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 ת בכף בוהודים רבים לתקן ולהנצל משנים רים מתקנים ומזכים ירב
היו שותפים בתרומה !! אל תפספסו. ויסורים קשים גלגולים, הקלע

בזיכוי הרבים הנרחב והעצום בארץ ובעולם ' ברית עולם'לארגון 
החל מתיקוני הברית השייכים , גברים ונשיםשל ספרי תיקונים ל

אי , גילוח בתער, קעקוע, גויה, לההפ, ועד תיקון לשון הרע, בנשים
, י“מהאר, תיקון לגלגולים קודמים ועוד, גאוה, כיבוד הורים

 10תרמתם ! זכרו . ועודרבינו יוסף חיים , יהודה פתיה‘ ר, ש“הרש
רפואה , ניתן להקדיש להצלחה!  ויותר יהודים 3הצלתם בלבד ושח 
 0524701719,  0527661162 :הפקדה\תרומה במזומן. נ“ולע

 לספרי התיקונים במייל:britolam100@gmail.com,  
 בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים 

ברית 'נקיה חובקת עולם קבוצת וואטסאפ י הצטרפות ל“או ע\ו
   0508743073: שלחו הודעה' עולם

לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת  קו טלפון יחודי ועולמי  •
 שיעורי הרב יוסף שני, אמונה, הלכות, צניעות, עינים, ברית קודש

, תקשורהאיסור ב( יהדות או מיסטיקה, מוסר, תורת הסוד, א"שליט
. 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד, רייקי, קטורת בכור, שדים

המספר לכמה שיותר  את העבירמצוה גדולה לזכות יהודים ול
  . ּות לעינייני תקשורתאם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשר. אנשים

נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם , ליעוץ והדרכה בטלפון  •
באזור  לקיום תיקון, ךבאזור מפיצה \ להיות מפיץ, בהצלחה
קריאת כוונות , תיקוני עוונות בנושא להזמנה לשיעורים, מגוריך

  0527661162: ועוד תקשור ,סיאנסים ,איסור כישופים, שמע
 • For correction's guidance in English call 00-972-

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 
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 אך , לצורך פרטיוהספרים לזיכוי הרבים כל חלקים מ מותר לצלם
בסיום השימוש  מצוה להעביר את הספר הלאה. חרילצורך מס לא
 .להעבירו במייל ובכל אמצעי מדיה לזיכוי הרבים מותר, בו
 

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

  
 וקשתהקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המב. 
  שלוחה הקישו מספרּה - אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

 ורוסית אנגליתניתן להאזין גם ב. מתעדכנת תדיר
(Available also in English and Russian)  

  ברךשער דרך ההתבטלות להשם ית :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ואגדה שער הלכה :4שלוחה  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  והמּוַסר אמונההשער  :6שלוחה  
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  

  
  

                                                           'ולםברית ע'ארגון י "ענערך           
  של רבינו יוסף חיים ועוד' לשון חכמים'לוקט בעיקר מהספר         
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  םִענְיָנִין ּתֹוכֵ 
  
  

      6                                                 ִאְּדָרא זּוָטא ַקִּדיָׁשא
  37                                          הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִריַאקְ ן ִענְיָ 
39                                         הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
      

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 
6 

 

  ַאְּדָרא זּוָטא ַקִּדיָׁשא
  
  

 
  

ָּתאנָא ְּבַההּוא יֹוָמא ְדִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּבָעא ְלִאְסַּתְּלָקא ִמן ָעְלָמא ַוֲהָוה ְמַסֵּדר 
ֲהוֹו ַקֵּמיּה ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה וַ . ִאְתְּכנָׁשּו ַחְבַרּיָא ְלֵבי ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ִמּלֹוי

זִָקיף ֵעינֹוי ִרִּבי ִׁשְמעֹון . ַוֲהָוה ַמְליָא ֵביָתא. ְוִרִּבי ַאָּבא ּוְׁשָאר ַחְבַרּיָא
ְּבזְִמנָא ַאֲחָרא ַּכד ֲהֵוינָא : ָּבָכה ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר. ַוֲחָמא ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא

ִּפינְָחס ֶּבן יִָאיר ַקָּמאי ְוַעד ְּדָבִריְרנָא ּדּוְכָתאי אֹוִריכּו  ְּבֵבי ַמְרֵעי ֲהָוה ִרִּבי
ְוָלא . ְוַכד ַּתְבנָא ַאְסַחר ֶאָּׁשא ִמַּקָּמאי ּוֵמָעְלִמין ָלא ִאְתְּפָסק. ִלי ַעד ַהְׁשָּתא

י ְוַהְׁשָּתא ָחֵמינָא ְדִאְתְּפָסק ְוָהא ִאְתְמלֵ . ֲהָוה ָעאל ַּבר נָׁש ֶאָּלא ִבְרׁשּוָתא
ַעד ַּדֲהוֹו יְַתֵבי ָּפַתח ֵעינֹוי ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָחָמא ַמה ְּדָחָמא ְוַאְסַחר . ֵביָתא

ּוְׁשָאר . ֶאָּׁשא ְבֵביָתא נְָפקּו ֻכְּלהּו ְוִאְׁשְּתֲארּו ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה ְוִרִּבי ַאָּבא
י ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה ּפּוק ֲחזֵי ִאי ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְלִרּבִ . ַחְבַרּיָא יְָתבּו ַאָּבָראי

ֵאיָמא ֵליּה ִדיַסֵּדר ִמּלֹוי ְויִֵתיב . ַּדֲאנָא ְמָעַרְבנָא ֵליּה, ָהָכא ִרִּבי יְִצָחק
ָאן ִאינּון , ָאַמר. ָקם ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְויִָתיב ְוַחּיִי ְוָחֵדי. זַָּכָאה חּוָלֵקיּה. ְלגַָּבאי
זִָקיף יְדֹוי ִרִּבי ִׁשְמעֹון . ָעזָר ְוָאִעיל לֹון ְויְָתבּו ַקֵּמיּהָקם ִרִּבי ֶאלְ . ַחְבַרּיָא

ִאינּון ַחְבַרּיָא ְדִאְׁשְּתָכחּו ְבֵבי ִאָּדָרא , ּוְמַצֵּלי ְצלֹוָתא ַוֲהָוה ָחֵדי ְוָאַמר
ָּבא ְוִרִּבי נְָפקּו ֻּכְּלהּו ְוִאְׁשְּתֲארּו ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה ְוִרִּבי אַ . יִזְַּדְּמנּון ָהָכא

ָאַמר ֵליּה ִרִּבי . ַאְּדָהִכי ָעאל ִרִּבי יְִצָחק. יְהּוָדה ְוִרִּבי יֹוֵסי ְוִרִּבי ִחּיָא
. ַּכָּמה ֵחידּו ָבֵעי ְלִאּתֹוְסָפא ָל ְּבַהאי יֹוָמא, ִׁשְמעֹון ַּכָּמה יָאּות חּוָלָק

ָהא , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ַקֵּמיּהיִָתיב ִרִּבי ַאָּבא ָבָתר ִּכְתפֹוי ְוִרִּבי ֶאְלָעזָר 
ַוֲאנָא ָבֵעינָא ְלֵמיָעל ְּבָלא ִכּסּוָפא ְלָעְלָמא . ַהְׁשָּתא ַׁשְעָּתא ִדְרעּוָתא הּוא

ְוָהא ִמִּלין ַקִּדיִׁשין ְדָלא גְַליָאן ַעד ַהְׁשָּתא ָבֵעינָא ְלגַָּלָאה ַקֵּמי . ְדָאֵתי
ְוַעד ְּכַען . גְִריעּוָתא ִאְסַּתָּלְקנָא ֵמָעְלָמאְדָלא יְֵמרּון ְדָהא בִ . ְׁשִכינְָּתא

ִרִּבי . ְוָכ ַאְסַּדְרנָא ְלכּו. ְטִמיִרין ֲהוֹו ְבִלָּבאי ְלֵמיַעל ְּבהּו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי
ָקם . ּוְׁשָאר ַחְבַרּיָא יְַרֲחׁשּון ְּבִלַּביְהּו. ְוִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבִרי יְִלֵעי. ַאָּבא יְִכּתֹב

ָאַמר ֵליּה קּום , ַאָּבא ִמָּבַתר ִּכְתפֹוי ְויִָתיב ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה ַקֵּמיּה ִרִּבי
ִאְתַעָּטף ִרִּבי . ָקם ִרִּבי ֶאְלָעזָר. ְּדָהא ַאֲחָרא יִָתיב ְּבַההּוא ֲאַתר, ְּבִרי
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  . ִׁשְמעֹון ְויִָתיב
  

ֹ , א ַהֵּמִתים יְַהְללּו יָּה, ָּפַתח ְוָאַמר א ָּכל י א ַהֵּמִתים יְַהְללּו , ְרֵדי דּוָמהְו
. ְדָהא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַחי ִאְקֵרי. ִאינּון ְדִאְקרּון ֵמִתים, יָּה ָהִכי הּוא ַוָּדאי

ְוסֹוֵפי . ְוהּוא ָׁשאֵרי ֵבין ִאינּון ְדִאְקרּון ַחּיִים ְוָלא ִעם ִאינּון ְדִאְקרּון ֵמִתים
ֹ , ִדְקָרא ְּכִתיב א ָּכל י ְוָכל ִאינּון ְּדנְַחִתין ְלדּוָמה ְּבגֵיִהּנָם . ְרֵדי דּוָמהְו

ָׁשאנֵי ִאינּון ְּדִאְקרּון ַחּיִים ְּדָהא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָבֵעי . יְִׁשַּתֲארּון
ִדְבִאָּדָרא . ַּכָּמה ַׁשנְיָא ַׁשְעָּתא ָדא ֵמִאָּדָרא, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ִביָקֵריהֹון

, ְוַהְׁשָּתא ָהא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָהָכא, ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְרִתיכֹויִאזְַּדָּמן 
ְוֻקְדָׁשא . ַמה ְּדָלא ִאְעָרעּו ְבִאָּדָרא, ְוָאֵתי ִעם ִאינּון ַצִּדיַקּיָא ִדְבגִּנְָתא ְדֵעֶדן

ְּכַמה ִּדְכִתיב . ְּבִרי הּוא ָּבֵעי ִּביָקֵריהֹון ְדַצִּדיַקּיָא יִַּתיר ִמיָקָרא ִדיֵליּה
ְּביָָרְבָעם ַּדֲהָוה ְמַקָּטר ּוִמְפַלח ַלֲעבֹוָדה זָָרה ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא אֹוִרי 

ִּדְכִתיב , ִאְתיַָּבׁש יְֵדיּה. ְוֵכיָון ְּדאֹוִׁשיט יְֵדיּה ְלַקְבֵליּה ְדִעּדֹו נְִביָאה. ֵליּה
ֶאָּלא ַעל ְדאֹוִׁשיט יְֵדיּה , ה ָלא ְכִתיבְוַעל ְּדָפַלח ַלֲעבֹוָדה זָרָ . ַוִּתיַבׁש יָדֹו

ְוֻכְּלהּו ָאָתאן , ְוַהְׁשָּתא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּבֵעי ִּביָקָרא ִדיָלן. ְלִעּדֹו נְִביָאה
ָהא ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא ָהָכא ְוָסְחַרּנֵיּה ִׁשְבִעין ַצִּדיֵקי ְּגִליָפן , ָאַמר. ִעֵּמיּה

ְסִתיָמא , ין ָּכל ַחד ְוַחד ִמּזִיֲהָרא ְדזִיָוא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשאְמנֲַהרִ , ְּבִעְטִרין
ַעד . ְוהּוא ָאֵתי ְלִמְׁשַמע ְבֶחְדָוָתא ִאֵּלין ִמִּלין ַּדֲאנָא ֵאיָמא. ְדָכל ְסִתיִמין

. ַאְתִקינּו דּוְכֵתיּה, ָהא ִרִּבי ִּפינְָחס ֶּבן יִָאיר ָהָכא, ַּדֲהָוה יִָתיב ָאַמר
ְוִרִּבי ֶאְלָעזָר ְוִרִּבי . זָעּו ַחְבַרּיָא ַדֲהוֹו ַּתָּמן ְוָקמּו ְויְָתבּו ְבִׁשּפּוֵלי ֵביָתאִאזְַּדעְ 

ְּבִאָּדָרא ִאְׁשְּתַכְחנָא , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ַאָּבא ִאְׁשָּתֲארּו ַקֵּמיּה ְדִרִּבי ִׁשְמעֹון
ָּתא ֵאיָמא ֲאנָא ִבְלחֹוָדאי ְוֻכְּלהּו ַהׁשְ . ְדָכל ַחְבַרּיָא ֲהוֹו ָאְמֵרי ְוָאנָא ִעְּמהֹון

  . זַָּכָאה חּוָלִקי יֹוָמא ֵדין. ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ָציְִתין ְלִמּלּוִלי
  

ָּכל יֹוִמין ְּדִאְתְקַטְרנָא . ֲאנִי ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו, ָּפַתח ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר
ּוְבגִין ָּכ . ַטְרנָא ֵביּה ְּבֻקְדָׁשא ְּבִרי הּואְבַהאי ָעְלָמא ְבַחד ְקִטיָרא ִאְתקְ 

ְּדהּוא ְוָכל ִסיָעָתא ַקִּדיָׁשא ִדיֵליּה ָאתּו ְלִמְׁשַמע . ַהְׁשָּתא ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו
. ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ְּבֶחְדָוה ִמִּלין ְסִתיִמין ּוְׁשָבָחא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ְּדָהא ּכָֹּלא ֵביּה ִמְתַּדְּבָקן ְוהּוא ִמְתַּדָּבק . ַרׁש ִמּכָֹּלא ְוָלא ָפִריׁשָּפִריׁש ְוִאְתּפְ 
ִאְתַּתָּקן . ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ַעִּתיָקא ְדָכל ַעִּתיִקין, הּוא הּוא כָֹּלא. ְּבכָֹּלא
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ַּכד . גִין ְדָלא ָׁשִכיחַ ְוָלא ִאְתַּתָּקן ּבְ . ִאְתַּתָּקן ְּבגִין ְלַקיְָמא כָֹּלא. ְוָלא ִאְתַּתָּקן
ְוִאינּון נְהֹוִרין ִמּנֵיּה . ִאְתַּתָּקן ַאִּפיק ִּתְׁשָעה נְהֹוִרין ְּדָלָהִטין ִמּנֵיּה ִמִּתּקּונֹוי
ְּכבּוִצינָא ְדִמְתַּפְּׁשִטין . ִמְתנֲַהִרין ּוִמְתַלֲהִטין ְוָאזְִלין ּוִמְתַּפְּׁשִטין ְלָכל ֵעיַבר

ְוִאינּון נְהֹוִרין ְּדִמְתַּפְּׁשִטין ַּכד יְִקְרבּון ְלִמנְַּדע לֹון . ָכל ֵעיַברִמּנֵיּה נְהֹוִרין לְ 
ָּכ הּוא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא בּוִצינָא ִעָּלָאה . ָלא ָׁשִכיַח ֶאָּלא בּוִצינָא ִבְלחֹודֹוי

ן ְּדִמְתּגְַליָן ְוָלא ָׁשִכיַח ַּבר ִאינּון נְהֹוִרין ְּדִמְתַּפְּׁשטָ . ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין
ּוַמה ְּדָאְמֵרי . ּוְבגִין ָּכ ּכָֹּלא ַחד. ְוִאינּון ִאְקרּון ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא. ּוְטִמיָרן

ַחְבָרנָא ְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ְדִאינּון ַּדְרִּגין ְדִאְתְּבִריאּו ְוַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְתּגֵַּלי 
ָלאו ַהְׁשָּתא . ן ִּתּקּונִין ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשאִמּׁשּום ְּדִאינּו. ְבהּו ְבָכל ַחד ְוַחד
ְוָחֵמינָא ַמה ְּדָלא . ְּדָהא ֲאֵמינָא לֹון ְּבִאָּדָרא ַקִּדיָׁשא, ִעָּדנָא ְלַהּנֵי ִמִּלין

ְוַהְׁשָּתא ָאנָא ִבְלחֹוָדאי . יַָדְענָא ָהִכי ְוַעד ַהְׁשָּתא ַאְסִּתים ְּבִלָּבאי ִמָּלה
ְוָכל ַהּנֵי זַָּכֵאי ְקׁשֹוט ְּדָאתּו ְלִמְׁשַמע ִמִּלין . י ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשאַאְסִהיְדנָא ַקּמֵ 

  :ִאֵּלין
  

קּוְלְטָרא ְדַקְטפֹוי . ּגּוְלַּגְּלָּתא ְדֵריָׁשא ִחָּוָרא ָלאו ֵּביּה ִׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא
ה ָעְלִמין ְּדִכּסּוִפין ִאְתְּפַׁשט ְוִאְתנִָהיר ּוִמּנֵיּה יְַרתּון ַצִּדיַקּיָא ַאְרַּבע ֵמָא

ֵמַהאי קּוְלְטָרא ְדִקְטָפא ְדִהיא גּוְלַּגְלָּתא ִחָּוָרא נִָטיף ַטָּלא . ְלָעְלָמא ְדָאֵתי
ּוֵביּה זְִמינִין ֵמיַתּיָא . ָּכל יֹוָמא ְלַההּוא זְֵעיר ַאנְִּפין ַלֲאַתר ְּדִאְקֵרי ָׁשַמיִם

ִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמיִםוְ : ִּדְכִתיב, ַלֲאַחּיָא ְלזְִמנָא ְדָאֵתי ְוִאְתַמְליָא . יִֶּתן ְל ָהֱא
ְוָכל ֲחַקל ַּתּפּוִחין נְִהיִרין . ֵריֵׁשיּה ּוֵמַההּוא זְֵעיר ַאנְִּפין נִָטיף ַלֲחַקל ַּתּפּוִחין

ְוָחְכְמָתא ִעָּלָאה ְסִתיָמָאה . ַהאי ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָטִמיר ְוגָנִיז. ֵמַההּוא ַטָּלא
ְּבַהאי ַעִּתיָקא ָלא ִאְתּגְַליָא ֶאָּלא ֵריָׁשא . א גּוְלּגְַלָּתא ִמְׁשְּתַכח ַוָּדאיְבַההּו

ְּדִאיִהי ֵריָׁשא , ָחְכְמָתא ִעָּלָאה. ְּבגִין ְּדִאיהּו ֵריָׁשא ְלָכל ֵריָׁשא. ִבְלחֹודֹוי
. ְוָׁשִקיטמֹוָחא ְדָׁשִכי , מֹוָחא ְסִתיָמא, ֵּביּה ָסִתים ְוִאְקֵרי מֹוָחא ִעָּלָאה

  :ְוֵלית ְּדיָָדע ֵליּה ַּבר ִאיהּו
  

ֵריָׁשא ָחָדא . ְוָדא ְלֵעָּלא ִמן ָּדא. ְּתַלת ֵריִׁשין ִאְתַּגְּלָפן ָּדא ְלגֹו ִמן ָּדא
ְוָחְכְמָתא ָדא ְסִתיָמָאה ֵריָׁשא . ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדִאְתַּכְסיָא ְוָלא ִמְתַּפְּתָחא

. ֵריָׁשא ִעָּלָאה ַעִּתיָקא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. מֹותְלָכל ֵריֵׁשי ִדְׁשָאר ָחכְ 
ְוָלא יַָדע ְוָלא ִאְתיְַדע ַמה ַּדֲהֵוי . ֵריָׁשא ְּדָלאו ֵריָׁשא. ֵריָׁשא ְּדָכל ֵריָׁשא
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ְּבַרח , ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי. ְּדָלא ִאְתַּדָּבק ְּבָחְכְמָתא ְוָלא ְבסּוְכְלָתנּו. ְּבֵריָׁשא ָדא
. ּוְבגִין ָּכ ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְקֵרי ָאיִן. ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב. קֹוֶממְ - ְל ֶאל

ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה , ְוָכל ִאינּון ַׂשְעֵרי ְוָכל ִאינּון נִיִמין. ְּדֵביּה ַּתְליָא ָאיִן
ְּבגִין ְּדַהאי . א הּואנְַפִקין ְוֻכְּלהּו ְׁשִעיִעין ְּבִׁשּקּוָלא ְוָלא ִאְתֲחזֵי ְקָדָלא ּכֹּלָ 

ּכָֹּלא ְבֵחידּו ְוָלא ַׁשנְיָא ֵמַרֲחֵמי ְלָעְלִמין ִּבְתַלת . ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְבַחד ֲהֵוי
ְּבגִין ְּדַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדֵביּה . ֲעַׂשר ְמִכיָלן ְּדַרֲחִמין ִאְׁשְּתַכח

הּוא ַעִּתיָקא ָּכִליל לֹון ְוַׁשִּליט ַעל וְ . ִמְתְּפַרׁש ְּתַלת זְִמנִין ְלַאְרַּבע ַאְרַּבע
  . ּכָֹּלא

  
הּוא ָאְרָחא ְדנֲַהִרין . ַחד ָאְרָחא ְדנִָהיר ְּבַפְלּגּוָתא ְדַׂשְעֵרי ְדנְָפֵקי ִמּמֹוָחא

ְואַֹרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור נֹגַּה הולך ואור : ִּדְכִתיב. ֵביּה ַצִּדיַקּיָא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי
ּוֵמַהאי ָאְרָחא . ָאז ִּתְתַעּנַג ַעל יְהָֹוה, ַעל ָּדא ְּכִתיבוְ . עד נכון היום

  . ִמְתנֲַהִרין ָּכל ְׁשָאר ָאְרִחין ְּדַתְליָן ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין
  

ִּכְתָרא ִעָּלָאה ְלֵעָּלא ְדִמְתַעְּטִרין ֵּביּה ָּכל ִעְטִרין . ַהאי ַעִּתיָקא ָסָבא ְדָסִבין
ְוהּוא הּוא בּוִצינָא ִעָּלָאה . ּבּוִצינִין ִמּנֵיּה ּוִמְתַלֲהִטין ִמְתנֲַהִרין ָּכל. ְוִכְתִרין

ָהאי ַעִּתיָקא ִאְׁשְּתַכח ִּבְתַלת ֵריִׁשין ּוְכִליָלן ְּבַחד . ְטִמיָרא ְדָלא ִאְתיְַדע
ּוְבגִין ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא . ְוַההּוא ֵריָׁשא ִעָּלָאה ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא. ֵריָׁשא

. אּוף ָהִכי ָּכל ְׁשָאר ּבּוִצינִין ְּדנֲַהִרין ִמּנֵיּה ְּכִליָלן ִּבְתַלת, ִּבְתַלת ִאְתְרִׁשים
ִּכְתָרא ִעָּלָאה . ְּכָלָלא ְדַעִּתיָקא ִּבְתֵרין הּוא. עֹוד ַעִּתיָקא ִאְתְרִׁשים ִּבְתֵרין

ָּכ . ְדָלא ִאְתיְַדעְוַההּוא ַּדֲהֵוי ְלֵעָּלא ִמן ָּדא . ֵריָׁשא ְדָכל ֵריֵׁשי, ְדָכל ִעָּלִאין
עֹוד ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְתְרִׁשים ְוַאְסִּתים . ָּכל ְׁשָאר ּבּוִצינִין ְסִתיִמין ִּבְתֵרין

ָּכ ָּכל ְׁשָאר ּבּוִצינִין ִמְתַקְּׁשִרין ּוִמְתַהְּדִרין . ְוהּוא ַחד ְוכָֹּלא הּוא ַחד. ְּבַחד
  :ְּבַחד ְוִאינּון ַחד

  
ְּדָהא ֵריָׁשא ִעָּלָאה ָדא ָסִתים . ֵלי ְבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָרצֹון ִאְקֵריִמְצָחא ְדִאְתּגְ 

. ָּפִׁשיט ַחד טּוְרנָא ְבִסיָמא יָָאה ְוִאְתְּכִליל ְּבִמְצָחא. ְלֵעָּלא ְדָלא ִאְתיְַדע
ַהאי , אּוְבגִין ְּדַהאי ַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ִאְתַּתָּקן ְּבִמְצָחא ְוִאְתַּגְליָא ְבבּוִסיטָ 

ְוַכד ָרצֹון ָּדא ִאְתַּגְליָא ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִאְׁשְּתַכח ְּבֻכְּלהּו . ִמְצָחא ִאְקֵרי ָרצֹון
ּוִמְתנֲַהִרין ַאנְּפֹוי ִדזְֵעיר ַאנְִּפין , ְוָכל ְצלֹוִתין ִּדְלַתָּתא ִמְתַקְּבִלין. ָעְלִמין
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  . ְּמָרן ְוִאְתַּכְפיָןְוָכל ִּדינִין ִאְתטַ . ְוכָֹּלא ְבַרֲחֵמי ִאְׁשְּתַכח
. ְּדהּוא ִעָּדן ְּדָכל ִּדינִין ִמְּתָעִרין, ְּבַׁשַּבָּתא ְבַׁשְעָּתא ִדְצלֹוָתא ְדִמנְָחה

. ִאְתַּגְליָא ַהאי ִמְצָחא ְוִאְתַּכְפיָן ָּכל ִּדינִין ְוִאְׁשְּתָכחּו ַרֲחִמין ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין
ַוֲאִפּלּו ֶאָּׁשא . ָלא ְלֵעָּלא ְוָלא ְלַתָּתא, ָלא ִּדינָאּוְבגִין ָּכ ִאְׁשְּתַכח ַׁשָּבת ּבְ 
ְוַעל ָּדא ִאּתֹוַסף נְִׁשְמָתא ְדֵחדּו . ְונַיְִחין ַחּיַָבּיָא, ְדגֵיִהּנָם ִאְׁשְּתַקע ְּבַאְתֵריּה

ְדָהא ָכל . ּוָבֵעי ַבר נָׁש ְלֶמְחֵדי ִבְתַלת ְסעּוָדֵתי ְדַׁשַּבָּתא. ְבַׁשַּבָּתא
ּוָבֵעי ַּבר נָׁש ְלַסְּדָרא . ָתא ְוָכל ְּכָלָלא ִדְמֵהיְמנּוָתא ֵביּה ִאְׁשְּתָכחְמֵהיְמנּו

ָאַמר ִרִּבי . ָפתֹוָרא ּוְלֵמיָכל ְּתַלת ְסעּוָדֵתי ִדְמֵהיְמנּוָתא ּוְלֶמְחֵּדי ְּבהּו
א ִאֵּלין ְדָהא ִמן יֹוַמאי ָלא ָּבִטיְלנָ . ַאְסַהְדנָא ָעַלי ְלָכל ִאֵּלין ְּדָהָכא, ִׁשְמעֹון

ַוֲאִפּלּו ְביֹוֵמי . ּוְבגִינְהֹון ָלא ִאְצְטִריְכנָא ְלַתֲענִיָתא ְבַׁשַּבָּתא, ְּתַלת ְסעּוָדֵתי
ְּדָמאן ְּדזֵָכי ְבהּו זֵָכי . ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבַׁשַּבָּתא, ַאֲחַרּנֵי ָלא ִאְצְטִריְכנָא

ְוַחד ְסעּוָדָתא ְדַמְלָּכא . אַחד ְסעּוָדָתא ְדַמְטרֹונִיתָ . ִלְמֵהיְמנּוָתא ְׁשֵליָמָתא
ּוְבַההּוא . ְוַחד ְסעּוָדָתא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ַקִּדיָׁשא

  .ָעְלָמא יִזְֵּכי ְבהּו ְלִאֵּלין
  

ִּתּקּונָא ְדַעִּתיָקא . ַהאי ָרצֹון ַּכד ִאְתַּגְליָא ָּכל ִּדינִין ִאְתַּכְפיָן ִמּׁשּוְלָׁשֵליהֹון
ְוִהיא ָחְכָמה ִעָּלָאה . ַקִּדיָׁשא ִאְתַּתָּקן ְּבִתּקּונָא ַחד ְּכָלָלא ְדָכל ִּתּקּונִין

ְוהּוא מֹוָחא , ְוַהאי ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעָּלָאה ְסִתיָמא. ְּכָלָלא ְּדָכל ְׁשָאר, ְסִתיָמָאה
ִאְתַּפָּׁשט ֵעֶדן ִמּנֵיּה . ְוַהאי מֹוָחא ִאְתַּפָּׁשט ְלָכל ֵעיָבר, ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ְוַההּוא ֵריָׁשא ְסִתיָמא ִדְבֵריָׁשא ְדַעִּתיָקא ְדָלא . ּוֵמַהאי ֵעֶדן ִאְתְּגַלף, ַאֲחָרא
ָּבַטׁש ְּבַהאי מֹוָחא . ִאְתיְָדע ַּכד ַּפִּׁשיט ַחד טּוְרנָא ַדֲהָוה ִמְתַּתָּקן ְלִאְתנֲַהָרא

ַאִּפיק ְוַאְרִׁשים ְּכבּוִסיָטא ָדא ְבַהאי וְ . ְוִאְתּגְַלף ְוִאְתנְִהיר ְּבַכָּמה נְִהיִרין
ְוַהאי ָרצֹון ִאְתַּפָּׁשט . ְוִאְתְרִׁשים ֵּביּה ַחד נְהֹוָרא ְדִאְקֵרי ָרצֹון. ִמְצָחא

ְוָדא . ְלַתָּתא ְּבִדְקנָא ַעד ַההּוא ֲאַתר ְּדִמְתיְַּׁשָבא ְבִדְקנָא ְוִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָּלָאה
ָרצֹון ַּכד ִאְתַּגְליָא ִמְסַּתְּכִלין ָמאֵרי ְדִדינָא  ּוְבַהאי. ִאיהּו נֵֹצר ֶחֶסד

  :ּוִמְתַּכְפיָן
  

ֵעינֹוי ְדֵריָׁשא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּתֵרין ְּכַחד ְׁשִקיָלן ְּדַאְׁשְּגִחין ַּתִּדיָרא ְוָלא 
א יִיָׁשן, ִּדְכִתיב, נִָאים ְּבגִין . איְִׂשָרֵאל ַקִּדיׁשָ . ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל, א יָנּום ְו

ַההּוא מֹוָחא ִאְתְּגִליף ְונִָהיר , ָּכ ָלא ִאית ֵליּה ְּגִבינִין ַעל ֵעינָא ְוָלא ְכסּוָתא
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ִּדְכִתיב , ְּבִחָּוָרא ָחָדא ִמְסַּתְחיָן ַעיְנִין ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין. ִּבְתַלת ִחָּוִרין ְּדֵעינָא
ְׁשָאר ִחָּוִרין ִאְסַּתְחיָן ְונֲַהִרין ִלְׁשָאר ּו, ְּדהּוא ִחָּוָרא ַקְדָמָאה, רֲֹחצֹות ֶּבָחָלב

נְִביָעא ְדָכל ִּבְרָכאן ִמּנֵיּה . מֹוָחא ִאְקֵרי נְִביָעא ְדִבְרָכָתא. ּבּוִצינִין
ּוְבגִין ְּדַהאי מֹוָחא ַלִהיט ִּבְתַלת ִחָּוִרין ְּדֵעינָא ְבֵעינָא ָּתֵלי ֵביּה . ִאְׁשְּתָכחּו
  . ְּדָהא ְבמֹוָחא ַתְליָן ִחָּוֵרי ְדֵעינָא, ב ַעיִן הּוא יְבָֹרטֹו, ִּדְכִתיב. ִבְרָכָתא

  
ֵעינָא ָדא . ַאנְְהָרן ַאנְִּפין ֻּכְּלהּו ְבֵחידּו, ַהאי ֵעינָא ַּכד ַאְׁשַּגח ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין

 ַעיְנִין ְּדַתָּתא יְִמינָא ּוְׂשָמאָלא ְתֵרי. הּוא כָֹּלא יְִמינָא ֵלית ָּבּה ְׂשָמאָלא
ֵהא . ִּבְצנִיעּוָתא ְדִסְפָרא אֹוִליְפנָא ְדָהא יֹוד ִעָּלָאה יֹוד ַּתָּתָאה. ִבְתֵרי ּגְַונִין

. ָּכל ִאינּון ִעָּלִאין ְּבַעִּתיָקא ַתְליָן. ָואו ִעָּלָאה ָואו ַּתָּתָאה. ִעָּלָאה ֵהא ַּתָּתָאה
ִאינּון ִמָּמׁש ּוְבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא  ָלאו ַּתְליָן ֶאָּלא. ַּתָּתִאין ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין ִאינּון

ֲאָבל ִאֵּלין ַאְתָון . ְּדָהא ְׁשָמא ְדַעִּתיָקא ִאְתַּכְסיָא ִמּכָֹּלא ְוָלא ִאְׁשְּתַכח. ַּתְליָן
, ְּדִאי ָלאו ָהִכי ָלא יְִתַקּיְמּון. ְּדַתְליָן ְּבַעִּתיָקא ְבגִין ְּדיְִתַקּיְמּון ִאינּון ִּדְלַתָּתא

ַההּוא ְדָסִתים ְלָקְבֵליּה ְדַעִּתיָקא . ָּכ ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ָסִתים ְוגְַליָא ּוְבגִין
ּוְבגִין ָּכ ָּכל . ְוַההּוא ְדִאְתַּגְליָא ִבזְֵעיר ַאנְִּפין. ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא

יָקא ַקִּדיָׁשא ִאֵּלין ַאְתָון ְסִתיָמן ְּדַתְליָן ְּבַעּתִ . ִּבְרָכאן ַּבְעיָן ָסִתים ְוגְַליָא
  :ַתְליָא יֹוד ְלַקיְָמא יֹוד ִּדְלַתָּתא, ַאָּמאי ַּתְליָן

  
ְּבַהאי חֹוָטָמא ְּבנּוְקָבא ְדַפְרַּדְׁשָקא ְדֵביּה נִָׁשיב רּוָחא ְדַחּיֵי ִלזְֵעיר . חֹוָטָמא
א ַאֲחָרא ּוְבַהאי חֹוָטָמא ְּבנּוְקָבא ְדַפְרַּדְׁשָקא ַּתְליָא ֵהא ְלַקיְָמא הֵ . ַאנְִּפין

ּוְבַהאי . ְוָדא רּוָחא נִָפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ְוִאְקֵרי רּוָחא ְדַחּיֵי. ִדְלַתָּתא
ְונָָחה ָעָליו , רּוָחא זְִמינִין ְלִמנְַּדע ָחְכְמָתא ְבזְִמנָא ְדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ִּדְכִתיב

ֵחידּו , ָּכל ִסְטִריןַהאי חֹוָטָמא ַחּיִין מִ . רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה, רּוַח יְהָֹוה
ָעָלה ָעָׁשן , ְּבחֹוָטָמא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ְּכִתיב. ַאְסָוָתא. נַַחת רּוחַ . ְׁשֵליָמא

ּוְבִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא ְדֵבי ַרב יֵיָבא . ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם ָל, ְוָהָכא ְּכִתיב. ְּבַאּפֹו
ַאף ַעל ַּגב . ָמא ָהִכי ְוָלא ִאְצָטְרָפאְוָהָכא ָלא ִמְתַקּיְ . ָסָבא אֹוִקים ֵהא ְבֻפָּמא

ִּדְכִתיב ָעָלה . ְוִדינָא ְּבחֹוָטָמא ַּתְליָא. ֶאָּלא ְּבֵהא ִדינָא ַתְליָא, ִּדְבַחד ַסְלָקא
ִעָּקָרא ְדרּוגְזָא . ְוִאי ֵתיָמא ָהא ְּכִתיב ְוֵאׁש ִמִּפיו ּתֹאֵכל. ָעָׁשן ְּבַאּפֹו

ּונִין ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּבמֹוָחא ָׁשִקיט ְוָסִתים ָּכל ִּתּק. ְּבחֹוָטָמא ַתְליָא
ֻּכָּלם : ִּדְכִתיב. ְוָכל ִּתּקּונִין ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין ְּבָחְכָמה ַתָּתָאה ִמְתַּתְּקנָן. ִמְתַּתְּקנָן
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נָא ֵהא ְדָהָכא ִדי. ַמה ֵּבין ֵהא ְלֵהא. ְוֵהא ְּכָלָלא ְדכָֹּלא ַוָּדאי. ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ 
  :ּוְדָהָכא ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי. ִאְּתָער ִמּנָּה

  
. ַמּזָָלא ְּדכָֹּלא ִאְקֵרי. ְּבִדיְקנָא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ַּתְליָא ָּכל יִַּקירּו ְּדכָֹּלא

ֻּכְלהּו . ַמּזְֵלי ִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי. ֵמַהאי ִּדיְקנָא ִמַמּזְָלא יִַּקיָרא ְדָכל יִַּקיִרין
, ְמזֹונֵי ְדכָֹּלא, ְּבַההּוא ַמּזָָלא ַּתְליָא ַחּיֵי ְדכָֹּלא. יִחין ְלַההּוא ַמּזָָלאַמְׁשּגִ 

ְּבַהאי ַמּזָָלא ַאְׁשָּגחּוָתא , ִּגְׁשִמין ְּדַרֲעָוא, ְּבַהאי ַמּזָָלא ַּתְליָן ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא
ְּתַלת ֲעַׂשר נְִביִעין , ָּתִאיןְּבַהאי ַמּזָָלא ַּתְליָן ָּכל ַחּיִָלין ִעָּלִאין ְותַ . ְדכָֹּלא

ְוֻכְּלהּו נְָפִקין , ְּדִמְׁשָחא ִדְרבּוָתא ָטָבא ַּתְליָן ְבִדיְקנָא ְדַמּזָָלא יִַּקיָרא ָדא
ָלא ֵתיָמא ֻּכְּלהּו ֶאָּלא ִתְׁשָעה ִמּנַיְהּו ִמְׁשַּתְּכָחן ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין . ִלזְֵעיר ַאנְִּפין

ָּכל ִקּדּוֵׁשי , ַכד ַהאי ַמּזָָלא ַּתְליָא ְבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָראוְ . ְלַאְכַּפּיָא ִדינִין
  . ִקּדּוִׁשין ִדְקֻדָּׁשה ֵּביּה ַּתְליָן

  
ַההּוא ֵריָׁשא ְדָכל ֵריִׁשין . ְּבַהאי ַמּזָָלא ָּפִׁשיט ְּפִׁשיטּוָתא ְדקּוְטָרא ִעָּלָאה

ְּבגִין ָּכ ּכָֹּלא . ן ִעָּלִאין ְוַתָּתִאיןְּדָלא ִאְתיְַדע ְוָלא ִאְׁשְּתמֹוַדע ְוָלא יְָדִעי
ְוֻכְּלהּו . ְּבִדיְקנָא ָדא ְּתַלת ֵריִׁשין ְּדָאֵמינָא ִמְתַּפְּׁשָטן. ְּבַהאי ַמּזָָלא ַּתְליָא

ּוְבגִין ָּכ ָּכל יִַּקירּו ְדיִַּקירּוָתא . ִמְתַחְּבָרן ְּבַהאי ַמּזָָלא ּוִמְׁשַּתְּכִחין ֵּביּה
ֻּכְּלהּו ַּתְליָן ְּבַהאי , ָּכל ִאֵּלין ַאְתָון ְּדַתְליָן ְּבַהאי ַעִּתיָקא. ּזָָלא ַּתְליָאְּבַהאי מַ 

ְּדִאְלָמֵלא . ְלַקיְָמא ַאְתָון ַאֲחָרנִין, ִּדיְקנָא ּוִמְתַחְּבָרן ְּבַהאי ַמּזָָלא ְוַתְליָן ֵּביּה
ּוְבגִין ָּכ ָאַמר . ֵּלין ַאֲחָרנִיןָלא ַקיְִמין אִ , ָלא ָסְלִקין ִאֵּלין ַאְתָון ְּבַעִּתיָקא

ְּדָהא , ּוָפִסיק ַטְעָמא ְבגַַּויְהּו, יְהָֹוה ְּתֵרי זְִמנֵי| יְהָֹוה : מֶֹׁשה ַּכד ִאְצְטִרי
. ֵמַהאי ַמּזָָלא ִמְתַּכְסֵפי ִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי ּוִמְתַּכְפיָן ַקֵּמיּה. ְּבַמּזָָלא ַּתְליָא ּכָֹּלא

  . יּה ָמאן ְּדזֵָכי ְלַהאיזַָּכָאה חּוָלקֵ 
  

ּוְבגִין . ָלא ִאְדַּכר ְוָלא ִאְׁשְּתַכח. ַהאי ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין
ָלא ִאְדַּכר ַּבר ֵריָׁשא ָחָדא ְּבָלא ּגּוָפא . ְּדִאיהּו ֵריָׁשא ִעָּלָאה ְלָכל ִעָּלִאין

ִּתּקּונֹוי ִאְתַּתְּקנָן ְּבַההּוא . גָנִיז ִמּכָֹּלאְוַהאי ָטִמיר ְוָסִתים וְ . ְלַקּיָָמא ּכָֹּלא
. ְונִָפיק ֶחֶסד ִעָּלָאה ְוַתָּתָאה. מֹוָחא ְסִתיָמָאה ְדכָֹּלא ְדִאְתַּפָּׁשט ְוִאְתַּתָּקן ּכָֹּלא

ַּכד . ְוֶחֶסד ִעָּלָאה ִאְתַּפָּׁשט ְוִאְתַּתָּקן ְוִאְתְּכִליל ּכָֹּלא ְבמֹוָחא ְסִתיָמָאה ָדא
ָּבַטׁש ָמאן ְּדָבַטׁש ְּבַהאי מֹוָחא ְוִאְתנְִהיר , ַּתָּקן ִחָּוָרא ָּדא ִּבנְִהירּו ָּדאִאתְ 
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ְוַתְליָא ִמַּמּזָָלא יִַּקיָרא מֹוָחא ַאֲחָרא ְדִאְתַּפָּׁשט ְונִָהיר ִלְתָלִתין ּוְתֵרין 
. ַלת ֵריִׁשין ִעָּלִאיןַּכד ִאְתנְִהיר נִָהיר ִמַּמּזָָלא יִַּקיָרא ְוִאְתנְִהירּו ּתְ . ְׁשִביִלין

ִמָּכאן ָׁשאֵרי . ּוְבַמּזָָלא ַּתְליָן ְוִאְתְּכִליָלן ֵּביּה. ְּתֵרין ֵריִׁשין ְוַחד ְּדָכִליל לֹון
. ְוִאינּון ִמְתַּתְּקנָן ֵּביּה. ְלִאְתַּגְליָא יִַּקירּו ְדִדיְקנָא ְּדִאיהּו ַמּזָָלא ְסִתיָמָאה

ָהִכי כָֹּלא ִּבְתַלת , ְּתַלת ֵריִׁשין ִמְתַעְּטִרין ֵּביּהְּכָמה ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא 
ְּתֵרין ִמְּתֵרין . ְוַכד ִאְתנֲַהָרן ַּתְליָן ֻּכְּלהּו ָּדא ְּבָדא ִּבְתַלת ֵריִׁשין. ֵריִׁשין

  . ִסְטִרין ְוַחד ְּדָכִליל לֹון
  

א ִאית ְּדָלא ִאְתיְָדע ְלֵעָּלא ְלֵעּלָ , ָּתא ֲחזֵי: ְוִאי ֵתיָמא ָמאן ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא
. ּוְתֵרין ֵריִׁשין ֵּביּה ְּכִליָלן. ְוָלא ִאְׁשְּתמֹוָדע ְוָלא ִאְתְרִׁשים ְוהּוא ָּכִליל ּכָֹּלא

ְוַההּוא ָלאו ְּבִמנְיָנָא ְוָלא ִּבְכָלָלא ְוָלא ְּבֻחְׁשָּבן . ּוְכֵדין ּכָֹּלא ָהִכי ִאְתַּתָּקן
ָּדא ִאְתַמר ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ַעל . ֶאָּלא ִּבְרעּוָתא ְדִלָּבא

. ֲאַתר ְּדֵׁשירּוָתא ִאְׁשְּתַכח ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּדִאְתנִָהיר ִמַּמּזָָלא. ִבְלׁשֹונִי
ְונְָפָקא ֵמַההּוא . הּוא נְִהירּו ְּדָחְכְמָתא ְּדִמְתַּפָּׁשט ִלְתָלִתין ּוְתֵרין ֵעיָבר

ּוַמה ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא נִָהיר ְּבַקְדִמיָתא ָּדא . ּנְִהירּו ְּדֵביּהמֹוָחא ְסִתיָמָאה מִ 
ְוֵריָׁשא ָחָדא ָּכִליל . ְוָׁשרּוָתא ִמַּמה ְּדִאְתַּגְליָא ְוִאְתֲעִביד ִלְתַלת ֵריִׁשין, הּוא
  . אּוֵמִאֵּלין נֲַהִרין ּכֹּלָ . ְוִאֵּלין ְּתַלת ִמְתַּפְּׁשָטן ִלזְֵעיר ַאנְִּפין. לֹון

  
. ִאְתְּגִליף ַהאי ָחְכְמָתא ְוַאִּפיק ַחד נֲַהָרא ְּדנָגִיד ְונִָפיק ְלַאְׁשָקָאה גִּנְָתא

ּוִמַּתָּמן ִאְתְמִׁשי ְונָגִיד . ְוָעיִיל ְּבֵריָׁשא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ְוִאְתֲעִביד ַחד מֹוָחא
א ִדְכִתיב ְונָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ָהָדא הּו, ְוַאְׁשֵקי ָּכל ִאינּון נְִטיָעאן. ְּבָכל ּגּוָפא

ּתּו ִאְתְּגִליף ַהאי ָחְכְמָתא ְוִאְתְמָׁש ְוָעיִיל ְּבֵריָׁשא . ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן
ַההּוא ַאֲחָרא הּוא נְִהירּו ְּדִאְתְמַׁש . ְוִאְתֲעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא, ִדזְֵעיר ַאנְִּפין

ְתְּגִליפּו ּוִמְתַחְּבָרן ְּבַחד ֵריָׁשא ְּדָעִמיָקא ְוִאֵּלן ְּתֵרין ְמִׁשיָכן אִ , ִמּנַיהּו
ְוָעיִיל ְּבֵריָׁשא ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין . ִדְכִתיב ְּבַדְעּתֹו ְּתהֹומֹות נְִבָקעּו. ְּדֵביָרא

ּוִמַּתָּמן ִאְתְמִׁשי ְוָעיִיל ְלגֹו ּגּוָפא ּוַמְליָא ָּכל ִאינּון . ְוִאְתֲעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא
ְוִאֵּלין . ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוְבַדַעת ֲחָדִרים יִָּמְלאּו. ן ְוַאְכַסְדִרין ְּדגּוָפאִאָּדִרי

נֲַהִרין ִמּנְִהירּו ְּדַההּוא מֹוָחא ִעָּלָאה ְסִתיָמָאה ְּדנִָהיר ְּבַמּזָָלא ַעִּתיָקא 
ַעד . ָדאְוִאְתַקָּׁשר ָּדא ְּבָדא ְוָדא ּבְ . ְוכָֹּלא ָּדא ְּבָדא ַתְליָן, ַקִּדיָׁשא

  . ְּדיְִׁשְּתמֹוַדע ְּדכָֹּלא ַחד ְוכָֹּלא הּוא ַעִּתיָקא ְוָלא ִאְתְּפָרׁש ִמּנֵיּה ְּכלּום
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ְוִאֵּלין נֲַהִרין . ִאֵּלין ְּתַלת נְהֹוִרין נֲַהִרין ִלְתַלת ַאֲחָרנִין ְּדִאְקרּון ֲאָבָהן
ּכָֹּלא . ַעִּתיָקא ַרֲעָוא ְדַרֲעִויןַּכד ִאְתּגְַליָא ַהאי . ִלְבנִין ְוכָֹּלא נִָהיר ֵמֲאַתר ַחד

ְוַהאי ֵעֶדן . ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶדן. נִָהיר ְוכָֹּלא ִאְׁשְּתַכח ְּבֵחידּו ְׁשֵליָמָתא
, ּוֵמַהאי ֵעֶדן ִאְקֵרי ֵׁשירּוָתא. ִאְתְמָׁש ֵמֵעֶדן ִעָּלָאה ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין

ּוְבגִין ְּדָלא ֲהֵוי ֵביּה . ֲהֵוי ֵׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא ִּדְבַעִּתיָקא ָלא ִאְקֵרי ְוָלא
ְּבגִין ְּדִאְתַּכְסיָא ְוָלא ִאְתַּגְליָא ְוִאְקֵרי . ֵׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא ָלא ִאְקֵרי ַאָּתה

ִּדְכִתיב ִּכי ַאָּתה , ּוֵמֲאַתר ְּדֵׁשירּוָתא ִאְׁשְּתַכח ִאְקֵרי ַאָּתה ְוִאְקֵרי ָאב. הּוא
ְּכָלָלא ְדכָֹּלא זְֵעיר ַאנְִּפין , ְוָתנֵינָן ְּבַאַּגְדָּתא ְדֵבי ַרב יֵיָבא ָסָבא. ָאִבינּו

ְוַהְׁשָּתא ָקֵרינָן . ְוַׁשִּפיר, ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְדִאְתַּכְסיָא ִאְקֵרי הּוא. ִאְקֵרי ַאָּתה
ְסיָא ִמּנֵיּה ֲהֵוי ַאף ַעל ַּגב ְדִאְתּכַ . ַּבֲאַתר ָּדא ְּדֵׁשירּוָתא ִאְׁשְּתַכח ַאָּתה

. ְוַהאי ָאב נִָפיק ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא. ְוהּוא ָאב ַלֲאָבָהן. ֵׁשירּוָתא ְוִאְקֵרי ָאב
ְּכִתיב , ָּתא ֲחזֵי. ּוְבגִין ָּכ ָלא ִאְׁשְּתמֹוַדע. ִּדְכִתיב ְוַהָחְכָמה ֵמַאיִן ִּתָּמֵצא

ִהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה ְמקֹוָמּה , ֲאָבל ְוהּוא יַָדע ֶאת ְמקֹוָמּה. ַּדְרָּכּה ַמָּמׁש. ֱא
ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהִהיא ָחְכָמה ִּדְסִתיָמא ֵּביּה ְּבַעִּתיָקא . ְוָכל ֶׁשֵּכן ַּדְרָּכּה, ַמָּמׁש

  . ַקִּדיָׁשא
  

. ִמּנֵיּה ִמְתַּפְּׁשָטן ְּתָלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין. ַהאי ָחְכָמה ֵׁשירּוָתא ְדכָֹּלא
ַהאי ָחְכָמה . ְּבהּו ִאְתְּכִליַלת ְּבֶעְׂשִרין ּוְתֵרין ַאְתָון ְוֶעֶׂשר ֲאִמיָרןְואֹוַריְָתא 

ּוְבגִין ָּכ ָחְכָמה . ּוְבַהאי ָחְכָמה ֵׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא ִאְׁשְּתַכח. ָאב ַלֲאָבָהן
א ָלא ּכֹּלָ . ַּכד ִאְתַּפָּׁשט ָחְכָמה ִאְקֵרי ָאב ַלֲאָבָהן. ִעָּלָאה ָחְכָמה ַתָּתָאה
זַָקף ִרִּבי ִׁשְמעֹון יְדֹוי . ִּדְכִתיב ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ , ִאְתְּכִליל ֶאָּלא ְּבַהאי

  :ַוָּדאי ִעָּדן הּוא ְלגַָּלָאה ְוכָֹּלא ִאְצְטִרי ְּבַׁשְעָּתא ָדא: ָאַמר, ְוָחֵדי
  

. ָּבָעא ְלַאְתָקנָא, יִמיןְסִתיָמא ְדָכל ְסתִ , ְּבַׁשְעָּתא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, ָּתאנָא
ַּבֲאַתר ְּדִאְתְּכִלילּו ְּדָכר ְונּוְקָבא ָלא . ּכָֹּלא ַאְתִקין ְּכֵעין ְּדָכר ְונּוְקָבא

, ְוַהאי ָחְכָמה ְּכָלָלא ְדכָֹּלא, ִאְתַקּיָמּו ְּבִקּיּוָמא ַאֲחָרא ֶאָּלא ִּבְדָכר ְונּוְקָבא
, יָׁשא ָלא ִאְתנִָהיר ֶאָּלא ִּבְדָכר ְונּוְקָבאַּכד נְַפָקא ְוִאְתנִָהיר ֵמַעִּתיָקא ַקּדִ 

. ַהאי ָחְכָמה ִאְתַּפָּׁשט ְוַאִּפיק ִמּנֵיּה ִּבינָה ְוִאְׁשְּתַכח ִדְּדָכר ְונּוְקָבא הּוא
, ָחְכָמה ּוִבינָה ְּבַחד ַמְתְקָלא ִאְּתָקלּו ְּדָכר ְונּוְקָבא. ָחְכָמה ָאב ִּבינָה ֵאם

  . ְּדִאְלָמֵלא ַהאי ְלא ִמְתַקּיְִמין, ִאְתְקיָם ִּבְדָכר ְונּוְקָבאּוְבגִינַיְהּו ּכָֹּלא 
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ִאְתַחָּברּו ָּדא ְּבָדא ְונִָהירּו ָּדא , ֵׁשירּוָתא ָּדא ָאב ְלכָֹּלא ָאב ְלֻכְּלהּו ֲאָבָהן
יָבא ְּבַאַּגְדָּתא ְדֵבי ַרב יֵ . ַּכד ִאְתַחָּברּו אֹוִלידּו ְוִאְתָּפָׁשַטת ְמֵהיְמנּוָתא. ְּבָדא

ִאְתַעָּבַרת , יֹוד ְּבֵהי, ָמהּו ִּבינָה ֶאָּלא ַּכד ִאְתַחָּברּו ָּדא ְּבָדא, ָסָבא ָהִכי ָתאנֵי
. ְׁשֵלימּוָתא ְדכָֹּלא. ּוְבגִין ָּכ ִּבינָה ִאְקֵרי ֵּבן יֹוד ֵהי. ְוַאִּפיַקת ֵּבן ְואֹוִליַדת

ְּכָלָלא ְדכָֹּלא ְּבִתּקּונַיְהּו ִאְׁשְּתַכח . ַּויְהּוִאְׁשְּתָכחּו ַּתְרַויְהּו ְּדִמְתַחְּבָרן ּוֵבן ְּבגַ
ִמִּלין ִאֵּלין ָלא ִאְתיְָהבּו ְלגַָּלָאה ַּבר . ָאב ָוֵאם ּוֵבן ּוַבת, ְׁשֵלימּוָתא ְדכָֹּלא

ְּדָלא , ְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין ְּדָעאלּו ְונְָפקּו ְויְָדִעין ָאְרחֹוי ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ִּדְכִתיב ִּכי יְָׁשִרים ַּדְרֵכי יְהָֹוה ְוַצִּדִקים יְֵלכּו . ן ְּבהּו ִליִמינָא ְוִלְׂשָמאָלאָסָטא
. זַָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדָמאן ְּדזֵָכי ְלִמנְַּדע אֹוְרחֹוי ְוָלא ָסֵטי ְוָלא יְִטֵעי ְבהּו. ָבם

ִהיִרין ְּבהּו ְּכָמאן ְּדנִָהיר ְוַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין נְ . ְּדִמִּלין ִאֵּלין ְסִתיִמין ִאינּון
ְּדָמאן . ָלא ִאְתְמָסרּו ִמִּלין ִאֵּלין ֶאָּלא ְלָמאן ְּדָעאל ְונַָפק, ִמּנְִהירּו ְדבּוִצינָא

, ְּדָהא ַּגְליָא ַקֵּמי ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא. ְּדָלא ָעאל ְונַָפק ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאְּבֵרי
, ין ִאֵּלין נֲַהִרין ְבִלָּבאי ְּבַאְׁשָלמּוָתא ִדְרִחימּוָתאְּדִמּלִ . ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין

ְוִאֵּלין ְּבנֵי ְדָהָכא יַָדְענָא ְּבהּו ְּדָהא ָעאלּו ְונְָפקּו , ּוְדִחילּו ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
א ְּכַמה ְוַהְׁשָּתא ִאְתנְִהירּו ִּבְׁשֵלימּותָ . ְוִאְתנְִהיָרן ְּבִאֵּלין ִמִּלין ְוָלא ְּבֻכְּלהּו

  :זַָּכָאה חּוָלִקי ִעְּמהֹון ְּבַההּוא ָעְלָמא. ְּדִאְצְטִרי
  

ְוָכל ַמה ְּדָאֵמינָא , ָּכל ַמה ְּדָאֵמינָא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון
ִרי ּבְ . ָלא ַּתְליָא ֵּביּה ֵּפרּוָדא, ּכָֹּלא הּוא ַחד ִמָּלה. ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין ּכָֹּלא ַחד

ֵׁשירּוָתא ָּדא ְּדִאְקֵרי ָאב , ָּתא ֲחזֵי. ְּבִרי ְׁשֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין, הּוא
. ּוְבגִין ָּכ יֹוד ָּכִליל ַאְתָון ַאֲחָרנִין. ִאְתְּכִליל ְּביֹוד ְּדַתְליָא ִמַּמּזָָלא ַקִּדיָׁשא

ְוַההּוא נָָהר ְּדנָגִיד . א ְוסֹוָפא ְּדכָֹּלאיֹוד ֵריׁשָ . יֹוד ְסִתיָמא ְּדָכל ַאְתָון ַאֲחָרן
ְוַהאי הּוא ִעּדּונָא . ְּדָאֵתי ַּתִּדיר ְוָלא ָּפִסיק. ְונִָפיק ִאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי

. ְדַצִּדיַקּיָא ְלזַָּכָאה ְלַהאי ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּדַאְׁשֵקי ַּתִּדיר ְלגִּנְָתא ְוָלא ָּפִסיק
א יְַכּזְבּו ֵמיָמיוֲעֵליּה ְּכִתיב ּוְכמֹו ְוַההּוא ָעְלָמא ְדָאֵתי . ָצא ַמיִם ֲאֶׁשר 

יֹוד . ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ְונָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן. ִאְּבֵרי ְּביֹוד
ַאַּמאי ָויו , ְּבַאּגְַדָּתא ְדֵבי ַרב יֵיָבא ָסָבא ָּתנֵינָן. ָואו ָּדֶלת, ָּכִליל ְּתֵרין ַאְתָון

ְוִאית ִּגּנְָתא ַאֲחָרא , ֶלת ְּכִליָלן ְּביֹוד ֶאָּלא נְִטיָעה ְּדגִּנְָתא ָּדא ִאְקֵרי ָואוּדָ 
ְונָָהר יֵֹצא , ְוַהיְנּו ָרזָא ִּדְכִתיב. ּוֵמַהאי ָויו ִאְׁשַּתְקיָא ָּדֶלת. ְּדִאיִהי ָדֶלת

קֹות ֶאת ַהָּגן ָּדא הּוא ְלַהׁשְ . ָמאן הּוא ֵעֶדן ָּדא ָחְכָמה ִעָּלָאה ְוָדא יֹוד. ֵמֵעֶדן
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, ְוכָֹּלא ָּכִליל ְּביֹוד. ּוִמָּׁשם יִָּפֵרד ְוָהיָה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים ָּדא ִהיא ָדֶלת. ָואו
. ֵּביָתא ְדכָֹּלא, ֵׁשירּוָתא ְדכָֹּלא. ָאב ַלֲאָבָהן. ּוְבגִין ָּכ ִאְקֵרי ָאב ְלכָֹּלא
ְּבַאְתֵריּה ָלא . ִתיב ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ ּוכְ . ִּדְכִתיב ְּבָחְכָמה יִָּבנֶה ָּביִת

ּוְבגִין ָּכ ִאָּמא . ִמְּדִאְתַחָּבר ְּבִאָּמא ִאְתָרִמיז ְּבִאָּמא. ִאְתַּגְליָא ְוָלא ִאְתיְָדע
ֵׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא ְדכָֹּלא ָחְכָמה . ָּבּה ִאְתיְָדע ּוָבּה ִאְתְרִמיז. ְּכָלָלא ְדכָֹּלא

ַעד ַהְׁשָּתא ָרִמיזְנָא . ְּכָלָלא ְדכָֹּלא ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא. ָבּה ָסִתים ּכָֹּלאּדְ , ִאְקֵרי
ְוָהִאָּדנָא ִמְתּגְַּלִפין ִסְטִרין יֹוד ָּכִליל ְּבַהאי , ְוָלא ָאֵמינָא ָּכל ִאֵּלין יֹוִמין

ן ְּדִמְתַעְּטָרן ָואו ֵהה ִאֵּלין ְּתֵרין ְּבנִי. ֵהי ָּדא ִאָּמא ְוָקֵרינָן ִּבינָה. ָחְכָמה
ֵמִאָּמא ְוָהא ָּתנֵינָן ְּדִבינָה ִאְתְּכִליל ִמּכָֹּלא יֹוד ְּדִמְתַחְּבָרא ְּבִאָּמא ּוַמְּפִקין 

ַהְׁשָּתא ִאית . ֵּבן ְּבגַַּויְהּו, ָאב ָוֵאם ְּדִאינּון יֹוד ֵהי, ְוַהיְנּו ִבינָה, ֵּבן
א ִּבינָה ֶאָּלא אַ . ִּבינָה ְוִאְקֵרי ְּתבּונָה, ְלִאְסַּתָּכָלא ָּמאי ִאְקֵרי ְּתבּונָה ְו

ְוַהִהיא , ְּתבּונָה ִאְקֵרי ְּבַׁשְעָּתא ְּדיָנְָקא ִלְתֵרין ְּבנִין ֵּבן ּוַבת ְּדִאינּון ָואו ֵהא
. ְּדכָֹּלא ָּכִליל ְּבִאֵּלין ַאְתָון ֵּבן ּוַבת ִאינּון ָואו ֵהה. ַׁשְעָּתא ִאְקֵרי ְּתבּונָה

  . ָלָלא ְוַהיְנּו ְּתבּונָהְוכָֹּלא ַחד ּכְ 
  

מֹה ַמְלָּכא ִּתּקּונָא ַקְדָמָאה ְּדגֵַּלי , ְּבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנּונָא ָסָבא ָאַמר ִּדְׁש
ְּדִאיִהי , ְוִתּקּונָא ִּתנְיָנָא ִאְקֵרי ַכָּלה. ְוָאַמר ִהּנָ יָָפה ַרְעיִָתי ֵמַהאי הּוא

ָלאו . י ְּדַתְרַויְהּו ְלַהאי נּוְקָבא ִּדְלַתָּתא ִאינּוןנּוְקָבא ִּדְלַתָּתא ְוִאינּון ְּדָאְמרֵ 
. ְוֵהה ַּבְתָרָאה ִאְקֵרי ַּכָּלה ְלזְִמנִין יְִדיִעין. ְּדֵהי ַקְדָמָאה ָלא ִאְקֵרי ַּכָּלה. ָהִכי

הּוא ְּבהַ . ְּדָהא זְִמנִין ַסִּגיִאין ִאינּון ִּדְדכּוָרא ָלא ִאְתַחַּבר ִעָּמּה ְוִאְסַּתָּלק ִמּנָּה
ְּבַׁשְעָּתא ְּדִאְתַּדְּכַאת . א ִתְקַרב, זְִמנָא ְּכִתיב ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבנִַּדת ֻטְמָאָתּה
ְּכַכָּלה ַמָּמׁש . ְּכֵדין ִאְקֵרי ַּכָּלה. נּוְקָבא ּוְדכּוָרא ָּבֵעי ְלִאְתַחְּבָרא ִעָּמּה

ְּבַחד נְַפִקין , ּו ְלָעְלִמיןֲאָבל ַהאי ִאָּמא ָלא ַאְפִסיק ְרעּוָתא ְּדַתְרַויְה. ַאְתיָא
ּוְבגִין ָּכ . ְוָלא ִאְסַּתָּלק ָּדא ִמן ָּדא. ָלא ַאְפִסיק ָּדא ִמן ָּדא. ְּבַחד ַׁשְריָן

ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוְכמֹוָצא , יֵֹצא ַּתִּדיר ְוָלא ָּפִסיק, ְּכִתיב ְונָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן
א יְַכּזְבּו ֵמיָמיו ִּבְרעּוָתא ְּדַאְחָוה . גִין ָּכ ְּכִתיב ַרְעיִָתיּובְ , ַמיִם ֲאֶׁשר 

ְּדַכד ָאָתא ְּדכּוָרא . ֲאָבל ָהָכא ִאְקֵרי ַּכָּלה. ְּבַאֲחדּוָתא ְׁשֵליָמָתא, ַׁשְריָן
ּוְבגִין ָּכ ְּתֵרי ִתּקּונִין . ְּכַכָּלה ִאיִהי ַאְתיָא ַמָּמׁש. ְלִאְתַחְּבָרא ִעָּמּה ִהיא ַּכָּלה

מֹהְּדנּוְקבֵ  . ִּתּקּונָא ְּדַקְדִמיָתא ְסִתיָמא ְּבגִין ְּדִאיהּו ְסִתיָמא. י ָּפִריׁש ְׁש
ּוְלָבַתר ַּתְליָא ָּכל ְׁשָבָחא . ְוִתּקּונָא ִּתנְיָנָא ָּפִריׁש יִַּתיר ְוָלא ָסִתים ּכּוֵּלי ַהאי
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ּוְבגִין ְּדִאיִהי . ַלְדָּתּהִּדְכִתיב ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה ָּבָרה ִהיא ְליֹו, ְּבַהִהיא ִּדְלֵעָּלא
. ִאָּמא ִמְתַעְּטָרא ְּבִעְטָרא ְּדַכָּלה ּוְרעּוָתא ְּדיֹוד ָלא ַאְפִסיק ִמּנָּה ְלָעְלִמין

ָּכל ֵחרּו ְּדַחּיַָבּיָא . ָּכל ֵחרּו ְּדכָֹּלא. ִאְתיְִהיב ִּבְרׁשּוָתּה ָּכל ֵחרּו ְּדַעְבִּדין
ּוְכִתיב ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת . ַבּיֹום ַהּזֶה יְַכֵּפר ֲעֵליֶכם- ִּדְכִתיב ִּכי. ְלַדָּכָאה ְלכָֹּלא

ַמאי יֹוֵבל ְּכַמה ְּדַאְּת ָאֵמר . יֹוֵבל ִהיא, ְׁשנַת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשנָה ּוְקָראֶתם ְדרֹור
 ִמּׁשּום ַההּוא נָָהר ְּדָאֵתי ְונָגִיד ְונִָפיק ְוָאֵתי ַּתִּדיר. ְוַעל יּוַבל יְַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו

ֵּכיָון ְּדָאַמר . ַלְּתבּונָה ִּתֵּתן קֹוֶל, ְּכִתיב ִּכי ִאם ַלִּבינָה ִתְקָרא. ְוָלא ָפִסיק
ֵהי ִמּנַיְהּו ִעָּלָאה . ֶאָּלא ּכָֹּלא ְּכַמה ְּדָאֵמינָא, ַאָּמאי ַלְּתבּונָה, ִּכי ִאם ַלִּבינָה

. ֵהי ָאב ָוֵאם ּוֵבן ְּבגַָּויְהּו יֹוד. ִּבינָה ָאב ָוֵאם ּוֵבן. ִּבינָה ִעָּלָאה ִמְּתבּונָה
ְוָלא ִאְׁשְּתַכח ָאב ָוֵאם ֶאָּלא . ֵּבן ּוַבת ָואו ֵהה, ְּתבּונָה כָֹּלא ְּכָלָלא ִדְבנִין

ִאְׁשְּתַכח ִּדְכָלָלא . ְוָלא ִאְתַּגְליָא, ִּדְתבּונָה ַוָּדאי ְרִביָעא ֲעָליְהּו. ְּבִבינָה
ְוַכד ָּבֵעי . ּוְכָלָלא ְּדָאב ָוֵאם ּוֵבן ִאְקֵרי ִּבינָה. ִדְתֵרין ְּבנִין ִאְקֵרי ְּתבּונָה

ְוַהאי ָאב ָוֵאם ּוֵבן ִאְקרּון ָחְכָמה ִּבינָה . ְלַאְכָלָלא ּכָֹּלא ְּבַהאי ִאְתְּכִליל
ְּדהּוא , ּוְבגִין ְּדַהאי ֵּבן נִָטיל ִסיָמנִין ְּדָאבֹוי ְוִאֵּמיּה ִאְקֵרי ַּדַעת. ָוַדַעת

. ִּדְכִתיב ְּבנִי ְבכִֹרי יְִׂשָרֵאל, ְוַהאי ֵּבן ִאְקֵרי ּבּוְכָרא. ַתְרַויְהּוַסֲהדּוָתא דְ 
ְוַכד ִאְתַרֵּבי ְּבִעְטרֹוי נִָטיל ְּתַלת . ּוְבגִין ְּדִאְקֵרי ּבּוְכָרא נִָטיל ְּתֵרין חּוָלִקין

ֹ . חּוָלִקין ְוַהאי . ָּלא ַחד ִמָּלהּוֵבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ְּתֵרין חּוָלִקין ּוְתַלת חּוָלִקין ּכ
ַמאי יְרּוָתא ָּדא ַאְחַסנְָּתא . יְרּוָתא ְדָאבֹוי ְוִאֵּמיּה יִָרית, ְוַהאי ָהִכי ֲהֵוי

ִמִּסְטָרא . ְדָאבֹוי ְוִאֵּמיּה ּוְתֵרין ִעְטִרין ַּדֲהוֹו גְנִיזִין ְּבגַַּויְהּו ְוַאְחִסינּו ְלֵבן ָּדא
ּוִמִּסְטָרא ְדִאָּמא ַחד ִעְטָרא . ד ִעְטָרא ְדִאְקֵרי ֶחֶסדְדָאבֹוי ֲהָוה גָנִיז ְּבגֵַּויּה חַ 

ְוַכד נֲַהִרין ִאֵּלין ָאב . ְוֻכְּלהּו ִמְתַעְּטִרין ְּבֵריֵׁשיּה ְוָאִחיד לֹון. ְּדִאְקֵרי ְּגבּוָרה
ֹ . ֻּכְּלהּו ִאְקרּון ְּתִפִּלין ְּדֵריָׁשא. ָוֵאם ֲעֵליּה , ָּלאְוכָֹּלא נִָטיל ֵּבן ָּדא ְויִָרית ּכ

ּוְבַרָּתא ִמּנֵיּה ִאְּתזָן ְוַעל ָּכל . ְוַהאי ֵּבן יִָהיב ִלְבַרָּתא. ְוִאְתַּפָּׁשט ְּבָכל ּגּוָפא
, ְּבָרא יִָרית ְלָאבֹוי ּוְלִאֵּמיּה ְוָלא ְּבַרָּתא. ָּפנִים ִמָּכאן ְּבָרא יִָרית ְוָלא ְּבַרָּתא

ַהּנֵי ָאב ָוֵאם ְּכִליָלן . ב ּוָמזֹון ְלכָֹּלא ֵבּהְּכַמה ִּדְכִתי, ּוִמּנֵיּה ִאְּתזָן ְּבַרָּתא
ְוָאב ָטִמיר יִַּתיר ְוכָֹּלא ָאִחיד ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְוַתְליָא . ּוִמְתַחְּבָרן ָּדא ְּבָדא

ְוִאֵּלין ָאב ָוֵאם ְמַתְּקנִין ֵּביָתא ְּכָמה . יִַּקירּו ְּדָכל יִַּקיִרין, ִמַּמּזָָלא ַקִּדיָׁשא
ּוְבַדַעת ֲחָדִרים , ּוִבְתבּונָה יְִתּכֹונָן, ִּדְכִתיב ְּבָחְכָמה יִָּבנֶה ָּביִת, ֵמינָאְּדָא

ַהּנֵי . ּוְכִתיב ִּכי נִָעים ִּכי ִתְׁשְמֵרם ְּבִבְטנֶ. ָּכל הֹון יָָקר ְונִָעים, יִָּמְלאּו
  :יִַּקיָראְוַתְליָן ִמַּמּזָָלא ַקִּדיָׁשא , ְכָלָלא ְדכָֹּלא ְּכַמה ְּדָאֵמינָא
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ְוָכל ַהּנֵי ִמִּלין ְטִמיִרין ְּבִלָּבאי . ְּבִאָּדָרא ָלא ַּגֵּלינָא ּכָֹּלא: ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון
ִמּׁשּום ְּדַתָּמן . ּוָבֵעינָא ְלַאְטְמָרא לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ֲהוֹו ַעד ַהְׁשָּתא

נַת ִעֶּתי חֶֹסן יְׁשּועֹת ָחְכַמת ְּכַמה ִּדְכִתיב ְוָהיָה ֱאמּו, ְׁשֶאְלָּתא ָׁשִאיל ָלנָא
ָהא . ְוַהְׁשָּתא ְרעּוָתא ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּבַהאי. ְוָחְכָמה ַּבְעיָן ִמּנִי. ָוָדַעת

ֵּדעֹות ַוַּדאי . ִּכי ֵאל ֵּדעֹות יְהָֹוה, ְּכִתיב. ְּבָלא ִּכּסּוָפא ִאיעּול ַקֵּמי ְּפַלְטרֹוי
. ִּדְכִתיב ּוְבַדַעת ֲחָדִרים יִָּמְלאּו, ל ְּפַלְטרֹוי ִאְתַמְליָןְּבַדַעת ּכָ . הּוא ַהַּדַעת

ְּדָהא ְטִמיָרא ָאזִיל ְּבגֵַּויּה ְוִאְתְּכִליל , ּוְבגִין ָּכ ַּדַעת ַאֲחָרא ָלא ִאְתַּגְליָא
, א ָּתנֵינָןְּבִסְפָרא ְדַאַּגְדּתָ . ַּדַעת נִָהיר ְּבמֹוִחין ְוִאְתַּפָּׁשט ְּבמֹוָחא ּכָֹּלא, ֵּביּה

. ְּדהּוא ַסֲהדּוָתא ְדכָֹּלא, ַאל ִּתְקֵרי ֵּדעֹות ֶאָּלא ֵעדּות. ִּכי ֵאל ֵּדעֹות יְהָֹוה
ְוַאף ַעל ַּגב . ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ַוּיֶָקם ֵעדּות ְּביֲַעקֹב, ַסֲהדּוָתא ִדְתֵרין חּוָלִקין

ָהָתם ְּבַאְתֵריּה . ְונָא ַאֲחָראְּדַהאי ִמָּלה אּוְקמּוָה ְּבִסְפָרא ִדְצנִיעּוָתא ְּבגַ 
ַּכד ַאְסִּתים ִמָּלה ַהאי ָאב ָוֵאם ֻּכְּלהּו . ָהָכא ּכָֹּלא ַׁשִּפיר ְוכָֹּלא ֲהֵוי. ְׁשִלים

ַעִּתיָקא ְדָכל , ְוִאינּון ְסִתיָמן ְּבַמּזָָלא ַקִּדיָׁשא. ֻּכְּלהּו ְּבהּו ְסִתיָמן, ְּבהּו ְּכִליָלן
ְּבִרי , ְּבִרי הּוא. ּכָֹּלא ֲהֵוי, ּכָֹּלא הּוא. ֵּביּה ְּכִליָלן, יָמןֵּביּה ְסתִ . ַעִּתיִקין

ְוֻכְּלהּו ִמִּלין , ָּכל ִמִּלין ְּדִאָּדָרא יֵאֹות. ְׁשֵמיּה ְלָעָלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין
ין ֻּכְּלהּו ִמִּלין ִּדְסִתימִ . ִמִּלין ְּדָלא ָסָטאן ִליִמינָא ְוִלְׂשָמאָלא, ַקִּדיִׁשין

ְוַעד ַהְׁשָּתא ֲהוֹו ִמְתַּכְסיָן . ְוכָֹּלא ָהִכי הּוא, ְוִאְתּגְַליָן ְלִאינּון ְּדָעאלּו ְונְָפקּו
ְוגֵַּלי ַקֵּמי ַמְלָּכא ַעִּתיָקא . ְוַהְׁשָּתא ִאְתַּגְליָן, ִאֵּלין ִמִּלין ְּדָדִחיְלנָא ְלגַָּלָאה

ֶאָּלא ְּבגִין ְּדָלא ֵאעּול . ָּבא ֲעִביְדנָאַקִּדיָׁשא ְּדָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי ּוְדֵבית אַ 
ְועֹוד ְּדָהא ָחֵמינָא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְוָכל . ְּבִכּסּוָפא ַקֵּמי ְפַלְטרֹוי ֲעִביְדנָא

ְּדָהא ָחֵמינָא . ַהּנֵי זַָּכֵאי ְקׁשֹוט ְּדָהָכא ִמְׁשַּתְּכָחן ֻּכְּלהּו ִמְסַּתְּכִמין ַעל יִָדי
ְוֻכְּלהּו זְִמינִין ְּבַההּוא ָעְלָמא ְּבִהּלּוָלא . ָחָדאן ְּבַהאי ִהּלּוָלא ִדיִלי ְּדֻכְּלהּו

  :זַָּכָאה חּוָלִקי. ִדיִלי
  

ָאִרים . ּבּוִצינָא ִעָּלָאה, ַּכד ִסּיֵם ִמָּלה ָדא ּבּוִצינָא ַקִּדיָׁשא: ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא
ְּבִמָּלה ָּדא ִאְצָטַעְרנָא ָּכל , ָאַמר. ה ָחָדאָּבָעא ְלגַָּלָאה ִמּלָ . יְדֹוי ּוָבָכה ְוָחיִי

ִאְתַּתָּקף ְויִָתיב ְוָרִחיׁש ְּבִׂשְפָוֵתיּה . ְוַהְׁשָּתא ָלא יֲַהִבין ִלי ְרׁשּוָתא. יֹוַמאי
ָּכל ֶׁשֵּכן , ְוָלא ֲהָוה יִָכיל ַּבר נָׁש ְלִאְסַּתְּכָלא ְּבַאְתֵריּה. ְוָסגִיד ְּתַלת זְִמנִין

ַמּבּוָע נִָפיק . ָלא ַאנְִּגיבּו ַמּבּוָע, ְּדזִָכית ְלָכל ַהאי, ֻּפָּמא ֻּפָּמא, ַמרָא. ֵּביּה
א , ֲעָל ָקֵרינָן ְונָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן. ְוָלא ָּפַסק ּוְכִתיב ּוְכמֹוָצא ַמיִם ֲאֶׁשר 
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א ָּתִאיְבנָא ְלֶמְחֵמי ְּדָכל יֹוִמין ְּדָקִאיְמנָ , ָהִאָּדנָא ַאְסַהְדנָא ָעַלי. יְַכּזְבּו ֵמיָמיו
ְּדָהא ְּבִעְטָרא ָדא ִמְתַעָּטר ַהאי , ְוָלא ָסִליק ִּבְרעּוִתי ַּבר ָהִאָּדנָא, יֹוָמא ָּדא

ְּדָהא ֻּכְּלהּו , ְוַהְׁשָּתא ָּבֵעינָא ְלגַָּלָאה ִמִּלין ַקֵּמיּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא. יֹוָמא
, א ָלא יְִתָרַחק ְלֵמיַעל ְלדּוְכֵּתיּה ְּכיֹוָמא ַאֲחָראְוַהאי יֹומָ . ִמְתַעְּטָראן ְּבֵריִׁשי

ְוַהְׁשָּתא ָׁשֵרינָא ְלגַָּלָאה ִמִּלין ְּבגִין ְּדָלא . ְּדָהא ָּכל יֹוָמא ָּדא ִּבְרׁשּוִתי ַקיְָמא
ְּכִתיב ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט . ְוָהא ָׁשֵרינָא ֵאיָמא. ֵאעּול ְּבִכּסּוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי

ָמאן ַחִּכיָמא יְִסַּתָּכל ְּבַהאי ְלֶמְחֵמי . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת יְַקְּדמּו ָפנֶי, ִּכְסֶא ְמכֹון
. ִּדינִין ְּדִמְתַעְּטָרן ְּבִכְתִרין ִעָּלִאין. ִּדינִין ִּדְקׁשֹוט. ָאְרחֹוי ְדַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה

. ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, ָּלָאהְּדָהא ָחֵמינָא ְּדֻכְּלהּו ּבּוֵצינִין נֲַהִרין ִמּבּוִצינָא עִ 
ּוְבַההּוא נְהֹוָרא ִּדְבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ִאְתַּגְליָא ַמה . ֻּכְּלהּו ַדְרִּגין ְלִאְתנֲַהָרא

ּונְהֹוָרא ָדא , ְוֻכְּלהּו נְהֹוִרין ֲאִחיָדן נְהֹוָרא ָדא ִּבנְהֹוָרא ָדא. ְּדִאְתַּגְליָא
נְהֹוָרא ְּדָכל . ְוָלא ִמְתָּפְרָׁשן ָּדא ִמן ָּדא, ָּדא ְבָדאְונֲַהִרין , ִּבנְהֹוָרא ָדא

ָּכל ַחד ְוַחד נִָהיר . ִּכְתֵרי ַמְלָּכא, ּבּוִצינָא ּובּוִצינָא ְּדִאְתְּקרּון ִּתּקּונֵי ַמְלָּכא
ַחד ּוְבגִין ָּכ ּכָֹּלא ּבְ . ְוָלא ִמְתְּפָרׁש ְלַבר, ְוָאִחיד ְּבַההּוא נְהֹוָרא ִדְלּגֹו ְלגֹו

ִאיהּו . ְוָלא ִמְתְּפָרׁש ָּדא ִמן ָּדא, ְוכָֹּלא ְּבַחד ִמָּלה ִאְתַעָּטר. ַּדְרָּגא ִאְסַּתָּלק
נְהֹוָרא ִדְלּגֹו ְלגֹו . נְהֹוָרא ְדִאְתַּגְליָא ִאְקֵרי ְלבּוָׁשא ְדַמְלָּכא. ּוְׁשֵמיּה ַחד הּוא

ְוֻכְּלהּו , ַרׁש ְוָלא ִאְתּגְַליָאּוֵביּה ַׁשְריָא ַההּוא ְּדָלא ִאְתּפְ . נְהֹוָרא ָסִתים
, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּבּוִצינֵי ְוֻכְּלהּו נְהֹוִרין נֲַהִרין ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ָלא ִאְׁשְּתַכח ַּבר , ְוַכד ִמְסַּתְּכָלן ֻּכְּלהּו נְהֹוִרין ְּדִאְתַּפְּׁשָטן. ּבּוִצינָא ִעָּלָאה
  . ָּמר ְוָלא ִאְתַּגְליָאּבּוִצינָא ִעָּלָאה ְּדִאּטַ 

  
. ּבּוִצינֵי ְקׁשֹוט, ִּתּקּונֵי ְקׁשֹוט, ְלבּוֵׁשי ְקׁשֹוט, ְּבִאינּון ְלבּוִׁשין ִּדיָקר
. ִּתּקּונָא ְדכּוְרַסּיָא ְדַמְלָּכא ְוִאְקרּון ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ִאְׁשְּתָכחּו ְּתֵרין ּבּוִצינִין

ּוְבַהּנֵי ִמְתַעְּטִרין ָּכל ִּדינִין , ְּדָכל ְמֵהיְמנּוָתאְוִאינּון ֵׁשירּוָתא ּוְׁשֵלימּוָתא 
ּוְלזְִמנִין . ְוֶצֶדק ֵמַהאי ִמְׁשָּפט ִאְּתזָן. ְוכָֹּלא ָסִתים ַּבִּמְׁשָּפט. ִּדְלֵעָּלא ְוַתָּתא

, ַרֲחֵמיַּכד ִמְתָעִרין ִּדינִין ִמִּמְׁשָּפט ֻּכְּלהּו . ָקֵרינָן ָלּה ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם
ְוֻכְּלהּו נְַחִּתין . ְּדַהאי ְמַבָּסם ְלַהאי ֶצֶדק ְוִדינִין ִמְתַּתְּקנִין. ֻּכְּלהּו ִּבְׁשִלמּו

ְוָכל . ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַׁשְעָּתא ְּדִמְתַחַּבר ְּדָכר ְונּוְקָבא. ְּבַרֲחֵמי, ְלָעְלָמא ִּבְׁשִלימּו
ְוַכד ַאְסִּגיאּו חֹוֵבי ָעְלָמא ְוִאְסַּתֲאַבת . ָעְלִמין ֻּכְּלהּו ְּבַרֲחֵמי ּוְבֶחְדָוָתא

ַוי , ְוִחְויָא ַתִּקיָפא ַׁשְריָא ְלִאְּתָעָרא, ּוְדכּוָרא ִאְתָרַחק ִמן נּוְקָבא, ַמְקְּדָׁשא
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ַּכָּמה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמְתָעִרין . ְלָעְלָמא ְּדִמְּתזָן ְּבַההּוא זְִמנָא ֵמַהאי ֶצֶדק
ְוָכל ָּכ ָלָּמה ְּבגִין ְּדִאְתָרַחק . ָּכִאין ִמְסַּתְּלִקין ֵמָעְלָמאַּכָּמה זַ . ְּבָעְלָמא

ְוַעל ַהאי ְּכִתיב ְויֵׁש נְִסֶּפה . ּוִמְׁשָּפט ָלא ָקֵרב ְּבֶצֶדק ָּדא. ְּדכּוָרא ִמן נּוְקָבא
א ִמְׁשָּפט נְָקא ְוֶצֶדק יָ , ְוָלא ִאְתַּבְּסָמא, ְּדִמְׁשָּפט ִאְתָרַחק ֵמַהאי ֶצֶדק. ְּב

מֹה ַמְלָּכא ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי. ֵמֲאַתר ַאֲחָרא , ְוַעל ָּדא ָאַמר ְׁש
ְּדִאְקרּון ַאֵּפי , ֶהְבִלי ָּדא ֶהֶבל ָחָדא ֵמֲהָבִלים ִּדְלֵעָּלא, יֵׁש ַצִּדיק אֵֹבד ְּבִצְדקֹו

יֵׁש , ָעָרא ְּבִדינֹוי ְּכִתיבְּדַכד ִהיא ִמתְ . ְוָדא ִאיהּו ַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא. ַמְלָּכא
ּוְבגִין ָּכ . ַמאי ַטְעָמא ִמּׁשּום ְּדִמְׁשָּפט ִאְתָרַחק ִמֶּצֶדק. ַצִּדיק אֵֹבד ְּבִצְדקֹו

א ִמְׁשָּפט , ַּכד ִאְׁשְּתַכח זַָּכָאה ִעָּלָאה ְּבָעְלָמא, ָּתא ֲחזֵי. ִאְקֵרי ְויֵׁש נְִסֶּפה ְּב
יִָכיל ָעְלָמא , ֲאִפּלּו ַּכד ִאְּתָער ֶצֶדק ִּבְלחֹודֹוי, הּוא ְרִחיָמא ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי

. ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּבֵעי ִּביָקֵריּה ְוָלא ִמְסָּתֵפי ִמן ִּדינָא, ְלִאְׁשְּתזָָבא ְּבגִינֵיּה
א יִָכיל ְולָ , ִמְסָּתֵפי ֲאִפּלּו ִמִּמְׁשָּפט, ְוַכד ַההּוא זַָּכָאה ָלא ַקיְָמא ְּבִקּיּוֵמיּה

ָּדִוד ַמְלָּכא ְּבַקְדִמיָתא ָאַמר ְּבָחנֵנִי יְהָֹוה . ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבֶצֶדק. ְלֵמיָקם ֵּביּה
ְוָכל ֶׁשֵּכן , ֲאִפּלּו ֵמַהאי ֶצֶדק, ְּדָהא ֲאנָא ָלא ִמְסַּתֵפינָא ִמָּכל ִּדינִין, ְונֵַּסנִי

ָלא , ְּבֶצֶדק ַוַּדאי. ה ָפנֶיַמה ְּכִתיב ֲאנִי ְּבֶצֶדק ֶאֱחזֶ , ַּדֲאִחיְדנָא ֵּביּה
ִּדְכִתיב ְוַאל , ֲאִפּלּו ִמִּמְׁשָּפט ִמְסָּתֵפי, ָּבָתר ְּדָחב. ִמְסָּתֵפינָא ְלֵמיָקם ְּבִדינֹוי
ְּכֵדין . ַּכד ִמְתַּבְּסָמא ַהאי ֶצֶדק ִמִּמְׁשָּפט, ָּתא ֲחזֵי. ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד

ִּדְכִתיב אֵֹהב ְצָדָקה , ָמא ִמְתַּבְּסָמא ְּבֶחֶסד ְוִאְתַמְליָא ִמּנֵיּהְוָעלְ . ִאְקֵרי ְצָדָקה
ַאְסַהְדנָא ָעַלי ְּדָכל יֹוַמאי ֲהֵוינָא ִמְצָטֵער . ֶחֶסד יְהָֹוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ּוִמְׁשָּפט

ְּכָמה , ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא ְּבַׁשְלהֹובֹוי, ְּדָלא יְִעָרע ְּבִדינֹוי ְדֶצֶדק, ַעל ָעְלָמא
ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ְּכפּום ָּכל ַחד ְּכפּום ִּביָרא . ִדְכִתיב ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ִפיהָ 

ּוזְִעיִרין ִאינּון ִּדיקּומּון ְלַאָּגנָא ַעל . ְוָהא ְּבָדָרא ָדא ִאית ֵּביּה זַָּכִאין. ִעְמָקא
  . ָעְלָמא ְוַעל ָענָא ֵמַאְרָּבָעה זְִויָן

  
, ּוִמְתָּפְרָׁשן ִמִּלין ִּדְסִתיָמן ְּבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא. ַעד ָּכאן ֲאִחיָדן ִמָּלי ָּדא ְבָדא

ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ִמִּלין . ְוֵהי ֲאִחיָדן ִאֵּלין ְּבִאֵּלין, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין
ן ַּדֲהוֹו ְסִתיָמן ְּבִלָּבאי ְוַתָּמן ִאינּו. ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין ִאינּון ְּדָלא ִאְתַּגְליָן ְּבִאָּדָרא

ְוֻכְּלהּו ִמִּלין ְסִתיִמין ּוְבִריִרין . ַהְׁשָּתא ִאְתַתָּקנּו ְוִאְתַּגְליָן. ְלא ִאְתַּתָּקנּו
ִדְכִתיב ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה , זַָּכָאה חּוָלִקי ְוִאינּון ְּדיְָרתּו יְרּוָתא ָדא. ֻּכְּלהּו

ְּדָהא , יְמנָא ָאב ָוֵאם ְּבַעִּתיָקא ֲאִחיָדן ְּבִתּקּונֹוי ֲהִכי הּואַהאי ְּדאֹוקִ . ּלֹו
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ְוַכד יְִסַּתְּכלּון ְּבָכל . ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין ַּתְליָן ּוִמְתַאֲחָדן ֵּביּה
ּונִין ֵּביּה ְוָכל ַהּנֵי ִתּק. הּוא ֲהֵוי ְוהּוא יְֵהא, ּכָֹּלא הּוא ַעִּתיָקא ִּבְלחֹודֹוי, ִמָּלי

ִאְתְּכִלילּו ְּבַמּזָָלא ּוֵביּה ַּתְליָן ּוֵביּה . ָאב ָוֵאם ֵמַהאי מֹוָחא נְָפקּו, ֲאִחיָדן
ְוָהא אֹוִקיְמנָא ִמֵּלי . זְֵעיר ַאנְִּפין ְּבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ַּתְליָא ְוָאִחיד. ֲאִחיָדן

ַפק ְויִנְָּדע אֹוְרִחין ְּדָלא יְִסֵטי זַָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדָמאן ְּדָעאל ְונָ . ְּבִאָּדָרא
ּוְכִתיב ִּכי , ּוָמאן ְּדָלא ָעאל ְונַָפק ַטב ֵליּה ְּדָלא ִאְּבֵרי, ִליִמינָא ְוִלְׂשָמאָלא
  :יְָׁשִרים ַּדְרֵכי יְהָֹוה

  
ַּביהָֹוה , ִמְסַּתֵּכל ֲהֵוינָא ָּכל יֹוַמאי ְּבַהאי ְקָרא ִּדְכִתיב, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון

ַּביהָֹוה , ְוָהִאָּדנָא ִאְתַקּיָם ְקָרא ּכָֹּלא. יְִׁשְמעּו ֲענִָוים ְויְִׂשָמחּו, ְתַהֵּלל נְַפִׁשיּתִ 
ֵּביּה ִאְתַדָּבַקת , ֵּביּה ַלֲהָטא, ְּדָהא נְִׁשָמִתי ֵּביּה ֲאִחיָדא, ִּתְתַהֵּלל נְַפִׁשי ַוַּדאי

יְִׁשְמעּו ֲענִָוים ְויְִׂשָמחּו . ָּלק ְלַאְתָרָהאּוְבִאְׁשַּתָּדלּוָתא ָדא ִּתְסּתַ . ְוִאְׁשַּתָּדַלת
ְוָכל ְּבנֵי ְמִתיְבָּתא ַקִּדיָׁשא ְוזַָּכִאין ְּדַאְתיָן ַהְׁשָּתא ִעם , ָּכל ָהנֵי ַצִּדיַקּיָא

, ְּבגִין ָּכ ַּגְּדלּו ַליהָֹוה ִאִּתי. ֻּכְּלהּו ָׁשְמִעין ִמָּלי ְוָחָדאן. ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
  . רֹוְמָמה ְׁשמֹו יְַחָּדוּונְ 
  

ָהָדא הּוא , ְּכִתיב ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום, ָּפַתח ְוָאַמר
נֹוֲעדּו ְּבָאן ֲאַתר ְּבֶאֶרץ . ָעְברּו יְַחָּדו, ִהּנֵה ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו- ִדְכִתיב ִּכי

ַוּיְִמ ', ִּדְכִתיב ַוּיָָמת ְוגֹו, ָעְברּו יְַחָּדו. ַּבֲאַתר ְּדִדינִין ִמְתַאֲחִדין ַּתָּמן, ֱאדֹום
ְּבגִין , נְִבֲהלּו נְֶחָּפזּו ְּדָלא ִאְתַקּיָמּו ְּבַאְתַריְהּו, ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו. ַּתְחָּתיו

ָהָדא . נּוְוַקְרָּתא ַקִּדיָׁשא ְוׁשּורֹוי ָלא ִאזְַּדּמָ . ְּדִתּקּונִין ְּדַמְלָּכא ָלא ִאְתַּתָּקנּו
ְוִהיא . ְּדָהא ֻכְּלהּו ָלא ִאְתַקּיָמּו, הּוא ִדְכִתיב ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו

ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיְִמ . ִאְתַקּיַָמת ַהְׁשָּתא ְבִסְטָרא ִדְדכּוָרא ְּדַׁשְריָא ִעָּמּה
ֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו מְ , ַּתְחָּתיו ֲהַדר ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו

ְוָהא ְּבִסְפָרא ְדַאּגְַדָּתא ְּדַרב . ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמנָא ְּבִאָּדָרא, ֵמי זָָהב ַוָּדאי. זָָהב
ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ְּפִרי , ֲהַדר ַוַּדאי, ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ֲהַדר, ַהְמנּונָא ָסָבא ִאְתַמר

ּוְכִתיב , ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ַּכּפֹת ְּתָמִרים, ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאלְוֵׁשם ִאׁשְ . ֵעץ ָהָדר
ַּבת , ַהאי ִאְתְקִריַאת ַּבת ַמְטֵרד. ְּדִאיִהי ְּדָכר ְונּוְקָבא, ַצִּדיק ַּכָּתָמר יְִפָרח

א יַָדע ֱאנֹוׁש . ֵמַההּוא ֲאַתר ְּדָטְרִדין ּכָֹּלא ְלִאְתַּדָּבָקא ְוִאְקֵרי ָאב ּוְכִתיב 
א ִתָּמֵצא ְּבֶאֶרץ ַהַחּיִים, ְרָּכּהעֶ  ַּבת ֵמִאָּמא ְּדִמִּסְטָרָהא , ָּדָבר ַאֵחר. ְו
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ַּבת ֵמי זָָהב ְּדיָנְָקא ִּבְתֵרין ַאנְִּפין ִּדנְִהיָרא . ִמְתַאֲחִדין ִּדינִין ְּדָטְרִדין ְלכָֹּלא
א ָלא ֲהוֹו ַמְׁשִּגיִחין ַאנְִּפין ַעד ָלא ִאְּבֵרי ָעְלמָ . ְּבֶחֶסד ּוְבִדינָא. ִּבְתֵרין ּגְַונִין

ְוָעְלִמין ַקְדָמֵאי ְּבָלא ִּתּקּונָא , ּוְבגִין ָּכ ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ִאְתֲחָרבּו. ְּבַאנְִּפין
ְּכַהאי ֻאָּמנָא . ְוַההּוא ְּדָלא ֲהָוה ְּבִתּקּונָא ִאְקֵרי זִיִקין נִּצֹוִצין. ִאְתֲעִבידּו

ְוִאינּון זִיִקין . ְּבָמנָא ְדַפְרזְָלא ַאִּפיק זִיִקין ְלָכל ֵעיָברְמַרְּצָפא ַּכד ַאְכַּתׁש 
ְוִאֵּלין ִאְקרּון ָעְלִמין . נְָפִקין ְלִהיִטין ּונְִהיִרין ְוַדֲעִכין ְלַאְלָּתר, ְּדנְָפִקין
ָׁשא ּוְבגִין ָּכ ִאְתֲחָרבּו ְוָלא ִאְתַקּיָמּו ַעד ְּדִאְתַּתָּקן ַעִּתיָקא ַקִּדי. ַקְדָמֵאי

ְּדבּוִצינָא ַאִּפיק , ְוַעל ַהאי ָּתנֵינָא ְּבַמְתנִיָתא ִדיָלן. ְונִָפיק ֻאָּמנָא ְלֻאָּמנּוֵתיּה
ְוִאינּון זִיִקין ָעְלִמין ַקְדָמֵאי . זִיִקין ְבזִיִקין ִלְתַלת ֵמָאה ְוֶעְׂשִרין ֵעיַבר

ּוֵתיּה ְוִאְתַּתָּקן ִּבְדָכר ְלָבָתר נִָפיק ֻאָּמנָא ְלֻאָּמנ. ּוִמיתּו ְלַאְלָּתר, ִאְקרּון
ִמּבּוִצינָא . ְוַהּנֵי זִיִקין ִאְתַּדֲעכּו ּוִמיתּו ַהְׁשָּתא ִאְתַקּיָם ּכָֹּלא. ְונּוְקָבא

ְדַקְרִּדינּוָתא נַָפק נִיצֹוָצא ַּפִּטיָׁשא ַּתִּקיָפא ְּדָבַטׁש ְוַאִּפיק זִיִקין ָעְלִמין 
ַּכד ִאְתַחָּברּו ַאָּבא , ְוִאְתַּבָּסמּו ָּדא ְבָדא, ְכיָאַקְדָמֵאי ּוִמְתָעְרֵבי ַּבֲאֵויָרא דַ 

ֵּביּה ִאְתְּגנִיז ַהאי ֲאֵויָרא . ְוַההּוא ָאב הּוא רּוָחא ְּדגָנִיז ְּבַעִּתיק יֹוִמין. ְוִאָּמא
ד ְוכַ . ְוַאְכִליל ְלנִיצֹוָצא ְּדנִָפיק ִמּבּוִצינָא ְדַקְרִּדינּוָתא ְּדגָנִיז ִּבְמעֹוי ְּדִאָּמא

נִָפיק ּגּוְלַּגְלָּתא ַחד ַּתִּקיָפא ְוִאְתַּפָּׁשט , ִאְתַחָּברּו ַּתְרַויְהּו ְוִאְתְּכִלילּו ָּדא ְבָדא
ְּכָמה ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְּתַלת . ְוָדא ְּבִסְטָרא ָדא, ָּדא ְּבִסְטָרא ָדא. ְּבִסְטרֹוי

  . ן ִּבְתַלת ֵריִׁשין ְּכָמה ְּדָאֵמינָאָּכ ּכָֹּלא ִאזְַּדּמָ , ֵריִׁשין ִאְׁשְּתָכחּו ְּבַחד
  

ְוַההּוא ַטָּלא . ְּבַהאי ּגּוַלַּגְלָּתא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין נִָטיף ַטָּלא ֵמֵריָׁשא ִחָּוָרא
ּוֵמַהאי ַטָּלא . ּוִמּנֵיּה ִמְּתזָן ַחְקָלא ְדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין. ִאְתֲחזֵי ִּבְתֵרי גְַונֵי

ּוֵביּה זְִמינִין ֵמיַתּיָא . ַטֲחנִין ַמּנָא ְלַצִּדיַקּיָא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ,ְדגּוַלּגְַלָּתא ָדא
ְּבזְִמנָא ְּדָאזְלּו . ְוָלא ִאזְַּדָּמן ַמּנָא ְּדנַָפל ֵמַהאי ַטָּלא ַּבר ַההּוא זְִמנָא. ְלָאַחּיָא

ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ַמה . יְִׂשָרֵאל ְּבַמְדְּבָרא ְוזָן ְלהּו ַעִּתיָקא ְדכָֹּלא ֵמַהאי ֲאַתר
ְּכָמה ְּדַאְּת , ַהָּׁשָמיִם- ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ִהנְנִי ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן. ְלָבָתר

ִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמיִם ְלזְִמנָא ַאֲחָרא . ַהאי ְּבַההּוא זְִמנָא. ָאֵמר ְויִֶּתן ְל ָהֱא
ְוָהא ְּבַמּזָָלא . ָׁשא ְּבִרי הּואָקִׁשים ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ַקֵּמי ֻקדְ , ָּתנֵינָן
, ְוַעל ֵּכן ַּבנֵי ַחּיֵי ּוְמזֹונֵי ָלאו ִּבזְכּוָתא ַּתְליָא ִמְלָּתא. ְּבַמּזָָלא ַוָּדאי. ַּתְליָא

. ְוכָֹּלא ַּתְליָן ְּבַהאי ַמּזָָלא ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמנָא. ֶאָּלא ְּבַמּזָָלא ַּתְליָא ִמְלָּתא
ְוַהאי ֲאֵויָרא . ִרּבֹוא ָעְלִמין נְַטִלין ְוָסְמִכין ַעל ַהאי ּגּוְלַּגְלָּתא ִּתְׁשָעה ַאְלִפין
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. ְוֵכיָון ְּדהּוא ִאְתְּכִליל ְּבכָֹּלא ְוכָֹּלא ִאְתְּכִליל ֵּביּה. ַדְכיָא ִאְתְּכִליל ְּבכָֹּלא
 ֹ ְוַכד ִאְסַּתָּכלּו . ָּלאִאְתַּפָּׁשטּו ַאנְּפֹוי ִלְתֵרין ִסְטִרין ִּבְתֵרי נְהֹוִרין ְּכִליָלן ִמּכ
, ַמאי ֶאֶר ַאַּפיִם. ַאנְּפֹוי ְּבַאנְִּפין ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ּכָֹּלא ֶאֶר ַאַּפיִם ִאְקֵרי

, ְּבגִין ַּדֲאִרי ַאֵּפיּה ְלַחּיַָבּיָא, ֶאֶר ַאַּפיִם ַאְסָוָתא ְדַאנְִּפין: ֶאָּלא ָהִכי ָּתנֵינָן
  :ַאְסָוָתא ְּבָעְלָמא ֶאָּלא ְּבזְִמנָא ְּדַאְׁשְּגִחין ַאנְִּפין ְּבַאנְִּפין ְּדָהא ָלא ִאְׁשְּתַכח

  
ַאְרַּבע ִאינּון , ְוִאי ֵתיָמא ְּתַלת. ַּבֲחָלָלא ְדגּוְלַּגְלָּתא נְִהיִרין ְּתַלת נְהֹוִרין

ן ְּדִמְתַעְּטָרן ּוְתֵרין ְּגנִיזִין ִּדיְלהֹו, ְּכָמה ְדָאֵמינָא ַאְחַסנְָּתא ְדָאבֹוי ְוִאֵּמיּה
ְלָבָתר ִמְתַחְּבָרן ְּבִסְטרֹוי ְונֲַהִרין . ְוִאינּון ְּתִפִּלין ְּדֵריָׁשא. ֻּכְּלהּו ְּבֵריֵׁשיּה

ְונְָפִקין ָּכל ַחד ְּבִסְטרֹוי ּוִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל . ְוָעאִלין ִּבְתַלת ֲחָלֵלי ְדגּוַלַּגְלָּתא
ּומֹוָחא ְתִליָתָאה ָּכִליל לֹון ְוָאִחיד . ְתֵרי מֹוֵחיְוִאֵּלין ִמְתַחְּבִרין ּבִ . ּגּוָפא

ּוִמְתַּפָּׁשט ְּבָכל ּגּוָפא ְוִאְתָעִביד ִמּנֵיּה ְּתֵרי גְַונֵי . ְּבַהאי ִסְטָרא ּוְבַהאי ִסְטָרא
ְוהּוא . ּוֵמַהאי נִָהיר ַאנְּפֹוי ְוַאְסִהיד ְּבַאָּבא ְוִאָּמא ּגְַונֵי ְדַאנְּפֹוי. ְּכִליָלן ַּכֲחָדא
ּוְבגִין ְּדִאיהּו ִּבְתֵרי גְַונֵי לֹו . ְּבָדא ְכִתיב ִּכי ֵאל ֵּדעֹות יְהָֹוה, ִאְקֵרי ַּדַעת

א נְִתְּכנּו, נְִתְּכנּו ֲעִללֹות ַמאי ַטְעָמא . ֲאָבל ְלַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמָאה 
ְוָהא . ִעם ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ּוְכִתיב. נְִתְּכנּו ְלַהאי ְּבגִין ְּדיִָרית ְּתֵרין חּוָלִקין

ַוּיֵַּגד . ִּדְכִתיב ַוּיַּגֵד יֲַעקֹב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא, ִּבְקׁשֹוט אֹוִקימּו ַחְבַרּיָא
ֶבן ִרְבָקה ְוָלא , ְוִכי ֶבן ִרְבָקה הּוא. ָהא אֹוְקמּוּה ְּדכָֹּלא ָרזָא ְדָחְכְמָתא

ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי ְׁשִלים . ְרִמיזָא ְּבָחְכְמָתא ֶרֶמז ְוכָֹּלא, ְכִתיב ֶּבן יְִצָחק
ְוָלא ְכִתיב , ַוּיֵַּגד יֲַעקֹב, ּוְבגִין ָּכ ְּכִתיב. ּוֵביּה ִאְתֲחזֵי ְמֵהיְמנּוָתא. ְּבכָֹּלא
. ַהּנֵי גְַונֵי ְּכָמה ְּדנֲַהִרין ְּבִעְטָרא ְדֵריָׁשא ְוָעאִלין ַּבֲחָלֵלי ְדגּוְלַּגְלָּתא. ַוּיֹאֶמר

ֲאָבל ְלַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא . ְוגּוָפא ִאְתָאִחיד ְּבהּו, ָהִכי ִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפא
א נְִתְּכנּו ְוָלא יָָאן ֵליּה , ֵחדּו ְלכָֹּלא. ְּדָהא ּכָֹּלא ְּבַחד ִאְׁשְּתַכח. ְסִתיָמא 

  :ְתְּכנּו ֲעִללֹות ַוָּדאיֲאָבל ְּבַהאי לֹו נִ . ָלא ַּתְליָא ֵּביּה ִּדינָא. ַחּיִים ְלכָֹּלא
  

ְּבגּוְלּגְַלָּתא ְדֵריָׁשא ַּתְליָן ָּכל ִאינּון ִרְבָון ְוַאְלִפין ִמּקֹוֵצי ְדַׂשְעִרין ְּדִאינּון 
ַּדֲאִחיָדן ִּבנְִהירּו ִעָּלָאה . ָאִחיָדן ָּדא ְבָדא, ּוִמְסַּתְּבִכין ָּדא ְבָדא. ֻאָּכִמין

ְלָבָתר נְָפִקין נִיִמין . ּוִמּמֹוָחא ְּדִאְתנְִהיר ֵמַאָּבא, אְּדִמְתַעָּטר ְּבֵריֵׁשיּה ְדַאּבָ 
ְוֻכְּלהּו ֲאִחיָדן . ַעל נִיִמין ִמּנְִהירּו ְּדִמְתַעָּטר ְּבֵריָׁשּה ְדִאָּמא ּוִמְּׁשָאר מֹוֵחי

א ְבָדא ְּבגִין ְּדִאינּון ִמְתָעְרִבין ּדָ . ּוִמְסַּתְּבֵכי ְּבִאינּון ַׂשְעֵרי ַדֲאִחיָדן ֵמַאָּבא
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ְוֻכְּלהּו , ְוֻכְּלהּו מֹוֵחי ֲאִחיָדן ְּבגּוְלַּגְלָּתא ְּבמֹוָחא ִעָּלָאה. ּוִמְסַּתְּבִכין ָּדא ְבָדא
ִמְתָעְרָבן ָּדא ְבָדא ְּבַדְכיָא . ְמִׁשיָכן ִאְתַמְּׁשָכן ִמְּתַלת ֲחָלֵלי ְדמֹוָחא

ּוְבגִין ָּכ ֻּכְּלהּו ְרִמיזֵי . ִמְתַּגְליָןְּבָכל ִאינּון ַטְעִמין ְוָרזִין ְסִתיָמן ּו. ִבְמָסֲאָבא
ֶהי ְּכָמה ְּדנֲַהִרין ְּבִעְטָרא ְדֵריָׁשא ְוָעאִלין ַּבֲחָלֵלי . ְּבָאנִֹכי יְהָֹוה ֱא

ְוָהא . ָּכל ִאינּון קֹוִצין ֻאָּכִמין ַחְפיָן ְוַתְליָן ְלִסְטָרא ְדאּוְדנִין. ְדגּוְלּגְַלָּתא
ִמָּכאן אֹוִקיְמנָא ָמאן . ן ָּכ ְּכִתיב ַהֵּטה יְהָֹוה ָאזְנְ ּוְׁשַמעִּדְבגִי, אֹוִקיְמנָא

יְַסְלֵסל ְּבֵריֵׁשיּה ְדַמְלָּכא ִויַפּנֶה , ְּדָבֵעי ְדיְַרִּכין ַמְלָּכא אּוְדנֵיּה ְלָקְבֵליּה
  .ְויְִׁשַמע ֵליּה ַמְלָּכא ְּבָכל ָמה ְּדָבֵעי. ַׂשְעֵרי ֵמַעל אּוְדנֹוי

  
ּוִמְתָּפְרָׁשן . ּוָתא ְדַׂשְעֵרי ִמְתַאֲחָדא ַחד ָאְרָחא ְּבָאְרָחא ְדַעִּתיק יֹוִמיןְּבַפְלּג

ָּכל ָמאֵריהֹון ִּדיָבָבא ִויָלָלא ַּתְליָן ְּבָכל . ִמּנֵיּה ָּכל ָאְרחֹוי ְדִפּקּוֵדי אֹוַריְָתא
. ְדִעין ִאינּון ָאְרִחיןְוִאינּון ְמָפְרִׂשין ִרְׁשָּתא ְלַחּיַָבּיָא ְּדָלא יָ . קֹוָצא ְוקֹוָצא

, ְוָכל ִאֵּלין ַּתְליָן ְּבקֹוִצין ַּתִּקיִפין. ֶּדֶר ְרָׁשִעים ָּכֲאֵפָלה, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב
ְואֹוִקיְמנָא ְּבִאינּון ְׁשִעיָען ִאְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון . ּוְבגִין ָּכ ֻּכְּלהּו ַּתִּקיִפין

ְוָכל ָּכ ְּבגִין . ב ָּכל ָאְרחֹות יְהָֹוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמתִּדְכִתי, ְּדַמְתְקָלא ִדְרִחימּוָתא
ּוְבגִין ָּכ ִמְׁשַּתְכֵחי ָּכל ַחד . ְּדַמְׁשִכין ִמּמֹוִחין ְסִתיִמין ִּדְרִהיֵטי ְדמֹוָחא

ְּבִאינּון קֹוִצין ְׁשִעיָען ִאְתַמְּׁשָכן ָמאֵריהֹון . ְּכפּום ָאְרחֹוי ֵמַחד מֹוָחא
ִמּמֹוָחא ִּתנְיָנָא . ִּדְכִתיב ָּכל ָאְרחֹות יְהָֹוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ימּוָתאְּדַמְתְקָלא ִדְרחִ 

ִּדְכִתיב . ְּבִאינּון קֹוִצין ַּתִּקיִפין ִאְתַמְּׁשָכן ְוַתְליָן ָמאֵריהֹון ִּדיָבָבא ִויָלָלא
א ַמאי ָקא מַ . א יְָדעּו ַּבֶּמה יִָּכֵׁשלּו, ֶּדֶר ְרָׁשִעים ָּכֲאֵפָלה, ְּבהּו יְִרי ֶאָּלא 
ַאל ִּתְקֵרי ַּבֶּמה , ַּבֶּמה יִָּכֵׁשלּו, ָלא יְַדִעין ְוָלא ָּבָעאן ְלִמנְַּדע, ְּכלֹוַמר, יְָדעּו

ַמאי ִסְטָרא ְדִאָּמא . יִָּכֵׁשלּו ְּבִאינּון ְּדִמְתַאֲחִדין ְּבִסְטָרא ְדִאָּמא, ֶאָּלא ְּבִאָּמא
ִמּמֹוָחא ְּתִליָתָאה . ָדן ָמאֵריהֹון ִּדיָבָבה ִויָלָלאִמּנָּה ִמְתַאחֲ . ְּגבּוָרה ַּתִּקיָפא

ִאְתַמְּׁשָכן ְוַתְליָן ָמאֵריהֹון ְּדִמִּדין . ְּבִאינּון קֹוִצין ְּדִאינּון ְּבֶאְמָצִעיָתא
ְוכָֹּלא . ַּפֵּלס ַמְעַּגל ַרגְֶל, ּוְבַהּנֵי ְּכִתיב, ְוִאְקרּון ַאנְִּפין נְִהיִרין ְוָלא נְִהיִרין

  :ְׁשְּתַכח ְּבִאינּון קֹוִצין ְוַׂשְעֵרי ְדֵריָׁשאאִ 
  

ְוַכד ַהאי . ִמְצָחא ְלִאְתַּפְּקָדא ַחּיַָבּיָא ַעל עֹוָבֵדיהֹון, ִמְצָחא ְדגּוְלַּגְלָּתא
ִמְּתָעִרין ָמאֵריהֹון ְּדִדינִין ְלִאינּון ְּדָלא ִמְתַּכְּסִפין , ִמְצָחא ִאְתַּגְליָא

ּוְבַׁשְעָּתא ְּדִאְתַּגְליָא ִמְצָחא , ָחא ֻסָּמָקא ְּכַוְרָּדאַהאי ִמצְ . ְּבעֹוָבֵדיהֹון
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ְוַהִהיא ַׁשְעָּתא ֵעת ָרצֹון . ִאְתַהָּדַרת ִחָּוָרא ְּכַתְלָּגא, ְדַעִּתיָקא ְּבַהאי ִמְצָחא
ֵמַצח , ֵמַצח זֵָכי, ְּבִסְפָרא ְדַאּגְַדָּתא ְדֵבי ַרב יֵיָבא ָסָבא ָאַמר. ִאְקֵרי ְלכָֹּלא

, ְּכַמה ְּדַאְּת ָאֵמר. ת ֵּבין ְּתֵרין ַאְתָון"ְוִאי ָלאו ַאְׁשֵּדי ֵחי. א ְדַעִּתיָקאִמְצחָ 
ְוַכָּמה נְָצִחים . ְואֹוִקיְמנָא ְּדִאְקֵרי נֶַצח ְּבַאְתָון ְרצּוִפין, ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב

ִאית נְָצִחים ַאֲחָרנִין וְ . ְוַאף ַעל ַּגב ְּדנֶַצח ַאֲחָרא ְּבנֶַצח ַאֲחָרא ִאְסַּתָּלק, ֲהוֹו
ּוְבגִין ִּדְבַׁשַּבָּתא ְּבַׁשְעָּתא ִדְצלֹוָתא ְדִמנְָחה ְּבגִין . ְּדִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפא

ְוָכל ִּדינִין ִאְתַּכְפיָן . ַּגְליָא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִמְצָחא ִדיֵליּה, ְּדָלא יְִּתַער ִּדינִין
  . ִבידּוְוִאְׁשְּתָככּו ְוָלא ִאְתעֲ 

  
ְּבַהאי ִמְצָחא ַּתְליָן ַאְרַּבע ְוֶעְׂשִרין ָּבֵּתי ִדינִין ְלָכל ִאינּון ְּדָחִציִפין 

ְוָהא . ְויֵׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון, ְוָאְמרּו ֵאיָכה יַָדע ֵאל, ְּכָמה ִדְכִתיב, ְּבעֹוָבֵדיהֹון
, ִמיתֹות ֵּבי ִדינָא ִדְלַּתָּתאְלָקְבֵליהֹון ְּדַאְרַּבע , ַאְרַּבע ָלָּמה, ֶעְׂשִרים ִאינּון
ּוְבגִין ָּכ ָלא ַמֲענִיִׁשין ֵּבי ִדינָא ִעָּלָאה . ְוִאְׁשַּתֲארּו ֶעְׂשִרין. ְּדַתְליָן ִמְּלֵעָּלא

. ְלָקְבֵליהֹון ְּדֶעְׂשִרין ָּבֵּתי ִדינָא, ַעד ְּדיְַׁשִלים ְוָסִליק ְלֶעְׂשִרין ְׁשנִין
ְלָקְבֵליהֹון ְּדַאְרַּבע ְוֶעְׂשִרים ְסָפִרים , ָלן ָּתנֵינָןְּבַמְתנִיָתא ְסִתיָמָאה ִּדי

  :ְּדִאְתְּכִליָלן ְּבאֹוַריְָתא
  

ַעיְנִין ְּדנַיְִמין ְוָלא . ַעיְנִין ְּדֵריָׁשא ִאינּון ַעיְנִין ְּדָלא ִמְסַּתְּמִרין ִמּנַיְהּו ַחּיַָבּיָא
א , ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר, ַמאי יֹונִים. ּוְבגִין ָּכ ִאְקרּו ֵעינָיו ְּכיֹונִים, נַיְִמין ְו

א יְִרֶאה ּיָּה, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ֲהנַֹטע , ּוְכִתיב. ַוּיֹאְמרּו 
א יְִׁשָמע א יִַּביט, אֹזֶן ֲה ִּתּקּונָא ְּדַעל ֵעינָא ַׂשְעֵרי . ִאם יֵֹצר ַעיִן ֲה

ֵמִאינּון ַׂשְעִרין ַּתְליָן ְׁשַבע ֵמָאה ַאְלֵפי ָמאֵרי , ְׁשִלים ְדִמְתָׁשֲעָרן ְּבִׁשיעּוָרא
ּוְכֵדין ַקיְֵמי ֻּכְּלהּו ִמּׁשּוְלָׁשֵליהֹון ּוִמְתַּפְּקִחין . ְדַאְׁשּגָחּוָתא ְלַאּגָָחא ְקָרָבא

ָאה ַרְבָון ְוֶאֶלף ְוַאְרַּבע מֵ . ְּכסּוָתא ְּדַעל ַעיְנִין ְּגִבינִין ִמְתַאֲחָדן ְּבהּו. ַעיְנִין
ְוָכל ִאינּון . ְוִאינּון ִאְקרּון ְּכסּוָתא ְדַעיְנִין. ָמאֵרי ְתִריִסין ִמְתַאֲחָדן ְּבהּו

ַּבר ְּבזְִמנָא ְּדִאֵּלין ְּכסּוֵתי , ְּדִאְקרּון ֵעינֵי יְהָֹוה ָלא ַּפְקִחין ְוָלא ִמְתָעִרין
ּוְבַׁשְעָּתא ְּדִאְתָּפְרָׁשן ּגְִבינֵי ַּתָּתֵאי  .ִדגְִבינִין ִמְתָּפְרִׁשין ִאינּון ַּתָּתֵאי ֵמִעָּלֵאי

ִמְתַּפְּקִחין ַעיְנִין ְוִאְתֲחזֵי ְּכָמאן ְּדִאְתַער , ְויֲָהִבין ֲאַתר ְלַאְׁשָּגָחא, ֵמִעָּלֵאי
. ְוִאְסְּתָחרּו ַעיְנִין ְוָחָמאן ְלֵעינָא ְּפִקיָחא ְוִאַּתְסָחן ְּבִחָּוָרא ִדיֵליּה. ִמִּׁשנְֵּתיּה

ּוְבגִין ָּכ ְּכִתיב עּוָרה . ַכד ִאְתַסְחיָן ִאְתַּכְפיָן ָמאֵריהֹון ְּדִדינִין ְליְִׂשָרֵאלוְ 
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  :ָהִקיָצה, ָלָּמה ִתיַׁשן ֲאדֹנָי
  

ֵמִאינּון נְִהיִרין ַאְרַּבע ָּבֵּתי ִדְתִפִּלין , ַאְרַּבע ּגְַונִין ִאְתַחזְיָן ְּבִאינּון ַעיְנִין
ִׁשְבָעה ְדִאְקרּון ֵעינֵי יְהָֹוה ְּדַאְׁשּגָחּוָתא נְָפֵקי ִמַּגַּון . ֹוָחאְּדנֲַהִרין ִּבְרִהיֵטי מ

ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה , ִּדְכִתיב, ְּכָמה ְדאֹוִקיְמנָא ְּבִאָּדָרא, ֻאָּכָמא ְדֵעינָא
ן ָמאֵרי ִמֻּסָּמָקא נְָפִקין ַאֲחָרנִי. ְוִאינּון ּגְַונִין ִמְתַלֲהִטין ְּבִסְטַריְהּו. ֵעינָיִם

. ִּכי יְהָֹוה ֵעינָיו ְמׁשְֹטטֹות ְּבָכל ָהָאֶרץ, ְוִאינּון ִאְקרּון. ְדַאְׁשּגָחּוָתא ְלִדינָא
א ְמׁשֹוְטִטים ִמירֹוָקא נְָפִקין ַאֲחָרנִין . ְּבגִין ְּדֻכְּלהּו ִּדינָא, ְמׁשְֹטטֹות ְו

ִּכי ֵעינָיו ַעל ַּדְרֵכי , ְכִתיבּדִ , ְּדַקיְִמין ְלגַָּלָאה עֹוָבִדין ֵּבין ָטב ּוֵבין ִּביׁש
א ְמׁשֹוְטטֹות, ְוִאֵּלין ִאְקרּון ֵעינֵי יְהָֹוה ֵהָּמה ְמׁשֹוְטִטים. ִאיׁש , ְמׁשֹוְטִטים ְו

ָּכל , ֵמִחָּוָרא נְָפִקין ָּכל ִאינּון ַרֲחֵמי. ְּבגִין ְּדִאינּון ִלְתֵרין ִסְטִרין ְלַטב ּוְלִביׁש
ּוְכֵדין ִמְתַסְחיָן , ְלאֹוָטָבא ְלהּו ְליְִׂשָרֵאל, ְכֵחי ְּבָעְלָמאִאינּון ָטָבאן ְּדִמְׁשּתַ 

  . ָּכל ִאינּון ְּתַלת ַּגְונֵי ְלַרֲחָמא ֲעַליְהּו
  

ָּכל ַחד אֹוזִיף ְלַחְבֵריּה . ִאֵּלין ַּגְונִין ִמְתָעְרִבין ָּדא ְּבָדא ּוִמְתַּדְּבָקן ָּדא ְּבָדא
ַּכד ִאְצְטִרי הּוא ָחֵפי ַעל . ְּדֻכְּלהּו ְּכִליָלן ֵביּה, ָראַּבר ֵמִחּוָ , ִמּגְַונֵי ִדיֵליּה

ָּכל ַּגְונִין ִּדְלַתָּתא ָלא יְָכִלין ָּכל ְּבנֵי ָעְלָמא ְלַאְסָחָרא לֹון ִחָּוָרא . ּכָֹּלא
ְחיָן ְוָהָכא ְּבַאְׁשּגָחּוָתא ַחד ֻּכְּלהּו ִאְתַאֲחָדן ְוִאְתסַ , ְלֻאָּכָמא ְלֻסָּמָקא ְוִלירּוָקא

ְּבגִין . ְּגִבינֹוי ָלא ִמְׁשַּתְכִכין ַּבר ַּכד ָּבְעיָן ּגְַונֵי ְדִחָּור ְלַאְׁשּגָָחא. ְּבִחָּוָרא
ָלא , ְוִאי ִאינּון ָלא יֲַהִבין ֲאַתר. ִּדגְִבינִין יֲָהִבין ֲאַתר ְלַאְׁשָּגָחא ְלֻכְּלהּו ּגְַונֵי

א ִמְׁשַּתְכִכין ַׁשְעָּתא ָחָדא ּגְ . יְָכִלין ְלַאְׁשָּגָחא ּוְלִאְסַּתָּכָלא ִבינִין ָלא ָקיְִמין ְו
ִמּׁשּום ֵעינָא ְּפִקיָחא ְדָקֵאי , ָסְתִמין ּוָפְקִחין, ֶאָּלא ָּפְקִחין ְוָסְתִמין, ְׁשֵליָמָתא

ְּכִתיב ֵעינֶי . ְוָהא אֹוִקיְמנָא, ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב, ֲעַליְהּו
ֶהי ָּבּה ֵמֵרִׁשית , ּוְכִתיב. ינָה יְרּוָׁשַליִם נֶָוה ַׁשֲאנָןִתְראֶ  ָּתִמיד ֵעינֵי יְהָֹוה ֱא

ּוְבגִין ָּכ . ֶצֶדק יִָלין ָּבּה, ִּדְכִתיב, ְּדָהא יְרּוָׁשַליִם ַּבְעיָא ֵּכן. ַהָּׁשנָה
א ִצּיֹון , ֵעינֶי. ְּדכָֹּלא ַרֲחֵמי. ִּדְכִתיב ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה, יְרּוָׁשַליִם ְו

ַהְׁשָּתא ֵעינֵי יְהָֹוה . ֵעינָא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא, ֵעינְ ְּכִתיב
ֶהי ָּבּה ְלָטב ּוְלִביׁש ְּכָמה ְדִאְתֲחזֵי ְּבגִין ָּכ ָלא ִאְתַקיְמּו ְּבִקּיּוָמא . ֱא

, ִּדְכִתיב, ּכָֹּלא ְּבַרֲחֵמי, רּוָׁשַליִם ּכָֹּלא ְלָטבְוָהָתם ֵעינֶי ִתְרֶאינָה יְ . ַּתִּדיר
ֶהי ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשנָה. ּוְבַרֲחִמים ּגְדִֹלים ֲאַקְּבֵצ . ָּתִמיד ֵעינֵי יְהָֹוה ֱא
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א ֵראִׁשית ְּבָאֶלף, ְּכִתיב' ֵמֵרִׁשית ָחֵסר א . ָמאן ִהיא ֵהא ִדְלַתָּתא ּוְלֵעָּלא. ְו
ַמאי ַטֲעַמא ִהְׁשִלי ִמָּׁשַמיִם , ְׁשִלי ִמָּׁשַמיִם ֶאֶרץ ִּתְפֶאֶרת יְִׂשָרֵאלהִ , ְּכִתיב
ְוַעיְנִין ְּבַקְדרּוָתא ְּבגְַונָא . ִמּׁשּום ִּדְכִתיב ַאְלִּביׁש ָׁשַמיִם ַקְדרּות, ֶאֶרץ

יִם ִאֵּלין ֵעינֵי ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשנָה ֵמָאן ֲאַתר ִמְסַּתְּכִלין ִּבירּוָׁשלַ . ֻאָּכָמא ִאְתָחפּו
א ָאֶלף, ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשנָה, ָחזַר ּוֵפֵרׁש. יְהָֹוה ְוִדינָא ִאְתָאַחד , ְּדהּוא ִּדינָא ְּב

ַאֲחִרית . ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשנָה. ְּבִסְטָרָהא ַאף ַעל ַּגב ְּדָלאו הּוא ִּדינָא ַמָּמׁש
. ְּדִהיא ַאֲחִרית ַהָּׁשנָה, ֶדק יִָלין ָּבּהצֶ : ְּדָהא ְּכִתיב. ָׁשנָה ַוַּדאי ִּדינָא ִאְׁשְּתַכח

ְּדָכר ְּבָאֶלף ָסִתים ְוגַּנִיז ַמה ְּדָלא , ָאֶלף ִּבְלחֹודֹוי ִאְקֵרי ִראׁשֹון, ָּתא ֲחזֵי
ְוִאי ֵתיָמא . ַּכד ִאְתַחָּבר ַהאי ָאֶלף ַּבֲאַתר ַאֲחָרא ִאְקֵרי ֵראִׁשית. ִאְתיְַדע

. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֵראִׁשית, ְתַּגְליָא ֵּביּה ְונִָהיר ֵליּהֶאָּלא אִ . ָלא. ְּדִאְתַחְּבָרא
ְּדִאְלָמֵלא ֲהַות ְּבַהאי ִאְתַקיְַמת . ַוֲאִפּלּו ְּבַהאי ֵראִׁשית ָלא ַאְׁשַּגח ִּבירּוָׁשַליִם

ּוְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּכִתיב ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵה . ֲאָבל ֵמֵרִׁשית ְּכִתיב. ַּתִּדיָרא
  :םִהּנָ 
  

. ָּכל ַּפְרצּוָפא ֵּביּה ִאְׁשְּתמֹוַדע. חֹוָטָמא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ִּתּקּונָא ְדַפְרצּוָפא
ְּדחֹוָטָמא . חֹוָטָמא ָדא ָלא ְּכחֹוָטָמא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין

ְפִקין רּוִחין ְּדַחּיִין ְּדָהא ִמְּתֵרין נּוְקִבין נָ , ְדַעִּתיָקא ַחּיִים ְּדַחּיִים ְלכָֹּלא
ְּבַהאי ְּתנָנָא ָּכל ּגְַונֵי . ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו, ְּבַהאי זְֵעיר ַאנְִּפין ְּכִתיב, ְלכָֹּלא

ְּבָכל ַּגְונָא ְוגְַונָא ֲאִחיָדן ַּכָּמה ָמאֵריהֹון ְּדִדינָא ַקְׁשיָא ַּדֲאִחיָדן . ֲאִחיָדן ֵּביּה
ְוַעל . ְתַּבְּסִמין ֻּכְּלהּו ֶאָּלא ִּבְתנָנָא ְדַמְדְּבָחא ִדְלַּתָּתאְוָלא מִ . ְּבַההּוא ְּתנָנָא

ִאְתַּבָּסמּוָתא ְדָמאֵרי , ַמהּו ַהּנִיחֹחַ . ַוּיַָרח יְהָֹוה ֶאת ֵריַח ַהּנִיחֹחַ , ָּדא ְּכִתיב
, ְּכִתיבֶאת ֵריַח ַהָּקְרָּבן ָלא , ַוּיַָרח יְהָֹוה ֶאת ֵריַח ַהּנִיחֹחַ . נַַחת רּוחַ , ִדינָא

ְוָכל ְּדִאְתַאֲחָדן . ְּדֻכְּלהּו גְבּוָראן ַּדֲאִחיָדן ְּבחֹוָטָמא, ֶאָּלא ֶאת ֵריַח ַהּנִיחֹחַ 
ִּדְכִתיב ִמי יְַמֵּלל , ְוַכָּמה ְּגבּוָראן ִמְתַאֲחָדן ַּכֲחָדא. ֻּכְּלהּו ִמְתַּבְּסָמן, ְּבהּו

אי חֹוָטָמא ֵמַחד נּוְקָבא נַָפק ֶאָּׁשא ְוהַ . יְַׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו, ְּגבּורֹות יְהָֹוה
ְוַהאי ְוַהאי ִמְׁשַּתְכֵכי ְּבֶאָּׁשא . ּוֵמַחד נּוְקָבא ְּתנָנָא, ְדָאְכָלא ָּכל ְׁשָאר ֶאִּׁשין

ַהיְנּו . ְוִאְתּגְַליָא ַהאי ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְוִאְׁשְּתַכח ּכָֹּלא, ּוְתנָנָא ְדַמְדְּבָחא
חֹוָטָמא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָאִרי ּוִמְתַּפָּׁשט . ִתי ֶאֱחָטם ָלּוְתִהּלָ , ְדִאְתַמר

ְוַכד ְּתנָנָא ָׁשֵרי נִָפיק ִּבְבִהילּו . ְוַהאי חֹוָטָמא זְֵעיר. ְוִאְקֵרי ֶאֶר ַאַּפיִם
נָא ְוכָֹּלא ְּכָמה ְדָאֵמי, חֹוָטָמא ְדַעִּתיָקא, ּוָמאן ְמַעֵּכב ְלַהאי, ְוִאְתֲעִביד ִּדינָא



 
28 

 

ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנּונָא ָסָבא אֹוִקים ַהּנֵי ְּתֵרי . ְּבִאָּדָרא ְוִאְתָערּו ַחְבַרּיָא
ּוֵמַחד נְיָָחא ְורּוָחא ָטָבא ְּדִאית ֵּביּה יְִמינָא . ֵמַחד ְּתנָנָא ְוֶאָּׁשא, נּוְקֵבי

. ְוֵריַח ַאֵּפ ַּכַּתּפּוִחים, בּוְבנּוְקָבא ְּכִתי. ְוֵריַח לֹו ַּכְּלָבנֹון, ּוְכִתיב. ּוְׂשָמאָלא
ּוַמה ְּדָאַמר ַוּיַָרח יְהָֹוה . ְוַׁשִּפיר ָקָאָמר, ָּכל ֶׁשֵּכן ֵּביּה, ּוַמה ְּבנּוְקָבא ֲהִכי

, ַחד נְיָָחא ְּדִאְתּגְַליא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא. ַהּנִיחַֹח ִּבְתֵרי ִסְטֵרי. ֶאת ֵריַח ַהּנִיחֹחַ 
ְוַחד . ְּדַהאי הּוא נְיָָחא ְוִאְתַּבָּסמּוָתא ְלכָֹּלא. ןְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמי

ּוְבגִין ְּדִאיהּו ִמְּתֵרין . ִאְתַּבָּסמּוָתא ִדְלַתָּתא ְּבַההּוא ְּתנָנָא ְוֶאָּׁשא ְדַמְדְּבָחא
  :ְוכָֹּלא ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין ִאְתַמר. ִסְטִרין ְּכִתיב נִיחֹחַ 

  
ַהי , ִּדְכִתיב, ְוַתְרַויְהּו ָסְלִקין ְלַחד. ּוִביׁשְּתֵרי אּוְדנִין ְלִמְׁשַמע ָטב  ַהֵּטה ֱא

ְּבגִין , ְּבגֹו ִּדיֵליּה ַּתְליָא ִּבְרִׁשיִמין ֲעִקיִמין. אּוְדנָא ְלגֹו. ָאזְנְ ּוֲׁשָמע
 ְּדָכל ִמָּלה. ְּדיְִתַעָּכב ָקָלא ְלָאָעָלא ְּבמֹוָחא ְויְַבִחין ֵּביּה מֹוָחא ְוָלא ִּבְבִהילּו

ֵמאּוְדנִין ִאֵּלין ַּתְליָן ָּכל . ַּדֲהֵוי ִּבְבִהילּו ָלא ֲהֵוי ְּבָחְכְמָתא ְׁשֵליָמָתא
. ְוֻכְּלהּו ָהִכי ִאְקרּון ָאזְנֵי יְהָֹוה. ָמאֵריהֹון ְּדגְַּדִפין ְּדנְָטִלין ָקָלא ֵמָעְלָמא

ף ַהָּׁשַמיִם יֹוִלי ֶאת ִּכי עֹו. ִּדְכִתיב ְּבהּו ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמיִם יֹוִלי ֶאת ַהּקֹול
ְּדָהא ֵריָׁשא ִדְקָרא , ַהְׁשָּתא ַמאי קֹול ִאָּכא ָהָכא. ַהּקֹול ַהאי ְקָרא ַקְׁשיָא

ַמאי , ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְב. ְּבַמָּדֲע ְּכִתיב. ּגַם ְּבַמָּדֲע ֶמֶל ַאל ְּתַקֵּלל, ְּכִתיב
ֶאָּלא ַוַּדאי . ְוָהא ֵליָּכא ָהָכא ָקָלא, ֶאת ַהּקֹולִּכי עֹוף ַהָּׁשַמיִם יֹוִלי , ַטְעָמא

ָלא ֲעִביד ִמָּלה ַעד ְּדַאִּפיק , ָּכל ַמה ְּדָחִׁשיב ַּבר נַׁש ְוָכל ַמה ְדיְִסַּתָּכל ְּבִלּבֹוי
ְוַהִהיא ִמָּלה ְּדַאִּפיק . ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָלא ִאְתַּכָּון ֵּביּה. ָלּה ְּבִׂשְפָוֵתיּה

. ְוָאזְָלא ְוַסְלָקא ְוָטָסא ְבָעְלָמא ְוִאְתֲעִביד ִמּנֵיּה ָקָלא. ַּבָּקע ַּבֲאֵויָראִמתְ 
. ְוַההּוא ָקָלא נְָטִלין ֵליּה ָמאֵרי ְדגְַּדִפין ְוָסְלִקין ֵליּה ְלַמְלָּכא ְוָעיִיל ְּבאּוְדנֹוי

. ְׁשַמע יְהָֹוה ַוּיִַחר ַאּפֹוַוּיִ . ַוּיְִׁשַמע יְהָֹוה ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב
ָּבֵעי , ּוְבגִין ָּכ ָּכל ְצלֹוָתא ּוָבעּוָתא ְּדָבֵעי ַּבר נָׁש ִמַּקֵּמי ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ְוָלאו , ָלאו ְצלֹוֵתיּה ְצלֹוָתא, ְּדִאי ָלא ַאִּפיק לֹון. ְלַאָּפָקא ִמִּלין ְּבִׂשְפָתֵויּה
ְוָסְלִקין ְוָטִסין , ן ְּדִמִּלין נְָפִקין ִמְתַּבְּקִעין ַּבֲאֵויָראְוֵכיוָ . ָּבעּוֵתיּה ָּבעּוָתא

ְוָאִחיד לֹון ַלֲאַתר ִּכְתָרא ַקִּדיָׁשא . ְוִאְתֲעִבידּו ָקָלא ְונִָטיל לֹון ָמאן ְּדנִָטיל
  . ְּבֵריָׁשא ְדַמְלָּכא

  
ְּכַמה . י נַַחל ְּכִריתִמְּתַלת ֲחָלֵלי ְדמֹוֵחי נִָטיף נְִטיָפא ְלאּוְדנִין ְוַההּוא ִאְקרֵ 
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ְוָקָלא ָעיִיל ְּבַההּוא . ְּכלֹוַמר ְּכרּוָתא ְדאּוְדנִין, נַַחל ְּכִרית, ְּדַאְּת ָאֵמר
ּוְכֵדין ִאְתַעַּכב ַּתָּמן ְוִאְתְּבִחין ֵּבין , ֲעִקיָמא ְוִאְׁשְּתָאב ְּבנֲַהָרא ְּדַההּוא נְִטיָפא

ֹ , ָטב ְלִביׁש ַמאי ַטְעָמא אֹזֶן ִמִּלין . זֶן ִמִּלין ִּתְבָחןָהָדא הּוא ִדְכִתיב ִּכי א
, ִמּׁשּום ְּדִאְתַעַּכב ָקָלא ְּבַההּוא נֲַהָרא ִדנְִטיָפא ַּבֲעִקימּוָתא ְדאּוְדנִין, ִּתְבָחן

, ְוֵח יְִטַעם ֶלֱאכֹל. ּוְבגִין ָּכ ִאְתְּבִחין ֵּבין ָטב ְלִביׁש. ְוָלא ָעיִיל ִּבְבִהילּו
ְּבגִין ְּדיְִתַעַּכב ַּתָּמן ְוָלא ָעיִיל ִּבְבִהילּו , ֵח יְִטַעם ֶלֱאכֹלַמאי ַטְעָמא וְ 

  . ְוַעל ָּדא יְִטַעם ְויְִתְּבָחן ֵּבין ְמִתיָקא ִלְמִרירּו. ְּבגּוָפא
  

, נּוְקָבא ְדֻפָּמא, נּוְקָבא ְדַעיְנִין. ְּבַהאי נּוְקָבא ְדאּוְדנִין ַּתְליָן נּוְקִבין ַאֲחָרנִין
ִאי ִאְצְטִרי ָעיִיל , ֵמַההּוא ָקָלא ְּדָעיִיל ְּבנּוְקָבא ְדאּוְדנִין. א ְדחֹוָטָמאנּוְקבָ 

ִאי ִאְצְטִרי ָעיִיל ְלנּוְקָבא . ְונְַבִעין ִּדְמִעין ֵמַההּוא ָקָלא, ְלנּוְקֵבי ְדַעיְנִין
, ָדא הּוא ִדְכִתיבהָ . ְדחֹוָטָמא ְדַפְרִּדְׁשָקא ּוַמְּפֵקי ְּתנָנָא ְוֶאָּׁשא ֵמַההּוא ָקָלא

ְוִאי ִאְצְטִרי ָעיִיל ַההּוא . ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש יְהָֹוה, ַוּיְִׁשַמע יְהָֹוה ַוּיִַחר ַאּפֹו
ֵמַההּוא ָקָלא . ֵמַההּוא ָקָלא ּכָֹּלא. ּוָמִליל ְוגָזַר ִמִּלין. ָקָלא ְלנּוְקָבא ְדֻפָּמא

זַָּכָאה . ּכָֹּלא ַּתְליָא ְּבַהאי אּוְדנָא. יׁש ִמּנֵיּהָעיִיל ְּבָכל ּגּוָפא ְוִאְתְרּגִ , ְדאּוְדנִין
. ּוְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, נְצֹר ְלׁשֹונְ ֵמָרע, ַעל ָּדא ְּכִתיב. ָמאן ְּדנִָטיר ִמּלֹוי

, ּוִבְׁשִמיָעה ִאְתְּכִליָלן ִאינּון ְּתַלת מֹוֵחי. ַהאי אּוְדנָא ָקֵרי ֵּביּה ְׁשִמיָעה
ְונַָתָּת ְלַעְבְּד ֵלב , ִּדְכִתיב, ָחְכָמה ִאְתְּכִליל ֵּביּה. ָחְכָמה ִּבינָה ָוַדַעתְּדִאינּון 

. ִּכי ׁשְֹמִעים ֲאנְָחנּו. ַּדֵּבר ִּכי ׁשֵֹמַע ַעְבֶּד, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר, ִּבינָה. ׁשֵֹמעַ 
ָהא ּכָֹּלא . ַתי ִּתְצּפֹן ִאָּתּוִמְצֹו. ְׁשַמע ְּבנִי ְוַקח ֲאָמָרי, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר, ַּדַעת

  . ַּתְליָן ְּבאּוְדנִין
  

, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְּבַהאי אּוְדנָא ַּתְליָן ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין ּוְפִקיָחא ְדַעיְנִין
ַהי ָאזְנְ ּוֲׁשָמע ְּבַהאי . ָהא ּכָֹּלא ֵּביּה ַּתְליָא. ְּפַקח ֵעינֶי ּוְרֵאה, ַהֵּטה ֱא

ְּבגִין ָּכ ִהיא ֲעִקיָמא ְלגֹו ְוָרזָא . א ַּתְליָן ָרזִין ִעָּלִאין ְּדָלא נְָפִקין ְלַבראּוְדנָ 
ּוְבגִין ְּדַהאי אּוְדנָא ָּכנִיׁש ָרזִין . ַוי ְלַההּוא ְמגֶַּלה ָרזִין. ְדָרזִין ְסִתיִמין ֵּביּה

ֶאָּלא , ַּדֲעִקיִמין ְּבָאְרַחיְהּו ָלא ַּגֵּלי ָרזִין ְלִאינּון, ַוֲעִקימּוָתא ִדְלּגֹו נִָטיל לֹון
ּוְבִריתֹו , סֹוד יְהָֹוה ִליֵרָאיו, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלִאינּון ְּדָלא ֲעִקיִמין

ְוִאינּון ַּדֲעִקיִמין ְּבָאְרַחיְהּו נְָטֵלי . ְּדנְָטֵלי ָאְרחֹוי ְונְָטֵלי ִמִּלין. ְלהֹוִדיָעם
ְוָכל נּוְקִבין ַאֲחָרנִין . ֵלית ְּבהּו ֲאַתר ְלִאְתַעָּכָבאִמִּלין ְוָעיְִלין לֹון ִּבְבִהילּו וְ 
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, ְוִאֵּלין ִאְקרּון ַחּיֵָבי ָדָרא. ַעד ְּדנְָפִקין ִמִּלין ְּבנּוְקָבא ְדֻפָּמא. ִמְתַּפְּתִחין ֵּביּה
, יןְּכִאּלּו ָקִטיל ּגּוְברִ , ְּבַמְתנִיָתא ִדיָלן ְּתנָן. ְׂשנּוֵאי ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
א ֵתֵל ָרִכיל , ִּדְכִתיב, ְוכָֹּלא ְּבַחד ְקָרא. ּוְכִאּלּו ָפַלח ַלֲעבֹוָדה זָָרה

ָמאן ְּדָעַבר ַעל ַהאי ֵריָׁשא . ֲאנִי יְהָֹוה, א ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶע, ְּבַעֶּמי
, ֲעַליְהּו ְּכִתיבזַָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדַצִּדיַקּיָא ּדַ . ְּכִאּלּו ָעַבר ַעל ּכָֹּלא, ִדְקָרא

ְּדָהא רּוָחא ִדיְלהֹון ֵמֲאַתר ִעָּלָאה , נֱֶאַמן רּוַח ַוָּדאי. ְונֱֶאַמן רּוַח ְמַכֶּסה ָדָבר
ְוִסיָמן ָּדא אֹוִקיְמנָא ַההּוא . ּוְבגִין ָּכ נֱֶאַמן רּוַח ִאְקרּון. ַקִּדיָׁשא ִאְׁשְּתִליף

ּוְבגִין ָּכ . יּה ָלאו ִאיִהי ִמּגּוָפא ְדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשאִּדְמגֶַּלה ָרזִין ְּביָדּוַע ְּדנְִׁשָמתֵ 
ְוַכד ִּתיּפֹוק נְִׁשָמֵתיּה ָלא ִאְתַּדְּבָקא . ֵלית ֵּביּה ָרזָא ְוָלא ֵמֲאַתר ְּדָרזָא הּוא

ַוי , ַוי ֵליּה, ַוי ְלַההּוא ַּבר נָׁש. ְּבגּוָפא ְדַמְלָּכא ְּדָהא ָלא ַאְתֵריּה הּוא
ָּכל ֶׁשֵּכן ָרזִין ִעָּלִאין . זַָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדַצִּדיַקּיָא ִּדְמַכִּסין ָרזִין. יּהְלנְִׁשָמתֵ 

ְוַעֵּמ ֻּכָּלם , ֲעַליְהּו ְּכִתיב. ָרזִין ִעָּלִאין ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא. ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא
  .ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם יִיְרׁשּו ָאֶרץ

  
ְּדָהא . ַּתְקרּוִבין ְּדבּוְסָמא ֻּכְּלהּו ַסֲהדּוָתא ַעל ַמה ַּדֲאֵמינָא ַאנְּפֹוי ִּכְתֵרין

ֲאָבל ַהּנֵי ַתְקרּוֵבי ְדבּוְסָמא , ּוְבכָֹּלא ַּתְליָא ַסֲהדּוָתא, ַסֲהדּוָתא ְּבהּו ַּתְליָא
ָאִחיד ַסֲהדּוָתא ְלַאְחְסנָא ְּדיִָרית וְ . ַסֲהדּוָתא ְלַאָּבא ְוִאָּמא, ִחָּוָרא ְוֻסָּמָקא

. ְוָהא ְּבַמְתנִיָתא ִדיָלן אֹוִקיְמנָא ַּכָּמה ַּפְרֵסי ֵּבין ִחָּוָרא ְלֻסָּמָקא, לֹון
ַּכד ִאְתנְִהיר ִמן נְִהירּו ְדִחָּוָרא . ְוִאְתְּכִליָלן ֵּביּה ַּכֲחָדא ְּבִסְטָרא ְדִחָּוָרא

ּוְכֵדין . ִהירּו ִאְׁשְּתַכחְוכָֹּלא ִּבנְ . ַחְפיָא ַההּוא ִחָּוָרא ַעל ֻסָּמָקא. ְדַעִּתיָקא
ְוַכד ַּתְליָן ִּדינִין ְּבָעְלָמא ִאְׁשְּתַכַחת ְסגִירּוָתא . יֵָאר יְהָֹוה ָּפנָיו ֵאֶלי, ְּכִתיב
ּוְכֵדין ּכָֹּלא ִאְׁשְּתַכח , ְוֻסָּמָקא ִאְתַּפָּׁשט ְּבַאנְִּפין ְוַחְפיָא ַעל ִחָּוָרא. ְּבכָֹּלא
ּוְבגִין ָּדא , ְוכָֹּלא ְּבַהאי ַּתְליָא, ְּפנֵי יְהָֹוה ְּבעֵֹׂשי ָרע, יבּוְכֵדין ְּכתִ , ְּבִדינָא

ְמַצָּפאן , ַּכָּמה ְוַכָּמה ָמאֵרי ְתִריִסין ְמַחָּכאן ְלַהּנֵי גְַונֵי. ַסֲהדּוָתא הּוא ְּבכָֹּלא
נָא ְּדנִָהיר ִחָּוָרא ְּבזִמְ . ַּכד נְִהיִרין ַּגְונֵי ָּכל ָעְלִמין ֻּכְּלהּו ְּבֵחדּו. ְלַהּנֵי גְַונֵי

ּכָֹּלא ָהִכי ִאְתֲחזּו ְּבַההּוא , ְוַכד ִאְתֲחזּו ְּבֻסָּמָקא. ּכָֹּלא ִאְתֲחזּו ְּבַההּוא גְַונָא
. ְּבִאֵּלין ַּתְקרּוִבין ְּדבּוְסָמא ָׁשאֵרי ִּדיְקנָא ְלִאְתֲחזָָאה ֵמֵריָׁשא ְדאּוְדנִין. גְַונָא

  :א ְדבּוְסָמאְונִָחית ְוָסִליק ְּבַתְקרֹוְבּתָ 
  

ִמְׁשָחא , ְּכגִַּבר ַּתִּקיף ַׁשִּפיר, ַׂשְעִרין ֻאָּכִמין ְּדִדיְקנָא ְּבִתּקּונָא יָָאה ַׁשִּפיר
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. ִדְרבּות ְּדִדיְקנָא ִעָּלָאה ְדַעִּתיָקא ְּבַהאי ִדיְקנָא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ִאְתֲחזֵי ְונִָהיר
ְוַכד ִמְׁשָחא ִדְרבּות ִּדְתַלת . ּקּונִין ִאְׁשְּתַכחַׁשִּפירּו ְּדַהאי ִּדיְקנָא ְּבִתְׁשָעה ּתִ 

ָעָׂשר נְִביִעין ְּדִדיְקנָא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא נִָהיר ְּבַהאי ִּדיְקנָא ִאְׁשְּתָכחּו 
ְויְִׂשָרֵאל ָסָבא ִמְתָּבְרָכא . ּוְכֵדין ִמְתָּבְרִכין ֻּכְּלהּו. ֶעְׂשִרין ּוְתֵרין ִּתּקּונִין

ָּכל ִּתּקּונִין ְּדִדיְקנָא ָדא אֹוִקיְמנָא ְּבִאָּדָרא . ִסיָמן ְּב יְָבֵר יְִׂשָרֵאלוְ . ְּבַהאי
ְוָהָכא ָּבֵעינָא . ַקִּדיָׁשא ְּדֻכְּלהּו ִמִּתּקּונִין ְּדִדיְקנָא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִאְתַּתָּקנּו

, ִׁשָּתא ִאינּון. ְּבָלא ִּכּסּוָפא ְּבגִין ְלֵמיַעל. ְלגַָּלָאה ַמה ְּדָלא ִאְתּגֵַּלי ַּתָּמן
, נַָפק ַההּוא נִיצֹוָצא ּבּוִצינָא ְדַקְרִּדינּוָתא. ִּתּקּונָא ַקְדָמָאה. ִּתְׁשָעה ִאְקרּון

ְונִָחית ִמַּקֵּמי . ּוָבַטׁש ִּבְתחֹות ַׂשְעָרא ְדֵריָׁשא ִמְּתחֹות קֹוִצין ְּדַעל אּוְדנִין
ָהא ִּתּקּונָא ָּדא ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָלא . ְדֻפָּמא ִּפְתָחא ְדאּוְדנִין ַעד ֵריָׁשא

ְוַתְליָא ִמּנֵיּה ַההּוא ַמּבּוָעא , ַּכד נָגִיד ַמּזָָלא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, ִאְׁשְּתַכח
ַההּוא , ֶאָלא ַּכד ִאָּמא ִאְתַמְּׁשַכת ְוִאְתְּכִליַלת ַּבֲאֵויָרא ַדְכיָא, ְדָחְכְמָתא

ְונִיצֹוָצא ָעאַלת ְונְָפַקת ְוִאְתֲאַחד ָּדא ְּבָדא ְוִאְתֲעִבידּו ַחד . ִאָּמא ִחָּוָרא נִָקיט
ּוְבגִין ָּכ . ְוַכד ִאְצְטִרי ָסְלָקא ָּדא ַעל ָּדא ְוִאְתַּכְסיָא ַחד ִמַּקֵּמי ַחד. ִּתּקּונָא

ָּתִאיב ְלַהאי ְוַעל ַהאי . ַחד ְלֶמְעַּבד נּוְקִמין ְוַחד ְלַרֲחָמא. ּכָֹּלא ִאְצְטִרי
, ְּבַהאי ִּדיְקנָא ִּתְׁשָעה ִתּקּונִין ִאְׁשְּתַכחּו. ִּדיְקנָא ָּדִוד ַמְלָּכא ְּכָמה ְדאֹוִקיְמנָא

ַּתְליָן , ְוִאֵּלין ִׁשָּתא ְּדַתְליָן. ִׁשָּתא ִרְבָון ְּדַתְליָן ְּבהּו ִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפא
ְּתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא ּוְתַלת ֵמַהאי , א ְדבּוְסִמיןְּבַׂשְעֵרי ִדְתחֹות ַּתְקרּוְבּתָ 

ּוְתֵרין . ַחד ְלֵעָּלא ְּבִׂשְפָון. ּוְביִַּקירּוָתא ְדִדיְקנָא ַּתְליָן ְּתַלת ַאֲחָרנִין. ִסְטָרא
, ְּתַלת ִמָּכאן ּוְתַלת ִמָּכאן, ְוָכל ַהּנֵי ִׁשָּתא. ְּבִאינּון ַׂשְעִרין ְּדַתְליָן ַעד ַטּבּוָרא

ּוְבגִין . ַמְּׁשָכן ְוַתְליָן ֻּכְּלהֹון ְּבִאינּון ַׂשְעֵרי ְדַתְליָן ּוִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפאִאתְ 
, ְּכִתיב ְּבהּו ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא, ְּדַהּנֵי ְּתָלָתא ִאינּון ְּביִַּקירּו ְדִדיְקנָא יִַּתיר ִמֻּכְּלהּו

א ִאיָרא, י ַבֶּמְרָחב יָּהָענָנִ , ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָּה, ִּדְכִתיב ְוָהא . יְהָֹוה ִלי 
, ְדאֹוִקיְמנָא ְּבִאָּדָרא ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָּה ֵמֲאַתר ְּדָׁשֵרי ִּדיְקנָא ְלִאְתַּפָּׁשָטא

ּוְבִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא ְדֵבי ַרב . ְּדהּוא ֲאַתר ָּדִחיק ִמַּקֵּמי אּוְדנִין ַׁשִּפיר הּוא
, ִּדְכִתיב, ְּדֵׁשירּוָתא ְדִדיְקנָא ֵמֶחֶסד ִעָּלָאה, ָהִכי ָאַמר ְואֹוִקיםיֵיָבא ָסָבא 

. ְוכָֹּלא ָהִכי הּוא ְוָהִכי ָׁשאֵרי, ְל יְהָֹוה ַהּגְֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת
ִקּיּוָמא ָלא וְ . ּוִמַּקֵּמי אּוְדנִין ָהִכי ָׁשאֵרי. ְוִתְׁשָעה ִאְתַמְּׁשָכן ְוַתְליָן ְּבִדיְקנָא

ְוַכד ִאְצְטִרי ָעְלָמא ְלַרֲחֵמי . ִמְתַקּיְִמין ֶאָּלא ַבֲאַתר ַאֲחָרא ְּכָמה ְדאֹוִקיְמנָא
, ְוָכל ַהּנֵי ִתּקּונִין ִּדְבִדיְקנָא יִַּקיָרא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין, ִאְתַּגְליָא ַמּזָָלא ַקִּדיָׁשא
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ּוְכֵדין ָעְבִדין . ִרי ְלִדינָא ִמְתַחזְיָא ִדינָאְוַכד ִאְצטְ . ֻּכְּלהּו ַרֲחֵמי ִמְׁשָּתְכֵחי
ָּכל יִַּקירּו ְדִדיְקנָא ְּבִאינּון , נּוְקִמין ְלַׂשנְֵאיהֹון ְּדיְִׂשָרֵאל ְלִאינּון ַּדֲעִקין ְלהּו

ָּכל ַהּנֵי ַׂשְעֵרי ְדִדיְקנָא . ִמּׁשּום ְּדכָֹּלא ְּבַהאי ַּתְליָן, ַׂשְעֵרי ְדַתְליָן ִאּנְהּו
ִמּׁשּום ְּדֻכְּלהּו ַאְכְּפיָן ְלִדינִין . זְֵעיר ַאנְִּפין ֻּכְּלהּו ְקִׁשיִׁשין ְוַתִּקיִפיןדִ 

ְוַכד ָּבֵעי ְלַאָּגָחא ְקָרָבא ְּבַהאי ִדיְקנָא , ְּבַׁשְעָּתא ְדַמּזָָלא ַקִּדיָׁשא ִאְתַּגֵּלי
ָמִריט ָמאן ְּדָמִריט ְוַאגְִליׁש  ּוְכֵדין. ִאְתֲחזֵי ְּכגִַּבר ַּתִּקיף ָמאֵרי נְִצָחן ְקָרַבּיָא

  . ָמאן ְּדַאגְִליׁש
  

ַהּנֵי ִתְׁשָעה ִתּקּונִין ֲאָמָרן מֶֹׁשה זְִמנָא ִּתנְיָנָא ְּבַׁשְעָּתא ְּדִאְצְטִרי ְלַאְהָּדָרא 
 ְּבַכָּונָה. ְּדַאף ַעל ַּגב ִּדְתֵליָסר ִּתּקּונִין ָלא ֲאָמָרן ַהְׁשָּתא. לֹון ֻּכְּלהּו ַרֲחֵמי

ֶאָּלא ְּבַמּזָָלא ִאְתַּכָּון , ְּדָהא ָלא יִעּול ְּבַהּנֵי ִתּקּונִין ְלַאְדָּכָרא. ַּתְליָא ִמְלָּתא
, ָמאן ּכַֹח ֲאדֹנָי. ְוַעָּתה יִגְַּדל נָא ּכַֹח ֲאדֹנָי, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוִאְדַּכר ֵליּה

ְּדֵחיָלא ָדא ּונְִהירּו ָדא , יִמיןְסִתיָמא ְדָכל ְסתִ , ַההּוא ְדִאְקֵרי ַמּזָָלא ַקִּדיָׁשא
ָאַמר ַהּנֵי . ְוֵכיָון ְּדָאַמר מֶֹׁשה ָּדא ְוִאְדַּכר ָּדא ְוִאְתַּכָּון ֵּביּה. ִמַּמּזָָלא ָּתֵלי

ְּבגִין ְּדיַנְִהירּו ֻכְּלהּו ְוָלא יְִׁשְּתַכח , ִתְׁשָעה ִתּקּונִין ְּדַתְליָן ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין
  . א ּכָֹּלא ְּבַמּזָָלא ָּתֵליְוַעל ּדָ . ִּדינָא

  
ִאְתֲחזֵי ְּכגִַּבר ַּתִּקיף ְּכגִַּבר ָמאֵרי , ַהאי ִדיְקנָא ַּכד ָׁשָראן ַׂשְעֵרי ְלִאְּתָעָרא

ְּכָמה , ְּבַהאי ִדיְקנָא נָגִיד ְמַׁשח ִּדְרבּות ֵמַעִּתיָקא ְסִתיָמָאה. נַָּצח ְקָרִבין
ִאֵּלין ַׂשְעֵרי . זְַקן ַאֲהרֹן, ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהּזָָקן ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל, ְּדַאְּת ָאֵמר

ִׂשְפתֹוָתיו , ִּדְכִתיב, ְוִׂשְפָון ֻּכְּלהּו ֻסָּמִקין ְּכַוְרָּדא. ָלא ַחְפיָן ַעל ִׂשְפָון
ְּבִאינּון ִׂשְפָון ַּתְליָן ָטב . ְמַרֲחָׁשן ָחְכְמָתא, ִׂשְפָון ְמַרֲחָׁשן ְּגבּוָרה. ׁשֹוַׁשּנִים

ְּדַכד ְמַרֲחִׁשין . ֵמִאֵּלין ִׂשְפָון ַּתְליָן ָמאֵריהֹון ְּדִאְתֲערּוָתא. ַחּיֵי ּומֹוָתא, ִביׁשּו
. ִמְּתָעִרין ּכָֹּלא ְלִמגְזָר ִּדינָא ְּבָכל ָּבֵּתי ִדינִין ְּדִאְקרּון ִעיִרין, ִאֵּלין ִׂשְפָון

ְּכָמה , ִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא ָּתנֵינָןּבְ , ַמאי ִעיר. ִּבגְזֵַרת ִעיִרין ִּפְתגָָמא, ִּדְכִתיב
ְּבגִין . ְּדִמְתָעִרין ִּדינִין ְלִאינּון ְּדָלא ִאְתְרִחימּו ְלֵעָּלא. ְּדַאְּת ָאֵמר ַויְִהי ָעֶר

ְּבַרֲחֵמי , ְוִעם ָּכל ָּדא ִּבְתֵרי גְַונֵי. ָּכ ִמְתָעִרין ִאֵּלין ְּדִאינּון ָמאֵרי ְדָבבּו ְלהּו
ּוְבִאֵּלין ִׂשְפָון ִאְתֲחזֵי . ִּדינָא ְוַרֲחֵמי, ַעל ָּדא ִאְקרּון עיר ְוַקִּדיׁשוְ . ְוִדינָא

  .ֻּפָּמא ַּכד ִאְתַּפַּתח
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ְוַכד ִאְתַּפָּׁשט , רּוָחא ְדנִָפיק ִמן ֻּפָּמא ֵּביּה ִמְתַלְּבִׁשין ַּכָּמה ֶאֶלף ְוִרְבָבן
ַּכד ִמִּלין נְָפִקין ִמן . הּו ִּפי יְהָֹוה ִאְקרּוןְוֻכּלְ , ִמְתַלְּבִׁשין ֵּביּה נְִביָאן ְמֵהיְמנֵי

ַעד . ְמנֲָהִרין ְלֻכְּלהּו ַּתְמנֵי ָסֵרי ַאְלֵפי ָעְלִמין, ֻּפָּמא ּוִמְתַרֲחִׁשין ְּבִׂשְפָון
ְוכָֹּלא . ְּבַתְמנֵיָסר ָאְרִחין ּוְׁשִביִלין ְּדִאְׁשְּתמֹוְדָען. ְּדִמְתַקְּטִרין ֻּכְּלהּו ַּכֲחָדא

ְוַעל . ָּכאן ְלֻפָּמא ָדא ְּבִליָׁשן ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן ְּבִקְטָרא ְּדִטיֲהָרא ְּבעּוְטָראְמחַ 
ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ְוֵח , ַמאי ִחּכֹו. ַמְמַתִּקים ַוָּדאי. ִחּכֹו ַמְמַתִּקים, ָּדא ְּכִתיב

ִמְתַּתְּקנִין ְויָָאן  ֶאָּׁשא ּוַמּיָא. ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ֵאׁש ּוַמיִם. יְִטַעם ֶלֱאכֹל
ִחּכֹו ְּבַאְתָון ְרִׁשיָמן ְּדִמְתַּגְּלָפן ְּבִעְטרֹוי . ְּדָהא ַּגְונֵי ִמְתַחְּבָרן ַּכֲחָדא. ְּבִצּיּורֹוי
. ְּדָטִריד ַמְלִכין ּוְמַהְעֵּדה ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין' א. ע ְּבגָרֹון"ַאְחהַ . ְּגִליִדין

יְנּוָקא ' ה. ָּכִביׁש ְּבֶאָּׁשא ַּגִּליד ְּברּוָחא, ָסִליק ְוָעִטירְּדָטִריד ְונִָחית וְ ' ח
ִאְתַּפָּׁשט ְלנּוְקָבא ַרָּבא ְּבִתיאּוְבָתא ְדַקְרָּתא ַקִּדיָׁשא . ְדִאָּמא ָסִטיר ְלנּוְקָבא

' ע. הִּגְבַעת ַהְּלבֹונָ , ַהר ַהּמֹור, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר. ְּדִמְתַקְּטֵרי ַאְתִרין ָּדא ְבָדא
ְרִהיִטין ְּדַענְִּפין ִמְתַאֲחָדן ְלִסְטרֹוי , ִטיֲהָרא ְדִטיְפָסא ְּגִליָפא ְּבִׁשְפָסא

מֹה ַמְלָּכא ִאְתַעָּטרּו ִאֵּלין ַאְתָון ָּדא . ְלרּוִחין ְּגִליִפין ְוָהא ְּבָרזֵי ְדַאְתָון ִּדְׁש
ֲהיֵָאֵכל ָּתֵפל ִמְּבִלי . ְטַעם ֶלֱאכֹלְוֵח יִ , ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ק ְּבֵחי"ִּגיכַ . ְּבָדא
, ַהּנֱֶחָמִדים ִמּזָָהב ּוִמַּפז ָרב. ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום, ּוְכִתיב. ֶמַלח

ַּגם ַעְבְּד , ָּדִוד ַמְלָּכא ָאַמר. ְמתּוִקים ַוָּדאי. ּוְמתּוִקים מדבש ונופת צופים
, ָכל יֹוַמאי ֶאזְָּדַהְרנָא ְּבהּו ְּדָלא ְלַאְטָעָאה ְּבהּוַאְסַהְדנָא ָעַלי ּדְ . נִזְָהר ָּבֶהם

ְוָחֵמינָא ְּדֶאָּׁשא , ַּבר יֹוָמא ַחד ְּדָעִטיְרנָא ִעְטֵרי ַמְלָּכא ִּבְמַעְרָּתא ִדְמרֹונְיָא
אי ֵמַההּוא יֹוָמא ִאזְָּדַהְרנָא ְּבַדְעּתָ . ִמְתַלֲהָטא ַאּפּוְתיָא ְּדֵמירֹונְיָא ְוִאזְַּדְעזְַענָא

זַָּכָאה חּוָלֵקיּה ָמאן ְּדִאזְְּדָהר ִּבְמִתיָקא . ְּבהּו ְוָלא ָׁשִביְקנָא לֹון ָּכל יֹוַמאי
. ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב יְהָֹוה, ַעל ָּדא ְּכִתיב, ְדַמְלָּכא ְוָטִעים ְּבהּו ִּכְדַקֲחזֵי

  . ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי, ּוְכִתיב
  

ֵמֵריָׁשא ְדגּוְלַּגְלָּתא . ַדַעת ְוִאְתַמְליָן ַאְכַסְּדִרין ְוִאָּדִריןִאְתַּפָּׁשט ְּדכּוָרא ּבְ 
ֵמֲאחֹורֹוי ִאְתַּדָּבק . ָׁשֵרי ְוִאְתַּפָּׁשט ְּבָכל ּגּוָפא ֵמַחּדֹוי ּוְדרֹועֹוי ּוְבכָֹּלא

ָמא ִמָּכל ְוַאִּפיק ּגּוְלגְַלָּתא ָחָדא ְסִתי. נִיצֹוָצא ְדבּוִצינָא ְדַקְרִּדינּוָתא ְוַלֲהָטא
ְּבגִין . ּונְִהירּו ִדְתֵרי מֹוֵחי ְּגִליָפן ָּבּה ְוִאְתַּדָּבַקת ְּבִסְטרֹוי ִּדְדכּוָרא. ִסְטרֹוי

ַׂשְערֹוי . ַאל ִּתְקֵרי ַּתָּמִתי ֶאָּלא ְּתאֹוָמִתי ַוַּדאי. ָּכ ִאְתְקֵרי יֹונִָתי ַתָּמִתי
ִאְתְקַטר ְּגבּוָרה . ְוַדַּלת רֹאֵׁש ָּכַאְרָּגָמן, בְּכִדְכִתי, ְדנּוְקָבא ְּכִליָלן ֵּבהּו ַּגְונֵי
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ְוִאְתַּדָּבַקת ְּבִסְטרֹוי , ְוִאְתַּפָּׁשַטת נּוְקָבא ְּבִסְטָרָהא. ְּבָחֵמׁש ְּגבּוָראן
ַעד ְּדִאְתָּפְרָׁשא ִמִּסְטרֹוי ְוָאִתיַאת ְלִאְתַחְּבָרא ִעֵּמיּה ַאנְִּפין . ִדְדכּוָרא
ֵמָהָכא אֹוִליְפנָא ְּדַכר . ִמְתַחְּבָרן ִמְתַחזְיָן ַחד ּגּוָפא ַמָּמׁשְוַכד . ְּבַאנְִּפין

ְוַכד ִמְתַחְּבָרן , ְוָכ נּוְקָבא. ִּבְלחֹודֹוי ִאְתֲחזֵי ְּפַלג ּגּוָפא ְוכָֹּלא ִאיהּו ַרֲחֵמי
ִאְתַחַּבר  אּוף ָהָכא ַּכד ְּדַכר. ְוָהִכי הּוא. ַּכֲחָדא ִאְתֲחזֵי ּכָֹּלא ַחד ּגּוָפא ַמָּמׁש

ְּדָהא ֻּכְּלהּו ִמּגּוָפא , ְוָעְלִמין ֻּכְּלהּו ְּבֵחדּו. ְּבנּוְקָבא ּכָֹּלא הּוא ַחד ּגּוָפא
. ַעל ֵּכן ֵּבַר יְהָֹוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַויְַקְּדֵׁשהּו, ְוַהיְנּו ָרזָא. ְׁשִלים ִמְתָּבְרָכן

ְּדָהא ַמְטרֹונִיָתא ִאְתַּדָּבַקת ְּבַמְלָּכא . יםְּדָהא ִאְׁשְּתַכח ּכָֹּלא ְּבַחד ּגּוָפא ְׁשלִ 
ּוֵמָהָכא ָמאן . ְוַעל ֵּכן ִּבְרָכאן ִמְׁשַּתְכִחין ְּבַהאי יֹוָמא. ְוִאְׁשְּתַכח ּגּוָפא ַחד

ְוֵלית ִּבְרָכָתא ַׁשְריָא ְּבִמָּלה . ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְּדַכר ְונּוְקָבא ִאְקֵרי ְפַלג ּגּוָפא
. ְוָלא ְּבַפְלּגּות ִמָּלה, ְּבִמָּלה ְׁשִלים, ֶאָּלא ַּבֲאַתר ְׁשִלים, ָרהְפגִיָמא ַוֲחסֵ 

נֹוי ְדנּוְקָבא ּכָֹּלא . ּוַפְלּגּות ִמָּלה ָלא ִאְתְקיָם ְלָעְלִמין ְוָלא ִאְתָּבְרָכא ְלָעְלִמין
ֵמַהאי . ַרּיָאְוָהא אֹוִקיְמנָא ִמֵּלי ְוִאְׁשְּתמֹוְדַען ֵּבינֵי ַחבְ . ִמּנֹוי ִדְדכּוָרא הּוא

ְוַהאי ִאְתְקִריַאת . ִמּנָּה יָנְִקין ּוִמְתָּבְרִכין. נּוְקָבא ִמְתַאֲחָדן ָּכל ִאינּון ִּדְלַתָּתא
ָּכ ַהאי ֵאם . ְּכָמה ְּדַאֲחָרא ֵאם ְלגּוָפא ְוָכל ּגּוָפא ִמּנָּה יַנְָקא. ֵאם ְלֻכְּלהּו

  . ְלֻכְּלהּו ַאֲחָרנִין ִּדְלַתָּתא
  

ְוַהאי נּוְקָבא . ִאית ָחְכָמה ְוִאית ָחְכָמה. ֱאמֹר ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאּתְ , ְּכִתיב
ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה , ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. ִאְתְקֵרי ָחְכָמה זְֵעיָרא ְלגֵַּבי ַאֲחָרא

ּנָה ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה ַוַּדאי ְקטַ . ְּדָהא ָּדא ְּבגָלּוָתא ִאְתְמָׁש, ְוָׁשַדיִם ֵאין ָלּה
. ְּדָהא ִהיא ְׁשִלימּו ְּדנִָטיל ִמּכָֹּלא. ֲאָבל ַרְבְרָבא ִהיא ְוַסִּגיָאה ִהיא. ִאְתֲחזֵי

ְוָׁשַדי ְּדָהא ַמְליָן ִאינּון ְליָנְָקא . ֲאנִי חֹוָמה ְוָׁשַדי ַּכִּמגְָּדלֹות, ְּכָמה ִּדְכִתיב
ּתּו ִאְתַּפָּׁשט . נְָפֵקי ֵמִאָּמא ִעָּלָאהַּכִּמגְָּדלֹות ְּדִאינּון נֲַהִרין ַרְבְרִבין ּדְ . ְלכָֹּלא

ְוַכד ּגְַונֵי ִאְתַחָּברּו ִאְקֵרי . ִּבירּוָתא ְדַאְחָסנָא, ְּדכּוָרא ִּביִמינָא ּוְׂשָמאָלא
. ְוִאְתַּתָּקן ָּכל ּגּוָפא ְוִאְתֲעִביד ִאיָלנָא ַרְבְרָבא ְוַתִּקיף ַׁשִּפיר ְויֶָאה. ִּתְפֶאֶרת

. ּוָמזֹון ְלכָֹּלא ֵבּה. ֵלל ֵחיַות ָּבָרא ּוְבַענְפֹוִהי יְדּוָרן ִצֲּפֵרי ְׁשַמּיָאְּתחֹתֹוִהי ַּתטְ 
. ִּבְׂשָמאָלא ִמיָתה ּוגְבּוָרה. ְּדרֹועֹוי יְִמינָא ּוְׂשָמאָלא ִּביִמינָא ַחּיִים ָוֶחֶסד

ִּדְכִתיב , ה ְּדָאֵמינָאְוִאְתַמְליָן ָּכל ַאְכַסְּדִרין ְוִאָּדִרין ְּכמָ . ֵמעֹוי ִאְתַּתָּקן ְּבַדַעת
ּוִמְתַאֲחָדן ֵּבינַיְהּו , ּתּו ִאְתַּפָּׁשט ּגּוָפא ִּבְתֵרין ׁשֹוִקין. ּוְבַדַעת ֲחָדִרים יִָּמְלאּו

ְּדָכל ִמְׁשָחא ּוְרבּות ְוֵחיָלא ְדָכל ּגּוָפא . ְּתֵרין ּכּוְליָן ּוְתֵרין ֵּביֵעי ִדְדכּוָרא
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. ִמּנְהֹון נְָפִקין ְוַׁשְריָן ּכָֹּלא ְּבפּום ַאָּמה. ִלין ְּדנְָפֵקיְּדָכל ַחּיָ . ְּבהּו ִאְתַּכּנָׁש
, נֶַצח ָוהֹוד. ִּתְפֶאֶרת יְהָֹוה. ְוִאינּון נֶַצח ָוהֹוד, ּוְבגִין ָּכ ִאְקרּון ְצָבאֹות

ֵרי ְוִאקְ , ַאָּמה ִדְדכּוָרא ִסּיּוָמא ְּדָכל ּגּוָפא. ּוְבגִין ָּכ יְהָֹוה ְצָבאֹות. ְצָבאֹות
ְוָכל ִּתיאּוְבָּתא ִדְּדכּוָרא ְלגֵַּבי . ְוָדא הּוא ַדְרָּגא ִדְמַבֵּסם ְלנּוְקָבא, יְסֹוד

ְּדָהָתם הּוא ֲאַתר . ָעיִיל ְלנּוְקָבא ַלֲאַתר ְּדִאְקֵרי ִצּיֹון. נּוְקָבא ְּבַהאי יְסֹוד
. ה ְצָבאֹות ִאְקֵרי יְסֹודּוְבגִין ָּכ יְהֹוָ . ְּכסּוָתא ְדנּוְקָבא ְּכֵבית ֶרֶחם ְלִאְּתָתא

ַּכד ִאְתַּפְרָׁשת ַמְטרֹונִיָתא . ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו, ִּכי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון, ְּכִתיב
. ִאְתֲעִביד ּכָֹּלא ַחד ּגּוָפא, ְוִאְתַחָּבַרת ְּבַמְלָּכא ַאנְִּפין ְּבַאנְִּפין ְּבַמֲעֵלי ַׁשַּבָּתא

ְוִאְקֵרי כָֹּלא ְׁשָמא ְׁשִלים ְׁשָמא . ִרי הּוא ְּבֻכְרֵסיּהּוְכֵדין יִָתיב ֻקְדָׁשא ּבְ 
ָּכל ִאֵּלין ִמִּלין ָסִליְקנָא ַעד . ְּבִרי ְׁשֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ַקִּדיָׁשא

זַָּכָאה , ְוַהְׁשָּתא ִאְתַּגְליָן ָהָכא. יֹוָמא ָדא ְּדִאְתַעָּטר ְּבהּו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי
  .ִקיחּולָ 

  
ַהאי ַמְטרֹונִיָתא ַּכד ִאְתַחָּבַרת ִעם ַמְלָּכא ָּכל ָעְלִמין ִמְתָּבְרָכן ְוִאְׁשְּתַכחּו 

ָּכ ּכָֹּלא . ְּכָמה ִּדְדכּוָרא ָּכִליל ִּבְתָלָתא ְוֵׁשירּוָתא ִּבְתָלָתא. ְּבֶחְדָוָתא ְדכָֹּלא
א ִמְתָּבְרָכא ֶאָּלא ִּבְכָלָלא ּוַמְטרֹונִיָתא לָ . ָהִכי ְוִסּיּוָמא ְדָכל ּגּוָפא ָהִכי

ּוִמְתַּבְּסָמא ּוִמְתָּבְרָכא ַּבֲאַתר ְּדִאְקֵרי . ְּדִאינּון נֶַצח הֹוד יְסֹוד. ִדְתָלָתא ִאֵּלין
ְּדָהא ְּתֵרין . ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרָכה, ִּדְכִתיב, קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִּדְלַתָּתא

ַּבר ַּכֲהנָא . ּוְבגִין ָּכ ֵלית ְרׁשּוָתא ְלֵמיַעל ַּתָּמן. יָּלא ְוַתָּתאַּדְרִּגין ִאינּון ְלעֵ 
ְּבגִין ְּדָלא ָעיִיל ְלַההּוא ֲאַתר ִּדְלֵעָּלא ֶאָּלא . ַרָּבא ְדָאֵתי ִמִּסְטָרא ְדֶחֶסד

ְתָּבְרָכא ּומִ . ְוָעיִיל ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּוִמְתַּבְּסָמא נּוְקָבא. ַההּוא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד
ְּתֵרין . ִצּיֹון ִוירּוָׁשַליִם. ַהאי קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְּבגֹו ְלגֹו ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִצּיֹון

. ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה, ִצּיֹון ִּדְכִתיב. ַחד ַרֲחֵמי ְוַחד ִּדינָא, ַּדְרִּגין ִאינּון
ְוָכל ִּתיאּוְבָּתא ִדְדכּוָרא . אֹוִקיְמנָאְּכָמה דְ . יְרּוָׁשַליִם ִּדְכִתיב ֶצֶדק יִָלין ָּבּה

ְּדִמַּתָּמן נְָפֵקי ִּבְרָכן ְלֻכְּלהּו . ְוָקֵרינָן ְלהּו ְּבָרָכה. ְלגֵַּבי נּוְקָבא ָהָכא הּוא
ְוָכל ָקָדִׁשים ִּדְדכּוָרא ָעיְִלין , ַהאי ֲאַתר ִאְקֵרי קֶֹדׁש. ָעְלִמין ְוֻכְּלהּו ִמְתָּבְרָכן

ְוֻכְּלהּו ַאְתיָן ֵמֵריָׁשא ִעָּלָאה ְדגּוְלּגְַלָּתא . א ַדְרָּגא ְדָאֵמינָאַּתָּמן ְּבַההּו
ִמִּסְטָרא ְדמֹוֵחי ִעָּלֵאי ְּדַׁשְריָן ֵּביּה ְונָגִיד ַהִהיא ְּבָרָכה ְּבָכל ַׁשיְֵפי . ִדְדכּוָרא

ד ִמָּכל ּגּוָפא ְוָכל ַההּוא נְגִידּו ְּדִאְתנְגִי. ַעד ִאינּון ְּדִאְקרּון ְצָבאֹות. גּוָפא
ְּדָכל ִצְבאֹות ְּדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ִמַּתָּמן , ְוַעל ָּדא ִאְקרּון ְצָבאֹות. ִמְתַּכּנְֵׁשי ַּתָּמן
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ְוַההּוא נְגִידּו ָּבָתר ְּדִאְתְּכנִיׁש ַּתָּמן ַׁשְריָן ֵליּה ַּבַההּוא יְסֹוד ַקִּדיָׁשא . נְָפִקין
, ְוַההּוא ֶחֶסד ָעיִיל ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים. ִאְקֵרי ֶחֶסדְּבגִין ָּכ . ּכָֹּלא ִחָּוָרא

  .ָהעֹוָלם- ַחּיִים ַעד, ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרָכה, ִּדְכִתיב
  

ָלא ִסּיֵם ּבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא ְלֵמיַמר ַחּיִים ַעד ְדִאְׁשְּתָככּו , ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא
ְוָלא ְׁשַמְענָא ְוָלא זִָקיְפנָא , ַבְרנָא ְלִמְכָּתב ְטֵפיַוֲאנָא ַּכְתָבנָא סָ . ִמּלֹוי

, ַאְּדָהִכי ִאזְַּדְעזְַענָא. ִּדנְהֹוָרא ֲהָוה ַסִּגי ְוָלא ֲהָוה יִָכיְלנָא ְלִאְסַּתָּכָלא, ֵריָׁשאי
. ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָל, אֶֹר יִָמים ּוְׁשנֹות ַחּיִים, ָׁשַמְענָא ָקָלא ְדָקאֵרי ְוָאַמר

. אֶֹר יִָמים עֹוָלם ָוֶעד, ַחּיִים ָׁשַאל ִמְּמ נַָתָּתה ּלֹו, ָׁשַמְענָא ָקָלא ַאֲחָרא
ָּכל ַההּוא יֹוָמא ָלא ַאְפִסיק ֶאָּׁשא ִמן ֵּביָתא ְוָלא ֲהָוה ָמאן ְּדָמֵטי ְלגֵַּביּה 

נִָפיְלנָא ַעל . ֹוָמאִּדנְהֹוָרא ְוֶאָּׁשא ֲהָוה ְּבסֹוְחָרנֵיּה ָּכל ַההּוא י. ְדָלא יִָכילּו
ָּבָתר ְּדָאזִיל ֶאָּׁשא ָחֵמינָא ְלבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים . ַאְרָעא ְוגֵָעינָא

ָקם ִרִּבי . ִאְתַעָּטף ָׁשִכיב ַעל יְִמינֵיּה ְוַאנְּפֹוי ַחיְִכין, ְּדִאְסַּתָּלק ִמן ָעְלָמא
. ַוֲאנָא ָלִחיְכנָא ַעְפָרא ִדְתחֹות ַרגְלֹוי. לֹון ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה נִָטיל יְדֹוי ְונִָׁשיק

ְוִרִּבי . ָׁשארּו ַחְבַרּיָא ִּבְבִכּיָה. ָּבעּו ַחְבַרּיָא ְלִמְבֵּכי ְוָלא יִָכילּו ְלַמָּלָלא
ְלָבָתר ָּפַתח . ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה נַָפל ְּתַלת זְִמנִין ְוָלא יִָכיל ְלִמְפַּתח ּפּוֵמיּה

ִצָּפאָרן , ַהְׁשָּתא ְּתנּוד ֵחיָוָתא, ַחד ִאְתֲחזָרּו, ְּתַלת ֲהוֹו. ַאָּבא ַאָּבא, ְוָאַמר
ָקם ִרִּבי . ְוַחְבַרּיָא ֻּכְּלהּו ַׁשְתיָן ָּדָמא. ָטאִסין ִמְׁשַּתְּקָען ְּבנּוְקָבא ְדיַָּמא ַרָּבא

ַהְׁשָּתא , ל ָעָלןַעד ַהְׁשָּתא ּבֹוִצינָא ַקִּדיָׁשא ִמְסַּתּכָ , ִחּיָא ַעל ַרגְלֹוי ְוָאַמר
נְָטלּו , ָקם ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְוִרִּבי ַאָּבא. ָלאו הּוא ִעָּדן ֶאָּלא ְלִאְׁשַּתָּדָלא ִביָקֵריּה

ְוָכל ֵּביָתא ֲהָוה ָסִליק , ָמאן ָחָמא ִעְרּבּוְביָא ְדַחְבַרּיָא. ֵליּה ְּבִטְקָרא ְדִסְקָלא
ִאְׁשַּתַּמׁש ֵּביּה ֶאָּלא ִרִּבי ֶאְלָעזָר ְוִרִּבי  ְוָלא. ְסִליקּו ֵּביּה ְּבפּוְריֵּה. ֵריִחין
ַוֲהוֹו ְּבנֵי ְמרֹונְיָא ַצְוִחין . ָאתּו ְטִריִקין ּוָמאֵרי ְתִריִסין ִּדְכַפר ִצּפֹוִרי. ַאָּבא

ָּבַתר ְּדנַָפק ּפּוְריָא ֲהָוה . ַּדֲחִׁשיבּו ְּדָלא יְִתְקָבר ַּתָּמן, ִּבְקִטיִרין ְוָטְרֵדי ְּבהּו
עּולּו ְוָאתּו ְוִאְתְּכנָׁשּו , ָׁשְמעּו ָקָלא. ִליק ַּבֲאֵויָרא ְוֶאָּׁשא ֲהָוה ָלִהיט ַקֵּמיּהסָ 

ַּכד ָעאל . יָבֹוא ָׁשלֹום יָנּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם, ְלִהּלּוָלא ְדִרִּבי ִׁשְמעֹון
. ַמְרִּגיז ַמְמָלכֹות זֶה ָהִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ, ִלְמַעְרָּתא ָׁשְמעּו ָקָלא ִּבְמַעְרָּתא

ַּכָּמה ִּפְטִרין ִּבְרִקיָעא ִמְׁשַּתְכִכין ְּביֹוָמא ֵדין ְּבגִינָ ְּדנָא ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
. זַָּכָאה חּוָלֵקיּה ְלֵעָּלא ְוַתָּתא. יֹוָחאי ְדָמאֵריּה ִמְׁשַּתַּבח ֵּביּה ְּבָכל יֹוָמא

ְוָתנּוַח , ְוַאָּתה ֵל ַלֵּקץ, ֲעֵליּה ִאְּתַמר. ן ֵליּהַּכָּמה ּגְנִיזִין ִעָּלִאין ִמְסַּתְּמרָ 
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  :ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְל ְלֵקץ ַהּיִָמין
  
 

  ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה             
                                                      

  
  

". ְוַדם ֲחָלִלים יְִׁשֶּתה, א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף) "במדבר כג(, ָּכתּובָאַמר הַ 
ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵכל ּוְמַחֵּבל , א יְִׁשַּכב ַּבַּליְָלה ַעל ִמָּטתֹו", ל"י ְּבֵׁשם ֲחזַ "ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ 

". ד רּוחֹו ְּביַד ַהָּמקֹוםקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוַמְפִקי? ֵּכיַצד. ָּכל ַמּזִיק ַהָּבא ְלָטְרפֹו
ִּכי ִבְקִריַאת ְׁשַמע יֵׁש ַּכָּונָה ְלִתּקּון ּוְלַכֵּפר , ל"ְוָכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִריזַ . ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו

ַעל ֲעֹון הֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֲאֶׁשר הּוא ָחמּור ְמאֹד ּומֹונֵַע ֲעִלּיַת ַהּנְָׁשָמה ַּבַּליְָלה 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש . ְוַעל יְֵדי ַכָּונָה זֹו נְִתַקן ָהָאָדם ְמאֹד ְמאֹד ִמַּמה ֶּׁשָחָטא. ַלֲאדֹונֶיהָ 

ִהּנֵה , ַּכְמבָֹאר ְּבַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
א יִָּכנֵ  , ס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּוַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש

ֲאָבל ֲעַדיִן ָצִרי ִּתּקּון ַאֵחר ּגָדֹול ְוָחזָק ִמֶּמּנּו ְלַתֵּקן ּוְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִּטּפֹות 
ֶׁשִּמי  ,ְוַדע. ְּבַעְצָמם ֶׁשּיְָצאּו ְלַבָּטָלה ְונְִכנְסּו ַּבְּקִלָּפה ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה , ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה
ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה

ֻּטְמָאה ֶׁשּיְִתָעְרבּו ּבַ , ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים
ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

ּוְכֵדי ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות . ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע
ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים

ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות , ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי ַכָּונֹות, ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה
יֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה ָהֶעלְ , ָהֵהם

  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה
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ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ת ְלגְַמֵריָּכל ַהִּטּפֹו
, ְוַדע. ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים, ְראּויִם ְלהֹוִליד

א ִאָּׁשהִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹו , ִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב
א ִאיׁש ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב

ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף"
ְוָצִרי , ין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהַמּזִיקִ 

ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹון זֶה
ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלָהִמית ְּבָכל ַליְָלה  ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשּגָדֹול ּכֹחַ . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין

א יּוַכל ְלָהִמית ֶאָּלא ְּדַבר יֹום , ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש
ְויֵׁש . ּוְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה, ְּביֹומֹו

י "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִרי, ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה ְפָרִטים
א יֱֶחַרד ַעל נְַפׁשֹו . ל ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהַּכָּונֹות"זַ  ּוִמי ָרָאה ָּכזֹאת ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ְו

ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ִקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִריּוִמי יּוַכל לֹוַמר נָ , ָהֲעלּוָבה
נַָתן ְּביָָדם ַהּיְכֶֹלת ְלַתֵּקן ּוְלָהִׁשיב ַהּכֹל ַעל ְמכֹונֹו ַעל , ָּבא ַּבֲעִליָלה ַעל ְּבִרּיֹוָתיו

א ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוִאם זְִלזֵל ָאָדם ְּבִתּקּונֹו ְו. יְֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה
 .ְּתלּונֹוָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּגַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפר' א ַעל ה, ַעל ִמָּטתֹו

ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ל ַּבַּתְלמּוד"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 
א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשיםְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבדִ  ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל

ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּגֹויָה , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 
שער רוח (ב ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול ֶּכלֶ :) סוטה ג(נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 

א ְקִריַאת ְׁשַמע, )הקודש תיקון כ ְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם , ֵּכן ַהּיֵָׁשן ְל
ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְּבַכף ַהֶּקַלע ָקֶׁשה ּוַמר ְּבָאְמָרם ָאִבינּו , ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין

, ַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו, ְוַעל ֵּכן .ָתם ּגּוִפיםְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותֹו אֹו, ַאָּתה
ַוֲאִפּלּו ִמי , יְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבה

א זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד ה נָה זֹו יְִלַמד ַּכּוָ , ּוְלַכֵּון ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות' ֶׁש
ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְַכֵּון ְלָהִמית ָּכל אֹוָתם ַמּזִיִקין ּוְלָהִׁשיב ָּכל . ֶׁשַּקל ְלָהִבינָּה

ְוַאַחר ַּכָּונַת , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ַהּטֹוב ' ַוה, ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש
יְַכֵּפר ְויִָׁשיב ָּבנִים ִלגְבּוָלם ְּבסֹוד ַהֵּׁשמֹות  ְוהּוא ַרחּום. ָהָאָדם הֹוְלִכים ַהְּדָבִרים

" ִּבזְרֹועֹו יְַקֵּבץ ְטָלִאים", "ִמִּבְטנֹו יִֹריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַחיִל ָּבַלע ַויְִקֶאּנּו "
  .                        ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, )ט"בי(
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ָּטה                                       ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהּמִ             
  
  
  

ֲהֵרינִי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל ִמי ֶׁשִהְכִעיס ְוִהְקנִיט אֹוִתי אֹו ֶׁשָחָטא , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֵּבין  ֵּבין ְּבאֹונֶס. ֵּבין ְּבגּוִפי ֵּבין ְּבָממֹונִי ֵּבין ִּבְכבֹוִדי ֵּבין ְּבָכל ֲאֶׁשר ִלי. ְּכנֶגְִּדי

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ְו
ֵהי ַהי ֵוא א ֶאֱחָטא עֹוד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי . ֲאבֹוַתי ֶׁש

א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעים יְִהיּו ְלָרצֹון : ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֲאָבל 
  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי

  
א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, םִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ  ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ְו

ְוַכָּונַת ָּכל , יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה
ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא
ֵהי יֲַעקֹב, ַאְבָרָהם ֵהי יְִצָחק ֵוא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, ֱא

ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות
, ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָרַׁשת ְׁשַמעְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ּפָ 
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר

דֹוׁשֹות ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהּקְ , ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם
ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, ַּבֲעוֹונֹוַתי
ְוַאל יְַעֵּכב , ְרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלהְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליִ 

ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה , ְלָפנֶי ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּכֹונְנֵהּו
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א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבדּכָ    ל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 
  

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) יאהדונהי(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 
ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ֲחָדא ֵׁשם יְליַ ) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(
ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ) יהוה(

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות
ִהּנֵה , ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ִׂשּיָהעֲ 

ֶׁשִּתְקנּו ָלנּו ַחְכֵמי , ְוַוּיֹאֶמר, ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָאנִֹכי ָּבא ִלְקרֹות ָּפָרִׁשּיֹות ְׁשַמע
ְוִהּנְנִי ְמַכֵּון ִּבְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו . נָהיְִׂשָרֵאל ְלָאְמָרם ַעל ַהִּמָּטה קֶֹדם ַהּׁשֵ 

ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו יְִצָחק לּוְריָא , ּוְלַדַעת ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹו, ְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמעֲ . ַאְׁשְּכנַזִי זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּו ֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ָעֵלינּו
  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם(ָּברּו  י ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל ֵעינַ  )ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ַהי ֵוא ְוֵתן , ֱא

ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר, ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת
א ִליֵדי ִבּזָיֹון א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו ְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי . ִליֵדי ֵחְטא ְו

נִי ֲחלֹומֹות ָרִעים ְוַאל יְַבִהילּו. ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. יֵֶצר ָהָרע
ָּברּו . ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות

  :ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו
  

  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 
  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 

  
 ת ַהּנְָׁשמֹוב ְלָהִׁשי, וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי

 ):אַהּבָ ד ְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹו
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוָ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , ה יאהדונהי ֱא
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" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
ְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּו, ַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶי

ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה
ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים

י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ּוַע  ּבֶ ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּב"ַהַויָ 
ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 

ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ָׁשבָ ְּבַמחֲ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א ֶּׁשּנְִמצָ 
 ,י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ 

, הנּוְקָבאל זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי, ו"חרב 'ימֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי(
ְקִלָּפה ל הׁשֶ  הֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ הַ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְוִלְקצ

ְוִרּבּוַע  )ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(ה ָּפׁשּוט "ִרּבּוַע ַהַויָ ֶׁשהּוא  ַהַּתְחּתֹון ו"ָריֵמהָ 
): ְויְַמִׁשי( )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו, ד"יו(ן "ּבֶ 

 בַהֶּכלֶ ת ַלֲהרֹג ֶאת ְקִלּפַ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ  זֹוי ַּכָּונָתִ י יְדֵ ל ְועַ  ,ו"חרב' ּגִימֶ ם ּוְסכּומָ 
י ֲהֵרינִד ְועֹו .ןַאנְִּפיר זְֵעיל נּוְקָבא ׁשֶ הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבגִַמְטִרּיָא ּבֶ ש

 הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ  ןְמַכּוֵ 
, י"ו ה"י וי"ד ה"יו ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ 

ד "יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"וי

ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ן ְמַכּוֵ 
, ֹוַמְמנּוֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְור, זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ְוַהַּמְׁשִחיִתים

ֵהן , ֵהן ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה, ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן ֲחגֹר ַחְרְּב ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם , ָאּנָא יְהָֹוה. ַּבֲאֶׁשר 

ְוַהּגּופֹות , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל ְוָהֵׂשג, ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
א ָהיּו ּוַמְלַא יְהָֹוה , יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ . "ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ

ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ  ,ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּדֹוֶחה
 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 

ֶׁשת ְּכֵלי ן ְמַכּוֵ י ַוֲהֵרינִ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש
ת "ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ִכינָ ַהּׁשְ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 

ַמיִן נּוְקִבין  תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"יו
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 ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם יְִצַטּיְרּו ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתו
, "ְלעֹוָלם"ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,יְִציַרת ַהָּוָלדל ְּבַאְרָּבִעים יֹום ׁשֶ , םְמֻתָּקנִי
  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', ם וכוׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו

  
ַאנְִּפין ח ֵאְבֵרי זְֵעיר "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה
, ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה לָ ַהִּמיל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  יְִהיּו. נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו
  

  :ָּכ יְַכְּונּום ינָׁשִ 
  

א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ  ֹ ר ַּתֲעק ה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ְוַתְׁשִמיר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ס ְוָׁשלֹוםחַ ץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ֹ ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ  ג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהר

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש, ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו

א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ּו ַאְרָצהְּבַהְׁשִחית זְַרֵענ ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 
ְוַאל , ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם

א ָהיּוְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ּתִ , יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח יְִהיּו ְּכמֹוץ . "ָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ
, ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, ִלְפנֵי רּוחַ 

ם ַמיִן יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ׁשָ 
ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה

ִויֻתְּקנּו , ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה"יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא
ל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדכָ "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 

ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ֵהינּו ָעלֵ . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ּדְ  ינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
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  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
  

  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 
  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי

ֵהינּו    )תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם(           ֱא
  )ההיה הוה ויהי, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי

                                                , שולט בשבעה רקיעים ובארץ - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד
מיתות  4לקבל על עצמו  - ויכוון האות ד  .בארבע רוחות העולם שולט –ד 

  )שריפה הרג וחנק סקילה: והם בית דין
  

   :ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו : ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  

ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, םְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ּבָ : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבֽ
ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ

ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ י: ְלט   :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
  

ר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ְוָהיָה 
ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"יבטא את העי(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְׁש ְויְִצָהֶרֽ ֹֽ ָנַֽתִּתי וְ : ְוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר
ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ

ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם ָלֶהֽם ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא
א ִיֽהְ  א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו יֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה 

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם
: ין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ּבֵ 

ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב 
י: ּוְבקּוֶמֽ ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם : ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ

ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ) ן"יבטא את העי(ֶׁשר ַעל ָהֲֽאָדָמה אֲ  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב
  :ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ
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ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלתְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם לְ  ֹֽ : ד

ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם 
ֽא ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽם ְלַמַען  :אָֹתם ְו

ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא
ִהים ֲאנִי יְהָֹוה  ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות ָלֶכם ֵלֽא ֽ ֱא

ֵהיֶכֽם ֽ ֽהֵ : יאהדונהי ֱא   .יֶכֽם ֱאֶמתיְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  

יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו
  :ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּביָָדם). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר: ִמְׁשְּכבֹוָתם

ֹ  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ  מ ים ָסִביב ָלּה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹר )ש"ת מה"ר(ה ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִמַּפַחד : ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל

  :ַּבֵּלילֹות
  

: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : יְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי ְויְִׁשְמֶר :ריֹאמַ 
  :א יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹוםיִּׂשָ 

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
ִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד ּו, יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטֵמא

גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא
א , ֶׁשּנֶֶהְרּגּו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו, ְוָכל ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות, ַענְפֹוִהי

ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו . ְּתקּוָמהִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד 
א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם ְויַּנִחּום . ְו

  .ָרע ְמנֻּקֹות ִמָּכל, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה
  

ַהי ֶאְבַטח : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא
יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ְּבֶאְבָרתֹו : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו

ֵחָרה ֲאִמּתֽ  ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֹוֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם א יִָּגֽׁש| יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ ַרק : ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

ֹ : ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה   .ָוה יאהדונהי ַמְחִסיִּכֽי ַאָּתה יְה
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  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 
 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

. ְוָלׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי . ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. נּוָצַררְ . ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
א ָׁשָוה ָלנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו ַוֲאנְַחנּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי  :ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. יֹוֵׁשב ָמרֹום ֲה

, ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם. יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ. ָליֹות ָוֵלברֹוֶאה ּכְ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוְוִתְמחֹול ְוִתְסלַ , ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ד ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ "ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ּהְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ּבָ 

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ּכְ , יאהדונהי ֱא

ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א
ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, ה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹוֵרר"ֶׁשל ַהַויָ 

ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ֶאל אֹוִתּיֹות ייֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין 
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ). ה הו יה( ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יהוה אהיה אדני יא(ַהְּקדֹוִׁשים 
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ה ְוגַם ִּבַּטְלִּתי "ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה
ְונְִתַחּיְַבִּתי , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד, ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו יְהָֹוה יאהדונהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , ֱא
ה "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו י. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד

ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה .ְּביִחּוָדא ְׁשִלים, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ְּדַהַויָ 
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּוְקִבין ְלַאָּבא . ה"ְּדַהַויָ ' ֶאל אֹות ו, ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ה"ַהַויָ 

' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ְוִאָּמא
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי  )יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ָׁשה יּוִדין ְוַאֶלף ) ד"יהוה אהיה אדני הה(ַהְקדֹוִׁשים  יוד (ְוֶׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הי ואו הי

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ִויִהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי , ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' נְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות , ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא י ַעל יְֵדי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְּתִ , יאהדונהי ֱא

, ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתַחְּברּו י, ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות נ
ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור , ה ֶׁשהּוא זְֵעיר ַאנְִּפין"ְּדַהַויָ ' ִעם אֹות ו, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא

, ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ֶׁשִהיא ַמְלכּות' ב ְלִהְתַחֵּבר ִעם הה יָׁשּו"ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ַמִּקיף
ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ). יהו וה(ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור ַהַּמִּקיף  ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  ִפין ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאלְ ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) יוד הא ואו הא(
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי , ה" ַהָּגדֹול ַהַויָ ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבִׁשמְ ' ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י, ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּוי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , אהדונהי ֱא
ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ו. ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות י
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ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹות , ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ּוְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה
ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַּתֲעֶלה , ה"ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָ ' ְואֹות ה, ֶׁשהּוא ַאָּבא, ה"ְּדַהַויָ ' י

ָׁשה ). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, דֹוִׁשיםְׁשמֹוֶתי ַהּקְ 

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה
ִהי יְ . ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְּכִאּלּו , ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין

ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , ֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִםנֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגד
, ּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם

, ַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתייְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונִתְ 
  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי

  
  

  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
ׁש . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ָאּנָא ְּבכֹחַ ֲאַחר ָּכ יֹאַמר  ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו יֹאַמר ָׁש

  .ים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלהְּפָעמִ 
  

 הּוא מֹוָצֵאי יֹום א' ֵליל ב, ֵליל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת! ב לֶ  ִׂשימּו '
 .ַויְִהי ֶעֶרב ַויְִהי בֹוֵקר יֹום ֶאָחד: ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְוֵכן ָהְלָאה ַכָּכתּוב

  
  ) ץ"ג ית"אב( .              ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ִמינְֶּגֻדַּלת יְ . ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א
  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת  ֵליל ב
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור   ֵליל ג
  )ג"ר צת"בט(      .ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. םָּבְרֵכם ַטֲהרֵ   ֵליל ד
  )ע"טנ ב"חק.                 (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש  ֵליל ה
  )ק"ל פז"יג( .               זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה  ֵליל ו
  )ת"ו צי"שק.       (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ֵּבלַׁשְוָעֵתנּו קַ   ֵליל ז

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
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ָעֵקב יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו : ּגָד ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקב: יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: דְּגדּוד ּגָ  : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ִאם ִּתְׁשַּכב 

יְהָֹוה : ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי
ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : ָעְתיְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּו: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי

ּתֹוִדיֵענִי : ֶסָלה ְּתסֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי ִמַּצר ִלי ֵסֶתר ַאָּתה: ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה
  : אַֹרח ַחּיִים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצח

  
ת "ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ם ִצּיֹוןַאָּתה ָתקּום ְּתַרחֵ 

  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"בא
  .ָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּביְִׂשָרֵאל

  
ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַהּיֹוֵצא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם  ,יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות , ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה
ָׁשה ֵׁשמֹות אֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש

ָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ְויֵ 
, ַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכן. ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי

ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , נֻּקֹות ִמָּכל ַרעְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון מְ 
ה ָהעֹוִלים "ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ "ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ 

  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת
  

  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"יְַכֵּון ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהי  :ְו
  

  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי

  
  א יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִריקדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , זֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח ַהָּׂשָטן ֶׁש

ְ : ְוָׁשלֹום  ְקְרְע ְׂשְטן
  ְָויֹאַמר ֵאלֹוהַ ְּבֵׁשם  דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ  יְַכֵּון ַאַחר ּכ:  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא רּוִחי , ֶׁשִּתְפרֹס ְּכנֶָפי ַעל נְַפִׁשי, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
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ִליָמם ִמן ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַהְסִּתיָרם ּוְלַהעֲ , ַּבֲעלֹוָתם ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי, ְונְִׁשָמִתי
ַהִחיצֹונִים ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֵׁשם ֵאלֹוַה ְויִָאיר ֵׁשם זֶה ְּבָכל ֵצרּוָפיו ּוִמּלּוָאיו 

ֶאל יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא נּוְקָבא ִּדזְֵעיר , רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְויֲַעלּו נְַפִׁשי. ּוִמְסָּפָריו
ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִריןַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקבִ 

  .נֹוְבִעים
  

 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 
  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִקְרִּבי בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 

  
 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  

  .נִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבםְוגַם ַהּכֹהֲ 
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים

  
יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש ֶאל ַהיְסֹוד (

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

 מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹבּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו : יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה 
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ולנטינה  ,ל"ז) מלאכי(מזל בת לאה , ל"ז מלי בת לאון ולאורה, ל"ז
 רותי יוכבד בת קציעה, )אלול' נפטרה ב( 'ציון תחי - ל בת בת"ז
בן , זרוק, צמח, ויינברג', פראג, ביביכל הנפטרים ממשפחות , ל"ז

 .ל"ז אהובה בת מזל, ל"ז עיני, משיח, אביבי, אביב, חבה, שמואל
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