַ וי לְמַאן ְּדגָרִים ּבְ חֹובֹוי,
בֹודַת ּכֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות ,אִיּנּון מִ ִּסט ְ
ָ
י ע
ֲא ָבל ֵחילִין ּדְאּומִין עֹוב ְֵד ֲ
ְרָאל .וְיֵ יעָ לּון אּומִין עֹוב ְֵדי 
ּלָק קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא מִיִ ׂש ֵ
לְאַעלָא אַתְ וָ ון וְ ֵחיוָ ן וִיסֹודִיןּ .דְמִ ּיָד אִ ְס ַּת ֻ
ֲ
חּוצה
לֹות ּבינַיְיהּו .לֵ ית  לֹון קְרִיבּות ּבְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּואְּ ,דלֵ ית קֹורְּבְ נִין ּבְ ָ
ֵ
ּכֹוכבִים ּומַ ּזָ
ֲעבֹודַת  ָ
לֹוּהּ .בְ ַההּוא זִמְ נָא דְאָמַר 
לֹו א ַ
ְמִי ׁש ֵאין ֱ
ּדֹומה כ ֶ
ָאָרץ ֶ
חּוצה ל ֶ
ָאָרץְּ .ובגִין ּדָא אּוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןַ ,הּדָר ּבְ ָ
ל ֶ
מִ ּלִין אִ ּלֵ ין ,נַ ְחּתּו ָכל אַתְ וָ ון קַ ּדִיׁשִין ,וְ ֵחיוָ ן קַ ּדִיׁשִין ,וְד' יְ סֹודִין ,לְ ג ֵַּביּהּ ,ובָרִיכּו לֵ יּה וְאָמְרּו ,עַ ל
ן קדְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,ומִתְקָרְ בִין זִינָא (דף רכ"ה ע"ב) לְזִינֵ יּהּ ,בְרִיְך אַ נְ ּתְ 
ִית עלָ ֻ
יְדָ ְך רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,נָ ח ֲ
ל ּברְיֵ יּה( .ע"כ רעיא מהימנא).
ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,בְאַרְּבַע יְ סֹודִיןּ .כְעַ ן אִתְּבְרִיר ּכֹּלָא עַ ֻ
וַע ֵׂשה
ה אמּונָ הּ .בְ ַטח ּבַיְיִָּ ,כּדְקָא יָאּותֲ .
ּורְע ֱ
ן א ֶרץ ֵ
ח ּבַיְיָ וַע ֵׂשה טֹוב ׁשְ ָכ ֶ
ֲ
ּפָתַ ח וְאָמַר( ,תהלים לא) ּבְ ַט
ְאִי תַעבִיד  ּדָא ,אַ נְ ּתְ 
ֲ
ּקּונָא ּדבְרִית קַ ּדִיׁשָאִּ .ד ְּת ֵהא מְתַ ֵּקן לֵ יּה ,וְ נָ טִיר לֵ יּה ִּכּדְקָא יָאּות .ו
ִ
טֹובִּ ,ת
לְעיּלָא.
ִיא אמּונָ ה דִ ֵ
א הכָא בְאַרְעָא ,וְיִ ּתְזָ ן מִ נָ ְך ,וְיִתְּפַרְ נֵ ס מִ נָ ְךַ ,הה ֱ
ְּת ֵה ָ
וְתּו,

יׁשא ִעּלָ ָאה ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים ְּד ַה ִהיא ֶא ֶרץ ִּת ְׁש ֵרי ְב ַההּוא טֹובְּ .ור ֵעה ֱאמּונָ ה
(ס"א ְמ ַת ֵּקן לֵ יּה וְ נָ ִטיר לֵ יּהְׁ .שכָ ן ֶא ֶרץ ֶא ֶרץ ַק ִּד ָ

ָך מִׁשְאלֹות  ל ִֶּבָךָּ .כל ּדָא 
ֲ
ַה ִהיא ֱאמּונָ ה ִדלְ ֵעיּלָ א יִ ְּתזָ ן וְ יִ ְת ַּפ ְרנֵ ס ִמנֵיּה ַעל יְ ָדְך .וְ ִאי ַת ֲע ִביד ָּדא) ּתִתְעַ ּנַ ג עַ ל יְיָ  וְיִ ֵּתן לְ
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א"ע ו"כר ףד
יש

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

אִתְ ּתְקָ נַת ּבְתִ ּקּונָא דִ בְרִיתֵּ .כיוָ ן ּדְאִ ּתַקָ נַת ּבְרִית ,אִ ּתְקַ ן ּכֹּלָאּ .פִ נְ ָחס ּבְ גִין ּדְקַ ּנֵ י עַ ל ּבְרִית ּדָא ,זָ ָכה
ָא סלִיק  וְאִתְקְׁשַר 
ְרָאלֵּ ,וביּה אִתְקַ ּיָים וְ הִתְעַ ּנַ ג עַ ל יְיְָּ .דה ָ
ֹלא עֹוד אּלָא דְאָ גִין עַ ל ָּכל יִ ׂש ֵ
ֶ
לְ כֹּלָא .וְ
ָרָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,וְ גָ נִיז לֵ יּהּ .בְ ַההּוא אֹור ּדְאִתְ ֲהנֵ י אַ בְרָ ָהם
לְעיּלָא( ,וְ ַאנְ ִהיר) ּבְאֹור קַדְמָאָ ה ְּדב ֻ
ֵ
נָא אִתְקְׁשַר ּביּה.
ֵ
מִ ּנֵ יּה ,וְאַ ֲהרֹן ַּכ ֲה
ָד ּכלַ ל
ָא יִתְאח ְ
ֲ
לְ בָתָר ּדְאִ ְס ַּתּלָק לְ ַכ ֲהנָא רַּבָא ,לָא אַדְ ּכַר לֵ יּה קַ ְטלָ נּותָא ּדְזִמְרִי ,וְ לָא יָאּות ּבְ גִין ְּדל
ְּפֹוי ּד ִסטְרָא אַ ֲחרָא ,וְ לָא אִתְ ֲחזֵ י לְאַדְ ּכְרָא עָ לֵ יּהְּ .ד ָכל מָאן ּדְקָ טִיל ,עַ נְ פִין ְּד ִסטְרָא אַ ֲחרָא אִית 
ּבְעַ נ ְ
ַר הכָא.
רָא כלָ ל ,וְעַ ל ּדָא לָא אַדְ ּכ ָ
ָא מִתְאחִיד ּבִימִינָא ,וְ לֵ ית לֵ יּה חּולָק ּבְ ִסטְרָא אַ ֲח ְ
ֲ
ּופנְ ָחס ה
ֵּביּהִ .
ִיד ּביּה .וְעַ ל ּדָא כְתִיב ַה ֻּמ ֶּכה
ה דְאִתְאח ֵ
ֲ
מַ ה דְאִתְ ֲחזֵ י ׁשְ ָבחָא ,אִיהּו גְ נַאי לֵ יּהּ ,ונְ חִיתּו מִ ּדַרְ ּגָא עִ ּלָאָ
ּמּוּכה ,וְ לָא אַדְ ּכַר עַ ל יְדָא דְמַאן.
ְׁשם הָאִׁשָ ה ַה ָ
ר ה ָּכה סְתָ ם ,ו ֵ
ֲא ֶׁש ֻ
אָמַר רִּבִי  ִפנְ ָחס ,זַ ּכָאָ ה דָרָא דְׁשַמְעִין מִילָ ְך ּבְאֹורַיְיתָא ,וְזַ ּכָאָ ה חּולָקִי דְזָ ֵכינָא  לְ ַכְך .אָמַר רִּבִי 
ויּה .עַד ּד ַהוֹו יַתְ בִין ּומְ פַיְיסִין ּדָא  לְדָא ,אָתָא 
ַ
ׁשִמְעֹון ,זַ ּכָאָ ה דָרָאּ ,דְאַ נְ ּתְ וַ ֲחסִידּותָ ְך אִׁשְ ְּת ַכח ּבְ גַ ּוֵ
ֹאמר 
ן .אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,וַ ּדָאי דִ ְכּתִיב( ,בראשית לב) וַ ּי ֶ
ִ
ְעָזָר ּבְריּה ּדְרַּבִי ׁשִמְעֹון ,וְאַׁשְ ַּכח לֹון ַּת ָּמ
ֵ
רִּבִי אל
ֶ
יּה רִּבִי ׁשִמְעֹון ,אלְעָזָר ּבְרִיּ ,תִיב ּבְרִיֵ ,וְאימָא קְרָא.
ֶ
ה אֹלהִים זֶ ה .אָמַר לֵ
יַעקֹב ּכ ֲַא ֶׁשר רָאָ ם מַ ֲחנֵ ֱ
ֲ
יָתִיב רִּבִי אלְעָזָר.
ֶ
ּגְעּו ּבֹו .אּלָא אִית 
ֶ
י אֹלהִים .מָאי וַ ּיִ ְפ
לְא ֵכ ֱ
ְיַעקֹב ָהלַ ְך לְדַרְ ּכֹו וַ ּיִ ְפּגְעּו בֹו מַ ֲ
ּפָתַ ח וְאָמַר( ,בראשית לב) ו ֲ
ָא ּבְׁשַעתָא דְ ֲהוָ ה אָזִיל לְ חָרָ ן ,מַ ה
ֲ
לֹותָא .אּל
ֶ
ּפְ גִיעָ ה לְ ָטב .וְאִית ּפְ גִיעָ ה לְ בִיׁש .וְאִית ּפְ גִיעָ ה לִ ְצ
ְ אָמר( ,שמות
י ב ַההּוא מָקֹוםּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ִית הוָ ה דְ ַצּלֵ ְ
כְתִיב( .בראשית כח) וַ ּיִ ְפּגַע ּבַ ּמָקֹוםְ ,צלֹותָא דְעַרְ ב ָ
הּוא אתָר אִתְ ֲחזֵ י.
ֲ
ּוצלֹותָא דְעַרְ בִית ּבְ ַה
לג) ִהּנֵ ה מָקֹום אִ ּתִיְ .
ִיהרָאּ ,בַעְ לָ ּה לְ ג ֵַּבי אִ ּתְתָא.
ּתּו וַ ּיִ ְפּגַע ּבַ ּמָקֹום ,מִ ּלֵ י ּפִ ּיּוסִין אִיהּוּ .דְאָתָא ׁשִמְׁשָא קַ ּדִיׁשָא לְ ג ֵַּבי  ס ֲ
י פּיּוסִין לְ ַפּיְיסָא לָ ּהִּ .ד ְכּתִיב וַ ּיִ ְפּגַע 
ְתָא ,אִי לָא הוֵ י  בְמִ ּלֵ ִ
ֲ
לְמ ֵיתי לְ ג ֵַּבי אִ ּת
מִ ּכָאן ְּדלָא יֵ אֹות  לַּבַעַ ל ֵ
ֹב מחָרָ ן ,מַ ה כְתִיב ,וַ ּיִ ְפּגְעּו בֹוׁ ,שַדְרַת  הִיא לְ ַפּיְיסָא 
י יַעק ֵ
ה אָת ֲ
ֵ
ַד הוָ
ּבַ ּמָקֹוםּ ,ולְ בָתַר וַ ּיָ לֶ ן ׁשָ םּ .כ ָ
לְמ ֵיתי לְ גַּבָ ּה.
לֵ יּהֵ ,
ר יַעקֹב ּכ ֲַא ֶׁשר רָאָ ם .מָאי כ ֲַא ֶׁשר רָאָ ם .אִ ּלֵ ין מַ לְאָ כִין ּדְיֹוםּ ,ומַ לְאָ כִין ְּדלַיְ לָ ה ֲהוֹו ,וְאִתְ ְּכסִיאּו
ֹאמ ֲ
וַ ּי ֶ
ה .מ ָהכָא דַ ַהוֹו אִ ּלֵ ין
ה אֹלהִים זֶ ֵ
מִ ּנֵ יּהּ ,ולְ בָתַר אִתְ ּגַ ּלְיָין לֵ יּה .וְעַ ל ּדָא  ּכ ֲַא ֶׁשר רָאָ םּ ,כְתִיב מַ ֲחנֶ ֱ
ה אֹלהִים ,וְאִיּנּון ּדִימָמָאּ ,כְתִיב
ּדִימָמָא ,וְאִ ּלֵ ין ְּדלֵ ילְיָא .אִיּנּון ְּדלֵ ילְיָא כְתִיב ּבְ הּו( ,דף רכ"ו ע"א) מַ ֲחנֶ ֱ
ּיִקְרָא ׁשם ַהּמָקֹום ַההּוא מַ ֲחנָיִ םּ .ת ְֵרין מַׁשִרְיָין .וְ ַה ְּׁשּתָא מַׁשִרְיָין קַ ּדִיׁשִין ֲח ֵמינָא 
ֵ
ּבְ הּו ,זֶ ה .וְעַ ל ּדָא וַ
ינָא הכָא( .דף רכ"ו ע"א) אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,מָאן ְּדפָתַ ח ּפִתְ חָא יֵ יּמָא .אָמַר רִּבִי 
ָ
ַא ֵת
ָהכָא .זַ ּכָאָ ה אָרְ חִי ּד ֲ
לְמָא דְאָתי .וְ הָא אִתְמַר 
ֵ
ְאָמַר ּת ִהּלָ ה לְדָ וִד ּבְ ָכל יֹום ְּתלַת זִמְ נִין ,אִיהּו בַר עָ
ְ
ֶאלְעָזָרָּ ,תנֵ ינָ ןָּ ,כל מָאן ּד
ְרָא ּוב ַפנְיָיאִּ ,ד ְכּתִיב,
ְ
מָא .אִי בגִין ּפַרְ נָ ָסה ּומְזֹונָא דְ ָכל עָ לְמִיןּ ,ת ְֵרין זִמְ נִין אִיּנּון ּבְ ָכל יֹומָא ּבְ ַצפ
ְ
ַע
טֲ
ּלָא תְרין לִמְזֹונָא דִ ְבנֵ י אִינ ְֵׁשי 
ֵ
ל יֹומָא .א
ֶ
גֹו' ,אמַאי תְ לַת זִמְ נִין ּבְ ָכ
ֲ
ם ּבָע ֶרב ּבָ ׂשָר וְ
 ּבְתת יְיָ לָ ֶכ ֶ
(שמות טו) ֵ
תָר ּד ְפּתִיחּו יְדֹוי.
הּוא א ִ
ֲ
יהב ּתּוקְּפָא לְ ַה
ַד לְמ ַ
ּודְ ָכל עָ לְמָא .וְ ח ֵ
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ב"ע ו"כר ףד

איש

נֹותן לָ ֶהם
י הכָא( ,תהלים קמה) וְאַ ָּתה ֵ
ְתִיב ָ
ּותְרין מְזֹונִין אִ ּלֵ ין מְׁשַ נְיָין ּדָא מִ ן ּדָא ,וְ ֻכּלְ הּו ְּתלַת מְזֹונֵ י כ ֵ
ֵ
לָא סּגִי ּבְעִ ּתֹו ,הָא חַדּ .ת ְֵריןִּ ,ד ְכּתִיב ּומַ ׂשְּבִיעַ לְ ָכל
יכ ַ
ִיב מ ְ
תִיריּ ,דְיָ ה ֵ
ַע ֵ
ֶאת אָ ְכלָ ם בְעִ ּתֹוּ ,דָא מְזֹונָא ּד ֲ
ַ את 
ִיב ּפֹותח ֶ
ֵ
לַת ּד ְכּת
לָא סּגִיְּ .ת ִ
יכ ַ
ּגֹו מ ְ
עִין מרָ צֹון ,וְ לָא מִ ֵ
ֵ
חָי רָ צֹוןּ ,דָא מְזֹונָא דְמִ ְס ְּכנֵ יּ ,דְאִיּנּון ְׂש ֵב
הּוא אתָר ,וְ ִב ְפּתִיחּו ּדְיָדֹוי ,נַ פְקָא רָ צֹון וְ ַׂשבְעָא לְ כֹּלָא.
ֲ
ֶיָדָךּ ,דָא תּוקְּפָא לְ ַה
ּלָא תְרי זִמְ נֵ יּ ,בְ גִין מְזֹונָא ּופַרְ נָ ָסה ְב ָכל יֹומָאּ .דְאִ ּלֵ ין ִחּיּובָא עַ ל ּבַר 
ֵ
ָא אִיהּו א
ֶ
ִיפנָאְּ ,דל
ּתּו ָהכִי אֹול ְ
ּלָא בגִין ׁשְ ָבחָא גֹו ֻּתׁשְּבְ ָחן ּדִזְמִירֹות ּדְדָ וִד מַ לְ ּכָא( .ס"א
ה אִיהּו ,א ְ
ֶ
חֹוב
נָׁש .וְאִי אָמַר יַ ּתִיר ,לָאו ּבְ גִין ָ
קּוד ָׁשא ְב ִריְך
ּוׁש ָב ָחא ִאיהּו לְ ְ
יֹומא ְ
יּובא הּוא ֶאּלָ א ְת ֵרי זִ ְמנֵי ְב ָ
ּוׂש ֵב ִעים ֵמ ָרצֹון וְ ַעל ָּדא לָ או ִח ָ
קּוד ָׁשא ְב ִריְך הּוא ָּוב ִריְך ְ
ְדנָ ִפיק יְ דֹוי ְד ְ

ָתַר צלֹותָא ּופַרְ נָ ָסה
ְ
ל אּלָא ב
הּוא לָ ֵתת לֹו זְ ִמירֹות ְּד ָדוִ ד ַמלְ ּכָ א) מָאי טַעְמָאּ .בְ גִין ְּדפַרְ נָ ָסה לָא חָזֵ י לְמִׁשְאַ ֶ
יכלּון עַ בְדֹוי.
דְמָאריּה .מַ לְ ּכָא יֵ יכּול ּבְקַדְמִיתָא ּולְ בָתַר יֵ ְ
ֵ
ֹתִי כּלָ ה אָ ַכלְ ּתִי יַעְרִי עִ ם ִּדבְׁשִי ׁשָתִיתִי יֵ ינִי עִ ם
ּנִי אח ַ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר השירים ה) ּבָאתִי לְ גַ ֲ
ָא צלֹותָא דִמְיּוׁשָ ב .עִ ם ִּדבְׁשִי דָא קְרִיאַת ׁשְמַע .אָ ַכלְ ּתִי 
לּו רעִים .אָ ַכלְ ּתִי יַעְרִיּ ,ד ְ
ֲחלָ בִי ,לְ בָתָר אִ ְכ ֵ
ָאֹופּנִים וְ ַחּיֹות 
נֹון ,יֹוצר אֹור (ס"א ְמ ָׁש ְר ִתים) וְ ה ַ
ֵ
יַעְרִי דָא צלֹותָא  ּדִמְיּוׁשָ בַ ,ההּוא יַעַר  (דף רכ"ו ע"ב) לְ ָב
ְ
ַהּק ֶֹדׁשּ( ,כּולָ ם ְקד ִֹוׁשים) ָּכל ֲהנֵ י אִקְרּון יַעַר אִילָ נִין ּונְ צִיבִין ְּד ֵביּה .עִ ם ִּדבְׁשִי דָא קְרִיאַת ׁשְמַעּ ,דְאִיהּו
מְתִיקּו דְ כֹּלָאּ ,בְ ַכ ָּמה צּופִין ּומְתִיקִין.
ָא צלֹותָאּ ,דִמְעּומָד ,מְ טִיבּו (ס"א ְמ ִׁשיכּו) ּדְיֵ ינָא עִ ּלָאָ ה דְאִתְ נְ טַר .וְדָא ּבְׁשָ ֹלׁש ּבְרָ כֹות 
ׁשָתִיתִי יֵ ינִיּ ,ד ְ
יכלָא 
ָען מ ְ
רִאׁשֹונֹות .עִ ם ֲחלָ בִי ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון ׁשָ ֹלׁש ּבְרָ כֹות אַ ֲחרֹונֹות ,וְאִתְ ְּכלִילָ ן אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ ין .עַד ּכ ֵ
לְעיּלָאׁ ,שְתּו וְׁשִ כְרּו דֹודִים לְתַ ּתָא.
לּו רעִים ֵ
ּדְמַ לְ ּכָא .לְ בָתָר ּדְאָ ַכל מַ לְ ּכָא ,אִ ְכ ֵ
 קֹודם ְצלֹותָא מָאי טַעְמָא.
ָתָר צלֹותָאּ .בִ ְצלֹותָא דְמִ נְ ָחה ַ(ּב ֶע ֶרב) ֶ
ָא דִמְזֹונָא אּלָא לְ ב ְ
ֶ
ית חּיּוב
וְעַ ל ּדָא לֵ ִ
ַאי סּדּורָא 
ּבְ גִין ּדְעַד לָא אִׁשְ ְּת ַכח ּדִינָא קַׁשְיָאּ ,בְעֹוד ּדְאַ נְּפִין ּדְמַ לְ ּכָא נְ הִירִין ,יֵ יּמָא תְ ִהּלָ ה לְדָ וִדּ ,בְ ה ִ
ְׁשָקיּה.
תָא אִיהּו .אָתָא רִּבִי פנְ ָחס ּונ ֵ
ִ
לָאו ׁשַע
ֲ
דִמְזֹונָאִּ .דלְ בָתַר ּדְדִינָא ׁשַרְיָא וְתָ לֵ י עַ ל עָ לְמָא,
רעיא מהימנא
ה ,אּלָא ּבְ ִפּיּוסָא.
דָא ב ַכּלָ ֶ
ְיַיח ְ
י ּכּלָ ה ,לֵ ית אֹרַ ח לְ חָתָ ן ל ֲ
ִי פּיּוסָאְּ ,דכַד יֵ ֵיתי חָתָ ן לְ ג ֵַּב ַ
ֶאּלָא ּפְ גִיעָ ה אִיה ִ
ֵ
ּולְ ב
ָא ה ֶּׁש ֶמׁש.
ָתַר יַעְּבד עִ ָּמּה לִינָ ה .וְ הַיְינּו (ד"א וַ ּיָ לֶ ן ָׁשם) ּכִי ב ַ
ְרָׁשָא אּוקְמּוה ,לְׁשֹון ְּכ ִבּיָיה,
ָ
ׁש ּדהָא אֹרַ ח ּד
ָא ה ֶּׁש ֶמ ְ
נָא ,אִי הכִי מָאי  נִיהּו כִי  ב ַ
ָ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ
ְתיּה ,צָרִיְך ּבְ לֵ ילְיָא לְמִ כ ְֵּבי ׁשְרָ גָא,
ִמְיַיחד ּבְאִ ּת ֵ
ִיפנָא ,מָאן ּד ֵ
ּלָא מ ָהכָא אֹול ְ
ׁש .א ֵ
ָא ה ֶּׁש ֶמ ֶ
וְ הַיְינּו ּכִי ב ַ
ּלָא בּלַיְ לָ ה ,אֹרַ ח ִצנְעָאְּ .ובגִין ּדָא ,מָתַי אִתְעָ בִיד לִינָ ה.
ן ,א ַ
ּובִימָמָא לָאו אֹרַ ח ּדְרַּבָ נָ ן לְׁשַ ֵּמׁש מִ ּטָתָ ֶ
י ׁשִמְׁשָא מעָ לְמָא.
ֵ
ָא ה ֶּׁש ֶמׁשּ ,דְאִתְּפְ נֵ
ּכִי ב ַ
לְאכִיןּ ,דְאִיּנּון
ְיָיא מאִ ּלֵ ין מַ ֲ
ֵ
ָא ,אֹוף הכִי דְ צָרִיְך לְאִתְ ַּכּסְיָיא מִ ן ׁשִמְׁשָא ,וְ ָהכִי צָרִיְך לְאִתְ ַּכּס
ָ
ְּובגִין ּד
ְמָאלָא ב ַכ ָּמה מַׁשִרְיָיןְּ .ובגִין ּדָאּ ,בָתַר 
ְ
ר הּטֹוב מִימִינָאּ ,בְ ַכ ָּמה מַׁשִרְיָיןּ .ומִיֵ ֶצר הָרָעּ ,דְאָזִיל לִ ׂש
מִ ּיֵ ֶצ ַ
ּלָא חּיָילִין
יּה א ַ
לָא הוָ ה עִ ֵּמ ֶ
ָ
ה אִיׁש ּתם,
ָ
ְרָא דְיַעקֹב ְּד ֲהוָ
ֲ
ְאָתָא צפְרָא ,אָמַר ּכ ֲַא ֶׁשר רָאָ םּ .ומִ ִּסט
ַ
ּד
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לְאכִין ּדִימָמָא  כְתִיב.
ּיִקְרָא ׁשם ַהּמָקֹום ַההּוא מַ ֲחנָיִ ם .אִיּנּון מַ ֲ
ֵ
ּדְמַ לְ ּכָא ּומַ טְרֹונִיתָאְּ .ובגִין ּדָא וַ
ה אֹלהִים זֶ ה .וְ כַד אָתּו מַ לְאָ כִים ְּדלֵ ילְיָאּ ,דְאִתְ ְּכנָׁשּו ַב ֲה ֵדיּה ,לְ נַ טְרָא לֵ יּה אָמַר 
ּכ ֲַא ֶׁשר רָאָ ם מַ ֲחנֶ ֱ
ּיִקְרָא ׁשם ַהּמָקֹום ַההּוא מַ ֲחנָיִ ם.
ֵ
וַ
י הכָא 
גֹו' .אִתְקְר ָ
ֵ
ִי כּלָ ה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר השירים ד) אִ ּתִי מִ ּלְ ָבנֹון ַּכּלָ ה אִ ּתִי וְ
ּבְ גִין ִּד ְצלֹותָא אִיה ַ
אִ ּתִיּ .ובְאֹורַיְיתָא דְ ִבכְתָ ב אִתְמַר עָ לָ ּה( ,שמות לג) ִהּנֵ ה מָקֹום אִ ּתִיְּ .ובגִין ּדְאִיהִי אִתְקְרִיאַת מָקֹום
ְמָא ּדין ,אִתְמַר ּבָ ּה וַ ּיִ ְפּגַע ּבַ ּמָקֹום וַ ּיָ לֶ ן ׁשָ ם.
ּבְעָ ל ֵ
ִי בּמִדְּבָר מְ לֹון אֹורְ חִיםַּ .ד ֲהוַת רְׁשּו ּבִ ְפנֵ י עַ צְמָ ּה ,וְ לָאו עִ ם
ְּובגִין ּדָא אִיהִי אַמְרַת( ,ירמיה ט) מִי יִ ְּתנֵ נ ַ
י ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא 
ל ׁשַעתָא דְּבַר נָׁש מְ ַצּלֵ ֻ
ֲ
חֹובה עִ ְּמהֹוןּ ,בְ לָא חָתָ ן ּדִילָ ּהְּ .וב ָכ
אִיּנּון ּדְקַ בְעִין לָ ּה ָ
ּלָא קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא.
ית אִיׁש ,א ֻ
ֶ
ָאה לָ ּה .וְ לֵ
אַקְ ּדִים וְ נָ טַר לֵ יּה .וְרָזָא דְמִ ּלָ ה( ,בראשית כד) וְ הָאִיׁש מִׁשְ ּת ֵ
ְדַּבר וְ ִהּנֵ ה רִ בְקָ ה
ִי הּוא ט ֶרם ִּכלָ ה ל ֵ
ֶ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות טו) יְיָ אִיׁש מִ לְ חָמָ ה( .בראשית כד) וַיְ ה
ַּבָרָק חּצֹו.
ִ
יֹוצאתְּ ,כגֹון (זכריה ט) וְיָ צָא ּכ
ֵ
לְאחָד עַד ּדְיֵ תִיב .לְעַ ׂשְרָ ה דְ הִיא 
ְאִי ּתימְרּוןְּ ,דהָא אּוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,לְעַ ׂשְרָ ה קַדְמָא ׁשְ כִינְ ּתָא וְאַתְיָאֶ ,
ו ֵ
תָר ּדלֵ ית 
לְאחָד ּדְאִיהּו ו' ,עַד ּדְיָתִיב ,לָא אַתְיָא לְ ג ֵַּביּה ה' ִּתנְיָינָא .וְרָזָא דְמִ ּלָ הְּ ,דב ֲַא ְ
י' קַדְמָ ה ה'ֶ .
ָא( ,דברים ג)
ָא אַתְיָא ּת ָּמן ה'ּ .ומַאן ְּדב ֵָעי לְיַ ֲחדָא אַתְ וָ ון ,צָרִיְך ּבִתְ ִחּנָ ה ּובְתַ ֲחנּונֵ יְּ .ובגִין ּד
ַ
ַּת ָּמן יָ"ּה ,ל
י ,עַד הכָא.
ָ
ל יְיָּ ,בַאדֹנָ"י לִׁשְ כִינְ ּתָא בְתַ ֲחנּונִיםּ .וּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא בְרַ ֲח ֵמ
ֲ
ן א
ֶוָאתְ ַחּנַ ֶ
ְׁשי 
נִי תַע ֶׂשה ֵבין הָעַרְּבָיִ םּ .דְאִיהּו רָזָא דְ ַכב ֵ
ֲ
ַע ֶׂשה בַּב ֶֹקר  ֵוְאת  ַה ֶּכ ֶבׂש ַה ֵּׁש
ָאחָד  ּת ֲ
ֶאת  ַה ֶּכ ֶבׂש ה ֶ
חֹות ּכבְׁשֹונֵ י 
ִ
ְך .אּלָא מִ ּלִין ּדִיהֹון ְּת
ְׁשי דְרַ ֲחמָ נָא לָ ָּמה לָ ֶ
י כב ֵ
ּדְרַ ֲחמָ נָאּ ,דְאֹוקְמּוהָ עָ לַיְיהּו רַּבָ נָ ןּ ,ג ֵַּב ַ
ָא ,אֹוף הכִי צָרִיְך לְ ַכּסָאָ ה רָזִין
ָ
דְעָ לְמָא ,יֵ הֹון מְ כּוסִין ְּתחֹות לְ בּוׁשָ ְך .מַ ה לְ בּוׁש אִיהּו מְ ַכ ֶּסה עַ ל ּגּופ
ל ׁש ֵּכן רָזִין ּדְקָרְּבְ נִיןּ ,דְאִיּנּון ְּכגַ וְ ונָא ּדִקְרִיבּו דְאִ ּתְתָא לְ ג ֵַּבי ּבַעְ לָ ּה.
ּדְאֹורַיְיתָאָּ .כ ֶ
ְיָא .אֹוף הכִי צָרִיְך קָרְּבָ ן לְ ַכּסָאָ ה לֹון ,מִּבְ נֵ י עַרְיָין רַׁשִיעַ ּיָיא 
ָ
ּומַ ה קְרִיבּו דְתַרְ וַ ויְיהּו צָרִיְך ּבְאִתְ ַּכּס
י ערָיֹותּ ,בְ נֵ י נִ ָּדהְּ ,דנָד ה'
לָא ענָ וָ ה .וְ ַכ ָּמה מִינֵ י מַמְזְרִין אִיּנּוןּ ,בְ נֵ ֲ
ֲ
ֲחצּופִיןְּ ,דלֵ ית לֹון ּב ֶֹׁשת ּפָ נִים וְ
ה א ֶרץ
ה ּבַת אל נֵ כָר זֹונָ ה .וְ הַאי אִיהּו רָזָא( ,משלי ל) ַּתחַת ׁשָ ֹלׁש רָ גְזָ ֶ
ֵ
מִ ּנָ ּה ,וְאִׁשְ ְּת ַכח ּבְאַתְרָ ּהׁ .שִ ְפ ָח
נָד ה' מאַתְרָאָ הּ ,דְאִיהִי 
ֵ
ַת ע ֶבד ּכִי יִמְ לֹוְך וְ נָ ָבל ּכִי יִ ׂשְּבַע לָ ֶחם וְׁשִ ְפ ָחה כִי תִירַׁש ּגְ בִירְ ָּתּהְּ .ד
וְ גֹו'ַּ ,תח ֶ
ר הּטֹוב .וְעָאלָא בְאַתְרָ הָא ׁשִ ְפ ָחה יֵ ֶצר הָרָע.
מַ טְרֹונִיתָא ,יֵ ֶצ ַ
ָמא דְ נִ ָּדהּ .ומַ ה הָתָ ם וְ ִה ְסּגִירֹו ַהּכ ֵֹהן
וְרָזָא  ּדְמִ ּלָ ה( ,ויקרא יד) ְּכנֶ גַע  נִרְאָ ה לִי  בַּבָיִת ,הַיְינּו ָּדם ט ֵ
ְׁשי בְׁשָעַת 
ָאִין אִיּנּון אבָרִים ּדְמִתְקַ ּד ֵ
ֵ
ְעַת יָמִים .אֹוף הכִי (ויקרא טו) ׁשִ בְעַת יָמִים ִּתהְיֶ ה ְבנִ ּדָתָ ּה .זַ ּכ
ָ
ׁשִ ב
ִיד ּבְאׁשִין ִּדלְ הֹוןְּ .ובגִין
ֶ
ִיׁשִיןׁ ,שם יְ הֹוָ ה ּדְאָ ח
ֵ
הֹון אּׁשִין קַ ּד
ֶ
ַאחִידָ ן ּבְ
ְאִיּנּון ע ֵצי הָעֹולָ הּ ,ד ֲ
ֲ
ּתַׁשְמִיׁשּ ,ד
ר וְאת 
ַע ֶׂשה בַּב ֶֹק ֵ
ָאחָד ּת ֲ
ת ה ֶּכ ֶבׂש ה ֶ
ַיְינּו א ַ
ֶ
ְׁשי דְרַ ֲחמָ נָא ,ה
ּדָא (ישעיה כד) ּבָאּורִים ּכַּבְדּו יְיָ עַ ל ֵּכן ִּכב ֵ
נִי תַע ֶׂשה ֵבין הָעַרְּבָיִ ם.
ֲ
ַה ֶּכ ֶבׂש ַה ֵּׁש
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ב"ע ו"כר ףד

גיש

ּגִיד מִמֹוחיּה ,טִּפָ ה סֹלֶ ת  נְקִ ּיָ ה ּבְ לָא 
ֵ
יפה סֹלֶ ת .זַ ּכָאָ ה אִיהּו מָאן ּדְאַ נְ
ָא ָ
וַעׂשִירִית ה ֵ
ׁשְ לִימּו ּדִקְרָאֲ ,
ְׁש ֶמן ּכָתִית רְ בִיעִית 
ר ספִירָאןּ .דְאִיהִי ּבְ לּולָ ה ב ֶ
ָא ּבְע ֶׂש ְ
ן אדֹנָ"יְּ ,כלִיל ֶ
ְפסֹולֶ ת .וְאִיהִי רְמִיזָא ּבְאָת י' מִ ֲ
ִי בלּולָ הַ ,בּמִקְרָאּ ,בַ ּמִׁשְ נָ הּ ,בַ ַּתלְמּודּ ,בְקַּבָ לָ ה.
ַההִין .וְאִיה ְ
ּודָא כלַ ל .וְאִ ּלֵ ין אִיּנּון
ְ
ר ספִירָאןּ .בְ לָא ּפִר
ּה ע ֶׂש ְ
יְ ֶח ֵזְקאל ּכַד  חָמָא ׁשְ כִינְ ּתָא מִ ּגֹו קְ לִיּפִין ,חָזָא עִ ָּמ ֶ
ב אֹלהִים רִּבֹותַיִ םָּ ,כל רִּבֹוא 
ָר ּדלְתַ ּתָא ,אִיהִי (תהלים סח) ֶ ר ֶכ ֱ
ַר ּכב ִ
מֹוחָא ,מִ ּלְ גֹוֻּ ,כּלְ הּו חָזָא לֹון מִ ּגֹו נְ ה ְ
ָארּו תִמְ נֵ י סָרּ ,בְ חּוׁשְּבַ ן ח"י עָ לְמִיןְּ .ד ָכלִיל
י ׁש ֵאינָ ן ,אִׁשְ ּת ֲ
כ' אלֶ ף ,אַּפִיק ּת ְֵר ֶ
ֶע ֶׂשר אַ לְ פִין ,רִּבֹותַיִ ם ֶ
ֹת ּבין
ְמַר ּביּה (דברים ו) וְ הָיּו לְ ט ָֹטפ ֵ
ר ספִירָאןּ ,דְאִתְ לָּבַׁש ּבְ ֵט"ט מִ ן מְ ַטטְרֹוןֵ .ט"ט מִ ן ט ָֹטפֹת ,וְאִ ּת ֵ
ֶע ֶׂש ְ
ה מַרְאֹות אֹלהִים.
ֱ
רְא
לְעיּלָאּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הּו (יחזקאל א) נִ ְפ ְּתחּו ַהּׁשָמַיִ ם ֶוָא ֶ
ֵעינֶ יָך .מָאן עַיְינִין .אִ ּלֵ ין ֵ
גֹו עׁשִיׁשִיתָאּ .תְׁשַע ּבְאִתְ גַ לְיָיא,
גָא ב ֲ
ְ
ין אִיּנּון עׂשַרָ ה מַרְאֹות ּדִמְ ַטטְרֹוןְּ ,דחָזָא כִׁשְרָ
ֲ
מָאן מַרְאֹות .אִ ּלֵ
וְ חַד סָתִים.
ְמַר ּביּה( ,יחזקאל א) ּומִ ּמַעַ ל לָרָקִיעַ 
ֵ
ּלּו עׂשַרָ הּ ,דָא אִיהּו דְאִ ּת
ה מ ֵא ֲ
מַרְאָ ה חָדָא דְאִיהּו ֵחזּו קַדְמָאָ ֵ
ְאִתְּפְרַׁש לְעיּלָא ,צָרִיְך לְ חָדְ ּתָא 
ֵ
ְמּות ּכ ֵּסא .וְאַף עַ ל ּגַ ב ּד
ִ
ה א ֶבן סַּפִיר  ּד
ְמַרְא ֶ
ֲא ֶׁשר עַ ל רֹאׁשָ ם ּכ ֵ
עָ לֵ יּה מִ ּלִין ְּד ִחּדּוׁשִין.
םּ ,בין יְ ֵהא 
א ח ָכ ֵ
ּ ,בין יְ ֵה ָ
יּ ,בין יְ ֵהא  ּגִּבֹור ֵ
לְעיּלָא ,מָאן ּדִמְ ָצלֵ ֵ
אָמַר קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,לְמַׁשִרְיָין ִּד ֵ
ֻ
ְזּון ּביּה
לֹותיּה ,עַד ּדְתִ ח ֵ
לָא דָא צ ֵ
ְ
יכ
עָׁשִירּ .בְזַ ְכוָ ון ּגִּבֹורָ .ח ָכם ּבַ ּתֹורָ ה .וְעָׁשִיר ּבַ ִּמ ְצוֹת .לָא יֵ יעּול ּבְ ֵה ָ
ּדֹומה
ָ מָארי מַתְ נִיתִין ,אִ ם הָרַ ב ֶ
יּה ּביּה ִּתּקּונִין ּדִילִיְּ .ובגִין ּדָא אֹוקְמּוה ֵ
ּגַרְמ ֵ
סִימָ נִין אִ ּלֵ יןּ ,דְיָ ַהב ֵ
בּוׁשיּהּ ,תְקַּבְ לּון
לְמַ לְאַ ְך יְיָ  ְצבָאֹות  ּתֹורָ ה יְ בַקְׁשּו מִ פִיהּו .לְמַאן ּדִיְ ֵהא רָׁשִים ּבְאִ ּלֵ ין סִימָ נִין ּבִ לְ ֵ
ְאִיהּו דָמי  לָרָקִיעַ ,
ֵ
לֹותיּהּ ,בִתְ ֵכלֶ תּ ,בְ ַכנְ ֵפי מִ ְצוָ ה צִיצִיתּ .ד
לֹותיּה .סִימָ נָא  חָדָא דִיְ ֵהא רָׁשִים ּבִ ְצ ֵ
ְצ ֵ
ת ׁשּבַ ּצִיצִית.
ּדְאִיהּו מְ ַטטְרֹוןִּ .דּיּוקְ נָא דִילֵ יּהְּ ,ת ֵכלֶ ֶ
לִית ׁשהַקָ ָטן מִתְ ַּכ ָסה ּבָ ּה רֹאׁשֹו וְרּוּבֹו .וְ הַאי אִיהּו
ֶ
ְּובגִין ּדָאׁ ,שִיעּור  ַהּצִיצִית אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןַ ,ט
ג ּבְאַרְּבַע חיוָ ןּ ,דְאִיּנּון אַרְּבַע ,וְאִיהּו
ֵ
נֹוה
נֹוהג ּבָ ם .וְ הַאי אִיהּו ֵ
ְמַר ּביּה( ,ישעיה יא) וְ נַעַר קָ טֹן ֵ
ֵ
דְאִ ּת
ר ספִירָאן,
יּה ע ֶׂש ְ
ַּבְׁשִין ּב ֶ
ֵ
ִיל ע ֶׂשר ,מִתְ ל
ׁש מַעלֹות לַ ִכ ֵּסאּ ,דְאִיּנּון ו'ְּ .ובגִין ּדְאִיהּו ָכל ֶ
ֲ
 ׁש
ָּכלִיל (מלכים א י) ֵ
ִיאיּ .ומִ ִּסטְרָא 
ר ספִירָאן ,לִ נְ ב ֵ
ִילָא מ ֶע ֶׂש ְ
ֵ
ִי כל
י קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא בִׁשְ כִינְ ֵּתיהּ ,דְאִיה ְ
י'ֵּ .וביּה ָהוָ ה אִתְ ֲחזֵ ֻ
ת ּד ָכל ּגַ וְ ונִין.
ת ׁשּבַ ּצִיצִית ,אִיהּו ְּת ֵכלֶ ְ
ִי עׁשִירָאָ הְּ ,ת ֵכלֶ ֶ
דִׁשְ כִינְ ּתָא דְאִיה ֲ
ל מֹועד .וְאִיהִי  לָׁשֹון ַּכּלָ ה .הָדָא 
ֵ
ל עבֹודַת א ֶֹה
ִי ּת ְכלִית  ּדְי' ְספִירָאןֵּ .וביּה (שמות לט) וַ ֵּת ֶכל ָּכ ֲ
ּדְאִיה ַ
ת הּמִׁשְ ָּכן .וְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןַּ ,כּלַת ּכְתִיב ,וְאִיהּו
ָקִים א ַ
ֶ
הּוא דִ כְתִיב( ,במדבר ז) וַיְ הִי ּבְיֹום ַּכֹּלת מ ֶֹׁשה לְ ה
תְ ֵכלֶ ת ּדִׁשְרָ גָאּ ,דְאָ כִיל ּתְרָ בִין וְעִ ּלָ וָ ון.
ַאי א ֶבן ,מָאן ּדְיָרִית 
ְמּות ּכ ֵּסאְ .סגּולָ ה דְ ה ֶ
ִ
ה א ֶבן סַּפִיר ּד
ְמַרְא ֶ
וְעָ לֵ יּה אָמַר יְ ֶח ֵזְקאל (יחזקאל א) ּדְמּות ּכ ֵ
ל ׁש ֵּכן
לָא כל מִינֵ י מַ ְּתכֹותָּ .כ ֶ
ָ
לְקל לָ ּה ,וְ
יהּנָ ם עָ לֵ יּה .לֵ ית נּורָא בְעָ לְמָא מְקַ ֵ
ָא נּורָא ּדגֵ ִ
ְ
לָ ּה ,לָא ׁשַ לְ ט
ִי תַעבֹור ּבַ ּמַיִ ם אִ ְּתָך אָ נִי וְ גֹו' .וְ ָכל
ָים ּביּה (ישעיה מג) ּכ ֲ
מַ ּיָאְּ ,דלָא מַ ּזִיקּו לָ ּה .מָאן ּדְיָרִית לָ ּה ,אִתְקַ ּי ֵ
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ִי תַעבֹור ּבַ ּמַיִ ם אִ ְּתָך
ָא בגִינֵ יּה אִתְמַרּ ,כ ֲ
עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ְּד ִסטְרָא אַ ֲחרָא דַ ֲחלִין מִ ּנֵ יּהְּ .ת ֵכלֶ ת ּדְיַ ּמ ְ
אָ נִיְּ .ד ִב ְסּגּולָ ה דָא( ,שמות טו) סּוס וְר ְֹוכבֹו רָמָ ה ַבּיָ םּ ,דָא מְמָ נָא דְמִ צְרַיִ ם.
מִ ּגֹוָ ון ּדָאַּ ,ד ֲחלִין עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין .מַׁשִרְיָין ּדְיַ ּמָא דַ ֲחלִין מִ ּנֵ יּהּ .ומַׁשִרְיָין ּדִרְקִיעָא דְאִיהּו תְ ֵכלֶ ת,
יהּנָ ם ַּד ֲחלִין מִ ּנֵ יּה.
מִ ּנֵ יּה ַּד ֲחלִין .מַׁשִרְיָין ּדִתְ ֵכלֶ ת (ס"א ַּומ ִׁש ְריָ ין ִּד ְר ִק ִיעין ַּומ ִׁש ְריָ ין) ְּדנּורָא דְ גֵ ִ
ִינָא ּותְרין ּגַ וְ ונִין רְׁשִימִין ּבְ ַטלִית,
ֵ
ִינָא אדֹנָ"יּ .דִינָא דְמַ לְ כּותָא ּד
ֲ
ַאי ּת ֵכלֶ ת (דף רכ"ז ע"א) אִיהּו דִיןּ .ד
וְ ה ְ
נַת הּסַּפִיר.
ְמַע ֵׂשה לִ ְב ַ
ַד ּת ֵכלֶ ת .וְעַ ל ּת ְֵרין ּגַ וְ ונִין אִ ּלֵ ין אִתְמַר( ,שמות כד) וְתַ חַת רַ גְ לָיו כ ֲ
ַד חּוָ ור ,וְ ח ְ
ח ִ
ור וְאּוכם .אּוכָמּו דִתְ ֵכלֶ ת .וְעַ ל ּת ְֵרין
ָ
ִיל ּבִתְרין ּגַ וְ ונִין ,רַ ֲח ֵמי וְדִינָאִ ,חּוָ
ֵ
לֹובן ְּדסַּפִירּ .דְאִיהּו ָכל
לִ ְבנַתֶ ,
לְמ ֱהוֵ י בְרַ ּתָא 
ִיר ּבין ְּת ֵכלֶ ת לְ לָ ָבןֶ .
ימָתַי קֹורִין את ׁשְמַע ּבְׁשַ ֲחרִית ,מִ ֶּׁשּיַ ּכ ֵ
ֶ
ן ,מ ֵא
ּגַ וְ ונִין ,רְמִיזּו רַּבָ נָ ֵ
ָ"ה אדֹנָ"י,
דְמַ לְ ּכָא ,קְרִיאַת ׁשְמַע ,יִ חּודָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואָּ ,כלִיל מִ ּת ְֵרין ּגַ וְ ונִין אִ ּלֵ יןּ ,דְאִיּנּון יְ הֹו ֲ
ָ"י לְמ ֱהוֵ י רַ ֲח ֵמי  וְדִינָאִּ ,כ ֵּסא 
ֶ
ָ"ה אדֹנ
הּוא כלִיל ב' ּגַ וְ ונִין ,יְ הֹו ֲ
ָ
רַ ֲח ֵמי  וְדִינָאְּ .כגַ וְ ונָא דְקּודְׁשָא  בְרִיְך
דִין וְ ִכ ֵּסא רַ ֲחמִים( .מטטרון).
ּלָא לָק ֵבל ֻּכרְ סְיָיאּ ,דְאִית לֵ יּה ׁשִ בְעִין
ֳ
א .א
 מָאי דְמּות ּכ ֵּס ֶ
ִ
ְמּות ּכ ֵּסא( .יחזקאל א)
ִ
ה א ֶבן סַּפִיר ּד
ְמַרְא ֶ
ּכ ֵ
ּותְרין
לָק ֵבל ׁשִ בְעִין ֵ
ּותְרין קְׁשָרִים ,וְ חּולְיָין ְּדצִיצִיתֳ ,
ּותְרין ּגְׁשָרִיםּ .דִיְ ֵהא  בַר  נָׁש רָׁשִים ּבְׁשִ בְעִין ֵ
ֵ
ּגְׁשָרִים ְּד ֻכרְ סְיָיאּ .דְאִיּנּון ּתִמְ נֵ סַר קְׁשָרִים ,וְ חּולְיָין לְ ָכל ִסטְרָאְּ .ד ֻכרְ סְיָיא  ּדְאִיהּו ה' ,לְ ָכל ִסטְרָא 
ְאַרְּבַע חיוָ ן ְּד ֻכרְ סְיָיאּ ,דְאִיּנּון ד'.
ֵ
ב
ִיל אַרְּבַע חיוָ ון .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
ֵ
וְׁשִית ּדַרְ ּגִין ְּד ֻכרְ סְיָיאּ ,דְאִיּנּון ו' ,וְדָא מְ ַטטְרֹון ,אִיהּו ָכל
ׁש מַעלֹות לַ ִכ ֵּסא,
ֲ
 ׁש
נּורִיאל רְ פ ֵָאל .מְ ַטטְרֹון (מלכים א י) ֵ
ֵ
ְרִיאל
נֹוהג ּבָ ם .וְאִיּנּון מִיכ ֵָאל ּגַ ב ֵ
וְ נַעַר קָ טֹן ֵ
ִי סּלְקָאּ .בְ ָכל ִסטְרָא 
ִירִק ּבְאַתְריּהָ ,הכ ַ
ֵ
ְאִי ח ֵסר יֹוד ,הָא ח
ִית ּבִתְרין יֹודִי"ן .ו ָ
ֵ
ְּד ַסּלְקִין ׁשִית מְאָ ה ,צִיצ
ַר חלְיָין ְּדצִיצִית ,אִיּנּון תרי"ג.
לַת עׂש ֻ
ֲ
בְד' ַּכנְ ֵפי ,צִיצִית ּותְ
(ישעיה יא)

לַת ּתיבִין ,וַ ּיִ ּסַע וַ ּיָ בֹא 
ֵ
ׁש מַעלֹות לַ ִכ ֵּסאּ ,בְרָזָא דָא וָא"וָ ,סלִיק לְ ֻחׁשְּבָ ן י"גּ ,דְאִתְרְמִיז ּבִתְ
ֲ
ׁ .ש
וְעֹוד ֵ
ָמׁש קִׁשְרִין ,ה' לְ ָכל ִסטְרָא .א' ָטלִית חַד לְ ֻכּלְ הּוּ .ובְאָת ה' אִׁשְ ְּתלִים ח"י.
הּו אנִי וָ הּו .ח ֵ
וַ ּיֵ טּ .דְאִיּנּון וָ ֲ
י חּיָ ה לְ ָכל ִסטְרָאָּ .כלִיל אַרְּבַע חַיֹותּ .ולְ ָכל ַחּיָ ה ,אַרְּבַע אַ נְּפִין ,וְאַרְּבַע ּגַדְּפִין,
לְמ ֱהוֵ ַ
ּדְאִיּנּון ט"טֶ .
ְיָין מ ַחּיָ ה דְאִיהּו אָדָ ם.
אִיּנּון ל"ב אַ נְּפִין וְ גַדְּפִין .וְאִיּנּון ַּתל ֵ
ל אַרְּבַע ּכנְ ֵפי ,וְ ַהוָא"ו
ַ
"א ה"אׁ .שְ לִימּו דִ לְ הֹון ,וָא"וְּ .תלֵ יסַר חּולְיָין ּבְ ָכ
ן יֹו"ד ה ֵ
ֵ
וְאִיּנּון ל"בְּ ,כחּוׁשְּבַ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא אִיהּו מְ ַטטְרֹון,
ֶ
לְעיּלָא ,אַׁשְ לִים לְתַ ּתָא .עַ
מִתְיַיחד עִ ם ָּכל אַרְּבַע חַיֹות ,וְאַׁשְ לִים ֵ
ֵ
ִדְמּותֹו אִתְּבְריּ .דְאִיהּו ָכלִיל
ֵ
ם רַּביּהּ .בְ ַצלְמֹו ּכ
ְׁש ֵ
תׁ ,שְמיּה ּכ ֵ
ֵ
לְעיּלָאְּ ,כגַ וְ ונָא דְתִ פ ְֶא ֶר
לְאַׁשְ לְמָא  ֵ
ִיד ּבְאמְ צָעִיתָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות כו)
ֶ
ָא לְעיּלָא .וְאִיהּו אָ ח
ִין ,מ ֵעיּלָא  לְתַ ּתָאּ ,ומִ ַּתּת ֵ
ָּכל ּדַרְ ּג ֵ
ה אל ַה ָּק ֶצה.
ַ הּתִיכֹון ּבְתֹוְך ַהּקְרָׁשִים מַ בְרִיחַ מִ ן ַה ָּק ֶצ ֶ
וְ הַּבְרִיח ַ
ְאִיּנּון ,יְאהַדֹונָ הִי .אָז יָׁשִיר 
ֲ
לְעיּלָאּ ,ד
וְאִיהּו ָּכלִיל אַרְּבַע אַ נְּפִין ,וְאַרְּבַע  ּגַדְּפִין ְּד ָכל ַחּיָ ה וְ ַחּיָ ה דִ ֵ
מ ֶֹׁשהּ .בְ ָכל ַחּיָ ה אַרְּבַע אַ נְּפִין ,וְאַרְּבַע ּגַדְּפִיןְּ ,כגַ וְ ונָא דָא .א"ז ּבְאַרְיֵ ה .א"ז ּבְׁשֹור .א"ז ּבַ נֶ ֶׁשר .א"ז 
ּבָאָדָ םּ .דְאִיּנּון ל"ב אַ נְּפִין וְ גַדְּפִיןּ ,בְ חּוׁשְּבַ ן א"ז אַרְּבַע זִמְ נִין.
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע ז"כר ףד

וטש

לָק ֵבל אַרְּבַע ּבִ ֵגְדי זָ ָהב ,וְאַרְּבַע ּבִ ֵגְדי לָ ָבןְּ ,דלָ בִיׁש 
ַדְּפִין :אדֹנָיֳ .
ֲ
וְאִיּנּון ד' אַ נְּפִין :יְ הֹוָ"ה .אַרְּבַע  ּג
ּוצלֹותָאּ .דִתְ ִפּלָ ה יְ הֹוָ"הּ ,בַ ֲחתִימָ ה
ָי ׂשפָתַי תִ ְפ ָּתחְ .
לָק ֵבל( ,תהלים נא) ֲ אדֹנ ְ
ְרָאלֳ .
ַּכ ֲהנָא לְ כַּפְרָא עַ ל יִ ׂש ֵ
ח"י  בִרְ כָאן ִּד ְצלֹותָא .וְתִמְ נֵ י  ס ֵָרי זִמְ נִין יְ הֹוָ"ה ,אִית ּבְ הֹון ע"ב אַתְ וָ וןּ ,בְ חּוׁשְּבַ ן וַיְ ֻכּלּוִּ ,ד ְכלִילָ ן
ּבְ ַצּדִיק חַ"י עָ לְמִין.
ה"ּו אנִי 
ֲ
ָ"ה אדֹנָיּ .תִמְ נֵ י לְ ָכל ִסטְרָא ,אִיּנּון ל"ב אַתְ וָ ון ,וי"ג אַתְ וָ וןּ ,דְאִׁשְ ְּת ָכחּו מִ ן וָ
ּובְאַרְּבַע חִיוָ ן ,יְ הֹו ֲ
ְאמְ צָעִיתָא.
ן עיּלָא וְתַ ּתָאּ .בְ הֹון אִׁשְ ְּתלִים אָדָ םּ ,דְאִיהּו מ"ה ,עַ ּמּודָא ּד ֶ
לַת עׂשַרִּ ,ד ְכלִילָ ֵ
ֲ
וָ ה"ּו ,הָא תְ
ֹא אל ׁשַעַר  ַה ֶּמלֶ ְך ּבִ לְ בּוׁש  ׂשָק .לְתַ ּתָא 
ִי אין לָ ב ֶ
לְעיּלָא ּבְאִילָ נָא דְ ַחּיֵ י ,לֵ ית ,קְ לִיפִין( .אסתר ד) ּכ ֵ
ֵ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאִּ .דבְזִמְ נָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא לְ בַר 
ֶ
אִית קְ לִיפִין ּבִמְ ַטטְרֹוןּ ,דְאִיהּו ּבְדִ ּיּוקְ נָא דְעַ
ְע ֶבד דִילֵ יּה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמואל ב כב) וַ ּיִרְ ַּכב עַ ל ּכְרּוב
י בגַדְּפִין וְאַ נְּפִין ּד ֶ
כּותיּה ,אִתְ ַּכ ֵּס ְ
מִמַ לְ ֵ
וַ ּיָעֹף.
וְאִיּנּון קְ לִיּפִין ְּד ָס ֲחרִין לְד' ֵחיוָ ן ּדִמְ ַטטְרֹון ,אִיּנּוןּ :תֹהּו( ,מלכים א יט) וְ ִהּנֵ ה רּוחַ ּגְדֹולָ ה וְ חָזָק מְ פ ֵָרק 
ָא תְרין קְ לִיפִין ,יָרֹוק 
ר סלָעִים ֹלא בָרּוחַ יְיָּ .בֹה"ּו ,וְאַ חַר הָרּוחַ רַעַׁש ֹלא בָרַעַׁש יְיָ ,ה ֵ
ּומְׁשַּב ְ
ֵ
הָרִים
ֹהּו ,א ָבנִין מְ פּוּלָמִין ,קְ לִיפָא תַ ּקִיפָאּ ,כְאַ ְבנָא 
וְ ִחּוָ ורּ ,דִקְ לִיפִין ֶּד ֱאגֹוזָא ,חַד ּתֹהּו ,קַ ו יָרֹוקִּ ,תנְיָינָא ב ֲ
לָק ֵבל ּת ְֵרין קְ לִיפִין אִ ּלֵ ין ,מֹוץ ֶוְת ֶבן ְּד ִח ָּטה.
מְ פּוּלָמָאֳ .
לָק ֵבל סּוּבִין ְּד ִח ָּטהְּ ,ד ָהכָא אִיהּו מִתְ ּדְּבַק ּבָ ִח ָּטה ,וְ לָא יְ כִיל לְאִתְּפָרְׁשָא 
ָא ּתלִיתָאָ הּ ,דְקִיקָאֳ .
קְ לִיפ ְ
נֹות ּדפּומָא דְּבַר נָׁשְּ ,דצָרִיְך לְמִ ְט ַחן ּבְ הֹון
טֹוח ְ
לָק ֵבל ֲ
יחּיָיאּ ,דְאִיּנּון ֳ
יּה ּבְר ַ
ֵ
ן ,עַד ּד ָט ֲחנִין לֵ
ְ
מִ ַּת ָּמ
ִי ׂש ָפה ,אִתְּבְרִיר ּפְ סֹולֶ ת ּדְאִיהִי סּוּבִין
מִ ּלִין ּדְאֹורַיְיתָא ,עַד ּדִיהֹון ּכ ְֶקמַ ח סֹלֶ ת נְקִ ּיָ הְּ ,ובנָ ָפה ּדְאִיה ָ
ל אבָרִין ְּדגּופָא 
אֹוריְ ָיתא) עַד ּדְיִׁשְ ְּת ַכח ֲהלָ ָכה סֹלֶ ת נְקִ ּיָ הּ .בְ ַההּוא זִמְ נָא ,נָ טִיל לָ ּה לִּבָא ּומֹוחָא ,וְ ָכ ֵ
ְ(ּד ַ
ְעָ לְמָא( ,קהלת
דְאִתְּפְ ַּׁשט ּבְ הֹון נִׁשְמָתָא ,וְאִתְּפַרְ ּנְ סַת ּבָ ּה נִׁשְמָתָאְּ ,כגַ וְ ונָא דְ גּופָא אִתְּפַרְ ּנְ סַת ּבְמִ ּלִין ּד
ה אֹלהִים ,נָ ֲהמָא דְ גּופָא ,וְ נָ ֲהמָא דְאֹורַיְיתָא .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,משלי ט) לְ כּו
ז) ּדְזֶ ה לְעּומַת זֶ ה עָ ָׂש ֱ
לַ ֲחמּו ְבלַ חְמִי.
נָא ּד ֱאגֹוזָא אִיהִי רְ כִיכָא ,אִתְּפְרַׁש 
ָא ד ֱאגֹוזָאּ ,ובְזִמְ ֶ
וְ הַאי קְ לִיפָא ,אִיהּו כִקְ לִיפָא דְמִתְ ּדַּבְקָא בְמֹוח ֶ
ה ,קָׁשה לְּבַר 
ֶ
נָא ד ֱאגֹוזָא אִיהִי  (דף רכ"ז ע"ב) יְ ֵבׁשָ
ָא ּד ֱאגֹוזָאּ ,בְ לָא קּוׁשְיָאּ .ובְזִמְ ֶ
ַההִיא קְ לִיפָא מִ ּמֹוח ֶ
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְּבַר 
ּה עֹומ ֶדתְּ .ובגִין ּדָא מָ נֵ ֻ
ֶ
ִי עדַיִין ַהּקּוׁשְיָא בִמְקֹומָ
נָׁש לְאַעְּבְרָא לֵ יּה מִ ַּת ָּמןּ ,כ ֲ
ְיַזְקִין ּביּה יֵ ֶצר הָרָע .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ויקרא יט) מִּפְ נֵ י 
ֵ
יּה ,קֹודם ּד
ֶ
ּות
ָא ב ַבחְר ֵ
ּיּובּת ְ
נָׁש ,לְאָ הַדְרָא ּבְתִ ְ
ָרַעַׁש אׁש ֹלא ב ֵָאׁש 
ֵ
ִי אׁש ,וְאִ ּתְמַר ּבָ ּה וְאַ חַר ה
ה תָקּום ,קֹודם ֵׂש ָיבה דִילָ ְך .וְ הַאי קְ לִיּפָ ה אִיה ֵ
ֶ
ֵׂש ָיב
ּתֹוכּה
ן קָא אָתי מַ לְ ּכָא( ,יחזקאל א) ּומִ ָ
ֵ
גֹוזָאּ ,ביּה קֹול ּדְמָמָ ה דַ ָּקהַּ ,ת ָּמ
ֵ
יְיָ .רְ בִיעָאָ הְּ ,תהֹוםָ .חלָ ל ֶּד ֱא
ָאׁש.
ּכ ְֵעין ַהחַׁשְמַ ל מִ ּתֹוְך ה ֵ
ָאּ .בְריאָ הַּ ,ת ָּמן לֵ יחָאּ ,דְמִינָ ּה אִׁשְ ְּת ָכחּו סִרְ כֹות 
ֵ
ִין ,אִיּנּון רְׁשִימִין ּבְד' אבָרִים ְּדגּופ
ֵ
וְאִיּנּון קְ לִיפ
ְעָדיהָ יִתְמֹוכּו .וְ ַּת ָּמן רּוחַ  חָזָק מְ פ ֵָרקּ ,דְדָ פִיק ּבְ ַכנְ ֵפי 
ּד ְֵריאָ ה( ,משלי ה) רַ גְ לֶ יהָ יֹורְדֹות מָ וֶ ת ׁשְאֹול צ ֶ
יּה אלִ ּיָ הּו תְ חֹותֹוי ,וְ ָסלִיק 
ְעִיר ּגּופיּה ּדְּבַר נָׁש ,מַ ה דְ ָכפִיף לֵ ֵ
ֵ
ֵריאָ ה דְּבַר נָׁש ,וְ הַאי אִיהּו רּוחָא דְאַ ס
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ש
ְ

ל ריאָ ה,
ל אלִ ּיָ הּו ּבַ ֳּסעָרָ ה ַהּׁשָמַיְמָ ה .וְ הַאי דָ פִיק עַ ֵ
יּלָא ביּה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,מלכים ב ב) וַ ּיַעַ ֵ
ֵ
לְע
ֵ
ִיפה לְרּוחָא 
י הּמָיִ ם ,הַאי אִיהּו קְ ל ָ
ַ אֹלהִים מְרַ ֶח ֶפת עַ ל ּפְ נֵ ַ
ּדְׁשֹותָ ה ָכל מַׁשְקִיןְּ .ובהֹון( ,בראשית א) וְרּוח ֱ
דְקּודְׁשָא .לִ ׂשְמָאלָא ,רּוחַ סְעָרָ ה ,עָ לַיְיהּו אִתְמַר( ,קהלת י) לֵ ב ָח ָכם לִימִינֹו וְ לֵ ב ְּכסִיל לִ ׂשְמֹאלֹו.
ל ּבְקִרְּבִי ּובגִין ּדָא זָ ָכה,
ְ
ִּבִי חלַ
ָּדוִד אַעְּבָר לֵ יּה מִ ּלִּבֹוי ,וְקָ טִיל לֵ יּה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים קט) וְ ל ָ
ּוח,
ֹה אָמַר יְיָ מאַרְּבַע רּוחֹות ּבֹאִי הָר ַ
ֵ
ְמַר ּביּה( ,יחזקאל לז) ּכ
ַ צפֹונִיתּ ,בְ ִכּנֹור דִילֵ יּה .וְאִ ּת ֵ
לִ נְׁשָ בָא רּוח ְ
ְׁשִיר ּכפּולּ ,דְאִיהּו י"דּ .ובְׁשִיר 
ָ
ן ּביּה ּבַ ִּכּנֹורּ ,בְד' מִינֵ י נִ ּגּונִיןּ ,בְׁשִיר ּפָׁשּוטּ ,דְאִיהּו י'ּ .וב
וַ ֲהוָ ה מְ נַ ּגֵ ֵ
ִד לָק ְבלַיְיהּו,
ַד ּדו ֳ
ְעב ָ
ָא אִיּנּון ע ֶׂשר אַתְ וָ וןּ .ד ֲ
ֶ
מְׁשּוּלָׁשּ ,דְאִיהּו יה"וּ .ובְׁשִיר מְרּוּבָעּ ,דְאִיהּו יְ הֹוָ"ה .ה
י' מִינֵ י תִ לִים .וְ ַסּלְקִין לְע"ב אַ נְּפִיןְּ ,כחּוׁשְּבַ ן י' אַתְ וָ ון אִ ּלֵ ין.
ַד אִתְעבָר ׁשּולְ ָטנּותָא דְעָ וֹן מַׁשְ חִית אַף וְ ֵחימָ הּ .דִּבְ הֹון ָּדפִיק רּוחַ 
ֲ
ּומָתַי סלִיקּו בְע"ב מִינֵ י נִ ּגּונָאּ .כ
ְ
הּ .בְאַרְּבַע סטְרִיןְּ ,ד ַסּלְקִין ּלְי' ּכִתְרִין לְע"ב אּומִין ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי יא) ּוב ֲַאבֹוד רְׁשָעִים
ִ
סְעָרָ
רִ ּנָ ה.
סֹודין) ָטבִין ּדְּבַר נָׁשּ ,דְאִיּנּון מַ ּיָא 
ל אַרְּבַע סטְרִין (ס"א יְ ִ
ִ
נּורִיא"ל רְ פ ֵָא"לׁ ,שַ לְ טִין עַ
ֵ
ְרִיא"ל
ּדְמִיכ ֵָא"ל ּגַ ב ֵ
ְּפִין .עוֹן מַׁשְ חִית אַף וְ ֵחימָ הַּ ,תלְיָין (ס"א ַׁשלְ ִטין)
ֲ
ֶוְאּׁשָא וְרּוחָא  וְעַ פְרָא ,וְ ָכל חַד אִית לֵ יּה אַרְּבַע אַ נ
ם ּבְמַאדִיםּ .ובְמָרָ ה יְרֹוקָא 
ֲ
סּומָקָא ּד ָכ ֵבדּ ,דְאִתְאַ ָּד
ְ
עַ ל מָרָ ה לְ ָבנָ הּ ,דְֵריאָ ה דְעָ בִיד סִרְ כָאּ .ובְמָרָ ה
ּלַענָ ה ַח ָּדה
ִידָא ב ַכבְדָאּ ,דְאִיהּו חַרְּבָא דְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה (משלי ה) וְאַ ֲחרִיתָ ּה מָרָ ה ַכ ֲ
ְ
דַאח
ֲ
ְאִיהּו עצִיבּוׁ ,שְאֹול ַּת ְחּתִית,
ֲ
נּותָא ב ְּטחֹולּ ,ד
ַ
ְכ ֶח ֶרב ּפִ ּיֹותּ .ובְמָרָ ה ׁשְ חֹורָ ה ,לִילִיתׁ ,שַּבְתַיׁ ,שּולְ ָט
ְרַעבֹון.
ָא בכְיָ ה וְ ֶהסְּפְדָא ו ֲ
ֲענִ ּיּותָא וַ ֲחׁשֹוכ ִ
מִ ּיַד  ּדְמִתְעָ בְרִין אִ ּלֵ ין קְ לִיפִין מִּבַר  נָׁשׁ ,שַ לְ טָא עָ לֵ יּה אִילָ נָא דְ ַחּיֵ יּ ,בְע"ב אַ נְּפִיןּ ,דְאִיּנּון י' יָ"ה
ְיָין מאַרְּבַע רּוחֹותּ ,דְאִיּנּון יְ הֹוָ הּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹוןּ ,כֹה אָמַר יְ הֹוָ ה
חּו עׂשַרָ ה ַּתל ֵ
יְ ה"ּו יְ הֹוָ"הּ ,דְאִׁשְ ְּת ָכ ֲ
ְמַר ּביּה( ,ישעיה יא) וְ נָ ָחה עָ לָיו רּוחַ יְיָ,
ֵ
ְמָׁשִיחּ .דְאִ ּת
ַ
ּוחּ ,דָא  הּוא רּוחֹו ּד
ֵמאַרְּבַע רּוחֹות ּבֹאִי  הָר ַ
ֹוצה לְ ַה ְחּכִים יַדְרִים
ּכַד אִיהּו מְ נַ ֵּׁשב ּבְאֹזֶ ן יְמִינָא דְ לִּבָאּ ,דְתַ ָּמן ָחכְמָ ה מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסדְּ ,ד ֵביּה הָר ֶ
ּבְ ָחכְמָ ה .וְ ֶח ֶס"ד נָׁשַ ב ּבַּבִינָ הְּ ,ד ַב ָחכְמָ ה י'ּ .בַּבִינָ ה ה'ּ .בְתִ פ ְֶא ֶרת ו'ּ .בַ ַּמלְ כּות ה' .יְ הֹוָ ה ָּדפִיק ּבְ ֻכּלְ הּו
לְע ֶׂשר .ולע"ב מַ ֲחׁשָ ָבה דְ לִּבָא.
אַרְּבַעְּ .ד ַסּלְקִין ֶ
ִי יַד ה ֲחזָקָ ה.
ַ
ְמָאלָא אׁש .וְאִיה
ֵ
ְאִיהּו יַד הּגְדֹולָ ה .מִ ּׂש
ַ
ָא יֹו"ד ה"א וָא"ו ֵה"א ,יְמִינָא אִיהּו מַיִ ם .ו
ֵ
ּד
ֹּלָא בן י"ד.
ָא דְקדְׁשָא .וְ כ ֶ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא ,יָ"ד רָמָ הּ .דְאִיהִי רּוח ֻ
ֶ
ּבְעַ
 ּביּה מִתְ נַ ֲהגִים מַ ּיָא 
ל א ֶׁשר יִ הְיֶ ה ׁשָ ָּמה הָרּוחַ לָ לֶ ֶכת יֵ לֵ כּו( .יחזקאל א) ֵ
ִים א ֲ
ָאֹופּנ ֶ
ַ ה ַחּיָ ה ב ַ
ּכִי רּוח ַ
ְאִיהּו אׁש .וְרּוחַ 
ֵ
ֶוְאּׁשָאּ .דְאָ חִיד ּבְתַרְ וַיְיהּו ,וְדָ פִיק ּבְעַרְקִין ּדְמֹוחָאּ ,דְאִיהּו מַיִ םּ .ובְעַרְקִין ְּדלִּבָאּ ,ד
י ריאָ ה.
ּבְ ַכנְ ֵפ ֵ
ְאִיּנּון אׁשָאֻּ .כּלְ הּו ַסּלְקִין
ֵ
ר ּדגּופָא ,אִׁשְ ְּת ַכח ּגַ לְ ּגַ ּלֵ י יַ ּמָא דְאֹורַיְיתָא ,וְ גַ לְ ּגַ ּלֵ י רְקִיעָאּ ,ד
ר וְא ֶב ְ
ל א ֶב ֵ
ּבְ ָכ ֵ
יּה ּבין רְקִיעָא וְיַ ּמָא ,מָאנָא דִילֵ יּה אַרְעָאּ ,דְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא.
ְאִיהּו אַתְר ֵ
ֵ
ִין ּביּה .ו
וְ נַ ְחּת ֵ
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זיש

ָאּ ,פְתִיחן
ָ
ל אבָרִים ְּדגּופ
ּוכגַ וְ ונָא  ּדְעֹופִיןּ ,פְתִיחּו גַדְ פַיְיהּו ,לְקַּבְ לָא רּוחָא  לְ פַרְ חָא  ֵביּהָ .הכִי  ָּכ ֵ
ְ
ּבְ ַכ ָּמה מְקֹורִיןּ ,בְ ַכ ָּמה פִרְקִיןּ ,בְ ַכ ָּמה עַרְקִיןּ ,בְ ַכ ָּמה אִ ּדָרִין ְּדלִּבָא ,אִ ּדָרִין ּדְמֹוחָא ,לְקַּבְ לָא לֵ יּהּ .דְאִי 
ִּבָא ,אֹוקִיד ּכל ּגּופָא .וְ ַכ ָּמה סּולָמִין ,וְאִ ּדָרִיןּ ,דְעַרְקִין ּדְקָ נֶ ה
ָ
לָאו דְ נָׁשִיב ּבְ ָבּתִין ְּדלִּבָאָ ,הוָ ה נּורָא דְ ל
ה דְריאָ הֻּ ,כּלְ הּו מִ ּתַתְ ְּקנִין לְ ג ֵַּביּה.
דְ לִּבָא ,וְקָ נֶ ֵ
ִיְך את 
ִי עֹוף הּׁשָמַיִ ם יֹול ֶ
ַ
י דְריאָ ה ,אִתְעָ בִיד קֹולּ .בְ ַההּוא זִמְ נָא (קהלת י) ּכ
ַד סלִיק ּדִּבּורָא ,עַ ל ַּכנְ ֵפ ֵ
ּכ ָ
י ריאָ ה .קֹול יְיָ 
ַהּקֹול( .תהלים כט) קֹול יְיָ עַ ל ַהּמָיִ ם .מִ ִּסטְרָא דְמַ ּיָאּ ,דְאִיהּו מֹוחָאּ ,דְתַ ָּמן ָסלִיק ּבְ ַכנְ ֵפ ֵ
ִיק מִּפּומָא ,אִתְקְרי דִּבּור.
ֵ
בֹות אׁש ,מִ ִּסטְרָא דְ לִּבָאּ ,כַד נָ פ
ֵ
חֹוצב לַ ֲה
ֵ
יהם
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּופנֵ ֶ
ָדָא הּוא ּד ְכּתִיב( ,יחזקאל א) ְ
ִ
י ריאָ הְּ ,דפַתְ חִין ּגַדְּפִין לְקַּבְ לָא לֵ יּה ,ה
לָק ֵבל ּת ְֵרין ַּכנְ ֵפ ֵ
וְ ֳ
לְעיּלָא.
ִי ׂש ְפוָ ון נַ ְטלִין לֵ יּה לְדִיּבּורּ ,ופַרְ חִין לֵ יּה ֵ
ּפְרּודֹות מִ לְמָעְ לָ הָ .הכ ִ
ִי נָמי 
ְתִיחן ּבְ לָא סִרְ כָא ,לְקַּבְ לָא הַאי קֹולָ ,הכ ֵ
ּוכגַ וְ ונָא ּדְאִיּנּון ֲחמִׁשָ ה ַכנְ ֵפי (ס"א ַענְ ֵפי) ֵ ריאָ הֻּ ,כּלְ הּו פ ָ
ְ
ׁש ּתּקּונִין ּדְאִיּנּון:
ָמ ִ
ְתִיחן ּבְ לָא סִירְ כָאּ ,בְ ח ֵ
ַמְׁשָא ּתּקּונִין ְּדפּומָאֻּ ,כּלְ הּו פ ָ
ִ
לְמ ֱהוֵ י ח
צְרִיכִין ֶ
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