




		
חיש א"ע ח"כר ףד

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

(דף רכ"ח ע"א) אחהע ּבַ גָרֹון .בומף ּבְ ִׂש ְפוָ ון .גיכק ּבַ ֵחיְך .דטלנת ּבְ לִיׁשָ נָא .זסשרץ ּבַ ּׁשִינַיִ ם.
ִי הּוא ט ֶרם ִּכּלָ ה
ֶ
ָא כלַ ל .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית כד) וַיְ ה
א בהֹוןּ ,בְ לָא סִרְ כָא  וְעִ ּכּוב ְ
וְדִּבּור ּדִיְ ֵה ְ
ִי יֹודעַ 
ָא צלֹותָאּ ,דְאִיהּו דִּבּורְּ .ובגִינֵ יּה אִתְמַר ,אִ ם ׁשְ גּורָ ה תְ ִפּלָתִי ּבְ פ ֵ
ה יֹוצאתּ .ד ְ
ֵ
ְדַּבר וְ ִהּנֵ ה רִ בְקָ
ל ֵ
נִי ׁשמְ טּורָףּ .בְ גִין (ס"א כְ גֹון) סִרְ כָא ב ְֵריאָ ה
עַ א ֶ
ָא ,יֹוד ֲ
ֵ
נִי ׁשמְקּוּבָ ל .וְאִי אִית סִרְ כָא וְ נָ פְקָא  בְעִ ּכּוב
ֲא ֶ
דְאִיהִי ט ְֵר ָפה.
יהם .וְדָא יְ הֹוָ"ה ּדְאִיהּו קֹולּ ,כַד נָ פִיק 
ׁשְמַע את קֹול ַּכנְ ֵפ ֶ
ֶ
ְרָאלְּ ,ד ֵביּה (יחזקאל א) ֶוָא
וְקֹול ּדָא ׁשְמַע יִ ׂש ֵ
ָרִין ּפְתִיחן
ָ
ל אב
ָ"י ׂשפָתַי תִ ְפ ָּתחָּ ,כ ֵ
יּה אדֹנ ְ
ָא ב ְצלֹותָא ּבַ ֲחׁשָאיּ ,דְאִיהּו דִּבּורְּ ,ד ֵב ֲ
לְקַּבְ לָא ׁשְ כִינְ ּת ִ
ֻּכּלְ הּו גַדְ פַיְיהּוּ ,בְרמ"ח ֵּתיבִיןּ ,דְאִיּנּון ּבְד' ּפָרְׁשִיָין ּדִקְרִיאַת ׁשְמַעִּ ,ד ְבהֹון נָ חִית קָ לָא.
ל אבָרִין ְּדגּופָאּ ,דְאִיּנּון עַ נ ְֵּפי 
וְ כַד נָ חִיתַּ ,כ ָּמה צ ֳִּפרִין מְ ַצ ְפ ְצפִין לְ ג ֵַּביּהּ ,בְ ַכ ָּמה מִינֵ י נִ ּגּוןֻּ ,כּלְ הּו עַ ֵ
ִי אדֹנָ"יּ ,בְ ָכל עַ נְ פָא וְעַ נְ פָא ,אִׁשְ ְּת ַכח
ל א ֶברּ ,דְתַ ָּמן ִּדּיּורָא דְ צִּפֹורָאּ ,דְאִיה ֲ
אִילָ נָאְּ .וב ָכל ּגַדְּפִין ְּד ָכ ֵ
ית א ֶבר 
ֵ
לֹותָא דַעמִידָ ה .לֵ
ֲ
ָ"י ׂשפָתַי תִ ְפ ָּתח ,אִיהּו פִתְ חָא לְ ג ֵַּביּהּ ,בִ ְצ
ּה .אדֹנ ְ
ּפְתִיחָא לְ ג ֵַּבי דְ בַעְ לָ ֲ
ְאַרְּבְעִין אבָרִים ּדִׁשְ כִינְ ּתָאְּ ,דלָאו אִיהִי פְתִיחָא לְקַּבְ לָא לֵ יּהְּ .ובגִין ּדָא אִתְקְרִיאַת 
ֵ
מִמָאתָ ן ּותְמַ נְיָא ו
ְׁשַרְיָין ּבָאבָרִים .אִיהִי ׂשִיחַת ּדְקָ ּלִים,
ֵ
י הּׁש ֵָרת .אִיהּו ִצ ְפצּוף עֹופֹותּ ,דְאִיּנּון נִׁשְמָתִין ּד
לְא ֵכ ַ
ׂשִיחַת מַ ֲ
ּדְאִיּנּון עַ נְ פִין ּדְאִילָ נָא.
יהם.
ְרַּפינָ ה ַכנְ ֵפ ֶ
ל א ֶבר ,אִתְמַר ּבְ הּו( ,יחזקאל א) ּבְעָמְדָ ם ּת ֶ
ָ"י ב ָכ ֵ
י אדֹנ ְ
ְּוב ַההּוא זִמְ נָאְּ ,דנָ חִית יְ הֹוָ"ה לְ ג ֵַּב ֲ
ּו מָארי מַתְ נִיתִיןּ ,בְמַתְ נִיתָא 
ֵ
ַיֹות אׁש ,עִ ּתִים חָׁשֹות ,וְעִ ּתִים מְמַ ּלְ לֹות .וְאָמְר
ֵ
וְ הַאי רָזָא דְ חַׁשְמַ ל .ח
א מִּפִי הּקָדֹוׁש ּבָרּוְך
ַ
ִּבּור יֹוצ
ֵ
ְׁש ֵאין ַהּד
א מִּפִי הּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ,חָׁשֹותּ ,וכ ֶ
ַ
ִּבּור יֹוצ
ֵ
ְׁש ַהּד
תָ נָאּ ,כ ֶ
ָׁשֹות .א ָבל ּבְזִמְ נָא 
ֲ
ְאִיּנּון יְאהדֹוָ נָ הי ,ח
ֲ
ְדִּבּור ּכ ֲחדָאּ ,ד
ַ
ָא דְמִתְיַיחדִין קֹול ו
ֲ
הּוא ,מְמַ ּלְ לֹותּ .בְ ַההּוא זִמְ נ
י חיוָ ןֻּ ,כּלְ הּו
ָ"י ב ֵפרּודָא ,אִיהּו אִׁשְ ְּת ַכח ּבְאַרְּבַע אַ נ ְֵּפ ֵ
ן אדֹנ ְ
יהם ּפְרּודֹות ,יְ הֹוָ"ה מִ ֲ
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
דִ ְפנֵ ֶ
יּה .אדֹנָ"י אִׁשְ ְּת ַכח ּבְ ַכנְ ֵפי 
ֹּלָא ב ֲ
לָק ְבלֵ יּה מְמַ ּלְ לֹות ,לְמִׁשְאַ ל מְזֹונָאּ ,בְ גִין (דניאל ד) ּדְמָזֹון לְ כ ֵ
ְתִיחןֳ ,
פ ָ
י חיוָ ן.
ְתִיחן לְ ג ֵַּב ֵ
ַה ַחּיֹותֻּ ,כּלְ הּו פ ָ
ְאִיהּו אדֹנָ"י  ִבׂשְמָאלָא.
ֲ
ִימִינָא .אֹופּנִים מְ ַצ ְפ ְצ ָפן ּבְדִּבּורּ ,ד
ַ
ׁשָאגִין ּבְקֹול ּדְאִיהּו יְ הֹוָ"הֻּ ,כּלְ הּו ב
ֲ
וְעֹוף יְעֹופף .הָדָא הּוא 
ֵ
ָעִיתָא .יְאהדֹוָ נָ היּ .בְ הֹון (בראשית א)
ֲ
ְדִּבּור ּבְאמְ צ
ֶ
ּבִ ׂשְרָ פִים מִתְ חַּבְרִים קֹול ו
ת הּקֹול
ִיְך א ַ
וְעֹוף הּׁשָמַיִ ם יֹול ֶ
ַ
לַי אחָד מִ ן ַהּׂשְרָ פִים .וְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון( ,קהלת י)
ּיָעָף א ֶ
ֵ
דִ כְתִיב( ,ישעיה ו) וַ
ְאמְ צָעִיתָא,
לְאחָד .מִ ִּסטְרָא דְאָת ו'ּ ,דְאִיהּו עַ ּמּודָא ּד ֶ
ׁש ּכנָ פַיִ ם ֶ
ִים ׁש ְ
ּגִיד ּדבָרּ .וׂשְרָ פ ֵ
ָ
ּובַעַ ל ְּכנָ פַיִ ם יַ
ִיל ׁשִית ּתיבִין( ,ישעיה ו) ּבִׁשְ ּתַיִ ם יְ ַכ ֶּסה ָפנָיו ּובִׁשְ ּתַיִ ם יְ ַכ ֶּסה רַ גְ לָיו
ֵ
ָּכלִיל יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא .וְאִיהּו ָכל
ם יְעֹופף סִימָ ן.
ֵ
ּובִׁשְ ּתַיִ
ְמַרְאה אָדָ ם עָ לָיו מִ לְמָעְ לָ ה .רְׁשִימּו דְ ֵס ֶפר 
ִּתּקּונָא  ִּתנְיָינָא( ,יחזקאל א) וְעַ ל ּדְמּות  ַה ִּכ ֵּסא דְמּות  ּכ ֵ
ָׁש ֶבת ּבָיִת.
ּתֹורָ ה ,וְאִיהּו (ישעיה מד) ּכְתִ פ ְֶא ֶרת אָדָ ם ל ֶ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע ח"כר ףד

טיש

ּקֹורא קְרִיאַת ׁשְמַע עַרְ בִית  וְׁשַ ֲחרִיתּ ,כְאִ ּלּו מְקַ ּיֵ ים (יהושע א) וְ ָהגִיתָ ּבֹו יֹומָ ם
וְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןָּ ,כל ַה ֵ
ְך יֹוׁשב עַ ל ִּכ ֵּסא רַ ֲחמִים ּומִתְ נַ ֵהג
ֵ
ל מלֶ
 ,א ֶ
וָ לַיְ לָ הְּ .ד ַטּלִית לְ ָבנָ ה ,אִיהּו לִימִינָא מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסד .וְאִ ּתְמַר ֵ
ד סלִיק ע"ב חּולְיָין וְקִׁשְרִין ְּד ַטּלִית.
ד ּכ ֵּסאֶ .ח ֶס ָ
הּוכן ּבַ ֶח ֶס ִ
ּבַ ֲחסִידּות( .ישעיה טז) וְ ַ
ח"יּ ,בין קִׁשְרִין וְ חּולְיָין לְ ָכל ִסטְרָא .ה' קִׁשְרִין
ֵ
ְאִית טלִית מִ ִּסטְרָא דִמְ ַטטְרֹו"ןּ ,דְאִיהּו ֵט"טָּ ,כלִיל
ַ
ו
לָק ֵבל ְּתלֵ יסַר מְ כִילָ ן ּדְרַ ֲח ֵמי דְאֹורַיְיתָאּ .דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון,
חֹומָׁשי ּתֹורָ הּ .ותְ לֵ יסָר חּולְיָיןֳ ,
ֵ
לָק ֵבל ה'
ֳ
נִדְר ֶׁשת.
ּדֹות הּתֹורָ ה ֶ
ַ
בי"ג מִ
ְמַרְאה אָדָ ם עָ לָיו מִ לְמָעְ לָ הּ .בְדִ ּיּוקְ נָא דְתִ פ ְֶא ֶרתּ ,דְאִיהּו תִ פ ְֶא ֶרת אָדָ ם עָ לָיו
ְּובגִינָ ּה אִתְמַרּ ,כ ֵ
יּה ,יֹו"ד ה"א וָא"ו ֵה"א( .ישעיה מג) ּכֹל ַהּנִקְרָא  בִׁשְמִי וְ לִ ְכבֹודִי  בְרָאתִיו
ֵ
ִׁשְמ
ְאִתְקְרי  ב ֵ
ֵ
מִ לְמָעְ לָ ה .ו
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאּ ,בְד'
ֶ
ִי כ ֵחיזּו ּדְעַ
ְמַרְאה אָדָ םּ ,דָא ׁשְ כִינְ ּתָאּ ,דְאִיה ְ
ּולְעיּלָא כ ֵ
ִיו אַף עׂשִיתִיוֵ .
ֲ
יְ צַרְ ּת
ר ספִירָאןּ ,דְאִיּנּון אָדָ ם .וְאַרְּבַע אַ נְּפִין ּדְאָדָ ם ,אַרְּבַע אַתְ וָ ון .וְאִיּנּון י"ד אַתְ וָ וןְּ ,ובהֹון
אַ נְּפִיןּ ,וב ְֶע ֶׂש ְ
ִיאִים אדַ ֶּמה.
ֲ
ְיַד הּנְ ב
(הושע יב) ּוב ַ
יּה אִתְקְרי אָז אָדָ םּ ,דְאִיהּו
ֵ
יּה קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  ּוׁשְ כִינְ ֵּת
וְעֹוד אִתְקְרי  חַ"י ,מִ ִּסטְרָא דְ ַצּדִיקֵּ ,וב ֻ
ֵ
ִי סלִיק ּבְ חּוׁשְּבַ ן יֹו"ד 
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא ,טַ"לּ ,וׁשְ כִינְ ֵּתיּה ה'ְּ .ובה' אִיהּו אָדָ םּ .בְ גִין ְּדטַ"ל ָהכ ָ
ֶ
עַ
ְקָׁשִיר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא 
ֻ
ר ּד ַטּלִית ,חַ"י עָ לְמִיןּ ,ד
"א .ק ֶׁש ְ
י ה ֶ
ַאי אִיהּו מֹורִיד הּטַ"ל ,לְ ג ֵַּב ֵ
ַ
ֵה"א וָא"ו .וְ ה
פֹות ּד ַטּלִית.
ְ
ְרִיןּ ,בְאַרְּבַע ּכנְ
ַ
ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה ּבְ ָכל ִסט
ֹועַ עּזֹוּ .בִימִינֹו ,זֹו ּתֹורָ הּ .ובִזְרֹועַ 
ְּת ִפּלִין מִ ּׂשְמָאלָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה סב) נִׁשְּבַע יְיָ ּבִימִינֹו ּובִזְר ֻ
ר ׁשל ְּת ִפּלִין
ִין .ק ֶׁש ֶ
יכלָא לְד' אַתְ וָ וןּ ,בְד' ּבָ ֵּתי דִתְ ִפּל ֶ
ָ"י ה ָ
ָ"ה ּבְד' ּפָרְׁשִיָין .אדֹנ ֵ
ֲ
ּזֹו ,אּלּו תְ ִפּלִין .יְ הֹו
ֻע ֵ
ְמָאלָא .ק ֶׁשר  ּדְֵריׁשָאּ ,דָא עַ ּמּודָא 
ֶ
ָא צּדִיק  חַ"י עָ לְמִיןּ ,דְאִיהּו קִ ּׁשּורָא ּדְתַרְ וַ ויְיהּוּ .בִזְרֹועַ  ׂש
ּדְיַדּ ,ד ַ
לְעיּלָאּ ,דְאִיּנּון (ּכֶ ֶת"ר) ָחכְמָ"ה ּובִינָ"ה.
ָ"ה אהְיֶ "ה ֵ
ִיד ּביּה יְ הֹו ֶ
ְאמְ צָעִיתָאּ ,דְאָ ח ֵ
ּד ֶ
ִיד ּבין צִיצִית ּותְ ִפּלִיןְּ ,ד ֻכּלְ הּו פָרְׁשִיָין ְּדצִיצִית 
קְרִיאַת ׁשְמַע ּדְאִיהּו יִ חּודָא ב ְֶאמְ צָעִיתָא ,וְאִיהּו אָ ח ֵ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאּ ,דְאִיהּו ַטּלִית ּותְ ִפּלִין,
ֶ
ּותְ ִפּלִין ,אִיּנּון ְּכלִילָ ן ּבְיִ חּודָא דִקְרִיאַת ׁשְמַעּ .ומִ ִּסטְרָא דְעַ
ין עינֶ יָך( .במדבר טו) וְעָ ׂשּו לָ ֶהם צִיצִת( .דף
ֹת ּב ֵ
טֹוטפ ֵ
ּדְאִ ּתְמַר ּבְ הּו( ,שמות יג) וְ הָיָ ה לְאֹות עַ ל יָדְ ָכה ּולְ ָ
רכ"ח ע"ב).
ִי ׁשם יְיָ  נִקְרָא עָ לֶ יָך וְ ּיָרְאּו
ָאָרץ ּכ ֵ
ש' ׁשל ְּתפִילִיןֲ ,הלָ ָכה לְמ ֶֹׁשה מִ ּסִינַי( .דברים כח) וְרָאּו ָּכל עַ ֵּמי  ה ֶ
ֶ
ש' ׁשל ְּת ִפּלִיןּ .ת ְֵרין ׁשִינִין ש' ׁשִית מְאָ ה.
ֶ
ִין ׁשּבָראֹׁש.
ָ"ה .אּלּו תְ ִפּל ֶ
ֵ
ָ מָאי ׁשם יְ הֹו
ֵ
מִ ֶּמּךָ .וְאֹוקְמּוה
לַת עׂשַר ,וְ כֹּלָא תרי"ג .וְ לֵ ית ּפִ ּקּודָא דְ לָאו אִיהִי 
ֲ
ִתְרין ׁשִינִין ,הָא תְ
ְׁשבַע עַ נְ פִין ּד ֵ
ׁשִית  ּדַרְ ּגִין .ו ֶ
ׁשְקִילָא לְ ָכל אֹורַיְיתָא.
ָא כל מִ ְצוָ ה
ְּכגַ וְ ונָא ּדָאָּ ,כל מִ ְצוָ ה אִיהִי יְ הֹוָ"ה .יָ"ּה עִ ם ׁשְמִ"י שס"ה .ו"ה עִ ם זִ כְרִי רמ"חְּ .ובגִין ּד ָ
ְרָאל ָּכלִיל תרי"ג ,מִ ִּסטְרָא דְ צִיצִית .וְתרי"ג מִ ִּסטְרָא 
ָא אּוקְמּוהׁ ,שְמַע יִ ׂש ֵ
ָ
אִיהִי ׁשְקִילָא לְתרי"ג .וְ ה
ל אתָר.
דִתְ ִפּלִין אִיהּו ְב ָכ ֲ
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טֹוטפֹת ,ט ָֹטפֹת :טט ,ח"י עָ לְמִיןַ ,צּדִיק ,לְקָ ְבלֵ יּה מְ ַטטְרֹוןּ .פַתִּ ,תפ ְֶא ֶרת .מְ ַטטְרֹון סּוס
וְ הָיּו לְ ָ
ַד קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
ּדְתִ פ ְֶא ֶרתְּ ,ד ֵביּה ָּכל ְספִירָאן מִתְ לַּבְׁשִין .וְ ָהכִי אִיהּו ְכגּופָא  לְ נִׁשְמְתָא .וְ כ ֻ
אִ ְס ַּתּלָק מִ ּנֵ יּה ,אִׁשְ ּתְאַר אִ ּלֵ ם ,לֵ ית לֵ יּה קֹול וְ לָא דִּבּור .אִׁשְ ְּת ַכח ,דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא  ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה
אִיהּו קֹול וְדִּבּורְּ .ד ָכל מַ לְאָ ְך ּומַ לְאָ ְךְּ .וב ָכל קָ לָא  וְדִּבּור  ּדְאֹורַיְיתָאְּ ,וב ָכל קָ לָא דִ ְצלֹותָאְּ .וב ָכל
נּותיּה ּבְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ,אִיהּו ַחּיִים ְּדכֹּלָא ,אִיהּו ָסבִיל ּכֹּלָא.
ל אתָר ׁשּולְ ָט ֵ
ּקּודָא ּופּקּודָאּ .בְ ָכ ֲ
ִ
ּפִ
ית אדֹנָי  ְבלָא יְ הֹוָ הְּ ,כגַ וְ ונָא דְ לֵ ית  ּדִּבּור ּבְ לָא קֹול .וְ לֵ ית קֹול ּבְ לָא דִּבּור .וְ הַאי אִיהּו קְׁשֹוט,
ֲ
וְ לֵ
ִיד ּביּה
ר ׁשל ְּת ִפּלִין ׁשַ ּדַי ,אָ ח ֵ
 .ק ֶׁש ֶ
ִילּות .א ָבל ּבְעָ לְמָא דְ ֵפרּודָא ,אִית קֹול ּבְ לָא דִּבּור ֶ
ֲ
לְמָא דַאצ
ֲ
ּבְעָ
ְדָא צּדִיק חַי עָ לְמִין ,אָ חִיד (ס"א ֵביּה) ֵ ּבין קֹול וְדִּבּור.
ֵעיּלָא וְתַ ּתָא .ו ַ
ָא סבָאְּ ,ת ִפּלִין וְ צִיצִית ּופָרָׁשַת מְזּוזָ ה,
ְאָמַר סב ָ
ָ
י סבָא ,ו
אַ ְּד ָהכִי ,הָא רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא אִזְ ּדְמַ ן לְ ג ֵַּב ָ
אִיּנּון ג' ּפִ ּקּודִיןְּ ,כלִילָ ן ּבְקְרִיאַת ׁשְמַעּ .וקְרִיאַת ׁשְמַע ּפִ ּקּודָא רְ בִיעָאָ ה .וְ צִיצִית אַדְ ּכַר ג' זִמְ נִין.
ִית ז' ׁשל ּתִזְ ּכְרּו דְ צָרִיְך לְ ַהּתִיז ּבָ ּהַּ .ובּמְזּוזָ הׁ ,שַ ּדַי 
ֶ
הּו תְרין זִמְ נִין אֹותַּ .ובּצִיצ
ֵ
ַּוב ְּת ִפּלִין אַדְ ּכַר ּבְ
מִ לְ בַר ,יְ הֹוָ"ה מִ ּלְ גֹו.
ן אמַאי .וְׁשִיעּור אָרְ ָּכּה ְּדצִיצִית וְרֹוחְּבָ ּהּ ,דְתָקִינּו א ֶֹרְך ָּכל ַהּצִיצִית  ּת ְֵרין
ְתִיח ֲ
ּופָרְׁשִיָין סְתִימִין ּופ ָ
ר לְק ֶׁשר ּכִמְ ֹלא גּודָ ל.
ין ק ֶׁש ֶ
ִיׁשי עָ נָףֵּ .וב ֶ
וַת ּת ֵכלֶ תׁ ,שְ לִיׁש ּגְדִילּ ,וׁשְ נֵ י ׁשְ ל ֵ
ַר אצְּבְעָאן ּבְ גּודָ ל .מִ ְצ ְ
ֲעׂש ֶ
לָק ֵבל לִּבָא .וְׁשִיעּור רְ צּועָתְ הֹון
ִין אמַאי בְמֹוחָא .וְ ֳ
ה מְׁשּלֶ ֶׁשת .וְ ָהכִי תְ ִפּל ֲ
ֻ
וְ ָכל חּולְיָא וְ חּולְיָא תִ הְיֶ
ׁש ּתלַת זִמְ נִין
ֲאמַאי אִיּנּון עַד לִּבָא לִ ׂשְמָאלָא וְעַד טַּבּורָא לִימִינָאּ .ורְ צּועָא דְיַד עַד ּדְיִ כְרֹוְך וִיׁשַ ּלֵ ְ
ּבְאצְּבַע צ ְֵרדָא.
ֶ
לָק ֵבל אַרְּבַע 
לָאו אִיהּו ,אּלָא ׁשָ ֹלׁש עַ ל ׁשָ ֹלׁש לְ ָכל ִסטְרָא .אִיּנּון ּת ְֵריסָרֳ ,
ֶ
ַאי ּבגֶ ד  חָׁשּוב
ֶאּלָא ,וַ ּד ֶ
ּבִ ֵגְדי לָ ָבן ,וְאַרְּבַע ּבִ ֵגְדי זָ ָהב ,וְאַרְּבַע ּבִ ֵגְדי דְ כ ֵֹהן ֶהדְיֹוטּ .ומִ ִּסטְרָא דְ בִרְ ּכַת  ּכ ֵֹהן ֶהדְיֹוט קָא רָמִיז,
ִיׁשִי ענָףּ ,דְאִיהּו תְ ֵכלֶ ת.
ֲ
ַת הדְיֹוט קַ ּלָ ה ב ְֵעינֶ יָךׁ .שְ לִיׁש ּגְדִילּ ,וׁשְ נֵ י ׁשְ ל
אַ ל ְּתהִי בִרְ ּכ ֶ
ְרָאל
ְתִיב קְד ָּׁשה לְ ָך יְׁשַ ּלֵ ׁשּו .וְיִ ׂש ֵ
ֻ
ְרָא דִקְדּוּׁשה .הָדָא הּוא דִ כ
ָ
וְ ָכל חּולְיָא מְׁשּולֶ ֶׁשתָּ ,כל מְׁשּולָׁש מִ ִּסט
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאּ ,דְאִיהּו תְ לִיתָאָ ה
ֶ
ׁשְ לִיׁשִ ּיָ הּ ,בְ גִין (שמות יד) ִּדוְׁשָ לִׁשִ ם עַ ל ֻּכּלֹוְּ .דצִיצִית מִ ִּסטְרָא דְעַ
ְיָא כלִילָא מִ ְּתלַת ּכְרִיכֹות 
לַא ָב ָהן ,וְ ָכל ָּדבָר מְׁשּולָׁש ,וה"ו יל"יָּ ,כל ֵּת ָיבה מְׁשּולֶ ֶׁשת מִ ִּסטְרֹוי .חּול ְ
ֲ
ְאמְ צָעִיתָאָּ ,כלִיל ְּתלַת 
ָא .קְד ָּׁשה לְ ָך יְׁשַ ּלֵ ׁשּו .וְאִיהִי מְׁשּולֶ ֶׁשת ּבְעַ ּמּודָא  ּד ֶ
ֻ
מְׁשּלָׁשִיןּ ,דָא ׁשְ כִינְ ּת
ֻ
ת ׁשּבַ ּצִיצִית.
י א ָב ָהןּ ,דְאִיּנּון ש' מִ ן ׁשַּבָתׁ ,שְ כִינְ ּתָא בַת יְ חִידָ ה( .ס"א ַמלְ יָ א ִמן) ֻחלְיָאְּ ,ת ֵכלֶ ֶ
עַ נ ְֵּפ ֲ
זַ ּכָאָ ה ּגּופָאְּ ,ד ָהכִי אִיהּו רָׁשִיםּ ,בִׁשְ כִינְ ּתָא וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,עַ ל ַּכנְ ֵפי דְמִ ְצוָ ה .רָׁשִים ּבִרְ ּצּועָא 
ִי כגַ וְ ונָא דְ חּולְיָאּ ,כְרִיכָא בִתְ לַת ּכְרִיכֹות 
ְרִיכֹות ּבְאצְּבַע צ ְֵרדָאּ .דְאִיה ְ
ֶ
דְאִיהּו תְ ִפּלָ ה דְיָדּ ,בִתְ לַת ּכ
ה עׂשַר מְׁשּולָׁשִיןּ ,ת ְֵרין ּבְקִׁשְרָא 
ִיל ּבִתְרין קִׁשְרִיןַ ,סּלְקִין חַמִׁשָ ֲ
ֵ
ְּבְעָא .רָׁשִים ּבְק ֶׁשר ּדִתְ ִפּלִיןָּ ,כל
ֶ
ּבְאצ
ֶ
חַד.
ַר חלְיָיןְּ ,כחּוׁשְּבַ ן
ה עׂש ֻ
ְרִיכןְּ ,כחּוׁשְּבַ ן טַ"לּ .וׁשְ ֹלׁשָ ֲ
ה עׂשַר חּולְיָין ,אִית ּבְ הֹון ּתִׁשְעָ ה ּוׁשְ ֹלׁשִים ּכ ָ
ׁשְ ֹלׁשָ ֲ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא.
ֶ
ְקִין ּב"ן .וְ הַאי אִיהּו ֶבן יָ"ּה .עַ
ֶאחָדַ .סּל ֵ
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אכש

לָק ֵבל ְּתלַת 
ְאִית ּביּה ְּתלַת ּפִרְקִיןֳ ,
ֵ
נָא דְאצְּבַעּ ,ד
ֶ
ל ק ֶׁשר ּבְדִ ּיּוקְ נָא דְ כַף יְמִינָאָּ ,כל חּולְיָא בְדִ ּיּוקְ
ָּכ ֶ
ר ּדצִיצִיתּ ,כִמְ ֹלא 
ר לְק ֶׁש ְ
ין ק ֶׁש ֶ
ְאִיהּו ׁשִיעּור ּב ֶ
ֵ
ְּבַע ּתלַת ּפִרְקִין ,לְ בַר מִ ּגּודָ לּ .ד
ל אצ ְ
ִי ב ָכ ֶ
ּכְרִיכֹות .וְ ָהכ ְ
גּודָ ל .אִיהִי מִ ָּדה דְ חֹוטָמָאּ .ומִ ָּדה דְעַיִ ן יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא .וְאִיהּו מִ ָּדה ֵבין עַיִ ן לְעַיִ ןּ .ומִ ָּדה דְאֹזֶ ן
יְמִינָא ּוׂשְמָאלָאּ .ומִ ָּדה דְ ָכל ָׂש ָפה וְ ָׂש ָפהּ .ומִ ָּדה דְ לִיׁשָ נָא( .שמות כו) מִ ָּדה אַ חַת לְ ָכל הַיְרִיעֹת.
וְעיּלָא וְתַ ּתָאּ .דְאִיּנּון ׁשִית אַ ּמֹותְּ .וב ָכל אַ ָּמה וְאַ ָּמה ׁשְ ֹלׁשָ ה
ְאַרְּבַע סטְרִין ֵ
ִ
ה ׁשִיעּור ּדגּופָא ,ל
ְ
אַ ָּמ
ְׁשִית סטְרִיןְּ .תלַת נִעְ נּועִין לְ ָכל
ִ
פִרְקִין ,ח"י פִרְקִין ּבְׁשִית אַ ּמִין .וְאִיּנּון רָזָא דח"י נִעְ נּועִין ְּדלּולָ ב .ל
ְרָאל
ֹאת קֹומָתְך ּדָמְתָ ה לְתָמָר .וְדָא ׁשִיעּור קֹומָ ה ,מִקְ וֵ ה יִ ׂש ֵ
ֵ
ִסטְרָא .וְעָ לַיְיהּו אִתְמַר( ,שיר השירים ז) ז
ְאִיּנּון אַרְּבַע סּלְקִין ׁשִ בְעִים ּוׁשְ נַיִ ם.
ַ
ּבִׁשְ כִינְ ּתָא ,אִיהּו ח"י אַרְּבַע זִמְ נִיןּ ,ד
יהן,
יהן וְ ג ַֹבּה לָ ֶהם וְיִרְאָ ה לָ ֶהם וְ גַּבֹתָ ם וְ גֹו' ,וְ ג ֵַּב ֶ
ְרָזָא ּד ֵחיוָ ן ,קֹומָ ה דִ לְ הֹון (דף רכ"ט ע"א) (יחזקאל א) וְ ג ֵַּב ֶ
ְ
ו
ְמרְ ַּכ ְבּתָא מְ צִיעָתָא .וְ גַּבֹתָ ם ,אַרְּבַע  ֵחיוָ ן
ְמרְ ַּכ ְבּתָא תַ ּתָאָ ה .וְ ג ַֹבּה לָ ֶהם ,ד' ֵחיוָ ן ּד ֶ
אַרְּבַע  ֵחיוָ ן ּד ֶ
אֹות עינַיִ םְּ ,כגַ וְ ונָא דָא ּי ָסבִיב לְאַרְּבַעְ ָּתן ,יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה
ֵ
ְמרְ ַּכ ְבּתָא תְ לִיתָאָ ה .וְ ֻכּלְ הּו י"ב .וְאִיּנּון מְ לֵ
ּד ֶ
יְ הֹוָ ה.
ף זֹוקף 
ּזֹוק ֵ
עַ ּכֹורעַ ּבְ בָרּוְך .וְ ָכל ַה ֵ
ּכֹור ֵ
ּלָא כל ַה ֵ
 .א ָ
ן אתָר ֶ
ּומָארי ּדְקֹומָ ה רְׁשִימִין ּבְ הֹון ּבִ ְצלֹותָאּ ,בְאָ ֲ
ֵ
ּבַׁשם .זְקִיפֹות אַרְּבָעָ הּ .וכְרִיעֹות אַרְּבָעָ ה .הָא  ָהכָא קָא רָמִיז ּבְאִ ּלֵ ין זְקִיפֹות  ּוכְרִיעֹות ,מֹולִיְך
ֵ
ְאִיּנּון ׁשִית סטְרִין,
ִ
ץ ׁשּלֹו .ו
ָאָר ֶ
ְמִי ׁש ַהּׁשָמַיִ ם וְ ה ֶ
ּלֹו ,מַעלֶ ה ּומֹורִיד ל ֶ
ֲ
ם ׁש
ּומבִיא לְמִי ׁשְד' רּוחֹות הָעֹולָ ֶ
ֵ
ַת ּבַתְרָאִיןּ ,בְעֹוׂשה ׁשָ לֹום ּבִמְרֹומָיו
ֶ
לָק ֵבל ְּתלַת ּבִרְ כָאן קַדְמָאִיןּ ,ותְ ל
ָאָרץ וְד' רּוחֹותֳ .
ׁשָמַיִ ם ו ֶ
נֹותן ׁשָ לֹום לִ ׂשְמֹאלֹו וִימִינֹו,
ד'ּ ,כְרִיעָ ה ּוזְקִיפָא לִ ׂשְמָאלָאּ ,וכְרִיעָ ה ּוזְקִיפָא  לִימִינָא .וְ הַאי אִיהּו ֵ
לִ ׂשְמֹאל רַּבֹו ,וְ לִימִין רַּבֹו.
ּ ,בין (ּכְ ִריכֹות) (ּכְ ִריעֹות) ּוּכְרִיעֹות ּוזְקִיפֹותְּ .ובהֹון ע"ב עַיְינִין .ו' ּכְרִיעֹות ּבְ הֹון ח"י 
הָא אִיּנּון ּת ְֵריסָר ֵ
נִעְ נּועִין ,ג' ּבְ ָכל ּפַעַ ם ,רֹאׁש וְ גּוף וְזָ נָ בְּ ,דצָרִיְך לְמִ כְרַעּ .בְ ח"י חּולְיָין ַסּלְקִין ע"בּ .בְאִ ּלֵ ין ע"ב עַיְינִין
ְקַדְמיתָא 
ְאִתְקְרִיאַת עמִידָ הִּ .דב ֵ
ֲ
דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,נַ ֲהרִין ע"ב ּגַדְּפִין ּדִׁשְ כִינְ ּתָא ,וְקָמַת עָ לַיְיהּו ,ו
ּה ּבְׁשם יְ הֹוָ הּ ,בְ חַ"י עָ לְמִיןּ ,ובְאַרְּבַע זְקִיפֹות ּבְׁשִית ּבִרְ כָאןּ ,דְאִיהּו
ֵ
נְ פִילָ ה אִיהִי ,וְ צָרִיְך לְאַ ּקָמָא לָ
ִּתפ ְֶא ֶרתָּ ,כלִיל ְּתלַת ּבִרְ כָאן קַדְמָאִיןּ ,ותְ לַת ּבִרְ כָאן ּבַתְרָאִין.
ף ּבְׁשם יְ הֹוָ ה.
ֵ
ף זֹוק
ּזֹוק ֵ
עַ ּכֹורעַ ּבְ בָרּוְך ,וְ ָכל ַה ֵ
ֵ
ּכֹור
ּולְמִ כְרַע ּבְ חַ"י עָ לְמִין ,וְ הַאי אִיהּו ו' ו' ו'ָּ .כל ַה ֵ
הּ .בן
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא וְ ַצּדִיק ו"ו ו' .עִ ּלָאָ ה בִינָ ה ֶבן י"ה וְאִיּנּון רְמִיזִין ּבְ וַ ּיִ ּסַע וַ ּיָ בֹא וַ ּיֵ ט ו' עִ ּלָאָ ֶ
ֶ
עַ
ִיד ּבִזְקִיפה ּוכְרִיעָ ה ,וְ ֻכּלְ הּו ַסּלְקִין ח"י בִרְ כָאן ִּד ְצלֹותָא.
ָ
י"ה אָ ח
ְאמְ צָעִיתָאּ .וׁשְ כִינְ ּתָא חָי עָ לְמִין ,קָׁשִיר 
ְרִיעֹות ּבַאדֹנָי ,אַרְּבָעָ ה זְקִיפֹות ּבַיְ הֹוָ ה ,עַ ּמּודָא ּד ֶ
ֲ
אַרְּבָעָ ה ּכ
ה"י ,אָמןּ ,בְ ָכל ּבִרְ כָתָא מְ חַ"י בִרְ כָאן ,ח"י זִמְ נִין יְ הֹוָ ה אִיּנּון ע"ב עַיְינִיןְּ ,דנָ ֲהרִין
ֵ
ְדָא יְאהַדֹוָ נָ
ֲ
לֹון ,ו
ִין אדֹנָי.
ּבְע"ב ּגַדְּפִיןּ ,דְאִיּנּון ח"י זִמְ נ ֲ
גֹובּה לָ ֶהם :אַ נְּפִין .וְ גַּבֹותָ םּ :דְאִיּנּון עָ לַיְיהּו.
יהןּ :גַדְּפִין .וְ ַ
גֹובּה לָ ֶהם ,וְ גַּבֹותָ ם .וְ ג ֵַּב ֶ
יהן ,וְ ַ
וְרָזָא ּדְמִ ּלָ ה ,וְ ג ֵַּב ֶ
אֹות עינַיִ ם ָסבִיב לְאַרְּבַעְ ָּתןֻּ ,כּלְ הּו מְרּוּבָעֹות .וְ כֹּלָא קְׁשֹוט ,ע' עַ נְּפִין (נ"א ַאנְ ִּפין) לְאֹורַיְיתָאּ .גַדְּפִין,
ֵ
מְ לֵ
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בכש ב"ע ט"כר ףד


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

 .אהְיֶ ה,
ָיּ ,בְמַע ֶׂשה .יְ הֹוָ הּ ,בְדִּבּור ֶ
ֲ
ן ,אדֹנ
ִין ,אהְיֶ ה .וְ ַסּלְקִין יַּבֹ"ק ּבְ חּוׁשְּבַ ֲ
ֲאדֹנָי .אַ נְּפִין ,יְ הֹוָ ה .עַיְינ ֶ
ּבְמַ ֲחׁשָ ָבה.
לָק ֵבל
לָק ֵבל חֹוטָמָא ו'ֳ .
ְדָא ו' ּבינֹונִי .וְ ב' ּפִרְקִין ּבְ גּודָ ל ,אִיּנּון י' י'ֳ .
ֵ
ּבְ ָכל עַיִ ן וְעַיִ ןׁ ,שִיעּור ּגּודָ ל .ו
ל אתָר 
ה ,יֹוד האּ ,בְ ָכ ֲ
ֵ
ׁ .שִיעּור ּד ָכל מִ ָּדה ּומִ ָּד
ְ
ִיצר
ְקִין יֹוד הא .וְדָא וַ ּי ֶ
ֵ
ב' נֻ קְ ֵבי חֹוטָמָא ,י' י' .וְ ַסּל
ל אבְרָתֹו.
ָאהּו עַ ֶ
ל א ֶברְּ ,כגֹון (דברים לב) יִ פְרֹוׂש ְּכנָ פָיו יִ ָּק ֵחהּו יִ ּׂש ֵ
ר וְא ֶברָּ .כ ֵ
ל א ֶב ֵ
נּותיּהּ ,בְ ָכ ֵ
ׁשָ לְ ָט ֵ
יהם
ּופנֵ ֶ
ל אתָר אִׁשְ ְּת ַכח( ,יחזקאל א) ְ
ל א ֶבר ּבְדִיּוקְ נֵ יּהְּ .וב ָכ ֲ
ל מרְ ַּכ ְבּתֹוְּ ,דלָאו אִיהּו ָכ ֵ
ית א ֶבר ּבְ ָכ ֶ
ֵ
לֵ
לָק ֵבל ּתֹורָ ה .וְ כַד לְתַ ּתָא ,אִיּנּון סְתִימִין
ל ּפָרְׁשִיָין ּפְתִיחן ּדִתְ ִפּלִיןֳ .
ָ
לָק ֵב
ם ּפְרדֹות מִ לְמָעְ לָ הֳ .
יה ֻ
וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ל יְאהַדֹוָ נָ הי עָ לַיְיהּוּ .בְאַ נְּפֹוי וְ גַדְּפֹוי.
לָק ֵב ֲ
ּפָרְׁשִיָיןֳ ,
י ח ֵברִים ּבַ ֲהדַיְיהּו ,לְמִ כְרַע ּבְ ָכל
לֹותָא לְמ ֱהוֵ ֲ
ֶ
ְרָאל לְקַּבְ לַיְיהּוּ ,בִ ְצ
וְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא רָׁשִים ּבְיִ ׂש ֵ
ר וְא ֶבר 
ל א ֶב ֵ
ְאִיהּו יְאהדֹוָ נָ היּ ,בְ ָכ ֵ
ֲ
ַיְיהּו אָמן ,ו
ֵ
ּגּופַיְיהּוּ ,בְתִמְ נֵ י ס ְֵרי ּבִרְ כָאן ִּד ְצלֹותָא ,לְאַמְ לְ כָא עָ ל
ְזֹוקף ּבַיהֹוָ ה,
י כֹורעַ ּבְ בָרּוְך ,ו ֵ
לְמ ֱהוֵ ֵ
י רָׁשִים קדָמַיְיכּוֶ ,
ֳ
לָא הוֵ
וְאָמַר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,מָאן ְּד ֲ
ֻ
ִּדלְ הֹון,
ְאִיהּו אדֹנָי .לָא תְקַּבְ לּון מִ ּלִין דִילֵ יּה ,עַ ל ּגַדְּפַיְיכּו
ֲ
יכלָא דִילִיּ ,ד
לֹותיּה ּבְ ֵה ָ
ּבְקֹומָ ה דְ גּופָא ,לָא יֵ יעּול ְצ ֵ
יהם
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּופנֵ ֶ
וְאַ נְּפַיְיכּוְּ ,ד ָכל מָאן ּדִמְ ַצּלֵ י ב ֲַאדֹנָיּ ,ומְ צ ֵָרף  לַיהֹוָ ה אַ נְּפִין (ס"א ַענְ ִּפין) ּדְמַ לְאָ כִיןְ ,
ְקִין מִּפּומֹוי ּדבַר נָׁש.
ְ
 יְאהַדֹוָ נָ ה"יּ ,בְמִ ּלִין ִּד ְצלֹותָא דְ נָ פ
ֹות לְעיּלָא( ,ס"א לְ נַ ְטלָ א) ֲ
ֵ
ּפְרּוד
לָק ֵבל
יהם ּפְרּודֹותֳ .
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּופנֵ ֶ
י אדֹנָי יְ הֹוָ ה ִב ְצלֹותָאְ ,
ן יֹותר מִ ן ַה ְּמב ֵָרְךִּ .דלְ ּג ֵַּב ֲ
ה אָמ ֵ
ֵ
וְ גָדֹול הָעֹונֶ
ה .א ָבל ּכַד חָזַר 
ּוב אחָד מִ ָּק ָצה מִ ּזֶ ֲ
ּוב אחָד מִ ָּק ָצה מִ ּזֶ ה ּוכְר ֶ
ְּפִין ,אדֹנָי ּבְ גַדְּפִין( ,שמות כה) ּכְר ֶ
ֲ
יְ הֹוָ ה בְאַ נ
ת ה ֵּׁשנִית.
ְּב ֶר ַ
ת ה ֵּׁשנִית ,מִתְ חַּבְרִין ּת ְֵרין ׁשְמָ ָהן ּבַ ַּמח ֶ
ְּב ֶר ַ
ה אָמן ,אִיהּו ַב ַּמח ֶ
ֵ
ִּבּור צלֹותָא ,וְעֹונֶ
ְ
ׁשְ לִיחַ צ
ְּבְעָאן .א ָבל
ֲ
ר אצ
ְאִיּנּון ק ֶׁש ֶ
ֶ
ל אחָת ,וגו' ּבַ ּקְרָ סִיםּ ,ד
ַת א ֶ
 מַקְּבִיֹלת הּלֻ לָאֹת אַ ח ֶ
ַ
ּבְקַדְמִיתָא( ,שמות לו)
ל אחֹותָ ּה.
ה א ֲ
ן אחָדְּ ,ד ֵביּה חֹובְרֹות אִ ָּׁש ֶ
ּבְאָמן( ,שמות כו) וְ הָיָ ה ַהּמִׁשְ ָּכ ֶ
ֵ
ן אׁשָא מְמַ ּלְ לָ ן .וְ הַאי הִיא
ּבּורא) ִּד ְצלֹותָאְּ ,ד ֵביּה ֵחיוָ ֵ
ּקּונָא ּתלִיתָאָ ה ֵס ֶדר ּדִּבּורָא (ס"א ֵח ֶדר ְּד ִּד ָ
ְ
ִּת
ן אׁשָא ,עִ ּתִים
ׁש ּבית לָ ּה ָסבִיב .הַאי אִיהּו רָזָא דְ חַׁשְמַ לּ .דְאִיּנּון ֵחיוָ ֵ
ה א ֵ
ְמַרְא ֵ
ֵוָא ֶרא ּכ ְֵעין חַׁשְמַ ל ּכ ֵ
ּקֹורא ,אִיהּו חָׁשִיב
ִיק מִּפִי ה ֵ
ַ
חָׁשֹות עִ ּתִים מְמַ ּלְ לֹות .וְאִיּנּון ְּדחָׁשֹות לְ ֵס ֶפר ּתֹורָ הּ ,בְזִמְ נָא דְדִּבּור נָ פ
ִים אֹורַיְיתָא בטּורָא דְ סִינַיּ .ובְזִמְ נָא דְאָמַר אִיהּו אָ נֹכִי ,לָא אִׁשְ ּתְמַע קָ לָא ,וְ לָא 
ְ
לְ גַּבַיְיהּוּ ,כְאִ ּלּו מְקַּבְ ל
ן ,אּלָא דִילֵ יּה.
דִּבּורָא אַ ֲחרָא דְ ֵחיוָ ֶ
(יחזקאל א)

ַיֹות אׁש חָׁשֹותּ .ובְזִמְ נָא דְׁשָתִיק 
ֵ
ִיק מִּפּומיּה דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,ח
ֵ
ְּכגַ וְ ונָא ּדָאּ ,כַד ּדִּבּורָא דָא נָ פ
ת הּקֹוֹלת ,קָ לִין ְּד ֵחיוָ ן,
ַיֹות אׁש מְמַ ּלְ לֹות .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,שמות כ) וְ ָכל הָעָ ם רֹאִים (דף רכ"ט ע"ב) ֶ א ַ
ח ֵ
ּגּון קדָ ם מַ לְ ּכָא .וְאִ ּלֵ ין ּדְאִיּנּון
ְקִין ּבְדִּבּור ּד ֵחיוָ ןּ ,בְ ַכ ָּמה מִינֵ י נִ ֳ
ְ
ת הּלַּפִידִיםַּ ,ד ַהוֹו נָ פ
וֹו ׁשָאגִיןֶ .וְא ַ
ֲ
ַּד ַה
לְאַעלָא לֹוןּ ,בְ ֵח ֶדר 
ֲ
י לֹון קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא,
ֻ
ְּדחָׁשֹות לְ ֵס ֶפר ּתֹורָ ה ,אִיּנּון ּבְ ּדִיּוקְ נַיְיהּו דְ ֵחיוָ ןּ .ומָ נֵ
ׁש ּבית לָ ּה.
ה א ֵ
ְמַרְא ֵ
ּד ֶ
ּבּורא ִב ְצל ָֹותא ְד ֵּביּה ֵחיוָ ן ֵא ָׁשא ְמ ַמּלְ לָ ן וְ ִאיּנּון ְּד ָחׁשֹות) ּבִ ְצלֹותָא בח"י 
וְעֹוד אִיּנּון ְּדחָׁשֹות (ס"א וְ עֹוד ִאיּנּון ְּדנָ ִפיק ִמּנַ יְ יהּו ִד ָ
יעלּון ּבְ ֵח ֶדר ּדְמַרְאָ ה דָא .וְעֹוד אִיּנּון ְּדחָׁשֹות לַ ֲהלָ ָכהּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה ,אַ גְרָא ּדִׁשְמַעְ ּתְתָא 
בִרְ כָאן ,יֵ ֲ
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ְ

ב"ע ט"כר ףד

גכש

יכל ּדְמַרְאָ ה דָאּ ,דְאֹורַיְיתָא ,עָ לָ ה אִתְמַר (ירמיה כג) ֲהֹלא  כֹה דְ בָרִי 
יעלּון ּבְ ֵח ֶדר  ּדְאִיהּו ֵה ָ
ְסבָרָא ,יֵ ֲ
יהם
לַע לְעינֵ ֶ
ֵ
ם אל ַה ֶּס
ְמַר ּביּה (במדבר כ) וְדִּבַרְ ֶּת ֶ
ְדָא סלַע ּדְאִ ּת ֵ
ם יְיָ ּוכ ַפּטִיׁש יְ פ ֵֹצץ ָסלַע .ו ֶ
ְ
ׁש נְא
ּכ ֵָא ֻ
ְמִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבָ ּה לִׁשְמָ ּה ,נָ פִיק לֹון מַ ּיָא דְאֹורַיְיתָא מְתִיקָ ן ,וְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון( ,במדבר כ)
ן מימָיו .אִ ּלֵ ין ּד
וְ נָתַ ֵ
ְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון (שמות
וַ ֵּתׁשְ ּתְ ה ֵָעדָ ה ּובְעִירָ ם .וְאִ ּלֵ ין ְּדלָא מִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבָ ּה לִׁשְמָ ּה ,נָ פִיק לֹון מַיִ ם מְרִירִיןּ ,ד
חֹומרִּ .ובלְ ֵבנִיםּ :בְ לִּבּון ֲהלָ ָכה.
חֹומרּ :דָא קַ ל וָ ֶ
ם ּבַעבֹדָ ה קָׁשָ הּ :דָא קּוׁשְיָאּ .בְ ֶ
יה ֲ
ת חּיֵ ֶ
ּו א ַ
ַיְמָרר ֶ
א) ו ֲ
הֹון ׁשֹוקי 
ֵ
ַרְאה מָתְ נָיו ּולְמַ ָּטהִּ .ד ְב
ַרְאה מָתְ נָיו ּולְמָעְ לָ ה ּומִ ּמ ֵ
ִּתּקּונָא רְ בִיעָאָ ה וַ ֲחמִ ּׁשָאָ ה( ,יחזקאל א) מִ ּמ ֵ
נָא ּד ַצּדִיקְּ .ד ַצּדִיק 
ד ּכלָ ןִּ ,וב ְספִירָ ן נֶ ַצח וְ הֹוד .מְ ַטטְרֹון אֹות ּבְ ָצבָא דִילֵ יּה ,וְאִיהּו דִ ּיּוקְ ְ
ּיֹות ּכנֶ גֶ ֻ
ְ
ַה ַח
ַי ביּה( ,יחזקאל א) וְ ַה ַחּיֹות 
ָא ּדלְתַ ּתָא .מְ ַטטְרֹון ׁשַ ּד ֵ
לְעיּלָאּ ,ומְ ַטטְרֹון אִיהּו אֹות ּבְ ָצב ִ
אֹות ּבְ ָצבָא דִ ֵ
ְמַרְאה הַּבָזָק.
רָ צֹוא וָׁשֹוב ּכ ֵ
יהם ,וְרַ גְ לִין ְּד ֵחיוָ ן ,קַ ּדִיׁשִין ,אִתְמַר ּבְ הֹון
הּו עקָ ּלָתֹון .וְרַ גְ לֵ ֶ
ם רגֶ ל יְׁשָרָ הּ ,דְרַ גְ לִין ּדְמַ ּזִיקִין ֻּכּלְ ֲ
יה ֶ
וְרַ גְ לֵ ֶ
בֹות הן
ֵ
לַת חיוָ ןּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון הָאָ
ְרָאל ָּכלִיל ְּת ֵ
ְרָאל ,יִ ׂש ֵ
ַד חּיָ ה דְאִיהּו יִ ׂש ֵ
ם רגֶ ל יְׁשָרָ ה ,מִ ּצ ַ
יה ֶ
וְרַ גְ לֵ ֶ
ֵהן ַה ֶּמרְ ָּכ ָבה.
ל עגֶ ל( ,יחזקאל א) מִ ִּסטְרָא דְ ַחּיָ ה דְאִיהּו ׁשֹור .וְ נ ְֹצצִים ּכ ְֵעין נְ ח ֶֹׁשת קָ לָ ל ,מִ ִּסטְרָא 
ַף רגֶ ֵ
יהם ְּככ ֶ
וְ כַף רַ גְ לֵ ֶ
נּורִיאלְּ ,ד ָסלִיק רָ צֹוא .וָׁשֹוב,
ֵ
יּה ּבְיַּבׁשְ ּתָא .רָ צֹוא ,מִ ִּסטְרָא דְ
ֶ
דְ נָ חָׁש ּבָרִיחַ ּדְיַ ּמָאּ .דְאִיהּו ָסלִיק לְ ג ֵַּב
ִי סלִיק ּבְ חּוׁשְּבַ ן .וְאִיהּו ָסלִיק מְ ַטטְרֹון.
מִ ִּסטְרָא דְׁשַ ּדַיְּ .ד ָהכ ָ
פֹון .אָמַר קדְׁשָא 
ֻ
ַערָ ב ָהכִי ,וְ ֵכן לַ ּדָרֹום וְ לַ ָּצ
ְרָאל ׁשַמְעִין קָ לָא מִ ּמִזְרָ חֲ ,הוֹו רָ צִין ַּת ָּמן .וְ לְ ּמ ֲ
ַד הוֹו יִ ׂש ֵ
וְ כ ֲ
לְא ֵכי  ַהּׁש ֵָרת ,אִ ּלֵ ין ּדְרַ ֲהטִין לִ ְצלֹותָא דְמִ ְצוָ ה ,וְרַ ֲהטִין לְ פִרְקָא  בְׁשַּבְתָא ,וְרַ ֲהטִין
בְרִיְך הּוא  לְמַ ֲ
יכלָא דְ הַאי מַרְאָ הִּ ,דבְאִ ּלֵ ין סִימָ נִין ,אִיּנּון
ּיּובּתָא .קַּבִילּו לֹון ּבְ ֵה ָ
לְמעְּבַד רְעּותָא דִילִי ,וְתַיְיבִין ּבְתִ ְ
ֶ
ֲח ֵברִים ּבַ ֲהדַיְיכּו ,אִיּנּון ּדְרָ צִין וְׁשָ בִין ּבְאֹורַיְיתָאּ ,בְדִּבּורָא דַ ֲהלָ ָכה ,אִיּנּון רְׁשִימִין ּבַ ֲהדַיְיכּו ,וְאָעִילּו
יכלָא.
ַאי ה ָ
לֹון ּבְ ה ֵ
ָאס ּבִתְרין טָאסִין .וְ כַד 
ֵ
ְרִיא"ל ט
ְמָא בטִיסָא  חָדָא .וְ גַ ב ֵ
ְ
ְרָאל ,מִיכ ֵָא"ל טָאס עָ ל
ָהכִי  ּכַד מְ ַצלִין יִ ׂש ֵ
ָא ּת ָּמן .אִיּנּון רָ צִין לְ גַּבָ ּה ,וְׁשָ בִין
ְרָאלּ ,בַ ֲהלָ ָכהּ ,בִ ְצלֹותָאְּ ,וב ָכל ּפִ ּקּודָא דִׁשְ כִינְ ּת ַ
נָ פִיק ּדִּבּורָא מִיִ ׂש ֵ
ן קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,אִיּנּון רָ צִין
ל אתָר ּדְׁשַמְעִין קָ לָא ּדְאֹורַיְיתָאּ ,דְתַ ָּמ ֻ
ִיחּות מָאריהֹוןְּ .וב ָכ ֲ
ֵ
ּבָ ּה ּבִׁשְ ל
ית ּת ָּמןּ ,בְדִּבּורָא 
ָא דְׁשם יְ הֹוָ"ה לֵ ַ
ֵ
ִיחּותָא דְמָאריהֹוןִּ .ד ְב ָכל קָ ל
ֵ
י ההּוא קָ לָא ,וְתַיְיבִין ּבָ ּה ּבִׁשְ ל
לְ ג ֵַּב ַ
ם רגֶ ל יְׁשָרָ ה( ,הושע יד) ּכִי יְׁשָרִים ּדַרְ ֵכי 
יה ֶ
ן אדֹנָי ,לָא רָ צִין וְׁשָ בִין ַּת ָּמןְּ .ובגִין ּדָא ,וְרַ גְ לֵ ֶ
ית ּת ָּמ ֲ
ַ
דְ לֵ
ית ּת ָּמן יְ הֹוָ"ה ,לָאו אִיהּו ֶּדֶרְך יְׁשָרָ ה.
ן ,אִיהּו דֶרְך יְׁשָרָ ה .וְאִי לֵ ַ
ֶ
ָ"הּ ,בַאתָר ּדַיְ הֹוָ"ה ַּת ָּמ
ֲ
יְ הֹו
לֹותיּה,
יּ ,בָעי  לְתַ ְּקנָא רַ גְ לֹוי  ִב ְצ ֵ
ֵ
ּו מָארי מַתְ נִיתִיןּ ,דְמַאן ּדִמְ ַצלֵ
ֵ
ם רגֶ ל יְׁשָרָ ה ,אָמְר
יה ֶ
וְעֹוד רַ גְ לֵ ֶ
לְמ ֱהוֵ י רָׁשִים ּבַ ֲהדַיְיהּוְּ .ובגִין ּדָא ,אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,הַמִתְּפַ לֵ ל צָרִיְך
ל עגֶ לֶ ,
ַף רגֶ ֵ
י הּׁש ֵָרתְּ .ככ ֶ
ּכְמַ לְאָ ֵכ ַ
ְאָמַר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,אִ ּלֵ ין ּדְאִיּנּון רְׁשִימִין
ֻ
ל עגֶ ל .ו
ַף רגֶ ֵ
יהם ְּככ ֶ
ָיוׁ ,שּנֶ ֱאמַר וְ כַף רַ גְ לֵ ֶ
ון את רַ גְ ל ֶ
לְ ַכּוֵ ֶ
לְאַעלָא בְמַרְאָ ה דָא.
יכלָאֲ ,
י ה ָ
ַרְע ֵ
לֹוי כוָ ותַיְיכּו ,אַ ְפ ְּתחּו לֹון ּת ֵ
ְ
ּבִ ְצלֹותַיְיהּו ָהכִי ,לְ ַכּוֵ ון רַ גְ
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ָׁש .אָמַר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,מָאן
ֻ
ה אׁשָ ,הכָא רְאִ ּיָיה מַ ּמ
ְמַרְא ֵ
ִּתּקּונָא ׁשְ ּתִיתָאָ ה( ,יחזקאל א) רָאִיתִי ּכ ֵ
יעלּון
ַא ֹדנָ"יֵּ ,ת ֲ
וְעינֹוי לְתַ ּתָא בִׁשְמָא ּד ֲ
ְׁשם יְ הֹוָ"הֵ ,
לְעיּלָא ,ל ֵ
לֹותיּה ל ִֵּביּה ֵ
א ב ְצ ֵ
ִיה ִ
ּדְיֵ יעּול ּבְ ֵחיזּו דָא ,ו ֵ
לָק ֵבל ׁשְ כִינְ ּתָא דְאִיהִי יִרְאַת 
לְעיּלָא ,וְיִרְאָ ה לָ ֶהם לְתַ ּתָאֳ ,
יהן ֵ
יכלָא דָאְּ ,כגַ וְ ונָא דְמַ לְאָ כִין ,וְ ג ֵַּב ֶ
ּבְ ֵה ָ
יְ הֹוָ"ה.
לּוְךׁ ,שַרְיָא אדֹנָי .וְדָא 
ֲ
ָ"הּ .בַע ִׂשּיָיהּ ,בְמִׁשּוׁשׁ ,שִ ּמּוׁשִ ,ה
ֲ
ּובִרְאִ ּיָ ה ּוׁשְמִיעָ ה ֵוְריחָא וְדִּבּורׁ ,שַרְיָא יְ הֹו
אֹוריְ ָיתא)ּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה (משלי ו) וְתֹורָ ה אֹור ֵ .ריחָא דְקָרְּבְ נִיןּ ,דְאִיּנּון ְצלֹותִיןּ ,דִּבּור 
רְאִ ּיָ הּ ,דְאֹור וְ נֵ ר (ס"א ְּד ַ
וַע ִׂשּיָיה דְמִ ְצוָ ה ,וְׁשִמּוׁש  ּדִילָ ּהּ ,ומִׁשּוׁש  ּדִילָ ּה ,וְ ִהלּוְך ּדִילָ ּהּ .ורְאִיָיה
ּבְאֹורַיְיתָאּ ,דִּבּור ּבִ ְצלֹותָאֲ .
ָא ׁשַרְיָא ּת ָּמן .דְקּודְׁשָא בְרִיְך
ַ
ה ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה ל
ית ּת ָּמן אֹורַיְיתָא ּומִ ְצוָ ֻ
ּוׁשְמִיעָ הְּ ,דלֵ ַ
הּוא ׁשַרְיָא  בִרְאִיָיה ,וְ ֵכן ׁשְ כִינְ ֵּתיּהּ ,דְאֹורַיְיתָא וְתֹורָ ה אֹורׁ ,שְ כִינְ ֵּתיּה רְאִיָ ה דִילֵ יּה (במדבר יב) יְ הֹוָ ה
ָיו אתְ וַ ּדָע(ֻ ,ק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא ְב ַמ ְר ָאה ֵאלָ יו ֶא ְתוַ ָּדע ְׁשכִ ינְ ֵּתיּה).
ה אל ֶ
ּבְמַרְאָ ֵ
הּור חכְמָ ה ,לְ ַחּכִימָא  בִרְמִיזָאָ .חכְמָ ה
ָ
ְרָאל עָ לָ ה בְמַ ֲחׁשָ ָבה .הִרְ
הּ ,בן יָ ּה .יִ ׂש ֵ
ּבְמַ ֲחׁשָ ָבה מִ ּלְ גֹו ּבִינָ ֶ
ְמֹודַע אּלָא בְּבִינָ הּ ,ובִינָ ה
ֶ
עָ לָ ה בְמַ ֲחׁשָ ָבה ּדְאִיהּו בִינָ ה ,מַ ֲחׁשָ ָבה וְ הִרְ הּור ּכֹּלָא חַדָ .חכְמָ ה לָא אִׁשְ ּת
ַבּלֵ בְּ .ובגִין ּדָא ,מַ ֲחׁשָ ָבה ַבּלֵ ב ,הִרְ הּור ּבַ ּלֵ ב.
ָמָא ,ריחַ  נִיחֹחַ  לַיְ הֹוָ"הׁ .שְ כִינְ ּתָא 
ֵ
ן אֹורַיְיתָא ס ֶפר ּתֹורָ ה .מִ ְצוָ ה (דף ר"ל ע"א) לִׁשְמֹועַ  .וְ ֵכן ּבְ חֹוט
ֵ
וְ ֵכ
ַ סלִיקַת לְ ג ֵַּביּה ,וְאִתְקְרִיבַת 
ּוצלֹותָא אִיהִי  כְקָרְּבָ ןּ ,וכ ְֵריחַ  נִיחֹח ְ
אִיהִי קָרְּבָ ן דִילֵ יּה ,עֹולָ ה דִילֵ יּהְ ,
ׁש נְאם יְ הֹוָ"ה .ה' ׁשְ כִינְ ּתָאּ ,דִּבּור דִילֵ יּה.
לְ ג ֵַּביּה ּבִ ְצלֹותָא ,וְ ָהכִי בְדִּבּור( ,ירמיה כג) ֲהֹלא כֹה דְ בָרִי כ ֵָא ֻ
יּהּ ,בְריׁשָא.
ֵ
יּה ,ריחַ  נִיחֹחַ דִילֵ יּהּ ,דִּבּור דִילֵ
ְּכגַ וְ ונָא ּדִׁשְ כִינְ ּתָא ,אִיהִי מַרְאָ ה דִילֵ יּהׁ ,שְמִיעָ ה דִילֵ ֵ
ְיָדִין ,ע ִׂשּיַית מִ ְצוָ ה דִילֵ יּהּ ,בְ גּופָא  כְרִיעָא דִילֵ יּהּ .בִ ְצלֹותָא זְקִיפָא דִילֵ יּהּ ,בִ ְצלֹותָא 
ֲ
ָהכִי אִיהּו ב
ל אתָרּ ,וכְרָעַת  לְ ג ֵַּביּה ,וְאִתְ נַּפְ לַת  לְרַ גְ לֹוי 
ֲעמִידָ ה דִילֵ יּהּ(ְ ,ד ִא ִיהי ַמּזָ לֵ יּה) ּדְאִיהּו דְקַ ּיְימָא קַ ֵּמיּה ּבְ ָכ ֲ
ִי ענָ וָ ה לְ ג ֵַּביּה ,וְאִית לָ ּה ּב ֶֹׁשת ּפָ נִים מִיּנֵ יּה.
ִבנְ פִילַת אַּפַיִ ם ,לְמִׁשְאַ ל מִ ּנֵ יּה רַ ֲחמִים עַ ל ּבְ נָ הָא ,אִיה ֲ
ָא דְע ֶרב רַ בְּ ,ובגִין
ֵ
לָא ענָ וָ ה ,לֵ ית  לָ ּה ּב ֶֹׁשת ּפָ נִים ,אִיּמ
ֲ
צּופה ְב
וְ לָא  ּכְׁשִ ְפ ָחה בִיׁשָא ,לִילִיתֲ ,ח ָ
ל ע ֶט ֶרת ּבַעְ לָ ּה ּוכְרָקָ ב ּבְעַ צְמֹותָיו מְ בִיׁשָ הּ .דִׁשְ כִינְ ּתָא אִיהִי 
 א ֶׁשת חַיִ ֲ
ּדָא אָמַר ׁשְ ֹלמֹה( ,משלי יב) ֵ
ִי בנָ הָא 
ּה ענָ וָ ה ,וְ לָא ב ֶֹׁשת אַ נְּפִין ּמִקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא .וְ ָהכ ְ
מַ טְרֹונִיתָאׁ ,שִ ְפ ָחה דִילָ ּה לִילִית ,לֵ ית לָ ֲ
ָא מעָ לְמָאּ ,דְמַמְזֵ רִים אִיּנּון מִּבְ נֵ י ט' מִ ּדֹות,
ֵע ֶרב רַ ב ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא עָתִיד לְאַעְּבְרָא לָ ּה וְ לִ ְבנָ ה ֵ
אסנ"ת משגח"ת( ,ר"ת אנוס"ה ,שנוא"ה ,נידוי ,תמורה ,מורדת ,שכורה ,גרושת הלב ,חצופה ,תערובת)
 מַמְזְרי דְרַּבָ נָ ן.
ֵ
ִיכה דִילֵ יּה,
ִי הל ָ
וְ ֵכן ׁשְ כִינָ ה אִיהִי ׁשִ ּמּוׁש דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,יִ חּוד דִילֵ יּה ּבְ ַצּדִיק חָי עָ לְמִין .וְאִיה ֲ
ְדַּבר וְ ִהּנֵ ה רִ בְקָ ה
ִי הּוא ט ֶרם ִּכּלָ ה ל ֵ
ֶ
עְּבַד רְעּותיּה( .בראשית כד) וַיְ ה
ֵ
לְמ
(תהלים פה) ֶצ ֶדק לְ ָפנָיו יְ ַהּלֵ ְךֶ ,
ּ ,בַע ִׂשּיָ הּ ,בְ גּופָא,
הּ ,בְריחָאּ ,בְדִּבּור ֲ
ֵ
עְּבַד רְעּותיּהּ .בִרְאִ ּיָ הּ ,בִׁשְמִיעָ
ֵ
לְמ
יֹוצאת ,רְ הִיטַת  לְ ג ֵַּביּהֶ ,
ֵ
עְּבַד רְעּותיּה.
ֵ
ּולְמ
ל א ֶבר ,אִיהִי מְ ֻצּוָ ה לְׁשַ ּמְׁשָא לֵ יּהֶ ,
ּבְׁשִמּוׁשּ ,בְ ִהלּוְךּ ,בְ ָכ ֵ
י קדְׁשָא 
י ענָ וָ הּ ,בְ נֵ י ב ֶֹׁשת אַ נְּפִיןֻּ ,כּלְ הּו ּכְמִ ּדֹות ּדִילָ ּהְּ .ובגִין ּדָא מָ נֵ ֻ
ְּובנָ הָאָ ,הכִי אִיּנּון ּבְדִיּוקְ נָ הָאּ ,בְ נֵ ֲ
י בצַע.
ֹנְא ָ
י א ֶמת ׂש ֵ
י אֹלהִים אַ נ ְֵׁש ֱ
ל יִרְא ֱ
ֵ
נְׁשי חַיִ
ה ת ֱחזֶ ה מִ ָּכל הָעָ ם אַ ֵ
בְרִיְך הּוא לְמ ֶֹׁשה( ,שמות יח) וְאַ ָּת ֶ
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ב"ע ל"ר ףד

הכש

ָת לָמֹו .יִרְאי 
ֵ
 מִימִינֹו אׁש ּד
ֵ
ְתַ ָּמן רְאִ ּיָיה דְאֹורַיְיתָא( ,דברים לג)
אַ נ ְֵׁשי חַיִ ל ,מִ ִּסטְרָא דִימִינָא דְאַ בְרָ ָהםּ ,ד
ָך יָראתִי.
ִי ׁשִמְע ֵ
ֲ
ְאָמַר ח ַבּקּוק נְ בִיאָ ה (חבקוק ג) יְיָ ׁשָמַעְ ּת
ֲ
ֱאֹלהִים ,מִ ִּסטְרָא דְיִ ְצחָקּ ,דְתַ ָּמן ׁשְמִיעָ הּ ,ד
ֹנְאי  ָבצַע ,מִ ִּסטְרָא דְדִּבּור,
ן ריחַ  נִיחֹחַ  לַיְ הֹוָ הּ ,בְ חֹוטָמָאׂ .ש ֵ
ְרָא דְיַעקֹבּ ,דְתַ ָּמ ֵ
ֲ
י א ֶמת ,מִ ִּסט
נְׁש ֱ
אַ ֵ
לַת חיוָ ן אִיּנּון ,אַרְיֵ ה ׁשֹור נֶ ֶׁשרּ ,בִרְאִיָיה
ֵ
ַּבָר ּבַא ָב ָהןְּ .ת
ֲ
סַמְ כָא רְ בִיעָאָ הּ ,דְאָדָ ם הָרִאׁשֹוןּ ,דְאִתְ ח
ה ריחָא ,אָדָ ם ּבְדִּבּור.
ׁשְמִיעָ ֵ
ְרָא דְאָת ד' ,אַרְּבַע מאֹות ׁשָ נָ ה
ֵ
י מאֹות ,מִ ִּסט
י אלָ פִים ,מִ ִּסטְרָא דְאָת א' .וְ ׂש ֵָר ֵ
ָ עלֵ ֶהם ׂש ֵָר ֲ
וְ ׂשַמְ ּת ֲ
י עׂשָרֹת י'.
י חמִ ּׁשִים נ' .וְ ׂש ֵָר ֲ
אֹוריְ ָיתא) ׂש ֵָר ֲ
ְרָאל ּבְמִ צְרַיִ םּ(ְ .ב ַדּלּות ְּד ַ
דְאִׁשְ ּתַעְּבִידּו יִ ׂש ֵ
י בהֹון אַ נ ְֵׁשי 
לְמ ֱהוֵ ְ
ְרָאל ּבְאִיּנּון מִ ּדֹות אִׁשְ ּתְמֹודְעּוןּ ,דְאִיּנּון ּבְ נֹוי דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּהֶ .
יִ ׂש ֵ
י ׁש ֶקרִּ ,ד ְבנֵ י
נְׁש ֶ
י א ֶמת ,וְ לָא אַ ֵ
נְׁש ֱ
י אֹלהִים .אַ ֵ
 .יִרְא ֱ
ּה ,מָארי דְ ֶח ֶסד ֵ
ֵ
ל ע ֶט ֶרת ּבַעְ לָ
גֹון א ֶׁשת חַיִ ֲ
חַיִ לְּ ,כ ֵ
י בצַעְּ ,כבַר 
ֹנְא ָ
ִיהם לְׁשֹון ּתַרְמִית .וְ ׂש ֵ
א בפ ֶ
ֹלא יַעׂשּו עַ וְ לָ ה וְ ֹלא יְדַּבְרּו כָזָ ב וְ ֹלא יִ ָּמ ֵצ ְ
ֲ
ְרָאל
(צפניה ג) יִ ׂש ֵ
דָמיּה .הָדָא 
ל אַרְעָא ק ֵ
ֳ
ָמחַ ּבְ ֶחלְקֹו .וְ לָא כ ְֵע ֶרב רַ ב ּבְ נֹוי דְׁשִ ְפ ָחה בִיׁשָאּ ,דְאִיּנּון ְּכ ִחוְיָא דְ ָכ
נָׁש ׂש ֵ
ִי מָארי 
ֵ
ְת ְחסַר לֵ יּה .וְ ָהכ
ְּבַע מעַ פְרָאּ ,דְדָ חִיל ּד ֶ
הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה סה) וְ נָ חָׁש עָ פָר לַ חְמֹו ,וְדָ חִיל לְמִ ׂש ֵ
לָא ׂש ֵבעִין מִ ָּכל מָמֹון ּדְעָ לְמָא.
ָבצַעְּ .ד ְ
ַע ֶׂשהּ .בְ גִין דְקּודְׁשָא  בְרִיְך
ּלָא הּמ ֲ
ָר א ַ
ֹלא הּמִדְרָׁש הּוא  הָעִיּק ֶ
ַ
ָ מָארי מַתְ נִיתִין,
ְּובגִין ּדָא אֹוקְמּוה ֵ
ִי ּדּיּוקְ נֵ יּה.
י הּתֹורָ הּ ,בְמַאי אִׁשְ ּתְמֹודַעּ .בַ ִּמ ְצוֹתּ ,דְאִיהִי ׁשְ כִינְ ֵּתיּהּ ,דְאִיה ִ
ִתְר ַ
הּוא אִיהּו סָתִים ּבְ ס ֵ
ִי חסִידָ ה .אִיהּו גִּבֹור ,וְאִיהִי גְ ֶב ֶרת עַ ל ָּכל
יּה ענָ וָ ה .אִיהּו ָחסִיד ,וְאִיה ֲ
ְּכגַ וְ ונָא דְאִיהּו עָ נָ וׁ ,שְ כִינְ ֵּת ֲ
ִי אמּונָ ה .אִיהּו נָ בִיא ,וְאִיהִי נְ בִיאָ ה .אִיהּו ַצּדִיק  וְאִיהִי צ ֶַד ֶקת.
לְמָא .אִיהּו א ֶמת ,וְאִיה ֱ
ֱ
אּומִין ּדְעָ
תָא .אִיהּו מבִין ,וְאִיהִי תְ בּונָ ה דִילֵ יּה .אִיהּו
ֵ
ִי חכ ְֵמ
אִיהּו מלֶ ְך ,וְאִיהִי מַ לְ כּות .אִיהּו ָח ָכם ,וְאִיה ָ
ֶ
ל מִי ׁש ֵאין ּתֹוכֹו ְּכבָרֹו אַ ל
ֶ
ת ּתפ ְֶא ֶרתְּ .ובגִין ּדָא אּוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןָּ ,כ
יּה ,ע ֶט ֶר ִ
ֲ
ִי עטָרָ ה דִילֵ
ֶכ ֶתר ,וְאִיה ֲ
ית הּמִדְרָׁשּ .כְדִ ּיּוקְ נָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,דְאִיהּו ּתֹוכֹו ּוׁשְ כִינְ ּתָא בָרֹו ,אִיהּו תֹוכֹו מִ ּלְ גֹו,
יִ ָּכנֵ ס לְ ֵב ַ
ִילּותיּה ,וְ לֵ ית 
ִיא אצ ֵ
 ,מ ַההּוא דִ לְ גַ ו ,לְאִׁשְ ּתְמֹודְעָא דְ ה ֲ
וְאִיהִי בָרֹו מִ ּלְ בַר .וְ לָא אִׁשְ ְּתנִיאַת אִיהִי דִ לְ בַר ֵ
ְרָׁשּותָא ּת ָּמן ְּכלָ ל( ,שמות כה) ּדְמִּבַיִת ּומִ חּוץ ְּתצ ֶַּפּנּו.
ַ
אַ פ
יה ,אדֹנָיְּ .ובגִין ּדָא אָמְרּו רַּבָ נָ ןֹ ,לא 
ֲ
י אּלָא  בִׁשְ כִינְ ֵּת
לָא אִתְקְר ֶ
ֵ
ְּובגִין ּדְאִיהּו יְ הֹוָ ה ,סָתִים מִ ּלְ גָיו,
ָ"י .א ָבל ּבָעֹולָ ם הַּבָא,
נִקְרָא אנִי ב ֲַאדֹנ ֲ
ֲ
ב אנִי בַיהֹוָ"ה ,וְ
ב אנִי נִקְרָאּ ,בָעֹולָ ם ַהּזֶ ה ,נִ ְכ ָּת ֲ
ְׁש ֲאנִי נִ ְכ ָּת ֲ
כֶ
לְא ֵכי 
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְמַ ֲ
ְרָא ּובגִין ּדָא מָ נֵ ֻ
ְ
לְמ ֱהוֵ י רַ ֲח ֵמי מִ ָּכל ִסט
נִ ְכ ָּתב ּבַיהֹוָ"ה ,וְ נִקְרָא בַיהֹוָ"הֶ .
יכלָא דָאְּ .ובגִין ּדָא 
ל אבָרִין ּפְ נִימָאִין וְ ִחצֹונִין ,לָא יֵ יעּול ּבְ ֵה ָ
ַהּׁש ֵָרת ,מָאן ְּדלָא יְ ֵהא ּתֹוכֹו ְּכבָרֹוּ ,בְ ָכ ֵ
ֹלהיָך.
ם יְיָ א ֶ
ֱ
ָמִים ּפָעלֹו( .דברים יח) ּתָמִים ִּתהְיֶ ה עִ
ֳ
אָמַר קְרָא( ,דברים לב) ַהּצּור ּת
ת א ֶׁשר יִ הְיֶ ה ֶבעָ נָ ן ּבְיֹום ַהּגֶ ֶׁשם .אָמְרּו רַּבָ נָ ן ,מִ ן
ְמַרְאה ַה ֶּק ֶׁש ֲ
ִּתּקּונָא ׁשְ בִיעָאָ ה( ,יחזקאל א) ּכ ֵ
ה רִּבִי עקִיבָא  ּדֵֹרׁש 
ֲ
ְׁשהָיָ
ן מַע ֵׂשה ַה ֶּמרְ ָּכ ָבה .וְאָמְרּו ֲחכָמִיםּ ,כ ֶ
ת הן ֵה ֲ
ְמַרְאה ַה ֶּק ֶׁש ֵ
א) ֵוָא ֶרא עַד  ּכ ֵ
ְמִזְמּוטי 
ֵ
ת ּכב
י הּׁש ֵָר ִ
לְא ֵכ ַ
ה אׁש מִ ן ַהּׁשָמַיִ ם ,וְ סִּבְ ָבה הָאִילָ נֹות .וְ הָיּו מִתְקַּבְ צִין מַ ֲ
ה מרְ ָּכ ָבה ,יָרְדָ ֵ
ּבְמַע ֵׂש ֶ
ֲ
ָ"י ,אּלָא ּבְ ַצּדִיק.
ָ"ה ּבַאדֹנ ֶ
ֲ
ְׁשם יְ הֹו
ּׁשּורָא ּומרְ ָּכ ָבה ,ל ֵ
ֶ
(דף ר"ל ע"ב) חָתָ ן וְ ַכּלָ הּ .בְ גִין ְּדלֵ ית יִ חּודָא  וְקִ
יּלָא ,יְאהַדֹוָ נָ ה"י.
ֲ
לְע
ימָתָא ּד ֵ
ִ
 מרְ ַּכ ְבּתָא ׁשְ לֵ
ְאִיהּו ק ֶׁשתּ ,דְאִיהִי (ד"א ְד ֵביּה) ֶ
ֶ
ּד
(יחזקאל
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ב"ע ל"ר ףד
וכש


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ה ּבְראׁשִית ּבִׁשְ נַיִ םּ .בְ גִין ּדְעַ נְּפִין
ּדֹורְׁשִין ּבְמַע ֵׂש ֵ
ֲ
 ,אין
וְאֹוקְמּוה ֵ
ָ
ִי מַע ֵׂשה ב ְֵראׁשִית,
ׁשְ כִינְ ּתָא אִיה ֲ
ִימִינָא ,אדֹנָ"י לִ ׂשְמָאלָא .חָתָ ן לִימִינָאַּ ,כּלָ ה
ֲ
י חיוָ ן ,יְ הֹוָ"ה ל
ּדְאִילָ נָא ,אִיּנּון ּפְרּודֹות מִ ּלְמַעְ לָ ה ְב ַכנְ ֵפ ֵ
ְרָאל לְאַ ּתְעָרָא לֹון לְתַ ּתָאּ ,בְׁשִירֹות 
לִ ׂשְמָאלָאּ .כַד אַתְיָין לָ ּה לַ חּוּפָ הּ ,בְ ַכ ָּמה מִינֵ י נִ ּגּונָא ,צְרִיכִין יִ ׂש ֵ
ּגּונָא ב ְצלֹותָא ,הָא קָא אַתְיָין לַ חּוּפָ ה.
ִ
ֻוְתׁשְּבָ חֹותּ ,בְ ָכל מִינֵ י נִ
לְמ ֱהוֵ י קְׁשִירָא לֵ יּהּ ,ולְעַ טְרָא 
ה .מ ֲחתָ נָאּ ,בְקִ ּׁשּורָא ּדִתְ ִפּלָ ה דְיָדֶ ,
יהב קִדּוׁשִין לַ ַּכּלָ ֵ
לְמ ַ
ְרָאל ֵ
ּוצְרִיכִין יִ ׂש ֵ
 ּפְארְ ָך ֲחבֹׁש עָ לֶ יָךּ .ותְ לַת ּכְרִיכִין
לֹון ּבִתְ פִילִין ּדְֵריׁשָאּ ,דְאִיהּו פ ְֵאר ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,יחזקאל כד) ֵ
 קְד ָּׁשה לְ ָך יְׁשַ ּלֵ ׁשּו .וְ צָרִיְך לְ בָרְ כָא 
צּועה) ֻ
לָק ֵבל ג' קְדּוּׁשֹותּ ,דְאִיּנּון קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש(ְ ,ר ָ
ּדִרְ צּועָ הֳ ,
יה.
ְאִיּנּון ׁשבַע ּבְרָ כֹות  ּדִקְרִיאַת ׁשְמַעּ ,בַ ַּׁשחַר ׁשְ ּתַיִ ם לְ ָפנֶ יהָ  וְאַ חַת  לְאַ ֲח ֶר ָ
ֶ
לֹון ּבְׁשבַע ּבִרְ כָאןּ ,ד
ֶ
יה.
ּוב ֶָע ֶרב ׁשְ ּתַיִ ם לְ ָפנֶ יהָ ּוׁשְ ּתַיִ ם לְאַ ֲח ֶר ָ
וְ ַכּלָ ה ּבְ חּוּפָ הּ ,דְאִיהִי בְדִ ּיּוקְ נָא דְ ַכנְ ֵפי מִ ְצוָ הּ ,בְ צִיצִיֹות מּוזְ ָהבֹותּ ,ותְ ֵכלֶ ת וְ לָ ָבןִּ ,כ ֵּסא דִין וְ ִכ ֵּסא 
רַ ֲחמִיםָּ ,כלִיל ּדָא  בְדָא .וְ ַכ ָּמה קְׁשָרִים וְ ֻחלְיָיןַ ,ס ֲחרָ נֵ יּהּ .בְ ַכ ָּמה מַרְ ּגְ לָאן ֲוַא ָבנִין יַ ּקִירִין ,מַ לְיָין
בּוׁשי מַ לְ ּכָא ּומַ טְרֹונִיתָאּ ,דְאִיּנּון אַרְּבָעָ ה ִב ֵגְדי 
ְסגּולֹותַ ,ס ֲחרִין לְ ג ֵַּביּהְּ ,כּדִיּוקְ נָא דְזָ גִין וְרִ ּמֹונִיןִּ ,דלְ ֵ
ָ"ה אדֹנָ"יּ ,כִׁשְמֹו ֵּכן ִּכסְאֹוֵּ ,כן חּופָתֹוֵּ ,כן
ְרָא דִתְרין ׁשְמָ ָהן ,יְ הֹו ֲ
ֵ
לָ ָבן ,וְאַרְּבָעָ ה ִב ֵגְדי זָ ָהב ,מִ ִּסט
ּלָתיּהּ ,בְ ח"י בִרְ כָאן
י ּת ָּמן חָתָ ן ּבְ ַכ ֵ
לְמ ֱהוֵ ַ
יכלֵ יּהֶ ,
לָא ב ֵה ָ
י לְאַע ְ
ֲ
ַד ּבָע
בּוׁשֹו .רָׁשִים ׁשְמיּה ּבְ כֹּלָאּ ,כ ֵ
ֵ
לְ
ְמַרְאה ַה ֶּק ֶׁשת.
ִּד ְצלֹותָאּ ,דְאִיהִי (נ"א ְב ֵהיכָ לָ א לְ יַ ֲח ָדא ַּת ָּמן ִּב ְצל ָֹותא ְבח"י ִב ְרכָ אן ְּד ַצ ִּדיק ְּד ִאיהּו) ּכ ֵ
ּדֹורׁש לְ ּיָ חִיד ,עִ ֵּמיּה הָא אִיּנּון ׁשְ נַיִ ם ּבַ ּדְרָׁשָא .וְ לָא צָרִיְך ַּת ָּמן
ֵאין ּדֹורְׁשִין ּבַ ֶּמרְ ָּכ ָבה בְיָ חִידּ ,בְ גִין ְּד ַה ֵ
ּובהַאי רָזָא (במדבר ג)
ָמעַ ְ ,
 רַק ׂשפ ֶָתיהָ נָעֹות וְקֹולָ ּה ֹלא יִ ּׁש ֵ
ְ
יּה .אּלָא  (שמואל א א)
לֹות ֶ
לָא ב ְצ ֵ
ִ
לְמִׁשְמַע קָ
לֹותיּה לְ ג ֵַּבי 
ְמַע צ ֵ
ְ
י ב ֲחׁשַאיְּ ,דלָא אִׁשְ ּת
ּזָר הּק ֵָרב יּומָת .וְ ָהכִי ב ֲַאצִילּות (ד"א ִב ְצל ָֹותא) ָּכל חַד מְ ַצּלֵ ַ
וְ ַה ַ
עְּבַד אּלָא ּדִּבּור ּבַ ֲחׁשַאי,
ֶ
לְמ
ַחב ְֵריּהְּ .כגֹון מָאן ּדְדָרִיׁש לְ ַחב ְֵריּה ,וְיַׁשְ ּתִיק ּדִּבּור לְ ג ֵַּביּה ,לָא צָרִיְך ֶ
י אמָ נָ ה.
ָא יִׁשְמַע חב ְֵריּהְּ .ובגִין ּדָא אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןָּ ,כל ַהּמַׁשְמִיעַ קֹולֹו ּבִתְ ִפּלָתֹוֲ ,ה ֵרי זֶ ה מִ ְּק ַטּנֵ ֲ
ַ
ְּדל
ןּ ,בְמִזְמּוטי חָתָ ן וְ ַכּלָ ה.
ֵ
ׁשָא לְעיּלָא ,מְמַ ּלְ לָ ן ּכְעַ נְּפִין ּדְאִילָ נָאַּ ,ד ַהוֹו מִתְקַּבְ צִין ַּת ָּמ
ֵ
ון א
ְּובגִין ָּכְך ֵחיוָ ֵ
יהםּ .דְאִיּנּון ס"ד לְד' ּגַדְּפִין ,ד' זִמְ נִין ס"ד,
ׁשְמַע את קֹול ַּכנְ ֵפ ֶ
ֶ
ן אתָרּ .בְקְרִיאַת ׁשְמַעּ ,דְתַ ָּמן ֶוָא
ּבְאָ ֲ
ָתָר ּדנָ טִיל נּוקְמָא מִ ַּׂשנְאֹוי ,וְיֹוקִיד 
ה .אימָתַי .לְ ב ְ
ְיַעקֹב ׂשִמְ ָח ֵ
ַסּלְקִין רנ"ו .וְ הַאי אִיהּו( ,ירמיה לא) רָ ּנּו ל ֲ
ַעוָ ון ִּדלְ הֹון ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי יא) ּוב ֲַאבֹד רְׁשָעִים רִ ּנָ ה .אִיהּו ַהנֵ ר (ס"א מ' ְׁשנִין) לְאַׁשְ לְמָא ע"ב
טֲ
ע"ב ,ע"ב .וְתַ לְיָין ס"ד.
וְתַ לְיָין ס"ד ,מִ ן ּתְמַ נְיָא א"ז .וְ ָהכִי ס"ד מִ ּתְמַ נְיָא א"ז לְד' ִסטְרִין ,רנ"ו .וְ כַד מָ ֵטי לל"בּ ,דְאִיּנּון א"ז 
לְמ ֱהוֵ י ח"י יְ הֹוָ"הּ ,בְ ח"י בִרְ כָאן ִּד ְצלֹותָא,
א"ז א"ז א"זּ ,דְאִיּנּון ח' ח' ח' ח' ,אִתְ חַּבָר י' לְ ָכל ְסטָרֶ ,
ָ"י בחַ"י עָ לְמִין
ּדְאִית ּבְ הֹון ח"י זִמְ נִין יְ הֹוָ"הְּ ,ד ַסּלְקִין ע"בּ .בְ ַההּוא זִמְ נָא ּדְמִתְ חַּבְרָא יְ הֹוָ"ה ב ֲַאדֹנ ְ
יהןּ ,בְעָמְדָ ם
ְרַּפינָ ה ַכנְ ֵפ ֶ
ְאׁש  חָׁשֹות .מַ ה כְתִיב ּבְ הֹון( .יחזקאל א) ּבְעָמְדָ ם ּת ֶ
יְאהדֹוָ נָ הי ,מִ ּיַד  ֵחיוָ ן ּד ֵ
ֲ
ִיא ׁשַעתָא.
ֲ
ְמֹודְעּון עַד הה
ַ
יהןְּ ,דלָא יִׁשְ ּת
ְרַּפינָ ה ַכנְ ֵפ ֶ
ְרָאל ּבְ גָ לּותָא (נ"א ִב ְצל ָֹותא)ּ ,ת ֶ
יִ ׂש ֵ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע א"לר ףד

זכש

ן אׁשָא 
ָמעַ  .מַ ה דַ ֲהוֵ י חַׁשְמַ לֵ ,חיוָ ֵ
י ה ַחּיֹות ,וְקֹולָ ּה ֹלא יִ ּׁש ֵ
ַאי אִיהּו רַק ׂשפ ֶָתיהָ נָעֹותּ .דְאִיּנּון ַּכנְ ֵפ ַ
ְ
וְ ה
לָא ּת ָּמן
ַ
ה מרְ ָּכ ָבה ַב ֲחׁשַאי ,לְמַ ּלְ
ִי מַע ֵׂש ֶ
לֹותָא ב ֲחׁשַאי ,וְ ָהכ ֲ
ַ
מְמַ ּלְ לָ ן ,אִיּנּון חָׁשֹותְּ .ובגִין ּדָא תַ ּקִינּו ְצ
ׁשַאיּ ,בינֹו לְ ֵבין עַ צְמֹו .ג' ְצלֹותִין ַּתּקִינּוְּ ,וב ֻכּלְ הּו ח"י יְ הֹוָ"הּ ,דְאִיּנּון ע"ב אַתְ וָ וןּ ,בְ ָכל ְצלֹותָא,
ֵ
ּבַ ֲח
ּוכלִילָ ן ּבְ ֶח ֶסדּ ,בְע"ב ,עִ ם ל"ב נְתִיבֹות ,וְ הַיְינּו ר"ן ֲח ֵסרִין ב'.
ּבְתַמְ נֵ י  ס ְֵרי  בִרְ כָאןּ ,דְאִיּנּון רי"וְ ,
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא.
ֶ
ִּד ְכלִילָ ן ּבְעַ
ׁשְמַע את קֹול
ֶ
ְמַע צלֹותָאְ ,צלֹותָא מִ ּקָרְּבְ נָאְּ .כגַ וְ ונָא דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון( ,יחזקאל א) ֶוָא
ְ
ּדְמִ ּקָרְּבְ נָא אִׁשְ ּת
ִין ּביּה
ׁש סּלְקִין וְ נַ ְחּת ֵ
ר אלָיוְּ .כגַ וְ ונָא דְ ֶכ ֶב ַ
ַּב ֵ
ת הּקֹול מִ ּד ֵ
ּיִׁשְמַע א ַ
ֶ
יהםָ .הכִי ּבַ ּכְרּובִים( ,במדבר ז) וַ
ַּכנְ ֵפ ֶ
ּוכגַ וְ ונָא דְ סִינַיְּ ,ד ֵביּה מ ֶֹׁשה וְאַ ֲהרֹן
י תְריְ .
לְאכִין ַסּלְקִין ּת ְֵרי וְ נַ ְח ֵּת ֵ
ִי ב ְצלֹותָא ,מַ ֲ
קָרְּבְ נִין וְעִ ּלָ וָ וןָ .הכ ִ
ַסּלְקִין וְ נַ ְחּתִיןַ ,סּלְקִין ּת ְֵרין וְ נַ ְחּתִין ב'ְּ .ובפִקּודָא דָא ,אִתְרְמִיזּו ָכל ּפִקּודִין ּדְאֹורַיְיתָא.
לְאכִין
הּ ,פּומיּה ָהוָ ה סִינַי ,וְקַ לֵ יּה ָהוָ ה ֻסּלָ םְּ ,ד ֵביּה מַ ֲ
ֵ
ה מרְ ָּכ ָב
ְמַע ֵׂש ֶ
ח רִּבִי עקִיבָא ב ֲ
ֲ
ַד הוָ ה פָתַ
וְ ָהכִי ּכ ָ
ֹו"ן .אִיהּו ר ֶכב לִׁשְ כִינְ ּתָא,
ֶ
ַסּלְקִין וְ נַ ְחּתִיןּ .בְ ָכל ּדִּבּור וְדִּבּור דִילֵ יּהָ ,הוָ ה רָ כִיב עָ לֵ יּה מַ לְאָ ְך מְ ַטטְר
ָא כּלִילָא מי'
ְאִיהּו יֹו"ד ה"א וָא"ו ֵה"א מִ ּלְ גֹוּ .דִׁשְ כִינְ ּת ְ
ֵ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאּ ,ד
ֶ
ִילָא ביּה ְספִירָ ן עַ
ֵ
ִּד ְכל
ָעִיתָא ,ר ֶכב
ֶ
ְאמְ צ
ּומרְ ָּכ ָבה(ִ .עּלֹות ָה ִעּלֹות) עַ ּמּודָא ּד ֶ
יּה ,ר ֶכב ֶ
ְספִירָ ןִּ ,דלְ בַר .וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ּוׁשְ כִינְ ֵּת ֶ
ְאמְ צָעִיתָא .וְעִ ּלַת הָעִ ּלֹות אִיהּו דִמְיַ ֵחד לְ כֹּלָאּ ,ומְ ַס ֵּדר 
יּה ,ר ֶכב לְעַ ּמּודָא ּד ֶ
לְעִ ּלַת הָעִ ּלֹותּ .וׁשְ כִינְ ֵּת ֶ
ְׁשּוּתפּו וְ חּוׁשְּבָ ן
ית ּביּה ׁשִ ּנּוי  ו ָ
ֵ
הֹוריּה אַעְּבָר ּבְ נִׁשְמְתָא וְ גּופָא ּולְ בּוׁשָא .וְ לֵ
לְ כֹּלָא ,וְ נָ הִיר ּבְ כֹּלָא .נְ ֵ
ּומַרְאה וְדִמְיֹון ּדְאִתְ חַזְיָיא ב ְֵעין ַה ֶׂש ֶכלּ .דַרְ ּגִין עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ,אִיּנּון
ֶ
ל מרְ ַּכ ְבּתָא,
ּותְמּונָ ה וְדִמְיֹון מִ ָּכ ֶ
ּומרְ ַּכ ְבּתָא לְ ג ֵַּביּה ,וְעָ לֵ יּה לֵ ית מָאן ּדְרָ כִיב.
ֶר ֶכב ֶ
ה דַא ָב ָהןּ .תְקִיעָ הּ ,דְאַ בְרָ ָהםׁ .שְ בָרִים,
ֲ
ן מרְ ָּכ ָב
ֶק ֶׁשת ,סִימַ ן ּתְקִיעָ ה ׁשְ בָרִים ּתְרּועָ ה .וְאִיּנּון סִימַ ֶ
ַזְיָין ּביּהִ ,חּוָ ור 
ֵ
ּועַת מלֶ ְך ּבֹו .וְ ג' ּגַ וְ ונִין אִתְ ח
ֶ
ְמַר ּביּה (במדבר כג) ּותְר
ֵ
ְיַעקֹבּ .דְאִ ּת
ּדְיִ ְצחָקּ .תְרּועָ הּ ,ד ֲ
ה ,אִתְקְרי (דף רל"א ע"א) (שמואל א ב) ֶ ק ֶׁשת ּגִּבֹרִים ַחּתִיםּ .ומִ ִּסטְרָא דִימִינָא,
ֵ
סּומָק וְיָרֹוקּ .ומִ ִּסטְרָא דִ גְ בּורָ
ת א ֶׁשר יִ הְיֶ ה ֶבעָ נָ ן ּבְיֹום ַהּגֶ ֶׁשםּ .כַד אִתְ ֲחזֵ י בְיֹום ַהּגֶ ֶׁשם ,אַ חְזֵ י רַ ֲח ֵמי .וְ כַד 
ְמַרְאה ַה ֶּק ֶׁש ֲ
(יחזקאל א) ּכ ֵ
י כלִיל .וְ הַאי אִיהּו
ב ּבין מִ טְרָא וְׁשִ ּמְׁשָא ,אַ חְזֵ י דִינָא וְרַ ֲח ֵמ ָ
י בלָא מִ טְרָא ,אַ חְזֵ י דִינָא .מְעּורָ ֵ
אִתְ ֲחזֵ ְ
י א ָב ָהן.
לָק ֵבל ְּתלַת עַ נ ְֵּפ ֲ
ֹלהי"נּו יְ הֹוָ"הְּ ,תלַת ׁשְמָ ָהן ֳ
ָ"ה א ֵ
י א ָב ָהןּ ,דְאִיּנּון יְ הֹו ֱ
ש' מִ ן ׁשַ ּדַיְּ ,תלַת עַ נ ְֵּפ ֲ
ִי סלִיק ּבְ חּוׁשְּבַ ן ׁשַ ּדַי( .ע"כ רעיא
ְּובהֹון י"ד אַתְ וָ וןּ ,בְ חּוׁשְּבַ ן ד"י מִ ן ׁשַ ּדַיּ .ולְ בּוׁש ּדְׁשַ ּדַי ,מְ ַטטְרֹוןְּ ,ד ָהכ ָ
מהימנא).

ֹאׁש ה ָּׁשנָ הּ .פָתַ ח רִּבִי ׁשִמְעֹון וְאָמַר
ַ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,לֵ ימָא לָ ן מֹר( ,ס"א ֵמ ִאּלֵ ין) מִ ּלִין מְעַ ּלְיָתָא  ּדְר
ִי הּיֹום ,יֹומָא 
ִימי  צַעַר .וַדַאי ,וַיְ ה ַ
תָר ּד ְכּתִיב וַיְ הִי ,אִיהּו צַעַר ,וַיְ הִי  ב ֵ
ל א ִ
ִי הּיֹוםּ .בְ ָכ ֲ
(מלכים ב ד) וַיְ ה ַ
ּיַעבֹר 
ִי הּיֹום וַ ֲ
ה ,יֹומָא דְאִית ּביּה ּדִינָא קַׁשְיָא עַ ל עָ לְמָא .וַיְ ה ַ
ֵ
ֹאׁש ה ָּׁשנָ
ַ
דְאִית ּביּה צַעַר ,וְדָא הּוא ר
ֵ
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה( .איוב א) וַיְ הִי 
ַ
ִי הּיֹוםּ ,דָא ר
ל אתָר  וַיְ ה ַ
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה ָהוָ הְּ .וב ָכ ֲ
ַ
לִיׁשָע אל ׁשּונֵ ם ,יֹומָא דְר
ֶ
ֱא
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה ָהוָ ה.
ַ
ָאֹלהִים ,יֹום ר
ַהּיֹום וַ ּיָ בֹאּו ּבְ נֵ י ה ֱ
ָק ּכלִיל ּדִינָא וְרַ ֲח ֵמיּ ,ת ְֵרין יֹומִין וְ לָא חַד.
ַעמָאּ .בְ גִיןְּ ,דלִ ֱהוֵ י יִ ְצח ָ
נָא תְרין יֹומִין אִיּנּון ,מָאי ט ֲ
ֵ
ּבְ ָכל זִמְ
ִי הּיֹום.
ִי הּיֹום וַיְ ה ַ
ּדְאִ לְמָ לֵ א יִׁשְ ְּת ַכח יְ חִידָאי ,יַ ֲחרִיב עָ לְמָא .וְעַ ל ּדָא כְתִיב ּת ְֵרין זִמְ נִין ,וַיְ ה ַ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ָאֹלהִים וַ ּדָאיּ ,בְ נֹוי דְמַ לְ ּכָא קְרִיבִין לְ ג ֵַּביּה .וְאִיּנּון
ין ּבית ּדִין רַ בְרְ בָאּ .בְ נֵ י ה ֱ
ָאֹלהִים ,אִ ּלֵ ֵ
וַ ּיָ בֹאּו ּבְ נֵ י ה ֱ
ׁשִ בְעִין מְמָ נָ ןְּ ,ד ָס ֲחרִין ּתְדִירָא  לְמַ לְ ּכָא .וְאִיּנּון חַתְ כִין ּדִינָא עַ ל עָ לְמָא .לְ הִתְיַ ֵּצב עַ ל יְיָ ,וְ כִי עַ ל יְיָ 
ֹּלָא ביּה ,מָאן הּואְּ .דלָא יֹוקִיר 
ין קַיְימי עַ ל ּדִינָאּ ,דִינָא קַדְמָאָ ה דְ כ ֵ
ֵ
ּלָאּ ,בְׁשַעתָא ּדְאִ ּלֵ
ֲ
י .א
קַיְימ ֶ
ֵ
ּדֹוי .אֹוף הכִי ,מָאן הּוא דְ לָא  חָיִיׁש עַ ל
ָ
לִׁשְמָא דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּואּ ,ודְ לָא יֹוקִיר לְאֹורַיְיתָא ּולְעַ ְב
ִיקָריּה דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא,
הּוא ּדלָא  חָיִיׁש  ל ֵ
ְ
יְקָרָא דִׁשְמָא קַדִיׁשָאְּ ,דלָא יִתְ ַחּלֵ ל ּבְאַרְעָא .מָאן
ְרַּבֹות ההִיא נּוקְּבָא דִילֵ יּה .אֹוף 
ַ
ן ּבְתֹוכםּ ,גַ ם ,ל
ָ
מָאן הּוא דְ לָא ׁשַ ּוֵ י יְקָר לִׁשְמָא דָא .וַ ּיָ בֹוא גַ ם ַה ָּׂש ָט
ָיִיׁש נָמי לִיקָרָא דִׁשְמָא דָא.
ֵ
ָהכִי לְ הִתְיַ ֵּצב עַ ל יְיָּ ,דְאִיהּו ח
י אמֹות הָעֹולָ ם ָהוָ ה .וְ חַד אָמַר,
ִיד ֻ
ּיֹוב מ ֲחס ֵ
ֵ
ָהכָא אַ ְפלִיגּו עַ ּמּודִין קַדְמָאִין ּדְעָ לְמָא .חַד אָמַר ,אִ
נּונָא לְאלִ ּיָ הּו.
ֵ
לְקי ,לְ כַּפְרָא עַ ל עָ לְמָאְּ .דהָא יֹומָא  חַד אַׁשְ ְּכ ֵחיּה רַ ב הַמְ
ְרָאל ָהוָ ה .וְאַ ֵ
ִידי יִ ׂש ֵ
ֵמ ֲחס ֵ
ְמעָ טִין לֹו חֹובֹותָיו
ל ׁשּמ ֻ
ְאִית צּדִיק וְרַע לֹו ,רָׁשָע וְ טֹוב לֹו .אָמַרַ ,צּדִיקָּ ,כ ֶ
ַ
אָמַר לֵ יּה ,וַ ּדָאי תָ נֵ ינָ ן ּד
ּומְמעַ טִין זָ ִכּיֹותָיו ,נֹותְ נִין
ּבִין עוֹונֹותָיוֻ ,
ל ׁשּמ ְֻר ֲ
נֹותְ נִין לֹו ּבָעֹולָ ם ַהּזֶ ה חֹובֹו ,וְעַ ל ֵּכן ַצּדִיק וְרַע לֹו .וְ ָכ ֶ
 א ָבל
לְמָא עתִיקִין (ס"א ֲע ִמ ִיקין) ֲ
ֲ
ִינֹוי דְמָארי עָ
ֵ
לֹו ְׂשכָרֹו ּבָעֹולָ ם ַהּזֶ ה ,רָׁשָע  וְ טֹוב לֹו .אָמַר  לֵ יּהּ ,ד
לְקי בִדְרֹועָא דִ לְ הֹון ,וְאָ ֵסי לְ כּולְ הּו .מְתָ ל
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְ כַּפְרָא חֹובִין ּדְעָ לְמָא ,אַ ֵ
ּבְׁשַעתָא דְ ב ֵָע ֻ
ֲ
לְקי לִדְרֹועָא ,ל ֵ
לְאַ סְיָיאּ ,דְאַ ֵ
ל מִּפְׁשָענּו וְ גֹו'.
ֵ
ְׁשיזָ בָא לְ ָכל ׁשַיְיפִיןּ .כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,ישעיה נג) וְ הּוא מְ חֹלָ
לְמידָ ן ּדִינָא  לְעָ לְמָא,
הּוא יֹומָא ׁשל רֹאׁש  ַה ָּׁשנָ הּ ,דְקַיְימִין ׁשִ בְעִין קַ ֶּתדְרָאִין ֵ
ֶ
ּכְמָ ה ּדְאִ ּתְמַרּ ,בְ ַה
י לְעיּלָא .אִ ּלֵ ין מַיְימִינִין לִזְ כּו וְאִ ּלֵ ין מַ ׂשְמְאִ לִין לְ חֹובָא,
ְקַיְימ ֵ
ה אִיּנּון מָארי תְרִיסִין ,קַ ֵטיגֹורִיןּ ,ד ֵ
ֵ
ַּכ ָּמ
לְאַדְ ּכְרָא חֹובִין ּדְעָ לְמָא ,חֹובִין ְּד ָכל חַד וְ חַד .וְעַ ל ּדָא אִ ְצטְרִיְך לְּבַר  נָׁש ,לְ פָרְׁשָא חֹובֹויָּ ,כל חַד 
ָא ,קדְׁשָא ּבְרִיְך
יּה ,אּלָא בִידָא דְמַ לְ ּכ ֻ
ֶ
ׁש חטְאֹוי ,לָא אִתְמְ סַר ּדִינֵ
וְ חַד ּכְמָ ה דְאִיהּוּ ,בְ גִין ּדְמַאן ּדִמְ פ ֵָר ֶ
יּה קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,אִיהּו לְ ָטב .וְעַ ל ּדָא  בָעָא דָ וִד מַ לְ ּכָא( ,וְ ָא ַמר)
הּוא בלְ חֹודֹויּ .ומַאן ּדְדָאִין לֵ ֻ
ִ
לַעׂשֹות מִׁשְּפַ ט עַ ְבּדֹו ,הּוא,
נִי אֹלקִים ,אַ נְ ְּת ,וְ לָא אַ ֲחרָא .וְ ֵכן ׁשְ ֹלמֹה אָמַר( ,מלכים א ח) ֲ
(תהלים מג) ׁשָ ְפ ֵט ֱ
ִין ּבְדילִין מִ ֶּמּנּו.
ל ּבית ּד ֵ
וְ לָא אַ ֲחרָא ,וְ ָכ ֵ
וְעַ ל ּדָא אִ ְצטְרִיְך לֹון לְ פָרְׁשָא חֹובִין ְּד ָכל ׁשַיְיפָא וְׁשַיְיפָא ,וְ ָכל מַ ה דְעָ בִיד ּבִ פְרָ ט .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
ֹׁשהִּ ,ד ְכּתִיב (שמות
ָאתִי סלָ ה .מְ נָ לָ ן .מִ ּמ ֶ
ֶ
ָאתָ עוֹן ַחּט
ֲ
ָאתִי אֹודִיעָך וְ גֹו' .לְ בָתָר וְאַ ָּתה נָ ׂש
ֲ
(תהלים לב) ַחּט
ְאִי תימָא הַאי 
נּו את יְיָּ ,ד ֵ
ְרָאל ּכְתִיב( ,שמואל א יב) ָחטָאנּו ּכִי עָזַ ְב ֶ
ּנָא חטָא הָעָ ם ַהּזֶ ה וְ גֹו'ּ .בְיִ ׂש ֵ
ָ
לב) אָ
 ,א ָבל ׁשְ לִיחָא דִ לְ הֹון לָא ,הָא 
ָא בצִּבּור ֲ
ְאִי תימָא  ה ְ
 ,א ָבל ּבְ צִּבּור לָא .הָא  כְתִיב קְרָא דָא .ו ֵ
בְיָ חִיד ֲ
ּיַעׂשּו לָ ֶהם וְ גֹו' .מָאי טַעְמָא .מָאן ּדִמְ פ ֵָרׁש 
ה אל יְיָ וְ גֹו'ּ .וכְתִיב (שמות לב) וַ ֲ
כְתִיב (שמות לב) וַ ּיָׁשָ ב מ ֶֹׁש ֶ
ל ּפּומיּה.
ֵ
ַרְמיּה ,וְ לָא אִתְ ָּדן עַ
יּהּ ,בי ּדִינָא ב ְֵדילִין מִיּנֵ יּהּ ,בְ גִין ּדְּבַר נָׁש קָרִיב לְ ג ֵ
חֹוב ֵ
ֵ
וְתּו ,לָא ׁשָ בִיק לִמְקַ טְרְ גָא לְאֹולְ פָא עָ לֵ יּה חֹובָא מּומָאְּ .דבַר נָׁש יַקְדִים (דף רל"א ע"ב) וְיֵ יּמָא ,וְ לָא יָ הִיב
ּומֹודה
ין קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא מָ חִיל לֵ יּה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי כח) ֶ
רָא לְמימַרּ .כ ְֵד ֻ
ֵ
ּדּוכְתָא  לְאַ ֲח
ּוחם.
וְעֹוזֵ ב יְר ָ
ְרָאל עָאלִין ּבְקַדְמִיתָא 
לְמידָ ן ָּכל עָ לְמָא .וְיִ ׂש ֵ
ִין ּבי דִינָא כּורְ סְיָיא לְמַ לְ ּכָאֵ ,
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה ,מְתַ ְּקנ ֵ
ַ
ּבְיֹומי דְר
ֵ
ְרָאל ְּדבַר יֹום ּבְיֹומֹו ,יֹום
ּבְדִינָא קַ ֵּמיּהְּ ,דלִיפּוׁש רַ ֲח ֵמי( .ס"א ַק ֵּמיּה ְּדלִ יפּוׁש רּוגְ זָ א) ְּתנָ ן ּומִׁשְּפַ ט עַ ּמֹו יִ ׂש ֵ
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ב"ע א"לר ףד

טכש

י בי דִינָא,
מַאי תְרי יֹומִיןּ .בְ גִין ּדְאִיּנּון ּת ְֵר ֵ
ֵ
ה .א
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ֲ
ַ
י תְרי יֹומִין דְר
ּלָא הנֵ ֵ
ּבְיֹומֹו מָאי הּוא .א ֲ
ֶ
ּדְמִתְ חַּבְרָ ן ַּכ ֲחדָאּ .דִינָא עִ ּלָאָ הּ ,דְאִיהּו קַׁשְיָאּ ,בְדִינָא תַ ּתָאָ הּ ,דְאִיהּו רַ פְיָא ,וְתַרְ וַ ויְיהּו מִׁשְ ַּת ְכ ֵחי.
ָא יַדְעי דְתַרְ וַ ויְיהּו אִ ְצטְרִיכּו ,יְ לָ לּותָא דְאִיהּו
ֵ
י ,רָזָא דִיבבָא וִילָ לּותָא ,וְ ל
ָ
לָא
י ב ְב ֵ
י הנֵ ַ
ָא יַדְע ֲ
ֵ
וְעַ ל ּדָא ל
ָא יַדְעי ,וְעַ בְדִין ּתַרְ וַ ויְיהּו.
ֵ
נּוחי גָ נַ ח רַ פְיָא .אִיּנּון ל
לַת ּתבִירִין ּדְאִיהּו דִינָא רַ פְיָאּ ,גְ ֵ
דִינָא ּתּקִיפָאְּ .ת ְ
ַ
ן יַדְעינָ ן ,וְעַ ב ְֵדינָ ן ּתַרְ וַ ויְיהּו( .ס"א וְ ַעל ָּדא ָרזָ א ִד ָיב ָבא וִ ילָ לָ ה וְ ַת ְרוַ ויְ יהּו ִא ְצ ְט ִריכּוֲ ,הנֵי ַּב ְבלָ ֵאיִ ,איּנּון לָ א יַ ְד ֵעי ,וְ ַע ְב ִדין
ֵ
ֲוַאנָ
ַּת ְרוַ ויְ יהּו ).וְ כֹּלָא נָ פְקִין לְאֹרַ ח קְׁשֹוט.
 ,מָאי בח ֶֹדׁשּ .דָא 
ַ
ּפָתַ ח וְאָמַר( ,תהלים פא) ּתִקְעּו ַבח ֶֹדׁש ׁשֹופָר ּבַ ֶּכ ֶסה לְיֹום ַחגֵ נּוּ .תִקְעּו ַבח ֶֹדׁש ׁשֹופָר
ְאִקְרי ח ֶֹדׁשּ .בַ ֶּכ ֶסהּ( :כֶ ס ְד ַעלְ ָמא ִעּלָ ָאה ,כ"ס ה' ָּדא ַפ ַחד יִ ְצ ָחק ְּד ִאיהּו כֶ ס לְ ַמלְ ּכָ א ִעּלָ ָאהּ ,תּו ַבּכֶ ֶסה)
ֵבי ּדִינָא רַ פְיָאּ ,ד ֵ
ּדָא דִינָא קַׁשְיָאּ ,פַ חַד יִ ְצחָקּ .דִינָא דְאִתְ ַּכסְיָיא תָדִירְּ ,דלָאו אִיהּו דִינָא  בְאִתְ ּגַ לְיָיאּ .כִי  חֹקּ ,דָא 
דִינָא רַ פְיָאּ .ומִׁשְּפָ טּ ,דָא דִינָא  ַ(ק ְׁשיָ א) .וְתַרְ וַ ויְיהּו אִיּנּון ַּכ ֲחדָאּ .בְ גִין ָּכְך ּת ְֵרין יֹומִין ,וְתַרְ וַ ויְיהּו בְרָזָא 
חָדָא.
ֹדְעי תְרּועָ הּ .בְ גִין
ה ,אּלָא י ֵ
ּתֹוקְעי תְרּועָ ֶ
ֵ
ֹמְעי ,אֹו
ֹדְעי תְרּועָ ה וְ גֹו'( ,תהלים פט) לָא כְתִיב ׁש ֵ
אַׁשְרי הָעָ ם י ֵ
ֵ
ֹדְעי תְרּועָ ה .רָזָא דִתְרּועָ הּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב,
ְדַיְירִין ּבַאוִירָא דְאַרְעָא קַדִיׁשָא ,אִיּנּון י ֵ
ֲ
(ס"א כְ גֹון) ַחּכִימִין ּד
לְמיעַ ל קַ ֵּמיּה,
ְמָאריהֹוןֵ ,
ְרָאלּ ,דְיַדְעִין רָזִין עִ לָאִין ּד ֵ
ם ּבְׁש ֶבט ּבַרְזֶ ל .מָאן עַ ּמָא כְיִ ׂש ֵ
ֵ
(תהלים ב) ּתְר ֵֹע
יהְך ּבְאֹור ּפָ נָיו דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא.
לְמ ַ
ְיַדְעי רָזָא דִתְרּועָ ה ,יִתְקָרְ בּון ֵ
ְׁשַרָא ביּה .וְ ָכל אִיּנּון ּד ֵ
ֵ
ּולְאִתְ ּק
נִיז קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא לְ ַצּדִיקַ ּיָיא .וְעַ ל ּדָא אִ ְצטְרִיְך לְמִ נְ ּדַע לָ ּה.
וְדָא אֹור קַדְמָאָ ה דְ גָ ֻ
נִיאּופאִ ,א ְס ָּתלִ יק
ָ
ַה ָּכ ֵבדּ(ָ .ב ַתר ְּד ַע ִב ַידת

ּיֹות ֶרת עַ ל
ת ה ֶ
ּכְתִיב (ויקרא ט) ַהּי ֶֹת ֶרת מִ ן ַה ָּכ ֵבדּ .וכְתִיב (ויקרא ג) ֶוְא ַ
ָא א ֶׁשת זְ נּונִיםּ ,דְאַזְ לָא וְ נָ פְקָא מִ ן ַה ָּכ ֵבד ,לְאַ ְסטָאָ ה ְבנֵ י עָ לְמָאּ ,ולְאַ ְס ְטנָא 
 יֹות ֶרת מִ ן ַה ָּכ ֵבדּ ,ד ֵ
ָעלֵ יּהֶ ).
ּיֹות ֶרת מִ ן ַה ָּכ ֵבד :י ֶֹת ֶרת עַ ל ַה ָּכ ֵבדּ .בָתַר 
ָא ה ֶ
לְמעְּבַד זְ נּונִיםְּ .ובגִין ּד ַ
עָ לַיְיהּו .וְׁשַ בְקַת  לִדְ כּורָאֶ ,
יּה .מ ַצח אִ ָּׁשה זֹונָ ה .אִתְ ּגַּבְרַת עַ ל ּבַעְ לָ ּה ּדְאִיהּו ָכ ֵבדּ ,בְ כַעַ ס ּדְמָרָ ה,
ֵ
ּדְעַ בְדַת נִיאּופָא ,אִ ְס ָּתלָקַת עָ לֵ
 ,א ֶׁשת 
ּה .מ ַצח אִ ָּׁשה זֹונָ ה ׁשַ לְ טָא עַ ל ַה ָּכ ֵבד ֵ
ֵא ֶׁשת מְדָ נִים ,וָ כַעַ סּ ,דְׁשַ לְ טָא אִיהִי עַ ל ְּדכּורָא  ּדִילָ ֵ
מְדָ נִים וָ כַעַ ס.
ּולְמעְּבַד נִיאּופִין עִ ם ּכֹּלָא .לְ בָתָר אִיהִי 
יֹות ֶרת מִ ן ַה ָּכ ֵבד ,מִ ן ַה ָּכ ֵבד נָ פְקָא לְאַ בְאָׁשָא לְ ָכל עָ לְמָאֶ ,
ֶ
 ,יֹות ֶרת מִ ן
כֹורָא ,מ ַצח אִ ָּׁשה זֹונָ הּ ,בְעַ ּזּותָא דְאַ נְּפִיןּ ,וכ ְֵדין אִיהִי עַ ל ַה ָּכ ֵבד .וְעֹוד ֶ
ֶ
ַסּלְקָא לְ ג ֵַּבי דְ
נַאפָא עִ ם ּכֹּלָא ,יְ הִיבַת ׁשִ ּיּורִין לְ בַעְ לָ ּה ,וְ הַאי 
רָאּ ,בָתַר ּדנַ פְקַת לְ ֲ
ְ
ַה ָּכ ֵבד אִתְקְרִיאַת מִ ִּסטְרָא אַ ֲח
ִי יֹות ֶרת מִ ן ַה ָּכ ֵבד.
אִיה ֶ
ְיֹות ֶרת ּדִילָ ּה ,נַ פְקַת מָרָ ה ,וְאִיהִי חַרְּבָא ּדְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תְּ ,דנַ פְקּו מִ ּנָ ּה טִּפִין מְרִירָ ן לְקַ ְטלָא 
מִ ּגֹו ָּכ ֵבד ,ו ֶ
ְיָא ב ָּכ ֵבדָּ ,כל מַרְעִין ּומֹותָא 
ּלַענָ ה .וְאִיהִי תַ ל ַ
ּבְ נֵ י נָׁשָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי ה) וְאַ ֲחרִיתָ ּה מָרָ ה ַכ ֲ
חֹובי עָ לְמָא ּוכ ְֵדין ָּכל
ַׁש ּכל ֵ
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה ַ(מ ְׂש ְּטנָ א) מְׁשַ ְּטטָא בְעָ לְמָא ,לְמִ ְכנ ָ
ַ
ֵביּה ַּתלְיָין .וְ ַההּוא יֹומָא דְר
ְאִיּנּון אב ֵָרי דְמַ טְרֹונִיתָא( ,משלי כ) נֵ ר יְיָ נִׁשְמַת אָדָ םׁ ,שְ כִינְ ּתָא 
ֵ
ְרָאל ,אִיּנּון ּבְעָאקּוּ ,ד
ֵאבָרִין ּדְאִיּנּון יִ ׂש ֵ
ְעָרָא ביּה ַההּוא תְקִיעָ ה ּוׁשְ בָרִים ּותְרּועָ ה.
ֵ
ְרָאל ּבְעָאקּו ,וְ נַ ְטלֵ י ׁשֹופָר לְאַ ּת
קַ ּדִיׁשָאּ .וכ ְֵדין ָּכל יִ ׂש ֵ
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רעיא מהימנא
ְרָאל ,אִיּנּון ּבְעָאקּו .צְרִיכִין
ְאבָרִים וְעַרְקִין ְּדלִּבָאּ ,דְדַמְיָין לְיִ ׂש ֵ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,וַ ּדָאי  בָתַר  ּד ֵ
י ריאָ ה לָא יַ ְכלִין לְׁשַ ְּככָא 
הּ .בָתַר ּד ַכנְ ֵפ ֵ
ְ
ה דְריאָ
לְאַ ּתְעָרָא ּבְקָ נֶ הּ ,דְאִיהּו ׁשֹופָר .וְדָא קָ נֶ ֵ
ְאבָרִים ְּדגּופָאַ .ההּוא רּוחָא דְ נָׁשִיב
רּוגְזָא דְמָרָ ה דְאִתְ ּגַּבְרַ ּת עַ ל עַרְקִין ְּדלִּבָא ,וְעַ ל ָּכל עַרְקִין ּד ֵ
לְמָא דיןְּ ,ד ֵביּה
ֵ
ּדֹומה לְעָ
ִי אֹוקְמּוה ,וֶ ֶׁשטֶ ,
ָ
ְאָתיְּ .ד ָהכ
ּבְ הֹוןָ ,סלִיק ּבְקָ נֶ הּ ,דְאִיהּו ׁשֹופָר ,עָ לְמָא  ּד ֵ
יּה אכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ה.
ית ּב ֲ
לְמָא דְאָתיְּ ,דלֵ ֵ
ֵ
ּדֹומה לְעָ
ֲאכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ה .קָ נֶ הֶ ,
ָא( .במדבר יא)
ִיד ׂש ָטןּ .ומַאן ּגָרִים ּד
ל אִתְארָ ְך וְאִתְעָ ב ָ
ֲ
טּ ,בְרִּבּוי אכִילָ ה דְ גֶ זֶ
ֲ
ּולְ בָתַר ּדְׁשָ ט ו' מִ ן וֶ ֶׁש
הֹון אכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ה דְ גֶ זֶ ל
ֲ
ְתַאוָ ה דִ לְ
ׁשָ טּו הָעָ ם וְ לָקְ טּוׁ ,שָ טּותָא דִ לְ הֹון ּדְאִתְעָרְ בּו ב ְֵע ֶרב רַ ב ׁשַ טְיָיןּ ,ד ֲ
לָא טחִינָ ה .מַ ה כְתִיב
ְ
פּופה ׁשַ טְיָיןּ ,דְאַ ְכלִין ּבְ
נְקַת אבְיֹונִיםּ .בְ נּון ְּכ ָ
ֶ
ְׁשֹוד ענִ ּיִים ֶוְא
ֲ
וְ חָמָ ס( ,תהלים יב) ּד
יהם ֶט ֶרם יִ ּכ ֵָרת  וְאַף יְיָ חָרָ ה בָעָ ם .אִתְּפְׁשַ ט ו' ּדְׁשָ טּו ,אִיהּו
ָר עֹודּנּו ֵבין ׁשִיּנֵ ֶ
ֶ
ּבְ הּו( ,במדבר יא) הַּבָ ׂש
ל אבָרִין וְעַרְקִין
ן ּבַאכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ה ,וְאִתְ ּגְּבָר עַ ל ָּכ ֵ
ּוחיּה ָּכפּוף ,וְאִיהּו נ' .וְדָא גָרַ ם ּדְאִתְּפְׁשַ ט ָׂש ָט ֲ
ּדְר ֵ
יּה אכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ה.
ית ּב ֲ
ֹלא תַע ֶׂשהְּ .כחּוׁשְּבָ ן ַה ָּׂשטָ"ן ָח ֵסר חַדּ ,דָא יֹום ַהּכִּפּורִיםְּ ,דלֵ ֵ
ֲ
ּבְ שס"ה
(דף רל"ב ע"א)

ָ מָארי מַתְ נִיתִין ,הָר ֶֹואה קָ נֶ ה
ו' ּבן יָ"ּה ,מִ ן ּבִינָ הְּ .ובגִינֵ יּה אּוקְמּוה ֵ
וְאִיהּו ְּכגַ וְ ונָא דְקָ נֶ ה ,וְאִיהּו ֶ
לֹום ,זֹוכה לַ ָחכְמָ ה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי ד) קְ נֵ ה ָחכְמָ ה קְ נֵ ה בִינָ הְּ .דלֵ ית קָ נֶ ה דְאִיהּו ָפחּות 
ֶ
ַב ֲח
ְמָא דְאָתי,
ֵ
ְעָרָא בּׁשֹופָרּ ,דְאִיהּו קָ נֶ ה ,עָ ל
ַ
מִ ּתַרְ וַ ויְיהּוּ ,דְאִיּנּון י' ָחכְמָ ה ,ה' ּבִינָ הְּ .ובגִין ּדָא ,צָרִיְך לְאִ ּת
וָא"ו ,א' א ֶרְך ,ו' ו'
ֶ
לַת עׂשַר מְ כִילִין ּדְרַ ֲח ֵמיְּ ,כחּוׁשְ ָבן
ֹוְך ,א ֶרְך אַּפַיִ םּ ,דְמִׁשְ ַּת ְּכ ֵחי מִיּנֵ יּה ְּת ֲ
עֹולָ ם אָר ֶ
אַּפַיִ ם.
ְרָא דְיַעקֹב.
ֲ
וְאִיּמָא עִ ּלָאָ ה אִיהִי תְקִיעָ ה ,מִ ִּסטְרָא דְאַ בְרָ ָהםׁ .שְ בָרִים ,מִ ִּסטְרָא דְיִ ְצחָקּ .תְרּועָ ה ,מִ ִּסט
הּו מְׁשּלָׁשִין לְ ג ֵַּבי 
ֻ
ר ּד ֻכּלְ הּוְּ .דהַיְינּו :ק' ּתְקִיעָ ה .ש' ׁשְ בָרִים .ר' ּתְרּועָ ה .וְ ֻכּלְ
ה ,ק ֶׁש ְ
ׁשְ כִינְ ּתָא תַ ּתָאָ ֶ
ַּפה .אֹוף 
 ,אּלָא מִ ן ה ֶ
ְתִיב ,קְד ָּׁשה לְ ָך יְׁשַ ּלֵ ׁשּוְּ .דלֵ ית קָ לָא יְ כִיל לְ נָ פְקָא לְ בַר ֶ
ֻ
ׁשְ כִינְ ּתָא ,הָדָא הּוא דִ כ
הּוא אִתְמַר ּביּה( ,תהלים כט)
ֵ
ן קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא .דְקּודְׁשָא  בְרִיְך
ָהכִי ,לֵ ית  לְאַ פְרְׁשָא ׁשְ כִינְ ּתָא מִ ֻ
ל ּפה .וְאִיּנּון סִימָ נִין ,קשר"ק קש"ק קר"קְּ .ובחִּבּורָא 
ּלַת ּכ ֶ
בֹות אׁשּ .וׁשְ כִינְ ּתָא תְ ִפ ָ
ֵ
קֹול יְיָ ח ֵֹצב לַ ֲה
קַדְמָאָ ה( .ע"כ רעיא מהימנא).
זהר:
ָא קַׁשְיָא בלָא רַ ֲח ֵמי
ְ
ְעָרָא ביּהּ ,תְרּועָ ה ּותְקִיעָ הּ ,דִינָא קַׁשְיָא בְרַ ֲח ֵמיּ ,וׁשְ בָרִים ּדִינ
ֵ
נַ ְטלִין ׁשֹופָר ,לְאִ ּת
לְעיּלָא לְאִתְעָרְ בָא דָא ּבְדָא.
ְערּו ֵ
(ס"א ִדינָ א ַר ְפיָ א ְב ַר ֲח ֵמי) ּוכ ְֵדין ָהכִי יִ ּת ֲ
רעיא מהימנא
לַאחֹורָא,
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,בְ הַאי אִתְּבְ ַסם ָׂש ָטן ,וְקָמִיט נּו"ן מִ ן וֶ ֶׁשט ,מַ ה דְ ֲהוָ ה ָׂש ָטן לְ ָפנִיםָּ ,תב ֲ
יהֹון ּבַאכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ הּ ,כִׁשְאַר 
ֲ
ית חילֵ
ְרָאל לֵ ֵ
ּקֹול קֹול יַעקֹב .יִ ׂש ֵ
ֲ
ִדְּבְקַדְמיתָאּ .בְ גִין ְּד ַה
ֵ
וְאִתְ ַהּדָר וֶ ֶׁשטּ ,כ
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לְמָא דְאָתי,
ֵ
ּלָא חילֵ יהֹון ּבְקֹול ּדָאּ ,דְאִיהּו עָ
ה .א ֵ
יהֹון ּבַאכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ֶ
ֲ
לְמָא דיןְּ ,ד ֵחילֵ
ֵ
עַ ּמִיןּ ,דְיַרְתִין עָ
תִין מ ֲעׂשָרָ ה
ֵ
ין ּפֹוח
ֲ
ן א
ְאִתְּבְרי  בְאָת יֹו"דְּ ,ובגִין ּדְקֹול ׁשֹופָר מִ ּנֵ יּה נָ פִיק ,אָמְרּו רַּבָ נָ ֵ
ֵ
עֹולָ ם אָרֹוְךּ ,ד
לְמָא דין,
ֵ
לְמָא דְאָתי ּובְאָת ה'ּ ,בָרָא עָ
ֵ
ׁשֹופָרֹותּ .ובְאֹות י' וַ ּדָאי ,אִתְעָ בִיד עֹולָ ם אָרֹוְךּ ,דְאִיהּו ו' עָ
ּה אכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ה ּדְאֹורַיְיתָא.
ִי ה' זְעירָאְּ ,ד ָב ֲ
ֵ
ּדְאִיה
ִתְרין אַתְ וָ וןּ ,דְאִיּנּון ה' ה'ּ ,ת ְֵרין ּבָ ֵּתי דִינִין ,מָאן יְ כִיל
וְעֹוד רָזָא אַ ֲחרָאּ ,בָתַר  ּדְאִתְ ּגְזַר  ּגְזֵ רָ ה ב ֵ
ְאָת ה"א אִיּמָא עִ ּלָאָ ה .י' אָ בּ .ומַ ה ּכְתִיב( ,במדבר ל) ָּכל נֵ ֶדר וְ ָכל
ֵ
לְ ַב ְּטלָא  ּגְזֵ רָ ה דְתַרְ וַ ויְיהּו .י"וּ .ד
ּה יְקִימּנּו וְאִיׁשָ ּה יְ ֵפ ֶרּנּוְּ .ובגִין ּדָא ,צָרִיְך לְאַ ּתְעָרָא קָ לָא 
ֶ
ׁשְ ֻבעַת אִ ּסָר לְעַ ּנֹת נָ ֶפׁשּ ,דְאִיהִי ה' ,אִיׁשָ
ןּ ,בַּפהּ ,דְאִיהִי 
ֶ
ו'ּ ,בַעׂשָרָ ה ׁשֹופָרֹותּ ,דְאִיּנּון י' .וְעִ ּקָרָא דִ לְ הֹון ּבִ נְׁשִימָ ה אַ חַתָּ ,כל סִימָ ן וְ סִימָ
ֲ
דְאִיהּו
י' מ ֲעׂשָרָ ה.
ֵ
ִין ,מ ַההּוא 
ּוּ ,בְרִיְך אלָ הָא דְזָ ֵכינָא  לְמִׁשְמַע מִ ּל ֵ
ֱ
מִ ּיַד  ּדְׁשָמְעּו מִ ּלִין רִּבִי ׁשִמְעֹון וְ ָכל ַחבְרַ ּיָיא ,אָמְר
י הּׁש ֵָרת ,דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא  ּוׁשְ כִינְ ֵּתיּה
לְא ֵכ ַ
ן ׁשל נְ בִיאִים ,רַּבָ ן ַּד ֲחכָמִים ,רַּבָ ן ּדְמַ ֲ
דְאִתְקְרי רַּבָ ֶ
ֵ
מְדַּבר עַ ל ּפּומֹוי ,וְ כָתַ ב עַ ל יְדֹוי רָזִין אִ ּלֵ יןְּ ,דלָא אִׁשְ ּתְמָעּו ְכוָ ותַיְיהּו מִ ַּמ ָּתן ּתֹורָ ה ,וְעַד ּכְעַ ן.
ֵ
ל מָארי 
ֵ
ָא כ
אָמַר לֵ יּהּ ,בֹוצִינָא קַ ּדִיׁשָא ,אַׁשְ לִים מִ ּלּולֵ י דְרָזִין ְּדחִּבּורָא קַדְמָאָ ה ,לְ פָרְׁשָא לֹוןְּ ,דה ָ
י מְתִיבּתָאן ִּדלְ ַּתּתָאֻּ ,כּלְ הּו מְזּומָ נִין לְמִׁשְמַע מִ ּלִין אִ ּלֵ ין מִּפּומָ ְךּ ,ופִירּוׁשִין
ְ
ּומָאר
ֵ
לְעיּלָא,
מְתִיבּתָאן ִּד ֵ
ְ
לְעיּלָא וְתַ ּתָא .אַ ל ִּת ְּתנּו ֳּדמִי ,לֹו ,אַ נְ ּתְ וְ ָכל סִיעָתָא דִילָ ְך.
ָא חדְ וָ ה ּופּורְקָ נָא ,יִ ּתְעַר ּבְ הֹון ֵ
ּדִילָ ְךְּ .דה ֶ
עֹוד אָמַר ּבְ חִּבּורָא קַדְמָאָ ה( .ע"כ רעיא מהימנא).
זהר:
הּוא כ ֵבד נָקִיט ,אַקְרִיב לְ ג ֵַּבי לֵ ב,
ָ
ּבִתְרּועָ ה ּותְקִיעָ ה ּוׁשְ בָרִים ,אִתְּבְ ַסם ּכֹּלָא דָא בְדָא .וְ ָכל מַ ה דְ ַה
יּהּ ,בַעכִירּו דְעֹובָדִין ּדְעַ ֵּמיּה.
ֲ
לָאו תִיאּוב ֵּת
ְ
ּדְאִיהּו מַ לְ ּכָא ,לְזַיְינָא (לְ ָדּיְ ינָ א) .וְ ַההּוא לֵ ב ,לָאו אֹורְ ֵחיּה ,וְ
ֶאּלָא  נָקִיט ָּכל ּבְרִירּו ,וְ ָכל ָצחּותָא( ,דף רל"ב ע"ב) וְ ָכל זַ כְיָין ,וְ ָכל עֹובָדִין ָטבִין .וְ ָכל ַההּוא עָ כִירּו
 אנָ ח
עֹוב ֵדי כֹוכָ ִבים ַּומּזָ לֹות ַההּוא כָ ֵבד) ֲ
וְ ִטנּופִין וְ לִ ְכלּוכָא דְאִיּנּון עֹובָדִין ּבִיׁשִין( ,ס"א ליתא) (זָ ִריק לֹון לִ ְׁש ַאר ַע ִּמין ְ
 ע ָׂשו אָ חִי אִיׁש ׂשָעִר .וְ ָכל עַרְקִין דִילֵ יּהּ ,דְאִיּנּון ׁשְאַר עַ ּמִין עֹוב ְֵדי 
ְמַר ּביּה( ,בראשית כז) ֵ
לְ ָכ ֵבדּ .דְאִ ּת ֵ
ם .עוֹנֹות 
ם .מָאי עוֹנֹתָ ֲ
ֲ
ל עוֹנֹתָ
ת ּכ ֲ
ָיו א ָ
ָא הּׂשָעִיר עָ ל ֶ
כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ויקרא טז) וְ נָ ׂש ַ
ָ
ֹב אִיׁש ּתם .וְ חֹובִין דְעַ ּמּודָא (ס"א ְד ַע ֵּמיּה) ּדְאִיּנּון עַרְקִין וְדַ פְקִין
ָ
ְיַעק
ְמַר ּביּה( ,בראשית כה) ו ֲ
ָּתםּ .דְאִ ּת ֵ
ְּדלִּבָא.
חּו ,מאִיּלֵ ין לִ ְכלּוכִין ּדְאִׁשְ ּתָאָרּו
ל אִיּנּון אבָרִין ,מִ ָּכ ֵבד אִׁשְ ְּת ָכ ֵ
ֵ
ְּובגִין ּדָאׁ ,שְ חִין וְ צָרַעַת וְ סַּפַ חַת ,לְ ָכ
ל אבָרִיןְּ .ד ָהכִי הּואֵּ ,כיוָ ן ְּדלִּבָא נָ טִיל ָּכל זְ כִיכּו ּובְרִירָא וְ ָצחּותָא.
י כל ּבְרִיאּותָא ,לְ ָכ ֵ
ִּבָא אָת ָ
ֵ
ֵביּה .מִ ּל
ָּכ ֵבד  נָ טִיל ָּכל מַ ה ּדְאִׁשְ ְּת ַכח וְאִׁשְ ּתְאַר מִ ן לִ ְכלּוכָא  וְ ִטּנּופָא .וְזָרִיק  לְ ָכל ׁשְאַר ׁשַיְיפִיןּ ,דְאִיּנּון
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בלש ב"ע ב"לר ףד


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ת ּד ָכ ֵבד ,נָ ַטל ְטחֹול,
סֹולֹות ּד ְפּסֹולֶ ְ
ִ
י כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות אַ ֲחרָ נִיןּ ,בַעַ ל ּכָרְ חַיְיהּוּ .ומִּפְ
ׁשְאַר עַ ּמִין עֹוב ְֵד ָ
 מְארַת יְיָ ּבְ ֵבית רָׁשָע.
ְמַר ּביּה (בראשית א) יְ הִי מְאֹרֹת( .משלי ג) ֵ
ּדְאִ ּת ֵ
רעיא מהימנא
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,וְ הָא אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן עָ לֵ יּהְ ,טחֹול ֵ
ֹק ה ְּכסִילְּ .ובגִין ּדָא,
ׂשֹוחק .וְאִיהּו (קהלת ז) ְׂשח ַ
ְמִי ׁש ַהּׁשָעָ ה מְ ַׂש ֶח ֶקת לֹו .וְק ֶֹהלֶ ת אָמַר (קהלת ז) טֹוב ּכַעַ ס מִ ְּׂשחֹוק.
אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ּדְמַתְ נִיתִין ,אֹוי לֹו ל ֶ
טֹוב ּכַעַ ס ְּד ָכ ֵבדּ ,דְאִיהִי מָרָ ה ,רְ צּועָ ה דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,רְ צּועָ ה לְאַ לְקָאָ ה ָבּה ַצּדִיקַ ּיָיא בְעָ לְמָא 
ׂשֹוחק לֹון
חֹוק ּד ָׂשחִיק לֹון ּבַ ְטחֹולּ ,בְ לִ ְכלּוכָא דְ הַאי עָ לְמָאְּ ,ד ֵ
ְ
ֵדין ּבְמַרְעִין ּבִיׁשִיןּ ,בְמַ ְכּתְׁשִין ,מִ ְּׂש
ִיר מ ֶא ֶרס ּדְמָרָ ה.
 ,א ֶרס ִּד ְטחֹול אִיהּו זְ חִיל עָ פָר ,וְאִיהּו תַ ּקִיף יַ ּת ֵ
ׁשַעתָא בְעּותְרָא .וְעֹוד ֶ
ֲ
ּבָעִיסה ,וְאִיּנּון אּומִין ּדְעָ לְמָא דַמְיָין לְמֹוץ ,יַ ּתִיר מְעַ ְּכבִין ּבְ גָ לּותָא 
ְאֹור ׁש ָ
ֶ
ְע ֶרב רַ ב אִיּנּון ׂש
ְּובגִין ּד ֵ
ּבָעִיּסה
ְאֹור ׁש ָ
ֶ
י כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹותּ .כְמָ ה ּדְאּוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,מִי מְעַ ֵּכבׂ .ש
ל ,מאּומִין עֹוב ְֵד ָ
ְרָא ֵ
ֵע ֶרב רַ ב לְיִ ׂש ֵ
לָאו אִיּנּון אּלָא
ֶ
י ּכֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות,
ה .א ָבל אּומִין עֹוב ְֵד ָ
ְרָאלַּ ,כּׂשְאֹור ּבַעִ ָּס ֲ
מְעַ ֵּכבּ .דְאִיּנּון ְּד ֵבקִין ּבְיִ ׂש ֵ
ּוח.
ר ּת ְּד ֶפּנּו ר ַ
ֹץ א ֶׁש ִ
(תהלים א) ַּכּמ ֲ
ְרָאל,
לְמעְּבַד קּורְ צְיָא ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא עִ ם יִ ׂש ֵ
ַד רְעּותיּה ֶ
ֵ
ָא הּׂשָעִיר עָ לָיוּ ,כ
וְעֹוד (ויקרא טז) וְ נָ ׂש ַ
ָא כ ֵבד יִ כְּבְדּו מִ ֶּמּנִי,
ִיד ּכ ֵבד( ,תהלים לח) ּכְמַ ּׂש ָ
ָא כל חֹובִין ּדְיָ כִיל לְמִ סְּבַ ל לֹון ,עַד ּדְאִתְעָ ב ָ
ּדְאִיהּו נָ ׂש ָ
בֹוּהּ ,כְמַ ּׂשָא 
ַדְּפֹוי .מה עָ בִידָ ,סלִיק לְ טּורָא עִ ּלָאָ הַּ ,כ ֲחמָרָא כַד אִיהּו ב ֵָעי לְ ַסּלְקָא לְ טּור ּגָ ַ
ֶ
חֹובִין עַ ל ּג
לְעיּלָאּ ,וב ֵָעי לְ ַסּלְקָא לְ פִי מִעּוט ּדְאִׁשְ ּתְאַר לֵ יּה ,אִתְיְקַר עָ לֵ יּה מָ טּולָא,
ָכ ֵבד יִ כְּבַד עָ לֵ יּהּ .כַד אִיהּו ֵ
יּה ּפסְקֹות,
ל אבָרִין דִילֵ ֵ
יּה ,אִתְעבִידּו ָכ ֵ
ֲ
ּגַרְמיּה לְתַ ּתָאְּ ,ובכ ֶֹבד מַ ּׂשָא ּדְאִתְ ְּתּקַף עָ לֵ
וְ נָ פִיל ,וְאַּפִיל ֵ
ת ה ָּכ ֵבד ,יֵ ֶצר הָרָע ּובַת זּוגֵ יּה
ְיֹות ֶר ַ
ָמָאל וְ נָ חָׁשָּ ,כ ֵבד ו ֶ
ִים .אֹוף הכָא אִירָע לְ ס ֵ
ָ
ְאַר א ֶבר ׁשְ ל
ְּדלָא אִׁשְ ּת ֵ
ל ּבַת אל נֵ כָר זֹונָ ה( .ע"כ רעיא מהימנא).
ֵ
זֹונָ ה .מִ ַּת ָּמן ָּכ
זהר:
ין מעַ ּתִיק יֹומִין ,זַ ּכָאָ ה עָ לְמָא דְאַ נְ ּתְ 
ה מְת ָּקנָא לִי ,לְמִׁשְמַע מִ ּלִין אִ ּלֵ ֵ
ֻ
ָא דָא הוָ
ָ
אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,אֹורְ ח
ִ
ָאי הכִי 
י דְאֹורַיְיתָא כּדְקָא יָאּות .וַ ּד ָ
ַ
ַארּון יַתְמִין ,וְ לָא יַדְעִין מִ ּלֵ
י בגַ וֵ יּה .וַ וי  לְעָ לְמָאּ ,דְיִׁשְ ּת ֲ
ׁשָאר ְ
ֵ
ִי נָמי זַ כְיָין
ְרָאלָ ,הכ ֵ
חֹוביהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ֹּלָא טב ּובִיׁש .וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדִמְׁשַ ְּטטָא וְ לָקִיט ָּכל ֵ
הּואְּ ,ד ָכ ֵבד נָ טִיל ּכ ַ
ִיל אּלָא 
ִּדלְ הֹון לָקִיטּ ,בְ גִין לְקַ ּיְימָא קּורְ ֵציּה .וְ כֹּלָא הַאי וְ הַאי מַקְרִיב לְ ג ֵַּבי לֵ ב .וְאֹורְ חֹוי דְ לֵ ב ,לָא נָ ט ֶ
ּוׁשְאַר טּנּופָא וְ לִ ְכלּוכָא ,אַ ְהּדָר לְ ָכ ֵבד ,וְ נָ טִיל ּכֹּלָא 
ִ
זְ כִיכּו ּובְרִירּו וְ ָצחּותָא דְ כֹּלָאּ ,כְמָ ה ּדְאַמָרְת.
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע ג"לר ףד

גלש

ָא הׂשָעִיר עָ לָיו וְ גֹו' .מִ ּלָ ה ּדָא אַ ֲהדַרְ נָאּ ,בְ גִין ּדְיִתְּבְ ַסם לְ פּומִי  כְמִתְקָא 
בְעַ ל ּכָרְ ֵחיּהִּ ,ד ְכּתִיב וְ נָ ׂש ַ
לְמ ֱח ֵמי דָא ב ְֵעינַי.
דְדּובְׁשָא ,זַ ּכָאָ ה חּולָקִי דְזָ ֵכינָא לְ הַאיֵ ,
ּ ,בְׁשַעתָא 
ֲ
ַאי קְרָא אָמַר ּדוִד
ָ
ֹלא רָמּו עינַי וְ גֹו' ,ה
ֵ
אֹוף הּוא פָתַ ח וְאָמַר( ,תהלים קלא) יְיָ ֹלא גָ ַבּה לִּבִי וְ
ְאֹודי ּומְׁשַּבַ ח
 רִּבֹונֹו ׁשל עֹולָ םְּ ,כלּום ָהוָ ה בַר  נָׁש ּבְעָ לְמָאּ ,ד ֵ
ֶ
דְ ֲהוָ ה אָזִיל עַ ל ֵּכיף נַ ֲהרָא( ,וַ ֲהוָ ה ָא ַמר)
נָא עבְדִית יַתִיר מִ נָ ְך,
ַא ֲ
גָאהּ ,ד ֲ
לְמָאריּה ְּכוָ ותִי .אִזְדַ ְּמנַת לֵ יּה ְצפַרְ ֵּדעַ  ,אַמָרְת לֵ יּהָּ ,דוִדֹ ,לא תִתְ ֶ
ֵ
ָא אּוקְמּוה .וְתּו
ָ
ל מימְרָא דְמָארִיִּ ,ד ְכּתִיב (שמות ז) וְׁשָרַ ץ הַיְאֹר  ְצפַרְ ּדְעִים ,וְ ה
ּדְמָ סָרִית  ּגּופָאי עַ ֵ
תָא אָמַר ּדוִד ,יְיָ ֹלא גָ ַבּה לִּבִי וְ ֹלא רָמּו
ָ
ִיא ׁשַע
ֲ
דַאנָא מְׁשַּבַ ח ּומְזַ ֵּמר לֵ ילְיָא וְיֹומָאּ ,בְ לָא ׁשְ כִיכּוּ .בְ ַהה
ֲ
ֵעינַי .יְיָ ֹלא גָ ַבּה לִּבִי( .כאן חסר).
ְרָאל
ִילַת כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ְ
י קדְׁשָא בְרִיְך הּואּ .דְאִתְ ְּכל
ּדָא הּוא קָרְּבְ נָאִּ ,ד ְב ָכל יֹומָאְּ ,וב ָכל זְמַ ן ּוזְמַ ן ,לְ ג ֵַּב ֻ
ּומִּבין (דף רל"ג ע"א) ׁשְאַר 
ּה מִּבין ּגּובִיןֵ ,
ֵ
ל ׁשְאַר א ְכלּוסִין ,וְ ָכל אִיּלֵ ין ּפּולְ ָחנִין ,אַּפִיקּו לָ
ֻ
יּהּ ,בין ָּכ
ֵּב ֵ
ְקִין ריחָא ,וְ לָא אַּפִיק 
לָא סּל ֵ
ַ
ִימי לִּבָא ,וְ לָא פַתְ חִין ּבְתִ ּיּובְתָא,
ְאִיּנּון אט ֵ
ֲ
ְרָאלָּ ,כל זְמַ ן ּד
עַ ּמִיןַּ .כְך יִ ׂש ֵ
י בהּו
ְיַּפִיק לֹון מִּבין ּגּובִין ,וְיִתְ ֲהנֵ ְ
ֵ
ְקִין ריחָא ,ו
ּיַד סּל ֵ
ַ
ִין .א ָבל ּכַד ּפַתְ חִין ּבְתִ ּיּובְתָא ,מִ
לֹון מִ ּגֹו ּגּוב ֲ
ה אטִימָא ,לֵ ית לָ ּה
ִי לִי אחֹתִי רַעְיָתִיְּ .ד ָכל זְמַ ן ּדְׁשֹוׁשַ ּנָ ֲ
ֲ
ְרָאלִּ .ד ְכּתִיב( ,שיר השירים ה) ּפִתְ ח
ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ָא בינַיְיהּוּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר .וְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לָא ׁשָדַר לָ ן
ִיקָא מִּבין ּגּובִין ,וְדִ ּיּורָ ה ֵ
ֵ
לָא סל
ָ
ֵריחָא ,וְ
ָא דָא ,אּלָא לְאֹולִיף מִ ּלִין אִ ּלֵ ין.
ֶ
לְמ ַהְך אֹורְ ח
ֵ
ה מִּבינַיְיהּו ,וְאַזְ לַת .אָמְרּו ,מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה,
ֵ
עַד ּד ַהוֹו יָתְ ֵבי ,אָתָא  נִׁשְרָאּ ,ומָאִיְך ,וְ נָ טִיל חַד ׁשֹוׁשַ נָ
ַ
ְרִּבִי אלְעָזָר,
ֶ
ָא דְרִּבִי פנְ ָחס ,וְרַּבִי ׁשִמְעֹון אָזַ ל לֵ יּה ,אִיהּו ו
ִ
לּו .עַד הכָא אֹורְ ח
ָ
נְ ַהְך לְאֹורְ חִין .קָמּו וְאָזְ
ּוׁשְאַר חבְרַ ּיָיא.
ַ
ְרִּבִי פנְ ָחס
ִ
ּוׁשְאַר חבְרַ ּיָיא ,ו
ַ
ן עדּות מִ ְכ ָּתם לְדָ וִד לְ לַ ֵּמד ,מָאי לְ לַ ֵּמד.
ְאָמַר רִּבִי פנְ ָחס עַ ל זֶ ה( ,תהלים ס) לַמְ נַ ֵּצחַ עַ ל ׁשּוׁשַ ֵ
ִ
ּפָתַ ח ו
דְרי גְדֹולָ הִּ .ד ְכּתִיב ּבָ ּה( ,שיר
ן עדּות ,אִ ּלֵ ין ַסנְ ֶה ֵ
ָא אֹוקְמּוהׁ ,שּוׁשַ ֵ
ָ
ְמָא חכְמָ ּתָא .וְ ה
ָ
לְאֹולְ פָא לִ ְבנֵ י עָ ל
לַארַ ם נַ ֲהרַיִ ם
השירים ז) סּוגָ ה ּבַ ּׁשֹוׁשַ ּנִים .מִ ְכ ָּתם לְדָ וִד  סִימָ נָא דְאַ חְזִיאּו לֵ יּה לְדָ וִדּ ,כַד ׁשָדַר  לְיֹואָ ב ֲ
ּיְימָא הכָא ,הָא  כ ְֹכ ַבּיָא 
ָ
ן עדּות ּדְקַ
ָא בהּו .אָמַר רִּבִי ּפִ נְ ָחסּ ,דָא אִיהּו ׁשּוׁשַ ֵ
צֹובה ,לְאַ גָ ח ְ
ּולְארָ ם ָ
ֲ
ָא עלָ ן ,וְדַרְ ּגִין עִ ּלָאִין ּבַ ֲהדָ ּה ,וְ ִסּיַיעְ ּתָא קַדִיׁשָא  לְתּוׁשְּבַ ְחּתָאּ ,דָא אִיהּו ׁשּוׁשָ ן
ּבִׁשְמַ ּיָאׁ ,שְ כִינְ ּת ֲ
ּבִׁשְ לִימּו כְדְקָא יֵ אֹות .קָמּו וְאָזְ לּו .אִ ּלֵ ין ָהכָא וְאִ ּלֵ ין ָהכָא .אָזַ ל לֵ יּה רִּבִי ּפִ נְ ָחסּ ,ובַת ּבִ ְכפַר עַקִימִין,
ּיָיא ב ֲה ֵדיּה.
ְרִּבִי ח ַ
ִ
וְרִּבִי יִ ְצחָק ו
ּכֹוכבַיָיא 
ינֹוי רִּבִי חּיָיא ,וְ חָמָא אִ ּלֵ ין ָ
ִ
ְרָא ,זָקִיף ע
ֵ
לְמיזָ ל ,יָתְ בּו ּומְ ַחּכּו לִ נְ הֹורָא דְ ַצפ
עַד  ּדְאַקְדִימּו ֵ
ּכֹוכבַיָיא.
ָאי ב ַכ ָּמה זִמְ נִין ׁשָאַ לְ נָא עַ ל אִ ּלֵ ין ָ
דְׁשַרְ בִיטָאּ ,דְקָא מְרַ ֲה ָטן וְאָזְ לָ ן .אָמַר ,וַ ּד ְ
ָא קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
סּוכלְתָ נּו דְ ַחבְרַ ּיָיאְּ ,דה ֻ
ּכֹוכבַיָיא דְׁשַרְ בִיטָא יְדִיעָ ן ּבְ ְ
אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,אִ ּלֵ ין ָ
ִ
ּכֹוכ ֵבי רְקִיעָא ,רַ בְרְ בִין ּוזְעִירִין .וְ ֻכּלְ הּו אֹודָ ן ּומְׁשַּבְ ָחן ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואּ(ִ .ד ְכּתִיב,
ּבָרָא כל אִיּנּון ְ
ָ
ָא ,קְרָא לֹון קדְׁשָא בְרִיְך הּוא בִׁשְמָא,
ֻ
ּכֹוכבִים) וְ כַד מָ טָא זִמְ נַיְיהּו לְׁשַּבְ ח
(תהלים קמז) מֹונֶ ה מִ סְּפָר לַ ָ
לְמ ַהְך לְׁשַּבְ חָא 
ם ּבְׁשם יִקְרָאּ .וכ ְֵדין רַ ֲה ֵטי ,וְאֹוׁשִיטּו ׁשַרְ בִיטָא דִ נְ הֹורָאֵ ,
ֵ
ִּד ְכּתִיב( ,ישעיה מ) לְ ֻכּלָ
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דלש ב"ע ג"לר ףד


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

יכם ּורְאּו מִי בָרָא 
ֹום עינֵ ֶ
הּוא אתָר ּדְאִתְּפָקְדָ ן .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,ישעיה מ) ׂשְאּו מָר ֵ
ֲ
לְמָאריהֹוןּ ,בְ ַה
ֵ
ֵאּלֶ ה .וְ גֹו' .אַ ְּד ָהכִי אָתָא נְ הֹורָא ,קָמּו וְאַזְ לּו.
ַיְיהּו .אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,וַ ּדָאי 
ִ
ל ריׁשַיְיהּו ,וְקַ ּיְימָא עָ ל
עַד ּד ַהוֹו אָזְ לֵ י ,אָתָא  נִׁשְרָא רַ בְרְ בָא ,אַ ְסחַר עַ ֵ
ַ
י מַרְעי ,וְ הּוא זִמְ נָא 
ֵ
ל אִיּנּון ּב
ֵ
חּו תַרְעי דְרַ ֲח ֵמי ,לְ ָכ
ֵ
ּה ׁשַעתָא ,אִתְּפְ ָּת
ֲ
עִידָ ן רְעּותָא הּוא הַׁשְ ּתָאּ ,בָ
ְאִיּנּון אסִירִין לְמַ לְ ּכָא (ס"א ְד ַמלְ ּכָ א)ְּ .דהָא נִׁשְרָא דָא סִימָ נָא ּדְרַ ֲח ֵמי אִיהּו.
ֲ
לְאַ ְסוָ ותָא לֹון .וְאַף עַ ל ּגַ ב ּד
ּפָתַ ח וְאָמַר( ,דברים לב) ְּכנֶ ֶׁשר יָעִיר קִ ּנֹו עַ ל ּגֹוזָ לָיו יְרַ ֵחף  וְ גֹו' .לֵ יּכָא  בְעָ לְמָא מָאן ּדְאִיהּו בְרַ ֲח ֵמי 
י נָׁשרּ ,דְאִיהּו רַ ֲחמָ נָא עַ ל ּבְ נֹויּ .ומִ ּגֹו
ָ בנֵ ֶ
ֹאכלּוה ְ
ָ ּד ְכּתִיב( ,משלי ל) וְי ְ
נֹוי ּכנִׁשְרָא ,וְ הָא אּוקְמּוה ִ
ְ
עַ ל ּבְ
ל אִיּנּון ּבי 
ֵ
נָאּ .בְׁשַעתָא דָא אִיהּו רַ ֲח ֵמי ,לְ ָכ
ֲ
ַר עלָ
ְּדהַׁשְתָא עִידָ ן ּדְרַ ֲח ֵמי ,אָתָא נִׁשְרָא דָא  וְאַ ְסח ֲ
ְאִתְערּותָא דִילֵ יּה.
מַרְעי .וְדָא אִיהּו דִ ְכּתִיב( ,תהלים ה) יְיָ ּב ֶֹקר ּתִׁשְמַע קֹולִי .וְדָא ב ֶֹקר ּדְאַ בְרָ ָהם ,ו ֲ
ֵ
ְקָמַיְיהּו .אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,נִׁשְרָא נִׁשְרָא ,מָ ה אַ נְ ּתְ לְ גַּבָ ן ,אִי בִׁשְ לִיחּותָא 
ִ
אַ ְּד ָהכִי ,אַ ְסחַר נִׁשְרָא וְאַעְּבַר ל
ָא אנָ ן ָהכָא זְמִינִין .אִתְרָ ם
ָא .אִי בגִין מִ ּלָ ה (ס"א ִס ָימנָ א) אַ ֲחרָא אָתִיתָא ,ה ֲ
ְ
ָא אנָ ן ָהכ
ּדְמָרָ ְך אָתִית ,ה ֲ
ִׁשְרָא לְעיּלָא ,וְאִתְ ַּכ ֵּסי מִ ּנַיְיהּו ,וְאִיּנּון יָתְ בּו.
ֵ
נ
ה אָתי לְ ג ֵַּביּה
ֵ
ָא הוָ
ּיּוהא) הּואּ ,דְתָ נֵ ינָ ן ,נִׁשְרָא רַ בְרְ ב ָ
אָמַר רִּבִי חּיָיא ,הָא דִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא זּוטְרַ ּתִי (ס"א ִת ָ
ִ
ָא ב ָכל יֹומָא וְיֹומָא ,וַ ֲהוָ ה ׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא רָ כִיב עַ ל ּגַדְ ָפהָא ,וְאֹובִיל לֵ יּה ד' מְאָ ה פַרְ ֵסי 
ׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכ ְ
י טּורי דַ ֲחׁשֹוכָא,
ָרִים .אתָר  ּכַד אִיהּו ,לְ ג ֵַּב ֵ
ֲ
ִדְּבָר ּבה
ֶ
ְׁשַעתָא  חָדָא .לְאָ ן אֹובִיל לֵ יּה לְתַרְמֹו"ד ּבַ ּמ
ב ֲ
ִדְּבָר ּבהָרִים,
ֶ
י ,אּלָא תַרְמֹוד ּדְאִיהּו ַבּמ
ְתַרְמֹודָא ֶ
ֵ
לָאו אִיהּו אתָר ּד
ֲ
ְאִקְרי (מלכים א ט) ּתַרְמֹוד ּבַ ּמִדְּבָר וְ
ּד ֵ
ןּ ,בְׁשַעתָא חָדָא.
ֲ
ִׁשְרָא הוָ ה טָאס לְתַמָ
ָ
י כל רּוחִין וְ ִסטְרִין אַ ֲחרָ נִין .וְ ַההּוא נ
ּנְׁש ָ
וְ ַּת ָּמן מִתְ ַּכ ֵ
ְזִיב מאִיּנּון
י ּת ָּמן ,וְאִׁשְ ּת ֵ
ְאַרְמ ַ
ֵּכיוָ ן ּדְקָאִים עַ ל ַההּוא דּוכְתָא ,אַ גְּבַ ּה נִׁשְרָאּ ,וׁשְ ֹלמֹה ּכָתַ ב ּפִתְקָא ,ו ֵ
ן אסִירִין
ְעַזָאלּ ,דְאִיּנּון ַּת ָּמ ֲ
ן עזָא  ו ֵ
לַאתָר  ּדְתַ ָּמ ֲ
רּוחִין .וְ נִׁשְרָא  ָהוָ ה מִ ְס ָּת ַּכל ּגֹו ֲחׁשֹוכָא דְ טּורִיןֲ ,
לְמיעַ ל ַּת ָּמן,
הֹומי .וְ לֵ ית יָ כִילּו (ס"א ְרׁשּו) לְּבַר נָׁש ּבְעָ לְמָא (דף רל"ג ע"ב) ֵ
ְעִיצן ּגֹו ְּת ֵ
לָאי דְ פַרְזְ לָא ,נ ָ
ּבְׁשַ לְׁשְ ֵ
ִיּלּו עֹופי ׁשְמַיָאּ ,בַר ּבִ לְעָ ם.
ֵ
ֲוַאפ
וְ ֵכיוָ ן ְּדנִׁשְרָא מִ ְס ָּת ַּכל ּגֹו ֲחׁשֹוכָא רַ בְרְ בָא ,מָאִיְך לְתַ ּתָא ,וְ נָ טִיל לֵ יּה לִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא תְ חֹות ּגַדְ ָפהָא 
לָאי ,וְאַזְ לָא ּומְקָרְ בָא לְ גַּבַיְיהּוּ ,וׁשְ ֹלמֹה כ ְֵדין אַּפִיק 
ׂשְמָאלָאּ ,ומְ ַכּסְיָיא לֵ יּה .וְקַ ּיְימָא עַ ל אִ ּלֵ ין ׁשַ לְׁשְ ֵ
וֹו אַמְריָּ ,כל מַ ה
ֵ
י בפּומָא דְ נִׁשְרָאּ .ומִ ּיַד ,אִיּנּון ֲה
(ׁשּור ִטיגָ א) ְּדחָקִיק עָ לֵ יּה ׁשְמָא קַדִיׁשָא ,וְׁשַ ּוֵ ְ
עִזְקָאְ ,
דְ ב ֵָעי ׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָאּ ,ומִ ַּת ָּמן ָהוָ ה יָדַע ׁשְ ֹלמֹה ָחכְמָ ּתָא ִ(עּלָ ָאה) .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,מלכים א ט) וַ ּיִ ֶבן וְ גֹו'
ץ .אּלָא מַ הּו וַ ּיִ ֶבן .אִ ְס ְּת ַּכל ּבְ ָס ְכלְתָ נּו ,וְיָדַע 
ִיד ּבָאָר ֶ
ֶ
ְיָינָא הוָ ה עָ ב
ָ
ִי בנ
ִדְּבָר ּבָאָרץ .וְ כ ִ
ֶ
ֶאת ּתַרְמֹוד ּבַ ּמ
ַע ּביּה ָחכְמָ ּתָא(ִ .עּלָ ָאה כְ ָמה ְד ַאת ָא ֵמר (נחמיה ח) וַ ּיָ ִבינּו ַּב ִּמ ְק ָרא).
לְ ַההּוא דּוכְתָא ,לְמִ נְ ּד ֵ
ְׁשַדי קַ ּמַיְיהּו ,וְאַזְ לַת לָ ּה ,חָמּו
עַד ּד ַהוֹו יַתְ ֵבי ,הָא נִׁשְרָא אַתְיָא לְ גַּבַיְיהּו ,וְׁשֹוׁשַ ּנָ ה חָדָא ּבְ פּומָ ּה ,ו ֵ
ַ
לָאו א ֵמינָא לְ כּוְּ ,דנִׁשְרָא דָא בִׁשְ לִיחּותָא ּדְמָארָ ּה ,אַזְ לָא וְאַתְיָאׁ .שֹוׁשַ נָ ה
ֲ
ַדּו .אָמַר רִּבִי פנְ ָחס ,וְ
ִ
וְ ח
ְקָא ֵמינָא ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ׁשָדַר לֵ יּה לְ גַּבָ ן.
ן עדּות ּד ֲ
דָא ,אִיהִי ׁשּוׁשַ ֵ
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א"ע ד"לר ףד

הלש

ן עדּות מָאי 
ן עדּות מִ ְכ ָּתם לְדָ וִד לְ לַ ֵּמד .וְ כִי ׁשּוׁשַ ֵ
ּפָתַ ח ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין וְאָמַר( ,תהלים ס) לַמְ נַ ֵּצחַ עַ ל ׁשּוׁשַ ֵ
ְרָאל.
ִי ס ֲהדּותָא לְ ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ּותָא לְמַע ֶׂשה ב ְֵראׁשִית ,וְאִיה ַ
ֲ
ִי ס ֲהד
 .אּלָא ׁשּוׁשַ ן ּדָא אִיה ַ
דּותָא סהִיד ֶ
ָ
ַס ֲה
ַס ֲהדּותָא לְיִ חּודָא עִ ּלָאָ ה ,וְדָא אִיהּוּ .בְ גִין ּדְׁשֹוׁשַ ּנָ ה דָא אִית ּבָ ּה ְּתלֵ יסַר עָ לִין ,וְ ֻכּלְ הּו קַיְימִין ּבְעִקָרָא 
ַר ּתּקִיפִיןְּ ,ד ַחפְיָין לְדָא ׁשֹוׁשַ נָ ה וְאַ ּגִינּו עָ לָ ּה.
חָדָא ,וְאִית ּבָ ּה ֲח ֵמׁש עָ לִין לְ ב ַ
ְרָאל
וְ כֹּלָא ּבְרָזָא דְ ָחכְמְתָא  הּואְּ ,תלֵ יסַר עָ לִין ,אִ ּלֵ ין ְּתלֵ יסַר מְ כִילָ ן ּדְרַ ֲח ֵמיּ ,דְיָרְתָא  ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
הּו אחִידָ ן ּבְעִקָרָא חָדָא( ,ד"א ְד ִאיּנּון י"ג ִּתיּקּונִין ְּד ִד ְיקנָ א ַת ָּת ָאה ְד ֲא ִריְך ַאנְ ִּפיןְּ ,ד ִאיּנּון י"ג ִּתיּקּונִין ִעּלָ ִאין
ּלְעיּלָא ,וְ ֻכּלְ ֲ
מִ ֵ
ׁש ּתּקִיפִין ְּד ַס ֲחרָ ן עָ לֵ יּה,
חּודא) ְּדכֹּלָאֲ .ח ֵמ ַ
ָדָא וְדּוגְמָא ּדבְרִית יְ סֹודָא (ס"א יִ ָ
ִ
ִּדזְ ֵעיר ַאנְ ִּפין) וְאִיהּו בְרִית ח
סֹודא (נ"א ְב ֵבי ַמ ְק ְּד ָׁשא) ְּב ִרית ַק ִּד ָיׁשא) ּדְאִילָ נָא דְ ַחּיֵ י אַזְ לָא 
סֹודא ,יְ ָ
אִ ּלֵ ין חַמְׁשִין ּתַרְעִיןֲ ,ח ֵמׁש מְאָ ה ׁשְ נִין ִ(ּדיְ ָ
ְבהּו.
יׁשא כֻ ּלְ הּו
סֹודא ְב ִרית ַק ִּד ָ
ֻּכּלְ הּו (ס"א ֲח ֵמׁש ְמ ָאה ְׁשנִין ִּדיְ ָ

ַס ֲהדּותָא לְעֹובָדָא דִ ב ְֵראׁשִיתָּ .כל עֹובָדָא דִ ב ְֵראׁשִית,
ְמַע ֵׂשה ב ְֵראׁשִית .אַ חְזֵ י 
נָא אֹלהִים ּד ֲ
ֱ
ּיְימָא בחּוׁשְּבָ
ְ
סּוכלְתָ נּו ,וְקַ
אׁשית ַּתיְ ִיבין וכו') ֵּתיבִין יְדִיעָ ן ּבְ ְ
עֹוב ָדא ִּד ְב ֵר ִ
ָ
ְרָאל.
ָאּ ,בְרָזָא ּד ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ִ
לְמָא דְאָתי .וְאַ חְזֵ י לְתַ ּת
ֵ
י לְעיּלָאּ ,בְרָזָא דְעָ
לְעיּלָא ,וְאַ חְזֵ י לְתַ ּתָא .אַ חְזֵ ֵ
ֵ
 ּבְראׁשִית ּבָרָא 
ּיְימָא ב ָכל ֲהנֵ י  סִימָ נִיןִּ ,ד ְכּתִיב (ס"א ָדא) ֵ
ְ
ׁשֹוׁשַ נָ ה ַס ֲהדּותָא לְעֹובָדָא דִ ב ְֵראׁשִיתּ ,דְקַ
ְאִיּנּון :אתַ ,הּׁשָמַיִ ם,
ֵ
ִין עַד אֹלהִים ִּתנְיָינָא .ו
ֱ
ַר ּתיב
ֱאֹלהִיםּ ,דָא ׁשֹוׁשַ נָ הְּ .תלֵ יסַר עָ לִין( ,נ"א ִאיּנּון) ְּתלֵ יס ֵ
ּוח .הָא תְ לֵ יסַר עָ לִין ּדְׁשֹוׁשַ ּנָ ה.
ָאָרץ ,הָיְתָ ה ,תֹהּו ,וָ בֹהּו ,וְ ח ֶֹׁשְך ,עַ לּ ,פְ נֵ י ,תְ הֹום ,וְר ַ
ָאָרץ ,וְ ה ֶ
ֵוְאת ,ה ֶ
ָמׁש אַ ֲחרָ נִין .לְ בָתָר יְ הִי 
ֹאמר .הָא ח ֵ
ׁש ּתּקִיפִין ְּד ַס ֲחרָ ן לְאִ ּלֵ ין ,אִיּנּון :מְרַ ֶח ֶפת ,עַ לּ ,פְ נֵ יַ ,הּמָיִ ם ,וַ ּי ֶ
ֲח ֵמ ַ
ֹּלָא וַאחִידָ ן ּבָ ּה.
ֲ
אֹור ,הָא עִיּקָרָא וְׁשָרְׁשָא דְׁשֹוׁשַ ּנָ ה ְּדכ
ן ּביּה ְּתלֵ יסַר עָ לִין אִ ּלֵ ין.
ַאחִידָ ֵ
ַס ֲהדּותָא  לְיִ חּודָאֲ .ח ֵמׁש עָ לִין ַּתּקִיפִיןׁ ,שָרְׁשָא  וְיִ חּודָאּ ,ד ֲ
הּו אחִידָ ן
ה .אחָדּ ,דָא הִיא עִיּקָרָא וְׁשָרְׁשָא דְ ֻכּלְ ֲ
ָא ח ֵמׁש עָ לִין ּדְׁשֹוׁשַ ּנָ ֶ
ֹלהינּו יְיָ ,ה ֲ
ל יְיָ א ֵ
ֱ
ְרָא
ׁשְמַע יִ ׂש ֵ
סֹודא ֲא ִח ָידן
ׁשֹוׁשּנָ הָׁ .ש ְר ָׁשא וִ יְ ָ
ֹלהינּו יְ יִָ ,איּנּון ֲח ֵמׁש ָעלִ ין ַּת ִּק ִיפין ְּד ַ
חּודאֲ .ח ֵמׁש ֵּת ִיבין ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ יָ ֱא ֵ
ֵּביּה .רָזָא (ס"א ַס ֲהד ָּותא לְ יִ ָ
ֵּביּה ָּדא הּוא ֶא ָחד ,וְ איהּו ִע ָיּק ָרא וְ ָׁש ְר ָׁשא ְדכֻ ּלְ הּו ֲא ִח ָידן ֵּביּהְּ .תלֵ ַיסר ָעלִ ין ִאּלֵ ין ָרזָ א) ּדִתְ לֵ יסַר ּבְ חּוׁשְּבָ נָאּ ,גּוׁשְּפַ נְקָא 
דְמַ לְ ּכָא.
(דברים ו)

י כֹוכבִים
ל ּבין עַ ּמִין עֹוב ְֵד ָ
ְרָא ֵ
ה ּבין ַהחֹוחִיםָ ,הכִי אִיּנּון יִ ׂש ֵ
ּתָא  חָזֵ יְּ ,כגַ וְ ונָא (שיר השירים ב) ּדְׁשֹוׁשַ ּנָ ֵ
ּיְימָא אטִימָא,
ֲ
ין ׁשְאַר א ְכלּוסִין רַ בְרְ ָבן מְמָ נָ ןָּ .כל זְמַ ן ּדְׁשֹוׁשַ ּנָ ה קַ
ֻ
לּ ,ב
ְרָא ֵ
ִי ּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ּומַ ּזָ לֹות .וְ ָהכ ְ
לָא סּלְקִין לָ ּה ,וְ לָא מַ פְקִין לָ ּה מִ ּגֹו ּגּובִיןּ ,בְׁשַעַתָא ּדְׁשֹוׁשַ ּנָ ה פְתִיחָא,
ַ
ּה ריחָא ,וְ
ְּדלָא פְתִיחָא ,לֵ ית ּבָ ֵ
ְרָא ֶ
י בהּו ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ּלְקָא ריחָאּ ,כ ְֵדין אַּפִיקּו לָ ּה מִ ּגֹו ּגּובִין .וְיִתְ ֲהנֵ ְ
ֵ
ַס
לׁ ,שּנֶ ֱאמַר (שיר השירים ה) ּפִתְ חִי לִי 
יהְך לְאֹורְ ָחן.
ּלָא לְמ ַ
ֵ
ן א
ֲאחֹתִי רַעְיָתִי ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא לָא ׁשַדְרָ ּה לָ ֶ
ִין אטִימִיןּ ,בְרָזָא ּדְקָרְּבְ נִין.
ְעָזָר לַאבּוהִי ,הָא ׁשְמַעְ נָא אִ ּלֵ ין ׁשַיְיפ ֲ
ֲ
ה .אָמַר רִּבִי אל
ֶ
ְּובחִּבּורָא קַדְמָאָ
 ,אלְעָזָר ּבְרִיָּ ,כל
ְרִּבִי אלְעָזָר ֶ
ֶ
ׁשַיְיפִין אַ ֲחרָ נִין ,רָזָא דִ לְ הֹון מָאי .אָמַר לֵ יּה רִּבִי (דף רל"ד ע"א) ׁשִמְעֹון ל
ׁשְאַר ׁשַיְיפִין ִּדלְ גַ ו ,רָזָא עִ ּלָאָ ה אִיהּו.
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א"ע ד"לר ףד
ולש


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

 ,א ָבל לֵ ב ּדָא אִיהּו נּורָא ּדְדָ לִיק ,וְאִ לְמָ לֵ א דְזַ ּמִין לְ ג ֵַּביּה מַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה ַכנְ ֵפי 
ּתָא חָזֵ י ,לִּבָא הָא אִתְמַר ֲ
ָא ,מרּוחָא דְ נָׁשִיב מִ ּגֹו ּבּוסְמִין עִ ּלָאִיןָ ,הוָ ה אֹוקִיד לְעָ לְמָא בְרִ גְעָא חָדָא.
ֵריאָ הּ ,דְאַתְיָין לְקַ ֵּמיּה רּוח ֵ
ׁש ,אמַאי אֹוקִיד לֹוןּ .בְ גִין ְּד ַכנְ ֵפי 
ְרִית וָא ֲ
ֵ
ל עמֹרָ ה ּגָ פ
ּפָתַ ח וְאָמַר( ,בראשית יט) וַייָ הִמְ טִיר עַ ל סְדֹם וְעַ ֲ
י ריאָ הּ ,דָא (תהלים סח) ַּכנְ ֵפי יֹונָ ה נֶ חְּפָ ה ַב ֶּכ ֶסף .וְאִיּנּון
ִיא ׁשַעתָא .וְ סִתְרָא דְ ַכנְ ֵפ ֵ
ֲ
ֵריאָ ה לָא נְׁשִיבּו ְב ַהה
ַדְקִיאל .וְעָ לַיְיהּו אִתְמַר( ,תהלים קד) ע ֶֹׂשה מַ לְאָ כָיו רּוחֹות ,לְ נַׁשְ בָא  ּתָדִיר קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא (ס"א
רְ פ ֵָאל ,וְ צ ֵ
לִ ָּבא).
רעיא מהימנא
 ,א ָבל מֹוחָא אִיהּו מַיִ ם ,לֵ ב אִיהּו
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,בּוצִינָא קַדִיׁשָאָּ ,כל מַ ה ּדְאַמָרְת ׁשַּפִיר ֲ
ְך ,עֹומד 
ֵ
הּוא מלֶ
ֶ
ְדָא כ ֵּסא ּדִינָא .וְקּודְׁשָא בְרִיְך
ָא כ ֵּסא רַ ֲח ֵמי ,ו ִ
ֵאׁש ,וְתַרְ וַ ויְיהּו אִיהּו רַ ֲח ֵמי וְדִינָאּ ,ד ִ
ְיֹוׁשב עַ ל ִּכ ֵּסא רַ ֲחמִיםּ ,דְאִיהּו מֹוחָא.
מִ ִּכ ֵסא דִיןּ ,דְאִיהּו לֵ ב .ו ֵ
ְדִינָא .אִתְמַר ּבְ לִּבָא( ,אסתר ז)
ל אבָרִים ,וְעַ ל עַרְקִין ְּדלִּבָאּ ,דְאִיהּו ֻכרְ סְיָיא ּד
וְ כַד חֹובִין מִתְרַּבִין עַ ֵ
י ריאָ ה נָׁשְ בִין עַ ל לִּבָא,
וְ ַה ֶּמלֶ ְך קָ ם ּבַ ֲחמָתֹו מִ ּמִׁשְ ֵּתה ַהּיַיִ ןּ ,דְאִיהּו יֵ ינָא  ּדְאֹורַיְיתָאּ .ובְזִמְ נָא דְ ַכנְ ֵפ ֵ
י ריאָ ה( ,שמות כה) וְ הָיּו ַהּכ ְֻרבִים ּפֹרְ ֵׂשי  ְכנָ פַיִ ם לְמַעְ לָ ה
ִתְרין ַּכנְ ֵפ ֵ
(אסתר ז) וַ ֲחמַת  ַה ֶּמלֶ ְך ׁשָ ָכ ָכהּ .ד ֵ
ַּפֹורְתָא ּדלִּבָא.
ְ
יהם עַ ל ַהּכַּפ ֶֹרתּ ,דָא כ
ס ֲֹככִים ּבְ ַכנְ ֵפ ֶ
ת הּקֹולּ ,דָא קֹול ּתֹורָ ה,
ּיִׁשְמַע א ַ
ֶ
מַת ה ֶּמלֶ ְך ׁשָ ָכ ָכהּ .בְ גִין ְ(ּדוָ ֶא ְׁש ַמע ֶאת קֹול ּכַ נְ ֵפ ֶיהם במדבר ז) וַ
ַ
ּובְמַאי וַ ֲח
ָתַי ּת ְפ ָּתח ּופִי יַ ּגִיד 
ָי ׂשפ ִ
 אדֹנ ְ
ר אלָיוּ ,בִ ְצלֹותָא דְ פּומָאּ ,דְאִיהּו (תהלים נא) ֲ
ַיְדַּב ֵ
קֹול ּדִקְרִיאַת ׁשְמַע .ו ֵ
ּלָתָך.
ְּת ִה ֶ
י ריאָ ה ,אִיהּו אַּפִיק קָ לָא ּבְקָ נֶ הּ ,דְאִיהּו קְ נֵ ה ָחכְמָ ה קְ נֵ ה בִינָ ה .וְאִ ּתְמַר 
וְ ַההּוא רּוחָא דְ נָׁשִיב ּבְ ַכנְ ֵפ ֵ
ּוחּ .דְאִיּנּון אַרְּבַע אַתְ וָ ון יְ הֹוָ"ה ,וְ הַאי אִיהּו רּוחַ 
ֹה אָמַר יְיָ מאַרְּבַע רּוחֹות ּבֹאִי הָר ַ
ֵ
ּבָ ּה( ,יחזקאל לז) ּכ
ל א ֶׁשר יִ הְיֶ ה ָּׁש ָּמה הָרּוחַ לָ לֶ ֶכת יֵ לֵ כּו.
ּדְדָ פִיק ּבְ ָכל עַרְקִין ְּדלִּבָאּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון( ,יחזקאל א) ֶ א ֲ
מַת ה ֶּמלֶ ְך ׁשָ ָכ ָכה.
ַ
אָמַר ּבּוצִינָא קַדִיׁשָא ,וַ ּדָאי רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,דַרְ ּגָא דִילָ ְך אִיהִיְּ ,ד ֵביּה וַ ֲח
ם ׁש ָּככָ"הּ ,בְ גִימַ ּטְרִ ּיָא מ ֶֹׁשה .אָמַר לֵ יּהּ ,בְרִיְך אַ נְ ּתְ ּבּוצִינָא קַדִיׁשָאּ ,בּוצִינָא ּדְדָ לִיק 
 אַׁשְרי הָעָ ֶ
קמד) ֵ
קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא ּומַ טְרֹונִיתָא .נֵ ר יְיָ ,אִיהִי נְׁשָמָ ה דִילָ ְך.
(תהלים

י ריאָ הּ ,ת ְֵרי כּולְיָין מָאי  נִיהּו .אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,הָא 
אָמַר לֵ יּה ,הָא אַמְרַת מֹוחָא וְ לִּבָא וְ ַכנְ ֵפ ֵ
י ריאָ ה,
ׁש לֹוהט .וְאִיּנּון ּת ְֵרין ַּכנְ ֵפ ֵ
ֵ
ְיָין מְׁשָרְתָיו א
ֵ
ה ,עֹוׂשה מַ לְאָ כָיו רּוחֹותּ ,כּוּל
ֶ
י ריאָ
נָא ב ַכנְ ֵפ ֵ
ְ
אֹוקִימְ
ל אַרְּבַע חיוָ ן ְּד ֻכרְ סְיָיאֻּ .כרְ סְיָיא ,אִיהּו לִּבָא ב ְֶאמְ צָעִיתָא.
ֵ
לָק ֵב
ּותְרין ּכּוּלְיָיןֳ ,
ֵ
ה ריחָא דִּבּור.
יּה אַרְּבַע חיוָ ןּ ,דְאִיהּו ֻכרְ סְיָיא דְרַ ֲח ֵמיּ .ומַאי  נִיהּו .רְאִ ּיָיה ׁשְמִיעָ ֵ
ֵ
וְ ֵכן מֹוחָא ,אִית לֵ
 .ריחָא :נִׁשְרָא .וְאַרְּבַע אַ נְּפִין וְאַרְּבַע  ַּכנְ פִין לְ ָכל חַדּ .דִּבּור :אָדָ ם
רְאִ ּיָיה :אַרְיֵ הׁ .שְמִיעָ הׁ :שֹור ֵ
ִׁשְרי ׁשָמַיִ םּ .גּוף אַרְיֵ ה ,וְׁשֹוקַיִ ם( ,יחזקאל
ּוׂשֹות ּכנ ֵ
ְ
ְיָדינּו פְר
ִיד עיּלָא וְתַ ּתָאּ ,דְרֹועִין ִּד ְבהֹון ו ֵ
אִיהּו .אָ ח ֵ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע ד"לר ףד

זלש

ת הּמִׁשְ נֶ ה .מִׁשְ נָ ה ּכְתִיב ,לִיׁשָ נָא 
ל עגֶ ל .וְעַ ל ּגּופָא אִתְמַר( ,בראשית מא) ֶ מרְ ֶּכ ֶב ַ
ַף רגֶ ֵ
יהם ְּככ ֶ
א) וְ כַף רַ גְ לֵ ֶ
דְמַתְ נִיתִיןְּ .ובחִּבּורָא קַדְמָאָ ה( .ע"כ רעיא מהימנא).
זהר:
ָמׁש וְ ִהּנֵ ה
ַת הּׁש ֶ
ּנַעׂשּו ַּתח ַ
קִים ׁש ֲ
ֶ
ת ּכל ה ֲָע ֻׁש
ה א ָ
רְא ֶ
ְטחֹולּ ,פָתַ ח ּבּוצִינָא קַדִיׁשָא  וְאָמַר( ,קהלת ד) ֶוָא ֶ
ְקִין מעָ לְמָא ,עַ ל
קִים .מָאן אִיּנּון עׁשּוקִים .אִ ּלֵ ין יַ ּנּוקִין ּדְאִיּנּון ּבְתּוקְּפָא דְאִ ְּמהֹוןְּ .ד ַסּל ֵ
ֲ
ּדִמְעַת ה ֲָע ֻׁש
יהם ּכֹחַ 
ֹׁשְק ֶ
ק .אּלָא הָדַר וְאָמַרּ ,ומִ ּיַד ע ֵ
ְאִיהּו עֹוׁש ֶ
ֵ
ֵיְדי מַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ ת .וְ כִי מַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ ת קָ טִיל לֹוןּ ,ד
ֹת ּבִרְקִיעַ הּׁשָמַיִ ם .וְדָא הּוא 
ַ
ֵוְאין לָ ֶהם מְ נַ ֵחם .מָאן ַההּוא ּכ ַֹחּ .דָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,בראשית א) יְ הִי מְאֹר
הּוא עֹוׁשק.
ֵ
נָא ּד ַה
ֹת ח ֵסר וָאו ,וְדָא לִילִיתּ ,דְאִיהִי מְמָ ְ
מְאֹר ָ
ּנּוקיּ ,ובָתַר עָ בְדַת ּבְ הּו רּוגְזָא וְדִמְעָ ה ,לְמִ ְב ֵּכי עָ לַיְיהּו.
י טחֹול ,וְאִיהִי אַזְ לַת וְ חַיְיכָא ּבְיַ ֵ
ִי אִקְר ְ
ֵ
וְאִיה
י ב ֵּׁשנִי ,וְדָא ּבָרְ בִיעִי בְעֹובָדָא דִ ב ְֵראׁשִיתְּ .ובגִין ּדָא ,לֵ ית סִימָ נָא 
ְטחֹול לְזִינָא דְ ָכ ֵבד אַזְ לָאּ .דָא אִ ב ְֵר ַ
ָטבָא ּבַ ֵּׁשנִי ּובָרְ בִיעִיָּ .כ ֵבד מֹותָא דְרַ בְרְ ֵביְ ,טחֹול מֹותָא דְזּוט ְֵרי.
רעיא מהימנא
ִיׁש ּכל
הּוא כנ ָ
ָ
הּוא אדֹום.
ֱ
ו .ע ָׂשו
ְע ָׂש ֵ
ָאי הכִי הּואְּ ,ד ָכ ֵבד אִיהּו דַרְ ּגָא  ּד ֵ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,וַ ּד ָ
ְרָׁשּותָא בינַיְיהּו .לִּבָא אִיהּו
ֵ
ִין ּבין ַטב לְ בִיׁש .לָא עָ בִיד אַ פ
ין עכּורִין .וְ ֹלא אַ ְבח ֵ
ִיןּ ,ב ֲ
ָמִיןּ ,בין ְצלּול ֵ
ֵ
ּד
ִיל אּלָא בְרִירּו וְ נַקְיּו דְ ַההּוא דָמָא,
ָמא לְדָ ם ָטהֹור ,וְ לָא נָ ט ֶ
ִיׁשּ ,בין ָּדם ט ֵ
ִין ּבין ַטב לְ ב ֵ
ְרָאלּ ,דְאַ ְבח ֵ
יִ ׂש ֵ
ר אֹוכל מִ ּגֹו ּפְ סֹולֶ ת.
ֶ
בֹור
ְּכ ֵ
ְאִיהּו (דף רל"ד
ְאִׁשְתְאַר ּכ ֵבד ּד
ָ
לְעיּלָא .ו
ְאִיהּו יַעקֹבּ ,בְרִירּותָא דְדָמִיםּ ,דְאִיהּו ֵ
ֲ
ָתַר ּדנָ טִיל לִּבָאּ ,ד
ּולְ ב ְ
יהּנָ םּ ,דְאִתְּבְרִיאַת ּבְיֹומָא תִ נְיָינָא ,מֹותָא 
 ע ָׂשו בִּפְ סֹולֶ ת .אִיהּו כָעִיס עָ לֵ יּה ּבְמָרָ הּ ,דְאִיהִי גֵ ִ
ע"ב) ֵ
ה קָרינָ ן לָ ּה.
ֵ
ה ,עבֹודָ ה זָרָ
ה ,עבֹודָ ה קָׁשָ ֲ
ֲ
ָא ּבִיׁשָא ,אׁש זָרָ
ֵ
דְרַ בְרְ ֵבי ,וְאִיהִי נּוקְ ב
ד עבֹודָ ה זָרָ ה.
ּלּו עֹוב ֲ
ֵ
ּכֹועס ּכְאִ
ְּובגִין ּדְמִינָ ּה אִתְעַר  ּכַעַ ס לְ ָכ ֵבד ,אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ּבְמַתְ נִיתִיןָּ ,כל ַה ֵ
ָא ,אּלָא מִ ּמָרָ הּ .דְאִיהִי אַדְ לִיקָת 
ְאבָרִין ְּדגּופ ֶ
יפה וַ ֲחמִימּות ּבְ ָכל מַרְעִין ּד ֵ
 ,אּלָא דְ לֵ ית ׂש ְֵר ָ
וְ ֹלא עֹוד ֶ
י לְאֹוקְדָא כל ּגּופָא .וְאִיהּו ְכגַ וְ ונָא ּדְיַ ּמָאּ ,כַד אִיהּו כָעִיסְּ ,דגַ ּלֵ י 
ָ
ּבְׁשַ לְ הֹובִין עַ ל עַרְקִין ְּד ָכ ֵבדּ ,וב ֵָע
ָא סּלְקִין עַד רְקִיעָאּ ,ובָעּו לְ נָ פְקָא מִ ּגְ בּולַיְיהּו ,לְתַ בְרָא (ס"א לְ ַח ְר ָבא) עָ לְמָא .אִי לָאו ׁשְ כִינְ ּתָא,
יַ ּמ ַ
ָא ,אֹוף הכִי ׁשְ כִינְ ּתָא אַ ְסחָרַת לְ גּופָא,
ָ
ּדְאִיהִי לַ חֹולֶ ה ְכחֹול ּדְאַ ְסחַר  לְיַ ּמָאְּ ,דלָא נַ פְקַת מִּפּומָ ה
ל ע ֶרׂש ְּדוָי.
ְעָדּנּו עַ ֶ
ְ אָמר( ,תהלים מא) יְיָ יִ ס ֶ
וְ סָמִיְך לֵ יּהּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
רַאׁשֹותָיו ,מִ ּׁשּום ּדִׁשְ כִינְ ּתָא 
לְמ ֲ
ת החֹולֶ ה ,לָא לֵ יתִיב ֵ
ר א ַ
ָ מָארי מַתְ נִיתִין ,הַמְ ַב ֵּק ֶ
ְּובגִין ּדָא אּוקְמּוה ֵ
ִי .א ָבל לְ ַּצּדִיק 
ָׁש ,אּלָא  ל ֵַּבינֹונ ֲ
יׁשיּה .וְ לָא לְרַ גְ לֹוי דְמַ לְאַ ְך ַה ָּמוֶ ת לְרַ גְ לֹוי .הַאי לָאו לְ ָכל ּבַר  נ ֶ
ל ר ֵ
עַ ֵ
ַר ּגּופיּה ,עַד רַ גְ לֹויְּ .ובגִין ּדָא אִתְמַר 
ֵ
יׁשיּהּ .וׁשְ כִינְ ּתָא אַ ְסח
ל ר ֵ
ל ע ֶרׂש ְּדוָי ,עַ ֵ
ְעָדּנּו עַ ֶ
ּגָמּור ,יְיָ יִ ס ֶ
ָאָרץ ֲה ֹדם רַ גְ לָי.
ָיו אל ַה ִּמ ָּטה ,וְדָא ׁשְ כִינְ ּתָא דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה( ,ישעיה סו) וְ ה ֶ
ּבְיַעקֹב( ,בראשית מט) וַ ּיֶ ֱאסֹף רַ גְ ל ֶ
ֲ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

לְרָׁשָע ּגָמּור ,מַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ ת אַ ְסחַר לֵ יּה ּבְ ָכל ִסטְרָא .וְדָא יֵ ֶצר הָרָע ,דְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ ת אַ ְסחַר לֵ יּה ּבְ ָכל
ְזָרִיק ּביּה .הָדָא הּוא 
ֵ
ָדָא מאִיּנּון ְּתלַת  טִּפֹותּ ,ד
ֵ
ִסטְרָא ,חַרְ בָא דִילֵ יּהְּ ,ד ָפנָיו מֹורִיקֹותּ ,בְ ִט ָפה ח
ת ה ָּכ ֵבד נּוקְ בָא( .ע"כ רעיא מהימנא).
כּורָא .יֹות ֶר ַ
ֶ
ּלַענָ הָּ .כ ֵבד ּדָא דְ
דִ כְתִיב( ,משלי ה) וְאַ ֲחרִיתָ ּה מָרָ ה ַכ ֲ
זהר:
ַרְדמָ ֲ
ְדָא אִתְקְרי ּת ֵ
ֵ
ֵק ָיבה ,אִיהּו דַרְ ּגָא חַד מִ ִּׁשּתִין ּדְמֹותָא .ו
ה .ע ְסטִירְאָ ה (נ"א ֲע ִס ְיר ָטא)ּ ,דַרְ ּגָא ׁשְתִיתָאָ ה
י מרָ חִיק ,אִיהּו מִ ִּסטְרָא דְמֹותָא .וְ לָאו מֹותָא .רַמְזָא ,חַד מִ ִּׁשּתִין ּדְמֹותָא.
ְאָת ֵ
ּדְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תּ .ומִ ּגֹו ּד ֵ
רעיא מהימנא
לָא אִית ּביּה
ֵ
ית א ֶבר ּבְ גּופָאְּ ,ד
ֵ
ָא אִיהּו מאִילָ נָא דְ טֹוב וָרָע ,לֵ
ֵ
נָאּ ,בָתַר ּדגּופ
ְ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ
יֵ ֶצר הָרָע וְיֵ ֶצר טֹוב ,ל ֵַּבינֹונִ ּיִים .וְ לַ ַּצּדִיקִים ּגְמּורִיםּ ,ת ְֵרין יְ צִירֹות ,דְ ְּדכַר וְ נּוקְ בָאּ ,תַרְ וַ ויְיהּו טֹובִים.
ר וְא ֶבר ,מִ ִּסטְרָא 
ל א ֶב ֵ
ְּכגַ וְ ונָא דְ חָתָ ן וְ ַכּלָ ה .לָרְׁשָעִים ּגְמּורִיםּ ,ת ְֵרין יְ צִירֹות ּבִיׁשִיןְּ ,דכַר וְ נּוקְ בָאּ ,בְ ָכ ֵ
ָמָאל וְ נָ חָׁש.
דְ ס ֵ
ה יָׁשן.
ן ,ק ָיב ֵ
ָרָע ,ק ָיבה אִית ּבָ ּה ּת ְֵרין ּדַרְ ּגִיןְּ .ד ָהכִי אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ֵ
ֵ
ְּובגִין ּדָא מִ ִּסטְרָא דְאִילָ נָא דְ טֹוב ו
ן מָארי 
ֵ
ְׁשינָ ה ,אַ חַת מִ ִּׁשּתִין ּבַ ּנְ בּואָ הְּ .ובגִין ּדָא אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ
וְאִית ׁשינָ ה ,אַ חַת מִ ִּׁשּתִין ּבְמֹותָא .ו ֵ
ֵ
דַּבר ּבֹו .לָא קַׁשְיָאּ ,כָאן עַ ל
לֹום א ֶ
ֲ
ְא יְדַּברּו ,וְ ָהכְתִיב (במדבר יב) ּבַ ֲח
ֵ
מְתִיבְתָא( ,זכריה י) ַה ֲחֹלמֹות ׁשָ ו
י ׁשד ,אִיהּו
ל יְד ֵ
ל יְדי מַ לְאָ ְך ,חַד מִ ִּׁשּתִין ּבַ ּנְ בּואָ הֲ .חלֹום עַ ֵ
ל יְדי מַ לְאָ ְךֲ .חלֹום עַ ֵ
י ׁשדּ .כָאן עַ ֵ
ֵיְד ֵ
ְך אִי אפְׁשָר 
ֶ
ֹלא ת ֶבןַּ ,כ
ֶ
אִי אפְׁשָר לְ בַר ּבְ
ם ׁש ֶ
ְׁש ֶ
ִי אֹוקְמּוהּ ,כ ֵ
ָ
ְאִיהּו ת ֶבןְּ ,ד ָהכ
ֶ
ׁשָ וְא ,מִ ִּסטְרָא דְמֹותָא .ו
לַ ֲחלֹום ּבְ ֹלא דְ בָרִים ּבְ ֵטלִים.
ְׁשֹוחקּ ,ומְׁשַ ֵּדר לְ ָכל
טֹוחןּ ,דְאִיהּו נָ טִיל ּכֹּלָא ,ו ֵ
ָא קרְקְ ָבן נִקְ לָף .וְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ,קּורְקְ ָבן ֵ
אִ ְצטֹומְ כָא ּד ֻ
ָרִין .אִי אבָרִין ּבְ לָא חֹובִיןְּ ,כגַ וְ ונָא דְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןּ ,דְאִית מִ ּלִין ּדִמְעַ ְּכבִין יַת קָרְּבְ נָאְּ ,דלָא נָ חִית 
ֵ
ֵאב
יּה קדְׁשָא 
ִמְקַּבל לֵ ֻ
ַר קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְקַּבְ לָא ּדֹורֹונָא דִילֵ יּהּ .דְאִית ּד ֵ
לְקַּבְ לָא לֵ יּהַ ,ההּוא דְׁשָ ּד ֻ
ה אל ַהּיָמִין לְאַרְּבַעְ ָּתם .וְקּודְׁשָא בְרִיְך
ּופנֵ י אַרְיֵ ֶ
ְמַר ּביּה (יחזקאל א) ְ
ל יְדי אַרְיֵ הּ ,דְאִ ּת ֵ
בְרִיְך הּוא עַ ֵ
לָא ההּוא דֹורֹונָא.
ַ
ִית ּביּה ,לְקַּבְ
הּוא רָ כִיב עָ לֵ יּה ,וְ נָ ח ֵ
י ׁשֹור מ ַהּׂשְמֹאול לְאַרְּבַעְ ָּתן .וְאִית 
ֵ
ּופנֵ
ְמַר ּביּה (יחזקאל א) ְ
ל יְדי ׁשֹורּ ,דְאִ ּת ֵ
ֹונָא דִמְקַּבל לֵ יּה עַ ֵ
ֵ
וְאִית ּדֹור
ְאִיּנּון ׁשְתי תֹורִים ,אֹו
ֵ
ּופנֵ י נֶ ֶׁשר לְאַרְּבַעְ ָּתןּ .ד
ְמַר ּביּה (יחזקאל א) ְ
ל יְדי דְ נֶ ֶׁשרּ ,דְאִ ּת ֵ
ִמְקַּבל עַ ֵ
ּדֹורֹונָאּ ,ד ֵ
ִיב ּביּה( ,ויקרא א) אָדָ ם ּכִי יַקְרִיב מִ ֶּכם
ל יְדי דְאָדָ ם ִּד ְכּת ֵ
ִמְקַּבל לֵ יּה עַ ֵ
י בנֵ י יֹונָ ה .וְאִית ּדֹורֹונָאּ ,ד ֵ
ׁשְ נֵ ְ
יהם ּפְ נֵ י אָדָ ם .יְ הֹוָ"ה נָ חִית עָ לַיְיהּו,
ְמַר ּביּה( .יחזקאל א) ּודְמּות ּפְ נֵ ֶ
קָרְּבָ ן לַייָּ .בְדִ ּיּוקְ נָא דְ ַההּוא ּדְאִ ּת ֵ
לְקַּבְ לָא דֹורֹונָא.
ַיְיהּו אַרְּבַע חיוָ ן
ֵ
לָק ְבל
ְאִיּנּון מאַרְּבַע יְ סֹודִין ,וְאִיּנּון ַּדכְיָין .וְ ֳ
ֵ
ְאִית חיוָ ן ִטבְעִיֹות ,מְמָ נָ ן עַ ל ּגּופִיןּ ,ד
ֵ
ו
ּדֹורְ סִין ,מִ ס ְֲאבִין( ,נ"א ַמלְ ָאכִ ין ְמ ָמנָ ן) עַ ל אַרְּבַע מְרִירָ ןּ ,דְאִיּנּון :מָרָ ה ִחּוָ ורָא ,מָרָ ה סּומָקָא ,מָרָ ה יְרֹוקָא,
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א"ע ה"לר ףד

טלש

יהם ,וְאִיּנּון
ִים עלֵ ֶ
ְאִית לְעיּלָא מִ ּנַיְיהּוּ ,וגְ בֹוה ֲ
ֵ
ְאִית חיוָ ן ִׂש ְכלִיֹותְּ ,ד ָס ֲחרִין לְ ֻכרְ סְיָיא .ו
ֵ
מָרָ ה אּוכָמָא .ו
ִים א ֵחרִיםֱ .וְאלָ ִהּיֹות 
ְאִתְקְרִיאּו אֹלה ֲ
ֱ
ְאִית חיוָ ן ְּד ִסטְרָא אַ ֲחרָא .ו
ֵ
ִקְדּוּׁשה .ו
ן אלָ ִהּיֹות ,מִ ִּסטְרָא ּד ָ
ֵחיוָ ֱ
ֹּלָא ,אל
ֵ
ָאלָ ִהּיֹות ,וְעִ ּלַת עַ ל ּכ
ֹלהי ה ֱ
ה ,אִתְקְרִיאּו א ֵ
ֱ
ִקְדּוּׁש
ין אלָ ִהּיֹות ּד ָ
ְקּודְׁשָא ,אֹלהִים ַחּיִים .וְאִ ּלֵ ֱ
ֱ
ּד
ִים א ֵחרִים ,אָמַר עָ לַיְיהּו( ,שמות כב)
ְאִית אֹלה ֲ
ֱ
ַעׂשִים .וְ ָכל זִינָא אָזִיל לְזִינֵ יּהְּ .ובגִין ּד
אָדֹון עַ ל ָּכל ַהּמ ֲ
ִים א ֵחרִים( .ס"א
ם אֹלה ֲ
ב אֹלהִים ַחּיִים עִ ֱ
ָא יִתְעָר ֱ
ֵ
ַ לָאֹלהִים יָ ֳחרָ ם ּבִ לְ ּתִי לַיהֹוָ"ה לְ ַבּדֹוּ .בְ גִין ְּדל
ז ֵֹבח ֱ
ּבּורא ַק ְד ָמ ָאה) (דף רל"ה ע"א)
ְּוּב ִח ָ

זהר:
י .מאִיּנּון ׁשָתִין
ָא ֵ
אִ ְצטֹומְ כָא  ּדָא ,נָ טִיל וְׁשָ חִיקּ ,ומְׁשַ ֵּדר  לְ ָכל ִסטְרִין ִּדלְ ַּתּתָאּ ,ומִ ּנֵ יּה אִתְזָ נּו תַ ּת ֵ
אִיּנּון אבָרִים ּופְדָרִיםּ .וׁשְאַר 
ֵ
ְיָא ,מ
ׁשְמָרִים לְתַ ּתָאָּ ,כל אִיּנּון רּוחִין וְ ִסטְרִין אַ ֲחרָ נִין ּדְאִיתְזָ נּו ּבְ לֵ יל ֵ
ּופנֵ י 
ֹּלָא כ ֵבד ,וְקָרִיב לַ ּלֵ בּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר .וְדָא אִיהּו דִ ְכּתִיב( ,יחזקאל א) ְ
נַ ְטלִין ָּכל ׁשַיְיפִין ,וְ נָ טִיל ּכ ָ
ה אל ַהּיָמִין .וְעַ ל ּדָא אִתְ ֲחזֵ י עַ ל מַדְּבְ חָאְּ ,כגַ וְ ונָא דְאַרְיֵ ה אָ כִיל קָרְּבְ נִין .מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה ָכל
אַרְיֵ ֶ
לְעיּלָא.
ָא כגַ וְ ונָא דִ ֵ
ׁשְאַר ׁשַיְיפִיןּ ,בְרָזָא דְ גּופ ְ
רעיא מהימנא
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,בּוצִינָא קַדִיׁשָא ,וַ ּדָאי אִ ְצטֹומְ כָא ּבְקַדְמִיתָא נָ טִיל ּכֹּלָא ,עַד ׁשִית ׁשַעְתִין,
ָאי אֹופה
ֶ
ִי מַׁשְקה .לִּבָא מַ לְ ּכָא .וְאִיּנּון ּת ְֵרין ,אִיּנּון וַ ּד
ֶ
ן ,אִיהּו אֹופהֵ .וְריאָ ה ,אִיה
ֶ
ה .קרְקְ ָב
וְאֹופ ֻ
ֶ
ּומַׁשְקִין ,ריׁשָא דְ ֻכּלְ הּו ,מִ ְבחַר  לְ ֻכּלְ הּו .וְ הַיְינּו
ֵ
ל מַא ָכלִין
ֲ
יהב לְמַ לְ ּכָא ,מִ ּׁשְּפִירּו דְ ָכ
לְמ ַ
ּומַׁשְקהֵ ,
ֶ
דִ ְכּתִיב( ,שיר השירים ה) אָרִיתִי מֹורִי עִ ם ּבְ ׂשָמִי אָ ַכלְ ּתִי יַעְרִי עִ ם ִּדבְׁשִי ׁשָתִיתִי יֵ ינִי עִ ם ֲחלָ בִי .לְ בָתָר,
ל יְדי ׂשַר הָאֹופִים.
עִיםׁ ,שְאַר אבָרִיםּ ,דְאִיּנּון ֵחילִין ּומַׁשִרְיָין ּדְמַ לְ ּכָאְּ ,ד ָפלִיג לֹון מְזֹונָא ,עַ ֵ
ֵ
לּו ר
אִ ְכ ֵ
ַר הּמַׁשְקִים.
ל יְדי ׂש ַ
ׁשְתּו וְׁשִ כְרּו ּדֹודִים ,עַ ֵ
ה אל ַהּיָמִין לְאַרְּבַעְ ָּתם לִימִינָא דְמַ לְ ּכָאּ ,דְאִיהּו
ּופנֵ י אַרְיֵ ֶ
וְ ָכ ֵבד אִיהּו לִימִינָא דְּבַר נָׁשְּ .ובגִין ּדָאְ ,
ֹל .מַׁשְקה חַמְרָא מָזּוג ּבְמַ ּיָא 
ֶ
י ׁשֹור מ ַהּׂשְמֹא
ֵ
ּופנֵ
לִ בָאְ .טחֹול ,לִ ׂשְמָאלָא .אִ ּלֵ ין אִיּנּון מִ ִּסטְרָא אַ ֲחרָאְ ,
ָא כ ֵבדָּ ,כנִיׁש מְזֹונָא קַ ֵּמי מַ לְ ּכָאּ ,דְאִיהּו לִּבָא.
לְמַ לְ ּכָא .וְאַרְיֵ ה אָ כִילּ ,ד ָ
ִּבָא .אּלָא וַדָאי לִּבָא אִיהּו
ֶ
ו ,איְך הּוא מְתַ ֵּקן מְזֹונָא לְ ל
ד אִיהּו ע ָׂש ֵ
ֵ
ַאי .אִי כ ֵב
ָ
וְאִית לְאַקְׁשּויֵ י עַ ל ה
ֹאכל מִ ֵּציד ּבְ נֹו .אִ ּלֵ ין
ד ע ָׂשוּ ,דְאִיהּו ַהּצָד צַיִד .וְיֵ יּמָא לֵ יּה( ,בראשית יז) יָקּום אָ בִי וְי ַ
ְכגַ וְ ונָא ּדְיִ ְצחָקָּ .כ ֵב ֵ
ִין מ ֲענִ ּיִים ,וְיִ ְצחָק ּבְ צ ֲַערָא ּובִיגֹונָאְּ ,דלָא יַ ְכלִין לְ ַכּוְ ונָא לִ ְצלֹותָא.
אִיּנּון ְצלֹותִיןּ ,דְאַזְ לִין ּומִתְ ּתַרְ כ ֵ
ְרָאלְּ .כגַ וְ ונָא דָא ,לֵ ית 
ִי בכֹרִי יִ ׂש ֵ
ֹאכל מִ ֵּציד ּבְ נֹו( .שמות ד) ּבְ נ ְ
ידִי ,אּלָא וְי ַ
ֶ
ֹאכל מִ ֵּצ
ְּובגִין ּדָא לָא אָמַר וְי ַ
ל יְדי אּומִין ּדְעָ לְמָא.
לּותָא ,אּלָא עַ ֵ
ֶ
ל מְזֹונָא בגָ
ְ
ְרָא
לֹון לְיִ ׂש ֵ
י ריאָ ה מַׁשְקִין אּומָ ה,
ל יְדי ׁשְ כִינְ ּתָא .וְיֵ הֹון ּת ְֵרין ַּכנְ ֵפ ֵ
ְרָאל ,מְזֹונֵ יהֹון עַ ֵ
ֲא ָבל ּכַד אִיּנּון ּבְאַרְעָא דְיִ ׂש ֵ
רַע ּדנָ חִית מִ ן מֹוחָאּ ,ומְ בַׁשְ לִין מַ ּיָא דִמְקַּבְ לִין
ּותְרין ּכּולְיָין הָאֹופִיםּ ,דִמְ ַב ְּׁשלִין ַהּזֶ ְ
ַר הּמַׁשְקִיםֵ .
ׂש ַ
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ִתְרין
לּו רעִים .וְ ל ֵ
ִּבָא ,אִתְמַר ּבִתְרין ֻּכּלְיָין דִילֵ יּה ,אִ ְכ ֵ
ֵ
י ריאָ הּ .ולְ בָתַר ּדְיֵ יכּול מַ לְ ּכָאּ ,דְאִיהּו ל
מִ ַּכנְ ֵפ ֵ
י ריאָ הׁ ,שְתּו וְׁשִ כְרּו ּדֹודִים.
ַּכנְ ֵפ ֵ
י ריאָ ה
ּותְרין ֻּכּלְיָיןְּ ,ד ַכנְ ֵפ ֵ
י ריאָ הֵ ,
ִיחן דִילֵ יּהּ .ת ְֵרין ַּכנְ ֵפ ֵ
א דִין ,אַרְּבַע חיוָ ן ׁשְ ל ָ
ֵ
ְּדלִּבָא אִיהּו ִכ ֵּס
ַ חכְמָ ה ּובִינָ ה רּוחַ 
יהם ּפְרּודֹות מִ ּלְמָעְ לָ ה ,לְקַּבְ לָא עָ לַיְיהּו מַ לְ ּכָאּ ,דְאִיהּו (ישעיה יא) רּוח ָ
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּופנֵ ֶ
ְ
ֵע ָצה ּוגְ בּורָ ה רּוחַ  ּדַעַת  וְיִרְאַת יְיָּ .דְיָתִיב עַ ל ֻּכרְ סְיָיאּ ,דְאִיהּו לִּבָאְּ ,ד ָכל אִיּנּון ְּדפִיקִין מִתְ נַ ֲהגִין
ּבַתְריּהְּ ,כ ַחּיָילִין ּבָתַר מַ לְ ֵכיהֹון.
ֲא ֵ
ְאִיהּו קָרִיר ּוצנִינָא מִ ּׂשְמֹאלָא .וְ ָחם
ְ
י ריאָ ה ,נָׁשִיב עַ ל ּת ְֵרי נּוקְ ֵבי חֹוטָמָא .ו
ָא ּדנָׁשִיב מִ ַּכנְ ֵפ ֵ
וְרּוח ְ
מִימִינָאּ .ומִ ִּסטְרָא דְמֹוחָא דְאִיהּו ֻכרְ סְיָיא דְרַ ֲח ֵמי ,אִיהּו רּוחַ קָר  לִימִינָאְּ ,ד ֶח ֶסד .וְ ָחם מִ ּׂשְמָאלָא 
ויְיהּו .אֹוף הכִי לִּבָא מָזִיג ,מִ ּקֹור וָ חֹום.
ָ
יּהּ ,בְאמְ צָעִיתָא דְתַרְ וַ
ֶ
ָא מָזִיג ּב
ֵ
דִ גְ בּורָ הּ ,דְתַ ָּמן לִּבָאּ .ומֹוח
ָא אֹוף הכִיּ ,דִמְקַּבְ לִין ֵּדין מִ ֵּדין.
ָ
ּומֹוח
ְאִיּנּון עבָדִים ּוׁשְ ָפחֹותּ ,דְאָמַר עָ לַיְיהּו ׁשְ ֹלמֹה,
ֲ
ּוׁשְמָרִים ְּדכֹּלָא ,נָ טִיל ְטחֹולּ ,ומַׁשִרְיָין דִילֵ יּהּ ,ד
לְעיּלָאּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הּו
ל ׁשם אִׁשִים ִּד ֵ
ִיתִי לִי עבָדִים ּוׁשְ ָפחֹותּ .ת ְֵרין ּכּולְיָין אִתְקְרִיאּו אִׁשִים ,עַ ֵ
ֲ
ב) קָ נ
ֹאכלּון.
(דברים יח) אִ ֵּׁשי יְיָ וְ נַ ֲחלָתֹו י ֵ
(קהלת

י אלִיםִּ .ד ְבהֹון ָסלִיק קָ לָאּ ,דְאִתְּפְ לִיג
ַּוב ָּקנֶ ה ׁשִית עִזְקָאןּ ,דְעָ לַיְיהּו אִתְמַר( ,תהלים כט) ָהבּו לַייָ ּבְ נֵ ֵ
לְ ו' קָ לִין ּדִׁשְ כִינְ ּתָאּ .וׁשְ בִיעָאָ ה ָסלִיק לְ פּומָאּ ,דְאִיהּו ֻכרְ סְיָיא .וְׁשִית עִזְקָאן ּדְקָ נֶ ה ,אִיּנּון ְּכגַ וְ ונָא 
י אֹלהִים עֹלִים וְיֹרְדִים ּבֹו,
לְא ֵכ ֱ
דְׁשִית ּדַרְ ּגִין ְּד ֻכרְ סְיָיא ּדְמַ לְ ּכָא .וְקָ נֶ ה אִיהּו ֻסּלָ םְּ ,ד ֵביּה (בראשית כח) מַ ֲ
ִין ּביּה ּבְ לִּבָא ,לְקַרְרָא 
(חֹורין נָ ְפ ִקין) נַ ְחּת ֵ
ַאוִירָא ִ
ְקִין ּביּה מַ לְ ּכָא (נ"א ִמּלִ ָּבא) ,וְרּוחִין ּד ֲ
ּדְאִיּנּון ֲה ָבלִים ַסּל ֵ
ֲחמִימּותָאְּ ,דלָא לֹוקִיד ּגּופָא.
י ריאָ ה מְקַּבְ לִין לְרּוחָאּ ,דְאִיהּו
וְ כַד רּוחָא נָ חִית ,נָ חִית ּבְ ַכ ָּמה רּוחִיןּ ,כְמַ לְ ּכָא עִ ם ֵחילֵ יּה .וְ ַכנְ ֵפ ֵ
ם ּפְרדֹות( ,שמות כה) וְ הָיּו ַהּכ ְֻרבִים ּפֹרְ ֵׂשי 
יה ֻ
יהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּופנֵ ֶ
ה דַא ֵמינָא( .יחזקאל א) ְ
ֲ
מַ לְ ּכָא עָ לַיְיהּוּ ,כְמָ
ְכנָ פַיִ ם לְמַעְ לָ ה.
ַ הּק ֶֹדׁש ,נָ חִית ּבְ ֻסּלָ םּ ,דְאִיהּו
ַע ֵׂשה דְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה ּדְאִיהּו רּוח ַ
ָאן אבָרִין ְּדבַר נָׁש ּבְ ִפּקּודִין ּד ֲ
אִי זַ ּכ ֵ
לָק ֵבל אִ ּלֵ ין
גָרֹוןּ ,בְ ַכ ָּמה רּוחִין קַדִיׁשִיןּ ,דְאִ ּתְמַר עָ לַיְיהּו( ,תהלים קד) ע ֶֹׂשה מַ לְאָ כָיו רּוחֹות וְ ַסּלְקִין ֳ
ׁש ֹלהט .וְעָ לַיְיהּו אִתְמַר (תהלים כט) קֹול יְ הֹוָ"ה ח ֵֹצב (דף
ֵ
ַיְיהּו ,מְׁשָרְתָיו א
ֵ
ֲה ָבלִים ְּדלִּבָאּ ,דְאִ ּתְמַר עָ ל
בֹות אׁש ּבְ פּומָא דְאִיהּו יְ הֹוָ"הְּ ,דנַ ְחּתִין
ֵ
ִיּבָא אדֹנָיּ ,דְמִ ּנֵ יּה ַסּלְקִין לַ ֲה
ֲ
בֹות אׁשּ .בְ גִין ְּדל
ֵ
רל"ה ע"ב) לַ ֲה
ה ,מאַרְּבַע אַתְ וָ ון יְ הֹוָ הּ .דְאִ ּתְמַר עָ לַיְיהּו( ,יחזקאל לז) ּכֹה אָמַר יְ הֹוָ"ה
ִקְדּוּׁש ֵ
עִ ֵּמיּה ּכַמָ ה רּוחִין ּד ָ
ּוח.
ֵמאַרְּבַע רּוחֹות ּבֹאִי הָר ַ
קָ נֶ "ה ,אִיהּו קְ נֵ ה ָחכְמָ ה קְ נֵ ה בִינָ הּ ,דְאִיּנּון לִימִינָא  ְּד ֶח ֶסד ,וְ לִ ׂשְמָאלָא דִ גְ בּורָ הִּ .תפ ְֶא ֶרתֻ ,סּלָ ם
לָק ֵבל ׁשִית עִזְקָאן ּדְקָ נֶ ה.
ּותְרין ִ(ס ְט ִרין) ׁשֹוקִיןֳ .
ָא כלִיל ּת ְֵרין ּדְרֹועִין ,וְ גּוף ּובְרִיתֵ ,
ּבְאמְ צָעִיתָאּ ,בְ גּופ ָ
ֶ
ַד סלִיק 
ְאִיהּו יְאהדֹוָ נָ הי .וְ כ ָ
ֲ
י בלִּבָאּ .ד
י אדֹנָ"י ,מִתְ חַּבְרִין ּדִינָא ּבְרַ ֲח ֵמ ְ
וְ כַד נָ חִית יְ הֹוָ"ה לְ לִ בָא ,לְ ג ֵַּב ֲ
ַּבְרָא ּת ָּמן ּת ְֵרין ׁשְמָ ָהן ּבְ חִּבּורָא 
ַ
ָי ׂשפָתַי תִ ְפ ָּתח ,לְקַּבְ לָא יְ הֹוָ ה ְבפּומָא ,לְאִתְ ח
ַאדֹנ ְ
ֲאדֹנָי לְ פּומָאּ ,ד ֲ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע ה"לר ףד

אמש

ִיתִין ,מִי ׁש ֵאין ּתֹוכֹו
ֶ
ָ מָארי מַתְ נ
ָדָא ,יְאהֹדֹוָ נָ היְּ ,כגַ וְ ונָא דְמִתְ חַּבְרָאָ ן ּבְ לִּבָאְּ .ובגִין ּדָא אֹוקְמּוה ֵ
ֲ
ח
ית הּמִדְרָׁש ,אִי לֵ ית לֹון ּפּומָא וְ לִּבָא ׁשָ וִין( .ע"כ רעיא מהימנא).
ְּכבָרֹו אַ ל יִ ָּכנֵ ס לְ ֵב ַ
זהר:
ִים ,מַּפְקי רּוחָא  לְ נַׁשְ בָא עַ ל
ֵ
י אל
קָ נֶ ה ׁשִית עִזְקָאן ּבְקָ נֶ ה ,מִתְ חַּבְרָאן ַּכ ֲחדָא ,וְאִיּנּון אִקְרּון ּבְ נֵ ֵ
עָ לְמָא .וְאַתְיָין מִ ִּסטְרָא דִ גְ בּורָ ה .וְ כַד אִיּנּון מִתְ חַּבְרָ ן ַּכ ֲחדָא ,אִיּנּון ְּכגַ וְ ונָא דְׁשֹופָר .וְאִ ּלֵ ין אִקְרּו
ִים .אלִים ּדְיִ ְצחָקּ ,ומַּפְקִין רּוחָא 
י אל ֵ
ָק .אלִים ּבְ נֵ י בָׁשָ ןָ ,הבּו לַייָ ּבְ נֵ ֵ
ל ׁשל יִ ְצח ֵ
ָר ׁשל אַיִ ֶ
ׁשֹופָרׁ ,שֹופ ֶ
ָא  כְתִיב( ,איוב כו)
וְקָ לָא .וְ ַההּוא קָ לָא נָ פִיק ,וְאִעְרַע ּבְעָ ֵבי מִ טְרָא ,וְאִׁשְ ּתְמַע לְ בִרְיָיתָא לְ בַר .וְעַ ל ּד
ּובגִין ּדָא (ס"א ַּומה ָא ַמר ַההּוא ָקלָ א ,קֹול
וְרַעַ ם ּגְ בּורֹותָיו מִי יִתְּבֹונָ ןְּ .דוַדָאי מִ ִּסטְרָא דִ גְ בּורָ ה קָא אַתְיָיןְ .
ּלָא אל
ְתִיב ,א ֵ
ֶ
ֹועם לָא  ּכ
ם רַּבִים .אל ַה ָּכבֹוד ר ֵ
ֵ
 אל ַה ָּכבֹוד  הִרְעִים יְיָ עַ ל מַיִ
יְ יָ ַעל ַה ַּמיִ ם ֵאל ַהּכָ בֹוד וגו') ֵ
י אלִים .וְ לֵ ית מָאן ּדְיָדַע ּבִׁשְ ָבחָא דְ הַאי קָ לָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב מִי 
ַה ָּכבֹוד  הִרְעִים ,עַ ל יְדָא דִ ְבנֵ ֵ
יִתְּבֹונָ ן.
רעיא מהימנא
ְאִיּנּון אטִימִין לִּבָא ,סְתִימִין עַיְינִיןְּ ,דלָא יַדְעִין
ֲ
ּפָתַ ח רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא  וְאָמַר ,וַ וי לֹון לִ ְבנֵ י נָׁשָאּ ,ד
ן ּביּה,
לַת חילִין ְּכלִילָ ֵ
ָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא (נ"א ָקנֶ "ה) ְּת ֵ
גּופיהֹון עַ ל מַ ה אִיּנּון מִתְ ַּת ְּקנִיןְּ ,דה ֻ
ֵאבָרִים ְּד ֵ
ב אׁשְּ ,דנָ פִיק מִ ן לִּבָא וְאִתְּפְ לַ ג לְז' ֲה ָבלִיםּ ,דְאָמַר ק ֶֹהלֶ תִּ .תנְיָינָא ,אַ ּוִיר ּדְעָאל
ַד ה ֶבלּ ,דְאִיהּו לַ ַה ֵ
ח ֶ
י ריאָ הּ ,דְאִיּנּון ְּדבּוקִים ּבְקָ נֶ הּ .ומִ ְּתלַת אִ ּלֵ ין אִתְעַ בִיד קֹול ,מַיִ ם
לְ ג ֵַּביּה מִ ּלְ בַרְּ .תלִיתָאָ ה ,מַיִ ם ְּד ַכנְ ֵפ ֵ
ה אוִירֹותׁ ,שִ בְעָ ה נְ ָחלִים.
ַ וְאׁשּ ,ומִתְּפְ לֵ ג ָּכל חַד לְׁשִ בְעָ ה ,וְאִיּנּון ׁשִ בְעָ ה לְ ָהבִיםׁ ,שִ בְעָ ֲ
וְרּוח ֵ
ה דְריאָ ה .הַאי אִיהּו וְרַעַ ם
י ריאָ ה ,אֹרַ ח קָ נֶ ֵ
וְ כַד אַעְרָעּו לְ ָהבִים ְּדלִּבָאּ ,בְעָ ֵבי מִ טְרָאּ ,דְאִיּנּון ַּכנְ ֵפ ֵ
ִי בלִּבָא לִ ׂשְמָאלָאּ ,גְ בּורָ ה .וְ ֶח ֶסד  לִימִינָא ,מַיִ ם
ב מבִין ּבַּבִינָ הּ ,דְאִיה ְ
ּגְ בּורֹותָיו מִי יִתְּבֹונָ ןְּ .ד ֵביּה לֵ ֵ
ִים ּבְאר מַיִ ם ַחּיִים וְ נֹוזְ לִים מִ ן לְ ָבנֹון.
ֵ
י ריאָ ה .וְ ַּת ָּמן ָחכְמָ ה מֹוחָאּ ,ומִ ּנֵ יּה( ,שיר השירים ד) מַעְיַ ן ּגַ ּנ
ְּד ַכנְ ֵפ ֵ
לָקּו ענָ נִים ְּדבִינָ ה לְ ג ֵַּבי מֹוחָא.
ֲ
ה דְריאָ הּ .בָתַר ּדְאִ ְס ָּת
ּדְאִיהּו ּלִּבּונָא דְמֹוחָא ,נֹוזְ לִים עַ ל קָ נֶ ֵ
ַמַערָ ָכהְּ ,ד ָסלִיק 
וְרָזָא ּדְמִ ּלָ ה (שיר השירים ג) מִי זֹאת עֹלָ ה מִ ן ַהּמִדְּבָר  ּכְתִימְרֹות עָׁשָ ן .וְדָא עָׁשָ ן ה ֲ
אַתְריּהָ .חכְמָ ה :כח מ"הּ .כ ַֹחּ :בְ לִּבָא .מָ ה:
יּה מ ֵ
ֵ
מִ ן לִּבָא לְמֹוחָאְּ .ד ָכל רּוחִין ּדְעָ לְמָא ,לָא זָזִין לֵ
ִיל ׁשִית ספִירָאָ ןׁ .שִית ּדַרְ ּגִין אִיּנּון לְ ֻכרְ סְיָיאּ ,דְאִיהִי אִיּמָא .לְ נַ ְחּתָא 
ְ
ּבְמֹוחָא .קָ נֶ הִּ :תפ ְֶא ֶרתָּ ,כל
הּ .ביּה
ב מבִיןְּ .ובגִין ּדָא( ,משלי ד) קְ נֵ ה ָחכְמָ ה קְ נֵ ה בִינָ ֵ
ָחכְמָ ה לְ גַּבָ ּה ,מִ ן מֹוחָא  לְ לִּבָאְּ ,ד ָבּה לֵ ֵ
יּה אַּבָא סלִיק .וְ הַאי אִיהּו ֻסּלָ ם ְּד ֵביּה (ס"א עֹולִ ים וְ ְיֹור ִדים ּבֹו) עֹולִים ּת ְֵרי ,וְיֹורְדִים ּת ְֵרי.
ָ
ִיתּ .ב
ֵ
אַּבָא נָ ח
ּוּבְ חִּבּורָא קַדְמָאָ ה( .ע"כ רעיא מהימנא).
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במש א"ע ו"לר ףד

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

זהר:
יכלָאּ ,ומִ ַּת ָּמן עָאל לְ ֻכּלְ הּו ׁשַיְיפִיןּ ,דְאִיהִי (ס"א ָדא ִאיהּו ָרזָ א) ּבְדַרְ ּגָא דְאִ ּׁשִים .אִ ּׁשִים
לַע מ ְ
וֶ ֶׁשט ְּד ָב ֵ
ּגֹו אׁשָא עִ ּלָאָ הְּ ,ד ָכלִיל לָאִ ּׁשִים .וְרָזָא דָא( ,דברים יח)
י כלִיל (ס"א כֹּלָ א) מִ ֵ
לְעי וְ נַ ְטלֵ ַ
אִיּנּון קְרבִין מִ ּיַדַּ ,וב ֵ
ֵ
ֹאכלּון .אִ ּלֵ ין אַ ְכלִין ַּובלְעִיןּ ,וׁשְאָר לָא אַ ְכלִין ָהכִי.
אִ ֵּׁשי יְיָ וְ נַ ֲחלָתֹו י ֵ
הֹון ,אּלָא דַרְ ּגִין ִּדלְ גַ ו אִיּנּון יַדְעִין,
ֶ
ָא יַדְעִין איְך אַ ְכלִין ,וְ לָאו רָזָא דִ לְ
ֵ
וְ ָכל ּבְ נֵ י עָ לְמָא (ס"א לְ ַבר) לְ בַד ,ל
ִים יַדְעי וְ נַ ְטלֵ י עַד ּדְעָאל לְ ֵבי 
ֵ
י ,אּלָא מִּבִ ְפנ
ָא יַדְע ֶ
ֵ
וְ נַ ְטלִין מִ ּנַיְיהּו .וֶ ֶׁשט לֵ ית לֵ יּה ּבְדִיקָ ה מִּבַ חּוץְּ ,דל
ְאַקְדְמי 
ֵ
ין אׁשִים נַ פ ְֵקי דַרְ ּגִיןּ ,ד
 .מאִ ּלֵ ֶ
ֹּלָא כ ֵבד  ּכְמָ ה דְאִ ּתְמַר ֵ
טֹוחנָא ,וְאִׁשְ ְּתחִיק  וְאִתְּבְׁשַ ל .וְ נָ טִיל ּכ ָ
ְ
ב ּבי 
טֹוחנֹות ,אַ ְכלֵ י קָרְּבְ נִין וְ ַט ֲחנֵ י .וְעַ ל ּדָא מִדְאִתְ חָרַ ֵ
וְ נַ ְטלֵ י מִ ָּכ ֵבד ּבְקַדְמִיתָאַּ ( ,ומאן ִאיּנּוןִ ,אּלֵ ין) ַה ֲ
ִי מִעטּו .אִ ּלֵ ין ַט ֲחנִין ּבְקַדְמִיתָא.
ּטֹוחנֹות ּכ ֵ
מַקְדְׁשָא כְתִיב( ,קהלת יב) ָּוב ְטלּו ַה ֲ
מַאי .אּלָא וֶ ֶׁשטִּ ,דּיּוקְ נָא דְ וָא"ו,
ֶ
"ט .א
לְעי וְ נַ ְטלֵ י ,וְאִקְרּון וֶ ֶׁש ֲ
ֵּכיוָ ן ּדְאִתְ ַט ֲחנָ ן ,אִיּנּון ּדְׁשַ לְ ֵטי עָ לַיְיהּוּ ,בַ ֵ
יכל מִׁשְ ּתְיָא ,חַמְרָא ּומַיָאִּ .ד ְכּתִיב( ,במדבר יא) ׁשָ טּו הָעָ ם
לְמ ַ
(דף רל"ו ע"א) אִיהּו וֶ ֶׁשט ָּכפּוףּ .ולְ בָתַרׁ ,שָ ט ֵ
יכל ,מִׁשְ ּתְיָא חַמְרָא ּומַיָא ,נִ ּסּוכָא דְיַיִ ן ,וְ נִ ּסּוכָא דְמַיִ ם.
לָא לְמ ַ
ֵ
יכ
טּו .מ ְ
ֵ
וְ לָקְ
ְאִיב ּבָריאָ ה ,אִ ּלֵ ין ׂשְרָ פִים( ,ס"א ַׁשיְ ִיפין) ּבְׁשַ לְ הֹובִיתָא דִ לְ הֹון נָ ְטלֵ י מִׁשְ ּתְיָא,
ֵ
ּבְ הַאי וֶ ֶׁשט עָאל וְאִׁשְ ּת
ֹּלָא בהֹון .וְ ָכל אִ ּלֵ ין ,נַ ְטלִין ָּכל חַד וְ חַדִּ ,כּדְקָא חָזֵ י לֵ יּה.
ּון ריאָ הּ ,בְ חִּבּורָא חָדָא ,וְאִׁשְ ּתְאִיב ּכ ְ
וְאִקְר ֵ
ִי מִעטּו ֻכּלְ הּוּ .דְאַזְעִירּו דִ ּיּוקְ נַיְיהּו ּומְזֹונַיְיהּו ,וְ לֵ ית 
ּטֹוחנֹות ּכ ֵ
ב ּבי מַקְדְׁשָא( ,קהלת יב) ָּוב ְטלּו ַה ֲ
ּומִ ְּדחָרַ ֵ
יּה מְארָ ה ,אָרִים קָ לֵ יּה רִּבִי ׁשִמְעֹון וְאָמַר ,וַ וי יְרּוׁשְ לֵ ם קַרְ ּתָא קַדִיׁשָא ,וַ וי לְעַ ּמָאְּ ,ד ָכל
ֵ
ית ּב
יֹומָא דְ לֵ ֵ
ָא בכּו ַחבְרַ ּיָיא .אָמְרּו ,וַ וי רִּבִיּ ,כַד 
ָטבָאן אִ ּלֵ ין אַ בְדִין ,רַ בְרְ ָבן ּגִיּבָרִין מְמָ נָ ן אַזְעִירּו ִּדּיּוקְ נַיְיהּו ,עַ ל ּד ָ
ְתִימִין עמִיקִין ּכְאִ ּלֵ יןְּ ,דלָא אִׁשְ ּתְמָעּו מִ ן יֹומָא דִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא,
ֲ
ִּת ְס ָּתּלַק מִ ן עָ לְמָא ,מָאן יְ גַ ּלֶ ה רָזִין ס
ַארּון
וְעַד  הַׁשְ ּתָא .זַ ּכָאָ ה דָרָא דְׁשַמְעִין מִ ּלִין אִ ּלֵ ין ,וְזַ ּכָאָ ה דָרָא  ּדְאַ נְ ּתְ ּבְ גַ ּוֵ ויּה ,וַ וי  לְדָרָא דְיִׁשְ ּת ֲ
יַתְמִין מִ נָ ְך.
רעיא מהימנא
ְׁשבַע רְקִיעִין אִיּנּון:
ינּו ׁש ַבח ּכ ְֶמרְ ֲח ֵבי רָקִיעַ  .ו ֶ
ְתֹות ֶ
ּפָתַ ח רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא  וְאָמַר ,וְ הָא  כְתִיב ,וְ ִׂשפ ֵ
טֹוחנִים מָ ן לַ צַדִיקִים
הֹון ריחַיִ ם ְּד ֲ
כֹון .ערָ בֹותׁ .שְ חָקִיםִּ .ד ְב ֵ
ֲ
וִילֹון .רָקִיעַ ׁ .שְ חָקִים .זְ בּול .מָעֹון .מָ
לֶ עָתִיד לָ בֹא .וְאִיּנּון אִקְרּון ׁשְ חָקִים ,עַ ֵ
ל ׁשם (שמות ל) וְׁשָ חַקְ ּתָ מִ ֶּמּנָ ה ה ֵָדק ,וְאִיּנּון נֶ ַצח וְ הֹוד ,עָ לַיְיהּו
אִתְמַר (ישעיה מה) ּוׁשְ חָקִים יִ ּזְ לּו ֶצ ֶדקּ ,דְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא תַ ּתָאָ ה.
וִילֹוןְּ ,ד ֵביּה מַ ְכנִיס עַרְ בִית ּומֹוצִיא ׁשַ ֲחרִית .רָקִיעַ  ,אִיהּו יְ סֹודְּ .ד ֵביּה נַ ֲהרִין ׁשִמְׁשָא וְ ִס ֲהרָאּ ,דְאִיהּו
ם אֹלהִים ּבִרְקִיעַ 
ְאמְ צָעִיתָא  ּוׁשְ כִינְ ּתָא תַ ּתָאָ ה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית א) וַ ּיִ ֵּתן אֹותָ ֱ
עַ ּמּודָא  ּד ֶ
ּותּ ,בין ִּתפ ְֶא ֶרת ּומַ לְ כּות.
וְעד ֵ
ַדִיק אֹותּ ,בין נֶ ַצח וְ הֹודֵ .
ֵ
ָאָרץ .וְ צ
ַהּׁשָמַיִ ם לְ הָאִיר עַ ל ה ֶ
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ב"ע ו"לר ףד

גמש

ונָא דִתְרין ּתְאֹומִיםְּ .ובגִין ּדָא אִתְקְרִיאּו ׁשְ חָקִיםּ .תַרְ וַ ויְיהּו
ֵ
נֶ ַצח וְ הֹוד  ּת ְֵרין ּפַ לְ גֵ י גּופָא אִיּנּוןְּ ,כגַ וְ
טֹוחנֹות ,מִ ִּסטְרָא דִימִינָא.
ַּכ ֲחדָא ו"ו אִיּנּון ,מִ ן וֶ ֶׁשט ,מִ ִּסטְרָא דִ ׂשְמָאלָא .וְאִיּנּון ּת ְֵרין ֲ
ף הּצַדִיק .וְעָ לַיְיהּו
ָא דְיֹוס ַ
ֵ
ְמֹות יֹוסף עִ ּמֹו( .שמות יג) עַ צְמֹות צַדִיק יְ סֹוד עָ לְמִיןּ ,דַרְ ּג
ֵ
ה את עַ צ
וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁש ֶ
ם ,אּלָא אֹורַיְיתָא( ,משלי ט) לְ כּו לַ ֲחמּו ְבלַ חְמִי .וְאִיּנּון:
 ,את קָרְּבָ נִי  לַ חְמִי  לְאִ ּׁשַי .וְ לֵ ית  לֶ ֶח ֶ
אִתְמַר ֶ
מַאי בּמֹוט.
ַ
ָאהּו ַבּמֹוט ּבִׁשְ נָיִ םֲ .וַא
ַדִיק ,עץ ּפְרִיְּ .ובגִינֵ יּה אִתְמַר( ,במדבר יג) וַ ּיִ ּׂש ֻ
ֵ
לֹות ּדצַדִיק .וְ צ
ְ
אַׁשְ ְּכ
לָא הוָ ה ַּת ָּמן צַדִיק.
ּבְ גִין ְּד ָ
ְמַר ּביּה( ,במדבר יג) ֲהיֵ ׁש 
ְאִיהּו עץּ ,דְאִ ּת ֵ
ֵ
ַיְיהּו אִתְמַר ּביּה( ,תהלים נה) ֹלא יִ ֵּתן לְעֹולָ ם מֹוט לַ ַּצּדִיקּ ,ד
ֵ
ְּובגִינ
ָאהּו ַבּמֹוט
ּו עץ ּדְאִיהּו צַדִיק ,אִ ּלֵ ין ּדְאַּפִיקּו ׁשּום ּבִיׁש עַ ל אַרְעָא ,וְ גָרְמּו ,וַ ּיִ ּׂש ֻ
ּה עץ אִ ם אָיִ ן .אַעְקְר ֵ
ּבָ ֵ
ּבִׁשְ נָיִ ם ,ו' ו'.
ת יְמי 
ָר ּבַענָ בָיו מִ ֵּׁש ֶׁש ֵ
ֲ
ּ ,ביּה סֹודּ ,דְאִיהּו יַיִ ן הַמְׁשּוּמ
ה ענָ בִים .צַדִיק יְ סֹוד ֵ
עָ לַיְיהּו אִתְמַרָ ,ס ֲח ָט ֲ
לְאחָד .מִ ּׂשְמָאלָא .וְאִיּנּון
ׁש ּכנָ פַיִ ם ֶ
 ׁש ְ
ב ְֵראׁשִיתּ .דְאִיּנּון ו' ּדַרְ ּגִין ּדְאָת ו' .וְאִיּנּון ׂשְרָ פִים ,ו' ו'( ,ישעיה ו) ֵ
ְרָא ּד ֶח ֶסד.
ְׁשֹואבִין מִ ִּסט ְ
אַּפִיקּו מַיִ ם מִימִינָא .וְ ָצחִין ּבְׁשַ לְ הֹובִיתָא דִ לְ הֹון מִ ִּסטְרָא דִ גְ בּורָ ה ,ו ֲ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאְּ ,דנַׁשְ בִין עַ ל לִּבָא,
ֶ
וְעָ לַיְיהּו אִתְמַר( ,תהלים קד) ע ֶֹׂשה מַ לְאָ כָיו רּוחֹות ,מִ ִּסטְרָא ּדְעַ
ּגָא עׁשִירָאָ ה בְרּוחָא דְקּודְׁשָאּ ,דְאִיהּו ֵבינַיְיהּו .וְאִיהּו ו' ,אֹות ּבְ ָצבָא דִילֵ יּהָּ ,כלִיל ו'
ֲ
ּדְאִיהּו דַרְ
י ׁשׁש ,וְדָא צַדִיק אֹות ּבְרִית.
ּמּוד ֵ
ִתְרין ׁשֹוקִיןִּ ,ד ְכּתִיב ּבְ הּו (שיר השירים ה) ׁשֹוקָיו עַ ֵ
ּפִרְקִין ּד ֵ
ִתְרין ּדְרֹועִיןְּ .ובגִין ּדָא ,ו' ו'ּ ,גּוף ּובְרִית חַׁשְ ֵבינָ ן חַד .וְאִיּנּון
תּ .בין ׁשִית ּפִרְקִין ּד ֵ
ו' עִ ּלָאָ הִּ ,תפ ְֶא ֶר ֵ
ָא ֶמת .ס ֲֹככִים
ִיאי ה ֱ
ְקַּבל ו' עִ ּלָאָ ה עָ לַיְיהּוּ .ומִ ִּסט ְֵריּה ,אִתְקְרִיאּו נְ ב ֵ
י כנָ פַיִ ם לְמַעְ לָ ה ,ל ֵ
(שמות כה) ּפֹרְ ֵׂש ְ
טֹוחנִים מָ ן
יהם עַ ל ּבְרִיתּ ,דְאִיהּו ו' ִּתנְיָינָא( ,משלי י) וְ ַצּדִיק יְ סֹוד עֹולָ םְּ .ובגִין ּדָא ,נֶ ַצח וְ הֹודֲ ,
ּבְ ַכנְ ֵפ ֶ
טֹוחנֹות.
ְרָא ּד ַצּדִיק יְ סֹוד עֹולָ םּ ,דְאִיהּו ֵבינַיְיהּוְּ .ובגִין ּדָא אִתְקְרִיאּו ֲ
לְ צַדִיקַ ּיָיאּ ,דְאִיּנּון מִ ִּסט ְ
לְקּוטֹות ּד ִפסְקֹות ּדְמַתְ נִיתָא .וְ ָט ֲחנּו ב ֵַרחַיִ ם,
ְ
ְרָא ּדוֶ ֶׁשט( ,במדבר יא) ׁשָ טּו הָעָ ם וְ לָקְ טּו ,אִיּנּון
ּומִ ִּסט ְ
ֵמ ָהכָא ,מָאן ּדְאַ פִיק מִ ּלִין ּדְאֹורַיְיתָא ,צָרִיְך לְמִ ְט ַחן לֹון ּבְׁשִ נַיִיםּ ,ולְאַּפָקָא מִ ּלִין ׁשְ לֵ ימִין ,וְאִיּנּון
ּטֹוחנֹות 
לָא טֹוחנִין לֹון ּבַ ֲ
ֲ
וְאֹוחרָ נִיןּ ,דְאִיּנּון ׁשַ טְיָיןּ ,דְאַ ְכלִין מִ ּלִין ּבְ ַהלְעָ ָטה ,וְ
מִ ּלִין אִתְקְרִיאּו ׁשְ לָמִיםֲ .
יהם וְאַף יְיָ חָרָ ה בָעָ םּ ,דְאִיּנּון,
ּנּו ּבין ׁשִ ּנֵ ֶ
ָר עֹוד ֵ
ֶ
ִּדלְ הֹון ּובְׁשִיּנֵ הֹון ,מַ ה ּכְתִיב ּבְ הּו( ,במדבר יא) הַּבָ ׂש
ְעִיטנִי נָא .וְ נֶ ַצח וְ הֹוד אִתְקְרִיאּו כְרּובִים.
מִ ּגִזְעָא דְמַאן ּדְאָמַר (בראשית כה) ַהל ֵ
יׁשיּה.
ל ר ֵ
ִיק ,עטָרָ ה עַ ֵ
ּותְמַ נְיָא אִיּנּוןָ :חכְמָ הּ ,בִינָ הֻּ ,גְדלָ הּ ,גְ בּורָ הִּ ,תפ ְֶא ֶרת ,מַ לְ כּות ,נֶ ַצח ,הֹודַ .צּד ֲ
ָ מָארי מַתְ נִיתִין,
ר עלְיֹוןְּ .ובגִינֵ יּה (דף רל"ו ע"ב) אֹוקְמּוה ֵ
ּומַאי עטָרָ ה דִילֵ יּהֶּ .כ ֶת ֶ
ֲ
ּדְאִיהּו לֵ ית לֵ יּה זּוג.
יהם .וְ הַיְינּו
ם ּבְרָאׁש ֶ
ֵ
יה
ּלָא צּדִיקִים יֹוׁשְ בִים וְעַ טְר ֵֹות ֶ
ה א ַ
ֹלא אכִילָ ה וְ ֹלא ׁשְתִ ּיָ ֶ
ֲ
ַּבָא אין ּבֹו
הָעֹולָ ם ה ֵ
ָ ּבן זּוג( .ע"כ
ָ ּבן זּוג וְ לִי ֹלא  נָתַ ּת ֶ
הּו יֹומי  נָתַ ּת ֶ
ֵ
י קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,לְ ֻכּלְ
דְאֹוקְמּוה ,אָמְרָ ה ׁשַּבָת קַ ֵּמ ֻ
ָ
רעיא מהימנא).
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דמש ב"ע ו"לר ףד


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

זהר:
ָא ,ד' אֹוף הכִי .וְ סִימָ נָא 
ָ
ינּו יְיָ אחָד .ע' רַ בְרְ ב
ֶ
ֹלה
ל יְיָ א ֵ
ֱ
ְרָא
ּפָתַ ח רִּבִי ׁשִמְעֹון וְאָמַר( ,דברים ו) ׁשְמַע יִ ׂש ֵ
ש"מ ,מ' ּפְתּוחה .מָאי טַעְמָא לָא 
ָ
ַארּון אַתְ וָ ון
 עד יְיָ ּבָ ֶכם .אִׁשְ ּת ֲ
דָא עד .הַיְינּו דִ ְכּתִיב( ,שמואל א יב) ֵ
ֵ
סְתִימָאּ ,בְ גִין ְּדם' סְתִימָא ,מַ לְ ּכָא (ס"א ָעלְ ָמא) עִ ּלָאָ ה .מ' ּפְתִיחָא ,מַ לְ ּכָא (ס"א ָעלְ ָמא) תַ ּתָאָ ה .אַתְ וָ ון
ר ּדבָר ּכְתִיב.
ֹד אֹלהִים ַה ְס ֵּת ָ
ָארּו א"ח( ,משלי כה) ְּכב ֱ
אַ ֲחרָ נִין ,אִׁשְ ּת ֲ
חּודָא דָא ב ָכל יֹומָאֶ ,חדְ וָ ה זְמִינָא לֵ יּה
ְ
ִמְיַיחד יִ
נּונָא סבָאָּ ,כל מָאן ּד ֵ
ָ
אַׁשְ ַּכ ְחנָא ּבְ ִספְרָא דְרַ ב הַמְ
(ׁש ֵּדי)
ַאי סטְרָאּ .ומְ צ ֵָרף אַתְ וָ ון ,לְמַ פ ְֵרעַ ַ
ְרָא .א"ח ,מה ִ
ֵ
ַאי סט
ש"מ מה ִ
ֵ
יּלָא ,מרָזָא דְאַתְ וָ ון אִ ּלֵ ין,
ֵ
ּלְע
מִ ֵ
ִי אׂשְמַ ח ּבַיְיָ .מַ ּמָׁשּ .דָא יִ חּודָא 
ן אׂשְמַ חִּ .ד ְכּתִיב( ,תהלים קד) אָ נֹכ ֶ
ׁשַריּ ,וב ְֵמיׁשָר ַ(חּיִ ים) ִסּיֵ ים .וְ סִימָ ֶ
ֵ
ִמְיַיחד יִ חּודָא דָא 
קַדִיׁשָא .וְׁשַּפִיר אִיהּו .וְ ָהכִי הּוא ּבְ ִספְרָא דְ ֲחנֹוְךּ ,דְאָמַר ּכִי הַאי ּגַ וְ ונָאּ ,דְמַאן ּד ֵ
לְעיּלָא.
ְב ָכל יֹומָאֶ ,חדְ וָ ה זְמִינָא לֵ יּה מִ ֵ
ן ּבְרָזָא דַא ָב ָהן קַדִיׁשִין ,וְדָא הּוא 
ֲ
ּתּו אִית ּביּה ש"מּ ,דְאִתְ ְּכלִיל מִ ן ע' רַ בְרְ בָא .אִ ּלֵ ין ׁשִ בְעִין ׁשְמָ ָה
ֵ
ְאָ חִיד לֹון א"חַ .ההּוא דְאָמַר (שיר
ֹלהינּו ,יְיָ ,אִ ּלֵ ין אַרְּבַע ּבָ ֵּתי דִתְ ִפּלִיןּ ,ד
ל ,יְיָ ,א ֵ
ֱ
ְרָא
ׁשְמַעׁ :שם ע' .יִ ׂש ֵ
ֵ
ִיא אחִידַת ּבְ הּו .רָזָא לְ ַחּכִימִין אִתְמְ סַר,
ר ׁשל ְּת ִפלִיןְּ ,דה ֲ
ָא ק ֶׁש ֶ
ִי אחֹתִי רַעְיָתִי .ד'ּ :ד ֶ
השירים ה) ּפִתְ חִי ל ֲ
ָאי רַעוָא אִׁשְ ְּת ַכח ,וְ לֵ ית ּכְדָרָא 
ֲ
 ,איּמָאְּ ,דהָא וַ ּד
ְּדלָא לְ גַ ּלָאָ הׁ .שָתִיק רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ .בָ ָכה וְ חַיִיְך ,אָמַר ֵ
דָא עַד ּדְיֵ ֵיתי מַ לְ ּכָא מְׁשִיחָאּ ,דִיְ ֵהא רְׁשּו לֹון לְ גַ ּלָאָ ה.
ִיאי קְׁשֹוט
ִתְרין יַרְ כִין ִּדלְ ַּתּתָא דְ הַאי א"חִּ ,דנְ ב ֵ
ּת ְֵרין רְ צּועִין נָ פְקִין ,מִ ִּסטְרָא דָא ּומִ ִּסטְרָא דָא ,רָזָא ּד ֵ
ִתְרין ּדְרֹועִין ,מִימִינָא ּומִ ּׂשְמָאלָא ,וְדָ לֶ "ת 
ּלְעיּלָא נָ פְקִין ּת ְֵרין רְ צּועִין ,רָזָא  ּד ֵ
ֲאחִידָ ן ּבְ הּוְּ .דהָא מִ ֵ
יּלָא כּדְקָא יָאּות,
ַ
ִידַת לְע
ֵ
ִיא אִתְאח
ֲ
אִתְאחִידַת ּבְ הּו .לְ בָתָר נַ ְחּתָא ,וְאִתְּפְׁשָ טּו יַרְ כִין לְתַ ּתָאֵּ .כיוָ ן ְּדה
ֲ
דָת ,אחִידָא בְׁשִּפּולֵ י יַרְ כִיןּ ,ורְׁשִימּו דְיֹוד 
ֲ
לּוסהָא .וְ כַד אִיהִי אִתְאַ ֲח
דָא ּבְא ְכ ָ
ֻ
נַ ְחּתָא לְתַ ּתָא ,לְאִתְאַ ֲח
ּלְעיּלָאּ ,כ ְֵדין אִיהִי אִתְאַ ֲחדָת ּבְיִ חּודָא חַד.
ּבְרִית קַ ּדִיׁשָא עָ לָ ּה מִ ֵ
לְעיּלָא ,וְאִׁשְ ּתְזִיב
יֹו"ד  ּדָא אִיהִי רָזָא דִ בְרִית( ,וְ ַעל ָּדא) ָּכל מָאן ְּדנָ טַר ּבְרִית  ּדָא ,אִיהּו אִׁשְ ּתְזִיב ֵ
לְתַ ּתָא(ֵ .מּנָ א לָ ן) ּפִ נְ ָחסּ ,בְ גִין ּדְאִיהּו קַ ּנֵ י עַ ל ּבְרִית ּדָא ,אִׁשְ ּתְזִיב מִ ן ּדִינָא עִ ּלָאָ הּ ,ומִ ן ּדִינָא דִ לְ ַּתּתָא,
ְעָזָר ּבן אַ ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן וְ גֹו'.
ֶ
ן אל
ס ּב ֶ
ָא בגַ ּוֵ ויּה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיבּ ,פִינְ ָח ֶ
ְּובגִין ָּכְך אִתְרְׁשִ ם יֹו"ד ּד ְ
י כלָ ל מִ ּגֹו ְּת ִפּלָ ה דְיַדְּ ,דלָא יַעְּבִיד ּפִרּודָא .וְ ָכל ֶחדְ וָ ה דִילָ ּהּ ,בְ הַאי י'.
ָא יִתְע ֵד ְ
ֲ
יֹו"ד ּדָא ,אִ ְצטְרִיְך ְּדל
ִי צ ֶדקְּ .ובגִין ַּכְך ,אִתְקְרִיבַת ּבַ ֲהדָ ּה,
לָא בנּוקְּבָא ,אִיהּו ַצּדִיק ,וְאִיה ֶ
ְ
אִיהּו יֹו"ד ּדָא בִדְ כּורָא אִיהִי ,וְ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
ִיק הּוא מעִ ּדּונָא דְעָ
ֵ
יּה מ ֲאתָר ּדָא ,רָ ח
ּומַאן ּדְרָ חִיק לֵ ֵ
וָ ה (נ"א

ִי צ ֶדק ּבְ לָא יֹו"ד .אִיהּו אִיׁש .וְאִיהִי אִ ָּׁשהּ ,בְ לָא יֹו"דְּ .ובגִין ָּכְך ֶחדְ
ּבִדְ כּורָא אִיהּו ַצּדִיק ,וְאִיה ֶ
יּה מעִ ּדּונָא 
ֵ
נָא ב ֲהדָ ּה .מָאן ּדְרָ חִיק עִ ּדּונָא דָא ,יְרַ ֲחקּון לֵ
ָא בּהּ ,ולְאִתְעַ ְּד ַ
ּיּוב ָּתא) ּדִילָ ּה ,לְאִתְקָרְ ב ָ
ִּת ְ
ַּבְדַי אכ ֵַּבד וְ גֹו'.
ֲ
לְעיּלָא .וְעַ ל ּדָא כְתִיב( ,שמואל א ב) ּכִי מְ כ
דִ ֵ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע ז"לר ףד

המש

י פנְ ָחס רָזָא 
ס קָאִים קָמי דִינָא תַ ּקִיפָא דְיִ ְצחָק ,וְ סָתִים ּפִרְ ָצהּ ,בְ גִין ַּכְך אַׁשְ לִים לְ ג ֵַּב ִ
ֵ
ּתָא חָזֵ יּ ,פִ נְ ָח
ּיַעמֹד ּפִ נְ ָחס וַיְ ַפּלֵ ל .קָ ם ּבְּפִרְ ָצה קַ ֵּמי דִינָא דְיִ ְצחָקּ ,בְ גִין
דְיִ ְצחָק .קָ ם קַ ֵּמי פִרְ ָצה דִ ְכּתִיב( ,תהלים קו) וַ ֲ
ְרָאל( .ס"א ִפנְ ָחס ָק ִאים ָק ֵמי ִדינָ א ַת ִּק ָיפא ְדיִ ְצ ָחק לְ ַאּגָ נָ א ָעלַ יְ יהּו ְדיִ ְׂש ָר ֵאלִּ .דכְ ִּתיב( ,תהלים קו) וַ ּיַ ֲעמֹד
לְאַ ּגָ נָא עָ לַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
ָא כלִיל ּדָא בְדָא 
ִּפנְ ָחס וַ יְ ַפּלֵ לָ .מאי וַ ּיַ ֲעמֹדְּ ,ד ָקם ְּב ִּפ ְר ָצה ַק ֵּמי ִדינָ א ְדיִ ְצ ָחקְּ ,בגִ ין ּכַ ְך ַא ְׁשלִ ים לְ גַ ֵּבי ִפנְ ָחס ָרזָ א ְדיִ ְצ ָחק ).וְעַ ל ּד ָ
ְבחּוׁשְּבָ נָא.
ָק .אּלָא וַ ּדָאי 
נָא לְעיּלָא בְיִ ְצח ֶ
ֵ
ָא חׁשְּבָ
ְיָיא אּלָא בְעַיְינִין ּדִילָ ּה ,וְ ָהכ ֻ
ֶ
ָא חׁשְּבָ נָא לָא תַ ל
ְאִי ּתימָא ,ה ֻ
ו ֵ
הּוא אתָר ּדְאִיּנּון עַיְינִיןּ ,דְתַ ָּמן ּדַיְינִין ּדִינִין
ֲ
ָק ּתלְיָא וְאִׁשְ ַּתּמְׁשָא (ס"א וְ ִא ְת ְמ ַׁשְך) ּבְ ַה
ָהכִי הּואּ ,בְ גִין ּדְיִ ְצח ַ
דְרָאִין ,אתָר ּדְדִינִין ּדְעָ לְמָא ,וְאִקְרּון ַסנְ ֶהדְרִין .וְעַ ל
ֲ
ְעִין קַת
ֶ
ְּד ָכל עָ לְמָאְּ ,דהָא עַיְינִין ּדִילָ ּה ,אִיּנּון ׁשִ ב
ּדָא כֹּלָא חַדּ ,בְ גִין ּדְיִ ְצחָק וְאִיּנּון ַּכ ֲחדָא אַזְ לִין ,וְ כֹּלָא ׁשַּפִיר.
ּפִ נְ ָחס ּדָא יִ ְצחָק ,וְקָ ם ּפִ נְ ָחס וְדָאִין ּדִינָאּ ,ומִתְ לַּבָׁש ּבִ גְ בּורָ ה תַ ּקִיפָא דְאִיהּו ׂשְמָאלָאְּ .ובגִין ָּכְך זָ ָכה
מָתִי .אּלָא אִ ּלֵ ין אִיּנּון
ֶ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
מָתִי ,מָאי ה
ֵ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
לִימִינָאָ .הכָא אִתְ ְּכלִיל ׂשְמָאלָא בִימִינָאֵ .ה
בֹודה זָ ָרה).
יהּנָ ם :מַׁשְ חִית ,אַף ,וְ ֵחימָ ה( .ד"א ַחד ַעל ְׁש ִפיכּות ָּד ִמיםַ ,חד ַעל גִ ילּוי ֲע ָריֹות ,וְ ַחד ַעל ֲע ָ
ג' מְמּונִים ְּדגֵ ִ
ה עבַד ,אִתְ לְ בַׁש אִיהּו ּבְיִ ְצחָק,
הּוא חמָ הְּ ,ד ֲהוָ ה פָׁשִיט וְאִתְמְׁשַ ְך מִ ִּסטְרָא דְיִ ְצחָק ,מָ ֲ
ֵ
ָמָא ה
ַ
ּבְ גִין ְּדח
לַאחֹורָא.
הּוא חימָ הּ ,כְמַאן (דף רל"ז ע"א) ּדְאָ חִיד ּבְ ַחב ְֵריּה ,וְאָתִיב לֵ יּה ֲ
ֵ
וְאָ חִיד ּבְ ַה
ל ארַ ּמִית קַ ּנָאִין ּפֹוגְעִין ּבֹו .וְעָ בִיד  ּדִינָאִּ ,ד ְכּתִיב
ל ּבֹוע ֲ
ֵ
ּוכ ְֵדין ָּדן ּדִינָא ,וְעָ בִיד  ּדִינָאָּ .דן ּדִינָאְּ ,ד ָכ
ת חמָתִיּ .וכְתִיב הָתָ ם( ,איכה ב) ֵהׁשִיב אָ חֹור יְמִינֹו
ׁשִיב א ֲ
ֶ
יהם .וְעַ ל ּדָא כְתִיב ָהכָאֵ ,ה
ּיִדְקֹור את ׁשְ נֵ ֶ
ֶ
וַ
ָא יֹו"ד ּדפִינְ ָחס ָהכָא ,יֹו"ד ּדְיִ ְצחָק .וְ כֹּלָא 
ְ
י לַאחֹורָא .וְעַ ל ּד
ִי נָמ ֲ
לַאחֹורָאָ ,הכ ֵ
מִּפְ נֵ י אֹויֵ ב ,מַ ה לְ ָהלָ ן ֲ
ְרָאל.
יׁשיהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ל ר ֵ
הּוא חמָ ה ,חָמָא לֵ יּה ְּד ֲהוָ ה נָ חִית עַ ֵ
ֵ
ָמָא ה
ַ
ְרָאלְּ ,דכַד ח
הּוא מעַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֵ
מָאי  חָמָא .חָמָא מ' ,אָת  ּדָא דְ ֲהוָ ה טָאס ּבִרְקִיעָא ,וְדָא  הּוא  סִימָ נָא דְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תְּ ,דבַעְיָא 
ה עבַד ּפִ נְ ָחסְּ .ד ֲהוָ ה מִתְ לָּבַׁש ּבְיִ ְצחָקּ ,כ ְֵדין נָ טִיל ַההּוא אָת מ',
לְאִתְּבָ נָאָ ה בְאָת וָא"ו וְאָת ת' .מָ ֲ
ִּבר לֵ יּה ּבַ ֲה ֵדיּהֵּ .כיוָ ן ְּדחָמָא מַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תְּ ,ד ִפנְ ָחס ָחטַף לֵ יּה לְ ַההּוא מ' ּבַ ֲה ֵדיּה ,מִ ּיַד 
וְ ָחטַף לֵ יּה ,וְ ח ֵ
לַאחֹורָא.
ָּתב ֲ
י בחּוׁשְּבָ נָא בְמָאתַיִ ם
ּלָק לְמ ֱהוֵ ְ
ֶ
י בל ִֵּביּה ּפִינְ ָחס ,אִתְ לְּבַׁש ּבְיִ ְצחָק ,וְאִ ְס ַּת
מָאי טַעְמָאּ .בְ גִין ְּדכַד קַ ּנֵ ְ
ִי סלִיק יִ ְצחָקֵּ .כיוָ ן ְּדחָמָא לְאָת מ' טָאס ּבִרְקִיעָא,
ִיק ׁשְמיּה ּבְמָאתַיִ ם ּוׁשְמֹנָ ה ,וְ ָהכ ָ
ֵ
ִי סל
ּוׁשְמֹנָ ה ,וְ ָהכ ָ
ִּבר לֵ יּה ּבַ ֲה ֵדיּה וְאִתְעָ בִיד מִ ּיַד מָאתַיִ ם וְאַרְּבָעִים ּוׁשְמֹנָ ה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב וַ ּיִ ַּקח
ָחטַף לֵ יּה ,וְ ח ֵ
רֹמַ ח ּבְיָדֹו.
ָא הוָ ה
ּבְ גִין ּדְאֹות מ' ָהוָ ה סִימָ נָא קַדְמָאָ ה לְאָדָ ם הָרִאׁשֹון ,לְמִ ְבנֵ י מָ וֶ ת עַ ל עָ לְמָאּ ,בְ גִין ּדְאָת  ּד ָ
םּ ,בְׁשַעתָא דִ ְכּתִיב( ,בראשית ג) וַ ִּת ַּקח מִּפִרְיֹו ,מ' ּפִרְיֹו .וַ ֲהוָ ה מְ ַחּכָא ו"תּ ,בְזִמְ נָא 
ֲ
יׁשיּה ּדְאָדָ
ל ר ֵ
טָאס עַ ֵ
ֹאכל ,וַ ִּת ֵּתן ,וַ ּתִּפָקַ ְחנָ הּ .כ ְֵדין אִתְּבְ נֵ י מָ וֶ ת עַ ל עָ לְמָא.
דִ ְכּתִיב ,וַ ּת ַ
ְרָאל .וְ ֵהיאַ ְך חָמָא לֵ יּה .חָמָא 
יׁשיהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ל ר ֵ
ָא ההּוא אָת מ' ,טָאִיס עַ ֵ
ָמי לֵ יּה הַׁשְ ּת ַ
ּפִ נְ ָחס ָהוָ ה ח ֵ
ְמ' ּפְתּוחה ,מַ לְיָא דָמָאֵּ .כיוָ ן ְּדחָמָא לֵ יּה ,אָמַר  הָא וַ ּדָאי  סִימָ נָא דְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ ת ,מִ ּיַד 
ָ
דִ ּיּוקְ נָא  ּד
© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000






		
ב"ע ז"לר ףד
ומש

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ָחטַף לָ ּה ,אַדְ ּכַר עָ לָ ּה ׁשְמָא מְ פֹרָׁש ,וְ נָ חִית לְ הַאי אָת לְ ג ֵַּביּהּ .ומַ ה דְ ֲהוָ ה מָאתַיִ ם ּוׁשְמֹנָ ה ,אִתְ צְרִיף 
נְאֹו את 
ֶ
ְרָאל ּבְקַ
ְתִיב מעַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֵ
מָאתַיִ ם וְאַרְּבָעִים ּוׁשְמֹנָ הּ .כ ְֵדין וַ ּיִ ַּקח רֹמַ ח ּבְיָדֹו .וְעַ ל ּדָא  כ
ְתֹוכםּ .בְ גִין ְּד ֲהוָ ה
רָאּ .בְתֹוכם ,מָאי ב ָ
ָ
קִ נְאָתִיּ ,דְקַ ּנֵ י  לִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאַּ ,ד ַהוֹו מְ חַּבְרִין לֵ יּה ּבִרְׁשּו אַ ֲח
ל ּבְתֹוכםּ ,בְתֹוְך מ',
ָ
ַיְיהּו .א ָב
ֲ
לְמֹותָא ּבינ
ֵ
ַר ּגַרְמיּה
ֵ
ה אּוכלּוסִיןַּ ,כ ָּמה רַ בְרְ ָבןּ ,ומָ ס
ְ
אָזִיל וְעָאל ּבְ גֹו ּכַמָ
ּבְתֹוְך מ' ָהוָ ה ַההּוא קִ נְאָ ה דְקַ ּנֵ י.
נָא דְד' מִיתֹות ּבית 
ֵ
מָאי טַעְמָא מ'ּ .בְ גִין ּדְאִיהִי סִימָ נָא דְמָ וֶ ת ,אִיהִי סִימָ נָא ּדְמ' מַ לְקִ ּיֹות .אִיהִי סִימָ
ּדִיןּ .ומִ ַּת ָּמן ָסלִיק וְ נָ חִית ,נָ חִית וְ ָסלִיקָ ,סלִיק לְמ' ,וְ נָ חִית לְד' .נָ חִית מְד' ,אִיּנּון ד' רּוחִיןּ ,דְמִתְּפָרְׁשָ ן
ַיְיהּו ד' מִיתֹות ּבית ּדִיןּ .ומִ ַּת ָּמן ַסּלְקִין לְמ' .וְ הַיְינּו מ' סִימָ נָא 
ֵ
מִ ּגֹו ְּדכַר וְ נּוקְּבָא מִ ְּמס ֲָאבּותָאְּ ,ובגִינ
ְרָאל ּבְקִ נְאָתִי.
ִיתִי את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֹלא כּל ֶ
ִ
ּומָאנִין ּדְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ ת .וְדָא נָ טִיל ּפִ נְ ָחס ,וְקָ ם ּבְתֹוְך מ' ,וְעַ ל ּדָא וְ
מָתיּה דְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא ,וְ ָהכְתִיב וַ ּיִ הְיּו ַה ֵּמתִים ּבַ ַּמּגֵ ָפה וְ גֹו' ,אִי לָא 
ַאיְך ֵהׁשִיב ּפִ נְ ָחס ֲח ֵ
וְ כִי ה ֵ
ׁשִיב את 
ֶ
ַעְמָא ה
ֵ
מָתִי ,א ָבל ֵּכיוָ ן ְּד ָכל ֲהנֵ י מִיתּו ,מָאי  ט
ֲ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
ינָא ה
ֵ
ה א ֵמ
מִית  חַד מִ ּנַיְיהּוָ ,הוָ ֲ
ְרָאל.
ִיתִי את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֹלא כּל ֶ
ִ
ֲחמָתִי וְ
ִיר זַרְעיּה ִּכּדְקָא 
ֵ
ִים זַרְעיּה ,וַ וי לֵ יּה לְמַאן ְּדלָא נָ ט
ֵ
ָׁש ּד ָפג
ֶאּלָא וַ ּדָאי ּבְרִירָא דְמִ ּלָ ה ,וַ וי לֵ יּה לְּבַר  נ ְ
י אִיּנּון ע ֶרב רַ ב,
ֵ
ַד אָת
ֵ
ל מִית ,אּלָא ׁשִ ְבטָא דְׁשִמְעֹוןּ ,כ
ֶ
ְרָא
ְאפִיּלּו חַד מִיִ ׂש ֵ
יָאּותַ ,חס וְׁשָ לֹום ּד ֲ
אִתְעָרְ בּו ּבְ נָׁשִין ּדְׁשִ ְבטָא דְׁשִמְעֹוןּ ,בָתַר ּדְאִתְ ּגְיָירּו ,וְאֹולִידּו ְבנִין ,מִ ּנְ הֹון מִיתּו ב ֵַעגֶ לּ ,ומִ ּנְ הֹון מִיתּו
ה ,א ֶׁשר 
בְמֹותָ נָא ,וְאַ ֲחרָ נִין מִיתּו ָהכָא ,אִיּנּון ּדְאִׁשְ ּתָאָרּו .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב ,וַ ּיִ הְיּו ַה ֵּמתִים ּבַ ַּמּגֵ ָפ ֲ
ָרָא הוֹו.
ְמעִיּק ֲ
תִים ,מתִים ּד ֵ
ֵ
ּלָא ה ֵּמ
ְתִיב ,א ַ
ֶ
ֵמתּו לָא כ
ר אפִיּלּו חַד 
ְרָאל ,וְ ָכל אִיּנּון זַרְעָא קַ ּדִיׁשָא ,אִתְמְ נּון ֻּכּלְ הּוּ ,בְ גִין ְּדלָא  ָח ֵס ֲ
ְּובגִין ּדְאִ ְסּתָמָרּו יִ ׂש ֵ
מָתִי מעַ ל
ֵ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
ְרָאל ,מִ ְּכלָ ל ּדְאַ ֲחרָ נִין ָּכלּו .וְ ֵכן ֵה
ִיתִי את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֹלא כּל ֶ
ִ
מִ ּנַיְיהּו .וְעַ ל ּדָא כְתִיב ,וְ
לָא הׁשִיב .וְעַ ל ּדָא רָׁשִים
ֵ
וֹו ע ֶרב רַ ב,
ל מעַ ל אַ ֲחרָ נִין ַּד ַה ֵ
ׁשִיב ,א ָב ֵ
ֲ
ְרָאל ֵה
ל ,מעַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ְרָא ֵ
ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ר לֹון קדְׁשָא  בְרִיְך
ֻ
ִּב
ְרָאל ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין ,וְ ח ֵ
ְרָאלְּ .ובגִין ּדָא אִתְמְ נּון ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
 ,מעַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
קְרָא  וְאָמַר ֵ
הּוא ב ֲה ֵדיּה.
ַ
ל אִיּנּון מ ֵע ֶרב רַ ב ֲהוֹוּ .ולְאַ חְזָאָ ה
ֵ
ְעגֶ לִּ ,ד ְכּתִיב( ,שמות לב) וַ ּיִּפֹול מִ ן הָעָ ם וְ גֹו'ָ .כ
ְּכגַ וְ ונָא דָא בְעֹובָדָא ּד ֵ
ְרָאל( .דף רל"ז ע"ב)
ל עדַת ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ת ּכ ֲ
ה א ָ
ְרָאל ,מַ ה ּכְתִיב לְ בָתָר( ,שמות לה) וַ ּיַקְ ֵהל מ ֶֹׁש ֶ
לָא הוֹו מִּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֲ
דְ
ל אִיׁש א ֶׁשר יִ ְּד ֶבּנּו לִּבֹו.
ֲ
ת ּכ
חּו מאִ ְּת ֶכם ּתְרּומָ ה( .שמות לה) ּתָא חָזֵ יּ ,בְקַדְמִיתָא ּכְתִיב( ,שמות כה) ֵ מ ֵא ָ
ֵ
קְ
ְמִיתּוּ ,בָעָא קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא 
ֻ
ְאִיּנּון ע ֶרב רַ ב עָ בְדּו דָאּ ,ומִיתּו מִ ּנַיְיהּו אִיּנּון ּד
ֶ
ּכֹּלָא ּבִ ְכלָ לֵּ .כיוָ ן ּד
ְרָאל ,אָמַר לֹון ,אִתְ חַּבְרּו ֻכלְ כּו לִ ְסטַר חַד ,הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,שמות לה)
לְאִתְּפַ ּיְיסָא ּבַ ֲהדַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
ְמִׁשְרי ,עִ ְּמכֹון
נָא ּבָעי  ל ֵ
ֵ
כֹון א
ֲ
ְרָאל ּבִ לְ חֹודַיְיהּו ,אָמַר לֹוןּ ,בָ נַיּ ,בְ
ל עדַת ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ת כ ֲ
ה א ָ
וַ ּיַקְ ֵהל מ ֶֹׁש ֶ
א ּדּיּורָא דִילִי.
ְּת ֵה ִ
ָא ּבָעינָא דִ ְּת ֵהא ׁשִ ּתּופָא לָאַ ֲחרָ נִין
לָא מאַ ֲחרָא ,ל ֵ
ֵ
ה ,מאִ ְּת ֶכם ,וְ
חּו מאִ ְּת ֶכם ּתְרּומָ ֵ
ֵ
וְעַ ל ּדָא( ,שמות כה) קְ
ִיׁשָא הוֹו ,וַ ּיִ הְיּו
ֲ
ָא אִיּנּון מאִיּנּון ּגִזְעָא ב
ֵ
ִיאּו .אֹוף הכָא ה
ָ
ּבַ ֲהדִי ,וְ לָא ּבַ ֲהדַיְיכּוְּ ,ובגִין ָּכְך ֻּכּלְ הּו אִׁשְ ְּתצ
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ש
ְ

א"ע ח"לר ףד

זמש

ְרָאל,
ְאּו את רֹאׁש ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ְרָאלְּ .ובגִין ָּכְך מָ נָ ה לֹוןִּ ,ד ְכּתִיב ׂש ֶ
ָאי מתִים ,וְ לָא מִיִ ׂש ֵ
ַה ֵּמתִיםַ .ה ֵּמתִים ,וַ ּד ֵ
אָרִימּו ריׁשַיְיהּו.
ֵ
יּה ּבְרִי איּמָא.
ֵ
נָא פלּוגְ ּתָא עַ ל ּדָא .אָמַר לֵ
אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ,אַּבָאַּ ,כ ָּמה יָאּות הּוא ,אִי לָא אַׁשְ ַּכ ְח ְ
ֶ
ְרָאל ּבַ ֲה ֵּדיּה,
ְרָאל לְ בַעַ ל ּפְעֹור ,וְתָ נֵ ינָ ן ּדְאִתְ חַּבָרּו יִ ׂש ֵ
אָמַר  לֵ יּה וְ הָא  כְתִיב (במדבר כה) וַ ּיִ ּצ ֶָמד יִ ׂש ֵ
יּה אלְעָזָר,
ְרָאל ּבְ בַעַ ל ּפְעֹור .אָמַר לֵ ֶ
ִּכצְמִידָא דָא ּדְאִתְ חַּבָר ּבְּבַר  נָׁש ּבְקִׁשּוטֹויָ ,הכִי אִתְ חַּבָרּו יִ ׂש ֵ
ה ,אּלָא 
הּוא חֹוב ֶ
ָ
ל מ ַה
ְרָא ֵ
נָא לָא אמָרִית ּדְאִתְ ָּדכּו יִ ׂש ֵ
ֲ
ּלָא א
 ,א ֲ
ְרָאל לְ בַעַ ל ּפְעֹור ֶ
ָהכִי הּוא ,וַ ּיִ ּצ ֶָמד יִ ׂש ֵ
דְאִתְ ָּדכּו מִ ּמֹותָאְּ ,דלָא ׁשַרְיָא עָ לַיְ הּו מֹותָא.
יּה רָאׁשי הָעָ ם וַ ּדָאי,
ֵ
ל רָאׁשי הָעָ ם וְ הֹוקַע אֹותָ ם .אָמַר לֵ
ֵ
ת ּכ
ח א ָ
אָמַר לֵ יּה וְ הָא כְתִיב( ,במדבר כה) קַ ֶ
לְמילַףּ ,כְתִיב ָהכָא  הָעָ םּ ,וכְתִיב הָתָ ם (שמות לב) וַ ּיַרְא 
ְרָאלּ .ומִ ן הָעָ ם אִית לָ ן ֵ
י בנֵ י יִ ׂש ֵ
לָא רָאׁש ְ
ֵ
וְ
ְרָאל לְ בַעַ ל ּפְעֹור ,וְ לָא 
ם .א ָבל ּתָא חָזֵ י ,וַ ּיִ ּצ ֶָמד יִ ׂש ֵ
הָעָ ם( .שמות לב) וַ ּיִ ָּק ֵהל הָעָ ם( .שמות לב) וַ ּיִּפֹל מִ ן הָעָ ֲ
ֹאכל וַיִׁשְ ַּתחּו
ֹאכל הָעָ ם וְיִׁשְ ַּת ֲחוּו ,וְ לָא כְתִיב וַ ּי ַ
ִקְרָא אֹוכחִּ ,ד ְכּתִיב וַ ּי ַ
ַ
יפיּה ּד
יּה ,א ָבל מִ ן ֵס ֵ
ֲ
ַפלְ חּו לֵ
ּלָא ההּוא זַרְעָא  בִיׁשָאֲ ,הוֹו
ם .א ַ
ֹאכל הָעָ ֶ
ְרָאל ,מָאי וַ ּי ַ
ל .אּלָא  הָעָ םֵּ ,כיוָ ן ִּד ְכּתִיב וַ ּיִ ּצ ֶָמד יִ ׂש ֵ
ְרָא ֶ
יִ ׂש ֵ
ְרָאל לְ בַעַ ל ּפְעֹורּ .תָא  חָזֵ י ,וַ ּיִ ּצ ֶָמד 
ְרָאל( .דף רל"ח ע"א) מַ הּו ִּד ְכּתִיב( ,במדבר כה) וַ ּיִ ּצ ֶָמד יִ ׂש ֵ
חֹובה דְיִ ׂש ֵ
ָ
ְתִיב ,אּלָא לְ בַעַ ל ּפְעֹור .קִ ּׁשּוטִין וְ ּתּוקְּפָא יַ ֲהבּו לְ בַעַ ל ּפְעֹורּ ,בְ לָא דַעְ ּתָא,
ֶ
ְרָאל ּבְ בַעַ ל ּפְעֹור לָא כ
יִ ׂש ֵ
הּוא עיבִידְ ּתָא אַ ֲהנֵ י 
ֲ
ְרַע ּגַרְמיּהּ ,ולְאַּפָקָא קַ ֵּמיּה צֹואָ ה רֹותַ חַת .וְ ַה
ֵ
ּבְ גִין ְּדפּולְ ָחנָא דִ פְעֹור הּוא ,לְמִ פ
ְרָאל ֵּכיוָ ן ְּדחָמּו דָאֲ ,חׁשִיבָא דְזִ לְזּולָא דִילֵ יּה אִיהּו ,וְקִ לְקּולָא דִילֵ יּהְּ ,דהָא 
לֵ יּה ,וְאִתְ ַּתּקַף מִ ּנֵ יּה .וְיִ ׂש ֵ
ְזּולָא דַעבֹודָ ה זָרָ הּ ,פַרְעּו גַרְמַיְיהּו ְבלָא 
ֲ
ב ֲַעבֹודָ ה זָרָ ה ּכְתִיב( ,ישעיה ל) ֵצא ּתֹאמַר לֹו .וְאִיּנּון ּבְ גִין זִ ל
ְרָאלַּ ( .ומה כְ ִתיב).
יְדִיעָ ה ,וְעַ ל ֲהנֵ י כ ִֵּפר ּפִ נְ ָחסִּ ,וב ֵּטל מֹותָ נָאִּ ,ד ְכּתִיב וַיְ כ ֵַּפר עַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
רעיא מהימנא
יהּנָ ם ,חַד עַ ל
ּלָא ג' מְמּנִים ְּדגֵ ִ
ֻ
מָתִי .א
ֶ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
מָתִי ,מָאי ה
ֵ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאֵ ,ה
(ח ָמא
ל עבֹודָ ה זָרָ ה .וְאִיּנּון :מַׁשְ חִית ,אַף ,וְ ֵחימָ ה .הּוא ֲ
ּלּוי ערָיֹות ,וְ חַד עַ ֲ
ֲ
ׁשְ פִיכּות ּדָמִים ,וְ חַד עַ ל ּגִ
לָא אָמַר מעַ ל הָעָ ם,
ֵ
ְרָאל ,וְ
מָתִי מעַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֵ
ת ח
ׁשִיב א ֲ
ֶ
לְמָא .אָמַר ה
ֵ
ְדיהוה) (ס"א ֵח ָימה ְד ֲהוָ ה) טָאס ּבְעָ
ֹלׁשת אַ לְ ֵפי אִיׁשְּ ,ד ָהכִי אֹוקִימְ נָא וְׁשָאִיּלּו
ְאִיּנּון ע ֶרב רַ בּ ,דְאִ ּתְמַר וַ ּיִּפֹול מִ ן הָעָ ם ּבַיֹום ַההּוא ּכִׁשְ ֶ
ֵ
ּד
לְ בּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא( .ע"כ).
ְאִתְעבָר 
לָא מ ֵע ֶרב רַ בְּ ,דלָא אִתְקְרִיאּו קְ ִהּלָ ה וְ חִּבּור ,עַד ּד ֲ
ֵ
חּו מאִ ְּת ֶכם ּתְרּומָ ה לַייָ ,וְ
ֵ
ּומַ ה ּכְתִיב ,קְ
חּו מאִ ְּת ֶכם
ֵ
ּגֹוי אחָדְּ .ובגִין ּדָא קְ
ֶ
לָא הוֹו
ֲ
ִין ּבינַיְיהּוּ ,כְאִ ּלּו
הֹון ע ֶרב רַ בַּ ,כבְיָ כֹול ּבְזִמְ נָא דְמִתְעָרְ ב ֵ
ֵ
מִ ּנְ
י ּובינַיְיכּו.
ִין ּבינֵ ֵ
לָא מִׁשּוּתפּו אַ ֲחרָאְּ ,דלָא ב ֵָעינָא לְׁשַ ְּתפָא אַ ֲחרָ נ ֵ
ָ
ּתְרּומָ ה ,וְ
ְרָאל
ְרָאל ,מַ ה כְתִיב (איכה א) הָיּו צ ֶָריהָ לְרֹאׁש .וְיִ ׂש ֵ
ַד ע ֶרב רַ ב אִיּנּון מְעּורָ בִין ּבְיִ ׂש ֵ
 ,אּלָא כ ֵ
וְ ֹלא עֹוד ֶ
 ,אּלָא דְאָמַר 
ְרָאל .וְ לָא עֹוד ֶ
ל עדַת ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֹאׁש ּכ ֲ
ָ
ְאּו את ר
ְמִתְעַּבְרי מִ ּנַיְיהּו אִ ּלֵ ין מַ ה כְתִיבׂ ,ש ֶ
ֵ
ּבָתַר ּד
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הּוא ,אנָא ב ֵָעי לְדַ ּיְירָא עִ ְּמכֹון .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,שמות כה) וְעָ ׂשּו לִי מִקְ ּדָׁש וְׁשָ ַכנְ ּתִי 
ֲ
ֻקדְׁשָא בְרִיְך
ּבְתֹוכם.
ָ
ְאֹור ׁשּבַעִ ָּסה ,וְ הָא אֹוקְמּוהָ 
ֶ
ְרָאל ּבְ גָ לּותָא ,עָ לַיְיהּו אִתְמַר מִי מְעַ ֵּכב ׂש
 ,אּלָא  כַד ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
וְ ֹלא עֹוד ֶ
קּוד ָׁשא
ְרָאלַּ ,כבְיָ כֹול ּכְאִ ּלּו (ס"א ַע ְב ִרין ׁשּולְ ָטנֵי ְד ְ
ְע ֶרב רַ ב אִיּנּון רָאׁשִים עַ ל יִ ׂש ֵ
מָארי מַתְ נִיתִיןּ ,בְזִמְ נָא  ּד ֵ
ֵ
ָא צוְ וחִין
ְב ִריְך הּוא) ,עַ בְדִין ׁשּולְ ָטנּו בְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא ,וְיֵ יעָ לּון ּבְמִׁשְּפְ ֵטי  ּכ ָֹכ ַבּיָא ּומַ ּזָ לֵ יְּ .ובגִין ּד ַ
ִים זּולָתָך.
ֶ
לּונּו אדֹנ
ֲ
ֹלהינּו ּבְעָ
 יְיָ א ֵ
וְאַמְרִין( ,ישעיה כו) ֱ
ָּדבָר אַ ֵחרּ ,פִ נְ ָחס וְ כֹו' .קּום ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא ,וְאַ ְפ ַּתח מִ ּלֵ י קַ ֵּמי ׁשְ כִינְ ּתָא .קָ ם ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא ,וְאָמַר,
ם קָמי פִרְ ָצה,
ֵ
ה אִתְמַר הכִיּ .תָא חָזֵ יּ ,פִינְ ָחס קָאִים קַ ֵּמי דִינָא תַ ּקִיפָא דְיִ ְצחָק ,וְקָ
ָ
ּבְ חִּבּורָ ה קַדְמָאָ
ְרָאלְּ ,ובגִין ּדָא 
ַר ה ַּמּגֵ ָפהּ ,בְ גִין לְאַ ּגָ נָא עָ לַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
ּיַעמֹד ּפִינְ ָחס וַיְ ַפּלֵ ל וַ ֵּתעָ צ ַ
ִּד ְכּתִיב( ,תהלים קו) וַ ֲ
ָכלִיל ּדָא וְדָא ּבְ חּוׁשְּבָ נָאּ ,פִינְ ָחס ּכְמִ נְיַ ן יִ ְצחָק ,וְ ָהכָא צָרִיְך לְ ַח ְּדּתָא מִ ּלִין.
ָאס ּבַאוִירָאָ ,חטַף לָ ּה ,וְׁשָ ּתַף לָ ּה
ֲ
ָזָא מ"ם מִ ן מָ וֶ ת ט
 ,אלִ ּיָ הּו רְ חִימָא ּדְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה ,ח ֵ
ּפָתַ ח וְאָמַר ֵ
"ת טס
ָ
עִ ם ר"חּ ,דְאִיהּו יִ ְצחָק ,וְאִיהּו ְבחּוׁשְּבָ ן ּפִינְ ָחס ,וְאִׁשְ ְּתלִים ּבָ ּה רמ"ח .לְ בָתָר  חָזָא ו' מִ ן מָ וֶ
ּבִרְקִיעָא ,וְ ָחטַף לֵ יּה ,וְׁשַ ּוֵ י לֵ יּה ּבְרָמָ"ח ,וְאִׁשְ ְּתלִים רֹמַ"ח .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב ,וַ ּיִ ַּקח רֹמַ ח ּבְיָדֹו.
לְעיּלָאּ ,דְאִׁשְ ְּת ָּתפּו
יןּ .בִתְרין רּוחִין ּדְאִׁשְ ּתְמָרּו (ס"א ְּד ִא ְת ַט ָּמרּו) ֵ
ֵ
וְאִיהּוּ ,בְמָ ה יְ כִיל לַ ֲחטֹוף ּת ְֵרין אַתְ וָ ון אִ ּלֵ
לָא אִתְאבִידּוּ ,בְ ֵחילָא ּדְתַרְ וַ ויְיהּו ,וַ ּיִדְקֹור 
ֲ
ְרָאל ְּד
ָ"סּ .בִתְרין ּפָ נִים אִ ּלֵ יןָ ,חס עַ ל יִ ׂש ֵ
ֵ
ּבְ ִפנְ ָחסּ .פְ נֵ "י ח
ְאָתִי ּבְתֹוכם.
ָ
נְאֹו את קִ נ
ֶ
םּ ,בִתְרין אַתְ וָ ון מ"ו .וְ הַיְינּו בְקַ
ֵ
יה
ֶאת ׁשְ נֵ ֶ
לְמ ֱהוֵ י 
ַר ּגַרְמיּה לְמִיתָ הְּ .ובגִין ּדָא אִׁשְ ַּתּתַף לֵ יּה לְיִ ְצחָקֶ ,
ֵ
ֲוַאמַאי אִׁשְ ַּתּתַף ּבְיִ ְצחָקּ .בְ גִין ּדְיִ ְצחָק מָ ס
ְיַעקֹבּ ,דְאַ בְרָ ָהם ּדַרְ ּגֵ יּה ֶח ֶסד 
י ּביּה אַ בְרָ ָהם ו ֲ
ְרָא דִתְרין עִיזְ לֵ י דְאַ ּיַילְ ּתָא ,אִׁשְ ַּת ְּת ֵפ ֵ
ֵ
יּה עזֶ רּ .דְמִ ִּסט
לֵ ֵ
ְמַר ּביּה,
ָ"ס .יַעקֹב אִיהּו ְפנֵ "י א"ל (ס"א יַ ֲעקֹב ִאיהּו ְפנֵ "י ְד ִפנְ ָחס) ְּד ִפנְ ָחס ּבְ גִין ּדְאִ ּת ֵ
ֲ
אִׁשְ ַּתּתַף בח"ס ְּד ִפנְ ח
ְדֹוחקָא,
"י א"לּ .בְ גִין ְּדכַד עָ לְמָא אִיהּו ב ֲ
נּואל( ,ס"א ֵׁשם ַה ָּמקֹום ְּפנֵ "י) ּפְ נֵ ֵ
ַר את ּפְ ֵ
(בראשית לב) ּכ ֲַא ֶׁשר עָ ב ֶ
ְרָאל,
ה ּבְדֹוחקָא דְיִ ׂש ֵ
ֲ
ל ּבְרִית ,א ָב ָהן אִׁשְ ָּת ָּתפּו ֵביּהְּ ,ובגִינַיְיהּו אָמַר מ ֶֹׁש
ֲ
ְאִית צּדִיק ּבְעָ לְמָא מְקַ ּנֵ י עַ
ַ
ו
ן אלִ ּיָ הּו ,זָ ָכה לְ ה' מִ ן ַהּנָ בִיא,
ל עב ֶָדיָךּ .ובִתְ לַת אַתְ וָ ון יה"ו מִ ֵ
ְרָא ֲ
(שמות לב) זְ כֹר לְאַ בְרָ ָהם לְיִ ְצחָק ּולְיִ ׂש ֵ
ִים ּביּה יְ הֹוָ"ה.
ְדָא אִיהּו אלִ ּיָ הּו ,ה' נָ בִיא( ,ס"א וְ ָדא ָרזָ א ֵאל יהוה נָ ִביא) וְאִׁשְ ְּתל ֵ
ֵ
ו
ּותְרין יֹודִין אִיּנּון ,יֹוד עִ ּלָאָ ה מִ ן יְ הֹוָ"ה,
ס ּביּהּ ,בְ גִין ּדְקַ ּנֵ י עַ ל ּבְרִית ,זָ ָכה לִ בְרִיתֵ .
י' ּדְזָ ָכה ִפנְ ָח ֵ
ין ע ֶׂשר 
ּה ּב ֶ
ן אדֹנָיְּ ,דכָרַת ּבָ ֵ
ְיָדִין .יֹו"ד זְעירָא אִיהִי מִ ֲ
ֵ
ר אצְּבָעֹות ּד
ין ע ֶׂש ֶ
םּ ,ב ֶ
ְּדכָרַת ּבָ ּה לְאַ בְרָ ָה ֵ
ֶאצְּבְעָאן ּדְרַ גְ לִין וְאִיהִי אָת קַ ּדִיׁשָאּ ,דְמִתְעַ ּטְרָא בִרְׁשִימּו עִ ּלָאָ ה.
וְדָא אִתְרְׁשִים ּתָמִיד  לְעָ לְמִין ,אִיהִי אֹות  ּדְׁשַּבָת ,אֹות  ּדִתְ ִפּלִין ,אֹות  ּדְיֹומִין ָטבִין ,אֹות  ּדְׁשַ ּדַי 
ְרִית ּדלְ הֹון,
ִ
ְרָאל ּבִרְ צּועַיְיהּוּ ,בִ ב
י בּה רְׁשִימִין יִ ׂש ֵ
לְמ ֱהוֵ ָ
ִׁשְעָריָךֶ .
זֹות ּב ֶיתָך ּוב ֶ
ֵ
דְרָׁשִים (דברים ו) עַ ל מְזֻ
יכלָא דְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָאּ ,ובְאֹורַיְיתָא ,אִיּנּון רְׁשִימִין ּבְאָת י' עִ ּלָאָ ה,
ּדְאִיּנּון ּבְ נֹוי דְמַ טְרֹונִיתָאּ ,בְ נֹוי דְ ֵה ָ
יכם.
ֹלה ֶ
ַייָ א ֵ
ה דְאּוקְמּוה .וְ הָא אִתְמַר (דברים יד) ּבָ נִים אַ ֶּתם ל ֱ
ָ
ּדְאִיּנּון ּבְ נֵ י מַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ הּ ,כְמָ
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ב"ע ח"לר ףד

טמש

לָא דְׁשד יֵ ֶצר  הָרָעְּ ,דלָא לִ נְזִיק לֵ יּה לְּבַר  נָׁש.
ֵ
ְׁשלֶ ת ,עַ ל קּודְ
וְאֹות יֹוד ּדְׁשַ ּדַי ,אִיהּו חּולְיָא דְׁשַ ל ֶ
ּיַד ּכלֶ ב יְ חִידָתִי .אִיהּו נָ חָׁש ,אִיהּו ֶכלֶ ב ,אִיהּו
ֶ
ה מ ֶח ֶרב נַ פְׁשִי מִ
יּה אָמַר ּדוִד( ,תהלים כב) ַהּצִילָ ֵ
ָ
ּדְעָ לֵ
יּה אָמַר ּדוִד( ,תהלים י) יֶ ֱארֹב ּבַ ִּמ ְסּתָר  ּכְאַרְיֵ ה ְב ֻסּכֹה .וְ ַהּנָ בִיא קָרָא לֵ יּה ּדֹב ,הָדָא הּוא 
ָ
אַרְיֵ הּ .דְעָ לֵ
ִי ארִי ּבְמִ ְסּתָרִים( .תהלים מט) נִמְׁשַ ל ּכַּבְ ֵהמֹות ,נִמְׁשַ ל לְ ָכל ֵחיוָ ן מִ ס ְֲאבִין,
דִ כְתִיב( ,איכה ג) ּדֹב א ֵֹרב הּוא ל ֲ
ּדְאִיּנּון ּדֹורְ סִין ,אִתְמְתִיל לְ ָכל ּבַר נָׁשְּ ,כפּום חֹובֹוי ,וְ הָא אִתְמַר.
ְמֹודַע ההּוא דְרָ כִיב עָ לֵ יּה
ַ
מֹור נֹוערּ ,דְמַרְ ּכִיבִין עָ לֵ יּה נַ פְׁשָאּ .ומִ ּיַד ּדְאִׁשְ ּת
ֵ
וְ הַאי אִיהּו ֶכלֶ ב וְ נָ חָׁש וַ ֲח
ּדְאִיהּו ַחּיָיבָא ,עָ לֵ יּה ּכְתִיב( ,בראשית מט) וַ ּיִּפֹל ר ְֹכבֹו אָ חֹור .וְרָזָא דְמִ ּלָ ה( ,דברים כב) ּכִי יִּפֹל ַהּנ ֵֹפל מִ ֶּמּנּו.
ְּובגִין ּדָא אָמַר אִ ּיֹוב( ,איוב יב) ֹלא נ ֵֹפל אָ נֹכִי מִ ֶּכם .וְ ַצּדִיק ּדְרָ כִיב עָ לֵ יּה ,קָׁשִיר לֵ יּה ּבִקְׁשִירּו דִרְ צּועִין
ְׁשלֶ ת עַ ל קְדָ לֵ יּה.
ִין .אֹות ּת ִפּלִין ּדְאִיהּו אֹות יֹודּ .דְׁשַ ּדַי ,חּולְיָא עַ ל קְדָ לֵ יּה .ש ּדִתְ ִפּלִיןׁ ,שַ ל ֶ
ְ
ּדִתְ ִפּל
ל אלִ ּיָ הּו ּבַ ֳּסעָרָ ה ַהּׁשָמָיִ ם.
ִיב אלִ ּיָ הּו ,וְ ָסלִיק  לִׁשְמַ ּיָא .הָדָא  הּוא דִ כְתִיב( ,מלכים ב ב) וַ ּיַעַ ֵ
ֵּוביּה רָ כ ֵ
יּה ,איזֶ הּו
ֵ
ָ"ה את אִ ּיֹוב מִ ן ַהּסְעָרָ הְּ .ובגִין ּדָא ,אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן ּדְמַתְ נִיתָא עָ לֵ
ֵּוביּה (איוב לח) וַ ּיַעַ ן יְ הֹו ֶ
ַער ר ְֹוכבֹו .וְאִ ּלֵ ין אִיּנּון
ׁש את יִ צְרֹו .וְאִית לְמַאן ּדְמִתְ ַהּדָר לֵ יּה ֲחמֹורְּ ,דלָאו אִיהּו מִ ְצט ֵ
ּכֹוב ֶ
ִּבֹור ה ֵ
ַ
ּג
ת חמֹרֹוְּ .ובגִינֵ יּה אִתְמַר 
ֹׁש א ֲ
חֹומרְּ .ובגִין ּדָא אִתְמַר ּבְאַ בְרָ ָהם( ,בראשית כב) וַ ּיַ ֲחב ֶ
ּדְמִׁשְ ּתַדְ לִין ּבְקַ ל וָ ֶ
ל מָׁשִיח( ,זכריה ט) עָ נִי וְר ֵֹכב עַ ל ֲחמֹור.
ַ
עַ
ל ׁשדִין ּומַ ּזִיקִיןּ ,ומִ ּיַד 
ְׁשלֶ ת ,מִיּנָ ּה (ס"א ְמ ַפ ֲח ִדין) מְ פּוזָרִים ָּכ ֵ
ְּובגִין ּדָא י' מִ ן ׁשַ ּדַ"יּ ,דְאִיהּו חּולְיָיא דְׁשַ ל ֶ
יהם
ְּבְד ֶ
יהם ּבְזִ ּקִים וְ נִ כ ֵ
ְּדחַזְיָין לֵ יּה ּבַ ּמְזּוזֹות ּדְתַרְעִיןּ ,בַרְ חִיןְּ ,ד ָבּה אִתְמַר( ,תהלים קמט) לֶ אְ סֹר מַ לְ ֵכ ֶ
ּה ּבְאֹות ּת ִפּלִין עַ ל ּדְרֹועִיןּ ,ורְׁשִימִין ּבָ ּה ּבְאֹות ּבְרִית ּבִ ְבׂש ֵָריהֹון,
ְ
ל ׁש ֵּכן ּכַד חַזְיָין לָ
ּבְ ַכ ְבלֵ י בַרְזֶ לָּ .כ ֶ
 ,אּלָא יֵ ֶצר הָרָעּ ,דְדַמְיָא לְ ָכל ֵחיוָ ן וְעֹופִין ּדֹורְ סִין.
ּזָר הּק ֵָרב יּומָת ,לֵ ית זָר ֶ
(במדבר א) וְ ַה ַ
ְאִתְרְׁשִים ּביּהּ ,דְאִיהּו בְרָא 
ֵ
ָא פנְ ָחסּ ,דְקַ ּנֵ י עַ ל ּבְרִית ,ו
ְּובגִין ּדָא( ,איוב ד) זְ כָר נָא מִי הּוא נָקִי אָ בָדּ ,ד ִ
ן אדֹנָי.
דְמַ לְ ּכָא ּומַ טְרֹונִיתָא .קַ ּנֵ י בְמַ ֲחׁשָ ָבה ,וְזָ ֵכי לְאָת י' מִ ן יְ הֹוָ"ה .וְ ַּקנֵ י בְעֹובָדֹוי ,וְזָ ָכה לְאֹות י' מִ ֲ
וְ הַאי אִיהּו ָחכְמָ ה בָרֹאׁש .וְ ָחכְמָ ה ַבּסֹוףְּ .ובגִין ּדְאָדָ ם קַדְמָאָ ה ָהוָ ה רָׁשּום ּבְתַרְ וַ ויְיהּו ,אֹוקְמּוהָ 
לְמַע ֶׂשה .אַ ְּד ָהכִי דְאָמַר מִ ּלִין אִ ּלֵ ין אִתְ ַּכ ֵּסי מִ ּנַיְיהּו.
עָ לֵ יּה רַּבָ נָ ןּ ,דְאִיהּו רִאׁשֹון לַ ַּמ ֲחׁשָ ָבה ,אַ ֲחרֹון ֲ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
 רִּבִי אלְעָזָר( ,לְ ַח ְברֹוי) זַ ּכָאָ ה חּולָקָ נָאּ ,דְזָ ֵכינָא לְמִׁשְמַע מִ ּלִין מִּבְ נֵ י עָ
ֶ
אָמַר (דף רל"ח ע"ב)
ס ּבן יָאִיר.
ָא .רִּבִי פנְ ָח ֶ
ִ
ה עלָ ְך ,אִ ם הּוא בִרְעּותָ ְך ,וְאִי לָאו ,אִיּמ
ן אמֹרּ ,בְאֹומָאָ ֲ
ְּובחִּבּורָא קַדְמָאָ ה .לָ ֵכ ֱ
ה ּבִרְעּותיּה ,אִ ם
ֵ
הּוא ,אִי הוָ
ָ
ה יָדַע קדְׁשָא בְרִיְך
ֻ
ִי לָא הוָ
ָ
ַׁש ּבְעינֹוי דְרִּבִי אַּבָא ,וְ כ
ֵ
הּוא טּולָא בט
ָ
ַה
ן אמֹר.
לָאו .אָמַר לֵ יּה ,אִ ם לֵ יּה ּגָ לּוי ,מִי גָ לּוי לְאַ ֲחרִינֵ יְּ ,ובגִין ּדָא לָ ֵכ ֱ
וְתּו אִתְמַר ּבְ חִּבּורָא קַדְמָאָ ה( ,תהלים ס) מִ ְכ ָּתם לְדָ וִד ,סִימָ נָא ּדְאַ חְזִיאּו לֵ יּה לְדָ וִדּ ,כַד ׁשָדַר  לְיֹואָ ב
ָא ס ֲהדּותָא 
ן עדּותּ :ד ַ
ָא בהּו קְרָ בָא .אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאׁ ,שּוׁשַ ֵ
צֹובה לְאַ גָ ח ְ
ּולְארָ ם ָ
לַארַ ם נַ ֲהרַיִ ם ֲ
ֲ
ִידַת עלָ ן קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא ,וְדַרְ ּגִין
ֲ
ּיְימָא עלָ ן ,וְ ָסה
ֲ
ִי ס ֲהדּותָא ּדְקַ
ן עדּותּ .דְאִיה ַ
דִׁשְ כִינְ ּתָאּ ,דְאִיהּו ׁשּוׁשַ ֵ
עִ ּלָאִין קַדִיׁשִין ּבַ ֲהדָ ּה ,וְ ִסּיַיעְ ּתָא קַדִיׁשָא לְתּוׁשְּבַ ְחּתָא.
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ְאִיּנּון אבָרִים ,וְאִיהִי נִׁשְמָתָא עָ לַיְיהּו.
ֵ
ְרָאלּ ,ד
ן עדּות ּדְאִיּנּון ָס ֲהדִין עַ ל יִ ׂש ֵ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימְ נָאׁ ,שּוׁשַ ֵ
ִי סּיַעְ ּתָא קַדִיׁשְתָאִּ ( ,ומנָ ּה
ה תִׁשְמַע הּׁשָמַיִ ם .אִיה ִ
ַ
אִיהּו ִסּיַעְ ּתָא ּדִׁשְמַ ּיָאּ .דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה( ,מלכים א ח) וְאַ ָּת
ָּתלְ יָ יא) ּדְאִ ּתְמַר עָ לָ ּה ַּתנְיָא דִמְ ַסּיֵ יעַ לָ ְך.
ּנָא ּדנִׁשְרָא עִ ּלָאָ ה ,וְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא.
ֵאיתָ ן מֹוׁשָ ֶבָך וְ ׂשִים ּבַ ֶּסלַע קִ ּנֶ ָך( .במדבר כד) ֵ איתָ"ןַּ :תנְיָ"אַּ .ת ָּמן קִ ְ
י הלָ כֹות ּומִׁשְ נָיֹות .וְ ָכל ּדִּבּור 
וְעָ לָ ּה אִתְמַר( ,דברים לב) ְּכנֶ ֶׁשר יָעִיר קִ ּנֹו עַ ל ּגֹוזָ לָיו יְרַ ֶחףּ ,דְאִיּנּון ׁשֹונֵ ֲ
לֹותָאּ ,בין
ֵ
ין ּבְאֹורַיְיתָאּ ,בין ּבִ ְצ
ֵ
הּ ,ב
ְאַּפִיק ּבין לִׁשְמָא דִיהֹוָ ֵ
ֵ
ְדִּבּור ּדנָ פִיק מִּפּומֹוי דְ ַההּוא תַ נְיָ"אּ ,ד
ְ
ו
ִׁשְרָא ּדהּוא דִּבּורְּ ,ד ֵביּה
ְ
ְתִיב ּביּה .יִ פְרֹׂש ְּכנָ פָיוַ ,ההּוא  נ
ֵ
ּקּודָא ּופּקּודָא ,מַ ה כ
ִ
הּ ,בין ּבְ ָכל ּפִ
ּבִ בְרָ ָכ ֵ
יְ הֹוָ"ה.
הּוא א ֶבר ּדְּבַר נָׁש( ,ס"א ְד ַההּוא ְנִׁש ָרא) ְּד ֵביּה מִ ְצוָ ה
ֵ
ל אבְרָתֹו .עַ ל ַה
ל אבְרָתֹו ,מָאי עַ ֶ
ָאהּו עַ ֶ
יִ ָּק ֵחהּו יִ ּׂש ֵ
ָאהּוְּ :כגֹון (במדבר ו) יִ ּׂשָא יְ הֹוָ"ה
ל אבְרָתֹו .יִ ּׂש ֵ
ָאהּו עַ ֶ
י א ֶבר ּדִׁשְ כִינְ ּתָאְּ .ובגִין ּדָא יִ ּׂש ֵ
ָ"ה ,אִתְקְר ֵ
ֵ
יְ הֹו
ָיו אלֶ יָך.
ּפָ נ ֵ
דָתִי .אֹוף הכִי תָ נָאּ ,דְאִיהּו
ָ
 יְיָ סלְעִי ּומְ ֻצ
ּלָא אָמַר ּדוִד עָ לֵ יּה( ,שמואל ב כב) ַ
ָ
ָך .א
ּומַאי וְ ׂשִים ּבַ ֶּסלַע קִ ּנֶ ֶ
ֵביּה ֲהלָ ָכה תַ ּקִיפָא  ַכ ֶּסלַעְּ ,דלֵ ית ּפַ טִיׁש יְ כִיל לְ ַפ ְּצצָא יָתָ ּה ּבְ ָכל קּוׁשְיָין ּדְעָ לְמָאּ .בְ הַאי אִיהּו
מְקַ ּנְ נָא  נִׁשְרָא ,וְ ָכל ַּתּנָאִים אִתְקְרִיאּו קִ ּנִים ּדִילָ ּהְּ .ובגִין ּדָא( ,דברים כב) ּכִי יִ ּק ֵָרא קַ ן צִּפֹור לְ ָפנֶ יָך,
תָא ב ֵבי אֹוׁשְּפִיזֵ יה.
ְ
פּום ׁשַע
ֲ
ח מִקְרה ,זִמְ נָא חָדָא ּכְאּוׁשְּפִיזָא וְאַ ְכ ְסנַאיּ ,דְאִזְ ּדְמַ ן לְ
ֶ
ּבְאֹרַ
ְרָאל
וְאִית  ּדְאִיּנּון ּבְמַתְ נִיתָא דִ לְ הֹון ּדִירָ ה לִׁשְ כִינְ ּתָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות לא) וְׁשָמְרּו ְבנֵ י יִ ׂש ֵ
ם א ָּמנּותָ םְּ ,דלָא זָזַת 
וְאִית מָארי מִׁשְ נָ ה דְתֹורָתָ ֻ
ֵ
ת הּׁשַּבָת וְ גֹו' ,לְדֹרֹתָ ם ,לְדֹרֹתָ ם ָח ֵסר ,לְׁשֹון ּדִירָ ה.
ֶא ַ
ח מִקְרה,
ֶ
יהֹון .א ָבל אִ ּלֵ יןּ ,כִי יִ ּק ֵָרא קַ ן צִּפֹור לְ ָפנֶ יָךּ ,בְ הֹון ׁשְ כִינְ ּתָא בְאֹרַ
ֲ
ל יֹומ
ׁשְ כִינְ ּתָא מִ ּנְ הֹון ָּכ ֵ
זִמְ נִין ׁשַרְיָיא עָ לַיְיהּו וְאִׁשְ ְּת ָכחַת עִ ְּמהֹון ,וְזִמְ נִין לָא אִׁשְ ְּת ַכחַת עִ ְּמהֹון.
ָאם .וְזִמְ נִין ְּדלָא אִׁשְ ְּת ָכחַת עִ ְּמהֹוןׁ ,שַ ּלֵ ח ּתְׁשַ ּלַ ח
וְרָזָא ּדְמִ ּלָ ה ,זִמְ נִין ּדְאִׁשְ ְּת ָכחַת עִ ְּמהֹוןֹ ,לא תִ ַּקח ה ֵ
ִים ,מָארי מִקְרָא בְאִ ּלֵ ין ְּדלָא קַ בְעִין לִ ּמּודַיְיהּוׁ ,שַ ּלֵ ח
ֵ
ין מָארי מִׁשְ נָ ה .אֹו ֵביצ
ֵ
ם .אפְרֹחִים אִ ּלֵ
ָא ֶ
ֶאת ה ֵ
י הלָ כֹות,
וְאִית מָאר ֲ
ֵ
ָאם עַ ל הַּבָ נִים.
ם .א ָבל ּבְאִ ּלֵ ין ּדְקַ בְעִין לִ ּמּודַיְיהּוֹ ,לא תִ ַּקח ה ֵ
ָא ֲ
ח את ה ֵ
ּתְׁשַ ּלַ ֶ
ּכֹוכבִים,
וָעד .לָאו ַּכ ָ
ּכֹוכבִים לְעֹולָ ם ֶ
ִיקי הָרַּבִים ַּכ ָ
ּדְדַמְיָין לְ ּכ ָֹכ ַבּיָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דניאל יב) ּומַ ְצּד ֵ
וָעד 
לְמָא דְאָתיּ ,דְאִיּנּון לְעֹולָ ם ֶ
ֵ
ם יִּבֹול .אּלָא  ּכְאִיּנּון ּכ ָֹכ ַבּיָא דְעָ
ֶ
ּדְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון (ישעיה לד) וְ ָכל ְצבָאָ
קַיְימי תָדִיר.
ֵ
לַעבִידְ ּתַיְיהּו ָכל אּומָ ן וְאּומָ ן ,אָמַר  לֹון
נַע ֶׂשה אָדָ ם( ,בראשית א) ּבָתַר  ּדְאַׁשְ לִימּו ֲ
ר אֹלהִים ֲ
ֹאמ ֱ
וַ ּי ֶ
א ׁשּוּתפָא דְ ֻכּלָ נָא .אִתְ חַּבָרּו ֻכלְ כּו ַכ ֲחדָא,
ָ
ִי לְמעְּבַדּ ,דִיְ ֵה
ֻקדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,אּומָ נּותָא חָדָא אִית ל ֶ
יּה מחּולָקָא דִילִי.
יהב לֵ ֵ
לְמ ַ
נָא אׁשְ ְּתּתַף עִ ְּמכֹוןֵ ,
ָד מחּולָקָא דִילֵ יּהֲ ,וַא ֶ
ָד וְאח ֵ
ל אח ֶ
ַד ּביּה ָּכ ֶ
לְמעְ ב ֵ
ֶ
ְרָאל ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
ם אּלָא יִ ׂש ֵ
ִדְמּותנּו .וְאֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ןְּ ,דלֵ ית אָדָ ֶ
לְמנּו ּכ ֵ
נַע ֶׂשה אָדָ ם ּבְ ַצ ֵ
וְ הַיְינּו ֲ
י כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹותְּ .ובגִין ּדָא
(יחזקאל לד) וְאַ ֵּתן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָ ם אַ ֶּתם .אַ ֶּתם אָדָ ם ,וְ לָא עֹוב ְֵד ָ
ְרָאל ּבְעֹׂשָיו.
(תהלים קמט) יִ ׂשְמַ ח יִ ׂש ֵ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

א"ע ט"לר ףד

אנש

יּה איתָ ן
ִיב ּב ֵ
אָמַר ּבּוצִינָא קַדִיׁשָא ,וַ ּדָאי  ַההּוא תָ נָא דְאִתְ ּטְמַר ּבְ ֶּסלַע  ְּד ִחוְיָא אָמַר  ּדָאִּ ,ד ְכּת ֵ
ה איתָ ן מֹוׁשָ ֶבָךְּ .ד ֵביּה מִתְיַ ְּׁשבָא 
נִקְרְאּו איתָ נִיםּ ,ורְ בִיעָאָ ֵ
ֵ
לַת א ָב ָהן
ֲ
מֹוׁשָ ֶבָך וְ ׂשִים ּבַ ֶּסלַע קִ ּנֶ ָךּ .דִתְ
ְרָאל ,וְ נָ הִיר לֹון
ֲהלָ ָכהּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה ֲהלָ ָכה לְמ ֶֹׁשה מִ ּסִינַיּ .דְאִיהּו אִתְּפְׁשַ ט עַ ל ׁשִ ּתִין רִּבֹוא דְיִ ׂש ֵ
ְיָא אּלָא ּגָ לּותָא,
י בלֵ ילְיָא ,וְ נָ הִיר לְ ָכל ּכ ָֹכ ַבּיָא ּומַ ּזָ לֵ י .וְ לֵ ית לֵ יל ֶ
ּבְאֹורַיְיתָאּ ,כְׁשִמְׁשָא (לְ ִס ֲיה ָרא) ּדְאִתְ ַּכ ֵּס ְ
וְאִיהִי (ישעיה כא) ׁש ֵֹמר מַ ה ִּמּלַיְ לָ ה ׁש ֵֹמר מַ ה ִּמּלֵ יל .וְאִתְ ּגַ לְיָא בִימָמָאּ ,דְאִ ּתְמַר (בראשית מד) הַּב ֶֹקר אֹור,
ת ּכבֹוד יְיָ( .רות ג) חַי יְיָ ׁשִ ְכבִי עַד הַּב ֶֹקר.
ם א ְ
ר ּורְאִית ֶ
ֶ
ְמַר ּביּה (שמות טז) ּוב ֶֹק
ּב ֶֹקר ּדְאַ בְרָ ָהםּ ,דְאִ ּת ֵ
הּוא סלַע ,וְאָמַרּ ,בּוצִינָא קַדִיׁשָא ,מַ ה מֹועִיל לִי לְאִתְ ַטּמְרָא 
ֶ
ִיק מ ַה
אַ ְּד ָהכִי ,הָא רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא נָ פ ֵ
נָא אתָר  ְּדלָא עָאלִית  לְאִתְ ַטּמְרָא מִ נָ ְך ,וְ לָא אַׁשְ ַּכ ְחנָא ,אִי  ָהכִי  לֵ ית  לִי 
ֲ
מִ ַּק ָּמְךְּ ,דהָא  לָא ׁשְ בַקְ
לְאִתְ ַּכסְיָיא מִ נָ ְך.
ִדְמּותנּו ,מָאי  נִיהּו דְאָמַר לְ בָתָר 
לְמנּו ּכ ֵ
ְאָמַר נַע ֶׂשה אָדָ ם ּבְ ַצ ֵ
ֲ
אָמַר לֵ יּה ּבּוצִינָא קַדִיׁשָאּ ,בָתַר  ּד
ָא מָארי מַתְ נִיתִיןּ ,דְמִ ּנְ הֹון ֲהוֹו
ֵ
ִים את  הָאָדָ ם ּבְ ַצלְמֹו .אָמַר לֵ יּה ,מַ ה דְאֹוקְמּוהָ עַ ל ּד
ְרָא אֹלה ֶ
וַ ּיִ ב ֱ
ִים את 
ְרָא אֹלה ֶ
ֱ
א ,קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ּבָרָא לֵ יּהִּ ,ד ְכּתִיב וַ ּיִ ב
ָא יִּבָר ֻ
ֵ
אַמְרִין יִּבָראּ ,ומִ ּנְ הֹון אַמְרִין ל
ֵ
ָקָא ביּה חַד מִ ּנַיְיהּו ,וְ לָא אִתְעָ בִיד 
יּה ,אִי הכִי (דף רל"ט ע"א) אִיהּו ,לָא יָ הִיב חּול ֵ
ָ
הָאָדָ ם ּבְ ַצלְמֹו .אָמַר לֵ
נִיתֹו .אָמַר הכִי 
ָ
ְמּות ּת ְב
ַ
ָא ב ַצלְמֹו ּכִדְמּותֹוּ ,דְאִיהּו ֶצלֶ ם ּד
הֹון ,אּלָא  בְאִיקּונִין ּדְמַ לְ ּכ ְ
ֶ
ּבְדִ ּיּוקְ נָא דִ לְ
אִׁשְ ּתְמֹודַע.
ְאִי הוָ ה יָ הִיב ָּכל
י בכֹּלָא ,וְאַׁשְ לְ ֵטיּה עַ ל ּכֹּלָא .ו ָ
ְאִתְּבְר ְ
ֵ
נָא א ֵמינָא לָ ְךּ ,ד
ּלָא א ֲ
לֹום .א ֲ
ֶ
אָמַר חס וְׁשָ
ַ
ִי ב ֶּמה
חּולָקיּה מִ ּנֵ יּה( ,ישעיה ב) ּכ ַ
ֵ
חּולָקיּהּ ,בְזִמְ נֵ יּה ְּד ֲהוָ ה כַעְ ֵסיּה עָ לֵ יּהָּ ,כל חַדָ ,הוָ ה נָ טִיל
ֵ
ַד ּביּה
ח ֵ
נֶ חְׁשָ ב הּוא.
ּלָא קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  בָרָא לֵ יּה (ּכָ ל ַחד וְ ַחד) ּבְדִיּוקְ נֵ יּהּ ,דָא מַ לְ כּות קַדִיׁשָאּ ,דְאִיהִי תְמּונַת  ּכֹל.
ֶא ֻ
ל קדְׁשָא ּבְרִיְך הּואּ ,ובָרָא עָ לְמָא ,וְ ָכל ּבִרְיָין ְּדבָרָא בְעָ לְמָא ,וְ ָכלַ ל ּבָ ּה עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין,
ְּד ָבּה אִ ְס ָּת ַּכ ֻ
ר ספִירָ ן ,וְ ָכל ׁשְמָ ָהן וְ ִכּנּויִין וְ ַהוָ ּיָין .וְעִ ּלַת עַ ל ּכֹּלָאּ ,דְאִיהּו אָדֹון עַ ל
ּה ע ֶׂש ְ
ּודָא כלָ ל ,וְ ָכלַ ל ּבָ ֶ
ְ
ּבְ לָא פִר
ר ּד ֻכּלְ הּו,
ִי ק ֶׁש ְ
ית אלָ הָא בַר מִ ּנֵ יּה ,וְ לָא יִׁשְ ְּת ַכח ּבְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ּפָ חּות מִיּנָ ּהּ .בְ גִין ּדְאִיה ֶ
ּכֹּלָא ,וְ לֵ ֱ
ּיְימָא ביּה (תהלים קג) ּומַ לְ כּותֹו ּבַ ּכֹל מָׁשָ לָ הְּ .ובגִין ְּדלָא אִׁשְ ְּת ַכח עִ ּלַת עַ ל ּכֹּלָא 
ֵ
ׁשְ לִימּו דְ ֻכּלְ הּו ,לְקַ
ְרָאלּ .ומִ ִּסטְרָא דְעִ ּלַת עַ ל
ַיְיהּו ,אִתְקְרִיאַת אמּונַת יִ ׂש ֵ
ֱ
ּה ,אפִיּלּו ּבְ חַד מִ ּנ
בְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ּפָ חּות מִ ּנָ ֲ
ה .א ָבל מִ ִּסטְרָא דִׁשְאַר ּבִרְיָין אִתְמַר ּבָ ּה( ,במדבר
ִי ֹלא רְאִיתם ָּכל ּתְמּונָ ֲ
ֶ
ּכֹּלָא ,אִתְמַר ּבָ ּה( ,דברים ד) ּכ
יב) ּותְמּונַת יְיָ יַּבִיט.
יטל
לְמ ַ
ִינָא קַדִיׁשָא ּוׁשְאַר חבְרַ ּיָיא ,וְאִׁשְ ְּת ָּטחּו קַ ֵּמיּה ,וְאָמְרּו ,וַ ּדָאי כְעַ ן לֵ ית מָאן ּדְיָ כִיל ֵ
ַ
אָתָא ּבּוצ
בֹורא עָ לְמִין ,עִ ּלַת עַ ל ּכֹּלָאֵּ ,וביּה
לְמָא ,אּלָא  ֵ
ֶ
ִיב ּביּה חּולָקָא  חַד ּבְעָ
חּולָקיּהְּ ,דלָא יָ ה ֵ
ֵ
מִ ּנֵ יּה
ַּתלְיָא עָ נ ְֵׁשיּה ,אֹו אַ ֵגְריּה ,וְ לָא  בְמַ לְאָ ְך וְ ׂשָרָף ,וְ לָא  בְׁשּום ּבִרְיָ ה ּדְעָ לְמָאְּ .ובגִין ּדָא אֹוקְמּוהָ רַּבָ נָ ן
ף ׁשם ׁשָמַיִ ם וְדָ בָר אַ ֵחר ,נֶ ֱעקָר מִ ן הָעֹולָ ם .מִ ּיַד ּדְׁשָמַע מִ ּלִין אִ ּלֵ ין ּדְאָמַר רִּבִי 
ּדְמַתְ נִיתִין ,הַמְׁשַ ֵּת ֵ
ּבּוצינָ א ַק ִד ָיׁשא ַח ָדא) וְ ָכל ַחבְרַ ּיָיא 
ׁשִמְעֹון ּבּוצִינָא קַדִיׁשָא ,חַדָא רַעְיָא מְ ֵהימְ נָא( .ס"א ְד ָא ַמר ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ִ
ָא ּדּיַי.
לְמָא אּלָא לְמִׁשְמַע ּד ַ
ֶ
ה אָתי בַר נָׁש ּבְעָ
ֵ
נָא ,אִי לָא הוָ
ָ
בָרִיכּו לֵ יּה ,וְאָמְרּו ,רַעְיָא מְ ֵהימְ
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זַ ּכָאָ ה אִיהּו ,מָאן ּדְאִׁשְ ַּת ַּדל ּבְ גָ לּותָא בַתְרָאָ ה ,לְמִ נְ ּדַע לִׁשְ כִינְ ּתָא ,לְאֹוקִיר לָ ּה ּבְ ָכל ּפִ ּקּודִיןּ ,ולְמִ סְּבַ ל
ה דֹוחקָא( .בראשית כח) וַ ּיִׁשְ ַּכב ּבַ ּמָקֹום ַההּוא ,אִ ם יֵ ׁש 
ֲ
ה דֹוחקִיןּ .כְמָ ה דְאִ ּתְמַר ,אַ גְרָא דְ ַכּלָ
ֲ
ּבְ גִינָ ּה ַּכ ָּמ
כ"ב אֹותִ ּיֹות ּדְאֹורַיְיתָא ,אִיהִי ׁשְ כִיבַת עִ ֵּמיּה.
ה מאַיִ ןְּ .דב ֲַאתָר ּדִׁשְ כִינְתָא עִ ּלָאָ ה ַּת ָּמןָ ,חכְמָ ה ַּת ָּמןְּ .ובגִינָ ּה אִתְמַר( ,משלי ח) לְ ַהנְ חִיל
מָאן יֵ "ׁשָ .חכְמָ ֵ
ִי חכְמָ ה
ַת ח ֶסד .וְיֵ ׁש  ּדְאִיה ָ
ד לַאלָ פִים לְא ֲֹהבָי .מִ ִּסטְרָא דְאַ ֲהב ֶ
א ֲֹהבַי יֵ ׁש .וְ הַיְינּו (שמות כ) וְע ֶֹׂשה ֶח ֶס ֲ
ֹוצה לְ ַה ְחּכִים יַדְרִיםְּ .ובגִין ּדָא ,לְ ַהנְ חִיל א ֲֹהבַי יֵ ׁש.
לִימִינָאְּ ,ד ָהכִי אּוקְמּוהָ הָר ֶ
ּתָא חָזֵ י ּבְרָזִין סְתִימִיןּ ,בְמִ ּדֹות דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואַ ,ההִיא מִ ָּדה ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבָ ּה ,וְדַ כְרִין ּבָ ּה ,עָ לָ ּה
ם מֹודד ּבָ ּה מֹודְדִין לֹו .וְׁשִ בְעִין אַ נְּפִין לְאֹורַיְיתָא ,וְ הַאי אִיהּו (שם) ּבְ ָכל ַהּמָקֹום
ֵ
ה ׁשאָדָ
אִתְמַרּ ,בַ ִּמ ָּד ֶ
ִיר את ׁשְמִיּ ,בְ ַההִיא 
ּלָא ב ַההִיא מִ ָּדה דְאַזְ ּכ ֶ
יּה .א ְ
ֶ
ִיר את ׁשְמִי מִיב ְֵעי לֵ
ִיר את ׁשְמִיּ ,תַזְ ּכ ֶ
ֲא ֶׁשר אַזְ ּכ ֶ
בֹוא אלֶ יָך ֵּוברַ ְכּתִיָך( .ע"כ רעיא מיהמנא).
ֵ
מִ ָּדה אָ
זהר:
ֵ
ל ּפִי הּגֹורָ ל ֵּת ָחלֵ ק נַ ֲח
ַ
עַ
ִי ּכל
לָתֹו ּבין רַ ב לִמְעָ ט( .במדבר כו) רִּבִי יְ הּודָ ה ּפָתַ ח וְאָמַר( ,קהלת ג) יָדַעְ ּתִי ּכ ָ
ּנּו אין לִ גְרֹעַ וְ גֹו'ׁ .שְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא,
ָיו אין לְ הֹוסִיף ּומִ ֶּמ ֵ
ָאֹלהִים הּוא יִ הְיֶ ה לְעֹולָ ם עָ ל ֵ
ר יַע ֶׂשה ה ֱ
ֲא ֶׁש ֲ
ָאֹלהִים הּוא יִ הְיֶ ה לְעֹולָ ם,
ר יַע ֶׂשה ה ֱ
ל א ֶׁש ֲ
ִי ּכ ֲ
ְמָתיּה יַ ּתִיר עַ ל ָּכל ּבְ נֵ י עָ לְמָא ,לָא יְדַעְ נָא  ּכ ָ
ְּד ָחכ ֵ
וְאִיהּו אָמַר יָדַעְ ּתִי ,מַ ה דְ לָא יָדַע ּבַר נָׁש אַ ֲחרָא.
י כל ׁשְאַר ּבְ נֵ י 
ָא יַדְע ָ
ֵ
ְמָתיּה ַסּלְקָא עַ ל ָּכל ּבְ נֵ י עָ לְמָאּ ,ומַ ה דְאִיהּו יָדַע ל
ָא חכ ֵ
ֶאּלָא וַ ּדָאי ׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכ ָ
נָא ּותְרין
ֵ
ח ּביּה ,וְאִ ְס ָּת ַּכל זִמְ
ִיד עבִידְתָא ,אַׁשְ ּגַ ֵ
עָ לְמָאּ .תָא חָזֵ יׁ ,שְאַר אּומָ נֵ י דְעָ לְמָאּ ,כַד אִיהּו עָ ב ֲ
ִי ,אַּפִיק עבִידְ ּתָא 
ֲ
זִמְ נִין וְעָ בִיד לֵ יּהּ ,ולְ בָתַר אֹוסִיף עָ לֵ יּה ,אֹו ּגָרַע מִ ּנֵ יּה .וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא לָאו ָהכ
לְאֹוספָא 
ָ
ָׁשּות ּכלָ ל ,וְאִיהּו מַ ּמָׁש אִתְ ְּת ַּקן ִּכּדְקָא יָאּות ,וְ לָא אִ ְצטְרִיְך
ְ
לַאּמִתֹו מִ ּתֹהּוְּ ,דלֵ ית ּבָ ּה מַ ּמ
ֲ
ל א ֶׁשר עָ ָׂשה וְ ִהּנֵ ה טֹוב מְאֹד.
ת ּכ ֲ
ִים א ָ
ּיַרְא אֹלה ֶ
ֱ
ּולְאַ גְרְעָא מִ ּנֵ יּהּ .בְ גִין ַּכְך ּכְתִיב( ,בראשית א) וַ
 ,אִי הכִי 
ָ
ָאֹלהִים ,לְתִ ּקּונָא דְעָ לְמָא ,וַ ּדָאי הּוא יִ הְיֶ ה לְעֹולָ ם .רִּבִי יִ ְצחָק אָמַר
ר יַע ֶׂשה ה ֱ
ל א ֶׁש ֲ
ּתּו ָּכ ֲ
ִיפנָא ,וְ הּוא רָזָא עִ ּלָאָ ה ֵבין ַחבְרָ נָא,
ַאי קְרָא הכִי אֹול ְ
ָ
ָיו .אּלָא ה
ה ׁשּיִירְאּו מִ ּלְ ָפנ ֶ
ָאֹלהִים עָ ָׂש ֶ
מַ הּו וְ ה ֱ
ר יַע ֶׂשה,
ל א ֶׁש ֲ
ָאֹלהִים הּוא יִ הְיֶ ה לְעֹולָ ם ,מַ הּו ָכ ֲ
ל א ֶׁשר עָ ָׂשה ה ֱ
ִי ּכ ֲ
ַאי קְרָא הכִי מִיב ְֵעי לֵ יּהּ ,כ ָ
ָ
ה
ר יַע ֶׂשה.
ל א ֶׁש ֲ
ְ אַמְרַת ּכ ֲ
ָ
ְיֹות ּכבָר הָיָ ה ,וְאַ ּת
ְ
ָר הּוא וַא ֶׁשר לִ ה
ֲ
וְ הָא כְתִיב מַ ה ֶּׁשהָיָ ה ְּכב
לֹו .יַע ֶׂשה,
ֲ
ָך יַע ֶׂשה לִמְ ַח ֵּכה
ה אֹלהִים זּולָתְ ֲ
ֶאּלָא מִקְרָא אַ ֲחרָא אִׁשְ ּתְמַעּ ,כְתִיב (ישעיה סד) עַיִ ן ֹלא רָאָתָ ֱ
ּלָא אתָר עִ ּלָאָ ה הּואְּ ,דנָ גִיד וְ נָ פִיק וְאַדְ לִיק ּבֹוצִינִין
יּה .א ֲ
ֶ
עָ ׂשִיתָ מִיב ְֵעי לֵ יּה .לִמְ ַח ֵּכה לֹו ,לָ ְך מִיב ְֵעי לֵ
ְאִקְרי עֹולָ ם הַּבָאּ .ומִ ּנֵ יּה נָ פִיק  חַד אִילָ נָא( ,דף רל"ט ע"ב) לְאִתְׁשָקְיָא ּולְאִ ּתְתַקְ נָא.
ֻּכּלְ הּו לְ ָכל עִיבָר ,ו ֵ
ָא אֹוקְמּוה .וְ ַההּוא עֹולָ ם הַּבָא דְ נָ גִיד 
ָ
וְ הַאי אִילָ נָא עִ ּלָאָ ה וְיַ ּקִירָא הּוא עַ ל ָּכל ׁשְאַר אִילָ נִין ,וְ ה
ִידְתיּה ,מְעַ ֵּטר לֵ יּה ּבְעִ טְרִין,
יּה ּבַעב ֵ
ֲ
 ,אַׁשְקי לֵ יּהּ ,ומְתַ ֵּקן לֵ
ֵ
וְ נָ פִיק ,אַתְקִין לֵ יּה לְ הַאי אִילָ נָא תָדִיר
לְמי עָ לְמִין.
ִיק מַּבּועי מִ ּנֵ יּה לְעָ לַ ם לְעָ ֵ
ֵ
לָא פס
ָ
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ֹּלָא ביּה .וְעַ ל ּדָא כְתִיב,
נּותָאּ ,ביּה ׁשַרְיָא מִ ָּכל ׁשְאַר אִילָ נִין ,קִיּומָא דְ כ ֵ
ֵ
ּבְ ַההּוא אִילָ נָא תַ לְיָא מְ ֵהימְ
ָיו אין לְ הֹוסִיף,
ָאֹלהִים הּוא יִ הְיֶ ה לְעֹולָ ם .וַ ּדָאי הּוא הָיָ ה הּוא הֹוֶ ה וְ הּוא יְ ֵהא .עָ ל ֵ
ר יַע ֶׂשה ה ֱ
ל א ֶׁש ֲ
ָּכ ֲ
ּנּו אין לִ גְרֹעַ  .וְעַ ל ּדָא בְאֹורַיְיתָא כְתִיב( ,דברים יג) ֹלא ת ֵֹסף עָ לָיו וְ ֹלא תִ גְרַע מִ ֶּמּנּוּ .דְאִילָ נָא דָא,
ּומִ ֶּמ ֵ
ּומ ֵאין ֵח ֶקר.
ה מ ֵאין סֹוף  ֵ
ָאֹלהִים סְתָ םּ ,דָא גְ בּורָ ֵ
ָאֹלהִים ּתָדִיר .ה ֱ
ּדְאֹורַיְיתָא הּואֲ .וַאתָר ּדָא אַתְקִין ה ֱ
ה ,יַע ֶׂשה ּתָדִיר,
לָא אֹלהִים .וְעַ ל ּדָא עָ ָׂש ֲ
ֱ
ָאֹלהִים ,וְ
 אין ֵח ֶקר  לִתְ בּונָתֹו ,ה ֱ
ְ אָמר( ,ישעיה מ) ֵ
ּכְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְדָרי דָרִין.
ן מימֹוי ל ֵ
לָא פסְקָ ֵ
ְמַּבּועַ ּד ַ
ְ
ּכ
ה ׁשּיִירְאּו מִ ּלְ ָפנָיו .אַתְקִין לֵ יּה לְ הַאי אִילָ נָאּ ,בְתִ ּקּונָא ׁשְ לִיםּ ,דְאָ חִיד 
ָאֹלהִים עָ ָׂש ֶ
ּבְ גִין ַּכְך ּכְתִיב ,וְ ה ֱ
ְדָרי דָרִין.
ָר עיּלָא וְתַ ּתָאּ ,בְ גִין ּדְיִירְאּו מִ ּלְ ָפנָיו .וְ לָא יַ ְחלְ פּון לֵ יּה ּבְ ִחּלּופָא אַ ֲחרָא ל ֵ
לְ ָכל ְסט ֵ
לָאּ ,בְקַדְמִיתָא יַע ֶׂשהּ ,ולְ בָתַר 
ֲ
ָאי ׁשַּפִיר קָא אַמְרַת ,א ָבל ּתּו אִית  לְאִ ְס ַּת ְּכ
ֲ
אָמַר רִּבִי אַּבָא ,וַ ּד
לָא פסְקִין
ָאי יַע ֶׂשה וְאַתְקִין לְ הַאי אִילָ נָאְּ ,ד ַ
ֲ
ַאי .אּלָא ָ(ּת ִדיר) וַ ּד
ָאֹלהִים עָ ָׂשה ,מַ ה ֵבין הַאי לְ ה ֶ
וְ ה ֱ
ָאֹלהִים אִילָ נָא אַ ֲחרָא לְתַ ּתָא מִ ּנֵ יּה .וְ לָא 
ה .אּלָא עָ ָׂשה ה ֱ
ְדָרי דָרִיןּ .ולְ בָתַר עָ ָׂשה ,מַ הּו עָ ָׂש ֶ
ֵמימֹוי ל ֵ
יַע ֶׂשה ְכהַאיְּ .דהַאי אִילָ נָא תַ ּתָאָ ה ,עָ בִיד לֵ יּה וְאַתְקִין לֵ יּהּ ,בְ גִין ּדְמַאן ּדְיֵ עּול לְאִילָ נָא עִ ּלָאָ ה,
ֲ
ּלָא כּדְקָא חָזֵ י.
יעָאל ,א ְ
ֶ
לְמ
יֵ יעּול ּבִרְׁשּו ,וְיִׁשְ ָּכח לְאִילָ נָא תַתָאָ ה ,וְיִדְ ַחל ֵ
ְרָאל וְדָא אִילָ נָא תַ ּתָאָ ה עָ ָׂשה,
 ׁשֹומר יִ ׂש ֵ
ָא אִקְרי (תהלים קכא) ֵ
ֵ
ּתָא חָזֵ יְּ ,דהַאי ,נָ טִיר ּפִתְ חָא הּוא .וְעַ ל ּד
ַעְמָאׁ .שּיִירְאּו
ֶ
ה ,אּלָא עָ ָׂשה .מָאי  ט
ְתִיב יַע ֶׂש ֶ
ֲ
לְעיּלָא .וְעַ ל ּדָא לָא  כ
ן מאִילָ נָא דִ ֵ
אִתְׁשַקְיָא ּומִתְזָ ֵ
יּה ,אּלָא אִיּנּון ּדְיִתְ ֲחזּון לְקָרְ בָא ,וְ לָא אַ ֲחרָא ,וְיִ ְסּתַמְרּון ּבְ נֵ י נָׁשָא 
ֶ
מִ ּלְ ָפנָיו ְבנֵ י עָ לְמָא ,וְ לָא יִקְרְ בּון לֵ
אָרְ ֵחי דְאֹורַיְיתָא ,וְ לָא יִ ְסטּון לִימִינָא וְ לִ ׂשְמָאלָא.
יּה ׁשַרְיָא ,אָמַר ּדוִד( ,תהלים טז) אַ ָּתה ּתֹומִיְך ּגֹורָ לִי .מַ הּו גֹורָ לִי.
ָ
ילֹוי ב
ֵ
ּתָא חָזֵ י ,עַ ל הַאי אִילָ נָא דְ ָכל ֵח
ל ּפִי הּגֹורָ ל ּכְתִיב .וְ ֵכן הּוא עַ ל ּפִי יְיָ .וַ ּיָמָת ׁשָ ם עַ ל ּפִי 
ַ
ִיד ּביּה ָּדוִד מַ לְ ּכָא .וְעַ ל ּדָא ,עַ
ּדָא עַדְ בָא דְאָ ח ֵ
ְיַדְעי 
חּולָקיהֹון ּדְאִיּנּון ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבְאֹורַיְיתָא יְמָמָא וְ לֵ ילֵ י ,ו ֵ
ֵ
יְיַָ .הּגֹורָ ל ּכְתִיב (ס"א כֵ ן ֵּביּה ַעל ִּפי) .זַ ּכָאָ ה
יהְּ .דהָא 
ְ אָמר( ,קהלת ז) ַה ָחכְמָ ה ְּת ַחּיֶ ה בְעָ לֶ ָ
י ב ָכל יֹומָא מְזֹונָא עִ ּלָאָ הּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
אָרְ חֹוי .וְאִיּנּון אַ ְכלֵ ְ
ֹאכלּו.
ה עבָדַי י ֵ
יּלָא מ ֲאתָר ּדָא אִתְזָ ן ,וְ הָא אִתְמַר עָ לַיְיהּו( ,ישעיה סה) ִהּנֵ ֲ
ֵ
לְע
אֹורַיְיתָא דִ ֵ
ִי קֹול מעַ ל לָרָקִיעַ ּ .דָא קֹול ּדְאָ חִיד לְ הַאי רָקִיעַ  ,וְאִׁשְ ְּתּתַף 
ֵ
רִּבִי אַּבָא ּפָתַ ח וְאָמַר( ,יחזקאל א) וַיְ ה
ּבַ ֲה ֵדיּה .וְדָא הּוא (תהלים קיא) זֵ ֶכר עָ ָׂשה לְ נִ ְפלְאֹותָיו .וְ ַההּוא רְקִיעָא קָאִים עָ לַיְיהּו ,עַ ל אִיּנּון ֵחיוָ ון.
ִיל ּבין מַיִ ם לָמָיִ ם.
י ב ֵּׁשנִי( ,בראשית א) לְ ַה ְבּד ֵ
וְדָא הּוא דְאִ ב ְֵר ַ
ִילֹון אינֹו מְׁשַ ֵּמׁשְּ ,דהָא לֵ ית לֵ יּה מִ ּדִילֵ יּה,
ֵ
יּלָא לְעיּלָא .וַ ּדָאי  ו
ֵ
לְע
ָא אֹוקְמּוהּ ,דְׁשִ בְעָ ה רְקִיעִין ֵ
ָ
וְ ה
ֶאּלָא מַ ה דְיָ ֲהבִין לֵ יּהּ .ומִ ְס ְּכנֵ י  ֵביּה אִתְאַ ֲחדּוּ ,דָא  הּוא רָזָא  ִּד ְכּתִיב( ,דברי הימים א כב ) [ּו]בְעָ נְיִי 
ְיָא ,אַּפִיק חּיָ לֹוי לְ ָכל ִסטְרִין,
ַ
ָא בלֵ יל
ית אֹלהַי .וְדָא מַ ְכנִיס ׁשַ ֲחרִית ּומֹוצִיא עַרְ בִיתְּ .דה ְ
ֲהכִינֹותִי לְ ֵב ֱ
רִית ּכנִיׁש לְ ֻכּלְ הּו ,וְאָעִיל לְ נֻ קְ בַיְיהּו ,וְ לָא ׁשַ לְ טִיןְּ .דהָא 
ָ
וְׁשַ לְ טָא עַ ל אִיּנּון ַחּיָילִין ֻוְא ְכלֹוסִיןּ .ובְׁשַ ֲח
ָא אֹוקְמּוה.
ָ
ר ח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָתְ ָך ּבַ ּלֵ ילֹות .וְ ה
ְ אָמר (תהלים צב) לְ ַהּגִיד ּבַּב ֶֹק ַ
ר ּכלִיל ֻּכּלְ הּוּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ב ֶֹק ָ
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א"ע מ"ר ףד
דנש


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

הּו א ְכלּוסִין לָא 
ּ ,בְׁשַעתָא דְ הַאי קֹול אִתְעַרֻּ ,כּלְ ֻ
ֲ
וְקֹול אִית עַ ל הַאי רָקִיעַ  ,מִ ּנֵ יּה אִתְזָ ן הַאי רָקִיעַ
י חילֵ יהֹון ּומְ ַחּכָאן ,לְ ַההּוא  טִיבּו דְ נָ גִיד 
ּלָא לְמיקָ ם ּבְדּוכְתַיְיהּו ,וְאַקְרְ ֵב ֵ
ֵ
הּו רְׁשּו ,א
ֶ
נַ ְטלִין ,וְ לֵ ית ּבְ
ָרָקִיעַ א ֶׁשר עַ ל רֹאׁשָ ם.
ֲ
ָא אִיהּו מעַ ל ל
ֵ
לְ ַההּוא רָקִיעַ  ,וְיִתְּבָרְ ָכן ּבְ גִינֵ יּה ,וְעַ ל ּד
ְרָאל .וְדָא 
ָא א ֶבן יִ ׂש ֵ
ה א ֶבן סַּפִירּ ,ד ֶ
ְמַרְא ֶ
ְמּות ּכ ֵּסאּ ,כ ֵ
ִ
ל א ֶבן סַּפִיר  ּד
י רָקִיעַ רָקִיעַ א ֶׁשר עַ ֶ
ֲ
ּתָא  חָזֵ
לְמירַת 
ְרָאל ֵ
ּלְעיּלָאּ ,כַד ּבָעּו יִ ׂש ֵ
ַד א ֶבן נַ ְחּתָא מִ ֵ
ָא ֶבן וְ גֹו' .ח ֶ
לּו את ה ֶ
הּוא רָזָא ּד ְכּתִיב( ,בראשית כט) וְ גָ לְ ֶ
ִ
וְדָא א ֶבן הּוא מִ ְּתחֹות (דף ר"מ ע"א)
ֶ
ְתִיב ּביּה ּגֹורָ ל .וְאִיהּו אָמַרּ ,דָא לִ ְפלַ נְיָא ,וְדָא לִ ְפלַ נְיָא.
ֵ
אַרְעָאּ ,וכ
ל ּפִי הּגֹורָ ל
ַ
י כְך עַ
ְרָאל ּכְתִיבְּ .ובגִינֵ ַ
ה א ֶבן יִ ׂש ֵ
ֻּכרְ סְיָיא דְמַ לְ ּכָא נַ ְחּתָא .וַ ּדָאי (בראשית מט) מִ ָּׁשם ר ֶֹע ֶ
ָאי ּת ָחלֵ ק נַ ֲחלָתֹו.
וַ ּד ֵ
ּבַתְריּה .אָמְרּו ,וַ ּדָאי 
טּו א ֵ
הּו רִּבִי אלְעָזָר ,רָ ֲה ֲ
ֶ
י מאּוׁשָא לְ לּודּ ,פָ גַע ּבְ
רִּבִי יִ ְצחָק וְרִּבִי יְ הּודָ ה ֲהוֹו אָזְ לֵ ֵ
ּבַתְריּה ּדִׁשְ כִינְ ּתָא .עַד ּדְמָ טּו לְ ג ֵַּביּה ,אָמְרּו וַ ּדָאי נִׁשְ ַּת ֵּתף ּבַ ֲהדָ ְך ,וְ נִׁשְמַע מִ ּלָ ה חַדְ ּתָא.
ִיט א ֵ
נַרְ ה ֲ
י צ ֶדק ,אִיּנּון ּדְאַזְ לִין ּבָתַר 
גֹו'ׁ .שִמְעּו אלַי רֹדְ ֵפ ֶ
ֵ
ַקְׁשי וְ
י צ ֶדק מְ ב ֵ
 ׁשִמְעּו אלַי רֹדְ ֵפ ֶ
ֵ
ּפָתַ ח וְאָמַר( ,ישעיה נא)
ַאי צ ֶדק,
ַקְׁשי ה' .אִי ּבָעִיתּו לְמִ נְ ּדַע מְ ֵהימְ נּותָאּ ,ולְאַ ֲחדָא לְ ה ֶ
י צ ֶדק ,וַ ּדָאי אִיּנּון מְ ב ֵ
מְ ֵהימְ נּותָא ,רֹדְ ֵפ ֶ
ָא .א ָבל (שם) הַּבִיטּו
לָא ּת ְס ַּת ְּכלּון ּבָ ּה ּבִ לְ חֹודָ הָא כִׁשְאַר ּבְ נֵ י עָ לְמָאְּ ,דגַרְמּו מִיתָ ה לְ גַרְמַיְיהּו עַ ל ּד ֲ
ִ
צּור ח ַּצ ְב ֶּתם ֶוְאל מַ ֶּק ֶבת ּבֹור נֻ ּקַרְ ֶּתם.
ֻ
ֶאל
ם את קָרְּבָ נִי לַ חְמִי וְ גֹו'( .במדבר כח) ּכְתִיב (שמואל א טו) ַה ֵח ֶפץ לַייָ 
ָ אלֵ ֶה ֶ
ְרָאל וְאָמַרְ ּת ֲ
ו את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ַצ ֶ
חֹוביּה
ּבְעֹלֹות ּוזְ ָבחִים ּכִׁשְמֹעַ ּבְקֹול יְיָ וְ גֹו' .לֵ ית רְעּותָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,דְיֵ חּוב ּבַר נָׁש ,וְעַ ל ֵ
ְאִקְרי ׁשְ לָמִים ,וְקָרְּבָ ן ּתָמִיד אֹוף 
ִי חֹובהּ ,דָא אִיהּו קָרְּבָ ן ׁשְ לִים ,ו ֵ
ן .אּלָא קָרְּבָ ן ּדְאִיהּו ּבְ ל ָ
יַקְרִיב קָרְּבָ ֶ
ָהכִי ,וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדִמְ כ ֵַּפר עַ ל חֹובִין.
ַאי קְרָא אֹוקְמּוהּ ,דִרְעּותָא דְקּודְׁשָא 
ָ
י אֹלהִים רּוחַ  נִׁשְּבָרָ ה וְ גֹו' .ה
רִּבִי אַּבָא ּפָתַ ח( ,תהלים נא) זִ ְב ֵח ֱ
ָא יַדְעי מָאי 
ֵ
חֹובֹוי ,אּלָא רּוחַ  נִׁשְּבָרָ הְּ .ובנֵ י נָׁשָא  ל
ֶ
לָא אִתְרְעי  בְקָרְּבָ ן ּדְּבַר  נָׁש עַ ל
ֵ
בְרִיְך הּוא,
ּוח,
ָא בחֹובֹוי ,אַמְׁשִיְך עָ לֵ יּה ר ַ
ַאב ְ
ַד אָתי בַר נָׁש לְאִ ְסּת ֲ
קָאַמְרי ,וְ ָהכִי ׁשְמַעְ נָא מִּבּוצִינָא קַדִיׁשָאְּ ,דכ ֵ
ֵ
הּוא סטְרָא מְ ס ֲָאבָא ,אִתְ ּגַּבָר 
ִ
ּגָאי עַ ל ּבַר נָׁש ,וְׁשָ לִיט עָ לֵ יּה לְ ָכל רְעּותָא .וְ ַה
מִ ִּסטְרָא דְמִ ס ְֲאבָא ,וְאִתְ ֵ
יּה .אָתי בַר נָׁש וְׁשָ לִיט עָ לֵ יּה לְאִתְ ַּדּכְאָ ה ,מְדַ ּכְאִין לֵ יּה.
ֵ
ִרְעּות
ּבְ ֵחילֵ יּה וְאִתְ ּתָקַף ,וְׁשָ לִיט עָ לֵ יּה ל ֵ
נָא ּד ֲהוָ ה ֵבי מַקְ ּדְׁשָא קַ ּיָים ,אַקְרִיב קָרְּבָ נֵ יּהָּ ,כל ּכַּפָרָ ה דִילֵ יּה ַּתלְיָיא עָ לֵ יּה ,עַד ּדְאִתְ ֲחרָ ט,
ּבְזִמְ ְ
ְדָא הּוא ּתבִירּוְּ ,ד ַההּוא דַרְ ּגָא דְמִ ס ְֲאבָא .וְ כַד 
ְ
וְתָ בַר לְ ַההּוא רּוחַ מִ ּגֹו ּגָאּותָא דִילֵ יּהּ ,ומָאִיְך לֵ יּה .ו
וָא ּכּדְקָא יָאּות.
ל ּבְרַע ִ
ֲ
ָא אִיהּו דְאִתְקַּב
ֵ
אִתְּבַר ההּוא רּוחַ מְ ס ֲָאבָא ,וְקָרִיב קָרְּבָ נֵ יּהּ ,ד
ַ
ּוח ,לָאו קָרְּבָ נֵ יּה ְּכלּוםּ ,ולְ ַכל ְֵּבי אִתְמְ סַרְּ ,דהָא קָרְּבְ נָא דָא לָאו דְקּודְׁשָא 
ָא אִתְּבַר ההּוא ר ַ
ַ
וְאִי  ל
ְיִתְּבַר ההּוא 
ַ
י אֹלהִים ִּכּדְקָא יָאּות ,הּוא רּוחַ  נִׁשְּבָרָ הּ ,ד
הּוא ,אּלָא מִ ַכל ְֵּביְּ .ובגִין ָּכְך זִ ְב ֵח ֱ
ֶ
בְרִיְך
רּוחָא מְ ס ֲָאבָא ,וְ לָא יִׁשְ לֹוט .וְעַ ל ּדָא מָאן ּדְיִתְּבַר לֵ יּה ִּכּדְקָא יָאּות ,עָ לֵ יּה ּכְתִיב( ,תהלים עח) רּוחַ 
י ההּוא גַ בְרָא  בְאַ ְב ָטחּותָאְּ ,דלָא יְתּוב לְ ג ֵַּביּה לְעָ לְמִין .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב,
ִיהוֵ ַ
הֹולֵ ְך וְ ֹלא יָׁשּוב .ל ֱ
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ב"ע מ"ר ףד

הנש

לְמָא ,אֹלהִים ֹלא 
ֱ
ּגָאי ,וְ לָא אִתְעַ ּנֵ ג ּבְעִ ּנּוגִין ּדְעָ
וְ ֹלא יָׁשּוב .לֵ ב נִׁשְּבָר וְ נִדְ ֶּכהַ ,ההּוא גַ בְרָא דְ לָא אִתְ ֵ
תִ בְזֶ הּ ,בִיקָרָא אִיהּו לְ ג ֵַּביּה.
ַאבָא בְרּוחַ 
ּגַרְמיּה לְאִ ְסּת ֲ
ָא עבֹודָ ה זָרָ הּ .בְ גִין ְּדלָא יֵ יעּול ֵ
 מָאי צוּ .ד ֲ
ַ
ְרָאל( .במדבר כח)
ו את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ַצ ֶ
ְאִיהּו עבֹודָ ה זָרָ ה מַ ּמָׁש.
ֲ
מְ ס ֲָאבָאּ ,ד
 ,א ָבל אִית סְתָרִים
ַאי קְרָא אֹוקְמּוה ֲ
ָ
ֹתִי כּלָ ה וְ גֹו' .ה
ּנִי אח ַ
רִּבִי אלְעָזָר ּפָתַ ח( .שיר השירים ה) ּבָאתִי לְ גַ ֲ
ֶ
ּבְקָרְּבָ נָא (ס"א ִׁשית ִס ְּד ִרין ְּד ָק ְר ָּבנָ א) ָהכָא ,וְ כֹּלָא אִתְמַר .אָמַר לֵ יּה רִּבִי ׁשִמְעֹון ,יָאּות הּואּ ,דְׁשָרִית מִ ּלָ ה,
ִיפנָא .אָמַר ,אִימָא 
ינָא ב ִספְרָא דְ ֲחנֹוְך מִ ּלָ ה ,וְאֹול ְ
ְ
וְ סַתָמְת ,אִימָא( .ס"א נִ ְס ָת ְמת ֲא ַמאי) אָמַרּ ,בְ גִין ַּד ֲח ֵמ
ַההִיא מִ ּלָ ה דְ חָמִית (דף ר"מ ע"ב) וְׁשַמְעַת.
ַד סּלְקִין,
ה ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא אָמַר ּדָאּ ,בָאתִי לְ גַ ּנִיּ ,בְ גִין ְּד ָכל קָרְּבְ נִין ּדְעָ לְמָא כ ַ
אָמַר ּכֹּלָא חַד מִ ּלָ ֻ
ְרָאל .וְ ֵהיאַ ְך ּבְקַדְמִיתָא וְׁשִירּותָא דְקָרְ ְבנָא,
נְתָא דְע ֶדן ּבְקַדְמִיתָא ,רָזָא דְ ְּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ֵ
ֻּכּלְ הּו עַיְילִין לְ גֹו ּגִ
ּוזְרִיקּו דְדָמיּה עַ ל מַדְּבְ חָא.
ֵ
י חטְאֹוי עָ לָ ּהּ ,ונְ כִיסּו
תָא דְּבַר נָׁש אֹוד ֶ
ֵ
ּבְׁשַע
ֲ
נּון מהַאיּ .ומַאי טַעְמָא דְקָרְּבְ נָא דִ ְב ֵהמָ ה,
הַׁשְ ּתָא אִית לְאִ ְס ַּת ְּכלָאֵ ,היאַ ְך אִיּנּון רּוחִין קַדִיׁשִין אִתְ ֲה ֵ
ָׁש ההּוא רּוחָאּ ,ולְאָתָ בָא בְתִ ּיּובְתָא מָאי טַעְמָא נְ כִיסּו דִ ְב ֵהמָ ה,
ָא יַתִיר הוָ ה ַסגְיָא ,לְתַ בְרָא בַר נ ַ
ָ
וְ ה
ּולְאֹוקְדָא לֵ יּה ּבְ נּורָא דְמַדְּבְ חָא.
ל אלֶ ף טּורִיןֶ ,וְאלֶ ף טּורִין אַ ְכלַת ּבְ ָכל יֹומָא ,וְ ֻכּלְ הּו
ֶאּלָא רָזָא הּואּ ,בְ גִין ּדְאִית ּבְ ֵהמָ ה דִרְ בִיעָא עַ ֶ
וֹו .מ ֶאּׁשָא.
ִיל ּבְעִיריּ .ומִ ַּמה ֲה ֵ
ֵ
ַרְרי אָ לֶ ף .וְעַ ל ּדָא תָ נֵ ינָ ןּ ,דְאִית ּבְעִירָא אָ כ
אִקְרּון (תהלים נ) ּבְ ֵהמֹות ּבְ ה ֵ
יָך אׁש א ְֹכלָ ה
ֹלה ֵ
ִי יְיָ א ֶ
ֱ
ִיא ב ֵהמָ ה ִבלְ חִיכָא חָדָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דברים ד) ּכ
וְ ֻכּלְ הּו לָ חִיְך לֹון ַהה ְ
הּוא אל קַ ּנָא .וְ ָכל מַ ּיָא דְיַרְ ֵּדןּ ,דְאַמְ לָא  בְׁשִית ׁשְ נִין ,הִיא עַ בְדַת  לֵ יּה ּגְמִיעָ ה חָדָא ,הָדָא  הּוא 
ֵ
ן אל ּפִיהּו.
דִ כְתִיב( ,איוב מ) יִ ְב ַטח ּכִי יָ גִיחַ יַרְ ֵּד ֶ
י ּבְעִירי דִ לְ ַּתּתָאּ .בְ גִין ּדְרּוחָא מִ ּנַיְיהּו מִתְ ַפ ְּׁשטָא
ֵ
סִתְרָא ּדְמִ ּלָ הֲ ,חמִירָא דְ ָכל ֲהנֵ י ,עִ ּקָרָא וִיסֹודָא לְ ָהנֵ
ב ּבַר נָׁש ,אַיְיתי 
ֵ
ַד ח
ְעִירי .וְ כ ָ
ָא בב ֵ
ָיָיר ההּוא רּוחָא לְתַ ּת ִ
(ס"א ְדר ֵּוחי ְד ְּב ִע ֵירי ִמּנַ יְ יהּו ִא ְת ְּפ ָּׁשטּו) לְתַ ּתָא ,וְאִתְ צ ַ
ָא ב ֻכּלְ הּו.
ְאַתְריּהּ ,ומִתְּפָ ַּׁשט ַההּוא רּוח ְ
בְעִירָא לְקָרְּבְ נָא ,וְ ַההּוא רּוחָא דִ בְעִירָא דָאַ ,סּלְקָא וְתָ ב ל ֵ
הּוא חלְּבָא וְדָמָאְּ ,ד ַההּוא לְ בּוׁשָא ּדְרּוחָא דָא,
ֶ
ְיָין מ ַה
וְ ָכל אִיּנּון ּדְזִינָא דָא ,מִתְקָרְ בִין וְאַתְיָין וְאִתְ ַהנ ֵ
ְּדהָא מִ ִּסטְרָא דִ לְ הֹון ָהוָ ה ְ(ּבגִ ין) ַההּוא רּוחָא ִ(ּדלְ הֹון) .וְ ֻכלְ הֹון אִתְ ַהנּו וְאִ ּתְזָ נּו ,וְאִתְעַּבְדּון ַסּנֵ יגֹורִין עַ ל
ַההּוא בַר נָׁש .וְעָאל ֶּד ֶרְך וֶ ֶׁשטּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַרְּ .ובגִין ָּכְך קָרְּבְ נָא מִ ן הַּבְ ֵהמָ ה.
הּוא ,עלָ ְך אִתְמַר (משלי כג) יִ ׂשְמַ ח אָ בִיָך וְאִ ֶּמָך וְתָ גֵ ל
ֲ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,בְרִיְך ּבְרִי ּלְקּודְׁשָא  בְרִיְך
ְרִּבִי פנְ ָחס
ִ
ְרָתיּה ּד
ְרָאל .וְתָ גֵ ל יֹולַדְ ֶּתָךּ ,דָא  ב ֵ
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
לְעיּלָא .וְאִ ֶּמָךּ ,ד ְ
יֹולַדְ ֶּתָך .יִ ׂשְמַ ח אָ בִיָךִּ ,ד ֵ
י מָאי ּד ְכּתִיב( ,ויקרא א) וְאִ ם
ִ
נָא דְעֹופ
ֵ
ִידָא .אלְעָזָר ּבְרִי אִימָא ,הָא קּורְּבָ נָא דִ ְב ֵהמָ ה ,קָרְּבְ
ֶ
ן יָאִיר חס
ֲ
ֶּב
ה דְעֹופי.
ֵ
נָא מהַאי מִ ּלָ ה דִ ְב ֵהמָ ה ,מִ ּלָ
ֵ
ינָא ,א ָבל אִ ְס ַּת ַּכלְ
ֲ
לָא ח ֵמ
ֲ
מִ ן הָעֹוף עֹלָ ה קָרְּבָ נֹו .אָמַר לֵ יּה,
לָא ח ֵמינָא ,וְעַד ּכְעַ ן לָא ׁשְמַעְ נָא.
לָא אֹוחרָא ,וְ לָא אִימָאּ ,בְ גִין ְּד ֲ
ֲ
וְ
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 ,יַאּות אַמָרְת .א ָבל רָזָא דְקָרְּבְ נִין סִתְרִין ַסּגִיאִין ַּת ָּמן ,וְ לָא אִתְמְ סָרּו לְ גַ ּלָאָ ה,
ֲ
יּה ,אלְעָזָר
ֶ
אָמַר לֵ
ְרָזָא דְמָאריהֹון לָא אִתְ ַּכ ֵּסי מִ ּנַיְיהּו .סִתְרָא ּדְקָרְּבְ נִיןּ ,דָא אִיהּו סִתְרָא ,לְאִיּנּון
ֵ
ּבַר  לְזַ ּכ ֵָאי קְׁשֹוטּ ,ד
מָאנִין (ס"א ֵחיוָ ן) קַ ּדִיׁשִין .ד' ּדִיּוקְ נִין חָקּוקִין ּבְ ִכ ֵּסא ,וְדָא אִיהּו כּורְ סְיָיא ּופַרְ נָ סָא ּדְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא.
ּפְ נֵ י ׁשֹורּ .פְ נֵ י נֶ ֶׁשרּ .פְ נֵ י אַרְיֵ הּ .פְ נֵ י אָדָ םּ .פְ נֵ י אָדָ ם ְּד ָכלִיל לְ ֻכּלְ הּו .וְ ָכל אַ נְּפִין מִ ְס ַּת ְּכלִין אִ ּלֵ ין לְאִ ּלֵ ין,
ון ,עיּלָא  וְתַ ּתָאְּ ,דלֵ ית לֹון ׁשִיעּורָא 
וְאִתְ ְּכלִילָ ן אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ יןּ ,ומִ ּנַיְיהּו מִתְּפַ ְּׁש ָטן לְ ַכ ָּמה ִסטְרִין וְרִ ְבוָ ֵ
ּומִ נְיָינָא וְ ֶחׁשְּבֹון.
ּוכ ָבׂשִים,
ְעִירי רּוחָא מִ ּנֵ יּה ,לְאַרְּבְעָ ה זַיְינִין ,וְאִתְ ְּכלִילָ ן ּבְ חַד ,וְאִ ּלֵ ין אִיּנּוןּ :פָרִיםְ ,
ּפְ נֵ י ׁשֹור ,אִתְּפַ ַּׁשט לִ ב ֵ
י מ ַההּוא 
וְעַ ּתּודִים ,וְעִ ּזִים .וְאִ ּלֵ ין קַיְימִין לְקָרְּבְ נָאְּ .ובגִין ּדְמִ ּנְ הֹון ֲהוֹו ,אִיּנּון ַחּיָילִין קַ ּדִיׁשִין ּדְמִתְּפַ ְּׁש ֵט ֵ
נּון מ ַההּוא יְ סֹודָא ּולְ בּוׁשָא דִ לְ הֹון .וְאִי  לָא דַ ֲהוּו לְ הּו
ְפנֵ י ׁשֹור ,מִתְקָרְ בִין לִיסֹודָא דִ לְ הֹון ,וְאִתְ ֲה ֵ
יְ סֹודָא דְ הַאי עָ לְמָא ,לָא מִתְקָרְ בִין ַּת ָּמן.
ּוחיהֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא ,וְאִתְקְרִיבַת  לְקַּבְ לָא רּוחָא דְ ַההּוא 
ִיׁשָא ,מר ֵ
ֵ
ונָא ּד ֲהוֵ י  נַיְיחָא  לִׁשְ כִינְ ּתָא קַ ּד
ַ
ְּכגַ וְ
ּוחַּ .כְך אִ ּלֵ ין אִתְ ֲהנּון מִ ִּסטְרָא דִיְ סֹודָא דִ לְ הֹון,
זַ ּכָאָ ה ,וְאִתְ ֲהנָאָת מִ ּנֵ יּהּ ,בְ גִין ּדְמִ ּנָ ּה ָהוָ ה ַההּוא ר ַ
בּוׁשא
נּון מ ַההּוא  לְ בּוׁשָא דְמִתְקָרְ ֵבי  לֵ יּה( ,ס"א ְד ָהא) רּוחַ מַ לְּבּוׁשָא (ס"א כַ ְך ִאּלֵ ין ִמ ְת ֲהנּון ֵמ ַההּוא לְ ָ
וְאִתְ ֲה ֵ
בּוׁשא) ּדְרּוחָא דִ לְ הֹון ָהוָ הְּ .ובגִין ָּכְך אִתְ ֲהנּון מִ ּנַיְיהּו.
סֹודא ִדלְ הֹוןְּ ,ד ָהא ֶחלְ ָּבא וְ ָד ָמא לְ ָ
ְד ִמ ְת ָק ְרבּו ִמ ִּס ְט ָרא ִדיְ ָ
וְעֹוף יְעֹופף,
ֵ
ר ּבִתְרין ִסטְרִין אִיהּו .וְרָזָא דָא (בראשית א)
ֵ
ּפְ נֵ י נֶ ֶׁשר אִתְּפְׁשָ ט לְעֹופָא רּוחַ מִ ּנֵ יּה .וְ נֶ ֶׁש
ּוּׂש ָמאלָ א וְ ָרזָ א ָדא (בראשית א) וְ עֹוף
נֶׁשר ִּב ְת ֵרין ִס ְט ִרין ִאיהּו .יְ ִמינָ א ְ
ּובגִין ַּכְך אִתְּפְׁשָ ט וְ נַ ְחּתָא (ס"א וְ ֶ
ּת ְֵרין רּוחִיןְ .
נָא דְעֹופי.
ֵ
עֹופףְּ ,ובגִ ין ּכַ ְך ְּת ֵרין ר ֵּוחי ִמ ְת ְּפ ָׁשטּו ִמנֵיּה וְ נַ ְח ֵּתי) מִימִינָא ּומִ ּׂשְמָאלָא קָרְּבְ
יְ ֵ
ָא אִתְקְרִיב אּלָא יֹונָ ה וְתֹורִיםּ ,דְאִיּנּון ּבִקְׁשֹוט לְזִ ּוּוגַיְיהּו( ,דף רמ"א ע"א) מִ ָּכל ׁשְאַר 
ֶ
ָר ּדכְיָא ,ל
מִ ָּכל ְסט ַ
עֹופִין .וְ ֵהם נִרְ ָּדפִין ,וְ ֹלא רֹודְ פִיןּ .ומְ ֵהימָ נָא דָא  לְדָא ,נּוקְ בָא לְ בַר זּוגֹו .וְעַ ל ּדָא קָרְּבְ נָא מִ ּנַיְיהּו.
וְ נַ ְח ֵּתי ּומִתְקָרְ ֵבי אִיּנּון רּוחִין קַ ּדִיׁשִין ,וְאִתְ ַהנְיָין מִ ּיְ סֹודָא וְעִ ּקָרָא דִ לְ הֹון.
יר מהַאי יֹונָ ה ,אֹו מִ ַּׁש ְפנִינָא  ּדָא ,לְ ַכ ָּמה ִסטְרִין ַחּיָילִין ְּדלֵ ית  לֹון
ט זְע ֵ
ֵ
וְאִי  ֵּתימָאֵ ,היְך אִתְּפְׁשַ
גָא דָקִיק ּדלִיק ,אִתְמַ ּלְיָיא מִ ּנֵ יּה ָּכל עָ לְמָא.
ָ
ָדָא אֹוף הכִיּ .תָא חָזֵ י .חַד ׁשְרָ
ָ
ׁשִיעּורָא .אֹו מִ ן ּבְעִירָא ח
ּתּו אָעָא דָקִיק ,אַדְ לִיק לְרַ בְרְ בָא.
עַד  ָהכָא קָרְּבְ נָא מִ ּת ְֵרין ִסטְרִין ְּדחָקִיקִין ּבְ ִכ ֵּסא .הַׁשְ ּתָא אִית  לְמִׁשְאַ ל ,אַרְּבַע  ּדִיּוקְ נִין אִיּנּון,
ִין .אּלָא וַ ּדָאי מִ ֻּכּלְ הּו אִית קָרְּבְ נָא .אַרְיֵ ה חָקּוק 
ִין מאַ ֲחרָ נ ֶ
ְּדחָקּוקִין ּבְ ִכ ֵּסא ,מָאי טַעְמָא לֵ ית קָרְּבְ נ ֵ
ִית וְעָאל ּבְאּׁשָא ,וְאָ כִיל וְאִתְ נֲ ֵהי מִ ַּת ָּמן .אָדָ ם חָקּוק 
ֶ
ְיָיאּ ,בְׁשַעתָא ּדְקָרְּבְ נָא ׁשְ לִים ,אַרְיֵ ה נָ ח
ֲ
ּבְ כּורְ ס
י מאָדָ ם תַ ּתָאָ ה,
נִׁשְמָתיּה ,וְאָדָ ם עִ ּלָאָ ה אִתְ ֲהנֵ ֵ
ֵ
ּוחיּה וְ
ָרָא ּדכֹּלָאּ ,ומַקְרִיב ַּת ָּמן ר ֵ
ּבְ כּורְ סְיָיא ,אָדָ ם עִ ּק ְ
וְ ָכל זִינָא אִתְקְרִיב לְזִינֵ יּה ,וְאִתְ ֲהנֵ י מִ ּנֵ יּה מִדִילֵ יּה מַ ּמָׁשּ ,ומִיסֹודָא דִילֵ יּה.
ָא ב ַההּוא קָרְּבְ נָא .אַרְיֵ ה ָכלִיל ּבְ ֻכּלְ הּוְּ ,דהָא לִימִינָא 
ְאִי ּתימָא ,הָא אַרְיֵ ה דְ לֵ ית לֵ יּה יְ סֹודָא לְתַ ּת ְ
ו ֵ
ָא כל אַרְּבַע 
ֲהוֵ יְּ ,ובגִין ָּכְך אָ כִיל ּבְ ֻכּלְ הּו ,וְ ָכל ׁשְאַר לָא אָ ְכלִין (ס"א ִמנֵיּה) מִ ּזִינֵ יּהּ ,בְ גִין ּדִימִינָא הּוא .ה ָ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע א"מר ףד

זנש

נּון מעִ ּקָרָא 
ּדִיּוקְ נִין ְּדחָקּוקִין ּבַ ִּכ ֵּסא ,מִתְקָרְ בִין לְקָרְּבְ נָאְּ ,ובגִין ָּכְך ֲהוֵ י קָרְּבְ נָא ׁשְ לִים .וְ כַד אִתְ ֲה ֵ
וִיסֹודָא דִ לְ הֹוןּ ,כ ְֵדין נַ חַת רּוחַ לְאַדְ לְקָא בּוצִינִין עִ לָאִין.
ְרָאלֵ י ,יָ ֲה ֵבי (ס"א ִאיּנּון) יְ סֹודָא  וְעִ ּקָרָא  לְאִיּנּון ּדַרְ ּגִין עִ ּלָאִין ִּדלְ הֹון .וְ ָכל ּדַרְ ּגָא יָ הִיב
יוָאי  וְיִ ׂש ֵ
ַּכ ֲהנֵ י וְ לֵ ֵ
ן זִינָא לָק ֵבל זִינֵ יּהּ ,ומִתְקָרְ ֵבי אִיּנּון ּבְקַדְמִיתָא 
ֳ
ִיסֹודיּה אַרְּבַע ּדִיּוקְ נִין ְּדכּורְ סְיָיא בְקַדְמִיתָאּ .כִדְאַמָרָ
ל ֵ
י ׁשֹור ּכּלְ הּו ָפנִים ּדְמִתְּפָׁשְ ָטן לְאִיּנּון זִינִין ּכִדְקָאַמְרָ ןֻּ ,כּלְ הּו מִתְקָרְ ֵבי לְעִקָרָא וִיסֹודָא 
ֻ
זִינָא לְזִינֵ יּהּ .פְ נֵ
נִׁשְמָתיּה מִתְקְרִיב לְ ג ֵַּבי 
ֵ
ּוחיּה וְ
דִ לְ הֹוןּ .פְ נֵ י נֶ ֶׁשרּ ,כִדְאַמָרָ ןּ .פְ נֵ י אַרְיֵ הּ ,כִדְאַמָרָ ןּ .פְ נֵ י אָדָ םּ ,דְמַקְרִיב ר ֵ
אָדָ ם עִ ּלָאָ ה.
ׁש ה ֳּקדָׁשִים.
י כ ֲהנָא עִ ּלָאָ הַ .ההּוא דְעָאל לְ ֵבית ק ֶֹד ַ
ִיׁשָא ,מִתְקָריב לְ ג ֵַּב ַ
ֵ
ַּכ ֲהנָא ּדִמְיַ ֵחד ׁשְמָא קַ ּד
יוָאי דִי 
ְקַדְמּות ּכ ֲהנָא דִ לְ ַּתּתָא .לֵ ֵ
ַ
וְאִתְקְרִיב ּדָא ,וְאַדְ לִיק ּבְתִ ּקּונֵ יּה ּבִ נְ הִירּו דְאַ נְּפִין (ס"א ְּד ַא ְתוָ ון) ,ל
ְרָאל ּדְקָרִיב( ,ס"א ְד ַקיְ ימּו) עַ ל קָרְּבְ נָא 
מְ נַ ּגְ נֵ י  ְב ֶחדְ וָ הַ ,ההּוא  ִסטְרָא דִ לְ הֹון ַח ֵּדי ,וְאַ נְ הִיר אַ נְּפִין .יִ ׂש ֵ
חֹוט ָמא)
ְרָאל ָסבָא  (ס"א ִעּלָ ָאה) ,סְתָמָא (ס"א ָ
ֹּלָא הוָ ה .אִ ּתְעַר לְ גַּבַיְיהּו יִ ׂש ֵ
ָא צלֹותָא עַ ל ּכ ָ
ִב ְצלֹותָאְּ ,דה ְ
קַ ּדִיׁשָא ,וְאַ נְ הִיר אַ נְּפִין.
ְערּו דַרְ ּגִין ַּתּתָאִין לְדַרְ ּגִין עִ ּלָאִין ,וְאַף 
ָּכל זִינָא  לְזִינֵ יּה ,וְ ָכל מִ ּלָ ה בָתַר יְ סֹודָא דִילֵ יּה אַזְ לָא  וְאַ ּת ֲ
ְערּו דַרְ ּגִין ְּדחָקִיקִין ּבַ ִּכ ֵּסא ,לְ ג ֵַּבי ּדַרְ ּגִין ּדְאַרְעָא ,יְ סֹודָא דִ לְ הֹון .וְאִיּנּון
עַ ל ּגַ ב ְּד ֻכּלְ הּו מִתְעָרִין ,וְאַ ּת ֲ
י .א ָבל לֵ ית רְׁשּו לְ חַד מִ ּנַיְיהּו
הּו מִתְע ֵרי ּומִתְקָרְ ֵבי לִ סְעּודָתָאּ ,ומִתְעַ ְּדנֵ ֲ
ֲ
ּדַרְ ּגִין עִ ּלָאִין ּדְמִ ַּטּמְרָ ןֻּ ,כּלְ
ָאיּ ,ולְמִתְ ֲהנֵ י ׁשּום ֲהנָאָ ה ,וְ לָא לְאֹוׁשִיט יְדָא בְקָרְּבָ נָא ,עַד 
ּלָאי ,וְ לָא לְדַרְ ּגֵ י תַ ּת ֵ
יכל ,לָא לְדַרְ ּגֵ י עִ ֵ
לְמ ַ
ֵ
ּדְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה אָ כִיל וְאִתְ ֲהנֵ י ,וְיָ הִיב לֹון רְׁשּו.
לְ בָתָר ּדְיָ ַהב לֹון רְׁשּוָּ ,כל חַד וְ חַד אִתְ ֲהנֵ י וְאָ כִיל (ּכְ ְד ָקא יָ אּות) .וְ הַיְינּו דִ ְכּתִיב( ,שיר השירים ה) אָרִיתִי מֹורִי 
י כּדְקָא יָאּות( .ס"א ָדא ְדר ָֹועא יְ ִמינָ א,
עִ ם ּבְ ׂשָמִי ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון ּדַרְ ּגִין עִ ּלָאִין .מֹורִי עִ ם ּבְ ׂשָמִי ,אַ ְכלֵ י וְאִתְ ֲהנֵ ַ
ָא אכִילָ ה ַכּדְקָא יָאּותׁ .שָתִיתִי יֵ ינִי עִ ם
ָא יַעקֹב ּבְרָ ֵחלּ ,ד ֲ
ְּביַ ְרכָ א ְׂש ָמאלָ א) .אָ ַכלְ ּתִי יַעְרִי עִ ם ִּדבְׁשִיּ ,ד ֲ
י בהּו מַ לְ ּכָא 
ָא כּלְ הּו דַרְ ּגִין (ס"א ָק ְר ָּבנִין) עִ ּלָאִיןּ ,דְאִתְ ֲהנֵ ְ
ֲחלָ בִיּ ,דָא דְרֹועָא ׂשְמָאלָאּ ,בְיַרְ כָא יְמִינָא .ה ֻ
יכלָא דְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה בְקַדְמִיתָא.
ָא מ ְ
יּה .עַד הכ ֵ
ָ
יכלָא דִילֵ יּה וַ ֲהנָאָ ה דִילֵ
וְדָא מ ְ
ֵ
קַ ּדִיׁשָא בְקַדְמִיתָא.
מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה ,יָ הִיב רְׁשּו לְאַרְּבַע  ּדִיּוקְ נִין ְּדחָקִיקִין ּבְ כּורְ סְיָיאּ ,ולְ ָכל אִיּנּון ּדְמִתְּפָ ְּׁש ָטן מִ ּנַיְיהּו,
לּו רעִים ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון אַרְּבַע 
לּו רעִים ׁשְתּו וְׁשִ כְרּו ּדֹודִים .אִ ְכ ֵ
יכל .הָדָא הּוא דִ כְתִיב ,אִ ְכ ֵ
ּולְמ ַ
לְאִתְ ֲהנֵ י  ֵ
ּדִיּוקְ נִין ּדְאַמָרָ ןׁ .שְתּו וְׁשִ כְרּו ּדֹודִיםָּ ,כל אִיּנּון ּדְמִתְּפַ ְּׁש ֵטי מִ ּנַיְיהּו ,וְ ֻכּלְ הּו אַ ְכלֵ י ּומִתְּפַ ְּׁש ֵטי ,וְאִתְ ֲהנּון
ּ ,בין ּדַרְ ּגִין עִ ּלָאִיןֵּ ,ובין
ִּכּדְקָא יָאּות ,וְאַ נְ הִירּו אַ נְּפִין ,וְעָ לְמִין ֻּכּלְ הּו ְב ֶחדְ וָ ה( ,דף רמ"א ע"ב) וְ ָכל חַד וְ חַד ֵ
נָא כּדְקָא חָזֵ י.
ַ
ּדַרְ ּגִין ַּתּתָאִיןּ ,בִיסֹודָא דִ לְ הֹון מִתְקָרְ בִין ּומִתְ ֲהנִיןּ .דָא אִיהּו רָזָא וְ סִתְרָא דְקָרְּבְ
ְרִּבִי אַּבָא ּוׁשְאַר חבְרַ ּיָיא ,וְאִׁשְ ְּת ָטחּו קַ ֵּמיּה .אָמַר רִּבִי אַּבָא ,אִ לְמָ לֵ א לָא אִתְמְ סַר 
ַ
אָתּו רִּבִי אלְעָזָר ו
ֶ
ּלָא דְאָמַר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,הָא בַר יֹוחָאי אֹורַיְיתָא וְ סִתְרִין ּדִילִיּ ,דַיֵ י 
ֻ
ַי ,א
אֹורַיְיתָא בטּורָא דְ סִינ ֶ
ְ
ְך מ ַההּוא יֹומָא.
ַד ּת ְס ָּתּלַק מִ ן עָ לְמָא .מָאן יַ נְ הִיר ּבּוצִינִין ּדְאֹורַיְיתָאּ ,כֹּלָא יִתְ ֲחׁשַ ֵ
לְעָ לְמָא .וַ וי  כ ִ
ְרַּבִי ׁשִמְעֹון ׁשָרִי בגַ ּוֵ יּה.
ְ
ִיהוֵ י דָרָא כְדָרָא דָאּ ,ד
ְּדהָא עַד ּדְיֵ ֵיתי מַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא ,לָא ל ֱ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,עַ ל רָזָא דָא ,אָ סִיר לֵ יּה לְּבַר  נָׁש לִ טְעֹום ְּכלּום ,עַד  ּדְיֵ יכּול מַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ הּ ,ומַ ה
אִיהּוְ .צלֹותָאְ .צלֹותָא דְּבַר נָׁשְּ ,כגַ וְ ונָא דָאּ ,בְקַדְמִיתָא ,מְזַמְ נִין לְדִ ּיּוקְ נִין ְּדחָקִיקִין ּבְ כּורְ סְיָיא ,עַ ל
סֹודָא בהַאי 
ְ
ְעִירי ,לְקָרְּבְ נָא בִרְיָין ּדְרּוחָא דִ לְ הֹון יְ
ל עֹופי ּוב ֵ
ֵ
אִיּנּון ּבִרְיָיןּ ,דְמִתְּפַ ְּׁש ֵטי רּוחִין ִּדלְ הֹון ,עַ
ה רַּבּו מַע ֶׂשיָך יְיְָּ ,דהָא  בִרְיָין ּדְאִתְ חַזְיָין לְקָרְּבְ נָא רּוחָא  ּדִילְ הֹון,
ֲ
עָ לְמָא מִ ּנַיְיהּו ,וְ הַיְינּו (תהלים קד) מָ
ּיֹות הּק ֶֹדׁש,
ַ
ָאֹופּנִים וְ ַח
מִתְּפְ ַּׁשט עָ לַיְיהּו אַרְּבַע ּדִיּוקְ נִין ,מְזַ ְּמנָ ן עַ ל קָרְּבְ נִין אִ ּלֵ ין .וְ הַיְינּו דְקָאָמַרָ ן ,וְ ה ַ
וְ ָכל אִיּנּון ַחּיָילִין אַ ֲחרָ נִין ּדְקָא מִתְּפַ ְּׁש ֵטי מִ ּנַיְיהּו.
נָא רַּבָא דְקָא מְיַיחד ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא ,הַיְינּו אַ ֲהבָת עֹולָ ם אַ ֲה ְב ָּתנּו וְ כּו' .יִ חּודָא דְקָא 
ֵ
ּולְ בָתַר  ַּכ ֲה
ְקָא מִתְע ֵרי לְ נִ ּגּונָא ,הַיְינּו
ֲ
יוָאיּ ,ד
ינּו יְיָ אחָדּ .ולְ בָתַר לֵ ֵ
ֶ
ֹלה
ל יְיָ א ֵ
ֱ
ְרָא
מְיַיחד ,הַיְינּו (דברים ו) ׁשְמַע יִ ׂש ֵ
ֵ
יוָאיּ ,בְ גִין לְאַ סְתָרָא סִתְרָא
ּגּונָא ּדלֵ ֵ
ְ
ם ּפן יִ ְפ ֶּתה וְ גֹו'ּ .דָא נִ
(דברים יא) וְ הָיָ ה אִ ם ׁשָמֹעַ וְ גֹו'ִ ,הּׁשָמְרּו לָ ֶכ ֶ
ְרָאל ָסבָא דְקַ ּיְימָא 
ָא א ֶמת וְיַ ּצִיב וְ נָ כֹון ,יִ ׂש ֵ
ְרָאלּ ,ד ֱ
(ס"א לְ ַא ְּת ָע ָרא ִס ְט ָרא) ּדָאּ ,בְקֹורְּבָ נָא דָאּ .ולְ בָתַר יִ ׂש ֵ
ִי עׂשָרָ ה דַרְ ּגִין עִ ּלָאִין ּפְ נִימָאִין ְּדכֹּלָא ,קַ ּיְימָא עַ ל ּפָתֹורָא.
עַ ל קָרְּבְ נָא(ָ ,ק ְר ְּבנָ א ִעיּלָ ָאה ָהא ַדְרּגִ ין) ּדְאִיה ֲ
יכלּ ,ולְאֹוׁשִיט יְדָא  לְקָרְּבְ נָא ,עַד ּדְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה אָ כִיל .וְ הַיְינּו ג'
לְמ ַ
ֲא ָבל לֵ ית רְׁשּו לְ חַד מִ ּנַיְיהּו ֵ
רִאׁשֹונֹות ,וְ ג' אַ ֲחרֹונֹותֵּ .כיוָ ן ּדְאִיהּו אָ כִיל ,יָ הִיב רְׁשּו לְד' ּדִיּוקְ נִיןּ ,ולְ ָכל אִיּנּון ִסטְרִין ּדְמִתְּפָרְׁשָ ן
יכל.
לְמ ַ
מִ ּנַיְיהּוֵ ,
ּוחיּה
ִיר ּגַרְמיּה וְר ֵ
ֵ
ּכ ְֵדין אָדָ םּ ,דְאִיהּו דִ ּיּוקְ נָא דְ ָכלִיל ָּכל ׁשְאַר ּדִיּוקְ נִין ,מָאִיְך וְ נָ פִיל עַ ל אַ נְּפֹויּ ,ומָ ס
לְעיּלָאּ ,דְקַ ּיְימָא עַ ל אִיּנּון ּדִיּוקְ נִיןְּ ,ד ָכלִיל ָּכל ּדִיּוקְ נִין ,לְאַ ּתְעָרָא לֵ יּה עָ לֵ יּה ִּכּדְקָא חָזֵ י,
לְ ג ֵַּבי אָדָ ם ִּד ֵ
ְׁשִי אּׂשָא ,לְאַ ּתְעָרָא ְ(ּתלַ ת) ּדִיּוקְ נִין אַ ֲחרָ נִין ,וְ ָכל אִיּנּון ּדְמִתְּפַ ְּׁש ֵטי מִ ּנַיְיהּו.
וְ הַיְינּו (תהלים כה) ֵ אלֶ יָך יְיָ נַ פ ֶ
ַד ּכּדְקָא 
ּו .יְדַּברּו .וְ ֻכּלְ הּו אַ ְכלִין וְאִתְ ַהנְיָין ָּכל חַד וְ ח ִ
ֵ
ֹאמר
ְ(ּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד) וְ הַיְינּו (תהלים קמה) יַּבִיעּו .יְרַ ּנֵ נּו .י ֵ
חָזֵ י לֵ יּה.
יּה ּביּה (ס"א ְדלִ ֵּביּה) ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים כ) יַעַ נְ ָך יְיָ ּבְיֹום
מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה לֵ ימָא בַר נָׁש עָאקּו דִילֵ ֵ
ָא כּלְ הֹון ַסּנֵ יגֹורִין עָ לֵ יּה ּדְּבַר נָׁש .וְעַ ל ּדָא כְתִיב
צָרָ ה(ָ .עאקּו) ּכְעּוּבַרְ ּתָא דְיָתְ בָא בְעָאקּו ,לְאִתְ הַּפְ כ ֻ
ם ׁש ָּכ ָכה לֹו וְ גֹו'.
 אַׁשְרי הָעָ ֶ
(תהלים קמד) ֵ
יּה אלִ ּיָ הּו ,אָמַר לֵ יּה ׁשְ לָמָא עָ לֵ יּה ּדְמֹר .אָמַר לֵ יּה רִּבִי 
גַע ּב ֵ
ֵ
רִּבִי ׁשִמְעֹון ָהוָ ה אָזִיל לִ ְט ֶברְיָאּ ,פָ
ִיק קדְׁשָא בְרִיְך הּוא בִרְקִיעָא .אָמַר לֵ יּה ּבְקָרְּבָ נֹות עָ סִיק ,וְאָמַר מִ ּלִין חַדָ ּתִין
ׁשִמְעֹוןּ ,בְמַאי קָא עָ ס ֻ
מִ ּׁשְמָ ְך ,זַ ּכָאָ ה אַ נְ ְּתֲ ,וַא ֵתינָא  לְאַקְ ּדְמָא  לְ ָך ׁשְ לָ םּ ,ומִ ּלָ ה חָדָא  ב ֵָעינָא  לְמִׁשְאַ ל מִ נָ ְך ,לְאַ ְסּכְמָא.
יּה אכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ה ,וְ הָא כְתִיב (שיר השירים
ית ּב ֲ
לְמָא דְאָתי לֵ ֵ
ֵ
ָא דִרְקִיעָא ׁשְאלְ ּתָא ׁשָאִילּו ,עָ
ֶ
ּבִמְתִיבּת
ְ
יּה אכִילָ ה ּוׁשְתִ ּיָ ה ,אִיהּו
ית ּב ֲ
ֹתִי כּלָ ה וְ גֹו' ,אָ ַכלְ ּתִי יַעְרִי עִ ם ִּדבְׁשִי וְ גֹו' .מָאן ְּדלֵ ֵ
ּנִי אח ַ
ה) ּבָאתִי לְ גַ ֲ
אָמַר אָ ַכלְ ּתִי יַעְרִי עִ ם ִּדבְׁשִי ׁשָתִיתִי יֵ ינִי עִ ם ֲחלָ בִי.
יּה ,אָמַר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,הָא 
ֻ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא מָאי קָא אָתִיב לֹון .אָמַר לֵ
ב קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
ִּב ֻ
בַר יֹוחָאי יֵ יּמָאֲ .וַא ֵתינָא  לְמִׁשְאַ ל מִ נָ ְך .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,כַמָ ה ֲחבִיבּו ח ֵ
ְרָאלּ ,ומִ ְּסגִיאּו ּדִרְ חִימּו דְרָ חִים לָ ּהׁ ,שָ נֵ י עֹובָדֹוי מִ ַּמה דְ הּוא עָ בִידּ .דְאַף עַ ל ּגַ ב ְּדלָאו
לִ ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
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א"ע ב"מר ףד

טנש

וְאָתי לְ גַּבָ ּה ,עָ בִיד רְעּותָ ּהַּ .כּלָ ה
יכלָא ּומִׁשְ ְּתּיָיאּ ,בְ גִין רְ חִימּותָא ,אָ כִיל וְׁשָתָ ה .הֹואִיל ֵ
אֹורְ חֹוי ב ְֵמ ְ
עְּבַד הכִי.
ָ
לְמ
יכל ,לֵ ית ּדִין ּדְיֵ יכּול ֲחתָ נָ ּה ּבַ ֲהדָ ּה ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּדלָאו אָרְ ֵחיּה ֶ
ָעָת לְמ ַ
ֵ
עַיְילַת לַ חּוּפָ הּ ,וב
ּולְמיעַ ל ּבַ ֲהדָ ּה לַ חּוּפָ ה( ,דף רמ"ב
ֹתִי כּלָ ה .הֹואִיל ֲוַא ֵתינָא לְ גַּבָ ּהֵ ,
ּנִי אח ַ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב ּבָאתִי לְ גַ ֲ
ע"א) אָ ַכלְ ּתִי יַעְרִי עִ ם ִּדבְׁשִי וְ גֹו'.
וְיַ לְ ֵפינָ ן מִ ָּדוִדּ ,דְזַ ּמִין ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,וְׁשָ ּנֵ י עֹובָדֹוי מִ ַּמה דְאָרְ חֹוי דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,וְקּודְׁשָא 
ִיד רְעּותיּה .זַ ּמִין לְמַ לְ ּכָא ּומַ טְרֹונִיתָא ּבַ ֲה ֵדיּה ,הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,תהלים קלב)
ֵ
ּבְרִיְך הּוא קַּבִיל וְעָ ב
ֹון עּזֶ ָך .מַ לְ ּכָא  ּומַ טְרֹונִיתָא  ַכ ֲחדָאּ ,בְ גִין ְּדלָא  לְאַ פְרְׁשָא  לֹוןׁ ,שָ ּנֵ י 
ָתָך אַ ָּתה ֲוַאר ֻ
קּומָ ה יְיָ  לִמְ נּוח ֶ
מָאנִין ,וְׁשָ ּנֵ י עֹובָדִין ּדְמַ לְ ּכָא.
בּור ּדוִד וְ גֹו'ּ .כ ֲֹהנֶ יָך יִ לְּבְׁשּו
ָ
נּוּ ,בַע
ֲ
ִידיָך יְרַ ּנֵ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים קלב) ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְּבְׁשּו ֶצ ֶדק וַ ֲחס ֶ
ִידיָך יְרַ ּנֵ נּו ,לְ וִ ּיֶ יָך יְרַ ּנֵ נּו מִיב ְֵעי לֵ יּה,
יוָאי אִיהּו .וַ ֲחס ֶ
ָא צ ֶדק מִ ִּסטְרָא דְ לֵ ֵ
ֶצ ֶדק ,לְ וִ ּיֶ יָך מִיב ְֵעי לֵ יּהְּ ,דה ֶ
ִידיָךּ ,דְאִיּנּון מִ ִּסטְרָא דִימִינָא.
יוָאי נִינְ הּו ,וְאִיהּו ׁשָ ּנֵ י וְאָמַרּ ,כ ֲֹהנֶ יָך וַ ֲחס ֶ
ְּדהָא רִ ּנָ ה וְזִמְרָ ה ְבלֵ ֵ
ָׁשב ּפְ נֵ י 
בּור ּדוִד עַ ְב ֶּדָך אַ ל ּת ֵ
ָ
ּ ,בַע
ִי .אָמַר ּדוִד ֲ
ָ
ִי הכ
יּה קדְׁשָא בְרִיְך הּואָּ ,דוִד לָאו אֹורַ ח ּדִיל ָ
אָמַר לֵ ֻ
ִי לְמעְּבַד 
ּקּונָא דַאנָא תַ ּקִינַת ,לָא תְׁשָ נֵ ּה לֵ יּה .אָמַר לֵ יּהָּ ,דוִד ,הֹואִיל וְזַמִינַת לִי ,אִית ל ֶ
ֲ
מְׁשִיחָךִּ .ת
ֶ
הּוא דְאָתי לְ ג ֵַּביּה,
ֵ
ן מהַאי ,אֹורְ חָא דְעָ לְמָאּ ,דְמַאן ּדִמְזַ ֵּמן לְאַ ֲחרָאַ ,ה
רְעּותָ ְך ,וְ לָאו רְעּותִי .וְיַ לְ ֵפינָ ֵ
עְּבַד רְעּותיּה ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּדלָאו אֹורְ ֵחיּה ּבְ ַכְך.
ֵ
לְמ
אִית לֵ יּה ֶ
י כּלָ ה ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּדלָאו אֹורְ ֵחיּה
י הּמָקֹום וְ גֹו' ,הֹואִיל וְאָתָא  חָתָ ן לְ ג ֵַּב ַ
ח מאַ ְבנֵ ַ
ַּכְך (בראשית כח) וַ ּיִ ַּק ֵ
ָא יְקַּבל ּבִרְעּותָא דְ לִּבָא .הָדָא 
ֵ
יּה א ָבנִין לְמִׁשְ ַּכבּ ,כֹּל
ּוכסָתֹות ,וְאִיהִי יָ ֲה ָבּה לֵ ֲ
ב .אּלָא ּבְ כָרִים ְ
לְמִׁשְ ַּכ ֶ
ל אִיּנּון א ָבנִין ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּדלָאו אֹורְ ֵחיּה ּבְ ַכְך.
ֲ
הּוא דִ כְתִיב ,וַ ּיִׁשְ ַּכב ּבַ ּמָקֹום ַההּוא ,עַ
חֹוי ב ַכְךּ ,בְ גִין רְ חִימּו דְ ַכּלָ ה .וְעִ ם ָּכל ּדָא 
ְ
י הכָא ,אָ ַכלְ ּתִי יַעְרִי עִ ם ִּדבְׁשִי אַף עַ ל ּגַ ב ְּדלָאו אָרְ
אֹוף נָמ ָ
ֵ
ְׁשָתי .הָדָא הּוא 
יּ ,בַאתָר ּדִילָ ּה אָ כִיל ו ֵ
ָא ׁשָת ֲ
ֵ
רָאּ .בְאַתְריּה לָא אָ כִיל וְ ל
ֵ
יתָא ּד ַכּלָ ה וְ לָא ב ֲַאתָר אַ ֲח
ְ
ְב ֵב
ְׁשָדַר קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְאַ בְרָ ָהם ,לָא אַ ְכלּו וְ לָא ׁשָתּו בְאַתְרַיְיהּו,
ֻ
לְאכִין ּד
דִ כְתִיבּ ,בָאתִי לְ גַ ּנִי .מַ ֲ
הּוא לְמימַרְּ ,ובגִין
ֵ
י קדְׁשָא  בְרִיְך
ּבְ גִין אַ בְרָ ָהם אַ ְכלּו וְׁשָתּו .אָמַר לֵ יּה ,רִּבִיַ .חּיֶ יָך ,מִ ּלָ ה דָא ב ֵָע ֻ
ְרָאלָ ,סלִיק מִ ּלָ ה לְ גַרְמָ ְך ,זַ ּכָאָ ה אַ נְ ּתְ ּבְעָ לְמָאּ ,דְמָארָ ְך
י כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ַרְמיּה ,קַ ֵּמ ְ
לָא לְמחְזָק  טִיבּו לְ ג ֵ
ֶ
ְּד
ל יִרְאַת אֹלהִים.
ֱ
ִיק מֹוׁש
ֵ
לְעיּלָא .וְעָ לָ ְך ּכְתִיב( ,שמואל ב כג) ַצּד
מִׁשְ ּתְּבַ ח ּבָ ְך ֵ
יח ,וְאִית נִיח ַֹח.
וְאִית ר ַ
ֵ
ֶאת קָרְּבָ נִי לַ חְמִי לְאִ ּׁשַי וְ גֹו'( ,במדבר כח) רִּבִי יּודָאִי אָמַרּ ,בְקָרְּבָ נָא אִית עָׁשָ ן,
נּון מעָׁשָ ן .וְעָׁשָ ן רּוגְזָא,
ן :אִיּנּון מָארי דְרּוגְזָאִּ .ד ְכּתִיב( ,דברים כט) ּכִי אָז יֶ עְׁשַ ן אַף יְיָ .אִיּנּון אִתְ ֲה ֵ
ֵ
עָׁשָ
ְאִקְרּון ּתַּפּוחִין .אָמַר רִּבִי אַּבָאַּ ,כּתַּפּוחִים .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר
יח :אִיּנּון ּד
ָמָא אִיהּו .ר ַ
ֵ
ּבְ חֹוט
ַ אַּפְך ַּכּתַּפּוחִים.
השירים ז) ֵוְריח ֵ
ַע ֶׂשה בַּב ֶֹקר( .במדבר כח) מָאי  בַּב ֶֹקרּ .דָא ּב ֶֹקר  ּדְאַ בְרָ ָהםִּ .ד ְכּתִיב,
ׂש אחָד  ּת ֲ
ֶאת  ַה ֶּכ ֶב ֶ
 ,מ ָהכָא( ,בראשית מד) הַּב ֶֹקר 
הּוא .אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ֵ
ֶ
וַ ּיַׁשְ ֵּכם אַ בְרָ ָהם ּבַּב ֶֹקר .מְ נָ לָ ן ְּדהַאי ב ֶֹקר ּדְאַ בְרָ ָהם
ָרָא קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ּבְעֹובָדָא 
ְתִיב ,אּלָא  הַּב ֶֹקר אֹור ,וְדָא אֹור קַדְמָאָ הְּ ,דב ֻ
ֶ
אֹורּ .ב ֶֹקר אֹור לָא  כ
(בראשית כב)
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ב"ע ב"מר ףד
סש


נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

לָק ֵבל ּב ֶֹקר ּדְאַ בְרָ ָהם ,אִתְקְרִיב קָרְּבְ נָא 
ַע ֶׂשה בַּב ֶֹקר ,בַּב ֶֹקר ּדְאִׁשְ ּתְמֹודָעָא .וְ ֳ
דִ ב ְֵראׁשִית ,וְעַ ל ּדָא ּת ֲ
ל ע ֶרב ּדְיִ ְצחָק אִתְקְרִיב .מְ נָ לָ ןִּ .ד ְכּתִיב( ,בראשית כד) וַ ּיֵ ֵצא 
לָק ֵב ֶ
ּדָא .קָרְּבָ ן ְּד ֵבין הָעַרְּבַיִ םּ ,דָא יִ ְצחָק ,וְ ֳ
וְע ֶרב ּדְיִ ְצחָק הּוא ,וְ הָא אֹוקִימְ נָא.
נֹות עָרבֶ .
ֶ
יִ ְצחָק לָ ׂשּוחַ ּבַ ּׂש ֶָדה לִ ְפ
רעיא מהימנא
ּבַתְריּה לְ ַה ְסּדִיר לֶ ֶחם הַּפָ נִים
ּפִ ּקּודָא ּדָא לְ הַקְרִיב מִ נְ ָחה ְב ָכל יֹוםּ ,ולְ הַקְרִיב קָרְּבַ ן מּוסַף ׁשַּבָתֲ .וַא ֵ
ּדּורי דֹורֹונָא  לְמַ לְ ּכָא 
ּולְ בֹונָ ה .וְקָרְּבַ ן מּוסָף ּבְרֹאׁש  ח ֶֹדׁשּ .בּוצִינָא קַ ּדִיׁשָאּ ,בְ ָכל יֹומָא  צָרִיְך לְׁשַ ֵ
ּתֹוס ֶפתְּ ,כגֹון מּוסָף ּבְׁשַּבָת ּובְרֹאׁש ח ֶֹדׁשּ ,ומּוסָף 
בִידָא דְמַ טְרֹונִיתָא .אִי אִיהִי בִרְׁשּו בַעְ לָ ּה ,צָרִיְך ֶ
ְּד ָכל יֹומִין ָטבִין.
ְיַעקֹב ּדְתִ ֵּקן ְצלֹותָא 
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא אִיהּו ּבַעְ לָ ּה ְּדהַאי רְׁשּות .ו ֲ
ֶ
ִי רְׁשּות הּיָ חִיד דִילֵ יּה וְעַ
ַ
ּדְאִיה
ָ מָארי מַתְ נִיתִיןְּ ,ת ִפּלַת עַרְ בִית 
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאּ .בְ גִין ּדָא אֹוקְמּוה ֵ
ֶ
ּדְעַרְ בִית ,אִיהּו דַרְ ּגָא דִילֵ יּה ּדְעַ
ְא ְכלּוסִין
ָמָאל וְ נָ חָׁש ,וְ ָכל מְמָ נָ ן ּד ֻ
לּותָא דְדֹומה לְ לַיְ לָ הּ ,דְׁשַ לְ טִין ַּת ָּמן ס ֵ
ֶ
רְׁשּותּ ,דְאַף עַ ל ּגַ ב ִּד ְבּגָ
ְרָאל ,אִיהִי  בִרְׁשּו דְ בַעְ לָ ּה אִׁשְ ַּת ְּכחַת ,הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב,
דִילֵ יּהּ ,וׁשְ כִינְ ּתָא נַ ְחּתַת ּבְ גָ לּותָא עִ ם יִ ׂש ֵ
ר ֹלא א ֵּתן.
ֶ
ִי יְיָ הּוא ׁשְמִי ּוכבֹודִי לְאַ ֵח
ְ
(ישעיה מב) ֲ אנ
ה ,אּלָא ּפִיּוסָאְּ .כגֹון (רות א) אַ ל ִּת ְפּגְעִי  בִיְּ .כנֶ ֶסת 
ֶ
ְּובגִין ּדָא (בראשית כח) וַ ּיִ ְפּגַע ּבַ ּמָקֹום ,לֵ ית ּפְ גִיעָ
הּוא אִיהּו מְקֹומֹו ׁשל עֹולָ ם .מָאי עֹולָ םּ .דָא 
ֶ
ְרָאל ּפַיְיסַת לֵ יּהְּ ,דלָא יָזּוז מִיּנָ ּהּ ,דְקּודְׁשָא  בְרִיְך
יִ ׂש ֵ
ְ אָמר ,הָעַ לְמָ הּ .ומַ ה כְתִיב
(דף רמ"ב ע"ב) ׁשְ כִינְ ּתָאּ .תַרְ ּגּום עֹולָ ם ,עָ לְמָא ,לִיׁשָ נָא דְעּולֵ ימָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ימָא דְיַעקֹב
ֲ
ְאִי ּת
ַת ּת ָּמן ּבְ גָ לּותָא עִ ם ׁשְ כִינְ ּתָא .ו ֵ
לְמיב ַ
ֵּביּה( ,בראשית כח) וַ ּיָ לֶ ן ׁשָ ם ,אִתְּפְיַיס עִ ָּמּהֵ ,
ָ ּת ִפּלַת עַרְ בִית 
ִי ב ָכל לֵ ילְיָאּ ,דְאִיהּו גָ לּותָאּ ,בִרְׁשּו בַעְ לָ ּה ,אֹוקְמּוה ְ
ּפָיִיס לָ ּהׁ ,שַּפִירְּ .ובגִין ּדְאִיה ְ
ּתּו מָארי מַתְ נִיתִין,
ֵ
חֹומר .נַ ְח
יכל לִ בְעִירָ ן חֹומְרִ ּיִים ּבְקַ ל וָ ֶ
לְמ ַ
רִינָא ,אִיהּו ת ֶבן ֵ
ֶ
רְׁשּותּ .ופִירּוׁשָא אַ ֲח
ּוסלִיקּו
י בהַאי מִ ּלָ ה ,וְקַׁשְרּו לָ ּה ּבְ ַכ ָּמה קִׁשְרִין ּדְרָזִין סְתִימִין .וְאַעְ ּטְרּו לָ ּהְ ,
וְאִׁשְ ְּת ָטחּו קַ ֵּמיּה ,וְ ַח ֵּד ְ
י חבְרַ ּיָיא ּדְאִׁשְ ּתָאָרּו ַּת ָּמן.
לָ ּה לְ ג ֵַּב ַ
חֹובהּ ,דִׁשְ טַר חֹוב עָ לַיְיהּו,
ִׁשְאַר צלֹותִין אִיהּו ָ
ְ
אָמַר רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,בּוצִינָא קַ ּדִיׁשָאּ ,בְ גִין ּדָא  ב
ה ,אינֹו נִזֹוק ּבְ ָכל אֹותֹו יֹוםּ .ובְמַאי 
ּסֹומְך ּגְאּולָ ה לַ ְּת ִפּלָ ֵ
לְ סַמְ כָא לָ ּה ּבְ ַצּדִיק חָי עָ לְמִיןְּ ,ד ֵביּה ָּכל ַה ֵ
סְמִיכַת עַ ל יְ סֹודּ .בִדְרֹועָא יְמִינָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,רות ג) חַי יְיָ ׁשִ ְכבִי עַד הַּב ֶֹקר.
לְעת 
ֹא אלָיו ַהּיֹונָ ה ֵ
הּ ,בָע ֶרב הִיא בָאָ ה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית ח) וַ ָּתב ֵ
ֶ
ּכַד מָ ֵטי זְמַ ן ְצלֹותָא דְמִ נְ ָח
לּותָא דְע ָׂשו( ,שם לב) וְ ִהּנֵ ה גַ ם הּוא אַ ֲח ֵרינּו.
ֵ
לּוחה הִיא לַאדֹונִי(ֲ ,אדֹנָי ִמ ְיב ֵעי לֵ יּה) ּבְ גָ
ֶע ֶרבּ .בְ גִין ּדְמִ נְ ָחה ׁשְ ָ
ף ה ַּצּדִיק( ,דברים לג) ּבְ כֹר 
ן יֹוס ַ
ְדָא צּדִיק ,מִ ַּת ָּמ ֵ
ָאָרץ ,ו ַ
ָא אִיהּו אדֹון ָּכל ה ֶ
ֲ
וְעֹוד לַאדֹונִי ֲ(אדֹונִי לַ אדֹונִי)ּ ,ד
ה אלֻ ּמָתִי 
ן אפְרַיִ םְּ .ובגִינֵ יּה אִתְמַר( .בראשית לז) וְ ִהּנֵ ה קָמָ ֲ
ַ ּב ֶ
ׁשֹורֹו הָדָר לֹוּ .דְעָתִיד לְ נָ פְקָא מִ ּנֵ יּה מָׁשִיח ֶ
עַ ּכֹורעַ ּבְ בָרּוְך.
ּכֹור ֵ
יןָ לַאלֻ ּמָתִיַּ .וב ַּצּדִיקָּ ,כל ַה ֵ
ֲ
יכם וַ ּתִׁשְ ַּת ֲחוֶ
ה אלֻ ּמ ֵֹת ֶ
וְ גַ ם נִ ָּצ ָבה וְ ִהּנֵ ה תְ ֻס ֶּבינָ ֲ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע ב"מר ףד

אסש

ְמֹות יֹוסףּ .בְ גִין ְּדגּוף 
ֵ
ה את עַ צ
אָמַר ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא ,רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאּ ,בָ ְך אִתְמַר (שמות יג) וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁש ֶ
ה מע ֶֹמד .וְ ֵכן
ה אלֻ ּמָתִי וְ גַ ם נִ ָּצ ָבהְּ .ד ַכְך ְּת ִפּלָ ֵ
ָא עלָ ְך אִתְמַר ,וְ ִהּנֵ ה קָמָ ֲ
ּובְרִית חַׁשְ ֵבינָ ן חַדְּ .ובגִין ּד ֲ
יןָ לַאלֻ ּמָתִיּ .דְאַ נְ ּתְ אָ חִיד 
ֲ
עַ ּכֹורעַ ּבְ בָרּוְך ,וְ הַיְינּו וַ ּתִׁשְ ַּת ֲחוֶ
ּכֹור ֵ
ף ּבְׁשםַּ .וב ַּצּדִיקָּ ,כל ַה ֵ
ֵ
ף זֹוק
ּזֹוק ֵ
ָּכל ַה ֵ
ָתַר ּת ְס ָּתּלַק עָ לַיְיהּו לַּבִינָ ה ,לְמִ ְפ ַּתח ּבָ ּה חַמְׁשִין ּתַרְעִין ְּד ֵחירּו
ּבִימִינָא  ִּובׂשְמָאלָאּ ,בְ גּוף ּובְרִיתּ .ולְ ב ִ
ָא צלֹותָא דְׁשַ ֲחרִית 
ם אַרְאּנּו נִ ְפלָאֹותְּ ,ובגִין ּד ְ
ֶ
ָך מ ֶא ֶרץ מִ צְרָיִ
י צאתְ ֵ
ִימ ֵ
ְרָאל .לְקַ ּיְימָא( ,מיכה ז) ּכ ֵ
לְיִ ׂש ֵ
חֹובהּ ,דְעַרְ בִית רְׁשּות.
ָ
ִיד ּביּה
ְרָאּ ,פ ַסח אָ ח ֵ
ֶ
י צפ
ֹועי מַ לְ ּכָא ּבְ גָ לּותָאּ .כַד יֵ ֵית ַ
ַת ּבין ּדְר ֵ
ִיבנּוּ ,דִׁשְ כִיב ֵ
ּבְעַרְ בִית אִיהּו הַׁשְ ּכ ֵ
ְדַּבר וְ ִהּנֵ ה רִ בְקָ ה
ִי הּוא ט ֶרם ִּכּלָ ה ל ֵ
ֶ
ִׁשְרי( .בראשית כד) וַיְ ה
ּבִימִינָא .א ָבל ּבִדְרֹועָא ׂשְמָאלָא דְיִ ְצחָקּ ,ת ֵ
ֲ
ל את יָדָיו ,וְׁשַ ּוֵ י ׁשֹור 
ְרָא דְדִינָא ,יַעקֹב (בראשית מח) ִׂש ֵּכ ֶ
ֲ
י ֵֹצאת ,מִ ן ּגָ לּותָאְּ .ובגִין ְּדלָא נַ פ ְֵקי מִ ִּסט
לָק ְבלֵ יּה מָׁשִיחַ 
ָא צּדִיקֳ ,
ֹנִי ׁשב לִימִינִיּ ,ד ַ
נְאם יְיָ לַאד ֵ
ּבִימִינָא ,אַרְיֵ ה ִבׂשְמָאלָאְּ .ובגִין ּדָא (תהלים קי) ֻ
לּותָא דְיִׁשְמָעאל ,עַד אָׁשִית אֹיְ ֶביָך ֲהדֹם
ֵ
יּה ׁשב לִימִינִיּ ,דְרֹועָא דְאַ בְרָ ָהםּ ,בְ גָ
ֵ
ן יֹוסף ,וְאָמַר לֵ
ֶּב ֵ
לְרַ גְ לֶ יָך.
ׁשְּפֹוְך את רּוחִי עַ ל
ֶ
ְרָאל ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,יואל ג) ֶ א
ה תֹוס ֶפת עַ ל יִ ׂש ֵ
ֶ
ַ יְתירָ
ּבְ ַההּוא זִמְ נָא ,יִ ּתְעַר רּוח ֵ
יהםְּ .כגַ וְ ונָא דְׁשַּבָתּ ,דְאִ ּתֹוסָף 
ַ מאֹיְ ֵב ֶ
ל מאּומִין ּדְעָ לְמָא( ,אסתר ט) וְ נֹוח ֵ
ְרָא ֵ
ָּכל ּבָ ׂשָר ,וְיֶ ֱהוֵ י נַיְיחָא לְיִ ׂש ֵ
ׁש יְתירָ ה אִית לֹון נַיְיחָאּ ,דְאִיהִי נּוקְּבָא,
ָא ,אִי בנֶ ֶפ ֵ
ְ
ׁש יְתירָ ה בְׁשַּבָת ,וְאִית לֹון ּבָ ּה נַיְיח
ּבְּבַר נָׁש נֶ ֶפ ֵ
ל ׁש ֵּכן ּבְרּוחָא דְאִיהּו דְ כּורָא.
ָּכ ֶ
ִי .א ָבל לְ ָכל ּבַר נָׁש ,אִיהּו ְכפּום
ְרָאל ַּכ ֲחדָא ,חַד אִיה ֲ
ׁש יְתירָ ה בְׁשַּבָת לְ ָכל יִ ׂש ֵ
וְתַ ּנָאִים וְאָמֹורָאִים ,נֶ ֶפ ֵ
ְרָאל ַּכ ֲחדָאּ ,בְ ָכל זִמְ נָא דְ חַזְרִין ֻּכּלְ הּו ,מִתְקַּבְ לֵ י.
ְתִיּובּתָאְּ ,ד ָכל יִ ׂש ֵ
חֹומר ּד ְ
ִיפנָא מִקַ ל וָ ֶ
עֹובָדֹוי .וְאֹל ְ
ִתְריּהּ ,דְאִיהּו
ם יְיָ מּוכּתָר עָ לַיְיהּו ְבכ ֵ
ְ
ְׁש
נּו אלָיוּ ,ד ֵ
ל קָרְא ֵ
ֵ
ֹלהינּו ּבְ ָכ
ַייָ א ֵ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דברים ד) ּכ ֱ
ָא ּתּקִינּו ְב ָכל יֹומִין,
ְרָאלּ ,בְׁשַּבָת וְיֹומִין ָטבִיןְּ .ובגִין ּד ַ
ה יְתירָ ה דְ ָכל יִ ׂש ֵ
ר עלְיֹון .וְ הַאי אִיהּו נְׁשָמָ ֵ
ֶכ ֶת ֶ
לָא כ ֶתרּ .ובְׁשַּבָת,
ֶ
ם ּבְׁשם יְ הֹוָ הּ ,דְאִיהּו חֹותָ ם ְּד ָכל ּבִרְ כָאן ִּד ְצלֹותִין ,וְ לָא אַמְרִין מּוסַף ּבְ
ֵ
לְמִ ְח ָּת
ֹלהינּו.
ָך יְיָ א ֵ
ֱ
לְמימַר ּבְמּוסָףֶּ ,כ ֶתר יִ ְּתנּו לְ
ַּתּקִינּו ֵ
יּה .אִי הּוא חסִיד ,יָ ֲהבִין לֵ יּה
ָ
ׁש יְתירָ הְּ ,כפּום ּדַרְ ּגָא דִילֵ
ְרָאלָ ,הכִי נָ חִית לֵ יּה נֶ ֶפ ֵ
ֲא ָבל לְ ָכל חַד מִיִ ׂש ֵ
ׁש יְתירָ ה,
א חטְא ,יָ ֲהבִין לֵ יּה נֶ ֶפ ֵ
 ,יְר ֵ
ַת ח ֶסדְּ ,כפּום ּדַרְ ּגָא דִילֵ יּה .אִי אִיהּו גִּבֹור ֵ
ׁש יְתירָ ה מִ ִּמּד ֶ
נֶ ֶפ ֵ
ׁש יְתירָ ה דָא מַ לְ כּות,
ַת א ֶמת .וְ נֶ ֶפ ֵ
ׁש יְתירָ ה ,מִ ִּמּד ֱ
ְאִי אִיהּו אִיׁש ּתם ,יָ ֲהבִין לֵ יּה נֶ ֶפ ֵ
ָ
מִ ִּמּדַת ּגְ בּורָ ה .ו
ם ,אֹו מבִין ּבְ ָחכְמָ ה,
ֵ
ְרָאל ,אֹו ָח ָכ
ּוכפּום מִ ָּדה דְּבַר נָׁש .אִ ם נָ ׂשִיא יִ ׂש ֵ
ר ספִירָאןְ ,
ִילָא מ ֶע ֶׂש ְ
ֵ
ִי כל
ּדְאִיה ְ
ִיצה .אֹו ּבַ ּנְ בִיאִים ,אֹו ּבַ ּכְתּובִיםָ .הכִי יָ ֲהבִין לֵ יּה
ְמַר ּביּה( ,משלי א) לְ ָהבִין מָׁשָ ל ּומְ ל ָ
אֹו ּבַ ּתֹורָ הּ ,דְאִ ּת ֵ
ְאִתְקְרִיאַת ּכ ֶתר מַ לְ כּות.
ֶ
ׁש יְתירָ הּ ,ד
נֶ ֶפ ֵ
נָא ה ַּמ ְחּכִים לְ ָכל אָדָ םּ ,דְאִ ּתְמַר (תהלים קד) ֻּכּלָ ם ּבְ ָחכְמָ ה עָ ׂשִיתָ  ,יָ ֲהבִין לֵ יּה
ַ
ְאִי ח ָכםּ ,כְמָ ה דְאֹוקִימְ
ו ָ
ׁש יְתירָ ה מִּבִינָ ה .וְאִ ם
הּוא מבִין ָּדבָר מִ ּתֹוְך ָּדבָר ּבְאֹורַיְיתָא ,יָ ֲהבִין לֵ יּה נֶ ֶפ ֵ
ֵ
ׁש יְתירָ ה מִ ַּת ָּמן .וְאִ ם
נֶ ֶפ ֵ
ִיק ּגָמּור ּדנָ טַר 
ְ
ׁש יְתירָ ה מִ ּנֶ ַצח וְ הֹוד .וְאִי אִיהּו ַצּד
הּוא ח ָכם ּבַ נְ בִיאִים ַּובּכְתּובִים ,יָ ֲהבִין לֵ יּה נֶ ֶפ ֵ
ָ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ל אתָר,
ׁש יְתירָ ה מִ ַּצּדִיקְּ ,וב ָכ ֲ
ִין ,אֹות ּתפִיּלִין ,יָ ֲהבִין לֵ יּה נֶ ֶפ ֵ
ְ
אֹות ּבְרִית ,אֹות ׁשַּבָת ,אֹות יֹומִין ָטב
ׁש יְתירָ ה מִ ַּמלְ כּות.
נֶ ֶפ ֵ
ֹלהינּו ּבְ ָכל
 א ֵ
ר ּבְׁשם יְ הֹוָ הּ ,כַיהֹוָ ה (דף רמ"ג ע"א) ֱ
ֵ
וְאִי אִיהּו בַר  נָׁש מִ ָּכל מִ ּדֹות אִ ּלֵ ין ,יָ ֲהבִין לֵ יּה ֶּכ ֶת
ְך מ ְכּתָר ּבְ ֶכ ֶתר עִ ּלָאָ הְּ ,ד ָבּה
ת ,מלֶ ֻ
ה .מעָ לְמָא דִדְ כּורָאּ ,דְאִיהּו תִ פ ְֶא ֶר ֶ
ָיו .אין קָדֹוׁש ּכַיהֹוָ ֵ
נּו אל ֵ
קָרְא ֵ
ֵ
 אׁשְּפֹוְך
ּוחּ ,דְאִ ּתְמַר (יואל ג) ֶ
ה יְתירָ ה ,יְ הֹוָ"ה ,ר ַ
ֵ
ׁש יְתירָ ה .וְ ֶכ ֶתר  נְׁשָמָ
יִמְ לֹוְך ּבִׁשְ כִינְ ֵּתיּהּ ,דְאִיהִי נֶ ֶפ ֵ
ִירָאן מ ֵעיּלָא  לְתַ ּתָאְּ ,כגַ וְ ונָא דָא :י' ָחכְמָ ה .ה' ּבִינָ ה .ו'
ֵ
ֶאת רּוחִי עַ ל ָּכל ּבָ ׂשָר ,וְאִיהּו ָכלִיל י' ְספ
יׁשיּה .וְ הַאי אִיהּו
ל ר ֵ
ֹלהינּוֶּ ,כ ֶתר עַ ֵ
ה א ֵ
ִירָאן ,מ ֶח ֶסד עַד יְ סֹוד .ה' מַ לְ כּות .כ' מִ ן ּכַיהֹוָ ֱ
ֵ
ִיל ׁשִית ספ
ְ
ָּכל
ּתֹוספָא בְיֹום ׁשַּבָת.
נְׁשָמָ ה ּדְאִ ְ
ט ּבְׁשם יְ הֹוָ ה ּבְׁשַּבָתֹות וְיָמִים טֹובִים ,לֵ ית 
ֵ
ַאי כ ֶתר ,וְאִתְּפַ ַּׁש
ּלֹות ,מּופלָא ּומְ ֻכ ֶּסה ְבה ֶ
ְ
ְּובגִין ּדְעִ ּלַת הָעִ
ָמָאל,
יהּנָ ם ,נּוקְּבָא בִיׁשָא דְ ס ֵ
יּה ׁשלְ ָטנּותָא לַ ּגֵ ִ
ָמָאל ּולְ נָ חָׁש ּולְ ָכל מְמָ נָ ן דִילֵ יּה ,וְ לֵ ית לֵ ֻ
ׁשּולְ ָטנּותָא לְ ס ֵ
ן קדָ ם מַ ּׁשִרְיָיתָא דְמַ לְ ּכָאְּ ,כגַ וְ ונָא דְיִתְ ָטּמְרָ ן אּומִין עֹוב ְֵדי 
וְ לָא לְמַׁשִרְיָין דִילֵ יּהֻּ ,כּלְ הּו מִתְ ַטּמְרִין מִ ֳ
ֹות צרִים (ישעיה
כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות ּדְעָ לְמָאּ ,כַד יִתְ ּגַ ּלֵ י מְׁשִיחָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה ב) ּובָאּו ּבִמְעָר ֻ
ָ
י ה ְּסלָעִים.
נְקִיק ַ
ז) ִּוב ֵ
ְרָאל ,מְמּולֵ א מִ ָּכל מִ ּדֹות 
קָמּו ַּתּנָאִין וְאָמֹורָאִין ,וְאָמְרּו ,רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,אַ נְ ּתְ הּוא ׁשָקִיל לְ ָכל יִ ׂש ֵ
ְ ּכ ֶתר עַ ל
ֹלהינּו .אַ נְ ּת ֶ
ה א ֵ
 אין קָדֹוׁש  ּכַיהֹוָ ֱ
ְמַר ּביּה( ,שמואל א ב) ֵ
ֵ
ָטבִין ,וַ ּדָאי ּבָ ְך ׁשַרְיָיאַ ,ההּוא דְאִ ּת
לָא מבִין ,וְ לָא 
ֵ
לָא ח ָכם ,וְ
ָ
א כ ֶתר עָ לָ ְך ,לָא נָ ׂשִיא ,וְ
ִי אין ּבִ לְ ֶּתָך ּבַר נָׁשּ ,דִיְ ֵה ֶ
ְרָאלּ ,כ ֵ
ָּכל חַד וְ חַד מִ ּיִ ׂש ֵ
לָא מלֶ ְך .אַ נְ ּתְ הּוא בְדִ ּיּוקְ נָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא,
ֶ
לָא צּדִיק ,וְ
ַ
ָחסִיד ,וְ לָא גִּבֹור ,וְ לָא תָ ם ,וְ לָא נָ בִיא ,וְ
יכם .אַׁשְ לִים
ֹלה ֶ
ַייָ א ֵ
ְרָאלּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון( ,דברים יד) ּבָ נִים אַ ֶּתם ל ֱ
נָא דַאבּוהִיְּ ,כגַ וְ ונָא ּדְיִ ׂש ֵ
ֲ
ּבְרָא בְדִ ּיּוקְ
יּה עיּלָא 
יּה קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ּוׁשְ כִינְ ֵּת ֵ
ר ּב ֻ
ית ּפִקּודִין מאִ ּלֵ ין ּדִילָ ְךְּ ,דלָא יִתְעַ ֵּט ֵ
ֵ
ּפִקּודִין ּדְמָארָ ְךְּ ,דלֵ
וְתַ ּתָאּ ,בְ ֶכ ֶתר עִ ּלָאָ הּ ,בְ ָכל מִ ָּדה ּומִ ָּדה.
ה קָרי לְ ֻכּלְ הּו ,לְרַּבִי ׁשִמְעֹון ּבִ ְכלַ ל עִ ְּמהֹון ּבְ ָכל זִמְ נָא ,אָמֹר 
ַד הוָ ֵ
ּפָתַ ח וְאָמַרַּ ,תּנָאִין וְאָמֹורָאִיןְּ ,דכ ָ
ְיַעקֹב .לֵ ית מָאן
ְדִיבּות ּדלְ כֹוןּ ,דְאַ ּתּון ּבְ נֵ י נְדִיבִים אַ בְרָ ָהם יִ ְצחָק ו ֲ
ִ
לֹון ,אנָא מְׁשַּבַ ְחנָא לְ כּוְּ ,כפּום נ
ֲ
ּה עַד אין סֹוףּ ,בְ כּו הִיא תַ לְיָאְּ .כגַ וְ ונָא 
ֵ
ִיּלּו אֹורַיְיתָא כּלָ
ֻ
ְאפ
ּלָא מָרי עָ לְמָאּ ,ד ֲ
ֵ
כֹון ,א
ֶ
ּדְיָ כִיל לְׁשַּבְ חָא לְ
כּו .א ָבל יִתְקַ ּיֵ ים ּבְ כּו,
ֲ
ִי ׁש ַבח ּדִילְ
ה מ ֶא ֶרץ מִ ָּדּה ּורְ ָח ָבה מִ ּנִי יָ םָ ,הכ ֶ
 אַר ָּכ ֵ
דְאִ ּתְמַר ּבְאֹורַיְיתָא( ,איוב יא) ֻ
ב ׁשּׂשָמַ ח ּבִ גְ ֻּדּלַת אָ חִיו ,יִ לְּבַׁש 
ה דְאֹוקְמּוהַ ,הּלֵ ֶ
ָ
מַ ה דְאִתְקַ ּיָים ּבִיַּ ,ד ֲח ֵדינָא בִיקָרָא דְאַ ֲהרֹן אָ חִיּ ,כְמָ
אּורִים ֻוְתּמִים.
 ,מ ָהכָא 
ן ּביּה ֶּכ ֶתר ֵ
ל מּוספִין ּדְׁשַּבָתֹות  וְיָמִים טֹובִיםָּ ,כל מּוסָף  ּדְאַמְרִינָ ֵ
ָ
וְ ַּתּנָאִין וְאָמֹורָאִיןָּ ,כ
ל ,ריחָא דִ לְ הֹוןּ ,כ ְֵריחָא (שיר השירים ג) ּדְמֹור ּולְ בֹונָ ה וְ כֹל אַ בְקַת 
ְרָא ֵ
אִׁשְ ּתְמֹודְעִין .וְ ָכל ְצלֹותִין ּדְיִ ׂש ֵ
לּ ,בִׁשְאַר יֹומִין .א ָבל ּבְׁשַּבָתֹות וְיָמִים טֹובִים ,חָׁשִיב עָ לֵ יּה מִ ָּכל מִינֵ י ּבְ ׂשָמִים.
ֲ
ר ֵֹוכ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע ג"מר ףד

גסש

ְמַר ּביּה( ,בראשית לב) וַ ּיֵ אָ ֵבק אִיׁש עִ ּמֹוִּ .ד ְצלֹותָא 
ּבְ גִין ִּדבְיֹומִין ָטבִיןַ ,סּלְקִין מִ ָּכל אַ בְקַת ר ֵֹוכלּ ,דְאִ ּת ֵ
ַע ֵבירָ הּ ,בְ ַההּוא אָ בָק ּדְדָא וְדָא 
הּוא פגִימּו ּד ֲ
ְ
ָמָאל ,לְאַ ּגָ חָא עִ ֵּמּה ּבְ ַה
ה ,אִתְאבָק עִ ָּמּה ס ֵ
ֲ
דְאִיהִי ּפְ גִימָ
ָסלִיק עַד ׁשְמַיָא.
ְיַעקֹב ,לְאֹולְ פָא זְ כּותָא עַ ל ְצלֹותָאּ ,בְ ַכ ָּמה מַ ּׁשִרְיָין ְּדחֹובִין (ד"א ְדזַ כְ וָ ון) ּדְאִיּנּון (ס"א ֲחיָ לִ ין) ֲחבִילִין
אָ בָק ּד ֲ
ָמָאלָ ,סלִיק ּבְ ַכ ָּמה מַׁשִרְיָין ְּדחֹובִין,
ּומַׁשִרְיָיןּ ,דְמִתְ ַּכּנְׁשִין עִ ֵּמיּה ,לְאֹולְ פָא זְ כּו עָ לָ ּה .וְאָ בָק ּדַרְ ּגָא דְ ס ֵ
לְא ֵכי 
ְיַעקֹבְּ ,ד ָבּה (בראשית כח) וְ ִהּנֵ ה מַ ֲ
י סּלָ ם ּד ֲ
ְאִקְר ֻ
ְדָא צלֹותָא דְעַרְ בִיתּ ,ד ֵ
ְ
לְאֹולְ פָא חֹובִין עָ לָ ּה ,ו
ֱאֹלהִים עֹלִים וְיֹרְדִים ּבֹו .אִ ּלֵ ין ְּד ַסּלְקִין חֹובִין ,וְ נַ ְח ֵּתי זַ ְכוָ ון ְּתחֹותַיְיהּו ,וְאִ ּלֵ ין ַסּלְקִין זַ ְכוָ ון ,וְ נַ ְחּתִין
חֹובִין ְּתחֹותַיְיהּוּ .ומַׁשְּפִילִין לֹון ּבְ ַכ ָּמה קְרָ בִין.
ּה ׁשל ּתֹורָ ה ,עַד ּדְיִׁשְ ּתְמַע קְרָ בָא לְ טּורִין רַ בְרְ בִיןּ ,דְאִיּנּון אַ בְרָ ָהם
ְאִיּנּון מָארי תְרִיסִיןּ ,בְמִ לְ חַמְ ָּת ֶ
ֵ
ּד
ָרִים את רִיב יְיָ .רִיב ִּד ְצלֹותָא .רִיב ּדְאֹורַיְיתָא.
ֶ
ְיַעקֹב ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,מיכה ו) ׁשִמְעּו ה
יִ ְצחָק  ו ֲ
לֹות ה ַּׁשחַרּ .דִתְ ִפּלַת 
ַ
ּה ,עַד ע
ֲ
לִיאל אֹוקְמָ
לֹות ה ַּׁשחַרּ .דְרַּבָ ן ּגַמְ ֵ
ַ
ִית ,עַד ע
ֲ
וְ הַאי קְרָ בָא דִ ְצלֹותָא דְעַרְ ב
ר עַד חצֹות.
ֲ
ָמִים עבְדּו ֵגָד
ֲ
ה ,אּלָא דְ ֲחכ
עַרְ בִית זְמַ ּנָ ּה ָּכל ַהּלַיְ לָ ֶ
ּמֹו עַד עלֹות  ַה ָּׁשחַר ,מָאן ׁשַ חַרְ .צלֹותָא דְעַרְ בִיתּ .דְׁשִיעּורָ ּה עַד ּב ֶֹקר 
ֲ
ְּובגִין ּדָא  וַ ּיֵ אָ ֵבק אִיׁש עִ
יׁש ׁשַעתָא קַדְמָאָ הּ ,בְ סֹוף 
ֲ
ּ .בְר
ּדְאַ בְרָ ָהםּ ,דְאִיהִי אַרְּבַע ׁשָעֹות  (בראשית כב) וַ ּיַׁשְ ֵּכם אַ בְרָ ָהם ּבַּב ֶֹקר ֵ
ָמָאלְּ ,דנָ גַע 
ת ה ַּׁשחַר ,לְ נַ ְטלָא נּוקְמָא מִ ס ֵ
ח יַעקֹבּ ,דְתַ ָּמן (תהלים כב) לַמְ נַ ֵּצחַ עַ ל אַ ּיֶ לֶ ַ
ַה ַּׁשחַרּ(ְ ,ד ִאיהּו) נֶ ַצ ֲ
ָא דְיַעקֹבּ ,דְאִיהּו הֹודְּ ,ד ֵביּה אִתְמַר (איכה א) נְתָ נַ נִי ׁש ֵֹממָ ה ָּכל ַהּיֹום ָּדוָ ה ,הֹוד ,מִ ִּסטְרָא 
ֲ
ּבְיָרְך ׂשְמָאל
ֵ
ִיבׁשָ ה.
ְׁשָא ח ֵר ָבה ו ֵ
ֲ
ְאָרַת ּבי מַקְ ּד
ֵ
ף חמִיּׁשָאָ ה ,אִׁשְ ּת
 ,אלֶ ֲ
ְּדהֹוד ֶ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,דָא הֹוד ּדִילָ ְך רַעְיָא מְ ֵהימָ נָאְּ ,ד ֵביּה אַ נְ ּתְ ח ֵָרב ,מִ ּנְ בּואָ ה דִילָ ְך מִ ּׂשְמָאלָאְּ ,ובגִין
ת א ָהבִיםּ ,פָתַ ח ָּדוִד 
ח ,ריׁשָא דְׁשַ חְרִין( ,משלי ה) אַ ּיֶ לֶ ֲ
ּדְאַ נְ ְּת (ישעיה סג) מֹולִיְך לִימִין מ ֶֹׁשה ,דְאִיהּו נֶ ַצ ֵ
י מָארי נַ ְצ ָחן קְרָ ַבּיָיאְּ .ובגִין ְּדנֶ ַצח וְ הֹוד ּת ְֵרין ׁשַ חְרִין ,אּוקְמּוהָ 
ֵ
ת ה ַּׁשחַרְּ ,ד ֵביּה יֵ ֵית
לַמְ נַ ֵּצחַ עַ ל אַ ּיֶ לֶ ַ
 .אּלָא בְׁשַ חְרִין ּת ְֵרין.
ימָתַי קֹורִין את ׁשְמַע ּבְׁשַ חְרִין ,וְ לָא אָמַר ּבַ ַּׁשחַר ֶ
ֶ
ִיתִין מ ֵא
ֵ
ּבְמַתְ נ
לָק ֵבל נֶ ַצח ,וְאִתְקְׁשַר ּבַּב ֶֹקר ּדְאַ בְרָ ָהם ,הָדָא הּוא 
ַ ּבן ָּדוִדֳ ,
ְערּון לְ גַּבַיְיהּו ,מָׁשִיח ֶ
ּותְרין מְׁשִיחִין יִ ּת ֲ
ֵ
ן אפְרַיִ ם אָ חִיד.
ַ ּב ֶ
ִּד ְכּתִיב( ,תהלים טז) נְעִימֹות  (דף רמ"ג ע"ב) ּבִימִינְ ָך נֶ ַצח .הֹוד ּבִ גְ בּורָ הְּ ,ד ֵביּה מָׁשִיח ֶ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא .וִיסֹוד  חָי עָ לְמִין
ֶ
ְ ּבְאמְ צָעִיתָאּ ,דְדַרְ גָא דִילָ ְך ִּתפ ְֶא ֶרתּ ,דְאִתְקְׁשַר ּבָ ְך עַ
אַ נְ ּת ֶ
ֹוצה לְ ה ֲַעׁשִיר יַ צְּפִין.
ֹוצה לְ ַה ְחּכִים יַדְרִיםּ .ובִינָ ה לִ ׂשְמָאלָא ,הָר ֶ
ּבְדַרְ ּגָא דִילָ ְך .וְ ָחכְמָ ה ַבּיָמִין ,הָר ֶ
ְרִית ה ֶּק ֶׁשת .וְאִיהּו
ַ
ְאִתְקְרי ב
ֵ
בּוׁשָא ּד ַצּדִיקּ ,ד
ְ
ִי ה ֶּק ֶׁשת ּגַּבָ ּה ,וְ הַאי אִיהּו לְ בּוׁשָא דִׁשְ כִינְ ּתָא .לְ
אִיה ַ
וְאָמַר קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,מָאן ְּדלָאו
ֻ
וְאֹות ּת ִפּלִין ,וְאֹות ּבְרִית מִילָ ה.
ְ
אֹות ׁשַּבָת ,וְאֹות יֹום טֹוב,
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא 
ֶ
אִיהּו רָׁשִים ּבְ הַאי אֹות ,לָא יֵ יעּול ּבְמַרְאָ ה דָאּ ,בְ ֵח ֶדר ּדָא .וְ הַאי אִיהּו מַ ֶּטהּ ,דְעַ
ה עׂשַר ּבִרְ כָאן ִּד ְצלֹותָאּ .ומַ ֶּטה
יהב לֹון זַ ְכוָ וןּ ,בִׁשְמֹנֶ ֲ
לְמ ַ
י ח ֶסד לַ ַצּדִיקִים ּגְמּורִיםֵ ,
מַ ֶּטה ֵביּה ְּכל ֵַּפ ֶ
ָעִיתָא מַארִיְך
ֲ
ּמּודָא דְאמְ צ
ֶ
לְמידָ ן לֹון ּבִ גְ בּורָ ה לְדִינָאְּ ,כפּום עֹוב ֵָדיהֹוןּ .ובְעַ
י חֹובה לְרַׁשִיעַ ּיָיאֵ ,
ְכל ֵַּפ ָ
ל ּבינֹונִ ּיִ ם .וְ הַאי אִיהּו ש'.
עַ ֵ
© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000






		
דסש ב"ע ג"מר ףד

נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ת ,אֹות ּבְרִית ה ֶּק ֶׁשתּ ,בַת יְ חִידָ הׁ ,שַּבָת מַ לְ ּכְתָא .וְאִית לָ ּה ׁשִית ּדַרְ ּגִיןְּ ,תחֹות 
ַ
ְק ֶׁש
ְּתלַת ּגַ וְ ונִין ּד ֶ
 ׁש ֶׁשת יָמִים
ַע ֶׂשהִּ ,ד ְכלִילָ ן ּבִמְ ַטטְרֹוןּ .דְעָ לַיְיהּו אִתְמַר( ,שמות כג) ֵ
י הּמ ֲ
ת יְמ ַ
ְאִיּנּון ׁש ֶׁש ֵ
ֵ
ׁשּולְ ָטנּותָאּ ,ד
לָאכה יּומָת.
ָעֹוׂשה ָבּה מְ ָ
יָך .א ָבל ּבַת יְ חִידָ הׁ ,שַּבָת לַיהֹוָ ה ,ה ֶ
ה מַע ֶׂש ֲ
ֲ
ַע ֶׂש
ּת ֲ
ה אִתְקְרי בְאֹות ה'ּ .ומִ ִּסטְרָא דָא ,יה"ו לִימִינָאּ .דְאִיהּו ה' ׁשְ לִימּו דִילֵ יּה .וְ ָהכִי לְ ָכל ִסטְרָא 
ֵ
יְ הֹוָ
ה עׂשַר אַתְ וָ וןִּ ,ד ְכלִילָ ן ּבְ ַצּדִיק  חָי עָ לְמִין.
ְׁשִית סטְרִין ,יהו ,הוי ,ויה ,יוה ,היו ,והי .אִיּנּון ׁשְמֹנֶ ֲ
ִ
ב
ִיעִית ההִין ּבְ ָכל ִסטְרָא.
ַ
וְאִיהִי רְ ב
"א בגְ בּורָ ה ,וָא"ו ּבְתִ פ ְֶא ֶרתּ .כַד 
ֹרָׁש ,יֹו"ד ה"א וָא"ו .יֹו"ד ּבְ ֶח ֶסדֵ ,ה ִ
ֵ
ִי ה"א ,מִ ִּסטְרָא דִׁשְמָא מְ פ
וְאִיה ֵ
ל ׁשם
לָאכֹות ח ֵסר אַ חַת .וְאִתְקְרִיאּו אָ בֹות מְ לָאכֹות ,עַ ֵ
ָ
ׁשַ לְ טָא הַאי ט"ל ,אָ סְרּו ֲחכָמִים אַרְּבָעִים מְ
ל א ָב ָהןּ ,דְׁשָ לִיט עָ לַיְיהּו ט"לּ ,דְאִיהּו אַרְּבָעִים ָח ֵסר אַ חַת.
לָק ֵב ֲ
ּדְאִיּנּון ֳ
וַעׂשָרָ ה לַ ּנָ חָׁש.
וַעׂשָרָ ה לְ ַחּוָ הֲ .
ה עׂשָרָ ה מַ לְקִיֹות  לָאָדָ םֲ .
לָאכֹות ח ֵסר חַד ,לָקָ ֲ
ָ
ּובְאִ ּלֵ ין אַרְּבָעִים מְ
ה' ,אין לֹוקִין ּבְׁשַּבָת .וְ הַאי ט"ל לָאו אִיהּו
ֵ
וְתִׁשְעָ ה לְאַרְעָאְּ .ובגִין ְּדט"ל ׁשַ לְ טָא  בְׁשַּבָת  ּדְאִיהּו
חֹורׁש וְ כּו'.
ּזֹורעַ וְ ַה ֵ
לָאכֹות ח ֵסר אַ חַתֵ ,הם ַה ֵ
ָ
ְרָא דְע ֶבד מְ ַטטְרֹון .וְאַרְּבָעִים מְ
ֶ
ְכט"ל ְּדחֹול ,מִ ִּסט
ָאָרץ
י א ֶר"ץ דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא .הָדָא  הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה סו) וְ ה ֶ
ָא אִתְקְר ֶ
ֵ
ָסבָא  ָסבָאׁ ,שְ כִינְ ּת
ה אִתְקְרִיאַת אׁשּ .ומִ ִּסטְרָא דְעַ ּמּודָא 
ֵ
ֲהדֹם רַ גְ לָי .מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסד אִתְקְרִיאַת מַיִ םּ .ומִ ִּסטְרָא דִ גְ בּורָ
ִי א ֶרץ ,קַרְקַע לְ ֻכּלְ הּו.
דְאמְ צָעִיתָא אַ ּוִיר .וְאִיה ֶ
ֶ
נִׁשְמְתָא יְתירָ ה אִתְּפַ ְּׁשטָא בִׁשְ כִינְ ּתָאּ ,דְאִיהִי ׁשַּבָת מַ לְ ּכְתָאּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה (תהלים קג) ּומַ לְ כּותֹו
ֵ
ְּובגִין ְּד
טּורין וְ ַא ְבנִין) ְּובגִין
ּבַ ּכֹל מָׁשָ לָ ה ,מִ ָּׁשם אִיהִי מַ לְ כּותּ ,דְׁשָ לְ ָטנּותָ הָא עַ ל אַרְעָא ,וְעַ ל אִילָ נִין ּוזְרָעִין( .וְ ִ
נִׁשְמָתָא יְתירָ ה דִ בְׁשַּבָתּ ,בָ ּה ּתֹולָדִין ּדִילָ ּה ,אִית  נַיְיחָא  לְאַרְעָאּ ,דְאִיהִי 
ֵ
ּדְאִילָ נָא דְ ַחּיֵ יְּ ,דהִיא 
ׁשְ כִינְ ּתָא.
ר אין
ה א ֶׁש ֵ
ה א ֻד ָּמה ּתְמִימָ ֲ
ְּובגִין ּדִׁשְ כִינְ ּתָא עִ ּלָאָ ה אִתְּפַ ְּׁשטַת ּבְאַרְעָאּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ּה (במדבר יט) פָרָ ֲ
ֹוׁש ּבְׁשַּבָת חרִיׁשָ ה ּבַ ּׁשֹורּ .דְאִ ּתְמַר (תהלים קכט) עַ ל ּגַּבִי 
ֲ
ּה מּום א ֶׁשר ֹלא עָ לָ ה עָ לֶ יהָ עֹל ,אָ סּור לַ ֲחר
ֲ
ּבָ
ה א ֻדמָ ה מִ ִּסטְרָא דִ גְ בּורָ הּ .תְמִימָ ה ,מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסד,
חָרְׁשּו חֹרְׁשִיםּ .וׁשְ כִינְ ּתָא תַ ּתָאָ ה אִיהִי פָרָ ֲ
ר אין ּבָ ּה מּום,
ה תָמִים .א ֶׁש ֵ
ֲ
ְמַר ּביּה (בראשית יז) הִתְ ַהּלֵ ְך לְ ָפנַי וֶ הְיֵ
ֵ
ּדְאִיהּו דַרְ ּגָא דְאַ בְרָ ָהםּ ,דְאִ ּת
ִי חירּו
ָעִיתָא .א ֶׁשר ֹלא עָ לָ ה עָ לֶ יהָ עֹול ,מִ ִּסטְרָא דִׁשְ כִינְ ּתָא עִ ּלָאָ ה דְאִיה ֵ
ֲ
ּמּודָא דְאמְ צ
ֶ
מִ ִּסטְרָא דְעַ
ּזָר הּק ֵָרב יּומָת ,לֵ ית רְׁשּו לְ ִסטְרָא אַ ֲחרָא  לְׁשַ ּלְ טָאָ הֹ ,לא 
ֹּלָאּ ,בַאתָר  ּדְאִיהִי ׁשַ לְ טָא (במדבר א) וְ ַה ַ
ֲ
דְ כ
יהּנָ ם.
ָׂש ָטן ,וְ ֹלא מַׁשְ חִית ,וְ ֹלא מַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תּ ,דְאִיּנּון מִ ִּסטְרָא דְ גֵ ִ
ְרָאל( ,תהלים עח) וְ הּוא רַ חּום יְ כ ֵַּפר עָ וֹן וְ ֹלא יַׁשְ חִית וְ הִרְּבָ ה לְ הָׁשִיב
ְּובגִין ּדָאּ ,בְיֹומִין ְּדחֹול ,אַמְרִין יִ ׂש ֵ
אַּפֹו וְ גֹו'ּ .בְ גִין ִּדבְיֹומִין ְּדחֹולׁ ,שְ כִינְ ּתָא תַ ּתָאָ ה אִתְ לַּבְׁשַת ּבְאִ ּלֵ ין קְ לִיפִין ּדְמִיתָ ה דְדִינָאּ .ובְׁשַּבָת 
אִתְּפַ ְּׁשטַת מִ ּנַיְיהּוּ ,בְ גִין ּדְאִילָ נָא דְ ַחּיֵ י דְאִיהּו ֶבן י"ה ,יה"ו ,אִתְ חַּבָר ּבְ ֵה"אּ .בְ ַההּוא זִמְ נָא  נַיְיחָא 
ימַר ּביּה וְ הּוא רַ חּוםּ .ומַאן אִיּנּון (ס"א
ֵ
לְמ
אִׁשְ ְּת ַכחַת לְ ֵה"א ,וְ ָכל מַ ה דְאִיהּו ְּתחֹותָ ּה ,וְ לָא  צָרִיְך ֵ
ְרָאל מִׁשְ ַּת ְּכחִין ,נְ טִירּו אִׁשְ ְּת ַכח וְ נַיְיחָא.
ל אתָר ּדְיִ ׂש ֵ
ְרָאל .וְ ָכ ֲ
חֹותּה)ְּ .תחֹות י' יִ ׂש ֵ
ְת ָ
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נִּפ תַָׁר ָּפ
ש
ְ

ב"ע ג"מר ףד

הסש

ּולְמעְּבַד ּבָ ּה גּומֹותַּ ,ד ֲהוֵ י כְאִיּלּו עָ בִיד ּפְ גִימּו בְאַרְעָא קַ ּדִיׁשָא,
סּור לִמ ֱחרַׁש ּבְאַרְעָאֶ ,
ֶ
ְּובגִין ּדָא ,אָ
ָא מִידִי אּלָא 
ֶ
ל א ֶבן .וְ ל
ְׁשָא ב ֵכלִים ּדְאַרְעָא בְׁשַּבָתֲ .וַאפִיּלּו לְ ַטלְ ֵט ֶ
ְ
ּדְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא .וְאָ סּור לְאִׁשְ ַּתּמ
ָא ֶבן
ִיהוֵ י  נַיְיחָא לֹון ּבִזְ כּו דִׁשְ כִינְ ּתָא דְאִתְקְרִיאַת אַ ְבנָאִּ ,ד ְכּתִיב ּבָ ּה (בראשית כח) וְ ה ֶ
ֶכלִי  בְעָ לְמָאּ .ד ֱ
ְרָאלִּ ,ד ְבגִינָ ּה אִית  לֹון קִיּומָא  בְעָ לְמָא.
לֹותָא .עמִידָ ה אִיהִי  לְיִ ׂש ֵ
ֲ
ֹאת א ֶׁשר  ׂשַמְ ּתִי מַ ֵּצ ָבהּ ,בִ ְצ
ֲ
ַהּז
ה עינָיִ ם( ,תהלים קיח)
ל א ֶבן אַ חַת ׁשִ בְעָ ֵ
ְרָאל( .זכריה ג) עַ ֶ
ה א ֶבן יִ ׂש ֵ
וְעָ לֵ יּה אִתְמַר( ,בראשית מט) מִ ָּׁשם ר ֶֹע ֶ
ן מָאסּו הַּבֹונִים.
ֶא ֶב ֲ
ת הּׁשַּבָת לְדֹרֹתָ ם ּבְרִית עֹולָ ם .צָרִיְך
ׂשֹות א ַ
ֶ
ַּבָת לַע
ֲ
ת הּׁש
ל א ַ
ְרָא ֶ
ְּובגִין ּדָא (שמות לא) וְׁשָמְרּו ְבנֵ י יִ ׂש ֵ
ָ מָארי 
ָא יִּפְקּון מרְׁשּות  ַהּיָ חִיד  לֵ רְׁשּות  הָרַּבִים .וְ הַאי אִיהּו דְאּוקְמּוה ֵ
ֵ
לְ נַ טְרָא  לָ ּה ּבְדִירָתָ םְּ ,דל
ם ׁש ֵהן
ִיאֹות הּׁשַּבָת ׁשְ ּתַיִ ֶ
ַ
מַתְ נִיתִין ,יְ צ
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